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ក្រមបរសិ្ថា នននក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 
 

សេចរដកី្ាងស ើរទី២១ - នងៃទី០១ ខែឧេភា ឆ្ន ាំ២៨ ខែមីនា មនីា
២០១៦ 

គនាីទ ី១ – បទបបញ្ញត្តទិូសៅ 

ជាំររូទ ី១ – សោ បាំណង 

 

មាក្ា ១៖ សោ សៅ 
 

ក្រមបរសិ្ថា នននេះមាននោលនៅ រនុងការនលើររមពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបនោយចើរភាព ននក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា តាមរយៈការការពារបរសិ្ថា ន នងិការនក្បើក្ាស់ក្បរបនោយចើរភាពននធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាក្ា ២៖ សោ បាំណង 
 

ក្រមបរសិ្ថា នមាននោលបំណង ដូចខាងនក្កាម ៖  
 
(រ) អភរិរសជើវៈចក្មរេះ ក្បព័នធនអរូឡូសុើ និងនសវាក្បព័នធនអរូឡូសុើ ននក្ពេះរាជាណាចក្រ

រមពុជា ។ 
  
(ខ) ការពារបរសិ្ថា នពើភាពអនតរាយ និងការខូចខាត និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ

ក្បរបនោយចើរភាព ក្សបតាមមាក្តា ៩ ននរដឋធមមនុញ្ញននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
។ 

Commented [M1]: នោបល់របស់ karina watkins 
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(រ) ថែររា និងនលើររមពស់វបបធម៌ជាតិ ថែររាក្ាស្ថទបុរាណ និងវតាុសិលបៈបុរាណ 
និងស្ថា រនឡើងវញិនូវរមនើយោឋ នក្បវតតិស្ថស្តសត ក្សបតាមមាក្តា ៦៩ ននរដឋធមមនុញ្ញ
ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

(ឃ) ធានាសុខភាពរបស់ក្បជាពលរដឋក្សបតាមមាក្តា ៧២ ននរដឋធមមនុញ្ញននក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា ។ 
 

(ង) ការពារសិទធិបុរគល និងសិទធិសមូហភាព ននជនជាតនិដើមភារតចិ ដូចមានរំណត់
នៅរនុងអនុក្រឹតយនលខ ៨៣ អនរ.បរ នងិ ស.ជ.ណ នលខ ស.រ ៦៥៣ ។ 

(ចឃ)  (a) ធានាថា នោលបំណងនានាននរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការអភវិឌ្ឍន៍ក្បរបនោយចើរ
ភាព ក្តវូានោរ់បញ្ចូ លោ៉ា ងនពញនលញនៅរនុងថែនការនសដឋរិចចថាន រ់ជាតិ និង
ថាន រ់តំបន់ និងនៅរនុងថែនការ និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  

(ឆង) (b) អនុវតតថែនការសរមមភាព និងយុទធស្ថស្តសតបរសិ្ថា នជាតិ ។   

(ជច) (c) នលើររមពស់វធិើស្ថស្តសតសហក្បតបិតិតការ ចនំពាេះរិចចការពារ នងិការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
ថដលមានការចូលរមួពើសំណារ់រោឋ ភិាល សហរមន៍ អនរកាន់កាប់ដើ ជនជាតិ
នដើមភារតិច នងិធុរៈរចិច ។  

(ឈឆ) (d) ជួយដល់ការអនុវតតនូវការទទលួខុសក្តវូថែនរបរសិ្ថា នជាលរខណៈអនតរជាតិរបស់
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

(ញជ) (e) អនុវតតនោលការណ៍សំខាន់ៗននចាប់ និងនោលននោាយបរសិ្ថា ន ដូចមានថចង
នៅរនុងជំពូរទើ២ ។  

 
មាក្ា ៣៖ វិស្ថ ភារ 

 

ក្រមននេះបញ្ញតតិអំពើ សរមមភាពការពារបរសិ្ថា ន នោលននោាយ វធិានការ និងធនធាន សក្មាប់
រិចចការពារបរសិ្ថា ន ក្ពមទងំសិទធិ និងកាតពវរិចចរបស់អងគការ សហរមន៍ ក្ររមក្រួស្ថរ នងិបុរគលទងំឡាយ 
ថដលទរ់ទងនងឹរិចចការពារបរសិ្ថា ន ។  

 

ស្ថា ប័នខែ ក្តូ្វអនុវត្ត 
 

ក្រមបរសិ្ថា នននេះអនុវតតចនំពាេះ ស្ថា ប័នរដឋ អងគការ ក្ររមក្រសួ្ថរ និងបុរគលក្រប់រូប និងពលរដឋរមពុជា
ថដលរស់នៅបរនទស និងអងគការបរនទស និងបុរគលនានា ថដលមានក្បតិបតតិការនៅរនុងថដនដើននក្ពេះរាជា

Commented [M2]: នោបល់របស់ Sao Sotheary, CI 
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ណាចក្ររមពុជា ។ នៅរនុងររណើ ថដលសនធិសញ្ញញ អនារជាតិ ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជារដឋសមាជិរ 
មានថចងអពំើបទបបញ្ញតតិថដលខុសពើបទបបញ្ញតតថិដលមាននៅរនុងក្រម បទបបញ្ញតតិថដលមានថចងនៅរនុងសនធិ
សញ្ញញ អនតរជាតនិនាេះ ក្តវូមានឧតតមានុភាពជាង ។  

 
មាក្ា ៤៖ និយមន័យ/េនាា នុក្រម 
 

វារយស័ពទ ថដលនក្បើក្ាស់នៅរនុងក្រមបរសិ្ថា ននេះ មានដូចខាងនក្កាម៖  
 
(មាក្តាននេះក្តូវមាននិយមន័យននវារយស័ពទសំខាន់ៗ ថដលនក្បើនៅរនុ ងក្រមននេះ ដូចជា “ការអភិវឌ្ឍ

ន៍ក្បរបនោយចើរភាព” “សតងោ់របរសិ្ថា ន” “ការអនុវតតលអបែុំត” ជានដើម) 
 
(និយមន័យទងំអស់នឹងក្តវូថែអរនលើនិយមន័យថដលមានក្ស្ថប់នៅរនុ ងអតាបទចាប់ននរមពុជា 

រនុ ងររណើ ថដលអាចនក្បើក្ាស់ាន ក្ពមទងំការនក្បើក្ាស់វារយស័ពទសំខាន់ៗ ពារ់ព័នធជាអនតរជាតិ)  
 
និយមន័យននវារយស័ពទបនចចរនទស ក្តវូរំណត់នៅរនុងថែនរសនាទ នុក្រមននក្រមននេះ ។ 

ជាំររូទ ី២ – សោ ការណ៍ 

ក្រមបរសិ្ថា នននេះ ពឹងថែអរនៅនលើ និងររួថតក្តវូានអនុវតត នងិបរក្ស្ថយ ឱ្យក្សបនៅតាមនោល
ការណ៍ជាមូលោឋ នក្រឹេះននចាប់ និងនោលននោាយបរសិ្ថា ន ដូចខាងនក្កាម ៖    

មាក្ា ៥៖ នោលការណ៍ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

នោលការណ៍ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នពាលរ ឺបុរគលទងំឡាយណា ថដលអាចទទលួរងនូវ
ែលប៉ាេះពាល់នោយស្ថរការសនក្មចចិតតណាមួយ ក្តវូមានសិទធែិាល់នូវ ការចូលរមួមតិនោបល់ដ៏មានអតា
ន័យ ទន់នពលនវលា  នងិក្បរបនោយការយល់ដឹងបនាទ ប់ពើទទួលានព័ត៌មាន  មុននពលថដលការសនក្មច
ចិតតននាេះក្តូវាននធវើនឡើង ។ ពរួនររ៏អាចមានឥទធិពលរនុងដំនណើ រការននការសនក្មចចិតតននាេះ នៅរនុងលរខ
ណៈក្បរបនោយការចូលរមួ តមាា ភាព និងរណននយយភាពែងថដរ ។ ការនធវើការសនក្មចចតិតក្បរបនោយ
ការចូលរមួនលើររមពស់សមាភាពរបស់រាជរោឋ ភិាលរនុងការនឆាើយតបចំនពាេះរតើារមភ នងិតក្មូវការរបស់ស្ថ
ធារណៈជន នដើមបើពក្ងឹងនូវការមូលមតិោន  និងនធវើឱ្យក្បនសើរនឡើងចនំពាេះការទទួលយរនូវ និងការនោរព
តាម នសចរតើសនក្មចថែនរបរសិ្ថា ន នោយស្ថរក្បជាពលរដឋយល់ថាខាួនមានភាពជាមាច ស់នលើការសនក្មចចិតត
ទងំននេះ ។  
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មាក្ា ៦៖ នោលការណ៍ននការទទលួានព័ត៌មាន 

នោលការណ៍ននការទទួលានព័ត៌មាន នពាលរឺ រូបវន័តបុរគល នើតិបុរគល និងសងគមសុើវលិ ក្តវូមាន
សិទធិសមរមយរនុងការទទួលានព័ត៌មានទរ់ទងនឹងបរសិ្ថា ន និងការអភវិឌ្ឍ ថដលព័ត៌មានទងំននាេះក្តវូាន
ក្រប់ក្រងនោយអាជាញាធ ធរស្ថធារណៈ ជាអាទ៍ ព័ត៌មានអំពើសមាភ រៈ និងសរមមភាពនក្ោេះថាន រ់នៅរនុងសហរម
ន៍របស់ពួរនរ ។ រាល់ព័ត៌មានសាើពើការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តវូនធវើឲ្យមានការដងឹឮ និងនក្បើក្ាស់ាន
ោ៉ា ងទូលំទូលាយនៅដល់ស្ថធារណៈជន នៅរនុងលរខណៈមួយថដលបនងកើតឱ្កាសជាអតិបរមា សក្មាប់
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នៅរនុងការសនក្មចចិតត ថដលប៉ាេះពាល់ដល់សងគម និងបរសិ្ថា ន ។  

មាក្ា ៧៖ នោលការណ៍ននការទទលួានដនំណាេះក្ស្ថយក្បរបនោយក្បសិទធភាព 

នោលការណ៍ននការទទួលានដំនណាេះក្ស្ថយក្បរបនោយក្បសិទធភាព នពាលរឺ ក្បជាពលរដឋ អងគ
ការ និងអងគភាពក្សបចាប់ ក្តូវមានសិទធិទទួលាននូវមនធោាយសមរមយ នទេះបើ ថែនររដឋាលរាើ ឬថែនរ
តុលាការរាើ និងទទួលាននូវដំនណាេះក្ស្ថយថដលសមរមយ និងក្បរបនោយក្បសិទធភាព នដើមបើសនក្មចាន
នូវការនោេះក្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន ។ នើតវិធិើ និងដនំណាេះក្ស្ថយ ក្បរបនោយក្បសិទធភាព និងក្បសិទធែល ររួ
ថតមានអតាិភាព នដើមបើពក្ងងឹសិទធិនានាទរ់ទងនឹងនើតវិធិើ និងនដើមបើោរ់ទណឌ រមមដល់ជនទងំឡាយណា 
ថដលក្តូវទទួលខុសក្តូវចនំពាេះការបងកឱ្យមានការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ។ 

មាក្ា ៨៖ នោលការណ៍អនរបពុំលក្តវូទទលួខុសក្តូវនលើតនមាននការបំពុល 

នោលការណ៍អនរបំពុលក្តវូទទួលខុសក្តូវនលើតនមាននការបំពុល នពាលរឺ បុរគលទងំអស់ ថដលរមួ
មាន នើតិបុរគលឯរជន នងិនើតិបុរគលស្ថធារណៈ ថដលានបងកឱ្យមាន នក្ោេះថាន រ់ ឬការបំពុលបរសិ្ថា ន ជា
អាទ៍ ការបំពុលនោយសំនឡង រញ័ំរ រាិន ថែសង ការបងហូរសំណល់រាវ ឬការបនញ្ចញនោលនូវសំណល់ក្រប់
ក្បនភទ ឬការបងកឱ្យមានការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ក្តវូទទួលបនទុររនុងការបង់នែាចណំាយនៅនលើការជួស
ជុលការខូចខាត ក្ពមទងំ ការទប់ស្ថក ត់ ការបនញ្ច ៀស និងការកាត់បនាយនូវការខូចខាតននាេះ ។  

មាក្ា ៩៖ នោលការណ៍ក្បរងក្បយត័នជាមុន 

នោលការណ៍ក្បរងក្បយត័នជាមុន នពាលរឺ រនុងស្ថា នភាពថដលបរសិ្ថា នអាចក្បឈមនឹងការរក្មាម
រំថហងននការខូចខាតោ៉ា ងធងន់ធងរ ថដលមិនអាចជួសជុលឱ្យដូចនដើមវញិាន ននាេះ ភាពក្សពិចក្សពិល 
និងរងវេះខាតនូវភាពក្ារដក្បជានពញនលញថែនរវទិោស្ថស្តសត មិនក្តូវយរមរនក្បើក្ាស់ជាមូលនហតុ រនុង 
ការបដនិសធនូវអតាិភាពននហានិភ័យចំនពាេះការពនោការោត់វធិានការថដលមានក្បសិទធិភាព នដើមបើទប់ស្ថា ត់
នូវការនធវើឱ្យខូចខាតដល់រុណភាពបរសិ្ថា ន និងធនធានជើវៈចក្មរេះ ាននឡើយ ។  

មាក្ា ១០៖ នោលការណ៍ននការទប់ស្ថក ត់ 

Commented [M3]: ក្តូវានផ្លា ស់បាូរនដើមបើថរតក្មូវនិយម
ន័យនន នោលការណ៍ក្បរងក្បយត័នជាមុន 
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នោលការណ៍ននការទប់ស្ថក ត់ នពាលរឺ ែលប៉ាេះពាល់អវជិជមានដល់បរសិ្ថា ន រួរថតក្តូវានបញ្ឈប់ 
មុននពលថដលវានរើតមាននឡើង ។ រនុងការអនុវតានោលការណ៍ននេះ នររួរថតោត់វធិានការតាងំពើដំណារ់
កាលដំបូង នដើមបើកាត់បនាយ ឬទប់ស្ថក ត់ ការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ជាជាងរង់ោឱំ្យមានែលប៉ាេះពាល់ថដល
មិនអាចជួសជុលាននរើតនឡើង ។  នោលការណ៍ននការទប់ស្ថក ត់ រថឺែអរនលើរំនិតថដលថា “ការទប់ស្ថក ត់នូវ
ការខូចខាត  រកឺ្បនសើរជាជាង ការោត់វធិានការរនុងការស្ថា របរសិ្ថា ននឡើងវញិ បនាទ ប់ពើការខូចខាតាននរើត
នឡើងនហើយ“ ។ 

មាក្ា ១១៖ នោលការណ៍សមធម៌រវាងជនំាន់បចចុបបនន នងិអនារត 

នោលការណ៍សមធម៌រវាងជនំាន់បចចុបបនន និងអនារត នពាលរឺ សិទធិរនុងការនធវើការអភវិឌ្ឍ រមួ
បញ្ចូ ល ការសនក្មចចិតតនានា ថដលប៉ាេះពាល់ដល់ធនធានធមមជាតិ និងនសវារមមក្បព័នធនអរូឡូសុើ ក្តូវថតអនុ-
វតតឱ្យាន នដើមបើបនំពញតក្មូវការននការអភវិឌ្ឍ រ៏ដូចជាតក្មូវការសងគម និងបរសិ្ថា ន របស់មនុសស ទងំរនុង
ជំនាន់បចចុបបនន និងអនារត ក្បរបនោយលរខណៈសមធម៌ ។ 

មាក្ា ១២៖ នោលការណ៍ននការទទលួខុសក្តវូថែនរបរសិ្ថា ន 
 

ការទទលួខុសក្តវូរនុងការសងសំណង ចំនពាេះការនធវើឱ្យខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន អនុវតតចនំពាេះការខូច
ខាតបរសិ្ថា ន និងការរក្មាមរថំហងននការខូចខាតថដលអាចនរើតនឡើង ថដលបណាា លមរពើសរមមភាព
អភវិឌ្ឍន៍ នៅរនុងររណើ ថដលនរអាចបនងកើតាននូវទំនារ់ទំនងរវាងការខូចខាត និងសរមមភាពននាេះ ។ ការ
ទទួលខុសក្តវូ រួរថតរមួបញ្ចូលនូវ តនមាននការស្ថា រនឡើងវញិនូវក្បព័នធនអរូឡូសុើ ឬធនធាន ឬននការោរ់
ជំនួសមរវញិនូវធនធានថដលរងការខូចខាត តនមាននការវាយតនមាការខូចខាត និងការាត់បង់បែមថដល
រង់ោនូំវការស្ថា រនឡើងវញិ ឬការោរ់ជំនួសវញិ ។ ការទទលួខុសក្តូវ អាចជាការទទទលួខុសក្តូវលរខណៈ
តឹងរុងឹ នោយមិនោាំច់ក្តូវការនូវភសាុតាងននរំហុស  នហើយវាអាចជាការទទួលខុសក្តវូនក្ចើនដង ឬមាន
លរខណៈរមួោន  ។ 

មាក្ា ១៣៖ នោលការណ៍ននការនធវើការសនក្មចចតិតនោយថែអរនលើភសតុតាង  
 

ការនធវើការសនក្មចចិតតនលើនោលការណ៍បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ររួថតមានភាពនបើរចំហ និង
យរភសតុតាងជាមូលោឋ ន នោយនក្បើក្ាស់ព័ត៌មានដ៏ក្បនសើរបំែុតថដលអាចថសវងររាន ។ ព័ត៌មានទងំ
ននាេះអាចមានលរខណៈវទិោស្ថស្តសត  ឬបនចចរនទស និងអាចជាទិននន័យថដលក្បមូលានមរពើសហរមន៍ 
និងចនំណេះដឹងរបស់ជនជាតិនដើមមាច ស់ក្សររែងថដរ ។  

XXX Commented [M4]: សូមរត់សមាគ ល់មតិនោបល់របស់
នលារ Raphaele Deau រនុងការបញ្ចូ ល នោលការណ៍ អនរ
នក្បើក្ាស់ក្តូវបង់នែាចំណាយ និងនោលការណ៍ FPIC 
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មាក្ា ១៤៖ នោលការណ៍ “សមភាពនយនឌ័្រសក្មាប់ការសនក្មចចតិតថែនរធនធានធមមជាត”ិ 

នោលការណ៍ននេះនលើររមពស់ការចូលរមួរបស់ស្តសាើនៅរនុងការនធវើការសនក្មចចតិតអំពើបរសិ្ថា ន នៅ
ក្រប់រក្មិតទងំអស់ ។ ការវាយតនមាអំពើែលប៉ាេះពាល់សក្មាប់រនក្មាងអភវិឌ្ឍន៍ និងនោលននោាយបរ-ិ
ស្ថា នពារ់ព័នធ ក្តវូរមួបញ្ចូលនូវយនាការនានា នដើមបើវាយតនមាក្បរបនោយក្បសិទធភាពនូវែលប៉ាេះពាល់នលើ 
ស្តសតើ ។ រាើារមភ និងទសសនៈសាើពើនយនឌ័្រ នឹងក្តវូោរ់បញ្ចូលនៅរនុងនោលននោាយ និងរមមវធិើសក្មាប់
ការអភវិឌ្ឍក្បរបនោយចើរភាព និងនៅរនុងការអនុវតតននក្រមននេះ ។ 

ជាំររូទ ី៣ – ភាររចិចទសូៅរនងុការបសញ្ច ៀេនវូការែចូខាត្បរសិ្ថា ន 

មាក្ា #:  

បុរគលក្រប់រូបមនិក្តូវអនុវតតសរមមភាពណាមួយថដលបងក ឬថដលអាចបងកនូវ ការខូចខាតបរសិ្ថា ន
ាននឡើយ នលើរថលងថតបុរគលននាេះោត់វធិានការទងំអស់ថដលសមនហតុែល និងថដលអាចអនុវតតាន 
នដើមបើទប់ស្ថក ត់ ឬកាត់បនាយជាអបបបរមានូវការខូចខាតននាេះ- (កាតពវរិចចទូនៅថែនរបរសិ្ថា ន) ។   

ជាំររូទ ី៤ – រចិចក្រមសក្រៀងអនតរជាត្េិដរីបីរសិ្ថា ន 
 

 ជពូំរននេះនឹងពនយល់អំពើរនបៀបថដលក្រមបរសិ្ថា នក្តវូអនុវតត នហើយថដលក្តវូថែអរនៅនលើរិចច
ក្ពមនក្ពៀងអនតរជាតិ និងរិចចក្ពមនក្ពៀងតបំន់ ថដលមានក្ស្ថប់ ។ 

 ជពូំរននេះនឹងនោេះក្ស្ថយែងថដរ អំពើរិចចក្ពមនក្ពៀង និងសនធិសញ្ញញ  រនុ ងនពលអនារត ក្ពម
ទងំរនបៀបថដលរិចចក្ពមនក្ពៀងទងំននេះក្តូវោរ់បញ្ចូ លនៅរនុ ងការទទួលខុសក្តវូថែនរបរសិ្ថា ន
ននក្រសួងពារ់ព័នធ ។  

គនាីទ ី២ – ការសរៀបចាំនវូស្ថា បនមានេមត្ារចិច/បញ្ហា េមត្ារិចច 
 
 

 

 

 

 រនាើននេះនឹងបនងកើតនូវនោលបំណងននរិចចសហការអនតរក្រសួង និងតក្មវូការសក្មាប់ការ
ពិនក្ោេះនោបល់ និងការពិភារា រវាងក្រសួងពារ់ព័នធ នដើមបើឈាននៅសនក្មចាននូវនោល
បំណងទងំឡាយននក្រមននេះ ។ ការនរៀបចំសមតារិចច នឹងក្តតួពិនិតយអំពើ តនួាទើ ភាររិចច និង
មនធោាយននរិចចសហក្បតិបតតិការ ននក្រសួងស្ថា ប័នមួយចំនួន ដូចខាងនក្កាម ៖  
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o ក្រសួងបរសិ្ថា ន 
o ក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បមា៉ា ញ់ និងននស្ថទ 
o ក្រសួងថរ ៉ា និងថាមពល 
o ក្រសួងធនធានទឹរ និងឧតតុ និយម 
o ក្រសួងនរៀបចថំដនដើ នរររូបនើយរមម និងសំណង ់
o ក្រសួងនសដខរិចច និងហិរញ្ញវតាុ  
o ក្រសួងវបបធម៌ 
o ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា 

ជាំររូទ ី# – ទាំនារទ់ាំនងខែ ារ់រន័ធខននរបរសិ្ថា នរវាងក្រេងួបរសិ្ថា ន នងិ
ក្រេងួរេរិមម រកុាា ក្បមា៉ា ញ ់នងិសនស្ថទ 

ជាំររូទ ី# – ទាំនារទ់ាំនងខែ ារ់រន័ធខននរបរសិ្ថា នរវាងក្រេងួបរសិ្ថា ន នងិ
ក្រេងួខរ ៉ា នងិថាមរ  

ជាំររូទ ី # – ទាំនារទ់ាំនងខែ ារ់រន័ធខននរបរសិ្ថា នរវាងក្រេងួបរសិ្ថា ន នងិ
ក្រេងួធនធានទរឹ នងិឧត្តនុយិម 

ជាំររូទ ី# – ទាំនារទ់ាំនងខែ ារ់រន័ធខននរបរសិ្ថា នរវាងក្រេងួបរសិ្ថា ន នងិ
ក្រេងួសរៀបចាំខែនែី នគររបូនីយរមម នងិេាំណង ់

ជាំររូទ ី# – ការបញ្ហា រអ់ាំរតី្ួនាទ ីនងិការទទ ួែេុក្ត្វូរបេក់្រុមក្បរឹាជាត្ិ
អភវិឌ្ឍសោយចីរភារ 

ជាំររូទ ី# – ការបញ្ហា រអ់ាំរតី្ួនាទ ីនងិការទទ ួែេុក្ត្វូរបេរ់មមវធិជីាត្ិ
េក្មាប់ការអភវិឌ្ឍាមខបបក្បជាធបិសត្យយសៅថាន រ់សក្កាមជាត្ិ 

ជាំររូទ ី# – ត្ួនាទីរបេអ់ាជាា ធរនានា ជាអាទិ៍ អាជាា ធរអបសរា អាជាា ក្រះវិហារ 
អាជាា ធរបងឹទសនេស្ថប នងិគណៈរមមជាត្ិទសនេសមគងគ 
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ជាំររូទ ី# – បសងកើត្យនតការរនងុការស ើររមពេគ់ណៈរមមការអនដរនាយរោា ន 

ជាំររូទ ី# – បសងកើត្នវូគណៈរមមការសធវើខននទ ីនងិខននការជាត្េិដរីីក្បរន័ធសអ
រឡូេូុ ី

 

គនាីទ ី៣ – ការច ូរមួជាស្ថធារណៈ និងការទទ ួបានរ័ត្៌មានបរ-ិ
ស្ថា ន 

 
 
 

 

 

ជាំររូទ ី# – ការរិសក្ោះសោប ជ់ាស្ថធារណៈ ជា រាែណឌ ត្ក្មវូជាម ូោា ន
េក្មាប់ការេសក្មចចតិ្តខននរបរសិ្ថា ន 

មាក្ា # 
 

គោលបំណងចម្បងនៃការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ គឺគ ើម្បីធានាថា អ្នកដ លទទួលរងផល
ប ៉ះពាល់ ៃិងភាគីពាក់ព័ៃធ ៖ 

-បាៃទទួល ំណឹងគ្គប់គ្រងុគគ្ជាយអំ្ពីគគគ្ោង  
-ោៃឱកាសចូលរមួ្កនុងកិចចពិភាកា ៃិងកិចច ំគណើ រការនៃការគ វ្ើគសចកតីសគគ្ម្ច

ពាក់ព័ៃធៃឹងគគគ្ោង ៃិង 
-ោៃឱកាសចូលរមួ្កនុងការអ្គងេតតាម្ដាៃគគគ្ោង  

ោច ស់គគគ្ោងដ លគ្តវូគ វ្ើការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ គ្តូវដាក់បញ្ចូ លការចូល
រមួ្ ៃិងការពិគគ្ោ៉ះគោបល់ជាសាធារណៈ ពីរ ឋបាលមូ្លដាឋ ៃ សងគម្សីុវលិ តំណាងសេគម្ៃ៍ 
គ្បជាពលរ ឋដ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់គដាយសារគគគ្ោង ៃិងអ្នកពាក់ព័ៃធ នទគទៀត គៅកនុង
កិចច ំគណើ រការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ គៅ ំណាក់កាលគរៀបចំដផៃការគគគ្ោង គ ើម្បី៖ 

-កំណត់ដផនកដ លោៃសារៈសំខាៃ់ដផនកបរសិាា ៃ គស ឋកិចច សងគម្ ៃិងវបប្ម៌្  

 រនាើននេះនឹងបញ្ញជ រ់ និងថចងលមអិតអពំើលរខខណឌ តក្មូវនានាសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និង
ការទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ។ នោលបំណងននរនាើននេះ រឺែាល់នូវវធិើស្ថស្តសតថដលមានលរខណៈ
សុើសង្វវ រ់ោន  រនុ ងចនំណាមបណាា ក្រសួងទងំអស់ នហើយថដលទរ់ទងនៅនឹងនសចរាើសនក្មច
នែសងៗ ថដលក្តវូាននធវើនឡើងនៅនក្កាមក្រមបរសិ្ថា ន ។ 

 

Commented [M5]: សូមពិោរណាអំពើរនាើពើរនែសងោន  ។ រ
នាើ១ សាើពើ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ មួយនទៀតសាើពើ ការ
ទទួលានព័ត៌មាន នោងតាមនោបល់ក្ររម ៧ (សិកាខ
ស្ថលានែងទើ៦ ថខនមស្ថ) 

Commented [M6]: មាក្តាខាងនក្កាមននេះ យរមរពើ 
នសចរាើក្ពាងចាប់សាើពើ EIA នហើយនឹងក្តូវថរសក្មួល នដើមបើ
ពក្ងើរវសិ្ថលភាពឱ្យនលើសពើ EIA រឺពើស្ថា នភាពរនក្មាង
ជារ់លារ់ នៅក្រប់ស្ថា នភាពទងំអស់ ថដលការចូលរមួជា
ស្ថធារណៈ និងការទទួលានព័ត៌មាន មានភាពពារ់ព័នធោន  
មានភាពសុើសង្វវ រ់ោន ជាមួយក្របខណឌ ទូនៅននក្រមននេះ ។  



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

First Draft | 12-May-166-May-163-May-16  Page 9 of 80 

-គ្បមូ្លម្តិគោបល់ពីភាគីពាក់ព័ៃធ ៃិងដាក់បញ្ចូ លម្តិគោបល់ទំងគនា៉ះ គៅ
កនុងកិចច ំគណើ រការនៃការគ្វើគសចកតីសគគ្ម្ច ។ 

-ពិៃិតយគគគ្ោងគសនើសំុ ៃិងពៃយល់ពីផលប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ គស ឋកិចច សងគម្ ៃិង
វបប្ម៌្ 

-ពិចារណារគគ្ម្ើស នទគទៀត ៃិងវធិាៃការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់នានា ។  
ៃីតិវ ិ្ ីនៃការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ គៅកនុង ំណាក់កាលសិកាពិគគ្ោ៉ះគោបល់ ការ

ពិៃិតយរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ៃិងការអ្គងេតតាម្ដាៃគគគ្ោង គ្តូវកំណត់
គដាយគ្បកាសរបស់គ្កសួងបរសិាា ៃ ។  
 
មាក្ា #  

របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញគលញគ្តូវ៖ 
-កត់គ្តាទុកៃូវគោបល់របស់សាធារណរៃដ លបាៃចូលរួម្ គៅកនុង ំណាក់

កាលគរៀបចំដផៃការ ៃិង ំណាក់កាលអ្ៃុវតតគលើការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ។ 
-គដោ តគលើបញ្ហា នានា ដ លគលើកគ ើងគដាយស្ដសោី ៃិងបណាោ រៃដ លអាចទទួល

រងគគ្ោ៉ះខាៃ ំងបំផុត ពីផលប ៉ះពាល់ដ លអាចគកើតោៃពីគគគ្ោងដ លបាៃគសនើគ ើង ។ 
-ដាក់បញ្ចូ លៃូវគសចកតីលំអិ្ត អំ្ពីផលប ៉ះពាល់របស់គគគ្ោង ល់សាធារណ

រៃ ៃិងការទទួលយក ឬប ិគស្សំគណើ របស់សាធារណរៃ ។  
-ផតល់គេតុផលនៃការប ិគស្ឲ្យបាៃចាស់លាស់ គៅកនុងករណីដ លោច ស់

គគគ្ោងប ិគស្សំគណើ របស់សាធារណរៃ ។  
 
មាក្ា # 
 
 គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តូវធានាថា របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ៃិង
គពញគលញ ៃិងឯកសារពាក់ព័ៃធ រមួ្ោៃ លិខិត ៃិងវញិ្ហា បៃបគ្តឯកភាពគលើរបាយការណ៍វាយ
តនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ៃិងដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ គ្តូវបាៃផសពវផាយជាសាធារណៈ 
គេើយភាគីពាក់ព័ៃធ ៃិងសេគម្ៃ៍ដ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់គដាយសារគគគ្ោង អាចទទួល
បាៃព័ត៌ោៃគ្គប់គ្ោៃ់ ៃិងចាស់លាស់ ។ 
 ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវគ វ្ើការផសពវផាយជាសារធារណៈ តាម្រយៈគគេទំព័ររបស់ខៃួៃ  ោ ង
គោចណាស់ ៃូវឯកសារថតចម្ៃងនៃរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬ
គពញគលញ ដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃនៃគគគ្ោង ដផៃទី ៃិងដផៃការនៃគគគ្ោង គ្ពម្ទំង
បណាោ វធិាៃការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់នៃគគគ្ោងដ លគ្តូវបាៃគសនើគ ើង ។  
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 ៃីតិវ ិ្ ីសគ្ោប់ការចូលរួម្ជាសាធារណៈ ៃិងសិទធិទទួលបាៃព័ត៌ោៃ គ្តូវកំណត់
គដាយគ្បកាសរបស់គ្កសួងបរសិាា ៃ ។ 
 
 

ជាំររូទ ី# – ភារៈរចិចរនងុការរិសក្ោះសោប ជ់ាមយួអនរខែ អាចទទ ួរង
នវូន ប៉ាះា  ់

ជាំររូទ ី# – ភារៈរចិចរនងុការរចិារណាអាំររីដរីងវ ខ់ែ ស ើរសឡើងសោយ េហ
គមន ៍

ជាំររូទ ី# – ការរាំណត្់អត្តេញ្ហញ ណអនរទទួ ន ប៉ាះា រ់ីគសក្មាង នងិអនរ
ាររ់ន័ធសនសងសទៀត្ 

ជាំររូទ ី# – អាំឡងុសរ អបបបរមាខែ អនញុ្ហញ ត្េក្មាប់ការរិសក្ោះសោប ់
ជាស្ថធារណៈសៅរនងុបញ្ហា ធនធានធមមជាត្ ិ

ជាំររូទ ី# – អាំឡងុសរ អបបបរមាខែ អនញុ្ហញ ត្េក្មាប់ការរិសក្ោះសោប ់
ជាស្ថធារណៈសៅរនងុការវាយត្នមេប៉ាះសហត្ាុ ប់រសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – អាំឡងុសរ អបបបរមាខែ អនញុ្ហញ ត្េក្មាប់ជនជាត្សិែើមភាគ
ត្ចិរនងុការនដ ម់ត្ិសោប  ់

ជាំររូទ ី# – ការយ ក់្រមជាមុន សោយសេរ ីបនាា ប់រទីទ ួបានរត័្៌មានក្គប់
ក្ជងុសក្ជាយ េក្មាបជ់នជាត្ិសែើមភាគត្ិច ចាំសាះបញ្ហា វាយត្នមេសហត្បុ៉ាះ
ា ប់រសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាត្ ិ
 
មាក្ា # 
 

Commented [M7]: សហគមន៍??? 
យោបល់របស់ Raphaele Deau 
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កិចច ំគណើ រការចូលរមួ្សាធារណៈគ្តូវធានាថា ោៃការយល់គ្ពម្ពីសេគម្ៃ៍ដ ល
ទទួលរងផលប ៉ះពាល់គដាយសារគគគ្ោង ចំគពា៉ះវធិាៃការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់ដ លបាៃ
គសនើគ ើង     គដាយដផែកគលើគោលការណ៍យល់គ្ពម្ជាមុ្ៃ គដាយគសរ ីៃិងបនាា ប់ពីគ្ជាបព័ត៌ោៃ
គ្គប់គ្រុងគគ្ជាយ ។ 

កនុងវធិាៃការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគៃ៉ះ ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវ ៖  
-កំណត់វធិាៃការនានា កនុងការគលើកកម្ពស់រីវភាព ៃិងរួយ ល់អ្នកដ លទទួល

រងផលប ៉ះពាល់គដាយសារគគគ្ោង ។ 
-ធានាថា អ្នកដ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់ បាៃចូលរមួ្កនុងការគរៀបចំការដៃ ស់ទី

លំគៅថមី គ ើម្បកីាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់នៃការដៃ ស់ទីលំគៅថមីឲ្យបាៃកគ្មិ្តអ្បបបរោ 
កនុងការធានាថា សំណងគលើការបាត់បង់គ្ទពយសម្បតិត  គ្តូវបាៃគដា៉ះស្រសាយគដាយ
យុតតិ្ម៌្សម្ស្រសបជាមុ្ៃសិៃ ៃិងដ លទទួលយកបាៃតាម្តនម្ៃទីផារ គេើយវធិាៃ
ការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់បរសិាា ៃោៃលកខណៈគ្តឹម្គ្តូវ ។  
កនុងករណីដ លសេគម្ៃ៍ដ លរងផលប ៉ះពាល់ មិ្ៃយល់ស្រសបចំគពា៉ះវធិាៃការកាត់

បៃាយនានាដ លោច ស់គគគ្ោងបាៃគសនើខាងគលើ គគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍គៅដតបៃោ ដ ល ប ុដៃតោច ស់
គគគ្ោងគ្តូវកំណត់  រកវធិាៃការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់គផសងគទៀត ឬគដា៉ះស្រសាយរាល់ផលប ៉ះ
ពាល់គនា៉ះ ល់សេគម្ៃ៍ ។  

ៃីតិវ ិ្ ីនៃការគដា៉ះស្រសាយសំណង ល់សេគម្ៃ៍ដ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់ ៃិងៃីតិ
វ ិ្ ីនៃការដៃ ស់បតូលំគៅថមី គ្តូវកំណត់គដាយអ្ៃុគ្កឹតយ ។ 

ដបបបទ ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនៃការទូទត់សំណងការខូចខាត  ល់សេគម្ៃ៍ទទួលរងផលប ៉ះ
ពាល់ គ្តូវកំណត់គដាយគ្បកាសអ្ៃតរគ្កសួង រវាងគ្កសួងបរសិាា ៃ ៃិងគ្កសួងគស ឋកិចច ៃិង
េិរញ្ាវតាុ ។ 

ជាំររូទ ី# – ការស្េើយត្បចាំសាះការោរ់ារយរបេស់្ថធាណៈជន 

ជាំររូទ ី# – ការរិចារណាអាំរកីារោរ់ារយរបេស់្ថធារណៈជន 

ជាំររូទ ី# – ការនសរវនាយនវូការោរា់រយសេនើេុាំអាំរបីញ្ហា ធនធានធមមជាត្ ិ

ជាំររូទ ី# – គណៈរមមការសេុើបអសងកត្អាំរកីារេសក្មចចតិ្តស ើការវាយត្នមេ
សហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាត្ ិ
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ជាំររូទ ី# – បទបបញ្ញត្តិរសិេេេក្មាប់គសក្មាង និងេរមមភារ ខែ មានន 
ប៉ាះា គ់ួរឱ្យរត្េ់មាគ   ់ឬគសក្មាង ឬេរមមភារខែ មានភារចក្មងូ         

ចក្មាេ ់

ជាំររូទ ី# – ការទទ ួបានរត័្ម៌ានមុនសរ ខែ ការេសក្មចក្ត្វូបានសធវើ
សឡើង 

ជាំររូទ ី# – សរ សវលាេមរមយេក្មាប់ការទទួ បានរត័្ម៌ាន 

ជាំររូទ ី# – រត័្ម៌ានខែ អាចខេវងររបាន 

ជាំររូទ ី# – ការការារចាំសាះអនររាយការណ៍អាំរបីញ្ហា មនិក្បក្រត្ ី

ជាំររូទ ី# – ការការារចាំសាះស្ថររត័្ម៌ានខែ សបាះរមុពនាយរត័្៌មាន 

ជាំររូទ ី# – ការអសងកត្ាមោនបរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – ក្បរន័ធអសងកត្ាមោនបរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – ការសធវើខននការអាំរីក្បរ័នធអសងកត្ាមោនបរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – រមមវិធអីសងកត្ាមោនបរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – េចូនាររបរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – របាយការណ៍ស្ថា នភារបរសិ្ថា នរក្មិត្សែត្ត 
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ជាំររូទ ី# – របាយការណ៍សហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន សោយឧេាហរមម នងិាម 
វិេយ័ 

ជាំររូទ ី# – ការទទ ួបានរបាយការណ៍បរសិ្ថា នជាស្ថធារណៈ 

ជាំររូទ ី# – របាយការណ៍ជាត្េិដរីីបរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – េាតិ្បិរសិ្ថា ន និងការេសក្មចបានទិនននយ័ នងិរត័្ម៌ានបរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – ការសបាះរមុពនាយ នងិការនគត្់នគង់រត័្ម៌ានេដរីបីរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – ការសបាះរមុពនាយរត័្៌មាន នងិទនិនន័យេដរីបីរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – ការអនវុត្តនវូេទិធជិាម ូោា នអាំរកីារការារបរសិ្ថា ន 

គនាីទ ី៤ – ការវាយត្នមេសហត្ុប៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 រនាើននេះនឹងរំណត់អំពើដនំណើ រការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននៅរនុ ងក្បនទសរមពុជា ថដលនឹងជនំួសឱ្យ
អនុក្រឹតយសាើពើការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នលខ ៧២ អនរ.បរ ឆ្ន ១ំ៩៩៩ ។ នហើយវានឹងោរ់
បញ្ចូ លនូវព័ត៌មានលមអិត និងបទបបញ្ញតតិនននសចរាើក្ពាងចាប់សាើពើការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 

 រនាើននេះនឹងថចងែងថដរ ទរ់ទងនឹងរនក្មាងែមើៗ រមួជាមួយនឹងរនក្មាងថដលមានក្ស្ថប់ ក្ពមទងំរំណត់ឱ្យ
មានការវាយតនមាចំនួន ៣ រក្មិត ៖ 

  

 o ការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននពញនលញ 
o ការវាយតនមាបរសិ្ថា នបែម និង 
o លិខិតអនុញ្ញញ តថែនរបរសិ្ថា ន 
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ជាំររូទ ី# – សោ សៅននការវាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – វិស្ថ ភារននការវាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា នសៅរមពុជា 

ជាំររូទ ី# – សោ បាំណងននការវាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា នសៅរមពជុា 

ជាំររូទ ី# – ការអនវុត្តចាំសាះគសក្មាងអភវិឌ្ឍស្ថធារណៈ នងិឯរជន 

ជាំររូទ ី# – ការអនវុត្តចាបច់ាំសាះគសក្មាងខែ មានក្ស្ថប ់

ជាំររូទ ី# – ការច ូរមួជាស្ថធារណៈសៅរនងុការវាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រ-ិ
ស្ថា ន 

 នោលបំណងននរនាើននេះសាើពើការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រឺនដើមបើតក្មូវឱ្យរនក្មាង និងសរមមភាព
អភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់ ថដលនឹងបងកឱ្យមានែលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន ឬសងគម នធវើការវាយតនមាបរសិ្ថា ន ។ 
រក្មិតននការវាយតនមានឹងក្តវូរំណត់ នៅតាមែលប៉ាេះពាល់ថដលអាចនរើតនឡើងចំនពាេះបរសិ្ថា ន ឬសងគម ។  

 
  វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពនលើការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននឹងក្តវូនចញ នហើយលិខិតអនុញ្ញញ តដនទនទៀត

នឹងក្តូវនចញ នោយនោងនៅតាមវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពនលើការវាយតនមាែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននាេះ ។ 

 ការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នឹងក្តវូតក្មូវសក្មាប់រនក្មាង ឬសរមមភាពទងំអស់ ថដលទំនងជានឹង
មានែលប៉ាេះពាល់រួរឱ្យរត់សមាគ ល់នលើបរសិ្ថា ន ឬសងគម ។  

 ការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដបូំង នឹងក្តវូតក្មវូសក្មាប់រនក្មាង ឬសរមមភាពទងំឡាយឡាយ 
ថដលអាចបងកឱ្យមានែលប៉ាេះពាល់រក្មិតក្ស្ថលនៅនលើបរសិ្ថា ន និងសងគម ។ 

 លិខិតអនុញ្ញញ តថែនរបរសិ្ថា ននឹងក្តូវតក្មវូសក្មាប់រនក្មាង ឬសរមមភាពទងំឡាយណា ថដលមិនតក្មវូឱ្យ
មានការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬការវាយតនមាបរសិ្ថា នដបូំង ។ ការទងំនឹងតក្មូវឱ្យមានការ
អនុញ្ញញ ត នដើមបើនធវើឱ្យក្ារដថា រនក្មាងនានាទំនងជានឹងមិនបងកឱ្យមានភាពអនតរាយ ឬការខូចខាច 
ចំនពាេះ បរសិ្ថា ន ឬសងគមននាេះនទ ។  

 
Commented [M8]: លរខណៈពិនសសននរនក្មាងទញយរ
ថរ ៉ាពើាតសមុក្ទ (offshore projects) រួរក្តូវពិោរណា
នោយក្បរងក្បយត័ន និងោរ់បញ្ចូ លនៅរនុងរនាើសាើពើ ការវាយ
តនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នបើនោងតាមមតិនោបល់របស់
ក្ររមហ ុន Kris Energy 

Commented [M9]: ក្តូវពិោរណាអំឡុងនពលននសុពល
ភាពននការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នោយនធៀបនឹង
អំឡុងនពលននរនក្មាង នបើនោងតាមមតិនោបល់របស់ក្ររម
ហ ុន Kris Energy 
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 ជាំររូទ ី# – ការទទ ួែេុក្ត្វូរបេក់្រេងួបរសិ្ថា នសៅរនងុការវាយ
ត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

មាក្ា  # 
 

ម្ន្រៃតីអ្ងគភាពវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃនៃគ្កសួងបរសិាា ៃ ោៃសិទធិ អំ្ណាច ូចខាង
គគ្កាម្៖ 

១- គ្វើអ្្ិការកិចចតាម្ដាៃ ៃិងគ្តតួពិៃិតយការគោរពចាប់ ៃិងលិខិតបទដាឋ ៃ
គតិយុតតិ ជា្រោៃ គោលការណ៍ដណនំានានា  កិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ សតង់ដារ 
ដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ ៃិងល័កខខ័ណឌ តគ្ម្ូវដផនកបរសិាា ៃដ លពាក់ព័ៃធគផសងៗគទៀត។ 
កនុងករណីចំាបាច់ ម្ន្រៃតីអ្ងគភាពវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ អាចបង្គគ ប់ឱយោច ស់
គគគ្ោងដែ កសកម្មភាពមួ្យដផនក ឬទំងស្រសុងជាបគណាត ៉ះអាសៃន ឬបិទទីតំាងជាបណ្
គតា៉ះអាសៃន ។ 

២- ពិៃិតយកំណត់គ្តា ឯកសារ ទិៃនៃ័យគអ្ ិចគ្តូៃិក សតីពីការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ 
ៃិង    កំណត់គ្តា  នទគទៀត សតីពីគគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងការគ្បតិបតតិគគគ្ោង ។ 

៣- សាត ប់ ៃិងគ្វើកំណត់គេតុសាត ប់ចគម្ៃើយរបស់កម្មករ ៃិគោរិត តំណាងោច ស់
គគគ្ោង  ក៏ ូចជា បុគគលពាក់ព័ៃធនានា ។ 

៤- បង្គគ ប់ឲ្យកម្មករ ៃិគោរិត អ្ភិបាល អ្នកតំណាងស្រសបចាប់ ៃិងភាន ក់ង្គរនៃ
គគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ ផតល់ៃូវរាល់ព័ត៌ោៃ ឯកសារជាលាយលកខណ៍អ្កសរ ដផៃការក៏ ូចជា
កំណត់គ្តា     គ្គប់គ្បគភទដ លពាក់ព័ៃធៃឹងកិចចការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃរបស់ោច ស់គគគ្ោង 
។  

៥- ោៃសិទធិចុ៉ះដែកគែរទីតំាងគគគ្ោង ៃិងចាប់យកវតាុតាង កនុងករណីដ ល
សងស័យថាោៃអំ្គពើគលមើសៃឹងចាប់ ឬបទបបញ្ាតតិនានាសតីពីការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់
បរសិាា ៃ ឬដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ ។ 

៦- រួបគ្បរំុជាមួ្យគ្បធាៃគ្កុម្គ្បឹកាភិបាល តំណាងស្រសបចាប់ ៃិងកម្មករ 
ៃិគោរិតនៃគគគ្ោងោ ងតិច ១ (មួ្យ) ឆ្ន ំ ម្តង គ ើម្បីគ វ្ើការវាយតនម្ៃការអ្ៃុវតតចាប់
គៃ៉ះ ៃិងបទបបញ្ាតតិ ពាក់ព័ៃធ នទគទៀត ។ 

៧- គ្វើកំណត់គេតុដែកគែរ ៃិងចាប់យកវតាុតាងនានា គ ើម្បីកសាងសំណំុគរឿង
នៃការគ្បគ្ពឹតតគលមើសៃឹងចាប់គៃ៉ះ គ ើម្បីចាត់ការតាម្ៃីតិវ ិ្ ីជា្រោៃ ។   

 
មាក្ា  # 
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ម្ៃាីរបរសិាា ៃរារធាៃី គខតត ចូលរមួ្អ្ៃុវតតចាប់គៃ៉ះ អ្ៃុគលាម្តាម្ចាប់ ៃិងបទដាឋ ៃគតិ
យុតតិ   ជា្រោៃ គ្ពម្ទំងការចាត់តំាងរបស់គ្កសួងបរសិាា ៃ ។ 

ជាំររូទ ី# – ការចុះបញ្ាអីនរជាំនាញការវាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

មាក្ា ២១._  
ទីគ្បឹកាវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃដ លជារបូវៃ័តបុគគល ឬៃីតិបុគគល គ្តវូសាិតគៅ

គគ្កាម្    ការគ្គប់គ្គងរបស់គ្កសួងបរសិាា ៃ ។ 
គ្កុម្េ ុៃទីគ្បឹកាវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ គ្តវូោៃសញ្ហា តិដខមរ ៃិងោៃគ្បធាៃ        

គ្កុម្ការង្គរជាទីគ្បឹកាដ លទទួលបាៃៃីតិសម្បទពីគ្កសួងបរសិាា ៃ ។ 
បុគគលជាទីគ្បឹកាវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគ្គប់របូ គ្តូវចុ៉ះបញ្ា ីគៅគ្កសួងបរសិាា ៃជា

មុ្ៃសិៃ មុ្ៃៃឹងគ្បកបវជិាា រីវៈគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ជាមួ្យគ្កុម្េ ុៃទី
គ្បឹកា ។  

 វញិ្ហា បៃបគ្តនៃការចុ៉ះបញ្ា ី ផតល់ៃីតិសម្បទជាទីគ្បឹកាវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ 
គ្តូវោៃ  រយៈគពលសុពលភាពអ្តិបរោិ ៥ (គ្បំា) ឆ្ន ំ គេើយអាចបៃតសាជាថមីបាៃ ។  

ជាំររូទ ី# – រក្មតិ្ននការវាយត្នមេក្ត្វូរមួបញ្ចូ នូវការវាយត្នមេសហត្បុ៉ាះ
ា ប់រសិ្ថា នសរញស ញ ឬែាំបងូ ឬរចិចេនាការារបរសិ្ថា ន 

 

មាក្ា # 
រាល់គគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ គ្តវូគ្វើការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់គៅគលើបរសិាា ៃ គស ឋកិចច 

សងគម្   សុខភាព ៃិងវបប្ម៌្ គដាយោៃការឯកភាពពីគ្កសួងបរសិាា ៃជាមុ្ៃសិៃ មុ្ៃៃឹងបញ្ាូ ៃ
គៅរាររដាឋ ភិបាលសគគ្ម្ច ។  

រាល់ការគចញអាជាា ប័ណណ ឬលិខិតអ្ៃុញ្ហា តគលើគគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍នានាគដាយគ្កសួង-  
សាា ប័ៃអ្ៃុម័្តគគគ្ោងគ្តូវគ្វើគ ើងអ្ៃុគលាម្តាម្លកខខណឌ ដ លកំណត់គៅកនុងលិខិត ៃិង
វញិ្ហា បៃបគ្តវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ។ អាជាា ប័ណណ លិខិតអ្ៃុញ្ហា ត ឬគសចកតីសគគ្ម្ច
នានាដ លផាុយៃឹងសាម រតីនៃបទបបញ្ាតតិគៃ៉ះគ្តូវទុកជាគោឃៈ ។ 

 
មាក្ា #._ 

Commented [M10]: មានការែាល់នោបល់មួយចំនួន 
ថដលនលើរនឡើងជាការនសនើឱ្យអនរជំនាញការអនតរជាតិ មាន
សិទធិនរៀបចំរាយការណ៍ EIA/IEE នៅរនុងក្បនទសរមពុជា 
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 ចាប់គៃ៉ះមិ្ៃអ្ៃុវតតចំគពា៉ះគគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ ឬសកម្មភាពរបស់រ ឋ ដ លបាៃអ្ៃុម័្ត
គដាយរាររដាឋ ភិបាល   ឬរ ឋសភា   គេើយដ លចាត់ទុកជាគគគ្ោងចំាបាច់ ៃិងបនាា ៃ់ទក់ទង
ៃឹងសៃតិសុខជាតិ បូរណភាពទឹក ី អ្្ិបគតយយជាតិ  ឬការគ្គប់គ្គងគគ្ោ៉ះម្េៃតរាយ ។ 

  
មាក្ា #._ 
 

គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តវូកំណត់ចំណាត់ថាន ក់គលើគគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍  គ ើម្បីតគ្ម្ូវឱយោច ស់
គគគ្ោងគរៀបចំៃូវឯកសារ  ូចខាងគគ្កាម្ ៖  

១.របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ភាា ប់ជាមួ្យកិចចសៃា
ការពារបរសិាា ៃ ។ 

២.របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញគលញ ភាា ប់ជាមួ្យកិចច
សៃាការពារបរសិាា ៃ 

៣.កិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ ។ 
គ្បគភទគគគ្ោង ដ លតគ្ម្វូឱយគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង  

ឬ   របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញគលញ ឬកិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ គ្តូវ
កំណត់គដាយអ្ៃុគ្កឹតយ ។ 
 
មាក្ា # 
 

 គ្កសួងបរសិាា ៃ អាចកំណត់ចំណាត់ថាន ក់គគគ្ោងបដៃាម្គទៀត គដាយដផែកគលើទំេំនៃ            
គេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ៃិងសងគម្ ដ លគ្តូវកំណត់គដាយគ្បកាសរបស់គ្កសួងបរសិាា ៃ ។ 
 
មាក្ា #   

កនុងករណីដ លោៃការគផារ ឬដៃ ស់បតូរោច ស់គគគ្ោង គដាយគេតុណាមួ្យ គនា៉ះលិខិត
ឯកភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ៃិង/ឬ គពញគលញ គ្ពម្ទំង
កិចចសៃា ៃិងល័កខខ័ណឌ ទំងអ្ស់ដ លដចងកនុងវាកយខណឌ គៃ៉ះ គ្តូវគផារគៅោច ស់ថមី គដាយ
សវ័យគ្បវតតិ ។ កិចចសៃាគផារ ឬការដៃ ស់បតូរោច ស់គគគ្ោងោៃសុពលភាពអ្ៃុវតត លគឹកណាដតការ
គផារ ឬការដៃ ស់បតូរគនា៉ះ គ្វើគ ើងបនាា ប់ពីគ្កសួងបរសិាា ៃ ទទួលបាៃការរូៃ ំណឹងអំ្ពីការដៃ ស់
បតូរគនា៉ះ ។ 
 
មាក្ា ១៦. 

របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង គ្តូវគ្វើគ ើងសគ្ោប់៖ 
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១.គគគ្ោងនានាដ លោៃគរៀបរាប់កនុងអ្ៃុគ្កឹតយ ឬ 
២.គគគ្ោងនានា ដ លបាៃគរៀបចំជាកិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ      គេើយគ្កសួង

បរសិាា ៃ តគ្ម្វូឲ្យគ្វើរបាការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ។ 
គៅគពលដ លគគគ្ោងគសនើគ ើង គ្តូវគ្វើការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង គនា៉ះ         

ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវសេការជាមួ្យគ្កុម្េ ុៃទីគ្បឹកា គ ើម្បគីរៀបចំគសចកតីគ្ពាងល័កខខ័ណឌ ការង្គរ 
គដាយអ្ៃុគលាម្តាម្បទបបញ្ាតតិ ៃិងគោលការណ៍ដណនំានានារបស់គ្កសួងបរសិាា ៃ រចួដាក់សំុ
ការអ្ៃុម័្ត     ជាសាា ពរពីអ្ងគភាពវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ។ 

ោច ស់គគគ្ោង ៃិងគ្កមុ្េ ុៃទីគ្បឹកា គ្តវូគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់ប
រសិាា ៃ ំបូង ដផែកគលើល័កខខ័ណឌ ការង្គរដ លទទួលបាៃការឯកភាព ។ 
 
មាក្ា # 
 

របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញគលញគ្តូវគ្វើគ ើងសគ្ោប់៖ 
១-គគគ្ោងដ លកំណត់គដាយអ្ៃុគ្កឹតយ ឬ  
២-គគគ្ោងដ លទទួលបាៃការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង គេើយ

លទធផលនៃការសិកាគៃ៉ះពិៃិតយគឃើញថាោៃការប ៉ះពាល់ ង្ៃ់្ងរ ល់បរសិាា ៃ ៃិង
សងគម្ គេើយគ្កសួង       បរសិាា ៃតគ្ម្វូឱយោៃការសិការបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុ
ប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញគលញ។ 
គៅគពលដ លគគគ្ោងគសនើសំុ តគ្ម្ូវឲ្យគ្វើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ        

គពញគលញ ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវសេការជាមួ្យគ្កមុ្េ ុៃទីគ្បឹកា គ ើម្បគីរៀបចំគសចកតីគ្ពាងល័កខ
ខ័ណឌ ការង្គរ គដាយអ្ៃុគលាម្តាម្បទបបញ្ាតតិ ៃិងគោលការណ៍ដណនំានានារបស់គ្កសួងបរស្ិ
ថាៃ  រចួដាក់សំុការអ្ៃុម័្តជាសាា ពរពីអ្ងគភាពវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ។ 

ោច ស់គគគ្ោង ៃិងគ្កមុ្េ ុៃទីគ្បឹកាគ្តវូ គរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់ប
រសិាា ៃគពញគលញ ដផែកគលើល័កខខ័ណឌ ការង្គរដ លទទួលបាៃការឯកភាព ។ 
 
មាក្ា #. 

កិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ គ្តវូគ្វើគ ើងសគ្ោប់គគគ្ោងនានាដ លោៃគរៀបរាប់កនុងអ្ៃុ
គ្កឹតយ ឬគគគ្ោងដ លោៃទំេំគេតុប ៉ះពាល់អ្វរិាោៃ ល់បរសិាា ៃ ៃិងសងគម្តិចតួច ។  

គៅគពលដ លគគគ្ោងគសនើគ ើងគ្តូវគ្វើគ្តឹម្កិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ គនា៉ះោច ស់
គគគ្ោង គ្តូវចុ៉ះកិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ គដាយគ្តវូភាា ប់ជាមួ្យគោលការណ៍បគចចកគទស ជា
អាទិ៍ ដផៃការោំពារបរសិាា ៃ ៃិងឯកសារពាក់ព័ៃធ រចួដាក់សំុការអ្ៃុម័្តជាសាា ពរពីអ្ងគភាពវាយ
តនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ។ 
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គំរូកិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ ៃិងដផៃការោំពារបរសិាា ៃ គ្តូវកំណត់គដាយគ្កសួងបរ-ិ
សាា ៃ ។  

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្រមមការក្ត្តួ្រនិតិ្យការវាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

មាក្ា #. 
រាល់គគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍នានា ដ លតគ្ម្ូវឲ្យោៃការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញ

គលញ ចំាបាច់គ្តូវោៃម្តិបគចចកគទសរបស់គណៈកម្មការរំនាញគ្តួតពិៃិតយ ។  
គណៈកម្មការរំនាញ គ្តតួពិៃិតយគៃ៉ះរួម្ោៃសោសភាពនៃម្ន្រៃតីម្កពីគ្កសួងបរសិាា ៃ      

គ្កសួងសាា ប័ៃពាក់ព័ៃធ ៃិងអ្នករំនាញឯករារយ ដ លោៃគុណសម្បតតិ ៃិងបទពិគសា្ៃ៍សម្
ស្រសប កនុងការពិៃិតយរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញគលញ ។  សោរិកនៃ
គណកម្មការរំនាញគ្តួតពិៃិតយគៃ៉ះ អាចោៃការដគ្បគ្បួលពីគគគ្ោងមួ្យគៅគគគ្ោងមួ្យតាម្
ការគគ្រើសគរ ើសរបស់គ្កសួងបរសិាា ៃ អាស្រស័យគៅតាម្ទិ ឋភាពបគចចកគទសនៃរបាយការណ៍វាយ
តនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញគលញ ។  

ការគរៀបចំ ៃិងការគ្បគ្ពឹតតគៅនៃការបគងេើតគណៈកម្មការរំនាញគ្តួតពិៃិតយគៃ៉ះ គ្តូវ
កំណត់គដាយគ្បកាសរបស់គ្កសួងបរសិាា ៃ ។  

សោរិកនៃគណៈកម្មការរំនាញគ្តតួពិៃិតយ គ្តវូបាៃទូទត់គ្បាក់កនគ្ម្សគ្ោប់ការ
បគគ្ម្ើការង្គររបស់ខៃួៃ គដាយដផែកគលើការគ្ពម្គគ្ពៀង រវាងគ្កសួងបរសិាា ៃ សោរិកោន ក់ៗ ៃិង
ោច ស់គគគ្ោង ។ 

ជាំររូទ ី# – ត្នួាទីរបេគ់ណៈរមមការក្ត្តួ្រនិិត្យការវាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ់
បរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – រយៈសរ េក្មាប់នតី្វិធិីននការសធវើការវាយត្នមេសហត្ុប៉ាះា  ់  
បរសិ្ថា នសរញស ញ នងិែាំបងូ 

 
មាក្ា # 

គ្កសួងបរសិាា ៃអាចគ វ្ើការកំណត់ ស្រសបតាម្ៃីតិវ ិ្ ីគៃ៉ះ ដតគៅគគ្កាយគពល ការវាយ
តនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់ ំបូង ឬគពញគលញ គ្តូវបាៃដាក់បង្គា ញជាសាធារណៈ ោ ងគោចណាស់ 
សគ្ោប់អំ្ ុងគពល ដ លគ្តូវបាៃកំណត់គៅកនុងគ្កម្បរសិាា ៃគៃ៉ះ ។  
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សគ្ោប់កិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ អំ្ ុងគពលអ្បបបរោសគ្ោប់ការដាក់បង្គា ញជាសា
ធារណៈ ៃិងការផោល់ម្តិគោបល់គឺរយៈគពល ៣ សបាោ េ៍ ។  

សគ្ោប់របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់ ំបូង អំ្ ុងគពលអ្បបបរោ សគ្ោប់ការ
ដាក់បង្គា ញជាសាធារណៈ ៃិងការផោល់ម្តិគោបល់គឺរយៈគពល ៦ សបាោ េ៍ ។  

សគ្ោប់របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់គពញគលញ អំ្ ុងគពលអ្បបបរោ 
សគ្ោប់ការដាក់បង្គា ញជាសាធារណៈ ៃិងការផោល់ម្តិគោបល់គឺរយៈគពល ៨ សបាោ េ៍ ។  
 
មាក្ា # 

គ្កសួងបរសិាា ៃោៃរយៈគពល ៣០ (សាម្សិប) នថង នៃនថងគ វ្ើការ គ ើម្បពិីៃិតយ ផោល់
គោបល់  ឯកភាព ប ិគស្ ឬតគ្ម្ូវឱយដកសគ្ម្លួ ឬដកតគ្ម្វូ គលើកិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ ៃិង
ដផៃការោំពារបរសិាា ៃ។ រយៈគពលគៃ៉ះគិតចាប់ពីកាលបរគិចេទដ លខៃួៃទទួលបាៃពាកយសំុពិៃិ
តយគលើកិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ ដផៃការោំពារបរសិាា ៃ ៃិងឯកសារពាក់ព័ៃធ ។ 
 
មាក្ា # 

គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តវូពិៃិតយ ៃិងផតល់គោបល់គលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់ប
រសិាា ៃ ំបូងកនុងរយៈគពល ៦០ (េុកសិប) នថងនៃនថងគ្វើការ គិតចាប់ពីកាលបរគិចេទដ លខៃួៃ
ទទួលបាៃរបាយការណ៍គនា៉ះ ។ រយៈគពល ៦០ (េុកសិប) នថងគៃ៉ះ គ្តូវអ្ស់សុពលភាព គៅ
គពលដ លគ្កសួងបរសិាា ៃបាៃផតល់គោបល់របស់ខៃួៃ គទ៉ះបីជាជាគោបល់គនា៉ះជាគោបល់
ប ិគស្ គោបល់ឯកភាព ឬជាគោបល់បង្គគ ប់ឱយោៃការដកដគ្ប ឬដកលម្ែ របាយការណ៍ដ ល
ខៃួៃពិៃិតយក៏គដាយ ។  

រយៈគពល ៦០ (េុកសិប) នថង នៃនថងគ្វើការ សគ្ោប់ពិៃិតយ ៃិងផតល់គោបល់ខាងគលើ ជា
ៃិចចកាល គ្តូវចាប់គផោើម្រាប់សារជាថមី គៅគពលដ លគ្កសួងទទួលបាៃពាកយគសនើសំុឱយពិៃិតយ 
គ្ពម្ទំងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ដ លោច ស់គគគ្ោងបាៃគ វ្ើការដក
តគ្មូ្វរចួជាសាា ពរ ស្រសបតាម្គសចកតីបង្គគ ប់ ឬគសចកោីដណនំា ដ លគ្កសួងបរសិាា ៃបាៃផតល់រូៃ
នាគ្ោមុ្ៃៗ ។ 

ោច ស់គគគ្ោង គ្តូវទទួលខុសគ្តវូ ចំគពា៉ះពយសៃកម្មនានា ដ លបងេគ ើងគដាយកំេុស
របស់ខៃួៃដ លបណាត លម្កពីការយឺតោ វ ឬការខកខាៃមិ្ៃបាៃគ្វើការដកសគ្មួ្លឱយគ្តូវតាម្
គសចកតីបង្គគ ប់ ឬគសចកោីដណនំាខាងគលើ ។   
 
មាក្ា ២៤_ 

គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តវូពិៃិតយ ៃិងផតល់គោបល់ គលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់ប
រសិាា ៃគពញគលញ កនុងរយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នថង នៃនថងគ វ្ើការ គិតចាប់ពីកាលបរគិចេទដ ល
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ខៃួៃទទួលបាៃរបាយការណ៍គនា៉ះ។ រយៈគពល៩០(គៅសិប)នថងគៃ៉ះ គ្តូវអ្ស់សុពលភាព គៅ
គពលដ លគ្កសួងបរសិាា ៃបាៃផតល់គោបល់របស់ខៃួៃ គទ៉ះបីជាជាគោបល់គនា៉ះជាគោបល់
ប ិគស្ គោបល់ឯកភាព ឬ         ជាគោបល់បង្គគ ប់ឱយោៃការដកដគ្ប ឬដកលម្ែ របាយការណ៍
ដ លខៃួៃពិៃិតយក៏គដាយ ។  

រយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នថង នៃនថងគ្វើការ សគ្ោប់ពិៃិតយ ៃិងផតល់គោបល់ខាងគលើ ជា
ៃិចចកាលគ្តូវចាប់គផតើម្រាប់សារជាថមី គៅគពលដ លគ្កសួងទទួលបាៃពាកយគសនើសំុឱយពិៃិតយ គ្ពម្
ទំងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ដ លោច ស់គគគ្ោងបាៃគ វ្ើការដកតគ្ម្ូវរចួជា
សាា ពរ ស្រសបតាម្គសចកតីបង្គគ ប់ ឬដណនំាដ លគ្កសួងបរសិាា ៃបាៃផតល់រូៃនាគ្ោមុ្ៃៗ ។ 

ោច ស់គគគ្ោង គ្តូវទទួលខុសគ្តវូ ចំគពា៉ះពយសៃកម្មនានាដ លបងេគ ើងគដាយកំេុស
របស់ខៃួៃដ លបណាត លម្កពីការយឺតោ វ ឬការខកខាៃមិ្ៃបាៃគ្វើការដកសគ្មួ្លឱយគ្តូវតាម្
គសចកតីបង្គគ ប់ ឬគសចកោីដណនំាខាងគលើ ។ 

ជាំររូទ ី# – ការសរៀបចាំរបាយកាណ៍វាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

 

ជាំររូទ ី# – ការសរៀបចាំខននការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន 

មាក្ា # 
ដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃគ្តូវគរៀបចំគដាយោច ស់គគគ្ោង ។  

 ដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ គ្តូវដាក់បញ្ចូ លល័កខខ័ណឌ តគ្មូ្វនៃការការពារ ការកាត់បៃាយ          
ការអ្គងេតតាម្ដាៃ ៃិងការគ្គប់គ្គង ដ លបាៃកំណត់គៅកនុងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះ
ពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ៃិងគពញគលញ ។ 

ដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ គ្តវូគ្វើបចចុបបៃនភាពជាគ្បចំា គដាយអ្ៃុគលាម្តាម្ការវវិឌ្ឍៃ៍          
ជាក់ដសតងនៃសតង់ដារបរសិាា ៃ ឬការអ្ៃុវតតជាក់ដសតងដ លទទួលសាគ ល់ជាទូគៅកនុងវស័ិយ
ៃីមួ្យៗ ឬការដគ្បគ្បួលសាា ៃភាពគផសងៗនៃគគគ្ោង ។ 
 

មាក្ា #  
 រាល់គគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងអ្នកគ្បតិបតតិការគគគ្ោង គ្តូវបគងេើត ៃិងរកាគ្បព័ៃធគ្គប់គ្គងប
រសិាា ៃ  នផាកនុងដ លគ្តូវធានាឲ្យោៃៃូវៃីតិវ ិ្ ី ៃិងវ ិ្ ីសាស្ដសតអ្គងេតតាម្ដាៃគដាយខៃួៃឯង   ូច
ោៃដចងកនុងដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃរបស់ខៃួៃ ។ 
 កនុងករណីផលប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ោៃទំេំ្ំជាងផលប ៉ះពាល់ដ លគ្តូវបាៃបា ៃ់
គ្បោណគៅកនុងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ឬដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

First Draft | 12-May-166-May-163-May-16  Page 22 of 80 

គ្កសួងបរសិាា ៃតគ្មូ្វឲ្យចាត់វធិាៃការដកតគ្មូ្វផលប ៉ះពាល់ភាៃ ម្ៗ ឬដកតគ្មូ្វដផៃការគ្គប់គ្គង
បរសិាា ៃ ។  
 ដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃដ លបាៃដកតគ្មូ្វរចួ ៃិងកម្មវ ិ្ ីអ្គងេតតាម្ដាៃ  គ្តូវទទួល
បាៃការឯកភាពពីគ្កសួងបរសិាា ៃ ។ រយៈគពលកំណត់ គ ើម្បគី្វើការដកតគ្មូ្វ ឬដកលម្ែជាថមីគ ើង
វញិ  គ្តូវោៃការគ្ពម្គគ្ពៀងជាលាយលកខណ៍អ្កសរគដាយភាគីពាក់ព័ៃធ ។  
 ោច ស់គគគ្ោង គ្តូវគរៀបចំរបាយការណ៍អ្គងេតតាម្ដាៃបរសិាា ៃ គរៀងរាល់០៣ដខម្តង 
គេើយបញ្ាូ ៃម្កអ្ងគភាពវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ គ ើម្បីពិៃិតយ ៃិងវាយតនម្ៃ ។    អ្ងគភាព
វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ោៃសិទិធចុ៉ះគ្តួតពិៃិតយ ល់កដៃៃង ៃិងគផាៀងដា ត់លទធផល នៃ
ការអ្គងេតតាម្ដាៃរបស់ោច ស់គគគ្ោង ។ 
 
មាក្ា #_ 
 អ្នកដ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់គដាយសារគគគ្ោង ៃិងអ្នកពាក់ព័ៃធនានា គ្តូវោៃសិទិធ
រាយការណ៍ពីបញ្ហា  ៃិងកតីកងវល់បរសិាា ៃ ៃិងសងគម្ រូៃ ល់ោច ស់គគគ្ោង ៃិងដាក់បណតឹ ងគៅ
អាជាា ្រោៃសម្តាកិចច គេើយបញ្ហា ទំងគនា៉ះគ្តូវគដា៉ះស្រសាយគដាយអ្ៃុគណៈកម្មការថាន ក់
គគ្កាម្ជាតិ ៃិងអាចបៃតម្កគណៈកម្មការអ្ៃតរគ្កសួង ដ លបគងេើតគ ើងជាដផនកមួ្យនៃដផៃការ
គ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ ។ 
 អាជាា ្រោៃសម្តាកិចចពាក់ព័ៃធ គ្តូវគែៃើយតបចំគពា៉ះបណតឹ ង ឬញតតិ គេើយគដា៉ះស្រសាយ
បញ្ហា   បរសិាា ៃ ៃិងសងគម្ ដ លពាក់ព័ៃធ តាម្គពលគវលាកំណត់សម្ស្រសប ៃិងផតល់ព័ត៌ោៃ ល់
អ្នកពាក់ព័ៃធតាម្សាា ៃភាពជាក់ដសតង ។ 
 ដបបបទ ៃិងៃីតិវ ិ្ ីនៃការគដា៉ះស្រសាយបណោឹ ង ឬញតតិគៃ៉ះគ្តូវកំណត់គដាយគ្បកាសរបស់
គ្កសួងបរសិាា ៃ ។  

ជាំររូទ ី# – ការោរ់របាយការណ៍វាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – ការរិចារណា នងិការវាយត្នមេរបាយការណ៍វាយត្នមេសហត្បុ៉ាះ
ា ប់រសិ្ថា ន 

មាក្ា ២៥._  
កនុងអំ្ ុងគពលនៃការពិៃិតយ ៃិងផតល់គោបល់ គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តូវពិៃិតយ ៃិងផតល់

គោបល់របស់ខៃួៃ ចំគពា៉ះរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬគពញគលញ 
បនាា ប់ពី៖ 
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-សាត ប់ៃិងពិចារណាគលើបទបង្គា ញ ៃិងការការពារជាផៃូវការរបស់ោច ស់គគគ្ោង 
ៃិង   គ្កមុ្េ ុៃទីគ្បឹកា 

-ពិចារណាគលើម្តិគោបល់ របស់អ្នកដ លទទួលរងផលប ៉ះពាល់គដាយដា ល់ ឬ     
គដាយគ្បគោល ម្តិសាធារណរៃពាក់ព័ៃធ ៃិងសងគម្សីុវលិ  

-ពិចារណាម្តិគោបល់របស់គ្កសួង ឬសាា ប័ៃពាក់ព័ៃធ ៃិង 
-ពិចារណាម្តិរបស់គណៈកម្មការរំនាញគ្តតូពិៃិតយដ លបាៃគសនើគ ើង ។ 

 គ្កសួងបរសិាា ៃទទួលខុសគ្តូវ កនុងការគរៀបចំឱយោៃ ំគណើ រការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ 
គ្បកបគដាយសម្្ម៌្  គដាយអ្គញ្ា ើញតំណាងគ្កសួង ឬសាា ប័ៃពាក់ព័ៃធ អាជាា ្រដ ៃ ី សងគម្
សីុវលិ ៃិង    អ្នកដ លទទួលរងការប ៉ះពាល់ ឲ្យចូលរមួ្ផតល់ម្តិគោបល់ចំគពា៉ះគគគ្ោងដ ល
បាៃគសនើគ ើងគនា៉ះ ។ 
 
ជាំររូទ ី# – ការខរ មអរបាយការណ៍វាយត្នមេសហត្ុប៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

 
មាក្ា # 

ការផតល់គោបល់ឯកភាព ឬប ិគស្ ឬបង្គគ ប់ឱយោៃការដកដគ្ប ឬដកតគ្ម្ូវគផសងៗគៅ
គលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬគពញគលញ គ្តវូគ្វើគ ើងគដាយ
ពិចារណាគលើ គុណសម្បតតិ ៃិងគុណវបិតតិខាងដផនកបរសិាា ៃ គស ឋកិចច សងគម្ ៃិងវបប្ម៌្ តាម្    
រយៈការពិៃិតយជាអាទិ៍៖ វសិាលភាពនៃគគគ្ោង ទីតំាងភូមិ្សាស្ដសត សកាត ៃុពលនៃគេតុប ៉ះពាល់ 
លកខណៈពិគសស នទគទៀតរបស់គគគ្ោងៃីមួ្យៗ  ៃិងគ្បសិទធភាពនៃការអ្ៃុវតតវធិាៃការ
គ្គប់គ្គង ៃិង/ឬការពារគុណភាពបរសិាា ៃ ៃិងកាត់បៃាយគេតុប ៉ះពាល់ចំគពា៉ះសងគម្ អ្ៃុគលាម្
តាម្កគ្មិ្តវវិឌ្ឍៃ៍ នៃបគចចកវជិាា  ៃិងវទិាសាស្ដសត ។  

កនុងករណីគ្កសួងបរសិាា ៃ ផតល់គោបល់ឯកភាព គលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះ
ពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬគពញគលញ គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តូវគចញលិខិតៃិងវញិ្ហា បៃបគ្តឯកភាពគលើ
របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃនៃគគគ្ោងគនា៉ះគដាយភាា ប់ជាមួ្យកិចចសៃា
ការពារបរសិាា ៃ។  

កនុងករណី គ្កសួងបរសិាា ៃប ិគស្គលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ
 ំបូង ឬគពញគលញ គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តូវបញ្ហា ក់ពីគេតុផលនៃគសចកតីសគគ្ម្ចរបស់ខៃួៃ ។ 

កនុងករណីគ្កសួងបរសិាា ៃ ផតល់គោបល់បង្គគ ប់ឱយគ វ្ើការដកដគ្ប ឬដកតគ្ម្ូវគលើរបាយ
ការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬគពញគលញ គនា៉ះគ្កសួងបរសិាា ៃគ្តូវភាា ប់គេតុ
ផល ៃិងចងែុលបង្គា ញគដាយចាស់ៗ ៃូវចំណុចគ្តូវដកដគ្ប ឬដកតគ្ម្ូវ ។ 
 
មាក្ា # 
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មុ្ៃសគគ្ម្ចផតល់ៃូវលិខិត ៃិងវញិ្ហា បៃបគ្តឯកភាព គលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះ
ពាល់បរសិាា ៃគលើគគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ ដ លោៃទីតំាងសាិតគៅតំបៃ់ ដ លោៃរៃជាតិគ ើម្ភាគ
តិចរស់គៅ គ្កសួងបរសិាា ៃ សោរិកនៃគណៈកម្មការរំនាញគ្តួតពិៃិតយ ឬអ្នកពាក់ព័ៃធកនុងការ
ចូលរមួ្កនុងការសគគ្ម្ច គ្តវូគ្វើការយកចិតតទុកដាក់ ៃិងពិចារណាខពស់ចំគពា៉ះគគគ្ោងគនា៉ះគ ើម្បី
បគញ្ច ៀសផលប ៉ះពាល់អ្វរិាោៃ ជាអាទិ៍ វបប្ម៌្ ទំគៃៀម្ទំលាប់ គ្បនពណី  ការគ្បកបរបរចិញ្ច ឹម្
រីវតិ គ្ទពយសម្បតតិ  ល់សេគម្ៃ៍រៃជាតិគ ើម្ភាគតិច ។ 

 
ជាំររូទ ី# – ការឯរភារ ឬបែិសេធរបាយការណ៍វាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា  ់    

បរសិ្ថា ន 
 
មាក្ា #  

គ្កសួងបរសិាា ៃ គ្តូវគផាើគសចកតីសគគ្ម្ចប ិគស្ ឬគសចកតីបង្គគ ប់ឱយោៃការដកដគ្ប ឬដក
តគ្មូ្វ ជាលាយលកខណ៍អ្កសររបស់ខៃួៃ រមួ្ទំងគេតុផល ឬល័កខខ័ណឌ  ៃិង/ឬ ចំណុចនានាដ ល
គ្តូវដកដគ្ប ឬដកតគ្ម្វូ រូៃគៅោច ស់គគគ្ោង ៃិងគ្កមុ្េ ុៃទីគ្បឹកាសគ្ោប់គរៀបចំរបាយការណ៍
វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ។  

 គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តវូគផាើលិខិត ៃិងវញិ្ហា បៃបគ្តឯកភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុ
ប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ រមួ្ទំងកិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ រូៃ ល់ោច ស់គគគ្ោង ៃិងគ្កសួង ឬសាា ប័ៃ
ោៃសម្តាកិចច ពាក់ព័ៃធជាអាទិ៍៖ គ្កសួង ឬសាា ប័ៃអ្ៃុម័្តគគគ្ោង គ្កមុ្គ្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុជា  
ម្ៃាីរបរសិាា ៃរារធាៃី គខតត ៃិងគ្កមុ្គ្បឹកាឃំុ-សង្គេ ត់ពាក់ព័ៃធ។ 
 
ជាំររូទ ី# – ការនដ  ់ែិតិ្ឯរភារស ើរបាយការណ៍វាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា  ់

បរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្េ់រមមភារគសក្មាងខែ ោម ន ែិតិ្ឯរភារស ើ
របាយការណ៍វាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

 
មាក្ា # 

ោច ស់គគគ្ោងមិ្ៃគ្តូវចាប់គផោើម្សកម្មភាពសាងសង់ ឬគ្បតិបតោិការគគគ្ោង មុ្ៃគពល
ទទួលបាៃលិខិត ៃិងវញិ្ហា បៃបគ្តឯកភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ
គ ើយ ។ កនុងករណីដ លគគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ោម ៃលិខិត ៃិងវញិ្ហា បៃបគ្ត ឯកភាពគលើរបាយ
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ការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ គ្កសួងបរសិាា ៃោៃសិទធិសគគ្ម្ចដែ កសកម្មភាពសាង
សង់ ឬគ្បតិបតោិការគគគ្ោងទំងស្រសុង ។  

រាល់កិចចគ្ពម្គគ្ពៀងសម្បទៃ ដ លផតល់រូៃគដាយរាររដាឋ ភិបាលកម្ពុជាទំងថាន ក់
ជាតិ ៃិងថាន ក់រារធាៃី គខតត គ្តូវោៃលិខិត ៃិងវញិ្ហា បៃបគ្តឯកភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ
គេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃជាផៃូវការគដាយភាា ប់ជាមួ្យកិចចសៃាការពារបរសិាា ៃ ។  
 
មាក្ា # 

លិខិត ៃិងវញិ្ហា បៃបគ្តឯកភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ោៃ            
សុពលភាព សគ្ោប់រយៈគពលវ តនៃគគគ្ោង ។ កនុងករណីគ្កសួងបរសិាា ៃពិៃិតយគឃើញថាោៃ
ការដៃ ស់បតូរដផៃការគម្ ឬ/ៃិង របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬគពញ
គលញ   ដលងោៃលកខណៈសម្ស្រសប ឬមិ្ៃោៃគ្បសិទធិភាពកនុងការអ្ៃុវតតវធិាៃការកាត់បៃាយ
ផលប ៉ះពាល់ គ្កសួងបរសិាា ៃោៃសិទធិតគ្ម្វូឱយោច ស់គគគ្ោង គរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនម្ៃ
គេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគ ើងវញិ   ឬ/ៃិង គ្វើបចចបបៃនភាព របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់ប
រសិាា ៃ គ ើម្បទីទួលបាៃជាថមីៃូវលិខិត ៃិងវញិ្ហា បៃបគ្តឯកភាពគលើ របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុ
ប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ តាម្លកខខណឌ កំណត់គដាយគ្កសួងបរសិាា ៃ ។ 
 

ជាំររូទ ី# – គសក្មាងខែ មានក្ស្ថប ់
 

មាក្ា ៣១ #  
គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តវូពិគគ្ោ៉ះគោបល់ជាមួ្យគ្កសួង ឬសាា ប័ៃពាក់ព័ៃធ គ្តូវគរៀបចំគោល

ការណ៍ដណនំាដផែកគលើការចាត់ថាន ក់គគគ្ោងសគ្ោប់គ្បគភទគគគ្ោង ដ លមិ្ៃបាៃអ្ៃុវតតការ
វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ គ ើម្បតីគ្មូ្វឲ្យោច ស់គគគ្ោងទំងគនា៉ះ គរៀបចំរបាយការណ៍វាយ
តនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬគពញគលញ ចំគពា៉ះគគគ្ោងដ លោៃស្រសាប់ ៃិងកំពុង
 ំគណើ រការ។ 
 គោលការណ៍ដណនំាគ្តូវគបា៉ះពុម្ពផសពវផាយកនុងរយៈគពល ៣ (បី) ដខ គិតចាប់ពីគពល
គ្កសួងបរសិាា ៃសគគ្ម្ចគលើគោលការណ៍ដណនំាទំងគៃ៉ះ ។  

ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវសេការជាមួ្យគ្កុម្េ ុៃទីគ្បឹកា គរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុ
ប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញគលញ ឲ្យបាៃចប់ 
គេើយគ្តូវដាក់ ឯកសារទំងគៃ៉ះ គៅគ្កសួងបរសិាា ៃគ ើម្បពិីៃិតយ ផតល់គោបល់ កនុងរយៈគពល
កំណត់គដាយគ្កសួងបរសិាា ៃ ។   

គ្កសួងបរសិាា ៃគ្តវូពិៃិតយ ផតល់គោបល់ ៃិងសគគ្ម្ចគលើរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុ
ប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬគពញគលញ គដាយគោងគៅតាម្បទបបញ្ាតតិនៃគ្កម្គៃ៉ះ ។  

Commented [M11]:  

ការបញ្ញជ រ់ថដលអាចនធវើនឡើង សក្មាប់រនក្មាងថដលមាន
ក្ស្ថប់ ជាមួយនឹង EIA ថដលមានក្ស្ថប់ និងអាជាញាធ ប័ណណ
សក្មាប់ក្បតិបតតិការ នោងតាមនោបល់របស់ Kris Energy 
Commented [M12]:  

រនក្មាងថដលក្តូវាននក្ោង ឬថដលមានក្ស្ថប់ ថដលាន
បំនពញ ដំនណើ រការ EIA និងដំនណើ រការឯរភាពរបស់រោឋ ភិ
ាល មិនតក្មូវឱ្យមានការវាយតនមាបថនាមនទៀតនទ ។ 
រនក្មាងថដលមានក្ស្ថប់ទងំអស់ នឹងក្តូវតក្មូវឱ្យអនុនលាម
តាមក្រមបរសិ្ថា ន និងក្តូវទទួលរងការទណឌ រមមសមរមយ 
ក្បសិននបើរនក្មាងបងកការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ឬ សងគម ។  
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ជាំររូទ ី# – បញ្ហា ខែ ក្ត្វូសធវើការរិចារណា 

 
មាក្ា # 
 

ជាំររូទ ី# – ការវាយត្នមេបណដុ ាំ ននសហត្បុ៉ាះា  ់
 
មាក្ា # 
 ការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគពញគលញ គ្តវូវភិាគៃិងវាយតនម្ៃពីបណតុំ នៃផល
ប ៉ះពាល់ ដ លបងេគ ើងគដាយគគគ្ោងដ លោៃស្រសាប់ ៃិងគគគ្ោងកនុងគពលអ្នាគត គៅរំុវញិ
នៃទីតំាងគគគ្ោងទំងគនា៉ះ ដ លអាចបគងេើតឲ្យោៃផលប ៉ះពាល់គួរឱយកត់សោគ ល់  ល់បរសិាា ៃ 
ឬសងគម្ ។ 
 គៅកនុងរបាយការណ៍វាយតនម្ៃបណតុំ នៃផលប ៉ះពាល់ ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវវាយតនម្ៃសម្តា
ភាពនៃ្ៃធាៃរបូសាស្ដសត ្ៃធាៃរីវសាស្ដសត ៃិង្ៃធាៃគស ឋកិចចសងគម្ គ ើម្បីគិតគូរអំ្ពីផល
ប ៉ះពាល់បដៃាម្ ដផែកគលើកតាត គពលគវលា សាា ៃភាពភូមិ្សាស្ដសត ៃិងសកម្មភាពរបស់គគគ្ោងនានា
ដ លគៅរំុវញិទីតំាងគគគ្ោង ។ 

ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវពិចារណាអំ្ពី រគគ្ម្ើសនៃវធិាៃការកាត់បៃាយបណតុំ នៃផលប ៉ះពាល់
គផសងៗ គ ើម្បីកាត់បៃាយ ឬបគញ្ច ៀស បណោុំ នៃផលប ៉ះពាល់ដ លគួរឱយកត់សោគ ល់ទំងគនា៉ះ ។ 
 

ជាំររូទ ី# – ការវាយត្នមេសហត្ុប៉ាះា េ់ែុភារ 
  
មាក្ា # 

ការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ៃិងគពញគលញ គ្តូវរាប់បញ្ចូ លៃូវការវាយ
តនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់សុខភាព ដ លោៃជាអាទិ៍៖ 

-ទិៃនៃ័យមូ្លដាឋ ៃ សតីពីសុខភាពគៅកនុងតំបៃ់គគគ្ោង ៃិងរបស់គ្បជារៃដ លរង         
ផលប ៉ះពាល់  

-ការពិពណ៌នា អំ្ពីផលប ៉ះពាល់នៃគគគ្ោងដ លអាចោៃ គដាយសារការសាង
សង់     លំេូរគ្បជារៃ ៃិងការដៃ ស់បតូរចំគពា៉ះបរសិាា ៃ  

-វធិាៃការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់ គ ើម្បីកាត់បៃាយ ឬលុបបំបាត់ផលប ៉ះពាល់
អ្វរិាោៃនៃគគគ្ោង ៃិងវធិាៃការដ លគ្តូវដាក់ឲ្យអ្ៃុវតតគដាយោច ស់គគគ្ោង គ ើម្បីដក
លម្ែសុខភាពរបស់សេគម្ៃ៍មូ្លដាឋ ៃ  
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-បញ្ហា នានាទក់ទងៃឹងការអ្គងេតតាម្ដាៃសុខភាព ៃិងការគ្គប់គ្គងផលប ៉ះ
ពាល់ដ លគៅសល់កនុងរយៈគពលខៃី ៃិងដវង សគ្ោប់គគគ្ោង ។ 

 
មាក្ា # 

កនុងការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់សុខភាព ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវ៖  
-គលើកដផៃការគ្គប់គ្គងសុវតាិភាព ៃិងសុខភាព ជាដផនកមួ្យនៃការវាយតនម្ៃ

គេតុប ៉ះពាល់សុខភាព សគ្ោប់បរសិាា ៃការង្គរ គដាយវភិាគពីោៃិភ័យដ លពាក់ព័ៃធ 
ៃិងគ្បគភទនៃកតាត គគ្ោ៉ះថាន ក់កនុងទីតំាងគគគ្ោង ជាអាទិ៍ កតាត គគ្ោ៉ះថាន ក់ដផនករបូសាស្ដសត-
គីមី្សាស្ដសត  រីវសាស្ដសត ៃិងវទិយុសកម្ម  ។ 

-កំណត់ ៃិងវាយតនម្ៃពីគគ្ោ៉ះោៃិភ័យ ៃិងសកាត ៃុពលនៃផលប ៉ះពាល់គៅគលើ        
សុវតាិភាព ៃិងសុខភាព របស់សេគម្ៃ៍កនុង ំណាក់កាលរចនាគគគ្ោង សាងសង់
គគគ្ោងគ្បតិបតិតគគគ្ោង ៃិងបញ្ច ប់គគគ្ោង គ្ពម្ទំងគលើកវធិាៃការការពារ ៃិង
ដផៃការគ្គប់គ្គងផលប ៉ះពាល់គៅកនុង ំណាក់កាលទំងគៃ៉ះ ។  

 
ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គង នងិការអសងកត្ាមោនបរសិ្ថា ន 

 
មាក្ា # 
 អ្ងគភាពវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ៃិងម្ៃាីរបរសិាា ៃរារធាៃី គខតត ជាអាជាា ្រគ្តួត
ពិៃិតយគលើដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ ៃិងអ្គងេតតាម្ដាៃសកម្មភាពអ្ៃុវតតដផៃការគ្គប់គ្គងប
រសិាា ៃរបស់ោច ស់គគគ្ោង គដាយសេការជាមួ្យគ្កសួង សាា ប័ៃពាក់ព័ៃធ អាជាា ្រដ ៃ ី ៃិង
អ្នកពាក់ព័ៃធ ។ 
 

ជាំររូទ ី# – ការនដ រ់ត័្ម៌ាន 
 

ជាំររូទ ី# –  រាែណឌ ត្ក្មវូនានាននរបាយការណ៍ 
 
មាក្ា # 

គគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ៃីមួ្យៗគ្តូវគរៀបចំរបាយការណ៍អ្គងេតតាម្ដាៃបរសិាា ៃនៃគគគ្ោង 
 ូចតគៅ៖  
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-របាយការណ៍គរៀងរាល់ ០៣ (បី) ដខ ដ លរាយកាណ៍ពីលទធផលទំងអ្ស់នៃការ
អ្គងេតតាម្ដាៃ   ៃិងការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ ដ លគ្តូវបញ្ាូ ៃគៅអ្ងគភាពវាយតនម្ៃគេតុ
ប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ  

-កនុងរយៈគពល ០៣ (បី) ដខ បនាា ប់ពីបញ្ច ប់ឆ្ន ំេិរញ្ាវតាុៃីមួ្យៗ ោច ស់គគគ្ោង
គ្តូវគរៀបចំ ៃិងបញ្ាូ ៃរបាយការណ៍គ្បចំាឆ្ន ំ ដ លដាក់បញ្ចូ លម្តិគោបល់របស់សវៃករ
សតីពីបរសិាា ៃ 

-ផតល់សំគៅរបាយការណ៍បរសិាា ៃគ្បចំាឆ្ន ំ នៃគគគ្ោង ល់សាធារណរៃ 
តាម្ការ   គសនើសំុគដាយឥតគិតនថៃ  

-ផតល់សំគៅគអ្ ិចគ្តៃិូក ដ លគ្តូវបគង្គា ៉ះគលើគគេទំព័រជាសាធារណៈ របស់
គ្កសួង   បរសិាា ៃ ៃិងគដាយោច ស់គគគ្ោង គៅគលើគគេទំព័រសាធារណៈមួ្យ ។  

 
មាក្ា # 
 គគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ ដ លោៃលិខិត ៃិងវញិ្ហា បៃបគ្តឯកភាពគលើរបាយការណ៍វាយ
តនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃគ្តូវបញ្ាូ ៃរបាយការណ៍គ្បចំាគ្តីោស ៃិងគ្បចំាែោស គៅអ្ងគ
ភាពវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់  បរសិាា ៃទក់ទងៃឹងការអ្គងេតតាម្ដាៃ ៃិងការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ
របស់ខៃួៃ ។  
 ោច ស់គគគ្ោងោៃកាតពវកិចចគ្តូវរាយការណ៍ភាៃ ម្ៗ អំ្ពីបញ្ហា បរសិាា ៃសំខាៃ់ ល់អាជាា
្រដ លពាក់ព័ៃធ ៃិងអាជាា ្រោៃសម្តាកិចច ៃិង ល់សាធារណរៃ គ ើម្បគីរៀសវាងផលប ៉ះ
ពាល់អ្វរិាោៃម្កគលើបរសិាា ៃ ឬសងគម្ ។ 
 ោច ស់គគគ្ោង គ្តូវផតល់ព័ត៌ោៃពាក់ព័ៃធៃឹងការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃនៃគគគ្ោង  ល់
គ្កសួងបរសិាា ៃ តាម្ការគសនើសំុរបស់គ្កសួងបរសិាា ៃ  ។ 
 

ជាំររូទ ី# – នងេសេវា នងិបនាុរសនសងៗ 
 
មាក្ា # 

ោច ស់គគគ្ោង គ្តូវទទួលរា ប់រងបង់រាល់ការចំណាយទំងអ្ស់ កនុងការគរៀបចំរបាយ
ការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ
គពញគលញ  គសវាសគ្ោប់ចាត់ថាន ក់គគគ្ោង គសវាសគ្ោប់កំណត់គលើវសិាលភាពនៃការសិកា 
ៃិងកនុងការចំណាយគលើកិចច ំគណើ រការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ គសវាសគ្ោប់ការពិៃិតយ ៃិងផតល់
គោបល់គលើរបាយការណ៍របស់គ្កសួងបរសិាា ៃ គសវាពិៃិតយរបាយការណ៍អ្គងេតតាម្ដាៃបរ-ិ
សាា ៃ រមួ្ទំងគណៈកម្មការរំនាញគ្តតួពិៃិតយ ។  
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មាក្ា # 
 ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវទទួលរា ប់រង កនុងការបង់នថៃចំណាយគលើការគរៀបចំ ៃិងការអ្ៃុវតតដផៃ
ការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ ៃិងដផៃការអ្គងេតតាម្ដាៃបរសិាា ៃ ៃិងនថៃចំណាយគលើការអ្ៃុវតត ៃិង
ការអ្គងេតតាម្ដាៃវធិាៃការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់បរសិាា ៃៃិងសងគម្  ូចោៃដចងកនុងដផៃ-
ការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ ៃិងដផៃការអ្ភិវឌ្ឍៃ៏សងគម្ ។  
 ោច ស់គគគ្ោង គ្តូវោៃថវកិាតម្េល់ ឬថវកិាធានារា ប់រង សគ្ោប់គ្គប់គ្គងគគ្ោ៉ះោៃិ
ភ័យនានា ដផនកបរសិាា ៃ ៃិងសងគម្ ដ លគ្តូវកំណត់គដាយគ្កសួងបរសិាា ៃ ។  
 
មាក្ា # 

ថវកិាលំអិ្តអំ្ពីការបា ៃ់សាម ៃនៃការចំណាយ គលើវធិាៃការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់ប
រសិាា ៃដ លគ្តូវដាក់បញ្ចូ លគៅកនុងដផៃការគ្គប់គ្គងបរសិាា ៃ        គ្តូវទទួលរា ប់រងគដាយោច ស់
គគគ្ោង ។ 

នថៃចំណាយគលើការផសពវផាយឯកសារជាសាធារណៈ រាប់ទំងគគេទំព័រ  ូចោៃដចង
កនុងោគ្តា ៤០ នៃចាប់គៃ៉ះ គ្តូវទទួលរា ប់រងគដាយោច ស់គគគ្ោង ។ 

នថៃចំណាយទំងអ្ស់កនុងការដកតគ្មូ្វ ឬដកលម្ែវធិាៃការកាត់បៃាយផលប ៉ះពាល់ ៃិង
កម្មវ ិ្ ីអ្គងេតតាម្ដាៃគគគ្ោង  ូចោៃដចងកនុងោគ្តា ៤៣ នៃចាប់គៃ៉ះ គ្តូវទទួលរា ប់រងគដាយ
ោច ស់គគគ្ោង ។ 

នថៃចំណាយទំងអ្ស់ កនុងការគដា៉ះស្រសាយវវិាទពាក់ព័ៃធៃឹង ការវាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់ប
រសិាា ៃ ទំងតាម្គ្បព័ៃធតុលាការ ៃិងគគ្ៅគ្បព័ៃធតុលាការ  ូចោៃដចងកនុងោគ្តា ៦៥  នៃចាប់
គៃ៉ះ ជាបៃាុករបស់ោច ស់គគគ្ោង ។  
 នថៃគសវា ៃិងបៃាុកគផសងៗ គ្តូវកំណត់គដាយគ្បកាសអ្ៃោរគ្កសួងរវាងគ្កសួងបរសិាា ៃ 
ៃិងគ្កសួងគស ឋកិចច ៃិងេិរញ្ាវតាុ ។ 
 
មាក្ា # 
 គៅគពលោច ស់គគគ្ោងដាក់ពាកយសំុពិៃិតយ របាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា
ៃ ំបូង ឬគពញគលញ គ្កសួងបរសិាា ៃោៃភារកិចចគ្បមូ្លនថៃ ៃិងបៃាុកគសវា  ូចោៃដចងគៅ
កនុងគ្បកាសអ្ៃតរគ្កសួងរវាងគ្កសួងបរសិាា ៃ ៃិងគ្កសួងគស ឋកិចច ៃិងេិរញ្ាវតាុ សតីពីការបង់នថៃ
គសវាការង្គរសគ្ោប់ការពិៃិតយរបាយការណ៍វាយតនម្ៃគេតុប ៉ះពាល់បរសិាា ៃ ។ 
 
មាក្ា # 
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ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវបង់គសវាពិៃិតយគលើ របាយការណ៍អ្គងេតតាម្ដាៃបរសិាា ៃគៅឱយ
គ្កសួងបរសិាា ៃ គ ើម្បីផតល់លទធភាព ល់គ្កសួងបរសិាា ៃកនុងការអ្ៃុវតតតួនាទីរបស់ខៃួៃ កនុងការ
គ្តួតពិៃិតយរបាយការណ៍តាម្ដាៃគ្តួតពិៃិតយ ក៏ ូចជាគែៃើយតបចំគពា៉ះ សំគណើ ឱយោៃការគសុើប
អ្គងេតគលើបណោឹ ងបរសិាា ៃ ៃិងកនុងការអ្ៃុវតតការតាម្ដាៃគ្តតួពិៃិតយ គលើការអ្ៃុគលាម្តាម្
ចាប់ជាគ្បចំា ទំងគៅកនុងអំ្ ុងគពលនៃ ំណាក់សាងសង់ ៃិង ំណាក់កាលគ្បតិបតតិការគ
គគ្ោង។  
 
មាក្ា # 

មូ្លៃិ្ិបរសិាា ៃ ៃិងសងគម្គ្តូវបាៃបគងេើតគ ើងគដាយគ្កសួងបរសិាា ៃ គ ើម្បផីតល់េិរញ្ា
បបទៃ ល់ការសាត របរសិាា ៃ អ្ភិរកសរីវៈចគ្មុ្៉ះ ៃិងការអ្ភិវឌ្ឍៃ៍សងគម្គៅកនុង ៃិងរំុវញិតំបៃ់
ដ លគគគ្ោងតំាងគៅ ។  
 
មាក្ា # 

 ោច ស់គគគ្ោងគ្តូវបង់មូ្លៃិ្ិទយរាទៃបរសិាា ៃ តាម្ការគ្ពម្គគ្ពៀងោន រវាងគ្កសួងបរ-ិ
សាា ៃ ៃិងោច ស់គគគ្ោង ជាគរៀងរាល់ឆ្ន ំរេូត ល់បញ្ច ប់អារីវកម្ម គដាយដផែកគលើគ្បគភទ ៃិងទំេំនៃ
គគគ្ោងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍។    
 

គនាីទ ី៥ – ការបសងកើត្ខននការបរសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាត្ថិាន រ់
ជាត្ ិថាន រស់ក្កាមជាត្ ិនិងថាន រ់ម ូោា ន 

 រនាើននេះនឹងរំណត់អំពើនិតើវធិើសក្មាប់ការអនុម័តទទួលយរនូវថែនការបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ
ថាន រ់ជាតិ ថាន រ់នក្កាមជាតិ និងថាន រ់មូលោឋ ន ។ ថែនការទងំននេះនឹងក្តវូនរៀបចំសក្មាប់ការក្រប់ក្រង
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ថដលរមួបញ្ចូ លបញ្ញហ សនតិសុខអាហានិងទឹរ និងការែតល់លិខិត
អនុញ្ញញ តនធវើអាជើវរមមវតាុធាតុថដលទរ់ទិន 

 រនាើននេះនឹងបនងកើតឱ្យមានដនំណើ រការថែនទើមួយ (One Map Process) នដើមបើតក្មវូឱ្យមាន 
ទិននន័យោតានបស (database) ននព័ត៌មានភូមិស្ថស្តសតបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិរមួថតមួយ នោយមានការ
នបើរចំហរ និងនិងកាតពវរិចចននការថចររថំលរទិននន័យរវាងក្រសួង និងស្ថធារណៈជនទូនៅ ។ 
ដនំណើ រការននេះនឹងក្តវូនក្បើក្ាស់រនុ ងការបនងកើតថែនការជាតិសាើពើបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  

Commented [RH13]: នោយ នតង រទិធើនើ 

Commented [RH14]: នោយ Andeol Cadin ែតល់នោបល់ 
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 រនាើននេះនឹងថចងលមអិតអពំើនើតិវធិើសក្មាប់ការបនងកើតនូវថែនការជាតិសាើពើដើធាើ និងធនធានធមមជាតិ 
ថដលរនុ ងននាេះ ថែនការតបំន់ និងមូលោឋ ន នឹងក្តវូនធវើនឡើង និងនោងនៅនលើរនាើទើ ៣ សាើពើការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ និងការទទលួានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន។ ថែនការជាតិនឹងថចងោ៉ា ងចាស់លាស់អំពើ
ទិសនៅជាយុទធស្ថស្តសត និងនោលននោាយ ។ ថែនការថាន រ់នក្កាមជាតិនឹងថចងអំពើវធិានការជារ់
លារ់ រនុ ងការអនុវតតនោលបណំងថាន រ់ជាតិទងំននេះ ។  

 ជនក្មើស១ រឺក្តូវពោោមអនុម័តយរនូវវធិើស្ថស្តសតថតមួយ សក្មាប់ការនធវើ និងការឯរភាពនលើ
ថែនការក្រប់ក្រង សក្មាប់រិចចការពារ និងការក្រប់ក្រង (រមួបញ្ចូ ល ការនធវើអាជើវរមម) រនុ ងតំបន់
នបតិរភ័ណឌ  តបំន់ការពារថដនសមុក្ទ និងថដនដើនោរ និងថែនក្រប់ក្រងសក្មាប់ក្បនភទ (សតវ ឬរុរខ
ជាតិ) ថដលទទួលរងការរក្មាមរថំហង និងជិតែុតពូជ ។  

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្ែាំសណើ រការខននទមីយួថាន រ់ជាត្ ិធាត្ុនស ាំននខននទមីយួ 
ត្នូាទីនានារបេរ់ោា ភបិា នងិេងគមេុវី ិរនងុែាំសណើ រការខននទមីួយ 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្ខននការជាត្ិក្គបក់្គងបរសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាត្ ិ

ជាំររូទ ី# – ការខត្ងាាំងគណៈរមមការសែើមបសីរៀបចាំខននការជាត្ិក្គប់ក្គង     
បរសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាត្ ិ

ជាំររូទ ី# – សេចរដកី្ាងខននការជាត្ិក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាត្ ិ
ខែ ក្ត្វូសរៀបចាំ សោយមានការច ូរមួជាស្ថធារណៈ 

ជាំររូទ ី# – ការសរៀបចាំ នងិការឯរភារស ើខននការជាត្ិក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន នងិ
ធនធានធមមជាត្ ិថាន រ់សក្កាមជាត្ ិនងិថាន រម់ ូោា ន 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្នវូទនិននយ័ោាសបេថាន រ់ជាត្េិដរីរីត័្ម៌ានភមូិ-      
ស្ថស្រេតែីធេ ីនងិធនធាននានា 

ជាំររូទ ី# – ទនិននយ័ោាសបេខែ ក្ត្វូោរ់បង្ហា ញជាស្ថធារណៈ 
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ជាំររូទ ី# – ទនិននយ័ោាសបេខែ ក្ត្វូសក្បើក្បាេស់ែើមបសីរៀបចាំខននការថាន រ់
ជាត្ិ ថាន រស់ក្កាមជាត្ ិនងិថាន រ់ម ូោា ន 

គនាីទ ី៦– ការក្គបក់្គង និងការសរៀបចាំខននការសក្បើក្បាេែ់ទីកី្រងុ 

 រនាើននេះនឹងពិនិតយនៅនលើកានរៀបចំថែនការនក្បើក្ាស់ដើសក្មាប់តំបន់ទើក្បជុជំន។ វានឹងថចងអំពើការ
បនងកើតថែនការថបងថចរតំបន់ និងការនធវើចណំាត់ថាន រ់ដើសក្មាប់តំបន់ទើក្ររងឬទើក្បជុជំន។ វានឹងថចង
ែងថដរអំពើដនំណើ រការននឯរភាពនលើការអភិវឌ្ឍន៍រនុ ងតបំន់ទើក្ររងឬទើក្បជុជំន នោយក្សបនៅតាម
បំថណងថចរតបំន់សមរមយ ។ ការននេះអាចតក្មវូឱ្យមានការពិនិតយស្ថរនឡើងវញិនូវចាប់សតើពើការ
ក្រប់ក្រងថដនដើ នររូបនើយរមម និងសំណង ់ឆ្ន ១ំ៩៩៤ ។  

 តំបន់ទើក្ររងឬទើក្បជុជំន និងការអភិវឌ្ឍន៍ទើក្បជុជំនឬទើក្ររងនានា បនងកើតនូវបនទុ រជានក្ចើនរួរឱ្យរត់
សមាគ ល់មួយនៅនលើបរសិ្ថា ន និងសហរមន៍ ។ មានការនសនើឱ្យមានថចងអពំើចណុំចននេះនៅរនុ ងរនាើ
ោច់នោយថឡរពើោន  រនុ ងនោលបំណងនផ្លត តនៅនលើការនលើររមពស់នូវការអភិវឌ្ឍន៍ទើក្ររងឬទើក្បជុំ
ជនក្បរបនោយចើរភាព។  

 រនាើននេះនឹងបនងកើតនូវនើតិវធិើសក្មាប់ការនធវើចណំាត់ថាន រ់ដើថាជាដើទើក្ររងឬទើក្បជុជំន និងការរំណត់
តំបន់ដើទើក្ររងឬទើក្បជុជំន ថាជាតំបន់សក្មាប់ស្ថងសងល់ំនៅោឋ ន តំបន់ពាណិជជរមម និងតំបន់ពារ់
ព័នធដនទនទៀត។ វានឹងថចងអពំើការថណនាសំក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ទើក្ររងក្បរបនោយចើរភាព ក្សបនៅ
តាមនោលការណ៍ននការនរៀបចថំែនននការអនុវតតលអបំែុត ។ ការននេះនឹងនក្បើក្ាស់ដនំណើ ការថែនទើ១ 
ថដលមានថចងនៅរនុ ងរនាើទើ៥ ។  

 រនាើននេះនឹងថចងែងថដរនូវលរខខណឌ តក្មវូជាអបបបរមិាសក្មាប់ការក្រប់ក្រងដើទើក្ររងឬទើក្បជុជំន រមួ
បញ្ចូ លបទបបញ្ញតតិអំពើថែនការថដលទរ់ទងនឹង ទឹរ ថាមពល ការក្រប់ក្រងទឹរជន់ថដលបណាត ល
មរពើនភាៀង ក្ពមទងំ ចរាចរ សំនឡងរខំាន និងការស្ថងសង។់ 

 តួនាទើរបស់អាជាញាធ ធរនែសងៗ រនុ ងការនរៀបចថំែនការ និងការក្រប់ក្រងការនក្បើក្ាស់ដើ នឹងមានថចងនៅ
រនុ ងចាប់ននេះ នោយនោងនៅកាន់ រនាើទើ ២ ។ 

 រនាើននេះនឹងមានថចងអំពើលរខខណឌ តក្មូវជារ់លារ់ សក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នោយនោង
នៅកាន់រនាើទើ៣ ។ 

 រនាើននេះនឹងនលើរនឡើងពើលំនៅោឋ នសងកម 

Commented [RH15]: បញ្ចូ លោន ជាមួយរនាើ ១១  នោយ
ក្ររម១ រនុងសិកាខ ស្ថលានែងទើ៦ ថខនមស្ថ 
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ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្នវូែាំសណើ រការននការរាំណត្់ត្ាំបន់សោយមានត្មាេ ភារ 
សៅរក្មតិ្ក្រុង នងិរក្មតិ្ម ូោា ន រមួបញ្ចូ  ការរាំណត្់សរ សវលា វសិ្ថ 

ភារ និងអនរាររ់ន័ធ ខែ ក្ត្វូច ូរមួ នងិវិធសី្ថស្រេត 

ជាំររូទ ី# – ការសធវើចាំណាត្់ថាន រ់ែរីនងុត្ាំបន់ទកី្រងុ ឬទីក្បជុាំជន 
 

ជាំររូទ ី# – េដង់ោរអបបបរមាននខននការរាំណត្់ត្ាំបនរ់នងុទីក្រងុ ឬទកី្បជុាំជន 
រមួបញ្ចូ នវូ រាែណឌ េក្មាប ់ការសរៀបចាំ នងិេហអត្ាភិារត្ាំបន់ឧេាហ

រមម ាណិជារមម នងិរេស់ៅ 
ជាំររូទ ី# –ត្ាំបន់ក្ទនាប់ នងិការទបស់្ថក ត្រ់ការឈ្លេ នានការសក្បើក្បាេខ់ែ 

មនិក្េបោន  
ជាំររូទ ី# –  រាែណឌ ត្ក្មវូននសហោា រចនាេមពន័ធននទីក្រងុ ឬទីក្បជុាំជន 

 

ជាំររូទ ី# – ការែរឹជញ្ាូនស្ថធារណៈ នេូវេក្មាបជ់ិះរង់ ការខរនចន ការសក្បើ
ក្បាេស់ឡើងវញិ ការក្គប់ក្គងេាំណ  ់ការខងទាំ ាំហនបត្ងននទកី្រងុ ឬទី
ក្បជុាំជនសោយរមួមញ្ចូ នវូភារចាេល់ាេេ់តរីតី្នួាទ ីនងិទាំន ួែេុក្ត្ូវ

នន ាំោបថ់ាន រ់សនសងៗននអជាា ធរ 
 

ជាំររូទ ី# –  រាែណឌ ត្ក្មវូរិសេេេក្មាបក់ារស្ថងេង ់(ឧទហរណ៍៖ ការ
សរៀបចាំទរុឱ្យមានទ ីាំហ  រាែណឌ ត្ក្មវូេក្មាបទ់ីចាំណត្ោនយនត េដងោ់រ
ក្បេទិធន ននថាមរ )សោយសធវើការសោះក្ស្ថយសៅស ើការរាំណត្ទ់ចីាំណត្
ជាអបបបរមា  ទ ីាំហរសក្ត្ៀមេក្មាប់ជាត្ក្មវូការរនងុការអភវិឌ្ឍនទ៍ីក្រងុ  
បញ្ហា រនងុការក្គប់ក្គង ាំហូរចរាចរ  ការែរឹជញ្ាូនស្ថធារណៈ...។ ។ 

 
ជាំររូទ ី# – បទបបញ្ញត្តិសនសងសទៀត្ខែ ទរទ់ងនងឹវេិយ័ឯរជន 

 
ជាំររូទ ី# – េដង់ោរ ននការបាំភាយឧេមន័(អុមីីេយងុ)ននោនយនត 

 
ជាំររូទ ី# – ក្បរន័ធងមនីនេទិធរិមមេទិធែិធីេ ីេក្មាបគ់សក្មាង ាំសៅឋានេងគម 

Commented [RH16]: នោបល់ពើ M. Ramasamy 

Commented [RH17]: នោបល់ពើ R. Deau 

Commented [RH18]: នោបល់ពើ Raphaele Deau 
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គនាីទ ី៧– កាសរៀបចាំខននការ និងការក្គប់ក្គងធនធានធមមជាត្ិ 

 រនាើននេះនឹងថចងអពំើក្របខណឌ ននការនរៀបចថំែនការមួយ នដើមបើនរៀបចំនូវថដនរំណត់សក្មាប់ការនក្បើ
ក្ាស់នោយចើរភាព និងរិចចការពារសក្មាប់ធនធានធមមជាតិ ថដលមានលរខណៈពាណិជជរមម និងមិន
មានលរខណៈពាណិជជរមមននក្បនទសរមពុជា ។  

 រនាើននេះរ៏នឹងទរ់ទងែងថដរនៅនឹងរនាើទើ ៩ សាើពើការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់ជាយុទធស្ថស្តសត ថដល
អាចតក្មវូឱ្យនធវើនឡើងមុននពលអនុម័តនូវថែនការ និងនោលននោាយនានា ។  

 រនាើននេះនឹងពិនិតយនលើតួនាទើ និងមុខង្វរននដើសមបទននសដឋរិចច និងការអនុវតតរនក្មាង នោយនក្បើ
ក្ាស់ដើសមបទននសដឋរិចច ។ 

 វានឹងរមួបញ្ចូ លនូវបទបបញ្ញតតិ នដើមបើតក្មវូឱ្យមានការពិោរណាអំពើរិចចការពារបរសិ្ថា ន នៅរនុ ងការនធវើ
អាជើវរមមនលើធនធានធមមជាតិជាលរខណៈពាណិជជរមម និងលរខណៈជើវក្ពឹតតិ រ៏ដូចជា នៅរនុ ងសរមម-
ភាពទងំឡាយណា ថដលអាចប៉ាេះពាល់ដល់ធនធានធមមជាតិ ។ ការននេះនឹងរមួបញ្ចូ លការក្តួតពិនិតយ
ថែនរបរសិ្ថា ននលើការអនុវតតរនុ ងវស័ិយរសិរមម រមួមាន ការនក្បើក្ាស់ជើ ថាន សំមាា ប់សតវលអិត និងថាន ំ
សមាា ប់នមម  ។    

ជាំររូទ ី# – ការសរៀបចាំខននការក្គប់ក្គងក្េបាមខននការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន
ថាន រ់ជាត្ិ ថាន រ់ត្ាំបន ់និងថាន រ់ម ូោា ន 

ការោរប់ញ្ចូ គួរសអាយរត្េ់ាំោ  ់ – មាត្ិការសរញស ញននគនាីទី
១៣ ការបសងកើត្ក្ចររសបៀងអភិររសជាត្ិ???? 

 
 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្ខែនបក្មងុេមកុ្ទ 
 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្ខែនបក្មងុជ ន ទឹរស្ថប 
 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្ត្ាំបនន់ តិ្រមមទរឹស្ថប 
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ជាំររូទ ី# – ការអភរិរស នងិការសក្បើក្បាេស់ោយេមក្េបននធនធានធមមជាត្ ិ
 

ជាំររូទ ី# – នតី្វិធិេីក្មាប់ការនដ  ់ការអសងកត្ាមោន នងិការបញ្ចប់ែេីមប
ទនសេែារចិច 

 
ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គងែេីមបទនសេែារិចច រមួបញ្ចូ  ខននការក្គប់ក្គង 
ត្មាេ ភារ នងិភារទរទ់ងនងឹន តិ្រមមស ើសោយចីរភារ នងិស្ថដ រជវីៈ

ចក្មុះសឡើងវញិ 

គនាីទ ី៨ – ការអភរិរស នងិការក្គបក់្គងជីវៈចក្មុះ 

 រនាើននេះនឹងពិនិតយពិច័យនៅនលើការការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងជើវៈចក្មរេះ និងនឹងរមួបញ្ចូ ល
នូវជពូំរសាើពើ នក្ពនឈើ ដើនសើម ក្បព័នធនអរូឡូសុើសមុក្ទ ក្បនភទ (សតវ និងរុរខជាតិ) ជិតែុតពូជ 
ក្បនភទ (សតវ និងរុរខជាតិ) ឈាា នពាន និងការក្រប់ក្រងតបំន់ការពារ ។  

 ជពូំរជារ់លារ់មួយចំនួន អាចថចងអពំើ តំបន់ជាអាទិភាពនានា ថដលរួមបញ្ចូ ល បឹងទននាស្ថប និង
ទននានមរងគ។ 

 មតិនោបល់ក្តវូានទទួលពើអងគការមិនថមនរោឋ ភិាលមួយចំនួន សតើពើ នោលននោាយសតវនក្ព
(រ ឺ រសិោឋ នសតវនក្ព)រនុ ងក្បនទសរមពុជា។ អតតបទពិភារានលើរនឡើងពើបញ្ញហ សំខាន់ៗមួយចំនួន 
និងរតើារមមណ៍អំពើលទធភាពរនុ ងការថណនាែំមើនូវរសិោឋ នសតវនក្ពមររនុ ងក្បនទសរមពុជា។ការ
ពិោរណារពុំងក្តវូរូសបញ្ញជ រ់នៅនលើបញ្ញហ ថដលនលើរនឡើងតាមរយៈមតិនោបល់ននាេះ 

 

ជាំររូទ ី# – ការការារក្បសភទ េត្វ នងិររុាជាត្រិាំរងុរងសក្ោះថាន រ ់

ជាំររូទ ី# – ការការារេត្វនក្រ 

ជាំររូទ ី# – ការការារររុាជាត្ ិនងិេហគមន៍ររុាជាត្ ិ

ជាំររូទ ី# – ការការារររុាជាត្ខិែ មានសែើមរាំសណើ ត្រនងុក្េរុ នងិជក្មរេត្វ
នក្រ និងេហគមនធ៍មមជាត្ ិ(េហគមន៍សអរឡូេូុ)ី េាំខាន់ៗ  រមួបញ្ចូ  
ជក្មរេត្វេាំខាន់ៗ  េក្មាបេ់ត្វ  នងិររុាជាត្ខិែ រាំរុងរងសក្ោះថាន រ ់

Commented [RH19]: ទំនារ់ទំនងរវាង ជំពូរទងំពើរននេះ 
នឹងក្តូវបញ្ញជ រ់ចាស់ ររឺ៏ជំពូរអាចបញ្ចូ លោន  
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ជាំររូទ ី# – ការសរៀបចាំខននការជីវៈត្ាំបនេ់ក្មាប់ការអភរិរសជវីៈចក្មុះ 

ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្ន់វូការនាាំសចញ ឬនាាំច ូនវូររុាជាត្ ិនងិេត្វខែ 
ក្ត្វូរាំណត្់ជារ់លារ ់នងិន តិ្ន ខែ ន តិ្សចញរីររុាជាត្ ិនងិេត្វនក្រ 

ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្ន់វូការសធវើាណិជរមម ការកានក់ាប ់ឬការ រែ់ូរ
នវូក្បសភទេត្វ នងិររុាជាត្ ិខែ រាំរងុរងសក្ោះថាន រ ់

ជាំររូទ ី# – ការរក្ងងឹកាអនុវត្តអនេុញ្ហញ េដរីាីណិជារមមអនតរជាត្ិស ើ
ក្បសភទេត្វ នងិររុាជាត្ិនក្រខែ រាំរងុរងសក្ោះថាន រ ់នងិការត្វរចិចននរចិច

ក្រមសក្រៀងអនតរជាត្ិសនសងសទៀត្ 

ជាំររូទ ី# – ការសក្បើក្បាេ ់រាណៈវទិាស្ថស្រេត នងិ រាណៈអប់រ ាំ 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្/ការសធវើចាំណាត្ថ់ាន រត់្ាំបនក់ារារេក្មាបក់ារអភរិរស   
ជវីៈចក្មុះ 

ជាំររូទ ី# – ការស្ថដ រសឡើងវិញនវូក្បរន័ធសអរឡូេូុខីែ រងការែូចខាត្ 

ជាំររូទ ី# – ខននការក្គប់ក្គង នងិការារក្បសភទេត្វ នងិររុាជាត្ិខែ រាំរងុ
រងការគក្មាមរាំខហង (រមួបញ្ចូ  ការរាំណត្ែ់ាំសណើ រការគក្មាមរាំខហងចមបង
ៗ និងការបសងកើត្ខននការកាត្ប់នាយការគក្មាមរាំខហង នងិខននការស្ថដ រឱ្យ

ែចូសែើមវញិ) 

ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្់ស ើការសធវើឱ្យែចូខាត្ ឬការបាំនេចិបាំផ្លេ ញររុាជាត្ិ
ខែ មានសែើមរាំសណើ ត្រនងុក្េរុ នងិត្ាំបនក់ារារនក្រស ើ 

ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្ន់វូការក្បមា៉ា ញស់ៅរនងុត្ាំបនម់យួចាំននួ 

ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្េ់រមមភារសៅរនងុត្ាំបនក់ារារ 

ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គងនវូក្បសភទេត្វ នងិររុាជាត្ ិខែ ឈ្លេ នាន 
(រាត្ត្ាត្) 

ជាំររូទ ី# – និយមនយ័ននស្ថរាងគកាយខរនចនខហសសន 
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ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្ន់វូការសក្បើក្បាេស់្ថរាងគកាយខរនចនខហសសន រមួ
បញ្ចូ ក្ោប់រជូ 

ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គង នងិការឯរភារស ើការសក្បើក្បាេស់្ថរាងគកាយខរ
នចនខហសសន 

គនាីទ ី៩ – ការវាយត្នមេបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្រេត 

យសនើរយោយយសៀវយៅយនេះយកលំនំតាមគនថីសតីពីការវាយតម្មៃយហតុប េះពាល់បរសិ្ថថ ន 

 រនាើននេះនឹងរូសបញ្ញជ រ់ពើការនក្បើក្ាស់នូវការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត សក្មាប់ការវាយតនមា 
និងការអភិវឌ្ឍន៍ថែនការ និងនោលននោាយនានានៅរនុ ងក្បនទសរមពុជា ។ ការវាយតនមាបរសិ្ថា ន
ជាយុទធស្ថស្តសតអាចនក្បើក្ាស់នៅនលើនោលននោាយ និងថែនកាក្រប់ក្បនភទ រមួបញ្ចូ ល ការ
សនក្មចចិតតថដលអាចមានែលប៉ាេះពាល់នៅនលើការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ។ 

 រនាើននេះរ៏ថចងែងថដរនូវទំនារ់ទំនងរវាងថែនការបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ការវាយតនមាបរ-ិ
ស្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត និងការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់រនក្មាងជារ់លារ់នានា។  

 

ជាំររូទ ី# – ការវាយត្នមេបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្រេតេក្មាបស់ោ នសោបាយ 
នងិខននការ 

មាក្ា#   
ក្រសួងបរសិ្ថា នទទួលខុសក្តវូនៅនលើការក្តួតពិនិតយស្ថរជាែមើ និងការវាយតនមានៅនលើការវាយតនមាបរសិ្ថា ន
ជាយុតតិស្ថស្តសត នននោលននោាយ រនក្មាងយុតតិស្ថស្តសត របស់រាជរោឋ ភិាល នហើយរ៏ដូចជាការក្តតួពិនតិ ្
យស្ថរជាែមើនៅនលើនោបល់ថដលទទួលានពើភាន រ់ង្វរ និងស្ថធារណជនថដលទរ់ទិន។ 

 
ជាំររូទ ី# – ក្បរន័ធននការខបងខចរត្ាំបន ់

 
ជាំររូទ ី# – ការសរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្នមេបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្រេត 

 
ជាំររូទ ី# – ែេមឹស្ថរននរបាយការណ៍វាយត្នមេបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្រេត 

 
ជាំររូទ ី# – ការវាយត្នមេស ើរបាយការណ៍វាយត្នមេបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្រេត 

Commented [RH20]: ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត
រឺមានមុខការនលើសពើការវាយតនមា នោលននោាយ 
ថែនការ និង រមមវធិើ ក្បសិននបើនយើងនក្បៀបនធៀបជាមួយការ
វាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដលជាការវាយតនមារនក្មា
ង។ នបើនទេះជាវាមានការទរ់ទងោន  មានឧបររណ៍ោច់
នោយថឡរសក្មាប់ការនធវើថែនការ និងការវាយតនមា។ ការ
វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសតរួរនចញមុនការវាយតនមា
នហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ដូចជាលិខិតុបររណ៍រនុងការនធវើ
ថែនការ 

Commented [RH21]: នោបល់ពើ R. Deau 
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គនាីទ ី១០ – េតងោ់គុណភារបរសិ្ថា ន និងសោ ការណ៍ខណនាាំេដរីី
ការការារបរសិ្ថា ន 

 

 រនាើននេះនឹងថចងអពំើនើតិវធិើសក្មាប់នរៀបចំបនងកើតសាងោ់ររុណភាពបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់មូល-   
ោឋ ន និងនោលការណ៍ថណនា ំ។ វានឹងថចងអំពើព័ត៌មានលមអិតសតើពើក្បនភទ និងបរមិាណននការបំភាយ
(អុើមើសយុង)។ រនាើននេះរ៏នឹងទទួលយរនូវ រក្មិត និងសតងោ់រ ថដលមានក្ស្ថប់ែងថដរ រហូតដល់
នពលថដលអាចថរសក្មួល ឬនធវើវនិស្ថធនរមមនៅនលើនោលការណ៍ថណនា ំនិងសតងោ់របរសិ្ថា នទងំ
ននេះ ។ 

 រនាើននេះនឹងតក្មវូឱ្យក្រសួងពារ់ព័នធទងំអស់ នោរពតាមសតងោ់ររុណភាពបរសិ្ថា ន និងនោលការណ៍
ថណនាទំងំននេះ ។ 

  សតងោ់ររុណភាពបរសិ្ថា ន និងនោលការណ៍ថណនានំៅរនុ ងរនាើននេះ នឹងលាតសនធឹងនៅដល់នោល
ការណ៍ និងនោលបំណង ននសុវតាិភាពនសបៀងអាហារ ។ 

 

ជាំររូទ ី# – ការរាំណត្់អាំរេី ដងោ់រគណុភារបរសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# – ការរាំណត្់អាំរេី ដងោ់រ នងិេដងោ់របរសិ្ថា នជុាំវញិ 
 

ជាំររូទ ី# – ការរាំណត្់អាំរេី ដងោ់រននការបសញ្ចញសចា  
 

ជាំររូទ ី# – ការខរ មអ (ខរេក្ម ួសឡើងវញិ)នវូ េដង់ោរគុណភារបរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# – ការអនវុត្តេដងោ់រគុណភារបរសិ្ថា នសៅរនងុក្បសទេរមពជុា 
 

ជាំររូទ ី# – ការអនមុត័្ទទ ួយរជាបសណាដ ះអាេនននូវេដងោ់រអនតរជាត្ ិ

Commented [RH22]: សតង់ោមាននៅរនុងក្បនទសរមពុជា។ 
រនាើននេះនឹងនធវើបចចុបបននភាពនៅនលើសតង់ោរុណភាពបរសិ្ថា ន 
និងនឹងថចងពើនោលការណ៍ថណនាកំារការពារបរសិ្ថា ន។ ការ
បនងកើត និងការនរៀបចំសតង់ោរុណភាពបរសិ្ថា ន និងនោល
ការណ៍ថណនាកំារការពារជារ់លារ់រួរថចរនអាយោច់ពើរនាើ
នោយនលើរនឡើងពើការអនុវតតសតង់ោរុណភាពបរសិ្ថា ន។សត
ង់ោរុណភាពបរសិ្ថា ននឹងក្តូវានអនុវតតនៅរនុងរនាើសតើពើ
ការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នែងថដរ 

Commented [RH23]: នោបល់របស់ក្ររម២ នៅរនុងសិកាខ
ស្ថលានលើរនឡើងថាសតង់ោរុណភាពបរសិ្ថា នរួរថតមានរិចច
ជួយពើអនរជំនាញការអនតរជាតិរនុងការរំណត់នអាយចាស់ពើ
សតង់ោរុណភាពបរសិ្ថា នថដលអាចអនុវតតានរនុងក្បនទស
រមពុជា។ 
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ជាំររូទ ី# – និយមនយ័ននបសចចរវិជាា ែ ៏ អបាំនតុ្ខែ អាចខេវងររបាន 

ជាំររូទ ី# – និយមនយ័ននការអនុវត្ត អៗ  

គនាីទ ី១១ – ទីក្រងុក្បរបសោយចរីភារ 

 រនាើននេះនឹងតក្មវូថា ថែនការ និងការក្រប់ក្រងនលើការនក្បើក្ាស់ដើ សក្មាប់តំបន់ទើក្ររង ឬទើក្បជុជំន 
ក្តវូនធវើនឡើងនដើមបើនលើររមពស់ទើក្ររងក្បរបនោយចើរភាព និងថដលមានភាពធុនសុ្ថ ំ។ 

  វានឹងធានាថា ការនរៀបចថំែនការក្តវូពិោរណាអំពើែលប៉ាេះពាល់រយៈនពលថវងនៅនលើតំបន់ទើក្ររង ឬ
ទើក្បជុជំន រមួបញ្ចូ ល ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថាមពល ទឹរ ចំនួនក្បជាជន និងការអភិវឌ្ឍនសដឋ
រិចច ។ 

 រនាើននេះនឹងពិនិតយនៅនលើការក្រប់ក្រងនដើមនឈើ ថដលសាិតនៅតាមបនណាត យែាូ វស្ថធារណៈនិង ការ
អភិវឌ្ឍន៍មនុសស និងទើក្ររងថដលមាននមក្តើភាពជាមួយធមមជាតិ រួមបញ្ចូ ល ការនលើររមពស់ថាមពល
ថដលរនរើតនឡើងវញិ នៅរនុ ងតំបន់ទើក្ររង និងទើក្បជុជំន ។  

 ការបនងកើតស្ថា ប័នពិនសសរនុ ងការនលើររមពស់ការរស្ថងសមតាភាព និងការអប់របំនចចរនទសសតើពើទើ
ក្ររងក្បរបនោយចើរភាព 

 

ជាំររូទ ី# – ការអភវិឌ្ឍនូវមជឈមណឌ  ចីរភារទីក្រងុ ឬទីក្បជុាំជន 
 

ជាំររូទ ី# – ការសរៀបចាំខននការននទីក្រងុក្បរបសោយចីរភារ 
 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្នវូខននការខរនចនសឡើងវិញេក្មាបត់្ាំបន់ទកី្រងុ ឬទី
ក្បជុាំជន 

 
ជាំររូទ ី# – ការស ើររមពេក់្បេទិធន ននថាមរ  

 
ជាំររូទ ី# – ការរាំណត្់អាំរេី ដងោ់រក្បេទិធន ននថាមរ  

 
ជាំររូទ ី# – ការរាំណត្់េដងោ់រេក្មាបអ់ោរនបត្ង 

Commented [RH24]: បញ្ចូ លជាមួយរនាើ៦ តាមរយៈ
នោបល់ក្ររម១ រនុងសិកាខ ស្ថលាថខនមស្ថ 

Commented [RH25]: នោបល់ពើ Andeol Cadin 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

First Draft | 12-May-166-May-163-May-16  Page 40 of 80 

 
ជាំររូទ ី# – ការអនមុត័្ជាមងមននេដងោ់រអនតរជាត្ ិ

 
ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្ ាំសៅោា នក្បរបសោយចរីភារ នងិក្បសេើរជាងមនុ 

គនាីទ ី១២ – ការសរៀបចាំខននការនិងការក្គបក់្គងត្ាំបនស់្នរ 

 រនាើននេះនឹងថចងអពំើក្របខណឌ ននការនរៀបចថំែនការមួយ សក្មាប់ការនក្បើក្ាស់ និងការក្រប់ក្រង
តំបន់នឆនរ ។ 

 រនាើននេះនឹងថចងនូវនសចរតើលមអិត សក្មាប់ការក្រប់ក្រងនលើការអភិវឌ្ឍន៍នសដឋរិចច និងនទសចរណ៍រនុ ង
តំបន់នឆនរ។ រនាើននេះនឹងទទួលយរនូវការការពារ និងការក្តតួពិនិតយោ៉ា ងដិតដល់ នដើមបើការពារតំបន់
នឆនរ  ឱ្យនចៀសែុតពើការអភិវឌ្ឍន៍ថដលមិនលអ ។  

 រនាើននេះនឹងបញ្ចូ លតំបន់ថដលមានក្ស្ថប់នានា ថដលទទួលាននូវការយរចិតតទុរោរ់ជាពិនសស 
និងក្បព័នធមួយសក្មាប់នរៀបចតំំបន់ែមើៗថដលក្តវូអភិវឌ្ឍន៍ រមួបញ្ចូ ល ការក្រប់ក្រងស្ថា ប័នែមើថដលាន
នសនើរនឡើង និងថដលមានក្ស្ថប់ ។   

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្សេចរដីក្ាងខននការក្គប់ក្គងត្ាំបនស់្នរ 

ជាំររូទ ី# – សោ បាំណងទូសៅននការអភរិរសនងិការក្គបក់្គង ត្ាំបន់ស្នរ 
 

ជាំររូទ ី# – បទបបញ្ញត្តិរសិេេេក្មាប់ការអភិររសនក្រសកាងកាង 
 

ជាំររូទ ី# – ែេមឹស្ថរននខននការក្គប់ក្គងត្ាំបន់ស្នរ 
 

ជាំររូទ ី# – ការអនមុត័្ខននការក្គប់ក្គងត្ាំបនស់្នរ 
 

ជាំររូទ ី# – ការអនវុត្តខននការក្គប់ក្គងត្ាំបនស់្នរ 
 

ជាំររូទ ី# – ការសធវើខននទតី្ាំបនស់្នរ រមួបញ្ចូ ការសធវើខននទផី្លក ងម 

Commented [RH26]: នសនើរនអាយនសៀវនៅននេះរួរបញ្ចូ ល
តំបន់នឆន និងសមុក្ទ។ បញ្ញហ ននេះសាិតនៅរនុងការពិោរណា 

Commented [RH27]: នោបល់ពើ R. Deau  



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

First Draft | 12-May-166-May-163-May-16  Page 41 of 80 

 
ជាំររូទ ី# – ការសធវើវិសស្ថធនរមមខននការក្គប់ក្គងត្ាំបន់ស្នរ 

 
ជាំររូទ ី# – ត្នួាទ ីនងិការទទួ ែុេក្ត្វូរបេក់្រេងួ 

 
ជាំររូទ ី# – ត្នួាទ ីនងិការទទួ ែុេក្ត្វូរបេេ់ហគមន ៍

 
ជាំររូទ ី# –  រាែណឌ ត្ក្មវូនានាេក្មាបក់ារចូ រមួជាស្ថធារណៈ 

 
ជាំររូទ ី# – ការស ើររមពេក់ារអភវិឌ្ឍក្បរបសោយចីរភារសៅរនងុត្ាំបនស់្នរ 

 
ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្េ់រមមភារនានាសៅរនងុត្ាំបន់ស្នរ ខែ មនិក្េប

ាមខននការក្គបក់្គងត្ាំបន់ស្នរ 

គនាីទ ី១៣– ការបសងកើត្ក្ចររសបៀងអភរិរសជាត្ិ 

 រនាើននេះនឹងបនងកើតនូវក្បព័នធមយួននក្ចររនបៀងអភិររសជាតិ។ ក្ចររនបៀងទងំននេះនឹងក្តូវជាតំបន់
ថដលមានស្ថា នភាពែាូ វចាប់ និងការការពារបរសិ្ថា នជារ់លារ់ ថដលរមួបញ្ចូ ល៖ 

 

o ឧទោនជាតិ 

o ឧទោនទើក្ររង ឬទើក្បជុជំន និងក្ចររនបៀងនដើមនឈើ 
o ដើឯរជនភាជ ប់ជាមួយនឹងរិចចក្ពមនក្ពៀងអភិររស នោយរមួបញ្ចូ លទងំ រមណើ យោឋ ន

ធមមជាតិ រសិរមមសរ ើរាងគ 
 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្នវូក្ចររសបៀងអភរិរសជាត្ិ រមួបញ្ចូ  ការោរ់សឈ្លម ះ ទាី ាំង 
នងិ ឯរស្ថរសោងក្រុាំក្បទ /់ខននទ ី

 
ជាំររូទ ី# – ការសធវើចាំណាត្់ថាន រ់ត្ាំបន់ខែ េាតិ្សៅរនងុក្ចររសបៀងអភរិរសជាត្ ិ

 

Commented [RH28]: នោយ Andeol Cabin 
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ជាំររូទ ី# – េរមមភារខែ ក្ត្វូបានហាមឃាត្ស់ៅរនងុក្ចររសបៀងអភរិរស
ជាត្ ិ

 
ជាំររូទ ី# – ការសរៀបចាំ នងិការឯរភារស ើខននការក្គប់ក្គងេក្មាប់ក្ចរ

រសបៀងអភរិរសជាត្ ិ
 

ជាំររូទ ី# – ការស្ថដ រសឡើងវិញនវូទជីក្មរ ឬក្បរ័នធសអរឡូេូុខីែ រងការែចូ
ខាត្ សៅរនងុក្ចររសបៀងអភរិរសជាត្ ិ

 
ជាំររូទ ី# – នតី្វិធិេីក្មាប់ការខរេក្ម ួចាំសាះក្រុាំក្បទ ន់នក្ចររសបៀងអភិ

ររសជាត្ ិ

គនាីទ ី១៤– ការក្គបក់្គងនក្រស ើក្បរបសោយចីរភារ 

 រនុ ងលរខណៈជាថែនរសំខាន់ននក្របខណឌ ននការនរៀបចថំែនការ រនាើននេះនឹងបងកលរខណៈឱ្យមានការ
នរៀបចតំំបន់នានា ថដលមានការការពារ និងស្ថា នភាពែាូ វចាប់ជារ់លារ់ នដើមបើបងកលរខណៈឱ្យមាន
ការក្រប់ក្រងនឈើក្បរបនោយចើរភាព ។  

 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្នវូេិយ័នក្រស ើក្បរបសោយចីរភារ សោ បាំណង 
នងិ ខែនរាំណត្ន់នការក្គប់ក្គងស ើក្បរបសោយចីរភារ 

 
ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្ន់វូការកាប់ ការែរសចញ ការនាាំសចញ នងិការសក្បើ

ក្បាេស់ ើ សោយោម ន ែិតិ្អនញុ្ហញ ត្ ក្េបាមក្រមសនះ 
 

ជាំររូទ ី# – ការវាយត្នមេេាំសណើេុាំក្បម ូន ស ើ ឬការនាាំសចញស ើ 
 

ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្ច់ាំសាះការយរស ើសចញរែីីេមបទនសេែារចិច
សោយោម ន ែិតិ្អនញុ្ហញ ត្ 

 

Commented [RH29]: ដូរពើ Timber នៅForestry  តាមអវើ
ថដលានថណនារំនុងសិកាខ ស្ថលារនុងថខនមស្ថ 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

First Draft | 12-May-166-May-163-May-16  Page 43 of 80 

ជាំររូទ ី# –  ែិតិ្អនញុ្ហញ ត្រនងុការកាប ់ឬយរស ើសចញ ខែ ក្ត្វូនដ ឱ់្យ
ចាំសាះខត្រនងុររណីមានការវាយត្នមេបរសិ្ថា នស ើេរមមភារសនាះប៉ាុសណាណ ះ 

 
ជាំររូទ ី# – ការក្បម ូន ក្បរបសោយចរីភារ នវូន ស ើ អេុែតុ្ នងិអនុ
ន នក្រស ើសៅរនងុត្ាំបន់ន តិ្រមមនក្រស ើ សោយរមួបញ្ចូ ទាំងយនតការនត

  ់ែិតិ្អនញុ្ហញ ត្អិនតរជាត្ ិ
ជាំររូទ#ី –ការក្បម ូន ក្បរបសោយចីរភារ នវូន ស ើ អេុែតុ្ នងិអនុ
ន នក្រស ើរីនក្រេហគមន៍ ត្ាំបនេ់ហគមន ៍នងិ ែរីមមេទិធេហគមន ៍ជន
ជាត្ិសែើមភាគត្ចិ 
ជាំររូទ ី# – ត្នួាទីរបេរ់ោា ភបិា  នងិក្បជារ រែា រនងុការអសងកត្ាមោន 

នងិក្ត្តួ្រនិិត្យក្បត្បិត្តកិារក្គប់ក្គងស ើសោយចីរភារ 
 

ជាំររូទ ី# – ការស្ថដ រសឡើងវិញនវូទជីក្មរ ឬក្បរ័នធសអរឡូេូុខីែ រងការែចូ
ខាត្ 

គនាីទ ី១៥– ការក្គបក់្គងជ ន ក្បរបសោយចរីភារ 

 រនុ ងលរខណៈជាថែនរសំខាន់ននក្របខណឌ ននការនរៀបចថំែនការ រនាើននេះនឹងបងកលរខណៈឱ្យមានការ
នរៀបចតំំបន់នានា ថដលមានការការពារ និងស្ថា នភាពចាប់ជារ់លារ់ នដើមបើបងកលរខណៈឱ្យមានការ
ក្រប់ក្រងជលែលក្បរបនោយចើរភាព ។  

 ពិោរណានៅនលើក្បព័នធការែតល់លិខិតអនុញ្ញញ តថដលទរ់ទិន 

 

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្នវូឧេាហរមមជ ន ក្បរបសោយចរីភារ 
 

ជាំររូទ ី# – បទបបញ្ហញ ត្ដិេក្មាប់ន សនស្ថទធមមជាត្ ិនងិវារវីបបរមម នងិ
ត្ាំបនក់ារារជ ន  

 
ជាំររូទ ី# – ការការារជ ន  នងិក្បរន័ធសអរឡូេូុរីនងុទរឹ 

 

Commented [RH30]: នោយ Andeol Cadin 

Commented [RH31]: នោយAndeol Cadin 
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ជាំររូទ ី# – េទិធិកានក់ាប់ជ ន  នងិក្បត្បិត្តកិារវារវីបបរមម 
 

ជាំររូទ ី# – ការសធវើអត្តេញ្ហញ ណរមមស្ថរាងគកាយរនងុទរឹ 
 

ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្់ស ើការសនស្ថទ រាណៈាណិជារមមខែ ោម ន   
 រាណៈចរីភារ 

 
ជាំររូទ ី# – ការវាយត្នមេស ើារយសេនើេុាំការសនស្ថទ រាណៈាណិជារមម 

 
ជាំររូទ ី# – េហគមន៍សនស្ថទ 

 
ជាំររូទ ី# – ការហាមឃាត្ក់ារនា ាំសចញក្ត្ី ឬស្ថរាងគកាយរនងុទរឹ សោយ

ោម ន ែិិត្អនុញ្ហញ ត្ 
 

ជាំររូទ ី# –  ែិតិ្អនញុ្ហញ ត្រនងុការនា ាំសចញក្ត្ី ឬស្ថរាងគកាយរនងុទរឹ ខែ 
ក្ត្វូនដ ឱ់្យរនងុររណីមាន រាណៈចរីភារ 

 
ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គងក្បរបសោយចរីភារនវូជ ន  នងិត្ាំបនប់នតរជូ

ក្ត្ ី
 

ជាំររូទ ី# – ត្នួាទីរបេរ់ោា ភបិា  នងិក្បជារ រែា រនងុការអសងកត្ាមោន 
នងិក្ត្តួ្រនិិត្យក្បត្បិត្តកិារក្គប់ក្គងជ ន ក្បរបសោយចីរភារ 

 
ជាំររូទ ី# – ការស្ថដ រសឡើងវិញនវូជក្មរជ ន  ឬក្បរ័នធសអរឡូេូុរី នងុទរឹ

ខែ រងការែចូខាត្ 
 

ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គងេរមមភារនានាខែ មានន ប៉ាះា ស់ ើជ ន  
នងិក្បរ័នធសអរឡូេូុរីនងុទរឹ 
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គនាីទ ី១៦– ការក្គបក់្គងេហគមន៍ 
 

 រនាើននេះពិនិតយនៅនលើជនក្មើសរបស់សហរមន៍ រនុ ងការនក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិ ការក្បមាញ់ ការ
ននស្ថទក្តើរបស់សហរមន៍ និងការនក្បើក្ាស់ដើសក្មាប់តក្មវូការសហរមន៍ក្បរបនោយចើរភាព ។ 

 បញ្ចូ លនូវការថររលមអនៅនលើនិតិវធិើសហរមន៍នក្ពនឈើនិងតំនប់ការពារសហរមន៍រនុ ងនពលបចចុ បបនន 

ជាំររូទ ី# – ការស ើររមពេេ់ហគមនន៍ក្រស ើ នងិេហគមនត៍្ាំបនក់ារារ
សៅសក្កាមក្របែណឌ ននការក្គប់ក្គងរបួរមួោន  

ជាំររូទ ី# – ការបសងកើត្នវូការក្គប់ក្គងរមួ រនងុនាមជាឧបររណ៍អភិររស     
 រាណៈរហុភាគាីរ់រន័ធ 

 
ជាំររូទ ី# – យនតការ និងធាត្ុនស ាំននការក្គប់ក្គងរមួ 

 
ជាំររូទ ី# – នតី្វិធិរីនងុការបសងកើត្នូវត្ាំបនក់្គប់ក្គងរមួ 

គនាីទ ី១៧– ការក្គបក់្គងេាំណ  ់នងិការក្ត្តួ្រនិិត្យការបាំរ ុ 

 រនាើននេះនឹងពិនិតយពិច័យស្ថរជាែមើនៅនលើបទបបញ្ញតតិននអនុក្រឹតយសតើពើ ការក្រប់ក្រងសំណល់រងឹ នលខ
៣៦ អនក្រ.បរ ១៩៩៩ ។ រនាើននេះនឹងនធវើបចចុ បបននភាពនៅនលើបទបបញ្ញតតិពារ់ព័នធ អំពើការក្រប់ក្រង
សំណល់រងឹ និងសំណល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ ។ រនាើននេះនឹងនធវើបចចុ បបននភាព និងោរ់បញ្ចូ លែង
ថដរនូវបទបបញ្ញតតិថដលទរ់ទងនឹងអនុក្រឹតយសតើពើការបំពុលទឹរ នលខ២៧ អនក្រ.បរ ១៩៩៩ និង 
ការក្តតួពិនិតយការបំពុលខយល ់និងការរខំាននោយសំនឡងរខំាន នលខ ៤២ អនក្រ ២០០០។ 

 នែានសវា និងបនទុ រនែសងៗ នឹងមានថចងក្សបតាមរនាើទើ ២៦ ។ 

 លរខខណឌ តក្មវូនានាសក្មាប់ការនធវើរាយការណ៍ និងការអនងកតតាមោន រួមបញ្ចូ ល ការលាត
ក្តោងជាស្ថធារណៈ នឹងមានថចងនៅរនុ ងរនាើទើ ២៩ ។ 

 នើតិវធិើសក្មាប់ការនសុើបអនងកតនលើការរនំលាភបំពាន និងបទនលមើស នឹងមានថចងនៅរនុ ងរនាើទើ ៣០ ។ 
នោលបំណងរឺថា ការនសុើបអនងកត និងដនំណើ រការនើតិវធិើសក្មាប់បទនលមើសទរ់ទងនឹងការក្រប់ក្រង

Commented [RH32]: ថណនានំអាយថចររនាើ១៧ជា២រន ្
ែើ។ រនាើដំបូង នលើរពើ ការក្រប់ក្រងសំណល់និងស្ថរធាតុ
ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ ចំថណររនាើបនាទ ប់នលើរពើការ
ក្រប់ក្រងការបំពុលបរសិ្ថា ន។ នៅនពលថដលក្រមក្តូវាន
នរៀបលំោប់លំនោយនឡើងវញិរួច បញ្ញហ ខាងនលើនឹងក្តូវាន
អនុម័ត 
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សំណល់ និងការបំពុល នឹងមានលរខណៈដូចោន នឹង នើតិវធិើសក្មាប់បទនលមើស និងការរនំលាភបំពាន
នែសងនទៀតននក្រមបរសិ្ថា ន ។  

 

ជាំររូទ ី# – ការស ើររមពេ ់ការបសញ្ច ៀេ នងិការកាត្់បនាយេាំណ  ់
 

ជាំររូទ ី# – ការស ើរទរឹចតិ្ត នងិការេក្មបេក្ម ួការខរនចនសឡើងវិញ (រមួ
បញ្ចូ ការសធវើនយិត្រមមចាំសាះធុរៈរចិចខរនចនេាំណ )់ 

ជាំររូទ ី# –ត្ួនាទ ីនងិទាំន ួែេុក្ត្វូរបេរ់ោា ភបិា  វេិយ័ឯរជន នងិ
ក្បជាជនរនងុការខរនចនសឡើងវិញ កាកាត្ប់នាយេាំណ  ់នងិការក្គប់ក្គង

េាំណ  ់
 

ជាំររូទ ី# – ការសធវើស្ថេ រេញ្ហញ េក្មាបេ់ាំណ  ់
 

ជាំររូទ ី# – ការសធវើអត្តេញ្ហញ ណរមម ការក្គបក់្គង នងិការេមាអ ត្ែខីែ មាន
ជាត្រិ ុ 

 
ជាំររូទ ី# – បទបបញ្ញត្តេិ ដរីបីរកិាា ក្គប់ក្គងេាំណ  ់រមួបញ្ចូ  ទលីានចារ់

េក្មាម 
 

ជាំររូទ ី# – េដង់ោរេក្មាប់ការសធវើចាំណាត្ថ់ាន រ់េាំណ  ់
 

ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គងឡែុត្រសមាចេាំណ  ់
 

ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គង នងិការរមាច ត្ស់ចា េាំណ រ់ងឹ 
 

ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គងេាំណ ខ់ែ សក្ោះថាន រ់ 
 

ជាំររូទ ី# – ការែរឹជញ្ាូនេាំណ  ់
 

Commented [RH33]: នោបល់ពើ R. Deau 
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ជាំររូទ ី# – ក្បរន័ធរ ាំសោះទរឹស្ថធារណៈ ការបងាូរ ាំសោះទរឹសភេៀង 
 

ជាំររូទ ី# – ក្បរន័ធក្បក្រតឹ្តរមមទរឹ  ូ
 

ជាំររូទ ី# – ការនាាំច ូ នងិការនាាំសចញេាំណ  ់
 

ជាំររូទ ី# – ការអនវុត្តអនេុញ្ហញ អនតរជាត្េិដរីេីាំណ  ់
 

ជាំររូទ ី# – បញ្ហា ននការក្គបក់្គងការបាំរ ុ រមួបញ្ចូ  ែយ  ់ទរឹ េាំសឡង រេនិ 
ខនសង អរ័ា រ ាំញរ័ រនេ ឺអូហសនូ វទិយេុរមម នងិែីខែ មានជាត្រិ ុ 

 
ជាំររូទ ី# – ការបាំភាយឧេមន័(អុមីេីយងុ)ននោនយនត/ោនតយនត 

 
ជាំររូទ ី# – ការបាំរ ុ្េងខែន 

 
ជាំររូទ ី# – ការបាំរ ុសោយខនសងអរ័ា  
ជាំររូទ ី# – ការក្គប់ក្គងស្ថរធាត្គុមី ី

បទបញ្ញត្តទិូសៅ 
មាក្ា ១ 

ចាប់គៃ៉ះោៃគោលគៅគ ើម្ប ី:  
១. ល ើកស្ទួយការគ្រប់គ្រងគ្បកបលោយគ្បសិ្ទ្ធភាព និងការលគ្បើគ្ាស់្

គ្បកបលោយសុ្វត្ថិភាព   នូវរា ់សារធាតុ្រីមី និងផ ិត្ផ រីមី លៅគ្ពះរាជាណាចគ្ក
កមពុជា ។ 

២. ធានាការចុះបញ្ជ ី    ការល្វើចំណាត់្ថ្នា ក់ និងការោក់សាា កស្ញ្ញា ល ើសារធាតុ្
រីមី និង ផ ិត្ផ រីមីលគ្រះថ្នា ក់ ល ើមបលី ៀស្វាងការលគ្បើគ្ាស្់មិនគ្តឹ្មគ្ត្វូ និងល ើក
កំពស្់សុ្វត្ថិភាព កាុងការលគ្បើគ្ាស់្សារធាតុ្រីមីលគ្រះថ្នា ក់លៅគ្រប់ទី្កន្នាង ។ 

Commented [RH34]: ជំពូរែមើ ានោរ់បញ្ចូ លពើនសចរាើ
ក្ពាង 

Commented [RH35]: អតតបទខាងនក្កាម មាក្តា១ដល់
មាក្តា៣៦ រឺយរនចញពើពក្ង្វងចាប់សតើពើការក្រប់ក្រងស្ថរ
ធាតុរើមើ។ អតតបទននេះនឹងក្តូវានពិនិតយស្ថរនឡើងវញិោ៉ា ង
ក្បរងក្បយតន័ថក្រងមានការថរថក្ប និងភាពសុើោន ជារួមរនុងក្រប
ខណឌ័ ទូនៅថនក្រម។ 

Commented [RH36]: ក្តូវនោេះក្ស្ថយនៅនលើការពិនិតយ
តាមកាលរំណត់ននសតង់ោរការបំភាយ M. Ramasamy 
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៣. ល ើកកំពស្់ការយ ់ ឹងជាសាធារណៈ និងទ្ទួ្ ានរា ់ព័ត៌្មានអំពី
ស្វុត្ថិភាព និងកាត់្បនថយហានិភ័យលៅគ្រប់ ំណាក់កា  ននវ តសារធាតុ្រីមី  រួមបញ្ចូ  
ទំងការផ ិត្ ការទុ្កោក់ ការ ឹក ញ្ជូ ន ការលគ្បើគ្ាស្់ និងការលាះបង់លោ  ។  

៤. បលងកើត្យនតការស្គ្មបស្គ្មួ របស់្សាថ ប័នរ ឋ និងគ្បព័នធព័ត៌្មានស្គ្មាប់
ធានា គ្បសិ្ទ្ធភាពកាុងការគ្រប់គ្រង និងការគ្ត្តួ្ពិនិត្យសារធាតុ្រីមី និងផ ិត្ផ រីមី 
លៅគ្រប់ ំណាក់ កា ននវ តរបស់្វា ។ 

៥. ធានាឲ្យមានគ្បព័នធគ្រប់គ្រងថ្នា ក់ជាតិ្ លោយបញ្ចូ  ផ ិត្កមមសាា ត្លៅកាុង
ន្សែចង្វវ ក់ ផ ិត្កមម លស្វាកមម ក៏ ូចជាការទុ្កោក់ និងការលាះបង់លោ សារធាតុ្រីមី
លៅកាុងបរសិាថ ន ។  
 
មាក្ា ២ 
 ចាប់គៃ៉ះោៃគោលបំណងគ ើម្ប ីការពារលេោឋ រចនា ស្មព័នធស្ងគម  ីវតិ្មនុស្ែ 
ស្ត្វ និងបរសិាថ នន្  អាចទ្ទួ្ រងផ ប ះពា ់បណាត  មកពី សារធាតុ្រីមី  និងរា ់
ហានិភ័យននលគ្រះថ្នា ក់បងកល ើងលោយការលគ្បើគ្ាស្់សារធាតុ្រីមី  និងផ ិត្ផ រីមី
មិនគ្តឹ្មគ្ត្វូតាម កខណ:បលចចកលទ្ស្លៅគ្រប់ ំណាក់កា ននរ តរបស់្វា ។  
 
មាក្ា ៣ 
 ចាប់លនះមានវសិា ភាពគ្រប ណត ប់ល ើសារធាតុ្រីមី ឬផ ិត្ផ រីមីទំង
អស្់ និង អនុវត្តចំលពាះរា ់នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  ន្  ផ ិត្  ឹក ញ្ជូ ន ទិ្ញ- ក់ 
លគ្បើគ្ាស់្ ទុ្កោក់ បលញ្ចញ ឬលាះលោ សារធាតុ្រីមី និងលគ្រឿងផែលំៅគ្រប់ ំណាក់
កា ននវ តរបស់្វា ។  
 ចាប់លនះមិនអនុវត្តចំលពាះសារធាតុ្វទិ្យុស្កមម ឱស្ថ សារធាតុ្សំ្អាងកាយ 
លគ្រឿងផែ ំស្គ្មាប់ផ ិត្មហូបអាហារ  ឬឧបករណ៍លគ្បើគ្ាស្់ និងស្មាា រៈលកមងល ង ន្  
ស្ថិត្លៅលគ្កាម ចាប់ និងបទ្បបញ្ាត្តិលផែង ។ 
 
មាក្ា ៤ 
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 និយមន័យននវាកយស័្ពទស្ំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងសារធាតុ្រីមីលគ្រះថ្នា ក់ ន្  ាន
លគ្បើគ្ាស់្ កាុងចាប់លនះ  មានពនយ ល់ៅកាុងឧបស្មព័នធ១ ។  
 

ជាំររូ ២ 
ស្ថា បន័ទទ ួែេុក្ត្វូ 

មាក្ា ៥ 
 គ្កសួ្ងបរសិាថ នជាសាថ ប័នទ្ទួ្ សុស្គ្ត្វូល ើការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តចាប់
លនះ លោយ ស្េការជាមួយគ្កសួ្ង/សាថ ប័នពាក់ព័នធ និងអនុវត្តលោយមានស្ុស ុមនី
យកមម ជាមួយចាប់ និងបទ្បបញ្ាត្តិនានាន្  ស្ថិត្លៅជា្រមាន ពាក់ព័នធការគ្រប់គ្រង
សារធាតុ្រីមី និងសំ្ណ ់រីមីលៅគ្ពះរាជាណាចគ្កកមពុជា។ 
 
មាក្ា ៦ 
 រា រោឋ ភិា កមពុជាគ្ត្វូោត់្តំាងបលងកើត្យនតការស្មស្ស្បស្គ្មាប់គ្រប់គ្រង និង
គ្ត្តួ្ ពិនិត្យសារធាតុ្រីមីលៅរា ់ ំណាក់កា ននវ តរបស្់វា ជាពិលស្ស្ស្គ្មាប់ល្វើការ
ផ្លា ស់្បតូរ ព័ត៌្មាន អភិា កិចច ចំណាត់្ថ្នា ក់ និងការផត ់ព័ត៌្មានអំពីភាពលគ្រះថ្នា ក់ 
និងការវាយ ត្នមាហានិភ័យ ននសារធាតុ្រីមីន្  ានចុះបញ្ជ ី និងពំុទន់ានចុះបញ្ជ ី 
ន្  កំពុងល្វើចរាចរណ៍ លៅគ្ពះរាជាណាចគ្កកមពុជា ។  
 
មាក្ា ៧ 
 គ្កសួ្ងបរសិាថ នគ្ត្វូស្គ្មបស្គ្ម ួ  ់ការអនុវត្តរា ់កិចចគ្ពមលគ្ពៀង និងអនុ
ស្ញ្ញា អនតរ -ជាតិ្លផែងៗពាក់ព័នធនឹងសារធាតុ្រីមី។ 
 
មាក្ា ៨ 
 ចាប់លនះមិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យនីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ ល្វើស្កមមភាពពាក់ព័នធនឹងសារ
ធាតុ្ រីមី ូចខាងលគ្កាម ៖ 

១. ន្ណនំាឲ្យសាគ  ់ ឬផគត់្ផគង់សារធាតុ្រីមីន្  មានល ម្ ះ  និងសាា កស្ញ្ញា
ផ ិត្កមមពំុ គ្តឹ្មគ្តូ្វ  ឬសារធាតុ្រីមីន្  ហាមឃាត់្។ 
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២. ការន្កន្គ្ប ការបំផ្លា ញ ឬការ ុបលចញនូវចំន្ណកណាមួយ ឬទំងស្ស្ងុរា ់ 
សាា កស្ញ្ញា ននសារធាតុ្រីមីកាុងលព  ឹក ញ្ជូ ន លទះបីស្ថិត្កាុងកា :លទ្ស្:ណាក៏
លោយ ។ 

៣. ទ្ទួ្ យកសារធាតុ្រីមី ន្  មានល ម្ ះ និងសាា កស្ញ្ញា ផ ិត្កមមពំុគ្តឹ្ម
គ្ត្វូ ឬសារធាតុ្រីមីលគ្រះថ្នា ក់ន្  ហាមឃាត់្ និងហាម ឹក ញ្ជូ នលៅកាន់លរ លៅ
ណាមួយស្គ្មាប់ ការល្វើអា ីវកមម  ឬល ើមបលីរ បំណងលផែងលទ្ៀត្ ។ 
 
មាក្ា ៩ 

នីតិ្បុរគ  ឬរបូវនតបុរគ រម នសិ្ទ្ធិផ ិត្ លគ្បើគ្ាស់្ និងន្ចកោយសារធាតុ្រីមី
មិន ង្វយបំន្បកធាតុ្ន្  ហាមឃាត់្លោយអនុស្ញ្ញា ស្តុកសូម ូចមានរាយល ម្ ះលៅ
កាុងឧបស្មព័នធ២ននចាប់លនះ ។ បញ្ជ ីល ម្ ះសារធាតុ្រីមីហាមឃាត់្ទំងលនាះ អាចនឹង
បចចុបបនាកមមល ើងវញិ លោយន្ផាកល ើការល្វើលស្ចកតីស្លគ្មចជាថមី របស្់ស្នាិសី្ទ្បណាត
គ្បលទ្ស្េត្ថល សីជាស្មា ិក អនុស្ញ្ញា ស្តុកសូម ន្  កាុងលនាះមានគ្បលទ្ស្កមពុជាផង
ន្ រ ។  
 
មាក្ា ១០ 
 រា ់សារធាតុ្រីមី ឬសារធាតុ្រីមីន្  មានល ម្ ះផ ិត្កមមមិនគ្តឹ្មគ្ត្វូ ន្  
ាននំាចូ  មកគ្ពះរាជាណាចគ្កកមពុជា គ្ត្វូគ្បឈមនឹងការរបឹអូស្ និងការគ្បមូ ទុ្ក 
ឬការបតឹងលោទ្ គ្បកាន់តាមនីតិ្វ ិ្ ីចាប់ ។ ប ុន្នតករណីលនះ មិនអនុវត្តចំលពាះសារធាតុ្
រីមីន្   ឹក ញ្ជូ នឆ្ាងកាត់្ គ្បលទ្ស្កមពុជា ល ើមបនំីាលចញលៅគ្បលទ្ស្លផែងលទ្ៀត្លោយ
មានចាប់អនុញ្ញា ត្គ្តឹ្មគ្ត្វូល ើយ ។  
 
មាក្ា ១១ 
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ ទំងឡាយពំុមានស្ិទ្ធិផ ិត្ រកាទុ្ក  ឹក ញ្ជូ ន នំា
ចូ  ន្ចកោយ ឬលគ្បើគ្ាស់្សារធាតុ្រីមី ន្  ពំុានចុះបញ្ជ ីលោយគ្ត្ូវអនុលោមតាម
អនុគ្កឹត្យ ល ស១៨០ ចុះនថៃ ទី្២០ ន្សតុ្ោ ឆ្ា ំ២០០៩ ស្តីពី “ ការគ្រប់គ្រងល ើការោត់្
ថ្នា ក់ និងការោក់សាា កស្ញ្ញា សារធាតុ្ រីមី ” ។ 
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មាក្ា ១២ 
 នីតិ្បុរគ  ឬរបូវនតបុរគ ពំុមានសិ្ទ្ធិរកាទុ្ក នំាចូ  នំាលចញ ឬន្ចកោយសារ
ធាតុ្រីមី ន្  ពំុានល្វើការលវចសចប់គ្តឹ្មគ្ត្វូ  លោយអនុលោមតាមបទ្បបញ្ាត្តិជា
 កខសណឌ ននការចុះបញ្ជ  ី។ 
 
មាក្ា ១៣  
 នីតិ្បុរគ  ឬរបូវនតបុរគ ពំុមានសិ្ទ្ធិលវចសចប់ ឬផែពវផាយរា ់សារធាតុ្រីមីកាុង
លរ  បំណងលាកគ្ាស់្ ន្  នំាលៅរកការយ ់សុស្អំពី កខណៈ រុណភាព ត្នមា  
ស្មាស្ធាតុ្ សុ្វត្ថិភាព និងការចុះបញ្ជ ីគ្តឹ្មគ្ត្វូល ើយ ។  
មាក្ា ១៤ 
 រា ់សារធាតុ្រីមីគ្បកបលោយលគ្រះថ្នា ក់ អាស្ុីត្ លគ្បងឥនធនៈ និងសារធាតុ្រីមី
ពុ  គ្ត្វូលគ្បើគ្ាស់្អនុលោមតាមលរ ការណ៍ន្ណនំាអំពីរលបៀបលគ្បើគ្ាស្សុ់្វត្ថិភាព
អនតរជាតិ្ លេើយគ្បសិ្នមានករណីល្វើឲ្យលរា  រោក អុកស្ុី កមម របួស្ និងបំផ្លា ញស្ុស
ភាពមនុស្ែ ឬបរសិាថ ន នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ គ្ត្វូទ្ទួ្ សុស្គ្ត្វូចំលពាះការផ្លកពិន័យ 
និងស្ំណង។ 
 

ជាំររូ ៤ 
ការចុះបញ្ា  ីនិងការបង្ហា ញរត័្ម៌ាន 

មាក្ា ១៥ 
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ ន្  ល្វើស្កមមភាពពាក់ព័នធនឹងការល្វើអា ីវកមមសារ
ធាតុ្រីមី និងផ ិត្ផ រីមី គ្ត្ូវមានកាត្ពវកិចចោក់ពាកយសំុ្ចុះបញ្ជ ជីាផាូវការរា ់សារ
ធាតុ្រីមី និងផ ិត្ ផ រីមី ន្  មានលរ បំណងផែពវផាយ ន្ចកោយ/ ក់ លគ្បើ
គ្ាស់្ និងបំផ្លា ញលៅគ្ពះរាជា ណាចគ្កកមពុជា ។ 
 
មាក្ា ១៦ 
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  ពាកយស្ុំចុះបញ្ជ ីសារធាតុ្រីមី គ្ត្វូោក់ ូនលៅគ្កស្ួងពាក់ព័នធ    លោយភាជ ប់រា ់
ព័ត៌្មានោំាច់បញ្ញជ ក់អំពីល ម្ ះនីតិ្បុរគ  ឬរបូវនតបុរគ ល្វើអា ីវកមម ល ម្ ះសារធាតុ្
រីមី ចំណាត់្ថ្នា ក់លគ្រះថ្នា ក់  ំលណើ រការផ ិត្កមម បរមិាណ លរ បំណងនំាចូ  ឬការ
លគ្បើគ្ាស់្ ព័ត៌្មានអំពីសុ្វត្ថិភាព ការពណ៌នាអំពីលគ្រះថ្នា ក់ ភាពហានិភ័យចំលពាះ ីវតិ្
មនុស្ែ បរសិាថ ននិងអាស័្យោឋ នល្វើអា ីវកមមលៅគ្ពះរាជាណាចគ្កកមពុជាឲ្យាន
ចាស្់ោស់្ ។ 
 
មាក្ា ១៧ 

ព័ត៌្មានអំពីសារធាតុ្រីមី គ្ត្វូល វ្ើការគ្ត្តួ្ពិនិត្យ  វភិារល ើងវញិ     និងទ្ទួ្ ការ
ឯកភាពពី គ្កសួ្ងបរសិាថ ន មុននឹងោក់ ូនលៅគ្កស្ួង/សាថ ប័នពាក់ព័នធអនុម័ត្ ។ 
គ្កសួ្ងបរសិាថ ន លោយ មានកិចចស្េការជាមួយសាថ ប័នពាក់ព័នធ អាចនឹងល វ្ើលត្ស្ត   និង
ពិលគ្រះលោប ់បន្នថម ល ើមប ីលផទៀងផ្លទ ត់្ភាពគ្តឹ្មគ្ត្វូននព័ត៌្មានន្  ានទ្ទួ្  ។  
 
មាក្ា ១៨ 
 គ្កសួ្ង/សាថ ប័នពាក់ព័នធន្  មានតួ្នាទី្ពិនិត្យនិងអនុម័ត្ការចុះបញ្ជ ី  គ្តូ្វផត ់
ព័ត៌្មាន អំពីសារធាតុ្រីមី និងផ ិត្ផ រីមី  ូនមកគ្កសួ្ងបរសិាថ ន ល ើមបលី្វើការឃាា ំ
លមើ ការចុះបញ្ជ ី សារលពើភ័ណឌ  ការវាយតំ្ន ភាពង្វយរងលគ្រះ និងការល្វើអ្ិការកិចច ។ 
 
មាក្ា ១៩  
 បនាទ ប់ពីានចុះបញ្ជ ីជាផាូវការ នីតិ្បុរគ  ឬរបូវនតបុរគ  គ្តូ្វលរៀបចំន្ផនការ
ស្កមមភាព ស្គ្មាប់បលញ្ជ ៀស្ និងទ្ប់ទ្ ់លគ្រះមេនតរាយជាយថ្នលេតុ្ ការកាត់្
បនថយលគ្រះថ្នា ក់ ការ ឃាា លំមើ  និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យលផែងៗ ន្  អាចលកើត្មាន
ល ើងពីសារធាតុ្រីមី ។ នីតិ្បុរគ  ឬរបូវនតបុរគ គ្ត្វូមានភាពលសាម ះគ្ត្ង់កាុងការផត ់
ព័ត៌្មានឲ្យានស្ុគ្កិត្យអំពីសារធាតុ្រីមី លៅឲ្យគ្កស្ួង/សាថ ប័នទ្ទួ្  សុស្គ្ត្វូ។ 
 
 

ជាំររូ ៥ 
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ចាំណាត្ថ់ាន រ់ និងការោរស់្ថេ រេញ្ហញ  
មាក្ា ២០ 
 ចំណាត់្ថ្នា ក់ និងការោក់សាា កស្ញ្ញា ល ើសារធាតុ្រីមី គ្ត្វូអនុលោមតាមបទ្ប្
បញ្ាត្តិ ន្   កំណត់្លោយអនុគ្កឹត្យល ស១៨០ ចុះនថៃទី្២០ ន្សតុ្ោ ឆ្ា ំ២០០៩ សតីអំ្ពី
ការគ្គប់គ្គងគលើការ ចាត់ថាន ក់ ៃិងការដាក់សាៃ កសញ្ហា សារធាតុគីមី្ ។  
 
មាក្ា ២១ 
 ស្ូចនាករលគ្បើគ្ាស់្កាុងការទ្ប់សាក ត់្ ការបង្វក រ និងការបលញ្ជ ៀស្គគ្ោ៉ះថាន ក់រូបវៃត  
គគ្ោ៉ះ ថាន ក់សុខភាព  ៃិងគគ្ោ៉ះថាន ក់បរសិាា ៃ គ្តូ្វកំណត់្លោយគ្កុមការង្វរអនតរគ្កសួ្ង 
ន្  មាន ស្មា ិកមកពីគ្កសួ្ង/សាថ ប័នពាក់ព័នធ សាក វទិ្ា ័យ និងអងគការលគ្ៅរោឋ
ភិា  ស្ស្បតាម គ្បព័នធចំណាត់្ថ្នា ក់ និងការោក់សាា កស្ញ្ញា ស្ក  (GHS) ។ តួ្នាទី្ 
និងភារកិចចរបស្គ់្កុមការង្វរអនតរគ្កស្ួង គ្ត្វូកំណត់្លោយ អនុគ្កឹត្យ ។ 
មាក្ា ២២ 
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  ន្  ល្វើអា ីវកមមពាក់ព័នធនឹងផ ិត្កមម ការលវចសចប់ ការ
ន្ចកោយ ការ  ឹក ញ្ជូ ន និងការ ក់ ូរសារធាតុ្រីមី និងផ ិត្ផ រីមី គ្តូ្វោក់សាា ក
ស្ញ្ញា ឲ្យានគ្តឹ្មគ្ត្វូ អនុលោមតាមអនុគ្កឹត្យល ស១៨០ ចុះនថៃទី្២០ ន្សតុ្ោ ឆ្ា ំ
២០០៩ មុននឹងន្ចកោយ  ឹក ញ្ជូ ន ឬ  ក់ ូរ។ 
មាក្ា ២៣ 
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  គ្ត្វូលាះពុមពលស្ៀវលៅខាា ត្តួ្ច ឬលស្ៀវលៅព័ត៌្មាន 
ល ើមបី ផែពវផាយអំពីស្ុវត្ថិភាព ការបលញ្ជ ៀស្និងការកាត់្បនថយលគ្រះថ្នា ក់ និងហានិ
ភ័យ  ់ស្ុសភាព  រា ់សារធាតុ្រីមី ន្  មានបំណងន្ចកោយ និង ក់លៅគ្ពះរាជា
ណាចគ្កកមពុជា ។ 
 

ជាំររូ ៦ 
ការែរឹជញ្ាូន 

ជាំររូ១ មាក្ា ២៤ 
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 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  ន្   ឹក ញ្ជូ នសារធាតុ្រីមី គ្តូ្វលររពតាមបទ្បបញ្ាតិ្ត
កាុងការ  ឹក ញ្ជូ នសារធាតុ្រីមី ន្  កំណត់្លោយចាប់លនះ   និងចាប់ពាក់ព័នធ នទ្
លទ្ៀត្ ។  
 
អងគភាព ឹក ញ្ជូ ន និងមាច ស់្គ្កុមេនុន ឹក ញ្ជូ នគ្ត្វូមានការធានារា ប់រងលពញល ញ 
លរៀបចំន្ផនការស្ុវត្ថិភាព និងសុ្សភាព  ់បុរគ ិក លេើយនិងន្ផនការទ្ប់ទ្ ់ចំលពាះ
លេតុ្ការណ៍លគ្រះថ្នា ក់ជាយថ្នលេតុ្ កំណត់្និងោត់្វធិានការោំាច់ ល ើមបកីាត់្បនថយ
លេតុ្ការណ៍លគ្រះថ្នា ក់ និងសាត រល ើងវញិនូវផ វាិក និងស្ងនូវការសូចខាត្នានា
ចំលពាះស្ុសភាពមនុស្ែ បរសិាថ ននិងបង់នថាល ើការស្ំអាត្ កាុងករណីលេតុ្ការណ៍លគ្រះ
ថ្នា ក់លកើត្ល ើង  កំណត់្ និងផត ់ ំណឹងបនាទ ន់  ់អាជាា ្រមូ ោឋ ន  និងគ្កសួ្ងពាក់
ព័នធ ន្  មានទី្តំាងលៅន្កបរ  អំពីលេតុ្ការណ៍ន្  ានលកើត្ល ើងកាុងអំ ុងលព  ឹក
 ញ្ជួ ន លទះតាមផាូវលរក ផាូវទឹ្ក ផាូវន្ ក ផាូវអាកាស្ ឬនាវាចរណ៍ស្មុគ្ទ្។ 
 
មាក្ា ២៥  
 គ្កសួ្ងបរសិាថ នគ្ត្វូស្គ្មបស្គ្ម ួជាមួយគ្កសួ្ងសាធារណការ និង ឹក ញ្ជូ ន 
គ្កសួ្ង/ សាថ ប័ន ំនាញ ល ើមបលីរៀបចំបទ្បបញ្ាត្តិបលចចកលទ្ស្បន្នថម ស្តីពីការ ឹក ញ្ជូ ន
សារធាតុ្រីមី និង ផ ិត្ផ រីមី គ្បកបលោយលគ្រះថ្នា ក់។  
 

ជាំររូ ៧ 
ការក្បីក្បាេ ់ នងិការសបាះបងស់ចា  

មាក្ា ២៦ 
នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  មានស្ិទ្ធិលគ្បើគ្ាស់្សារធាតុ្រីមី ឲ្យស្ស្បតាមបទ្ប្

បញ្ាត្តិនន ចាប់លនះ លោយគ្ត្វូគ្បកាន់ឲ្យានខាជ ប់សជួនរា ់លរ ការណ៍ន្ណនំា
បលចចកលទ្ស្ ការពណ៌នា ល ើសាា កស្ញ្ញា  និងស្ុវត្ថិភាពសារធាតុ្រីមីទំងលនាះ ។  
 
មាក្ា ២៧  
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 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  ន្  លគ្បើគ្ាស់្សារធាតុ្រិមី ស្គ្មាប់ផ ិត្ទំ្និញ និង 
ឧបករណ៍លគ្បើគ្ាស្ស់្ពវសារលពើ គ្ត្វូទ្ទួ្ សុស្គ្ត្វូកាុងការផ្លកពិន័យ ទូ្ទត់្សំ្ណង 
និងការ ួស្ ុ  ល ើងវញិនូវលេោឋ រចនាស្មព័នធស្ងគម សុ្សភាពមនុស្ែ ស្ុសភាពស្ត្វ 
និងបរសិាថ ន ន្  រងការ ប ះពា ់ ឬការសូចខាត្ បងកល ើងលោយឧបបទ្ទវលេតុ្ននសារ
ធាតុ្រីមី ។  
 
មាក្ា ២៨  
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  ពំុមានស្ិទ្ធិលាះបង់លោ ន្ផាកណាមួយ ឬទំងស្ស្ងុ 
រា ់ សារធាតុ្រីមី ឬស្ំណ ់រីមីលៅកាុងបរសិាថ ន រួមមានទឹ្ក  ី សយ ់ លោយពំុមានការ
អនុញ្ញា ត្ ពីគ្កស្ួងបរសិាថ នល ើយ។  
 ការលាះបង់លោ ចំន្ណកណាមួយ ឬកញ្ច ប់សារធាតុ្រីមី គ្តូ្វអនុវត្តតាមបទ្បប
ញ្ាតិ្ត ឬលរ ការណ៍ន្ណនំា ន្  កំណត់្លោយអនុគ្កឹត្យល ស៣៦ អនគ្ក/បក ចុះនថៃទី្
២៧ ន្សលមសា ឆ្ា ំ១៩៩៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងស្ំណ ់រងឹ និងអនុគ្កឹត្យល ស២៧ អនគ្ក/
បក ចុះនថៃទី្០៦ ន្សលមសាឆ្ា ំ១៩៩៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងស្ំណ ់រាវ។ 
 លរ ការណ៍ន្ណនំាបន្នថមអំពីការលាះលោ រា ់សំ្ណ ់រីមី និងសារធាតុ្
រីមីគ្ត្វូ កំណត់្លោយគ្បកាស្របស់្គ្កស្ួងបរសិាថ ន ។  
 
មាក្ា ២៩  
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  ន្  លគ្បើគ្ាស់្សារធាតុ្រីមី ស្គ្មាប់ការស្សាវគ្ជាវ
វទិ្ាសាស្រស្ត  គ្ត្វូមានភារកិចច ូចខាងលគ្កាម ៖ 
១. ការលគ្បើគ្ាស្់សារធាតុ្រីមី គ្ត្វូអនុលោមតាមបទ្បបញ្ាតិ្តននចាប់លនះ ។ 
២. មនទីរពិលសា្ន៍គ្ត្វូមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រន់ ល ើមបរីកាទុ្ករា ់សារធាតុ្រីមី និងគ្ត្ូវ 
លគ្បើគ្ាស់្សារធាតុ្រីមីទំងលនាះលោយស្វុត្ថិភាព និងគ្ត្វូមានស្មាា រៈការពារសាួន ។ 
៣. សារធាតុ្រីមី គ្ត្វូមានសាា កស្ញ្ញា គ្តឹ្មគ្ត្ូវស្ស្បតាមបទ្បបញ្ាតិ្ននអនុគ្កឹត្យ ល ស
១៨០ ចុះនថៃទី្២០ ន្សតុ្ោ ឆ្ា ំ២០០៩ សតីអំ្ពីការគ្គប់គ្គងគលើការ ចាត់ថាន ក់ ៃិងការដាក់
សាៃ កសញ្ហា សារធាតុគីមី្ ។ 
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៤. មនទីរពិលសា្ន៍គ្ត្វូមានគ្បព័នធលរៀបចំទុ្កោក់ឯកសារ អំពីសារធាតុ្រីមីន្  ាន លគ្បើ
គ្ាស់្ ។ 
៥. ការលាះលោ រា ់សារធាតុ្រីមី ឬស្ំណ ់រីមី  គ្ត្ូវលររពតាមបទ្បបញ្ាតិ្តន្   
មានន្ចងកាុងមាគ្តា២៨ ននចាប់លនះ ។ 
៦. លព លគ្បើគ្ាស្់សារធាតុ្រីមីគ្ត្វូរកឲ្យល ើញនូវទំ្េំននភាពលគ្រះថ្នា ក់របស់្វា និង 
គ្ត្វូកាត់្បនថយទំ្េំននលគ្រះថ្នា ក់ន្  អាចលកើត្ល ើងលោយសារការលគ្បើគ្ាស្់ និង ការ
លាះលោ សារធាតុ្រីមីទំងលនាះ ។ ទ្នទឺមលនាះ គ្ត្ូវបលងកើត្យនតការគ្បកបលោយ គ្បស្ិទ្ធ
ភាពមួយ ល ើមបលី្វើការកាត់្បនថយហានិភ័យ ។ 
 
មាក្ា ៣០  
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  ពំុមានស្ិទ្ធិលគ្បើគ្ាស់្សារធាតុ្រីមី កាុងការផ ិត្ចំណី
អាហារ លគ្រឿងស្អំាងកាយ និងស្មាា រៈលកមងល ងន្  អាច ឬបងកលគ្រះថ្នា ក់  ់ស្ុស
ភាព និង ីវតិ្ មនុស្ែនិងស្ត្វល ើយ ។  
 

ជាំររូ ៨ 
ឧេាហរមមគមី ី

មាក្ា ៣១   
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  ន្  ផ ិត្ផ សារធាតុ្រីមី គ្ត្វូមានស្មត្ថភាព 
បលចចកលទ្ស្ ំនាញកាុងកិចចការពារស្វុត្ថិភាពបរសិាថ ន  និងស្ងគម ល ើការង្វរ ំនាញ   ូច
មានលរៀបរាប់ខាងលគ្កាម ៖ 
១. គ្ត្វូមានលរាងជាង ឃាា ំងស្តុក និង ស្មាា រៈបលចចកលទ្ស្ស្មស្ស្ប ។ 
២. គ្ត្វូមានឧបករណ៍ ស្មាា រៈសុ្វត្ថិភាព  ឧបករណ៍ការពារហានិភ័យ មានជាអាទិ្ 
ឧបករណ៍ពនាត់្លភាើង ឧបករណ៍ការពារការផទុះ ឬរនទះ ការគ្ជាប ឬការល ច សាយភាយ
លចញសារធាតុ្រីមី និងឧបបតិ្តលេតុ្លផែងៗ ។ 
៣. គ្តូ្វមានស្មាា រៈ និងឧបករណ៍ការពារស្វុត្ថិភាពបុរគ ិក។ 
៤. គ្ត្វូមានស្មាា រៈ និងឧបករណ៍ការពារបរសិាថ ន ។ 
៥. គ្ត្វូមានគ្បព័នធគ្រប់គ្រង និងការល្វើគ្បគ្ពឹត្តកមមស្ំណ ់សារធាតុ្រីមីគ្តឹ្មគ្ត្វូ ។ 
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៦. គ្ត្វូមានន្ផនការបង្វក រ និងទ្ប់ទ្ ់លគ្រះមេនតរាយ និងការោក់តំាងសាា កស្ញ្ញា
លគ្រះថ្នា ក់ និងការពណ៌នាពីលគ្រះ ថ្នា ក់។ 
 
មាក្ា ៣២  
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  ន្  ផ ិត្សារធាតុ្រីមី គ្ត្វូមានបុរគ ិក ំនាញ
បលចចកលទ្ស្លឆ្ាើយ ត្បនឹងវសិា ភាពការង្វរ គ្បលភទ្ និងទំ្េំននស្កមមភាពផ ិត្កមម 
លេើយនិងចំលណះ ឹងអំពីន្ផនការស្ុវត្ថិភាពការង្វរ  និងវធិានការទ្ប់ទ្ ់នឹងហានិភ័
យ។  
 
មាក្ា ៣៣  
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  គ្តូ្វានល ើកទឹ្កចិត្ត កាុងការល្វើការពិនិត្យល ើងវញិកាុង
ន្សែ ចង្វវ ក់ផ ិត្កមមសារធាតុ្រីមី ឬផ ិត្ផ នបត្ង ន្  បំភាយឧស្មន័ផទះកញ្ច ក់តិ្ច 
លគ្បើថ្នមព  តិ្ច  កគ្មិត្លគ្រះថ្នា ក់និងបំពុ ទប ចំលពាះបរសិាថ ន្មមជាតិ្ និងស្ុសភាព
មនុស្ែ ។ 
មាក្ា ៣៤  

នីតិ្បុរគ  ឬរបូវនតបុរគ ន្  ផ ិត្សារធាតុ្រីមី ឬផ ិត្ផ រីមីគ្បកប គ្ត្វូល្វើ
ស្លំណើ ស្ុំចុះបញ្ជ ីសារធាតុ្រីមីឲ្យានគ្តឹ្មគ្ត្វូ និងគ្ត្វូមានអាជាា ប័ណណល្វើអា ីវកមមលចញ
លោយគ្កសួ្ង ឬសាថ ប័នមានស្មត្ថកិចច  ូចមានន្ចងកាុងចាប់លនះ។ 
 
មាក្ា ៣៥  
 កាុងករណីផ ិត្កមមសារធាតុ្រីមី និងផ ិត្ផ រីមីគ្បកបលោយលគ្រះថ្នា ក់  
នីតិ្បុរគ  ឬរបូវនតបុរគ  គ្ត្វូផត រ់ាយការណ៍គ្បោំឆ្ា ំពីកិចច ំលណើ រការផ ិត្កមម 
បរមិាណស្មាស្ធាតុ្ផែ ំ លរ បំណងលគ្បើគ្ាស់្ ការចរាចរណ៍ទំ្និញ ការទុ្កោក់និង
គ្បព័នធគ្បគ្ពិត្តិកមមសំ្ណ ់  ន្ផនការស្វុត្ថិភាព និងវធិានការទ្ប់ទ្ ់ហានិភ័យ  ូន
ចំលពាះគ្កសួ្ង ំនាញនិងគ្កស្ួងបរសិាថ ន។ ទ្គ្មង់ននរំរូរាយការណ៍គ្ត្ូវលរៀបចំលោយ
គ្កសួ្ង/សាថ ប័ន ំនាញ លគ្កាមកិចចស្េការជាមួយគ្កសួ្ងបរសិាថ ន ។  
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ជាំររូ ៩ 
ការបង្ហក រ   នងិការទបទ់  ់

មាក្ា ៣៦  
 នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  គ្ត្វូមានកាត្ពវកិចច ូចត្លៅ  ៖ 
១. គ្ត្វូលររព កខសណឌ តឹ្ងរងឹលៅល ើបលចចកលទ្ស្ លរ ការណ៍ន្ណនំាអំពីសាា កស្ញ្ញា  
និងស្ុវត្ថិភាព សារធាតុ្រីមីនីមួយៗ ន្  គ្ត្វូានកំណត់្លោយសារធាតុ្គ្បកបលោយ
លគ្រះថ្នា ក់និមួយៗ  
២. គ្ត្វូមានវធិានការបង្វក រ និងទ្ប់ទ្ ់លគ្រះមេនតរាយ (ការស្លរង្វគ ះបឋម ន្ផនការ ំ
ល ៀស្  ឧបករណ៍ពនាត់្លភាើង)  រមួទំងឧបករណ៍ការពារស្វុត្ថិភាពបុរគ កិសំ្រាប់កមមករ
លៅកន្នាងល្វើការ ។ 
៣. គ្តូ្វលរៀបចំលបើកវរគបណតុ ះបណាត   ំនាញស្តីពីស្ុវត្ថិភាពននការលគ្បើគ្ាស្់សារធាតុ្
គ្បកបលោយលគ្រះថ្នា ក់ រួមទំង ំហាត់្ស្មយុទ្ធន្  គ្តូ្វអនុវត្ត លព មានលគ្រះថ្នា ក់
ជាយថ្នលេតុ្លកើត្ល ើង ចំលពាះមនុស្ែ ស្ត្វ និងបរសិាថ ន ។  
៤.     គ្ត្វូលរៀបចំរា ់ន្ផនការទ្ប់ទ្ ់លគ្រះមេនតរាយឲ្យានេមត់្ចត់្ ។ 
មាក្ា # 
 កាុងករណីមានលគ្រះថ្នា ក់លកើត្ល ើងលោយសារធាតុ្រីមីគ្បកបលោយលគ្រះថ្នា ក់ 
នីតិ្បុរគ  ឬរូបវនតបុរគ  គ្ត្វូ បញ្ឈប់ជាបនាទ ន់រា ស់្កមមភាពផ ិត្កមម ឬអា ីវកមម 
លេើយគ្ត្វូផត ់ ំណឹងជាបនាទ ន់លៅអាជាា ្រពាក់ព័នធ សាថ ប័នមានស្មត្ថកិចច និងគ្កស្ួង
បរសិាថ ន ។ ស្កមមភាពោំាច់គ្ត្វូអនុវត្តជាបនាទ ន់ស្ស្បតាមន្ផនការបង្វក រ និងវធិានការ
ទ្ប់ទ្ ់នានាន្  ានល ើកល ើង ល ើមបកីាត់្បនថយលគ្រះថ្នា ក់ និងផ ប ះពា ់ចំលពាះ
ស្ុសភាពមនុស្ែ បរសិាថ ន និងគ្ទ្ពយស្មបត្តិ សាធារណ:។ 
 
មាក្ា #  
 យនតការធានារា ប់រងលគ្រះមេនតរាយ      ន្  អាចលកើត្ល ើងជាយថ្នលេតុ្បណ្
តា មកពីសារធាតុ្រីមី គ្ត្វូបលងកើត្ល ើងតាមរយៈការបលងកើត្យនតការេិរញ្ាវត្ថុ ល ើមបី
បង្វក រ ទ្ប់ទ្ ់ និង ស្ងការសូចខាត្និងការស្ំអាត្ន្  ានលកើត្ល ើងពីឧបបត្តិលេតុ្
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ពាក់ព័នធនឹងសារធាតុ្រីមីគ្បកបលោយលគ្រះថ្នា ក់  ។ បទ្បបញ្ាត្តិនានា និង ំលណើ រការនន
ការបលងកើត្យនតការធានារា ប់រងលនះ គ្ត្វូកំណត់្លោយអនុគ្កឹត្យ ។  

ជាំររូ ១០ 
ការនត រ់ត្ម៌ាន 

មាក្ា #  
 នីតិ្បុរគ  ឬរបូវនតបុរគ ន្  ទ្ទួ្ បនទុក ការន្ចកោយ ការ ក់ និងការ
លគ្បើគ្ាស់្សារធាតុ្រីមី គ្ត្ូវផត ់ព័ត៌្មានលផែងៗ  ូចជា ឯកសារអំពីទិ្នាន័យ
សុ្វត្ថិភាព វ ិ្ ីផែពវផាយអំពីលគ្រះថ្នា ក់  វធិានការបង្វក រ និងការកាត់្បនថយលគ្រះ
ថ្នា ក់  ូនចំលពាះគ្កសួ្ង/សាថ ប័នទ្ទួ្ សុស្គ្ត្ូវ អាកលគ្បើគ្ាស់្ និងសាធារណ ន 
។  
 

 
គនាីទ ី១៨ – ការក្គបក់្គងទរឹ 

 រនាើននេះ នឹងថចងលមអិតអពំើការក្រប់ក្រងទឹរ និងការនរៀបចថំែនការទឹរ ។ ថែនការសក្មាប់ការ
ក្រប់ក្រងទឹររួរថតក្តូវាននរៀបចំនឡើងនៅនក្កាមបទបបញ្ញតតិននរនាើទើ៥ ថដលថចងអំពើថែនការក្រប់-
ក្រងទឹរ ថាន រ់មូលោឋ ន ថាន រ់តំបន់ និងថាន រ់ជាតិ។ 

 ការននេះនឹងក្តវូពិោរណាអំពើការនរៀបចំនូវការថបងថចរែលក្បនោជន៍ សក្មាប់ការនក្បើក្ាស់ែាូ វទឹរ
ឆាងថដន ក្សបតាមកាតពវរិចចែាូ វចាប់ជាអនតរជាតិ ។  

 សំណល់ទឹរ និងការបំពុលទឹរ នឹងមានថចងនៅរនុ ងរនាើទើ១៧ សតើពើការក្រប់ក្រងសំណល់ និងការ
ក្តតួពិនិតយការបំពុល។  

 

ជាំររូទ ី# – រងវ អ់ាំរតី្ាំបនខ់ែ ទរឹសភេៀងហូរច ូ រមួបញ្ចូ  ទាំនារ់ទាំនង
រវាងខននរខាងស ើ នងិខននរខាងសក្កាមននបណាដ ទសនេ នងិាមទសនេ នងិរវាង

អនរសក្បើក្បាេស់នសងៗោន  
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ជាំររូទ ី# – ការរាំណត្អ់ត្តេញ្ហញ ណ នងិការរក្មតិ្ចាំនួន (ាមរយៈការ
អសងកត្ាមោន នងិការសធវើខននទ)ី ធនធានទឹរសក្កាមែី នងិស ើែទី ាំងអេ ់

ជាំររូទ ី# – ក្បរន័ធធារាស្ថស្រេត នងិ ការនគត្ន់គងទ់រឹេក្មាប់សោ បាំណង
រេរិមម 

ជាំររូទ ី# – ការក្ត្តួ្រិនតិ្យការហូរសក្ចាះ(ការក្គប់ក្គងស្ថរសរើររុាជាត្ិខែ 
េាតិ្សៅាមមាត្ទ់សនេេាងឹបងឹ) 

ជាំររូទ ី# – នេវូទរឹខែ បសងកើត្សឡើងសោយមនេុស 

ជាំររូទ ី# – អាងេតរុទរឹេក្មាប់សក្បើក្បាេជ់ាស្ថធារណៈ (សោងសៅកានក់ារ
សរៀបចាំខននការទីក្រុង ឬទីក្បជុាំជន សៅរនងុគនាីទ៦ី) 

ជាំររូទ ី# – ការខបងខចរ នងិាណិជារមមទរទ់ងសៅនងឹការទទួ បានេទិធិ
រនងុការសក្បើក្បាេទ់រឹ  

ជាំររូទ ី# – ការខណនាាំអាំរីក្បរន័ធសធវើរបាយការណ៍ នងិការអសងកត្ាមោន
(សោងសៅកានគ់នាទី ី២៩) 

គនាីទ ី១៩ – ការការារ និងការក្គបក់្គងសបត្ិរភណឌ ធមមជាត្ ិនងិ
វបបធម ៌

 រនាើននេះនឹងពិនិតយពិច័យនៅនលើ ការរំណត់អតតសញ្ញញ ណ ការការពារ និងការក្រប់ក្រងតបំន់
នបតិរភណឌ ធមមជាតិ និងវបបធម៌ ។ វានឹងពិោរណានលើនសចរតើក្តូវការរនុ ងការការពារទងំនបតិរភណឌ
វបបធម៍រូបើយ និងអរូបើយ។  

 រនាើននេះនឹងពិនិតយនៅនលើក្បតិបតតិការរបស់អាជាញាធ ធរអបសរា និងចាប់ពារ់ព័នធ នដើមបើធានានូវដនំណាេះ
ក្ស្ថយក្សបោន ចំនពាេះការការពារ និងការក្រប់ក្រងនបតិរភណឌ សំណង ់ វបបធម៌ និងធមមជាតិ រមួ
បញ្ចូ លទងំនបតិរភណឌ រូបើយ និងអរូបើយ។  

 ក្រសួងវបបធម៌ និងវចិិក្តសើលបៈ រ៏ដូចជាអាជាញាធ ធដន៏ទៗនទៀតថដលមានភារៈរិចចក្រប់ក្រង និងការពារ
នបតិរភណឌ ធមមជាតិ និងវបបធម៌ 

Commented [SM37]: អនុស្ថសន៍ពើក្ររមការង្វរ
បនចចរនទសនលខ ៤ 
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 រនាើននេះអាចនឹងពិនិតយពិច័យនៅនលើនបតិរភណឌ័ ពិភពនលារ និងតំបន់ថដលក្តវូានោត់ចូលរនុ ង
បញ្ជ ើតំបន់រុាសំ្ថ និងតំបន់នបតិរភណឌ ថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់មូលោឋ ន ។ 

 រនាើននេះនឹងនធវើនិយត័រមមនៅនលើ សរមមភាពសំខាន់ៗនៅរនុ ងតំបន់នបតិរភណឌ  រមួបញ្ចូ ល តំបន់
នទសចរណ៍ តំបន់ក្ស្ថវក្ជាវ ទើតាងំរំណាយបុរាណវទិោ និងសរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ដនទៗនទៀត។ នក្ៅ
ពើននាេះ មានរំណត់សមាគ ល់នៅរនុ ងជពូំរែមើសតើពើការសិរាក្ស្ថវអំពើបូរាណវទិោសនស្តង្វគ េះ។  

 យនតការការពារនែសងៗនទៀតនឹងរមួបញ្ចូ លនូវបទបបញ្ញតតិសាើពើការក្បឆ្ងំការជួញដូរ ការការពារ
ក្បឆ្ងំនៅនឹងការនធវើឱ្យខូចខាតជាយថានហតុ ឬនោយនចតនា ឬការរនមចចនោលនូវនបតិរភណឌ
វបប-ធម៌ ឬធមមជាតិ ថដលានដឹង ឬមិនានដឹង និងការជសួជុលនូវនបតិរភណឌ ថដលរងការខូចខាត 
និងការនលើរទឹរចិតតថែនរហិរញ្ញវតាុសក្មាប់ការការពារនបតិរភណឌ ។ 

 

ជាំររូទ ី# - បញ្ាសី្ថរសរើភណ័ឌ ជាត្េិតរីីសបសត្រភណឌ ធមមជាត្ ិនងិវបបធម ៌

មាក្តា# :   ក្រសួងថដលទទួលបនទុរក្តវូបនងកើតបញ្ជ ើស្ថរនពើភ័ណឌ ជាតិសតើពើនបនតរភណឌ ធមមជាតិ នងិវបបធម៌ 
មាក្តា# :   បញ្ជ ើស្ថរនពើភ័ណឌ ជាតិននេះក្តូវមានការនធវើបចចុបបននរមមឲ្ាននទៀតទត់ 
មាក្តា# :   ការបនងកើតតំបន់នបនតរភ័ណឌ ជាតិ  និងថាន រ់តំបន់ 
 
ជាំររូទ ី# – ការរាំណត្់អត្តេញ្ហញ ណ នងិការសក្ជើេសរ ើេត្ាំបន់សបត្ិរភណឌ វបប
ធម ៌នងិធមមជាត្ ិ

ជាំររូទ ី# – ការសធវើចាំណាត្់ថាន រ់ស្ថា នភារននការែូចខាត្ នងិការអភិររស 

ជាំររូទ ី# – ការរចិារណាជារិសេេសៅស ើការវាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា
ន េក្មាបត់្ាំបនស់បត្រិភណឌ វបបធម ៌នងិធមមជាត្ ិ

ជាំររូទ ី# – ខននការក្គប់ក្គងេក្មាបត់្ាំបន់សបត្រិភណឌ ធមមជាត្ិ នងិវបបធម ៌

មាក្តា# : រដឋមស្តនតើអាចនឹងតរូំវឲ្មានថែនការក្រប់ក្រងនបនតរភណឌ មួយសំរាប់តំបន់នបនតរភណឌ ធមមជាតិ
និងវបបធម៌ដូចមាននៅរនុងបញ្ជ ើស្ថរនពើភ័ណឌ ជាត ិ 

មាក្តា# : ថែនការក្រប់ក្រងនបនតរភណឌ  នឹងក្តូវានបនងកើតនឡើងនក្កាមការពិនក្ោេះនោបល់ជាមួយនឹង
សហរមន៍មូលោឋ ន និងភារើពារ់ព័នធថដលានែតល់ចំណាប់អារមមណ៍ 

Commented [SM38]: ក្ររមនលខ ៤ សិកាខ ស្ថលានែងទើ៦ 
ថខនមស្ថ 

Commented [SM39]: ក្ររមនលខ ៤ សិកាខ ស្ថលានែងទើ៦ 
ថខនមស្ថ 

Commented [SM40]: អនុស្ថសន៍ពើក្ររមការង្វរ
បនចចរនទសនលខ ៤ 
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មាក្តា# : ថែនការក្រប់ក្រងនបនតរភណឌ  នឹងបនងកើតាននូវតំបន់ការពារ និងតបំន់សនូលសំរាប់ការក្រប់ក្រង
នបនតរភណឌ ននតំបន់ 

 

ជាំររូទ ី# –  រាែណឌ ត្ក្មវូេក្មាបក់ារវាយត្នមេន ប៉ាះា ស់បត្រិភណឌ  

ជាំររូទ ី# – បរុាណវទិាេសស្រង្ហគ ះ សៅរនងុត្ាំបន់ខែ រាំរងុរងសក្ោះថាន រ ់រខឺែ 
រាំរងុរងការគាំរាមរាំខហង 

ជាំររូទ ី# – បទបញ្ហា ឲបញ្ឈប់រា ក់ារស្ថងេង ់នងិការកាបប់ាំផ្លេ ញសៅាម
ត្ាំបនខ់ែ រាំរងុរងសក្ោះថាន រ ់រខឺែ រាំរងុរងការគាំរាមរាំខហង 

ជាំររូទ ី# – ន ប៉ាះា ស់ៅាមត្ាំបនក់ារារសៅស ើេហគមនស៍នសងៗ 

គនាីទ ី២០ – ឧេាហរមមនិេារណរមម និងន ក្បសោជន៍សេែា
រិចចក្បរបសោយចរីភារ 

 រនាើននេះនឹងពិនិតយពិច័យនៅនលើបណាា ចាប់ថដលទរ់ទងនៅនឹងអាជើវរមមថរ ៉ា រនុ ងបទបបញ្ញតតិថដល
ថចងអំពើែលក្បនោជន៍នសដឋរិចចក្បរបនោយចើរភាព សក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

 រនាើននេះក្តវូមានទំនារ់ទំនងជាមួយរនាើសាើពើ ការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នដើមបើនលើររមពស់
ការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឧសាហរមមនិសសរណរមមក្បរបនោយក្បសិទធភាព និងក្បសិទធែល នៅរនុ ង
ក្បនទសរមពុជា ។  

 

ជាំររូទ ី#  រាែណឌ ត្ក្មវូ នងិេដងោ់រននរមមវធិគីាំនតិ្នតចួសនតើមក្បរបសោយ
ត្មាេ ភារននឧេាហរមមនេិារណរមម 

ជាំររូទ ី# ការអនមុត័្ទទួ យរនវូការអនវុត្ត អបាំនតុ្សៅរនងុវេិយ័
ឧេាហរមមនេិារណរមម 

Commented [SM41]: អនុស្ថសន៍ពើក្ររមការង្វរ
បនចចរនទសនលខ ៤ 
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ជាំររូទ ី# ការសរៀបចាំខននរហរិញ្ញវត្ា ុនងិសេែារិចច សែើមបធីានាឱ្យបាននវូការ
ក្គប់ក្គងទាី ាំងបានក្ត្មឹក្ត្វូ 

ជាំររូទ ី# បទបបញត្តេិ តរីកីារបិទ ការជេួជ ុ នងិការស្ថដ រ ត្ាំបន់ឧេាហរមម
និេារណរមមសឡើងវញិ 

ជាំររូទ ី# ក្បរន័ធនដ អ់ាជាា បណណ  នងិ ែិតិ្អនុញ្ហញ ត្ បនាា ប់រមីានការឯរភារ
ស ើរបាយការណ៍វាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

ជាំររូទ ី# អាជីវរមមខរ ៉ាែាច ់

ជាំររូទ ី# អាជីវរមមខរ ៉ាងម នងិ ងមបាំខបរ 

ជាំររូទ ី# ខរ ៉ាែនជិ 

ជាំររូទ ី# ខរ ៉ាសក្បង នងិខរ ៉ាឧេមន័ន 

ជាំររូទ ី# ខននការស្ថដ រសឡើងវិញ នងិខននការបទិអាជីវរមម 

ជាំររូទ ី# ការនដ ហ់រិញ្ញបបទនែ ក់ារជេួជ ុ នងិការស្ថដ រសឡើងវញិ
េក្មាប់ឧេារមមនេិារណរមម 

គនាីទ ី២១– សទេចរណ៍ នងិសទេចរណ៍ធមមជាត្ិ  
ក្បរបសោយចរីភារ 

 រនាើននេះនឹងបនងកើតនូវក្របខណឌ សក្មាប់នលើរទឹរចិតត ឱ្យមានសរមមភាពនទសចរណ៍ធមមជាតិសមរមយ 
នៅរនុ ងក្បនទសរមពុជា ។ 

 សរមមភាពនទសចរណ៍ធមមជាតិរមួមាន ឱ្កាសនទសចរណ៍ថដលយរសហរមន៍ជាមូលោឋ ន និង
ថដលមានក្ទងក់្ទយតូច ។  

 រនាើននេះនឹងបនងកើតឱ្យមានក្របខណឌ  រនុ ងការនលើររមពស់នទសចរណ៍ក្បរបនោយចើរភាពជាទូនៅ រមួ
មាន នទសចរណ៍ក្ទងក់្ទយធំជាងនទសចរណ៍ធមមជាតិ នោយមានការកាត់បនាយនូវែលប៉ាេះពាល់
ដល់បរសិ្ថា ន ។  

Commented [SM42]: ានពើនលារ R. Deau 
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ជាំររូទ ី# ការស ើររមពេស់ទេចរណ៍ធមមជាត្ិ នងិសទេចរណ៍ក្បរបសោយចីរ
ភារ រនងុនាមជាអាទភិារននការអភវិឌ្ឍ 

 
ជាំររូទ ី# ការរាំណត្/់សក្ជើេសរ ើេត្ាំបន់សទេចរណ៍ធមមជាត្រិិសេេ 

 
ជាំររូទ ី# ការស ើរទរឹចតិ្តខននរហរិញ្ញវត្ាេុក្មាប់ក្បត្បិត្តកិារសទេចរណ៍ធមម

ជាត្ ិ
 

ជាំររូទ ី# េដងោ់រក្បត្បិត្តកិារសទេចរណ៍ធមមជាត្ ិ(សោ ការណ៍ខណនាាំ
េហគមន ៍ការក្គប់ក្គងេហគមន៍ មូ នធិិេហគមន ៍។ ។) 

 
ជាំររូទ ី# ទសងវើទនីា នងិការស ើររមពេស់ទេចរណ៍ធមមជាត្ ិ

 
ជាំររូទ ី# សទេចរណ៍នបត្ង: េដងោ់រ សោ ការណ៍ខណនាាំ និងការអនវុត្ត 

 
ជាំររូទ ី# ក្រមក្បត្បិត្តិេក្មាប់ការអភវិឌ្ឍសទេចរណ៍ធមមជាត្ ិ

គនាីទ ី២២  –  ថាមរ ក្បរបសោយចីរភារ 

 រនាើននេះនឹងរំណត់អំពើនោលនៅ និងសតងោ់រសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ថាមនពលក្បរបនោយចើរភាព 
សក្មាប់ក្បនទសរមពុជា ។ 

 ជារនាើថដលថចងអំពើយនតការនដើមបើសនក្មចាននូវការអភិវឌ្ឍន៍ដឆ៏្ប់រហ័សនូវក្បភពថាមពលនៅ
រនុ ងក្បនទសរមពុជា ថដលមានដូចជា៖ ថាមពលវារ ើអរគើសនើ  ថាមពលខយល់ ថាមពលពនាឺក្ពេះអាទិតយ  
ថាមពលជើវឧសម័ន  ថាមពលរនដា ថែនដើ ថាមពលរលរទឹរ និងថាមពលនុយនរាថអ រ ។  

 ជារនាើថដលពិនិតយនៅនលើការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយនក្បង និងឧសមន័ នៅតាមលរខណៈមួយថដលនលើរ
រមពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបនោយចើរភាព និងតមាា ភាព។  

 
ជាំររូទ ី# ខននការថាមរ ក្បរបសោយចរីភារ 

Commented [SM43]: មានអនុស្ថសន៍ជានក្ចើននលើរនឡើង
ថា រនាើននេះរួរថក្បនឈាម េះថា  ថាមពល  វញិ រចួក្តូវថបងថចរ
ជា ថាមពលថដលអាចនក្បើនឡើងវញិាន និងថាមពលថដល
មិនអាចនក្បើនឡើងវញិាន។ 
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ជាំររូទ ី# េដងោ់រ នងិបសចចរវជិាា េក្មាបថ់ាមរ ក្បរបសោយចីរភារ 

 
ជាំររូទ ី# បទបបញ្ញត្តេិ ដរីថីាមរ ស្ថអ ត្ េក្មាបេ់ហគមនជ៍នបទ 

 
ជាំររូទ ី# និយមនយ័ននក្បភរថាមរ ក្បរបសោយចីរភារ 

 
ជាំររូទ ី# ការស ើររមពេថ់ាមរ ក្បរបសោយចីរភារ 

 
ជាំររូទ ី# ការអភវិឌ្ឍក្បរន័ធនគត្ន់គងអ់គគេីនខីាន ត្ត្ចូ  

គនាីទ ី២៣  –  ការខក្បក្ប ួអាកាេធាត្ុ 

 រនាើននេះនឹងក្តវូរូសបង្វហ ញពើរនបៀបបស្តញ្ញជ បការវាយតនមាអពំើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ នៅរនុ ងការ
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិនៅរនុ ងក្បនទសរមពុជា។ នោយការនក្បើក្ាស់យុទធស្ថស្តសតថដលមានក្ស្ថប់
នដើមបើបនាំុ និងកាត់បនាយែលប៉ាេះពាល់ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុនៅរនុ ងក្បនទសរមពុជា រនាើននេះ
នឹងថចងលមអិតអំពើបញ្ញហ រនបៀបថដលបញ្ញហ ទងំននាេះរួរក្តូវាននលើរយរមរពិោរណា នៅរនុ ងអំឡុង
នពលននដនំណើ រការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងដនំណើ រការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ។ 

 ជារនាើថដលនឹងោរ់បញ្ចូ លនូវយនតការននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុអនតរជាតិ មានដូចជា   
REDD + និងយនតការរដន៏ទៗនទៀតសាើពើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ចូលនៅរនុ ងចាប់ននក្បនទស    
រមពុជា។ 

 វានឹងថចងអពំើបញ្ញហ សំខាន់ៗមួយចំនួន ទរ់ទងនៅនឹងរនាើនែសងនទៀត រមួមាន ការរស្ថងភាពធន់
សុ្ថនឹំងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ តាមរយៈការនរៀបចថំែនការ និងសាងោ់រសំណង ់(នោងនៅកាន់ 
រនាើទើ៦ ការក្រប់ក្រង និងការនរៀបចថំែនការនក្បើក្ាស់ដើទើក្ររង និងរនាើទើ១១  ។  

 

គនាីទ ី២៤  –   ការកាត្ប់នាយការបាំភាយឧេមន័នាះរញ្ចរ ់និងការ
ស ើររមពេក់ារអភិវឌ្ឍនបត្ង 

Commented [SM44]: អាចនឹងយរនៅបញ្ចូលជាមួយរនាើ 
២៣ និង២៤ 
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 រនាើននេះនឹងរូសបញ្ញច រ់ពើនរនបៀបកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នែទេះរញ្ច រ់នោយក្បនទសរមពុជា និងការ
នលើររមពស់ការអភិវឌ្ឍនបតង ។  

 មិនថតប៉ាុនណាណ េះ វាជារនាើថដលែាភាជ ប់នៅនឹងរនាើទើ២២ ថាមពលក្បរបនោយចើរភាព និងរនាើទើ២៦ 
សតើពើ នែានសវា បនទុ រចំណាយនែសងៗ និងែលក្បនោជន៍ថែនរបរសិ្ថា ន ។  

 

ជាំររូទ ី# កាត្រវរចិចរនងុការសោះក្ស្ថយការខក្បក្ប ួអាកាេធាត្ ុ
 

ជាំររូទ ី# ការោរ់បញ្ចូ ការកាត្ប់នាយការខក្បក្ប ួអាកាេធាត្ុ សៅរនងុ
ការេសក្មចចតិ្តខននរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាត្ ិ

 
ជាំររូទ ី# ការោរ់បញ្ចូ ការេក្មបសៅនងឹការខក្បក្បួ អាកាេធាត្ ុសៅរនងុ

ការេសក្មចចតិ្តខននរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាត្ ិ

គនាីទ ី២៥  –  ការកាត្ប់នាយហានភិយ័សក្ោះមហនតរាយ និងការ
ក្គបក់្គងសក្ោះមហនតរាយ 

 រនាើននេះនឹងថចងអពំើលរខខណឌ តក្មូវនែសងៗរនុ ងការកាត់បនាយហានិភ័យនក្ោេះមហនតរាយ នោយការ
នរៀបចថំែនការថដលក្តឹតមក្តូវ និងការោរ់បញ្ចូ លនូវយុទធស្ថស្តសតននការកាត់បនាយហានិភ័យចូលនៅ
រនុ ងការសនក្មចចិតតទរ់ទងនឹងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។   

 

ជាំររូទ ី# ការសរៀបចាំខននការក្គប់ក្គងសក្ោះមហនតរាយ 
 

ជាំររូទ ី# ការោរ់បញ្ចូ ខននការកាត្់បនាយសក្ោះមហនតរាយ 
 

ជាំររូទ ី# ការអភវិឌ្ឍខែ ក្ត្វូរិចារណាអាំរីខននការក្គប់ក្គងសក្ោះមហនត-
រាយ 

 
ជាំររូទ ី# ការសរៀបចាំខននការេក្មាបឧ់បបត្តសិហត្ុននការបាំរ ុចមបងៗ 
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ជាំររូទ ី# ការស្េើយត្បចាំសាះការែចូខាត្បរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# ការក្គប់ក្គងសក្ោះមហនតរាយេក្មាបត់្ាំបនក់ារារ និងត្ាំបន់
សបត្រិភណឌ  

 
ជាំររូទ ី# ការក្គប់ក្គងសក្ោះមហនតរាយសៅរខនេងទរុោរេ់ាំណ  ់

 
ជាំររូទ ី# ការក្គប់ក្គងសក្ោះមហនតរាយសៅរខនេងន តិ្ នងិេដរុទរុ

ថាមរ  
 

ជាំររូទ ី# ការក្គប់ក្គងសក្ោះមហនតរាយសៅរខនេងទរុោរស់្ថរធាត្គុមី ី
 

ជាំររូទ ី# កាត្រវរចិចរនងុការរាយការណ៍អាំរីសក្ោះមហនតរាយខែ អាចសរើត្
សឡើង 

គនាីទ ី២៦  –  ន ក្បសោជន៍ខននរបរសិ្ថា ន នងេសេវា នងិបនារុ
ចាំណាយសនសងៗ 

 ជារនាើថដលនឹងរំណត់អំពើយនតការ ថដលអនុញ្ញញ តឲ្យស្ថមើក្រសួងមានសិទធិយររនក្មនសវានែសងៗ។ 

 រនាើននេះនឹងោរ់បញ្ចូ លនូវបទបបញ្ញតតិចាស់លាស់ នដើមបើធានាថា នែានសវា និងបនទុ រនែសងៗ ថដល
ានក្បមូល និងានទទួល និងឧបររណ៍នសដឋរិចច ថដលក្តវូានបនងកើតនឡើង ដូចជា មូលនិធិបរ-ិ
ស្ថា ន នឹងក្តវូានក្រប់ក្រង ក្សបតាមសាងោ់រអនតរជាតិសាើពើរណននយយភាព និងតមាា ភាព ។ 

 មានសំណូមពរមួយាននលើរនឡើងថា ក្បនទសរមពុជាពុំមានចាប់សតើពើមូលនិធិោកំ្ទបរសិ្ថា ន នដើមបើ
រមួចំថណរដល់ការបនងកើតរញ្ច ប់ែវកិារនដើមបើបងន់ែានលើនសវាការពារតំបន់ការពារ និងនក្ពការពារ។ 
ការពិោរណារួរមាននឡើងនដើមបើបនងកើតាននូវមូលនិធិថបបននេះ។ 

 

ជាំររូទ ី# នងេសេវាខែ ក្ត្វូបងេ់ក្មាបស់េវាខែ នដ ស់ោយក្រេងួ 
 

Commented [SM45]: នោយនលារ Teng Rithiny 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

First Draft | 12-May-166-May-163-May-16  Page 68 of 80 

ជាំររូទ ី# េវនរមមននមូ នធិ ិ
 

ជាំររូទ ី# ការយររនធបរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# ន ក្បសោជន៍ខននរហរិញ្ញវត្ាេុក្មាប់ការវនិិសោគនបត្ង 
 

ជាំររូទ ី# ន ក្បសោជន៍រិសេេេក្មាបែ់គូរស្ថធារណៈ រឯឺរជន 
 

ជាំររូទ ី# ន ក្បសោជន៍ខននរហរិញ្ញវត្ា ុនងិវធិានការយររនធ សែើមបសី ើរ
រមពេស់ហោា រចនាេមពន័ធទកី្រងុនបត្ង 

 
ជាំររូទ ី# ន ក្បសោជន៍ខននរហរិញ្ញវត្ា ុនងិវធិានការយររនធ សែើមបសី ើរ
រមពេវ់េិយ័សទេចរណ៍ធមមជាត្ិ នងិសទេចរណ៍ក្បរបសោយចរីភារ 

 
ជាំររូទ ី# ន ក្បសោជន៍ខននរហរិញ្ញវត្ា ុនងិវធិានការយររនធ សែើមបសី ើរ

រមពេក់ារអភិររស និងជវីចក្មុះ 
 

ន ក្បសោជន៍ខននរហរិញ្ញវត្ាុ និងវិធានការយររនធ សែើមបសី ើររមពេក់ារ
ក្គប់ក្គងធនធានេហគមន ៍

 
ជាំររូទ ី# ន ក្បសោជន៍ខននរហរិញ្ញវត្ា ុនងិវធិានការយររនធ សែើមបសី ើរ

រមពេន់ តិ្រមមថាមរ កាសបានរាំរតិ្ទបក្បរបសោយចីរភារ 
 

ជាំររូទ ី# ការបសងកើត្មូ និធអិភវិឌ្ឍបរសិ្ថា ន ការអភរិរស នងិេងគម នងិ 
សោ សៅននម ូនធិ ិ

 
ជាំររូទ ី# ក្បភរចាំណូ េក្មាបម់ូ នធិអិភវិឌ្ឍបរសិ្ថា ន ការអភិររស នងិ

េងគម 
 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

First Draft | 12-May-166-May-163-May-16  Page 69 of 80 

ជាំររូទ ី# ត្មាេ ភារ នងិនីត្វិិធនីនអភិបា រិចចេក្មាបម់ ូនធិអិភវិឌ្ឍបរ-ិ
ស្ថា ន ការអភិររស នងិេងគម 

 
ជាំររូទ ី#  រាណៈវនិចិឆ័យេក្មាបក់ារនដ ម់ ូនធិ ិនងិការចាំណាយក្បារ់

សចញរមីូ នធិអិភវិឌ្ឍបរសិ្ថា ន ការអភរិរស និងេងគម 
 

ជាំររូទ ី# ហរិញ្ញបបទននបត្ង 
 

ជាំររូទ ី# ហរិញ្ញបបទនេក្មាប់ការោរ់ស្ថេ រេញ្ហញ បរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# យនតការទទ ួែេុក្ត្វូបរសិ្ថា នេក្មាប់ការបងក់្បារ់សោយអនរ
បាំរ ុ/ការែូចខាត្បរសិ្ថា ន (ឧ. ក្បារត់្មក  ់មូ និធបិរសិ្ថា ន នងិេងគម) 

 
ជាំររូទ ី# ម ូនធិគិាំសរាងេហគមន ៍

គនាីទ ី២៧  –   ការយ ែ់ឹងជាស្ថធារណៈអាំរីបរសិ្ថា ន នងិការអបរ់ ាំ
អាំរីបរសិ្ថា ន 

 រនាើននេះនឹងថចងលមអិតអពំើថែនការ សំរាប់ការនលើររមពស់ការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈសតើពើរិចចការពារ
បរសិ្ថា ន និងបញ្ញហ បរសិ្ថា ន នោយនក្បើក្ាស់នូវវធិើស្ថស្តសតក្ាក្ស័យទរ់ទងក្ទងក់្ទយធំៗ មានដូច
ជា មនហាក្សព ក្បព័នធអុើនធឺនណត និងវធិើែសពវែាយនែសងៗ ។ 

 វានឹងបនងកើតានជារមមវធិើរនិំតែាួ ចនែាើមសាើពើព័ត៌មានបរសិ្ថា ន នដើមបើអប់រដំល់ស្ថធារណៈជន នឹង    
វស័ិយឯរជនសតើពើកាតពវរិចចថែនរបរសិ្ថា ន និងបញ្ញហ បរសិ្ថា ន។ 

 

ជាំររូទ ី# ការស ើររមពេក់ារយ ែ់ងឹអាំរបីរសិ្ថា នសៅរនងុស្ថលាសរៀន 

 

ជាំររូទ ី# ការស ើររមពេក់ារយ ែ់ងឹអាំរបីរសិ្ថា នសៅរនងុមហាវទិា យ័ 
ជាំររូទ ី# ការបសងកើត្គណរមមការអប់រ ាំេតរីបីរសិ្ថា ន 
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ជាំររូទ ី# ការអភវិឌ្ឍការបណដុ ះបណាដ   នងិេមាា រៈេក្មាបក់ារអប់រ ាំអាំរបីរ-ិ
ស្ថា ន (ែចូជា រមមវធិបីណតុ ះបណាត  វជិាា ជវីៈាមជាំនាញ??) 

 

ជាំររូទ ី# ការស ើររមពេក់ារយ ែ់ងឹអាំរបីរសិ្ថា នែ ស់្ថធារណៈជន 

 

ជាំររូទ ី#  រាែណឌ ត្ក្មវូរនងុការស ើររមពេក់ារយ ែ់ងឹអាំរបីរសិ្ថា ន សៅ
ាមសរាងរនុ នងិបណាដ ញស្ថររត្ម៌ាន 

 

ជាំររូទ ី# ការោ ាំក្ទចាំសាះយទុធនាការយ ែ់ឹងអាំរបីរសិ្ថា ន 

 

ជាំររូទ ី# ការស ើររមពេទ់វិាបរសិ្ថា នរិភរសលារ 
 

ជាំររូទ ី# ការស ើររមពេរ់មមវធិបីរសិ្ថា នរសិេេ 
 
 
 

គនាីទ ី២៨  –  ការេរិា នងិការក្ស្ថវក្ជាវេតរីធីនធានធមមជាត្ិ  
និងបរសិ្ថា ន 

 ជារនាើថដលនឹងថចងលំអិតនៅនលើការនលើររមពស់ការក្ស្ថវក្ជាវថែនរបរសិ្ថា ន  និងបញ្ញហ ក្រប់ក្រង
ធនធានធមមជាតិ។ 

 វានឹងនលើររមពស់ដល់ការក្ស្ថវក្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍សតើពើការអនុវតតនូវរនំហើញែមើៗ នដើមបើការពារ និង
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន ។ 

 

ជាំររូទ ី# ការបសងកើត្នវូវិទាស្ថា នក្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# ការនដ អ់ាហារបូររណ៍េក្មាបក់ារេរិាអាំរបីរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# ការស ើររមពេន់វូការក្ស្ថវក្ជាវអាំរបីរសិ្ថា នសៅមហាវទិា យ័ 

Commented [SM46]: R. Deau 
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ជាំររូទ ី# ការបសងកើត្មជឈមណឌ  ននឧត្តភារសៅរនងុការក្គប់ក្គងធនធានធមម

ជាត្ិ និងការអភវិឌ្ឍក្បរបសោយចីរភារ 
 

ជាំររូទ ី# ការនដ ម់ ូនធិិែ ក់ារក្ស្ថវក្ជាវអាំរីបរសិ្ថា ន 
 

គនាីទ ី២៩  –  េវនរមមបរសិ្ថា ន នងិរបាយការណ៍ក្គបក់្គងបរ-ិ
ស្ថា ន 

 ជារនាើថដលនឹងរូសបង្វហ ញអំពើនោលការណ៍ និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់សវនរមមបរសិ្ថា ន និង
លរខខណឌ តក្មវូននរាយការណ៍  ក្សបតាមបញ្ញតតិថដលពារ់ព័នធនៅរនុ ងក្រមបរសិ្ថា ន។  សវនរិចច
ថែនរបរសិ្ថា ន រឺជាយនតការសំខាន់មួយនដើមបើធានាថា មាច ស់អាជាញាធ ប័ណណ និងអស់អនរថដលអនុវតត
រនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍អនុនលាមក្សបតាមល័រខខ័ណឌ ននការអនុញ្ញញ ត។ ការននេះរមួមាន ការវាយតនមានហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននពញនលញ ការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដបូំង  និងរិចចសនោការពារបរ-ិ
ស្ថា ន  រ៏ដូចជាល័រខខ័ណឌ មួយចំនួនដូចានភាជ ប់នៅនឹងអាជាញាធ ប័ណណ  ឬលិខិតអនុញ្ញញ តនែសងៗ  ឬ
អាជាញាធ ប័ណណ ឬសមបទនដើនសដឋរិចច។ 

 ជារនាើថដលនឹងបនងកើតានជាក្បព័នធសមរមយមួយរបស់ក្ររមហ ុន សក្មាប់ការរាយការណ៍នោយខាួ ន
ឯងអំពើការបពុំល  និងការចុេះបញ្ជ ើរំណត់ពណ៌ (មូលវោិរណ៍) សតើពើការអនុនលាមថែនរបរសិ្ថា ន។ 
ក្ររមហ ុនទងំឡាយនឹងក្តូវានោរ់រំណត់សមាគ ល់នោយ ពណ៌នបតង និងនខៀវ (នោរពចាប់ាន
លអក្បនសើរ) ពណ៌នមម  (នោរពចាប់ានលអ)  នហើយ ពណ៌នលឿង  និងពណ៌ក្រហម (នោរពចាប់
មិនានលអ) ។ 

 រនាើននេះមិនមានបំណងបនងកើនបនទុ រថែនរចាប់ដល់អនរទទួលានអាជាញាធ ប័ណណ ឬការឯរភាពននាេះនទ  
ប៉ាុថនតរឺមានបំណងធានាឱ្យានថា កាតពវរិចចថែនរសងគម និងបរសិ្ថា ន ក្តវូានអនុវតតក្សបតាម
លរខខណឌ ននការឯរភាព។ 

 

ជាំររូទ ី# ការបសងកើត្នវូការរាយការណ៍សោយែេួនឯងេក្មាបក់ារអនសុលាម
ខននរបរសិ្ថា ន 

 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

First Draft | 12-May-166-May-163-May-16  Page 72 of 80 

ជាំររូទ ី# កាត្រវរចិចរនងុការរាយការណ៍អាំរីការបាំានស ើក្រមបរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# ការបសងកើត្នវូក្បរ័នធននការអនុសលាមខននរបរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# បញ្ា នីន ែិតិ្អនញុ្ហញ ត្ អាជាា បណ័ណ   ការឯរភារ នងិរបាយការណ៍
អធកិាររិចច 

 
 
 

ជាំររូទ ី# បញ្ា រីមួខែ ក្ត្ូវោរប់ង្ហា ញជាស្ថធារណៈ នងិរខនេងខែ ង្ហយ
ក្េួ ខេវងររ 

 
ជាំររូទ ី# េវនរមមបរសិ្ថា ន 

 
ជាំររូទ ី# ការខត្ងាាំង និង រាណៈេមបត្តនិនេវនររបរសិ្ថា ន 

 
ជាំររូទ ី# គសក្មាង នងិេរមមភារខែ ត្ក្មវូឱ្យមានការសចញវិញ្ហញ បនប័ក្ត្

បរសិ្ថា នាមេដងោ់រអនតរជាត្ ិ
 

ជាំររូទ ី# របាយការណ៍អសងកត្ាមោន ខែ ត្ក្មវូឱ្យមានសៅសក្កាមការឯរ
ភារស ើរបាយការណ៍វាយត្នមេសហត្បុ៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 

 
ជាំររូទ ី# របាយការណ៍អសងកត្ាមោនខែ ក្ត្វូោរប់ង្ហា ញជាស្ថធារណៈ 

  
 

គនាីទ ី៣០  –  ការសេុើបអសងកត្ ការអនុវត្ត និងេទិធិទទ ួបាននវូ
ែាំសណាះក្ស្ថយ 
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 រនាើននេះនឹងថចងអពំើអំណាចរបស់ក្រសួងពារ់ព័នធ រនុ ងការនសុើបអនងកតនៅនលើបទនលមើសថែនរបរសិ្ថា ន
ដូចមានថចងនៅរនុ ងរនាើទើ៣១ ។  

 ជារនាើថដលថចងនូវបទបបញ្ញតតិ ថដលអនុញ្ញញ តឲ្យក្បជាពលរដឋ  និងអងគការនានា អនុវតតតាមនើតិវធិើ
ននការនោេះក្ស្ថយវវិាទ  និងនាបំណតឹ ងនៅកាន់អងគភាពទទួលបនទុ ររនុ ងការពិនិតយ ។  បទបបញ្ញតតិ
ទងំននេះនឹងរំណត់ែងថដរ អពំើយនតការរនុ ងការោរ់បណតឹ ងទូនៅ និងការអនុវតតតាមនើតិវធិើចាប់ 
របស់ក្បជាពលរដឋ  និងអងគការនានា ។ 

 រនាើននេះនឹងក្តតួពិនិតយអំពើការនក្បើក្ាស់នើតិវធិើននការនោេះក្ស្ថយវវិាទថដលពារ់ព័នធ  និងយនតការ
នោេះក្ស្ថយបណតឹ ង  ថដលរមួមាន តុលាការ ឬអងគជនុំជំក្មេះ វស័ិយបរសិ្ថា ន ថដលក្តវូនធវើការពារ់ព័នធ
នៅនឹងនសចរតើសនក្មចននវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានធមមជាតិ  និងបរសិ្ថា ន។  វានឹងរំណត់នូវជនក្មើស
សក្មាប់ក្រសួងបរសិ្ថា ន រនងការបនងកើតអងគជនុំជំក្មេះវស័ិយបរសិ្ថា ន នដើមបើពិនិតយនឡើងវញិនូវនសចរតើ
សនក្មចសតើពើការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ  និងបរសិ្ថា ន  ថដលក្តូវាននធវើនឡើងនក្កាមក្រមបរសិ្ថា ន
ននេះ។ 

 រនាើននេះនឹងពិនិតយែងថដរនៅនលើ ជនក្មើសនែសងនទៀតដូចជា អងគជនុំជំក្មេះរដឋាល និង សនងការថែនរ
បរសិ្ថា ន នដើមបើនដើមបើពិនិតយបញ្ញហ  និងរងវល់ទងំឡាយ ថដលទរ់ទងនៅនឹងនសចរតើសនក្មចចិតតសតើពើ
ធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន។  ភាន រ់ង្វរទងំននេះ ក្តវូបនងកើតនឡើងនដើមបើឱ្យសហរមន៍មានភាពង្វយ
ក្សួលរនុ ងការទរ់ទង នហើយនឹងជាស្ថា ប័នថដលមានតមាា ភាព និងភាពនបើរចំហ។ 

 ឧទហរណ៍ ដូចជាការនក្បើក្ាស់ ភាន រ់ង្វរនរៀបចំថែនការសតើពើទើក្ររង នដើមបើនោេះក្ស្ថយវវិាទរវាង
នសចរាើសនក្មចអពំើការនរៀបចំថែនការ និងនសចរាើសនក្មចអពំើការនក្បើក្ាស់ដើ នៅរនុ ងបរបិទទើក្ររង 
ជានដើម។ 

 

ជាំររូទ ី# បណដឹ ងបរសិ្ថា ន 

ខននរទី១៖ ភាគីននបណដឹ ងបរសិ្ថា ន 
 

មាក្ា # : ភារើថដលទទួលរងែលប៉ាេះពាល់ផ្លទ ល់ 
 
មាក្ា # : ការចូលរមួរបស់អងគការមិនថមនរោឋ ភិាលពារ់ព័នធ នៅរនុងបណាឹ ងបរសិ្ថា ន 
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មាក្ា # : អាជាញាធ ធររោឋ ភិាលនៅរនុងបណាឹ ងបរសិ្ថា ន 
  

ខននរទី២៖ ក្បសភទននបណដឹ ងបរសិ្ថា ន 
 
មាក្ា # : បណាឹ ងរដឋបបនវណើ  
 
មាក្ា # : បណាឹ ងក្ពហមទណឌ  
 
មាក្ា # : បណាឹ ងក្បឆ្ងំនឹងនសចរាើសនក្មចថែនររដឋាលរបស់រោឋ ភិាល ឬអាជាញាធ ធររោឋ ភិាល 
 
មាក្ា # : ទំនារ់ទំនងរវាងបណាឹ ងរដឋបបនវណើ  និងបណាឹ ងក្ពហមទណឌ  

 
ជាំររូ # នតី្វិធិេីក្មាបក់ារសោះក្ស្ថយបណដឹ ងបរសិ្ថា ន 

 
ខននរទី ១ # : បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 

 
 មាក្ា # : នោលបំណង 
  
 មាក្ា # : វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 
 មាក្ា # : នោលការណ៍ទូនៅ 
 
 មាក្ា # : ក្បនភទននការនោេះក្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន 
 

ខននរទី ២ : ការសោះក្ស្ថយវិវាទបរសិ្ថា នសក្ៅតុ្លាការ 
 
 មាក្ា # : នោលបំណង 
 
 មាក្ា # : ការថតងតាងំសនាធ នររ/មជឈតតររ 
 
 មាក្ា # : កាតពវរិចចរបស់រោឋ ភិាលរនុងការបនងកើតវទិោស្ថា នមជឈតតការបរសិ្ថា ន 
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 មាក្ា # : បណាឹ ងជំទស់នៅកាន់តុលាការ ក្បឆ្ងំនឹងនសចរាើសនក្មចរបស់មជឈតតររ 
 

ខននរទី ៣ : ការសោះក្ស្ថយវិវាទបរសិ្ថា នាមនេូវត្ុលាការ 
 

 មាក្ា # : សិទធិរបស់ភារើទទួលរងែលប៉ាេះពាល់ 
 
 មាក្ា # : កាតពវរិចចរបស់រោឋ ភិាលរនុងការបនងកើតតុលាការបរសិ្ថា ន អមជាមួយតុលាការជាន់

ទប និងតុលាការជាន់ខពស់  
 
 មាក្ា # : នសចរាើសនក្មចរបស់តុលាការ 
 
 មាក្ា # : បណាឹ ងឧាក្ស័យក្បឆ្ងំនឹងនសចរាើសនក្មចរបស់តុលាការជាន់ទប នៅកាន់

តុលាការជាន់ខពស់ 
 
ខននរទី ៤ : បណដឹ ងក្បឆ្ ាំងសៅនឹងសេចរដីេសក្មចរែាបា ននអាជាា ធររោា ភិបា  

 
 មាក្ា # : សិទធិរបស់រូបវន័ាបុរគល/នើតិបុរគល ថដលទទួលរងែលប៉ាេះពាល់ 
 
 មាក្ា # : ការរំណត់រយៈនពលននការនចញនសចរាើសនក្មចអំពើបណាឹ ង 
 
 មាក្ា # : ការបាឹងជំទស់នៅនឹងនសចរាើសនក្មចរដឋាលនៅស្ថា ប័នរដឋាលជាន់ខពស់ 
 

ជាំររូ # មស្រនតនីគរបា យតុ្តិធម ៌
 
 មាក្ា # : សមាសភាពមស្តនតើនររាលយុតតិធម៌ 
 
 មាក្ា # : នបសររមមមស្តនតើនររាលយុតតិធម៌ 
 
 មាក្ា # : នើតិវធិើរនុងការទទលួាននើតិសមបទជាមស្តនតើនររាលយុតតិធម៌ 
 
 មាក្ា # : សមតារិចចថដនដើរបស់មស្តនតើនររាលយុតតិធម៌ 
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 មាក្ា # : នើតិវធិើនសុើបអនងកតរបស់មស្តនតើនររាលយុតតិធម៌ចនំពាេះបទនលមើសបរសិ្ថា ន 
 
 មាក្ា # : កាតពវរិចចរបស់អាជាញាធ ធរពារ់ព័នធរនុងរិចចសហការចនំពាេះការនសុើបអនងកតបទនលមើសបរ-ិ

ស្ថា ន 
 

 មាក្ា # : នើតិវធិើននការរស្ថងសំណំុនរឿងបទនលមើសបរសិ្ថា ន 
 
 មាក្ា # : ការនក្បើក្ាស់ឯរសណាឋ នរនុងការនសុើបអនងកតនលើបណាឹ ងបរសិ្ថា ន 
 

មាក្ា # : ការបនងកើតវទិោស្ថា នភូមនិតឯរនទសឆ្ម នំក្ព 
 
ជាំររូ # ការបសងកើត្ត្លុាការ ឬអងគជាំនុាំជក្មះខននរបរសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាត្ ិ

 
ជាំររូ # ការបសងកើត្េនងការខននរបរសិ្ថា ន (អធកិាររចិចបរសិ្ថា ន) 

 
ជាំររូ # ត្នួាទីរបេេ់នងការខននរបរសិ្ថា ន (អធកិាររចិចបរសិ្ថា ន) 

 
ជាំររូ # ការអសងកត្ាមោន ការអនុសលាម នងិការរក្ងងឹេទិធិរបេរ់ រែា 

 
  
ជាំររូ # រ រែាទ ាំងអេអ់ាចសធវើបណដឹ ងសៅចាំសាះមែុត្លុាការ ឬអងគជាំនុាំ

ជក្មះខននរបរសិ្ថា ន ចាំសាះការរ ាំសលាភបាំានស ើក្រមបរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូ # េទិធរិនងុការក្ត្តួ្រិនតិ្យការេសក្មចចិត្តខននរធនធានធមមជាត្ ិនងិបរ-ិ
ស្ថា ន 

 
ជាំររូ # អងគការមនិខមនរោា ភិបា អាចជយួក្បជារ រែា នងិេហគមន ៍រនងុ

ការនា ាំយរបញ្ហា មរកានត់្លុាការ ឬអងគជាំនុាំជក្មះខននរបរសិ្ថា ន 
 

Commented [SM47]: អនុស្ថសន៍ពើនលារ មាស សុែល 
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ជាំររូ # កាត្រវរចិចរបេត់្លុាការ ឬអងគជាំនុាំជក្មះខននរបរសិ្ថា ន រនងុការជាំនុាំ
ជក្មះ នងិរាំណត្ប់ញ្ហា សោយឆ្ប់រហេ័ និងយតុ្តធិម ៌

គនាីទ ី៣១  –  បទស មើេបរសិ្ថា ន 

 រនាើននេះនឹងរូសបញ្ញជ រ់ពើបទនលមើសបរសិ្ថា ន ថដលអាចជារមមវតាុ ននបណតឹ ងណាមួយ ននក្រមរដឋ-      
បបនវណើ  ឬក្រមក្ពហមទណឌ  ។ 

 វានឹងែាល់នូវមូលោឋ ន សក្មាប់ការរំណត់អំពើការបំពាននានាននក្រមបរសិ្ថា ន ថដលអាចជារមមវតាុ នន
បណាឹ ងក្ពហមទណឌ  ។  

 រនាើននេះនឹងរំណត់អំពើ បទនលមើស និងការខរខានមិនាននោរពនៅតាមបទបបញ្ញតតិពារ់ព័នធននក្រម
បរសិ្ថា ន ។ 

 រនាើននេះនឹងែតល់នូវព័ត៌មានពារ់ព័នធមួយចំននួ អំពើបទបញ្ញជ សតើពើសំណង និងការស្ថត រនឡើងវញិ  រនុ ង
ររណើ ថដលការបំពានននក្រមបរសិ្ថា នននេះនាឱំ្យមានការខូចខាតបរសិ្ថា ន ឬនក្ោេះថាន រ់ដល់សុខភាព
មនុសស ។  

 វានឹងរំណត់អំពើជនក្មើសននទណឌ រមម ថដលរាប់ពើការផ្លរពិន័យ ដល់ការជាប់ពនធនាោ និងការបញ្ញជ
ឱ្យជួសជុលការខូចខាតនឡើងវញិ ។  ការននេះនឹងថែអរនៅនលើការង្វរថដលក្តវូាននធវើនឡើងនៅរនុ ង
នសចរាើនក្ពៀងចាប់សតើការវាយតនមានហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 

 

ជាំររូទ ី# ការរ ាំសលាភបាំានស ើបទបបញ្ញត្តនិនក្រមបរសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# បទស មើេេដរីកីារវាយត្នមេសហត្ុប៉ាះា ប់រសិ្ថា ន 
 

ជាំររូទ ី# សទេបបញ្ញត្ត ិ
 

ជាំររូទ ី# ការបញ្ហា ឱ្យេងេាំណងការែចូខាត្ 
 

ជាំររូទ ី# ការសធវើបែទិន នងិការស្ថដ រសឡើងវញិនវូការែចូខាត្បរសិ្ថា ន 
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ជាំររូទ ី# បទស មើេទរទ់ងនងឹការបាំរ ុែយ  ់

 
ជាំររូទ ី# បទស មើេទរទ់ងនងឹការបាំរ ុទរឹ 

 
ជាំររូទ ី# បទស មើេទរទ់ងនងឹេាំណ  ់

 
ជាំររូទ ី# បទស មើេទរទ់ងនងឹការសធវើឱ្យរែវរ ់ឬការបាំរុ   

 
ជាំររូទ ី# ការអនវុត្តក្រមក្រហមទណឌ ចាំសាះបទស មើេបរសិ្ថា ន  

 
ជាំររូទ ី# ការអនវុត្តទណឌ រមមរែាបបសវណីចាំសាះបទស មើេបរសិ្ថា ន 

 
ជាំររូទ ី# ារាងទណឌ រមមេក្មាបប់ទស មើេ  

 

គនាីទ ី៣២  –  ការឯរភាររវាងចាប់នានា 

 រនាើននេះនឹងថចងលមអិតអពំើចាប់  និងអនុក្រឹតយទងំឡាយ ថដលនឹងក្តវូនិរាររណ៍ ។ 

 រនាើននេះនឹងបញ្ញជ រ់ពើរនបៀបថដលក្រមបរសិ្ថា ននឹងនធវើវនិស្ថធនរមមនៅនលើចាប់សតើពើធនធានធមមជាតិ 
ថដលមានក្ស្ថប់ និងចាប់ទងំឡាយទរ់ទងនៅនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធ់នធាន
ធមមជាតិ។  

 

គនាីទ ី៣៣  –  អនតរបញ្ញត្ត ិ

 រនាើននេះនឹងថចងលមអិតអពំើមាក្តាននអនតរបបញ្ញតតិថដលោាំច់ នដើមបើនធវើឱ្យក្រមបរសិ្ថា នចូលជាធរមាន 
នៅរនុ ងរយៈនពលោ៉ា ងខាើបំែុត ។ 
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 វាជារនាើថដលថចងលមអិតអពំើ រនបៀបថដលតំបន់ការពារ  និងតំបន់បក្មរងទុរ ថដលមានក្ស្ថប់នានពល
បចចុ បបនន ក្តវូានថែររា  ក្សបតាមនកាលការណ៍នានាននក្រមបរសិ្ថា ន  រហូតដល់នពលមួយថដល
ក្តវូនធវើការពិនិតយនឡើងវញិ និងវាយតនមាក្សបតាមបទបបញ្ញតតិននក្រមបរសិ្ថា ន ។  

 ការបនងកើតក្រមបរសិ្ថា នមិនរួរក្តវូាននក្បើ នដើមបើបនតឲ្យមានការបំែាិចបំផ្លា ញបរសិ្ថា នននាេះនទ រនុ ង
អំឡុងនពលថដលថែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នែមើៗរំពុងក្តូវានបនងកើតនឡើង។ 

 រនាើននេះនឹងថចងលមអិតអពំើបណាត ចាប់ និងអនុក្រឹតយទងំឡាយថដលក្តវូនិរាររណ៍។ 

 

គនាីទ ី៣៤ – អវស្ថនបញ្ញត្ត ិ
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