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ជាំពូរទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូសៅ 

មាព្ា ១._ 
ចាប់ននេះមាននោលនៅោាំពារបរសិ្ថទ ន អភិរក្សរបព័នននអកូ្ឡូសុ៊ី ធានាឱ្យបាននូវការនរបើរបាស់

ធនធានធមមជាតិឱ្យបានសមស្សប និងនលើក្ក្មពស់ការអភិវឌណន៍របក្បនោយនិរនថរភាព ស្សបតាម
មារតា ៣២ និង ៥៩ ននរដឌធមមនុញ្ដននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា តាមរយៈការបនងកើតយនថការនានា នដើមផ៊ី
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដលនក្ើតនចញព៊ី រាល់គនរមាងវនិិនោគ គនរមាងអភិវឌណន៍ សក្មមភាព    
អាជ៊ីវក្មម និងសក្មមភាពទាំងឡាយនផសងនទៀត ដដលអាចនឹងបងកផលប េះពាល់ ដល់បរសិ្ថទ ន សុខភាព 
សងគម នសដឌកិ្ចច និងវបផធម៌ ។ 

មាព្ា ២._ 
ចាប់ននេះមាននោលបាំណង៖  

១-ក្ាំណត់ឱ្យមានការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននលើគនរមាងអភិវឌណន៍ស្ថធារណៈ 
និងឯក្ជន មុននឹងោក់្ជូនរាជរោឌ ភិបាលនិង/ឬរក្សួងស្ថមុ៊ី ឬអងគភាពមានសមតទកិ្ចច 
សនរមច ។ 

២-នលើក្ក្មពស់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទនិរបស់ស្ថធារណជនរគប់របូ ក្បុងការ
ទទួលបានព័ត៌មានសថ៊ីព៊ីគនរមាងអភិវឌណន៍ គនរមាងវនិិនោគ សក្មមភាពអាជ៊ីវក្មមនានាដដល
អាចបងកផលប េះពាល់ ចាំនពាេះបរសិ្ថទ ន សុខភាព នសដឌកិ្ចច សងគមកិ្ចច និងវបផធម៌របស់ខលួន។ 

៣-ធានាការអនុវតថសក្មមភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នធវើនឡើងរបក្បនោយ
របសិទនភាព តមាល ភាព និងសមធម៌សងគម ។ 

៤-នលើក្ក្មពស់របសិទនភាពននការបនងកើត និងតាមោនការអនុវតថវធិានការបង្កក រ 
បនញ្ច ៀស ឬកាត់បនទយផលប េះពាល់អវជិជមាន រពមទាំងវធិានការជួសជុល ស្ថថ រ ឬសាំណងខូច
ខាតទាំងឡាយដដលបងករនឡើងនោយគនរមាងអភិវឌណន៍ គនរមាងវនិិនោគ សក្មមភាពអាជ៊ីវក្មម 
ឬសក្មមភាពនផសងៗ ។ 

 
មាព្ា ៣._  

ចាប់ននេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតថចាំនពាេះគនរមាងអភិវឌណន៍ គនរមាងវនិិនោគ សក្មមភាព     
អាជ៊ីវក្មម និងសក្មមភាពទាំងឡាយនផសងនទៀត របស់របូវនថបុគគល ឬន៊ីតិបុគគលស្ថធារណៈ ឬន៊ីតិបុគគល
ឯក្ជន  ដដលបានរបតិបតិថការរចួក្ថ៊ី ក្ាំពុងរបតិបតិថការក្ថ៊ី នទើបចាប់នផថើមរបតិបតិថការក្ថ៊ី ឬជាគនរមាងដដល
នឹងរតូវបនងកើតនឡើងនានពលអនាគតក្ថ៊ី របសិននបើគនរមាងទាំងននាេះអាចនឹងបងកឱ្យមានផលប េះពាល់
ដល់   បរសិ្ថទ ន សុខភាព នសដឌកិ្ចច សងគម និងវបផធម៌ នោយរាប់បញ្ចូ លទាំងគនរមាងដដលមានទ៊ីតាាំង
របតិបតថិការ ឬដាំនណើ រការអាជ៊ីវក្មមនៅក្បុង ទឹក្ដ៊ីននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។   

ចាប់ននេះក៏្មានវសិ្ថលភាពអនុវតថចាំនពាេះ រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ គនរមាងវនិិនោគ សក្មមភាព
អាជ៊ីវក្មម និងសក្មមភាពទាំងឡាយនផសងនទៀតដដលមិនទន់បានសិក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
 នោយរាប់បញ្ចូ លទាំងគនរមាងដដលទទួលបាន ឬពុាំទន់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញដ ត អាជាញ ប័ណត នសចក្ថ៊ី
សនរមចព៊ីរក្សួង ឬស្ថទ ប័នមានសមតទកិ្ចចសរមាប់អនុម័តគនរមាង ។ 



ចាប់ននេះក៏្មានវសិ្ថលភាពអនុវតថផងដដរ ចាំនពាេះគនរមាងទាំងឡាយណាដដលអាចបងកឱ្យមាន
ផលប េះពាល់ឆលងដដនដល់បរសិ្ថទ ន សុខភាព នសដឌកិ្ចច សងគម និងវបផធម៌ លគឹក្ណាមានការទទួល
ស្ថគ ល់ព៊ីកិ្ចចរពមនរពៀងនទវភាគ៊ី ឬពេុភាគ៊ី សននិសញ្ញដ អនថរជាតិសឋ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ឆលងដដន ដដលរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជាជាេតទនលខ៊ី។ 

លក្ខណៈវនិិចឆ័យ និងចាំណាត់ថ្នប ក់្របនភទគនរមាងដដលរតវូនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់         
បរសិ្ថទ ន នឹងរតូវក្ាំណត់នោយអនុរកឹ្តយ។ 
 
មាព្ា ៤._ 

ចាប់ននេះមិនអនុវតថចាំនពាេះគនរមាង ឬសក្មមភាពរបស់រដឌ ដដលបានអនុម័តនោយ                
រាជរោឌ ភិបាល   ឬរដឌសភា   នេើយដដលចាត់ទុក្ជាគនរមាងចាាំបាច់       និងបនាធ ន់ទក់្ទងនឹងវស័ិយ        
សនថិសុខជាតិ បូរណភាពទឹក្ដ៊ី អធិបនតយយជាតិ  ឬការរគប់រគងនរោេះមេនថរាយនានា។  

មាព្ា ៥._ 
និយមន័យននវាក្យស័ពធដដលនរបើក្បុងចាប់ននេះ រតវូក្ាំណត់នៅក្បុងសទធ នុរក្មននចាប់ននេះ។ 

 

ជាំពូរទី ២ 
សោលការណ៍ម្នការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា ន  

មាព្ា ៦._ 
រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ គនរមាងវនិិនោគ សក្មមភាពអាជ៊ីវក្មម  និងសក្មមភាពទាំងឡាយ   

នផសងនទៀត រតូវនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់នៅនលើបរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម សុខភាពនិងវបផធម៌ឲ្យ
បានរតឹមរតូវជាមុនសិន មុននឹងបញ្ជូ ននៅរាជរោឌ ភិបាលឯក្ភាពនិងអនុម័ត ។ អាជាញ ប័ណត លិខិត
អនុញ្ញដ ត ឬនសចក្ថ៊ីសនរមចនានាដដលផធុយនឹងស្ថម រត៊ីននបទបផញ្ដតថិននេះរតូវទុក្ជានមាឃៈ។ 

មាព្ា ៧._ 
កិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នឹងយក្ជាការបាន លុេះរតាដតកិ្ចចដាំនណើ រការ

វាយតនមលនេតុប េះពាល់ននាេះ នធវើនឡើងស្សបតាមល័ក្ខខ័ណឍ នានាដដលបញ្ដតថទុក្ក្បុងចាប់ននេះ នេើយ
ធានាបានជានិចចកាលនូវការនោរពនោលការណ៍ជាអាទិ៍ដូចខាងនរកាម៖ 

-របូវន័ថបុគុគល ន៊ីតិបុគគលននន៊ីតិស្ថធារណៈ ន៊ីតិបុគគលននន៊ីតិឯក្ជន វស័ិយឯក្ជន 
សងគមសុ៊ីវលិ និងសេគមន៍ដដលទទួលរងផលប េះពាល់ព៊ីគនរមាង មានសិទិនទទួលបាន
ព័ត៌មាន និងសិទនិចូលរមួផថល់នោបល់ក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
អនុនោមតាមដបបបទ ន៊ីតិវធិ៊ី និងល័ក្ខខ័ណឍ ដដលក្ាំណត់ក្បុងជាំពូក្ ៥ ននចាប់ននេះ ។ 

-ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ជានិចចកាលរតវូរបកាន់ខាជ ប់នូវការអនុវតថ      
នោលការណ៍បង្កក រ និងទប់ស្ថក ត់ចាំនពាេះហានិភ័យដដលអាចបងកនឡើងនោយផ្ទធ ល់ ឬនោយ
របនោលព៊ីការអនុវតថគនរមាងវនិិនោគ គនរមាងអភិវឌណន៍ ឬសក្មមភាពនផសងនទៀត។ ក្បុងក្រណ៊ី
ដដលសិក្ានឃើញថ្នស្ថទ នភាពបរសិ្ថទ នអាចនឹងរតូវរបឈមជាមួយនឹងការគរមាមក្ាំដេងោ ង
ធងន់ធងរ ឬរតវូរងការខូចខាតមិនអាចជួសជុលបាន ននាេះភាពស្សពិចស្សពិល ឬភាពខវេះចននាល េះ



ខាងវទិាស្ថស្រសថមិនរតូវយក្មក្បក្ស្ស្ថយ ឬនលើក្យក្មក្សមាា ងនធវើជាមូលោឌ ន នដើមផ៊ី
បដិនសធអតទិភាពននហានិភ័យចាំនពាេះគុណភាពបរសិ្ថទ ននិងធនធានជ៊ីវៈចរមរេះទាំងននាេះនឡើយ។ 
វមិតិសងស័យក្បុងក្រណ៊ី ននេះរតូវបក្ស្ស្ថយជារបនោជន៍ដល់ការហាមឃាត់ការអនុវតថគនរមាង។  

-រតូវរបកាន់យក្ និងអនុវតថឱ្យបានខាជ ប់ខជួននូវនោលការណ៍សមធម៌រវាងអបក្ជាំនាន់ននេះ 
និងអបក្ជាំនាន់នរកាយ នោយធានាថ្ននសចក្ថ៊ីរតូវការដដលមាននានពលបចចុបផនប មិនរតូវប េះពាល់
ការបាំនពញនសចក្ថ៊ីរតូវការរបស់អបក្ជាំនាន់នរកាយនឡើយ។ 

-បុគគលរគប់របូ ជារបូវន័ថបុគគលក្ថ៊ី ន៊ីតិបុគគលននន៊ីតិឯក្ជនក្ថ៊ី ន៊ីតិបុគគលនន                 
ន៊ីតិស្ថធារណៈក្ថ៊ីដដលបាន ឬនឹងបងកឲ្យមានការបាំពុលបរសិ្ថទ ន នទេះនរកាមរបូភាពជាការ
បាំពុលនោយសនមលង នោយរ ាំញ័រ នោយក្លិន នោយដផសង នោយការបងហូរ ឬការបនញ្ចញសាំណល់
រគប់របនភទឬនោយការបងកការខូចខាតដល់បរសិ្ថទ ន ឬដល់សុខភាព ឬនសដឌកិ្ចច ឬសងគម ឬ
វបផធម៌ណាមួយ រតូវរា ប់រងបង់នថលចាំណាយ នដើមផ៊ីជួសជុលការខូចខាត ទប់ស្ថក ត់ បនញ្ច ៀស ក៏្
ដូចជាកាត់បនទយការខូចខាតទាំងននាេះ។  

  

ជាំពូរទី ៣ 
អងគភាពទទួលែុសព្តូវ 

មាព្ា ៨._ 
រក្សួងបរសិ្ថទ ន ជានសនាធិការផ្ទធ ល់របស់រាជរោឌ ភិបាល ដដលមានសមតទកិ្ចចផ្ទថ ច់មុខសរមាប់

រគប់រគង ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន។ 
រក្សួងបរសិ្ថទ នមានភារកិ្ចចដូចខាងនរកាម៖  

-បនងកើតអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងគណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយ 
តាមការចាាំបាច់ 

-នចញលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  
-អនុម័តនោលការណ៍ដណនាាំសថ៊ីព៊ីលក្ខណៈវនិិចឆ័យននការនធវើចាំណាត់ថ្នប ក់្គនរមាង  
-ក្ាំណត់លក្ខណៈវនិិចឆ័យននវសិ្ថលភាពគនរមាង និងល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករ   
-អនុម័តនោលការណ៍ដណនាាំ សថ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នការវាយតនមល

នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្រសថ និង/ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន 
-អនុវតថនោលការណ៍នានាដដលបានឯក្ភាព និងអនុវតថនោយរក្សួងបរសិ្ថទ នសឋ៊ីព៊ីការ

វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និង/ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន  
-អនុម័តនោលការណ៍ដណនាាំសថ៊ីព៊ីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយ

តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  
-ក្ាំណត់ល័ក្ខខ័ណឍ  លក្ខណៈសមផតិថ ដបបបទនិងន៊ីតិវធិ៊ីសរមាប់ការចុេះបញ្ជ ៊ីទ៊ីរបឹក្ានន

ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  
-បនងកើតនិងអភិវឌណរក្បខ័ណឍ ចាប់នានា សរមាប់អនុវតថចាំនពាេះការវាយតនមលនេតុ       

ប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ជាអាទិ៍លិខិតបទោឌ នគតិយុតថ នោលការណ៍ដណនាាំនិងវធិ៊ីស្ថស្រសថ
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ។ 



មាព្ា ៩._ 
អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន គឺជានសនាធិការផ្ទធ ល់ របស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន សរមាប់

ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងការវាយតនមល បរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្រសថ ។ 
អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានរចនាសមព័ននចាត់តាាំងរដឌបាលថ្នប ក់្ជាតិ និងថ្នប ក់្

នរកាមជាតិ ។ 
ការនរៀបចាំ និងរបរពឹតថនៅននអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវក្ាំណត់នោយ         

អនុរកឹ្តយ តាមសាំនណើ របស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

មាព្ា ១០._ 
អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានសមតទកិ្ចចដូចខាងនរកាម៖  

-រតួតពិនិតយការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងនចញលិខិតអនុញ្ញដ ត និងនសចក្ថ៊ី
សនរមចនានាពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន អនុនោមតាមចាប់ និងន៊ីតិវធិ៊ី
ជាធរមានបនាធ ប់ព៊ីមាននសចក្ថ៊ីសនរមចព៊ីរដឌមន្រនថ៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

-តាមោន រតតួពិនិតយ នធវើអធិការកិ្ចច អនងកត ស្ស្ថវរជាវ  ដណនាាំ និងចាត់វធិានការ
នោយខលួនឯង ឬនោយសេការជាមួយភាគ៊ីពាក់្ព័នន ចាំនពាេះការអនុវតថគនរមាង និងសក្មមភាព
រគប់របនភទ ។ 

មាព្ា ១១._ 
អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានភារកិ្ចចដូចខាងនរកាម៖ 

-ទទួលបនធុក្អនុវតថចាប់ននេះ នរកាមការរតតួពិនិតយព៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន 
-ទទួលបនធុក្នធវើចាំណាត់ថ្នប ក់្គនរមាងដដលនសបើសុាំ ក្ាំណត់វសិ្ថលភាពននគនរមាង និង

ល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករ ពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងឯក្ស្ថរទាំងអស់
ដដលពាក់្ព័នន និងធានាឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈអនុនោមតាមបទបផញ្ដតិថននចាប់  
ននេះ ។ 

-ចុេះអនងកត និងតាមោនរាល់សក្មមភាពគនរមាងនៅតាមដផនការរតតួពិនិតយតាមោន 
និងរគប់រគងបរសិ្ថទ ន នរកាយព៊ីមាច ស់គនរមាងទទួលបានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើ
របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីធានាការនោរពចាប់ ។ 

មាព្ា ១២._ 
មន្រនថ៊ីអធិការកិ្ចចរបស់អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននរក្សួងបរសិ្ថទ ន មានសិទនិ 

អាំណាចដូចខាងនរកាម៖ 
-នធវើអធិការកិ្ចចតាមោន និងរតតួពិនិតយការនោរពចាប់ និងលិខិតបទោឌ នគតិយុតថិជា

ធរមាននោលការណ៍ដណនាាំ  កិ្ចចសនា សថង់ោរ ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និងល័ក្ខខ័ណឍ
តរមូវដផបក្បរសិ្ថទ នដដលពាក់្ព័នននផសងៗនទៀត ។ 

-ពិនិតយក្ាំណត់រតា ឯក្ស្ថរ ទិនបន័យនអឡិចរតនិូក្ សថ៊ីព៊ីការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និង
ក្ាំណត់រតាដនទនទៀត សថ៊ីព៊ីគនរមាងអភិវឌណន៍ និងការរបតិបតថិគនរមាង ។ 

-ស្ថថ ប់ និងនធវើក្ាំណត់នេតុស្ថថ ប់ចនមលើយរបស់ក្មមក្រ និនោជិត តាំណាងមាច ស់គនរមាង  
ក៏្ដូចជាបុគគលពាក់្ព័នននានា ។ 



-បង្កគ ប់ឲ្យក្មមក្រ និនោជិត អភិបាល អបក្តាំណាងស្សបចាប់ និងភាប ក់្ង្ករននគនរមាង
អភិវឌណន៍ផថល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯក្ស្ថរជាោយលក្ខណ៍អក្សរ ដផនការក៏្ដូចជាក្ាំណត់រតារគប់
របនភទដដលពាក់្ព័នននឹងកិ្ចចការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបស់មាច ស់គនរមាង ។  

-មានសិទនិចុេះដឆក្នឆរ ទ៊ីតាាំងគនរមាង និងចាប់យក្វតទុតាង ក្បុងក្រណ៊ី ដដលសងស័យថ្ន
មានអាំនពើនលមើសនឹងចាប់ ឬបទបផញ្ដតថិនានាសថ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬដផនការ
រគប់រគងបរសិ្ថទ ន។ 

-ជួបរបជុាំជាមួយរបធានរក្រមរបឹក្ាភិបាល តាំណាងស្សបចាប់ និងក្មមក្រ និនោជិតនន
គនរមាងោ ងតិច ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ មថង នដើមផ៊ីនធវើការវាយតនមលការអនុវតថចាប់ននេះ និងបទបផញ្ដតថិ
ពាក់្ព័ននដនទនទៀត ។ 

-នធវើក្ាំណត់នេតុដឆក្នឆរ និងចាប់យក្វតទុតាងនានានដើមផ៊ីក្ស្ថងសាំណុាំ នរឿងននការ
របរពឹតថនលមើសនឹងចាប់ននេះ នដើមផ៊ីចាត់ការតាមន៊ីតិវធិ៊ីជាធរមាន។   

មាព្ា ១៣._ 
មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ ចូលរមួអនុវតថចាប់ននេះ អនុនោមតាមចាប់ និងបទោឌ នគតិយុតថិ  

ជាធរមាន រពមទាំងការចាត់តាាំងរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន។ 
 

ជាំពូរទី ៤ 
រិចចដាំសណើ រការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា ន 

ខផនរទី១ 

ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា នចាំសាះគសព្មាងសសនើសុាំ 

មាព្ា ១៤._ 
រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ គនរមាងវនិិនោគ សក្មមភាពអាជ៊ីវក្មម និងសក្មមភាពទាំងឡាយនផសង

នទៀត រតូវនធវើចាំណាត់ថ្នប ក់្គនរមាង នដើមផ៊ីក្ាំណត់ និងនោរពតាមន៊ីតិវធិ៊ីមួយ ក្បុងចាំនណាមន៊ីតិវធិ៊ីដូចខាង
នរកាម ៖  

១. ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន 
២. ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន 
៣.   ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន 
៤.    កិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ។ 

ចាំនពាេះគនរមាងដដលតរមូវឱ្យនរៀបចាំ របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង  និង      
នពញនលញរតូវអនុនោមនៅតាមអនុរកឹ្តយសឋ៊ីព៊ីការនធវើចាំណាត់គនរមាង ។ 

ចាំនពាេះគនរមាងដដលតរមូវឱ្យនធវើដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ឬកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ នរតូវ
អនុនោមនៅតាមល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវននរក្សួងបរសិ្ថទ ន នោយដផាក្នលើទាំេាំននផលប េះពាល់នលើបរសិ្ថទ ន 
និងសងគមននគនរមាង។ ទាំេាំននផលប េះពាល់ននេះរតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

  រាល់ល័ក្ខខ័ណឍ  និងការរតិតផិតនានាដដលក្ាំណត់ក្បុងលិខិតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និង/ឬនពញនលញ ដដលនចញនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន រតូវកាល យជា



សវ័យរបវតថិជាល័ក្ខខ័ណឍ ននកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន នោយមានរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់   
បរសិ្ថទ នដាំបូង និង/ឬនពញនលញ និង/ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នជាឯក្ស្ថរឧបសមព័នន។ 
 
មាព្ា ១៥   

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមានការនផធរ ឬផ្ទល ស់បថូរមាច ស់គនរមាង នោយនេតុណាមួយ ននាេះលិខិតឯក្ភាព
នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និង/ឬនពញនលញ រពមទាំងកិ្ចចសនា និង   
ល័ក្ខខ័ណឍ ទាំងអស់ដដលដចងក្បុងវាក្យខណឍ ននេះរតូវនផធរនៅមាច ស់ថម៊ីនោយសវ័យរបវតថិ។ កិ្ចចសនានផធរ ឬ
ការផ្ទល ស់បថូរមាច ស់គនរមាងនឹងមានសុពលភាពអនុវតថ លគឹក្ណាដតការនផធរ ឬការផ្ទល ស់បថូរននាេះ នធវើនឡើង
បនាធ ប់ព៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន ទទួលបានការជូនដាំណឹងអាំព៊ីការផ្ទល ស់បថូរននាេះ ។ 
 
មាព្ា ១៦._  

ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង រតូវបានតរមូវសរមាប់៖ 
១. គនរមាងនានាដដលមាននរៀបរាប់ក្បុង អនុរកឹ្តយ ។ 
២.គនរមាងនានា ដដលបាននរៀបចាំជាកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ឬដផនការរគប់រគង        

បរសិ្ថទ ន នេើយ រក្សួងបរសិ្ថទ ន តរមូវឲ្យនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ។ 
នៅនពលដដលគនរមាងនសបើនឡើង រតូវបានតរមវូឲ្យនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង 

ននាេះមាច ស់គនរមាង រតវូនធវើនសចក្ថ៊ីរពាងល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករ នោយអនុនោមតាមបទបផញ្ដតថិ និង      
នោលការណ៍ដណនាាំនានារបស់រក្សួងបរសិ្ថទ នសថ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រពមទាំង   
ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ីននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ រចួោក់្សុាំការអនុម័តជាស្ថទ ពរព៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

បនាធ ប់ព៊ីទទួលបានល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករស្ថទ ពររចួមក្ មាច ស់គនរមាងរតូវបាំនពញរគប់ដបបបទ ន៊ីតិវធិ៊ី 
និងល័ក្ខខ័ណឍ នានាដដលក្ាំណត់ក្បុងល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករ នដើមផ៊ីនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នដាំបូង។ 

 
មាព្ា ១៧._ 

ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញរតូវអនុវតថចាំនពាេះក្រណ៊ី ដូចខាងនរកាម៖ 
១-គនរមាងដដលក្ាំណត់នោយអនុរកឹ្តយ ឬ  
២-គនរមាងដដលទទួលបានការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង នេើយលទនផលនន

ការសិក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់ដាំបូង តរមូវឱ្យរក្សួងបរសិ្ថទ នសនរមចពរង៊ីក្វសិ្ថលភាពនន
ការសិក្ាននាេះនៅជាការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ។ 
នៅនពលដដលគនរមាងនសបើសុាំ រតូវបានតរមវូឲ្យនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន        

នពញនលញ មាច ស់គនរមាងរតូវនធវើនសចក្ថ៊ីរពាងល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករ នោយអនុនោមតាមបទបផញ្ដតថិ និង
នោលការណ៍ដណនាាំនានារបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន សថ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រពមទាំង  
ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ីននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ រចួោក់្សុាំការអនុម័តជាស្ថទ ពរព៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន។ 

បនាធ ប់ព៊ីទទួលបានល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករស្ថទ ពររចួមក្ មាច ស់គនរមាងរតូវបាំនពញរគប់ដបបបទ ន៊ីតិវធិ៊ី 
និងល័ក្ខខ័ណឍ នានាដដលក្ាំណត់ក្បុងល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករ នដើមផ៊ីនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ននពញនលញ។  



មាព្ា ១៨._  
រាល់គនរមាងនានា ដដលតរមូវឲ្យមានការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ចាាំបាច់

រតូវមានមតិបនចចក្នទសរបស់គណៈក្មមការជាំនាញរតតួពិនិតយ ។  
គណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយននេះរមួមានសមាសភាពននមន្រនថ៊ីមក្ព៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន រក្សួង

ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន និងអបក្ជាំនាញឯក្រាជយ ដដលមានគុណសមផតថិ និងបទពិនស្ថធន៍សមស្សបក្បុងការ     
ពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។   

សមាជិក្គណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយននេះអាចមានការដរបរបួលព៊ីគនរមាងមួយនៅគនរមាង
មួយ តាមការនរជើសនរ ើសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន អាស្ស័យនៅតាមទិដឌភាពបនចចក្នទសននរបាយការណ៍
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។  

ការនរៀបចាំ និងការរបរពឹតថនៅននការបនងកើតគណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយននេះ រតូវក្ាំណត់
នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

សមាជិក្ននគណៈក្មមការជាំនាញរតតួពិនិតយរតូវបានទូទត់របាក់្ក្នរមសរមាប់ការបនរមើការង្ករ
របស់ខលួន នោយដផាក្នលើការរពមនរពៀងរវាងរក្សួងបរសិ្ថទ ន និងសមាជិក្នោយអនុនោមតាម    
នោលការណ៍ដណនាាំអាំព៊ីនថល និងបនធុក្នសវាបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មាព្ា ១៩._  

របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ អាចយក្ជាបានការ         
លុេះរតាដត៖  

១- របាយការណ៍ននាេះរតវូបាននរៀបចាំនឡើង នោយន៊ីតិបុគគលដដលរក្សួងបរសិ្ថទ នបាន
ផឋល់ជូននូវន៊ីតិសមផទជាទ៊ីរបឹក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន។ 

២- របាយការណ៍ននាេះរតវូ តាក់្ដតងនឡើងស្សបតាមន៊ីតិវធិ៊ី ល័ក្ខខ័ណឍ  និងនោលការណ៍
ដណនាាំ ដដលក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

 
មាព្ា ២០._  

ទ៊ីរបឹក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នអាចជារបូវន័ថបុគគល ឬន៊ីតិបុគគល។ 
រក្រមេ ុនទ៊ីរបឹក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវមានសញ្ញជ តិដខមរ និងមានរបធាន        

រក្រមការង្ករជាទ៊ីរបឹក្ាដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទព៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន។ 
បុគគលជាទ៊ីរបឹក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នរគប់របូ រតូវចុេះបញ្ជ ៊ីនៅរក្សួងបរសិ្ថទ នជាមុន

សិន មុននឹងរបក្បវជិាជ ជ៊ីវៈនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។  
វញិ្ញដ បនបរតននការចុេះបញ្ជ ៊ីផថល់ន៊ីតិសមផទជាទ៊ីរបឹក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នរតូវមាន  

រយៈនពលសុពលភាពអតិបរមិា ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ នេើយអាចបនថស្ថជាថម៊ីបាន ។  
គុណវឌុណិ ដបបបទ ល័ក្ខខ័ណឍ និងន៊ីតិវធិ៊ីសរមាប់ចុេះបញ្ជ ៊ីនដើមផ៊ីទទួលបានន៊ីតិសមផទជាទ៊ីរបឹក្ា

របូវន័ថបុគគល ឬន៊ីតិបុគគលសរមាប់វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ក៏្ដូចជាការបនឋសុពលភាពននការ  
ចុេះបញ្ជ ៊ីជាថម៊ី រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

មាព្ា ២១._  
នដើមផ៊ីនលើក្ក្មពស់កិ្តានុភាពរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន និងនក្រ ថិ៍ន ម្ េះ រពមទាំងនសចក្ថ៊ីនថលថបូរនន   

វជិាជ ជ៊ីវៈជាទ៊ីរបឹក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ក៏្ដូចជាការចូលរមួចាំដណក្នលើក្មពស់របសិទនភាពនន



ការរគប់រគងគុណភាពបរសិ្ថទ ន និងការកាត់បនទយផលប េះពាល់អវជិជមានដល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម 
រក្សួងបរសិ្ថទ នបនងកើតគណៈរគប់រគងវជិាជ ជ៊ីវៈទ៊ីរបឹក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ចាប់និងបទោឌ ន
គតិយុតថនផសងៗនទៀតតាមការចាាំបាច់។ 
 
មាព្ា ២២_ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវពិនិតយ និងផថល់នោបល់នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ដាំបូងក្បុងរយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) នថងនននថងនធវើការ គិតចាប់ព៊ីកាលបរនិចឆទដដលខលួនទទួលបាន    
របាយការណ៍ននាេះ។ រយៈនពល៦០ (េុក្សិប) នថងននេះរតូវអស់សុពលភាព នៅនពលដដលរក្សួងបាន
ផថល់នោបល់របស់ខលួន នទេះប៊ីជាជានោបល់ននាេះជានោបល់បដិនសធន៍ នោបល់ឯក្ភាព ឬជា
នោបល់បង្កគ ប់ឱ្យមានការដក្ដរប ឬដក្លមារបាយការណ៍ដដលខលួនពិនិតយក៏្នោយ។  

រយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) នថង សរមាប់ពិនិតយនិងផថល់នោបល់ខាងនលើ ជានិចចកាលរតវូចាប់
នផឋើមរាប់ស្ថជាថម៊ី នៅនពលដដលរក្សួងទទួលបានពាក្យនសបើសុាំឱ្យពិនិតយ រពមទាំងរបាយការណ៍     
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដលមាច ស់គនរមាងបាននធវើការដក្តរមូវរចួជាស្ថទ ពរ ស្សបតាមនសចក្ថ៊ី
បង្កគ ប់ ឬដណនាាំដដលរក្សួងបានផថល់ជូននារោមុនៗ។ 

មាច ស់គនរមាង រតូវទទួលខុសរតូវ ចាំនពាេះពយសនក្មមនានាដដលបងកនឡើងនោយការយឺតោ វ ឬ
ការខក្ខានមិនបាននធវើការដក្សរមួលឱ្យរតូវតាមនសចក្ថ៊ីបង្កគ ប់ ឬនសចក្ថ៊ីដណនាាំខាងនលើ។ 
 
មាព្ា ២៣_ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវពិចារណានលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ក្បុង  
រយៈនពល ៩០ (នៅសិប)នថងនននថងនធវើការ គិតចាប់ព៊ីកាលបរនិចឆទដដលខលួនទទួលបានរបាយការណ៍
ននាេះ។ រយៈនពល ៩០ (នៅសិប)នថងននេះរតូវអស់សុពលភាព នៅនពលដដលរក្សួងបានផថល់នោបល់
របស់ខលួន នទេះប៊ីជាជានោបល់ននាេះជានោបល់បដិនសធន៍ នោបល់ឯក្ភាព ឬជានោបល់បង្កគ ប់ឱ្យ
មានការដក្ដរប ឬដក្លមារបាយការណ៍ដដលខលួនពិនិតយក៏្នោយ។  

រយៈនពល ៩០ (នៅសិប)នថង សរមាប់ពិនិតយនិងផថល់នោបល់ខាងនលើ ជានិចចកាលរតូវចាប់នផថើម
រាប់ស្ថជាថម៊ី នៅនពលដដលរក្សួងទទួលបានពាក្យនសបើសុាំឱ្យពិនិតយ រពមទាំងរបាយការណ៍វាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដលមាច ស់គនរមាងបាននធវើការដក្តរមូវរចួជាស្ថទ ពរ ស្សបតាមនសចក្ថ៊ីបង្កគ ប់ ឬ
ដណនាាំដដលរក្សួងបានផថល់ជូននារោមុនៗ។ 

មាច ស់គនរមាង រតវូទទួលខុសរតូវ ចាំនពាេះពយសនក្មមនានាដដលបងកនឡើងនោយការយឺតោ វ ឬ
ការខក្ខានមិនបាននធវើការដក្សរមួលឱ្យរតូវតាមនសចក្ថ៊ីបង្កគ ប់ ឬនសចក្ថ៊ីដណនាាំខាងនលើ។ 
 
មាព្ា ២៤._  

ក្បុងអាំឡុងនពលននការពិនិតយ និងផថល់នោបល់ដដលក្ាំណត់ក្បុងមារតា ២២ និង មារតា ២៣ នន
ចាប់ននេះ រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវពិនិតយ និងផថល់នោបល់របស់ខលួន ចាំនពាេះរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុ  
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ បនាធ ប់ព៊ី៖ 

-ស្ថថ ប់និងពិចារណានលើបទបង្កហ ញ និងការការពារជាផលូវការរបស់មាច ស់គនរមាងនៅ
ចាំនពាេះមុខរក្សួង 

-ពិចារណានលើមតិនោបល់របស់អបក្ដដលទទួលរងផលប េះពាល់នោយផ្ទធ ល់ ឬនោយ
របនោល មតិស្ថធារណជនពាក់្ព័នន និងសងគមសុ៊ីវលិ  



-ពិចារណាមតិនោបល់របស់រក្សួង ឬស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន  
-និងមតិរបស់គណៈក្មមការជាំនាញរតូតពិនិតយដដលបាននសបើនឡើង ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នទទួលខុសរតូវនរៀបចាំឱ្យមានដាំនណើ រការសវនាការមួយ របក្បនោយសមធម៌ 
នដើមផ៊ីផថល់លទនភាពឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នោយអនញ្ជ ើញតាំណាងរក្សួង ឬស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន 
សងគមសុ៊ីវលិ និងអបក្ដដលទទួលរងការប េះពាល់ ឲ្យចូលរមួផថល់មតិនោបល់ចាំនពាេះគនរមាងដដលបាន
នសបើនឡើងននាេះ អនុនោមតាមការចាាំបាច់ ។ 
 
មាព្ា ២៥._  

ការផថល់នោបល់ឯក្ភាព ឬបដិនសធ ឬបង្កគ ប់ឱ្យមានការដក្ដរប ឬដក្តរមូវនផសងៗ រតូវនធវើនឡើង
នោយពិចារណានលើគុណសមផតថិ និងគុណវបិតថិខាងដផបក្បរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគមកិ្ចច និងវបផធម៌ តាម
រយៈការពិនិតយជាអាទិ៍៖ វសិ្ថលភាពននគនរមាង ទ៊ីតាាំងភូមិស្ថស្រសថ ផលប េះពាល់ លក្ខណៈពិនសសដនទ
នទៀតរបស់គនរមាងន៊ីមួយៗ គុណភាព និងរបសិទនភាពននការអនុវតថវធិានការរគប់រគង និង/ឬការពារ
គុណភាពបរសិ្ថទ ន និងកាត់បនទយផលប េះពាល់ចាំនពាេះសងគម អនុនោមតាមក្រមិតវវិឌណន៍ននបនចចក្វជិាជ  
និងវទិាស្ថស្រសថ ។  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលរក្សួងបរសិ្ថទ នឯក្ភាពចាំនពាេះរបាយការណ៍ណាមួយ រក្សួងរតូវនចញលិខិត
និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ចាំនពាេះគនរមាងននាេះ នោយ
ភាជ ប់ជាមួយនូវរាល់ល័ក្ខខ័ណឍ នានា ដដលចាាំបាច់សរមាប់ធានារបសិទនភាពននការអនុវតថវធិានការ
រគប់រគង និង/ឬការពារគុណភាពបរសិ្ថទ ន ក៏្ដូចជាកាត់បនទយផលប េះពាល់ចាំនពាេះសងគម ។ ល័ក្ខខ័ណឍ
ននេះរតូវរាប់បញ្ចូ លនោយសវ័យរបវតថិនូវមតិនោបល់ និងល័ក្ខខ័ណឍ នានាដដលគណៈក្មមការជាំនាញរតួត
ពិនិតយបានអនុម័តតរមូវឱ្យមាន។ 

រាល់នោបល់បដិនសធ រតវូបញ្ញជ ក់្ព៊ីនេតុផលនននសចក្ថ៊ីសនរមចរបស់ខលួន ។ 
រាល់នោបល់បង្កគ ប់ឱ្យនធវើការដក្ដរប ឬដក្តរមូវរបាយការណ៍ននការវាយតនមលនេតុប េះពាល់      

បរសិ្ថទ ន រតូវភាជ ប់នេតុផល និងចងាុលបង្កហ ញនោយចាស់ៗ នូវចាំណុចរតូវដក្ដរប ឬដក្តរមូវ។ 
 
មាព្ា ២៦._ 

មុនសនរមចផថល់នូវលិខិតនិង វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់   
បរសិ្ថទ ននលើគនរមាងអភិវឌណន៍ ដដលមានទ៊ីតាាំងសទិតនៅតាំបន់ដដលមានជនជាតិនដើមភាគតិចរស់នៅ 
រក្សួងបរសិ្ថទ ន សមាជិក្ននគណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយ ឬអបក្ពាក់្ព័ននក្បុងការចូលរមួក្បុងការ
សនរមច រតូវនធវើការយក្ចិតថទុក្ោក់្ និងពិចារណាខពស់ចាំនពាេះគនរមាងននាេះនដើមផ៊ីបនញ្ច ៀសផលប េះពាល់
ជាអវជិជមាន ជាអាទិ៍ វបផធម៌ ទាំននៀមទាំោប់ របនពណ៊ី   ការរបក្បរបរចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិ រទពយសមផតថិ ដល់
សេគមន៍ជនជាតិនដើមភាគតិច ។ 

មាព្ា ២៧._  
រក្សួងបរសិ្ថទ ន រតូវនផញើនសចក្ថ៊ីសនរមចបដិនសធ ឬនសចក្ថ៊ីបង្កគ ប់ឱ្យមានការដក្ដរប ឬដក្តរមូវជា

ោយលក្ខណ៍អក្សររបស់ខលួន រមួទាំងនេតុផល ឬល័ក្ខខ័ណឍ  និង/ឬចាំណុចនានាដដលរតូវដក្ដរប ឬ    
ដក្តរមវូ ជូននៅមាច ស់គនរមាង និងទ៊ីរបឹក្ាសរមាប់នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់          
បរសិ្ថទ ន។ 



រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវនផញើលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ន រមួទាំងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និង ល័ក្ខខ័ណឍ នានាដដលចាាំបាច់សរមាប់ធានារបសិទនភាព
នន        ការអនុវតថវធិានការរគប់រគង និង/ឬការពារគុណភាពបរសិ្ថទ ន ក៏្ដូចជាកាត់បនទយផលប េះពាល់
ចាំនពាេះសងគម ជូនដល់មាច ស់គនរមាង និងស្ថទ ប័នមានសមតទកិ្ចចពាក់្ព័ននជាអាទិ៍៖រក្រមរបឹក្ាអភិវឌណន៍  
ក្មពុជា រក្សួង ឬស្ថទ ប័នមានសមតទកិ្ចចនផសងនទៀត មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ និងរក្រមរបឹក្ាឃុាំ-
សង្កក ត់ពាក់្ព័នន។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវផថល់សាំនៅចមលងមួយចាប់នននសចក្ថ៊ីសនរមចឯក្ភាពរបស់ខលួន រមួទាំង
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និងល័ក្ខខ័ណឍ ពាក់្ព័ននខាងនលើ ជូនដល់ស្ថធារណជន តាមរយៈការ        
ោក់្បនង្កហ េះនៅនលើនគេទាំព័ររបស់ខលួន និង/ឬតាមរយៈការនបាេះពុមពផាយតាមស្ថរព័ត៌មាន ឬរពឹតថបរត
ជាតិ និង/ឬ អនថរជាតិ អនុនោមតាមកាលៈនទសៈ និងភាពចាាំបាច់ ។ 
 
មាព្ា ២៨._  

មាច ស់គនរមាងដដលរតូវបានតរមូវឲ្យនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬការវាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ រតវូទទួលបាននូវលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នជាមុនសិន មុននឹងមាច ស់គនរមាងចាប់នផថើមដាំនណើ រការក្បុងដាំណាក់្កាល
មុនស្ថងសង់ ឬដាំណាក់្កាលស្ថងសង់ ។ ក្បុងក្រណ៊ី ដដលគនរមាងអភិវឌណន៍ោម នលិខិត និង
វញិ្ញដ បនបរត ឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន គនរមាងននាេះរតូវផ្ទា ក្
សក្មមភាពទាំងអស់ ។  

រាល់កិ្ចចរពមនរពៀងសមផទន ដដលទទួលបានការអនុញ្ញដ តព៊ីរាជរោឌ ភិបាលក្មពុជាទាំងថ្នប ក់្
ជាតិ និងថ្នប ក់្រាជធាន៊ី នខតថ រតូវមានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នជាផលូវការនោយភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ។  

លិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មាន         
សុពលភាពសរមាប់រយៈនពលអតិបរមា ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ ។ 

រយៈនពលសុពលភាពននេះ រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន។ 
 
មាព្ា ២៩._  

កិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ នសរមាប់គនរមាង រតូវភាជ ប់នឹងលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើ
របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ រក្សួងបរសិ្ថទ ន រតូវនផញើលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរត       
ឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នៅឲ្យមាច ស់គនរមាង នេើយនផញើសាំនៅមួយ
ចាប់ឲ្យនៅរក្រមរបឹក្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា និងនៅឲ្យរក្សួង ឬស្ថទ ប័នអនុម័តគនរមាង ។  
 

ខផនរទី២  
ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា នចាំសាះគសព្មាងខដលរាំពុងដាំសណើ រការ 

មាព្ា ៣០._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវពិនរោេះនោបល់ជាមួយរក្សួង ឬស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន រតវូនរៀបចាំនោលការណ៍
ដណនាាំដផាក្នលើការចាត់ថ្នប ក់្គនរមាងសរមាប់របនភទគនរមាង ដដលមិនបានអនុវតថការវាយតនមលនេតុ   



ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីតរមូវឲ្យមាច ស់គនរមាងទាំងននាេះ នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់          
បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ឬកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន។ 
 នោលការណ៍ដណនាាំរតូវនបាេះពុមពផសពវផាយក្បុងរយៈនពល ៣ (ប៊ី) ដខ គិតចាប់ព៊ីនពលចាប់   
សថ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នចូលជាធរមាន ។ មាច ស់គនរមាងរតូវនរៀបចាំរបាយការណ៍      
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ឬ
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ឲ្យបានចប់ នេើយរតូវោក់្ឯក្ស្ថរទាំងននេះនៅរក្សួងបរសិ្ថទ ននដើមផ៊ីពិនិតយ 
ផថល់នោបល់ ក្បុងរយៈនពល ៦ (របាាំមួយ) ដខ ។ រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវពិនិតយ និងសនរមចនលើរបាយ
ការណ៍ទាំងននេះ នោយនោងនៅតាមខលឹមស្ថរននជាំពូក្ទ៊ី៤ ននចាប់ននេះ ។   

  

ខផនរទី ៣ 
ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា នចាំសាះការខព្បព្បួលអាកាសធាតុ 

 
មាព្ា ៣១._ 
 រាល់ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញរតូវវភិាគ និងវាយតនមលព៊ីសកាថ នុពលនន
ផលប េះពាល់ និងភាពង្កយរងនរោេះននគនរមាង ដដលបណាថ លមក្ព៊ីការដរបរបួលអាកាសធាតុ និង
សក្មមភាពអភិវឌណន៍ ដដលអាចរងនូវអតុលយភាពនោយស្ថរល័ក្ខខ័ណឍ បរសិ្ថទ នដដលរងការប េះពាល់ 
នដើមផ៊ីសនរមចបាននូវការអភិវឌណន៍នសដឌកិ្ចច ដដលបនញ្ចញឧសម័នផធេះក្ញ្ច ក់្តិចដដលជាទិសនៅចមផងនន
ការអភិវឌណន៍នបតង។ 
 ក្បុងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ មាច ស់គនរមាងរតូវោក់្បញ្ចូ លនូវការ      
វាយតនមលហានិភ័យ ភាពង្កយរងនរោេះននការដរបរបលួអាកាសធាតុ ភាពបនាុាំនឹងការដរបរបួលអាកាស
ធាតុ នដើមផ៊ីនសបើនូវវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់នូវហានិភ័យននការដរបរបួលអាកាសធាតុ និងោក់្
បញ្ចូ លនូវរាល់ដផនការនឆលើយតបបនាធ ន់ និងជនរមើសបនចចក្វទិា នដើមផ៊ីទប់ទល់នឹងផលប េះពាល់ននការ
ដរបរបួលអាកាសធាតុ ។   
 
មាព្ា ៣២_  
 ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ  រតូវោក់្បញ្ចូ លនូវការគណនាបរមិាណននការ
បនញ្ច ញឧសម័នផធេះក្ញ្ច ក់្របស់គនរមាងអភិវឌណន៍ រួមបញ្ចូ ល ការវភិាគនលើការបនញ្ច ញឧសម័នផធេះក្ញ្ច ក់្
នានពលអនាគត ។  
 មាច ស់គនរមាងរតូវសិក្ាអាំព៊ីជនរមើសថ្នមពលនានា ដដលបនញ្ចញឧសម័នផធេះក្ញ្ច ក់្ទប និង
សិក្ាអាំព៊ីតរមូវការក្បុងការកាត់បនទយការដរបរបួលចាំនពាេះការផគត់ផគង់ទឹក្ ដដលបណាឋ លមក្ព៊ីក្តាថ            
អាកាសធាតុ ។ 
 
 
 
 
 



ខផនរទី ៤ 
ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលជ់ាបណតុ ាំ  

មាព្ា ៣៣._ 
 ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ រតវូវភិាគនិងវាយតនមលព៊ីបណថុាំ ននផលប េះពាល់ 
ដដលបងកនឡើងនោយនោយគនរមាងដដលមានស្ស្ថប់ និងគនរមាងក្បុងនពលអនាគតនៅជុាំវញិននទ៊ីតាាំង
គនរមាងទាំងននាេះ ដដលអាចបនងកើតឲ្យមានផលប េះពាល់គួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ដល់ បរសិ្ថទ ន ឬសងគម ។ 
 នៅក្បុងរបាយការណ៍វាយតនមលបណថុាំ ននផលប េះពាល់ មាច ស់គនរមាងរតូវវាយតនមលសមតទភាពនន
ធនធានរបូស្ថស្រសថ ធនធានជ៊ីវស្ថស្រសថ និងធនធាននសដឌកិ្ចចសងគម នដើមផ៊ីគិតគូរអាំព៊ីផលប េះពាល់បដនទម 
ដផាក្នលើក្តាថ នពលនវោ ស្ថទ នភាពភូមិស្ថស្រសថ និងសក្មមភាពរបស់គនរមាងនានាដដលនៅជុាំវញិទ៊ីតាាំង
គនរមាង ។ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវពិចារណាអាំព៊ី ជនរមើសននវធិានការកាត់បនទយបណថុាំ នន ផលប េះពាល់នផសងៗ 
នដើមផ៊ីកាត់បនទយ ឬបនញ្ច ៀស បណឋុាំ ននផលប េះពាល់ដដលគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ទាំងននាេះ ។  

 

ខផនរទី ៥  
ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលស់ែុភាព 

មាព្ា ៣៤._ 
 ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និងនពញនលញ រតវូរាប់បញ្ចូ លនូវការវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់សុខភាព ដដលមានជាអាទិ៍៖ 

-ទិនបន័យមូលោឌ នសថ៊ីព៊ីសុខភាពនៅក្បុងតាំបន់គនរមាង និងរបស់របជាជនដដលរង        
ផលប េះពាល់  

-ការពិពណ៌នាអាំព៊ីផលប េះពាល់ននគនរមាងដដលអាចមាន នោយស្ថរការស្ថងសង់   
លាំេូររបជាជន និងការផ្ទល ស់បថូរចាំនពាេះបរសិ្ថទ ន  

-វធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ នដើមផ៊ីកាត់បនទយ ឬលុបបាំបាត់ផលប េះពាល់
អវជិជមានននគនរមាង និងវធិានការដដលរតូវោក់្ឲ្យអនុវតថនោយមាច ស់គនរមាង នដើមផ៊ីដក្លមា   
សុខភាពរបស់សេគមន៍មូលោឌ ន  

-បញ្ញហ នានាទក់្ទងនឹងការអនងកតតាមោនសុខភាព និងការរគប់រគងផលប េះពាល់
ដដលនៅសល់ក្បុងរយៈនពលខល៊ី និងដវងសរមាប់គនរមាង ។ 

  

មាព្ា ៣៥._ 
ក្បុងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់សុខភាព មាច ស់គនរមាងរតវូ៖  

-នលើក្ដផនការរគប់រគងសុវតទិភាព និងសុខភាពជាដផបក្មួយននការវាយតនមលនេតុ      
ប េះពាល់សុខភាព សរមាប់បរសិ្ថទ នការង្ករនោយវភិាគព៊ីហានិភ័យដដលពាក់្ព័នន និងរបនភទនន
ក្តាថ នរោេះថ្នប ក់្ក្បុងទ៊ីតាាំងគនរមាង ជាអាទិ៍ ក្តាថ នរោេះថ្នប ក់្ដផបក្របូស្ថស្រសថ-គ៊ីម៊ីស្ថស្រសថ  ជ៊ីវស្ថស្រសថ 
វទិយុសក្មម និងដផបក្សនមលងរ ាំខាន ។ 



-ក្ាំណត់ និងវាយតនមលព៊ីនរោេះហានិភ័យ និងសកាថ នុពលននផលប េះពាល់នៅនលើ     
សុវតទិភាព និងសុខភាព របស់សេគមន៍ក្បុងដាំណាក់្កាលរចនាគនរមាង ស្ថងសង់គនរមាង    
របតិបតិថគនរមាង និងបញ្ច ប់គនរមាង រពមទាំងនលើក្វធិានការការពារ និងដផនការរគប់រគងផល
ប េះពាល់នៅក្បុងដាំណាក់្កាលទាំងននេះ ។   

 

ជាំពូរទី ៥ 
ការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ 

មាព្ា ៣៦._ 
នោលបាំណងចមផង ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គឺនដើមផ៊ីធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរង            

ផលប េះពាល់ និងភាគ៊ីពាក់្ព័នន ៖ 
-បានទទួលដាំណឹងរគប់រជរងនរជាយអាំព៊ីគនរមាង  
-មានឱ្កាសចូលរមួក្បុងកិ្ចចពិភាក្ា និងកិ្ចចដាំនណើ រការននការនធវើនសចក្ថ៊ីសនរមចពាក់្

ព័នននឹងគនរមាង  
-មានឱ្កាសចូលរមួក្បុងការអនងកតតាមោនគនរមាង  

មាច ស់គនរមាងដដលរតវូនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវោក់្បញ្ចូ លការចូលរមួ និង
ការពិនរោេះនោបល់ជាស្ថធារណៈ ព៊ីរដឌបាលមូលោឌ ន សងគមសុ៊ីវលិ តាំណាងសេគមន៍ របជាពលរដឌ
ដដលទទួលរងផលប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង និងអបក្ពាក់្ព័ននដនទនទៀត នៅក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នៅដាំណាក់្កាលនរៀបចាំដផនការគនរមាង នដើមផ៊ី៖ 

-ក្ាំណត់ដផបក្ដដលមានស្ថរៈសាំខាន់ដផបក្បរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម និងវបផធម៌  
-របមូលមតិនោបល់ព៊ីភាគ៊ីពាក់្ព័នន និងោក់្បញ្ចូ លមតិនោបល់ទាំងននាេះនៅក្បុង    

កិ្ចចដាំនណើ រការននការនធវើនសចក្ថ៊ីសនរមច ។ 
-ពិនិតយគនរមាងនសបើសុាំ និងពនយល់ព៊ីផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម និងវបផធម៌ 
-ពិចារណាជនរមើសដនទនទៀត និងវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់នានា ។  

ន៊ីតិវធិ៊ីននការចូលរមួជាស្ថធារណៈនៅក្បុងដាំណាក់្កាលសិក្ាពិនរោេះនោបល់ ការពិនិតយ
របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងការអនងកតតាមោនគនរមាងរតូវក្ាំណត់ នោយ
របកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

 
មាព្ា ៣៧._ 
  របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញរតូវ៖ 

-ក្ត់រតាទុក្នូវនោបល់របស់ស្ថធារណជនដដលបានចូលរួម នៅក្បុងដាំណាក់្កាល
នរៀបចាំដផនការ និងដាំណាក់្កាលអនុវតថនលើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

-នផ្ទឋ តនលើបញ្ញហ នានា ដដលនលើក្នឡើងនោយស្រសឋ៊ី និងបណាឋ ជនដដលអាចទទួលរង
នរោេះខាល ាំងបាំផុត ព៊ីផលប េះពាល់ដដលអាចនក្ើតមានព៊ីគនរមាងដដលបាននសបើនឡើង ។ 

-ោក់្បញ្ចូ លនូវនសចក្ថ៊ីលាំអិតអាំព៊ីផលប េះពាល់របស់គនរមាងដល់ស្ថធារណជន និងការ
ទទួលយក្ ឬបដិនសធសាំនណើ របស់ស្ថធារណជន ។  



-ផថល់នេតុផលននការបដិនសធឲ្យបានចាស់ោស់ នៅក្បុងក្រណ៊ី ដដលមាច ស់គនរមាង
បដិនសធសាំនណើ របស់ស្ថធារណជន ។  

 
មាព្ា ៣៨._ 

កិ្ចចដាំនណើ រការចូលរមួស្ថធារណៈរតវូធានាថ្ន មានការយល់រពមព៊ីសេគមន៍ដដលទទួលរង
ផលប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង ចាំនពាេះវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ដដលបាននសបើនឡើង នោយ
ដផាក្នលើនោលការណ៍យល់រពមជាមុន នោយនសរ ៊ី និងបនាធ ប់ព៊ីរជាបព័ត៌មានរគប់រជរងនរជាយ ។ 

ក្បុងវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នននេះ មាច ស់គនរមាងរតូវ ៖  
-ក្ាំណត់វធិានការនានាក្បុងការនលើក្ក្មពស់ជ៊ីវភាព និងជួយដល់ អបក្ដដលទទួលរងផល

ប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង ។ 
-ធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរងផលប េះពាល់ បានចូលរមួក្បុងការនរៀបចាំការផ្ទល ស់ទ៊ីលាំនៅថម៊ី 

នដើមផ៊ីកាត់បនទយផលប េះពាល់ននការផ្ទល ស់ទ៊ីលាំនៅថម៊ីឲ្យបានក្រមិតអបផបរមា ក្បុងការធានាថ្ន 
សាំណងនលើការបាត់បង់រទពយសមផតិថ  រតូវបាននោេះស្ស្ថយនោយយុតថិធម៌សមស្សបជាមុនសិន 
និងទទួលយក្បានតាមតនមលទ៊ីផារ នេើយវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នមាន
លក្ខណៈរតឹមរតូវ ។  
ក្បុងក្រណ៊ី ដដលសេគមន៍ដដលរងផលប េះពាល់មិនយល់ស្សបចាំនពាេះវធិានការកាត់បនទយនានា

ដដលមាច ស់គនរមាងបាននសបើខាងនលើ គនរមាងអភិវឌណន៍នៅដតបនឋដដដល ប ុដនថមាច ស់គនរមាងរតូវក្ាំណត់
រក្វធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់នផសងនទៀត ឬនោេះស្ស្ថយរាល់ផលប េះពាល់ននាេះដល់សេគមន៍ ។  

ន៊ីតិវធិ៊ីននការនោេះស្ស្ថយសាំណងដល់សេគមន៍ដដលទទួលរងផលប េះពាល់ និងន៊ីតិវធិ៊ីននការ
ផ្ទល ស់បថូលាំនៅថម៊ី រតវូក្ាំណត់នោយអនុរកឹ្តយ ។ 

ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ីននការទូទត់សាំណងការខូចខាតដល់សេគមន៍ទទួលរងផលប េះពាល់   
រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសអនថររក្សួងរវាងរក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្សួងនសដឌកិ្ចច និងេិរញ្ដវតទុ ។ 

 
មាព្ា ៣៩._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវធានាថ្ន របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ 
និងឯក្ស្ថរពាក់្ព័នន រមួមាន លិខិតនិងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់ 
បរសិ្ថទ ន និងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន រតូវបានផសពវផាយជាស្ថធារណៈ នេើយភាគ៊ីពាក់្ព័នន និង  
សេគមន៍ ដដលទទួលរងផលប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាងអាចទទួលបានព័ត៌មានរគប់រោន់ និង         
ចាស់ោស់។ 

មាច ស់គនរមាងរតូវនធវើការផសពវផាយជាស្ថរធារណៈតាមរយៈនគេទាំព័ររបស់ខលួន ោ ងនហាច
ណាស់ នូវឯក្ស្ថរថតចមលងននរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ 
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នននគនរមាង ដផនទ៊ីនិងដផនការននគនរមាង រពមទាំងបណាឋ វធិានការកាត់
បនទយផលប េះពាល់ននគនរមាងដដលរតវូបាននសបើនឡើង ។  
 ន៊ីតិវធិ៊ីសរមាប់ការចូលរួម    ជាស្ថធារណៈ និងសិទនិទទួលបានព័ត៌មាន រតូវក្ាំណត់នោយ
របកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន។ 



 

ជាំពូរទី ៦ 
ខផនការព្គប់ព្គងបរសិាា ន និងការអសងេតាម្ដានគសព្មាង  

 
មាព្ា ៤០._ 
 អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ ជាអាជាញ ធររតួតពិនិតយ
នលើដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និងអនងកតតាមោនសក្មមភាពអនុវតថដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបស់
មាច ស់គនរមាង នោយសេការជាមួយរក្សួង ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន អាជាញ ធរដដនដ៊ី និង អបក្ពាក់្ព័នន ។ 
 
មាព្ា ៤១._  
 ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរតូវនរៀបចាំនោយមាច ស់គនរមាង ។  
 ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរតូវោក់្បញ្ចូ លល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវ ននការការពារ ការកាត់បនទយ ការ  
តាមោនឃាល ាំនមើល និងការរគប់រគង ដដលបានក្ាំណត់នៅក្បុងរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់     
បរសិ្ថទ ន ។ 
 
មាព្ា ៤២._  
 រាល់គនរមាងអភិវឌណន៍ និងអបក្របតិបតថិការគនរមាង រតូវបនងកើត និងរក្ារបព័ននរគប់រគងបរសិ្ថទ ន
នផធក្បុងដដលរតូវធានាឲ្យមាននូវន៊ីតិវធិ៊ី និងវធិ៊ីស្ថស្រសថអនងកតតាមោននោយខលួនឯង  ដូចមានដចងក្បុង
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបស់ខលួន ។ 
 ក្បុងក្រណ៊ី ផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានទាំេាំធាំជាងផលប េះពាល់ដដលរតូវបានបា ន់របមាណនៅ
ក្បុងរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន រក្សួងបរសិ្ថទ នតរមូវឲ្យ
ចាត់វធិានការដក្តរមូវផលប េះពាល់ភាល មៗ ឬដក្តរមូវដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។  
 ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នដដលបានដក្តរមូវរចួ និងក្មមវធិ៊ីអនងកតតាមោន  រតូវទទួលបានការ
ឯក្ភាពព៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ រយៈនពលក្ាំណត់ នដើមផ៊ីនធវើការដក្តរមូវ ឬដក្លមាជាថម៊ីនឡើងវញិ  រតវូមាន
ការរពមនរពៀងជាោយលក្ខណ៍អក្សរនោយភាគ៊ីពាក់្ព័នន។  
 មាច ស់គនរមាងរតូវនរៀបចាំរបាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ ននរៀងរាល់០៣ដខមថង នេើយបញ្ជូ ន
មក្អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីពិនិតយ និងផថល់នោបល់ ។    អងគភាពវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នមានសិទិនចុេះរតួតពិនិតយដល់ក្ដនលង និងនផធៀងផ្ទធ ត់លទនផលននការអនងកតតាមោនរបស់
មាច ស់គនរមាង ។  
 
មាព្ា ៤៣._ 
 អបក្ដដលទទួលរងផលប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាង រតវូមានសិទិនរាយការណ៍ព៊ីបញ្ញហ  និង         
ក្ថ៊ីក្ងវល់បរសិ្ថទ ន និងសងគមជូនដល់មាច ស់គនរមាង និងោក់្បណថឹ ងនៅអាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចចនេើយ
បញ្ញហ ទាំងននាេះរតូវនោេះស្ស្ថយនោយអនុគណៈក្មមការថ្នប ក់្នរកាមជាតិ និងអាចបនថមក្គណៈក្មមការ
អនថររក្សួង ដដលបនងកើតនឡើងជាដផបក្មួយននរបព័ននរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 



 អាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចចពាក់្ព័នន រតូវនឆលើយតបចាំនពាេះបណថឹ ង ឬញាតថិនេើយនោេះស្ស្ថយបញ្ញហ
បរសិ្ថទ ន និងសងគមដដលពាក់្ព័នន តាមនពលនវោក្ាំណត់សមស្សប និងផថល់ព័ត៌មានដល់អបក្ពាក់្ព័នន
តាមស្ថទ នភាពជាក់្ដសថង ។ 
 ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ីននការនោេះស្ស្ថយបណឋឹ ង ឬញតថិននេះរតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួង
បរសិ្ថទ ន ។  
 
មាព្ា ៤៤._ 

គនរមាងនានាដដលរតវូបានក្ាំណត់នៅក្បុងរបកាសសឋ៊ីព៊ីបញ្ជ ៊ីននគនរមាងដដលតរមូវឱ្យមានការនធវើ
សវនក្មមបរសិ្ថទ នខាងនរៅ រតូវនធវើសវនក្មមនោយសវនក្របរសិ្ថទ នខាងនរៅដដលមានលក្ខណៈសមផតថិ 
ដូចមានដចងក្បុងរបកាសសឋ៊ីព៊ីការនធវើសវនក្មមបរសិ្ថទ នខាងនរៅ ។  

សវនក្របរសិ្ថទ នខាងនរៅ មានតួនាទ៊ី និងភារៈកិ្ចច ជាអាទិ៍៖  
-ជួយនរជាមដរជងក្បុងការក្ត់រតាក្ាំណត់រតាបរសិ្ថទ នឲ្យបានរតឹមរតវូនិងនពញនលញ។ 
-ផថល់មតិនោបល់សវនក្មមវជិាជ ជ៊ីវៈ ជាអាទិ៍ របាយការណ៍បរសិ្ថទ នដដលបង្កហ ញនូវ

ទិដឌភាពនពញនលញ និងសមស្សបអាំព៊ីការរគប់រគងបរសិ្ថទ នននគនរមាង ឬការរបតិបតថិការរបស់
គនរមាង ។ 

-ពិនិតយភាពរគប់រោន់ននការអនុវតថ ន៊ីតិវធិ៊ីននការរគប់រគង និងការឃាល ាំនមើលបរសិ្ថទ ននផធ
ក្បុង រពមទាំងការផថល់អនុស្ថសន៍នដើមផ៊ីដក្លមា ។ 

-ផថល់ព័ត៌មានអាំព៊ីភាពមិនរបរក្ត៊ី និងការខវេះចននាល េះក្បុងការរគប់រគងបរសិ្ថទ ននផធក្បុង
របស់ខលួន ។ 

 សាំនៅមួយចាប់ននរបាយការណ៍សវនក្មម ដដលនធវើនឡើងនោយសវនក្របរសិ្ថទ នខាងនរៅ   
រតូវរបគល់ជូនរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
 
មាព្ា ៤៥._ 

គនរមាងអភិវឌណន៍ន៊ីមួយៗរតូវនរៀបចាំរបាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ នននគនរមាង ដូចតនៅ៖ 
-របាយការណ៍នរៀងរាល់០៣ (ប៊ី)ដខ ដដលរាយកាណ៍ព៊ីលទនផលទាំងអស់ននការអនងកត

តាមោន   និងការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដដលរតវូបញ្ជូ ននៅអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  
-ក្បុងរយៈនពល០៣(ប៊ី) ដខ បនាធ ប់ព៊ីបញ្ច ប់ឆ្ប ាំេិរញ្ដវតទុន៊ីមួយៗ មាច ស់គនរមាងរតូវនរៀបចាំ 

និងបញ្ជូ នរបាយការណ៍របចាាំឆ្ប ាំ ដដលោក់្បញ្ចូ លមតិនោបល់របស់សវនក្រសថ៊ីព៊ីបរសិ្ថទ ន 
-ផថល់សាំនៅរបាយការណ៍បរសិ្ថទ នរបចាាំឆ្ប ាំននគនរមាងដល់ស្ថធារណជន តាមការ  

នសបើសុាំនោយឥតគិតនថល  
-ផថល់សាំនៅនអឡិចរតនិូក្ដដលរតវូបនង្កហ េះនលើនគេទាំព័រ ជាស្ថធារណៈរបស់រក្សួង 

បរសិ្ថទ ន និងនោយមាច ស់គនរមាង នៅនលើនគេទាំព័រស្ថធារណៈមួយ ។  
 
មាព្ា ៤៦._ 
 គនរមាងអភិវឌណន៍ ដដលមានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នរតូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍របចាាំរត៊ីមាស និងរបចាាំឆមាស នៅអងគភាពវាយតនមល
នេតុប េះពាល់  បរសិ្ថទ នទក់្ទងនឹងការអនងកតតាមោន និងការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបស់ខលួន ។  



 មាច ស់គនរមាងមានកាតពវកិ្ចចរតូវរាយការណ៍ភាល មៗ អាំព៊ីបញ្ញហ បរសិ្ថទ នសាំខាន់ដល់អាជាញ ធរដដល
ពាក់្ព័នន និងអាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចច និងដល់ស្ថធារណជន នដើមផ៊ីនជៀសវាងផលប េះពាល់អវជិជមានមក្
នលើបរសិ្ថទ ន ឬសងគម ។ 
 មាច ស់គនរមាង រតូវផថល់ព័ត៌មានពាក់្ព័នននឹងការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ននគនរមាងដល់រក្សួង         
បរសិ្ថទ ន តាមការនសបើសុាំរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន  ។ 
 

ជាំពូរទី ៧ 
ការវាយតម្ម្ៃបរសិាា នជាយទុធសាស្រសត និងផលប៉ះាលឆ់ៃងខដន 

ខផនរទី ១ 
ការវាយតម្ម្ៃបរសិាា នជាយទុធសាស្រសត 

 
មាព្ា ៤៧._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្រមរបឹក្ាជាតិអភិវឌណន៍នបតងទទួលខុសរតូវក្បុងការពិនិតយ និងវាយតនមល 
បរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្រសថ តាមវស័ិយនៅនលើនោលននោបាយ ដផនការយុទនស្ថស្រសថ និងក្មមវធិ៊ីនានារបស់                 
រាជរោឌ ភិបាល រពមទាំងពិនិតយមតិនោបល់ដដលទទួលបានមក្ព៊ីភាប ក់្ង្ករពាក់្ព័នន និងព៊ីស្ថធារណ
ជន ។ 

វស័ិយអភិវឌណន៍សាំខាន់ៗដដលតរមូវឱ្យមានការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្រសថ រតូវក្ាំណត់
នោយអនុរកឹ្តយ ។  

រក្សួងបរសិ្ថទ នរតូវបនងកើតនោលការណ៍ដណនាាំ សរមាប់ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន   
ជាយុទនស្ថស្រសថននេះ ។    

 

ខផនរទី២ 
ផលប៉ះាលប់រសិាា នឆៃងខដន 

មាព្ា ៤៨._ 
 គនរមាងដដលអាចមានផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន រតូវនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ឆលងដដន ។ 

រក្សួងបរសិ្ថទ ន រតូវបនងកើតនោលការណ៍ដណនាាំសថ៊ីព៊ីលក្ខណវនិិចឆ័យក្ាំណត់ព៊ីសញ្ញដ ណនន   
ផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន និង្ននៅដល់ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ។ 

ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ី ននការអនុវតថការវាយតនមលនេតុប េះពាល់ឆលងដដន រតូវក្ាំណត់នោយ          
អនុរកឹ្តយ ។ 

 
 
 
 



ជាំពូរទី ៨ 

ម្ថៃសសវា និងបនទុរសផសងៗ 

មាព្ា ៤៩._ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលរា ប់រងបង់រាល់ការចាំណាយទាំងអស់ ក្បុងការនរៀបចាំរបាយការណ៍   
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នពញនលញ   
នសវា សរមាប់ចាត់ថ្នប ក់្គនរមាង នសវាសរមាប់ក្ាំណត់នលើវសិ្ថលភាពននការសិក្ា និងក្បុងការចាំណាយ
នលើកិ្ចចដាំនណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងនសវាសរមាប់ការពិនិតយ និងផថល់នោបល់នលើរបាយ
ការណ៍របស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន រមួទាំងគណៈក្មមការរតតួពិនិតយជាំនាញ ។  
 មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលរា ប់រង ក្បុងការបង់នថលចាំណាយនលើការនរៀបចាំ និងការអនុវតថដផនការរគប់
រគងបរសិ្ថទ ន និងដផនការអនងកតតាមោនបរសិ្ថទ ន និងនថលចាំណាយនលើការអនុវតថ និងការអនងកតតាមោន
វធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម ដូចមានដចងក្បុងដផនការរគប់រគង បរសិ្ថទ ន និង
ដផនការអភិវឌណន៏សងគម ។  

ថវកិាលាំអិតអាំព៊ីការបា ន់ស្ថម នននការចាំណាយ នលើវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ដដលរតូវោក់្បញ្ចូ លនៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដូចមានដចងក្បុងមារតា ៣០ ននចាប់ននេះ       
រតូវទទួលរា ប់រងនោយមាច ស់គនរមាង។ 

នថលចាំណាយនលើការផសពវផាយឯក្ស្ថរជាស្ថធារណៈ រាប់ទាំងនគេទាំព័រ ដូចមានដចងក្បុង
មារតា ៣៩ ននចាប់ននេះ រតូវទទួលរា ប់រងនោយមាច ស់គនរមាង ។ 

នថលចាំណាយទាំងអស់ក្បុងការដក្តរមូវ ឬដក្លមាវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ និងក្មមវធិ៊ី
អនងកតតាមោនគនរមាង ដូចមានដចងក្បុងមារតា៤២ននចាប់ននេះ រតូវទទួលរា ប់រងនោយមាច ស់គនរមាង។ 

នថលចាំណាយទាំងអស់ក្បុងការនោេះស្ស្ថយវវិាទ ពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
ទាំងតាមរបព័ននតុោការ និងនរៅរបព័ននតុោការ ដូចមានដចងក្បុងមារតា ៥៤ និងមារតា ៥៥ ននចាប់
ននេះ ជាបនធុក្របស់មាច ស់គនរមាង ។  
 នថលនសវា និងបនធុក្នផសងៗ រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសអនឋររក្សួងរវាងរក្សួងបរសិ្ថទ ន និង
រក្សួងនសដឌកិ្ចច និងេិរញ្ដវតទុ ។ 
 
មាព្ា ៥០._ 
 នៅនពលនចញលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាព នលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់     
បរសិ្ថទ ន រក្សួងបរសិ្ថទ នមានភារកិ្ចចរបមូលនថល និងបនធុក្នសវា ដូចមានដចងនៅក្បុងរបកាសអនថរ
រក្សួងរវាងរក្សួង    បរសិ្ថទ ន និងរក្សួងនសដឌកិ្ចច និងេិរញ្ដវតទុ សថ៊ីព៊ីការបង់នថលនសវាការង្ករតនមល ។
   

មាច ស់គនរមាងរតូវបង់វភិាគទននលើនថល   និងបនធុក្នសវា នៅឱ្យរក្សួងបរសិ្ថទ នជានរៀងរាល់ឆ្ប ាំ 
នដើមផ៊ីនរបើរបាស់សរមាប់ការក្ស្ថងសមតទភាព ដល់មន្រនថ៊ីបរសិ្ថទ ន និងនដើមផ៊ីផថល់លទនភាពដល់រក្សួង   
បរសិ្ថទ នក្បុងការអនុវតថតួនាទ៊ីរបស់ខលួន ក្បុងការរតតួពិនិតយរបាយការណ៍តាមោនរតតួពិនិតយ ក៏្ដូចជា
នឆលើយតបចាំនពាេះសាំនណើ ឱ្យមានការនសុើបអនងកតនលើបណឋឹ ងបរសិ្ថទ ន និងក្បុងការអនុវតថការតាមោនរតួត
ពិនិតយ នលើការអនុនោមតាមចាប់ជារបចាាំ ទាំងនៅក្បុងអាំឡុងនពលននដាំណាក់្ស្ថងសង់ និងដាំណាក់្
កាលរបតិបតថិការគនរមាង ។  



មាព្ា ៥១._ 
 មាច ស់គនរមាងរតូវបង់មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគម និងមូលនិធិទយជជទនបរសិ្ថទ ន ។ 

មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគមរតូវបានបនងកើតនឡើងនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីផថល់េិរញ្ដបផទន
ដល់ការស្ថថ របរសិ្ថទ ន អភិរក្សជ៊ីវៈចរមរេះ និងការអភិវឌណន៍សងគមនៅក្បុង និងជុាំវញិតាំបន់ដដលគនរមាង
តាាំងនៅ ។ មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគម រតូវរគប់រគងនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន តាមការក្ាំណត់នោយអនុ
រកឹ្តយ  
 មាច ស់គនរមាងរតូវបានតរមូវឱ្យបង់វភិាគទនជាអបផបរមា ១ (មួយ) ភាគរយ នននថលគនរមាង ឬដផាក្
នលើទាំេាំននការខូចខាត ។ ៥០ (ហាសិប) ភាគរយ ននវភិាគទនននេះរតវូបង់ចូលមូលនិធិទយជជទន    
បរសិ្ថទ ន ដដលមានដចងនៅក្បុងមារតា ១៩ ននចាប់សឋ៊ីព៊ីកិ្ចចការការពារបរសិ្ថទ ន និងការរគប់រគង
ធនធានធមមជាតិ នេើយ៥០ (ហាសិប) ភាគរយ នទៀត រតូវបង់ចូលមូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគមនន
រក្សួងបរសិ្ថទ ន មុននពលចាប់នផឋើមនន គនរមាង។  
  មាច ស់គនរមាង រតវូបង់វភិាគទនចូលមូលនិធិទាំងននេះ អនុនោមតាមរបកាសរបស់រក្សួង    
បរសិ្ថទ ន ។ 
 
មាព្ា ៥២._ 
 រក្សួងបរសិ្ថទ ន មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ និងភាប ក់្ង្ករទទួលខុសរតូវបរសិ្ថទ ន និងរដឌបាល
មូលោឌ ន មានសិទិននធវើសាំនណើ សុាំរង្កវ ន់ ឬវញិ្ញដ បនបរតរង្កវ ន់ ឬលិខិតទទួលស្ថគ ល់ដនទនទៀត ចាំនពាេះ
សមិទនផល ដដលសនរមចបាននូវកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននៅក្បុងរបនទសក្មពុជា 
ឲ្យនៅបុគគល អងគភាព រក្រមេ ុន ឬអងគការណាមួយដដលមានស្ថប នដនឆបើមក្បុងសក្មមភាពវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 

ជាំពូរទី ៩ 

ការសដាះព្សាយវិវាទវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា ន 

មាព្ា ៥៣._  
 បុគគលរគប់របូមានកាតពវកិ្ចចរតូវរាយការណ៍ អាំព៊ីបទនលមើសដដលពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  មក្អាជាញ ធរមូលោឌ ន ឃុាំ/សង្កក ត់ ឬស្សរក្/ខណឍ  ឬនខតថ/រាជាធាន៊ី ឬមនធ៊ីរបរសិ្ថទ ន      
បរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

បនាធ ប់ព៊ីបានទទួលនសចក្ថ៊ីរាយការណ៍ អាជាញ ធរមូលោឌ នរតវូរាយការណ៍បនថជូន មនធ៊ីរបរសិ្ថទ ន
រាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននរក្សួងបរសិ្ថទ នោ ងយូរបាំផុត ៥(របាាំ) នថងនន
នថងនធវើការ គិតចាប់ព៊ីនថងទទួលបាននសចក្ឋ៊ីរាយការណ៍ននាេះ ។ នរកាយព៊ីបានទទួលនសចក្ថ៊ីរាយការណ៍  
មនធ៊ីរបរសិ្ថទ ននខតថ/រាជធាន៊ី ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវនធវើការនសុើបអនងកត និង             
ចាំណាត់ការនលើនសចក្ថ៊ីរាយការណ៍ននាេះ ។ 



មាព្ា ៥៤._   
 នៅនពលដដលភាគ៊ីទទួលរងផលប េះពាល់ នោយស្ថរបទនលមើសដដលពាក់្ព័នននឹងការវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន បានបថឹងតវា មក្មាច ស់គនរមាង មាច ស់គនរមាងរតូវនធវើការនោេះស្ស្ថយវវិាទននេះ
នអាយចប់សពវរគប់ក្បុងអាំទផុងនពល ោ ងយូរបាំផុត  ៣០ (ស្ថមសិប) នថង គិតចាប់ព៊ីនថងទទួលបាន   
ពាក្យបណឋឹ ង ។  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលភាគ៊ីរងផលប េះពាល់មិននពញចិតថនឹងដាំនណាេះស្ស្ថយរបស់មាច ស់គនរមាង ភាគ៊ី
ដដលរងផលប េះពាល់អាចបឋឹងជាំទស់នៅ មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់  
បរសិ្ថទ នក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) នថង គិតព៊ីនថងទទួលបាននសចក្ឋ៊ីសនរមចរបស់មាច ស់គនរមាង  ។    
 ប ុដនថនៅនពលដដលភាគ៊ីណាមួយ មិននពញចិតថនឹងនសចក្ថ៊ីសនរមច ឬដាំនណាេះស្ស្ថយរបស់មនធ៊ីរ
បរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ភាគ៊ីននាេះអាចបថឹងជាំទស់បនថមក្       
រដឌមន្រនថ៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ នក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) នថង គិតចាប់ព៊ីនថងទទួលបានដាំនណាេះស្ស្ថយ ឬ
នសចក្ថ៊ីសនរមចននេះ ។   

រដឌមន្រនថ៊ីននរក្សួងបរសិ្ថទ នមានរយៈនពល ៤៥ (ដសសិបរបាាំ) នថងនននថងនធវើការនដើមផ៊ីនធវើការ      
នោេះស្ស្ថយបណឋឹ ងជាំទស់ននេះ ។ ក្បុងក្រណ៊ី ដដលភាគ៊ីមិននពញចិតថនឹងនសចក្ថ៊ីសនរមចរបស់រដឌមន្រនថ៊ីនន         
រក្សួងបរសិ្ថទ នភាគ៊ីអាចបថឹងជាំទស់បនថនទៀតមក្តុោការមានសមតទកិ្ចចក្បុងរយៈនពល៣០ (ស្ថមសិប) 
នថង គិតចាប់ព៊ីនថងទទួលបានដាំនណាេះស្ស្ថយ ឬនសចក្ថ៊ីសនរមចននេះ។ 

តុោការរតូវនធវើការសនរមចនលើពាក្យបណឋឹ ងជាំទស់ខាងនលើននេះ ក្បុងរយៈនពល ៣ (ប៊ី) ដខ គិតព៊ី
នថងទទួលបានពាក្យបណឋឹ ងជាំទស់ខាងនលើននេះ ។  
 
មាព្ា ៥៥._   
 មាច ស់គនរមាង រតវូមាននសៀវនៅក្ាំណត់រតាពាក្យបណថឹ ង ដដលអនុនោមនៅតាមនោលការណ៍
ដណនាាំរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ រក្សួងបរសិ្ថទ ន ឬស្ថទ ប័នតុោការអាចពិនិតយនសៀវនៅក្ាំណត់រតា   
ពាក្យបណឋឹ ងននេះរគប់នពលនវោ ។ 
  
មាព្ា ៥៦._ 

វវិាទពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតវូដតនធវើការនោេះស្ស្ថយតាមយនថការ
សរមបសរមួលរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ នជាមុនសិន មុននឹង្នដល់ការនោេះស្ស្ថយតាមរបព័ននតុោការ 
នលើក្ដលងដតវវិាទននេះមានលក្ខណៈជាបទនលមើសរពេមទណឍ ដដលជាសមតទកិ្ចចរបស់តុោការ ។ 

ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ីក្បុងការនោេះស្ស្ថយវវិាទ ពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន   
រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
  
មាព្ា ៥៧._  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមានវវិាទនឹងនសចក្ឋ៊ីសនរមចផលូវរដឌបាល ដដលពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុ    
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលនចញនោយមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់         
បរសិ្ថទ ន ភាគ៊ីដដលមិនសុខចិតថនឹងនសចក្ឋ៊ីរដឌបាលននាេះអាចបឋឹងតវា នៅរដឌមន្រនថ៊ីននរក្សួងបរសិ្ថទ ន ក្បុង  
រយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) នថងនននថងនធវើការ គិតចាប់ព៊ីនថងទទួលបាននសចក្ឋ៊ីសនរមចននាេះ ។  



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

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមិនសុខចិតថនឹងនសចក្ឋ៊ីសនរមចរបស់រដឌមន្រនថ៊ីននរក្សួងបរសិ្ថទ ន ភាគ៊ីអាចបឋឹង
ជាំទស់បនថនៅតុោការ ក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) នថង គិតចាប់ព៊ីនថងទទួលបាននសចក្ថ៊ីសនរមច
ននាេះ ។ 

តុោការរតូវនធវើការសនរមចនលើពាក្យបណឋឹ ងជាំទស់ខាងនលើននេះ ក្បុងរយៈនពល ៣ (ប៊ី) ដខ គិតព៊ី
នថងទទួលបានពាក្យបណឋឹ ងជាំទស់ខាងនលើននេះ ។  
 
មាព្ា ៥៨._  

អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ មានសិទនិបថឹង ឬចូលរមួ
ក្បុងដាំនណើ រការននការទមទរសាំណងនលើការខូចខាតបរសិ្ថទ ន និងសងគម ដដលនក្ើតនចញព៊ីបទនលមើស
ពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននៅក្បុងដាំណាក់្កាលតុោការ ។  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ពុាំមានលទនភាពនធវើការគណនាព៊ីបរមិាណននសាំណង
ការខូចខាតននាេះ មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថអាចនធវើការនសបើសុាំជាំនួយព៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

ការចាត់ដចងរបាក់្សាំណងការខូចខាតតាមរយៈស្ថលរក្ម ឬស្ថលដ៊ីកាស្ថទ ពរ ក្បុងការស្ថឋ រការ
ខូចខាតបរសិ្ថទ ន និងសងគមនឡើងវញិ ជាសមតទកិ្ចចរបស់អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និង
មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ។ 
 

ជាំពូរទី ១០ 
ម្ស្រនតីនគរបាលយតុតិធម្៌ 

មាព្ា ៥៩._  
សមាសភាពមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នមាន៖  

-មន្រនថ៊ីននអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
-មន្រនថ៊ីអធិការកិ្ចចននអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
-មន្រនថ៊ីននមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ 

នដើមផ៊ីទទួលបានន៊ីតិសមផទ ជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន       
មន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននរក្សួងបរសិ្ថទ ន រតូវនធវើសមផថនៅចាំនពាេះមុខ
ស្ថោឧទនរណ៍។ សមផថមិនចាាំបាច់នធវើជាថម៊ីមឋងនទៀតនឡើយ នៅនពលដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជា
មន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌នៅនពលនរកាយនទៀត ។ 

ដបបបទនិងន៊ីតិវធិ៊ីននការផថល់ន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ រតូវក្ាំណត់នោយរបកាស
អនឋររក្សួងរវាងរក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្សួងយុតថិធម៌ ។ ចាំនពាេះរបួមនថននពាក្យសមផថ រតូវក្ាំណត់នោយ
រក្សួងយុតថិធម៌ ។  
 
មាព្ា ៦០._  

មន្រនថ៊ីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ 
មានសមតទកិ្ចចក្បុងការ ទទួលពាក្យបណថឹ ង រតួតពិនិតយបទនលមើស នធវើការនសុើបអនងកត បន្រង្កក បបទនលមើស 



និង  ក្ស្ថងសាំណុាំ នរឿងដដលពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីបថឹងនៅតុោការ
មានសមតទកិ្ចច ។  

ន៊ីតិវធិ៊ីននការនសុើបអនងកតបឋម ឬជាក់្ដសឋង របស់មន្រនថ៊ីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដល
ទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ រតវូអនុនោមតាមរក្មន៊ីតិវធិ៊ីរពេមទណឍ  ។ 
 
មាព្ា ៦១._ 
 មន្រនថ៊ីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌នន
អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានសមតទកិ្ចចដដនដ៊ីទូទាំងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ។ 
 មន្រនថ៊ីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌នន
មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី /នខតថ  មានសមតទកិ្ចចដដនដ៊ីនៅក្បុងមណឍ លរដឌបាលរបស់ខលួន ។   

ក្បុងក្រណ៊ី មានវវិាទសមតទកិ្ចច ឬជាន់សមតទកិ្ចចដដនដ៊ី រដឌមន្រនថ៊ីននរក្សួងបរសិ្ថទ នជាអបក្សនរមច ។  
ការសនរមចននេះបិទផលូវតវា  ។  

 
មាព្ា ៦២._  
 អាជាញ ធរដដនដ៊ីរគប់លាំោប់ថ្នប ក់្ ក្ងក្មាល ាំងរបោប់អាវធុ និងអាជាញ ធរពាក់្ព័ននទាំងអស់ រតវូបងក
ភាពង្កយស្សួល និងជួយផថល់ក្មាល ាំងសេការក្បុងការស្ស្ថវរជាវ រតតួពិនិតយបទនលមើស និងបន្រង្កក ប    
បទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ក្បុងក្រណ៊ី មានការនសបើសុាំព៊ីមន្រនថ៊ីវាយតនមលនេតុប េះពាល់         
បរសិ្ថទ នដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ ។ 
 
មាព្ា ៦៣._  

ន៊ីតិវធិ៊ីក្ស្ថងសាំណុាំ នរឿងរបស់មន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវ
អនុនោមតាមរក្មន៊ីតិវធិ៊ីរពេមទណឍ  ។ ទរមង់ និងដបបបទននការនធវើក្ាំណត់នេតុបទនលមើសការវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវក្ាំណត់នោយរបកាសអនឋររក្សួងរវាងរក្សួងបរសិ្ថទ ន និងរក្សួង
យុតថិធម៌ ។ 
 
មាព្ា ៦៤._  

មន្រនថ៊ីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ 
រតូវមានប័ណតសមាគ ល់អតថសញ្ញដ ណចាស់ោស់ នៅនពលចុេះបាំនពញនបសក្ក្មមក្បុងនាមជា               
មន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ ។ 
 

ជាំពូរទី ១១ 
សោសបបញ្ញតតិ  

 
មាព្ា ៦៥._ 

ទណឍ ក្មមដដលមានក្បុងចាប់ននេះរមួមាន ទណឍ ក្មមវន័ិយខាងរដឌបាល នទសពិន័យអនថរការណ៍ 
និងនទសរពេមទណឍ  ។ 



ទណឍ ក្មមវន័ិយខាងរដឌបាលមានជាអាទិ៍ ការរពមាន ការពយួរការង្ករ ការដក្េូតព៊ីតួនាទ៊ី ឬ   
មុខតាំដណង និងបញ្ឈប់ព៊ីរក្បខណឍ ការង្ករ ។ 

នទសពិន័យអនថរការណ៍ គឺជាការបង់របាក់្ពិន័យដដលជាសមតទកិ្ចចរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ នជា
អបក្របមូល ។ នទសពិន័យអនថរការណ៍អាចអនុវតថបានក្បុងក្រណ៊ី ដដលជននលមើសទទួលស្ថគ ល់ក្ាំេុស 
និងយល់រពមបង់របាក់្ពិន័យ ។ ការបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍នាាំឱ្យរលត់បណឋឹ ងអាជាញ  ។  

ន៊ីតិវធិ៊ីននការក្ាំណត់ និងការបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍រតវូក្ាំណត់នោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍រតវូបង់ចូលថវកិារជាតិ ប ុដនថរាជរោឌ ភិបាលអាចសនរមចផឋល់របាក់្រង្កវ ន់នលើក្
ទឹក្ចិតថដល់មន្រនថ៊ីដដលបានចូលរមួក្បុងការបន្រង្កក បបទនលមើសតាមសាំនណើ ររបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។   

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមាច ស់គនរមាងមិនរពមបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍តាមការក្ាំណត់ រក្សួង       
បរសិ្ថទ ន អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ អាចបឋឹងនៅតុោការ
នដើមផ៊ីចាត់ការតាមន៊ីតិវធិ៊ីចាប់ ។  

នទសរពេមទណឍ មានជាអាទិ៍ នទសពនននាោរ នទសពិន័យជារបាក់្ និងនទសបដនទម។   
នទសបដនទមមានជាអាទិ៍ ការពយួរលិខិតអនុញ្ញដ ត ការលុបនចាលលិខិតអនុញ្ញដ ត ការលុបនចាល        
កិ្ចចសនា ការដក្េូតអាជាញ ប័ណត ។  

បុគគលដដលទទួលនទសទណឍ ខាងនលើននេះ មិនអាចរចួផុតព៊ីការទទួលខុសរតូវនលើសាំណងការ
ខូចខាត និងសាំណងជមងឺចិតថ និងការជួសជុលការខូចខាតបរសិ្ថទ ននឡើងវញិបាននឡើយ ក្បុងក្រណ៊ី ដដល
មានបណឋឹ ងទមទរ ។ 
 
មាព្ា ៦៦._ 

ការសនរមចផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ពិន័យជារបាក់្ ការរបឹអូសវតទុតាង សាំណងការខូចខាត 
ការជួសជួល ការស្ថថ រការខូចខាតបរសិ្ថទ ននឡើងវញិជាសមតទកិ្ចចរបស់តុោការ ។ 

ការសនរមចពិន័យអនថរការណ៍ ជាការរពមាន ការដក្តរមូវ ការចាប់យក្វតទុតាងននបទនលមើស 
និងការបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍ ជាសមតទកិ្ចចរបស់អងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមនធ៊ីរ
បរសិ្ថទ នរាជធាន៊ីនខតថ ។ 

ចាំនពាេះនទសទណឍ ជាការជួសជុល ការស្ថថ រការខូចខាត ការពយួរជាបនណាថ េះអាសនប ការលុប
លិខិតអនុញ្ញដ ត ឬវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ការលុបនចាល         
កិ្ចចសនា ឬការបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍ជាសមតទកិ្ចចរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

មន្រនថ៊ីរាជការដដលរបរពឹតថបទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវទទួលទណឍ ក្មមរដឌបាល 
បដនទមនលើនទសទណឍ ដដលក្ាំណត់ក្បុងចាប់ននេះ ។ 
 
មាព្ា ៦៧._ 

អាជាញ យុកាលននបទនលមើសពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន រតូវអនុនោមនៅ
តាមរក្មន៊ីតិវធិ៊ីរពេមទណឍ ដដលមានជាធរមាន ។  

 
មាព្ា ៦៨._  

រតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ព៊ី ២.០០០.០០០ (ព៊ីរោន) នរៀលដល់ ៥.០០០.០០០ 
(របាាំោន) នរៀល ចាំនពាេះបុគគលណាដដល មិនសេការ មិនអនុញ្ញដ ត ឬមាននចតនានគចនវស ក្បុងការឲ្យ



រក្រមមន្រនថ៊ីអធិការកិ្ចច ននអងគភាពវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នចូលនធវើអធិការកិ្ចច តាមបញ្ដតថិននមារតា 
១២ ននចាប់ននេះ ។ 

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលអាំនពើននាេះនធវើឲ្យប េះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ រតវូផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ
ព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ០៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ព៊ី ៥.០០០.០០០ (របាាំោន) នរៀល ដល់ 
១៥.០០០.០០០ (ដប់របាាំោន) នរៀល ។  

ក្បុងក្រណ៊ី អាំនពើននាេះបណាឋ លឱ្យបាត់បង់ជ៊ីវតិមនុសស ឬពិការអចិនន្រនថយិ៍ដល់ជនរងនរោេះ        
រតូវ    ផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ១០ (ដប់) ឆ្ប ាំ ដល់ ១៥ (ដប់របាាំ) ឆ្ប ាំាំ្  ។  

  
មាព្ា ៦៩._  

  រតវូផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ព៊ី ៥.០០០.០០០ (របាាំោន) នរៀល ដល់ 
១០.០០០.០០០ (ដប់ោន) នរៀល ចាំនពាេះបុគគលណាដដលបញ្ញជ  ឬនរបើរបាស់អាំណាច ឬឥទនិពលរបស់
ខលួន បងខាំឱ្យបុគគលិក្ ឬអបក្នៅនរកាមឱ្វាទរបស់ខលួននធវើការរារាាំង ឬមិនអនុញ្ញដ តឱ្យមន្រនថ៊ីអធិការកិ្ចច     
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ចូលនធវើអធិការកិ្ចច តាមបញ្ដតថិននមារតា ១២ ននចាប់ននេះ ។ 

ក្បុងក្រណ៊ី មិនរាងចាល រតវូផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ៦ (របាាំមួយ) ដខ នៅ ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ និង
ពិន័យជារបាក់្ព៊ី១០.០០០.០០០(ដប់ោន)នរៀល នៅ ២០.០០០.០០០(នមៃោន) នរៀល ។  

 
មាព្ា ៧០._ 

រតួវទទួលការរពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរព៊ីមន្រនថ៊ីវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ចាំនពាេះ
បុគគលណាទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថនលមើសនឹងល័ក្ខខ័ណឍ ដូចមានក្ាំណត់នៅក្បុង របាយការណ៍វាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ឬ
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន។ ក្បុងក្រណ៊ី មិនរាងចាលរតូវពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ព៊ី ៥.០០០.០០០ 
(របាាំោន) នរៀល ដល់ ១៥.០០០.០០០ (ដប់របាាំោន) នរៀល ។  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមិននោរពល័ក្ខខ័ណឍ ខាងនលើ នេើយបណាឋ លឱ្យបាត់បង់ជ៊ីវតិមនុសស ឬពិការ   
អចិនន្រនថយិ៍ដល់ជនរងនរោេះ មាច ស់គនរមាង រតូវទទួលការផឋនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ 
៣ (ប៊ី)  ឆ្ប ាំាំ្  និងពិន័យជារបាក់្ព៊ី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបោន) នរៀល នៅ ៥០.០០០.០០០ 
(ហាសិបោន) នរៀល ។ 

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមិននោរពល័ក្ខខ័ណឍ ខាងនលើ នេើយនធវើឲ្យប េះពាល់ដល់ជ៊ីវតិសតវ រទពយសមផតថិ 
និងបរសិ្ថទ ន និងសងគម មាច ស់គនរមាងរតូវសងសាំណងខូចខាតតាមសមាមារតនឹងទាំេាំននការខូចខាត ។  

ន៊ីតិបុគគលអាចរតូវរបកាសឱ្យទទួលខុសរតូវរពេមទណឍ តាមបញ្ដតថិននរក្មរពេមទណឍ  និងរតូវ
ពិន័យជារបាក់្ព៊ី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបោន) នរៀល នៅ ៦០.០០០.០០០ (េុក្សិបោន)    
នរៀល ។  
 
មាព្ា ៧១._ 

រតូវទទួលទណឍ ក្មមវន័ិយរដឌបាល ចាំនពាេះមន្រនថ៊ីអធិការកិ្ចច ឬមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នណា ដដលរបរពឹតថបាំពាន ឬមិនបាំនពញតួនាទ៊ីរបស់ខលួនដូចមានដចងក្បុងមារតា 
១២ និងមារតា ៦០  ននចាប់ននេះ នោយពុាំទន់គិតដល់នទសរពេមទណឍ នផសងនទៀតដដលពាក់្ព័នន ។  

  
 



មាព្ា ៧២._ 
រតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ព៊ី ២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល ដល់ 

៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល និងរតវូជួសជុល ស្ថឋ រការខូចខាត ដដលបានបងកនឡើង ចាំនពាេះ
មាច ស់គនរមាងដដលបានរបរពឹតថនលមើសនឹងមារតា ២៨ ននចាប់ននេះ ។   

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលគនរមាងមិនទន់មានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននេះ បងកផលប េះពាល់ជាអវជិជមាន ដល់ មនុសស សតវ រទពយសមផតថិ បរសិ្ថទ ន និង
សងគម មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលទណឍ ក្មមពិន័យជារបាក់្ព៊ី ៤០.០០០.០០០ (ដសសិបោន) នរៀល នៅ 
១០០.០០០.០០០ (មួយរយោន) នរៀល និងរតវូសងសាំណងខូចខាត នោយមិនទន់គិតដល់នទស
រពេមទណឍ នផសងនទៀតដដលពាក់្ព័នន ។  

នរៅព៊ីទណឍ ក្មមខាងនលើ មាច ស់គនរមាងអាចទទួលរងទណឍ ក្មម ជាអាទិ៍ ការផ្ទា ក្គនរមាងជា
បនណាឋ េះអាសនប ការលុបនចាលលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬវញិ្ញដ បនបរត ការលុបនចាលកិ្ចចសនា ឬការដក្េូត
អាជាញ ប័ណត និងនទសបដនទមដូចមានក្ាំណត់ក្បុងរក្មរពេមទណឍ ជាធរមាន ។  
 
មាព្ា ៧៣._ 

មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលរងការរពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរ និងបង្កគ ប់ឱ្យនធវើការដក្តរមូវនូវ
ក្ាំេុសឆគងដផបក្បនចចក្នទស ក្បុងក្រណ៊ី ដដលការអនុវតថគនរមាងននាេះខុសនឹងល័ក្ខខណឍ បនចចក្នទសដដល
បានក្ាំណត់នៅក្បុង របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ និងដផនការ
រគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។  

រតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ព៊ី ២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល នៅ 
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល ចាំនពាេះមាច ស់គនរមាងដដលមិនបានដក្តរមូវតាមការដណនាាំ   
ខាងនលើរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
 
មាព្ា ៧៤._ 

រតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ព៊ី ២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល នៅ 
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល ចាំនពាេះមាច ស់គនរមាងដដលមិនបានអនុវតថការជូនដាំណឹងដូចមាន
ដចងក្បុងមារតា ១៥ ននចាប់នន ។  
 
មាព្ា ៧៥._ 

រតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ព៊ី 
៣០.០០០.០០០ (ស្ថបសិបោន) នរៀល នៅ ៦០.០០០.០០០ (េុក្សិបោន) នរៀល ចាំនពាេះ         
មាច ស់គនរមាងដដលបានរបរពឹតថអាំនពើដក្លងបនលាំទិនបន័យ ឬលួចទិនបន័យអបក្ដ៏នទក្បុងការនធវើរបាយការណ៍
វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និង/ឬ នពញនលញ នដើមផ៊ីទទួលបាននូវលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរត
ឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬ នពញនលញ ។ 

 
មាព្ា ៧៦._ 

រតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ព៊ី 
៣០.០០០.០០០ (ស្ថបសិបោន) នរៀល នៅ ៦០.០០០.០០០ (េុក្សិបោន) នរៀល ចាំនពាេះរក្រមេ ុន
ទ៊ីរបឹក្ាវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬអបក្ជាំនាញការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលបានចុេះ



បញ្ជ ៊ីស្សបចាប់ ដដលទទួលស្ថគ ល់នោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ដដលបានរបរពឹតថអាំនពើដក្លងបនលាំទិនបន័យ ឬលួច
ទិនបន័យអបក្ដ៏នទក្បុងការនធវើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និង/ឬ នពញនលញ ។ 

នទសបដនទមដដលអាចរតូវរបកាស មានជាអាទិ៍ ការផ្ទា ក្មិនឱ្យរបក្បវជិាជ ជ៊ីវៈរយៈនពល ៥ (បាាំ) 
ឆ្ប ាំ ការលុបន ម្ េះព៊ីបញ្ជ ៊ីអបក្ជាំនាញនធវើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងការផាយ
នសចក្ឋ៊ីសនរមចផឋនាធ នទសនៅក្បុងស្ថរពត៌មានជាស្ថធារណៈថ្នប ក់្ជាតិ និង/ឬ ថ្នប ក់្តាំបន់ ។ 
 
មាព្ា ៧៧._ 

រតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ ព៊ី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថបសិបោន) នរៀល នៅ 
៦០.០០០.០០០ (េុក្សិបោន) នរៀល ចាំនពាេះរក្រមេ ុនទ៊ីរបក្ា ឬអបក្ជាំនាញការវាយតនមលនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលរបក្បវជិាជ ជ៊ីវៈយក្ក្នរម នេើយពុាំទន់បានចុេះបញ្ជ ៊ី ឬទទួលស្ថគ ល់នោយរក្សួង 
បរសិ្ថទ ន ។  

ក្បុងក្រណ៊ី មិនរាងចាលរតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ ដល់ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ និងពិន័យ
ជារបាក់្ព៊ី ៦០.០០០.០០០(េុក្សិបោន) នរៀល ដល់ ១០០.០០០.០០០ (មួយរយោន) នរៀល ។  
 
មាព្ា ៧៨._ 

មាច ស់គនរមាង រតូវទទួលរងការរពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរព៊ីរក្សួងបរសិ្ថទ ន ចាំនពាេះការ    
មិននោរព ឬបាំពាននលើកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន។ ក្បុងក្រណ៊ី មិនរាងចាលរតូវពិន័យអនថរការណ៍ជា
របាក់្ព៊ី ២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល នៅ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល ។ 

មាច ស់គនរមាងរតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំប  និងពិន័យជារបាក់្ព៊ី 
៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបោន) នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល ចាំនពាេះការ     
មិននោរពកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន នេើយដដលការអនុវតថគនរមាងននាេះនធវើឱ្យប េះពាល់ដល់ជ៊ីវតិមនុសស 
ឬពិការអចិនន្រនថយិ៍ដល់ជនរងនរោេះ។ 

ក្បុងក្រណ៊ី សក្មមភាព ឬគនរមាងខាងនលើននាេះ បងកឱ្យប េះពាល់ដល់ជ៊ីវតិសតវ រទពយសមផតថិ ឬ     
បរសិ្ថទ ន និងសងគម មាច ស់គនរមាងរតូវសងសាំណងខូចខាតឱ្យសមាមារតនៅនឹងទាំេាំននការខូចខាត ។   

 
មាព្ា ៧៩._ 

រតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ ចាំនពាេះមន្រនថ៊ីអងគភាពវាយតនមលនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មន្រនថ៊ីននមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ និងមន្រនថ៊ីដដលមានសមតទកិ្ចចពាក់្ព័នន ដដលបាន  
ឃុបឃិត ឬជួយសរមួល នរៀបចាំឯក្ស្ថរ ឬនធវើរបាយការណ៍ដដលមិនពិត នោយនចតនា ដដលនាាំឱ្យ
ទទួលបានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ព៊ីថ្នប ក់្
ដឹក្នាាំរក្សួង បរសិ្ថទ ន។   
 
មាព្ា ៨០._ 

រតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ព៊ី ៦ (របាាំមួយ) ដខ នៅ ២ (ព៊ីរ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ព៊ី 
២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល នៅ ៤០.០០០.០០០ (ដសសិបោន) នរៀល  ចាំនពាេះមន្រនថ៊ីរាជការ     
ក្ងក្មាល ាំងរបោប់អាវធុ ឬពលរដឌទទួលអាណតថិនោយការនបាេះនឆ្ប ត ដដលរ ាំនោភនលើសិទិននិងអាំណាច
របស់ខលួនរបរពឹតថអាំនពើ ជាអាទិ៍ ការសរមួល ការនធវើអនថរាគមន៍ ការបិទបាាំង ការរារាាំង ឬការសមគាំនិត



ជាមួយនឹងចារ ៊ី  នដើមផ៊ីឧបតទមៃោាំពារគនរមាងដដលមិនមានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពនលើ       
របាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឱ្យគនរមាងដាំនណើ រការនៅនោយខុសចាប់ ។ 
 
មាព្ា ៨១._ 

មាច ស់គនរមាង រតូវទទួលការរពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរនោយបង្កគ ប់ឱ្យបង់មូលនិធិចាំនពាេះ
ការខក្ខានមិនបានបង់របាក់្ចូលមូលនិធិដូចមានក្ាំណត់នៅក្បុងមារតា ៥១ ននចាប់ននេះ នោយ
រក្សួងបរសិ្ថទ ន។  នៅក្បុងក្រណ៊ី ដដលមាច ស់គនរមាងមិនបានបង់របាក់្ នរកាយព៊ីទទួលការរពមានននេះ 
មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលទណឍ ក្មមជាអាទិ៍ ការផ្ទា ក្គនរមាងជាបនណាឋ េះអាសនប ការលុបនចាលកិ្ចចសនា 
ឬការដក្េូតអាជាញ ប័ណឍ  រមួទាំងពិន័យជារបាក់្ចាំនួន ៣ (ប៊ី) ដង ននចាំនួនទឹក្របាក់្ដដលរតូវបង់ចូល
មូលនិធិ តាមបញ្ដតថិមារតា ៥១ ននចាប់ននេះ ។   
 
មាព្ា ៨២._ 

មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលការរពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរ នោយបង្កគ ប់ឱ្យនរៀបចាំរបាយការណ៍
អនងកតតាមោនគនរមាង និងបញ្ជូ នមក្រក្សួងបរសិ្ថទ ន ដូចមានក្ាំណត់ក្បុងមារតា ៤៥ និងមារតា ៤៦ 
ននចាប់ននេះ ។  ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមាច ស់គនរមាងមិនបាននរៀបចាំ និងបញ្ជូ នរបាយការណ៍មក្រក្សួង        
បរសិ្ថទ ន នរកាយព៊ីទទួលការរពមានននេះនទ មាច ស់គនរមាងរតូវទទួលទណឍ ក្មមជាការពិន័យអនថរការណ៍ព៊ី 
២០.០០០.០០០ (នមៃោន) នរៀល នៅ ៤០.០០០.០០០ (ដសសិបោន) នរៀល ឬ ផ្ទា ក្គនរមាង            
ជាបនណាឋ េះអាសនប ការលុបនចាលកិ្ចចសនា ឬការដក្េូតអាជាញ ប័ណឍ  ។   
 

ជាំពូរទី ១២ 
ការអនុវតតន៍សសចរតីសសព្ម្ចតុលាការ 

 
មាព្ា ៨៣._ 

ការអនុវតថនសចក្ឋ៊ីសនរមច របស់តុោការដដលពាក់្ព័នននឹងបទនលបើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់       
បរសិ្ថទ ន រតូវនធវើនឡើងនោយមរន៊ីថមានសមតទកិ្ចចរបស់រក្សួងបរសិ្ថទ ន នរកាមការដឹក្នាាំ ឬការបញ្ញជ  របស់
តុោការ ។   

 
មាព្ា ៨៤._ 

រក្សួងបរសិ្ថទ នអាចនសបើសុាំថតចមលងនូវ នសចក្ឋ៊ីសនរមចរបស់តុោការ ដដលពាក់្ព័នននឹង      
បទនលមើសវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។  

 
មាព្ា ៨៥._ 

វតទុតាងដដលបានរបឹអូសតាមនសចក្ឋ៊ីសនរមចរបស់តុោការដដលបានចូលជាស្ថទ ពរ រតវូអនុវតថ
តាមន៊ីតិវធិ៊ីរពេមទណឍ ដដលមានជាធរមាន ។  

 
 

 



ជាំពូរទី  ១៣ 

អនតរបបញ្ញតតិ 
 
មាព្ា ៨៦._ 

អនុរកឹ្តយនលខ ៧២ អនរក្.បក្ ចុេះនថងទ៊ី ១១ ដខ ស៊ីហា ឆ្ប ាំ ១៩៩៩ សថ៊ីព៊ីកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតនមល
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងលិខិតបទោឌ នគតិយុតថពាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដល
នៅជាធរមាន នៅមានសុពលភាពរេូតដល់មានលិខិតបទោឌ នគតិយុតថថម៊ីមក្ជាំនួសស្សបតាមស្ថម រត៊ី
ននចាប់ននេះ ។ 
 

ជាំពូរទី  ១៤ 

អវសានបបញ្ញតតិ 
 
មាព្ា ៨៧._ 

បទបផញ្ដតថិននដផបក្ទ៊ី៣ សឋ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ចាំនពាេះការដរបរបួល        
អាកាសធាតុ ននជាំពូក្ទ៊ី៤ ននចាប់ននេះ រតូវយក្មក្អនុវតថបនាធ ប់ព៊ីរយៈនពល ៥ ឆ្ប ាំ នរកាយព៊ីចាប់ននេះ
ចូលជាធរមាន ។  

បទបផញ្ដតថិននដផបក្ទ៊ី២ សឋ៊ីព៊ីផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ននជាំពូក្ទ៊ី៧ ននចាប់ននេះ រតូវយក្
មក្អនុវតថ លុេះរតាដតមានកិ្ចចរពមនរពៀងនទវភាគ៊ី ឬសិទនិសញ្ញដ អនថរជាតិសឋ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នឆលងដដន ដដលក្បុងននាេះរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជាជាេតទនលខ៊ី ។  
 
មាព្ា ៨៨._  

១ - បទបផញ្ដតថិទាំងឡាយណាដដលផធុយនឹងចាប់ននេះរតូវទុក្ជានិរាក្រណ៍ ។ 
២ - ចាប់ននេះរតូវរបកាសជាការរបញាប់ ។   
 

  ចាប់ននេះរតូវបានរដឌសភាននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 
អនុម័តនៅនថងទ៊ី........... ដខ.................  ឆ្ប ាំ.................... 
ក្បុងសម័យរបជុាំរដឌសភានលើក្ទ៊ី ...........ន៊ីតិកាលទ៊ី៥ ។ 

 
រាជធាន៊ីភបាំនពញ នថងទ៊ី.......... ដខ............ ឆ្ប ាំ............... 

 
                         ព្បធានរដឋសភា 

 



ឧបសមព័ននទ៊ី ១ 
 

វារយសព័ទ 
 
ចាប់សថ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
ចាប់ននេះដចង និងបញ្ដតថ អាំព៊ីការរគប់រគងនលើកិ្ចចដាំនណើ រវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នក្បុងរពេះរាជា
ណាចរក្ក្មពុជា។ រាល់សក្មមភាព ចលនា ការរបរពឹតថទាំងអស់របស់បុគគល រគសួ្ថរ មាច ស់ទ៊ីតាាំង មាច ស់
ក្មមសិទនិ នទេះជារបូវន័ថបុគគល ជាន៊ីតិបុគគលឯក្ជន ឬជាន៊ីតិបុគគលស្ថធារណៈ  ជាអងគភាព ជារក្សួង 
ជាស្ថទ ប័នរដឌ ឬជារដឌនិងរដឌក្ថ៊ី ដដលបាននធវើសក្មមភាពរគប់ោ ងនិងដដលបានផ្ទល ស់បថូរស្ថទ នភាពនដើម
ននបរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម វបផធម៌ រតវូនោរពអនុវតថតាមបទបផញ្ដតិថននចាប់ននេះ ចាំនពាេះសក្មមភាព
ដដលមានស្ស្ថប់ ដដលក្ាំពុងដាំនណើ រការ ឬដដលនរៀបចាំចាប់នផឋើម ។ 
 
បណឋុាំ ននផលប េះពាល់ : បណឋុាំ ននផលប េះពាល់ គឺ ជាផលប េះពាល់ទាំងទាយណា ដដលនក្ើតមក្ ព៊ីផល
ប េះពាល់ចាំនួនបដនទមរបស់គនរមាង ដដលបដនទមនលើសក្មមភាពព៊ី អត៊ីតកាល បចចុបផនប និង អនាគត ។ 
 
ការឯក្ភាពនលើគនរមាងអភិវឌណន៍ : ជាការអនុម័ត ឬ ការអនុញ្ញដ ត ដដលផឋល់នអាយនោយ រោឌ ភិបាល
ក្មពុជាសរមាប់គនរមាង ឬ នោយស្ថទ ប័ននផសងនទៀត រមួទាំង កិ្ចចសនាសមផទន ។  
 
អបក្ទទួលផលប េះពាល់ផ្ទធ ល់: ជាអបក្ទទួលផលប េះពាល់ដដលមាន សិទឌិតទល់ ហានិភ័យ និង ការ
ទទួលខុសរតូវនលើបញ្ញហ  ។ អបក្ទាំងននាេះ អាចជាអបក្ដដលនៅក្បុងតាំបន់ដដលគនរមាងតាាំងនៅ 
(ឧទេរណ៍ សេគមន៍ដដលរងផលប េះពាល់ព៊ីគនរមាង ) ឬ នៅនរៅតាំបន់គនរមាងតាាំងនៅ (និយតក្រ 
រោឌ ភិបាល តាំណាងស្ថទ ប័នេិរញ្ដវតទុ ឬ នដគូវនិិនោគទុននផសងៗ។)  
 
ដផនការអភិវឌណន៍ជនជាតិភាគតិច(Ethnic Minorities Development Plan):ដផនការអភិវឌណន៍ជនជាតិ
ភាគតិច មានអតទន័យដដលរតូវបានផឋល់ឱ្យវា នោយអនុរកិ្តសឋ៊ីព៊ី សាំណង និងការផ្ទល ស់ទ៊ីលាំនៅរបស់
របជាជន ដដលរងផលប េះពាល់នោយគនរមាងអភិវឌណន៍នានា [ដដលនឹងរតូវនធវើនសចក្ថ៊ីរពាងសរមាប់ការ
ពិចារណា] ។  
 
ការវាយតនមលបរសិ្ថទ ន: ជាដាំនណើ រការ នោយនោងតាម ចាប់សឋ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
និង ចាប់ពាក់្ព័នឌ ។ 
 
ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ: គឺជាការវាយតនមលោ ងលាំអិត ព៊ីផលប េះពាល់  បរសិ្ថទ ន 
និង សងគម ។ ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន គឺ ជាដាំនណើ រការសិក្ា និង ការរបនមើនមើលព៊ីផលប េះ
ពាល់វជិជមាន និង អវជិជមាន នលើបរសិ្ថទ ន និង សងគម នដើមផ៊ីក្ាំនត់ព៊ីវធិានការការពារ និង កាត់បនទយផល
ប េះពាល់នលើបរសិ្ថទ ន និង សងគម ដដលនក្ើតនចញព៊ីគនរមាង និង សក្មមភាពអភិវឌណន៍នផសងៗ ។ 
 



វញិ្ញដ ប័នបរតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន: គឺជាវញិ្ញដ បនបរត ដដលនចញ
នោយ រក្សួងបរសិ្ថទ ន នោយនោងតាមការវាយតនមលបរសិ្ថទ នរបស់គនរមាង ដដលមានដចងលាំអិតអាំព៊ី 
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និង ល័ក្ខខ័ណឍ ដដលនចញនោយរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន: សាំនៅនលើដផនការ ដដលមានដចងនៅក្បុង របាយការណ៍វាយ តនមលនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ ន  និង សងគម ដដលបានក្ាំនត់ព៊ីវធិានការការពារ និង កាត់បនទយ ផលប េះពាល់ ការទទួល
ខុសរតវូ និង កាលវភិាគសរមាប់ការអនុវតឋដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដផនការតាមោន និង ការវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នព៊ីគនរមាង 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: ជារបាយការណ៍សឋ៊ីព៊ីការតាមោន និង វាយតនមលបរសិ្ថទ នរបស់
គនរមាងអភិវឌណន៍ ដូចដដលមានដចងនៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដដលោក់្ជូនរក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
ក្មមវធិ៊ីតាមោន រតវូអនុវតឋតាមដាំនណើ រការ និង ការក្ាំនត់ព៊ី គុណភាពបរសិ្ថទ ន ដូចមានដចងក្បុង 
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដដលបានអនុម័តជាផលូវការ ។ 
 
គនរមាងដដលមានស្ស្ថប់: គនរមាងដដលមានស្ស្ថប់ គឺ ជាគនរមាងទាំងទាយណា ដដលក្ាំពុងស្ថងសង់ 
ដាំនណើ រការ ឬ នៅដាំណាក់្កាលបញ្ច ប់ននក្បុងវដឋគនរមាង ដដលក្ាំពុងអនុវតឋមុន នពលចូលជាធរមាន
របស់ចាប់សឋ៊ីព៊ីការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
  
អបក្រតតួពិនិតយឯក្រាជយ: ជាអបក្រតតួពិនិតយជាំនាញ ដដលមិនបានជួលមក្នោយគនរមាង និង ពុាំបាន
ទទួលផលរបនោជន៍ដផបក្េិរញ្ដវតទុព៊ីគនរមាង ។ 
 
ការយល់រពមជាមុន នោយនសរ ៊ី និងបនាធ ប់ព៊ីរជាបព័ត៌មានរគប់រជរងនរជាយ: មានន័យថ្ន កិ្ចចដាំនណើ រការ
ចូលរមួស្ថធារណៈរតូវតរមូវឱ្យមាច ស់គនរមាងផឋល់ព័ត៌មានដល់សេគន៍ អាំព៊ីវធិានការកាត់បនទយផល
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មុននពលរបាយការណ៍វាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នបឋម និងនពញនលញ រតូវបាន
បញ្ជូ ននៅរក្សួងបរសិ្ថទ ន។ មាច ស់គនរមាងរតូវផឋល់នពលនវោរគប់រោន់ដល់សេគមន៍ដដលរងផលប េះ
ពាល់ ក្បុងការពិចារណានលើវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ននេះ ។ សេគមន៍ដដលរងផលប េះពាល់
រតូវឯក្ភាពនលើវធិានការណ៍កាត់បនទយផលប េះពាល់ នោយពុាំមានទទួលរងការោក់្សមាព ធ ឬការបងខិត
បងខាំព៊ីរបូវន័ថបុគគល ឬន៊ីតិបុគគលណានឡើយ ។  
 
ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង: គឺជាការវាយតនមលនេតុប េះពាល់នលើបរសិ្ថទ ន និង សងគមដាំបូង 
នដើមផ៊ីរបនមើនមើលផលប េះពាល់ដផបក្បរសិ្ថទ ន និង សងគម ដដលនក្ើតនចញព៊ីគនរមាង និង សក្មមភាព
អភិវឌណន៍នផសងៗ នោយរ ាំពឹងថ្ននឹងមានផលប េះពាល់តិចបាំផុត ដដលអាចមានវធិានការ កាត់បនទយផល
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។  
 



ដផនការរគប់រគង: ដផនការរគប់រគង គឺ ជាឧបក្រណ៍សរមាប់នរបើជាឯក្ស្ថរនោលក្បុងការ រគប់រគង ជា
ពិនសស បញ្ញហ គនរមាង និង ជាយនឋការសរមាប់នោេះស្ស្ថយនៅនឹងសាំនួរ នេតុអវ៊ី ជាអវ៊ី ោ ងនម ច 
នរណា ប ុនាម ន និង នពលណា សរមាប់បញ្ញហ ទាំងននាេះ ។ 
 
របព័ននរគប់រគង (Management System): រក្បខណឍ ននដាំនណើ រការ និងន៊ីតិវធិ៊ីនានា ដដលរតវូបាននរបើ
របាស់ក្បុងការធានាឱ្យបានថ្ន អងគការណា១អាចបាំនពញកិ្ចចការទាំងអស់ ដដលចាាំបាច់តរមូវឱ្យនធវើ នដើមផ៊ី
សនរមចបាននូវវតទុបាំណងទាំងឡាយរបស់ខលួន។ 
 
ការកាត់បនទយ (Offset): ការអភិរក្សដដលអាចវាស់ដវងបាន នក្ើតព៊ីសក្មមភាពនដើមផ៊ីបនងកើតនអាយមាន 
សាំណងជាំងឺចិតឋនលើផលប េះពាល់នលើជ៊ីវចាំរេុះ ដដលនក្ើតនចញព៊ីគនរមាងអភិវឌណន៍ និង    យនឋការសមរមយ 
សរមាប់នជៀសវាង កាត់បនទយ និង ការស្ថឋ រនទផើងវញិ ។ ជាទូនៅ វាមិនសទិតនៅក្បុងទ៊ីតាាំងរបស់គនរមាង
នទ ។ 
 
មាច ស់គនរមាង: មាច ស់គនរមាង គឺជាមាច ស់គនរមាង ឬ អបក្អភិវឌណន៍គនរមាង ដដលសាំនៅនលើរបូវនឋ បុគគល
ទាំងទាយ ន៊ីតិបុគគល ឬ ស្ថទ ប័ន ដដលបានទទួលការអនុញ្ញដ តនធវើការសិក្ាស្ស្ថវរជាវ ក្ស្ថង និង អនុ
វតឋគនរមាង ។ មាច ស់គនរមាង អាចមក្ព៊ីស្ថទ ប័នឯក្ជន ស្ថទ ប័នរដឌ ឬ ស្ថទ ប័នទទួលបនធុក្ អភិវឌណន៍ ។ 
 
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ មានន័យថ្ន ជាការពិនរោេះនោបល់ និង ការចូល
រមួពិភាក្ាក្បុងដាំនណើ រការ ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ការផ្ទល ស់បឋូរគាំនិត និង មតិនោបល់ ការ
ទទួលយក្ព័តមានព៊ីរគប់ភាគ៊ីដដលនឹងទទួលរងផលប េះពាល់ផ្ទធ ល់ និង របនោល ព៊ីគនរមាងអភិវឌណន៍ 
និង ដាំនណាេះស្ស្ថយបញ្ញហ  ដដលរាប់ចាប់តាាំងព៊ីក្ាំទផុងនពលតាក់្ដតងដផនការ ការអនុវតឋ និង ការជួស
ជុលដផបក្បរសិ្ថទ ន និង ការស្ថឋ រនទផើងវញិ មុននពលបញ្ច ប់គនរមាង ។ 
 
ការស្ថឋ រជាថម៊ី (Refurbishment): ស្ថទ នភាពននការស្ថឋ រនៅកាន់ស្ថទ នភាពលារបស់វាកាលព៊ីមុន។  
 
គនរមាងដផនការផ្ទល ស់ទ៊ីលាំនៅថម៊ី (Resettlement Action Plan): ជាឯក្ស្ថរ ឬ បណឋុាំ ឯក្ស្ថរ ដដលនធវើនទផើង
ជាពិនសស នដើមផ៊ីក្ាំនត់សក្មមភាព ដដលនឹងយក្មក្នរបើនដើមផ៊ីជាដាំនណាេះស្ស្ថយបញ្ញហ  (ដផនការទាំង
ននេះ នឹង ក្ាំនត់នោយនសចក្ឋ៊ីដណនាាំសឋ៊ីព៊ី សាំណងជាំងឺ ចិតឋ និង ដាំនណាេះស្ស្ថយ សរមាប់របជាជនដដល
រង ផលប េះពាល់នោយស្ថរគនរមាងអភិវឌណន៍)។ ដផនការននេះ រតូវបញ្ជូ លអតឋសញ្ញដ ណរបស់អបក្ដដល 
រតូវបានទទួលការនោេះស្ស្ថយ ការសិក្ាព៊ីសងគម-នសដឌកិ្ចច សរមាប់អបក្ដដលទទួលការនោេះស្ស្ថយ 
វធិានការដដលនឹងយក្មក្អនុវតឋ ដដលជាដផបក្មួយននដាំនណើ រការនោេះស្ស្ថយ នោយរាប់ទាំងជាំនួយ 
នានា ក្បុងការនោេះស្ស្ថយបញ្ញហ  និង ការោាំរទដផបក្ជ៊ីវភាព រពមទាំងយនឋការដផបក្ចាប់ និង សាំណងជាំងឺ
ចិតឋ តួនាទ៊ី និង ការទទួលខុសរតវូរបស់ ស្ថទ ប័ន ការរគប់រគងថវកិា និង េរញិ្ដវតទុ នពលនវោ ក្មមវតទុ 
និង រក្រមនោលនៅ យនឋការដក្ដរបទុក្ខរពួយ ការតាមោនរបាយការណ៍ និង ការពិនិតយ និង ការយល់
ដឹងព៊ីការពិនរោេះនោបល់ ការចូលរមួ និង ការផ្ទល ស់បឋូរព័ត៌មាន ។ 
 



ការនរជើសនរ ើសនរោង: ការនរជើសនរ ើសគនរមាង មានន័យថ្ន ជាការក្ាំនត់របនភទគនរមាងនសបើសុាំ នដើមផ៊ីពិនិតយ
នមើលថ្ននតើ គនរមាងននាេះចាាំបាច់នអាយនធវើការវាយតនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬ ការនធវើការវាយ
តនមលនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។ 
 
ការវាយតនមលនេតុប េះពាល់សងគម: គឺជាដាំនណើ រការននការសិក្ា និង របនមើនមើលព៊ី ផលប េះពាល់វជិជមាន 
និង អវជិជមាន នលើដផបក្សងគមនសដឌកិ្ចចននសងគមព៊ីគនរមាង និង សក្មមភាព អភិវឌណន៍ដដលក្ាំនត់ព៊ីវធិាន
ការសមរមយនដើមផ៊ីទប់ស្ថក ត់ កាត់បនទយ និង ផឋល់ជាំងឺចិតឋ ដល់បុគគលដដល ទទួលរងការប េះពាល់ព៊ី
គនរមាង ដដលអាចជាផលប េះពាល់នលើជ៊ីវតិ ជ៊ីវភាព សុខុមាលភាព និង សុខភាព ។ 
 
ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទឌស្ថស្រសឋ: ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទឌស្ថស្រសឋ សាំនៅនលើលាំោប់ រទឹសឋ៊ីននការ
វិាភាគ និង ការចូលរមួ ដដលមាននោលបាំណង នដើមផ៊ីរមួបញ្ជូ លការពិនិតយពិច័យ ដផបក្បរសិ្ថទ ន នៅក្បុង
នោលននោបាយ ដផនការ និង ក្មមវធិ៊ីនផសងៗ និង ការវាយតនមល ការពិនិតយពិច័យ ទាំនាក់្ទាំនងរវាង 
នសដឌកិ្ចច និង សងគម ។  
 
កិ្ចចរពមនរពៀងឆលងដដន: ជាកិ្ចចរពមនរពៀង ដដលបនងកើតនទផើងនោយរដឌរត៊ីភាគ៊ី សឋ៊ីព៊ី រនបៀបននការដចក្
រ ាំដលក្ធនធាន ដដលនឹងនរបើរបាស់នោយភាគ៊ីដដលពាក់្ព័នឌ នេើយនឹងដាំនណើ រការ ដដលរតូវនធវើរបតិបតឋិ
តាម នដើមផ៊ីរក្ាខលឹមស្ថរននការរពមនរពៀងននេះ ។ 
 
 
 
 
 
 
 


