មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ិល
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃ «ព្រក្មបរ ិស្ថាៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាតិ
នៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា»

ក្នុងនាមអងគការសងគមសុ៊ី វល
ិ

យ

ង
ុំ អស់គ្នន
ើ ខ្ុុំទង

មានយសចក្តរ៊ី ក្រា
៊ី

សម្រមាប់វឌ្ឍនភាពននយសចក្ត៊ីម្រាងម្រក្មបរសា
ិ ា ន និងធនធានធមមជាតិ ដែលម្របក្បយោ

និងការចូ លរួមែ៏ផុលផុសព៊ីសាធារណៈជន

និងអនក្ាក្់ពន
័ ។
ធ

នង
ុំ
ិ សារទរជាខ្លង
ភាពយពញយលញ

វឌ្ឍនភាពននយសចក្ត៊ីម្រាងចុ ងយម្រកា

(ទ៊ី១១) ននម្រក្មបរសា
ិ ា ន និងធនធានធមមជាតិ កាន់ដតមានភាពលអម្របយសើរ ក្៏យម្រាោះដតភាពែឹក្នាុំនិង

សុ ចន
ឆ័ ៈទ ែ៏មុោះមុតរបស់ថ្ននក្់ែឹក្នាុំននម្រក្សួ ងបរសា
ិ ា ន ជាពិយសយោ

ននម្រក្ុមយមធាវវ៊ី សណ
ិ ុ។
យ

ការខិតខុំម្របឹងដម្របងអស់ព៊ីសមតាភាព

ង
ុំ អស់គ្នន ក្៏បានចូ លរួមយ៉ាងសក្មម សុំ យៅជម្រមុញឱ្យមានម្រក្មបរសា
ើ ខ្ុុំទង
ិ ា ន និងធនធាន

តបយៅនឹងសាានភាពសងគម នង
ិ បរសា
ិ ា ន ននម្រពោះរាជាណាចម្រក្ក្មពុជាយ ង
ើ ។ ែុំយណើរ
ការពិនិតយយលើយសចក្ត៊ីម្រាងយលើក្ទ៊ី១១យនោះ យ ង
ួ មាន៖
ើ ខ្ុុំបានយធវើយ ើងមាន ៣ែុំណាក្់កាលធុំរម

ធមមជាតយិ នោះ យ្លើ
១.

ការពិនិតយនិងផតល់យយបល់តាមវស័
ិ

/ដផនក្ យោ

អនក្ជុំនាញការឯក្រាជយ យលខ្ធិការោាន

យវទិកាននអងគការមន
ិ
ិក្ និង
ិ ដមនរោាភបា
ិ ល សត៊ីព៊ីក្មពុជា និងអងគការសងគមសុ៊ី វលដែលជាសមាជ
នែគូាក្់ពន
័ ។
ធ

២.

ការពយិ ម្រគ្នោះយយបល់ជាមួ

តុំណាងសហគមន៍ បណា
ត ញអងគការសងគមសុ៊ី វល
័ ធ
ិ នង
ិ នែគូាក្់ពន

យៅនងៃ១៧-១៨ ដខឧសភា ឆ្ន២
ុំ ០១៨។

ការពិនិតយយផទៀងផ្ទទត់ បូក្សរុប និងសុំ យយគព៊ីអនក្ជុំនាញឯក្រាជយ និងការពិនិតយយោ

៣.

ម្រក្ុម

តូចៗននបណា
ត ញមុននឹងោក្់ជូនម្រក្សួ ងបរសា
ិ ា ន។

យទោះប៊ីមន
ិ មានការពិយម្រគ្នោះយយបល់ជាសាធារណៈបនតយទៀតក្៏ពិតមាន យ

ង
ើ ខ្ុុំសូមយគ្នរពផតល់

ជាសុំ ណូមពរចុំបាច់បដនាមយទៀតយលើយសចក្តម្រ៊ី ាងទ៊ី១១ ែល់ម្រក្សួ ងបរសា
ិ ា ន យែើមបយ៊ី ធវើការពច
ិ រណា នង
ិ

ោក្់បញ្ចូ លយៅក្នុងម្រក្មបរសា
ច យិ ម្រគ្នោះយយបល់អនតរម្រក្សួ ង នាយពល
ិ ា ន នង
ិ ធនធានធមមជាតិ ក្៏ែូចជាក្ិចព

ខ្ងមុខយនោះ ។

ទុំងយនោះជាយសចក្ត៊ីសយងេបរួមនូវចុំណុច ដែលគួរពិចរណា និងមតិយយបល់ លមអត
ិ តាមមាម្រតា

ន៊ីមួ ៗ និងមានភាាប់ជូនឯក្សារតាមដផនក្/វស័
ិ

។

មតិយយបល់ និងការដក្សម្រមួលសងកតធ
់ ៃនយ់ លើ (១) យគ្នលការណ៍ ការ

យសរ ៊ី នង
៌ នម្រគប់ម្រជុងយម្រជា
ិ បនាទប់ពទ
៊ី ទួលបានព័តមា

វា
រា

តនមលបរសា
ិ ា នជា

ល់ម្រពមជាមុន យោ

(FPIC) (២) ការចូលរួមជាសាធារណៈ (៣) ការ

ុទធសាស្រសត (៤)ការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ នង
ិ ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័

យម្រគ្នោះមហនត

(៥) តុំបន់ការារធមមជាតិ (៦) ការម្រគប់ម្រគងរួមគ្នន នង
ិ (៧) មតិយយបល់ យផេងៗ។ ការវា

តនមល

ជារួមចុំយាោះ ការោក្់បញ្ចូ លមតិយយបល់របស់អងគការសងគមសុ៊ី វលក្ន
ិ
ុ ងយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១១ គឺមានែូច
ខ្ងយម្រកាម៖
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១. គោលការណ៍ ការយល់ព្រមជាមុន គោយគេរី និងបន្ទាប់រីទទួលបានរ័ត៌មានព្រប់ព្រុងគព្ជាយ
(FPIC)៖ គឺមានការដក្ដម្រប នង
៦០% យបយើ ម្របៀប
ិ
ិ បញ្ចូ លមតយិ យបល់របស់សងគមសុ៊ី វលម្របមាណ

-

យធៀបនឹងសុំ ណូមពររបស់ អងគការសងគមសុ៊ី វលយល
ិ
ើ យសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០។

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

-

មាព្ា ១២៦ និង១២៧ ព្តូវបានលុបគោល គហើយមិនទាន់បង្ហាញរីគហតុ្ល និងរនាយល់ឱាយបាន
ចាាេ់លាេ់គៅគ

ុំ ូក្)។
ើយ (៤៨និង ៤៧ ការចូលរួមជាសាធារណៈ ទុំពរ័ ៥ជព

មតិយយបល់បដនាមគឺ សូ មបញ្ចូ ល ទុំងជនជាតិយែើមភាគតិច និងជនជាតិដខមរ ដែលរងផលប៉ាោះាល់

ផ្ទទល់និងម្របយយល យែើមបទ
៌ នព៊ីគយម្រមាងអភវិ ឌ្ឍន៍។ យសនើឱ្យផតល់យពលយវលាម្រគប់ម្រគ្នន់
៊ី ទួលបានព័តមា

សម្រមាប់សហគមន៍យធវកា
័ ន
ធ ឹងសិទិស
ធ ងគម វបបធម៌ នង
ើ រសយម្រមចចត
ិ ត ម្រពមទុំងបដនាមាក្់ពន
ិ យសែាក្ច
ិ ច
យែើមបប
៊ី យញ្ច ៀស ឬកាត់បនា

ជាអបបបរមានូ វការគុំរាមក្ុំដហង ការយបាក្បយឆឆត ឬការបងេិតបងេុំព៊ី

ការផ្ទលស់បូ រទ
ដ ល
ត ល
៊ី ុំ យៅងម៊ី ក្រណ៊ីដែលតម្រមូវឱ្យមានការផ្ទលស់បូ រទ
៊ី ុំ យៅងម៊ីយោ
ធាល

ឧសម័នពុ ល តុំបន់អសនតិសុខ តុំបន់មានយម្រគ្នោះមហនតរា

មន
ិ សម័ម្រគចត
ិ ត ការយលច

ធៃនធ
់ ៃរ ជាយែើម។

២. ការចូលរួមជាសាធារណៈ៖ មានការដក្ដម្រប នង
ម្របមាណ
ិ
ិ បញ្ចូ លមតយិ យបល់របស់សងគមសុ៊ី វល
១៨% យបើយម្របៀបយធៀបនឹងសុំ ណូមពររបស់ អងគការសងគមសុ៊ី វលយល
ិ
ើ យសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០។
មតិយយបល់បដនាមសុំ ខ្ន់យនាោះគឺ

ន៊ីមួ

ៗ

គឺតម្រមូវឱ្យយធវើរបា

ចុំយាោះការចូលរួមក្នុងក្ិចែ
ច ុំយណើរការរបស់គយម្រមាងអភវិ ឌ្ឍន៍
េ ក្េរយផ្ើរយៅជូនអាជា្ធរមូលោានយែើមបធា
ល័ក្អ
៊ី នាព៊ី

ការណ៍ជាលា

ការចូលរួមែឹងឮព៊ីផលប៉ាោះាល់ ក្៏ែូចជាផលចុំយណញដែលបានព៊ីគយម្រមាង ជាពិយសស គឺម្រតូវធានា
ថ្នមានព័តមា
៌ នម្រគប់ម្រជុងយម្រជា

ផលប៉ាោះាល់យោ

ផ្ទទល់ក្៊ីត ឬយោ

ល់មតយិ យបល់ម្របក្បយោ

នង
ិ មានការផតល់ឱ្កាសឱ្យសមាជិក្សហគមន៍ ដែលទទួលរង

ម្របយយលក្តបា
៊ី នចូ លរួមយពញយលញក្នុងការសដមតងមតិ នង
ិ ផត

តមាលភាពនិងគណយន

យភាព។

យសនើឱ្យបញ្ចូ លចុំណុចមួ

រាល់គយម្រមាងអភវិ ឌ្ឍន៍ និងដផនការវន
ិ ិយយគបាននិងក្ុំពុងអនុវតត យោ

យទៀត

គឺ

ពុុំមានការចូ លរួមជាសា

ធារណៈ ឬមន
ត ោះអាសនន និងម្រតូវយរៀបចុំដផនការនិងអនុវតតន៍ ការ
ិ បានយពញយលញម្រតូវផ្ទអក្ជាបយណា
ចូលរួមជាសាធារណៈឱ្យបានយពញយលញក្នុងរ

ៈយពល៦០នងៃ បនាទប់ព៊ីម្រក្មយនោះចូ លជាធរមាន។

៣. ការវាយតនមលបរិសាថានជាយុទធសាស្រេត ៖ គមា
ឺ នការដក្ដម្រប នង
ិ បញ្ចូ លមតយិ យបល់របស់អងគការ
សងគមសុ៊ី វល
ិ ម្របមាណ ៣៣% ែូចជាក្នុងមាម្រតា៧៥ នង
ិ មាម្រតា៧៦ ននយសចក្ត៊ីម្រាងចាប់ទ១
៊ី ១
យបើយម្របៀបយធៀបនឹងសុំ ណូមពររបស់អងគការសងគមសុ៊ី វលយល
ិ
ើ យសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០។

មតិយយបល់

សុំ ខ្ន់ដែលម្រតូវពិចរណា គឺម្រតូវធានាថ្នមានការចូលរួមព៊ីសាធារណជន និងម្រក្ុមម្របឹក្ាឯក្រាជយ

និងម្រគប់ភាគ៊ីាក្់ពន
័ ក្
ធ ុ ងការវា
ន

តនមលបរសា
ិ ា នជា
2
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ុទធសាស្រសត

យហើ

ការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ

ការគត
ិ គូរព៊ី យ

វា

នឌ្័រ ស្រសត៊ី ក្ុមារ ជនពិការ ចស់ជរា គួរដតបានោក្់បញ្ចូ លយធវកា
ិ
ើ រវភាគក្ន
ុ ងការ

តនមលបរសា
ិ ា នជា

ុទធសាស្រសត។

-

លុំ ហូរ (លុំ ោប់លុំយោ

) ននមាម្រតាមន
ិ ទន់ម្រតឹមម្រតូវ ឧ. មាម្រតា៧៣ គួរោក្់មុនមាម្រតា៧២។

-

យសនើឱ្យបដនាមមាម្រតាដចងព៊ីយគ្នលបុំណងននការវា

-

យតង
ិ
ើ វកាននការវា

តនមលបរសា
ិ ា នជា

ុទធសាស្រសតយោ

ម្របភពណា?
៤.

តនមលបរសា
ិ ា នជា

ុទសា
ធ ស្រសត

ម្រក្សួ ងទទួលបនទុក្អាទភា
ិ ពបានមក្ព៊ី

ការប្ព្បព្បួលអាកាេធាតុ និងការព្រប់ព្រងហានិភ័យគព្ោោះមហនតរាយ ៖ គឺមានការដក្ដម្រប នង
ិ

បញ្ចូ លមតិយយបល់របស់ សងគមសុ៊ី វលម្របមាណ
៥៥%។ ទក្់ទងនឹង ការព្រប់ព្រងហានិភ័យ
ិ
គព្ោោះមហនតរាយ ចាប់ម្រគប់ម្រគងហានិភ័

Framework)

យម្រគ្នោះមហនតរា

យគ្នលការណ៍យសនោ

គួរោក្់បញ្ចូ លបដនាមក្នុងយសចក្តម្រ៊ី ាងម្រក្ម ជាពយិ សសគឺ ការធានាថ្នមានក្ញ្ច ប់

ងវកា
ងវកាជាត
ិ សម្រមាប់ការអនុវតត CCA & DRR ដែលជាការវភាជន៍
ិ
ិ
ិោច់យោ
ម្របាស់យលើការងារម្រគប់ម្រគង នង
ិ ការយ្លើ

ជុំនួ
៥.

ព៊ីខ្ងយម្រៅយែើមបរ៊ី ម
ួ បញ្ចូ លជាមួ

តបហានិភ័

យម្រគ្នោះមហនតរា

យោ

ងវកាអភ
វិ ឌ្ឍន៍ឃុុំ/សងាកត់។
ិ

ដ

ក្ យែម
ើ បយ៊ី ម្របើ

មន
ិ ចុំបាច់ម្រតូវរង់ចុំ

តំបន់ការារ្មមជាតិ ៖ គឺមានការដក្ដម្រប និងបញ្ចូ លមតិយយបល់របស់សងគមសុ៊ី វលជាង៥០%។
ិ

យទោះយ៉ាងណាក្៏យោ
ជា៖

-

(Sendai

ម្រក្ុមពិភាក្ាបានពិនិតយយឃើញមានការដក្លមអចុំយាោះមាម្រតាមួ ចុំនួនែូច

មាព្ា ៣១១ ការក្ុំណត់តុំបន់ម្រគប់ម្រគង ចុំណុចទ៊ី៤ តុំបន់សហគមន៍ (Community Zone) ក្នុង
ុំ ែ៊ី
ចុំណុចទ៊ី៤ តុំបន់សហគមន៍ យសនើសុុំោក្់បញ្ចូ លែ៊ីលុំយៅោាន វាលដម្រស វាលចមាករ ឬចមាករវលជុ
ិ
អារក្េ ែ៊ីក្ប់សព និងែ៊ីបម្រមុងទុក្ មន
ិ ម្រតូវចត់ចូលជាតុំបន់សហគមន៍យ
ើ

អនុយលាមតាម ចាប់

តុំបន់ការារធមមជាតិ ឆ្ន២
ុំ ០០៨។

-

មាព្ា៣៨១ និង មាព្ា៣៨២ គួរពិយម្រគ្នោះយយបល់ ជាសាធារណៈមន
ិ គួរពិយម្រគ្នោះយយបល់ ជាមួ
ដតភាគា
័ យធ ទ យម្រាោះមន
ិ ម្រគប់ម្រគ្នន់។
៊ី ក្់ពន

-

មាព្ា៣៨៩ សូ មដចងមាម្រតាដបងដចក្ឱ្យចាស់លាស់ យោ

ក្ុំណត់៥០% ននតនមលសរុបសម្រមាប់

សហគមន៍។

-

មាព្ា៤១១ ដល់ មាព្ា៤១៣ យយបល់សូមពិចរណា ព៊ីការទញ

ក្អនុផលនម្រពយ

ើ មក្បយម្រមើ

ក្ម្រមត
ិ ជ៊ីវភាពម្របចុំនងៃ ការហាមោច់ខ្តការយធវើឱ្យប៉ាោះាល់ែល់ក្សិក្រតូចតាច (ឧ.យែើមអងាគស៊ីល
យែើមអរគយ៊ី ែ យែើមម្របង់…) គួរក្ុំណត់ទុំហុំ នង
លាក្់ ក្នុងការហាមឃាត់។
ិ បរមាណជាក្់
ិ
៦.

ការព្រប់ព្រងរួមោនា ៖ គមា
ិ ម្របមាណ
ឺ នការដក្ដម្រប នង
ិ បញ្ចូ លមតយិ យបល់របស់ អងគការសងគមសុ៊ី វល
៨០% យោ

សយងកតយឃើញថ្ន រវាងយសចក្ត៊ីម្រាងទ៊ី១០ និង ទ៊ី១១ គឺមានភាពខុសគ្ននយម្រចើន។
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េំណូមររបប្នែម៖
-

មាម្រតា៣៤០ ក្នុងក្ុំដណទ១
៊ី ១ បដនាមខលម
ឹ សារលមអត
ិ ជាងមុន។

-

សូ មឱ្យែក្ឃាល “ែប
៊ី ម្រមុងទុក្របស់ជនជាតយិ ែម
ើ ភាគតិច ឬែជា
៊ី លក្េណៈម្របនពណ៊ីែនទយទៀត”
យម្រាោះែ៊ីយនោះ គជា
ឺ ែ៊ីឯក្ជនរបស់សហគមន៍ជនជាតយិ ែើមភាគតច
ិ ។

-

គបបយ៊ី ធវកា
ួ បញ្ចូ ល សហគមន៍ និងអងគការ
ើ រដក្លុំ អបដនាមយទៀត ចុំយាោះសាាប័នមានសមតាក្ិចរច ម

សងគមសុ៊ី វល
ិ ដែលបានចូ លរួមម្រគប់ម្រគងធនធានធមមជាតិ។
៧. មតិគោបល់គ្ាេងៗ៖

-

ជាទូយៅយៅដតមានក្ុំហុសអក្េរាវរុិ ទធ ឃាលយឃាលង ជាពយិ សសសូ មពន
ិ ិតយដក្សម្រមួលឃាល លបោះឱ្យ
មានលក្េណៈនិងដបបបទជាភាសាដខមរផលូវការ (វធានចាប់
) ជាជាងយម្របើម្របាស់ទម្រមង់អង់យគលស
ិ

ដបបអសក្មមយលើម្របធានបទ។
-

ចុំយាោះការចូលរួមជាសាធារណៈ

គឺតម្រមូវឱ្យមានការចូលរួមទុំងសហគមន៍ជនជាតិយែើមភាគ

តិច និងសហគមន៍រងផលប៉ាោះាល់យោ

ផ្ទទល់ និងយោ

ម្រគប់ែុំណាក្់កាលននការអនុវតតគយម្រមាងរួមមាន

(១)

ម្របយយល យហើ

មានការចូ លរួម

ែុំណាក្់កាលសិក្ាម្រសាវម្រជាវបឋម

(២) ែុំណាក្់កាលយរៀបចុំគយម្រមាង (៣) ែុំណាក្់កាលអនុវតតន៍ និង (៤) ែុំណាក្់កាលបញ្ច ប់
គយម្រមាង។

-

ចុំយាោះការម្រគប់ម្រគងរួមគ្ននយលើធនធានធមមជាតិ
វសាលភាព
ិ

នង
ច ក្់ពន
័ ក្
ធ ុ ងការយធវ
ន
កា
ិ ដែនសមតាក្ច
ិ នច នសាាប័នមានសមតាក្ច
ិ ា
ើ ររួមគ្នន

យជៀសវាងការជាន់តួនាទ៊ីរវាងសាាប័នមួ
សិទឱ្
ិធ យសហគមន៍ចូលរួមជាមួ

យៅសាាប័នមួ

អងគការសងគមសុ៊ី វល
ិ

ម្រគប់ម្រគងធនធានធមមជាតិម្របក្បយោ
-

គឺម្រតូវយធវើការដក្លមអទក្់ទងនឹងការក្ុំណត់
យែម
ើ ប ៊ី

យទៀត។ ជាងយនោះយៅយទៀត ម្រតូវផតល់
នង
ិ សាាប័នរាជរោាភបា
ិ លយែើមបយ៊ី ធវកា
ើ រ

ច៊ីរភាព។

យសនើសុុំឱ្យមានការពិចរណាបដនាម ក្នុងយសចក្ត៊ីម្រាងបនាទប់ទក្់ទងនឹងការចត់វធានការ
និង
ិ
នតការនានា ក្នុងការម្រគប់ម្រគង និងការអនុវតតការយម្របើម្របាស់សារធាតុ គ៊ីមក្
៊ី សិក្មម ដែលបុំពុល
ែល់ែ៊ី នង
ិ ទឹក្។

-

យសនើសុុំឱ្យមានការបញ្ចូ លធនធានជលផល
ម្រាងម្រក្មបរសា
ិ ាន
កាន់ដតម្របយសើរយ

និងការម្រគបម្រគងធនធានជលផលយៅក្នុងយសចក្ត៊ី

និងធនធានធមមជាតិយែើមបជា
ួ
៊ី ផលម្របយយជន៍រម

ក្នុងការធានាែល់ភាព

ើងនូវការម្រគប់ម្រគងបរសា
ិ ា ន ទឹក្ និងធនធានធមមជាតិយៅក្នុងម្រពោះរាជាណាចម្រក្

ក្មពុជាទុំងយពលបចចុបបនន និងយពលអនាគត។
(ចុំយាោះមតយិ យបល់ លុំអិត សូ មពន
ិ ដែលមាន
ិ ត
ិ យក្នុងតារាងមតយិ យបល់របស់ អងគការសងគមសុ៊ី វល
ភាាប់ជូនជាមួ

)
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មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ិល
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរ ិស្ថាៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាតិ នៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា
ព្របធាៃបទ៖ ការប្ព្របព្របួលអាកាសធាត ៃិង្ ការកាត់បៃាយហាៃិភយ
័ យព្ររះមហៃតរាយ
លរ

ំ ូក
គន្ថ/ី មាតកា
ិ /ជព

មតលិ ោែល់/សំណូមពរ/កំណណណរែថ្មី លលលី សចកតរី ាងទ១
ី ១

មាត្រាទី ១៥៣.............ស្នើ្ុំ

មាត្រាទី ១៥៩. _ ការស្ាើយរប

បញ្ូច លពាក្យ សៅត្ររង់ ឃ្លាដែល
បញ្ជក្់ពីដែគូរពាក្់ព័ន្ឋ ទុំងអ្់ រួម

ការដត្របត្របួលោកា្ធារ

ោចទទួ លយក្បាន្ (បតូរសៅមាត្រា១៥៩ ន្ិ ង ១៨៨)

ទុំងវ ិ្័យឯក្ជន្ សោយសារពួក្

មាត្រាទី ១៨៨. _ការសលើក្ក្មព្់

គារ់ គឺជាក្ុំ លង
ុំ ចលក្រ ន្ិងអងគការ

......ត្រក្ុមត្របឹ ក្ាជារិ.......ចុំសពាោះ

ពាក្់ ព័ន្ធមួយយ៉ា ង្ុំខាន្់។ ទុំងសៅ

ការដត្របត្របួលោការធារ

សំណូមពរ/កំណណណរែថ្មី លលព
ី រាងទី

NO ១០

Book/Title

(Reviewer Suggestions )

(CSO Suggestions )

.............សែើ មបីសោោះស្រសាយអុំ ពី

ក្នងការសរៀបចុំ ដែន្ការ ន្ិង អន្វរត
សោយមាន្ការមួ យចុំន្ួន្ធុំសែើមបីសោ
យមាន្ន្ិ រន្តរភាព ចុំ បាច់ ត្ររូវែារ
ភាជប់ វ ិ្័យឯក្ជន្ ទុំងសៅថ្ននក្់ ជារិ
ន្ិ ងជាពិ ស្្សៅថ្ននក្់ សត្រកាមជារិ។
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មាត្រាទី ១៥៩ ន្ិង មាត្រាទី១៨១

មាត្រា១៦៤._ក្ិ ចច្ហការ……

ស្នើ្ុំបដន្ែម-.............................

ត្រក្ុបត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន្៍សោយ

ចុំ សពាោះការដត្របត្របួលោកា្ធារ

ចី រភាព

ោចទទួ លយក្បាន្ បាន្ោក្់ បញ្ូជ លសហើយ (បតូរសៅ
មាត្រា១៦៤)

រវាងត្រក្្ួងសាែប័ ន្មាន្ ្មរែក្ិចច
ន្ិ ងអនក្ពាក្់ព័ន្ធសាធារណោះ។
មាព្រា១៦០ ._ ការដត្របត្របួល

មាត្រា១៦៣. _ការអន្វរត………

ោចទទួ លយក្បាន្ មាន្ការបញ្ជ
ជ ក្់ ក្ងមាត្រា១៦៣
ន

ោកា្ធារក្នង្ក្មមភាពអន្វរត

ត្រក្ុមត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន្៍សោយ

ន្ិ ង មាត្រា១៦៥

ត្រក្្ួង សាែប័ន្ពាក្់ ព័ន្ធត្ររូវ

ចី រភាព……..ចុំ សពាោះការដត្រប

រួមបញ្ូច លន្ូ វការពិ ចារណាអុំ ពីការ

ត្របួលោកា្ធារ

ក្ុំ ណរ់ន្ូវរាល់្ក្មមភាពអន្វរត

មាត្រា១៦៥._ការសធវើស្ចក្ដី

ទុំងអ្់ ន្ិ ងពិ ចារណាសៅសលើែល

្សត្រមច……ត្រក្្ួង សាែប័ន្

ប៉ា ោះពាល់ដន្្ក្មមភាពសនោះ ដែលនុំ

មាន្្មរែក្ិចច

ដត្របត្របួលោកា្ធារសៅក្នងការ

សៅរក្ ការត្របឈមសៅន្ឹងហាន្ិ
ភ័ យោកា្ធារ ជាពិ ស្្្មរែ
ភាពបន្ាុំ ។
ត្រក្ុមត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន្៍សោយចី រ
ភាពត្ររូវែតល់ែុំបូនមន្ដែនក្
បសចចក្សទ្សៅកាន្់ ត្រក្្ួង សាែប័ ន្
ពាក្់ ព័ន្ធសៅសលើការក្ុំ ណរ់ន្ូវ
្ក្មមភាពអន្វរតន្៍ រួមមាន្វ ិធាន្
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ការណ៍ បសចចក្សទ្ ន្ិង ែុំសណើរការ
ស្ាើយរបសៅ ាមដែនក្ជាក្់ លក្់មួ
យៗជាោទិ៍ ។

(្ូមពិន្ិរយមរិសយបល់រប្់
្ងគម្ីវ ិលសលើស្ចក្តីត្រពាងទី
៩.១)
មាត្រា១៦៦

មាត្រា១៦៨. _្ក្មមភាព

មាត្រា១៦៨

អសងេរ……ត្រក្ុមត្របឹក្ាជារិ…ន្ិ ង

ស្នើបដន្ែម៖

ស្នើបដន្ែម៖ ក្នង្ក្មមភាពាមោន្

វាយរដមាការដត្របត្របួលោកា្

មាន្ការចូ លរួមពី ្ងគម្ីវ ិល ន្ិង វ ិ្័យឯក្ជន្។

ន្ិ ងវាយរដមា គួ រដរមាន្ការចូ លរួមពី

ធារ ាមវ ិ្័យន្ីមួយៗ

ក្នង្ក្មមភាពាមោន្ន្ិងវាយរដមា

គួ រ

្ងគម្ីវ ិល ន្ិង វ ិ្័យឯក្ជន្។
មាន្ត្រា១៨៨._ការសលើក្ក្មព្់
......ត្រក្ុមត្របឹ ក្ាជារិ.......ចុំសពាោះ
ការដត្របត្របួលោការធារ
មាព្រា១៦៧ ._

ការសរៀបចុំរបាយ

មាត្រា១៦៩._ ការសរៀបចុំរបាយ

ការណ៍្តីពីការអសងេរាមោន្ ន្ិ ង ការណ៍……ន្ិ ងវាយរដមា…….

មាត្រា១៦៩

ត្រក្ុមត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន្៍ចីរភាព

ការវាយរដមា
រាល់ត្រក្្ួង

មាន្ការដបក្ដចក្ក្ថ្នខណឌចា្់ល្់

សាែប័ ន្

ថ្ននក្់ សត្រកាមជារិ ពាក្់ ព័ន្ធ

ន្ិងរែឋបាល
ត្ររូវរាយ

ស្នើរ្ុំបដន្ែមចុំន្ចទី៤៖ បញ្ជ
ជ ក្់ ពីកាលបរ ិសចេទ ន្ិ ងយន្ត
ការសោយបាន្ចា្់ល្់ (១ឆ្នុំ/មតង)

ការណ៍ឲ្យទន្់ សពលសវលសៅកាន្់
ត្រក្ុមត្របឹក្ាជារិអភិវឌ្ឍន្៍សោយចី រ
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ភាព្តីពីបចចបបន្នភាពដែល្ម
ស្រ្បសៅន្ឹ ង្ូចន្ក្រពាក្់ពន្ធ័ដន្
ត្រក្បខ័ ណឌអសងេរាមោន្
រដមាថ្ននក្់ ជារិ

ន្ិ ងវាយ

លិខិរបទោឋន្គរិ

យរត្ីព
ត ី ការអសងេរាមោន្
វាយរដមាដែលពាក្់ព័ន្ធ

ន្ិ ង

ន្ឹ ងការដត្រប

ត្របួលោកា្ធារែដទសទៀរ ន្ិ ង្តី
ពី ត្រក្បខ័ ណឌ្តីពីការអសងេរាមោន្
ន្ិ ងការវាយរដមា ាមវ ិ្័យ ស្រ្ប
ជាមួ យន្ឹងលិខិរបទោឋន្គរិ យរត។
របាយការណ៍សន្ោះ

ត្ររូវោក្់ឲ្យ

សាធារណជន្ោចដ្វងរក្បាន្
ស្រ្បាមបទបញ្ញរត្ីព
ត ីការចូ លរួម
ជាសាធារណៈ

ន្ិង្ិទិទ
ធ ទួ លបាន្

ព័ រ៌មាន្បរ ិសាែន្ ដែលមាន្ដចងក្នង
គន្ែីទី១ មារិ កាទី ២ ន្ិ ងមារិ កាទី៣
ដន្ត្រក្មសន្ោះ ។
មាត្រា ១៨៧ ក្នងពត្រាងទី១០
មិ ន្ទន្់ ទទួ លយក្មរិ សយបល់
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មាត្រា ១៨៨ ក្នងស្ចក្តីត្រពាង១០

មាត្រា១៧០._ ការពវក្ិចសច រៀបចុំ

មិ ន្ទន្់ ទទួ លយក្មរិ សយបល់

របាយការណ៍ជាអន្តរជារិ........

ោចទទួ លយក្បាន្ បាន្បតូរមក្មាត្រា ១៧០

ក្ិ ចត្រច ពមសត្រពៀង......ពី ការដត្រប
ត្របួលោកា្ធារ
ពរ៌ មាន្្តីពីការដត្របត្របួលោកា្

ជុំ ពូក្ទី៥

ធារ

មាត្រា ១២១._ ការវាយ

មាត្រាទី ១៩១ ក្នងពត្រាងទី ១០

រដមា……គសត្រមាង…

ស្នើឱ្យពិន្ិរយមរិ សយបល់រប្់្ងគម្ីវ ិលបដន្ែម

មាត្រា១៧៣_ ្ក្មមភាព…

សលើស្ចក្តីត្រពាងទី ៩.១

ស្នើឱ្យពិ ន្ិរយមរិ សយបល់រប្់

ត្រក្ុមត្របឹក្ាសោយចីរ

្ងគម្ីវ ិលបដន្ែម សលើស្ចក្តីត្រពាង

ភាព…………

ទី ៩.១

បតូរមក្មាត្រា១២១ ន្ិង ១៧៣

្ុំណូមពរ៖ ការត្របមួ លពរ៌ មាន្ោកា្ធារ គឺសធវើ
ស

ើយសោយមាន្លក្ខណោះវ ិទយសាស្រ្ត ន្ិងទក្ចិរតបាន្

ែូ ចជា (ការវាយរុំដលការ់បន្ែយភាពាយរងសត្រគាោះ
VRA) ដែលមាន្ចូ លរួម ន្ិង ការសរៀបចុំ ដែន្ការបន្ាុំ
ន្ិ ងការការ់បន្ែយសហរ ពីមូលោឋន្
ព័ រ៌មាន្្តីពីការដត្របត្របួលោកា្ធារ មាន្ជាោទិ៍៖
ក្-ពរ៌ មាន្សត្រគាោះហាន្ិភ័យពាក្់ ព័ន្ធសៅន្ឹ ង
ោកា្ធារ ស្ណារ ីយ៉ាូដន្ ការដត្របត្របួល
ោកា្ធារ ន្ិងការវាយរដមាភាពាយរង
សត្រគាោះ
ខ-ជសត្រមើ ្ លទធភាព ន្ិង្មរែភាព ក្នងការបន្្
សាុំ ន្ិងការ់បន្ែយការដត្របត្របួលោកា្ធារ។
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គ-ក្ត្រមិ រ ត្របភព ន្ិងក្ាតនន អុំ ពីការបុំ ភាយ
ឧ្ម័ន្ែទោះក្ញ្ចក្់ ាមវ ិ្័យ ជាពិ ស្្ វ ិ្័
យថ្នមពល ដត្រពសឈើ ន្ិ ងក្្ិក្មម ។
ង-ការការ់បន្ែយការបុំ ភាយឧ្ម័ន្ែទោះក្ញ្ចក្់
ដែលមាន្ដចងសៅក្នង យន្តការហិរញ្ញបបទន្
ោកា្ធារដែលដែែក្សលើលទធែល ។
ច- គសត្រមាង ន្ិ ងអន្តរគមន្៍ននដែលពាក្់ព័ន្ធ
សៅន្ឹ ងការ

ការ់ បន្ែយ ន្ិ ងការបន្ាសុំ ៅ

ន្ឹ ងការដត្របត្របួលោកា្ធារ ដែលមាន្
ត្របរិ បរតិការសៅក្នង

ត្រពោះរាជាណាចត្រក្ក្មពជា

រួមទុំង ការពិន្ិរយាមោន្ហិរញ្ញ បបទន្នន
ដែលទទួ លបាន្ែងដែរ។
្-ការអន្វរតលក្
ែ ងការការ់
ន
បន្ែយ ន្ិ ងការបន្ាុំ
ដែលស្រ្បាមបរ ិបទដន្ត្រពោះរាជាណាចត្រក្ក្មព
ជា មាន្ជាោទិ៍ ត្រប្ិទធភាព ត្រប្ិទែ
ធ ល ន្ិ ង
ភាព្ន្សុំ្ុំដចដន្ការសធវើអន្តរាគមន្៍ ន្ិ ងសមសរៀន្
ដែលបាន្យល់ែឹងពីគសត្រមាងន្ិងអន្តរាគមន្៍
ដែលបាន្អន្វរតន្៍សៅក្នងត្រពោះរាជាណាចត្រក្ក្មព
ជា រួមមាន្ ការសាក្លបង ឬការែក្ពិ សសាធន្៍ប
សចចក្វ ិទាននក្នងការការ់បន្ែយការបុំ ភាយ
ឧ្ម័ន្ែទោះក្ញ្ចក្់ ន្ិ ងការបន្ាថ្
ុំ ី ៗ
ម ជាោទិ៍។
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មាត្រា ១៩៦ ត្របព័ ន្ព
ធ ័រ៌មាន្ដែល

មាត្រា១៧៧._ត្របព័ ន្ធ

សាធារណៈជន្ោចដ្វងរក្

ព័ រ៌មាន្……..

បាន្

ត្រក្ុមត្របឹក្ា

ស្នើឱ្យពិ ន្ិរយមរិ សយបល់រប្់
្ងគម្ីវ ិលបដន្ែម សលើស្ចក្តីត្រពាង

មាត្រា១៧៧ ត្របព័ន្ព
ធ ័ រ៌មាន្ដែលសាធារណៈោចដ្វង
រក្បាន្

ជារិ…….សែើមបី

ស្នើឱ្យពិ ន្ិរយមរិ សយបល់រប្់្ងគម្ីវ ិល

ត្របមូ លែដុំ….

បដន្ែមសលើ ស្ចក្តីត្រពាងទី ៩.១
-

ទី ៩.១

សធវើបចចបបន្នភាព ត្រគប់ ត្រគង ន្ិ ងោក្់ ឲ្យសាធារណ
ជន្ ោចសត្របើ ត្របា្់បាន្ន្ូវព័ រ៌មាន្អុំពីការដត្របត្របួល
ោកា្ធារទុំងឡាយសៅាមវ ិ្័យរប្់ខួន្
ា

ត្រពមទុំងព័ រ៌មាន្អុំពីការអន្វរតការសធវើអន្តរាគមន្៍
សៅសលើការដត្របត្របួលោកា្ធារ រួមមាន្លទធែល
ទុំងឡាយសោយដែែក្សលើ្ូចន្ក្រអសងេរាមោន្
ន្ិ ងវាយរដមាដែលពាក្់ ព័ន្ធ ន្ិ ងសមសរៀន្ដែលបាន្
យល់ែឹងពី ការអន្វរត្ក្មមភាព នន ជាោទិ៍ ។
-

ព័ រ៌មាន្សន្ោះត្ររូវោក្់ឲ្យសាធារណជន្ោចដ្វងរក្
បាន្/ែឹ ង/លឺ ស្រ្បាមបទបញ្ញ រិ ្
ត ីព
ត ី ការចូ លរួម
ជាសាធារណៈ ន្ិង្ិទិ ទ
ធ ទួ លបាន្ព័ រ៌មាន្បរ ិសាែន្

មាត្រា១៨៥៖ ការពត្រងឹង្មរែភាព

មាត្រា ២១២. _ សគាលបុំ ន្ងការវាយរដមាហាន្ិ ភ័យ ត្ររូវ

សាែបន្័ ន្ិង្មរែភាពបគគល

អន្វរតសែើមបី

្ូមពិន្ិរយមរិ សយបល់សលើពត្រាង
ទី ៩.១
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យន្តការក្សាងចុំ សណោះែឹង ន្ិ ងការ

្ូមពិន្ិរយមរិ សយបល់សលើពត្រាងទី ៩.១

សលើក្មព្់ការស្រសាវត្រជាវ

ការដបងដចក្ថ្វ ិការជារិ ្ត្រមាប់ ការ

១៨៤ ែល់ ១៨៧. _ ការសរៀបចុំ

ស្នើរ្ុំសោយមាន្ក្ញ្ចប់ថ្វ ិការ ោច់សោយដ

ស្ាើយរបការដត្របត្របួលោកា្ធារ

ត្រក្បខ័ ណឌ…..ស្ែឋក្ិច…
ច ការ

វ ិភាធន្៍ពីថ្វ ិការជារិ ្ុំរាប់ ្ក្មមភាព DRR/CCA សៅ

សលើក្ក្មព្់

ាមមូលោឋន្្ហគមន្៏

ក្ដែល

ប៉ា ដន្តស្នើរ្ុំសោយមាន្ក្ញ្ចប់ ថ្វ ិការ
ោច់ សោយដ

ក្ដែលវ ិភាធន្៍ពី

គួ រដរបដន្ែមការស្នើ្ុំថ្វ ិការសៅសលើការអន្វរតការការ់

ថ្វ ិការជារិ ្ុំរាប់ ្ក្មមភាព

បន្ែយហាន្ិភ័យដន្សត្រគាោះមហន្តរាយ

DRR/CCA សៅាមមូលោឋន្្ហ
គមន្៏
ការសលើក្ក្ុំ ព្់ការវ ិន្ិសយគសលើការ
ោកា្ធារដែលឆ្ារដវ

មាត្រា១៨៨._ ការផ្លា្់បូរចុំ
ដ

ណារ់ ថ្ននក្………សាែប័ ន្ទទួ ល

បាន្ោក្់បញ្ូជ លសៅដែនក្ទី២ មាត្រា១៨៨

បន្ទក្បរ ិសាែន្…….្ដីពីការ
ត្រក្ុមស្នើ្ុំសោយមាន្មាត្រាសត្រចើន្

បារ់ បង់…..

ជាងសន្ោះ្តីពីការសលើក្ទឹ ក្ចិ រែ
ត ល់វ ិ
្័យឯជន្ដែលវ ិន្ិសយគសលើ
ោកា្ធារដែលមាន្លក្ខណវ ័
យឆ្ារ ែូចជា បសងេើរបរ ិយកា្
អុំ សណាយែល សលើក្ទឹក្ចិ រត គាុំត្រទ
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ន្ិ ងអន្សត្រគាោះែល់វ ិ្័យឯក្ជន្
្ងគម្ីវ ិល ឬ្ហគមន្៍ ដែលវ ិន្ិ
សយគោកា្ធារ

ដែលមាន្លក្ខ

ណៈដវឆ្ារ
ការអសងេរាមោន្ហិរញ្ញ វរែ ដត្រប
ត្របួលោកា្ធារបរសទ្

មារា១៨៩ ន្ង
ិ ១៩០៖_ ការ

អាចទទួលយកបាន្

សលើក្ក្មព្់ការវ ិន្ិ សយគ……..
ត្រក្ុមត្របឹក្ាជារិ……….

ហិរញ្ញ វរែ ឬហិរញ្ញបបទន្???

_ ការ្ត្រមប្ត្រមួលអុំពីហិរញ្ញ

ការសក្ៀងគរថ្វ ិការ គួ រដរបញ្ជ
ជ ក្់ សោ

បបទន្….. ការដត្របត្របួល

យបាន្ចា្់

ោកា្ធារ…..្ហការ
ត្រក្្ួង
សាែប័ ន្……

ោជាាធរជារិដែលត្ររូវបាន្ចារ់ ាុំង
សូមពន្
ិ ត
ិ យមតលិ ោែល់លលព
ី រាងទី
៩.១

ការសលើក្ក្មព្់ការចូ លរួមសៅក្នង
យន្តការហិរញ្ញ វរែដែលដែែក្សលើលទធ
ែល
សូមពន្
ិ ត
ិ យមតលិ ោែល់លលព
ី រាងទី

មារា១៩១._ យន្ដការណែលចូល
រួមវ ីភាគទាន្….............ន្ង
ិ ការគំ

លយង
ី គំរទការណចងកនុងមារា១៩១ ន្ង
ិ ១៩២លន្ះ ណត ្ូម
បដន្ែម៖ អន្សលមាមដែន្ការយទធសាស្រ្តអភិ វឌ្ឍន្៍

រទការអភវិ ឌ្ឍន្៍លោយចរី ភាព

ជារិ ន្ិងយទធសាស្រ្តជារិ្ីព
ត ី ការដត្របត្របួលោកា្ធារ

មារា១៩២._ ការលលក
ី កមពស់ការ

លយង
ី គំរទការណចងកនុងមារា១៩២លន្ះ ណត ្ូមបដន្ែមសៅចុំ

ឧសម័ន្ផ្ទះកខេ ក់…….

រប្់អងគភាពរែឋ អងគភាពឯក្ជន្ ន្ិងដែគូអភិ វឌ្ឍន្៍

ចូលរួម…..កាត់ែន្ថយការែលខេ ញ

ដែលពាក្់ព័ន្ធនន
ន្ចទី៣៖ .........ដែលបាន្សក្ៀងគរាមរយៈការចូ លរួម
នន សៅក្នងយន្តការហិរញ្ញ បបទន្ោកា្ធារដែល
ដែែក្សលើលទធែល ន្ិ ងលទធែលសែសងៗដែល្សត្រមច
9

៩.១

បាន្ជាោទិ៍ ។

មតិយោបល់ថ្ម៊ី ក្នង្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១
មាតិកាទ៊ី២ ការប្ព្របព្របួលអាកាសធាត នៃយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១
ជុំពូក្២ គួ របដន្ែម មាត្រា ១៦២ ….. បតូរពីការយក្ចិរទ
ត ក្ោក្់មក្ សោយ ដែែក្សលើរបាយការណ៍អុំពីែលប៉ាោះពាល់ ន្ិង ែុំសណាោះស្រសាយពីត្រគប់ត្របភព
ជុំពូក្៣
មាត្រា ១៦៣
្ូមបដន្ែម៖
-

ទប់ សាេរ់បទសលមើ្ដត្រពសឈើ សៅ្ហគមន្៍ សោយមាន្ត្រប្ិទធភាពបុំែរ

-

បដន្ែម្ងគម្ីវ ិល ន្ិង ្ហគមន្៍មូលោឋន្

មាត្រា ១៨៣
្ូមរក្ាយន្តការធានការទួ ទរ់ ដថ្ាលក្់ កាបូន្ សោយ្មធម៌ ន្ិង្មរមយបុំែរ ត្រពមទុំងបញ្ជ
ជ ក្់ពីចុំន្ួន្ភាគរយដន្ការដបងដចក្ែលត្របសយជន្៍
ដន្ការលក្់ កាបូន្្ុំរាប់ ្ហគមន្៍ មូលោឋន្ សៅសលើយន្តការការ់បន្ែយការបសញ្ចញឧ្មន្័ែទោះក្ញ្ចក្់
ជុំពូក្៦
-

ដែនក្ទី ២ មាត្រា ១៨៨ គួរបញ្ូច លអងគការ្ងគម្ីវ ិល ន្ិង ្ហគមន្៍មូលោឋន្

ដែនក្ទី៣ មាត្រា ១៩០ គួ រមាន្ការសធវើ្វន្ក្មមសលើហិរញ្ញ បបទន្ទក្់ទងន្ឹង ហិរញ្ញ បបទន្ការដត្របត្របួលោកា្ធារ (គួរមាន្ត្រក្ុម្វន្ក្មម
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ឯក្រាជយ ោចក្នងស្រ្ុក្ ន្ិង សត្រៅស្រ្ុក្)
-

ដែនក្ទី៤ មាត្រា ១៩១ ន្ិ ង ១៩២ ្ូមរក្ា យន្តការទូទរ់លក្់កាបូន្ក្នងការ្សត្រមចចិរតពី្ហគមន្៍

មតិយោបល់ថ្ម៊ីក្ង្គៃធ
ន
ទ
៊ី ៣
៊ី មាតិកាទ៊ី១
មាព្រា១៤៨ ._ វិស្ថលភារ
្ូមបដន្ែម៖
មារិ កាសន្ោះមាន្វ ិសាលភាពអន្វរតចុំសពាោះ្ក្មមភាព ការត្រគប់ ត្រគង ន្ិងការការ់ បន្ែយហាន្ិភ័យដន្សត្រគាោះមហន្តរាយ សៅក្នងត្រពោះរាជាណាចក្ត្រក្ក្មព
ជា។
…..យន្តការដន្ការែឹ ក្នុំការត្រគប់ ត្រគង ……..
មាព្រាទ៊ី១៤៩
ស្នើ្ុំដក្ដត្របពាក្យពី (ត្រគប់ត្រគងសត្រគាោះមហន្តរាយ)សៅជា ត្រគប់ ត្រគងហាន្ិភ័យដន្សត្រគាោះមហន្តរាយ (from “disaster management” to “disaster risk
management” ) សោយសៅក្នងពាក្យសន្ោះ មាន្រួមបញ្ូច លសៅការសត្ររៀមបាេ សែើមបីការ់ បន្ែយសត្រគាោះភ័ យ ន្ិ ង សត្រគាោះមហន្តរាយ។

្ូមបញ្ូច លការបញ្ជ្ញ្ជ
ជ ប ការត្រគប់ ត្រគងហាន្ិភ័យដន្សត្រគាោះមហន្តរាយ ជាមួ យន្ិង ការដត្របត្របួលោកា្ធារ សៅក្នងការសរៀបចុំ ដែន្ការរយៈសពលដវង
ស្ន្
ើ ប
ុំ ញ្ូច ល៖ អងគការ្ងគម្ីវ ិល ក្នងការសរៀបចុំ ដែន្ការ ន្ិង ពិ សត្រគាោះសយបល់ (សបើ អរ់ មាន្បញ្ចក្់អុំពីការចូ លរួមរប្់្ងគម្ីវ ិលែូ ចជាមិ ន្
ទន្់ មាន្លក្ខណៈត្រគប់ត្រជុងសត្រជាយពី ដែគូរពាក្់ព័ន្)ធ ។

្ូមបដន្ែម ្ហគមន្៍ មូលោឋន្ែងដែរ ……. ពី សត្រពាោះពួ គសគជាអនក្រងសត្រគាោះ ន្ិ ង មាន្បទពិ សសាធន្៍ ក្ងសត្រគាោះមហន្ត
ន
រាយ។
មាព្រាទ៊ី១៥០ ៖ ការសរៀបចុំ ដែន្ការត្រគប់ ត្រគងសត្រគាោះមហន្ដរាយ ដែលប៉ា ោះពាល់ែល់បរ ិសាែន្
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ត្ររូវ ដែែក្ាមរយៈចាប់ ្ីព
ត ី ការត្រគប់ត្រគងសត្រគាោះមហន្តរាយ (អន្ម័រិ ដខ ក្ក្េោ ឆ្នុំ ២០១៥) ត្ររូវសលើក្យក្បញ្ជក្់ សែើមបីអន្វរត ពត្រងឹងការចូ លរួម
ទទួ លខ្ត្ររូវ សៅាមសាមី ត្រក្្ួងក្នងការសរៀបចុំ ចារ់ ាុំងសោយមាន្សលខាធិ ការោឋន្ទទួ លខ្ត្ររូវសលើការារ ត្រគប់ ត្រគងសត្រគាោះមហន្តរាយ សោ
យមាន្ត្រប្ិទធភាពខព្់ ែារភាជប់ ជាមួ យសៅថ្វ ិកា្ត្រមាប់ អន្វរត៕
្ូមបដន្ែម
ការវាយរដមា គួ រដរមាន្គណោះក្មមការវាយរដមាសោយឯក្រាជយ ជាត្រក្ុមការារចត្រមុោះ( សាែប័ន្ជារិ ថ្ននក្់ជារិ ន្ិងសត្រកាមជារិ វ ិ្័យឯក្ជន្ អងគការ
្ងគម្ីវ ិល ន្ិង ្ហគមន្៍មូលោឋន្
មាព្រា ១៥២៖ ការពិ សត្រគាោះសយបល់្ីព
ដ ី ការត្រគប់ត្រគង ន្ិងការ់ បន្ែយហាន្ិ ភ័យ
គួរបដន្ែម ក្ិចច្ហការថ្ននក្់ រុំបន្់ ន្ិង អន្តរជារិ ជាពិស្្គឺ ការស្ាើយរបបនទន្់ ឬ ការពាក្រណ៍ជាមន្ពី ហាន្ិភ័យសត្រគាោះមហន្តរាយ
គួរបដន្ែម ការសរៀបចុំក្ញ្ចប់ថ្វ ិកា្ត្រមាប់ ការ្សញ្ជ្ាគោះបនទន្់ ឬ ការស្ាើយរបន្ឹងដែនក្មន្្សធម៌ ជាជាងការរ ុំពឹងដរពីជុំន្ួយរប្់កាក្បាទត្រក្ហម
ន្ិ ង ជុំន្ួយខាងសត្រៅសែសងៗសទៀរ ដែលោចសធវើឱ្យ្ក្មមភាពស្ាើយរបមាន្ការយឺរយ៉ា វ។
មាព្រាទ៊ី១៤៩ ៃិង្១៥២
ស្ន្
ើ ប
ុំ ញ្ូច ល អងគការ្ងគម្ីវ ិល ក្នងការសរៀបចុំ ដែន្ការ ន្ិ ង ពិ សត្រគាោះសយបល់ (សបើ អរ់ មាន្បញ្ចក្់អុំពីការចូ លរួមរប្់្ងគម្ីវ ិលែូ ចជាមិ ន្ទន្់
មាន្លក្ខណៈត្រគប់ ត្រជុងសត្រជាយពី ដែគូ រពាក្់ ព័ន្)ធ ។ បដន្ែម ្ហគមន្៍មូលោឋន្ែងដែរ ……. ពី សត្រពាោះពួគសគជាអនក្រងសត្រគាោះ ន្ិង មាន្បទពិ សសាធន្៍
ក្នងសត្រគាោះមហន្តរាយ
គួ របដន្ែម ក្ិ ចច្ហការថ្ននក្់ រុំបន្់ ន្ិង អន្តរជារិ ជាពិស្្គឺ ការស្ាើយរបបនទន្់ ឬ ការពាក្រណ៍ជាមន្ពី ហាន្ិភ័យសត្រគាោះមហន្តរាយ
គួ របដន្ែម ការសរៀបចុំ ក្ញ្ចប់ថ្វ ិកា្ត្រមាប់ ការ្សញ្ជ្ាគោះបនទន្់ ឬ ការស្ាើយរបន្ឹងដែនក្មន្្សធម៌ ជាជាងការរ ុំពឹងដរពីជុំន្ួយរប្់កាក្បាទត្រក្ហម
ន្ិ ង ជុំន្ួយខាងសត្រៅសែសងៗសទៀរ ដែលោចសធវើឱ្យ្ក្មមភាពស្ាើយរបមាន្ការយឺរយ៉ា វ។
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មាព្រា១៩៣ .ការសត្របើ ត្របា្់សោយចី រភាព
សួមណូមពរ សុំរក្សាមាត្រា២១៥ចាស់ ទុំព័រ ៧៣ ជុំពូក្ស២
បន្ថែម
ចុំ ថចទី៦ ឧសម័ថបុំពល/ ផ្ទះក្សញ្ជក្ស់
ចុំ ថចទី ៧ សារធាតគីមីក្សសិក្សមម លលើដី ថិងក្សនងទឹក្ស
ពថយល់បន្ថែម
មាត្រា២១៣ ទុំព័រ៨០ ពថយល់ពាក្សយ “ក្ូា្ត្រមាប់ការយក្ែលិរែលត្ររ

ប់មក្វ ិញ” ។

សូមពថយល់អតែថ័យ អនក្ពាក្់ព័ន្ម
ធ ិន្ដមន្រោឋភិបាល លៅក្សនងសទាថត្រក្សម

13

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ិល
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរ ិស្ថាៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាតិ នៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា

ប្រធានរទ ៖ ការប្ររ់ប្រងរួមគ្នាល
លរ

មតិយោបល់/សំណូមពររបស់សង្គមស៊ី

ើធនធានធមមជាតិ

គន្ថ៊ី/មាតិ កា/ជំពូក្នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១

មតិយោបល់/សំណូមពរ/ក្ំណណណព្របថ្ម៊ី

វ ិលយលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១០

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១

មាតិ កាទ៊ី ២៖

មាតិ កាទ៊ី៣៖ ការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នាយលើធន្ធាន្

ក្ាង្ក្ំ ណណ១០ មាន្៥ជំ ពូក្ មាន្២២មាព្រា

ការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នាយលើធន្ធាន្ធមមជាតិ

ធមមជាតិ

ក្ាង្ក្ំ ណណ១១ មាន្៣ជំ ពូក្ មាន្២៥មាព្រា

ជំពូក្ទ៊ី១៖ ការយរៀបចំយន្តការ ព្រគប់ព្រគង្រួម

ជំពូក្ទ៊ី១៖ ការបយង្កើតព្រក្បខ័ណឌព្រគប់ព្រគង្រួម

គ្នា

គ្នា

មាព្រា៣១២ ._ វ ិសាលភាព

មាព្រា៣៤០._ វ ិសាលភាព

គន្ថ៊ីទ៊ី៤ មាតិ កាទ៊ី ២ ជំ ពូក្ទ៊ី ១

មាតិ កាយន្េះមាន្វ ិសាលភាពចំយាេះ.... នន្

មាន្ការបតូរយលខមាព្រា ព៊ីមាព្រា៣១២ ក្ាង្ក្ំ ណណទ៊ី ១០
មក្មាព្រា៣៤០ ក្ាង្ក្ំណណ១១ យ ើយបណន្ថមខលឹមសារ

ការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នាដូ ចមាន្ណចង្ក្ាង្មាតិ កា

លំអិតជាមន្។

យន្េះ។

សូមឱ្យដក្ឃ្លល “ដ៊ី បព្រមុង្ទក្របស់ជន្ជាតិយដើមភាគតិច

គន្ថ៊ីទ៊ី៤ មាតិ កាទ៊ី ៣ ជំពូក្ទ៊ី ១

ឬដ៊ី ជាលក្ខណៈព្របនពណ៊ីដនទយទៀត” យព្រាេះដ៊ី យន្េះ គឺ ជា

មាព្រា៣១៣ .សមាសភាគនន្តំបន្់ណដល
មាន្សកាតន្ពល.....បយង្កើតជាតំ បន្់ រម
ួ គ្

ដ៊ី ឯក្ជន្របស់ស

នា។

គមន្៍ជន្ជាតិ យដើ មភាគតិច។

មាព្រា៣១៥ ._ យគ្នលការណ៍ណណនាំស៊ី ដ

មាព្រា៣៤១. យគ្នលការណ៍...............

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្មន្

ព៊ី ការព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា

យព្រកាយយពលព្រក្មយន្េះ ចូ លជាធរមាន្។

អាចទទួ លយក្បាន្

ព្រក្សួង្ សាថប័ន្ទទួ លបន្ទក្បរ ិសាថន្ ព្រតូវ
យរៀបចំ លិខិតបទដ្ឋាន្គតិយតតស៊ីព
ដ ៊ី ការ
ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ក្ាង្រយៈយពល ៣ (ប៊ី) ឆ្ាំ
យព្រកាយយពលព្រក្មយន្េះចូ លជាធរមាន្ ។

មាព្រា ៣៤២ ការបន្តយន្តការ

យសាើសំឱ្យដូ រ៖

តំ បន្់ ព្រគប់ព្រគង្ធមមជាតិ យដ្ឋយណអែក្យលើស

[យៅយពលណដលស

គមន្៍

យដ្ឋយសមព្រគ័ចិតតដ្ឋក្់ បញ្ូច លគ្នា ឫបតូរព៊ី ស

…………………………………………..

គមន្៍ន្៊ីមួយបាន្សយព្រមចចិតត

ន្៍…………..]

………………………………………..
យៅយពលមាន្ការដ្ឋក្់បញ្ូច លគ្នា ឫបតូរព៊ី
ស

គមន្៍ តំបន្់ ការារធមមជាតិ ……..ព្រតូវ

មាន្ការទទូ លសាគល់យដ្ឋយសវ័យព្របវតតិាមរ
យៈបទដ្ឋាន្គតិ យទធស៊ីព
ត ៊ីការព្រគប់ ព្រគង្រួម
យដ្ឋយ
សាថប័ ន្ទទួ លបន្ទក្បរ ិសាថន្ ន្ិង្ធន្ធាន្ធមម
ជាតិ
មាព្រា៣១៤ ._ ការបន្ដឋាន្ៈអលូវចាប់នន្
យន្តការព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នាយលើធន្ធាន្ធមម
ជាតិ របស់ស
យ

គមន្៍ .............................

មាព្រា៣៤២??._ ការកាត់ បន្ថយការ

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្មន្

ព្រគប់ ព្រគង្................សាថប័ន្ទទួ លបន្ទក្ប

អាចទទួ លយក្បាន្

រ ិសាថន្ ន្ិង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ។

ើយព្រតូវអន្វតតាមវ ិធាន្ ន្ិ ង្បទប្

បញ្ញ តិ ស
ត ៊ីព
ដ ៊ី ការព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា ។
មាព្រា៣១៦ ._ សិទិ យធ ដើមប៊ីយធវើការ

មាព្រា៣៤៣._ ការកាត់បន្ថយការព្រគប់ព្រគង្

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្មន្

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា.................. ន្ិ ង្យធវើការ

................សាថប័ន្ទទួ លបន្ទក្បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្

អាចទទួ លយក្បាន្

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នាយលើតំបន្់ ណដលព្រតូវយធវើការ
ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ។

ធន្ធាន្ធមមជាតិ ។

គម

មាព្រា៣១៧ ._ ការយរៀបចំ ការព្រគប់ព្រគង្

មាព្រា៣៤៤._ ការកាត់បន្ថយការព្រគប់ព្រគង្

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្មន្

រួមគ្នា

................សាថប័ន្ទទួ លបន្ទក្បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្

អាចទទួ លយក្បាន្

តំ ណាង្ស

គមន្៍មូលដ្ឋាន្ ជន្ជាតិ

ធន្ធាន្ធមមជាតិ ។

យដើមភាគតិ ច.................ព្រតូវស្សបាម
បទបបញ្ញតិ ស
ដ ៊ីព
ដ ៊ីព្របព័ ន្ត
ធ ំបន្់ ការារធមម
ជាតិ នន្ព្រក្មយន្េះ ។
មាព្រា៣១៨ ._ ការគ្នំព្រទសព្រមាប់ ការ

មាព្រា៣៤៥ ._ ការគ្នំព្រទសព្រមាប់ ការ

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្មន្

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា...................អាចដ្ឋក្់

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា...................យដើមប៊ីយរៀបចំ

អាចទទួ លយក្បាន្

បញ្ូច លយៅក្ាង្លក្ខខណឌនន្ការព្រគប់ព្រគង្

លក្ខខណឌនន្ការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ។

រួមគ្នា ។
មាព្រា៣១៩ ._ ការពិន្ិតយលក្ខខណឌនន្

មាព្រា៣៤៦ ._ ការពិន្ិតយយ

ការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា....................ឯក្សារ

យរៀបចំ ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា....................ឯក្សារ

ទំង្អស់ណដលទក្់ទង្ន្ឹង្លក្ខខណឌនន្
ការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ព្រតូវដ្ឋក្់ ឱ្យសាធារ
ណៈជន្អាចណសវង្បាន្ ។

ើង្វ ិញយលើការ

មាន្ការពន្យល់ចាស់ជាង្មន្
អាចទទួ លយក្បាន្

អំ ព៊ីការយរៀបចំ ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ព្រតូវអសពវអាយ
ឱ្យសាធារណៈជន្អាចណសវង្បាន្ ស្សបាម
បទបបញ្ញតិ ត ដូចមាន្ណចង្ក្ាង្ព្រក្មយន្េះ។

មាព្រា៣២០ ._ លិខិតបទដ្ឋាន្គតិ យតត

មាព្រា៣៥១ . លិខិតបទដ្ឋាន្គតិ យតតស៊ីព
ដ ៊ី

ព្រតូវគ្នាយៅយៅ មាព្រា៣៥១ ក្ាង្ក្ំ ណណទ៊ី១១

សដ៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា...............

ការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា...............

អាចទទួ លយក្បាន្

អាណតតិនន្អាជាាធរព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នាមាន្រ
យៈយពលមិន្ក្ំ ណត់ ។

មាព្រា៣២១ ._ ក្ិ ចព្រច ពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការ

មាព្រា៣៤៧ ._ ក្ិចចព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការ

យតើក្ិចចព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា អាចបន្តបាន្

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា.........................ន្ិង្ក្ិ ចច

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា...............

បនាមន្ដង្?

ព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ព្រតូវ

ព្រតូវអសពវអាយឱ្យសាធារណៈជន្អាចណសវង្

ដ្ឋក្់ ឱ្យសាធារណៈជន្អាចណសវង្បាន្ ។

បាន្ ស្សបាមបទបបញ្ញតិ ត ដូ ចមាន្ណចង្ក្ាង្

មាព្រា៣៤៨ ._ ការទទួ លសាគល់ស្សប

មាព្រា៣៤៨ ._ ការទទួ លសាគល់ស្សប

ចាប់ យលើក្ិចព្រច ពមយព្រពៀង្សត៊ីព៊ីការ

ចាប់ យលើក្ិចព្រច ពមយព្រពៀង្សត៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា....................ណដល

រួមគ្នា....................ណដលអាស្ស័យាម។

ព្រក្មយន្េះ។
អាចទទួ លយក្បាន្

អាស្ស័យាម។
មាព្រា៣២២ ._ ព្រក្បខ័ណឌនន្ការអន្វតត

មាព្រា៣៤៩ ._ បទបបញ្ញតិ យត លើអន្តតន្៍ការ

សូមបណន្ថមឃ្លល មន្សញ្ញញ “។” បញ្ចប់ លបេះ ន្ូ វឃ្លល ”ក្ាង្

ការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា....................ន្ិ ង្លទធ

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា.........................សាថប័ ន្

លក្ខខ័ណឌណដលគណៈក្មមការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ទទួ ល

អលនន្ការអន្វតតការងាររបស់ខួន្
ល ។

ទទួ លបន្ទក្បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។

មាព្រា៣២៣ ._ ការយលើក្ក្មពស់ ន្ិង្ការ

មាព្រា៣៥២ ._ ការយលើក្ក្មពស់ ន្ិង្ការគ្នំ

គ្នំព្រទការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា....................

ព្រទដល់ការព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា..........

បាន្ការយលើក្ក្មពស់ ន្ិ ង្គ្នំព្រទព៊ីសាថប័ន្ទទួ លបន្ទក្ប
រ ិសាថន្ ន្ិង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ឬសាថប័ន្ាក្់ព័ន្ធនានា។
អាចទទួ លយក្បាន្

ណបង្ណចក្សិទិអ
ធ ំ ណាចជាមួយព្រក្សួង្ សាថប័
ន្ទទួ លបន្ទក្បរ ិសាថន្ ឬ រដាបាលថ្នាក្់ យព្រកាម
ជាតិ ។
មាព្រា៣២៤ ._ ការហាមឃ្លត់ ចំយាេះ

មាព្រា៣៥៣ ._ សក្មមភាពណដលបាន្ហាម

សក្មមភាព..............................ណដលអទយ

ឃ្លត់ ....

ន្ឹ ង្ក្ិ ចព្រច ពមយព្រពៀង្ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ណដល
ទទួ លបាន្ការឯក្ភាពយ

ើយ ។

អាចទទួ លយក្បាន្

មាព្រា៣២៥ ._ ការលបយោលក្ិ ចចព្រពម

មាព្រា៣៥០ ._ ការបញ្ជប់ក្ិចព្រច ពមយព្រពៀង្

យតើ ព្រតូវមាន្ន្ិតិវ ិធ៊ី ោង្ដូចយមតច ព្របសិន្យបើ ស

យព្រពៀង្សដ៊ីការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា....................

សត៊ីព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា...........

ចង្់បញ្ចប់ក្ិចចសន្ាវ ិញ?

មាព្រា៣២៦ ._ អាណតតិកាន្់ កាប់ ន្ិ ង្

មាព្រា៣៥៤ ._ អាណតតិកាន្់ កាប់ ន្ិ ង្យព្របើ

អាចទទួ លយក្បាន្

យព្របើព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន្់ ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា

ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន្់ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា...............

មាន្សិទិ យធ ធវើបណឹ ដ ង្តវ ស្សបាមបទប្
បញ្ញ តិ នត ន្ព្រក្មយន្េះ ។

...................ណដលបាន្ក្ំណត់ យៅក្ាង្ក្ិចច
ព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ីការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ។

ណដលបាន្ក្ំ ណត់ យៅក្ាង្ក្ិចចព្រពមយព្រពៀង្សដ៊ីព៊ី
ការព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ។

មាព្រា៣២៧ ._ ខលឹមសារនន្អាណតតិកាន្់

មាព្រា៣៥៥ ._ ខលឹមសារនន្អាណតតិកាន្់

កាប់ ន្ិង្យព្របើ ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំ បន្់ ព្រគប់ព្រគង្

កាប់ ....................ព្រតូវអន្វតតាមបទបបញ្ញតិ ត

រួមគ្នា..............ព្រតូវអន្វតតាមបទបបញ្ញ តិ ត
សដ៊ីព៊ីការចូ លរួមជាសាធារណៈ ន្ិង្សិទិ ធ

អាចទទួ លយក្បាន្

សដ៊ីព៊ីការចូ លរួមជាសាធារណៈ ន្ិង្សិទិ ធ
ទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្នន្ព្រក្មយន្េះ ។

ទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្នន្ព្រក្មយន្េះ ។
មាព្រា៣២៨ ._ រយៈយពលនន្អាណតតិ

មាព្រា៣៥៦ ._ រយៈយពលនន្អាណតតិកាន្់

កាន្់ កាប់ ន្ិ ង្យព្របើ ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន្់

កាប់ ន្ិង្យព្របើ ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំ បន្់ ព្រគប់ព្រគង្រួម

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា
រយៈយពលអាណតតិកាន្់ កាប់ ន្ិង្យព្របើ
ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន្់ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា មាន្
សពលដូចគ្នាយៅន្ឹង្រយៈយពលនន្តំបន្់
ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា ។

អាចទទួ លយក្បាន្

គ្នា
រយៈយពលអាណតតិកាន្់ កាប់ ន្ិង្យព្របើព្របាស់ដ៊ី
រដានន្តំបន្់ ព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា មាន្សពលដូ ច
គ្នាយៅន្ឹ ង្រយៈយពលនន្តំបន្់ ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា
។

មាព្រា៣២៩ ._ ការលបយោលអាណតតិ

មាព្រា៣៥៧ ._ ការលបយោលអាណតតិ

កាន្់ កាប់ ន្ិ ង្យព្របើ ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន្់

កាន្់ កាប់ ន្ិ ង្យព្របើ ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន្់

អាចទទួ លយក្បាន្

គមន្៍

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា..................មិ ន្នាំឱ្យមាន្

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា................ ន្ិ ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ី

ការលបយោលអាណតតិកាន្់ កាប់ ន្ិង្យព្របើ

រដានន្តំបន្់ ព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នាយនាេះយទ ។

ព្របាស់ដ៊ីរដានន្តំបន្់ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នាយនាេះយទ
។
មាព្រា៣៣០ ._ សិទិ ប
ធ ណន្ថម

មាព្រា៣៥៨._ សិទិ ប
ធ ណន្ថម

អាណតតិកាន្់ កាប់ ន្ិ ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ី
រដានន្តំបន្់ ព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា ព្រតូវជាសិទិ ធ
បណន្ថមយលើសិទិដ
ធ នទយទៀតណដលស

គមន្៍

ជន្ជាតិ យដើ មភាគតិចទទួលបាន្ ស្សប

អាចទទួ លយក្បាន្

អាណតតិកាន្់ កាប់ ន្ិ ង្យព្របើព្របាស់ដ៊ី
រដានន្តំបន្់ ព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា......................
ាមចាប់ ន្ិង្លិខិតបទដ្ឋាន្គតិ យតតជា
ធរមាន្ ។

ាមចាប់ ន្ិង្លិខិតបទដ្ឋាន្គតិ យតតជា
ធរមាន្ ។
មាព្រា៣៣១ ._ ការយរៀបចំ សមាសភាគ

មិ ន្មាន្យៅក្ាង្ក្ំ ណណទ៊ី១១នន្គន្ថ៊ីទ៊ី៤ “ការព្រគប់ ព្រគង្រួម

នន្ព្របព័ន្ត
ធ ំ បន្់ ការារធមមជាតិ ..............

គ្នាយលើធន្ធាន្ធមមជាតិ ” យទៀតយទ

ក្ាង្យពលបចចបបន្ា ឬក្ាង្យពលអនាគត
ស្សបាមចាប់ ន្ិង្លិខិតបទដ្ឋាន្គតិ
យតតជាធរមាន្យ

ើយ ។

មាព្រា៣៣២ ._ មូ លន្ិធិបរធន្បាលក្ិ ចច

បាន្ដ្ឋក្់បញ្ូច លយៅក្ាង្គន្ថ៊ីទ៊ី៨ មាតិ ាទ៊ី១ ជំពូក្ទ៊ី២

បរ ិសាថន្សព្រមាប់ ការព្រគប់ព្រគង្រួមគ្នា

មាព្រា៩៧៤ ដល់៩៧៦។

មាព្រា៣៣៣ ._ ការយលើក្ណលង្ពន្ធ ន្ិ ង្

បាន្ដ្ឋក្់បញ្ូច លយៅក្ាង្គន្ថ៊ីទ៊ី៨ មាតិ ាទ៊ី១ ជំពូក្ទ៊ី២

ការយព្របើព្របាស់ចំណូល នថ្លយសវ ឬការ
បរ ិោចគ

មាព្រា៩៦៦ ដល់ ៩៧០។

មតិយោបល់បណន្ថម
មាព្រា៣៥៩._ សិទិ ធយព្របើ ព្របាស់ដ៊ីសមូ

ភាពក្ាង្ព្រក្បខ័ ណឌ៖សូមឱ្យដក្ដ៊ី សមូ

ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា។ យព្រាេះដ៊ី យន្េះ គឺ ជាដ៊ីឯក្ជន្របស់ស

ភាពស

គមន្៍ជន្ជាតិយដើមភាគតិ ចយចញព៊ី ទ៊ីាំង្យៅក្ាង្តំបន្់

គមន្៍ ជន្ជាតិ យដើមភាគតិ ច ណដលមាន្សិទិយទ អទរយៅឱ្យក្ូ ន្យៅជំ នាន្់ យព្រកាយ។

មាព្រា៣៦០._ សិទិ ធ ន្ិ ង្ការដ្ឋក្់ ក្ំ

ិត៖ សូមឱ្យដក្ដ៊ី សមូ

យព្រាេះដ៊ី យន្េះ គឺ ជាដ៊ីឯក្ជន្របស់ស

គមន្៍ជន្ជាតិ យដើមភាគតិ ច ណដលមាន្សិទិយទ អទរយៅឱ្យក្ូ ន្យៅជំ នាន្់ យព្រកាយ។

មាព្រា៣៦២._ ការដក្

ភាពស

គមន្៍ជន្ជាតិ យដើ មភាគតិចយចញព៊ី ទ៊ីាំង្យៅក្ាង្តំ បន្់ ព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា។

ូតសិទិ យធ ព្របើព្របាស់ដ៊ី៖ក្ាង្ខលឹមសារនន្មាព្រាយន្េះ សិទិរធ ស់យៅ សិទិដ
ធ ក្

គមន្៍ គួ រណតរក្ាទក្ យបើ យទេះប៊ី អាណតតិរបស់ស

គមន្៍ព្រតូវបាន្ដក្

ូតអន្អលនព្រពយ

ើ ន្ិង្សិទិអ
ធ ភិ រក្ស របស់ស

ូត។

មាព្រា៣៦៣._ សិទិ ប
ធ ណន្ថមយលើសិទិយធ ព្របើ ព្របាស់ដ៊ី ក្ាង្ព្រក្បខ័ ណឌព្រគប់ ព្រគង្រួមគ្នា៖សិទិ ដ
ធ ៊ី សមូ

ភាពស

គមន្៍ជន្ជាតិ យដើមភាគតិ ច គឺ ជាសិទិ ណធ ដល

មាន្ស្សាប់ ណដលមាន្ណចង្ក្ាង្ចាប់ភូមិបាល។
មាព្រា៣៦៤._ អលបេះាល់យលើការក្ំ ណត់ តំបន្់ ការារធមមជាតិ ៖គួ របតូរយៅជា “អលបេះាល់យលើការក្ំ ណត់ សិទិ យធ ព្របើព្របាស់រម
ួ របស់ជន្ជាតិ យដើម
ភាគតិច”

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ិល
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរ ិស្ថាៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាតិ នៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា
ព្របធាៃបទ ៖ យោលការណ៍ ការយល់ព្ររមជាមៃ យោយយសរ ៊ី ៃិង្បន្ទាប់រ៊ីទទួលបាៃរត៌មាៃព្ររប់ព្ររុង្យព្រជាយ

លរ

មតិយោបល់/សំណូមពររបស់

គន្ថ៊ី/មាតិកា/ជំពូក្

NO

សង្គមស៊ីវ ិល យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១០

មតិយោបល់/សំណូមពរ/ក្ំណណណព្របថ្ម៊ី
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី ១១

មាព្រា១៨ ជំពូក្ ២. យោលការណ៍ទូ យៅ........

ជំ ពូក្ ២. យោលការណ៍ទូ យៅ........

• ក្នង្មាព្រា ១៨ ក្នង្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី ១១ (ទំព័រ

• ក្នង្មាព្រា ១៨ ក្នង្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី ១១ (ទំ ព័រ

៥). _យោលការណ៍…….សហគមន្៍ ជន្ជាតិ ភា

៥). _យោលការណ៍…….សហគមន្៍ ជន្ជាតិ ភា

យដ្ើមភាគតិ ចក្នង្ការចូ លរួមាមដ្ំ ណាក្់ កាលខាង្

ក្តិច………ធន្ធាន្ធមមជាតិ ព្រតូវទទួ ល……..។

ក្តិច………ធន្ធាន្ធមមជាតិ ព្រតូវទទួ ល……..។

យព្រកាម៖

មាព្រា១៨ បាន្ដាក្់ បញ្ូច ល ណតសូមបណន្ថមខ្លឹមសារ៖


សិទិ ធ យសដ្ឋក្ិចច សង្គម ន្ិ ង្ វបបធម៌ របស់ជន្ជាតិ

១) ដ្ំ ណាក្់ កាលសិក្ាស្រសាវព្រជាវបឋម
២) ដ្ំណាក្់ កាលយរៀបចំ គយព្រមាង្
៣) ដ្ំណាក្់ កាលអន្វតតគយព្រមាង្ ន្ិ ង្
៤)ដ្ំ ណាក្់ កាលបញ្ចប់គយព្រមាង្។
មាព្រា២៣_ អនក្ាក្់ ព័ន្ទ
ធ ំង្អស់ព្រតូវទទួ លបាន្

មាព្រា២៣នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី

ព័ ត៌មាន្ព្រគប់ព្រោន្់ ។ ការផ្ដល់ព័ត៌មាន្ទំង្យ

បញ្ូច លខ្លឹមសារយៅមាព្រា២៤ ជំ ពូក្ទ៊ី១ ក្នង្
យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី ១១ (ទំ ព័រ ៨)

ោះ

ព្រតូវយក្ចិតទ
ត ក្ដាក្់ អំព៊ីភាសាណដ្លអាចយល់បាន្
ន្ិ ង្វបបធម៌ របស់អក្
ន ាក្់ព័ន្ធ។

របស់អក្
ន ាក្់ ព័ន្ធ ។

លក្ខខ្ណឌតព្រមូវសព្រមាប់ ការចូ លរួមជាសា

ធារណោះ……..ព្រក្សួង្ សាាប័ ន្ាក្់ ព័ន្…
ធ …

៤- ក្ិ ចដ្
ច ំ យណើរការនន្ការចូលរួមជាសាធារណៈ ព្រតួ
វយក្ចិតទ
ត ក្ដាក្់ អំព៊ីតព្រមូវការ

_

១០បាន្ដាក្់

ក្ង្វល់

ន្ិ ង្តនមល

អាចទទួ លយក្បាន្

៦យ

ក្ព្រមិ តនន្ការចូ លរួមជាសាធារណៈ

ព្រតូវយធវើ

ើង្ស្រសបាមសិទិ នធ ន្ការចូ លរួមយពញយលញន្ិង្

មាន្ព្របសិទធភាព ។
៧- ដ្ំ យណើរការនន្ការចូលរួមជាសាធារណៈ ព្រតូវ
មាន្ភាពបត់ណបន្ ន្ិ ង្អាចណក្សព្រមួលបាន្ យដ្ើមប៊ី
យ្លើយតបយៅន្ឹង្ការរ ំពឹ ង្ទក្ណដ្លសមយហតផ្ល
របស់អក្
ន ាក្់ ព័ន្ធ ។
មាព្រា២៥ ._ ការពិ យព្រោោះយោបល់របស់សហគម

មាព្រា២៥នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី

ន្៍ មូលដាឋន្ ន្ិង្ជន្ជាតិ យដ្ើមភាគតិ ច

បញ្ូច លខ្លឹមសារយៅមាព្រា២៦ ជំ ពូក្ ទ៊ី ២ក្នង្

ព្រក្សួង្

សាថប័ ន្ាក្់ព័ន្ធ

ជាមួ យសហគមន្៍មូលដាឋន្

ព្រតូវពិ យព្រោោះយោបល់
ន្ិ ង្សហគមន្៍ជន្

យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី ១១

(ទំព័រ

១០បាន្ដាក្់
៩)_

អាចទទួ លយក្បាន្

ការ

ពិ យព្រោោះ…ព្រក្សួង្សថប័ន្ាក្់ ព័ន្…
ធ ….ជន្ជាតិ

ជាតិ យដ្ើមភាគតិច យលើយោលន្យោបាយ ណផ្ន្ការ យដ្ើមភាគតិ ច។
ឬ ក្មមវ ិធ៊ី ណដ្លរង្ផ្លបោះាល់យដាយផ្ទាល់ ន្ិ ង្
ព្របយោល ចំ យាោះ ដ្៊ីធ៊ី ល ន្ិង្ធន្ធាន្

របស់ជន្

ជាតិ យដ្ើមភាគតិច។
១០បាន្ដាក្់

មាព្រា២៦៖

មាព្រា២៨ ជំ ពូក្ ទ៊ី ២ក្នង្យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី១១

មាព្រា២៦នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី

(ទំព័រ ៩)៖ ការចូ លរួមរបស់ជន្ជាតិ យដ្ើ មភាគ
តិ ច……ទទួ លរង្ផ្លបោះាល់……បរ ិសាថន្ន្ិ ង្

បញ្ូច លខ្លឹមសារយៅមាព្រា២៨ ជំ ពូក្ ទ៊ី ២ក្នង្ មាព្រាយន្ោះបាន្បតូរយៅមាព្រា ២៧ ក្នង្ពព្រាង្ទ៊ី ១០ យសនើឱ្យ
យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី ១១ (ទំ ព័រ ៩)_ការចូ លរួម ពិ ន្ិតយមតិយោបល់របស់សង្គមស៊ីវ ិល យលើពព្រាង្ទ៊ី ៩.១

ធន្ធាន្ធមមជាតិ ។

របស់ជន្ជាតិ យដ្ើ មភាគតិច……ទទួ លរង្ផ្ល

មាព្រា២៧ ._ ការចូ លរួមរបស់សហគមន្៍មូលដាឋន្ ន្ិ ង្

បោះាល់……បរ ិសាថន្ន្ិង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។

ជន្ជាតិ យដ្ើ មភាគតិច

មាចស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់ព័ន្ធ ព្រតូវផ្ដល់ឱ្កាសឱ្យ
មាន្ការចូ លរួមព្របក្បយដាយព្របសិទធភាពរបស់សហគមន្៍
មូ លដាឋន្ ន្ិង្ជន្ជាតិ យដ្ើ មភាគតិច ណដ្លអាចទទួ លរង្ផ្ល
បោះាល់ព៊ីយសចក្ដ៊ីសយព្រមចទក្់ ទង្ន្ឹង្បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្
ធមមជាតិ ។
ការចូ លរួមព្រតូវយធវើយ

ើង្យដាយោមន្ការគំរាមក្ំ ណហង្ ការ

យបាក្បយឆ
ោ ត ឬការបង្ខិតបង្ខំ ន្ិង្ព្រតូវផ្តល់ឱ្កាសឱ្យមាន្
ការចូ លរួមឱ្យបាន្ទន្់ យពលយវលា យហើយអនក្ចូ លរួមព្រតូវ
ទទួ លបាន្ការជូ ន្ដ្ំ ណឹង្យពញយលញអំព៊ីព័ត៌មាន្ទំង្អស់
ក្នង្ទព្រមង្់ ន្ិង្ភាសាណដ្លសមស្រសប។
មាព្រា ២៦ ការយល់ព្រពមជាមន្ យដាយយសរ ៊ី ន្ិង្ មាព្រា២៧នន្យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី
ប ា ប់ព៊ីទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់ ព្រជុង្យព្រជាយ
ព្រក្សួង្

សាថប័ន្ាក្់ព័ន្ធ

មិ ន្ព្រតូវឯក្ភាពយលើ

ណផ្ន្ការ ក្មមវ ិធ៊ី ឬ សំយណើរគយព្រមាង្ ណដ្លអាចបោះ
ាល់ផ្ទាល់ ន្ិ ង្ យដាយព្របយោលដ្ល់ ព្របជាពលរដ្ឋ
ណខ្មរ ជាពិ យសសសហគមន្៍ មូលដាឋន្ ន្ិ ង្ជន្ជាតិ
យដ្ើមភាគតិ ច
យដាយយសរ ៊ី

យដាយោមន្ការយល់ព្រពមជាមន្
ន្ិង្ប ា ប់ ព៊ីទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់

ព្រជុង្យព្រជាយរបស់ជន្ជាតិ យដ្ើ មភាគតិចបាន្យ

ើយ

។ ការយល់ព្រពមរបស់សហគមន្៍ មូលដាឋន្ ន្ិង្ជន្
ជាតិ យដ្ើមភាគតិច ព្រតូវយធវើយ

ើង្យដាយមតិ ភាគយព្រចើ ន្

ដាច់ ខាតនន្សហគមន្៍ មូលដាឋន្ ន្ិង្ជន្ជាតិយដ្ើម

១០បាន្ដាក្់

សូមបតូរខ្លឹមសារព៊ី មតិ ភាគយព្រចើ ន្ដាច់ ខាត យៅជា ការព្រពម

បញ្ូច លខ្លឹមសារយៅមាព្រា២៧ ជំពូក្ ទ៊ី ២ ក្នង្ យព្រពៀង្យដាយសមូ ហភាព។
យសចក្ត៊ីព្រាង្យលើក្ទ៊ី ១១ (ទំ ព័រ ៩)៖ ការយល់ (ណផ្ែក្យលើសាមរត៊ីចាប់ភូមិបាល
ព្រពម…..ព្រក្សួង្

សាថប័ន្មាន្សមតថក្ិចច…. ព័ ន្ន្
ធ ិ ង្ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិច)។

គយព្រមាង្យសនើសំ ឬការយធវើយសចក្ដ៊ីសយព្រមចយន្ោះ។

ន្ិ ង្យោលន្យោបាយាក្់

ភាគតិច

ណដ្លអាចទទួ លរង្ផ្លបោះាល់ព៊ី

គយព្រមាង្យសនើសំ ឬការយធវើយសចក្ដ៊ីសយព្រមចយន្ោះ ។
ចំ ណណក្ណផ្ន្ការ ក្មមវ ៊ីធ៊ី ឬគយព្រមាង្ណដ្លបាន្ន្ិង្
ក្ំ ពង្អន្វតតយហើយមាន្ការបោះាល់ដ្ល់ជន្ជាតិ
យដ្ើមភាគតិ ច ព្រតួវណតយរៀបចំយន្តការពិយព្រោោះពិ ភាក្ា
ន្ិ ង្យដាោះស្រសាយយ

ើង្វ ិញជាមួ យពួក្ោត់ សំយៅ

ទទួ លបាន្ពត៍ មាន្យពញយលញ

ន្ិ ង្យល់ព្រពម

យដាយយសរ ៊ីព៊ី ការអភវ ិឌ្ឍទំង្យន្ោះ។
យោលការណ៍នន្ការយល់ព្រពមជាមន្យដាយយសរ ៊ី
ន្ិ ង្ប ា ប់ព៊ីទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់ ព្រជុង្យព្រជាយ
ព្រតូវបាន្យគយក្យៅអន្វតតចំយាោះព្រគប់គយព្រមាង្
អភិវឌ្ឍន្៍ ណដ្លក្ំ ពង្ដ្ំយណើរការន្ិង្យសនើយ

ើង្។

មាព្រា៣០ ._ ការផ្ទលស់ទ៊ីលំយៅថ្ម៊ីយដាយមិ ន្សម័ព្រគ ជំ ពូក្ ទ៊ី ៣ មាព្រា ៣១ ខ្លឹមសា ការាំង្ទ៊ី
ចិ តក្
ត នង្ក្រណ៊ីណដ្លតព្រមូវឱ្យមាន្ការផ្ទលស់ទ៊ីលំយៅ
ថ្ម៊ីយដាយមិន្សមព្រគ័ ចិតតសព្រមាប់ គយព្រមាង្យសនើសំ យ

ោះ

លំយៅថ្ម៊ីយដាយមិ ន្មាន្ការសម័ព្រគចិតត

ខ្លឹមសារយន្ោះបាន្ដាក្់ បញ្ូច លក្នង្ មាព្រា ៣១ ន្ិ ង្ ៣២


យសនើយអាយមាន្គណៈក្មមការជំ

ញ ឯក្រាជយណដ្ល

មាន្សមាសភាពចព្រមុោះរួមមាន្
o

អង្គការសង្គមស៊ីវ ិល

o

តំ ណាង្សហគមន្៍

o

ន្៍ មូលដាឋន្ ន្ិ ង្ជន្ជាតិ យដ្ើ មភាគតិច ចូ លរួមក្នង្

សហគមន្៍ ជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិច

o

ការពិ ចារណា ន្ិង្សយព្រមចចិតតអំព៊ីជយព្រមើ សយផ្េង្ៗ

តំ ណាង្រដាឋភិ បាល

o

តំ ណាង្នដ្គូអភិ វឌ្ឍន្៍

ាក្់ព័ន្ធន្ឹង្សិទធសង្គម
ិ

យដ្ើមប៊ី

o

យមធាវ ៊ី យៅព្រក្ម

ឬកាត់ បន្ថយជាអបបបរមាន្ូ វការគំរាម

o

សាថប័ ន្ឯក្រាជយណដ្លមាន្ជំ

មាចស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ណដ្លាក្់ ព័ន្ធ ព្រតូវ
ផ្តល់ឱ្កាស ន្ិ ង្យពលយវលាព្រគប់ ព្រោន្់ ឱ្យសហគម

បយញ្ចៀស

វបបធម៌

ន្ិង្យសដ្ឋក្ិចច

ន្ាក្់ព័ន្។
ធ

ញ ន្ិង្សាថប័

ក្ំ ណហង្

ការយបាក្បយឆ
ោ ត

ឬការបង្ខិតបង្ខំព៊ីការ

ផ្ទលស់បូរទ៊ី
ដ លំយៅថ្ម៊ី។
ក្រណ៊ីណដ្លតព្រមូវឲ្យមាន្ការផ្ទលស់បូរទ៊ី
ត លំយៅថ្ម៊ី

យដាយមិ ន្សម័ព្រគចិ តត មាន្ល័ក្ខខ្ណឌដ្ូចជា ការ

យលចធាលយឧសម័ន្ពល តំបន្់ អសន្តិសខ្ តំបន្់ មាន្
យព្រោោះមហន្តរាយធាន្់ធារ ជាយដ្ើម។
មតិយោបល់បណន្ថម
មាព្រា ១២៦ យន្ោះព្រតូវបាន្លបយចាល សូមយធវើការបក្ស្រសាយ
មាព្រា ១២៧៖ មាព្រាយន្ោះព្រតូវបាន្លបយចាល សូមយធវើការបក្ស្រសាយ

ក្នង្ក្រណ៊ី ាក្់ព័ន្ន្
ធ ឹ ង្ការរ ំយលាភសិទិ ស
ធ ង្គម វបបធម៌ ន្ិង្
យសដ្ឋក្ិចច យដ្ើ មប៊ីបយញ្ចៀស ឬកាត់បន្ថយជាអបបបរមាន្ូ វការ
គំ រាមក្ំណហង្ ការយបាក្បយឆ
ោ ត ឬការបង្ខិតបង្ខំព៊ីការផ្ទលស់
បដូរទ៊ី លំយៅថ្ម៊ី
ណដ្លតព្រមូវឲ្យមាន្ការផ្ទលស់បូរទ៊ី
ត លំយៅថ្ម៊ី
យដាយមិ ន្មាន្ការសម័ព្រគចិតត។

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ិល
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរ ិស្ថាៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាតិ នៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា
ព្របធាៃបទ ៖ ការចូលរ ួមជាស្ថធារណៈ ៃិង្សិទធិទទួលបាៃរ័ត៌មាៃ
លរ

មតិយោបល់/សំណូមពររបស់សង្គមស៊ីវ ិល យលើ

គន្ថ៊ី/មាតិ កា/ជំពូក្

មតិយោបល់/សំណូមពរ/ក្ំណណណព្របថ្ម៊ី

យសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១០
១

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១

មាព្រា៥៖ យោលការណ៍នន្ការចូ លរួមជាសា

មាត្រា៦៖ យោលការណ៍នន្ការចូ លរួមជាសាធារ

កំណត់ចណ
ំ ៖ំ មាត្រា៦ ពេចកតីត្រាងទី១១ បាន្ណក្សព្រមួល

ធារណៈ

ណៈ

មាន្អតថន្័យព្របយសើរជាង្មន្ (បដូរព៊ី បគគលទំង្ឡាយ

បគគលទំង្ឡាយណា ណែលអាចទទួ លរង្ផល

២

រូបវន្តបគគល ឬន្៊ីតិបគគលណែលអាចទទួ ល

ប៉ះាល់យោយផ្ទាល់ ព្របយោល ឬចាប់អារម្មណ៍

រង្ផលប៉ះាល់យោយផ្ទាល់ ឬព្របយោល

ក្នង្ការសយព្រមចចិ តណា
ត
មួយទក្់ ទង្ន្ឹង្បរ ិសាថ

យោយសារការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ

ន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ មាន្សិទិច
ធ ូ លរួមពេញ

ទក្់ ទង្ន្ឹង្បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ មាន្

ពេញក្នង្ការផតល់មតិយោបល់ទន្់ យពលយវលា

សិទិ ច
ធ ូ លរួមផតល់មតិ យោបល់ឲ្យទន្់យពលយវលា

ន្ិ ង្បន្ទាប់ព៊ីទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ មន្យពលយធវើយស

ន្ិ ង្បន្ទាប់ព៊ីទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ មន្យពលយធវើយសច

ចក្ត៊ីសយព្រមចចិ តយត ន្ទ៉ះ ព្រតូវយធវើយ

ក្ត៊ីសយព្រមច តាមរយៈែំ យណើការចូ លរួមព៊ីព្រគប់

ើង្ តាមរយៈែំ

យណើការមួ យព្របក្បយោយតមាាភាព ការចូ លរួម

បគគលាក្់ ព័ន្ធ យោយតមាាភាព ន្ិ ង្គណយន្យយ

ន្ិ ង្គណយន្យយភាព។

ភាព។

មាព្រា៧៖ យោលការណ៍នន្ការទទួ លបាន្

មាព្រា៨៖ យោលការណ៍នន្ការទទួ លបាន្

ែំ យណា៉ះស្រសាយព្របក្បយោយព្របសិទិ ភា
ធ ពបគគល

ែំ យណា៉ះស្រសាយព្របក្បយោយព្របសិទិ ភា
ធ ព

ព្រគប់ រប
ូ មាន្សិទិ ទ
ធ ទួ លបាន្ែំយណា៉ះស្រសាយ

ណាមក្រូបវន្ដបគគល ឬន្៊ីតិបគគលវ ិញ) ន្ិ ង្បាន្ោក្់

បញ្ូច លយសចក្ត៊ីយសនើមួយចំន្ួន្របស់អង្គការសង្គមស៊ីវ ិ
ល។

ទទួ លយក្បាន្

ណផនក្រែឋបាល ន្ិង្ណផនក្តលាការ ឬក្៏ មយធោបាយ

រូបវន្តបគគល ឬន្៊ីតិបគគលទំង្អស់ មាន្សិទិ ធ

បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ព្របក្យោយយុតតិធម្៌

មយធោបាយសមស្រសបែនទយទៀត យែើមប៊ីសយព្រមច

សមស្រសបែនទយទៀត ណែលាក្់ ព័ន្ធយៅន្ឹ ង្វ ិវាទ
ន្ិ ង្ព្របសិទិ ភា
ធ ព។

យន្តការយោ៉ះស្រសាយវ ិវាទ ព្របក្បយោយ

ព្របសិទិ ភា
ធ ព ន្ិ ង្មិន្លយមអៀង្ ព្រតូវយរៀបចំ យ

ទទួ លបាន្ន្៊ីតិវ ិធ៊ី រែឋបាល ន្ិ ង្តលាការ ឬ

បាន្ន្ូ វការយោ៉ះស្រសាយវ ិវាទបរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្
ធមមជាតិ ព្របក្បយោយព្របសិទិ ភា
ធ ព។

យន្តការយោ៉ះស្រសាយវ ិវាទ ព្របក្បយោយ

ើង្

យែើមប៊ីយលើក្ក្មពស់ការអន្វតតចាប់ ន្ិ ង្ផតន្ទា

ព្របសិទិ ភា
ធ ព ន្ិ ង្មិន្លយមអៀង្ ព្រតូវយរៀបចំ យ

ើង្

យទសចំ យា៉ះបគគលព្រគប់ រប
ូ ណែលបង្កការខូច

យែើមប៊ីយលើក្ក្មពស់ការអន្វតតចាប់ ន្ិ ង្ផតន្ទាយទស

ខាតែល់បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។

ចំ យា៉ះរូបវន្តបគគល ឬន្៊ីតិបគគលណែលបង្កការខូច
ខាតែល់បរ ិសាថន្ ធន្ធាន្ធមមជាតិ ន្ិ ង្សង្គម
ន្ិ ង្ផតល់សំណង្សព្រមាប់ការខូ ចខាតទំង្យន្ទ៉ះ។

៣

ើង្វ ិញែូ ចខាង្យព្រកាម៖

មាព្រា១៨ យោលការណ៍ ការយល់ព្រពមជាមន្

មាព្រា១៨ យោលការណ៍ ការយល់ព្រពមជាមន្

យសនើរសំពិចារណាយ

យោយយសរ ៊ី ន្ិ ង្បន្ទាប់ព៊ីទទួ លបាន្ព័ ត៌មាន្ព្រគប់

យោយយសរ ៊ី ន្ិ ង្បន្ទាប់ព៊ីទទួ លបាន្ព័ ត៌មាន្ព្រគប់

មាព្រា១៨ យោលការណ៍ ការយល់ព្រពមជាមន្ យោយ

ព្រជុង្យព្រជាយសព្រមាប់ សហគមន្៍ ជន្ជាតិ យែើ ម

ព្រជុង្យព្រជាយសព្រមាប់ សហគមន្៍ ជន្ជាតិ យែើ មភាគ

យសរ ៊ី ន្ិ ង្បន្ទាប់ព៊ីទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់ ព្រជុង្យព្រជាយ

ភាគតិច

តិ ច

សព្រមាប់ សហគមន្៍ជន្ជាតិ យែើ មភាគតិច

សក្មមភាព ឬគយព្រមាង្ណែលយសនើសំ ណែល

សក្មមភាព ឬគយព្រមាង្ណែលយសនើសំ ណែល

សក្មមភាព ឬគយព្រមាង្ណែលយសនើសំ ណែលអាចប៉ះ

អាចប៉ះាល់ែល់ែ៊ីធ៊ី ា ឬធន្ធាន្ែនទយទៀត ជា

អាចប៉ះាល់ែល់ែ៊ីធ៊ី ា ឬធន្ធាន្ែនទយទៀត របស់

ាល់ែល់ែ៊ីធ៊ី ា ឬធន្ធាន្ែនទយទៀត របស់ជន្ជាតិ

ពិ យសស ណែលទក្់ទង្យៅន្ឹ ង្ការអភិ វឌ្ឍ ការ

ជន្ជាតិ យែើ មភាគតិច ណែលទក្់ ទង្យៅន្ឹ ង្ការ

យែើមភាគតិ ច ណែលទក្់ ទង្យៅន្ឹង្ការអភិ វឌ្ឍ ការ

យព្របើព្របាស់ ន្ិ ង្ការយធវើអាជ៊ីវក្មមយលើធន្ធាន្ធមម

អភិវឌ្ឍ ការយព្របើ ព្របាស់ ន្ិង្ការយធវើអាជ៊ី វក្មមយលើ

យព្របើព្របាស់ ន្ិ ង្ការយធវើអាជ៊ីវក្មមយលើធន្ធាន្ធមមជាតិ

ជាតិ ព្រតូវទទួ លន្ូ វការយល់ព្រពមជាមន្ យោយ

ធន្ធាន្ធមមជាតិ ព្រតូវទទួលន្ូ វការយល់ព្រពមជា

ព្រតូវទទួ លន្ូ វការយល់ព្រពមជាមន្ យោយយសរ ៊ី ន្ិ ង្

យសរ ៊ី ន្ិ ង្បន្ទាប់ព៊ីទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ព្រគប់ ព្រជុង្

មន្ យោយយសរ ៊ី ន្ិ ង្បន្ទាប់ព៊ីទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្

បន្ទាប់ព៊ីទទួ លបាន្ពត៌ មាន្ព្រគប់ ព្រជុង្យព្រជាយ របស់

យព្រជាយ របស់ជន្ជាតិយែើមភាគតិច យៅព្រគប់

ព្រគប់ ព្រជុង្យព្រជាយ របស់ជន្ជាតិ យែើមភាគតិច។

ជន្ជាតិ យែើ មភាគតិច យៅព្រគប់ែំណាក្់ កាលនន្

ែំ ណាក្់ កាលនន្គយព្រមាង្ណែលយសនើយ

ើង្ រួមមាន្

គយព្រមាង្ណែលយសនើយ

ើង្ រួមមាន្ ១) ែំ ណាក្់ កាល

១) ែំ ណាក្់ កាលសិក្ាស្រសាវព្រជាវបឋម ២)

សិក្ាស្រសាវព្រជាវបឋម ២)ែំ ណាក្់ កាលយរៀបចំ

ែំ ណាក្់ កាលយរៀបចំ គយព្រមាង្ ៣)ែំ ណាក្់ កាល

គយព្រមាង្ ៣)ែំ ណាក្់ ការអន្វតដគយព្រមាង្(ចំណចទ៊ី ២ ទ៊ី

យរៀបចំគយព្រមាង្ ន្ិ ង្ ៤)ែំ ណាក្់ កាលបញ្ចប់គ

៣ ែូចោន) ន្ិ ង្ ៤)ែំ ណាក្់កាលបញ្ចប់គយព្រមាង្។

យព្រមាង្។
៤

មាព្រា២១ សិទិ ក្
ធ ង្ការចូ
ន
លរួមជាសាធារណៈ

មាព្រា២២ សិទិ ក្
ធ ង្ការចូ
ន
លរួមជាសាធារណៈ

បគគលព្រគប់ រប
ូ មាន្សិទិធចូលរួមជាសាធារ
ណៈ ន្ិង្អាចអន្វតតសិទិ រធ បស់ខួន្
ា ែូ ចខាង្
យព្រកាម៖

រូបវន្តបគគល ឬន្៊ីតិបគគល មាន្សិទិក្
ធ នង្ការ

សំយណើរែូចខាង្យព្រកាម៖
មាព្រា២២ សិទិ ក្
ធ ង្ការចូ
ន
លរួមជាសាធារណៈ

ចូ លរួមជាសាធារណៈ តាមរយៈសក្មមភាពែូច
ខាង្យព្រកាម៖

១. រាយការណ៍ ផ្ទាល់មាត់ ឬជា

រូបវន្តបគគល ឬន្៊ីតិបគគល មាន្សិទិក្
ធ នង្ការចូ ល
រួមជាសាធារណៈ តាមរយៈសក្មមភាពែូចខាង្យព្រកាម

១. រាយការណ៍យៅកាន្់ អាជាាធរាក្់ព័ន្ធ

៖

លាយលក្ខណ៍អក្សរ យៅកាន្់ អាជាាធរាក្់ ព័ន្ធ

ន្ិ ង្ផសពវផាយព័ ត៌មាន្អំព៊ីសក្មមភាព ឬការយធវើ

១. រាយការណ៍ ផ្ទាល់មាត់ ឬលាយលក្ខណ៍ អ

ន្ិ ង្ផសពវផាយព័ ត៌មាន្អំព៊ីសក្មមភាព ឬការយធវើ

យសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ ណែលអាចបង្កឲ្យមាន្

ក្ស យៅកាន្់ អាជាាធរាក្់ព័ន្ធ ន្ិ ង្ផសពវផាយព័ត៌មាន្

យសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ ណែលអាច ន្ឹ ង្មាន្

ផលប៉ះាល់យៅយលើបរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជា

អំ ព៊ីសក្មមភាព ឬការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ

ផលប៉ះាល់យៅយលើបរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមម

តិ ។

ណែលអាចបង្កឲ្យមាន្ផលប៉ះាល់យៅយលើបរ ិសាថន្

ជាតិ ។
២. យលើក្យ

២. យលើក្យ
ើង្ន្ូ វសំណួរ យសនើឲ្យមាន្ការ

ើង្ន្ូ វសំណួរ យសនើឲ្យមាន្ការ

បក្ស្រសាយ យធវើការតវា ន្ិង្ចូ លរួមពិ ភាក្ា អំព៊ី

ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ។
២. យលើក្យ

ើង្ន្ូ វសំណួរ យសនើឲ្យមាន្ការ បក្

បក្ស្រសាយ យធវើការតវា ន្ិង្ចូ លរួមពិ ភាក្ា អំព៊ី

សក្មមភាព ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ ណែលអាច

ស្រសាយ យធវើការតវា ន្ិ ង្ចូលរួមពិ ភាក្ា អំ ព៊ីសក្មមភាព

សក្មមភាព ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ ណែល

បង្កឲ្យមាន្ផលប៉ះាល់បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមម

ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ ណែលអាចបង្កឲ្យមាន្ផល

អាចបង្កឲ្យមាន្ផលប៉ះាល់បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្

ជាតិ ។

ប៉ះាល់បរ ិសាថន្ ន្ិង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។

ធន្ធាន្ធមមជាតិ ។
ទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ ន្ិ ង្មាន្ការចូ លរួម
ទន្់ យពលយវលាក្នង្ការពិភាក្ា ន្ិង្ផតល់

៣. ោក្់ ាក្យបណឹ ត ង្ ឬបតឹង្តវាន្ឹង្
សក្មមភាព ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចស្រសបតាមយន្តការ

ទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ ន្ិ ង្មាន្ការចូ លរួមទន្់
យពលយវលាក្នង្ការពិ ភាក្ា ន្ិ ង្ផតល់យោបល់
សព្រមាប់ យសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ ណែលអាចបង្កឲ្យ

យោបល់ សព្រមាប់ យសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ

យោ៉ះស្រសាយវ ិវាទបរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ

មាន្ផលប៉ះាល់ែល់បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ។

ណែលអាចបង្កឲ្យមាន្ផលប៉ះាល់ែល់បរ ិសាថន្

ែូ ចមាន្ណចង្ក្នង្ គន្ថ៊ីទ៊ី៩ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។

(ចំ ណចយន្៉ះមិ ន្បាន្ោក្់បញ្ូជ លយហើយចំ ណចយន្៉ះ

ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ។

ព្រតូវសថិតយៅក្នង្ចំ ណចទ៊ី ២)

៣. ោក្់ ាក្យបណឹ ត ង្ ឬបតឹង្តវាន្ឹង្

៣. ោក្់ ាក្យបណឹ ត ង្ ឬបតឹង្តវាន្ឹង្សក្មមភាព

ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចស្រសបតាមយន្តការយោ៉ះស្រសាយវ ិវាទ

សក្មមភាព ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចស្រសបតាមយន្តការ
យោ៉ះស្រសាយវ ិវាទបរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ

បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ែូ ចមាន្ណចង្ក្នង្ គន្ថ៊ីទ៊ី

ែូ ចមាន្ណចង្ក្នង្ គន្ថ៊ីទ៊ី៩ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។
៥

៩ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។

មាព្រា២៤ លក្ខខណឌតព្រមូវសព្រមាប់ ការចូ លរួម

មាព្រា២៤ លក្ខខណឌតព្រមូវសព្រមាប់ ការចូ លរួម

ជាសាធារណៈ

ជាសាធារណៈ

មន្ន្ឹ ង្យធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច ឬឯក្ភាពយលើ

មន្ន្ឹ ង្យធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច ឬឯក្ភាពយលើ

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវ ិល ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖

មាព្រា២៤ លក្ខខណឌតព្រមូវសព្រមាប់ ការចូ លរួមជាសា

បញ្ហ
ា ណាមួ យាក្់ព័ន្ធន្ឹង្ព្រក្មយន្៉ះ ព្រក្សួង្ សាថ

បញ្ហ
ា ណាមួ យាក្់ព័ន្ធន្ឹង្ព្រក្មយន្៉ះ ព្រក្សួង្ សាថប័

ប័ ន្ាក្់ ព័ន្ធ ន្ិ ង្មាចស់គយព្រមាង្ទំង្អស់ ព្រតូវ

ន្ាក្់ព័ន្ធ ន្ិ ង្មាចស់គយព្រមាង្ទំង្អស់ ព្រតូវបំ យពញ

មន្ន្ឹ ង្យធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច ឬឯក្ភាពយលើបញ្ហ
ា

បំ យពញតាមលក្ខខណឌតព្រមូវសព្រមាប់ ការចូ លរួម

តាមលក្ខខណឌតព្រមូវសព្រមាប់ ការចូ លរួមជាសាធារ

ណាមួ យាក្់ ព័ន្ធន្ឹង្ព្រក្មយន្៉ះព្រក្សួង្ សាថប័ន្ ាក្់

ជាសាធារណៈ ែូ ចខាង្យព្រកាម៖

ណៈ ែូចខាង្យព្រកាម៖

ព័ ន្ធ ន្ិង្មាចស់គយព្រមាង្ទំង្អស់ ព្រតូវបំ យពញតាម

១. ណផន្ការសព្រមាប់ ការចូលរួមជាសាធារ
ណៈ ព្រតូវក្ំ ណត់ ន្ិ ង្យរៀបចំ យ

១. អនក្ាក្់ព័ន្ព្រធ តូវទទួ លបាន្ការជូន្

ើង្ យែើ មប៊ីធាន្ទថា

ែំ ណឹង្ ន្ិ ង្យពលយវលាព្រគប់ ព្រោន្់ សព្រមាប់ ចូលរួម

អនក្ាក្់ ព័ន្ធ អនក្ទទួ លរង្ផលប៉ះាល់ ន្ិ ង្ភាគ៊ី

យៅក្នង្ែំ យណើរការនន្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមចណែល

ណែលមាន្ចំណាប់ អារមមណ៍ ចូ លរួមយពញយលញ

ាក្់ ព័ន្ធ។

ន្ិ ង្សក្មម។
២. អនក្ាក្់ ព័ន្ធព្រតូវទទួ លបាន្ការជូន្
ែំ ណឹង្ ន្ិ ង្យពលយវលាព្រគប់ ព្រោន្់ សព្រមាប់ ចូល

២. អនក្ាក្់ ព័ន្ធទំង្អស់ព្រតូវទទួ លបាន្

ធារណៈ

លក្ខខណឌតព្រមូវសព្រមាប់ ការចូ លរួមជាសាធារណៈ
ែូ ចខាង្យព្រកាម៖
១. ណផន្ការសព្រមាប់ ការចូលរួមជាសាធារណៈ
ព្រតូវក្ំ ណត់ ន្ិ ង្យរៀបចំយ

ើង្ យែើ មប៊ីធាន្ទថា អនក្ាក្់

ព័ ន្ធ អនក្ទទួ លរង្ផលប៉ះាល់ ន្ិ ង្ភាគ៊ី ណែលមាន្

ព័ ត៌មាន្ចាំបាច់។ ការផតល់ព័ត៌មាន្ទំង្ យន្៉ះព្រតូវ

ចំ ណាប់ អារមមណ៍ ចូ លរួមយពញយលញ ន្ិ ង្សក្មម។

យក្ចិតតទក្ោក្់ អំព៊ីភាសាណែលអាចយល់បាន្

(មិន្បាន្ោក្់ បញ្ូជ ល)

ន្ិ ង្វបបធម៌ របស់អក្
ន ាក្់ព័ន្ធ។

៣. ចំ យណ៉ះែឹង្ខាង្ណផនក្បយចចក្យទស វ ិទោ

រួមយៅក្នង្ែំ យណើរការនន្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច
ណែលាក្់ព័ន្ធ។
៣. អនក្ាក្់ព័ន្ធទំង្អស់ព្រតូវទទួ លបាន្

សាស្តសត ន្ិ ង្ចំយណ៉ះែឹ ង្លក្ខណៈព្របនពណ៊ីនន្

យពលយវលាព្រគប់ព្រោន្់ សព្រមាប់ ចូលរួមយៅក្នង្ែំ យណើរ

សហគមន្៍ មូលោឋន្ ន្ិ ង្ជន្ជាតិ យែើមភាគតិ ច

ការនន្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមចណែលាក្់ព័ន្។
ធ

ព័ ត៌មាន្ចាំបាច់។ ការផតល់ព័ត៌មាន្ទំង្ យន្៉ះព្រតូវ

ព្រតូវយក្ជាមូ លោឋន្ក្នង្ការបយង្កើតគយព្រមាង្

យក្ចិតតទក្ោក្់ អំព៊ីភាសាណែលអាចយល់បាន្

ណផន្ការសក្មមភាព ន្ិ ង្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច។

ន្ិ ង្វបបធម៌ របស់អក្
ន ាក្់ព័ន្ធ។

៤. ចំ យណ៉ះែឹង្ខាង្ណផនក្បយចចក្យទស វ ិទោ

សាស្តសត ន្ិ ង្ចំយណ៉ះែឹ ង្លក្ខណៈព្របនពណ៊ីនន្

២. អនក្ាក្់ ព័ន្ធព្រតូវទទួ លបាន្ការជូន្ែំ ណឹង្ ន្ិ ង្

៤. ក្ិចចែំយណើរការនន្ការចូលរួមជាសាធារ
ណៈ ព្រតូវយក្ចិ តទ
ត ក្ោក្់អំព៊ីតព្រមូវការ ន្ិង្តនមា
របស់អក្
ន ាក្់ ព័ន្ធ។

សហគមន្៍ មូលោឋន្ ន្ិ ង្ជន្ជាតិ យែើមភាគតិ ច

៥. អនក្ាក្់ព័ន្ធ ព្រតូវទទួ លបាន្យពលយវលា

៣. អនក្ាក្់ព័ន្ធទំង្អស់ព្រតូវទទួ លបាន្ព័ ត៌មាន្
ចាំបាច់ ។ ការផតល់ព័ត៌មាន្ទំង្ យន្៉ះព្រតូវយក្ចិតត
ទក្ោក្់ អំព៊ីភាសាណែលអាចយល់បាន្ ន្ិ ង្វបបធម៌
របស់អក្
ន ាក្់ ព័ន្ធ។

៤. ចំ យណ៉ះែឹង្ខាង្ណផនក្បយចចក្យទស វ ិទោសាស្តសត

ន្ិ ង្ចំ យណ៉ះែឹង្លក្ខណៈព្របនពណ៊ីនន្សហគមន្៍ មូ ល

ព្រតូវយក្ជាមូ លោឋន្ក្នង្ការបយង្កើតគយព្រមាង្

សមស្រសប ន្ិ ង្ព្រតឹ មព្រតូវ យែើមប៊ីយធវើការវាយតនមា ន្ិង្

ោឋន្ ន្ិ ង្ជន្ជាតិ យែើ មភាគតិ ច ព្រតូវយក្ជាមូ លោឋន្

ណផន្ការ សក្មមភាព ន្ិ ង្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រម

យ្ាើយតបចំ យា៉ះព័ ត៌មាន្ទក្់ ទង្ន្ឹង្គយព្រមាង្យសនើ

ក្នង្ការបយង្កើតគយព្រមាង្ ណផន្ការ សក្មមភាព ន្ិ ង្ការយធវើ

ច។

សំសក្មមភាព ណផន្ការ ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ

យសចក្ត៊ីសយព្រមច។

៥. ក្ិចចែំយណើរការនន្ការចូលរួមជាសាធារ យ។
ណៈ ព្រតូវយក្ចិ តទ
ត ក្ោក្់អំព៊ីតព្រមូវការ ន្ិង្តនមា
របស់អក្
ន ាក្់ ព័ន្ធ។
៦. អនក្ាក្់ព័ន្ធ ព្រតូវទទួ លបាន្យពលយវលា
សមស្រសប ន្ិ ង្ព្រតឹ មព្រតូវ យែើមប៊ីយធវើការវាយតនមា

៥. ក្ិចចែំយណើរការនន្ការចូលរួមជាសាធារណៈ
៦. ក្ព្រមិ តនន្ការចូ លរួមជាសាធារណៈ ព្រតូវ

ស្រសបតាមក្ព្រមិតនន្ការចាប់ អារមមណ៍របស់អក្
ន
ាក្់ ព័ន្ធ។
៧. ែំ យណើរការនន្ការចូ លរួមជាសាធារណៈ

ព្រតូវយក្ចិតទ
ត ក្ោក្់ អំព៊ីតព្រមូវការ ន្ិង្តនមារបស់អនក្
ាក្់ ព័ន្ធ។
៦. អនក្ាក្់ព័ន្ធ ព្រតូវទទួ លបាន្យពលយវលាសម
ស្រសប ន្ិ ង្ព្រតឹមព្រតូវ យែើមប៊ីយធវើការវាយតនមា ន្ិ ង្យ្ាើយតប

ន្ិ ង្យ្ាើយតបចំ យា៉ះព័ ត៌មាន្ទក្់ទង្ន្ឹង្

ព្រតូវមាន្ភាពបត់ ណបន្ ន្ិ ង្អាចណក្សព្រមួលបាន្

ចំ យា៉ះព័ត៌មាន្ទក្់ទង្ន្ឹង្គយព្រមាង្យសនើសំសក្មមភាព

គយព្រមាង្យសនើសំសក្មមភាព ណផន្ការ ឬយសចក្ត៊ី

យែើមប៊ីយ្ាើយតបយៅន្ឹ ង្ការរ ំពឹ ង្ទក្ណែលសមយហត

ណផន្ការ ឬយសចក្ត៊ីសយព្រមចណាមួ យ។

សយព្រមចណាមួ យ។

ផលរបស់អក្
ន ាក្់ព័ន្។
ធ
៨. ក្ិចចែំយណើរការនន្ការចូលរួមជាសាធារ
ណៈ ព្រតូវមាន្លក្ខណៈបត់ណបន្ ន្ិ ង្អាចសព្រមប

៧. ក្ព្រមិតនន្ការចូ លរួមជាសាធារណៈ ព្រតូវស្រសប
តាមក្ព្រមិតនន្ការចាប់ អារមមណ៍របស់អក្
ន ាក្់ព័ន្ធ។

៧. ក្ព្រមិតនន្ការចូ លរួមជាសាធារណៈ
ព្រតូវស្រសបតាមក្ព្រមិតនន្ការចាប់ អារមមណ៍របស់
អនក្ាក្់ ព័ន្។
ធ

៨. ដំពណើរការនៃការចូេរួម្ជាសាធារណៈ ត្រតូវមាៃ

ភាេបត់បបៃ ៃិងអាចបកេត្រម្ួេបាៃ ពដើម្បីព្លយ
ើ តបពៅៃឹង
ការរំេឹងទុកបដេេម្ពេតុផេរបេ់អ្នកាក់េៃ
ធ
័ ។

(ចំ ណចយន្៉ះ គួ រណតលបយចញ ការណែលបញ្ហ
ជ ក្់
ថា មាន្ការបត់ ណបន្យន្ទ៉ះ ហាក្់ ែូចជា ពំ មាន្
ន្័ យក្នង្ផាូវចាប់ ឬអាចយបើក្ឲ្យមាន្ការគិត ន្ិ ង្
យធវើយផសង្យៅវ ិញ)។

៩. ព្រគប់ មតិ យោបល់របស់សាធារណជន្
ព្រតូវទទួ លបាន្ការពិ ចារណាយៅក្នង្ែំ យណើរការ
នន្ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច។ ការទទួ លយក្ ឬ
បែិយសធចំ យា៉ះមតិ យោបល់ខាង្យលើយន្៉ះ ព្រតូវ
បញ្ហ
ជ ក្់យហតផលសមរមយ។
១០. រាល់ព័ត៌មាន្ ន្ិង្លទធផលនន្ក្ិចច
ែំ យណើរការចូ លរួមជាសាធារណៈ ព្រតូវ
ផសពវផាយជាសាធារណៈ ស្រសបយៅតាមក្ព្រមិត
ន្ិ ង្ការរ ំពឹង្ទក្របស់អនក្ាក្់ ព័ន្ធ។

១១. រាល់គយព្រមាង្អភិវឌ្ឍ ន្ិ ង្ណផន្ការវ ិន្ិ

យោគបាន្ ន្ិ ង្ក្ំ ពង្អន្វតត យោយពំ មាន្ការ
ចូ លរួមជាសាធារណៈ ឬមិន្បាន្យពញយលញ
ព្រតូវផ្ទអក្ជាបយណា
ត ៉ះអាសន្ន ន្ិ ង្ព្រតូវយរៀបចំ

សព្រមួលបាន្ ស្រសបតាមការរ ំពឹង្ទក្របស់អនក្ាក្់
ព័ ន្។
ធ

៨. ែំ យណើរការនន្ការចូ លរួមជាសាធារណៈ ព្រតូវ
មាន្ភាពបត់ណបន្ ន្ិ ង្អាចណក្សព្រមួលបាន្ យែើមប៊ី

៩. ព្រគប់ មតិ យោបល់របស់សាធារណជន្

យ្ាើយតបយៅន្ឹង្ការរ ំពឹ ង្ទក្ណែលសមយហតផល

ព្រតូវទទួ លបាន្ការពិ ចារណាយៅក្នង្ែំ យណើរការនន្

របស់អក្
ន ាក្់ ព័ន្ធ។ (ចំ ណចយន្៉ះ គួ រណតលបយចញ ការ

ការយធវើយសចក្ត៊ីសយព្រមច។ ការទទួ លយក្ ឬ

ណែលបញ្ហ
ជ ក្់ ថា មាន្ការបត់ ណបន្យន្ទ៉ះ ហាក្់ ែូចជា ពំ

បែិយសធចំ យា៉ះមតិ យោបល់ខាង្យលើយន្៉ះ ព្រតូវ

មាន្ន្័ យក្នង្ផាូវចាប់ ឬអាចយបើ ក្ឲ្យមាន្ការគិត ន្ិ ង្

បញ្ហ
ជ ក្់យហតផលសមរមយ។

យធវើយផសង្យៅវ ិញ)។

៩. ព្រគប់ មតិ យោបល់របស់សាធារណជន្ព្រតូវ
ទទួ លបាន្ការពិ ចារណាយៅក្នង្ែំ យណើរការនន្ការយធវើ
យសចក្ត៊ីសយព្រមច។ ការទទួលយក្ ឬបែិយសធចំ យា៉ះ
មតិយោបល់ខាង្យលើយន្៉ះ ព្រតូវបញ្ហ
ជ ក្់យហតផលសមរ
មយ។
១០. រាល់ព័ត៌មាន្ ន្ិង្លទធផលនន្ក្ិចចែំយណើរការ
ចូ លរួមជាសាធារណៈ ព្រតូវផសពវផាយជាសាធារណៈ
ស្រសបយៅតាមក្ព្រមិត ន្ិ ង្ការរ ំពឹង្ទក្របស់អក្
ន ាក្់
ព័ ន្។
ធ

១១. រាល់គយព្រមាង្អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិ ង្ណផន្ការវ ិន្ិ យោគ

បាន្ ន្ិ ង្ក្ំ ពង្អន្វតតន្៍ យោយពំ មាន្ការចូ លរួមជា
សាធារណៈ ឬមិន្បាន្យពញយលញ ព្រតូវផ្ទអក្ជាបណ្
យតា៉ះអាសន្ន ន្ិ ង្ព្រតូវយរៀបចំណផន្ការ ន្ិ ង្អន្វតតការ
ចូ លរួមជាសាធារណៈឲ្យបាន្យពញយលញក្នង្រយៈ
យពល៦០នថ្ៃ បន្ទាប់ព៊ីព្រក្មយន្៉ះចូ លជាធរមាន្។

ណផន្ការ ន្ិ ង្អន្វតតការចូលរួមជាសាធារណៈឲ្យ
បាន្យពញយលញក្នង្រយៈយពល៦០នថ្ៃ បន្ទាប់ព៊ី
ព្រក្មយន្៉ះចូ លជាធរមាន្។
៦

មាព្រា ៣៣ កាតពវក្ិចចក្ង្ការយបើ
ន
ក្បង្ហាញ ន្ិង្

មាព្រា ៣៥ កាតពវក្ិចក្
ច នង្ការយបើក្បង្ហាញ ន្ិង្

ោក្់ ព័ត៌មាន្ឲ្យសាធារណជន្អាចណសវង្រក្បាន្ ោក្់ ព័ត៌មាន្ឲ្យសាធារណជន្អាចណសវង្រក្បាន្
ព្រគប់ មាចស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថប័ ន្

ព្រគប់ មាចស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់

ាក្់ ព័ន្ធ ព្រតូវយបើក្បង្ហាញព័ត៌មាន្ ែូចមាន្ណចង្

ព័ ន្ធ ព្រតូវយបើ ក្បង្ហាញព័ត៌មាន្ ែូ ចមាន្ណចង្ក្នង្

ក្នង្មាព្រតា៣៥ នន្ព្រក្មយន្៉ះឲ្្យ បាន្ោង្យហាច

មាព្រតា៣៧ នន្ព្រក្មយន្៉ះឲ្យសាធារណជន្អាច

ណាស់ ៣០នថ្ៃនន្នថ្ៃយធវើការ យែើមប៊ីឲ្យ សាធារណ

ណសវង្រក្បាន្ មន្យពលយចញ៖

ជន្អាចណសវង្រក្បាន្ មន្យពលយចញ៖
១….

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវ ិល ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖

មាព្រា ៣៣ កាតពវក្ិចចក្ង្ការយបើ
ន
ក្បង្ហាញ ន្ិង្ោក្់
ព័ ត៌មាន្ឲ្យសាធារណជន្អាចណសវង្រក្បាន្
ព្រគប់ មាចស់គយព្រមាង្ ឬព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់ ព័ន្ធ
ព្រតូវយបើក្បង្ហាញព័ ត៌មាន្ ែូចមាន្ណចង្ក្នង្មាត្រា៣៥ នន្

១….

ព្រក្មយន្៉ះឲ្យ បាន្ោង្យហាចណាស់ ៣០នថ្ៃនន្នថ្ៃយធវើ

២….

ការ យែើមប៊ីឲ្យ សាធារណជន្អាចណសវង្រក្បាន្ មន្

២….

យពលយចញ៖
១….
២….

៧

មាព្រា៣៥ ព័ត៌មាន្ាក្់ ព័ន្ធន្ឹង្បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្

មាព្រា៣៧ ព័ ត៌មាន្ាក្់ព័ន្ធន្ឹង្បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្

ធន្ធាន្ធមមជាតិ មាន្ែូ ចខាង្យព្រកាម៖

ធន្ធាន្ធមមជាតិ មាន្ែូ ចខាង្យព្រកាម៖

ពេនើេិចារណដាក់បញ្ចូ េេកខខណឌការងារេត្រមាប់កច
ិ ច

ដំពណើរការការវាយតនម្លពេតុប៉ះាេ់បរិសាាៃ របាយការណ៍
វាយតនម្លពេតុប៉ះាេ់បរិសាាៃ ៃិងបផៃការត្ររប់ត្ររងបរិសាា
ៃ

១៣. រាល់ព័ត៌មាន្ាក្់ ព័ន្យធ ផសង្យទៀត
ក្ំ ណត់យោយព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ទទួ លបន្ាក្បរ ិសាថ

១៣. រាល់ព័ត៌មាន្ាក្់ ព័ន្យធ ផសង្យទៀត
ណែលក្ំណត់យោយព្រក្សួង្ សាថប័ន្ទទួ លបន្ាក្ប
រ ិសាថន្ ន្ិង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ។

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវ ិល ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖

មាត្រា៣៧ ព័ ត៌មាន្ាក្់ព័ន្ន្
ធ ឹ ង្បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្
ធមមជាតិ មាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖
លក្ខខណឌការង្ហរសព្រមាប់ក្ិចែ
ច ំ យណើរការការ
វាយតនមាយហតប៉ះាល់បរ ិសាថន្ របាយការណ៍វាយ
តនមាយហតប៉ះាល់បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ណផន្ការព្រគប់ ព្រគង្ប
រ ិសាថន្។

ន្ ណែលមិន្សថិតក្នង្ព័ត៌មាន្សំង្ហត់ ណែល
ក្ំ ណត់យោយព្រក្មយន្៉ះ។
៨

មាព្រា៣៨ ការផតល់ព័ត៌មាន្ជាសាធារណៈ
ព្រគប់ ព្រក្សួង្ សាថប័ន្ាក្់ព័ន្ធ ព្រតូវផតល់
ព័ ត៌មាន្ត្ររប់ទត្រម្ង់រួម្ទំងកំណត់ត្រា ឯកសារពបា៉ះេុម្ព
ផាយ េពម្លង កាបេត ឯកសារពអ្ឡិចត្រតៃ
ូ ិក ជាសាធារ

ណៈ ៃូវរាេ់ត្របពេទេ័តមា
៌ ៃ ែូ ចមាន្ណចង្ក្នង្មាព្រតា

មាព្រា៤០ ការផតល់ព័ត៌មាន្ជាសាធារណៈ

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវ ិល ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖

ព្រគប់ ព្រក្សួង្ សាថប័ន្ាក្់ព័ន្ធ ព្រតូវផតល់
ព័ ត៌មាន្ជាសាធារណៈែូចមាន្ណចង្ក្នង្មាព្រតា

មាព្រា៤០ ការផតល់ព័ត៌មាន្ជាសាធារណៈ

៣៧ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។

ព្រគប់ ព្រក្សួង្ សាថប័ន្ាក្់ព័ន្ធ ព្រតូវផតល់ព័ត៌មាន្ព្រគប់
ទព្រមង្់ រម
ួ ទំង្ក្ំ ណត់ ព្រតា ឯក្សារយបា៉ះពមពផាយ ស

៣៥ នន្ព្រក្មយន្៉ះ។

យមាង្ កាណសត ឯក្សារយអ

ិចព្រតូន្ិក្ ជាសាធារណៈ

ន្ូ វរាល់ព្របយភទព័ ត៌មាន្ ែូ ចមាន្ណចង្ក្នង្មាព្រតា៣៥
នន្ព្រក្មយន្៉ះ។
៩

មាព្រា៤៣ ព្របយភទព័ត៌មាន្ នន្បញ្ជ៊ីព័ត៌មាន្ប

មាព្រា៤៤ ព្របយភទព័ ត៌មាន្ នន្បញ្ជ៊ីព័ត៌មាន្បរ ិស្

រ ិសាថន្ជាតិ

ថាន្ជាតិ

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវ ិល ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖

បញ្ជ៊ីព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ជាតិ យន្៉ះ ព្រតូវោក្់

បញ្ជ៊ីព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ជាតិ យន្៉ះ ព្រតូវោក្់

បញ្ូច លន្ូ វព័ត៌មាន្ទំង្អស់ណែលផតល់ឲ្យយោយ

បញ្ូច លន្ូ វព័ត៌មាន្ទំង្អស់ណែលផតល់ឲ្យយោយ

ន្ជាតិ

តព្រមូវនន្ព្រក្មយន្៉ះ។

តព្រមូវនន្ព្រក្មយន្៉ះ។

បញ្ូច លន្ូ វព័ត៌មាន្ទំង្អស់ណែលផតល់ឲ្យយោយ

ព្រក្សួង្ សាថប័ ន្សមតថក្ិចច ស្រសបតាមលក្ខខណឌ
ព្របយភទព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ ន្ិង្ធន្ធាន្
ធមមជាតិ រួមមាន្ សថិតិ របាយការណ៍រ ៊ីក្ចយព្រមើន្
ន្ិ ង្ថ្វ ិកា ន្ិ ង្ព័ត៌មាន្ភូ មសាស្តសតស៊ីព
ត ៊ីបរ ិសាថន្
សាថន្ភាពនន្ព្របព័ ន្យធ អក្ូ

ស
ូ ៊ី ជ៊ី វៈចព្រមុ៉ះ ន្ិ ង្

ធន្ធាន្ធមមជាតិ សក្មមភាពអភិ វឌ្ឍ ន្ិ ង្សិទិ ធ

មាព្រា៤៣ ព្របយភទព័ត៌មាន្ នន្បញ្ជ៊ីព័ត៌មាន្បរ ិសាថ

ព្រក្សួង្ សាថប័ ន្សមតថក្ិចច ស្រសបតាមលក្ខខណឌ

បញ្ជ៊ីព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ជាតិ យន្៉ះ ព្រតូវោក្់

ព្របយភទព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ ន្ិង្ធន្ធាន្ធមម

ព្រក្សួង្ សាថប័ ន្សមតថក្ិចច ស្រសបតាមលក្ខខណឌតព្រមូវ

ជាតិ រួមមាន្ សថិតិ របាយការណ៍ ន្ិ ង្ព័ត៌មាន្ភូម
សាស្តសតស៊ីព
ត ៊ីបរ ិសាថន្ សាថន្ភាពនន្ព្របព័ន្ធយអក្ូ
ស៊ី ជ៊ី វៈចព្រមុ៉ះ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ សក្មមភាព

ូ

នន្ព្រក្មយន្៉ះ។
ព្របយភទព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ ន្ិង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ
រួមមាន្ សថិតិ របាយការណ៍រ ៊ីក្ចយព្រមើន្ របាយការណ៍

អភិវឌ្ឍ ន្ិ ង្សិទិ កា
ធ ន្់ កាប់ែ៊ីធ៊ីរា បស់សហគមន្៍

ថ្វ ិកា ន្ិ ង្ព័ ត៌មាន្ភូ មសាស្តសតស៊ីព
ត ៊ី បរ ិសាថន្ សាថន្ភាព

មូ លោឋន្ ជន្ជាតិ យែើមភាគតិច ជាអាទ៏ ។

នន្ព្របព័ន្ធយអក្ូ

ូស៊ី ជ៊ី វៈចព្រមុ៉ះ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ

១០

កាន្់ កាប់ែ៊ីធ៊ីរា បស់សហគមន្៍មូលោឋន្ ជន្ជាតិ

សក្មមភាពអភិ វឌ្ឍន្៍ ន្ិ ង្សិទិ កា
ធ ន្់ កាប់ ែ៊ីធ៊ី រា បស់សហ

យែើមភាគតិ ច ជាអាទ៏។

គមន្៍ មូលោឋន្ ជន្ជាតិ យែើមភាគតិ ច ជាអាទ៏ ។

មាព្រា៥៣ ការយរៀបចំ បញ្ជ៊ីសវន្ក្មមបរ ិសាថន្

មាព្រា៥១ ការយរៀបចំបញ្ជ៊ីសវន្ក្មមបរ ិសាថន្ថានក្់

ថានក្់ ជាតិ

ជាតិ

ព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ទទួ លបន្ាក្បរ ិសាថន្

១១

ព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ទទួ លបន្ាក្បរ ិសាថន្

យោយសហការជាមួ យព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់ ព័ន្ធ

យោយសហការជាមួ យព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់ ព័ន្ធ

ព្រតូវយរៀបចំបញ្ជ៊ីសវន្ក្មមបរ ិសាថន្ថានក្់ ជាតិ ន្ិ ង្

ព្រតូវយរៀបចំបញ្ជ៊ីសវន្ក្មមបរ ិសាថន្ថានក្់ ជាតិ។

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវ ិល ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖

មាព្រា៥១ ការយរៀបចំបញ្ជ៊ីសវន្ក្មមបរ ិសាថន្ថានក្់ ជាតិ
ព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ទទួ លបន្ាក្បរ ិសាថន្ យោយ
សហការជាមួ យព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់ព័ន្ធ ព្រតូវយរៀបចំ

យធវើបចចបបន្នភាពជាព្របចាំ យោយយធវើការយបា៉ះពមព

បញ្ជ៊ីសវន្ក្មមបរ ិសាថន្ថានក្់ជាតិ ន្ិ ង្យធវើបចចបបន្នភាព

យរៀង្រាល់ឆ្នំ។

ជាព្របចាំ យោយយធវើការយបា៉ះពមពយរៀង្រាល់ឆ្នំ។

មាព្រា៥៩ ការក្ំ ណត់អំព៊ីព័ត៌មាន្សមាៃត់
……………………………………………………

មាព្រា៥៧ ការក្ំ ណត់អំព៊ីព័ត៌មាន្សមាៃត់
ព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់ ព័ន្ធ ព្រតូវសយព្រមចយល់

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវ ិល ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖

ព្របយភទព័ត៌មាន្សមាៃត់ ន្៊ីមួយៗគួ របញ្ហ
ជ ក្់ក្នង្

ព្រពម ឬបែិ យសធយលើសំយណើសំចាត់ ទក្ព័ ត៌មាន្

យសនើសំយរៀបរាប់ព៊ីព្របយភទព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ជាក្់លាក្់

ជំ ពូក្យន្៉ះឲ្យបាន្ចាស់លាស់ យជៀសវាង្ការ

ណាមួ យជាព័ ត៌មាន្សមាៃត់ យោយព្រតូវបញ្ហ
ជ ក្់

ទំង្ឡាយណា ណែលព្រតូវបាន្ចាត់ទក្ថា ជាព័ត៌មាន្

បក្ស្រសាយយផសង្ៗោន។

យហតផលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ការយធវើយសចក្ត៊ី

សមាៃត់ យជៀសវាង្ការបក្ស្រសាយយផសង្ោន។(រាយន្ទម

សយព្រមចយន្៉ះ ព្រតូវោក្់ ឲ្យសាធារណជន្អាចណសវង្

បយញ្ជើយ្ម៉ះព័ត៌មាន្សមាៃត់ )

រក្បាន្។

ន្៊ី តិវ ិធ៊ី ន្ិង្លក្ខណៈវ ិន្ិច័យ
ឆ សព្រមាប់ ការ

ក្ំ ណត់ព័ត៌មាន្សមាៃត់ ព្រតូវក្ំ ណត់ យោយលិខិត
បទោឋន្គតិ យតតរបស់ព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់ ព័ន្។
ធ
១២

ណផនក្ទ៊ី៣ មជឈមណឌលណផន្ទ៊ី បរ ិសាថន្ជាតិ

ជំ ពូក្ទ៊ី៥ មជឈមណឌលណផន្ទ៊ីបរ ិសាថន្ជាតិ ន្ិ ង្

យសនើបូរយៅជា
ត
មជឈមណឌលព័ ត៌មាន្ភូមិសាស្តសតប

របាយការណ៍បរ ិសាថន្ជាតិ

រ ិសាថន្ជាតិ

យសនើបូរយៅជា
ត
មជឈមណឌលព័ ត៌មាន្ភូមិសាស្តសត បរ ិសាថ
ន្ជាតិ

១៣

មាត្រា៤៧ ការទទួ លខសព្រតូវរបស់មជឈមណឌល

មាត្រា៦៣ ការទទួ លខសព្រតូវរបស់មជឈមណឌល

ណផន្ទ៊ីបរ ិសាថន្ជាតិ

ណផន្ទ៊ីបរ ិសាថន្ជាតិ

១…

១…..

មាត្រា៦៣ ការទទួ លខសព្រតូវរបស់មជឈមណឌលណផន្ទ៊ី

២. មាន្មខង្ហរក្នង្ការសព្រមិ តសព្រមាំង្

២. មាន្មខង្ហរក្នង្ការសព្រមិ តសព្រមាំង្សថិ

បរ ិសាថន្ជាតិ

សថិតិ ទិៃនៃយ
ន ័ យភូមិសាស្តសត
័ ម្ូេដាាៃបរិសាាៃ ទិ ន្ន្

តិ ទិ ន្ន្
ន ័ យភូមិសាស្តសតែូចជាការយព្របើព្របាស់ែ៊ី ន្ិង្

១…..

ែូ ចជាការយព្របើ ព្របាស់ែ៊ី តំបៃ់ការធម្មជាតិ នត្រេព

ព័ ត៌មាន្ណផន្ទ៊ី ណែលផតល់ឲ្យយោយព្រក្សួង្ សាថប័

២. មាន្មខង្ហរក្នង្ការសព្រមិ តសព្រមាំង្សថិតិ

ើ ជី

យសនើពិចារណាសាជាថ្ម៊ីចំយា៉ះយសចក្ត៊ីយសនើរបស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវ ិល ណែលមាន្ែូចខាង្យព្រកាម៖

វចត្រម្រ៉ះ ន្ិ ង្ព័ ត៌មាន្េូម្ិសាស្តេពត ផេងៗពទៀត ណផន្ទ៊ី

ន្ាក្់ព័ន្ែ
ធ នទយទៀត យរៀបចំ ន្ិ ង្រក្ាបញ្ជ៊ីទិន្ន្
ន ័យ

ទិ ន្ន្
ន ័ យមូ លោឋន្បរ ិសាថន្ ទិ ន្ន្
ន ័ យភូមិសាស្តសតែូចជា

ណែលផតល់ឲ្យយោយព្រក្សួង្ សាថប័ន្ាក្់ព័ន្ែ
ធ នទ

ព័ ត៌មាន្ សព្រមាប់ ទំន្ទក្់ ទំន្ង្ ន្ិង្ណបបបទ

ការយព្របើព្របាស់ែ៊ី តំបន្់ ការធមមជាតិ នព្រពយ

យទៀត យរៀបចំ ន្ិង្រក្ាបញ្ជ៊ីទិន្ន្
ន ័ យ ព័ ត៌មាន្

សព្រមាប់ ការយសនើសំទិន្ន្
ន ័ យ។

ជីវចព្រមុ៉ះ ន្ិង្ព័ត៌មាន្ ភូ មិសាស្តសតយផសង្ៗយទៀត ណផន្ទ៊ី

ើ

សព្រមាប់ ទំន្ទក្់ទំន្ង្ ន្ិ ង្ណបបបទសព្រមាប់ ការ

៣…..

ណែលផតល់ឲ្យយោយព្រក្សួង្ សាថប័ន្ាក្់ព័ន្ែ
ធ នទយទៀត

យសនើសំទិន្ន្
ន ័ យ។

៤. ចង្ព្រក្ង្ ន្ិ ង្បញ្ូច លទិ ន្ន្
ន ័ យភូមិសាស្តសត

យរៀបចំ ន្ិង្រក្ាបញ្ជ៊ីទិន្នន្័យ ព័ ត៌មាន្ សព្រមាប់ ទំន្ទក្់

៣…..

នន្ការយព្របើព្របាស់ែ៊ី ន្ិង្របាយការណ៍ាក្់ព័ន្ន្
ធ ឹ ង្

៤. ចង្ព្រក្ង្ ន្ិ ង្បញ្ូច លទិ ន្ន្
ន ័ យមូ លោឋន្

ការក្ំ ណត់ ណផន្ទ៊ី បរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ

៣…..

ណែលយរៀបចំ យោយព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់ព័ន្យធ ៅក្នង្

៤. ចង្ព្រក្ង្ ន្ិ ង្បញ្ូច លទិ ន្ន្
ន ័ យមូ លោឋន្ ន្ិ ង្

ន្ិ ង្ភូ មិសាស្តសតយផសង្ៗែូចជាការយព្របើព្របាស់ែ៊ី
តំបៃ់ការារធម្មជាតិ នត្រេព

ើ ជីវចត្រម្រ៉ះ ន្ិ ង្របាយ

ការណ៍ាក្់ព័ន្ន្
ធ ឹ ង្ការក្ំណត់ ណផន្ទ៊ីបរ ិសាថន្

បញ្ជ៊ីព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ជាតិ។

ទំ ន្ង្ ន្ិ ង្ណបបបទសព្រមាប់ការយសនើសំទិន្នន្័យ។

ភូ មិសាស្តសតយផសង្ៗែូ ចជា ការយព្របើព្របាស់ែ៊ី តំបន្់

៥. យរៀបចំ សង្
ត ់ ោរន្ទន្ទសព្រមាប់ ការព្របមូ ល ការារធមមជាតិ នព្រពយ

ើ ជ៊ី វចព្រមុ៉ះ ន្ិ ង្របាយការណ៍

ន្ិ ង្ធន្ធាន្ធមមជាតិ ណែលយរៀបចំ យោយព្រក្សួង្

ការព្រគប់ ព្រគង្ ការវ ិភាគ ន្ិ ង្ការណបង្ណចក្ ព័ ត៌មាន្

ាក្់ ព័ន្ធន្ឹង្ការក្ំ ណត់ ណផន្ទ៊ីបរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ធន្ធាន្

សាថប័ ន្ាក្់ព័ន្យធ ៅក្នង្បញ្ជ៊ីព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ជា

ភូ មិសាស្តសតនន្ការយព្របើ ព្របាស់ែ៊ី។

ធមមជាតិ ណែលយរៀបចំ យោយព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ ាក្់ ព័ន្ធ

តិ ។

៦……..
៥. យរៀបចំ សង្
ត ់ ោរន្ទន្ទសព្រមាប់ ការ

ព្របមូ ល ការចូ លរួមព្របមូ លទិ ន្ន្
ន ័ យ ការ

ព្រគប់ ព្រគង្ ការវ ិភាគ ន្ិង្ការណបង្ណចក្ ព័ ត៌មាន្

៧. ក្ំ ណត់ទិន្ន្
ន ័ យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ
ព្របាស់ែ៊ី យោយមាន្ការធាន្ទគណភាព ន្ិង្

យៅក្នង្បញ្ជ៊ីព័ត៌មាន្បរ ិសាថន្ជាតិ។
៥. យរៀបចំ សង្
ត ់ ោរន្ទន្ទសព្រមាប់ ការព្របមូ ល

ការចូ លរួមព្របមូ លទិ ន្ន្
ន ័ យ ការព្រគប់ ព្រគង្ ការវ ិភាគ

ភូ មិសាស្តសតនន្ការយព្របើ ព្របាស់ែ៊ី តំ បន្់ ការារធមម

យោយភាជប់ មក្ជាមួ យន្ូ វបណំ ត ទិ ន្ន្
ន ័ យណែលមាន្

ន្ិ ង្ការណបង្ណចក្ ព័ ត៌មាន្ភូ មិសាស្តសតនន្ការយព្របើ ព្របាស់

ជាតិ នព្រពយ

ស្រសាប់។

ែ៊ី តំ បន្់ ការារធមមជាតិ នព្រពយ

ើ ជ៊ី វចព្រមុ៉ះ។

៦……..

៨. ព្របមូ លទិន្ន្
ន ័ យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ

៧. ក្ំ ណត់ទិន្ន្
ន ័ យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ
ព្របាស់ែ៊ី តំបៃ់ការារធម្មជាតិ នត្រេព

ើ ជីវចត្រម្រ៉ះ យោយ

ព្របាស់ែ៊ី ន្ិ ង្ទិ ន្ន្
ន ័ យាក្់ព័ន្ន្
ធ ឹ ង្វ ិស័យជាក្់ លាក្់

ើ ជ៊ី វចព្រមុ៉ះ។

៦……..
៧. ក្ំ ណត់ទិន្ន្
ន ័ យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ

ណាមួ យ។ ការព្របមូ លយន្៉ះ មិ ន្ព្រតូវជាន្់ ោនន្ឹ ង្

ព្របាស់ែ៊ី តំ បន្់ ការារធមមជាតិ នព្រពយ

មាន្ការធាន្ទគណភាព ន្ិង្យោយភាជប់មក្

ព័ ត៌មាន្ ឬទិន្នន្័យ ក្នង្ចំយណាមព្រក្សួង្ សាថប័ ន្

យោយមាន្ការធាន្ទគណភាព ន្ិ ង្យោយភាជប់ មក្

ជាមួ យន្ូ វបណំ ត ទិ ន្ន្
ន ័ យណែលមាន្ស្រសាប់ ។

ន្ទន្ទយ

ជាមួ យន្ូ វបណំ ត ទិ ន្ន្
ន ័ យណែលមាន្ស្រសាប់ ។

ើយ។

៨. ព្របមូ លទិន្ន្
ន ័ យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ
ព្របាស់ែ៊ី តំបៃ់ការារធម្មជាតិ នត្រេព

ើ ជីវចត្រម្រ៉ះ ន្ិ ង្

ទិ ន្ន្
ន ័ យាក្់ព័ន្ធន្ឹង្វ ិស័យជាក្់ លាក្់ណាមួ យ។

ើ ជ៊ី វចព្រមុ៉ះ

៨. ព្របមូ លទិន្ន្
ន ័ យភូមិសាស្តសតនន្ការយព្របើ ព្របាស់
ែ៊ី តំ បន្់ ការារធមមជាតិ នព្រពយ

ើ ជ៊ី វចព្រមុ៉ះ ន្ិ ង្

ទិ ន្ន្
ន ័ យាក្់ព័ន្ធន្ឹង្វ ិស័យជាក្់ លាក្់ណាមួ យ។ ការ

ការព្របមូ លយន្៉ះ មិ ន្ព្រតូវជាន្់ ោនន្ឹង្ព័ត៌មាន្

ព្របមូ លយន្៉ះ មិ ន្ព្រតូវជាន្់ ោនន្ឹ ង្ព័ ត៌មាន្ ឬទិន្ន្
ន ័យ

ឬទិន្នន្័យ ក្នង្ចំយណាមព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ន្ទន្ទ

ក្នង្ចំ យណាមព្រក្សួង្ សាថប័ន្ន្ទន្ទយ

យ

៩. ចង្ព្រក្ង្ ក្ត់ព្រតា ទក្ោក្់ ន្ិ ង្ណចក្រ ំណលក្ន្ូវ

ើយ។
៩. ចង្ព្រក្ង្ ក្ត់ព្រតា ទក្ោក្់ ន្ិ ង្ណចក្

ើយ។

ព័ ត៌មាន្ទិន្ន្
ន ័ យមូ លោឋន្ ព័ ត៌មាន្ភូមិសាស្តសតអំព៊ី

រ ំណលក្ន្ូ វព័ ត៌មាន្ទិន្ន្
ន ័ យមូ លោឋន្ ព័ ត៌មាន្ភូ មិ

គយព្រមាង្អភិ រក្សន្ទន្ទ គយព្រមាង្អភិ វឌ្ឍន្៍ ន្ទន្ទក្នង្ព្រព៉ះ

សាស្តសតអំព៊ីគយព្រមាង្អភិ រក្សន្ទន្ទ គយព្រមាង្

រាជាណាចព្រក្ក្មពជា ណែលមាន្ក្ិចចសន្ោការារប

អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ទន្ទក្នង្ព្រព៉ះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា

រ ិសាថន្ ការវាយតនមាបឋមបរ ិសាថន្ ន្ិ ង្ការវាយតនមាប

ណែលមាន្ក្ិចចសន្ោការារបរ ិសាថន្ ការវាយ

រ ិសាថន្យពញយលញ។

តនមាបឋមបរ ិសាថន្ ន្ិង្ការវាយតនមាបរ ិសាថន្
យពញយលញ។
មតិយោបល់បណន្ថម៖
មាត្រា៥៩ លក្ខខណឌក្នង្ការបែិយសធសំយណើយោយព្រក្សួង្បរ ិសាថន្ សាថប័ន្ាក្់ព័ន្ធ

ព្រក្សួង្ សាថប័ ន្ាក្់ ព័ន្ធ មាន្សិទិប
ធ ែិយសធការយសនើសំព័ត៌មាន្ ក្នង្ក្រណ៊ី ែូចខាង្យព្រកាម៖
១…..
២. េំពណើេុម្
ំ ិៃមាៃបញ្ជាក់ពេតុផេត្រតម្
ឹ ត្រតូវ។ (រួរែក្យចញយោយសារវារ ឹតតបិតលទធភាពទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្របស់សាធារណជន្។)
មាត្រា៦០ លក្ខខណឌក្នង្ការបែិយសធសំយណើយោយមាចស់គយព្រមាង្
មាចស់គយព្រមាង្អាចបែិយសធការយសនើសំបង្ហាញព័ត៌មាន្ យោយរូបវន្តបគគល ឬន្៊ីតិបគគល ក្នង្លក្ខខណឌែូចខាង្យព្រកាម៖
១…..
២. សំយណើសំមិន្មាន្បញ្ហ
ជ ក្់ យហតផលព្រតឹមព្រតូវ។ គួ រែក្យចញយោយសារវារ ឹតតបិតលទធភាពទទួ លបាន្ព័ ត៌មាន្របស់សាធារណជន្។

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរិស្ថាៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាតិ នៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពុជា
ព្របធាៃបទ ៖ ព្របរ័ៃធតប
ំ ៃ់ការារធមមជាតិ ៃិង្ ការព្ររប់ព្ររង្ ការការារ ៃិង្ការអភិរក្្សសតវនព្ររ
លរ
១

មតយិ ោបល់/សំណូមពររបស់សង្គមស៊ី វល
ិ
យលើយសចក្តព្រ៊ី ាង្ទ១
៊ី ០

យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្ម៖
៊ី ការក្ំណត់តំបន្់សព្រមាប់
សក្មមភាពាណិជជក្មម] ន្ិង្ណចង្លំ អិតអំព៊ី

យោលការណ៍ ន្ង្
ឆ័ នន្ការក្ំណត់
ិ ច
ិ លក្ខណៈវន្
ិ យ

មតយិ ោបល់/សំណូមពរ/ក្ំណណណព្របថ្ម៊ី

ំ ូក្នន្យសចក្តព្រ៊ី ាង្ទ១
គន្ថ/៊ី មាតកា
ិ /ជព
៊ី ១
មាព្រា ៣១៤៖ ការក្ំណត់តប
ំ ន្់ សព្រមាប់
សក្មមភាពាណិជជក្មម

យលើយសចក្តព្រ៊ី ាង្ទ១
៊ី ១

គួរបណន្ថមយសចក្តល
ិ ច
៊ី ំអត
ិ អំពយ៊ី ោលការណ៍ ន្ង្
ិ លក្ខណៈវន្
ិ ឆ័
យនន្ការក្ំណត់តប
ំ ន្់សព្រមាប់សក្មមភាពាណិជជក្មមដូច
បាន្យរៀបរាប់ក្ង្ក្ថាខណ
ន
ឌ ខាង្យព្រកាម៖

[យៅយពលណដលមាន្ការបំយពលលក្ខណៈវន្
ឆ័ ដូចមាន្
ិ ិចយ

ណចង្ខាង្យលើ ស្ថថប័ន្ទទួលខសព្រតូវគួរមាន្ការបយង្កើតអន្

តំបន្់ថ្យម៊ី ដម
ើ បបញ្ច
៊ី ូ លតំបន្់សព្រមាប់សក្មមភាពាណិជជក្មម

ដូចជា តំបន្់យទសចរណ៍ តំបន្់អភវិ ឌ្ឍក្សិក្មមរបស់សហ
គម ឬតំបន្់យសេង្យទៀតាមការចំបាច់។

យព្រកាយមាន្បយង្កើតអន្តំបន្់យន្េះ ស្ថថប័ន្ទទួលខសព្រតូវគួរ
ចូលរួមយរៀបចំសក្មមភាពាណិជជក្មមទង្
ំ អស់យ

េះ។

ចំណូលណដលមាន្ទទួលពស
៊ី ក្មមភាពាណិជជក្មមអស់
យ

េះគួរណតដាក្់ចូលយៅក្នង្គណន្ស
៊ី ព្រមាប់ការព្រគប់ព្រគង្

ដូចណដលបាន្ណចង្ក្នង្គន្ថទ
៊ី ៊ី៨ ជំពូក្ទ៊ី២នន្ព្រក្មយន្េះ

យហើយន្ឹង្ព្រតូវបាន្ចត់ណចង្យព្របើព្របាស់សព្រមាប់បយព្រមស
ើ ល
ព្របយោជន្៍សហគមន្៍មូលដាាន្សថិតក្នង្ព្របព័ន្ត
ធ ំបន្់
ការារធមមជាតិ។

ដំយណើរការយន្េះការយរៀបចំអន្តំបន្់សក្មមភាពាណិជជក្មម
ន្ិង្ដំយណើរលំ អិតនន្ការយរៀបចំសក្មមភាពទំង្អស់យន្េះគួរ
មាន្ការយបក្
ើ ទូលាយសព្រមាប់ស្ថធារណជន្ចូលរួមសតល់
យោបល់ព្រសបាមយោលការណ៍ការចូលរួមជាស្ថធារ
ណៈណដលបាន្ណចង្ក្នង្គន្ថទ
៊ី ១
៊ី ជំពូក្២ ន្ង្
ិ ៣នន្ព្រក្ម
យន្េះ។]
២

យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ី៖ព្រគប់ព្រគង្រយបៀង្ជ៊ីវៈចព្រមរេះ

យសនើបណន្ថមលក្ខខ
័ ណឌដូចខាង្យព្រកាម៖
មាព្រា ៣២៤: ការព្រគប់ព្រគង្ព្របព័ន្ធតំបន្់ការារធមម
ជាតិព្របព័ន្ត
ធ ំបន្់ការារធមមជាតិព្រតូវទទួលបាន្
សិទធព្រគប់ព្រគង្រួម ព្រសបាមបទបញតិត ដូចមាន្

ណចង្ក្នង្ព្រក្មយន្េះ ។ តំបន្់ព្រគប់ព្រគង្រួមោនណដលព្រតូវ
បាន្បយង្កើតយ

ង្
ើ យៅក្នង្ណសនក្ណាមួយនន្ព្របព័ន្ធ

ការារធមមជាតព្រិ តូវព្រគង្ព្រគង្ាមបទបបញ្ញ តតដ
ិ ូច
មាន្ណចង្ក្នង្ព្រក្មយន្េះ

[ព្របព័ន្ធតំបន្់ការារធមមជាតិ ន្ិង្តំបន្់ការារធមមជាតិ

ណដលបាន្ដាក្់បញ្ចូ លយព្រកាមការព្រគប់ព្រគង្រួមគួរមាន្ការ

យលើក្ណលង្ចំយាេះតំបន្់ណដលមាន្ស្ថរៈសំ ខាន្់សព្រមាប់ជ៊ី

វៈចព្រមរេះសក្ល។ តំបន្់ណដលគួរមាន្ការមាន្ការដក្យចញ
ព៊ីការព្រគប់ព្រគង្រួមគឺជាតំបន្់ណដលមាន្តំបន្់ជ៊ីវៈចព្រមរេះខស
ោនព៊ីតំបន្់យសេង្យទៀង្ណដលបាន្បញ្ចូ លយៅក្នង្ការ

ព្រគប់ព្រគង្រួម។ តំបន្់ណដលដក្យចញព៊ីតំបន្់ព្រគប់ព្រគង្រួមគួរ
តំបន្់ឱ្យមាន្ព្រតឹម១០ភាគរយនន្តំបន្់ព្រគប់ព្រគង្រួមរបស់
ព្របព័ន្ធតប
ំ ន្់ការារ។]

៣

មាព្រា៣២៦៖ ការបន្តសពលភាព
សហគមន្៍តប
ំ ន្់ការារធមមជាតិ សហគមន្៍នព្រព
យ

ើ សហគមន្៍យន្ស្ថទ តំបន្់ទទួលស្ថគល់ាម

ព្របនពណ៊ី ន្ង្
ិ សហគមន្៍មូលដាាន្ដនទយទៀតណដល
មាន្ព្រស្ថប់ យៅយពលព្រក្មយន្េះចូលជាធរមាន្ ព្រតូវ
បន្តសពលភាព សិទធ ការទទួលខសព្រតូវ ន្ង្
ិ

កាតពវក្ិចចទង្
ំ អស់ ព្រសបចាប់ យលើក្ណលង្ណតរហូត
ដល់យពលណដលសហគមន្៍ន្ម
ួ ៗអាចព្រតូវបាន្
៊ី យ

យសនើសំ ឱ្យដូរ៖

[យលើក្ណលង្ណតរហូតដល់យពលណដលសហគមន្៍ន្ម
ួ
៊ី យ
បាន្សយព្រមចចត
័ ិតតយដម
ត
ើ បបយង្ក
ើ ឫណព្រប
ិ តយដាយសមព្រគច
៊ី
កាាយយៅជាតំបន្់ព្រគប់ព្រគង្រួម]

បញ្ចូ លយៅក្នង្ ឫណព្របកាាយយៅជាតំបន្់ព្រគប់ព្រគង្រួម
ោន ដូចមាន្ណចង្យៅក្នង្ព្រក្មយន្េះ។
៤

យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ី៖ការហាមឃាត់ចំយាេះ
សក្មមភាពយន្ស្ថទ

មាព្រា ៣៣៣៖ ការហាមឃាត់ចំយាេះសក្មមភាព

អាចទទួលយក្បាន្

យន្ស្ថទ
ការយន្ស្ថទយៅក្នង្តំបន្់សូ លនន្តំ
ន
បន្់ការារធមម
ជាតិព្រតូវបាន្ហាមឃាត់………………..យដើមបធា
៊ី

ថាមន្
ិ មាន្ណាមួយយៅជំ
ិ មាន្សលបេះាល់អវជជ
វញតំ
បន្់យ
ិ
៧

យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ី៖ការព្របមូលជ័រយ
ើ

េះ។

មាព្រា ៣៣៦ ការព្របមូលសលជ័រយ
ការព្របមូលសលជ័រយ

ើ

យសនើ៖ ការយព្របើព្របាស់ជាលក្ខណៈព្រគួស្ថរគួរព្រតូវបាន្

ើ យៅក្នង្ព្របព័ន្ធតំបន្់ អន្ញ្ញញត ន្ង្
ិ មាន្ណចង្ក្នង្ចាប់ជាក្់លាក្់។

ការារធមមជាតិ....................................ក្ត់
ព្រាទក្ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរយដាយមាន្មូល
យហតព្រតម
ឹ ព្រតូវ។

៨

មាព្រា ៣៨៣ យោលបំណង្

អាចទទួលយក្បាន្

សហគមន្៍មូលដាាន្ ន្ង្
ើ ភាគ
ិ ជន្ជាតយិ ដម

តច
ិ .......................ព្រសបាមបទបញ្ញ តតិ ដូច
មាន្ណចង្ក្នង្ព្រក្មយន្េះ។
៩

មាព្រា…ការយព្របព្រើ បាស់អស ន្ង្
រ៊ី
ិ ធយង្យដាយច
ូ
ភាព

ព្រក្សួ ង្ ស្ថថប័ន្មាន្សមតថក្ច
ិ ចទទួលបន្ទក្
ព្រគប់ព្រគង្នព្រពយ

ើ ព្រតូវយលើក្ក្មពស់សលិតក្មម ន្ិង្

ការយព្របើព្របាស់អស ធយង្យដាយច
៊ីរភាព ។
ូ

ព្រក្សួ ង្ ស្ថថប័ន្មាន្សមតថក្ច
ិ ចទទួលបន្ទក្
ព្រគប់ព្រគង្នព្រពយ

ើ យដាយសហការជាមួយសហ

មាព្រា ៣៨៤ សិទធយព្របព្រើ បាស់ជាលក្ខណៈព្របនពណ៊ី

អាចទទួលយក្បាន្

គមន្៍មូលដាាន្ ជន្ជាតិយដើមភាគតិច ន្ង្
ិ នដគូ
បយចចក្យទស ព្រតូវយរៀបចំវញ្ញ
ិ ញ បន្បព្រតព្រគប់ព្រគង្

សហព្រោសសលិតអស ធយង្
ិ លិខត
ិ បទដាាន្
ូ ន្ង្

គតយ
ដ កា
ិ តតស៊ី ព
៊ី រយរៀបចំយន្តការសព្រមាប់ការយចញ
លិខត
ិ បញ្ញជក្់ ន្ង្
ិ យព្រគឿង្យលើក្ទក្
ឹ ចត
ិ តណសនក្ហរិ ញ្ញ

វតថ ន្ិង្ស្ថរយពព
ើ ន្ធ ដល់សលិតក្រអសធយង្យដាយ
ូ
១០

១១

ច៊ីរភាពណដលទទួលបាន្លិខត
ិ អន្ញ្ញញត ។

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
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.

១២

មាព្រា…ការមន្
ិ យចញលិខិតអន្ញ្ញញត

ស្ថថប័ន្ទទួលបន្ទក្បរស្ថ
ិ ថ ន្ មន្
ិ ព្រតូវយចញ ព្រក្សួ ង្
លិខត
ិ អន្ញ្ញញតយព្រកាមមាតកា
ិ យន្េះក្នង្ក្រណ៊ីណដល

មាព្រា៤៨០ ការយធវើាណិជជក្មមក្នង្ព្រសរក្

យសនើ៖ ព្រតូវដាក្់យទសទណឌទំង្អនក្បរយភាគស្ថច់
សតវសង្
ិ

យលើព្របយភទសតវនព្រព.......................ដូចមាន្ណចង្

ណាត់ថានក្់ ឬអន្សញ្ញញសត៊ីពា
៊ី ណិជជក្មមអន្តរជាតយិ លើព៊ី

ព្រតូវហាមឃាត់រាល់ការយធវា
រ យៅ
ើ ណិជជក្មមក្នង្ព្រសក្
ក្នង្បទ

ណដរ។ យដាយយោង្ាម ព្របយភទសតវណដលមាន្ណចង្ក្នង្ចំ
ព្របយភទសតវ ន្ង្
ិ រក្ខជាតនិ ព្រពណដលក្ំពង្រង្់យព្រោេះថានក្់
(CITES) ក្នង្ព្របយទសក្មពជា។

មាព្រា ៤៧២ លិខិតអន្ញ្ញ តតប
ិ របាញ់ សតវនព្រព

អាចទទួលយក្បាន្

ការបរបាញ់ សតវនព្រពដូចបាន្ក្ំណត់យៅក្នង្បញ្ជ ៊ី ចំ
ណាត់ថានក្់ទ៣
៊ី ...........................ន្ង្
ិ តំបន្់

ព្រគប់ព្រគង្រួមោន នន្ព្របព័ន្ត
ធ ំបន្់ការារធន្ធាន្ធមម
ជាត។
ិ

មាព្រា៣៨០ សក្មមភាពាក្់ពន្
័ ធ

មាន្លក្ខណៈទូយៅយព្រចើន្យពក្ អាចបេះាល់សលវបាក្
ិ
យពលអ

គត។

មន្
៌ ន្ណសនក្វទាស្ថស្រ
សប
ត ញ្ញជក្់ព្រគប់
ិ
ិ មាន្ព័តមា

ព្រោន្់យដើមបក្ំ
៊ី ណត់ព៊ីសលបេះាល់នន្សក្មមភាព
យៅយលើស្ថថន្ភាពអភរិ ក្េនន្ព្របយភទសតវ រក្ខជាតិ
នព្រពយ

េះ យលើក្ណលង្ណតការអន្ញ្ញញតយ

េះ យធវយើ

សព្រមាប់ណតយោលបំណង្ព្រស្ថវព្រជាវណសនក្វទា
ិ

ង្
ើ

ស្ថស្រសប
ត យណា
ណ េះ ។

រូបវន្តបគគល ឬ ន្ត
៊ី ិបគគលណដលយសនើឲ្យយធវើ

សក្មមភាពណាមួយខាង្យព្រកាមក្នង្តំបន្់នព្រពយ

យសនើ៖ គួរអន្ញ្ញញតអាចយធវើយ

ណដលព្រគប់ព្រគង្.............ណដលមាន្សមតថក្ច
ិ ច៖

ើ

ព្រស្ថវព្រជាវណសនក្វទាស្ថស្រ
សប
ត យណា
ណ េះ។
ិ

១. សលិតសលណដលបាន្ព.៊ី ......
២.......
.........
១២...........

១៣

មាព្រា… វស្ថលភាពនន្ណសន្ការព្រ
គប់ព្រគង្
ិ
ណសន្ការព្រគប់ព្រគង្ព្រតូវបយង្កត
ើ យ

ង្
ើ សព្រមាប់រាល់

សក្មមភាពាណិជជក្មមទង្
ំ អស់ណដលយធវយើ ទបង្
ើ
ចំយាេះនព្រពយ

ណើ ដលព្រគប់ព្រគង្យដាយន្រិ ន្តរភាព

មាព្រា ៣៨៥ វស្ថលភាពនន្ណសន្ការព្រ
គប់ព្រគង្
ិ
ណសន្ការព្រគប់ព្រគង្...................................យ
យដាយន្រិ ន្តរភាព។

អាចទទួលយក្បាន្
ើ

ន្៊ីមយ
ួ ៗ ន្ង្
ិ ព្រតូវសមាមាព្រតយៅន្ឹង្ទំហំ អាំង្តង្់
ស៊ី យត ន្ិង្ហាន្ភ
័ សក្មមភាពាណិជជក្មមទង្
ំ
ិ យ
យ

េះ ។ ណសន្ការព្រគប់ព្រគង្ព្រតូវអន្វតត ន្ិង្យធវើ

បចចបបន្នភាពជាយទៀង្ទត់យដាយណសែក្យលើពត
័ មា
៌ ន្
អយង្កតាមដាន្យដើមបយល
៊ី ើ ក្ក្មពស់ការព្រគប់ព្រគង្
ណដលអាចសព្រមប
បាន្ ។
១៤

មាព្រា… ការយចញលិខិតអន្ញ្ញញតបរបាញ់

មាព្រា ៤៧៥ ការយចញលិខត
ិ អន្ញ្ញញត

ភាព ន្ង្
ិ លិខត
ិ អន្ញ្ញញតបរបាញ់ ព្រតូវសថិតយៅ

......ទទួលបន្ទក្បរស្ថ
ិ ថ ន្ ន្ង្
ិ ធន្ធាន្ធមមជាត។
ិ

រាល់ទព្រមង្់ណបបបទនន្ការយសនើសំ វញ្ញ
ិ ញ បន្ប័ព្រតឯក្
យព្រកាមការព្រគប់ព្រគង្របស់ព្រក្សួ ង្ ស្ថថប័ន្ទទួល
បន្ទក្វស័
ិ យបរស្ថ
ិ ថ ន្ ។

ព្រក្សួ ង្ ស្ថថប័ន្ទទួលបន្ទក្បរស្ថ
ិ ថ ន្.

ើង្សព្រមាប់ណតយោលបំណង្

អាចទទួលយក្បាន្

ការអន្ញ្ញញត ការដក្ហូតលិខត
ិ

អន្ញ្ញញត ឬបដិយសធចំយាេះលិខិតអន្ញ្ញញត
ឬលក្ខខណឌ ណដលក្ំណត់ ព្រតូវយធវយើ
ការយល់យ

ញ
ើ ថាសមរមយរបស់

ង្
ើ ព្រសបាម

យក្មន្ទ៊ី

ទទួលបន្ទក្វស័
ិ យបរស្ថ
ិ ថ ន្យខតត គណៈក្មមការ
ព្រគប់ព្រគង្រួមោន ឬ

យក្រយបៀង្អភរិ ក្េជ៊ីវៈចព្រមរេះ

ន្ិង្តំបន្់ការារធមមជាតិណដលបាន្ក្ំណត់ ឬ

បយង្កើតយដាយថានក្់ជាតិ ន្ង្
ិ ថានក្់យព្រកាមជាតិ យដាយ
ណសែក្យលើលក្ខខណឌតព្រមូវដូចតយៅ៖

ក្-រាល់លិខត
ិ អន្ញ្ញញត ព្រតវូ យចញយដាយមាន្តមាា
ភាព ។

ខ-មួយព្រគួស្ថរអាចទទួលបាន្លិខត
ិ អន្ញ្ញញតណត
មួយបយណា
ណ េះ ។

គ-មន្
ិ ព្រតូវមាន្ការយចញលិខិតអន្ញ្ញញតសព្រមាប់

ជន្ទំង្ឡាយណាណដលមាន្ាក្់ពន្
័ ធន្ង្
ឹ ការបរ
បាញ់ ខសចាប់ណដលមាន្រយៈយពល ៥ (ឆ្ន)ំ ជា
អតប
ិ រមា
ិ ឬមាន្ការដក្ហូតលិខត
ិ អន្ញ្ញញត ៣
(ប)៊ី ដង្ ដូចបាន្ក្ំណត់ក្នង្មាព្រា ៤៣០ នន្
ព្រក្មយន្េះ ។

-មន្
ិ ព្រតូវមាន្ការយចញលិខត
ិ អន្ញ្ញញតសព្រមាប់

ជន្ទំង្ឡាយណាណដល

យក្មន្ទ៊ីរទទួលបន្ទក្

វស័
ិ យបរស្ថ
ិ ថ ន្យខតត គណៈក្មមការព្រគប់ព្រគង្រួមោន
ឬ

យក្រយបៀង្អភរិ ក្េជ៊ីវៈចព្រមរេះ ន្ង្
ិ តំបន្់ការារ

ធមមជាតណិ ដលបាន្ក្ំណត់ ឬបយង្កត
ើ យដាយថានក្់

ជាតិ ន្ង្
ិ ថានក្់យព្រកាមជាតិ មាន្យហតសលបង្ហាញ

ឬយជឿថា ធាាប់មាន្ាក្់ពន្
័ ធយៅន្ឹង្ការបបាញ់ ក្ង្
ន
យោលយៅអាជ៊ីវក្មម ន្ិង្អាជ៊ីវក្មមសតវនព្រពមន្
ិ
ព្រសបចាប់យ

យ
ើ ។

ង្-ហាមមន្
ិ ឲ្យមាន្ការយសទរលិខត
ិ អន្ញ្ញញតប
បាញ់ ពប
៊ី គគលមានក្់យៅបគគលឯយទៀតយ

េះយ

។
១៥

យ
ើ

យសនើបណន្ថមមាព្រាថ្មអ
៊ី ំព៊ីការហាមឃាត់

មាព្រា ៥១១ សក្មមភាពហាមឃាត់ណដលបេះាល់

ហាមឃាត់មន្
ិ ឲ្យមាន្ ការបយង្កើតក្សិដាាន្

ដល់ទ៊ីជព្រមក្............ការគំរាមក្ំណហង្

យទៀត យដាយោមន្ការអន្ញ្ញញតពព្រ៊ី ក្សួ ង្ ស្ថថប័ន្

នន្មាព្រាយន្េះ។

ហាមមន្
ិ ឲ្យមាន្ ការចិញ្ចឹម រក្ាទក្ បង្ហកត់ពូជ

..........ជំពូក្ទ៊ី៤ នន្មាព្រាយន្េះ។

ចញ្
ំ បង្ហកត់ពូជសតវនព្រពដនទ
ិ ច ឹ មសតវនព្រព ឬទា
៊ី ង្
១៦

ទទួលបន្ទក្វស័
ិ យបរស្ថ
ិ ថ ន្យ

យ
ើ ។

សតក្ទក្ ឬណថ្ទំ សតវនព្រពណាមួយ ក្នង្ក្សិដាាន្
សតវនព្រព ឬទ៊ីាង្
ំ បង្ហខង្
ំ សតវនព្រពដនទក្នង្ចមាាយ
២០ (នមៃ) គ៊ី

ូណមព្រត ព៊ីរយបៀង្អភរិ ក្េជ៊ីវៈចព្រមរេះ

តំបន្់ការារធមមជាតិ ណដលក្ំណត់ ឬបយង្កត
ើ
យដាយថានក្់ជាតិ ន្ង្
ិ ថានក្់យព្រកាមជាតិ យ

េះយ

។

យ
ើ

ហាមមន្
ិ ឲ្យដាក្់បញ្ចូ លសតវនព្រពណដលចប់បាន្ព៊ី
នព្រពចូលយៅក្នង្ក្សិដាាន្ចិញ្ចឹមសតវនព្រពយ
យ

េះ

ើយ ។ ក្សិដាាន្ចិញ្ចឹមសតវនព្រព ព្រតូវទទួល

ន្ង្
ិ ទញ
ិ សតវនព្រពពក្
៊ី សិដាាន្ដនទយទៀតណដលមាន្
វញ្ញ
ិ ញ បន្បព្រតឯក្ភាពណដលមាន្សពលភាពណត
បយណា
ណ េះ ។

អាចទទួលយក្បាន្

សក្មមភាពបំសាិចបំផ្លាញ.............ជំពូក្ទ៊ី៤

មាព្រា ៥១២ សក្មមភាពហាមឃាត់ចំយាេះរក្ខជាតិ

អាចទទួលយក្បាន្

១៧
១៨

បណន្ថមមាព្រាថ្ម៊ី៖ ការលក្់ដូរសតវនព្រពចិញ្ចឹម ន្ិង្
សលិតសលសតវនព្រព

មតយិ ោបល់បណន្ថម (យបមា
ើ ន្) ៖

មាព្រា ៥១៦ ការលក្់សតវនព្រពចិញ្ចឹម ន្ង្
ិ

អាចទទួលយក្បាន្

សលិតសលសតវនព្រព

មាព្រា ៣១១ ការក្ំណត់តំបន្់ព្រគប់ព្រគង្


ំ ដអា
ចំណចទ៤
ិ
៊ី ំ យៅដាាន្ វាលណព្រស វាលចមាករ ឬចមាករវលជ
៊ី រក្េ ដក្
៊ី ប់សព ន្ង្
៊ី ំរង្ទក្ជាតំបន្់សហគមន្៍
៊ី តំបន្់សហគមន្៍ ៖ មន្
ិ គួរចត់បញ្ចូ លដល
ិ ដប
យ

ំ ន្់ការារធមមជាតិ ឆ្ន២
ំ ០០៨ (ការសតល់បណ
័ ណ ក្មមសិទធដធ
៊ី ា៊ី ន្ិង្សតល់ការអន្ញ្ញញតិឱ្យយព្របព្រើ បាស់ដ៊ីគួរមាន្ការយល់ព្រពមជាមន្ព៊ី
ើយ អន្យលាមាម ចាប់តប

ព្រក្សួ ង្បរស្ថ
ិ ថ ន្ព្រសបាមចាប់ដ៊ីធា៊ី។)

មាព្រា ៣៨១ ន្ង្
័ ធ មន្
ិ មាព្រា៣៨២ គួរពិយព្រោេះយោបល់ ជាស្ថធារណៈមន្
ិ គួរពយិ ព្រោេះយោបល់ណតជាមួយភាគ៊ីាក្់ពន្
ិ ព្រគប់ព្រោន្់យទ។
មាព្រា៣៨៩ សូ មណចង្អព្រាណបង្ណចក្ឱ្យចាស់លាស់ យដាយក្ំណត់៥០% នន្តនមាសរបសព្រមាប់សហគមន្៍។
មាព្រា៤១១ ដល់ មាព្រា៤១៣ យោបល់សូមពច
ិ រណា ពកា
៊ី រទញយក្អន្សលនព្រពយ

ើ មក្បំយរក្ព្រ
ើ មត
ិ ជវ៊ី ភាពព្របចំនថ្ា ការហាមដាច់ខាតន្វា
ឹ ង្បេះាល់ ក្សិក្រតូច

ាច( ឧ.យដម
លាក្់ ក្នង្ការហាមឃាត់។
ើ អង្ហគស៊ីល យដម
ើ អរគយ៊ី ដ យដម
ើ ព្របង្់…) គួរក្ំណត់ ទំហំ បរមាណជាក្់
ិ

យសនើរបណន្ថមមាព្រាថ្មៈ៊ី សក្មមភាពហាមឃាត់យៅក្នង្តំបន្់នន្តំបន្់ការារធមមជាតិ

 តំបន្់សូ ល–
ន
ហាមឃាត់ចំយាេះសក្មមភាពាណិជជក្មមព្រគប់ព្របយភទមាន្ជាអាទិ៍ការរក្រក្ណរ ការបូមយព្រចេះ ន្ង្
ិ ការទញយក្ខាច់ ការសលិក្អគគិសន្៊ី ព្របព័ន្ធ
ំ
បញ្ជូ ន្ ឫណចក្ចយអគគស
ក្
ំ សិក្មម វារវបបក្មម
ព្រគប់ព្របយភទ យហដាារច
ិ ន្៊ី ការយព្របមា
ើ ស៊ី ន្ដឹក្ជញ្ជូ ន្ ដណា
៊ី

សមពន្
័ ធព្រគប់ព្រគង្ធន្ធាន្ទក្
ឹ រួមព្របព័ន្ធធារាស្ថស្រសត

ន្ង្
ិ ន្ង្
ើ បច
ិ ទំន្ប់ទក្
ឹ ព្រគប់ព្របយភទ ការយព្របព្រើ បាស់យដម
៊ី ញ្
ិ ច ឹ មជវ៊ី ត
ិ ជាលក្ខណៈព្របនពណ៊ី ឫការចញ្
ិ ច ឹ មសតវ ការកាប់យ
អ ទ ក្់ព្រគប់ព្របយភទណដលបេះាល់ ឫសំ លាប់សតវ។

ើ ការបរបាញ់ ន្ង្
ិ ការយព្របព្រើ បាស់សមាៃរៈ ឫ

 តំបន្់អភរិ ក្េ-ហាមឃាត់ចំយាេះការរក្រក្ណរ ការបូមយព្រចេះ ន្ិង្ការទញយក្ខាច់ ការសលិតអគគិសន្៊ី ព្របព័ន្ប
ធ ញ្ជូ ន្ ឫណចក្ចយអគគិសន្៊ី ការយព្របើមាស៊ី ន្ដឹក្
ជញ្ជូ ន្ដំណាក្
ំ សិក្មមវារវបបក្មម
ព្រគប់ព្របយភទ យហដាារច
៊ី

សមពន្
័ ធព្រគប់ព្រគង្ធន្ធាន្ទក្
ឹ រួមមាន្ព្របព័ន្ធធារាស្ថស្រសត ន្ង្
ិ ទំន្ប់ទឹក្ព្រគប់ព្របយភទ ការយព្របើព្របាស់យដើមប ៊ី

ចិញ្ចឹមជិវត
ំ អស់ យលើក្ណលង្ណតយទសចរណ៍ធមមជាតិណដលមាន្សលបេះាល់
ិ ន្ិង្ជាលក្ខណៈព្របនពណ៊ី ឫការចិញ្ចឹមសតវ ន្ិង្ព្រគប់សក្មមភាពាណិជជក្មមទង្
តច
ណ េះ។
ិ តួចបយណា

មតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ិល
យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្ទ៊ី១១ នៃព្រក្មបរ ិស្ថាៃ ៃិង្ ធៃធាៃធមមជាតិ នៃព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មពជា
ព្របធាៃបទ៖ ការវាយតនមៃបរ ិស្ថាៃជាយទធស្ថស្តសត
លរ
១

មតយិ ោបល់/សំណូមពររបស់សង្គមស៊ី វល
ិ
យលើយសចក្តព្រ៊ី ាង្ទ១
៊ី ០

មាព្រា៦៤ ព្រក្បខ័ណឌនន្ការវាយតនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជា
យទធស្ថស្តសត

យោលន្យោបាយ ណែន្ការ ន្ិង្ក្មមវធ
ិ ៊ីនានា
ណែលបាន្យរៀបចំយ

ង្
ើ យោយព្រក្សួ ង្ ស្ថថបន្័មាន្

សមតថក្ច
ិ ច ព្រតូវយធវកា
ើ រវាយតនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធ

មតយិ ោបល់/សំណូមពរ/ក្ំណណណព្របថ្ម៊ី

ំ ូក្
គន្ថ/៊ី មាតកា
ិ /ជព
មាព្រា៦៩ ព្រក្បខ័ណឌនន្ការវាយតនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្

យលើយសចក្តព្រ៊ី ាង្ទ១
៊ី ១

យសនើ៖ ឱ្យរក្ាាមពព្រាង្ទ១
៊ី ០

រាល់ការយរៀបចំយោលន្យោបាយ ណែន្ការ ន្ិង្ក្មម

វធ
ិ ៊ីរបស់រោាភបា
ិ ល ចំបាច់ព្រតូវោក្់បញ្ជូ លការវាយ
តនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត។

ស្ថស្តសត ព្រសបាមបទបញ្ញ តតនិ ន្ព្រក្ម មន្
២

៣

៤

បញ្ជូ លយៅរាជរោាភបា
ិ លសយព្រមច។
មាព្រា៦៥ វស្ថលភាព
ិ

មាព្រា៦៩ ន្ត
ិ .៊ី ......
៊ី វិ ធ

មាព្រា៧០ សមតថក្ច
ិ ច

ព្រក្សួ ង្ ស្ថថប័ន្...................ជាយទធស្ថស្តសត។

មាព្រា៧១ វស្ថលភាពនន្ការវាយ
ិ

ំ ូក្ទ២
តនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត…។ (ក្នង្ជព
៊ី ន្៊ីតិ
វធ
ិ ន៊ី ន្ការវាយតនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត)

យសនើ៖ គួរណតបតូរមាព្រាយន្េះយៅយព្រកាមជំពូក្១ នន្បទបញ្ញ តតិទូយៅ
បនាាប់ព៊ីមាព្រា៦៩។

មាព្រា៧៣ ន្ត
ិ .៊ី ...................
៊ី វិ ធ

យសនើ៖ ោក្់បណន្ថមន្ូវន្ត
ិ ល
៊ី ល
៊ី វិ ធ
៊ី មអត
ិ (គួរណចក្បណន្ថមន្ូវន្ត
៊ី វិ ធ
៊ី មអត
ិ

៤............វាយតនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត។

ណ

១. .......

មាព្រា៧៥ សមតថក្ច
ិ ច

ព្រក្សួ ង្ ស្ថថប័ន្...................ជាយទធស្ថស្តសត។

នន្ការវាយតនមៃបរស្ថ
ិ ៊ីោច់យោយ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត យៅក្នង្ន្៊ីតិវធ
ក្យែើមបណ៊ី ណនាំឱ្យបាន្ចាស់)។

ទទួលយក្បាន្

៥

៦

ំ ូក្ទ៣
ជព
៊ី (មាព្រា៧៤, ៧៥ ន្ិង្ ៧៦)

មាព្រា៧៧ ការអន្វតតន្ូវរបាយការណ៍វាយតនមៃប
ំ ូក្៤
រស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត ក្នង្ជព

មាព្រា៧៦ ការចូលរួមព៊ីសំណាក្់ស្តសត៊ី
ន្ិង្ជន្ាយរង្យព្រោេះ

មាព្រា៧៨ ការអន្វតតន្ូវរបាយការណ៍វាយតនមៃប
រស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត

ព្រក្សួ ង្ ស្ថថប័ន្............................... យោយច៊ីរ

ភាព។

ព្របយភទគយព្រមាង្...........................ក្នង្ការអន្វ
តត។
ព្របយភទគយព្រមាង្ណែលសថិតក្នង្យព្រៅវស្ថលភាពនន្
ិ

អាចទទួលយក្បាន្
យសនើ៖ ការក្ំណត់មាព្រាយោង្យៅ ការចូលរួមជាស្ថធារណៈក្នង្
ការវាយតនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត (ខស មន្
ិ ណមន្មាព្រា៧៣
យទ ែូចយន្េះសូ មបតូរយៅមាព្រា៧៤នន្ព្រក្មយន្េះ)។

មាព្រា៧៨ ជាទូយៅព្រគប់គយព្រមាង្យសនើសំ ព្រតូវមាន្ការវាយតនមៃប

រស្ថ
ិ ថ ន្ យេើយការយធវើការវាយតនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយព្រទស្ថស្តសតយែើមប ៊ី
ពិន្ិតយយមល
ត គយព្រមាង្អភវិ ឌ្ឍ
ើ យលើែលបេះាល់ជាបណំត នន្បណា
ន្៍។ ែូចែូយចនេះមាន្មាព្រា៧៨ គួរណចង្ែូចខាង្យព្រកាម៖

ព្រក្សួ ង្ ស្ថថប័ន្............................................. យោយចរ៊ី ភា

ព។

ព្របយភទគយព្រមាង្..............................................ក្នង្ការអន្វ

របាយការណ៍វាយតនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត ព្រតូវ

តត។

រស្ថ
ិ ថ ន្ ែូចមាន្ណចង្ក្នង្មាតកា
ិ ទ៊ី២ សត៊ីព៊ីការវាយ

ការណ៍វាយតនមៃបរស្ថ
ិ ថ ន្ជាយទធស្ថស្តសត ព្រតូវបន្តយរៀបចំរបាយ

បន្តយរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមៃយេតបេះាល់ប
តនមៃយេតបេះាល់បរស្ថ
ិ ថ ន្នន្ព្រក្មយន្េះ។

ព្របយភទគយព្រមាង្ណែលសថិតយៅក្នង្ឬ យព្រៅវស្ថលភាពនន្របាយ
ិ

ការណ៍វាយតនមៃយេតបេះាល់បរស្ថ
ិ ថ ន្ ែូចមាន្ណចង្ក្នង្មាតិកា
ទ៊ី២ សត៊ីពកា
៊ី រវាយតនមៃយេតបេះាល់បរស្ថ
ិ ថ ន្នន្ព្រក្មយន្េះ។

