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ជាំពរូទ១ី 
បទបបញ្ញតតទិសូៅ 

 
មារា ១._ 

ចាប់ននេះមាននោលនៅោាំពារបរសិ្ថទ ន អភិរក្សជីវៈចរមរេះ ធានាឱ្យបាននូវការនរបើរបាស់ធនធាន
ធមមជាតិឱ្យបានសមស្សប និងនលើក្ក្មពស់ការអភិវឌណរបក្បនោយនិរនថរភាព ស្សបតាមមារតា ៣២ និង 
៥៩ ននរដឌធមមនុញ្ដននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា នោយបនងកើតនូវយនថការនានា ក្បុងការវាយតនមលនេតុ    
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន សរមាប់រាល់គនរមាងវនិិនោគទាំងអស់ គនរមាងអភិវឌណន៍ សក្មមភាពអាជីវក្មម និង
សក្មមភាពនានា ដដលបងកនេតុប េះពាល់ និងនរោេះថ្នប ក់្ដល់បរសិ្ថទ ន សងគម នសដឌកិ្ចច និងវបផធម៌ ។ 
 
មារា ២._ 

ចាប់ននេះមាននោលបាំណង៖  
១-ក្ាំណត់ឱ្យមានការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នលើគនរមាងអភិវឌណន៍ស្ថធារណៈ និង

ឯក្ជន មុននឹងោក់្ជូនរាជរោឌ ភិបាលសនរមច  
២-នលើក្ក្មពស់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងការទទួលបានព័ត៌មាន និង 
៣-ធានាថ្នការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវអនុវតថនៅក្បុងលក្ខណៈរបក្បនោយ

របសិទនភាព តមាល ភាព និងសមធម៌ ។  
 
មារា ៣._  

- ចាប់ននេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតថទាំងស្សរង និងោ ងនពញនលញនលើគនរមាងអភិវឌណន៍ សក្មមភាព
អាជីវក្មម និងសក្មមភាពវនិិនោគនានា របស់របូវនថបុគគល ឬនីតិបុគគល  ដដលបានរបតិបតិថការរចួ ក្ាំពុង
របតិបតិថការ ឬចាប់នផថើមរបតិបតិថការ ដដលបានប េះពាល់ ឬអាចនាាំឲ្យនក្ើតមាននេតុប េះពាល់ដល់បរសិ្ថទ ន 
និងសងគម ។  

- របនភទគនរមាងអភិវឌណន៍ សក្មមភាពអាជីវក្មម និងសក្មមភាពវនិិនោគនានា ដដលបងកឱ្យមាន
ផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នមធយម និង/ឬ ធងន់ធងរ និង/ឬ ដដលបានក្ាំណត់នោយឧបសមព័ននននអនុរកឹ្តយសថីពី
កិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវនធវើការវាយតនមលបរសិ្ថទ ន ។ 

ចាប់ននេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតថចាំនពាេះរាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ សក្មមភាពអាជីវក្មម និង
សក្មមភាពវនិិនោគនានា ដដលទទួលបានលិខិតអនុញ្ញដ ត អាជាញ ប័ណត នសចក្ថីសនរមចពីរក្សួង និង
ស្ថទ ប័នអនុម័តគនរមាង នេើយខក្ខានមិនបានអនុនោមតាមការវាយតនមលបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៤._ 

ចាប់ននេះមិនអនុវតថចាំនពាេះគនរមាង និងសក្មមភាពរបស់រដឌ ដដលបានសនរមចនោយ រាជរោឌ ភិបាល 
ឬបានអនុម័តពីរដឌសភា នេើយដដលចាត់ទុក្ជាគនរមាងបនាធ ន់ទក់្ទងនឹងវស័ិយសនថិសុខជាតិ ការពារ
ជាតិ និងការរគប់រគងនរោេះមេនថរាយ ។  
 
 
 



មារា ៥._ 
និយមន័យ និងសទធ នុរក្ម ននចាប់ននេះមានដចងក្បុងឧបសមព័នន ។ 

 

ជាំពរូទ ី២ 
សោលការណ៍ម្នការវាយតម្ម្លសេតបុ ះាលប់រសិាា ន  

មារា ៦._ 
រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ សក្មមភាពអាជីវក្មម និងសក្មមភាពវនិិនោគនានា រតូវនធវើការវាយតនមល

នេតុប េះពាល់នៅនលើ បរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម សុខភាពនិងវបផធម៌ឲ្យបានរតឹមរតូវជាមុនសិន មុន
បញ្ជូ ននៅរាជរោឌ ភិបាលឯក្ភាព និងអនុម័ត ។ របនភទគនរមាងអភិវឌណន៍ សក្មមភាពអាជីវក្មម និង
សក្មមភាពវនិិនោគនានាដដលតរមូវឲ្យមានការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវក្ាំណត់នោយ
អនុរកឹ្តយ ។ 

រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ សក្មមភាពអាជីវក្មម និងសក្មមភាពវនិិនោគនានា ដដលមានដចងនៅ
ក្បុងតារាងឧបសមព័ននននអនុរកឹ្តយ មិនរតូវចាប់នផថើមការងារស្ថងសង់ ឬដាំនណើ រការ នោយោម នលិខិត  
ឯក្ភាពនលើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលបាននចញនោយរក្សួងបរសិ្ថទ នន ើយ ។ 

រក្សួង ស្ថទ ប័នពាក់្ព័ននវស័ិយឯក្ជន សងគមសីុវលិ និងអបក្ដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់ មាន
សិទិនផថល់នោបល់នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ក្បុងអាំ ុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៧._ 

កិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវអនុវតថនោលការណ៍ដូចខាងនរកាម៖ 
របូវន័បុគុគល នីតិបុគគល សងគមសីុវលិ និងអបក្ដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់ពីគនរមាង មានសិទិន

ទទួលបាននូវព័ត៌មាន និងចូលរមួក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។  
 កិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតវូរបកាន់យក្ និងអនុវតថនោលការណ៍បងាក រ 
និងទប់ស្ថក ត់ ។ ក្បុងក្រណីមានការគរមាមក្ាំដេង អាំពីការខូចខាតដល់បរសិ្ថទ នធងន់ធងរ ឬមិនអាច     
ជួសជុលបាន ក្ងវេះខាតភាពចាស់ោស់ខាងវទិាស្ថស្តសថ មិនអាចយក្មក្នធវើជាមូលនេតុនដើមផផី្អា ក្
ការអនុវតថវធិានការបងាក រ និងទប់ស្ថក ត់ការខូចខាតដល់គុណភាពបរសិ្ថទ ន និងធនធានជីវៈចរមរេះ   
ន ើយ ។  
 កិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នរតូវរបកាន់យក្ និងអនុវតថនោលការណ៍ “អបក្
បងកការខូចខាតបរសិ្ថទ នរតវូទូទត់សាំណង” ។ របូវនថបុគគល ឬនីតិបុគគលដដលបងកឲ្យមានការបាំពុល     
បរសិ្ថទ ន សាំណល់ ឬបងកការខូចខាតដល់បរសិ្ថទ ននរកាមរបូភាពនផសងៗនទៀត រតូវរា ប់រងបង់នថលចាំណាយ
នលើការខូចខាត ការទប់ស្ថក ត់ ការបនញ្ច ៀស ឬការកាត់បនទយការខូចខាត ។ 
 កិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវរបកាន់យក្ និងអនុវតថនោលការណ៍ 
សមភាពសរមាប់អបក្ជាំនាន់នរកាយ នពាលគឺ តរមូវការនានពលបចចុបផនបមិនរតវូនធវើឱ្យប េះពាល់ដល់តរមូវ
ការរបស់អបក្ជាំនាន់នរកាយននាេះន ើយ ។ 



 កិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវនលើក្ក្មពស់ការការពារបរសិ្ថទ ន នៅក្បុង
ដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នពាលគឺ របូវន័ថបុគគល ឬនីតិបុគគលមិនអាចអនុវតថសក្មមភាព 
ឬគនរមាង ដដលបងក ឬអាចបងក ការខូចខាតដល់បរសិ្ថទ នបានន ើយ លុេះរតាដតបុគគលននាេះចាត់វធិាន
ការនានាដដលមានលក្ខណៈសមនេតុផល និងដដលអាចអនុវតថបាន នដើមផីបងាក  និងកាត់បនទយ ការខូច
ខាតននាេះ ។  
  

ជាំពូរទី ៣ 

អងគភាពទទលួែសុរតូវ 
 

មារា ៨._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នជាស្ថទ ប័នដតមួយគត់ ដដលមានសមតទកិ្ចចរគប់រគងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នទាំងអស់ ។  

អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានសមតទកិ្ចចរតួតពិនិតយការវាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ន និងនចញលិខិតអនុញ្ញដ តនានា ពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់   បរសិ្ថទ ន បនាធ ប់ពីមាន
នសចក្ថីសនរមចពីរដឌមន្រនថីរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នមានសមតទកិ្ចចតាមោន រតួតពិនិតយ នធវើអធិការកិ្ចច
អនងកត ស្ស្ថវរជាវ  ដណនាាំ និងចាត់វធិានការនោយខលួនឯង ឬនោយសេការជាមួយភាគីពាក់្ព័នន 
ចាំនពាេះគនរមាង និងសក្មមភាពរគប់របនភទ ។ 
 ចាំនពាេះរាល់សក្មមភាព និងគនរមាងដដលទទួលបានការឯក្ភាពជាមុនពីរាជរោឌ ភិបាល ឬមាន
អាជាញ ប័ណត នសចក្ថីសនរមច ដីកាសនរមច ដដលនចញនោយស្ថទ ប័ន រក្សួង អងគភាពរដឌ អាជាញ ធរនខតថ/
រាជធានី មាច ស់គនរមាងនៅដតមានកាតពវកិ្ចចរតូវនោរពតាមកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ជាមួយនឹងរក្សួងបរសិ្ថទ នអនុនោមតាមចាប់ននេះ ។ 
 
មារា ៩._ 
 អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន គឺជានសនាធិការផ្អធ ល់ របស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 អងគភាពអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានរចនាសមព័ននចាត់តាាំងរដឌបាលថ្នប ក់្ជាតិ 
និងថ្នប ក់្នរកាមជាតិ ។ 
 ការនរៀបចាំ និងរបរពឹតថនៅ ននអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នរតូវក្ាំណត់នោយអនុរកឹ្តយ
តាមសាំនណើ របស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវបនងកើតន ើងនរកាយនពលចាប់ននេះចូលជាធរមាន ។  
 

មារា ១០._ 
 អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានភារកិ្ចចដូចខាងនរកាម៖ 

-ទទួលបនធុក្អនុវតថចាប់ននេះ នរកាមការរតតួពិនិតយពីរក្សួងបរសិ្ថទ ន 
-ទទួលបនធុក្ចាត់ថ្នប ក់្គនរមាងដដលនសបើសុាំ ក្ាំណត់វសិ្ថលភាពននគនរមាង និងលក្ខខណឍ ននការ

របតិបតិថ ពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននិងឯក្ស្ថរទាំងអស់ដដលពាក់្ព័នននិង
ធានាឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈអនុនោមបទបផញ្ដតិថននចាប់ននេះ ។ 



-ចុេះអនងកតនិងតាមោនរាល់សក្មមភាពគនរមាងនៅតាមដផនការរតួតពិនិតយតាមោន និង
រគប់រគងបរសិ្ថទ ន នរកាយពីមាច ស់គនរមាងទទួលបាន វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  នដើមផធីានាការនោរពតាមចាប់ននេះ ។ 
 
មារា ១១._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នជានសនាធិការផ្អធ ល់របស់រាជរោឌ ភិបាល និងមានភារកិ្ចចដូចខាងនរកាម៖ 

-បនងកើតគណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយ ។ 
-ដតងតាាំងសមាជិក្ននគណៈក្មមការជាំនាញរតតួពិនិតយ ។ 
-នចញលិខិតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាព

នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
-អនុម័តនោលការណ៍ដណនាាំសថីពីលក្ខណៈវនិិចឆ័យននការចាត់ថ្នប ក់្គនរមាង ។ 
-ក្ាំណត់លក្ខណៈវនិិចឆយននវសិ្ថលភាពននគនរមាង និងល័ក្ខខ័ណឍ របតិបតថិការងារ ។  
-អនុម័តនោលការណ៍ដណនាាំសថីពីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និង/ឬដផនការរគប់រគង

បរសិ្ថទ ន ។ 
-នរបើរបាស់ និងអនុវតថនោលការណ៍នានា ដដលបានឯក្ភាព និងអនុវតថនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន 

សឋីពី ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និង/ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។  
-អនុម័តនោលការណ៍ដណនាាំសថីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុ

ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
-នចញរបកាសសថីពីលក្ខណៈសមផតិថ និងការចុេះបញ្ជ ីទីរបឹក្ាននការវាយតនមលនេតុប េះពាល់

បរសិ្ថទ ន ។ 
-អនុម័តរក្បខ័ណឍ វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន សរមាប់នោលការណ៍ដណនាាំរបស់

ខលួនសថីពី វធីិវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ។ 
 
មារា ១២._ 
 មន្រនថីអធិការកិ្ចចរបស់អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ននរក្សួងបរសិ្ថទ ន មានភារកិ្ចច
ដូចខាងនរកាម៖ 

-នធវើអធិការកិ្ចចនលើការអនុវតថបទបផញ្ដតថិនានា ទក់្ទងនឹងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវដផបក្បរសិ្ថទ ន ចាប់ 
និងបទបផញ្ដតថិនានាដដលពាក់្ព័នន ។  

-នធវើអធិការកិ្ចចនលើការនោរពតាមល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវដផបក្បរសិ្ថទ ន ដូចដដលបានក្ាំណត់ក្បុងចាប់ 
និងបទបផញ្ដតថិ កិ្ចចសនា ឬសថង់ោរ និងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវដផបក្បរសិ្ថទ នដដលពាក់្ព័នន ។ 

-ពិនិតយក្ាំណត់រតា ឯក្ស្ថរ ទិនបន័យនអ ិចរតនិូក្ សថីពីការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និងក្ាំណត់រតា
ដនទនទៀត សថីពីគនរមាងអភិវឌណន៍ និងការរបតិបតថិគនរមាង ។ 

-តរមូវឲ្យអបក្រដឌបាល និនោជិត និងភាប ក់្ងារននគនរមាងអភិវឌណន៍ និងការរបតិបតថិគនរមាង ផថល់
នូវរាល់ព័ត៌មាន និង/ឬ ក្ាំណត់រតាទាំងអស់ ននកិ្ចចការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបស់មាច ស់គនរមាង ។  

-មានសិទនិចូលនៅក្បុងទីបរនិវណទីតាាំងគនរមាង នដើមផអីនុវតថសិទិនអាំណាចអធិការកិ្ចចនៅទីក្ដនលង
ដដលសងស័យថ្នមានអាំនពើនលមើសចាប់ ឬបទបផញ្ដតថិ សថីពីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬដផនការ
រគប់រគងបរសិ្ថទ ននោយរបមូលវតទុតាង ។ 



-ជួបជាមួយរបធានរក្រមរបឹក្ាភិបាល និងអបក្រដឌបាលននគនរមាងអភិវឌណន៍ឲ្យបានោ ងនោច
មួយនលើក្ក្បុង ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នដើមផនីធវើការវាយតនមលនលើការអនុវតថចាប់ននេះ និងបទបផញ្ដតថិពាក់្ព័ននដនទ
នទៀត ។ 
 
មារា ១៣._ 
 មនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ រតូវអនុវតថសិទិន និងបាំនពញក្រណីយកិ្ចច តាមការចាត់តាាំងរបស់
រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 

ជាំពូរទី ៤ 
រិចចដាំសណើ រការវាយតម្ម្លសេតុប ៉ៈាលប់រសិាា ន 

ខផនរទី១ 
ការវាយតម្ម្លសេតុប ះាលប់រសិាា នចាំសាះគសរមាងសសនើសុាំ 

មារា ១៤._  
រាល់គនរមាងវនិិនោគ ឬអភិវឌណន៍ រតូវនធវើការនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 

ដាំបូង និង/ឬ នពញនលញ ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ឬការចុេះកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន អនុនោមនៅ
តាមល័ក្ខខ័ណឍ ដដលក្ាំណត់នោយចាប់ននេះ។ 

ការចាត់ថ្នប ក់្គនរមាងដដលរតូវនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ រតូវ
នធវើន ើងនោយដផាក្នលើ៖ 

- របនភទននគនរមាងដដលរតវូក្ាំណត់នោយអនុរកឹ្តយ 
- និង/ឬទាំេាំននផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម  ននគនរមាង។ 
ចាំនពាេះគនរមាងដដលរតវូនធវើដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ឬកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន រតវូនធវើន ើង

តាមទាំេាំននផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម  ននគនរមាង។ 
នសចក្ថីសនរមចនធវើន ើងនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន នរកាមមារតាននេះ គឺ៖ 
១. គនរមាងរតូវមាន ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនា

ការពារបរសិ្ថទ ន 
២. គនរមាងរតូវមាន ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារ

បរសិ្ថទ ន 
៣.   ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន 
៤.    គនរមាងរតវូមានកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ។ 
 

មារា ១៥._  
ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង រតូវបានតរមូវសរមាប់៖ 
១. គនរមាងនានាដដលមាននរៀបរាប់ក្បុងឧបសមព័ននននអនុរកឹ្តយ ។ 



២.គនរមាងនានាដូចមាននរៀបរាប់ ដដលបាននរៀបចាំជាកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ឬដផនការ
រគប់រគងបរសិ្ថទ ន នេើយដដលនសចក្ថីសនរមចរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ននរកាមមារតាននាេះ តរមវូឲ្យមានការ
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ។ 

នៅនពលដដលគនរមាងដដលបាននសបើន ើង រតូវបានតរមូវឲ្យនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នដាំបូង អបក្នសបើគនរមាងរតូវនធវើនសចក្ថីរពាងល័ក្ខខ័ណឍ ការងារ នោយអនុនោមតាមបទបផញ្ដតថិ 
និងរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ នសថីពីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រពមទាំងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវនន
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ។ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នទទួលខុសរតូវ ក្បុងការឯក្ភាពនលើល័ក្ខខ័ណឍ ការងារស្ថទ ពរសរមាប់ការវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង នោយអនុនោមតាមនោលការណ៍ដណនាាំដដលនចញនោយរក្សួង
បរសិ្ថទ ន ។ 

ខលឹមស្ថរ និងទរមង់ទូនៅ និងតាមដផបក្ សរមាប់នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នដាំបូង រតវូក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ១៦._ 

ការពិនិតយ និងផថល់នោបល់នលើ របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង  រតូវនធវើ
ន ើងក្បុងរយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) នថង នននថងនធវើការ ចាប់ពីនពលទទួលបានរបាយការណ៍ននាេះ ។  

របសិននបើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង រតូវបានដក្សរមួលនោយមាច ស់
គនរមាង តាមការដណនាាំរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន រក្សួងបរសិ្ថទ នរតវូពិនិតយ និងផឋល់នោបល់នលើរបាយ
ការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង នៅក្បុងរយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) នថង នននថងនធវើការ នរកាយ
ពីការបញ្ជូ នរបាយការណ៍ននេះមក្វញិ ។ 
 
មារា ១៧._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នមានភារកិ្ចចបឋម ក្បុងការពិនិតយ និងពិចារណានលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង នោយដផាក្នលើមតិនោបល់របស់រក្សួង/ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន នោបល់របស់
ស្ថធារណជន និងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូងននាេះ ។ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នទទួលខុសរតូវក្បុងការធានាឱ្យបាននូវ ដាំនណើ ការសវនការរបក្បនោយយុតថិធម៌
មួយ នដើមផីផឋល់លទនភាពឱ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នេើយរតូវអនញ្ជ ើញរក្សួង/ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន 
សងគមសីុវលិ និងបុគគលដដលពាក់្ព័នន ឱ្យចូលរមួក្បុងសវនការននេះ និងនដើមផផីឋល់នោបល់នលើគនរមាង
ដដលបាននសបើន ើងននាេះ ។ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នគឺជាភាប ក់្ងារដឹក្នាាំ និងសរមបសរមួលជាមួយរក្សួង ឬភាប ក់្ងារពាក់្ព័ននតាម
វស័ិយ រាប់បញ្ចូ ល ភាគីទាំងអស់ដដលអាចទទួលរងផលបេះពាល់នោយផ្អធ ល់ ឬរបនោល ពីគនរមាង 
ឱ្យបានចូលរមួនៅក្បុងសវនការដដលបាននរោងទុក្ ។ 
 នោយដផាក្នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ក៏្ដូចជាការនធវើបទបងាា ញជា
ផលូវការ មតិនោបល់ដដលបានមក្ពីកិ្ចចរបជុាំសឋីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងមតិនោបល់ដដលបាន
មក្ពីរក្សួង ឬភាប ក់្ងារពាក់្ព័នន និងនោបល់នផសងនទៀតដដលបានបញ្ជូ នមក្ រក្សួងបរសិ្ថទ នរតវូ
ពិចារណារបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូងនៅក្បុងរយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) នថង នន
នថងនធវើការ និងពិចារណាអាំពីលក្ខណៈវនិិចឆ័យ ទាំេាំ និងទីតាាំងននគនរមាងអភិវឌណ និងក្ាំណត់នូវ
សក្មមភាពមួយ ក្បុងចាំនណាមសក្មមភាពដូចខាងនរកាម ៖ 



 ១. នចញវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់ដាំបូង ឬ 
 ២. តរមវូឱ្យមាច ស់គនរមាងនរៀបចាំដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន មុននពលឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង  
 ៣. បដិនសធរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង 
 នៅក្បុងក្រណីដដលរក្សួងបរសិ្ថទ នបដិនសធរបាយការណ៍របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នដាំបូង រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវផឋល់មូលនេតុននការនសចក្ឋីសនរមចននេះ ។ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវនផញើរនសចក្ឋីសនរមចននេះ ដដលរមួមានល័ក្ខខ័ណឍ  និងមូលនេតុនានា នៅតាម
ក្រណីដដលអាចនក្ើតន ើង នៅកាន់មាច ស់គនរមាង និង រក្សួង ឬ ភាប ក់្ងារពាក់្ព័នន ។ រក្សួងបរសិ្ថទ នក៏្
រតូវោក់្បងាា ញសាំនៅនននសចក្ឋីសនរមចរបស់ខលួនននេះនៅដល់ស្ថធារណៈជនផងដដរ ទាំងនៅនលើ
នគេទាំព័ររបស់ខលួន និងទាំងតាមរយៈការនបាេះពុមពផាយនៅក្បុងស្ថរព័ត៌មានក្បុងតាំបន់ និងស្ថរព័ត៌មាន
ថ្នប ក់្ជាតិ ។  

 

មារា ១៨._  
ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញរតូវបានតរមូវសរមាប់៖ 
១.គនរមាងនានាដដលមាននរៀបរាប់ក្បុងឧបសមព័ននននអនុរកឹ្តយ ។ 
២.គនរមាងនានា ដដលបាននរៀបចាំវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង នេើយដដលនសចក្ឋី

សនរមចរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ននរកាមមារតាននាេះ តរមូវឲ្យមានការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញ
នលញ ។ 

នៅនពលដដលគនរមាងនសបើសុាំ រតូវបានតរមូវឲ្យនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញ
នលញ អបក្នសបើគនរមាងរតូវនធវើនសចក្ថីរពាងល័ក្ខខ័ណឍ ការងារ នោយអនុនោមតាមបទបផញ្ដតថិ និង
របកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន សថីពីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នទទួលខុសរតូវ ក្បុងការនចញល័ក្ខខ័ណឍ ការងារស្ថទ ពរ សរមាប់ការវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ នោយអនុនោមតាមនោលការណ៍ដណនាាំដដលនចញនោយរក្សួង
បរសិ្ថទ ន ។ 

ខលឹមស្ថរ និងទរមង់ទូនៅ និងតាមដផបក្ សរមាប់នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ននពញនលញ រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន។ 
 
មារា ១៩._  

របូវន័ថបុគគល និងនីតិបុគគល រតូវចុេះបញ្ជ ីនៅរក្សួងបរសិ្ថទ នជាមុនសិន មុនរបក្បវជិាជ ជីវៈ
នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នយក្ក្នរម ។ វញិ្ញដ បនបរតននការចុេះបញ្ជ ីរតូវមាន
សុពលភាពជាអតិបរមិារយៈនពល៥ឆ្ប ាំ នេើយអាចបនថជាថមីបាន ។ គុណវឌុណិ នីតិវធីិសរមាប់ការចុេះបញ្ជ ី 
និងការបនឋការចុេះបញ្ជ ីជាថមី និងលក្ខណៈវនិិចឆ័យរបស់របូវនថបុគគល ឬនីតិបុគគលដដលមានសិទនិក្បុងការចុេះ
បញ្ជ ី នដើមផីនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតវូក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួង
បរសិ្ថទ ន ។ 
 
 
 



មារា ២០._  
នរកាយនពលបញ្ច ប់ល័ក្ខខ័ណឍ ការងារ អបក្នសបើគនរមាងរតូវនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះ

ពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញមួយនោយអនុនោមរបកាសននរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ក៏្រតូវបញ្ចូ លផងដដរនូវដផនការ

រគប់រគងបរសិ្ថទ នលមាិត ដផាក្នលើនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម និងការរចនាគនរមាងអភិវឌណន៍ ។ 
 

មារា ២១._  
រក្សួងបរសិ្ថទ ន រតូវទទួលខុសរតវូបនងកើតគណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយមួយ នោយអនុនោម

តាមតារាងនពលនវោ និងកិ្ចចដាំនណើ រការនានាដដលបានោក់្នចញនៅក្បុងរបកាស ។ 
- រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍នានា ដដលតរមូវឲ្យមានការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ 

ចាាំបាច់រតូវមានគណៈក្មមការជាំនាញរតតួពិនិតយមួយ ដដលមានសមាជិក្មក្ពីមន្រនថីរក្សួងបរសិ្ថទ ន 
រក្សួង/ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន និងអបក្ជាំនាញឯក្រាជយ ដដលមានគុណសមផតថិ និងបទពិនស្ថធន៍សមស្សបក្បុង
ការពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។ 

- រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវនរជើសនរ ើស និងអនញ្ជ ើញអបក្ជាំនាញការជាតិ និង/ឬអនថរជាតិ ឲ្យនធវើជា
សមាជិក្គណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយ ដដលរតូវបានបនងកើតន ើងជាពិនសសនដើមផីពិនិតយទិដឌភាព
បនចចក្នទសននរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។ 

- សមាជិក្គណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយ រតូវបាននរជើសនរ ើសពីគនរមាងមួយនៅគនរមាងមួយ ។ 
សមាជិក្ទាំងឡាយរតូវបានទូទត់របាក់្ក្នរមសរមាប់ការបនរមើការងាររបស់ខលួន នោយដផាក្នលើការ
រពមនរពៀងរវាងរក្សួងបរសិ្ថទ ន និងសមាជិក្នោយអនុនោមតាមនោលការណ៍ដណនាាំអាំពីនថល និង
បនធុក្នសវាបរសិ្ថទ ន ។ ចាំណាយទាំងននេះគឺជាដផបក្នននថលដដលបានគិតពីអបក្នសបើសុាំគនរមាង សរមាប់ការ
វាយតនមលរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។ 

 
មារា ២២._  

រក្សួងបរសិ្ថទ នមានភារកិ្ចចចមផងនធវើការពិនិតយ និងពិចារណានលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ នោយដផាក្នលើមតិនោបល់របស់រក្សួង/ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន មតិនោបល់
ស្ថធារណៈ និងគណៈក្មមការជាំនាញរតូតពិនិតយដដលបាននសបើន ើង ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ ន រតវូពិចារណានលើរបាយការណ៍របស់គណៈក្មមការជាំនាញរតតួពិនិតយ មុននពល
នចញវញិ្ញដ បនរបតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នទទួលខុសរតូវធានានូវដាំនណើ រការសវនាការមួយ របក្បនោយភាពយុតថិធម៌ នដើមផី
ផថល់លទនភាពឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងរតូវអនញ្ជ ើញរក្សួង ឬរក្សួង/ស្ថទ ប័នពាក់្ព័ននតាម  
វស័ិយនានា សងគមសីុវលិ និងអបក្ដដលទទួលរងការប េះពាល់ ឲ្យចូលរមួសវនាការទាំងននាេះ រពមទាំង
ផឋល់មតិនោបល់ចាំនពាេះគនរមាងដដលបាននសបើន ើងននាេះ ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ ន គឺជាទីភាប ក់្ងារដឹក្នាាំ និងសរមបសរមួលជាមួយនឹងរក្សួង ឬទីភាប ក់្ងារតាម
វស័ិយដដលពាក់្ព័នននានា រមួទាំងបណាថ ភាគីទាំងឡាយ ដដលអាចទទួលរងនេតុប េះពាល់នោយផ្អធ ល់ 
ឬរបនោលពីគនរមាង នដើមផឲី្យចូលរមួសវនាការដដលបាននរោងទុក្ ។ 

នោយដផាក្នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ  ការនធវើបទបងាា ញជាផលូវ
ការនោយអបក្នសបើគនរមាង និងតាមរយៈមតិនោបល់ជាោយលក្ខណ៍អក្សររបស់គណៈក្មមការជាំនាញ



រតតួពិនិតយ ក៏្ដូចជាមតិនោបល់ដដលបានមក្ពីកិ្ចចរបជុាំសឋីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ រពមទាំងមតិ
នោបល់របស់បណាថ រក្សួង ឬស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន និងនោបល់នផសងនទៀតដដលបានបញ្ជូ នមក្ ននាេះ
រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវពិចារណា នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ក្បុងរយៈ
នពល ៩០ (នៅសិប) នថង និងពិចារណាអាំពីលក្ខណៈវនិិចឆ័យ ទាំេាំ និងទីតាាំងននគនរមាងអភិវឌណ និង
ក្ាំណត់នូវសក្មមភាពមួយក្បុងចាំនណាមសក្មមភាពខាងនរកាម៖ 

១.នចញនូវវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ 
ដដលរមួមាននូវដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 

២.បដិនសធរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។ 
នៅនពលរដឌមន្រនថីរក្សួងបរសិ្ថទ ន នចញវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះ

ពាល់បរសិ្ថទ ន រដឌមន្រនថីននរក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវភាជ ប់ល័ក្ខខ័ណឍ នផសងៗនលើវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយ
ការណ៍ននេះ  ។ 

នៅនពលរក្សួងបរសិ្ថទ ន បដិនសធរបាយការណ៍ននការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រក្សួង
បរសិ្ថទ នរតូវបញ្ញជ ក់្ពីនេតុផលនននសចក្ថីសនរមចរបស់ខលួន ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ ន រតវូនផញើនសចក្ថីសនរមចរបស់ខលួនរមួទាំងល័ក្ខខ័ណឍ  ឬនេតុផលនៅឲ្យមាច ស់
គនរមាង រក្សួង ឬស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន ។ រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវផថល់សាំនៅចមលងមួយចាប់នននសចក្ថី
សនរមចរបស់ខលួនដល់ស្ថធារណជន នៅនលើនគេទាំព័ររបស់ខលួន និងតាមរយៈការនបាេះពុមពផាយតាម
ស្ថរព័ត៌មានក្បុងតាំបន់ ឬថ្នប ក់្ជាតិ ។  
 
មារា ២៣._  

មាច ស់គនរមាងដដលរតូវបានតរមូវឲ្យនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនីតិវធីិវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវទទួលបាននូវវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ នជាមុនសិន មុននឹងអបក្នសបើគនរមាងចាប់នផថើមដាំនណើ រការក្បុងដាំណាក់្កាលមុនស្ថងសង់ ឬ
ដាំណាក់្កាលស្ថងសង់ ។ 

គនរមាងអភិវឌណន៍ណាដដលោម ន វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ន រតូវផ្អា ក្សក្មមភាពទាំងអស់ រេូតទល់ដតរក្សួងបរសិ្ថទ នបាននចញវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើ
របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវនចញវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាព នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់ បរសិ្ថទ ន
ជាផលូវការ នរកាយពីបានពិនិតយ និងឯក្ភាពនលើឯក្ស្ថរវាយតនមលបរសិ្ថទ នរតឹមរតវូចាំនពាេះរាល់គនរមាង
អភិវឌណន៍ ដដលទទួលបានកិ្ចចរពមនរពៀងសមផទនពីរាជរោឌ ភិបាលក្មពុជាទាំងថ្នប ក់្ជាតិ និងថ្នប ក់្
រាជធានី/នខតថ។ វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នជាផលូវការរតវូបាន
ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ដដលជាភសថុតាងសរមាប់ការអនុញ្ញដ តចាំនពាេះគនរមាង និងការ
អនុវតថកាតពវកិ្ចចរបស់ភាគីអបក្នសបើគនរមាង និងរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នមិនអាចនចញ វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
មុននពលមិនទន់បានទទួលមតិនោបល់ជាោយលក្ខណ៍អក្សរពីសមាជិក្ទាំងអស់ ននគណៈក្មមការ
ជាំនាញរតតួពិនិតយននាេះនទ ។ មតិនោបល់ និងល័ក្ខខ័ណឍ ដដលក្ាំណត់នោយសមាជិក្ននគណៈក្មមការ
ជាំនាញរតតួពិនិតយ រតូវោក់្បញ្ចូ លជាល័ក្ខខ័ណឍ  ក្បុងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលនចញនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 



វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានសុពលភាព
សរមាប់រយៈនពលមិននលើសពី ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំន ើយ ប ុដនថអាចោក់្ពាក្យនសបើសុាំពនារសុពលភាពបនថនទៀត
បាន ។ 

កិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ នសរមាប់គនរមាង រតូវភាជ ប់នឹងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នេើយរតូវចងកាតពវកិ្ចចផលូវចាប់នលើភាគីទាំងពីរ ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ ន រតូវនផញើវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
នៅឲ្យមាច ស់គនរមាង នេើយនផញើសាំនៅមួយចាប់ឲ្យនៅរក្រមរបឹក្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា និងនៅឲ្យរក្សួង ឬ
ស្ថទ ប័នអនុម័តគនរមាង ។ 

មាច ស់គនរមាងរតូវទូទត់រាល់នថល និងបនធុក្នសវាទាំងអស់ដដលបានក្ាំណត់នោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន 
មុននពលវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នចូលជាធរមាន ។  

រក្សួងបរសិ្ថទ នជូនដាំណឹងជាោយលក្ខណ៍អក្សរ ដល់មាច ស់គនរមាងអាំពីនសចក្ថីសនរមចរបស់
រក្សួង ។ សាំនៅមួយចាប់នននសចក្ថីសនរមចននេះរតវូបនងាា េះនលើនគេទាំព័ររបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន 
នេើយសាំនៅមួយចាប់ ននវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវ
បនងាា េះនលើនគេទាំព័ររបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន រពមជាមួយនឹងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 

 
មារា ២៤._ 

មុនសនរមចផថល់នូវលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុ     
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ននលើគនរមាងអភិវឌណន៍ ដដលមានទីតាាំងសទិតនៅតាំបន់ដដលមានជនជាតិនដើមភាគតិច
រស់នៅ រក្សួងបរសិ្ថទ ន សមាជិក្ននគណៈក្មមការជាំនាញរតតួពិនិតយ ឬអបក្ពាក់្ព័ននក្បុងការចូលរមួក្បុង
ការសនរមច រតូវនធវើការយក្ចិតថទុក្ោក់្ និងពិចារណាខពស់ចាំនពាេះគនរមាងននាេះនដើមផីបនញ្ជ ៀសនេតុប េះ
ពាល់ជាអវជិជមាន ជាអាទិ៍ ទាំននៀមទាំោប់ របនពណី វបផធម៌ ការរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ រទពយសមផតថិ 
ដល់សេគមន៍ជនជាតិភាគតិច ។ 

 
ខផនរទី២  

ការវាយតម្ម្លសេតបុ ះាលប់រសិាា នគសរមាងខដលរាំពងុដាំសណើ រការ 

មារា ២៥._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវពិនរោេះនោបល់ជាមួយរក្សួង ឬស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន រតវូនរៀបចាំនោលការណ៍
ដណនាាំសរមាប់របនភទគនរមាង ដដលមិនបានអនុវតថការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផតីរមូវឲ្យ
មាច ស់គនរមាងទាំងននាេះ នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ ឬដផន
ការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន។ 
 នោលការណ៍ដណនាាំរតូវនបាេះពុមពផសពវផាយក្បុងរយៈនពល ៣ (បី) ដខ គិតចាប់ពីនពលចាប់   
សថីពីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នចូលជាធរមាន។ 

នោលការណ៍ដណនាាំរតូវដផាក្នលើនោលការណ៍ដណនាាំសថីពីការនរជើសនរ ើសគនរមាង ។  
 មាច ស់គនរមាង មានរយៈនពល ៦ (របាាំមួយ) ដខ នដើមផីនោរពតាមល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវ ក្បុងការនរៀបចាំ
របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន



នពញនលញ ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ឲ្យបានចប់ នេើយោក់្ឯក្ស្ថរនៅរក្សួងបរសិ្ថទ ននដើមផពិីនិតយ 
ផថល់នោបល់ និងឯក្ភាព ។ 
 ដផនការរគប់រគង់បរសិ្ថទ នដដលតរមូវ រតូវបញ្ញជ ក់្លមាិតនូវរាល់វធិានការកាត់បនទយនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ នដដលបាននសបើន ើង នដើមផីកាត់បនទយឲ្យបានក្រមិតអបផបរមានូវ នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
និងសងគម នដើមផធីានាបាននូវគុណភាពបរសិ្ថទ ន និងការបាំនពញបានតាមសថង់ោរបរសិ្ថទ ន ។ 
 ថវកិាលាំអិតអាំពីការបា ន់ស្ថម នននការចាំណាយ រតូវទទួលរា ប់រងនោយមាច ស់គនរមាងនោយរតូវ
ោក់្បញ្ចូ លនៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 
 

ខផនរទី ៣ 
ការវាយតម្ម្លសេតុប ះាលប់រសិាា នម្នការខរបរបួលអាកាសធាតុ 

 
មារា ២៦._ 
 រាល់ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញរតូវវភិាគ និងវាយតនមលពីសកាថ នុពលនន
នេតុប េះពាល់ និងភាពងាយរងនរោេះននគនរមាង ដដលបណាថ លមក្ពីការដរបរបួលអាកាសធាតុ និង
សក្មមភាពអភិវឌណ ដដលអាចរងនូវអតុលយភាព នោយស្ថរល័ក្ខខ័ណឍ បរសិ្ថទ នដដលរងការប េះពាល់ ។ 
មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលខុសរតូវ ក្បុងការដសវងរក្វធិានការកាត់បនទយោនិភ័យដដលអាចនក្ើតន ើង
ទាំងននេះ ដដលទក់្ទងនឹងផលប េះពាល់ននការដរបរបលួអាកាសធាតុ សាំនៅសនរមចបាននូវការអភិវឌណ
នសដឌកិ្ចចដដលនរបើកាបូនតិច ដដលជាទិសនៅចមផងននការអភិវឌណនបតង ។ 
 រាល់ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ រតូវោក់្បញ្ចូ លនូវការវាយតនមលោនិភ័យ 
និងភាពងាយរងនរោេះននការដរបរបួលអាកាសធាតុ នោយការនរបើរបាស់ោ ងនោចណាស់នូវនសណា-
រយី ូចាំនួន២ននអាកាសធាតុអារក្ក់្បាំផុត ។ មាច ស់គនរមាងរតវូដតនធវើការនសបើន ើង និងវភិាគនូវវធិានការ
កាត់បនទយផលប េះពាល់នៅក្បុងការសិក្ាអាំពីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលកាត់បនទយ
ោនិភ័យននការដរបរបួលអាកាសធាតុ និងោក់្បញ្ចូ លរាល់ដផនការនឆលើយតបបនាធ ន់ និងជនរមើស        
បនចចក្វទិា នដើមផីទប់ទល់នឹងផលប េះពាល់ននការដរបរបួលអាកាសធាតុ ។  
 
មារា ២៧  
 ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ឬដាំបូង រតវូោក់្បញ្ចូ លនូវការគណនា
បរមិាណននការបនញ្ច ញឧសម័នផធេះក្ញ្ច ក់្របស់គនរមាងអភិវឌណន៍ រួមបញ្ចូ ល ការវភិាគនលើការបនញ្ចញ
ឧសម័នផធេះក្ញ្ច ក់្នានពលអនាគត ។  
 មាច ស់គនរមាងរតូវដសវងរក្ជនរមើសថ្នមពលនានាដដលបនញ្ចញឧសម័នផធេះក្ញ្ច ក់្ទប និងតរមូវ
ការ ក្បុងការកាត់បនទយការដរបរបួលចាំនពាេះការផគត់ផគង់ទឹក្ ដដលបណាឋ លមក្ពីក្តាថ អាកាសធាតុ ។ 
 



ខផនរទី ៤ 
ការវាយតម្ម្លសេតុប ះាលជ់ាបណតុ ាំ  

មារា ២៨._ 
 ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ រតូវវភិាគនិងវាយតនមលពីបណថុាំ នននេតុប េះពាល់ 
ដដលបងកន ើងនោយនោយគនរមាងដដលមានស្ស្ថប់ និងគនរមាងក្បុងនពលអនាគតនៅជុាំវញិននទីតាាំង
គនរមាងទាំងននាេះ ដដលអាចបនងកើតឲ្យមាននេតុប េះពាល់គួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ដល់ បរសិ្ថទ ន ឬសងគម ។ 
 នៅក្បុងរបាយការណ៍វាយតនមលបណថុាំ នននេតុប េះពាល់ មាច ស់គនរមាងរតូវវាយតនមលសមតទភាពនន
ធនធានរបូស្ថស្តសថ ធនធានជីវស្ថស្តសថ និងធនធាននសដឌកិ្ចចសងគម នដើមផីគិតគូរអាំពីផលប េះពាល់បដនទម 
ដផាក្នលើក្តាថ នពលនវោ ស្ថទ នភាពភូមិស្ថស្តសថ និងសក្មមភាពរបស់គនរមាងនានាដដលនៅជុាំវញិទីតាាំង
គនរមាង ។ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវពិចារណាអាំពី ជនរមើសននវធិានការកាត់បនទយបណថុាំ នននេតុនេតុប េះពាល់
នផសងៗ នដើមផីកាត់បនទយ ឬបនញ្វ ៀស បណឋុាំ នននេតុប េះពាល់ដដលគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ទាំងននាេះ ។  

 

ខផនរទី ៥  
ការវាយតម្ម្លសេតុប ះាលស់ែុភាព 

 
មារា ២៩._ 
 ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និងនពញនលញ រតវូរាប់បញ្ចូ លនូវការវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់សុខភាព ដដលមានជាអាទិ៍៖ 

-ទិនបន័យមូលោឌ នសថីពីសុខភាពនៅក្បុងតាំបន់គនរមាង និងរបស់របជាជនដដលរងនេតុប េះពាល់ ។ 
-ការពិពណ៌នាអាំពីនេតុប េះពាល់ននគនរមាងដដលអាចមាន នោយស្ថរការស្ថងសង់ លាំេូរ

របជាជន និងការផ្អល ស់បថូរចាំនពាេះបរសិ្ថទ ន ។ 
-វធិានការកាត់បនទយនេតុប េះពាល់ នដើមផីកាត់បនទយ ឬលុបបាំបាត់នេតុប េះពាល់អវជិជមាននន

គនរមាង និងវធិានការដដលរតូវោក់្ឲ្យអនវតុថនោយមាច ស់គនរមាង នដើមផីដក្លមាសុខភាពរបស់សេគមន៍
មូលោឌ ន ។ 

-បញ្ញា នានាទក់្ទងនឹងការអនងកតតាមោនសុខភាព និងការរគប់រគងនេតុប េះពាល់ដដលនៅ
សល់ក្បុងរយៈនពលខលី និងដវងសរមាប់គនរមាង ។ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវនលើក្ដផនការរគប់រគងសុវតទិភាព និងសុខភាពជាដផបក្មួយននការវាយតនមល
នេតុប េះពាល់សុខភាព សរមាប់បរសិ្ថទ នការងារនោយវភិាគពីោនិភ័យដដលពាក់្ព័នន និងរបនភទនន
ក្តាថ នរោេះថ្នប ក់្ក្បុងទីតាាំងគនរមាង ជាអាទិ៍ ក្តាថ នរោេះថ្នប ក់្ដផបក្របូស្ថស្តសថ-គីមីស្ថស្តសថ  ជីវស្ថស្តសថ វទិយុ
សក្មម និងដផបក្សនមលងរ ាំខាន ។ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវក្ាំណត់ និងវាយតនមលពីនរោេះោនិភ័យ និងសកាថ នុពលនននេតុប េះពាល់នៅ
នលើសុវតទិភាព និងសុខភាព របស់សេគមន៍ក្បុងដាំណាក់្កាលរចនាគនរមាង ស្ថងសង់គនរមាង របតិបតិថ
គនរមាង និងបញ្ច ប់គនរមាង រពមទាំងនលើក្វធិានការការពារ និងដផនការរគប់រគងនេតុប េះពាល់នៅក្បុង
ដាំណាក់្កាលទាំងននេះ ។ 



 

ជាំពូរទី ៥ 
ការចលូរមួ្ជាសាធារណ៉ៈ 

 

មារា ៣០._ 
នោលបាំណងចមផងននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គឺនដើមផីធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរងនេតុប េះ

ពាល់ និងភាគីពាក់្ព័នន បានទទួលដាំណឹងរគប់រជរងនរជាយអាំពីគនរមាង រពមទាំងមានឱ្កាសចូលរមួក្បុង
កិ្ចចពិភាក្ា និងកិ្ចចដាំនណើ រការននការនធវើនសចក្ថីសនរមចពាក់្ព័នននឹងគនរមាង រមួទាំងឱ្កាសចូលរមួក្បុង
ការអនងកតតាមោនគនរមាង ។ ការពិពណ៌នាអាំពីកិ្ចចដាំនណើ រការពិនរោេះនោបល់ដដលបាននរោងទុក្ 
រតូវោក់្បញ្ចូ លក្បុងល័ក្ខខ័ណឍ ការងារននការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬការវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។ 

មាច ស់គនរមាងដដលរតវូនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវោក់្បញ្ចូ លការចូលរមួ និង
ការពិនរោេះនោបល់ជាស្ថធារណៈ នៅក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នៅដាំណាក់្
កាលនរៀបចាំដផនការគនរមាង នដើមផី៖ 

- ក្ាំណត់ដផបក្ដដលមានស្ថរៈសាំខាន់ដផបក្វបផធម៌ និងសងគម ។ 
- របមូលមតិនោបល់ពីភាគីពាក់្ព័នន និងោក់្បញ្ចូ លមតិនោបល់ទាំងននាេះនៅក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រ

ការននការនធវើនសចក្ថីសនរមច ។ 
- ពិនិតយគនរមាងនសបើសុាំ និងពនយល់ពីនេតុប េះពាល់សងគម និងបរសិ្ថទ ន ។ 
- ពិចារណាជនរមើសដនទនទៀត និងវធិានការកាត់បនទយនេតុប េះពាល់នានា ។ 
មាច ស់គនរមាងរតូវធានាថ្ន រាល់អបក្ដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់ រដឌបាលមូលោឌ ន សងគមសីុវលិ 

និងអបក្ពាក់្ព័ននដនទនទៀត រតូវទទួលបានព័ត៌មានអាំពីគនរមាងជាភាស្ថដខមរ និងទទួលបានឱ្កាស ក្បុង
ការចូលរមួោ ងនពញនលញ នៅក្បុងកិ្ចចរបជុាំពិនរោេះនោបល់ជាស្ថធារណៈ ។ 

កិ្ចចរបជុាំរតូវបាននរៀបចាំនោយមាច ស់គនរមាង នោយពិនរោេះនោបល់ជាមួយនឹងរក្សួង   បរសិ្ថទ ន 
រក្សួង ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន អាជាញ ធរមូលោឌ ន សងគមសីុវលិ តាំណាងសេគមន៍ និងរបជាពលរដឌដដល
ទទួលរងផលប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង ក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

នីតិវធីិ ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈនៅក្បុងដាំណាក់្កាលសិក្ាពិនរោេះនោបល់ ការពិនិតយ
របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងការអនងកតតាមោនគនរមាងរតូវក្ាំណត់ នោយ
របកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

 
មារា ៣១._ 
 របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ រតូវក្ត់រតាទុក្នូវការចូលរួមជា
ស្ថធារណៈ។ នេើយមាច ស់គនរមាងរតូវពិចារណាអាំពីការណ៍ននេះក្បុងដាំណាក់្កាលនរៀបចាំដផនការ និង
ដាំណាក់្កាលអនុវតថនលើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នរតូវនផ្អឋ តនលើបញ្ញា នានា ដដលនលើក្ន ើងនោយ
ស្តសឋី និងបណាឋ ជនដដលអាចទទួលរងនរោេះខាល ាំងបាំផុត ពីផលប េះពាល់ដដលអាចនក្ើតមានពីគនរមាង
ដដលបាននសបើន ើង ។ 



 របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ រតូវោក់្បញ្ចូ លនូវនសចក្ថីលាំអិតអាំពី
ផលប េះពាល់ដល់ស្ថធារណៈជន និងការទទួលយក្ ឬបដិនសធសាំនណើ របស់ស្ថធារណជន ។ 
 របសិននបើមាច ស់គនរមាងបដិនសធសាំនណើ របស់ស្ថធារណជន មាច ស់គនរមាងរតូវផថល់នេតុផល
បដិនសធទាំងននាេះក្បុងរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឲ្យបានចាស់ ។  
 
មារា ៣២._ 
 កិ្ចចដាំនណើ រការចូលរមួស្ថធារណៈរតវូធានាថ្ន ឆនធៈរបស់សេគមន៍ដដលរងផលប េះពាល់
នោយស្ថរគនរមាង ចាំនពាេះវធិានការកាត់បនទយនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវដផាក្នលើនោលការណ៍យល់
រពមជាមុន នោយនសរ ីនិងបនាធ ប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់រជរងនរជាយ ។ 

មាច ស់គនរមាងរតូវក្ាំណត់វធិានការនានាក្បុងការនលើក្ក្មពស់ជីវភាព និងជួយដល់ អបក្ដដល
ទទួលរងនេតុប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង ។  
 មាច ស់គនរមាងរតូវធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់ បានចូលរមួក្បុងការនរៀបចាំការផ្អល ស់
ទីលាំនៅថមី នដើមផកីាត់បនទយនេតុប េះពាល់ននការផ្អល ស់ទីលាំនៅថមីឲ្យបានក្រមិតអបផបរមានដើមផធីានាថ្ន 
សាំណងនលើការបាត់បង់រទពយសមផតិថ រតូវបាននោេះស្ស្ថយនោយយុតថិធម៌សមស្សបជាមុនសិន និង
ទទួលយក្បានតាមតនមលទីផារ នេើយវធិានការកាត់បនទយនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នមានលក្ខណៈ   
រតឹមរតវូ ។  

នីតិវធីិននការផ្អល ស់បថូលាំនៅថមី និងនោេះស្ស្ថយសាំណងដល់សេគមន៍ដដលទទួលរងនេតុប េះ
ពាល់រតូវក្ាំណត់នោយអនុរកឹ្តយ ។ 

ដបបបទ និងនីតិវធីិននការទូទត់សាំណងការខូចខាតដល់សេគមន៍ទទួលរងនេតុប េះពាល់រតូវ
ក្ាំណត់នោយរបកាសរមួរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្សួងនសដឌកិ្ចច និងេិរញ្ដវតទុ ។ 
  
មារា ៣៣._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវធានាថ្ន របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ 
និងឯក្ស្ថរពាក់្ព័នន រមួមាន វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
និងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន រតវូបានផសពវផាយជាស្ថធារណៈ នេើយភាគីពាក់្ព័នន និងសេគមន៍
ដដលទទួលរងផលប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាងអាចទទួលបានព័ត៌មានរគប់រោន់ និងចាស់ោស់។ 
 នថលចាំណាយនលើការផសពវផាយឯក្ស្ថរជាស្ថធារណៈ រាប់ទាំងនគេទាំព័រ រតូវទទួលរា ប់រង
នោយមាច ស់គនរមាង ។  
 រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវក្ាំណត់នោលការណ៍ដណនាាំបដនទម សថីពីនីតិវធីិសរមាប់ការចូលរួម    
ជាស្ថធារណៈ និងសិទនិទទួលបានព័ត៌មាន ។ 



 

ជាំពូរទី ៦ 
ខផនការរគប់រគងបរសិាា ន នងិការអសងេតាម្ដានគសរមាង 

 
មារា ៣៤._ 
 អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី នខតថ ជាអាជាញ ធររតួតពិនិតយ
នលើដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និងអនងកតតាមោនសក្មមភាពអនុវតថដផនការរគប់រគង      បរសិ្ថទ នរបស់
មាច ស់គនរមាង នោយសេការជាមួយរក្សួង/ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន អាជាញ ធរដដនដី និង អបក្ពាក់្ព័នន ។ 
 
មារា ៣៥._  
 ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរតូវនរៀបចាំនោយមាច ស់គនរមាង ។  
 ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរតូវោក់្បញ្ចូ លក្បុងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវ ននការការពារ ការកាត់បនទយ ការ
ឃ្ល ាំនមើល និងការរគប់រគង ដដលបានក្ាំណត់នៅក្បុងរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ ដដលទទួលបានវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវនោរពតាមល័ក្ខខ័ណឍ  និងខលឹមស្ថរ ដដលមានដចងក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន 
រពមទាំងល័ក្ខខ័ណឍ  ដដលមានដចងក្បុងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៣៦._  
 រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ និងអបក្របតិបតថិការគនរមាង រតូវបនងកើត និងរក្ារបព័ននរគប់រគងបរសិ្ថទ ន
នផធក្បុងដដលរតូវធានាឲ្យមាននូវនីតិវធីិ និងវធីិស្ថស្តសថឃ្ល ាំនមើលនោយខលួនឯង  ដូចមានដចងក្បុងដផនការ
រគប់រគងបរសិ្ថទ នរបស់ខលួន ។ 
 ក្បុងក្រណីនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានក្រមិតនលើសពីសថង់ោរក្ាំណត់នៅក្បុងរបាយការណ៍វាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន រក្សួងបរសិ្ថទ នតរមូវឲ្យចាត់វធិានការដក្តរមវូ
នេតុប េះពាល់ភាល មៗ ឬដក្តរមូវដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។  
 ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នដដលបានដក្តរមូវរចួ និងក្មមវធីិឃ្ល ាំនមើល  រតូវទទួលបានការឯក្ភាព
ពីរក្សួងបរសិ្ថទ ន នេើយរយៈនពលរតូវក្ាំណត់ន ើងស្ថរជាថមី នដើមផនីធវើការដក្តរមូវ ឬដក្លមាចាាំបាច់ 
នោយរតូវមានការរពមនរពៀងជាោយលក្ខណ៍អក្សរនោយភាគីពាក់្ព័នន។  
 នថលចាំណាយទាំងអស់ក្បុងការដក្តរមូវ ឬដក្លមាវធិានការកាត់បនទយនេតុប េះពាល់ និងក្មមវធីិ
ឃ្ល ាំនមើលគនរមាង រតូវទទួលរា ប់រងនោយមាច ស់គនរមាង ។  
 មាច ស់គនរមាងរតូវនរៀបចាំរបាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ ននរៀងរាល់០៣ដខមថង នេើយបញ្ជូ ន
មក្អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផពិីនិតយ និងផថល់នោបល់ ។    អងគភាពវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នមានសិទិនចុេះរតួតពិនិតយដល់ក្ដនលង និងនផធៀងផ្អធ ត់លទនផលននការអនងកតតាមោនរបស់
មាច ស់គនរមាង ។  
 
 
 



មារា ៣៧._ 
 អបក្ដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង រតូវមានសិទិនទទួលបានព័ត៌មានសថីពីនេតុ
ប េះពាល់អវជិជមាននលើជីវតិរស់នៅ រទពយសមផតថិ និងសិទនិទទួលបានក្បុងការនរបើរបាស់ធនធានធមមជាតិ 
និងជីវភាពរស់នៅនិងសិទនិទទួលបាននូវព័ត៌មានអាំពីស្ថទ នការណ៍បរសិ្ថទ នននគនរមាង និងល័ក្ខខ័ណឍ
តរមូវតាមចាប់ បទបផញ្ដតថិ កិ្ចចសនា និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុ       
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 អបក្ដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង រតូវមានសិទិនរាយការណ៍ពីបញ្ញា និងក្ថី
ក្ងវល់បរសិ្ថទ ន និងសងគមជូនដល់មាច ស់គនរមាង និងោក់្បណថឹ ងនៅអាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចចនេើយបញ្ញា
ទាំងននាេះរតូវនោេះស្ស្ថយនោយអនុគណៈក្មមការថ្នប ក់្នរកាម និងអាចបនថមក្គណៈក្មមការអនថររក្សួង 
ដដលបនងកើតន ើងជាដផបក្មួយននរបព័ននរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 
 អាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចចពាក់្ព័នន រតូវនឆលើយតបចាំនពាេះបណថឹ ង ឬញាតិនេើយនោេះស្ស្ថយបញ្ញា
បរសិ្ថទ ន និងសងគមដដលពាក់្ព័នន តាមនពលនវោក្ាំណត់សមស្សប និងផថល់ព័ត៌មានដល់អបក្ពាក់្ព័នន
តាមស្ថទ នភាពជាក់្ដសថង ។ 
 
មារា ៣៨._ 
 គនរមាងនានាដដលរតវូបានក្ាំណត់អតថសញ្ញដ ណនៅក្បុងរបកាស ដដលនាាំឱ្យមានផលប េះពាល់
គួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ដល់សងគម និងបរសិ្ថទ ន រតូវនធវើសវនក្មមនោយសវនក្របរសិ្ថទ នខាងនរៅ ដូចមានដចង
ក្បុងរបកាស។ សវនក្របរសិ្ថទ នរតូវ៖ 

- ជួយនរជាមដរជងក្បុងការក្ត់រតាក្ាំណត់រតាបរសិ្ថទ នឲ្យបានរតឹមរតវូនិងនពញនលញ។ 
- ផថល់មតិនោបល់សវនក្មមវជិាជ ជីវៈ ជាអាទិ៍ របាយការណ៍បរសិ្ថទ នដដលបងាា ញនូវទិដឌភាពនពញ

នលញ និងសមស្សបអាំពីការរគប់រគងបរសិ្ថទ នននគនរមាង ឬការរបតិបតថិការរបស់គនរមាង ។ 
- ពិនិតយភាពរគប់រោន់ននការអនុវតថ នីតិវធីិននការរគប់រគង និងការឃ្ល ាំនមើលបរសិ្ថទ ននផធក្បុង រពម

ទាំងការផថល់អនុស្ថសន៍នដើមផដីក្លមា ។ 
- ផថល់ព័ត៌មានអាំពីភាពមិនរបរក្តី និងការខវេះចននាល េះក្បុងការរគប់រគងបរសិ្ថទ ននផធក្បុងរបស់ខលួន ។ 

 សាំនៅមួយចាប់ននរបាយការណ៍សវនក្មម ដដលនធវើន ើងនោយសវនក្របរសិ្ថទ នខាងនរៅ រតូវ
របគល់ជូនរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៣៩._ 
 គនរមាងអភិវឌណន៍នីមួយៗរតូវនរៀបចាំរបាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ នននគនរមាង ដូចតនៅ៖ 

- របាយការណ៍នរៀងរាល់០៣ (បី)ដខ រតូវបញ្ជូ ននៅអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដល
រាយកាណ៍ពីលទនផលទាំងអស់ននការអនងកតតាមោន ឃ្ល ាំនមើល  និងការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន។ 

- ក្បុងរយៈនពល០៣(បី) ដខ បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់ឆ្ប ាំេិរញ្ដវតទុនីមួយៗមាច ស់គនរមាងរតវូនរៀបចាំ និងបញ្ជូ ន
របាយការណ៍របចាាំឆ្ប ាំ ដដលោក់្បញ្ចូ លមតិនោបល់របស់សវនក្រសថីពីបរសិ្ថទ ន។ 

- ផថល់សាំនៅរបាយការណ៍បរសិ្ថទ នរបចាាំឆ្ប ាំននគនរមាងដល់ស្ថធារណជន តាមការនសបើសុាំ
នោយឥតគិតនថល ។ 

- ផថល់សាំនៅនអ ិចរតូនិក្ដដលរតូវបនងាា េះនលើនគេទាំព័រ ជាស្ថធារណៈរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន 
និងនោយមាច ស់គនរមាង នៅនលើនគេទាំព័រស្ថធារណៈមួយ ។ 
 



មារា ៤០._ 
 គនរមាងអភិវឌណន៍ ដដលមានវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នរតូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍របចាាំរតីមាស និងរបចាាំឆមាស នៅអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នទក់្ទងនឹងការឃ្ល ាំនមើល និងការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបស់ខលួន ។  
 មាច ស់គនរមាងមានកាតពវកិ្ចចរតូវរាយការណ៍ភាល មៗ អាំពីបញ្ញា បរសិ្ថទ នសាំខាន់ដល់អាជាញ ធរដដល
ពាក់្ព័នន និងដដលមានការទទួលខុសរតូវ និងដល់ស្ថធារណជន នដើមផនីជៀសវាងនេតុប េះពាល់
អវជិជមានមក្នលើបរសិ្ថទ ន ឬសងគម ។ 
 តនមលមាច ស់គនរមាងរតូវផថល់ព័ត៌មានដល់រក្សួងបរសិ្ថទ ន តាមដដលរក្សួងបរសិ្ថទ នអាចនសបើសុាំ
នោយសមនេតុផលពាក់្ព័នននឹងការរគប់រគងបរសិ្ថទ នននគនរមាង ។ 
 

ជាំពូរទី ៧ 
ការវាយតម្ម្លបរសិាា នជាយទុធសាស្រសត និងសេតបុ ះាលឆ់លងខដន 

ខផនរទី ១ 
ការវាយតម្ម្លបរសិាា នជាយទុធសាស្រសត 

 
មារា ៤១._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្រមរបឹក្ាជាតិអភិវឌណន៍នបតង រតូវនធវើការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តសថ 
តាមវស័ិយនៅនលើនោលននោបាយដផនការយុទនស្ថស្តសថ និងក្មមវធីិនានារបស់រាជរោឌ ភិបាល ។ 
 ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តសថសាំនៅនលើវស័ិយអភិវឌណន៍សាំខាន់ៗជាអាទិ៍ ថ្នមពល ដឹក្
ជញ្ជូ ន ឧសាេក្មមទញយក្ (ដរ   ធនធានទឹក្ រកុាខ របមាញ់) នទសចរណ៍ ក្សិក្មម នេោឌ រចនាសមព័នន  
ក្សិឧសាេក្មម  ពាណិជជក្មម   គនរមាងអភិវឌណទីរក្រង វស័ិយដីធលី ដផនការវនិិនោគនរពនឈើ និងវស័ិយ
ពាក់្ព័នននផសងនទៀត ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្រមរបឹក្ាជាតិអភិវឌណន៍នបតង រតូវទទួលខុសរតូវក្បុងការពិនិតយការវាយ
តនមលបរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តសថ និងមតិនោបលដដលទទួលបានមក្ពីទីភាប ក់្ងារពាក់្ព័នន ក៏្ដូចជាបាន
ទទួលមក្ពីកិ្ចចរបជុាំសឋីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវបនងកើតនោលការណ៍ដណនាាំ សរមាប់ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន   
ជាយុទនស្ថស្តសថ ស្សបនៅតាមបណាឋ នោលការណ៍បចចុបផនប ននការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន       
ជាយុទនស្ថស្តសថ ។  
  

ខផនរទី២ 
សេតុប ះាលប់រសិាា នឆលងខដន 

មារា ៤២._ 
 គនរមាងដដលអាចមាននេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន រតូវនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ឆលងដដន ។ 



រក្សួងបរសិ្ថទ ន រតូវបនងកើតនោលការណ៍ដណនាាំសថីពីលក្ខណវនិិចឆ័យក្ាំណត់ពីសញ្ញដ ណនន
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន និងឈាននៅដល់ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ។ 

 
មារា ៤៣._ 

នៅនពលគនរមាងចាប់នផថើមឲ្យមានការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន រក្សួងបរសិ្ថទ ន
រតូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍ពិនិតយនរជើសនរ ើសគនរមាង ដល់របនទសទាំងឡាយដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់ 
នោយជូនដាំណឹងរបនទសទាំងននាេះអាំពីគនរមាងអភិវឌណន៍នសបើសុាំ ។ រក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្សួង/ស្ថទ ប័ន
ពាក់្ព័ននរតូវនធវើការពិភាក្ាជាមួយបណាថ របនទសទាំងននាេះ អាំពីនីតិវធីិនិងនពលនវោ នដើមផផីថល់មតិ 
នោបល់អាំពីគនរមាងនសបើសុាំ ។ 
 របនទសក្មពុជារតូវផថល់ឱ្កាសដល់ភាគីពាក់្ព័នន និងស្ថធារណជនឲ្យចូលរមួក្បុងនីតិវធីិវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ទក់្ទងនឹងសក្មមភាពនសបើន ើង នេើយរតវូធានាផថល់ឱ្កាសដល់
ស្ថធារណជនននរបនទស ដដលអាចទទួលរងនេតុប េះពាល់ទាំងននាេះ ដូចោប នឹង   ស្ថធារណជននៅ
ក្បុងរបនទសក្មពុជា ដដលជារបនទសនសបើគនរមាង។ 
 នៅនពលរក្សួងបរសិ្ថទ ន ទទួលបានរបាយការណ៍សឋីពីការចាត់ថ្នប ក់្គនរមាង សរមាប់គនរមាង
ក្បុងរបនទសក្មពុជាដដលមានសញ្ញដ ណនននេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដល់របនទសមួយនទៀត រក្សួងបរសិ្ថទ ន
រតូវជូនដាំណឹងដល់អាជាញ ធរននរបនទសននាេះ នដើមផីរបមូល និងនរបៀបនធៀបការនឆលើយតបពីអាជាញ ធរ/
ទីភាប ក់្ងារពាក់្ព័នន ក្បុងរយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) នថង បនាធ ប់ពីបានទទួលនសចក្ថីជូនដាំណឹងឲ្យោក់្ការ
នឆលើយតបជាផលូវការមក្រក្សួងបរសិ្ថទ នក្មពុជា  (របនទសនសបើគនរមាង)។ ក្រណី ពុាំបានទទួលការនឆលើយតប
ក្បុងរយៈនពលជាក្ាំណត់ននេះននាេះនទ ក្មពុជាសនមត់ថ្ន របនទសននាេះមិនចង់ចូលរមួក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការ
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដនតនៅនទៀតនទ ។ 
 នៅនពលរក្សួងបរសិ្ថទ ន ទទួលរបាយការណ៍នរជើសនរ ើសគនរមាង (ឬរបាយការណ៍វាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន) ពីរបនទសមួយសរមាប់គនរមាងមួយ ដដលមាននេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នជាក់្ោក់្
មក្នលើរបនទសក្មពុជា ភាគីក្មពុជារតូវនបើក្កិ្ចចពិភាក្ាភាល មៗជាមួយនឹងរបនទសននាេះសថីពីនីតិវធីិ និង
នពលនវោសរមាប់ការផថល់មតិនោបល់ អាំពីគនរមាងនសបើន ើងននាេះ។ 
 អាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចចននរបនទសនសបើគនរមាងអនុញ្ញដ តឲ្យភាគីក្មពុជារបមូល និងនរបៀបនធៀប
ការនឆលើយតបពីអាជាញ ធរ/ស្ថទ ប័ន/ភាគីពាក់្ព័នន ននរបនទសទទួលរងនេតុប េះពាល់ នេើយរតវូោក់្ការ
នឆលើយតបផលូវការនៅនឹងនសចក្ថីជូនដាំណឹងនៅអាជាញ ធរជាក្ាំណត់ ននរបនទសនសបើគនរមាងនដើមននាេះនៅ
ក្បុងរយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) នថង បនាធ ប់ពីទទួលនសចក្ថីជូនដាំណឹង ។ ក្រណីការនឆលើយតបមិនបាន
ទទួលក្បុងរយៈនពលជាក្ាំណត់ននាេះ របនទសនសបើគនរមាងអាចសនមត់ថ្ន ក្មពុជាមិនចង់ចូលរមួក្បុងកិ្ចច
ដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដនតនៅនទៀតនទ ។ 
 មតិនោបល់ដដលទទួលបានពីរបនទសមួយនផសងនទៀត សថីពីរបាយការណ៍ចាត់ថ្នប ក់្គនរមាង ឬ
របាយការណ៍វាយតាំនលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវពិចារណានោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន។ តាំណាងននរបនទស
ដនទនទៀតដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង មានសិទិនមានវតថមានក្បុងបទបងាា ញផលូវការ 
និងសវនាការស្ថធារណៈសថីពីគនរមាងនៅក្មពុជា នេើយទទួលបាន  ឱ្កាសសដមថងមតិនោបល់របស់
ខលួន នៅចាំនពាេះមុខស្ថធារណជនទូនៅ ។ 
 នស្ថេ ុយចាំណាយរបស់រោឌ ភិបាលក្មពុជា ចាំនពាេះការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន 
រតូវទទួលរា ប់រងនោយមាច ស់គនរមាង ។ 
 



មារា ៤៤._ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវនលើក្វធិានការកាត់បនទយនេតុប េះពាល់ នដើមផលុីបបាំបាត់ បននូរបនទយ ឬកាត់
បនទយនេតុប េះពាល់ននគនរមាងដដលបានពាក្រណ៍ទុក្ ។ វធិានការទាំងននេះរតូវពិនិតយ និង ផថល់មតិ
នោបល់នោយស្ថធារណជននៅក្បុងរបនទសក្មពុជា ដដលអាចទទួលរងនេតុប េះពាល់ អនុនោមតាម
នីតិវធីិ និងនពលនវោដដលបានរពមនរពៀងោប  ។ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលយក្មតិនោបល់ដដលទទួលបានពីភាគីទាំងអស់ ដដលទទួលរងនេតុ
ប េះពាល់ នេើយនរៀបចាំដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នសមស្សប នដើមផីរគប់រគងនលើនេតុប េះពាល់ឆលងដដន
ដដលបានពាក្រណ៍ទុក្ ។  
 ក្បុងក្រណីមាននរោេះថ្នប ក់្ ឬការខូចខាតចាំនពាេះអបក្ដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់ឆលងដដន មាច ស់
គនរមាងរតូវទទួលខុសរតូវនលើសាំណងការខូចខាត ទាំងរបជាជនក្មពុជា និងរបជាជននន របនទសដដល
ទទួលរងនេតុប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង។ នថលនរោេះថ្នប ក់្ និងនថលននការខូចខាតជាទាំនួលទទួលខុស
រតូវរបស់មាច ស់គនរមាង ។  
 
មារា ៤៥._  
 របនទសពាក់្ព័ននរតូវរមួោប ក្ាំណត់វធីិស្ថស្តសថអនងកតតាមោន ឃ្ល ាំនមើលសញ្ញដ ណនននេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នឆលងដដន ដដលអាចនក្ើតមាននៅក្បុងដាំណាក់្កាលរចនាគនរមាងការស្ថងសង់ ការរបតិបតថិនិង
ការបញ្ច ប់ការងារទក់្ទងនឹងគនរមាងអភិវឌណន៍នសបើសុាំនិងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន។ 
 មាច ស់គនរមាងននរបនទសនសបើសុាំគនរមាង រតូវោក់្របាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ នជានរៀង
រាល់ឆ្ប ាំ និងរតូវនធវើសវនក្មមនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន។ រក្សួងបររិស្ថទ នរតូវនផញើសាំនៅននរបាយការណ៍
អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ នជូនអាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចច ននរបនទសដដលទទួលរងនេតុប េះពាល់ ។ 
 លទនផលននការអនងកតតាមោនគនរមាង រតូវដតមាននោលនៅក្បុងការធានាឱ្យបាននូវការ
អនុនោមតាមល័ក្ខខ័ណឍ នានាដដលបានោក់្នចញ នៅក្បុងលិខិតអនុញ្ញដ តឬលិខិតឯក្ភាពនលើគនរមាង 
និងនៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបស់គនរមាងននាេះក៏្ដូចជានៅក្បុង របសិទនភាពននវធិានការកាត់
បនទយការប េះពាល់]នផសងៗ នៅក្បុងរបនទសក្មពុជា និងនៅក្បុងរបនទសដដលអាចទទួលរងនេតុ   
ប េះពាល់ ។  
  

ជាំពូរទី ៨ 
ម្ថលសសវា និងបនទុរសផសងៗ 

មារា ៤៦._ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលរា ប់រងបង់រាល់ការចាំណាយទាំងអស់ ក្បុងការនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នពញនលញ នសវា  
សរមាប់ចាត់ថ្នប ក់្គនរមាង នសវាសរមាប់ក្ាំណត់នលើវសិ្ថលភាពននការសិក្ា និងក្បុងការចាំណាយនលើ
កិ្ចចដាំនណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងនសវាសរមាប់ការពិនិតយ និងផថល់នោបល់នលើរបាយការណ៍
របស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន រមួទាំងគណៈក្មមការរតួតពិនិតយជាំនាញ ។  



 មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលរា ប់រងនោយផ្អធ ល់ខលួន ក្បុងការបង់នថលចាំណាយនលើការនរៀបចាំ ការអនុវតថ
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន រតតួពិនិតយ និងអនងកតតាមោននលើការអនុវតថវធិានការកាត់បនទយនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម។   
 នថលនសវា និងបនធុក្នផសងៗ រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរួមរវាងរក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្សួង
នសដឌកិ្ចច និងេិរញ្ដវតទុ ។ 
 
មារា ៤៧._ 
 នៅនពលនចញវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាព នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នរក្សួង
បរសិ្ថទ នមានភារកិ្ចចរបមូលនថល និងបនធុក្នសវា ដូចមានដចងនៅក្បុងរបកាសរមួរវាងរក្សួងបរសិ្ថទ ន និង
រក្សួងនសដឌកិ្ចច និងេិរញ្ដវតទុ សថីពីការបង់នថលនសវាការងារតនមល   មាច ស់គនរមាងរតូវបង់វភិាគទននលើនថល   
និងបនធុក្នសវា នៅឱ្យរក្សួងបរសិ្ថទ នជានរៀងរាល់ឆ្ប ាំ នដើមផនីរបើរបាស់សរមាប់ការក្ស្ថងសមតទភាព 
ដល់មន្រនថីបរសិ្ថទ នថ្នប ក់្ស្សរក្និងនខតថ និងនដើមផផីថល់លទនភាពដល់រក្សួងបរសិ្ថទ នក្បុងការអនុវតថតួនាទី
របស់ខលួន ក្បុងការរតតួពិនិតយរបាយការណ៍តាមោនរតួតពិនិតយ ក៏្ដូចជានឆលើយតបចាំនពាេះសាំនណើ ឱ្យមាន
ការនសុើបអនងកតនលើបណឋឹ ងបរសិ្ថទ ន និងក្បុងការអនុវតថការតាមោនរតួតពិនិតយ នលើការអនុនោមតាម
ចាប់ជារបចាាំ ទាំងនៅក្បុងអាំ ុងនពលននដាំណាក់្ស្ថងសង់ និងដាំណាក់្កាលរបតិបតថិការគនរមាង ។ 

មារា ៤៨._ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវបង់មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគម និងមូលនិធិទយជជទនបរសិ្ថទ ន ។ 

មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគមរតូវបានបនងកើតន ើងនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន នដើមផផីថល់េិរញ្ដបផទន
ដល់ការស្ថថ របរសិ្ថទ ន អភិរក្សជីវៈចរមរេះ និងការអភិវឌណសងគមនៅក្បុង និងជុាំវញិតាំបន់ដដលគនរមាងតាាំង
នៅ ។ មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគម រតវូរគប់រគងនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ដដលក្ាំណត់នោយអនុរកឹ្តយ 
ដដលនសបើន ើងនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវបានតរមូវឱ្យបង់វភិាគទនជាអបផបរមា ១ ភាគរយ នននថលគនរមាង ឬ សមាមារត
នៅនឹងទាំេាំននការខូចខាត ។ ៥០ (ោសិប) ភាគរយ ននវភិាគទនននេះរតូវបង់ចូលមូលនិធិទយជជទន
បរសិ្ថទ ន ដដលមានដចងនៅក្បុងមារតា ១៩ ននចាប់សឋីពីកិ្ចចការការពារបរសិ្ថទ ន និងការរគប់រគង
ធនធានធមមជាតិ នេើយ៥០ (ោសិប) ភាគរយ នទៀត រតូវបង់ចូលមូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគមនន
រក្សួងបរសិ្ថទ ន មុននពលចាប់នផឋើមននគនរមាង។  
  មាច ស់គនរមាងរតូវបង់វភិាគទនចូលមូលនិធិទាំងននេះ អនុនោមតាមនោលការណ៍  ដណនាាំ 
របស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៤៩._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី នខតថ ឬរក្រងនិងទីភាប ក់្ងារទទួលខុសរតូវ បរសិ្ថទ ន និង
រដឌបាលមូលោឌ ន មានសិទិននធវើសាំនណើ សុាំរងាវ ន់ ឬវញិ្ញដ បនបរតរងាវ ន់ ឬទរមង់ពាក្យទទួលស្ថគ ល់ដនទ
នទៀត ចាំនពាេះការសនរមចបាននូវកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននៅក្បុងរបនទសក្មពុជា 
ឲ្យនៅបុគគល អងគភាព រក្រមេ ុន ឬអងគការណាមួយដដលមានស្ថប នដនឆបើមក្បុងសក្មមភាពវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 



ជាំពូរទី ៩ 

នីតិវិធីបណដឹ ង 

មារា ៥០._  
 បុគគលរគប់របូមានកាតពវកិ្ចចរតូវរាយការណ៍ អាំពីបទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  មក្
អាជាញ ធរមូលោឌ ន ឃុាំ/សងាក ត់ ឬស្សរក្/ខណឍ  ឬនខតថ/រាជាធានី ឬមនធីរបរសិ្ថទ នបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ ឬ
អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

បនាធ ប់ពីបានទទួលនសចក្ថីរាយការណ៍ អាជាញ ធរមូលោឌ នរតវូរាយការណ៍បនថជូន មនធីរបរសិ្ថទ ន
រាជធានី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននរក្សួងបរសិ្ថទ នោ ងយូរបាំផុត ៥(របាាំ) នថងនន
នថងនធវើការ គិតចាប់ពីនថងទទួលបាននសចក្ឋីរាយការណ៍ននាេះ ។ នរកាយពីបានទទួលនសចក្ថីរាយការណ៍  
មនធីរបរសិ្ថទ ននខតថ/រាជធានីឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវនធវើការនសុើបអនងកត និងចាំណាត់
ការ នលើនសចក្ថីរាយការណ៍ននាេះ ។  

មារា ៥១._   
 នៅនពលដដលភាគីទទួលរងផលប េះពាល់ នោយស្ថរបទនលមើសការវាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នក្រមិតស្ស្ថល បានបថឹងតវា មក្រក្រមេ ុន រក្រមេ ុនរតូវនធវើការនោេះស្ស្ថយវវិាទននាេះនអាយចប់
សពវរគប់ក្បុងអាំទផុងនពល ោ ងយូរបាំផុត  ៣០ (ស្ថមសិប) នថង គិតចាប់ពីនថងទទួលបានពាក្យបណឋឹ ង ។  

ក្បុងក្រណីដដលភាគីរងផលប េះពាល់មិននពញចិតថនឹងដាំនណាេះស្ស្ថយរបស់រក្រមេ ុន ភាគីដដល
រងផលប េះពាល់អាចបឋឹងតវា នៅ មនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) នថង  ។   
 ប ុដនថនៅនពលដដលភាគីណាមួយ មិននពញចិតថនឹងនសចក្ថីសនរមច ឬដាំនណាេះស្ស្ថយរបស់មនធីរ
បរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ភាគីននាេះអាចបថឹងតវា មក្រដឌមន្រនថី
រក្សួងបរសិ្ថទ នក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) នថង គិតចាប់ពីនថងទទួលបានដាំនណាេះស្ស្ថយ ឬនសចក្ថី
សនរមចននាេះ ។   

រដឌមន្រនថីននរក្សួងបរសិ្ថទ នមានរយៈនពល ៤៥ (ដសសិបរបាាំ) នថងនននថងនធវើការនដើមផីនធវើការនោេះ
ស្ស្ថយវវិាទននាេះ ។ ក្បុងក្រណីដដលភាគីមិននពញចិតថនឹងនសចក្ថីសនរមចរបស់រដឌមន្រនថីននរក្សួងបរសិ្ថទ ន 
ភាគីអាចបថឹងតវា បនថមក្តុោការមានសមតទកិ្ចចក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) នថង គិតចាប់ពីនថងទទួល
បានដាំនណាេះស្ស្ថយ ឬនសចក្ថីសនរមចននាេះ ។  
 មាច ស់គនរមាង ឬរក្រមេ ុន រតូវមាននសៀវនៅក្ាំណត់រតាពាក្យបណថឹ ង ដដលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់
នោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ រក្សួងបរសិ្ថទ ន ឬស្ថទ ប័នតុោការអាចពិនិតយនសៀវនៅក្ាំណត់រតាពាក្យបណឋឹ ង
ននេះ រគប់នពលនវោ ។ 
 នថលចាំណាយទាំងអស់ក្បុងការនោេះស្ស្ថយវវិាទ ទាំងតាមរបព័ននតុោការ និងនរៅរបព័ននតុោការ 
ជាបនធុក្របស់មាច ស់គនរមាង ។ 
 
 
 
 



មារា ៥២._ 
វវិាទវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវដតនធវើការនោេះស្ស្ថយនោយរក្សួងបរសិ្ថទ នជាមុនសិន 

មុននឹងឈានដល់ការនោេះស្ស្ថយតាមរបព័ននតុោការ នលើក្ដលងដតបទនលមើសននាេះមានលក្ខណៈជា
បទនលមើសរពេមទណឍ ធងន់ធងរ ។ 

ចាំនពាេះដបបបទ និងនីតិវធីិក្បុងការនោេះស្ស្ថយវវិាទវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតវូក្ាំណត់
នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
  
មារា ៥៣._  

ភាគីណាមួយ ដដលមិនសុខចិតថនឹងនសចក្ឋីសនរមចផលូវរដឌបាល របស់មនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ 
ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន អាចបឋឹងតវា នៅរដឌមន្រនថីននរក្សួងបរសិ្ថទ ន ក្បុងរយៈនពល ៣០ 
(ស្ថមសិប) នថងនននថងនធវើការ គិតចាប់ពីនថងទទួលបាននសចក្ឋីសនរមចននាេះ ។  

រដឌមន្រនថីននរក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវសនរមចនលើបណឋឹ ងតវា ននាេះក្បុងរយៈនពល ៤៥ (ដសសិបរបាាំ)នថងនន
នថងនធវើការ នរកាយនពលទទួលបានពាក្យបណថឹ ង ។  

ក្បុងក្រណីដដលមិនសុខចិតថនឹងនសចក្ឋីសនរមចរបស់រដឌមន្រនថីននរក្សួងបរសិ្ថទ ន ភាគីអាចបឋឹងតវា 
បនថនៅតុោការ ក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) នថង គិតចាប់ពីនថងទទួលបាននសចក្ថីសនរមចននាេះ ។  
 
មារា ៥៤._ 

ការសនរមចផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ពិន័យជារបាក់្ ការរបឹអូសវតទុតាង សាំណងការខូចខាត 
ការជួសជួល ការស្ថថ រការខូចខាតជាសមតទកិ្ចចរបស់តុោការ ។ 

ការសនរមចពិន័យអនថរការណ៍ ជាការរពមាន ការដក្តរមូវ ការចាប់យក្វតទុតាងននបទនលមើស 
និងការបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍ ជាសមតទកិ្ចចរបស់អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមនធីរ
បរសិ្ថទ នរាជធានីនខតថ ។ 

ចាំនពាេះនទសទណឍ ជាការជួសជុល ការស្ថថ រការខូចខាត ការពយួរជាបនណាថ េះអាសនប ការលុប
លិខិតអនុញ្ញដ ត ឬវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ការលុបនចាលកិ្ចច
សនា ឬការបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍ជាសមតទកិ្ចចរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

មន្រនថីរាជការដដលរបរពឹតថបទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវទទួលទណឍ ក្មមរដឌបាល 
បដនទមនលើនទសទណឍ ដដលក្ាំណត់ក្បុងចាប់ននេះ ។ 

 
មារា ៥៥._  

អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ មានសិទនិចូលរមួក្បុង
ដាំនណើ រការននការទមទរសាំណងការខូចខាត ដដលនក្ើតនចញពីបទនលមើសការវាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ននៅក្បុងដាំណាក់្កាលតុោការ ។  

ក្បុងក្រណីដដលមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ ពុាំមានលទនភាពនធវើការគណនាពីបរមិាណននសាំណង
ការខូចខាតននាេះ មនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថអាចនធវើការនសបើសុាំជាំនួយពីរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

ការចាត់ដចងរបាក់្សាំណងការខូចខាតតាមរយៈស្ថលរក្ម ឬស្ថលដីកាស្ថទ ពរ ជាសមតទកិ្ចច
របស់អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ ។ 
 
 



មារា ៥៦._ 
អាជាញ យុកាលននបទនលមើសមានដូចតនៅ៖ 
- ០១ ឆ្ប ាំ ចាំនពាេះបទនលមើសរដឌបាល 
- ០៥ ឆ្ប ាំ ចាំនពាេះបទមជឈមឹ 
- ១៥ ឆ្ប ាំ ចាំនពាេះបទឧរកឹ្ដឌ 
ថិរនវោននអាជាញ យុកាល រតូវគិតចាប់ពីនថងដដលបណថឹ ងននាេះបានោក់្មក្អាជាញ ធរមាន

សមតទកិ្ចច ។ អាជាញ យុកាលរតូវផ្អថ ច់នោយរគប់កិ្ចចននការនចាទរបកាន់ ឬនសុើបសួរ ។ ការបញ្ច ប់កិ្ចច
នចាទរបកាន់ ឬកិ្ចចនសុើបសួរនីមួយៗខាងនលើននេះ នាាំឱ្យមានការចាប់នផថើមគិតថិរនវោថមីននអាជាញ យុកាល។ 
 

ជាំពូរទី ១០ 
ម្ស្រនតីនគរបាលយតុតិធម្ ៌

មារា ៥៧._  
សមាសភាពមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នមាន៖  
- មន្រនថីអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
- មនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ 

 
មារា ៥៨._  

នដើមផីទទួលបាននីតិសមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  មន្រនថី
នគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននរក្សួងបរសិ្ថទ ន រតវូនធវើសមផថនៅចាំនពាេះមុខ
ស្ថោឧទនរណ៍។ សមផថមិនចាាំបាច់នធវើជាថមីមឋងនទៀតន ើយ នៅនពលដដលទទួលបាននីតិសមផទជា
មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌នៅនពលនរកាយនទៀត ។ 

ដបបបទនិងនីតិវធីិននការផថល់នីតិសមផទ រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរមួ រវាងរក្សួងបរសិ្ថទ ន 
និងរក្សួងយុតថិធម៌ ។ ចាំនពាេះរបួមនថននពាក្យសមផថ រតូវក្ាំណត់នោយរក្សួងយុតថិធម៌ ។ 
 
មារា ៥៩._  

មន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបាននីតិសមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ មាន
នបសក្ក្មមក្បុងការ ទទួលពាក្យបណថឹ ង រតតួពិនិតយបទនលមើស នធវើការនសុើបអនងកត និងក្ស្ថងសាំណុាំ នរ ង
បថឹងនៅតុោការមានសមតទកិ្ចច ។  

 ការស្ស្ថវរជាវ ការរតួតពិនិតយ ការទប់ស្ថក ត់ ការបន្រងាក បបទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ជាសមតទកិ្ចចរបស់មន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបាននីតិសសមផទ មន្រនថីនគរបាល
យុតថិធម៌ ។ 

នីតិវធីិននការនសុើបអនងកតបឋម ឬជាក់្ដសឋង របស់មន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដល
ទទួលបាននីតិសមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ រតវូអនុនោមតាមរក្មនីតិវធីិរពេមទណឍ  ។ 

មន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបាននីតិសមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ រតូវ
ចុេះេតទនលខានលើក្ាំណត់នេតុ ននបទនលមើសក្បុងដដនសមតទកិ្ចចរបស់ខលួន ។ 
 



មារា ៦០._ 
 មន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបាននីតិសមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌នន
អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានសមតទកិ្ចចដដនដីទូទាំងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ។ 
 មន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបាននីតិសមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌នន
មនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី /នខតថ  មានសមតទកិ្ចចដដនដីនៅក្បុងមណឍ លរដឌបាលរបស់ខលួន ។   
 ក្បុងក្រណីមានវវិាទសមតទកិ្ចច ឬជាន់សមតទកិ្ចចដដនដី រដឌមន្រនថីននរក្សួងបរសិ្ថទ នជាអបក្សនរមច ។ 
ការសនរមចននេះបិទផលូវតវា  ។ 
 
មារា ៦១._  
 អាជាញ ធរដដនដីរគប់លាំោប់ថ្នប ក់្ ក្ងក្មាល ាំងរបោប់អាវធុ និងអាជាញ ធរពាក់្ព័ននទាំងអស់ រតវូបងក
ភាពងាយស្សួល និងជួយផថល់ក្មាល ាំងសេការក្បុងការស្ស្ថវរជាវ រតតួពិនិតយបទនលមើស និងបន្រងាក ប    
បទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ក្បុងក្រណីមានការនសបើសុាំពីមន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់       
បរសិ្ថទ នដដលទទួលបាននីតិសមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ ។ 
 
មារា ៦២._ 

 នៅនពលសវនាការ មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដលពាក់្ព័នននឹង
សាំណុាំ នរ ង មានសិទនិ និងកាតពវកិ្ចច ចូលរមួបាំភលឺអាំពីលទនផលននការនសុើបអនងកតបទនលមើសវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នជូនតុោការ ។  

 
មារា ៦៣._  

នីតិវធីិក្ស្ថងសាំណុាំ នរ ងរបស់មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវ
អនុនោមតាមរក្មនីតិវធីិរពេមទណឍ  ។ ទរមង់និងដបបបទននការនធវើក្ាំណត់នេតុបទនលមើសការវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរមួរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្សួងយុតថិធម៌ ។ 
 
មារា ៦៤._  

មន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបាននីតិសមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ 
រតូវនសលៀក្ពាក់្ឯក្សណាឌ ន មានប័ណតសមាគ ល់ខលួន និងឋាននថរសក្ថិក្បុងនពលចុេះបាំនពញនបសក្ក្មម ។ 
 

ជាំពរូទ ី១១ 
បទសលមើសវាយតម្ម្លសេតបុ ះាលប់រសិាា ន  

 

មារា ៦៥._ 
បុគគលទាំងទាយណាដដលរបរពឹតថបទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដូចមានដចងក្បុង

ចាប់ននេះ និងចាប់ពាក់្ព័ននដនទនទៀត រតូវទទួលខុសរតូវចាំនពាេះសក្មមភាពដដលខលួនបានរបរពឹតថ ។ 
បុគគលដដលបាននផថើមគាំនិត ឬសមគាំនិត រតូវទទួលខុសរតវូដូចចារ ី ដដលរបរពឹតថផ្អធ ល់ដដរ ។ 

ចាំនពាេះការការក្ាំណត់និយមន័យរបស់អបក្នផថើមគាំនិត ឬអបក្សមគាំនិតរតូវអនុនោមតាមរក្មរពេមទណឍ  ។ 



 
មារា ៦៦._  

អាំនពើទាំងឡាយណាដដលមិនសេការ មិនអនុញ្ញដ ត ឬមាននចតនានគចនវសក្បុងការឲ្យរក្រមមន្រនថី
អធិការកិ្ចច ននអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នចូលនធវើអធិការកិ្ចច ឬចូលជួបជាមួយរបធានរក្រម
របឹក្ាភិបាល ឬអបក្រដឌបាល នដើមផនីធវើការវាយតនមលនលើការអនុវតថ ។  
 
មារា ៦៧._  

ការមាននចតនានគចនវស  មិនរពមសេការ  ការបញ្ញជ  ឬការនរបើរបាស់អាំណាច ដដលបងខាំ
ឱ្យបុគគលិក្ ឬអបក្នៅនរកាមឱ្វាទរបស់ខលួននធវើការរារាាំង ឬមិនអនុញ្ញដ តឱ្យមន្រនថីអធិការកិ្ចចវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នចូលនៅក្បុងបរនិវណននទីតាាំងគនរមាងនដើមផនីធវើអធិការកិ្ចច ។   
 
មារា ៦៨._ 

ការដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងល័ក្ខខ័ណឍ ដូចមានក្ាំណត់នៅក្បុង របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ឬដផនការរគប់រគង
បរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៦៩._ 

អាំនពើទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថ នោយមន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបាន  
នីតិសមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ជាអាទិ៍ ការបាំពាន ការរបដក្ក្ 
ការមាននចតនានគចនវស ឬការមិនបាំនពញតួនាទីរបស់ខលួនមានដចងក្បុងមារតា ៥៩ និង មារតា ៦២ នន
ចាប់ននេះ ។  
 

មារា ៧០._ 
រតូវចាត់ទុក្ជាអាំនពើនលមើស រាល់សក្មមភាពគនរមាងនសបើសុាំទាំងឡាយណា ដដលចាប់នផឋើមស្ថងសង់ 

ឬដាំនណើ រការគនរមាង នោយមិនទន់ទទួលបាននូវវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដូចមានដចងក្បុងមារតា២៣ ននចាប់ននេះ  ។  

 
មារា ៧១._ 

អាំនពើទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិនោយមាច ស់គនរមាង របតិបតថិក្រ  មាច ស់ភាគេ ុន ដដលនាាំឱ្យ
នក្ើតមានក្ាំេុសបនចចក្នទស នៅក្បុងដាំណាក់្កាលននរបតិបតថិការគនរមាង ។  

 
មារា ៧២._ 

អាំនពើដក្លងបនលាំទិនបន័យ ឬលួចទិនបន័យអបក្ដ៏នទ ដដលរបរពឹតថិនោយរក្រមេ ុនទីរបឹក្ាវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬអបក្ជាំនាញការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដលបានចុេះបញ្ជ ីស្សបចាប់ ដដល
ទទួលស្ថគ ល់នោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
 
 
 



មារា ៧៣._ 
ការបាំពាន ឬមិននោរពតាមកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ដដលបងកន ើងនោយរក្រមេ ុន ឬមាច ស់

គនរមាង ។  
 
មារា ៧៤._ 

អាំនពើរបក្បវជិាជ ជីវៈយក្ក្នរមរបស់រក្រមេ ុនទីរបក្ា ឬអបក្ជាំនាញការវាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ន ដដលពុាំមានការទទួលស្ថគ ល់ស្សបចាប់ ដូចមានដចងក្បុងមារតា១៩ននចាប់ននេះ ។ 

 
មារា ៧៥._ 
 ការដដលមិននោរពតាមតាមនោលការណ៍ ននការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ការរ ាំនោភ
បាំពានចាប់ ឬការរបរពឹតថនលមើសនៅក្បុងការោឌ នស្ថងសង់ សាំណង់ទូនៅ សាំណង់ពាណិជជក្មម ការវនិិនោគ 
នទេះបីគនរមាងននាេះមាន ឬោម នលិខិតអនុញ្ញដ តពីអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  ដដលបាន
បងកឲ្យមាន មេនថរាយធងន់ធងរដល់មនុសសសតវ រទពយសមផតថិ   បរសិ្ថទ ន និងសងគម ។  
 
មារា ៧៦._ 

រាល់អាំនពើទាំងឡាយណា ដដលបានផឋល់ការឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ន នោយមិនបាននធវើការពិចារណា នលើអនុស្ថសន៍របស់គណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយ ឬ
នោយោម នឯក្ស្ថរចាាំបាច់រគប់រោន់ ។  

 
មារា ៧៧._ 

រាល់អាំនពើទាំងឡាយដដលរ ាំនោភនលើសិទិននិងអាំណាច ជាអាទិ៍ ការសរមួល ការនធវើអនថរាគមន៍ 
ការបិទបាាំង ការរារាាំង ឬការសមគាំនិតជាមួយនឹងចារ ី នដើមផរីបរពឹតថនលមើសរគប់របូភាព នោយមន្រនថីរាជការ  
ក្ងក្មាល ាំងរបោប់អាវធុ ឬពលរដឌទទួលអាណតថិនោយការនបាេះនឆ្ប ត ។ 
 

ជាំពរូទ ី១២ 
សោសបបញ្ញតត ិ 

 

មារា ៧៨._ 
បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងចាប់ននេះ រតវូទទួលនទសជាអាទិ៍ នទសរដឌបាល 

នទសពិន័យអនថរការណ៍ និងនទសរពេមទណឍ  ។ 
នទសរដឌបាលមានជាអាទិ៍ ការពយួរការងារ ការដក្េូតពីតួនាទី ឬមុខតាំដណង និងបញ្ឈប់ពី

រក្បខណឍ ការងារ ។ 
នទសពិន័យអនថរការណ៍មានជាអាទិ៍ ការរពមាន ការជួសជុល ការស្ថឋ រការខូចខាត និងការពយួរ

លិខិតអនុញ្ញដ ត ការលុបនចាលលិខិតអនុញ្ញដ ត ការលុបនចាលកិ្ចចសនា ការដក្េូតអាជាញ ប័ណត ការ
បង់របាក់្ពិន័យ ។  

ក្បុងក្រណីដដលរក្រមេ ុន ឬមាច ស់គនរមាងមិនរពមបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍ រក្សួងបរសិ្ថទ ន 
អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/នខតថ អាចបឋឹងនៅតុោការ ។  



នទសរពេមទណឍ មានជាអាទិ៍ នទសពនននាោរ នទសពិន័យជារបាក់្ ។  
ការក្ាំណត់នទសទណឍ ខាងនលើននេះ មិនអាចឱ្យចាររីចួផុតពីការទទួលខុសរតវូនលើសាំណងការ

ខូចខាត និងសាំណងជមងឺចិតថបានន ើយ ។ 
 
មារា ៧៩._  

 ពិន័យអនថរការណនលើបទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន អាចអនុវតថនៅបាន លុេះរតាដត
ជននលមើសទទួលស្ថគ ល់ក្ាំេុស និងយល់រពមបង់របាក់្ពិន័យស្សបតាមនទសបផញ្ដតិថននចាប់ននេះ ។ 
ចាំនពាេះការបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍ រតូវនធវើនទផើងក្បុងរយៈនពល ២ (ពីរ) សបាថ េ៍គិតចាប់ពីនថងទទួល
បាននូវនសចក្ថីសនរមចពិន័យ ។ 

ដបបបទនិងសិទនិសនរមចននពិន័យអនថរការណ៍ រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
របាក់្ដដលបានមក្ពីពិន័យអនថរការណ៍ និងរបាក់្ដដលបានមក្ពីការលក់្វតទុរបឹអូស រតូវបង់

ចូលរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៨០._  
 ការក្ាំណត់បរមិាណននទឹក្របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍រតវូនធវើការពិចារណាដូចតនៅ៖ 

- ក្រមិតខូចខាតបរសិ្ថទ នដដលបានបងកនទផើង 
- ចាំនួនននការរបរពឹតថបទនលមើស 
- នចតនាននការរបរពឹតថបទនលមើស 
- ភាពមិនរាងចាលននបទនលមើស 
- ទាំេាំននផលរបនោជន៍នសដឌកិ្ចចរបស់គនរមាង។ 

 
មារា ៨១._  
 របូវនថបុគគល ឬនីតិបុគគលដដលរបរពឹតថបទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នបងកឱ្យប េះពាល់ 
ឬខូចខាតដល់បរសិ្ថទ ន រតវូនចញនថលស្ថថ រ ឬជួសជុលការខូចខាតនអាយមានល័ក្ខខ័ណឍ ដូចនដើមវញិ។ ក្បុង
ក្រណីមិនអាចស្ថថ រ ឬជួសជុលនអាយមានលក្ខណៈដូចនដើមវញិបាននទ រតូវនធវើការស្ថថ រ ឬជួសជុលឱ្យ
មានលក្ខណៈសមរមយ ដដលអាចទទួលយក្បាននោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
 
មារា ៨២._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថតនលមើសនឹងមារតា ៦៦ ននចាប់ននេះ រតូវទទួលការ ពិន័យ
អនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ២.០០០.០០០ (ពីរោន) នរៀលដល់ ៥.០០០.០០០ (របាាំោន) នរៀល ។ 

ក្បុងក្រណីដដលអាំនពើននាេះនធវើឲ្យប េះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ រតវូផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ
ពី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ ដល់ ០៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ពី ៥.០០០.០០០ (របាាំោន) នរៀល ដល់ 
១៥.០០០.០០០ (ដប់របាាំោន) នរៀល ។ ប ុដនថ របសិននបើអាំនពើននាេះប េះពាល់ធងន់ធងរដល់អាយុជីវតិមនុសស 
រតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរនលើសពី ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ ដល់ ១០ (ដប់) ឆ្ប ាំាំ្  និងពិន័យជារបាក់្ពី 
៥.០០០.០០០ (របាាំោន) នរៀល ដល់ ១៥.០០០.០០០ (ដប់របាាំោន) នរៀល ។   
 
 



មារា ៨៣._ 
បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងមារតា៦៧  ននចាប់ននេះ រតវូទទួលពិន័យអនថរ

ការណ៍ជារបាក់្ពី៥.០០០.០០០ (របាាំោន) នរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០ (ដប់ោន) នរៀល ។  
ក្បុងក្រណីមិនរាងចាល រតវូផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរពី ៦ (របាាំមួយ) ដខ នៅ ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ និង

ពិន័យជារបាក់្ពី៥.០០០.០០០(របាាំោន)នរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០(ដប់ោន)នរៀល ។  
 
មារា ៨៤._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិនលមើសនឹងមារតា ៦៨ ននចាប់ននេះ រតវូទទួលការរពមានជា
ោយលក្ខណ៍អក្សរនោយមន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។  

ក្បុងក្រណីមិនរាងចាលរតូវពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ៥.០០០.០០០ (របាាំោន) នរៀល ដល់ 
១៥.០០០.០០០ (ដប់របាាំោន) នរៀល ។  

ប ុដនថ របសិននបើសក្មមភាព ឬគនរមាងដដលខុសចាប់ននាេះនៅដតបនថ នេើយនធវើឲ្យប េះពាល់
ធងន់ធងរដល់ជីវតិមនុសស មាច ស់គនរមាង ឬរក្រមេ ុនរតូវផឋនាធ នទសោក់្ពនននាោរនលើសពី ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ 
នៅ ១០ (ដប់)  ឆ្ប ាំាំ្  និងពិន័យជារបាក់្ពី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបោន) នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ 
(ោសិបោន) នរៀល ។ 

ក្បុងក្រណីសក្មមភាព ឬគនរមាងដដលខុសចាប់ននាេះនៅដតបនថ នេើយនធវើឲ្យប េះពាល់ធងន់ធងរដល់
ជីវតិសតវ រទពយសមផតថិ ឬសងគម មាច ស់គនរមាង ឬរក្រមេ ុន រតវូសងសមាមារតនឹងទាំេាំននការខូចខាត។ 

វតទុតាងដដលបានរបឹអូសពីបទនលមើសរតវូទុក្ជាសមផតិថរដឌ ។  
 
មារា ៨៥._ 

មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នណា ដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងមារតា ៦៩ 
ននចាប់ននេះ រតូវទទួលការរពមាន ពយួរការងារជាបនណាថ េះអាសនប ឬបញ្ឈប់ពីមុខតាំដណងក្បុងក្រណី
ធងន់ធងរ ។  

ការទទួលនទសរដឌបាលខាងនលើននេះ មិនរារាាំងក្បុងការោក់្នទសរពេមទណឍ  ពីតុោការ       
ន ើយ ។  
 
មារា ៨៦._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងមារតា ៧០ រតូវទទួលនទសនោយបង់របាក់្
ពិន័យអនថរការណ៍ពី ២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោសិបោន) នរៀល ឬ
ជួសជុល ស្ថឋ រការខូចខាត ដដលបានបងកន ើង ។   

ក្បុងក្រណីដដលគនរមាង ការោឌ ន បានដាំនណើ រ នេើយនធវើឲ្យប េះពាល់ដល់ មនុសស សតវ រទពយ
សមផតថិ បរសិ្ថទ ន និងសងគមជាអវជិជមាន មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលទណឍ ក្មម ជាអាទិ៍ ការសងសាំណងការ
ខូចខាត ការផ្អា ក្គនរមាងជាបនណាថ េះអាសនប ការលុបនចាលលិខិតអនុញ្ញដ តឬវញិ្ញដ បនបរត ការលុប
នចាលកិ្ចចសនា ឬការដក្េូតអាជាញ ប័ណត ។ 

ការោក់្ទណឍ ក្មមខាងនលើននេះ មិនអាចឱ្យជននលមើសរចួផុតការទទួលខុសរតូវរពេមទណឍ នទផើយ 
របសិននបើអាំនពើនលមើសននាេះបាំពាននលើចាប់ននេះ  និងចាប់ពាក់្ព័នន ។ 
 
 



មារា ៨៧._ 
បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតតថនលមើសនឹងមារតា ៧១ ននចាប់ននេះ រតូវទទួលនទស ជាអាទិ៍ 

ការរពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរ និងនធវើការដក្តរមូវ ។  
វធិានការននការដក្តរមូវរតវូក្ាំណត់នៅក្បុងនោលការណ៍ដណនាាំរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

 
មារា ៨៨._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងមារតា ៧២ ននចាប់ននេះ រតូវទទួលការពិន័យអនថរ
ការណ៍ជារបាក់្ពី ២០.០០០.០០០ (នមៃោន)  នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោសិបោន) នរៀល ។ 

ក្បុងក្រណីមិនរាងចាលរតូវផ្អា ក្មិននអាយរបក្បវជិាជ ជីវៈរយៈនពល ៥ (បាាំ) ឆ្ប ាំ ។ ប ុដនថ របសិននបើ 
មានអាំនពើដក្លងបនលាំទិនបន័យ ឬលួចទិនបន័យនធវើឱ្យមានការប េះពាល់ដល់បរសិ្ថទ ន និងសងគមធងន់ធងរ រតូវលុប
នឈាម េះពីបញ្ជ ីអបក្ជាំនាញនធវើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមិនឲ្យរបក្បវជិាជ ជីវៈជានរៀង
រេូត ។ 
 
មារា ៨៩._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងមារតា ៧៣ ននចាប់ននេះ រតវូទទួលការរពមានជា
ោយលក្ខណ៍អក្សរពីមន្រនថីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន។  

ក្បុងក្រណីមិនរាងចាលរតូវពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ៥.០០០.០០០ (របាាំោន) នរៀល ដល់ 
១៥.០០០.០០០ (ដប់របាាំោន) នរៀល ។  

ប ុដនថ របសិននបើសក្មមភាព ឬគនរមាងដដលខុសចាប់ននាេះនៅដតបនថ នេើយនធវើឲ្យប េះពាល់
ធងន់ធងរដល់ជីវតិមនុសស មាច ស់គនរមាង ឬរក្រមេ ុនរតូវផឋនាធ នទសោក់្ពនននាោរនលើសពី ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ 
នៅ ១០(ដប់) ឆ្ប ាំាំ្  និងពិន័យជារបាក់្ពី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបោន) នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ 
(ោសិបោន) នរៀល ។ 

ក្បុងក្រណីសក្មមភាព ឬគនរមាងដដលខុសចាប់ននាេះនៅដតបនថ នេើយនធវើឲ្យប េះពាល់ធងន់ធងរដល់
ជីវតិសតវ រទពយសមផតថិ ឬសងគម មាច ស់គនរមាង ឬរក្រមេ ុន រតូវសងសមាមារតនឹងទាំេាំននការខូចខាត ។   
 
មារា ៩០._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងមារតា ៧៤ ននចាប់ននេះ រតូវទទួលពិន័យអនថរកាល
ជារបាក់្ពី ពី ២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោសិបោន) នរៀល ។ 

ក្បុងក្រណីមិនរាងចាលរតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរពី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ ដល់ ៣ (បី) ឆ្ប ាំ និងពិន័យ
ជារបាក់្ពី២០.០០០.០០០(នមៃោន) នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោសិបោន) នរៀល ។ 

 
មារា ៩១._ 
 បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងមារតា ៧៥ ននចាប់ននេះ រតូវផថនាធ នទស ោក់្ពនននាោរ
ពី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ (បី) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ពី ២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល ដល់ 
៥០.០០០.០០០ (ោសិបោន) នរៀល ។  

ប ុដនថ ក្បុងក្រណីដដលអាំនពើនលមើសននាេះ បងកឱ្យមានការបាត់បង់ជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនន្រនថយិ៍ 
ដល់របូរាងកាយ និងស្ថម រតី រតូវផឋនាធ នទសោក់្ពនននាោរនលើសពី ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ នៅ ១០ (ដប់) ឆ្ប ាំាំ្  និង
ពិន័យជារបាក់្ពី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបោន) នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោសិបោន) នរៀល ។ 



ក្បុងក្រណីសក្មមភាព ឬគនរមាងដដលខុសចាប់ននាេះនៅដតបនថ នេើយនធវើឲ្យប េះពាល់ធងន់ធងរដល់
ជីវតិសតវ រទពយសមផតថិ ឬសងគម មាច ស់គនរមាង ឬរក្រមេ ុន រតវូសងសាំណង សមាមារតនឹងទាំេាំននការ
ខូចខាត ។  
 
មារា ៩២._ 

ជនដដលមានសិទនិសនរមចននរក្សួងបរសិ្ថទ នដដលរបរពឹតថនលមើសនឹង មារតា ៧៦ ននចាប់ននេះ 
រតូវទទួលទណឍ ក្មមរដឌបាល ។  
 
មារា ៩៣._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងមារតា ៧៧ ននចាប់ននេះ រតូវផថនាធ នទសោក់្
ពនននាោរពី ៦ (របាាំមួយ) ដខ នៅ ២ (ពីរ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ពី ២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល នៅ 
៤០.០០០.០០០ (ដសសិបោន) នរៀល ។  

មិនដតប ុនណាត េះចាំនពាេះអាំនពើនលមើសនឹងមារតា ៧៧ ដដដលននេះ ចាររីតូវសងសាំណងការខូចខាត
ដដលមានចាំនួនសមាមារតនៅនឹងទាំេាំននការខូចខាតដដលបានបងកន ើង ។ 
 

ជាំពរូទ ី១៣ 
ការអនវុតតនស៍សចរតសីសរម្ចតលុាការ 

 
មារា ៩៤._ 

មរនីថមានសមតទកិ្ចចរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន មានភារកិ្ចចអនុវតថនូវនសចក្ថីសនរមចរបស់     តុោការ
នរកាមការបងាគ ប់បញ្ញជ របស់តុោការ ។ 

 
មារា ៩៥._ 

រាល់ទរមង់នននសចក្ថីសនរមច របស់តុោការពាក់្ព័នននឹងបទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នតរមូវចមលងជូនរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

 
មារា ៩៦._ 

បនាធ ប់ពីនសចក្ថីសនរមចរបស់តុោការចូលជាស្ថទ ពរ វតទុតាងដដលបានរបឹអូសបានរតូវចាត់ដចង 
តាមនីតិវធីិរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 

ជាំពរូទ ី ១៤ 

អនតរបបញ្ញតត ិ
 
មារា ៩៧._ 

អនុរកឹ្តយនលខ ៧២ អនរក្.បក្ ចុេះនថងទី ១១ ដខ សីោ ឆ្ប ាំ ១៩៩៩ សថីពីកិ្ចចដាំនណើ រការ វាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងលិខិតបទោឌ នគតិយុតថពាក់្ព័នននឹង ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន



ដដលនៅជាធរមាន នៅមានសុពលភាពរេូតដល់មានលិខិតបទោឌ នគតិយុតថថមីមក្ជាំនួសស្សបតាម
ស្ថម រតីននចាប់ននេះ ។ 
 
មារា ៩៨._ 

រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ សក្មមភាពអាជីវក្មម និងសក្មមភាពវនិិនោគនានារបស់ របូវន័ថបុគគល ឬ
នីតិបុគគល រតូវនោរពបទបផញ្ដតថិននចាប់ននេះឲ្យមានរបសិទនភាព។ រាល់ដបបបទ នីតិវធីិអនុវតថ និង
បទោឌ នបនចចក្នទស ដដលមិនមានដចងក្បុងចាប់ននេះ រតូវកណំត់នៅក្បុងអនុរកឹ្តយ របកាស ស្ថរាចរ និង
នសចក្ថីដណនាាំនានា តាមសាំនណើ របស់រាជរោឌ ភិបាល ឬរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
 

ជាំពរូទ ី ១៥ 

អវសានបបញ្ញតត ិ
 
មារា ៩៩._  

១. បទបផញ្ដតថិទាំងឡាយណាដដលផធុយនឹងចាប់ននេះរតវូទុក្ជានិរាក្រណ៍ ។ 
២. ការចូលជាធរមានក្បុងការអនុវតថចាប់ននេះ រតូវអនុវតថតាមរបកាសផសពវផាយ ជាផលូវការ ។ 
 

  ចាប់ននេះរតូវបានរដឌសភាននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 
អនុម័តនៅនថងទី........... ដខ.................  ឆ្ប ាំ.................... 
ក្បុងសម័យរបជុាំរដឌសភានលើក្ទី ...........នីតិកាលទី៥ ។ 

 
រាជធានីភបាំនពញ នថងទី.......... ដខ............ ឆ្ប ាំ............... 

 
                         របធានរដឋសភា 

 



ឧបសមព័ននទី ១ 
វារយសព័ទ 

 
ចាប់សថពីីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
ចាប់ននេះដចង និងបញ្ដតិថ អាំពីការរគប់រគងនលើកិ្ចចដាំនណើ រវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នក្បុងរពេះរាជា
ណាចរក្ក្មពុជា។ រាល់សក្មមភាព ចលនា ការរបរពឹតថទាំងអស់របស់បុគគល រគសួ្ថរ មាច ស់ទីតាាំង មាច ស់
ក្មមសិទនិ នទេះជារបូវន័ថបុគគល ជានីតិបុគគលឯក្ជន ឬជានីតិបុគគលស្ថធារណៈ  ជាអងគភាព ជារក្សួង 
ជាស្ថទ ប័នរដឌ ឬជារដឌនិងរដឌក្ថី ដដលបាននធវើសក្មមភាពរគប់ោ ងនិងដដលបានផ្អល ស់បថូរស្ថទ នភាពនដើម
ននបរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម វបផធម៌ រតវូនោរពអនុវតថតាមបទបផញ្ដតិថននចាប់ននេះ ចាំនពាេះសក្មមភាព
ដដលមានស្ស្ថប់ ដដលក្ាំពុងដាំនណើ រការ ឬដដលនរៀបចាំចាប់នផឋើម ។ 
 
បណឋុាំ នននេតុប េះពាល់ : បណឋុាំ នននេតុប េះពាល់ គឺ ជានេតុប េះពាល់ទាំងទាយណា ដដលនក្ើតមក្ ពី
នេតុប េះពាល់ចាំនួនបដនទមរបស់គនរមាង ដដលបដនទមនលើសក្មមភាពពី អតីតកាល បចចុបផនប និង អនាគត ។ 
 
ការឯក្ភាពនលើគនរមាងអភិវឌណន៍ : ជាការអនុម័ត ឬ ការអនុញ្ញដ ត ដដលផឋល់នអាយនោយ រោឌ ភិបាល
ក្មពុជាសរមាប់គនរមាង ឬ នោយស្ថទ ប័ននផសងនទៀត រមួទាំង កិ្ចចសនាសមផទន ។  
 
អបក្ទទួលនេតុប េះពាល់ផ្អធ ល់: ជាអបក្ទទួលនេតុប េះពាល់ដដលមាន សិទឌិតទល់ ោនិភ័យ និង ការ
ទទួលខុសរតូវនលើបញ្ញា  ។ អបក្ទាំងននាេះ អាចជាអបក្ដដលនៅក្បុងតាំបន់ដដលគនរមាងតាាំងនៅ 
(ឧទេរណ៍ សេគមន៍ដដលរងនេតុប េះពាល់ពីគនរមាង ) ឬ នៅនរៅតាំបន់គនរមាងតាាំងនៅ (និយតក្រ 
រោឌ ភិបាល តាំណាងស្ថទ ប័នេិរញ្ដវតទុ ឬ នដគូវនិិនោគទុននផសងៗ។)  
 
ដផនការអភិវឌណន៍ជនជាតិភាគតិច(Ethnic Minorities Development Plan):ដផនការអភិវឌណន៍ជនជាតិ
ភាគតិច មានអតទន័យដដលរតូវបានផឋល់ឱ្យវា នោយអនុរកិ្តសឋីពី សាំណង និងការផ្អល ស់ទីលាំនៅរបស់
របជាជន ដដលរងផលប េះពាល់នោយគនរមាងអភិវឌណន៍នានា [ដដលនឹងរតូវនធវើនសចក្ថីរពាងសរមាប់ការ
ពិចារណា] ។  
 
ការវាយតនមលបរសិ្ថទ ន: ជាដាំនណើ រការ នោយនោងតាម ចាប់សឋីពីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
និង ចាប់ពាក់្ព័នឌ ។ 
 
ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ: គឺជាការវាយតនមលោ ងលាំអិត ពីនេតុប េះពាល់  បរសិ្ថទ ន 
និង សងគម ។ ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន គឺ ជាដាំនណើ រការសិក្ា និង ការរបនមើនមើលពីនេតុប េះ
ពាល់វជិជមាន និង អវជិជមាន នលើបរសិ្ថទ ន និង សងគម នដើមផីក្ាំនត់ពីវធិានការការពារ និង កាត់បនទយនេតុ
ប េះពាល់នលើបរសិ្ថទ ន និង សងគម ដដលនក្ើតនចញពីគនរមាង និង សក្មមភាពអភិវឌណន៍នផសងៗ ។ 
 



វញិ្ញដ ប័នបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន: គឺជាវញិ្ញដ បនបរត ដដលនចញ
នោយ រក្សួងបរសិ្ថទ ន នោយនោងតាមការវាយតនមលបរសិ្ថទ នរបស់គនរមាង ដដលមានដចងលាំអិតអាំពី 
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និង ល័ក្ខខ័ណឍ ដដលនចញនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន: សាំនៅនលើដផនការ ដដលមានដចងនៅក្បុង របាយការណ៍វាយ តនមលនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ ន  និង សងគម ដដលបានក្ាំនត់ពីវធិានការការពារ និង កាត់បនទយ នេតុប េះពាល់ ការទទួល
ខុសរតវូ និង កាលវភិាគសរមាប់ការអនុវតឋដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដផនការតាមោន និង ការវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នពីគនរមាង នោយរមួបញ្ជូ លទាំង ដផនការេិរញ្ដវតទុសរមាប់ សក្មមភាពបរសិ្ថទ ន
ក្បុងតាំណាក់្កាលស្ថងសង់ ដាំនណើ រការ និង ការបញ្ច ប់គនរមាង ។  
 

របព័ននរគប់រគងបរសិ្ថទ ន (Environmental Management System) មានអតទន័យដដលរតូវបានផឋល់ឱ្យវា 
នោយសឋង់ោរននរបព័ននរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ISO 14001 ននឆ្ប ាំ ២០០៤ ។ 

 
របាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ ន: ជារបាយការណ៍សឋីពីការតាមោន និង វាយតនមលបរសិ្ថទ នរបស់
គនរមាងអភិវឌណន៍ ដូចដដលមានដចងនៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដដលោក់្ជូនរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
ក្មមវធីិតាមោន រតវូអនុវតឋតាមដាំនណើ រការ និង ការក្ាំនត់ពី គុណភាពបរសិ្ថទ ន ដូចមានដចងក្បុង 
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដដលបានអនុម័តជាផលូវការ ។ 
 
គនរមាងដដលមានស្ស្ថប់: គនរមាងដដលមានស្ស្ថប់ គឺ ជាគនរមាងទាំងទាយណា ដដលក្ាំពុងស្ថងសង់ 
ដាំនណើ រការ ឬ នៅដាំណាក់្កាលបញ្ច ប់ននក្បុងវដឋគនរមាង ដដលក្ាំពុងអនុវតឋមុន នពលចូលជាធរមាន
របស់ចាប់សឋីពីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
  
អបក្រតតួពិនិតយឯក្រាជយ: ជាអបក្រតតួពិនិតយជាំនាញ ដដលមិនបានជួលមក្នោយគនរមាង និង ពុាំបាន
ទទួលផលរបនោជន៍ដផបក្េិរញ្ដវតទុពីគនរមាង ។ 
 
ការយល់រពមជាមុន នោយនសរ ីនិងបនាធ ប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់រជរងនរជាយ: មានន័យថ្ន កិ្ចចដាំនណើ រការ
ចូលរមួស្ថធារណៈរតូវតរមូវឱ្យមាច ស់គនរមាងផឋល់ព័ត៌មានដល់សេគន៍ អាំពីវធិានការកាត់បនទយផល
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មុននពលរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នបឋម និងនពញនលញ រតូវបាន
បញ្ជូ ននៅរក្សួងបរសិ្ថទ ន។ មាច ស់គនរមាងរតូវផឋល់នពលនវោរគប់រោន់ដល់សេគមន៍ដដលរងផលប េះ
ពាល់ ក្បុងការពិចារណានលើវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ននេះ ។ សេគមន៍ដដលរងផលប េះពាល់
រតូវឯក្ភាពនលើវធិានការណ៍កាត់បនទយផលប េះពាល់ នោយពុាំមានទទួលរងការោក់្សមាព ធ ឬការបងខិត
បងខាំពីរបូវន័ថបុគគល ឬនីតិបុគគលណាន ើយ ។  
 
ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង: គឺជាការវាយតនមលនេតុប េះពាល់នលើបរសិ្ថទ ន និង សងគមដាំបូង 
នដើមផីរបនមើនមើលផលប េះពាល់ដផបក្បរសិ្ថទ ន និង សងគម ដដលនក្ើតនចញពីគនរមាង និង សក្មមភាព
អភិវឌណន៍នផសងៗ នោយរ ាំពឹងថ្ននឹងមាននេតុប េះពាល់តិចបាំផុត ដដលអាចមានវធិានការ កាត់បនទយ
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។  
 



ដផនការរគប់រគង: ដផនការរគប់រគង គឺ ជាឧបក្រណ៍សរមាប់នរបើជាឯក្ស្ថរនោលក្បុងការ រគប់រគង ជា
ពិនសស បញ្ញា គនរមាង និង ជាយនឋការសរមាប់នោេះស្ស្ថយនៅនឹងសាំនួរ នេតុអវី ជាអវី ោ ងនម ច 
នរណា ប ុនាម ន និង នពលណា សរមាប់បញ្ញា ទាំងននាេះ ។ 
 
របព័ននរគប់រគង (Management System): រក្បខណឍ ននដាំនណើ រការ និងនីតិវធីិនានា ដដលរតវូបាននរបើ
របាស់ក្បុងការធានាឱ្យបានថ្ន អងគការណា១អាចបាំនពញកិ្ចចការទាំងអស់ ដដលចាាំបាច់តរមូវឱ្យនធវើ នដើមផី
សនរមចបាននូវវតទុបាំណងទាំងឡាយរបស់ខលួន។ 
 
ការកាត់បនទយ (Offset): ការអភិរក្សដដលអាចវាស់ដវងបាន នក្ើតពីសក្មមភាពនដើមផីបនងកើតនអាយមាន 
សាំណងជាំងឺចិតឋនលើនេតុប េះពាល់នលើជីវចាំរេុះ ដដលនក្ើតនចញពីគនរមាងអភិវឌណន៍ និង    យនឋការសមរមយ 
សរមាប់នជៀសវាង កាត់បនទយ និង ការស្ថឋ រនទផើងវញិ ។ ជាទូនៅ វាមិនសទិតនៅក្បុងទីតាាំងរបស់គនរមាង
នទ ។ 
 
អបក្នសបើសុាំគនរមាង: អបក្នសបើគនរមាង គឺជាមាច ស់គនរមាង ឬ អបក្អភិវឌណន៍គនរមាង ដដលសាំនៅនលើរបូវនឋ 
បុគគលទាំងទាយ នីតិបុគគល ឬ ស្ថទ ប័ន ដដលបានទទួលការអនុញ្ញដ តនធវើការសិក្ាស្ស្ថវរជាវ ក្ស្ថង 
និង អនុវតឋគនរមាង ។ អបក្នសបើគនរមាង អាចមក្ពីស្ថទ ប័នឯក្ជន ស្ថទ ប័នរដឌ ឬ ស្ថទ ប័នទទួលបនធុក្ 
អភិវឌណន៍ ។ 
 
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ មានន័យថ្ន ជាការពិនរោេះនោបល់ និង ការចូល
រមួពិភាក្ាក្បុងដាំនណើ រការ ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ការផ្អល ស់បឋូរគាំនិត និង មតិនោបល់ ការ
ទទួលយក្ព័តមានពីរគប់ភាគីដដលនឹងទទួលរងនេតុប េះពាល់ផ្អធ ល់ និង របនោល ពីគនរមាងអភិវឌណន៍ 
និង ដាំនណាេះស្ស្ថយបញ្ញា  ដដលរាប់ចាប់តាាំងពីក្ាំទផុងនពលតាក់្ដតងដផនការ ការអនុវតឋ និង ការជួស
ជុលដផបក្បរសិ្ថទ ន និង ការស្ថឋ រនទផើងវញិ មុននពលបញ្ច ប់គនរមាង ។ 
 
ការស្ថឋ រជាថមី (Refurbishment): ស្ថទ នភាពននការស្ថឋ រនៅកាន់ស្ថទ នភាពលារបស់វាកាលពីមុន។  
 
គនរមាងដផនការផ្អល ស់ទីលាំនៅថមី (Resettlement Action Plan): ជាឯក្ស្ថរ ឬ បណឋុាំ ឯក្ស្ថរ ដដលនធវើនទផើង
ជាពិនសស នដើមផីក្ាំនត់សក្មមភាព ដដលនឹងយក្មក្នរបើនដើមផីជាដាំនណាេះស្ស្ថយបញ្ញា  (ដផនការទាំង
ននេះ នឹង ក្ាំនត់នោយនសចក្ឋីដណនាាំសឋីពី សាំណងជាំងឺ ចិតឋ និង ដាំនណាេះស្ស្ថយ សរមាប់របជាជនដដល
រង នេតុប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាងអភិវឌណន៍)។ ដផនការននេះ រតូវបញ្ជូ លអតឋសញ្ញដ ណរបស់អបក្ដដល 
រតូវបានទទួលការនោេះស្ស្ថយ ការសិក្ាពីសងគម-នសដឌកិ្ចច សរមាប់អបក្ដដលទទួលការនោេះស្ស្ថយ 
វធិានការដដលនឹងយក្មក្អនុវតឋ ដដលជាដផបក្មួយននដាំនណើ រការនោេះស្ស្ថយ នោយរាប់ទាំងជាំនួយ 
នានា ក្បុងការនោេះស្ស្ថយបញ្ញា  និង ការោាំរទដផបក្ជីវភាព រពមទាំងយនឋការដផបក្ចាប់ និង សាំណងជាំងឺ
ចិតឋ តួនាទី និង ការទទួលខុសរតវូរបស់ ស្ថទ ប័ន ការរគប់រគងថវកិា និង េរញិ្ដវតទុ នពលនវោ ក្មមវតទុ 
និង រក្រមនោលនៅ យនឋការដក្ដរបទុក្ខរពួយ ការតាមោនរបាយការណ៍ និង ការពិនិតយ និង ការយល់
ដឹងពីការពិនរោេះនោបល់ ការចូលរមួ និង ការផ្អល ស់បឋូរព័ត៌មាន ។ 
 



ការនរជើសនរ ើសនរោង: ការនរជើសនរ ើសគនរមាង មានន័យថ្ន ជាការក្ាំនត់របនភទគនរមាងនសបើសុាំ នដើមផពិីនិតយ
នមើលថ្ននតើ គនរមាងននាេះចាាំបាច់នអាយនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬ ការនធវើការវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។ 
 
ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់សងគម: គឺជាដាំនណើ រការននការសិក្ា និង របនមើនមើលពី នេតុប េះពាល់វជិជមាន 
និង អវជិជមាន នលើដផបក្សងគមនសដឌកិ្ចចននសងគមពីគនរមាង និង សក្មមភាព អភិវឌណន៍ដដលក្ាំនត់ពីវធិាន
ការសមរមយនដើមផីទប់ស្ថក ត់ កាត់បនទយ និង ផឋល់ជាំងឺចិតឋ ដល់បុគគលដដល ទទួលរងការប េះពាល់ពី
គនរមាង ដដលអាចជានេតុប េះពាល់នលើជីវតិ ជីវភាព សុខុមាលភាព និង សុខភាព ។ 
 
ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទឌស្ថស្តសឋ: ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទឌស្ថស្តសឋ សាំនៅនលើលាំោប់ រទឹសឋីននការ
វិាភាគ និង ការចូលរមួ ដដលមាននោលបាំណង នដើមផីរមួបញ្ជូ លការពិនិតយពិច័យ ដផបក្បរសិ្ថទ ន នៅក្បុង
នោលននោបាយ ដផនការ និង ក្មមវធីិនផសងៗ និង ការវាយតនមល ការពិនិតយពិច័យ ទាំនាក់្ទាំនងរវាង 
នសដឌកិ្ចច និង សងគម ។  
 
កិ្ចចរពមនរពៀងឆលងដដន: ជាកិ្ចចរពមនរពៀង ដដលបនងកើតនទផើងនោយរដឌរតីភាគី សឋីពី រនបៀបននការដចក្
រ ាំដលក្ធនធាន ដដលនឹងនរបើរបាស់នោយភាគីដដលពាក់្ព័នឌ នេើយនឹងដាំនណើ រការ ដដលរតូវនធវើរបតិបតឋិ
តាម នដើមផីរក្ាខលឹមស្ថរននការរពមនរពៀងននេះ ។ 
 
 
 
 
 
 
 


