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មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវិល 
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃ «ព្រក្មបរសិ្ថា ៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាតិ 

នៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា»  
 

ក្នុងនាមអងគការសងគមសុ៊ីវលិ យ ើងខ្ុ ុំទុំងអស់គ្នន  មានយសចក្ត៊ីរ ៊ីក្រា  និងសារទរជាខ្ល ុំង 
សម្រមាបវ់ឌ្ឍនភាពននយសចក្ត៊ីម្រាងម្រក្មបរសិាា ន និងធនធានធមមជាតិ ដែលម្របក្បយោ ភាពយពញយលញ 
និងការចូលរមួែផុ៏លផុសព៊ីសាធារណៈជន និងអនក្ាក្ព់ន័ធ។ វឌ្ឍនភាពននយសចក្ត៊ីម្រាងចុងយម្រកា   
(ទ៊ី១១) ននម្រក្មបរសិាា ន និងធនធានធមមជាតិ កានដ់តមានភាពលអម្របយសើរ ក្យ៏ម្រាោះដតភាពែឹក្នាុំនិង 
សុចឆន័ទៈែម៏ុោះមុតរបស់ថ្នន ក្ែឹ់ក្នាុំននម្រក្សួងបរសិាា ន ជាពិយសយោ ការខិតខុំម្របឹងដម្របងអស់ព៊ីសមតាភាព
ននម្រកុ្មយមធាវ ៊ីវសិណុ។ 

យ ើងខ្ុ ុំទុំងអស់គ្នន  ក្ប៏ានចូលរមួយ៉ា ងសក្មម   សុំយៅជម្រមុញឱ្យមានម្រក្មបរសិាា ន និងធនធាន
ធមមជាតិយនោះ យ្លើ តបយៅនឹងសាា នភាពសងគម និងបរសិាា ន ននម្រពោះរាជាណាចម្រក្ក្មពុជាយ ើង។ ែុំយណើ រ
ការពិនិតយយលើយសចក្ត៊ីម្រាងយលើក្ទ៊ី១១យនោះ យ ើងខ្ុ ុំបានយធវើយ ើងមាន ៣ែុំណាក្ក់ាលធុំរមួមាន៖  
១. ការពិនិតយនិងផតល់យយបល់តាមវស័ិ /ដផនក្ យោ អនក្ជុំនាញការឯក្រាជយ យលខ្ធិការោា ន 

យវទិកាននអងគការមនិដមនរោា ភបិាល សត៊ីព៊ីក្មពុជា និងអងគការសងគមសុ៊ីវលិដែលជាសមាជិក្ និង
នែគូាក្ព់ន័ធ។ 

២. ការពិយម្រគ្នោះយយបល់ជាម ួតុំណាងសហគមន ៍បណាត ញអងគការសងគមសុ៊ីវលិ និងនែគូាក្ព់ន័ធ 
យៅនងៃ១៧-១៨ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨។  

៣. ការពិនិតយយផទៀងផ្ទទ ត ់ បូក្សរុប និងសុំយយគព៊ីអនក្ជុំនាញឯក្រាជយ និងការពិនិតយយោ ម្រកុ្ម 
តូចៗននបណាត ញមុននឹងោក្ជូ់នម្រក្សួងបរសិាា ន។ 
 
យទោះប៊ីមនិមានការពិយម្រគ្នោះយយបល់ជាសាធារណៈបនតយទៀតក្ពិ៏តមាន យ ើងខ្ុ ុំសូមយគ្នរពផតល់

ជាសុំណូមពរចុំបាចប់ដនាមយទៀតយលើយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១១ ែល់ម្រក្សួងបរសិាា ន យែើមប៊ីយធវើការពិចរណា និង
ោក្ប់ញ្ចូ លយៅក្នុងម្រក្មបរសិាា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្ែូ៏ចជាកិ្ចចពិយម្រគ្នោះយយបល់អនតរម្រក្សួង នាយពល
ខ្ងមុខយនោះ ។ 

ទុំងយនោះជាយសចក្ត៊ីសយងេបរមួនូវចុំណុច ដែលគួរពិចរណា  និងមតិយយបល់លមអតិតាមមាម្រតា
ន៊ីម ួៗ និងមានភាា បជូ់នឯក្សារតាមដផនក្/វស័ិ ។  

មតិយយបល់ និងការដក្សម្រមួលសងកតធ់ៃនយ់លើ (១) យគ្នលការណ៍ ការ ល់ម្រពមជាមុន យោ 
យសរ ៊ី និងបនាទ បព់៊ីទទួលបានពត័ម៌ានម្រគបម់្រជុងយម្រជា  (FPIC) (២) ការចូលរមួជាសាធារណៈ (៣) ការ
វា តនមលបរសិាា នជា ុទធសាស្រសត (៤)ការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ និងការម្រគបម់្រគងហានិភ ័យម្រគ្នោះមហនត
រា  (៥) តុំបនក់ារារធមមជាតិ (៦) ការម្រគបម់្រគងរមួគ្នន  និង (៧) មតិយយបល់យផេងៗ។  ការវា តនមល
ជារមួចុំយាោះ ការោក្ប់ញ្ចូ លមតិយយបល់របស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិក្នុងយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១១ គឺមានែូច
ខ្ងយម្រកាម៖  
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១. គោលការណ៍ ការយល់ព្រមជាមុន គោយគេរី និងបន្ទាប់រីទទួលបានរ័ត៌មានព្រប់ព្រុងគព្ជាយ 
(FPIC)៖ គឺមានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់សងគមសុ៊ីវលិម្របមាណ ៦០% យបើយម្របៀប
យធៀបនឹងសុំណូមពររបស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិយលើយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០។  

- ការគរៀបចំរីគេចក្តីព្ាងហាក្់ដូចជាមានការព្ចបូក្ព្ចបល់គ្វើឱាយមានការរិបាក្ក្នុងការរិនិតាយ គ្ទៀង
ផ្ទាត់ខ្លឹមសារ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា៖ មាព្ា១៨ ននគេចក្តីព្ាងទី៩.១ បានបតូរគៅមាព្ា១៧ នន   
គេចក្តីព្ាងទី១០ គហើយមាព្ា១៧ ននគេចក្តីព្ាងទី១០ បានបតូរគៅមាព្ា១៨ នន គេចក្តីព្ាង
ទី១១ វិញ (ជុំពូក្ ២. យគ្នលការណ៍ទូយៅៈ ក្នុងមាម្រតា ១៨ ក្នុងយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី ១១ ទុំពរ័ ៥)។ 

- មាព្ា ១២៦ និង១២៧ ព្តូវបានលុបគោល គហើយមិនទាន់បង្ហាញរីគហតុ្ល និងរនាយល់ឱាយបាន
ចាាេ់លាេ់គៅគ ើយ )ជុំពូក្៥ ការចូលរមួជាសាធារណៈ ទុំពរ័ ៤៧និង ៤៨( ។ 
មតិយយបល់បដនាមគឺ សូមបញ្ចូ ល ទុំងជនជាតិយែើមភាគតិច និងជនជាតិដខមរ ដែលរងផលប៉ាោះាល់
ផ្ទទ ល់និងម្របយយល យែើមប៊ីទទួលបានពត័ម៌ានព៊ីគយម្រមាងអភវិឌ្ឍន។៍ យសនើឱ្យផតល់យពលយវលាម្រគបម់្រគ្នន ់
សម្រមាបស់ហគមនយ៍ធវើការសយម្រមចចិតត ម្រពមទុំងបដនាមាក្ព់ន័ធនឹងសិទធិសងគម វបបធម ៌និងយសែាកិ្ចច 
យែើមប៊ីបយញ្ច ៀស ឬកាតប់នា ជាអបបបរមានូវការគុំរាមក្ុំដហង ការយបាក្បយឆឆ ត ឬការបងេិតបងេុំព៊ី
ការផ្ទល ស់បដូរទ៊ីលុំយៅងម៊ី ក្រណ៊ី ដែលតម្រមូវឱ្យមានការផ្ទល ស់បតូរទ៊ីលុំយៅងម៊ីយោ មនិសម័ម្រគចិតត ការយលច
ធាល  ឧសម័នពុល តុំបនអ់សនតិសុខ តុំបនម់ានយម្រគ្នោះមហនតរា ធៃនធ់ៃរ ជាយែើម។  

 
២. ការចូលរួមជាសាធារណៈ៖ មានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់សងគមសុ៊ីវលិ ម្របមាណ
១៨% យបើយម្របៀបយធៀបនឹងសុំណូមពររបស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិយលើយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០។  
មតិយយបល់បដនាមសុំខ្នយ់នាោះគឺ ចុំយាោះការចូលរមួក្នុងកិ្ចចែុំយណើ រការរបស់គយម្រមាងអភវិឌ្ឍន៍
ន៊ីម ួៗ គឺតម្រមូវឱ្យយធវើរបា ការណ៍ជាលា ល័ក្េអក្េរយផ្ើរយៅជូនអាជ្ាធរមូលោា នយែើមប៊ីធានាព៊ី
ការចូលរមួែឹងឮព៊ីផលប៉ាោះាល់ ក្ែូ៏ចជាផលចុំយណញដែលបានព៊ីគយម្រមាង ជាពិយសស គឺម្រតូវធានា
ថ្នមានពត័ម៌ានម្រគបម់្រជុងយម្រជា  និងមានការផតល់ឱ្កាសឱ្យសមាជិក្សហគមន ៍ ដែលទទួលរង
ផលប៉ាោះាល់យោ ផ្ទទ ល់ក្ត៊ី ឬយោ ម្របយយលក្ត៊ីបានចូលរមួយពញយលញក្នុងការសដមតងមតិ និងផត
ល់មតិយយបល់ម្របក្បយោ តមាល ភាពនិងគណយន យភាព។ យសនើឱ្យបញ្ចូ លចុំណុចម ួយទៀត គឺ
រាល់គយម្រមាងអភវិឌ្ឍន ៍ និងដផនការវនិិយយគបាននិងក្ុំពុងអនុវតត យោ ពុុំមានការចូលរមួជាសា
ធារណៈ ឬមនិបានយពញយលញម្រតូវផ្ទអ ក្ជាបយណាត ោះអាសនន និងម្រតូវយរៀបចុំដផនការនិងអនុវតតន ៍ការ
ចូលរមួជាសាធារណៈឱ្យបានយពញយលញក្នុងរ ៈយពល៦០នងៃ បនាទ បព់៊ីម្រក្មយនោះចូលជាធរមាន។ 

 
៣. ការវាយតនមលបរិសាថានជាយុទធសាស្រេត ៖ គឺមានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់អងគការ
សងគមសុ៊ីវលិ ម្របមាណ ៣៣% ែូចជាក្នុងមាម្រតា៧៥ និងមាម្រតា៧៦ ននយសចក្ត៊ីម្រាងចាបទ់៊ី១១ 
យបើយម្របៀបយធៀបនឹងសុំណូមពររបស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិយលើយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០។ មតិយយបល់
សុំខ្នដ់ែលម្រតូវពិចរណា គឺម្រតូវធានាថ្នមានការចូលរមួព៊ីសាធារណជន និងម្រកុ្មម្របឹក្ាឯក្រាជយ 
និងម្រគបភ់ាគ៊ីាក្ព់ន័ធក្នុងការវា តនមលបរសិាា នជា ុទធសាស្រសត យហើ ការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ  
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ការគិតគូរព៊ី យ នឌ្រ័ ស្រសត៊ី កុ្មារ ជនពិការ ចស់ជរា គួរដតបានោក្ប់ញ្ចូ លយធវើការវភិាគក្នុងការ
វា តនមលបរសិាា នជា ុទធសាស្រសត។  

- លុំហូរ (លុំោបល់ុំយោ ) ននមាម្រតាមនិទនម់្រតឹមម្រតូវ ឧ. មាម្រតា៧៣ គួរោក្ម់ុនមាម្រតា៧២។ 
- យសនើឱ្យបដនាមមាម្រតាដចងព៊ីយគ្នលបុំណងននការវា តនមលបរសិាា នជា ុទធសាស្រសត 
- យតើងវកិាននការវា តនមលបរសិាា នជា ុទធសាស្រសតយោ ម្រក្សួងទទួលបនទុក្អាទិភាពបានមក្ព៊ី
ម្របភពណា? 

៤. ការប្ព្បព្បួលអាកាេធាតុ និងការព្រប់ព្រងហានិភ័យគព្ោោះមហនតរាយ ៖ គឺមានការដក្ដម្រប និង
បញ្ចូ លមតិយយបល់របស់សងគមសុ៊ីវលិម្របមាណ ៥៥%។ ទក្ទ់ងនឹង ការព្រប់ព្រងហានិភ័យ
គព្ោោះមហនតរាយ ចាបម់្រគបម់្រគងហានិភ ័យម្រគ្នោះមហនតរា  យគ្នលការណ៍យសនោ  (Sendai 
Framework)  គួរោក្ប់ញ្ចូ លបដនាមក្នុងយសចក្ត៊ីម្រាងម្រក្ម ជាពិយសសគឺ ការធានាថ្នមានក្ញ្ចប់
ងវកិា សម្រមាបក់ារអនុវតត CCA & DRR ដែលជាការវភិាជនង៍វកិាជាតិោចយ់ោ ដ ក្ យែើមប៊ីយម្របើ
ម្របាស់យលើការងារម្រគបម់្រគង និងការយ្លើ តបហានិភ ័យម្រគ្នោះមហនតរា  យោ មនិចុំបាចម់្រតូវរងច់ុំ
ជុំនួ ព៊ីខ្ងយម្រៅយែើមប៊ីរមួបញ្ចូ លជាម ួងវកិាអភវិឌ្ឍនឃុ៍ុំ/សងាក ត។់  

 
៥. តំបន់ការារ្មមជាតិ ៖ គឺមានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់សងគមសុ៊ីវលិជាង៥០%។ 
យទោះយ៉ា ងណាក្យ៏ោ  ម្រកុ្មពិភាក្ាបានពិនិតយយឃើញមានការដក្លមអចុំយាោះមាម្រតាម ួចុំនួនែូច
ជា៖ 

- មាព្ា ៣១១ ការក្ុំណតត់ុំបនម់្រគបម់្រគង ចុំណុចទ៊ី៤ តុំបនស់ហគមន ៍(Community Zone) ក្នុង 
ចុំណុចទ៊ី៤ តុំបនស់ហគមន ៍យសនើសុុំោក្ប់ញ្ចូ លែ៊ីលុំយៅោា ន វាលដម្រស វាលចមាក រ ឬចមាក រវលិជុុំ ែ៊ី
អារក្េ ែ៊ីក្បស់ព និងែ៊ីបម្រមុងទុក្ មនិម្រតូវចតចូ់លជាតុំបនស់ហគមនយ៍ ើ  អនុយលាមតាម ចាប់
តុំបនក់ារារធមមជាតិ ឆ្ន ុំ២០០៨។ 

- មាព្ា៣៨១ និង មាព្ា៣៨២ គួរពិយម្រគ្នោះយយបល់ ជាសាធារណៈមនិគួរពិយម្រគ្នោះយយបល់ ជាម ួ
ដតភាគ៊ីាក្ព់ន័ធយទ យម្រាោះមនិម្រគបម់្រគ្នន។់ 

- មាព្ា៣៨៩ សូមដចងមាម្រតាដបងដចក្ឱ្យចាស់លាស់ យោ ក្ុំណត៥់០% ននតនមលសរុបសម្រមាប់
សហគមន។៍ 

- មាព្ា៤១១ ដល់ មាព្ា៤១៣ យយបល់សូមពិចរណា ព៊ីការទញ ក្អនុផលនម្រពយ ើ មក្បយម្រមើ 
ក្ម្រមតិជ៊ីវភាពម្របចុំនងៃ ការហាមោចខ់្តការយធវើឱ្យប៉ាោះាល់ែល់ក្សិក្រតូចតាច (ឧ.យែើមអងាគ ស៊ីល 

យែើមអរគ៊ីយែ យែើមម្របង…់) គួរក្ុំណតទ់ុំហុំ និងបរមិាណជាក្ល់ាក្ ់ក្នុងការហាមឃាត។់ 
 
៦. ការព្រប់ព្រងរួមោនា ៖ គឺមានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិ ម្របមាណ

៨០% យោ សយងកតយឃើញថ្ន រវាងយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០ និង ទ៊ី១១ គឺមានភាពខុសគ្នន យម្រចើន។  
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១. គោលការណ៍ ការយល់ព្រមជាមុន គោយគេរី និងបន្ទាប់រីទទួលបានរ័ត៌មានព្រប់ព្រុងគព្ជាយ 
(FPIC)៖ គឺមានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់សងគមសុ៊ីវលិម្របមាណ ៦០% យបើយម្របៀប
យធៀបនឹងសុំណូមពររបស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិយលើយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០។  

- ការគរៀបចំរីគេចក្តីព្ាងហាក្់ដូចជាមានការព្ចបូក្ព្ចបល់គ្វើឱាយមានការរិបាក្ក្នុងការរិនិតាយ គ្ទៀង
ផ្ទាត់ខ្លឹមសារ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា៖ មាព្ា១៨ ននគេចក្តីព្ាងទី៩.១ បានបតូរគៅមាព្ា១៧ នន   
គេចក្តីព្ាងទី១០ គហើយមាព្ា១៧ ននគេចក្តីព្ាងទី១០ បានបតូរគៅមាព្ា១៨ នន គេចក្តីព្ាង
ទី១១ វិញ (ជុំពូក្ ២. យគ្នលការណ៍ទូយៅៈ ក្នុងមាម្រតា ១៨ ក្នុងយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី ១១ ទុំពរ័ ៥)។ 

- មាព្ា ១២៦ និង១២៧ ព្តូវបានលុបគោល គហើយមិនទាន់បង្ហាញរីគហតុ្ល និងរនាយល់ឱាយបាន
ចាាេ់លាេ់គៅគ ើយ )ជុំពូក្៥ ការចូលរមួជាសាធារណៈ ទុំពរ័ ៤៧និង ៤៨( ។ 
មតិយយបល់បដនាមគឺ សូមបញ្ចូ ល ទុំងជនជាតិយែើមភាគតិច និងជនជាតិដខមរ ដែលរងផលប៉ាោះាល់
ផ្ទទ ល់និងម្របយយល យែើមប៊ីទទួលបានពត័ម៌ានព៊ីគយម្រមាងអភវិឌ្ឍន។៍ យសនើឱ្យផតល់យពលយវលាម្រគបម់្រគ្នន ់
សម្រមាបស់ហគមនយ៍ធវើការសយម្រមចចិតត ម្រពមទុំងបដនាមាក្ព់ន័ធនឹងសិទធិសងគម វបបធម ៌និងយសែាកិ្ចច 
យែើមប៊ីបយញ្ច ៀស ឬកាតប់នា ជាអបបបរមានូវការគុំរាមក្ុំដហង ការយបាក្បយឆឆ ត ឬការបងេិតបងេុំព៊ី
ការផ្ទល ស់បដូរទ៊ីលុំយៅងម៊ី ក្រណ៊ី ដែលតម្រមូវឱ្យមានការផ្ទល ស់បតូរទ៊ីលុំយៅងម៊ីយោ មនិសម័ម្រគចិតត ការយលច
ធាល  ឧសម័នពុល តុំបនអ់សនតិសុខ តុំបនម់ានយម្រគ្នោះមហនតរា ធៃនធ់ៃរ ជាយែើម។  

 
២. ការចូលរួមជាសាធារណៈ៖ មានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់សងគមសុ៊ីវលិ ម្របមាណ

១៨% យបើយម្របៀបយធៀបនឹងសុំណូមពររបស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិយលើយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០។  
មតិយយបល់បដនាមសុំខ្នយ់នាោះគឺ ចុំយាោះការចូលរមួក្នុងកិ្ចចែុំយណើ រការរបស់គយម្រមាងអភវិឌ្ឍន៍
ន៊ីម ួៗ គឺតម្រមូវឱ្យយធវើរបា ការណ៍ជាលា ល័ក្េអក្េរយផ្ើរយៅជូនអាជ្ាធរមូលោា នយែើមប៊ីធានាព៊ី
ការចូលរមួែឹងឮព៊ីផលប៉ាោះាល់ ក្ែូ៏ចជាផលចុំយណញដែលបានព៊ីគយម្រមាង ជាពិយសស គឺម្រតូវធានា
ថ្នមានពត័ម៌ានម្រគបម់្រជុងយម្រជា  និងមានការផតល់ឱ្កាសឱ្យសមាជិក្សហគមន ៍ ដែលទទួលរង
ផលប៉ាោះាល់យោ ផ្ទទ ល់ក្ត៊ី ឬយោ ម្របយយលក្ត៊ីបានចូលរមួយពញយលញក្នុងការសដមតងមតិ និងផត
ល់មតិយយបល់ម្របក្បយោ តមាល ភាពនិងគណយន យភាព។ យសនើឱ្យបញ្ចូ លចុំណុចម ួយទៀត គឺ
រាល់គយម្រមាងអភវិឌ្ឍន ៍ និងដផនការវនិិយយគបាននិងក្ុំពុងអនុវតត យោ ពុុំមានការចូលរមួជាសា
ធារណៈ ឬមនិបានយពញយលញម្រតូវផ្ទអ ក្ជាបយណាត ោះអាសនន និងម្រតូវយរៀបចុំដផនការនិងអនុវតតន ៍ការ
ចូលរមួជាសាធារណៈឱ្យបានយពញយលញក្នុងរ ៈយពល៦០នងៃ បនាទ បព់៊ីម្រក្មយនោះចូលជាធរមាន។ 

 
៣. ការវាយតនមលបរិសាថានជាយុទធសាស្រេត ៖ គឺមានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់អងគការ

សងគមសុ៊ីវលិ ម្របមាណ ៣៣% ែូចជាក្នុងមាម្រតា៧៥ និងមាម្រតា៧៦ ននយសចក្ត៊ីម្រាងចាបទ់៊ី១១ 
យបើយម្របៀបយធៀបនឹងសុំណូមពររបស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិយលើយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០។ មតិយយបល់
សុំខ្នដ់ែលម្រតូវពិចរណា គឺម្រតូវធានាថ្នមានការចូលរមួព៊ីសាធារណជន និងម្រកុ្មម្របឹក្ាឯក្រាជយ 
និងម្រគបភ់ាគ៊ីាក្ព់ន័ធក្នុងការវា តនមលបរសិាា នជា ុទធសាស្រសត យហើ ការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ  
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ការគិតគូរព៊ី យ នឌ្រ័ ស្រសត៊ី កុ្មារ ជនពិការ ចស់ជរា គួរដតបានោក្ប់ញ្ចូ លយធវើការវភិាគក្នុងការ
វា តនមលបរសិាា នជា ុទធសាស្រសត។  

- លុំហូរ (លុំោបល់ុំយោ ) ននមាម្រតាមនិទនម់្រតឹមម្រតូវ ឧ. មាម្រតា៧៣ គួរោក្ម់ុនមាម្រតា៧២។ 
- យសនើឱ្យបដនាមមាម្រតាដចងព៊ីយគ្នលបុំណងននការវា តនមលបរសិាា នជា ុទធសាស្រសត 
- យតើងវកិាននការវា តនមលបរសិាា នជា ុទធសាស្រសតយោ ម្រក្សួងទទួលបនទុក្អាទិភាពបានមក្ព៊ី
ម្របភពណា? 

៤. ការប្ព្បព្បួលអាកាេធាតុ និងការព្រប់ព្រងហានិភ័យគព្ោោះមហនតរាយ ៖ គឺមានការដក្ដម្រប និង
បញ្ចូ លមតិយយបល់របស់សងគមសុ៊ីវលិម្របមាណ ៥៥%។ ទក្ទ់ងនឹង ការព្រប់ព្រងហានិភ័យ
គព្ោោះមហនតរាយ ចាបម់្រគបម់្រគងហានិភ ័យម្រគ្នោះមហនតរា  យគ្នលការណ៍យសនោ  (Sendai 
Framework)  គួរោក្ប់ញ្ចូ លបដនាមក្នុងយសចក្ត៊ីម្រាងម្រក្ម ជាពិយសសគឺ ការធានាថ្នមានក្ញ្ចប់
ងវកិា សម្រមាបក់ារអនុវតត CCA & DRR ដែលជាការវភិាជនង៍វកិាជាតិោចយ់ោ ដ ក្ យែើមប៊ីយម្របើ
ម្របាស់យលើការងារម្រគបម់្រគង និងការយ្លើ តបហានិភ ័យម្រគ្នោះមហនតរា  យោ មនិចុំបាចម់្រតូវរងច់ុំ
ជុំនួ ព៊ីខ្ងយម្រៅយែើមប៊ីរមួបញ្ចូ លជាម ួងវកិាអភវិឌ្ឍនឃុ៍ុំ/សងាក ត។់  

 
៥. តំបន់ការារ្មមជាតិ ៖ គឺមានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់សងគមសុ៊ីវលិជាង៥០%។ 
យទោះយ៉ា ងណាក្យ៏ោ  ម្រកុ្មពិភាក្ាបានពិនិតយយឃើញមានការដក្លមអចុំយាោះមាម្រតាម ួចុំនួនែូច
ជា៖ 

- មាព្ា ៣១១ ការក្ុំណតត់ុំបនម់្រគបម់្រគង ចុំណុចទ៊ី៤ តុំបនស់ហគមន ៍(Community Zone) ក្នុង 
ចុំណុចទ៊ី៤ តុំបនស់ហគមន ៍យសនើសុុំោក្ប់ញ្ចូ លែ៊ីលុំយៅោា ន វាលដម្រស វាលចមាក រ ឬចមាក រវលិជុុំ ែ៊ី
អារក្េ ែ៊ីក្បស់ព និងែ៊ីបម្រមុងទុក្ មនិម្រតូវចតចូ់លជាតុំបនស់ហគមនយ៍ ើ  អនុយលាមតាម ចាប់
តុំបនក់ារារធមមជាតិ ឆ្ន ុំ២០០៨។ 

- មាព្ា៣៨១ និង មាព្ា៣៨២ គួរពិយម្រគ្នោះយយបល់ ជាសាធារណៈមនិគួរពិយម្រគ្នោះយយបល់ ជាម ួ
ដតភាគ៊ីាក្ព់ន័ធយទ យម្រាោះមនិម្រគបម់្រគ្នន។់ 

- មាព្ា៣៨៩ សូមដចងមាម្រតាដបងដចក្ឱ្យចាស់លាស់ យោ ក្ុំណត៥់០% ននតនមលសរុបសម្រមាប់
សហគមន។៍ 

- មាព្ា៤១១ ដល់ មាព្ា៤១៣ យយបល់សូមពិចរណា ព៊ីការទញ ក្អនុផលនម្រពយ ើ មក្បយម្រមើ 
ក្ម្រមតិជ៊ីវភាពម្របចុំនងៃ ការហាមោចខ់្តការយធវើឱ្យប៉ាោះាល់ែល់ក្សិក្រតូចតាច (ឧ.យែើមអងាគ ស៊ីល 

យែើមអរគ៊ីយែ យែើមម្របង…់) គួរក្ុំណតទ់ុំហុំ និងបរមិាណជាក្ល់ាក្ ់ក្នុងការហាមឃាត។់ 
 
៦. ការព្រប់ព្រងរួមោនា ៖ គឺមានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិ ម្របមាណ

៨០% យោ សយងកតយឃើញថ្ន រវាងយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០ និង ទ៊ី១១ គឺមានភាពខុសគ្នន យម្រចើន។  
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េំណូមររបប្នែម៖ 
- មាម្រតា៣៤០ ក្នុងក្ុំដណទ៊ី១១ បដនាមខលឹមសារលមអតិជាងមុន។ 
- សូមឱ្យែក្ឃាល  “ែ៊ីបម្រមុងទុក្របស់ជនជាតិយែើមភាគតិច ឬែ៊ីជាលក្េណៈម្របនពណ៊ី ែនទយទៀត” 
យម្រាោះែ៊ីយនោះ គឺជាែ៊ីឯក្ជនរបស់សហគមនជ៍នជាតិយែើមភាគតិច។ 

- គបប៊ីយធវើការដក្លុំអបដនាមយទៀត ចុំយាោះសាា បន័មានសមតាកិ្ចចរមួបញ្ចូ ល សហគមន ៍និងអងគការ
សងគមសុ៊ីវលិ ដែលបានចូលរមួម្រគបម់្រគងធនធានធមមជាតិ។  

៧. មតិគោបល់គ្ាេងៗ៖ 
- ជាទូយៅយៅដតមានក្ុំហុសអក្េរាវរុិទធ ឃាល យឃាល ង ជាពិយសសសូមពិនិតយដក្សម្រមួលឃាល  លបោះឱ្យ
មានលក្េណៈនិងដបបបទជាភាសាដខមរផលូវការ (វធិានចាប)់ ជាជាងយម្របើម្របាស់ទម្រមងអ់ងយ់គលស 
ដបបអសក្មមយលើម្របធានបទ។  

- ចុំយាោះការចូលរមួជាសាធារណៈ គឺតម្រមូវឱ្យមានការចូលរមួទុំងសហគមនជ៍នជាតិយែើមភាគ
តិច និងសហគមនរ៍ងផលប៉ាោះាល់យោ ផ្ទទ ល់ និងយោ ម្របយយល យហើ មានការចូលរមួ
ម្រគបែ់ុំណាក្ក់ាលននការអនុវតតគយម្រមាងរមួមាន    (១) ែុំណាក្ក់ាលសិក្ាម្រសាវម្រជាវបឋម 
(២) ែុំណាក្ក់ាលយរៀបចុំគយម្រមាង (៣) ែុំណាក្ក់ាលអនុវតតន ៍ និង (៤) ែុំណាក្ក់ាលបញ្ចប ់   
គយម្រមាង។ 

- ចុំយាោះការម្រគបម់្រគងរមួគ្នន យលើធនធានធមមជាតិ គឺម្រតូវយធវើការដក្លមអទក្ទ់ងនឹងការក្ុំណត់
វសិាលភាព និងដែនសមតាកិ្ចចននសាា បន័មានសមតាកិ្ចចាក្ព់ន័ធក្នុងការយធវើការរមួគ្នន  យែើមប៊ី
យជៀសវាងការជានតួ់នាទ៊ីរវាងសាា បន័ម ួយៅសាា បន័ម ួយទៀត។ ជាងយនោះយៅយទៀត ម្រតូវផតល់
សិទធិឱ្យសហគមនចូ៍លរមួជាម ួអងគការសងគមសុ៊ីវលិ និងសាា បន័រាជរោា ភបិាលយែើមប៊ីយធវើការ
ម្រគបម់្រគងធនធានធមមជាតិម្របក្បយោ ច៊ីរភាព។  

- យសនើសុុំឱ្យមានការពិចរណាបដនាម ក្នុងយសចក្ត៊ីម្រាងបនាទ បទ់ក្ទ់ងនឹងការចតវ់ធិានការ និង
 នតការនានា ក្នុងការម្រគបម់្រគង និងការអនុវតតការយម្របើម្របាស់សារធាតុគ៊ីម៊ីក្សិក្មម ដែលបុំពុល
ែល់ែ៊ី និង ទឹក្។ 

- យសនើសុុំឱ្យមានការបញ្ចូ លធនធានជលផល និងការម្រគបម្រគងធនធានជលផលយៅក្នុងយសចក្ត៊ី
ម្រាងម្រក្មបរសិាា ន និងធនធានធមមជាតិយែើមប៊ីជាផលម្របយយជនរ៍មួ ក្នុងការធានាែល់ភាព
កានដ់តម្របយសើរយ ើងនូវការម្រគបម់្រគងបរសិាា ន ទឹក្ និងធនធានធមមជាតិយៅក្នុងម្រពោះរាជាណាចម្រក្
ក្មពុជាទុំងយពលបចចុបបនន និងយពលអនាគត។ 

(ចុំយាោះមតិយយបល់លុំអិត សូមពិនិតយក្នុងតារាងមតិយយបល់របស់អងគការសងគមសុ៊ីវលិ  ដែលមាន 
ភាា បជូ់នជាម ួ)  
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មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវិល 

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរសិ្ថា ៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាត ិនៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា 

ព្របធាៃបទ៖ ការប្ព្របព្របលួអាកាសធាត  ៃិង្ ការកាត់បៃាយហាៃិភយ័យព្ររះមហៃតរាយ 

លរ 
NO 

សណូំមពរ/កណំណណរែថ្ម ីលលពីរាងទ ី
១០ 
(CSO Suggestions ) 

 គន្ថ/ីមាតកិា/ជពូំក 
Book/Title   
 
 

មតលិោែល់/សណូំមពរ/កណំណណរែថ្ម ីលលលីសចកតរីាងទ១ី១ 
(Reviewer Suggestions )  
 

 មាត្រាទី១៥៣.............ស្នើ  ្ុំ
បញ្ចូ លពាក្យ សៅត្ររង់ឃ្លា ដែល
បញ្ជ ក់្ពីដែគូរពាក់្ព័ន្ឋ ទុំងអ្់ រមួ
ទុំងវ ិ្ ័យឯក្ជន្ សោយសារពួក្
គារ់គឺជាក្ុំលុំងចលក្រ និ្ងអងគការ
ពាក់្ព័ន្ធមួយយ៉ាង ុ្ំខាន់្។ ទុំងសៅ
ក្ន ងការសរៀបចុំដែន្ការ និ្ង អន្ វរត
សោយមាន្ការមួយចុំនួ្ន្ធុំសែើមបីសោ
យមាន្និ្រន្តរភាព ចុំបាច់ត្ររូវែារ
ភាជ ប់វ ិ្ ័យឯក្ជន្ ទុំងសៅថ្នន ក់្ជារិ 
និ្ងជាពិស្្សៅថ្នន ក់្សត្រកាមជារិ។ 

មាត្រាទី១៥៩. _ ការស្ាើយរប
ការដត្របត្របួលោកា្ធារ 
.............សែើមបីសោោះស្រសាយអុំពី 
មាត្រាទី១៨៨. _ការសលើក្ក្មព្់
......ត្រក្មុត្របឹក្ាជារិ.......ចុំសពាោះ
ការដត្របត្របួលោការធារ  

ោចទទួលយក្បាន្ (បតូរសៅមាត្រា១៥៩ និ្ង ១៨៨) 
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 មាត្រាទី១៥៩ និ្ង មាត្រាទី១៨១  
ស្នើ  ្ុំបដន្ែម-.............................
ចុំសពាោះការដត្របត្របួលោកា្ធារ  
រវាងត្រក្្ួងសាែ ប័ន្មាន្ ្មរែកិ្ចច 
និ្ងអនក្ពាក់្ព័ន្ធសាធារណោះ។  
 

មាត្រា១៦៤._កិ្ចច្ហការ……
ត្រក្បុត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន៍្សោយ
ចីរភាព  

ោចទទួលយក្បាន្ បាន្ោក់្បញ្ជូ លសហើយ (បតូរសៅ
មាត្រា១៦៤) 

 មាព្រា១៦០ ._ ការដត្របត្របួល
ោកា្ធារ ក្ន ង្ក្មមភាពអន្ វរត 

ត្រក្្ួង សាែ ប័ន្ពាក់្ព័ន្ធត្ររវូ
រមួបញ្ចូ លនូ្វការពិចារណាអុំពីការ
ដត្របត្របួលោកា្ធារ សៅក្ន ងការ
ក្ុំណរ់នូ្វរាល់្ក្មមភាពអន្ វរត
ទុំងអ្់ និ្ងពិចារណាសៅសលើែល
ប៉ាោះពាល់ដន្្ក្មមភាពសនោះ ដែលនុំ
សៅរក្  ការត្របឈមសៅនឹ្ងហានិ្
ភ័យោកា្ធារ  ជាពិស្្្មរែ
ភាពបន្ា ុំ ។  
ត្រក្មុត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន៍្សោយចីរ
ភាពត្ររវូែតល់ែុំបូនម ន្ដែនក្
បសចចក្សទ្សៅកាន់្ត្រក្្ួង សាែ ប័ន្
ពាក់្ព័ន្ធសៅសលើការក្ុំណរ់នូ្វ
្ក្មមភាពអន្ វរតន៍្ រមួមាន្វធិាន្

មាត្រា១៦៣. _ការអន្ វរត………
ត្រក្មុត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន៍្សោយ
ចីរភាព……..ចុំសពាោះការដត្រប
ត្របួលោកា្ធារ  

 
មាត្រា១៦៥._ការសធវើស្ចក្ដី
្សត្រមច……ត្រក្្ួង សាែ ប័ន្
មាន្្មរែកិ្ចច 

ោចទទួលយក្បាន្ មាន្ការបញ្ជជ ក់្ក្ន ងមាត្រា១៦៣ 
និ្ង មាត្រា១៦៥ 
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ការណ៍ បសចចក្សទ្ និ្ង ែុំសណើ រការ 
ស្ាើយរបសៅ ាមដែនក្ជាក់្លក់្មួ
យៗជាោទិ៍ ។   
 (្ូមពិនិ្រយមរិសយបល់រប្់
្ងគម  ្ីវលិសលើស្ចក្តីត្រពាងទី
៩.១) 

 មាត្រា១៦៦ 
 
ស្នើបដន្ែម៖ ក្ន ង្ក្មមភាពាមោន្
និ្ងវាយរដមា គួរដរមាន្ការចូលរមួពី
្ងគម  ្ីវលិ និ្ង វ ិ្ ័យឯក្ជន្។  
 

មាត្រា១៦៨. _្ក្មមភាព
អសងេរ……ត្រក្មុត្របឹក្ាជារិ…និ្ង
វាយរដមាការដត្របត្របួលោកា្
ធារ  ាមវ ិ្ ័យនី្មួយៗ 
 
មាន្ត្រា១៨៨._ការសលើក្ក្មព្់
......ត្រក្មុត្របឹក្ាជារិ.......ចុំសពាោះ
ការដត្របត្របួលោការធារ  
 

មាត្រា១៦៨  
ស្នើបដន្ែម៖ ក្ន ង្ក្មមភាពាមោន្និ្ងវាយរដមា គួរ
មាន្ការចូលរមួពី្ងគម  ្ីវលិ និ្ង វ ិ្ ័យឯក្ជន្។  
 

 មាព្រា១៦៧ ._ ការសរៀបចុំរបាយ
ការណ៍្តីពីការអសងេរាមោន្ និ្ង
ការវាយរដមា 
រាល់ត្រក្្ួង សាែ ប័ន្ និ្ងរែឋបាល
ថ្នន ក់្សត្រកាមជារិពាក់្ព័ន្ធ ត្ររវូរាយ
ការណ៍ឲ្យទន់្សពលសវលសៅកាន់្
ត្រក្មុត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន៍្សោយចីរ

 មាត្រា១៦៩._ ការសរៀបចុំរបាយ
ការណ៍……និ្ងវាយរដមា…….
ត្រក្មុត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន៍្ចីរភាព 

មាន្ការដបក្ដចក្ក្ថ្នខណឌ ចា្់ល្់  
មាត្រា១៦៩ 
 
ស្នើរ  ្ុំបដន្ែមចុំន្ ចទី៤៖ បញ្ជជ ក់្ពីកាលបរសិចេទ និ្ងយន្ត
ការសោយបាន្ចា្់ល្់ (១ឆ្ន ុំ/មតង)  
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ភាព្តីពីបចច បបន្នភាពដែល្ម
ស្រ្បសៅនឹ្ង្ូចន្ក្រពាក់្ពន្ធ័ដន្
ត្រក្បខ័ណឌ អសងេរាមោន្ និ្ងវាយ
រដមាថ្នន ក់្ជារិ លិខិរបទោឋ ន្គរិ
យ រត្តីពីការអសងេរាមោន្ និ្ង
វាយរដមាដែលពាក់្ព័ន្ធ នឹ្ងការដត្រប
ត្របួលោកា្ធារ ែដទសទៀរ និ្ង្តី
ពីត្រក្បខ័ណឌ ្តីពីការអសងេរាមោន្
និ្ងការវាយរដមា ាមវ ិ្ ័យ ស្រ្ប
ជាមួយនឹ្ងលិខិរបទោឋ ន្គរិយ រត។ 
របាយការណ៍សន្ោះ ត្ររូវោក់្ឲ្យ
សាធារណជន្ោចដ្វងរក្បាន្ 
ស្រ្បាមបទបញ្ញរត្តីពីការចូលរមួ
ជាសាធារណៈ និ្ង្ិទធិទទួលបាន្
ព័រ៌មាន្បរសិាែ ន្ ដែលមាន្ដចងក្ន ង
គន្ែីទី១ មារិកាទី២ និ្ងមារិកាទី៣ 
ដន្ត្រក្មសន្ោះ ។ 
 
មាត្រា ១៨៧ ក្ន ងពត្រាងទី១០ 
មិន្ទន់្ទទួលយក្មរិសយបល់ 
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 មាត្រា ១៨៨ ក្ន ងស្ចក្តីត្រពាង១០ 
មិន្ទន់្ទទួលយក្មរិសយបល់ 

មាត្រា១៧០._ ការពវកិ្ចចសរៀបចុំ
របាយការណ៍ជាអន្តរជារិ........
កិ្ចចត្រពមសត្រពៀង......ពីការដត្រប
ត្របួលោកា្ធារ  

ោចទទួលយក្បាន្ បាន្បតូរមក្មាត្រា ១៧០ 
 

 ពរ៌មាន្្តីពីការដត្របត្របួលោកា្
ធារ  
មាត្រាទី ១៩១ ក្ន ងពត្រាងទី១០ 
 
ស្នើឱ្យពិនិ្រយមរិសយបល់រប្់
្ងគម  ្ីវលិបដន្ែម សលើស្ចក្តីត្រពាង
ទី ៩.១ 

ជុំពូក្ទី៥  
មាត្រា ១២១._ ការវាយ
រដមា……គសត្រមាង… 
មាត្រា១៧៣_ ្ក្មមភាព…
ត្រក្មុត្របឹក្ាសោយចីរ
ភាព………… 
 

បតូរមក្មាត្រា១២១ និ្ង ១៧៣ 
 
ស្នើឱ្យពិនិ្រយមរិសយបល់រប្់្ងគម  ្ីវលិបដន្ែម 
សលើស្ចក្តីត្រពាងទី ៩.១ 
 

ុ្ំណូមពរ៖ ការត្របមួលពរ៌មាន្ោកា្ធារ  គឺសធវើ
ស ើយសោយមាន្លក្ខណោះវទិយសាស្រ្ត និ្ងទ ក្ចិរតបាន្ 
ែូចជា (ការវាយរុំដលការ់បន្ែយភាពាយរងសត្រគាោះ 
VRA) ដែលមាន្ចូលរមួ និ្ង ការសរៀបចុំដែន្ការបន្ា ុំ 
និ្ងការការ់បន្ែយសហរ  ពីមូលោឋ ន្   
 
ព័រ៌មាន្្តីពីការដត្របត្របួលោកា្ធារ  មាន្ជាោទិ៍៖ 

ក្-ពរ៌មាន្សត្រគាោះហានិ្ភ័យពាក់្ព័ន្ធសៅនឹ្ង
ោកា្ធារ  ស្ណារយី៉ាូដន្ ការដត្របត្របួល
ោកា្ធារ  និ្ងការវាយរដមាភាពាយរង
សត្រគាោះ  
ខ-ជសត្រមើ្ លទធភាព និ្ង្មរែភាព ក្ន ងការបន្្
សា ុំ និ្ងការ់បន្ែយការដត្របត្របួលោកា្ធារ ។ 
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គ-ក្ត្រមិរ ត្របភព និ្ងក្ាត នន អុំពីការបុំភាយ 
ឧ្ម័ន្ែទោះក្ញ្ច ក់្ ាមវ ិ្ ័យ ជាពិស្្ វ ិ្ ័
យថ្នមពល ដត្រពសឈើ និ្ងក្្ិក្មម ។ 
ង-ការការ់បន្ែយការបុំភាយឧ្ម័ន្ែទោះក្ញ្ច ក់្
ដែលមាន្ដចងសៅក្ន ង យន្តការហិរញ្ញបបទន្
ោកា្ធារ ដែលដែែក្សលើលទធែល ។  
ច- គសត្រមាង និ្ងអន្តរគមន៍្ននដែលពាក់្ព័ន្ធ
សៅនឹ្ងការ          ការ់បន្ែយ និ្ងការបន្ា ុំសៅ
នឹ្ងការដត្របត្របួលោកា្ធារ  ដែលមាន្
ត្របរិបរតិការសៅក្ន ង      ត្រពោះរាជាណាចត្រក្ក្មព ជា 
រមួទុំង ការពិនិ្រយាមោន្ហិរញ្ញបបទន្នន 
ដែលទទួលបាន្ែងដែរ។ 
្-ការអន្ វរតលែក្ន ងការការ់បន្ែយ និ្ងការបន្ា ុំ 
ដែលស្រ្បាមបរបិទដន្ត្រពោះរាជាណាចត្រក្ក្មព 
ជា មាន្ជាោទិ៍ ត្រប្ិទធភាព ត្រប្ិទធែល និ្ង
ភាព្ន្សុំ ុ្ំដចដន្ការសធវើអន្តរាគមន៍្ និ្ងសមសរៀន្ 
ដែលបាន្យល់ែឹងពីគសត្រមាងនិ្ងអន្តរាគមន៍្ 
ដែលបាន្អន្ វរតន៍្សៅក្ន ងត្រពោះរាជាណាចត្រក្ក្មព 
ជា រមួមាន្ ការសាក្លបង ឬការែក្ពិសសាធន៍្ប
សចចក្វទិាននក្ន ងការការ់បន្ែយការបុំភាយ
ឧ្ម័ន្ែទោះក្ញ្ច ក់្ និ្ងការបន្ា ុំថ្មីៗ ជាោទិ៍។  
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 មាត្រា ១៩៦ ត្របព័ន្ធព័រ៌មាន្ដែល
សាធារណៈជន្ោចដ្វងរក្
បាន្ 

 
ស្នើឱ្យពិនិ្រយមរិសយបល់រប្់ 
្ងគម  ្ីវលិបដន្ែម សលើស្ចក្តីត្រពាង 
ទី ៩.១ 

មាត្រា១៧៧._ត្របព័ន្ធ
ព័រ៌មាន្……..
ត្រក្មុត្របឹក្ា
ជារិ…….សែើមបី
ត្របមូលែដ ុំ…. 

មាត្រា១៧៧ ត្របព័ន្ធព័រ៌មាន្ដែលសាធារណៈោចដ្វង 
រក្បាន្ 
 
ស្នើឱ្យពិនិ្រយមរិសយបល់រប្់្ងគម  ្ីវលិ 
បដន្ែមសលើ ស្ចក្តីត្រពាងទី ៩.១ 
- សធវើបចច បបន្នភាព ត្រគប់ត្រគង និ្ងោក់្ឲ្យសាធារណ

ជន្ ោចសត្របើត្របា្់បាន្នូ្វព័រ៌មាន្អុំពីការដត្របត្របួល
ោកា្ធារ ទុំងឡាយសៅាមវ ិ្ ័យរប្់ខាួន្ 
ត្រពមទុំងព័រ៌មាន្អុំពីការអន្ វរតការសធវើអន្តរាគមន៍្
សៅសលើការដត្របត្របួលោកា្ធារ  រមួមាន្លទធែល
ទុំងឡាយសោយដែែក្សលើ្ូចន្ក្រអសងេរាមោន្ 
និ្ងវាយរដមាដែលពាក់្ព័ន្ធ និ្ងសមសរៀន្ដែលបាន្ 
យល់ែឹងពីការអន្ វរត្ក្មមភាព នន ជាោទិ៍ ។  

- ព័រ៌មាន្សន្ោះត្ររូវោក់្ឲ្យសាធារណជន្ោចដ្វងរក្
បាន្/ែឹង/លឺ ស្រ្បាមបទបញ្ញរតិ្តីពីការចូលរមួ
ជាសាធារណៈ និ្ង្ិទធិទទួលបាន្ព័រ៌មាន្បរសិាែ ន្  

 មាត្រា១៨៥៖ ការពត្រងឹង្មរែភាព
សាែ បន័្ និ្ង្មរែភាពប គគល 
 
្ូមពិនិ្រយមរិសយបល់សលើពត្រាង
ទី៩.១ 

 មាត្រា ២១២. _ សគាលបុំន្ងការវាយរដមាហានិ្ភ័យ ត្ររូវ
អន្ វរតសែើមប ី
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 យន្តការក្សាងចុំសណោះែឹង និ្ងការ
សលើក្មព្់ការស្រសាវត្រជាវ 
  
 

 ្ូមពិនិ្រយមរិសយបល់សលើពត្រាងទី៩.១ 

 ការដបងដចក្ថ្វកិារជារិ្ត្រមាប់ការ
ស្ាើយរបការដត្របត្របួលោកា្ធារ  
 
ប៉ា ដន្តស្នើរ  ្ុំសោយមាន្ក្ញ្ច ប់ថ្វកិារ 
ោច់សោយដ ក្ដែលវភិាធន៍្ពី
ថ្វកិារជារិ ុ្ំរាប់្ក្មមភាព 
DRR/CCA សៅាមមូលោឋ ន្្ហ
គមន៏្ 

១៨៤ ែល់ ១៨៧. _ ការសរៀបចុំ
ត្រក្បខ័ណឌ …..ស្ែឋកិ្ចច…  ការ
សលើក្ក្មព្់ 

ស្នើរ  ្ុំសោយមាន្ក្ញ្ច ប់ថ្វកិារ ោច់សោយដ ក្ដែល
វភិាធន៍្ពីថ្វកិារជារិ ុ្ំរាប់្ក្មមភាព DRR/CCA សៅ
ាមមូលោឋ ន្្ហគមន៏្ 
 
គួរដរបដន្ែមការស្នើ  ្ុំថ្វកិារសៅសលើការអន្ វរតការការ់
បន្ែយហានិ្ភ័យដន្សត្រគាោះមហន្តរាយ 

 ការសលើក្ក្ុំព្់ការវនិិ្សយគសលើការ
ោកា្ធារ ដែលឆ្ា រដវ 
 
ត្រក្មុស្នើ  ្ុំសោយមាន្មាត្រាសត្រចើន្
ជាងសន្ោះ្តីពីការសលើក្ទឹក្ចិរតែល់វ ិ
្័យឯជន្ដែលវនិិ្សយគសលើ
ោកា្ធារ ដែលមាន្លក្ខណវ ័
យឆ្ា រ ែូចជា បសងេើរបរយិកា្
អុំសណាយែល សលើក្ទឹក្ចិរត គាុំត្រទ 

មាត្រា១៨៨._ ការផ្លា ្់បដូរចុំ
ណារ់ថ្នន ក្………សាែ ប័ន្ទទួល
បន្ទ ក្បរសិាែ ន្…….្ដីពីការ
បារ់បង់….. 

បាន្ោក់្បញ្ជូ លសៅដែនក្ទី២ មាត្រា១៨៨  
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និ្ងអន្ សត្រគាោះែល់វ ិ្ ័យឯក្ជន្ 
្ងគម  ្ីវលិ ឬ្ហគមន៍្ ដែលវនិិ្
សយគោកា្ធារ  ដែលមាន្លក្ខ
ណៈដវឆ្ា រ 

 ការអសងេរាមោន្ហិរញ្ញវរែ  ដត្រប
ត្របួលោកា្ធារ បរសទ្ 
 
ហិរញ្ញវរែ  ឬហិរញ្ញបបទន្??? 
ការសក្ៀងគរថ្វកិារ គួរដរបញ្ជជ ក់្សោ
យបាន្ចា្់ 

មារា១៨៩ ន្ិង ១៩០៖_ ការ
សលើក្ក្មព្់ការវនិិ្សយគ……..
ត្រក្មុត្របឹក្ាជារិ………. 
_ ការ្ត្រមប្ត្រមួលអុំពីហិរញ្ញ
បបទន្….. ការដត្របត្របួល
ោកា្ធារ …..្ហការ 
ត្រក្្ួង  
សាែ ប័ន្…… 

អាចទទលួយកបាន្ 

 ោជាា ធរជារិដែលត្ររូវបាន្ចារ់ាុំង 
 
សូមពិន្តិយមតិលោែល់លលីពរាងទី
៩.១ 

មារា១៩១._ យន្ដការណែលចូល
រមួវភីាគទាន្….............ន្ិងការគំ
រទការអភិវឌ្ឍន៍្លោយចីរភាព 
 
មារា១៩២._ ការលលីកកមពស់ការ
ចូលរមួ…..កាត់ែន្ថយការែលខេញ
ឧសម័ន្ផ្ទះកខេ ក់……. 
 
 

លយងីគរំទការណចងកនុងមារា១៩១ ន្ងិ១៩២លន្ះ ណត ្ូម
បដន្ែម៖ អន្ សលមាមដែន្ការយ ទធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍្
ជារិ និ្ងយ ទធសាស្រ្តជារិ្តីពីការដត្របត្របួលោកា្ធារ 
ដែលពាក់្ព័ន្ធនន  

 ការសលើក្ក្មព្់ការចូលរមួសៅក្ន ង
យន្តការហិរញ្ញវរែ ដែលដែែក្សលើលទធ
ែល 
 
សូមពិន្តិយមតិលោែល់លលីពរាងទី

លយងីគរំទការណចងកនុងមារា១៩២លន្ះ ណត ្ូមបដន្ែមសៅចុំ
ន្ ចទី៣៖ .........ដែលបាន្សក្ៀងគរាមរយៈការចូលរមួ
រប្់អងគភាពរែឋ  អងគភាពឯក្ជន្ និ្ងដែគូអភិវឌ្ឍន៍្
នន សៅក្ន ងយន្តការហិរញ្ញបបទន្ោកា្ធារ ដែល
ដែែក្សលើលទធែល និ្ងលទធែលសែសងៗដែល្សត្រមច
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៩.១ បាន្ជាោទិ៍ ។ 

 

 មតិយោបលថ់្ម៊ី ក្ន ង្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ 
មាតិកាទ៊ី២ ការប្ព្របព្របលួអាកាសធាត   នៃយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ 
ជុំពូក្២ គួរបដន្ែម មាត្រា ១៦២ ….. បតូរពីការយក្ចិរតទ ក្ោក់្មក្ សោយ ដែែក្សលើរបាយការណ៍អុំពីែលប៉ាោះពាល់ និ្ង ែុំសណាោះស្រសាយពីត្រគប់ត្របភព  
 
ជុំពូក្៣  
មាត្រា ១៦៣  
្ូមបដន្ែម៖  

- ទប់សាេ រ់បទសលមើ្ដត្រពសឈើសៅ្ហគមន៍្សោយមាន្ត្រប្ិទធភាពបុំែ រ 
- បដន្ែម្ងគម  ្ីវលិ និ្ង ្ហគមន៍្មូលោឋ ន្ 

 
មាត្រា ១៨៣  
្ូមរក្ាយន្តការធានការទួទរ់ដថ្ាលក់្កាបូន្ សោយ្មធម៌ និ្ង្មរមយបុំែ រ ត្រពមទុំងបញ្ជជ ក់្ពីចុំនួ្ន្ភាគរយដន្ការដបងដចក្ែលត្របសយជន៍្
ដន្ការលក់្កាបូន្ ុ្ំរាប់្ហគមន៍្មូលោឋ ន្ សៅសលើយន្តការការ់បន្ែយការបសញ្ចញឧ្មន័្ែទោះក្ញ្ច ក់្ 
 
ជុំពូក្៦ 

- ដែនក្ទី២ មាត្រា ១៨៨ គួរបញ្ចូ លអងគការ្ងគម  ្ីវលិ និ្ង ្ហគមន៍្មូលោឋ ន្ 
- ដែនក្ទី៣ មាត្រា ១៩០ គួរមាន្ការសធវើ្វន្ក្មមសលើហិរញ្ញបបទន្ទក់្ទងនឹ្ង ហិរញ្ញបបទន្ការដត្របត្របួលោកា្ធារ  (គួរមាន្ត្រក្មុ្វន្ក្មម
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ឯក្រាជយ ោចក្ន ងស្រ្ុក្ និ្ង សត្រៅស្រ្ុក្) 
- ដែនក្ទី៤ មាត្រា ១៩១ និ្ង ១៩២ ្ូមរក្ា យន្តការទូទរ់លក់្កាបូន្ក្ន ងការ្សត្រមចចិរតពី្ហគមន៍្ 

 មតិយោបលថ់្ម៊ីក្ន ង្គៃធ៊ីទ៊ី៣ មាតិកាទ៊ី១  
 
មាព្រា១៤៨ ._ វិស្ថលភារ   
្ូមបដន្ែម៖ 
មារិកាសន្ោះមាន្វសិាលភាពអន្ វរតចុំសពាោះ្ក្មមភាព ការត្រគប់ត្រគង និ្ងការការ់បន្ែយហានិ្ភ័យដន្សត្រគាោះមហន្តរាយ សៅក្ន ងត្រពោះរាជាណាចក្ត្រក្ក្មព 
ជា។ 
…..យន្តការដន្ការែឹក្នុំការត្រគប់ត្រគង …….. 
 
មាព្រាទ៊ី១៤៩ 
ស្នើ  ្ុំដក្ដត្របពាក្យពី (ត្រគប់ត្រគងសត្រគាោះមហន្តរាយ)សៅជា ត្រគប់ត្រគងហានិ្ភ័យដន្សត្រគាោះមហន្តរាយ (from “disaster management” to “disaster risk 

management” ) សោយសៅក្ន ងពាក្យសន្ោះ មាន្រមួបញ្ចូ លសៅការសត្ររៀមបាេ  សែើមបីការ់បន្ែយសត្រគាោះភ័យ និ្ង សត្រគាោះមហន្តរាយ។  
្ូមបញ្ចូ លការបញ្ជ្ញ្ជជ ប ការត្រគប់ត្រគងហានិ្ភ័យដន្សត្រគាោះមហន្តរាយ ជាមួយនិ្ង ការដត្របត្របួលោកា្ធារ  សៅក្ន ងការសរៀបចុំដែន្ការរយៈសពលដវង 
ស្នើ្  ុំបញ្ចូ ល៖ អងគការ្ងគម្ីវលិ ក្ន ងការសរៀបចុំដែន្ការ និ្ង ពិសត្រគាោះសយបល់ (សបើអរ់មាន្បញ្ច ក់្អុំពីការចូលរមួរប្់្ងគម្ីវលិែូចជាមិន្
ទន់្មាន្លក្ខណៈត្រគប់ត្រជងុសត្រជាយពីដែគូរពាក់្ព័ន្ធ)។  
្ូមបដន្ែម ្ហគមន៍្មូលោឋ ន្ែងដែរ ……. ពីសត្រពាោះពួគសគជាអនក្រងសត្រគាោះ និ្ង មាន្បទពិសសាធន៍្ក្ន ងសត្រគាោះមហន្តរាយ។ 
 
មាព្រាទ៊ី១៥០  ៖ ការសរៀបចុំដែន្ការត្រគប់ត្រគងសត្រគាោះមហន្ដរាយ ដែលប៉ាោះពាល់ែល់បរសិាែ ន្ 
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ត្ររូវ ដែែក្ាមរយៈចាប់្តីពីការត្រគប់ត្រគងសត្រគាោះមហន្តរាយ (អន្ ម័រិ ដខ ក្ក្េោ ឆ្ន ុំ ២០១៥) ត្ររូវសលើក្យក្បញ្ជ ក់្ សែើមបអីន្ វរត ពត្រងឹងការចូលរមួ
ទទួលខ ្ត្ររូវ សៅាមសាមីត្រក្្ួងក្ន ងការសរៀបចុំ ចារ់ាុំងសោយមាន្សលខាធិការោឋ ន្ទទួលខ ្ត្ររវូសលើការារ ត្រគប់ត្រគងសត្រគាោះមហន្តរាយ សោ
យមាន្ត្រប្ិទធភាពខព្់ ែារភាជ ប់ជាមួយសៅថ្វកិា្ត្រមាប់អន្ វរត៕ 
 
្ូមបដន្ែម 
ការវាយរដមា គួរដរមាន្គណោះក្មមការវាយរដមាសោយឯក្រាជយ ជាត្រក្ុមការារចត្រមុោះ( សាែ ប័ន្ជារិ ថ្នន ក់្ជារិ និ្ងសត្រកាមជារិ វ ិ្ ័យឯក្ជន្ អងគការ
្ងគម  ្ីវលិ និ្ង ្ហគមន៍្មូលោឋ ន្ 
 
មាព្រា ១៥២៖ ការពិសត្រគាោះសយបល់្ដីពីការត្រគប់ត្រគង និ្ងការ់បន្ែយហានិ្ភ័យ 
គួរបដន្ែម កិ្ចច្ហការថ្នន ក់្រុំបន់្ និ្ង អន្តរជារិ ជាពិស្្គឺ ការស្ាើយរបបនទ ន់្ ឬ ការពាក្រណ៍ជាម ន្ពីហានិ្ភ័យសត្រគាោះមហន្តរាយ 
គួរបដន្ែម ការសរៀបចុំក្ញ្ច ប់ថ្វកិា្ត្រមាប់ការ្សញ្ជ្ាគ ោះបនទ ន់្ ឬ ការស្ាើយរបនឹ្ងដែនក្មន្ ្សធម៌ ជាជាងការរ ុំពឹងដរពីជុំនួ្យរប្់កាក្បាទត្រក្ហម 
និ្ង ជុំនួ្យខាងសត្រៅសែសងៗសទៀរ ដែលោចសធវើឱ្យ្ក្មមភាពស្ាើយរបមាន្ការយឺរយ៉ា វ។  
 
មាព្រាទ៊ី១៤៩ ៃិង្១៥២ 
ស្នើ្  ុំបញ្ចូ ល អងគការ្ងគម្ីវលិ ក្ន ងការសរៀបចុំដែន្ការ និ្ង ពិសត្រគាោះសយបល់ (សបើអរ់មាន្បញ្ច ក់្អុំពីការចូលរមួរប្់្ងគម្ីវលិែូចជាមិន្ទន់្
មាន្លក្ខណៈត្រគប់ត្រជុងសត្រជាយពីដែគូរពាក់្ព័ន្ធ)។ បដន្ែម ្ហគមន៍្មូលោឋ ន្ែងដែរ ……. ពីសត្រពាោះពួគសគជាអនក្រងសត្រគាោះ និ្ង មាន្បទពិសសាធន៍្
ក្ន ងសត្រគាោះមហន្តរាយ 
 
គួរបដន្ែម កិ្ចច្ហការថ្នន ក់្រុំបន់្ និ្ង អន្តរជារិ ជាពិស្្គឺ ការស្ាើយរបបនទ ន់្ ឬ ការពាក្រណ៍ជាម ន្ពីហានិ្ភ័យសត្រគាោះមហន្តរាយ 
គួរបដន្ែម ការសរៀបចុំក្ញ្ច ប់ថ្វកិា្ត្រមាប់ការ្សញ្ជ្ាគ ោះបនទ ន់្ ឬ ការស្ាើយរបនឹ្ងដែនក្មន្ ្សធម៌ ជាជាងការរ ុំពឹងដរពីជុំនួ្យរប្់កាក្បាទត្រក្ហម 
និ្ង ជុំនួ្យខាងសត្រៅសែសងៗសទៀរ ដែលោចសធវើឱ្យ្ក្មមភាពស្ាើយរបមាន្ការយឺរយ៉ា វ។  
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មាព្រា១៩៣ .ការសត្របើត្របា្់សោយចីរភាព 

សួមណូមពរ ស ុំរក្សាមាត្រា២១៥ចាស់ ទុំព័រ ៧៣ ជុំពូក្ស២ 
បន្ថែម  
ចុំថ ចទី៦ ឧសម័ថបុំព ល/ ផ្ទះក្សញ្ជ ក់្ស 
ចុំថ ចទី៧ សារធាត គីមីក្សសិក្សមម លលើដី ថិងក្សន ងទឹក្ស  
ពថយល់បន្ថែម  
មាត្រា២១៣ ទុំព័រ៨០ ពថយល់ពាក្សយ “កូ្ា្ត្រមាប់ការយក្ែលិរែលត្ររ ប់មក្វញិ” ។  
សូមពថយល់អតែថ័យ អនក្ពាក់្ព័ន្ធមិន្ដមន្រោឋ ភិបាល លៅក្សន ងសទាថ ត្រក្សម 

 



មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវិល 

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរសិ្ថា ៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាត ិនៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា 

ប្រធានរទ ៖ ការប្ររ់ប្រងរួមគ្នាល ើធនធានធមមជាតិ 

លរ 
 

មតិយោបល់/សំណូមពររបស់សង្គមស ៊ី
វលិយលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១០ 

 

គន្ថ៊ី/មាតិកា/ជំពូក្នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ 
 

មតិយោបល់/សំណូមពរ/កំ្ណណណព្របថ្ម៊ី  
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ 

 

 មាតិកាទ៊ី២៖ 
ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា យលើធន្ធាន្ធមមជាតិ 
ជំពូក្ទ៊ី១៖ ការយរៀបចំយន្តការ ព្រគប់ព្រគង្រមួ
គ្នា  

មាតិកាទ៊ី៣៖ ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា យលើធន្ធាន្
ធមមជាតិ 
ជំពូក្ទ៊ី១៖ ការបយង្កើតព្រក្បខ័ណឌ ព្រគប់ព្រគង្រមួ
គ្នា  

ក្ា ង្កំ្ណណ១០ មាន្៥ជំពូក្ មាន្២២មាព្រា 
ក្ា ង្កំ្ណណ១១ មាន្៣ជំពូក្ មាន្២៥មាព្រា 
 

 មាព្រា៣១២ ._ វសិាលភាព 
គន្ថ៊ីទ៊ី៤ មាតិកាទ៊ី២ ជំពូក្ទ៊ី១ 
 

មាព្រា៣៤០._ វសិាលភាព 
មាតិកាយន្េះមាន្វសិាលភាពចំយាេះ.... នន្
ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ដូចមាន្ណចង្ក្ា ង្មាតិកា
យន្េះ។  
គន្ថ៊ីទ៊ី៤ មាតិកាទ៊ី៣ ជំពូក្ទ៊ី១ 

 

មាន្ការបតូរយលខមាព្រា ព៊ីមាព្រា៣១២ ក្ា ង្កំ្ណណទ៊ី១០ 
មក្មាព្រា៣៤០ ក្ា ង្កំ្ណណ១១ យ ើយបណន្ថមខលឹមសារ
លំអិតជាម ន្។ 
សូមឱ្យដក្ឃ្លល  “ដ៊ីបព្រមងុ្ទ ក្របស់ជន្ជាតិយដើមភាគតិច 
ឬដ៊ីជាលក្ខណៈព្របនពណ៊ី ដនទយទៀត” យព្រាេះដ៊ីយន្េះ គឺជា
ដ៊ីឯក្ជន្របស់ស គមន៍្ជន្ជាតិយដើមភាគតិច។ 

 មាព្រា៣១៣ .សមាសភាគនន្តំបន់្ណដល
មាន្សកាត ន្ ពល.....បយង្កើតជាតំបន់្រមួគ្
នា។ 

 មាព្រា៣១៥ ._ យគ្នលការណ៍ណណនំាសដ៊ី
ព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  
ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ទទួលបន្ទ ក្បរសិាថ ន្ ព្រតវូ
យរៀបចំលិខិតបទដ្ឋា ន្គតិយ តតសដ៊ីព៊ីការ

ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ក្ា ង្រយៈយពល ៣ (ប៊ី) ឆ្ា ំ 
យព្រកាយយពលព្រក្មយន្េះចូលជាធរមាន្ ។ 

មាព្រា៣៤១. យគ្នលការណ៍...............
យព្រកាយយពលព្រក្មយន្េះ ចូលជាធរមាន្។ 
 

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្ម ន្ 
អាចទទួលយក្បាន្ 



  មាព្រា ៣៤២ ការបន្តយន្តការ  
តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្ធមមជាតិយដ្ឋយណអែក្យលើស 
គមន៍្ 
………………………………………….. 
……………………………………….. 
យៅយពលមាន្ការដ្ឋក់្បញ្ចូ លគ្នា  ឫបតូរព៊ី
ស គមន៍្តំបន់្ការារធមមជាតិ……..ព្រតូវ
មាន្ការទទូលសាគ ល់យដ្ឋយសវ័យព្របវតតិាមរ
យៈបទដ្ឋា ន្គតិយ ទធសត៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រមួ
យដ្ឋយ 
សាថ ប័ន្ទទួលបន្ទ ក្បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមម
ជាតិ 

យសាើស ំឱ្យដូរ៖ 
[យៅយពលណដលស គមន៍្ន្៊ីមួយបាន្សយព្រមចចិតត
យដ្ឋយសមព្រគ័ចិតតដ្ឋក់្បញ្ចូ លគ្នា  ឫបតូរព៊ីស គម
ន៍្…………..] 
 

 មាព្រា៣១៤ ._ ការបន្ដឋាន្ៈអលូវចាប់នន្
យន្តការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា យលើធន្ធាន្ធមម
ជាតិរបស់ស គមន៍្............................. 

យ ើយព្រតូវអន្ វតតាមវធិាន្ និ្ង្បទប្
បញ្ញតតិសដ៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ។ 

មាព្រា៣៤២??._ ការកាត់បន្ថយការ
ព្រគប់ព្រគង្................សាថ ប័ន្ទទួលបន្ទ ក្ប
រសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

 

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្ម ន្ 
អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣១៦ ._ សិទធិយដើមប៊ីយធវើការ
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា .................. និ្ង្យធវើការ
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា យលើតំបន់្ណដលព្រតូវយធវើការ
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ។ 
 

មាព្រា៣៤៣._ ការកាត់បន្ថយការព្រគប់ព្រគង្
................សាថ ប័ន្ទទួលបន្ទ ក្បរសិាថ ន្ និ្ង្
ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

 

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្ម ន្ 
អាចទទួលយក្បាន្ 



 មាព្រា៣១៧ ._  ការយរៀបចំការព្រគប់ព្រគង្
រមួគ្នា   
តំណាង្ស គមន៍្មូលដ្ឋា ន្ ជន្ជាតិ
យដើមភាគតិច.................ព្រតវូស្សបាម
បទបបញ្ញតដិសដ៊ីព៊ីព្របព័ន្ធតំបន់្ការារធមម
ជាតិនន្ព្រក្មយន្េះ ។ 

មាព្រា៣៤៤._ ការកាត់បន្ថយការព្រគប់ព្រគង្
................សាថ ប័ន្ទទួលបន្ទ ក្បរសិាថ ន្ និ្ង្
ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 
 

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្ម ន្ 
អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣១៨ ._ ការគំ្នព្រទសព្រមាប់ការ
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ...................អាចដ្ឋក់្
បញ្ចូ លយៅក្ា ង្លក្ខខណឌ នន្ការព្រគប់ព្រគង្
រមួគ្នា  ។ 

មាព្រា៣៤៥ ._ ការគំ្នព្រទសព្រមាប់ការ
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ...................យដើមប៊ីយរៀបចំ
លក្ខខណឌ នន្ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ។ 

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្ម ន្ 
អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣១៩ ._ ការពិនិ្តយលក្ខខណឌ នន្
ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ....................ឯក្សារ
ទំង្អស់ណដលទក់្ទង្នឹ្ង្លក្ខខណឌ នន្
ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ព្រតវូដ្ឋក់្ឱ្យសាធារ
ណៈជន្អាចណសវង្បាន្ ។ 

មាព្រា៣៤៦ ._ ការពិនិ្តយយ ើង្វញិយលើការ
យរៀបចំព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ....................ឯក្សារ
អំព៊ីការយរៀបចំព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ព្រតូវអសពវអាយ
ឱ្យសាធារណៈជន្អាចណសវង្បាន្ ស្សបាម
បទបបញ្ញតតិ ដូចមាន្ណចង្ក្ា ង្ព្រក្មយន្េះ។ 

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្ម ន្ 
អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣២០ ._ លិខិតបទដ្ឋា ន្គតិយ តត
សដ៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ............... 
អាណតតិនន្អាជាា ធរព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា មាន្រ
យៈយពលមិន្កំ្ណត់ ។ 

មាព្រា៣៥១ . លិខិតបទដ្ឋា ន្គតិយ តតសដ៊ីព៊ី
ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ............... 
 

ព្រតូវគ្នា យៅយៅ មាព្រា៣៥១ ក្ា ង្កំ្ណណទ៊ី១១ 
អាចទទួលយក្បាន្ 



 មាព្រា៣២១ ._ កិ្ចចព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការ
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា .........................និ្ង្កិ្ចច
ព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ព្រតូវ
ដ្ឋក់្ឱ្យសាធារណៈជន្អាចណសវង្បាន្ ។ 

មាព្រា៣៤៧ ._ កិ្ចចព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការ
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ............... 
ព្រតូវអសពវអាយឱ្យសាធារណៈជន្អាចណសវង្
បាន្ ស្សបាមបទបបញ្ញតតិ ដូចមាន្ណចង្ក្ា ង្
ព្រក្មយន្េះ។ 

យតើកិ្ចចព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  អាចបន្តបាន្
ប  នាម ន្ដង្? 

 មាព្រា៣៤៨ ._ ការទទួលសាគ ល់ស្សប
ចាប់ យលើកិ្ចចព្រពមយព្រពៀង្សត៊ីព៊ីការ
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ....................ណដល
អាស្ស័យាម។ 

មាព្រា៣៤៨ ._ ការទទួលសាគ ល់ស្សប
ចាប់ យលើកិ្ចចព្រពមយព្រពៀង្សត៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្
រមួគ្នា ....................ណដលអាស្ស័យាម។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣២២ ._ ព្រក្បខ័ណឌ នន្ការអន្ វតត
ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ....................និ្ង្លទធ
អលនន្ការអន្ វតតការងាររបស់ខលួន្ ។ 

មាព្រា៣៤៩ ._ បទបបញ្ញតតិយលើអន្ តតន៍្ការ
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា .........................សាថ ប័ន្
ទទួលបន្ទ ក្បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 
 

សូមបណន្ថមឃ្លល  ម ន្សញ្ញញ  “។” បញ្ច ប់លបេះ នូ្វឃ្លល  ”ក្ា ង្
លក្ខខ័ណឌ ណដលគណៈក្មមការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ទទួល
បាន្ការយលើក្ក្មពស់ និ្ង្គំ្នព្រទព៊ីសាថ ប័ន្ទទួលបន្ទ ក្ប
រសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ឬសាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធនានា។ 

 មាព្រា៣២៣ ._ ការយលើក្ក្មពស់ និ្ង្ការ
គំ្នព្រទការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា .................... 
ណបង្ណចក្សិទធិអំណាចជាមួយព្រក្សួង្ សាថ ប័
ន្ទទួលបន្ទ ក្បរសិាថ ន្ ឬ រដាបាលថ្នា ក់្យព្រកាម
ជាតិ ។ 

មាព្រា៣៥២ ._ ការយលើក្ក្មពស់ និ្ង្ការគំ្ន
ព្រទដល់ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា .......... 

អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣២៤ ._ ការហាមឃ្លត់ចំយាេះ
សក្មមភាព..............................ណដលអទ យ
នឹ្ង្កិ្ចចព្រពមយព្រពៀង្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ណដល
ទទួលបាន្ការឯក្ភាពយ ើយ ។ 

មាព្រា៣៥៣ ._ សក្មមភាពណដលបាន្ហាម
ឃ្លត់.... 

អាចទទួលយក្បាន្ 



 មាព្រា៣២៥ ._ ការល បយោលកិ្ចចព្រពម
យព្រពៀង្សដ៊ីការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ....................
មាន្សិទធិយធវើបណដឹ ង្តវ  ស្សបាមបទប្
បញ្ញតតិនន្ព្រក្មយន្េះ ។ 

មាព្រា៣៥០ ._ ការបញ្ជ ប់កិ្ចចព្រពមយព្រពៀង្
សត៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ........... 

យតើព្រតូវមាន្និ្តិវធិ៊ីោ ង្ដូចយមតច ព្របសិន្យបើស គមន៍្ 
ចង់្បញ្ច ប់កិ្ចចសន្ាវញិ? 

 មាព្រា៣២៦ ._ អាណតតិកាន់្កាប់ និ្ង្
យព្របើព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា
...................ណដលបាន្កំ្ណត់យៅក្ា ង្កិ្ចច
ព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ។ 

មាព្រា៣៥៤ ._ អាណតតិកាន់្កាប់ និ្ង្យព្របើ
ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ...............
ណដលបាន្កំ្ណត់យៅក្ា ង្កិ្ចចព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ី
ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣២៧ ._ ខលឹមសារនន្អាណតតិកាន់្
កាប់ និ្ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្
រមួគ្នា ..............ព្រតវូអន្វ តតាមបទបបញ្ញតតិ
សដ៊ីព៊ីការចូលរមួជាសាធារណៈ និ្ង្សិទធិ
ទទួលបាន្ព័ត៌មាន្នន្ព្រក្មយន្េះ ។ 

មាព្រា៣៥៥ ._ ខលឹមសារនន្អាណតតិកាន់្
កាប់....................ព្រតូវអន្វ តតាមបទបបញ្ញតតិ
សដ៊ីព៊ីការចូលរមួជាសាធារណៈ និ្ង្សិទធិ
ទទួលបាន្ព័ត៌មាន្នន្ព្រក្មយន្េះ ។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣២៨ ._ រយៈយពលនន្អាណតតិ
កាន់្កាប់ និ្ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន់្
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា   
រយៈយពលអាណតតិកាន់្កាប់ និ្ង្យព្របើ
ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  មាន្
ស ពលដូចគ្នា យៅនឹ្ង្រយៈយពលនន្តំបន់្
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ។ 

មាព្រា៣៥៦ ._ រយៈយពលនន្អាណតតិកាន់្
កាប់ និ្ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួ
គ្នា   
រយៈយពលអាណតតិកាន់្កាប់ និ្ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ី
រដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  មាន្ស ពលដូច
គ្នា យៅនឹ្ង្រយៈយពលនន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  
។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣២៩ ._ ការល បយោលអាណតតិ
កាន់្កាប់ និ្ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន់្

មាព្រា៣៥៧ ._ ការល បយោលអាណតតិ
កាន់្កាប់ និ្ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន់្

អាចទទួលយក្បាន្ 



ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ..................មិន្នំាឱ្យមាន្
ការល បយោលអាណតតិកាន់្កាប់ និ្ង្យព្របើ
ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា យនាេះយទ 
។ 

ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ................ និ្ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ី
រដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា យនាេះយទ ។ 

 មាព្រា៣៣០ ._ សិទធិបណន្ថម 
 អាណតតិកាន់្កាប់ និ្ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ី
រដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  ព្រតូវជាសិទធិ
បណន្ថមយលើសិទធិដនទយទៀតណដលស គមន៍្
ជន្ជាតិយដើមភាគតិចទទួលបាន្ ស្សប
ាមចាប់ និ្ង្លិខិតបទដ្ឋា ន្គតិយ តតជា
ធរមាន្ ។ 

មាព្រា៣៥៨._ សិទធិបណន្ថម 
 អាណតតិកាន់្កាប់ និ្ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ី
រដានន្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ......................
ាមចាប់ និ្ង្លិខិតបទដ្ឋា ន្គតិយ តតជា
ធរមាន្ ។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា៣៣១ ._  ការយរៀបចំសមាសភាគ
នន្ព្របព័ន្ធតំបន់្ការារធមមជាតិ..............
ក្ា ង្យពលបចច បបន្ា ឬក្ា ង្យពលអនាគត 
ស្សបាមចាប់ និ្ង្លិខិតបទដ្ឋា ន្គតិ
យ តតជាធរមាន្យ ើយ ។ 

 មិន្មាន្យៅក្ា ង្កំ្ណណទ៊ី១១នន្គន្ថ៊ីទ៊ី៤ “ការព្រគប់ព្រគង្រមួ
គ្នា យលើធន្ធាន្ធមមជាតិ” យទៀតយទ 

 មាព្រា៣៣២ ._ មូលនិ្ធិបរធន្បាលកិ្ចច
បរសិាថ ន្សព្រមាប់ការព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា  

 បាន្ដ្ឋក់្បញ្ចូ លយៅក្ា ង្គន្ថ៊ីទ៊ី៨ មាតិាទ៊ី១ ជំពូក្ទ៊ី២ 
មាព្រា៩៧៤ ដល់៩៧៦។ 
 

 មាព្រា៣៣៣ ._ ការយលើក្ណលង្ពន្ធ និ្ង្
ការយព្របើព្របាស់ចំណូល នថ្លយសវ ឬការ
បរោិច គ 

 បាន្ដ្ឋក់្បញ្ចូ លយៅក្ា ង្គន្ថ៊ីទ៊ី៨ មាតិាទ៊ី១ ជំពូក្ទ៊ី២ 
មាព្រា៩៦៦ ដល់ ៩៧០។ 
 



 មតិយោបល់បណន្ថម  
មាព្រា៣៥៩._ សិទធិយព្របើព្របាស់ដ៊ីសមូ ភាពក្ា ង្ព្រក្បខ័ណឌ ៖សូមឱ្យដក្ដ៊ីសមូ ភាពស គមន៍្ជន្ជាតិយដើមភាគតិចយចញព៊ីទ៊ីាំង្យៅក្ា ង្តំបន់្
ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ។ យព្រាេះដ៊ីយន្េះ គឺជាដ៊ីឯក្ជន្របស់ស គមន៍្ជន្ជាតិយដើមភាគតិច ណដលមាន្សិទទិយអទរយៅឱ្យកូ្ន្យៅជំនាន់្យព្រកាយ។ 
 
មាព្រា៣៦០._ សិទធិ និ្ង្ការដ្ឋក់្កំ្ ិត៖ សូមឱ្យដក្ដ៊ីសមូ ភាពស គមន៍្ជន្ជាតិយដើមភាគតិចយចញព៊ីទ៊ីាំង្យៅក្ា ង្តំបន់្ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ។ 
យព្រាេះដ៊ីយន្េះ គឺជាដ៊ីឯក្ជន្របស់ស គមន៍្ជន្ជាតិយដើមភាគតិច ណដលមាន្សិទទិយអទរយៅឱ្យកូ្ន្យៅជំនាន់្យព្រកាយ។ 
 
មាព្រា៣៦២._ ការដក្ ូតសិទធិយព្របើព្របាស់ដ៊ី៖ក្ា ង្ខលឹមសារនន្មាព្រាយន្េះ សិទធិរស់យៅ សិទធិដក្ ូតអន្ អលនព្រពយ ើ និ្ង្សិទធិអភិរក្ស របស់ស 
គមន៍្ គួរណតរក្ាទ ក្ យបើយទេះប៊ីអាណតតិរបស់ស គមន៍្ព្រតូវបាន្ដក្ ូត។ 
 
មាព្រា៣៦៣._ សិទធិបណន្ថមយលើសិទធិយព្របើព្របាស់ដ៊ី ក្ា ង្ព្រក្បខ័ណឌ ព្រគប់ព្រគង្រមួគ្នា ៖សិទធិដ៊ីសមូ ភាពស គមន៍្ជន្ជាតិយដើមភាគតិច គឺជាសិទធិណដល
មាន្ស្សាប់ណដលមាន្ណចង្ក្ា ង្ចាប់ភូមិបាល។ 
 
មាព្រា៣៦៤._ អលប េះាល់យលើការកំ្ណត់តំបន់្ការារធមមជាតិ៖គួរបតូរយៅជា “អលប េះាល់យលើការកំ្ណត់សិទធិយព្របើព្របាស់រមួរបស់ជន្ជាតិយដើម
ភាគតិច” 
 

 



មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវិល 

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរសិ្ថា ៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាត ិនៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា 

ព្របធាៃបទ ៖ យោលការណ៍ ការយលព់្ររមជាម ៃ យោយយសរ ៊ី ៃិង្បន្ទា ប់រ៊ីទទួលបាៃរត៌មាៃព្ររប់ព្ររងុ្យព្រជាយ 

លរ 
NO 

មតិយោបល់/សំណូមពររបស់ 
សង្គមស ៊ីវលិ យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១០ 

 

គន្ថ៊ី/មាតិកា/ជំពូក្ 
 

មតិយោបល់/សំណូមពរ/កំ្ណណណព្របថ្ម៊ី  
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ 

 
 មាព្រា១៨ ជំពូក្ ២. យោលការណ៍ទូយៅ........ 

• ក្ន ង្មាព្រា ១៨ ក្ន ង្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី ១១  (ទំព័រ 
៥). _យោលការណ៍…….សហគមន៍្ជន្ជាតិភា
ក្តិច………ធន្ធាន្ធមមជាតិព្រតូវទទួល……..។ 

ជំពូក្ ២. យោលការណ៍ទូយៅ........ 
• ក្ន ង្មាព្រា ១៨ ក្ន ង្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី ១១  (ទំព័រ 
៥). _យោលការណ៍…….សហគមន៍្ជន្ជាតិភា
ក្តិច………ធន្ធាន្ធមមជាតិព្រតូវទទួល……..។ 

មាព្រា១៨ បាន្ដាក់្បញ្ចូ ល ណតសូមបណន្ថមខ្លឹមសារ៖  
 សិទធិ យសដ្ឋកិ្ចច សង្គម និ្ង្ វបបធម៌ របស់ជន្ជាតិ

យដ្ើមភាគតិចក្ន ង្ការចូលរមួាមដំ្ណាក់្កាលខាង្
យព្រកាម៖ 

១) ដំ្ណាក់្កាលសិក្ាស្រសាវព្រជាវបឋម  
២) ដំ្ណាក់្កាលយរៀបចំគយព្រមាង្  
៣) ដំ្ណាក់្កាលអន្ វតតគយព្រមាង្ និ្ង្  
៤)ដំ្ណាក់្កាលបញ្ច ប់គយព្រមាង្។ 

 មាព្រា២៣_ អនក្ាក់្ព័ន្ធទំង្អស់ព្រតូវទទួលបាន្
ព័ត៌មាន្ព្រគប់ព្រោន់្ ។ ការផ្ដល់ព័ត៌មាន្ទំង្យ ោះ
ព្រតូវយក្ចិតតទ ក្ដាក់្អំព៊ីភាសាណដ្លអាចយល់បាន្ 
និ្ង្វបបធម៌របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 

៤- កិ្ចចដំ្យណើ រការនន្ការចូលរមួជាសាធារណៈ ព្រតួ
វយក្ចិតតទ ក្ដាក់្អំព៊ីតព្រមូវការ ក្ង្វល់ និ្ង្តនមល 
របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ ។ 

មាព្រា២៣នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី ១០បាន្ដាក់្
បញ្ចូ លខ្លឹមសារយៅមាព្រា២៤ ជំពូក្ទ៊ី១ ក្ន ង្
យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី១១ (ទំព័រ ៨) 
_ លក្ខខ្ណឌ តព្រមវូសព្រមាប់ការចូលរមួជាសា
ធារណោះ……..ព្រក្សួង្ សាា ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ…… 

អាចទទួលយក្បាន្ 



៦- ក្ព្រមិតនន្ការចូលរមួជាសាធារណៈ ព្រតវូយធវើ
យ ើង្ស្រសបាមសិទធិនន្ការចូលរមួយពញយលញនិ្ង្
មាន្ព្របសិទធភាព ។ 

៧- ដំ្យណើ រការនន្ការចូលរមួជាសាធារណៈ ព្រតូវ
មាន្ភាពបត់ណបន្ និ្ង្អាចណក្សព្រមួលបាន្ យដ្ើមប៊ី
យ្លើយតបយៅនឹ្ង្ការរពឹំង្ទ ក្ណដ្លសមយហត ផ្ល
របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ ។ 

 មាព្រា២៥ ._ ការពិយព្រោោះយោបល់របស់សហគម
ន៍្មូលដាឋ ន្ និ្ង្ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិច 

 ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតូវពិយព្រោោះយោបល់
ជាមួយសហគមន៍្មូលដាឋ ន្ និ្ង្សហគមន៍្ជន្
ជាតិយដ្ើមភាគតិច យលើយោលន្យោបាយ ណផ្ន្ការ 
ឬ ក្មមវធិ៊ី ណដ្លរង្ផ្លប ោះាល់យដាយផ្ទា ល់ និ្ង្
ព្របយោល ចំយាោះ ដ្៊ីធល៊ី និ្ង្ធន្ធាន្   របស់ជន្
ជាតិយដ្ើមភាគតិច។ 

មាព្រា២៥នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី ១០បាន្ដាក់្
បញ្ចូ លខ្លឹមសារយៅមាព្រា២៦ ជំពូក្ ទ៊ី ២ក្ន ង្
យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី១១ (ទំព័រ ៩)_ ការ
ពិយព្រោោះ…ព្រក្សួង្សថប័ន្ាក់្ព័ន្ធ…….ជន្ជាតិ
យដ្ើមភាគតិច។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 

 មាព្រា២៨ ជំពូក្ ទ៊ី ២ក្ន ង្យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី១១ 
(ទំព័រ ៩)៖ ការចូលរមួរបស់ជន្ជាតិយដ្ើមភាគ
តិច……ទទួលរង្ផ្លប ោះាល់……បរសិាថ ន្និ្ង្
ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

មាព្រា២៦នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី ១០បាន្ដាក់្
បញ្ចូ លខ្លឹមសារយៅមាព្រា២៨ ជំពូក្ ទ៊ី ២ក្ន ង្
យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី១១ (ទំព័រ ៩)_ការចូលរមួ
របស់ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិច……ទទួលរង្ផ្ល
ប ោះាល់……បរសិាថ ន្និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

មាព្រា២៦៖ 
មាព្រាយន្ោះបាន្បតូរយៅមាព្រា ២៧ ក្ន ង្ពព្រាង្ទ៊ី១០ យសនើឱ្យ
ពិនិ្តយមតិយោបល់របស់សង្គមស ៊ីវលិ យលើពព្រាង្ទ៊ី ៩.១  
មាព្រា២៧ ._ ការចូលរមួរបស់សហគមន៍្មូលដាឋ ន្ និ្ង្
ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិច 



មាច ស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតវូផ្ដល់ឱ្កាសឱ្យ
មាន្ការចូលរមួព្របក្បយដាយព្របសិទធភាពរបស់សហគមន៍្
មូលដាឋ ន្ និ្ង្ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិច ណដ្លអាចទទួលរង្ផ្ល
ប ោះាល់ព៊ីយសចក្ដ៊ីសយព្រមចទក់្ទង្នឹ្ង្បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្
ធមមជាតិ ។ 
ការចូលរមួព្រតូវយធវើយ ើង្យដាយោម ន្ការគំរាមកំ្ណហង្ ការ
យបាក្បយឆោ ត ឬការបង្ខិតបង្ខំ និ្ង្ព្រតូវផ្តល់ឱ្កាសឱ្យមាន្
ការចូលរមួឱ្យបាន្ទន់្យពលយវលា យហើយអនក្ចូលរមួព្រតូវ
ទទួលបាន្ការជូន្ដំ្ណឹង្យពញយលញអំព៊ីព័ត៌មាន្ទំង្អស់
ក្ន ង្ទព្រមង់្ និ្ង្ភាសាណដ្លសមស្រសប។ 

 មាព្រា ២៦ ការយល់ព្រពមជាម ន្ យដាយយសរ ៊ី និ្ង្
ប ា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់ព្រជងុ្យព្រជាយ 

ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ មិន្ព្រតវូឯក្ភាពយលើ
ណផ្ន្ការ ក្មមវធិ៊ី ឬ សំយណើ រគយព្រមាង្ ណដ្លអាចប ោះ
ាល់ផ្ទា ល់ និ្ង្ យដាយព្របយោលដ្ល់ ព្របជាពលរដ្ឋ
ណខ្មរ ជាពិយសសសហគមន៍្មូលដាឋ ន្ និ្ង្ជន្ជាតិ
យដ្ើមភាគតិច យដាយោម ន្ការយល់ព្រពមជាម ន្ 
យដាយយសរ ៊ី និ្ង្ប ា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់
ព្រជងុ្យព្រជាយរបស់ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិចបាន្យ ើយ 
។ ការយល់ព្រពមរបស់សហគមន៍្មូលដាឋ ន្ និ្ង្ជន្
ជាតិយដ្ើមភាគតិច ព្រតវូយធវើយ ើង្យដាយមតិភាគយព្រចើន្
ដាច់ខាតនន្សហគមន៍្មូលដាឋ ន្ និ្ង្ជន្ជាតិយដ្ើម

មាព្រា២៧នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី ១០បាន្ដាក់្
បញ្ចូ លខ្លឹមសារយៅមាព្រា២៧ ជំពូក្ ទ៊ី២ ក្ន ង្
យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី១១ (ទំព័រ ៩)៖  ការយល់
ព្រពម…..ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្មាន្សមតថកិ្ចច….
គយព្រមាង្យសនើស ំ ឬការយធវើយសចក្ដ៊ីសយព្រមចយន្ោះ។ 

សូមបតូរខ្លឹមសារព៊ីមតិ ភាគយព្រចើន្ដាច់ខាត យៅជា ការព្រពម
យព្រពៀង្យដាយសមូហភាព។ 
(ណផ្ែក្យលើសាម រត៊ីចាប់ភូមិបាល និ្ង្យោលន្យោបាយាក់្
ព័ន្ធនិ្ង្ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិច)។ 



ភាគតិច ណដ្លអាចទទួលរង្ផ្លប ោះាល់ព៊ី
គយព្រមាង្យសនើស ំ ឬការយធវើយសចក្ដ៊ីសយព្រមចយន្ោះ ។ 

ចំណណក្ណផ្ន្ការ ក្មមវ ៊ីធ៊ី ឬគយព្រមាង្ណដ្លបាន្និ្ង្
កំ្ព ង្អន្ វតតយហើយមាន្ការប ោះាល់ដ្ល់ជន្ជាតិ
យដ្ើមភាគតិច ព្រតវួណតយរៀបចំយន្តការពិយព្រោោះពិភាក្ា
និ្ង្យដាោះស្រសាយយ ើង្វញិជាមួយពួក្ោត់សំយៅ
ទទួលបាន្ពត៍មាន្យពញយលញ និ្ង្យល់ព្រពម
យដាយយសរ ៊ីព៊ីការអភវឌិ្ឍទំង្យន្ោះ។ 

យោលការណ៍នន្ការយល់ព្រពមជាម ន្យដាយយសរ ៊ី 
និ្ង្ប ា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់ព្រជងុ្យព្រជាយ
ព្រតូវបាន្យគយក្យៅអន្ វតតចំយាោះព្រគប់គយព្រមាង្
អភិវឌ្ឍន៍្ណដ្លកំ្ព ង្ដំ្យណើ រការនិ្ង្យសនើយ ើង្។ 

 មាព្រា៣០ ._ ការផ្ទល ស់ទ៊ីលំយៅថ្ម៊ីយដាយមិន្សម័ព្រគ
ចិតតក្ន ង្ក្រណ៊ី ណដ្លតព្រមូវឱ្យមាន្ការផ្ទល ស់ទ៊ីលំយៅ
ថ្ម៊ីយដាយមិន្សមព្រគ័ចិតតសព្រមាប់គយព្រមាង្យសនើស ំ យ ោះ
មាច ស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ណដ្លាក់្ព័ន្ធ ព្រតូវ
ផ្តល់ឱ្កាស និ្ង្យពលយវលាព្រគប់ព្រោន់្ឱ្យសហគម
ន៍្មូលដាឋ ន្ និ្ង្ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិច ចូលរមួក្ន ង្
ការពិចារណា និ្ង្សយព្រមចចិតតអំព៊ីជយព្រមើសយផ្េង្ៗ 
ាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្សិទធសិង្គម វបបធម៌ និ្ង្យសដ្ឋកិ្ចច យដ្ើមប៊ី
បយញ្ច ៀស ឬកាត់បន្ថយជាអបបបរមានូ្វការគំរាម

ជំពូក្ ទ៊ី ៣ មាព្រា  ៣១ ខ្លឹមសា ការាំង្ទ៊ី
លំយៅថ្ម៊ីយដាយមិន្មាន្ការសម័ព្រគចិតត 

ខ្លឹមសារយន្ោះបាន្ដាក់្បញ្ចូ លក្ន ង្ មាព្រា ៣១ និ្ង្ ៣២ 
 យសនើយអាយមាន្គណៈក្មមការជំ ញ ឯក្រាជយណដ្ល

មាន្សមាសភាពចព្រមុោះរមួមាន្ 
o អង្គការសង្គមស ៊ីវលិ 
o  តំណាង្សហគមន៍្  
o សហគមន៍្ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិច  
o តំណាង្រដាឋ ភិបាល  
o តំណាង្នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍្  
o យមធាវ ៊ី យៅព្រក្ម 
o សាថ ប័ន្ឯក្រាជយណដ្លមាន្ជំ ញ និ្ង្សាថ ប័

ន្ាក់្ព័ន្ធ។ 



កំ្ណហង្ ការយបាក្បយឆោ ត ឬការបង្ខិតបង្ខំព៊ីការ
ផ្ទល ស់បដូរទ៊ីលំយៅថ្ម៊ី។  

    ក្រណ៊ី ណដ្លតព្រមូវឲ្យមាន្ការផ្ទល ស់បតូរទ៊ីលំយៅថ្ម៊ី
យដាយមិន្សម័ព្រគចិតត មាន្ល័ក្ខខ្ណឌ ដូ្ចជា ការ
យលចធាល យឧសម័ន្ព ល តំបន់្អសន្តិស ខ្ តំបន់្មាន្
យព្រោោះមហន្តរាយធាន់្ធារ ជាយដ្ើម។ 

ក្ន ង្ក្រណ៊ី  ាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្ការរយំលាភសិទធិសង្គម វបបធម៌ និ្ង្
យសដ្ឋកិ្ចច យដ្ើមប៊ីបយញ្ច ៀស ឬកាត់បន្ថយជាអបបបរមានូ្វការ
គំរាមកំ្ណហង្ ការយបាក្បយឆោ ត ឬការបង្ខិតបង្ខំព៊ីការផ្ទល ស់
បដូរទ៊ីលំយៅថ្ម៊ី ណដ្លតព្រមូវឲ្យមាន្ការផ្ទល ស់បតូរទ៊ីលំយៅថ្ម៊ី
យដាយមិន្មាន្ការសម័ព្រគចិតត។ 

 មតិយោបល់បណន្ថម  
 
មាព្រា ១២៦ យន្ោះព្រតូវបាន្ល បយចាល សូមយធវើការបក្ស្រសាយ 
មាព្រា ១២៧៖ មាព្រាយន្ោះព្រតូវបាន្ល បយចាល សូមយធវើការបក្ស្រសាយ 

 



 

មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវិល 

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរសិ្ថា ៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាត ិនៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា 

ព្របធាៃបទ ៖ ការចលូរមួជាស្ថធារណៈ ៃិង្សទិធិទទលួបាៃរត័៌មាៃ  

លរ 
 

មតិយោបល់/សំណូមពររបស់សង្គមស ៊ីវលិ យលើ
យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១០ 

គន្ថ៊ី/មាតិកា/ជំពូក្ 
 

មតិយោបល់/សំណូមពរ/កំ្ណណណព្របថ្ម៊ី 
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ 

១ មាព្រា៥៖ យោលការណ៍នន្ការចូលរមួជាសា
ធារណៈ 
ប គគលទំង្ឡាយណា ណែលអាចទទួលរង្ផល
ប ៉ះាល់យោយផ្ទា ល់ ព្របយោល ឬចាបអ់ារម្មណ៍ 
ក្ន ង្ការសយព្រមចចិតតណាមួយទក់្ទង្នឹ្ង្បរសិាថ
ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ មាន្សិទធិចូលរមួពេញ
ពេញក្ន ង្ការផតល់មតិយោបល់ទន់្យពលយវលា 
និ្ង្បន្ទា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ ម ន្យពលយធវើយស
ចក្ត៊ីសយព្រមចចិតតយន្ទ៉ះ ព្រតូវយធវើយ ើង្ តាមរយៈែំ
យណើ ការមួយព្របក្បយោយតមាា ភាព ការចូលរមួ 
និ្ង្គណយន្យយភាព។ 

មាត្រា៦៖ យោលការណ៍នន្ការចូលរមួជាសាធារ
ណៈ 

របូវន្តប គគល ឬន្៊ីតិប គគលណែលអាចទទួល
រង្ផលប ៉ះាល់យោយផ្ទា ល់ ឬព្របយោល
យោយសារការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ
ទក់្ទង្នឹ្ង្បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ មាន្
សិទធិចូលរមួផតល់មតិយោបល់ឲ្យទន់្យពលយវលា 
និ្ង្បន្ទា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ ម ន្យពលយធវើយសច
ក្ត៊ីសយព្រមច តាមរយៈែំយណើ ការចូលរមួព៊ីព្រគប់
ប គគលាក់្ព័ន្ធ យោយតមាា ភាព និ្ង្គណយន្យយ
ភាព។ 

កំណតច់ណំ៖ំ មាត្រា៦ ពេចកតីត្រាងទី១១ បាន្ណក្សព្រមួល
មាន្អតថន័្យព្របយសើរជាង្ម ន្ (បដូរព៊ីប គគលទំង្ឡាយ
ណាមក្របូវន្ដប គគល ឬន្៊ីតិប គគលវញិ) និ្ង្បាន្ោក់្
បញ្ចូ លយសចក្ត៊ីយសនើមួយចំនួ្ន្របស់អង្គការសង្គមស ៊ីវ ិ
ល។  
 

២ មាព្រា៧៖ យោលការណ៍នន្ការទទួលបាន្
ែំយណា៉ះស្រសាយព្របក្បយោយព្របសិទធិភាពប គគល
ព្រគប់របូ មាន្សិទធិទទួលបាន្ែំយណា៉ះស្រសាយ

មាព្រា៨៖ យោលការណ៍នន្ការទទួលបាន្
ែំយណា៉ះស្រសាយព្របក្បយោយព្របសិទធិភាព 

ទទួលយក្បាន្ 



ណផនក្រែឋបាល និ្ង្ណផនក្ត លាការ ឬក៏្មយធោបាយ
សមស្រសបែនទយទៀត ណែលាក់្ព័ន្ធយៅនឹ្ង្វវិាទ
បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ព្របក្យោយយុតតិធម្ ៌
និ្ង្ព្របសិទធិភាព។ 

យន្តការយោ៉ះស្រសាយវវិាទ ព្របក្បយោយ
ព្របសិទធិភាព និ្ង្មិន្លយមអៀង្ ព្រតូវយរៀបចំយ ើង្
យែើមប៊ីយលើក្ក្មពស់ការអន្ វតតចាប់ និ្ង្ផតន្ទា
យទសចំយា៉ះប គគលព្រគប់របូ ណែលបង្កការខូច
ខាតែល់បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

របូវន្តប គគល ឬន្៊ីតិប គគលទំង្អស់ មាន្សិទធិ
ទទួលបាន្ន្៊ីតិវធិ៊ីរែឋបាល និ្ង្ត លាការ ឬ
មយធោបាយសមស្រសបែនទយទៀត យែើមប៊ីសយព្រមច
បាន្នូ្វការយោ៉ះស្រសាយវវិាទបរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្
ធមមជាតិព្របក្បយោយព្របសិទធិភាព។ 

យន្តការយោ៉ះស្រសាយវវិាទ ព្របក្បយោយ
ព្របសិទធិភាព និ្ង្មិន្លយមអៀង្ ព្រតូវយរៀបចំយ ើង្
យែើមប៊ីយលើក្ក្មពស់ការអន្ វតតចាប់ និ្ង្ផតន្ទា យទស
ចំយា៉ះរបូវន្តប គគល ឬន្៊ីតិប គគលណែលបង្កការខូច
ខាតែល់បរសិាថ ន្ ធន្ធាន្ធមមជាតិ និ្ង្សង្គម 
និ្ង្ផតល់សំណង្សព្រមាប់ការខូចខាតទំង្យន្ទ៉ះ។ 

៣ មាព្រា១៨ យោលការណ៍ ការយល់ព្រពមជាម ន្ 
យោយយសរ ៊ី និ្ង្បន្ទា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់
ព្រជងុ្យព្រជាយសព្រមាប់សហគមន៍្ជន្ជាតិយែើម
ភាគតិច 

សក្មមភាព ឬគយព្រមាង្ណែលយសនើស ំ ណែល
អាចប ៉ះាល់ែល់ែ៊ីធា៊ី ឬធន្ធាន្ែនទយទៀត ជា
ពិយសស ណែលទក់្ទង្យៅនឹ្ង្ការអភិវឌ្ឍ ការ
យព្របើព្របាស់ និ្ង្ការយធវើអាជ៊ីវក្មមយលើធន្ធាន្ធមម
ជាតិ ព្រតូវទទួលនូ្វការយល់ព្រពមជាម ន្ យោយ
យសរ ៊ី និ្ង្បន្ទា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់ព្រជុង្
យព្រជាយ របស់ជន្ជាតិយែើមភាគតិច យៅព្រគប់

មាព្រា១៨ យោលការណ៍ ការយល់ព្រពមជាម ន្ 
យោយយសរ ៊ី និ្ង្បន្ទា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់
ព្រជងុ្យព្រជាយសព្រមាប់សហគមន៍្ជន្ជាតិយែើមភាគ
តិច 

សក្មមភាព ឬគយព្រមាង្ណែលយសនើស ំ ណែល
អាចប ៉ះាល់ែល់ែ៊ីធា៊ី ឬធន្ធាន្ែនទយទៀត របស់
ជន្ជាតិយែើមភាគតិច ណែលទក់្ទង្យៅនឹ្ង្ការ
អភិវឌ្ឍ ការយព្របើព្របាស់ និ្ង្ការយធវើអាជ៊ីវក្មមយលើ
ធន្ធាន្ធមមជាតិ ព្រតូវទទួលនូ្វការយល់ព្រពមជា
ម ន្ យោយយសរ ៊ី និ្ង្បន្ទា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្
ព្រគប់ព្រជងុ្យព្រជាយ របស់ជន្ជាតិយែើមភាគតិច។ 

យសនើរស ំពិចារណាយ ើង្វញិែូចខាង្យព្រកាម៖  
មាព្រា១៨ យោលការណ៍ ការយល់ព្រពមជាម ន្ យោយ
យសរ ៊ី និ្ង្បន្ទា ប់ព៊ីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់ព្រជុង្យព្រជាយ
សព្រមាប់សហគមន៍្ជន្ជាតិយែើមភាគតិច 

សក្មមភាព ឬគយព្រមាង្ណែលយសនើស ំ ណែលអាចប ៉ះ
ាល់ែល់ែ៊ីធា៊ី ឬធន្ធាន្ែនទយទៀត របស់ជន្ជាតិ
យែើមភាគតិច ណែលទក់្ទង្យៅនឹ្ង្ការអភិវឌ្ឍ ការ
យព្របើព្របាស់ និ្ង្ការយធវើអាជ៊ីវក្មមយលើធន្ធាន្ធមមជាតិ 
ព្រតូវទទួលនូ្វការយល់ព្រពមជាម ន្ យោយយសរ ៊ី និ្ង្
បន្ទា ប់ព៊ីទទួលបាន្ពត៌មាន្ព្រគប់ព្រជងុ្យព្រជាយ របស់
ជន្ជាតិយែើមភាគតិច យៅព្រគប់ែំណាក់្កាលនន្



ែំណាក់្កាលនន្គយព្រមាង្ណែលយសនើយ ើង្ រមួមាន្ 
១) ែំណាក់្កាលសិក្ាស្រសាវព្រជាវបឋម ២)
ែំណាក់្កាលយរៀបចំគយព្រមាង្ ៣)ែំណាក់្កាល
យរៀបចំគយព្រមាង្ និ្ង្ ៤)ែំណាក់្កាលបញ្ច ប់គ
យព្រមាង្។ 

គយព្រមាង្ណែលយសនើយ ើង្ រមួមាន្ ១) ែំណាក់្កាល
សិក្ាស្រសាវព្រជាវបឋម ២)ែំណាក់្កាលយរៀបចំ
គយព្រមាង្ ៣)ែំណាក់្ការអន្ វតដគយព្រមាង្(ចំណ ចទ៊ី២ ទ៊ី
៣ ែូចោន ) និ្ង្ ៤)ែំណាក់្កាលបញ្ច ប់គយព្រមាង្។ 

៤ មាព្រា២១ សិទធិក្ន ង្ការចូលរមួជាសាធារណៈ 
ប គគលព្រគប់របូមាន្សិទិធចូលរមួជាសាធារ

ណៈ និ្ង្អាចអន្ វតតសិទធិរបស់ខាួន្ ែូចខាង្
យព្រកាម៖ 

១. រាយការណ៍ ផ្ទា ល់មាត់ ឬជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរ យៅកាន់្អាជាា ធរាក់្ព័ន្ធ 
និ្ង្ផសពវផាយព័ត៌មាន្អំព៊ីសក្មមភាព ឬការយធវើ
យសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ ណែលអាច នឹ្ង្មាន្
ផលប ៉ះាល់យៅយលើបរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមម
ជាតិ។ 

២. យលើក្យ ើង្នូ្វសំណួរ យសនើឲ្យមាន្ការ 
បក្ស្រសាយ យធវើការតវា  និ្ង្ចូលរមួពិភាក្ា អំព៊ី
សក្មមភាព ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ ណែល
អាចបង្កឲ្យមាន្ផលប ៉ះាល់បរសិាថ ន្ និ្ង្
ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

ទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ និ្ង្មាន្ការចូលរមួ
ទន់្យពលយវលាក្ន ង្ការពិភាក្ា និ្ង្ផតល់

មាព្រា២២ សិទធិក្ន ង្ការចូលរមួជាសាធារណៈ 
របូវន្តប គគល ឬន្៊ីតិប គគល មាន្សិទិធក្ន ង្ការ

ចូលរមួជាសាធារណៈ តាមរយៈសក្មមភាពែូច
ខាង្យព្រកាម៖ 

១. រាយការណ៍យៅកាន់្អាជាា ធរាក់្ព័ន្ធ 
និ្ង្ផសពវផាយព័ត៌មាន្អំព៊ីសក្មមភាព ឬការយធវើ
យសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ ណែលអាចបង្កឲ្យមាន្
ផលប ៉ះាល់យៅយលើបរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជា
តិ។ 

២. យលើក្យ ើង្នូ្វសំណួរ យសនើឲ្យមាន្ការ 
បក្ស្រសាយ យធវើការតវា  និ្ង្ចូលរមួពិភាក្ា អំព៊ី
សក្មមភាព ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ ណែលអាច
បង្កឲ្យមាន្ផលប ៉ះាល់បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមម
ជាតិ។ 

៣. ោក់្ាក្យបណតឹ ង្ ឬបតឹង្តវា នឹ្ង្
សក្មមភាព ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចស្រសបតាមយន្តការ

សំយណើ រែូចខាង្យព្រកាម៖ 
មាព្រា២២ សិទធិក្ន ង្ការចូលរមួជាសាធារណៈ 

របូវន្តប គគល ឬន្៊ីតិប គគល មាន្សិទិធក្ន ង្ការចូល
រមួជាសាធារណៈ តាមរយៈសក្មមភាពែូចខាង្យព្រកាម
៖ 

១. រាយការណ៍ ផ្ទា ល់មាត់ ឬលាយលក្ខណ៍ អ
ក្ស យៅកាន់្អាជាា ធរាក់្ព័ន្ធ និ្ង្ផសពវផាយព័ត៌មាន្
អំព៊ីសក្មមភាព ឬការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ 
ណែលអាចបង្កឲ្យមាន្ផលប ៉ះាល់យៅយលើបរសិាថ ន្ 
និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

២. យលើក្យ ើង្នូ្វសំណួរ យសនើឲ្យមាន្ការ បក្
ស្រសាយ យធវើការតវា  និ្ង្ចូលរមួពិភាក្ា អំព៊ីសក្មមភាព 
ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ ណែលអាចបង្កឲ្យមាន្ផល
ប ៉ះាល់បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

ទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ និ្ង្មាន្ការចូលរមួទន់្
យពលយវលាក្ន ង្ការពិភាក្ា និ្ង្ផតល់យោបល់ 
សព្រមាប់យសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ ណែលអាចបង្កឲ្យ



យោបល់ សព្រមាប់យសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ 
ណែលអាចបង្កឲ្យមាន្ផលប ៉ះាល់ែល់បរសិាថ ន្ 
និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

៣. ោក់្ាក្យបណតឹ ង្ ឬបតឹង្តវា នឹ្ង្
សក្មមភាព ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចស្រសបតាមយន្តការ
យោ៉ះស្រសាយវវិាទបរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ 
ែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្ គន្ថ៊ីទ៊ី៩ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។ 

យោ៉ះស្រសាយវវិាទបរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ 
ែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្ គន្ថ៊ីទ៊ី៩ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។ 

មាន្ផលប ៉ះាល់ែល់បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 
(ចំណ ចយន្៉ះមិន្បាន្ោក់្បញ្ជូ លយហើយចំណ ចយន្៉ះ
ព្រតូវសថិតយៅក្ន ង្ចំណ ចទ៊ី២) 

៣. ោក់្ាក្យបណតឹ ង្ ឬបតឹង្តវា នឹ្ង្សក្មមភាព 
ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចស្រសបតាមយន្តការយោ៉ះស្រសាយវវិាទ
បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្ គន្ថ៊ីទ៊ី
៩ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។ 

៥ មាព្រា២៤ លក្ខខណឌ តព្រមវូសព្រមាប់ការចូលរមួ
ជាសាធារណៈ 

ម ន្នឹ្ង្យធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច ឬឯក្ភាពយលើ
បញ្ហា ណាមួយាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្ព្រក្មយន្៉ះ ព្រក្សួង្ សាថ
ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ និ្ង្មាច ស់គយព្រមាង្ទំង្អស់ ព្រតូវ
បំយពញតាមលក្ខខណឌ តព្រមវូសព្រមាប់ការចូលរមួ
ជាសាធារណៈ ែូចខាង្យព្រកាម៖ 

១. ណផន្ការសព្រមាប់ការចូលរមួជាសាធារ
ណៈ ព្រតវូកំ្ណត់ និ្ង្យរៀបចំយ ើង្ យែើមប៊ីធាន្ទថា 
អនក្ាក់្ព័ន្ធ អនក្ទទួលរង្ផលប ៉ះាល់ និ្ង្ភាគ៊ី
ណែលមាន្ចំណាប់អារមមណ៍ ចូលរមួយពញយលញ 
និ្ង្សក្មម។ 

២. អនក្ាក់្ព័ន្ធព្រតូវទទួលបាន្ការជូន្
ែំណឹង្ និ្ង្យពលយវលាព្រគប់ព្រោន់្ សព្រមាប់ចូល

មាព្រា២៤ លក្ខខណឌ តព្រមវូសព្រមាប់ការចូលរមួ
ជាសាធារណៈ 

ម ន្នឹ្ង្យធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច ឬឯក្ភាពយលើ
បញ្ហា ណាមួយាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្ព្រក្មយន្៉ះ ព្រក្សួង្ សាថ ប័
ន្ាក់្ព័ន្ធ និ្ង្មាច ស់គយព្រមាង្ទំង្អស់ ព្រតូវបំយពញ
តាមលក្ខខណឌ តព្រមវូសព្រមាប់ការចូលរមួជាសាធារ
ណៈ ែូចខាង្យព្រកាម៖ 

១. អនក្ាក់្ព័ន្ធព្រតវូទទួលបាន្ការជូន្
ែំណឹង្ និ្ង្យពលយវលាព្រគប់ព្រោន់្ សព្រមាប់ចូលរមួ
យៅក្ន ង្ែំយណើ រការនន្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមចណែល
ាក់្ព័ន្ធ។ 

២. អនក្ាក់្ព័ន្ធទំង្អស់ព្រតូវទទួលបាន្
ព័ត៌មាន្ចំាបាច់។ ការផតល់ព័ត៌មាន្ទំង្ យន្៉ះព្រតវូ
យក្ចិតតទ ក្ោក់្អំព៊ីភាសាណែលអាចយល់បាន្ 
និ្ង្វបបធម៌របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស ៊ីវលិ ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
មាព្រា២៤ លក្ខខណឌ តព្រមវូសព្រមាប់ការចូលរមួជាសា
ធារណៈ 

ម ន្នឹ្ង្យធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច ឬឯក្ភាពយលើបញ្ហា
ណាមួយាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្ព្រក្មយន្៉ះព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ ាក់្
ព័ន្ធ និ្ង្មាច ស់គយព្រមាង្ទំង្អស់ ព្រតូវបំយពញតាម
លក្ខខណឌ តព្រមូវសព្រមាប់ការចូលរមួជាសាធារណៈ 
ែូចខាង្យព្រកាម៖ 

១. ណផន្ការសព្រមាប់ការចូលរមួជាសាធារណៈ 
ព្រតូវកំ្ណត់ និ្ង្យរៀបចំយ ើង្ យែើមប៊ីធាន្ទថា អនក្ាក់្
ព័ន្ធ អនក្ទទួលរង្ផលប ៉ះាល់ និ្ង្ភាគ៊ីណែលមាន្
ចំណាប់អារមមណ៍ ចូលរមួយពញយលញ និ្ង្សក្មម។
(មិន្បាន្ោក់្បញ្ជូ ល) 



រមួយៅក្ន ង្ែំយណើ រការនន្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច
ណែលាក់្ព័ន្ធ។ 

៣. អនក្ាក់្ព័ន្ធទំង្អស់ព្រតូវទទួលបាន្
ព័ត៌មាន្ចំាបាច់។ ការផតល់ព័ត៌មាន្ទំង្ យន្៉ះព្រតវូ
យក្ចិតតទ ក្ោក់្អំព៊ីភាសាណែលអាចយល់បាន្ 
និ្ង្វបបធម៌របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 

៤. ចំយណ៉ះែឹង្ខាង្ណផនក្បយចចក្យទស វទិោ
សាស្តសត និ្ង្ចំយណ៉ះែឹង្លក្ខណៈព្របនពណ៊ី នន្
សហគមន៍្មូលោឋ ន្ និ្ង្ជន្ជាតិយែើមភាគតិច 
ព្រតូវយក្ជាមូលោឋ ន្ក្ន ង្ការបយង្កើតគយព្រមាង្ 
ណផន្ការ សក្មមភាព និ្ង្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រម
ច។ 

៥. កិ្ចចែំយណើ រការនន្ការចូលរមួជាសាធារ
ណៈ ព្រតវូយក្ចិតតទ ក្ោក់្អំព៊ីតព្រមូវការ និ្ង្តនមា
របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 

៦. អនក្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតវូទទួលបាន្យពលយវលា
សមស្រសប និ្ង្ព្រតឹមព្រតវូ យែើមប៊ីយធវើការវាយតនមា 
និ្ង្យ្ាើយតបចំយា៉ះព័ត៌មាន្ទក់្ទង្នឹ្ង្
គយព្រមាង្យសនើស ំសក្មមភាព ណផន្ការ ឬយសចក្ត៊ី
សយព្រមចណាមួយ។ 

៣. ចំយណ៉ះែឹង្ខាង្ណផនក្បយចចក្យទស វទិោ
សាស្តសត និ្ង្ចំយណ៉ះែឹង្លក្ខណៈព្របនពណ៊ី នន្
សហគមន៍្មូលោឋ ន្ និ្ង្ជន្ជាតិយែើមភាគតិច 
ព្រតូវយក្ជាមូលោឋ ន្ក្ន ង្ការបយង្កើតគយព្រមាង្ 
ណផន្ការសក្មមភាព និ្ង្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច។ 

៤. កិ្ចចែំយណើ រការនន្ការចូលរមួជាសាធារ
ណៈ ព្រតវូយក្ចិតតទ ក្ោក់្អំព៊ីតព្រមូវការ និ្ង្តនមា
របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 

៥. អនក្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតវូទទួលបាន្យពលយវលា
សមស្រសប និ្ង្ព្រតឹមព្រតវូ យែើមប៊ីយធវើការវាយតនមា និ្ង្
យ្ាើយតបចំយា៉ះព័ត៌មាន្ទក់្ទង្នឹ្ង្គយព្រមាង្យសនើ
ស ំសក្មមភាព ណផន្ការ ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ
យ។ 

៦. ក្ព្រមិតនន្ការចូលរមួជាសាធារណៈ ព្រតូវ
ស្រសបតាមក្ព្រមិតនន្ការចាប់អារមមណ៍របស់អនក្
ាក់្ព័ន្ធ។ 

៧. ែំយណើ រការនន្ការចូលរមួជាសាធារណៈ 
ព្រតូវមាន្ភាពបត់ណបន្ និ្ង្អាចណក្សព្រមួលបាន្ 
យែើមប៊ីយ្ាើយតបយៅនឹ្ង្ការរពឹំង្ទ ក្ណែលសមយហត 
ផលរបស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 

៨. កិ្ចចែំយណើ រការនន្ការចូលរមួជាសាធារ
ណៈ ព្រតវូមាន្លក្ខណៈបត់ណបន្ និ្ង្អាចសព្រមប

២. អនក្ាក់្ព័ន្ធព្រតូវទទួលបាន្ការជូន្ែំណឹង្ និ្ង្
យពលយវលាព្រគប់ព្រោន់្ សព្រមាប់ចូលរមួយៅក្ន ង្ែំយណើ រ
ការនន្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមចណែលាក់្ព័ន្ធ។ 

៣. អនក្ាក់្ព័ន្ធទំង្អស់ព្រតូវទទួលបាន្ព័ត៌មាន្
ចំាបាច់។ ការផតល់ព័ត៌មាន្ទំង្ យន្៉ះព្រតូវយក្ចិតត
ទ ក្ោក់្អំព៊ីភាសាណែលអាចយល់បាន្ និ្ង្វបបធម៌
របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 

៤. ចំយណ៉ះែឹង្ខាង្ណផនក្បយចចក្យទស វទិោសាស្តសត 
និ្ង្ចំយណ៉ះែឹង្លក្ខណៈព្របនពណ៊ី នន្សហគមន៍្ មូល
ោឋ ន្ និ្ង្ជន្ជាតិយែើមភាគតិច ព្រតវូយក្ជាមូលោឋ ន្
ក្ន ង្ការបយង្កើតគយព្រមាង្ ណផន្ការ សក្មមភាព និ្ង្ការយធវើ
យសចក្ត៊ីសយព្រមច។ 

៥. កិ្ចចែំយណើ រការនន្ការចូលរមួជាសាធារណៈ 
ព្រតូវយក្ចិតតទ ក្ោក់្អំព៊ីតព្រមូវការ និ្ង្តនមារបស់អនក្
ាក់្ព័ន្ធ។ 

៦. អនក្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតវូទទួលបាន្យពលយវលាសម
ស្រសប និ្ង្ព្រតឹមព្រតូវ យែើមប៊ីយធវើការវាយតនមា និ្ង្យ្ាើយតប
ចំយា៉ះព័ត៌មាន្ទក់្ទង្នឹ្ង្គយព្រមាង្យសនើស ំសក្មមភាព 
ណផន្ការ ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួយ។ 

៧. ក្ព្រមិតនន្ការចូលរមួជាសាធារណៈ ព្រតូវស្រសប
តាមក្ព្រមិតនន្ការចាប់អារមមណ៍របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 



៧. ក្ព្រមិតនន្ការចូលរមួជាសាធារណៈ 
ព្រតូវស្រសបតាមក្ព្រមិតនន្ការចាប់អារមមណ៍របស់
អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 

៨. ដំពណើ រការនៃការចេូរួម្ជាសាធារណៈ ត្រតូវមាៃ
ភាេបតប់បៃ ៃិងអាចបកេត្រម្ួេបាៃ ពដើម្បីព្លើយតបពៅៃឹង
ការរេំឹងទុកបដេេម្ពេតផុេរបេ់អ្នកាក់េៃ័ធ។ 
(ចំណ ចយន្៉ះ គួរណតល បយចញ ការណែលបញ្ហជ ក់្
ថា មាន្ការបត់ណបន្យន្ទ៉ះ ហាក់្ែូចជា ព ំមាន្
ន័្យក្ន ង្ផាូវចាប់ ឬអាចយបើក្ឲ្យមាន្ការគិត និ្ង្
យធវើយផសង្យៅវញិ)។ 

៩. ព្រគប់មតិយោបល់របស់សាធារណជន្
ព្រតូវទទួលបាន្ការពិចារណាយៅក្ន ង្ែំយណើ រការ
នន្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច។ ការទទួលយក្ ឬ
បែិយសធចំយា៉ះមតិយោបល់ខាង្យលើយន្៉ះ ព្រតូវ
បញ្ហជ ក់្យហត ផលសមរមយ។ 

១០. រាល់ព័ត៌មាន្ និ្ង្លទធផលនន្កិ្ចច
ែំយណើ រការចូលរមួជាសាធារណៈ ព្រតូវ
ផសពវផាយជាសាធារណៈ ស្រសបយៅតាមក្ព្រមិត 
និ្ង្ការរពឹំង្ទ ក្របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ 

១១. រាល់គយព្រមាង្អភិវឌ្ឍ និ្ង្ណផន្ការវនិិ្
យោគបាន្ និ្ង្កំ្ព ង្អន្ វតត យោយព ំមាន្ការ
ចូលរមួជាសាធារណៈ ឬមិន្បាន្យពញយលញ 
ព្រតូវផ្ទអ ក្ជាបយណាត ៉ះអាសន្ន និ្ង្ព្រតវូយរៀបចំ

សព្រមួលបាន្ ស្រសបតាមការរពឹំង្ទ ក្របស់អនក្ាក់្
ព័ន្ធ។ 

៩. ព្រគប់មតិយោបល់របស់សាធារណជន្
ព្រតូវទទួលបាន្ការពិចារណាយៅក្ន ង្ែំយណើ រការនន្
ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច។ ការទទួលយក្ ឬ
បែិយសធចំយា៉ះមតិយោបល់ខាង្យលើយន្៉ះ ព្រតូវ
បញ្ហជ ក់្យហត ផលសមរមយ។ 

៨. ែំយណើ រការនន្ការចូលរមួជាសាធារណៈ ព្រតវូ
មាន្ភាពបត់ណបន្ និ្ង្អាចណក្សព្រមួលបាន្ យែើមប៊ី
យ្ាើយតបយៅនឹ្ង្ការរពឹំង្ទ ក្ណែលសមយហត ផល
របស់អនក្ាក់្ព័ន្ធ។ (ចំណ ចយន្៉ះ គួរណតល បយចញ ការ
ណែលបញ្ហជ ក់្ថា មាន្ការបត់ណបន្យន្ទ៉ះ ហាក់្ែូចជា ព ំ
មាន្ន័្យក្ន ង្ផាូវចាប់ ឬអាចយបើក្ឲ្យមាន្ការគិត និ្ង្
យធវើយផសង្យៅវញិ)។ 

៩. ព្រគប់មតិយោបល់របស់សាធារណជន្ព្រតូវ
ទទួលបាន្ការពិចារណាយៅក្ន ង្ែំយណើ រការនន្ការយធវើ
យសចក្ត៊ីសយព្រមច។ ការទទួលយក្ ឬបែិយសធចំយា៉ះ
មតិយោបល់ខាង្យលើយន្៉ះ ព្រតូវបញ្ហជ ក់្យហត ផលសមរ
មយ។ 

១០. រាល់ព័ត៌មាន្ និ្ង្លទធផលនន្កិ្ចចែំយណើ រការ
ចូលរមួជាសាធារណៈ ព្រតូវផសពវផាយជាសាធារណៈ 
ស្រសបយៅតាមក្ព្រមិត និ្ង្ការរពឹំង្ទ ក្របស់អនក្ាក់្
ព័ន្ធ។ 

១១. រាល់គយព្រមាង្អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ង្ណផន្ការវនិិ្យោគ
បាន្ និ្ង្កំ្ព ង្អន្ វតតន៍្ យោយព ំមាន្ការចូលរមួជា
សាធារណៈ ឬមិន្បាន្យពញយលញ ព្រតូវផ្ទអ ក្ជាបណ្
យតា៉ះអាសន្ន និ្ង្ព្រតូវយរៀបចំណផន្ការ និ្ង្អន្ វតតការ
ចូលរមួជាសាធារណៈឲ្យបាន្យពញយលញក្ន ង្រយៈ
យពល៦០នថ្ៃ បន្ទា ប់ព៊ីព្រក្មយន្៉ះចូលជាធរមាន្។ 



ណផន្ការ និ្ង្អន្ វតតការចូលរមួជាសាធារណៈឲ្យ
បាន្យពញយលញក្ន ង្រយៈយពល៦០នថ្ៃ បន្ទា ប់ព៊ី
ព្រក្មយន្៉ះចូលជាធរមាន្។ 

៦ មាព្រា ៣៣ កាតពវកិ្ចចក្ន ង្ការយបើក្បង្ហា ញ និ្ង្
ោក់្ព័ត៌មាន្ឲ្យសាធារណជន្អាចណសវង្រក្បាន្ 

ព្រគប់មាច ស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្
ាក់្ព័ន្ធ ព្រតូវយបើក្បង្ហា ញព័ត៌មាន្ ែូចមាន្ណចង្
ក្ន ង្មាព្រតា៣៥ នន្ព្រក្មយន្៉ះឲ្្យ បាន្ោ ង្យហាច
ណាស់ ៣០នថ្ៃនន្នថ្ៃយធវើការ យែើមប៊ីឲ្យ សាធារណ
ជន្អាចណសវង្រក្បាន្ ម ន្យពលយចញ៖ 

១…. 
២…. 

មាព្រា ៣៥ កាតពវកិ្ចចក្ន ង្ការយបើក្បង្ហា ញ និ្ង្
ោក់្ព័ត៌មាន្ឲ្យសាធារណជន្អាចណសវង្រក្បាន្ 

ព្រគប់មាច ស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្
ព័ន្ធ ព្រតវូយបើក្បង្ហា ញព័ត៌មាន្ ែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្
មាព្រតា៣៧ នន្ព្រក្មយន្៉ះឲ្យសាធារណជន្អាច
ណសវង្រក្បាន្ ម ន្យពលយចញ៖ 

១…. 
២…. 

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស ៊ីវលិ ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
មាព្រា ៣៣ កាតពវកិ្ចចក្ន ង្ការយបើក្បង្ហា ញ និ្ង្ោក់្
ព័ត៌មាន្ឲ្យសាធារណជន្អាចណសវង្រក្បាន្ 

ព្រគប់មាច ស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ 
ព្រតូវយបើក្បង្ហា ញព័ត៌មាន្ ែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្មាត្រា៣៥ នន្
ព្រក្មយន្៉ះឲ្យ បាន្ោ ង្យហាចណាស់ ៣០នថ្ៃនន្នថ្ៃយធវើ
ការ យែើមប៊ីឲ្យ សាធារណជន្អាចណសវង្រក្បាន្ ម ន្
យពលយចញ៖ 

១…. 
២…. 

៧ មាព្រា៣៥ ព័ត៌មាន្ាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្បរសិាថ ន្ និ្ង្
ធន្ធាន្ធមមជាតិមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
ពេនើេិចារណដាក់បញ្ចូ េេកខខណឌ ការងារេត្រមាបក់ចិច
ដំពណើ រការការវាយតនម្លពេតុប ៉ះាេប់រសិាា ៃ របាយការណ៍
វាយតនម្លពេតបុ ៉ះាេប់រសិាា ៃ ៃិងបផៃការត្ររបត់្ររងបរសិាា
ៃ 

១៣. រាល់ព័ត៌មាន្ាក់្ព័ន្ធយផសង្យទៀត 
កំ្ណត់យោយព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ទទួលបន្ា ក្បរសិាថ

មាព្រា៣៧ ព័ត៌មាន្ាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្បរសិាថ ន្ និ្ង្
ធន្ធាន្ធមមជាតិមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 

១៣. រាល់ព័ត៌មាន្ាក់្ព័ន្ធយផសង្យទៀត 
ណែលកំ្ណត់យោយព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ទទួលបន្ា ក្ប
រសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស ៊ីវលិ ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
មាត្រា៣៧ ព័ត៌មាន្ាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្
ធមមជាតិមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 

លក្ខខណឌ ការង្ហរសព្រមាប់កិ្ចចែំយណើ រការការ
វាយតនមាយហត ប ៉ះាល់បរសិាថ ន្ របាយការណ៍វាយ
តនមាយហត ប ៉ះាល់បរសិាថ ន្ និ្ង្ណផន្ការព្រគប់ព្រគង្ប
រសិាថ ន្។ 



ន្ ណែលមិន្សថិតក្ន ង្ព័ត៌មាន្សំង្ហត់ណែល
កំ្ណត់យោយព្រក្មយន្៉ះ។ 

៨ មាព្រា៣៨ ការផតល់ព័ត៌មាន្ជាសាធារណៈ 
ព្រគប់ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតូវផតល់

ព័ត៌មាន្ត្ររបទ់ត្រម្ងរ់ួម្ទងំកំណតត់្រា ឯកសារពបា៉ះេុម្ព
ផាយ េពម្លង កាបេត ឯកសារពអ្ឡិចត្រតៃូិក ជាសាធារ
ណៈ ៃូវរាេត់្របពេទេត័ម៌ាៃ ែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្មាព្រតា
៣៥ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។ 

មាព្រា៤០ ការផតល់ព័ត៌មាន្ជាសាធារណៈ 
ព្រគប់ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតូវផតល់

ព័ត៌មាន្ជាសាធារណៈែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្មាព្រតា
៣៧ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។ 

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស ៊ីវលិ ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
មាព្រា៤០ ការផតល់ព័ត៌មាន្ជាសាធារណៈ 
ព្រគប់ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតូវផតល់ព័ត៌មាន្ព្រគប់
ទព្រមង់្រមួទំង្កំ្ណត់ព្រតា ឯក្សារយបា៉ះព មពផាយ ស
យមាង្ កាណសត ឯក្សារយអ ិចព្រតនិូ្ក្ ជាសាធារណៈ 
នូ្វរាល់ព្របយភទព័ត៌មាន្ ែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្មាព្រតា៣៥ 
នន្ព្រក្មយន្៉ះ។ 

៩ មាព្រា៤៣ ព្របយភទព័ត៌មាន្ នន្បញ្ជ ៊ីព័ត៌មាន្ប
រសិាថ ន្ជាតិ 

បញ្ជ ៊ីព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ជាតិយន្៉ះ ព្រតូវោក់្
បញ្ចូ លនូ្វព័ត៌មាន្ទំង្អស់ណែលផតល់ឲ្យយោយ
ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្សមតថកិ្ចច ស្រសបតាមលក្ខខណឌ
តព្រមូវនន្ព្រក្មយន្៉ះ។ 

ព្របយភទព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្
ធមមជាតិ រមួមាន្ សថិតិ របាយការណ៍រ ៊ីក្ចយព្រមើន្ 
និ្ង្ថ្វកិា និ្ង្ព័ត៌មាន្ភូមសាស្តសតសត៊ីព៊ីបរសិាថ ន្ 
សាថ ន្ភាពនន្ព្របព័ន្ធយអកូ្ ូស ៊ី ជ៊ីវៈចព្រមុ៉ះ និ្ង្
ធន្ធាន្ធមមជាតិ សក្មមភាពអភិវឌ្ឍ និ្ង្សិទធិ

មាព្រា៤៤ ព្របយភទព័ត៌មាន្ នន្បញ្ជ ៊ីព័ត៌មាន្បរស្ិ
ថាន្ជាតិ 

បញ្ជ ៊ីព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ជាតិយន្៉ះ ព្រតូវោក់្
បញ្ចូ លនូ្វព័ត៌មាន្ទំង្អស់ណែលផតល់ឲ្យយោយ
ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្សមតថកិ្ចច ស្រសបតាមលក្ខខណឌ
តព្រមូវនន្ព្រក្មយន្៉ះ។ 

ព្របយភទព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមម
ជាតិ រមួមាន្ សថិតិ របាយការណ៍ និ្ង្ព័ត៌មាន្ភូម
សាស្តសតសត៊ីព៊ីបរសិាថ ន្ សាថ ន្ភាពនន្ព្របព័ន្ធយអកូ្ ូ
ស ៊ី ជ៊ីវៈចព្រមុ៉ះ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ សក្មមភាព
អភិវឌ្ឍ និ្ង្សិទធិកាន់្កាប់ែ៊ីធា៊ីរបស់សហគមន៍្
មូលោឋ ន្ ជន្ជាតិយែើមភាគតិច ជាអាទ៏។ 

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស ៊ីវលិ ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
មាព្រា៤៣ ព្របយភទព័ត៌មាន្ នន្បញ្ជ ៊ីព័ត៌មាន្បរសិាថ
ន្ជាតិ 

បញ្ជ ៊ីព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ជាតិយន្៉ះ ព្រតូវោក់្
បញ្ចូ លនូ្វព័ត៌មាន្ទំង្អស់ណែលផតល់ឲ្យយោយ
ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្សមតថកិ្ចច ស្រសបតាមលក្ខខណឌ តព្រមវូ
នន្ព្រក្មយន្៉ះ។ 

ព្របយភទព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ 
រមួមាន្ សថិតិ របាយការណ៍រ ៊ីក្ចយព្រមើន្ របាយការណ៍
ថ្វកិា និ្ង្ព័ត៌មាន្ភូមសាស្តសតសត៊ីព៊ីបរសិាថ ន្ សាថ ន្ភាព
នន្ព្របព័ន្ធយអកូ្ ូស ៊ី ជ៊ីវៈចព្រមុ៉ះ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ 



កាន់្កាប់ែ៊ីធា៊ីរបស់សហគមន៍្មូលោឋ ន្ ជន្ជាតិ
យែើមភាគតិច ជាអាទ៏។ 

សក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ង្សិទធិកាន់្កាប់ែ៊ីធា៊ីរបស់សហ
គមន៍្មូលោឋ ន្ ជន្ជាតិយែើមភាគតិច ជាអាទ៏។ 

១០ មាព្រា៥៣ ការយរៀបចំបញ្ជ ៊ីសវន្ក្មមបរសិាថ ន្
ថាន ក់្ជាតិ 

ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ទទួលបន្ា ក្បរសិាថ ន្ 
យោយសហការជាមួយព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ 
ព្រតូវយរៀបចំបញ្ជ ៊ីសវន្ក្មមបរសិាថ ន្ថាន ក់្ជាតិ និ្ង្
យធវើបចច បបន្នភាពជាព្របចំា យោយយធវើការយបា៉ះព មព
យរៀង្រាល់ឆ្ន ំ។ 

មាព្រា៥១ ការយរៀបចំបញ្ជ ៊ីសវន្ក្មមបរសិាថ ន្ថាន ក់្
ជាតិ 

ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ទទួលបន្ា ក្បរសិាថ ន្ 
យោយសហការជាមួយព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ 
ព្រតូវយរៀបចំបញ្ជ ៊ីសវន្ក្មមបរសិាថ ន្ថាន ក់្ជាតិ។ 

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស ៊ីវលិ ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
មាព្រា៥១ ការយរៀបចំបញ្ជ ៊ីសវន្ក្មមបរសិាថ ន្ថាន ក់្ជាតិ 

ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ទទួលបន្ា ក្បរសិាថ ន្ យោយ
សហការជាមួយព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតវូយរៀបចំ
បញ្ជ ៊ីសវន្ក្មមបរសិាថ ន្ថាន ក់្ជាតិ និ្ង្យធវើបចច បបន្នភាព
ជាព្របចំា យោយយធវើការយបា៉ះព មពយរៀង្រាល់ឆ្ន ំ។ 

១១ មាព្រា៥៩ ការកំ្ណត់អំព៊ីព័ត៌មាន្សមាៃ ត់ 
…………………………………………………… 
ព្របយភទព័ត៌មាន្សមាៃ ត់ន្៊ីមួយៗគួរបញ្ហជ ក់្ក្ន ង្
ជំពូក្យន្៉ះឲ្យបាន្ចាស់លាស់ យជៀសវាង្ការ
បក្ស្រសាយយផសង្ៗោន ។ 

មាព្រា៥៧ ការកំ្ណត់អំព៊ីព័ត៌មាន្សមាៃ ត់ 
ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ ព្រតូវសយព្រមចយល់

ព្រពម ឬបែិយសធយលើសំយណើ ស ំចាត់ទ ក្ព័ត៌មាន្
ណាមួយជាព័ត៌មាន្សមាៃ ត់ យោយព្រតូវបញ្ហជ ក់្
យហត ផលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ការយធវើយសចក្ត៊ី
សយព្រមចយន្៉ះ ព្រតូវោក់្ឲ្យសាធារណជន្អាចណសវង្
រក្បាន្។ 

ន្៊ីតិវធិ៊ី និ្ង្លក្ខណៈវនិិ្ចឆ័យសព្រមាប់ការ
កំ្ណត់ព័ត៌មាន្សមាៃ ត់ ព្រតវូកំ្ណត់យោយលិខិត
បទោឋ ន្គតិយ តតរបស់ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ។ 

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស ៊ីវលិ ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
យសនើស ំយរៀបរាប់ព៊ីព្របយភទព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ជាក់្លាក់្
ទំង្ឡាយណា ណែលព្រតូវបាន្ចាត់ទ ក្ថា ជាព័ត៌មាន្
សមាៃ ត់ យជៀសវាង្ការបក្ស្រសាយយផសង្ោន ។(រាយន្ទម
បយញ្ជ ើយ ម្ ៉ះព័ត៌មាន្សមាៃ ត់) 

១២ ណផនក្ទ៊ី៣ មជឈមណឌ លណផន្ទ៊ីបរសិាថ ន្ជាតិ 
យសនើបតូរយៅជា មជឈមណឌ លព័ត៌មាន្ភូមិសាស្តសតប
រសិាថ ន្ជាតិ 

ជំពូក្ទ៊ី៥ មជឈមណឌ លណផន្ទ៊ីបរសិាថ ន្ជាតិ និ្ង្
របាយការណ៍បរសិាថ ន្ជាតិ 

យសនើបតូរយៅជា មជឈមណឌ លព័ត៌មាន្ភូមិសាស្តសត បរសិាថ
ន្ជាតិ 



១៣ មាត្រា៤៧ ការទទួលខ សព្រតវូរបស់មជឈមណឌ ល
ណផន្ទ៊ីបរសិាថ ន្ជាតិ 

១… 
២. មាន្ម ខង្ហរក្ន ង្ការសព្រមិតសព្រមំាង្

សថិតិ ទិៃនៃយ័ម្េូដាា ៃបរសិាា ៃ ទិន្នន័្យភូមិសាស្តសត
ែូចជាការយព្របើព្របាស់ែ៊ី តំបៃក់ារធម្មជាត ិនត្រេព ើ ជី
វចត្រម្រ៉ះ និ្ង្ព័ត៌មាន្េមូ្ិសាស្តេតពផេងៗពទៀត ណផន្ទ៊ី 
ណែលផតល់ឲ្យយោយព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធែនទ
យទៀត យរៀបចំ និ្ង្រក្ាបញ្ជ ៊ីទិន្នន័្យ ព័ត៌មាន្ 
សព្រមាប់ទំន្ទក់្ទំន្ង្ និ្ង្ណបបបទសព្រមាប់ការ
យសនើស ំទិន្នន័្យ។ 

៣….. 
៤. ចង្ព្រក្ង្ និ្ង្បញ្ចូ លទិន្នន័្យមូលោឋ ន្ 

និ្ង្ភូមិសាស្តសតយផសង្ៗែូចជាការយព្របើព្របាស់ែ៊ី 
តំបៃក់ារារធម្មជាត ិនត្រេព ើ ជីវចត្រម្រ៉ះ និ្ង្របាយ
ការណ៍ាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្ការកំ្ណត់ណផន្ទ៊ីបរសិាថ ន្ 
និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ណែលយរៀបចំយោយព្រក្សួង្ 
សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធយៅក្ន ង្បញ្ជ ៊ីព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ជា
តិ។ 

៥. យរៀបចំសតង់្ោរន្ទន្ទសព្រមាប់ការ
ព្របមូល ការចូលរមួព្របមូលទិន្នន័្យ ការ
ព្រគប់ព្រគង្ ការវភិាគ និ្ង្ការណបង្ណចក្ ព័ត៌មាន្

មាត្រា៦៣ ការទទួលខ សព្រតវូរបស់មជឈមណឌ ល
ណផន្ទ៊ីបរសិាថ ន្ជាតិ 

១….. 
២. មាន្ម ខង្ហរក្ន ង្ការសព្រមិតសព្រមំាង្សថិ

តិ ទិន្នន័្យភូមិសាស្តសតែូចជាការយព្របើព្របាស់ែ៊ី និ្ង្
ព័ត៌មាន្ណផន្ទ៊ី ណែលផតល់ឲ្យយោយព្រក្សួង្ សាថ ប័
ន្ាក់្ព័ន្ធែនទយទៀត យរៀបចំ និ្ង្រក្ាបញ្ជ ៊ីទិន្នន័្យ 
ព័ត៌មាន្ សព្រមាប់ទំន្ទក់្ទំន្ង្ និ្ង្ណបបបទ
សព្រមាប់ការយសនើស ំទិន្នន័្យ។ 

៣….. 
៤. ចង្ព្រក្ង្ និ្ង្បញ្ចូ លទិន្នន័្យភូមិសាស្តសត

នន្ការយព្របើព្របាស់ែ៊ី និ្ង្របាយការណ៍ាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្
ការកំ្ណត់ណផន្ទ៊ីបរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ 
ណែលយរៀបចំយោយព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធយៅក្ន ង្
បញ្ជ ៊ីព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ជាតិ។ 

៥. យរៀបចំសតង់្ោរន្ទន្ទសព្រមាប់ការព្របមូល 
ការព្រគប់ព្រគង្ ការវភិាគ និ្ង្ការណបង្ណចក្ ព័ត៌មាន្
ភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើព្របាស់ែ៊ី។ 

៦…….. 
៧. កំ្ណត់ទិន្នន័្យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ

ព្របាស់ែ៊ី យោយមាន្ការធាន្ទគ ណភាព និ្ង្

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស ៊ីវលិ ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
មាត្រា៦៣ ការទទួលខ សព្រតវូរបស់មជឈមណឌ លណផន្ទ៊ី
បរសិាថ ន្ជាតិ 

១….. 
២. មាន្ម ខង្ហរក្ន ង្ការសព្រមិតសព្រមំាង្សថិតិ 

ទិន្នន័្យមូលោឋ ន្បរសិាថ ន្ ទិន្នន័្យភូមិសាស្តសតែូចជា
ការយព្របើព្របាស់ែ៊ី តំបន់្ការធមមជាតិ នព្រពយ ើ 
 ជវីចព្រមុ៉ះ និ្ង្ព័ត៌មាន្ ភូមិសាស្តសតយផសង្ៗយទៀត ណផន្ទ៊ី 
ណែលផតល់ឲ្យយោយព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធែនទយទៀត 
យរៀបចំ និ្ង្រក្ាបញ្ជ ៊ីទិន្នន័្យ ព័ត៌មាន្ សព្រមាប់ទំន្ទក់្
ទំន្ង្ និ្ង្ណបបបទសព្រមាប់ការយសនើស ំទិន្នន័្យ។ 

៣….. 
៤. ចង្ព្រក្ង្ និ្ង្បញ្ចូ លទិន្នន័្យមូលោឋ ន្ និ្ង្

ភូមិសាស្តសតយផសង្ៗែូចជា ការយព្របើព្របាស់ែ៊ី តំបន់្
ការារធមមជាតិ នព្រពយ ើ ជ៊ីវចព្រមុ៉ះ និ្ង្របាយការណ៍
ាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្ការកំ្ណត់ណផន្ទ៊ីបរសិាថ ន្ និ្ង្ធន្ធាន្
ធមមជាតិណែលយរៀបចំយោយព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ ាក់្ព័ន្ធ
យៅក្ន ង្បញ្ជ ៊ីព័ត៌មាន្បរសិាថ ន្ជាតិ។ 

៥. យរៀបចំសតង់្ោរន្ទន្ទសព្រមាប់ការព្របមូល 
ការចូលរមួព្របមូលទិន្នន័្យ ការព្រគប់ព្រគង្ ការវភិាគ 



ភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើព្របាស់ែ៊ី តំបន់្ការារធមម
ជាតិ នព្រពយ ើ ជ៊ីវចព្រមុ៉ះ។ 

៦…….. 
៧. កំ្ណត់ទិន្នន័្យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ

ព្របាស់ែ៊ី តំបៃក់ារារធម្មជាត ិនត្រេព ើ ជីវចត្រម្រ៉ះ យោយ
មាន្ការធាន្ទគ ណភាព និ្ង្យោយភាជ ប់មក្
ជាមួយនូ្វបណត ំ ទិន្នន័្យណែលមាន្ស្រសាប់។ 

៨. ព្របមូលទិន្នន័្យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ
ព្របាស់ែ៊ី តំបៃក់ារារធម្មជាត ិនត្រេព ើ ជីវចត្រម្រ៉ះ និ្ង្
ទិន្នន័្យាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្វស័ិយជាក់្លាក់្ណាមួយ។ 
ការព្របមូលយន្៉ះ មិន្ព្រតូវជាន់្ោន នឹ្ង្ព័ត៌មាន្ 
ឬទិន្នន័្យ ក្ន ង្ចំយណាមព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ន្ទន្ទ
យ ើយ។ 

៩. ចង្ព្រក្ង្ ក្ត់ព្រតា ទ ក្ោក់្ និ្ង្ណចក្
រណំលក្នូ្វព័ត៌មាន្ទិន្នន័្យមូលោឋ ន្ ព័ត៌មាន្ភូមិ
សាស្តសតអំព៊ីគយព្រមាង្អភិរក្សន្ទន្ទ គយព្រមាង្
អភិវឌ្ឍន៍្ន្ទន្ទក្ន ង្ព្រព៉ះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា 
ណែលមាន្កិ្ចចសន្ោការារបរសិាថ ន្ ការវាយ
តនមាបឋមបរសិាថ ន្ និ្ង្ការវាយតនមាបរសិាថ ន្
យពញយលញ។ 

យោយភាជ ប់មក្ជាមួយនូ្វបណត ំ ទិន្នន័្យណែលមាន្
ស្រសាប់។ 

៨. ព្របមូលទិន្នន័្យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ
ព្របាស់ែ៊ី និ្ង្ទិន្នន័្យាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្វស័ិយជាក់្លាក់្
ណាមួយ។ ការព្របមូលយន្៉ះ មិន្ព្រតវូជាន់្ោន នឹ្ង្
ព័ត៌មាន្ ឬទិន្នន័្យ ក្ន ង្ចំយណាមព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្
ន្ទន្ទយ ើយ។ 

និ្ង្ការណបង្ណចក្ ព័ត៌មាន្ភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើព្របាស់
ែ៊ី តំបន់្ការារធមមជាតិ នព្រពយ ើ ជ៊ីវចព្រមុ៉ះ។ 

៦…….. 
៧. កំ្ណត់ទិន្នន័្យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ

ព្របាស់ែ៊ី តំបន់្ការារធមមជាតិ នព្រពយ ើ ជ៊ីវចព្រមុ៉ះ 
យោយមាន្ការធាន្ទគ ណភាព និ្ង្យោយភាជ ប់មក្
ជាមួយនូ្វបណត ំ ទិន្នន័្យណែលមាន្ស្រសាប់។ 

៨. ព្របមូលទិន្នន័្យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើព្របាស់
ែ៊ី តំបន់្ការារធមមជាតិ នព្រពយ ើ ជ៊ីវចព្រមុ៉ះ និ្ង្
ទិន្នន័្យាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្វស័ិយជាក់្លាក់្ណាមួយ។ ការ
ព្របមូលយន្៉ះ មិន្ព្រតូវជាន់្ោន នឹ្ង្ព័ត៌មាន្ ឬទិន្នន័្យ 
ក្ន ង្ចំយណាមព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ន្ទន្ទយ ើយ។ 
៩. ចង្ព្រក្ង្ ក្ត់ព្រតា ទ ក្ោក់្ និ្ង្ណចក្រណំលក្នូ្វ
ព័ត៌មាន្ទិន្នន័្យមូលោឋ ន្ ព័ត៌មាន្ភូមិសាស្តសតអំព៊ី
គយព្រមាង្អភិរក្សន្ទន្ទ គយព្រមាង្អភិវឌ្ឍន៍្ន្ទន្ទក្ន ង្ព្រព៉ះ
រាជាណាចព្រក្ក្មព ជា ណែលមាន្កិ្ចចសន្ោការារប
រសិាថ ន្ ការវាយតនមាបឋមបរសិាថ ន្ និ្ង្ការវាយតនមាប
រសិាថ ន្យពញយលញ។ 

 មតិយោបល់បណន្ថម៖ 
មាត្រា៥៩ លក្ខខណឌ ក្ន ង្ការបែិយសធសំយណើ យោយព្រក្សួង្បរសិាថ ន្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ 



ព្រក្សួង្ សាថ ប័ន្ាក់្ព័ន្ធ មាន្សិទធិបែិយសធការយសនើស ំព័ត៌មាន្ ក្ន ង្ក្រណ៊ី  ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
១….. 
២. េំពណើ េុមំ្ិៃមាៃបញ្ជា ក់ពេតុផេត្រតមឹ្ត្រតូវ។ (រួរែក្យចញយោយសារវារតឹតបិតលទធភាពទទួលបាន្ព័ត៌មាន្របស់សាធារណជន្។) 

មាត្រា៦០ លក្ខខណឌ ក្ន ង្ការបែិយសធសំយណើ យោយមាច ស់គយព្រមាង្ 
មាច ស់គយព្រមាង្អាចបែិយសធការយសនើស ំបង្ហា ញព័ត៌មាន្ យោយរបូវន្តប គគល ឬន្៊ីតិប គគល ក្ន ង្លក្ខខណឌ ែូចខាង្យព្រកាម៖ 
១….. 
២. សំយណើ ស ំមិន្មាន្បញ្ហជ ក់្យហត ផលព្រតឹមព្រតូវ។ គួរែក្យចញយោយសារវារតឹតបិតលទធភាពទទួលបាន្ព័ត៌មាន្របស់សាធារណជន្។ 

 



មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមស ៊ីវិល 
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរិស្ថាៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាតិ នៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពុជា 

ព្របធាៃបទ ៖ ព្របរ័ៃធតបំៃ់ការារធមមជាតិ ៃិង្ ការព្ររប់ព្ររង្ ការការារ ៃិង្ការអភិរក្្សសតវនព្ររ 

លរ 
 

មតយិោបល់/សំណូមពររបស់សង្គមស ៊ីវលិ  
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១០ 

គន្ថ៊ី/មាតកិា/ជពូំក្នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ 
មតយិោបល់/សំណូមពរ/ក្ណំណណព្របថ្ម៊ី  

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ 
១ យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ី៖ការក្ណំតត់ំបន្ស់ព្រមាប់

សក្មមភាពាណិជជក្មម] ន្ិង្ណចង្លំអិតអំព៊ី
យោលការណ៍ ន្ងិ្លក្ខណៈវនិ្ចិឆយ័នន្ការក្ណំត ់
 

មាព្រា ៣១៤៖  ការក្ំណតត់បំន្ ់សព្រមាប់
សក្មមភាពាណិជជក្មម 
 

គរួបណន្ថមយសចក្ត៊ីលំអតិអពំ៊ីយោលការណ៍ ន្ងិ្លក្ខណៈវនិ្ចិឆ័
យនន្ការក្ណំតត់បំន្ស់ព្រមាបស់ក្មមភាពាណិជជក្មមដូច
បាន្យរៀបរាបក់្ន ង្ក្ថាខណឌ ខាង្យព្រកាម៖ 
[យៅយពលណដលមាន្ការបំយពលលក្ខណៈវនិ្ិចឆយ័ដូចមាន្
ណចង្ខាង្យលើ ស្ថថ បន័្ទទួលខ សព្រតូវគួរមាន្ការបយង្កើតអន្ 
តំបន្ថ់្ម៊ីយដើមប ៊ីបញ្ចូ លតំបន្ស់ព្រមាបស់ក្មមភាពាណិជជក្មម 
ដូចជា តំបន្យ់ទសចរណ៍ តំបន្អ់ភវិឌ្ឍក្សិក្មមរបស់សហ
គម ឬតបំន្យ់សេង្យទៀតាមការចបំាច។់ 
 
យព្រកាយមាន្បយង្កើតអន្ តបំន្យ់ន្េះ ស្ថថ បន័្ទទួលខ សព្រតូវគួរ
ចូលរមួយរៀបចំសក្មមភាពាណិជជក្មមទងំ្អស់យ េះ។ 
ចំណូលណដលមាន្ទទួលព៊ីសក្មមភាពាណិជជក្មមអស់
យ េះគួរណតដាក្ចូ់លយៅក្ន ង្គណន្៊ីសព្រមាបក់ារព្រគបព់្រគង្
ដូចណដលបាន្ណចង្ក្ន ង្គន្ថ៊ីទ៊ី៨ ជំពូក្ទ៊ី២នន្ព្រក្មយន្េះ 
យហើយន្ឹង្ព្រតូវបាន្ចតណ់ចង្យព្របើព្របាស់សព្រមាបប់យព្រមើសល
ព្របយោជន្ស៍ហគមន្ម៍ូលដាា ន្សថិតក្ន ង្ព្របពន័្ធតំបន្់
ការារធមមជាតិ។ 
 



ដំយណើ រការយន្េះការយរៀបចអំន្ តបំន្ស់ក្មមភាពាណិជជក្មម 
ន្ិង្ដំយណើ រលំអិតនន្ការយរៀបចសំក្មមភាពទងំ្អស់យន្េះគួរ
មាន្ការយបើក្ទូលាយសព្រមាបស់្ថធារណជន្ចូលរមួសតល់
យោបល់ព្រសបាមយោលការណ៍ការចូលរមួជាស្ថធារ
ណៈណដលបាន្ណចង្ក្ន ង្គន្ថ៊ីទ៊ី១ ជំពូក្២ ន្ិង្៣នន្ព្រក្ម
យន្េះ។] 

២ យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ី៖ព្រគបព់្រគង្រយបៀង្ជ៊ីវៈចព្រមរេះ 

  មាព្រា ៣២៤: ការព្រគបព់្រគង្ព្របពន័្ធតំបន្ក់ារារធមម
ជាតិព្របពន័្ធតំបន្ក់ារារធមមជាតិព្រតូវទទួលបាន្
សិទធព្រគបព់្រគង្រមួ ព្រសបាមបទបញតិត ដូចមាន្
ណចង្ក្ន ង្ព្រក្មយន្េះ ។ តំបន្ព់្រគបព់្រគង្រមួោន ណដលព្រតូវ
បាន្បយង្កើតយ ើង្យៅក្ន ង្ណសនក្ណាមយួនន្ព្របពន័្ធ
ការារធមមជាតិព្រតូវព្រគង្ព្រគង្ាមបទបបញ្ញតតិដូច
មាន្ណចង្ក្ន ង្ព្រក្មយន្េះ 
 

យសនើបណន្ថមលក្ខខ័ណឌ ដូចខាង្យព្រកាម៖ 
[ព្របពន័្ធតំបន្ក់ារារធមមជាតិ ន្ិង្តំបន្ក់ារារធមមជាតិ
ណដលបាន្ដាក្ប់ញ្ចូ លយព្រកាមការព្រគបព់្រគង្រមួគួរមាន្ការ
យលើក្ណលង្ចំយាេះតបំន្ណ់ដលមាន្ស្ថរៈសំខាន្ស់ព្រមាបជ់៊ី
វៈចព្រមរេះសក្ល។ តំបន្ណ់ដលគួរមាន្ការមាន្ការដក្យចញ
ព៊ីការព្រគបព់្រគង្រមួគឺជាតំបន្ណ់ដលមាន្តំបន្ជ់៊ីវៈចព្រមរេះខ ស
ោន ព៊ីតំបន្យ់សេង្យទៀង្ណដលបាន្បញ្ចូលយៅក្ន ង្ការ
ព្រគបព់្រគង្រមួ។ តបំន្ណ់ដលដក្យចញព៊ីតំបន្ព់្រគបព់្រគង្រមួគួរ
តំបន្ឱ់្យមាន្ព្រតឹម១០ភាគរយនន្តំបន្ព់្រគបព់្រគង្រមួរបស់
ព្របពន័្ធតបំន្ក់ារារ។] 
 

៣ 

 

មាព្រា៣២៦៖ ការបន្តស ពលភាព 
សហគមន្ត៍បំន្ក់ារារធមមជាតិ សហគមន្ន៍ព្រព
យ ើ សហគមន្យ៍ន្ស្ថទ តំបន្ទ់ទួលស្ថគ ល់ាម
ព្របនពណ៊ី  ន្ិង្សហគមន្ម៍ូលដាា ន្ដនទយទៀតណដល
មាន្ព្រស្ថប ់យៅយពលព្រក្មយន្េះចូលជាធរមាន្ ព្រតូវ
បន្តស ពលភាព សិទធ ការទទលួខ សព្រតូវ ន្ងិ្
កាតពវក្ិចចទងំ្អស់ ព្រសបចាប ់យលើក្ណលង្ណតរហូត
ដល់យពលណដលសហគមន្ន៍្៊ីមយួៗអាចព្រតូវបាន្

យសនើស ំឱ្យដូរ៖ 
[យលើក្ណលង្ណតរហូតដល់យពលណដលសហគមន្ន៍្៊ីមយួ
បាន្សយព្រមចចតិតយដាយសមព្រគច័ិតតយដើមប ៊ីបយង្កើត ឫណព្រប
កាា យយៅជាតំបន្ព់្រគបព់្រគង្រមួ] 
 



បញ្ចូលយៅក្ន ង្ ឫណព្របកាា យយៅជាតំបន្ព់្រគបព់្រគង្រមួ
ោន  ដូចមាន្ណចង្យៅក្ន ង្ព្រក្មយន្េះ។ 

៤ យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ី៖ការហាមឃាតច់ំយាេះ
សក្មមភាពយន្ស្ថទ 

 

មាព្រា ៣៣៣៖  ការហាមឃាតច់ំយាេះសក្មមភាព
យន្ស្ថទ 
ការយន្ស្ថទយៅក្ន ង្តបំន្ស់នូលនន្តំបន្ក់ារារធមម
ជាតិព្រតូវបាន្ហាមឃាត…់……………..យដើមប ៊ីធា 
ថាមនិ្មាន្សលប េះាល់អវជិជមាន្ណាមយួយៅជ ំ
វញិតំបន្យ់ េះ។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 
 

៧ យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ី៖ការព្របមលូជរ័យ ើ  មាព្រា ៣៣៦ ការព្របមូលសលជរ័យ ើ 
ការព្របមូលសលជរ័យ ើ យៅក្ន ង្ព្របពន័្ធតំបន្់

ការារធមមជាតិ....................................ក្ត់
ព្រាទ ក្ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរយដាយមាន្មូល
យហត ព្រតឹមព្រតូវ។ 

យសនើ៖ ការយព្របើព្របាស់ជាលក្ខណៈព្រគួស្ថរគរួព្រតូវបាន្
អន្ ញ្ញញ ត  និ្ង្មាន្ណចង្ក្ន ង្ចាបជ់ាក្ល់ាក្។់  

៨ មាព្រា ៣៨៣ យោលបំណង្ 
សហគមន្មូ៍លដាា ន្ និ្ង្ជន្ជាតិយដើមភាគ

តិច.......................ព្រសបាមបទបញ្ញតតិ ដូច
មាន្ណចង្ក្ន ង្ព្រក្មយន្េះ។ 

អាចទទលួយក្បាន្ 

៩ មាព្រា…ការយព្របើព្របាស់អ ស ន្ងិ្ធយងូ្យដាយច៊ីរ
ភាព 
ព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្មាន្សមតថក្ចិចទទួលបន្ទ ក្
ព្រគបព់្រគង្នព្រពយ ើ ព្រតូវយលើក្ក្មពស់សលិតក្មម ន្ិង្
ការយព្របើព្របាស់អ ស ធយងូ្យដាយច៊ីរភាព ។ 
ព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្មាន្សមតថក្ចិចទទួលបន្ទ ក្
ព្រគបព់្រគង្នព្រពយ ើ យដាយសហការជាមយួសហ

មាព្រា ៣៨៤ សិទធយព្របើព្របាស់ជាលក្ខណៈព្របនពណ៊ី   អាចទទួលយក្បាន្  



គមន្ម៍ូលដាា ន្ ជន្ជាតិយដើមភាគតិច ន្ងិ្នដគូ
បយចចក្យទស ព្រតូវយរៀបចំវញិ្ញញ បន្បព្រតព្រគបព់្រគង្
សហព្រោសសលិតអ ស ធយងូ្ ន្ិង្លិខិតបទដាា ន្
គតិយ តតសដ៊ីព៊ីការយរៀបចំយន្តការសព្រមាបក់ារយចញ
លិខិតបញ្ញជ ក្ ់ន្ងិ្យព្រគឿង្យលើក្ទឹក្ចិតតណសនក្ហិរញ្ញ
វតថ  ន្ិង្ស្ថរយពើពន្ធ ដល់សលិតក្រអ សធយងូ្យដាយ
ច៊ីរភាពណដលទទួលបាន្លិខតិអន្ ញ្ញញ ត ។ 

១០ ARTICLE 365 PERMIT 

REQUIREMENT AND PROHIBITION 

The introduction of any Alien Wild Species 

into the natural environment outside of the 

Natural Protected Area System shall require 

a permit from the ministry or institution 

responsible for environment. 

 

The introduction of any Alien Wild Species 

inside any area of the Natural Protected Area 

System shall be prohibited 

មាព្រា៤៨០ ការយធវើាណិជជក្មមក្ន ង្ព្រសរក្  
ព្រតូវហាមឃាតរ់ាល់ការយធវើាណិជជក្មមក្ន ង្ព្រសរក្យៅ
យលើព្របយភទសតវនព្រព.......................ដូចមាន្ណចង្
ក្ន ង្បទ 
 

យសនើ៖ ព្រតូវដាក្យ់ទសទណឌ ទងំ្អនក្បរយិភាគស្ថចស់តវសង្
ណដរ។ យដាយយោង្ាម ព្របយភទសតវណដលមាន្ណចង្ក្ន ង្ចំ
ណាតថ់ាន ក្ ់ឬអន្ សញ្ញញ សត៊ីព៊ីាណិជជក្មមអន្តរជាតិយលើព៊ី
ព្របយភទសតវ ន្ិង្រ ក្ខជាតិនព្រពណដលក្ំព ង្រង្យ់ព្រោេះថាន ក្ ់
(CITES) ក្ន ង្ព្របយទសក្មព ជា។  

១១ CHAPTER 5: HUNTING, 

COLLECTING, AND TRADE 

 

ARTICLE 366 NON-ISSUANCE OF 

PERMITS 

The ministry or institution responsible for 

environment shall not issue permits under 

this Title without sufficient scientific 

information to determine the impact of an 

activity on the conservation status of the 

wild species, except for permits granted 

strictly for scientific purposes. 

មាព្រា ៤៧២ លិខិតអន្ ញ្ញតតបិរបាញ់សតវនព្រព  
ការបរបាញ់សតវនព្រពដូចបាន្ក្ណំតយ់ៅក្ន ង្បញ្ជ ៊ីចំ
ណាតថ់ាន ក្ទ់៊ី៣ ...........................ន្ិង្តំបន្់
ព្រគបព់្រគង្រមួោន  នន្ព្របពន័្ធតំបន្ក់ារារធន្ធាន្ធមម
ជាតិ។   

អាចទទួលយក្បាន្ 

១២ មាព្រា…ការមនិ្យចញលិខិតអន្ ញ្ញញ ត 
ព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្ទទួលបន្ទ ក្បរសិ្ថថ ន្ មនិ្ព្រតូវយចញ

លិខិតអន្ ញ្ញញ តយព្រកាមមាតិកាយន្េះក្ន ង្ក្រណ៊ី ណដល

មាព្រា៣៨០  សក្មមភាពាក្ព់ន័្ធ មាន្លក្ខណៈទូយៅយព្រចើន្យពក្ អាចប េះាល់សលវបិាក្
យពលអ គត។ 



មនិ្មាន្ពត័ម៌ាន្ណសនក្វទិាស្ថស្រសតបញ្ញជ ក្ព់្រគប់
ព្រោន្យ់ដើមប ៊ីក្ណំតព់៊ីសលប េះាល់នន្សក្មមភាព
យៅយលើស្ថថ ន្ភាពអភរិក្េនន្ព្របយភទសតវ រ ក្ខជាតិ
នព្រពយ េះ យលើក្ណលង្ណតការអន្ ញ្ញញ តយ េះ យធវើយ ើង្
សព្រមាបណ់តយោលបណំង្ព្រស្ថវព្រជាវណសនក្វទិា
ស្ថស្រសតប  យណាណ េះ ។ 

របូវន្តប គគល ឬ ន្៊ីតិប គគលណដលយសនើឲ្យយធវើ
សក្មមភាពណាមយួខាង្យព្រកាមក្ន ង្តបំន្ន់ព្រពយ ើ
ណដលព្រគបព់្រគង្.............ណដលមាន្សមតថក្ចិច៖ 

១. សលិតសលណដលបាន្ព៊ី....... 
២....... 
......... 
១២........... 

យសនើ៖ គួរអន្ ញ្ញញ តអាចយធវើយ ើង្សព្រមាបណ់តយោលបណំង្
ព្រស្ថវព្រជាវណសនក្វទិាស្ថស្រសតប  យណាណ េះ។  
 
 
 
 
 

១៣ មាព្រា… វសិ្ថលភាពនន្ណសន្ការព្រគបព់្រគង្ 
ណសន្ការព្រគបព់្រគង្ព្រតូវបយង្កើតយ ើង្សព្រមាបរ់ាល់
សក្មមភាពាណិជជក្មមទងំ្អស់ណដលយធវើយទប ើង្ 
ចំយាេះនព្រពយ ើណដលព្រគបព់្រគង្យដាយន្ិរន្តរភាព
ន្៊ីមយួៗ ន្ងិ្ព្រតូវសមាមាព្រតយៅន្ឹង្ទំហំ អាងំ្តង្់
ស ៊ីយត ន្ិង្ហាន្ភិយ័សក្មមភាពាណិជជក្មមទងំ្
យ េះ ។ ណសន្ការព្រគបព់្រគង្ព្រតូវអន្ វតត ន្ិង្យធវើ
បចច បបន្នភាពជាយទៀង្ទតយ់ដាយណសែក្យលើពត័ម៌ាន្
អយង្កតាមដាន្យដើមប ៊ីយលើក្ក្មពស់ការព្រគបព់្រគង្
ណដលអាចសព្រមប 
បាន្ ។  
 

មាព្រា ៣៨៥ វសិ្ថលភាពនន្ណសន្ការព្រគបព់្រគង្ 
ណសន្ការព្រគបព់្រគង្...................................យ ើ
យដាយន្ិរន្តរភាព។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 

១៤ មាព្រា… ការយចញលិខិតអន្ ញ្ញញ តបរបាញ់ 
រាល់ទព្រមង្ណ់បបបទនន្ការយសនើស ំ វញិ្ញញ បន្បព័្រតឯក្
ភាព ន្ិង្លិខតិអន្ ញ្ញញ តបរបាញ់ ព្រតូវសថិតយៅ
យព្រកាមការព្រគបព់្រគង្របស់ព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្ទទួល
បន្ទ ក្វស័ិយបរសិ្ថថ ន្ ។  

មាព្រា ៤៧៥ ការយចញលិខតិអន្ ញ្ញញ ត 
ព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្ទទួលបន្ទ ក្បរសិ្ថថ ន្. 

......ទទួលបន្ទ ក្បរសិ្ថថ ន្ ន្ិង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 
 



ការអន្ ញ្ញញ ត ការដក្ហូតលិខតិ
អន្ ញ្ញញ ត ឬបដិយសធចំយាេះលិខិតអន្ ញ្ញញ ត 
ឬលក្ខខណឌ  ណដលក្ំណត ់ព្រតូវយធវើយ ើង្ព្រសបាម
ការយល់យ ើញថាសមរមយរបស់ យក្មន្ទ៊ី
ទទួលបន្ទ ក្វស័ិយបរសិ្ថថ ន្យខតត  គណៈក្មមការ
ព្រគបព់្រគង្រមួោន  ឬ យក្រយបៀង្អភរិក្េជ៊ីវៈចព្រមរេះ 
ន្ិង្តំបន្ក់ារារធមមជាតិណដលបាន្ក្ំណត ់ឬ
បយង្កើតយដាយថាន ក្ជ់ាតិ ន្ងិ្ថាន ក្យ់ព្រកាមជាតិ យដាយ
ណសែក្យលើលក្ខខណឌ តព្រមូវដូចតយៅ៖  
ក្-រាល់លិខិតអន្ ញ្ញញ ត ព្រតវូយចញយដាយមាន្តមាា
ភាព ។  
ខ-មយួព្រគួស្ថរអាចទទួលបាន្លិខិតអន្ ញ្ញញ តណត
មយួប  យណាណ េះ ។  
គ-មនិ្ព្រតូវមាន្ការយចញលិខិតអន្ ញ្ញញ តសព្រមាប់
ជន្ទងំ្ឡាយណាណដលមាន្ាក្ព់ន័្ធន្ងឹ្ការបរ
បាញ់ខ សចាបណ់ដលមាន្រយៈយពល ៥ (ឆ្ន )ំ ជា
អតិបរមិា ឬមាន្ការដក្ហូតលិខិតអន្ ញ្ញញ ត ៣ 
(ប៊ី) ដង្ ដូចបាន្ក្ំណតក់្ន ង្មាព្រា ៤៣០ នន្
ព្រក្មយន្េះ  ។  
 -មនិ្ព្រតូវមាន្ការយចញលិខតិអន្ ញ្ញញ តសព្រមាប់
ជន្ទងំ្ឡាយណាណដល យក្មន្ទ៊ីរទទួលបន្ទ ក្
វស័ិយបរសិ្ថថ ន្យខតត  គណៈក្មមការព្រគបព់្រគង្រមួោន  
ឬ យក្រយបៀង្អភរិក្េជ៊ីវៈចព្រមរេះ ន្ងិ្តបំន្ក់ារារ
ធមមជាតិណដលបាន្ក្ណំត ់ឬបយង្កើតយដាយថាន ក្់
ជាតិ ន្ិង្ថាន ក្យ់ព្រកាមជាតិ មាន្យហត សលបង្ហា ញ 



ឬយជឿថា ធាា បម់ាន្ាក្ព់ន័្ធយៅន្ឹង្ការបបាញ់ក្ន ង្
យោលយៅអាជ៊ីវក្មម ន្ិង្អាជ៊ីវក្មមសតវនព្រពមនិ្
ព្រសបចាបយ់ ើយ ។  
ង្-ហាមមនិ្ឲ្យមាន្ការយសទរលិខិតអន្ ញ្ញញ តប
បាញ់ព៊ីប គគលមាន ក្យ់ៅប គគលឯយទៀតយ េះយ ើយ 
។  

១៥ យសនើបណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ីអំព៊ីការហាមឃាត ់
 ហាមឃាតម់និ្ឲ្យមាន្ ការបយង្កើតក្សិដាា ន្
ចិញ្ច ឹមសតវនព្រព ឬទ៊ីាងំ្បង្ហក តពូ់ជសតវនព្រពដនទ
យទៀត យដាយោម ន្ការអន្ ញ្ញញ តព៊ីព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្
ទទួលបន្ទ ក្វស័ិយបរសិ្ថថ ន្យ ើយ ។  
ហាមមនិ្ឲ្យមាន្ ការចិញ្ច ឹម រក្ាទ ក្ បង្ហក តពូ់ជ 
សត ក្ទ ក្ ឬណថ្ទ ំសតវនព្រពណាមយួ ក្ន ង្ក្សិដាា ន្
សតវនព្រព ឬទ៊ីាងំ្បង្ហខ ងំ្សតវនព្រពដនទក្ន ង្ចមាា យ 
២០ (នមៃ) គ៊ី ូណម ព្រត ព៊ីរយបៀង្អភរិក្េជ៊ីវៈចព្រមរេះ 
តំបន្ក់ារារធមមជាតិ ណដលក្ណំត ់ឬបយង្កើត
យដាយថាន ក្ជ់ាតិ ន្ងិ្ថាន ក្យ់ព្រកាមជាតិ យ េះយ ើយ 
។  
ហាមមនិ្ឲ្យដាក្ប់ញ្ចូ លសតវនព្រពណដលចបប់ាន្ព៊ី
នព្រពចូលយៅក្ន ង្ក្សិដាា ន្ចិញ្ច ឹមសតវនព្រពយ េះ
យ ើយ ។  ក្សិដាា ន្ចិញ្ច ឹមសតវនព្រព ព្រតូវទទួល 
ន្ិង្ទិញសតវនព្រពព៊ីក្សិដាា ន្ដនទយទៀតណដលមាន្
វញិ្ញញ បន្បព្រតឯក្ភាពណដលមាន្ស ពលភាពណត
ប  យណាណ េះ ។ 

មាព្រា ៥១១ សក្មមភាពហាមឃាតណ់ដលប េះាល់
ដល់ទ៊ីជព្រមក្............ការគំរាមក្ំណហង្ 

សក្មមភាពបសំាិចបំផ្លា ញ.............ជំពូក្ទ៊ី៤ 
នន្មាព្រាយន្េះ។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 

១៦ មាព្រា ៥១២ សក្មមភាពហាមឃាតច់ំយាេះរ ក្ខជាតិ
..........ជំពូក្ទ៊ី៤ នន្មាព្រាយន្េះ។ 

អាចទទួលយក្បាន្ 



១៧ បណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ី៖ ការលក្ដូ់រសតវនព្រពចិញ្ច ឹម ន្ិង្
សលិតសលសតវនព្រព 

មាព្រា ៥១៦  ការលក្ស់តវនព្រពចិញ្ច ឹម ន្ងិ្
សលិតសលសតវនព្រព 

អាចទទួលយក្បាន្ 

១៨ មតិយោបល់បណន្ថម (យបើមាន្) ៖  
មាព្រា ៣១១ ការក្ំណតត់ំបន្ព់្រគបព់្រគង្  

 ចំណ ចទ៊ី៤ តំបន្ស់ហគមន្ ៍៖ មនិ្គួរចតប់ញ្ចូ លដ៊ីលំយៅដាា ន្ វាលណព្រស វាលចមាក រ ឬចមាក រវលិជ ំ ដ៊ីអារក្េ ដ៊ីក្បស់ព ន្ិង្ដ៊ីបំរ ង្ទ ក្ជាតំបន្ស់ហគមន្៍
យ ើយ អន្ យលាមាម ចាបត់បំន្ក់ារារធមមជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៨ (ការសតល់បណ័ណ ក្មមសិទធដ៊ីធា៊ី ន្ិង្សតល់ការអន្ ញ្ញញ តិឱ្យយព្របើព្របាស់ដ៊ីគួរមាន្ការយល់ព្រពមជាម ន្ព៊ី
ព្រក្សួង្បរសិ្ថថ ន្ព្រសបាមចាបដ់៊ីធា៊ី។) 

មាព្រា ៣៨១ ន្ងិ្ មាព្រា៣៨២ គួរពិយព្រោេះយោបល់ ជាស្ថធារណៈមនិ្គួរពយិព្រោេះយោបល់ណតជាមយួភាគ៊ីាក្ព់ន័្ធ មនិ្ព្រគបព់្រោន្យ់ទ។ 
មាព្រា៣៨៩ សូមណចង្អព្រាណបង្ណចក្ឱ្យចាស់លាស់ យដាយក្ំណត៥់០% នន្តនមាសរ បសព្រមាបស់ហគមន្។៍ 
មាព្រា៤១១ ដល់ មាព្រា៤១៣ យោបល់សូមពិចរណា ព៊ីការទញយក្អន្ សលនព្រពយ ើ មក្បំយរ ើក្ព្រមតិជ៊ីវភាពព្របចនំថ្ា ការហាមដាចខ់ាតន្ឹវាង្ប េះាល់ ក្សិក្រតូច
ាច( ឧ.យដើមអង្ហគ ស៊ីល យដើមអរគ៊ីយដ យដើមព្របង្…់) គួរក្ំណត ់ទំហំ បរមិាណជាក្ល់ាក្ ់ក្ន ង្ការហាមឃាត។់ 
 

យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ីៈ សក្មមភាពហាមឃាតយ់ៅក្ន ង្តំបន្ន់ន្តំបន្ក់ារារធមមជាតិ 

 តំបន្ស់នូល– ហាមឃាតច់ំយាេះសក្មមភាពាណិជជក្មមព្រគបព់្របយភទមាន្ជាអាទិ៍ការរ ក្រក្ណរ   ការបូមយព្រចេះ ន្ងិ្ការទញយក្ខាច ់ការសលិក្អគគិសន្៊ី ព្របពន័្ធ
បញ្ជូ ន្ ឫណចក្ចយអគគិសន្៊ី ការយព្របើមា ស ៊ីន្ដឹក្ជញ្ជូ ន្ ដណំាកំ្សិក្មម វារ ៊ីវបបក្មមព្រគបព់្របយភទ យហដាា រច សមពន័្ធព្រគបព់្រគង្ធន្ធាន្ទឹក្ រមួព្របពន័្ធធារាស្ថស្រសត 
ន្ិង្ទំន្បទ់ឹក្ព្រគបព់្របយភទ ការយព្របើព្របាស់យដើមប ៊ីចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ ន្ិង្ជាលក្ខណៈព្របនពណ៊ី  ឫការចញិ្ច ឹមសតវ ការកាបយ់ ើ ការបរបាញ់ ន្ិង្ការយព្របើព្របាស់សមាៃ រៈ ឫ
អ ទ ក្ព់្រគបព់្របយភទណដលប េះាល់ ឫសំលាបស់តវ។  

 តំបន្អ់ភរិក្េ-ហាមឃាតច់ំយាេះការរ ក្រក្ណរ   ការបមូយព្រចេះ ន្ិង្ការទញយក្ខាច ់ការសលិតអគគិសន្៊ី ព្របពន័្ធបញ្ជូ ន្ ឫណចក្ចយអគគិសន្៊ី ការយព្របើមា ស ៊ីន្ដឹក្
ជញ្ជូ ន្ដំណាកំ្សិក្មមវារ ៊ីវបបក្មមព្រគបព់្របយភទ យហដាា រច សមពន័្ធព្រគបព់្រគង្ធន្ធាន្ទកឹ្រមួមាន្ព្របពន័្ធធារាស្ថស្រសត ន្ងិ្ទំន្បទ់ឹក្ព្រគបព់្របយភទ ការយព្របើព្របាស់យដើមប ៊ី
ចិញ្ច ឹមជិវតិ ន្ិង្ជាលក្ខណៈព្របនពណ៊ី  ឫការចិញ្ច ឹមសតវ ន្ិង្ព្រគបស់ក្មមភាពាណិជជក្មមទងំ្អស់ យលើក្ណលង្ណតយទសចរណ៍ធមមជាតិណដលមាន្សលប េះាល់
តិចតួចប  យណាណ េះ។  

 



មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវិល 

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរសិ្ថា ៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាត ិនៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា 

ព្របធាៃបទ៖ ការវាយតនមៃបរសិ្ថា ៃជាយ ទធស្ថស្តសត  

លរ 
 

មតយិោបល់/សំណូមពររបស់សង្គមស ៊ីវលិ 
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១០ 

គន្ថ៊ី/មាតកិា/ជពូំក្ 
មតយិោបល់/សំណូមពរ/ក្ណំណណព្របថ្ម៊ី  

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ 
១ មាព្រា៦៤ ព្រក្បខណ័ឌ នន្ការវាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ជា

យ ទធស្ថស្តសត 
 
យោលន្យោបាយ ណែន្ការ ន្ិង្ក្មមវធិ៊ីនានា 
ណែលបាន្យរៀបចំយ ើង្យោយព្រក្សួង្ ស្ថថ បន្ម័ាន្
សមតថក្ិចច ព្រតូវយធវើការវាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ទធ
ស្ថស្តសត ព្រសបាមបទបញ្ញតតិនន្ព្រក្ម ម ន្ 
បញ្ជូលយៅរាជរោា ភបិាលសយព្រមច។ 

មាព្រា៦៩ ព្រក្បខណ័ឌ នន្ការវាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ 
 
រាល់ការយរៀបចំយោលន្យោបាយ ណែន្ការ ន្ិង្ក្មម
វធិ៊ីរបស់រោា ភបិាល ចបំាចព់្រតូវោក្ប់ញ្ជូ លការវាយ
តនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត។ 

យសនើ៖ ឱ្យរក្ាាមពព្រាង្ទ៊ី១០ 

២ មាព្រា៦៥  វសិ្ថលភាព មាព្រា៧១  វសិ្ថលភាពនន្ការវាយ 
តនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត…។ (ក្ន ង្ជពូំក្ទ៊ី២ ន្៊ីតិ
វធិ៊ីនន្ការវាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត) 

យសនើ៖ គួរណតបតូរមាព្រាយន្េះយៅយព្រកាមជំពូក្១ នន្បទបញ្ញតតិទូយៅ
បនាា បព់៊ីមាព្រា៦៩។ 

៣ មាព្រា៦៩ ន្៊ីតិវធិ៊ី....... មាព្រា៧៣ ន្៊ីតិវធិ៊ី.................... 
១. ....... 
៤............វាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត។ 
 

យសនើ៖ ោក្ប់ណន្ថមនូ្វន្៊ីតវិធិ៊ីលមអតិ (គួរណចក្បណន្ថមនូ្វន្៊ីតិវ ៊ីធ៊ីលមអតិ
នន្ការវាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត យៅក្ន ង្ន្៊ីតិវធិ៊ីោចយ់ោយ
ណ ក្យែើមប៊ីណណនាឱំ្យបាន្ចាស់)។ 

៤ មាព្រា៧០ សមតថក្ិចច 
ព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្...................ជាយ ទធស្ថស្តសត។ 

មាព្រា៧៥ សមតថក្ិចច 
ព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្...................ជាយ ទធស្ថស្តសត។ 

ទទួលយក្បាន្ 



៥ ជពូំក្ទ៊ី៣ (មាព្រា៧៤, ៧៥ ន្ិង្ ៧៦) មាព្រា៧៦ ការចូលរមួព៊ីសំណាក្ស់្តសត៊ី 
ន្ិង្ជន្ាយរង្យព្រោេះ 

អាចទទួលយក្បាន្ 
យសនើ៖ ការក្ំណតម់ាព្រាយោង្យៅ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈក្ន ង្
ការវាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត (ខ ស មនិ្ណមន្មាព្រា៧៣
យទ ែូចយន្េះសូមបតូរយៅមាព្រា៧៤នន្ព្រក្មយន្េះ)។  

៦ មាព្រា៧៧ ការអន្ វតតនូ្វរបាយការណ៍វាយតនមៃប
រសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត ក្ន ង្ជពូំក្៤ 

មាព្រា៧៨ ការអន្ វតតនូ្វរបាយការណ៍វាយតនមៃប
រសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត  

ព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្............................... យោយច៊ីរ
ភាព។ 

ព្របយភទគយព្រមាង្...........................ក្ន ង្ការអន្ វ
តត។ 

ព្របយភទគយព្រមាង្ណែលសថិតក្ន ង្យព្រៅវសិ្ថលភាពនន្
របាយការណ៍វាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត ព្រតូវ
បន្តយរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមៃយេត ប េះាល់ប
រសិ្ថថ ន្ ែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្មាតកិាទ៊ី២ សត៊ីព៊ីការវាយ
តនមៃយេត ប េះាល់បរសិ្ថថ ន្នន្ព្រក្មយន្េះ។ 

មាព្រា៧៨ ជាទូយៅព្រគបគ់យព្រមាង្យសនើស ំព្រតូវមាន្ការវាយតនមៃប
រសិ្ថថ ន្ យេើយការយធវើការវាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ព្រទស្ថស្តសតយែើមប៊ី
ពិន្ិតយយមើលយលើែលប េះាល់ជាបណត ំ នន្បណាត គយព្រមាង្អភវិឌ្ឍ
ន្។៍ ែូចែូយចនេះមាន្មាព្រា៧៨ គួរណចង្ែូចខាង្យព្រកាម៖ 

ព្រក្សួង្ ស្ថថ បន័្............................................. យោយច៊ីរភា
ព។ 

ព្របយភទគយព្រមាង្..............................................ក្ន ង្ការអន្ វ
តត។ 

ព្របយភទគយព្រមាង្ណែលសថិតយៅក្ន ង្ឬ យព្រៅវសិ្ថលភាពនន្របាយ
ការណ៍វាយតនមៃបរសិ្ថថ ន្ជាយ ទធស្ថស្តសត ព្រតូវបន្តយរៀបចំរបាយ
ការណ៍វាយតនមៃយេត ប េះាល់បរសិ្ថថ ន្ ែូចមាន្ណចង្ក្ន ង្មាតិកា
ទ៊ី២ សត៊ីព៊ីការវាយតនមៃយេត ប េះាល់បរសិ្ថថ ន្នន្ព្រក្មយន្េះ។ 
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