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ក្រមបរសិ្ថា នននក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 

សេចរដីក្ាងស ើរទី៤ (រំណែ ៤.០ នងៃទី១២ ណែេហីា ឆ្ន ២ំ០១៦) 

   

គនាីទី ១៖–  បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 
 មាត្ិកាទី ១៖–  បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 

ជំរូរទី ១៖–  សោ បំែង ននក្រមបរសិ្ថា ន 

ជំរូរទី ២៖– សោ ការែ៍ននក្រមបរសិ្ថា ន 

ជំរូរទី ៣៖– ភាររិចចទូសៅរនងុការបសញ្ច ៀេ     នូវការែូចខាត្   
បរសិ្ថា ន 

ជំរូរទី ៤៖– រិចចក្រមសក្រៀងអនតរជាត្ិេដរីីបរសិ្ថា ន 

មាត្ិកាទី ២៖–  ការសរៀបចំនូវស្ថា បនមានេមត្ារិចច/បញ្ហា េមត្ារិចច 
មាត្ិកាទី ៣៖–  ការចូ រមួជាស្ថធារែៈ 
មាត្ិកាទី ៤៖–  ការទទួ បានរ៌ត្មានបរសិ្ថា ន 

 
គនាីទី ២៖–  ការស្វើណែនការ ការវាយត្នមៃ និងការអសងេត្តាមដានបរសិ្ថា ន 

មាត្ិកាទី ១៖–   ការបសងេើត្ណែនការេតរីី្នធាន្មមជាត្ិ និងបរសិ្ថា
នថ្នន រ់ត្ំបន់ ថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិ និងថ្នន រ់ជាត្ិ 

មាត្ិកាទី ២៖–  ការស្វើណែនការសទេភារនិងការបសងេើត្សទេភារ/
ក្ចររសបៀងអភិររសជាត្ិ 

មាត្ិកាទី ៣៖–  ការរសរៀបចំណែនការសក្បើក្បាេដ់ីទីក្រុង 
មាត្ិកាទី ៤៖–  ទំនួ ែុេក្ត្ូវអនរែ តិ្ 
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មាត្ិកាទី ៥៖–  េតង់ដាគុែភារបរសិ្ថា ន 
មាត្ិកាទី ៦៖–   ការវាយត្នមៃបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្តេត 
មាត្ិកាទី ៧៖– ការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 
មាត្ិកាទី ៨៖–   េវនរមមបរសិ្ថា ន នងិការស្វើរបាយការែ៍

ក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន 
 
គនាីទី៣៖–  ការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន និងយនតការចីរភារ 

មាត្ិកាទី ១៖–   ការកាត្់បនាយហានិភ័យសក្ោះមេនតរាយ និងការ
ក្គប់ក្គងសក្ោះមេនតរាយ 

មាត្ិកាទី ២៖–   ការេក្មបតាម និងការកាត្់បនាយការណក្បក្បួ 
អាកាេធាត្ុ 

មាត្ិការទី ៣៖– ការសក្បើក្បាេន់ិងែ តិ្រមមក្បរបសដាយចីរភារ 
មាត្ិកាទី ៤៖–  និរនតរភារ ទីក្រុង 
មាត្ិកាទី ៥៖– និរនតរភារ សទេចរែ៍ និងសទេចរែ៍្មមជាត្ិ 
មាត្ិកាទី ៦៖–  និរនតរភារថ្នមរ  
មាត្ិកាទី ៧៖– និរនតរភារឧេាេរមមនិេារែរមម 

 
គនាីទី៤៖–  ការក្គប់ក្គង្នធាន្មមជាត្ិនិងក្បរ័នធសអរឡូេូុ ី

មាត្ិកាទី ១៖–  ការក្គប់ក្គងរមួនន្នធាន្មមជាត្ិ 
មាត្ិកាទី ២៖–  ការក្គប់ក្គង្នធានទឹរក្បរបសដាយចីរភារ 
មាត្ិកាទី ៣៖–  ការក្គប់ក្គងត្ំបន់សននរ 
មាត្ិកាទី ៤៖– ការក្គប់ក្គងដកី្បរបសដាយចីរភារ 
មាត្ិកាទី ៥៖– និរនតរភារ នក្រស ើ 
មាត្ិកាទី ៦៖– ជ ែ េមុក្ទក្បរបសដាយចីរភារ 
មាត្ិកាទី ៧៖– ជ ែ ទឹរស្ថបក្បរបសដាយចីរភារនិងវារវីបប

រមម 
 

គនាីទី ៥៖– ការអភិររស និងរិចចការារជីវចក្មុះ និងសបត្ិរភែឌ វបប្ម ៌
មាត្ិកាទី ១៖–   ការក្គប់ក្គងរមួោន ននត្ំបន់អភិររសសទេភារ 
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មាត្ិកាទី ២៖–  ការក្គប់ក្គងត្ំបន់ការារ 
មាត្ិកាទី ៣៖– រិចចការារ  ការអភិររស និងការក្គប់ក្គងេត្វនក្រ 
មាត្ិកាទី ៤៖–  រិចចការារររុខជាត្ិ ទីជក្មរ និងក្បរន័ធសអរឡូេូុេីំ

ខាន់ៗ 
មាត្ិកាទី ៥៖– ការអភិររសសបត្ិរភែឌ ្មមជាត្ិ និងវបប្ម៌ 

 
គនាីទី ៦៖– ការក្គប់ក្គងេែំ  ់និងការបំរុ   និងែ តិ្រមមណដ មាន

និរនតរភារ 
មាត្ិកាទី ១៖– កាត្រវរិចចទូសៅេក្មាប់ការក្គប់ក្គងការបរំុ  និង

ែ តិ្រមមក្បរបសដាយនិរនតរភារ 
មាត្ិកាទី ២៖– េតង់ដារេក្មាប់ការក្គប់ក្គងការបំរុ  

និងែ តិ្រមមក្បរបសដាយនិរនតរភារ 
មាត្ិកាទី ៣៖– ការក្គប់ក្គងស្ថរធាត្កុ្បរបសដាយសក្ោះថ្នន រ់ 
មាត្ិកាទី ៤៖– ការក្គប់ក្គងស្ថរធាត្គុីមីក្បរបសដាយសក្ោះថ្នន រ់

ដ ប់រសិ្ថា ន 
មាត្ិកាទី ៥៖– ការក្គប់ក្គងការបំរ ុទឹរ 
មាត្ិកាទី ៦៖– ការក្គប់ក្គងការបំរ ុទឹរេមុក្ទ 
មាត្ិកាទី ៧៖– ការក្គប់ក្គងការបំរ ុែយ  ់រញំរ័ និងេសមៃង 
មាត្ិកាទី ៨៖– រិចចការារក្េទាប់អូេសនូ 
មាត្ិកាទី ៩៖– ការក្គប់ក្គងេែំ រ់ងឹតាមែទះ 
មាត្ិកាទី ១០៖– ការក្គប់ក្គងេែំ រ់ងឹឧេាេរមម 
មាត្ិកាទី ១១៖– ការក្ត្ួត្រិនិត្យ និងការស្វើអ្ិការរិចចសៅស ើការ

បំរុ បរសិ្ថា ន 
 
គនាីទី ៧៖– ការអប់រ ំនិងការយ ដ់ឹងអំរីបរសិ្ថា ន 

មាត្ិកាទី ១៖– បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 
មាត្ិកាទី ២៖–   ការបសងេើត្សោ នសោបាយ 
មាត្ិកាទី ៣៖– ការបែតុ ះបណាត    
មាត្ិកាទី ៤៖– ការយ ដ់ឹង 
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មាត្ិកាទី ៥៖– ការអប់ររំនងុក្បរ័នធ 
មាត្ិកាទី ៦៖– េមត្ាភារ និង ទធភារននអនរបែតុ ះបណាត    

អនរអប់រ ំនិងភាន រ់ងារនកំារផ្លៃ េប់តូរ 
មាត្ិកាទី ៧៖– ការក្ស្ថវក្ជាវ និងការបសងេើត្ងមី 
មាត្ិកាទី ៨៖– ក្របែែឌ ក្បត្ិបត្តិការែ៍ និង ែិិត្បទដាា ននន 

 
គនាីទី ៨៖– សក្គឿងស ើរទឹរចតិ្ត នងៃសេវា រនធ និងមូ និ្ិ ណែនរបរសិ្ថា ន 

មាត្ិកាទី ១៖–  សក្គឿងស ើរទឹរចតិ្ត 
មាត្ិកាទី ២៖–  ការវាយត្នមៃ្នធាន និងសេវាក្បរ័នធសអរឡូេូុ ី
មាត្ិកាទី ៣៖–  រនធបរសិ្ថា ន នងៃសេវា និងជសក្មើេននការែដ  ់   មូ 

និ្ិសែសងសទៀត្ និងការក្គប់ក្គងមូ និ្ ិ
 
គនាីទី ៩៖– បទស មើេបរសិ្ថា ន ការរក្ងឹងកាអនុវត្ត និងដំសណាះក្ស្ថយ 

មាត្ិកាទី ១៖– និងេទិធិទទួ បាននូវការសេុើបអសងេត្ ការអនុវត្ត 
ដំសណាះក្ស្ថយ 

មាត្ិកាទី ២៖–  ការស្ថដ រសឡើងវិញ និងេែំងេក្មាប់ការែូចខាត្
្នធាន្មមជាត្ិ វបប្ម៌ ក្បវត្តិស្ថស្តេត នងិបុរាែ
វត្ាុវិទា 

គនាីទី ១០៖–  អនតរបញ្ញត្តិ 
គនាីទី ១១៖–  អវស្ថនបញ្ញត្តិ 
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គនាីទី ១៖ បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 
 

មាត្ិកាទី ១៖ បទបបញ្ញត្តទិូសៅ 

 

ជំរូរទី ១ – សោ បំែង ននក្រមបរសិ្ថា ន 

 

មាក្តា ១៖ សោ សៅ ននក្រមបរសិ្ថា ន 
 

ក្រមបរសិ្ថា នននេះមាននោលនៅ រនុងការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតនិិងការអភិវឌ្ឍ
ន៍ក្បរបនោយចីរភាព ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាក្តា ២៖ សោ បំែងននក្រមបរសិ្ថា ន 
 

(១) ក្រមបរសិ្ថា នមាននោលបណំង ដូចខាងនក្កាម ៖  
 
(រ) អភិររសជីវៈចក្មរេះ ក្បព័នធនអរូឡូសុី នងិនសវាក្បព័នធនអរូឡូសុី ននក្ពេះរាជាណាចក្រ

រមពុជា ។ 
  
(ខ) ការពារបរសិ្ថា នពីភាពអនតរាយ និងការខូចខាត និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិក្បរប

នោយចីរភាព ក្សបតាមមាក្តា ៥៩ ននរដឋធមមនុញ្ញននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

(រ) ថែររា និងនលរីរមពស់វបបធម៌ជាតិ ថែររាក្ាស្ថទបុរាណ នងិវតាុសលិបៈបុរាណ 
និងស្ថា រនឡងីវញិនូវរមនយីោឋ នក្បវតតិស្ថស្តសត ក្សបតាមមាក្តា ៦៩ ននរដឋធមមនុញ្ញនន
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

(ឃ) ធានាសុខភាពរបស់ក្បជាពលរដឋក្សបតាមមាក្តា ៧២ ននរដឋធមមនុញ្ញននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។ 
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(ង) ការពារសិទធិបុរគល និងសិទធិសមូហភាព ននជនជាតិនដីមភារតិច ដូចមានរណំត់នៅ
រនុងអនុក្រឹតយនលខ ៨៣ អនរ.បរ និង ស.ជ.ណ នលខ ស.រ ៦៥៣ ។ 
 

(ច)  (a) ធានាថា នោលបណំងនានាននរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបនោយចីរ
ភាព ក្តូវានោរ់បញ្ចូ លយ៉ា ងនពញនលញនៅរនុងថែនការនសដឋរិចចថាន រ់ជាតិ និង
ថាន រ់តំបន់ និងនៅរនុងថែនការ និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  

(ឆ) (b) អនុវតតថែនការសរមមភាព និងយុទធស្ថស្តសតបរសិ្ថា នជាតិ ។   

(ជ) (c) នលីររមពស់វធិីស្ថស្តសតរមួោន  ចនំពាេះរិចចការពារ និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ថដលមាន
ការចូលរមួពីសណំារ់រោឋ ភាិល សហរមន៍ អនរកាន់កាប់ដធីលី ជនជាតិនដីមភារតចិ 
និងជនថដលងាយនឹងរងនក្ោេះមានជាអាទិ៍ ជនជាតិភារតចិ ស្តសតី យុវជន នងិជន
ពិការ និងធុរៈរិចច ។  

(ឈ) (d) នលីរមពស់ការយល់ដឹងនងិការោកំ្ទរិចចោពំារបរសិ្ថា នតាមរយៈតមាល ភាពនិងការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ ជាពិនសសនោយស្តសតី ជនក្រីក្រ ជនជាតិនដីមភារតិច នងិសហរម
ន៏បនាា ប់បនសតំាមថបបក្បនពណី (Traditionally Marginalized Communities) 

(ញ) (e) ជួយដល់ការអនុវតតនូវការទទលួខុសក្តូវថែនរបរសិ្ថា នជាលរខណៈអនតរជាតិរបស់ក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

(ដ) (f) អនុវតតនោលការណ៍សំខាន់ៗននចាប់ នងិនោលននយាយបរសិ្ថា ន ដូចមានថចង
នៅរនុងជំពូរទ២ី ។  

 
មាក្តា ៣៖ វិស្ថ ភារននក្រមបរសិ្ថា ន 

 

ក្រមននេះបញ្ញតតអិំពីសរមមភាពការពារបរសិ្ថា ន នោលននយាយ វធិានការ និងធនធាន សក្មាប់
រិចចការពារបរសិ្ថា ន ក្ពមទងំសិទធិ នងិកាតពវរិចចរបស់អងគការ សហរមន៍ ក្ររមក្រួស្ថរ និងបុរគលទងំឡាយ 
ថដលទរ់ទងនងឹរិចចការពារបរសិ្ថា ន ។  

 

មាក្តា ៤៖ ស្ថា ប័នណដ ក្ត្ូវអនុវត្ត 
 

ក្រមបរសិ្ថា នននេះអនុវតតចំនពាេះ ស្ថា ប័នរដឋ អងគការ ក្ររមក្រសួ្ថរ និងបុរគលក្រប់រូប ពលរដឋរមពុជា
ថដលរស់នៅបរនទស និងអងគការបរនទស និងបុរគលនានា ថដលមានក្បតិបតតិការនៅរនុងថដនដីននក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា និងនតីិបុរគល និងរូបវនតបុរគលថដលសរមមភាពរបស់ពួរនរមានែលប៉ាេះពាល់ឬជេះឥទធិពល
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នៅនលីបរសិ្ថា នឬធនធាមធមមជាតិរបស់ក្បនទសរមពុជា។ នៅរនុងររណីថដលសនធិសញ្ញញ អនារជាតិ ថដលក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជាជារដឋសមាជិរ មានថចងអំពីបទបបញ្ញតតិថដលខុសពបីទបបញ្ញតតិថដលមាននៅរនុងក្រម 
បទបបញ្ញតតិថដលមានថចងនៅរនុងសនធសិញ្ញញ អនតរជាតិននាេះ ក្តូវមានឧតតមាភាពជាង ។  

 
មាក្តា ៥៖ និយមន័យ/េនទ នុក្រម 
 

នៅរនុងក្រមននេះ វារយស័ពាថដលមានដូចខាងនក្កាម នឹងក្តូវានបរក្ស្ថយតាមវធិីដូចតនៅ ៖  
និយមន័យទងំអស់នឹងក្តូវថែែរនលីនិយមន័យថដលមានក្ស្ថប់នៅរនុ ងអតាបទចាប់ននរមពុជា រនុ ង

ររណីថដលអាចនក្បីក្ាស់ាន និងថែែរនលីការនក្បីក្ាស់វារយស័ពាសំខាន់ៗថដលពារ់ព័នធជាអនតរជាតិ 
 
បញ្ជ ីវារយស័ពា (នៅមានត) ថដលក្តូវរណំត់និយមន័យ  
 

 ការអភិវឌ្ឍនក្បរបនោយចីរភាព 
 រិចចការពារបរសិ្ថា ន 
 ការអភិររសបរសិ្ថា ន 
 សតង់ោរបរសិ្ថា ន 
 ការអនុវតតលែបំែុត 
 ធនធានធមមជាត ិ
 វវិាទថែនរបរសិ្ថា ន 
 ការខូចខាតថែនរបរសិ្ថា ន 
 នសវាក្បព័នធនអរូឡូសុ ី
 ការទទួលខុសក្តូវ 
 អងគការយុតាា ធិការ 
 នក្ពនឈ ី
 ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
 REDD + 
 នទសចរណ៍ធមមជាត ិ

 
ដតីបំន់នឆនរ -  ធមមតាជាដីសងួតលាតសនធឹង ៥ រីឡូថម៉ាក្តពីនឆនរ  រមួបញ្ចូ លទងំតបំន់ដីរលរសមុក្ទែងថដរ។ 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

Fourth Draft Environmental Code of Cambodia | 1-Sep-16  Page 8 of 159 

តបំន់ទរឹសមុក្ទ - ជាថដនទឹរសមុក្ទលាតសនធឹង៥រីឡូថម៉ាក្តពីក្រងំសមុក្ទ រមួបញ្ចូលទងំដីលិចទឹរែង
ថដរ។ 
ទជីក្មាលនឆនរសមុក្ទ- ជាអាងទននលនៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាថដលហូរនោយផ្ទា ល់នៅឈូងសមុក្ទនន
ក្បនទសនែ ទងំក្សរង។ 
តបំន់នឆនរសមុក្ទ - រាប់បញ្ចូ លទងំរាល់ ដតីំបន់នឆនរ នឆនរ និងដីនៅពីនក្កាយនឆនរថដលនធវអីនតររមមជលស្ថស្តសត
ជាមួយនឹងទឹរនឆនរសមុក្ទ។ 
ការននស្ថទជាលរខណៈពាណិជជរមម - ការននស្ថទ ថដលរនុងននាេះធនធានជលែលសមុក្ទទងំដុល ឬជាចំ
ថណរៗក្តូវានក្បមូលជាែលសក្មាប់នធវីពាណិជជរមមនោយការលរ់ នោេះដូរ  បងាវ ស់ ឬនធវីទិញដូរ។ 
តបំន់នសដឋរចិចផ្ទត ច់មុខននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា - តំបន់ទរឹទងំឡាយថដលរក្មិតរំហាប់អំបិលអាចវាស់
សាង់ាន លាតសនធឹងពីនឆនរននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជារហូតដល់ចងាង យ ២០០ ក្សបនឹងនសចរតីដូចមាន
ថចងរនុងសននសិីទអងគការសហក្បជាជាតិនលរីទីបឆី្ន ១ំ៩៨២សតីពីចាប់សមុក្ទ។ 
តបំន់នសដឋរចិចផ្ទត ច់មុខ (EEZ) - (សូមអាននិយមន័យខាងនលី) ។ 
បរសិ្ថា ន   និយមន័យនងឹក្តូវានបនងកីតនឡងីនោយមានភាពរវ ស់ស្ថល់នងិនពញនលញ។វានឹងបងាា ញពី
តនមលរបស់ក្បនទសរមពុជា និងរមួបញ្ចូ លទងំឧទហរណ៍។និយមន័យនងឹទូលំទូលាយ និងនពញនលញ។ 
ែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នសខំាន់ -  ជាែលប៉ាេះពាល់ទងំឡាយនលីបរសិ្ថា ន បួររមួទងំសុខភាពមនុសស រុរខជាតិ 
និងសតវ ជីវចំរុេះ ដី អាកាសធាតុ ខយល់, ទឹរ នទសភាព ក្បព័នធនអរូឡូសុ ីតំបន់ធមមជាត ិក្ទពយសមបតា ិនបតិរ 
ភ័ណឌ វបបធម៍ និងអនតររមមរវាងរតាត ទងំននេះ។ 
រាយការណ៍សតពីបីរសិ្ថា ន - ដូចមានថចងនៅរនុងរនាីទ២ី មាតិកាទី ៤, ការវាយតំនលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត
មានន័យថារាយការណ៍ថដលបងាា ញពីអតតសញ្ញញ ណ នរៀបរាប់ និងា៉ា ន់ក្បមាណនលីែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
សំខាន់ៗ រមួមាននៅនលី សុខភាព សងគម និងក្បព័នធនអរូឡូសុី  ថដលនរីតពកីារអនុវតតថែនការ ឬរមមវធិីនិ
វធិានការថដលជំនរសី ថដលក្តវូរាប់បញ្ចូ លទងំ: (រ) ចំនណេះដឹង និងវធិសី្ថស្តសតននការវាយតនមលបចចុបបនន 
(ខ) មាតិកា និងរក្មិតននការលមែិតនៅនលីថែនការ ឬរមមវធិី និងដណំារ់កាលរបស់វារនុងដំនណីរការនធវី
នសចរតសីនក្មច (រ) ែលក្បនយជន៍របស់ស្ថធារណៈជន (ឃ) តក្មូវការព័ត៌មានរបស់អងគភាពថដលក្តូវ
នធវីនសចរតសីនក្មច។ 
អនរននស្ថទ - ជនទងំឡាយណាថដលនធវីសរមមភាពននស្ថទដូចានរណំត់ខាងនក្កាម។ 
ជលែល - ជាែលក្តីមួយភារ  ឬនក្ចីនភារ ឬមរា សមុក្ទថដលកាន់កាប់តបំន់ភូមិស្ថស្តសតណាមយួ ឬតាម
ជំនៅទឹរណាមួយ ថដលក្តូវានក្បមូលជាែលសក្មាប់នធវីអាជីវរមម រនុងនោលបណំងមនិថមនអាជីវរមម។ 
សននធិជិលែល  -  ជាជលែល  ឬអនុជលែល នោយថឡរៗ សតវសមុក្ទានក្បមូលែលសក្មាប់នោល
បំណងនធវីអាជីវរមម ឬមិនថមនអាជីវរមម។ 
សននធិជិលែលថដលមានលរខណៈលាយ - ជាក្ររមននក្បនភទក្ត ីឬសតវសមុក្ទថដលមានទីជក្មរក្សនដៀង
ោន ថដលក្តូវានក្បមូលែលនោយឧបររណ៍ននស្ថទក្សនដៀងោន សក្មាប់នោលបណំងពាណិជជរមមជល
ែលមិនថមនពាណិជជរមមជលែល អាចក្តូវានរាប់ថាជាឯរតាមួយសក្មាប់នោលបណំងក្រប់ក្រងជល



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

Fourth Draft Environmental Code of Cambodia | 1-Sep-16  Page 9 of 159 

ែល។ ក្បនភទសតវថដលក្តូវរាប់បញ្ចូ លនៅរនុងសននិធជិលែលថដលមានលរខណៈលាយមានក្បព័នធនអរូឡូ
សុីក្សនដៀងោន  ប៉ាុថនតមិនរាំច់ជាពពរួថតមួយននាេះនទ។ 
 
ការននស្ថទក្ត ី- ក្សបតាមមាក្តា៤ ននចាប់សតពីីជលែល នស / ររម /០៥០៦/១១ អំពធីនធានជលែល
រនុងក្បនទសរមពុជា សំនៅនៅនលី: 

១) ការក្បមូលែល ការយរ ឬជាការទទលួកាន់កាប់ក្តីថដលមានជីវតិ ឬធនធានសមុក្ទថដល
មានជីវតិនែសងៗនទៀត។ 

២) ការប៉ាុនប៉ាងក្បមូលែល យរ ឬទទួលកាន់កាប់ក្តីថដលមានជីវតិ ឬធនធានសមុក្ទថដលមាន
ជីវតិនែសងៗនទៀត។ 

៣) សរមមភាពទងំឡាយណាថដលមាននហតុែលសមរមយបងាា ញថានាឲំ្យមានការក្បមូលែល 
ការយរ ឬជាការទទលួកាន់កាប់ក្តីថដលមានជីវតិ ឬធនធានសមុក្ទថដលមានជីវតិនែសងៗនទៀត។ 

៤) ក្បតិបតតិការទងំឡាយណានៅតាមសមុក្ទ ថដលនក្ជាមថក្ជងដល់  ឬនក្តៀមលរខណៈ នដមីបនីធវី
សរមមភាពដូចមានថចងរនុងរថាខ័ណឌ ទី១ និងទី៣ខាងនលី។ 
 
និយមន័យននេះមិនានរមួបញ្ចូ លទងំសរមមភាពក្ស្ថវក្ជាវថបបវទិាស្ថស្តសតណាថដលក្តវូាននធវីនឡីង
នោយអនរក្ស្ថវក្ជាវ ឬនាវាក្ស្ថវក្ជាវថដលមានការអនុញ្ញញ តពីក្រសងួទទលួបនាុ រននាេះនទ។ 
នាវាននស្ថទ - នាវា ទូរ នាវា ឬរា៉ា ល់  និងយនទងំឡាយណាថដលនក្បីសក្មាប់ការក្បមូលែលក្តសី
មុក្ទ នៅរនុងថដនននស្ថទសមុក្ទននក្បនទសរមពុជា ឬជាការជួយ ឬនក្ជាមថក្ជងនាវាមួយ ឬនក្ចីនថដលអនុវតត
សរមមភាពណាមួយថដលទរ់ទងនៅនឹងការននស្ថទ ថដលរនុងននាេះរមួមាន៖ ការនរៀបច ំការែគត់ែគង់ ការ
ែាុរ ការររាឲ្យក្តជារ់ (ការនធវីសីតរមប) ការដឹរជញ្ជូ ន ឬការថរនចន ។ល។ 
នាវាននស្ថទបរនទស - ជានាវាននស្ថទទងំឡាយណាថដលមិនមានទីតាងំ និងថដលមិនានចុេះបញ្ជ ីនៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
តបំន់ហានភ័ិយនៅនងឹការាត់បង់នានពលខាងមុខ - ចំថណរណាមួយននដីនឆនរសមុក្ទរមពុជាថដលក្តូវាន
ពាររណ៍ថានឹងមានការជន់លិចនោយរំនណីនរក្មតិទឹរសមុក្ទ ១ ថម៉ាក្តនលីសរក្មិតននទឹរនឆនរនានពលប
ចចុបបនន។ 
ក្បព័នធព័ត៌មានអពំភូីមសិ្ថស្តសត - ជាក្បព័នធរុំពយូទ័រមួយថដលអាចរប់យរ ររាទុរ វភិារ និងបងាា ញពី
ព័ត៌មានអំពីភូមិស្ថស្តសត។ 
ក្បព័នធ GIS - សូមនមលីថែនរខាងនល។ី 
ការក្បមូលែលននស្ថទ -  សូមអានព ីការននស្ថទ មានដូចខាងនល។ី 
ការក្បមូលែល - សូមនមីលពនីិយមន័យការននស្ថទខាងនលី។ 
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រូតាននស្ថទបុរគល - ការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង នក្កាមក្បព័នធមយួថដលមានរក្មិតបរមិាណននការននស្ថទក្ត ីឬ
សតវសមុក្ទនែសងៗនទៀត (ថដលមានបងាា ញជាមយួ ឬនក្ចីនឯរតា ននការក្បមូលែលននស្ថទថដលាន
អនុញ្ញញ ត) ថដលក្តូវានែតល់ឲ្យ ឬនធវីនឡងីសក្មាប់ការនក្បីក្ាស់នោយថឡរ នោយបុរគលណាមយួ។ 
តបំន់រលរសមុក្ទ - ជានឆនរថដលមានមានទំហតូំចធ ំតាមទរឹថដលនាជ និងនជារ ខពស់ ឬទប តាមរំរតិនន
ទឹរនឆនរថដលនឡងី ឬចុេះជាក្បរនំែង។ 
 
ក្បព័នធចុេះបញ្ជ ីមានររំតិ  -  រជឺាក្បព័នធមយួថដលរណំត់នៅនលីការចូលរមួ រនុងការននស្ថទ សក្មាប់បុរគល
ថដលមានបណំងបំនពញតាមក្របខ័ណឌ ចាប់ ឬនសចរតីតក្មូវណាមួយ។ 
ែលិតែលថែនទ ី- ថែនទីថដលមានរចនាបទជានអឡចិក្តនូិ ឬឯរស្ថរនាេះពុមព។ 
បនតុទំនិនន័យ - សណំុំទិននន័យថដលែតល់ព័ត៌មានបថនាមអំពធីាតុែសទំិននន័យភូមសិ្ថស្តសត រមួមានទងំអនរនិពនធ
កាលបរនិចាទននការបនងកតី ឬែលិត។ 
ធនធានជលែលសមុក្ទ - ក្សបជាមួយនងឹមាក្តា៤ ននចាប់បចចុបបននសតីពីជលែល នស / ររម / ៥០៥/
១១  ធនធានជលែលមានសររីាងគទឹរស្ថប និងសមុក្ទ ជាសតវ និងររខជាតមិានជីវតិ ឬោម នជីវតិ ជាអាទ៌ 
មចាជាត ិសិបបសីតវ ែលែលរិសតវ ាណរសតវ ឧរងគសតវ ែនិរសតវ សតវោម នឆែឹងរងនែសងនទៀតថដលបងក
រំនណីតនៅរនុងទឹរ បលង់តុង ស្ថរាយ នមម សមុក្ទ ផ្ទក ែម នក្ពលិចទឹរ ក្ពមទងំក្ពឺនកាងកាងជានដីម។ 
ថដនននស្ថទសមុក្ទ - ជាទឹរសមុក្ទថដលរក្មតិននរំហាប់អំបិលថដលអាចវាស់ានលាតសនធឹងពីនឆនរនៅ
ថដនរណំត់ខាងនក្ៅននតបំន់នសដឋរិចចផ្ទត ច់មុខរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
ទរឹសមុក្ទ - ជាទឹរទងំឡាយណាថដលលាយ ឬភាជ ប់នៅនឹងសមុក្ទ ថដលរក្មិតននរហំាប់អំបលិអាចវាស់
ាន នហយីមានបងាា ញភាពនឡងីចុេះតាមការនឡងីចុេះននទរឹសមុក្ទ។ 
ជនំនារខពស់បែុំត - រមពស់ជាមធយមក្បរឆំ្ន នំនជំននារខពស់បំែុតតាមនែងនមីួយៗ សមនៅនឹងពារយ Mean 
Higher High Tide ដូចមានមាននក្បីនៅរនុងក្បនទសដនទៗនទៀត។ 
ជនំនារទបបែុំត - រមពស់ជាមធយមក្បរឆំ្ន នំនជំននារទបបំែុតក្បរនំែង សមនៅនងឹពារយ Mean Lower 
Low Tide ដូចមានមាននក្បីនៅរនុងក្បនទសដនទៗនទៀត។ 
ការភាជ ប់ទនំារ់ទនំងរបស់ភារពីារ់ព័នធដ៏មានអតតន័យ   -    ែតល់នូវឳកាសដ៏មានអតតន័យសក្មាប់ភារីពារ់
ព័នធរនុងការចូលរមួរនុងការនធវីថែនការ នងិការនធវីការសនក្មចចិតតនៅនលរីនក្មាងឬសរមមភាពថដលទរ់ទិន
ថដលអាចនឹងជេះឥទធពិលនៅនលីសហរមន៏ ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួរនរ ដី និងបរសិ្ថា នធមមជាត ិ
ទនិនែលថដលមាននរិនតរភាពបែុំត - ជាការក្បមូលជលែលថដលមានរយៈនពលាន និងក្បនយជន៍សងគម
យូអថងវងបំែុតខណៈនពលថដលររាាននូវលំនឹងក្បព័នធនអរូឡូសុ ីរបស់ពពួរក្ត ី និងធនធានជលែល។ 
ការននស្ថទហសួក្បមាណ - ជាអក្តាននការក្បមូលជលែលថដលនលីសពសីមាសភាព ននទិននែលថដលមាន
និរនតរភាពបែុំត និងជាមូលោឋ នថដលក្តូវបនត។ 
ស្ថធារណៈ    ស្ថធារណៈរមួបញ្ចូ លនូវថតវាមិនក្តូវានរក្មិតចំនពាេះក្បជាជន  សហរមន៍ សងគមសុីវលិ ធុ
ររិចច...។ 
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ដនំណាេះក្ស្ថយ  -     ការនោេះក្ស្ថយអាចនងឹរមួបញ្ចូ លនូវ ការសុំអភ័យនទស សណំង ការស្ថត រនីតសិម ្
បទ សណំងហរិញ្ញវតាុ និងមនិថមនហរិញ្ញវតាុ និង (ឬការធានានូវការររាការពារថដលមិនដថដលៗដូចជា 
ការផ្ទរពិន័យ រ៏ដូចជាការការពារការខូចខាត....ឧទហរណ៍........។  

ការអនុវតតក្តមឹក្តវូនោយថែែរនលហីានភ័ិយ  -  រំណត់អតតសញ្ញញ ណ ទប់ស្ថក ត់ កាត់បនាយ និងនោេះក្ស្ថយ
នហតុប៉ាេះពាល់ជាថសតងនងិជាសកាត នុពល។ 
SCUBA - ឧបររណ៍សក្មាប់ដរដនងាមីនក្កាមទរឹនោយខលួនឯងថដលមាន។ 
នឆនរ - ជាក្ពំថដនរវាងដ ីនិងទរឹនៅរមពស់មធយមននជំននារខពស់បំែុតក្បរនំែងតាមបនណាត យដីថដលនៅជាប់
នឹងទឹរថដល រក្មិតននរំហាប់អំបិលថដលអាចរណំត់ាន។ សមនៅនងឹពារយ Mean Higher High Tide 
ដូចមានមាននក្បីនៅរនុងក្បនទសដនទៗនទៀត។ 
ការវាយតនំលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត -  ជាការវាយតនមលនៅនលីែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននេះថដលទំនងជានរតី
នឡងី បូររមួទងំែលប៉ាេះពាល់ថែនរសុខភាព និងសងគមជានដមី។ រំណារ់កាលននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជា
យុទធស្ថស្តសតរមួមាន៖ ការរំណត់ពីវសិ្ថលភាពននការរាយការណ៍បរសិ្ថា ន និងការនរៀបចឲំ្យមានការចូលរមួ 
និងការពិនក្ោេះនយបល់ជាស្ថធារណៈ និងការរាប់បញ្ចូ លនូវរាយការណ៍បរសិ្ថា ន និងលទធែលននការចូល
រមួ  និងការរពិនក្ោេះនយបល់ជាស្ថធារណៈ ចូលនៅរនុង ថែនការ ឬរមមវធិីថដលក្តូវអនុវតត។ 
ការដរឹជញ្ជូ នឆលងថដន - ជាការដឹរជញ្ជូ នជលែល ឬសតវសមុក្ទតាមនាវាបរនទស ឬ រែយនត ពីចំណុច 
មួយនៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឬតំបន់នសដឋរចិចផ្ទត ច់មុខ របស់ខលួននៅចណុំចមួយនៅនក្ៅពីក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា តំបន់នសដឋរចិចផ្ទត ច់មុខរបស់រមពុជា។ 
ថដនទរឹបរនទស - ជាថែនរណាមួយននថដនសមុក្ទ ឬតំបន់នសដឋរចិចផ្ទា ច់មុខ (ឬសមមូល) របស់បរនទស
ថដលមានរហូតមរដល់ថដនននតំបន់នសដឋរចិចផ្ទត ច់មុខថដលទទួលស្ថគ ល់នោយក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 
និយមន័យននពារយថដលក្តូវនក្បី នឹងក្តូវាននលរីមរបរក្ស្ថយរនុងថែនរសនាា នុក្រមននក្រមននេះ។ 

ជំរូរទី ២ – សោ ការែ៍ននក្រមបរសិ្ថា ន 

ក្រមបរសិ្ថា នននេះ ពឹងថែែរនៅនលី និងរួរថតក្តូវានអនុវតត នងិបរក្ស្ថយ ឱ្យក្សបនៅតាមនោល
ការណ៍ជាមូលោឋ នក្រឹេះននចាប់ និងនោលននយាយបរសិ្ថា ន ដូចខាងនក្កាម ៖    

មាក្តា ១៖ នោលការណ៍ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

នោលការណ៍ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នពាលរឺ បុរគលទងំឡាយណា ថដលអាចទទលួរងនូវ
ែលប៉ាេះពាល់នោយស្ថរការសនក្មចចិតតណាមួយ ក្តូវមានសទិធិែាល់នូវ ការចូលរមួមតិនយបល់ដ៏មានអតា
ន័យ ទន់នពលនវលា  និងក្បរបនោយការយល់ដងឹបនាា ប់ពីទទួលានព័ត៌មាន  មុននពលថដលការសនក្មច
ចិតតននាេះក្តូវាននធវីនឡងី ។ ពរួនររ៏អាចមានឥទធិពលរនុងដំនណីរការននការសនក្មចចិតតននាេះ នៅរនុងលរខ
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ណៈក្បរបនោយការចូលរមួ តមាល ភាព និងរណននយយភាពែងថដរ ។ ការនធវីការសនក្មចចិតតក្បរបនោយ
ការចូលរមួសំនៅនៅនលកីារសនក្មចចតិតចាស់លាស់ នលរីរមពស់សមាភាពរបស់រាជរោឋ ភិាលរនុងការនឆលីយ
តបចំនពាេះរតីារមភ និងតក្មូវការរបស់ស្ថធារណៈជន នដីមបពីក្ងឹងនូវការមូលមតិោន  នងិនធវីឱ្យក្បនសីរនឡងី
ចំនពាេះការទទួលយរនូវ និងការនោរពតាម នសចរតសីនក្មចថែនរបរសិ្ថា ន នោយស្ថរភារីពារ់ព័នធយល់ថា
ខលួនមានភាពជាមាច ស់នលីការសនក្មចចតិតទងំននេះ ។  

មាក្តា ២៖ នោលការណ៍ននការទទលួានព័ត៌មាន 

នោលការណ៍ននការទទួលានព័ត៌មាន នពាលរឺ រូបវន័តបុរគល នីតបុិរគល និងសងគមសុីវលិ ក្តូវមាន
សិទធទូិលំទូលាយរនុងការទទលួានព័ត៌មានទរ់ទងនឹងបរសិ្ថា ននិងធនធានធមមជាត ិដូចជាថែនការននការ
វាយតនមល និងការកាត់បនាយនហតុប៉ាេះពាល់នងិថែនការតាងំទីលំនៅជាែមីនិងពត៌មានសតីពី  ព័ត៌មានអំពសីមាភ
រៈ និងការអភិឌ្ឍន៍សរមមភាពនៅរនុងសហរមន៍របស់ពួរនរ ។ រាល់ព័ត៌មានសាីពីការការពារបរសិ្ថា ន
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តូវនធវីឲ្យមានការដឹងឮ និងនក្បីក្ាស់ានយ៉ា ងទូលំទូលាយនៅដល់ស្ថធារណៈ
ជន នៅរនុងលរខណៈមួយថដលបនងកីតឱ្កាសជាអតបិរមា សក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នៅរនុងការនធវី
ថែនការនិងការសនក្មចចិតត ថដលប៉ាេះពាល់ដល់សងគម និងបរសិ្ថា ន ។  

មាក្តា ៣៖ នោលការណ៍ននការទទលួានដនំណាេះក្ស្ថយក្បរបនោយក្បសទិធភាព 

នោលការណ៍ននការទទួលានដំនណាេះក្ស្ថយក្បរបនោយក្បសិទធភាព នពាលរឺ ក្បជាពលរដឋ អងគ
ការ និងអងគភាពក្សបចាប់ ក្តូវមានសទិធិទទលួាននូវមនធាាយសមរមយ នទេះបី ថែនររដឋាលរា ីឬថែនរ
តុលាការរាី ឬរ៏មនធាាយសមរមយនែសងៗដ៏នទនទៀតរតនីិងទទួលាននូវដំនណាេះក្ស្ថយថដលសមរមយ និង
ក្បរបនោយក្បសិទធភាព នដមីបសីនក្មចាននូវការនោេះក្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន ។ នតីិវធិី នងិដំនណាេះក្ស្ថយ 
ក្បរបនោយយុតតិធ៌ម ក្បសទិធភាព និងក្បសិទធែល រួរថតមានអតាិភាព នដីមបពីក្ងឹងសិទធិនានាទរ់ទងនឹង
នីតិវធិី នងិនដីមបោីរ់ទណឌ រមមដល់ជនទងំឡាយណា ថដលក្តូវទទួលខុសក្តូវចំនពាេះការបងកឱ្យមានការខូច
ខាតដល់បរសិ្ថា ននិងបនងកីតរចនាសមព័ននលីរទរឹចិតតមួយថដលនលីរឲ្យមានវបបធ៌មននការអនុនលាមតាម
មួយ ។ 

មាក្តា ៤៖ នោលការណ៍អនរបពុំលក្តវូទទលួខុសក្តវូនលតីនមលននការបពុំល 

នោលការណ៍អនរបំពុលក្តូវទទួលខុសក្តូវនលីតនមលននការបពុំល នពាលរឺ បុរគលទងំអស់ ថដលរមួ
មាន នីតបុិរគលឯរជន នងិនតីិបុរគលស្ថធារណៈ ថដលានបងកឱ្យមាន នក្ោេះថាន រ់ ឬការបំពុលបរសិ្ថា ន ជា
អាទិ៍ ការបពុំលនោយសំនឡង រញ័ំរ រលិន ថែសង ការបងាូរសណំល់រាវ ឬការបនញ្ចញនរលនូវសណំល់ក្រប់
ក្បនភទ ឬការបងកឱ្យមានការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ក្តូវទទួលបនាុររនុងការបង់នែលចណំាយនៅនលីការជសួ
ជុលការខូចខាត ក្ពមទងំ ការទប់ស្ថក ត់ ការបនញ្ច ៀស និងការកាត់បនាយនូវការខូចខាតននាេះ ។  
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មាក្តា ៥៖ នោលការណ៍ក្បរងក្បយត័នជាមុន 

នោលការណ៍ក្បរងក្បយត័នជាមុន នពាលរ ឺរនុងស្ថា នភាពថដលបរសិ្ថា នអាចក្បឈមនងឹការរក្មាម
រំថហងននការខូចខាតយ៉ា ងធងន់ធងរ ថដលមិនអាចជួសជុលឱ្យដូចនដីមវញិាន ននាេះ រងវេះខាតនូវភាព
ក្ារដក្បជានពញនលញថែនរវទិាស្ថស្តសត មនិក្តូវយរមរនក្បីក្ាស់ជាមូលនហតុ រនុង ការពនាការរត់
វធិានការថដលមានក្បសិទធិភាព នដីមបទីប់ស្ថា ត់នូវការនធវីឱ្យខូចខាតដល់បរសិ្ថា នាននឡយី ។  

មាក្តា ៦៖ នោលការណ៍ននការទប់ស្ថក ត់ 

នោលការណ៍ននការទប់ស្ថក ត់ នពាលរឺ ែលប៉ាេះពាល់អវជិជមានដល់បរសិ្ថា ន រួរថតក្តូវានបញ្ឈប់ 
មុននពលថដលវានរីតមាននឡងី ។ រនុងការអនុវតានោលការណ៍ននេះ នររួរថតរត់វធិានការតាងំពីដណំារ់
កាលដំបូង នដីមបកីាត់បនាយ ឬទប់ស្ថក ត់ ការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ជាជាងរង់រឱំ្យមានែលប៉ាេះពាល់ថដល
មិនអាចជួសជុលាននរីតនឡងី ។  នោលការណ៍ននការទប់ស្ថក ត់ រឺថែែរនលីរនំិតថដលថា “ការទប់ស្ថក ត់នូវ
ការខូចខាត  រឺក្បនសីរជាជាង និងជាញឹរញាប់ចណំាយតិចជាងរនុងការទប់ស្ថក ត់ការខូចខាតជាជាង ការ
រត់វធិានការរនុងការស្ថា របរសិ្ថា ននឡងីវញិ បនាា ប់ពីការខូចខាតាននរីតនឡងីនហយី“ ។ 

មាក្តា ៧៖ នោលការណ៍សមធម៌រវាងជនំាន់បចចុបបនន នងិអនារត 

នោលការណ៍សមធម៌រវាងជនំាន់បចចុបបនន នងិអនារត នពាលរឺ សទិធិរនុងការនធវីការអភិវឌ្ឍ រមួ
បញ្ចូ ល ការសនក្មចចិតតនានា ថដលប៉ាេះពាល់ដល់ធនធានធមមជាតិ នងិនសវារមមក្បព័នធនអរូឡូសុី ក្តូវថតអនុ-
វតតឱ្យាន នដមីបបីំនពញតក្មូវការននការអភិវឌ្ឍ រ៏ដូចជាតក្មូវការសងគម និងបរសិ្ថា ន របស់មនុសស ទងំរនុង
ជំនាន់បចចុបបនន និងអនារត ក្បរបនោយលរខណៈសមធម៌ ។ 

មាក្តា ៨៖ នោលការណ៍ននការទទលួខុសក្តវូថែនរបរសិ្ថា ន 
 

ការទទួលខុសក្តូវរនុងការសងសំណង ចំនពាេះការនធវឱី្យខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន អនុវតតចំនពាេះការខូច
ខាតបរសិ្ថា ន និងការរក្មាមរថំហងននការខូចខាតថដលអាចនរីតនឡងី ថដលបណាា លមរពីសរមមភាព
អភិវឌ្ឍន៍ នៅរនុងររណីថដលនរអាចបនងកតីាននូវទំនារ់ទំនងរវាងការខូចខាត នងិសរមមភាពននាេះ ។ ការ
ទទួលខុសក្តូវ រួរថតរមួបញ្ចូលនូវ តនមលននការស្ថា រនឡងីវញិនូវក្បព័នធនអរូឡូសុី ឬធនធាន ឬននការោរ់
ជំនួសមរវញិនូវធនធានថដលរងការខូចខាត តនមលននការវាយតនមលការខូចខាត និងការាត់បង់បែមថដល
រង់រនូំវការស្ថា រនឡងីវញិ ឬការោរ់ជំនសួវញិ ។ ការទទលួខុសក្តូវ អាចជាការទទទលួខុសក្តូវលរខណៈ
តឹងរុងឹ នោយមិនរាំច់ក្តូវការនូវភសាុតាងននរហុំស  នហយីវាអាចជាការទទួលខុសក្តូវនក្ចីនដង ឬមាន
លរខណៈរមួោន  ។ 

មាក្តា ៩៖ នោលការណ៍ននការនធវកីារសនក្មចចតិតនោយថែែរនលភីសតុតាង  
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ការនធវីការសនក្មចចិតតនលីនោលការណ៍បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រួរថតមានភាពនបីរចំហ និង

យរភសតុតាងជាមូលោឋ ន នោយនក្បីក្ាស់ព័ត៌មានដ៏ក្បនសីរបំែុតថដលអាចថសវងររាន ។ ព័ត៌មានទងំ
ននាេះអាចមានលរខណៈវទិាស្ថស្តសត  ឬបនចចរនទស នងិអាចជាទិននន័យថដលក្បមូលានមរពីសហរមន៍ 
និងចំនណេះដឹងរបស់ជនជាតិនដីមមាច ស់ក្សររែងថដរ ។  

មាក្តា ១០៖ នោលការណ៍ “សមភាពនយនឌ័្រនងិការចូលរមួពកី្បជាជនថដលងាយទទលួរងនក្ោេះថាន រ់
នែសងនទៀតរនុងការការពារបរសិ្ថា ននងិការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាត”ិ 

គោលការណ៍គ េះគលើកកម្ពសក់ារចូលរួម្របស់ស្ដសរ ីិងជ ដែលងាយ ងឹទទលួរងគ្ោេះថ្នាក់មា ជា
អាទិ៍យុវជ  ជ ជាតិភាគតិច  ិងជ ជាតិគែើម្ ិងជ ពិការគៅកនុងការការពារ ិងការគ្វើដែ ការ
្គប់្គង្ ធា ្ម្មជាត ិិងគ្វើការសគ្ម្ចចតិតអំពបីរសិ្ថា  គៅ្គប់ក្ម្ិតទំងអស ់។ ការវាយតម្ម្ៃ
អំពីែលប េះពាល់ស្មាប់គគ្មាងអភិវឌាឍ ៍  ិងគោល គោបាយបរិ-ស្ថា ពាក់ព័ ធ ្តវូរួម្បញ្ចូល ូវយ រ
ការនានា គែើម្ាបីវាយតម្ម្ៃ្បកបគោយ្បសទិធភាព ូវែលប េះពាល់គលើ ស្ដសត ីងិជ ដែលងាយទទួលរងគ្ោេះ
ថ្នាក់ ិងបគងកើតយទុធស្ស្ដសត្ គប់្គងហា ភិ័យគែើម្ាបីកាត់ប ថយ ិងទប់ស្កាត់គេតុប េះពាល ់។ ករបីារម្ភ  ិងទ
សាស ៈសរពីីគយ ឌ័រទក់ទង ងឹស្ដសតី ិង្កុម្ដែលងាយ ងឹទទួលរងគ្ោេះថ្នាក ់ ឹង្តូវោកប់ញ្ចលូគ្កនុង
គោល គោបាយ  ងិកម្មវិ្ សី្មាប់ការអភិវឌាឍ្បកបគោយចីរភាព  ិងគ្កនុងការអ ុវតតម្ ្កម្គ េះ ។កា
រពិចារណាគកឺំពុង្តូវែតលឲ់ាយគែើម្ាបដីបងដចកគោលការណ៍គ េះជា២គោលការណ៍ ម្ួយសតពីគីយ ឌ័រ  ិងម្ួយ
ជាជ ដែលងាយ ងឹទទលួរងគ្ោេះថ្នាក។់ 

មាក្តា ១១៖ នោលការណ៍ “សមាហរណរមម” [ការបស្តញ្ញជ ប] 
នោលបំណងននការការពារបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍក្បរបនោយចីរភាព ក្តូវថតោរ់បញ្ចូ លនៅរនុង
ដំនណីរការននការនធវីការសនក្មចចិតត និងការនរៀបចំថែនការអភិវឌ្ឍ ។ នោលការណ៍ននេះតក្មូវឲ្យ
មានការោរ់បញ្ចូ លនូវការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិវឌ្ឍនសដឋរិចច និងសិទធិបរសិ្ថា ន នៅរក្មិតននការ
ែាួចនែាីមរំនិត ក្ពមទងំនៅរនុងដំណារ់កាលននការអនុវតានោលននយាយ និងចាប់ ែងថដរ 
 
មាក្តា ១២៖ នោលការណ៍ “ទំនុរចិតតរបស់ស្ថធារណៈជន” 
នៅរនុងចាប់សាីពីបរសិ្ថា ន នោលការណ៍ “ទំនុរចិតតរបស់ស្ថធារណៈជន“ ថចងថា រោឋ ភិាលរឺជា

អនរ ថដលទទលួាននូវការទុរចិតតពីស្ថធារណៈជន រនុងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ
ទងំអស់ រមួបញ្ចូ ល ធនធានសំខាន់ៗ  ទងំថែនរនសដឋរិចច និងក្បព័នធនអរូស្ថស្តសត  នហយី
ធនធានទងំននេះររួក្តូវានក្រប់ក្រង រនុងនាមក្បជាពលរដឋ  និងនដីមបជីាក្បនយជន៍របស់
ក្បជាពលរដឋ ទងំរនុងជំនាន់បចចុបបនន និងអនារត 
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មាក្តា ១៣៖ នោលការណ៍ “ែលក្បយជន៍ស្ថធារណៈរនុងការការពារបរសិ្ថា ន ទល់នឹង ែល
ក្បនយជន៍ឯរជន” 
នរក្តូវែាល់អាទិភាពចំនពាេះសុខភាពស្ថធារណៈ និងរិចចការពារបរសិ្ថា ន នក្ចីនជាងការពិររណា
អំពីែលក្បនយជន៍នសដឋរិចច និងែលក្បនយជន៍ឯរជន ។ សតង់ោការការពារសុខភាពររួែតល់នូវ
រក្មិតសុវតាិភាពក្រប់ក្ោន់សក្មាប់ជនថដលងាយទទួលរងនក្ោេះថាន រ់។ 
មាក្តា ១៤៖ នោលការណ៍ “អនរនក្បីក្ាស់ក្តវូបង់នែលចំណាយ” 
នោលការណ៍អនរនក្បីក្ាស់ក្តូវបង់នែលចំណាយថចងថា ធនធានធមមជាតិ រមួបញ្ចូ ល នសវាក្បព័នធនអ
រូឡូសុី មានតនមល នហយីអនរនក្បីក្ាស់ធនធានធមមជាតិទងំននេះ ថដលរមួបញ្ចូ ល នសវាក្បព័នធនអរូ
ឡូសុីននាេះ ររួថតបង់នែលចំណាយ នោយផ្ទា ល់ និងក្បនយល សក្មាប់ការនក្បីក្ាស់ ឬែលប៉ាេះពាល់
ថដលនរីតនចញពីធនធាន និងនសវាទងំននេះ ។ 

មាក្តា ១៥៖ នោលការណ៍ “ការយល់ក្ពមជាមុន នោយនសរ ីនិងបនាា ប់ពីទទលួានព័ត៌មានក្រប់
ក្ជរងនក្ជាយ សក្មាប់សហរមន៍មូលោឋ ន 
បណាា រដឋនានា ក្តូវពិនក្ោេះនយបល់ និងសហការ នោយសុចរតិ ជាមយួសហរមន៍មូលោឋ នថដល
ពារ់ព័នធ តាមរយៈស្ថា ប័នតំណាងរបស់ពរួនរ នដីមបទីទលួាននូវ ការយល់ក្ពមជាមុន នោយនសរ ី
និងបនាា ប់ពីទទលួានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងនក្ជាយរបស់ពនួរ ចំនពាេះការឯរភាពនលីរនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍
ណាមយួ ថដលអាចប៉ាេះពាល់ដល់ ដីធលី ឬ ថដនដី និងធនធាននែសងៗនទៀតរបស់ពរួនរ ជាពិនសស 
ទរ់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ ការនក្បីក្ាស់ ឬ ការនធវីអាជីវរមមនលីធនធានថរ ៉ា ធនធានទឹរ និងធនធាន
នែសងនទៀត ។ 

មាក្តា ១៦៖ សោ ការែ៍ននការជទំាេ ់ការកាត្់បនាយ ការសក្បើក្បាេស់ឡើងវញិ ការ
ណរនចនសឡើងវិញ 

 

ជំរូរទី ៣ – ភាររិចចទូសៅរនងុការបសញ្ច ៀេនូវការែូចខាត្បរសិ្ថា ន 

មាក្តា ១:  

បុរគលឬនីតិបុរគលក្រប់រូបមនិក្តូវអនុវតតសរមមភាពណាមួយថដលបងក ឬថដលអាចបងកនូវ ការខូច
ខាតបរសិ្ថា នាននឡយី - (កាតពវរិចចទូនៅថែនរបរសិ្ថា ន) ។   

ជំរូរទី ៤ – រិចចក្រមសក្រៀងអនតរជាត្ិេដរីីបរសិ្ថា ន 
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មាក្តា ១:   រមពុជារជឺាក្បនទសថដលទទលួស្ថគ ល់នូវតនមលននរិចចក្ពមនក្ពៀងថាន រ់តំបន់ នងិថាន រ់អនតរជាតិ 
នោយរាប់ថា វាជាការនឆលីយតបមួយនៅនងឹបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងជាតក្មូវការមួយឲ្យមានការអនុមតិ ឬថក្ប
សក្មួល ចាប់របស់ខលួនឲ្យក្សបតាមការរួរ និងឲ្យានសមក្សបនៅនងឹបណាត រិចចក្ពមនក្ពៀងថាន រ់តំបន់ 
និងថាន រ់ អនតរជាតិទងំឡាយថដលក្បនទសរមពុជាជាភារ។ី  
 
ឯក្រមបរសិ្ថា នននេះ រឺជាអវីថដលឆលុេះបញ្ញច ងំអពំីការនបតជាា របស់ក្បនទសរមពុជារនុងការអនុវតតចាប់ និងបណាត
រិចចក្ពមនក្ពៀងថាន រ់តំបន់ និងថាន រ់អនតរជាតិទងំឡាយថដលក្បនទសរមពុជាជាភារី។ 

 
 

 ជពូំរននេះនឹងពនយល់អំពីរនបៀបថដលក្រមបរសិ្ថា នក្តូវអនុវតត នហីយថដលក្តូវថែែរនៅនលីរិចច
ក្ពមនក្ពៀងអនតរជាតិ និងរិចចក្ពមនក្ពៀងតបំន់ ថដលមានក្ស្ថប់ ។ 

 ជពូំរននេះនឹងនោេះក្ស្ថយែងថដរ អំពីរិចចក្ពមនក្ពៀង និងសនធិសញ្ញញ  រនុ ងនពលអនារត ក្ពម
ទងំរនបៀបថដលរិចចក្ពមនក្ពៀងទងំននេះក្តូវោរ់បញ្ចូ លនៅរនុ ងការទទលួខុសក្តូវថែនរបរសិ្ថា ន
ននក្រសួងពារ់ព័នធ ។  

មាត្ិកាទី ២ – ការសរៀបចំនវូស្ថា បនមានេមត្ារចិច/បញ្ហា េមត្ារចិច 
 
 

 

 

 

o ក្រសួងបរសិ្ថា ន 
o ក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បមា៉ា ញ់ និងននស្ថទ 
o ក្រសួងថរ ៉ា និងថាមពល 
o ក្រសួងធនធានទឹរ និងឧតតុ និយម 
o ក្រសួងនរៀបចំថដនដី នរររូបនីយរមម និងសណំង ់
o ក្រសួងនសដខរិចច និងហិរញ្ញវតាុ  
o ក្រសួងវបបធម៌និងវចិិក្តសិលបៈ 
o ក្រសួងនទសចរ 
o ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា 

 មាតិកាននេះនឹងបនងកីតនូវនោលបណំងននរិចចសហការអនតរក្រសួង និងតក្មូវការសក្មាប់ការ
ពិនក្ោេះនយបល់ និងការពិភារា រវាងក្រសួងពារ់ព័នធ នដីមបីឈាននៅសនក្មចាននូវនោល
បំណងទងំឡាយននក្រមននេះ ។ ការនរៀបចសំមតារិចច នឹងក្តតួពិនិតយអំពី តនួាទី ភាររិចច និង
មនធាាយននរិចចសហក្បតិបតតិការ ននស្ថា ប័នមួយចំនួន ដូចខាងនក្កាម ៖  
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o អាជាា ធរនខតតនិងតបំន់ 

ជំរូរទ ី# – ទំនរ់ទំនងណដ ារ់រ័នធណែនរបរសិ្ថា នរវាងក្រេងួបរសិ្ថា ន និង
ក្រេងួរេរិមម រកុាខ ក្បមា ញ ់និងសនស្ថទ 

ជំរូរទ ី# – ទំនរ់ទំនងណដ ារ់រ័នធណែនរបរសិ្ថា នរវាងក្រេងួបរសិ្ថា ន និង
ក្រេងួណរ   និងថ្នមរ  

ជំរូរទ ី # – ទំនរ់ទំនងណដ ារ់រ័នធណែនរបរសិ្ថា នរវាងក្រេងួបរសិ្ថា ន និង
ក្រេងួ្នធានទឹរ នងិឧត្តុនិយម 

ជំរូរទ ី# – ទំនរ់ទំនងណដ ារ់រ័នធណែនរបរសិ្ថា នរវាងក្រេងួបរសិ្ថា ន និង
ក្រេងួសរៀបចំណដនដី នគររបូនីយរមម និងេែំង់ 

ជំរូរទ ី# – ការបញ្ហា រ់អំរីត្ួនទី និងការទទួ ែុេក្ត្ូវរបេក់្រុមក្បឹរាជាត្ិ
អភិវឌ្ឍសដាយចីរភារ 

ជំរូរទ ី# – ការបញ្ហា រ់អំរីត្ួនទី និងការទទួ ែុេក្ត្ូវរបេរ់មមវិ្ីជាត្ិ
េក្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមណបបក្បជា្ិបសត្យយសៅថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិ 

ជំរូរទ ី# – ត្ួនទីរបេអ់ាជាា ្រនន ជាអាទិ៍ អាជាា ្រអបសរា អាជាា ក្រះវិហារ 
អាជាា ្របឹងទសនៃស្ថប និងគែៈរមមជាត្ិទសនៃសមគងគ 

ជំរូរទ ី# – បសងេើត្យនតការរនងុការស ើររមពេគ់ែៈរមមការអនដរនយរដាា ន 
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ជំរូរទ ី# – បសងេើត្នូវគែៈរមមការស្វើណែនទី និងណែនការជាត្ិេដរីីក្បរ័នធសអ
រឡូេូុ ី

ជំរូរទ ី# –ការេក្មបេក្មួ ឲ្យមានការណចរចាយរត្៌មានរវាងក្រេងួណដ  
ារ់រ័នធ 

ជំរូរទី # – ការណបងណចរការទទួ ែុេក្ត្វូក្បមូ រត្៌មាន និងការស្វើ
អ្ិការរិចចណែនរបរសិ្ថា នសៅតាមអងគភាររាជរដាា ភិបា  

ជំរូរទី # –ែុទធការ យ័រណាត  េក្មាប់រត្៌មានអំរីបរសិ្ថា ន ននរាជរដាា ភិបា
  

ជំរូរទី # –មជឈមែឌ  ណែនទីបរសិ្ថា នរមពជុា 
 

 

មាក្តា១៖ បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 
វធិានការននការអភិររស នងិក្រប់ក្រងថដលស្ថា ប័នរាជរោឋ ភាិលទរ់ទងនៅនងឹការក្រប់ក្រងជីវចិ

ក្មរេះ  ធនធានធមមជាត ិនិងបរសិ្ថា ននៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវយរមូលោឋ ននលីភសតុតាងននវទិា
ស្ថស្តសតថដលលែខពស់បំែុត។ 

បនាា ប់ពីននាេះ ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋក្តូវមានសទិធិអណំាចបនងកតី មជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុ
ជាមួយ។ មជឈមណឌ លននេះមានបណំងបនងកតីាននូវសតង់ោរ ចងក្រង វភិារ នងិថចររយព័ត៌មានអំពីទី
តាងំភូមសិ្ថស្តសត ថដលរមួានដូចជា៖ អំពីជីវចក្មរេះ  ទីតាងំធនធានធមមជាត ិ(ដូចជា៖ ថដនដី ទឹរ  និងនក្ព
នឈ ីជានដីម), អំពីបរសិ្ថា ន  (ដូចជា៖ រុណភាពខយល់ ដី និងទឺរជានដីម)និងអំពីការថក្បក្បួលអាកាស
ធាតុ ។ល។ នោយនក្បីក្បព័នធទិននន័យភូមិស្ថស្តសតរុំពយូទ័រថដលទំននីប។ 

រាល់ព័ត៌មានអំពភូីមិស្ថស្តសតទងំអស់  ការរណំត់ទតីាងំែលតិែល និងទនិនន័យទងំឡាយថដល
ររានោយមជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុជារឺជាព័ត៌មានរបស់រដឋ នហយីជាព័ត៌មានថដលស្ថធារ
ណៈជនអាចនក្បីក្ាស់ាន។ 
 
មាក្តា២៖  ក្របខ័ណឌ ននមជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុជា  
អនុនលាមនៅតាមអាជាា ធរននេះ ស្ថា ប័នរោឋ ភិាលក្តូវថត 

១)  ការតក្មូវឲ្យអងគការ  និងស្ថា ប័នទងំឡាយ ថដលពារ់ព័នធនៅនឹងការរណំត់ទីតាងំជវីៈចក្មរេះ 
និងធនធានធមមជាតិនៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឲ្យែតល់នូវឯរស្ថរចមលងសតីពីព័ត៌មានអំពីភូមសិ្ថស្តសត  
រាល់ព័ត៌មាន និងរាយការណ៍ថដលជាែលិតែលននរនក្មាងថបបននេះមរឲ្យ មជឈមណឌ លរណំត់ទតីាងំប
រសិ្ថា នរមពុជា នដីមបឲី្យមជឈមណឌ លអាចោរ់បញ្ចូលចូលនៅរនុងក្បព័នធនរៀបចំ និងររាព័ត៌មាន នងិទិននន័យ
អំពីបរសិ្ថា ន។ ព័ត៌មាន និងទនិនន័យថដលមជឈមណឌ លររាទុរ នឹងក្តូវានថចររយ នងិនក្បីក្ាស់នោយ
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ោម នការរតឹបនតឹងចំនពាេះអងគការ និងស្ថា ប័នថដលក្តូវថចររយ នៅតាមនតីិវធិីមយួថដលមានការបរក្ស្ថយ
ចាស់លាស់អំពីការនែារទិននន័យ  និងការក្ពមនក្ពៀងនែារទិននន័យ ថដលក្តូវនរៀបចំនោយស្ថា ប័នរដឋ។ 

២) ធានាានថា ស្ថធារណៈជនអាចនក្បីក្ាស់រាល់ទិននន័យថដលានែតល់នៅឲ្យមជឈមណឌ ល
រំណត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុជា នលីរថលងថតររណីទនិនន័យទងំននាេះរាំច់ក្តូវររាទុរនដីមបកីារពារសតវ ឬ
រុរខជាតិថដលរក្ម ឬរំពុងរងនក្ោេះថតប៉ាុនណាណ េះ។  រនុងររណីថដលក្តូវររាព័ត៌ជាការសមាង ត់សក្មាប់នោល
បំណងថបបននេះ នងិក្តូវមានការបរក្ស្ថយ និងការពនយល់ជាលាយល័រខអរសរែតល់ជូននោយស្ថា ប័នរដឋ
ថដលទទលួបនាុរនលមីជឈមណឌ លរណំត់ទតីាងំបរសិ្ថា នរមពុជា។  

៣)  ធានាានថារាល់ការសនក្មចចិតតរនុងការររាព័ត៌មានជាការសមាង ត់  អាចមានការបតងឹជំទស់
នដីមបកីារពិររណានឡងីវញិាននៅកាន់ការយិល័យននរដឋមស្តនតីទទួលបនាុរនោយផ្ទា ល់។ 

៤) នរៀបចំសតង់ោរទិននន័យ សក្មាប់ការក្បមូលព័ត៌មានទរ់ទងនៅនងឹភូមសិ្ថស្តសត។  សតង់ោរទងំ
ននេះនឹងក្តូវានរណំត់នោយមជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុជា  រមួមាន៖ 

 
រ)  នសចរតតីក្មូវឲ្យរាល់ទិននន័យអំពីភូមិស្ថស្តសតថដលែតល់នោយមជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា
នរមពុជាទងំអស់ក្តូវនក្បីក្ាស់ក្បព័នធ  WGS 84 ។  
ខ) ក្បព័នធសក្មួលព័ត៌មាន 
រ) ការរណំត់  និងនរៀបចសំតង់ោរននការក្បរបនឈាម េះសក្មាប់ក្ទង់ក្ទយអំពភូីមិស្ថស្តសតមានដូច
ជា តំបន់ថចររយ  ទីជក្មរសតវ តំបន់ដីនសីម  សញ្ញញ ថដនដី  តបំន់ខពង់រាប តំបន់ភន ំ។ល។ 
ឃ)  មាតិកា និងរចនាបទននក្បភពទនិនន័យ  
នែសងៗនទៀត 
 
៥)  ក្តូវមានការរណំត់សតង់ោរបនចចរនទសននរចនាបទសក្មាប់រាល់ទិននន័យថដលក្តូវក្បមូល

នោយស្ថា ប័នពារ់ព័នធ មុននឹងបញ្ជូ លនៅឲ្យមជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុជា ។ 
 
៦) ក្តូវមានភាជ ប់មរជាមួយនូវក្បភពទិននន័យសក្មាប់រាល់ទនិនន័យអពំីភូមសិ្ថស្តសតទងំឡាយថដល

ក្តូវបញ្ជូ នមរមជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុជា។ 
 
៧) ធានាានថា ការក្បមូលព័ត៌មាន និងទនិនន័យទងំឡាយអំពីភូមិស្ថស្តសតនៅតាមក្បធានបទ

ជារ់លារ់ និងវស័ិយថដលពារ់ព័នធ មិនមានភាពក្ចំថដលរនុងចំនណាមស្ថា ប័នរដឋននាេះនទ  នហយីក្តូវមានស្ថា
ប័នរដឋថតមយួទទលួបនាុរនលីក្បភពទនិនន័យសក្មាប់រាល់ទិននន័យនៅតាមក្បធានបទ នងិវស័ិយថដលាន
រំណត់។  

 
មាក្តា៣៖  អំណាចឆនាា នុសិទធរបស់មជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុជា 
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ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋក្តវូមានអណំាចឆនាា នុសិទធិដូចខាងនក្កាម៖   
 
១)  ទទលួាននូវរមមវធិរុីំពយូទ័រ GIS រាំច់រនុងការវភិារ  ថរនចន និងែលិតទិននន័យទរ់ទងនៅ

នឹងភូមសិ្ថស្តសតក្បរបនោយក្បសិទធិភាព 
២)  ទទលួាននូវបរកិាខ រុពំយូទ័រសក្មាប់នោេះក្ស្ថយបញ្ញា បនចចរនទសសមុរស្ថម ញ នងិអរគសីនីនដីមបី

ក្រប់ក្រង និងនក្បីក្ាស់រមមវធិរុីំពយូទ័រ GIS។ 
៣)  ទទួលយរនូវទនិនន័យអពំីភូមិស្ថស្តសតនៅតាមក្ទង់ក្ទយដូចខាងនក្កាម៖ 

រ)  អំពីរងាវ ស់ 
ខ) អំពីរនូំសតាង 
រ) អំពីក្ទង់ក្ទយជាក្រឡា 
ឃ) ជារូបភាពថដលអាចនចនាន 

៤)  បនងកតីថែនទ ី និងែលិតែលជារូបភាពននទនិនន័យនែសងៗ  រចួនធវីការថចររយព័ត៌មានទងំ
ននេះនៅកាន់បណាត ក្រសួងថដលពារ់ព័នធនដីមបជីួយដល់ការបំនពញភារៈរចិច នងិសមតារិចចក្រប់ក្រងធនធាន
ធមមជាតិក្បរបនោយក្បសទិាភិាព។   

៥)បនងកីតថែនទី  និងែលិតែលជារូបភាពននទិននន័យនែសងៗសក្មាប់ការអប់រ ំនិងការែសពវែាយ
ដល់ស្ថធារណៈជន នដីមបនីលរីរមពស់ការយល់ដឹងអពំីការអភិររសជីវចក្មរេះ និងការក្រប់ក្រងធនធានធមម
ជាតិនៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

៦) បនងកីតនូវនីតិវធិីក្រប់ក្រង និងធានារុណភាព សក្មាប់រាល់ថែនទ ី និងែលិតែលជារូបភាពនន
ទិននន័យថដលែលិតនោយមជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុជា 

៧) ែតល់ការថែទ ំ ការប៉ាេះប៉ាូវ  បចចុបបននភាព  និងការនក្បីក្ាស់ាននូវក្បព័នធបងាា ញទនិនន័យ ថដល
នចញនោយមជឈមណឌ លរណំត់ទីតាងំបរសិ្ថា នរមពុជា  

៨) នក្បីក្ាស់នូវបនចចរវទិា និងវធិីស្ថស្តសតនែសងៗ ថដលនាកំ្បនយជន៍ដល់ការនក្បីក្ាស់ែលិតែល 
និងសរមមភាពទរ់ទងនៅនឹងក្បព័នធទនិនន័យអពំីភូមសិ្ថស្តសត។ 

៩) នលីររមពស់ដល់ែលិតរមមរមួោន  នក្បីក្ាស់ នងិវភិារនៅនលីបណតុ ំ ទនិនន័យអពំីភូមសិ្ថស្តសត  
រវាងបណាត ក្រសួងថដលពារ់ព័នធនៅតាមថដលអាចនធវីាន 
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មាត្ិកាទី ៣៖ ការចូ រមួជាស្ថធារែៈ  

ជំរូរទ ី# – ការរិសក្ោះសោប ជ់ាស្ថធារែៈ ជា រខែែឌ ត្ក្មូវជាមូ ដាា ន
េក្មាប់ការេសក្មចចតិ្តណែនរបរសិ្ថា ន 

មាក្តា # 
 

គោលបណំងចម្ាបងម្ ការចូលរួម្ជាស្ធារណៈ គឺគែើម្ាបីធានាថ្ អនកដែលទទួលរងែលប េះពាល ់
 ិងភាគីពាក់ព័ ធ ៖ 

-បា ទទលួែណំឹង្គប់្ជងុគ្ជាយអំពីគគ្មាង  
-មា ឱកាសចលូរួម្កនុងកចិចពភិាកាា  ិងកិចចែំគណើរការម្ ការគ្វើគសចកតសីគ្ម្ចពាកព់័ ធ

 ឹងគគ្មាង  ងិ 
-មា ឱកាសចលូរួម្កនុងការអគងកតតាម្ោ គគ្មាង  

មាចាសគ់គ្មាងដែល្តូវគ្វើការវាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា  ្តូវោកប់ញ្ចូលការចូលរមួ្  ិងការ
ពិគ្ោេះគោបល់ជាស្ធារណៈ ពីរែឋបាលម្លូោឋា  សងគម្សុីវិល តំណាងសេគម្  ៍ ្បជាពលរែឋដែល
ទទួលរងែលប េះពាល់គោយស្រគគ្មាង  ិងអនកពាក់ព័ ធែម្ទគទៀត គ្កនុងកិចចែំគណើរការវាយតម្ម្ៃគេតុ
ប េះពាល់បរិស្ថា  គៅែណំាកក់ាលគរៀបចំដែ ការគគ្មាង គែើម្ាបី៖ 

-កណំត់ដែនកដែលមា ស្រៈសំខា ់ដែនកបរិស្ថា  គសែឋកិចច សងគម្  ិងវបាប្ម្៌  
-្បម្លូម្តិគោបល់ពភីាគីពាក់ព័ ធ  ិងោកប់ញ្ចូលម្តិគោបលទ់ំងគនាេះ គ្កនុងកចិច

ែំគណើរការម្ ការគ្វើគសចកតីសគ្ម្ច ។ 
-ពិ តិាយគគ្មាងគសនើសុ ំ ិងព ាយល់ពីែលប េះពាល់បរសិ្ថា  គសែឋកិចច សងគម្  ិងវបាប្ម្ ៌
-ពិចារណាជគ្ម្ើសែម្ទគទៀត  ិងវិធា ការកាតប់ ថយែលប េះពាលន់ានា ។  

 ីតិវិ្ីម្ ការចូលរួម្ជាស្ធារណៈ គៅកនុងែណំាក់កាលសកិាាពិគ្ោេះគោបល់ ការពិ តិាយរបាយ
ការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា   ងិការអគងកតតាម្ោ គគ្មាង ្តូវកំណត់គោយ្បកាសរបស់
្កសួងបរសិ្ថា  ។  
 
មាក្តា #  

របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា គពញគលញ្តូវ៖ 
-កត់្តាទុក ូវគោបល់របស់ស្ធារណជ ដែលបា ចូលរួម្ គៅកនុងែំណាក់កាល

គរៀបចំដែ ការ  ិងែំណាក់កាលអ ុវតតគលើការវាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា  ។ 
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-គ្ដាតគលើបញ្ហានានា ដែលគលើកគ ើងគោយស្ដសរ ី  ិងបណាដាជ ដែលអាចទទលួរងគ្ោេះ
ខា្ាំងបំែតុ ពែីលប េះពាល់ដែលអាចគកើតមា ពីគគ្មាងដែលបា គសនើគ ើង ។ 

-ោក់បញ្ចូល ូវគសចកតលីម្អតិ អំពីែលប េះពាល់របស់គគ្មាងែលស់្ធារណជ   ិងការ
ទទួលយក ឬបែិគស្សំគណើរបស់ស្ធារណជ  ។  

-ែតលគ់េតែុលម្ ការបែិគស្ឲាយបា ចាាស់លាស់ គៅកនុងករណីដែលមាចាសគ់គ្មាង
បែិគស្សំគណើរបសស់្ធារណជ  ។  

 
មាក្តា # 
 
្កសួងបរិស្ថា ្តូវធានាថ្ របាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា ែំបូង  ិងគពញគលញ  ងិឯកស្រ
ពាកព់័ ធ រួម្មា  លខិិត  ិងវិញ្ញាប ប្តឯកភាពគលើរបាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាលប់រិស្ថា   ិងដែ 
ការ្គប់្ គងបរិស្ថា  ្តូវបា ែាសពវែាាយជាស្ធារណៈ គេើយភាគីពាកព់័ ធ  ិងសេគម្ ៍ដែលទទួលរង
ែលប េះពាល់គោយស្រគគ្មាង អាចទទលួបា ពត័៌មា ្គប់្ោ ់  ិងចាាស់លាស ់។ 
មាចាស់គគ្មាង្តូវគ្វើការែាសពវែាាយជាស្រធារណៈ តាម្រយៈគគេទំព័ររបស់ខៃួ   ោ ាងគហាចណាស់  ូវឯក
ស្រថតចម្ៃងម្ របាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា ែំបូង ឬគពញគលញ ដែ ការ្គប់្គងបរសិ្ថា 
ម្ គគ្មាង ដែ ទី  ងិដែ ការម្ គគ្មាង ្ ពម្ទំងបណាដាវធិា ការកាតប់ ថយែលប េះពាល់ម្ គគ្មាងដែល
្តូវបា គសនើគ ើង ។  
  ីតិវិ្ីស្មាប់ការចូលរួម្ជាស្ធារណៈ  ងិសិទធិទទលួបា ព័តម៌ា  ្តូវកណំត់គោយ្បកាស
របស់្កសងួបរិស្ថា  ។ 
 
 

ជំរូរទី # – ភារៈរិចចរនងុការរិសក្ោះសោប ជ់ាមួយអនរណដ អាចទទួ រង
នូវែ ប ះា  ់

ជំរូរទ ី# – ភារៈរិចចរនងុការរិចារណាអំរីរដីរងវ ណ់ដ ស ើរសឡើងសដាយ េេ
គមន៍ 

ជំរូរទ ី# – ការរំែត្់អត្តេញ្ហញ ែអនរទទួ ែ ប ះា រ់ីគសក្មាង និងអនរ
ារ់រ័នធសែសងសទៀត្ 
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ជំរូរទ ី# – អំឡងុសរ អបបបរមាណដ អនញុ្ហញ ត្េក្មាប់ការរិសក្ោះសោប ់
ជាស្ថធារែៈសៅរនងុបញ្ហា ្នធាន្មមជាត្ិ 

ជំរូរទ ី# – អំឡងុសរ អបបបរមាណដ អនញុ្ហញ ត្េក្មាប់ការរិសក្ោះសោប ់
ជាស្ថធារែៈសៅរនងុការវាយត្នមៃប ះសេត្ុា ប់រសិ្ថា ន 

ជំរូរទ ី# – អំឡងុសរ អបបបរមាណដ អនញុ្ហញ ត្េក្មាប់ជនជាត្សិដើមភាគ
ត្ិចរនងុការែដ ម់ត្ិសោប  ់

ជំរូរទី # – ការយ ក់្រមជាមុន សដាយសេរ ីបនទ ប់រីទទួ បានរ័ត្៌មានក្គប់
ក្ជុងសក្ជាយ េក្មាបជ់នជាត្ិសដើមភាគត្ិចនិងេេគមន៍មូ ដាា ន ចំសាះ
បញ្ហា វាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន និង្នធាន្មមជាត្ិ 
 
មាក្តា # 
 

កិចចែំគណើរការចលូរួម្ស្ធារណៈ្តូវធានាថ្ មា ការយល់្ពម្ពសីេគម្ ៍ដែលទទលួរងែល
ប េះពាល់គោយស្រគគ្មាង ចគំពាេះវិធា ការកាត់ប ថយែលប េះពាល់ដែលបា គសនើគ ើង     គោយដែអកគលើ
គោលការណ៍យល់្ពម្ជាម្ុ  គោយគសរ ី ិងបនាទាបព់ី្ជាបព័ត៌មា ្គប់្ជុងគ្ជាយ ។ 

កនុងវិធា ការកាត់ប ថយែលប េះពាលប់រិស្ថា គ េះ មាចាស់គគ្មាង្តូវ ៖  
-កណំតវ់ិធា ការនានា កនុងការគលើកកម្ពសជ់ីវភាព  ិងជួយែលអ់នកដែលទទួលរងែលប េះ

ពាលគ់ោយស្រគគ្មាង ។ 
-ធានាថ្ អនកដែលទទួលរងែលប េះពាល ់ បា ចូលរួម្កនុងការគរៀបចំការ្្ាសទ់ីលំគៅថមី 

គែើម្ាបកីាតប់ ថយែលប េះពាលម់្ ការ្្ាសទ់លីំគៅថមឲីាយបា ក្ម្ិតអបាបបរមា កនងុការធានាថ្ 
សំណងគលើការបាតប់ង់្ទពាយសម្ាបតិត  ្តូវបា គោេះ្ស្យគោយយុតតិ្ម្៌សម្្សបជាម្ុ សិ   ិង
ដែលទទួលយកបា តាម្តម្ម្ៃទីែាារ គេើយវិធា ការកាត់ប ថយែលប េះពាល់បរិស្ថា មា លកខ
ណៈ្តឹម្្តូវ ។  
កនុងករណីដែលសេគម្ ៍ដែលរងែលប េះពាល ់ ម្ិ យល់្សបចំគពាេះវិធា ការកាតប់ ថយនានា

ដែលមាចាសគ់គ្មាងបា គសនើខាងគលើ គគ្មាងអភិវឌាឍ ៍គៅដតប រែដែល ប ុដ តមាចាសគ់គ្មាង្តូវកណំត់  រក
វិធា ការកាតប់ ថយែលប េះពាល់គែាសងគទៀត ឬគោេះ្ស្យរាល់ែលប េះពាល់គនាេះែលស់េគម្ ៍ ។  

 ីតិវិ្ីម្ ការគោេះ្ស្យសណំងែលស់េគម្ ៍ដែលទទលួរងែលប េះពាល់  ិង តីិវិ្ីម្ ការ
្្ាស់បតលូំគៅថម ី្តូវកណំត់គោយអ ុ្កតឹាយ ។ 
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ដបបបទ  ិង តីិវិ្ីម្ ការទទូត់សណំងការខូចខាត ែល់សេគម្ ទ៍ទួលរងែលប េះពាល់ ្តូវ
កំណត់គោយ្បកាសអ តរ្កសួង រវាង្កសួងបរិស្ថា   ងិ្កសួងគសែឋកិចច  ងិេិរញ្ញវតថ ុ។ 

ជំរូរទី # – ការសនៃើយត្បចំសាះការដារ់ារយរបេស់្ថធាែៈជន 

ជំរូរទី # – ការរិចារណាអំរីការដារ់ារយរបេស់្ថធារែៈជន 

 

មាត្ិកា៤          ការទទ ួបានរ៌ត្មានបរសិ្ថា ន 
មាតិការននេះនឹងបញ្ញជ រ់ចាស់និងលមែតិនូវលរខខណឌ តក្មូវរនុងការទទលួមានពត៌មានបរសិ្ថា ន។ 
នោលបណំងននមាតិកាននេះរឺនដីមបែីតល់នូវវធិីស្ថស្តសតក្សបោន មួយសក្មាប់ក្រសងួទងំអស់ និងនធវី
ឲ្យទរ់ទងោន នៅនងឹការសនក្មចចិតតថដលនធវីនឡងីនោយសាតិនក្កាមក្រមបរសិ្ថា ន 

ជំរូរទី ១ – បទបបញ្ញត្តទិូសៅ 
 

( សិទធិទទួលបា ព័ត៌មា  ១សគ្ដាគ្ែល់គោលការណ៍ម្ ការទទួលបា ព័ត៌មា គៅកនុងគ ថីទី ) 
របបននសទិធិទទលួានព័ត៌មានបរសិ្ថា នថដលក្រប់ក្ជរងនក្ជាយ រឺជាមនធាាយមួយរនុងចនំណាម
មនធាាយជានក្ចនី នដីមបធីានាសិទធិរបស់ក្បជាពលរដឋរនុងការរស់នៅរនុងបរសិ្ថា នស្ថែ ត និងកាតពវរិចចរបស់
ពួរនររនុងធានាឱ្យាននូវសិទធនិនេះ ។  
រោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជានបតជាា តមាល ភាព រណននយយភាព និងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ។ ការ
នបាជាា មានមូលោឋ ននៅរនុងរិចចក្ពមនក្ពៀងបរសិ្ថា នពហុភារី និងចាប់ជាតិ ថដលពារ់ព័នធ ។ 
ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ រមួបញ្ចូ ល ក្បព័នធនអរូឡូសុី ការអភិររសបរសិ្ថា ន វធិានការទរ់ទងនឹងការ
ការពារសុខភាព ក្តូវថែែរនលព័ីត៌មានថដលរួរឱ្យទុរចតិតាន រមួបញ្ចូល ព័ត៌មានថែនរវទិាស្ថស្តសត និង
ចំនណេះដឹងសហរមន៍មូលោឋ ន ។  
ក្បជាពលរដឋននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាមានសទិធិទទលួានព័ត៌មានបរសិ្ថា នថដលរួរឱ្យទុរចិតតានពីអាជាា
ស្ថធារណៈ ។  
អាជាា ធរ /ស្ថធារណៈ ក្តូវែាល់សិទធិទទួលានព័ត៌មាន និងក្តូវែសពវែាយឱ្យានទូលំទូលាយ ។ ស្ថា ប័ន

នហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននៅរនុងការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ដូចជា  ក្តូវោរ់ឱ្យថសវង
ររានជាស្ថធារណៈឱ្យានទន់នពលនវលា នៅនពលមានការនសនីសុំ ។ 
ជាទូនៅ៖  

 ពួរនរក្តូវជូនដណឹំងដល់ស្ថធារណៈជនអពំីសិទធ ិនិងរនបៀបរនុងការអនុវតតសិទធិទងំននេះ ។ 
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 ពួរនរក្តូវបនញ្ចញរិចចខិតខំក្បងឹថក្បងរនុងការថែររាព័ត៌មានបរសិ្ថា ន នងិនធវីឱ្យវាងាយក្សលួថសវង
ររ និងែលិតនឡងីវញិាន ។ 

ក្រសួងបរសិ្ថា នមានការទទលួខុសក្តូវរនុងការនធវីបញ្ជ ីរអាជាា ធរទទួលខុសក្តូវ រនុងការថែររា និងែសពវែាយ
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ។  

 
ជំរូរទី ២ – រ័ត្៌មានបរសិ្ថា ន 

 
ព័ត៌មានបរសិ្ថា នរមួញ្ចូ លព័ត៌មានសាីព៖ី 
រ  .ស្ថា នភាពននធាតុននបរសិ្ថា ន ដូចជា ខយល់ និង បរយិកាស ទឹរ ដី - soil, land- នទសភាព និងទីតាងំ
ធមមជាតិ រមួមាន តំបន់ដីនសីម តំបន់នឆនរ និងតបំន់សមុក្ទ ជវីៈចក្មរេះ និងសមាសធាតុរបស់វា រមួបញ្ចូ ល 
ស្ថរពាងគថរនចនថហសន នងិអនតររមមនៅរនុងចំនណាមធាតុទងំននេះ ។  
ខ  .រតាត នានា ដូចជា ស្ថរធាតុ ថាមពល សំនឡង វទិយុសរមម ឬ សណំល់ រមួបញ្ចូ លសណំល់វទិ ្ យុសរមម 
ការបំភាយអុមីីសយុង និងការបនញ្ចញនរលនែសងនទៀតនៅរនុងបរសិ្ថា ន ថដលែាល់ែលប៉ាេះពាល់ ឬ ទំនងជា
នឹងែាល់ែលប៉ាេះពាល់ដល់ធាតុនានាននបរសិ្ថា ន ។  
រ  .វធិានការនានា រមួបញ្ចូល វធិានការរដឋាល ដូចជា នោលននយាយ នីតិរមម ថែនការ រមមវធិី រិចចក្ពម
នក្ពៀងបរសិ្ថា ន និងសរមមភាពនានាដថ លែាល់ែលប៉ាេះពាល់ ឬ ថដលទំនងជានឹងែាល់ែលប៉ាេះពាល់ដល់
ធាតុនានានន  បរសិ្ថា ន និងរតាត ទងំឡាយ ថដលាននលីរនឡងីខាងនល ីក្ពមទងំវធិានការ ឬ សរមមភាព 
ថដលរចនានឡងីនដីមបកីារពារធាតុបរសិ្ថា នទងំននាេះ ។  
ឃ  .ការមនិអនុនលាមតាមចាប់ នោលននយាយ លិខិតបទោឋ ន នងិរិចចក្ពមនក្ពៀងសាីពបីរសិ្ថា ន ។  
ង  .ព័ត៌មានសាីពីហានិភ័យបរសិ្ថា ន ថដលអាចែាល់ែលប៉ាេះពាល់ដល់ស្ថា នភាពននសុខភាព និងសុវតាិភាព
មនុសស ទីតាងំវបបធម៌ នងិរចនាសមព័នធថដលានស្ថងសង់នឡងី ។  
ច  .ការវភិារអំពតីនមលខាតបង់ និងអតាក្បនយជន៍ ក្ពមទងំសមិតរមមថែនរនសដឋរចិច ថដលក្តូវាននក្បីក្ាស់
នៅរនុងក្របខណឌ ននការសនក្មចចិតត នងិសរមមភាពថដលក្តូវាននរៀបរាប់នៅរនុងចណុំច ខ  .និង រ .ខាង
នលី ។   
ឆ  .រាយការណ៍សាីពីការអនុវតតវធិានការនៅរនុងចណុំច រ .ខាងនលី នងិនៅរនុងការអនុវតតរិចចក្ពមនក្ពៀងព
ហុភារីសាពីីបរសិ្ថា ន- MEAs ។ 
 

ជំរូរទី ៣ – ភារគួរឱ្យទុរចតិ្តបានននរត័្៌មាន 
នដីមបធីានាថាព័ត៌មានបរសិ្ថា នរួរឱ្យទុរចតិតាន អាជាា ធរពារ់ព័នធក្តូវែាល់នូវភាពសមនហតុែលននវធិានការ
នៅរនុងចណុំច រ  .ខាងនល ីរមួបញ្ចូ ល ការវភិារវតតននជីវតិ ការវាយតនមលបរសិ្ថា ន ការសនមត និងការវភិារ
តនមលខាតបង់ នងិែលចំនណញ នហយីឯរស្ថរទងំននេះក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររាន ។  
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ជំរូរទី ៤ – រំែត្់ក្តាេដរីកីារអនុសោមណែនរបរសិ្ថា ន 
រោឋ ភិាលក្តូវបនងកីតទក្មង់ថបបបទសក្មាប់ចងក្រងជាឯរស្ថរនូវការអនុនលាមតាមការក្តួតពិនតិយថែនរប
រសិ្ថា ន ។  

ជំរូរទី ៥ – ការទទ ួបានរត័្៌មាន 
រោឋ ភិាលក្តូវបនងកីតក្បព័នធព័ត៌មាននានា រមួបញ្ចូល បញ្ជ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា ន នដមីបោីកំ្ទដល់ការនធវីការ
សនក្មចចតិតថែនរបរសិ្ថា ន ថដលរមួបញ្ចូល ប៉ាុថនត មិនរណំត់ក្តឹមថត៖ 

 មជឈមណឌ លនធវីថែនទបីរសិ្ថា ន 
 ការចុេះបញ្ជ ីនែារ និងការបនញ្ចញព័ត៌មានអំពីជាតិពុល  - PRTR 
 មជឈមណឌ លក្បមូល និងែាល់ព័ត៌មានអំពីជីវៈចក្មរេះ - Biodiversity Clearinghouse 
 ការចចុេះបញ្ជ ីកាបូន - Carbon Registry 
 ទិននន័យ EIA និង SEA 

ស្ថធារណៈជនក្តូវមានសទិធិទទួលានព័ត៌មាន ដូចបញ្ញជ រ់នៅរនុង ជពូំរទ២ី នលរីថលងថតមានការ
រំណត់នោយចាប់ ។  

ជំរូរទី ៦ – ការែដ រ់ត័្៌មានបរសិ្ថា ន 
អាជាា ធរមានសមតារិចចក្តូវនាេះពុមពែាយលិខតិបទោឋ នសាពីីការែាល់ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រមួមាន នីតិវធិី នពល
នវលា ទក្មង់ថបបបទ មូលោឋ នសក្មាប់ការបដិនសធព័ត៌មាន និងមជឈតតរមម ។  
អាជាា ធររដឋក្តូវែាល់ព័ត៌មាន នដីមបបីំនពញតាមលរខខណឌ តក្មូវ នដីមបអីនុនលាមតាមរិចចក្ពមនក្ពៀងពហុភារី
សាីពីបរសិ្ថា ន នងិបញ្ញា មូលោឋ ន  /ចាប់ជាតិ ។  
អាជាា ធរស្ថធារណៈក្តូវែាល់ព័ត៌មានសាពីីលទធែលនន EIA និង SEA និងព័ត៌មាននែសងនទៀត ថដលតក្មូវ
នោយចាប់ជាត ិរមួបញ្ចូល លទធែលនននបសររមមននការនសុីបសួរចំនពាេះការសនក្មចចិតតថែនរ EIA ឬ 
ធនធានធមមជាត ិ។  
អងគការឯរជន និងស្ថធារណៈ ក្តូវែាល់ព័ត៌មានសាីពទីិដឋភាពទរ់ទងនៅនឹងបរសិ្ថា ន តាមការតក្មូវនន
ចាប់ រមួបញ្ចូលនូវទដិឋភាពនានាថដលមានរណំត់នៅរនុងជពូំរទី២ ។  
អងគការបណាា ញស្ថរព័ត៌មាន រួរលេះបង់នូវនពលនវលារបស់ខលួនចំននួ xxx នមា៉ា ង នដីមបែីសពវែាយអំពបីញ្ញា
ថដលទរ់ទងនងឹបរសិ្ថា ន រមួមាន តាមរយៈរមមវធិីព័ត៌មាន និងអប់រ ំ។ 

ជំរូរទី ៧ – ការអសងេត្តាមដានស ើការែដ រ់ត័្៌មាន 
រោឋ ភិាលក្តូវបនងកីតនីតិវធិី ថដលអនុញ្ញញ តឱ្យអងគការថដលជាភារីទីប ីវាយតនមលនីតិវធិីននការែាល់ព័ត៌មាន
ថដលក្តូវានរណំត់នោយចាប់ ។  
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈនៅរនុងការការអនងកតតាមោន នងិការក្បមូលព័ត៌មានបរសិ្ថា ន - ការបនងកតីនូវ
ក្បព័នធថចររថំលរ ឬ នបីរទូលាយ ។  
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ជំរូរទី ៨ – ការរសំោភបំាន និងដំសណាះក្ស្ថយ នងិការរក្ងឹងការអនុវត្ត 
នៅរនុងររណីមានការមិនអនុនលាមតាមបទបបញ្ញតតិសាពីីការែាល់ព័ត៌មាន ក្តូវអនុវតតនូវដំនណាេះក្ស្ថយ 

)សំណង(។  
រោឋ ភិាលក្តូវរណំត់ទណឌ រមមអបបបរមាសក្មាប់ការមិនអនុនលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវរនុងការែាល់ព័ត៌មាន 
។ បទបបញ្ញតតិទងំននេះមិនក្តូវក្រននរលជាមុននូវដំនណាេះក្ស្ថយដនទនទៀត ថដលក្តូវានបនងកីតនឡងី
នោយលិខតិបទោឋ នពារ់ព័នធននាេះនទ ។  
អាជាា ធរពារ់ព័នធក្តូវនាេះពុមពែាយនូវរំរូននការមិនអនុនលាមតាមចាប់ និងលិខិតបទោឋ នសាីពីបរសិ្ថា ន ។  
ជំរូរទី ៩ – ការការារអនររាយការែ៍រត័្៌មានមិន អ ណដ បានែដ រ់ត័្៌មាន និង

អនរស្ថររ័ត្៌មានណដ សបាះរមុពែាយរ័ត្ម៌ាន 

គនាីទី ២ – ការស្វើណែនការ ការវាយត្នមៃ និងការអសងេត្តាមដាន
បរសិ្ថា ន 

មាត្ិកាទ១ី ៖  ការបសងេើត្ណែនការេតរីី្នធាន្មមជាត្ ិនិងបរសិ្ថា ន
ថ្នន រ់ត្ំបន់ ថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិ នងិថ្នន រជ់ាត្ិ  

 
 មាតិកាននេះនឹងរំណត់អំពីនិតីវធីិសក្មាប់ការអនុម័តទទលួយរនូវថែនការបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិថាន រ់ជាតិ ថាន រ់នក្កាមជាតិ និងថាន រ់មូលោឋ ន ។ ថែនការទងំននេះនឹងក្តូវនរៀបចសំក្មាប់ការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ថដលរមួបញ្ចូ លបញ្ញា សនតិសុខអាហានិងទឹរ និងការែតល់
លិខិតអនុញ្ញញ តនធវីអាជីវរមមវតាុធាតុថដលទរ់ទិន។វារ៏រនធីថដលនឹងែតល់ាននូវក្របខ័ណឌ ននការ
នរៀបចំថែនការ នដីមបីរណំត់នូវរំរតិននការនក្បីក្ាស់ថដលមានចីរភាព  និងរិចចការពារសក្មាប់
ធនធានធមមជាតិសក្មាប់នធវីពាណិជជរមម  និងមិនសក្មាប់នធវីពាណិជជរមមរបស់ក្បនទសរមពុជា។ 

 វារ៏ជាមាតិកាថដលទរ់ទងនៅនឹងរនធីទី២  មាតិកាទី៦ សតីអំពី ការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់ជាយុទធ
ស្ថស្តសត ថដលតក្មូវឲ្យមាននៅមុនការអនុវតតនូវថែនការ ឬនោលននយាយទងំឡាយ។ 

 មាតិកាននេះនឹងថចងលមែិតអពីំនីតិវធីិសក្មាប់ការបនងកីតនូវថែនការជាតិសាីពីដីធលី និងធនធានធមមជាតិ 
ថដលរនុ ងននាេះ ថែនការតបំន់ និងមូលោឋ ន នឹងក្តូវនធវីនឡីង និងនយងនៅនលីរនាីទី ១មាតិកា៣ សាីពី
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ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងរនាីទី១ មាតិកា៤ការទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន។ ថែនការជាតិនឹង
ថចងយ៉ា ងចាស់លាស់អំពីទិសនៅជាយុទធស្ថស្តសត និងនោលននយាយ ។ ថែនការថាន រ់នក្កាមជាតិ
នឹងថចងអំពីវធិានការជារ់លារ់ រនុ ងការអនុវតតនោលបណំងថាន រ់ជាតិទងំននេះ ។  

 ជនក្មីស១ រឺក្តូវពាយមអនុម័តយរនូវវធីិស្ថស្តសតថតមួយ សក្មាប់ការនធវី និងការឯរភាពនលី
ថែនការក្រប់ក្រង សក្មាប់រិចចការពារ និងការក្រប់ក្រង (រមួបញ្ចូ ល ការនធវីអាជីវរមម) រនុ ងតំបន់
នបតិរភ័ណឌ  តំបន់ការពារថដនសមុក្ទ និងថដនដីនោរ និងថែនក្រប់ក្រងសក្មាប់ក្បនភទ (សតវ ឬរុរខ
ជាតិ) ថដលទទួលរងការរក្មាមរំថហង និងជិតែុតពូជ ។  

ជំរូរទី # –ការបសងេើត្ណែនការក្គប់ក្គងសដាយក្េបសៅនឹង ណែនការក្គប់ក្គង
បរសិ្ថា ននិង្មមជាត្ិជាត្ិ ត្ំបន់ និងមូ ដាា ន 

ជំរូរទី# –ការអភិររសនិងការសក្បើក្បាេេ់មក្េបនន្នធាន្មមជាត្ិ 

ជំរូរទី # – ការណត្ងតាងំគែៈរមមការសដើមបសីរៀបចំណែនការជាត្ិក្គប់ក្គង     
បរសិ្ថា ន និង្នធាន្មមជាត្ិ 

ជំរូរទី # – សេចរដីក្ាងណែនការជាត្ិក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន និង្នធាន្មមជាត្ិ 
ណដ ក្ត្ូវសរៀបចំ សដាយមានការចូ រមួជាស្ថធារែៈ 

ជំរូរទ ី# –ការឯរភារននណែនការជាត្ិក្គប់ក្គង     បរសិ្ថា ន និង្នធាន្មម
ជាត្ិ 

 

ជំរូរទី # – ការសរៀបចំ និងការឯរភារស ើណែនការជាត្ិក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន និង
្នធាន្មមជាត្ិ ថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិ និងថ្នន រ់មូ ដាា ន 

ជំរូរទី # – ការបសងេើត្នូវទិននន័យដាតាសបេថ្នន រ់ជាត្ិេដរីីរ័ត្៌មានភូមិ-      
ស្ថស្តេតដី្ៃី និង្នធាននន 
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ជំរូរទី # – ទិននន័យដាតាសបេណដ ក្ត្ូវដារ់បងាា ញជាស្ថធារែៈ 

ជំរូរទី # – ទិននន័យដាតាសបេណដ ក្ត្ូវសក្បើក្បាេស់ដើមបសីរៀបចំណែនការថ្នន រ់
ជាត្ិ ថ្នន រ់សក្កាមជាត្ិ និងថ្នន រ់មូ ដាា ន 

ជំរូរទី #  -  ការអនុវត្តសក្បើក្បាេន់ូវវិ្ សី្ថស្តេតក្បរន័ធសអរឡូេូុ ីរនងុការ
សរៀបចំណែនការ រ៏ដូចជាការទទួ ស្ថគ  ន់ិងការវាយត្នមៃនូវសេវាក្បរ័នធសអ
រឡូេូុែីងណដរ 

មាត្ិកាទ១ី – 

 ការស្វើណែនការសទេភារនងិការបសងេើត្សទេភារ/ក្ចររសបៀងអភិ
ររសជាត្ ិ

 មាតិកាននេះនឹងបនងកីតនូវក្បព័នធមួយនននទសភាពឬក្ចររនបៀងអភិររសជាតិ។ ក្ចររនបៀងទងំននេះនឹង
ក្តូវជាតំបន់ថដលមានស្ថា នភាពែលូ វចាប់ និងការការពារបរសិ្ថា នជារ់លារ់ ថដលរមួបញ្ចូ ល៖ 

 

o ឧទានជាតិ 

o ឧទានទីក្ររង ឬទីក្បជុជំន និងក្ចររនបៀងនដីមនឈី 

o ដីឯរជនភាជ ប់ជាមួយនឹងរិចចក្ពមនក្ពៀងអភិររស នោយរមួបញ្ចូ លទងំ រមណីយោឋ ន
ធមមជាតិ រសិរមមសររីាងគ 

 

ជំរូរទី # – ការបសងេើត្នូវក្ចររសបៀងអភិររសជាត្ិ រមួបញ្ចូ  ការដារ់ស ម្ ះ ទីតាងំ 
និង ឯរស្ថរសោងក្រុកំ្បទ /់ណែនទី 

 
ជំរូរទ ី# – ការស្វើចំណាត្់ថ្នន រ់ត្ំបន់ណដ េាតិ្សៅរនងុក្ចររសបៀងអភិររសជាត្ ិ

 
ជំរូរទ ី# – េរមមភារណដ ក្ត្ូវបានហាមឃាត្់សៅរនងុក្ចររសបៀងអភិររស

ជាត្ិ 
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ជំរូរទី # – ការសរៀបចំ និងការឯរភារស ើណែនការក្គប់ក្គងេក្មាប់ក្ចរ
រសបៀងអភិររសជាត្ ិ

 
ជំរូរទ ី# – ការស្ថដ រសឡើងវិញនូវទីជក្មរ ឬក្បរ័នធសអរឡូេូុណីដ រងការែូច

ខាត្ សៅរនងុក្ចររសបៀងអភិររសជាត្ ិ
 

ជំរូរទ ី# – នីត្ិវិ្ីេក្មាប់ការណរេក្មួ ចសំាះក្រុំក្បទ ន់នក្ចររសបៀងអភិ
ររសជាត្ិ 

មាត្ិកាទ២ី៖– ការរសរៀបចំណែនការសក្បើក្បាេដ់ទីីក្រុង 

 រនាីននេះនឹងពិនិតយនៅនលីកានរៀបចំថែនការនក្បីក្ាស់ដីសក្មាប់តំបន់ទីក្បជុជំន។ វានឹងថចងអំពីការ
បនងកីតថែនការថបងថចរតំបន់ និងការនធវីចណំាត់ថាន រ់ដីសក្មាប់តំបន់ទីក្ររងឬទីក្បជុជំន។ វានឹងថចង
ែងថដរអំពីដនំណីរការននឯរភាពនលីការអភិវឌ្ឍន៍រនុ ងតបំន់ទីក្ររងឬទីក្បជុជំន នោយក្សបនៅតាម
បំថណងថចរតបំន់សមរមយ ។ ការននេះអាចតក្មូវឱ្យមានការពិនិតយស្ថរនឡីងវញិនូវចាប់សតីពីការ
ក្រប់ក្រងថដនដី នររូបនីយរមម និងសណំង ់ឆ្ន ១ំ៩៩៤ ។  

 តំបន់ទីក្ររងឬទីក្បជុជំន និងការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្បជុជំនឬទីក្ររងនានា បនងកីតនូវបនាុ រជានក្ចីនរួរឱ្យរត់
សមាគ ល់មួយនៅនលីបរសិ្ថា ន និងសហរមន៍ ។ មានការនសនីឱ្យមានថចងអពីំចណុំចននេះនៅរនុ ងរនាី
ោច់នោយថឡរពីោន  រនុ ងនោលបណំងនផ្ទត តនៅនលីការនលីររមពស់នូវការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្ររងឬទីក្បជុំ
ជនក្បរបនោយចីរភាព។  

 រនាីននេះនឹងបនងកីតនូវនីតិវធីិសក្មាប់ការនធវីចណំាត់ថាន រ់ដីថាជាដីទីក្ររងឬទីក្បជុជំន និងការរំណត់
តំបន់ដីទីក្ររងឬទីក្បជុជំន ថាជាតំបន់សក្មាប់ស្ថងសងល់ំនៅោឋ ន តំបន់ពាណិជជរមម និងតំបន់ពារ់
ព័នធដនទនទៀត។ វានឹងថចងអពីំការថណនាសំក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្ររងក្បរបនោយចីរភាព ក្សបនៅ
តាមនោលការណ៍ននការនរៀបចំថែនននការអនុវតតលែបំែុត ។ ការននេះនឹងនក្បីក្ាស់ដនំណីការថែនទី១ 
ថដលមានថចងនៅរនុ ងរនាីទី២ ។  

 រនាីននេះនឹងថចងែងថដរនូវលរខខណឌ តក្មូវជាអបបបរមិាសក្មាប់ការក្រប់ក្រងដីទីក្ររងឬទីក្បជុជំន រមួ
បញ្ចូ លបទបបញ្ញតតិអំពីថែនការថដលទរ់ទងនឹង ទឹរ ថាមពល ការក្រប់ក្រងទឹរជន់ថដលបណាត ល
មរពីនភលៀង ក្ពមទងំ ចរាចរ សំនឡងរខំាន និងការស្ថងសង។់ 
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 តួនាទីរបស់អាជាា ធរនែសងៗ រនុ ងការនរៀបចំថែនការ និងការក្រប់ក្រងការនក្បីក្ាស់ដី នឹងមានថចងនៅ
រនុ ងចាប់ននេះ នោយនយងនៅកាន់ រនាីទី ១  មាតិកាទី៣ ។ 

 

 រនាីននេះនឹងមានថចងអំពីលរខខណឌ តក្មូវជារ់លារ់ សក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នោយនយង
នៅកាន់រនាីទី១  មាតិកាទី៣ ។ 

 រនាីននេះនឹងនលីរនឡីងពីលំនៅោឋ នសងកម 

ជំរូរទ ី# – ការបសងេើត្នូវដំសែើ រការននការរំែត្់ត្ំបន់សដាយមានត្មាៃ ភារ 
សៅរក្មិត្ក្រុង និងរក្មិត្មូ ដាា ន រមួបញ្ចូ  ការរំែត្់សរ សវោ វិស្ថ 

ភារ និងអនរារ់រ័នធ ណដ ក្ត្ូវចូ រមួ និងវិ្ីស្ថស្តេត 

មាក្តា# –ការកាត់បនាយនិងសំណងសក្មាប់ហានិភ័យននការផ្ទល ស់ទីលំនៅឬ មុខជំនញួថដលមាន
ក្ស្ថប់តាមរយៈការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងែមី 

 
ជំរូរទី # – ការស្វើចំណាត្់ថ្នន រ់ដីរនងុត្ំបន់ទីក្រុង ឬទីក្បជុំជន 

មាត្រា# – 
ចំននួក្បជាជនថដលថែនការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងក្តូវានតក្មូវ 

 
ជំរូរទី # – ការណបងណចរត្ំបន់ក្គបក់្គងដរីនងុត្ំបន់ទីក្រុង ឬទកី្បជុំជន 

 
 

ជំរូរទ ី# – េដង់ដារអបបបរមាននណែនការរែំត្់ត្ំបន់រនងុទីក្រុង ឬទីក្បជុំជន 
រួម្បញ្ចូល ូវលកខខណឌស្មាប់ ការបក្ស្យ  ិងការមា អតថិភាពរួម្ោនាម្ តំប ់ឧសាាេកម្ម 
ពាណិជជកម្ម  ិងលំគៅោឋា  
 
ជំរូរទ ី# –ត្ំបន់ក្ទនប់ និងការទប់ស្ថេ ត្់រការ ៃ្ នានការសក្បើក្បាេណ់ដ 

មិនក្េបោន  
ជំរូរទី # –  រខែែឌ ត្ក្មូវននសេដាា រចនេមព័នធននទីក្រុង ឬទកី្បជុំជន 
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មា្តា គ វ្ើឲាយ្បគសើគ ើង ូវលំេូរម្ ចរាចរ (តាម្រយៈការគ្បើ្បាស់ែៃូវឯកទិស ោមា តំប ់ចំណត/
គពលគវលាម្ ការចត ែៃូវឡា ្កុង ្្ាកឈប់ ។ល។) 

មា្តា ស្ម្បស្មួ្លេិរញ្ញ្បទ គេោឋារចនាសម្ព័ ស្ធារណៈ ឯកជ  
 

ជំរូរទ ី# – ការដឹរជញ្ាូនស្ថធារែៈ ែៃូវេក្មាប់ជិះរង់ ការណរនចន ការសក្បើ
ក្បាេស់ឡើងវិញ ការក្គប់ក្គងេែំ  ់ការណងទា ំេំនបត្ងននទកី្រុង ឬទី
ក្បជុំជនសដាយរមួមញ្ចូ នូវភារចាេោ់េេ់តរីីត្ួនទី និងទំនួ ែុេក្ត្ូវ

នន ដំាប់ថ្នន រ់សែសងៗននអាជាា ្រ 
មាក្តា ស ើរទឹរចិត្តនវូចំនួនអនរជិះនៃងកាត្់ស្ថធារែៈ(Public Transit 

Ridership) 
មាក្តា ជំរញុឲ្យមានការសដើរ (Walkability) 

 
ជំរូរទី # – អាោរ ទី េំរ  រខែែឌ ត្ក្មវូេក្មាប់ទីចំែត្ោនតយនត 

លកខខណឌត្មូ្វពិគសសស្មាប់ការស្ងសង់ (ឧទេរណ៍៖ ការគរៀបចំទុកឱាយមា ទីលំេ 
លកខខណឌត្មូ្វស្មាប់ទីចំណតោ យ ត សរង់ោរ្បសិទធែលម្ ថ្ម្ពល)គោយគ វ្ើការគោេះ
្ស្យគ្គលើការកំណត់ទីចំណតជាអបាបបរមា  ទីលំេរគ្តៀម្ស្មាប់ជាត្មូ្វការកនុងការអភិវឌាឍ
 ៍ទី្កុង  បញ្ហាកនុងការ្គប់្គងលំេូរចរាចរ  ការែឹកជញ្ជូ ស្ធារណៈ...។ល។ 

 
ជំរូរទី # – បទបបញ្ញត្តិសែសងសទៀត្ណដ ទារ់ទងនឹងវិេយ័ឯរជន 

 
ជំរូរទី # – េដង់ដារ ននការបំភាយឧេមន័(អុីមីេយងុ)ននោនយនត 

 
ជំរូរទី # – ក្បរ័នធងមីននេទិធិរមមេទិធិដី្ៃី េក្មាប់គសក្មាង សំៅឋានេងគម 

 
មាត្ិកាទ៣ី    ទំន ួែុេក្ត្ូវអនរែ តិ្ 

មាត្ិកាទី៤ – េតងដ់ាគុែភារបរសិ្ថា ន  
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 រនាីននេះនឹងថចងអំពីនីតិវធីិសក្មាប់នរៀបចំបនងកីតសាងោ់ររុណភាពបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់មូល-   
ោឋ ន និងនោលការណ៍ថណនា ំ។ វានឹងថចងអំពីព័ត៌មានលមែិតសតីពីក្បនភទ និងបរមិាណននការបំភាយ
(អីុមីសយុង)។ រនាីននេះរ៏នឹងទទួលយរនូវ រក្មិត និងសតងោ់រ ថដលមានក្ស្ថប់ែងថដរ រហូតដល់
នពលថដលអាចថរសក្មួល ឬនធវីវនិស្ថធនរមមនៅនលីនោលការណ៍ថណនា ំ និងសតងោ់របរសិ្ថា នទងំ
ននេះ ។ 

 រនាីននេះនឹងតក្មូវឱ្យក្រសងួពារ់ព័នធទងំអស់ នោរពតាមសតងោ់ររុណភាពបរសិ្ថា ន និងនោលការណ៍
ថណនាទំងំននេះ ។ 

  សតងោ់ររុណភាពបរសិ្ថា ន និងនោលការណ៍ថណនានំៅរនុ ងរនាីននេះ នឹងលាតសនធឹងនៅដល់នោល
ការណ៍ និងនោលបណំង ននសុវតាិភាពនសបៀងអាហារ ។ 

 

ជំរូរទី # – ការរំែត្់អំរីេដង់ដារគុែភារបរសិ្ថា ន 

ជំរូរទី # – ការរំែត្់អំរីេដង់ដារ និងេដង់ដារបរសិ្ថា នជុំវិញ 
មាក្តា េតង់ដាគុែភារែយ  ់
មាក្តា េតង់ដាគុែភារទឹរ 

 
ជំរូរទី # – ការរំែត្់អំរីេដង់ដារននការបសញ្ចញសចា េក្មាប់ស្ថរធាត្ុ

បំរុ ណដ សរើត្សចញរីទឹរ 
មាក្តា # ៖ សតង់ោរននការបនញ្ចញនរលស្ថរធាតុពលនោយថឡរៗថដលក្តូវរណំត់រនុងក្រម 
មាក្តា # ៖សតង់ោរននការបនញ្ចញនរលស្ថរធាតុពលនោយថឡរៗថដលក្តូវរណំត់នោយក្រសួងពារ់ព័នធ 
មាក្តា # ៖ ការោរ់រំរតិនលកីារបំពល់នដីមបនីធវីអធិការរិចចនលីបំភាយឧសម័ន 
មាក្តា # ៖ ការរាប់បញ្ចូលនូវចរតិលរខណៈនអរូឡូសុីថាន រ់តបំន់ នៅនពលនរៀបចសំតង់ោរបភំាយឧសម័ន 
មាក្តា # ៖ ទំនារ់ទំនងនៅនឹងចាប់សតីពីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
មាក្តា # ៖ ការោរ់បញ្ចូ លនូវសតង់ោរអនតរជាត ិ
ជំរូរទី # – ការរំែត្់អំរីេដង់ដារននការបសញ្ចញសចា េក្មាប់ស្ថរធាត្ុ

បំរុ ណដ សរើត្សចញរីទឹរ 
មាក្តា# ៖  សតង់ោរសតីពកីារបនញ្ចញនរលស្ថធាតុបំពុលពីក្បភពបរកិាខ នក្បីក្ាស់នោយថឡរៗ  

ថដលក្តូវរណំត់នៅរនុងក្រម។ 
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មាក្តា # ៖សតង់ោរននស្ថធាតុបំពុលពីក្បភពបរកិាខ នក្បីក្ាស់នោយថឡរៗថដលក្តូវរណំត់នោយក្រសងួ
ពារ់ព័នធ 
មាក្តា # ៖ ការោរ់រំរតិនលកីារបំពល់នដីមបនីធវីអធិការរិចចនលីបំភាយឧសម័ន 
មាក្តា # ៖ ការរាប់បញ្ចូលនូវចរតិលរខណៈនអរូឡូសុីថាន រ់តបំន់ នៅនពលនរៀបចសំតង់ោរបភំាយឧសម័ន 
មាក្តា # ៖ ទំនារ់ទំនងនៅនឹងចាប់សតីពីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
មាក្តា # ៖ ការោរ់បញ្ចូ លនូវសតង់ោរអនតរជាត ិ

 
ជំរូរទ ី# – ការណរ មអ (ណរេក្មួ សឡើងវញិ)នូវ េដង់ដារគុែភារបរសិ្ថា ន 

 
ជំរូរទី # – ការអនុវត្តេដង់ដារគុែភារបរសិ្ថា ន    សៅរនងុក្បសទេ     

រមពុជា 
 

ជំរូរទី # – ការអនុម័ត្ទទួ យរជាបសណាដ ះអាេនននូវេដង់ដារអនតរជាត្ិ 

ជំរូរទី # – និយមន័យននបសចចរវិជាា ដ៏ អបំែុត្ណដ អាចណេវងររបាន 

ជំរូរទី # – និយមន័យននការអនុវត្ត អៗ  
 
 

មាត្ិកាទី ៥ ៖  ការវាយត្នមៃបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្តេត 
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ជំរូរទី #៖ សោ សៅននការវាយត្នមៃបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្តេត 
 
ការែតល់នូវរិចចការបរសិ្ថា នរនុងរំរតិមួយថដលខពស់ (រ៏ដូចជាថែនរសុខាភិាលែងថដរ) តាមរយៈ

ថែនការ រមមវធិី នងិនោលននយាយវាយតនមលជាមុន  
 
ជំរូរទី# ៖ សោ បំែងននការវាយត្នមៃបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្តេត 

 
នោលបណំងសំខាន់ៗននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត៖ 

 
រ) ការធានាានថា ការប៉ាេះពល់បរសិ្ថា នទងំឡាយ រមួមាន ថែនរសុខាភាិល និងសងគមក្តូវ

ានពិររណាសក្មាប់ថែនការ និងរមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ទងំឡាយ។ 
ខ) ការរមួចំថណរនៅនងឹការយរចិតតទុរោរ់ចំនពាេះែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រមួមានថែនរសុខា

ភិាល និងសងគមរនុងការតារ់ថតងចាប់ និងនោលននយាយនែសងៗ។ 
រ) ការបនងកីតនីតិវធិសីក្មាប់ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសតក្បរបនោយភាពចាស់លាស់ 

ក្បសិទធិភាព និងតមាល ភាព។ 
ឃ) ការែតល់ាននូវការចូលរមួជាស្ថធារណៈថដលក្តឹមក្តូវនៅរនុងការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធ

ស្ថស្តសត។ 
ង) តាមមនធាាយទងំននេះ មានន័យថា រងវល់អំពបីរសិ្ថា ន (រមួមាន ថែនរសងគម នងិសុខាភិា

ល) ក្តូវានរាប់បញ្ចូ លនៅរនុងឧបររណ៍ និងវធិានការ សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍនក្បរបនោយចីរភាពនានពល
ខាងមុខ។ 

ជំរូរទ#ី ៖ ការអនវុត្តការវាយត្នមៃបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្តេត  

 
មាតិកាននេះនឹងបរក្ស្ថយអំពកីារនក្បីក្ាស់ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុតតិស្ថស្តសត សក្មាប់ការវាយ

តនមល និងការបនងកីតរំនរាង នងិនោលននយាយននក្បនទសរមពុជា។ ការនក្បីក្ាស់ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជា
យុតតិស្ថស្តសត អាចក្តូវាននធវីនឡងីសក្មាប់ក្បនភទនននោលននយាយ នងិថែនការទងំអស់ រ៏ដូចជានសច
រតីសនក្មច ថដលអាចនឹងប៉ាេះពាល់ដល់ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ។ទំនារ់ទំនងរវាងSEAនិងEIAនឹងក្តូវ
បនងកីតនឡងីបថនាមនទៀត។ 

ការរប់នែតីមថដលជារនលឹេះសក្មាប់SEAនឹងក្តូវានរនំត់នយិមន័យយ៉ា ងចាស់លាស់ 
 
នក្ៅពីននាេះ មាតិកាននេះរ៏នងឹែតល់នូវការែាភាជ ប់រវាងការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត នៅនឹង

ថែនការសតពីីការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា នជាត ិរ៏ដូចជាការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
ជាតិសក្មាប់រំនរាងមួយចំនួនែងថដរ។ 
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មាក្តា ៖ នីតិវធិីវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត  និងរាប់បញ្ចូ លនូវដំណារ់កាលដូចខាងនក្កាម៖  
១) ការនធវីចំណាត់ថាន រ់រនក្មាង 
២) ការរំណត់វសិ្ថលភាពរនក្មាង 
៣) ការនរៀបចំរាយការណ៍សតពីីបរសិ្ថា ន 
៤) ការពិនក្ោេះនយបល់ នងិការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
៥) នសចរតសីនក្មច និងការពនិិតយនឡងីវញិ 
៦) ព័ត៌មានអំពីនសចរតីសនក្មច 
៧) ការនធវីអធិការរិចច 

 
មាក្តា # ៖  ស្ថា ប័នរាជរដាា ភិបា ណដ ារ់រ័នធ 

ស្ថា ប័នរោឋ ភិាលថដលពារ់ព័នធនឹងជាស្ថា ប័នថដលមានសមតារិចចតាមវស័ិយ និងក្បធានបទពារ់
ព័នធ និងការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត។ 

ស្ថា ប័នរោឋ ភិាលថដលពារ់ព័នធក្តូវសហការជាមួយនងឹក្រសួងធនធានធមមជាតិ  និងបរសិ្ថា ននដីមបី
ធានាានថា មានការអនុនលាមនៅតាមនតីិវធិីទងំននេះ។   

(ក្តូវមានការនរៀបចំស្ថា ប័ន  ដូចជាតួនាទកី្ររមក្បរឹាជាតិសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍនក្បរបនោយចីរភាព 
ជានដីម) 

 
មាក្តា # ៖ ដំណារ់កាលចណំាត់ថាន រ់រនក្មាង 

រាល់ថែនការ នងិរមមវធិីថដលស្ថា ប័នរោឋ ភិាលពារ់ព័នធនសននីឡងី រឺនងឹទំនងជាមានការប៉ាេះពាល់ដ៏
រួរឲ្យរត់សមាគ ល់នៅនលីបរសិ្ថា ន សុខាភិាល ឬសងគម ថដលនឹងក្តូវតក្មូវឲ្យអនុវតតការវាយតនមលបរសិ្ថា នជា
យុទធស្ថស្តសត។ 

រាល់ថែនការសតពីីរមមវធិីថដលមាននឹងរនុងវស័ិយខាងនក្កាម នឹងតក្មូវឲ្យអនុវតតការវាយតនមលបរសិ្ថា ន
ជាយុទធស្ថស្តសត នលីរថលងថតរនុងររណីថដលសមសី្ថា នប័នរដឋរណំត់ថា មិនតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមលបរសិ្ថា
នជាយុទធស្ថស្តសត។ 

រ) វស័ិយរសិរមម 
ខ) វស័ិយនក្ពនឈ ី
រ) ជលែល 
ឃ) វស័ិយថាមពល 
ង) វស័ិយឧសាហរមម 
ច) វស័ិយថរ ៉ា  
ឆ) វស័ិយដឹរជញ្ជូ ន 
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ជ)នហោឋ រចនាសមព័ន 
ឈ) វស័ិយអភិវឌ្ឍថាន រ់តំបន់ 
ញ) វស័ិយក្រប់ក្រងទឹរ 
ដ)  វស័ិយក្រប់ក្រងការសណំល់ 
ែ) វស័ិយទូររមនារមន៍ 
ទ) វស័ិយនទសចរណ៍ 
ធ) វស័ិយថែនការសក្មាប់ទីក្ររង និងតំបន់ ឬការនក្បីក្ាស់ដីធល ី

 
ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋ ក្តូវរណំត់ពីថែនការ នងិរមមវធិថីដលទំនងជាមានែលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន សុខ

ភាព ឬសងគម។ 
 

ស្ថមីស្ថា នប័នរដឋ ក្តូវធានាឲ្យានថា រាល់ស្ថា ប័នរដឋ និងក្រសួងថដលពារ់ព័នធ  មានការពនិក្ោេះ
នយបល់រនុងការនរៀបចំទរ់ទងនៅនឹងអនុស្ថសន៍រនុងដណំារ់កាលរត់ថាន រ់រនក្មាង។ 
 

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋ ក្តូវែតល់ឱ្កាសសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងការចូលរមួរនុងការរំណត់ពី
ក្បនភទរមមវធិី និងថែនការនក្កាមការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត។ 

 
នដីមបឈីានដល់ការសនក្មចថា ក្តូវមានការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត ឬោម ន ននាេះក្តូវរាប់

បញ្ចូ លនូវរតាត ខាងនក្កាម៖ 
 
១) ភាពពារ់ព័នធោន រវាងថែនការ ឬរមមវធិី នៅនឹងការោរ់បញ្ចូលរតាត បរសិ្ថា ន (រ៏ដូចជាថែនរ

សុខភាព និងសងគម)  និងការនលីររមពស់ការអភិវឌ្ឍនក្បរបនោយចីរភាព។ 
២) ការថដលថែនការ និងរមមវធិីននាេះនឹងែតល់ាននូវក្របខ័ណឌ នពញនលញនៅនលីរនក្មាង 

និងសរមមភាពភាពនែសងៗនទៀត រមួមាន ទីតាងំ លរខណៈទូនៅ ទំហ ំក្បតិបតតកិារ និងការថបងថចរធនធាន
ធមមជាត។ិ 

៣) បញ្ញា បរសិ្ថា ន (សុខភាព និងសងគម)  និងែលប៉ាេះពាល់ទរ់ទងនៅនងឹថែនការ ឬរមមវ ិ
ធី។ 

៤) លរខណៈទូនៅននែលប៉ាេះពាល់ថែនរបរសិ្ថា ន (បូររមួទងំនៅនលីសុខភាព នងិសងគម)
មានដូចជា   ការា៉ា ន់ក្បមាណ  រយៈនពល នស្តហវរង់ លទធែលែាុយ  រងាវ ស់ និងទហំ ំ (ដូចជា នែាក្រឡា
ភូមិស្ថស្តសត  ឬអក្តាក្បជាជនថដលក្តូវរងនូវការប៉ាេះពាល់)។ 

៥) ហានិភ័យដល់បរសិ្ថា ន រមួមានថែនរសុខភាព  និងសងគមជានដីម។ 
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៦) ការប៉ាេះពាល់របស់រមមវធិី និងថែនការ ថដលនឹងប៉ាេះពាល់ដល់តំបន់ងាយរងនក្ោេះ  និង
តំបន់មានតនមល តំបន់ការពារ រមួមាន តបំន់ថដលក្តូវានទទលួស្ថគ ល់ថាន រ់ជាត ិ និងអនតរជាតិ។ 

៧)  ការប៉ាេះពាល់នៅនលជីនជាតិនដមីភារតចិ ឬធនធានធមមជាតិថដលជាចំថណររបស់ជន
ជាតិនដីមភារតិច។ 

៨) នយបល់នានាថដលទទួលានពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងតំនណីរការននការក្បរឹា
នយបល់។ 
  

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋ នក្កាមរិចចសហការជាមួយក្រសួងធនធានធមមជាតិ  និងបរសិ្ថា ន ក្តូវនរៀបចំឲ្យមាន
ការវភិារ និងអនុស្ថសន៍រនុងដំណារ់កាលនធវចីំណាត់ថាន រ់រនក្មាង។ 
 

បនាា ប់ពសី្ថមីស្ថា ប័នរដឋានរណំត់ពីតក្មូវការឲ្យមានការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត ឬោម ន
នហយី ននាេះការរណំត់នងឹក្តូវានោរ់ែាយជាស្ថធារណៈក្សបតាមបទបបញ្ញតតិននក្រមននេះ។ 

 
មាក្តា# ៖ ការរណំត់វសិ្ថលភាព 

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋ ក្តូវនធវីការរណំត់អំពីព័ត៌មាន និងវសិ្ថលភាពននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថ
ស្តសត នោយសហការជាមយួក្រសួងធនធានធមមជាតិ  និងបរសិ្ថា ន និងនោយថែែរនលីដណំារ់កាលនធវីចំ
ណាត់ថាន រ់រនក្មាង រ៏ដូចជានយបល់ទទួលានពីក្រសួងដនទៗនទៀតែងថដរ។  
 

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋនងឹធានាថា នងឹមានការឆលងនយបល់ពីបណាត ក្រសងួ និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ
ទងំឡាយ  រនុងការនរៀបចំរាយការណ៍សតីពីការរំណត់វសិ្ថលភាព និងព័ត៌មានថដលក្តូវនរៀបរាប់នៅរនុង
ការវាយតនមលបិរស្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត។ 
 

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋក្តូវែតល់ឱ្កាសសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ  និងការចូលរមួរនុងការរំណត់ពី
ភាពរាំច់ឲ្យមានការវាយតនមលបិរស្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត ឬោម ន។ 

 
មាក្តា #  ៖ ការពិនក្ោេះនយបល់ និងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

នៅនពលមានជំនរសីសក្មាប់ការពិររណា និងការនធវីវសិ្ថធនរមម ស្ថមសី្ថា ប័នរដឋ ក្តូវធានាែតល់ឱ្
កាសសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈឲ្យានមុននពល ទន់នពល និងមានក្បសទិធិភាពរនុងការវាយតនមលប
រសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត  នៅនលីថែនការ នងិរមមវធិីថដលមាន។ 

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋក្តបូនបីរឲ្យមានការពិនក្ោេះនយបល់ និងការចូលរមួជាស្ថធារណៈឲ្យក្សបតាមប ្
បទបញ្ញតតថិដលមានរនុងក្រមបរសិ្ថា ន។ 
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ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋក្តូវអនុនលាមតាមបទបបញ្ញតតិននក្រមបរសិ្ថា នសក្មាប់រាល់ការនក្បីក្ាស់ព័ត៌មាន
ទងំឡាយ។ 

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋក្តូវនរៀបចំរាយការណ៍សតីពីការរំណត់វសិ្ថលភាព រាយការណ៍បរសិ្ថា ន នសចរតី
លមែិតននឯរស្ថរថដលាទទទួល  ការវាយតនមលនៅនលីរាយការណ៍វាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត និង
រត់តាងំឲ្យមានឯរស្ថរននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសតទងំជាសំនណរ និងជាទក្មង់ចុងនក្កាយ។ 

ការពិររណាពិនសសមួយក្តូវនធវីនឡងីសក្មាប់ការែតលឱ្កាសសក្មាប់ការចូលរមួពីសណំារ់ជន
ថដលងាយរងនក្ោេះ រមួមាន ស្តសតី រុមារ  ជនពកិារ  ជនជាតនិដីម  នងិជនជាតិភារតិច។ 

 
មាក្តា ៖ រាយការណ៍សតពីបីរសិ្ថា ន 

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋក្តូវនរៀបចំរាយការណ៍បរសិ្ថា នសក្មាប់ថែនការ និងរមមវធិីទងំឡាយថដលសាិត
នៅនក្កាមការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត។  

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋអាចនឹងនរៀបចរំាយការណ៍សតីពបីរសិ្ថា ននោយខលួនឯង  ឬនោយនក្បីក្ាស់អនរ
ក្បឹរាថដលមានជំនាញសមរមយ។ 

ក្សបតាមរាយការណ៍សតពីកីាររំណត់វសិ្ថលភាព រាយការណ៍បរសិ្ថា នក្តូវរណំត់អតតសញ្ញញ ណ 
ពណ៌នា និងវាយតនមលែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលទំនងជានរតីនឡងីរួរឲ្យសមាគ ល់ រមួមាននៅនលីដូចជា 
ថែនរសុខាភិាល  សងគម  នងិក្បព័នធនអរូឡូសុីជានដីម  រនុងការអនុវតតថែនការ ឬរមមវធិ ី និងរាល់វធិសី្ថស្តសត
ថដលនក្បី  ឬការថរសក្មួលថដលក្តូវនធវីនឡងី។  

ក្តូវឲ្យមានការរតិរូរជាពិនសសដល់រិចចការពារសិទធិ និងការវាយតនមលនៅនលីែលប៉ាេះពាល់ដល់ជន
ថដលងាយរងនក្ោេះទងំឡាយ រមួមានស្តសតី រុមារ  ជនពិការ  ជនជាតិនដមី  នងិជនជាតិភារតិច។ 
 
មាក្តា ៖ ដំណារ់កាលនសចរតីសនក្មច និងការពិនិតយនឡងីវញិ 

ការវាយតនមលនៅនលកីារវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត ក្តូវនធវីនឡងីនោយ រណៈរមមការវាយតនមល
នៅនលីរាយការណ៍សតពីីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត  ថដលនឹងក្តូវបនងកីតនឡងីនោយស្ថមសី្ថា ប័ន
រដឋនោយមានតំណាងពីការយិល័យនាយររដឋមស្តនត ីក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍនរមពុជា  ស្ថា ប័នបរសិ្ថា ន  និង
បណាា ក្រសួងពារ់ព័នធដនទនទៀត។   

រណៈរមមការវាយតនមលនៅនលរីាយការណ៍សតីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត  ក្តូវមាន
សមាសភាពននសមាជិរ ៩នារ់។  

រណៈរមមការមួយក្តូវពរិរណាចំនពាេះមាតិកាននរាយការណ៍បរសិ្ថា ន  នងិែតល់រំនតិ រ៏ដូចជា
នយបល់នែសងៗ។ 

ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋ ក្តូវែតល់ជនំយួ  និងការថណនានំៅនលីក្បតិបតតិការ និងការក្រប់ក្រងរបស់ 
រណៈរមមការវាយតនមលនៅនលរីាយការណ៍សតីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត ។  
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សមតារចិចរបស់រណៈរមមការវាយតនមលនៅនលីរាយការណ៍សតីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធ 
ស្ថស្តសត៖ 

 
១) នធវីការសិរាអពំីទីតាងំ ឬតំបន់ថដលនៅថរបទីតាងំរនក្មាងថដលក្តូវមានក្បតិបតតិការ 
២) នធវីការវាយតនមល នងិបញ្ញជ រ់អពំីព័ត៌មាន  ទនិនន័យ លទធែលននការវភិារ ការវាយតនមល ឬ

កាពាររណ៍ដូចមានថចងនៅរនុងរាយការណ៍បរសិ្ថា ន។ 
៣) ក្បមូលមតិទងំឡាយរបស់អងគភាពសងគមននយាយ  អងគការសងគម និងស្ថា ប័នឯរ

នទសសងគម ឬអនរឯរនទស 
៤) នរៀបចំរិចចក្បជុំតាមក្បធានរមួរវាងបណាត អនរឯរនទស 

 
រណៈរមមការវាយតនមលនៅនលរីាយការណ៍សតីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត  ក្តូវនធវីការ

វាយតនមល  នងិបញ្ជូ នលទធែលនៅកាន់ស្ថមសី្ថា ប័នរដឋ  នងិក្រសួងធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន រនុងរយៈ
នពល ៤៥នែង  នក្កាយការបំនពញចប់នូវការសិរាបថនាម ការបញ្ញជ រ់ ឬការវាយតនមល។ 
 
មាក្តា ៖  លទធែល ននការវាយតនមលរាយការណ៍សតីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត 
រណៈរមមការវាយតនមលនៅនលរីាយការណ៍សតីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត ក្តូវបញ្ជូ នលទធែលនន
រាយការណ៍បរសិ្ថា ននៅកាន់បណាត ក្រសួងថដលពារ់ព័នធ នងិក្រសួងធនធានធមមជាតិ  នងិបរសិ្ថា ន។ 

 
រាយការណ៍ននាេះក្តូវមាននរៀបរាប់ពីនីតិវធិី សមិទធិែល រងវេះខាត និងសំនណីររបស់ស្ថមសី្ថា ប័ន

រដឋនដីមបឲី្យអាជាា ធរវាយតនមលនលីរាយការណ៍សតពីីការវាយនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសតពិររណារនុងការែតល់
អាជាា ប័ណណដល់រមមវធិ ីឬថែនការ។ 

 
ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋ ក្តូវពិររណាអំពីមតិនយបល់ និងសំនណីរទងំឡាយរបស់អាជាា ធរវាយតនមលនលី

រាយការណ៍សតីពីការវាយនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសតឲ្យានទូលំទូលាយ និងក្បរបនោយភសតុតាង។  
 
ស្ថមីស្ថា ប័នរដឋ ក្តូវពិររណាអំពីការែតល់អជាា ប័ណណ ដល់ថែនការ និងរមមវធិីក្សបតាមរាយ

ការណ៍បរសិ្ថា ន។ 
 

ជំរូរ ៖  រត័្៌មានេតរីីសេចរតីេសក្មច 
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នៅនពលស្ថមីស្ថា ប័នរដឋ ានពិររណា  និងនធវីការសនក្មចចិតតនៅនលីថែនការ ឬរមមវធិីរចួនហយី  
ននាេះក្តូវមានការជំរាបពព័ីត៌មានននេះនៅដល់បណាត ភារីថដលានែតល់សំនណីរ ឬានចូលរមួពិនក្ោេះរនុង
ដំនណីរការសតីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តសត។ 
 

នសចរតសីនក្មចននេះក្តូវជំរាបជូននៅនលីនរហទំព័ររបស់ស្ថមសី្ថា ប័នរដឋែងថដរ។ 
 

ជំរូរ # : ការអសងេត្តាមដាន 
 
ស្ថា ប័នរដឋពារ់ព័នធ នោយសហការជាមួយក្រសួងធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន ក្តូវបនងកតីនូវរមមវធិអីនងកត
តាមោន ។ 
 
រមមវធិីអនងកតតាមោនក្តូវអនងកតតាមោនែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលរួរឱ្យរត់សមាគ ល់ រមួបញ្ចូ ល ែលប៉ាេះ
ពាល់សុខភាព និងសងគម ននការអនុវតតថែនការ នងិរមមវធិទីងំននាេះ ។  
 
ក្បសិននបរីមមវធិអីនងកតតាមោនរណំត់ាននូវែលប៉ាេះពាលអវជិជមាននលីបរសិ្ថា ន សុខភាព ឬសងគម តាម រ
យៈថែនការ និងរមមវធិីទងំននាេះ ស្ថា ប័នរដឋរួរថតថរសក្មលួថែនការ ឬរមមវធិីទងំននាេះ នដីមបរីត់វធិានថរ
តក្មូវសមរមយណាមយួ ។ 
 
លទធែលននការអនងកតតាមក្តូវោរ់ឱ្យស្ថា ប័នរដឋពារ់ព័នធ និងស្ថធារណៈជន អាចថសវងររាន នោយ
អនុនលាមតាមបទបបញ្ញតតិននក្រមបរសិ្ថា នននេះ ។  
 

មាក្តា# ការវាយតម្ម្ៃែលប េះពាល់គ្គលើគសវា្បព ័ធគអក ូូសុ ី
 

ជំរូរទី# ការវាយត្នមៃរបាយការែ៍SEA 

មាត្ិកាទ៦ី– ការវាយត្នមៃសេត្បុ ះា ប់រសិ្ថា ន 
 
 
 
 
 

 

 មាតិកាននេះនឹងរំណត់អំពីដនំណីរការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននៅរនុ ងក្បនទសរមពុជា ថដលនឹងជនំសួ
ឱ្យអនុក្រឹតយសាីពីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នលខ ៧២ អនរ.បរ ឆ្ន ១ំ៩៩៩ ។ នហីយវានឹងោរ់
បញ្ចូ លនូវព័ត៌មានលមែិត និងបទបបញ្ញតតិនននសចរាីក្ពាងចាប់សាីពីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 

 មាតិកាននេះនឹងថចងែងថដរ ទរ់ទងនឹងរនក្មាងែមីៗ រមួជាមួយនឹងរនក្មាងថដលមានក្ស្ថប់ ក្ពមទងំ
រំណត់ឱ្យមានការវាយតនមលចនំួន ៣ រក្មិត ៖ 

  

 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

Fourth Draft Environmental Code of Cambodia | 1-Sep-16  Page 42 of 159 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 

ជំរូរទី # – សោ សៅននការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

ជំរូរទី # – វិស្ថ ភារននការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា នសៅរមពុជា 

ជំរូរទី # – សោ បំែងននការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា នសៅរមពុជា 

ជំរូរទី # –នោលបណំងននការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

ជំរូរទ ី# –វសិ្ថលភាពននការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា នរនងុក្បសទេរមពុជា 

 

ជំរូរទី # – ការអនុវត្តចំសាះគសក្មាងអភិវឌ្ឍស្ថធារែៈ និងឯរជន 

o ការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននពញនលញ 
o ការវាយតនមលបរសិ្ថា នបែម និង 
o លិខិតអនុញ្ញញ តថែនរបរសិ្ថា ន 
 

 នោលបណំងននមាតិកានជីងននេះសាីពីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រឺនដីមបីតក្មូវឱ្យរនក្មាង និង
សរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់ ថដលនឹងបងកឱ្យមានែលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន ឬសងគម នធវីការវាយតនមលបរសិ ្
ថាន ។ រក្មិតននការវាយតនមលនឹងក្តូវរណំត់ នៅតាមែលប៉ាេះពាល់ថដលអាចនរីតនឡីងចំនពាេះបរសិ្ថា ន 
ឬសងគម ។  

  

  

 
 

 ការរប់នែតីមថដលជារនលឹេះសក្មាប់EIAនឹងក្តូវានរំនត់នយិមន័យយ៉ា ងចាស់លាស់ 
 វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពនលីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននឹងក្តូវនចញ នហីយលិខិតអនុញ្ញញ តដនទនទៀត

នឹងក្តូវនចញ នោយនយងនៅតាមវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពនលីការវាយតនមលែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននាេះ ។ 

 ការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នឹងក្តូវតក្មូវសក្មាប់រនក្មាង ឬសរមមភាពទងំអស់ ថដលទំនងជានឹង
មានែលប៉ាេះពាល់រួរឱ្យរត់សមាគ ល់នលីបរសិ្ថា ន ឬសងគម ។  

 ការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដបូំង នឹងក្តូវតក្មូវសក្មាប់រនក្មាង ឬសរមមភាពទងំឡាយឡាយ 
ថដលអាចបងកឱ្យមានែលប៉ាេះពាល់រក្មិតក្ស្ថលនៅនលីបរសិ្ថា ន និងសងគម ។ 

 លិខិតអនុញ្ញញ តថែនរបរសិ្ថា ននឹងក្តូវតក្មូវសក្មាប់រនក្មាង ឬសរមមភាពទងំឡាយណា ថដលមិនតក្មូវឱ្យ
មានការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬការវាយតនមលបរសិ្ថា នដបូំង ។ ការទងំនឹងតក្មូវឱ្យមានការ
អនុញ្ញញ ត នដីមបីនធវីឱ្យក្ារដថា រនក្មាងនានាទំនងជានឹងមិនបងកឱ្យមានភាពអនតរាយ ឬការខូចខាច 
ចំនពាេះ បរសិ្ថា ន ឬសងគមននាេះនទ ។  
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ជំរូរទី # – ការទទួ ែុេក្ត្ូវរបេក់្រេងួបរសិ្ថា នសៅរនងុការវាយត្នមៃ
សេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន/ ត្ួនទី និងការទទួ ែុេក្ត្ូវរបេអ់ាជាា ្រសក្កាម

ជាត្ិ 

មាក្តា  # 
 

មស្តនតអីងគភាពវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននក្រសងួបរសិ្ថា ន មានសិទធ ិអណំាចដូចខាងនក្កាម៖ 
១- នធវីអធិការរិចចតាមោន នងិក្តួតពនិិតយការនោរពចាប់ និងលិខតិបទោឋ នរតិយុតត ិជា

ធរមាន នោលការណ៍ថណនានំានា  រិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន សតង់ោរ ថែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
និងល័រខខ័ណឌ តក្មូវថែនរបរសិ្ថា នថដលពារ់ព័នធនែសងៗនទៀត។ រនុងររណីរាំច់ មស្តនតអីងគភាពវាយ
តនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន អាចបងាគ ប់ឱ្យមាច ស់រនក្មាងផ្ទែ រសរមមភាពមយួថែនរ ឬទងំក្សរងជា
បនណាា េះអាសនន ឬបិទទីតាងំជាបនណាា េះអាសនន ។ 

២- ពនិិតយរណំត់ក្តា ឯរស្ថរ ទិននន័យនអឡចិក្តនូិរ សតីពីការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន នងិ    
រំណត់ក្តា ដនទនទៀត សតីពរីនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ និងការក្បតិបតតិរនក្មាង ។ 

៣- ស្ថត ប់ នងិនធវីរណំត់នហតុស្ថត ប់ចនមលយីរបស់រមមររ និនយជិត តំណាងមាច ស់រនក្មាង  
រ៏ដូចជា បុរគលពារ់ព័នធនានា ។ 

៤- បងាគ ប់ឲ្យរមមររ និនយជតិ អភិាល អនរតំណាងក្សបចាប់ និងភាន រ់ងារននរនក្មាង
អភិវឌ្ឍន៍ ែតល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯរស្ថរជាលាយលរខណ៍អរសរ ថែនការរ៏ដូចជារណំត់ក្តា     ក្រប់
ក្បនភទថដលពារ់ព័នធនឹងរិចចការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់មាច ស់រនក្មាង ។  

៥- មានសិទធិចុេះថឆរនឆរទីតាងំរនក្មាង និងរប់យរវតាុតាង រនុងររណីថដលសងសយ័ថា
មានអំនពីនលមីសនងឹចាប់ ឬបទបបញ្ញតតនិានាសតពីីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬថែនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។ 

៦- ជបួក្បជុំជាមួយក្បធានក្ររមក្បឹរាភិាល តណំាងក្សបចាប់ និងរមមររ និនយជិតនន
រនក្មាងយ៉ា ងតិច ១ (មួយ) ឆ្ន  ំមតង នដីមបនីធវកីារវាយតនមលការអនុវតតចាប់ននេះ និងបទបបញ្ញតត ិពារ់
ព័នធដនទនទៀត ។ 

៧- នធវីរណំត់នហតុថឆរនឆរ និងរប់យរវតាុតាងនានា នដីមបរីស្ថងសណំុំនរឿងននការ
ក្បក្ពឹតតនលមសីនឹងចាប់ននេះ នដមីបរីត់ការតាមនីតិវធិជីាធរមាន ។   

 
មាក្តា  # 

មនាីររបរសិ្ថា នរាជធាន ីនខតត ចូលរមួអនុវតតចាប់ននេះ អនុនលាមតាមចាប់ នងិបទោឋ នរតយុិតតិ   ជា
ធរមាន ក្ពមទងំការរត់តាងំរបស់ក្រសងួបរសិ្ថា ន ។ 
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ជំរូរទី # – ការចុះបញ្ាអីនរជំនញការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

មាក្តា ._  
ទីក្បឹរាវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលជារូបវន័តបុរគល ឬនតីិបុរគល ក្តូវសាិតនៅនក្កាមការ

ក្រប់ក្រងរបស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន ។ 
ក្ររមហ ុនទីក្បឹរាវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវមានសញ្ញជ តិថខមរ និងមានក្បធានក្ររមការងារ

ជាទីក្បឹរាថដលទទលួាននតីិសមបទពីក្រសងួបរសិ្ថា ន ។ 
បុរគលជាទីក្បឹរាវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្រប់រូប ក្តូវចុេះបញ្ជ ីនៅក្រសងួបរសិ្ថា នជាមុនសិន មុន

នឹងក្បរបវជិាជ ជីវៈនរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ជាមយួក្ររមហ ុនទីក្បរឹា ។  
វញិ្ញញ បនបក្តននការចុេះបញ្ជ ី ែតល់នីតសិមបទជាទីក្បឹរាវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវមាន   

រយៈនពលសុពលភាពអតិបរមិា ៥ (ក្ា)ំ ឆ្ន  ំនហយីអាចបនតស្ថជាែមាីន ។  

ជំរូរទ ី# – រក្មិត្ននការវាយត្នមៃក្ត្ូវរមួបញ្ចូ នូវការវាយត្នមៃសេត្ុប ះ
ា ប់រសិ្ថា នសរញស ញ ឬដំបូង ឬរិចចេនាការារបរសិ្ថា ន 

មាក្តា # 
រាល់រនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ក្តូវនធវកីារវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់នៅនលីបរសិ្ថា ន នសដឋរចិច សងគម   សុខ

ភាព និងវបបធម៌ នោយមានការឯរភាពពីក្រសួងបរសិ្ថា នជាមុនសិន មុននងឹបញ្ជូ ននៅរាជរោឋ ភាិល
សនក្មច ។  

រាល់ការនចញអាជាា ប័ណណ ឬលខិិតអនុញ្ញញ តនលរីនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានានោយក្រសួង-  ស្ថា ប័នអនុម័
តរនក្មាងក្តូវនធវីនឡងីអនុនលាមតាមនោលការណ៍FPIC និងលរខខណឌ ថដលរណំត់នៅរនុងលិខតិ នងិ
វញិ្ញញ បនបក្តវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន។ អាជាា ប័ណណ លខិិតអនុញ្ញញ ត ឬនសចរតសីនក្មចនានាថដលែាុយ
នឹងស្ថម រតីននបទបបញ្ញតតិននេះក្តូវទុរជានមាឃៈ ។ 

 
មាក្តា #._ 
ចាប់ននេះមិនអនុវតតចំនពាេះរនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ឬសរមមភាពរបស់រដឋ ថដលានអនុម័តនោយរាជរោឋ ភិាល   
ឬរដឋសភា   នហយីថដលរត់ទុរជារនក្មាងបនាា ន់រាំច់  ទរ់ទងនឹងសនតិសុខជាតិ បូរណភាពទឹរដ ី
អធិបនតយយជាតិ  ឬការក្រប់ក្រងនក្ោេះមហនតរាយ ។ 

 
មាក្តា #._ 
 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

Fourth Draft Environmental Code of Cambodia | 1-Sep-16  Page 45 of 159 

ក្រសួងបរសិ្ថា នក្តូវរណំត់ចណំាត់ថាន រ់នលីរនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍  នដីមបតីក្មូវឱ្យមាច ស់រនក្មាងនរៀបចំនូវ
ឯរស្ថរ ដូចខាងនក្កាម ៖  

១.រាយការណ៍វាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ភាជ ប់ជាមួយរិចចសនាការពារបរសិ្ថា
ន ។ 

២.រាយការណ៍វាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននពញនលញ ភាជ ប់ជាមួយរិចចសនា
ការពារបរសិ្ថា ន 

៣.រិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន ។ 
ក្បនភទរនក្មាង ថដលតក្មូវឱ្យនរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដបូំង  ឬ   រាយ

ការណ៍វាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននពញនលញ ឬរចិចសនាការពារបរសិ្ថា ន ក្តូវរណំត់នោយអនុក្រឹតយ 
។ 
 
មាក្តា # 
 

្កសួងបរសិ្ថា  អាចកណំតច់ណំាត់ថ្នាកគ់គ្មាងបដ ថម្គទៀត គោយដែអកគលើទំេំម្             
គេតុប េះពាល់បរសិ្ថា   ិងសងគម្ ដែល្តូវកណំត់គោយ្បកាសរបស់្កសួងបរិស្ថា  ។ 
 
មាក្តា #   

កនុងករណីដែលមា ការគែេរ ឬ្្ាស់បតូរមាចាស់គគ្មាង គោយគេតុណាម្យួ គនាេះលខិិតឯកភាពគលើ
របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា ែបំូង  ិង/ឬ គពញគលញ ្ពម្ទំងកចិចស ាា  ិងលក័ខខណ័ឌ
ទំងអស់ដែលដចងកនុងវាកាយខណឌគ េះ ្តូវគែេរគ្មាចាស់ថម ីគោយសវ័យ្បវតត ិ។ កចិចស ាាគែេរ ឬការ្្ាស់បតូរ
មាចាស់គគ្មាងមា សពុលភាពអ ុវតត លគឹកណាដតការគែេរ ឬការ្្ាស់បតូរគនាេះ គ្វើគ ើងបនាទាប់ពី្កសងួបរិស្ថា
  ទទួលបា ការជូ ែណំឹងអពំីការ្្ាសប់តូរគនាេះ ។ 
 
មាក្តា . 

របាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា ែបំូង ្តូវគ្វើគ ើងស្មាប់៖ 
១.គគ្មាងនានាដែលមា គរៀបរាប់កនុងអ ុ្កឹតាយ ឬ 
២.គគ្មាងនានា ដែលបា គរៀបចំជាកចិចស ាាការពារបរិស្ថា       គេើយ្កសួងបរសិ្ថា  ត្ម្ូវឲាយ

គ្វើរបាការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា ែបំូង ។ 
គៅគពលដែលគគ្មាងគសនើគ ើង ្តូវគ្វើការវាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាល់បរិស្ថា ែំបងូ គនាេះ         មាចាស់

គគ្មាង្តូវសេការជាម្យួ្កុម្េ ុ ទី្បឹកាា គែើម្ាបីគរៀបចំគសចកតី្ពាងល័កខខណ័ឌការងារ គោយអ ុគលាម្
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តាម្បទបាបញ្ញតត ិ ិងគោលការណ៍ដណនាំនានារបស់្កសួងបរិស្ថា  រចួោកស់ុំការអ ុម្័ត     ជាស្ថាពរពី
អងគភាពវាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាល់បរិស្ថា  ។ 

មាចាស់គគ្មាង  ងិ្កុម្េ  ុទី្បឹកាា ្តូវគរៀបចំរបាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា ែំបូង 
ដែអកគលើលក័ខខណ័ឌការងារដែលទទលួបា ការឯកភាព ។ 
 
មាក្តា # 
 

របាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា គពញគលញ្តូវគ្វើគ ើងស្មាប់៖ 
១-គគ្មាងដែលកណំត់គោយអ ុ្កឹតាយ ឬ  
២-គគ្មាងដែលទទលួបា ការវាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាល់បរសិ្ថា ែំបងូ គេើយលទធែលម្ ការសិកាា

គ េះពិ តិាយគ ើញថ្មា ការប េះពាល់្ ង ់្ងរែល់បរសិ្ថា   ិងសងគម្ គេើយ្កសួង       បរសិ្ថា ត្ម្ូវឱាយមា 
ការសិកាារបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា គពញគលញ។ 

គៅគពលដែលគគ្មាងគសនើសុ ំត្ម្ូវឲាយគ្វើរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា         គពញ
គលញ មាចាស់គគ្មាង្តូវសេការជាម្ួយ្កមុ្េ ុ ទី្បឹកាា គែើម្ាបីគរៀបចំគសចកតី្ពាងល័កខខណ័ឌការងារ 
គោយអ ុគលាម្តាម្បទបាបញ្ញតតិ  ងិគោលការណ៍ដណនាំនានារបស់្កសួងបរសិ្ថា   រួចោក់សុំការអ ុម្ត័
ជាស្ថាពរពអីងគភាពវាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរសិ្ថា  ។ 

មាចាស់គគ្មាង  ងិ្កុម្េ  ុទី្បឹកាា្តូវ គរៀបចំរបាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា គពញ
គលញ ដែអកគលើល័កខខណ័ឌការងារដែលទទួលបា ការឯកភាព ។ 
 
មាក្តា #. 

កិចចស ាាការពារបរសិ្ថា  ្តូវគ្វើគ ើងស្មាប់គគ្មាងនានាដែលមា គរៀបរាបក់នុងអ ុ្កឹតាយ ឬ
គគ្មាងដែលមា ទេំំគេតុប េះពាលអ់វិជជមា ែល់បរសិ្ថា   ិងសងគម្តិចតួច ។  

គៅគពលដែលគគ្មាងគសនើគ ើង្តូវគ្វើ្តឹម្កិចចស ាាការពារបរិស្ថា  គនាេះមាចាស់គគ្មាង ្តូវចុេះកចិច
ស ាាការពារបរសិ្ថា  គោយ្តូវភាជាប់ជាម្យួគោលការណប៍គចចកគទស ជាអាទិ៍ ដែ ការោំពារបរិស្ថា   ិង
ឯកស្រពាក់ព័ ធ រួចោក់សុំការអ ុម្័តជាស្ថាពរពអីងគភាពវាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាល់បរិស្ថា  ។ 

គំរូកិចចស ាាការពារបរិស្ថា   ិងដែ ការោំពារបរិស្ថា  ្តវូកំណត់គោយ្កសួងបរ-ិស្ថា  ។  

ជំរូរទ ី# – ការបសងេើត្រមមការក្ត្ួត្រិនិត្យការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

មាក្តា #. 
រាល់គគ្មាងអភិវឌាឍ ៍នានា ដែលត្ម្ូវឲាយមា ការវាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា គពញគលញ 

ចាំបាច់្តូវមា ម្តបិគចចកគទសរបសគ់ណៈកម្មការជំនាញ្តួតពិ តិាយ ។  
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គណៈកម្មការជំនាញ ្តួតព ិតិាយគ េះរួម្មា សមាសភាពម្ ម្ស្ដ តីម្កពី្កសងួបរិស្ថា       ្កសួង
ស្ថាប័ ពាក់ព័ ធ  ិងអនកជនំាញឯករាជាយ ដែលមា គុណសម្ាបតត ិ ិងបទពិគស្្ ស៍ម្្សប កនុងការព ិិតាយ
របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា គពញគលញ ។  សមាជិកម្ គណកម្មការជំនាញ្តួតពិ តិ្
យគ េះ អាចមា ការដ្ប្បលួពីគគ្មាងម្យួគ្គគ្មាងម្យួតាម្ការគ្ជើសគរីសរបស់្កសួងបរិស្ថា  
អា្ស័យគ្តាម្ទិែឋភាពបគចចកគទសម្ របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា គពញគលញ ។  

ការគរៀបចំ  ងិការ្ប្ពតឹតគ្ម្ ការបគងកើតគណៈកម្មការជំនាញ្តួតពិ តិាយគ េះ ្តូវកណំត់គោយ
្បកាសរបស់្កសងួបរិស្ថា  ។  

សមាជិកម្ គណៈកម្មការជំនាញ្តួតពិ តិាយ ្តូវបា ទទូត់្បាក់កម្្ម្ស្មាប់ការបគ្ម្ើការងារ
របស់ខៃួ  គោយដែអកគលើការ្ពម្គ្ពៀង រវាង្កសងួបរិស្ថា  សមាជិកមានាក់ៗ  ិងមាចាស់គគ្មាង ។ 

ជំរូរទ ី# – ត្ួនទីរបេគ់ែៈរមមការក្ត្ួត្រិនិត្យការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ់
បរសិ្ថា ន 

ជំរូរទី # – រយៈសរ េក្មាប់នីត្ិវិ្ីននការស្វើការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា  ់  
បរសិ្ថា នសរញស ញ និងដំបូង 

 
មាក្តា # 

្កសួងបរសិ្ថា អាចគ្វើការកណំត ់្សបតាម្ តីិវិ្ីគ េះ ដតគៅគ្កាយគពល ការវាយតម្ម្ៃគេតុប េះ
ពាល់ែំបងូ ឬគពញគលញ ្តូវបា ោក់បងាហាញជាស្ធារណៈ ោ ាងគហាចណាស់ ស្មាបអ់ំ ុងគពល 
ដែល្តូវបា កណំត់គៅកនងុ្កម្បរិស្ថា គ េះ ។  

ស្មាប់កចិចស ាាការពារបរិស្ថា  អំ ុងគពលអបាបបរមាស្មាប់ការោក់បងាហាញជាស្ធារណៈ 
 ិងការែរល់ម្តិគោបល់គឺរយៈគពល ៣ សបាដាេ៍ ។  

ស្មាប់របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលែ់ំបូង អំ ងុគពលអបាបបរមា ស្មាបក់ារោក់បងាហាញ
ជាស្ធារណៈ  ិងការែរល់ម្តិគោបលគ់ឺរយៈគពល ៦ សបាដាេ៍ ។  

ស្មាប់របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់គពញគលញ អ ំុងគពលអបាបបរមា ស្មាបក់ារោក់
បងាហាញជាស្ធារណៈ  ិងការែរល់ម្តិគោបលគ់ឺរយៈគពល ៨ សបាដាេ ៍។  
 
មាក្តា # 

្កសួងបរសិ្ថា មា រយៈគពល ៣០ (ស្ម្សិប) ម្ថង ម្ ម្ថងគ្វើការ គែើម្ាបពីិ ិតាយ ែរល់គោបល់  ឯក
ភាព បែិគស្ ឬត្ម្ូវឱាយដកស្ម្ួល ឬដកត្ម្ូវ គលើកិចចស ាាការពារបរិស្ថា   ងិដែ ការោំពារបរិស្ថា ។ 
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រយៈគពលគ េះគិតចាប់ពកីាលបរិគចេទដែលខៃួ ទទួលបា ពាកាយសុំពិ តិាយគលើកចិចស ាាការពារបរិស្ថា  
ដែ ការោំពារបរសិ្ថា   ិងឯកស្រពាកព់័ ធ ។ 
 
មាក្តា # 

្កសួងបរសិ្ថា ្តូវព ិិតាយ  ិងែតល់គោបល់គលើរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរសិ្ថា ែំបងូ
កនុងរយៈគពល ៦០ (េុកសិប) ម្ថងម្ ម្ថងគ្វើការ គតិចាប់ពកីាលបរិគចេទដែលខៃួ ទទួលបា របាយការណ៍
គនាេះ ។ រយៈគពល ៦០ (េុកសិប) ម្ថងគ េះ ្តូវអសស់ុពលភាព គៅគពលដែល្កសងួបរសិ្ថា បា ែតល់
គោបល់របស់ខៃួ  គទេះបីជាជាគោបល់គនាេះជាគោបល់បែិគស្ គោបលឯ់កភាព ឬជាគោបល់បងាគាប់ឱ្
យមា ការដកដ្ប ឬដកលម្អ របាយការណ៍ដែលខៃួ ព ិិតាយកគ៏ោយ ។  

រយៈគពល ៦០ (េកុសិប) ម្ថង ម្ ម្ថងគ្វើការ ស្មាបព់ិ ិតាយ  ិងែតល់គោបល់ខាងគលើ ជា ិចចកាល 
្តូវចាប់គែរើម្រាបស់្រជាថម ីគៅគពលដែល្កសួងទទលួបា ពាកាយគសនើសុឱំាយពិ តិាយ ្ពម្ទងំរបាយការណ៍
វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា ែំបូង ដែលមាចាសគ់គ្មាងបា គ្វើការដកត្ម្ូវរួចជាស្ថាពរ ្សបតាម្គសចកតី
បងាគាប់ ឬគសចករីដណនាំ ដែល្កសួងបរសិ្ថា បា ែតលជ់ូ នា្ោម្ុ ៗ ។ 

មាចាស់គគ្មាង ្តូវទទួលខុស្តូវ ចំគពាេះពាយស កម្មនានា ដែលបងកគ ើងគោយកេំុសរបស់ខៃួ 
ដែលបណាដាលម្កពីការយឺតោ ាវ ឬការខកខា ម្ិ បា គ្វើការដកស្ម្លួឱាយ្តូវតាម្គសចកតីបងាគាប់ ឬ
គសចករីដណនាំខាងគលើ ។   
 
មាក្តា _ 

្កសួងបរសិ្ថា ្តូវព ិិតាយ  ិងែតល់គោបល់ គលើរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរសិ្ថា គពញ
គលញ កនងុរយៈគពល ៩០ (គៅសិប) ម្ថង ម្ ម្ថងគ្វើការ គិតចាប់ពីកាលបរិគចេទដែលខៃ ួទទួលបា របាយ
ការណ៍គនាេះ។ រយៈគពល៩០(គៅសិប)ម្ថងគ េះ ្តូវអស់សពុលភាព គៅគពលដែល្កសងួបរិស្ថា បា ែត
ល់គោបល់របស់ខៃ ួ គទេះបជីាជាគោបល់គនាេះជាគោបល់បែិគស្ គោបលឯ់កភាព ឬ         ជា
គោបល់បងាគាប់ឱាយមា ការដកដ្ប ឬដកលម្អ របាយការណ៍ដែលខៃួ ព ិិតាយក៏គោយ ។  

រយៈគពល ៩០ (គៅសិប) ម្ថង ម្ ម្ថងគ្វើការ ស្មាប់ព ិិតាយ  ិងែតល់គោបលខ់ាងគលើ ជា ិចចកាល
្តូវចាប់គែតើម្រាបស់្រជាថម ីគៅគពលដែល្កសួងទទលួបា ពាកាយគសនើសុឱំាយពិ តិាយ ្ពម្ទងំរបាយការណ៍
វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា  ដែលមាចាសគ់គ្មាងបា គ្វើការដកត្ម្ូវរួចជាស្ថាពរ ្សបតាម្គសចកតីបងាគាប់ 
ឬដណនាំដែល្កសួងបរសិ្ថា បា ែតលជ់ូ នា្ោម្ុ ៗ ។ 

មាចាស់គគ្មាង ្តូវទទួលខុស្តូវ ចំគពាេះពាយស កម្មនានាដែលបងកគ ើងគោយកេំុសរបស់ខៃួ 
ដែលបណាដាលម្កពីការយតឺោ ាវ ឬការខកខា ម្ិ បា គ្វើការដកស្ម្លួឱាយ្តូវតាម្គសចកតីបងាគាប ់ឬ
គសចករីដណនាំខាងគលើ ។ 
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ជំរូរទី # – ការសរៀបចំរបាយកាែ៍វាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

 

ជំរូរទី # – ការសរៀបចំណែនការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន 

មាក្តា # 
ដែ ការ្គប់្ គងបរិស្ថា ្តូវគរៀបចំគោយមាចាស់គគ្មាង ។  
 ដែ ការ្គប់្គងបរិស្ថា  ្តូវោកប់ញ្ចូលល័កខខណ័ឌត្ម្ូវម្ ការការពារ ការកាតប់ ថយ          ការ

អគងកតតាម្ោ   ិងការ្គប់្គង ដែលបា កណំត់គៅកនុងរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា
 ែំបូង  ងិគពញគលញ ។ 

ដែ ការ្គប់្គងបរិស្ថា  ្តូវគ្វើបចចុបាប នភាពជា្បចាំ គោយអ ុគលាម្តាម្ការវិវឌាឍ ៍          ជាក់
ដសតងម្ សតង់ោរបរិស្ថា  ឬការអ ុវតតជាក់ដសតងដែលទទលួស្គាល់ជាទូគ្កនុងវសិ័យ ីម្យួៗ ឬការដ្ប្បួល
ស្ថា ភាពគែាសងៗម្ គគ្មាង ។ 
 

មាក្តា #  
 រាល់គគ្មាងអភិវឌាឍ  ៍ ិងអនក្បតិបតតិការគគ្មាង ្តូវបគងកើត  ងិរកាា្បព័ ធ្គប់្ គងបរសិ្ថា   ម្ែេ

កនុងដែល្តូវធានាឲាយមា  ូវ ីតិវិ្ី  ងិវិ្ីស្ស្ដសតអគងកតតាម្ោ គោយខៃួ ឯង  ែូចមា ដចងកនុងដែ ការ
្គប់្គងបរសិ្ថា របស់ខៃួ  ។ 

 កនុងករណែីលប េះពាល់បរិស្ថា  មា ទំេំ្ជំាងែលប េះពាល់ដែល្តូវបា បា ា ់្បមាណគៅកនុង
របាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាលប់រិស្ថា  ឬដែ ការ្គប់្ គងបរិស្ថា  ្កសួងបរិស្ថា ត្ម្ូវឲាយចាត់
វិធា ការដកត្ម្ូវែលប េះពាលភ់ា្ាម្ៗ ឬដកត្ម្ូវដែ ការ្គប់្ គងបរិស្ថា  ។  

 កម្មវិ្ី្ គប់្ គងបរិស្ថា ដែលបា ដកត្ម្ូវរួច  ិងកម្មវិ្អីគងកតតាម្ោ   ្តូវទទួលបា ការឯក
ភាពពី្កសួងបរិស្ថា  ។ រយៈគពលកំណត ់គែើម្ាបគី្វើការដកត្ម្ូវ ឬដកលម្អជាថមីគ ើងវិញ  ្តូវមា ការ្ពម្
គ្ពៀងជាលាយលកខណអ៍កាសរគោយភាគពីាក់ព័ ធ ។  

 មាចាស់គគ្មាង ្តូវគរៀបចំរបាយការណអ៍គងកតតាម្ោ បរសិ្ថា  គរៀងរាល់០៣ដខម្តង គេើយបញ្ជូ 
ម្កអងគភាពវាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា  គែើម្ាបពីិ ិតាយ  ងិវាយតម្ម្ៃ ។    អងគភាពវាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់
បរិស្ថា  មា សិទិធចុេះ្តួតពិ តិាយែលក់ដ ៃង  ិងគែេៀង្ទាតល់ទធែល ម្ ការអគងកតតាម្ោ របស់មាចាស់
គគ្មាង ។ 
 
មាក្តា #_ 
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 អនកដែលទទលួរងែលប េះពាល់គោយស្រគគ្មាង  ិងអនកពាក់ព័ ធនានា ្តូវមា សទិិធរាយការណ៍
ពីបញ្ហា  ិងកតកីងវលប់រិស្ថា   ិងសងគម្ ជូ ែលម់ាចាសគ់គ្មាង  ងិោកប់ណតឹងគ្អាជាញា្ រមា សម្តថកចិច 
។គេើយបញ្ហាទំងគនាេះ្តូវគោេះ្ស្យគោយអ គុណៈកម្មការថ្នាក់គ្កាម្ជាត ិ ិងអាចប តម្កគណៈកម្ម
ការអ តរ្កសងួ ដែលបគងកើតគ ើងជាដែនកម្ួយម្ ដែ ការ្គប់្គងបរសិ្ថា  ។ 

 អាជាញា្រមា សម្តថកិចចពាក់ព ័ធ ្តូវគ្ៃើយតបចំគពាេះបណតងឹ ឬញតត ិគេើយគោេះ្ស្យបញ្ហា  បរិស្
ថ្   ងិសងគម្ ដែលពាក់ព័ ធ តាម្គពលគវលាកំណត់សម្្សប  ិងែតលព់័តម៌ា ែល់អនកពាក់ព័ ធតាម្
ស្ថា ភាពជាក់ដសតង ។ 

 ដបបបទ  ិង ីតិវិ្ីម្ ការគោេះ្ស្យបណតងឹ ឬញតតិគ េះ្តវូកំណត់គោយ្បកាសរបស់្កសួងប
រិស្ថា  ។  

ជំរូរទី # – ការដារ់របាយការែ៍វាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

ជំរូរទ ី# – ការរិចារណា និងការវាយត្នមៃរបាយការែ៍វាយត្នមៃសេត្ុប ះ
ា ប់រសិ្ថា ន 

មាក្តា ._  
កនុងអំ ងុគពលម្ ការពិ តិាយ  ិងែតល់គោបល ់្កសួងបរសិ្ថា ្តូវព ិិតាយ  ិងែតល់គោបល់របស់

ខៃួ  ចំគពាេះរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា ែំបងូ ឬគពញគលញ បនាទាប់ព៖ី 
-ស្តាប ់ិងពិចារណាគលើបទបងាហាញ  ងិការការពារជាែៃូវការរបស់មាចាសគ់គ្មាង  ិង   ្កុម្េ ុ ទី

្បឹកាា 
-ពិចារណាគលើម្តិគោបល ់របស់អនកដែលទទួលរងែលប េះពាល់គោយ្ទាល់ ឬ     គោយ

្បគោល ម្តិស្ធារណជ ពាក់ព័ ធ  ិងសងគម្សុីវិល  
-ពិចារណាម្តិគោបលរ់បស់្កសួង ឬស្ថាប័ ពាក់ព័ ធ  ិង 
-ពិចារណាម្តិរបស់គណៈកម្មការជំនាញ្តតូពិ តិាយដែលបា គសនើគ ើង ។ 
្កសួងបរសិ្ថា ទទួលខសុ្តូវ កនុងការគរៀបចំឱាយមា ែំគណើរការចូលរួម្ជាស្ធារណៈ ្បកបគោយ

សម្្ម្ ៌ គោយអគញ្ជើញតណំាង្កសួង ឬស្ថាប័ ពាកព់ ័ធ អាជាញា្ រដែ ែ ីសងគម្សុីវលិ  ងិ    អនកដែល
ទទួលរងការប េះពាល ់ឲាយចូលរមួ្ែតល់ម្តគិោបល់ចំគពាេះគគ្មាងដែលបា គសនើគ ើងគនាេះ ។ 

ជំរូរទី # – ការណរ មអរបាយការែ៍វាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 
 
មាក្តា # 
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ការែតល់គោបល់ឯកភាព ឬបែិគស្ ឬបងាគាប់ឱាយមា ការដកដ្ប ឬដកត្ម្ូវគែាសងៗគ្គលើរបាយ
ការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា ែបំូង ឬគពញគលញ ្តូវគ្វើគ ើងគោយពិចារណាគលើ គណុសម្ាបតត ិ
 ិងគណុវិបតតខិាងដែនកបរិស្ថា  គសែឋកិចច សងគម្  ិងវបាប្ម្៌ តាម្    រយៈការព ិិតាយជាអាទិ៍៖ វសិ្លភាព
ម្ គគ្មាង ទីតាំងភូម្ិស្ស្ដសត សកាតា ុពលម្ គេតុប េះពាល ់លកខណៈពិគសសែម្ទគទៀតរបស់គគ្មាង
 ីម្ួយៗ   ងិ្បសទិធភាពម្ ការអ ុវតតវិធា ការ្គប់្គង  ិង/ឬការពារគណុភាពបរិស្ថា   ងិកាត់ប ថយ
គេតបុ េះពាល់ចំគពាេះសងគម្ អ ុគលាម្តាម្ក្ម្ិតវិវឌាឍ ៍ ម្ បគចចកវិជាជា  ិងវិទាាស្ស្ដសត ។  

កនុងករណី្កសួងបរិស្ថា  ែតល់គោបលឯ់កភាព គលើរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាល់បរិស្ថា
 ែំបូង ឬគពញគលញ ្កសួងបរិស្ថា ្តូវគចញលិខតិ ិងវញិ្ញាប ប្តឯកភាពគលើរបាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃ
គេតបុ េះពាល់បរសិ្ថា ម្ គគ្មាងគនាេះគោយភាជាប់ជាម្ួយកចិចស ាាការពារបរិស្ថា ។  

កនុងករណី ្កសួងបរិស្ថា បែគិស្គលើរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រិស្ថា ែំបូង ឬគពញ
គលញ ្កសួងបរិស្ថា ្តូវបញ្ជាក់ពីគេតែុលម្ គសចកតសីគ្ម្ចរបសខ់ៃួ  ។ 

កនុងករណី្កសួងបរិស្ថា  ែតល់គោបលប់ងាគាបឱ់ាយគ្វើការដកដ្ប ឬដកត្ម្ូវគលើរបាយការណ៍វាយ
តម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា ែំបងូ ឬគពញគលញ គនាេះ្កសួងបរិស្ថា ្តូវភាជាប់គេតុែល  ងិចងអុលបងាហាញ
គោយចាាស់ៗ  ូវចណំុច្តូវដកដ្ប ឬដកត្ម្ូវ ។ 
 
មាក្តា # 

ម្ុ សគ្ម្ចែតល ់ូវលិខតិ  ិងវិញ្ញាប ប្តឯកភាព គលើរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាល់បរិស្ថា
 គលើគគ្មាងអភិវឌាឍ ៍ ដែលមា ទីតាំងសថិតគៅតំប  ់ដែលមា ជ ជាតិគែើម្ភាគតិចរស់គៅ ្កសួងបរិស្ថា
  សមាជិកម្ គណៈកម្មការជនំាញ្តួតព ិិតាយ ឬអនកពាក់ព ័ធកនុងការចលូរួម្កនុងែំគណើការគ្វើការសគ្ម្ច
ចិតត ្តូវគ្វើការយកចិតតទកុោក់  ងិពិចារណាខពសច់ំគពាេះគគ្មាងគនាេះគែើម្ាបីបគញ្ចៀសែលប េះពាល់អវិជជមា  
ជាអាទិ៍ វបាប្ម្ ៌ទំគ ៀម្ទំលាប់ ្បម្ពណ ី ការ្បកបរបរចញិ្ចឹម្ជីវិត ្ទពាយសម្ាបតត ិែលស់េគម្ ៍ជ ជាតិ
គែើម្ភាគតចិ ។ 

 
ជំរូរទី # – ការឯរភារ ឬបដិសេ្របាយការែ៍វាយត្នមៃសេត្ុប ះា  ់    

បរសិ្ថា ន 
 
មាក្តា #  

្កសួងបរសិ្ថា  ្តូវគែញើគសចកតសីគ្ម្ចបែិគស្ ឬគសចកតបីងាគាប់ឱាយមា ការដកដ្ប ឬដកត្ម្ូវ ជា
លាយលកខណអ៍កាសររបស់ខៃួ  រួម្ទំងគេតែុល ឬលក័ខខណ័ឌ  ិង/ឬ ចំណចុនានាដែល្តូវដកដ្ប ឬដកត្ម្ូវ 
ជូ គ្មាចាស់គគ្មាង  ិង្កុម្េ ុ ទី្បឹកាាស្មាប់គរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា  ។  
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្កសួងបរសិ្ថា ្តូវគែញើលិខតិ  ិងវិញ្ញាប ប្តឯកភាពគលើរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់ប
រិស្ថា  រួម្ទំងកចិចស ាាការពារបរិស្ថា  ជូ ែល់មាចាស់គគ្មាង  ងិ្កសងួ ឬស្ថាប ័មា សម្តថកិចច ពាក់
ព័ ធជាអាទិ៍៖ ្កសួង ឬស្ថាប ័អ ុម្ត័គគ្មាង ្កុម្្បឹកាាអភិវឌាឍ ៍កម្ពុជា  ម្ េីររបរិស្ថា រាជធា  ីគខតត  ិង
្កុម្្បឹកាា ុ-ំសងាកាត់ពាកព់័ ធ។ 
 
ជំរូរទ ី# – ការែដ  ់ែិិត្ឯរភារស ើរបាយការែ៍វាយត្នមៃសេត្ុប ះា  ់

បរសិ្ថា ន 
 

ជំរូរទី # – ការហាមឃាត្់េរមមភារគសក្មាងណដ ោម ន ែិិត្ឯរភារស ើ
របាយការែ៍វាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

 
មាក្តា # 

មាចាស់គគ្មាងម្ិ ្តូវចាប់គែរើម្សកម្មភាពស្ងសង ់ឬ្បតិបតរិការគគ្មាង ម្ុ គពលទទួលបា 
លិខិត  ិងវិញ្ញាប ប្តឯកភាពគលើរបាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរសិ្ថា គ ើយ ។ កនុងករណីដែល
គគ្មាងអភិវឌាឍ ោ៍មា លិខតិ  ិងវិញ្ញាប ប្ត ឯកភាពគលើរបាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាលប់រិស្ថា  
្កសួងបរសិ្ថា មា សិទធសិគ្ម្ច្អាកសកម្មភាពស្ងសង ់ឬ្បតិបតរិការគគ្មាងទំង្សងុ ។  

រាល់កិចច្ពម្គ្ពៀងសម្ាបទ  ដែលែតល់ជូ គោយរាជរោឋាភិបាលកម្ពុជាទំងថ្នាក់ជាត ិ ងិថ្នាក់រាជ
ធា  ីគខតត ្តូវមា លខិិត  ិងវិញ្ញាប ប្តឯកភាពគលើរបាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាល់បរិស្ថា ជាែៃូវ
ការគោយភាជាប់ជាម្ួយកចិចស ាាការពារបរិស្ថា  ។  
 
មាក្តា # 

លិខិត  ិងវិញ្ញាប ប្តឯកភាពគលើរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរសិ្ថា  មា             សុ
ពលភាព ស្មាប់រយៈគពលវែតម្ គគ្មាង ។ កនងុករណី្កសួងបរិស្ថា ពិ តិាយគ ើញថ្មា ការ្្ាសប់តូរ
ដែ ការគម្ ឬ/ ិង របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរសិ្ថា ែំបងូ ឬគពញគលញ   ដលងមា លកខណៈ
សម្្សប ឬម្ិ មា ្បសទិធភិាពកនុងការអ ុវតតវិធា ការកាត់ប ថយែលប េះពាល់ ្កសួងបរិស្ថា មា សិទធិ
ត្ម្ូវឱាយមាចាសគ់គ្មាង គរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា គ ើងវិញ   ឬ/ ងិ គ្វើបចចបាប នភា
ព របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្ថា  គែើម្ាបីទទលួបា ជាថមី ូវលខិិត  ិងវិញ្ញាប ប្តឯកភាព
គលើ របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរសិ្ថា  តាម្លកខខណឌកណំត់គោយ្កសងួបរិស្ថា  ។ 
 

ជំរូរទី # – គសក្មាងណដ មានក្ស្ថប ់
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មាក្តា ៣១ #  
្កសួងបរសិ្ថា ្តូវពិគ្ោេះគោបល់ជាម្ួយ្កសងួ ឬស្ថាប័ ពាកព់័ ធ ្តូវគរៀបចំគោលការណដ៍ណ

នំាដែអកគលើការចាត់ថ្នាកគ់គ្មាងស្មាប់្ បគភទគគ្មាង ដែលម្ិ បា អ ុវតតការវាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់
រិស្ថា  គែើម្ាបតី្ម្ូវឲាយមាចាស់គគ្មាងទំងគនាេះ គរៀបចរំបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាលប់រសិ្ថា ែំបងូ ឬ
គពញគលញ ចំគពាេះគគ្មាងដែលមា ្ស្ប់  ិងកពំុងែំគណើរការ។ 

 គោលការណដ៍ណនំា្តូវគបាេះពុម្ពែាសពវែាាយកនុងរយៈគពល ៣ (បី) ដខ គិតចាបព់ីគពល្កសួងប
រិស្ថា សគ្ម្ចគលើគោលការណ៍ដណនាំទងំគ េះ ។  

មាចាស់គគ្មាង្តូវសេការជាម្ួយ្កុម្េ  ុទី្បកឹាា គរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់ប
រិស្ថា ែំបងូ ឬរបាយការណវ៍ាយតម្ម្ៃគេតបុ េះពាលប់រិស្ថា គពញគលញ ឲាយបា ចប់ គេើយ្តូវោក ់ឯកស្រ
ទំងគ េះ គ្្កសួងបរិស្ថា គែើម្ាបពីិ ិតាយ ែតល់គោបល់ កនុងរយៈគពលកណំត់គោយ្កសងួបរិស្ថា  ។   

្កសួងបរសិ្ថា ្តូវព ិិតាយ ែតល់គោបល ់ ងិសគ្ម្ចគលើរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃគេតុប េះពាល់បរិស្
ថ្ ែំបងូ ឬគពញគលញ គោយគោងគ្តាម្បទបាបញ្ញតតិម្ ្កម្គ េះ ។  
 

ជំរូរទី # – បញ្ហា ណដ ក្ត្ូវស្វើការរិចារណា 
 

មា្តា # ការការពារ ូវសិទធិរបស់ជ ដែលងាយរងគ្ោេះ គោយរួម្បញ្ចលូទំងស្ដសត ីកមុារ ជ ពិការ 
្កុម្ជ ជាតិភាគតិច  ិង ជ ជាតិគែើម្ គែើម្ាបីរកាារឲាយ្សបតាម្គោលការណ៍ម្  F PI C   ិងតាម្រយៈ
ែំគណើរការវាយតំម្លគេតបុ េះពាល់បរិស្ថា  គោយរួម្បញ្ចលូទំងការចូលរួម្កនុងែំគណើរការវាយតំម្លគេតុ
ប េះពាល់បរិស្ថា   ងិវិធា ការអ ុវតតដែលជាលទធែលម្ ការយល់្សបគ្គលើការវាយតំម្លគេតុប េះពាល់
បរិស្ថា ។ 
 
 

ជំរូរ# ការវាយត្ំន សេត្ុប ះា េ់ងគម 
(នឹងណចង មអតិ្) 

ជំរូរទី # – ការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា េ់ែុភារ 
 
មាក្តា # 

ការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង នងិនពញនលញ ក្តូវរាប់បញ្ចូ លនូវការវាយតនមលនហតុប៉ាេះ
ពាល់សុខភាព ថដលមានជាអាទិ៍៖ 

-ទិននន័យមូលោឋ ន សតីពីសុខភាព(រមួបញ្ចូ លទងំ អាហាររូបតាមភ)នៅរនុងតំបន់រនក្មាង និង
របស់ក្បជាជនថដលរងែលប៉ាេះពាល់  
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-ការពិពណ៌នា អំពីែលប៉ាេះពាល់ននរនក្មាងថដលអាចមាន(ឧទហរណ៌ ការតាងំលំនៅ
ស្ថរជាែមី អសនតសុិខ អាហារនិងទឹរ អាហាររូបតាមភ បនាុរការងារបថនាម ជមងកឺាមនរារ) នោយស្ថរ
ការស្ថងសង់     លំហូរក្បជាជន និងការផ្ទល ស់បតូរចំនពាេះបរសិ្ថា ន  

-វធិានការកាត់បនាយែលប៉ាេះពាល់ នដីមបកីាត់បនាយ ឬលុបបំាត់ែលប៉ាេះពាល់អវជិជមាន
ននរនក្មាង និងវធិានការថដលក្តូវោរ់ឲ្យអនុវតតនោយមាច ស់រនក្មាង នដីមបរីរាសុខភាពសហរមន៍
មូលោឋ នឲ្យានលែនិងរត់វធិានការណ៍នដីមបនីធវឲី្យក្បនសីរនឡងីរនុងររណីរាំច់ និង  

-បញ្ញា នានាទរ់ទងនឹងការអនងកតតាមោនសុខភាព នងិការក្រប់ក្រងែលប៉ាេះពាល់ថដល
នៅសល់រនុងរយៈនពលខលី និងថវង សក្មាប់រនក្មាង ។ 

 
មាក្តា # 

រនុងការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់សុខភាព មាច ស់រនក្មាងក្តូវ៖  
-នលីរថែនការក្រប់ក្រងសុវតាភិាព នងិសុខភាព ជាថែនរមយួននការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់

សុខភាព សក្មាប់បរសិ្ថា នការងារ នោយវភិារពហីានភ័ិយថដលពារ់ព័នធ នងិក្បនភទននរតាត នក្ោេះ
ថាន រ់រនុងទីតាងំរនក្មាង ជាអាទិ៍ រតាត នក្ោេះថាន រ់ថែនររូបស្ថស្តសត-រីមីស្ថស្តសត  ជីវស្ថស្តសត នងិវទិយុសរមម  
។ 

-រណំត់ និងវាយតនមលពីនក្ោេះហានិភ័យ និងសកាត នុពលននែលប៉ាេះពាល់(ឧទហរណ៌ ការ
តាងំលំនៅស្ថរជាែម ីអសនតិសុខ អាហារនិងទរឹ អាហាររូបតាមភ បនាុរការងារបថនាម ជមងកឺាមនរារ) 
នៅនលសុីវតាិភាព និងសុខភាព របស់សហរមន៍រនុងដំណារ់កាលរចនារនក្មាង ស្ថងសង់រនក្មាង
ក្បតិបតិតរនក្មាង និងបញ្ច ប់រនក្មាង ក្ពមទងំនលីរវធិានការការពារ និងថែនការក្រប់ក្រងែលប៉ាេះ
ពាល់នៅរនុងដំណារ់កាលទងំននេះ ។  

ជំរូរ# ការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ននៃងណដន 
រនក្មាងថដលសំខាន់រនុងការនធវីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នឆលងថដន 
មាក្តា# និតិវធិីរនុងការនធវីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នឆលងថដននោយរមួបញ្ចូ លនូវសមតារិចចស្ថា ប័នរោឋ
ភិាល 

ជំរូរ# ការវាយត្នមៃការប ះា ក់្ត្ួត្ោន  
មាក្តា#  
ការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្តូវវភិារ និងវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់ក្តួតោន បនងកីតនឡងីនោយរនក្មាង
ថដលមានក្ស្ថប់ និងរនិងនពលអនារតរនុងបញ្ញា នែសងៗថដលនៅជុំវញិរនក្មាង ថដលអាចបនងកីតនូវនហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគមរួរឲ្យរត់សមាគ ល់ 
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រនុងរាយការណ៍ការវាយតនមលការប៉ាេះពាល់ក្តួតោន  មាច ស់រនក្មាងក្តូវវាយតនមលសមតាភាពធនធានរូបស្ថស្តសត ជីវ
ស្ថស្តសត និងនសដឋរិចចសងគមនដីមបសីក្មបសក្មួលឥទធិពលនែសងថែមនទៀតនោយថែែរនលីនពលនវលានិងា៉ា រា៉ា
ថម៉ាក្តលំហរ និងសរមមភាពរនក្មាងនៅជុំវញិទីតាងំរនក្មាង។ 
 
មាច ស់រនក្មាងក្តូវពិររណានៅនលីវធិានការណ៍កាត់បនាយថដលជាជនក្មីសនែសងៗនដីមបកីាត់បនាយ ឬនរច
នចញពនីហតុប៉ាេះពាល់ក្តួតោន ថដលរួរឲ្យរត់សំោល់។ 
 

ជំរូរទី # – ការក្គប់ក្គង និងការអសងេត្តាមដានបរសិ្ថា ន 
 
មាក្តា # 
 អងគភាពវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងមនាីររបរសិ្ថា នរាជធានី នខតត ជាអាជាា ធរក្តួតពិនិតយនលី
ថែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងអនងកតតាមោនសរមមភាពអនុវតតថែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់មាច ស់
រនក្មាង នោយសហការជាមយួក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាជាា ធរថដនដ ីនិងអនរពារ់ព័នធ ។ 
 

ជំរូរទី # – ការែដ រ់័ត្៌មាន 
 

ជំរូរទី # –  រខែែឌ ត្ក្មូវននននរបាយការែ៍ 
 
មាក្តា # 

រនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍នមីួយៗក្តូវនរៀបចំរាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថា នននរនក្មាង ដូចតនៅ៖  
-រាយការណ៍នរៀងរាល់ ០៣ (បី) ថខ ថដលរាយកាណ៍ពីលទធែលទងំអស់ននការអនងកត

តាមោន   និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ថដលក្តូវបញ្ជូ ននៅអងគភាពវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  
-រនុងរយៈនពល ០៣ (បី) ថខ បនាា ប់ពបីញ្ច ប់ឆ្ន ហំរិញ្ញវតាុនមីយួៗ មាច ស់រនក្មាងក្តូវនរៀបចំ 

និងបញ្ជូ នរាយការណ៍ក្បរឆំ្ន  ំថដលោរ់បញ្ចូ លមតិនយបល់របស់សវនររសតីពបីរសិ្ថា ន 
-ែតល់សំនៅរាយការណ៍បរសិ្ថា នក្បរឆំ្ន  ំ ននរនក្មាងដល់ស្ថធារណជន តាមការ    

នសនីសុនំោយឥតរតិនែល  
-ែតល់សំនៅនអឡចិក្តនូិរ ថដលក្តូវបនងាា េះនលីនរហទំព័រជាស្ថធារណៈ របស់ក្រសួង   

 បរសិ្ថា ន និងនោយមាច ស់រនក្មាង នៅនលីនរហទំព័រស្ថធារណៈមួយ ។  
 
មាក្តា # 
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 រនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ថដលមានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពនលីរាយការណ៍វាយតនមលនហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្តូវបញ្ជូ នរាយការណ៍ក្បរកំ្តីមាស និងក្បរឆំមាស នៅអងគភាពវាយតនមលនហតុប៉ាេះ
ពាល់  បរសិ្ថា នទរ់ទងនឹងការអនងកតតាមោន នងិការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់ខលួន ។  
 មាច ស់រនក្មាងមានកាតពវរចិចក្តូវរាយការណ៍ភាល មៗ អំពបីញ្ញា បរសិ្ថា នសំខាន់ដល់អាជាា ធរថដលពារ់
ព័នធ នងិអាជាា ធរមានសមតារចិច និងដល់ស្ថធារណជន នដមីបនីជៀសវាងែលប៉ាេះពាល់អវជិជមានមរនលបីរសិ្ថា
ន ឬសងគម ។ 
 មាច ស់រនក្មាង ក្តូវែតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នននរនក្មាង ដល់ក្រសួងបរសិ្ថា ន 
តាមការនសនសុីំរបស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន  ។ 
 

ជំរូរទី # – នងៃសេវា និងបនទុរសែសងៗ 
 
មាក្តា # 

មាច ស់រនក្មាង ក្តូវទទួលរា៉ា ប់រងបង់រាល់ការចំណាយទងំអស់ រនុងការនរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមល
នហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដបូំង ឬរាយការណ៍វាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននពញនលញ  នសវាសក្មាប់រត់
ថាន រ់រនក្មាង នសវាសក្មាប់រណំត់នលីវសិ្ថលភាពននការសរិា និងរនុងការចណំាយនលរីិចចដំនណីរការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ នសវាសក្មាប់ការពិនិតយ និងែតល់នយបល់នលីរាយការណ៍របស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន នសវាពនិិ
តយរាយការណ៍អនងកតតាមោនបរ-ិស្ថា ន រមួទងំរណៈរមមការជំនាញក្តតួពិនតិយ ។  
 
មាក្តា # 
 មាច ស់រនក្មាងក្តូវទទលួរា៉ា ប់រង រនុងការបង់នែលចំណាយនលកីារនរៀបចំ និងការអនុវតតថែនការក្រប់
ក្រងបរសិ្ថា ន និងថែនការអនងកតតាមោនបរសិ្ថា ន នងិនែលចំណាយនលីការអនុវតត និងការអនងកតតាមោន
វធិានការកាត់បនាយែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងសងគម ដូចមានថចងរនុងថែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងថែនការ
អភិវឌ្ឍន៏សងគម ។  
 មាច ស់រនក្មាង ក្តូវមានែវកិាតមកល់ ឬែវកិាធានារា៉ា ប់រង សក្មាប់ក្រប់ក្រងនក្ោេះហានិភ័យនានា 
ថែនរបរសិ្ថា ន និងសងគម ថដលក្តូវរំណត់នោយក្រសួងបរសិ្ថា ន ។  
 
មាក្តា # 

ែវកិាលមែតិអំពីការា៉ា ន់ស្ថម នននការចំណាយ នលីវធិានការកាត់បនាយែលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដល
ក្តូវោរ់បញ្ចូ លនៅរនុងថែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន        ក្តូវទទួលរា៉ា ប់រងនោយមាច ស់រនក្មាង ។ 

នែលចំណាយនលីការែសពវែាយឯរស្ថរជាស្ថធារណៈ រាប់ទងំនរហទំព័រ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា 
៤០ ននចាប់ននេះ ក្តូវទទួលរា៉ា ប់រងនោយមាច ស់រនក្មាង ។ 
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នែលចំណាយទងំអស់រនុងការថរតក្មូវ ឬថរលមែវធិានការកាត់បនាយែលប៉ាេះពាល់ និងរមមវធិីអនងកត
តាមោនរនក្មាង ដូចមានថចងរនុងមាក្តា ៤៣ ននចាប់ននេះ ក្តូវទទួលរា៉ា ប់រងនោយមាច ស់រនក្មាង ។ 

នែលចំណាយទងំអស់ រនុងការនោេះក្ស្ថយវវិាទពារ់ព័នធនឹង ការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ទងំ
តាមក្បព័នធតុលាការ និងនក្ៅក្បព័នធតុលាការ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា ៦៥  ននចាប់ននេះ ជាបនាុររបស់មាច ស់
រនក្មាង ។  
 នែលនសវា និងបនាុរនែសងៗ ក្តូវរំណត់នោយក្បកាសអនារក្រសួងរវាងក្រសួងបរសិ្ថា ន និង
ក្រសួងនសដឋរិចច និងហរិញ្ញវតាុ ។ 
 
មាក្តា # 
 នៅនពលមាច ស់រនក្មាងោរ់ពារយសុំពិនតិយ រាយការណ៍វាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬ
នពញនលញ ក្រសួងបរសិ្ថា នមានភាររិចចក្បមូលនែល និងបនាុរនសវា ដូចមានថចងនៅរនុងក្បកាសអនតរក្រសងួ
រវាងក្រសួងបរសិ្ថា ន និងក្រសងួនសដឋរចិច នងិហរិញ្ញវតាុ សតីពកីារបង់នែលនសវាការងារសក្មាប់ការពិនិតយរាយ
ការណ៍វាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
 
មាក្តា # 

មាច ស់រនក្មាងក្តូវបង់នសវាពិនតិយនលី រាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថា ននៅឱ្យក្រសងួបរសិ្ថា ន 
នដីមបែីតល់លទធភាពដល់ក្រសងួបរសិ្ថា នរនុងការអនុវតតតនួាទរីបស់ខលួន រនុងការក្តតួពិនតិយរាយការណ៍តាម
ោនក្តួតពនិិតយ រ៏ដូចជានឆលយីតបចំនពាេះ សំនណីឱ្យមានការនសុីបអនងកតនលីបណាឹ ងបរសិ្ថា ន នងិរនុងការអនុ
វតតការតាមោនក្តួតពនិិតយ នលីការអនុនលាមតាមចាប់ជាក្បរ ំ ទងំនៅរនុងអំឡុងនពលននដណំារ់ស្ថង
សង់ នងិដណំារ់កាលក្បតិបតតិការរនក្មាង។  

មាត្ិកាទ៧ី  –  េវនរមមបរសិ្ថា ន នងិការស្វើរបាយការែ៍
ក្គបក់្គងបរសិ្ថា ន 

 ជារនាីថដលនឹងរូសបងាា ញអពីំនោលការណ៍ និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់សវនរមមបរសិ្ថា ន និង
លរខខណឌ តក្មូវននរាយការណ៍  ក្សបតាមបញ្ញតតិថដលពារ់ព័នធនៅរនុ ងក្រមបរសិ្ថា ន។  សវនរិចច
ថែនរបរសិ្ថា ន រឺជាយនតការសខំាន់មួយនដីមបីធានាថា មាច ស់អាជាា ប័ណណ និងអស់អនរថដលអនុវតត
រនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍អនុនលាមក្សបតាមល័រខខ័ណឌ ននការអនុញ្ញញ ត។ ការននេះរមួមាន ការវាយតនមលនហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននពញនលញ ការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដបូំង  និងរិចចសនាការពារបរ-ិ
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ស្ថា ន  រ៏ដូចជាល័រខខ័ណឌ មួយចំនួនដូចានភាជ ប់នៅនឹងអាជាា ប័ណណ  ឬលិខិតអនុញ្ញញ តនែសងៗ  ឬ
អាជាា ប័ណណ ឬសមបទនដីនសដឋរិចច។ 

 ជារនាីថដលនឹងបនងកីតានជាក្បព័នធសមរមយមយួរបស់ក្ររមហ ុន សក្មាប់ការរាយការណ៍នោយខលួ ន
ឯងអំពីការបំពុល  និងការចុេះបញ្ជ ីរណំត់ពណ៌ (មូលវរិរណ៍) សតីពីការអនុនលាមថែនរបរសិ្ថា ន។ 
ក្ររមហ ុនទងំឡាយនឹងក្តូវានោរ់រណំត់សមាគ ល់នោយ ពណ៌នបតង និងនខៀវ (នោរពចាប់ាន
លែក្បនសីរ) ពណ៌នមម  (នោរពចាប់ានលែ)  នហីយ ពណ៌នលឿង  និងពណ៌ក្រហម (នោរពចាប់
មិនានលែ) ។ 

 រនាីននេះមិនមានបណំងបនងកីនបនាុ រថែនរចាប់ដល់អនរទទលួានអាជាា ប័ណណ ឬការឯរភាពននាេះនទ  
ប៉ាុថនតរឺមានបណំងធានាឱ្យានថា កាតពវរិចចថែនរសងគម និងបរសិ្ថា ន ក្តូវានអនុវតតក្សបតាម
លរខខណឌ ននការឯរភាព។ 

 

ជំរូរទី # ការបសងេើត្នូវការរាយការែ៍សដាយែៃួនឯងេក្មាបក់ារអនុសោម
ណែនរបរសិ្ថា ន 

 
ជំរូរទី # កាត្រវរិចចរនងុការរាយការែ៍អំរីការបំានស ើក្រមបរសិ្ថា ន 

 
ជំរូរទី # ការបសងេើត្នូវក្បរ័នធននការអនុសោមណែនរបរសិ្ថា ន 

 
ជំរូរទី # បញ្ា នីន ែិិត្អនុញ្ហញ ត្ អាជាា ប័ែណ   ការឯរភារ និងរបាយការែ៍

អ្ិការរិចច 
 
 
 

ជំរូរទី # បញ្ា រីមួណដ ក្ត្ូវដារ់បងាា ញជាស្ថធារែៈ និងរណនៃងណដ ងាយ
ក្េួ ណេវងររ 

 
ជំរូរទី # េវនរមមបរសិ្ថា ន 

 
ជំរូរទី # ការណត្ងតាងំ និង រខែៈេមបត្តនិនេវនររបរសិ្ថា ន 
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ជំរូរទី # គសក្មាង និងេរមមភារណដ ត្ក្មូវឱ្យមានេវនរមមបរសិ្ថា ន 

ជំរូរទី # គសក្មាង និងេរមមភារណដ ត្ក្មូវឱ្យមានការសចញវិញ្ហញ បនប័ក្ត្
បរសិ្ថា នតាមេដង់ដារអនតរជាត្ិ 

ជំរូរទី # របាយការែ៍អសងេត្តាមដាន ណដ ត្ក្មូវឱ្យមានេក្មាប់គសក្មាង
និងេរមមភារជារ់ោរ់ 

 
 

ជំរូរទី # របាយការែ៍អសងេត្តាមដាន ណដ ត្ក្មូវឱ្យមានសៅសក្កាមការឯរ
ភារស ើរបាយការែ៍វាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

 
ជំរូរទី # របាយការែ៍អសងេត្តាមដានណដ ក្ត្ូវដារ់បងាា ញជាស្ថធារែៈ 

ជំរូរទី# ការបែតុ ះបណាត  នូវេទិធិនិង ទំនួ ែុេក្ត្ូវ 
 

 
គនាីទី៣: ការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន និងយនតការក្បរបសដាយ

ចីរភារ 
 

មាត្ិកាទ១ី  –  ការកាត្់បនាយហានភិយ័សក្ោះមេនតរាយ និងការ
ក្គបក់្គងសក្ោះមេនតរាយ 

 រនាីននេះនឹងថចងអំពីលរខខណឌ តក្មូវនែសងៗរនុ ងការកាត់បនាយហានិភ័យនក្ោេះមហនតរាយ នោយការ
នរៀបចំថែនការថដលក្តឹតមក្តូវ និងការោរ់បញ្ចូ លនូវយុទធស្ថស្តសតននការកាត់បនាយហានិភ័យចូលនៅ
រនុ ងការសនក្មចចិតតទរ់ទងនឹងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។   

 

ជំរូរទី # ការសរៀបចំណែនការក្គប់ក្គងសក្ោះមេនតរាយ 
 

ជំរូរទី # ការដារ់បញ្ចូ ណែនការកាត្់បនាយសក្ោះមេនតរាយ 
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ជំរូរទី # ការអភិវឌ្ឍណដ ក្ត្វូរិចារណាអំរីណែនការក្គប់ក្គងសក្ោះមេនត-

រាយ 
 

ជំរូរទី # ការសរៀបចំណែនការេក្មាប់ឧបបត្តសិេត្ុននការបំរុ ចមបងៗ 
 

ជំរូរទី # ការសនៃើយត្បចំសាះការែូចខាត្បរសិ្ថា ន 
 

ជំរូរទី # ការក្គប់ក្គងសក្ោះមេនតរាយេក្មាប់ត្ំបន់ការារ និងត្ំបន់
សបត្ិរភែឌ  

 
ជំរូរទី # ការក្គប់ក្គងសក្ោះមេនតរាយសៅរណនៃងទុរដារ់េែំ  ់

 
ជំរូរទី # ការក្គប់ក្គងសក្ោះមេនតរាយសៅរណនៃងែ តិ្ និងេដរុទុរ

ថ្នមរ  
 

ជំរូរទី # ការក្គប់ក្គងសក្ោះមេនតរាយសៅរណនៃងទុរដារ់ស្ថរធាត្ុគីមី 
 

ជំរូរទី # កាត្រវរិចចរនងុការរាយការែ៍អំរីសក្ោះមេនតរាយណដ អាចសរើត្
សឡើង 

មាត្ិកាទ២ី –  ការេក្មបតាម នងិការកាត្់បនាយការណក្បក្បួ 
អាកាេធាត្ ុ

 រនាីននេះនឹងក្តូវរូសបងាា ញពីរនបៀបបស្តញ្ញជ បការវាយតនមលអពីំការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ នៅរនុ ងការ
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិនៅរនុ ងក្បនទសរមពុជា។ នោយការនក្បីក្ាស់យុទធស្ថស្តសតថដលមានក្ស្ថប់
នដីមបីបនាំុ និងកាត់បនាយែលប៉ាេះពាល់ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុនៅរនុ ងក្បនទសរមពុជា រនាីននេះ
នឹងថចងលមែិតអំពីបញ្ញា រនបៀបថដលបញ្ញា ទងំននាេះរួរក្តូវាននលីរយរមរពិររណា នៅរនុ ងអំឡុង
នពលននដនំណីរការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងដនំណីរការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ។ 
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 ជារនាីថដលនឹងោរ់បញ្ចូ លនូវយនតការននការថក្បក្បលួអាកាសធាតុអនតរជាតិ មានដូចជា   
REDD + និងយនតការរដន៏ទៗនទៀតសាីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ចូលនៅរនុ ងចាប់ននក្បនទស    
រមពុជា។ 

 មាតិកាននេះនឹងរូសបញ្ញជ រ់នូវវធីិរនុ ងការកាត់បនាយបំភាយឧសមន័រញ្ច រ់នោយក្បនទសរមពុជា និងកា
រល់ររមពស់ការអភិវឌ្ឍន៏ 

 មាតិកាននេះនឹងតភាជ ប់រនាីរនាី៣មាតិកា៨ ថាមពលក្បរបនោយចីរភាព និងរនាី៤មាតិកាទី១ ការ
នលីរទឹរចិតត នែលនិងបនាុ រនែសងៗថែនរបរសិ្ថា ន 

 វានឹងថចងអពីំបញ្ញា សំខាន់ៗមយួចំនួន ទរ់ទងនៅនឹងរនាីនែសងនទៀត រមួមាន ការរស្ថងភាពធន់
សុ្ថនឹំងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ តាមរយៈការនរៀបចំថែនការ និងសាងោ់រសណំង ់(នយងនៅកាន់ 
រនាីទី៣មាតិកាទី១១ ការនរៀបចំថែនការនក្បីក្ាស់ដីទីក្ររង និងរនាីទី៣មាតិកាទី១១ ទីក្ររង
ក្បរបនោយចីរភាព)  ។  

 

ជរំរូ# កាត្រវរចិចរនងុការសដាះក្ស្ថយការណក្បក្ប ួអាកាេធាត្ ុ
ជំរូរទ ី# ការកាត្ប់នាយការណក្បក្ប ួអាកាេធាត្រុមួោន សៅរនងុរា ់្ នធាន

្មមជាត្និងិការេសក្មចចតិ្តណែនរបរសិ្ថា ន 
ជំរូរទី # ការេក្មបសៅនងឹការណក្បក្ប ួអាកាេធាត្រុមួោន សៅរនងុរា ់

្នធាន្មមជាត្និងិការេសក្មចចតិ្តណែនរបរសិ្ថា ន 

មាត្ិការទ៣ី ការសក្បើក្បាេន់ិងែ តិ្រមមក្បរបសដាយចរីភារ 

មាតិការននេះនឹងន ើកន ើងពីបញ្ហា ននការនត្របើត្រាស់ធនធាន ការផ ិតដែ មានការ
ចូ រមួ ការនត្របើត្រាស់  កខខណ្ឌ តត្រមវូននផ ិតផ   ទ្ធកមមសាធារណ្ៈ ។ ។ 

មាត្ិកាទី៤ – និរនតរភារ ទីក្រុង 

 រនាីននេះនឹងតក្មូវថា ថែនការ និងការក្រប់ក្រងនលីការនក្បីក្ាស់ដី សក្មាប់តបំន់ទីក្ររង ឬទីក្បជុជំន 
ក្តូវនធវីនឡីងនដីមបីនលីររមពស់ទីក្ររងក្បរបនោយចីរភាព និងថដលមានភាពធុនសុ្ថ ំ។ 
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  វានឹងធានាថា ការនរៀបចំថែនការក្តូវពិររណាអំពីែលប៉ាេះពាល់រយៈនពលថវងនៅនលីតំបន់ទីក្ររង ឬ
ទីក្បជុជំន រមួបញ្ចូ ល ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថាមពល ទឹរ ចំនួនក្បជាជន និងការអភិវឌ្ឍនសដឋ
រិចច ។ 

 រនាីននេះនឹងពិនិតយនៅនលីការក្រប់ក្រងនដីមនឈី ថដលសាិតនៅតាមបនណាត យែលូ វស្ថធារណៈនិង ការ
អភិវឌ្ឍន៍មនុសស និងទីក្ររងថដលមាននមក្តីភាពជាមួយធមមជាតិ រមួបញ្ចូ ល ការនលីររមពស់ថាមពល
ថដលរនរីតនឡីងវញិ នៅរនុ ងតំបន់ទីក្ររង និងទីក្បជុជំន ។  

 ការបនងកីតស្ថា ប័នពិនសសរនុ ងការនលីររមពស់ការរស្ថងសមតាភាព និងការអប់របំនចចរនទសសតីពីទី
ក្ររងក្បរបនោយចីរភាព 

 

ជំរូរទី # – ការអភិវឌ្ឍនូវមជឈមែឌ  ចីរភារទីក្រុង ឬទីក្បជុជំន 
 

ជំរូរទី # – ការសរៀបចំណែនការននទីក្រុងក្បរបសដាយចីរភារ 
មាក្តា#  វាស់សាង់នូវការររីចនក្មីននឆ្ព េះនៅររចីរភាព 

 
ជំរូរទ ី# – ការបសងេើត្នូវណែនការណរនចនសឡើងវិញេក្មាប់ត្ំបន់ទីក្រុង ឬទី

ក្បជុំជន 
 

ជំរូរទី # – ការស ើររមពេក់្បេទិធែ ននថ្នមរ  
 

ជំរូរទី # – ការរំែត្់អំរីេដង់ដារក្បេទិធែ ននថ្នមរ  
 

ជំរូរទី # – ការរំែត្់េដង់ដារេក្មាប់អោរនបត្ង 
 

ជំរូរទី # – ការអនុម័ត្ជាបងមននេដង់ដារអនតរជាត្ិ 
 

ជំរូរទី # – ការបសងេើត្ សំៅដាា នក្បរបសដាយចីរភារ និងក្បសេើរជាងមុន 
មាក្តា# រំណត់អតតសញ្ញញ ណនិងនោេះក្ស្ថយការរំរាមរំថហងចំនពាេះសុខភាពមនុសសនិងបរសិ្ថា នរនុងសននធិិ

លំនៅោឋ នថដលមានក្ស្ថប់ 
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មាក្តា# អនុវតតរមមវធិលីំនៅោឋ នថដលងនុនលាមតាមនោលការណ៍បរសិ្ថា ន ចីរភាព នងិថដលលទធភាពអាច
ទិញាន  

ជំរូរទី# ទី េំ េនួស្ថធារែៈ  េំនបត្ង 
ជំរូរ# ធានឲ្យបាននូវភារ្ុនសុ្ថនំនអាកាេធាត្ុត្ំបន់ទីក្រងុ 

មាត្ិកាទ៥ី– និរនតរភារ សទេចរែ៍ និងសទេចរែ៍្មមជាត្ិ  

 រនាីននេះនឹងបនងកីតនូវក្របខណឌ សក្មាប់នលីរទឹរចិតត ឱ្យមានសរមមភាពនទសចរណ៍ធមមជាតិសមរមយ 
នៅរនុ ងក្បនទសរមពុជា ។ 

 សរមមភាពនទសចរណ៍ធមមជាតិរមួមាន ឱ្កាសនទសចរណ៍ថដលយរសហរមន៍ជាមូលោឋ ន និង
ថដលមានក្ទងក់្ទយតូច ។  

 រនាីននេះនឹងបនងកីតឱ្យមានក្របខណឌ  រនុ ងការនលីររមពស់នទសចរណ៍ក្បរបនោយចីរភាពជាទូនៅ រមួ
មាន នទសចរណ៍ក្ទងក់្ទយធំជាងនទសចរណ៍ធមមជាតិ នោយមានការកាត់បនាយនូវែលប៉ាេះពាល់
ដល់បរសិ្ថា ន ។  

 

ជំរូរទី # ការស ើររមពេស់ទេចរែ៍្មមជាត្ិ និងសទេចរែ៍ក្បរបសដាយចីរ
ភារ រនងុនមជាអាទិភារននការអភិវឌ្ឍ 

 
ជំរូរទី # ការរំែត្់/សក្ជើេសរ ើេត្ំបនស់ទេចរែ៍្មមជាត្ិរិសេេ 

មាក្តា# នទសចរណ៍ធមមជាតរិនុងតំបន់ការពារ ឬ ថដនបំរងុទុរសតវនក្ព 
មាក្តា#  ការរណំត់តំបន់សក្មាប់នទសចរណ៍ធមមជាត ិ

 
ជំរូរទី # ការស ើរទឹរចិត្តណែនរេរិញ្ញវត្ាុេក្មាប់ក្បត្បិត្តិការសទេចរែ៍្មម

ជាត្ិ 
 

ជំរូរទី # េដង់ដារក្បត្ិបត្តិការសទេចរែ៍្មមជាត្ិ (សោ ការែ៍ណែនំ
េេគមន៍ ការក្គប់ក្គងេេគមន៍ មូ និ្ ិេេគមន៍ ។ ។) 
មាក្តា#  សតង់ោសក្មាប់ នទសចរណ៍ធមមជាតិ ថដលមានក្បនយជន៍ចំនពាេះនសដឋរិចចតំបន់ 

មាក្តា#  ការពារនបតិរភណឌ វបបធម៌ 
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មាក្តា#  លខិិតបញ្ញជ រ់ឯររាជយរបស់នទសចរណ៍ធមមជាត ិ
 

ជំរូរទី # ការស្វើមា ឃតី្្ីង និងការស ើររមពេស់ទេចរែ៍្មមជាត្ិ 
មាក្តា# ស្វើនិយត័្រមមFalse Claims សៅរនងុសទេចរែ៍្មមជាត្ិ 

 
ជំរូរទី # សទេចរែ៍ក្បរបសដាយចីរភារ: បសងេើត្េតង់ដារ សោ ការែ៍

ណែន ំនិងការអនុវត្តេក្មាប់វិេយ័សទេចរទូសៅ 
មាក្តា# លិខតិបញ្ញជ រ់ឯររាជយសក្មាប់នទសចរក្បរបនោយចីរភាព 

 
ជំរូរទី # ក្រមក្បត្ិបត្តិេក្មាប់ការអភិវឌ្ឍសទេចរែ៍្មមជាត្ិ 

មាត្ិកាទី៦ –  និរនតរភារថ្នមរ  

 មាតិកាននេះនឹងរំណត់អំពីនោលនៅ និងសតងោ់រសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ថាមនពលក្បរបនោយចីរភាព 
សក្មាប់ក្បនទសរមពុជា ។ 

 មាតិកាននេះនឹងនោេះក្ស្ថយនៅនលីនិរនតរភាពទីក្ររងនៅរាលទិដឋភាពននបញ្ញា ថាមពល នោយរមួ
បញ្ចូ លការទទួលយរាន ក្បសិទធិែល និងការរនរីតនឡីងវញិ 

 ជាមាតិកាថដលថចងអំពីយនតការនដីមបីសនក្មចាននូវការអភិវឌ្ឍន៍ដឆ៏្ប់រហ័សនូវក្បភពថាមពល
នៅរនុ ងក្បនទសរមពុជាជាមួយនឹងការនផ្ទត តនៅនលីធនធានថាមពលថដលជាជនក្មីស មិនមានកាបូន
ឬមានកាបូនតិច ថដលមានដូចជា៖ ថាមពលវារអីរគីសនី  ថាមពលខយល់ ថាមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយ  
ថាមពលជីវឧសម័ន  ថាមពលរនដា ថែនដី ថាមពលរលរទឹរ និងថាមពលនុយនរលថអ រ ។  

 ជាមាតិកាថដលពិនិតយនៅនលីការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយនក្បង និងឧសម័នជាធនធានថាមពល នៅតាមលរខ
ណៈមយួថដលនលីររមពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបនោយចីរភាព និងតមាល ភាព។  

 មាតិកាននេះនឹងោរ់បញ្ចូ លវធិានការនដីមបីធានានូវការអនុវតតដល៏ែបែុំតននឧសាហរមម ការក្រប់ក្រង
ការបិទរនក្មាងដក៏្បនសីរនោយរមួបញ្ចូ លទងំការធានា ក្ារ់តមកល់ឬមូលនិធិសក្មាប់ការចំណាយ
នានពលអនារត 

 
ជំរូរទី # ណែនការថ្នមរ ក្បរបសដាយចរីភារ 
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មាក្តា# នីតិវធិរីនុងការអភិវឌ្ឍន៍រនក្មាងថាមពលក្បរបនោយចីរភាព 
មាក្តា# នរៀបចំនោលនៅសក្មាប់ភាររយននក្បភពែលតិរមមថាមពលរនរតីនឡងីវញិ នងិមិនអាចរនរីត

នឡងីវញិ 
 

ជំរូរទី # េដង់ដារ និងបសចចរវិជាា េក្មាបថ់្នមរ ក្បរបសដាយចីរភារ 
មាក្តា# សតង់ោសក្មាប់ការអនុម័តយល់ក្ពមនៅនលីរនក្មាងថាមពលវារអីរគសិន ី

មាក្តា# នចញលិខិតអនុញ្ញញ តនិៅនលីរនក្មាងថាមពលវារអីរគិសន ី
មាក្តា# សតង់ោសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរនក្មាងថាមពលវារអីរគសិន ី

មាក្តា#  សតង់ោសក្មាប់ការអនុម័តយល់ក្ពមនៅនលីរនក្មាងថាមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយនងិខយល់ 
មាក្តា# នចញលិខិតអនុញ្ញញ តនិៅនលីរនក្មាងថាមពលពនលឺក្ពេះអាទតិយនិងខយល់ 
មាក្តា# សតង់ោសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរនក្មាងថាមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយនិងខយល់ 
មាក្តា#  នលីររមពស់ការែសពវែាយបនចចរវទិាថាមពលក្បរបនោយចីរភាព 

ជំរូរទ#ី េតង់ដានិងងបសចចរវិទាេក្មាបស់រាងចក្រណដ សដើរសដាយថ្នមរ 
្យងូងម 

មាក្តា# សតង់ោសក្មាប់ការអនុម័តយល់ក្ពមនៅនលីនរាងចក្រថដលនដីរនោយថាមពលធយូងថដលាននសនីរ 
មាក្តា# នចញលិខិតអនុញ្ញញ តនិៅនលីនរាងចក្រថដលនដីរនោយថាមពលធយូង 
មាក្តា# សតង់ោសក្មាប់ការក្រប់ក្រងនរាងចក្រថដលនដីរនោយថាមពលធយូង 

 
ជំរូរទ#ី េតង់ដានិងបសចចរវិទាេក្មាប់សរាងចក្រណដ សដើរសដាយថ្នមរ 

ឧេមន័ 
មាក្តា# សតង់ោសក្មាប់ការអនុម័តយល់ក្ពមនៅនលីនរាងចក្រថដលនដីរនោយថាមពលឧសម័នថដលាននសនីរ 

មាក្តា# នចញលិខិតអនុញ្ញញ តនិៅនលីនរាងចក្រថដលនដីរនោយថាមពលឧសម័ន 
មាក្តា# សតង់ោសក្មាប់ការក្រប់ក្រងនរាងចក្រថដលនដីរនោយថាមពលឧសម័ន 

 
 

ជំរូរទី # បទបបញ្ញត្តិេដរីីថ្នមរ ស្ថអ ត្ េក្មាប់េេគមន៍ជនបទ 
មាក្តា#  ោត្េនធឹងបណាត ញថ្នមរ និងស ើររមពេែ់ តិ្រមមថ្នមរ 

ក្ទង់ក្ទាយត្ូច 
 

ជំរូរទី # ការអភិវឌ្ឍក្បរ័នធែគត្ែ់គង់អគគីេនីខាន ត្ត្ូច  
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មាត្ិកាទ៧ី– និរនតរភារឧេាេរមមនិេារែរមម 

 រនាីននេះនឹងពិនិតយពិច័យនៅនលីបណាា ចាប់ថដលទរ់ទងនៅនឹងអាជីវរមមថរ ៉ា រនុ ងបទបបញ្ញតតិថដល
ថចងអំពីែលក្បនយជន៍នសដឋរិចចក្បរបនោយចីរភាព សក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

 រនាីននេះក្តូវមានទនំារ់ទនំងជាមួយរនាីសាីពី ការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នដីមបីនលីររមពស់
ការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឧសាហរមមនិសសរណរមមក្បរបនោយក្បសិទធភាព និងក្បសិទធែល នៅរនុ ង
ក្បនទសរមពុជា ។  

 មាតិកាននេះនឹងោរ់បញ្ចូ លវធិានការនដីមបីធានានូវការអនុវតតដល៏ែបែុំតននឧសាហរមម ការក្រប់ក្រង
ការបិទរនក្មាងដក៏្បនសីរនោយរមួបញ្ចូ លទងំការធានា ក្ារ់តមកល់ឬមូលនិធិសក្មាប់ការចំណាយ
នានពលអនារត 

 

ជំរូរទី # ការអនុម័ត្ទទួ យរនូវការអនុវត្ត អបំែុត្សៅរនងុវិេយ័
ឧេាេរមមនិេារែរមម 

ជំពូរនឹងបញ្ចូ លនូវការអនុវតតដ៏ក្បនសីបំែុតទរ់ទងនឹងការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់ថយននឌី្ ការ
តាងំទីលំននាេះជាែមី FPIC នហតុប៉ាេះពាល់សិទធិមនុសស និង ការអនុវតតមាតនោលការណ៍ក្តឹមក្តូវ 
(នោយរមួបញ្ចូ លនូវការទទួលាននូវដំនណាេះក្ស្ថយ) ទំនារ់ទំនងភារីពារ់ព័នធជាសំខាន់ 

(នោយរមួបញ្ចូ លនូវការទតួលានព៌តមាននិងការនធវីការសនក្មចចិតតនោយមានការចូលរមួ ការ
នក្បីក្ាស់បុរគលិរសនតិសុខ ការក្រប់ក្រងការសំណល់(ការក្រប់ក្រងtailing  ការនាេះនរលការ
សំណល់នៅរនុងទននលសាឹង ការនក្បីក្ាស់ទឹរ និងក្បក្ពឹតតរមមទឹរ អំនពីពុររលួយ ការទូទត់ក្ារ់
សក្មបសក្មួលនិងនហោឋ រចនាសមព័និសារណរមម (ែលូវ ែលូវថដរ ថែ បណាត ញថាមពល) 

មាក្តា លរខខណឌ តក្មូវនិងសតង់ោរមមវធីិននរំនិតែតួចនែតីមក្បរបនោយតមាល ភាពននឧសាហរមម
និសារនរមម(EITI) 

ជំរូរទី # ដំសណាះក្ស្ថយសៅស ើសេត្ុប ះា ក់្ត្ួត្ោន  

ជំរូរទី # ការសរៀបចំណែនរេរិញ្ញវត្ាុ និងសេដារិចច សដើមបធីានឱ្យបាននូវការ
ក្គប់ក្គងទីតាងំបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ 
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ជំរូរទី # បទបបញត្តិេរិញ្ញបបទានេតរីីការបិទ (រមួបញ្ចូ ទាងំណែនការ)ការ
ជួេជុ  និងការស្ថដ រ ត្ំបន់ឧេាេរមមនេិារែរមមសឡើងវញិ 

ជំរូរទី # ក្បរ័នធែដ អ់ាជាា បែណ  និង ែិិត្អនុញ្ហញ ត្ បនទ ប់រីមានការឯរភារ
ស ើរបាយការែ៍វាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

ជំរូរទី # អាជីវរមមណរ  ែាច ់

ជំរូរទី # អាជីវរមមណរ  ងម និង ងមបំណបរ 

ជំរូរទី # ណរ  ែនិជ 

ជំរូរទី # ណរ  សក្បង និងណរ  ឧេមន័ន 

 

គនាីទី៤ ការក្គបក់្គង្នធាន្មមជាត្ិនិងក្បរ័នធសអរឡូេូុ ី
 

មាត្ិកាទី១ ការក្គប់ក្គងរមួនន្នធាន្មមជាត្ ិ
 មាតិកាននេះពិនិតយនៅនលីជនក្មីសរបស់សហរមន៍ រនុ ងការនក្បីក្ាស់ធនធានធមមជាតិ ការក្បមាញ់ ការ

ននស្ថទក្តីរបស់សហរមន៍ និងការនក្បីក្ាស់ដីសក្មាប់តក្មវូការសហរមន៍ក្បរបនោយចីរភាព ។ 

 បញ្ចូ លនូវការថររលមែនៅនលីនិតិវធីិសហរមន៍នក្ពនឈីនិងតំនប់ការពារសហរមន៍រនុ ងនពលបចចុ បបនន។ 
នោេះក្ស្ថយនៅនលី CFiនិងCBET(បទបញ្ញតតិសក្មាប់នទសចរធមមជាតិថដលក្សិតនក្កាមការអភិវឌ្ឍន៍)
ក្សិតនក្កាមក្របខណឌ ក្រប់ក្រងរមួ 

 មាតិកាននេះនឹងែសនំៅនោយឬនយងនូវលទធែលននដនំណីការរមួោន ថដលរំពុងបនតរនដីមបីបនងកីតនូវបទ
បញ្ញតតសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួននតំបន់ការពារនិងធនធានធមមជាតិថដលនឹងក្តូវបញ្ចូ លនូវការបនងកីតការ
ក្រប់ក្រងរមួជាឧបររណ៍អភិររសពហុភារីពារ់ពនធ័មួយ និងរូសវាសនូវសិទធិកាន់កាប់ដីធលី វសិ្ថលភាព 
និងរយៈនពលននការក្រប់ក្រងរមួនិងយនតការនិងធាតុែសនំនការក្រប់ក្រងរមួ។ 

 មាតិកាននេះនឹងនធវីឲ្យមានការរមួបញ្ចូ លនូវបទបញ្ញតិថដលទរ់ទិននៅនឹងមាតិកាសតីពីការក្រប់ក្រងរមួ
នននទសភាពអភិររសរនុ ងរនាីសតីពីការអភិររស និងការការពារជីវៈចក្មរេះ និងនបតិរភណឌ័ វបបធ៌ម (ថដលវា
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ទរ់ទិននៅនឹងដនំណីការថដលរំពុងបនតរនដីមបីបនងកីតនូវបទបញ្ញតតសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួននតំបន់
ការពារនិងធនធានធមមជាតិ។  

មាត្ិកាទ២ី – ការក្គប់ក្គង្នធានទរឹក្បរបសដាយចីរភារ 

 មាតិកាននេះ នឹងថចងលមែិតអពីំការក្រប់ក្រងទឹរ និងការនរៀបចំថែនការទឹរ ។ ថែនការសក្មាប់ការ
ក្រប់ក្រងទឹររួរថតក្តូវាននរៀបចំនឡីងនៅនក្កាមបទបបញ្ញតតិ ថដលថចងអពីំថែនការក្រប់ក្រង ថាន រ់
មូលោឋ ន ថាន រ់តបំន់ និងថាន រ់ជាតិ។ 

 មាតិកាននេះនឹងក្តូវពិររណាអំពីការនរៀបចនូំវការថបងថចរែលក្បនយជន៍ សក្មាប់ការនក្បីក្ាស់ែលូ វ
ទឹរឆលងថដន ក្សបតាមកាតពវរិចចែលូ វចាប់ជាអនតរជាតិ ។  

 សំណល់ទឹរ និងការបំពុលទឹរ នឹងមានថចងនៅរនុ ងរនាីទី៦ សតីពីការក្រប់ក្រងការបំពុល និង 
សំណល់និងែលិតរមមក្បរបនោយចីរភាព ។  

 

ជំរូរទី # – រងវ អ់ំរីត្ំបន់ណដ ទឹរសភៃៀងេូរចូ  រមួបញ្ចូ  ទំនរ់ទំនង
រវាងណែនរខាងស ើ និងណែនរខាងសក្កាមននបណាដ ទសនៃ និងាមទសនៃ និងរវាង

អនរសក្បើក្បាេស់ែសងៗោន  

ជំរូរទី # – ការរំែត្់អត្តេញ្ហញ ែ និងការរក្មិត្ចំនួន (តាមរយៈការ
អសងេត្តាមដាន និងការស្វើណែនទី) ្នធានទឹរសក្កាមដី និងស ើដីទាងំអេ ់

ជំរូរទី # – ក្បរ័នធធារាស្ថស្តេត និង ការែគត្់ែគង់ទឹរេក្មាប់សោ បំែង
រេរិមម 

ជំរូរទី # – ការក្ត្ួត្រិនិត្យការេូរសក្ចាះ(ការក្គប់ក្គងស្ថរសរើររុខជាត្ិណដ 
េាតិ្សៅតាមមាត្់ទសនៃេទងឹបឹងនិងដីសេើម) 

ជំរូរទី # – ែៃូវទឹរណដ បសងេើត្សឡើងសដាយមនុេស 

ជំរូរទី # – អាងេតរុទឹរេក្មាប់សក្បើក្បាេជ់ាស្ថធារែៈ (សោងសៅកាន់ការ
សរៀបចំណែនការទីក្រុង ឬទីក្បជុំជន សៅរនងុគនាីទី២ មាត្ិកាទី២) 
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ជំរូរទី # –ការក្គប់ក្គងទឹរសក្កាមដ ី

មាក្តា#   ការបនងកីតនឡងីនូវលរខខណឌ័ តក្មូវសក្មាប់អនងកតតាមោនអណតូ ង ជាមយួនឹងរនលឹេះសក្មាប់វធិាន
ការអភិររសក្បសិននបអីណតូ ងននាេះធាល រ់នក្កាមមរក្មិតរួរឲ្យរត់សមាគ ល់ 

ជំរូរទី # – ការណបងណចរ និងាែិជារមមទារ់ទងសៅនឹងការទទួ បានេទិធិ
រនងុការសក្បើក្បាេទ់ឹរ  

មាក្តា#  ទឹរនក្កាមដ ី

មាក្តា# ទននល សាឹង បឹង 

ជំរូរទី # – ការណែនអំំរីក្បរ័នធស្វើរបាយការែ៍ និងការអសងេត្តាមដាន
(សោងសៅកាន់គនាីទី ២មាត្ិកាទី៨េតរីីេវនរមមបរសិ្ថា ននិងការស្វើរបាយ

ការែ៍ក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន) 

មាក្តា# ការនធវីរាយការណ៏ថដលសាតិនៅនក្កាមអណត តិននការបំភាយ នងិលារបនញ្ចញនរលធមមតា 

មាក្តា#  ការនធវីរាយការណ៏ថដលសាតិនៅនក្កាមអណត តិននការបនញ្ចញនរលភាល មៗរនុងអឡុំងនពលននការ
ថែទនំិងនក្ោេះថាន រ់ 

 
 

 

មាត្ិកាទ៣ី – ការក្គប់ក្គងត្ំបន់សននរ 

 រនាីននេះនឹងថចងអំពីក្របខណឌ ននការនរៀបចំថែនការមួយ សក្មាប់ការនក្បីក្ាស់ និងការក្រប់ក្រង
តំបន់នឆនរ ។ 
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 រនាីននេះនឹងថចងនូវនសចរតីលមែិត សក្មាប់ការក្រប់ក្រងនលីការអភិវឌ្ឍន៍នសដឋរិចច និងនទសចរណ៍រនុ ង
តំបន់នឆនរ។ រនាីននេះនឹងទទលួយរនូវការការពារ និងការក្តតួពិនិតយយ៉ា ងដិតដល់ នដីមបីការពារតំបន់
នឆនរ  ឱ្យនចៀសែុតពីការអភិវឌ្ឍន៍ថដលមិនលែ ។  

 រនាីននេះនឹងបញ្ចូ លតបំន់ថដលមានក្ស្ថប់នានា ថដលទទលួាននូវការយរចិតតទុរោរ់ជាពិនសស 
និងក្បព័នធមួយសក្មាប់នរៀបចតំំបន់ែមីៗថដលក្តូវអភិវឌ្ឍន៍ រមួបញ្ចូ ល ការក្រប់ក្រងស្ថា ប័នែមីថដលាន
នសនីរនឡីង និងថដលមានក្ស្ថប់ ។   

 
ជំរូរ ១ បទបបញ្ញត្តិទូសៅ  

១- ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាយល់នឃញីថា មានចណំាប់អារមមណ៍ថាន រ់ជាតិចំនពាេះការក្រប់ក្រងក្បរបនោយ
ក្បសិទធភាព ការនក្បីក្ា៍ស់នោយមានែលក្បនយជន៍ ការការពារ និងការអភិវឌ្ឍន៍តបំន់នឆនរ ។ 
 
២- ក្រសួងស្ថមីក្តូវមានសិទធអិំណាចរនុងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិនៅរនុងទឹរ និងដទីងំអស់ (ទងំ
ថដលអាចនលចនឡងីនមីលនឃញី និងថដលលចិាត់រនុងទឹរ) នៅរនុងតំបន់នឆនរននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
និងរនុងការក្តួតពនិិតយ នងិនធវនីិយត័រមមនលីការអភវឌិ្ឍន៍ទងំអស់ ឬសរមមភាពនែសងនទៀតថដលនធវឱី្យមាន
ែលប៉ាេះពាល់ដល់ទរឹ ដី និងធនធានធមមជាតិថដលពារ់ព័នធរនុងតំបន់នឆនរ ។  
 
៣- អនុនលាមតាមនោលននយាយជាតសិាីពីធនធានទឹរសក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលក្តូវាន
អនុម័តនោយរណៈរដឋមស្តនតី កាលពីនែងទី១៦ ថខមររា ឆ្ន ២ំ០០៤ ក្រសួងស្ថមីក្តូវ៖ 
 

(រ) ពិររណាយ៉ា ងនពញនលញនលី និងកាត់បនាយជាអបបមរមានូវែលប៉ាេះពាល់ថដលអាចនរីត
នឡងីចំនពាេះថដនទរឹតំបន់នឆនរ នោយការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ នងិសរមមភាពមនុសស នៅរនុង
ទីជក្មាលតំបន់នឆនរ ថដលរមួមាន អាងទននលរនានាថដលហូរចូលនោយផ្ទា ល់នៅកាន់ឈូងសមុក្ទនែ 
។  

(ខ) ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងសរមមភាពមនុសសនៅរនុងតំបន់នឆនរ នៅរនុងលរខណៈចូលរមួ
នពញនលញ នដមីបបីនញ្ច ៀស ឬកាត់បនាយជាអបបបរមានូវែលប៉ាេះពាល់ថដលចង់ឱ្យនរីតមានចំនពាេះ
ថដនទឹរតំបន់នឆនរ ។ 
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(រ) ក្រប់ក្រងយ៉ា ងសរមម នងិក្រប់ក្ជរងនក្ជាយនូវការបពុំលបរសិ្ថា ន ថដលទរ់ទងនឹងដី និង
ថដលមានក្បភពមរពតីំបន់នឆនរ ននការបំពុលនោយសណំល់រងឹ និងរាវ នងិការបំពុលរនុងខយល់ 
ថដលអាចចូលនៅរនុងថដនទឹរតំបន់នឆនរ ( Coastal Waters) ។   

៤- ក្រប់សរមមភាព ការអភិវឌ្ឍន៍ ការស្ថងសង់ ឬ រនក្មាងនែសងនទៀត ថដលមានែលប៉ាេះពាល់នលីធនធាន
ធមមជាតិនៅរនុងតបំន់នឆនរ ក្តូវនធវីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

ជំរូរ ២៖ អនុត្បំន់ននត្ំបន់សននរ 

១- តំបន់នឆនរក្តូវរត់ទុរថាមានអនុតបំន់ចនំួនប៖ី 

(រ) ថដនទឹរតបំន់នឆនរ៖ ថដនទឹរថដលលាតសនធឹងចូលរនុងសមុក្ទចមាង យ ៥ រ.ម ពីថខសនឆនរ រមួ
បញ្ចូ លដីថដលលិចទរឹថដលជាប់ពារ់ព័នធនានា ។ 

(ខ) ដីតំបន់នឆនរ៖ ដីថដលនលចនឡងីទងំឡាយ ថដលលាតសនធឹងដីនោរនចញពីថខសនឆនរ រនុងរយៈ
ចមាង យ ៥ រ.ម រមួបញ្ចូ ល តបំន់ថដលទទលួរបបទរឹនជារ-នាចននសមុក្ទ ។ 

(រ)  ទីជក្មាលតំបន់នឆនរ៖ វសិ្ថលភាពទងំមូលននទជីក្មាលបងាូររមួបញ្ចូ លោន  នៅកាន់ថដនទឹរ
សមុក្ទននក្បនទសរមពុជា ។ 

២- ក្រសួងស្ថមីក្តូវបនងកីតលខិិតបទោឋ នរតិយុតតថដលសមរមយសក្មាប់អនុតំបន់នីមយួៗ នដីមបកី្រប់ក្រង
នលីការអភិវឌ្ឍន៍ថដលក្តូវនសនីនឡងីរនុងនពលអនារត និងែលប៉ាេះពាល់នលធីនធានធមមជាតិថដលពារ់ព័នធ ។  

ជំរូរ ៣៖ អាែត្តិក្គប់ក្គងត្បំន់សននរ  

អនុនលាមតាមសទិធិអណំាចននេះ ក្រសងួស្ថមីក្តូវ៖ 

១- អនុនលាមតាមការទទួលខុសក្តូវ ថដលមានថចងនៅរនុងមាក្តា ៥ ននក្ពេះរាជក្រឹតយសាពីកីារបនងកីតនូវរ
ណៈរមមការជាតសិាីពកីារក្រប់ក្រង និងការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នឆនរននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា [ឋានៈរបស់រណៈ
រមាម ធិការននេះនឹងក្តូវនធវីការពិររណា] ក្តូវទទួលបនាុរនូវតនួាទី និងការទទលួខុសក្តូវ ដូចខាងនក្កាម៖ 

(រ) នរៀបចំនោលននយាយ ថែនការយុទធស្ថស្តសត ថែនការនម ថែនការសរមមភាព រមមវធិី និង
រនក្មាងនែសងៗ ថដលទរ់ទងនៅនឹងការក្រប់ក្រង និងការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នឆនរ ។ 
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(ខ) បនងកីតលិខតិបទោឋ ន នងិមរគនទសរ៍ ថដលរាំច់នានា រនុងការធានាឱ្យាននូវការក្រប់ក្រង
ក្បរបនោយសមធម៌ នងិចីរភាព ននតបំន់នឆនរ ។   
(រ) ក្តួតពិនិតយ និងរត់វធិានការរាំច់ ថដលទរ់ទងនៅនឹងសរមមភាពអរមម ថដលនធវីឱ្យមាន
ការប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតរិនុងតបំន់នឆនរ ។  
(ឃ) ក្តួតពិនតិយ នងិវាយតនមលរាល់រនក្មាងថដលនសនីសុំនធវីការអភិវឌ្ឍន៍ នងិសរមមភាពនៅរនុង
តំបន់នឆនរ នដីមបធីានាឱ្យមានការអនុនលាមតាមនោលការណ៍ថណនា ំសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នឆនរ 
ថដលនចញនោយរាជរោឋ ភិាល ។  
(ង) ចូលរមួនៅរនុងការក្តតួពិនិតយ នងិែាល់នយបល់ដល់ស្ថា ប័នមានសមតារិចចសាពីសីំនណីវនិិ
នយរនានា ថដលអាចែាល់ែលប៉ាេះពាល់ដល់តំបន់នឆនរ ។ 
(ច) ក្តួតពិនតិយ អនងកតតាមោន នងិនធវីជាសនាធ នការ ីសរមមភាពទងំអស់ ថដលទទលួបនាុរអនុ
វតត ឬមានរនក្មាងថានងឹក្តូវទទួលបនាុរអនុវតត នោយបណាា ក្រសងួ ស្ថា ប័ន រដឋាលថាន រ់នក្កាម
ជាតិ អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ អងគការមនិថមនរោឋ ភិាល សងគមសុីវលិ និងវស័ិយឯរជន ថដល
អាចមានែលប៉ាេះពាល់ដល់តបំន់នឆនរ នដមីបធីានាថាសរមមភាពរបស់ពួរនរ ក្តូវានសក្មបសក្មលួ
នៅរនុងលរខណៈរលូន មានក្បសិទធិភាព និងក្បរបនោយចីរភាព ។ 
(ឆ) ែាល់ការថណនាអំពំីចាប់ និងលិខិតបទោឋ ននានា ថដលក្រប់ក្រងនលកីារអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នឆនរ 
នៅដល់រដឋាលថាន រ់នក្កាមជាតិ សងគមសុីវលិ និងអនរពារ់ព័នធដនទនទៀត ។ 
(ជ) បញ្ជូ នរាយការណ៍ក្បរឆំ្ន សំាីពសីរមមភាពក្រប់ក្រងតំបន់នឆនរ នដីមបនីែាីរជូនរាជរោឋ ភិាល ។  

 
២ បនងកីតនិងថចររយថែនទីតំបន់នឆន និងអនុតំបន់នានារបស់វាជាចំហរ នោយនធវីដូនចនេះ  ភា
រីទងំអស់ទងំស្ថធារណៈ និងឯរជនអាចនឹងយល់យ៉ា ងចាស់នូវតំបន់ថដលតំបន់នឆនរពិនសស
ក្របដណត ប់ 

៣ ធានាថា ការអភិវឌ្ឍន៍រនុងទឹរនឆនរ ដីនឆនរ និងទីជក្មាលថដលាននសនីរវាក្សបនៅនឹងការ
ោរ់រក្មិតតំបន់ថដលអាចអនុវតតាន ថដលអនុវតតនៅនលីដីនិងទឹរទងំននេះ។ រនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍
ថដលររនឃញីថាមិនក្សបនៅនឹងការរំណត់តំបន់ មិនក្តូវានអនុញ្ញញ តនឡយី។ 

៤ ក្សបនៅនឹងចាប់ជលែលបចចុបបនន NS/RKM/506/11ធានាថាផ្ទក ែមប៉ាក្បេះទឹរ នមម សមុក្ទ 
និងនដីមនកាងកាងរឺជាក្បភពរនុងទឹរតំបន់នឆនននតនមលពិនសសថដលក្តូវានរំណត់ និងជាឋានៈ
ការពារនដលក្តូវានអនុញ្ញញ ត នហយីថែនទីបចចុបបននភាពននតំបន់និងការលាតសនធឹងននក្បភពទងំ
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ននេះក្តូវាននរៀបចំនោយថែែរនលីថែនទីថដលមានក្ស្ថប់ថដលបងាា ញនឡងីនោយរណរមាម ធិការ
ជាតិក្រប់ក្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នឆនររនុងរាយការណ៍វាយតនមលថខសនឆនររនុងឆ្ន ២ំ០១៤ 

៥ ធានាថារាល់សរមមភាព ការស្ថងសង់ ឬក្បនភទននរនក្មាងនែសងនទៀតថដលហុចជាលទធែលនូវការ
ាត់បង់ ផ្ទក ែមប៉ាក្បេះទរឹ នមម សមុក្ទ នដមីនកាងកាងក្តូវថតនធវីការហាមឃាត់ នលីរថលងថតវាសាិតនក្កាម
លិខិតអនុញ្ញញ តពិនសសពីក្រសួងស្ថមី។ នៅរនុងការនចញនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តួវអនុវតតនូវលរខខណឌ វនិនិចា័យ
ខាងនក្កាម៖ 

 រ មិនមានតំបន់ជាជនក្មសីសក្មាប់សរមមភាព ការស្ថងសង់ ឬក្បនភទននរនក្មាងនែសងនទៀតជា
ការអនុវតតថដលហុចជាលទធែលនូវការាត់បង់ ផ្ទក ែមប៉ាក្បេះទរឹ នមម សមុក្ទ នដមីនកាងកាង 

 ខ ក្បសនិនបីរក្មតិននការខូចខាតជារណំត់វាមិនអាចនចៀសាននោយស្ថរលរខខណឌ តក្មូវនន
សរមមភាព ការស្ថងសង់ ឬក្បនភទននរនក្មាងនែសងនទៀតថដលាននសនី ននាេះការអនុវតតការក្រប់ក្រងលែ
បំែុតក្តូវថតរូសបញ្ញជ រ់នៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញ តថដលនចញនោយក្រសងួស្ថមុីថដលនងឹនធវឲី្យការខូចខាត
សរុបននែមប៉ាក្បេះទឹរ នមម សមុក្ទ នដីមនកាងកាងកាន់ថតតចិនៅៗ។ ការខរខានមិនអនុវតតតាមការអនុវតតការ
ក្រប់ក្រងលែបំែុតននេះ ក្តូវថតពរិរណានៅនលីការរនំលាភបពំាននលីលខិិតអនុញ្ញញ ត នហយី អនរថដលទទលួ
ានលិខតិអនុញ្ញញ តិក្តូវក្បឈមនឹងការផ្ទរពិន័យថដលរណំត់នោយក្រសងួស្ថមុ។ី 

 រ នៅរនុងររណីថដលការាត់បង់ថដលមិនអាចនចៀសវាងានននផ្ទក ែម នមម សមុក្ទ ឬ នក្ពនកាង
កាងក្តូវានអនុញ្ញញ ត នពលននាេះអនរទទលួានការអនុញ្ញញ តក្តូវនធវីរិចចក្ពមនក្ពៀងជាមួយក្រសួងស្ថមី 
នដីមបធីានាឱ្យានថា តបំន់ថដលក្បនភទក្បព័នធនអរូឡូសុដូីចោន  និងថដលមានរុណភាពដូចោន  ឬ លែជាង 
ក្តូវានររាទុររនុងឋានៈននការពារជាអចិនស្តនតយិ៍ រនុងលរខណៈជាការកាត់បនាយែលប៉ាេះពាល់ ។ នោយស្ថរ
ថតែលក្បនយជន៍ថដលានមរពីការការពារននតំបន់ថដលកាត់បនាយែលប៉ាេះពាល់មានលរខណៈក្បូាប ីលី
នត ននាេះមុខងារលរខណៈពីមយួឆ្ន នំៅមួយឆ្ន  ំជក្មរសតវនងឹក្តូវាត់បង់ក្បសនិនបីមនិការពារ នហយីនបី
ែាុយមរវញិ រឺមនិក្ារដថាាត់បង់ននាេះនទ អក្តាបីដងក្តូវយរមរអនុវតតនោយថែែរនលីមូលោឋ នថដល
ទរ់ទងនឹងតបំន់។ ការកាត់បនាយែលប៉ាេះពាល់ននេះ អាចបថនាមនៅនលតីំបន់ការពារថដលមានក្ស្ថប់ នដីមបី
បំនពញតាមលរខខណឌ តក្មូវននេះ ។  

៦- ែលិតថែនទីថដលនធវបីចចុបបននភាពរចួ ននតំបន់ជន់លិចក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់រនុងនែងអនារត សក្មាប់ដី
តំបន់នឆនរននក្បនទស រមពុជា នោយថែែរនលីថែនទីថដលមានក្ស្ថប់ ថដលបងាា ញនោយរណៈរមមការជាតិ
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ក្រប់ក្រង និងអភិររសតំបន់នឆនរ នៅរនុងរាយការណ៍សាីពីការវាយតនមលថខសនឆនរ រនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ។ តំបន់ជន់
លិចក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់រនុងនែងអនារតននេះ ក្តូវរមួមាននូវតំបន់ទងំអស់ននដតីំបន់នឆនររបស់ក្បនទសរមពុ
ជា ថដលក្តូវានា៉ា ន់ក្បមាណថានងឹក្តូវជន់លិចនោយស្ថររំនណីននីវ ៉ាូទរឹសមុក្ទ ថដលនរីននឡងីចំននួ ១ 
ថម៉ាក្ត នលីសពីរក្មតិនីវ ៉ាូទរឹសមុក្ទបចចុបបនន។ 

៧- ធានាថា ការអភិវឌ្ឍន៍ែលូវែនល់ រមណីយោឋ ន និងសណំង់ឧសាហរមម និងសណំងចមបងៗដនទនទៀត ឬ
នហោឋ រចនាសមព័នធនានា មិនក្តូវទទួលានការអនុញ្ញញ តឱ្យនធវីសរមមភាពនឡយី នៅរនុងតបំន់ជន់លិច
ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់រនុងនែងអនារត នលីរថលងថត នរអាចបងាា ញដល់ក្រសួងស្ថមីថា ការអភិវឌ្ឍន៍ននាេះ
ក្តូវានរចនាជាពិនសស នដីមបទីប់ទល់នឹងការជន់លចិនានពលអនារត ។ ការស្ថងសង់ែាេះ ការររ់ដី
បំនពញ នងិនរាងចក្រថាមពល មិនក្តូវអនុញ្ញញ តនឡយីនៅរនុងតំបន់ទងំននេះ ។  

៩- នធវីនិយត័រមមនលសីមាភ រៈថដលររ់បំនពញ ឬបូម បញ្ចូ លនៅរនុងថដនទឹរននតំបន់ទីជក្មាលនឆនរសមុក្ទ 
តាមរយៈក្បព័នធែាល់លិខតិអនុញ្ញញ ត ។ អនរោរ់ពារយនសនសុីលំិខិតអនុញ្ញញ តននេះ ក្តូវបងាា ញថា ខលួនរត់
វធិានការដ៏សមរមយទងំអស់រចួរាល់នហយី នដមីបបីនញ្ច ៀស និងកាត់បនាយជាអបបបរមានូវែលប៉ាេះពាល់
ចំនពាេះ អូរ ដីនសមី និងថដនទរឹ សមុក្ទ ថដលសាិតនៅរនុងតបំន់នឆនរ ។ 

១០- វាយតនមលែលប៉ាេះពាល់ននរនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍វារអីរគីសនថីដលមានក្ស្ថប់ នងិថដលនសននីឡងី នៅនលី
ធនធានធមមជាតរិនុងតបំន់នឆនរ និងែាល់អនុស្ថសន៍សក្មាប់ការកាត់បនាយ ឬការកាត់បនាយជាអបបបរមានូវ
ែលប៉ាេះពាល់ទងំននេះ។  

ជំរូរ ៤ - អាជាា ្រក្គប់ក្គងត្បំន់សននរណដ មានននទ នេុទិធ ិ

នយងតាមសទិធិអណំាចននេះ នងិថែែរនលឆីនាា នុសិទធិរបស់ខលួន ក្រសួងស្ថមីអាច៖ 

១- បនងកីតថែនការក្រប់ក្រងតបំន់ទីជក្មាល សក្មាប់អាងទននលសំខាន់ៗនៅរនុងទីជក្មាលននតំបន់នឆនរ រមួ
បញ្ចូ លជាអបបបរមានូវ អាងទននលនានា ដូចជា រពំត ពក្ងរល អាថរ ៉ាង តានត នកាេះា៉ា វ ។ ថែនការននេះក្តូវរមួ
មាននូវ៖  

(រ) ការពិពណ៌នា នងិការការរំណត់ចររិលរខណៈននទីជក្មាល 

(ខ) យុទធស្ថស្តសតរនុងការក្រប់ក្រងរណំរ.រររ និងការបំពុលនៅរនុងទីជក្មាល  

 (រ) វធិានការក្រប់ក្រងថដលាននសនីនឡងី 
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(ឃ) ពិធីការរនុងការអនងកតតាមោន នងិវាយតនមល នដីមបវីាស់ថវងភាពនជារជ័យននការក្រប់ក្រង
រំណរ.រររ និងការបំពុល 

២- ជយួនៅរនុងការអប់រ ំ នងិការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស នដីមបអីាចនោេះក្ស្ថយឱ្យានក្តឹមក្តូវចំនពាេះ ការ
ក្រប់ក្រង និងការអភិររសតបំន់នឆនរ ។  

 
ជំរូរទ ី# –ការស្វើណែនការេក្មាប់ការណក្បក្បួ អាកាេធាត្ុរនងុការក្គប់ក្គង

ត្ំបន់សននរ 
ជំរូរទី # – ត្ួនទី និងការទទួ ែុេក្ត្ូវរបេក់្រេងួ 

 
ជំរូរទី # – ត្ួនទី និងការទទួ ែុេក្ត្ូវរបេេ់េគមន ៍

 
ជំរូរទី # –  រខែែឌ ត្ក្មូវននេក្មាបក់ារចូ រមួជាស្ថធារែៈ 

 
ជំរូរទ ី# – ការស ើររមពេក់ារអភិវឌ្ឍក្បរបសដាយចីរភារសៅរនងុត្ំបន់សននរ 

 

មាត្ិកាទី៤:  ការក្គប់ក្គងដកី្បរបសដាយចីរភារ 
 

 មាតិកាននេះនឹងនលីរនឡីងពីតនួាទិ និងមុខងាររបស់សមបទនដីនសដឋរិចច និងការអនុវតតរនក្មាង
សមបទនដីនសដឋរិចច 

 មាតិកាននេះនឹងរមួបញ្ចូ លនូវរថំណថក្បននក្របខណឌ ការក្រប់ក្រងដីរមពុជាបចចុ បបននថដលាននក្ជីសនរសី 

 មាតិកាននេះនឹងបនងកីតក្របខណឌ មួយសក្មាប់ការការពារ និងការក្រប់ក្រងដី 

 
 

ជំរូរទី# នីត្ិវិ្ី េក្មាប់ែតស ើ អសងេត្ក្ត្ួត្រិនិត្យ និងបញ្ចប់ េមបទានដិ
សេដារិចច 
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ជំរូរទ#ី ការក្គប់ក្គងេមបទានដីសេដារចិច រមួបញ្ចូ ណែនការក្គប់ក្គង ត្មាៃ
ភារ និងទំនរ់ទំនងសៅនឹងែ តិ្រមមស ើេ ុបក្បរបសដាយចីរភារ និងការ

ស្ថត រសឡើងវិញនូវជីវៈចក្មុះ 
ជំរូរ# ការណរេក្មួ ក្របែែឌការក្គប់ក្គងដីរមពុជាបចចុបបនន 

មាក្តា# ពិនតិយនឡងីវញិនូវក្បពនធ័សុរនិយដ ីនិងការបនងកីតការផ្ទល ស់បតូរថដលក្តូវការ (ពរិរនានៅនលី បញ្ញា
ននការនែារបលង់ បលង់ខុស...។ល។) 

មាក្តា# នីតិវធិសីក្មាប់ការឲ្យបលង់ថដលបញ្ជូ ននៅ 
មាក្តា#  បនងកនីសុវតាភិាពដរីនុងចំនណាមអនរក្រ នោយរមួបញ្ចូ លការបនងកនីសមតាភាព នងិការបញ្ញជ រ់ចាស់

នូវសិទធិដសីហរមន៍នងិសទិធជិារមមសទិធិរបស់ជនជាតិនដីមភារតិច 
មាក្តា# មនធាាយននសិទធកិាន់កាប់ដធីលីថដលក្សបោន សក្មាប់តំបន់ការពារសហរមន៍ សហរមន៍នក្ពនឈ ី

និងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  
 
 

ជំរូរទី      ការការារ និងការក្គប់ក្គងដី 
 

 មាតិកាននេះនឹងរប់នែតីមនរៀបចំពីនីតិវធីិសក្មាប់បនងកីតនភាលននយាយជាតិននការការពារ និងការ
ក្រប់ក្រងដី 

 ដីជាទូនៅជាធាតុែសនំនចាប់រសិ្ថា នថដលនរបំនភលចនរល។ នៅនពលថដលធនធានទឹរ ខយល់ឬជីវៈចក្មរេះ
ទទួលក្បនយជន៍ពីឋានៈមួយននការការពារ បញ្ញា ដីក្តូវានថចរនចញជាស្ថខានែសងនទៀតននចាប់
ទរ់ទិននៅនឹងសរមមភាពនែសងៗ។ នហតុដូនចនេះ យនតការនននភាពរចិរលិដីនិងការស្ថត រនឡីងវញិមិនក្តូវ
ាននធវីនឡីងវញិនទនោយនយងនៅតាមសតងោ់រុណភាពបរសិ្ថា ន ប៉ាុថនតនយងនៅនលីការនក្បីក្ាស់
ថដលនធវីថែនការនោយភារីពារ់ព័នធនែសងោន ។ ជពូំរននេះនឹងថចងពីស្ថា នភាពដីសមរមយមយួរនុ ងចាប់ប
រសិ្ថា ន 

 វានឹងបញ្ចូ លបទបញ្ញតតិសតីពីការនក្បីក្ាស់ជី ថាន សំំលាប់សតវលែិត តិណឃាត និង រីមីរសិរមមដន៏ទនទៀត 

 វានឹងោរ់បញ្ចូ លែងថដរនូវបទបញ្ញតតរនុ ងបនងកីតរមមវធីិអនងកតតាមោនសុខភាពដី 

 

មាក្តា ១៖ ក្បធានបទ និងវសិ្ថ ភារ 
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ជំពូរននេះបនងកតីនូវក្របខណឌ មួយសក្មាប់ការការពារដី និងការថែររានូវសមតាភាពដី នដមីបអីនុវតត
នូវមុខងារថែនរបរសិ្ថា ន នសដឋរិចច សងគម នងិវបបធម៌ ដូចខាងនក្កាម៖ 

)រ (ែលិតរមមជីវមា៉ា ស រមួបញ្ចូ ល រសិរមម និងនក្ពនឈី  
)ខ (ការសាុរទុរ ការនក្រេះ នងិការថរថក្បជីជាតិ ស្ថរធាតុ និង ទ  ឹរ 

)រ (អាងជីវៈចក្មរេះ ដូចជា ជក្មរ ក្បនភទ )សតវនិងរុរខជាតិ (និង ថហ សន  
)ឃ (បរសិ្ថា នរូបស្ថស្តសត នងិ វបបធម៌សក្មាប់មនុសស នងិ សរមមភាពមនុសស  

)ង (ក្បភពននវតាុធាតុនដីម  
)ច (ការនដីរតួនាទីជាអាងកាបូន  

)ឆ (ការចងជាឯរស្ថរនូវនបតិរភ័ណឌ ភូមិស្ថស្តសត និងបុរាណវទិា  
ជំពូរននេះរណំត់អំពីវធិានការនានាសក្មាប់ការទប់ស្ថក ត់នូវដំនណីរការននការខូចរុណភាពដី ទងំ

ការនរីតនឡងីតាមធមមជាតិ នងិតាមរយៈសរមមភាពមនុសស ថដលកាត់បនាយនូវសមតាភាពរបស់ដី នដមីបអីនុ
វតតនូវមុខងារទងំននាេះ ។ វធិានការទងំននេះរមួមាន ការកាត់បនាយឥទធិពលននដំនណីរការទងំននាេះ ក្ពម
ទងំការស្ថា រនឡងីវញិ និងការជួសជុលនូវដីថដលសរិរចិរលិ )ខូចរុណភាព (នៅកាន់រក្មិតថដលមាន
ដំនណីរការ យ៉ា ងនហាចណាស់ ក្សបនៅតាមការនក្បីក្ាស់បចចុបបនន នងិការនក្បីក្ាស់ថដលមានការឯរភាព
រនុងនពលអនារត ។  

មាក្តា ២ 
ដីរឺជានបតរិភណឌ រមួ នហយីស្ថធារណៈជនមានការរប់អារមមណ៍រនុងការការពារដី ។  
មាក្តា ៣ 
នោលននយាយនរៀបចំដធីលី ក្តូវនធវីការពិររណានលីភាពរក្មននដី នងិោរ់បញ្ចូ លនូវនសវា និង

មុខងារននដ ីនដីមបធីានាឱ្យាននូវការនក្បីក្ាស់នោយសមរមយ តាមលរខណៈនសដឋរិចចនូវដី និងការតាងំទី
លំនៅថដលមានសណាា ប់ធាន ប់ក្តឹមក្តូវនលីដីននាេះ ។  

មាក្តា ៤ 
កាតពវរចិចរនុងការទប់ស្ថក ត់នក្ោេះថាន រ់៖ 

)១ (បុរគលណា ថដលនោយសរមមភាពរបស់ខលួន មានែលប៉ាេះពាល់ដល់ដី ក្តូវក្បក្ពតឹតិនៅរនុងលរខ
ណៈមយួ ថដលមិនបងកឱ្យមានការផ្ទល ស់បតូរណាថដលនធវីឱ្យខូចខាតដល់ដីននាេះនឡយី ។ 

)២ (មាច ស់ក្ទពយសមបតតិ និងអនរកាន់កាប់អចលនក្ទពយក្តូវមានកាតពវរិចចរនុងការរត់វធិានការ
ទប់ស្ថក ត់ការថក្បក្បលួស្ថា នភាពដីថដលនក្ោេះថាន រ់ ថដលមានក្បភពមរពអីចលនក្ទពយរបស់ពួរនរ ។នដីមបី  

)៣ (ភារីថដលថដលបណាា លឱ្យមានការថក្បក្បួលស្ថា នភាពដីថដលនក្ោេះថាន រ់ ឬ បងកឱ្យមានទី
តាងំថដលទទួលរងការបំពុល និងសនតជិនស្ថរលរបស់ោត់ ក្ពមទងំមាច ស់ក្ទពយថដលពារ់ព័នធ នងិអនរ
កាន់កាប់អចលនក្ទពយពារ់ព័នធ ក្តូវមានកាតពវរចិចរនុងការជសួជុលដីថដលខូច នងិទីតាងំថដលរងការបំពុល 
និងការបំពុលទរឹ ថដលបណាា លមរពកីារថក្បក្បួលស្ថា នភាពដីថដលនក្ោេះថាន រ់ ឬ ទតីាងំថដលរងការបំពុល 
នៅរនុងលរខណៈមួយថដលលប់បំាត់នូវនក្ោេះថាន រ់ ការខាតបង់ ឬ ការរខំានថដលរួរឱ្យរត់សមាគ ល់ 
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សក្មាប់បុរគលនានា ឬ ស្ថធារណៈជន នរីតនឡងីនៅរនុងរយៈនពលថវង ។ នៅរនុងររណីមានបនាុរមរ
ពីស្ថរធាតុបំពុល បថនាមនលីវធិានការរនុងការលប់បំាត់ជាតិបំពុល រឺក្តូវពរិរណាែងថដរនូវវធិានការសនាិ
សុខ ថដលទប់ស្ថក ត់ជាអចិនស្តនតយិ៍នូវការរាលោលនូវស្ថរធាតុបំពុលននាេះ ។ នៅរនុងររណីថដលវធិានការ
ថបបននេះមិនអាចនធវីនឡងីាន ឬ មិនអាចតក្មូវឱ្យមាន នោយសមនហតុែល វធិានការការពារ និងការោរ់
រក្មិតនែសងនទៀតក្តូវអនុវតត។ សក្មាប់មូលនហតុននចាប់ពាណិជជរមម ឬ ចាប់ក្ររមហ ុន បុរគលនានា ថដល
តក្មូវឱ្យែាល់ចនមលីយរនុងនាមនតីិបុរគលថដលជាមាច ស់នលីអចលនក្ទពយ ថដលបងកឱ្យមានការថក្បក្បួលស្ថា ន
ភាពដីថដលនក្ោេះថាន រ់ ឬ ទីតាងំថដលរងការបំពុល និង បុរគលនានាថដលលេះបង់នូវភាពជាមាច ស់ននអចលន
ក្ទពយននេះ ក្តូវមានកាតពវរចិចរនុងការអនុវតតនូវការជសួជុល ។  

)៤ (ជាថែន រមយួននការបំនពញកាតពវរចិច ថដលទរ់ទងនងឹដី និងទីតាងំថដលរងការបំពុល នយង
តាមរថាខណឌ ទី )១ (តាមរយៈ )៣ (ការអនុញ្ញញ តឱ្យនក្បកី្ាស់បំថណរននដី នៅនក្កាមចាប់សាីពកីារ
នរៀបចំថែនការ និង លរខខណឌ តក្មូវននការការពារ ក្តូវយរមរពិររណា ដរាបណា វាមានលរខណៈក្សបោន
ជាមួយការការពារនូវមុខងារដធីលី ។ រនុងររណីមានការខវេះខាតនូវការរណំត់នៅនក្កាមចាប់នរៀបចំថែនការ 
ធមមជាតនិ )លរខណៈ(លពារ់ព័នធននតបំន់ថដ )នោយពិររណានៅនលីការអភិវឌ្ឍថដលក្តូវានរពំឹងទុរ

របស់វា (ក្តូវរណំត់នូវលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការការពារ ។ លរខខណឌ តក្មូវនានាថដលក្តូវបំនពញ 
ទរ់ទងនឹងការស្ថា រនឡងីវញិនូវ បឹង -ទននល-សមុក្ទ ) body of water( ក្តូវរំណត់នោយចាប់ទរ់ទងនឹង
ទឹរ ។  

)៥ (រថក្បក្បួលស្ថា នភាពីថដលនក្ោេះថាន រ់ ឬ ទីតាងំថដលរងការបំពុល ាននៅរនុងររណីថដលកា
នរីតនឡងីតាមនក្កាយ )ក្តូវមានការរណំត់(  ស្ថរធាតុបពុំលក្តូវលប់បំាត់ នៅរនុងររណីថដលការននេះជា

លរខខណឌ តក្មូវថដលសមរមយទរ់ទងនៅនឹងការបំពុលដីពមុីន ។ ការននេះមិនក្តូវអនុវតតចនំពាេះភារណីា
ថដល )នៅនពលដំណាលោន ថដលការបពុំលននាេះក្តូវានបងកនឡងី (ានរពំងឹថា ែលប៉ាេះពាល់ចំនពាេះដី
ថបបននេះនឹងមនិនរីតនឡងីនឡយី ពីនក្ពាេះោត់ានបំនពញនូវលរខខណឌ តក្មូវថែនរចាប់ថដលអាចអនុវតត
ាន នហយីថដលភាពសុចរតិរបស់ខលួនស័រ ា សិមនងឹទទលួនូវការការពារ នោយពិររណាអំពីកាលៈនទ
សៈននររណីនមីួយៗថដលពារ់ព័នធ ។  

)៦ (អតីតមាច ស់រមមសិទធិននអចលនក្ទពយ ក្តូវមានកាតពវរចិចរនុងការអនុវតតនូវការជួសជុល 
ក្បសិននបោីត់ាននែារក្ទពយរបស់ោត់តាមនក្កាយ )ក្តូវមានការរណំត់(  ក្បសិននបីោត់ដឹង ឬ រួរថតាន

ដឹងអំពកីារថក្បក្បួលចំនពាេះស្ថា នភាពដីថដលនក្ោេះថាន រ់ ឬ ទតីាងំថដលរងការបំពុល ។ ការននេះមិនក្តូវអនុវតត
ចំនពាេះភារីណាថដល )នៅនពលទិញអចលនក្ទពយននាេះ(  ាននជឿជារ់ថាការថក្បក្បលួចនំពាេះស្ថា នភាពដី
ថដលនក្ោេះថាន រ់ននាេះ ឬ ទតីាងំថដលរងការបំពុលនឹងមិននរតីនឡងីននាេះនទ នហយីថដលការទុរចិតតននាេះ 
ស័រាិសមនឹងទទួលនូវការការពារ នោយពិររណាអំពកីាលៈនទសៈននររណីនីមួយៗថដលពារ់ព័នធ ។ 

មាត្ិកាទី៥–និរនតរភារ នក្រស ើ 
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 រនុ ងលរខណៈជាថែនរសំខាន់ននក្របខណឌ ននការនរៀបចំថែនការ រនាីននេះនឹងបងកលរខណៈឱ្យមានការ
នរៀបចំតំបន់នានា ថដលមានការការពារ និងស្ថា នភាពែលូ វចាប់ជារ់លារ់ នដីមបីបងកលរខណៈឱ្យមាន
ការក្រប់ក្រងនឈីក្បរបនោយចីរភាព ។  

 

ជំរូរទី # – ការបសងេើត្នូវិេយ័នក្រស ើក្បរបសដាយចីរភារ សោ បំែង 
និង ណដនរំែត្់ននការក្គប់ក្គងស ើក្បរបសដាយចីរភារ 

ជំរូរទី# ការបសងេើត្គសក្មាងក្គបក់្គងនក្រស ើក្បរបសដាយចីរភារ 
 

ជំរូរទ ី# – ការហាមឃាត្់នូវការកាប់ ការដរសចញ ការដឹរជញ្ាូន ការន ំ
សចញ និងការសក្បើក្បាេស់ ើ សដាយោម ន ែិិត្អនុញ្ហញ ត្ ក្េបតាមក្រមសនះ 

 
ជំរូរទ ី# – ការវាយត្នមៃេសំែើេុ ំែិិត្អនុញ្ហញ ត្ រនងុការក្បមូ ែ ស ើ ឬ

ការនសំចញស ើ 
 

ជំរូរទ ី# – ការហាមឃាត្់ចំសាះការយរស ើសចញរីដីេមបទានសេដារិចច
សដាយោម ន ែិិត្អនុញ្ហញ ត្ក្ត្ឹមក្ត្វូ 

 
ជំរូរទ ី# –  ែិិត្អនុញ្ហញ ត្រនងុការកាប់ ឬយរស ើសចញ ណដ ក្ត្ូវែដ ឱ់្យ
ចំសាះណត្រនងុររែីមានការវាយត្នមៃបរសិ្ថា នស ើេរមមភារសនះប ុសណាណ ះ 

 
ជំរូរទ ី# – ការក្បមូ ែ ក្បរបសដាយចរីភារ នូវែ ស ើ អុេដុត្ និងអនុ
ែ នក្រស ើសៅរនងុត្បំន់ែ តិ្រមមនក្រស ើ សដាយរមួបញ្ចូ ទាងំយនតការែត

  ់ែិិត្អនុញ្ហញ ត្ិអនតរជាត្ិ 
ជំរូរទ#ី –ការក្បមូ ែ ក្បរបសដាយចីរភារ នូវែ ស ើ អុេដុត្ និងអនុ
ែ នក្រស ើរីនក្រេេគមន៍ ត្ំបន់ក្គប់ក្គងរមូោន េេគមន៍ និង ដីរមមេទិធ
េេគមន៍ ជនជាត្ិសដើមភាគត្ិច 
ជំរូរទ ី# – ត្ួនទីរបេរ់ដាា ភិបា  និងក្បជារ រដា រនងុការអសងេត្តាមដាន 

និងក្ត្ួត្រិនិត្យក្បត្បិត្តិការក្គប់ក្គងស ើសដាយចីរភារ 
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ជំរូរទ ី# – ការស្ថដ រសឡើងវិញនូវទីជក្មរ ឬក្បរ័នធសអរឡូេូុណីដ រងការែូច
ខាត្ 

មាត្ិកាទី៦– ជ ែ េមកុ្ទក្បរបសដាយចីរភារ 

 ជាថែនរមួយននក្របខណឌ ននការនរៀបចំថែនការ មាតិការននេះនឹងថចងអពីំការរណំត់នូវតំបន់នានា 
ថដលមានឋានៈែលូ វចាប់ជារ់លារ់ និងការការពារ នដីមបីអនុញ្ញញ តឱ្យមានការក្រប់ក្រងជលែលស
មុក្ទក្បរបនោយនិរនតរភាព ។  

 មាតិការននេះនឹងបនងកីតែងថដរនូវការទទលួខុសក្តូវរបស់ក្រសួងពារ់ព័នធ នដីមបីនចញលិខិត
អនុញ្ញញ ត ទទួលទិននន័យសាីពីការចូលចតនដីមបីោរ់ចុេះនូវជលែលសមុក្ទ នធវីនិយត័រមមឧបររណ៍
ននស្ថទ និងទិដឋភាពនែសងនទៀតននការននស្ថទសមុក្ទ ។  

ជំរូរ ១ - បទបបញ្ញត្តិទសូៅ 
 
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាអេះអាងថានឹងអនុវតតសិទធិអធិបនតយយ និងសទិធិអំណាចផ្ទា ច់មុខរនុងការក្រប់ក្រងនលី
មចាជាតិទងំអស់ និងធនធានជលែលដនទនទៀត ថដលសាិតនៅរនុងតំបន់នសដឋរិចចផ្ទា ច់មុខរបស់ខលួន ។  
 
ក្រសួងស្ថមីក្តូវមានសិទធអិណំាចរនុងការក្តួតពិនិតយ នចញបទបបញ្ញតតិ នងិពក្ងឹងការអនុវតតចាប់នានា 
ថដលទរ់ទងនងឹការននស្ថទក្រប់ក្បនភទ ថដលមានលរខណៈពាណិជជរមម និងោម នលរខណៈពាណិជជរមម 
សក្មាប់ធនធានជលែលសមុក្ទនៅរនុងតបំន់នសដឋរិចចផ្ទា ច់មុខននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រមួមាន តំបន់
ថដលទទលួរបបទឹរនជារ-នាចននសមុក្ទ ថដលក្តូវាននៅជារមួែងថដរថា “ថដនជលែលសមុក្ទ” ។  
 
វធិានការននការអភិររស នងិការក្រប់ក្រង ថដលអនុវតតនោយក្រសួងស្ថមី ក្តូវថែែរនៅនលភីសាុតាងលរខណៈ
វទិាស្ថស្តសតដ៏លែបំែុត និងក្តូវទប់ស្ថក ត់ការននស្ថទហួសរក្មិត ប៉ាុថនតនៅថតសនក្មចាន ជានិរនត  នូវទិនន
ែលដ៏សមរមយបែុំត សក្មាប់សននិធិជលែល ឬសននិធសិមុក្រស្ថម ញ ។ នៅតាមរក្មិតថដលអាចនធវីនៅាន 
សននិធិជលែលនីមយួៗ ក្តូវក្រប់ក្រងជាលរខណៈមួយឯរតា ទូទងំរយៈចមាង យនៅរនុងថដនជលែលស
មុក្ទននក្បនទសរមពុជា ជាជាងសននិធិនមីួយៗ នៅរនុងនខតតនមីួយៗ ។  
 

ជំរូរ ២ - អាែត្ដិននជ ែ េមុក្ទ 
 
អនុនលាមតាមសទិធិអណំាចននេះ ក្រសងួស្ថមីក្តូវ៖  
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១- តក្មូវឱ្យមានលិខតិអនុញ្ញញ តចំនពាេះសរមមភាពននស្ថទទងំអស់ នៅរនុងតបំន់ជលែលសមុក្ទ ក្សបនៅ
តាមមាក្តា ៣២ ននចាប់សាីពជីលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ ។ លិខិតអនុញ្ញញ តននេះក្តូវោរ់
បញ្ចូ លនូវនែលឈនួលននស្ថទក្បរឆំ្ន  ំនដីមបជីយួឧបតាមភដល់សរមមភាពក្ស្ថវក្ជាវ នងិក្រប់ក្រងជលែលនន
ក្រសួងស្ថមី ។ ចំននួនែលឈនួលននស្ថទក្បរឆំ្ន កំ្តូវរណំត់នោយក្រសួងស្ថម។ី ការននស្ថទថដលមិនទទួល
ាននូវលខិិតអនុញ្ញញ តននេះ ក្តវូទទួលនូវការជូនដណឹំងអំពកីារបំពានចាប់ និងការពិន័យ ។ 
 
២-  តក្មូវឱ្យនាវាននស្ថទថដលនក្បីមា៉ា សុនីទងំអស់  ថដលមានរមាល ងំមា៉ា សុនីធំជាង ៥ នសេះ រនុងររណី
ថដលនក្បីក្ាស់ទងំមូល ឬនោយថែនរ សក្មាប់នោលបណំងននការននស្ថទ នៅរនុងថដនននស្ថទសមុក្ទ  
ចុេះបញ្ជ ីជាមួយក្រសួងស្ថមី ។ ការចុេះបញ្ជ ីននេះក្តូវោរ់បញ្ចូលនូវនែនឈនួលននស្ថទក្បរឆំ្ន  ំ។ ចនំួននននែល
ឈនួលននស្ថទក្បរឆំ្ន កំ្តូវរណំត់នោយក្រសងួស្ថម ី។ ការខរខានមិនានចុេះបញ្ជ ីនាវាននស្ថទននេះ ក្តូវ
ទទួលនូវការជូនដំណឹងពីការបំពានចាប់ និងការពិន័យ ។ ចំនពាេះនាវាននស្ថទថដលនធវីក្បតិបតតិការនៅរនុង
ថដនជលែលសមុក្ទ បទបបញ្ញតតិននេះក្តូវជំនសួឱ្យលរខខណឌ តក្មូវននការចុេះបញ្ជ ី ថដលមានថចងនៅរនុង
មាក្តា ៣៣ ននចាប់សាីពីជលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ ។  
 
៣- តក្មូវថា ទិននន័យសាពីីពីរថនលងចូលចតជលែលសមុក្ទ ក្តូវក្បមូលមរពីក្រប់អងគភាព ឬបុរគលនានា 
ថដលជាវនូវធនធានជលែលសមុក្ទ ថដលក្តូវានក្បមូលែលនៅរនុងថដនជលែលសមុក្ទ ។ ការក្បមូល
ទិននន័យននេះ ក្តូវមានទក្មង់ជារាយការណ៍ក្បរថំខ ថដលក្តូវបញ្ជូ ននៅក្រសងួស្ថម ីថដលនរៀបរាប់ពសិ្ថា រ
អំពីក្បនភទនីមួយៗននធនធានជលែលសមុក្ទថដលក្តូវានជាវ (យរលែក្តូវរណំត់នៅតាមរក្មិតនន
ក្បនភទពូជ) ចំនួនននក្បនភទនីមួយ 
ៗ ថដលានជាវ ទមងន់ស្ថរុបននក្បនភទនមីួយៗថដលានជាវ ក្បភពនានាថដលធនជលែលក្តូវានជាវ
មរ រមួបញ្ចូ លនូវនលខននការអនុញ្ញញ តរបស់ក្បភពទងំននាេះ និងថែចូលសំចតសក្មាប់ក្បនភទនីមួយៗនន
ការជាវ ។ រាយការណ៍ននេះក្តូវោរ់នៅតាមទក្មង់ ថដលែាល់ឱ្យនោយក្រសួងស្ថមី ។ ការខរខានមិនាន
បញ្ជូ នរាយការណ៍ននេះ នៅរនុងរយៈនពល ៣០ នែង ននចុងថខនីមួយៗ នាឱំ្យមានការជូនដណឹំងអំពីការ
បំពានចាប់ និងការពិន័យ មនិតិចជាង ១០០ ដុលាល សហរដឋអានមររិ នឡយី ។ ការខរខានមិនានោរ់
បញ្ជូ នរាយការណ៍ននេះ នៅរនុងរយៈនពលនលីសពីបីថខជាប់ោន  នាឱំ្យមានការជូនដំណឹងអពំីការបំពានចាប់ 
និងការដរហូតលិខិតអនុញ្ញញ តចំនពាេះការនធវីធុររចិចរបស់ក្ររមហ ុន ឬបុរគលននាេះ ។ ចំនពាេះថដនជលែលស
មុក្ទ បទបបញ្ញតតិក្តូវជំនួសឱ្យលរខខណឌ តក្មូវឱ្យមាននសៀវនៅសក្មាប់រត់ក្តាសាតិិ ថដលមានថចងនៅរនុង
មាក្តា ៣៤ និង មាក្តា ៤៥ ននចាប់សាពីីជលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ នហយីមាក្តា ៤៥ ននេះ
ក្តូវនិរាររណ៍ ។ 
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៤- នចញបញ្ជ ីថរសក្មលួ ឬបញ្ជ ីបចចុបបននភាពរចួ ននឧបររណ៍ននស្ថទក្រប់ក្បនភទ ថដលហាមឃាត់មនិឱ្្
យលរ់ កាន់កាប់ ឬនក្បីក្ាស់នៅរនុងថដនជលែលសមុក្ទ ក្សបតាមបទបបញ្ញតាិហាមឃាត់ឧបររណ៍
ននស្ថទ ថដលមានថចងនៅរនុងមាក្តា ២០ នងិ ២១ ននចាប់សាីពីជលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/
០១១ ។ បថនាមនលីឧបររណ៍ថដលក្តូវានហាមឃាត់ ថដលមានថចងរចួនៅនហយី នៅរនុងមាក្តា ២០ និង 
២១ ការនក្បីក្ាស់ឧបររណ៍អូសនចរា៉ា  នងិការននស្ថទក្តីនោយនក្បីសនរ (លំថពង) រនុងនពលនក្បីក្ាស់
ឧបររណ៍មុជនិងដរដនងាមីរនុងទឹរ ក្តូវហាមឃាត់នៅរនុងថដនជលែលសមុក្ទ ។ រាល់ឧបររណ៍ននស្ថទ 
ថដលមិនានោរ់បញ្ចូលនៅរនុងបញ្ជ ីហាមឃាត់ ថដលបនងកតីនឡងីនោយក្រសួងស្ថមី ក្តវូសនមតថា ាន
ទទួលការអនុញ្ញញ តឱ្យនក្បីក្ាស់ នលីរថលងថតមានថចងនោយជារ់លារ់ែាុយពីននេះ ។  
 
៥- នោយសហការជាមួយក្រសួងការបរនទស នងិរិចចសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ ក្តូវបនងកតីក្បព័នធមួយ 
ថដលតាម   រយៈក្បព័នធននេះ នាវាននស្ថទបរនទសអាចជាវនូវសិទធិននស្ថទ នដមីបកី្បមូលែលននធនធានជល
ែល នៅរនុងតំបន់នសដឋរិចចផ្ទា ច់មុខននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ ចនំួននែលឈនួលក្បរឆំ្ន នំដីមបទីទលួាន
នូវសិទធិននស្ថទននេះ ក្តូវរណំត់នោយក្រសងួស្ថម ី។ ការររាជាបនតនូវសិទធិននស្ថទននេះ ពីសំណារ់នាវា
ននស្ថទបរនទស រអឺាក្ស័យនៅនលីការថែររានសៀវនៅសក្មាប់រត់ក្តាសាិតិក្បរនំែង នោយលមែិតអំពីចនំួន
ននឧបររណ៍ក្បរនំែង ក្ពមទងំទមងន់ និងក្បនភទននែលននស្ថទក្បរនំែង នោយនសៀវនៅសក្មាប់រត់ក្តាសាិ
តិននេះនបរីឱ្យមានការក្តួតពនិតិយពីក្រសងួស្ថមី តាមការនសនសុីំ នហយីការោរ់បញ្ជូ នរាយការណ៍ននែល
ននស្ថទក្បរថំខ នៅកាន់ក្រសួងស្ថមី នោយនរៀបរាប់ពសិ្ថា រអំពីក្បនភទនីមយួៗននធនធានជលែលសមុក្ទ
ថដលក្តូវានក្បមូល (យរលែក្តូវរំណត់នៅតាមរក្មិតននក្បនភទពូជ) ចំនួនននក្បនភទនមីួយៗថដលាន
ក្បមូល ទមងន់ស្ថរុបននក្បនភទនីមួយៗថដលានក្បមូល និងថែចូលសំចតសក្មាប់ែលននស្ថទននាេះ ។ 
នាវាននស្ថទបរនទស ថដលជាវនូវសិទធិននស្ថទ នៅរនុងតបំន់នសដឋរិចចផ្ទា ច់មុខននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ក្តូវអនុនលាម ែងថដរ នៅតាមលរខខណឌ  ដូចខាងនក្កាម៖ 
 

(រ) រមមសិទធរិរ និងក្បតិបតតរិរ នននាវាននស្ថទបរនទស ក្តូវនោរពតាមចាប់ទងំអស់ននក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា ។ 
(ខ) មស្តនតីទងំឡាយណាថដលមានសិទធិអណំាចរនុងការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ក្តូវានអនុញ្ញញ តឱ្យនឡងីនលីនាវា ថឆរនឆរ នងិនធវីអធិការរចិចនលីនាវាននស្ថទបរនទស
ក្រប់នពលនវលា និងអនុវតតការរប់ខលួន និងការរបឹអូស នៅនពលណាថដលមស្តនតីរូបននាេះមានបុពវ
នហតុសមរមយ នដីមបនីជឿជារ់ថា នាវា ឬមនុសស ថដលសាតិនៅនលីនាវាននាេះ ានរនំលាភបពំាននលី
ចាប់ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា នក្កាយពីាននធវីការថឆរនឆរ ឬនធវីអធិការរិចចននាេះ ។ 
(រ) រមមសិទធរិរ និងក្បតិបតតរិរ នននាវាននស្ថទបរនទស នៅរនុងឆ្ន ណំារ៏នោយ មិនក្តូវក្បមូល
បរមិាណក្តី ឬសតវ/រុរខជាតិថដលរស់នៅរនុងសមុក្ទដនទនទៀត ឱ្យហួសពីរក្មតិននការក្បមូលែល
ននស្ថទ ថដលអាចរណំត់នោយក្រសួងស្ថមីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ននាេះនឡយី ។   
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៦- នរៀបរាប់ និងរណំត់នូវតបំន់សមុក្ទ ថដលរនុងននាេះ សរមមភាពភាពននស្ថទជានក្ចីនក្បនភទ ក្តូវាន
អនុញ្ញញ ត និងក្រប់ក្រងជាពិនសស ឬហាមឃាត់ ។ ការរណំត់តំបន់ថបបននេះក្តូវរាប់បញ្ចូ លនូវតបំន់នែាទឹរ
នឆនរសមុក្ទ (coastal waters zone) ថដលលាតសនធងឹពីថខសរនឆនរសមុក្ទនៅរនុងសមុក្ទក្បថវង ៥ រ.ម 
ថដលក្តូវមានឧតតមានុភាពនលនីិយមន័យននពារយ “តំបន់ជតិនឆនរ” (nearshore zone) ថដលលាតសនធងឹ
ពីនឆនរនៅរនុងសមុក្ទចមាង យ ២០ ថម៉ាក្ត ។  តំបន់ននស្ថទសហរមន៍ អាចក្តូវបនងកីតនឡងី នៅរនុងតំបន់ជិត
នឆនរននេះ ក្សបតាមអនុក្រតឹយសាពីីការក្រប់ក្រងសហរមន៍ននស្ថទ ។ ការរណំត់តំបន់ថបបននេះ ក្តូវោរ់
បញ្ចូ លែងថដរនូវ តំបន់ហាមឃាត់ នៅរនុងនែាទឹរជិតនឆនរ ននថដនជលែលសមុក្ទ សក្មាប់នាវាទងំឡាយ
ណា ថដលនក្បីក្ាស់ឧបររណ៍ននស្ថទខាន តធំ ដូចមានរណំត់នៅរនុងមាក្តា ៣១ ននចាប់សាីពីជលែល 
នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ ថដលថាឧបររណ៍ននស្ថទក្បនភទននេះ មិនអាចយរមរនក្បីក្ាស់នៅរនុង
តំបន់ ថដលសាតិនៅរនុងរយៈចមាង យ ២៥ រ.ម ពីថខសនឆនរាននឡយី ។ តំបន់ហាមឃាត់ថបបននេះ ក្តូវអនុវតត
ជាលរខណៈដូចោន នៅនឹងនាវាននស្ថទបរនទសក្រប់ទំហ ំថដលានជាវសិទធិននស្ថទក្បរឆំ្ន  ំនៅរនុងតំបន់
នសដឋរិចចផ្ទា ច់មុខ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
៧- ទរ់ទងនៅនឹងសននធិិជលែលថដលមានការថក្បក្បលួខាល ងំ ក្តូវសហការនោយផ្ទា ល់ ឬតាមរយៈអងគការ
អនតរជាតិពារ់ព័នធ ដូចជា មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍អាសុីអានរនយ ៍នោយមានជាតិស្ថសន៍នានា ថដលមានការ
ពារ់ព័នធនៅរនុងការក្បមូលែលជលែល ដូចជា ក្បនភទពូជណាមួយ នោយមានទសសនៈរនុងការធានានូវ
ការអភិររស នងិនលីររមពស់នូវការសនក្មចាននូវទនិនែលក្បរបនោយចីរភាពដ៏ក្បនសីរបំែុត ននក្បនភទពូជ
ថបបននេះ ទូទងំថខសក្សឡាយរបស់វា ទងំនៅរនុង និងនៅនក្ៅ តំបន់នសដឋរចិចផ្ទា ច់មុខននក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។  
 
៨- នចញបញ្ជ ីថរសក្មលួ នងិនធវីបចចុបបននភាពរចួអំពសីរមមភាពទងំអស់ ថដលក្តូវានហាមឃាត់ នៅរនុង
ថដនជលែលសមុក្ទ ក្សបតាមសរមមភាពថដលក្តូវានហាមឃាត់រចួនៅនហយីនៅរនុងមាក្តា ៥២ នន
ចាប់សាីពជីលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ ។ បថនាមនៅនលសីរមមភាពថដលក្តវូានហាមឃាត់រចួ
នៅនហយី នៅរនុងមាក្តា ៥២ ននាេះ ការក្បមូលែល ឬការចូលសំចតនដីមបោីរ់ចុេះនូវក្តីឆ្ល ម ឬែលិតែល
ក្តីឆ្ល ម (ដូចជា ក្ពរយក្តឆី្ល ម) ក្ពមទងំការក្បមូលែល នងិការចូលចតនដមីបោីរ់ចុេះនូវរនាធ យសមុក្ទ ឬ
ែលិតែលរនាធ យសមុក្ទ (ដូចជា សនូររនាធ យ ឬថែនរនែសងនទៀតរបស់វា) ក្តូវហាមឃាត់ ជាពិនសស ។  
 
៩- នចញបញ្ជ ីថរសក្មលួ នងិនធវីបចចុបបននភាពរចួអំពសីរមមភាពទងំអស់ ថដលអាចអនុវតតនៅរនុងថដនជល
ែល     សមុក្ទ នៅនក្កាមលខិិតអនុញ្ញញ តពីក្រសួងស្ថមី ក្សបតាមបញ្ជ ីថដលមានថចងនៅរនុង មាក្តា ២៣ 
ននចាប់សាពីីជលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ ។ 
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១០- ធានាថា ការក្រប់ក្រងជលែលនៅរនុងថដនជលែលសមុក្ទ រឺថែែរនលព័ីត៌មានថែនរវទិាស្ថស្តសតដ៏លែ
បំែុតថដលអាចថសវងររាន និងអនុវតតការក្ស្ថវក្ជាវជលែល ថដលបថនាមនៅនលីមូលោឋ នននចំនណេះដឹង
ថែនរវទិាស្ថស្តសត ។  
 
១១- អនុវតតរមមវធិីរនុងការែលិតនូវថែនទីថដលនធវីបចចុបបននភាពរចួននការថចររយនូវក្បនភទពូជ ថដលាន
ក្បមូល ក្ពមទងំ និងរក្មិតននធនធានជលែលសមុក្ទសខំាន់ៗ នៅរនុងថដនជលែលសមុក្ទ នោយមាន
ការនយងជាពិនសសនៅកាន់ ផ្ទក ែម នមម សមុក្ទ ថាន លនមម សមុក្ទ និងនក្ពនកាងកាង ។  
 
១២- អនងកតតាមោន នងិនចញនូវអតាបទសនងខបក្បរឆំ្ន សំាីពីការថក្បក្បលួចំនពាេះធនធានជលែលសមុក្ទ 
នោយមានការនយងជាពិនសសនៅកាន់ផ្ទក ែម ថាន លនមម សមុក្ទ និងនក្ពនកាងកាង និងនធវកីារវភិារអំពភីាព
ទរ់ទងោន នៅនឹងការថក្បក្បលួអាកាសធាតុ នងិរតាត ជំរុញនែសងនទៀត ។ 
 
១៣- នធវនីិយត័រមមវារវីបបរមមនៅរនុងថដនជលែលសមុក្ទ ក្សបតាមបទបបញ្ញតតថដលមានថចងនៅរនុង
មាក្តា ៥៣-៥៨ ននចាប់ពីជលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ ។ 
 
១៤-  នធវនីិយត័រមមការចូលចត ការដឹរជញ្ជូ ន និងការដរឹជញ្ជូ នតាមនាវាឆលងថដនអនតរជាតិ ននធនធាន
ជលែល   សមុក្ទ ថដលានក្បមូលនៅរនុងតបំន់នសដឋរិចចផ្ទា ច់មុខននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្សបតាម
បទបបញ្ញតតិថដលមានថចងរនុងមាក្តា ៦៤-៦៩ ននចាប់សាីពជីលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ ។  
 
១៥- នធវីនយិត័រមមការនាចូំលមររនុងក្បនទសរមពុជានូវធនធានជលែលសមុក្ទ ថដលានក្បមូលនៅរនុង
ថដនទឹរននជាតិស្ថសន៍បរនទស និងតក្មូវឱ្យអនរនាចូំលបញ្ញជ រ់ថា ធនធានទងំននេះក្តូវានក្បមូល ក្សប
តាមចាប់សាីពីជលែល ថដលមានថចងនៅរនុងក្បនទសនដីមរបស់ពួរនរ ។   
 
១៦- អនុវតតវធិានការរនុងការក្បយុទធក្បឆ្ងំនឹងការននស្ថទខុសចាប់ ការននស្ថទថដលោម នការរាយការណ៍ 
និងការននស្ថទថដលមិនក្តមឹក្តូវតាមបទបបញ្ញតតិ រមួមាន វធិានការថដលថែែរនលទីីែារនុងការទប់ស្ថក ត់នូវ
ការនធវីពាណិជជរមម ឬការនាចូំលនូវក្តី ឬសតវ/រុរខជាតិសមុក្ទនែសងនទៀត ថដលននស្ថទាននោយនាវា
ននស្ថទ ថដលក្តូវានរណំត់ថាានចូលរមួនៅរនុងសរមមភាពននស្ថទថដលោម នការអនុញ្ញញ តថបបននេះ ។  
 
១៧- បនងកីតថែនការក្រប់ក្រងជលែលជាតិ នយងតាមមាក្តា ១៥ ននចាប់សាីពជីលែល នលខ នស/ររម/
០៥០៦/០១១ ។ ថែនការននេះក្តូវពិនតិយ និងថរសក្មលួតាមការរាំច់ នរៀងរាល់ក្ាឆំ្ន មំាង ។ 
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១៨- អនុវតតនូវការពក្ងឹងការអនុវតតវធិានការក្បឆ្ងំនឹងអងគភាព ឬបុរគលណា ថដលរនំលាភបំពាននលីចាប់
សាីពីជលែល នៅរនុងថដនជលែលសមុក្ទ នយងតាមមាក្តា ៧២-៨៥ ននចាប់សាីពីជលែល នលខ នស/
ររម/០៥០៦/០១១ ។  
 
១៩- វាយតនមលការោរ់ទណឌ រមមក្បឆ្ងំនឹងអងគភាព ឬបុរគលណា ថដលក្តូវានររនឃញីថាមានពិរុទធភាព
ចំនពាេះការរនំលាភបំពាននលីចាប់ជលែល នៅរនុងថដនជលែលសមុក្ទ នយងតាមមាក្តា ៨៦-១០៧ នន
ចាប់សាីពជីលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ ។  
 
ជំរូរ ៣ - អាជាា ្រជ ែ េមុក្ទណដ មានននទ នេុទិធ ិ
 
នយងតាមសទិធិអណំាច ក្រសងួស្ថមី នោយថែែរនលីឆនាា នុសិទធិរបស់ខលួន អាច៖ 
 
១- នក្បីក្ាស់វធិានការរនុងការអភិររស នងិការក្រប់ក្រងដូចខាងនក្កាម នដមីបធីានាឱ្យាននូវនិរនតរភាពនន
ធនធានជលែលសមុក្ទ នៅរនុងថដនជលែលសមុក្ទ អាក្ស័យនៅនលីថា នតីវធិីស្ថស្តសតណាថដលសមរមយ
បំែុត ចំនពាេះក្បនភទពូជ និងកាលៈនទសៈ ថដលពារ់ព័នធ៖  
 

(រ) រំណត់ថដនរណំត់សក្មាប់ឧបររណ៍ោយនមីួយៗសក្មាប់ក្បនភទពូជននសតវ/រុរខជាតិស
មុក្ទ ឬសក្មាប់ការក្បមូលែលរមួ ពសីននិធសិមុក្រស្ថម ញ ថដលរមួមាននូវក្បនភទពូជនក្ចីនក្បនភទ ។ 
 
(ខ) រំណត់ទំហអំបបបរមា ឬអតិបរមា សក្មាប់ក្បនភទពូជននសតវ/រុរខជាតសិមុក្ទ ខាងនក្កាម ឬ
ខាងនលី ថដលការក្បមូលែលនលីវា ក្តូវានហាមឃាត់ ។  
 
(រ) រំណត់បរមិាណសរុបថដលអនុញ្ញញ តឱ្យក្បមូលែលាន សក្មាប់ក្បនភទពូជក្តី ឬសតវ/រុរខ
ជាតិសមុក្ទ ជារ់លារ់ណាមយួ ឬសក្មាប់សននធិិជលែលថដលានរណំត់ជារ់លារ់ ឬសននិធសិមុ
ក្រស្ថម ញ នៅរនុងអំឡុងនពល១ឆ្ន ំៗ  ឬអំឡុងនពលណាមួយនែសងនទៀត ។  
 
(ឃ) បនងកីតក្បព័នធបញ្ចូលទនិនន័យមានរក្មិត ទរ់ទងនឹងការក្បមូលែលននធនធានជលែលស
មុក្ទជារ់លារ់ណាមួយ សននធិិ ឬ សននិធសិមុក្រស្ថម ញ ឬ ទរ់ទងនងឹតំបន់ភូមសិ្ថស្តសតជារ់លារ់
ណាមួយ ។  
 
(ង)  ថបងថចររូតាននស្ថទនមីួយៗថដលមិនអាចនែារាន នៅរនុងអំឡុងនពលជារ់លារ់ណាមួយ 
សក្មាប់ធនធានជលែលសមុក្ទជារ់លារ់ណាមយួ សននិធិ ឬសននសិមុក្រស្ថម ញ ។ 
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(ង) អនុវតតការបទិរដូវននស្ថទសក្មាប់ធនធានជលែលសមុក្ទជារ់លារ់ណាមួយ សននធិិ ឬសននិ
ធិសមុក្រស្ថម ញ ឬ ទរ់ទងនឹងតំបន់ភូមិស្ថស្តសតជារ់លារ់ណាមួយ ។ 

 
(ច) អនុវតតការបទិតំបន់ននស្ថទជាបនណាា េះអាសនន ឬជាអចិនស្តនតយ ៍សក្មាប់ការក្បមូលែលនូវ
ធនធានជលែលសមុក្ទជារ់លារ់ណាមួយ សននិធិ ឬសននធិិសមុក្រស្ថម ញ ឬ ទរ់ទងនឹងតំបន់ភូមិ
ស្ថស្តសតជារ់លារ់ណាមួយ ។    
 
(ឆ) អនុវតតការរក្មតិនៅនលីក្បនភទ ទហំ ំនិងបរមិាណននឧបររណ៍ថដលនក្បីក្ាស់រនុងការ
ក្បមូលែលធនធានជលែលននស្ថទជារ់លារ់ណាមួយ ឬការនក្បីក្ាស់ឧបររណ៍ទងំននេះនៅ
រនុងតំបន់ភូមសិ្ថស្តសត ជារ់លារ់ណាមួយ ។  

 
២- អនុវតតការក្រប់ក្រងថដលថែែរនលលីំហ នោយនរៀបចំឱ្យមានក្បនភទនែសងៗននតំបន់ក្រប់ក្រងសមុក្ទ នៅ
រនុងថដនជលែលសមុក្ទ រមួមាន៖ 

 
(រ) សួនឧទានជាតសិមុក្ទ៖ តំបន់ថបបននេះក្តូវសាិតនៅនក្កាមស្ថា នភាពការពារដ៏តឹងរុងឹ នោយ
មានការក្តួតពិនិតយនលីការចូល និងសរមមភាពនានា តាមរយៈលិខតិអនុញ្ញញ តពីក្រសួងស្ថមី ។ 
តំបន់ថបបននេះ អាចក្តូវានបនងកីតនឡងីក្សបតាមចាប់សាពីតីំបន់ការពារ នលខ នស/ររម/
០២០៨/០០៧ នងិមាក្តា ១៩ ននចាប់សាីពជីលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ ថដលថា 
ការននស្ថទក្រប់ក្បនភទមិនក្តវូានអនុញ្ញញ តនឡយី ោម នការចូលនដីមបសីាង់នមលីទសិទីក្តូវាន
អនុញ្ញញ តនឡយី នោយោម នលខិិតអនុញ្ញញ ត នលរីថលងថតនធវនីឡងីនោយភាន រ់ងារពក្ងឹងការអនុវតត
របស់ក្រសងួស្ថម ីឬសាតិនៅរនុងក្ចររនបៀងឆលងកាត់ថដលក្តូវានរណំត់នោយតឹងរុងឹ នហយីការ
តាងំទីលំនៅែមីមនិក្តូវអនុញ្ញញ តនឡយី នៅរនុងរយៈចមាង យ ២ រ.ម ននក្ពំក្បទល់ននតំបន់ទងំននេះ 
។ សនួឧទានជាតិសមុក្ទទងំននេះអាចមានអនុតបំន់ រមួមានអនុតំបន់ទងំឡាយណាថដលក្តូវ
បនងកីតនឡងីសក្មាប់នោលបណំងននសហរមន៍ននស្ថទលរខណៈជីវក្ពឹតតិថដលមនិនធវីពាណិជជរមម 
ក្សបតាមអនុក្រតឹយសាីពីការក្រប់ក្រងសហរមន៍ននស្ថទ ។ 
 
(ខ) តំបន់អភិររសសតវ/រុរខជាតិសមុក្ទ៖ តបំន់ថបបននេះអាចក្តូវានបនងកតី ក្សបតាមមាក្តា ១៨, 
១៩, នងិ ២៦-២៩ ននចាប់សាីពីជលែល នលខ នស/ររម/០៥០៦/០១១ នងិក្តូវនក្បីក្ាស់
នដីមបកីារពារធនធានសមុក្ទ ថដលមានស្ថរៈសខំាន់ជារ់លារ់ចំនពាេះការរណំត់ទហំកំ្តីថដលអាច
ននស្ថទាន (fishery recruitment) រមួបញ្ចូ ល ប៉ាុថនតមិនរំណត់ក្តឹមថត នក្ពនកាងកាង នមម ស
មុក្ទ និងផ្ទក ែម ។ ការននស្ថទអាចក្តូវហាមឃាត់ នៅរនុងតបំន់ថបបននេះ ចំថណរឯនសរភីាពននការ
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នធវីនាវាចរណ៍ (ការសាង់នមលីទិសទី) ក្តូវានអនុញ្ញញ ត ។ ការចូលរនុងនពលនែង នដីមបនីោល
បំណងនទសចរណ៍ថដលមនិនធវីនិសារណរមម ក្តូវានអនុញ្ញញ តតាមរយៈលិខតិអនុញ្ញញ តពីក្រសួង
ស្ថមី ។ តំបន់អភិររសសតវ/រុរខជាតិសមុក្ទថបបននេះ មនិក្តូវមានអនុតំបន់នឡយី នលីរថលងថត
តំបន់ថដលក្តូវានបនងកីតនឡងីសក្មាប់នោលបណំងនានាននសហរមន៍ននស្ថទលរខណៈជីវក្ពឹតតិ
ថដលមិននធវីពាណិជជរមម ក្សបតាមអនុក្រតឹយសាពីីការក្រប់ក្រងសហរន៍ននស្ថទ ។ 
 
(រ) តំបន់ក្រប់ក្រងជលែល៖ តំបន់ថបបននេះក្តូវនក្បីក្ាស់នដីមបអីនុវតតវធិានការក្រប់ក្រង 
សក្មាប់សននិធិជលែល ឬសននិធិសមុក្រស្ថម ញ ថដលានរណំត់ ។ ការននស្ថទក្តូវអនុញ្ញញ ត 
នទេះបីជាមានការរំហតិនូវការក្បមូលែល ឬការហាមឃាត់នូវការននស្ថទ ថដលក្តូវានរក្មិត
ចំនពាេះក្បនភទពូជមួយចនំួន ថដលក្តូវការនូវការក្រប់ក្រងជាពិនសស នដីមបធីានាឱ្យាននូវនិរនតរ
ភាពរយៈនពលថវង ។ នសរភីាពននការសាង់នមីលទិសទ ី(នាវាចរណ៍) ក្តូវអនុញ្ញញ ត ។ ការចូលរនុង
នពលនែង នដមីបនីោលបំណងនទសចរណ៍ថដលមិននធវីនិសារណរមម ក្តូវានអនុញ្ញញ តតាមរយៈ
លិខិតអនុញ្ញញ តពីក្រសងួស្ថម ី។ តបំន់ក្រប់ក្រងជលែលថបបននេះ មិនក្តូវមានអនុតំបន់នឡយី 
នលីរថលងថតតំបន់ថដលក្តូវានបនងកីតនឡងីសក្មាប់នោលបណំងនានាននសហរមន៍ននស្ថទ
លរខណៈជីវក្ពតឹតិថដលមិននធវពីាណិជជរមម ក្សបតាមអនុក្រតឹយសាីពីការក្រប់ក្រងសហរន៍ននស្ថទ ។ 

 
៣- អនុវតតការរណំត់អនុតបំន់ថដលថែែរនលីសហរមន៍ សក្មាប់នោលបណំងជីវក្ពឹតតិថែនរជលែលថដល
មិននធវីពាណិជជរមមថតប៉ាុនណាណ េះ នៅរនុងថដនបក្មរងសមុក្ទ ឬតំបន់អភិររសសតវ-រុរខជាតិសមុក្ទ ដូចាន
ពិពណ៌នាខាងនលី ។ អនុតំបន់ថដលថែែរនលីសហរមន៍ថបបននេះ ក្តូវមានការរហំតិនលីក្បនភទននឧបររណ៍
ននស្ថទ ថដលអនុញ្ញញ តឱ្យនក្បកី្ាស់ ។ ការោរ់រក្មិតនលឧីបររណ៍ននស្ថទននេះ ក្តូវរណំត់នោយក្រសងួ
ស្ថមី ថដលអាចោរ់រក្មតិនលីក្បនភទឧបររណ៍ននស្ថទថដលក្តូវអនុញ្ញញ តឱ្យនៅក្តឹម បនងាគ លនងិថខស ថខស
សនាូច សំណាញ់បង់ និងឧបររណ៍ននស្ថទក្តដីនទនទៀត (fish traps) ។  
 
៤- រណំត់ថដនរណំត់នលចីំននួ ទំហ ំនិងក្បនភទនននាវា ថដលអាចចូលរមួនៅរនុងការក្បមូលជលែលណា
មួយ ឬថដលអាចចូលនៅរនុងតំបន់សមុក្ទថដលានរណំត់ ឬតំបន់ក្រប់ក្រងសមុក្ទ នដីមបកី្រប់ក្រងឱ្យាន
សមរមយនូវរិចចខតិខំក្បឹងថក្បងរនុងការននស្ថទ នងិធានាឱ្យាននូវនិរនតរភាពននការក្បមូលែល សក្មាប់ស
ននិធិណាមួយ ឬសននិធ ិ សមុក្រស្ថម ញ ។ 
 
៥-  នោយថែែរនលីព័ត៌មានវទិាស្ថស្តសតដ៏លែបំែុតថដលអាចថសវងររាន ក្តូវបនងកតីនូវថែនការក្រប់ក្រង
ជលែលសក្មាប់ជលែលនីមយួៗ ។ ថែនការថបបននេះក្តូវរត់ទុរថា មានលរខណៈក្រប់ក្ោន់រនុងការនធវី
យុតតិរមមនូវវធិានការក្រប់ក្រងនានា ថដលក្តូវានអនុវតតនៅរនុងជលែលជារ់លារ់ណាមយួ និងរួរថតរមួ
មានជាអបបមរមានូវ ៖ 
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(រ) ការពិពណ៌នាអំពជីលែលខាងនលីននេះ រមួបញ្ចូលនូវ ចំនួននាវាថដលមានការពារ់ព័នធ 
ក្បនភទននបរមិាណននឧបររណ៍ននស្ថទថដលនក្បីក្ាស់ ក្បនភទពូជសតវ-រុរខជាតិថដលានក្បមូល
ែល នងិរក្មតិននភូមសិ្ថស្តសតននជលែល ។ 
 
(ខ) ការា៉ា ន់ក្បមាណនូវទិននែលលរខណៈចីរភាពដ៏លែក្បនសីរពីជលែល និងលរខណៈនានពល
អនារតរបស់វា រមួមាន ព័ត៌មានសនងខបថដលក្តូវនក្បីក្ាស់នដីមបនីធវីការរណំត់ននេះ ។  
 
(រ) ការពិពណ៌នាអំពីវធិានការអភិររស នងិក្រប់ក្រង ថដលអាចអនុវតតយ៉ា ងលែបែុំតចំនពាេះជល
ែល នដមីបទីប់ស្ថក ត់ការននស្ថទហួសរក្មិត ថដលរនុងនពលទនាឹមោន ននេះ សនក្មចាននូវទនិនែលដ៏
ក្បនសីរបំែុតថដលក្តូវានា៉ា ន់ក្បមាណ នោយថែែរនៅនលមូីលោឋ នជាបនតបនាា ប់ ។  

 
៦- អនុម័តវធិានការរនុងការោរ់រក្មិតចំនពាេះអនុែលជលែលសមុក្ទ ននក្បនភទពូជថដលមិនថមនជា
នោលនៅននការក្បមូលែល ដូចជា សតវស្ថល បទឹរ ែនិរសតវសមុក្ទ និងរនាធ យសមុក្ទ ។  
 
៧- បនងកីតនូវលិខតិអនុញ្ញញ តពិនសស និងបទបបញ្ញតតទិរ់ទងនឹងការចុេះបញ្ជ ីនាវាននស្ថទ និងការរាយ
ការណ៍អពំីការក្បមូលែលននស្ថទ សក្មាប់នាវាននស្ថទលរខណៈសពរ នោយមានការរក្មតិក្បរនំែងនលកីារ
ក្បមូលែលននស្ថទនលីក្បនភទពូជនមីួយៗ នងិនែលឈនួលក្បរនំែងសក្មាប់លិខតិអនុញ្ញញ តពិនសសសក្មាប់
អនរននស្ថទ ។ នែលឈនួលថបបននេះអាចក្តូវានរណំត់នៅរក្មិតខពស់សក្មាប់ក្បជាពលរដឋននក្បនទសដនទ 
នបីនធៀបនឹងក្បជាពលរដឋថដលទទួលានសញ្ញជ តិជាក្បជាពលរដឋននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
៨- នចញលខិិតអនុញ្ញញ តសក្មាប់ការក្ស្ថវក្ជាវជលែលសមុក្ទ និងសក្មាប់ការក្បមូល និងការនានំចញនូវ
សំណារថដលទរ់ទងនឹងការក្ស្ថវក្ជាវននេះ ។  
 

ជំរូរទី # –វារវីបបរមម 
ជំរូរទី # – េទិធិកាន់កាប់ជ ែ  

ជំរូរទី # – ការស្វើអត្តេញ្ហញ ែរមមស្ថរាងគកាយរនងុទឹរ 
ជំរូរទី # – េេគមន៍សនស្ថទ 

ជំរូរទី # – ការហាមឃាត្់ការនសំចញក្ត្ី ឬស្ថរាងគកាយរនងុទឹរ សដាយ
ោម ន ែិិត្អនុញ្ហញ ត្ 
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ជំរូរទ ី# –  ែិិត្អនុញ្ហញ ត្រនងុការនសំចញក្ត្ី ឬស្ថរាងគកាយរនងុទឹរ ណដ 
ក្ត្ូវែដ ឱ់្យរនងុររែីមាន រខែៈចីរភារ 

ជំរូរទ ី# – ត្ួនទីរបេរ់ដាា ភិបា  និងក្បជារ រដា រនងុការអសងេត្តាមដាន 
និងក្ត្ួត្រិនិត្យក្បត្បិត្តិការក្គប់ក្គងជ ែ ក្បរបសដាយចីរភារ 

ជំរូរទ ី# – ការស្ថដ រសឡើងវិញនូវជក្មរជ ែ  ឬក្បរ័នធសអរឡូេូុរីនងុទឹរ
ណដ រងការែូចខាត្ 

 

មាត្ិកាទ៧ី– ជ ែ ទរឹស្ថបក្បរបសដាយចីរភារនងិវារវីបប
រមម 

 រនុ ងលរខណៈជាថែនរសំខាន់ននក្របខណឌ ននការនរៀបចំថែនការ រនាីននេះនឹងបងកលរខណៈឱ្យមានការ
នរៀបចំតំបន់នានា ថដលមានការការពារ និងស្ថា នភាពចាប់ជារ់លារ់ នដីមបីបងកលរខណៈឱ្យមានការ
ក្រប់ក្រងជលែលទឹរស្ថបក្បរបនោយចីរភាព ។  

 មាតិកាននេះនឹងបនងកីតែងថដរនូវទំនួលខុសក្តូវរបស់ក្រសួងពារ់ព័នធរនុ ងការនចញនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត 
ទទួលទិននន័យសតីពីការចូលចតនននាវាែាុ រជលែលទឹរស្ថប នធវីនិយត័រមមឧបររណ៍ននស្ថទនិង
ទិដឋភាពដន៏ទនទៀតននជលែលទឹរស្ថប។ 

 

ជំរូរទី# ការបសងេើត្ឧេាេរមមក្បរបសដាយចីរភារមួយ 
ជំរូរទី# បទបញ្ញត្តិេក្មាប់ទទួ ែ ជ ែ  និងវារវីបបរមម និងត្ំបន់

ការារជ ែ  
ជំរូរទី# ការការារក្បរ័នធសអរឡូេូុ ីជ ែ  និង រនងុទឹរ 
ជំរូរទី # – េទិធិកាន់កាប់ជ ែ និងក្បត្បិត្តិការវារវីបបរមម 
ជំរូរទី # – ការស្វើអត្តេញ្ហញ ែរមមស្ថរាងគកាយរនងុទឹរ 
ជំរូរទី # –អត្តេញ្ហញ ែននស្ថរាងគកាយរនងុទឹរ 

ជំរូរទី# ការហាមឃាត្់េតរីីការសនស្ថទ រខែៈាែិជារមមណដ មិន
ក្បរបសដាយចីរភារ 

ជំរូរទ#ី ការវាយត្ំន ននការអនុវត្តេក្មាប់ការសនស្ថទ រខែៈាែិជា
រមម 
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ជំរូរទី#េេគមន៍សនស្ថទ 
 

ជំរូរទី # – ការហាមឃាត្់ការនសំចញក្ត្ី ឬស្ថរាងគកាយរនងុទឹរ សដាយ
ោម ន ែិិត្អនុញ្ហញ ត្ 

ជំរូរទ ី# –  ែិិត្អនុញ្ហញ ត្រនងុការនសំចញក្ត្ី ឬស្ថរាងគកាយរនងុទឹរ ណដ 
ក្ត្ូវែដ ឱ់្យរនងុររែីមាន រខែៈចីរភារ 

ជំរូរទ#ី ការក្គប់ក្គងក្បរបសដាយចីរភារននត្ំបន់សនស្ថទនងិបងាេ ត្់រូជក្ត្ី 
ជំរូរទ ី# – ត្ួនទីរបេរ់ដាា ភិបា  និងក្បជារ រដា រនងុការអសងេត្តាមដាន 

និងក្ត្ួត្រិនិត្យក្បត្បិត្តិការក្គប់ក្គងជ ែ ក្បរបសដាយចីរភារ 
ជំរូរទ ី# – ការស្ថដ រសឡើងវិញនូវជក្មរជ ែ  ឬក្បរ័នធសអរឡូេូុរីនងុទឹរ

ណដ រងការែូចខាត្ 
ជំរូរទ#ីការក្គប់ក្គងេរមមភារណដ ជះឥទធិរ សៅស ើសនស្ថទនិងក្បរនធ័សអ

រឡូេូុរីនងុទឹរ 
ជំរូរទី#ការបសងេើត្ណដនបក្មុងទុរសនស្ថទទឹរស្ថប 

ជំរូរទ#ីការបសងេើត្ ែិិត្បទដាា នគត្ិយតុ្តិេក្មាប់ក្បត្បិត្តិការវារវីបបរមម 
សដាយរមួបញ្ចូ ទាងំ ការអនុញ្ហញ ត្ ការអសងេត្តាមដាន និងការរក្ងឹងការអនុ

វត្ត ែិិត្បទដាា ន 

 
គនាីទ ី៥ 

ការអភិររស និងរចិចការារជីវចក្មុះ និង
សបត្ិរភែឌ វបប្ម៌ 

 រនធីននេះនឹងបរក្ស្ថយអំពីការអភិររស រិចចការពារបរសិ្ថា ន នងិការក្រប់ក្រងជីវចក្មរេះ  រ៏ដូចជាមាន
បញ្ចូ លនៅនោយមាតិកានានាសតីអំពតីំបន់អភិររសក្ចររនបៀង ឬនទសភាព  តំបន់ការពារ សតវនក្ព  
រុរខជាតិ ថដនជក្មរសតវ ក្បព័នធនអរូឡូសុី និងនបតិរភណឌ វបបធម៌។   

 ជំពូរ និងមាតិកាមួយចនំួនមានបញ្ញជ រ់អំពីតបំន់អាទិភាពសំខាន់ៗ មានដូចជា បឹងទននលស្ថប  
ទននលនមរងគ និងទននលនសស្ថន ជានដីម។   
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មាត្ិកាទី ១   
ការក្គប់ក្គងរមួោន ននត្ំបន់អភិររសសទេភារ 

 
 វាជាមាតិកាសតអីំពីលទធែលននដំនណីរការមួយថដលបនត នងិថដលនរតីនឡងីក្ពមោន រនុងការបនងកីត

ក្របខណឌ នានាសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោន សក្មាប់តំបន់ការពារ និងធនធានធមមជាតិ នហយីរនុង
ននាេះក្តូវមានបញ្ចូ លការបនងកីតាននូវការក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលជាឧបររណ៍អភិររសនោយពហុភារី
មួយ។  ឧបររណ៍ននេះនឹងរណំត់ ពសីិទធិកាន់កាប់  វសិ្ថលភាព  នងិរយៈនពលននការក្រប់ក្រងរមួ
ោន  យនតការ និងធាតុែសនំនការក្រប់ក្រងរមួោន ។   

 មាតិកាននេះទរ់ទងោន នៅនងឹមាតិកាសតពីីការក្រប់ក្រងរមួោន ននធនធានធមមជាត ិនក្កាមរនាសីតីពីការ
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ  នងិក្បព័នធនអរូឡូសុីក្បរបនោយនិរនតរភាព   

 

មាត្ិកាទី ២  
ការក្គប់ក្គងត្ំបន់ការារ 

 

ជំរូរទី ១ 
បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 

 

ជំរូរទី ២ 

ក្រេងួបរសិ្ថា ន / ស្ថា បន័ទទ ួែេុក្ត្ូវ 

ជំរូរទី ៣ 

ការបសងេើត្ ការណក្បេក្ម ួ នងិការចាត្់ជាថ្នន រ ់ននត្ំបនក់ារារ 

 

ជំរូរទី ៤ 

ការរំែត្់ទីតាងំននត្បំន់ការារ 

 

ជំរូរទី ៥ 
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ណែនការក្គប់ក្គងត្ំបនក់ារារ 

 

ជំរូរទី ៦ 
េទិធអិនរសក្បើក្បាេ ់និងការសក្បើក្បាេរ់បេេ់េគមនម៍ូ ដាា ន   

និងេេគមនជ៍នជាត្ិសដើមភាគត្ចិ 

 

ជំរូរទី ៧ 
បក្មាមសៅស ើេរមមភារមួយចំននួរនងុត្ំបនក់ារារ 

 

ជំរូរទី ៨ 
អាជាា ្រ នងិការអនុញ្ហញ ត្ 

 

ជំរូរទី ៩ 
ការអនុវត្ត និងរចិចការារ 

 

ជំរូរទី ១០ 
ការស្វើអភិបា រិចច និងការវាយត្នមៃរីក្បេទិធភិារ 

 

ជំរូរទី ១១ 
ការសរៀបចមស្តនតេីក្មាបត់្ំបនក់ារារ 

 

ជំរូរទី ១២ 
ងវិកា និងេរិញ្ញបបទានននត្ំបន់ការារ 

 

ជំរូរទី ១៣ 
នីត្ិវិ្ ីននការសដាះក្ស្ថយបទស មើេ 

 

ជំរូរទី ១៤ 
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បទស មើេ និងទែឌ រមមក្េបចាប ់
 

ជំរូរទី ១៥ 
ការអនុវត្តសៅស ើស្ថ ក្រមរបេត់្ុោការ 

 

ជំរូរទី ១៦ 
អវស្ថនតបបញ្ញត្ត ិ

 
 

 យិម្ យ័ 

ជំរូរទ ី
ការបសងេើត្ត្ំបនែ់ តិ្ទឹរស្ថប  

 

ជំរូរទី  
ការបសងេើត្ត្ំបនអ់ភិររសេមុក្ទ 

 

មាត្ិកាទី ៣ 
រិចចការារ  ការអភិររស និងការក្គប់ក្គងេត្វនក្រ  

ជំរូរទី   
ការអនុមត្តិសៅស ើអភិក្រមននក្បរ័នធសអរឡូេូុ ីេក្មាបក់ារក្គប់ក្គងជវីៈចក្មុះ និង

រិចចការារក្បសភទេត្វណដ ជតិ្ែតុ្រូជ 

ជំរូរទី ១ 

ការសរៀបណែនការេតរីីការអភិររសជវីៈចក្មុះេក្មាប់ដបំន់្មមជាត្ ិ

ជំរូរទី ២ 
បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 

 

ជំរូរទី ៣ 
ស្ថា ប័នទទ ួែេុក្ត្ូវ 
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ជំរូរទី ៤ 
ការចាត្់ចណំាត្ថ់្នន រ់សៅស ើក្បសភទេត្វនក្រ 

 

ជំរូរទី ៥ 
បក្មាមេតរីកីារក្បមា ញ ់

 

ជំរូរទី ៦  
ររែីស ើរណ ងរិសេេ សៅស ើការក្បមា ញេ់ត្វនក្រ 

 

ជំរូរទី ៧ 
ការែត អ់ាជាា បែ័ណ េក្មាប់សោ បែំងរិសេេ (រមួមាន ការអប់រ ំនងិវិទាស្ថស្តេត

ជាសដើម)  

 

ជំរូរទី  
ការដរេូត្បសណាត ះអាេនន ឬការបញ្ឈប់អាជាា ប័ែណ  

 

ជំរូរទី ៨ 

បក្មាមអំរីការស្វើាែិជារមម (ជាត្ិ  និងអនតរជាត្ិ)ការជួញដូរ ឬការ រដ់ូរេត្វនក្រ 
ការយរស្វើជារងាវ ន់ អវយវៈេត្វនក្រ  នងិរា ែ់ តិ្ែ េត្វនក្រទាងំឡាយ 

 

ជំរូរទី ៩ 

ការអនុសោមតាមរិចចក្រមសក្រៀងជាត្ិ និងអនតរជាត្ ិ

 

ជំរូរទី ១០ 

ការក្គប់ក្គងេត្វនក្រណដ បានរបឹអេូ 
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ជំរូរទី ១១ 

ការក្គប់ក្គងការបងាេ ត្រ់ូជេត្វណដ ក្ត្វូបានបងាខ ងំ និងមជឈមែឌ  េសស្តងាគ ះេត្វ
នក្រ និងស្ថា បន័េនួេត្វ 

 

ជំរូរទី ១២ 

ការក្គប់ក្គងរេដិាា នេត្វនក្រ 

 

ជំរូរទី ១៣ 

ការក្គប់ក្គងក្បសភទេត្វ និងណែនការស្ថត រសឡើងវិញ (ការររអត្តេញ្ហញ ែននដំសែើ រ
ការសក្ោះថ្នន រេ់ខំាន់ៗ និងការបសងេើត្ណែនការកាត្់បនាយហានិភយ័ នងិ

ការស្ថត រសឡើងវិញ 

 

ជំរូរទី  

ការក្គប់ក្គងក្បសភទេត្វ ឬររុខជាត្ិទក្នន 

 

ជំរូរទី  

នីត្ិវិ្ ីសដាះក្ស្ថយបទស មើេ 

 

ជំរូរទី ១៥ 

បទស មើេ និងទែឌ រមមក្េបចាប ់

 

ជំរូរទី ១៦ 
ការអនុវត្តស្ថ ក្រមរបេត់្ុោការ 
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ជំរូរទី ១៧ 
អវស្ថនតបបញ្ញត្ត ិ

 

 *** មានមតិមួយអពំីនោលនរនយាយសតពីីសតវនក្ព  (រសិោឋ នសតវនក្ព)  ថដលក្តូវានទទួលពីបណតុ ំ
ននអងគការមនិថមនរោឋ ភិាលមួយចំននួ។ ឯរស្ថរននាេះានបរក្ស្ថយអំពីបញ្ញា  និងរងវល់សំខាន់ៗមួយ
ចំនួនទរ់ទងនៅនឹងការោរ់បញ្ចូ លការនធវរីសិោឋ នសតវនក្ពនៅរនុងក្បនទសរមពុជា។ បចចុបបននរំពុងមានការ
ពិររណាជានក្ចនីអំពចីណុំចថដលក្តូវាននលីរនឡងីនៅរនុងសណូំមពរមួយននេះ។ 

ជំរូរទ ី
បក្មាម ការក្គប់ក្គង ការែត ក់ារអនញុ្ហញ ត្ នងិការសក្បើក្បាេ ់ការបងាេ ត្់រជូ 

(ស្ថរាងគកាយណរនចនរនធុ) ដូចជាររុខជាត្ជិាសដើម 

 
(សូមអានពនីិយមន័យ ដូចមាននៅរនុងសនាា នុក្រមខាងនលីននក្រម) 

 

មាត្ិកាទី ៤  

រិចចការារររុខជាត្ិ ទីជក្មរ និងក្បរ័នធសអរឡូេូុេីខំាន់ៗ 

 
 មាតិកាននេះនឹងបរក្ស្ថយអំពរីិចចការពារក្បនភទរុរខជាតិ ទីជក្មរសំខាន់ៗសក្មាប់រុរខជាត ិសតវនក្ព នងិ

ក្បព័នធនអរូឡូសុសីំខានៗនៅរនុងក្បនទសរមពុជា។ រចនាសមព័នធនៅរនុងថែនរននេះនឹងក្សនដៀងោន នៅនឹង 
រចនាសមព័នធដូចក្តូវាននរៀបនរៀងសក្មាប់មាតិកាសតពីីរិចចការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ព
ថដរ  ថតនឹមានបថនាមនូវជំពូរមួយចំននួ។ 

ជំរូរទី  
រិចចការារររុខជាត្ិ និងររួរររុខជាត្ិ 

ជំរូរទី 
រិចចការារររុខជាត្ិសដើម ទីជក្មរេត្វនក្រ និងររួរេត្វននក្បរ័នធសអរូ
ឡេូុេីខំាន់ៗ  (រមួមាន ទីជក្មរេខំាន់ៗ េក្មាប់ក្បសភទេត្វ  

និងររុខជាត្ិជិត្ែុត្រូជ) 
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ជំរូរទី 
ការចាត្់ចំណាត្់ថ្នន រ់ ការក្គប់ក្គង និងការអភិររសត្ំបន់ដី 

សេើម 
 

ជំរូរទី 
បក្មាមមិនឲ្យមានការបំផ្លៃ ញ ឬការស្វើឲ្យែូចដ ដ់ំណាសំដើម និងត្ំបន់

ការារ្មមជាត្ិ 
 

ជំរូរទី 
ការស្ថត រសឡើងវិញនូវក្បរ័នធសអរឡូេូុណីដ បានរងការែូច

ខាត្ 
 

ជំរូរទី 

ការក្គប់ក្គងក្បសភទេត្វ ឬររុខជាត្ិទស្តនទ ន 

 

ជំរូរទី 

បក្មាម ការក្គប់ក្គង ការែត ក់ារអនញុ្ហញ ត្ នងិការសក្បើក្បាេ ់ការបងាេ ត្់រជូ 
(ស្ថរាងគកាយណរនចនរនធុ) ដូចជាររុខជាត្ជិាសដើម -  េមូអានរីនយិមនយ័អំរី

ស្ថរាងគកាយណរនចនសៅរនងុណែនរេនទ នុក្រម 

 
មាត្ិកាទី ៥ 

ការអភិររសសបត្ិរភែឌ ្មមជាត្ិ និងវបប្ម៌ 
 

 មាតិកាននេះនឹងបរក្ស្ថយនៅនលីការរណំត់អតតសញ្ញញ ណ រិចចការពារ និងការក្រប់ក្រង
នបតិរភណឌ ធមមជាត ិ និងវបបធម៌។ វានឹងពិររណានៅនលីតក្មូវការសក្មាប់ទងំវតាុធាតុ
នបតិរភណឌ រូបយិ និងអរូបិយនននបតិរភណឌ វបបធម៌។ 
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 មាតិកាននេះនឹងបនងកីតាននូវក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា នោយរនុងននេះមាន
អនរតណំាងពបីណាត ក្រសងួពារ់ព័នធ អងគការមនិថមនរោឋ ភាិល នងិវស័ិយឯរជន។ ក្ររមក្បរឹា
នបតិរភណឌ នងឹបនងកតីាននូវនោលននយាយជានក្ចីននដីមបកីារពារនបនតភណឌ សម័យ និង
សម័យអាណានរិមនិយមននក្បនទសរមពុជា រ៏ដូចជា នបនតរភ័ណឌ សម័យអងគ  និងមុនសម័យអងគ
ែងថដរ។ ក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ នឹងមានភារៈរិចចនរៀបច ំ និងថែររានូវបញ្ជ ីនបតរិភណឌ សក្មាប់
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ បញ្ជ ីនបតិរភណឌ ននេះ នឹងមានជាតារាងថដលបញ្ញជ រ់អពំីរថនលង វតាុ 
អាោរ និងរបស់របរទងំឡាយថដលក្តូវនធវរីិចចការពារ និងថែររា។ តារាងបនណាត េះអាសននមួយនងឹ
ក្តូវាននធវីនឡងីសក្មាប់អវីៗថដលក្តូវមានរនុងបញ្ជ ីនបតរិភណឌ នដីមបនីធវីរិចចការពារ រហូតដល់នពល
មួយថដលក្តូវការវាយតនមលជាលមែិតអពំីតនមលននសមបតតិនបតរិភណឌ ទងំននេះ។ 

 មាតិកាននេះ នឹងោរ់ជាបទបញ្ញតតិនៅនលសីរមមភាពទងំឡាយសក្មាប់ការបនងកីតតំបន់នបតិរភណឌ
នដីមបធីានាាននូវរិចចការពារសិទាិរបស់ពលរដឋថដលរស់នៅរនុងតំបន់ទងំននាេះ។ 

 មាតិកាននេះនឹងពិនិតយនៅនលីក្បតិបតតកិាររបស់អាជាា ធរអបសរា និងលខិិតបទោឋ នទងំឡាយនដីមបី
ធានាាននូវវធិានការជារ់លារ់មួយថបបរនុងរចិចការពារ និងការក្រប់ក្រងនបតរិភណឌ សណំង់ វបប
ធម៌ និងនបតិរភណឌ ធមមជាត ិរមួមាននបតភិណឌ រូបិយ និងអរូបិយជានដីម។  

 ក្រសួងវបបធម៌ នងិវចិិក្តសលិបៈ រ៏ដូចជាអាជាា ធរពារ់ព័នធនៅនឹងរចិចការពារ និងការក្រប់ក្រង
នបតិរភណឌ ទងំឡាយ របបរីរាឲ្យាននូវតនួាទីមយួដ៏រងឹមារំនុងរចិចការពារនបតរិភណឌ  យ៉ា ង
ណាមុិញតនួាទីមយួននេះរួររាប់បញ្ចូ លទងំការពិនក្ោេះនយបល់ និងសហការជាមយួក្រសួងដនទៗ
នទៀត មានដូចជា ក្រសួងបរសិ្ថា ន នងិរដឋមស្តនតីក្រសួងនរៀបចំថែនការនក្បីក្ាស់ដីធលជីានដមី។ 

 វានឹងពិនិតយនៅនលីទងំនបតិរភណឌ ពិភពនលារ  និងតបំន់រុាសំ្ថថដលមានរនុងបញ្ជ ី រ៏ដូចជាតំបន់
នបតរភណឌ ជាតិ និងរនុងក្សររដនទនទៀតែងថដរ នោយមានចំណាប់អារមមណ៍យ៉ា ងពិនសសនៅនលី
ជនជាតិភារតិច និងជនជាតិនដីម។ 

 វានឹងោរ់បទបបញ្ញតតិនៅនលសីរមមភាពសំខាន់ៗមួយចំនួននូវរនុងតបំន់នបតរិភណឌ  រមួមាន 
សរមមភាពនទសចរណ៍ ការក្ស្ថវក្ជាវ ការនធវីរណំាយបុរាណវទិា នងិសរមមភាពអភិវឌ្ឍនដ៏នទនទៀ
ត។ នក្ៅពីននាេះសូមចំណាអំពំីជំពូរសតីពីការសិរាក្ស្ថវក្ជាវអំពីរណំាយសនស្តងាគ េះ  នងិរំណាយប
ងាក ។ 

 យនតការននរចិចការពារនែសងៗនទៀតរមួមានបទបបញ្ញតតិក្បឆ្ងំនឹងការជួញដូរ  រិចចការពារក្បឆ្ងំ
នឹងការខូចខាតជាយថានហតុ និងនោយនចតនា ឬការបំផ្ទល ញនបតិរភណឌ ធមមជាតិ និងវបបធម៌ថដល
មានការដឹងឮ និងោម នការដងឹឮ ការស្ថត រនឡងីវញិ ការជសួជុលនបតិរភណឌ ថដលានរងការខូច
ខាត និងរងាវ ន់នលទីឹរចតិតជាហរិញ្ញវតាុសក្មាប់រិចចការពារនបតិរភណឌ ។ 
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ជំរូរទ ី
បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 

មាក្តា ១._ សោ បែំង 

បទបបញ្ញតតិននេះមាននោលបំណងដូចតនៅ៖ 

រ. ការអភិររស ការពារ និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាត ិនិងការថែររានូវនបតិរភណឌ ក្បវតតសិ្ថស្តសត 
និងវបបធម៌។ 

ខ. ការអភិររស នងិរិចចការពារអតតសញ្ញញ ណវបបធម៌របស់ជាត ិ ថដលជាស្ថន នដននដូនតា  (សមបតតិនន
រមមសិទធបិញ្ញញ ថដលបញ្ញជ រ់អំពអីតតសញ្ញញ ណជាតិ) 

រ. ការអភិររសសក្មស់  និងរចិចការពារអតតសញ្ញញ ណក្បវតតិស្ថស្តសតននរាជធានី នខតត តំបន់ទីក្ររង តំបន់ 
ទីសមាគ ល់បុរាណ  (រថនលងនោរពវបូរជា) 

ឃ. ការថែររា និងអភិររសក្បព័នធនអរូឡូសុ ី និងជីវចក្មរេះ 
ង. ការបនងកីតឲ្យមានតុលយភាពរវាងសងគមមនុសស និងធមមជាត ិ
ច. ការនលីរមពស់ការអភិវឌ្ឍនវស័ិយនទសចរណ៍ 
ឆ. ការបនងកីតាននូវរចិចសហការរវាងក្រសួងបរសិ្ថា ន  និងស្ថា នប័នពារ់ព័នធ រ៏ដូចជាបណាត អងគការ
ជាតិ និងអនតរជាតិ  និងនដរូរអភិវឌ្ឍននែសងៗនទៀតែងថដរ 
ជ. ការនលីររមពស់ជីវភាពរស់នៅ ក្បនពណី វបបធម៌ និងទំននៀមទមាល ប់ននសហរមន៍ជនជាតិនដីម 
ឈ. ការបនងកីតាននូវរញ្ច ប់ែវកិានដីមបអីភិររស និងការពារនបតិរភណឌ ធមមជាត ិនិងធមមជាតិ។  

 

មាក្តា ២._  វសិ្ថ ភារ 

បទបបញ្ញតតិននេះនឹងមានបញ្ញជ រ់អំពីវសិ្ថលភាពននការអនុវតតនៅរនុងក្ពេះរាជាណាក្ចររមពុជា ទងំ
នៅនលីដីឯរជនរបស់រដឋ និងដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ។ 

មាក្តា ៣._ 

និយមន័យនននបតរិភណឌ  

មាក្តា ៤._ 

និយមន័យនននបតរិភណឌ សណំង់ 

មាក្តា ៥._ 

និយមន័យនននបតរិភណឌ ធមមជាត ិ

មាក្តា ៦._ 
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និយមន័យនននបតរិភណឌ អរូបយិ 

មាក្តា ៧._ 

ការអនុមតតិនោលការណ៍ថណនារំបស់ UNESCO 

មាក្តា ៨._ 

កាតពវរចិចការពារនបតរិភណឌ ជាតិននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

ជំរូរទ ី

ការបសងេើត្ក្រមុក្បរឹាសបត្ិរភែឌ ននក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 

មាក្តា ១._ 

 

រាជរោឋ ភិាលក្តូវទទលួភាររចិចបនងកីតក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

 

មាក្តា ២._ 

នោលនៅននក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

មាក្តា ៣._ 

សមាជិរភាពននក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

មាក្តា ៤._ 

ភាររិចចននក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

ជំរូរទី ៣ 

ស្ថរសរើភែ័  នងិការចាត្់ចំណាត្់ថ្នន រ ់

មាក្តា ១._ 

ការបនងកីតក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

មាក្តា ២._ 
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ការនរៀបចំបញ្ជ ីនបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

មាក្តា ៣._ 

ក្បនភទនននបតិរភណឌ  ថដលក្តូវចុេះនឈាម េះនៅរនុងបញ្ជ ីនបតរិភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

មាក្តា ៤._ 

ការនរៀបចំបញ្ជ ីនបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា បនណាត េះអាសនន 

មាក្តា ៥._  

ការនរៀបចំជាបញ្ជ ីសនស្តងាគ េះបនាា ន់ នៅរនុងបញ្ជ ីនបតរិភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា  

មាក្តា ៦._  

រិចចការពារក្សបចាប់សក្មាប់វតាុដូចមានចុេះរនុងបញ្ជ ីនបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

មាក្តា ៧._  

នីតិវធិីននការនធវីបចចុបបននភាពនៅនលីបញ្ជ ីនបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

ជំរូរទ៤ី 

ការណត្ងតាងំមស្តនតកីារារសបត្ិរភែឌ  

មាក្តា ១._ 

រាល់អាជាា ធរថាន រ់នខតត និងថាន រ់តំបន់ទងំឡាយក្តូវនរៀបចំថតងតាងំមស្តនតីការពារនបតិរភណឌ  

មាក្តា ២._  

ភាររិចចរបស់មស្តនតីការពារនបតរិភណឌ  

មាក្តា ៣._  

លរខខណឌ តក្មូវននមស្តនតកីារពារនបតិរភណឌ  

មាក្តា ៤._  

មស្តនតីការពារនបតរិភណឌ  អាចនឹងក្តូវនធវីការនោយសហការជាមួយមស្តនតកីារពារនបតរិភណឌ ថដលមរពីនខតត 
ដនទៗ។ 
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មាក្តា ៥._  

មស្តនតីការពារនបតរិភណឌ  ក្តូវទទួលនយបល់ជាមុនសិន មុននធវីសរមមភាពទងំឡាយណាថដលអាចនាកំារ
ខូចខាត ឬបំផ្ទល ញដល់រថនលង វតាុ  ឬរថនលងនននបតិរភណឌ ននក្បនទសរមពុជា។ 

ជំរូរទី 

ការរំែត្់ទីតាងំត្ំបន់ការារសបត្ិរភែឌ  

មាក្តា ១._ 

ថែនការ នងិថែនទរីណំត់ទតីាងំ ក្តូវរាប់បញ្ជូ លនូវបទបបញ្ញតតសិក្មាប់តំបន់ការពារនបតរិភណឌ ដូចតនៅ
ននេះ៖ 

រ. ឧទានក្បវតតសិ្ថស្តសត 
ខ. តំបន់នទសភាពវបបធម៌ 
រ. ភូមិវបបធម៌ 
ឃ. ស្ថរមនាីរភូមិស្ថស្តសត 
ង. តំបន់បុរាណ 
ច. តំបន់នបតិរភណឌ ទីក្ររង 

មាក្តា ២._ 

ទីតាងំននតបំន់ការពារនបតិរភណឌ  នងឹតក្មូវឲ្យមានការនរៀបចំរាយការណ៍មុននឹងមានការអនុញ្ញញ តឲ្យនធវី
ការថរនចន ឬោស់រលំងឺនៅរនុងតំបន់ទងំននាេះ។ 

ជំរូរទ ី៦ 

 រខែៈវិនិចឆយ័ 

មាក្តា ១._ 

សក្មាប់ការរត់ថាន រ់ជា “នបតរិភណឌ វបបធម៌” រតាត ខាងនក្កាមនឹងក្តូវានពិររណា៖ 

 
រ. បូជនីយោឋ ន រមួមាន៖ ស្ថន នដស្ថា បតយរមម រំនូរ និងចមាល រ់ ធាតុ ឬនក្ោងននរចនាបុរាណស្ថស្តសត 

ចមាល រ់អរសរ រូងលំនៅោឋ ន  លាយននក្ទង់ក្ទយនក្ចីនចូលោន  ថដលជាតនមលននសរលនលារដ៏
នលចនធាល នៅតាមទសសនៈននក្បវតតិស្ថស្តសត សិលបៈ ឬវទិាស្ថសត  ជានដមី។    

ខ. បណតុ ំ ននសណំង់៖  ជាបណតុ ំ ននសណំង់តភាជ ប់ ឬោច់នោយថឡរ ថដលជាតនមលននសរលនលារដ៏
នលចនធាល នៅតាមទសសនៈននក្បវតតិស្ថស្តសត សិលបៈ ឬវទិាស្ថសតជានដីម  ជានហតុបណាត លមរពី
ស្ថា បតយរមម រថនលង ឬភាពសមសួននៅតាមនទសភាព។ 
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រ. អនុតំបន់៖ ជាស្ថន នដរបស់មនុសស  ឬស្ថន នដថដលនរីតពធីមមជាតិ និងមនុសស  និងតំបន់នែសងៗ រមួ
មានអនុតំបន់បុរាណ ថដលជាតនមលដ៏នលចនធាល ននសរលនលារនៅតាមទសសនៈបុរាណវទិា 
ក្បវតតិស្ថស្តសត សិលបៈ  សងគមស្ថស្តសត និងលរខណៈននសងគមជានដីម។ 

មាក្តា ២._ 

សក្មាប់ការរត់ថាន រ់ជានបតិរភណឌ ធមមជាត ិរតាត ខាងនក្កាមនឹងក្តូវានពិររណា៖  
រ. ក្ទង់ក្ទយធមមជាតិ ថដលជាការរនរីតថែនររូបស្ថស្តសត ឬជីវស្ថស្តសត  ឬក្បនភទននការរនរតីថបបននេះ   

ថដលជាតនមលដ៏នលចនធាល ននសរលនលារនៅតាមទសសនៈសលិបៈរមម ឬវទិាស្ថស្តសត។ 

ខ. ក្ទង់ក្ទយភូរពភស្ថស្តសត នងិសររីវទិា និងថដលក្តូវានរំណត់យ៉ា ងចាស់ នហយីបនងកីតានជាទី
ជក្មរននក្បនភទសតវ នងិរុរខជាតិថដលរងការរំរាមរំថហង ថដលជាតនមលដ៏នលចនធាល ននសរលនលារ
នៅតាមទសសនៈននការអភិររស និងវទិាស្ថស្តសត។     

រ. តំបន់ធមមជាតិ ឬជាទតីាងំធមមជាតិមួយថដលក្តូវានរណំត់យ៉ា ងចាស់ ថដលជាតនមលដ៏នលចនធាល នន
សរលនលារនៅតាមទសសនៈននការអភិររស វទិាស្ថស្តសត នងិសក្មស់ធមមជាតិ។ 

មាក្តា ៣._ 

ការរំណត់នៅនលីនបតិរភណឌ វបបធម៌ នងឹក្តូវាននធវីនឡងីនោយ៖ 
រ. ការរណត់នៅនលចីំនួនឆ្ន  ំអាយុននសមបតតិ  ឬនោយយរតាមសម័យកាលដូចជា សម័យអាណា
និរមនារាងំ សម័យសងគមរាស្តសតនិយម  ។ល។ 

ខ. ស្ថន នដមួយចំនួនថដលមនិសូវជារស់ ប៉ាុថនតវាមានរុណតនមលពិនសសមួយ ថដលមិនអាចនឃញីមាន
នៅរថនលងនែសង 
រ. ការបនងកីតែមីថដលមានតនមលចំនពាេះសងគម 
ឃ. សមបតតិវបបធម៌ថដលមានតនមលយ៉ា ងពិនសសសក្មាប់ជាត ិ
ង. ចលនាននស្ថា បតយរមមមួយថបបថដលឆលុេះបញ្ញច ងំអំពអីតតសញ្ញញ ណ 
ច. ស្ថន នដស្ថា បតយរមម ថដលមានឥទធិពលដល់ជំនាន់នក្កាយៗ 

ជំរូរទី ៧ 
បញ្ាសី្ថរសរើភែឌ   និងការចាត្់ជាថ្នន រ ់

មាក្តា ១._ 

ស្ថាប័ មា សម្តថកិចច្តូវគរៀបចំបញ្ជីស្រគពើភណឌម្ សម្ាបតតិវបាប្ម៌្។ 

មាក្តា ២._ 

បញ្ជ ីសារនពើភណ្ឌ ននសមបតតិវបបធម៌ នឹងត្រតវូាននធវើបចចុបបននភាពរា ់ត្រាាំឆ្ន ាំមតង។ 

១. កាតពវរចិចននស្ថា ប័នថដលមានសមតារចិច 
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២. កាតពវរចិចននមាច ស់រមមសិទធិនលសីមបតតិវបបធម៌ 

រ.  ការលរ់ឲ្យនៅរដឋ 
ខ.  បក្មាមមនិឲ្យមានការខូចខាតនៅនលសីក្មស់ខាងនក្ៅននវតាុ 
រ.  ការមិនមានសិទាសិ្ថងសង់បថនាម  ឬសង់សណំង់ែម ី

     ៣.  ការថែររា នងិការនក្បីក្ាស់បញ្ជ ីស្ថរនពីភណឌ សមបតតិវបបធម៌ 
     ៤.  ែវកិាថដលក្តូវនក្បីក្ាស់សក្មាប់ការងារថដលពារ់ព័នធនៅនឹងបញ្ជ ីស្ថរនពភីណឌ ននសមបតតិវបបធម៌ 

មាក្តា ៣._  

រដឋអាចនឹងក្តូវចណំាយមួយភារនននែលជសួជុលអាោរឯរជន (ថដលក្តូវានស្ថងសង់នឡងីរនុងសម័យ
សងគមរាស្តសតនិយម) 

មាក្តា ៤._ 

មាច ស់សណំង់ក្តូវនលីរជាសំនណីរសុជំំនួយជួសជុលក្បនភទសំណង់ទងំននាេះពីរដឋ។ 

មាក្តា ៥._ 

រដឋមានភារៈរចិចែតល់អនរជំនាញបនចចរនទសនដីមបជីួយជសួជុលសណំង់ទងំននាេះ។ 

ជំរូរទី ៨ 

រំណាយេសស្តងាគ ះ និងរំណាយបងាេ  

មាក្តា ១._ 

ការររនឃញីវតាុនបតិរភណឌ  រនុងនពលស្ថងសង់  នពលរំនទច  ឬនពលនធវីសរមមភាពនែសងៗ។ 

មាក្តា ២._ 

ការបញ្ឈប់សរមមភាពនដីមបកីារពារវតាុថដលជាសមបតតិនបតិរភណឌ  

មាក្តា ៣._ 

កាតពវរចិចជូនដំណឹងដល់ក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ  និងមាច ស់ននសមបតតិនបតិរភណឌ  

មាក្តា ៤._ 

ការរំណត់ពលីរខណៈពិនសសននសមបតតិនបតិរភណឌ  
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មាក្តា ៥._ 

ការតក្មូវឲ្យការអនុញ្ញញ តមុននងឹនធវីការបំផ្ទល ញនៅនលសីមបតតនិបតិរភណឌ  

មាក្តា ៦._ 

សរមមភាពសនស្តងាគ េះសមបតតិនបតិរភណឌ  

មាក្តា ៨._ 

កាតពវរចិចនធវីរាយការណ៍ នងិែតរូបននសមបតតិនបតិរភណឌ  

ជំរូរទ ី៩ 

ការរំែត្់អត្តេញ្ហញ ែ នងិការចាត្់តាងំត្បំន់សបត្រិភែឌ វបប្ម៌ និង្មមជាត្ិ 

មាក្តា ១._ 

ក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ មានសទិធិែុតល់អនុស្ថសន៍រត់តាងំតបំន់ណាមួយជាតបំន់នបតិរភណឌ  

មាក្តា ២._ 

ក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ មានសទិធិតក្មូវឲ្យមានការនរៀបចំថែនការក្រប់ក្រង 

មាក្តា ៣._ 

ការនរៀបចំថែនការក្រប់ក្រង 

មាក្តា ៤._ 

ការអនុវតតថែនការក្រប់ក្រង 

មាក្តា ៥._ 

ការមិនអនុនលាមតាមថែនការក្រប់ក្រង 

ជំរូរទី ១០ 
ការចាត្់ថ្នន រ់សៅស ើស្ថា នភារននការអភិររស និងការែូចខាត្ 

ជំរូរទី ១០ 
ការរិចារណាជារិសេេេក្មាប់ការវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន   
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រនងុត្ំបន់សបត្ិរភែឌ  

មាក្តា ១._ 

រាល់រនក្មាងទងំឡាយថដលក្តូវការការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននៅរនុងតំបន់ការពារ
នបតិរភណឌ ក្តូវនធវីការវាតយនមលអំពីែលប៉ាេះពាល់ននរនក្មាងនៅនលីតនមលននសមបតតិនបតិរភណឌ ជារហំតិ។ 

មាក្តា ២._ 

រាល់រនក្មាងទងំឡាយថដលនាឲំ្យមានការប៉ាេះពាល់  ឬថដលអាចនងឹមានែលប៉ាេះពាល់នៅនលី
សមបតតិ ឬវតាុនបតរិភណឌ ដូចមានចុេះរនុងបញ្ជ ីនបតរិភណឌ  ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តសិន  មុននឹងរប់នែតមីនធវី
សរមមភាពទងំឡាយថដលអាចនឹងប៉ាេះពាល់ដល់សមបតតិនបតិរភណឌ ទងំននាេះ។   

មាក្តា ៣._ 

នីតិវធិីរនុងការែតល់ការអនុញ្ញញ ត នឹងក្តូវានរណំត់នោយក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា។ 

មាក្តា ៤._ 

បក្មាមនៅនលសីរមមភាពថដលបំផ្ទល ញ ឬនធវីឲ្យខូចខាត ដល់វតាុថដលមានរនុងបញ្ជ ីនបតិរភណឌ  នោយោម ន
ការអនុញ្ញញ ត។ 

ជំរូរទី ១២ 
រិចចការារត្ំបន់សបត្ិរភែឌ  រីេរមមភារទាងំឡាយ 

សក្ៅរីេរមមភារដូចមានរនងុឯរស្ថរវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 

មាក្តា ១._ 

រាល់ការអនុញ្ញញ ត និងអាជាា ប័ណណទងំឡាយ នងឹមិនក្តូវានែតល់ឲ្យននាេះនឡយី ររណីថដលមិន
មានការសនក្មចពីក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ   ឬមាច ស់ក្ទពយសមបតតិនបតិរភណឌ  

មាក្តា ២._ 

រាល់ការអនុញ្ញញ ត និងអាជាា ប័ណណទងំឡាយ នងឹមិនក្តូវានែតល់ឲ្យននាេះនឡយី ររណីថដលក្ររម
ក្បឹរានបតិរភណឌ   ឬមាច ស់ក្ទពយសមបតតិនបតិរភណឌ មិនទន់ានវាយតនមលនៅនលីតនមលនបតរិភណឌ នន
សមបតតិទងំននាេះ។ 

ជំរូរទី ១៣ 
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ណែនការក្គប់ក្គងេក្មាប់ត្ំបន់សបត្ិរភែឌ  

មាក្តា ១._ 

រដឋមស្តនតីអាចនឹងតក្មូវឲ្យមានថែនការក្រប់ក្រងសមបតតិនបតិរភណឌ  ថដលនងឹក្តូវាននរៀបចនំឡងី
សក្មាប់តបំន់នបតិរភណឌ វបបធម៌  នងិធមមជាត ិថដលមានរនុងបញ្ជ ីស្ថរនពភីណឌ សមបតិតនបតិរភណឌ ជាត។ិ 

មាក្តា ២._ 

ថែនការក្រប់ក្រងសមបតតិនបតរិភណឌ  នឹងក្តូវានបនងកីតនឡងីនោយមានការពិនក្ោេះជាមយួសហ
រមន៍  និងភារីពារ់ព័នធថដលមានចំណាប់អារមមណ៍។ 

មាក្តា ៣._ 

ថែនការក្រប់ក្រងសមបតតិនបតរិភណឌ  នឹងបនងកីតានជាតបំន់ការពារ រ៏ដូចជាតបំន់សនូលសក្មាប់
ការក្រប់ក្រងសមបតតិនបតិរភណឌ រនុងតំបន់។ 

ARTICLE 4 

មាក្តា ៤._ 

ការធានាាននូវការនក្បីក្ាស់ថដលមាននិរនតរភាព ននតំបន់នបតិរភណឌ ធមមជាត ិនិងវបបធម៌ 

ជំរូរទី ១០ 
បទបញ្ហា បញ្ឈប់ការស្ថងេង់ ឬការេអំាត្ររែីមានេមបត្តិ

សបត្ិរភែឌ ក្ត្ូវរងការគំរាមរំណេង ឬសក្ោះថ្នន រ់ 

មាក្តា ១._ 

រដឋមស្តនតីទទលួបនាុរ ក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ  ឬមាច ស់សមបតតិនបតិរភណឌ មានសទិាិនចញនូវបទបញ្ញជ
សនស្តងាគ េះបនាា ន់មួយនដីមបបីញ្ឈប់រាល់ការងារ ការស្ថងសង់ ឬការសំអាតទងំឡាយ រនុងររណីថដលតំបន់
នបតិរភណឌ រពុំងរងនូវនក្ោេះថាន រ់  ឬការរំរាមរំថហង។ 

មាក្តា ២._ 

រដឋមស្តនតីទទលួបនាុរ ក្ររមក្បឹរានបតិរភណឌ  ឬមាច ស់សមបតតិនបតិរភណឌ មានសទិាិនចញនូវបទបញ្ញជ
សនស្តងាគ េះបនាា ន់មួយនដីមបបីញ្ឈប់រាល់ការងារ ការស្ថងសង់ ឬការសំអាតទងំឡាយ រនុងររណីវតាុ ដូចមាន
រនុងបញ្ជ ីនបតិរភណឌ រំពុងរងនូវនក្ោេះថាន រ់  ឬការរំរាមរំថហង។ 

មាក្តា ៣._ 
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បទបញ្ញជ បញ្ឈប់ថបបននេះនឹងមានរយៈនពល ១៤នែង នហយីអាចនឹងបនតរយៈនពល ១៤នែងនៅមុខ
នទៀត។ 

មាក្តា ៤._ 

រូបវន័តបុរគល ឬនតីិបុរគលទងំឡាយណាថដលមិននោរពតាមបទបញ្ញជ ឲ្យបញ្ឈប់សរមមភាព ននាេះ
រាប់ថាានក្បក្ពតឹតបទនលមីស។ 

ជំរូរទី ១៥ 
ែ ប ះា ន់នត្ំបន់ការារសៅស ើេេគមន៍ 

ជំរូរទី ១៦ 
ការជួញដូរវត្ាុបុរាែមិនក្េបចាប់ 

មាក្តា ១._ 

និយមន័យននការជួញដូរមិនក្សបចាប់ 

មាក្តា ២._ 

យនតការននរចិចការពារការជញួដូរមិនក្សបចាប់ 

ជំរូរទី ១៧ 
ការអប់រ ំនិងការយ ដ់ឹងជាស្ថធារែៈអំរីសបត្ិរភែឌ វបប្ម៌ និង

្មមជាត្ិ 

ជំរូរទី ១៨ 
រងាវ ន់េក្មាប់ការអភិររសសបត្ិរភែឌ វបប្ម៌ និង្មមជាត្ិ 

ជំរូរទី ១៩ 
យនតការបមូ និ្ិេក្មាប់ត្ំបន់សបត្ិរភែឌ វបប្ម៌ និង្មមជាត្ិ 

មាក្តា ១._ 

នែលចូលតបំន់នបតិរភណឌ  

មាក្តា ២._ 
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សហរមមសិទាិរវាងរដឋ និងឯរជន 

       គនាីទី ៦  
ការក្គប់ក្គងេែំ  ់និងការបំរុ   និងែ តិ្រមមណដ 

និរនតរភារ 

 បទបបញ្ញតតិននេះ នឹងោរ់បញ្ចូ លនូវបទបបញ្ញតតិទងំឡាយទរ់ទងនៅនឹងកាតពវរិចចទូនៅចំនពាេះការ
ក្រប់ក្រងការបំពុល រមួមាន បក្មាមនៅនលសីរមមភាពថដលបំពុលជានដីម។ រចួរ៏នងឹមាននូវររណីនលី
ថលងក្សបចាប់ពារ់ព័នធនងឹសរមមភាពថដលបំពុលទងំននេះថដរ។ ការនធវីដូនចនេះនឹងបនងកីតានជាការ
អនុញ្ញញ តមួយ ថដលក្តូវែតល់ជូននៅឲ្យនីតបុិរគល ឬរូបវន័តបុរគល ចំនពាេះការបំភាយឧសម័ន ឬសរមមភាព
បំពុលទងំឡាយ។  នទេះជាយ៉ា ងននេះរតី នីតបុិរគល ឬរូបវន័តបុរគលនឹងក្តូវបងាា ញថា ពួរនរមានអាជាា ប័
ណណក្សបចាប់ នហយីការបំភាយ ឬសរមមភាពទងំននាេះ ក្តូវាននធវីនឡងីក្សបតាមអាជាា ប័ណណថដលមា
ន។ ររណីរូបវន័តបុរគល  ឬនីតិបុរគលមិនអាចបងាា ញពរីតាត ទងំពីរននេះនទ ននាេះពួរនរជារ់ជាាន
ក្បក្ពឹតតបទនលមីសដូចមានថចងរនុងក្រមបរសិ្ថា នននេះនហយី។ 

 រនាីននេះនឹងបរក្ស្ថយនៅនលរីតាត ពារ់ព័នធទងំឡាយនៅនងឹការក្រប់ក្រងការបំពុល និងែលតិរមម
ក្បរបនោយនិរនតរភាព 

 វាជារនាីថដលនោេះក្ស្ថយនៅនលីដីថដលរងការបពុំល 

 រនាីននេះ នឹងពនិិតយនឡងីវញិនូវរាល់បទបបញ្ញតតិទងំឡាយថដលមាននៅរនុងអនុក្រិតយសតីពកីារក្រប់ក្រង
សំណល់រងឹ នលខ ៣៦ អនក្រ បរ។ វានឹងនធវបីចចុបបននភាព  និងោរ់បញ្ចូលនូវបទបបញ្ញតតិមួយចនំួន
ពារ់ព័នធនៅនឹងអនុក្រឹតយសតីពកីារបំពុលទឹរ នលខ២៧ អនក្រ បរ ឆ្ន ១ំ៩៩៩។ 

 រនាីននេះនឹងបរក្ស្ថយនៅនលសី្ថរជាតិរមីី នងិសណំល់ថដលក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ រមួមានទងំថែនរ
រសិរមម ឧសាហរមម ការនក្បកី្ាស់ឧសាហរមមនសិារណរមម ឬការែលិតស្ថរជាតិរមីី និងសណំល់
ថដលក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់។ 

 រនាីននេះនឹងោរ់បញ្ចូលនូវការក្រប់ថែនរបរសិ្ថា នទរ់ទងនៅនឹងការអនុវតតនានាថែនររសិរមម រមួមានការ
នក្បីក្ាស់ជី ថាន សំមាល ប់សតវលែតិ និងនមម ទស្តនាា នជានដីម។ 

 នែល និងតនមលនែសងៗ នឹងក្តូវាននលីរនឡងីក្សបតាមរនាទី ី៨។ 

 លរខខណឌ តក្មូវននការរាយការ និងការនធវីអភិាលរិចច រ៏ដូចជាការនបីរបងាា ញជាស្ថធារណៈ នងឹក្តូវ
ាននលីរនឡងីនៅរនុងរនាទីី ៩។ 

 នីតិវធិីសក្មាប់ការនសុបីអនងកតបទនលមសី និងការបពំាននែសងៗ នឹងក្តូវានថចងនៅរនុងរនាីទ ិ ៩។  
នោលនៅនននតីិវធិីទងំននេះរកឺារចងក្រងឲ្យមានការនសុីបអនងកត និងនតីិវធិីសក្មាប់បទនលមីសននការ
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បំពុល  នងិការក្រប់ក្រងសណំល់ក្រប់ក្បនភទ ដូចោន នៅនឹងបទនលមីស នងិការបពំាននែសងៗនទៀតដូច
មានថចងរនុងក្រមបរសិ្ថា នននេះ។ 

មាត្ិកាទី ១ 
កាត្រវរិចចទូសៅេក្មាប់ការក្គប់ក្គងការបំរុ  និងែ តិ្រមម

ក្បរបសដាយនិរនតរភារ 

 
១. បក្មាមអំពកីារបំពុលខយល់ 
២. បក្មាមអំពកីារបំពុលទឹរ 
៣. បក្មាមអំពកីារបំពុលដ ី
៤. បក្មាមអំពកីារដឹរជញ្ជូ ន ការនធវីក្បក្ពឹតតរមម នងិការរំរត់សណំល់ 
៥. បក្មាមអំពសី្ថរធាតុរីម ី
៦. ររណីនលីរថលងក្សបចាប់ទរ់ទងនៅនឹងបក្មាម  (អាជាា ប័ណណក្សបចាប់) 
៧. ការនបតជាា របស់រាជរោឋ ភិាលចំនពាេះែលិតរមមក្បរបនោយនិរនតរភាព 
៨. ក្រប់សរមមភាពទងំឡាយក្តូវក្បរបនោយបទពិនស្ថធន៍លែបមំែុតសក្មាប់ែលិតរមមក្បរបនោយ
និរនតរភាព 
៩. ក្រប់សរមមភាពទងំឡាយក្តូវក្បរបនោយបទពិនស្ថធន៍លែបំែុតននការកាត់បនាយសណំល់ និង
ការបំពុល 
 

មាត្ិកាទី ២ 
េតង់ដារេក្មាប់ការក្គប់ក្គងការបំរុ  
និងែ តិ្រមមក្បរបសដាយនិរនតរភារ 

១. រំរតិននសតង់ោររុណភាពខយល់ស្ថធារណៈ 
២. សតង់ោររំរតិអតបិបរមិាសក្មាប់ស្ថរធាតុក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ថដលក្តូវានអនុញ្ញញ តឲ្យមាននៅ
រនុងខយល់ 
៣. សតង់ោររំរតិអតបិបរមិាសក្មាប់ការបនញ្ចញនរលនូវស្ថរធាតុពុល ពីក្បភពជារ់លារ់ណាមួយនៅ
រនុងធាតុអាកាស 
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៤. សតង់ោរននរំរតិននការបភំាយពីក្បភពចល័ក្ត 
៥. សតង់ោរអបបបរមិាសក្មាប់រំរតិសនមលងយនយនតនៅតាមដងែលូវ 
៦. សតង់ោរអបបបរមិាសក្មាប់រំរតិសនមលងយនយនតនៅតាមទសី្ថធារៈ នងិនៅតាមតំបន់រស់នៅ 
៧. រំរតិសតង់ោរសក្មាប់ការក្រប់ក្រងសនមលងនៅតាមតំបន់នរាងជាង និងតំបន់ឧសាហរមម 
៨.  សតង់ោរននរំរតិជាតិពលនៅរនុងនក្បង និងស្ថរធាតុចំនហេះ 
៩. រំរតិសតង់ោរសក្មាប់រុណភាពខយល់នៅតាមសណំង់នានា 
១០. រំរតិសតង់ោរននរញ័ំរ  
  

មាត្ិកាទី ៣ 
ការក្គប់ក្គងស្ថរធាត្ុក្បរបសដាយសក្ោះថ្នន រ់ 

១. ការោរ់ស្ថល រសមាគ ល់ ការរត់ថាន រ់ និងការរណំត់អំពសីណំល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់  
២. ក្បក្ពឹតតរមម ការនក្បីក្ាស់នឡងីវញិ ការសតុរទុរ ការនវចខចប់ និងការក្បមូលសណំល់ក្បរបនោយ
នក្ោេះថាន រ់ 
៣. ការរំនទចនរលសណំល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ (ការដុតនរល ការបផំ្ទល ញ ឬការរប់រនុងដី) 
៤.  ការនធវីអធកិាររិចច និងការពិនិតយសណំល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់  
៥. លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់រថនលងសំណល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ទងំអស់ 

៦. ការនានំចញ និងការនាចូំលសណំល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ 
៧. អនតរបបញ្ញតត ិ
៨. លរខខណឌ តក្មូវថែនររដឋាល (រមួមាន៖ ការចុេះបញ្ជ ី អាជាា ប័ណណ ការដឹរជញ្ជូ ន វធិីស្ថស្តសតពិស្ថធន៍
ជានដីម ។ល។)  
៩. ការក្រប់ក្រងសណំល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ថដលជារ់លារ់  (សណំល់ដុតមនិនឆេះ នក្បង ថាន ម
លាប ។ល។) ជារិចចអនុវតតអនតរភារីសតពីីសណំល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ 
១០.  សតង់ោរននការរត់ជាថាន រ់សណំល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់  
១១.  សតង់ោរននការរំនទចនរលសណំល់ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់  
១២.  នទសបបញ្ញតត ិ  

មាត្ិកាទី ៤ 
ការក្គប់ក្គងស្ថរធាត្ុគីមីក្បរបសដាយសក្ោះថ្នន រ់ដ ប់រសិ្ថា ន 

១. និយមន័យ 
២. ស្ថា ប័នទទួលខុសក្តូវ 
៣. បក្មាមអំពសី្ថរធាតុក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ 
៤. ការក្ស្ថវក្ជាវ ការចុេះបញ្ជ ី និងការបងាា ញព័ត៌មានអំពីស្ថរធាតុក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ 
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៥. បញ្ជ ីស្ថរនពីភ័ណ ការរត់ជាថាន រ់ និងការោរ់ស្ថល រសមាគ ល់ស្ថរធាតុក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ 
៦. ែលិតរមម ការថចររយ  ការសតុរទុរ ការដឹរជញ្ជូ ន ការនក្បីក្ាស់ និងការរំនទចនរលស្ថរធាតុ
ក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់   
៧. ការនានំចញ និងការនាចូំល 
៨. ការនធវីអធកិាររិចច និងការក្តួតពិនតិយ នៅរនុងការវាយតនមលពីសុវតតភិាពស្ថរធាតុក្បរបនោយនក្ោេះ
ថាន រ់  
៩. ការបងាក  ការនក្តៀមលរខណៈ និងការនឆលយីតបចំនពាេះនក្ោេះថាន រ់    
១០. ការអនុវតតអនុសញ្ញញ អនតរជាតិសតីពសី្ថរធាតុក្បរបនោយនក្ោេះថាន រ់ 
១១.  អនុសញ្ញញ  POPs 

១២.  អនុសញ្ញញ  Minamata 
១៣.  រិចចក្ពមនក្ពៀងអនតរជាតិ 
១៤.  នទសបបញ្ញតត ិ

 
ជំរូរទី ១   

ការក្គប់ក្គងស្ថរធាត្ុគីមីក្បរបសដាយសក្ោះថ្នន រ់ 

បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 

មាក្តា ១._    

ចាាបគ់ េះមា គោលគៅគែើម្ាប ី:  
១. គលើកសេួយការ្គប់្គង្បកបគោយ្បសិទធភាព  ិងការគ្បើ្បាស់្បកបគោយសុវតថភិាព    ូវ

រាល់ស្រធាតគុីម្ ី ិងែលតិែលគីម្ ីគៅ្ពេះរាជាណាច្កកម្ពុជា ។ 
២. ធានាការចុេះបញ្ជ ី   ការគ្វើចំណាត់ថ្នាក ់ ិងការោក់ស្្ាកសញ្ញាគលើស្រធាតគុីម្ ី ិង 

ែលិតែលគមី្ីគ្ោេះថ្នក ់គែើម្ាបីគជៀសវាងការគ្បើ្បាស់ម្ិ ្តឹម្្តូវ  ិងគលើកកម្ពស់សុវតថភិាព 
កនុងការគ្បើ្បាស់ស្រធាតគុីម្គី្ោេះថ្នាក់គៅ្គប់ទីកដ ៃង ។ 

៣. គលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងជាស្ធារណៈ  ិងទទួលបា រាល់ព័ត៌មា អំពសីុវតថិភាព  ិងកាត់
ប ថយហា ិភ័យគៅ្គប់ែំណាក់កាល ម្ វែតស្រធាតុគីម្ ី រួម្បញ្ចូលទំងការែលតិ ការទុកោក់ 
ការែឹកជញ្ជ ូ ការគ្បើ្បាស ់ ិងការគបាេះបង់គចាល ។  

៤. បគងកើតយ តការស្ម្បស្ម្ួលរបស់ស្ថាប ័រែឋ  ិង្បព ័ធព័ត៌មា ស្មាប់ធានា ្បសទិធភាពកនងុ
ការ្គប់្គង  ិងការ្តួតពិ តិាយស្រធាតុគមី្ ី ិងែលិតែលគីម្ ីគៅ្គបែ់ំណាក់ កាលម្ វែត
របស់វា ។ 
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៥. ធានាឲាយមា ្បព័ ធ្គប់្គងថ្នាក់ជាត ិគោយបញ្ចូលែលតិកម្មស្អាតគ្កនងុដខាសចងាវាក់ 
ែលិតកម្ម គសវាកម្ម ក៏ែូចជាការទុកោក ់ ងិការគបាេះបង់គចាលស្រធាតុគីម្ីគ្កនុងបរសិ្ថា  
។  

មាក្តា ២._ 

 ចាាប់គ េះមា គោលបណំងគែើម្ាប ីការពារគេោឋារចនា សម្ព័ ធសងគម្ ជីវិតម្ ុសាស សតវ  ិងបរសិ្ថា 
ដែលអាចទទួលរងែលប េះពាល់បណាដាលម្កព ីស្រធាតុគមី្ ី  ងិរាល់ហា ភិ័យម្ គ្ោេះថ្នាក់បងកគ ើងគោយ
ការគ្បើ្បាស់ស្រធាតុគីម្ ី  ងិែលិតែលគីម្ីម្ ិ្តឹម្្តូវតាម្លកខណ:បគចចកគទសគៅ្គប់ែណំាក់កាល
ម្ រែតរបស់វា ។  
 

មាក្តា ៣._ 

 ចាាប់គ េះមា វិស្លភាព្គបែណតប់គលើស្រធាតុគីម្ ីឬែលិតែលគីម្ទីំងអស ់ ិង អ ុវតត
ចំគពាេះរាល ់ីតិបគុគល ឬរូបវ តបុគគល ដែលែលតិ ែឹកជញ្ជ ូ ទិញ-លក ់គ្បើ្បាស ់ទុកោក់ បគញ្ចញ ឬគបាេះ
គចាលស្រធាតគុីម្ ី ិងគ្គឿងែាសំគៅ្គប់ែណំាក់កាលម្ វែតរបស់វា ។  
 ចាាប់គ េះម្ិ អ ុវតតចំគពាេះស្រធាតុវិទាយុសកម្ម ឱសថ ស្រធាតុសំអាងកាយ គ្គឿងែាសំ ស្មាប់ែលិ
តម្ហូបអាហារ  ឬឧបករណ៍គ្បើ្ បាស ់ ិងសមាភារៈគកមងគលង ដែលសថតិគៅគ្កាម្ ចាាប ់ ិងបទបាបញ្ញតតិគែាសង 
។ 
 

មាក្តា ៤._ 

  ិយម្ ័យម្ វាកាយសព័េសំខា ់ៗ ពាក់ព័ ធ ឹងស្រធាតុគមី្ីគ្ោេះថ្នាក ់ដែលបា គ្បើ្បាស់ កនុងចាាប់
គ េះ  មា ព ាយល់គៅកនុងឧបសម្ព័ ធ១ ។  
 
 

ជំរូរទី ២ 
ស្ថា ប័នទទ ួែេុក្ត្ូវ 

មាក្តា ៥._     

 ្កសួងបរសិ្ថា ជាស្ថាប័ ទទលួខុស្តូវគលើការ្គប់្គង  ិងការអ ុវតតចាាប់គ េះ គោយ សេការ
ជាម្ួយ្កសួង/ស្ថាប័ ពាក់ព ័ធ  ិងអ ុវតតគោយមា សុខែមុ្ ីយកម្ម ជាម្ួយចាាប់  ងិបទបាបញ្ញតតិនានា
ដែលសថតិគៅជា្រមា  ពាកព់័ ធការ្គប់្គងស្រធាតុគីម្ ី ិងសណំលគ់ីម្ីគៅ្ពេះរាជាណាច្កកម្ពុជា។ 

មាក្តា ៦._ 
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 រាជរោឋាភិបាលកម្ពុជា្តូវចាតត់ាំងបគងកើតយ តការសម្្សបស្មាប់្គប់្គង  ិង្តួត ព ិិតាយស្រ
ធាតុគីម្ីគៅរាល់ែណំាក់កាលម្ វែតរបស់វា ជាពិគសសស្មាប់គ្វើការ្្ាសប់តូរ ព័ត៌មា  អភបិាលកិចច ចំ
ណាត់ថ្នាក ់ ិងការែតល់ព័តម៌ា អំពីភាពគ្ោេះថ្នាក ់ ិងការវាយ តម្ម្ៃហា ិភ័យ ម្ ស្រធាតុគីម្ីដែលបា 
ចុេះបញ្ជ ី ិងពុំទ ប់ា ចេុះបញ្ជី ដែលកំពុងគ្វើចរាចរណ ៍គៅ្ពេះរាជាណាច្កកម្ពុជា ។  

មាក្តា ៧._ 

 ្កសួងបរិស្ថា ្តូវស្ម្បស្ម្ួលែល់ការអ ុវតតរាល់កិចច្ពម្គ្ពៀង  ិងអ ុសញ្ញាអ តរ -ជាតិគែាស
ងៗពាក់ព័ ធ ងឹស្រធាតុគីម្។ី 
 

ជំរូរទ ី៣ 

ការហាមឃាត្ ់

មាក្តា ៨._ 

 ចាាប់គ េះម្ិ អ ុញ្ញាតឲាយ ីតបិុគគល ឬរូបវ តបុគគលគ្វើសកម្មភាពពាក់ព ័ធ ឹងស្រធាត ុគមី្ែីូចខាង
គ្កាម្ ៖ 

១. ដណនាំឲាយស្គាល ់ឬែគតែ់គងស់្រធាតុគមី្ីដែលមា គ មាេះ   ិងស្្ាកសញ្ញាែលតិកម្មពុំ ្តឹម្្តូវ  
ឬស្រធាតគុីម្ីដែលហាម្ឃាត់។ 

២. ការដកដ្ប ការបំ្្ាញ ឬការលុបគចញ ូវចំដណកណាម្ួយ ឬទំង្សងុរាល ់ស្្ាកសញ្ញាម្ 
ស្រធាតុគមី្ីកនុងគពលែកឹជញ្ជ ូ គទេះបីសថតិកនុងកាល:គទស:ណាក៏គោយ ។ 

៣. ទទួលយកស្រធាតុគីម្ ីដែលមា គ មាេះ  ិងស្្ាកសញ្ញាែលិតកម្មពុំ្តឹម្្តូវ ឬស្រធាតុគីម្ី
គ្ោេះថ្នាក់ដែលហាម្ឃាត ់ ងិហាម្ែឹកជញ្ជូ គ្កា ់គោលគៅណាម្ួយស្មាប់ ការគ្វើអាជីវកម្ម  ឬ
គែើម្ាបីគោលបណំងគែាសងគទៀត ។ 

មាក្តា ៩._ 

 ីតិបុគគល ឬរបូវ តបគុគលោមា សិទធិែលិត គ្បើ្បាស ់ ិងដចកចាយស្រធាតុគីម្មី្ិ  ងាយបំដបក
ធាតុដែលហាម្ឃាត់គោយអ ុសញ្ញាសតកុខូម្ែូចមា រាយគ មាេះគៅកនុងឧបសម្ព័ ធ២ 
ម្ ចាាបគ់ េះ ។ បញ្ជីគ មាេះស្រធាតុគីម្ីហាម្ឃាត់ទងំគនាេះ អាច ឹងគ្វើបចចុបាប នកម្មគ ើងវញិ គោយដែអក
គលើការគ្វើគសចកតីសគ្ម្ចជាថម ីរបស់ស នសិីទបណាដា្បគទសេតថគលខជីាសមាជិក អ សុញ្ញាសតុកខមូ្ ដែល
កនុងគនាេះមា ្បគទសកម្ពជុាែងដែរ ។  
 

មាក្តា ១០._ 
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 រាល់ស្រធាតុគមី្ី ឬស្រធាតគុីម្ីដែលមា គ មាេះែលតិកម្មម្ិ ្តឹម្្តូវ ដែលបា នាចំូល ម្ក្ពេះ
រាជាណាច្កកម្ពុជា ្តូវ្បឈម្ ឹងការរឹបអសូ  ិងការ្បម្ូលទកុ ឬការបតឹងគចាទ ្បកា ់តាម្ តីិវិ្ីចាាប់ 
។ ប ុដ តករណីគ េះ ម្ ិអ ុវតតចំគពាេះស្រធាតុគីម្ីដែលែឹកជញ្ជូ ្ៃងកាត់ ្បគទសកម្ពុជា គែើម្ាបីនាំគចញគ្
្បគទសគែាសងគទៀតគោយមា ចាាប់អ ុញ្ញាត្តឹម្្តូវគ ើយ ។  
 

មាក្តា ១១._ 

  ីតិបុគគល ឬរបូវ តបគុគលទំងឡាយពុមំា សិទធិែលិត រកាាទុក ែឹកជញ្ជ ូ នាំចូល ដចកចាយ ឬគ្បើ
្បាស់ស្រធាតគុីម្ ីដែលពុំបា ចុេះបញ្ជីគោយ្តូវអ គុលាម្តាម្អ ុ្កឹតាយ គលខ១៨០ ចុេះម្ថង ទ២ី០ ដខ
តុលា ឆនា២ំ០០៩ សតីព ី“  ការ្គប់្គងគលើការចាត់ថ្នាក ់ ិងការោកស្់្ាកសញ្ញាស្រធាតុ គីម្ី ”  ។ 
 

មាក្តា ១២._ 

  ីតិបុគគល ឬរបូវ តបគុគលពុំមា សិទធិរកាាទុក នាំចូល នាំគចញ ឬដចកចាយស្រធាតុគមី្ី ដែលពុំ
បា គ្វើការគវចខចប់្តឹម្្តូវ  គោយអ ុគលាម្តាម្បទបាបញ្ញតតិជាលកខខណឌម្ ការចេុះបញ្ជ ី។ 

មាក្តា ១៣._ 

  ីតិបុគគល ឬរបូវ តបគុគលពុំមា សិទធិគវចខចប ់ឬែាសពវែាាយរាល់ស្រធាតគុីម្ីកនងុគោល បណំងគបាក
្បាស់ ដែលនាំគ្រកការយល់ខុសអំពីលកខណៈ គណុភាព តម្ម្ៃ  សមាសធាត ុសុវតថិភាព  ិងការចុេះបញ្ជី
្តឹម្្តូវគ ើយ ។  

មាក្តា ១៤._ 

 រាល់ស្រធាតុគមី្ី្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក ់អាសុតី គ្បងឥ ធ ៈ  ិងស្រធាតគុីម្ីពលុ ្តូវគ្បើ្បាស់
អ ុគលាម្តាម្គោលការណ៍ដណនាំអពំីរគបៀបគ្បើ្បាស់សុវតថិភាពអ តរជាត ិគេើយ្បសិ មា ករណីគ្វើឲាយ
គរាល រលាក អកុសុីែកម្ម របសួ  ងិបំ្្ាញសុខភាពម្ ុសាស ឬបរិស្ថា   ីតិបគុគល ឬរបូវ តបុគគល្តូវទទលួ
ខុស្តូវចំគពាេះការ្កពិ យ័  ិងសណំង។ 
 

ជំរូរទ ី៤ 

ការចុះបញ្ា  ីនិងការបងាា ញរត័្៌មាន 

មាក្តា ១៥._ 
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  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបគុគលដែលគ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ ធ ឹងការគ្វើអាជីវកម្មស្រធាតគុីម្ ី ិង
ែលិតែលគមី្ ី្តូវមា កាតពវកិចចោក់ពាកាយសុចំុេះបញ្ជីជាែៃូវការរាល់ស្រធាតគុីម្ី  ិងែលតិ ែលគីម្ី ដែល
មា គោលបំណងែាសពវែាាយ ដចកចាយ/លក ់គ្បើ្បាស់  ិងបំ្្ាញគៅ្ពេះរាជា ណាច្កកម្ពុជា ។ 

មាក្តា ១៦._ 

  ពាកាយសុំចេុះបញ្ជសី្រធាតគុីម្ី ្តូវោក់ជូ គ្្កសងួពាកព់័ ធ    គោយភាជាបរ់ាល់ព័ត៌មា ចំាបាច់
បញ្ជាក់អំពីគ មាេះ តីិបុគគល ឬរូបវ តបុគគលគ្វើអាជីវកម្ម គ មាេះស្រធាតគុីម្ ីចំណាត់ថ្នាកគ់្ោេះថ្នាក ់ែំគណើរ
ការែលិតកម្ម បរិមាណ គោលបណំងនាចំូល ឬការគ្បើ្បាស់ ព័ត៌មា អំពីសុវតថិភាព ការពណ៌នាអំពីគ្ោេះ
ថ្នាក ់ភាពហា ិភ័យចំគពាេះជីវតិម្ ុសាស បរិស្ថា  ិងអាស័យោឋា គ្វើអាជីវកម្មគៅ្ពេះរាជាណាច្កកម្ពុជាឲាយ
បា ចាាសល់ាស ់។ 

មាក្តា ១៧._ 

ព័ត៌មា អំពីស្រធាតុគីម្ ី្តូវគ្វើការ្តួតព ិិតាយ  វិភាគគ ើងវញិ      ងិទទលួការឯកភាពពី ្កសងួ
បរិស្ថា  ម្ុ  ងឹោកជ់ូ គ្្កសួង/ស្ថាប័ ពាកព់័ ធអ ុម្័ត ។ ្កសួងបរិស្ថា  គោយ មា កិចចសេការ
ជាម្ួយស្ថាប័ ពាកព់័ ធ អាច ងឹគ្វើគតសត    ងិពិគ្ោេះគោបល់បដ ថម្ គែើម្ាបី គែេៀង្ទាតភ់ាព្តឹម្្តូវម្ 
ព័ត៌មា ដែលបា ទទលួ ។  

មាក្តា ១៨._ 

 ្កសួង/ស្ថាប័ ពាកព់័ ធដែលមា តួនាទពីិ ិតាយ ិងអ ុម្័តការចុេះបញ្ជី  ្តូវែតល់ព័ត៌មា  អំពីស្រ
ធាតុគីម្ ី ិងែលតិែលគីម្ ីជ ូម្ក្កសួងបរសិ្ថា  គែើម្ាបីគ្វើការឃ្ាាំគម្ើលការចេុះបញ្ជី ស្រគពើភណ័ឌ ការវាយ
តំម្លភាពងាយរងគ្ោេះ  ិងការគ្វើអ្ិការកិចច ។ 

មាក្តា ១៩._ 

 បនាទាប់ពីបា ចេុះបញ្ជីជាែៃូវការ  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ្តូវគរៀបចំដែ ការសកម្មភាព ស្មាប់ប
គញ្ជៀស  ិងទបទ់ល់គ្ោេះម្េ តរាយជាយថ្គេត ុការកាតប់ ថយគ្ោេះថ្នាក ់ការ ឃា្ាំគម្ើល  ិងការ
្គប់្គងហា ិភ័យគែាសងៗ ដែលអាចគកើតមា គ ើងពីស្រធាតុគីម្ ី។  ីតបិុគគល ឬរូបវ តបុគគល្តូវមា 
ភាពគស្មាេះ្តង់កនងុការែតល់ព័តម៌ា ឲាយបា សុ្កិតាយអំពីស្រធាតុគីម្ ីគ្ឲាយ្កសួង/ស្ថាប័ ទទួល ខុស្តូវ។ 
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ជំរូរទ ី៥ 

ចំណាត្ថ់្នន រ ់និងការដារ់ស្ថៃ រេញ្ហញ  

មាក្តា ២០._ 

 ចំណាត់ថ្នាក ់ ិងការោក់ស្្ាកសញ្ញាគលើស្រធាតុគីម្ី ្តូវអ ុគលាម្តាម្បទបាបញ្ញតត ិដែល កណំត់
គោយអ ុ្កតឹាយគលខ១៨០ ចុេះម្ថងទ២ី០ ដខតុលា ឆនា២ំ០០៩ សតីអំពកីារ្គប់្គងគលើការ ចាត់ថ្នាក ់ ិងការ
ោក់ស្្ាកសញ្ញាស្រធាតុគីម្ ី។  

មាក្តា ២១._ 

 សូចនាករគ្បើ្បាស់កនងុការទប់ស្កាត ់ការបងាការ  ិងការបគញ្ជៀសគ្ោេះថ្នាក់រូបវ ត  គ្ោេះ ថ្នាក់សុខ
ភាព   ិងគ្ោេះថ្នាកប់រិស្ថា  ្តូវកំណត់គោយ្កុម្ការងារអ តរ្កសួង ដែលមា  សមាជិកម្កពី្កសួង/ស្ថា
ប័ ពាក់ព័ ធ ស្កលវិទាាល័យ  ិងអងគការគ្ៅរោឋាភិបាល ្សបតាម្ ្បព ័ធចណំាត់ថ្នាក ់ ិងការោកស់្្ាក
សញ្ញាសកល (GHS ) ។ តនួាទី  ងិភារកចិចរបស់្ កុម្ការងារអ តរ្កសងួ ្តូវកណំត់គោយ អ ុ្កឹតាយ ។ 

មាក្តា ២២._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ដែលគ្វើអាជីវកម្មពាក់ព័ ធ ឹងែលិតកម្ម ការគវចខចប ់ការដចកចាយ ការ 
ែឹកជញ្ជូ   ិងការលកែ់ូរស្រធាតុគីម្ ី ិងែលិតែលគីម្ ី្តូវោក់ស្្ាកសញ្ញាឲាយបា ្តមឹ្្តូវ អ ុគលាម្
តាម្អ ុ្កតឹាយគលខ១៨០ ចុេះម្ថងទី២០ ដខតុលា ឆនា២ំ០០៩ ម្ុ  ឹងដចកចាយ ែឹកជញ្ជូ  ឬ លក់ែូរ។ 

មាក្តា ២៣._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ្តូវគបាេះពុម្ពគសៀវគៅខានាតតួច ឬគសៀវគៅព័ត៌មា  គែើម្ាបី ែាសពវែាាយអំពី
សុវតថិភាព ការបគញ្ជៀស ិងការកាត់ប ថយគ្ោេះថ្នាក ់ ិងហា ិភ័យែល់សខុភាព  រាលស់្រធាតុគីម្ ីដែល
មា បណំងដចកចាយ  ិងលក់គៅ្ពេះរាជាណាច្កកម្ពុជា ។ 
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ជំរូរទ ី៦ 

ការដឹរជញ្ាូន 

មាក្តា ២៤._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ដែលែឹកជញ្ជូ ស្រធាតុគមី្ី ្តូវគោរពតាម្បទបាបញ្ញតិតកនុងការ ែឹកជញ្ជ ូ
ស្រធាតុគមី្ ីដែលកណំត់គោយចាាប់គ េះ    ងិចាាប់ពាក់ព ័ធែម្ទគទៀត ។  
 
 អងគភាពែឹកជញ្ជ ូ  ិងមាចាស់្កុម្េ ុ ែឹកជញ្ជ ូ្តូវ៖ 
ក) មា ការធានារា ាប់រងគពញគលញ គរៀបចំដែ ការសុវតថិភាព  ិងសុខភាពែល់បុគគលិក គេើយ ិងដែ ការ
ទប់ទលច់ំគពាេះគេតុការណ៍គ្ោេះថ្នាកជ់ាយថ្គេត ុ។ 
ខ) កណំត ់ ិងែតល់ែណំងឹបនាទា ់ែលអ់ាជាញា្រម្លូោឋា    ិង្កសួងពាក់ព ័ធ ដែលមា ទតីាំងគៅដកាបរ  
អំពីគេតុការណ៍ដែលបា គកើតគ ើងកនុងអំ ុងគពលែកឹជញ្ជួ  គទេះតាម្ែៃូវគោក ែៃូវទឹក ែៃូវដែក ែៃូវ
អាកាស ឬនាវាចរណ៍សម្ុ្ទ ។ 
គ) កណំត់ ងិចាត់វធិា ការចាំបាច ់គែើម្ាបីកាតប់ ថយគេតកុារណ៍គ្ោេះថ្នាក ់ ិងស្តារគ ើងវិញ ូវែល
វិបាក  ងិសង ូវការខចូខាតនានាចំគពាេះសុខភាពម្ សុាស បរិស្ថា  ិងបង់ម្ថៃគលើការសអំាត កនុងករណី
គេតុការណ៍គ្ោេះថ្នាក់គកើតគ ើង។  

មាក្តា ២៥._ 

 ្កសួងបរសិ្ថា ្តូវស្ម្បស្ម្ួលជាម្យួ្កសងួស្ធារណការ  ិងែឹកជញ្ជូ  ្កសួង/ ស្ថាប័
 ជំនាញ គែើម្ាបីគរៀបចំបទបាបញ្ញតតិបគចចកគទសបដ ថម្ សតីពកីារែឹកជញ្ជូ ស្រធាតគុីម្ ី ងិ ែលិតែលគីម្ ី
្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក។់  

ជំរូរទ ី៧ 

ការក្បីក្បាេ ់ នងិការសបាះបង់សចា  

មាក្តា ២៦._ 

 ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល មា សិទធិគ្បើ្បាស់ស្រធាតគុីម្ ីឲាយ្សបតាម្បទបាបញ្ញតតិម្  ចាាប់គ េះ 
គោយ្តូវ្បកា ឲ់ាយបា ខាជាបខ់ជួ រាល់គោលការណ៍ដណនំាបគចចកគទស ការពណ៌នា គលើស្្ាកសញ្ញា  ិង
សុវតថិភាពស្រធាតុគមី្ីទំងគនាេះ ។  

មាក្តា ២៧._ 



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

Fourth Draft Environmental Code of Cambodia | 1-Sep-16  Page 119 of 159 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ដែលគ្បើ្បាសស់្រធាតុគមិ្ី ស្មាប់ែលតិទំ ញិ  ិង ឧបករណ៍គ្បើ
្បាស់សពវស្រគពើ ្តូវទទលួខុស្តូវកនងុការ្កពិ ័យ ទទូត់សណំង  ិងការជួសជុល គ ើងវិញ ូវគេោឋា
រចនាសម្ព ័ធសងគម្ សុខភាពម្ ុសាស សុខភាពសតវ  ិងបរសិ្ថា  ដែលរងការ ប េះពាល ់ឬការខូចខាត បងក
គ ើងគោយឧបាបទេវគេតុម្ ស្រធាតុគមី្ ី។  

មាក្តា ២៨._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ពុំមា សិទធិគបាេះបង់គចាលដែនកណាម្ួយ ឬទំង្សងុ រាល់ ស្រធាតុគីម្ ី
ឬសណំលគ់ីម្ីគ្កនងុបរិស្ថា  រួម្មា ទឹក ែី ខាយល ់គោយពុំមា ការអ ញុ្ញាត ពី្កសងួបរសិ្ថា គ ើយ។  
 ការគបាេះបង់គចាលចំដណកណាម្ួយ ឬកញ្ចប់ស្រធាតុគមី្ី ្តូវអ ុវតតតាម្បទបាបញ្ញតិត ឬគោល
ការណ៍ដណនា ំដែលកណំត់គោយអ ុ្កតឹាយគលខ៣៦ អ ្ក/បក ចុេះម្ថងទ២ី៧ ដខគម្ស្ ឆនា១ំ៩៩៩ សតីពី
ការ្គប់្គងសណំល់រឹង  ិងអ ុ្កឹតាយគលខ២៧ អ ្ក/បក ចុេះម្ថងទ០ី៦ ដខគម្ស្ឆនា១ំ៩៩៩ សតីពីការ
្គប់្គងសណំល់រាវ។ 
 គោលការណ៍ដណនាំបដ ថម្អពំីការគបាេះគចាលរាល់សណំលគ់ីម្ី  ងិស្រធាតុគមី្ី្តូវ កណំត់គោយ
្បកាសរបស់្កសងួបរិស្ថា  ។  

មាក្តា ២៩._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ដែលគ្បើ្បាសស់្រធាតុគមី្ ីស្មាប់ការ្ស្វ្ជាវវិទាាស្ស្ដសត  ្តូវមា 
ភារកិចចែូចខាងគ្កាម្ ៖ 
១. ការគ្បើ្បាស់ស្រធាតគុីម្ ី្តូវអ ុគលាម្តាម្បទបាបញ្ញតិតម្ ចាាប់គ េះ ។ 
២. ម្ េីររពិគស្្ ៍្តូវមា ឧបករណ៍្គប់្ោ  ់គែើម្ាបីរកាាទុករាល់ស្រធាតុគមី្ី  ិង្តូវ គ្បើ្បាសស់្រធាតុ
គីម្ីទំងគនាេះគោយសុវតថិភាព  ិង្តូវមា សមាភារៈការពារខៃួ  ។ 
៣. ស្រធាតុគមី្ ី្តូវមា ស្្ាកសញ្ញា្តមឹ្្តូវ្សបតាម្បទបាបញ្ញតិម្ អ ុ្កឹតាយ គលខ១៨០ ចុេះម្ថងទី២០ ដខ
តុលា ឆនា២ំ០០៩ សតីអំពកីារ្គប់្គងគលើការ ចាត់ថ្នាក ់ ិងការោក់ស្្ាកសញ្ញាស្រធាតគុីម្ ី។ 
៤. ម្ េីររពិគស្្ ៍្តូវមា ្បព័ ធគរៀបចំទកុោកឯ់កស្រ អំពីស្រធាតគុីម្ីដែលបា  គ្បើ្បាស ់។ 
៥. ការគបាេះគចាលរាលស់្រធាតុគីម្ ីឬសណំល់គីម្ ី ្តូវគោរពតាម្បទបាបញ្ញតិតដែល មា ដចងកនុងមា្តា
២៨ ម្ ចាាប់គ េះ ។ 
៦. គពលគ្បើ្បាសស់្រធាតុគមី្ី្តូវរកឲាយគ ើញ ូវទំេំម្ ភាពគ្ោេះថ្នាក់របស់វា  ិង ្តូវកាតប់ ថយទំេំម្ 
គ្ោេះថ្នាក់ដែលអាចគកើតគ ើងគោយស្រការគ្បើ្បាស ់ ិង ការគបាេះគចាលស្រធាតគុីម្ីទងំគនាេះ ។ ទ េឺ
ម្គនាេះ ្តូវបគងកើតយ តការ្បកបគោយ ្បសិទធភាពម្ួយ គែើម្ាបីគ្វើការកាតប់ ថយហា ិភ័យ ។ 

មាក្តា ៣០._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ពុំមា សិទធិគ្បើ្បាស់ស្រធាតុគីម្ ីកនុងការែលិតចណំីអាហារ គ្គឿង
សំអាងកាយ  ិងសមាភារៈគកមងគលងដែលអាច ឬបងកគ្ោេះថ្នាក់ែលស់ុខភាព  ិងជីវិត ម្ សុាស ិងសតវគ ើយ 
។  
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ជំរូរទី ៨ 

ឧេាេរមមគីម ី

មាក្តា ៣១._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ដែលែលតិែលស្រធាតគុីម្ី ្តវូមា សម្តថភាព បគចចកគទសជំនាញកនុង
កិចចការពារសុវតថិភាពបរិស្ថ    ិងសងគម្ គលើការងារជំនាញ  ែូចមា គរៀបរាប់ខាងគ្កាម្ ៖ 
១. ្តូវមា គរាងជាង ឃា្ាំងសតុក  ិង សមាភារៈបគចចកគទសសម្្សប ។ 
២. ្តូវមា ឧបករណ ៍សមាភារៈសុវតថិភាព  ឧបករណ៍ការពារហា ិភ័យ មា ជាអាទិ ឧបករណព៍ ៃត់គភៃើង 
ឧបករណ៍ការពារការែេុេះ ឬរ េេះ ការ្ជាប ឬការគលច ស្យភាយគចញស្រធាតុគីម្ ី ិងឧបាបតិតគេតុគែាសងៗ 
។ 
៣. ្តូវមា សមាភារៈ  ិងឧបករណ៍ការពារសុវតថិភាពបុគគលិក។ 
៤. ្តូវមា សមាភារៈ  ិងឧបករណ៍ការពារបរិស្ថា  ។ 
៥. ្តូវមា ្បព័ ធ្គប់្គង  ិងការគ្វើ្ប្ពតឹតកម្មសណំលស់្រធាតុគមី្ី្តឹម្្តូវ ។ 
៦. ្តូវមា ដែ ការបងាការ  ិងទប់ទល់គ្ោេះម្េ តរាយ  ិងការោក់តាំងស្្ាកសញ្ញាគ្ោេះថ្នាក ់ ិងការ
ពណ៌នាពីគ្ោេះ ថ្នាក។់ 

មាក្តា ៣២._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ដែលែលតិស្រធាតគុីម្ ី្តូវមា បុគគលកិជំនាញបគចចកគទសគ្ៃើយ តប
 ឹងវិស្លភាពការងារ ្បគភទ  ងិទំេំម្ សកម្មភាពែលតិកម្ម គេើយ ិងចំគណេះែឹងអពំីដែ ការសុវតថិ
ភាពការងារ   ិងវិធា ការទបទ់ល់ ឹងហា ិភយ័។  

មាក្តា ៣៣._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបុគគល ្តវូបា គលើកទឹកចតិត កនុងការគ្វើការពិ ិតាយគ ើងវិញកនុងដខាស ចងាវាក់
ែលិតកម្មស្រធាតុគីម្ ីឬែលតិែលម្បតង ដែលបំភាយឧសម័ ែេេះកញ្ចក់តិច គ្បើថ្ម្ពល តចិ  ក្ម្តិ
គ្ោេះថ្នាក់ ងិបំពលុទប ចំគពាេះបរិស្ថា ្ម្មជាត ិ ិងសុខភាពម្ សុាស ។ 

មាក្តា ៣៤._ 

 ីតិបុគគល ឬរូបវ តបគុគលដែលែលិតស្រធាតុគមី្ ីឬែលតិែលគីម្ី្បកប ្តូវគ្វើសំគណើសុចំុេះបញ្ជី
ស្រធាតុគមី្ីឲាយបា ្តឹម្្តូវ  ិង្តូវមា អាជាញាបណ័ណគ្វើអាជវីកម្មគចញគោយ្កសួង ឬស្ថាប័ មា សម្តថ
កិចច ែូចមា ដចងកនងុចាាប់គ េះ។ 

មាក្តា ៣៥._ 
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 កនុងករណីែលិតកម្មស្រធាតគុីម្ ី ិងែលិតែលគីម្ី្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក់   ីតិបុគគល ឬរូបវ ត
បុគគល ្តូវែតលរ់បាយការណ៍្បចាំឆនាំពីកចិចែំគណើរការែលិតកម្ម បរិមាណសមាសធាតែុាស ំគោលបណំងគ្បើ
្បាស ់ការចរាចរណ៍ទំ ិញ ការទុកោក ់ិង្បព័ ធ្ប្ពតិតកិម្មសណំល់  ដែ ការសុវតថភិាព  ងិវិធា ការ
ទប់ទលហ់ា ិភយ័ ជូ ចំគពាេះ្កសួងជនំាញ ងិ្កសងួបរសិ្ថា ។ ទ្ម្ង់ម្ គំររូបាយការណ៍្តូវគរៀបចំ
គោយ្កសួង/ស្ថាប័ ជនំាញ គ្កាម្កិចចសេការជាម្ួយ្កសួងបរិស្ថា  ។  

ជំរូរទ ី៩ 

ការបងាេ រ   និងការទបទ់  ់

មាក្តា ៣៦._ 

  ីតិបុគគល ឬរូបវ តបគុគល ្តូវមា កាតពវកិចចែចូតគ្  ៖ 
១. ្តូវគោរពលកខខណឌបគចចកគទស គោលការណ៍ដណនាំអពំីស្្ាកសញ្ញា  ិងសុវតថិភាព ស្រធាតគុីម្ី
 ីម្ួយៗ ។  
២. មា ការធានារា ាប់រងសម្្សបគែើម្ាបទីូទតស់ណំងែលម់្ ុសាស  ិងបង់ម្ថៃសំអាត ិងស្តារ ូវបរិស្ថា ។ 
៣. ្តូវមា វិធា ការបងាការ  ិងទប់ទល់គ្ោេះម្េ តរាយ មា ជាអាទិ ការសគស្ដងាគាេះបឋម្ ដែ ការជំគលៀស  
ឧបករណ៍ព ៃត់គភៃើង  រួម្ទំងឧបករណ៍ការពារសុវតថិភាពបគុគលិក ។ 
៤. ្តូវគរៀបចំគបើកវគគបណតតេះបណាដាលជនំាញសតពីីសុវតថភិាពម្ ការគ្បើ្បាសស់្រធាតុគមី្ី រមួ្ទំងលំហាត់
សម្យុទធដែល្តូវអ ុវតត គពលមា គ្ោេះថ្នាក់ជាយថ្គេតុគកើតគ ើង ចំគពាេះម្ ុសាស សតវ  ិងបរិស្ថា  ។  
៥. ្តូវគរៀបចំរាល់ដែ ការទបទ់ល់គ្ោេះម្េ តរាយឲាយបា េមត់ចត ់។  
 

មាក្តា ៣៧._ 

 កនុងករណីមា គ្ោេះថ្នាក់គកើតគ ើងគោយស្រធាតុគីម្ី្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក ់ ីតិបគុគល ឬរូបវ ត
បុគគល ្តូវ បញ្ាឈប់ជាបនាទា ់រាល់សកម្មភាពែលិតកម្ម ឬអាជីវកម្ម គេើយ្តូវែតលែ់ំណឹងជាបនាទា ់គ្អាជាញា
្រពាក់ព័ ធ ស្ថាប័ មា សម្តថកិចច  ិង្កសួងបរសិ្ថា  ។ សកម្មភាពចាបំាច់្ តូវអ ុវតតជាបនាទា ់្សបតាម្
ដែ ការបងាការ  ិងវិធា ការទប់ទល់នានាដែលបា គលើកគ ើង គែើម្ាបីកាត់ប ថយគ្ោេះថ្នាក់  ិងែលប េះពាល់
ចំគពាេះសខុភាពម្ ុសាស បរិស្ថា   ិង្ទពាយសម្ាបតត ិស្ធារណ:។ 
 

មាក្តា ៣៨._ 

 យ តការធានារា ាប់រងគ្ោេះម្េ តរាយ      ដែលអាចគកើតគ ើងជាយថ្គេតុបណាដាលម្កពសី្រ
ធាតុគីម្ ី្តូវបគងកើតគ ើងតាម្រយៈការបគងកើតយ តការេិរញ្ញវតថុ គែើម្ាបីបងាការ ទប់ទល ់ ិង សងការខចូខាត
 ិងការសអំាតដែលបា គកើតគ ើងពីឧបាបតតិគេតពុាក់ព ័ធ ឹងស្រធាតុគមី្ី្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក ់ ។ បទប្
បញ្ញតតិនានា  ិងែំគណើរការម្ ការបគងកើតយ តការធានារា ាប់រងគ េះ ្តូវកណំត់គោយអ ុ្កតឹាយ ។ 
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ជំរូរទី ១០ 
ការយ ដ់ឹងជាស្ថរធាែៈ 

មាក្តា ៣៩._ 

 ីតិបុគគល ឬរូបវ័ តបគុគលដែលពាក់ព័ ធគ្ ឹងការដចកចាយ ការលក់ែូរ   ិងការគ្បើ្បាសស់្រ
ធាតុគីម្ី្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក់ ្តូវែតល់ព័តទ៌ំងឡាយទកទ់ងគ្ ឹងបញ្ជីទ ិន ័យ  ការ្បា្ស័យទកទ់ង
អំពីគ្ោេះថ្នាក់ វិធា បងាកា  ងិការកាត់ប ថយ គ្ែល់បណាដា្ កសួងដែលពាកព់័ ធ អនកគ្បើ្បាស់  ិងស្ធារ
ណៈជ ។   

ជំរូរទ ី
បទបញ្ហា េក្មាប់ការចុះបញ្ា សីែទរ នងិការបសញ្ចញរ័ត្ម៌ានអរំីជាត្រិុ  

 ( ដែល ឹង្តូវបា ោកប់ញ្ចលូគ្កនុងមាតិកាសតីពីការ្គប់្ គងសណំល ់ ងិស្រធាតុ្បកបគោយគ្ោេះ
ថ្នាក់)  

១. ការបក្ស្យ ( ិយម្ ័យ៖ ជាតិពុល ការគែេរ  ការបគញ្ចញព័ត៌មា  ការចេុះបញ្ជ ី។ល។) 

២. ការតាក់ដតង  ិងរចនាសម្ព័ ធ (តារាងបរិកាខា ្បគភទ  ិងការបគញ្ចញព័តម៌ា អពំីបរិស្ថា ) 
៣. ការរាយការគោយអនកែលតិ  ិងអងគភាពែលិត (កាលវិភាគស្មាបក់ារ្បគលព់័ត៌មា   ិង
របាយការណ។៍ល។) 
៤. សតង់ោរបា ា ់្បមាណស្មាបក់ារបំភាយឧសម័  (គ្កនុងខាយល់  គ្កនុងទឹក គ្កនុងែី ។ល។)  
៥. ការវាយតម្ម្ៃ  ិងការធានាបា  ូវគណុភាព 
៦. ការទទួលបា ពត័៌មា   (ការគលើកកម្ពស់ការចលូរួម្   ិងការយល់ែឹងជាស្ធារណៈ  
៧. ការរកាាជាការសមាងាត ់
៨. គទសបាបញ្ញតត ិ
៩. ការគថ្កាលគទសចំគពាេះបទគលមើស 

 

មាត្ិកាទី ៥ 
ការក្គប់ក្គងការបរំុ ទឹរ 

១. ស្ថាប័ ទទួលខុស្តូវ 
២. វិធា ការបងាកាស្មាប់ការបំពលុទឹក 

៣. ការអ ុញ្ញាតស្មាប់ការបគញ្ចញគចាលសណំល់រាវ 
៤. ការ្គប់្គង្បភពម្ ការបំពលុទឹក 

៥. ការគ្វើអ្ិការកិចច  ិងការវាយតម្ម្ៃអំពីការបំពលុទឹកជាស្ធារណៈ 
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១. ្បព័ ធល ូការ្គប់្គង្បព័ ធ្ប្ពឹតតកម្មទឹកលូ  
 

 ការដកលម្អ្ប្ពឹតតកម្មទឹកលូជ បទ 
 ការដកលម្អ្ប្ពឹតតកម្មទឹកលូទី្ កុង 
 ការដកលម្អ្ប្ពឹតតកម្មទឹកលូតបំ ់គ្នរ 
 ការប ាាំគ្តាម្រែូវ ស្មាប់្ ប្ពឹតតកម្មទឹកលូ  
 ការដញកោច់រវាងគេោឋារចនាសម្័ព ធលូ  ិង្បព ័ធលបូងហូរ ទកឹគភៃៀង 
 ការយល់ែងឹ  ិងការោំ្ទតនួាទតីំប ់ែីគសើម្ កនុងការដញកសណំល ់  ងិការដថរកាា

តំប ់ែីគសើម្ 
 ការគលើកកម្ពស ់ ិងការោក់បាបញ្ញតតិគ្គលើអាងែនុកជាតិពលុឯកជ   
 ការរាយការណ៍តាម្្កបខណ័ឌស្មាបក់ារបគញ្ចញគចាលទឹកលូ  ិងការបគញ្ចញ

គចាលបនាទា ់ដបបណាម្ួយ 
 

៧. ស្ថាប័ ទទួលខុស្តូវ 
៨. ការទទួលខុស្តូវរបស់មាចាសត់ំប  ់

៩. វិធា ការណ៍ទូគ្ស្មាប់ការ្គប់្គងទកឹល ូ

១០. បទបាបញ្ញតតិអំពកីារ្គប់្គង្បព ័ធទឹកលូ  ិងគសវាកម្ម្ គប់្គង្បព័ ធ្ប្ពឹតតកម្មទឹកលូ 
១១. អាងសតកុ្ម្មជាតិ   ងិការ្គប់្គង្បព័ ធ្ប្ពឹតតកម្មទឹកល ូ
១២. គទសបាបញ្ញតត ិ
១៣. បទគលមើសម្ ការបំពលុទឹក 

 

មាត្ិកាទ ី
ការក្គប់ក្គងការបរំុ ទឹរេមុក្ទ 

 (មាតិកាគ េះ ឹង្តូវបា ោកប់ញ្ចូលគ្កនុងដែនក្កម្សតអីំពកីារបំពុលទឹក / ការ្គប់្គងតំប ់សម្ុ្ទ ឬ
ជាដែនកម្ួយោច់គោយដ ក) 
 

១. ការអ ុវតតអ ុសញ្ញាអ តរជាតសិតីពីការបពំុលតាម្រយៈការកបា ាល់ (អ ុសញ្ញា MARPOL)  ិងអ ុ
សញ្ញាគែាសងៗ 
២. អ ុសញ្ញាសតីពីការបំពុលគោយគ្បង រឹវតថធុាតុគ្បង 

៣. ការបគញ្ចញគចាលគ្បងពកីបា ាល់ចូលគ្កនុងដែ ទឹកស្រធារណៈ 
៤. ការបងកឲាយមា ការកំពប់គ្បងពីកបា ាលច់ូលគ្កនុងដែ ទឹកស្ធារណៈ 
៥. ការ្គប់្គងការបំពលុគោយស្រធាតុរាវដែលបងកគ្ោេះថ្នាក់ជា្ទង់្ទយ្ ំ

៦. បទគលមើសពាក់ព ័ធគ្ ងឹការែឹក ឬការជញ្ជ ូស្ធាតុដែលបងកគ្ោេះដែលម្ ិទ ់បា ចាត់ជា
្បគភទ 
៧. បទគលមើសទក់ទងគ្ ងឹការបគញ្ចញគចាល ូវស្រធាតុរាវដែលបងកគ្ោេះថ្នាក ់



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

Fourth Draft Environmental Code of Cambodia | 1-Sep-16  Page 124 of 159 

៨. ការសំអាត្ុងគ្បងរបស់កបា ាល់ 
៩. ការបងាកាការបពំុលគោយស្ធាតុ្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក់ ដែល្តូវបា ែឹកជញ្ញូ ជាទំ ញិតាម្ 
សម្ុ្ទ 

១០. បទគលមើសទកទ់ងគ្ ងឹការែឹកជញ្ជូ  

១១. បទគលមើសពាកព់័ ធគ្ ងឹការទុកគចាល 
១២. ការបំពុលគោយទឹកលូគចញពីកបា ាល ់

១៣. បទគលមើសពាក់ព័ ធគ្ ងឹការបគញ្ចញគចាលទឹកល ូ

១៤. ការបំពលុគោយសំរាម្ដែលគចញពីកបា ាល ់

១៥. បទគលមើសពាកព់័ ធគ្ ងឹការបគញ្ចញគចាលសំរាម្ 
១៦. ការបងាកាការបពំុលខាយល់គចញពីកបា ាល ់

១៧. បទគលមើសពាកព់័ ធគ្ ងឹការបគញ្ចញដែាសង 

១៨. ការបងាកាសណំល់្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក់ដែលគចញពីកបា ាល ់

១៩. ការអ ុវតតអ ុសញ្ញា Base ស្មាបក់បា ាល ់
 

 

មាត្ិកាទី ៧ 

ការក្គប់ក្គងការបរំុ ែយ  ់រញំរ័ និងេសមៃង 

 មាតិកាគ េះ ឹងពិ ិតាយគ ើងវិញ ក៏ែូចជាោក់បញ្ចូល អ ុ្កឹតាយសតីពកីារបំពលុខាយល់  ិងការរំខា គោយ
សគម្ៃង គលខ ៤២  អ ្ក ឆនា២ំ០០០  

ដែនកទី ១        ការ្គប់្គង្បភពម្ ការបំពលុខាយល ់
១. ការបំពុលខាយល់គៅដែនកខាងកនងុ 
២. ការគលចគចញ ូវខាយលព់ុលពឧីបករណ៍ចល័្ត 
៣. ការគលចគចញ ូវខាយលព់ុលគចញពី្បភពអចិម្ស្ដ តណាម្ួយ (ការបំពុលខាយល់ដែលគចញ

ពី្បភពដែលម្ ិបំលាស់ទី) 
៤. ការបំពុលខាយល់គចញពីអាោរ 
៥. បគចចកវិទាាកាត់ប ថយ  ងិបងាកាការបំពលុខាយល ់
៦. ការ្គប់្គងការបំពលុខាយល ់
៧. សំគណើរសុំការអ ញុ្ញាត 
៨. ការ្តួតពិ តិាយគណុភាពបរោិកាស 
៩.  ីតវិិ្ីគ្វើអ្ិការកចិច 
១០.  ការបពំុលខាយល់្ៃងដែ  
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ដែនកទី ២ ការ្គប់្គងសគម្ៃង  ងិរំញ័រ 
១. ការបគញ្ចញសគម្ៃងពី្បភពចល័្តទ ី
២. ការបគញ្ចញសគម្ៃងពី្បភពដែលម្ិ ចល័្តទ ី

៣. ការបគញ្ចញសគម្ៃងពីគរាងជាង ឬពីកនុងអាោរ 
៤. សគម្ៃងដែលគចញពីវតថចុល័្តទណីាម្ួយ 

 

៥. ការបគញ្ចញសគម្ៃងគចញពី្បភពអចិម្ស្ដ ត 
៦. សគម្ៃងគចញពីកដ ៃងការងារ 
៧. បគចចកវិទាាម្ ការកាត់ប ថយសគម្ៃង 
៨. ការ្តួតពិ តិាយលំេូរសគម្ៃង 
៩. សំគណើរសុំការអ ញុ្ញាត 
១០. គែើម្គេតុម្ រំញ័រ 
១១. ការ្តួតព ិិតាយកំរិតម្ រញំ័រ 
១២. បគចចកវិទាាកាត់ប ថយរំញ័រ 
១៣. សំគណើរសុកំារអ ុញ្ញាត 

 

ដែនកទ ី៣ ការ្គប់្គង  ិងការគ្វើអ្ិការកិចចគលើគណុភាពបរិោកាស 

ដែនកទី ៤ វិធា ការណ៍បងាកា  ិងការប ថយការបំពលុខាយល ់សគម្ៃង  ងិរំញ័រ 
 

មាត្ិកាទី ៨ 
រិចចការារក្េទាប់អូេសនូ 

មាក្តា ១._ 

១. ការ្គប់្គងការនំាគចញ  ិងការនំាចូលស្រធាតុដែលបំ្្ាញ្សទបអ់ូេាសូ  
២. ការ្គប់្គងការនំាគចញ  ិងការគ្បើ្បាស់ស្រធាតុដែលបំ្ ្ាញ្សទបអ់េាសូ  
៣. ការ្គប់្គងការសំអាត ការគ្បើ្បាស់គ ើងវញិ  ងិបំ្្ាញ ូវស្រធាតុដែលបំ្្ាញ្សទប ់
អូេាសូ  
៤. ការ្គប់្គងស្រធាត ុ ិងឧបករណ៍គ្វើឲាយ្តជាក ់ 
៥. ការ្គប់្គងកម្មវិ្ីកាត់ប ថយស្រធាតុដែលបំ្្ាញ្សទបអ់េាសូ  
៦. ការ្គប់្គង ការគ្វើអ្ិការកចិច  ងិការកា ់កាប់ស្រធាតុដែលបំ្្ាញ្សទប់អេាសូ  
៧. ការចុេះបញ្ជី្សបចាាប់  ិងការអ ុវតតអាជាញាបណ័ណ 
 

 

មាត្ិកាទី ៩ 
ការក្គប់ក្គងេែំ រ់តឹាមែទះ 

មាក្តា ១._ 

 សំណល់ជីវស្ស្ដសត  ិងវិទាយសុកម្ម 
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 សំណល់អគគីស  ី
 អតតសញ្ញាណកម្ម  ិងការគលើកកម្ពសជ់គ្ម្ើសគែាសងគ្ៅពកីារចាក់គចាលគ្កនុងែ ី
 ការចាក់គចាលគ្កនុងែ ីរួម្មា ៖ លកខខណឌត្ម្ូវអពំីការរាយការណ ៍ ិងការគ្វើអ្ិការកចិច 
  ែុតសណំល់ រមួ្មា ៖ លកខខណឌត្ម្ូវអពំីការរាយការណ៍  ិងការគ្វើអ្ិការកិចច 
 ការកាត់ប ថយសណំលឧ់សាាេកម្មតាម្រយៈលខិិតបទោឋា គែាសងៗ ្ បគោជ ៍ដែនកថិវិកា  ិងយ ត

ការែ៏ម្ទគទៀត 
 ការកាត់ប ថយការគ្បើ្បាស់ថង់្្ាសេិក 
១. ដែ ការ្គប់្គង់  ិងសម្តថកចិច 

ក. សំណល់តាម្ែេេះ  ិងសណំលក់នុងទី្កងុ - សណំល់ពលីំគៅោឋា  អាោរោឋាបាលស្ធារ
ណៈ ទីតាងំពាណិជជកម្ម  ិងស្វាគែាសងៗ ម្ េីរគពទាយឯកជ  ម្ េីរគពទាយ ែាារ ែាា្ ំ
ម្ជាឈម្ណឌលពាណជិជកម្ម ស ួចាារ ទីស្ធារណៈ តបំ ់គទសចរណ៍ អាសតុកជាតិពលុ  
 ិងកដ ៃងគែាសងគទៀតដែលម្ិ ពាក់ព័ ធគ្ ឹងសំណល់្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក់។ 

ខ. ការោក់ស្្ាកសញ្ញាសមាគាល ់( ឹង្តូវបា គលើកគ ើងគៅកនុងជំពូកខាងគ្កាម្ ដែលដចង
អំពីសណំល់្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក ់ជាលម្អិត) 

គ. លិខិតបទោឋា សតីអពំីស្ថាប ័្គប់្គងសណំល ់រួម្មា ការចាក់គចាលសំរាម្ជាគែើម្ (គួរ
បញ្ជាក់ជាលំ់់់អិតពីទីកដ ៃង ការ្បម្ូល ការែឹកជញ្ជូ   ការគ្វើអាជីវកម្មគលើ្ ធា  3R 
ការគ្វើ្ប្ពឹតតកម្ម  ែលិតកម្មកំប ូស   ែលតិជីវឧសម័   រេូតែលក់ារកំគទចគចាលចងុ
គ្កាយ ការនាំគចញ  ិងការនាំចូលសំរាម្ដែលម្ិ មា ជាតិពុល ឬសណំល់រឹងនាគពល
ខាងម្ុខ) 

 . សតង់ោរម្ ការចាត់ថ្នាក់ម្ សណំល ់

ង. ការ្គប់្គង ែុតសណំល ់(គសចកតីលម្អិតអពំីសតងោ់រម្   វិ្ីស្ស្ដសត ្បតិបតតិការ
របស់   សតង់ោរអពំីកំរិតម្ ការបគញ្ចញគចាលគែេះ បនាទាបព់ីការែុតសណំល់) 

២. បទបាបញ្ញតតិអពំីការ្គប់្គង 

ក. ្បសិទធភិាពម្ ការ្គប់្គង៖ 

១. ការដញក  ការគវចខចប់  ការកំគទចគចាលគៅ ឹងកដ ៃង 

២. ការចង្កងវ ិ័យ  ិងលកខខណឌនានាកនុងការដញកសំរាម្ សំណល់រឹង 
្សបតាម្្បគភទរួម្មា ៖ជីវសំណល់ សណំល់ដែលអាចគ្បើ្បាស់
គ ើងវិញ  ិងម្ិ អាចគ្បើ្បាស់គ ើងវិញ 

៣. ការគរៀបចំវិ ័យ  ិងលកខខណឌម្ ការគវចខចប់្តមឹ្្តូវ  
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៤. ការគរៀបចំវិ ័យ  ិងលកខខណឌម្ ការកំគទចគចាលគៅ ងឹកដ ៃងគែើម្ាបី
ម្ិ ឲាយប េះពាលត់ម្ម្ៃរួបរាងគែើម្ សណំាដាប់ធានាប់ ការែឹកជញ្ជ ូ  ងិចរាចរ
ណ។៍ 

៥. ការគរៀបចំគពលគវលាម្ ការកំគទចគចាលសណំល់រឹង 
៦. កាតពវកចិច របស់អនកែលតិសណំល ់

ខ. បទបាបញ្ញតតិអពំីទីតាំងកំគទចសំរាម្ (ជាអ តរស្ថាប័ )៖ ការគរៀបចំបទបញ្ជា  ិងលកខខណឌ
គ្ជើសគរីសទីតាងំស្មាប់ការ្គប់្គង រយៈពលម្ ការទទលួ  ិងែឹកជញ្ជូ សណំល ់បទ
បញ្ជាស្មាបក់ារ្គប់្គងទតីាំងទំងគនាេះ។  

គ. ការ្បម្ូល  ិងការែឹកសណំល់ 

១. ការគរៀបចបំទបញ្ជា  ងិលកខខណឌ ស្មាប់វិ្សី្ស្ដសតកនងុការ្បម្ូល ម្គ្ាាបាយ កម្ម
វិ្ី្បម្ូល ចាាប់ម្ ការ្បម្លូ  ិងការ្បម្ូល្តឹម្្តូវ 

២. ការគរៀបចំបទបញ្ជា  ិងលកខខណឌ ស្មាប់ការែឹក  ិងការជញ្ជូ  

៣. ការ្បម្ូល  ិងការែឹកជញ្ជូ ្សបតាម្្បគភទម្ សណំល ់

៤. កាតពវកិចចរបស់្កមុ្េ ុ ដែលែតល់គសវាកម្ម្បម្លូ  ិងែឹកជញ្ជ ូ 

៥. កាតពវកិចចរបស់ស្ថាប័ មា សម្តថកិចច្បម្ូល  ិងែឹកជញ្ជូ  (្តួតពិ ិតាយ គ្វើអ្ិការ
កិចច  ិងែតល់អ សុ្ស ៍អំពី្កុម្េ ុ ែតល់គសវាកម្ម) 

គ.  ការកាត់ប ថយ ការគ្បើ្បាស់គ ើងវិញ ការដកម្ចនគ ើងវិញ (3R)   ិងែលតិកម្មកំប ុក 

១. ការបគងកើតវិ ័យគែើម្ាបីគលើកទឹកចិតតឲាយមា ការកាត់ប ថយ ការគ្បើ្បាស់គ ើង
វិញ ការដកម្ចនគ ើងវិញ  ដែលជាការែតលជ់ំ ួយ  ិងការគលើកទឹកចតិតែលអ់នក 
បណាដាកទ់ុ ទំងឡាយ   ងិសកម្មភាពកាតប់ ថយ គ្បើ្បាស់  ងិដកម្ចនគ ើងវិញ 
២. កាតពវកិចចរបស់ស្ថាប័ មា សម្តថកិចចកនងុសកម្មភាពកាត់ប ថយ គ្បើ្បាស់  ងិ
ដកម្ចនគ ើងវិញ 
៣. កាតពវកចិចរបសព់លរែឋកនងុការកាត់ប ថយ ការគ្បើ្បាស់គ ើងវិញ  ិងការដកម្ចន
គ ើងវិញ 

 . ការគ្វើអាជីវកម្មគលើ្  ធា ពីសំរាម្ សណំល់រឹង ( ែតុច្មាញ់ជីវឧសម័ )៖ ការគរៀបចំវិ្ី
ស្ស្ដសតកនុងការគ្វើអាជីវកម្មគលើជីវឧសម័  ពជីីវសណំល ់
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ង. ការ្គប់្គងសណំល់រឹង៖ ការគរៀបចំវិ្ីស្ស្ដសត លកខខណឌស្មាបក់ារគ្វើ្ប្ពឹតតកម្មគលើស្មាម្ 
សំណល់រឹង ។ល។ 

ច. ការកំគទចគចាលជាគលើកចងុគ្កាយ 

១. វិធា ការណ៍កាត់ប ថយសណំលជ់ាអតបិាបរិមាដែល្តូវបា ចាក់ចលូគ្កនងុតំប ់ចាក់
សំរាម្ 

២. វិធា ការណ៍្គប់្គងការកំគទចគចាលចុងគ្កាយ្បកបគោយសុវតតិភាព 

៣. ការស្ងសង់ ្បតិបតតកិារ  ិងការដថរកាា គៅគពលបទិកដ ៃងចាក់គចាល 

៤.  ែតុស្មាម្ - សតង់ោរបគចចកវិទាាស្មាបក់ារស្ងសង់  ិង្បតិបតតិម្ ការែុតសណំល ់

្. កាតពវកិចច  ិងការចូលរួម្របស់ស្ថាប័ ពាកព់័ ធ  ិងវសិយ័ឯកជ កនុងការ្គប់្គងសណំល់
រឹង 

ជ.កាតពវកិចច  ងិការចលូរួម្របស់អនកគ្បើ្បាសក់នុងការ្គប់្ គងសណំល់រងឹ  ិងស្មាម្ 
(គោលការណអ៍នកគ្បើ្បាសជ់ាអនកបង់ម្ថៃ) កនុងការ្តួតព ិិតាយ  ងិរាការណ៍គ្ស្ថាប ័មា 
សម្តថកចិចអំពកីារអ ុវតតរបស់្កុម្េ ុ ដែលែតល់គសវា។   

ឈ. ការអប់រំ  ិងការគលើកកម្ពស់ចំគណេះែងឹស្មាប់ស្ធារណៈជ ទកទ់ងគ្ ងឹការ
្គប់្គងសណំល់រឹង 

ញ.  គទសបាបញ្ញតតិទក់ទងគ្ ឹងបទគលមើស 

មាត្ិកាទី ១០ 
ការក្គប់ក្គងេែំ រ់ងឹឧេាេរមម 

១. ្បភព៖  សណំល់រឹងឧសាាេកម្មគឺជាសណំល់ទងំឡាយដែលបា ម្កពីគរាងច្ក សេ
្ោស កដ ៃងសិបាបកម្ម (កដ ៃងែលិត) ្ប្ពតឹតកម្មទឹកល ូវិស័យកសិកម្ម  ិងកដ ៃងទំងឡាយ
ដែលម្ិ ទក់ទ ិគ្ ឹងសណំល់្បកបគោយគ្ោេះថ្នាក។់  
២.  ្បសិទធិភាពម្ ការ្គប់្គង 

ក. ការដញក ការគវចខចប ់ ងិការកំគទចគៅ ឹងកដ ៃង 
១. ការចង្កងវ ិ័យ  ិងលកខខណឌនានាកនុងការដញកសំរាម្ សំណល់រឹង ្សបតាម្

្បគភទរួម្មា ៖ជីវសណំល ់សំណល់ដែលអាចដកម្ចនគ ើងវិញ  ិងម្ិ អាចដកម្ចន
គ ើងវិញ 
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២. ការគរៀបចំវិ ័យ  ិងលកខខណឌម្ ការគវចខចប់្តមឹ្្តូវ  
៣. ការគរៀបចំទីតាំង ឬទីកដ ៃងស្មាបក់ំគទចសណំល់គ្តាម្្បគភទ  ិង្បកបគោយ

សុវតតិភាព 
៤. ការគរៀបចំវិ ័យ (បទបញ្ជា)  ិងលកខខណឌស្មាប់ការកំគទចគចាលគោយម្ិ ប េះ

ពាល់ែល់សុខភាព  ិងបរសិ្ថា ។ 
៥. កាតពវកចិចរបសអ់នកែលិតសណំល ់ ងិភាពស្អាតសអទំំងកនងុ  ងិគ្ៅបរិគវណ 

 

៣. ការ្បម្ូល  ិងែឹកជញ្ជូ   
១. ការគរៀបចបំទបញ្ជា  ងិលកខខណឌ ស្មាបវ់ិ្សី្ស្ដសតកនងុការ្បម្ូល ម្គ្ាាបាយ កម្មវិ្ ី្បម្ូល 

ចាាប់ម្ ការ្បម្លូ  ិងការ្បម្ូល្តឹម្្តូវ 

២. ការគរៀបចំបទបញ្ជា  ិងលកខខណឌ ស្មាបក់ារែឹក  ិងការជញ្ជូ  

៣. ការ្បម្ូល  ិងការែឹកជញ្ជូ ្សបតាម្្បគភទម្ សណំល ់

 

៤. ្ប្ពឹតតកម្មសណំល់រឹង៖  ការគរៀបចំវិ្ីស្ស្ដសត លកខខណឌម្ ការគ្វើ្ប្ពឹតតកម្ម សណំល់រងឹ  ងិ
សំរាម្ 
៥. ការកំគទចគចាលចុងគ្កាយ  

១. វិធា ការណ៍កាត់ប ថយសណំលជ់ាអតបិាបរិមាដែល្តូវបា ចាក់ចលូគ្កនងុតំប ់
ចាក់សំរាម្ 

២. វិធា ការណ៍្គប់្គងការកំគទចគចាលចុងគ្កាយ្បកបគោយសុវតតិភាព 

៣. ការស្ងសង់ ្បតិបតតកិារ  ិងការដថរកាា គៅគពលបទិកដ ៃងចាក់គចាល 

៤.  ែតុស្មាម្ - សតង់ោរបគចចកវិទាាស្មាប់ការស្ងសង់  ិង្បតិបតតិម្ ការែុត
សំណល ់

៦.  កាតពវកចិច  ិងការចលូរួម្របស់ស្ថាប ័ពាកព់័ ធ  ិងវសិយ័ឯកជ កនុងការ្គប់្គងសណំល់រងឹ 

៧. កាតពវកិចច  ិងការចូលរមួ្របស់អនកគ្បើ្បាសក់នុងការ្គប់្ គងសណំល់រងឹ  ិងស្មាម្ (គោល
ការណ៍អនកគ្បើ្បាសជ់ាអនកបង់ម្ថៃ) កនុងការ្តួតពិ ិតាយ  ិងរាការណ៍គ្ស្ថាប័ មា សម្តថកិចច
អំពីការអ ុវតតរបស់្កុម្េ  ុដែលែតល់គសវា។   
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៨. ការអប់រ ំ ិងការគលើកកម្ពស់ចំគណេះែងឹស្មាប់ស្ធារណៈជ ទកទ់ងគ្ ងឹការ្គប់្គង
សំណល់រឹង 

៩.  គទសបាបញ្ញតតិទកទ់ងគ្ ឹងបទគលមើស 

៣.  ទក់ទងគ្ ងឹនាយកោឋា ្គប់្គងសណំល់រងឹ ្កសងួបរិស្ថា បា គសនើថ្ គួរមា ការដញកបទ
បញ្ញតតិឲាយោច់ពីោនារវាងសណំល់រឹងដែលោមា ជាតិពុល  ិងសំណល់ដែលមា ជាតិពលុ គែើម្ាបីងាយ
្សួលកនងុការអ ុវតត  ងិគពល្កម្បរិស្ថា គ េះ្តូវបា អ មុ្តតិ   
៤. គោលការណប៍ួ រួម្ម្ួយ  - កាជាសវាង កាត់ប ថយ គ្បើ្បាស់គ ើងវិញ ដកម្ចនគ ើងវិញ  
 ក. ការគលើកកម្ពសក់ារកាត់ប ថយ  ងិការជាសវាង ូវសណំល ់
 ខ. ការគលើកទឹកចតិត  ិងការស្ម្ប្ម្លួឲាយមា ការដកម្ចនគ ើងវិញ (រួម្មា  ការគ្វើអាជីវកម្មការ
ដកម្ចនគ ើងវិញ  ិងការោក់ចាាប់ជាគែើម្) 
៥. ការ្គប់្គងសណំល់ថង់្ ្ាសេិក  ិងការកាត់ប ថយការគ្បើ្បាស់សមាភារៈគវចខចប់្ ្ាសេកិ 
៦. វិធា ការណ៍ម្ ការកំគទចគចាល 
 

មាត្ិកាទី ១១  
ការក្ត្ួត្រនិិត្យ និងការស្វើអ្ិការរិចចសៅស ើការបំរ ុបរសិ្ថា ន 

 

 តួនាទីរបស់ម្ស្ដ តី្តតួពិ តិាយការបំពុលបរសិ្ថា  តាម្មា្តា ១ ២ ៣  ិង៤ 

 ការជូ ែណំឹងអំពីបណតងឹ  ិងការគ្វើអ្ិការកិចច តាម្មា្តា ៥  ងិ ៦ 

 អ ុស្ស ៍ស្មាប់សកម្មភាពនាគពលខាងម្ខុ តាម្មា្តា ៧ ៨ ៩ ១០  ិង១១ 

មាក្តា ១._ 

 ម្ស្ដ តី្តួតព ិិតាយការបំពុលបរសិ្ថា  ដែលទទួលបា ការដតងតាំងគោយ្បកាសរបស់រែឋម្ស្ដ តី្កសងួ
បរិស្ថា មា ភារកិចចែូចខាងគ្កាម្៖ 

- ្តួតពិ តិាយជា្បចាំគលើ្បភពបំពុល  ិងសកម្មភាពដែលអាចបងកឲាយមា ការបពំុលបរសិ្ថា  

- គ្វើអ្ិការកចិចការបពំុលបរសិ្ថា  

- បស្ដងាកាបបទគលមើសបំពុលបរិស្ថា  

- បំគពញភារកចិចគែាសងគទៀតតាម្ការ្បគលជ់ូ របស់រែឋម្ស្ដ តី្កសួងបរិស្ថា    
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មាក្តា ២._ 

 ម្ស្ដ តី្តួតព ិិតាយការបំពុលបរសិ្ថា  ្តូវទទួលបា  តិិសម្ាបទជា រគរបាលយុតតិ្ម្៌ស្មាប់ពិ តិាយ
បទគលមើសបំពលុបរិស្ថា ដែលមា ដចងកនងុ្កម្គ េះ្សបតាម្បតបាបញ្ញតតិម្ ្កម្ ីតិវិ្ ី្ពេម្ទណឌម្ ្ពេះ
រាជាណាច្កកម្ពុជា។ 
 ដបបបទ  ិង តីិវិ្ីម្ ការែតល់ ីតសិម្ាបទចំគពាេះម្ស្ដ តី្តតួពិ ិតាយបរិស្ថា  ្តូវកណំត់គោយ
្បកាសរមួ្របស់រែឋម្ស្ដ តី្កសងួយុតតិ្ម្៌  ងិរែឋម្ស្ដ តី្កសងួបរិស្ថា ។ 

មាក្តា ៣._ 

ម្ស្ដ តី្តួតព ិិតាយការបំពុលបរសិ្ថា  ្ តូវមា ឯកសណាឋា  សញ្ញាសមាគាល ់ ិងសញ្ញាសក័តិដែលកណំត់
គោយអ ុ្កតឹាយ។ 

កនុងគពល្បតិបតតិការអ ុវតតចាាប់គ េះ ម្ស្ដ តី្តួតពិ ិតាយការបំពុលបរិស្ថា ្តូវមា លខិិតបញ្ជា
គបសកកម្ម  ិងមា សគម្ៃៀកបំពាក់ឯកសណាឋា   សញ្ញាសមាគាល ់  ងិសញ្ញាស័កតិែចូមា ដចងកនងុវាកាយខណ័ឌ 
១ ខាងគលើ។ 

មាក្តា ៤._ 

កនុងការបំគពញភារកិចច្តួតព ិតិាយជា្បចាំគលើ្បភពបំពុល   ងិសកម្មភាពដែលអាចបងកឲាយមា ការ
បំពុលបរសិ្ថា  ម្ស្ដ តី្តតួពិ តិាយការបំពុលបរិស្ថា  មា សិទធែិូចខាងគ្កាម្៖ 

១. ការ្តួតពិ ិតាយគលើម្គ្ាាបាយ  ងិបរិកាខា្គប់្គង  ិងគ្វើ្ប្ពឹតតិកម្មសណំល់ ឬស្រធាតុបំពលុ
គោយអ ុគលាម្តាម្បទបាបញ្ញតតិ  ងិ ីតិវិ្ីម្ ចាាប់គ េះ។ 

២. តាម្ោ   ិង្តួតពិ ិតាយសកម្មភាពពាកព់័ ធការបគចចញគចាលសណំល ់  ិងស្រធាតបុំពុលពី
្បភព 
បំពុល។ 

៣.  ដណនាំគៅ ងឹកដ ៃង្តួតពិ ិតាយ ែល់មាចាស់  ឬអនក្គប់្គង្បភពបំពលុ ឲាយគ្វើការដកដ្ប ឬដក
លម្អការបគញ្ចញគចាលសណំល់ ឬស្រធាតបុំពុល។ 

៤. ថតរូប  ិងយកសណំាកសំណល ់ឬស្រធាតុបំពលុដែលជាកម្មវតថុម្ កា្តតួពិ តិាយ  ិងគ្វើការ
វិភាគស្មាបក់ារគែេៀង្ទាត់  ងិវាយតម្ម្ៃ។ 

៥. ត្ម្ូវឲាយបុគគលជាមាចាសឬ់ អនក្គប់្គង្បភពបំពលុែតលព័ត៌មា   ិងបងាហាញឯកស្រកណំត់្តា 
លិខិតអ ុញ្ញាត  ិងឯកស្រពាក់ព័ ធ ឹងសណំល់ ឬស្រធាតុបំពលុ។ 

៦.  ចាត់វិធា ការ្អាកបគណាដាេះអាស ន  ូវកម្មភាពបងកឲាយមា ការបំពលុបរិស្ថា ្ង ់្ ងរដែលបា រក



THE ENVIRONMENTAL CODE OF CAMBODIA 
DRAFT OUTLINE 

Fourth Draft Environmental Code of Cambodia | 1-Sep-16  Page 132 of 159 

គ ើញកនុងគពល្តួតពិ ិតាយ  ងិអ ុវតត ីតិវិ្ីគ្វើអ្ិការកិចច ឬ ីតិវិ្បីស្ដងាកាបបទគលមើសបំពលុបរិស្ថា ជាប ត។ 

មាក្តា ៥._ 

កនុងករណីមា ការជូ ែំណងឹ ឬពាកាយបណតឹងអំពីករណបីំពលុបរិស្ថា  ឬបទគលមើសបងកការបំពុលប
រិស្ថា ្ង ់្ ងរ គ្វើឲាយគ្ោេះថ្នាកែ់ល់សខុភាពស្ធារណៈ ឬខចួខាត្ទពាយសម្ាបតត ិ្កសងួបរសិ្ថា   ិងម្ េីររប
រិស្ថា រាជធា ី គខតត គោយមា ការចូលរមួ្សេការពី្កសងួ ស្ថាប័ មា សម្តថកិចច  ិងរែឋបាលថ្នាក់គ្កាម្
ជាតិ ្តូវទទួលែឹកនាកំារងារគ្វើអ្ិការកចិចជាបនាទា ។់ 

កនុងការបំគពញភារកិចចគ្វើអ្កិារកិចចគលើករណបីំពុលបរិស្ថា  ម្ស្ដ តី្តួតពិ ិតាយការបំពលុបរិស្ថា 
មា សិទធែិូចខាគ្កាម្៖  

១. ្ស្វ្ជាវអពំីម្ូលគេតុ  បិុគគលដែលបងកការបំពលុបរសិ្ថា  

២. យកសណំាកសណំល ់ឬស្រធាតុបពំុលដែលមា កម្មវតថុម្ ការគ្វើអ្ិការកិចច  ិងគ្វើការវិភាគ
ស្មាប់គែេៀង្ទាត ់ ិងវាយតម្ម្ៃ។ 

៣. ្បម្ូល  ិងឃាត់ទុក ូវវតថតុាងដែលពាក់ព ័ធ ឹងករណបីងកការបំពលុបរិស្ថា ។ 

៤. ចាត់វិធា ការ អ្ាកជាបគណាដាេះអាស ន ូវសកម្មភាព ឬម្គ្ាាបាយនានាពាកព់័ ធ ងឹករណបីងក
ការបំពុលបរិស្ថា  ដែលបា រកគ ើញកនុងគពលគ្វើអ្ិការកចិច  ិងអ ុវតត ីតិវិ្ ីបស្ដងាកាបបទគលមើសបពំុលបរសិ្
ថ្ ជាប ត។ 
  ីតិវិ្ីម្ ការគ្វើអ្ិការកិចចករណីបពំុលបរសិ្ថា  ្តូវកណំត់គោយ្បកាសរបស់រែឋម្ស្ដ តី្កសួងប
រិស្ថា ។ 

 

មាក្តា ៦._ 

កនុងករណីបទគលមើសបំពុលបរសិ្ថា ជាក់ដសតង គែលបងកគ្ោេះថ្នាកែ់ល់បរសិ្ថា  សខុភាពស្ធារ
ណៈ ឬខូចខាត្ទពាយសម្ាបតត ិ្កសួងបរសិ្ថា   ិងម្ េីររបរសិ្ថា រាជធា  ីគខតត គោយមា ការចូលរួម្សេការ
ពី្កសួង ស្ថាប ័មា សម្តថកិចច  ងិរែឋបាលថ្នាក់គ្កាម្ជាតិ ្តូវទទួលការែឹកនាំការងារបស្ដងាកាបបទគលមើស
បំពុលបរសិ្ថា ជាបនាទា ។់ 

កនុងការបំគពញភារកិចចបស្ដងាកាបបទគលមើសបំពលុបរិស្ថា  ម្ស្ដ តី្តួតព ិិតាយការបពំុលបរសិ្ថា មា សទិេិ
ែូចខាងគ្កាម្៖  

១. ចាត់វិធា ការ អ្ាកជាបគណាដាេះអាស ន ូវសកម្មភាពបងកបទគលមើសបពំុលបរសិ្ថា ។ 

២. ពិ តិាយ អគងកតអពំីម្ូលគេតុម្ បទគលមើសបពំុលបរិស្ថា ។ 
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៣. យក  ងិវិភាគសំណាកស្រធាតុបពំុល សំណាកបរសិ្ថា  ឬសណំាកពាកព់័ ធដែលទទលួរង
ការបំពុល ស្មាប់ការគែេៀង្ទាត់ វាយតម្ម្ៃ  ិងជាអណំេះអណំាង។ 

៤. កណំត ់ ិងវាយតម្ម្ៃអពំីទេំំម្ ែលប េះពាល ់

៥. ្បម្លូភសតុតាងស្មាប់គ្វើបណតឹងគ្តាម្ ីតិវិ្ ីចាាប។់ 

៦. ចាត់វិធា ការលបុបំបាតក់ារបំពុលបរិស្ថា ជាបនាទា ។់ 

 

 

មាក្តា ៧._ 

ការកស្ងសណំុំគរឿងម្ បទគលមើសបពំុលបរសិ្ថា  ្តូវអ ុវតតតាម្បករម្ តីិវិ្ី្ពេមទណឌម្ ្ពេះ
រាជាណាច្កកម្ពុជា។ 

ទ្ម្ង់ដបបបទម្ ការគ្វើកណំត់គេតុបទគលមើសបងកការបពំលុបរិស្ថា  ្តូវកណំត់គោយ្បកាសរួម្
របស់រែឋម្ស្ដ តី្កសងួយុតតិ្ម្៌  ិងរែឋម្ស្ដ តី្កសងួបរិស្ថា ។ 

មាក្តា ៨._ 

 ការចំណាយ្បតិបតតិការលុបបំបាត់ការបពំុលបរិស្ថា  គជឺាប េុករបស់បគុគលបងកបទគលមើសបពំុល
បរិស្ថា គនាេះ។ ករណីអតតសញ្ញាណបគុគលបងកបទគលមើសបពំុលបរិស្ថា ម្ិ ្តូវបា ស្គាល់ រាលក់ារចំណាយ
ជាប េុករបស់រែឋ។ 

មាក្តា ៩._ 

កនុងករណីបទគលមើសបរិស្ថា បងកឲាយមា ែលប េះពាល ់ ឬគ្ោេះថ្នាកែ់ល់បរសិ្ថា  ឬគ្វើឲាយខូចខាត
្ទពាយសម្ាបតតិស្ធារណៈ ្កសួងបរិស្ថា  ្តូវគ្វើបណតឹងទម្ទរសណំងែលប េះពាល់ ឬសំណងស្តារគណុ
ភាពបរិស្ថា  ពបីុគគលដែល្ប្ពឹតតគលមើសបំពលុបរិស្ថា ។ 

ការវាយតម្ម្ៃពីទេំំែលប េះពាល់ ្តូវគ្វើគោយ្កសួងបរសិ្ថា   ិងគោយមា ការចូរួម្វាយតម្ម្ៃពី
្កសួង ស្ថាប ័មា សម្តថកិចចពាក់ព័ ធ តាម្សំគណើររបស់រែឋម្ស្ដ តី្កសងួបរិស្ថា ។  

មាក្តា ១០._ 

្កសួង ស្ថាប័ មា សម្តថកិចច  ងិរែឋបាលថ្នាក់គ្កាម្ជាត ិ ិងស្ធារណជ  ្តូវែតល់កចិចសេការ
លអ  ិងទ ់គពលគវលា កនងុការចូលរួម្គ្វើអ្ិការកិចច ឬបស្ដងាកាបបទគលមើសបពំុលបរសិ្ថា តាម្សំគណើររបស់
្កសួងបិរស្ថា   ិងម្ េីរបរសិ្ថា រាជធា  ីគខតត។ 
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មាក្តា ១១._ 

បុគគលដែលម្ខុសុខចិតតចំគពាេះវិធា ការណាម្ួយ ដែលគ្វើគ ើងគោយម្ស្ដ តី្តួតព ិិតាយការបំពុលប
រិស្ថា  ែចូមា ដចងកនុង្កម្គ េះ  គលើកដលងការសគ្ម្ចព ិ័យអ តរការណ ៍អាចគ្វើបណតឹងតវា ាម្ករែឋម្ស្ដ តី
្កសួងបរសិ្ថា  កនុងអំ ុងគពលស្ម្សិប (៣០) ម្ថង គិតចាប់ពីម្ថងទទួលបា គសចកតីសគ្ម្ច។ 

រែឋម្ស្ដ តី្កសួងបរិស្ថា  ្តូវសគ្ម្ចគលើបណតឹងតវា ា  ិងគ្វើការគ្ៃើយតបជាលាយលក័ខអកាសរគ្មាចាស់
បណតងឹកនុងអំ ុងគពល (៤០) ម្ថង  គត់ចាប់ពីម្ថងទទួលបា បណតងឹតវា ា។ 

កនុងករណីដែលបុគគលមាចាសប់ណតឹងតវា ាគៅដតម្ិ សុខចិតត ចំគពាេះគសចកតីសគ្ម្ចរបស់រែឋម្ស្ដ តី
្កសួងបរសិ្ថា  បុគគលគនាេះមា សិទធិគ្វើបណតឹងគ្តលុាការតាម្ ីតិវិ្។ី 

គនាីទី ៧ 
ការអប់រ ំនិងការយ ដ់ឹងអរំីបរសិ្ថា ន 

 គោងតាម្ យិម្ ័យកនុងឯកស្រអាស្ ា ឆនាពំី២០១៤  ែល់ឆនាំ២០១៨  ទំងគោយតាម្រយៈការ
អប់រំទំងកនងុ  ិងគ្ៅ្បព័ ធ ការអប់រំអំពីបរសិ្ថា គឺជាែំគណើរការម្យួម្ ការជួយម្ សុាសឲាយទទួល
បា ការយលែ់ឹង ជនំាញ ក៏ែូចជាអតថ្បគោជ ៍ជាគ្ចើ ដែលនាឲំាយពួកគគមា លទធភាពរួម្
ចំដណកគោយសកម្ម  ិងយល់ចាាស ់ គៅកនងុការអភិវឌាឍ សងគម្ម្យួដែលយុតតិ្ម្៌  ិងមា  ិរ តរ
ភាពកនុងវសិ័យគអក ូូសុ។ី 

 ការអប់រំអំពកីារអភិវឌាឍ ដែលមា  ិរ តរភាព  ការបណតតេះបណាដាល  ិងការយលែ់ឹង គជឺាែំគណើរ
ការ  គ្រកការបគងកើតបា  ូវតម្ម្ៃ  ការយលែ់ឹង   ិងជំនាញទំងឡាយដែល្សបោនាគ្ ឹង
សងគម្ម្យួដែលយុតតិ្ម្៌ែៃូវសងគម្  ិងមា  ិរ តរភាពដែនកបរិស្ថា   កែ៏ូចជាជួយឲាយមា ការចូលរួម្
របស់ពលរែឋគ្កនងុ កចិចការស្ធារណៈ  ងិការសគ្ម្ចចិតតែងដែរ។ ការអប់រំអំពីការអភិវឌាឍ 
ដែលមា  ិរ តរភាព ជាអវីដែល ោក់តលុាយភាពរវាងម្ ុសាស គសែឋកិចច  ិងការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា
 ។   

 គោងតាម្ស និបាទអងគការសេ្បជាជាត ិ រគបៀបវារៈទី២១ ឆនា១ំ៩៩២ សតពីីបរិស្ថា   ិងការ
អភិវឌាឍ   ការអប់រំ រួម្មា  ការអប់រំកនុង្បព័ ធ ការយល់ែងឹជាស្ធារណៈ  ិងការបណតតេះបណាដាល 
គួរ្តូវបា ទទួលស្គាល់ថ្ ជាែំគណើរការម្ួយស្មាប់ឲាយម្ ុសាស  ិងសងគម្  គ្ែល់សកាតា ុ
ពលែ៏គពញគលញរបស់ពកួគគ។  ការអប់រំមា ស្រៈស្មាបក់ារគលើកកម្ពស់ែល់ការអភិវឌាឍ ដែល
មា  ិរ តរភាព  ិងសម្តថភាពរបស់ ម្ សុាសកនុងការគោេះ្ស្យបញ្ហាបរិស្ថា   ិងការអភិវឌាឍ ។  
ទ េឹម្ោនា ឹងការដែលការអប់រំជាម្ូលោឋា គ្ជាម្ដ្ជងរាលក់ារអប់រំគ្គលើការអភិវឌាឍ   ិងវសិ័យ 
បរិស្ថា  ត្ម្ូវការបនាទាបស់្មាបោ់ក់បញ្ចលូវិស័យទងំគ េះគជឺាកតាតាោ ាងសំខា ់ស្មាប់ការ 
សិកាា។  ការអប់រំទងំកនុង្បព័ ធ  ិងគ្ៅ្បព័ ធគឺជាកតាតាែ៏ចាំបាច់ែល់ការដកដ្បឥរិោបទរបស់
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ម្ ុសាស គែើម្ាបីមា លទធភាពអាចបា ា ់្បមាណ  ិងគោេះ្ស្យគ្គលើដែនកម្ ការអភិែឌាឍ ដែល
មា  ិរ តរភាពរបសព់ួកគគ។  គ្ៅពីគនាេះ វាក៏មា ស្រៈសំខា ់ែល់ការសគ្ម្ចបា  វូការយល់
ែឹងដែនកសុជីវ្ម្ ៌ដែនកបរិស្ថា  គណុតម្ម្ៃ ឥរិោបទ ជនំាញ  ិងអាកបាបកិរិោែងដែរ ដែលសម្
្សបគ្តាម្ការអភិវឌាឍ ដែលមា ចីរភាព  ិងការចូលរួម្ជាស្រធារណៈដែលមា ចរីភាពកនុង
ការគ្វើការសគ្ម្ចចិតត។  គែើម្ាបីបា  ូវ្បសទិធិភាព ការអប់រំដែនកបរិស្ថា   ងិការអភិវឌាឍ  គួរគោេះ
្ស្យបា គ្គលើស េុេះគ ើងចុេះម្ ទនំាក់ទ ំងរវាងម្ជាឍោឋា គសែឋកចិចសងគម្ រូបស្ស្ដសត  ិង
ជីវស្ស្ដសត  ិងការវិវឌាឍ របស់ម្ សុាស(ដែលអាចជាដែនកស្សនាែងដែរ) គួរ្តូវបា បញ្ចូលគ្
កនុងរាល់វិ ័យទំងឡាយ   ិងគួរគ្បើ្បាស់ទំងវិ្សី្ស្ដសតដបបែៃូវការ   ិងម្ិ ែៃូវការ  ិង
ម្គ្ាាបាយនានាម្ ការ្បា្ស័យទកទ់ង។ 

មាត្ិកាទី១ 
បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 

 
្ពេះរាជាណាច្កកម្ពុជាបា រាប់ថ្រែឋមា ចំណាប់អារម្មណ៍គ្គលើការោក់គោលបណំងម្ ការអភិវឌាឍ 
្បគទសកនងុវិស័យអប់រំបរិស្ថា ឲាយ្សបោនាគ្ ឹងការអភិវឌាឍ ម្ វិស័យចំគណេះែឹង។  (គោងតាម្ យុទធស្
ស្ដសតអភិវឌាឍ ម្បតងថ្នាក់ជាតិ  ិងបណាដាឯកស្រគែាសងៗគទៀតដែលបងាហាញអពំីការអភិវឌាឍ ដែលមា  ិរ តរ
ភាពថ្នាក់ជាតិ) 
 
គ្ៅពីគនាេះ្ពេះរាជាណាច្កកម្ពុជាបា រាប់ថ្ ការអប់រំ ការយល់ែឹងជាស្ធារណៈ  ិងការទទួលបា ពត៌
មា គឺជាកតាតាែស៏ំខា ់កនងុការសគ្ម្ចបា  ូវគោលបណំងទំងឡាយម្ ្កម្បរិស្ថា គ េះ។ 

 
គ្ៅពីគនាេះកែ៏ូចជាបា រាប់ដែរថ្ ការអប់រំដែនកបរសិ្ថា  គជឺាយ តការម្យួកនុងការអ ុវតតគោលការណ៍ម្ 
សម្ភាពរវាងជំនា ម់្ួយគ្ជនំា ់ម្ួយ។ 
 
អាជាញា្រ  ិង្កសួងពាក់ព័ ថ្តូវមា សទិធិតាក់ដតង អ ុវតត  ិងព្ងងឹកម្មវិ្ីដបបទងំគ េះ។ 

គោយ្សបតាម្ (មា ឯកស្រោក់គៅទីគ េះ) បណាដា្កសងួពាក់ព ័ធ្តូវ៖ 

ក.  ព្ងឹងសម្តថភាពម្ ្បព ័ធអបរ់ំ   ងិែំគណើរការពាកព់័ ធទងំឡាយគ្កនុងការគោេះ្ស្យបញ្ញា
្បឈម្ម្ ការអភិវឌាឍ   ងិបរិស្ថា ម្ ្ពេះរាជាណាច្កកម្ពជុា 

ខ. គលើកម្ពស់ឲាយមា ការអភិវឌាឍ ដែលមា  ិរ តរភាព 
គ. ការបគងកើ  ូវការបគងកើតថមីដែនកបញ្ញា  ងិដែនកវិទាាស្ស្ដសត 
 . ធានាបា  ូវបទបាបញ្ញតតិស្មាប់ការអភិវឌាឍ ដែលប តគ្គលើជំនាញ  ិងចំគណេះែងឹជាឯកគទស

អំពីបរិស្ថា   ងិការអភិវឌាឍ ្បកបគោយ ិរ តរភាពស្មាបវ់ិស័យទំងឡាយរួម្មា ៖ វសិ័យអប់រ ំ
វិស័យឧសាាេកម្ម វិស័យឯកជ  កសិកម្ម វសិ័យែឹកជញ្ជូ   ិងរែឋបាលស្ធារណៈ វសិយ័ស្រ
ព័ត៌មា  វិស័យអងគការសងគម្សុីវីលជាគែើម្     
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ង. ធានាបា  ូវការោក់បញ្ចូលចគំណេះែឹង  ិងជនំាញពាក់ព័ ធគ្ ឹងកិចចការពារបរិស្ថា  ្បសិទធិ
ែលដែនក្ ធា   ិងកតាតាពាក់ព័ ធែម្ទគទៀតចលូគ្កនងុ្បព័ ធអប់រ ំ

្. ធានាបា  ូវការោក់បញ្ចូលសម្ិទធិែលចងុគ្កាយបងអស់អពំីវិទាាស្ស្ដសត  ិងបគចចកវិទាា ចូលគ្
កនុង្បព័ ធអប់រ ំ  ិងការអភិអវឌាឍ  

ជ. ធានាបា ថ្ មាតកិាសតីពកីារអប់រំដែនកបរសិ្ថា   វិ្សី្ស្ដសត  ិងបរិកាខាដែលពាកព់័ ធ  ឹង្តវូបា  
ែតល់ឲាយស្មាបក់ារសិកាា  ិងការបណតតេះបណាដាល 

ឈ. ធានាបា ថ្  ឹងមា  ូវឱកាសជាគ្ចើ ្បគភទគែើម្ាបី្ប ូកគ្កនុងែំគណើរការម្ ការសកិាាគ្
តាម្កំរិតរបស់សេគម្ ៍ សមាគម្ ជ៍ំនាញ   ងិបណាដា្កមុ្ដែលមា ចណំាប់អារម្មណ ៍

ញ. ធានាបា  ូវ្កបខណឌ្បតិបតតិការ គោល រគោបាយ  ងិលិខិតបទោឋា នានាស្មាបក់ារោក់
បញ្ចូលការអប់រំដែនកបរិស្ថា   ិងការអប់រអំំពីការអភិវឌាឍ ដែលមា  ិរ តរភាព  ចូលគ្កនុងការ
អប់រំ្គប់កំរតិ។ 

 
គោលគៅរួម្ម្ សកម្មភាពទងំគ េះគកឹារែតលអ់ំណាចែលព់លរែឋដខមរ (គោយតាម្រយៈការអប់រំដែនកបរិស្ថា
    ិងការចូលរួម្ជាស្ធារណៈ)គែើម្ាបីរួម្ចំដណកសគ្ម្ចបា  ូវសងគម្ម្ួយដែលមា យុតតិ្ម្ ៌ ិងមា 
ភាពស្អាតសអំជាងបចចុបាប ន គេើយទីបំែតុគឹទទួលបា  ូវការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា ម្ួយ្បកបគោយ ិរ តរ
ភាពតាម្រយៈការគ្ជាម្ដ្ជងអភិវឌាឍ  ូវតម្ម្ៃ ឥរិោបទ  ងិជំនាញ  ិងទំងមា លទធភាពធានាបា  ូវ
ការអភិវឌាឍ ដែលមា  ិរ តរភាពទូទំង្បគទស  ងិតំប ។់ 

មាត្ិកាទី ២   
ការបសងេើត្សោ នសោបាយ 

  
បទបាបញ្ញតតសិតីពកីារអភិវឌាឍ ទំងឡាយណាដែលប េះពាលែ់ល់បរិស្ថា   ិងសខុភាពរបស់្បជាពលរែឋដខមរ 
គនាេះ្តូវមា បទបាបញ្ញតិតែម្ទគទៀតអម្ជាម្ួយ ដែលអាចគចញគោយ្កសងួអប់រំយុវជ   ិងកីឡា ក៏ែចូជា
របសប់ណាដាអាជាញា្រ  ងិ្កសងួពាក់ព ័ធនានា  (កិចចសេការអ តរ្កសងួដែលសុីចងាវាកោ់នា (តាម្កំរតិ
គោល គោបាយ) រវាងការអភិវឌាឍ   ិងការអប់រ ំឬការបណតតេះបណាដាល)  
   
បណាដា្កសួងពាក់ព័ ធទងំឡាយ្តូវោក់បញ្ចូលគោលការណ៍  ិងបទបាបញ្ញតតិទំងឡាយម្ ការអប់រំដែនកប
រិស្ថា   ងិការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា ដែលមា  ិរ តរភាព គ្កនុងគោល គោបាយតាម្វសិ័យ  ិងជាលកខ
ណៈអ តរវិស័យ  ិងគ្កនុងែំគណើរការកចិចការសគ្ម្ចចិតតទងំឡាយដែលប េះពាល់ែល់ការអភិវឌាឍ ថ្នាក់
ជាតិ  ិងគ្កាម្ជាត។ិ បទបាបញ្ញតតិទំងគ េះ ងឹអម្គ្គោយដែ ការនានាគែើម្ាបីអភិវឌាឍ    ិងែតល់លទធភាព
ស្មាបក់ារអភិវឌាឍ ដបបគ េះ។ 
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មាត្ិកាទី ៣ 

ការបែតុ ះបណាត   

  
បណាដា្កសួងពាក់ព័ ធគួររាប់បញ្ចូលចំគណេះែឹង  ិងជំនាញដែលពាកព់័ ធស្មាបក់ចិចការពារបរិស្ថា  
្បសិទធិែលម្ ្ ធា   ងិបញ្ហាពាក់ព័ ធទំងឡាយចូលគ្កនុងលកខខណឌត្ម្ូវ  ងិវញិ្ញាប ប័្តឯក
គទសនានា។  
 
្កសួងដែលពាកព់័ ធកគ៏ួរបគងកើត ូវបទបាបញ្ញតត ិដែលមា បញ្ជូលមាតកិាពាក់ព ័ធសតពីីការអប់រំដែនកបរសិ្ថា  
វិ្ីស្ស្ដសតសម្រម្ាយ  ិងបរកិាខានានាស្មាបក់ារបណតតេះបណាដាល ក៏ែូចជាែំគណើរការម្ ការសិកាាែម្ទៗគទៀ
ត។ 
  
ការបណតតេះបណាដាលគួរ្តូវបា គ្វើគ ើងគោយរាបប់ញ្ចូល ូវ្បធា បទដែនកបរសិ្ថា ។ 

  
្កសួងពាក់ព័ ធ្តូវទទលួខុស្តូវបគងកើ់តសមាភារៈសកិាា ដែលជាជំ ួយែល់ែំគណើរការម្ ការអប់រំ គោយមា 
គោលគៅរកែំគណាេះ្ស្យស្មាប់ចណំចុ្បឈម្ទំងឡាយដែនកបរសិ្ថា ។ 

  
អាជាញា្រ ក៏ែូចជា្កសងួពាកព់័ ធគួរបគងកើតឱកាសម្ ការសកិាាឲាយបា គ្ចើ ្បគភទគែើម្ាបីគោេះ្ស្យ ូវ
បញ្ហាបរិស្ថា គ្តាម្កំរតិនានារបស់សេគម្ ៍  សមាគម្ ៍ជំនាញ   ិងបណាដា្កុម្ដែលមា ចណំាប់
អារម្មណទ៍ំងឡាយ។ 

មាត្ិកាទី ៤ 

ការយ ដ់ឹង 

  
អាជាញា្រ ក៏ែូចជា្កសងួពាកព់័ ធ្តូវធានា្តូវធានាឲាយបា ថ្ មា ការជាព័តម៌ា គ្ែល់្កុម្អនកពាកព់ ធ័
សំខា ់ៗគ្ ឹងែំគណើរការម្ ការអភិវឌាឍ  អំពកីារអ ុវតតដែនកបរិស្ថា គ្គលើែំគណើរការទំងគ េះ  ិង
ែំគណាេះ្ស្យនាគពលខាងម្ខុ។ 

 
អាជាញា្រ ក៏ែូចជា្កសងួពាកព់័ ធ្ តូវស្ម្ម្ស្ម្ួលឲាយមា ការរួម្្ប ូកពីភាគីពាក់ព័ ធសំខា ់ៗ
ទំងឡាយតាម្រយៈ្ចកលំេរូព័ត៌មា សំខា ់ៗរមួ្មា ្បព ័ធែាសពវែាាយ ្ពឹតតកិារណ ៍ឬពិ្ ីគែាសងៗ គ្
តាម្ភាពសម្រម្ាយ  ិងែូចមា បញ្ជាក់គៅកនងុមាតិកាទី ៣ សតីពីការចូលរមួ្ជាស្ធារៈ   ិងមាតិកាទ ី៤ សតពីី
ការទទួលបា  ូវពត័៌មា ។ 
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មាត្ិកាទី ៥ 
ការអប់ររំនងុក្បរ័នធ 

 

  
អាជាញា្រ ក៏ែូចជា្កសងួពាកព់័ ធ្តូវ៖   

ក. ធានាឲាយបា  ូវការោកប់ញ្ចលូលកខខណឌត្ម្ូវស្មាប់ចំគណេះែឹងបរសិ្ថា   ិង ិរ តរភាព ចូលគ្
កនុងលកខខណឌគ្ជើសគ្ជើសឯកគទសនានា (ស្មាបក់ារគចញវិញ្ញាប ប្ត ឬការគចញវិញ្ញាប ប្ត
គ ើងវិញ)។ 

ខ. គែើម្ាបីឲាយការអប់រំដែនកបរសិ្ថា   ិងការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា ដែលមា  ិរ តរភាពមា ជយ័ជ ំេះសំ
រាប់ការគ្ជាម្ដ្ជងែល់ការអភិវឌាឍ ជាត ិ ិងម្ សុាស  ជាខៃមឹ្ស្ររួម្គ ឺ្តូវមា ការោក់បញ្ចូល ូវ
ការអប់រំ្គបក់ំរិត (ការអប់រំទគូ្  ការសិកាាបំគពញបដ ថម្ ការបណតតេះបណាដាលឯកគទស  ិងវិជាជាជី
វៈ) ស្មាប់្ គប់ម្ខុវិជាជាដែលពាក់ព័ ធ ឹងបរសិ្ថា  (ម្ុខវិជាជាជាម្ូលោឋា ) ក៏ែូចជា វគគសកិាា  ិង
កម្មវិ្ីតាម្ដបបនានា  (ដែលជាែំគណើរការអប់រំជាក់លាក់)។  

គ. ធានាបា ថ្ ចណំុចគែាសងៗម្ ការអប់រំដែនកបរិស្ថា   ងិការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា ដែលមា  ិរ តរ
ភាព្ៃុេះបញ្ចាំងអំពីអតថិភាពម្ ការអភិវឌាឍ   ិងស្នាម្ែវិទាាស្ស្ដសត  ិងបគចចកវិទាាថម។ី 

 . ធានាបា ថ្  ឹងមា ការបគងកើតបា  ូវគោលការណ៍ដណនាសំ្មាបក់ារោក់បញ្ចលូ ូវការអប់រំ
ដែនកបរិស្ថា   ងិការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា ដែលមា  ិរ តរភាព គ្កនុងកម្មវិ្ីសកិាារបស់សិសាស 
 ិងអនកអប់រំទំងឡាយ (ម្ ិបំគរីការងារ  ិងគពលបំគរីការងារ)។ 

ង. សមាភារៈអប់រ ំមា ែូចជា ឯកស្រគបាេះពមុ្ភអំពីវិ្សី្ស្ដសត គរគុកាសលាយ ឧបគទសសកិាា កែ៏ចូជា
គសៀវគៅអា   ិង្ ធា ពាក់ព័ ធែម្ទៗគទៀត  ឹង្តូវបា ែលិតគ ើងគែើម្ាបីបា ជាជ ំយួែល់
ែំគណើរការម្ ការបគ្ងៀ   ិងការសិកាាទកទ់ងគ្ ងឹវិសយ័បរិស្ថា  ក៏ែចូជាវិសយ័គែាសងៗគទៀត
សតីពីការអភិវឌាឍ ដែលមា  ិរ តរភាព។  

 ធានាបា  ូវការអភិវឌាឍ   ងិែលិតកម្ម ដែល្តូវបា គបាេះពុម្ភ  ងិែលតិជាស្រគអ ិក
្តូ ិក (រួម្មា  តាម្អ ៊ី ្ ឺគណតជាគែើម្)បរិកាខា ដខាសភាពយ ត សគម្ៃង  ងិបរិកាខាសិកាា
គែាសងៗគទៀតទំងស្មាប់កំរិតម្្ាយម្សកិាា  ិងបឋម្សិកាា  ិងស្លាបណតតេះបណាដាល
វិជាជាជីវៈែងដែរ។  

 ធានាបា  ូវការអភិវឌាឍ   ងិែលិតកម្ម ដែល្តូវបា គបាេះពុម្ភ  ងិែលតិជាស្រគអ ិក
្តូ ិក  ិងបរកិាខាគែាសងៗគទៀតស្មាប់្ គេឹះស្ថា អប់រំកំរតិឧតតម្ភ។ 

 គលើកសេួយែលតិកម្មសមាភារៈអប់រំ មា ែូចជា ឯកស្រគបាេះពមុ្ភអំពីវិ្សី្ស្ដសត គរុគកាសលាយ 
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ឧបគទសសិកាា ស្មាបជ់ាជ ំួយែលក់ារអប់រំដែនកបរិស្ថា   ិងការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា 
្បកបគោយ ិរ តរភាព កនងុក្ម្ឹត្គឹេះស្ថា ឧតតម្ភសិកាា។ 

 ធានាបា  ូវការអភិវឌាឍ កនុងវសិ័យព័តម៌ា   ិងសមាភារៈសិកាាតាម្្បព័ ធែាសពវែាាយ
ទក់ទងគ្ ឹងកចិចការពារបរសិ្ថា  ការគ្បើ្បាស់្ ធា ្បកបគោយ ិរ តរភាព  ិង
បញ្ហាពាក់ព ័ធែម្ទៗគទៀត។ 

 គ្ជាម្ដ្ជង្ចកលំេូរពត័៌មា  ដែល ងឹែតល់ការគ្បើ្បាស់បា  ូវព័ត៌មា ទក់ទងគ្
 ឹងបរិស្ថា   ិងការអភិវឌាឍ ្បកបគោយ ិរ តរភាព ដែលសម្្សបតាម្បរិបទម្ ្ពេះ
រាជាណាច្កកម្ពុជា។ 

 បគងកើតបា  ូវលំេូរព័ត៌មា តាម្្បព័ ធអ ៊ី ្ឺគណត គែើម្ាបីែតល់ភាពងាយ្សលួែលក់ារ
ទញគ្បើ្បាសព់័ត៌មា   ិង្ ធា ពាក់ព័ ធគ្ ឹង ិរ តរភាពទំងការបគ្ងៀ   ិងការ
សិកាា។ 

ច. ធានាបា  ូវការោំ្ទែល់ការអភិវឌាឍ  គលើ្បព័ ធ្គប់្គងកនុងវិស័យបរិស្ថា គៅតាម្ស្លាគរៀ  
្គឹេះស្ថា ឧតតម្ភសិកាានានា  ិងអងគភាពអប់រំែម្ទៗគទៀត។ 

ឆ. ជំរុញ  ងិោំ្ទែល់ការបញ្ចលូគោលការណ៍ម្ ការអប់រំដែនកបរិស្ថា   ិងការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា 
្បកបគោយ ិរ តរភាព ក៏ែូចជាអភិ្កម្នានាគ្កនងុការអប់រំ  ិងម្ជាឈោឋា អប់រ ំ(អភិ្កម្ម្ 
ស្ថា ប័ ្គប់្ជងុគ្ជាយ)។ 

ជ. ែតល់ការស្ម្បស្ម្ួល  ិងោំ្ទែល់អភិ្កម្នានាកនុងវសិ័យអប់រំរមួ្មា  អភិ្កម្អ តរវិ ័យ  ិង
អភិ្កម្ម្ ការអប់រំគ្វិញគ្ម្ក ដែលជាវិ្សី្ស្ដសតម្យួកនងុការបញ្ចលូការអប់រំដែនកបរសិ្ថា   ិង
ការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា ្បកបគោយ ិរ តរភាព ចូលគ្កនងុម្ុខវិជាជាសិកាា កម្មវិ្ីនានា   ិង
ែំគណើរការម្ ការសិកាា គោយដែអកគ្គលើបរិបទកនុងតបំ ។់ 
 

មាត្ិកាទី ៦ 

េមត្ាភារ និង ទធភារននអនរបែតុ ះបណាត    
អនរអប់រ ំនិងភាន រ់ងារនកំារផ្លៃ េប់តូរ 

 

គែើម្ាបីគលើកកម្ពសស់ម្តថភាពរបស់អនកអប់រំទងំឡាយ អនកស្ម្ម្ស្ម្ួលការ្្ាស់បតូរ អនកែឹកនា ំ ិងអនកគ្វើ
ការសគ្ម្ចចតិតទំងកនុងវិសយ័អប់រំគ្ៅ  ងិកនុង្បព័ ធ គែើម្ាបីគ្ជាម្ដ្ជងែល់ការអភិវឌាឍ ចំគណេះែឹងគឆ្ាេះ
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គ្រកសងគម្ម្ួយ្បកបគោយ ិរ តរភាព  ិងភាពកា ់ដត្សស់បំ្ពង អាជាញា្ រ   ិងបណាដា្ កសួងពាក់ព័ ធ
្តូវ៖ 

ក. ធានាបា  ូវការកណំត់ពសីម្តថភាពរបស់អនកអប់រំទំងឡាយដែលគ្ជាម្ដ្ជងែល់ការអប់រំគឆ្ាេះ
គ្រកការអភិវឌាឍ ្បកបគោយ ិរ តរភាព ក៏ែូចជាលកខខណឌគ្ជើសគរីសនានារបស់អនកអប់រទំំង
ស្មាបក់ារអប់រំកនុង  ងិគ្ៅ្បព័ ធ។ 

ខ. ធានាបា  ូវការបគងកើតកម្មវិ្នីានាស្មាបក់ារបណតតេះបណាដាល  ងិការបណតតេះបណាដាលគ ើងវិញ
ស្មាបអ់នកអប់រកំនុងែណំាកក់ាលបំគរីការងារ  ិងម្ុ បំគរកីារងារ ក៏ែូចជាធានាបា  ូវការអភិវឌាឍ
 បរិកាខាអប់រនំានា។ 

គ. អាជាញា្រ ក៏ែូចជាបណាដា្កសងួពាក់ព ័ធទំងឡាយ្តូវគលើកកម្ពសែ់ល់គ ំិតទក់ទងគ្ ងឹបរិស្ថា
   ិង ិរ តរភាពគៅតាម្្គបក់ំរិតម្ ការអប់រំ  ងិ្គបែ់ំគណើរការម្ ការអប់រំគោយ៖  

 . ធានាបា  ូវការអភិវឌាឍ   ងិការគ្ជាម្ដ្ជងែល់បណាដាញថ្នាក់ជាត ិកនុងដែនកសម្ថភាព  ងិអភិ
្កម្នានាអពំីការអប់រំដែនកបរសិ្ថា   ិងការអភិវឌាឍ ដែនកបរសិ្ថា ្បកបគោយ ិរ តរភាព។ 

ង. ោំ្ទ  ងិការគលើកសេួយែលល់ទធែលម្ ការសកិាា្ស្វ្ជាវអំពីការអប់រំដែនកបរសិ្ថា   ិងការ
អភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា ្បកបគោយ ិរ តរភាព រួម្មា ទំងដែនកមាតិកា វិ្សី្ស្ដសតម្ ការបគ្ងៀ  វិ្ី
ស្ស្ដសតម្ ការសិកាា  ិងរគបៀបនានាកនុងការោកប់ញ្ចូលវាគ្កនុងបណាដាកម្មវិ្ ី  ិងសកម្មភាពអប់រំ
នានា កែ៏ូចជាវិ្សី្ស្ដសតនានាកនុងការវាយតម្ម្ៃែងដែរ។ 
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មាត្ិកាទី ៧ 

ការក្ស្ថវក្ជាវ និងការបសងេើត្ងមី 

អាជាញា្រ  ិងបណាដា្កសួងពាក់ព័ ធទងំឡាយ៖ 
ក. គួរបគងកើត ូវែំគណើរការអ ុវតតម្ួយស្មាប់កម្មវិ្បីណតតេះបណាដាល្គូដែលកពំុងបំគរីការងារ គោយ

យកម្ូលោឋា គលើចំគណេះែងឹដែនកបគចចកវិទាាពាកព់័ ធគ្ ងឹបរិស្ថា   ិងការអភិវឌាឍ ្បកបគោយ
 រ តរភាព។ 

ខ. គួរគ្ជាម្ដ្ជងែល់ការបគងកើត  ិងការអ ុវតតកម្មវិ្ ីនានា ដែល្បម្លូបា  ូវការ្ស្វ្ជាវ  ិងការ
អប់រំ  ងិគួរគ ត្ាតគលើែំគណាេះ្ស្យគ្គលើកតាតា្បឈម្នានាម្ បរិស្ថា ។  

គ. គួរគ្វើបចចុបាប នភាពជា្បចំាគ្គលើសមាភារៈអប់រំ  ិងបណតតេះបណាដាល គែើម្ាបីធានា ូវម្លូោឋា ម្ 
ចំគណេះែឹងម្ បគចចកវទិាាថមីៗ។ 

 . គួរស្ម្បស្ម្ួលែលក់ារឧបតថម្ឲាយមា ការ្ស្វ្ជាវ  ិងការអប់រំដែលពាក់ព ័ធនានា គោយការ
ែតល់ជា្ ធា ស្មាប់ការ្ស្វ្ជាវ  ិងឧកាសនានាស្មាប់ការសកិាា  ិងការគោេះែូរចំគណេះ 
ែឹង។ 

 
្កសួង  ិងអាជាញា្រដែលពាកព់័ ធគួរស្ម្បចំគណេះែឹងដែនកកិចចការពារបរសិ្ថា   ិងការគ្បើ្បាស់្ ធា 
្បកបគោយ រ តរភាព គ្ ងឹការអភិវឌាឍ ដែនកជំនាញ  ងិចំគណេះែងឹគៅតាម្វសិ័យែ៏ម្ទៗគទៀតដែល
ពាក់ព័ ធគ្ ឹងការអភិវឌាឍ ្បកបគោយ រ តរភាព គោយ៖ 

ក.  ការធានាបា  ូវកចិចសេការរវាងអនកកា ក់ាប់ចំគណេះែឹងដែនក្បម្ពណីយ  ិងអនកកា ក់ាប់
ចំគណេះែឹងដែនកវិទាាស្ស្ដសត។ 

ខ. ការធានាបា  ូវកិចចសេការជាអ តរវិស័យ ដែលជាការជំរុញឲាយមា  ូវអ តរកម្មរវាងវិទាាស្ស្ដសត 
(សងគម្  ិង្ម្មជាតិ) ការអភវិឌាឍ ដែនកបគចចកវិទាា ្ុរកិចច  ការអភិវឌាឍ វសិ័យបគចចកវិទាាដែល
សម្រម្ាយ  ិងែលប េះពាលអ់វិជជមា តូចៗគ្គលើការអភិវឌាឍ ។ 

គ. ការោំ្ទ ូវការអប់រំគ្វិញគ្ម្ករវាងដែនកបគងកើតថមី  ិងកចិច្ស្វ្ជាវ។ 
 . ការបគងកើតជាកម្មវិ្ី្ស្វ្ជាវដបប្ទាល ់ដែលមា គោលគៅគលើការរកែំគណាេះ្ស្យ ឬការ

បគងកើតថមសី្មាបប់ញ្ហា្បឈម្ទំងដែនក ិរ តរភាព  ិងការអភិវឌាឍ   (គោយគួរោក់អតថភិាពគ្
គលើការ្ស្វ្ជាវដែលនាំម្ក ូវកតាតារួម្ែាសខំុសៗោនាជាគ្ចើ ម្ ការអភិវិឌាឍ ដែលមា  រ តរភាព 
ក៏ែូចជាការគ្តាតគែាសងៗជាគ្ចើ គ្គលើបញ្ហាម្ ការអភិវឌាឍ ្បកបគោយ ិរ តរភាពថ្នាកត់ំប
 ់។ 
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មាត្ិកាទី ៨ 
ក្របែែឌ ក្បត្ិបត្តិការ និង ែិិត្បទដាា ននន 

រាជរោឋាភិបាលគួរមា បទបាបញ្ញតតិ ស្មាបជ់ ំួយដែនកេិរញ្ញវតថ ុដែនកគរៀបចំទូគ្  ិងដែនកលិខិតបទោឋា 
នានា គោយ៖ 

ក. ធានាបា  ូវបទបាបញ្ញតតិទំងឡាយទក់ទងគ្ ឹងការដបងដចកទំ លួខសុ្តូវ  -  អ្នកពាក់ព័នធ
ទាំងឡាយនឹងត្រតូវានអ្នញ្ជ ើញឲាយកំណត់អំពអីតថិភាពគ្តាម្វិស័យនានា គេើយគៅទីបំែុត 
រាជរោឋាភិបាល ្តូវអ ុវតតការទទួលខសុ្តូវ។ 

ខ. គួរបគងកើតបា  ូវយ តការកិចចស្ម្បស្ម្ួលការអប់រំ  ិងការបណតតេះបណាដាលអំពីបរសិ្ថា   ងិការ
អភិវឌាឍ  រួម្មា  បទបាបញ្ញតតសិតីពីការបគងកើត ូវសមាគម្ ៍អប់រំដែនកបរិស្ថា  ជាអ តរ្កសងួជា 
គែើម្។ 

គ. គួរគ្បើ្បាស់ឧបករណ៍ដែនកគសែឋកិចច  ិងការគរៀបច ំគែើម្ាបបីគងកើ  ូវការគោេះែូរដែនកអប់រ ំ ិងដែនក
វិទាាស្ស្ដសតជាអ តរជាត ិ កម្មវិ្ ី្ស្វ្ជាវជាអ តរជាតិ  ិងការអភិវឌាឍ ដែនកបគចចកវិទាា។ 

 . គួរបគងកើតបា  ូវ្ ធា ព័តម៌ា វិទាា ស្មាបក់ារគ្ជាម្ដ្ជងែលក់ារអប់រំដែនកបរិស្ថា ។ 

ច. ធានាឲាយបា  ូវបទបាបញ្ញតតិអពំី្ បគភទការ្ស្វ្ជាវដែលបងាហាញអំពីវិ្សី្ស្ដសត្បកបគោយ្បសិទេិ
ភាពកនុងការងារពាក់ព ័ធគ្ ងឹការអប់រំដែនកបរិស្ថា   ងិការអភិវឌាឍ ដែនកបរិស្ថា ្បកបគោយ
 ិរ តរភាព។ 

្. ធានាបា  ូវបទបាបញ្ញតតិសតពីកីារគ្វើអភិបាលកិចច។ 

ជ. ធានាបា  ូវបទបាបញ្ញតតិស្មាប់ការគរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា - ជាការវាយតម្ម្ៃកនុងការអ ុវតតបទបាបញ្ញតតិ 
(ជាយុទធស្ស្ដសតអប់រំដែនកបរសិ្ថា ?)  ងិថវិកាបំរងុជាចាបំាច់។ 

ឈ.  ធានាបា  ូវកញ្ចប់ថវិកាស្មាបក់ារគ្ជាម្ដ្ជងែលក់ារ្ស្វ្ជាវដែនកបរសិ្ថា ។ 

រាជរោឋាភិបាលម្ ្ពេះរាជាណាច្កកម្ពុជា ្តូវគរៀបចំដែ ការអំប់រំដែនកបរសិ្ថា ថ្នាក់ជាតមិ្យួ ទំងអម្គ្
គោយបទបាបញ្ញតតិសតពីីការអ ុវតត ូវដែ ការគនាេះ។ 

 

គនាីទី ៨ 
សក្គឿងស ើរទឹរចិត្ត នងៃសេវា រនធ និងមូ និ្ិ ណែនរបរសិ្ថា ន 

 រនាីននេះនឹងរណំត់អំពយីនតការ ថដលតាមរយៈយនតការននេះរដឋមស្តនតីទទួលបនាុរ នឹងអាចរណំត់នែល
នសវានានា ។ 

 រនាីននេះនឹងោរ់បញ្ចូលនូវបទបបញ្ញតតិចាស់លាស់ នដីមបធីានាថា នែលនសវា និងពនធទងំអស់ ថដល
ក្តូវានក្បមូល នងិទទលួាន និងឧបររណ៍នសដឋរិចច ថដលក្តូវានបនងកីតនឡងីដូចជា មូលនិធិ
បរសិ្ថា ននងឹក្តូវានក្រប់ក្រង ក្សបតាមសាង់ោរបរសិ្ថា នសាពីីរណននយយភាព និងតមាល ភាព ។ 

(2)  

មាត្ិកាទី ១៖ សក្គឿងស ើរទឹរចិត្ត 
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ជំរូរទី # សក្គឿងស ើរទរឹចិត្តណែនរេរិញ្ញវត្ាេុក្មាប់ការវនិិសោគនបត្ង និងេរិញ្ញ
បបទានក្បរបសដាយចីរភារ សៅរនងុវេិយ័្នោរ 

ជំរូរទី # សក្គឿងស ើរទរឹចិត្តរិសេេេក្មាប់នដគូស្ថធារែៈ /ឯរជន  
ជំរូរទី # ការស ើរទឹរចិត្តណែនរេរិញ្ញវត្ាុ នងិវិធានការយររនធ សដើមបសី ើររមពេ់

សេដាា រចនេមព័នធទីក្រងុនបត្ង 
ជំរូរទី # ការស ើរទឹរចិត្តណែនរេរិញ្ញវត្ាុ នងិវិធានការយររនធ សដើមបកីាត្ប់នាយ
ការកាប់បផំ្លៃ ញនក្រស ើ និងស ើររមពេក់ារអភរិរស្នធាន្មមជាត្ ិនងិជីវចក្មះុ 
សេដាា រចន     េមព័នធនបត្ងទីក្រងុ សទេចរែ៍្មមជាត្ិ និងសទេចរែ៍ក្បរបសដាយ
ចីរភារ ការក្គប់ក្គង្នធាន្មមជាត្ិណដ ណែអរស ើេេគមន៍ ែ តិ្រមមថ្នមរ 
ណដ សក្បើក្បាេក់ាបូនទាបក្បរបសដាយចីរភារ និរនតរភារនក្រស ើ នងិនិរនតភារជ 

ែ  
ជំរូរទី # ការដារស់្ថៃ រេញ្ហញ បរសិ្ថា ន 

មាក្តា#   
ហរិញ្ញបបទនសក្មាប់ការោរ់ស្ថល រសញ្ញញ បរសិ្ថា ន 
មាក្តា#  
វញិ្ញញ បនបក្តឯររាជយសក្មាប់ការោរ់ស្ថល រសញ្ញញ បរសិ្ថា ន ននែលិតែល និងនសវា ។  
មាក្តា#  
នក្រឿងនលីរទរឹចិតត នដីមបបីាូរនៅនក្បីក្ាស់ឧបររណ៍ថដលនក្បីក្ាស់អរគិសនីថដលមានលរខណៈ

ក្បសទិធិែល នងិការឈប់នក្បឧីបររណ៍ថដលោម នក្បសិទធិែល ។ 
មាត្ិកាទី ២៖ ការវាយត្នមៃ្នធាន និងសេវាក្បរ័នធសអរឡូេូុ ី

ជំរូរទី # វិស្ថ ភារ និងនតី្ិវិ្ ីេក្មាប់ការវាយត្នមៃ្នធាន និងក្បរ័នធសអរឡូូ
េុ ីរមួបញ្ចូ ការវាយត្នមៃម ូ្នបរសិ្ថា ន )Natural Capital Assessment( 
មាត្ិកាទី ៣៖ រនធបរសិ្ថា ន នងៃសេវា នងិជសក្មើេននការែដ ម់ូ និ្ិសែសងសទៀត្ នងិ

ការក្គប់ក្គងម ូនិ្  ិ
 មតិនយបល់ថដលានទទលួមរ បញ្ញជ រ់ថា ក្បនទសរមពុជាមិនមានចាប់សាពីីមូលនិធិរនុងភារៈ

ក្រប់ក្រង  ) Trust Fund Law  (ថដលជយួរនុងការអភិវឌ្ឍការនរៀបចំមូលនិធិ នដមីបែីាល់ហរិញ្ញប ្
បទនរនុងការការពារតបំន់ការពារ និងនក្ពនឈកីារពារ ។ នយងីក្តូវនធវីការពិររណារនុងការបនងកីត
មូលនិធរិនុងភារៈក្រប់ក្រង )Trust( ។  

ជំរូរទី # ការបងរ់នធបរសិ្ថា ន 
ជំរូរទី # ការបង់នងៃសេវាេក្មាប់សេវាណដ ែដ ស់ដាយក្រេងួ 
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ជំរូរទី # នងៃសេវាសែសងសទៀត្ 
ជំរូរទី # ជសក្មើេននការែដ ស់េវាសែសងសទៀត្ )ឧទា .ជសក្មើេម ូនិ្េិក្មាប់

េក្មាបក់ារអភិររសនក្រស ើ(  
ជំរូរទី # រិចចក្រមសក្រៀងរនងុការណបងណចរែ ក្បសោជន ៍

ជំរូរទី # ការបសងេើត្ម ូនិ្ ិអភវិឌ្ឍន៍បរសិ្ថា ន ការអភិររស នងិេងគម )សោ សៅនន
មូ និ្ិ(  

ជំរូរទី # ការបសងេើត្ម ូនិ្ ិសែសងសទៀត្ 
)ឧទ . Community Initiative Funds( 

ជំរូរទី # ក្បភរននចែូំ េក្មាប់ការអភិវឌ្ឍម ូនិ្បិរសិ្ថា ន ការអភិររស និង
េងគម 

មាក្តា # 
 មាច ស់រនក្មាងក្តូវបង់មូលនធិបិរសិ្ថា ន នងិសងគម ដល់ក្រសងួបរសិ្ថា នជាអបបរមា ១ )មយួ ( ភារ
រយនននែលរនក្មាងវនិិនយរ។ មូលនិធបិរសិ្ថា ន និងសងគមក្តវូានបនងកីតនឡងីនោយក្រសងួបរសិ្ថា ន នដីមបែីត
ល់ហរិញ្ញបបទនដល់ការស្ថត របរសិ្ថា ន អភិររសជីវៈចក្មរេះ នងិការអភិវឌ្ឍន៍សងគមនៅរនុង និងជុំវញិតបំន់ថដល
រនក្មាងតាងំនៅ ។  

មាក្តា #  
មាច ស់រនក្មាងក្តូវបង់មូលនធិទិយជជទនបរសិ្ថា ន តាមការក្ពមនក្ពៀងោន រវាងក្រសួងបរសិ្ថា ន និងមាច ស់

រនក្មាង ជានរៀងរាល់ឆ្ន រំហូតដល់បញ្ច ប់អាជីវរមម នោយថែែរនលីក្បនភទ និងទំហនំនរនក្មាងអភិវឌ្ឍន៍។   
ជំរូរទី # ត្មាៃ ភារ និងនីត្ិវិ្ ីអភិបា រចិចេក្មាប់ម ូនិ្  ិ

ជំរូរទី # ការស្វើេវនរមមម ូនិ្  ិ
ជំរូរទី #  រខែៈវិនចិឆ័យេក្មាបក់ារែដ ម់ ូនិ្ ិ នងិការចណំាយមូ និ្ិ

អភិវឌ្ឍបរសិ្ថា ន ការអភិររស នងិេងគម 
ជំរូរទី # យនតការធានរា ប់រងស ើការទទួ ែុេក្ត្ូវបរសិ្ថា នេក្មាប់ការបង់ក្បារ់
សដាយអនរបំរ ុ ឬេក្មាប់ការែចូខាត្បរសិ្ថា ន )ឧ .ក្បារត់្មេ  ់ម ូនិ្ិបរសិ្ថា ន 

និងេងគម(  
 

គនាីទី ៩ 
បទស មើេបរសិ្ថា ន ការរក្ងឹងកាអនុវត្ត នងិដំសណាះក្ស្ថយ 

មាត្ិកាទី១ –  ការសេុើបអសងេត្ ការអនវុត្ត និងេទិធទិទ ួបាននូវដំសណាះក្ស្ថយ 
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 រនាីននេះនឹងថចងអំពីអំណាចរបស់ក្រសួងពារ់ព័នធ រនុ ងការនសីុបអនងកតនៅនលីបទនលមីសថែនរបរសិ្ថា នដូចមាន
ថចងនៅរនុ ងរនាីទី៩។  

 ជារនាីថដលថចងនូវបទបបញ្ញតតិ ថដលអនុញ្ញញ តឲ្យក្បជាពលរដឋ  និងអងគការនានា អនុវតតតាមនីតិវធីិននការនោេះ
ក្ស្ថយវវិាទ  និងនាបំណតឹ ងនៅកាន់អងគភាពទទួលបនាុ ររនុ ងការពិនិតយ ។  បទបបញ្ញតតិទងំននេះនឹងរណំត់ែង
ថដរ អំពីយនតការរនុ ងការោរ់បណតឹ ងទូនៅ និងការអនុវតតតាមនីតិវធីិចាប់ របស់ក្បជាពលរដឋ  និងអងគការ
នានា ។ 

 រនាីននេះនឹងក្តតួពិនិតយអំពីការនក្បីក្ាស់នីតិវធីិននការនោេះក្ស្ថយវវិាទថដលពារ់ព័នធ  និងយនតការនោេះក្ស្ថយ
បណតឹ ង  ថដលរមួមាន តុលាការ ឬអងគជនុំំជក្មេះ វស័ិយបរសិ្ថា ន ថដលក្តូវនធវីការពារ់ព័នធនៅនឹងនសចរតី
សនក្មចននវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានធមមជាតិ  និងបរសិ្ថា ន។  វានឹងរណំត់នូវជនក្មីសសក្មាប់ក្រសួងបរសិ្ថា ន 
រនងការបនងកីតអងគជនុំំជក្មេះវស័ិយបរសិ្ថា ន នដីមបីពិនិតយនឡីងវញិនូវនសចរតីសនក្មចសតីពីការក្រប់ក្រងធនធាន
ធមមជាតិ  និងបរសិ្ថា ន  ថដលក្តូវាននធវីនឡីងនក្កាមក្រមបរសិ្ថា នននេះ។ 

 រនាីននេះនឹងពិនិតយែងថដរនៅនលី ជនក្មីសនែសងនទៀតដូចជា អងគជនុំជំក្មេះរដឋាល និង Ombudsman 
(ការយិល័យទទលួបណាឹ ង) និង សនងការថែនរបរសិ្ថា ន នដីមបីនដីមបីពិនិតយបញ្ញា  និងរងវល់ទងំឡាយ ថដល
ទរ់ទងនៅនឹងនសចរតីសនក្មចចិតតសតីពីធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន។  ភាន រ់ងារទងំននេះ ក្តូវបនងកីតនឡីង
នដីមបីឱ្យសហរមន៍មានភាពងាយក្សួលរនុ ងការទរ់ទង នហីយនឹងជាស្ថា ប័នថដលមានតមាល ភាព និងភាព
នបីរចំហ។ 

 នីតិបុរគល និងយនតការនោេះក្ស្ថយវវិាទ និងយនតការបណាឹ ងថាន រ់មូលោឋ ន ។ 

 យនតការនៅរនុ ងមាតិកាននេះនឹងសីុសងាវ រ់ោន ជាមួយលរខណៈវនិិចា័យថដលក្តូវានទទលួស្ថគ ល់ជាអនារជាតិ 
ថដលរមួមាន លរខណៈក្សបចាប់ អាចចូលនៅកាន់ាន អាចពាររណ៍ាន មានសមភាព មានភាពថែែរ
នលីសិទធិ និងមានតមាល ភាព ។  

ជំរូរទី # បែដឹ ងបរសិ្ថា ន 

ជំរូរ # នីត្ិវិ្ េីក្មាបដ់ំសណាះក្ស្ថយបែដឹ ងបរសិ្ថា ន 
ណែនរទី ១ # : បទបបញ្ញត្តិទូសៅ 

 មាក្តា # : នោលបណំង 
 មាក្តា # : វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាក្តា # : នោលការណ៍ទូនៅ 
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 មាក្តា # : ក្បនភទននការនោេះក្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន 
រ  (ការយិល័យទទួលបណាឹ ង ឬ សនងការថែនរបរសិ្ថា ន  
ខ (អងគជនុំំជក្មេះរដឋាល 
រ  (តុលាការ  
ឃ  (នក្ៅក្បព័នធតុលាការ/សក្មបសក្មលួ  )សនាធ នរមម(  

 មាក្តា#    ការបនងកតីអាទិភាពននការពក្ងងឹការអនុវតត 
 
ជំរូរទី # ការបសងេើត្ការោិ យ័ /អងគភារទទ ួបែដឹ ង ឬេនងការណែនរបរសិ្ថា ន  

 មាក្តា # : តួនាទីរបស់អងគភាពទទលួបណាឹ ង ឬសនងការថែនរបរសិ្ថា ន 
 

ជំរូរទី # ការបសងេើត្អងគជំនុជំក្មះរដាបា ណែនរបរសិ្ថា ន 
 មាក្តា #   

ក្បជាពលរដឋទងំអស់អាចោរ់បណាឹ ងនៅចំនពាេះមុខអងគជនុំំជក្មេះរដឋាល សក្មាប់ការរនំលាភ
បំពាននៅនលីក្រមបរសិ្ថា ន ។  
 មាក្តា #  

សិទធិរនុងការពិនតិយនលីនសចរាសីនក្មចថែនរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 មាក្តា #  

អងគការមិនថមនរោឋ ភិាលអាចជួយក្បជាពលរដឋ និងសហរមន៍ នដមីបនីាបំញ្ញា នានានៅកាន់អងគ
ជំនុំជក្មេះរដឋាល ។  
 មាក្តា # 

កាតពវរចិចរបស់អងគជនុំំជក្មេះរដឋាល រនុងការនបរីសវនាការ និងរណំត់បញ្ញា នានាឱ្យានឆ្ប់
រហ័ស និងនោយយុតតធិម៌ ។  

ណែនរទី ៣ ការសដាះក្ស្ថយវិវាទបរសិ្ថា នតាមែៃវូត្ុោការ 
ណែនរទី ២ ក្បសភទននបែដឹ ងបរសិ្ថា ន 

មាក្តា # 
បណាឹ ងរដឋបបនវណី 
មាក្តា # 
បណាឹ ងក្ពហមទណឌ  
មាក្តា # 
បណាឹ ងក្បឆ្ងំនឹងនសចរាសីនក្មចថែនររដឋាលននរោឋ ភិាល ឬអាជាា ធររោឋ ភិាល ។ 
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មាក្តា # 
ទំនារ់ទនំងរវាងបណាឹ ងរដឋបបនវណី នងិបណាឹ ងក្ពហមទណឌ  

ណែនរទី១៖ ភាគីននបែដឹ ងបរសិ្ថា ន 
មាក្តា #   
ភារីថដលទទួលរងែលប៉ាេះពាល់ផ្ទា ល់ 
មាក្តា #   
ការចូលរមួរបស់អងគការមិនថមនរោឋ ភិាលពារ់ព័នធនៅរនុងបណាឹ ងបរសិ្ថា ន 
មាក្តា #  
សិទធិរបស់ភារីទទួលរងែលប៉ាេះពាល់ 
មាក្តា #  
នសចរាសីនក្មចរបស់តុលាការ 
មាក្តា #  
បណាឹ ងឧាក្ស័យននតុលាការជាន់ទប នៅកាន់តុលាការជាន់ខពស់ ។   

 
ណែនរទី ៤ : បែដឹ ងក្បឆ្ងំសៅនឹងសេចរដីេសក្មចរដាបា ននអាជាា ្ររដាា ភិបា  

 មាក្តា # 
សិទធិរបស់រូបវន័ាបុរគល /នីតបុិរគល ថដលទទួលរងែលប៉ាេះពាល់  

 មាក្តា # 
ការរំណត់រយៈនពលននការនចញនសចរាសីនក្មចអំពីបណាឹ ង 
មាក្តា # 
ការបាឹងជំទស់នៅនងឹនសចរាសីនក្មចរដឋាលនៅស្ថា ប័នរដឋាលជាន់ខពស់ 

ណែនរទី ២ : ការសដាះក្ស្ថយវិវាទបរសិ្ថា នសក្ៅត្ោុការ 
 មាក្តា # 

នោលបណំង 
 មាក្តា # 

ការថតងតាងំសនាធ នររ /មជឈតតររ  
 មាក្តា # 

កាតពវរចិចរបស់រោឋ ភិាលរនុងការបនងកីតវទិាស្ថា នមជឈតតការបរសិ្ថា ន 
 មាក្តា # 

បណាឹ ងជំទស់នៅកាន់តុលាការ ក្បឆ្ងំនងឹនសចរាីសនក្មចរបស់មជឈតតររ 
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     ជរំូរ # ការអសងេត្តាមដាន ការអនុសោម និងេទិធិរបេក់្បជារ រដារនងុការបដឹង 
ណែនរទី ១៖ បទបបញ្ញត្តទិសូៅ 

រ  (សក្មាប់នោលបណំងនន ការពក្ងឹងការអនុវតតបទបបញ្ញតតិននក្រមននេះ ឬ វធិាន នងិលខិិត
បទោឋ នននការអនុវតតននក្រមននេះ ក្បជាពលរដឋរមពុជា នីតបុិរគលថដលានចុេះបញ្ជ ីនៅរមពុជា សមាជរិនន
សងគមសុិវលិរមពុជា អាចោរ់បណាឹ ងជាលាយលរខណ៍អរសរក្បឆ្ងំនឹងរូបវនតបុរគល ឬនីតបុិរគល ថដល
រនំលាភបំពាន ឬខរខានមនិានអនុនលាមតាមបទបបញ្ញតតនិនក្រមននេះ និងលិខិតបទោឋ ននានា [តាមរយៈ
ការបនញ្ចញស្ថរធាតុថដលហាមឃាត់នៅរនុងបរសិ្ថា ន  ,ការនធវីឱ្យនក្ោេះថាន រ់ដល់ក្បភទ)សតវនិងរុរខជាតិ (

ថដនជក្មរ ឬ ក្បព័នធនអរូឡូសុី ,ការរប់នែាីមការងារនោយោម នអាជាា ប័ណណ ឬ រនក្មាងនិសារណៈរមម 
នែសងនទៀត ថដលរនំលាភបំពានយ៉ា ងជារ់ចាស់ចំនពាេះក្រមននេះថដលតក្មូវឱ្យមានអាជាា ប័ណណ ឬ ទនងវី ]។  

ខ  (សក្មាប់នោលបណំងនន ការពក្ងឹងការអនុវតតបទបបញ្ញតតិននក្រមននេះ ឬ វធិាន នងិលខិិត
បទោឋ នននការអនុវតតននក្រមននេះ ក្បជាពលរដឋរមពុជា នីតបុិរគលថដលានចុេះបញ្ជ ីនៅរមពុជា សមាជរិនន
សងគមសុិវលិរមពុជា អាចោរ់បណាឹ ងជាលាយលរខណ៍អរសរក្បឆ្ងំនឹងរដឋមស្តនតី ឬ ក្រសួងថដលទទលួបនាុរ
នូវភារៈរិចចថដលោម នឆនាា នុសទិធិនៅរនុងក្រមននេះ នដីមបពីក្ងងឹការអនុវតតបទបបញ្ញតតិននក្រមននេះ ឬ នដីមបី
បនងកីតលខិិតបទោឋ ននានា រនុងររណីថដលរដឋមស្តនតី ឬ ក្រសងួននាេះខរខានរនុងការអនុវតតនូវភារៈរិចចននាេះ 
នៅរនុងរយៈនពលសមរមយណាមួយ ។ 

រ  (១នដីមបណាឹ ង ថដលនធវពីារយបណាឹ ងតាមថែនរទី ក្តូវនធវពីារយបណ  ា ឹងសក្មាប់ជាក្បនយជន៍
ស្ថធារណៈ នហយីពរួនរមនិរាំច់ទទលួរងែលប៉ាេះពាល់នោយផ្ទា ល់ននាេះនទ ។ 

ឃ  (១នដីមបណាឹ ង ថដលនធវពីារយបណាឹ ងតាមថែនរទី ក្តូវនធវពីារយបណាឹ ងសក្មាប់ជាក្បនយជន៍ស្ថ
ធារណៈ នហយីពួរនរមិនក្តូវទទួលែលក្បនយជន៍ថែនរនសដឋរិចចននាេះនទ ។ 

ង  (ននេះ មនិក្តូវ១បណាឹ ងនៅនក្កាមថែនរទី ប៉ាេះពាល់ដល់សទិធរិបស់ក្បជាពលរដឋរមពុជា នីតបុិរគល
ថដលានចុេះបញ្ជ ីនៅរមពុជា សមាជិរននសងគមសុិវលិរមពុជា រនុងការនធវីសរមមភាពបណាឹ ងទរ់ទងនឹងរបសួ
ស្ថន ម ឬការខូចខាតផ្ទា ល់ខលួន នោយស្ថរថតការអនុវតតដូចោន  ថដលជារមមវតាុននបណាឹ ងរនុងថែនរទ១ី ។ 

ណែនរទី ២៖ ការជនូដែឹំង 
រ( មុននពលថដលក្បជាពលរដឋរមពុជា នីតិបុរគលថដលានចុេះបញ្ជ ីនៅរមពុជា ឬ សមាជិរនន

សងគមសុិវលិរមពុជាណា នធវីសរមមភាពបណាឹ ងណាមួយនៅនក្កាមថែនរទ១ីននេះ ពរួនរក្តូវជូនដណឹំងនៅ
កាន់រូបវនតបុរគល ឬនីតបុិរគល រដឋមស្តនតី ឬ ក្រសួង អំពីថែនការរនុងការបនតសរមមភាពបណាឹ ងននាេះ និងការ
រនំលាភបំពាន ឬ ការខរខានននាេះ ថដលក្តូវជារមមវតាុននសរមមភាពបណាឹ ងននាេះ ។  

ខ   (ក្បជាពលរដឋរមពុជា នតីបុិរគលថដលានចុេះបញ្ជ ីនៅរមពុជា ឬ សមាជរិននសងគមសុិវលិរមពុជា 
ននេះ ក្តូវថតែាល់ការជូនដណឹំងែងថដរនៅកាន់៖១ភាពបណាឹ ងនៅនក្កាមថែនរទីថដលបនតសរមម  

១  .ក្រសួងពារ់ព័នធ និង  
២ .រដឋាលក្សររ ថដលនរីតមាននឡងីនូវការរនំលាភបពំាន ឬ ការខរខានមនិាន

អនុនលាមតាមក្រមននេះ ។ 
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 រ  (៖១សរមមភាពបណាឹ ងមិនអាចនធវីាននឡយី នៅនក្កាមថែនរទី  
១  .៣០នៅរនុងរយៈនពល  នែង នននែងនធវីការ ននការជូនដំណឹង ថដលែាល់ជូននៅរនុង អនុ
២ថែនរទី ២) រ  (និង )ខ (ឬ  

២  .ក្បសិននបីក្រសួង ឬ [រដឋាល]ក្សររពារ់ព័នធ ានរប់នែាមី និងរពុំងថតនធវីបណាឹ ងរដឋ
បបនវណីនៅរនុងតុលាការ នដីមបតីក្មូវឱ្យមានការអនុនលាមតាមបទបបញ្ញតតិននក្រមបរសិ្ថា នននេះ ។ 

 ឃ (២ថែនរ នទេះបីជាមាន អនុ) រ  (២)ខ (២និង ) រ   (រ៏នោយ នៅរនុងររណីថដលការរនំលាភ
បំពានក្រមននេះមានការពារ់ព័នធនឹងសុខភាពស្ថធារណៈ ឬ រ  រក្បកាសអាសននថែនរបរសិ្ថា ន ក្បជាពលរដឋ
រមពុជា នតីិបុរគលថដលានចុេះបញ្ជ ីនៅរមពុជា សមាជរិននសងគមសុិវលិរមពុជា ថដលបនតសរមមភាពបណាឹ ង
នៅនក្កាមថែនរទ១ី អាចរប់នែាីមសរមមភាពបណាឹ ងនៅនក្កាមថែនរទ១ីភាល ម នក្កាយពីានជូនដណឹំងនៅ
កាន់រូបវនតបុរគល ឬនីតបុិរគល រដឋ   មស្តនតី ឬ ក្រសួង អពំីថែនការរនុងការបនតសរមមភាពបណាឹ ងននាេះ នងិការ
រនំលាភបំពាន ឬ ការខរខានននាេះ ថដលក្តូវជារមមវតាុននសរមមភាពបណាឹ ងននាេះ ។ 

ណែនរទី ៣៖ ទរីណនៃង )Venue( 
រ (នីតិបុរគលថដលោរ់ពារយបណាឹ ងជាលាយលរខណ៍អរសរនៅនក្កាមអនុថែនរ ១ )រ (ក្តូវនធវី

បណាឹ ងននេះនៅកាន់អងគជំនុជំក្មេះរដឋាល អនុនលាមតាម ថែនរទី២ និង នតីិវធិីននអងគជនុំំជក្មេះរដឋាល ។ 
ខ (នីតិបុរគលថដលោរ់ពារយបណាឹ ងជាលាយលរខណ៍អរសរនៅនក្កាមអនុថែនរ ១ )ខ (ក្តូវនធវី

បណាឹ ងននេះនៅកាន់៖ 
១  .២អងគជនុំំជក្មេះរដឋាល អនុនលាមតាម ថែនរទី និង នីតិវធិីននអងគជំនុំជក្មេះរដឋាល ឬ  
២  .ស្ថលាដបូំង ស ្ របតាមថែនរទី២ និងក្រមនីតិវធិីរដឋបបនវណី ។ 
រ  (៣នទេះបីជាមាន អនុថែនរ ) រ  (៣)ខ (៣និង ) រ   (រ៏នោយ នៅរនុងររណីថដលការរនំលាភ

បំពានក្រមននេះមានការពារ់ព័នធនឹងសុខភាពស្ថធារណៈ ឬ ការក្បកាសអាសននថែនរបរសិ្ថា ន នីតិបុរគល
១ថដលនធវីបណាឹ ងណាមយួនៅនក្កាមថែនរទី ២ក្តូវនធវីបណាឹ ងននាេះនៅកាន់ស្ថលាដំបូង ក្សបតាមថែនរទី 

និងក្រមនីតិវធិីរដឋបបនវណី ។  
ណែនរទី ៤៖ នីត្ិវិ្  ី

រ (នីតិបុរគលថដលោរ់ពារយបណាឹ ងជាលាយលរខណ៍ នៅនក្កាមថែនរទ១ី នៅកាន់អងគជំនុជំក្មេះ
រដឋាល ក្តូវអនុនលាមតាមនតីិវធិីសក្មាប់អងគជំនុំជក្មរេះរដឋាល ។ 

ខ  (នទេះបីជាមាននតីិវធិីសក្មាប់អងគជំនុំជក្មេះរដឋាលរ៏នោយ អងគជំនុំជក្មរេះថែនររដឋា ល ក្តូវថត
ជូនដណឹំងនៅដល់ស្ថធារណៈជនអពំីការទទលួយររបស់ខលួននូវសរមមភាពបណាឹ ង នៅរនុងរយៈនពលដប់
នែង នននែងនធវីការ ននការទទលួយរននាេះ ។ 

រ  (ក្បជាពលរដឋរមពុជា នីតបុិរគលថដលានចុេះបញ្ជ ីនៅរមពុជា សមាជរិននសងគមសុិវលិរមពុជា
ដនទនទៀត អាចោរ់ពារយនៅកាន់អងគជំនុំជក្មេះរដឋាល នដមីប្ីចូលរមួនៅរនុងបណាឹ ង នៅនក្កាមអនុថែនរ ១

)រ (៣០ងរយៈនពល នៅរនុ ៤នែង នននែងនធវីការ ននការជូនដណឹំង នៅនក្កាមអនុថែនរ ) ខ  (។  
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ឃ  (១នីតិបុរគល ថដលោរ់បណាឹ ងជាលាយលរខណ៍អរសរនៅនក្កាមថែនរទី ) ខ  (ននក្រមននេះ ក្តូវ
នធវីបណាឹ ងនោយអនុនលាមនៅតាមក្រមនតីិវធិីរដឋបបនវណី ។  

ង  (នទេះបីជា មានក្រមនីតិវធីរដឋបបនវណីរ៏នោយ តុលាការក្តូវជូនដណឹំងនៅកាន់ស្ថធារណៈជន
អំពីការទទលួយររបស់ខលួននូវសរមមភាពបណាឹ ងនៅនក្កាមអនុថែនរទី ១ )ខ (នៅរនុងរយៈនពលដប់នែង នន
នែងនធវីការ ននការទទួលយររបស់ខលួន ។  

ច  (ក្បជាពលរដឋរមពុជា នីតបុិរគលថដលានចុេះបញ្ជ ីនៅរមពុជា សមាជរិននសងគម សុិវលិរមពុជា
ដនទនទៀត អាចោរ់ពារយនៅកាន់អងគជំនុំជក្មេះរដឋាល នដមីបចូីលរមួនៅរនុងបណាឹ ង នៅនក្កាមថែនរទី៣ នន
ក្រមនីតិវធិីរដឋ -     បបនវណី ។   

ណែនរទី ៥៖ ដំសណាះក្ស្ថយ រងាវ ន់ និងទែឌ រមមរដាបបសវែី 
រ  (អងគជនុំំជក្មេះរដឋបបនវណី នៅរនុងការនចញនសចរាីសនក្មចចុងនក្កាយនៅ រនុងសរមមភាពបណាឹ ង

ថដលនធវីនឡងីនៅនក្កាមអនុថែនរ ១ )រ (អាចតក្មូវឱ្យរូបវនតបុរគល ឬ នីតបុិរគល នដីមបអីនុវតតភាររិចចរបស់
ខលួន នៅនក្កាមក្រមននេះ ។  

ខ  (អងគជនុំំជក្មេះរដឋបបនវណី នៅរនុងការនចញនសចរាីសនក្មចចុងនក្កាយនៅរនុងសរមមភាពបណាឹ ង
១ថដលនធវីនឡងីនៅនក្កាមអនុថែនរ ) រ  (អាច ោរ់ទណឌ រមមរដឋបបនវណីថដលសមរមយ ។ 

រ( តុលាការ នៅរនុងការនចញនសចរាសីនក្មចចុងនក្កាយនៅរនុងសរមមភាពបណាឹ ងថដលនធវនីឡងី
នៅនក្កាមអនុថែនរ ១ )ខ(  អាចតក្មូវឱ្យរដឋមស្តនតី ឬ ក្រសងួ អនុវតតនូវភាររិចចថដលោម នឆនាា នុសិទធិរបស់ខលួន 
។ 

ឃ (អងគជំនុជំក្មេះរដឋបបនវណី ឬ តុលាការ នៅនពលមានបណាឹ ងពីនដីមបណាឹ ង អាចនចញដីកា
សនក្មចរត់ថចងជាបនណាា េះអាសនន នដមីបបីនងកតីនូវឋានៈជាបនណាា េះអាសនន ។  

ង  (អងគជនុំំជក្មេះរដឋាល ឬ តុលាការ នៅរនុងការនចញនសចរាីសនក្មចចុងនក្កាយនៅរនុង
សរមមភាពបណាឹ ងថដលនធវីនឡងីនៅនក្កាមថែនរទី ១ អាចនចញនូវដីការររាការពារតក្មូវឱ្យចុងចនមលីយ
បញ្ឈប់នូវសរមមភាពខុសចាប់ទងំអស់ នងិបង់នែលសក្មាប់ការចំណាយនានា រនុងការនោេះក្ស្ថយការខូច
ខាតបរសិ្ថា ន ឬ នក្ោេះថាន រ់ដល់មនុសស ថដលបណាា លមរពីការរនំលាភបពំាននលចីាប់ននេះ ។ 

ច  (អងគជនុំំជក្មេះរដឋាល ឬ តុលាការ នៅរនុងការនចញនសចរាីសនក្មចចុងនក្កាយនៅរនុង
សរមមភាពបណាឹ ងថដលនធវីនឡងីនៅនក្កាមថែនរទី ១ អាចតក្មូវឱ្យចុងចនមលីយ ថដលក្តូវានររនឃញីថាាន
រនំលាភបំពាននលីក្រមបរសិ្ថា នននេះ បង់នែលចណំាយ៖ 

1. នែលចំណាយននបណាឹ ងរបស់នដមីបណាឹ ងថដលឈនេះ )រមួបញ្ចូល នែលនសវាថដលសមរមយ
សក្មាប់នមធាវ ីនិងស្ថរសជីាអនរជំនាញ (ន់នដីមបណាឹ ង និងនៅកា/ឬ  

2. នែលនសវាថដលក្តូវានបនងកតីនឡងីនោយចាប់ ថដលជាលទធែលននការរនំលាភបំពាននលី
ក្រម ចូលនៅរនុងមូលនធិិពិនសសសក្មាប់ការនចញអាជាា បណណ នែលចំណាយរបស់រដឋមស្តនតី 
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ឬ ក្រសងួ រនុងនាមជាចុងចនមលយីននសរមមភាពបណាឹ ងនៅនក្កាមអនុថែនរទ១ី )ខ (និង 
នសវានែសងនទៀត និង/ឬ  

3. ទណឌ រមមរដឋបបនវណី ថដលក្តូវបង់ចូលនៅរនុងមូលនធិិថដលមានរណំត់អនុថែនរទី៥ 
)ច) (២ (  

ឆ  (អងគជនុំំជក្មេះរដឋាល ឬ តុលាការ នៅរនុងការនចញនសចរាីសនក្មចចុងនក្កាយនៅរនុង
សរមមភាពបណាឹ ងថដលនធវីនឡងីនៅនក្កាមអនុថែនរទ ី៥ )ច) (៣ (ក្តូវមានឆនាា នុសទិធិរនុងការបញ្ញជ ថា

បននេះទណឌ រមមរបបនវណីថប  - នោយជំនសួឱ្យការោរ់ចូលនៅរនុង មូលនិធិថដលមានថចងនៅរនុងអនុថែនរ ៥ 
)ច) (៣ (- ក្តូវនក្បីក្ាស់នៅរនុងរនក្មាងកាត់បនាយ [ែលប៉ាេះពាល់]ថដលមានក្បនយជន៍ ថដលក្សបនៅ

នឹងក្រមននេះ នងិនលីររមពស់រិចចការពារ បរសិ្ថា ន ។  
ជ  (ការក្បរល់នែលចំណាយនលីបណាឹ ងនៅឱ្យនដីមបណាឹ ង មិនក្តូវរត់ទុរថាែលក្បនយជន៍នសដឋ

រិចចដល់នដីមបណាឹ ងននាេះនទ ។ 
ណែនរទី ៦៖ នងៃចំណាយរបេស់ដើមបែដឹ ង 

រ  (១តុលាការក្តូវនលីរថលងនៅនលីការបង់ក្បោប់រាីចំនពាេះសរមមភាពបណាឹ ងនៅនក្កាមថែនរទី 
យរហូតដល់នពលបណាឹ ងននាេះក្តវូានបញ្ញជ រ់ថាោម នលរខណៈសមបតតិក្រប់ក្ោន់ ឬ នសចរាសីនក្មចចុងនក្កា

ក្តូវាននចញ ថដលរនុងររណីននេះ ក្ារ់ក្បោប់រា ីតក្  ូវោរ់បញ្ចូ លជាថែនរននការចំណាយនលីបណាឹ ង
របស់នដីមបណាឹ ងថដលឈនេះរាី នៅនក្កាមអនុថែនរ ៤ )ឃ)(២ (។  

ណែនរទី ៧៖ រយៈសរ  
រ  (១ការទមទរថដលនលីរនឡងីនៅនក្កាមថែនរទី ឆ្ន នំនការ១ក្តូវនោេះក្ស្ថយនៅរនុងរយៈនពល

ោរ់ពារយបណាឹ ង ។  
ណែនរទី ៨៖ បែដឹ ងជាយទុធស្ថស្តេតរនងុការទបស់្ថេ ត្់ការច ូរមួជាស្ថធារែៈ 
រ  (នៅរនុងររណីថដលបណាឹ ងតបក្តូវានបាឹង ឬ បណាឹ ងរដឋាល ក្តូវាននធវីនឡងីក្បឆ្ងំនឹង 

ក្បជាពលរដឋរមពុជា នីតបុិរគលថដលានចុេះបញ្ជ ីនៅរមពុជា សមាជិរននសងគមសុិវលិរមពុជា ថដលាននធវី
១ទីបណាឹ ងនៅនក្កាមថែនរ ឬ ានជូនដំណឹងនៅនក្កាមថែនរទ២ី តុលាការ ឬ អនរនធវកីារសនក្មចចិតតថែនររដឋ

ាលក្តូវនធវីការរំណត់នៅរនុង    រយៈនពលមិនតិចជាង ៣០នែង នននែងនធវីការ រប់ពីនែងរប់នែាីមននបណាឹ ង
តបននាេះ ឬ សរមមភាពថានតីបណាឹ ងតប ឬ សរមមភាពបណាឹ ងននាេះមាននចតនារនុងការនបៀតនបៀន នធវឱី្្
យមួនដ៉ា  ោរ់ការោបសងកត់មនិក្តឹមក្តូវ ឬ បនាប់ធនធានរបស់នីតិបុរគលថដលនធវបីណាឹ ងនៅនក្កាមថែនរ ១ 
ឬ នីតិបុរគលថដលជូនដណឹំងនៅនក្កាមថែនរទី២ ។ តុលាការ ឬ អនរនធវីសនក្មចចិតតថែនររដឋាលនធវីការ
រំណត់ននេះ ថដលោកំ្ទនោយភសាុតាង តុលាការក្តូវនលីរនរលនូវបណាឹ ងតប ឬ បណាឹ ងរដឋាលននាេះ និង
ក្តវូែាល់នូវនែលនសវានមធាវ ីនងិតនមលននការខូចខាតចំនួន២ដងនៅឱ្យចុងចនមលីយននបណាឹ ងតប )បណាឹ ងជា

យុទធស្ថស្តសតរនុងការទប់ស្ថក ត់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ (។  
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ខ  (៧អនុថែនរទី ) រ  (រ៏អនុវតតែងថដរ នៅរនុងររណីថដលមានសរមមភាពបណាឹ ងនៅកាន់
តុលាការ ឬ បណាឹ ងថដលនធវីនឡងីក្បឆ្ងំនឹងមស្តនតីរដសរមមភាព  ឋ  ភិាល ឬ នតីិបុរគលថដលនធវី

សរមមភាពនៅរនុងសមតាភាពជាែលូវការរបស់ខលួន ក្បសិននបតុីលាការ ឬ អនរនធវកីារសនក្មចចិតតថែនររដឋាល
ាននធវីការរណំត់នោយថែែរនលីភសាុតាងថដលថា មស្តនតីរោឋ ភិាល ឬ នីតបុិរគលាននធវសីរមមភាពនៅរនុង
នោលបណំងពក្ងឹងការអនុវតតក្រមននេះ នហយីថា ពុំមានការរនំលាភនលីសទិធិអណំាចរបស់ខលួនននាេះនទ ។  

ជំរូរ# យនតការសដាះក្ស្ថយវិវាទក្បត្បិត្តិការសដាះក្ស្ថយេេគមន ៍
ជំរូរ# មស្តនតីនគរបា យតុ្តិ្ម ៌

មាក្តា # 
តួនាទី នងិកាតពវរិចចរបស់មស្តនតីនររាលយុតតធិម៌ 
មាក្តា # 
នីតិវធិីរនុងការទទលួាននីតសិមបទជាមស្តនតីនររាលយុតតធិម៌ 
មាក្តា # 
សមតារចិចថដនដីរបស់មស្តនតីនររាលយុតតធិម៌ 
មាក្តា # 
ការនសុីបអនងកតរបស់មស្តនតីនររាលយុតតធិម៌ចំនពាេះបទនលមីសបរសិ្ថា ន  
មាក្តា #  
កាតពវរចិចរបស់អាជាា ធរពារ់ព័នធរនុងរចិចសហការចំនពាេះការនសុីបអនងកតបទនលមីសបរសិ្ថា ន 
មាក្តា #  
នីតិវធិីននការរស្ថងសណំុំនរឿងបទនលមសីបរសិ្ថា ន 
ជំរូរ# ការបសងេើត្រាជបែឌិ ត្េភាននវិជាា ជីវៈរកុាខ ររស )អនរោម ាត្(  

 
បទស មើេបរសិ្ថា ន និងេែំង )ទែឌ រមម(  

 មាតិកាននេះនឹងរូសបញ្ញជ រ់ពីបទនលមីសបរសិ្ថា ន ថដលអាចជារមមវតាុ ននបណតឹ ងណាមួយ ននក្រមរដឋ-      
បបនវណី ឬក្រមក្ពហមទណឌ  ។ 

 វានឹងែាល់នូវមូលោឋ ន សក្មាប់ការរណំត់អពីំការបំពាននានាននក្រមបរសិ្ថា ន ថដលអាចជារមមវតាុ នន
បណាឹ ងក្ពហមទណឌ  ។  

 មាតិការននេះនឹងរណំត់អំពី បទនលមីស និងការខរខានមិនាននោរពនៅតាមបទបបញ្ញតតិពារ់ព័នធនន
ក្រមបរសិ្ថា ន ។ 
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 វានឹងរណំត់អពីំជនក្មីសននទណឌ រមម ថដលរាប់ពីការផ្ទរពិន័យ ដល់ការជាប់ពនធនាោ និងការបញ្ញជ
ឱ្យជួសជុលការខូចខាតនឡីងវញិ ។  ការននេះនឹងថែែរនៅនលីការងារថដលក្តូវាននធវីនឡីងនៅរនុ ង
នសចរាីនក្ពៀងចាប់សតីការវាយតនមលនហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 

(3)  

ជំរូរទី # ការរសំោភបាំនស ើបទបបញ្ញត្តិននក្រមបរសិ្ថា ន 
ជំរូរ # សទាេបបញ្ញត្ត ិ

ជំរូរទី # បទស មើេវាយត្នមៃសេត្ុប ះា ប់រសិ្ថា ន 
ជំរូរទី # សទាេបបញ្ញត្ត ិ

ជំរូរទី # បទស មើេទារ់ទងនឹងការបំរ ុែយ  ់
ជំរូរទី # ការស្វើចណំាត្់ថ្នន រប់ទស មើេ 

ជំរូរទី # តារាងទែឌ រមមេក្មាប់បទស មើេ 
ជំរូរទី # ការអនវុត្តក្រមក្រេមទែឌ ចំសាះបទស មើេបរសិ្ថា ន  

ជំរូរទី # ការអនវុត្តទែឌ រមមរដាបបសវែីចំសាះបទស មើេបរសិ្ថា ន 
ជំរូរទី # តារាងទែឌ រមមេក្មាប់បទស មើេ  

 
មាត្ិកាទី២ ការស្ថដ រសឡើងវិញ និងេែំងេក្មាប់ការែចូខាត្្នធាន្មមជាត្ិ 

វបប្ម៌ ក្បវត្តសិ្ថស្តេត និងបរុាែវត្ាវុិទា 
 មាតិកាននេះនឹងែាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធអំពីការបញ្ញជ ឱ្យសណំងខូចខាត និងការស្ថា រនឡីងវញិ រនុ ងររណី

ថដលការរនំលាភបំពាននលីក្រមននេះ បណាា លឱ្យមានការខូចខាតបរសិ្ថា ន ឬ នក្ោេះថាន រ់ដល់សុខភាព
មនុសស ។  

ជំរូរទី ១ បទបបញ្ញត្តទិសូៅ និងសោ បែំង 
មាក្តា ១  
មានចំណាប់អារមមណ៍ថាន រ់ជាតិនៅរនុងការស្ថា រនឡងីវញិ នងិសងសណំងសក្មាប់ការខូចខាតដល់

ធនធាននានាននក្បនទសរមពុជា ។ 
មាក្តា ២  
ការអនុវតតនោលការណ៍អនរបពុំលក្តូវទទួលខុសក្តូវនលតីនមលននការបំពុលតក្មូវថា បុរគលណាថដល

ក្តូវានររនឃញីថា ក្តូវទទលួខុសក្តូវចំនពាេះការខូចខាតចំនពាេះធនធាននានាននក្បនទសរមពុជា ក្តូវតក្មូវឱ្្
យស្ថា រនឡងីវញិនូវការខូចខាតទងំអស់ នងិ /ឬ ក្តូវសងសណំងសក្មាប់ការខាតបង់ទងំអស់ថដលានបងក
នឡងី ។ 
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មាក្តា ៣  
ការស្ថា រនឡងីវញិឱ្យានទន់នពលនវលា នងិ ការសងសណំងនោយយុតតធិម៌ រមឺានស្ថរៈសំខាន់

សក្មាប់សុខមាលភាពរយៈនពលថវងននក្បជាពលរដឋននក្បនទសរមពុជា ។  
ជំរូរទី ២ បទបបញ្ញត្តេិ ដរីកីារទទ ួែេុក្ត្វូ 

មាក្តា ៤  
ការទទួលខុសក្តូវ  
 មាក្តា ៥  
ការទទួលខុសក្តូវចំនពាេះវតាុ )នផ្ទា តចំនពាេះក្ទពយសមបតតិ(  
មាក្តា ៦ 
ការទទួលខុសក្តូវរបស់មស្តនតីក្ររមហ ុន   
មាក្តា ៧ 
ការទទួលខុសក្តូវរមួ និងនក្ចនីដង 
មាក្តា ៨ 
សិទធិរនុងការថសវងររការចូលរមួ)បររិច រ( ពីបុរគលថដលអាចទទួលខុសក្តូវ ។  

ជំរូរទ ី៣ ការការារ និងការស ើរណ ងចំសាះការការារ 
មាក្តា ៩  
ការការពារ   
មាក្តា ១០  
ការនលីរថលងចំនពាេះការការពារ 

ជំរូរទី ៤ េែំងបរសិ្ថា ន 
មាក្តា ១១ 
វធិានការននសណំងបរសិ្ថា ន ។ 

ជំរូរទី ៤ េែំងបរសិ្ថា ន 
មាក្តា ១១ 
វធិានការននសណំងបរសិ្ថា ន ។ 

ជំរូរទី ៥ ភាគីននការទាមទារេែំងបរសិ្ថា ន 
មាក្តា ១២ 
ភារីថដលអាចនធវីការទមទរសំណងខូចខាតចំនពាេះបរសិ្ថា ន ។ 

ជំរូរទ ី៥ ក្រុមក្បឹរាសរៀបចំណែនការស្ថដ រសឡើងវញិ និងដំសែើ រការននការវាយត្នមៃ
េែំងែចូខាត្ 

មាក្តា ១៣ 
ក្ររមក្បឹរានរៀបចំថែនការស្ថា រនឡងីវញិ ។  
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មាក្តា ១៤ 
ភាររិចច នងិសិទធអិំណាចរបស់ក្ររមក្បឹរា ។ 
មាក្តា ១៥ 
ដំនណីរការននការវាយតនមលសណំងខូចខាត ។ 
 ជំរូរទី ៦ ការរិសក្ោះសោប  ់នងិដំសណាះក្ស្ថយ ននការស្ថត រសឡើងវិញ 
មាក្តា ១៦ 
រិចចដំនណីរការននការពិនក្ោេះនយបល់ននការស្ថា រនឡងីវញិ ។ 

ជំរូរទី ៧  រខែែឌ ត្ក្មូវននការសដាះក្ស្ថយ និងេដង់ដារយតុ្តិ្ ម៌ននការរិនិត្យ 
មាក្តា ១៧ 
ដំនណាេះក្ស្ថយរដឋាល នងិ យុតតិធម៌ ។ 
មាក្តា ១៨ 
សាង់ោរយុតតិធម៌ននការពិនតិយននការទមទរសណំងននការស្ថា រនឡងីវញិ ។     

  ជំររូទ ី៨ េទិធិអណំាចរនងុការសចញបទបញ្ហា ណែនររដាបា  
មាក្តា ១៩ 
សិទធិអណំាចរបស់រដឋមស្តនតីននក្រសួងបរសិ្ថា ននដមីបបីញ្ញជ ឱ្យមានការោកំ្ទដល់ការវាយតនមលសណំង

ននការស្ថា រនឡងីវញិ និងសរមមភាពនានារបស់ក្ររមក្បឹរាននការស្ថា រនឡងីវញិ ។  
មាក្តា ២០ 
សិទធិអណំាចរបស់រដឋមស្តនតីក្រសួងបរសិ្ថា នរនុងការនចញបញ្ញជ ឱ្យមានការស្ថា រនឡងីវញិជាបនាា ន់ ។   

  ជំររូទី ៩ េទិធិអណំាចរបេរ់ដាមស្តនតីក្រេងួរនងុការក្បម ូនងៃចំណាយននការស្ថដ រ
សឡើងវញិ 

មាក្តា ២១ 
នទេះបីជាមានបទបបញ្ញតតិនែសងនទៀតននក្រមននេះរ៏នោយ រដឋមស្តនតីក្រសងួបរសិ្ថា នអាចអនុវតតការស្ថា រ

នឡងីវញិថដលរាំច់ចំនពាេះការខូចខាតចំនពាេះធនធាននានាននក្បនទសរមពុជា និងអាចក្បមូលនែលចំណាយ
ទងំននេះនៅរនុងលរខណៈថដលមានថចងនៅរនុងក្រមរដឋបបនវណីននក្បនទសរមពុជា ។  

ជំរូរទ ី១០ ការក្គប់ក្គង និងការសក្បើក្បាេម់ ូនិ្ ិណដ ក្បម ូបាន 
មាក្តា ២២ 
ទឹរក្ារ់ថដលក្បមូលានពកីារបង់ ឬ បង់សងចំនពាេះនែលចណំាយនលីការវាយតនមលសណំងននការ

ស្ថា រនឡងីវញិ នងិសរមមភាពនានារបស់ក្ររមក្បឹរាស្ថា រនឡងីវញិ ក្តូវបង់នោយផ្ទា ល់នៅកាន់ភារីថដល
ទទួលរងែលប៉ាេះពាល់ ឬ ភារថីដលនឹងទទលួរងែលប៉ាេះពាល់ នែលចណំាយទងំននេះក្តូវនក្បីក្ាស់សក្មាប់
ថតនោលបណំងននាេះថតប៉ាុនណាណ េះ។ 

មាក្តា ២៣ 
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ទឹរក្ារ់ថដលក្បមូលានសក្មាប់ការអនុវតតនូវការស្ថា រនឡងីវញិ ក្តូវតមកល់ទុរនៅរនុងរណនី
ពិនសស ។ )មូលនិធអិនុវតតការស្ថា រនឡងីវញិ (។  

មាក្តា ២៤ 
ការអនុញ្ញញ តឱ្យនក្បីក្ាស់មូលនិធិ ។ 
មាក្តា ២៥ 
អនរក្រប់ក្រងមូលនិធិក្តូវទទលួខុសក្តូវចំនពាេះការថែររាមូលនិធិអនុវតតការស្ថា រនឡងីវញិ និង

ធានាថា ក្បតបិតតិការទងំអស់ក្តូវានរត់ក្តាទុរយ៉ា ងក្តឹមក្តូវ និងនធវឱី្យថសវងររានតាមអុិននធណិីត ។  
ជំរូរទ ី១១ វសិ្ថ ភារននមាត្កិា នងិទំនរទ់ំនងននេរមមភារដនទសទៀត្ 

ជំរូរទី ១២ អាជាា យកុា  
មាក្តា ២៦ 
អាជាា យុកាលសក្មាប់សិទធរិនុងការទមទរសណំងបរសិ្ថា ន ។  

គនាីទី ១០ –  អនតរបញ្ញត្ត ិ

 រនាីននេះនឹងថចងលមែិតអំពីមាក្តាននអនតរបបញ្ញតតិថដលរាំច់ នដីមបីនធវីឱ្យក្រមបរសិ្ថា នចូលជាធរមាន 
នៅរនុ ងរយៈនពលយ៉ា ងខលីបំែុត ។ 

 វាជារនាីថដលថចងលមែិតអពីំ រនបៀបថដលតំបន់ការពារ  និងតំបន់បក្មរងទុរ ថដលមានក្ស្ថប់នានពល
បចចុ បបនន ក្តូវានថែររា  ក្សបតាមនកាលការណ៍នានាននក្រមបរសិ្ថា ន  រហូតដល់នពលមួយថដល
ក្តូវនធវីការពិនិតយនឡីងវញិ និងវាយតនមលក្សបតាមបទបបញ្ញតតិននក្រមបរសិ្ថា ន ។  

 ការបនងកីតក្រមបរសិ្ថា នមិនរួរក្តូវាននក្បី នដីមបីបនតឲ្យមានការបំែលិចបផំ្ទល ញបរសិ្ថា នននាេះនទ រនុ ង
អំឡុងនពលថដលថែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នែមីៗរពុំងក្តូវានបនងកីតនឡីង។ 

 រនាីននេះនឹងថចងលមែិតអំពីបណាត ចាប់ និងអនុក្រឹតយទងំឡាយថដលក្តូវនិរាររណ៍។ 

 រនាីននេះនឹងបញ្ញជ រ់ចាស់ថានតីក្រមបរសិ្ថា ននឹងថរថក្បចាប់សាីពីធនធានធមមជាតិ និងចាប់ដនទ
នទៀតថដលមានក្ស្ថប់ ថដលទរ់ទងនៅនឹងការការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ។ 

 

 

គនាីទី ១១ –  អវស្ថនបញ្ញត្ត ិ
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