មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ល
ិ
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរ ិស្ថានននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា»

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១
ព្របធានបទ៖ យោលការែ៍ ការយល់ព្ររមជាមន យោយយសរ ៊ី និង្បន្ទាប់រ៊ីទទួលបានរ័តមា
៌ នព្ររប់ព្ររុង្យព្រជាយ (FPIC)
គន្ថី/មាតិ កា/ជំពូក

សំណូមពរ/កំណណណរបថមី

Book/Title
(Copy and Paste from Environment Code)
មាព្រា១៨ ._ គោលការណ៍ ការយល់រពមជាមុ ន គោយគសរ ី និងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់ ររុង
គរជាយ សរមាប់ សហគមន៍ រនជាតិគ ើមភាគតិច

មាព្រា១៨ ._ គោលការណ៍ ការយល់រពមជាមុ ន គោយគសរ ី និងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរគប់ ររុងគរជាយ សរមាប់
សហគមន៍ រនជាតិគ ើមភាគតិច

សកមមភាព ឬ គគរមាងណ លគសនើសុំ ណ លអាចប៉ះពាល់ ល់ ីធី ល ឬធនធាន ទទគទៀត ជា ពិ គសស

សកមមភាព ឬ គគរមាងណ លគសនើសុំ ណ លអាចប៉ះពាល់ ល់ ីធី ល ឬធនធាន ទទគទៀត ជាពិ គសស ណ លទាក់ ទងគៅ

ណ លទាក់ទងគៅនឹងការអភិ វឌ្ឍ ការគរបើរបាស់ និងការគធវើអារី វកមមគលើធនធានធមមជាតិ រតូវទទួ លនូ វការ

នឹ ងការអភិ វឌ្ឍ ការគរបើ របាស់ និ ងការគធវើអារី វកមមគលើធនធានធមមជាតិ រតូវទទួលនូ វការយល់រពមជាមុន គោយគសរ ី និង

យល់រពមជាមុន គោយគសរ ី និងបន្ទាប់ ពីទទួ លបានព័ត៌មានរគប់ ររុងគរជាយ របស់រនជាតិ គ ើ មភាគតិច ។

បន្ទាប់ពីទទួ លបានព័ត៌មានរគប់ ររុងគរជាយ របស់រនជាតិ គ ើមភាគតិ ច នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃរនគ្ោងដដលន្នើរន ង
ើ រួម

ំ
ោៃ ១) ដំណាក់កាល្ិកាគ្ាវគ្ាវបឋម ២) ដណា
ក់កាលនរៀបចំរនគ្ោង ៃិង ៣) ដំណាក់កាលអៃុវត្តរនគ្ោង ៃិង ៤)ដំណាក់
កាលបញ្ច ប់រនគ្ោង។

មាព្រា២៦ ._ ការចូ លរួមរបកបគោយរបសិទធភាពទនរនជាតិ គ ើ មភាគតិច
មាាស់គគរមាង ឬ រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ រតូវផដល់ឱកាសឱយមានការចូ លរួមរបកបគោយរបសិទធភាព
របស់រនជាតិ គ ើ មភាគតិច ណ លអាចទទួ លរងផលប៉ះពាល់គោយគសចកដីសគរមចទាក់ទងនឹងបរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ និងរតូវណតទទួ លបាននូ វការយល់រពមគោយគសរ ី និ ងបន្ទាប់ពីទទួ លបានព័ត៌មានរគប់ ររុង
គរជាយរបស់ពួកគគ មុនគពលណ លគសចកដីសគរមចគន្ទ៉ះរតូវបានគធវើគឡើង ។ ការចូ លរួមរតូវណតផដល់រូនឱយបាន
ទាន់ គពលគវលា គហើយអនកចូ លរួមរតូវទទួ លបានការរូ ន ំ ណឹងគពញគលញអំពីព័ត៌មានពាក់ព័នធទាំងអស់
គៅកនុងទរមង់ និងភាស្ថណ លសមរមយ ។

មាព្រា២៧ ._ ការយល់រពមជាមុ ន គោយគសរ ី
រកសួង ស្ថាប័នពាក់ ព័នធ មិនរតូវឯកភាពគលើណផនការ កមមវ ិធី ឬ សំគណើរគគរមាង ណ លអាចប៉ះពាល់
ល់រនជាតិគ ើមភាគតិច គោយោមនការយល់រពមជាមុ ន គោយគសរ ី និ ងបន្ទាប់ ពីទទួ លបានព័ត៌មានរគប់
ររុងគរជាយរបស់រនជាតិ គ ើ មភាគតិចបានគឡើយ ។

មាព្រា២៦ ._ ការចូ លរួមរបកបគោយរបសិទធភាពទនរនជាតិ គ ើ មភាគតិច
មាាស់គគរមាង ឬ រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ រតូវផដល់ឱកាសឱយមានការចូ លរួមរបកបគោយរបសិទធភាព និងគពញ
គលញរបស់រនជាតិ គ ើ មភាគតិច ណ លអាចទទួ លរងផលប៉ះពាល់គោយគសចកដីសគរមចទាក់ទងនឹ ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ និ ងរតូវណតទទួ លបាននូ វការយល់រពមគោយគសរ ី (គលើសពី ២ភាគ៣) និ ងបន្ទាប់ ពីទទួ លបានព័ត៌មានរគប់ ររុង
គរជាយរបស់ពួកគគ មុនគពលណ លគសចកដីសគរមចគន្ទ៉ះរតូវបានគធវើគឡើង ។ ជៃាត្និ ដើមភារត្ច
ិ ដដលអាចរងផលប៉ះពាល់ពើ
រនគ្ោងន្នរើ ្ុំ ោៃ្ទ្
ិ បងខំ ឬរនគ្ោមកំដែង។ ការ
ិ នធិ ពញនលញកនុងការចូលរួមៃូវគ្រប់ដំណាក់កាលនៃរនគ្ោង នោយគ្មាៃការបងខត្

ចូ លរួមរតូវណតផដល់រូនឱយបានទាន់ គពលគវលា គហើយអនកចូ លរួមរតូវទទួ លបានការរូន ំ ណឹងគពញគលញអំ ពីព័ត៌មានពាក់
ព័ នធទាំងអស់ គៅកនុងទរមង់ និងភាស្ថណ លសមរមយ ។
មាព្រា២៧ ._ ការយល់រពមជាមុ ន គោយគសរ ី

រកសួង ស្ថាប័នពាក់ ព័នធ មិនរតូវឯកភាពគលើណផនការ កមមវ ិធី ឬ សំគណើរគគរមាង ណ លអាចប៉ះពាល់ ល់រនជាតិ គ ើមភាគ
តិ ច គោយោមនការយល់រពមជាមុ ន គោយគសរ ី និងបន្ទាប់ពីទទួ លបានព័ត៌មានរគប់ ររុងគរជាយរបស់រនជាតិ គ ើមភាគ
តិ ចបានគឡើយ ។ ចំ ណណកណផនការ កមមវ ីធី ឬគគរមាងណ លបាននិងកំពុងអនុ វតតគហើយមានការប៉ះពាល់ ល់រនជាតិ គ ើ ម
ភាគតិច រតួវណតគរៀបចំ យនតការពិ គរោ៉ះពិ ភាកានិ ងគោ៉ះស្រស្ថយគឡើងវ ិញជាមួ យពួកោត់ សំគៅទទួ លបានពត៍ មានគពញ
គលញ និងយល់រពមគោយគសរ ីពី ការអភវ ិឌ្ឍទាំងគន៉ះ។

មាព្រា២៨ ._ នី តិវ ិធី សរមាប់ ការចូ លរួមរបស់សហគមន៍ រនជាតិ គ ើ មភាគតិច

មាព្រា២៨ ._ នី តិវ ិធី សរមាប់ ការចូ លរួមរបស់សហគមន៍ រនជាតិ គ ើ មភាគតិច

រកសួង ស្ថាប័នពាក់ ព័នធ រតូវបគងកើតឧបករណ៍គតិ យុតតសីព
ដ ីនីតិវ ិធី សរមាប់ ការពិគរោ៉ះគោបល់ និង

រកសួង ស្ថាប័នពាក់ ព័នធ រតូវបគងកើតឧបករណ៍គតិ យុតតសមស្រសបសដីពីនីតិវ ិធី សរមាប់ ការពិគរោ៉ះគោបល់ និ ងការចូ លរួមជា

ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈរបស់រនជាតិគ ើមភាគតិច គៅកនុងការសគរមចចិតត ណ លប៉ះពាល់ ល់ ី និងសហ

ស្ថធារណៈរបស់រនជាតិគ ើ មភាគតិច គៅកនុងការសគរមចចិតត ណ លពាក់ ព័នធ ី និ ងសហគមន៍ របស់រនជាតិ គ ើ មភាគតិច

មាព្រា៣០ ._ ការតំងទ្ល
ើ ំនៅថ្ាើនោយមៃ
ិ ្ា័គ្រចិត្ត

មាព្រា៣០ ._ ការតំងទ្ល
ើ ំនៅថ្ាើនោយមៃ
ិ ្ា័គ្រចិត្ត

ដដលពាក់ព័ៃធ គ្ត្ូវធានាថា

គ្ត្ូវធានាថា

គមន៍ របស់រនជាតិគ ើមភាគតិច ។

ការតំងទ្ល
ើ ំនៅថ្ាើនោយមិៃ្ាគ្រ័ចិត្ត អាចត្គ្មូវឱ្យោៃ ចំនពា៉ះរនគ្ោងន្ន្
ើ ុំ ោច្់រនគ្ោង ៃិងគ្ក្ួង ាាប័ៃ
្ែរមៃ៍ដដលរងផលប៉ះពាល់ គ្ត្ូវបាៃផតល់ឱ្កា្នដើមបច
ើ ូលរួមនៅ កនុងការពចា
ិ រណានៅ

គ ើមបីធាន្ទបាននូ វបុ ពវសិទិគធ ពញគលញរបស់ពួកោត់។

ការតំងទ្ល
ើ ំនៅថ្ាើនោយមិៃ្ាគ្រ័ចិត្ត អាចត្គ្មូវឱ្យោៃ ចំនពា៉ះរនគ្ោងន្ន្
ើ ុំ ោច្់រនគ្ោង ៃិងគ្ក្ួង ាាប័ៃដដលពាក់ព័ៃធ
្ែរមៃ៍ដដលរងផលប៉ះពាល់ គ្ត្ូវបាៃផតល់ឱ្កា្ៃិងនពលនវលាគ្រប់គ្គ្មៃ់នដើមបច
ើ ូលរួមនៅ កនុងការពិចារណានៅនលើ

នលើជនគ្មើ្នផេងៗ នដើមបប
ើ នញ្ច ៀ្ ឬកាត្់បៃាយាអបបបរោៃូវការតំងទ្ើលំនៅាថ្ាើ ។ ឱ្កា្កនុងការចូលរួមដបបនៃ៉ះ

ជនគ្មើ្នផេងៗ នដើមបប
ើ នញ្ច ៀ្ ឬកាត្់បៃាយាអបបបរោៃូវការតំងទ្ល
ើ ំនៅាថ្ាើ ។ ឱ្កា្កនុងការចូលរួមដបបនៃ៉ះ គ្ត្ូវដត្រួចផុត្ពើការ

មាព្រា១២៥ ._ មតិ គោបល់របស់ស្ថធារណរន

មាព្រា១២៥ ._ មតិ គោបល់របស់ស្ថធារណរន

គ្ត្ូវដត្រួចផុត្ពើការរំរាមកំដែង ការនកងចំនេញ ៃិងការបងខិត្បងខំ ។

របាយការណ៍វាយតទមល គហតុ ប៉ះពាល់ ប រស្ថ
ិ ា នគពញគលញរតូវ ៖

រំរាមកំដែង ការយាយើ ការនកងចំនេញ ៃិងការបងខិត្បងខំ ។

របាយការណ៍វាយតទមល គហតុ ប៉ះពាល់ ប រស្ថ
ិ ា នគពញគលញរតូវ ៖

ក- កត់ រាទុ កនូ វ គោបល់ របស់ ស្ថធារណរនណ លបានចូ លរួម គៅកនុង ំណាក់ កាលគរៀបចំ
ណផនការ និ ង ំ ណាក់ កាលអនុវតតគលើការវាយតទមលគហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន ។

ក- កត់ រាទុ កនូ វ គោបល់ របស់ ស្ថធារណរនណ លបានចូ លរួម គៅកនុង ំណាក់ កាលគរៀបចំ ណផនការ និ ង
ំ ណាក់ កាលអនុ វតតគលើការវាយតទមលគហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន ។

ខ- គដដតគលើបញ្ហ
ា ន្ទន្ទ ណ លគលើកគឡើងគោយស្ដសដី និងបណា
ដ រនណ លអាចទទួលរងគរោ៉ះ
ខ្លំងបំផុត ពីផលប៉ះពាល់ណ លអាចគកើតមានពី គគរមាងណ លបានគសនើគឡើង ។

ខ- គដដតគលើបញ្ហ
ា ន្ទន្ទ ណ លគលើកគឡើងគោយរនងាយរងគរោ៉ះជាពិ គសសស្ដសតី រនពិ ការ រនជាតិ ភាគ
តិ ច និងបណា
ដ រនណ លអាចទទួ លរងគរោ៉ះខ្លំងបំផុត ពី ផលប៉ះពាល់ណ លអាចគកើ តមានពីគគរមាងណ លបានគសនើ

គ- ោក់ បញ្ូា លនូ វគសចកតីលំអិត អំ ពីផលប៉ះពាល់របស់គគរមាង ល់ស្ថធារណរន និងការ

គឡើង ។

ទទួ លយក ឬប ិ គសធសំគណើបស់ស្ថធារណរន ។

ឃ- ផតល់គហតុផលទនការប ិគសធឲ្យបានចាស់លាស់ គៅកនុងករណីណ លមាាស់គគរមាង
ប ិគសធសំគណើបស់ស្ថធារណរន ។
មាព្រា១២៦ ._ ការយល់រពមជាមុ នគោយគសរ ីនិ ងបន្ទាប់ ពីរជាបព័ ត៌មានរគប់ររុងគរជាយ ល់

សហគម

ន៍
គោយណផែកគលើ

គោលការណ៍យល់រពមជាមុ ន គោយគសរ ី និ ងបន្ទាប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់ ររុងគរជាយ ។
កនុងវ ិធានការកាត់ បនាយផលប៉ះពាល់បរ ិស្ថានគន៉ះ មាាស់គគរមាងរតូវ ៖
ក- កំ ណត់វ ិធានការន្ទន្ទ កនុងការគលើកកមពស់រីវភាព និ ងរួ យ ល់អក
ន ណ លទទួលរង

ផលប៉ះ

ពាល់គោយស្ថរគគរមាង ។

ខ- ធាន្ទថា អនកណ លទទួលរងផលប៉ះពាល់ បានចូ លរួមកនុងការគរៀបចំ ការដលស់ទីលំគៅថមី គ ើមបី

កាត់បនាយផលប៉ះពាល់ទនការដលស់ទីលំគៅថមីឲ្យបានករមិ តអបបបរមា កនុងការធាន្ទថា សំណងគលើការបាត់
បង់រទពយសមបតិ ត រតូវបានគោ៉ះស្រស្ថយគោយយុតិ ធ
ត ម៌សមស្រសបជាមុនសិន និ ងណ លទទួ លយកបានាម
ិ នការកាត់ បនា យផលប៉ះពាល់ បរស្ថ
តទមល ទីផារ គហើ យវ ធា
ិ ា នមានលកខណៈរតឹ មរតូវ ។

ប ិគសធសំគណើបស់ស្ថធារណរន ។

ឃ- ផតល់គហតុផលទនការប ិគសធឲ្យបានចាស់លាស់ គៅកនុងករណីណ លមាាស់គគរមាងប ិ គសធសំគណើ
បស់ស្ថធារណរន ។
មាព្រា១២៦ ._ ការយល់រពមជាមុ នគោយគសរ ីនិ ងបន្ទាប់ ពីរជាបព័ ត៌មានរគប់ររុងគរជាយ ល់

សហគមន៍

កិ ចា ំ គណើរការចូ លរួមស្ថធារណៈរតូវធាន្ទថា មានការយល់រពមពី សហគមន៍ណ លទទួ លរងផលប៉ះពាល់

កិ ចា ំ គណើរការចូ លរួមស្ថធារណៈរតូវធាន្ទថា មានការយល់រពមពី សហគមន៍ណ លទទួ លរងផលប៉ះ
ពាល់គោយស្ថរគគរមាង ចំ គពា៉ះវ ិធានការកាត់បនាយផលប៉ះពាល់ណ លបានគសនើគឡើង

គ- ោក់ បញ្ូា លនូ វគសចកតីលំអិត អំ ពីផលប៉ះពាល់របស់គគរមាង ល់ស្ថធារណរន និងការទទួ លយក ឬ

គោយស្ថរគគរមាង ចំគពា៉ះវ ិធានការកាត់ បនាយផលប៉ះពាល់ណ លបានគសនើគឡើង

គោយណផែកគលើគោលការណ៍យល់

រពមជាមុន គោយគសរ ី និងបន្ទាប់ ពីរជាបព័ ត៌មានរគប់ ររុងគរជាយ ។
កនុងវ ិធានការកាត់ បនាយផលប៉ះពាល់បរ ិស្ថានគន៉ះ មាាស់គគរមាងរតូវ ៖
ក- កំ ណត់វ ិធានការន្ទន្ទ កនុងការគលើកកមពស់រីវភាព និ ងរួ យ ល់អក
ន ណ លទទួលរង

ផលប៉ះពាល់គោយស្ថរ

គគរមាង ។

ខ- ធាន្ទថា អនកណ លទទួលរងផលប៉ះពាល់ បានចូ លរួមកនុងការគរៀបចំ ការដលស់ទីលំគៅថមី គ ើមបីកាត់បនាយផល

ប៉ះពាល់ទនការដលស់ទីលំគៅថមីឲ្យបានករមិ តអបបបរមា កនុងការធាន្ទថា សំណងគលើការបាត់បង់រទពយសមបតិ ត រតូវបាន

ិ នការកាត់ បនា យ
គោ៉ះស្រស្ថយគោយយុតិ ធ
ត ម៌សមស្រសបជាមុនសិន និ ងណ លទទួ លយកបានាមតទមល ទីផារ គហើ យវ ធា
ផលប៉ះពាល់ ប រស្ថ
ិ ា នមានលកខ ណៈរតឹមរតូវ ។
កនុងករណីណ លសហគមន៍ណ លរងផលប៉ះពាល់ មិ នយល់ស្រសបចំគពា៉ះវ ិធានការកាត់ បនាយន្ទន្ទណ លមាាស់

កនុងករណីណ លសហគមន៍ណ លរងផលប៉ះពាល់ មិ នយល់ស្រសបចំគពា៉ះវ ិធានការកាត់ បនាយន្ទន្ទ
ណ លមាាស់គគរមាងបានគសនើខ្ងគលើ គគរមាងអភិ វឌ្ឍគៅណតបនដ ណ ល បុ ណនតមាាស់គគរមាងរតូវកំ ណត់ រក
វ ិធានការកាត់ បនាយផលប៉ះពាល់គផេងគទៀត ឬគោ៉ះស្រស្ថយរាល់ផលប៉ះពាល់គន្ទ៉ះ ល់សហគមន៍ ។
នី តិវ ិធី ទនការគោ៉ះស្រស្ថយសំណង ល់សហគមន៍ ណ លទទួ លរងផលប៉ះពាល់ និ ងនី តិវ ិធីទនការដលស់
បតូលំគៅថមី រតូវកំណត់គោយលិខិតបទោឋនគតិ យុតោ
ត ច់ គោយណទបករបស់រកសួង ស្ថាប័ នទទួ លបនាុកវ ិស័យ
បរ ិស្ថាន ។
ណបបបទ និ ងនី តិវ ិធីទនការទូ ទាត់ សំណងការខូ ចខ្ត

ល់សហគមន៍ទទួ លរងផលប៉ះពាល់ រតូវ

កំ ណត់គោយលិខិតបទោឋនគតិ យុតអ
ត នតររកសួងរវាងរកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនាុកវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងរកសួង

គគរមាងបានគសនើខ្ងគលើ គគរមាងអភិ វឌ្ឍគៅណតបនដ ណ ល បុណនតមាាស់គគរមាងរតូវកំ ណត់ រកវ ិធានការកាត់ បនាយផលប៉ះ
ពាល់គផេងគទៀត ឬគោ៉ះស្រស្ថយរាល់ផលប៉ះពាល់គន្ទ៉ះ ល់សហគមន៍ ។
នី តិវ ិធី ទនការគោ៉ះស្រស្ថយសំណង ល់សហគមន៍ ណ លទទួ លរងផលប៉ះពាល់ និ ងនី តិវ ិធីទនការដលស់បូលំ
ត គៅថមី

រតូវកំ ណត់ គោយលិខិតបទោឋនគតិ យុតតោច់គោយណទបករបស់រកសួង ស្ថាប័ នទទួ លបនាុកវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
ណបបបទ និ ងនី តិវ ិធីទនការទូ ទាត់ សំណងការខូ ចខ្ត

ល់សហគមន៍ទទួ លរងផលប៉ះពាល់ រតូវកំណត់គោយ

លិខិតបទោឋនគតិ យុតតអនតររកសួងរវាងរកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនាុកវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងរកសួង ស្ថាប័នទទួលបនាុកគស ឋ

កិ ចា និងហិរញ្ញ វតាុ គោយពិគរោ៉ះពិ ភាកាឲ្យបានគពញគលញជាមួ យស្ថធារណរន ជាពិគសសអនកធាលប់រងផលប៉ះពាល់ពី
សកមមភាពអភិ វឌ្ឍ។

ស្ថាប័ នទទួ លបនាុកគស ក
ឋ ិចា និងហិរញ្ញ វតាុ ។

មាព្រា១២៧ ._ ការយល់គ្ពមាមុៃ នោយន្រ ើ ៃិងបនាាប់ពើគ្ាបព័ត្៌ោៃគ្រប់គ្ជុងនគ្ាយចំនពា៉ះជៃាត្ិនដើមភារ
ត្ិច

ការចូលរួមាាធារេៈ្គ្ោប់្ែរមៃ៍ជៃាត្ិនដើមភារត្ិច កិចចដំនេើរការនៃការចូលរួមាាធារេៈ

គ្ត្ូវត្គ្មូវឲ្យោច្់រនគ្ោងជូៃដំេឹងដល់្ែរមៃ៍អព
ំ ើវ ិធាៃការកាត្់បៃាយផលប៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ង
ើ មុៃនពល

ំ ូង ឬនពញនលញ គ្ត្ូវបញ្ជូ ៃនៅគ្ក្ួង ាាប័ៃទ្ទ្ួលបៃាុកវ ិ្័យប
ដដលរបាយការេ៍វាយត្នមៃនែត្ុប៉ះពាល់បរា
ិ ា ៃដប

រា
ិ ា ៃ ។ ោច្់រនគ្ោងគ្ត្ូវផដល់នពលនវលាគ្រប់គ្គ្មៃ់ដល់្ែរមៃ៏ជៃាត្ិនដើមភារត្ច
ិ ដដលទ្ទ្ួលរងផលប៉ះពាល់ កនុង

ការពិចារណានលើវ ិធាៃការកាត្់បៃាយផលប៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ង
ើ ននា៉ះ ។ ្ែរមៃ៏ជៃាត្ិនដើមភារត្ិចដដលទ្ទ្ួល

មាព្រា១២៧ ._ ការយល់គ្ពមាមុៃ នោយន្រ ើ ៃិងបនាាប់ពើគ្ាបព័ត្៌ោៃគ្រប់គ្ជុងនគ្ាយចំនពា៉ះជៃាត្ិនដើមភារត្ិច

ការចូលរួមាាធារេៈ្គ្ោប់្ែរមៃ៍ជៃាត្ិនដើមភារត្ិច កិចចដំនេើរការនៃការចូលរួមាាធារេៈ គ្ត្ូវត្គ្មូវឲ្យ

ំ ឹ ងដល់្ែរមៃ៍អំពើវ ិធាៃការកាត្់បៃាយផលប៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ង
ោច្់រនគ្ោងជូៃដេ
ើ មុៃនពលដដលរបាយការេ៍វាយត្នមៃ
ំ ូង ឬនពញនលញ គ្ត្ូវបញ្ជូ ៃនៅគ្ក្ួង ាាប័ៃទ្ទ្ួលបៃាុកវ ិ្័យបរា
នែត្ុប៉ះពាល់បរា
ិ ា ៃដប
ិ ា ៃ ។ ោច្់រនគ្ោងគ្ត្ូវផដល់នពលនវលា

គ្រប់គ្គ្មៃ់ដល់្ែរមៃ៏ជៃាត្ិនដើមភារត្ិចដដលទ្ទ្ួលរងផលប៉ះពាល់ កនុងការពិចារណានលើវ ិធាៃការកាត្់បៃាយផលប៉ះពាល់ដដល

បាៃន្នើន ង
ើ ននា៉ះ ។ ្ែរមៃ៏ជៃាត្ិនដើមភារត្ច
ិ ដដលទ្ទ្ួលរងផលប៉ះពាល់ គ្ត្ូវឯកភាពពើ្ែរមៃ៍នពញនលញ ាមុៃនលើវ ិធាៃ
ការកាត្់បៃាយផលប៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ង
ំ ៃទ្ទ្ួលរង្ោាធ ឬការបងខិត្បងខំ ពើរូបវៃតបុរគល ឬៃត្
ើ ននា៉ះ នោយពុោ
ើ ិបុរគលណា

រងផលប៉ះពាល់ គ្ត្ូវឯកភាពនលើវ ិធាៃការកាត្់បៃាយផលប៉ះពាល់ដដលបាៃន្នើន ង
ើ ននា៉ះ នោយពុំោៃទ្ទ្ួលរង្ោាធ ឬ មួយននា៉ះន យ
ើ ។
ការបងខិត្បងខំ ពើរប
ូ វៃតបុរល
គ ឬៃើត្ិបុរល
គ ណា
មួយននា៉ះន យ
ើ ។

្ែរមៃ៍ជៃាត្ិនដើមភារត្ច
ធ ៃ្ទ្
ិ ដដលពាក់ព័ៃោ
ិ ធិទ្ទ្ួលបាៃៃូវការយល់គ្ពមាមុៃ នោយន្រ ើ ៃង
ិ បនាាប់

ពើទ្ទ្ួលបាៃព័ត្៌ោៃគ្រប់គ្ជុងនគ្ាយ ចំនពា៉ះការឯកភាពនលរ
ើ នគ្ោងអភិវឌឍណាមួយ ដដលអាចប៉ះពាល់ដល់ ដើធៃើរប្់
ពួកនរ ។

្ែរមៃ៍ជៃាត្ិនដើមភារត្ច
ធ ៃ្ទ្
ិ ដដលពាក់ព័ៃោ
ិ ធិទ្ទ្ួលបាៃៃូវការយល់គ្ពមាមុៃ នោយន្រ ើ ៃង
ិ បនាាប់ពើទ្ទ្ួលបាៃ

ព័ត្៌ោៃគ្រប់គ្ជុងនគ្ាយ ចំនពា៉ះការឯកភាពនលរ
ួ នរ ។
ើ នគ្ោងអភិវឌឍណាមួយ ដដលអាចប៉ះពាល់ដល់ ដើធៃើរប្់ពក

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ល
ិ
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរ ិស្ថានននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា»

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១

ព្របធានបទ៖ ការចូលរ ួមជាស្ថធារែៈ Public Participation
គនថី/មាតិកា/ជំពូក

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា

មាព្រា២ ._ គោលបំណង

មាព្រា២ ._ គោលបំណង

រកមបរ ិស្ថថន និងធនធានធមមជាតិ មានគោលបំ ណង ដូ ចខាងគរកាម ៖

។

រកមបរ ិស្ថថន និងធនធានធមមជាតិ មានគោលបំ ណង ដូ ចខាងគរកាម ៖

១- ការពារបរ ិស្ថថន បគ្ចៀស និ ងកាត់ បនថយគរោោះមហនតរាយ និ ងការខូចខាតបរ ិស្ថថន។

១- ការពារបរ ិស្ថថន បគ្ចៀស និ ងកាត់ បនថយគរោោះមហនតរាយ និ ងការខូចខាតបរ ិស្ថថន។

២- ណថរកា រគប់ រគង និងគលើកសទយជី
វៈចរមរោះ ធនធានធមមជាតិ និងគសវាកមមរបព័ នធ គអកូ ឡូសុី
ួ

២- ណថរកា រគប់ រគង និងគលើកសទយជី
វៈចរមរោះ ធនធានធមមជាតិ និងគសវាកមមរបព័ នធ គអកូ ឡូសុី ។
ួ

៣- ណថរកា និ ងគលើកកមពស់ធនធានវបបធម៌ ជាតិ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ណថរកាវ ិមានបុ គរ

របវតតិស្ថស្តសត និងរបវតតិស្ថស្តសត និងវតថុបុរាណ និ ងបុរាណវតថុវ ិទា នផទខាងគលើដី និ ងគរកាមដី រពមទំង

៣- ណថរកា និ ងគលើកកមពស់ធនធានវបបធម៌ ជាតិ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ណថរកាវ ិមានបុ គររបវតតិស្ថស្តសត

និ ងរបវតតិស្ថស្តសត និងវតថុបុរាណ និ ងបុ រាណវតថុវ ិទា នផទខាងគលើដី និ ងគរកាមដី រពមទំងការពារ និងស្ថារគឡើងវ ិញនូវ
ទី តំងរបវតតិស្ថស្តសតនានា ។

ការពារ និងស្ថារគឡើងវ ិញនូ វទី តំងរបវតតិស្ថស្តសតនានា ។

៤- ធានា និងគលើកកមពស់សុខុមាលភាពរបស់របជាពលរដឋ  ្សបតមរដឋ ធមមនុ្ញនននរពោះរាជា
ណាចរកកមពុជា ។
៥- គលើកកមពស់ និងការពារសិទិ ប
ធ ុគគល និងសមូ ហភាព របស់ជនជាតិគដើមភាគតិ ចកនុងដំ គណើរ
ការរគប់ រគង ការពារ និ ងការអភិរកសធនធានធមមជាតិ គៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។

៦- ធានា និងដាក់ប្ូច លយ៉ា ងគពញគលញនូវកិចចោំពារបរ ិស្ថថន និ ងការអភិ វឌឍរបកបគដាយ

និ រនតរភាពគៅកនុងណផនគសដឋ កិចចថ្ននក់ ជាតិ និ ងថ្ននក់ តំបន់ សីព
ត ី ណផនការរគប់ រគងធនធានធមមជាតិ ។

៧- គលើកទឹកចិតត និ ងគលើកសទយសិ
ទិ រធ បស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ គៅកនុងកិចចដំគណើរការនន
ួ
ការការពារបរ ិស្ថថន និងការរគប់ រគងធនធានធមមជាតិ គៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។

៨- ធានាថ្ន ការពិ ចារណាទំងអស់ អំ ពីបរ ិស្ថថន រតូវបានដាក់ប្ូច លយ៉ា ងគពញគលញ គៅកនុង

ការគរៀបចំណផនការ និងការគធវើការសគរមចចិ តតថ្ននក់ ជាតិ និងថ្ននក់ គរកាមជាតិណដលពាក់ ព័នធ ទក់ទងនឹង
ការអភិវឌឍគសដឋ កិចច និ ងសងគម ។

៩- គលើកកមពស់វ ិធី ស្ថស្តសតណដលមានការសហការោន មានតមាលភាព និងមានការចូ លរួម សរមាប់
កិ ចចការពារបរ ិស្ថថន និងការរគប់ រគងធនធានធមមជាតិ គដាយមានការចូ លរួមពីសំណាក់ រាជរដាឋ ភិ បាល
ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា សហគមន៍ អនកកាន់ កាប់ដីធី ល ជនជាតិ គដើមភាគតិ ច និ ងជនណដលងាយរង
គរោោះ មានជាអាទិ៍ ជនជាតិ ភាគតិ ច ស្តសតី យុវជន ជនពិ ការ និ ងជនណដលគគមិ នសូវយកចិតទ
ត ុ កដាក់ ។
១០- គលើកកមពស់ការទទួលខុ សរតូវណផនកបរ ិស្ថថនជាលកខណៈអនតរជាតិ របស់រពោះរាជាណាចរក
កមពុជា ។

ជា ។

៤- ធានា និងគលើកកមពស់សុខុមាលភាពរបស់របជាពលរដឋ  ្សបតមរដឋ ធមមនុ្ញនននរពោះរាជាណាចរកកមពុ
៥- គលើកកមពស់ និងការពារសិទិ ប
ធ ុគគល និងសមូ ហភាព របស់ជនជាតិគដើមភាគតិ ចកនុងដំ គណើរការរគប់ រគង

ការពារ និងការអភិរកសធនធានធមមជាតិគៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។

៦- ធានា និងដាក់ប្ូច លយ៉ា ងគពញគលញនូវកិចចោំពារបរ ិស្ថថន និ ងការអភិ វឌឍរបកបគដាយនិរនតរភាពគៅ

កនុងណផនគសដឋ កិចចថ្ននក់ ជាតិ គរកាមជាតិ និ ងថ្ននក់ តំបន់សីព
ត ី ណផនការរគប់ រគងធនធានធមមជាតិ ។
៧- គលើកកមពស់ជាស្ថធារណោះ និងគលើកទឹកចិតត និ ងគលើកសទយសិ
ទិរធ បស់អងគការជាតិ និ ងអនតរជាតិ គៅ
ួ

កនុងកិ ចដ
ច ំ គណើរការននការការពារបរ ិស្ថថន និងការរគប់ រគងធនធានធមមជាតិ គៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។
៨- ធានាថ្ន ការពិ ចារណាទំងអស់ អំ ពីបរ ិស្ថថន រតូវបានដាក់ប្ូច លយ៉ា ងគពញគលញ គៅកនុងការគរៀបចំ
ណផនការ និ ងការគធវើការសគរមចចិតតថ្ននក់ ជាតិ និ ងថ្ននក់គរកាមជាតិ ណដលពាក់ព័នធ ទក់ ទងនឹងការអភិវឌឍគសដឋ កិចច
និ ងសងគម ។
៩- គលើកកមពស់វ ិធី ស្ថស្តសតណដលមានការសហការោន មានតមាលភាព និងមានការចូ លរួម សរមាប់កិចចការពារ
បរ ិស្ថថន និ ងការរគប់ រគងធនធានធមមជាតិ គដាយមានការចូ លរួមពី សំណាក់ រាជរដាឋ ភិ បាលននរពោះរាជាណាចរកកមពុ
ជា សហគមន៍ អនកកាន់ កាប់ ដីធី ល ជនជាតិ គដើ មភាគតិច និងជនណដលងាយរងគរោោះ មានជាអាទិ៍ ជនជាតិភាគតិច
ស្តសតី យុវជន ជនពិ ការ និ ងជនណដលគគមិ នសូវយកចិតតទុកដាក់ ។
១០- គលើកកមពស់ការទទួលខុ សរតូវណផនកបរ ិស្ថថនជាលកខណៈអនតរជាតិ របស់រពោះរាជាណាចរកកមពុជា ។

១១- ពរងឹងការអនុ វតតលិខិតតូបករណ៍គតិ យុតតអនតរជាតិ ណដលរពោះរាជាណាចរកកមពុជាភាគី ហតថគលខី និង
១១- អនុ វតតគោលការណ៍ចាប់ សំខាន់ៗ និ ងគោលនគយបាយបរ ិស្ថថន ដូ ចមានណចងគៅកនុងរកមគនោះ ។

១១- ពរងឹងការអនុ វតតលិខិតតូបករណ៍គតិ យុតតអនតរជាតិ ណដលរពោះរាជាណាចរកកមពុជាភាគី ហតថ

គលខី និ ង

១១- អនុ វតតគោលការណ៍ចាប់ សំខាន់ៗ និ ងគោលនគយបាយបរ ិស្ថថន ដូ ចមានណចងគៅកនុង

រកមគនោះ ។

មាព្រា៥ ._ គោលការណ៍ននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ

គោលការណ៍ននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ

បុ គគលទំងឡាយណា ណដលអាចទទួ លរងនូ វផលប៉ា ោះពាល់គដាយផ្ទទល់ ឬរបគយលគដាយស្ថរការ
សគរមចចិតណា
ត
មួ យទក់ទងនឹ ងបរ ិស្ថថន និងធនធានធមមជាតិ មានសិទិ ច
ធ ូ លរួមផតល់មតិគយបល់ទន់ គពល
គវលា និងបនាទប់ ពីទទួ លបានព័ត៌មាន មុនគពលណដលការសគរមចចិ តតគនាោះរតូវបានគធវើគឡើង តមរយៈដំ គណើរ
ការមួ យ របកបគដាយតមាលភាព ការចូ លរួម និងគណគនយយភាព ។

បុ គគលទំងឡាយណា ណដលអាចទទួ លរងនូ វផលប៉ា ោះពាល់គដាយផ្ទទល់ របគយល ឬចាប់ អារមមណ៏កនុងការសគរមចចិតណា
ត

មួ យទក់ទងនឹងបរ ិស្ថថន និ ងធនធានធមមជាតិ មានសិទិ ច
ធ ូ លរួមផតល់មតិ គយបល់ទន់ គពលគវលា និងបនាទប់ ពីទទួ លបាន
ព័ ត៌មាន មុ នគពលណដលការសគរមចចិ តគត នាោះរតូវបានគធវើគឡើង តមរយៈដំ គណើរការមួ យ របកបគដាយតមាលភាព ការចូ លរួម
និ ងគណគនយយភាព។

មាព្រា៧ ._ គោលការណ៍ននការទទួ លបានដំគណាោះ្ស្ថយរបកបគដាយរបសិទភា
ធ ព

មាព្រា៧ ._ គោលការណ៍ននការទទួ លបានដំគណាោះ្ស្ថយរបកបគដាយរបសិទភា
ធ ព

រូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលទំងអស់ មានសិទិទ
ធ ទួ លបាននូ វដំ គណាោះ្ស្ថយណផនករដឋ បាល និងណផនក

រូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលទំងអស់ មានសិទិទ
ធ ទួ លបាននូ វដំ គណាោះ្ស្ថយណផនករដឋ បាល និងណផនកគសវាកមមចាប់ ឬក៏

តុ លាការ ឬក៏មគធាបាយសម្សបដនទគទៀត គដើមបីសគរមចបាននូវការគដាោះ្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថថន និងធនធាន

មគធាបាយសម្សបដនទគទៀត គដើមបីសគរមចបាននូ វការគដាោះ្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថថន និ ងធនធានធមមជាតិ របកបគដាយ

ធមមជាតិ របកបគដាយរបសិទធភាព ។

របសិទធភាព ។

រតូវបគងកើតឲ្យមានយនតការ និ ងនី តិវ ិធីគដាោះ្ស្ថយវ ិវាទមួ យ របកបគដាយរបសិទភា
ធ ព និងមិ នលគមអៀង

រតូវបគងកើតឲ្យមានយនតការ និ ងនី តិវ ិធីគដាោះ្ស្ថយវ ិវាទមួ យ របកបគដាយរបសិទធភាព និងមិ នលគមអៀង គដើ មបីពរងឹងនូវ

គដើមបីពរងឹងនូ វសិទិ ខា
ធ ងណផនកនីតិវ ិធី គលើកកមពស់ការអនុ គលាមតមចាប់ និងដាក់ ទណឌកមមដល់ជនទំងឡាយ

សិទិ ខា
ធ ងណផនកនីតិវ ិធី គលើកកមពស់ការអនុ គលាមតមចាប់ និងដាក់ទណឌកមមដល់ជនទំងឡាយណា ណដលបងកការខូចខាត

ណា ណដលបងកការខូ ចខាតដល់បរ ិស្ថថន សងគម និងធនធានធមមជាតិ ។

ដល់បរ ិស្ថថន សងគម និងធនធានធមមជាតិ ។

មាព្រា២១ ._ សិទិ ក
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាស្ថធារណៈ

មាព្រា២១ ._ សិទិ ក
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាស្ថធារណៈ

រូបវនាបុគគលរគប់ រប
ូ មានសិទិ ក
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាស្ថធារណៈតមរយៈដូ ចខាងគរកាម ។ រូបវនាបុគគលរគប់

រូប អាចអនុ វតតសិទិរធ បស់ខួន
ល កនុងការចូ លរួមស្ថធារណៈ តមរយៈ ៖

១- រាយការណ៍គៅកាន់ អាជាាធរពាក់ព័នធ និងផសពវផាយព័ ត៌មានអំពីសកមមភាព ឬការសគរមច

ចិ តណា
ត
មួ យ ណដលអាចនឹងមានផលប៉ា ោះពាល់គៅគលើបរ ិស្ថថន និ ងធនធានធមមជាតិ ។

រូបវនាបុគគលរគប់ រប
ូ មានសិទិ ក
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាស្ថធារណៈតមរយៈដូ ចខាងគរកាម ។

រូបវនាបុគគលរគប់ រប
ូ អាចអនុ វតតសិទិរធ បស់ខួន
ល កនុងការចូ លរួមស្ថធារណៈ តមរយៈ ៖

១- រាយការណ៍គៅកាន់ អាជាាធរពាក់ព័នធគដាយផ្ទទល់មាត់ និងជាលាយលកខ័ណអកស គដើ មបីគធវើការផសពវផាយព័ ត៌មានអំពី
សកមមភាព ឬការសគរមចចិ តណា
ត
មួ យ ណដលអាចនឹងមានផលប៉ា ោះពាល់គៅគលើបរ ិស្ថថន និ ងធនធានធមមជាតិ ។

២- គលើកគឡើងនូ វសំណួរ និ ងគសនើឲ្យមានការបញ្ជ
ា ក់ឲ្យចាស់អំពីការជំ ទស់ និងការជួបរបជុំ
គដើមបីពិភាកា គដាយោមនអំ គពើ ហិងា អំពីសកមមភាព ឬ គសចកាីសគរមចណាមួយ ណដលអាចប៉ា ោះពាល់

២- …

ដល់បរ ិស្ថថន និងធនធានធមមជាតិ និ ង

៣- …

៣- ដាក់ ពាកយបណឹ ត ង ឬណឹ ត ងជំ ទស់គៅនឹងសកមមភាព ឬគសចកាីសគរមច គៅកាន់ រកសួង ស្ថថ
ប័ នពាក់ ព័នធ រករមការងារគដាោះ្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថថន ឬតុ លាការមានសមតថកិចច ្សបគៅតមបទបប្ញនតិ ត
ដូ ចមានណចងកនុងគនថីទី៩ននរកមគនោះ ។

មាព្រា២៤ ._ លកខខណឌតរមូវសរមាប់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
មុ ននឹ ងគធវើការសគរមចចិតត ឬឯកភាពណាមួ យ ណដលសថិតគរកាមបទបប្ញន តិនត នរកមគនោះ រកសួង ស្ថថប័ ន
ណដលពាក់ព័នធរតូវយល់្សបថ្នការចូ លរួមជាស្ថធារណៈណដលគពញគលញ បានគកើ តមានគឡើង ដូចខាងគរកាម៖
ក- ព័ត៌មានណដលពាក់ព័នទ
ធ ំងអស់រតូវបានគលើកបងាាញតមមគធាបាយសម្សប គដាយ្សប
គៅនឹ ងតរមូវការរបស់អក
ន ពាក់ ព័នធ ។

មាព្រា២៤ ._ លកខខណឌតរមូវសរមាប់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
មុ ននឹ ងគធវើការសគរមចចិតត ឬឯកភាពណាមួ យ ណដលសថិតគរកាមបទបប្ញន តិនត នរកមគនោះ រកសួង ស្ថថប័ នណដលពាក់
ព័ នរធ តូវយល់្សបថ្នការចូលរួមជាស្ថធារណៈណដលគពញគលញ បានគកើតមានគឡើង ដូចខាងគរកាម៖
ក- ព័ត៌មានណដលពាក់ព័នទ
ធ ំងអស់រតូវបានគលើកបងាាញតមមគធាបាយសម្សប គដាយ្សបគៅនឹ ងតរមូវការ
របស់អក
ន ពាក់ ព័នធ ។

គនោះ ។

ខ- អនកពាក់ព័នធមានគពលគវលា និងឱកាសរគប់ រោន់កុងការពិ
ន
ចារណាគៅគលើព័ត៌មានពាក់ ព័នធ
គ- អនកពាក់ព័នធអាចដាក់ជូនមតិ គយបល់ ធាតុ ចូល និ ងសំណូមពរនានា គៅកាន់ រកសួង ស្ថថប័

ខ- អនកពាក់ព័នធមានគពលគវលា និងឱកាសរគប់ រោន់កុងការពិ
ន
ចារណាគៅគលើព័ត៌មានពាក់ ព័នធគនោះ ។

គ- អនកពាក់ព័នធអាចដាក់ជូនមតិ គយបល់ ធាតុ ចូល និ ងសំណូមពរនានា គៅកាន់ រកសួង ស្ថថប័នរាជរដាឋ ភិ បាល
ណដលពាក់ព័នធ មុននឹ ង ការសគរមចចិតត ឬការឯកភាព រតូវបានគឡើង ។

នរាជរដាឋ ភិ បាលណដលពាក់ព័នធ មុននឹង ការសគរមចចិតត ឬការឯកភាព រតូវបានគឡើង ។
ឃ- រកសួង ស្ថថប័នរាជរដាឋ ភិ បាលណដលពាក់ ព័នធបានគដាោះ្ស្ថយគៅគលើមតិ គយបល់ ធាតុចូល

ឃ- រកសួង ស្ថថប័នរាជរដាឋ ភិ បាលណដលពាក់ ព័នធបានគដាោះ្ស្ថយគៅគលើមតិ គយបល់ ធាតុចូល និ ងសំណូមពរ
នានាគនោះណដលគធវើគឡើងគដាយអនកពាក់ ព័នធ ។

និ ងសំណូមពរនានាគនោះណដលគធវើគឡើងគដាយអនកពាក់ព័នធ ។
ង- ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈរតូវមានលកខណៈសម្សប និ ងគដើមបីគធវើការសគរមចចិ តត ឬការផត
ល់ការឯកភាពណាមួ យ ។

ង- ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈរតូវមានលកខណៈសម្សប និ ងគដើមបីគធវើការសគរមចចិ តត ឬការផតល់ការឯកភាពណា
មួ យ ។
ច. រាល់គគរមាងអភិ វឌឍ និ ងណផនការវ ិនិ គយគបាននិ ងកំ ពុងអនុវតត គដាយពុំមានការចូ លរួមជាស្ថធារណឬមិន
បានគពញគលញ រតូវណតគរៀបចំណផនការនិ ងអនុវតតការចូ លរួមជាស្ថធារណឲ្យបានគពញគលញកនុងរយៈគពល៦០នថៃ បនាទប់
ចូ លធរមានននរកមគនោះ ។

មាព្រា២៥ ._ នី តិវ ិធី សរមាប់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
រកសួង ស្ថថប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថថន រតូវបគងកើតលិខិតបទដាឋ នគតិ យុតស
ត ីព
ា ី នីតិវ ិធី សរមាប់ ការ

មាព្រា២៥ ._ នី តិវ ិធី សរមាប់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
រកសួង ស្ថថប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថថន រតូវបគងកើតលិខិតបទដាឋ នគតិ យុតស
ត ីព
ា ី នីតិវ ិធី សរមាប់ ការចូលរួមស្ថធារ

ចូ លរួមស្ថធារណៈ ។ រកសួង ស្ថថប័ នពាក់ ព័នធគផសងគទៀត រតូវបគងកើតលិខិតបទដាឋ នគតិ យុតតសីព
ា ី នីតិវ ិធី សរមាប់

ណៈ និងបគងកើតបរ ិយកាសអំ គណាយផល សំរាប់ការចូ លរួមជាសធារណោះ។ រកសួង ស្ថថប័ នពាក់ ព័នធគផសងគទៀត រតូវបគងកើត

ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ ទក់ ទងនឹងវ ិស័យនី មួយរបស់ខួន
ល ្សបតម បទបប្ញន តិ តគៅកនុងមាតិ កាគនោះ ។

លិខិតបទដាឋ នគតិ យុតតសីព
ា ី នីតិវ ិធី សរមាប់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ ទក់ទងនឹ ងវ ិស័យនីមួយរបស់ខួន
ល ្សបតម បទ

មាព្រា២៦ ._ ការចូ លរួមរបកបគដាយរបសិទធភាពននជនជាតិ គដើ មភាគតិច

មាព្រា២៦ .…

មាចស់គគរមាង ឬ រកសួង ស្ថថប័ នពាក់ព័នធ រតូវផាល់ឱកាសឱយមានការចូ លរួមរបកបគដាយរបសិទធភាព

បប្ញន តិគត ៅកនុងមាតិ កាគនោះ ។

មាចស់គគរមាង ឬ រកសួង ស្ថថប័ នពាក់ព័នធ រតូវផាល់ឱកាសអំ គណាយផលឱយមានការចូ លរួមរបកបគដាយរបសិទធភាពរបស់

របស់ជនជាតិ គដើ មភាគតិច ណដលអាចទទួ លរងផលប៉ាោះពាល់គដាយគសចកាីសគរមចទក់ទងនឹងបរ ិស្ថថន និង

ជនជាតិ គដើ មភាគតិច ណដលអាចទទួ លរងផលប៉ា ោះពាល់គដាយគសចកាីសគរមចទក់ ទងនឹងបរ ិស្ថថន និ ងធនធានធមមជាតិ និ ង

ធនធានធមមជាតិ និងរតូវណតទទួ លបាននូ វការយល់រពមគដាយគសរ ី និ ងបនាទប់ពីទទួ លបានព័ត៌មានរគប់ រជរង

រតូវណតទទួ លបាននូវការយល់រពមគដាយគសរ ី និងបនាទប់ ពីទទួ លបានព័ត៌មានរគប់រជរងគរជាយរបស់ពួកគគ មុនគពលណដល

គរជាយរបស់ពួកគគ មុនគពលណដលគសចកាីសគរមចគនាោះរតូវបានគធវើគឡើង ។ ការចូ លរួមរតូវណតផាល់ជូនឱយបាន

គសចកាីសគរមចគនាោះរតូវបានគធវើគឡើង ។…

ទន់ គពលគវលា គហើយអនកចូ លរួមរតូវទទួ លបានការជូ នដំ ណឹងគពញគលញអំពីព័ត៌មានពាក់ព័នធទំងអស់ គៅ
កនុងទរមង់ និងភាស្ថណដលសមរមយ ។
មាព្រា២៨ ._ នី តិវ ិធី សរមាប់ ការចូ លរួមរបស់សហគមន៍ ជនជាតិ គដើ មភាគតិច
រកសួង ស្ថថប័នពាក់ ព័នធ រតូវបគងកើតឧបករណ៍គតិ យុតតសីព
ា ីនីតិវ ិធី សរមាប់ ការពិគរោោះគយបល់ និងការ

មាព្រា២៨ ._ នី តិវ ិធី សរមាប់ ការចូ លរួមរបស់សហគមន៍ ជនជាតិ គដើ មភាគតិច
រកសួង ស្ថថប័នពាក់ ព័នធ រតូវបគងកើតឧបករណ៍គតិ យុតតសីព
ា ីនីតិវ ិធីអំគណាយផលសរមាប់ ការពិ គរោោះគយបល់ និង

ចូ លរួមជាស្ថធារណៈរបស់ជនជាតិ គដើ មភាគតិច គៅកនុងការសគរមចចិ តត ណដលប៉ា ោះពាល់ដល់ដី និងសហគមន៍

ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈរបស់ជនជាតិគដើមភាគតិច គៅកនុងការសគរមចចិតត ណដលប៉ា ោះពាល់ដល់ដី និងសិទិជា
ឋ  មូ លដាឋ ន

មាព្រា១០៤ ._ លកខខណឌតរមូវកនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញគលញ

មាព្រា១០៤ ._ លកខខណឌតរមូវកនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញគលញ

របស់ជនជាតិ គដើ មភាគតិច ។

របាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញគលញរតូវគធវើគឡើងសរមាប់ ៖

១- គគរមាងណដលកំ ណត់គដាយលិខិតបទដាឋ នគតិ យុតតដាច់ គដាយណទបករបស់រកសួង ស្ថថប័ ន
ទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថថន ឬ

សហគមន៍ របស់ជនជាតិគដើ មភាគតិច ។

របាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញគលញរតូវគធវើគឡើងសរមាប់ ៖

១- គគរមាងណដលកំ ណត់គដាយលិខិតបទដាឋ នគតិ យុតតដាច់ គដាយណទបករបស់រកសួង ស្ថថប័ នទទួ លបនទុកវ ិ

ស័យបរ ិស្ថថន ឬ

២- គគរមាងណដលទទួ លបានការវាយតនមលគហតុ ប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនដំបូង គហើយលទធផលននការ

២- គគរមាងណដលទទួ លបានការវាយតនមលគហតុ ប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនដំបូង គហើយលទធផលននការសិកាគនោះពិនិ

សិកាគនោះពិ និតយគឃើញថ្នមានការប៉ា ោះពាល់ធៃន់ធៃរដល់បរ ិស្ថថន និងសងគម គហើយរកសួង ទទួ លបនទុកវ ិ

តយគឃើញថ្នមានការប៉ា ោះពាល់ធៃន់ធៃរដល់បរ ិស្ថថន និងសងគម គហើយរកសួង ទទួលបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថថនតរមូវឲ្យមាន

គៅគពលណដលគគរមាងគសនើសុំ តរមូវឲ្យគធវើរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញ គលញ

គៅគពលណដលគគរមាងគសនើសុំ តរមូវឲ្យគធវើរបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញ គលញ មាចស់គគរមាង

ស័យបរ ិស្ថថនតរមូវឲ្យមានការសិការបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញគលញ ។
មាចស់គគរមាងរតូវសហការជាមួ យរករមហុនទី របឹកា គដើ មបីគរៀបចំ គសចកតីរពាងលកខខណឌការងារ គដាយ
អនុគលាមតមបទបប្ញនតិ ត និ ងលិខិតបទដាឋ នគតិ យុតនា
ត នារបស់រកសួង ស្ថថប័នទទួ លបនទុក

ការសិការបាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញគលញ ។

រតូវសហការជាមួ យរករមហុនទី របឹកា គដើមបីគរៀបចំគសចកតីរពាងលកខខណឌការងារ គដាយអនុ គលាមតមបទបប្ញនតិ ត និង

វ ិស័យបរ ិស្ថថន

រួចដាក់ សុំការអនុ ម័តជាស្ថថពរ ពីអងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថន ។

លិខិតបទដាឋ នគតិ យុតតនានារបស់រកសួង ស្ថថប័នទទួ លបនទុក

វ ិស័យបរ ិស្ថថន រួចដាក់ សុំការអនុម័តជាស្ថថពរ ពីអងគ

ភាពវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថន ។

មាចស់គគរមាង និងរករមហុនទីរបឹកា រតូវគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញ
គលញ ណផអកគលើលកខខណឌការងារណដលទទួ លបានការឯកភាព ។

មាចស់គគរមាង និងរករមហុនទីរបឹកា រតូវគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថនគពញគលញ ណផអកគលើ
លកខខណឌការងារណដលទទួលបានការឯកភាព គដាយភាាប់ មកជាមួ យណផនការចូលរួមជាស្ថធារណៈននដំ គណើរការគគរមា
ង។

មាព្រា១២៤ ._ គោលបំណងននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ

មាព្រា១២៤ ._ គោលបំណងននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ

គោលបំ ណងចមបងននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គឺ គដើមបីធានាថ្ន អនកណដលទទួ លរងផលប៉ា ោះពាល់ និ ង
អនកពាក់ ព័នធ ៖

គោលបំ ណងចមបងននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គឺ គដើមបីធានាថ្ន អនកណដលទទួ លរងផលប៉ា ោះពាល់ និ ងអនកពាក់ ព័នធ ៖
ក- បានទទួ លដំ ណឹងទន់គពលគវលា រគប់រជរងគរជាយអំ ពីគគរមាង និ ងតមដំណាក់ កាលនិ មួយៗននការ

ក- បានទទួ លដំ ណឹងរគប់រជរងគរជាយអំ ពីគគរមាង ។

វាយតំ នលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថន។

ខ- មានឱកាសចូ លរួមកនុងកិ ចព
ច ិ ភាកា និ ងកិចចដំគណើរការននការគធវើគសចកតីសគរមចពាក់ព័នន
ធ ឹង

គគរមាង ។

គ- មានឱកាសចូ លរួមកនុងការអគងកតតមដានគគរមាង ។

មាចស់គគរមាងណដលរតូវគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថន រតូវដាក់ប្ូច លការចូ លរួម និងការ

ពិ គរោោះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ពី រដឋ បាលថ្ននក់មូលដាឋ ន សងគមសុីវ ិល តំ ណាងសហគមន៍ របជាពលរដឋ ណដល
ទទួ លរងផលប៉ា ោះពាល់គដាយស្ថរគគរមាង និងអនកពាក់ ព័នធដនទគទៀត គៅកនុងកិ ចចដំគណើរការវាយតនមលគហតុ ប៉ាោះ
ពាល់បរ ិស្ថថន គៅដំ ណាក់កាលគរៀបចំ ណផនការគគរមាង គដើ មបី៖

ក- កំ ណត់ ណផនកណដលមានស្ថរៈសំខាន់ ណផនកបរ ិស្ថថន គសដឋ កិចច សងគម និងវបបធម៌ ។
ខ- របមូ លមតិ គយបល់ពីអនកពាក់ ព័នធ និ ងដាក់ប្ូច លមតិ គយបល់ទំងគនាោះ គៅកនុងកិ ចដ
ច ំ គណើរ

ការននការគធវើគសចកតីសគរមច ។

គ- ពិនិតយគគរមាងគសនើសុំ និងពនយល់ពីផលប៉ា ោះពាល់បរ ិស្ថថន គសដឋ កិចច សងគម និង

វបបធម៌

។
ឃ- ពិ ចារណាជគរមើ សដនទគទៀត និងវ ិធានការកាត់ បនថយផលប៉ា ោះពាល់នានា ។
នី តិវ ិធី ននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅកនុងដំណាក់កាលសិកាពិ គរោោះគយបល់ ការពិនិតយរបាយ

ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថន និងការអគងកតតមដានគគរមាង រតូវកំណត់ គដាយលិខិតបទដាឋ នគតិ
យុតតដាច់ គដាយណទបករបស់រកសួង ស្ថថប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថថន ។
មាព្រា១៣៣ ._ សិទិ រា
ធ យការណ៍ពីបញ្ជ
ា បរ ិស្ថថន

អនកណដលទទួ លរងផលប៉ា ោះពាល់គដាយស្ថរគគរមាង និ ងអនកពាក់ព័នធនានា រតូវមានសិទិធរាយការណ៍ពី
បញ្ជ
ា និ ងកតីកងវល់បរ ិស្ថថន និ ងសងគម ជូនដល់មាចស់គគរមាង និ ងដាក់បណឹ ត ងគៅស្ថថប័ នមានសមតថកិចច ។
ស្ថថប័ ន មានសមតថកិចចពាក់ ព័នធ រតូវគឆលើយតបចំ គពាោះបណឹ ត ង ឬញតតិ គហើ យគដាោះ្ស្ថយបញ្ជ
ា បរ ិស្ថថន
និ ងសងគម ណដលពាក់ព័នធ តមគពលគវលាកំ ណត់ សម្សប និងផតល់ព័ត៌មានដល់អនកពាក់ ព័នធតមស្ថថនភាព

ខ- មានឱកាសចូ លរួមកនុងកិ ចព
ច ិ ភាកា និ ងកិចចដំគណើរការននការគធវើគសចកតីសគរមចពាក់ព័នន
ធ ឹ ងគគរមាង ។
គ- មានឱកាសចូ លរួមកនុងការអគងកតតមដានគគរមាង ។

មាចស់គគរមាងណដលរតូវគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថន រតូវដាក់ប្ូច លការចូ លរួម និងការពិ គរោោះគយបល់

ជាស្ថធារណៈ ពីរដឋ បាលថ្ននក់ មូលដាឋ ន សងគមសុីវ ិល តំ ណាងសហគមន៍ របជាពលរដឋ ណដលទទួ លរងផលប៉ា ោះពាល់

គដាយស្ថរគគរមាង និងអនកពាក់ព័នដ
ធ នទគទៀត គៅកនុងកិ ចចដំគណើរការវាយតនមលគហតុ ប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថន គៅដំ ណាក់ កាល
គរៀបចំ ណផនការគគរមាង គដើមបី៖

ក- កំ ណត់ ណផនកណដលមានស្ថរៈសំខាន់ ណផនកបរ ិស្ថថន គសដឋ កិចច សងគម និងវបបធម៌ ។
ខ- របមូ លមតិ គយបល់ពីអនកពាក់ ព័នធ និ ងដាក់ប្ូច លមតិ គយបល់ទំងគនាោះ គៅកនុងកិ ចដ
ច ំ គណើរការននការ

គធវើគសចកតីសគរមច ។

គ- ពិនិតយគគរមាងគសនើសុំ និងពនយល់ពីផលប៉ា ោះពាល់បរ ិស្ថថន គសដឋ កិចច សងគម និង

វបបធម៌ ។

ឃ- ពិ ចារណាជគរមើ សដនទគទៀត និងវ ិធានការកាត់ បនថយផលប៉ា ោះពាល់នានា ។
នី តិវ ិធី ននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅកនុងដំណាក់កាលសិកាពិ គរោោះគយបល់ ការពិនិតយរបាយការណ៍

វាយតនមលគហតុប៉ាោះពាល់បរ ិស្ថថន និ ងការអគងកតតមដានគគរមាង រតូវកំ ណត់ គដាយលិខិតបទដាឋ នគតិ យុតតដាច់
គដាយណទបករបស់រកសួង ស្ថថប័ នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថថន ។

មាព្រា១៣៣ ._ សិទិ រា
ធ យការណ៍ពីបញ្ជ
ា បរ ិស្ថថន
អនកណដលទទួ លរងផលប៉ា ោះពាល់គដាយស្ថរគគរមាង និ ងអនកពាក់ព័នធនានា រតូវមានសិទិធរាយការណ៍ពី បញ្ជ
ា និងកតី
កងវល់បរ ិស្ថថន និ ងសងគម ជូ នដល់មាចស់គគរមាង និងដាក់បណឹ ត ងគៅស្ថថប័នមានសមតថកិចច ។
ស្ថថប័ ន មានសមតថកិចចពាក់ ព័នធ រតូវគឆលើយតបចំ គពាោះបណឹ ត ង ឬញតតិ គហើ យគដាោះ្ស្ថយបញ្ជ
ា បរ ិស្ថថន និងសងគម
ណដលពាក់ព័នធ តមគពលគវលាកំ ណត់ សម្សប និ ងផតល់ព័ត៌មានដល់អក
ន ពាក់ព័នធតមស្ថថនភាពជាក់ ណសតង ។

ណបបបទ និ ងនី តិវ ិធីននការគដាោះ្ស្ថយបណឹ ា ង ឬញតតិគនោះរតូវកំណត់គយងតមនីតិវ ិធី ននការគដាោះ្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថថ

ជាក់ ណសតង ។
ណបបបទ និ ងនី តិវ ិធីននការគដាោះ្ស្ថយបណឹ ា ង ឬញតតិគនោះរតូវកំណត់គយងតមនីតិវ ិធី ននការគដាោះ
្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថថន និ ងធនធានធមមជាតិ ណដលមានណចងកនុងរកមគនោះ ។
មាព្រា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរោះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ
រគប់ រគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរោះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគដាយថ្ននក់ ជាតិ និ ង
ថ្ននក់ គរកាមជាតិ ទំងអស់ រតូវរគប់រគង្សបតមគោលបំ ណងដូចខាងគរកាម៖

ន និងធនធានធមមជាតិ ណដលមានណចងកនុងរកមគនោះ គដាយរតូវពិ គរោោះពិ ភាកាគពញគលញនិងសុីជំគៅ ជាមួ យស្ថធារណជន
ជនជាតិ ភាគតិច ជនងាយរងគរោោះ ស្តសតី និ ងអនកធាលប់ទទួ លផលប៉ា ោះពាល់ពីគគរមាងអភិ វឌឍន៍ ។
មាព្រា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរោះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ
រគប់ រគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរោះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគដាយថ្ននក់ ជាតិ និ ងថ្ននក់គរកាម
ជាតិ ទំងអស់ រតូវរគប់ រគង្សបតមគោលបំ ណងដូ ចខាងគរកាម៖

ក- អភិ រកសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមរោះ និងសតវនរព ។

ក- អភិ រកសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមរោះ និងសតវនរព ។

ខ- អភិ រកសតនមលរបព័ នគធ អកូឡូសុី ទំ និញ និងគសវាកមម ។

ខ- អភិ រកសតនមលរបព័ នគធ អកូឡូសុី ទំ និញ ផលិតផល និងគសវាកមម ។

គ- អភិ វឌឍជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលដាឋ ន ។
មាព្រា៣៤៦ ._ ខលឹមស្ថរននការគរៀបចំ ការរគប់ រគងរួមោន
ការគរៀបចំ ការរគប់ រគងរួមោន រតូវណចងអំពី៖

គ- អភិ វឌឍជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលដាឋ ន។
មាព្រា៣៤៦ ._ ខលឹមស្ថរននការគរៀបចំ ការរគប់ រគងរួមោន
ការគរៀបចំ ការរគប់ រគងរួមោន រតូវណចងអំពី៖

១- រចនាសមព័ននធ នគណៈកមមការរគប់រគងរួមោន ។

១- រចនាសមព័ននធ នគណៈកមមការរគប់រគងរួមោន ។

២- សមាជិ កភាព និងសិទិក
ធ ុងការគបាោះគន
ន
ន តរបស់រគប់ សមាជិកសហគមន៍រគប់រគងរួមោន

២- សមាជិ កភាព និងសិទិក
ធ ុងការគបាោះគន
ន
ន តរបស់រគប់ សមាជិកសហគមន៍រគប់រគងរួមោន គដាយយកចិ តត

គដាយយកចិតទ
ត ុ កដាក់ ដល់ទំនាក់ទំនង និ ងការចំណុោះោនរវាងជនជាតិគដើមភាគតិចគៅគលើធនធាន និង
ដី របនពណី ។

ទុ កដាក់ ដល់ទំនាក់ទំនង និ ងការចំ ណុោះោនរវាងជនជាតិ គដើមភាគតិចគៅគលើធនធាន និងដី របនពណី ។

៣- ការគរៀបចំ ណផនការគរបើ របាស់ដី និងការកំ ណត់ តំបន់ រគប់ រគងសរមាប់តំបន់រគប់រគងរួមោន និងណផនការ

៣- ការគរៀបចំ ណផនការគរបើ របាស់ដី និងការកំ ណត់ តំបន់ រគប់ រគងសរមាប់តំបន់រគប់រគងរួមោន

រគប់ រគងរួមោនណដលបានគសនើសុំ ។ រាល់ការគរៀបចំ ណផនការគរបើ របាស់ដី ការកំណត់ តំបន់ រគប់រគង និ ងការគរៀបចំ

និ ងណផនការរគប់ រគងរួមោនណដលបានគសនើសុំ ។ រាល់ការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី ការកំ ណត់តំបន់

ណផនការរគប់រគង ណដលរតូវគធវើគឡើងតមមាតិ កាគនោះ រតូវគធវើគឡើងគដាយមានលកខណៈ្សបោនគៅនឹ ងការគរៀបចំ

រគប់ រគង និ ងការគរៀបចំ ណផនការរគប់រគង ណដលរតូវគធវើគឡើងតមមាតិ កាគនោះ រតូវគធវើគឡើងគដាយមាន

ណផនការគរបើ របាស់ដី ការកំណត់ តំបន់ រគបរគង និ ងការគរៀបចំណផនការរគប់ រគង ណដលមានកាលពី មុន ណដលមានជា

លកខណៈ្សបោនគៅនឹងការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី ការកំ ណត់តំបន់រគបរគង និងការគរៀបចំ

បនតបនាទប់ និងណដលរតូវគធវើគឡើងតមមាតិ កាទី ២ ការរគប់រគងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរោះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ នន

ណផនការរគប់រគង ណដលមានកាលពីមុន ណដលមានជាបនតបនាទប់ និងណដលរតូវគធវើគឡើងតមមាតិ កាទី ២

គនថីគនោះ ។

ការរគប់ រគងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរោះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ននគនថីគនោះ ។
៤- ការគរៀបចំ ណផនការរគប់រគងណដលបានដាក់គសនើ រតូវមានលកខណៈរគប់ រោន់ គដើ មបីតក់ ណតងជា
សតង់ដារមួ យ ្សបតមធនធាន និងសមតថភាពរបស់មូលដាឋ ន ណដលឆលុោះបញ្ជ
ច ង
ំ ពីចំគណោះដឹង និង

ទសសនវ ិស័យរបស់តំណាងសហគមន៍មូលដាឋ ន ជនជាតិ គដើមភាគតិច និ ងរដឋ បាលថ្ននក់ គរកាមជាក់
ណដលជាអនកទទួ លខុ សរតូវបឋមសរមាប់ ការអនុ វតតការរគប់ រគងរួមោន ។
ជំរូក្ទ៊ី៤
ការចូលរ ួមជាស្ថធារែៈយៅក្នង្ការព្ររប់ព្ររង្តំបន់យននរ
មាព្រា៥២៣ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងការទទួ លបានព័ ត៌មានបរ ិស្ថថន
គណៈកមមការជាតិ រគប់រគង និងអភិវឌឍតំបន់គឆនរ រតូវអនុ គលាមតមរាល់លកខខណឌតរមូវនានាសរមាប់
ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និ ងសិទិ ធទទួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថថន ្សបតមបទប្ញន តិ ស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារ
ណៈ កនុងគនថីទី១ មាតិ កាទី២ និងបទប្ញន តិ ស
ត ីព
ត ី សិទិទ
ធ ទួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថថនកនុងគនថីទី១ មាតិ កាទី ៣ នន

៤- ការគរៀបចំ ណផនការរគប់រគងណដលបានដាក់គសនើ រតូវមានលកខណៈរគប់ រោន់ គដើ មបីតក់ ណតងជាសតង់ដារ
មួ យ ្សបតមធនធាន និងសមតថភាពរបស់មូលដាឋ ន ណដលឆលុោះបញ្ជ
ច ង
ំ ពីចំគណោះដឹ ង និងទសសនវ ិស័យរបស់

តំ ណាងសហគមន៍មូលដាឋ ន ជនជាតិ គដើមភាគតិច និងរដឋ បាលថ្ននក់ គរកាមជាក់ ណដលជាអនកទទួ លខុ សរតូវបឋម
សរមាប់ ការអនុវតតការរគប់រគងរួមោន ។
៥-យនតការ និ ងវ ិធានការរគប់រគង និ ងណបងណចកផលរបគយជន៏ គដាយសមធម៏ និ ងតមាលភាព។
មាព្រា៥២៣ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងការទទួ លបានព័ ត៌មានបរ ិស្ថថន
គណៈកមាមធិ ការជាតិ រគប់រគង និងអភិ វឌឍតំ បន់ គឆនរ រតូវអនុ គលាមតមរាល់លកខខណឌតរមូវនានាសរមាប់ការចូ ល
រួមជាស្ថធារណៈ និងសិទិទ
ធ ទួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថថន ្សបតមបទប្ញនតិ ស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ កនុងគនថីទី១
មាតិ កាទី ២ និងបទប្ញន តិស
ត ីព
ត ី សិទិទ
ធ ទួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថថនកនុងគនថីទី១ មាតិកាទី ៣ ននរកមគនោះ ។

រកមគនោះ ។

មាព្រា៥២៤ ._ ការគលើកកមពស់ដល់ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
គណៈកមមការជាតិ រគប់រគង និងអភិវឌឍតំបន់គឆនរ អាចគចញនូ វលិខិតបទដាឋ នគតិ យុតប
ត ណនថម កនុងបំណង

មាព្រា៥២៤ ._ ការគលើកកមពស់ដល់ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
គណៈកមាមធិ ការជាតិ រគប់រគង និងអភិ វឌឍតំ បន់ គឆនរ រ រតូវគចញនូ វលិខិតបទដាឋ នគតិ យុតតបណនថម កនុងបំ ណងគលើក

គលើកកមពស់ដល់ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅកនុងការរគប់ រគងតំបន់ គឆនរទំងឡាយ ។

កមពស់ និងបគងកើតបរ ិយកាសអំ គណាយផលដល់ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅកនុងការរគប់ រគងតំបន់គឆនរទំងឡាយ ។

មាព្រា៥២៧ ._ កតតណដលរតូវពិ ចារណាសរមាប់ការអនុវតត

មាព្រា៥២៧ ._ កតតណដលរតូវពិ ចារណាសរមាប់ការអនុវតត

គៅគពលអនុវតតការរគប់ រគងធនធានទឹកជាលកខណៈអនតរវ ិស័យ រកសួង ស្ថថប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យ

ធនធានទឹក និ ងឧតតុនិ យម រតូវពិ ចារណា៖

ក-រគប់ ទិដឋ ភាពននធនធានទឹ ក ។

គៅគពលអនុវតតការរគប់ រគងធនធានទឹកជាលកខណៈអនតរវ ិស័យ រកសួង ស្ថថប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យធនធានទឹក និ ង

ឧតតុនិ យម រតូវពិ ចារណា៖
ក-រគប់ ទិដឋ ភាពននធនធានទឹ ក ។

ខ-ចំ ណងទក់ទងរវាងធនធានទឹក និ ងសមាសភាគដនទគទៀតននបរ ិស្ថថនធមមជាតិ រម
ួ មាន ដី ធី ល

ខ-ចំ ណងទក់ទងរវាងធនធានទឹក និ ងសមាសភាគដនទគទៀតននបរ ិស្ថថនធមមជាតិ រម
ួ មាន ទី ជំរាល តំ បន់ ដី

ជលផល រុកខជាតិ សតវ ជាអាទិ៍។

គសើម ដី ធី ល ជលផល រុកខជាតិ សតវ ជាអាទិ៍។

គ-លកខខណឌតរមូវសរមាប់ការគរបើរបាស់ទឹករបស់របជាជន និង បរ ិស្ថថនធមមជាតិ ឲ្យមានរបសិទធ

គ-លកខខណឌតរមូវសរមាប់ការគរបើរបាស់ទឹករបស់របជាជន និង បរ ិស្ថថនធមមជាតិ ឲ្យមានរបសិទធភាព និ ង

ភាព និង និ រនតរភាព ។
មាព្រា៥៣៨ ._ តួ នាទី និងការទទួ លខុ សរតូវរបស់គណៈកមាមធិ ការជាតិ គរៀបចំ ណផនការ និងរគប់រគងអាងទគនល

និ រនតរភាព ។
មាព្រា៥៣៨ ._ តួ នាទី និងការទទួ លខុ សរតូវរបស់គណៈកមាមធិ ការជាតិ គរៀបចំ ណផនការ និងរគប់រគងអាងទគនល

គណៈកមាមធិ ការជាតិ គរៀបចំ ណផនការ និងរគប់រគងអាងទគនល មានតួ នាទី និ ងការទទួ លខុ សរតូវដូ ចខាង

គណៈកមាមធិ ការជាតិ គរៀបចំ ណផនការ និងរគប់រគងអាងទគនល មានតួ នាទី និ ងការទទួ លខុ សរតូវដូ ចខាងគរកាម៖

គរកាម៖

ក- សរមបសរមួល និងរគប់ រគងគលើការគរៀបចំ ណផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិ សីព
ត ីទឹក សរមាប់ គោលគៅ
ក- សរមបសរមួល និងរគប់ រគងគលើការគរៀបចំ ណផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិ សីព
ត ីទឹក សរមាប់ គោល

រគប់ រគង ការពារ អភិ រកស និ ងអភិវឌឍន៍ អាងទគនល ។

គៅរគប់ រគង ការពារ អភិរកស និ ងអភិ វឌឍន៍ អាងទគនល ។

ខ- តមដាន និងវាយតនមលការអនុវតតណផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិ សីព
ត ីទឹក សរមាប់រគប់រគង ការពារ អភិ រកស

ខ- តមដាន និងវាយតនមលការអនុវតតណផនការយុទធស្ថស្តសតជាតិ សីព
ត ីទឹក សរមាប់រគប់រគង

និ ងអភិវឌឍអាងទគនល ។

ការពារ អភិ រកស និ ងអភិ វឌឍអាងទគនល ។

គ- សរមរោះសរមួល និ ងគដាោះ្ស្ថយទំ នាស់នានាគលើការរគប់ រគង ការពារ អភិរកស និ ងអភិ វឌឍអាងទគនល ជាតិ

គ- សរមរោះសរមួល និ ងគដាោះ្ស្ថយទំ នាស់នានាគលើការរគប់ រគង ការពារ អភិរកស និ ងអភិ វឌឍ

និ ងឆលងណដន ។

អាងទគនល ។

ឃ- អនុ វតតកិចចការដនទគទៀតតមការណណនាំរបស់រាជរដាឋ ភិ បាលកមពុជា ។

ឃ- អនុ វតតកិចចការដនទគទៀតតមការណណនាំរបស់រាជរដាឋ ភិ បាលកមពុជា ។
មាព្រា៨០៨ ._ ការជូ នដំណឹងជាស្ថធារណៈអំពីការគំរាមកំ ណហងដល់បរ ិស្ថថន

មាព្រា៨០៨ ._ ការជូ នដំណឹងជាស្ថធារណៈអំពីការគំរាមកំ ណហងដល់បរ ិស្ថថន

កនុងករណី រកគឃើញថ្ន មានតំបន់ណាមួ យទទួ លរងការប៉ា ោះពាល់គដាយការបំ ពុលខយល់ ណដលអាចគំរាម
កំ ណហងដល់បរ ិស្ថថន គនាោះរកសួង ស្ថថប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថថន រតូវគធវើការជូ នដំ ណឹងដល់ស្ថធារណជន

កនុងករណី រកគឃើញថ្ន មានតំបន់ណាមួ យទទួ លរងការប៉ា ោះពាល់គដាយការបំ ពុលខយល់ ណដលអាចគំរាមកំណហងដល់
បរ ិស្ថថន គនាោះរកសួង ស្ថថប័ នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថថន រតូវគធវើការជូនដំ ណឹងដល់ស្ថធារណជនអំ ពីគរោោះថ្ននក់ ទំងគនាោះ

បំ ពុលខយល់ និ ងគធវើការស្ថតរគុ ណភាពខយល់គឡើងវ ិញ ។

អគងកតពី របភពននការបំ ពុលខយល់គនោះ និងចាត់ វ ិធានការទប់ស្ថកត់ ការបំពុលខយល់ និ ងគធវើការស្ថតរគុ ណភាពខយល់គឡើងវ ិញ

អំ ពីគរោោះថ្ននក់ ទំងគនាោះ គធវើការគសុើបអគងកតពីរបភពននការបំពុលខយល់គនោះ និ ងចាត់ វ ិធានការទប់ ស្ថកត់ ការ

ជាបនាទន់ រពមទំងអនុ វតតកិចអ
ច នតរាគមន៍ នានាណដលមានរបសិទិ ភា
ឋ  ពជាមុនគដើមបីការពារសុខភាពស្ថធារណៈ គធវើការគសុើប
។

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ល
ិ
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរ ិស្ថានននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា»

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១
ព្របធានបទ៖
មាតិកាទ៊ី២ ការវាយតនមៃបរ ិស្ថានជាយទធស្ថស្តសត
ជំរូក្ទ៊ី១ ការវាយតនមៃបរ ិស្ថានជាយទធស្ថស្តសត
គន្ថ/ី មាតកា
ិ /ជំពូក

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា

Book/Title

(Copy and Paste from Environment Code)
មាព្រា៧៧ ._ រកបខ័ ណឌននការវាយតនមលបរ ិស្ថាន

មាព្រា៧៧ ._ រកបខ័ ណឌននការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តសរ

ការពិ ចារណាអំពីបរ ិស្ថាន រតូវដាក់ បញ្ូច លទៅកនុងការបទងកើតទោលនទោបាយ ណផនការយុទធស្ថស្តសរ និង

ការពិ ចារណាអំពីបរ ិស្ថាន រតូវដាក់ បញ្ូច លទៅកនុងការបទងកើតទោលនទោបាយ ណផនការយុទធស្ថស្តសរ និងកមម

កមមវ ិធី នានារបស់រាជរដាាភិបាលននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និងទៅទពលពិនិតយមតិទោបល់ ណដលទទួ លបាន

វ ិធី នានារបស់រាជរដាាភិ បាលននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និ ងទៅទពលពិនិតយមតិទោបល់ ណដលទទួ លបានមកពី អក
ន

មាព្រា៧៩. សំណ

មាព្រា៧៩. សំណ

មកពី អក
ន ពាក់ ព័នធនានា ។

ី ដែលអាចអន្ុម័តបាន្ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវណ្វណី ទ្បង
ី ណលស
ី ំណ

ក- ទ្ំន្ងជាន្ង
ឹ មាន្ផលប៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សមាគល់ែល់បរស្ថ
ិ ថ ន្ ឬ
ខ- ទាក់ទ្ងណៅន្ង
ឹ វ ិស័យណាមួយ ដែលបាន្កំ

ត់ណោយរកុមរបក
ឹ ាជាតអ
ិ ភវិ ឌ្ឍន្៍ណោយចរី ភាព ។

មាព្រា៨១

ំ
ន្ីតិវ ិ្ីម្ន្ការវាយតម្មលបរស្ថ
ក់កាលែូចខាងណរកាម៖
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវោក់បញ្ចូ លន្ូវែណា
១- ការណ្វីចណា
ំ
ត់ថ្ននក់គណរមាង ។
២- ការកំ

ត់វ ិស្ថលភាពគណរមាង ។

៣- ការណរៀបចំណសចករីរពាងរបាយការ
៤- ការចូលរួមជាស្ថធារ
៥- ការណរៀបចំរបាយការ
៧- ការអន្ុវតររបាយការ

៍ ការវាយតម្មលបរស្ថ
ធ ស្តសរ ។
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

៍ ការវាយតម្មលបរស្ថ
ធ ស្តសរ ។
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

៍ ការវាយតម្មលបរស្ថ
ធ ស្តសរចុងណរកាយ ។
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ
៍ ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ ។

៍ វាយតម្មលណេតុប៉ះពាល់បរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរចំណពា៉ះសំណ

ី។

ី ដែលអាចអន្ុម័តបាន្ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវណ្វណី ទ្បង
ី ណលស
ី ំណ

ក- ទ្ំន្ងជាន្ង
ឹ មាន្ផលប៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សមាគល់ែល់បរស្ថ
ិ ថ ន្ ឬ
ខ- ទាក់ទ្ងណៅន្ង
ឹ វ ិស័យណាមួយ ដែលបាន្កំ
យកបរស្ថ
ិ ថ ន្ ន្ង
ិ ្ន្ធាន្្មមជាតិ ។

ី ណាដែល៖

ត់ណោយរកុមរបក
ឹ ាជាតអ
ិ ភវិ ឌ្ឍន្៍ណោយចរី ភាពន្ង
ិ រកសួងស្ថថប័ន្ទ្ទ្ួលបន្ទុវ ិស័

មាព្រា៨១

ំ
ន្ីតិវ ិ្ីម្ន្ការវាយតម្មលបរស្ថ
ក់កាលែូចខាងណរកាម៖
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវោក់បញ្ចូ លន្ូវែណា
១- ការណ្វីចណា
ំ
ត់ថ្ននក់សំណ
២- ការកំ

ៈណលីណសចករីរពាងរបាយការ

៦- ណសចកដស
ី ណរមចណលីរបាយការ

ី ណាដែល៖

ពាក់ ព័នធនានា ។

ី រសុំ ។

ត់វ ិស្ថលភាពសំណ

ី រសុំ ន្ិងលកខ

៣- ការណរៀបចំណសចករីរពាងរបាយការ
៤- ការចូលរួមជាស្ថធារ
៥- ការណរៀបចំរបាយការ

៍ ការវាយតម្មលបរស្ថ
ធ ស្តសរ ។
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

ៈណលីណសចករីរពាងរបាយការ

៍ ការវាយតម្មលបរស្ថ
ធ ស្តសរ ។
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

៍ ការវាយតម្មលបរស្ថ
ធ ស្តសរចុងណរកាយ ។
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

៦- ណសចកដស
ី ណរមចណលីរបាយការ
៧- ការអន្ុវតររបាយការ

ឌ ការងារ សរមាប់ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ ។

៍ ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ ។

៍ វាយតម្មលណេតុប៉ះពាល់បរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរចំណពា៉ះសំណ

ី ។

៨-ណរៀបចំបណងកីត ន្ិងសរមបសរមួលជាមួយស្ថថប័ន្ ឬរកុមរបក
ឹ ាឯករាជយសំណៅអន្ុវតរការតាមោន្ ន្ិងវាយតម្មលការអន្ុវតរដផន្ការ
រគប់រគងបរស្ថ
ិ ថ ន្។

គន្ថ/ី មាតកា
ិ /ជំពូក

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា

Book/Title

(Copy and Paste from Environment Code)
មាព្រា៨២ ._ សមតាកិចច

មាព្រា៨២ ._ សមតាកិចច

រកសួង ស្ថាប័ន ណដលទទួលខុ សរតូវកនុងការអនុវតរនីតិវ ិធី ននការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តសរ រតូវណត

រកសួង ស្ថាប័ន ណដលនឹ ងអនុវតរនីតិវ ិធីននការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តសរ រតូវណតជារកសួង ស្ថាប័ន អនររវ ិស័យ ឬ

ជារកសួង ស្ថាប័ន ណដលមានសមតាកិចចទលើវ ិស័យ ណដលជាកមមវតាុននការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តសរ ។

តាមវ ិស័យ រតូវទទួ លខុ សរតូវ កនុងការទរៀបចំដំទណើរការវាយតំនលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តសរននសំទណើរទនាះនិ ងការ

មាព្រា៨៤ ._ ការចូលរួមពស
ី ំណាក់ស្តសរី ន្ង
ិ ជន្ងាយរងណររ៉ះ

មាព្រា៨៤.ការចូលរួមពស
ំ
ក់ស្តសរី ន្ិងជន្ងាយរងណររ៉ះ
ី ណា

រកសួង ស្ថថប័ន្ដែលមាន្ការពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវផរល់ឱកាសែល់ស្តសរី កុមារ ជន្ពកា
ិ រ ជន្
ងាយរងណររ៉ះ រកុមជន្ជាតិភាគតិច ន្ង
ិ ជន្ជាតិណែីមភាគតច
ិ ចូលរួមកនុងកច
ិ ចែំណ
។

ចូ លរួមជាស្ថធារណៈ។

រកសួង ស្ថថប័ន្ដែលពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ រតូវផរល់ឱកាសែល់ស្តសរី កុមារ ជន្ពិការ ជន្ងាយរងណររ៉ះ

ធ ស្តសរ រកុមជន្ជាតិភាគតិច ន្ិងជន្ជាតិណែីមភាគតិចចូលរួមកនុងកច
ី រការម្ន្ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ
ិ ចែំណ

ធ ស្តសរ
ី រការម្ន្ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

មាព្រា៨៥ ._ ការវ ិភាគអំពកា
ី រដរបរបួលអាកាសធាតុណៅកនុងការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ

មាព្រា៨៥ ._ ការវ ិភាគ ផលប៉ះពាល់ដែលមាន្សការន្ុពលពីការដរបរបួលអាកាសធាតុណៅកនុងការវាយតម្មល បរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថ

បន្ទុកវ ិស័យបរស្ថ
ធ ស្តសរ
ិ ថ ន្ រតូវធានាថ្នរាល់គណរមាង ន្ិងសកមមភាពទាំងអស់ ដែលតរមូវឱយមាន្ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

ស័យបរស្ថ
ធ ស្តសរ រតូវ
ិ ថ ន្ រតូវធានាថ្នរាល់ណរលន្ណោបាយ ដផន្ការ កមមវ ិ្ីនានា ដែលតរមូវឱយមាន្ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

រកសួង ស្ថថប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ណោយមាន្កិចស
ច េការជាមួយរកុមរបឹកាជាតអ
ិ ភិវឌ្ឍន្៍ណោយចរី ភាព ន្ិងរកសួង ស្ថថប័ន្ទ្ទ្ួល
ោក់បញ្ចូ លន្ូវការវ ិភាគណលីការពិចារណាអំពីការដរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងការវាយតម្មល
ន
ខាងណលី ។
មាព្រា៨៦ ._ ការអន្ុវតរន្ូវរបាយការ

៍ វាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ

ស្តសរ រកសួង ស្ថថប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ណោយមាន្កច
ិ ចសេការជាមួយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន្៍ណោយចីរភាព ន្ិងរកសួង ស្ថថប័ន្ទ្ទ្ួលបន្ទុកវ ិ
ោក់បញ្ចូ លន្ូវការវ ិភាគណលផ
ន
ខាងណលី ។
ី លប៉ះពាល់ដែលមាន្សការន្ុពលពីការដរបរបួលអាកាសធាតុកុ ងការវាយតម្មល
មាព្រា៨៦ ._ ការអន្ុវតរន្ូវរបាយការ

៍ វាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ

រកសួង ស្ថថប័ន្ពាក់ព័ន្ធ រតូវោក់បញ្ជូ លន្ូវលទ្ធផលម្ន្ការរកណឃញ
ន្ិងណសចករស
ី
ី ណរមចចិតរណោយរកុមរបឹកាជាតិអភិវឌ្ឍន្៍ រកសួង ស្ថថប័ន្ពាក់ព័ន្ធ រតូវោក់បញ្ជូ លន្ូវលទ្ធផលម្ន្ការវ ិភាគណៅកនុងរបាយការ
ណោយចរី ភាពណៅកនុងសំណ

ី ដែលរកសួង ស្ថថប័ន្ន្ម
ី ួយៗបាន្ណសនណី ទ្បង
ី មុន្ណពលដែលសំណ

ណ្វកា
ី រសណរមចជាចុងណរកាយ ណេយ
ី រតូវបងាាញណៅកនុងសំណ

ី ដែលបាន្ណសនណី ទ្បង
ី ណន្៉ះរតូវបាន្ ន្ង
ិ ណសចករស
ី ណរមចចត
ិ ររបស់ណោយរកុមរបក
ឹ ាជាតអ
ិ ភវិ ឌ្ឍន្៍ណោយចរី ភាពណៅកនុងសំណ

ី ចុងណរកាយ អំពវី ិ្ដី ែលលទ្ធផល ន្ង
ិ ណសចកដស
ី ណរមចម្ន្ការវាយ មុន្ណពលដែលសំណ

៍ វាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ ការរកណឃញ
ី

ី ដែលរកសួង ស្ថថប័ន្ន្ម
ី ួយៗបាន្ណសនណី ទ្បង
ី

ី ដែលបាន្ណសនណី ទ្បង
ី ណន្៉ះរតូវបាន្ណ្វកា
ី រសណរមចជាចុងណរកាយ។ ណេយ
ី រតូវបងាាញណៅកនុងសំណ

តម្មលបរស្ថ
ធ ស្តសរ រតូវបាន្ោក់បញ្ចូ លរន រួមមាន្ រួមមាន្ […]
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

វ ិ្ដី ែលលទ្ធផលន្ង
ធ ស្តសររតូវបាន្ោក់បញ្ចូ លរន រួមមាន្ […]
ិ ណសចកដស
ី ណរមចម្ន្ការវាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ស្ថ

មាព្រា៨៧ ._ ការអទងកតតាមដាន

មារតា៨៧ ._ ការអណងកតតាមោន្ ន្ង
ិ វាយតម្មលការអន្ុវតរ របាយការ

រកសួង ស្ថាប័នពាក់ ព័នធរតូវបទងកើតកមមវ ិធី ទដើ មបីអទងកតតាមដានផលប៉ ះពាល់បរ ិស្ថាន ណដលបណា
ា លមក
ពី ការអនុ វតរសំទណើណដលបានទសនើទ

ើង ។

លទធផលននរបាយការណ៍អទងកតតាមដានការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តសរ រតូវដាក់ឲ្យ រកសួង ស្ថាប័
នពាក់ព័នធ និងស្ថធារណជន អាចណសវងរកបាន ទដាយអនុ ទោមតាមបទបបញ្ញតិ នរ នរកមទនះ ។

ី ចុងណរកាយអំពី

៍ វាយតម្មលបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយុទ្ធស្ថស្តសរ

រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ ព័នធរតូវបទងកើតកមមវ ិធីទដើមបីអទងកតតាមដាននិងវាយតនមល ផលប៉ ះពាល់បរ ិស្ថាន ណដល

បណា
ា លមកពី ការអនុវតរសំទណើណដលបានទសនើទ

ើង ។

លទធផលននរបាយការណ៍អទងកតតាមដាននិ ងការវាយតនមលការអនុ វតររនូ វបាយការណ៌ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធ
ស្ថស្តសរ រតូវដាក់ឲ្យ រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ ព័នធ និ ងស្ថធារណជន អាចណសវងរកបាន ទដាយអនុ ទោមតាមបទបបញ្ញតិ នរ ន
រកមទនះ ។

គន្ថ/ី មាតកា
ិ /ជំពូក

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា

Book/Title

(Copy and Paste from Environment Code)
មាព្រា៩៥ ._ សមតាកិចចទទួ លខុ សរតូវ

មាព្រា៩៥ ._ សមតាកិចចទទួ លខុ សរតូវ

រកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថាន ជាទសនាធិ ការផ្ទទល់របស់រាជរដាាភិបាល ណដលមានសមតា

កិ ចចផ្ទរច់ មុខសរមាប់ រគប់រគងការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន ។

រកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថានមានភារកិចច និងតួ នាទីដូចខាងទរកាម៖

ច់ មុខសរមាប់ រគប់ រគងការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន ។

រកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថានមានភារកិចច និងតួ នាទីដូចខាងទរកាម៖

ក- បទងកើតគណៈកមមការជំនាញរតួតពិនិតយ តាមការចាំបាច់ ។

ខ- ទចញលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបរតឯកភាពទលើរបាយការណ៍វាយតនមលទេតុប៉ះពាល់

រកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថាន ជាទសនាធិ ការផ្ទទល់របស់រាជរដាាភិបាល ណដលមានសមតាកិចផ្ទ
ច រ

ក- បទងកើតគណៈកមមការជំនាញរតួតពិនិតយ តាមការចាំបាច់ ។

បរ ិស្ថា

ខ- ទចញលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបរតឯកភាពទលើរបាយការណ៍វាយតនមលទេតុប៉ះពាល់

បរ ិស្ថាន ។

គ- អនុ ម័តលិខិតបទដាានគតិ យុតរសីព
រ ី លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ននការទធវើចំណាត់ ថ្ននក់គទរមាង ។

ន។
គ- អនុ ម័តលិខិតបទដាានគតិ យុតរសីព
រ ី លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ននការទធវើចំណាត់ ថ្ននក់គទរមាង ។

ឃ- កំ ណត់ លកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ននវ ិស្ថលភាពគទរមាង និ ងលកខខណឌការងារ ។

ឃ- កំ ណត់ លកខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ននវ ិស្ថលភាពគទរមាង និ ងលកខខណឌការងារ ។

ង- អនុ ម័តលិខិតបទដាានគតិ យុតរនានា សរីពីការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថានការវាយតនមលទេតុ

ង- អនុ ម័តលិខិតបទដាានគតិ យុតរនានា សរីពីការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថានការវាយតនមល
ទេតុ ប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន និ ង/ឬ ណផនការរគប់ រគងបរ ិស្ថាន ។
ច- អនុ វតរទោលការណ៍នានាណដលបានឯកភាព និ ងអនុវតរទដាយរកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុកវ ិ

ស័យបរ ិស្ថានសាីពីការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន និ ង/ឬណផនការរគប់ រគងបរ ិស្ថាន។

ឆ- អនុ ម័តលិខិតបទដាានគតិ យុតរសីព
រ ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈកនុងកិ ចដ
ច ំ ទណើរការវាយតនមល

ទេតុ ប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន ។

ជ- កំ ណត់ លកខខណឌ លកខណៈសមបតិ រ ណបបបទនិ ងនីតិវ ិធី សរមាប់ ការចុ ះបញ្ជីទីរបឹ កាននការ
វាយតនមលទេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ឈ- បទងកើត និ ងអភិ វឌ្ឍ រកបខ័ ណឌចាប់ នានា សរមាប់ អនុ វតរចំទពាះការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់

ប៉ ះពាល់បរ ិស្ថាន ណផនការរគប់រគងបរ ិស្ថាន ណផនការននចូ លរួមស្ថធារណៈណដលភាជប់ មកជាមួ យនិ ងការ
កំ ណត់វ ិស្ថលភាព និងលកខខណឌការងារ ននគទរមាងនី មួយៗ។
ច- អនុ វតរទោលការណ៍នានាណដលបានឯកភាព និ ងអនុវតរទដាយរកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យប

រ ិស្ថានសាីពីការវាយតនមលទេតុ ប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន និ ង/ឬណផនការរគប់ រគងបរ ិស្ថាន។

ឆ- អនុ ម័តលិខិតបទដាានគតិ យុតរសីព
រ ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈកនុងកិ ចដ
ច ំ ទណើរការវាយតនមលទេតុប៉ះ

ពាល់បរ ិស្ថាន ។

ជ- កំ ណត់ លកខខណឌ លកខណៈសមបតិ រ ណបបបទនិ ងនីតិវ ិធី សរមាប់ ការចុ ះបញ្ជីទីរបឹ កាននការវាយ
តនមលទេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ឈ- បទងកើត និ ងអភិ វឌ្ឍ រកបខ័ ណឌចាប់ នានា សរមាប់ អនុ វតរចំទពាះការវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់ប

បរ ិស្ថានឆលងណដន ជាអាទិ៍ លិខិតបទដាានគតិ យុតរ លិខិតបទដាានគតិ យុតរ និ ងវ ិធី ស្ថស្តសរវាយតនមលទេតុ

រ ិស្ថានឆលងណដន ជាអាទិ៍ លិខិតបទដាានគតិ យុតរ លិខិតបទដាានគតិ យុតរ និងវ ិធីស្ថស្តសរវាយតនមលទេតុប៉ះពាល់

ប៉ ះពាល់បរ ិស្ថានឆលងណដន ។

បរ ិស្ថានឆលងណដន ។

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ល
ិ
យលើយសចក្តព្រ៊ី ាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរ ិស្ថានននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា»

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១
ព្របធានបទ៖ ការណព្របព្របួលអាកាសធាត
គន្ថី/មាតកា
ិ /ជំពូក

សំណូមពរ/កំណណណរបថមរី បស់អងគការសងគមសវី ិល

Book/Title
(Copy and Paste from Environment Code)
មាព្រា១៥២ ._ តួនាទី និងការទទួ លខសរតូវ
រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាពរតូវ ដឹ កនាំការចរចាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាតជា លកខណៈអ

មាព្រា១៥២ ._ តួនាទី និងការទទួ លខសរតូវ
រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាពរតូវ ដឹ កនាំការចរចាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាតជា លកខណៈអនដរជាតិ ផដល់

នដរជាតិ ផដល់ការគំរទណផនកបដចេកដទស តាមរយៈអគគដលខាធិការោឋនរបស់ខួន
ល និង ពាក់ព័នធដទទដទៀត ដៅដល់

ការគំរទណផនកបដចេកដទស តាមរយៈអគគដលខាធិការោឋនរបស់ខួន
ល និង ពាក់ព័នធដទទដទៀត ដៅដល់រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ

ការដរៀបចំកមមវ ិធីសីព
ដ ី ការណរបរបួលអាកាសធាត និងផដល់អនស្ថសន៍ អំពីវ ិធានការជាដគលនដោបាយជូនរាជរោឋ

អាកាសធាត តាមោន វាយតទមលទនការអនវតត និងរគប់រគងចំដណះដឹងនិងផដល់អនស្ថសន៍អំពីវ ិធានការជាដគលនដោបាយ

ភិបាលទនរពះរាជាណាចរកកមពជា ។

ជូនរាជរោឋភិបាលទនរពះរាជាណាចរកកមពជា ។

មាព្រា១៥៧ ._ ណផនការ និ ងយទធស្ថស្តសតដឆលើយតបចំ ដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត

មាព្រា១៥៧ ._ ណផនការ និ ងយទធស្ថស្តសតដឆលើយតបចំ ដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត

រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ ដដើរតួនាទីជាអងគភាពបដគគល ជាមួយអនកពាក់ ព័នធដទទដទៀតអំ ពីដគលនដោបាយ និង

អជាាធរថ្ននក់ដរកាមជាតិ ទំងអស់រតូវរចនា និងអនវតតណផនការ និងយទធស្ថស្តសត កនងការដឆលើយ តបចំដពាះការ

ដដើរតួ នាទី ជាអងគភាពបដគគល ជាមួ យអនកពាក់ព័នធដទទដទៀតអំពីដគលនដោបាយ និងការដរៀបចំ កមមវ ិធី សីព
ដ ីការណរបរបួល

អជាាធរថ្ននក់ដរកាមជាតិ ទំងអស់រតូវ

ណរបរបួលអាកាសធាត ស្សបតាមដគលនដោបាយជាតិ សីព
ដ ីការណរបរបួលអាកាសធាតពាក់ ព័នធ ដោយសហការ

ដរៀបចំ យទធស្ថស្តសត និងណផនការសកមមភាពកនងការដឆលើយ តបចំដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត ស្សបតាមដគលនដោបាយ

ជាមួយមនទីរដខតតទនរកសួង និងស្ថាប័ នពាក់ព័នធ ។

ជាតិសីព
ដ ី ការណរបរបួលអាកាសធាតពាក់ ព័នធ ដោយសហការជាមួ យមនទីរដខតតទនរកសួង និងស្ថាប័នពាក់ ព័នធ ។

មាព្រា១៥៩ ._ ការសរមបសរមួលកិចេសហការ និ ងការបដងកើតភាពជាទដគូ

មាព្រា១៥៩ ._ ការសរមបសរមួលកិចេសហការ និ ងការបដងកើតភាពជាទដគូ

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាពរតូវ៖
ក- សរមបសរមួលកិចេសហការជាលកខណៈអនតររកសួង និ ងការចូ លរួមរបស់អជាាធរថ្ននក់ដរកាម

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាពរតូវ៖
ក- សរមបសរមួលកិចេសហការជាលកខណៈអនតររកសួង និ ងការចូ លរួមរបស់អជាាធរថ្ននក់ដរកាមជាតិកនងការ

ជាតិកនងការរចនា និងការអនវតតសកមមភាពការណរបរបួលអាកាសធាត រួមមាននូ វការផតល់យនតការសរមាប់

ដរៀបចំ និងការអនវតតសកមមភាពការណរបរបួលអាកាសធាត រួមមាននូវការផតល់យនតការសរមាប់ការសដរមចចិតតណផនក

ការសដរមចចិតតណផនកបដចេកដទសជាលកខណៈអនតររកសួងជាអាទិ៍ ។

បដចេកដទសជាលកខណៈអនតររកសួងជាអាទិ៍ ។

ខ- បដងកើតភាពជាទដគូ និ ងអនសារណៈដោគយល់សរមាប់ការអនវតត និងបដងកើន ការដឆលើយតប

ខ- បដងកើតភាពជាទដគូ និ ងអនសារណៈដោគយល់សរមាប់ការអនវតត និងបដងកើន ការដឆលើយតប និងកិចេ

និងកិចេអនតរាគមន៍ ទនការណរបរបួលអាកាសធាតរវាងរោឋភិ បាល និងអងគភាព មិនណមន រោឋភិបាល រួមមាន

អនតរាគមន៍ ទនការណរបរបួលអាកាសធាតរវាងរោឋភិបាល អងគភាពមិ នណមនរោឋភិបាលនិងទដគូរអភិ វឌ្ឍន៍ នានា រួមមាន

សកមមភាពទនការកាត់ បនាយសមស្សបជាលកខណៈជាតិជាអាទិ៍ ។

សកមមភាពទនការកាត់ បនាយសមស្សបជាលកខណៈជាតិ ។

មាព្រា១៦០ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាតកនងសកមមភាពអនវតត
រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធរតូវរួមបញ្ូេ លនូ វការពិ ចារណាអំ ពីការណរបរបួលអាកាសធាតដៅកនងការរចនានូវ

មាព្រា១៦០ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាតកនងសកមមភាពអនវតត
រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធរតូវរួមបញ្ូេ លនូ វការពិ ចារណាអំ ពីការណរបរបួលអាកាសធាតដៅកនងការរចនាកំ ណត់ នូវរាល់

រាល់សកមមភាពអនវតតទំងអស់ និ ងពិចារណាដៅដលើផលប៉ះពាល់ទនសកមមភាពដនាះ ដៅដលើការបំ ភាយឧសមន័ផទះ

សកមមភាពអនវតតទំងអស់ និងពិចារណាដៅដលើផលប៉ះពាល់ទនសកមមភាពដនាះ ដៅដលើការបំ ភាយឧសមន័ផទះកញ្េក់ ការ

កញ្េក់ ការរបឈមដៅនឹងហានិ ភ័យអាកាសធាត និ ងសមតាភាពបនាំ ។

របឈមដៅនឹងហានិភ័យអាកាសធាត និងសមតាភាពបនាំ ។

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាពរតូវផតល់ដំបូនាមនណផនកបដចេកដទសដៅកាន់ រកសួង ស្ថាប័នពាក់ព័នធ
ិ នការណ៍ បដចេកដទស និង ដំ ដណើរការ ដឆលើយតបដៅដលើការ
ដៅដលើការរចនានូវសកមមភាពអនវតតន៍ រួមមានវធា

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាពរតូវផតល់ដំបូនាមនណផនកបដចេកដទសដៅកាន់ រកសួង ស្ថាប័នពាក់ព័នធដៅដលើការ
ិ នការណ៍ បដចេកដទស និង ដំដណើរការដឆលើយតបដៅដលើ ការស្ថកលបងតាមណផនកជាក់
កំណត់នូវសកមមភាពអនវតតន៍ រួមមានវធា

ស្ថកលបងតាមណផនកជាក់ លាក់ មួយៗជាអាទិ៍ ។

លាក់មួយៗ។

មាព្រា១៦១ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាតកនងការដធវើការសដរមចចិ តត

មាព្រា១៦១ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាតកនងការដធវើការសដរមចចិ តត

រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវធានាថ្នរតូវដធវើការពិ ចារណាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាតកនងដំ ដណើ
ការដធវើការសដរមចចិ តតពាក់ព័នធទំងអស់ទក់ទិននឹ ងការអនវតតសកមមភាពដរកាមសមតាកិចេរបស់រកសួង ស្ថាប័ ន

រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវធានាថ្នរតូវដធវើការពិ ចារណាអំពីការណរបរបួលអាកាសធាតកនងដំ ដណើការដធវើការ
សដរមចចិ តតពាក់ ព័នធទំងអស់ទក់ទិននឹងការអនវតតសកមមភាពដរកាមសមតាកិចេរបស់រកសួង ស្ថាប័នទំងដនាះ ។

ទំងដនាះ ។
មាព្រា១៦២ ._ លិខិតបទោឋនគតិយតតសរមាប់ ការបនាំនិងការកាត់បនាយការណរបរបួលអាកាសធាត
ិ ័យបរស្ថ
រកសួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទកវស
ិ ា នរតូវបដងកើតលិខិតបទោឋនគតិ យតត សរមាប់ ការបនាំនិងការកាត់
បនាយការណរបរបួលអាកាសធាត។ លិខិតបទោឋនគតិ យតតរតូវដធវើបចេបបននកមមដរៀងរាល់ ៥ (របាំ)ឆ្នំមតង។
ិ ័យ
មាព្រា១៦៤ ._ រកបខ័ ណឌអដងកតតាមោន និងវាយតទមលតាមវស

ិ ័យ
មាព្រា១៦៤ ._ រកបខ័ ណឌអដងកតតាមោន និងវាយតទមលតាមវស

រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធទំងអស់រតូវបដងកើត និងរគប់រគងនូវរកបខ័ ណឌអដងកតតាមោន និ ងវាយតទមលការ

រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធទំងអស់រតូវបដងកើត និងរគប់រគងនូវរកបខ័ ណឌអដងកត

ណរបរបួលបរស្ថ
ិ ា នតាមវ ិស័យដដើមបីតាមោនរបសិទធភាពទនការដឆលើយតបវ ិធានការណ៍ណដលោក់ ដចញកនងណផនការ

តាមោន និងវាយតទមលការណរបរបួលបរស្ថ
ិ ា នអាកាសធាតតាមវ ិស័យដដើមបីដផទៀងផ្ទទត់ដមើ លដលើ របសិទធភាពទនការដឆលើយតបនឹង

ដឆលើយតបដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាតតាមវ ិស័យពាក់ ព័នធ ដោយមានការគំរទពីរកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍

វ ិធានការណ៍ណដលោក់ដចញកនងណផនការដឆលើយតបដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាតតាមវ ិស័យពាក់ព័នធ ដោយមានការគំរទ

ដោយចីរភាព និងដធវើរបាយការណ៍ជាដទៀងទត់ដៅកាន់ រកុមរបឹកាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព ។ រកបខ័ ណឌដនះ

ពីរកុមរបឹ កាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ដោយចី រភាព និងដធវើរបាយការណ៍ជាដទៀងទត់ ដៅកាន់ រកុមរបឹ កាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព ។

រតូវដធវើដឡើងស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិ យតតពាក់ ព័នធ ណដលដចញដោយរកុមរបឹ កាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព ។

រកបខ័ ណឌដនះរតូវដធវើដឡើងស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិយតតពាក់ព័នធ ណដលដចញដោយរកុមរបឹ កាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព
។

មាព្រា១៦៦ ._ សកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល
រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវសរមបសរមួល និងសកមម ភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល
ណដលពាក់ ព័នធនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិ យតតពាក់ ព័នធ ។
រកសួង និងស្ថាប័នពាក់ ព័នធទំងអស់ រតូវសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដលតរមូវទំងអស់
ស្សបតាមបទបបញ្ញតិតពាក់ព័នធទនមាតិ កាដនះ ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិ យ តតពាក់ ព័នធ ។
អជាាធរថ្ននក់ដរកាមជាតិ ទំងអស់ រតូវដធវើសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល ស្សបតាម រកបខ័ណឌ

មាព្រា១៦៦ ._ សកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល
រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវសរមបសរមួល និង ដធវើសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដល
ពាក់ព័នធនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិ យតតពាក់ ព័នធ ។
រកសួង និងស្ថាប័នពាក់ ព័នធទំងអស់ រតូវ ដធវើសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមលណដលតរមូវទំងអស់ ស្សបតាម
បទបបញ្ញតិតពាក់ព័នធទនមាតិកាដនះ ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិ យតតពាក់ព័នធ ។
អជាាធរថ្ននក់ដរកាមជាតិ ទំងអស់ រតូវដធវើសកមមភាពអដងកតតាមោន និងវាយតទមល ស្សបតាម រកបខ័ណឌ និ ងលិខិតបទោឋនគតិ

និងលិខិតបទោឋនគតិយតតសីព
ត ីការអដងកតតាមោននិ ងការវាយតទមលតាមវ ិស័យ ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិ យតត

ិ ័យ ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិ យតតពាក់ព័នធ និងដោយសហការ
យតតសីព
ត ី ការអដងកតតាមោននិងការវាយតទមលតាមវស

ពាក់ព័នធ និងដោយសហការជាមួយមនទីដខតតទនរកសួង ស្ថាប័នពាក់ ព័នធ និ ងរកុមរបឹ កាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព

ជាមួយមនទីដខតតទនរកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ និងរកុមរបឹ កាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព ។

។
មាព្រា១៦៧ ._ ការដរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការអដងកតតាមោន និងការវាយតទមល
រាល់រកសួង ស្ថាប័ ន និ ងរដឋបាលថ្ននក់ដរកាមជាតិ ពាក់ព័នធ រតូវរាយការណ៍ឲ្យទន់ ដពលដវលាដៅកាន់ រកុម

មាព្រា១៦៧ ._ ការដរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការអដងកតតាមោន និងការវាយតទមល
រាល់រកសួង ស្ថាប័ ន និ ងរដឋបាលថ្ននក់ដរកាមជាតិ ពាក់ព័នធ រតូវរាយការណ៍ឲ្យទន់ ដពលដវលាដៅកាន់ រកុមរបឹ កាជាតិ

របឹកាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពសតីពីសូចនករពាក់ ពនធ័ទនរកបខ័ ណឌអដងកតតាមោន និ ងវាយតទមលថ្ននក់ ជាតិ

អភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាពសតីពីបចេបបននភាពណដលសមស្សបដៅនឹងសូចនករពាក់ពនធ័ទនរកបខ័ណឌអដងកតតាមោន និ ងវាយតទមល

លិខិតបទោឋនគតិយតតសីព
ត ី ការអដងកតតាមោន និ ងវាយតទមលណដលពាក់ ព័នធ នឹ ងការណរបរបួលអាកាសធាតដទទ

ថ្ននក់ជាតិ លិខិតបទោឋនគតិ យតតសីព
ត ី ការអដងកតតាមោន និ ងវាយតទមលណដលពាក់ ព័នធ នឹ ងការណរបរបួលអាកាសធាតដទទដទៀត

ដទៀត និ ងសតីពីរកបខ័ ណឌសតីពីការអដងកតតាមោននិ ងការវាយតទមល តាមវ ិស័យ ស្សបជាមួ យនឹងលិខិតបទោឋនគតិ

និងសតីពីរកបខ័ ណឌសតីពីការអដងកតតាមោននិងការវាយតទមល តាមវ ិស័យ ស្សបជាមួយនឹ ងលិខិតបទោឋនគតិយតត។ របាយ

យតត។ របាយការណ៍ដនះ រតូវោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន ស្សបតាមបទបញ្ញតតសីព
ត ី ការចូលរួមជាស្ថ

ការណ៍ដនះ រតូវោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន ស្សបតាមបទបញ្ញតតសីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និ ងសិទិធទទួ ល

ធារណៈ និងសិទិធទទួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន ណដលមានណចងកនងគនាីទី១ មាតិកាទី ២ និងមាតិកាទី ៣ ទនរកមដនះ ។

បានព័ ត៌មានបរស្ថ
ិ ា ន ណដលមានណចងកនងគនាីទី១ មាតិ កាទី ២ និងមាតិកាទី ៣ ទនរកមដនះ ។

មាព្រា១៦៨._ការដរៀបចំ របាយការណ៍ជាអនតរជាតិ

មាព្រា១៦៨._ការដរៀបចំ របាយការណ៍ជាអនតរជាតិ

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវរាយការណ៍ដៅកាន់អងគការអនតរជាតិ សីព
ត ីការ អនវតតរបស់រពះ

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវរាយការណ៍ដៅកាន់ អងគការអនតរជាតិ សហរបជាជាតិ និងអងគការអនតរជាតិ

រាជាណាចរកកមពជា កនងការដឆលើយតបដៅដលើការណរបរបួលអាកាសធាត រួមមានការរបរពឹតតស្សបតាមកិចេរពម

សតីពីការ អនវតតរបស់រពះរាជាណាចរកកមពជា កនងការដឆលើយតបដៅដលើការណរបរបួលអាកាសធាត រួមមានការរបរពឹតតស្សបតាម

ដរពៀងអនតរជាតិ សីព
ត ីការណរបរបួលអាកាសធាត និងការអភិ វឌ្ឍរបកបដោយនិរនតរភាព ណដលរពះរាជាណាចរកកមព

កិចេរពមដរពៀងអនតរជាតិ សីព
ត ី ការណរបរបួលអាកាសធាត និ ងការអភិ វឌ្ឍរបកបដោយនិរនតរភាព ណដលរពះរាជាណាចរកកមពជា

ជាជាភាគី ហតាដលខីជាអាទិ៍។

ជាភាគី ហតាដលខី ជាអាទិ៍។

មាព្រា១៧១ . _ ព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត

មាព្រា១៧១ . _ ព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវដដើមបីរបមូ ល

ដធវើបចេបបននភាព រគប់ រគង និ ងោក់ឲ្យ

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវដដើមបីរបមូ ល

ដធវើបចេបបននភាព រគប់ រគង និ ងោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាច

ស្ថធារណជនអាចណសវងរកបានបាននូ វព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាតទំងឡាយណដលពាក់ព័នធដៅនឹងការ

ណសវងរកបានបាននូ វព័ ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាតទំងឡាយណដលពាក់ ព័នធដៅនឹ ងការអនវតតការដឆលើយតប

អនវតតការដឆលើយតបរបកបដោយរបសិទធភាពចំ ដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកនងរពះរាជាណាចរកកមពជា

របកបដោយរបសិទធភាពចំដពាះការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកនងរពះរាជាណាចរកកមពជា ដោយសហការជាមួ យរកសួង

ដោយសហការជាមួ យរកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទកដរៀបចំណផនការ រកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទកសាិតិថ្ននក់ ជាតិ និង

ស្ថាប័នទទួ លបនទកដរៀបចំ ណផនការ រកសួង ស្ថាប័នទទួលបនទកសាិតិថ្ននក់ជាតិ និងរកសួង ស្ថាប័នពាក់ ព័នធ ស្សបតាមបទ

រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ ស្សបតាមបទបញ្ញតតសីព
ត ី ការចូលរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទិធទទួលបានព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន

បញ្ញតតសីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និ ងសិទិទ
ធ ទួ លបានព័ត៌មានបរស្ថ
ិ ា ន កនងគនាីទី១ មាតិកាទី ២ និងមាតិកាទី ៣ ទនរកម

កនងគនាីទី១ មាតិកាទី ២ និងមាតិកាទី ៣ ទនរកមដនះ ។

ដនះ ។

ព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត មានជាអាទិ៍៖

ព័ត៌មានសតីពីការណរបរបួលអាកាសធាត មានជាអាទិ៍៖

ក-ការកំ ណត់ទីតាំងទនហានិ ភ័យពាក់ព័នធដៅនឹងអាកាសធាត ដសណារយ
ី ៉ូទន ការណរបរបួល
អាកាសធាត និងការវាយតទមលភាពគយរងដរគះ និងជដរមើស និ ងសមតាភាព កនង

ការបនាំ ។

ខ-ករមិតទនការបំភាយឧសម័នដោយស្ថរការបំផ្ទលញទរពដឈើ និងកតាតនានាអំពីការ

បំភាយ

ឧសម័ន ណដលបានសនមត ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិយតតពាក់ ព័នធ ។

ក-ការកំ ណត់ទីតាំងទនហានិ ភ័យពាក់ព័នធដៅនឹងអាកាសធាត ដសណារយ
ី ៉ូទន ការណរបរបួលអាកាសធាត
និងការវាយតទមលភាពគយរងដរគះ និងជដរមើ ស និងសមតាភាព កនង

ការបនាំ ។

ខ-ករមិតទនការបំភាយឧសម័នដោយស្ថរការបំផ្ទលញទរពដឈើ និងកតាតនានាអំពីការ

បំភាយ ឧសម័ន ណដល

បានសនមត ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិ យតតពាក់ ព័នធ ។

គ-របភព និងការបំ ភាយឧសម័នផទះកញ្េក់ ។

គ-របភព និងការបំ ភាយឧសម័នផទះកញ្េក់ ។

ឃ-ជដរមើសកនងការកាត់បនាយឧសម័នផទះកញ្េក់ និងការដលើកកមពស់ភាពធន់ ស្ថំ ណដលមានជាតិកា
បូនតិ ច ។

ឃ-ជដរមើសកនងការកាត់បនាយឧសម័នផទះកញ្េក់ និងការដលើកកមពស់ភាពធន់ ស្ថំ ណដលមានជាតិកាបូនតិច ។
ង-ការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នណដលមានការបញ្ជ
ា ក់ពីការចូ លរួមអនវតតរបស់រពះរាជាណាចរកកមពជា

ង-ការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នណដលមានការបញ្ជ
ា ក់ពីការចូ លរួមអនវតតរបស់រពះរាជាណា
ចរកកមពជាដៅកនងយនតការហិរញ្ញបបទនអាកាសធាតណដលណផែកដលើលទធផល ។

ច-ការកំ ណត់ទីតាំងទនគដរមាង និងអនត រគមន៍នានាណដលពាក់ព័នធដៅនឹងការ

ច-ការកំ ណត់ទីតាំងទនគដរមាង និងអនតរគមន៍នានាណដលពាក់ព័នធដៅនឹងការ
និងការបនាំដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត ណដលមានរបតិ បតតិការដៅកនង

ដៅកនងយនតការហិរញ្ញបបទនអាកាសធាតណដលណផែកដលើលទធផល ។

កាត់បនាយ

រពះរាជាណាចរកកមពជា

រួមមាន ការពិនិតយតាមោនជំ នួយដរៅស្សុកណដលទទួ លបានផងណដរ ជាអាទិ៍ ។
ឆ-ទមាលប់ ទនការកាត់បនាយ និ ងការបនាំលប
ែ ំ ផត ណដលស្សបតាមបរ ិបទទនរពះរាជា ណាចរកកមព

នាំដៅនឹ ងការណរបរបួលអាកាសធាត ណដលមានរបតិបតតិការដៅកនង

ឆ-ទមាលប់ ទនការកាត់បនាយ និ ងការបនាំលប
ែ ំ ផត ណដលស្សបតាមបរ ិបទទនរពះរាជា ណាចរកកមពជា មានជា
អាទិ៍ លទធភាព និ ងរបសិទធភាពតទមលទនការដធវើអនតរាគមន៍ និ ងដមដរៀន ណដលបានយល់ដឹងពី គដរមាង និងអនតរាគមន៍
ណដលបានអនវតតន៍ដៅកនងរពះរាជាណាចរក

គដរមាង និ ងអនតរាគមន៍ ណដលបានអនវតតន៍ដៅកនងរពះរាជាណាចរក

កនងការកាត់បនាយ និ ងការ បនាំថីៗ
ម ជាអាទិ៍។

ការដកពិ ដស្ថធន៍បដចេកវ ិជាានានាកនងការកាត់បនាយ និ ងការ បនាំថីមៗ ជាអាទិ៍។
ជ-ការដរៀបចំរបាយការណ៍ណដលបានពី ឧបករណ៍អដងកតតាមោន និ ង វាយតទមលដៅដលើការណរប

រពះរាជាណាចរកកមពជា រួមមាន ការពិនិតយ
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តាមោនជំ នួយដរៅស្សុកណដលទទួលបានផងណដរ ជាអាទិ៍ ។

ជា មានជាអាទិ៍ លទធភាព និងរបសិទធភាពតទមលទនការដធវើអនតរាគមន៍ និងដមដរៀន ណដលបានយល់ដឹងពី
កមពជា រួមមាន ការស្ថកលបង ឬ

កាត់បនាយ និ ងការប

Formatted

កមពជា រួមមាន ការស្ថកលបង ឬការដកពិដស្ថធន៍បដចេកវ ិជាានានា

ជ-ការដរៀបចំរបាយការណ៍ណដលបានពី ឧបករណ៍អដងកតតាមោន និ ងវាយតទមលដៅដលើការណរបរបួលអាកាស
ធាត ស្សបតាមមាតិកាដនះ ។

របួលអាកាសធាត ស្សបតាមមាតិកាដនះ ។
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មាព្រា១៧២ ._ កិចេសហការដដើមបីោក់ព័ត៌មានអំពីការណរបរបួលអាកាសធាតឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន
រគប់រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវរួមសហកាជាមួ យរកុម របឹកាអភិ វឌ្ឍន៍ដោយចី រភាព ដដើ មបី
របមូល ដធវើបចេបបននភាព រគប់ រគង និងោក់ ឲ្យស្ថធារណជន អាចដរបើ របាស់បាននូ វព័ ត៌មានអំពីការណរបរបួល
ិ ័យរបស់ខួន
អាកាសធាតទំងឡាយដៅតាមវស
ល រពមទំងព័ត៌មានអំពីការអនវតតការដធវើអនតរាគមន៍ដៅដលើការណរប

របួលអាកាសធាត រួមមានលទធផលទំងឡាយទនសូចនករអដងកតតាមោន និ ងវាយតទមលណដលពាក់ ព័នធ និងដមដរៀន
ណដលបាន យល់ដឹងពីការអនវតតសកមមភាពស្ថកលបងនានា ជាអាទិ៍ ។ ព័ត៌មានដនះរតូវោក់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច
ណសវងរកបាន ស្សបតាមបទបបញ្ញ តិតសីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទិទ
ធ ទួ លបានព័ត៌មានបរស្ថ
ិ ា នកនងគនាីទី១

មាព្រា១៧២ ._ កិចេសហការដដើមបីោក់ព័ត៌មានអំពីការណរបរបួលអាកាសធាតឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន
រគប់រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវរួមសហកាជាមួ យរកុម របឹកាអភិ វឌ្ឍន៍ដោយចី រភាព ដដើ មបីរបមូល ដធវើ
បចេបបននភាព រគប់ រគង និ ងោក់ឲ្យស្ថធារណជន អាចដរបើរបាស់បាននូវព័ត៌មានអំពីការណរបរបួលអាកាសធាតទំងឡាយដៅ

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវបដងកើត និងរគប់រគងរបព័ នធទទួលបានព័ ត៌មានជាស្ថធារណៈ
ដដើមបីបរងួមបរងួមព័ត៌មានទំងអស់អំពីការណរបរបួលអាកាសធាតណដលផលិតដោយ រាជរោឋភិ បាល និងអនកពាក់
ព័នធ ។ របព័ នធដនះ រតូវបដងកើតដឡើង ស្សបតាមបទបញ្ញតតសីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទិទ
ធ ទួលបាន
ព័ត៌មានបរស្ថ
ិ ា នកនងគនាីទី១ មាតិកាទី ២ និងមាតិកាទី ៣ ទនរកមដនះ ។
រគប់រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ និងអនកពាក់ ព័នធទំងអស់ រតូវរួមសហការជាមួយរកុមរបឹ កាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
ដោយចីរភាព បដងកើត និងដធវើបចេបបននភាពជារបចាំដៅដលើរបព័នធ ព័ត៌មានដនះ ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិយតត
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ិ ័យរបស់ខួន
តាមវស
ល រពមទំងព័ ត៌មានអំពីការអនវតតការដធវើអនតរាគមន៍ដៅដលើការណរបរបួលអាកាសធាត រួមមានលទធផល

ទំងឡាយទនដោយណផែកដលើសូចនករអដងកតតាមោន និ ងវាយតទមលណដលពាក់ ព័នធ និ ងដមដរៀនណដលបាន យល់ដឹងពី ការអនវតត
ត ី
សកមមភាព ស្ថកលបងនានា ជាអាទិ៍ ។ ព័ ត៌មានដនះរតូវោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរកបាន ស្សបតាមបទបបញ្ញតិតសីព
ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និ ងសិទិទ
ធ ទួ លបានព័ត៌មានបរស្ថ
ិ ា នកនងគនាីទី១ មាតិកាទី ២ និងមាតិកាទី ៣ ទនរកមដនះ ។

មាតិកាទី ២ និងមាតិកាទី៣ ទនរកមដនះ ។

មាព្រា១៧៦ . _ របព័នធទទួ លបានព័ ត៌មានជាស្ថធារណៈ

Formatted

Formatted: Font: 10 pt, Complex Script
Font: 10 pt

មាព្រា១៧៦ . _ របព័នធទទួ លបានព័ ត៌មានជាស្ថធារណៈ
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រគប់រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ និងអនកពាក់ ព័នធទំងអស់ រតូវរួមសហការជាមួយរកុមរបឹ កាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព បដងកើត
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និងដធវើបចេបបននភាពពត៌ មានជារបចាំដៅដលើរបព័នធ ព័ត៌មានដនះ ស្សបតាមលិខិតបទោឋនគតិយតតពាក់ ព័នធ ណដលដចញដោយ
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រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវបដងកើត និងរគប់រគងរបព័ នធទទួលបានព័ ត៌មានជាស្ថធារណៈ ដដើ មបី
ដរៀបចំ ចងរកង ព័ត៌មានទំងអស់អំពីការណរបរបួលអាកាសធាតណដលផលិតដោយ រាជរោឋភិបាល និងអនកពាក់ព័នធ ។ របព័ នធ
ដនះ រតូវបដងកើតដឡើង ស្សបតាមបទបញ្ញ តតសីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទិទ
ធ ទួ លបានព័ត៌មានបរស្ថ
ិ ា នកនងគនាី ទី១
មាតិកាទី ២ និងមាតិកាទី ៣ ទនរកមដនះ ។

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព ។

ពាក់ព័នធ ណដលដចញដោយរកុមរបឹ កាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ។

មាព្រា១៨៤ ._ ការវាយតទមលសមតាភាពស្ថាប័នជារបចាំ
រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព ដោយសហការជាមួយរកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ រតូវដធវើការវាយ

មាព្រា១៨៤ ._ ការវាយតទមលសមតាភាពស្ថាប័នជារបចាំ
រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព ដោយសហការជាមួយរកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ រតូវដធវើការវាយតទមលសមតា

តទមលសមតាភាពស្ថាប័នជារបចាំ សរមាប់អនវតតការដឆលើ យតបដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាតថ្ននក់ ជាតិ បដងកើតកមម

ភាពស្ថាប័ នជារបចាំ សរមាប់ អនវតតការដឆលើយតបដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាតថ្ននក់ ជាតិ បដងកើតកមមវ ិធីពរងឹងសមតាភាព

វ ិធីដផេងៗ ដដើមបីបំដពញនូវភាពខវះចដនាលះណផនកសមតាភាពសំខាន់ ៗ ដធវើការដកៀងគរធនធានសរមាប់ការអនវតតកមម

ដផេងៗ ដដើ មបីបំដពញនូ វភាពខវះចដនាលះណផនកសមតាភាពសំខាន់ៗ និងដធវើការដកៀងគរធនធានសរមាប់ការអនវតតកមមវ ិធី អភិវឌ្ឍ

វ ិធីអភិ វឌ្ឍសមតាភាព ។

សមតាភាព ទំងដនាះ។

មាព្រា១៨៥ ._ ការពរងឹងសមតាភាពស្ថាប័ន និងសមតាភាពបគគល

មាព្រា១៨៥ ._ ការពរងឹងសមតាភាពស្ថាប័ន និងសមតាភាពបគគល

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព កនងកិចេសហរបតិ បតតិការជាមួ យនឹងរកសួង ស្ថាប័នពាក់ព័នធទំង
អស់ រតូវពរងឹ ងបរោ
ិ កាសអំ ដណាយផលរបស់រពះរាជាណាចរកកមពជា សមតាភាពស្ថាប័ ន និងសមតាភាពបគគល
ដដើមបីដោះស្ស្ថយការណរបរបួលអាកាសធាត ។

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព កនងកិចេសហរបតិ បតតិការជាមួ យនឹងរកសួង ស្ថាប័នពាក់ព័នធទំងអស់ រតូវ
ពរងឹងបរោ
ិ កាសអំដណាយផល របស់រពះរាជាណាចរកកមពជាសរមាប់ កស្ថង និងពរងឹ ង សមតាភាពស្ថាប័ ន និងសមតាភាព
បគគលដដើ មបីដោះស្ស្ថយបញ្ជ
ា ទនការណរបរបួលអាកាសធាត ។

មាព្រា១៨៨ ._ យនតការកស្ថងចំ ដណះដឹង និងដលើកកមពស់ការស្ស្ថវរជាវ
ដោយសហការជាមួ យនឹ ងអនកពាក់ព័នធទំងអស់ រកុមរបឹ កាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព រតូវដធវើការ

មាព្រា១៨៨ ._ យនតការកស្ថងចំ ដណះដឹង និងដលើកកមពស់ការស្ស្ថវរជាវ
ដោយសហការជាមួ យនឹ ងអនកពាក់ព័នធទំងអស់ រកុមរបឹ កាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព រតូវដធវើការពរងឹ ង និង

ពរងឹង និងបដងកើតយនតការដផេងៗកនងការកស្ថងចំដណះដឹង និងដលើកកមពស់ ការស្ស្ថវរជាវសតីពីការអនវតត និ ង

បដងកើតយនតការដផេងៗកនងការកស្ថងចំ ដណះដឹង និងដលើកកមពស់ ការស្ស្ថវរជាវសតីពីការអនវតត និ ងបដចេក វ ិទាជាាទនការកាត់

បដចេកវ ិជាាទនការកាត់បនាយ និងការបនាំការណរបរបួលអាកាសធាត ។

បនាយ និងការបនាំដៅនឹងការណរបរបួលអាកាសធាត ។

មាព្រា១៨៩ ._ ការអភិវឌ្ឍរកបខ័ណឌហិ រញ្ញបបទន

មាព្រា១៨៩ ._ ការអភិវឌ្ឍរកបខ័ណឌហិ រញ្ញបបទន

ដោយសហការជាមួ យនឹ ងរកសួង ស្ថាប័ នទទួលបនទកដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា រកុមរបឹ កាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍
ដោយចីរភាព រតូវបដងកើត និងរគប់រគងរកបខ័ ណឌហិរញ្ញបបទន សរមាប់ សកមមភាពនានាទនការណរបរបួលអាកាស
ធាត ។ រកបខ័ ណឌណបបដនះ រតូវរួមបញ្ូេ លនូវការវ ិភាគ អំពីតរមូវការហិរញ្ញបបទន យទធស្ថស្តសតកនងការបំដពញនូ វ

ដសចកតីរតូវការទំងដនះតាមរយៈការដរបើ របាស់របភពហិរញ្ញវតាកនងស្សុក និងដរៅស្សុកណដលមានស្ស្ថប់ ក៏ដូចជា
វ ិធានការទនការអភិវឌ្ឍសមតាភាពណាមួ យ យនតការហិរញ្ញ វតា ឬកំ ណណទរមង់ស្ថាប័ននានា ដដើមបីដធវើការដកៀង
គរ និងរគប់រគងហិរញ្ញវតា ណផនកណរបរបួលអាកាសធាតកនងលកខណៈណដលមានរបសិទធផលដ៏ ខពស់បំផតមួយ ។
រកបខ័ ណឌណបបដនះនឹងរតូវបដងកើតដឡើង ដោយអនដលាមដៅតាមបទបញ្ញតតដផេងៗសតីពីការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
និងសិទិធទទួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន កនងគនាីទី១ មាតិកាទី ២ និងមាតិកាទី ៣ ទនរកមដនះ ។

ិ ជាតិ
មាព្រា១៩១ ._ ការណរបរបួលអាកាសធាតដៅកនងថវកា
ដោយមានការគំរទបដចេកដទសពីរកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព រកសួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទក
ដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញ វតា រតូវពិ ចារណាពីផលប៉ ះពាល់ និងដំដណាះស្ស្ថយដផេងៗទនការណរបរបួល អាកាសធាតដៅ
កនងដំដណើរការថវ ិកាជាតិ ។ រកុមរបឹកាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវផតល់ឲ្យរកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទកដសដឋ
កិចេ និងហិរញ្ញ វតានូ វការវ ិភាគរបចាំឆ្នំអំពីហានិភ័យ និងអាទិ ភាពទនការណរបរបួលអាកាសធាត ។
ិ គ
រកសួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទកដសដឋកិចេ និ ងហិរញ្ញ វតា និងហិរញ្ញ វតា រតូវពិ ចារណា និងបញ្ូេ ល នូ វការវភា

ិ របចាំឆ្នំ និ ងបញ្ូេ លការណណនាំអំពីការោក់ បញ្ូេ លផលប៉ះពាល់ និង
ដនះដៅកនងស្ថរាចរសតីពីការដរៀបចំថវកា

ដំដណាះស្ស្ថយដផេងៗទនការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកនងលិខិតបទោឋនគតិយតត និងនី តិវ ិធី សរមាប់ថវ ិកា
គដរមាង ។
រកសួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទកដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញ វតារតូវតាមោន និងោក់ឲ្យស្ថធារណជនអាចណសវងរក
បាននូ ចព័ត៌មានសតីពីការណបងណចក ការចំ ណាយ និងរបសិទិធភាពទនហិរញ្ញ វតាការណរបរបួលអាកាសធាតតាមរយៈ
ថវ ិកាជាតិ ។

មាព្រា១៩២ ._ ផលប៉ ះពាល់ និងដំដណាះស្ស្ថយទនការណរបរបួលអាកាសធាតដៅកនងការោក់ដសនើថវ ិកា
រគប់រកសួង ស្ថាប័នពាក់ព័នធ និងអជាាធរថ្ននក់ ដរកាមជាតិទំងអស់ រតូវោក់បញ្ូេ ល នូវផល់ប៉ះពាល់ និង

ិ របស់ខួន
ដំដណាះស្ស្ថយទនការណរបរបួលអាកាសធាត ដៅកនងការោក់ដសនើថវកា
ល ដោយអនដលាមដៅតាមលិខិត
បទោឋនគតិ យតតណដលបានដចញដោយរកសួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទក ដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញ វតា ។

ដោយសហការជាមួ យនឹ ងរកសួង ស្ថាប័ នទទួលបនទកដសដឋកិចេ និងហិរញ្ញវតា រកុមរបឹ កាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយចី រ
ភាព រតូវបដងកើត និងរគប់រគងរកបខ័ ណឌហិរញ្ញបបទន សរមាប់ សកមមភាពនានាទនការណរបរបួលអាកាសធាត ។ រកបខ័ណឌ
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ណបបដនះ រតូវរួមបញ្ូេ លនូវការវ ិភាគ អំពីតរមូវការហិរញ្ញបបទន យទធស្ថស្តសតកនងការបំ ដពញនូវដសចកតីរតូវការទំងដនះតាមរ
យៈការដកៀងគរ និងដរបើរបាស់របភពហិរញ្ញ វតាកនងស្សុក និងដរៅស្សុកណដលមានស្ស្ថប់ សំដៅដធវើោ៉ងណាដអាយមាន

ិ នការទនការអភិ វឌ្ឍសមតាភាពណាមួ យ យនតការហិរញ្ញវតា ឬកំ ណណទរមង់
របសិទធភាព និងរបសិទធផលខពស់។ ក៏ដូចជាវធា
ស្ថាប័ននានា ដដើមបីដធវើការដកៀងគរ និងរគប់រគងហិរញ្ញវតា ណផនកណរបរបួលអាកាសធាតកនងលកខណៈណដលមានរបសិទធផលដ៏
ខពស់បំផតមួ យ ។ រកបខ័ ណឌណបបដនះនឹងរតូវបដងកើតដឡើង ដោយអនដលាមដៅតាមបទបញ្ញតតដផេងៗសតីពីការចូ លរួមជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទិធទទួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន កនងគនាីទី១ មាតិកាទី ២ និងមាតិកាទី ៣ ទនរកមដនះ ។

ិ ជាតិ ការណបងណចកថវកា
ិ ជាតិសរមាប់ការដឆលើយតបដៅនឹ ងការណរបរបួល
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រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវដលើកកមពស់ការចូលរួមដៅកនងយនតការហិរញ្ញវតា អាកាសធាត
ណដលណផែកដលើលទធផល មានជាអាទិ៍តាមរយៈ ៖
ក- ការដចញការណណនាំ សតីពីការទទួ លបានហិរញ្ញ វតាណរបរបួលអាកាសធាតតាមរយៈ ការចូ លរួម

រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវណតជាអាជាាធរជាតិ ណដល ចាត់ តាំង សរមាប់ ការគរហិរញ្ញ វតាហិរញ្ញ បប
ទនអាកាសធាតណដលណផែកដលើលទធផល ។ រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចី រភាព រតូវ ពិ និតយដមើល ដធវើការឯកភាព និងផតល់
សពលភាពដល់គដរមាងទំងអស់ ណដលដសនើសំការយល់រពមពី រាជរោឋភិ បាលកមពជា ដដើមបីចូលរួមដៅកនងយនតការហិរញ្ញបប
ទនអាកាសធាតណដលណផែកដលើលទធផល រួមមាន យនតការទំងឡាយដោងតាមយនតការអភិវឌ្ឍស្ថែត យនតការទនការផតល់

ផល សលើរទឹររិត្ត គុំក្ទ
និងអនសក្គេះដល់វ ិ្័យ
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ជាតិ សតីពីការណរបរបួលអាកាសធាតណដលពាក់ព័នធនានា ។

មាព្រា១៩៧ ._ ការដលើកកមពស់ការចូលរួមដៅកនងយនតការហិរញ្ញវតាណដលណផែកដលើលទធផល
រកុមរបឹកាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព រតូវដលើកកមពស់ការចូលរួមដៅកនងយនតការហិរញ្ញវតាហិរញ្ញ បបទន អាកាស
ធាតណដលណផែកដលើលទធផល មានជាអាទិ៍តាមរយៈ ៖
ក- ការដចញការណណនាំ សតីពីការទទួ លបានហិរញ្ញ វតាហិរញ្ញបបទនទនអាកាសណរបរបួលអាកាសធាតតាមរ
យៈ ការចូ លរួមដៅកនងយនតការហិរញ្ញវតាទនអាកាសធាតណដលណផែកដលើលទធផល ។
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ដៅកនងយនតការហិរញ្ញ វតាអាកាសធាតណដលណផែកដលើលទធផល ។

ខ- ការរកា និងការផេពវផាយព័ត៌មានសតីពីរបភព ជដរមើ សអាទិ ភាពដផេងៗ និ ង

ខ- ការរកា និងការផេពវផាយព័ត៌មានសតីពីរបភព ជដរមើ សអាទិ ភាពដផេងៗ និ ង

សកាតនពល

ការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នដៅកនងរពះរាជាណាចរកកមពជា ។

សរមាប់ការកាត់បនាយការបំ ភាយឧសម័នដៅកនងរពះរាជាណាចរកកមពជា ។
គ- ការរកា និ ងការផេពវផាយព័ ត៌មានសតីពីការកាត់បនាយការបំ ភាយឧសម័នពី គដរមាងណដល
ចូលរួមនានាតាមរយៈបញ្ាីថ្ននក់ជាតិសរមាប់គដរមាងកាត់ បនាយការបំ ភាយ ឧសម័នផទះកញ្េក់ រួមមាន
ព័ត៌មានអំពីទំហំទនការផតល់ហិរញ្ញបបទនណរបរបួលអាកាសធាត ណដលបានដកៀងគរតាមរយៈការចូលរួម
របស់អងគភាពរដឋ និងអងគភាពឯកជន ដៅកនងយនតការហិរញ្ញវតា
លទធផលដផេងៗណដលសដរមចបានជាអាទិ៍ ។

អាកាសធាតណដលណផែកដលើលទធផល និង

សកាតនពលសរមាប់

គ- ការរកា និ ងការផេពវផាយព័ ត៌មានសតីពីការកាត់បនាយការបំ ភាយឧសម័នពី គដរមាងណដលបានចូ លរួម

វតា

ទនអាកាសធាតណដលណផែកដលើលទធផល និងលទធផលដផេងៗណដលសដរមចបានជាអាទិ៍ ។
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ព្របធានបទ៖ តំបន់ការារធមមជាតិ
គន្ថី/មាតិ កា/ជំពូក

សំណូមពរ/កំណណណរបថមីរបស់ទីរបឹកា

Book/Title
(Copy and Paste from Environment Code)
មាព្រា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ
រគប់ រគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ
និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ទំងអស់ រតូវរគប់ រគងស្សបតាមគោលបំ ណងដូចខាងគរកាម៖

មាព្រា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ
រគប់ រគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់គរកាម
ជាតិ ទំងអស់ រតូវរគប់ រគងស្សបតាមគោលបំ ណងដូ ចខាងគរកាម៖

ក- អភិ រកសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមរុះ និងសតវនរព ។

ក- អភិ រកសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមរុះ និងសតវនរព ។

ខ- អភិ រកសតនមលរបព័ នគន អកូឡូសុី ទំ និញ និងគសវាកមម ។

ខ- អភិ រកសតនមលរបព័ នគន អកូឡូសុី ផលិតផល និងគសវាកមម ។

គ- អភិ វឌ្ណជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលោឌន ។
មាព្រា៣០៦ ._ ណផនការរគប់រគងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ

គ- អភិ វឌ្ណជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍មូលោឌន ។
មាព្រា៣០៦ ._ ណផនការរគប់រគងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ

រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះនី មួយៗរតូវអនុ គោមតាមណផនការគមសឋីពីការរគប់ រគងរគបៀងអភិ រកស ជី

រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះនី មួយៗរតូវអនុ គោមតាមណផនការគមសឋីពីការរគប់ រគងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ ណដលរតូវ

វៈចរមរុះ ។ ណផនការរគប់ រគងតូចៗ ណដលមានលកខណៈជាក់ ោក់ តាមតំ បន់ គៅកបុងរគបៀងអភិ រកសជីវៈ
ចរមរុះណាមួ យ អាចរតូវបានបគងកើត ឬគធវើឲ្យរបគសើរគឡើងនូ វភាពអាចអនុ វតថបាន គោយណផែកគលើមូលោឌន

បគងកើតរបកបគោយលកខណវ ិទាសាស្រសថនិងមានការចូ លរួមសាធារណៈគពញគលញ ។ ណផនការរគប់ រគងតូ ចៗ ណដលមាន

ននទី តាំងជាក់ ោក់ និងស្សបតាមតំ បន់ ការពារធមមជាតិ និងការកំ ណត់ អំពីការរគប់ រគងរួមោប ។
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ទំងឡាយណាណដលសទិតគៅ
កបុងរគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ អាចរតូវអនុគោមតាមណផនការរគប់ រគងោច់ គោយណឡកនីមួយៗ បណនទមគលើ
ណផនការគមសឋីពីការរគប់ រគងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ ។
ណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗគនុះ រតូវោក់ បញ្ូច លគៅកបុងណផនការគមសឋីពីការ

រគប់ រគងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ។ ណផនការរគប់ រគងោច់ គោយណឡកនីមួយៗណដលមានរួចគៅគហើយគៅ

លកខណៈជាក់ោក់ តាមតំបន់ គៅកបុងរគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះណាមួ យ អាចរតូវបានបគងកើត ឬគធវើឲ្យរបគសើរគឡើងនូ វភាព
អាចអនុ វតថបាន គោយណផែកគលើមូលោឌនននទី តាំងជាក់ ោក់ និងស្សបតាមតំ បន់ ការពារធមមជាតិ និ ងការកំ ណត់អំពីការ
រគប់ រគងរួមោប ។
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ទំងឡាយណាណដលសទិតគៅកបុងរគបៀងអភិ

រកសជី វៈចរមរុះ អាចរតូវអនុគោមតាមណផនការរគប់ រគងោច់ គោយណឡកនី មួយៗ បណនទមគលើណផនការគមសឋីពីការរគប់ រគង
រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ ។
ណផនការរគប់រគងោច់គោយណឡកនីមួយៗគនុះ រតូវោក់ បញ្ូច លគៅកបុងណផនការគមសឋីពីការរគប់ រគងរគបៀងអភិ រកស

មុ នគពលអនុម័តរកមគនុះ រតូវបនឋមានរបសិទនភាពអនុ វតថ និងមានលកខណៈសមផតថិសរមាប់ ការោក់

ជី វៈចរមរុះ ។ ណផនការរគប់ រគងោច់ គោយណឡកនីមួយៗណដលមានរួចគៅគហើយគៅមុ នគពលអនុម័តរកមគនុះ រតូវបនឋមាន

បញ្ូច លគៅកបុងណផនការរគប់ រគងរគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ ។
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ

របសិទនភាពអនុវតថ និងមានលកខណៈសមផតថិសរមាប់ការោក់ បញ្ូច លគៅកបុងណផនការរគប់រគងរគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ ។

ទំងឡាយណា ណដលមិ នសទិតគៅកបុងរគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ ឬតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបាន

សទិតគៅកបុងរគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ ឬតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ រតូវអនុ គោម

កំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ រតូវអនុ គោមតាមណផនការរគប់ រគងោច់ គោយណឡកនីមួយៗ ។

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ទំងឡាយណា ណដលមិន

តាមណផនការរគប់ រគងោច់គោយណឡកនី មួយៗ ។

មាព្រា៣១៧ ._ ដំ គណើរការ និងលកខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ននការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី
ដំ គណើរការននការគរៀបចំ ណផនការគរបើ របាស់ដីគៅកបុងជំពូកគនុះ កំ ណត់ ពីការរគប់ រគង និងការគធវើចំ

មាព្រា៣១៧ ._ ដំ គណើរការ និងលកខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ននការគរៀបចំណផនការគរបើរបាស់ដី
ដំ គណើរការននការគរៀបចំ ណផនការគរបើ របាស់ដីគៅកបុងជំពូកគនុះ កំ ណត់ ពីការរគប់ រគង និងការគធវើចំណាត់ ថ្នបក់ តំបន់

ណាត់ ថ្នបក់ តំបន់ រគប់ រគង និ ងរតូវអនុ វតថចំគពាុះរគបៀបអភិរកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំបន់ការពារធមមជាតិ ណដល

រគប់ រគង និ ងរតូវអនុ វតថចំគពាុះរគបៀបអភិរកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយ

រតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ។

ថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ។

រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និងអាជាញធរថ្នបក់គរកាមជាតិ ណដលពាក់ ព័នន គោយមាន

រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និងអាជាញធរថ្នបក់គរកាមជាតិ ណដលពាក់ ព័នន គោយមានការពិ ចារណា

ការពិ ចារណាគៅគលើធនធាន និងគពលគវោ និងការសហការជាមួ យនដគូរបគចចកគទស អាចកំណត់ពី

គៅគលើធនធាន និងគពលគវោ និងការសហការជាមួយនដគូរបគចចកគទស អាចកំ ណត់ពីទំហំននការគរៀបចំណផនការគរបើ

ទំ ហំននការគរៀបចំ ណផនការគរបើ របាស់ដីស្សបគៅតាមករណី និងភាពអាចពាករណ៍បាន គៅកបុងរគបៀងអភិ

របាស់ដីស្សបគៅតាមករណី និងភាពអាចពាករណ៍បាន គៅកបុងរគបៀងអភិរកសជី វចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដល

រកសជី វចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជា
តិ ។

លកខខណឍតរមូវននការគរៀបចំ ណផនការគរបើ របាស់ដីគៅកបុងជំ ពូកគនុះ មិ នរតូវគធវើឲ្យយឺតយាវដល់ការ

កំ ណត់តំបន់រគប់ រគង និងណផនការរគប់រគងទំងមូ លសរមាប់ រគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារ

រតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ។

លកខខណឍតរមូវននការគរៀបចំ ណផនការគរបើ របាស់ដីគៅកបុងជំ ពូកគនុះ មិ នរតូវគធវើឲ្យយឺតដល់ការកំ ណត់ តំបន់

រគប់ រគង និ ងណផនការរគប់រគងទំងមូ លសរមាប់រគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិគឡើយ។

ធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ជាតិ និងថ្នបក់គរកាមជាតិ គឡើយ។
មាព្រា៣១៨ ._ សំគណើកបុងការណកសរមួលណផនការគរបើ របាស់ដី

មាព្រា៣១៨ ._ សំគណើកបុងការណកសរមួលណផនការគរបើ របាស់ដី

ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ឬណផបកណាមួ យនន

រតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ឬណផបកណាមួ យននតំបន់ ទំងគនុះ នី តិបុគគល ឬរូបវ ័នបុគគល

តំ បន់ ទំងគនុះ នីតិបុគគល ឬរូបវ ័នបុគគល ណដលគសបើសុំឲ្យមានការណកសរមួលគនុះ រតូវគរៀបចំឯកសារ ណដល

ណដលគសបើសុំឲ្យមានការណកសរមួលគនុះ រតូវគរៀបចំឯកសារ ណដលមានព័ ត៌មានលមែិតដូ ចខាងគរកាម៖

ការណកសរមួលណផនការគរបើរបាស់ដីណដលបានោក់ គសបើ សរមាប់ រគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ តំបន់

មានព័ត៌មានលមែិតដូចខាងគរកាម៖
ក- មូ លគហតុ ណផបកវ ិទាសាស្រសថ និងគសដឌកិចចសងគម សរមាប់ សំគណើណកសរមួលណផនការគម
គរបើរបាស់ដីធី ល ។
ខ- កិចចខិតខំរបឹងណរបងណដលបានគធវើគឡើងគដើមផីរកាសាទនភាពននការគរបើ របាស់ដីធី ល
បចចុបផនប ។
គ- លកខណៈណដលការណកសរមួលចំគពាុះការចាត់ចំណាត់ ថ្នបក់ ននការគរបើរបាស់ដីណដល
មានការអនុ ញ្ញដត នឹ ងគលើកកមពស់ជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍ មូលោឌន ធានាឲ្យបាននិ រនថរ
ភាពននលំនាំននការគរបើ របាស់ដីតាមទំ គនៀមទមាលប់ និងធានាថ្ននឹងមិនមានផលបុះពាល់គួរឲ្យកត់
សមាគល់ណាមួ យគៅកបុងតំបន់ណដលមានតនមលអភិរកសខពស់គនាុះគឡើយ ។

ឃ- មគធាបាយ ណដលតាមរយៈមគធាបាយគនុះការបាត់ បង់ តនមលននការអភិ រកស និងរបព័នន

គអកូ ឡូសុី នឹងរតូវកាត់ បនទយ និ ង

ង- ព័ត៌មានដនទគទៀតណដលចាំបាច់ កុងការគធវ
ប
ើ ឲ្យសំគណើគនុះមានគហតុ ផលសមរមយ។

សំគណើកបុងការគធវើការណកសរមួលណផនការគរបើ របាស់ដី ននរគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ ឬតំបន់ការពារ

ដនទគទៀត រតូវអនុ គោមតាមបទបផញ្ដ តិ ស
ថ ីព
ថ ី ការចូលរួមជាសាធារណៈ កបុងគនទីទី១ មាតិ កាទី ២ និងសិទិ ន
ទទួ លបានព័ត៌មានបរ ិសាទនននរកមគនុះ គនទីទី១ មាតិ កាទី ៣ ននរកមគនុះ ។

បនាធប់មក ការឯកភាពគលើការណកសរមួលណបបគនុះ រតូវទទួ លបានការអនុញ្ញដតជាោយ លកខណ៍
អកសរពីរកសួង សាទប័នទទួលបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន គៅកបុងគសចកឋីសគរមចណដលបញ្ញ
ជ ក់ពីការពិ ចារណា
គោយយកចិតទ
ថ ុ កោក់ គលើឯកសារ ណដលបានផឋល់ឲ្យ ។

ការណកសរមួលណផនការគរបើរបាស់ដីណដលបានោក់ គសបើ សរមាប់ រគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដល

ក- មូ លគហតុ ណផបកវ ិទាសាស្រសថ និងគសដឌកិចចសងគម សរមាប់ សំគណើណកសរមួលណផនការគមគរបើ របាស់ដីធី ល ។
ខ- កិចចខិតខំរបឹងណរបងណដលបានគធវើគឡើងគដើមផីរកាសាទនភាពននការគរបើ របាស់ដីធីប
ល ចចុបផនប ។

គ- លកខណៈណដលការណកសរមួលចំគពាុះការចាត់ចំណាត់ ថ្នបក់ ននការគរបើរបាស់ដីណដលមានការអនុញ្ញដត
និ ងគលើកកមពស់ជីវភាពរស់គៅរបស់សហគមន៍ មូលោឌន ធានាឲ្យបាននិ រនថរភាពននលំនាំននការគរបើ របាស់ដីតាម
ទំ គនៀមទមាលប់ និងធានាថ្ននឹ ងមិ នមានផលបុះពាល់គួរឲ្យកត់ សមាគល់ណាមួ យគៅកបុងតំ បន់ ណដលមានតនមលអភិរកស
ខពស់គនាុះគឡើយ ។

ឃ- មគធាបាយ ណដលតាមរយៈមគធាបាយគនុះការបាត់ បង់ តនមលននការអភិ រកស និងរបព័ននគអកូ ឡូសុី នឹង

រតូវកាត់ បនទយ និ ង

ង- ព័ត៌មានដនទគទៀតណដលចាំបាច់ កុងការគធវ
ប
ើ ឲ្យសំគណើគនុះមានគហតុ ផលសមរមយ។

សំគណើកបុងការគធវើការណកសរមួលណផនការគរបើ របាស់ដី ននរគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ ឬតំបន់ការពារដនទគទៀត រតូវ

អនុគោមតាមបទបផញ្ដតិស
ថ ីព
ថ ី ការចូ លរួមជាសាធារណៈ កបុងគនទីទី១ មាតិ កាទី២ និងសិទិ ទ
ន ទួ លបានព័ត៌មានបរ ិសាទននន
រកមគនុះ គនទីទី១ មាតិ កាទី៣ ននរកមគនុះ ។

បនាធប់មក ការឯកភាពគលើការណកសរមួលណបបគនុះ រតូវទទួ លបានការអនុញ្ញដតជាោយ លកខណ៍អកសរពីរកសួង
សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន គៅកបុងគសចកឋីសគរមចណដលបញ្ញ
ជ ក់ពីការពិចារណាគោយយកចិតថទុកោក់ គលើឯកសារ
ណដលបានផឋល់ឲ្យ ។

មាព្រា៣១៩ ._ ការកំណត់ តំបន់រគប់ រគង
ស្សបតាមលទនផលននដំ គណើរការគរៀបចំ ណផនការគរបើរបាស់ដី ណដលអាចនឹងរតូវបានគធវើគឡើងស្សប

មាព្រា៣១៩ ._ ការកំណត់ តំបន់រគប់ រគង
ស្សបតាមលទនផលននដំ គណើរការគរៀបចំ ណផនការគរបើរបាស់ដី ណដលអាចនឹងរតូវបានគធវើគឡើងស្សបតាមមាតិ កាគនុះ

តាមមាតិ កាគនុះ រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និ ងអាជាញធរថ្នបក់គរកាមជាតិ ពាក់ព័នន រតូវ

រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និងអាជាញធរថ្នបក់គរកាមជាតិ ពាក់ ព័នន រតូវកំ ណត់ តំបន់ រគប់រគងសរមាប់ រគបៀង

បគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិស្សបតាមណផនការគរបើ របាស់ដី។ ការកំ ណត់តំបន់រគប់ រគង រតូវ

ណផនការគរបើ របាស់ដី។ ការកំ ណត់តំបន់រគប់ រគង រតូវគលើកកមពស់ដល់ការរគប់រគងតំ បន់ ទំងគនុះ ស្សបតាមគោលបំណង

គលើកកមពស់ដល់ការរគប់រគងតំ បន់ ទំងគនុះ ស្សបតាមគោលបំណងដូ ចបានកំណត់ កុងមាតិ
ប
កាគនុះ។

ដូ ចបានកំណត់កុងមាតិ
ប
កាគនុះ។

របគភទតំបន់រគប់ រគងនីមួយៗ ក៏ដូចជាករមិតននរបគភទតំ បន់ រគប់ រគងនី មួយៗណដលរតូវោក់ បញ្ូច លគៅ

រគប់ រគងនី មួយៗ ក៏ ដូចជាករមិ តននរបគភទតំបន់រគប់រគងនីមួយៗណដលរតូវោក់បញ្ូច លគៅកបុងតំ បន់ នីមួយៗ និងរករមអនុ

កំ ណត់តំបន់រគប់ រគងសរមាប់ រគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំបន់ ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬ

តំ បន់ រគប់រគងទំងគនុះរតូវកំ ណត់គោយណផែកគលើទីតាំងជាក់ ោក់នីមួយៗ ណដលរតូវពិ ចារណា

កបុងតំ បន់នីមួយៗ និ ងរករមអនុតំបន់ រគប់ រគង ណដលអាចមានភាពសមរមយគោយណផែកគលើមូលោឌនននទី
តាំងជាក់ ោក់ ។

ការកំ ណត់ តំបន់ រគប់ រគងគៅតាមទី តាំងជាក់ ោក់ រតូវគធវើគឡើងគោយពិគរោុះគយាបល់ជាមួ យនដ
គូ បគចចកគទសពាក់ព័នណន ដលមានបទពិគសាធស្សាវរជាវ ការពារ និ ងរគប់ រគងធនធានធមមជាតិ គៅកបុងរពុះ

អភិរកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំបន់ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ស្សបតាម

តំ បន់ រគប់រគងទំងគនុះរតូវកំ ណត់គោយណផែកគលើទីតាំងជាក់ ោក់នីមួយៗ ណដលរតូវពិ ចារណា របគភទតំ បន់

តំ បន់ រគប់រគង ណដលអាចមានភាពសមរមយគោយណផែកគលើមូលោឌនននទី តាំងជាក់ ោក់ ។

ការកំ ណត់ តំបន់ រគប់ រគងគៅតាមទី តាំងជាក់ ោក់ រតូវគធវើគឡើងគោយពិគរោុះគយាបល់ជាមួ យនដគូ បគចចកគទស
ពាក់ ព័ននណដលមានបទពិ គសាធស្សាវរជាវ ការពារ និងរគប់ រគងធនធានធមមជាតិ គៅកបុងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា និងអបក

ពាក់ ព័ននណដលមានការចាប់អារមមណ៍ រួមមានគណៈកមមការរគប់រគងរួមោប និ ងសមាជិ កននសហគមន៍ រគប់ រគងរួមោប គៅ

រាជាណាចរកកមពុជា និ ងអបកពាក់ព័នណន ដលមានការចាប់ អារមមណ៍ រួមមានគណៈកមមការរគប់ រគងរួមោប និង កបុងតំ បន់ នានាណដលជាកមមវតទុននការរគប់ រគងរួមោប និងសហគមន៍ដនទគទៀត ណដលមានទី តាំងគៅកបុងតំ បន់គនាុះ និងរតូវ
សមាជិ កននសហគមន៍ រគប់ រគងរួមោប គៅកបុងតំបន់នានាណដលជាកមមវតទុននការរគប់ រគងរួមោប និ ងសហ
អនុគោមតាមបទបផញ្ដតិ ស
ថ ីព
ឋ ី ការចូ លរួមជាសាធារណៈគៅកបុងគនទីទី១ មាតិកាទី ២ និងបទបផញ្ដតិ ស
ថ ីព
ថ ីសិទិ ទ
ន ទួ លបាន
គមន៍ ដនទគទៀត ណដលមានទី តាំងគៅកបុងតំបន់គនាុះ និងរតូវអនុ គោមតាមបទបផញ្ដ តិស
ថ ីព
ឋ ី ការចូ លរួមជា

សាធារណៈគៅកបុងគនទីទី១ មាតិ កាទី ២ និងបទបផញ្ដតិ ស
ថ ីព
ថ ី សិទិ ទ
ន ទួ លបានព័ត៌មានដូចមានណចងកបុងគនទីទី
១ មាតិ កាទី៣ ននរកមគនុះ ។ ។
រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និងអាជាញធរថ្នបក់គរកាមជាតិ រតូវផឋល់ឱកាសដល់

រកសួង សាទប័នថ្នបក់ ជាតិ និ ងអាជាញធរថ្នបក់ គរកាមជាតិ អងគភាព និងនាយកោឌនពាក់ព័នន កបុងការចូ លរួម

គៅកបុងដំ គណើរការននការកំណត់ តំបន់ រគប់រគង និ ងរតូវជូ នដំ ណឹងពួកោត់អំពីលទនផលននដំ គណើរការនន
ការកំ ណត់ តំបន់ រគប់ រគង ណដលរតូវមានចំ ណងកាតពវកិចចផូវចាប់
ល
គៅគលើរកសួង សាទប័ នទំងអស់ ។
ការកំ ណត់ តំបន់ រគប់ រគងទំងអស់រតូវគរបើ របាស់ រកបខ័ ណឍននការកំ ណត់តំបន់រគប់ រគងខាង

គរកាម បណនទមគលើការកំ ណត់ អនុ តំបន់ រគប់រគងគៅតាមទី តាំងជាក់ោក់ ៖
ក- តំបន់សល៖
តំ បន់ រគប់រគងណដលមានតនមលននការអភិរកសខពស់ ណដលមានរបគភទសតវ
ូប

រុកខជាតិណដលករម ជិ តវ ិនាសផុ តពូ ជ ទទួ លរងគរោុះថ្នបក់ ការគំ រាមកំណហង និងមានរបព័ននគអកូ ឡូ
សុីផុយស្សួយ ។

ការគចញចូ លតំបន់ សលរតូ
វហាមឃាត់ គលើកណលងណត ១-មន្តនថីណដលទទួ លបានការ
ូប

អនុ ញ្ញដតរតឹមរតូវ ២-អបកសិកាស្សាវរជាវ ណផបកវ ិទាសាស្រសថធមមជាតិ កបុងគោលបំ ណងការពារ និ ង
អភិរកសធនធានជី វសាស្រសថ និ ងបរ ិសាទនធមមជាតិ ណដលរតូវមានការអនុ ញ្ញដតជាមុនពី រកសួង សាទប័
នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និង៣-អបកអនុ វតថការរគប់ រគងរួមោប ណដលមានកិចរច ពមគរពៀងណដល

ចុ ុះហតទគលខារួច កបុងការរគប់រគងរួមោបគលើតំបន់ ណដលពាក់ ព័នន ណដលការគចញចូ លគនុះ រតូវមាន
លកខខណឍចាស់ោស់ននកិ ចរច ពមគរពៀងគោយមានករមិ តចំ គពាុះ ការអគងកតតាមោន ការពរងឹ ង
ការអនុវតថចាប់ និងគទសចរណ៍ធមមជាតិ ណដលមានផលបុះពាល់ទប ។ គៅកបុងករណីណដល

ទក់ ទងនឹងផលរបគយាជន៍ ននសនថិសុខជាតិ និងគោយមានការអនុ ញ្ញដតជាមុនពី នាយករដឌមន្តនថី វ ិ
ស័យសនឋិសុខ និ ងការពារជាតិ អាចគចញចូ លតំបន់សលបាន
។ គៅគពលគចញចូ លតំបន់ សល
ូប
ូប វ ិ

ព័ ត៌មានដូចមានណចងកបុងគនទីទី១ មាតិ កាទី៣ ននរកមគនុះ ។ ។

រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និងអាជាញធរថ្នបក់គរកាមជាតិ រតូវផឋល់ឱកាសដល់រកសួង សាទប័នថ្នបក់

ជាតិ និងអាជាញធរថ្នបក់គរកាមជាតិ អងគភាព និ ងនាយកោឌនពាក់ ព័នន កបុងការចូលរួមគៅកបុងដំ គណើរការននការកំ ណត់ តំបន់
រគប់ រគង និ ងរតូវជូនដំ ណឹងពួកោត់អំពីលទនផលននដំ គណើរការននការកំណត់តំបន់រគប់ រគង ណដលរតូវមានចំ ណង
កាតពវកិចផ
ច ូវចាប់
ល
គៅគលើរកសួង សាទប័នទំងអស់ ។

ការកំ ណត់ តំបន់ រគប់ រគងទំងអស់រតូវគរបើ របាស់ រកបខ័ ណឍននការកំ ណត់តំបន់រគប់ រគងខាងគរកាម បណនទមគលើ

ការកំ ណត់ អនុតំបន់ រគប់រគងគៅតាមទី តាំងជាក់ ោក់ ៖
ក- តំបន់សល៖
តំ បន់ រគប់រគងណដលមានតនមលននការអភិរកសខពស់ ណដលមានរបគភទសតវ រុកខជាតិណដលករម
ូប

ជិ តវ ិនាសផុតពូជ ទទួ លរងគរោុះថ្នបក់ ការគំ រាមកំ ណហង និងមានរបព័ននគអកូឡូសុីផុយស្សួយ ។

ការគចញចូ លតំបន់ សលរតូ
វហាមឃាត់ គលើកណលងណត ១-មន្តនថីណដលទទួ លបានការអនុញ្ញដតរតឹមរតូវ ២ូប

អបកសិកាស្សាវរជាវ ណផបកវ ិទាសាស្រសថធមមជាតិ កបុងគោលបំ ណងការពារ និ ងអភិ រកសធនធានជីវសាស្រសថ និងបរ ិសាទ
នធមមជាតិ ណដលរតូវមានការអនុញ្ញដតជាមុ នពី រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និង៣-អបកអនុ វតថការ
រគប់ រគងរួមោប ណដលមានកិ ចរច ពមគរពៀងណដលចុ ុះហតទគលខារួច កបុងការរគប់ រគងរួមោបគលើតំបន់ ណដលពាក់ព័នន

ណដលការគចញចូ លគនុះ រតូវមានលកខខណឍចាស់ោស់ននកិចចរពមគរពៀងគោយមានករមិតចំគពាុះ ការអគងកតតាម
ោន ការពរងឹងការអនុ វតថចាប់ ។ ការគចញចូ លកបុងតំ បន់ សលបាន
គៅកបុងករណីចាំបាច់ សំរាប់ សនថិសុខនិ ង
ូប

ការពារជាតិ គោយមានការអនុ ញ្ញដតជាមុ នពី នាយករដឌមន្តនថី ។ គៅគពលគចញចូលតំ បន់ សល
ូប វ ិស័យសនថិសុខ និង
ការពារជាតិ រតូវជូ នដំ ណឹងដល់រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន របធាននាយកោឌនបរ ិសាទននិងតំ បន់

ការពារធមមជាតិ និងអាជាញធរពាក់ព័ននដនទគទៀត គៅគពលណដលការគចញចូ លគនុះមានការចាំបាច់ និងរតូវសហការ
ជាមួ យរកសួង សាទប័នទទួលបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និងអាជាញធរពាក់ព័នដ
ន នទគទៀត និងអបកពាក់ ព័នននានា គដើ មផីកាត់
បនទយជាអបផបរមានូ វការរ ំខានចំ គពាុះតំបន់ សល
ូប ឲ្យដល់ករមិតណដលអាចគធវើគៅបាន ។

ខ- តំបន់អភិរកស៖ តំបន់ រគប់ រគងណដលមានតនមលអភិរកសខពស់ ណដលមានធនធានធមមជាតិ ណដលមានរបគភទ

ស័យសនថិសុខ និ ងការពារជាតិ រតូវជូនដំ ណឹងដល់រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន

របធាននាយកោឌនបរ ិសាទននិងតំបន់ ការពារធមមជាតិ និ ងអាជាញធរពាក់ ព័នដ
ន នទគទៀត គៅគពល
ណដលការគចញចូ លគនុះមានការចាំបាច់ និងរតូវសហការជាមួ យរកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័

យបរ ិសាទន និងអាជាញធរពាក់ ព័ននដនទគទៀត និងអបកពាក់ ព័នននានា គដើ មផីកាត់បនទយជាអបផបរមានូ វ
ការរ ំខានចំ គពាុះតំ បន់ សល
ូប ឲ្យដល់ករមិតណដលអាចគធវើគៅបាន ។

ខ- តំបន់អភិរកស៖ តំបន់ រគប់ រគងណដលមានតនមលអភិរកសខពស់ ណដលមានធនធានធមមជាតិ

ណដលមានរបគភទសតវ រុកជា
ខ តិ ណដលករម ជិ តវ ិនាសផុ តពូ ជ ទទួ លរងគរោុះថ្នបក់ ការគំ រាមកំណហង
និ ងមានរបព័ននគអកូ ឡូសុីផុយស្សួយ ធនធានធមមជាតិ តំ បន់ទីជរមាល និងតំបន់គទសភាពធមម
ជាតិ ណដលជាទូ គៅសទិតគៅណកផរតំបន់ សល
ូប ។

ការគចញចូ លតំបន់អភិ រកស រតូវមានការអនុញ្ញដតជាមុនពីអងគភាពរោឌភិ បាលពាក់ ព័នន រួម

សតវ រុកខជាតិ ណដលករម ជិតវ ិនាសផុតពូ ជ ទទួ លរងគរោុះថ្នបក់ ការគំ រាមកំ ណហង និ ងមានរបព័ននគអកូ ឡូសុីផុយ
ស្សួយ ធនធានធមមជាតិ តំបន់ទីជរមាល និងតំ បន់ គទសភាពធមមជាតិ ណដលជាទូគៅសទិតគៅណកផរតំបន់ សល
ូប ។

ការគចញចូ លតំបន់អភិ រកស រតូវមានការអនុញ្ញដតជាមុនពីអងគភាពរោឌភិ បាលពាក់ ព័នន រួមបញ្ូច លអបកអនុ វតថ

ការរគប់ រគងរួមោប ណដលមានកិចចរពមគរពៀងណដលបានចុ ុះហតទគលខារួច កបុងការរគប់ រគងរួមោបគលើតំបន់ ពាក់ព័នន

នានា ។ ការគចញចូ លកបុងតំ បន់ អភិ រកសបាន គៅកបុងករណីចាំបាច់ សំរាប់ សនថិសុខនិងការពារជាតិ គោយមានការ
អនុ ញ្ញដតជាមុ នពី នាយករដឌមន្តនថី ។ គៅគពលគចញចូលតំ បន់ អភិ រកស វ ិស័យសនថិសុខនិ ងការពារជាតិរតូវជូ ន

ដំ ណឹងដល់រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន របធាននាយកោឌនបរ ិសាទន និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ និង
អាជាញធរពាក់ ព័នដ
ន នទគទៀត គៅគពលណដលការគចញចូលគនុះមានការចាំបាច់ និ ងរតូវសហការជាមួ យរកសួង សាទ
ប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និ ងអាជាញធរពាក់ ព័នដ
ន នទគទៀត និងអបកពាក់ ព័ននា
ន នា គដើមផីកាត់បនទយជាអបផបរ
មានូ វការរ ំខានចំ គពាុះតំបន់អភិរកសឲ្យដល់ករមិតណដលអាចគធវើគៅបាន ។

បញ្ូច លអបកអនុ វតថការរគប់ រគងរួមោប ណដលមានកិចចរពមគរពៀងណដលបានចុ ុះហតទគលខារួច កបុងការ
រគប់ រគងរួមោបគលើតំបន់ ពាក់ ព័នននានា ។ គៅកបុងករណីននផលរបគយាជន៍ននសនថិសុខជាតិ និង
គោយមានការអនុ ញ្ញដតជាមុ នពី នាយករដឌមន្តនថី វ ិស័យសនឋិសុខ និ ងការពារជាតិ អាចគចញចូ ល

តំ បន់ សូលបាន
ប
។ គៅគពលគចញចូ លតំបន់ សូល
ប វ ិស័យសនថិសុខ និ ងការពារជាតិ រតូវជូនដំ ណឹង
ដល់រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន របធាននាយកោឌនបរ ិសាទន និងតំ បន់ ការពារធមម
ជាតិ និងអាជាញធរពាក់ ព័នដ
ន នទគទៀត គៅគពលណដលការគចញចូ លគនុះមានការចាំបាច់ និងរតូវ

សហការជាមួ យរកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និ ងអាជាញធរពាក់ព័នដ
ន នទគទៀត និង

អបកពាក់ ព័នននានា គដើមផីកាត់ បនទយជាអបផបរមានូ វការរ ំខានចំ គពាុះតំ បន់ សលឲ្យដល់
ករមិតណដល
ូប
អាចគធវើគៅបាន ។

មាព្រា៣២៩ ._ ការអភិ វឌ្ណណដលរតូវបានអនុ ញ្ញដតគៅកបុងតំ បន់ រគប់ រគង

មាព្រា៣២៩ ._ ការអភិ វឌ្ណណដលរតូវបានអនុ ញ្ញដតគៅកបុងតំ បន់ រគប់ រគង

ឆាយដី ឬការឈូសឆាយគោយគរបើ គរគឿងចរក រតូវហាមឃាត់ យាងតឹងរុងគៅកប
ឹ
ុងតំ បន់ សល
ូប និ ងតំបន់

ឈូសឆាយគោយគរបើគរគឿងចរក រតូវហាមឃាត់ យាងតឹងរុងគៅកប
ឹ
ុងតំ បន់ សល
ូប និ ងតំបន់អភិរកស ។

ការអភិវឌ្ណអោរ ឬគហោឌរចនាសមព័ននអចិ នន្តនថយ៍ សកមមភាពពាណិជជកមមរគប់ របគភទ ការឈូស

អភិរកស ។

គហោឌរចនាសមព័ននណដលមិនមានលកខណៈអចិ នន្តនថយ៍ ណដលមានផលបុះពាល់ទប ណដលសុីចង្វវក់
ោបជាមួ យនឹងណផនការរគប់រគងតំបន់ អាចរតូវបានអនុ ញ្ញដតគៅកបុងតំ បន់ សលនិ
ងតំ បន់
ូប

អភិ រកស ។

សកមមភាពពាណិជជកមម គៅកបុងតំ បន់ គរបើរបាស់គោយចី រភាព ឬតំ បន់ សហគមន៍ រតូវណតមានភាព

សុីចង្វវក់ ោបជាមួ យណផនការរគប់ រគងសរមាប់តំបន់ ទំងគនុះ ។ ការឆាករ/ឈូសឆាយនរពគឈើ និង

សកមមភាពអាជីវកមមនរពគឈើ រទង់ រទយធំ មិនរតូវអនុ ញ្ញដតគឡើយគៅកបុងតំ បន់គរបើរបាស់គោយចី រភាព

និ ងតំ បន់ សហគមន៍ បុ ណនថសកមមភាពពាណិជជកមមអាចរតូវបានអនុ ញ្ញដតគៅកបុងអនុតំបន់ រគប់ រគង ណដល
រតូវបានបគងកើតគឡើងជាពិគសស ស្សបតាមមារតា៣២២ ននរកមគនុះ ។ របាក់ចំណូលណដលបានមកពី

សកមមភាពពាណិជជកមមណបបគនុះ រតូវគរបើ របាស់សរមាប់ ជាផលរបគយាជន៍ គោយផ្ទធល់ននសហគមន៍មូល
ោឌនគៅកបុងតំ បន់ គនាុះ និ ងសរមាប់ ការអភិរកសតំបន់ណដលសកមមភាពពាណិជជកមមគនាុះសទិតគៅ ។

សកមមភាពពាណិជជកមមទំងគនុះក៏ រតូវអនុ គោមតាមបទបផញ្ដតិ ថសីព
ឋ ី ការចូ លរួមជាសាធារណៈគៅ

កបុងគនទីទី១ មាតិ កាទី ២ និងបទបផញ្ដ តិ ស
ថ ីព
ថ ី សិទិទ
ន ទួលបានព័ត៌មានដូ ចមានណចងកបុងគនទីទី១ មាតិ កាទី ៣

ការអភិវឌ្ណអោរ ឬគហោឌរចនាសមព័ននអចិ នន្តនថយ៍ សកមមភាពពាណិជជកមមរគប់ របគភទ ការឈូសឆាយដី ឬការ
គហោឌរចនាសមព័ននណដលមិនមានលកខណៈអចិ នន្តនថយ៍ ណដលមានផលបុះពាល់ទប ណដលសុីចង្វវក់ ោបជាមួ យនឹ ង

ណផនការរគប់រគងតំបន់ អាចរតូវបានអនុ ញ្ញដតគៅកបុង តំ បន់អភិរកស ។

សកមមភាពពាណិជជកមម គៅកបុងតំ បន់ គរបើរបាស់គោយចី រភាព ឬតំ បន់ សហគមន៍ រតូវណតមានភាពសុីចង្វវក់ ោប

ជាមួ យណផនការរគប់ រគងសរមាប់ តំបន់ ទំងគនុះ ។ ការឆាករ/ឈូសឆាយនរពគឈើ និងសកមមភាពអាជី វកមមនរពគឈើ

រទង់ រទយធំ មិនរតូវអនុញ្ញដតគឡើយគៅកបុងតំបន់គរបើ របាស់គោយចី រភាព និងតំ បន់ សហគមន៍ បុណនថសកមមភាពពាណិជជ

កមមអាចរតូវបានអនុ ញ្ញដតគៅកបុងអនុតំបន់រគប់ រគង ណដលរតូវបានបគងកើតគឡើងជាពិ គសស ស្សបតាមមារតា៣២២ ននរកម
គនុះ ។ របាក់ ចំណូលណដលបានមកពី សកមមភាពពាណិជជកមមណបបគនុះ រតូវគរបើ របាស់ សរមាប់ ជាផលរបគយាជន៍គោយ

ផ្ទធល់ននសហគមន៍មូលោឌនគៅកបុងតំ បន់ គនាុះ និងសរមាប់ ការអភិរកសតំបន់ណដលសកមមភាពពាណិជជកមមគនាុះសទិតគៅ ។

សកមមភាពពាណិជជកមមទំងគនុះក៏ រតូវអនុ គោមតាមបទបផញ្ដតិ ថសីព
ឋ ី ការចូ លរួមជាសាធារណៈគៅកបុងគនទីទី១ មាតិ កាទី២
និ ងបទបផញ្ដតិ ស
ថ ីព
ថ ី សិទិទ
ន ទួ លបានព័ ត៌មានដូចមានណចងកបុងគនទីទី១ មាតិ កាទី៣ ននរកមគនុះ និងរតូវមានការឯកភាពពី
រកសួង សាទប័នពាក់ ព័ន ឬអងគភាពណដលមានសមតទកិចរច គប់ គៅកបុងតំ បន់ ។

ននរកមគនុះ និងរតូវមានការឯកភាពពី រកសួង សាទប័ នពាក់ ព័ន ឬអងគភាពណដលមានសមតទកិចចរគប់គៅកបុង
តំ បន់ ។

មាព្រា៣៣៦ ._ ការរបមូលជ័ រគឈើ

មាព្រា៣៣៦ ._ ការរបមូលជ័ រគឈើ

ការរបមូ លផលជ័ រគឈើ គៅកបុងតំ បន់អភិរកស ឬតំ បន់ គរបើ របាស់គោយចី រភាពននរគបៀងអភិ រកស ជី
វៈចរមរុះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិ រតូវ

ការរបមូ លផលជ័ រគឈើ គៅកបុងតំ បន់អភិរកស ឬតំ បន់ គរបើ របាស់គោយចី រភាពននរគបៀងអភិ រកស ជីវៈចរមរុះ តំ បន់
ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ រតូវហាមឃាត់គោយោមនលិខិត

ហាមឃាត់ គោយោមនលិខិតអនុ ញ្ញដតណដលមានសុពលភាព ។

អនុ ញ្ញដតណដលមានសុពលភាព គលើកណលងណតការអនុវតថជារបនពណី និ ងគរបើ របាស់របស់សហគមន៍មូលោឌនកបុងតំបន់

លិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ អាចអនុវតថបានចំ គពាុះបុ គគលរគប់ រប
ូ រគប់ បុណនថចំគពាុះ

ការចូ លគៅកាន់ តំបន់អភិ រកសនិ ងតំ បន់ គរបើរបាស់គោយចី រភាព គឺតរមូវមានការរតួតពិនិតយពី អាជាញធរមាន
សមតទកិចច ។

ដូ ចណចងកបុងមារតា៣៨០។

លិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ អាចអនុវតថបានចំ គពាុះបុ គគលរគប់ រប
ូ រគប់ បុណនថចំគពាុះការចូ លគៅកាន់

តំ បន់ អភិ រកសនិងតំបន់គរបើ របាស់គោយចី រភាព គឺតរមូវមានការរតួតពិនិតយពី អាជាញធរមានសមតទកិចច ។

លិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ អនុ ញ្ញដតដល់អក
ប គរបើ របាស់ណដលកំណត់ អតថសញ្ញដណ

លិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ អនុ ញ្ញដតដល់អក
ប គរបើ របាស់ណដលកំណត់ អតថសញ្ញដណចាស់ោស់

ចាស់ោស់ កបុងការរបមូលផលជ័ រគឈើ គៅកបុងតំបន់ ជាក់ ោក់ គៅកបុងរគបៀងអភិរកស
ជី វៈចរមរុះ
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ស្សបតាមសិទិ ន

កបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ គៅកបុងតំបន់ ជាក់ ោក់ គៅកបុងរគបៀងអភិ រកស
ជីវៈចរមរុះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវ
បានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ស្សបតាមសិទិអ
ន បកគរបើ របាស់តាមណបបរបនពណីរបស់សហគមន៍

អបកគរបើរបាស់តាមណបបរបនពណីរបស់សហគមន៍មូលោឌន និងរករមជនជាតិគដើម

មូ លោឌន និ ងរករមជនជាតិគដើម

ភាគតិច ។

រូបវនថបុគគលណដលមានបំណងរកាទុកនូវលិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័រគឈើ រតូវោក់

ភាគតិ ច ។

រូបវនថបុគគលណដលមានបំណងរកាទុកនូវលិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័រគឈើ រតូវោក់ បញ្ូជ នពាកយសុំជា

បញ្ូជ នពាកយសុំជាោយលកខណ៍អកសរគៅកាន់មនធីរបរ ិសាទនគខតថ ។
ការោក់ ពាកយសុំលិខិតអនុញ្ញដតអាចផឋល់ជូនគោយអបកោក់ ពាកយណាមាបក់ គៅកាន់ ការ ិយាល័យ

ោយលកខណ៍អកសរគៅកាន់ មនធីរបរ ិសាទនគខតថ ។

ឃុំ ណដលរតូវគផធរពាកយសុំណបបគនុះ គៅកាន់ របធានមនធីរបរ ិសាទនគខតថ និងនាយករគបៀង អភិរកសជីវៈចរមរុះ

ពាកយសុំណបបគនុះ គៅកាន់ របធានមនធីរបរ ិសាទនគខតថ និងនាយករគបៀង អភិ រកសជីវៈចរមរុះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវ

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ។

បានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ។

គៅកបុងរយៈគពល ១ (មួ យ) ណខននការទទួ លបានពាកយសុំ ពាកយសុំរបមូ លជ័ រគឈើ សរមាប់ តំបន់
អភិរកសននរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ

គៅកបុងរយៈគពល ១ (មួ យ) ណខននការទទួ លបានពាកយសុំ ពាកយសុំរបមូ លជ័ រគឈើ សរមាប់ តំបន់ អភិ រកសននរគបៀង
អភិរកសជី វៈចរមរុះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិ នឹងរតូវបាន

និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ នឹងរតូវបានពិនិតយ និងទទួ លបានការឯកភាព គៅកបុងករណីសមស្សប និ ងរតូវគចញ

ពិ និតយ និងទទួ លបានការឯកភាព គៅកបុងករណីសមស្សប និងរតូវគចញលិខិតអនុ ញ្ញដតគោយរបធានមនធីរបរ ិសាទនគខតថ

ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ណដលពាក់ ព័នន ។

ជាតិ ណដលពាក់ព័នន ។

លិខិតអនុញ្ញដតគោយរបធានមនធីរបរ ិសាទនគខតថ និងនាយករគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ
លិខិតអនុញ្ញដតរតូវផឋល់ជូន គោយគយាគយល់ ចំ គពាុះសមាជិ កននសហគមន៍មូលោឌន
ទំងឡាយណា ណដលបានរបមូ លជ័ រគឈើ ជាណផបកមួ យននជី វភាពរស់គៅរបស់ខួនរួ
ល ចគៅគហើយ គៅគពល
អនុម័តរកមគនុះ ។

ោមនលិខិតអនុ ញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ ណដលរតូវគចញគៅឲ្យបុ គគលណាមួ យ ណដលធាលប់

បានគធវើសកមមភាពខុ សចាប់ គៅកបុងរគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិគសាុះគឡើយ ។

ោមនលិខិតអនុ ញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ ណដលរតូវគចញគៅឲ្យបុ គគលណាមួ យណដលរបធាន

មនធីរបរ ិសាទនគខតថ និ ងនាយករគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ ឬនាយកតំ បន់ ការពារធមមជាតិ មានគហតុ ផលសម
រមយកបុងការគជឿជាក់ ឬមានភសថតាងគដើ
មផីបញ្ញ
ជ ក់ ថ្ន បុ គគលគនាុះបានចូ លរួមគៅកបុង ឬមានការពាក់ព័នន
ុ
ជាមួ យនឹងការរបមាញ់លកខណៈអាជីវកមម និ ងការគធវើពាណិជជកមមសតវនរពគនាុះគឡើយ ។

ការោក់ ពាកយសុំលិខិតអនុញ្ញដតអាចផឋល់ជូនគោយអបកោក់ ពាកយណាមាបក់ គៅកាន់ ការ ិយាល័យឃុំ ណដលរតូវគផធរ

និ ងនាយករគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាម

លិខិតអនុញ្ញដតរតូវផឋល់ជូន គោយគយាគយល់ ចំ គពាុះសមាជិ កននសហគមន៍មូលោឌនទំងឡាយណា ណដលបាន
របមូ លជ័ រគឈើ ជាណផបកមួ យននជី វភាពរស់គៅរបស់ខួនរួ
ល ចគៅគហើយ គៅគពលអនុម័តរកមគនុះ ។

ោមនលិខិតអនុ ញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ ណដលរតូវគចញគៅឲ្យបុ គគលណាមួ យ ណដលធាលប់ បានគធវើសកមមភាព

ខុ សចាប់គៅកបុងរគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់
គរកាមជាតិ គសាុះគឡើយ ។

ោមនលិខិតអនុ ញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ ណដលរតូវគចញគៅឲ្យបុ គគលណាមួ យណដលរបធានមនធីរបរ ិសាទ

នគខតថ និងនាយករគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ ឬនាយកតំបន់ ការពារធមមជាតិ មានគហតុ ផលសមរមយកបុងការគជឿជាក់ ឬមានភ
សថតាងគដើ
មផីបញ្ញ
ជ ក់ ថ្ន បុគគលគនាុះបានចូ លរួមគៅកបុង ឬមានការពាក់ ព័ននជាមួយនឹ ងការរបមាញ់លកខណៈអាជី វកមម និ ង
ុ
ការគធវើពាណិជជកមមសតវនរពគនាុះគឡើយ ។
ការគផធរលិខិតអនុ ញ្ញដត កបុងការរបមូ លជ័ រគឈើ ពីមនុសសមាបក់ គៅមនុ សសមាបក់ គទៀត រតូវហាមឃាត់ ។

។

ការគផធរលិខិតអនុ ញ្ញដត កបុងការរបមូ លជ័ រគឈើ ពីមនុសសមាបក់ គៅមនុ សសមាបក់ គទៀត រតូវហាមឃាត់
ការគផធរលិខិតអនុ ញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ គឺមានសុពលភាពរយៈគពល១ (មួ យ)ឆាបំ បនាធប់

មកលិខិតអនុ ញ្ញដតគនុះ រតូវគធវើការពិនិតយគឡើងវ ិញ និងបនថសារជាថមីជាគរៀងរាល់ឆាបំ ។

ការគផធរលិខិតអនុ ញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ គឺមានសុពលភាពរយៈគពល១ (មួ យ)ឆាបំ បនាធប់ មកលិខិត

អនុ ញ្ញដតគនុះ រតូវគធវើការពិនិតយគឡើងវ ិញ និងបនថសារជាថមីជាគរៀងរាល់ឆាបំ ។

គៅកបុងករណីលិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័រគឈើ មានការបាត់បង់ អបកកាន់ កាប់ លិខិតគនាុះរតូវជូនដំ ណឹង
ដល់មនធីរបរ ិសាទនគខតថ និងនាយករគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ ឬនាយកតំ បន់ ការពារធមមជាតិ របសិនគបើ សមរមយ និងបញ្ឈប់

គៅកបុងករណីលិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័រគឈើ មានការបាត់បង់ អបកកាន់ កាប់ លិខិត
គនាុះរតូវជូនដំណឹងដល់មនធីរបរ ិសាទនគខតថ និងនាយករគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ ឬនាយកតំ បន់ ការពារធមម

រាល់សកមមភាពរបមូ លផលជ័ រគឈើ រហូតដល់លិខិតអនុ ញ្ញដតថមីរតូវបានផថល់ជូន ។

ជាតិ របសិនគបើ សមរមយ និងបញ្ឈប់រាល់សកមមភាពរបមូ លផលជ័រគឈើ រហូតដល់លិខិតអនុញ្ញដតថមីរតូវ

ផ្ទែក ឬលុបគចាលនូ វរាល់លិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័ រគឈើ ណដលរតូវបានផឋល់ជូនគោយអនុ គោមតាមមាតិ កា

បានផថល់ជូន ។

នាយករគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ នាយកតំបន់ ការពារធមមជាតិ ឬនាយកមនធីរទទួលបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនគខតថ អាច

គនុះ ណដលរតូវកត់រតាទុកជាោយលកខណ៍អកសរ គោយមានមូ លគហតុ សមរមយ ។

នាយករគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ នាយកតំបន់ ការពារធមមជាតិ ឬនាយកមនធីរទទួលបនធុកវ ិស័យប

រ ិសាទនគខតថ អាចផ្ទែក ឬលុបគចាលនូវរាល់លិខិតអនុញ្ញដតកបុងការរបមូ លផលជ័រគឈើ ណដលរតូវបានផឋល់
ជូ នគោយអនុ គោមតាមមាតិ កាគនុះ ណដលរតូវកត់ រតាទុ កជាោយលកខណ៍អកសរ គោយមានមូ លគហតុ
សមរមយ ។
មាព្រា៣៧៤ ._ ខលឹមសារននណផនការគរបើ របាស់របកបគោយនិ រនថរភាព

មាព្រា៣៧៤ ._ ខលឹមសារននណផនការគរបើ របាស់របកបគោយនិ រនថរភាព

ណផនការគរបើ របាស់របកបគោយនិ រនថរភាពរតូវរួមមានកតាថដូចខាងគរកាម៖

ណផនការគរបើ របាស់របកបគោយនិ រនថរភាពរតូវរួមមានកតាថដូចខាងគរកាម៖

ក- ការរគប់ រគងតំបន់ដីសមផទនគសដឌកិចចសកមម ។

ក- ការរគប់ រគងតំបន់ដីសមផទនគសដឌកិចចសកមម ។

ខ- ការគរបើ របាស់ទមាលប់ រក
ុ វខ បផកមម ណដលរួមមានការរបមូ លផលរបចាំឆាបំណដលអនុ ញ្ញដតឲ្យ

ខ- ការគរបើ របាស់ទមាលប់ រក
ុ វខ បផកមម ណដលរួមមានការរបមូ លផលរបចាំឆាបំណដលអនុ ញ្ញដតឲ្យ គៅកបុងតំ បន់

គៅកបុងតំបន់រគប់ រគងគផសងៗោប ។
គ- ការោំគដើមគឈើ ការោំនរពគឈើ គឡើងវ ិញ និងចំ ការកបុងតំ បន់ រ ិចរ ិល ។

រគប់ រគងគផសងៗោប ។

គ- ការោំគដើមគឈើ ការោំនរពគឈើ គឡើងវ ិញ និងចំ ការកបុងតំ បន់ គរចរ ិល ។

ឃ- ការអគងកតតាមោននរពគឈើ និងការពរងឹងការអនុ វតថចាប់ ។

គឈើ ។

ឃ- ការអគងកតតាមោននរពគឈើ និងការពរងឹងការអនុ វតថចាប់ ។

ង- ទំ នាក់ទំនងជាមួ យសហគមន៍ មូលោឌន និ ងជនជាតិ គដើមភាគតិចកបុងការរគប់រគងនរព

មាព្រា៣៨១ ._ វ ិសាលភាពននណផនការរគប់ រគង

ង- ទំ នាក់ទំនងជាមួ យសហគមន៍ មូលោឌន និ ងជនជាតិ គដើមភាគតិចកបុងការរគប់រគងនរពគឈើ ។

មាព្រា៣៨១ ._ វ ិសាលភាពននណផនការរគប់ រគង

ណផនការរគប់រគងរតូវបគងកើតគឡើងសរមាប់រាល់សកមមភាពពាណិជជកមមទំងអស់ណដលគធវើគទផើង

ណផនការរគប់រគងរតូវបគងកើតគឡើងសរមាប់រាល់សកមមភាពពាណិជជកមមទំងអស់ណដលគធវើគទផើង ចំ គពាុះនរពគឈើ ណដល

ចំ គពាុះនរពគឈើ ណដលរគប់ រគងគោយនិ រនថរភាពនីមួយៗ និងរតូវសមាមារតគៅនឹងទំ ហំ អាំងតង់ សុីគត និ ង

រគប់ រគងគោយនិ រនថរភាពនី មួយៗ និ ងរតូវសមាមារតគៅនឹងទំ ហំ កំរ ិត និងហានិ ភ័យសកមមភាពពាណិជជកមមទំងគនាុះ ។

ហានិ ភ័យសកមមភាពពាណិជជកមមទំងគនាុះ ។ ណផនការរគប់ រគងរតូវអនុ វតថ និងគធវើបចចុបផនបភាពជាគទៀង

ណផនការរគប់រគងរតូវអនុវតថ និងគធវើបចចុបផនបភាពជាគទៀងទត់ គោយណផែកគលើព័ត៌មានអគងកតតាមោនគដើមផីគលើកកមពស់ការ

បាន ។

បាន ។

មាព្រា៣៨៣ ._ របាយការណ៍រគប់ រគងនរពគឈើ

មាព្រា៣៨៣ ._ របាយការណ៍រគប់ រគងនរពគឈើ

ទត់ គោយណផែកគលើព័ត៌មានអគងកតតាមោនគដើ មផីគលើកកមពស់ការរគប់ រគងណដលអាចសរមប

រកសួង សាទប័ន ណដលមានសមតទកិចក
ច ុងការរគប់
ប
រគងនរពគឈើ របកបគោយនិ រនថរភាពជារបចាំឆាបំ

រតូវគរៀបចំរបាយការណ៍រគប់ រគងនរពគឈើ សីព
ថ ី ការអនុវតថ ណផនការរគប់រគងកបុងនរពគឈើ ណដលរគប់ រគង
គោយនិ រនថរភាព ។

រគប់ រគងណដលអាចសរមប

រកសួង សាទប័ន ណដលមានសមតទកិចក
ច ុងការរគប់
ប
រគងនរពគឈើ របកបគោយនិ រនថរភាព រតូវគរៀបចំ របាយការណ៍

របចាំឆាបំ សថីពីការអនុ វតថ ណផនការរគប់ រគងកបុងនរពគឈើ ណដលរគប់ រគងគោយនិរនថរភាព ។

មាព្រា៤០៤ ._ សមាសភាពននរករមការង្វរបគចចកគទសជី វៈចរមរុះ
រករមការង្វរបគចចកគទសជី វៈចរមរុះ ននរកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកគលើការអភិ វឌ្ណន៍ គោយចីរភាព

រតូវមានសមាសភាពមន្តនថីជំនាញណផបកជី វសាស្រសថ និងគអកូ ឡូសុី ពីបណា
ថ រកសួង សាទប័នដូចតគៅ៖
ក- រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន ។

ខ- រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យកសិកមម វ ិស័យនរពគឈើ និងវ ិស័យជលផល និ ង

រកសួង សាទប័នណដលមានសមតទកិចចពាក់ព័នដ
ន នទគទៀត។

មាព្រា៤០៤ ._ សមាសភាពននរករមការង្វរបគចចកគទសជី វៈចរមរុះ
រករមការង្វរបគចចកគទសជី វៈចរមរុះ ននរកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកគលើការអភិ វឌ្ណន៍ គោយចីរភាព រតូវមានសមាស

ភាពមន្តនថីជំនាញណផបកជី វសាស្រសថ និងគអកូ ឡូសុី ពីបណា
ថ រកសួង សាទប័នដូចតគៅ៖
ក- រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន ។

ខ- រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យកសិកមម វ ិស័យនរពគឈើ និងវ ិស័យជលផល និ ងរកសួង សាទប័ ន

ណដលមានសមតទកិចចពាក់ព័ននដនទគទៀត។

គ- សាទប័ន និ ងអងគភាពណផបកអប់ រ ំ និងវ ិទាសាស្រសថ និងរកសួង សាទប័នពាក់ព័នដ
ន នទគទៀត

គ- សាទប័ន និ ងអងគភាពណផបកអប់ រ ំ និងវ ិទាសាស្រសថ និងរកសួង សាទប័នពាក់ព័នដ
ន នទគទៀត ណដលរួមមាន នដ

ណដលរួមមាន នដគូ ណផបកបគចចកគទសណដលកំ ពុងរួមចំណណកកបុងកិ ចចការពាររគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ

គូ ណផបកបគចចកគទសណដលកំពុងរួមចំ ណណកកបុងកិ ចចការពាររគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិណដលបាន

អភិរកសសតវនរពគៅទូ ទំងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា ។

ជា ។

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ និងកបុងការ
រករមការង្វរបគចចកគទសជី វៈចរមរុះ ននរកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកគលើការអភិ វឌ្ណន៍ គោយចីរភាព

រតូវគរៀបចំកិចចរបជុំ យាងគហាចណាស់១(មួ យ)ឆាបំមង
ថ គដើ មផី៖

កំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិ និ ងកបុងការអភិ រកសសតវនរពគៅទូ ទំងរពុះរាជាណាចរកកមពុ
រករមការង្វរបគចចកគទសជី វៈចរមរុះ ននរកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកគលើការអភិ វឌ្ណន៍ គោយចីរភាព រតូវគរៀបចំកិចច

របជុំ យាងគហាចណាស់១(មួ យ)ឆាបំមថង គដើមផី៖

ក-គធវើការពិនិតយគឡើងវ ិញគៅគលើបញ្ជីជាតិ សីព
ថ ី របគភទសតវនរពណដលរងការគំរាមកំណហង
គហើយផថល់អនុ សាសន៍ ជូនដល់រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនពាក់ព័ននគៅនឹងបចចុបផនប
ភាពចាំបាច់ៗអំពីបញ្ជីរបគភទសតវ និ ងការគធវើចំណាត់ ថ្នបក់ សតវនរព ។

ក-គធវើការពិនិតយគឡើងវ ិញគៅគលើបញ្ជីជាតិ សីព
ថ ី របគភទសតវនរពណដលរងការគំរាមកំណហង គហើយផថល់អនុ
សាសន៍ ជូនដល់រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនពាក់ព័ននគៅនឹងបចចុបផនបភាពចាំបាច់ៗអំពីបញ្ជីរបគភទ
សតវ និងការគធវើចំណាត់ ថ្នបក់ សតវនរព ។

ខ-គធវើការពិនិតយគឡើងវ ិញ ផថល់អនុ សាសន៍ គធវើការណកណរប និ ងផថល់ការឯកភាពគលើការ
រគប់ រគងរបគភទសតវនានា និ ងគលើណផនការសាថរគឡើងវ ិញ ណផែកគលើរបាយការណ៍ និ ងទិនបន័យ

ខ-គធវើការពិនិតយគឡើងវ ិញ ផថល់អនុ សាសន៍ គធវើការណកណរប និ ងផថល់ការឯកភាពគលើការរគប់ រគងរបគភទសតវ
នានា និ ងគលើណផនការសាថរគឡើងវ ិញ ណផែកគលើរបាយការណ៍ និងទិនន
ប ័ យ បគចចកវ ិជាជ ។

បគចចកវ ិជាជ ។
គ-ជួ យគោុះស្សាយវ ិវាទ និងបណឹ ថ ងនានាពាក់ព័ននគៅនឹ ងចំ ណាត់ ថ្នបក់ សតវនរព ក៏ ដូចជា

គ-ជួ យគោុះស្សាយវ ិវាទ និងបណឹ ថ ងនានាពាក់ព័ននគៅនឹ ងចំ ណាត់ ថ្នបក់ សតវនរព ក៏ ដូចជាសកមមភាពនានា
ណដលនាំឲ្យមានការផុតពូជននសតវ ។
ឃ-គោយគយាងតាមការយល់ដឹងណផបកវ ិទាសាស្រសថ រតូវគចញអនុសាសន៍ សីព
ថ ីកូតា ននការរបមាញ់ របស់

សកមមភាពនានាណដលនាំឲ្យមានការផុ តពូជននសតវ ។
ឃ-គោយគយាងតាមការយល់ដឹងណផបកវ ិទាសាស្រសថ រតូវគចញអនុសាសន៍ សីព
ថ ីកូតា នន

សហគមន៍ មូលោឌន និ ងជនជាតិ គដើមភាគតិ ច សរមាប់ ការគរបើ ជាលកខណៈរបនពណី និងចិ ញ្ចឹមជីវ ិត ។

ការរបមាញ់ របស់សហគមន៍មូលោឌន និងជនជាតិគដើ មភាគតិច សរមាប់ ការគរបើ ជាលកខណៈ
របនពណី និ ងចិ ញ្ចឹមជីវ ិត ។
មាព្រា៤០៩ ._ ការហាមឃាត់ ទូគៅ
ការហាមឃាត់បបាញ់តគៅគនុះ រតូវអនុវតថចំគពាុះរាល់ការបបាញ់ណដលគកើតគឡើងគលើដីឯកជន

មាព្រា៤០៩ ._ ការហាមឃាត់ ទូគៅ
ការហាមឃាត់បរបាញ់តគៅគនុះ រតូវអនុវតថចំគពាុះរាល់ការបបាញ់ណដលគកើតគឡើងគលើដីឯកជន និ ងដី ររដឌ ក៏ដូចជា

និ ងដី ររដឌ ក៏ ដូចជា ដី រដឌទំងឡាយ គៅគរៅរគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលបាន

ដី រដឌទំងឡាយ គៅគរៅរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់

កំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់គរកាមជាតិ

គរកាមជាតិ ៖

មាព្រា៤១០ ._ ការហាមឃាត់ សរមាប់ រគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ

មាព្រា៤១០ ._ ការហាមឃាត់ សរមាប់ រគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ

ការហាមឃាត់ ខាងគរកាម រតូវអនុវតថចំគពាុះរាល់ការបបាញ់ទំងអស់ គៅកបុងតំបន់ អភិ រកសជី វៈ
ចរមរុះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់ គរកាមជាតិ ៖
ក-ហាមឃាត់ រាល់ការបរបាញ់របគភទនានាកបុងរករមទី ១ ទី ២ ទី៣ និងទី ៤ គៅកបុងតំ បន់

ការហាមឃាត់ ខាងគរកាម រតូវអនុវតថចំគពាុះរាល់ការបរបាញ់ទំងអស់ គៅកបុងតំបន់អភិរកសជីវៈចរមរុះ តំបន់ការពារ

ធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ជាតិ ឬថ្នបក់ គរកាមជាតិ ៖

ក-ហាមឃាត់ រាល់ការបរបាញ់របគភទនានាកបុងរករមទី ១ ទី ២ ទី៣ និងទី ៤ គៅកបុងតំ បន់ សល
ូប និ ងតំបន់អភិ

សបល
ូ និ ងតំ បន់អភិរកសននរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់
ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់ គរកាមជាតិ ។ តំ បន់ទំងគនុះរតូវណតហាមឃាត់ពីការបរបាញ់ គដើ មផី

រកសននរគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់

ការពាររករមសតវននរបគភទនានា និ ងកាត់ បនទយការរ ំខានចំ គពាុះសតវនរព ។ តំ បន់ ទំងគនុះ រតូវ

បនទយការរ ំខានចំ គពាុះសតវនរព ។ តំ បន់ ទំងគនុះ រតូវមានតួ នាទី ជាអាង ឬរបភពសតវ ណដលអាចបំណបកហវងគៅ
ូ

គរកាមជាតិ ។ តំបន់ ទំងគនុះរតូវណតហាមឃាត់ពីការបរបាញ់ គដើ មផីការពាររករមសតវននរបគភទនានា និ ងកាត់

មានតួ នាទី ជាអាង ឬរបភពសតវ ណដលអាចបំណបកហវងគៅកប
ូ
ុងតំ បន់ នានាគផសងគទៀត ។

ខ-ការបបាញ់របគភទនានាគៅកបុងរករមទី ៣ និង៤ សរមាប់ ការគរបើ របាស់ជាលកខណៈ

របនពណី ឬការបរ ិគភាគ សរមាប់រគួសាររបស់សហគមន៍ មូលោឌន និ ងរករមជនជាតិ គដើមភាគតិ ច
ណដលរស់គៅកបុង ឬគៅជាប់ នឹងរគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបាន

កំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់គរកាមជាតិ រតូវអនុ ញ្ញដតឲ្យគធវើគឡើងណតគៅកបុងតំ បន់ គរបើ
របាស់គោយនិ រនថរភាព និងតំបន់ សហគមន៍មូលោឌនបុគណាតុះ គោយគធវើគឡើងរតឹ មមគធាបាយ
ណដលបានអនុ ញ្ញដត និងណដលមានលិខិតអនុ ញ្ញដតឲ្យបបាញ់ណតបុ គណាតុះ ។
គ-កូ តាបបាញ់សរមាប់ សហគមន៍ មូលោឌន និ ងជនជាតិ គដើមភាគតិច រតូវកំណត់ គោយម

កបុងតំ បន់ នានាគផសងគទៀត ។
ខ-ការបរបាញ់របគភទនានាគៅកបុងរករមទី ៣ និង៤ សរមាប់ ការគរបើរបាស់ជាលកខណៈរបនពណី ឬការ

បរ ិគភាគ សរមាប់រគួសាររបស់សហគមន៍មូលោឌន និ ងរករមជនជាតិ គដើមភាគតិ ច ណដលរស់គៅកបុង ឬគៅជាប់ នឹង

រគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់ គរកាមជាតិ
រតូវអនុញ្ញដតឲ្យគធវើគឡើងណតគៅកបុងតំបន់គរបើ របាស់គោយនិ រនថរភាព និងតំបន់ សហគមន៍ មូលោឌនបុគណាតុះ គោយ
គធវើគឡើងរតឹ មមគធាបាយណដលបានអនុញ្ញដត និងណដលមានលិខិតអនុ ញ្ញដតឲ្យបបាញ់ណតបុ គណាតុះ ។

គ-កូ តាបរបាញ់សរមាប់ សហគមន៍ មូលោឌន និ ងជនជាតិ គដើមភាគតិច រតូវកំណត់ គោយមនធីទទួ លបនធុកវ ិ

ស័យបរ ិសាទនគខតថ នាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយ

នធីទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនគខតថ នាយករគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដល

ថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់គរកាមជាតិ ឬគណៈកមមការរគប់រគងរួមោប គរកាមចំណុុះរបស់រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យ

ចំ ណុុះរបស់រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និងកិ ចចសរមបសរមួលជាមួ យនដគូ

បានកំ ណត់ គៅតាមលិខិតអនុ ញ្ញដតបរបាញ់សរមាប់បុគគលមាបក់ ៗ ។

អនុ ញ្ញដតបរបាញ់សរមាប់បុគគលមាបក់ ៗ ។

មូ លោឌន និ ងរករមជនជាតិគដើមភាគតិ ចណដលមានលិខិតអនុញ្ញដតបបាញ់ណដលគៅមានសុពភាព រតូវបានហាម

រតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់គរកាមជាតិ ឬគណៈកមមការរគប់ រគងរួមោប គរកាម
បគចចកគទស និ ងអាជាញធរអាជាញធរថ្នបក់គរកាមជាតិ ។ កូ តាគនុះ នឹ ងរតូវបានកំណត់ គៅតាមលិខិត
ឃ-ការបបាញ់របគភទកបុងរករមទី៣ និងទី ៤ គោយរូបវនថបុគគល ឬនីតិបុគគលណាមួ យ គរៅ

ពី សហគមន៍មូលោឌន និងរករមជនជាតិគដើមភាគតិចណដលមានលិខិតអនុញ្ញដតបបាញ់ណដលគៅ

មានសុពភាព រតូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើគឡើងគៅកបុងរគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ និ ងតំបន់ ការពារ
ធមមជាតិ ណដលបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ។

គ-ការបបាញ់សតវនរពសរមាប់ គោលគៅអាជីវកមម រតូវហាមឃាត់ ទំងស្សរង និងរគប់
គពលទំងអស់គៅកបុងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់ គរកាមជាតិ ។

ង-ការបបាញ់របគភទកបុងរករម ៣ និ ង៤ សរមាប់ គោលគៅការពារដំណាំ កបុងចមាាយ ២០

(នមៃ) ណមរត ពី ដីោំដំណាំ រតូវបានអនុ ញ្ញដតណតគៅកបុងតំ បន់ សហគមន៍ បុ គណាតុះ តាមរយៈ

មគធាបាយណដលបានអនុញ្ញដតណដលគចញគោយមនធីទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនគខតថ គរកាម

ចំ ណុុះរបស់រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និងសហការណ៍ជាមួ យអងគភាពផលូវចាប់

បរ ិសាទន និ ងកិ ចចសរមបសរមួលជាមួ យនដគូ បគចចកគទស និ ងអាជាញធរអាជាញធរថ្នបក់ គរកាមជាតិ ។ កូ តាគនុះ នឹ ងរតូវ
ឃ-ការបរបាញ់របគភទកបុងរករមទី៣ និ ងទី ៤ គោយរូបវនថបុគគល ឬនីតិបុគគលណាមួ យ គរៅពី សហគមន៍

ឃាត់ មិនឲ្យគធវើគឡើងគៅកបុងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិណដលបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ ។

គ-ការបរបាញ់សតវនរពសរមាប់ គោលគៅអាជីវកមម រតូវហាមឃាត់ ទំងស្សរង និងរគប់គពលទំងអស់គៅ
កបុងរគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ និ ងតំបន់ ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់គរកាម
ជាតិ ។
ង-ការបរបាញ់របគភទកបុងរករម ៣ និ ង៤ សរមាប់ គោលគៅការពារដំណាំ កបុងចមាាយ ២០ (នមៃ) ណមរត ពី ដី

ោំដំណាំ រតូវបានអនុ ញ្ញដតណតគៅកបុងតំ បន់ សហគមន៍ បុគណាតុះ តាមរយៈមគធាបាយណដលបានអនុញ្ញដតណដល

គចញគោយមនធីទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនគខតថ គរកាមចំ ណុុះរបស់រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន និ ង
សហការណ៍ជាមួ យអងគភាពផលូវចាប់ណដលពាក់ ព័នន ។ ការបរបាញ់របគភទកបុងរករមទី១ និ ងទី ២ សរមាប់ គោលគៅ
ការពារដំណាំ គៅកបុងតំ បន់ សហគមន៍ រតូវហាមឃាត់ ។

ច-ហាមឃាត់ ចំគពាុះការផលិត ការកាន់ កាប់ ការណកនចប ការទិ ញ ដឹកជញ្ូជ ន និងគរបើរបាស់វ ិធីសាស្រសថប

ណដលពាក់ព័នន ។ ការបរបាញ់របគភទកបុងរករមទី ១ និងទី ២ សរមាប់ គោលគៅការពារដំ ណាំ គៅ

បាញ់ណដលមិនកំ ណត់គៅគលើរបគភទសតវ ណដលនាំឲ្យបុះពាល់ដល់របគភទសតវគរចើ ន ឬចំ នួនគរចើន ការគរបើរបាស់

វ ិធី សាស្រសថបបាញ់ណដលមិនកំ ណត់គៅគលើរបគភទសតវ ណដលនាំឲ្យបុះពាល់ដល់របគភទសតវគរចើន

សំណាញ់ណដលគរបើគៅគលើដី នុ យ ណខសអាត់ សគមលងសតវ ឬរបោប់ ទក់ ទញគផសងៗគទៀត កាវបិទ ជ័ រសែិត

កបុងតំ បន់ សហគមន៍ រតូវហាមឃាត់ ។
ច-ហាមឃាត់ ចំគពាុះការផលិត ការកាន់ កាប់ ការណកនឆប ការទិ ញ ដឹកជញ្ូជ ន និងគរបើរបាស់

អាវុធ ឬឧបករណ៍ណដលបានហាមឃាត់ រួមមាន អនាធក់ អងគុប កាំគភលើង អាវុធណកនចប ណខសលួស ណខសរបាំងកង់ ឬមូតូ
ជាតិ ផុុះ
ធ រ ំគសវ ជាតិ ពុល និងសារធាតុ គីមី ណដលមានទំង ថ្នបំសមាលប់ សតវលិត
ែ គៅកបុង និងគរៅតំ បន់កសិកមម

ឬចំនួនគរចើ ន ការគរបើ របាស់អាវុធ ឬឧបករណ៍ណដលបានហាមឃាត់ រួមមាន អនាធក់ អងគុប កាំគភលើង
អាវុធណកនចប ណខសលួស ណខសរបាំងកង់ ឬមូតូ ជាតិផុុះ
ធ រ ំគសវ ជាតិពុល និងសារធាតុ គីមី ណដលមាន

ឧបករណ៍ឆក់ ការរបមាញ់គោយគរបើ សតវណឆកស្សរក និ ងមគធាបាយគផសងគទៀតណដលបានហាមឃាត់ មិនឲ្យចាប់ បរ
បាញ់ ោក់ អនាធក់ របមូ លផល គធវើឲ្យរបួ ស ឬការសមាលប់ សតវនរពណដលបានហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើការបបាញ់រគប់

ទំង ថ្នបំសមាលប់ សតវលិត
ែ គៅកបុង និងគរៅតំ បន់កសិកមម សំណាញ់ណដលគរបើ គៅគលើដី នុ យ ណខស

គពលគវោ និងរគប់ ទីកណនលង។

គោយគរបើ សតវណឆកស្សរក និ ងមគធាបាយគផសងគទៀតណដលបានហាមឃាត់ មិនឲ្យចាប់ បបាញ់ ោក់

ជាតិ ណាមួ យ ណដលរតូវបានកំ ណត់ និ ងបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ រតូវមានលិខិតអនុញ្ញដតប

អនាធក់ របមូ លផល គធវើឲ្យរបួ ស ឬការសមាលប់ សតវនរពណដលបានហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើការបបាញ់

បាញ់ណដលគៅមានសុពលភាព ។

អាត់ សគមលងសតវ ឬរបោប់ទក់ ទញគផសងៗគទៀត កាវបិ ទ ជ័រសែិត ឧបករណ៍ឆក់ ការរបមាញ់

រគប់ គពលគវោ និងរគប់ទីកណនលង។

ឆ-ជនណាដឹ កជញ្ូជ ន ឬកាន់ កាប់ របគភទណាមួ យកបុងរករមទី៣ ឬទី៤ គៅកបុងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ធមម

ជ-ការចាប់ សតវនរពពីរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើត

ឆ-ជនណាដឹ កជញ្ូជ ន ឬកាន់ កាប់ របគភទណាមួ យកបុងរករមទី៣ ឬទី៤ គៅកបុងតំបន់ ការពារ

គោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់ គរកាមជាតិ និ ងតំបន់រគប់ រគង និងការពាររួមោប សរមាប់ គោលគៅបគងកើត និងរកាទុកកបុង

ធមមជាតិ ធមមជាតិ ណាមួ យ ណដលរតូវបានកំ ណត់ និ ងបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិ

កសិោឌនសតវនរពណាមួ យ រគឹ ុះសាទនសតវនរព ការរបមូ លមករកាទុកជាឯកជន រតូវហាមឃាត់ ទំងស្សរង ។

រតូវមានលិខិតអនុ ញ្ញដតបបាញ់ណដលគៅមានសុពលភាព ។

ឈ-ការចាប់ សតវនរពសរមាប់ គោលគៅបគងកើត ឬរកាទុកកបុងកណនលងបង្វកត់ពូជអភិរកស ណដលរតូវបាន

អនុ ញ្ញដតកបុងមារតា៤០២ ននរកមគនុះ រតូវមានការអនុញ្ញដតជាមុនគោយរកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទ

ជ-ការចាប់ សតវនរពពីរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលរតូវបាន
កំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់គរកាមជាតិ និ ងតំ បន់ រគប់ រគង និងការពាររួមោប សរមាប់
គោលគៅបគងកើត និងរកាទុ កកបុងកសិោឌនសតវនរពណាមួ យ រគឹ ុះសាទនសតវនរព ការរបមូ លមក
រកាទុកជាឯកជន រតូវហាមឃាត់ ទំងស្សរង ។

ឈ-ការចាប់ សតវនរពសរមាប់ គោលគៅបគងកើត ឬរកាទុកកបុងកណនលងបង្វកត់ពូជអភិរកស

ន។

ញ-រាល់ណឆកស្សរក ណឆករបមាញ់ និ ងសតវចិញ្ចឹមនានា រតូវហាមឃាត់ មិនឲ្យគៅកបុងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំ បន់ ការពារ

ធមមជាតិ ណដលរតូវបានកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ជាតិ ឬថ្នបក់ គរកាមជាតិ និងតំបន់រគប់ រគង និងការពាររួមោបគនាុះគឡើយ
។

ណដលរតូវបានអនុ ញ្ញដតកបុងមារតា៤០២ ននរកមគនុះ រតូវមានការអនុ ញ្ញដតជាមុនគោយរកសួង សាទ
ប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន ។

ញ-រាល់ណឆកស្សរក ណឆករបមាញ់ និ ងសតវចិញ្ចឹមនានា រតូវហាមឃាត់ មិនឲ្យគៅកបុងរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ
និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិណដលរតូវបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ ឬថ្នបក់គរកាមជាតិ និងតំ បន់
រគប់ រគង និ ងការពាររួមោបគនាុះគឡើយ ។
ជំរូក្ទ៊ី៥

ជំរូក្ទ៊ី៥

លិខត
ិ អនញ្ញ
ា តបបាញ់

លិខត
ិ អនញ្ញ
ា តបរបាញ់

មាព្រា៤២៥ ._ លិខិតអនុញ្ញដតបបាញ់
ការបរបាញ់សតវនរពដូចបានកំ ណត់ គៅកបុងរករមទី ៣ និ ងទី ៤ រតូវហាមឃាត់ របសិនគបើ ោមន

លិខិតអនុញ្ញដតណដលមានសុពលភាព ។

មាព្រា៤២៥ ._ លិខិតអនុញ្ញដតបរបាញ់
ការបរបាញ់សតវនរពដូចបានកំ ណត់ គៅកបុងរករមទី ៣ និ ងទី ៤ រតូវហាមឃាត់ របសិនគបើ ោមនលិខិតអនុញ្ញដតណដល

មានសុពលភាព ។

លិខិតអនុញ្ញដតបរបាញ់ អនុ ញ្ញដតឲ្យរូបវ ័នបុ គគលណដលបានកំ ណត់ មានសិទិប
ន បាញ់ គៅតាមតំបន់

លិខិតអនុញ្ញដតបរបាញ់ អនុ ញ្ញដតឲ្យរូបវ ័នបុ គគលណដលបានកំ ណត់ មានសិទិប
ន បាញ់ គៅតាមតំបន់ ជាក់ោក់ ណា

ជាក់ ោក់ណាមួ យ ។

មួ យ ។

មាព្រា៤២៨ ._ ការគចញលិខិតអនុញ្ញដតបបាញ់

មាព្រា៤២៨ ._ ការគចញលិខិតអនុញ្ញដតបបាញ់

រាល់ទរមង់ ណបបបទននការគសបើសុំ វ ិញ្ញដបនប័រតឯកភាព និងលិខិតអនុញ្ញដតបរបាញ់ រតូវសទិតគៅ

រាល់ទរមង់ ណបបបទននការគសបើសុំ វ ិញ្ញដបនប័រតឯកភាព និងលិខិតអនុញ្ញដតបរបាញ់ រតូវសទិតគៅគរកាមការ

គរកាមការរគប់ រគងរបស់រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន ។

រគប់ រគងរបស់រកសួង សាទប័ នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទន ។

កំ ណត់ រតូវគធវើគឡើងស្សបតាមការយល់គឃើញថ្នសមរមយរបស់នាយកមនធីទទួលបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនគខតថ

គឡើងស្សបតាមការយល់គឃើញថ្នសមរមយរបស់នាយកមនធីទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនគខតថ គណៈកមមការរគប់ រគងរួមោប

ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិ គោយណផែកគលើលកខខណឍតរមូវដូចតគៅ៖

គោយណផែកគលើលកខខណឍតរមូវដូ ចតគៅ៖

ការអនុញ្ញដត ការដកហូតលិខិតអនុញ្ញដត ឬបដិគសធចំគពាុះលិខិតអនុ ញ្ញដត ឬលកខខណឍ ណដល

គណៈកមមការរគប់ រគងរួមោប ឬនាយករគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលបានកំ ណត់

ការអនុញ្ញដត ការដកហូតលិខិតអនុញ្ញដត ឬបដិគសធចំគពាុះលិខិតអនុ ញ្ញដត ឬលកខខណឍ ណដលកំ ណត់ រតូវគធវើ

ឬនាយករគបៀងអភិរកសជីវៈចរមរុះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ណដលបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ

ក-រាល់លិខិតអនុ ញ្ញដត រតូវគចញគោយមានតមាលភាព ។

ក-រាល់លិខិតអនុ ញ្ញដត រតូវគចញគោយមានតមាលភាព ។

ខ-មួ យរគួសារអាចទទួ លបានលិខិតអនុ ញ្ញដតណតមួយបុ គណាតុះ ។

ខ-មួ យរគួសារអាចទទួ លបានលិខិតអនុ ញ្ញដតណតមួយបុ គណាតុះ ។

គ-មិ នរតូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញដតសរមាប់ជនទំងឡាយណាណដលមានពាក់ ព័នននឹង

គ-មិ នរតូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញដតសរមាប់ជនទំងឡាយណាណដលមានពាក់ ព័នននឹងការបរបាញ់

ការបរបាញ់ខុសចាប់ណដលមានរយៈគពល ៥ (ឆាបំ) ជាអតិបរ ិមា ឬមានការដកហូតលិខិត

ខុ សចាប់ណដលមានរយៈគពល ៥ (ឆាបំ) ជាអតិ បរ ិមា ឬមានការដកហូតលិខិតអនុ ញ្ញដត ៣ (បី ) ដង ដូចបាន

អនុ ញ្ញដត ៣ (បី) ដង ដូ ចបានកំ ណត់កុងមារតា
ប
៤៣០ ននរកមគនុះ ។

កំ ណត់កុងមារតា
ប
៤៣០ ននរកមគនុះ ។

ឃ-មិនរតូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញដតសរមាប់ជនទំងឡាយណាណដលនាយកមនធីរទទួ លបនធុកវ ិស័យ

ឃ-មិនរតូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញដតសរមាប់ជនទំងឡាយណាណដលនាយកមនធីរ
ទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនគខតថ គណៈកមមការរគប់ រគងរួមោប ឬនាយករគបៀងអភិរកសជី វៈចរមរុះ

បរ ិសាទនគខតថ គណៈកមមការរគប់ រគងរួមោប ឬនាយករគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិណដលបាន

និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិណដលបានកំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និ ងថ្នបក់ គរកាមជាតិ មាន

កំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ ជាតិ និងថ្នបក់ គរកាមជាតិ មានគហតុ ផលបង្វាញ ឬគជឿថ្ន ធាលប់ មានពាក់ ព័ននគៅនឹ ងការ

គហតុ ផលបង្វាញ ឬគជឿថ្ន ធាលប់ មានពាក់ ព័ននគៅនឹ ងការបបាញ់កុងគោលគៅអាជី
ប
វកមម និ ងអាជី វ

បបាញ់កុងគោលគៅអាជី
ប
វកមម និងអាជី វកមមសតវនរពមិ នស្សបចាប់ គឡើយ ។

កមមសតវនរពមិ នស្សបចាប់គឡើយ ។

ង-ហាមការគផធរលិខិតអនុញ្ញដតបបាញ់ពីបុគគលមាបក់ គៅបុ គគលឯគទៀតគនាុះគឡើយ ។

ង-ហាមមិ នឲ្យមានការគផធរលិខិតអនុញ្ញដតបបាញ់ពីបុគគលមាបក់ គៅបុគគលឯគទៀតគនាុះ
គឡើយ ។
មាព្រា៤៦៣ ._ ការហាមឃាត់

មាព្រា៤៦៣ ._ ការហាមឃាត់

ហាមឃាត់មិនឲ្យមាន ការបគងកើតកសិោឌនចិ ញ្ចឹមសតវនរព ឬទី តាំងបង្វកត់ពូជសតវនរពដនទគទៀត

ហាមឃាត់ ការបគងកើតកសិោឌនចិ ញ្ចឹមសតវនរព ឬទីតាំងបង្វកត់ ពូជសតវនរពដនទគទៀត គោយោមនការអនុញ្ញដតពី

គោយោមនការអនុ ញ្ញដតពី រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនគឡើយ ។

រកសួង សាទប័នទទួ លបនធុកវ ិស័យបរ ិសាទនគឡើយ ។

សតវនរព ឬទី តាំងបង្វខំងសតវនរពដនទកបុងចមាាយ ២០ (នមៃ) គី ឡូណមរត ពីរគបៀងអភិ រកសជីវៈចរមរុះ តំបន់

នរពដនទកបុងចមាាយ ២០ (នមៃ) គី ឡូណមរត ពីរគបៀងអភិ រកសជី វៈចរមរុះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ណដលកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់
ជាតិ និងថ្នបក់គរកាមជាតិ គនាុះគឡើយ ។

ហាមមិនឲ្យមាន ការចិ ញ្ចឹម រកាទុក បង្វកត់ ពូជ សថកទុ
ក ឬណថទំ សតវនរពណាមួ យ កបុងកសិោឌន
ុ

ការពារធមមជាតិ ណដលកំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នបក់ជាតិ និងថ្នបក់គរកាមជាតិ គនាុះគឡើយ ។

ហាមមិនឲ្យោក់ បញ្ូច លសតវនរពណដលចាប់ បានពីនរពចូ លគៅកបុងកសិោឌនចិ ញ្ចឹមសតវនរពគនាុះ

ហាមការចិ ញ្ចឹម រកាទុ ក បង្វកត់ពូជ សថកទុ
ក ឬណថទំ សតវនរពណាមួ យ កបុងកសិោឌនសតវនរព ឬទី តាំងបង្វខំងសតវ
ុ

ហាមោក់បញ្ូច លសតវនរពណដលចាប់ បានពីនរពចូ លគៅកបុងកសិោឌនចិ ញ្ចឹមសតវនរពគនាុះគឡើយ ។ កសិោឌនចិ ញ្ចឹម

គឡើយ ។ កសិោឌនចិ ញ្ចឹមសតវនរព រតូវទទួ ល និងទិញសតវនរពពីកសិោឌនដនទគទៀតណដលមាន

សតវនរព រតូវទទួ ល និងទិញសតវនរពពីកសិោឌនដនទគទៀតណដលមានវ ិញ្ញដបនបរតឯកភាពណដលមានសុពលភាពណត

វ ិញ្ញដបនបរតឯកភាពណដលមានសុពលភាពណតបុ គណាតុះ ។

បុ គណាតុះ ។

មាព្រា៤៦៧ ._ ការលក់ដូរសតវនរពចិ ញ្ចឹម និងផលិតផលសតវនរព

មាព្រា៤៦៧ ._ ការលក់ដូរសតវនរពចិ ញ្ចឹម និងផលិតផលសតវនរព

ការហាមឃាត់ចំគពាុះ ការលក់ ដូរសតវនរពណដលបានចិ ញ្ចឹម និងផលិតផលសតវនរព មានដូ ច

ត

គៅ៖

ការហាមឃាត់ ការលក់ ដូរសតវនរពណដលបានចិ ញ្ចឹម និ ងផលិតផលសតវនរព មានដូច

តគៅ៖

ក-មិ នអនុ ញ្ញដតឲ្យកសិោឌនសតវនរពលក់ដូរ ឬគធវើអាជី វកមមសតវនរពរស់ ឬណដលបានសមាលប់ ដល់បុគគល
ក-ហាមមិ នអនុញ្ញដតឲ្យកសិោឌនសតវនរពលក់ ដូរ ឬគធវើអាជី វកមមសតវនរពរស់ ឬណដលបាន
សមាលប់ ដល់បុគគលណាគឡើយ គរៅពីកសិោឌនណដលមានការអនុ ញ្ញដត ។
ខ-ហាមមិ នអនុញ្ញដតឲ្យកសិោឌនសតវនរពទិ ញពី ឬគធវើអាជី វកមមសតវនរពរស់ ឬសាលប់ ដល់
បុ គគលណាគឡើយ គរៅពីកសិោឌនណដលមានការអនុញ្ញដត ។

ណាគឡើយ គរៅពីកសិោឌនណដលមានការអនុញ្ញដត ។
ខ-មិ នអនុ ញ្ញដតឲ្យកសិោឌនសតវនរពទិ ញពី ឬគធវើអាជីវកមមសតវនរពរស់ ឬសាលប់ ដល់បុគគលណាគឡើយ គរៅពី កសិោឌន
ណដលមានការអនុ ញ្ញដត ។

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ល
ិ
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរ ិស្ថានននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា»

យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១
ព្របធានបទ៖ ការព្ររប់ព្ររង្រ ួមគ្នា
បទបញ្ញត្ិនត នគនថីទី៤ មាត្ិកាទី៣ ននររមននេះ

គន្ថី/មាតិកា/ជំពូក

សំណូមពរ/រំណណណរបថ្មីរបស់ទីរបឹរា

Book/Title
(Copy and Paste from Environment Code)
មាព្រា៣១២ ._ បទពិ នោធន៍ និងការបណដ្ េះបណ្ដ
្ លណែលចំបាច់

មាព្រា៣១២ ._ បទពិ នោធន៍ និងការបណដ្ េះបណ្ដ
្ លណែលចំបាច់

នទៀត្ និ ងបដ គគលិរណផនរបនចេរនទស និ ងណផនររគប់ រគងននត្ំបន់ការពារណែលរត្ូវបានរំ ណត្់ នោយថ្ននរ់ ជាត្ិ

បដ គគលិរណផនរបនចេរនទស និ ងណផនររគប់រគងននត្ំបន់ ការពារណែលរត្ូវបានរំ ណត្់ នោយថ្ននរ់ ជាត្ិ របធានមនទីរបរ ិោថននេត្ត

របធានមនទីរបរ ិោថននេត្ត រត្ូវបានណត្ងតាំង នោយណផែរនលើអរ
ន ណែលមានលរខណៈសមបត្តិរគប់រាន់ែូចខាង

រត្ូវបានណត្ងតាំង នោយណផែរនលើអរ
ន ណែលមានលរខណៈសមបត្តិរគប់រាន់ែូចខាងនរកាម៖

នាយររនបៀងអភិ ររសជី វៈចរមរេះ នាយរត្ំបន់ ការពារធមមជាត្ិ រនបៀងអភិ ររសជី វៈចរមរេះតាមវ ិស័យែនទ

នាយររនបៀងអភិ ររសជី វៈចរមរេះ នាយរត្ំបន់ ការពារធមមជាត្ិ រនបៀងអភិ ររសជី វៈចរមរេះតាមវ ិស័យែនទនទៀត្ និ ង

១- ណផនរអប់ រ ំ និងជំ នាញវ ិជាាជី វៈណែលចំបាច់ ។

នរកាម៖
១- ណផនរអប់ រ ំ និងជំ នាញវ ិជាាជី វៈណែលចំបាច់ ។
២- បទពិ នោធន៍រដងវ
ន ិស័យនរពន

ើ ការរគប់ រគងធនធានធមមជាត្ិ និ ងបរ ិោថន ការអភិររសជី

២- បទពិ នោធន៍រដងវ
ន ិស័យនរពន

ើ ការរគប់ រគងធនធានធមមជាត្ិ និ ងបរ ិោថន ការអភិររសជី វៈចរមរេះ ការ

ពរងឹ ងការអនដ វត្តចាប់ បញ្ហ
ា សងគម និងវ ិស័យពារ់ព័នែ
ធ នទៗនទៀត្ ។

វៈចរមរេះ ការពរងឹ ងការអនដ វត្តចាប់ និងវ ិស័យពារ់ ព័នែ
ធ នទៗនទៀត្ ។

នាយររនបៀងអភិ ររសជី វៈចរមរេះ នាយរត្ំបន់ ការពារធមមជាត្ិ និងបដគគលិរណផនររនបៀងអភិ ររសចរមរេះ និងត្ំ បន់ ការពារធមមជាត្ិ

នាយររនបៀងអភិ ររសជី វៈចរមរេះ នាយរត្ំបន់ ការពារធមមជាត្ិ និងបដគគលិរណផនររនបៀងអភិ ររសចរមរេះ

ណែលរត្ូវបានរំ ណត្់ នោយថ្ននរ់ ជាត្ិ និ ងរបធានមនទីរទទួ លបនទដរវ ិស័យបរ ិោថននេត្តណែលពារ់ ព័នធ រត្ូវបំ នពញវគគសិរា និង

និ ងត្ំ បន់ ការពារធមមជាត្ិណែលរត្ូវបានរំ ណត្់ នោយថ្ននរ់ ជាត្ិ និ ងរបធានមនទីរទទួ លបនទដរវ ិស័យបរ ិោថន

នេត្តណែលពារ់ព័នធ រត្ូវបំ នពញវគគសិរា និងវគគបណដត េះបណ្ដ
្ ល នៅបណិ ឌ ត្សភាបណដ្ េះបណ្ដ
្ លណផនរបរ ិោថ
នជាត្ិ និងធនធានធមមជាត្ិ ររសួង ោថប័នទទួ លបនទដរវ ិស័យបរ ិោថន ។

មាព្រា៣២៩ ._ ការអភិ វឌ្ឍណែលរត្ូវបានអនដ ញ្ហញត្នៅរនដងត្ំ បន់ រគប់ រគង

ការអភិវឌ្ឍអារ ឬនេោារចនាសមព័នធអចិ ន្នតយ៍ សរមមភាពពាណិជារមមរគប់ របនភទ ការ

ែី ឬការ

ូសឆាយ

ូសឆាយនោយនរបើនរគឿងចររ រត្ូវហាមឃាត្់ យ៉ាងត្ឹងរដងនៅរន
ឹ
ដងត្ំបន់ សល
ូន និ ងត្ំបន់អភិ ររស ។

នេោារចនាសមព័នធណែលមិនមានលរខណៈអចិ ន្នតយ៍ ណែលមានផលប៉ា េះពាល់ទាប ណែលសដីចង្វវរ់ ាន
ជាមួ យនឹងណផនការរគប់ រគងត្ំបន់ អាចរត្ូវបានអនដញ្ហញត្នៅរនដងត្ំបន់ សលនិ
ងត្ំបន់
ូន

អភិ ររស ។

សរមមភាពពាណិជារមម នៅរនដងត្ំ បន់ នរបើរបាស់នោយចី រភាព ឬត្ំ បន់ សេគមន៍ រត្ូវណត្មានភាពសដី

ចង្វវរ់ ានជាមួ យណផនការរគប់រគងសរមាប់ ត្ំបន់ ទាំងននេះ ។ ការឆាារ/
អាជី វរមមនរពន

ើ រទង់រទាយធំ មិនរត្ូវអនដញ្ហញត្ន

ូសឆាយនរពន

ើ និងសរមមភាព

ើយនៅរនដងត្ំបន់នរបើរបាស់នោយចី រភាព និងត្ំបន់ សេ

គមន៍ ប៉ាដ ណនតសរមមភាពពាណិជារមមអាចរត្ូវបានអនដញ្ហញត្នៅរនដងអនដ ត្ំបន់រគប់រគង ណែលរត្ូវបានបនងាើត្ន

ើង

ជាពិ នសស ស្សបតាមមារតា៣២២ ននររមននេះ ។ របារ់ ចំណូលណែលបានមរពី សរមមភាពពាណិជារមមណបប

វគគបណដត េះបណ្ដ
្ ល នៅបណិ ឌ ត្សភាបណដ្ េះបណ្ដ
្ លណផនរបរ ិោថនជាត្ិ និ ងធនធានធមមជាត្ិររសួង ោថប័នទទួ លបនទដរវ ិស័យ
បរ ិោថន ។

មាព្រា៣២៩ ._ ការអភិ វឌ្ឍណែលរត្ូវបានអនដ ញ្ហញត្នៅរនដងត្ំ បន់ រគប់ រគង

ការអភិវឌ្ឍអារ ឬនេោារចនាសមព័នធអចិ ន្នតយ៍ សរមមភាពពាណិជារមមរគប់ របនភទ ការ

ូសឆាយែី ឬការ

ូស

ឆាយនោយនរបើនរគឿងចររ រត្ូវហាមឃាត្់ យ៉ាងត្ឹ ងរដងនៅរន
ឹ
ដងត្ំ បន់ សល
ូន និ ងត្ំបន់អភិររស ។

នេោារចនាសមព័នធណែលមិនមានលរខណៈអចិ ន្នតយ៍ ណែលមានផលប៉ា េះពាល់ទាប ណែលសដីចង្វវរ់ ានជាមួ យនឹ ង

ណផនការរគប់រគងត្ំបន់ អាចរត្ូវបានអនដ ញ្ហញត្នៅរនដង ត្ំ បន់អភិររស ។

សរមមភាពពាណិជារមម នៅរនដងត្ំ បន់ នរបើរបាស់នោយចី រភាព ឬត្ំ បន់ សេគមន៍ រត្ូវណត្មានភាពសដីចង្វវរ់ ានជាមួ យ

ណផនការរគប់រគងសរមាប់ត្ំបន់ ទាំងននេះ ។ ការឆាារ/
រត្ូវអនដញ្ហញត្ន

ូសឆាយនរពន

ើ និ ងសរមមភាពអាជីវរមមនរពន

ើ រទង់ រទាយធំ មិន

ើយនៅរនដងត្ំ បន់ នរបើ របាស់នោយចី រភាព និងត្ំ បន់ សេគមន៍ ប៉ាដ ណនតសរមមភាពពាណិជារមមអាចរត្ូវបាន

អនដ ញ្ហញត្នៅរនដងអនដ ត្ំបន់ រគប់រគង ណែលរត្ូវបានបនងាើត្ន

ើងជាពិ នសស ស្សបតាមមារតា៣២២ ននររមននេះ ។ របារ់

ចំ ណូលណែលបានមរពី សរមមភាពពាណិជារមមណបបននេះ រត្ូវនរបើរបាស់សរមាប់ជាផលរបនយជន៍ នោយផ្ទទល់ននសេគមន៍

ននេះ រត្ូវនរបើ របាស់សរមាប់ជាផលរបនយជន៍ នោយផ្ទទល់ននសេគមន៍មូលោាននៅរនដងត្ំ បន់ ននាេះ និង
សរមាប់ ការអភិររសត្ំបន់ណែលសរមមភាពពាណិជារមមននាេះសថិត្នៅ ។

សរមមភាពពាណិជារមមទាំងននេះរ៏ រត្ូវអនដ នោមតាមបទបបញ្ញត្ិ តសីព
្ ី ការចូ លរួមជាោធារណៈនៅ
រនដងគនថីទី១ មាត្ិ កាទី ២ និងបទបបញ្ញ ត្ិ ស
ត ីព
ត ី សិទិទ
ធ ទួលបានព័ត្៌មានែូ ចមានណចងរនដងគនថីទី១ មាត្ិ កាទី ៣ នន
ររមននេះ និងរត្ូវមានការឯរភាពពីររសួង ោថប័ នពារ់ ព័ធ ឬអងគភាពណែលមានសមត្ថរិចេរគប់ នៅរនដងត្ំបន់

មូ លោាននៅរនដងត្ំបន់ននាេះ និ ងសរមាប់ ការអភិ ររសត្ំបន់ណែលសរមមភាពពាណិជារមមននាេះសថិត្នៅ ។

សរមមភាពពាណិជារមមទាំងននេះរ៏ រត្ូវអនដ នោមតាមបទបបញ្ញត្ិ ស
ត ីព
្ ី ការចូ លរួមជាោធារណៈនៅរនដងគនថីទី១ មាត្ិ កាទី២ និង
បទបបញ្ញត្ិ ស
ត ីព
ត ី សិទិ ទ
ធ ទួ លបានព័ត្៌មានែូចមានណចងរនដងគនថីទី១ មាត្ិ កាទី៣ ននររមននេះ និងរត្ូវមានការឯរភាពពីររសួង
ោថប័ នពារ់ព័ធ ឬអងគភាពណែលមានសមត្ថរិចរេ គប់ នៅរនដងត្ំ បន់ ។

។

មាព្រា៣៣៧ ._ នទសចរណ៍ធមមជាត្ិ លរខណៈពាណិជារមម

មាព្រា៣៣៧ ._ នទសចរណ៍ធមមជាត្ិ លរខណៈពាណិជារមម

រូបវន្បដគគល នី ត្ិបដគគល ឬសេគមន៍ ណែលអនដ វត្តនទសចរណ៍ធមមជាត្ិ លរខណៈពាណិជារមម នៅរនដង

រូបវន្បដគគល នី ត្ិបដគគល ឬសេគមន៍ ណែលអនដ វត្តនទសចរណ៍ធមមជាត្ិ លរខណៈពាណិជារមម នៅរនដងរពំ ននរនបៀងអភិ

រពំ ននរនបៀងអភិររសជី វៈចរមរេះ ត្ំបន់ ការពារធមមជាត្ិ ណែលរត្ូវបានរំ ណត្់ ឬបនងាើត្នោយថ្ននរ់ ជាត្ិ និងថ្ននរ់

ររសជី វៈចរមរេះ ត្ំបន់ ការពារធមមជាត្ិ ណែលរត្ូវបានរំណត្់ ឬបនងាើត្នោយថ្ននរ់ជាត្ិ និងថ្ននរ់នរកាមជាត្ិ រត្ូវមានរិចេរពម

នរកាមជាត្ិ រត្ូវមានរិចេរពមនរពៀងជាមួ យររសួង ោថប័ នពារ់ព័នធ ឬគណៈរមមការរគប់រគងរួមាន សរមាប់

នរពៀងជាមួ យររសួង ោថប័ នពារ់ ព័នធ ឬគណៈរមមការរគប់ រគងរួមាន សរមាប់ សរមមភាព និងការនរៀបចំ នទសចរណ៍ធមមជាត្ិ

សរមមភាព និងការនរៀបចំនទសចរណ៍ធមមជាត្ិណែលបាននសនើសដំ ។

ណែលបាននសនើសដំ ណែលភាាប់ មរជាមួ យនូ វណផនការអភិ វឌ្ឍនទសចរណ៍។

នៅនពលពិ ចរណ្ដអំពីសំនណើសដំរបត្ិ បត្តិការនទសចរណ៍ធមមជាត្ិបណនថម ររសួង ោថប័នទទួ លបនទដរ

នៅនពលពិ ចរណ្ដអំពីសំនណើសដំរបត្ិ បត្តិការនទសចរណ៍ធមមជាត្ិបណនថម ររសួង ោថប័នទទួ លបនទដរវ ិស័យបរ ិោថន អាជាាធរ

ព័ នធ នែគូបនចេរនទសពារ់ព័នណធ ែលមានបទពិនោធស្ោវរជាវ ការពារ និងរគប់រគងធនធានធមមជាត្ិ នៅរនដង

បទពិ នោធស្ោវរជាវ ការពារ និងរគប់ រគងធនធានធមមជាត្ិ នៅរនដងរពេះរាជាណ្ដចរររមពដជា និងសេគមន៍ ទាំងឡាយណ្ដ

មាព្រា៣៤០ ._ វ ិោលភាពននការអនដ វត្ត

មាព្រា៣៤០ ._ វ ិោលភាពននការអនដ វត្ត

វ ិស័យបរ ិោថន អាជាាធរថ្ននរ់ នរកាមជាត្ិ គណៈរមមការរគប់ រគងរួមាន រត្ូវពិនរាេះនយបល់ជាមួ យអនរពារ់

រពេះរាជាណ្ដចរររមពដជា និងសេគមន៍ ទាំងឡាយណ្ដណែលរំពដងនធវើរបត្ិ បត្តិការនទសចរណ៍ធមមជាត្ិ រច
ួ នៅ
នេើយ នៅរនដងត្ំបន់ ជដំវ ិញននសរមមភាពនសនើសដំ ។
មាត្ិ កាននេះអនដ វត្តចំនពាេះែំបន់ ទាំងឡាយ ណែលអាចទទួ លបានការអនដ វត្តតាមការរគប់ រគងរួមាន។

ថ្ននរ់ នរកាមជាត្ិ គណៈរមមការរគប់ រគងរួមាន រត្ូវពិ នរាេះនយបល់ជាមួ យអនរពារ់ ព័នធ នែគូ បនចេរនទសពារ់ ព័នធណែលមាន
ណែលរំពដងនធវើរបត្ិបត្តិការនទសចរណ៍ធមមជាត្ិរច
ួ នៅនេើយ នៅរនដងត្ំបន់ជដំវ ិញននសរមមភាពនសនើសដំ ។

មាត្ិ កាននេះអនដ វត្តចំនពាេះត្ំបន់ ទាំងឡាយ ណែលអាចទទួ លបានការអនដ វត្តតាមការរគប់ រគងរួមាន។ រគប់រនបៀងអភិ

រគប់ រនបៀងអភិ ររសជី វៈចរមរេះ និ ងត្ំបន់ ការពារធមមជាត្ិណែលរត្ូវបានរំ ណត្់ ឬបនងាើត្នោយថ្ននរ់ ជាត្ិ និងថ្ននរ់

ររសជី វៈចរមរេះ និងត្ំ បន់ ការពារធមមជាត្ិ ណែលរត្ូវបានរំ ណត្់ ឬបនងាើត្នោយថ្ននរ់ ជាត្ិ និងថ្ននរ់ នរកាមជាត្ិ សេគមន៍ ត្ំបន់

នរកាមជាត្ិ សេគមន៍ ត្ំបន់ ការពារធមមជាត្ិ សមាគមន៍នរពន

ការពារធមមជាត្ិ សមាគមន៍ នរពន

សដំការរំ ណត្់ ជាសេគមន៍ នរពន
ការរំ ណត្់ ជាសេគមន៍នរពន
រូ

ើ សេគមន៍ នានាណែលបានោរ់ ពារយនសនើ

ើ ពីមដនរួចនេើយ ឬណែលបាននរត្ៀមឯរោរបំ ណងនឹងោរ់ ពារយនសនើសដំ
ើ ែី ោធារណៈរបស់រែាែនទនទៀត្ណែលមានត្នមលអភិ ររស និ ងត្នមលរបព័នធនអ

ធ ទួ លបាន
ូសដី ែីបរមរងទដរ របស់ជនជាត្ិ នែើ មភាគត្ិច ឬែីជាលរខណៈរបនពណីែនទនទៀត្ រត្ូវមានសិទិទ
ការរគប់ រគងស្សបតាមនាលការណ៍ននការរគប់ រគងរួមានែូចមានណចងរនដងមាត្ិកាននេះ។

ើ សេគមន៍ នានាណែលបានោរ់ ពារយនសនើសដំការរំ ណត្់ ជាសេគមន៍ នរពន

នេើយ ឬណែលបាននរត្ៀមឯរោរបំណងនឹ ងោរ់ ពារយនសនើសដំការរំ ណត្់ ជាសេគមន៍ នរពន
នទៀត្ណែលមានត្នមលអភិ ររស និងត្នមលរបព័ ននធ អរូ

ើ ពីមដនរួច

ើ ែីោធារណៈរបស់រែាែនទ

ូសដី ែី បរមរងទដ រ របស់ជនជាត្ិ នែើ មភាគត្ិច ឬែី ជាលរខណៈរបនពណីែនទ
នទៀត្ រត្ូវមានសិទិទ
ធ ទួ លបានការរគប់រគងស្សបតាមនាលការណ៍ននការរគប់រគងរួមានែូចមានណចងរនដងមាត្ិ កាននេះ។

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ល
ិ
យលើយសចក្ត៊ីរាង្«រក្មធនធានធមមជាតិនិង្បរ ិស្ថានននររះរាជាណាចរក្ក្មពជា»

យលើក្ំណែរក្ម៩.១

របធានបទ៖ ការរិនិតយយលើជារ ួមននរក្ម
■ Funds – incentive, allocation, use and management.
■ Resettlement [ការផ្លាស់ទីលំនៅថមី]:
■ Compensation [សំណង]■ Complaint [បណឹ ត ង]:
■ Dispute resolutions – out of court: [ន
■ Grievance Mechanism [យន្តការន

ោះស្រាយវ ិវាតនរៅរបព័ ន្ធតុលា]

ោះស្រាយវ ិវាទ]:

គន្ថី/មាតិ កា/ជំពូក

សំណូមពរ/កំណណណរបថ្មី

Book/Title
(Copy and Paste from Environment Code)
មារា២០ ._ ការទទួ លខុ សររូវរបស់រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងកិ ច្ចការពារបរ ិស្ថាន និ ងការរគប់ រគង
ធនធានធមមជារិ

រកសួង ស្ថាប័នមានសមរាកិច្ធច ធវើការពាក់ព័នន
ធ ឹ ងកិច្កា
ច រពារបរ ិស្ថាន និងការរគប់ រគងធនធានធមមជារិ ទំងអស់ ររូវ

រកសួង ស្ថាប័នមានសមរាកិច្ធច ធវើការពាក់ព័នន
ធ ឹ ងកិច្កា
ច រពារបរ ិស្ថាន និងការរគប់ រគងធនធានធមម
ជារិ ទំងអស់ ររូវមានការពវកិច្ច និងការទទួ លខុ សររូវ ដូច្ខាងធរកាម៖
១- អនុ វរតការទទួ លខុ សររូវ និ ងការពវកិច្ច កនុងការអនុវរតបទបបញ្ញរិ នត នរកមធនេះ
ព័ នធ ។

២- ចារ់ វ ិធានការចាំបាច្់នានា កនុងការធ

េះដូរព័រ៌មាននានា ជាមួ យរកសួង ស្ថាប័ នពាក់

យល់ដឹងអំ ពីខឹម
ល ស្ថរននរកមធនេះ ។

៤- ធលើកកមពស់ឲ្យមានរបសិទធភាពច្ំ ធពាេះសិទិទ
ធ ទួ លបានព័រ៌មានបរ ិស្ថាន និ ងការច្ូ ល រួម
ជាស្ថធារណៈពាក់ព័នវធ ិស័យបរ ិស្ថាន និងរគប់ រគងធនធានធមមជារិ ។
េះស្រស្ថយវ ិវាទ និងផដល់ដំធ

េះស្រស្ថយច្ំ ធពាេះបណឹ ត ងពាក់ព័នធ នឹងប

រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជារិ ណដលសាិរធរកាមសមរាកិច្រច បស់ខួននិ
ល
ងរគប់ រគងធនធានធមមជារិ កនុង
ករណីណដលរកមធនេះ និង លិខិរបទ ឋ នគរិ យុរតដនទធទៀរ បានផតល់អំ
ច្ឲ្យ ។
៦- សរមបសរមួលច្ំ ធពាេះការធរៀបច្ំណផនការ ការ

មានការពវកិច្ច និ ងការទទួលខុ សររូវ ដូច្ខាងធរកាម៖
១- អនុ វរតការទទួ លខុ សររូវ និ ងការពវកិច្ច កនុងការអនុវរតបទបបញ្ញរិ នត នរកមធនេះ
២- ចារ់ វ ិធានការចាំបាច្់នានា កនុងការធ

េះដូរព័រ៌មាននានា ជាមួ យរកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធ ។

៣- កស្ថងសមរាភាព និងការយល់ដឹងដល់បុគគលិកធរកាមច្ំណុេះរបស់ខួនឲ្យមានការយល់
ល
ដឹងអំ ពីខឹ ម
ល ស្ថរ

ននរកមធនេះ ។

៣- កស្ថងសមរាភាព និងការយល់ដឹងដល់បុគគលិកធរកាមច្ំណុេះរបស់ខួនឲ្យមានការ
ល

៥- ធរៀបច្ំ យនតការធ

មារា២០ ._ ការទទួ លខុ សររូវរបស់រកសួង ស្ថាប័ នពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងកិ ច្ចការពារបរ ិស្ថាន និ ងការរគប់ រគងធនធានធមមជារិ

ក់ ធច្ញកមមវ ិធី ការសធរមច្ច្ិ រត និងការ

អនុវរតនានាពាក់ ព័នធនឹងវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជារិ ជាមួ យរកសួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុកវ ិស័

៤- ធលើកកមពស់ឲ្យមានរបសិទធភាពច្ំ ធពាេះសិទិទ
ធ ទួ លបានព័រ៌មានបរ ិស្ថាន និ ងការច្ូ ល រួមជាស្ថធារណៈ
ពាក់ ព័នធវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងរគប់ រគងធនធានធមមជារិ ។
៥- ធរៀបច្ំ យនតការធ

េះស្រស្ថយវ ិវាទ និងផដល់ដំធ

េះស្រស្ថយច្ំ ធពាេះបណឹ ត ងពាក់ព័នធ នឹងបរ ិស្ថាន និងធនធាន

ធមមជារិ ណដលសាិរធរកាមសមរាកិច្រច បស់ខួននិ
ល ងរគប់ រគងធនធានធមមជារិ ធ

យពិ ធររេះធោបល់ធពញធលញ

ជាមួ យសហគមន៌មូល ឋ ន ជនណដលធាលប់រងធររេះនិងរកុមសងគមសុីវ ិល។
៦- សរមបសរមួលច្ំ ធពាេះការធរៀបច្ំណផនការ ការ

ក់ ធច្ញកមមវ ិធី ការសធរមច្ច្ិ រត និងការអនុ វរតនានាពាក់

ព័ នន
ធ ឹ ងវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជារិ ជាមួ យរកសួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុកវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងរកសួង ស្ថាប័ន
ពាក់ ព័នធដនទធទៀរ ធដើមបីធានាថារគប់ សកមមភាពទំងអស់ស្រសបធៅតាម ធរលបំ ណងននការអភិ វឌ្ឍរបកបធ
និ រនតរភាព និងរកមធនេះ ។

យ

យបរ ិស្ថាន និងរកសួង ស្ថាប័ នពាក់ព័នធដនទធទៀរ ធដើមបីធានាថារគប់ សកមមភាពទំងអស់ស្រសបធៅ
តាម ធរលបំណងននការអភិវឌ្ឍរបកបធ

យនិរនតរភាព និងរកមធនេះ ។

មារា២៩ ._ លកខខណឌររមូវសរមាប់ វ ិធានការការ់បនាយផលបេះពាល់
របសិនធបើវ ិធានការការ់បនាយ មានស្ថរៈសំខាន់ សរមាប់ ការសធរមច្ច្ិរត

មារា២៩ ._ លកខខណឌររមូវសរមាប់ វ ិធានការការ់បនាយផលបេះពាល់
របសិនធបើវ ិធានការការ់បនាយ មានស្ថរៈសំខាន់ សរមាប់ ការសធរមច្ច្ិរត

មួយ ណដលនឹ ងជេះឥទធិ

ពលជាសំខាន់ ធៅធលើសហគមន៍ មូល ឋ ន ធនាេះមាចស់គធរមាង និងរកសួងស្ថាប័ នណដលពាក់ ព័នធររូវ៖

គមន៍ មូល ឋ នធនាេះ មាចស់គធរមាង និ ងរកសួងស្ថាប័នណដលពាក់ព័នរធ រូវ៖

ក- ពិ ធររេះធោបល់ជាមួយសហគមន៍ មូល ឋ នណដលរងផលបេះពាល់ ធដើមបីកំណរ់ ឲ្យ

ក- ពិ ធររេះធោបល់ជាមួយសហគមន៍ មូល ឋ នណដលរងផលបេះពាល់ ធដើមបីកំណរ់ ឲ្យច្ាស់ពីផលបេះពាល់

ច្ាស់ពីផលបេះពាល់ និ ងយល់រពមធៅធលើវ ិធានការណ៍ការ់ បនាយ និ ងការចារ់ ណច្ងណបងណច្កផល

និ ងយល់រពមធៅធលើវ ិធានការណ៍ការ់បនាយ និងការចារ់ ណច្ងណបងណច្កផលរបធោជន៍ ។
ខ- ធានាថា វ ិធានការការ់បនាយមានលកខណៈសមរមយ មាននិរនតរភាព និ ងររូវបានរគប់ រគងធ

របធោជន៍ ។

ច្ំ ធពាេះការមិ នធរ ើសធអើ ង មានជាអាទិ៍ ការធរ ើសធអើងអំពីធយនឌ្័រ និ ងររូវធានាថាមានការយកច្ិរតទុក

ខ- ធានាថា វ ិធានការការ់បនាយមានលកខណៈសមរមយ មាននិរនតរភាព និ ងររូវបាន
រគប់ រគងធ

មួយ ណដលនឹ ងជេះឥទធិពលដល់សហ

យការធបដជាាច្ំធពាេះការមិនធរ ើសធអើង មានជាអាទិ៍ ការធរ ើសធអើងអំ ពីធយនឌ្័ រ និងររូវ

ធានាថាមានការយកច្ិ រទ
ត ុក

យការធបដជាា

ក់ជាពិ ធសស

ច្ំ ធពាេះជនជារិ ធដើ មភាគរិច្ ជនណដលងាយរងធររេះ និ ងជនណដលងាយរងហានិភ័យខពស់ ពី ផលបេះពាល់ណដលអាច្

ក់ ជាពិ ធសសច្ំធពាេះជនណដលងាយរងធររេះ និ ងជនណដលងាយរង

ធកើរមានធឡើងពី ការសធរមច្ច្ិរតធនាេះ ។

ហានិ ភ័យខពស់ ពី ផលបេះពាល់ណដលអាច្ធកើរមានធឡើងពី ការសធរមច្ច្ិ រធត នាេះ ។
មារា៣០ ._ ការតាំងទីលំធៅថ្មីធ
ការតាំងទី លំធៅថ្មីធ

យមិនសមរគ័ច្ិរត អាច្ររមូវឱ្យមាន ច្ំធពាេះគធរមាងធសនើសុំ មាចស់គធរមាង និង

រកសួង ស្ថាប័នណដលពាក់ព័នធ ររូវធានាថា
ច្ូ លរួមធៅ កនុងការពិ ចារ

មារា៣០ ._ ការតាំងទីលំធៅថ្មីធ

យមិ នសម័រគច្ិរត
សហគមន៍ណដលរងផលបេះពាល់ ររូវបានផតល់ឱ្កាសធដើមបី

ធៅធលើជធរមើ សធផេងៗ ធដើ មបីបធញ្ចៀស ឬការ់បនាយជាអបបបរមានូវការតាំង

ការតាំងទី លំធៅថ្មីធ
ណដលពាក់ព័នធ ររូវធានាថា
ពិ ចារ

យមិ នសម័រគច្ិរត

យមិនសមរគ័ច្ិរត អាច្ររមូវឱ្យមាន ច្ំធពាេះគធរមាងធសនើសុំ មាចស់គធរមាង និងរកសួង ស្ថាប័ ន
សហគមន៍ណដលរងផលបេះពាល់ ររូវបានផតល់ឱ្កាសធដើ មបីច្ូលរួមធពញធលញធៅ កនុងការ

ធៅធលើជធរមើ សធផេងៗ ធដើមបីបធញ្ចៀស ឬការ់ បនាយជាអបបបរមានូ វការតាំងទី លំធៅជាថ្មី ធ

យភាាប់ មកជាមួ យ

ទី លំធៅជាថ្មី ។ ឱ្កាសកនុងការច្ូ លរួមណបបធនេះ ររូវណររួច្ផុរពី ការគំរាមកំ ណហង ការធកងច្ំ ធណញ និ ងការ

នូ វជធរមើ សនានា រួមទំងណផនការតាំងទី លំធៅថ្មី និងណផនទី ។ ឱ្កាសកនុងការច្ូលរួមណបបធនេះ ររូវណររួច្ផុរពី ការគំរាមកំ ណហង

មារា៣១ ._ កាធរៀបច្ំ ណផនការការតាំងទី លំធៅថ្មី

មារា៣១ ._ កាធរៀបច្ំ ណផនការការតាំងទី លំធៅថ្មី

កនុងករណីណដលការតាំងទីលំធៅថ្មី មិ នអាច្ធជៀសវាងបាន មាចស់គធរមាង ឬរកសួង ស្ថាប័ នណដល
ពាក់ ព័នធ ររូវធានាថា សហគមន៍ ណដលរងផលបេះពាល់ ររូវបានផតល់នូវឱ្កាស ធៅកនុងការច្ូ លរួមធរៀបច្ំ

កនុងករណីណដលការតាំងទីលំធៅថ្មី មិ នអាច្ធជៀសវាងបាន មាចស់គធរមាង ឬរកសួង ស្ថាប័ នណដលពាក់ ព័នធ ររូវធានា
ថា សហគមន៍ ណដលរងផលបេះពាល់ ររូវបានផតល់នូវឱ្កាស ធៅកនុងការច្ូ លរួមធរៀបច្ំ ណផនការតាំងទី លំធៅថ្មី ធ យមានការ

បងខិរបងខំ ។

ណផនការតាំងទី លំធៅថ្មី ធដើមបី៖

ការបំ ភ័នត ការធកងច្ំ ធណញ និ ងការបងខិរបងខំ ។

យល់រពមពីមរិ ភាគធរច្ើននិ ងពិ ចារ

ដ៏ លំអិរសរមាប់ មរិ ភាគរិច្ធដើមបី៖

- ការ់ បនាយជាអបបបរមានូ វផលបេះពាល់ជាអវ ិជចមានននការតាំងទី លំធៅថ្មី ។

- ការ់ បនាយជាអបបបរមានូ វផលបេះពាល់ជាអវ ិជចមានននការតាំងទី លំធៅថ្មី ។

- ធានាឱ្យបាននូ វឱ្កាសសរមាប់ ជីវភាពរស់ធៅនាធពលអនាគរ និងការទទួលបានធសវា

- ធានាឱ្យបាននូ វឱ្កាសសរមាប់ ជីវភាពរស់ធៅនាធពលអនាគរ និងការទទួលបានធសវាសងគមធសមើនឹង ឬ

សងគមធសមើនឹង ឬរបធសើរជាងលកខខណឌ មុ នធពលធធវើការតាំងទី លំធៅថ្មី និង
- ធានាឱ្យបានថា សំណងណដលសងធ

យមាចស់គធរមាង ឬ រកសួង ស្ថាប័នពាក់ ព័នធ

សរមាប់ រទពយណដលបារ់បង់ និងផលបេះពាល់ធៅធលើជីវភាពរស់ធៅ គឺ មានភាពយុរិ ធ
ត ម៌ សមធម៌
និ ងអាច្ទទួ លយកបាន ធហើយកនុងករមិ រអបបបរមា ធសមើនឹងរនមលទីផារបូ ករួមទំងរនមលរបរិ បរតិការ

របធសើរជាងលកខខណឌ មុនធពលធធវើការតាំងទី លំធៅថ្មី និ ង
- ធានាឱ្យបានថា សំណងណដលសងធ

យមាចស់គធរមាង ឬ រកសួង ស្ថាប័នពាក់ ព័នធ សរមាប់ រទពយណដល

បារ់ បង់ និ ងផលបេះពាល់ធៅធលើជីវភាពរស់ធៅ គឺ មានភាពយុរិ ធ
ត ម៌ សមធម៌ និងអាច្ទទួ លយកបាន ធហើយកនុង
ករមិ រអបបបរមា ធសមើនឹងរនមលទីផារបូ ករួមទំងរនមលរបរិបរតិការ ។

។

មារា១០៨១ ._ ថានក់ ននបទធលមើស
ធរកាម៖

មារា១០៨១ ._ ថានក់ ននបទធលមើស

បទធលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជារិណដលកំ ណរ់កុងរកមធនេះ
ន
ររូវ ណបងណច្ក ជា៥ថានក់ដូច្ខាង
បទធលមស
ើ ថានក់ទី១ ររូវ ផតនាទធទស

ក់ ពនធនាររពី ពី ១០ (ដប់ )ឆ្នំ ធៅ ៣០ (ស្ថបសិប) ឆ្នំ

បទធលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជារិណដលកំ ណរ់កុងរកមធនេះ
ន
ររូវណបងណច្ក ជា៥ថានក់ដូច្ខាងធរកាម៖
បទធលមស
ើ ថានក់ទី១ ររូវ ផតនាទធទស

ក់ ពនធនាររពី ពី ១០ (ដប់ )ឆ្នំ ធៅ ៣០ (ស្ថបសិប) ឆ្នំ និ ងពិន័យជា

របាក់ ពី៤០០.០០០.០០០ (បួ នរយលាន)ធរៀល ធៅ ៨០០.០០០.០០០ (របាំបីរយលាន)ធរៀល ។

និ ងពិ ន័យជារបាក់ពី៤០០.០០០.០០០ (បួ នរយលាន)ធរៀល ធៅ ៨០០.០០០.០០០ (របាំបីរយ
លាន) ។
បទធលមស
ើ ថានក់ទី២ ររូវផតនាទធទស

ក់ ពនធនាររពី០៥ (របាំ) ឆ្នំ ដល់១០ (ដប់ ) ឆ្នំ និង ររូវ
ក់ ពនធនាររពី ០១ (មួ យ)ឆ្នំ ធៅ ០៥ (របាំ) ឆ្នំ និង

ពិ ន័យជាពិ ន័យជារបាក់ពី២០.០០០.០០០ (នមល លាន)ធរៀល ដល់ ២០០.០០០.០០០ (ពី ររយលាន)
បទធលមស
ើ ថានក់ទី៤ ររូវផតនាទធទស

ក់ ពនធនាររពី ០៧ (របាំពីរ)នថ្ៃ ធៅ០១ (មួយ) ឆ្នំ និង/

ឬពិន័យជារបាក់ ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន)ធរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមលលាន)
បទធលមស
ើ ថានក់ទី៥ ររូវផតនាទធទស

ក់ ពនធនាររពី០៥ (របាំ) ឆ្នំ ដល់១០ (ដប់ ) ឆ្នំ និង ររូវពិ ន័យជារបាក់ ពី

២០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)ធរៀល ធៅ ៤០០.០០០.០០០ (របាំបីរយលាន)ធរៀល។

ពិ ន័យជារបាក់ពី២០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)ធរៀល ធៅ ៤០០.០០០.០០០ (របាំបីរយលាន)
បទធលមស
ើ ថានក់ទី៣ ររូវផតនាទធទស

បទធលមស
ើ ថានក់ទី២ ររូវផតនាទធទស
បទធលមស
ើ ថានក់ទី៣ ររូវផតនាទធទស

ក់ ពនធនាររពី ០១ (មួ យ)ឆ្នំ ធៅ ០៥ (របាំ) ឆ្នំ និងពិ ន័យជាពិ ន័យជា

របាក់ ពី២០.០០០.០០០ (នមៃលាន)ធរៀល ដល់ ២០០.០០០.០០០ (ពី ររយលាន)ធរៀល។
បទធលមស
ើ ថានក់ទី៤ ររូវផតនាទធទស

ក់ ពនធនាររពី ០៧ (របាំពីរ)នថ្ៃ ធៅ០១ (មួយ) ឆ្នំ និង/ឬពិ ន័យជារបាក់

ពី ២.០០០.០០០ (ពី រលាន)ធរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមៃលាន)ធរៀល។
បទធលមស
ើ ថានក់ទី៥ ររូវផតនាទធទស

ក់ ពនធនាររពី ០១ (មួ យ) នថ្ៃ ធៅ ០៦ (របាំមួយ)នថ្ៃ និ ង/ឬពិន័យជា

របាក់ ពី ២០.០០០ (នមៃ ពាន់ )ធរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមៃលាន)ធរៀល ។

ក់ ពនធនាររពី ០១ (មួ យ) នថ្ៃ ធៅ ០៦ (របាំមួយ)នថ្ៃ

និ ង/ឬពិន័យជារបាក់ពី ២០.០០០ (នមលពាន់)ធរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមលលាន លាន) ។
មារា១០៩៨ ._ អំ ធពើ រារាំង ឬមិ នអនុញ្ញញរដល់មន្តនតីអធិ ការកិ ច្វា
ច យរនមលធហរុ បេះពាល់បរ ិស្ថាន

មារា១០៩៨ ._ អំ ធពើ រារាំង ឬមិ នអនុញ្ញញរដល់មន្តនតីអធិ ការកិ ច្វា
ច យរនមលធហរុ បេះពាល់បរ ិស្ថាន

ររូវផតនាទធទសពិ ន័យអនតរការណ៍ជារបាក់ ពី៥.០០០.០០០ (របាំលាន) ធរៀង ធៅ១០.០០០.០០០
(ដប់ លាន) ធរៀល ច្ំ ធពាេះមាចស់គធរមាងណដលបញ្ញ
ា ឬបងខំឲ្យបុគគលិក ឬអនកធៅធរកាមឱ្វាទរបស់ខួនធធវ
ល
ើការ

រារាំង ឬមិនអនុ ញ្ញញរឲ្យមន្តនតីននអងគភាពវាយរនមលធហរុ បេះពាល់បរ ិស្ថាន ច្ូ លធធវើអធិ ការកិ ច្ច តាមបញ្ញ រិ នត ន
មារតា៩៩ ននរកមធនេះ ។ កនុងករណីមិនរាងចាល ររូវផតនាទធទសច្ំ ធពាេះបទធលមើសថានក់ ទី៤ ។
កនុងករណីណដលអំ ធពើ ធនាេះរបរពឹ រតធ យហិងាធធវើឲ្យបេះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ
ធទសច្ំ ធពាេះបទធលមើសថានក់ ទី៣ ។

ររូវផតនាទ

ររូវផតនាទធទសពិ ន័យអនតរការណ៍ជារបាក់ ពី៥.០០០.០០០ (របាំលាន) ធរៀល ធៅ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) ធរៀល
ច្ំ ធពាេះមាចស់គធរមាងណដលបញ្ញ
ា ឬបងខំឲ្យបុគគលិក ឬអនកធៅធរកាមឱ្វាទរបស់ខួនធធវ
ល
ើ ការរារាំង ឬមិ នអនុញ្ញញរឲ្យមន្តនតីននអងគ

ភាពវាយរនមលធហរុបេះពាល់បរ ិស្ថាន ច្ូ លធធវើអធិ ការកិច្ច តាមបញ្ញ រិនត នមារតា៩៩ ននរកមធនេះ ។ កនុងករណីមិ នរាងចាល ររូវ
ផតនាទធទសច្ំ ធពាេះបទធលមើសថានក់ ទី៤ ។
កនុងករណីណដលអំ ធពើ ធនាេះរបរពឹ រតធ
ធលមើសថានក់ ទី៣ ។

កនុងករណីអំ ធពើ ធនាេះរបរពឹរធត យហិងាប ដ លឲ្យបារ់ បង់ ជីវ ិរមនុ សេ ឬពិការអច្ិនន្តនតយិ៍ដល់ជន
កនុងករណីអំ ធពើ ធនាេះរបរពឹរធត
រងធររេះររូវផតនាទធទសច្ំ ធពាេះបទធលមើសថានក់ ទី១ ។
ធទសច្ំ ធពាេះបទធលមើសថានក់ ទី១ ។

យហិងាធធវើឲ្យបេះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ

យហិងាប

ររូវផតនាទធទសច្ំ ធពាេះបទ

ដ លឲ្យបារ់ បង់ ជីវ ិរមនុ សេ ឬពិការអច្ិនន្តនតយិ៍ដល់ជនរងធររេះររូវផតនាទ

