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គន្ថីទ១ី 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
មាតិកាទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
ជំពូកទី១ 

ទោលទៅ ទោលបណំ្ង ន្ិងវសិ្ថលភាព 
 
មាគ្តា១ ._ គោលគៅ 

ក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ មានគោលគៅ គ ើមបីធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍក្បរប
គោយនិរនតរភាពតាមរយៈ រិច្ចោាំពារបរសិ្ថា ន ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ការអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ការ
ស្ថា របរសិ្ថា នគ ើងវញិ និងការគលើរស្ទួយបរសិ្ថា ន និងធនធានផ្នែរវបបធម៌ និងផ្នែរធមមជាតិននបរសិ្ថា ន 
ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា២ ._ គោលបាំណង 
 ក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមានគោលបាំណង  ូច្ខាងគក្កាម ៖  

១- អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ និងគស្វាក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ននក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា ។  

២- ការពារបរសិ្ថា ន បគ ច្ ៀស្ភាពមហនតរាយ និងការខូច្ខាតគនសងៗ និងការក្រប់ក្រង
ធនធានធមមជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព  ។  

៣- ផ្ែររា និងគលើររមពស់្វបបធម៌ជាតិ ផ្ែររាក្ាស្ថទបុរាណ និងវតាុសិ្លបៈបុរាណ 
ក្ពមទាំងគធវើការស្ថា រ និងផ្រលមអគ ើងវញិនូវទីតាាំង និងរមនីយោា នក្បវតតិស្ថស្តស្ត ននក្ពេះរាជា
ណាច្ក្ររមពុជា ។  

៤- ធានា និងគលើររមពស់្សុ្ខុមាលភាពរបស់្ក្បជាពលរ ា ស្ស្បតាមរ ាធមមនុ ញ្ននក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  

៥- គលើររមពស់្ និងការពារសិ្ទធិបុរគល និងស្មូហភាព របស់្ជនជាតិគ ើមភារតិច្រែុង
 ាំគណើ រការក្រប់ក្រង ការពារ និងការអភិររសធនធានធមមជាតិគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា  ។  

៦- ធានា និងោរ់ប ច្ូ លយ៉ាងគពញគលញនូវរិច្ចោាំពារបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិរនតរភាពគៅរែុងផ្ននគស្ ារិច្ចថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់តាំបន់ស្តីពីផ្ននការក្រប់ក្រង
ធនធានធមមជាតិ ។  

៧- អនុវតតផ្ននការស្រមមភាពជាតិ និងផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តបរសិ្ថា នជាតិ ។  
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៨- គលើររមពស់្វធីិស្ថស្តស្តរមួោែ  ស្តីពីរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមម
ជាតិ គោយមានការចូ្លរមួពីស្ាំណារ់រាជរោា ភិាល ស្ហរមន៍ អែរកាន់កាប់ ីធលី ជនជាតិ
គ ើមភារតិច្ និងជនផ្ លងាយរងគក្ោេះ មានជាអាទិ៍ ជនជាតិភារតិច្ ស្តស្តី យុវជន ជនពិការ 
និងជនផ្ លគរមិនសូ្វយរចិ្តតទុរោរ់ ។  

៩- គលើររមពស់្ការទទួលខុស្ក្តវូផ្នែរបរសិ្ថា នជាលរខណៈអនតរជាតិរបស់្ក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា  ។  

១០- អនុវតតគោលការណ៍ស្ាំខាន់ៗននច្ាប់ និងគោលនគយាយបរសិ្ថា ន  ូច្មាន
ផ្ច្ងគៅរែុងក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ ។  

១១- គលើរទឹរចិ្តត និងគលើររមពស់្សិ្ទធិ របស់្អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ រែុងរិច្ច ាំគណើ រ
ការការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  

១២- អនុវតតលិខិតតុបររណ៍អនតរជាតិផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  
 
មាគ្តា៣ ._ វសិ្ថលភាព 

ក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើរាល់ស្រមមភាពទាំងទាយណា
ផ្ លពារ់ព័នធនឹងរិច្ចោាំការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា។  

ក្រមគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតគោលនគយាយ ផ្ននការស្រមមភាព  និងវធិានការនានាផ្ ល
ពារ់ព័នធនឹងរិច្ច ាំគណើ រការការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  

ក្រមគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតនងផ្ រ គលើរាល់ស្រមមភាពរបស់្របូវនតបុរគល នីតិបុរគល        
ស្ថធារណៈ នីតិបុរគលឯរជនផ្ លគធវើក្បតិបតតិការទាំងរែុង និងគក្ៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លបងក
នលប៉ាេះពាល់ ឬជេះឥទធិពលគៅគលើបរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  

ក្រមគនេះរ៏គក្បើក្ាស់្ជាមូលោា ន គ ើមបអីនុវតតតាមខលឹមស្ថរសិ្ទធិស្ញ្ញញ អនតរជាតិ ឬរិច្ចក្ពម
គក្ពៀងអនតរជាតិនានា ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  
 
មាគ្តា៤ ._ កាតពវរិច្ចបគ ច្ ៀស្ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន 

បុរគលក្រប់របូ មិនក្តូវអនុវតតស្រមមភាពណាមួយផ្ លបងក ឬផ្ លទាំនងជាបងកការខូច្ខាត ល់
បរសិ្ថា នគ ើយ  រែុងររណីផ្ លបុរគលទាំងគនាេះមិនានចាត់វធិានការណាមួយស្មគហតុនល និងមិន
ានអនុវតតកាតពវរិច្ចរែុងការការពារ ឬការកាត់បនាយការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ល់រក្មិតអបបបរមា ។  
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ជំពូកទី២ 
ទោលការណ៍្ទូទៅ 

 
មាគ្តា៥ ._ គោលការណ៍ននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 

បុរគលទាំងឡាយណា ផ្ លអាច្ទទួលរងនូវនលប៉ាេះពាល់គោយផ្ទទ ល់ ឬក្បគយលគោយស្ថរ
ការស្គក្មច្ចិ្តតណាមួយទរ់ទងនឹងរិច្ចោាំពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ មានសិ្ទធិចូ្លរមួ
នតល់មតិគយបល់ទន់គពលគវលា   បនាទ ប់ពីទទួលានព័ត៌មាន រែុងការចូ្លរមួរែុងការស្ក្មច្ចិ្តត ឬមុន
គពលផ្ លការស្គក្មច្ចិ្តតគនាេះក្តូវានគធវើគ ើង ។  
 
មាគ្តា៦ ._ គោលការណ៍ននការទទួលានព័ត៌មាន 

របូវនតបុរគល នីតិបុរគល មានសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានទរ់ទងនឹងរិច្ចោាំពារបរសិ្ថា ន និងការ
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  

រាល់ព័ត៌មានស្ាីពីការការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើការនសពវនាយឲ្យ
ានទូលាំទូលាយ ល់ស្ថធារណជន គ ើមបីបគងកើតឱ្កាស្ជាអតិបរមា ស្ក្មាប់ការចូ្លរមួជាស្ថធារ
ណៈ គៅរែុងការគធវើផ្ននការ និងការស្គក្មច្ចិ្តត ផ្ លបងកនលប៉ាេះពាល់ ល់ស្ងគម និងបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៧ ._ គោលការណ៍ននការទទួលាន ាំគណាេះស្ស្ថយក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មានសិ្ទធិទទួលាននូវ ាំគណាេះស្ស្ថយស្មស្ស្ប និងក្បរបគោយ
ក្បសិ្ទធភាពគទេះបីផ្នែររ ាាលរាី ឬផ្នែរតុលាការរាី ឬរ៏មគធោាយស្មស្ស្ប នទគទៀត គ ើមបីស្គក្មច្
ាននូវការគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  

ក្តូវបគងកើតឲ្យមានយនតការ និងនីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទមួយ ក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព និងមិន
លគមអៀង គ ើមបីោរ់ទណឌ រមម ល់ជនទាំងឡាយណា ផ្ លបងកការខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា ន ស្ងគម និង
ធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៨ ._ គោលការណ៍អែរបាំពុលក្តវូទទួលខុស្ក្តូវគលើតនមលននការបាំពុល 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលឯរជន និងនីតិបុរគលស្ថធារណៈ ផ្ លានបងកឲ្យមានការខូច្ខាត  
បរសិ្ថា ន និងស្ងគម ក្តវូទទួលបនទុររែុងការច្ាំណាយគលើការជួស្ជុល និងស្ថត រការខូច្ខាតគទបើងវញិ ឬ
ចាត់វធិានការទប់ស្ថក ត់ បគ ច្ ៀស្ និងកាត់បនាយការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន និងស្ងគម ។ 
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មាគ្តា៩ ._ គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តែជាមុន 
  រែុងស្ថា នភាពផ្ លបរសិ្ថា នអាច្ក្បឈមនឹងការរាំរាមរាំផ្ហងននការខូច្ខាតយ៉ាងធងន់ធងរ ផ្ ល
មិនអាច្ជួស្ជុលឲ្យ ូច្គ ើមវញិាន គនាេះរងវេះខាតនូវភាពក្ារ ក្បជាគពញគលញផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត 
មិនក្តូវយរមរគក្បើក្ាស់្ជាមូលគហតុ រែុងការពនោរការចាត់វធិានការផ្ លមានក្បសិ្ទធភាព គ ើមបីទប់
ស្ថា ត់នូវការគធវើឲ្យខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា នានគ ើយ ។  
 
មាគ្តា១០ ._គោលការណ៍ននការទប់ស្ថក ត់ 

វធិានការគ ើមបីកាត់បនាយ ឬទប់ស្ថក ត់ ការខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម ក្តវូផ្តមានពី
 ាំណារ់កាល ាំបូង មុនគពលការអនុវតតរគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួយ ានគរើតគទបើង ។  
 
មាគ្តា១១ ._ គោលការណ៍ស្មធម៌រវាងជាំនាន់បច្ចុបបនែ និងអនារត 

សិ្ទធិរែុងការគធវើការអភិវឌ្ឍ មានជាអាទិ៍ ការស្គក្មច្ចិ្តតនានា ផ្ លប៉ាេះពាល់ ល់ធនធានធមម
ជាតិ និងគស្វារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ក្តូវផ្តអនុវតតឲ្យាន គ ើមបីបាំគពញតក្មូវការននការអភិវឌ្ឍ រ៏ ូច្ជា
តក្មូវការស្ងគម និងបរសិ្ថា ន របស់្មនុស្ស ទាំងរែុងជាំនាន់បច្ចុបបនែ និងអនារត ក្បរបគោយលរខណៈ
ស្មធម៌ ។  
 
មាគ្តា១២ ._ គោលការណ៍ ននការគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតគោយផ្នអរគលើភស្តុតាង  

ការគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតគលើបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើគទបើងគោយមានតមាល ភាព 
និងផ្នអរគលើភស្តុតាងជាមូលោា ន ។ ភស្តុតាងទាំងគនាេះអាច្មានលរខណៈវទិោស្ថស្តស្ត  ឬបគច្ចរគទស្ 
និងអាច្ជាទិនែន័យផ្ លក្បមូលានមរពីស្ហរមន៍ និងច្ាំគណេះ ឹងរបស់្ជនជាតិគ ើមមាច ស់្ស្ស្ររនង
ផ្ រ ។  
 
មាគ្តា១៣ ._ គោលការណ៍ ស្មភាពគយនឌ័្ររែុងការការពារបរសិ្ថា ននិងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 

ស្មធម៌គយនឌ័្រ និងការចូ្លរមួរបស់្ស្តស្ាីគៅរែុងរាល់ទិ ាភាពទរ់ទងនឹងការអភិររស ការ
ការពារ និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងការស្គក្មច្ចិ្តតអាំពីបរសិ្ថា ន ក្តូវានគលើររមពស់្ និងគលើរ      
ទឹរចិ្តត ។  
 
មាគ្តា១៤ ._ គោលការណ៍  ក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ  
 រាល់ការស្គក្មច្ចិ្តត ពារ់ព័នធគៅនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និងក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ
ក្តូវមានឧតតមភាពជាងក្បគយជន៍បុរគលឯរជន ។  
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មាគ្តា១៥ ._ គោលការណ៍ ស្មាហរណរមម ឬការបញ្ជ្ញ្ញា ប  

ការការពារបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវផ្តោរ់ប ច្ូ លគៅរែុង ាំគណើ រការ
ននការគធវើការស្គក្មច្ចិ្តត និងការគរៀបច្ាំផ្ននការអភិវឌ្ឍ  ។  គោលការណ៍គនេះតក្មូវឲ្យមានការោរ់
ប ច្ូ លនូវការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិវឌ្ឍគស្ ារិច្ច និងសិ្ទធិបរសិ្ថា ន  គៅរែុង ាំណារ់កាលនតួច្គនតើម
 ាំបូងននការគធវើច្ាប់ និងគោលនគយាយ និង ាំណារ់កាលននការអនុវតាគោលនគយាយ និងច្ាប់
នងផ្ រ ។  
 
មាគ្តា១៦ ._ គោលការណ៍ អែរគក្បើក្ាស់្ជាអែរបង់នែល 

អែរគក្បើក្ាស់្ធនធានធមមជាតិ ឬ គស្វាក្បព័នធគអរូទបូសីុ្ ក្តវូបង់នែលច្ាំណាយគោយផ្ទទ ល់ 
ឬក្បគយល ស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ ឬនលប៉ាេះពាល់ផ្ លគរើតគច្ញពីការគក្បើក្ាស់្ធនធានធមមជាតិ ឬ
គស្វារមមទាំងគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៧ ._ គោលការណ៍ ការយល់ក្ពមជាមុន គោយគស្រ ីនិងបនាទ ប់ពីទទួលានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរង

គក្ជាយ ស្ក្មាប់ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ 
ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លពារ់ព័នធ មានសិ្ទធិទទួលាននូវការយល់ក្ពមជាមុន 

គោយគស្រ ីនិងបនាទ ប់ពីទទួលានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ច្ាំគពាេះការឯរភាពគលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍណា
មួយ ផ្ លអាច្ប៉ាេះពាល់ ល់ ីធលី និងធនធាន នទគទៀត ផ្ លមានទាំនារ់ទាំនងជាពិគស្ស្គៅនឹងការ
អភិវឌ្ឍ ការគក្បើក្ាស់្ និងការគធវើអាជីវរមមគលើធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា១៨ ._ គោលការណ៍ គលើររមពស់្ជនជាតិគ ើមភារតិច្រែុងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 

ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានពីរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ក្តូវទទួលនូវ
ការការពារជាពិគស្ស្ ។ ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈជាមួយស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ក្តវូផ្តគធវើ
គ ើងគោយក្បរងក្បយ័តែ និងគោយមានការពិចារណាក្តឹមក្តវូគលើស្ថា នភាពផ្ លងាយរងគក្ោេះរបស់្
ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ទាំងគនាេះ ។ ទស្សនៈ និងរងវល់របស់្ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ក្តូវយរ
មររិតរូរ គៅគពលគធវើការពិចារណាអាំពីរគក្មាងនានាផ្ លអាច្នាាំឲ្យមាននលប៉ាេះពាល់ ល់ជនជាតិ
គ ើមភារតិច្ ។  

 
ជំពូកទី៣  

សលតថកិច្ចគ្កសងួ ស្ថថ បន័្ពាកព់័ន្ធវិសយ័បរសិ្ថថ ន្ ន្ិងគ្គប់គ្គងធន្ធាន្ធលមជាតិ 
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មាគ្តា១៩ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតតស្មតារិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត ក្តូវមានស្មតារិច្ចអនុវតតតួនាទី និងភាររិច្ចរបស់្ខលួន ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ  និងបទបប ញ្តិតននច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរតាមវស័ិ្យនីមួយៗគនសងគទៀតរបស់្ខលួន
នងផ្ រ ។  

រែុងររណីផ្ លមានបទបប ញ្តតិននក្រមគនេះផ្ច្ងអាំពីស្មតារិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ននីមួយៗ មិន
ស្ស្បោែ  ឬមានភាពមិនច្ាស់្លាស់្ជាមួយនឹងបទបប ញ្តតិននច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរនីមួយៗគនសង
គទៀត បទបប ញ្តិតផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ក្តូវបរស្ស្ថយ និងមានឧតតមានុភាពជាងបទបប ញ្តតិនន
ច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត ។  
  
មាគ្តា២០ ._  ស្មតារិច្ចទូគៅននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ ពារ់ព័នធវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធមមជាតិ ក្តូវអនុវតតភាររិច្ច 
និងតួនាទីរបស់្ខលួន ូច្ខាងគក្កាម៖ 

 ១- ចាត់វធិានការចាាំាច់្នានា គ ើមបីស្ហការរែុងការគោេះ ូរព័ត៌មាននានាពារ់ព័នធ
ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  
 ២- រស្ថងស្មតាភាព និងការយល់ ឹង ល់បុរគលិរគក្កាមច្ាំណុេះរបស់្ខលួនឲ្យមានការ
យល់ ឹងអាំពីខលឹមស្ថរននក្រមគនេះ ។  
 ៣- គលើររមពស់្ឲ្យមានក្បសិ្ទធភាពច្ាំគពាេះសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន និងការចូ្លរមូជា
ស្ថធារណៈពារ់ព័នធវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  
 ៤- គរៀបច្ាំយនតការគោេះស្ស្ថយវវិាទ និងបណតឹ ងពារ់ព័នធនានាផ្ លស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្ច
របស់្ខលួនពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ រែុងររណីផ្ លក្រមគនេះ និង
ច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរ ាននតល់អាំណាច្ឲ្យ ។  
 ៥- ស្ហការ និងស្ក្មបស្ក្មួលច្ាំគពាេះការគរៀបច្ាំផ្ននការ ការោរ់គច្ញរមមវធីិ ការ
ស្គក្មច្ចិ្តត និងការអនុវតតនានាពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 
គោយគធវើការស្ហការជាមួយ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធនានា គ ើមបីស្គក្មច្ឲ្យាននូវគោលបាំណងននការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

 
មាគ្តា២១ ._ រិច្ចស្ហការរែុងការអនុវតតភាររិច្ច និងតួនាទីរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
 ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ផ្ លទទួលបនទុរពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវចាត់វធិានការចាាំាច់្នានា គ ើមបីគធវើការស្ហការរែុងការគោេះ ូរព័ត៌មានពារ់ព័នធ និងអនុវតតភាររិច្ច 
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និងតួនាទីផ្ លស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្ចរបស់្ខលួន គ ើមបសី្គក្មច្ានតាមគោលបាំណងននក្រមគនេះ និងបទ
បប ញ្តតិគោយផ្ទបរគនសងគទៀត ។  
 

មាតិកាទី២ 
ការច្ូលរលួជាស្ថធារណ្ៈ  

ជំពូកទី១ 
សទិធិ ន្ិងការការពារ សគ្មាប់ការច្លូរលួជាស្ថធារណ្ៈ 

 
មាគ្តា២២ ._ សិ្ទធិរែុងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 
 បុរគលក្រប់របូមានសិ្ទធិរែុងការចូ្លរមួតាមរយៈ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១- រាយការណ៍គៅកាន់អាជាា ធរពារ់ព័នធ និងនសពវនាយព័ត៌មានអាំពីស្រមមភាព ឬការ
ស្គក្មច្ចិ្តតណាមួយ ផ្ លអាច្នឹងមាននលប៉ាេះពាល់គៅគលើបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  

២- គលើរគ ើងនូវស្ាំណួរ និងគស្ែើឲ្យមានការបញ្ញា រ់ឲ្យច្ាស់្អាំពីការជាំទស់្ និងការជួប
ក្បជុាំ គ ើមបីពិភារាអាំពីស្រមមភាពមួយច្ាំនួន ឬគស្ច្រតីស្គក្មច្គៅគលើស្រមមភាព ឬរគក្មាង
ជារ់លារ់ណាមួយ ផ្ លអាច្ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិគោយស្នតិវធីិ និងគោយោម ន
អាំគពើហិងា។  

៣- មានសិ្ទធិោរ់ពារយបណតឹ ង ឬណតឹ ងជាំទស់្គៅនឹងស្រមមភាព ឬគស្ច្រាីស្គក្មច្គលើ
ស្រមមភាពមួយច្ាំនួន ឬ រគក្មាងជារ់លារ់ណាមួយ ឬរគក្មាងផ្ លអាច្បងកនលប៉ាេះពាល់ ល់
បរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិ គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ឬតុលាការមានស្មតារិច្ច គៅ
តាមយនតការ ូច្មានផ្ច្ងរែុងរនាីទី៩ននក្រមគនេះ ។  

  
មាគ្តា២៣ ._ សិ្ទធិទទួលានការការពារច្ាំគពាេះការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 
 បុរគលក្រប់របូផ្ លអនុវតតសិ្ទធិរែុងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២២ខាងគលើ 
ក្តូវរចួ្នុតពីការរាំរាមរាំផ្ហង និងការស្ងសឹ្រតាមក្រប់មគធោាយនានា ។ រាល់ស្រមមភាពរែុងការចូ្ល
រមួជាស្ថធារណៈ ូច្ខាងគលើគនេះ មិនក្តូវទទួលរងការគចាទក្បកាន់ពីបទក្ពហមទណឌ  ឬក្បឈមនឹង
បណាឹ ងទមទរផ្នែររ ាបបគវណីណាមួយគទបើយ ។  
 ស្រមមភាពរែុងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ មិនក្តូវរចួ្នុតពីការគចាទក្បកាន់ពីបទក្ពហមទណឌ  ឬ
បណាឹ ងទមទរផ្នែររ ាបបគវណីគ ើយ រែុងររណីផ្ លបុរគលផ្ លានចូ្លរមួជាស្ថធារណៈក្បក្ពឹតត
បទគលមើស្ក្ពហមទណឌ ណាមួយ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមក្ពហមទណឌ  ឬក្រមគនេះ ឬបងកឲ្យមានអាំគពើអនីតោ    
នុរូលណាមួយ ផ្ លបណាត លឲ្យមានការខូច្ខាត ល់អែរ នទ ។  
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មាគ្តា២៤ ._ លរខណៈវនិិច្ឆ័យស្ក្មាប់ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 

ក្រប់មាច ស់្រគក្មាងទាំងអស់្ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រិច្ច ាំគណើ រការចូ្ល
រមួជាស្ថធារណៈ ស្ក្មាប់រាល់ស្រមមភាព ឬវធិានការ ផ្ លមានជាអាទិ៍ វធិានការរ ាាល រិច្ចក្ពម
គក្ពៀងបរសិ្ថា ន គោលនគយាយផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ រមមវធីិ រគក្មាង ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្
ចិ្តត ឬ ការបគងកើតច្ាប់ និងលិខិតបទោា ន ផ្ លទរ់ទងគៅនឹងបញ្ញា ណាមួយ ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រម
គនេះ ក្តូវគធវើគ ើងស្ស្បតាមលរខណៈវនិិច្ឆ័យ ូច្ខាងគក្កាម៖       

រ- ការជូន ាំណឹង ាំបូង៖  មាច ស់្រគក្មាងទាំងអស់្ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានា
ថ្ន ការនតល់ព័ត៌មានជាស្ថធារណៈតាមក្រប់មគធោាយ ល់ស្ថធារណជនរែុង ាំគណើ រននការ
ស្គក្មច្ចិ្តតពារ់ព័នធនានា ក្តូវគធវើគទបើងរែុងគពលគវលាស្មស្ស្ប និងស្មគហតុនល ។  

ខ- ព័ត៌មានផ្ លអាច្ទទួលាន៖  មាច ស់្រគក្មាងទាំងអស់្ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ ល
ពារ់ព័នធ ក្តូវនតល់ព័ត៌មានផ្ លចាាំាច់្ គៅកាន់អែរចូ្លរមួផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ ឲ្យាន
ទន់គពលគវលា គ ើមបឲី្យអែរចូ្លរមួទាំងគនាេះានចូ្លរមួ ក្បរបគោយអតាន័យរែុង ាំគណើ រការ
គធវើការស្គក្មច្ចិ្តតផ្ លពារ់ព័នធ ។ ការនតល់ព័ត៌មាន ក្តូវគធវើការពិចារណាគលើផ្នែរភាស្ថ     
ស្មរមយ ផ្ លអាច្ឲ្យអែរចូ្លរមួអាច្យល់ និងគធវើការទាំនារ់ទាំនងោែ ានគោយគធវើការ
ពិចារណាយ៉ាងយរចិ្តតទុរោរ់គលើភាពងាយរងនលប៉ាេះពាល់ផ្នែរវបបធម៌ននការគក្បើក្ាស់្
ភាស្ថរែុងការទាំនារ់ទាំនងរបស់្អែរចូ្លរមួ ។  

រ- ការផ្ច្ររ ាំផ្លរច្ាំគណេះ ឹង៖ មាច ស់្រគក្មាងទាំងអស់្ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់
ព័នធក្តូវបគងកើតរគក្មាង ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្ចិ្តត មានជាអាទិ៍ ការបគងកើតច្ាប់ 
គោលនគយាយ និងលិខិតបទោា នរតិយុតត គោយឈរគលើមូលោា នននច្ាំគណេះ ឹង
បគច្ចរគទស្ វទិោស្ថស្តស្ត ច្ាំគណេះ ឹងស្ហរមន៍ និងក្បនពណីជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។   ច្ាំគណេះ
 ឹង រងវល់ តនមល និងទស្សនៈ ទាំងឡាយ ក្តវូមានការផ្ច្ររ ាំផ្លរ គោយគបើរច្ាំហ គោយគោរព 
និងទន់គពលគវលា ។  ការផ្ច្ររ ាំផ្លរច្ាំគណេះ ឹងទាំងគនេះ រ៏ក្តូវរាប់ប ច្ូ លទាំងព័ត៌មានស្តីពី
នលវាិរនានាគពលខាងមុខ ននរគក្មាង ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្ចិ្តតនងផ្ រ ។  

ឃ- ភាពផ្ក្បក្បួលច្ាំគពាេះតនមលស្ហរមន៍៖ មាច ស់្រគក្មាងទាំងអស់្ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន 
ផ្ លពារ់ព័នធក្តូវអនុវតត ាំគណើ រការននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ គោយគោរពគៅតាមតក្មូវការ 
និងតនមលននស្ហរមន៍គនសងៗផ្ លានចូ្លរមួ  ។  

ង- ការរាំណត់គពលគវលាស្មរមយ៖ មាច ស់្រគក្មាងទាំងអស់្ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ ល
ពារ់ព័នធ ក្តូវនតល់ឲ្យស្ថធារណជននូវគពលគវលាផ្ លស្មរមយ និងក្បរបគោយយុតតិធម៌ គ ើមបី
គធវើការវាយតនមល និងគ ើមបគីធវើការគ្លើយតបគៅគលើព័ត៌មានផ្ លាននតល់ឲ្យអាំពីរគក្មាងផ្ ល
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ានគស្ែើ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្ចិ្តត មានជាអាទិ៍ ការបគងកើតច្ាប់ គោលនគយាយ និង
លិខិតបទោា នរតិយុតត ។   

ច្- រក្មិតក្តឹមក្តូវននការចូ្លរមួ ៖ មាច ស់្រគក្មាងទាំងអស់្ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់
ព័នធ ក្តវូនតល់ជូននូវរក្មិតននការចូ្លរមួ  ផ្ លក្បហារ់ក្បផ្ហលោែ គៅតាមទាំហាំនននល
ក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។   

្-  ាំគណើ រការផ្ លអាច្ផ្រស្ក្មួលាន៖ ក្រប់ ាំគណើ រការននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 
ក្តូវមានភាពបត់ផ្បន និងអាច្ផ្រស្ក្មួលាន គ ើមបគី្លើយតបគៅនឹងការរ ាំពឹងទុរផ្ លស្ម
គហតុនលរបស់្អែរចូ្លរមួ ។ មាច ស់្រគក្មាងទាំងអស់្ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវ
រច្នា  អនុវតត និង ផ្រស្ក្មលួ ាំគណើ រការននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ តាមភាពចាាំាច់្គ ើមបី
បាំគពញតក្មូវការ និងកាលៈគទស្ៈរបស់្រគក្មាង ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្ចិ្តតណា
មួយ និងគ ើមបី្លុេះបញ្ញច ាំងអាំពីតក្មូវការ និងការបងាា ញនូវការគពញចិ្តតរបស់្អែរចូ្លរមួ ។  

ជ-លទធនលផ្ លមានតមាល ភាព៖ ក្រប់មតិគយបល់របស់្ស្ថធារណជន ក្តូវមានការ
ពិចារណា គៅរែុង ាំគណើ រការននការស្គក្មច្ ។  គៅរែុង ាំណារ់កាលចុ្ងគក្កាយនន ាំគណើ រការ
ននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ មាច ស់្រគក្មាងទាំងអស់្ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធក្តូវនតល់
ព័ត៌មាន និងគហតុនល ច្ាំគពាេះការពិចារណា ឬមិនពិចារណាគលើធាតុចូ្លរបស់្ស្ថធារណជន 
ផ្ លប៉ាេះពាល់ ឬមិនប៉ាេះពាល់ ល់ការស្គក្មច្ចិ្តតចុ្ងគក្កាយ ។  

 
មាគ្តា២៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវ 
 មុននឹងគធវើការស្គក្មច្ចិ្តត ឬឯរភាពណាមួយ ផ្ លស្ាិតគក្កាមបទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធក្តូវយល់ស្ស្បថ្នការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈផ្ លគពញគលញ ានគរើតមានគ ើង 
 ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- ព័ត៌មានផ្ លពារ់ព័នធទាំងអស់្ក្តូវានគលើរបងាា ញតាមមគធោាយស្មស្ស្ប 
គោយស្ស្បគៅនឹងតក្មូវការរបស់្អែរពារ់ព័នធ ។  

ខ- អែរពារ់ព័នធមានគពលគវលា និងឱ្កាស្ក្រប់ក្ោន់រែុងការពិចារណាគៅគលើព័ត៌មាន
ពារ់ព័នធគនេះ ។  

រ- អែរពារ់ព័នធអាច្ោរ់ជូនមតិគយបល់ ធាតុចូ្ល និងស្ាំណូមពរនានា គៅកាន់
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នរាជរោា ភិាលផ្ លពារ់ព័នធ មុននឹង ការស្គក្មច្ចិ្តត ឬការឯរភាព ក្តវូាន
គ ើង ។  

ឃ- ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នរាជរោា ភិាលផ្ លពារ់ព័នធានគោេះស្ស្ថយគៅគលើមតិគយបល់ 
ធាតុចូ្ល និងស្ាំណូមពរនានាគនេះផ្ លគធវើគ ើងគោយអែរពារ់ព័នធ ។  
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ង- ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈក្តូវមានលរខណៈស្មស្ស្ប និងគ ើមបីគធវើការស្គក្មច្ចិ្តត 
ឬការនតល់ការឯរភាពណាមួយ  ។  

 
មាគ្តា២៦ ._ នីតិវធីិ 
 នីតិវធីិលមអិតបផ្នាមននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈនិងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានផ្ លមានផ្ច្ងរែុង
ក្រមគនេះ ក្តូវរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ ច្ាំផ្ណរនីតិវធីិការននការចូ្ល
រមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានគៅតាមវស័ិ្យនីមួយៗផ្ លរាំណត់គោយច្ាប់គោយ
ផ្ទបរ ក្តូវរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសងគទៀត គោយស្ស្បតាមស្ថម រតីននប ញ្តតិននចូ្លរមួ
ជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  
  

ជំពូកទី២  
ការច្ូលរលួជាស្ថធារណ្ៈរបសស់ហគលន្៍ជន្ជាតិទដើលភាគតចិ្ពាកព់័ន្ធន្ឹងធន្ធាន្        

ធលមជាតិ ន្ងិបរសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា២៧ ._ ការចូ្លរមួក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាពរបស់្ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ 

នីតិវធីិននការពិគក្ោេះគយបល់ និងការចូ្លរមួរបស់្ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្រែុងការគធវើ
ការស្គក្មច្ផ្ លប៉ាេះពាល់ច្ាំគពាេះ ីធលី ស្ហរមន៍ និងធនធានធមមជាតិរបស់្ពួរគរ នឹងក្តូវរាំណត់គោយ
បទបប ញ្តតិគោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង  ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគៅតាមវស័ិ្យនីមួយៗ ។  
 
មាគ្តា២៨ ._ ការចូ្លរមួក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព 
     មាច ស់្រគក្មាង និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវនតល់ឱ្កាស្ឲ្យជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ ល
ទទួលរងនលប៉ាេះពាល់ពីការស្គក្មច្ចិ្តតពារ់ព័នធនឹងបញ្ញា ធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន នូវការចូ្លរមួ
គពញគលញ និងក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព ស្ស្បតាមគោលការណ៍ននការយល់ក្ពមជាមុន គោយគស្រ ី
បនាទ ប់ពីទទួលានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ របស់្ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។   
 
មាគ្តា២៩ ._ ការយល់ក្ពមពីស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ 

ផ្ននការស្រមមភាព ឬរមមវធីិ ឬស្ាំគណើ រគក្មាងផ្ លអាច្ប៉ាេះពាល់ ល់ ីធលី និងធនធានធមមជាតិ
របស់្ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ក្តូវានឯរភាពបនាទ ប់ពីមានការយល់ក្ពមជាមុន គោយគស្រ ី
និងបនាទ ប់ពីទទួលានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយពីជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។  

 



11 

 

 
ជំពូកទី៣  

វិធាន្ការកាតប់ន្ថយនលប ៉ះពាល ់
 

មាគ្តា៣០ ._ លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់វធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ 
     ក្បសិ្នគបើវធិានការកាត់បនាយ មានស្ថរៈស្ាំខាន់ស្ក្មាប់ការស្គក្មច្ចិ្តតណាមួយ ផ្ លនឹងជេះ
ឥទធិពលជាស្ាំខាន់គៅគលើស្ហរមន៍មូលោា ន គនាេះមាច ស់្រគក្មាង និងក្រសួ្ងស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធក្តូវ៖ 

រ- ពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយស្ហរមន៍មូលោា នផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ គ ើមបីរាំណត់ឲ្យ
ច្ាស់្ពីនលប៉ាេះពាល់ និងយល់ក្ពមគៅគលើវធិានការណ៍កាត់បនាយ និងការចាត់ផ្ច្ងផ្បងផ្ច្រ
នលក្បគយជន៍ ។  

ខ- ធានាថ្ន វធិានការកាត់បនាយមានលរខណៈស្មរមយ មាននិរនតរភាព និងក្តវូានគធវើ
គទបើងគោយោម នការគរ ើស្គអើងក្រប់ទក្មង់ និងរូបភាព និងក្តវូយរចិ្តតទុរោរ់ជាពិគស្ស្ច្ាំគពាេះ
ក្ររមផ្ លងាយរងគក្ោេះ និងហានិភ័យខពស់្ពីនលប៉ាេះពាល់ពីការគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតគនាេះ ។  

 
មាគ្តា៣១ ._ ការតាាំងទីលាំគៅែមីគោយមិនស្ម័ក្រចិ្តត 
     រែុងររណីការតាាំងទីលាំគៅែមីគោយមិនស្មក្រ័ចិ្តតរបស់្ស្ហរមន៍ណាមួយ តក្មវូឲ្យគធវើគទបើងជា
ចាាំាច់្ច្ាំគពាេះរគក្មាងផ្ លានគស្ែើ មាច ស់្រគក្មាង និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធក្តូវធានាថ្ន    
ស្ហរមន៍ផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ច្ាំគពាេះការតាាំងទីលាំគៅែមី ក្តូវាននតល់ឱ្កាស្គ ើមបីចូ្លរមួឲ្យាន
គពញគលញរែុងការពិចារណាគៅគលើជគក្មើស្ជាំនួស្នានា គ ើមបីគច្ៀស្វាង ឬកាត់បនាយជាអបបបរមានូវ
ការតាាំងទីលាំគៅជាែមី ។ ឱ្កាស្រែុងការចូ្លរមួផ្បបគនេះ ក្តូវផ្តរចួ្នុតពីការរាំរាមរាំផ្ហង ការគរង
ច្ាំគណញ និងការបងខិតបងខាំ ។  
 
មាគ្តា៣២ ._ កាគរៀបច្ាំផ្ននការការតាាំងទីលាំគៅែមី 
     រែុងររណីផ្ លការតាាំងទីលាំគៅែមី មិនអាច្គជៀស្វាងាន មាច ស់្រគក្មាង និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្នស្ហរមន៍ផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ ក្តូវាននតល់នូវឱ្កាស្៖ 

- គ ើមបីចូ្លរមួឲ្យានគពញគលញរែុងការគរៀបច្ាំផ្ននការការតាាំងទីលាំគៅែមីគ ើមបីកាត់
បនាយជាអបបបរមានូវនលប៉ាេះពាល់ជាអវជិចមានននការតាាំងទីលាំគៅែមី ។  

- គ ើមបីធានានូវជីវភាពរស់្គៅនាគពលអនារត និងការទទួលានគស្វាស្ងគមគស្មើនឹង 
ឬក្បគស្ើរជាងលរខខណឌ ផ្ លពួរគរានរស់្គៅមុនគពលគធវើការតាាំងទីលាំគៅែមី ។  
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- ធានាឲ្យមាច ស់្រគក្មាង ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនតល់ស្ាំណងស្ក្មាប់ក្ទពយផ្ ល
ាត់បង់ និងនលប៉ាេះពាល់គៅគលើជីវភាពរស់្គៅ ក្បរបគោយយុតតិធម៌ ស្មធម៌ និងអាច្ទទួល
យរានរែុងរក្មិតអបបបរមា គស្មើនឹងតនមលទីនារបូររមួទាំងតនមលក្បតិបតតិការ ។  

 
មាតិកាទី៣  

សទិធទិទលួបាន្ព័តម៌ាន្បរសិ្ថថ ន្ 
ជំពូកទី១ 

 បទបបញ្ញតតទិូទៅ 
 
មាគ្តា៣៣ ._ ភាររិច្ចរែុងការគបើរបងាា ញ និងផ្ច្រចាយព័ត៌មាន 

ក្រប់មាច ស់្រគក្មាង ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគបើរបងាា ញ និងោរ់ជូនរាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធ
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ គ ើមបទីទួលការពិនិតយ គៅមុនគពលគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ណា
មួយផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងបរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិ វធិានការផ្នែររ ាាល និងផ្នែរច្ាប់ ការក្ពម
គក្ពៀងផ្នែរបរសិ្ថា ន គោលនគយាយផ្ លានគស្ែើ រមមវធីិ ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬគស្ច្រតីស្គក្មច្
គនសងគទៀតស្ស្បតាមក្រមគនេះ ។  

ព័ត៌មានផ្បបទាំងគនេះក្តូវោរ់ជូន និងគបើរបងាា ញ គ ើមបីធានាានថ្ន ក្រប់អែរពារ់ព័នធ  ូច្ជា 
ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ មានឱ្កាស្ចូ្លរមួក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព គៅរែុង ាំគណើ រ
ការននការស្គក្មច្ចិ្តត ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។ ទក្មង់ផ្បបបទ និងរគបៀបននការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន 
ក្តូវរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ផ្ លពារ់ព័នធ នទ
គទៀត ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីនីតិវធីិននការ
ផ្ច្រចាយព័ត៌មាន ផ្ លក្តូវោរ់ជូនជាស្ថធារណៈ ។   
 
មាគ្តា៣៤ ._សិ្ទធិននការគស្ែើសុ្ាំព័ត៌មាន 

បុរគលក្រប់របូមានសិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំរាល់ព័ត៌មានផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងបញ្ញា ទាំងឡាយ ូច្មានផ្ច្ង
រែុងក្រមគនេះ ស្ស្បតាមមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ ពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងមាច ស់្រគក្មាងផ្ លពារ់ព័នធ ។  
មាច ស់្រគក្មាង និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន  ក្តូវទទួលខុស្ក្តវូនតល់ព័ត៌មានផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ល់អែរគស្ែើសុ្ាំ 
ស្ស្បតាមលរខខណឌ ននការររាជាការស្មាង ត់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងជាំពូរទី៤ ននមាតិកាគនេះ ។  
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មាគ្តា៣៥ ._ ព័ត៌មានពារ់ព័នធ 
ព័ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបញ្ញា ទាំងឡាយ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះមាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- ស្ថា នភាពននធាតុនសាំរបស់្បរសិ្ថា ន រមួមាន ខយល់ បរយិកាស្ ទឹរ  ី ននទ ី តាំបន់
គទស្ភាព និងតាំបន់ធមមជាតិ រមួមាន អាកាស្ធាតុ ការពោររណ៍អាំពីអាកាស្ធាតុ តាំបន់ ីគស្ើម 
តាំបន់ស្មុក្ទ និងតាំបន់គ្ែរ ជីវៈច្ក្មរេះ និងធាតុនសាំននជីវៈច្ក្មរេះ  រមួមាន ស្ថរពាងគកាយផ្រនច្ែ
ផ្ហសន និងអនតររមមននធាតុនសាំទាំងគនេះ ។  

ខ- រតាត នានា មានជាអាទិ៍ ស្ថរធាតុ ថ្នមពល ស្ាំគ ង វទិយុស្រមម ស្ាំណល់  ូច្ជា
ស្ាំណល់វទិយុស្រមមជាគ ើម ការបាំភាយឧស្ម័ន ការគហៀរគច្ញ និងការបគ ច្ញចូ្លគៅរែុង        
បរសិ្ថា ននានា ផ្ លប៉ាេះពាល់ ឬអាច្នឹងប៉ាេះពាល់ ល់ធាតុនសាំទាំងឡាយននបរសិ្ថា ន ។  

រ- វធិានការ មានជាអាទិ៍ គោលនគយាយ ច្ាប់ ផ្ននការ រមមវធីិ ការក្ពមគក្ពៀងផ្នែរ
បរសិ្ថា ន និងស្រមមភាព ផ្ លប៉ាេះពាល់ ឬអាច្នឹងប៉ាេះពាល់ ល់ធាតុនសាំ និងរតាត នានា  ូច្ាន
គរៀបរាប់ខាងគលើ រ៏ ូច្ជា វធិានការ និងស្រមមភាពនានា ផ្ លក្តូវានតារ់ផ្តងគ ើមបីការពារ
ធាតុនសាំទាំងគនាេះ ។  

ឃ- ស្និទនភាពននវធិានការ មានជាអាទិ៍ ការវភិារអាំពីវ តជីវតិ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ការវាយតនមលអាំពីភាពងាយរងគក្ោេះ ការវភិារអាំពីនលច្ាំគណញ រ៏ ូច្ជា ការ
វភិារ និងការស្នមត នទៗគទៀត ។  

ង- ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត និង
ព័ត៌មាននានា ផ្ លតក្មូវគោយច្ាប់ មានជាអាទិ៍ រាយការណ៍ផ្ លមាច ស់្រគក្មាងានបគងកើត 
ពារ់ព័នធគៅនឹងកាតពវរិច្ចននការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នរបស់្ខលួន ព័ត៌មានអាំពីការ
អនុគលាមតាមការវាយតនមលផ្បបគនេះ ផ្ លរមួមាន ការអគងកតតាមោន ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ 
ការអនុវតត និងការបិទស្រមមភាពនានា រាល់ការឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញ ត រ៏ ូច្ជា 
លរខខណឌ  ូច្ានភាា ប់គៅនឹងការឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញ តទាំងគនាេះ និងលទធនលរបស់្    
រណៈរមមការ ឬ ក្ររមការងារគសុ្ើបអគងកតពីគស្ច្រតីស្គក្មច្ពារ់ព័នធគៅនឹងធនធានធមមជាតិ ឬ
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

ច្- ទាំនារ់ទាំនងផ្នែរមុខរបរ និងស្ថា ប័ន របស់្មាច ស់្រគក្មាង មានជាអាទិ៍ ស្ហក្ោហ
ពាណិជចរិច្ច ឬស្ថា បន័នតល់រមចីជាតិ ឬអនតរជាតិ  នទគទៀត ផ្ លឧបតាមភ ល់រគក្មាង ឬ
ស្រមមភាពផ្ លពារ់ព័នធ ជាលរខណៈរមចីឥណទន ឬជាំនួយផ្នែរបគច្ចរគទស្ ។  

្- លរខខណឌ ននការមិនអនុគលាមតាម ឬការបាំពានច្ាប់ គោលនគយាយ លិខិត
បទោា ន និងការក្ពមគក្ពៀង អាំពីបរសិ្ថា ន ។  

ជ- ក្រប់រាយការណ៍អគងកតតាមោន និងស្វនរមមបរសិ្ថា ន ។  



14 

 

ឈ- ព័ត៌មានទាំងឡាយស្តីពីហានិភ័យននអាកាស្ធាតុ និងបរសិ្ថា ន ផ្ លប៉ាេះពាល់ ល់
ស្ថា នភាពននសុ្ខភាព និងសុ្វតតិភាពរបស់្មនុស្ស តាំបន់វបបធម៌ និងរច្នាស្ម័នធននស្ាំណង់
នានា ។  

ញ- ការវភិារអាំពីតនមល និងរុណស្មបតតិនានា រ៏ ូច្ជា ស្មមតិរមមផ្នែរគស្ ារិច្ច ផ្ ល
គក្បើរែុងក្របខ័ណឌ ននការស្គក្មច្ចិ្តត និងស្រមមភាពផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងរតាត  ធាតុនសាំ និងវធិាន
ការ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងច្ាំណុច្ រ.  ខ. និង រ. ខាងគលើ ។  

 - រាយការណ៍ស្តីពីការអនុវតតវធិានការ ូច្ានគរៀបរាប់រែុងច្ាំណុច្ រ. ខាងគលើ  និង
គៅរែុងការអនុវតតរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីបរសិ្ថា នពហុភារី ។  

ឋ- ព័ត៌មានស្តីពីការទទួលានច្ាំណាត់ការគលើនីតិវធីិផ្នែររ ាាល និងផ្នែរតុលាការ 
ពារ់ព័នធគៅនឹងបញ្ញា បរសិ្ថា ន ។ 

ឌ្- រាល់ព័ត៌មានផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន រាំណត់ថ្នជាព័ត៌មាន
ផ្ លពារ់ព័នធ ។  

 
មាគ្តា៣៦ ._ ការរាំណត់ថ្នជាព័ត៌មានស្ថធារណៈ 

រាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធ ូច្ានរាំណត់រែុងមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ ផ្ លក្តវូនតល់ជូនគៅមាច ស់្
រគក្មាង ឬអងគភាពរាជរោា ភិាលផ្ លពារ់ព័នធស្ស្បតាមក្រមគនេះ ក្តូវរាំណត់ថ្នជាព័ត៌មាន            
ស្ថធារណៈ គលើរផ្លងផ្តព័ត៌មានគនាេះជាព័ត៌មានស្មាង ត់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងជាំពូរទី៣ ននមាតិកាគនេះ ។ 

    
ជំពូកទី២  

ការនតលព់័ត៌មាន្ទដាយរាជរដាឋ ភបិាល ន្ិងមាច សគ់ទគ្មាង 
ផ្នែកទី១ 

 បទបបញ្ញតតទិូទៅ 
 
មាគ្តា៣៧ ._រិច្ចក្ពមគក្ពៀងពហុភារីផ្នែរបរសិ្ថា ន 

ក្រប់អងគភាពរាជរោា ភិាលផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវធានាឲ្យាននូវការទទួលានព័ត៌មាន           
ស្ថធារណៈផ្ លពារ់ព័នធ  ូច្ានរាំណត់គៅរែុងមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ ស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មវូនន
រិច្ចក្ពមគក្ពៀងពហុភារី ច្ាប់ជាតិ និងកាតពវរិច្ចពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ។  
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មាគ្តា៣៨ ._ក្បព័នធទទួលានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 
ក្រប់អងគភាពរាជរោា ភិាលផ្ លពារ់ព័នធ គោយមានការឧបតាមភពីរាជរោា ភិាលក្តូវបគងកើត

ក្បព័នធទទួលានព័ត៌មានស្ថធារណៈ គ ើមបីនតល់ឲ្យស្ថធារណជននូវរាល់ព័ត៌មានស្ថធារណៈតាមការ
តក្មូវននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា៣៩ ._នីតិវធីិ ការរាំណត់គពលគវលា និងទក្មង់ផ្បបបទននការផ្ច្រចាយព័ត៌មាន 

ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធ អាច្បគងកើតនីតិវធីិ ការរាំណត់គពលគវលានិងទក្មង់ផ្បបបទ ផ្ ល
មានលរខណៈជាលិខិតបទោា នរតិយុតត រែុងការផ្ច្រចាយព័ត៌មានផ្ លពារ់ព័នធ គៅគលើក្បព័នធទទួល
ានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈផ្ លពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៤០ ._  ាំគណើ រការននការទទួល និងការប ច្ូ លព័ត៌មាន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
គ ើមបីបគងកើត ាំគណើ រការមួយរែុងការទទួល និងោរ់ប ច្ូ លព័ត៌មានទាំងឡាយផ្ លទទួលានពី
ស្ថធារណជន ពីក្បភពគនសងៗគទៀត និងជាព័ត៌មានផ្ លក្តវូនតល់មរឲ្យអែរគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតថ្នែ រ់
ជាតិ និងគក្កាមជាតិនងផ្ រ  ។  
 

ផ្នែកទី២ 
បញ្ជពីត័៌មាន្បរសិ្ថថ ន្រដឋ 

 
មាគ្តា៤១ ._ ការបគងកើតប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នរ ា 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង    
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូបគងកើតប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នរ ា ។  

ប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នរ ា ក្តូវោរ់ចូ្លនូវព័ត៌មាន ផ្ លាននតល់ជូនមរក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ស្ស្ប
តាមលរខខណឌ តក្មវូននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៤២ ._  ការទទួលានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 

រាល់ឯរស្ថរ និងព័ត៌មាន ផ្ លមានរែុងប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នរ ា ក្តូវផ្តជាព័ត៌មាន ផ្ ល      
ស្ថធារណជនអាច្ទទួលយរាន ។   
 
មាគ្តា៤៣ ._ ការទទួលខុស្ក្តូវ ការរាំណត់គពលគវលា និងនីតិវធីិ 
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ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង     
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត ផ្ លមានផ្ច្ងអាំពីការទទួលខុស្ក្តវូរែុងការក្បមូល
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងការអគងកតតាមោនផ្នែរបរសិ្ថា ន ស្ក្មាប់ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ផ្ លពារ់ព័នធ  ការ
រាំណត់គពលគវលា និងនីតិវធីិរែុងការក្បមូល និងផ្ច្រចាយព័ត៌មាន គៅតាមការតក្មូវឲ្យមានរែុងប ា្ ី
ព័ត៌មានបរសិ្ថា នរ ា ។  
 

ផ្នែកទី៣ 
បញ្ជសីវន្កលមបរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា៤៤ ._ ការបគងកើតប ា្ ីស្វនរមមបរសិ្ថា ន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង     
ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតប ា្ ីស្វនរមមបរសិ្ថា ន ។   

ប ា្ ីស្វនរមមបរសិ្ថា ន ក្តវូប ច្ូ លក្រប់ស្វនរមមផ្ លតក្មូវឲ្យមានរែុងការអនុវតតស្រមមភាព ឬ
ការអភិវឌ្ឍនានា  ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងរាល់លរខខណឌ ផ្ លទរ់ទង  ូច្មានភាា ប់គៅនឹងលិខិត
អនុញ្ញញ ត ។  
 
មាគ្តា៤៥ ._ ការទទួលានជាស្ថធារណៈ 

ក្រប់ឯរស្ថរ និងរាល់ព័ត៌មានផ្ លមានគៅរែុងប ា្ ីស្វនរមមបរសិ្ថា ន ក្តូវផ្តជាព័ត៌មានផ្ ល
ស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។  
 
មាគ្តា៤៦ ._ ការទទួលខុស្ក្តូវ ការរាំណត់គពលគវលា និងនីតិវធីិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង     
ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត ផ្ លផ្ច្ងអាំពីទក្មង់ផ្បបបទ ការរាំណត់គពល
គវលា និងនីតិវធីិននការផ្ច្រចាយព័ត៌មាន តាមការតក្មូវទរ់ទងគៅនឹងប ា្ ីស្វនរមមបរសិ្ថា ន ។  
 

ផ្នែកទី៤ 
លជឈលណ្ឌ លផ្នន្ទីបរសិ្ថថ ន្កលពុជា 

 
មាគ្តា៤៧ ._ ការបគងកើតមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា ន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ។  
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មាគ្តា៤៨ ._ កាតពវរិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា ន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវមានកាតពវរិច្ច រែុងការបគងកើត និងគរៀបច្ាំ 
មជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ៖  

រ- ខិតខាំច្ងក្រងទិនែន័យភូមិស្ថស្តស្តននការគក្បើក្ាស់្ ី ព័ត៌មាន និងរាយការណ៍អាំពី
ធនធានធមមជាតិ និងការរាំណត់ទីតាាំងជីវៈច្ក្មរេះគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លនលិត
គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រែុងគោលបាំណងោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងទិនែន័យគ តាគបស្ស្ក្មាប់
ព័ត៌មាន និងទិនែន័យបរសិ្ថា ន ។  មជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវោរ់ជូននូវទិនែន័យ និង
ព័ត៌មានផ្បបទាំងគនេះជាស្ថធារណៈគោយោម នការរតឹបនតឹងគ ើយ ។  

ខ- ខិតខាំគរៀបច្ាំក្រប់ព័ត៌មានផ្ លនតល់គៅឲ្យមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា 
ស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្របស់្ស្ថធារណជន គលើរផ្លងផ្តព័ត៌មានផ្ លអងគភាពរាជោា ភិាល
ផ្ លទទួលបនទុរគរៀបច្ាំមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា រាំណត់ថ្នចាាំាច់្ក្តូវររាទុរ
ស្ក្មាប់រិច្ចការពារក្បគភទស្តវរក្ម ឬងាយរងគក្ោេះ រិច្ចការពារធនធានវបបធម៌ ឬបញ្ញា ស្នតិ
សុ្ខជាតិ។ ររណីមានព័ត៌មានផ្ លក្តវូានររាជាការស្មាង ត់ផ្បបគនេះ អងគភាពរាជរោា         
ភិាលទទួលបនទុរគរៀបច្ាំមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវនតល់ការពនយល់ និងបរស្ស្ថយ
ជាលាយល័រខអរសរឲ្យានជារ់លារ់ ។  

រ- នតល់ឱ្កាស្គធវើការស្គក្មច្ចិ្តតរែុងការលារ់ទុរទិនែន័យមិនឲ្យស្ថធារណជន ឹងឮ 
ផ្ លការគនេះ ក្តូវមានការពិនិតយគោយការយិល័យននរ ាមញ្ជ្នតីទទួលបនទុរអងគភាព               
រាជោា ភិាលផ្ លទទួលបនទុរគរៀបច្ាំមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ។ គស្ច្រតីស្គក្មច្
របស់្រ ាមញ្ជ្នតី ក្តវូទទួលការពិនិតយគោយក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ។  

ឃ- គរៀបច្ាំស្តង់ោរនានាស្ក្មាប់ការក្បមូលព័ត៌មានែមីៗអាំពីភូមិស្ថស្តស្តននការគក្បើក្ាស់្
 ី និងការររាទុរនូវទិនែន័យផ្ លមានស្ស្ថប់ ។  

ង- គច្ញលរខខណឌ តក្មូវឲ្យរាល់ព័ត៌មានផ្ លក្តវូក្បមូលគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន នទ 
និងផ្ លក្តូវក្បរល់មរឲ្យមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវគធវើតាមទក្មង់ស្តង់ោរ
បគច្ចរគទស្ ផ្ លរាំណត់គោយមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ។  

ច្- គច្ញលរខខណឌ តក្មូវឲ្យរាល់ទិនែន័យភូមិស្ថស្តស្តននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ លនតល់គៅឲ្យ
មជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវភាា ប់គៅគោយបណតុាំ ព័ត៌មានពារ់ព័នធផ្ លមានស្ស្ថប់ ។  



18 

 

្- គច្ញលរខខណឌ តក្មូវឲ្យរាល់ព័ត៌មានអាំពីភូមិស្ថស្តស្តននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ លនតល់មរ
ឲ្យមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវមានរុណភាព ផ្ លធានាគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ ល
ទទួលបនទុរ ។  

ជ- ធានាថ្ន ព័ត៌មាន និងទិនែន័យផ្ លក្បមូលាន ពារ់ព័នធគៅនឹងក្បធានបទ ឬវស័ិ្យ
ណាមួយ មិនមានការច្មលងជាឯរស្ថរគ ើម រវាងអងគភាពរាជរោា ភិាលគនាេះគទ គហើយក្តវូមាន
ក្បភពផ្ លជាអងគភាពទទួលបនទុរជានលូវការ ស្ក្មាប់ទិនែន័យផ្ លនតល់មរគៅតាមក្បធានបទ 
ឬវស័ិ្យគនាេះ ។  

 
មាគ្តា៤៩ ._ កាតពវរិច្ចរែុងការស្គក្មច្ 

មជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវមានសិ្ទធិ ូច្តគៅ៖ 
រ- នលិតផ្ននទី និងនលិតនលទិនែន័យជារបូភាព គហើយគធវើការនតល់ជូននូវព័ត៌មាន

ទាំងគនាេះ គៅឲ្យក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គ ើមបីស្ក្មួល ល់ការបាំគពញតាមតួនាទី និង       
ស្មតារិច្ចពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព ។  

ខ- នលិតផ្ននទី និងនលិតនលទិនែន័យជារបូភាព ស្ក្មាប់ការអប់រ ាំ និងការនសពវនាយ
ជាស្ថធារណៈ រែុងការគលើររមពស់្ការយល់ ឹងអាំពីការអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងការក្រប់ក្រង
ធនធានធមមជាតិគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  

រ- បគងកើតនូវនីតិវធីិននការធានាាននូវរុណភាព និងការក្រប់ក្រងរុណភាព គៅគលើ
ផ្ននទី  និងនលិតនលទិនែន័យជារបូភាព ផ្ លនលិតគោយមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា ន      
រមពុជា ។  

ឃ- នតល់ការផ្ែទាំ ជួស្ជុល  គធវើបច្ចុបបនែភាព និងការគក្បើក្ាស់្ាននូវទិនែន័យគ តា
គបស្ននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី ផ្ លបគងាា េះគោយមជឈមណឌ លផ្ននទីបរសិ្ថា នរមពុជា ។  

ង- គរៀបច្ាំការគលើររមពស់្ នលិតរមមរមួោែ  ការគក្បើក្ាស់្ និងការវភិារគៅគលើទិនែន័យ
ភូមិស្ថស្តស្តននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី ពីច្ាំគណាមក្រសួ្ងជាគក្ច្ើន ។  

 
ជំពូកទី៣ 

ព័ត៌មាន្សមាា ត ់
 
មាគ្តា៥០ ._ សិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការរាំណត់ជាព័ត៌មានស្មាង ត់ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងឡាយណា ផ្ លក្តូវនតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធ ូច្ក្តូវានរាំណត់រែុង
មាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លទទួលបនទុរយល់ថ្នព័ត៌មានមួយច្ាំនួន ឬព័ត៌មាន



19 

 

ទាំងអស់្ រួរក្តូវានរាំណត់ថ្នជាព័ត៌មានស្មាង ត់ គនាេះមានសិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំការរាំណត់ជាព័ត៌មានស្មាង ត់ 
និងការលារ់ទុរមិនឲ្យមានការគបើរបងាា ញ ល់ស្ថធារណជន ។    
 
មាគ្តា៥១ ._ ការគស្ែើសុ្ាំគហតុនល 

រាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធ ផ្ លក្តូវានរាំណត់រែុងមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ គហើយក្តូវានគស្ែើសុ្ាំឲ្យ
មានការរាំណត់ជាព័ត៌មានស្មាង ត់ ក្តូវគធវើការនតល់ឲ្យ គោយផ្ រពីព័ត៌មានគនសងគទៀត គោយភាា ប់មរ
ជាមួយនូវការគស្ែើសុ្ាំ និងគហតុនលនានាស្ក្មាប់ការរាំណត់ជាព័ត៌មានស្មាង ត់ ។   
 
មាគ្តា៥២ ._ ច្ាំណុច្ពិចារណា 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លានគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការរាំណត់ព័ត៌មានជាព័ត៌មានស្មាង ត់ ក្តូវ
ច្ងអុលបងាា ញពីច្ាំណុច្ពិចារណារែុងការរាំណត់ជាព័ត៌មានស្មាង ត់ និងក្តូវបងាា ញថ្ន ការខូច្ខាតនា
គពលខាងមុខ ផ្ លបងកគោយការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន នឹងមានទាំហាំធាំជាងក្បគយជន៍ស្ថធារណៈផ្ ល
ានគោយការគបើរបងាា ញនូវព័ត៌មានទាំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៥៣ ._ ការរាំណត់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លទទួលបនទុរ ក្តូវពិចារណាអាំពីស្ាំគណើ ឲ្យមានការរាំណត់ជាព័ត៌មានស្មាង ត់ 
រចួ្គធវើការរាំណត់ថ្ន យល់ក្ពម ឬមិនយល់ក្ពមគៅគលើស្ាំគណើ  រែុងរយៈគពល២(ពីរ)ស្ាត ហ៍ ។  
 
មាគ្តា៥៤ ._ ព័ត៌មានស្មាង ត់ 
 ររណីផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លទទួលបនទុរ យល់ក្ពមតាមការគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការរាំណត់ជា
ព័ត៌មានស្មាង ត់ គនាេះព័ត៌មានទាំងគនាេះក្តវូមានស្ថល រស្មាគ ល់ជាព័ត៌មានស្មាង ត់ គហើយមិនក្តូវមានការ
បគ ច្ញ និងមិនក្តវូមានការផ្ច្រចាយជាស្ថធារណៈគនាេះគទ ។  
 
មាគ្តា៥៥ ._ គស្ច្រតីស្គក្មច្ជាលាយល័រខអរសរ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លទទួលបនទុរ ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ជាលាយល័រខអរសរ គ្លើយតបគៅនឹង
ស្ាំគណើ ឲ្យមានការពិនិតយគ ើងវញិនូវព័ត៌មានផ្ លស្គក្មច្ថ្នជាព័ត៌មានស្មាង ត់ មិនឲ្យគលើស្ពី ២ (ពីរ) 
ស្ាត ហ៍ បនាទ ប់ពីានទទួលស្ាំគណើ  ។  គស្ច្រតីស្គក្មច្ជាលាយល័រខអរសរ ក្តវូមានគហតុនលក្តឹមក្តូវ 
និងក្តូវោរ់ជូនជាស្ថធារណៈបនាទ ប់ពីានគច្ញរចួ្គហើយ ។  
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ជំពូកទ៤ី  
ការទសែើសុពំ័ត៌មាន្ 

 
មាគ្តា៥៦ ._ សិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំព័ត៌មានស្ថធារណៈ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលក្រប់របូ ក្តវូមានសិ្ទធិគធវើការគស្ែើសុ្ាំគៅកាន់មាច ស់្រគក្មាង ឬក្រសួ្ង  
ស្ថា ប័នផ្ លទទួលបនទុរ ឲ្យនតល់ជូនព័ត៌មាន  ូច្ានរាំណត់រែុងមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ  គលើរផ្លងផ្ត
ព័ត៌មានគនាេះជាព័ត៌មានស្មាង ត់ ។  
 
មាគ្តា៥៧ ._ លរខខណឌ របស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន រែុងការប ិគស្ធស្ាំគណើ  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួលបនទុរ មានសិ្ទធិប ិគស្ធការគស្ែើសុ្ាំព័ត៌មាន រែុងររណី៖ 
១- មិនមានព័ត៌មានផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ស្ាំគណើ មិនមានគហតុនលក្តឹមក្តវូ ឬស្ាំគណើ ផ្ ល

មានទក្មង់ទូលាំទូលាយគពរ ។  
២- ព័ត៌មានផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ក្តូវាននតល់ឲ្យកាលពីមុនរចួ្គហើយ ឬមិនទន់ក្តវូាន

រាំណត់ថ្ន ជាព័ត៌មានស្មាង ត់គៅគ ើយ ។ ររណីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួលបនទុរ 
ប ិគស្ធគលើស្ាំគណើ រែុងការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន ផ្ លក្តូវានរាំណត់រែុងមាក្តាគនេះ គនាេះក្តូវ 
នតល់គហតុនលជាលាយល័រខអរសរគៅកាន់អែរគស្ែើសុ្ាំ ។  

 
មាគ្តា៥៨ ._ លរខខណឌ របស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលរែុងការប ិគស្ធស្ាំគណើ   

រែុងររណីរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល គធវើការគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន មរកាន់មាច ស់្
រគក្មាងស្ស្បតាមជាំពូរគនេះ គនាេះមាច ស់្រគក្មាង មានសិ្ទធិប ិគស្ធរែុងការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន រែុង
ររណីផ្ លខលួនមិនមានព័ត៌មានផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ស្ាំគណើ មិនមានគហតុនលក្តឹមក្តូវ ឬស្ាំគណើ ផ្ ល
មានទក្មង់ទូលាំទូលាយគពរ ។  

មាច ស់្រគក្មាងមិនក្តូវគធវើការប ិស្ធការគស្ែើសុ្ាំព័ត៌មានគនាេះគទ  ររណីផ្ លព័ត៌មានផ្ លាន
គស្ែើសុ្ាំ ក្តវូាននតល់ជូនពីមុនរចួ្គហើយ ឬក្តូវានរាំណត់ថ្ន មិនផ្មនជាព័ត៌ស្មាង ត់ ។  

រែុងររណីមាច ស់្រគក្មាងប ិគស្ធគលើស្ាំគណើ រែុងការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន ផ្ លក្តូវានរាំណត់
រែុងមាក្តាគនេះ គនាេះក្តូវនតល់គហតុនលជាលាយល័រខអរសរគៅកាន់អែរគស្ែើសុ្ាំ ។  
 
មាគ្តា៥៩ ._ នីតិវធីិ ការរាំណត់គពលគវលា និងទក្មង់ផ្បបបទ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួលបនទុរ ក្តូវបគងកើតការរយិល័យ និងលិខិតបទោា នរតិយុតត
អាំពី នីតិវធីិ ការរាំណត់គពលគវលា និងទក្មង់ផ្បបបទរែុងការគស្ែើសុ្ាំព័ត៌មាន ។   
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ជំពូកទី ៥ 

បណ្តឹ ង ន្ងិការអន្វុតតច្ាប ់
 
មាគ្តា៦០ ._ សិ្ទធិរែុងការោរ់ពារយបណតឹ ង 

បុរគលទាំងឡាយ ផ្ លមិនមានការគពញចិ្តតច្ាំគពាេះមាច ស់្រគក្មាង ឬអងគភាពរាជរោា ភិាល
ផ្ លទទួលបនទុរទរ់ទងគៅនឹងបទបប ញ្តតិស្តីពីព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ឬការរាំណត់ពីភាពជាស្មាង ត់នន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា នណាមួយ ក្តូវមានសិ្ទធិបតឹងគៅតុលាការ ឬក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ  ូច្ក្តូវានរាំណត់រែុងរនាីទី៩   ។   
 
មាគ្តា៦១ ._ នីតិវធីិរែុងការតាមោន និងការអនុវតតច្ាប់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមានតួនាទីតាមោនការអនុវតតសិ្ទធិរែុងការទទួលាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គោយអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មវូ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ។  

 
គន្ថីទី២ 

 រវាយតម្លៃ ន្ងិការអទងេតតាលដាន្បរសិ្ថថ ន្កា  
មាតិកាទី១  

ការវាយតម្លៃហាន្ភិយ័ 
ជំពូកទី១   

វិស្ថលភាព ន្ងិការអន្ុវតត ការវាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាល ់
 
មាគ្តា៦២ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 

ការវាយតនមលហានិភ័យ ក្តវូគធវើគ ើងគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬ ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ មុននឹងគច្ញគស្ច្រាីស្គក្មច្ និងការឯរភាពទាំងអស់្ រមួមាន ការគច្ញលិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬ ការឯរភាព គៅគក្កាមក្រមគនេះ ស្ក្មាប់ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ផ្ លអាច្មាននលប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា នរួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ ។ ការវាយតនមលហានិភ័យអាច្ក្តូវានគរៀបច្ាំ ជាផ្នែរមួយននការវាយ
តនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត ។  
 
មាគ្តា៦៣ ._ ការទទួលខុស្ក្តូវរបស់្ស្ថា ប័នហិរ ញ្វតាុ 
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រាល់ស្ថា ប័នហិរ ញ្វតាុ និងនីតិបុរគល ផ្ លនតល់ការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ ការធានារា៉ា ប់រងហិរ ញ្វតាុ 
ឬរមចី ច្ាំគពាេះស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ផ្ លអាច្មាននលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នរួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ ក្តវូគធវើការ
វាយតនមលហានិភ័យ គ ើមបនីាធានូវស្មតាភាពរែុងការគធវើឲ្យមានគស្ារភាពរយៈគពលផ្វងននធនធាន  
ហិរ ញ្វតាុ និងផ្បងផ្ច្រធនធានទាំងគនេះឲ្យានទន់គពលគវលា និងតាមទក្មង់ស្មស្ស្ប គ ើមបបីាំគពញ
នែលច្ាំណាយគពញគលញននរគក្មាងណាមួយ ឬ នែលច្ាំណាយផ្នែរក្បតិបតតិការ ។  

រាល់ស្ថា ប័នហិរ ញ្វតាុនិងនីតិបុរគល ផ្ លនតល់ការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ ការធានារា៉ា ប់រងហិរ ញ្វតាុ 
ឬរមចី ច្ាំគពាេះស្រមមភាព ឬ រគក្មាងផ្ លមិនានគធវើការវាយតនមលហានិភ័យផ្នែរនិរនតរភាព ក្តូវទទួល
ខុស្ក្តវូច្ាំគពាេះការខូច្ខាត ឬស្ាំណងច្ាំគពាេះនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នរួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ ផ្ លបងកគ ើង
គោយស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ។  
 

ជំពូកទី ២  
បទបបញ្ញតតិម្ន្ការវាយតម្លៃហាន្ភិ័យ 

 
មាគ្តា៦៤ ._ គោលគៅននការវាយតនមលហានិភ័យ 

ការវាយតនមលហានិភ័យ ក្តវូគក្បើក្ាស់្គ ើមបី៖ 
រ- រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងវាយតនមលហានិភ័យផ្ លអាច្គរើតគ ើងច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន 

សុ្វតាិភាពស្ថធារណៈ  និងសុ្ខភាពមនុស្ស ផ្ លបណាត លមរពី ការស្ក្មច្ចិ្តត ការឯរភាព 
ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង គៅគក្កាមក្រមគនេះ  ។  

ខ- រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និង វាយតនមលហានិភ័យជារ់ផ្ស្ាង ច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន សុ្វតាិភាព
ស្ថធារណៈ និងសុ្ខភាពមនុស្ស ផ្ លបណាា លមរពីការស្គក្មច្ចិ្តត ការឯរភាព ស្រមមភាព 
ឬ រគក្មាង គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។  

រ- រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងវាយតនមលហានិភ័យផ្ លអាច្គរើតគ ើង ឬ ហានិភ័យជារ់
ផ្ស្ាង ច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន សុ្វតាិភាពស្ថធារណៈ និងសុ្ខភាពមនុស្ស គៅគក្កាមរនាីទី៦ ស្តីពីការ
ក្រប់ក្រងស្ាំណល់ និងការបាំពុល មាតិកាទី៤ ស្តីពីការក្រប់ក្រងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ 
និងរនាីទី៦ ស្ាីពីការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ និងការបាំពុល មាតិកាទី៥ ស្តីពីការក្រប់ក្រងស្ាំណល់នន
ក្រមគនេះ  ។  

 
មាគ្តា៦៥ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគរៀបច្ាំលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ការវាយ
តនមលហានិភ័យ គ ើមបីគធវើការស្គក្មច្ចិ្តត ការឯរភាព ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ស្ក្មាប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
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ពារ់ព័នធ និងស្ថា ប័នទទួលបនទុរហិរ ញ្វតាុ  គៅគក្កាមក្រមគនេះ គោយគក្បើក្ាស់្ការអនុវតត ៏លអបាំនុត និង
គោលការណ៍វាយតនមលហានិភ័យផ្ លមានលរខណៈក្តឹមក្តូវខាងផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត ។  
 

ជំពូកទី៣  
គ្កបខណ័្ឌ ម្ន្ការវាយតម្លៃហាន្ិភយ័ 

 
មាគ្តា៦៦ ._ គោលបាំណង 

ការវាយតនមលហានិភ័យ ក្តវូអនុវតតគ ើមបី៖ 
រ- រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងនាល់អាទិភាព ល់ស្រមមភាពនានាផ្ លក្តូវអនុវតត ។  
ខ- ជួយគៅរែុងការផ្បងផ្ច្រធនធានគ ើមបីកាត់បនាយជាអបបរមានូវការខូច្ខាត          

បរសិ្ថា ន ។  
រ- រាំណត់អាំពីរក្មិតននការស្ថា រគ ើងវញិផ្ លចាាំាច់្ គ ើមបីជួស្ជុលនលប៉ាេះពាល់     

បរសិ្ថា នអវជិាមាន ។  
ឃ- រាំណត់អាំពីគពលគវលាផ្ លការស្ថា រគ ើងវញិអាច្ប ច្ ប់ស្ពវក្រប់ ។  
ង- ធានាថ្នមានមូលនិធិស្ក្មាប់ការស្ថា រគ ើងវញិនូវការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ផ្ លបងក

គ ើងគោយស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ។  
ច្- ជូន ាំណឹង ល់ស្ថធារណជន ។  
្- ទប់ស្ថក ត់ និងកាត់បនាយជាអបបបរមានូវនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នអវជិាមាន ។  

 
មាគ្តា៦៧ ._ ការវាយតនមលហានិភ័យនិរនតរភាព 

រាល់ស្ថា ប័នហិរ ញ្វតាុ និងនីតិបុរគល ផ្ លនតល់ការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ ការធានារា៉ា ប់រងហិរ ញ្វតាុ 
ឬរមចី ច្ាំគពាេះស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ក្តូវអនុវតតការវាយតនមលហានិភ័យនននិរនតរភាព គ ើមបីរាំណត់ថ្នគតើ
ស្រមមភាព ឬ រគក្មាងផ្ លានគស្ែើគ ើង ក្តូវានវាយតនមល និងពិចារណា គោយគពញគលញអាំពីគហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នផ្ លអាច្គរើតគ ើង គៅរែុងការរច្នា ការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្បតិបតតិការ និង ការបិទ
ស្រមមភាព ឬ រគក្មាងផ្ លានគស្ែើគ ើង  ។  
 
មាគ្តា៦៨ ._ ការវាយតនមលនែលច្ាំណាយ 

ការវាយតនមលហានិភ័យនននិរនារភាព ក្តវូធានាថ្ន ការសិ្រាបុគរលទធភាពស្ក្មាប់ស្រមមភាព ឬ 
រគក្មាង ផ្ លានគស្ែើគ ើង មានោរ់ប ច្ូ លនូវនែលច្ាំណាយននការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
មូលនិធិគពញគលញននវធិានការកាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រមួប ច្ូ ល នែលច្ាំណាយជានិរនតរនន
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ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។ ការទទួលខុស្ក្តូវទាំងអស់្ស្ក្មាប់ការគោេះស្ស្ថយ និងស្ាំណងស្ក្មាប់
ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ការបង់ក្ារ់ទាំងអស់្ផ្ លតក្មវូឲ្យមានស្ក្មាប់គស្វាក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ និងការ
ធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុផ្ លក្រប់ក្ោន់ស្ក្មាប់ការបិទ ការស្ថា រគ ើងវញិ ការជួស្ជុល ឬ ការប ច្ ប់
រគក្មាង តាមភាពចាាំាច់្ គ ើមបីបាំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវផ្នែរច្ាប់ផ្ លពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៦៩ ._ រាយការណ៍ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត ក្តូវធានាថ្ន         
រាយការណ៍ននលទធនលននការវាយតនមលហានិភ័យ ក្តូវានគរៀបច្ាំ ស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត
ននមាក្តា៦៥ននក្រមគនេះ ។ រាយការណ៍វាយតនមលហានិភ័យផ្បបគនេះ ក្តូវគរៀបច្ាំ និងស្គក្មច្ជាចុ្ង
គក្កាយគោយទីក្បឹរាមួយរបូ ផ្ លក្តូវានទទួលស្ថគ ល់ ឬ ឯរភាព រែុងការអនុវតតការងារផ្បបគនេះ 
គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៧០ ._ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលហានិភ័យគោយផ្រលងបនលាំ 
 ទីក្បឹរាគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលហានិភ័យ ក្តវូទទួលខុស្ក្តូវរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍
វាយតនមលហានិភ័យស្ស្បគោលការណ៍ផ្ លានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៤ មាក្តា៦៥ និងមាក្តា៦៦ ឲ្យាន
ក្តឹមក្តវូពិតក្ារ   ។  
 
មាគ្តា៧១ ._ការទទួលានព័ត៌មាន 

ទិនែន័យគ តាគបស្ ននស្រមមភាពការវាយតនមលហានិភ័យទាំងអស់្ និងរាយការណ៍វាយតនមល
ហានិភ័យចុ្ងគក្កាយ ក្តូវគធវើឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ       
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន គៅរែុងរនាីទី១ បទបប ញ្តតិទូគៅ 
មាតិកាទី៣ ស្ាីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។ ទិនែន័យផ្បបគនេះ ក្តូវររាគោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 

មាតិកាទី២  
ការវាយតម្លៃបរសិ្ថថ ន្ជាយទុធស្ថស្តសត 

ជំពូកទី១ 
ការវាយតម្លៃបរសិ្ថថ ន្ជាយទុធស្ថស្តសត 

 
មាគ្តា៧២ ._ ក្របខ័ណឌ ននការវាយតនមលបរសិ្ថា ន 
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ស្ាំគណើ សុ្ាំបគងកើត និងការគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតគលើ គោលនគយាយផ្ លានគស្ែើគ ើង ក្តូវ
ពិចារណាោរ់ប ច្ូ លការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្តមានជាអាទិ៍ គោលនគយាយ ផ្ននការយុទធ
ស្ថស្តស្ត និងរមមវធីិនានារបស់្រាជរោា ភិាល ក្ពមទាំងពិនិតយ មតិគយបល់ផ្ លទទួលានមរពី
ភាែ រ់ងារពារ់ព័នធ និងពីស្ថធារណជន  ។  
 
មាគ្តា៧៣ ._ ការទទួលខុស្ក្តូវ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូទទួលខុស្ក្តូវ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ- គធវើការស្គក្មច្ចិ្តតចុ្ងគក្កាយអាំពី ាំគណើ រការននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត 

និងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  
ខ- រាំណត់វស័ិ្យអភិវឌ្ឍស្ាំខាន់ៗ ផ្ លតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមលបរសិ្ថា ន                

ជាយុទធស្ថស្តស្ត ។   
រ- ក្តវូស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នបគងកើតលិខិតបទោា ន

រតិយុតត ស្ក្មាប់ការវាយតនមលបរសិ្ថា នយុទធស្ថស្តស្តគនេះ ។    
ឃ- រាំណត់រច្នាស្មព័នធននរាយការណ៍ស្ាីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត ។  

 
ជំពូកទី២ 

ន្ីតិវធិីម្ន្ការវាយតម្លៃបរសិ្ថថ ន្ជាយទុធស្ថស្តសត  
 
មាគ្តា៧៤ ._ ស្ាំគណើ ផ្ លអាច្អនុវតតាន 
  ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត ក្តូវគធវើគទបើងគលើស្ាំគណើ ណាផ្ លទាំនងជានឹងមាននលប៉ាេះ
ពាល់រួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ ល់បរសិ្ថា ន ឬទរ់ទងគៅនឹងវស័ិ្យណាមួយ ផ្ លានរាំណត់គោយក្ររម
ក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។  
 
មាគ្តា៧៥ ._ នីតិវធីិ 
  នីតិវធីិននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត  ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវ ាំណារ់កាល ូច្ខាងគក្កាម៖  

១- ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់រគក្មាង  ។  
២- ការរាំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាង  ។  
៣- ការគរៀបច្ាំគស្ច្រតីក្ពាងរាយការណ៍ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត  ។  
៤- ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈគលើគស្ច្រតីក្ពាងរាយការណ៍ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជា

យុទធស្ថស្តស្ត  ។  
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៥- ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្តចុ្ងគក្កាយ  ។  
៦- ស្គក្មច្គលើរាយការណ៍ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត   ។  
៧- ការអនុវតតរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នច្ាំគពាេះស្ាំគណើ   ។  

 
មាគ្តា៧៦ ._ ស្មតារិច្ច 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ផ្ លទទួលខុស្ក្តវូរែុងការអនុវតតនីតិវធីិននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត 
ក្តូវផ្តជាក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ផ្ លមានស្មតារិច្ចគលើវស័ិ្យ ផ្ លជារមមវតាុននការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធ
ស្ថស្តស្ត ។  
 
មាគ្តា៧៧ ._  ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈរែុងការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត 

បទបប ញ្តតិស្ាីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន គៅរែុងរនាីទី១ ក្តូវយរ
មរអនុវតតគៅក្រប់ ាំណារ់កាលគៅរែុង ាំគណើ រការគធវើការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត ។  
 
មាគ្តា៧៨ ._ការចូ្លរមួពីស្ាំណារ់ស្តស្តី និងជនងាយរងគក្ោេះ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លទទួលពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត ក្តូវយរចិ្តត
ទុរោរ់រែុងការនតល់ឱ្កាស្ ល់ស្តស្តី រុមារ ជនពិការ ជនងាយរងគក្ោេះ ក្ររមជនជាតិភារតិច្ និងជន
ជាតិគ ើមភារតិច្ចូ្លរមួរែុង ាំគណើ រការននវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត ។  
 
មាគ្តា៧៩ ._ ការអនុវតតនូវរាយការណ៍វាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវោរ់ប ា្ូ លនូវលទធនលននការររគឃើញ និងគស្ច្រតីស្គក្មច្ចិ្តត
គោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពគៅរែុងស្ាំគណើ ផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័ននីមួយៗានគស្ែើគទបើង 
មុនគពលផ្ លស្ាំគណើ ផ្ លានគស្ែើគទបើងគនេះានគធវើការស្គក្មច្ជាចុ្ងគក្កាយ ។  

ស្ាំគណើ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លជាមាច ស់្ស្ាំគណើ ផ្ លានគស្ែើគទបើង ក្តូវគធវើបទបងាា ញពីស្ាំគណើ ចុ្ង
គក្កាយរបស់្ខលួន គោយរែុងគនាេះ ក្តូវបងាា ញពីរគបៀបននការអនុវតតគស្ច្រតីស្គក្មច្ និងលទធនលនន
រាយការណ៍វាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត  ។  
 
មាគ្តា៨០ ._ ការអគងកតតាមោន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូបគងកើតរមមវធីិគ ើមបអីគងកតតាមោននលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ពីការ     
អនុវតតស្ាំគណើ ផ្ លានគស្ែើ ។  
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លទធនលននរាយការណ៍អគងកតតាមោនការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្តក្តូវោរ់
ឲ្យក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងស្ថធារណជន អាច្ផ្ស្វងររាន គោយអនុគលាមតាមបទបប ញ្តតិនន
ក្រមគនេះ  ។  

មាតិកាទី ៣  
ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៨១ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

មាតិកាគនេះ រាំណត់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នផ្ លគរើតគច្ញពីរាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍ
ផ្ លអាច្នឹងបងកនលប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន សុ្ខភាព ស្ងគម គស្ ារិច្ច និងវបបធម៌ ។  
 
មាគ្តា៨២ ._ គោលបាំណងននការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នមានគោលបាំណង ូច្ខាងគក្កាម៖  
១-រាំណត់ឲ្យមានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍទាំង          

ស្ថធារណៈ និងឯរជន មុននឹងោរ់ជូនអងគភាពមានស្មតារិច្ច ឬក្រសួ្ងស្ថមី និង/ឬរាជរោា        
ភិាលស្គក្មច្  ។  

២-គលើររមពស់្ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិរបស់្ស្ថធារណជនក្រប់របូរែុងការ
ទទួលានព័ត៌មានស្តីពីរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ផ្ លអាច្បងកនលប៉ាេះពាល់ ច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន សុ្ខភាព 
គស្ ារិច្ច ស្ងគមរិច្ច និងវបបធម៌របស់្ខលួន  ។  

៣-ធានាការអនុវតតស្រមមភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គធវើគ ើងក្បរបគោយ
ក្បសិ្ទធភាព តមាល ភាព និងស្មធម៌ស្ងគម  ។  

៤-គលើររមពស់្ក្បសិ្ទធភាពននការបគងកើត និងតាមោនការអនុវតតវធិានការបងាក រ 
បគ ច្ ៀស្ ឬកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់អវជិាមាន ក្ពមទាំងវធិានការជួស្ជុល ស្ថត រ ឬស្ាំណង    
ខូច្ខាតទាំងឡាយផ្ លបងកគ ើងគោយរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ។  

 
មាគ្តា៨៣ ._ ក្របខ័ណឌ ននការអនុវតតច្ាំគពាេះការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តវូអនុវតតច្ាំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍទាំងស្ថធារណៈ និង      
ឯរជន ផ្ លជារគក្មាងគស្ែើសុ្ាំ រគក្មាងមានស្ស្ថប់ និងរគក្មាងរាំពុង ាំគណើ រការគៅរែុងទឹរ ី         
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
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ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះ រាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍ ផ្ លមិនទន់ាន
សិ្រា  វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  គោយរាប់ប ច្ូ លទាំងរគក្មាងផ្ លទទួលាន ឬពុាំទន់ទទួល
ានលិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ គស្ច្រតីស្គក្មច្ពីក្រសួ្ង ឬស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ច អនុម័តរគក្មាង ។  

ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្តូវអនុវតតនងផ្ រ ច្ាំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណា
ផ្ លអាច្បងកឲ្យមាននលប៉ាេះពាល់្លងផ្ ន ល់បរសិ្ថា ន សុ្ខភាព គស្ ារិច្ច ស្ងគម និងវបបធម៌ លគឹរ
ណាមានការទទួលស្ថគ ល់ពីរិច្ចក្ពមគក្ពៀងគទវភារី ឬពហុភារី ស្នធិស្ញ្ញញ អនតរជាតិស្ាីពីការវាយតនមល
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្លងផ្ ន ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាហតាគលខី ។  

លរខណៈវនិិច្ឆ័យ និងច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទរគក្មាង ផ្ លក្តវូគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់         
បរសិ្ថា ន នឹងក្តូវរាំណត់លិខិតបទោា នរតិយុតតគោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ      
បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៤ ._ រគក្មាងគលើរផ្លង 

ក្រមគនេះមិនអនុវតតច្ាំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ឬស្រមមភាពរបស់្រ ា ផ្ លានអនុម័តគោយ       
រាជរោា ភិាល   ឬរ ាស្ភា   គហើយផ្ លចាត់ទុរជារគក្មាងចាាំាច់្ និងបនាទ ន់ទរ់ទងនឹងស្នតិសុ្ខ
ជាតិ បូរណភាពទឹរ ី អធិបគតយយជាតិ  ឬការក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយនានា ។  
 

ជំពូកទី២ 
ទោលការណ៍្ម្ន្ការវាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្  

 
មាគ្តា៨៥ ._ គោលការណ៍ក្រឹេះននគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

រាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍ ក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់គៅគលើបរសិ្ថា ន គស្ ារិច្ច ស្ងគម  សុ្ខ
ភាព និងវបបធម៌ គោយមានការឯរភាពពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នជាមុនសិ្ន មុននឹង
ប ា្ូ នគៅរាជរោា ភិាលស្គក្មច្  ។   

រាល់ការគច្ញអាជាា ប័ណណ ឬលិខិតអនុញ្ញញ តគលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍនានាគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន     
អនុម័តរគក្មាងក្តូវគធវើគ ើងអនុគលាមតាមលរខខណឌ ផ្ លរាំណត់គៅរែុងលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តវាយ
តនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ អាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬគស្ច្រតីស្គក្មច្នានាផ្ លនទុយនឹងស្ថម រតីនន
បទបប ញ្តតិគនេះក្តូវទុរជាគមាឃៈ ។  
 
មាគ្តា៨៦ ._ គោលការណ៍ទូគៅ 
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រិច្ច ាំគណើ រការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នឹងយរជាការាន លុេះក្តាផ្តរិច្ច ាំគណើ រការ
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនាេះ គធវើគ ើងស្ស្បតាមលរខខណឌ  និងគោលការណ៍ទូគៅនានាផ្ ល
ប ញ្តតិទុររែុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៨៧ ._ គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តែជាមុន 

គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តែជាមុន  ច្ាំគពាេះហានិភ័យផ្ លអាច្បងកគ ើងគោយផ្ទទ ល់ ឬគោយ
ក្បគយលពីការអនុវតតរគក្មាងអភិវឌ្ឍក្តូវអនុវតត ូច្ោែ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩ននក្រមគនេះ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
អងគភាពទទួលខុសគ្តូវ 

 
មាគ្តា៨៨ ._ ស្មតារិច្ចទទួលខុស្ក្តូវ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ជាគស្នាធិការផ្ទទ ល់របស់្រាជរោា ភិាល ផ្ លមាន     
ស្មតារិច្ចផ្ទត ច់្មុខស្ក្មាប់ក្រប់ក្រងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមានភាររិច្ច និងតួនាទី ូច្ខាងគក្កាម៖  
-បគងកើតរណៈរមមការជាំនាញក្តួតពិនិតយ តាមការចាាំាច់្ ។ 
-គច្ញលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់          

បរសិ្ថា ន ។ 
-អនុម័តលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីលរខណៈវនិិច្ឆ័យននការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់រគក្មាង ។ 
-រាំណត់លរខណៈវនិិច្ឆ័យននវសិ្ថលភាពរគក្មាង និងលរខខណឌ ការងារ ។ 
-អនុម័តលិខិតបទោា នរតិយុតតនានា ស្តីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នការវាយ

តនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង/ឬ ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។ 
-អនុវតតគោលការណ៍នានាផ្ លានឯរភាព និងអនុវតតគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល

បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នស្ាីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង/ឬផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន។ 
-អនុម័តលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈរែុងរិច្ច ាំគណើ រការវាយ

តនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
-រាំណត់លរខខណឌ  លរខណៈស្មបតិត ផ្បបបទនិងនីតិវធីិស្ក្មាប់ការចុ្េះប ា្ ីទីក្បឹរានន

ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
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-បគងកើត និងអភិវឌ្ឍ ក្របខ័ណឌ ច្ាប់នានា ស្ក្មាប់អនុវតតច្ាំគពាេះការវាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន្លងផ្ ន ជាអាទិ៍ លិខិតបទោា នរតិយុតត លិខិតបទោា នរតិយុតត និងវធីិស្ថស្តស្ត
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្លងផ្ ន ។  

 
មាគ្តា៨៩ ._ ការទទួលខុស្ក្តូវអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

អងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រឺជាគស្នាធិការផ្ទទ ល់ របស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ស្ក្មាប់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

អងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានរច្នាស្មព័នធចាត់តាាំងរ ាាលថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ  ។  

ការគរៀបច្ាំ និងក្បក្ពឹតតគៅននអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់គោយលិខិត
បទោា នរតិយុតតគោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៩០ ._  ស្មតារិច្ចរបស់្អងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

អងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានស្មតារិច្ច ូច្ខាងគក្កាម៖  
-ក្តតួពិនិតយការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត និងគស្ច្រតី

ស្គក្មច្នានាពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន អនុគលាមតាមច្ាប់ និងនីតិវធីិ
ជាធរមានបនាទ ប់ពីមានគស្ច្រតីស្គក្មច្ពីរ ាមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

-តាមោន ក្តួតពិនិតយ គធវើអធិការរិច្ច អគងកត ស្ស្ថវក្ជាវ ផ្ណនាាំ និងចាត់វធិានការ   
គោយខលួនឯង ឬគោយស្ហការជាមួយអែរពារ់ព័នធ ច្ាំគពាេះការអនុវតតរគក្មាង និងស្រមមភាព
ក្រប់ក្បគភទ ។  

 
មាគ្តា៩១ ._ ភាររិច្ច និងតួនាទី 

អងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានភាររិច្ច និងតួនាទី ូច្ខាងគក្កាម៖ 
-ទទួលបនទុរអនុវតតច្ាប់គនេះ គក្កាមការក្តតួពិនិតយពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ

បរសិ្ថា ន ។ 
-ទទួលបនទុរគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់រគក្មាង រាំណត់វសិ្ថលភាពននរគក្មាង និងលរខខណឌ

ការងារ ពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងឯរស្ថរទាំងអស់្ផ្ លពារ់ព័នធ 
និងធានាឲ្យមានការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈអនុគលាមតាមបទបប ញ្តិតននក្រមគនេះ ។  



31 

 

-ចុ្េះអគងកត និងតាមោនរាល់ស្រមមភាពរគក្មាងគៅតាមផ្ននការអគងកតតាមោន និង
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន គក្កាយពីមាច ស់្រគក្មាងទទួលានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គ ើមបីធានាការគោរពច្ាប់  ។  

 
មាគ្តា៩២ ._ សិ្ទធអាំណាច្របស់្មញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

មញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មាន
សិ្ទធិ អាំណាច្ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

-គធវើអធិការរិច្ចតាមោន និងក្តួតពិនិតយការគោរពច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតជា
ធរមាន លិខិតបទោា នរតិយុតតនានា  រិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន ស្តង់ោរផ្ននការក្រប់ក្រង        
បរសិ្ថា ន និងលរខខណឌ តក្មូវផ្នែរបរសិ្ថា នផ្ លពារ់ព័នធគនសងៗគទៀត ។ រែុងររណីចាាំាច់្ មញ្ជ្នតី
អងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន អាច្បងាគ ប់ឲ្យមាច ស់្រគក្មាងផ្ទអ រស្រមមភាពមួយផ្នែរ 
ឬទាំងស្ស្រងជាបគណាត េះអាស្នែ ឬបិទទីតាាំងជាបគណាត េះអាស្នែ  ។  

-ពិនិតយរាំណត់ក្តា ឯរស្ថរ ទិនែន័យគអ ិច្ក្តូនិរ ស្តីពីការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និង    
រាំណត់ក្តា  នទគទៀត ស្តីពីរគក្មាងអភិវឌ្ឍ និងការក្បតិបតតិរគក្មាង  ។  

-ស្ថត ប់ និងគធវើរាំណត់គហតុស្ថត ប់ច្គមលើយរបស់្រមមររ និគយជិត តាំណាងមាច ស់្រគក្មាង  
និងបុរគលពារ់ព័នធនានា  ។  

-បងាគ ប់ឲ្យរមមររ និគយជិត អភិាល អែរតាំណាងស្ស្បច្ាប់ និងភាែ រ់ងារននរគក្មាង
អភិវឌ្ឍ នតល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯរស្ថរជាលាយលរខណ៍អរសរ ផ្ននការរ៏ ូច្ជារាំណត់ក្តា     
ក្រប់ក្បគភទផ្ លពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់្មាច ស់្រគក្មាង ។  

-មានសិ្ទធិចុ្េះផ្្រគ្រទីតាាំងរគក្មាង និងចាប់យរវតាុតាង រែុងររណីផ្ លស្ងសយ័ថ្ន
មានអាំគពើគលមើស្នឹងច្ាប់ ឬបទបប ញ្តតិនានាស្តីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬផ្ននការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន  ។  

-ជួបក្បជុាំជាមួយក្បធានក្ររមក្បឹរាភិាល តាំណាងស្ស្បច្ាប់ និងរមមររ និគយជិតនន
រគក្មាងយ៉ាងតិច្ ១ (មួយ) ឆ្ែ ាំមតង គ ើមបគីធវើការវាយតនមលការអនុវតតច្ាប់គនេះ និងបទបប ញ្តតិ 
ពារ់ព័នធ នទគទៀត ។  

-គធវើរាំណត់គហតុផ្្រគ្រ និងចាប់យរវតាុតាងនានា គ ើមបីរស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងននការ
ក្បក្ពឹតតគលមើស្នឹងច្ាប់គនេះ គ ើមបីចាត់ការតាមនីតិវធីិជាធរមាន ។   
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មាគ្តា៩៣ ._ ការអនុវតតភាររិច្ច និងតួនាទីរបស់្មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត 
មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត ចូ្លរមួអនុវតតភាររិច្ច និងតួនាទី ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ គោយ

អនុគលាមតាមច្ាប់ និងបទោា នរតិយុតតជាធរមាន ក្ពមទាំងការចាត់តាាំងរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

 
ជំពូកទី៤ 

កិច្ចដំទណ្ើ រការវាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
ផ្នែកទី១ 

ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ច្ំទពា៉ះគទគ្មាងទសែើសុ ំ
 
មាគ្តា៩៤ ._ ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់រគក្មាង 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូរាំណត់ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់គលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍ គ ើមបី
តក្មូវឲ្យមាច ស់្រគក្មាងគរៀបច្ាំនូវឯរស្ថរ  ូច្ខាងគក្កាម ៖  

១- រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ភាា ប់ជាមួយរិច្ចស្នោការពារ        
បរសិ្ថា ន ។  

២- រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ភាា ប់ជាមួយរិច្ចស្នោ
ការពារបរសិ្ថា ន ។  

៣- រិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន  ។  
ក្បគភទរគក្មាង ផ្ លតក្មវូឲ្យគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង  ឬ   

រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ឬរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់
គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ។  

រគក្មាងផ្ លតក្មូវឲ្យគរៀបច្ាំរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន  ក្តូវភាា ប់ជាមួយគោលការណ៍
បគច្ចរគទស្ ជាអាទិ៍ ផ្ននការោាំពារបរសិ្ថា ន គោយក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា
ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្រាំណត់ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់រគក្មាងបផ្នាមគទៀត គោយ
ផ្នអរគលើទាំហាំននគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគមផ្ លក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។   
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មាគ្តា៩៥ ._ ការគនទរ ឬផ្ទល ស់្បតូរមាច ស់្រគក្មាង 
រែុងររណីផ្ លមានការគនទរ ឬផ្ទល ស់្បតូរមាច ស់្រគក្មាង គោយគហតុណាមួយ គនាេះលិខិតឯរភាព

គលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង និង/ឬ គពញគលញ ក្ពមទាំងរិច្ចស្នោ និង   
លរខខណឌ ទាំងអស់្ផ្ លផ្ច្ងរែុងវារយខណឌ គនេះ ក្តវូគនទរគៅមាច ស់្ែមីគោយស្វ័យក្បវតតិ ។ រិច្ចស្នោគនទរ 
ឬការផ្ទល ស់្បតូរមាច ស់្រគក្មាងមានសុ្ពលភាពអនុវតត លគឹរណាផ្តការគនទរ ឬការផ្ទល ស់្បតូរគនាេះ គធវើគ ើង
បនាទ ប់ពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ទទួលានការជូន ាំណឹងអាំពីការផ្ទល ស់្បតូរគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៩៦ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង 

រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ក្តូវគធវើគ ើងស្ក្មាប់៖ 
១.រគក្មាងនានាផ្ លមានគរៀបរាប់រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬ 
២.រគក្មាងនានា ផ្ លានគរៀបច្ាំជារិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន គហើយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន

ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន តក្មូវឲ្យគធវើរាការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង  ។  
គៅគពលផ្ លរគក្មាងគស្ែើគ ើង ក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូងគនាេះ មាច ស់្

រគក្មាងក្តូវស្ហការជាមួយក្ររមហ ុនទីក្បឹរា គ ើមបគីរៀបច្ាំគស្ច្រតីក្ពាងលរខខណឌ ការងារ គោយ
អនុគលាមតាមបទបប ញ្តតិ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតនានារបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យប
រសិ្ថា ន រចួ្ោរ់សុ្ាំការអនុម័តជាស្ថា ពរពីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

មាច ស់្រគក្មាង និងក្ររមហ ុនទីក្បឹរា ក្តវូគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
 ាំបូង ផ្នអរគលើលរខខណឌ ការងារផ្ លទទួលានការឯរភាព ។  
 
មាគ្តា៩៧ ._ លរខខណឌ តក្មូវរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ 

រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញក្តូវគធវើគ ើងស្ក្មាប់៖ 
១-រគក្មាងផ្ លរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង  

ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬ  
២-រគក្មាងផ្ លទទួលានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង គហើយលទធនល

ននការសិ្រាគនេះពិនិតយគឃើញថ្នមានការប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរ ល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម គហើយក្រសួ្ង 
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នតក្មូវឲ្យមានការសិ្រារាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
គពញគលញ ។  
គៅគពលផ្ លរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំ តក្មូវឲ្យគធវើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញ 

គលញ មាច ស់្រគក្មាងក្តូវស្ហការជាមួយក្ររមហ ុនទីក្បឹរា គ ើមបីគរៀបច្ាំគស្ច្រតីក្ពាងលរខខណឌ ការងារ 
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គោយអនុគលាមតាមបទបប ញ្តតិ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតនានារបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្
យបរសិ្ថា ន  រចួ្ោរ់សុ្ាំការអនុម័តជាស្ថា ពរពីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

មាច ស់្រគក្មាង និងក្ររមហ ុនទីក្បឹរា ក្តវូគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
គពញគលញ ផ្នអរគលើលរខខណឌ ការងារផ្ លទទួលានការឯរភាព ។  
 
មាគ្តា៩៨ ._ មតិគយបល់របស់្រណៈរមមការជាំនាញក្តួតពិនិតយ 

រាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍនានា ផ្ លតក្មវូឲ្យមានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ 
ចាាំាច់្ក្តវូមានមតិបគច្ចរគទស្របស់្រណៈរមមការជាំនាញក្តួតពិនិតយ ។  

រណៈរមមការជាំនាញក្តួតពិនិតយគនេះរមួមានស្មាស្ភាពននមញ្ជ្នតីមរពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអែរជាំនាញឯររាជយ ផ្ លមានរុណស្មបតតិ និងបទ
ពិគស្ថធន៍ស្មស្ស្បរែុងការពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។  

ស្មាជិររណៈរមមការជាំនាញក្តួតពិនិតយគនេះ អាច្មានការផ្ក្បក្បួលពីរគក្មាងមួយគៅរគក្មាង
មួយតាមការគក្ជើស្គរ ើស្របស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាស្ស័្យគៅតាមទិ ាភាព
បគច្ចរគទស្ននរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។  

ការគរៀបច្ាំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននការបគងកើតរណៈរមមការជាំនាញក្តួតពិនិតយគនេះ ក្តូវរាំណត់
គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

ស្មាជិរននរណៈរមមការជាំនាញក្តតួពិនិតយ ក្តវូានទូទត់ក្ារ់រនក្មស្ក្មាប់ការបគក្មើ
ការងាររបស់្ខលួន គោយផ្នអរគលើការក្ពមគក្ពៀង រវាងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
ស្មាជិរនិងមាច ស់្រគក្មាង ។  
  
មាគ្តា៩៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវរែុងការគធវើរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន 

រិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើគ ើងស្ក្មាប់រគក្មាងនានាផ្ លមានគរៀបរាប់រែុងលិខិត
បទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរបរសិ្ថា ន ឬរគក្មាងផ្ លមានទាំហាំ
គហតុប៉ាេះពាល់អវជិាមាន ល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគមតិច្តួច្ ។  

គៅគពលផ្ លរគក្មាងគស្ែើគ ើងក្តូវគធវើក្តឹមរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន មាច ស់្រគក្មាងក្តវូចុ្េះរិច្ច
ស្នោការពារបរសិ្ថា ន គោយក្តូវភាា ប់ជាមួយគោលការណ៍បគច្ចរគទស្ មានជាអាទិ៍ ផ្ននការោាំពារ     
បរសិ្ថា ន និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ រចួ្ោរ់សុ្ាំការអនុម័តជាស្ថា ពរពីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់            
បរសិ្ថា ន  ។  

រាំររិូច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន និងផ្ននការោាំពារបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិ
យុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
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មាគ្តា១០០ ._ សុ្ពលភាពននរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង និងគពញគលញ 

រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ អាច្យរជាានការ            
លុេះក្តាផ្ត៖  

១-រាយការណ៍គនាេះក្តូវានគរៀបច្ាំគ ើង គោយនីតិបុរគលផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរ       វស័ិ្យបរសិ្ថា នាននាល់ជូននូវនីតិស្មបទជាក្ររមហ ុនទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ។  

២-រាយការណ៍គនាេះក្តវូ តារ់ផ្តងគ ើងស្ស្បតាមនីតិវធីិ លរខខណឌ  និងលិខិតបទោា ន
រតិយុតតផ្ លរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ       
បរសិ្ថា ន ។  

 
មាគ្តា១០១ ._ ទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នផ្ លជារបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាម    
ការក្រប់ក្រងរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ។  

ក្ររមហ ុនទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវផ្តមានស្ញ្ញា តិផ្ខមរ និងមានក្បធាន        
ក្ររមការងារជាទីក្បឹរាផ្ លទទួលាននីតិស្មបទពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ។  

បុរគលជាទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្រប់របូ ក្តូវចុ្េះប ា្ ីគៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល      
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នជាមុនសិ្ន មុននឹងក្បរបវជិាា ជីវៈគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់       
បរសិ្ថា ន ជាមួយក្ររមហ ុន  ទីក្បឹរា ។  

វញិ្ញញ បនបក្តននការចុ្េះប ា្ ី នតល់នីតិស្មបទជាទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវ
មានរយៈគពលសុ្ពលភាពអតិបរមិា ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ គហើយអាច្បនតស្ថជាែមីាន ។  

លរខណៈស្មបតតិ ផ្បបបទ លរខខណឌ  និងនីតិវធីិស្ក្មាប់ចុ្េះប ា្ ីគ ើមបីទទួលាននីតិស្មបទជា
ទីក្បឹរា  ។  

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលស្ក្មាប់វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រ៏ ូច្ជាការបនាសុ្ពលភាព
ននការចុ្េះប ា្ ីស្ថរជាែមី ក្តវូរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ        
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០២ ._ រយៈគពលននការពិនិតយ និងនតល់គយបល់ គលើរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមានរយៈគពល ៣០ (ស្ថមសិ្ប) នែង នននែងគធវើការ 
គ ើមបីពិនិតយ នាល់គយបល់    ឯរភាព ប ិគស្ធ ឬតក្មូវឲ្យផ្រស្ក្មួល ឬផ្រតក្មវូ គលើរិច្ចស្នោការពារ
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បរសិ្ថា ន និងផ្ននការោាំពារបរសិ្ថា ន ។ រយៈគពលគនេះរិតចាប់ពីកាលបរគិច្ឆទផ្ លខលួនទទួលានពារយ
សុ្ាំពិនិតយគលើរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន ផ្ននការោាំពារបរសិ្ថា ន និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា១០៣ ._ រយៈគពលននការពិនិតយ និងនតល់គយបល់គលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់      

បរសិ្ថា ន ាំបូង 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវពិនិតយ និងនតល់គយបល់គលើរាយការណ៍វាយ

តនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូងរែុងរយៈគពល ៦០ (ហុរសិ្ប) នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីកាលបរគិច្ឆទ
ផ្ លខលួនទទួលានរាយការណ៍គនាេះ ។ រយៈគពល ៦០ (ហុរសិ្ប) នែងគនេះ ក្តូវអស់្សុ្ពលភាព គៅ
គពលផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នាននតល់គយបល់របស់្ខលួន គទេះបីជាគយបល់
គនាេះជាគយបល់ប ិគស្ធ គយបល់ឯរភាព ឬជាគយបល់បងាគ ប់ឲ្យមានការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រលមអរាយ
ការណ៍ផ្ លខលួនពិនិតយរ៏គោយ ។  

រយៈគពល ៦០ (ហុរសិ្ប) នែង នននែងគធវើការ ស្ក្មាប់ពិនិតយ និងនតល់គយបល់ខាងគលើ ក្តវូចាប់
គនាើមរាប់ស្ថរជាែមី គៅគពលផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលានពារយគស្ែើសុ្ាំឲ្យពិនិតយ ក្ពមទាំងរាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ផ្ លមាច ស់្រគក្មាងានគធវើការផ្រតក្មូវរចួ្ជាស្ថា ពរ ស្ស្ប
តាមគស្ច្រតីបងាគ ប់ ឬគស្ច្រាីផ្ណនាាំ ផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នាននតល់ជូននាក្ោ
មុនៗ ។  

មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវ ច្ាំគពាេះពយស្នរមមនានា ផ្ លបងកគ ើងគោយរាំហុស្របស់្ខលួន
ផ្ លបណាត លមរពីការយឺតយ៉ា វ ឬការខរខានមិនានគធវើការផ្រស្ក្មួលឲ្យក្តូវតាមគស្ច្រតីបងាគ ប់ ឬ
គស្ច្រាីផ្ណនាាំខាងគលើ ។   
 
មាគ្តា១០៤ ._ រយៈគពលននការពិនិតយ និងនតល់គយបល់គលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់     

បរសិ្ថា នគពញគលញ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរបរសិ្ថា នក្តវូពិនិតយ និងនតល់គយបល់ គលើរាយការណ៍វាយតនមល

គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ រែុងរយៈគពល ៩០ (គៅសិ្ប) នែង នននែងគធវើការ រិតចាប់ពីកាល
បរគិច្ឆទផ្ លខលួនទទួលានរាយការណ៍គនាេះ ។ រយៈគពល៩០(គៅសិ្ប)នែងគនេះ ក្តូវអស់្សុ្ពលភាព 
គៅគពលផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នាននតល់គយបល់របស់្ខលួន គទេះបីជាជា
គយបល់គនាេះជាគយបល់ប ិគស្ធ គយបល់ឯរភាព ឬជាគយបល់បងាគ ប់ឲ្យមានការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រលមអ 
រាយការណ៍ផ្ លខលួនពិនិតយរ៏គោយ ។  

រយៈគពល ៩០ (គៅសិ្ប) នែង នននែងគធវើការ ស្ក្មាប់ពិនិតយ និងនតល់គយបល់ខាងគលើ ក្តូវចាប់     
គនតើមរាប់ស្ថរជាែមី គៅគពលផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នទទួលានពារយគស្ែើសុ្ាំឲ្យ
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ពិនិតយ ក្ពមទាំងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លមាច ស់្រគក្មាងានគធវើការផ្រតក្មូវ
រចួ្ជាស្ថា ពរ ស្ស្បតាមគស្ច្រតីបងាគ ប់ ឬផ្ណនាាំផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នាននតល់
ជូនកាលពីគពលមុនៗ  ។  

មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវ ច្ាំគពាេះពយស្នរមមនានាផ្ លបងកគ ើងគោយរាំហុស្របស់្ខលួន
ផ្ លបណាត លមរពីការយឺតយ៉ា វ ឬការខរខានមិនានគធវើការផ្រស្ក្មួលឲ្យក្តូវតាមគស្ច្រតីបងាគ ប់ ឬ
គស្ច្រាីផ្ណនាាំខាងគលើ ។  
 
មាគ្តា១០៥ ._ រិច្ចក្បជុាំពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ 

រែុងអាំ ុងគពលននការពិនិតយ និងនតល់គយបល់ផ្ លរាំណត់រែុងមាក្តា១០៣ និង មាក្តា ១០៤ 
ននក្រមគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវពិនិតយ និងនតល់គយបល់របស់្ខលួន ច្ាំគពាេះ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ បនាទ ប់ពី៖ 

-ស្ថត ប់និងពិចារណាគលើបទបងាា ញ និងការការពារជានលូវការរបស់្មាច ស់្រគក្មាង និង   
ក្ររមហ ុនទីក្បឹរា ។ 

-ពិចារណាគលើមតិគយបល់ របស់្អែរផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់គោយផ្ទទ ល់ ឬ     
គោយក្បគយល មតិស្ថធារណជនពារ់ព័នធ និងស្ងគមសីុ្វលិ ។ 

-ពិចារណាមតិគយបល់របស់្ក្រសួ្ង ឬស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និង 
-ពិចារណាមតិរបស់្រណៈរមមការជាំនាញក្តូតពិនិតយផ្ លានគស្ែើគ ើង  ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តួវទទួលខុស្ក្តវូ រែុងការគរៀបច្ាំឲ្យមាន ាំគណើ រការ
ចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ក្បរបគោយស្មធម៌  គោយអគ ា្ ើញតាំណាងក្រសួ្ង ឬស្ថា ប័នពារ់ព័នធ      
អាជាា ធរផ្ ន ី ស្ងគមសីុ្វលិ និងអែរផ្ លទទួលរងការប៉ាេះពាល់ ឲ្យចូ្លរមួនតល់មតិគយបល់ច្ាំគពាេះ
រគក្មាងផ្ លានគស្ែើគ ើងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា១០៦ ._ ការឯរភាព ឬប ិគស្ធ ឬបងាគ ប់ឲ្យផ្រផ្ក្ប ឬផ្រតក្មូវគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ

ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ 
ការនតល់គយបល់ឯរភាព ឬប ិគស្ធ ឬបងាគ ប់ឲ្យមានការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រតក្មវូគនសងៗគៅគលើ    

រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវគធវើគ ើងគោយពិចារណាគលើ           
រុណស្មបតតិ និងរុណវបិតតិខាងផ្នែរបរសិ្ថា ន គស្ ារិច្ច ស្ងគម និងវបបធម៌ តាមរយៈការពិនិតយជាអាទិ៍៖ 
វសិ្ថលភាពននរគក្មាង ទីតាាំងភូមិស្ថស្តស្ត ស្កាត នុពលននគហតុប៉ាេះពាល់ លរខណៈពិគស្ស្ នទគទៀត
របស់្រគក្មាងនីមួយៗ  និងក្បសិ្ទធភាពននការអនុវតតវធិានការក្រប់ក្រង និង/ឬការពាររុណភាពបរសិ្ថា ន 
និងកាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់ច្ាំគពាេះស្ងគម អនុគលាមតាមរក្មិតវវិឌ្ឍន៍ននបគច្ចរវជិាា  និងវទិោស្ថស្តស្ត ។  
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រែុងររណីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន នតល់គយបល់ឯរភាព គលើរាយការណ៍
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូ
គច្ញលិខិតនិងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននរគក្មាងគនាេះ
គោយភាា ប់ជាមួយរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន ។ រែុងររណី ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន
ប ិគស្ធគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវបញ្ញា រ់ពីគហតុនលននគស្ច្រតីស្គក្មច្របស់្ខលួន ។  

រែុងររណីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន នតល់គយបល់បងាគ ប់ឲ្យគធវើការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រ
តក្មូវគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ គនាេះក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវភាា ប់គហតុនល និងច្ងអុលបងាា ញគោយច្ាស់្ៗ នូវច្ាំណុច្ក្តូវផ្រផ្ក្ប ឬ        
ផ្រតក្មវូ ។  
 
មាគ្តា១០៧ ._ ការនតល់លិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍ឯរភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះ

ពាល់បរសិ្ថា នច្ាំគពាេះទីតាាំងតាំបន់ជនជាតិគ ើមភារតិច្ 
មុនស្គក្មច្នតល់នូវលិខិតនិង វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព គលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់    

បរសិ្ថា នគលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ផ្ លមានទីតាាំងស្ាិតគៅតាំបន់ ផ្ លមានជនជាតិគ ើមភារតិច្រស់្គៅ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ស្មាជិរននរណៈរមមការជាំនាញក្តតួពិនិតយ ឬអែរពារ់ព័នធ
រែុងការចូ្លរមួរែុងការស្គក្មច្ ក្តវូគធវើការយរចិ្តតទុរោរ់ និងពិចារណាខពស់្ច្ាំគពាេះរគក្មាងគនាេះគ ើមបី
បគ ច្ ៀស្នលប៉ាេះពាល់អវជិាមាន ជាអាទិ៍ វបបធម៌ ទាំគនៀមទាំលាប់ ក្បនពណី  ការក្បរបរបរចិ្ ច្ ឹមជីវតិ 
ក្ទពយស្មបតតិ  ល់ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។  
 
មាគ្តា១០៨ ._ ការប ិគស្ធ ឬបងាគ ប់ឲ្យផ្រផ្ក្បឬផ្រតក្មូវ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគនាើគស្ច្រតីស្គក្មច្ប ិគស្ធ ឬគស្ច្រតីបងាគ ប់ឲ្យ
មានការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រតក្មូវជាលាយលរខណ៍អរសររបស់្ខលួន រមួទាំងគហតុនល ឬលរខខណឌ  និង/ឬ 
ច្ាំណុច្នានាផ្ លក្តូវផ្រផ្ក្ប ឬផ្រតក្មូវ ជូនគៅមាច ស់្រគក្មាង និងក្ររមហ ុនទីក្បឹរាស្ក្មាប់គរៀបច្ាំ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។   

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគនាើលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រមួទាំងរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន ជូន ល់មាច ស់្រគក្មាង និង
ក្រសួ្ង ឬស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធជាអាទិ៍៖ ក្រសួ្ង ឬស្ថា ប័នអនុម័តរគក្មាង ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍ
ន៍រមពុជា  មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត និងក្ររមក្បឹរាឃុាំ ស្ងាក ត់ពារ់ព័នធ ។  
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ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនសពវនាយគស្ច្រតីស្គក្មច្ឯរភាពរបស់្ខលួន រមួ
ទាំងផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងលរខខណឌ ពារ់ព័នធខាងគលើ ជូន ល់ស្ថធារណជន តាមរយៈការោរ់
បគងាា េះគៅគលើគរហទាំព័ររបស់្ខលួន និង/ឬ តាមរយៈការគាេះពុមពនាយតាមស្ថរព័ត៌មាន អនុគលាមតាម
កាលៈគទស្ៈ និងភាពចាាំាច់្ ។  
 
មាគ្តា១០៩ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិបតតិការរគក្មាង 

មាច ស់្រគក្មាងមិនក្តូវចាប់គនាើមស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិបតាិការរគក្មាង មុនគពលទទួលាន
លិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ រែុងររណីផ្ ល
រគក្មាងអភិវឌ្ឍោម នលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្ត ឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមានសិ្ទធិស្គក្មច្ផ្ទអ រស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិបតាិការ
រគក្មាង ទាំងស្ស្រង ។  
 រាល់រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្មបទន ផ្ លនតល់ជូនគោយរាជរោា ភិាលរមពុជាទាំងថ្នែ រ់ជាតិ និង
ថ្នែ រ់រាជធានី គខតត ក្តូវមានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់    
បរសិ្ថា នជានលូវការគោយភាា ប់ជាមួយរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១១០ ._ រយៈគពលននលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់

បរសិ្ថា ន 
លិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានសុ្ពល

ភាព ស្ក្មាប់រយៈគពលវ តននរគក្មាង ។ រែុងររណីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នពិនិតយ
គឃើញថ្នមានការផ្ទល ស់្បតូរផ្ននការគម ឬ/និង រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញ
គលញ   ផ្លងមានលរខណៈស្មស្ស្ប ឬមិនមានក្បសិ្ទធភាពរែុងការអនុវតតវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះ
ពាល់ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមានសិ្ទធិតក្មូវឲ្យមាច ស់្រគក្មាង គរៀបច្ាំរាយការណ៍
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគ ើងវញិ   ឬ/និងគធវើបច្ចបបនែភាព រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរសិ្ថា ន គ ើមបីទទួលានជាែមីនូវលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន តាមលរខខណឌ រាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 

ផ្នែកទី ២  
ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ច្ំទពា៉ះគទគ្មាងផ្ដលមាន្គ្ស្ថប់ ន្ងិកំពងុដំទណ្ើ រការ 

 
មាគ្តា១១១ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ 
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង ឬស្ថា ប័នពារ់
ព័នធ ក្តវូគរៀបច្ាំលិខិតបទោា នរតិយុតតផ្នអរគលើការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់រគក្មាងស្ក្មាប់ក្បគភទរគក្មាង 
ផ្ លមិនានអនុវតតការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គ ើមបីតក្មវូឲ្យមាច ស់្រគក្មាងទាំងគនាេះ គរៀបច្ាំ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ ច្ាំគពាេះរគក្មាងផ្ លមានស្ស្ថប់ និង
រាំពុង ាំគណើ រការ ។  
 គោលការណ៍ផ្ណនាាំក្តូវគាេះពុមពនសពវនាយរែុងរយៈគពល ៣ (បី) ផ្ខ រិតចាប់ពីគពលក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នស្គក្មច្គលើលិខិតបទោា នរតិយុតតទាំងគនេះ ។  

មាច ស់្រគក្មាងក្តូវស្ហការជាមួយក្ររមហ ុនទីក្បឹរា គរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញឲ្យានច្ប់ គហើយក្តូវ
ោរ់ឯរស្ថរទាំងគនេះ គៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគ ើមបីពិនិតយ នតល់គយបល់ រែុង      
រយៈគពលរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូពិនិតយ នតល់គយបល់ និងស្គក្មច្គលើរាយ
ការណ៍   វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ គោយគយងគៅតាមខលឹមស្ថរននជាំពូរទី៤ 
ននក្រមគនេះ ។  

 
ផ្នែកទី ៣ 

ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ 
 
មាគ្តា១១២ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 
  ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ  ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
ននរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំផ្ លបងកឲ្យមានការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរមួមាន ការរណនាបរមិាណននការ
បគ ច្ ញឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់របស់្រគក្មាងអភិវឌ្ឍ រួមប ច្ូ លការវភិារគលើការបគ ច្ ញឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់នា
គពលអនារត ។  
 មាច ស់្រគក្មាងក្តូវសិ្រាអាំពីជគក្មើស្ថ្នមពលនានា ផ្ លបគ ច្ញឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ទប និង
សិ្រាអាំពីតក្មូវការរែុងការកាត់បនាយការផ្ក្បក្បួលច្ាំគពាេះការនគត់នគង់ទឹរ ផ្ លបណាា លមរពីរតាត
អាកាស្ធាតុ ។  
 
មាគ្តា១១៣ ._ ការវភិារ និងវាយតនមលពីស្កាត នុពលនននលប៉ាេះពាល់ច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 

រាល់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ក្តូវវភិារ និងវាយតនមល ពីស្កាត នុពលនន  
នលប៉ាេះពាល់ និងភាពងាយរងគក្ោេះននរគក្មាង ផ្ លបណាត លមរពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និង
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ស្រមមភាពអភិវឌ្ឍផ្ លអាច្រងនូវអតុលយភាពគោយស្ថរលរខខណឌ បរសិ្ថា នផ្ លរងការប៉ាេះពាល់ គ ើមបី
ស្គក្មច្ាននូវការអភិវឌ្ឍគស្ ារិច្ច ផ្ លបគ ច្ញឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់តិច្ ផ្ លជាទិស្គៅច្មបងននការ
អភិវឌ្ឍនបតង ។  
 រែុងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ មាច ស់្រគក្មាងក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវការ        
វាយតនមលហានិភ័យ ភាពងាយរងគក្ោេះននការផ្ក្បក្បលួអាកាស្ធាតុ ភាពបនាុាំនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្
ធាតុ គ ើមបីគស្ែើនូវវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់នូវហានិភ័យននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និង       
ោរ់ប ច្ូ លនូវរាល់ផ្ននការគ្លើយតបបនាទ ន់ និងជគក្មើស្បគច្ចរវជិាា  គ ើមបទីប់ទល់នឹងនលប៉ាេះពាល់នន
ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។  
 

ផ្នែកទី៤ 
ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលស់ខុភាព ន្ិងការវាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ជាបណ្តុំ  

 
មាគ្តា១១៤ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់សុ្ខភាព 
 ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង និងគពញគលញ ក្តូវរាប់ប ច្ូ លនូវការវាយតនមលគហតុ
ប៉ាេះពាល់សុ្ខភាពផ្ លមានជាអាទិ៍៖ 

-ទិនែន័យមូលោា នស្តីពីសុ្ខភាពគៅរែុងតាំបន់រគក្មាង និងរបស់្ក្បជាជនផ្ លរងនលប៉ាេះ
ពាល់ ។ 

-ការពិពណ៌នា អាំពីនលប៉ាេះពាល់ននរគក្មាងផ្ លអាច្មាន គោយស្ថរការស្ថងស្ង់     
លាំហូរក្បជាជន និងការផ្ទល ស់្បតូរច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន ។ 

-វធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ គ ើមបីកាត់បនាយ ឬលុបបាំាត់នលប៉ាេះពាល់
អវជិាមានននរគក្មាង និងវធិានការផ្ លក្តូវោរ់ឲ្យអនុវតតគោយមាច ស់្រគក្មាង គ ើមបីផ្រលមអសុ្ខ
ភាពរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន ។ 

-បញ្ញា នានាទរ់ទងនឹងការអគងកតតាមោនសុ្ខភាព និងការក្រប់ក្រងនលប៉ាេះពាល់
ផ្ លគៅស្ល់រែុងរយៈគពលខលី និងផ្វង ស្ក្មាប់រគក្មាង  ។  

 
មាគ្តា១១៥ ._ ការវភិារពីហានិភ័យននការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់សុ្ខភាព 

រែុងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់សុ្ខភាព មាច ស់្រគក្មាងក្តវូ៖  
-គលើរផ្ននការក្រប់ក្រងសុ្វតាិភាព និងសុ្ខភាពជាផ្នែរមួយននការវាយតនមលគហតុ      

ប៉ាេះពាល់សុ្ខភាព ស្ក្មាប់បរសិ្ថា នការងារ គោយវភិារពីហានិភ័យផ្ លពារ់ព័នធ និងក្បគភទនន
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រតាត គក្ោេះថ្នែ រ់រែុងទីតាាំងរគក្មាង ជាអាទិ៍ រតាត គក្ោេះថ្នែ រ់ផ្នែររបូស្ថស្តស្ត រីមីស្ថស្តស្ត  ជីវស្ថស្តស្ត 
និងវទិយុស្រមម   ។  

-រាំណត់ និងវាយតនមលពីគក្ោេះហានិភ័យ និងស្កាត នុពលនននលប៉ាេះពាល់គៅគលើ        
សុ្វតាិភាព និងសុ្ខភាព របស់្ស្ហរមន៍រែុង ាំណារ់កាលរច្នារគក្មាង ស្ថងស្ង់រគក្មាង      
ក្បតិបតិតរគក្មាង និងប ច្ ប់រគក្មាង ក្ពមទាំងគលើរវធិានការការពារ និងផ្ននការក្រប់ក្រង     
នលប៉ាេះពាល់គៅរែុង ាំណារ់កាលទាំងគនេះ ។  

 
មាគ្តា១១៦ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នជាបណតុាំ  
 ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ក្តូវវភិារនិងវាយតនមលពីបណតុាំ នននលប៉ាេះពាល់ 
ផ្ លបងកគ ើងគោយរគក្មាងផ្ លមានស្ស្ថប់ និងរគក្មាងរែុងគពលអនារត គៅជុាំវញិននទីតាាំង
រគក្មាងទាំងគនាេះ ផ្ លអាច្បគងកើតឲ្យមាននលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់  ល់បរសិ្ថា ន ឬស្ងគម  ។  
 គៅរែុងរាយការណ៍វាយតនមលបណតុាំ នននលប៉ាេះពាល់ មាច ស់្រគក្មាងក្តូវវាយតនមលស្មតាភាពនន
ធនធានរបូស្ថស្តស្ត ធនធានជីវស្ថស្តស្ត និងធនធានគស្ ារិច្ចស្ងគម គ ើមបរិីតរូរអាំពីនលប៉ាេះពាល់បផ្នាម 
ផ្នអរគលើរតាត គពលគវលា ស្ថា នភាពភូមិស្ថស្តស្ត និងស្រមមភាពរបស់្រគក្មាងនានាផ្ លគៅជុាំវញិទីតាាំង
រគក្មាង  ។  

មាច ស់្រគក្មាងក្តូវពិចារណាអាំពី ជគក្មើស្ននវធិានការកាត់បនាយបណតុាំ នននលប៉ាេះពាល់គនសងៗ 
គ ើមបីកាត់បនាយ ឬបគ ច្ ៀស្ បណាុាំ នននលប៉ាេះពាល់ផ្ លរួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ទាំងគនាេះ  ។  

 
ជំពូកទី៥ 

ការច្ូលរលួជាស្ថធារណ្ៈ 
 
មាគ្តា១១៧ ._ គោលបាំណងននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 

គោលបាំណងច្មបងននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ រឺគ ើមបីធានាថ្ន អែរផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះ
ពាល់ និងអែរពារ់ព័នធ ៖ 

-ានទទួល ាំណឹងក្រប់ក្ជរងគក្ជាយអាំពីរគក្មាង ។ 
-មានឱ្កាស្ចូ្លរមួរែុងរិច្ចពិភារា និងរិច្ច ាំគណើ រការននការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ពារ់

ព័នធនឹងរគក្មាង ។ 
-មានឱ្កាស្ចូ្លរមួរែុងការអគងកតតាមោនរគក្មាង ។ 

មាច ស់្រគក្មាងផ្ លក្តវូគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លការចូ្លរមួ និង
ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ពីរ ាាលថ្នែ រ់មូលោា ន ស្ងគមសីុ្វលិ តាំណាងស្ហរមន៍ ក្បជា
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ពលរ ាផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង និងអែរពារ់ព័នធ នទគទៀត គៅរែុងរិច្ច ាំគណើ រ
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គៅ ាំណារ់កាលគរៀបច្ាំផ្ននការរគក្មាង គ ើមបី៖ 

-រាំណត់ផ្នែរផ្ លមានស្ថរៈស្ាំខាន់ផ្នែរបរសិ្ថា ន គស្ ារិច្ច ស្ងគម និងវបបធម៌ ។ 
-ក្បមូលមតិគយបល់ពីអែរពារ់ព័នធ និងោរ់ប ច្ូ លមតិគយបល់ទាំងគនាេះ គៅរែុងរិច្ច

 ាំគណើ រការននការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្  ។  
-ពិនិតយរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំ និងពនយល់ពីនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គស្ ារិច្ច ស្ងគម និង         

វបបធម៌ ។ 
-ពិចារណាជគក្មើស្ នទគទៀត និងវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់នានា ។  

នីតិវធីិននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ គៅរែុង ាំណារ់កាលសិ្រាពិគក្ោេះគយបល់ ការពិនិតយ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងការអគងកតតាមោនរគក្មាង ក្តូវរាំណត់គោយលិខិត
បទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១១៨ ._ មតិគយបល់របស់្ស្ថធារណជន 
  រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញក្តូវ៖ 

-រត់ក្តាទុរនូវគយបល់របស់្ស្ថធារណជនផ្ លានចូ្លរួម គៅរែុង ាំណារ់កាល
គរៀបច្ាំផ្ននការ និង ាំណារ់កាលអនុវតតគលើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

-គផ្ទា តគលើបញ្ញា នានា ផ្ លគលើរគ ើងគោយស្តស្ាី និងបណាា ជនផ្ លអាច្ទទួលរង
គក្ោេះខាល ាំងបាំនុត ពីនលប៉ាេះពាល់ផ្ លអាច្គរើតមានពីរគក្មាងផ្ លានគស្ែើគ ើង  ។  

-ោរ់ប ច្ូ លនូវគស្ច្រតីលាំអិត អាំពីនលប៉ាេះពាល់របស់្រគក្មាង ល់ស្ថធារណជន និង
ការទទួលយរ ឬប ិគស្ធស្ាំគណើ បស់្ស្ថធារណជន ។  

-នតល់គហតុនលននការប ិគស្ធឲ្យានច្ាស់្លាស់្ គៅរែុងររណីផ្ លមាច ស់្រគក្មាង
ប ិគស្ធស្ាំគណើ បស់្ស្ថធារណជន ។  

 
មាគ្តា១១៩ ._ ការយល់ក្ពមជាមុនគោយគស្រនិីងបនាទ ប់ពីក្ជាបព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ល់     

ស្ហរមន៍ 
រិច្ច ាំគណើ រការចូ្លរមួស្ថធារណៈក្តវូធានាថ្ន មានការយល់ក្ពមពីស្ហរមន៍ផ្ លទទួលរង

នលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង ច្ាំគពាេះវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ផ្ លានគស្ែើគ ើង     គោយ
ផ្នអរគលើគោលការណ៍យល់ក្ពមជាមុន គោយគស្រ ីនិងបនាទ ប់ពីក្ជាបព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ  ។  

រែុងវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ មាច ស់្រគក្មាងក្តូវ ៖  
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-រាំណត់វធិានការនានា រែុងការគលើររមពស់្ជីវភាព និងជួយ ល់អែរផ្ លទទួលរង    
នលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង  ។  

-ធានាថ្ន អែរផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់ ានចូ្លរមួរែុងការគរៀបច្ាំការផ្ទល ស់្ទីលាំគៅែមី 
គ ើមបីកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ននការផ្ទល ស់្ទីលាំគៅែមីឲ្យានរក្មិតអបបបរមា រែុងការធានាថ្ន 
ស្ាំណងគលើការាត់បង់ក្ទពយស្មបតិត  ក្តូវានគោេះស្ស្ថយគោយយុតតិធម៌ស្មស្ស្បជាមុនសិ្ន 
និងផ្ លទទួលយរានតាមតនមលទីនារ គហើយវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន        
មានលរខណៈក្តឹមក្តវូ ។  
រែុងររណីផ្ លស្ហរមន៍ផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ មិនយល់ស្ស្បច្ាំគពាេះវធិានការកាត់បនាយ

នានាផ្ លមាច ស់្រគក្មាងានគស្ែើខាងគលើ រគក្មាងអភិវឌ្ឍគៅផ្តបនា ផ្ ល ប៉ាុផ្នតមាច ស់្រគក្មាងក្តូវ
រាំណត់  ររវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់គនសងគទៀត ឬគោេះស្ស្ថយរាល់នលប៉ាេះពាល់គនាេះ ល់
ស្ហរមន៍ ។  

នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយស្ាំណង ល់ស្ហរមន៍ផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់ និងនីតិវធីិននការ
ផ្ទល ស់្បតូលាំគៅែមី ក្តវូរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ។  

ផ្បបបទ និងនីតិវធីិននការទូទត់ស្ាំណងការខូច្ខាត  ល់ស្ហរមន៍ទទួលរងនលប៉ាេះពាល់   
ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតអនតរក្រសួ្ងរវាងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ។  

 
មាគ្តា១២០ ._ ការយល់ក្ពមជាមុន គោយគស្រ ីនិងបនាទ ប់ពីក្ជាបព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយច្ាំគពាេះជន

ជាតិគ ើមភារតិច្ 
  ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈស្ក្មាប់ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ រិច្ច ាំគណើ រការននការចូ្ល
រមួជាស្ថធារណៈ ក្តូវតក្មវូឲ្យមាច ស់្រគក្មាងជូន ាំណឹង ល់ស្ហរមន៍អាំពីវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះ
ពាល់ផ្ លានគស្ែើគ ើង មុនគពលផ្ លរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញ
គលញ ក្តវូប ា្ូ នគៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ មាច ស់្រគក្មាងក្តូវនាល់គពលគវលា
ក្រប់ក្ោន់ ល់ស្ហរមន៏ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់ រែុងការពិចារណាគលើវធិាន
ការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ផ្ លានគស្ែើគ ើងគនាេះ ។ ស្ហរមន៏ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លទទួលរង
នលប៉ាេះពាល់ ក្តូវឯរភាពគលើវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ផ្ លានគស្ែើគ ើងគនាេះ គោយពុាំមាន
ទទួលរងស្មាព ធ ឬការបងខិតបងខាំ ពីរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយគនាេះគ ើយ ។  
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ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លពារ់ព័នធមានសិ្ទធិទទួលាននូវការយល់ក្ពមជាមុន 
គោយគស្រ ីនិងបនាទ ប់ពីទទួលានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ច្ាំគពាេះការឯរភាពគលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍណា
មួយ ផ្ លអាច្ប៉ាេះពាល់ ល់  ីធលីរបស់្ពួរគរ ។  
 
មាគ្តា១២១ ._ ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈគលើវធិានការកាត់បនាយ 

រិច្ច ាំគណើ រការននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ក្តវូផ្ស្វងររនូវការយល់ក្ពមពីអែរទទួលរងនលប៉ាេះ
ពាល់ពីរគក្មាង ច្ាំគពាេះវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ផ្ លានគស្ែើគ ើង ។ មាច ស់្រគក្មាងក្តូវនាល់
នូវគស្ច្រាីក្ពាងននផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ផ្ លក្តវូអនុញ្ញញ តឲ្យមានការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ គៅ
រែុង ាំគណើ រការអគងកតតាមោន និងការគោរពតាមលរខខណឌ ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងផ្ននការក្រប់ក្រង         
បរសិ្ថា នគនាេះ ។  

រាយការណ៏វាយតនមលនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តវូពិចារណាអាំពី
មតិគយបល់នានា របស់្អែរទទួលរងនលប៉ាេះពាល់ ច្ាំគពាេះវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ផ្ លាន
គស្ែើគ ើង ។  
 
មាគ្តា១២២ ._ ការនសពវនាយជាស្ថធារណៈ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូធានាថ្ន រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់ប
រសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ រមួមាន លិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់  បរសិ្ថា ន និងផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តវូាននសពវនាយជាស្ថធារ
ណៈ គហើយអែរពារ់ព័នធ និង  ស្ហរមន៍ ផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង អាច្ទទួល
ានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់ និងច្ាស់្លាស់្  ។  

មាច ស់្រគក្មាងក្តូវគធវើការនសពវនាយជាស្ថរធារណៈ តាមរយៈគរហទាំព័ររបស់្ខលួន  យ៉ាងគហាច្
ណាស់្ នូវឯរស្ថរែតច្មលងននរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬគពញគលញ 
ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នននរគក្មាង ផ្ននទី និងផ្ននការននរគក្មាង ក្ពមទាំងបណាា វធិានការកាត់
បនាយនលប៉ាេះពាល់ននរគក្មាងផ្ លក្តវូានគស្ែើគ ើង ។  
 នីតិវធីិស្ក្មាប់ការចូ្លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន ក្តូវរាំណត់គោយលិខិត
បទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ។  
 

 
ជំពូកទី៦ 

ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងការអទងេតតាលដាន្គទគ្មាង 



46 

 

 
មាគ្តា១២៣ ._ ការក្តួតពិនិតយ និងអគងកតតាមោនការអនុវតតផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 អងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងមនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត ជាអាជាា ធរក្តួតពិនិតយ
គលើផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងអគងកតតាមោនស្រមមភាពអនុវតតផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់្
មាច ស់្រគក្មាង គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាជាា ធរផ្ ន ី និងអែរពារ់ព័នធ  ។  
 
មាគ្តា១២៤ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នក្តូវគរៀបច្ាំគោយមាច ស់្រគក្មាង ។  
 ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លលរខខណឌ តក្មូវននការការពារ ការកាត់បនាយ          
ការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ក្រង ផ្ លានរាំណត់គៅរែុងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់           
បរសិ្ថា ន ាំបូង និងគពញគលញ  ។  

ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាក្បចាាំ គោយអនុគលាមតាមការវវិឌ្ឍន៍          
ជារ់ផ្ស្តងននស្តង់ោរបរសិ្ថា ន ឬការអនុវតតជារ់ផ្ស្តងផ្ លទទួលស្ថគ ល់ជាទូគៅរែុងវស័ិ្យនីមួយៗ ឬ    
ការផ្ក្បក្បួលស្ថា នភាពគនសងៗននរគក្មាង  ។  

 
មាគ្តា១២៥ ._ ក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នននទរែុង 
 រាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍ និងអែរក្បតិបតតិការរគក្មាង ក្តូវបគងកើត និងររាក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន  ននទ
រែុងផ្ លក្តូវធានាឲ្យមាននូវនីតិវធីិ និងវធីិស្ថស្តស្តអគងកតតាមោនគោយខលួនឯង   ូច្មានផ្ច្ងរែុង
ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់្ខលួន  ។  
 រែុងររណីនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានទាំហាំធាំជាងនលប៉ាេះពាល់ផ្ លក្តវូានា៉ា ន់ក្បមាណគៅ
រែុងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ងទទួលបនទុរ        
វស័ិ្យបរសិ្ថា នតក្មវូឲ្យចាត់វធិានការផ្រតក្មូវនលប៉ាេះពាល់ភាល មៗឬផ្រតក្មូវផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  
 ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នផ្ លានផ្រតក្មូវរចួ្ និងរមមវធីិអគងកតតាមោន  ក្តូវទទួលានការ
ឯរភាពពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ រយៈគពលរាំណត់ គ ើមបគីធវើការផ្រតក្មូវ ឬផ្រ
លមអជាែមីគ ើងវញិ  ក្តវូមានការក្ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរគោយភារីពារ់ព័នធ  ។  
 មាច ស់្រគក្មាងក្តូវគរៀបច្ាំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា នគរៀងរាល់ ៣(បី)ផ្ខមតង គហើយ
ប ា្ូ នមរអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គ ើមបីពិនិតយ និងវាយតនមល ។  អងគភាពវាយតនមលគហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានសិ្ទិធចុ្េះក្តួតពិនិតយ ល់រផ្នលង និងគនទៀងផ្ទទ ត់លទធនល ននការអគងកតតាមោន
របស់្មាច ស់្រគក្មាង ។  
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មាគ្តា១២៦ ._ សិ្ទធិរាយការណ៍ពីបញ្ញា បរសិ្ថា ន 
 អែរផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង និងអែរពារ់ព័នធនានា ក្តូវមានសិ្ទិធរាយ
ការណ៍ពីបញ្ញា  និងរតីរងវល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម ជូន ល់មាច ស់្រគក្មាង និងោរ់បណតឹ ងគៅស្ថា ប័នមាន
ស្មតារិច្ច ។  
 ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ក្តូវគ្លើយតបច្ាំគពាេះបណតឹ ង ឬញតតិ  គហើយគោេះស្ស្ថយបញ្ញា   
បរសិ្ថា ន និងស្ងគម ផ្ លពារ់ព័នធ តាមគពលគវលារាំណត់ស្មស្ស្ប និងនតល់ព័ត៌មាន ល់អែរពារ់ព័នធ
តាមស្ថា នភាពជារ់ផ្ស្តង  ។  
 ផ្បបបទ និងនីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណាឹ ង ឬញតតិគនេះក្តូវរាំណត់គយងតាមនីតិវធីិននការ
គោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១២៧ ._ រគក្មាងតក្មូវគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ 

រគក្មាងនានាផ្ លក្តវូានរាំណត់គៅរែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតគោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា
ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នស្ាីពីប ា្ ីននរគក្មាងផ្ លតក្មូវឲ្យមានការគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ 
ក្តូវគធវើស្វនរមមគោយស្វនររបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងលិខិត
បទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបរ របស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ស្ាីពីការគធវើស្វនរមម
បរសិ្ថា នខាងគក្ៅ ។  

ស្វនររបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ មានភាររិច្ច និងតួនាទី ូច្ខាងគក្កាម៖  
-ជួយគក្ជាមផ្ក្ជងរែុងការរត់ក្តារាំណត់ក្តាបរសិ្ថា នឲ្យានក្តឹមក្តវូនិងគពញគលញ ។  
-នតល់មតិគយបល់ស្វនរមមវជិាា ជីវៈមានជាអាទិ៍ រាយការណ៍បរសិ្ថា នផ្ លបងាា ញនូវ

ទិ ាភាពគពញគលញ និងស្មស្ស្បអាំពីការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នននរគក្មាង ឬការក្បតិបតតិការរបស់្
រគក្មាង  ។  

-ពិនិតយភាពក្រប់ក្ោន់ននការអនុវតត នីតិវធីិននការក្រប់ក្រង និងការអគងកតតាមោន        
បរសិ្ថា នននទរែុង ក្ពមទាំងការនតល់អនុស្ថស្ន៍គ ើមបីផ្រលមអ  ។  

-នតល់ព័ត៌មានអាំពីភាពមិនក្បក្រតី និងការខវេះច្គនាល េះរែុងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នននទរែុង
របស់្ខលួន  ។  

 ស្ាំគៅមួយច្ាប់ននរាយការណ៍ស្វនរមម ផ្ លគធវើគ ើងគោយស្វនររបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ   
ក្តូវក្បរល់ជូនក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១២៨ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 

រគក្មាងអភិវឌ្ឍនីមួយៗក្តវូគរៀបច្ាំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា នននរគក្មាង ូច្តគៅ៖ 
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-រាយការណ៍គរៀងរាល់ ៣(បី) ផ្ខ ផ្ លរាយកាណ៍ពីលទធនលទាំងអស់្ននការអគងកត
តាមោន  និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ផ្ លក្តវូប ា្ូ នគៅអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់           
បរសិ្ថា ន ។  

-រែុងរយៈគពល ៣ (បី) ផ្ខ បនាទ ប់ពីប ច្ ប់ឆ្ែ ាំហិរ ញ្វតាុនីមួយៗ មាច ស់្រគក្មាងក្តវូគរៀបច្ាំ 
និងប ា្ូ នរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំ ផ្ លោរ់ប ច្ូ លមតិគយបល់របស់្ស្វនររស្តីពីបរសិ្ថា ន ។ 

-នតល់ស្ាំគៅរាយការណ៍បរសិ្ថា នក្បចាាំឆ្ែ ាំ ននរគក្មាង ល់ស្ថធារណជន តាមការ   
គស្ែើសុ្ាំគោយឥតរិតនែល ។ 

-នតល់ស្ាំគៅគអ ិច្ក្តនិូរ ផ្ លក្តូវបគងាា េះគលើគរហទាំព័រជាស្ថធារណៈ របស់្ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងគោយមាច ស់្រគក្មាង គៅគលើគរហទាំព័រស្ថធារណៈ     
មួយ  ។  

 
មាគ្តា១២៩ ._ កាគរៀបច្ាំប ា្ូ នរាយការណ៍ក្បចាាំក្តីមាស្ និង្មាស្ 
 រគក្មាងអភិវឌ្ឍ ផ្ លមានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្តូវប ា្ូ នរាយការណ៍ក្បចាាំក្តីមាស្ និងក្បចាាំ្មាស្ គៅអងគភាពវាយតនមលគហតុ
ប៉ាេះពាល់  បរសិ្ថា នទរ់ទងនឹងការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់្ខលួន ។  
 មាច ស់្រគក្មាងមានកាតពវរិច្ចក្តូវរាយការណ៍ភាល មៗ អាំពីបញ្ញា បរសិ្ថា នស្ាំខាន់ ល់អាជាា ធរផ្ ល
ពារ់ព័នធ និងអាជាា ធរមានស្មតារិច្ច និង ល់ស្ថធារណជន គ ើមបគីជៀស្វាងនលប៉ាេះពាល់អវជិាមានមរ
គលើបរសិ្ថា ន ឬស្ងគម  ។  
 មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវនតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នននរគក្មាង  ល់ក្រសួ្ង       
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន តាមការគស្ែើសុ្ាំរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី ៧ 
ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលឆ់្ៃងផ្ដន្ 

 
មាគ្តា១៣០ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្លងផ្ ន 
 រគក្មាងផ្ លអាច្មាននលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្លងផ្ ន ក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
្លងផ្ ន ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត ស្តីពីលរខណៈ   
វនិិច្ឆ័យរាំណត់ពីស្ញ្ញញ ណនននលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្លងផ្ ន និងឈានគៅ ល់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន្លងផ្ ន  ។  
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ផ្បបបទ និងនីតិវធីិ ននការអនុវតតការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់្លងផ្ ន ក្តូវរាំណត់គោយលិខិត
បទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ។  

 
មាតិកាទី៤  

សវន្កលមបរសិ្ថថ ន្ ការអទងេតតាលដាន្ ន្ងិការទរៀបច្ំរបាយការណ៍្ 
ជំពូកទ១ី  

សវន្កលមបរសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា១៣១ ._ ស្វនរមមបរសិ្ថា ន 

ការអនុវតតរគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួយផ្ លទទួលានការឯរភាព ឬលិខិតអនុញាតក្តូវ
មានការគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា ន ផ្ លមានលរខណៈឯររាជយនិងក្តូវានច្ងក្រងទុរជាឯរស្ថរ ។ ការគធវើ
ស្វនរមមបរសិ្ថា នមាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- ពិនិតយ និងបញ្ញា រ់ពីរគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួយផ្ លអនុគលាមតាមលរខខណឌ
តក្មូវរបស់្ក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  

ខ- រាំណត់បងាា ញនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នរបស់្រគក្មាង ឬស្រមមភាពមួយ ។  
រ- រាំណត់ និងបងាា ញពីវធិានការណាមួយផ្ លអាច្អនុវតតាន គ ើមបគីធវើការផ្រតក្មូវ

ឲ្យស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មូវ  ។  
ឃ- កាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នជាអបបបរមិា ។  

 
មាគ្តា១៣២ ._ រគក្មាង និងស្រមមភាពផ្ លអាច្អនុវតតាន 

រគក្មាង ឬស្រមមភាពផ្ លជារមមវតាុននការគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា ន និងនីតិវធីិននការគធវើស្វនរមម  
បរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ      
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១៣៣ ._ ការច្ាំណាយច្ាំគពាេះការគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា ន 

រាល់ការច្ាំណាយ ផ្ លទរ់ទិនជាមួយការគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា នក្តវូគក្កាមការទទួលការខុស្ក្តវូ
របស់្ក្បតិបតតិររ ឬមាច ស់្រគក្មាង  ។  
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មាគ្តា១៣៤ ._ ការខរខាន មិនានគធវើតាមបទបញ្ញា  ឬលរខខណឌ តក្មូវ 
រែុងររណីផ្ លរគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួយ ខរខានមិនានគធវើតាមបទបញ្ញា  ឬលរខខណឌ

តក្មូវរែុងការគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬស្វនររបរសិ្ថា នផ្ ល
ក្តូវានទទួលស្ថគ ល់ និងានផ្តងតាាំងគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវាន
អនុញ្ញញ តឲ្យគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា ន និងអាច្ចូ្លគៅកាន់ ទីតាាំង គ ើមបីគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា នគលើរគក្មាង ឬ
ស្រមមភាពណាមួយគនាេះ ។  

មាច ស់្រគក្មាង ឬក្បតិបតតិររ រគក្មាង ឬស្រមមភាព ក្តវូនតល់ជូន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ      
វស័ិ្យបរសិ្ថា នវញិស្ក្មាប់ការច្ាំណាយផ្ លទរ់ទងគៅនឹងស្វនរមមបរសិ្ថា នផ្ លគធវើគ ើងគោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬស្វនររបរសិ្ថា នផ្ លានផ្តងតាាំងគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១៣៥ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍អគងកតតាមោន 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវគរៀបច្ាំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា នតាមលរខខណឌ តក្មូវ
 ូច្មានផ្ច្ងក្រមគនេះ និងបទបប ញ្តតិគោយផ្ទបរគនសងគទៀត ។  
 
មាគ្តា១៣៦ ._  ាំគណាេះស្ស្ថយនលប៉ាេះពាល់ 

រែុងររណីផ្ លស្វនរមមបរសិ្ថា នបងាា ញឲ្យគឃើញថ្ន នលប៉ាេះពាល់របស់្រគក្មាង និងឬ
ស្រមមភាពគនាេះធាំជាងអវីផ្ លានា៉ា ន់ក្បមាណគៅរែុងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់             
បរសិ្ថា ន ាំបូង រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ឬផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន
ផ្ លពារ់ព័នធ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវចាត់វធិានការណ៍ភាល មៗគ ើមបីគោេះស្ស្ថយ
នលប៉ាេះពាល់ទាំងគនាេះ និងបញ្ញា ឲ្យគធវើការផ្រតក្មវូគលើផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នឲ្យានស្មស្ស្ប គ ើមបី
បគ ច្ ៀស្នលប៉ាេះពាល់គៅគពលអនារត ។  
 
មាគ្តា១៣៧ ._ ការទទួលានព័ត៌មាន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូោរ់រាយការណ៍ស្វនរមមបរសិ្ថា នឲ្យស្ថធារណ
ជនអាច្ររាន រែុងអាំទបុងគពលស្មស្ស្បបនាទ ប់ពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលានរាយការណ៍ស្វនរមម   
បរសិ្ថា ន ។  

 
ជំពូកទី២ 

ការផ្តងតាងំ ន្ិងលកខណ្ៈសលបតតិរបសស់វន្ករបរសិ្ថថ ន្ 
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មាគ្តា១៣៨ ._ ការទទួលាននីតិស្មបទ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លអាច្គធវើស្វនរមមបរសិ្ថា ន ក្តូវទទួលនីតិស្មបទ និងអនុញាតពី
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ នីតិវធីិ និងផ្បបបទរែុងការទទួលស្ថគ ល់ស្វនររបរសិ្ថា ន 
ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតោច់្គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរបរសិ្ថា ន  ។  
 

គន្ថីទី៣  
ការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិយន្តការន្ិរន្តរភាព 

មាតិកាទី១  
ការកាត់បន្ថយ ន្ិងការគ្គប់គ្គងហាន្ភិ័យទគ្ោ៉ះលហន្តរាយ 

ជំពូកទី១  
ទោលការណ៍្ ន្ងិការទរៀបច្ំផ្នន្ការគ្គប់គ្គងទគ្ោ៉ះលហន្តរាយ 

 
មាគ្តា១៣៩ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគលើការក្រប់ក្រង

គក្ោេះមហនតរាយ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវោាំក្ទ និងស្ហការជាមួយរណៈរមាម ធិការជាតិ

ក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ រែុងការបាំគពញមុខងារ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
១- គ ើមបីគរៀបច្ាំ បគងកើត វធីិស្ថស្តស្តននការការកាត់បនាយ និងការក្រប់ក្រងហានិភ័យ

គក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លមានលរខណៈទូលាំទូលាយ រមួោែ  និងមានស្រមមភាពមុន គ ើមបីកាត់
បនាយនលប៉ាេះពាល់ននគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លបងកគ ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុស្សគៅកាន់         
បរសិ្ថា ន ។ 

២- គក្តៀមបងាក រ ការបនាាំ  និងការកាត់បនាយ គក្ោេះថ្នែ រ់ មុនគពលមានគក្ោេះមហនត
រាយ ការគ្លើយតបស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់រែុងគពលមានគក្ោេះមហនតរាយ និង ការស្ថត រគ ើងវញិគក្កាយ
គពលមានគក្ោេះមហនតរាយ ។  

៣-  ោាំក្ទ ល់ការអនុវតតតួនាទីភាររិច្ច និងតួនាទីរបស់្រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង
គក្ោេះមហនតរាយ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងច្ាប់ស្តីពីការក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយជាធរមាន  ។  

៤-  ររបុពវគហតុ ឬស្រល់ននភាពងាយរងគក្ោេះច្ាំគពាេះគក្ោេះមហនតរាយផ្ លមាន   
ស្កាត នុពល និងគក្ោេះមហនតរាយផ្ លមានស្ស្ថប់ ។  

៥- ពក្ងឹងស្មតាភាពស្ថា ប័នននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គៅគលើការកាត់បនាយ និងការ
ក្រប់ក្រងហានិភ័យ គក្ោេះមហនតរាយ ។  
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ឃ. គធវើការជាមួយស្ហរមន៍មូលោា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន អែរពារ់ព័នធគនសងគទៀត គ ើមបី 
បគងកើតភាពធន់របស់្ស្ហរមន៍មូលោា នគៅនឹងគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លរមួមាននលប៉ាេះពាល់ 
និងការបនាាំគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។  

 
មាគ្តា១៤០ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការ និងគោលការណ៍ននការក្រប់ក្រងហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយផ្ ល

ប៉ាេះពាល់គៅ ល់បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវោាំក្ទ និងស្ហការជាមួយរណៈរមាម ធិការជាតិ
ក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយគ ើមបីបាំគពញរិច្ចការ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១-ជួយគរៀបច្ាំផ្ននការកាត់បនាយហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លគផ្ទត តគៅគលើគក្ោេះ
មហនតរាយ ផ្ លបងកគ ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុស្ស ផ្ លប៉ាេះពាល់គៅ ល់បរសិ្ថា ន ។  

២- គរៀបច្ាំបគងកើត និងអនុវតតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីគធវើការសិ្រាា៉ា ន់ក្បមាណ    
ហានិភ័យ និងរេិះររបគច្ចរគទស្ ស្ក្មាប់ការបនាាំគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងគរៀបច្ាំ
បគងកើតផ្ននការគក្តៀមបក្មរងស្ក្មាប់ជាំនួយគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លបងកគ ើងគោយធមមជាតិ 
ឬមនុស្ស ផ្ លប៉ាេះពាល់គៅ ល់បរសិ្ថា ន និងការគ្លើយតបស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ ។  

 
មាគ្តា១៤១ ._ ការយល់ ឹង ការបណតុ េះបណាត ល និងការអប់រ ាំ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវោាំក្ទ និងស្ហការជាមួយរណៈរមាម ធិការជាតិ
ក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ គលើររមពស់្ ការយល់ ឹងជាស្ថធារណៈ គរៀបច្ាំបគងកើត និងនតល់ការបណតុ េះ
បណាា ល និងការអប់រ ាំ និងគលើរទឹរចិ្តតឲ្យមានការ ចូ្លរមួ ពារ់ព័នធគៅនឹងការកាត់បនាយហានិភ័យ
គក្ោេះមហនតរាយ និងការក្តួតពិនិតយ និងការគក្តៀមបងាក រគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លរមួមានការបគងកើតក្បព័នធ
ក្បកាស្ឲ្យ ឹងមុន ។  
 
មាគ្តា១៤២ ._ ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន 

ការគរៀបច្ាំបគងកើត ការគធវើទាំគនើបនីយរមម និងការផ្ច្រចាយអាំពីព័ត៌មាន និងការគធវើផ្ននការកាត់
បនាយ ហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយ ក្តូវអនុគលាមគៅតាមបទបប ញ្តតិពារ់ព័នធគៅនឹងការចូ្លរមួជា    
ស្ថធារណៈ និងការទទួលានព័ត៌មាន ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងរនាីទី១ស្តីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី២ 
ស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងរនាីទី១ មាតិកាទី៣ ស្តីពីការទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១៤៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវរែុងការពិគក្ោេះគយបល់ 
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រណៈរមាម ធិការជាតិក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ 
ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន រែុងការបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត លិខិតបទោា ន
រតិយុតតទាំងអស់្ និងការគធវើផ្ននការក្រប់ក្រងគក្ោេះ មហនតរាយ ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងគក្ោេះមហនតរាយ 
ផ្ លបងកគ ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុស្ស ផ្ លប៉ាេះពាល់គៅ  ល់បរសិ្ថា ន ផ្ លរមួមានគក្ោេះមហនតរាយ
ទាំងឡាយ ។  
 

មាតិកាទី២ 
ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា១៤៤ ._ ស្ថា ប័នទទួលខុស្ក្តូវ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពទទួលខុស្ក្តវូស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងរ ាាល និងការ
ស្ក្មបស្ក្មួលគលើស្រមមភាពផ្ លទរ់ទងគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ស្ស្បតាមក្រម គនេះ និង
ច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងរ ាាលថ្នែ រ់ គក្កាមជាតិ ក្តវូ
ទទួលខុស្ក្តូវរែុងការអនុវតតមុខងារគរៀងៗខលួន  ។  
 
មាគ្តា១៤៥ ._ តួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តវូ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពក្តវូ  ឹរនាាំការច្រចាអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុជា 
លរខណៈអនារជាតិ នាល់ការោាំក្ទផ្នែរបគច្ចរគទស្ តាមរយៈអរគគលខាធិការោា នរបស់្ខលួន និងអងគភាព
ជាំនួយផ្ លពារ់ព័នធ នទគទៀត គៅ ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គ ើរតួនាទីជាអងគភាពបគងាគ ល ជាមួយ
អែរពារ់ព័នធ នទគទៀតអាំពីគោលនគយាយ និងការគរៀបច្ាំរមមវធីិស្ាីពីការផ្ក្បក្បលួអាកាស្ធាតុ និង
នាល់អនុស្ថស្ន៍អាំពីវធិានការជាគោលនគយាយជូនរាជរោា ភិាលននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា  ។  
 

ជំពូកទី២ 
ទោលន្ទោបាយ យទុធស្ថស្តសត ផ្នន្ការទឆ្ៃើយតបច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាតុ 

 
មាគ្តា១៤៦ ._ ផ្ននការគ្លើយតបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បលួអាកាស្ធាតុថ្នែ រ់ជាតិ 
 គោយអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មវូស្ាីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលាន   
ព័ត៌មានននក្រមគនេះ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពក្តវូបគងកើត គធវើបច្ចុបបនែភាព និងស្ក្មប 
ស្ក្មួលផ្ននការគ្លើយតបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរយៈគពលផ្វង គោយគោេះស្ស្ថយអាំពីការ
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កាត់បនាយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ការបនាុាំ ហិរ ញ្វតាុ ការអភិវឌ្ឍ និងការគនទរបគច្ចរវជិាា  និងការ    រ
ស្ថងស្មតាភាព ស្ស្បតាមគោលនគយាយជាតិពារ់ព័នធស្ាីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និង       រិច្ច
ក្ពមគក្ពៀងអនារជាតិស្ាីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  
 
មាគ្តា១៤៧ ._ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ននការក្តវូ៖ 

រ- ោរ់ប ច្ូ លការពិចារណាអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងផ្ននការយុទធស្ថស្តស្ត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ 

ខ- បគងកើតគស្ច្រាីផ្ណនាាំស្ាីពីការអនុគលាមតាមផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ 
 រ- នតល់ការផ្ណនាាំ ល់ក្រសួ្ង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងធានាឲ្យាននូវការគោរពតាម
ច្ាប់ គោយស្ហការជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។  

 
មាគ្តា១៤៨ ._ ផ្ននការតាមវស័ិ្យ រគក្មាងែវកិា និងក្របខ័ណឌ  
 ក្រសួ្ង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវរាំណត់ ោរ់ប ច្ូ ល និងអនុវតតស្រមមភាពគ្លើយតបច្ាំគពាេះ ការ
ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ចូ្លគៅរែុងផ្ននការតាមវស័ិ្យពារ់ព័នធទាំងអស់្ រគក្មាងែវកិា និងក្របខ័ណឌ នន
ការអគងកតតាមោន ស្ស្បតាមគោលនគយាយជាតិស្ាីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុពារ់ព័នធ លិខិត
បទោា នរតិយុតតផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ងពារ់ព័នធ និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនារជាតិស្ាីពីការផ្ក្បក្បួល 
អាកាស្ធាតុ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូនាល់គយបល់ផ្នែរបគច្ចរគទស្ស្ាីពីការោរ់ប ច្ូ ល 
ស្រមមភាពគ្លើយតបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងផ្ននការតាមវស័ិ្យ រគក្មាងែវកិា និង 
ក្របខ័ណឌ នានា ។   
 
មាគ្តា១៤៩ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការអភិវឌ្ឍ និងវនិិគយរ   
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ននការ 
រណៈរមមការ ជាតិស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមផ្បបក្បជាធិបគតយយគៅថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងក្ររមក្បឹរា
អភិវឌ្ឍន៍រមពុជា ក្តវូពិចារណាអាំពីនលប៉ាេះពាល់ និង ាំគណាេះស្ស្ថយននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅ
រែុងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការអភិវឌ្ឍ និងវនិិគយរទាំងអស់្ ។  
 រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិទាំងអស់្ ក្តវូស្ហការជាមួយមនទីរគខតតននក្រសួ្ង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
គ ើមបីោរ់ប ច្ូ លនលប៉ាេះពាល់ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងវធិានការគ្លើយតបគៅរែុង ការគរៀបច្ាំ
ផ្ននការអភិវឌ្ឍ និងវនិិគយរ មានជាអាទិ៍ ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ។ ស្រមមភាពននការផ្ក្បក្បលួ
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អាកាស្ធាតុ ផ្ លហួស្ពីស្មតាភាពហិរ ញ្វតាុ ឬ ស្មតារិច្ចភូមិស្ថស្តស្តននរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូ
ប ា្ូ នគៅថ្នែ រ់គលើគ ើមបពិីចារណា ។  
 
មាគ្តា១៥០ ._ ផ្ននការ និងយុទធស្ថស្តស្តគ្លើយតបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ    
 រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិទាំងអស់្ក្តូវរច្នា និងអនុវតតផ្ននការ និងយុទធស្ថស្តស្ត រែុងការគ្លើយ 
តបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ស្ស្បតាមគោលនគយាយជាតិស្ាីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
ពារ់ព័នធ គោយស្ហការជាមួយមនទីរននក្រសួ្ង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធគខតត ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ការអន្ុវតតន្វូការទឆ្ៃើយតបច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាត ុ

 
មាគ្តា១៥១ ._ ក្បគភទននការគ្លើយតបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព និងក្រសួ្ង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធទាំងអស់្ ក្តូវស្ក្មប 
ស្ក្មួលជាមួយអែរពារ់ព័នធទាំងអស់្ គ ើមបីអនុវតតន៍ការគ្លើយតបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ មាន
ជាអាទិ៍៖ 
 រ- វធិានការបនាុាំគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ  ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១- ការវាយតនមលភាពងាយរងគក្ោេះននក្បព័នធជីវស្ថស្តស្ត ស្ងគម និងគស្ ារិច្ចច្ាំគពាេះ ការ
ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ មានជាអាទិ៍ វស័ិ្យផ្ លងាយទទួលរងបញ្ញា អាកាស្ធាតុ និង តាំបន់ភូមិ
ស្ថស្តស្ត ផ្ លងាយទទួលរងគក្ោេះមហនារាយផ្ លទរ់ទងនឹងអាកាស្ធាតុ និង រាំណត់ឱ្កាស្
ស្ក្មាប់ការបនាុាំគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ 

២- ការបគងកើត និងអនុវតតគហោា រច្នាស្មព័នធផ្ លធន់សុ្ថាំគៅនឹងអាកាស្ធាតុ និងផ្ ល
គក្បើក្ាស់្កាបូនទប ជាអាទិ៍ ស្ក្មាប់វស័ិ្យរសិ្រមម ជលនល  ឹរជ ា្ូ ន និងថ្នមពល ។ 

៣- ការបគងកើត និងអនុវតតវធិានការក្រប់ក្រងស្ក្មាប់តាំបន់ការពារ គ ើមបបីនាុាំគៅនឹង 
ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ 

៤- ការគធវើឲ្យក្បគស្ើរគ ើងនូវក្បព័នធនាល់ព័ត៌មានជាមុន និងការនសពវនាយព័ត៌មាន 
អាកាស្ធាតុទន់គពលគវលា ។ 

៥- ការគលើររមពស់្ទមាល ប់ននការចិ្ ច្ ឹមជីវតិក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លបគងកើនភាពធន់
សុ្ថាំគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ 

៦- ការគលើររមពស់្ការទទួលានថ្នមពល ទឹរ ការ ឹរជ ា្ូ ន គស្វាសុ្ខភាព និង      
អនាម័យ ផ្ លអាច្នលលរាន ជាពិគស្ស្ គោយមានគោលគៅច្ាំគពាេះក្បជាពលរ ា ផ្ ល
ងាយរងគក្ោេះបាំនុត ។ 
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 ខ- វធិានការកាត់បនាយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ  ូច្ខាងគក្កាម៖ 
  ១- គលើររមពស់្ និងគធវើឲ្យក្បគស្ើរគ ើងនូវក្បសិ្ទធនលថ្នមពលទូទាំងក្បគទស្ ។ 

២- គលើររមពស់្ និងការបគងកើត និងការគក្បើក្ាស់្នូវថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិ ទូទាំងក្រប់
វស័ិ្យទាំងអស់្ ។ 

៣- បគងកើននលិតរមមថ្នមពលតាមបណាា ញវមិជឈការផ្ លមានភាពធន់សុ្ថាំ និង 
នលិតរមមថ្នមពលគក្ៅបណាា ញ ។ 

៤- គលើររមពស់្ការបគងកើត និងការគក្បើក្ាស់្មគធោាយ ឹរជ ា្ូ នស្ថធារណៈក្ទង់ 
ក្ទយធាំ និងការគក្បើក្ាស់្ការ ឹរជ ា្ូ នផ្ លគក្បើក្ាស់្ឥនធនៈក្បរបគោយក្បសិ្ទធនល និង 
ការ ឹរជ ា្ូ នផ្ លគក្បើក្ាស់្កាបូនទប ។ 

៥- បគងកើនរក្មបនក្ពគឈើ និងគលើររមពស់្ការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាពនននក្ព
នាល់នល និងយនតការគ ើមបីគលើររមពស់្ការអភិររសនក្ពគឈើ ជាអាទិ៍ រមមវធីិគរ បូរ ។ 

៦- គលើររមពស់្ទមាល ប់ក្រប់ក្រងការគក្បើក្ាស់្ ីគោយក្តឹមក្តវូ គ ើមបីការពារអាងកាបូន 
និងោរ់រក្មិតច្ាំគពាេះការបាំភាយឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ ។  

 រ- ស្រមមភាពនាល់លទធភាពនានា  ូច្ខាងគក្កាម៖ 
១- ពក្ងឹងស្មតាភាពស្ថា ប័ន និងបគច្ចរគទស្ គ ើមបអីនុវតតន៍ការគ្លើយតបច្ាំគពាេះ បញ្ញា

អាកាស្ធាតុ ។ 
២- ពក្ងឹងច្ាំគណេះ ឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុស្ាីពីការបនាុាំ និងទមាល ប់អនុវតត ការកាត់

បនាយ និង បគច្ចរវជិាា នានា ផ្ លស្មរមយបាំនុតច្ាំគពាេះបរបិទរមពុជា ។ 
៣- គលើររមពស់្ការស្ស្ថវក្ជាវ ការគនទរបគច្ចរវជិាា  ការអប់រ ាំ រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការ អនតរ

ជាតិ គៅរែុងក្រប់តាំបន់ទាំងអស់្ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ 
៤- គលើររមពស់្ការយល់ ឹងជាស្ថធារណៈអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ 
៥- គរៀងររហិរ ញ្វតាុអាកាស្ធាតុ ។  

 
មាគ្តា១៥២ ._ ការស្ក្មបស្ក្មួលរិច្ចស្ហការ និងការបគងកើតភាពជាន រូ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពក្តវូ៖ 
រ- ស្ក្មបស្ក្មួលរិច្ចស្ហការជាលរខណៈអនតរក្រសួ្ង និងការចូ្លរមួននរ ាាល 

ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិរែុងការរច្នា និងការអនុវតតស្រមមភាពការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ មានជាអាទិ៍នូវ
ការនតល់យនតការស្ក្មាប់ការស្គក្មច្ចិ្តតផ្នែរបគច្ចរគទស្ជាលរខណៈអនតរក្រសួ្ង ។ 

ខ- បគងកើតភាពជាន រូ និងអនុស្ារណៈគយរយល់ស្ក្មាប់ការអនុវតត និងបគងកើន ការ
គ្លើយតប និងរិច្ចអនតរារមន៍ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរវាងរោា ភិាល និងអងគភាព មិនផ្មន 
រោា ភិាល មានជាអាទិ៍ស្រមមភាពននការកាត់បនាយស្មស្ស្បជាលរខណៈជាតិ ។  
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មាគ្តា១៥៣ ._ ការពិចារណាអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរែុងស្រមមភាពអនុវតត 
ក្រសួ្ងនិងស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តូវរមួប ច្ូ លនូវការពិចារណាអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុគៅរែុង

ការរច្នានូវរាល់ស្រមមភាពអនុវតតទាំងអស់្ និងពិចារណាគៅគលើនលប៉ាេះពាល់ននស្រមមភាពគនាេះ គៅ
គលើការបាំភាយឧស្មន័នទេះរ ច្ រ់ ការក្បឈមគៅនឹងហានិភ័យអាកាស្ធាតុ និងស្មតាភាពបនាុាំ ។  

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពក្តវូនតល់ ាំបូនាម នផ្នែរបគច្ចរគទស្គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធគៅគលើការរច្នានូវស្រមមភាពអនុវតតន៍ មានជាអាទិ៍វធិានការណ៍ បគច្ចរគទស្ និង  ាំគណើ រការ 
គ្លើយតបគៅគលើការស្ថរលបងតាមផ្នែរជារ់លារ់មួយៗ ។  
 

 
មាគ្តា១៥៤ ._ ការវភិារការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរែុងការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត និងការ 

វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
ក្រសួ្ងនិងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយមានរិច្ចស្ហការជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយ      

ចី្រភាព និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវធានាថ្នរាល់រគក្មាងនិងស្រមមភាពផ្ ល
តក្មូវការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត ឬការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ស្ស្បតាមក្រមគនេះ រមួ
ប ច្ូ ល ការវភិារគលើការពិចារណាអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរែុងការវាយតនមលខាងគលើ ។  
 
មាគ្តា១៥៥ ._ ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរែុងការគធវើការស្គក្មច្ចិ្តត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិទាំងអស់្ ក្តូវធានាថ្នក្តូវគធវើការពិចារណា
អាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរែុង ាំគណើ ការគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតពារ់ព័នធទាំងអស់្ទរ់ទិននឹងការអនុវតត
ស្រមមភាពគក្កាមស្មតារិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទាំងគនាេះ ។  

 
ជំពូកទី៤ 

ការអទងេតតាលដាន្ ន្ងិការវាយតម្លៃការទឆ្ៃើយតបទៅន្ឹងការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត ុ
 
មាគ្តា១៥៦ ._ ក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងការវាយតនមលថ្នែ រ់ជាតិ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពក្តវូស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំ
ផ្ននការគ ើមបីបគងកើតនិងក្រប់ក្រងក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងការវាយតនមលថ្នែ រ់ជាតិ មានជាអាទិ៍    
ឧបររណ៍អគងកតតាមោន គ ើមបីតាមោនវឌ្ឍនភាពរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជារែុងការគោេះស្ស្ថយ 
បញ្ញា ក្បឈមផ្ លបងកគោយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងជូន ាំណឹងអាំពីការពិនិតយគ ើងវញិ និងការ
គធវើបច្ចុបបនែភាព ននការគ្លើយតបគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  

ក្របខ័ណឌ គនេះក្តវូរមួមានការវភិារនូវរក្មិតគក្តៀមរចួ្រាល់ននស្ថា ប័នរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្រ   
រមពុជា គ ើមបអីនុវតតការគ្លើយតបគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា 
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ក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព រ៏ ូច្ជាការគធវើរិច្ចអនតរារមន៍អាកាស្ធាតុរែុងការកាត់បនាយភាពងាយរង 
គក្ោេះ និងបនាយការបាំភាយកាបូនឲ្យស្ាិតរែុងរក្មិតទប និងផ្ទល ស់្បតូគៅររការអភិវឌ្ឍផ្ លមាន     
លរខណៈធន់សុ្ថាំគោយគក្បើកាបូនទប ។  

 
មាគ្តា១៥៧ ._ ក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយតនមលតាមវស័ិ្យ 

ក្រសួ្ងនិងស្ថា ប័នពារ់ព័នធទាំងអស់្ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ក្រងនូវក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និង
វាយតនមលការផ្ក្បក្បួលបរសិ្ថា នតាមវស័ិ្យគ ើមបីតាមោនក្បសិ្ទធភាពននការគ្លើយតបវធិានការណ៍ផ្ ល
ោរ់គច្ញរែុងផ្ននការគ្លើយតបគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុតាមវស័ិ្យពារ់ព័នធ គោយមានការ   
ោាំក្ទពីក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព និងគធវើរាយការណ៍ជាគទៀងទត់គៅកាន់ ក្ររមក្បឹរា
ជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។ ក្របខ័ណឌ គនេះក្តូវគធវើគ ើងស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិ
ផ្ លគច្ញគោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។  
 
មាគ្តា១៥៨ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិស្ក្មាប់ក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយតនមល 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូគច្ញនូវលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិស្ក្មាប់ 
ការបគងកើត និងក្រប់ក្រងក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយតនមលការផ្ក្បក្បួលតាមវស័ិ្យរែុងរយៈគពល ១ 
(មួយ)ឆ្ែ ាំននការអនុម័យក្រមគនេះ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព អាច្គច្ញនូវ  លិខិតបទោា ន
រតិយុតត និងនីតិវធីិស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុបផ្នាមគទៀតទរ់ទងនឹងលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពី
ការអគងកតតាមោន និងវាយតនមល ។ ក្របខ័ណឌ គនេះ ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ  តក្មូវននការចូ្លរមួ  
ជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានរែុងក្រមគនេះ ។  
 

 
មាគ្តា១៥៩ ._ ការគធវើស្រមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមល 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូស្ក្មបស្ក្មួល និងស្រមមភាពអគងកតតាមោន និង
វាយតនមលផ្ លពារ់ព័នធនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ស្ស្បជាមួយនឹងលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិ
វធីិននមាតិកាគនេះ ។  

ក្រសួ្ង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធទាំងអស់្ ក្តូវស្រមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមលផ្ លតក្មវូ
ទាំងអស់្ គយងតាមបទបប ញ្តតិផ្ លពារ់ព័នធននមាតិកាគនេះ ស្ស្បជាមួយនឹងលិខិតបទោា នរតិយុតត 
និងនីតិវធីិននមាតិកាគនេះ ។  

រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិទាំងអស់្ ក្តវូគធវើស្រមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមល ស្ស្បតាម 
ក្របខ័ណឌ  និងលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីការអគងកតតាមោននិងការវាយតនមលតាមវស័ិ្យ លិខិត
បទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិននមាតិកាគនេះ និងគោយគធវើរិច្ចស្ហការជាមួយមនទីគខតតននក្រសួ្ង និង     
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។  
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មាគ្តា១៦០ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ស្តីពីការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមល 
រាល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ ក្តូវរាយការណ៍ជាគទៀងទត់គៅកាន់

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពស្តីពីសូ្ច្នររពារ់ពនធ័ននក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយតនមល
ថ្នែ រ់ជាតិ លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីការអគងកតតាមោន និងវាយតនមលផ្ លពារ់ព័នធ នឹងការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ នទគទៀត និងស្តីពីក្របខ័ណឌ ស្តីពីការអគងកតតាមោននិងការវាយតនមល តាមវស័ិ្យ ស្ស្ប
ជាមួយនឹងគោលការណ៍ផ្ណនាាំ និងនីតិវធីិននមាតិកាគនេះ ។ រាយការណ៍គនេះ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណ
ជនអាច្ផ្ស្វងររាន ស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មូវននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលាន
ព័ត៌មានរែុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៦១ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ជាអនតរជាតិ 
 

 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូរាយការណ៍គៅកាន់អងគការអនតរជាតិ ស្តីពីការ     
អនុវតតរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រែុងការគ្លើយតបគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លមាន     
ជាអាទិ៍ ការក្បក្ពឹតតគយងគៅតាមរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងការ
អភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតភាព ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  
 
មាគ្តា១៦២ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតតទរ់ទងនឹងការចាត់វធិានការណ៍ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ ការ

គនទៀងផ្ទទ ត់ និងការវាយតនមល ស្ក្មាប់ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពក្តវូគច្ញនូវលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិស្ក្មាប់  

ការបគងកើត និងការក្រប់ក្រងលិខិតបទោា នរតិយុតតទរ់ទងនឹងការចាត់វធិានការណ៍ ការគធវើ         
រាយការណ៍ ការគនទៀងផ្ទទ ត់ និងការវាយតនមលជារ់លារ់ គោយគធវើការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រប់
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួល
ានព័ត៌មានស្ស្បតាមក្រមគនេះ ។ លិខិតបទោា នរតិយុតតគនេះ ក្តូវអនុគលាមតាមអនុស្ញ្ញញ ក្របខ័ណឌ
អងគការស្ហក្បជាជាតិស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងលរខខណឌ តក្មូវននយនតការហិរ ញ្វតាុស្តីពី 
អាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។  

ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តូវបគងកើត ក្រប់ក្រង និងអនុវតតន៍ច្ាំគពាេះលិខិតបទោា នរតិយុតត និង
នីតិវធីិទរ់ទងនឹងការចាត់វធិានការណ៍ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ និងការគនទៀងផ្ទទ ត់ ស្ស្បតាមលិខិត
បទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិគនេះ  ូច្ផ្ លគច្ញគោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព និង ស្ស្ប
តាមលរខខណឌ តក្មវូននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានរែុងក្រមគនេះ ។ រ ាាល
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិទាំងអស់្ ក្តូវជួយអជាា ធរពារ់ព័នធរែុងការអនុវតតនីតិវធីិទរ់ទងនឹងការចាត់វធិានការណ៍ 
ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ និងការគនទៀងផ្ទទ ត់ ស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិពារ់ព័នធ ។  
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មាគ្តា១៦៣ ._ ការបញ្ជ្ញ្ញា បនូវក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោននិងវាយតនមលគៅគលើការផ្ក្បក្បួល      
អាកាស្ធាតុ 

ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធទាំងអស់្ ក្តូវបញ្ជ្ញ្ញា បក្របខ័ណឌ  
អគងកតតាមោន និងវាយតនមលគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុតាមផ្នែរ គៅរែុងលិខិតបទោា នរតិយុតត
ននការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមលគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។  
 
 

ជំពូកទី៥ 
ព៌ត័មាន្សតពីីការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាត ុ

 
មាគ្តា១៦៤  . _ ព័ត៌មានស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូរមួស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ
គរៀបច្ាំផ្ននការ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរស្ាិតិថ្នែ រ់ជាតិ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គ ើមបីក្បមូល    
គធវើបច្ចុបបនែភាព ក្រប់ក្រង និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្គក្បើក្ាស់្ាននូវព័ត៌មានស្តីពីការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុទាំងឡាយផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងការគ្លើយតបក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាពច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មវូននសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន និង
ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ។  

ព័ត៌មានស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ មានជាអាទិ៍៖ 
រ-ការរាំណត់ទីតាាំងននហានិភ័យពារ់ព័នធគៅនឹងអាកាស្ធាតុ គស្ណារយី៉ាូនន ការផ្ក្ប

ក្បួលអាកាស្ធាតុ និងការវាយតនមលភាពងាយរងគក្ោេះ និងជគក្មើស្ និងស្មតាភាព រែុង        
ការបនាុាំ ។ 

ខ-រក្មិតននការបាំភាយឧស្ម័នគោយស្ថរការបាំផ្ទល ញនក្ពគឈើ និងរតាត នានាអាំពីការ      
បាំភាយ ឧស្ម័ន ផ្ លានស្នមត ស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិ ផ្ លបគងកើត
គោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។ 

រ-ក្បភព និងការបាំភាយឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ ។ 
ឃ-ជគក្មើស្រែុងការកាត់បនាយឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ និងការគលើររមពស់្ភាពធន់សុ្ថាំ ផ្ ល

មានជាតិកាបូនតិច្ ។ 
ង-ការកាត់បនាយការបាំភាយឧស្ម័នផ្ លមានការបញ្ញា រ់ពីការចូ្លរមួអនុវតតរបស់្ក្ពេះ

រាជាណាច្ក្ររមពុជាគៅរែុងយនតការហិរ ញ្បបទនអាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។  
ច្-ការរាំណត់ទីតាាំងននរគក្មាង និងអនតររមន៍នានាផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងការ          

កាត់បនាយ និងការបនាុាំគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លមានក្បតិបតតិការគៅរែុង      
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រមួទាំងការពិនិតយតាមោនជាំនួយគក្ៅស្ស្ររផ្ លទទួលាននងផ្ រ ។ 
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្-ទមាល ប់ននការកាត់បនាយ និងការបនាុាំលអបាំនុត ផ្ លស្ស្បតាមបរបិទននក្ពេះរាជា 
ណាច្ក្ររមពុជា មានជាអាទិ៍ លទធភាព និងក្បសិ្ទធភាពតនមលននការគធវើអនតរារមន៍ និងគមគរៀន 
ផ្ លានយល់ ឹងពីរគក្មាង និងអនតរារមន៍ ផ្ លានអនុវតតន៍គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ     
រមពុជា រមួមាន ការស្ថរលបង ឬការ រពិគស្ថធន៍បគច្ចរវជិាា នានារែុងការកាត់បនាយ និងការ ប
នាុាំែមីៗ ។  

ជ-ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ផ្ លានពីឧបររណ៍អគងកតតាមោន និងវាយតនមលគៅគលើ
ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លតក្មវូគោយមាតិកាគនេះ ។   

 
មាគ្តា១៦៥ ._ ការនលិតព័ត៌មានអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធទាំងអស់្ ក្តូវរមួស្ហកាជាមួយក្ររម 
ក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព គ ើមបីក្បមូល គធវើបច្ចុបបនែភាព ក្រប់ក្រង និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជន អាច្
គក្បើក្ាស់្ាននូវព័ត៌មានអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុទាំងឡាយគៅតាមវស័ិ្យរបស់្ខលួន ក្ពមទាំង
ព័ត៌មានអាំពីការអនុវតតការគធវើអនតរារមន៍គៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លរមួមាន លទធនល
ទាំងឡាយននសូ្ច្នររអគងកតតាមោន និងវាយតនមលផ្ លពារ់ព័នធ និងគមគរៀនផ្ លាន យល់ ឹងពីការ
អនុវតតស្រមមភាពស្ថរលបងនានា ។ ព័ត៌មានគនេះក្តូវនលិត ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីសិ្ទធិទទួលាន
ព័ត៌មាន និងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៦៦  . _ លិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិពារ់ព័នធគៅនឹងព័ត៌មានអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ 

ធាតុ 
ក្ររមក្បឹរាអភីវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិននការនលិត 

និងការក្រប់ក្រងទិនែន័យ និងព័ត៌មានអាំពីការផ្ក្បក្បលួអាកាស្ធាតុ មានជាអាទិ៍ វធីិស្ថស្តស្ត នីតិវធីិ នន
ការក្បមូលទិនែន័យ និងលរខខណឌ តក្មូវននការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន ។  
 
មាគ្តា១៦៧  . _ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការនលិត និងការផ្ច្ររ ាំផ្លរទិនែន័យ 

ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបគោយចី្រភាព អាច្ចុ្េះរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការនលិត និងការផ្ច្រ 
រ ាំផ្លរទិនែន័យ ជាមួយអែរពារ់ព័នធនានា គ ើមបីពក្ងឹង និងបគងកើនការទទួលានទិនែន័យ និងព័ត៌មានអាំពី
ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុផ្ លមានការធានាានគៅគលើរុណភាព និងផ្ លពារ់ព័នធគៅ នឹងការអនុ
វតតការគ្លើយតបគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា១៦៨  . _ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ព័ត៌មានអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 
 ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ និងអងគភាពស្ថធារណៈ និងឯរជន 
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រែុងរិច្ចស្ហការជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព និងស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត 
និងនីតិវធីិពារ់ព័នធផ្ លតក្មូវគោយមាតិកាគនេះ ក្តូវ៖ 

រ-គរៀបច្ាំរាយការណ៍ស្តីពីការបាំភាយឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់តាមវស័ិ្យ និងផ្ នស្មតារិច្ច
របស់្ខលួន ។  

ខ-គរៀបច្ាំរាយការណ៍អាំពីការកាត់បនាយឧស្ម័នផ្ លានបញ្ញា រ់ គច្ញពីយនតការ 
ហិរ ញ្បបទនអាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។  

 ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបច្ាំរាយការណ៍ជូន ល់ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍គោយ      
ចី្រភាព អាំពីវឌ្ឍនៈភាពននការអនុវតតការគ្លើយតបគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លរែុងគនាេះ រមួ
មាន លទធនលននសូ្ច្នររអគងកតតាមោន និងវាយតនមលតាមវស័ិ្យផ្ លមានស្ស្ថប់ ។  
 
មាគ្តា១៦៩  . _ ក្បព័នធទទួលានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូបគងកើត និងក្រប់ក្រងក្បព័នធទទួលានព័ត៌មានជា     
ស្ថធារណៈ គ ើមបីបក្ងមួបក្ងមួព័ត៌មានទាំងអស់្អាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុផ្ លនលិតគោយ      
រាជរោា ភិាល និងអែរពារ់ព័នធ ។  ក្បព័នធគនេះ ក្តូវបគងកើតគ ើង ស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មូវននសិ្ទធិទទួល
ានព័ត៌មាន និងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។  
 ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងអែរពារ់ព័នធទាំងអស់្ ក្តូវរមួស្ហការ
ជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព បគងកើត និងគធវើបច្ចុបបនែភាពជាក្បចាាំគៅគលើក្បព័នធ 
ព័ត៌មានគនេះ ស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិផ្ លគច្ញគោយក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍គោយ    
ចី្រភាព ។  
 

ផ្នែកទី១ 
បញ្ជសី្ថរទពើភណ្ឌ ឧសមន័្នទ៉ះកញ្ជក ់

 
មាគ្តា១៧០  . _ ការបគងកើតស្ថរគពើភណឌ ឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូបគងកើត និងក្រប់ក្រងប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ឧស្ម័ន នទេះ
រ ច្ រ់ថ្នែ រ់ជាតិ ផ្ លស្ថធារណជនអាច្គក្បើក្ាស់្ាន ស្ស្បតាមវធិាន និងការផ្ណនាាំជាអនតរជាតិ
ផ្ លពារ់ព័នធ ។   
 
មាគ្តា១៧១  . _ គោលការផ្ណនាាំ និងនីតិវធីិស្តីពីស្ថរគពើភណឌ ឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិននការ
ក្បមូល ការនលិត និងការធានាាននូវរុណភាព និងការក្បរល់ទិនែន័យរែុងប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ  មានជា
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អាទិ៍ ការបគងកើតរតាត ននការបាំភាយឧស្ម័នផ្ លពារ់ព័នធស្ក្មាប់ក្បគភទ ឬក្ររមននក្បភពបគ ច្ញ និង
រផ្នលង នទុរឧស្ម័ន ការបគងកើតរក្មិតននការបាំភាយឧស្ម័នគោយស្ថរការបាំផ្ទល ញនក្ពគឈើ ផ្ លានស្នមត 
ការក្បមូលទិនែន័យអាំពីស្រមមភាព និងលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ ។  
 
មាគ្តា១៧២  . _ ការអនុគលាមតាមគោលការផ្ណនាាំ និងនីតិវធីិ 
 ក្រប់មាច ស់្រគក្មាង និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលខុស្ក្តូវ ក្តូវនតល់ព័ត៌មានស្ក្មាប់ប ា្ ី    
ស្ថរគពើភណឌ ឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ ស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិននការក្បមូល ការនលិត និង
ការធានាាននូវរុណភាព និងការក្បរល់ទិនែន័យននប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ  ផ្ លគច្ញគោយក្ររមក្បឹរា 
អភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។  
 

ផ្នែកទី២ 
បញ្ជគីទគ្មាងកាតប់ន្ថយការបភំាយឧសមន័្នទ៉ះកញ្ចក់ ថ្នែ កជ់ាតិ 

 
មាគ្តា១៧៣  . _ ការបគងកើតប ា្ ីរគក្មាងកាត់បនាយការបាំភាយឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ ថ្នែ រ់ជាតិ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូបគងកើត និងក្រប់ក្រងប ា្ ីរគក្មាងកាត់បនាយការ     
បាំភាយឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ ថ្នែ រ់ជាតិ ផ្ លស្ថធារណជនអាច្គក្បើក្ាស់្ាន ។  ប ា្ ីគនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល
នូវរាល់ការចុ្េះប ា្ ីនានាផ្ លានបគងកើតមុនរចួ្គហើយគក្កាមយនតការហិរ ញ្បបទនអាកាស្ធាតុផ្ ល
ផ្នអរគលើលទធនលផ្ លពារ់ព័នធ និងអាច្ប ច្ូ លនូវយនតការឥណទនកាបូន នទគទៀត ផ្ លគក្បើក្ាស់្
លរខខណឌ តក្មូវស្ស្គ ៀងោែ គៅនឹងយនតការផ្នអរគលើលទធនល ផ្ លានបគងកើតគ ើងគក្កាមអនុស្ញ្ញញ
ក្របខ័ណឌ អងគការស្ហក្បជាជាតិស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។  ប ា្ ីគនេះក្តូវបគងកើតគ ើង ស្ស្បតាម
លរខខណឌ តក្មូវននសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន និងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា១៧៤  . _ លិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិស្តីពីការក្បរល់ព័ត៌មានស្ក្មាប់ប ា្ ីរគក្មាង     

កាត់បនាយការបាំភាយឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ថ្នែ រ់ជាតិ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូគច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិស្តីពីការ
ក្បរល់ ព័ត៌មានស្ក្មាប់ប ា្ ីរគក្មាងកាត់បនាយការបាំភាយឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ថ្នែ រ់ជាតិ ស្ស្បតាមវធិាន 
និងការផ្ណនាាំអនតរជាតិផ្ លពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា១៧៥  . _ ការអនុគលាមតាមនីតិវធីិ និងលិខិតបទោា នរតិយុតត 
 ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទាំងអស់្ ផ្ លរមួច្ាំផ្ណរគៅរែុងយនតការហិរ ញ្បបទនអាកាស្ធាតុ 
ផ្ លផ្នអរគលើលទធនល  បូររមួទាំងយនតការទាំងឡាយផ្ លមិនក្តូវានបគងកើតគក្កាមអនុស្ញ្ញញ  
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ក្របខ័ណឌ អងគការស្ហក្បជាជាតិស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុនងផ្ រ ក្តូវអនុគលាមតាមនីតិវធីិ 
លិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិស្តីពីការក្បរល់ព័ត៌មានស្ក្មាប់ប ា្ ីរគក្មាងកាត់បនាយការបាំភាយ 
ឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ថ្នែ រ់ជាតិ ។  
 

ជំពូកទី៦  
ការកស្ថងសលតថភាពស្ថថ ន្បន័្ ការអភវិឌ្ឍ ន្ិងការទនទរបទច្ចកវជិាជ  ន្ិងច្ំទណ្៉ះដឹង 

 
មាគ្តា១៧៦ ._ ការអភិវឌ្ឍស្មតាភាពស្ថា ប័ន 
 រាជរោា ភិាលរមពុជា ក្តូវអភិវឌ្ឍស្មតាភាពស្ថា ប័ន វនិិគយរគលើការអភិវឌ្ឍ  និងការគនទរ
បគច្ចរវជិាា   រស្ថងស្មតាភាព  និងបគងកើតការយល់ ឹងគៅក្រប់រក្មិត  គ ើមបឲី្យមានការយល់ ឹង  និង
គោេះស្ស្ថយអាំពីការផ្ក្បក្បលួអាកាស្ធាតុ  និងគ ើមបឲី្យមានការអនុវតតក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព ននការ
គ្លើយតបគៅនឹងការផ្ក្បក្បលួអាកាស្ធាតុរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា១៧៧ ._ ការវាយតនមលស្មតាភាពស្ថា ប័នជាក្បចាាំ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអងគ
ភាព នទគទៀត ក្តូវគធវើការវាយតនមលស្មតាភាពស្ថា ប័នជាក្បចាាំ ស្ក្មាប់អនុវតតការគ្លើយតបគៅនឹងការ
ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុថ្នែ រ់ជាតិ បគងកើតរមមវធីិគនសងៗ គ ើមបីបាំគពញនូវភាពខវេះច្គនាល េះផ្នែរស្មតាភាព   
ស្ាំខាន់ៗ  គធវើការគរៀងររធនធានស្ក្មាប់ការអនុវតតរមមវធីិអភិវឌ្ឍស្មតាភាព ។  
 
មាគ្តា១៧៨ ._ ការពក្ងឹងស្មតាភាពស្ថា ប័ន និងស្មតាភាពបុរគល 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព  រែុងរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួយនឹងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធទាំងអស់្ និងអងគភាព នទគទៀត ក្តូវពក្ងឹងបរយិកាស្អាំគណាយនលរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា ស្មតាភាពស្ថា ប័ន និងស្មតាភាពបុរគលគ ើមបីគោេះស្ស្ថយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។  
 
មាគ្តា១៧៩ ._ ការអប់រ ាំ និងការបណតុ េះបណាត លស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព  ក្ពមទាំងក្រសួ្ង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធទាំងអស់្ក្តូវ 
គលើររមពស់្រមមវធីិអប់រ ាំ និងរមមវធីិបណតុ េះបណាត លស្តីពីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ  គោយអនុគលាម 
តាមលរខខណឌ តក្មវូគនសងៗននការអប់រ ាំ និងការយល់ ឹងផ្នែរបរសិ្ថា ន គយងតាមក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៨០ ._ ការចូ្លរមួរែុងការអប់រ ាំ និងការបណតុ េះបណាត លស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 

មញ្ជ្នតីពារ់ព័នធទាំងអស់្ ក្តូវចូ្លរមួរែុងរមមវធីិអប់រ ាំ និងរមមវធីិបណតុ េះបណាត លនានា គ ើមបីធានា
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ាននូវការយល់ ឹងអាំពីភាពស្មុរស្ថម ញគនសងៗននការគោេះស្ស្ថយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។    
 
មាគ្តា១៨១ ._ យនតការរស្ថងច្ាំគណេះ ឹង និងគលើររមពស់្ការស្ស្ថវក្ជាវ 

គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួយនឹងអែរពារ់ព័នធទាំងអស់្  ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ 
គោយចី្រភាព ក្តូវគធវើការពក្ងឹង និងបគងកើតយនតការគនសងៗរែុងការរស្ថងច្ាំគណេះ ឹង និងគលើររមពស់្ 
ការស្ស្ថវក្ជាវស្តីពីការអនុវតត និងបគច្ចរវជិាា ននការកាត់បនាយ និងការបនាុាំការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។  

 
ជំពូកទី៧  

គ្កបខណ័្ឌ ហរិញ្ញបបទាន្សគ្មាបក់ារផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាត ុ
 
មាគ្តា១៨២ ._ ការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណឌ ហិរ ញ្បបទន 

គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួយនឹងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ 
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូបគងកើត និងក្រប់ក្រងក្របខ័ណឌ ហិរ ញ្បបទន ស្ក្មាប់  
ស្រមមភាពនានាននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ ក្របខ័ណឌ ផ្បបគនេះ ក្តវូរមួប ច្ូ លនូវការវភិារ អាំពី
តក្មូវការហិរ ញ្បបទន យុទធស្ថស្តស្តរែុងការបាំគពញនូវគស្ច្រតីក្តវូការទាំងគនេះតាមរយៈការគក្បើក្ាស់្
ក្បភពហិរ ញ្វតាុរែុងស្ស្ររ  និងគក្ៅស្ស្ររផ្ លមានស្ស្ថប់  រ៏ ូច្ជាវធិានការននការអភិវឌ្ឍស្មតាភាព
ណាមួយ យនតការហិរ ញ្វតាុ  ឬរាំផ្ណទក្មង់ស្ថា ប័ននានា គ ើមបីគធវើការគរៀងររ  និងក្រប់ក្រងហិរ ញ្វតាុ 
ផ្នែរផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរែុងលរខណៈផ្ លមានក្បសិ្ទធនល ៏ខពស់្បាំនុតមួយ ។ ក្របខ័ណឌ ផ្បបគនេះ
នឹងក្តូវបគងកើតគ ើង  គោយអនុគលាមគៅតាមលរខខណឌ តក្មវូគនសងៗននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និង
សិ្ទិធទទួលានព័ត៌មាន គៅរែុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៨៣ ._ ហិរ ញ្វតាុជារ់លារ់គៅតាមទីតាាំង 

តាមការគស្ែើសុ្ាំរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ         
គស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តវូបគងកើតរណនីមូលនិធិជារ់លារ់គៅតាមទីតាាំងមួយច្ាំនួនស្ក្មាប់អែរ    
ពារ់ព័នធផ្ លចូ្លរមួ  ច្ាំគពាេះយនតការហិរ ញ្វតាុអាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល មានជាអាទិ៍ 
រគក្មាងគរ បូរ គោយអនុគលាមគៅតាមបទបប ញ្តតិនានា ស្តីពីវធិានការគស្ ារិច្ច រណនី  នែលផ្ លក្តូវ
បង់ និងមូលនិធិគនសងៗននក្រមគនេះ ។  

 
ផ្នែកទី១  

ការផ្បងផ្ច្កធន្ធាន្ សគ្មាបក់ារផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាតុទៅកែងុលវិកាជាត ិន្ិងលវកិា ថ្នែ ក់
ទគ្កាលជាត ិ
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មាគ្តា១៨៤ ._ ការផ្ក្បក្បលួអាកាស្ធាតុគៅរែុងែវកិាជាតិ 

គោយមានការោាំក្ទបគច្ចរគទស្ពីក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវពិចារណាពីនលប៉ាេះពាល់  និង ាំគណាេះស្ស្ថយគនសងៗននការផ្ក្បក្បួល 
អាកាស្ធាតុគៅរែុង ាំគណើ រការែវកិាជាតិ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តូវនតល់ឲ្យក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុនូវការវភិារក្បចាាំឆ្ែ ាំអាំពីហានិភ័យ និងអាទិភាពននការផ្ក្ប
ក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវពិចារណា 
និងប ច្ូ ល នូវការវភិារគនេះគៅរែុងស្ថរាច្រស្តីពីការគរៀបច្ាំែវកិាក្បចាាំឆ្ែ ាំ និងប ច្ូ លការផ្ណនាាំអាំពីការ
ោរ់ប ច្ូ លនលប៉ាេះពាល់ និង ាំគណាេះស្ស្ថយគនសងៗននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងលិខិត
បទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិ ស្ក្មាប់ែវកិារគក្មាង ។     
 
មាគ្តា១៨៥ ._ ការោរ់ប ច្ូ លនល់ប៉ាេះពាល់ និង ាំគណាេះស្ស្ថយននការផ្ក្បក្បលួអាកាស្ធាតុគៅរែុង

ការោរ់គស្ែើែវកិា 
ក្រប់ក្រសួ្ង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្ពមទាំងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិទាំងអស់្ ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល នូវ

នល់ប៉ាេះពាល់ និង ាំគណាេះស្ស្ថយននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងការោរ់គស្ែើែវកិារបស់្ខលួន 
គោយអនុគលាមគៅតាមលិខិតបទោា នរតិយុតតផ្ លានគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ    
គស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ។  

 
ផ្នែកទ ី២ 

ការទលើកកលពស ់ការវិន្ទិោគទលើអាកាសធាតុផ្ដលមាន្លកខណ្ៈឆ្លៃ តម្វពីវសិយ័ឯកជន្ 
 
មាគ្តា១៨៦ ._ ការគលើររមពស់្ការវនិិគយរគលើអាកាស្ធាតុផ្ លមានលរខណៈឆ្ល តនវ   

គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួយនឹងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និង       
ហិរ ញ្វតាុ  និងគោយមានការចូ្លរមួពីក្រសួ្ង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្ពមទាំងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ
ទាំងអស់្ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូគធវើការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយនឹងអែរពារ់ព័នធ
ទាំងអស់្ អាំពីវធិានការស្ថរគពើពនធជាស្កាត នុពល បទបប ញ្តតិ ស្តង់ោរនិងយនតការផ្ លផ្នអរគលើទីនារ
នានា គ ើមបីគលើររមពស់្ការវនិិគយរគលើអាកាស្ធាតុផ្ លមានលរខណៈឆ្ល តនវ គៅរែុងក្ពេះរាជា     
ណាច្ក្ររមពុជា គោយអនុគលាមគៅតាមលរខខណឌ តក្មូវគនសងៗននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទិធ 
ទទួលានព័ត៌មាន គៅរែុងក្រមគនេះ ។  
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ផ្នែកទី៣ 
ការទកៀងគរហរិញ្ញវតថកុារផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុពីបរទទស 

 
មាគ្តា១៨៧ ._ ការស្ក្មបស្ក្មួលអាំពីហិរ ញ្វតាុផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុពីបរគទស្ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូស្ក្មបស្ក្មួលគលើការគរៀងររហិរ ញ្វតាុផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុពីបរគទស្រែុងលរខណៈមួយផ្ លមានក្បសិ្ទធនល និងក្បសិ្ទធភាពបាំនុត គៅគពលផ្ លគធវើ
ការធានាឲ្យមានការបនសុោីែ ននធនធានពីបរគទស្ទាំងគនេះ គៅនឹងអាទិភាពគនសងៗននការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា១៨៨ ._ ការអគងកតតាមោនហិរ ញ្វតាុផ្ក្បក្បលួអាកាស្ធាតុពីបរគទស្ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូស្ហក្បតិបតតិការជាមួយនឹងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ និងក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា គ ើមបីគធវើការអគងកតតាមោនហិរ ញ្វតាុ     
ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុពីបរគទស្ និងក្តូវធានាឲ្យមានការោរ់ប ច្ូ លនូវការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុគៅ
រែុងរិច្ចច្រចានានាជាមួយនឹងន រូអភិវឌ្ឍ ស្តីពីយុទធស្ថស្តស្តក្បចាាំក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជារបស់្ខលួន ។  

 
ផ្នែកទី៤ 

ការទលើកកលពសយ់ន្តការហរិញ្ញវតថអុាកាសធាតុផ្ដលផ្នែកទលើលទធនល 
 
មាគ្តា១៨៩ ._ អាជាា ធរជាតិផ្ លក្តវូានចាត់តាាំង 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព រឺជាអាជាា ធរជាតិផ្ លក្តវូានចាត់តាាំង ស្ក្មាប់ 
ការងារហិរ ញ្វតាុអាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូ     
ពិនិតយគមើល គធវើការឯរភាព និងនតល់សុ្ពលភាព ល់រគក្មាងទាំងអស់្ ផ្ លគស្ែើសុ្ាំការយល់ក្ពមពី   
រាជរោា ភិាលរមពុជា គ ើមបីចូ្លរមួគៅរែុងយនតការហិរ ញ្បបទនអាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល
មានជាអាទិ៍ យនតការទាំងឡាយគយងតាមយនតការអភិវឌ្ឍស្ថអ ត យនតការននការនតល់ឥណទរមួ  វធិាន
ការកាត់បនាយថ្នែ រ់ជាតិ ៏ស្មស្ស្បមួយ ក្ពមទាំងយនតការគរ បូរនងផ្ រ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
គោយចី្រភាព ក្តូវធានាថ្ន រគក្មាងទាំងគនេះ អនុគលាមតាមផ្ននការ និងយុទធស្ថស្តស្តជាតិ ស្តីពីការផ្ក្ប
ក្បួលអាកាស្ធាតុផ្ លពារ់ព័នធនានា ។  
 
មាគ្តា១៩០ ._ ការគលើររមពស់្ការចូ្លរមួគៅរែុងយនតការហិរ ញ្វតាុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូគលើររមពស់្ការចូ្លរមួគៅរែុងយនតការហិរ ញ្វតាុ 
អាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល រមួមានតាមរយៈ ៖ 
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រ-ការគច្ញការផ្ណនាាំ ស្តីពីការទទួលានហិរ ញ្វតាុផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុតាមរយៈ 
ការចូ្លរមួគៅរែុងយនតការហិរ ញ្វតាុអាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។ 

ខ-ការររា និងការនសពវនាយព័ត៌មានស្តីពីក្បភព ជគក្មើស្អាទិភាពគនសងៗ និង     
ស្កាត នុពលស្ក្មាប់ការកាត់បនាយការបាំភាយឧស្ម័នគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 

រ- ការររា និងការនសពវនាយព័ត៌មានស្តីពីការកាត់បនាយការបាំភាយឧស្ម័នពី រគក្មាង
ផ្ លចូ្លរមួនានាតាមរយៈប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្ក្មាប់រគក្មាងកាត់បនាយការបាំភាយ ឧស្ម័ននទេះ
រ ច្ រ់ រមួទាំងព័ត៌មានអាំពីទាំហាំននការនតល់ហិរ ញ្បបទនផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ  ផ្ លានគរៀង
ររតាមរយៈការចូ្លរមួរបស់្អងគភាពរ ា និងអងគភាពឯរជន គៅរែុងយនតការហិរ ញ្វតាុ    
អាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល និងលទធនលគនសងៗផ្ លស្គក្មច្ាន ។  

       
មាតិកាទី៣ 

ការទគ្បើគ្បាស ់ន្ិងនលតិកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព 
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
ផ្នែកទី១ 

ការទលើកកលពសក់ារទគ្បើគ្បាស ់ន្ិងនលតិកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព 
 
មាគ្តា១៩១ ._ ការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានការឯរភាពពីក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
គោយចី្រភាព ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គ ើមបីបគងកើតឯរស្ថរនានាទរ់ទងនឹងគោល
នគយាយស្តីពីការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ ឯរស្ថរគោលនគយាយទាំងគនេះ ក្តវូរមួ
ប ច្ូ លនូវ៖  

រ- រមមវធីិគ ើមបបីគងកើននូវការអនុវតតឲ្យានគពញគលញនូវរាំរនូនការគក្បើក្ាស់្មួយផ្ ល
យរចិ្តតទុរោរ់ ល់ បរសិ្ថា ន តាមរយៈននការបគងកើនការនគត់នគង់ តក្មូវការស្ក្មាប់នលិតនល 
គស្វារមម និងបគច្ចរវជិាា ទាំងឡាយផ្ លមិនបងកគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់បរសិ្ថា ន ។  

ខ- គោលនគយាយនានា គ ើមបឲី្យវស័ិ្យឯរជន អងគការស្ងគមសីុ្វលិ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ និងក្បជាពលរ ាានចូ្លរមួ និងគលើររមពស់្ការគក្បើក្ាស់្ធនធានក្បរបគោយ
ក្បសិ្ទធនល និងការខូច្ខាតបរសិ្ថា នតិច្ មានជាអាទិ៍ តាំបន់ននការគក្បើក្ាស់្ទឹរ និងថ្នមពល 
ការបគងកើតស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ គទស្ច្រណ៍ និងការអភិវឌ្ឍ
គហោា រច្នាស្មព័នធ ជាអាទិ៍ ។  
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មាគ្តា១៩២ ._ នលិតរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានការឯរភាពពីក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
គោយចី្រភាព ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រមួមានក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ
ឧស្ាហរមម និងសិ្បបរមម គ ើមបបីគងកើតឯរស្ថរនានាទរ់ទងនឹងគោលនគយាយស្តីពីនលិរមម 
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ ឯរស្ថរគោលនគយាយទាំងគនេះ ក្តូវរមួប ច្ូ លនូវ៖  

រ. រមមវធីិគ ើមបគីលើររមពស់្ការអនុវតតរាំរនូលិតនល និងទមាល ប់លអននការអនុវតត ាំគណើ រ
ការនលិតរមម ផ្ លយរចិ្តតទុរោរ់ ល់បរសិ្ថា ន ។  

ខ. គោលនគយាយនានា គ ើមបឲី្យវស័ិ្យឯរជន អងគការស្ងគមសីុ្វលិ អងគភាព          
រោា ភិាល និងក្បជាពលរ ាានចូ្លរមួ និងគលើររមពស់្នលិតរមមផ្ លគក្បើក្ាស់្ធនធាន
ក្បរបគោយក្បសិ្ទធនលខពស់្ និងការខូច្ខាតបរសិ្ថា នតិច្ ។  

 
មាគ្តា១៩៣ ._ ការគនទៀងផ្ទទ ត់បគច្ចរវជិាា បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ  
វស័ិ្យឧស្ាហរមម និងសិ្បបរមម និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសងគទៀត ក្តូវបគងកើតរមមវធីិមួយស្ក្មាប់
ការគនទៀងផ្ទទ ត់  បគច្ចរវជិាា បរសិ្ថា ន ផ្ លអាច្អនុវតតានគៅគលើគក្រឿងបគច្ចរវជិាា  ផ្ លក្តូវានគក្បើ
ក្ាស់្គោយឧស្ាហរមម ឧស្ាហរមមនក្ពគឈើ រសិ្រមម ផ្រ ៉ា គស្វារមម និងលាំគៅឋាន ។ រមមវធីិគនេះ ក្តូវ
ផ្នអរគលើការអនុវតតលអៗ ជាអនតរជាតិ គៅរែុងការការគនទៀងផ្ទទ ត់បគច្ចរវជិាា បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១៩៤ ._ ប ា្ ីននបគច្ចរវជិាា ផ្ លានគនទៀងផ្ទទ ត់ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ងឧស្ាហរមម និង
សិ្បបរមម និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសងគទៀត ក្តវូបគងកើតប ា្ ីននបគច្ចរវជិាា ផ្ លានគនទៀងផ្ទទ ត់ និង
នសពវនាយប ា្ ីគនេះជាស្ថធារណៈ ស្ស្បតាមរនាីទី១ ស្តីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី៣ ស្តីពីសិ្ទធិទទួល
ានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
 

ផ្នែកទី២ 
លទធកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា១៩៥ ._ លរខណៈវនិិច្ឆ័យននការគធវើលទធរមម 
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 ក្តូវបគងកើតលរខណៈវនិិច្ឆ័យននការគធវើលទធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព គ ើមបីកាត់បនាយបនទុរ      
បរសិ្ថា នផ្ លគរើតគច្ញពីការគក្បើក្ាស់្ និងជួយស្ក្មួល ល់តក្មូវការនននលិតរមម និងគស្វារមមផ្ ល
មិនបងកគក្ោេះថ្នែ រ់គៅ ល់បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១៩៦ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីលទធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ       
វស័ិ្យគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត លិខិតបទោា នរតិយុតតនានា ស្តីពីលទធ
រមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លគផ្ទត តគៅគលើការប ច្ូ លនូវ លរខណៈវនិិច្ឆ័យបរសិ្ថា ន រែុងអាំ ុងគពល
នន ាំគណើ រការននការគធវើលទធរមមគលើនលិតរមម គស្វារមម ការងារ និងគស្វាគនសង ។  

លិខិតបទោា នរតិយុតតទាំងគនេះ ក្តូវផ្នអរគៅគលើអងគការស្តង់ោរអនតរជាតិ២០៤០០ ។  
 
មាគ្តា១៩៧ ._ គោលបាំណង 
 លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីលទធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវ៖ 

រ- គលើរទឹរចិ្តតច្ាំគពាេះក្បសិ្ទធនលននការនលិតធនធាន ។  
ខ- រាំណត់ក្បគភទ និងលាំោប់ថ្នែ រ់ជាអាទិភាពនននលិតនល និងគស្វារមម ផ្ លរមួមាន

បគច្ចរវទិោផ្ លមាន សុ្វតាិភាពច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន និងហរ ិ្ ញវតាុនបតង ។  
រ- រាំណត់នូវលរខណៈវនិិច្ឆ័យបរសិ្ថា នអបបបរមា និងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ក្បតិបតតិ 

រមួមានក្បសិ្ទធនលននការនលិតធនធាន ការកាត់បនាយ ការគក្បើក្ាស់្គ ើងវញិ និងការនច្ែ
ស្ាំណល់ ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់រមួោែ  នលិតរមមស្ថអ តជាងមុន ស្ក្មាប់ក្បគភទនីមួយៗនន
នលិតនល និងគស្វារមម គោយផ្នអរគៅគលើនលប៉ាេះពាល់នននលិតរមម និងគស្វារមមគនាេះគៅ
គលើបរសិ្ថា ន ។  

ឃ-  រាំណត់នូវលរខខណឌ តក្មូវរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ស្ក្មាប់ក្បគភទនន
នលិតនល គស្វារមម និង ទាំហាំននលទធរមម ។  

ង- នតល់ការផ្ណនាាំស្ក្មាប់ការគក្ជើស្គរ ើស្អែរនគត់នគង់ផ្ លមានលរខណៈស្មស្ស្ប ។  
ច្- នតល់ការផ្ណនាាំស្ក្មាប់ការគធវើការស្គក្មច្ចិ្តត គោយយរចិ្តតទុរោរ់ ល់បរសិ្ថា ន 

មានជាអាទិ៍ ការែលឹងផ្ែលងរវាងលរខណៈវនិិច្ឆ័យបរសិ្ថា នជាមួយនឹងលរខណៈវនិិច្ឆ័យស្ក្មាប់ការ
ទិញគនសងគទៀត  ូច្ជាការរិតរូរ ល់គស្ ារិច្ច តនមល ការបាំគពញការងារ និងរុណភាព ។  

្- រាំណត់ឲ្យមានទណឌ រមមស្ក្មាប់អែររ ាំគលាភបាំពានគៅគលើលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់
 ាំគណើ រការនននលិតរមម និងគស្វារមមផ្ លក្តវូយរចិ្តតទុរោរ់ ល់បរសិ្ថា ន ។  
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ជ- រាំណត់ឲ្យានច្ាស់្នូវវធិានការស្ក្មាប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងនីតិបុរគលផ្ លកាន់
កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួលខុស្ក្តវូរែុងការងារលទធរមម គ ើមបីគលើរទឹរចិ្តត និងជួយ ល់អែរពារ់
ព័នធរែុងការទទួលខុស្ក្តវូច្ាំគពាេះការអនុវតតលទធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

 
មាគ្តា១៩៨ ._ ការអនុវតតច្ាំគពាេះទមាល ប់ននការគធវើលទធរមម 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងនីតិបុរគលផ្ លកាន់កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួលខុស្ក្តវូគៅគលើការងារ  
លទធរមម ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល លិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់លទធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅរែុងទមាល ប់
ននការអនុវតតននការគធវើលទធរមមច្ាំគពាេះនលិតរមម និងគស្វារមម ទាំងអស់្ផ្ លក្តវូគធវើលទធរមមជាស្ថធារ
ណៈ ផ្ លរមួមាននលិតរមម និងគស្វារមម ផ្ ល៖ 

រ- ក្តវូគធវើលទធរមមគក្កាមែវកិារបស់្ស្ថា ប័នរ ាាលថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  
ខ- ក្តវូគធវើលទធរមមគោយនីតិបុរគលផ្ លកាន់កាប់គោយរ ា ផ្ លស្ាិតគៅគក្កាម       

បទបប ញ្តតិស្តីពីលទធរមម ។  
រ- ក្តវូគធវើលទធរមមគក្កាមរគក្មាងផ្ លទទួលានមូលនិធិពីមាច ស់្ជាំនួយ ។  

 
មាគ្តា១៩៩ ._ ការប ច្ូ លទមាល ប់ននការអនុវតតននការគធវើលទធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព គោយមានរិច្ចស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរ       វស័ិ្យគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តវូធានាានថ្ន ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងនីតិបុរគលផ្ លកាន់
កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួលខុស្ក្តវូគៅគលើការងារលទធរមម ានប ច្ូ ល និងអនុវតតលិខិតបទោា នរតិ
យុតតស្តីពីការគធវើលទធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 
មាគ្តា២០០ ._ ការបណតុ េះបណាត ល 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព គោយមានរិច្ចស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវនតល់ការបណតុ េះបណាត លស្តីពីការអនុវតតលទធរមមក្បរបគោយ
និរនតរភាពគៅ ល់ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និង នីតិបុរគលផ្ លកាន់កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួលខុស្ក្តូវ
ច្ាំគពាេះការងារលទធរមម ។  
 
មាគ្តា២០១ ._ រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងនីតិបុរគលផ្ លកាន់កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួលខុស្ក្តវូគៅគលើការងារ  
លទធរមម ក្តូវគធវើ រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំមួយ ស្តីពីការអនុវតតលិខិតបទោា នរតិយុតតនានាស្តីពីការគធវើ     
លទធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
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 រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំគនេះ ក្តូវប ច្ូ លច្ាំណុច្ ូច្តគៅ៖ 
រ-  ប ា្ ីនននលិតនល និងគស្វារមមផ្ លមិនបងកគក្ោេះថ្នែ រ់គៅ ល់បរសិ្ថា ន ផ្ លក្តូវ

ានទិញ រែុងអាំ ុងគពល ននឆ្ែ ាំស្ថរគពើពនធ ។  
ខ- ការវភិារទរ់ទងគៅនឹងការោរ់ប ច្ូ ល និងការអនុវតតលរខខណៈវនិិច្ឆ័យបរសិ្ថា ន

គៅរែុងការគធវើលទធរមម ។  
រ- ផ្ននការក្បចាាំឆ្ែ ាំទាំងឡាយស្ក្មាប់ការគធវើប ា្ ីលទធរមមនននលិតនល និងគស្វារមម

ជាអាទិភាព ផ្ លមិនបងកគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់ បរសិ្ថា ន ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងនីតិបុរគលផ្ លកាន់កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួលខុស្ក្តវូគៅគលើការងារ   
លទធរមម ក្តូវនតល់ជូន រាយការណ៍គនេះ គៅឲ្យក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព និងក្រសួ្ង  
ទទួលបនទុរវស័ិ្យគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ។  
 
មាគ្តា២០២ ._ សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូធានាថ្នក្រប់រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំស្តីពីការអនុវតត
លទធរមមក្បរប គោយនិរនតរភាព ក្តូវាននសពវនាយជាស្ថធារណៈ ស្ស្បតាមរនាីទី ១ ស្តីពីបទបប ញ្តតិ
ទូគៅ មាតិកាទី៣ ស្តីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
 
 មាគ្តា២០៣ ._ ការវាយតនមលននការអនុវតត 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  
ក្តូវគក្បើក្ាស់្ព័ត៌មានពី រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំស្តីពីការអនុវតតលទធរមម ក្បរបគោយនិរនតរភាព គ ើមបី
រាំណត់នូវបញ្ញា  និងភាពោម នក្បសិ្ទធនល ននអនុវតតលិខិតបទោា នរតិយុតតនានាស្តីពីការគធវើលទធរមម
ក្បរបគោយនិរនតរភាព និងក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយនឹងអែរ ពារ់ព័នធ គ ើមបគីធវើការផ្រផ្ក្បលិខិត
បទោា នរតិយុតត តាមការចាាំាច់្ ។  
 
មាគ្តា២០៤ ._ នលិតនលផ្ លមិនបងកគក្ោេះថ្នែ រ់គៅ ល់បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលខុស្ក្តូវ ក្តវូលុបបាំាត់នូវឧបស្រគនានារែុងការនសពវនាយ ការទិញ ការ
គក្បើក្ាស់្ ការនាាំចូ្ល ការនាាំគច្ញនលិតនលផ្ លមិនបងកគក្ោេះថ្នែ រ់គៅ ល់បរសិ្ថា ន គ ើមបីគលើរទឹរ
ចិ្តតឲ្យអែរនគត់នគង់ អនុគលាមគៅតាមក្រម និងបទបប ញ្តតិនានា។  
 

ផ្នែកទី៣ 
ការទធវើស្ថៃ កសញ្ញញ បរសិ្ថថ ន្ទដាយសមគ័្គច្ិតត 
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មាគ្តា២០៥ ._ ស្ថល រស្ញ្ញញ គអរូ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ងឧស្ាហរមម និង
សិ្បបរមម ក្តូវបគងកើតក្បព័នធផ្ លមានរក្មិតស្តង់ោរមួយរែុងការោរ់ស្ថល រស្ញ្ញញ គលើនលិតនល និង   
គស្វារមម គោយភាា ប់ជាមួយព័ត៌មានស្តីពីបនទុរផ្នែរបរសិ្ថា ន ផ្ លរមួមានស្ថរធាតុនសាំ ធាតុចូ្ល និង
ធាតុគច្ញនានាននថ្នមពល ។  
   
មាគ្តា២០៦ ._ ក្បគភទនលិតនល និងគស្វារមម 
 គៅរែុងរយៈគពល១២ ( ប់ពីរ) ផ្ខ បនាទ ប់ពីការអនុម័តក្រមគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ      
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់ក្បគភទនលិតនល និងគស្វារមម លរខណៈវនិិច្ឆ័យ និងស្តង់ោរ ការគច្ញ
វញិ្ញញ បនបក្តបញ្ញា រ់ និងការគធវើស្វនរមម និងវធិានននការគក្បើក្ាស់្ ។ ការរាំណត់ អាំពីការោរ់         
ស្ថា រស្ញ្ញញ គអរូ និងព័ត៌មានស្តីពីបនទុរបរសិ្ថា នគៅគលើនលិតនល និងគស្វារមមតាមក្បគភទនានា ក្តូវ
រាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២០៧ ._ ប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ នលិតនល និងគស្វារមម 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវផ្ែររា និងនសពវនាយប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ
នលិតនល និងគស្វារមមជាមួយនឹងការបញ្ញា រ់ គោយោរ់ស្ថល រស្ញ្ញញ គអរូ ជាស្ថធារណៈ ។  
 
មាគ្តា២០៨ ._ នីតិវធីិននលទធរមម 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងនីតិបុរគលផ្ លកាន់កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួលខុស្ក្តវូគលើការងារលទធរមម 
ក្តូវបគងកើត នីតិវធីិននលទធរមម គ ើមបីធានាានថ្ននលិតនល និងគស្វារមម មានលិខិតបញ្ញា រ់ថ្នានោរ់
ស្ថល រស្ញ្ញញ គអរូ ។  
 

ផ្នែកទី៤ 
ការវាយតម្លៃគ្បសទិធនលម្ន្ធន្ធាន្ 

 
មាគ្តា២០៩ ._ នីតិបុរគលផ្ លក្តូវអនុវតត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការវាយតនមលពីក្បសិ្ទធនលននធនធានគរៀង
រាល់ ៣ (បី) ឆ្ែ ាំមតង ច្ាំគពាេះនីតិបុរគលតាមវស័ិ្យជារ់លារ់ណាមួយផ្ លានគក្បើក្ាស់្ធនធាន គហើយ
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បងកឲ្យមាននលប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន និងគលើស្រក្មិតស្តង់ោររាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំបគងកើតលិខិតបទោា នរិតយុតត គ ើមបី
រាំណត់វស័ិ្យពារ់ព័នធ ស្តង់ោរ ទក្មង់ និងខលឹមស្ថរននការវាយតនមល លរខខណឌ តក្មូវ និងនីតិវធីិស្ក្មាប់
ការវាយតនមលក្បសិ្ទធនលធនធាន ។  
 
មាគ្តា២១០ ._ អែរវាយតនមលក្បសិ្ទធនលធនធាន 
 ការវាយតនមលក្បសិ្ទធនលធនធាន ក្តវូានគធវើគ ើងគោយអែរវាយតនមលក្បសិ្ទធនលធនធាន 
ផ្ លក្តូវានទទួលស្ថគ ល់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ លរខណៈស្មបតតិននអែរ
វាយតនមល និងតនមលននការវាយតនមល ក្តូវរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២១១ ._ ការបណតុ េះបណាត ល 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតក្បព័នធមួយស្ក្មាប់គធវើការបណតុ េះបណាត ល
 ល់អែរវាយតនមលក្បសិ្ទធនលធនធាន ។ ប ា្ ីគឈាម េះអែរវាយតនមលក្បសិ្ទធនលធនធានក្តូវនសពវនាយជា        
ស្ថធារណៈ និងក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាគរៀងរាល់ឆ្ែ ាំ ។  
 
មាគ្តា២១២ ._ រាយការណ៍ននការវាយតនមល 
 បនាទ ប់ពីានប ច្ ប់ការវាយតនមលក្បសិ្ទធនលធនធាន អែរវាយតនមល ក្តូវោរ់ជូនរាយការណ៍ស្តី
ពីលទធនល ននការវាយតនមល និងវធិានការកាត់បនាយនានាផ្ លានរាំណត់ ។ រាយការណ៍គនេះ ក្តូវ
ោរ់ជូនគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ស្ស្បតាមនីតិវធីិជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា២១៣ ._ ការវាយតនមលរាយការណ៍ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការវាយតនមល និងនតល់ការឯរភាពគៅគលើ
រាយការណ៍ននការវាយតនមលក្បសិ្ទធនលធនធាន ស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មូវ និងស្តង់ោរផ្ លក្តូវាន
ផ្ច្ងគៅរែុងលិខិតបទោា នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា២១៤ ._ ការគធវើការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្ចុ្េះគធវើការអគងកតតាមោននីតិបុរគលផ្ លពារ់
ព័នធ គ ើមបគីនទៀងផ្ទទ ត់លទធនលននការវាយតនមលក្បសិ្ទធនលធនធាន និងការអនុវតតវធិានការកាត់បនាយ
នានាផ្ លានរាំណត់ ។  
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មាគ្តា២១៥ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតត និងការស្ក្មបស្ក្មួល 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ងឧស្ាហរមម និងសិ្បប
រមម ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ស្មារមន៍ឧស្ាហរមម និងអែរពារ់ព័នធគនសងគទៀតគ ើមបី៖ 

រ. គរៀបច្ាំបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត ទរ់ទងគៅនឹងក្បសិ្ទធនលធនធាន ការកាត់
បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នពីការគក្បើក្ាស់្នលិតនល និងនលិតរមមស្ថអ តជាងមុន ។ 

ខ. បគងកើតគរហទាំព័រព័ត៌មានមួយ ផ្ លនទុរគៅគោយ ទមាល ប់ននការអនុវតត និង
បគច្ចរគទស្រមួ ស្ក្មាប់ នលិតរមមស្ថអ តជាងមុន និង ក្បសិ្ទធនលធនធានស្ក្មាប់                  
វស័ិ្យនលិតរមម និងវស័ិ្យពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។  

រ. នតល់ការបណតុ េះបណាត លឲ្យានគទៀងទត់ និងបគងកើតបណាត ញឲ្យានគទៀងទត់ 
ផ្នអរគៅគលើលទធនល និងបទពិគស្ថធន៍ននការអនុវតតជារ់ផ្ស្តង ។  

ឃ. ស្ក្មបស្ក្មួលការពិគក្ោេះគយបល់តាមវស័ិ្យជាមួយអែរបគច្ចរគទស្               
អែរក្រប់ក្រង និងអែរជាំនាញការគនសងគទៀត ។  

 
ផ្នែកទី៥ 

ការទទលួខសុគ្តវូបផ្ន្ថលរបសន់លតិករ 
 
មាគ្តា២១៦ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូបផ្នាមរបស់្នលិតររ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយក្រសួ្ង       
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងគធវើការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអែរផ្ លពារ់ព័នធទាំងអស់្ ក្តូវបគងកើតរមមវធីិផ្ ល
តក្មូវឲ្យនលិតររទទួលខុស្ក្តូវបផ្នាម ច្ាំគពាេះស្ាំណល់គក្កាយអែរគក្បើក្ាស់្រចួ្គោយនលិតររ ។ រមម
វធីិគនេះ ក្តូវបញ្ញា រ់ច្ាំណុច្ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- ការចូ្លរមួផ្ លជាកាតពវរិច្ច និងស្ម័ក្រចិ្តត រែុងរមមវធីិទទួលខុស្ក្តូវរបស់្នលិតររ
បផ្នាមអាច្អនុវតតគលើ នលិតនល ក្ររមនលិតនល និងច្រនតស្ាំណល់នានា ។  

ខ- គោលគៅស្ក្មាប់ការក្បមូល ការផ្រនច្ែគទបើងវញិ ការទញយរ ។  
រ- រូតាស្ក្មាប់ការយរនលិតនលក្តលប់មរវញិ ។  
ឃ- ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្តួអងគនីមួយៗរែុងការផ្ខសស្ងាវ រ់ននការនគត់នគង់ ផ្ លរមួ

មានទាំងនលិតរររែុងស្ស្ររ និងអែរនាាំចូ្លនលិតនល និងគក្រឿងបគច្ចរវជិាា ពីបរគទស្ ។  
ង- ការអភិវឌ្ឍស្មតាភាពស្ក្មាប់អែរពារ់ព័នធ ។  
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ច្- ការទទួលខុស្ក្តូវរបស់្នលិតររ និងក្ររមគោលគៅគនសងគទៀតផ្ លជាប់កាតពវរិច្ច
តាមនលូវច្ាប់ ។  

 
មាតិកាទី៤ 

ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាសប់រសិ្ថថ ន្ដីធៃី ន្ិងន្រិន្តរភាពទីគ្កងុ 
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
 
មាគ្តា២១៧ ._ ផ្ននការគរៀបច្ាំ ីធលី និងនិរនតរភាពទីក្ររង 
 ផ្ននការននការគរៀបច្ាំ ីធលី និងនិរនតរភាពទីក្ររងក្តូវពិចារណានូវច្ាំណុច្មួយច្ាំនួន ូច្           
ខាងគក្កាម៖ 

រ-ការោរ់ប ច្ូ លននការអភិររសបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅរែុង
នីតិវធីិននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី និងការអភិវឌ្ឍនិរនតរភាពទីក្ររង ។  

ខ-ការោរ់ប ច្ូ លបទបប ញ្តតិននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ  និងសិ្ទធិទទួលានការនតល់
ព័ត៌មាន ចូ្លគៅរែុងនីតិវធីិននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ។  

រ-ការក្រប់ក្រង និងការកាត់បនាយហានិភ័យបរសិ្ថា ន និងនលវាិរគនសងៗ ទរ់ទង
នឹងផ្ លគរើតពីការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ លមិនគពញគលញ និងការអភិវឌ្ឍទីក្ររង 
គលឿន ។  

 
មាគ្តា២១៨ ._ ព័ត៌មានស្ក្មាប់វធិានការននការគរៀបច្ាំផ្ននការ  
 ផ្ននការ ននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ លយរចិ្តតទុរោរ់ពីបរសិ្ថា ន និងវធិានការគរៀបច្ាំ 
និរនតរភាពទីក្ររង ក្តូវផ្នអរគលើភស្តុតាងវទិោស្ថស្តស្ត ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្គក្បើក្ាស់្ាន និងរមួប ច្ូ ល
ទាំងការគក្បើក្ាស់្បគច្ចរវជិាា ស្ាំខាន់ៗផ្ លមានរែុងតាំបន់ និងឧបររណ៍គរៀបច្ាំផ្ននការនានា ។  
 

ជំពូកទី២ 
ស្ថថ ប័ន្ទទលួខសុគ្តូវ 

 
មាគ្តា២១៩ ._ ស្មតារិច្ចននការក្រប់ក្រងការគក្បើក្ាស់្ ីធលី 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នរររបូនីយរមម និងស្ាំណង់  ក្តូវមានស្មតារិច្ច
ក្រប់ក្រងគលើការគក្បើក្ាស់្ ីធលី និងស្ាំណង់ គ ើមបីធានាាននូវការអភិវឌ្ឍ និងការគក្បើក្ាស់្ធនធាន ី 
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និង ីធលីទាំងឡាយក្បរបគោយក្បសិ្ទទភាព និរនតរភាព ស្មធម៌ ភាពចុ្េះស្ក្មរង និងស្មាហរណរមម 
គោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា២២០ ._ អាជាា ធរទទួលបនទុរគលើការគច្ញអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព 
 អាជាា ធរទទួលបនទុរគលើការគច្ញអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព   ក្តូវពិនិតយគ ើង
វញិនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ និងការឯរភាពននការគក្បើក្ាស់្ និងការអភិវឌ្ឍ ី ស្ស្បតាមច្ាប់ 
និងលិខិតបទោា នរតិយុតតផ្ លពារ់ព័នធផ្ លមានស្ស្ថប់គ ើមបីធានារាល់ការស្ថងស្ង់ និងការគក្បើ
ក្ាស់្ទាំងគនាេះ ស្ស្បតាមលិខិតអនុញ្ញញ តស្ថងស្ង់ និងការឯរភាព និងគោរពតាមលរខខណឌ ននស្តង់
ោបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា២២១ ._ ការឯរភាពគលើលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួយរ ាាលថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ ក្តូវទទួលបនទុរពិនិតយគៅគលើលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្បរសិ្ថា
ន ីធលី ស្ក្មាប់ក្រប់ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ លានោរ់គស្ែើសុ្ាំការឯរភាពមរកាន់អងគភាព       រាជរោា ភិ
ាលផ្ លពារ់ព័នធ គ ើមបធីានាាននូវភាពក្តឹមក្តវូគពញគលញតាមលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំ
ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីក្បរបគោយនិរនតរភាព ។   
 
មាគ្តា២២២ ._ លិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ មិនក្តូវគច្ញលិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬលិខិតឯរភាពគលើការស្ថងស្ង់ ច្ាំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍស្រមមភាព រមមវធីិ ឬផ្ននការ
ទាំងឡាយណា ផ្ លពុាំទន់មានលិខិត និង/ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគ ើយ ។  
 
មាគ្តា២២៣ ._ ការផ្ណនាាំផ្នែរបគច្ចរគទស្ និងជាំនួយនានា 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនតល់ការផ្ណនាាំផ្នែរបគច្ចរគទស្ និងជាំនួយនានា
ពារ់ព័នធគៅនឹង៖ 

រ-ការគធវើឲ្យមានសុ្ខ ុមរមនីយរមមគៅគលើគោលបាំណងននរិច្ចការពារផ្នែរបរសិ្ថា ន 
ការអភិររស និង ការអភិវឌ្ឍជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
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ខ-ការធានាថ្ន ធនធានទាំងឡាយមានការក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព តាមការ
គលើរទឹរចិ្តតឲ្យអែរក្រប់ក្រងធនធាន និងអែរគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ចិ្តត គធវើការពិនិតយពីនលប៉ាេះ
ពាល់ និងទាំនារ់ទាំនងអនតរវស័ិ្យ ។  

រ-ការពក្ងឹងរិច្ចស្ក្មបស្ក្មួលរវាងអងគភាពរាជរោា ភិាលថ្នែ រ់ជាតិ ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ
ផ្ លពារ់ព័នធ និងភារីផ្ លពារ់ព័នធ ។  

ឃ-ការផ្ទល ស់្បតូរ ាំគណេះ ឹង ព័ត៌មាន និងរងវល់ពារ់ព័នធ ពារ់ព័នធនឹងផ្ននការគក្បើក្ាស់្
 ី និងនិរនតរភាពទីក្ររង រវាងស្ថា ប័នរ ា វស័ិ្យឯរជន អងគការគក្ៅ រោា ភិាល ស្ហរមន៍ និង
អែរស្ស្ថវក្ជាវ ។    

ង-ការក្បមូលទិនែន័យទាំងបរមិាណ និងរុណភាព និងការគក្បើក្ាស់្ក្បព័នធជាំនួយផ្ ល
ោាំក្ទ ល់ការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ចិ្តត គ ើមបីធានាាននូវការយល់ ឹង ៏ទូលាំទូលាយអាំពីបញ្ញា
ស្ក្មាប់វស័ិ្យនានា និងរក្មិតននការក្រប់ក្រងរបស់្រោា ភិាល ។   

  
ជំពូកទី៣ 

លកខខណ្ឌ តគ្លូវម្ន្ការទរៀបច្ំផ្នន្ការគទគ្មាង ទដាយគតិគូរពបីញ្ញា បរសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា២២៤ ._ រគក្មាង ការអភិវឌ្ឍ រមមវធីិ និងផ្ននការ 
 រាល់រគក្មាង ការអភិវឌ្ឍ រមមវធីិ និងផ្ននការស្រមមភាពនានាផ្ លទរ់ទងនឹងការគក្បើក្ាស់្ ី
ធលី និងស្ាំណង់ ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ ឬលិខិតឯរភាព  ផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ីនររបូនីយរមម និងស្ាំណង់  និងលិខិត ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២២៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីគោយរិតរូរពីបញ្ញា បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ីនររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ ផ្ លមានស្មតារិច្ចគលើ
ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី គៅរែុងតាំបន់ននរគក្មាង ការអភិវឌ្ឍ រមមវធីិ ឬផ្ននការផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ 
ក្តូវធានាថ្នការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីគនាេះ ានបាំគពញតាមលរខខណឌ តក្មវូគពញគលញ ូច្ខាង
គក្កាម៖ 

រ-មានរិច្ចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអែរពារ់ព័នធគលើផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីរបស់្មាច ស់្
រគក្មាង ។  
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ខ-ទទួលាននូវការក្ពមគក្ពៀងជាមុន គោយគស្រ ីនិងបនាទ ប់ពីទទួលានព័ត៌មានក្រប់
ក្ជរងគក្ជាយពីជនជាតិគ ើមភារតិច្ ផ្ លសិ្ទធិគលើ ីធលីរបស់្ពួរគរ អាច្នឹងរងការប៉ាេះពាល់ពី
រគក្មាង ស្រមមភាពរមមវធីិ ឬផ្ននការ ។  

រ-មានការបញ្ញា រ់អាំពីភាពក្តឹមក្តវូរបស់្រគក្មាង ស្រមមភាព រមមវធីិ និងផ្ននការផ្ ល
ានគស្ែើសុ្ាំ ជាមួយនឹងផ្ននការក្រប់ក្រងការគក្បើក្ាស់្ ីធលី ផ្ននការគមស្តីពីការគក្បើក្ាស់្ ីធលី 
និងផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តទីក្ររងនបតង និងអាំពីភាពក្តឹមក្តូវោែ ជាមួយនឹងផ្ននការគមស្តីពីការគក្បើ
ក្ាស់្ ីធលីរែុងការអភិវឌ្ឍ ។  

ឃ-មានការស្ស្ថវក្ជាវ និងការទទួលាននូវទិនែន័យ លមអិត ផ្ លមានស្ស្ថប់ និងតាមទី
តាាំងជារ់លារ់អាំពីលរខណៈពិគស្ស្ននតាំបន់ពារ់ព័នធគៅនឹងការគក្បើក្ាស់្ ីធលីនាបច្ចុបបនែ និង
នាគពលអនារត មានជាអាទិ៍ ប ា្ ីស្ថរគពើភ័ណឌ ធនធាន ី ការគក្បើក្ាស់្ ីធលីបច្ចុបបនែ គហោា
រច្នាស្មព័នធ អក្តាក្បជាជនផ្ លគៅជុាំវញិ ស្ហរមន៍ និងការអនុវតតតាមវបបធម៌ និងក្បព័នធគនស
ងៗននការចិ្ ច្ ឹមជីវតិ សិ្ទធិកាន់កាប់ ីធលី រមួទាំងសិ្ទធិជាលរខណៈក្បនពណី រច្នាស្មព័នធស្ងគម រ
ោា ភិាល ររុខជាតិ ការគធវើច្លនា្លងផ្ នរបស់្ស្តវនក្ព ការរ ាំខានគោយធមមជាតិ មុខងារធារា
ស្ថស្តស្ត ច្រនតថ្នមពល និងរាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយពារ់ព័នធគៅនឹងការគក្បើក្ាស់្ ីធលីបច្ចុបបនែ ។  

ង-មានការគក្បើក្ាស់្បគច្ចរវជិាា ប់ផ្ លលអបាំនុតរែុងការរាំណត់ផ្ននទី តាំបន់គទស្ភាព 
មានទាំងការរាំណត់ទីតាាំង និង/ឬ ការវាយតនមលពីធនធានធមមជាតិ និងទាំនិញ និងគស្វារមម   
ពារ់ព័នធគៅនឹងធនធានធមមជាតិ ការបនសុទិីនែន័យននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី សិ្ទធិកាន់កាប់ ីធលី និង
តាំបន់គបតិរភណឌ វបបធម៌ផ្ លស្ាិតគៅរែុង និងផ្របតាំបន់អភិវឌ្ឍផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ។  

ច្-មានការនតល់ ាំគណាេះស្ស្ថយបញ្ញា ននការទូទត់កាបូន និងការបគ ច្ញស្ាំណល់   
ឧស្ម័ន គហើយក្តវូោរ់ប ច្ូ លនូវគោលគៅ និងផ្ននការនានា រែុងការកាត់បនាយ និងទូទត់កាបូ
ន រ៏ ូច្ជាលាំហូរននស្ាំណល់ផ្ លពារ់ព័នធគៅរែុងរាល់ក្បតិបតតិការរគក្មាងផ្ លានគធវើការ  
គស្ែើសុ្ាំ ។  

្- មានការនតល់ ាំគណាេះស្ស្ថយគៅគលើការបងកគក្ោេះទឹរជាំនន់ និងមានភាា ប់គៅគោយ
ផ្ននការនានា ស្ក្មាប់៖  

១-ការបងាូរស្ាំណល់ទឹរគច្ញចូ្លទាំងអស់្ ទាំងគៅខាងរែុង និងគក្ៅតាំបន់
អភិវឌ្ឍ និងតាំបន់ននផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ។  

២-ហានិភ័យននការបាំពុលទឹរគក្កាម ី និងទឹរគលើ ី រ៏ ូច្ជាបញ្ញា ពារ់ព័នធ និង
ការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ទឹរ ។  

៣-ការោរ់រក្មិត និងការក្រប់ក្រងលាំហូរស្ាំណល់រងឹ និងស្ាំណល់រាវ រមួទាំង
ទីតាាំងនានាននការគាេះបង់គចាលនងផ្ រ ។  
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ជ-ប ច្ូ លនូវវធិានការននការគលើររមពស់្ការក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពគលើនក្ព
គឈើទាំងឡាយគៅរែុងទីតាាំងផ្ លគៅរែុង និងផ្របរទីតាាំងក្បតិបតតិការរគក្មាង ស្រមមភាព រមម
វធីិ និងផ្ននការផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ។   

ឈ-ោរ់ប ច្ូ ល និងគក្បើក្ាស់្ នូវក្បព័នធច្ាំណត និងច្លនានលូវែែល់ក្បរបគោយ
ក្បសិ្ទធនល គៅរែុងទីតាាំងក្បតិបតតិការ និងធានាថ្ន ក្បព័នធច្ាំណត និងនលូវែែល់ទាំងគនាេះតភាា ប់
យ៉ាងមានក្បសិ្ទធភាព និងសុ្វតតិភាពគៅកាន់នលូវផ្ លស្ាិតគៅគក្ៅទីតាាំងក្បតិបតតិការ    
រគក្មាង ។  

ញ-ោរ់ប ច្ូ លនូវគោលគៅ និងវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់គក្ោេះថ្នែ រ់នាគពល
ខាងមុខ ផ្ លរគក្មាង ស្រមមភាព រមមវធីិ ឬផ្ននការមានគៅគលើ៖ 

១- ីផ្ លរាជរោា ភិាលកាន់កាប់ ផ្ លក្តូវានរាំណត់ជា តាំបន់គបតិរភណឌ  ឬ
តាំបន់ក្បវតតិស្ថស្តស្ត តាំបន់វបបធម៌ជាតិ ។  

២-រគបៀងអភិររសច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារធមមជាតិ ផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  

៣-តាំបន់ទាំងឡាយផ្ លានកាន់កាប់ និងស្ាិតគៅគក្កាមការគក្បើក្ាស់្ជា   
លរខណៈក្បនពណី របស់្ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។  

   ៤-តាំបន់រា៉ាមស្ថរ ។  
៥-តាំបន់ផ្ លក្តូវានរាំណត់គោយ អងគការស្ហក្បជាជាតិទទួលបនទុរអប់រ ាំ 

ស្ងគម វទិោស្ថស្តស្ត និងវបបធម៌ ។   
៦-តាំបន់ទាំងឡាយផ្ លក្តូវានរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត ថ្នជា

តាំបន់ផ្ លមានទឹរស្ថប និងទឹរស្មុក្ទស្ាំខាន់ៗ ឬក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ននតាំបន់ស្មុក្ទ ឬ
តាំបន់អភិររសគទស្ភាព ក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ និងជីវៈច្ក្មរេះផ្ លមានតនមលខពស់្ ឬ
តាំបន់ផ្ លមានតនមលអភិររសក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។  

៧-តាំបន់ នទគទៀតផ្ លក្តវូានរាំណត់ស្ក្មាប់ការការពារ ឬជាតាំបន់ពិគស្ស្
គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ។  
ឌ្-រគក្មាងអភិវឌ្ឍផ្ លានគស្ែើសុ្ាំគៅមុនគពលមានការឯរភាព ក្តូវរាំណត់យរមួយ

ផ្នែរ ននតាំបន់រគក្មាងអភិវឌ្ឍផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ជាលាំហរនបតងផ្ លមានទាំហាំស្មស្ស្ប ។   រែុង
ររណីផ្ លរគក្មាង ស្រមមភាព រមមវធីិ ឬផ្ននការផ្ លានគស្ែើសុ្ាំគនាេះ មិនតក្មូវឲ្យមានការ
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់គពញគលញ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ អាច្មិនតក្មូវឲ្យរគក្មាង ស្រមមភាព   
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រមមវធីិ ឬផ្ននការផ្ លានគស្ែើសុ្ាំមួយច្ាំនួន បាំគពញតាមលរខខណឌ តក្មវូខលេះៗ ឬមួយច្ាំនួន 
ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តាគនេះ ។  

 
មាគ្តា២២៦ ._ សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន 
 ក្រប់ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី  ផ្ននទីគក្បើក្ាស់្ ីក្រប់វស័ិ្យ និងឯរស្ថរគរៀបច្ាំផ្ននការ នទគទៀត
ផ្ លបគងកើតគ ើងស្ក្មាប់ជាផ្នែរមួយនន ាំគណើ រការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ក្តូវទុរគៅក្រសួ្ង ស្ថា
ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
ស្ថលាក្ររងផ្ លពារ់ព័នធ និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិផ្ លពារ់ព័នធ និងក្តូវោរ់ជូន ល់ស្ថធារណ
ជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។  
 
មាគ្តា២២៧ ._ បនទុរច្ាំណាយ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់អាច្គធវើការយរនែលក្រប់
ក្ោន់គ ើមបីនតល់ាននូវរ ាាលរិច្ចផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងលរខខណឌ តក្មូវននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី  ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងមាតិកាគនេះ ។   
 
មាគ្តា២២៨ ._ ការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ លានឯរភាព 
 ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីអាច្មាន ស្ាំគណើ ការផ្រស្ក្មលួស្ស្បតាម លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំ
ផ្ននការគក្បើក្ាស់្បរសិ្ថា ន ីធលីបផ្នាម ។  

មាច ស់្រគក្មាង ឬអាជាា ធរពារ់ព័នធ ផ្ លគធវើការគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការផ្រស្ក្មួលគៅគលើផ្ននការគក្បើ
ក្ាស់្ ី ក្តូវគរៀបច្ាំឯរស្ថរផ្ លមានបញ្ញា រ់ពីពត័ត៌មាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ក្តូវមានគហតុនលផ្នែរគស្ ចរិច្ចស្ងគម និងវទិោស្ថស្តស្ត ផ្ លនាាំឲ្យមានការផ្រ
ស្ក្មួលផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ។  

ខ-បងាា ញពីការខិតខាំគ ើមបរីរានូវស្ថា នភាពគក្បើក្ាស់្ ីធលីបច្ចុបបនែ ។  
រ-បងាា ញពីនលប៉ាេះពាល់គៅគលើរបររចិ្ ច្ ឹមជីវតិរបស់្ស្ហរមន៍ និងធុររិច្ចនានា 

គោយស្ថរការផ្រស្ក្មួលគលើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ននការគក្បើក្ាស់្ ីធលីផ្ លទទួលានការអនុញ្ញញ ត ។  
ឃ-បងាា ញព័ត៌មាន នទៗគទៀតផ្ លចាាំាច់្រែុងការនតល់ភាពស្មគហតុនលននស្ាំគណើ

ផ្ លាន    គស្ែើសុ្ាំ ។  
 រាល់ការគស្ែើសុ្ាំឲ្យគធវើការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ លានទទួលការឯរភាពគហើយ ក្តូវ
អនុគលាមតាមនីតិវធីិនន  ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិ ទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ។  
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មាគ្តា២២៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព 
 រាល់លិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពទាំងឡាយ ក្តវូអនុគលាមគៅតាម
លរខខណឌ តក្មូវននផ្ននការគក្បើក្ាស់្បរសិ្ថា ន ីធលី និងផ្ននការក្រប់ក្រង ីធលីផ្ លានឯរភាពផ្ ល
គច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងគោលនគយាយក្រប់ក្រង ីធលី នទៗគទៀត ។  
 ររណីមិនទន់មានផ្ននការក្រប់ក្រង ីធលីជាមរគុគទស្ ផ្ននការគមស្តីពីការគក្បើក្ាស់្ ីធលី ឬ
ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីគៅគ ើយ គនាេះការនតល់អាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព
ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវននការគក្បើក្ាស់្បរសិ្ថា ន ីធលី  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
ក្រមគនេះ និងបទបប ញ្តតិផ្ លពារ់ព័នធ ។   
 

ជំពូកទី៤ 
ន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង 

ផ្នែកទី១ 
ស្ថថ ប័ន្ទទលួខសុគ្តូវ 

 
មាគ្តា២៣០ ._ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តនិរនតរភាពទីក្ររង 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគោយមានរិច្ចស្ហការក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ
គរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ ក្តូវគរៀបច្ាំ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តនិរនតរភាពទីក្ររង ។  
 
មាគ្តា២៣១ ._ អាជាា ធរទទួលខុស្ក្តូវ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់   ក្តូវទទួលខុស្ក្តវូគលើ
ការធានាាននូវការអនុគលាមតាមភាររិច្ច និងការទទួលខុស្ក្តូវ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២៣០ខាងគលើ
គនេះ ។  
 

ផ្នែកទី២ 
គណ្ៈកលមការន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង 

 
មាគ្តា២៣២ ._ រណៈរមមការនិរនតរភាពទីក្ររង 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ ក្តវូគរៀបច្ាំបគងកើតរណៈ
រមមការនិរនតរភាពទីក្ររង និងគលខាធិការោា ន តាមការចាាំាច់្ គ ើមបីគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តនិរនតរ
ភាពទីក្ររងគមស្ក្មាប់រាជធានី ឬទីក្ររង ។  
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រណៈរមមការនីមួយៗក្តូវមានក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ច្មបងច្ាំនួន៤(បួន)មាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 
១- ស្ក្មាប់រិច្ចការគរៀបច្ាំផ្ននការទីក្ររង និងការ ឹរជ ា្ូ ន ។  
២- ស្ក្មាប់រិច្ចការផ្នែរថ្នមពល និងនលិតរមម ។  
៣- ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ និងភាពងាយរងគក្ោេះទីក្ររង ។  
៤- ស្ក្មាប់លាំហស្ថធារណៈ គបតិរភណឌ វបបធម៌ និងបរសិ្ថា នស្ាំណង់ ។   ស្មាស្

ភាព ភាររិច្ច ការទទួលខុស្ក្តូវ និងលរខខណឌ តក្មវូរបស់្រណៈរមមការនិរនតរភាពទីក្ររង និង
ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ច្មបង ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ ។      

 
មាគ្តា២៣៣ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព 
 រាជធានី ឬទីក្ររងក្តូវបគងកើតផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តលមអិតស្ក្មាប់និរនតរភាពទីក្ររងគោយផ្ទបរៗ
របស់្ខលួន ស្ស្បតាមតាមស្ថា នភាពភូមិស្ថស្តស្ត និងស្ថា នភាពជារ់ផ្ស្តងននរាជធានី ឬទីក្ររងនីមួយៗ ។  
 
មាគ្តា២៣៤ ._ សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ ក្តវូធានាឲ្យមានការចូ្ល
រមួជាស្ថធារណៈរែុងការគរៀបច្ាំផ្ននការនិរនតរភាពទីក្ររង  ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៣៥ ._ ការពិនិតយគ ើងវញិ និងការផ្រស្ក្មលួផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តទីក្ររងក្បរបគោយ     

និរនតរភាព 
ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តទីក្ររងក្បរបគោយនិរនតរភាពគម និងផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តនិរនតរភាពទីក្ររង

លមអិត ក្តវូទទួលការពិនិតយគ ើងវញិ និងអាច្គធវើការផ្រស្ក្មួលយ៉ាងគហាច្ណាស់្គរៀងរាល់ ៥ (ក្ាាំ) 
ឆ្ែ ាំមតង អាស្ស័្យតាមការផ្ក្បក្បួលស្ថា នភាពជារ់ផ្ស្តង ននការអភិវឌ្ឍគស្ ារិច្ច និង ស្ងគម ។  
 

មាតិកាទី៥ 
ន្ិរន្តរភាពទទសច្រណ៍្ 

ជំពូកទី១ 
ការពិន្ិតយទ ើងវិញ ន្ងិការវាយតម្លៃទលើគទគ្មាងទទសច្រណ៍្ 

 
មាគ្តា២៣៦ ._ ការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យគទស្ច្រណ៍ក្បរបគោយនិរនតរភាព 
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រាល់រគក្មាង ឬស្រមមភាពផ្នែរគទស្ច្រណ៍ផ្ លរាំពុងអនុវតតបច្ចុបបនែ រមួមាន ទាំងរគក្មាង និង
ស្រមមភាពផ្ លស្ាិតគៅរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់
ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើការពិនិតយគទបើងវញិគ ើមបីធានាឲ្យ ាំគណើ ការរគក្មាង ឬស្រមមភាព
គទស្ច្រណ៍ទាំងគនេះ អនុវតតស្ស្បតាមនីតិវធីិ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតផ្ លរាំណត់គោយក្រសួ្ង   
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យគទស្ច្រណ៍ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២៣៧ ._ ការវាយតនមលពីក្បសិ្ទធនលននធនធាន 
 រាល់ស្រមមភាព ឬរគក្មាងគទស្ច្រណ៍ ផ្ លបងកនលប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន ផ្ លគលើស្ពីរក្មិត
ផ្ លានអនុញ្ញញ ត ឬឯរភាព ឬមិនានអនុគលាមតាមនីតិវធីិ លិខិតបទោា នរតិយុតត និងស្តង់ោរ
នានា ននការវាយតនមលគៅគលើនិរនតរភាព ក្តវូគធវើការវាយតនមលពីក្បសិ្ទធនលធនធាន ។ នីតិវធីិ និងផ្បប
បទននការវាយតនមលធនធានគនេះ ក្តូវរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យគទស្ច្រណ៍ គោយ
មានរិច្ចស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី២ 
ទទសច្រណ៍្ធលមជាតិផ្ដលផ្នែកទលើសហគលន្៍គ្គប់គ្គងរលួោែ  

 
មាគ្តា២៣៨ ._ ស្ហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួោែ ផ្ លផ្នអរគលើគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ 
 រាល់រគក្មាងគទច្រណ៍ផ្ លានគស្ែើសុ្ាំស្ក្មាប់តាំបន់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមបទបប ញ្តតិអាំពីការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ  និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាពននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៣៩ ._ តនមលចូ្លទស្សនា 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្យរនែលចូ្លទស្សនាស្ក្មាប់រគក្មាង
គទស្ច្រណ៍មួយច្ាំនួនផ្ លស្ាិតគៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។   ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមាន
រិច្ចពិគក្ោេះជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យគទស្ច្រណ៍ ស្ហរមន៍ផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ និង
ក្រប់ភារីពារ់ព័នធ ក្តូវរាំណត់ពីកាលវភិារស្ក្មាប់ការបង់នែលស្ស្បតាមតាំបន់ជារ់លារ់នានា ។  តនមល
ចូ្លទស្សនាទាំងគនេះ  ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រងរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
ផ្ លក្តូវគក្បើស្ក្មាប់ផ្តការក្រប់ក្រងគៅតាំបន់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ  ផ្ លក្តូវបង់នែលចូ្លទស្សនាផ្តប៉ាុគណាណ េះ ។  
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មាគ្តា២៤០ ._ គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យគទស្ច្រណ៍គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ និងការក្រប់ក្រងវស័ិ្យ
គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិផ្ លមានមូលោា នគលើស្ហរមន៍ ការទទួលខុស្ក្តូវគោយការក្រប់ក្រងរមួោែ  និង
ផ្ លមាននិរនតរភាព ។ លិខិតបទោា នរតិយុតតគនេះ ក្តូវបាំគពញតាមស្តង់ោរគទស្ច្រណ៍ផ្ លផ្នអរគលើ 
ស្ហរមន៍ ននស្មារមន៍ក្បគទស្ននតាំបន់អាសីុ្អាគរែយ៍ ។  
 

មាតិកាទី៦ 
ន្ិរន្តរភាពថ្នលពល 

ជំពូកទី១ 
ការទលើកកលពសគ់ទគ្មាងថ្នលពលគ្បកបទដាយន្រិន្តរភាព 

 
មាគ្តា២៤១ ._ គោលការណ៍ថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 រាជរោា ភិាល ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងវស័ិ្យឯរជន ក្តូវក្បកាន់ខាច ប់នូវគោលការណ៍
ថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព គោយរាំណត់អាទិភាពននការអភិវឌ្ឍរគក្មាងថ្នមពលក្បរបគោយ
និរនតរភាព គ ើមបីស្គក្មច្ានតក្មូវការថ្នមពលនាគពលបច្ចុបបនែនិងអនារតស្ក្មាប់ក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា ។  
 
មាគ្តា២៤២ ._ ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តវូានរាំណត់ថ្នជាក្បព័នធថ្នមពល ផ្ លបគក្មើគស្ច្រាី
ក្តូវការននមនុស្សជាំនាន់បច្ចុបបនែ គោយមិនគធវើឲ្យខូច្ខាតនូវស្មតាភាពននមនុស្សជាំនាន់គក្កាយ រែុងការ
បាំគពញនូវគស្ច្រាីក្តូវការរបស់្ពួរគរ ។ ក្បព័នធថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ទទួលានថ្នមពលមរ
ពីពនលឺក្ពេះអាទិតយ ខយល់ វារអីរគិស្នីខាែ តតូច្ គក្កាម១៥គមហាគ វា៉ាត់ ជីវមា៉ាស្ផ្ លក្តូវបញ្ញា រ់ថ្នានមរពី
ក្បភពផ្ លមាននិរនតរភាព រគដា រែុងផ្នន ី រលរ ជាំគនារឬលាំនាច្ និងស្ាំណល់ គៅជា បគច្ចរវជិាា
ថ្នមពល ។  
 
មាគ្តា២៤៣ ._ ក្បភពថ្នមពលផ្ លោម ននិរនតរភាព 
 ក្បភពថ្នមពលផ្ លោម ននិរនតរភាព ក្តវូានរាំណត់ថ្នានមរពីហវូសីុ្ល ឬ ឥនធនៈនុយគរលផ្អ រ 
និងក្បព័នធថ្នមពល ផ្ លោរ់រក្មិតគលើស្មតាភាពននមនុស្សជាំនាន់គក្កាយរែុងការបាំគពញគស្ច្រាីក្តូវ
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ការរបស់្ពួរគរ ។ ថ្នមពលផ្ លនលិតមរពីធយូងែម ឧស្ម័នធមមជាតិ មា៉ាស្ ូត និងវារអីរគិស្នីក្ទង់ក្ទយ
ធាំ ផ្ លធាំជាង១៥គម៉ាហាគ វា៉ាត់ ក្តូវានរាំណត់ថ្នជាថ្នមពលោម ននិរនតរភាព ស្ក្មាប់គោលបាំណងនន
មាតិកាគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៤៤ ._ និរនតរភាពថ្នមពល 
 គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវគោលបាំណងនននិរនតរភាពថ្នមពល វធីិស្ថស្តស្តអនុវតតមាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ការោាំក្ទ និងការគលើររមពស់្រគក្មាង និងថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
ខ-ការោរ់ប ច្ូ ល និងយរចិ្តតទុរោរ់គលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុអនតរជាតិរបស់្ 

ក្ពេះរាជាពាច្ក្ររមពុជាគៅរែុងរាល់ការស្គក្មច្ចិ្តតគៅគលើរគក្មាងថ្នមពល ។  
រ-ការអនុម័តយរនូវរគក្មាងថ្នមពលណា ផ្ លមានលរខណៈក្បរបគោយនិរនតរភាព

ច្ាស់្លាស់្មួយ ។  
ឃ-ការនតល់អាទិភាពច្ាំគពាេះការវនិិគយររែុងរគក្មាងថ្នមពលក្បរបគោយ            

និរនតរភាព ។  
ង-ការគលើររមពស់្បគច្ចរវជិាា ផ្ លមិនបងកនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  
ច្-ការនតល់ការោាំក្ទក្បភពថ្នមពលវមិជឈការនិងក្បព័នធបណាត ញអរគិស្នីខាែ តតូច្ និង

តូច្ជាង ។  
្- ការគលើររមពស់្ក្បព័នធថ្នមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយគលើ ាំបូលនទេះ និងក្បព័នធនលិតនិង

ស្តុរអរគិស្នីតាមនទេះ ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការ ន្ងិការវាយតម្លៃ 

 
មាគ្តា២៤៥ ._ ផ្ននការថ្នមពលនិងអរគិស្នីជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យថ្នមពល គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ  
វស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវបគងកើតនូវផ្ននការថ្នមពល និងអរគិស្នីក្បរបគោយនិរនតរភាពជាតិ គោយគធវើការ
ស្ក្មបស្ក្មួល រិច្ចការរបស់្ខលួន ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធ រ៏ ូច្ជាពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអងគ
ការស្ងគមសីុ្វលិ និងស្ហរមន៍ផ្ លប៉ាេះពាល់គោយការអភិវឌ្ឍរគក្មាងថ្នមពលនិងអរគិស្នី ។  
 
មាគ្តា២៤៦ ._ ផ្ននការថ្នមពល និងអរគិស្នី 
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 ផ្ននការថ្នមពលនិងអរគិស្នីជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាពជាឧបររណ៍ផ្ លស្ក្មាប់ការបគងកើត
គោលនគយាយ និងជាមរគុគទស្មួយស្ក្មាប់ស្រមមភាពក្រប់ក្រង ។ ផ្ននការក្តវូរមួមាន ៖ 

រ-ការស្ស្ថវក្ជាវគៅគលើការបគងកើតគោលនគយាយស្តង់ោរ គ ើមបីបគងកើនច្ាំនួន និង/ឬ    
ស្មាមាក្តថ្នមពលផ្ លអាច្គរើតគ ើងជាែមី ផ្ លទិញានពីស្ថា ប័នជារ់លារ់មួយ ។  

ខ-ការវាយតនមលស្ថា នភាពបច្ចុបបនែននថ្នមពល និងការនលិតអរគិស្នី និងគហោា រច្នា
ស្មព័នធផ្បងផ្ច្រគភលើង ។  

រ-ការពិពណ៌នាអាំពីរគក្មាងផ្ លមានលទធភាពអាច្បគងកើត បគងកើតស្ក្មាប់នតល់គក្បង
ឥនធនៈ និងការនលិតអរគិស្នី រ៏ ូច្ជាការផ្ច្រចាយអរគិស្នី ។  

ឃ-គោលគៅជារ់លារ់ស្ក្មាប់បគងកើតថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
ង-ការពិនិតយស្ាំណល់ផ្ លបនសល់ទុរ គោយរគក្មាងថ្នមពលផ្ លអាច្រគរើតែមី ។ 

ផ្ននការក្តូវបគងកើតស្ក្មាប់ការផ្រនែែគ ើងវញិ ឬការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ផ្ លបនសល់ទុរផ្ ល
គរើតគទបើងគោយ ការអភិវឌ្ឍថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិ ។  

ច្-ការវភិារនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននរគក្មាងនលិតថ្នមពល និងអរគិស្នីផ្ លាន
គក្ោងទុរ ។  

្-ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ធនធានប ច្ូ លោែ ផ្ លរែុងគៅកាគក្បើក្ាស់្ធនធាន
ក្បរួតក្បផ្ជងក្តូវវាយតនមលគោយផ្នអរគលើ តនមលច្ាំណាយនិងនលច្ាំគណញននធនធាននីមួយៗ
ផ្ លយរមរគក្បើក្ាស់្ គោយរិតពីនែលច្ាំណាយននវ តននជីវតិធនធានគនាេះ និងនលប៉ាេះពាល់
អវជិាមាន ល់ស្ងគម និងរតាត បរសិ្ថា នខាងគក្ៅ ។  

 
មាគ្តា២៤៧ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូការអនុវតតផ្ននការថ្នមពល និងអរគិស្នី 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ថ្នមពល និងអរគិស្នីក្តូវអនុវតតតាម
ផ្ននការថ្នមពល និងអរគិស្នីក្បរបគោយនិរនតរភាពផ្ លគរៀបច្ាំគទបើងគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យថ្នមពល ។  
 
មាគ្តា២៤៨ ._ ការោរ់រក្មិត 

មិនក្តូវអនុញ្ញញ តឲ្យមានរគក្មាងថ្នមពលគៅរែុង៖ 
១- ីផ្ លក្រប់ក្រងគោយរោា ភិាលផ្ លក្តូវានរាំណត់ជាទីតាាំងវបបធ៌មក្បវតតិស្ថស្តស្ត 

ឬគបតិរភណឌ ជាតិ ។  
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២-រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ 
និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ គលើរផ្លងការ ាំគ ើងរក្មិតថ្នមពលគក្ៅបណាត ញ រក្មិតភូមិ និង          
ក្រួស្ថរ ។  

៣-តាំបន់ផ្ លតាាំងគៅគោយជនជាតិគ ើមភារតិច្ ឬទរ់ទិននឹងការគក្បើក្ាស់្ជា
ក្បនពណីរបស់្ជនជាតិគ ើមភារតិច្ គលើរផ្លងផ្តរែុងររណីផ្ លមានការនតល់ជូននូវការយល់
ក្ពមជាមុន គោយគស្របីនាទ ប់ពីទទួលានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយគៅកាន់ជនជាតិគ ើមភារ
តិច្ផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ គលើរផ្លងការ ាំគ ើងរក្មិតថ្នមពលគក្ៅបណាត ញ រក្មិតភូមិ និង
ក្រួស្ថរ ។  

៤-ទីតាាំង ីគស្ើម ។  
៥-ទីតាាំង អងគការស្ហក្បជាជាតិទទួលបនទុរអប់រ ាំ ស្ងគម វទិោស្ថស្តស្ត និងវបបធម៌ ។  
៦-តាំបន់ណាផ្ លមានរែុងប ា្ ីឧបររណ៍រតិយុតតិថ្នជាតាំបន់ផ្ លមាន៖ 

រ-ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ទឹរស្ថប ទឹរស្មុក្ទ ឬគ្ែរស្ាំខាន់ ។  
ខ-តនមលអភិររសគទស្ភាពខពស់្ ជីវៈច្ក្មរេះក្បគភទស្តវនិងររុខជាតិ ឬតនមលអភិររស

ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ការទលើកកលពសន់្ូវ បទច្ចកវជិាជ ទលគ្តបីរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា២៤៩ ._  បគច្ចរវជិាា ផ្ លក្បរបគោយក្បសិ្ទធនល បគ ច្ញការបាំភាយទប និងស្ាំណល់ទប 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យថ្នមពល ក្តូវពិនិតយរគក្មាងថ្នមពលនីមួយៗ គ ើមបីធានាថ្ន 
រគក្មាងគនេះអនុវតតនូវបគច្ចរវជិាា  ថ្នមពលក្បរបគោយក្បសិ្ទធនល បគ ច្ញការបាំភាយទប និង
ស្ាំណល់ទប ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យថ្នមពល ក្តូវពិនិតយរគក្មាងថ្នមពលនីមួយៗ 
គោយគក្បើក្ាស់្ បគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងការអនុវតតលអៗ ជាអនារជាតិ គៅរែុង      
វស័ិ្យថ្នមពលពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា២៥០ ._  បគច្ចរវជិាា លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងជគក្មើស្ផ្ លមាននលប៉ាេះពាល់ទប 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមិនក្តូវឯរភាពគលើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់        
បរសិ្ថា ន ាំបូង និងគពញគលញ ស្ក្មាប់រគក្មាងណាមួយផ្ លគក្បើក្ាស់្ បគច្ចរវជិាា  ផ្ លមិនផ្មនជា 
បគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន  ឬ ផ្ លអាច្នាល់នលប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា នគក្ច្ើនជាង
ជគក្មើស្ផ្ លអាច្ផ្ស្វងររានណាមួយ ។ មាច ស់្រគក្មាងអាច្ក្តូវានតក្មវូឲ្យោរ់ប ា្ូ ននូវការរច្នា
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ផ្ លជាជគក្មើស្ ផ្ លមានក្បសិ្ទធនលជាង និងបងកឲ្យមានស្ាំណល់ និងការបាំភាយតិច្ ខណៈគពល
ផ្ លស្គក្មច្ាននូវគោលបាំណងនានាផ្ លានផ្ច្ងននរគក្មាង ។  
 
មាគ្តា២៥១ ._ ការគលើររមពស់្ការនគត់នគង់អរគិស្នី 
 រាជរោា ភិាល ក្តូវជាំរញុ និងគលើររមពស់្ ល់ការនគត់នគង់អរគីស្នី ផ្ លគច្ញមរពីបណាា ញ 
អរគិស្នីជាតិ និងមរពីក្បភពអរគិស្នីវមិជឍការ ផ្ លក្តូវាននលិតគទបើងគោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគលឯរជន ។ អែរគក្បើក្ាស់្ អរគីស្នី ក្តូវានគលើរទឹរចិ្តត និងគលើររមពស់្ឲ្យ ាំគ ើងបគច្ចរវជិាា      វ ិ
មជឈការស្ក្មាប់បាំគពញតក្មូវការននការនគត់នគង់ថ្នមពលអរគីស្នីរបស់្ខលួន។  

អែរគក្បើក្ាស់្អរគិស្នីមិនក្តូវានបងខាំឲ្យគក្បើក្ាស់្អរគិស្នីផ្ លានមរពីក្បភពននការនលិត
ថ្នមពលជារ់លារ់ណាមួយគទ ។   
 
មាគ្តា២៥២ ._ ការគលើររមពស់្ការនគត់នគង់អរគិស្នីខាែ តតូច្ និងបណាា ញអរគិស្នីខាែ តតូច្ 
 គៅតាំបន់ណាផ្ លមានបណាា ញអរគិស្នីជាតិមិនទន់មានបណាា ញអរគិស្នីមរ ល់ ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូោាំក្ទការនតល់ការនគត់នគង់អរគស្នីខាែ តតូច្ និងការនគត់នគង់អរគិស្នីតាមបណាា ញ    
តូច្ ។ ក្បតិបតតិររបណាា ញអរគិស្នីខាែ តតូច្ ក្តូវមានជគក្មើស្ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-បនតនគត់នគង់ ល់អែរគក្បើក្ាស់្ និងមានអតាិភាពស្ស្បោែ ជាមួយបណាា ញអរគិស្នី ។  
ខ-បនានគត់នគង់ ល់អែរគក្បើក្ាស់្ និងលរ់អរគិស្នីផ្ លគលើស្ ឬ ផ្ លមិនទន់ាន

លរ់ គៅកាន់បណាា ញអរគិស្នី គៅច្ាំណុច្អនតរបណាា ញ  និងទញយរថ្នមពលមរពី
បណាា ញអរគស្នីខាែ តតូច្ ។  

 រែុងររណីផ្ លបណាា ញអរគិស្នីខាែ តតូច្ភាា ប់ជាមួយបណាា ញអរគិស្នីជាតិ គ ើមបីលរ់គភលើង
ផ្ លស្ល់ ក្បតិបតតិររននបណាា ញអរគិស្នីខាែ តតូច្ ក្តូវចុ្េះរិច្ចស្នោទិញថ្នមពលជាមួយអរគិស្នី  
រមពុជា ។  
 
មាគ្តា២៥៣ ._ សិ្ទធិរែុងការគនទររមមសិ្ទធិ 
 ក្បតិបតតិររននបណាា ញអរគិស្នីខាែ តតូច្ ក្តវូមានសិ្ទធិជាឯរគតាភារីរែុងការស្គក្មច្ចិ្តតរែុងការ
គនទររមមសិ្ទធិននការនគត់នគង់ និងក្ទពយស្មបតតិននការនលិតទាំងអស់្ននបណាា ញអរគិស្នីខាែ តតូច្ គៅឲ្យ
អរគិស្នីរមពុជា ។ តនមលននក្បតិបតតិការគនទររមមសិ្ទធិក្តូវតាម តាមតនមលទីនាគស្របីច្ចុបបនែននក្ទពយស្មបតតិ
ផ្ លក្តូវគនទរគនាេះតាមការក្ពមគក្ពៀងរវាងរូភារី ។  
 
មាគ្តា២៥៤ ._ ការនលិតថ្នមពលអរគិស្នីរគរើតគ ើងវញិតាមនទេះ 



90 

 

 ការនលិតថ្នមពលអរគិស្នីរគរើតគ ើងវញិតាមនទេះ មិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ តណាមួយពី
អងគភាពរោា ភិាល រែុងការ ាំគ ើងគ ើយ  ៏រាបណាក្រួស្ថរគនាេះគក្បើក្ាស់្ឧបររណ៍ផ្ លមានការ
ទទួលស្ថគ ល់ គោយអនុគលាមតាមលរខខណឌ នានាននក្រមគនេះ ក្ពមទាំងច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា២៥៥ ._ ថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាពរបស់្ធុររិច្ច និងស្ហរមន៍  
 ថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាពផ្ លនលិតគោយធុររិច្ច ឬ ស្ហរមន៍ ស្ក្មាប់ការនគត់នគង់ 
អរគិស្នីផ្ទទ ល់ខលួន មានសិ្ទធិភាា ប់គៅកាន់បណាា ញផ្ លមានស្ស្ថប់គៅតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់្អែរពារ់
ព័នធ ។  
 
មាគ្តា២៥៦ ._ លរខខណឌ ស្ក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត 
 រាជរោា ភិាល ក្តូវធានាថ្ន លរខខណឌ តក្មូវរែុងការទទួលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា ប័ណណ មិន
ផ្មនជាឧបស្រគរារាាំងនីតិបុរគលឯរជនរែុងការអភិវឌ្ឍនិរនតរភាពថ្នមពលគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ   
រមពុជាគ ើយ ។ នីតិបុរគលឯរជនមិនក្តូវានោរ់រក្មិតនូវច្ាំនួនននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ អាជាា ប័ណណ 
ផ្ លពួរគរទទួលានពីអរគិស្នីរមពុជា ស្ក្មាប់រគក្មាងខាែ តតូច្ គោយមានស្មតាភាពនលិតគក្កាម៥
(ក្ាាំ)គម៉ាហាក វា៉ាត់គនាេះគទ ។ មាច ស់្រគក្មាងមិនតក្មវូឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ អាជាា ប័ណណ គ ើមបីអភិវឌ្ឍ
 ាំគណាេះស្ស្ថយថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាពរែុងបណាា ញស្ក្មាប់អរគិស្នីផ្ លគក្បើក្ាស់្គៅរែុង
អាោរ ផ្ លជារផ្នលងនលិតអរគិស្នី គោយមានការប ច្ូ លគៅរែុងបណាា ញរែុងរក្មិតអបបបរមា រវាង
បណាា នីតិបុរគលឯរជននានា ស្ក្មាប់រគក្មាងខាែ តតូច្ ។  
 
មាគ្តា២៥៧ ._ ការហាមឃាត់គលើឯរសិ្ទធិ 
 រាជរោា ភិាលក្តូវធានាថ្ន មិនមាននីតិបុរគលឯរជនណាមានឯរសិ្ទធិគលើស្ពីអែរ នទគទៀត
គ ើយ រមួប ច្ូ ល គៅរែុងការធានានូវលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ អាជាា ប័ណណទាំងអស់្ និងគៅរែុងការច្ចារអាំពី
លរខខណឌ នានាននរិច្ចស្នោ ផ្ លានឯរភាពជាមួយអងគភាពរោា ភិាល ។ គស្ច្រាីស្គក្មច្ទាំងអស់្ 
ស្ក្មាប់ការនាល់លិខិតអនុញ្ញញ ត និងអាជាា ប័ណណ និងការគធវើឲ្យគៅជានលូវការនូវលរខខណឌ ពារ់ព័នធ នទ
គទៀតស្ក្មាប់រិច្ចស្នោ ក្តូវគធវើគ ើងគោយផ្នអរគលើភស្ាុតាងផ្នែរបគច្ចរគទស្ និងគស្ ារិច្ច  ូច្ក្តូវាន
ទទួលយរគៅគក្កាមការអនុវតតលអៗ ជាអនតរជាតិ ។  
 គៅគពលគក្ជើស្គរ ើស្នីតិបុរគលឯរជនគ ើមបីអភិវឌ្ឍថ្នមពល ឬ នលិតអរគិស្នី ឬ រគក្មាងផ្ច្រ
ចាយអរគិស្នីផ្ លពារ់ព័នធ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រាជរោា ភិាល ក្តូវោរ់ប ច្ូ លជាចាាំាច់្ 
គៅរែុង ាំគណើ រការននការោរ់ពារយសុ្ាំ នូវលទធភាពស្ក្មាប់ការក្ររួតក្បផ្ជងលរខណៈគបើរច្ាំហ និង   
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នីតិបុរគលឯរជន នទគទៀត រែុងការោរ់ប ា្ូ ននូវស្ាំគណើ  គោយធានាថ្ននីតិបុរគលឯរជនទាំងគនាេះ 
អាច្មានលទធភាព និងគពលគវលាស្មរមយ រែុងការគរៀបច្ាំស្ាំគណើ បស់្ពួរគរ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយគុណ្ភាពសគ្មាប់នលតិនលនលតិថ្នលពលគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា២៥៨ ._ អងគភាពឯររាជយ 
 អាជាា ធរអរគិស្នីននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តវូបគងកើតអងគភាពឯររាជយ គៅរែុងរយៈគពល១ 
(មួយ) ឆ្ែ ាំ រិតចាប់ពីនែងអនុម័តននក្រមគនេះ គ ើមបីក្តួតពិនិតយរុណភាពននឧបររណ៍នលិតថ្នមពល 
ផ្ លក្តូវាននគត់នគង់ និងគក្បើក្ាស់្ ស្ក្មាប់ទីនារជាតិ គ ើមបីធានាថ្នឧបររណ៍ទាំងគនេះអនុគលាម
តាមស្តង់ោរសុ្ខភាព សុ្វតាិភាព និងស្តង់ោរបរសិ្ថា ន ។ អងគភាពឯររាជយ ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ ើង 
ក្តូវទទួលភាររិច្ចរែុងការអនុវតតស្វនរមម ការគធវើគតស្ា និងការបញ្ញា រ់គលើឧបររណ៍ទាំងគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៥៩ ._ ការបញ្ញា រ់អាំពីរុណភាព 
 អងគភាពឯររាជយ ក្តូវគនទៀងផ្ទទ ត់ថ្ន រុណភាពនននលិតនលផ្ លក្តូវានលរ់គៅរែុង            
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ក្មាប់ការនលិតថ្នមពល ានទទួលនូវការបញ្ញា រ់អាំពីរុណភាព មុនគពល
ផ្ លនលិតនលទាំងគនាេះក្តូវានគធវើពាណិជារមម ។ ការបញ្ញា រ់គនេះអាច្ក្តូវានក្តួតពិនិតយគោយអងគ
ការស្តង់ោរអនតរជាតិ ។ ការគនទៀងផ្ទទ ត់ច្ាំគពាេះឧបររណ៍ផ្ លនាាំចូ្ល ក្តូវគធវើគ ើងគៅផ្នែររយ ។ ការ
គនទៀងផ្ទទ ត់ស្ក្មាប់នលិតនលថ្នែ រ់ជាតិ ក្តូវគធវើគ ើងមុនគពលគធវើពាណិជារមមគៅកាន់ស្ថធារណជន 
គោយអងគភាពឯររាជយ ។  
 
មាគ្តា២៦០ ._ ការធានាស្តង់ោរ 
 អងគភាពឯររាជយ ក្តូវក្តួតពិនិតយ និងធានាថ្ន ស្តង់ោរគលើនលិតនលថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិ 
ក្តូវានបាំគពញ និងអនុគលាមតាមស្តង់ោរតក្មូវ ។ អែរធានាក្តូវទទួលខុស្ក្តូវជាអបបរមាស្ងមរវញិ
នូវនលិតនល ល់អែរគក្បើក្ាស់្គនាេះរែុងរយៈគពលស្មស្ស្ប  គៅតាមលរខខណឌ ននរិច្ចស្នោធានា 
គៅរែុងររណីមានវកិារៈ  ាំគណើ រការមិនលអ ឬ ខរខានមិនានអនុគលាមតាមស្តង់ោរ ។  
 

ជំពូកទី៥ 
គ្កបខណ័្ឌ ទៅតាលគ្បទភទថ្នលពល ឬគទគ្មាងអគគិសន្ ី
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ផ្នែកទី១ 
ថ្នលពលពន្ៃឺគ្ព៉ះអាទតិយ 

 
មាគ្តា២៦១ ._ ររណីគលើរផ្លងផ្នែរពនធ 
 ក្រប់ផ្ទទ ាំងរ ច្ រ់ពនលឺក្ពេះអាទិតយ ែមថ្នមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយ និងស្មាភ រនានា ផ្ លគក្បើស្ក្មាប់
ការ ាំគ ើងក្បព័នធពនលឺក្ពេះអាទិតយគៅតាមនទេះ មិនក្តូវជាប់ពនធនាាំចូ្លគ ើយ រឺគ ើមបីគលើរទឹរចិ្តតឲ្យមាន
ការផ្ច្រចាយ និងការបគងកើនការនលិតថ្នមពលអរកិស្នីគៅតាមនទេះននក្បជាជនរមពុជា ។   
 ក្បព័នធពនលឺក្ពេះអាទិតយតាមនទេះ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមស្តង់ោររុណភាពជាតិ និងអនតរជាតិ និង
អធិការរិច្ចផ្នែរក្រប់ក្រងរុណភាព ផ្ លក្តូវគធវើគ ើងគោយស្ថា ប័នឯររាជយផ្ លក្តូវបគងកើតគ ើងតាម
ជាំពូរទី៥ ននមាតិកាគនេះ ។  ស្ថា ប័នឯររាជយគនេះ និងអាជាា ធរអរគិស្នីរមពុជា ក្តវូគធវើការអគងកតតាមោន 
គធវើយ៉ាងណាបញ្ញា រ់ថ្ន ក្បព័នធពនលឺក្ពេះអាទិតយតាមនទេះមានរុណភាពខពស់្ ក្តូវាន ាំគ ើងក្តឹមក្តូវ 
គហើយតនមលផ្ លានបង់ទុរជាមុន ទាំងនែល ាំគ ើងនងក្តូវានទូទត់ ។  
 
មាគ្តា២៦២ ._ ការក្រប់ក្រងរែុងការគក្បើក្ាស់្អរគិស្នីបផ្នាមតាមបណាត ញតចូ្ល 
 រែុងររណីផ្ លមាននគត់នគង់អរគិស្នីបផ្នាម អរគិស្នីតាមបណាត ញតចូ្លគោយតភាា ប់គៅនឹង
ក្បព័នធ ាំគ ើងថ្នមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយ តាម ាំបូលនទេះ ការនគត់នគង់អរគិស្នីបផ្នាម ក្តូវក្រប់ក្រង និងយរ
រនក្ម គោយអរគិស្និរមពុជា ។  របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលឯរជន ផ្ លជាមាច ស់្ ាំគ ើងក្បព័នធពនលឺក្ពេះ
អាទិតយតាម ាំបូលស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ផ្ទទ ល់ខលួន ក្តវូមានសិ្ទធិតភាា ប់គៅនឹងបណាត ញតចូ្ល ។  
អរគិស្នីរមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នគ ើមបីរាំណត់ពីក្របខ័ណឌ  រាំណត់ស្តង់ោរ និងនតល់ការអនុញ្ញញ ត
ឲ្យមានការលរ់អរគិស្នីផ្ លរគរើតគ ើងវញិគៅកាន់ស្ហក្ោស្ ឬស្ហរមន៍គក្កាយពីក្រមគនេះក្តូវ
ានអនុម័តរែុងរយៈគពលមួយឆ្ែ ាំ ។  
 
មាគ្តា២៦៣ ._ រងាវ ស់្ថ្នមពល 
 អរគិស្នីរមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតគ ើមបអីនុញ្ញញ តឲ្យមានការវាស់្រក្មិតថ្នមពល
គោយអែរគក្បើក្ាស់្ថ្នមពលផ្ លភាា ប់គៅ បណាត ញតចូ្ល ។ អែរទទួលនលអាច្បង់នែលគក្បើក្ាស់្អរគិ
ស្នីគៅតាមអវីផ្ លបងាា ញគលើវងាវ ស់្ថ្នមពលគនាេះ ។  
  លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីរងាវ ស់្ថ្នមពល ក្តូវរាំណត់អាំពីអាក្តាតនមលអរគិស្នី ។  អរគិស្នីរមពុ
ជា ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវរែុងការយររនក្ម និងនគត់នគង់រងាវ ស់្ថ្នមពល ។   

រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការោរ់រងាវ ស់្ថ្នមពល និងការគច្ញវរិកយបក្តក្បចាាំផ្ខរវាងអរគិស្នីរមពុជា 
និងមាច ស់្អាោរ ឬរផ្នលងនគត់នគង់ថ្នមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយក្តូវគធវើគទបើង ។   
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មាគ្តា២៦៤ ._ សិ្ទធិរែុងការតភាា ប់គៅនឹងបណាត ញតចូ្ល 
 រផ្នលងនតត់នគង់ ផ្ លក្តូវក្បតិបតតិគោយស្ហរមន៍ ឬស្ហក្ោស្ទាំងឡាយ ទាំងផ្ លគក្បើពិល
ពនលឺក្ពេះអាទិតយ ឬគក្បើរ ច្ រ់ពនលឺក្ពេះអាទិតយរតី ក្តូវទទួលានការអនុញ្ញញ តស្ស្បច្ាប់ឲ្យតចូ្ល និងគនទរ
គភលើងចូ្លគៅរែុងបណាត ញតចូ្ល ។  
 អរគិស្នីរមពុជា អាច្គធវើជារមមសិ្ទធិររ ក្បតិបតតិររ និងអែរផ្ែររារផ្នលងនតត់នគង់ថ្នមពលពនលឺក្ពេះ
អាទិតយ មានសិ្ទធិជួលបនតនូវសិ្ទធិក្បតិបតតិការ និងផ្ែររារផ្នលងទាំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា២៦៥ ._ ក្បព័នធអនុគក្ោេះពនធគលើថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិ ជាការស្ថរលបង    
   អរគិស្នីរមពុជា ក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត ស្តីពីក្បព័នធអនុគក្ោេះពនធគលើថ្នមពលរគរើត
គ ើងវញិ ស្ថរលបងរែុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ែ ាំ ផ្ លរែុងគនាេះ រាជរោា ភិាលក្តវូនតល់ជាអក្តាគែរមួយ
ស្ក្មាប់ការជាវអរគិស្នីផ្ លរគរើតគ ើងវញិពីរផ្នលងនតល់ថ្នមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយ ឬក្បព័នធនលិត
ថ្នមពលផ្ លរគរើតគ ើងវញិ ។   
 ក្បព័នធគនេះ ក្តូវមានគោលបាំណងធានាាននូវតក្មឹតនែលថ្នមពលស្ក្មាប់មួយរយៈគពលណា
មួយរែុងគោលបាំណងកាត់បនាយនែលផ្ លក្តូវបង់គោយអែរគក្បើក្ាស់្ចុ្ងគក្កាយ និងស្ក្មួល ល់ស្ថត រ
គទបើងវញិនូវច្ាំណាយវនិិគយររបស់្មាច ស់្រគក្មាង និងច្ាំណាយផ្ែទាំ ។   

លិខិតបទោា នរតិយុតតគនេះ ក្តូវបគងកើតជាតារាងពនធគែរមួយផ្ លក្តូវបង់នែលគក្បើក្ាស់្អរគិស្នី
ផ្ លរគរើតគទបើងវញិរែុងមួយរយៈគពលននការស្ថរលបង ។   
 

ផ្នែកទី២ 
ថ្នលពលន្យុទកៃផ្អ៊ែរ 

 
មាគ្តា២៦៦ ._ ការក្រប់ក្រងថ្នមពលនុយគរលផ្អ រ 
 ថ្នមពលនុយគរលផ្អ រ ក្តូវបគងកើតគ ើងគោយស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រង និង រមមសិ្ទធិរបស់្     
រាជរោា ភិាលននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាផ្តមួយប៉ាុគណាណ េះ និងគោយមានការក្រប់ក្រង និងក្បតិបតតិការ
តាមស្តង់ោរអនតរជាតិននការការពារផ្នែរសុ្ខភាព សុ្វតតិភាព និងបរសិ្ថា ន ។  
 រាជរោា ភិាល ក្តូវបគងកើតបទបប ញ្តតិក្រប់ក្រង និងលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីថ្នមពល       
នុយគរលផ្អ រ និងសុ្វតាិភាព ។  
 រាជរោា ភិាល មិនក្តវូទទួលយរស្ាំណល់ថ្នមពលនុយផ្រលផ្អ រពីក្បគទស្ នទជាោច់្ខាត 
គទេះបីតាមលរខខណឌ  ឬកាលៈគទស្ៈផ្បបណារ៏គោយ ។  
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មាគ្តា២៦៧ ._ ការបណតុ េះបណាត ល 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យថ្នមពល អាច្គរៀបច្ាំរមមវធីិ មួយគ ើមបនីតល់ការបណតុ េះ
បណាា ល ល់បុរគលិរខលួន គោយរមួស្ហការជាមួយនឹង អងគភាពថ្នមពលអាតូមអនតរជាតិ ។  

 
ផ្នែកទី៣ 

ការភាជ ប់គ្បព័ន្ធផ្ច្កចាយ ន្ងិបណ្តត ញតច្ូល 
 
មាគ្តា២៦៨ ._ លរខខណឌ តក្មូវននក្បសិ្ទធនលននក្បព័នធផ្ច្រចាយ 
 រគក្មាងបណាត ញច្រនតនានា ក្តូវគក្បើក្ាស់្បគច្ចរវជិាា ក្បរបគោយក្បសិ្ទធនលនានា គ ើមបីកាត់
បនាយការាត់បង់អរគិស្នី ។  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវប ិគស្ធគចាលគលើការ
ឯរភាពទាំងឡាយគលើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ររណីមិនមានការគក្បើក្ាស់្បគច្ចរវជិាា
ក្បរបគោយក្បសិ្ទធនលខពស់្បាំនុត ផ្ លមានគៅគពលោរ់ការគស្ែើសុ្ាំ ។  បគច្ចរវជិាា ផ្ លគក្បើ ក្តូវផ្តជា
បគច្ចរវជិាា ផ្ លមានលរខណៈក្បរួតក្បផ្ជងផ្នែរបរសិ្ថា ន និងគស្ ារិច្ចគោយគធៀបគៅ គៅនឹងការ
ាត់បង់នលក្បគយជន៍បរសិ្ថា ន និងគស្ ារិច្ច ផ្ លបគច្ចរវជិាា គនាេះក្តូវបគ ច្ ៀស្ ។  
 
មាគ្តា២៦៩ ._ បគច្ចរវជិាា រមនារមន៍ឌី្ជីែល 
 គ ើមបីគបើរឲ្យនលិតថ្នមពលគរើតជាែមី តភាា ប់គៅកាន់បណាត ញតចូ្ល និងការគក្បើក្ាស់្អរគិស្នី
ានពីធនធានក្បរបគោយនិរនតរភាព និងក្បសិ្ទធនល រាជរោា ភិាល ក្តូវបគងកើតបណាត ញតចូ្ល ផ្ ល
គក្បើក្ាស់្បគច្ចរវជិាា រមនារមន៍ឌី្ជីែលគ ើមបីតាមោន និងក្បតិរមម ពារ់ព័នធគៅនឹងការ ផ្ក្បក្បួលរែុង
ការគក្បើក្ាស់្ និងការនលិតថ្នមពល ។  
 រាជរោា ភិាល ក្តូវបគងកើតរមមវធីិអនុវតតបគច្ចរវជិាា គនេះគៅតាមបណាត ញអរគិស្នីជាតិ ឲ្យាន
ឆ្ប់គៅតាមតក្មូវការននបគច្ចរវជិាា  ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យថ្នមពល ក្តូវគរៀបច្ាំរមមវធីិ
ស្ថរលបងមួយឲ្យានរចួ្ជាគស្ស្ច្គ ើមបអីនុវតតនាគពល ៣ (បី) ឆ្ែ ាំ គក្កាយពីក្រមគនេះក្តវូានអនុម័ត ។  
 នែលច្ាំណាយគ ើមបីអនុវតតបគច្ចរវជិាា បណាត ញតចូ្ល និងនីតិវធីិទាំងឡាយផ្ លក្តូវអនុវតត ក្តូវ
នសពវនាយ ល់ អែរគក្បើក្ាស់្បណាត ញតចូ្លទាំងអស់្គោយគស្មើភាពោែ  ។  
 
មាគ្តា២៧០ ._ ការពក្ងីរបណាត ញតចូ្ល 
 គយងតាមការពិចារណាផ្នែរបរសិ្ថា ន គស្ ារិច្ច និងស្ងគម រាជរោា ភិាល អាច្ប្ឈប់រាល់ការ
ពក្ងីរបណាត ញតចូ្លគៅកាន់តាំបន់ជារ់លារ់ណាមួយរែុងក្បគទស្ ។   រែុងររណីគនេះ រាជរោា ភិាល 
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ក្តូវគលើរមពស់្ និងអនុវតតរមមវធីិនានា គ ើមបនីតល់ាននូវ ាំគណាេះស្ស្ថយផ្បបវមិជឈការ  ល់ក្ររមក្រស្ថរ
ទាំងឡាយ ផ្នអរតាម តាមតក្មូវការរបស់្អែរគក្បើក្ាស់្ចុ្ងគក្កាយ ទាំងការនលិតថ្នមពល និងការនលិ
តអរគិស្នី ។   
 
មាគ្តា២៧១ ._ សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន 
 អាជាា ធរពារ់ព័នធក្តវូផ្ច្រចាយជាស្ថធារណៈនូវព័ត៌មានអាំពីវ ៉ាលុ និងរុណភាពអរគិស្នីផ្ ល
ាននគត់នគង់ ឬនតល់គៅឲ្យបណាត ញតចូ្ល ។  អាជាា ធរផ្ លទទួលបនទុរ ក្តវូគធវើការគច្ញនាយអាំពី  
រុណភាពគភលើង និងវ ៉ាលុគភលើង គ ើមបីការពារការខូច្ខាត ល់គហោា រច្នាស្មព័នធននក្បព័នធផ្ច្រចាយ ឬការ
អារ់ខានរែុងការនតល់គស្វារមម ។  
 

ជំពូកទី៦ 
គ្បសទិធនលថ្នលពល 

 
មាគ្តា២៧២ ._ ក្បព័នធក្រប់ក្រងថ្នមពល និងអរគិស្នី 
  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យថ្នមគពល និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ក្បព័នធក្រប់ក្រងថ្នមពល និងអរគិស្នី គោយផ្នអរគលើស្តង់ោរ 
ននរណៈរមមការបគច្ចរគទស្គអទបិច្ក្តនិូរអនតរជាតិ និងស្តង់ោរ៥០០០១ ននអងគការស្តង់ោរអនតរជាតិ 
។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្ថ្នមពលគោយមានរិច្ចស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីគោលនគយាយ ក្ពមទាំងការអនុវតតតាម
ស្តង់ោរននរណៈរមមការបគច្ចរគទស្គអទបចិ្ក្តូនិរអនតរជាតិ និងផ្ននការក្បសិ្ទធនលថ្នមពល ផ្ ល
ក្តូវអនុវតតជាមួយអងគភាពរាជរោា ភិាលទាំងអស់្រែុងរយៈគពល១(មួយ)ឆ្ែ ាំបនាទ ប់ពីអនុម័តក្រមគនេះ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យថ្នមពល គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ 
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើរាយណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំ ជាស្ថធារណៈអាំពី វឌ្ឍនភាពននក្បសិ្ទធនលថ្នមពល គ ើមបី 
ធានាឲ្យាននូវការអនុគលាមតាមស្តង់ោរក្បសិ្ទធនលថ្នមពល ។   
 

មាតិកាទី៧ 
ឧសាហកលមន្ិសារណ្កលមគ្បកបទដាយការទទួលខុសគ្តូវ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
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មាគ្តា២៧៣ ._ ធនធានផ្ លអាច្អនុវតតាន 

ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងមាតិកាគនេះ រមួមាន គក្បង ហាគ ស្ ផ្រ ៉ា 
ផ្ រ វតាុធាតុភូរពភវទិោគនសងៗ ផ្ លយរគច្ញពី ី និងពីក្បភពគនសងៗគទៀត ផ្ លបគងកើតគ ើងគោយ
ឧបររណ៍រតិយុតតគោយអងគភាពរោា ភិាលពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា២៧៤ ._ ស្រមមភាពផ្ លអាច្អនុវតតាន 
  ការររុររ ការគធវើអាជីវរមម ការបិទ និងការស្ថត រនីតិស្មបទ ននរគក្មាងឧស្ាហរមមនិស្ារណ
រមមននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាផ្ លជារមមវតាុនន ការវាយតនមល និងការអគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន គលើរ
ផ្លងផ្តស្រមមភាពមានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២៧៩ និង២៨០ ខាងគក្កាម ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការបរសិ្ថថ ន្សគ្មាបឧ់សាហកលមន្សិារណ្កលម 

 
មាគ្តា២៧៥ ._ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យផ្រ ៉ា និងថ្នមពលក្តវូបគងកើតការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត
ផ្ លផ្នអរគលើវស័ិ្យ ស្ក្មាប់ការររុររ ឬការគធវើអាជីវរមមននធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់
លារ់នីមួយៗ រែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ស្បតាមបទបបញ្ញញ តតិស្តីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា នជា         
យុទធស្ថស្តស្តននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៧៦ ._ការររុររ និងគធវើអាជីវរមមផ្ លមានស្ស្ថប់ 

ស្ក្មាប់ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់លារ់នីមួយៗផ្ លការររុររ ឬគធវើអាជីវរមម
ានគរើតគ ើងមុនការអនុម័តននក្រមគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរផ្រ ៉ា និងថ្នមពលក្តូវចាប់គនតើមនូវ
ការគរៀបច្ាំការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្តនីមួយ គៅរែុងរយៈគពល ២៤ (នមភបួន) ផ្ខ គក្កាយការ    
អនុម័តក្រមគនេះ និងប ច្ ប់ និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររ ។  
 
មាគ្តា២៧៧ ._ការររុររនិងការគធវើអាជីវរមមែមី 

ស្ក្មាប់ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់លារ់នីមួយៗផ្ លការររុររ ឬគធវើអាជីវរមមមិន
ានគរើតគ ើងមុននឹងការអនុម័តននក្រមគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យផ្រ ៉ា និងថ្នមពលក្តូវ
ប ច្ ប់ និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាននូវការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្តមុននឹង៖ 



97 

 

រ-ការឯរភាពគលើលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា ប័ណណស្ក្មាប់ការររុររ ឬការគធវើអាជីវរមម     
នានា ។  

  ខ-ការចាប់គនតើមការររុររ ឬការគធវើអាជីវរមម ។  
 
មាគ្តា២៧៨ ._ លរខខណឌ តក្មូវ 

ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្តផ្ លបគងកើតគ ើងគក្កាមជាំពូរគនេះក្តូវរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ 
និងនតល់ក្របខ័ណឌ ស្ក្មាប់មាច ស់្រគក្មាង ផ្ លគស្ែើ បគងកើត នតល់ហិរ ញ្វតាុ ឬនតល់ការោាំក្ទជាស្មាភ រៈ
ស្ក្មាប់រគក្មាង គ ើមបីោរ់ប ច្ូ លគៅរែុង ាំណារ់កាលអភិវឌ្ឍរគក្មាងនូវ ៖ 

រ-លរខខណឌ តក្មូវ ជីវៈច្ក្មរេះ និងការអភិររសគទស្ភាព ។  
ខ-ការរាំរាមរាំផ្ហងច្ាំគពាេះក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិជិតនុតពូជ ទីលាំគៅ និងតនមលអភិររស

ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ និង 
រ-ជីវភាពរស់្គៅ របស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។  

 
មាគ្តា២៧៩ ._ ការគធវើអាជីវរមមផ្រ ៉ាខាែ តតូច្ និងគធវើជាលរខណៈសិ្បបរមម 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លមានការទទួលខុស្ក្តូវ ក្តវូបគងកើតយនតការនលូវច្ាប់គ ើមបី៖ 
រ-ផ្ច្ងពីសិ្ទធិននការគធវើអាជីវរមមផ្រ ៉ាខាែ ត និងគធវើជាលរខណៈសិ្បបរមមគៅកាន់ក្បជាពល 

រ ា ។  
ខ-ធានានូវស្រមមភាពននការគធវើអាជីវរមមផ្រ ៉ាខាែ តតូច្ និងគធវើជាលរខណៈសិ្បបរមម

ក្បរបគោយនិរនតរភាពបរសិ្ថា ន សុ្វតាិភាព និងក្បសិ្ទធនល ។  
រ-ជាំរញុ និងអនុវតតតាមស្តង់ោរ និងការអនុវតត ៏លអបាំនុតជាអនតរជាតិ រែុងការក្រប់ក្រង 

ការគធវើអាជីវរមមផ្រ ៉ាខាែ តតូច្ និងគធវើជាលរខណៈសិ្បបរមម ។  
ឃ-បគងកើតនូវ ាំគណើ រការស្ក្មាប់រាំណត់ គោយមានរិច្ចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអែរពារ់

ព័នធ និងស្ហរមន៍មូលោា ន តាំបន់ស្ក្មាប់ការគធវើអាជីវរមមផ្រ ៉ាលរខណៈសិ្បបរមម និង 
ង-តក្មូវ និងនតល់ជាំនួយស្ក្មាប់អែរគធវើអាជីវរមមផ្រ ៉ាលរខណៈសិ្បបរមមរែុងការបគងកើតនិង

អនុវតត ផ្ននការសុ្វតាិភាព និងស្នតិសុ្ខ ។  
 
មាគ្តា២៨០ ._ ការោរ់រាំហិតច្ាំគពាេះឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម 

មិនក្តូវអនុញ្ញញ តឲ្យមានរគក្មាងឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមគៅរែុង៖ 
១- ីផ្ លក្រប់ក្រងគោយរោា ភិាលផ្ លក្តូវានរាំណត់ជា ទីតាាំងវបបធម៌           

ក្បវតតិស្ថស្តស្ត ឬគបតិរភណឌ ជាតិ ។  
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២-តាំបន់ស្ែូលឬតាំបន់អភិររសននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  

៣-តាំបន់ផ្ លតាាំងគៅគោយជនជាតិគ ើមភារតិច្ ឬទរ់ទិននឹងការគក្បើក្ាស់្ជា
ក្បនពណីរបស់្ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។  

៤-ទីតាាំង ីគស្ើម ។  
៥-ទីតាាំង អងគការស្ហក្បជាជាតិទទួលបនទុរអប់រ ាំ ស្ងគម វទិោស្ថស្តស្ត និងវបបធម៌ ។  
៦-ស្ក្មាប់គោលគៅរែុងមាក្តាគនេះ តាំបន់ណាផ្ លមានរែុងប ា្ ីឧបររណ៍រតិយុតតិថ្ន

ជារាំណត់ផ្ លមាន៖ 
រ-ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ទឹរស្ថប ទឹរស្មុក្ទ ឬគ្ែរស្ាំខាន់ ។  
ខ-តនមលអភិររសគទស្ភាពខពស់្ ជីវៈច្ក្មរេះក្បគភទស្តវនិងររុខជាតិ ឬតនមលអភិររសក្បព័នធ    

គអរូ ូសីុ្ ។  
 
មាគ្តា២៨១ ._លរខខណឌ តក្មូវ ននការវាយតនមលបរសិ្ថា ន 

មិនក្តូវអនុញ្ញញ តនតល់ជូននូវលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា ប័ណណឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម គទេះជា
លិខិតអនុញ្ញញ តឬអាជាា ប័ណណររុររ ឬលិខិតអនុញ្ញញ តឬអាជាា ប័ណណគធវើអាជីវរមមផ្រ ៉ា គោយោម នការឯរភាព
ជាមុនពីការវាយតនមលគហតុប៉ាពាល់បរសិ្ថា ន  ាំបូងឬគពញគលញ ននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ   
បរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី៣ 
បទច្ចកវជិាជ ដល៏ែបនំុតផ្ដលអាច្ផ្សវងរកបាន្សគ្មាបឧ់សាហកលមន្សិារណ្កលម 

 
មាគ្តា២៨២ ._ ភាររិច្ចរែុងការបគ ច្ ៀស្ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់្រគក្មាងក្តូវគក្បើក្ាស់្បគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងការអនុវតតលអៗ  
គ ើមបីបគ ច្ ៀស្ការបងកឲ្យមានការបាំពុល ឬ ការខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា ន នទគទៀត គៅគពលអនុវតត
ស្រមមភាពឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម   និងគ ើមបីបគងកើតជាអតិបរមានូវក្បសិ្ទធនល និងកាត់បនាយជា
អបបបរមានូវការបាំពុល ឬការខូច្ខាតបរសិ្ថា នគៅគពលអនុវតតស្រមមភាពឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម ។  
 
មាគ្តា២៨៣ ._ ប ា្ ីននបគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងការអនុវតតលអៗ  
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យផ្រ ៉ា និងថ្នមពល គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរបរសិ្ថា ន ក្តូវររាប ា្ ីននបគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងការអនុវតតលអៗ  ស្ក្មាប់
ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់លារ់នីមួយៗ ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យផ្រ ៉ា និងថ្នមពល ក្តូវ៖ 

រ- ចាប់គនាើមច្ងក្រងនូវប ា្ ីបឋមននបគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន  និង
ចាប់គនាើមការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈអាំពីប ា្ ីផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ គៅរែុងរយៈគពល ១២ 
( ប់ពីរ) ផ្ខ គក្កាយអនុម័តននក្រមគនេះ និង 

ខ- ប ច្ ប់ និងគាេះពុមពនាយនូវប ា្ ីនន បគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន 
គៅរែុងរយៈគពល ១៨ ( ប់ក្ាាំបី) ផ្ខ ននការអនុម័តននក្រមគនេះ ។  

 
មាគ្តា២៨៤ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពននប ា្ ីបគច្ចរវជិាា ផ្ លលអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យផ្រ ៉ា និងថ្នមពល គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពនូវប ា្ ីននបគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន ស្ក្មាប់
ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់លារ់នីមួយៗ យ៉ាងគហាច្ណាស់្ ជាគរៀងរាល់២(ពីរ)ឆ្ែ ាំមាង ។  
 
មាគ្តា២៨៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវ 
 ស្ស្បតាម បគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លមានគៅរែុងប ា្ ី មាច ស់្រគក្មាងននរគក្មាងឧស្ាហរមម
និស្ារណរមម ក្តូវ៖ 

រ-ក្រប់ក្រងឲ្យានស្មរមយនូវស្ាំណល់ែម និងស្ាំណល់គនសងគទៀត គ ើមបីធានាឲ្យាន
នូវគស្ារភាពខាងផ្នែររច្នាស្មព័នធ ក្តតួពិនិតយការបគ ច្ញ និងការពារពីនលប៉ាេះពាល់ផ្ លអាច្
គរើតគ ើង ននការហូរជាតិអាសីុ្តគច្ញពីផ្រ ៉ា ការគលច្គច្ញនូវស្ថរធាតុគលាហៈ និងការាត់បង់
ការក្រប់ក្រងរុាំឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន ។  

ខ-គច្ៀស្វាងពីការស្ថងស្ង់អាងស្ារុស្ាំណល់ផ្រ ៉ា គៅជិតទគនល ឬ ស្មុក្ទ ផ្ លមាន
ជគក្ដរារ់គពរ ។  

រ-ពិចារណាអាំពីការស្ថងស្ង់នូវអាងស្ារុស្ាំណល់ផ្រ ៉ា ផ្ លមិនបគ ច្ញស្ាំណល់ទឹរ 
រមួប ច្ូ ល ការស្ាុរទឹរជាអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ គក្កាយពីការប ច្ ប់រគក្មាង ។  

 
ជំពូកទី៤ 

ការទគ្បើគ្បាស ់សាន្តី ន្ិងបារ  ត ទៅកែងុការទធវើអាជវីកលមផ្រ  មាស ន្ងិគ្បាក ់
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មាគ្តា២៨៦ ._ ស្ោនីត និងារ ៉ាត 
 មាច ស់្រគក្មាងននរគក្មាងអាជីវរមមផ្រ ៉ាមាស្ និងក្ារ់ ក្តូវភាា ប់មរជាមួយ ឯរស្ថរក្រប់ក្ោន់ គៅ
កាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នថ្ន ស្ោនីត និងារ ៉ាត ផ្ លក្តូវគក្បើក្ាស់្គៅរែុង
ក្បតិបតតិការននការគធវើអាជីវរមមផ្រ ៉ាមាស្ និងក្ារ់ ក្តូវានជាវគៅរែុងលរខណៈផ្ លមានសុ្វតាិភាព និង
មិនប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២៨៧ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូ 
 រិច្ចក្ពមគក្ពៀងទិញលរ់ ឬ រិច្ចក្ពមគក្ពៀង នទគទៀត និងការគរៀបច្ាំរវាងអែរនលិត អែរផ្ច្រ
ចាយ អែរ ឹរជ ា្ូ ន ក្បតិបតតិររ ឬ មាច ស់្រគក្មាង ក្តវូបគងកើតការទទួលខុស្ក្តវូ និងផ្បងផ្ច្រភាពទទួល
ខុស្ក្តវូ ផ្ លទរ់ទងនឹងសុ្វតាិភាព ស្នាិសុ្ខ ការទប់ស្ថក ត់ការបគ ច្ញ ការបណាុ េះបណាា ល និងការ
គ្លើយតបច្ាំគពាេះភាពអាស្នែ ទរ់ទងនឹងការគក្បើក្ាស់្ ស្ោនីត និងារ ៉ាត គៅរែុងរគក្មាងអាជីវរមមផ្រ ៉ា
មាស្ និងក្ារ់ ។  

ការបគ ច្ញគចាលមានជាអាទិ៍ ការរាំពប់ ការបាំភាយ ការគលច្ធាល យ ការបូមគច្ញ ការបូម
ប ច្ូ ល ការចារ់ររ ការគាេះបង់គចាល ការបងាូរគចាល ការយរគច្ញ ការចារ់គចាល ការ ឹរគច្ញ ការ
ហូរគច្ញ ការគលច្គច្ញគៅរែុងបរសិ្ថា ន គទេះបីមានគច្តនារាី ឬ អគច្តនារាី ។  
 
មាគ្តា២៨៨ ._ លរខខណឌ តក្មូវ 
 ស្ក្មាប់ ស្ោនីត និងារ ៉ាត ផ្ លក្តូវគក្បើក្ាស់្គៅរែុងរគក្មាងអាជីវរមមផ្រ ៉ាមាស្ និងក្ារ់ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រផ្នលងផ្ លររាទុរស្ថរធាតុទាំងគនេះ រឺស្ស្បតាមក្រមស្ាីពីការ
ក្រប់ក្រង ស្ោនីត អនារជាតិ និងគោរពតាមលរខខណឌ តក្មូវ  ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ការោរ់ចុ្េះ ការគធវើស្នែិធិ និងឧបររណ៍ស្ក្មាប់លាយ ក្តវូានរច្នា និងគធវើក្បតិបតតិ
ការ ស្ស្បតាមការអនុវតតផ្នែរវសិ្វរមមផ្ លក្តឹមក្តូវ និងទទួលយរាន រ៏ ូច្ជា ការក្តតួពិនិតយ
រុណភាព និងនីតិវធីិននការធានារុណភាព និងវធិានការការពារការបគ ច្ញ និង វធិានការ
ទប់ទល់ ។  

ខ-ការោរ់ចុ្េះ ការគធវើស្នែិធិ និងឧបររណ៍ស្ក្មាប់លាយ ក្តវូានគធវើក្បតិបតតិការ 
គោយគក្បើក្ាស់្ការគធវើអធិការរិច្ច ការផ្ែទាំផ្ លមានការការពារ និងផ្ននការបក្មរងទុរជាមុន 
គ ើមបីការពារ និងទប់មិនឲ្យរាលោលនូវការបគ ច្ញ និងក្តតួពិនិតយ និងគ្លើយតបច្ាំគពាេះភាព
ងាយរងគក្ោេះរបស់្រមមររ ។  
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រ-ឧបររណ៍ ស្ោនីត និងារ ៉ាត ក្តូវានគធវើក្បតិបតតិការ និងអគងកតតាមោន គ ើមបី
ការពារសុ្ខភាព និងសុ្វតាិភាពរមមររ គហើយក្បសិ្ទធភាពននវធិានការសុ្ខភាព និងសុ្វតាិភាព 
ក្តូវានវាយតនមលជាក្បចាាំ ។  

ឃ-ក្បព័នធក្រប់ក្រង និងក្បតិបតតិការ ក្តូវានរច្នា និងអនុវតត គ ើមបីការពារសុ្ខភាព
មនុស្ស និងបរសិ្ថា ន រមួមាន ផ្ននការជាយថ្នភាព និងផ្ននការអធិការរិច្ច និងនីតិវធីិផ្ែទាំតាម
លរខណៈការពារ ។  

ង-រមមវធីិក្រប់ក្រងទឹរលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ក្តូវអនុវតតគ ើមបីការពារពីការបគ ច្ញ 
គោយោម នគច្តនា ។  

ច្-វធិានការរែុងការការពារក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ ពីនលប៉ាេះពាល់អវជិាមានផ្ លអាច្
គរើតគ ើងនន ាំគណើ រការ ស្ោនីត និងារ ៉ាត ក្តូវានអនុវតត ។  

្-វធិានការរែុងការការពារក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិពីការបគ ច្ញគចាលគោយផ្ទទ ល់ និង
ក្បគយល នន ាំគណើ រការ ស្ោនីត និងារ ៉ាត ក្តូវគៅរែុងទឹរគលើ ី ក្តវូានអនុវតត ។  

ជ-រមមវធីិអគងកតតាមោន គ ើមបីវាយតនមលនលប៉ាេះពាល់ននការគក្បើក្ាស់្ ស្ោនីត និង   
ារ ៉ាត គលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ និងរុណភាពទឹរគលើ ីនិងគក្កាម ី ក្តូវានអនុវតត ។  

ឈ-ផ្ននការ និងនីតិវធីិគ្លើយតបច្ាំគពាេះគក្ោេះបនាទ ន់ គ ើមបីគ្លើយតបច្ាំគពាេះភាពងាយរង
គក្ោេះរបស់្រមមររច្ាំគពាេះ ស្ោនីត និងារ ៉ាត ក្តូវានបគងកើត និងអនុវតត ។  

ញ-នីតិវធីិស្ក្មាប់ការជូន ាំណឹងបនាទ ន់ននទរែុង និងខាងគក្ៅ និងការរាយការណ៍ ក្តវូ
ានអនុវតត 

ត-ការចូ្លរមួគពញគលញរបស់្អែរពារ់ព័នធក្តវូានអនុវតត ស្ក្មាប់ស្ហរមន៍ គ ើមបីគធវើ
ការក្ាស្ស័្យទរ់ទងអាំពីបញ្ញា នានាននការារមភ ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការចូ្លរមួជាស្ថ
ធារណៈ 

ែ-ព័ត៌មានស្ាីពីក្បតិបតតិការ និងព័ត៌មានបរសិ្ថា នផ្ លស្មរមយ ទរ់ទងនឹងការ
ក្រប់ក្រង ស្ោនីត និងារ ៉ាត ក្តូវោរ់ឲ្យអែរពារ់ព័នធអាច្ផ្ស្វងររាន ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាី
ពីការទទួលានព័ត៌មាន ។  

 
ជំពូកទី៥ 

ការលាតគ្តដាងព័ត៌មាន្ 
 
មាគ្តា២៨៩ ._ ព័ត៌មានផ្ លអាច្អនុវតតាន 
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន ព័ត៌មានលមអិតននរគក្មាងឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម
នីមួយៗ រមួប ច្ូ ល ការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្តផ្ លអាច្អនុវតតានទាំងអស់្ ការវាយតនមល
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
ស្វនរមមផ្នែរបរសិ្ថា ន រាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀង នទគទៀតរវាងអងគភាព
រោា ភិាលថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងមាច ស់្រគក្មាង ក្តូវានោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររ
ាន  និងក្តូវនាល់ព័ត៌មានជូនស្ហរមន៍ និងអែរមានលាំគៅោា នអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ គៅរែុងលរខណៈមួយផ្ ល
ងាយយល់ និងគៅរែុងភាស្ថ និងទក្មង់ផ្ លស្មរមយ ។  
 
មាគ្តា២៩០ ._ ការោរ់រាំហិតគលើភាពស្មាង ត់ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន ោម នទិនែន័យណាមួយទរ់ទងនឹងរគក្មាងឧស្ាហរមម
និស្ារណរមម  ក្តូវចាត់ទុរថ្នស្មាង ត់ ក្បសិ្នគបើវាទរ់ទងគៅនឹងសុ្ខភាពមនុស្ស ឬ បរសិ្ថា ន ស្ស្ប
តាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការទទួលានព័ត៌មាន ។  
 

គន្ថីទ៤ី 
ការគ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្ដរភាពម្ន្ធន្ធាន្ធលមជាត ិ

មាតិកាទី១ 
រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្ល៉ុះ ន្ិងតបំន្ក់ារពារ 

ជំពូកទី១ 
ន្ីតិវធិីម្ន្ការបទងេើត ន្ងិការលបុទចាលច្ំណ្តត់ថ្នែ ក ់

 
មាគ្តា២៩១ ._ គោលគៅននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
 រគបៀបអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ក្តវូានរាំណត់គោយជារ់លារ់ថ្នជាតាំបន់ការពារគទស្ភាព ផ្ លរមួ
មាននូវតាំបន់ការពារ ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ  តាំបន់ការពារ
ស្ហរមន៍ នក្ពគឈើស្ហរមន៍ តាំបន់ នទគទៀតផ្ លមានស្ថរៈស្ាំខាន់ផ្នែរអភិររសធនធានធមមជាតិ   
គស្វារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ឬតនមលស្ហរមន៍មូលោា ន និងតនមលននជីវភាពរស់្គៅរបស់្ជនជាតិគ ើមភារ
តិច្ និង ី នទគទៀត ផ្ លមានតួនាទីយ៉ាងស្ាំខាន់គៅរែុងការការពាររក្មបនក្ពគឈើ ឬផ្ លនាល់នូវ
ទាំនារ់ទាំនងរវាងតាំបន់ជីវៈច្ក្មរេះស្ាំខាន់ៗ ។  
 រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ  ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ក្រង គ ើមបីធានាឲ្យាននូវនិរនតរភាពននជីវៈច្ក្មរេះ គស្វារមមក្បព័នធគអរូ
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 ូសីុ្ធនធានធមមជាតិនិងវបបធម៌ និងជីវភាពមូលោា នក្បរបគោយនិរនតរភាព ននក្ពេះរាជាណាច្ក្រ   
រមពុជា ។  
 
មាគ្តា២៩២ ._ ស្មតារិច្ចគលើរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូទទួលបនទុររែុងការរាំណត់តាំបន់នានាផ្ លក្តូវ
ក្រប់ក្រងជារគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់គោយថ្នែ រ់ជាតិ ។ ការបគងកើតែមី
នូវរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬការពក្ងីរនូវ
ក្ពាំក្បទល់ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់គោយថ្នែ រ់ជាតិ ផ្ លមាន
ស្ស្ថប់ ក្តវូគធវើគ ើងគោយលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
 រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធទទួលខុស្ក្តវូរែុងការរាំណត់ ឬបគងកើតតាំបន់ការពារ នទគទៀត 
គៅថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ តាមការស្មរមយ ។ ការបគងកើតនូវតាំបន់ការពារែមី គៅថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ឬការពក្ងីរនូវ
ក្ពាំក្បទល់ននតាំបន់ការពារផ្ លមានស្ស្ថប់ ក្តវូគធវើគ ើងគោយលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
 គស្ច្រាីស្គក្មច្ណាមួយរែុងការបគងកើត ឬពក្ងីររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូអនុគលាមតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការចូ្ល
រមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន ។  
 
មាគ្តា២៩៣ ._ ការលុបគចាលច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
 ការលុបគចាលច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ ឬការកាត់បនាយ ទាំងអស់្ ឬផ្នែរណាមួយ ននរគបៀងអភិររសជីវៈ
ច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវានររាទុរ
ស្ក្មាប់ផ្តកាលៈគទស្ៈណា ផ្ លការអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតនមលគស្វារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ននតាំបន់
គនាេះក្តូវានកាត់បនាយ ល់រក្មិតផ្ លថ្នការស្ថា រគ ើងវញិរឺមិនអាច្គធវើគៅាន ។  
 ការលុបគច្ញពីច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ននផ្នែរទាំងអស់្ ឬផ្នែរណាមួយនន រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់
ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ក្តូវគធវើគ ើងគោយលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់
ព័នធ បនាទ ប់ពីានទទួលអនុស្ថស្ន៍ពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងរណៈរមមការជាតិ
ស្ាីពីជីវៈច្ក្មរេះ ផ្ លស្ាិតគៅគក្កាមក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។  
 ការលុបគច្ញពីច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ននផ្នែរទាំងអស់្ ឬផ្នែរណាមួយននតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូាន
បគងកើតគ ើងគោយថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើគ ើងគោយលិខិតបទោា នរតិយុតត បនាទ ប់ពីានទទួល      
អនុស្ថស្ន៍ពីមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងរណៈរមមការជាតិស្ាីពីជីវៈច្ក្មរេះ ផ្ លស្ាិតគៅគក្កាមក្ររមក្បឹរា
ជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។  
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 គស្ច្រាីស្គក្មច្ណាមួយផ្ លលុបគចាលច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ ឬកាត់បនាយរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬ
តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមបទ
បប ញ្តតិស្ាីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន ។  
 
មាគ្តា២៩៤ ._ ការរាំណត់ជាពិគស្ស្ននទីតាាំង ឬតាំបន់  
 រាជរោា ភិាលអាច្បគងកើត ផ្រស្ក្មួល  ឬចាត់វធិានការគនសងគទៀត ផ្ លចាាំាច់្គៅរែុងតាំបន់
ណាមួយ ផ្ លមានស្ថរៈស្ាំខាន់ថ្នែ រ់ជាតិ ឬអនតរជាតិ គ ើមបីរាំណត់ថ្នជាទីតាាំងគបតិរភណឌ ថ្នែ រ់តាំបន់ 
ឬពិភពគលារ តាំបន់រា៉ាមស្ថរ ឬឋបនីយជីវមណឌ ល គៅរែុងររណីផ្ លតាំបន់គនាេះគ្លើយតបច្ាំគពាេះ     
លរខណៈវនិិច្ឆ័យ ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងអនុស្ញ្ញញ  ឬស្នធិស្ញ្ញញ អនតរជាតិទាំងគនាេះ ។  
 តាំបន់ណាមួយផ្ លក្តូវានរាំណត់រចួ្គហើយជាតាំបន់គបតិរភណឌ ថ្នែ រ់តាំបន់ ឬពិភពគលារ 
តាំបន់រា៉ាមស្ថរ ឬឋបនីយជីវមណឌ ល ក្តូវតក្មូវឲ្យមានអនតរារមន៍ពីស្ាំណារ់រាជរោា ភិាល គ ើមបីធានា
ថ្ន ការក្រប់ក្រង និងអភិររសតាំបន់ទាំងគនេះ ស្ស្បតាមនីតិវធីិ និងបទបប ញ្តតិពារ់ព័នធនានា ។  
 តាំបន់ទាំងគនេះ ផ្ លក្តវូានទទួលស្ថគ ល់គោយស្នធិស្ញ្ញញ  ឬអនុស្ញ្ញញ អនតរជាតិ ក្តូវរាំណត់
គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការគ្គប់គ្គង ការទគ្បើគ្បាស ់ន្ិងលកខខណ្ឌ តគ្លវូទនសងទទៀត 

 
មាគ្តា២៩៥ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការ ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំផ្ននការ

ក្រប់ក្រង 
 រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់ 
គក្កាមជាតិទាំងអស់្ ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី ការរាំណត់
តាំបន់ក្រប់ក្រង និងផ្ននការក្រប់ក្រង ននមាតិកាទី២ ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់
ការពារននរនាីគនេះ ។  
   ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង 
ផ្ លមានមុនគពលអនុម័តក្រមគនេះ  ក្តូវានប ច្ ប់ស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់គោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូបនតមានសុ្ពលភាព និង
ក្តូវចាត់ទុរថ្នស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិនានាននក្រមគនេះ ។  
   ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង 
ផ្ លមានមុនគពលអនុម័តក្រមគនេះ  រាំពុងផ្តស្ាិតរែុង ាំគណើ រការ ស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់
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ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវបនាោរ់ប ច្ូ លនូវ
លរខខណឌ តក្មូវនានាននក្រមគនេះ ។  
 តាំបន់នានាផ្ លស្ាិតគៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់
គោយថ្នែ រ់ជាតិ ផ្ លក្តូវគធវើការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវស្ាីពីការគរៀបច្ាំ
ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង ននមាតិកាទី៣ស្ាីពី
ការក្រប់ក្រងរមួោែ ននធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៩៦ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្រមមភាពពាណិជារមម ឬអភិវឌ្ឍ  
 ោម នស្រមមភាពពាណិជារមម ឬអភិវឌ្ឍណាមួយ អាច្គរើតមានគទបើងរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ គនាេះគ ើយ រហូត
 ល់គពលផ្ លការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង និង ាំគណើ រការក្រប់ក្រង 
ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងមាតិកាទី២ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ និងមាតិកាទី
៣ ស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ក្តូវានបាំគពញ  គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ង
ច្ាស់្លាស់្គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធនានា ។  

ការគច្ញនូវលិខិតបទោា នរតិយុតត ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះក្តវូគធវើគ ើងបនាទ ប់ពី
មានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ស្ក្មាប់ស្រមមភាពពាណិជារមម ឬស្រមមភាពអភិវឌ្ឍគស្ែើសុ្ាំ 
គហើយក្តូវអនុគលាមតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការចូ្លរមួជាធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន ។  

 
ជំពូកទី៣ 

រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្ល៉ុះលមី ន្ិងឋាន្ៈម្ន្តបំន្់ការពារបច្ចុបបន្ែ 
 
មាគ្តា២៩៧ ._ ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
 ក្តូវបគងកើតរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ។ ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ក្តូវបគងកើតគោយលិខិត
បទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា២៩៨ ._ ភាពបនាននតាំបន់ការពារ 
 តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ ើង ស្ស្ប
តាមច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ក្តូវបនាររាឋានៈនលូវច្ាប់គពញគលញជាតាំបន់ការពារ ។  
 ការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការ
ក្រប់ក្រងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ៖  
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១-អាច្គធវើគ ើងោច់្គោយផ្ រពីោែ  ។ 
២-អាច្គធវើគ ើងរែុង ាំគណើ រការរមួផ្ លក្រប ណា ប់គលើរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ  

ទាំងមូល ។ 
រ-អាច្គធវើគ ើង ានទាំងពីរយ៉ាង ឬតាមជគក្មើស្ណាមួយគៅរែុង ាំគណើ រននការ

ក្រប់ក្រងរមួោែ  ។  
 

មាតិកាទី២ 
ការគ្គប់គ្គងរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្ល៉ុះ ន្ិងតបំន្ក់ារពារ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា២៩៩ ._ ក្របខ័ណឌ ននការក្រប់ក្រង ការអភិររស និងការអភិវឌ្ឍ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិក្តូវបគងកើតឲ្យមានក្របខ័ណឌ
ននការក្រប់ក្រង ការអភិររស និងការអភិវឌ្ឍនូវរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំណត់ ឬបគងកើតគទបើងគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  
  ការរាំណត់អនុច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ អនុតាំបន់ក្រប់ក្រង និងច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ ឬក្បគភទននការគក្បើក្ាស់្ ី
 នទគទៀតគៅរែុងតាំបន់ អាច្ក្តូវបគងកើតគទបើងគៅរែុងតាំបន់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូ
ានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  

តាំបន់ផ្ នបក្មរងទុរធមមជាតិផ្ លក្តវូានរាំណត់គោយជារ់លារ់ តាំបន់អភិររសក្បគភទស្តវនិង
ររុខជាតិ តាំបន់អភិររសជីវៈមណឌ ល និងតាំបន់អភិររស នទគទៀតផ្ លក្តវូានបគងកើតគ ើង គៅគលើ ីគោរ 
ទឹរស្ថប និងទឹរស្មុក្ទ ។  
 ការក្រប់ក្រងរមួោែ ផ្ លក្តវូរាំណត់ជារ់លារ់ ក្តវូអនុវតតគៅរែុងតាំបន់នានាផ្ លជារមមវតាុននការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ  ។  
 
មាគ្តា៣០០ ._ គោលបាំណងននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ  
 រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ទាំងអស់្ ក្តូវក្រប់ក្រង ស្ស្បតាមគោលបាំណង ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-អភិររសធនធានធមមជាតិ ជីវៈច្ក្មរេះ និងស្តវនក្ព ។  
ខ-អភិររសតនមលក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ទាំនិញ និងគស្វារមម ។ 
រ-អភិវឌ្ឍជីវភាពរស់្គៅរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន ។  
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មាគ្តា៣០១ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
 រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះនីមួយៗក្តវូអនុគលាមតាមផ្ននការគមស្ាីពីការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររស  
ជីវៈច្ក្មរេះ ។ ផ្ននការក្រប់ក្រងតូច្ៗ ផ្ លមានលរខណៈជារ់លារ់តាមតាំបន់ គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈ
ច្ក្មរេះណាមួយ អាច្ក្តវូានបគងកើត ឬគធវើឲ្យក្បគស្ើរគ ើងនូវភាពអាច្អនុវតតាន គោយផ្នអរគលើមូល
ោា នននទីតាាំងជារ់លារ់ និងស្ស្បតាមតាំបន់ការពារ និងការរាំណត់អាំពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  ។  
 តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិទាំងឡាយណាផ្ លស្ាិតគៅរែុង
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ  អាច្ក្តវូអនុគលាមតាមផ្ននការក្រប់ក្រងោច់្គោយផ្ រនីមួយៗ បផ្នាមគលើ
ផ្ននការគមស្ាីពីការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ។  

ផ្ននការក្រប់ក្រងោច់្គោយផ្ រនីមួយៗគនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងផ្ននការគមស្ាីពីការ
ក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ។ ផ្ននការក្រប់ក្រងោច់្គោយផ្ រនីមួយៗផ្ លមានរចួ្គៅគហើយ
គៅមុនគពលអនុម័តក្រមគនេះ  ក្តូវបនាមានក្បសិ្ទធភាពអនុវតត និងមានលរខណៈស្មបតតិស្ក្មាប់ការោរ់
ប ច្ូ លគៅរែុងផ្ននការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ។  
 តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិទាំងឡាយណា 
ផ្ លមិនស្ាិតគៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូអនុគលាមតាមផ្ននការ
ក្រប់ក្រងោច់្គោយផ្ រនីមួយៗ ។  
 
មាគ្តា៣០២ ._ ការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
 រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវក្រប់ក្រងរមួោែ ស្ស្បតាមមាតិកាទី៣ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើធនធានធមមជាតិននរនាី
គនេះ រហូត ល់គពលផ្ លការក្រប់ក្រងរមួោែ ក្តូវានបគងកើតគៅរែុងផ្នែរណាមួយននរគបៀងអភិររសជីវៈ
ច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិក្តូវក្រប់ក្រង
ស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ ។  

តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិទាំងឡាយណា 
ផ្ លមិនផ្មនជារមមវតាុននការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តវូបនាក្រប់ក្រងស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ ។  

 
ជំពួកទី ២ 

ស្ថថ ប័ន្ទទលួខសុគ្តូវ 
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មាគ្តា៣០៣ ._ ស្មតារិច្ច 
ការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់

ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមស្មតារិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងស្ថា ប័ន នទគទៀត ូច្មានផ្ច្ងរែុងបទបប ញ្តតិគៅរែុងមាតិកាទី៣ស្តីអាំពីការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។  

ការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់
ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវធានានូវសិ្ទធិរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន ជនជាតិគ ើមភារតិច្ និង
ស្ថធារណជនរែុងការ៖ 

រ-ទទួលាននូវការពិគក្ោេះគយបល់ និងការចូ្លរមួរែុងការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ចិ្តតគលើ
ការក្រប់ក្រង និងការអភិវឌ្ឍផ្នែរជីវៈច្ក្មរេះក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

ខ-នតល់ការយល់ក្ពម ស្ស្បតាមគោលការណ៍យល់ក្ពមជាមុន គោយគស្រ ីបនាទ ប់ពី
ទទួលានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ តាមលរខខណឌ តក្មូវននក្រមគនេះ ។  

រ-ចូ្លរមួគពញគលញរែុងការគរៀបច្ាំផ្ននការ ការគក្បើក្ាស់្ និងការក្រប់ក្រង
ក្បរបគោយនិរនតរភាពគលើតាំបន់ទាំងគនេះ ។ 

ឃ-ធានាាននូវការទទួលានក្បរបគោយយុតតិធម៌ និងគស្មើភាពោែ  ស្ក្មាប់អែរគក្បើ
ក្ាស់្ធនធានមូលោា ន ឲ្យស្ស្បតាមការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ និងការោរ់រក្មិតននការផ្បងផ្ច្រ
តាំបន់ក្រប់ក្រង ។  

 គៅរែុងររណីផ្ លជនជាតិគ ើមភារតិច្មានវតតមានគៅរែុងតាំបន់គនាេះ ឬមានទាំនារ់ទាំនង ឬ
នលក្បគយជន៍ស្មូហភាពគៅរែុងតាំបន់គនាេះ នីតិវធីិពិគស្ស្ ផ្ លមានលរខណៈខុស្ោែ ននការពិគក្ោេះ
គយបល់ ក្តូវអនុវតត គ ើមបធីានាថ្នសិ្ទធិ និងនលក្បគយជន៍របស់្ពួរោត់ រមួប ច្ូ លសិ្ទធិតាមផ្បប 
ក្បនពណី ទាំគនៀមទមាល ប់ ក្តូវានគោេះស្ស្ថយ និងគោរពឲ្យានក្តឹមក្តូវ ។ ស្រមមភាពក្រប់ក្រង និងអភិ
ររសផ្ លគធវើគ ើងគៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ នទគទៀតផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១. រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ 
និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ទាំងអស់្ រហូត ល់គពលការក្រប់ក្រងរមួោែ ក្តូវានបគងកើតគៅរែុងផ្នែរណា
មួយននតាំបន់ទាំងគនេះ ក្តូវក្រប់ក្រងស្ស្បតាមមាតិកាទី៣ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើធនធានធមម
ជាតិននរនាីគនេះ រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់
ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិនាគពលអនារត ក្តូវអនុវតតស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួ
ោែ  ។  
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២. រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ 
និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ឬផ្នែរណាមួយននតាំបន់ទាំងគនេះ ផ្ លមិនផ្មនជារមមវតាុននការក្រប់ក្រងរមួ
ោែ   ក្តូវបនតក្រប់ក្រងស្ស្បតាមផ្ននការក្រប់ក្រងគោយផ្ទបរនីមួយៗ ផ្ លរាំណត់គោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  

 
មាគ្តា៣០៤ ._ ភាររិច្ចននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 

គៅរែុងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវបាំគពញភាររិច្ច ូច្ខាង
គក្កាម៖ 

រ. នតល់នូវក្របខ័ណឌ ទូគៅ ក្តតួពិនិតយ និងក្រប់ក្រង និងនាល់ការោាំក្ទផ្នែរបគច្ចរគទស្
គៅ ល់ ាំគណើ រការទូគៅ ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវតត ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ការ
រាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ និងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់
ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ។ 

ខ. ធានាឲ្យាននូវការអគងកតតាមោន និងការក្តួតពិនិតយគលើការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិ
ររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ។ 

រ. បគងកើតយនតការហិរ ញ្វតាុក្បរបគោយនិរនតរភាពស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និង
តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ។ 

ឃ. ក្តួតពិនិតយ និងនតល់ការោាំក្ទ ល់ ាំគណើ រការននការប ច្ូ លស្ហរមន៍នក្ពគឈើ និង
ស្ហរមន៍តាំបន់ការពារ ស្ហរមន៍គនស្ថទ តាំបន់មូលោា ន និងតាំបន់ផ្ លមានការទទួល
ស្ថគ ល់ជាលរខណៈក្បនពណី ចូ្លគៅរែុងក្របខ័ណឌ ននការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និង
តាំបន់ការពារ ជាទូគៅ ។ 

ង.  ឹរនាាំ និងោាំក្ទ ល់ការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគសុ្ើបអគងកត និងការ
ពក្ងឹងការអនុវតត គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែ រ់ជាតិ ។ 

ច្. អនុវតតការងារផ្នែរបគច្ចរគទស្ រែុង ការសិ្រា ការស្ស្ថវក្ជាវ ការគរៀបច្ាំរាយ
ការណ៍ និងការគលើររមពស់្ការយល់ ឹងគៅតាមការតក្មូវ គ ើមបីគលើររមពស់្ការក្រប់ក្រង
ក្បរបគោយនិរនតរភាព និងការអភិររសរយៈគពលផ្វងននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារ
ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ។  
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មាគ្តា៣០៥ ._ សិ្ទធិរបស់្មញ្ជ្នតីននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
 គៅរែុងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នែ រ់ជាតិ មញ្ជ្នតីននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មានសិ្ទធិ និងភាររិច្ច ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-អនុវតតជាក្បចាាំនូវការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគសុ្ើបអគងកត និង
ស្រមមភាពពក្ងឹងការអនុវតតក្រប់ក្បគភទ ។ 

ខ-គធវើអធិការរិច្ច និងគច្ញអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ នទគទៀត ។ 
រ-ចាត់វធិានការរែុងការទប់ស្ថក ត់ និងក្តួតពិនិតយគភលើងគ្េះនក្ព ។ 
ឃ-ក្តតួពិនិតយការនាាំគច្ញ នាាំចូ្លនូវពពួរស្តវ ររុខជាតិ ក្ោប់ពូជ និងស្ាំណារនានា

គច្ញពី ឬចូ្លគៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែ រ់ជាតិ ។ 

ង-គលើររមពស់្ការអប់រ ាំ និងការនសពវនាយគៅរែុងច្ាំគណាមស្ថធារណជន និងស្ក្មប
ស្ក្មួលជាមួយស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្មូលោា ន ។ 

ច្-អនុវតតតួនាទីរែុងនាមជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  
្-អនុវតតការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអែរពារ់ព័នធនានា ទរ់ទងនឹងការបគងកើត និងការ

ក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់
ជាតិ ។ 

ជ-អនុគលាមតាមកាតពវរិច្ចទរ់ទងនឹងការទទួលានហិរ ញ្បបទនរគបៀងអភិររសជីវៈ
ច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ។ 

ឈ-ស្ហការជាមួយស្ហរមន៍មូលោា ន ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្  រ ាាល
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ន រូបគច្ចរគទស្ អងគការអភិររសរពារ់ព័នធគៅរែុងការអភិររសននតាំបន់ នានា និង
អែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ គ ើមបីបគងកើតការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើតាំបន់ទាំងគនេះ  ូច្
មានផ្ច្ងរែុងមាតិកាទី៣ ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។ 

ញ-សិ្ទធិលមអិតគនសងគទៀត និងភាររិច្ច  ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតពារ់ព័នធគនសងៗគទៀត ។   

 
មាគ្តា៣០៦ ._ ភាររិច្ចរបស់្រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ 
 រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ នទគទៀត ក្តូវមានតួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តវូ  ូច្ខាងគក្កាម៖  

រ-ោាំក្ទ ល់នាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ ន រូបគច្ចរគទស្ និងអែរ
ពារ់ព័នធ នទគទៀត គៅរែុងការបគងកើតផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់តាំបន់ក្រប់ក្រង 
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និងផ្ននការក្រប់ក្រងោច់្គោយផ្ រ ស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ។ 

ខ-ស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយអងគភាពរោា ភិាលថ្នែ រ់ជាតិ ន រូបគច្ចរគទស្ និងអែរពារ់
ព័នធទាំងអស់្ ស្ក្មាប់ការអនុវតតនូវស្រមមភាពគៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារ
ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ផ្ លរមួប ច្ូ លតាំបន់ការពារ
ស្ហរមន៍ ស្ហរមន៍នក្ពគឈើ ការគច្ញប័ណណរមមសិ្ទធិ ីធលី ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង ការ
អគងកតតាមោន និងការស្ស្ថវក្ជាវជីវៈច្ក្មរេះ  គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ និងការអប់រ ាំ ក្ពមទាំងការ
ចាប់ខលួន និងការគចាទក្បកាន់គលើបុរគលផ្ លអនុវតតស្រមមភាពខុស្ច្ាប់ ។ 

រ-នសពវនាយច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតត ទរ់ទងនឹងការអភិររស និងការ
ក្រប់ក្រងតាំបន់ការពារ គោយស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយអែរពារ់ព័នធមូលោា ន ។ 

ឃ-គធវើអធិការរិច្ចគលើអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ នទគទៀត 
ទរ់ទងនឹងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់គោយថ្នែ រ់ជាតិ និង
ចូ្លរមួគៅរែុងស្រមមភាពននការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ទាំងអស់្ ទរ់ទងនឹងបរសិ្ថា ន និងបញ្ញា
អភិររសធនធានធមមជាតិ ។ 

ង-គច្ញអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធ នទគទៀត ទរ់ទងនឹងតាំបន់
ការពារ ផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគ ើងគោយថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។ 

ច្-អនុវតតជាក្បចាាំនូវការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគសុ្ើបអគងកត និង
ស្រមមភាពក្រប់ក្បគភទននការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ ។ 

្-ស្ហការជាមួយស្ហរមន៍មូលោា ន និងស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ស្ថា ប័ន
ថ្នែ រ់ជាតិ ន រូបគច្ចរគទស្ និងអែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ គ ើមបីបគងកើតការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ គលើតាំបន់ទាំងគនេះ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិកាទី៣ ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើ
ធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ និង  

ជ-គធវើស្រមមភាពគនសងគទៀត ផ្ លអាច្ក្តូវានរាំណត់គៅរែុងលិខិតបទោា នរតិយុតត 
ផ្ លពិពណ៌នាលមអិតអាំពីវមិជឈការគលើការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  

 
មាគ្តា៣០៧ ._ បទពិគស្ថធន៍ និងការបណាុ េះបណាា លផ្ លចាាំាច់្ 

នាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ នាយរតាំបន់ការពារ រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះតាមវស័ិ្យ នទ
គទៀត និងបុរគលិរផ្នែរបគច្ចរគទស្ និងផ្នែរក្រប់ក្រងននតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់គោយថ្នែ រ់
ជាតិ ក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នគខតត ក្តវូានផ្តងតាាំង គោយផ្នអរគលើអែរផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិក្រប់
ក្ោន់ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
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១- ផ្នែរអប់រ ាំ និងជាំនាញវជិាា ជីវៈផ្ លចាាំាច់្ ។ 
២- បទពិគស្ថធន៍រែុងវស័ិ្យនក្ពគឈើ ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន ការអភិ

ររសជីវៈច្ក្មរេះ ការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ និងវស័ិ្យពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ។  
នាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ នាយរតាំបន់ការពារ និងបុរគលិរផ្នែររគបៀងអភិររសច្ក្មរេះ និង

តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់គោយថ្នែ រ់ជាតិ និងក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នគខតតផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវ
បាំគពញវរគសិ្រា និងវរគបណតុ េះបណាា ល គៅបណឌិ តស្ភាបណាុ េះបណាា លផ្នែរបរសិ្ថា នជាតិ និងធនធាន
ធមមជាតិក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាសដ់ី ទៅកែងុរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតបំន្់ការពារ 

 
មាគ្តា៣០៨ ._ លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 

រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ផ្ លក្តូវគ ើរតួនាទីជាស្មាស្ភារ ៏
ស្ាំខាន់មួយ និងឧបររណ៍ជាំនួយ ល់ ាំគណើ រការននការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រងស្ក្មាប់តាំបន់ផ្បបគនេះ
ទាំងអស់្ ។  

 ាំគណើ រការននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីនីមួយៗ ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាគរៀងរាល់ ២០(នមភ)
ឆ្ែ ាំមតង ឬមុនគពល២០(នមភ)ឆ្ែ ាំគនេះ រែុងររណីចាាំាច់្ ។  
 
មាគ្តា៣០៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នរែុងការគរៀបច្ាំផ្ននការ

គក្បើក្ាស់្ ី 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងរ ាាលគក្កាមជាតិពារ់ព័នធ ក្តវូគរៀបច្ាំផ្ននការ
គក្បើក្ាស់្ ីស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ 
និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិជាផ្នែរមួយនន ាំគណើ រការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង ។  
 ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីក្តវូគរៀបច្ាំគោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយន រូបគច្ចរគទស្ និង
អែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ មានជាអាទិ៍រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  និងស្មាជិរនន  
ស្ហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួោែ  គៅរែុងតាំបន់នានាផ្ លស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រងរមួោែ  និងស្ហរមន៍
គនសងគទៀតផ្ លមានទីតាាំងគៅរែុងតាំបន់ផ្ លក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ។  
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 គៅរែុងតាំបន់ទាំងឡាយណាផ្ លក្តវូអនុគលាមតាមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើ
ក្ាស់្ ីអាច្ក្តវូានគធវើគ ើងនងផ្ រជាផ្នែរមួយនន ាំគណើ រការននការក្រប់ក្រងរមួោែ  ស្ស្បតាមមាតិកា
ទី៣ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។  

ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីននការក្រប់ក្រងរមួោែ អាច្ក្តវូានគធវើគ ើង៖ 
រ-មុនគពលនិងោច់្គោយផ្ រពីការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុង

ជាំពូរគនេះ ។ 
 ខ-រែុងគពល ាំណាលោែ  និងរមួោែ ជាមួយផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុង

ជាំពូរគនេះ ឬ  
 រ-បនាទ ប់ពី និងស្ស្បជាមួយការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុង

ជាំពូរគនេះ ។  
 ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី និងការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង ផ្ ល
គធវើគ ើងគៅគក្កាមមាតិកាគនេះ គៅតាមរក្មិតធាំបាំនុតផ្ លអាច្គធវើគៅាន ក្តូវសីុ្ច្ងាវ រ់ោែ ជាមួយការ
គរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង ពីមុន ឬបនតបនាទ ប់ 
ផ្ លក្តូវានគធវើគ ើងគៅគក្កាមមាតិកាទី៣ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។  
  
មាគ្តា៣១០ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី 
 ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីធលីស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុវតត ូច្ ខាងគក្កាម៖ 

រ-អនុវតតការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអែរពារ់ព័នធ ។  
ខ-ស្ស្ថវក្ជាវ និងទទួលានទិនែន័យលមអិតជារ់លារ់តាមតាំបន់ស្ាីពីរបូស្ថស្តស្ត ជីវស្ថ

ស្តស្ត ស្ងគម និងរតាត គស្ ារិច្ច ។  
រ-គរៀបច្ាំផ្ននទីគក្បើក្ាស់្ ីក្រប់វស័ិ្យ ផ្ លមានលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ននតាំបន់

គទស្ភាព របូស្ណាា នននការគក្បើក្ាស់្ ី រមមសិ្ទធិ ីធលី ទីតាាំងគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងរគបៀងជីវ
ស្ថស្តស្ត        ស្ាំខាន់ៗផ្ លស្ាិតគៅរែុង និងគៅផ្របររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់
ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  

ឃ-ទទួលានទិនែន័យ ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររានអាំពីស្កាា នុពលននការគក្បើ
ក្ាស់្ ី និងគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នផ្ លអាច្ពោររណ៍ានភាល មៗ ននស្កាា នុពលននការគក្បើ
ក្ាស់្ ីធលីគៅរែុង ឬគៅផ្របររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  
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ង-ទទួលាននូវទិនែន័យ ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររានអាំពីតនមលគស្ ារិច្ចននគ ើមទុន
ធមមជាតិ ផ្ លស្ាិតគៅរែុង ឬគៅផ្របររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវ
ានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់ទាំងអស់្ និងគស្វារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ លនគត់
នគង់គោយគ ើមទុនធមមជាតិ ។  

ច្-រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងបញ្ញា ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ផ្ ល
ទរ់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍគស្ ារិច្ចស្ងគម និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

្-ពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអែរជាំនាញការអភិររស ី និងធនធានផ្ លមានរុណស្មបតតិ 
ន រូបគច្ចរគទស្ គហើយគៅទីណាផ្ លជនជាតិគ ើមភារតិច្រស់្គៅមានវតតមាន ក្តូវពិគក្ោេះ
គយបល់ជាមួយអែរមានជាំនាញឯរគទស្ខាងផ្នែរស្ងគមផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិ ផ្ លមាន
ជាំនាញទរ់ទងនឹងស្ហរមន៍ គៅរែុង ាំគណើ រការទាំងមូលននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី
ផ្ លមានលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ។  
 

មាគ្តា៣១១ ._ ស្ាំគណើ រែុងការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី 
ការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវាន

រាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ឬផ្នែរណាមួយននតាំបន់ទាំងគនេះ អងគភាពពារ់ព័នធ
ផ្ លគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការផ្រស្ក្មួលគនេះ ក្តូវគរៀបច្ាំឯរស្ថរ ផ្ លមានព័ត៌មានលមអិត ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- មូលគហតុផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត និងគស្ ារិច្ចស្ងគម ស្ក្មាប់ស្ាំគណើ ផ្រស្ក្មួលផ្ននការ
គមគក្បើក្ាស់្ ីធលី ។ 

ខ- រិច្ចខិតខាំក្បឹងផ្ក្បងផ្ លានគធវើគ ើងគ ើមបីររាស្ថា នភាពននការគក្បើក្ាស់្ ីធលី
បច្ចុបបនែ ។ 

រ. លរខណៈផ្ លការផ្រស្ក្មួលច្ាំគពាេះការចាត់ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ ននការគក្បើក្ាស់្ ីផ្ ល
មានការអនុញ្ញញ ត នឹងគលើររមពស់្ជីវភាពរស់្គៅរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន ធានាឲ្យាននិរនតរ
ភាពននលាំនាាំននការគក្បើក្ាស់្ ីតាមទាំគនៀមទមាល ប់ និងធានាថ្ននឹងមិនមាននលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យ
រត់ស្មាគ ល់ណាមួយគៅរែុងតាំបន់ផ្ លមានតនមលអភិររសខពស់្គនាេះគ ើយ ។ 

ឃ- មគធោាយ ផ្ លតាមរយៈមគធោាយគនេះការាត់បង់តនមលននការអភិររស និង
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ នឹងក្តូវកាត់បនាយ និង 

ង- ព័ត៌មាន នទគទៀតផ្ លចាាំាច់្រែុងការគធវើឲ្យស្ាំគណើ គនេះមានគហតុនលស្មរមយ។   
 ស្ាំគណើ រែុងការគធវើការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារ
 នទគទៀត ក្តវូអនុគលាមតាមរនាីទី១ ស្ាីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី២ ស្ាីពីការចូ្លរមួ          ជាស្ថ
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ធារណៈ និងរនាីទី១ស្ាីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី៣ស្ាីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រម
គនេះ។  
 បនាទ ប់មរ ការឯរភាពគលើការផ្រស្ក្មួលផ្បបគនេះ ក្តវូទទួលានការអនុញ្ញញ តជាលាយ 
លរខណ៍អរសរពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គៅរែុងគស្ច្រាីស្គក្មច្ផ្ លបញ្ញា រ់ពីការ
ពិចារណាគោយយរចិ្តតទុរោរ់គលើឯរស្ថរ ផ្ លាននាល់ឲ្យ ។   
 

ជំពូកទី៤ 
តំបន្់គ្គប់គ្គងម្ន្រទបៀងអភិរកសជវីៈច្គ្ល៉ុះ ន្ងិតំបន្ក់ារពារ 

 
មាគ្តា៣១២ ._ ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ ក្តូវរាំណត់
តាំបន់ក្រប់ក្រងស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់
ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិស្ស្បតាមផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ។  

តាំបន់ក្រប់ក្រងទាំងគនេះក្តវូរាំណត់គោយផ្នអរគលើទីតាាំងជារ់លារ់នីមួយៗ ផ្ លក្តូវពិចារណា 
ក្បគភទតាំបន់ក្រប់ក្រងនីមួយៗ រ៏ ូច្ជារក្មិតននក្បគភទតាំបន់ក្រប់ក្រងនីមួយៗផ្ លក្តូវោរ់ប ច្ូ ល
គៅរែុងតាំបន់នីមួយៗ និងក្ររមអនុតាំបន់ក្រប់ក្រង ផ្ លអាច្មានភាពស្មរមយគោយផ្នអរគលើមូលោា ន
ននទីតាាំងជារ់លារ់ ។  

ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រងគៅតាមទីតាាំងជារ់លារ់ ក្តូវគធវើគ ើងគោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយ
ន រូបគច្ចរគទស្ និងអែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ រមួមានរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  និង
ស្មាជិរននស្ហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួោែ  គៅរែុងតាំបន់នានាផ្ លជារមមវតាុននការក្រប់ក្រងរមួោែ  និងស្ហ
រមន៍ នទគទៀត ផ្ លមានទីតាាំងគៅរែុងតាំបន់គនាេះ ។  

រ ាមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិក្តូវនាល់ឱ្កាស្
 ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នថ្នែ រ់ជាតិ និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ អងគភាព និងនាយរោា នពារ់ព័នធ រែុងការ
ចូ្លរមួគៅរែុង ាំគណើ រការននការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងក្តូវជូន ាំណឹងពួរោត់អាំពីលទធនលនន
 ាំគណើ រការននការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង ផ្ លក្តវូមានច្ាំណងកាតពវរិច្ចនលូវច្ាប់គៅគលើអងគភាព ឬ    
ស្ថា ប័នរោា ភិាលទាំងអស់្ ។  

ការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រងទាំងអស់្ក្តូវគក្បើក្ាស់្ ក្របខ័ណឌ ននការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រងខាង
គក្កាម បផ្នាមគលើការរាំណត់អនុតាំបន់ក្រប់ក្រងគៅតាមទីតាាំងជារ់លារ់៖ 
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រ- តាំបន់ស្ែលូ៖ តាំបន់ក្រប់ក្រងផ្ លមានតនមលននការអភិររសខពស់្ ផ្ លមានក្បគភទស្តវ 
ររុខជាតិផ្ លរក្ម ជិតវនិាស្នុតពូជ ទទួលរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ការរាំរាមរាំផ្ហង និងមានក្បព័នធគអរូ
 ូសីុ្នុយស្សួ្យ ។  

ការគច្ញចូ្លតាំបន់ស្ែូលក្តូវហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្ត ១-មញ្ជ្នតីផ្ លទទួលានការ
អនុញ្ញញ តក្តឹមក្តូវ ២-អែរសិ្រាស្ស្ថវក្ជាវ ផ្នែរវទិោស្ថស្តស្តធមមជាតិ រែុងគោលបាំណងការពារ 
និងអភិររសធនធានជីវស្ថស្តស្ត និងបរសិ្ថា នធមមជាតិ ផ្ លក្តវូមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពីក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង៣-អែរអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោែ  ផ្ លមានរិច្ចក្ពម
គក្ពៀងផ្ លចុ្េះហតាគលខារចួ្ រែុងការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើតាំបន់ផ្ លពារ់ព័នធ ផ្ លការគច្ញចូ្ល
គនេះ ក្តូវមានលរខខណឌ ច្ាស់្លាស់្ននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងគោយមានរក្មិតច្ាំគពាេះ ការអគងកតតាម
ោន ការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ និងគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិផ្ លមាននលប៉ាេះពាល់ទប ។ គៅរែុង
ររណីផ្ លទរ់ទងនឹងនលក្បគយជន៍ននស្នតិសុ្ខជាតិ និងគោយមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពី
នាយររ ាមញ្ជ្នតី វស័ិ្យស្នាិសុ្ខ និងការពារជាតិអាច្គច្ញចូ្លតាំបន់ស្ែូលាន ។ គៅគពល
គច្ញចូ្លតាំបន់ស្ែូល វស័ិ្យស្នតិសុ្ខ និងការពារជាតិក្តូវជូន ាំណឹង ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្បធាននាយរោា នបរសិ្ថា ននិងតាំបន់ការពារ និងអាជាា ធរពារ់ព័នធ នទ
គទៀត គៅគពលផ្ លការគច្ញចូ្លគនេះមានការចាាំាច់្ និងក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរពារ់ព័នធ នទគទៀត និងអែរពារ់ព័នធនានា គ ើមបីកាត់
បនាយជាអបបបរមានូវការរ ាំខានច្ាំគពាេះតាំបន់ស្ែូល ឲ្យ ល់រក្មិតផ្ លអាច្គធវើគៅាន ។  

ខ- តាំបន់អភិររស៖ តាំបន់ក្រប់ក្រងផ្ លមានតនមលអភិររសខពស់្ ផ្ លមានធនធានធមមជាតិ 
ផ្ លមានក្បគភទស្តវ ររុខជាតិ ផ្ លរក្ម ជិតវនិាស្នុតពូជ ទទួលរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ការរាំរាម
រាំផ្ហង និងមានក្បព័នធគអរូ ូសីុ្នុយស្សួ្យ ធនធានធមមជាតិ តាំបន់ទីជក្មាល និងតាំបន់
គទស្ភាពធមមជាតិ ផ្ លជាទូគៅស្ាិតគៅផ្របរតាំបន់ស្ែូល ។  

ការគច្ញចូ្លតាំបន់អភិររស ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពីអងគភាពរោា ភិាលពារ់ព័នធ 
រមួប ច្ូ លអែរអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោែ  ផ្ លមានរិច្ចក្ពមគក្ពៀងផ្ លានចុ្េះហតាគលខារចួ្ 
រែុងការក្រប់ក្រងរមួោែ គលើតាំបន់ពារ់ព័នធនានា ។ គៅរែុងររណីនននលក្បគយជន៍ននស្នតិសុ្ខ
ជាតិ និងគោយមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពីនាយររ ាមញ្ជ្នតី វស័ិ្យស្នាិសុ្ខ និងការពារជាតិ អាច្
គច្ញចូ្លតាំបន់ស្ែូលាន ។ គៅគពលគច្ញចូ្លតាំបន់ស្ែូល វស័ិ្យស្នតិសុ្ខ និងការពារជាតិ
ក្តូវជូន ាំណឹង ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្បធាននាយរោា នបរសិ្ថា ន និង
តាំបន់ការពារ និងអាជាា ធរពារ់ព័នធ នទគទៀត គៅគពលផ្ លការគច្ញចូ្លគនេះមានការចាាំាច់្ 
និងក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរពារ់ព័នធ នទ
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គទៀត និងអែរពារ់ព័នធនានា គ ើមបីកាត់បនាយជាអបបបរមានូវការរ ាំខានច្ាំគពាេះតាំបន់ស្ែូលឲ្យ ល់
រក្មិតផ្ លអាច្គធវើគៅាន ។  

ក្បតិបតតិការគទស្ច្រណ៍ផ្ លមាននលប៉ាេះពាល់ទប ការគក្បើក្ាស់្ក្ទង់ក្ទយតូច្គ ើមបី
ចិ្ ច្ ឹមជីវតិនូវគឈើ អុស្ ុត និងការគក្បើក្ាស់្ក្ទង់ក្ទយតូច្នូវអនុនលនក្ពគឈើ គ ើមបីោាំក្ទ
ស្ហរមន៍មូលោា ន និងជីវភាពរស់្គៅរបស់្ជាតិភារតិច្មូលោា ន អាច្អនុញ្ញញ តគៅគក្កាម
លរខខណឌ ផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬអាជាា ធរពារ់ព័នធ នទ
គទៀត  រាបណាមិននាល់នូវនលប៉ាេះពាល់អវជិាមានធងន់ធងរ ល់តនមលននការអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និង
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្គៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រង ។  

រ- តាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយចី្រភាព៖ តាំបន់ក្រប់ក្រង ផ្ លមានស្កាា នុពលគស្ ារិច្ចខពស់្ 
និងតនមលននការអភិររស និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្រួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ ផ្ លមានស្កាា នុពលខពស់្រែុងការ
ចូ្លរមួច្ាំផ្ណរច្ាំគពាេះជីវភាពរស់្គៅក្បរបគោយនិរនតរភាពរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន រមួ
ប ច្ូ ល ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។  

បផ្នាមគលើការគក្បើក្ាស់្ក្ទង់ក្ទយតូច្លរខណៈ ផ្ លអនុញ្ញញ តគៅរែុងតាំបន់អភិររស 
ការក្បមូលនល និងស្រមមភាពនលិតរមមក្ទង់ក្ទយតូច្ផ្ លមានផ្ នរក្មិត ក្តូវានអនុញ្ញញ ត
គៅរែុងតាំបន់គនេះ ។ ការគក្បើក្ាស់្ផ្បបគនេះក្តូវមានភាពសីុ្ច្ងាវ រ់ោែ ជាមួយការគរៀបច្ាំផ្ននការ
គក្បើក្ាស់្ និងក្រប់ក្រង ីធលី ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ ើងស្ក្មាប់តាំបន់គនេះ និងក្តវូមានការឯរ
ភាពពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬអងគភាពរោា ភិាលពារ់ព័នធ នទគទៀត ។ 
ស្រមមភាពទាំងគនេះអាច្រមួប ច្ូ ល ស្រមមភាពពាណិជារមមផ្ លផ្នអរគលើស្ហរមន៍  ូច្ជា ការ
ោាំគ ើមគឈើែមី ររុខវបបរមមខាែ តតូច្ ការគធវើច្ាំការ និងការគធវើអាជីវរមមគលើនលិតរមមអនុនលនក្ព
គឈើ  រាបណាស្រមមភាពទាំងគនេះមិនបងកឲ្យមាននលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ច្ាំគពាេះតនមលនន
ការអភិររសជីវៈច្ក្មរេះផ្ លមានស្ស្ថប់ និងតនមលក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។ ការឆ្ក រនក្ពគឈើ និង
ស្រមមភាពពាណិជារមមនក្ពគឈើខាែ តធាំមិនក្តូវអនុញ្ញញ តគ ើយ ។  

ឃ- តាំបន់ស្ហរមន៍៖ តាំបន់ក្រប់ក្រង ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍគស្ ារិច្ចស្ងគមននស្ហរមន៍
មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ គហើយបផ្នាមគៅគលើការគក្បើក្ាស់្ ផ្ លអនុញ្ញញ តគៅរែុង
តាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយចី្រភាពអាច្រមួមាននូវ ីលាំគៅោា នផ្ លមានស្ស្ថប់ វាលផ្ស្ស្ និងវាល
សួ្ន ាំណាាំ ឬច្ាំការពគនច្រ ។  

រាល់ការលរ់ ូរលរខណៈពាណិជារមមនូវនលគឈើ និងអុស្ ុត ពីតាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយ
ចី្រភាព ឬតាំបន់ស្ហរមន៍ ក្តូវអនុគលាមគៅតាមផ្ននការក្រប់ក្រងផ្ លទទួលានការឯរភាព
របស់្តាំបន់ និងលិខិតអនុញ្ញញ តពីអាជាា ធរពារ់ព័នធ ។  
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មាគ្តា៣១៣ ._ ការរាំណត់តាំបន់ផ្ លស្មរមយស្ក្មាប់ស្រមមភាពពាណិជារមម 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួ

ោែ  និងអងគភាពពារ់ព័នធ នទគទៀត ផ្ លមានស្មតារិច្ចរែុងការក្រប់ក្រង គៅរែុងផ្នែរណាមួយននរគបៀង
អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ អាច្
រាំណត់ផ្នែរជារ់លារ់ននតាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយចី្រភាព ឬតាំបន់ស្ហរមន៍គនាេះ ផ្ លមានទាំង ស្កាា នុ
ពលគស្ ារិច្ចខពស់្ និងតនមលអភិររសនិងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ទប ផ្ លស្មរមយបាំនុតស្ក្មាប់ស្រមមភាព
ពាណិជារមមគនាេះ ។  

បនាទ ប់ពីគធវើការរាំណត់គនេះរចួ្គហើយ និងមុនគពលអនុវតតស្រមមភាពពាណិជារមមគនាេះ អងគភាព
ពារ់ព័នធក្តូវ៖  

១-អនុវតតការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
 ២-អនុវតតការពិគក្ោេះគយបល់ស្មរមយជាមួយន រូបគច្ចរគទស្ អែរពារ់ព័នធផ្ លមាន

ការចាប់អារមមណ៍ និងស្ហរមន៍មូលោា នផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់ និងទទួលនូវការយល់
ក្ពមរបស់្ស្ហរមន៍ច្ាំគពាេះស្រមមភាពពាណិជារមមផ្ លគស្ែើសុ្ាំគនាេះ ។ 

៣-បងាា ញការចាត់ផ្ច្ងផ្នែរហិរ ញ្វតាុ និងការរណនាក្ារ់ច្ាំណូលផ្ លនឹងទទួល
ានមរពីស្រមមភាពពាណិជារមមផ្បបគនេះ  ល់អែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ទាំង
អស់្ ។  
គៅគពលបាំគពញតាមលរខណៈវនិិច្ឆ័យផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ អងគភាព

ពារ់ព័នធក្តូវបគងកើតអនុតាំបន់ក្រប់ក្រងែមីមួយ គ ើមបីក្រប ណា ប់ឲ្យានគពញគលញគលើស្រមមភាព
ពាណិជារមមផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ។ អនុតាំបន់ក្រប់ក្រងផ្បបគនេះក្តូវគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ជាតាំបន់គទស្ច្រណ៍ 
តាំបន់អភិវឌ្ឍរសិ្រមមស្ហរមន៍ ឬតាំបន់ក្រប់ក្រង នទគទៀតតាមការចាាំាច់្ ។  

បនាទ ប់ពីបគងកើតអនុតាំបន់ក្រប់ក្រងគនេះមរ អាជាា ធរពារ់ព័នធអាច្គរៀបច្ាំស្រមមភាពពាណិជារមម
ផ្បបគនេះាន ។ ក្ារ់ច្ាំណូលទាំងអស់្ផ្ លានមរពីស្រមមភាពផ្បបគនេះ ក្តូវោរ់ចូ្លគៅរែុងរណនី
តាមទីតាាំងជារ់លារ់ផ្ លស្មរមយ ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ ើងស្ស្បតាមរនាីទី៨ស្ាីពីវធិានការគស្ ារិច្ច 
រណនី នែលស្វា និងមូលនិធិ ស្ក្មាប់បរសិ្ថា ន មាតិកាទី២ស្ាីពីនែលបនទុរគស្វាបរសិ្ថា ន មូលនិធិ និងការ
ក្រប់ក្រងមូលនិធិននក្រមគនេះ និងក្តូវគក្បើក្ាស់្ផ្ទា ច់្មុខស្ក្មាប់ផ្តនលក្បគយជន៍ននស្ហរមន៍មូល
ោា នគៅរែុងតាំបន់គនាេះ និងការអភិររសរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ផ្ លស្រមមភាពពាណិជារមមគនាេះស្ាិតគៅ ។  

 ាំគណើ រការននការរាំណត់អនុតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបច្ាំនានាស្ក្មាប់ស្រមមភាពពាណិជារមម 
និងគស្ច្រាីលមអិតទាំងអស់្ននការគរៀបច្ាំអនុតាំបន់ ក្តវូលាតក្តោង និងអាច្ឲ្យស្ថធារណជនទទួល
ានព័ត៌មាន ។  
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មាគ្តា៣១៤ ._ ផ្ននទីននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះនីមួយៗ 

គៅគពលប ច្ ប់ ាំគណើ រការននការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង   អាជាា ធរពារ់ព័នធក្តូវគរៀបច្ាំឲ្យគៅជា
នលូវការនូវផ្ននទីស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះនីមួយៗ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។ ក្ពាំក្បទល់ និងតាំបន់ក្រប់ក្រង ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្
ផ្ស្វងររាន និងនសពវនាយគៅកាន់អែរពារ់ព័នធទាំងអស់្ផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ ។  
 
មាគ្តា៣១៥ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការគធវើផ្ននទី 

ការគធវើផ្ននទី និងការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រងនីមួយៗគៅតាមទីតាាំងជារ់លារ់ ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែ
ភាពគរៀងរាល់២០(នមភ)ឆ្ែ ាំមាង ឬឆ្ប់ជាងគនេះ គៅរែុងររណីចាាំាច់្ ។  
 
មាគ្តា៣១៦ ._ ស្ាំគណើ រែុងការផ្រស្ក្មួលការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង 

ស្ាំគណើ រែុងការផ្រស្ក្មួលការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រងននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារ
ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ឬផ្នែរណាមួយននតាំបន់ទាំងគនេះ ពី
តាំបន់ផ្ លមានឋានៈឬស្ថា នភាពការពារខពស់្ គៅជាតាំបន់ផ្ លមានឋានៈឬស្ថា នភាពការពារទប ក្តវូ
អនុគលាមតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

បផ្នាមគលើគនេះ អាជាា ធរពារ់ព័នធផ្ លគស្ែើគ ើងនូវការផ្រផ្ក្បច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ ននការរាំណត់តាំបន់
ក្រប់ក្រង ក្តូវគរៀបច្ាំឯរស្ថរ ផ្ លលមអិតច្ាំណុច្ខាងគក្កាម៖ 

រ. មូលគហតុផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត និងគស្ ារិច្ចស្ងគម ស្ក្មាប់ការផ្រផ្ក្បផ្ លានគស្ែើ
គ ើងច្ាំគពាេះការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់តាំបន់ក្រប់ក្រង ។ 

ខ. រិច្ចខិតខាំក្បឹងផ្ក្បងផ្ លានគធវើគ ើងគ ើមបីររាស្ថា នភាព/ឋានៈបច្ចុបបនែននតាំបន់
ក្រប់ក្រង ។ 

រ. លរខណៈផ្ លការផ្រស្ក្មួលច្ាំគពាេះការចាត់ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ននតាំបន់ក្រប់ក្រង នឹង
គលើររមពស់្ជីវភាពរស់្គៅ និងសិ្ទធិជាលរខណៈក្បនពណីរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន ។  

ឃ. មគធោាយ ផ្ លតាមរយៈមគធោាយគនេះការាត់បង់តនមលននការអភិររស និង
ក្បព័នធគអរូ ីសីុ្ នឹងក្តូវកាត់បនាយ និង 

ង. ការពិគក្ោេះគយបល់ស្មរមយជាមួយអែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ និង
ស្ហរមន៍មូលោា នផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់ រមួមានការយល់ក្ពមជាមុនរបស់្ស្ហរមន៍
ទាំងគនេះ ច្ាំគពាេះស្ាំគណើ សុ្ាំផ្រស្ក្មួលគនាេះ ។ 

ច្. ព័ត៌មាន នទគទៀតផ្ លចាាំាច់្រែុងការគធវើឲ្យស្ាំគណើ គនេះមានគហតុនលស្មរមយ ។  
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ស្ាំគណើ រែុងការគធវើការផ្រស្ក្មួលការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់តាំបន់ក្រប់ក្រង ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
ឬតាំបន់ការពារ នទគទៀត ក្តូវអនុគលាមតាមស្ាីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ ស្ាីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និង
សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្នតល់
ឯរស្ថរផ្រស្ក្មួលជាគស្ច្រតីស្គក្មច្ជាលាយលរខណ៍អរសរ ។  
 

ជំពូកទី៥ 
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងជាយទុធស្ថស្តសតសគ្មាប់រទបៀងអភិរកសជវីៈច្គ្ល៉ុះ ន្ងិការគ្គប់គ្គងតបំន្់

ការពារ 
 
មាគ្តា៣១៧ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ

ថ្នែ រ់ជាតិ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតក្របខ័ណឌ ននផ្ននការក្រប់ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិ 

ស្ាីពីរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងផ្ននការក្រប់ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តននតាំបន់ការពារ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរ       វស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវធានាថ្នផ្ននការគនេះមានលរខណៈស្ស្បោែ  និងសីុ្ច្ងាវ រ់ោែ ជាមួយ
ផ្ននការ និងយុទធស្ថស្តស្តជាតិ នទគទៀត និងធានាថ្នផ្ននការគនាេះរមួប ច្ូ លនូវការពិចារណាអាំពី
រគក្មាងែវកិា ។  
 
មាគ្តា៣១៨ ._ ស្ាំគណើ សុ្ាំពិនិតយ និងផ្រស្ក្មួលផ្ននការ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគរៀបច្ាំការគស្ែើសុ្ាំពិនិតយ និងផ្រស្ក្មួលគ ើងវញិ
នូវផ្ននការក្រប់ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិស្ាីពីរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ ជាគរៀងរាល់ ប់
ឆ្ែ ាំមតង ឬមុនរយៈគពលក្ាាំឆ្ែ ាំ រែុងររណីតក្មូវឲ្យមានការផ្ទល ស់្បតូរ គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវគោលគៅ 
ទស្សន វស័ិ្យ គោលគៅ ឬគោលបាំណង របស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គៅរែុងការ
ក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ ។  

ផ្ននការក្រប់ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិស្ាីពីរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ ផ្ លក្តូវ
បគងកើតគ ើង និងផ្រស្ក្មលួគ ើងវញិ គោយអនុគលាមតាម ស្ាីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិ
ទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
  
មាគ្តា៣១៩ ._ ការបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង 
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ស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់ការពារ នទគទៀតផ្ លក្តវូានបគងកើតគ ើងគៅ
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ផ្ លមិនក្តូវអនុគលាមតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  ននមាតិកាទី២ ស្ាីពីការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬរ ាាល
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិក្តូវបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រងតាមទីតាាំងជារ់លារ់ គោយអនុគលាមតាមផ្ននការ
ក្រប់ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិស្ាីពីរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ ។  

ផ្ននការក្រប់ក្រងតាមទីតាាំងជារ់លារ់ ជាអបបបរមា ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវការពិពណ៌នាអាំពីតនមល
ខាងផ្នែរវបបធម៌ និងធមមជាតិននទីតាាំង ការវភិារអាំពីការរាំរាមរាំផ្ហង និងបញ្ញា នានាផ្ លមាននលប៉ាេះ
ពាល់គលើតនមលទាំងគនេះ និងោរ់ប ច្ូ លនូវបណាុាំ ននគោលបាំណងជាយុទធស្ថស្តស្ត និងស្រមមភាពក្រប់ក្រង 
ផ្ លនឹងគោេះស្ស្ថយការរាំរាមរាំផ្ហងទាំងគនេះ ។  

រិច្ច ាំគណើ ការននការបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រងតាមទីតាាំងជារ់លារ់ ក្តូវមានការស្ក្មបស្ក្មួល 
និងពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ស្ហរមន៍មូលោា ន ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ផ្ ល
រស់្គៅរែុង និងផ្របរក្ច្ររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារ នទគទៀតផ្ លក្តូវានបគងកើតគ ើងគៅ
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ន រូបគច្ចរគទស្ អែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ និងរមួប ច្ូ លនូវនីតិបុរគល
ឯរជន  ូច្ជា មាច ស់្ស្មបទន ីគស្ ារិច្ច ។  

ផ្ននការក្រប់ក្រងតាមទីតាាំងជារ់លារ់នីមួយៗ ក្តូវផ្រស្ក្មួលជាគរៀងរាល់ ប់ឆ្ែ ាំមាង រិតចាប់ពី
កាលបរគិច្ឆទននការទទួលានការឯរភាព ឬមុនរយៈគពល១០( ប់)ឆ្ែ ាំគនេះ ក្បសិ្នគបើមានការចាាំាច់្
រែុងការផ្ទល ស់្បាូរ គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវគោលបាំណងនានាននការក្រប់ក្រង  ូច្មានផ្ច្ងគៅរែុងផ្ននការ
ក្រប់ក្រង ។  

ផ្ននការក្រប់ក្រងតាមទីតាាំងជារ់លារ់នីមួយៗ ក្តូវផ្រស្ក្មួលស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការ
ចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន ។  
 
មាគ្តា៣២០ ._ ភាពបនាននស្ហរមន៍តាំបន់ការពារ ស្ហរមន៍នក្ពគឈើ និងតាំបន់ នទគទៀត 

ស្ហរមន៍តាំបន់ការពារ ស្ហរមន៍នក្ពគឈើ ស្ហរមន៍តាំបន់គនស្ថទ តាំបន់មូលោា ននិងតាំបន់
ផ្ លក្តូវានទទួលស្ថគ ល់តាមក្បនពណី ផ្ លមានស្ស្ថប់រចួ្គៅគហើយ គៅគពលអនុម័តក្រមគនេះ ក្តូវ
បនតមានសុ្ពលភាព គហើយសិ្ទធិ ភាររិច្ច និងកាតពវរិច្ចទាំងអស់្ ទរ់ទងនឹងតាំបន់ទាំងគនេះ ក្តវូបនតមាន
សុ្ពលភាពស្ស្បច្ាប់ គលើរផ្លងផ្ត និងរហូត ល់គពលផ្ ល ស្ហរមន៍តាំបន់នីមួយៗ អាច្ក្តវូាន
ប ច្ូ លគៅរែុង ឬផ្ក្បកាល យគៅជា តាំបន់ក្រប់ក្រងរមួោែ   ូច្មានផ្ច្ងគៅរែុងមាតិកាទី៣ ស្ាីពីការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។  
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ជំពូកទី៦ 
លខិតិអន្ញុ្ញញ ត ន្ិងការឯកភាព 

 
មាគ្តា៣២១ ._ សិ្ទធិអាំណាច្រែុងការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត រិច្ចក្ពមគក្ពៀង និងរិច្ចស្នោ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ នទគទៀតផ្ លពារ់ព័នធ 
មានសិ្ទធិអាំណាច្រែុងការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត រិច្ចក្ពមគក្ពៀង ឬរិច្ចស្នោ ស្ក្មាប់ការអភិររស គៅរែុង
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាម 
ជាតិ ។  
 
មាគ្តា៣២២ ._ ការអភិវឌ្ឍផ្ លក្តូវានអនុញ្ញញ តគៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រង 

ការអភិវឌ្ឍអោរ ឬគហោា រច្នាស្មព័នធអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ស្រមមភាពពាណិជារមមក្រប់ក្បគភទ ការឈូស្
ឆ្យ ី ឬការឈូស្ឆ្យគោយគក្បើគក្រឿងច្ក្រ ក្តូវហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរុងឹគៅរែុងតាំបន់ស្ែូល និងតាំបន់
អភិររស ។  

គហោា រច្នាស្មព័នធផ្ លមិនមានលរខណៈអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ផ្ លមាននលប៉ាេះពាល់ទប ផ្ លសីុ្
ច្ងាវ រ់ោែ ជាមួយនឹងផ្ននការក្រប់ក្រងតាំបន់ អាច្ក្តវូានអនុញ្ញញ តគៅរែុងតាំបន់ស្ែូលនិងតាំបន់         
អភិររស ។  

ស្រមមភាពពាណិជារមម គៅរែុងតាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយចី្រភាព ឬតាំបន់ស្ហរមន៍ ក្តវូផ្តមាន
ភាពសីុ្ច្ងាវ រ់ោែ ជាមួយផ្ននការក្រប់ក្រងស្ក្មាប់តាំបន់ទាំងគនេះ ។ ការឆ្ក រ/ឈូស្ឆ្យនក្ពគឈើ និង
ស្រមមភាពអាជីវរមមនក្ពគឈើក្ទង់ក្ទយធាំ មិនក្តូវអនុញ្ញញ តគ ើយគៅរែុងតាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយចី្រភាព 
និងតាំបន់ស្ហរមន៍ ប៉ាុផ្នតស្រមមភាពពាណិជារមមអាច្ក្តូវានអនុញ្ញញ តគៅរែុងអនុតាំបន់ក្រប់ក្រង ផ្ ល
ក្តូវានបគងកើតគ ើងជាពិគស្ស្ ស្ស្បតាមមាក្តា៣១៥ ននក្រមគនេះ ។ ក្ារ់ច្ាំណូលផ្ លានមរពី
ស្រមមភាពពាណិជារមមផ្បបគនេះ ក្តូវគក្បើក្ាស់្ស្ក្មាប់ជានលក្បគយជន៍គោយផ្ទទ ល់ននស្ហរមន៍មូល
ោា នគៅរែុងតាំបន់គនាេះ និងស្ក្មាប់ការអភិររសតាំបន់ផ្ លស្រមមភាពពាណិជារមមគនាេះស្ាិតគៅ ។  

ស្រមមភាពពាណិជារមមទាំងគនេះរ៏ក្តូវអនុគលាមតាមការវាយតនមលបរសិ្ថា ន ការការចូ្លរមួជា 
ស្ថធារណៈ សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានននក្រមគនេះ និងក្តូវឯរភាពគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ផ្ ល
មានស្មតារិច្ចផ្នែរក្រប់ក្រងគៅរែុងតាំបន់គនាេះ ។   
 
មាគ្តា៣២៣ ._ ស្ាំគណើ ផ្ លក្តវូការនូវការឯរភាពជាមុន 

រាល់ស្ាំគណើ សុ្ាំយរគច្ញ ឬយរចូ្ល គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ នូវររុខជាតិ ក្ោប់ពូជ ស្តវនក្ព ឬក្តី និងការបងាក ត់
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ពូជក្បគភទស្តវនក្ព និងពូជមចាឆ ជាតិក្រប់ក្បគភទ ក្តវូគធវើការសិ្រាស្ស្ថវក្ជាវ វភិារ និងមានការឯរភាព
ជាមុន ពីក្រសួ្ងបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា៣២៤ ._ លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវ ការវភិារ និងការវាយតនមល 

រាល់ការនាាំគច្ញ ការនាាំចូ្ល ឬការគោេះ ូរ ស្តវនក្ព ផ្ លពុាំមានលរខណៈពាណិជារមម រវាង  
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងក្បគទស្ នទគទៀត ក្តូវគធវើការសិ្រាស្ស្ថវក្ជាវ វភិារ និងវាយតនមលឲ្យាន
ក្រប់ក្ជរងគក្ជាយគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយន រូ
បគច្ចរគទស្ពារ់ព័នធ ។ មានផ្តក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគទ ផ្ លអាច្នតល់ការ
អនុញ្ញញ តគៅគលើស្រមមភាពផ្បបគនេះ គៅរែុងររណីផ្ លស្រមមភាពគស្ែើសុ្ាំគនេះ ស្ស្បតាមច្ាប់ និង
លិខិតបទោា នរតិយុតតននរាជរោា ភិាលននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងអនុស្ញ្ញញ អនតរជាតិផ្ លក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជាជារ ាភារី ។  
 
មាគ្តា៣២៥ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្រមមភាពផ្ លបងកឲ្យមានគភលើងគ្េះនក្ព 

ក្តូវហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្រមមភាពផ្ ល អាច្បងក ឲ្យមានគភលើងគ្េះនក្ពគៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈ
ច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិគោយោម នការ
អនុញ្ញញ ត ។  

ការគក្បើក្ាស់្គភលើងរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវានានហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តមានការអនុវតតពីស្ថា ប័នមាន
ស្មតារិច្ចទទួលខុស្ក្តូវ ។  
   
មាគ្តា៣២៦ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្រមមភាពគនស្ថទ 

ការគនស្ថទគៅរែុងតាំបន់ស្ែូលននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិក្តូវហាមឃាត់ជាោច់្ខាត ។  

ការគនស្ថទគោយគក្បើឧបររណ៍ខុស្ច្ាប់គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់
ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់ ក្តូវហាមឃាត់ជាោច់្ខាត ផ្ លរមួមាន 
ស្ថរធាតុពុល និងស្ថរធាតុរីមី ការ្រ់ ការគក្បើាស់្មុង គក្រឿងនទុេះ ស្ែររមួនសាំជាមួយគក្រឿង្លុេះ មង 
ឬអួន ផ្ លមានក្រឡាតូច្ជាងមួយស្ង់ទីផ្ម៉ាក្តរនលេះ ស្ាំណាញ់ផ្ លមានគភលើងព័ទធជុាំវញិ ។  

ការោរ់រនាាំង ឬឧបស្រគរារាាំងគៅរែុងក្បព័នធវារជីាតិ គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ 
តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិផ្ លរាាំងនលូវគធវើ ាំគណើ រ
របស់្មចាឆ ជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ជាោច់្ខាត គោយោម នលិខិតអនុញ្ញញ ត ។  
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ការបងាូរ ឬការប៉ាុនប៉ាងបងាូរ ឬបូមឲ្យរងីនូវក្បព័នធវារជីាតិ គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ 
តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ រែុងគោលបាំណងចាប់ 
ឬស្មាល ប់មចាឆ ជាតិគទេះបីជាគៅរែុងលរខណៈណារ៏គោយ ក្តូវហាមឃាត់ជាោច់្ខាត ។  
ការគធវើឲ្យខូច្ខាតរផ្នលងក្តីពង ក្ចាាំង ឬពងរបស់្មចាឆ ជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ជាោច់្ខាត គៅរែុងរគបៀងអភិ
ររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាម     
ជាតិ ។   

ការបគងកើត ឬការគធវើក្បតិបតតិការគលើ ាំគណើ ការននវារវីបបរមម ក្តវូហាមឃាត់ជាោច់្ខាតគៅរែុង
តាំបន់ស្ែូល និងតាំបន់អភិររស ។  ាំគណើ រការវារវីបបរមមគៅរែុងតាំបន់ស្ែូល និងតាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយ      
ចី្រភាព ក្តូវតក្មវូឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ ត និងក្តូវអនុគលាមតាមការអគងកតតាមោន គ ើមបីធានាថ្នមិន
មាននលប៉ាេះពាល់អវជិាមានណាមួយគៅជុាំវញិតាំបន់គនាេះ ។  
 
មាគ្តា៣២៧ ._ ការការពារក្បឆ្ាំងនឹងការអនុវតតផ្ លមានលរខណៈបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ 

រាល់ការអនុវតតស្រមមភាព ផ្ លបងកការខូច្ខាត ឬគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លបណាត លមរពី ការទញ្ជ្នាត ន
យរ ីគោយខុស្ច្ាប់ ការក្បមូល ការឈូស្ឆ្យ ការគធវើអាជីវរមម ការបាំពុលគៅរែុងតាំបន់ផ្ លមាន
ធនធានជីវៈច្ក្មរេះ ៏មានតនមល គភលើងគ្េះនក្ព ការគធវើរសិ្រមមពគនច្រ និងរសិ្រមមផ្បបពាណិជារមម ការ
ច្មលងជាំងឺ និងស្តវលអិតច្នក្ង ផ្ លរមួមាន ក្បគភទររុខជាតិ ឬស្តវ ផ្ លរាតតាត ក្តូវហាមឃាត់ រែុង 
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ។  

ការអនុវតតស្រមមភាពផ្ លបងកការខូច្ខាត ឬគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លក្តវូហាមឃាត់ រមួមាន ៖ 
រ- ការ រគច្ញ ឬបាំនលិច្បាំផ្ទល ញរាំនូស្ស្មាគ ល់ក្ពាំក្បទល់ ឬបគងាគ លស្មាគ ល់ក្ពាំក្បទល់

នលូវការ ឬការោរ់ជាំនួស្នូវរាំនូស្ស្មាគ ល់ក្ពាំក្បទល់ ឬបគងាគ លស្មាគ ល់ក្ពាំក្បទល់ឯរជន ។ 
ខ- ការក្បមូល នល និងអនុនលនក្ពគឈើ នលិតនលជលនល និងធនធានធមមជាតិ គៅ

រែុងលរខណៈមួយ ផ្ លរ ាំគលាភបាំពានគលើសិ្ទធិផ្ លមានការទទួលស្ថគ ល់ ឬានអនុញ្ញញ តគោយ
ច្ាប់ និងផ្ននការក្រប់ក្រង ឬគោយបុរគលផ្ លោម នលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លមានសុ្ពលភាព ។  

រ- ការកាប់នតួលរ ាំលាំ គក្រៀវ កាប់បាំផ្ទល ញ ឬបាំពុល ររុខជាតិ ឬគ ើមគឈើ ឬោស់្រ ាំគលើងរល់
គឈើគោយោម នលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លមានសុ្ពលភាព ។ 

ឃ- ការចាប់ ក្បមាញ់ ក្បមូល និងយយីរ ាំខានស្ ុតស្តវនក្ព រូនស្តវ និងស្តវស្ថល បតាម
ក្រប់មគធោាយ ។ 
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ង- ការបាំផ្ទល ញរុណភាពទឹរក្រប់របូភាព ការោរ់ថ្នែ ាំបាំពុល ការគក្បើស្ថរធាតុរីមី ការ
គាេះបង់គចាលស្ាំណល់រងឹ និងរាវចូ្លរែុងទឹរ ឬគលើ ី និងការគក្បើក្ាស់្ឧបររណ៍្រ់ ផ្ ល
មានផ្ច្ងរែុងមាតិកាទី៥ស្ាីពីការការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងស្តវនក្ព ននរនាីគនេះ ។  

ច្- ការយរអនាទ រ់ ឬស្មាភ រៈនលិតអនាទ រ់ អងគប់ កាាំគភលើងាញ់ស្តវ និងស្មាភ រៈគនសង
គទៀត ផ្ លគក្បើក្ាស់្រែុងការបាំផ្ទល ញ ឬស្មាល ប់ស្តវនក្ព គៅរែុងតាំបន់ស្ែូល និងតាំបន់អភិររស  

្- ការក្បមាញ់ស្តវនក្ពគៅរែុងតាំបន់ស្ែូល និងតាំបន់អភិររស ។ 
ជ- ការស្តុរទុរ ការទិញ និងការលរ់ ការកាន់កាប់ ការគធវើពាណិជារមម ការបងាក ត់ពូជ 

ការររាទុរ ការផ្ែររាឲ្យស្ាិតគស្ារ ការ ឹរជ ា្ូ ន ការគក្បើក្ាស់្ ការស្តរុ និងការគក្បើក្ាស់្
 នទគទៀតននស្តវនក្ព  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិកាទី៥ស្ាីពីការការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រង
ស្តវនក្ព ននរនាីគនេះ ។ 

ឈ- ការបាំផ្ទល ញនក្ពធមមជាតិ វាលគមម ធមមជាតិ  ីគស្ើម ររុខជាតិនានា និងទីជក្មរស្តវ
នក្ព ។ 

ញ- ការនាាំយរចូ្ល ឬការផ្លងឲ្យពពួរស្តវ ឬររុខជាតិ រមួមាន គោក្របី បសុ្ស្តវ និង
ផ្្កចូ្លគៅរែុងតាំបន់ស្ែូល ឬតាំបន់អភិររស ។ 

 - ការបងាក ត់ពូជននក្បគភទស្តវនក្ព ឬមចាឆ ជាតិ ។ 
ឋ- ការអនុវតតនូវការគនស្ថទខុស្ច្ាប់ ការគធវើឲ្យខូច្ខាត ល់ធនធានធមមជាតិ ទាំងរែុង

ផ្ នទឹរស្ថប និងទឹរនក្ប នក្ពលិច្ទឹរ នក្ពគកាងកាង ផ្ទក ែម និងគមម ស្មុក្ទ ទគនល និង ីគស្ើម ។ 
ឌ្- ការបគងកើតមូលោា នស្ក្មាប់ការផ្រនច្ែខលឹមច័្នទន៍ គ ើមក្មេះគក្ៅ វលលិរគមៀត ឬអនុនល

នក្ពគឈើគនសងគទៀត និងការគធវើវារវីបបរមមទឹរស្ថប ទឹរនក្ប ផ្ លអាច្បងកការបាំពុល ឬនលប៉ាេះ
ពាល់ផ្បបបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ ច្ាំគពាេះជីវៈច្ក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។  

ឍ- ស្រមមភាពររុររផ្រ ៉ា រមួមាន ការស្ថទ បស្ទង់ ការគធវើគតស្ត ការររុររ និងការទញយរ
ផ្រ ៉ា គៅរែុងតាំបន់ស្ែូល និងតាំបន់អភិររស ។  

ណ- ការបូម ឬការទញយរខាច់្ និងផ្រ ៉ា ឬធនធានគនសងគទៀត ពីទគនល និងក្ចាាំងទគនល ឬ
តាំបន់គ្ែរ គៅរែុងតាំបន់ស្ែូល និងតាំបន់អភិររស ។  

ត- ការអភិវឌ្ឍទាំនប់ទឹរ ឬធារាស្ថស្តស្តខាែ តតូច្ គៅរែុងតាំបន់ស្ែូល និងតាំបន់អភិររស ។  
 
មាគ្តា៣២៨ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការផ្រនច្ែ និងក្បតិបតតិការ 
 ការផ្រនច្ែនលនិងអនុនលធនធានធមមជាតិ ការបគងកើតនិង ាំគណើ ការមូលោា នគរាងអារគក្ជៀរគឈើ 
គរាងច្ក្រផ្រនច្ែគឈើ សិ្បបរមមផ្រនច្ែគឈើ សិ្បបរមមផ្រនច្ែនល អនុនលធនធានធមមជាតិ និង ក្រប់
ក្បគភទ គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និង
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ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរុងឹ គលើរផ្លងផ្តគរាងច្ក្រផ្រនច្ែអនុនលនក្ពគឈើផ្ ល
ក្រប់ក្រង និងររាគោយស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ ផ្ លអាច្អនុញ្ញញ តគៅរែុងតាំបន់
គក្បើក្ាស់្គោយចី្រភាព និងតាំបន់ស្ហរមន៍ ។ ប៉ាុផ្នត ការផ្រនច្ែវលលិរគមៀត និងក្មេះគក្ៅ  ក្តូវានហាម
ឃាត់យ៉ាងតឹងរុងឹ គៅរែុងក្រប់រផ្នលងទាំងអស់្ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស់្ តាំបន់ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  

ការបគងកើតក្បតិបតតិការននការចាប់ច្ង ការចិ្ ច្ ឹម ការស្តុរ ការបងាក ត់ពូជ ការផ្ែររា ឬការ
ចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ពរែុងគោលបាំណងគធវើពាណិជារមម ឬស្ក្មាប់គោលបាំណងគក្ៅពីការអភិររស នទៗគទៀត 
ផ្ លស្ាិតគៅរែុង ឬគៅរែុងច្មាង យនមភរី ូផ្ម៉ាក្ត ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់យ៉ាង
តឹងរុងឹ ។  

ការ ឹរជ ា្ូ នធនធានធមមជាតិផ្ លក្បមូលានគោយខុស្ច្ាប់ គៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រងទាំង
អស់្ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ ។ ការ ឹរជ ា្ូ នធនធានធមមជាតិគៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រងទាំងអស់្ននតាំបន់
ទាំងគនេះ ក្តូវហាមឃាត់ ។  
 
មាគ្តា៣២៩ ._ ការក្បមូលជ័រគឈើ 

ការក្បមូលនលជ័រគឈើ គៅរែុងតាំបន់អភិររស ឬតាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយចី្រភាពននរគបៀងអភិររសជី
វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់
គោយោម នលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លមានសុ្ពលភាព ។  

លិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការក្បមូលនលជ័រគឈើអាច្អនុវតតានច្ាំគពាេះបុរគលក្រប់របូក្រប់ ប៉ាុផ្នតច្ាំគពាេះ
ការចូ្លគៅកាន់តាំបន់អភិររសនិងតាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយចី្រភាព រឺតក្មូវមានការក្តតួពិនិតយពីអាជាា
ធរមានស្មតារិច្ច ។  

លិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការក្បមូលនលជ័រគឈើ អនុញ្ញញ ត ល់អែរគក្បើក្ាស់្ផ្ លរាំណត់អតត
ស្ញ្ញញ ណច្ាស់្លាស់្ រែុងការក្បមូលនលជ័រគឈើគៅរែុងតាំបន់ជារ់លារ់គៅរែុងរគបៀងអភិររស          
ជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ស្ស្បតាម
សិ្ទធិអែរគក្បើក្ាស់្តាមផ្បបក្បនពណីរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន និងក្ររមជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។  

របូវនតបុរគលផ្ លមានបាំណងររាទុរនូវលិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការក្បមូលនលជ័រគឈើក្តូវោរ់
ប ា្ូ នពារយសុ្ាំជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់មនទីរបរសិ្ថា នគខតត ។  
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ការោរ់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តអាច្នាល់ជូនគោយអែរោរ់ពារយណាមាែ រ់គៅកាន់
ការយិល័យឃុាំ ផ្ លក្តូវគនទរពារយសុ្ាំផ្បបគនេះ គៅកាន់ក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងនាយររគបៀង   
អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  
គៅរែុងរយៈគពលមួយផ្ខននការទទួលានពារយសុ្ាំ ពារយសុ្ាំក្បមូលជ័រគឈើស្ក្មាប់តាំបន់អភិររសនន
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ  
នឹងក្តូវានពិនិតយ និងទទួលានការឯរភាព គៅរែុងររណីស្មស្ស្ប និងក្តវូគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត
គោយក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងនាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ 
ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ផ្ លពារ់ព័នធ ។  

លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវនាល់ជូន គោយគយរយល់ ច្ាំគពាេះស្មាជិរននស្ហរមន៍មូលោា ន
ទាំងឡាយណា ផ្ លានក្បមូលជ័រគឈើជាផ្នែរមួយននជីវភាពរស់្គៅរបស់្ខលួនរចួ្គៅគហើយ គៅគពល
អនុម័តក្រមគនេះ ។  

ោម នលិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការក្បមូលនលជ័រគឈើផ្ លក្តូវគច្ញគៅឲ្យបុរគលណាមួយ ផ្ លធាល ប់
ានគធវើស្រមមភាពខុស្ច្ាប់គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិគស្ថេះគ ើយ ។  

ោម នលិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការក្បមូលនលជ័រគឈើ ផ្ លក្តូវគច្ញគៅឲ្យបុរគលណាមួយផ្ ល
ក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងនាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬនាយរតាំបន់ការពារ មានគហតុនលស្ម
រមយរែុងការគជឿជារ់ ឬមានភស្តុតាងគ ើមបបីញ្ញា រ់ថ្ន បុរគលគនាេះានចូ្លរមួគៅរែុង ឬមានការពារ់ព័នធ
ជាមួយនឹងការក្បមាញ់លរខណៈអាជីវរមម និងការគធវើពាណិជារមមស្តវនក្ពគនាេះគ ើយ ។  

ការគនទរលិខិតអនុញ្ញញ ត រែុងការក្បមូលជ័រគឈើពីមនុស្សមាែ រ់គៅមនុស្សមាែ រ់គទៀត ក្តូវហាម
ឃាត់ ។  

ការគនទរលិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការក្បមូលនលជ័រគឈើរឺមានសុ្ពលភាពរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ែ ាំ 
បនាទ ប់មរលិខិតអនុញ្ញញ តគនេះ ក្តូវគធវើការពិនិតយគ ើងវញិ និងបនតស្ថរជាែមីជាគរៀងរាល់ឆ្ែ ាំ ។  

គៅរែុងររណីលិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការក្បមូលនលជ័រគឈើមានការាត់បង់ អែរកាន់កាប់លិខិត
គនាេះក្តូវជូន ាំណឹង ល់មនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងនាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬនាយរតាំបន់ការពារ 
ក្បសិ្នគបើស្មរមយ និងប្ឈប់រាល់ស្រមមភាពក្បមូលនលជ័រគឈើ រហូត ល់លិខិតអនុញ្ញញ តែមីក្តូវាន
នតល់ជូន ។  
 នាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ នាយរតាំបន់ការពារ ឬនាយរមនទីរបរសិ្ថា នគខតត អាច្ផ្ទអ រ ឬ
លុបគចាលនូវរាល់លិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការក្បមូលនលជ័រគឈើ ផ្ លក្តវូាននាល់ជូនគោយអនុគលាម
តាមមាតិកាគនេះ ផ្ លក្តូវរត់ក្តាទុរជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយមានមូលគហតុស្មរមយ ។  
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មាគ្តា៣៣០ ._ គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិលរខណៈពាណិជារមម 
របូវនាបុរគល នីតិបុរគល ឬស្ហរមន៍ ផ្ លអនុវតតគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិលរខណៈពាណិជារមម គៅ

រែុងក្ពាំននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវមានរិច្ចក្ពមគក្ពៀងជាមួយក្រសួ្ង-ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ឬរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  
ស្ក្មាប់ស្រមមភាព និងការគរៀបច្ាំគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ។  

គៅគពលពិចារណាអាំពីស្ាំគណើ សុ្ាំក្បតិបតតិការគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិបផ្នាម ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តវូពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយ
អែរពារ់ព័នធ ន រូបគច្ចរគទស្ និងស្ហរមន៍ទាំងឡាយណាផ្ លរាំពុងគធវើក្បតិបតតិការគទស្ច្រណ៍ធមម
ជាតិរចួ្គៅគហើយ គៅរែុងតាំបន់ជុាំវញិននស្រមមភាពគស្ែើសុ្ាំ ។  
 

ជំពូកទី៧ 
ការអទងេតតាលដាន្ ន្ងិការវាយតម្លៃការគ្គប់គ្គងរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្ល៉ុះ 

 
មាគ្តា៣៣១ ._ ការក្រប់ក្រង និងការអគងកតតាមោនការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់  
 ក្រប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និង
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ទាំងអស់្ ក្តូវោរ់ឲ្យគក្បើក្ាស់្នូវក្បព័នធ និងក្បព័នធទិនែន័យគ តាគបស្ ស្ក្មាប់
ក្រប់ក្រង និងអគងកតតាមោនគលើរិច្ចខិតខាំក្បឹងផ្ក្បងរែុងការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ និងការយម    
លាត ។ រាយការណ៍ននស្រមមភាពផ្បបគនេះក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររានជាគរៀងរាល់
ឆ្ែ ាំ ។  
 

មាតិកាទី៣ 
ការគ្គប់គ្គងរលួោែ  ទលើធន្ធាន្ធលមជាត ិ

ជំពូកទី១ 
ការបទងេើតគ្កបខណ័្ឌ គ្គប់គ្គងរលួោែ  

 
មាគ្តា៣៣២ ._ គោលការណ៍ 
 ការក្រប់ក្រងរមួោែ រឺជាវធិានការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងធនធាន ី រ៏ ូច្ជាការអភិវឌ្ឍ
ជីវភាពរស់្គៅ ផ្ លរែុងគនាេះអាជាា ធរថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងស្ហរមន៍មូលោា នក្តូវផ្បង
ផ្ច្រតួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តវូគលើការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព ការក្រប់ក្រង និងរិច្ចការពារ
ធនធានធមមជាតិ និងជីវៈច្ក្មរេះ ក្បរបគោយភាពច្ាស់្លាស់្ ។  
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 ក្រប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ស្ហរមន៍តាំបន់ការពារ ស្ហរមន៍នក្ពគឈើ ស្ហរមន៍ នទគទៀត ផ្ លានោរ់ពារយគស្ែើ
សុ្ាំឲ្យមានការរាំណត់ជាស្ហរមន៍នក្ពគឈើ ឬផ្ លានគរៀបច្ាំជាឯរស្ថររែុងគោលបាំណងោរ់ពារយ
សុ្ាំការរាំណត់ជាស្ហរមន៍នក្ពគឈើ  ីស្ថធារណៈរបស់្រ ាផ្ លមានតនមលអភិររស និងតនមលក្បព័នធគអរូ
 ូសីុ្  ីអភិររសក្បនពណី ឬ ីជនជាតិគ ើមភារតិច្ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រងស្ស្បតាមគោល
ការណ៍ននការក្រប់ក្រងរមួោែ   ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិកាគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៣៣ ._ ការបនតយនតការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគោយផ្នអរគលើស្ហរមន៍ 
 យនតការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគោយផ្នអរគលើស្ហរមន៍ មានជាអាទិ៍ ស្ហរមន៍តាំបន់
ការពារ ស្ហរមន៍នក្ពគឈើ ស្ហរមន៍គនស្ថទផ្ លមានស្ស្ថប់ និងផ្ លរាំពុងស្ាិតរែុង ាំគណើ រការ
ទទួលការឯរភាព បនាទ ប់ពីមានការអនុម័តគលើក្រមគនេះ ក្តូវមានស្ភាពនលូវច្ាប់ ូច្គ ើម រហូត ល់
គពលមានការោរ់ប ច្ូ ល ឬផ្រផ្ក្បគៅតាមក្រ័បខ័ណឌ  តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  ជាគពលផ្ ល
យនតការទាំងគនេះក្តូវានទទួលស្ថគ ល់គោយស្វ័យក្បវតតិថ្ន ធាតុនសាំននតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  
នឹងក្តូវស្ាិតគៅក្ររមវធិាន និងលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  ។  
 

ជំពូកទី ២  
ការអន្ុវតតគ្កបខណ័្ឌ  ការគ្គប់គ្គងរលួោែ  

 
មាគ្តា៣៣៤ ._ សិ្ទធិរែុងការអនុវតតក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  
 ស្ហរមន៍មូលោា ន ក្ររមនានាននស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ រមួទាំង
ស្មារមន៍ និងអងគភាពរបស់្ពួរគរនងផ្ រ គោយរមួស្ហការជាមួយរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិផ្ ល
ពារ់ព័នធ ក្តូវមានសិ្ទធិគរៀបច្ាំ និងអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោែ  គៅតាមរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់
ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ  ីស្ថធារណៈរបស់្រ ា នទ
គទៀត ឬ ីផ្ លមានតនមលអភិររស និងតនមលក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។  
 
មាគ្តា៣៣៥ ._ ការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 រែុង ាំគណើ រការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រងរមួោែ  តាំណាងស្ហរមន៍មូលោា ន ជនជាតិគ ើមភារតិច្ និង
រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើការរាំណត់នានារែុងការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រងរមួោែ  ផ្ លរែុងគនាេះរមួមាន 
ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីគៅតាមតាំបន់ និងការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រងស្ក្មាប់តាំបន់ក្រប់ក្រង និង
ការពាររមួោែ  លរខខណឌ តក្មូវននភាពស្ស្បច្ាប់របស់្ស្ហរមន៍មូលោា នគក្កាមក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួ
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ោែ  និងលរខខណឌ តក្មវូ នទគទៀតស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  ។  
 
មាគ្តា៣៣៦ ._ ការឧបតាមភគៅគលើការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 រែុង ាំគណើ រការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រងរមួោែ  តាំណាងស្ហរមន៍មូលោា ន ជនជាតិគ ើមភារតិច្ និង
រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវចូ្លរមួស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន បុរគលិរ
ពារ់ព័នធពីតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងស្ថា ប័នពារ់
ព័នធ នទៗគទៀត ផ្ លក្តូវនតល់ជាំនួយ ល់អែរគស្ែើសុ្ាំ រែុងការគក្តៀមលរខណៈស្ក្មាប់ការគរៀបច្ាំនានា ។  

រែុង ាំគណើ រការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រងរមួោែ   តាំណាងស្ហរមន៍មូលោា ន ជនជាតិគ ើមភារតិច្ 
និងអាជាា ធរមូលោា ន ក្តូវគក្បើក្ាស់្រាំនិតផ្នែរបគច្ចរគទស្ពីភារីន រូផ្នែរបគច្ចរគទស្ ផ្ លជាបណាត
អងគការអភិររសនានាផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងការអភិររសតាំបន់ទាំងគនេះ និងអែរពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ។      
តួនាទីជារ់លារ់ស្ក្មាប់ភារីន រូផ្នែរបគច្ចរគទស្ស្ក្មាប់ការអនុវតតតាមក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  
អាច្មានផ្ច្ងគៅរែុងបទបប ញ្តតិស្តីពីការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រងរមួោែ  ។   
 
មាគ្តា៣៣៧ ._  ខលឹមស្ថរននការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 ការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តូវផ្ច្ងអាំពី៖ 

១- រច្នាស្មព័នធននរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ។ 
២- ស្មាជិរភាព និងសិ្ទធិរែុងការគាេះគឆ្ែ តរបស់្ក្រប់ស្មាជិរស្ហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួ

ោែ  គោយយរចិ្តតទុរោរ់ ល់ទាំនារ់ទាំនង និងការច្ាំណុេះោែ រវាងជនជាតិគ ើមភារតិច្គៅគលើ
ធនធាន និង ីក្បនពណី ។  

៣- ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី និងការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រងស្ក្មាប់តាំបន់ក្រប់ក្រង
រមួោែ  និងផ្ននការក្រប់ក្រងរមួោែ ផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ។ រាល់ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ការ
រាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង ផ្ លក្តូវគធវើគ ើងតាមមាតិកាគនេះ ក្តវូគធវើ
គ ើងគោយមានលរខណៈស្ស្បោែ គៅនឹងការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ី ការរាំណត់តាំបន់
ក្របក្រង និងការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង ផ្ លមានកាលពីមុន ផ្ លមានជាបនតបនាទ ប់ និង
ផ្ លក្តូវគធវើគ ើងតាមមាតិកាទី ២ ការក្រប់ក្រងរគបៀបអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ ននរនាី
គនេះ ។  

៤- ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង ក្តូវមានលរខណៈក្រប់ក្ោន់គ ើមបីតារ់ផ្តងជាស្តង់ោរ
មួយ ស្ស្បតាមធនធាន និងស្មតាភាពរបស់្មូលោា ន ផ្ ល្លុេះបញ្ញច ាំងពីច្ាំគណេះ ឹង និង
ទស្សនវស័ិ្យរបស់្តាំណាងស្ហរមន៍មូលោា ន ជនជាតិគ ើមភារតិច្ និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាម
ជារ់ ផ្ លជាអែរទទួលខុស្ក្តូវបឋមស្ក្មាប់ការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោែ  ។  
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មាគ្តា៣៣៨ ._ ការពិនិតយគ ើងវញិគៅគលើការគរៀបច្ាំពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនតល់ការពិនិតយគ ើងវញិគៅគលើការគរៀបច្ាំទាំង
អស់្ស្ស្បតាមលរខខណឌ គក្ជើស្គរ ើស្ និងនីតិវធីិជារ់លារ់ និងក្តូវគធវើការគ្លើយតបជាមតិគៅកាន់អែរគស្ែើ
សុ្ាំរែុងរយៈគពល៣  (បី) ផ្ខ បនាទ ប់ពីានទទួលស្ាំគណើ  ។   មាតិកាផ្ លក្តូវនតល់ស្ក្មាប់ការគ្លើយតប 
មាន ូច្តគៅ៖  

រ-គស្ច្រតីស្គក្មច្ចាប់គនតើមអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោែ គៅរែុងតាំបន់ផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ។  
ខ-គស្ច្រតីស្គក្មច្ចាប់គនតើមអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោែ រែុងតាំបន់ផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ បនាទ ប់ពី

ានប ច្ូ លមតិរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នចូ្លគៅរែុងការគរៀបច្ាំនានា ។  
រ-គស្ច្រតីផ្ណនាាំ ល់អែរគស្ែើសុ្ាំឲ្យគធវើការផ្រផ្ក្បស្ក្មាប់ការគលើរស្ាំគណើ ជាែមី ។  

 ររណីក្តូវគលើរស្ាំគណើ ជាែមី ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវនតល់ការពិនិតយគ ើង
វញិគៅគលើការគរៀបច្ាំផ្ លានផ្រផ្ក្បទាំងឡាយរែុងរយៈគពល ៣ (បី)ផ្ខ បនាទ ប់ពីានទទួល ។  
 រាល់ឯរស្ថរអាំពីការគរៀបច្ាំ ពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងរមួោែ  រមួទាំងការពិនិតយគ ើងវញិផ្ ល
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគធវើនងផ្ រគនាេះ ក្តូវមាននតល់ជូន ល់ស្ថធារណជន ។  
 
មាគ្តា៣៣៩ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 បនាទ ប់ពីមានការឯរភាពគៅគលើការគរៀបច្ាំនានាពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងរមួោែ  រណៈរមម
ការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តវូចុ្េះរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្
យបរសិ្ថា ន និង/ឬរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តូវមានផ្ច្ងអាំពី     
តួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តូវច្ាស់្លាស់្របស់្ក្រប់អែរពារ់ព័នធគៅនឹងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួ
ោែ ផ្ លានទទួលការឯរភាពគនាេះ ។  

រាល់ឯរស្ថរពារ់ព័នធគៅនឹងការឯរភាពគៅគលើការគរៀបច្ាំនានាពារ់ព័នធគៅនឹងរិច្ចក្ពមគក្ពៀង
ស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តូវគធវើការោរ់ជូន ល់ស្ថធារណ
ជន ។  
 
មាគ្តា៣៤០ ._ ការទទួលស្ថគ ល់ស្ស្បច្ាប់គៅគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 ការអនុវតតរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  បគងកើតានជាការទទួលស្ថគ ល់តាមនលូវច្ាប់
ស្ក្មាប់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ ផ្ លពារ់ព័នធជាអងគភាពរ ាាល ។ ក្ទពយស្មបតតិផ្ លបគងកើត
គទបើងគៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  ររាាននូវឋានៈស្ស្បច្ាប់ រែុងរយៈគពលមួយផ្ លមិន
រាំណត់ ផ្ លអាស្ស័្យគៅតាមការអនុវតតតួនាទីក្រប់ក្រងរមួោែ ានគពញគលញ ។   
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 ការអនុវតតរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តវូស្ាិតគៅគក្កាមរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួ
ោែ  ផ្ លមានឋានៈជានីតិបុរគល ផ្ លនីតិបុរគលមានសិ្ទធិ និងកាតពវរិច្ច មានជាអាទិ៍ សិ្ទធិរែុងការ
ក្រប់ក្រងែវកិា សិ្ទធិចុ្េះរិច្ចក្ពមគក្ពៀង មានក្បតិបតតិការ និងសិ្ទធិបគងកើតច្ាំណូល ។  
 
មាគ្តា៣៤១ ._មូលនិធិស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 មូលនិធិពិគស្ស្ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោែ មួយ ក្តវូបគងកើតគ ើងគ ើមបឧីបតាមភ ល់ស្រមមភាពនន
ការក្រប់ក្រងរមួោែ នានា ផ្ លស្ាិតគៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ នីមួយៗ ។  មូលនិធិគនេះ ក្តវូ
ស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រងរបស់្រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ននតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  និង
ក្តូវទទួលការបគងកើត និងក្រប់ក្រងក្បរបគោយតមាល ភាព ។  
 រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  អាច្ទទួលក្បភពមូលនិធិ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១-  មូលនិធិស្ងគម និងបរសិ្ថា ន ។  
២- ឯរជន និងស្ថធារណៈជាគក្ច្ើន ។  
៣- បគងកើតច្ាំណូលគោយវធីិការយរពនធ ការយរនែលជួល នែលគក្បើក្ាស់្ នែលរាំស្ថនត ឬការ

យរនែលចូ្លទស្សនាជាគ ើម ។    
៤- មូលនិធិ ទយជាទន ឬការឧបតាមភនានា ផ្ លមានលរខណៈជាវភិារទន ជាហិរ ញ្

បបទនគោយនិរនតរភាព និងវធិានការបង់នែល ស្ក្មាប់គស្វារមមផ្នែរក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ និង
ធនធានធមមជាតិ ។  

 
មាគ្តា៣៤២ ._ ការគក្បើក្ាស់្ច្ាំណូល បនទុរច្ាំណាយ ឬវភិារទននានា 
 ការគក្បើក្ាស់្ច្ាំណូល បនទុរច្ាំណាយ ឬវភិារទននានា ផ្ លទទួលានតាមរយៈការអនុវតត
ការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តវូគក្បើស្ក្មាប់ផ្តនលក្បគយជន៍របស់្ស្ហរមន៍មូលោា ននានា ផ្ លស្ាិតគៅ
តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  ស្ក្មាប់ការគក្ជាមផ្ក្ជងបនត ល់ការអនុវតតគៅគលើការក្រប់ក្រងរមួោែ  
និងស្ក្មាប់ការអភិររសទាំងឡាយននតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  និងតាំបន់ផ្ លគៅជាប់
ទាំងឡាយ ផ្ លក្តូវទទួលការអភិររស ។  វធីិស្ថស្តស្តច្ាស់្លាស់្រែុងការផ្បងផ្ច្រច្ាំណូល បនទុរ
ច្ាំណាយ ឬវភិារទននានា ក្តូវមានរាំណត់គៅរែុងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  ។    
 
មាគ្តា៣៤៣ ._ ការក្រប់ក្រងគៅគលើការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 ការអនុវតតគៅគលើការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមការពិនិតយតាមោន និងការគមើលការ
ខុស្ក្តវូ គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ក្តូវគរៀបច្ាំ



133 

 

រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំ ផ្ លពណ៌នាអាំពីស្រមមភាព និងលទធនលទាំងឡាយ និងបងាា ញពីស្មិទធិនលនន
គោលគៅ និងសូ្ច្នររណ៍នានា ។   
 
មាគ្តា៣៤៤ ._ ការប ច្ ប់រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវមានសិ្ទធិរែុងការប ច្ ប់រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ  ឬលុបគចាលតាំបន់ការពារ និងក្រប់ក្រងរមួោែ  បនាទ ប់ពីានរាំណត់ថ្ន ការក្រប់ក្រងរមួោែ  
មិនក្តូវានអនុវតតស្ស្បតាមផ្ននការននការក្រប់ក្រងផ្ លានទទួលការឯរភាព គហើយការមិន
អនុគលាមតាមផ្បបគនាេះ នាាំឲ្យមានការបាំពានលរខខណឌ ននផ្ននការក្រប់ក្រងរមួោែ  ឬមានការបាំពាន
ច្ាប់ធងន់ធងរានគរើតគ ើងរែុងគពលអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោែ  ។  
 គៅមុនគពលប ច្ ប់សិ្ទធិរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  ភារីក្តូវជួបោែ គោេះស្ស្ថយបញ្ញា គោយ
ស្ថម រតីគស្ថម េះក្តង់ និងសុ្ច្រតិ ។  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ ផ្ លទទួលបនទុរ ក្តូវមានសិ្ទធិបតឹងជាំទស់្
គៅនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្ប ច្ ប់រិច្ចក្ពមគក្ពៀង ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិននរនាីទី៩ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៤៥ ._ លរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 លរខខណឌ ច្ាស់្លាស់្ពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងរមួោែ   ក្តូវមានផ្ច្ងគៅរែុងលិខិតបទោា ន
រតិយុតតគោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយរ ាាល
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  

រែុងរយៈគពល ២ (ពីរ) ឆ្ែ ាំ បនាទ ប់ពីានអនុម័តគលើក្រមគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ  
បរសិ្ថា នក្តូវគច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតត ស្តីពីគស្ច្រតីលមអិតអាំពីលរខខណឌ លាំអិតអាំពីការក្រប់ក្រងរមួ ។  
 
មាគ្តា៣៤៦ ._ ការគលើររមពស់្ និងការឧបតាមភ ល់ការក្រប់ក្រងរមួោែ  
 អងគភាពរាជរោា ភិាលផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវចាត់វធិានការចាាំាច់្រែុងការគលើររមពស់្ និងការ
ឧបតាមភ  ល់ការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោែ  គៅរែុងតាំបន់ទាំងឡាយផ្ លស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្ចរបស់្ខលួន 
ឬគៅរែុងតាំបន់ផ្ លខលួនមានស្មតារិច្ចរមួជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង/ឬ រ ា
ាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិផ្ លពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៣៤៧ ._ ស្រមមភាពផ្ លានហាមឃាត់ 
 ហាមោច់្ខាតមិនឲ្យនីតិបុរគល ឬរបូវនតបុរគលណាមួយក្បក្ពឹតតគលមើស្នឹងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ  ផ្ លានឯរភាព ឬសិ្ទធិ និងការទទួលខុស្ក្តូវទាំងឡាយ ូច្មានផ្ច្ងគៅរែុងរិច្ចក្ពម
គក្ពៀងគនាេះគ ើយ ។   
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ជំពូកទី ៣ 

រយៈទពលម្ន្ការគ្គប់គ្គងរលួោែ  ន្ិងសទិធដិីធៃ ី
 
មាគ្តា៣៤៨ ._ ប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  
 បនាទ ប់ពីមានការរាំណត់ជា តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  ស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ ស្ហរមន៍
ទាំងឡាយផ្ លមានទីតាាំងគៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  ក្តូវមានសិ្ទធិទទួលានប័ណណ
ស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  គហើយប័ណណគនេះ ក្តូវមានសុ្ពលភាពគៅ
តាមរយៈគពលផ្ លានរាំណត់ស្ក្មាប់តាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  ។  
 មិនថ្នមានលរខខណឌ តក្មូវ ឬការចុ្េះប ា្ ីបផ្នាមណាមួយក្តូវគធវើគ ើងរតី សិ្ទធិននប័ណណស្មាគ ល់
សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  មិនអាច្ក្តូវានបាំពានគោយស្ថា ប័នឯរជន ឬ    
ស្ថា ប័នស្ថធារណៈណាមួយគោយោម នការយល់ក្ពមជាមុនពីស្ហរមន៍គនាេះគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៣៤៩ ._ ខលឹមស្ថរននសិ្ទធិគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  
 សិ្ទធិនានាគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  មានជាអាទិ៍ 
សិ្ទធិស្ថែ រ់គៅ សិ្ទធិអភិររស សិ្ទធិក្រប់ក្រង របស់្ស្ហរមន៍គៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  និង
សិ្ទធិរែុងការទទួលក្បគយជន៍ពីការគក្បើក្ាស់្ធនធានធមមជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព ស្ស្បតាមសិ្ទធិ ី
ធលីជាលរខណៈក្បនពណី និងទាំគនៀមទមាល ប់ននការក្បរបរបរចិ្ ច្ ឹមជីវតិតាមផ្បបក្បនពណី គៅរែុងតាំបន់
ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  ស្ស្បតាមផ្ននការក្រប់ក្រងរមួោែ  ផ្ លានទទួលការអនុម័ត ។  
 សិ្ទធិនានាគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  មិនផ្មនជា
សិ្ទធិរែុងការលរ់ ឬគនទររមមសិ្ទធិគៅគលើ ីទាំងឡាយ ផ្ លក្តវូានរាំណត់ចូ្លគៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រង 
និងការពាររមួោែ គនាេះគទ ។  
 
មាគ្តា៣៥០ ._ អាជាា យុកាលននសិ្ទធិគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រង

រមួោែ  
រយៈគពលននសិ្ទធិនានាគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  

ក្តូវរាំណត់គៅតាមរយៈគពលននតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  និងការរាំណត់លរខខណឌ តាមការ
បាំគពញតាមការទទួលខុស្ក្តូវននការក្រប់ក្រងរមួោែ  ។   
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មាគ្តា៣៥១ ._ ការ រហូតនូវសិ្ទធិគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រង 
រមួោែ  

ក្តូវ រហូតសិ្ទធិគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  ពីស្ហ
រមន៍ទាំងឡាយផ្ លមិនានបាំគពញតាមផ្ននការក្រប់ក្រងរមួោែ  វធិាន និងបទបប ញ្តតិ នទគទៀតនន
ការក្រប់ក្រងរមួោែ  ប៉ាុផ្នត ការមិនានអនុគលាមតាមផ្ននការក្រប់ក្រងរមួោែ   វធិាន និងបទបប ញ្តតិ នទ
គទៀតននការក្រប់ក្រងរមួោែ  របស់្ភារីណាមួយ គក្ៅពីស្ហរមន៍  ូច្ជាការមិនានអនុគលាមតាម 
ផ្ លនាាំឲ្យមានការប ច្ ប់រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  តាមមាក្តា៣៤៤ ននក្រមគនេះ ជាគ ើម  
មិនក្តូវនាាំឲ្យមានការ រហូតនូវសិ្ទធិគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រង
រមួោែ  របស់្ស្ហរមន៍គនាេះគទ ។  
 មិនអាច្មានការគនទរសិ្ទធិនានាគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រង
រមួោែ  គៅឲ្យបុរគលណាមួយ ឬស្ហរមន៍ណាគនសង គក្ៅពីបុរគល និងស្ហរមន៍រែុងតាំបន់ក្រប់ក្រង 
និងការពាររមួោែ គ ើយ ។  
 
មាគ្តា៣៥២ ._ សិ្ទធិបផ្នាម 
 សិ្ទធិគក្កាមប័ណណស្មាគ ល់សិ្ទធិស្មូហភាពនន ីរែុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោែ  រឺជាសិ្ទធិបផ្នាមគៅ
នឹងសិ្ទធិ នទៗគទៀត របស់្ស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លអាច្ទទួលាន  ូច្ជា សិ្ទធិនានា
គក្កាមបទបប ញ្តតិននច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតគនសងគទៀត ។  
 
មាគ្តា៣៥៣ ._ ការប៉ាេះពាល់គៅគលើការរាំណត់តាំបន់ការពារ នទគទៀត 
 រាល់ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ
និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ នទគទៀតនាគពលបច្ចុបបនែ ឬអនារត គៅតាំបន់ទាំងឡាយផ្ លមានជនជាតិគ ើម
ភារតិច្រស់្គៅ ឬមានការពារ់ព័នធផ្បបស្មូហភាព ឬក្បគយជន៍ស្មូហភាព មិនក្តូវប៉ាេះពាល់ ល់សិ្ទធិ
 ីធលីនាបច្ចុបបនែ ឬអនារតរបស់្ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងបទបប ញ្តតិននច្ាប់ និងលិខិត
បទោា នរតិយុតតគនសងគទៀតានរាំណត់ ។ តាំបន់ទាំងគនាេះរ៏នឹងមិនក្តូវានរាំណត់ឲ្យគៅគក្ៅវសិ្ថល
ភាពននបលង់ ីស្មូហភាពផ្ រ ។  
 

មាតិកាទី៤ 
ការគ្គប់គ្គងម្គ្ពទ ើគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

ជំពូកទ១ី  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
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មាគ្តា៣៥៤ ._ គោលគៅ 

គោលគៅននមាតិកាគនេះរឺគ ើមបីរាំណត់ន័យននក្របខ័ណឌ ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ
ក្បរបគោយនិរនតរភាព រមួមានការក្រប់ក្រង ការក្បមូលនល ការអភិវឌ្ឍក្ទង់ក្ទយតូច្ ការគក្បើក្ាស់្
លរខណៈពាណិជារមម និងការអភិររសតាំបន់នក្ពគឈើគ ើមបីផ្ែររានិងជាំរញុស្មតាភាពរស់្រានននគស្ ារិច្ច
រយៈគពលយូអផ្ងវង និងនលក្បគយជន៍ស្ងគម ផ្ លរមួមានសុ្ខុមាលភាពរបស់្ក្បជាជន រុណភាព   
បរសិ្ថា ន និងទីនារ និងទិនែនលក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 
មាគ្តា៣៥៥ ._  គោលបាំណង 

នក្ពគឈើផ្ លក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវានក្រប់ក្រងស្ស្បតាមគោលបាំណង និង
គោលការណ៍ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងរនាីទី១ ស្តីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី១ស្តីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ និង
គោលបាំណងជារ់លារ់ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
  រ-បក្មរងទុរនូវនលក្បគយជន៍ស្ងគម គស្ ារិច្ច និងបរសិ្ថា ន ។ 
  ខ-អភិររស គលើរស្ទួយ និងស្ថត រតនមលជីវៈច្ក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។ 
  រ-គធវើឲ្យក្បគស្ើរគ ើងនូវជីវភាពរស់្គៅរែុងតាំបន់ និងគបតិរភណឌ វបបធ៌ម និង 
  ឃ-គលើររមពស់្ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 
មាគ្តា៣៥៦ ._  ធនធានផ្ លអាច្អនុវតតាន 

មាតិកាគនេះអនុវតតច្ាំគពាេះនក្ពគឈើផ្ លក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លក្តូវានរាំណត់
ផ្បបគនាេះគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រែុងតាំបន់នក្ពគឈើ ផ្ លស្ាិតគៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
តាំបន់ការពារ ផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគទបើងគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ឬ ីស្ថធារណៈរបស់្
រ ា នទៗគទៀត ផ្ លមានតនមលអភិររស ឬក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ និង ីរបស់្ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ឬ ីអភិររស
ជាក្បនពណី ។  

 
ជំពូកទី២  

អងគភាពផ្ដលមាន្ការទទួលខុសគ្តូវ 
 
មាគ្តា៣៥៧ ._  តួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តវូ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចទរ់ទងនឹងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធក្តូវ៖ 
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រ-ក្រប់ក្រងការអនុវតតការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លរមួមានការ
គរៀបច្ាំផ្ននការ ការនតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត ការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយទាំលាប់លអៗ ទរ់ទង
នឹងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

ខ-គរៀបច្ាំលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិស្ក្មាប់ការពក្ងឹងការអនុវតតក្បរបគោយ
ក្បសិ្ទធភាព ។  

រ-សិ្រា និងក្បមូលទិនែន័យនក្ពគឈើទរ់ទងនឹងគោលគៅវទិោស្ថស្តស្ត និងរតាត    
គស្ ារិច្ច ស្ងគម និងបរសិ្ថា ន គ ើមបីបគងកើតមា៉ា ក្ទីរ និងស្តង់ោរ និងបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង
ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

ឃ-ធានានូវការវាយតនមលគពញគលញ និងទន់គពលគវលាស្ក្មាប់នក្ពគឈើទាំងអស់្ និង
ការអភិវឌ្ឍគនសងៗទរ់ទងគៅនឹងស្រមមភាពផ្ លអាច្មាននលប៉ាេះពាល់ស្ងគម និងបរសិ្ថា នរួរ
ឲ្យរត់ស្មាគ ល់ មុននឹងការឯរភាពគៅគលើស្រមមភាពទាំងគនាេះ ។ 

ង-គរៀបច្ាំស្ាំគណើ ស្ក្មាប់ការបគងកើត និងការផ្រផ្ក្ប នក្ពគឈើផ្ លក្តវូានក្រប់ក្រង
ក្បរបគោយនិរនតរភាព  ូច្ផ្ លរាជរោា ភិាលរមពុជាតក្មវូ ឬស្ស្បគៅនឹង អនុស្ញ្ញញ  ពិធីស្ថរ 
និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ និងតាំបន់ ។ 

ច្-គលើររមពស់្ការអប់រ ាំ និងការនសពវនាយព័ត៌មានគៅកាន់ស្ថធារណជនគ ើមបីបងាា ញ
ពីស្ថរស្ាំខាន់ននការក្រប់ក្រង ការផ្ែររា និងការការពារធនធាននក្ពគឈើ រ៏ ូច្ជាគ ើមបគីលើរ
ទឹរចិ្តតឲ្យមានការចូ្លរមួរែុងការអភិររស និងការការពារធនធានធមមជាតិរែុងនក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវ
ានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

្-ស្ថត រគ ើងវញិនូវគស្វាគអរូ ូសីុ្ ស្តីពី ីនក្ពរចិ្រលិ និងោាំនក្ពគឈើគ ើងវញិនូវនក្ព
គឈើផ្ លក្តវូានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព គ ើមបីគលើររមពស់្ និងស្គក្មច្ាននូវ       
គរ បូរ និងទិស្គៅអភិររស នទៗគទៀត គោយពិចារណាអាំពីលរខណៈវនិែិច្ឆ័យ  ូច្ជា រក្មបនក្ព
គឈើ និងរមពស់្អបបបរមិាននគ ើមគឈើរែុងគពលវាធាំ រ៏ ូច្ជាការផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់នក្ពគឈើ ។ 

ជ-រាំណត់ន័យច្ាស់្លាស់្ននស្ថា នភាពស្ស្បច្ាប់នន ីទាំងអស់្ផ្ លក្តវូានចាត់ជា
នក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លរមួមានសិ្ទធិកាន់កាប់ ីជាក្បនពណី
និងសិ្ទធិគក្បើក្ាស់្ផ្ លមានស្ស្ថប់ផ្ លរមួមានក្ពាំ ី ។ 

ឈ-បគងកើតនិងអនុវតតវធិានការ ផ្ លរមួមានការស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន នទ
គទៀត គ ើមបីការពារនក្ពគឈើជាលរខណៈក្បព័នធពីការគក្បើក្ាស់្ធនធាន ផ្ លោម នការអនុញ្ញញ ត 
ឬមិនស្ស្បច្ាប់ ការតាាំងទីលាំគៅ និងស្រមមភាពមិនស្ស្បច្ាប់ នទគទៀត ។ 

ញ-នសពវនាយជាស្ថធារណៈ និងអនុវតតតមាល ភាពគពញគលញគៅក្រប់ទិ ាភាពទាំងអស់្
ននការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
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 -គធវើឲ្យក្បគស្ើរគ ើងនូវការពក្ងឹងការអនុវតតតាមរយៈការស្ហការជាមួយក្រសួ្ង      
ស្ថា ប័នរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។ 

ឋ-គធវើការអគងកតតាមោន និងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍បទគលមើស្ ។ 
ឌ្-ពក្ងាយនូវស្មតាភាពរហ័ស្ ទរ់ទងនឹងព័ត៌មានបទគលមើស្នក្ពគឈើ និង 
ធ-ទរ់ទងជាមួយស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្គៅក្រប់ទិ ាភាពទាំង

អស់្ននការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 

មាគ្តា៣៥៨ ._  ភាររិច្ចរែុងការអភិររស និងស្ថត រគ ើងវញិ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចរែុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព 

និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវផ្ែររា អភិររស និង/ឬស្ថត រគ ើងវញិនូវតនមលបរសិ្ថា ន និងគស្វាក្បព័នធគអ
រូ ូសីុ្ ផ្ លស្ាិតរែុងនក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព និងក្តូវគច្ៀស្វាង ជួស្
ជុល ឬកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នជាអវជិាមានច្ាំគពាេះ៖ 

រ-នក្ពគឈើផ្ លមានការប៉ាេះពាល់ និងនលូវទឹរ ។ 
ខ-រុណភាពបរសិ្ថា ននន ី ទឹរ ខយល់ ។ 
រ-រុណភាពគអរូ ូសីុ្នន ី និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។ 
ឃ-ស្មតាភាពរស់្រាន ននក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ ជាពិគស្ស្ក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ

រក្ម ឬផ្ លមានតាមតាំបន់ ។  
 

មាគ្តា៣៥៩ ._  ភាររិច្ចគនសងគទៀត 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចរែុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពនិង

រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិក្តវូធានា៖ 
រ- នលិតនលក្តូវានក្បមូលគៅរក្មិត ឬគក្កាមរក្មិតផ្ លអាច្មាននិរនតរភាពជា    

អចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។ 
ខ-ការផ្រនច្ែរែុងមូលោា ន គស្វា និងតនមលបផ្នាមក្តូវានគក្បើ គៅគពលផ្ លវាមាន ។ 
រ-ការចូ្លរមួរែុងរមមវធីិនតល់វញិ្ញញ បនបក្ត័នលិតនល និងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើអនតរជាតិ 

គោយមានជាំនួយពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
ឃ-ការអនុវតតនូវទាំលាប់ នននីតិវធីិររាភស្តុតាងក្តវូានអនុវតតស្ក្មាប់នលិតនលផ្ ល

មិនក្តូវានគក្បើស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្រែុងស្ស្ររ ។  
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ជំពូកទី៣  
ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់ម្គ្ពទ ើផ្ដលគ្តវូបាន្គ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា៣៦០ ._  ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចរែុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព
ផ្ លរមួមានរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណនិងគធវើផ្ននទីនក្ពគឈើផ្ លក្តវូាន
ក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព គោយផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់បផ្នាមគទៀតជានក្ពគឈើឯរជន នក្ពនតល់នល
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ឬនក្ពស្នែិធិ ។  ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្តូវផ្នអរគលើផ្ននទី ទិនែន័យវទិោស្ថស្តស្ត ការ
វាយនមល និងការគរៀបច្ាំផ្ននការ និងក្តូវពិចារណា៖ 

រ-មុខងារគអរូ ូសីុ្ គស្ ារិច្ច ស្ងគមនននក្ពគឈើ ។ 
ខ-ភាពស្មបូរផ្បបនននក្ពគឈើ ផ្ លរាំណត់គោយរច្នាស្មព័នធស្ថរគពើររុខជាតិ  និងច្រតិ

លរខណៈផ្បបជលវទិោ និង ីស្ស្ទប់គក្កាម ។  
រ-ទិស្គៅកាត់បនាយការបាំភាយពីការកាប់នក្ពគឈើ និងការរចិ្រលិនក្ពគឈើ និងការ

ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ការអភិររស និងការគលើរស្ទួយ ស្នែិធិកាបូននក្ពគឈើ 
តាមរយៈគរ បូរ ។ 

ឃ-លរខខណឌ ពារ់ព័នធទាំងអស់្ផ្ លស្ស្បគៅតាមរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ និងទិស្គៅ
និងគោលនគយាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ 
ការរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ ការគធវើផ្ននទី និង ាំគណើ ការននការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្តូវគធវើគ ើងស្ស្ប

តាមបទបប ញ្តតិ ស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៦១ ._ ផ្ននទីគក្បើក្ាស់្ ីនក្ព 
 គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ងគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ និងគោយមានរិច្ច
ពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងស្ហរមន៍ពារ់ព័នធ និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវ
វាយតនមលក្ពាំក្បទល់ និងវាស់្ក្ពាំក្បទល់នក្ពគឈើផ្ លក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព គោយគយងតាម
ការផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់និងការបគងកើតផ្ននទីគក្បើក្ាស់្ ីនក្ពគឈើ ផ្ លក្តវូានក្រប់ក្រងក្បរបគោយ      
និរនតរភាព ។  
 ផ្ននទីគក្បើក្ាស់្ ីគនេះក្តូវប ច្ ប់មុនការនតល់ជូនលិខិតអនុញ្ញញ ត នលិតរមម ឬការគក្បើក្ាស់្
 នទគទៀតរែុងនក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព និងក្តូវគធវើស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិ 
ស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងស្តីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
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មាគ្តា៣៦២ ._  ការផ្ទល ស់្បតូររែុងការផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់នក្ពគឈើផ្ លក្តូវក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព 

រាល់ស្ាំគណើ គ ើមបីគធើវការផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់រែុងនក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរប 
គោយនិរនតរភាព ឬផ្នែរណាមួយ ក្តូវស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីកាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននន
ក្រមគនេះ ។ មិនផ្តប៉ាុគណាណ េះ ស្ថា ប័នក្រសួ្ងពារ់ព័នធ ផ្ លគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់ក្តវូ
គរៀបច្ាំឯរស្ថរផ្ លផ្ច្ងលមអិត ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-គហតុនលវទិោស្ថស្តស្ត និងគស្ ារិច្ចស្ងគម ស្ក្មាប់ការផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់ផ្ ល
គស្ែើ ។ 

ខ-រិច្ចក្បឹងផ្ក្បងផ្ លគធវើគ ើងគ ើមបរីរាស្ថា នភាពននការផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់នាគពលែមីៗ ។ 
រ-លរខណៈផ្ លការផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់នឹងគលើរស្ទួយជីវភាពរស់្គៅ និងសិ្ទធិជា

ក្បនពណីរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន ។ 
ឃ-លរខណៈននការគរើនគ ើងផ្ លរ ាំពឹងទុររែុងតនមលអភិររសនិងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ឬ

មគធោាយផ្ លការាត់បង់តនមលអភិររសនិងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្នឹងក្តវូានកាត់បនាយ ។ 
ង-ការពិគក្ោេះគយបល់ស្មស្ស្បជាមួយអែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ និង

ស្ហរមន៍មូលោា នផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ ផ្ លរមួមានការយល់ក្ពមជាមុនពីស្ហរមន៍គនាេះ
គៅគលើការផ្រផ្ក្បផ្ លានគស្ែើគ ើង ។ 

ច្-ព័ត៌មានគនសងៗ ូច្ខាងគលើ រែុងគោលបាំណងគ ើមបីគធវើឲ្យស្ាំគណើ មានលរខណៈក្តឹម
ក្តូវ ។  
រាល់ស្ាំគណើ គ ើមបីផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែ រ់នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរ

ភាព ឬផ្នែរណា ក្តវូស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន  
បរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវស្គក្មច្គលើការផ្រផ្ក្បជាលាយលរខណ៍អរសរ ។  
 

ជំពូកទ៤ី  
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាសម់្គ្ពទ ើគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា៣៦៣ ._  ការបគងកើតផ្ននការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្នក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូបគងកើត និងអនុវតតផ្ននការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាពរយៈគពល៥(ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ និងផ្ននការ
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ក្រប់ក្រងរយៈគពល៥(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ ស្ក្មាប់នក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  ក្រប់
ផ្ននការទាំងអស់្ក្តូវស្ស្បគៅនឹងមាតិកាគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៦៤ ._  ការពិចារណាស្ក្មាប់ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព 

ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវពិចារណាគៅគលើរតាត  ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ-ក្បគភទ និងរុណភាពនក្ពគឈើ គោយផ្នអរគលើទិនែន័យស្ថរគពើភណឌ  ។ 
ខ-តនមលគអរូ ូសីុ្នននក្ពគឈើ ។ 
រ-ទីតាាំងរបស់្ជនជាតិគ ើមភារតិច្ និងស្ហរមន៍មូលោា ន និងតក្មូវការស្ក្មាប់

ជីវភាពរស់្គៅរបស់្ពួរគរ ។ 
ឃ-ផ្នែរខាងគក្ៅននក្បតិបតតិការ វជិាមាន និងអវជិាមាន ។  

 
មាគ្តា៣៦៥ ._  ខលឹមស្ថរននផ្ននការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព 

ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវរមួមានរតាត  ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ-ការក្រប់ក្រងតាំបន់ ីស្មបទនគស្ ារិច្ចស្រមម ។ 
ខ-ការគក្បើក្ាស់្ទមាល ប់ររុខវបបរមម ផ្ លរមួមានការក្បមូលនលក្បចាាំឆ្ែ ាំផ្ លអនុញ្ញញ ត

ឲ្យ គៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រងគនសងៗោែ  ។ 
រ-ការោាំគ ើមគឈើ ការោាំនក្ពគឈើគ ើងវញិ និងច្ាំការរែុងតាំបន់រចិ្រលិ ។ 
ឃ-ការអគងកតតាមោននក្ពគឈើ និងការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ ។ 
ង-ទាំនារ់ទាំនងជាមួយស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្រែុងការក្រប់ក្រង

នក្ពគឈើ ។  
 
មាគ្តា៣៦៦ ._  ស្មបទន ីគស្ ារិច្ច 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូធានាថ្នរាល់ស្មបទន ីគស្ ារិច្ចផ្ លមានស្ស្ថប់ក្តូវានក្រប់ក្រងស្ស្បតាមគោលបាំណង
និងក្របខ័ណឌ ននមាតិកាគនេះ ។  
 បផ្នាមគៅគលើការក្រប់ក្រងតាមរយៈក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការ
ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព រាល់ស្មបទន ីគស្ ារិច្ចផ្ លមានស្ស្ថប់ផ្ លជាប់ោែ  ស្ាិត
គៅរែុងផ្នែរមួយរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និង
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូស្ស្បគៅនឹងការចាត់ផ្ច្ងគៅគលើការក្រប់ក្រងរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ ល
ទទួលខុស្ក្តូវគៅគលើតាំបន់ទាំងគនាេះ ឬតាំបន់នានា និងចាត់ផ្ច្ងរែុងលរខណៈស្ស្បោែ ជាមួយ        
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គោលបាំណងក្រប់ក្រងការអភិររសទូលាំទូលាយននតាំបន់ទាំងគនាេះ ឲ្យានកាន់ផ្តទូលាំទូលាយបាំនុតតាម
ផ្ លអាច្គធវើគៅាន ។  
 

ជំពូកទ៥ី  
លខិតិអន្ញុ្ញញ ត ន្ិងការឯកភាព 

 
មាគ្តា៣៦៧ ._  ស្រមមភាពផ្ លអាច្អនុវតតាន 

រាល់របូវនតបុរគល ឬនីតុបុរគលផ្ លគស្ែើឲ្យគធវើស្រមមភាពណាមួយខាងគក្កាមរែុងផ្នែរណាមួយនន
នក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវោរ់ពារយគ ើមបទីទួលាននូវលិខិត
អនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ៖ 

រ-នលិត នល និងអនុនលគឈើពីការគក្បើក្ាស់្ផ្នែរពាណិជារមម ។ 
ខ-ក្រប់ក្រងនល និងអនុនលគឈើពីការគក្បើក្ាស់្ផ្នែរពាណិជារមម ។ 
រ-ក្បមូលនល និងការលរ់នល និងអនុនលគឈើពីការគក្បើក្ាស់្ស្ក្មាប់គោលគៅ

ពាណិជារមម ស្ស្បតាមរូតាក្បមូលនលក្បចាាំឆ្ែ ាំ ផ្ លក្តូវរមួមានក្ារ់ររ់គ ើមបីធានានូវការបង់
នែលក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ ផ្ លរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 

ឃ- ឹរជ ា្ូ ននល និងអនុនលគឈើ ស្ស្បតាម រូតា ឹរជ ា្ូ នក្បចាាំឆ្ែ ាំ ផ្ លរាំណត់
គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 

ង-នាាំគច្ញនល និងអនុនលគឈើ ស្ស្បតាម រូតានាាំគច្ញក្បចាាំឆ្ែ ាំ ផ្ លរាំណត់គោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 

ច្-គក្បើក្ាស់្នក្ពគឈើគ ើមបកីារស្ស្ថវក្ជាវវទិោស្ថស្តស្ត ឬបគច្ចរគទស្ ផ្ លរមួមានការ
ទញយរស្ក្មាប់គោលបាំណងស្ស្ថវក្ជាវររុខវបបរមម ឬការររីច្គក្មើននក្ពគឈើ ការអប់រ ាំ ឬការ  
បណតុ េះបណាត លរសិ្រមម គោលបាំណងធារាស្ថស្តស្ត និងរសិ្រមម គោយផ្នអរគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀង
របស់្ក្រសួ្ងធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ការបគងកើតសួ្នររុខជាតិ  ថ្នែ លស្ក្មាប់ ាំណុេះពូជ ឬ
ស្ថា នីយ៍ពិគស្ថធន៍ ឬគ ើមបបីគងកើតការរាំស្ថនត គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ ឬភាពយនត ឬភាពយនត     
ឯរស្ថរ ។ 

្-បគងកើតរផ្នលងស្តរុគ ើមបលីរ់ និងផ្ច្រចាយនល និងអនុនលគឈើ ។ 
ជ-បគងកើត រផ្នលងផ្រនច្ែស្ក្មាប់ឧស្ាហរមមនក្ពគឈើ គរាងអារគឈើ ឬនល និងអនុនល

គឈើ ។ 
ឈ-បគងកើត  ុតគនសងៗផ្ លគក្បើក្ាស់្នល និងអនុនលគឈើ ។ 
ញ-នលិតធយូង និងគឈើអុស្ ។ 
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 -គធវើស្រមមភាពផ្នែរពាណិជារមមគនសងៗស្ស្បគៅនឹងក្រមគនេះ ។  
ក្រប់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តស្ស្បគៅនឹងមាក្តាគនេះ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន

ស្ស្បតាមសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តណាផ្ លោរ់ប ា្ូ នមរស្ស្បតាមមាក្តាគនេះ ក្តវូស្ស្បតាមលរខខណឌ

តក្មូវននវាយតនមលបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
 

មាគ្តា៣៦៨ ._  កាពិចារណាគៅគលើពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ ត 
ក្រសួ្ងស្ថា បន័ពារ់ព័នធ ផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ

ភាព ទរ់ទងនឹងការពិនិតយគៅគលើពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវពិចារណាគៅគលើច្ាំណុច្ ូច្ខាង  
គក្កាម៖ 

រ-ភាពស្មស្ស្បននរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំជាមួយនឹងគោលបាំណងអភិររសគទស្ភាពគៅជុាំវញិ
ទីគនាេះ ។ 

ខ-រក្មិតផ្ លរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំោាំក្ទ និងបគងកើន ជីវភាពរស់្គៅរែុងតាំបន់ ។ 
រ-រក្មិតផ្ លរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំបក្មរងទុរនូវតនមលជីវៈច្ក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។ 
ឃ-ភាពសីុ្ោែ ននរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំ និងផ្ននការគក្បើក្ាស់្ ីថ្នែ រ់ជាតិនិងតាំបន់ ។ 
ង-ភាពសីុ្ោែ ននរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំ និងផ្ននការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព ស្ក្មាប់

នក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លស្រមមភាពគស្ែើសុ្ាំតាាំងគៅ ។ 
ច្-រក្មិតផ្ លរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំគក្បើក្ាស់្ទមាល ប់ ៏លអក្បគស្ើរបាំនុត គៅរែុងរាល់ទិ ាភាព

ទាំងអស់្ននការគរៀបច្ាំ ក្បតិបតតិការ និងការស្ថត រគ ើងវញិផ្ លានគស្ែើគ ើង ។  
 

មាគ្តា៣៦៩ ._  ការពិគក្ោេះគយបល់ 
 មុននឹងគធវើការស្គក្មច្គលើពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ ត ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ច
ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវគធវើការពិគក្ោេះគយបល់ស្មស្ស្បមួយជាមួយ
ន រូបគច្ចរគទស្ អែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ និងស្ហរមន៍មូលោា នផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ 
និងបងាា ញការគរៀបច្ាំហិរ ញ្វតាុ និងក្ារ់ច្ាំណូលផ្ លា៉ា ន់ក្បមាណទុរពីស្រមមភាពពាណិជារមមទាំង
គនាេះគៅកាន់អែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ទាំងអស់្ ។  
  ាំគណើ រការននពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពគពញគលញ និងគស្ច្រតីលមអិតនន
ស្រមមភាពពាណិជារមមផ្ លគស្ែើសុ្ាំនិងានឯរភាពរចួ្ រែុងនក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយ
និរនតរភាព ក្តវូនសពវនាយឲ្យានគពញគលញ និងស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិ ស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 
សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
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 គស្ច្រតីលមអិតនន ាំគណើ រការននពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពគពញគលញស្ក្មាប់ក្រប់
ស្រមមភាពទាំងអស់្រែុងនក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវមានផ្ច្ងរែុងលិខិត
បទោា នរតិយុតតគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទ៦ី  
សទិធអិែកទគ្បើគ្បាសជ់ាគ្បម្ពណី្ 

 
មាគ្តា៣៧០ ._  គោលគៅ 
 ស្ក្មាប់ស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ ផ្ លរស់្គៅរែុង ឬផ្របរនក្ពគឈើផ្ ល
ក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព រ ាក្តវូស្ថគ ល់ និងធានានូវសិ្ទធិអែរគក្បើក្ាស់្ជាក្បនពណីរែុង
នក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ស្ក្មាប់គោលគៅ ទាំគនៀមទមាល ប់ ក្បនពណី 
ជាំគនឿ ស្ថស្នា និងការរស់្គៅ  ូច្ផ្ លរាំណត់រែុងជាំពូរគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៧១ ._  សិ្ទធិអែរគក្បើក្ាស់្ជាក្បនពណី 

សិ្ទធិអែរគក្បើក្ាស់្ជាក្បនពណីរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ស្ក្មាប់នល 
និងអនុនលនក្ពគឈើមិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ តគនាេះគទ ។ សិ្ទធិអែរគក្បើក្ាស់្ជាក្បនពណីនសាំគៅ
គោយ៖ 

រ-ការក្បមូលគឈើងាប់ ការគបេះផ្នលគឈើនក្ព ការក្បមូលទឹរឃមុាំ ការយរជ័រទឹរ និងការ
ក្បមូលអនុនលនក្ពគឈើ នទៗគទៀត ។ 

ខ-ការគក្បើក្ាស់្គឈើគ ើមបសី្ថងស្ង់នទេះ គរាងស្តវ របង និងគធវើឧបររណ៍រសិ្រមម ។ 
រ-ការកាត់គមម  និងការក្ពផ្លងបសុ្ស្តវឲ្យសីុ្អាហាររែុងនក្ព ។ 
ឃ-ការគក្បើក្ាស់្នល និងអនុនលនក្ពគឈើឲ្យស្ស្បតាមការគក្បើក្ាស់្ជាលរខណៈ

ក្រួស្ថរជាក្បនពណី ។ 
ង-សិ្ទធិរែុងកាគោេះ ូរ ឬលរ់អនុនលនក្ពគឈើមិនតក្មវូឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ តគនាេះគទ 

ក្បសិ្នគបើស្រមមភាពទាំងគនាេះមិនបងកការរាំរាមរាំផ្ហងរួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ច្ាំគពាេះ និរនតរភាពនក្ព 
។ អតិែិជន ឬតតិយជន ផ្ លទទួលានអនុនលនក្ពគឈើពីស្ហរមន៍មូលោា នស្ក្មាប់គោល
គៅពាណិជារមមក្តូវទទួលានលិខិតអនុញ្ញញ តស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ ។  

 
ជំពូកទី៧  

ផ្នន្ការ ន្ងិរបាយការណ៍្គ្គប់គ្គងសកលមភាពពាណិ្ជជកលម 
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មាគ្តា៣៧២ ._ វសិ្ថលភាពននផ្ននការក្រប់ក្រង 

ផ្ននការក្រប់ក្រងក្តូវបគងកើតគ ើងស្ក្មាប់រាល់ស្រមមភាពពាណិជារមមទាំងអស់្ផ្ លគធវើគទបើង 
ច្ាំគពាេះនក្ពគឈើផ្ លក្តវូានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពនីមួយៗ និងក្តូវស្មាមាក្តគៅនឹងទាំហាំ 
អាាំងតង់សីុ្គត និងហានិភ័យស្រមមភាពពាណិជារមមទាំងគនាេះ ។ ផ្ននការក្រប់ក្រងក្តូវអនុវតត និងគធវើ
បច្ចុបបនែភាពជាគទៀងទត់គោយផ្នអរគលើព័ត៌មានអគងកតតាមោនគ ើមបីគលើររមពស់្ការក្រប់ក្រងផ្ ល
អាច្ស្ក្មបាន ។  
 
មាគ្តា៣៧៣ ._ ខលឹមស្ថរ ននផ្ននការក្រប់ក្រង 

ផ្ននការក្រប់ក្រងក្តូវ៖ 
រ-រាំណត់ន័យននតាំបន់ជារ់លារ់ ផ្ លអនុគលាមគៅតាមស្រមមភាពពាណិជារមម ផ្ ល

រមួមានការពិពណ៌នា និងទីតាាំងននស្រមមភាពជារ់លារ់ផ្ លគក្ោងទុរ ។ 
ខ-រាំណត់នូវ ទិស្គៅ គោលបាំណង និងធាតុគច្ញផ្ លក្តវូការ ននស្រមមភាពពាណិជា

រមម ទរ់ទងនឹងធនធានផ្ លក្តវូានគក្បើក្ាស់្ និងលរខណៈវនិែិច្ឆ័យស្ងគម និងច្ាំណូល ។ 
រ-រាំណត់ទូនាទី និងការទទួលខុស្ក្តូវស្ក្មាប់អែរពារ់ព័នធទាំងអស់្ ។ 
ឃ-រាំណត់រូតា ស្ក្មាប់ការក្បមូលនលគឈើ និងអនុនលគឈើ ។ 
ង-រាំណត់រមមវធីិ និងបនាទ ត់គពលវាលាស្ក្មាប់ការអនុវតត ។ 
ច្-រាំណត់ែវកិា ។ 
្-រាំណត់ ការអនុវតតការក្រប់ក្រង ៏លអបាំនុត ស្ក្មាប់គក្បើក្ាស់្ និងស្រមមភាពផ្ ល

ក្តូវគច្ៀស្វាង គោយផ្នអរគលើលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
ជ-រាំណត់ការគក្បើក្ាស់្ផ្ លានគរៀបច្ាំទុរននទមាល ប់អនុវតតររុខវបបរមម ។ 
ឈ-រាំណត់នីតិវធីិស្ក្មាប់វញិ្ញញ បនបក្ត័នលិតនលនក្ពគឈើ ក្បសិ្នគបើអាច្អនុវតតាន។ 
ញ-រាំណត់ការផ្រនច្ែនិង ការ ឹរជ ា្ូ ន នលិតនលនក្ពគឈើ ។ 
 -រាំណត់នីតិវធីិស្ក្មាប់ការអគងកតតាមោនការវាយតនមល និងការគរៀបច្ាំរាយ     

ការណ៍ ។  
 
មាគ្តា៣៧៤ ._  រាយការណ៍ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ផ្ លមានស្មតារិច្ចរែុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពជាក្បចាាំឆ្ែ ាំ
ក្តូវគរៀបច្ាំរាយការណ៍ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ស្តីពី ការអនុវតត ផ្ននការក្រប់ក្រងរែុងនក្ពគឈើផ្ លក្តូវាន
ក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
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ក្រប់ផ្ននការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ននការក្រប់ក្រង និងរាយការណ៍ក្រប់ក្រងនក្ព
គឈើក្តវូោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិ ស្តីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន
ននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទ៨ី  
គ្បាក់កម្គ្ល ន្ិងបុពវលាភសតពីីនលម្គ្ពទ ើ 

 
មាគ្តា៣៧៥ ._  ក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លក្បមូលនល និងអនុនលគឈើរែុងគោលបាំណងពាណិជារមមរែុង
នក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវបង់នែលក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ គៅកាន់
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចទរ់ទងនឹងនក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយ
និរនតរភាព ។  
 វធិានស្ក្មាប់ការវាយតនមលរុណភាព និងបរមិាណ ផ្ លរមួមានការតក្មូវការវាយតនមលមុននឹង
គធវើការ ឹរជ ា្ូ ន វធីិស្ថស្តស្តរែុងការបង់នែល និងវរ័ិយប័ក្តក្ារ់ច្ាំនូល ពីក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ គៅគលើ
នល និងអនុនលគឈើក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា៣៧៦ ._ ការផ្ច្រចាយគ ើងវញិគៅកាន់ស្ហរមន៍មូលោា ន 

ផ្នែរមួយ ននក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ ផ្ លក្បមូលានក្តវូផ្បងផ្ច្រគទបើងវញិឲ្យស្ហរមន៍
មូលោា នគៅតាម ច្ាំនួនផ្ លរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត ននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លមានស្មតា
រិច្ចរែុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ ច្ាំផ្ណរគស្ស្ស្ល់ពីក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ
ទាំងអស់្ក្តូវោរ់ចូ្លរែុងែវកិាជាតិ ។  
 
មាគ្តា៣៧៧ ._ ស្រមមភាពផ្ លអាច្អនុវតតាន 

ការបង់នែលក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ មិនតក្មូវស្ក្មាប់៖ 
រ-ការក្បមូលនល និងអនុនលគឈើពីនក្ពឯរជន ។ 
ខ-ការក្បមូលនល និងអនុនលគឈើគោយស្ហរមន៍មូលោា ន ផ្ លរាំពុងគក្បើក្ាស់្

សិ្ទធិអែរគក្បើក្ាស់្ជាក្បនពណី ឬរែុងស្ហរមន៍នក្ពគឈើផ្ លស្ាិតគក្កាមរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនក្ព
ស្ហរមន៍ ។  

 
មាគ្តា៣៧៨ ._ គោលគៅវទិោស្ថស្តស្ត 
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នល និងអនុនលគឈើ ផ្ លក្បមូលានមរពីនក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពស្ក្មាប់គោលគៅវទិោស្ថស្តស្ត មិនតក្មូវនែលក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភគទ  ។  
 
មាគ្តា៣៧៩ ._ គពលរាំណត់រែុងការបង់នែល 
 ក្រប់ក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភផ្ លអាច្អនុវតតាន ក្តូវបង់មុននឹងការគនទរ ឬលរ់នលនក្ពគឈើឬ
សិ្ទធិគៅកាន់ភារីទីបី ។  
 
មាគ្តា៣៨០ ._ ការពនោគពលរែុងការបង់នែល 

ក្បសិ្នគបើអែរកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តមិនបង់នែលក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ គៅតាមកាលបរគិច្ឆទ
រាំណត់ផ្ លក្ពមគក្ពៀងោែ  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ
ក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវមានអាំណាច្រែុងការរបឹអូស្ នល និងអនុនលគឈើ និងឃាត់នលទាំងគនាេះ
ោរ់ជាក្ទពយស្មបតតិស្ថធារណៈរហូត ល់មាន ាំគណាេះស្ស្ថយផ្នែរច្ាប់គៅគលើជគមាល េះគនាេះ ។ ការ     
ពនោគពលរែុងការបង់នែលក្ារ់រនក្ម ឬបុពវលាភ អាច្ក្តូវឯរភាពស្ស្បតាមលរខណៈវនិែិច្ឆ័យ ូច្ាន
គរៀបរាប់រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតត គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចរែុងការក្រប់ក្រង
នក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 
មាគ្តា៣៨១ ._ នីតិវធីិននការបង់ក្ារ់រនក្ម 

នីតិវធីិស្ក្មាប់ការបង់ក្ារ់រនក្មក្តវូបគងកើតគោយលិខិតបទោា នរតិយុតតមានស្មតារិច្ច ។  
 

ជំពូកទ៩ី  
យន្តការទនសងៗសគ្មាបក់ារគ្គប់គ្គងម្គ្ពទ ើគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា៣៨២ ._ ការស្ថត រគ ើងវញិ និងការគលើរស្ទយួ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូររា និងគលើរស្ទួយតនមលក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ និងជីវៈច្ក្មរេះននតាំបន់ផ្ លមានទីតាាំងស្ាិតរែុងនក្ព
គឈើផ្ លក្តវូានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពទាំងមូល ។  

រាល់រគក្មាងផ្ លក្តូវានឯរភាពរែុងនក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព
មួយស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ ក្តូវរមួមានជាផ្នែរននក្បតិបតតិការ ការស្ថត រគ ើងវញិ ឬការោាំគ ើមគឈើនន
តាំបន់ ីនក្ពរចិ្រលិផ្ លមានទហាំគស្មើ ជាស្រមមភាពពាណិជារមមផ្ លក្តូវានគធវើគ ើង ។  
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ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូបគងកើតរច្នាស្មព័នធក្បតិបតតិការស្ាំខាន់គ ើមបគីលើររមពស់្ការស្ថត រគ ើងវញិ និងការោាំគ ើមគឈើ
នក្ពរចិ្រលិ និងក្តូវបគងកើតយនតការស្មស្ស្បរែុងរយៈគពល០១ (មួយ) ឆ្ែ ាំននការអនុម័តក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៨៣ ._ ការោាំ ុេះគ ើមគឈើ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូគច្ញ លិខិតបទោា នរតិយុតត រ៏ ូច្ជារមមវធីិ និងការផ្ណនាាំផ្នែរបគច្ចរគទស្គ ើមបរីាំណត់វធិាន
ពិគស្ស្ស្តីពីការោាំ ុេះគ ើមគឈើ គ ើមបីគលើរទឹរចិ្តតឯរបុរគលនិងអែរអភិវឌ្ឍរគក្មាងរែុងការោាំ និងររា
ការោាំ ុេះគ ើមគឈើផ្ លអនុវតតតាមគោលការណ៍ និងស្តង់ោរ ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរប 
គោយនិរនតរភាព និងផ្ លស្មស្ស្បនឹងទិស្គៅបរសិ្ថា នគទស្ភាព ស្ងគម គស្ ារិច្ច និងធនធាន ។  
 
មាគ្តា៣៨៤ ._ និរនតរភាពធយូង និងគឈើអុស្ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូគលើររមពស់្នលិតរមម និងការគក្បើក្ាស់្ធយូង និងគឈើអុស្ក្បរបគោយនិរនតរភាពតាមរយៈការ
គលើរទឹរចិ្តតផ្នែរហិរ ញ្វតាុ និងស្ថរគពើពនធស្ក្មាប់នលិតររក្បរបគោយនិរនតរភាពផ្ លទទួលលិខិត
អនុញ្ញញ ត ។ ការគលើរទឹរចិ្តតទាំងគនេះក្តូវបគងកើតគ ើងរែុងលិខិតបទោា នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា៣៨៥ ._ ការទប់ស្ថក ត់ និងការក្តតួពិនិតយគភលើងគ្េះនក្ព 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបរីាំណត់តាំបន់ស្ក្មាប់ក្តួតពិនិតយគភលើងគ្េះនក្ព ការទប់ស្ថក ត់
គភលើងគ្េះនក្ព និងការបគងកើតរណៈរមាម ធិការក្បឆ្ាំងនឹងគភលើងគ្េះនក្ព គៅគពលផ្ លវធិាន ស្ក្មាប់ការ
អនុវតតរែុងតាំបន់នក្ពគឈើទាំងអស់្ក្តូវានរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតស្មស្ស្ប ននក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នផ្ លទទួលខុស្ក្តវូគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ ក្បជាពលរ ា រងរាំលាាំង
ក្បោប់អាវធុ និងអាជាា ធរក្រប់ជាន់ថ្នែ រ់ ក្តវូមានកាតពវរិច្ចស្ក្មាប់ការការពារនិងការផ្ែររានក្ពគឈើ 
ការទប់ស្ថក ត់គភលើងគ្េះ និងការក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងគភលើងគ្េះនក្ព ។  
 
មាគ្តា៣៨៦ ._ ការនតល់វញិ្ញញ បនបក្តនលនក្ពគឈើ និងការក្រប់ក្រងអនតរជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតផ្ លគធវើឲ្យនីតិវធីិអាច្ ាំគណើ ការ និងពិព៌ណនាអាំពីនីតិវធីិ ផ្ ល
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ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាក្តវូចូ្លរមួរែុងរមមវធីិវញិ្ញញ បនបក្តនលនក្ពគឈើនិងការក្រប់ក្រងអនតរជាតិ និង
ការអនុវតតនីតិវធីិរបឹអូស្ ឬឃាត់ទុរ នលផ្ លមិនក្តវូានគក្បើស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្រែុងស្ស្ររ ។  
 
មាគ្តា៣៨៧ ._ រមមវធីិពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់នក្ពគឈើ និងអភិាលរិច្ច និងពាណិជារមម 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូបគងកើត និងអនុវតតរមមវធីិពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់នក្ពគឈើ និងអភិាលរិច្ច និងពាណិជារមម គ ើមបី
ពក្ងឹងការក្រប់ក្រង ការការពារ និងការអភិវឌ្ឍនក្ពគឈើផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព
រែុងលរខណៈតមាល ភាព យុតតិធម៌ និងក្បរបគោយក្បសិ្ទធនល ។ គោលបាំណងជារ់លារ់ននរមមវធីិពក្ងឹង
ការអនុវតតច្ាប់នក្ពគឈើ និងអភិាលរិច្ច និងពាណិជារមម ក្តូវ៖ 

រ-ពក្ងឹងច្ាប់នក្ពគឈើជាមួយនឹង ការក្តតួពិនិតយ ការទប់ស្ថក ត់ បញ្ជ្ងាក ប និងការលុប
បាំាត់គចាលស្រមមភាពនក្ពគឈើខុស្ច្ាប់ទាំងអស់្ ។  

ខ-ធានាថ្ន ច្ាប់ និងគោលនគយាយស្មរមយក្តូវានបគងកើត និងោរ់ឲ្យ ាំគណើ ការ ។  
រ-គលើររមពស់្អភិាលរិច្ចលអតាមរយៈស្មតាភាពក្រប់ក្រងជគមាល េះផ្ លានផ្រលមអ ។  
ឃ-បញ្ជ្ញ្ញា បការគក្បើក្ាស់្នក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព សិ្ទធិស្ថធារណៈ និង

កាតពវរិច្ច ។  
ង-ផ្រលមអការរស្ថងស្មតាភាពរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លទទួលខុស្ក្តូវគលើមញ្ជ្នតី

ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពរែុងការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់នក្ពគឈើ ។  
ច្-អនុវតតតាមវធីិស្ថស្តស្តក្បរបគោយក្បសិ្ទធនលគ ើមបីររឲ្យគឃើញ អគងកតតាមោន និង

បញ្ជ្ងាក បស្រមមភាពនក្ពគឈើខុស្ច្ាប់ និង   
្-គលើររមពស់្ការយល់ ឹងគៅកាន់ស្ថធារណជនស្តីពីច្ាប់ និងលិខិតបទោា នពារ់

ព័នធននការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់នក្ពគឈើ ។  
 
មាគ្តា៣៨៨ ._ ក្បព័នធនតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការអគងកតតាមោនទូទាំងក្បគទស្ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូបគងកើតក្បព័នធនតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការអគងកតតាមោនទូទាំងក្បគទស្គ ើមបីតាមោន
នលិតរមម និងការគក្បើក្ាស់្នូវរាល់នលគឈើផ្ លគរើតគច្ញពីនក្ពផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយ
និរនតរភាព ។ ការអនុគលាមតាមក្បព័នធតាមោនក្តវូផ្តជាលរខខណឌ តក្មវូរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល
ផ្ លគធវើក្បតិបតតិការស្ស្បតាមលិខិតអនុញ្ញញ តគក្កាមមាតិកាគនេះ ។  
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចរែុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព 
ក្តូវបគងកើតគស្ច្រតីលមអិតននក្បព័នធនតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការអគងកតតាមោនទូទាំងក្បគទស្គនេះរែុង     
រយៈគពល១(មួយ)ឆ្ែ ាំ ននការអនុម័តក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៨៩ ._ មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយ
និរនតរភាពផ្ លមានភាររិច្ចជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុវតត
គបស្ររមម ស្ស្បតាម រនាីទី៩ ទរ់ទងនឹងស្រមមភាពគលមើស្គោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលរែុងនក្ព
ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 ក្បតិបតតិការតាមរយៈមញ្ជ្នតីគនាេះផ្ លក្បរល់អាំណាច្ជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិក្តវូអនុវតតស្ស្បតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាធរមាន ។  
 

មាតិកាទី៥  
កិច្ចការពារ អភិរកស ន្ិងគ្គប់គ្គងសតវម្គ្ព  

ជំពូកទ១ី  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៣៩០ ._ តួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
 ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវខិតខាំការពារ និងអភិររសស្តវនក្ពទាំងឡាយ និងក្តូវគក្បើក្ាស់្
ស្មតារិច្ចរបស់្ខលួន ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មានការទទួលខុស្ក្តូវ និងស្មតារិច្ចជារមួ រែុងការ
ចាត់តាាំង ការក្រប់ក្រង និងការការពារស្តវនក្ពគៅទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  

ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព មានភាររិច្ច
ក្រប់ក្រងគលើឋានៈននស្តវនក្ពទាំងឡាយ និងគធវើការស្ក្មបស្ក្មួលពារ់ព័នធគស្ច្រតីស្គក្មច្អនតរក្រសួ្ង 
រែុងរិច្ចការអភិររស និងក្រប់ក្រងជីវៈច្ក្មរេះ ។  

អាជាា ធរក្រប់ក្រង និងផ្នែរបគច្ចរវជិាា របស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លអនុគលាមតាមអនុ
ស្ញ្ញញ ស្តីពីការជួញ ូរស្តវ និងររុខជាតិជិតនុតពូជ អនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ 
និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តូវររាក្បតិបតតិការរបស់្ខលួនឲ្យានគពញគលញ គៅតាមស្មតា
រិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លទទួលបនទុរ ។   
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ក្ររមការងារស្គញ្ជ្ងាក េះស្តវនក្ពបនាទ ន់ ក្តូវររាក្បតិបតតិការរបស់្ខលួនឲ្យានគពញគលញ គៅតាម
ស្មតារិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លទទួលបនទុរ ។   
 
មាគ្តា៣៩១ ._ ភាររិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ 
មានភាររិច្ចច្មបងៗ ូច្តគៅ៖ 

រ-គរៀបច្ាំលិខិតបទោា នរតិយុតត និងនីតិវធីិនានា ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រង ការការពារ និង
អភិររសស្តវនក្ព ក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព ។  

ខ-បគងកើត និងអនុវតតយុទធស្ថស្តស្ត ផ្ននការក្រប់ក្រង និងផ្ននការស្រមមភាពនានា រែុងការ
អភិររសក្បគភទស្តវផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង ស្ស្បតាមអនុស្ញ្ញញ អនតរជាតិនានា ផ្ លក្ពេះរាជា
ណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  

រ-ទប់ស្ថក ត់បទគលមើស្ស្តវនក្ពទាំងឡាយទាំងគៅរែុង និងគក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
តាំបន់ការពារផ្ លថ្នែ រ់ជាតិានរាំណត់ រមួទាំង ក្ច្រនាាំគច្ញ និងនាាំចូ្ល ការស្តុរទុរស្តវនក្ព 
ការច្រាច្រស្តវនក្ព រផ្នលងអាជីវរមមស្តវនក្ព ឬរផ្នលងផ្ លមានការបរគិភារស្តវនក្ពផ្ លក្តូវ
ានក្បមូលនលខុស្ច្ាប់ ។   

ឃ-ពក្ងឹងការអនុវតត ច្ាប់ និងលិខិតបទោា នពារ់ព័នធនានា និងគធវើការគសុ្ើបអគងកត 
អគងកតតាមោន និងគធវើស្រមមភាពបណតឹ ងគៅកាន់តុលាការ ពារ់ព័នធនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ព 
នានា ។   

ង-បគងកើត និងក្រប់ក្រងគលើទិនែន័យគ តាគបស្ និងការររាទិនែន័យឲ្យានក្តឹមក្តូវ 
ពារ់ព័នធគៅនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ពទាំងអស់្ ។  

ច្-គក្បើក្ាស់្បណាត ញក្បឆ្ាំងការជួញ ូរស្តវនក្ពផ្ លមានស្ស្ថប់ និងបគងកើតវធីិស្ថស្តស្ត
បផ្នាមនានា ផ្ លចាាំាច់្រែុងការក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ព ផ្ លគរើតគ ើងគៅរែុង
ក្បគទស្ នទ និងបទគលមើស្ស្តវនក្ព ផ្ លគក្បើក្ាស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាក្បភព ជាគោល
គៅគ ើមបជួីញ ូរគៅកាន់ក្បគទស្ នទគទៀត ។  

ជ-គធវើបច្ចុបបនែភាពអាំពីច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទស្តវនក្ពក្រប់ក្បគភទទាំងអស់្ ។  
ឈ-បគងកើត និងអនុវតតតាមរមមវធីិអភិររស ការពារ ពិនិតយតាមោន និងស្ស្ថវក្ជាវអាំពីស្តវ

នក្ព និងក្បគភទស្តវ នទគនសងគទៀតផ្ លានទទួលការរាំរាមរាំផ្ហង និងានគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់
រចួ្គហើយ ។  

ញ-គរៀបច្ាំលិខិតបទោា នរតិយុតត និងការក្រប់ក្រង និងការគច្ញវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព
គលើការក្បមា៉ា ញ់ ស្ក្មាប់ស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ ផ្ លរស់្គៅរែុង និង
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គក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ។   

 -នតល់ការពិនិតយគ ើងវញិ ការប ិគស្ធ ឬការឯរភាពតាមលរខខណឌ នានា គលើរផ្លង
ស្ក្មាប់ការក្បមា៉ាញ់ស្តវនក្ព  ូច្ានរាំណត់គៅរែុងជាំពូរទី៤ ននមាតិកាគនេះ ។  

ឋ-នតល់ការក្រប់ក្រង ការពិនិតយតាមោន និងការគច្ញបទបញ្ញា នានា ស្ក្មាប់ក្បតិបតតិ
ការឧទោនស្តវនក្ព មជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះ និងនតល់នីតិស្មបទ
 ល់ស្តវនក្ព និងរផ្នលងក្បមូលនលស្តវនក្ពគ ើមបីគធវើអាជីវរមម ។  

ឌ្-នតល់ការពិនិតយ ការប ិគស្ធ ឬការឯរភាពគៅគលើស្ាំគណើ ចាប់ស្តវនក្ពទាំងរស់្ 
ស្ក្មាប់គោលបាំណងបងាក ត់ពូជអភិររស ។  

ឍ-នតល់ការធានាថ្ន រាល់ ាំគណើ រការនតល់ការឯរភាព និងការអនុញ្ញញ ត មានតមាល ភាព 
គហើយតនមលននលិខិតឯរភាព ឬអនុញ្ញញ តទាំងគនាេះគហើយនសពវនាយជូន ល់ស្ថធារណជន ។  

ណ-បគងកើត និងបនតអនុវតត វធីិស្ថស្តស្តតាមោនសុ្ខភាពស្តវនក្ព គោយស្ហការជាមួយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងស្ក្មបស្ក្មួលឲ្យមានការគ្លើយតបានភាល មៗច្ាំគពាេះររណីជាំងឺ
ស្តវនក្ព ឬការរាតតាតជាំងឺរបស់្ស្តវនក្ព និងបញ្ញា សុ្ខភាពស្តវនក្ព នទៗគទៀត ។  

ត-ស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន នទ និងចូ្លរមួគៅរែុងរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការអនតរ
ជាតិនានា ។  

ែ-គលើររមពស់្ការអប់រ ាំជាស្ថធារណៈ និងរមមវធីិនសពវនាយនានា ផ្ លបងាា ញពីស្ថរៈ
ស្ាំខាន់ននរិច្ចការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងស្តវនក្ពក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

 
មាគ្តា៣៩២ ._ ភាររិច្ចរបស់្មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត 
 មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត និងបុរគលិរននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបនការពារផ្ លាន
រាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ គក្កាមច្ាំណុេះ និងការឧបតាមភពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងគក្កាមការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងន រូ
បគច្ចរគទស្ ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងការអភិររសតាំបន់ទាំងគនេះ ក្តូវមានភាររិច្ចច្មបងៗ ូច្តគៅ៖ 

រ-ជួយបគងកើត និងអនុវតតយុទធស្ថស្តស្ត ផ្ននការក្រប់ក្រង និងផ្ននការស្រមមភាពនានា 
រែុងការអភិររសក្បគភទស្តវផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង ស្ស្បតាមអនុស្ញ្ញញ អនតរជាតិនានាផ្ ល
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  

ខ-ទប់ស្ថក ត់បទគលមើស្ស្តវនក្ពទាំងឡាយ ។   
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រ-ពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធនានាតាមរយៈការគសុ្ើប
អគងកត និងស្រមមភាពបណតឹ ង គៅកាន់តុលាការ ពារ់ព័នធនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ពនានា ផ្ ល
ក្បក្ពឹតតគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។   

ឃ-ចុ្េះរាំណត់ក្តាទិនែន័យគ តាគបស្ និងការររាទិនែន័យឲ្យានគទៀតទត់ ពារ់ព័នធ
គៅនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ពតាមលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ       
បរសិ្ថា ន ។  

ង-ទទួល និងគធវើការពិចារណាគៅគលើពារយសុ្ាំវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើការក្បមា៉ា ញ់ 
ស្ក្មាប់ស្ហរមន៍មូលោា ន និងក្ររមជនជាតិគ ើមភារតិច្ គៅតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត ពី
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  

ច្-នតល់ការអគងកតតាមោនគលើការអនុវតតតាមលិខិតអនុញ្ញញ តក្បមា៉ាញ់ និង រហូត      
បគណាត េះអាស្នែ ឬ រហូតលិខិតអនុញ្ញញ ត  ររណីររគឃើញថ្នមានការបាំពាននឹងលិខិត
អនុញ្ញញ ត ។  

្-ចុ្េះរាំណត់ក្តារែុងទិនែន័យគ តាគបស្ ពារ់ព័នធគៅនឹងលិខិតអនុញ្ញញ តក្បមា៉ាញ់ និង
អែរបរាញ់ ស្ក្មាប់គោលបាំណងពិនិតយតាមោន វាយតនមល និងរាំណត់ក្របខ័ណឌ  និងក្បរល់
គស្ច្រតីច្មលងននព័ត៌មានទិនែន័យគ តាគបស្ទាំងគនាេះគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ
បរសិ្ថា ន ។  

ជ-អនុវតតតាម វធីិស្ថស្តស្តតាមោនសុ្ខភាពស្តវនក្ព គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា
ប័នពារ់ព័នធ និងស្ក្មបស្ក្មួលឲ្យមានការគ្លើយតបានភាល មៗច្ាំគពាេះររណីជាំងឺស្តវនក្ព ឬការ
រាតតាតជាំងឺរបស់្ស្តវនក្ព និងបញ្ញា សុ្ខភាពស្តវនក្ព នទៗគទៀត ។  

ឈ-គធវើស្វនរមមស្ក្មាប់ការអគងកតតាមោនទីតាាំងក្បមូលនលស្តវនក្ព និងទីតាាំង
បងាក ត់ពូជអភិររសស្តវនក្ព គ ើមបីនតល់ជាអនុស្ថស្ន៍គធវើការផ្រលមអ និងពិនិតយគ ើងវញិនូវពារយ
សុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តែមីៗ មុននតល់ការប ិគស្ធ ឬការអនុញ្ញញ ត ។  

ញ-ពិនិតយគ ើងវញិ វាយតនមល និងនតល់អនុស្ថស្ន៍គ ើមបីគធវើការផ្ទល ស់្បតូរផ្ លចាាំាច់្ 
គលើរាល់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  និងការវាយតនមលបរសិ្ថា នជាយុទធស្ថស្តស្ត ផ្ លាន
រាំណត់ពីនលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមាន គោយផ្នអរគលើរាយការណ៍ និងទិនែន័យវទិោស្ថស្តស្ត ។  

 -នតល់ការស្ក្មបស្ក្មួល និងស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ស្ងគមសីុ្វលិ 
និងអងគការមិនផ្មនរោា ភិាលរែុងការបាំគពញភាររិច្ចទាំងគនេះ ។  

 
មាគ្តា៣៩៣ ._ ការស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
 ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លទទួលបនទុរផ្នែរទប់ស្ថក ត់បទគលមើស្ មានភាររិច្ចនតល់ការស្ក្មប
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ស្ក្មួល ស្ហការ និងនតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ពគៅទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ    
រមពុជា គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ផ្ លព័ត៌មានទាំងគនាេះមាន ូច្តគៅ៖ 

រ-ការគសុ្ើបអគងកតជាតិ និងអនតរជាតិពារ់ព័នធគៅនឹងជនគលមើស្ និងបទគលមើស្ស្តវនក្ព 
ផ្ លក្បក្ពឹតតគោយរបូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ។  

ខ-ការរបឹអូស្ស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវនក្ព បាំផ្ណរស្តវនក្ព ផ្ លរាំណត់គោយក្រម
គនេះ ឬលិខិតបទោា នរតិយុតតផ្ លពារ់ព័នធ ។  

រ-ការគធវើបណាឹ ងគៅកាន់តុលាការពារ់ព័នធនឹងស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរននស្តវនក្ព ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរបរសិ្ថា ន អាច្គច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីមគធោាយរែុងការ
ស្ក្មបស្ក្មួល ការស្ហការ និងការនតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ពរវាងក្រសួ្ង      
ស្ថា ប័ន ប៉ាុផ្នត ភាររិច្ចនតល់ការស្ក្មបស្ក្មួល ស្ហការ និងនតល់ព័ត៌មាន ក្តូវមានអនុភាពច្ាំគពាេះក្រប់
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន បនាទ ប់ពីក្រមគនេះក្តូវានអនុម័ត គោយមិនពារ់ព័នធគៅនឹងការគច្ញលិខិតបទោា នរតិ
យុតតផ្បបគនេះគនាេះគ ើយ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្បគងកើត និង ឹរនាាំរងរមាល ាំងក្បឆ្ាំងបទគលមើស្
ស្តវនក្ពច្ក្មរេះ  ស្ក្មាប់គោលបាំណងកាត់បនាយ និងទប់ស្ថក ត់បទគលមើស្ស្តវនក្ព និងស្ក្មបស្ក្មួល
 ល់ការខិតខាំក្ពមោែ រវាងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងអងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ រមួទាំងស្ហក្បតិបតតិការ
អនតរជាតិនងផ្ រ ។  
 
មាគ្តា៣៩៤ ._ ស្មាស្ភាពននក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ 

ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូមានស្មាស្
ភាព ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១- មញ្ជ្នតីជាំនាញផ្នែរជីវស្ថស្តស្ត និងគអរូ ូសីុ្ននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ       
បរសិ្ថា ន ។ 

២- មញ្ជ្នតី ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន មានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធនានា ។ 
៣- ស្ថា ប័ន និងអងគភាពផ្នែរអប់រ ាំ និងវទិោស្ថស្តស្ត ។  
៤- ន រូផ្នែរបគច្ចរគទស្ផ្ លរាំពុងរមួច្ាំផ្ណររែុងរិច្ចការពាររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 

តាំបន់ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  
ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូគរៀបច្ាំរិច្ចក្បជុាំ

យ៉ាងគហាច្ណាស់្១(មួយ)ឆ្ែ ាំមតង គ ើមបី៖ 
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រ-គធវើការពិនិតយគ ើងវញិគៅគលើប ា្ ីជាតិស្តីពីក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
គហើយនតល់អនុស្ថស្ន៍ជូន ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នពារ់ព័នធគៅនឹង
បច្ចុបបនែភាពចាាំាច់្ៗអាំពីប ា្ ីក្បគភទស្តវ និងការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ស្តវនក្ព ។  

ខ-គធវើការពិនិតយគ ើងវញិ នតល់អនុស្ថស្ន៍គធវើការផ្រផ្ក្ប និងនតល់ការឯរភាពគលើការ
ក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនានា និងគលើផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិ ផ្នអរគលើរាយការណ៍ និងទិនែន័យ  
បគច្ចរវជិាា  ។  

រ-ជួយគោេះស្ស្ថយវវិាទ និងបណតឹ ងនានាពារ់ព័នធគៅនឹងច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ស្តវនក្ព រ៏ ូច្ជា
ស្រមមភាពនានាផ្ លនាាំឲ្យមានការនុតពូជននស្តវ ។  

ឃ-គោយគយងតាមការយល់ ឹងផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត ក្តូវគច្ញអនុស្ថស្ន៍ស្តីពីរូតា  នន
ការក្បមា៉ាញ់ របស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ ស្ក្មាប់ការគក្បើជាលរខណៈ
ក្បនពណី និងចិ្ ច្ ឹមជីវតិ ។  

 
ជំពូកទី២ 

ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់គ្បទភទសតវម្គ្ព 
 
មាគ្តា៣៩៥ ._ ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិននក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំ ររារាំណត់ក្តា ឬគធវើបច្ចុបបនែភាពននប ា្ ី
ថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង គៅទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គក្កាយគពល
ក្រមគនេះចូ្លជាធរមាន ។ ច្ាំគពាេះប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិគនេះ រឺស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។  
   
មាគ្តា៣៩៦ ._ ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទស្តវនក្ព 
 ក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លក្តូវរាំណត់ចូ្លគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការ
រាំរាមរាំផ្ហង មាន ូច្តគៅ៖ 

រ-ថ្នែ រ់ទី ១ ៖ ក្បគភទទាំងអស់្ ផ្ លរមួទាំង ក្បគភទផ្ លពុាំមានគ ើមរាំគណើ តគៅគក្ៅ
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាំណត់ជាក្បគភទនុតពូជពីរែុងធមមជាតិ ជិតនុតពូជ ឬរង
គក្ោេះថ្នែ រ់ គៅរែុងប ា្ ីក្រហមននអងគការ ស្ហភាពអនតរជាតិស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ អាំពី
ក្បគភទផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងក្បគភទនានាផ្ លជាគបតិរភណឌ ជាតិ និងវបបធម៌ ឬផ្ ល
មានស្ថរៈស្ាំខាន់ខាងគស្ ារិច្ចច្ាំគពាេះរមពុជា ឧបស្មព័នធទី១  ននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរ
ជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ថ្នែ រ់ទី១ មាន ូច្ជា  ាំរអីាញ្ជ្ហវិរ 
រមាស្ ។  
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ខ-ថ្នែ រ់ទី ២ ៖ ក្បគភទទាំងអស់្ផ្ លរមួទាំងក្បគភទផ្ លមានគ ើមរាំគណើ តគក្ៅក្ពេះរាជា
ណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លក្តូវានចាត់ថ្នែ រ់ជា ក្បគភទងាយរងគក្ោេះ និងអាច្ទទួលរងការរាំរាម
រាំផ្ហង ពុាំមានទិនែន័យក្រប់ក្ោន់ ឬោម នការវាយតនមល គៅគលើប ា្ ីក្រហមននស្ហភាពអនតរជាតិ
ស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ ក្បគភទរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងក្បគភទទាំងអស់្ផ្ លពុាំមានគ ើម
រាំគណើ តគៅរមពុជា ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងតារាងក្បគភទស្តវនក្ពននឧបស្មព័នធទី២ ននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពី
ពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ។  

រ-ថ្នែ រ់ទី ៣ ៖ ក្បគភទទាំងអស់្ ផ្ លរមួទាំងក្បគភទផ្ លមានគ ើមរាំគណើ តគក្ៅក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លក្តូវានចាត់ជា រងវល់តិច្តួច្ គៅរែុងប ា្ ីក្រហមននស្ហភាពអនតរ
ជាតិស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បគភទរងការរាំរាមរាំផ្ហង គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងរែុង
ក្ររម ៤ និងក្រប់ក្បគភទផ្ លមានមិនគ ើមរាំគណើ តគៅគក្ៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងផ្ ល
មានផ្ច្ងរែុងតារាងក្បគភទស្តវនក្ពននឧបស្មព័នធ៣  ននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើ
ក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ។  

រ-ថ្នែ រ់ទី ៤ ៖ ក្បគភទទាំងអស់្ ផ្ លានចាត់ទុរថ្នមានទូគៅគៅរមពុជា  ូច្ផ្ លាន
អនុម័តគោយ ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។  

 រែុងររណីផ្ លក្បគភទមួយ អាច្ស្ាិតគៅរែុងថ្នែ រ់គក្ច្ើនខុស្ៗោែ  ស្ស្បតាមប ា្ ីក្រហមនន 
ស្ហភាពអនតរជាតិស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បគភទរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងឧបស្មព័នធនានានន
អនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ គនាេះក្តូវអនុវតត
តាម ឬចាត់ចូ្លគៅរែុងថ្នែ រ់ខពស់្ជាង ។ ក្បគភទណាមួយផ្ លគទើបមានការអធិបាយែមីៗគោយោម ន
ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ពីក្បគភទ គោយស្ហភាពអនតរជាតិស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ  នឹងក្តូវចាត់ប ច្ូ ល
រែុង ថ្នែ រ់ទី១ គលើរផ្លងផ្តមានការចាត់ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ             
បរសិ្ថា ន ។  
 ក្បគភទទាំងឡាយ ផ្ លមានគៅរែុងថ្នែ រ់ទាំងបួន ក្តូវមានការរាំណត់គោយលិខិតបទោា ន 
ផ្ លក្តូវគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គក្កាមការពិគក្ោេះជាមួយក្រសួ្ង      
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងន រូបគច្ចរគទស្នានា ។  រាល់ការបគងកើត និងការអនុវតត តាមថ្នែ រ់ទាំងបួន ក្តូវមាន
ក្បសិ្ទធភាពភាល មៗបនាទ ប់ពីមានការអនុម័តគៅគលើក្រមគនេះ គោយឈរគលើប ា្ ីក្រហម ននស្ហភាព
អនតរជាតិស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ និងឧបស្មព័នធននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមម
អនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ គោយមិនអាស្ស័្យគលើការបគងកើតលិខិត
បទោា នណាមួយគនាេះគ ើយ ។  
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មាគ្តា៣៩៧ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើប ា្ ីជាតិស្តីពីក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
 ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តូវគរៀបច្ាំរិច្ចក្បជុាំ
១(មួយ) ង យ៉ាងតិច្រែុងមួយឆ្ែ ាំ គ ើមបគីធវើការពិនិតយគ ើងវញិ និងនតល់អនុស្ថស្ន៍ជូន ល់ក្រសួ្ង     
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគ ើមបីគធវើបច្ចុបបនែភាពគៅគលើប ា្ ីជាតិស្តីពីក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរង
ការរាំរាមរាំផ្ហង និងស្ក្មាប់ការចាត់ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទស្តវនក្ព ផ្ លមានគ ើមរាំគណើ ត និងមិនមាន
គ ើមរាំគណើ តគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
 ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគៅគលើក្បគភទស្តវនក្ព ក្តវូយរមូលោា នគៅគលើការចាត់ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់
ក្បគភទស្តវ  ូច្ានរាំណត់គៅរែុងប ា្ ីក្រហម ននស្ហភាពអនតរជាតិស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ និង
ធនធានធមមជាតិ និងឧបស្មព័នធននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ ល
រាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ។  

គក្ៅពីគនាេះ ក្បគភទទាំងឡាយផ្ លអាច្ ាំគ ើងច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ ក្តូវយរមូលោា នគៅគលើរតាត
នានា រមួមាន៖ 

រ-រក្មិតគក្ោេះថ្នែ រ់ខពស់្គយងតាមអក្តាគៅក្បគភទស្តវក្បគភទគនាេះគៅរែុងក្ពេះរាជា
ណាច្ក្ររមពុជា ។  

ខ-អក្តាននក្បគភទស្តវគនាេះ ក្តូវតាមលរខខណឌ គក្ជើស្គរ ើស្ននស្ហភាពអនតរជាតិ
ស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ស្ក្មាប់ក្បគភទស្តវផ្ លជិតនុតពូជ ឬរង
គក្ោេះ ។  

រ-ស្ថរៈស្ាំខាន់ននតនមលគបតិរភណឌ ធមមជាតិ ឬវបបធម៌ ច្ាំគពាេះក្បជាជនននក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា ។  

 បច្ចុបបនែភាពទាំងគនេះ ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តគោយលិខិតបទោា នរតិយុតត និងក្តូវគធវើការផ្ច្រ
ចាយ ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ អងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ រណៈរមមការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ  និងតុលាការរាជធានី គខតត ។  
 មិនក្តូវមានការប ច្ុ េះថ្នែ រ់ស្ក្មាប់ក្បគភទផ្ លគៅរែុង ថ្នែ រ់ទី១ ទី២ ឬទី៣ ផ្ លមិនស្ស្បតាម
ការផ្ទល ស់្បតូរ ូច្ានរាំណត់រែុងប ា្ ីក្រហមននក្បគភទជិតនុតពូជ របស់្ស្ហភាពអនតរជាតិស្ក្មាប់ការ
អភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ គនាេះគ ើយ ។   
 
មាគ្តា៣៩៨ ._ ការគស្ែើសុ្ាំគធវើបច្ចុបបនែភាព  
 បុរគល និងអងគភាពនានា អាច្ោរ់ពារយគស្ែើសុ្ាំគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ        
បរសិ្ថា នឲ្យគធវើបច្ចុបបនែភាព ពីការចាត់ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទស្តវនក្ពគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 
ពារយសុ្ាំផ្បបគនេះ ក្តវូនតល់ទិនែន័យ និងព័ត៌មានគ ើមបគីយងពីការចាត់ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ផ្ លក្តវូគធវើបច្ចុបបនែ



158 

 

ភាព ។  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនតល់ការគ្លើយតបច្ាំគពាេះពារយសុ្ាំផ្បបគនាេះ
គោយបញ្ញា រ់អាំពីគហតុនលរែុងររណីនតល់ការឯរភាព ឬប ិគស្ធ រែុងរយៈគពល ៦០(ហុរសិ្ប)នែង 
បនាទ ប់ពីានទទួលពារយសុ្ាំ ។  
 រាល់ឯរស្ថរ ទិនែន័យ និងព័ត៌មាន ផ្ លក្តូវគក្បើស្ក្មាប់ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ជាែមីគៅគលើក្បគភទ
ស្តវនក្ពទាំងឡាយ ទាំងផ្ លក្តវូគធវើគ ើងតាមការគស្ែើសុ្ាំ ក្តូវជក្មាបជូន ល់ស្ថធារណជន គោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ផ្ លកាន់កាប់       
ឯរស្ថរ ឬទិនែន័យផ្បបគនាេះ ឬព័ត៌មាន នទគទៀត ស្ស្បតាមមាតិកាទី១ បទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី៣ 
សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានផ្នែរបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី៣  
ការហាលឃាត់ច្ំទពា៉ះការបរបាញ ់

 
មាគ្តា៣៩៩ ._ ការហាមឃាត់ទូគៅ 
 ការហាមឃាត់បរាញ់តគៅគនេះ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះរាល់ការបរាញ់ផ្ លគរើតគ ើងគលើ ីឯរជន 
និង ីររ ា រ៏ ូច្ជា  ីរ ាទាំងឡាយ គៅគក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើត៖ 

រ-ហាមបរាញ់ក្បគភទស្តវ ូច្ានគរៀបរាប់រែុងថ្នែ រ់ទី១ និងថ្នែ រ់ទី២ គលើរផ្លងផ្ត
ររណី ូច្ានរាំណត់គៅរែុងជាំពូរទី៥ ននមាតិកាគនេះ ។  

ខ-ហាមបរាញ់ក្បគភទស្តវ ូច្ានរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ គោយគក្បើ
មគធោាយផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ ។  

រ-ហាមនលិត គធវើជាមាច ស់្ ផ្រនច្ែ ទិញ  ឹរជ ា្ូ ន និងគក្បើក្ាស់្អនាទ រ់ អងគប់ និង
ស្ាំណាញ់គៅជាប់នឹង ី កាាំគភលើងផ្រនច្ែ ថ្នែ ាំពុល និងមគធោាយផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ រែុងការ
បរាញ់គៅក្រប់ទីរផ្នលងទាំងអស់្ ។  

ឃ-ហាមបរាញ់ តាមចាប់ ឬគបៀតគបៀនស្តវនក្ពគោយយនយនត មិនថ្នគលើទឹរ គលើ ី 
គលើអាកាស្ ឬគក្បើអាកាស្យន ម៉ាូតូគក្បើមា៉ា សីុ្ន ទូរ ឬយនយនតផ្រនច្ែ ស្ក្មាប់ការគបើររិន ឬ
ជាន់គៅគលើស្តវនក្ពក្រប់ក្បគភទទាំងអស់្ ។  

ង-ការបរាញ់ក្បគភទស្តវ ូច្ានរាំណត់គៅរែុងថ្នែ រ់ទី៣ និងទី៤ ផ្ លស្ាិតគៅគក្ៅ
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវានអនុញ្ញញ តច្ាំគពាេះស្ហរមន៍មូលោា នស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ជាលរខណៈ
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ក្បនពណី និងចិ្ ច្ ឹមជីវតិ គោយប័ណណផ្ លមានសុ្ពលភាព ស្ស្បតាមជាំពូរទី៥ ននមាតិកា   
គនេះ ។   

ច្-ហាមបរាញ់ក្បគភទស្តវគៅរែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ និងទី៣ រែុងគោលគៅអាជីវរមម ។  
 
មាគ្តា៤០០ ._ ការហាមឃាត់ស្ក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
 ការហាមឃាត់ខាងគក្កាម ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះរាល់ការបរាញ់ទាំងអស់្ គៅរែុងតាំបន់អភិររសជីវៈ
ច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ៖ 

រ-ហាមឃាត់រាល់ការបរាញ់ក្បគភទនានារែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ គៅរែុងតាំបន់
ស្ែូល និងតាំបន់អភិររសននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។ តាំបន់ទាំងគនេះក្តវូផ្តហាមឃាត់ពីការបរាញ់ គ ើមបី
ការពារក្ររមស្តវននក្បគភទនានា និងកាត់បនាយការរ ាំខានច្ាំគពាេះស្តវនក្ព ។ តាំបន់ទាំងគនេះនឹង
មានតួនាទីជាអាង ឬក្បភពស្តវ ផ្ លអាច្បាំផ្បរហវងូគៅរែុងតាំបន់នានាគនសងគទៀត ។  

ខ-ការបរាញ់ក្បគភទនានាគៅរែុងថ្នែ រ់ទី៣ និង៤ ស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ជាលរខណៈ
ក្បនពណី ឬការបរគិភារ ស្ក្មាប់ក្រួស្ថររបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន និងក្ររមជនជាតិគ ើមភារ
តិច្ ផ្ លរស់្គៅរែុង ឬគៅជាប់នឹងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូាន
រាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុញ្ញញ តឲ្យគធវើគ ើងផ្តគៅរែុងតាំបន់គក្បើ
ក្ាស់្គោយនិរនតរភាព និងតាំបន់ស្ហរមន៍មូលោា នប៉ាុគណាណ េះ គោយគធវើគ ើងក្តឹមមគធោាយ
ផ្ លានអនុញ្ញញ ត និងស្ក្មាប់បុរគលផ្ លមានលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ផ្ លគៅមានសុ្ពល
ភាពប៉ាុគណាណ េះ ។  

រ-រូតាបរាញ់ស្ក្មាប់ស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ ក្តូវរាំណត់
គោយមនទីរបរសិ្ថា នគខតត នាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ 
ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ឬរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  គក្កាមច្ាំណុេះរបស់្
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងរិច្ចស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយន រូបគច្ចរគទស្ និង
រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។ រូតាគនេះ នឹងក្តូវានរាំណត់គៅតាមលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់
ស្ក្មាប់បុរគលមាែ រ់ៗ ។  

ឃ-ការបរាញ់ក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី៣ និងទី៤ គោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយ 
គក្ៅពីស្ហរមន៍មូលោា ន និងក្ររមជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លមានលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់
ផ្ លគៅមានសុ្ពភាព ក្តវូានហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើគ ើងគៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និង
តាំបន់ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។   
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រ-ការបរាញ់ស្តវនក្ពស្ក្មាប់គោលគៅអាជីវរមម ក្តូវហាមឃាត់ទាំងស្ស្រង និងក្រប់
គពលទាំងអស់្គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  

ង-ការបរាញ់ក្បគភទរែុងក្ររម ៣ និង៤ ស្ក្មាប់គោលគៅការពារ ាំណាាំ រែុងច្មាង យ 
២០ (នមភ) ផ្មក្ត ពី ីោាំ ាំណាាំ ក្តូវានអនុញ្ញញ តផ្តគៅរែុងតាំបន់ស្ហរមន៍ប៉ាុគណាណ េះ តាមរយៈ
មគធោាយផ្ លានអនុញ្ញញ តផ្ លគច្ញគោយមនទីរបរសិ្ថា នគខតត គក្កាមច្ាំណុេះរបស់្ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយអងគភាពនលូវច្ាប់ផ្ លពារ់ព័នធ 
។ ការបរាញ់ក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ ស្ក្មាប់គោលគៅការពារ ាំណាាំ គៅរែុងតាំបន់ស្ហ
រមន៍ ក្តូវហាមឃាត់ ។  

ច្-ហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការកាន់កាប់  ាំគ ើង ររាទុរ  ឹរជ ា្ូ ន ឬនាាំយរបរកិាខ រណាមួយ 
ផ្ លអាច្គក្បើក្ាស់្ស្ក្មាប់បរាញ់ស្តវ តាមមគធោាយផ្ លហាមឃាត់ គៅរែុងក្រប់តាំបន់
ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬ
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  មានជាអាទិ៍ អនាទ រ់ អងគប់ កាាំគភលើង ឬអាវធុ
ផ្រនច្ែ នទគទៀត ផ្ខសលួស្ រង់ ផ្ខសញ្ជ្ហាវ ាំងរង់ ឬម៉ាូតូ បរកិាខ រស្ក្មាប់្រ់គោយអរគិស្នី  
ស្ាំណាញ់ ។  

្-ជនណា ឹរជ ា្ូ ន ឬកាន់កាប់ក្បគភទណាមួយរែុងថ្នែ រ់ទី៣ ឬទី៤ គៅរែុងតាំបន់
ការពារធមមជាតិណាមួយ ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ផ្ លគៅមានសុ្ពលភាព ។  

ជ-ការចាប់ស្តវនក្ពពីរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  ស្ក្មាប់គោល
គៅបគងកើត និងររាទុររែុងរសិ្ោា នស្តវនក្ពណាមួយ ក្រឹេះស្ថា នស្តវនក្ព ការក្បមូលមរររា
ទុរជាឯរជន ក្តូវហាមឃាត់ទាំងស្ស្រង ។  

ឈ-ការចាប់ស្តវនក្ពស្ក្មាប់គោលគៅបគងកើត ឬររាទុររែុងរផ្នលងបងាក ត់ពូជអភិររស 
ផ្ លក្តូវានអនុញ្ញញ តរែុងមាក្តា៤០៩ ននក្រមគនេះ ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តជាមុនគោយក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

ញ-រាល់ផ្្កស្ស្ររ ផ្្កក្បមាញ់ និងស្តវចិ្ ច្ ឹមនានា ក្តូវហាមឃាត់មិនឲ្យគៅរែុងរគបៀង
អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាម
ជាតិ និងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ គនាេះគ ើយ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
ករណី្ទលើកផ្លងសគ្មាប់ការបរបាញស់តវម្គ្ព 
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ផ្នែកទី១ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយការបងេទគ្ោ៉ះថ្នែ ក់ដលជ់វីិតសតវម្គ្ព 

 
មាគ្តា៤០១ ._ ការរាំណត់គៅគលើការក្រប់ក្រងការស្មាល ប់ 
 រែុងររណីមានការឯរភាពថ្ន ស្តវនក្ពណាមួយ បងកគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់ជីវតិមនុស្ស នាយរតាំបន់
ការពារ ឬមញ្ជ្នតីរ ាាលការពារ និងអភិររសធមមជាតិ អាច្គច្ញបញ្ញា ជាលាយលរខណ៍អរសរ និង
ក្បរបគោយគហតុនល អនុញ្ញញ តឲ្យមញ្ជ្នតីគក្កាមក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬមនទីរ        
បរសិ្ថា ន ស្មាល ប់ស្តវផ្បបគនាេះ ។   
 
មាគ្តា៤០២ ._ គស្ច្រតីស្គក្មច្ 
 គស្ច្រតីស្គក្មច្ពារ់ព័នធគៅនឹងការក្តតួពិនិតយការបងកគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់ជីវតិស្តវនក្ព ក្តូវគធវើតាម
លិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ការពិចារណាគៅគលើសុ្វតាិភាព សុ្ខុមាលភាពស្តវនក្ព និងតនមលននស្តវ
អភិររស ផ្ លក្តវូបគងកើតគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៤០៣ ._ វធីិស្ថស្តស្ត 
 វធីិស្ថស្តស្តននការស្មាល ប់ស្តវនក្ព ក្តូវគធវើតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត ស្ក្មាប់ការធានាាននូវ
សុ្ខុមាលភាពរបស់្ស្តវនក្ព និងការកាត់បនាយហានិភ័យគៅគលើស្តវ នទ រ៏ ូច្ជាជីវតិរបស់្មនុស្ស  
ផ្ លក្តូវបគងកើតគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៤០៤ ._ កាតពវរិច្ចរែុងការស្មាល ប់ ឬបាំផ្ទល ញ 
 ស្តវនក្ពណាមួយផ្ លក្តូវានស្មាល ប់ ឬគធវើឲ្យរបួស្ គោយាននាាំគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់ជីវតិមនុស្ស 
ផ្ លមិនអាច្ជាស្េះគស្បើយវញិាន ក្តូវកាល យជាក្ទពយស្មបតតិរបស់្រ ា និងក្តវូបាំផ្ទល ញ ឬស្មាល ប់គោយ
អនុគលាមតាមវធីិស្ថស្តស្ត ូច្ានគរៀបរាប់រែុងជាំពូរទី១១ ។  
 
មាគ្តា៤០៥ ._ ថ្នែ រ់ទី១ និងថ្នែ រ់ទី២ 
 ការស្មាល ប់ស្តវផ្ លមានគៅរែុងក្បគភទគក្កាមថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ ក្តូវទទួលការអនុញ្ញញ តពី
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬមនទីរបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា៤០៦ ._ ថ្នែ រ់ទី៣ និងថ្នែ រ់ទី៤ 
 ស្ក្មាប់ការស្មាល ប់ស្តវផ្ លមានគៅរែុងក្បគភទគក្កាមថ្នែ រ់ទី៣ និងទី៤ ក្តូវទទួលការ
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អនុញ្ញញ តពីនាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់
ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៤០៧ ._ ក្បគភទស្តវផ្ លមិនមានគ ើមរាំគណើ តគៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា 
 ក្បគភទស្តវទាំងឡាយផ្ លមិនមានគ ើមរាំគណើ តគៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា  ូច្ក្តវូាន
រាំណត់គក្កាមថ្នែ រ់ទី១និងទី២ ផ្ លបងកគក្ោេះថ្នែ រ់ជីវៈច្ក្មរេះគ ើមននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តវូគធវើការ
ក្រប់ក្រងទាំងគៅរែុងនក្ពឬ ីឯរជន រែុងររណីមានស្រមមភាពឬ គក្ោេះថ្នែ រ់ គៅគក្កាមផ្ននការស្ថត រ 
និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវ តក្មូវឲ្យមានការ អនុញ្ញញ ត ជាលាយលរខណ៍អរសរ ពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៤០៨ ._ ការចាប់ទាំងរស់្ស្ក្មាប់គោលគៅអភិររស 
 វធីិស្ថស្តស្តចាប់ស្តវនក្ពទាំងរស់្គៅតាមក្បគភទ ូច្ានរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ណាមួយននមាតិកាគនេះ 
ស្ក្មាប់គោលគៅបងាក ត់ពូជអភិររស ឬការក្រប់ក្រងការអភិររស ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ តជារ់លារ់ ។  ពារយសុ្ាំការអនុញ្ញញ តផ្បបគនេះ 
ក្តូវបងាា ញពីស្ថរៈក្បគយជន៍រែុងការចាប់ក្បគភទស្តវ ការអនុគលាមពារ់ព័នធគៅនឹងនីតិវធីិ ពារ់ព័នធគៅ
នឹងពិធីស្ថរស្តីពីសុ្ខុមាលភាព ការចាប់ ការ ឹរជ ា្ូ ន និងការចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព ។  
 
មាគ្តា៤០៩ ._ ការក្រប់ក្រងការអភិររស 
 ការបងាក ត់ពូជអភិររស ឬការក្រប់ក្រងការអភិររស មាន ូច្តគៅ៖ 

រ-ការបតូរទីរផ្នលងស្ក្មាប់ស្តវនក្ពណាមួយ គៅររទីជក្មរស្មស្ស្ប ស្ក្មាប់គោល
គៅននការប ច្ូ លស្តវក្បគភទគនាេះគៅទីរផ្នលងគនាេះគ ើងវញិ ការោរ់ចិ្ ច្ ឹមគ ើងវញិ ឬការ
បាំគពញបផ្នាមនូវក្ររមស្តវនក្ព ឬគ ើមបីទប់ស្ថក ត់ការវនិាស្នុតពូជផ្ លមិនអាច្គជៀស្វាងាននន
ក្ររមស្តវនក្ព ។ 

ខ- ការស្ស្ថវក្ជាវ ឬការក្រប់ក្រងក្ររមភាវរស្ គោយពុាំចាាំាច់្ស្មាល ប់ ឬបាំផ្ទល ញ       
ស្តវនក្ព ។  

រ- ការចាប់ស្តវនក្ពស្ក្មាប់គោលគៅជារ់ផ្ស្តងននការគធវើឲ្យមានលាំនឹង និងររាក្ររម
ស្តវ រែុងគោលគៅបងាក ត់គ ើមបីអភិររសនូវក្បគភទផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហងគលើពិភពគលារ គៅ
រែុងរផ្នលងបងាក ត់គ ើមបអីភិររស ផ្ លានចុ្េះប ា្ ីក្តឹមក្តូវ និងគ ើមបនីលិតស្តវផ្ លបងាក ត់រែុង
រផ្នលងបងាខ ាំង ស្ក្មាប់គោេះផ្លងក្ត ប់គៅរែុងធមមជាតិវញិ ។ ការចាប់ផ្បបគនេះ ក្តូវមានការ   
ោាំក្ទពីក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ និងក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព និងក្ររម
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ឯរគទស្គបស្ររមមស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវនក្ព ននស្ហភាពអនតរជាតិស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ និង
ធនធានធមមជាតិ ។  

 
មាគ្តា៤១០ ._ ការផ្ទល ស់្ទីរផ្នលង 
 ការផ្ទល ស់្ទីរផ្នលង និងការចាប់ស្តវនក្ពស្ក្មាប់ការបងាក ត់គ ើមបអីភិររស ឬក្រប់ក្រងគ ើមបីអភិររស 
ននក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ អាច្អនុញ្ញញ តានផ្តគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
ប៉ាុគណាណ េះ ក្បសិ្នគបើស្រមមភាពទាំងគនាេះស្ស្បជាមួយផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បគភទផ្ លាន      
អនុម័ត ឬជាមួយអនុស្ថស្ន៍ពីក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រ
ភាព ។  
 
មាគ្តា៤១១ ._ ការអគងកតតាមោនពីសុ្ខភាព និងនីតិវធីិននការផ្ញរស្ក្មាប់ការផ្ទល ស់្ទីរផ្នលង 
 ការអគងកតតាមោនពីសុ្ខភាព និងនីតិវធីិននការផ្ញរស្ក្មាប់ការផ្ទល ស់្ទីរផ្នលងស្តវនក្ព ឬការ
គធវើការគនទររវាងទីបងាខ ាំង និងទីនក្ពតាមធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមនីតិវធីិផ្ លានអនុញ្ញញ ត ។  
 

ផ្នែកទី២ 
គ្គឹ៉ះស្ថថ ន្ឧទាន្សតវម្គ្ព  

 
មាគ្តា៤១២ ._ លរខខណឌ តក្មូវ 
 ក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លមានសុ្ពលភាពស្ក្មាប់ទាំងរផ្នលង 
និងក្រប់ស្តវទាំងអស់្ ផ្ លក្បមូលានគោយក្រឹេះស្ថា ន ។   តារាងស្តីពីតនមលននការអនុញ្ញញ ត ក្តូវបគងកើត 
និងរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គក្កាមការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  ច្ាំណូលផ្ លក្បមូលានពីលិខិតអនុញ្ញញ តទាំងគនាេះ ក្តូវគក្បើក្ាស់្គ ើមបីឧបតាមភ
 ល់ការអភិររសស្តវនក្ព និងជីវៈច្ក្មរេះ គៅទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រមួទាំងការអនុវតតផ្ននការ  
ស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទនក្ព ឬការគក្បើក្ាស់្ នទគទៀតគោយក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះននក្ររម
ក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៤១៣ ._ ការហាមឃាត់ 
 ក្តូវហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបរាញ់ ការចាប់ ឬការក្បមូលស្តវពីនក្ព ក្រប់ក្បគភទ ូច្ានរាំណត់
រែុងថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ ស្ក្មាប់បាំគរ ើឲ្យក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព ។  
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មាគ្តា៤១៤ ._ ការអនុវតត 
 ការអនុវតតតាមការចាប់ស្តវនក្ព តាមក្បគភទ ូច្ានរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី៣ និងទី៤ ស្ក្មាប់
គោលគៅរបស់្ក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវទទួលការពិនិតយគ ើងវញិ គហើយទទួលការអនុញ្ញញ តពី
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគៅតាមភាពស្មរមយ ។  
 
មាគ្តា៤១៥ ._ ការគច្ញ និងការប្ឈប់សុ្ពលភាពននលិខិតអនុញ្ញញ តបគណាត េះអាស្នែ 
 មិនក្តូវមានការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ តស្ក្មាប់ក្រឹេះស្ថា ន ផ្ លមានជាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងការបរ
ាញ់ និងអាជីវរមមស្តវនក្ពខុស្ច្ាប់គនាេះគ ើយ ឬផ្ លមិនមានលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លមានសុ្ពលភាព 
ឬឯរស្ថរនលូវច្ាប់ស្ក្មាប់ស្តវគៅរែុងក្រឹេះស្ថា នគ ើយ ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ទទួលសិ្ទធិរែុងការប្ឈប់សុ្ពលភាពបគណាត េះ
អាស្នែ បិទទីតាាំង និងរបឹអូស្ស្តវនានា ររណីមាច ស់្ក្រឹេះស្ថា នមិនអនុវតតតាមបទបប ញ្តតិនានា ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងមាតិកាគនេះ និងលិខិតបទោា នផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

 
ជំពូកទី៥ 

លខិតិអន្ញុ្ញញ តបរបាញ ់
 
មាគ្តា៤១៦ ._ លិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ 
 ការបរាញ់ស្តវនក្ព ូច្ានរាំណត់គៅរែុងថ្នែ រ់ទី៣ និងទី៤ ក្តូវហាមឃាត់ ក្បសិ្នគបើោម ន
លិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លមានសុ្ពលភាព ។   
 លិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ អនុញ្ញញ តឲ្យអែរគក្បើក្ាស់្ផ្ លានរាំណត់មានសិ្ទធិបរាញ់ គៅតាម
តាំបន់ជារ់លារ់ណាមួយ  ូច្ជា តាំបន់ស្ហរមន៍មូលោា ន និងតាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយចី្រភាព ននរគបៀង
អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារ ឬតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ ជាគ ើម ។  
 
មាគ្តា៤១៧ ._ កាតពវរិច្ចអែរបរាញ់ 
 បុរគលផ្ លបរាញ់ ក្តូវយរលិខិតអនុញ្ញញ តតាមខលួនជានិច្ច រែុងគពលបរាញ់ រែុងររណីមាន
ការស្ថរសួ្រ គោយអាជាា ធរមានស្មតារិច្ច តាមការចាាំាច់្ ។  
 បុរគលកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ អាច្តក្មូវឲ្យនតល់រាំរតូាង ឬផ្នែរណាមួយននស្តវផ្ ល
ានបរាញ់ គៅឲ្យក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ស្ក្មាប់ជាផ្នែរមួយននស្រមមភាពអគងកតតាមោនសុ្ខភាព
ស្តវនក្ព ។  ោម នការបង់ស្ាំណងជាហិរ ញ្វតាុស្ក្មាប់ការគោេះ ូររាំរតូាង  ឬផ្នែរននស្តវនក្ពគនាេះគទ ។  
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មាគ្តា៤១៨ ._ ការោរ់ពារយគស្ែើសុ្ាំ 
 បុរគលទាំងឡាយផ្ លមានបាំណងទទួលលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ ក្តូវគធវើការោរ់ពារយជា
លាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់មនទីរបរសិ្ថា នគខតត រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ឬនាយរននរគបៀងអភិររស
ជីវៈច្ក្មរេះផ្ លពារ់ព័នធ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាម
ជាតិ ។  
 ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់គៅរែុងតាំបន់ស្ហរមន៍មូលោា ន និងតាំបន់គក្បើក្ាស់្គោយចី្រ
ភាព ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ និងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោែ  ក្តូវគធវើការពិនិតយគ ើងវញិ គហើយរែុងររណីផ្ លគឃើញ
ថ្នមានភាពក្តឹមក្តវូ គនាេះក្តូវទទួលានការឯរភាព ។   

លិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តវូគច្ញគោយរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ឬនាយរននរគបៀងអភិររសជីវៈ
ច្ក្មរេះផ្ លពារ់ព័នធ ឬតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ 
គក្កាមរិច្ចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអែរពារ់ព័នធ ផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍គៅនឹងរិច្ចការពារតាំបន់
នានាននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិ ។  
 ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ស្ក្មាប់តាំបន់គក្ៅពីរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ
ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវទទួលការពិនិតយគ ើងវញិ គហើយ
គបើស្មរមយ គនាេះក្តូវទទួលានការអនុញ្ញញ ត ផ្ លគច្ញគោយនាយរមនទីរបរសិ្ថា នគខតត ។  
 
មាគ្តា៤១៩ ._ ការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត 
 រាល់ទក្មង់ផ្បបបទននការគស្ែើសុ្ាំ វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ ក្តូវស្ាិតគៅ
គក្កាមការក្រប់ក្រងរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

ការអនុញ្ញញ ត ការ រហូតលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬប ិគស្ធច្ាំគពាេះលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬលរខខណឌ  ផ្ ល
រាំណត់ ក្តូវគធវើគ ើងស្ស្បតាមការយល់គឃើញថ្នស្មរមយរបស់្នាយរមនទីរបរសិ្ថា នគខតត  រណៈរមមការ
ក្រប់ក្រងរមួោែ  ឬនាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់
ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ គោយផ្នអរគលើលរខខណឌ តក្មូវ ូច្តគៅ៖  

រ-រាល់លិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តវូគច្ញគោយមានតមាល ភាព ។  
ខ-មួយក្រួស្ថរអាច្ទទួលានលិខិតអនុញ្ញញ តផ្តមួយប៉ាុគណាណ េះ ។  
រ-មិនក្តវូមានការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ តស្ក្មាប់ជនទាំងឡាយណាផ្ លមានពារ់ព័នធ

នឹងការបរាញ់ខុស្ច្ាប់រនលងមរ ។  
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ឃ-មិនក្តូវមានការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ តស្ក្មាប់ជនទាំងឡាយណាផ្ លនាយរមនទីរប
រសិ្ថា នគខតត  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ឬនាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ
ផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ មានគហតុនលបងាា ញ ឬគជឿថ្ន 
ធាល ប់មានពារ់ព័នធគៅនឹងការបរាញ់រែុងគោលគៅអាជីវរមម និងអាជីវរមមស្តវនក្ពមិនស្ស្ប
ច្ាប់គ ើយ ។  

ង-ហាមមិនឲ្យមានការគនទរលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ពីបុរគលមាែ រ់គៅបុរគលឯគទៀតគនាេះ
គ ើយ ។  

ច្-លិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់មួយក្តវូមានសុ្ពលភាពក្តឹម ៣(បី)ផ្ខប៉ាុគណាណ េះ បនាទ ប់ពី
គនាេះលិខិតគនេះក្តវូទទួលការពិនិតយគ ើងវញិ និងអាច្គធវើជាែមីវញិាន ។  
ររណីាត់លិខិតអនុញ្ញញ ត មាច ស់្កាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវជូន ាំណឹងភាល មៗ ល់មនទីរ        

បរសិ្ថា នគខតត  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ឬនាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ ល
ានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ គហើយក្តវូប្ឈប់ស្មរមមភាពបរាញ់របស់្
ខលួន រហូតមានលិខិតអនុញ្ញញ តែមីជាំនួស្វញិ ។  
 
មាគ្តា៤២០ ._ ទិនែន័យគ តាគបស្ 
 ក្រប់នាយរមនទីរបរសិ្ថា នគខតត  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  និងនាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគរៀបច្ាំទិនែន័យគ 
តាគបស្ អាំពីលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ និងអែរបរាញ់នានា រែុងគោលបាំណងអគងកតតាមោន និង
រាំណត់ក្របខ័ណឌ គៅគលើស្រមមភាពបរាញ់ ។  

ឯរស្ថរក្បព័នធទិនែន័យគ តាគបស្ ក្តូវគនាើរជូនជាក្បចាាំឆ្ែ ាំគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ   
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងន រូបគច្ចរគទស្ពារ់ព័នធគៅនឹងរិច្ចការពាររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ
ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងការអភិររសក្បគភទស្តវនក្ពគៅ      
ទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។   

ព័ត៌មានទិនែន័យគ តាគបស្ ក្តូវគធវើការផ្ច្រចាយ ល់ស្ថធារណជនស្ស្បតាមសិ្ទធិទទួលាន
ព័ត៌មានផ្នែរបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា៤២១ ._ ការ រហូត និងការផ្ទអ រលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ជាបគណាត េះអាស្នែ 
 នាយរមនទីរបរសិ្ថា នគខតត  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  ឬនាយររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និង
តាំបន់ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ អាច្គធវើការផ្ទអ រ ឬ រហូត
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លិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិកាគនេះ គហើយក្តូវគធវើគ ើងជាលាយលរខណ៍អរសរ ស្ស្ប
តាមលរខខណឌ  ូច្តគៅ៖ 

រ-ច្ាំគពាេះបទគលមើស្បរាញ់ក្បឆ្ាំងនឹងថ្នែ រ់ទី១ ក្តវូ រហូតលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់  
បផ្នាមគលើទណឌ រមម ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  

ខ-ច្ាំគពាេះបទគលមើស្បរាញ់ក្បឆ្ាំងនឹងថ្នែ រ់ទី២ ក្តូវ រហូតលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ 
គហើយទទួលការប ិគស្ធច្ាំគពាេះការោរ់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តែមី   បផ្នាមគលើទណឌ រមម ូច្
មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  

រ-ច្ាំគពាេះបទគលមើស្បរាញ់ក្បឆ្ាំងនឹងថ្នែ រ់ទី៣ ក្តូវ រហូតលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ 
គហើយទទួលការប ិគស្ធច្ាំគពាេះការោរ់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តែមី   បផ្នាមគលើទណឌ រមម ូច្
មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  

ឃ-បុរគលណាផ្ លពារ់ព័នធរែុងររណីគលមើស្បរាញ់ ឬការជួញ ូរស្តវនក្ព ក្តវូ
ប ិគស្ធការនតល់លិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ជាគរៀងរហូត ។  

 រាល់ការ រហូតលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមច្ាំណុេះរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី៦ 
ការហាលឃាត់ច្ំទពា៉ះការទធវើអាជីវកលម ការជួញដូរ ឬការទធវើពាណិ្ជជកលមសតវម្គ្ព សតវផ្ដល

គ្បមា ញប់ាន្ បំផ្ណ្កសតវ ន្ិងនលតិនលពសីតវម្គ្ពគ្គប់គ្បទភទ 
 
មាគ្តា៤២២ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តវូហាមឃាត់ 
 ហាមឃាត់រាល់ការជួញ ូរ ការ ឹរជ ា្ូ ន ការប ា្ូ ន ការនាាំចូ្ល នាាំគច្ញ ការនាាំគច្ញបនត កាន់
កាប់ លរ់ ទិញ គនទរ ស្តរុទុរ នតល់ជាអាំគណាយ បរគិភារ ចិ្ ច្ ឹម និងការគក្បើក្ាស់្តាមរបូភាពពាណិជា
រមមនូវបាំផ្ណរស្តវ និងនលិតនលពីស្តវ នទគទៀត ផ្ លជាក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ និងទី៣ ។  

ហាមឃាត់រាល់ការនតល់ ឬការនសពវនាយ ស្ក្មាប់លរ់ស្តវនក្ព វតាុតាាំងលាំអ បាំផ្ណរស្តវ 
ស្ថច់្ ឬនលិតនលស្តវនក្ពផ្ លមានក្បគភទ ូច្រែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ និងទី៣ ។  

នលិតនលផ្រលងកាល យ ផ្ លមាននសពវនាយថ្នជានលិតនលពីស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវ ក្តវូ
ចាត់ទុរជាបទគលមើស្  ូច្ោែ នឹងបទគលមើស្ផ្ លពារ់ព័នធនឹងស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវនក្ពពិតក្ារ 
នងផ្ រ ។  
 
មាគ្តា៤២៣ ._  ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្រមមភាពរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល 
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ោម នបុរគល អងគការ ក្ររមហ ុន ឬអងគភាព នទណា ក្តូវានអនុញ្ញញ តឲ្យទិញ ទទួល ឬគធវើលទធរមម
ស្តវនក្ពរស់្ ឬស្តវនក្ព ផ្ លមានក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ ឬទី៣ ឬបាំផ្ណរស្តវនក្ព ឬស្ថច់្ស្តវ      
គ ើយ ។ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ បាំផ្ណរស្តវរឺស្ាំគៅ ល់ផ្នែរ ឬស្មាស្ធាតុ ឬនលិតនលណាមួយនន
ស្តវនក្ព គទេះជាស្តវជាប់ឃុាំឃាាំង ឬគៅរែុងនក្ព និងបូររមួទាំង ការគក្បើក្ាស់្បាំផ្ណរ ឬច្គក្មៀរណា
មួយ ឬផ្នែរទាំងមូលននស្តវនក្ព ។  

បុរគល អងគភាព ក្ររមហ ុន ឬស្ថា ប័នណាមួយ មិនក្តវូោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងអាជីវរមមរបស់្ខលួននូវ
បុរគល  ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-អែរនលិត ឬអែរជួញ ូរ ស្តវនក្ព ឬវតាុតាាំងលមអផ្ លគធវើពីស្តវ បាំផ្ណរស្តវនក្ព 
ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ ឬទី៣ ។  

ខ-អែរផ្រនច្ែផ្ស្បរស្តវនក្ព បាំផ្ណរស្តវផ្ លងាប់ ឬបាំផ្ណរស្តវនក្ពណាមួយ  ូច្
មានផ្ច្ងរែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ ឬទី៣ ។  

រ-អែរជួញ ួរវតាុតាាំងលមអផ្ លនលិតគច្ញពីស្តវនក្ព  ូច្មានផ្ច្ងរែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ ឬ
ទី៣ ។  

ឃ-អែរជួញ ូរស្តវនក្ពផ្ លក្តូវានចាប់មរចិ្ ច្ ឹម/បងាខ ាំង  ូច្មានផ្ច្ងរែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី
២ ឬទី៣ ។  

ង-អែរជួញ ូរ អែរច្មអិន ឬអែរនគត់នគង់ស្ថច់្ ផ្ លានពីស្តវនក្ព  ូច្មានផ្ច្ងរែុងថ្នែ រ់ទី
១ ទី២ ឬទី៣ ។  

ច្-អែរនាាំចូ្ល អែរនាាំគច្ញ ឬអែរនាាំគច្ញបនតស្តវនក្ព ស្ថច់្ស្តវនក្ព ឬវតាុតាាំងលមអ ូច្
មានផ្ច្ងរែុងក្ររមទី១ ទី២ ឬទី៣ ។  

 
ជំពូកទី៧ 

អន្សុញ្ញញ សតពីីពាណិ្ជជកលមអន្តរជាតិម្ន្គ្បទភទសតវម្គ្ព  
ន្ិងរកុខជាតិ ផ្ដលជតិនតុពូជ 

 
មាគ្តា៤២៤ ._ ក្បគភទផ្ លក្តូវអនុវតត 
 គយងតាមច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ាីពីអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ
ស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ជាំពូរគនេះអនុវតតច្ាំគពាេះក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ គៅរែុង៖  

១. ឧបស្មព័នធ ១ ននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ ល
រាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្មមូលនឹងក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ ។  
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២. ឧបស្មព័នធ ២ ននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ ល
រាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្មមូលនឹងក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី២ ។  

៣. ឧបស្មព័នធ ៣ ននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ
ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្មមូលនឹងក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី៣ ។  
 

មាគ្តា៤២៥ ._ ការហាមឃាត់គៅគលើស្រមមភាពនានា 
ហាមមិនឲ្យបុរគលទាំងឡាយណា ក្បក្ពឹតតនូវស្រមមភាព  ូច្ខាងគក្កាមគោយមិនាន

អនុគលាមតាមអនុស្ញ្ញញ ស្តីពីពាណិជារមមអនតរជាតិននក្បគភទស្តវនក្ព និងររុខជាតិ ផ្ លជិតនុតពូជ៖ 
រ-ការនាាំចូ្ល ឬយរចូ្លពីបរគទស្ មររែុងក្បគទស្នូវក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ  ូច្មាន

ផ្ច្ងរែុងឧបស្មព័នធ ននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុង
រងគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លជាំពូរគនេះានផ្ច្ងគនាេះគ ើយ ។  

ខ-ការនាាំគច្ញ ឬយរគច្ញពីក្បគទស្ គៅបរគទស្ នូវក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ  ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងឧបស្មព័នធ ននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុង
រងគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លជាំពូរគនេះានផ្ច្ងគនាេះគ ើយ ។  

រ-ការនាាំគច្ញបនត គនទរ ឬ ឹរជ ា្ូ ន្លងកាត់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គឆ្ព េះគៅកាន់
បរគទស្នូវក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងឧបស្មព័នធ ននអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមម
អនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លជាំពូរគនេះានផ្ច្ងគនាេះ
គ ើយ ។  

 
ជំពូកទី៨ 

កិច្ចសហគ្បតិបតតិការអន្តរជាត ិ
 

មាគ្តា៤២៦ ._ ការទប់ស្ថក ត់ ការរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងការបញ្ជ្ងាក បបទគលមើស្ 
 គក្ៅពីច្ាប់ នទានរាំណត់ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ រ៏ ូច្ជារ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូស្ហការ និងនតល់ទាំងព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខលួន និងព័ត៌មាន នទ
គទៀត គៅកាន់អាជាា ធរអនុវតតច្ាប់បរគទស្ ននក្បគទស្គក្ៅមួយគទៀត និងគៅកាន់រផ្នលងរបស់្អងគភាព
អនតរជាតិផ្ លពារ់ព័នធរែុងតាំបន់ រែុងគោលគៅទប់ស្ថក ត់ រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងបញ្ជ្ងាក បបទគលមើស្ 
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិការគនេះ គៅតាមស្មតារិច្ចគរៀងៗខលួន ។   
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មាគ្តា៤២៧ ._ ការគសុ្ើបអគងកត និងនីតិវធីិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ 
ក្តូវស្ហការជាមួយអាជាា ធរពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់អនតរជាតិ និងអងគការអនតរជាតិថ្នែ រ់តាំបន់ ស្ក្មាប់
រិច្ចការផ្ លមាន ូច្តគៅ៖ 

រ-ការនតល់វតាុ ស្ថរធាតុ ឯរស្ថរ ឬរាយការណ៍នានាស្ក្មាប់ការវភិារ ឬការគសុ្ើប
អគងកតនានា ។   

ខ-ការនតល់ការឯរភាព ឬការគោេះ ូរបុរគលិរ រមួទាំងមញ្ជ្នតីជាំនាញ និងមញ្ជ្នតីមុខងារ    
គនសងៗ ។  

រ-ការគសុ្ើបអគងកតរមួោែ  ។  
ឃ-ការចាត់នីតិវធីិតុលាការ និង 
ង-ជាំនួយផ្នែររ ាាល ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្គធវើការច្ចារ និងគធវើការស្នមតគៅគលើរិច្ចក្ពម
គក្ពៀងនានា ជាមួយអាជាា ធរពក្ងឹងច្ាប់បរគទស្ និងអងគការអនតរជាតិថ្នែ រ់តាំបន់ រែុងគោលបាំណងគលើរ
រមពស់្រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់គ ើមបទីប់ស្ថក ត់ រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងបញ្ជ្ងាក បបទ
គលមើស្ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងបទបប ញ្តតិននច្ាប់ក្តូវអនុវតត ។  
 

ជំពូកទី៩ 
ផ្នន្ការស្ថត រ ន្ិងគ្គប់គ្គងគ្បទភទសតវម្គ្ព ន្ិងរកុខជាត ិ

 
មាគ្តា៤២៨ ._ ផ្ននការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព
ស្ក្មាប់ក្បគភទននថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ ផ្ លមានគ ើមរាំគណើ តគៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាទាំងអស់្ ។  
ផ្ននការទាំងគនេះក្តូវមានរយៈគពល ១០ ( ប់) ឆ្ែ ាំ គហើយផ្ននការមួយអាច្រាំណត់ាននូវគក្ច្ើនក្បគភទ  
ខុស្ៗោែ  រ៏រមួទាំងក្បគភទររុខជាតិនងផ្ រ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគធវើការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់
ព័នធ និងមញ្ជ្នតីជាំនាញនានា រែុងការបគងកើតផ្ននការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព និងររុខជាតិ ។  គក្ៅ
ពីគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តវូគបើរឲ្យមានរិច្ចពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ 
គៅរែុងគពលគរៀបច្ាំផ្ននការគនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី១ បទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី២  ការចូ្លរមួជាស្ថធារ
ណៈននក្រមគនេះ ។  
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រាល់ផ្ននការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព និងររុខជាតិ ក្តវូទទួលការពិនិតយគ ើងវញិ និង
ការឯរភាពពីក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព គៅមុនគពល
មានការក្បតិបតតិការ ។  

មនទីរបរសិ្ថា នគខតត ក្តូវគធវើជាអងគភាពអនុវតតជាមូលោា ន គក្កាមច្ាំណុេះរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ និងគោយមានការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងន រូបគច្ចរគទស្ផ្ លពារ់ព័នធផ្ លរមួច្ាំផ្ណររែុងការអភិររសក្បគភទស្តវនក្ព និង
ររុខជាតិគៅទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា៤២៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវននផ្ននការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់ពី៖ 

១- ស្រមមភាពអភិររស និងការពារផ្ លចាាំាច់្នានាចូ្លគៅរែុងផ្ននការស្ថត រ និង
ក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព ។  

២- ជក្មរស្ាំខាន់ៗស្ក្មាប់ការអភិររសក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ និងក្តូវបញ្ញា រ់អាំពីវធិាន
ការក្រប់ក្រងគៅតាមជក្មរ និងតាំបន់ ផ្ លចាាំាច់្រែុងការបាំគពញតាមគោលគៅអភិររស ។   

៣-  ការោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងផ្ននការក្រប់ក្រងតាំបន់ការពារ និងរគបៀងអភិររស              
ជីវៈច្ក្មរេះ ។   

៤- ការោរ់ប ច្ូ លគោលបាំណង និងលរខខណឌ គក្ជើស្គរ ើស្ផ្ លអាច្វាស់្ាន ផ្ ល
បគងកើតាននូវរក្មិតននការអភិររសផ្ លក្បគស្ើរជាងស្ក្មាប់ក្បគភទផ្ លជាគោលគៅ និងមាន
ការា៉ា ន់ក្បមាណគៅគលើគពលគវលា និងធនធានហិរ ញ្វតាុ ចាាំាច់្រែុងការស្គក្មច្តាមវធិានការ
ទាំងគនាេះ ។  

៥- ការផ្ទល ស់្ទីរផ្នលង វធិានការអភិររសគក្ៅជក្មរគ ើម ការបងាក ត់ពូជអភិររស និងការ
ោរ់ឲ្យគ ើងវញិស្ក្មាប់ការអភិររស ។   

 
មាគ្តា៤៣០ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 ក្តូវមានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពនានា ផ្ ល
អាច្ប៉ាេះពាល់ ល់ជក្មរ ននក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ និង/ឬ ថ្នែ រ់ទី២ ផ្ លានស្ថគ ល់ ក្តូវមានការពិចារណា 
និងការបងាា ញថ្ន ផ្ននការ ឬស្រមមភាពទាំងគនាេះ មិនានបាំផ្ទល ញច្ាំនួនតាមធមមជាតិរបស់្ក្បគភទស្តវ 
និងររុខជាតិននថ្នែ រ់ទាំងគនាេះគ ើយ រែុងររណីក្តូវអនុវតតតាមផ្ននការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវ និង
ររុខជាតិ ។  
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 ររណីមានក្បគភទផ្ លានរាំណត់គៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទស្តវនក្ព ផ្ លរងការ       
រាំរាមរាំផ្ហង ប៉ាុផ្នតមិនទន់មានការគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ពទាំងគនាេះគៅគ ើយ 
គនាេះការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពនានា ផ្ លអាច្មាន
នលប៉ាេះពាល់ ល់ក្បគភទស្តវទាំងគនាេះ ក្តវូបងាា ញថ្ន រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពផ្ លក្តូវគធវើ នឹង
មិនបាំផ្ទល ញ ល់អក្តាតាមធមមជាតិននក្បគភទស្តវទាំងគនាេះ គនាេះគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៤៣១ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ និងការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរបរសិ្ថា ន គោយមានរិច្ចស្ហការជាមួយអែរពារ់ព័នធនានា ក្តូវ
ទទួលខុស្ក្តូវគលើការអនុវតតតាមក្បព័នធអគងកតតាមោនឲ្យមានក្បសិ្ទធភាព ស្ក្មាប់ស្ថា នភាពក្បគភទ
ទាំងឡាយ ផ្ លានរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ ផ្ លានស្ថត រគ ើងគៅ ល់រក្មិតស្ស្បតាមបទ
បប ញ្តតិននមាតិកាគនេះ និងផ្ លក្តវូាន រគច្ញពីថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈអាំពី
ក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ ស្ស្បតាមមាតិកាស្តីពីការទទួលានព័ត៌មាន គៅរែុងរនាីទី ១ បទបប ញ្តតិ
ទូគៅ មាតិកាទី៣  សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានផ្នែរបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៤៣២ ._ ការនតល់អាជាា ប័ណណ និងលិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួលខុស្ក្តូវគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ តស្ក្មាប់រគក្មាង ឬស្រមមភាព
នានា ផ្ លពារ់ព័នធនឹងការរាំណត់នានារបស់្ក្បគភទននថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ ក្តូវពិនិតយគៅគលើផ្ននការ  
ស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ និងផ្ននការក្រប់ក្រងតាំបន់ការពារ និងរគបៀងអភិររស          
ជីវៈច្ក្មរេះ មុននឹងនតល់អាជាា ប័ណណ ឬគធវើការឯរភាព ។  
 
មាគ្តា៤៣៣ ._ ការអគងកតតាមោនស្ថា នភាពននក្បគភទស្តវនក្ព 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គក្កាមរិច្ចស្ហការជាមួយអែរពារ់ព័នធ ក្តវូនតល់ការ
អគងកតតាមោនក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាពគៅគលើស្ថា នភាពននក្បគភទរែុងស្ស្ររទាំងអស់្គៅតាមថ្នែ រ់ទី១ 
និងទី២ រហូត ល់រយៈគពល ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ បនាទ ប់ពីឋានៈននក្បគភទទាំងគនាេះានបតូរគៅថ្នែ រ់ទី៣ ឬទី៤ 
ស្ស្បតាមនីតិវធីិ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងជាំពូរទី ៣ ននមាតិកាគនេះ ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈអាំពីឋានៈ
ននក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ និងទី២  ស្ស្បតាមរនាីទី១ បទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី៣ សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន
ផ្នែរបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
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មាគ្តា៤៣៤ ._ ការបង់នែលស្ាំណង 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំគោលនគយាយ និងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតគ ើមបរីាំណត់ច្ាំគពាេះការបង់នែលស្ាំណង ផ្ លបងកគោយបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយផ្ លបបងកការ
ខូច្ខាត ល់ស្តវនក្ព ។   ែវកិាផ្ លក្បមូលាន ក្តវូគក្បើស្ក្មាប់ការអនុវតតតាមផ្ននការស្ថត រ និង
ក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ ។  

 
ជំពូកទី១០  

ការគ្គប់គ្គងការបង្កេ តព់ូជអភិរកស លជឈលណ្ឌ លសទស្តង្កគ ៉ះសតវម្គ្ព  
ន្ិងគ្គ៉ឹះស្ថថ ន្ឧទាន្សតវម្គ្ព 

មាគ្តា៤៣៥ ._ ការចុ្េះប ា្ ី 
 រាល់ទីតាាំងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវ
គធវើការចុ្េះប ា្ ីជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លមានសុ្ពលភាព ។  
 
មាគ្តា៤៣៦ ._ ការហាមឃាត់ 
 ក្តូវហាមច្ាំគពាេះរាល់ការបងាខ ាំង ការយរមរគធវើជាស្តវចិ្ ច្ ឹម ឬជាស្តវបគក្មើការងារ នូវរាល់
ក្បគភទនានា ូច្ានរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ និងទី៣ គៅគក្ៅមជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវនក្ព រផ្នលង
បងាក ត់ពូជអភិររស ឬក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ពផ្ លមានការក្រប់ក្រង និងានអនុញ្ញញ តគនាេះគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៤៣៧ ._ ការអនុញ្ញញ ត 
 រាល់ទីតាាំងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព ផ្ ល
មានបាំណងររាទុរស្តវនក្ពគក្ច្ើនក្បគភទ ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តផ្ លចាាំាច់្ស្ក្មាប់ក្បគភទទាំង     
គនាេះ ។  
 
មាគ្តា៤៣៨ ._ ក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លមានការហាមឃាត់ទាំងស្ស្រង 
 ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តូវរាប់ប ច្ូ ល
ក្បគភទស្តវនក្ពនានាគៅរែុងក្របខ័ណឌ ននការហាមមិនឲ្យមានការបងាខ ាំងជាោច់្ខាត ។  
 
មាគ្តា៤៣៩ ._ ការគធវើអធិការរិច្ច 
 រាល់ទីតាាំងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវ
ស្ាិតគៅគក្កាមក្របខ័ណឌ ននអធិការរិច្ចផ្ លក្តូវគធវើគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  
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មាគ្តា៤៤០ ._ ការ រហូត និងប្ឈប់បគណាត េះអាស្នែ 
 ររណីមិនានបាំគពញតាមលរខខណឌ នានាស្ក្មាប់ការបងាខ ាំង ឬររាទុរស្តវនក្ព គនាេះក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់
ទាំងឡាយ មានសិ្ទធិរែុងការ រហូត ឬប្ឈប់ក្បតិបតតិការននលិខិតអនុញ្ញញ តជាបគណាត េះអាស្នែ គហើយ
គធវើការរបឹអូស្រាល់ស្តវទាំងឡាយផ្ លក្តូវានបងាខ ាំង ។   
 
មាគ្តា៤៤១ ._ ការអគងកតតាមោន និងគធវើរាំណត់គហតុ 
 រាល់ទីតាាំងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព មាន 
ភាររិច្ចគធវើរាំណត់គហតុពីរាំគណើ ត ការស្ថល ប់ និងការគនទរនានា ពារ់ព័នធគៅនឹងស្តវនក្ព ូច្ានរាំណត់
រែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ និងទី៣ ។  ព័ត៌មានទាំងគនេះ ក្តវូគធវើការផ្ច្រចាយ ល់អាជាា ធរស្ក្មាប់ការគធវើអធិការ
រិច្ចក្បចាាំឆ្ែ ាំ គហើយរាល់ស្តវទាំងឡាយផ្ លមិនានចុ្េះរែុងរាំណត់ក្តា គនាេះក្តូវរាប់ថ្ន ជាស្តវផ្ ល
ានពីការបរាញ់ខុស្ច្ាប់ ។  
 
មាគ្តា៤៤២ ._ ការគនទរ និងការបតូរទីតាាំង 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងន រូបគច្ចរគទស្ ក្តវូ
ជូន ាំណឹងជាមុន អាំពីរាល់ការគនទរ និងការបតូរទីតាាំងននក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លានរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី១ និង
ទី២ គហើយលិខិតអនុញ្ញញ ត ឹរជ ច្ូ ន ក្តវូយរតាមខលួនជានិច្ច ។  ការបតូរទីរផ្នលងនានារវាងមជឈមណឌ ល
បងាក ត់ពូជមួយ គៅមណឌ លមួយគទៀត ក្តវូមានរាំណត់ក្តាច្ាស់្លាស់្ អាច្តាមោនាន និងគធវើការ
ជូន ាំណឹងក្បរបគោយតមាល ភាព និងក្តូវគក្តៀមឯរស្ថរទាំងគនាេះ ស្ក្មាប់ក្ររមអធិការរិច្ចននទីភាែ រ់ងារ
ផ្ លទទួលបនទុរ ។  
 
មាគ្តា៤៤៣ ._ ការគាេះបង់គចាលបាំផ្ណរ ស្ថច់្ ឬវតាុតាាំងលមអ ននស្តវនក្ព 
 ការគាេះបង់គចាលបាំផ្ណរ ស្ថច់្ ឬវតាុតាាំងលមអ ននស្តវនក្ព ផ្ លានងាប់រែុងការបងាខ ាំង ក្តវូ
គធវើគ ើងស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងជាំពូរទី១១ ននមាតិកាគនេះ ។  ការររាទុរ     
ស្ររីាងគទាំងមូល ឬជាផ្នែរននស្តវផ្ លស្ថល ប់គៅរែុងទីតាាំងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវ
នក្ព ឬក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវហាមឃាត់ ។  
 
មាគ្តា៤៤៤ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការពោាល និងទីរផ្នលង 
 រាល់ស្តវនក្ពផ្ លក្តូវានបងាខ ាំង គៅតាមទីតាាំងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវ
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នក្ពក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព និងរផ្នលងនទុរឯរជន ក្តូវទទួលការផ្ែទាំក្បរបគោយមនុស្សធម៌ និង
រគបៀបស្មរមយ គ ើមបីធានាថ្ន មានការអនុគលាមតាមពិធីស្ថរននសុ្ខុមាលភាពរបស់្ស្តវ ។  ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយ
ចី្រភាព ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន នទ ក្តូវបគងកើតការផ្ែទាំ ការការពារ និងការស្ស្ថវក្ជាវស្ក្មាប់ក្បគភទស្តវ
ទាំងគនេះ គក្កាមរិច្ចស្ហការជាមួយន រូបគច្ចរគទស្ និងអែរពារ់ព័នធគនសងគទៀត គហើយក្តូវគច្ញនូវ
លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីពិធីការននការចិ្ ច្ ឹម និងសុ្ខុមាលភាពស្តវនក្ព ។    
 
មាគ្តា៤៤៥ ._ ការរបឹអូស្ 
 គៅគពលផ្ លរបបអាហារ ក្ទរង ទីបងាខ ាំង ការចិ្ ច្ ឹម សុ្ខភាព ឬលរខខណឌ តក្មវូគនសងគទៀត
ស្ក្មាប់ស្តវនក្ព មិនក្តូវានអនុវតតានក្រប់ក្ោន់ គៅតាមស្តង់ោរអនតរជាតិនានាផ្ លានឯរភាព 
គនាេះក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអងគភាពពក្ងឹងការអនុវតត
ច្ាប់ អាច្របឹអូស្ស្តវទាំងឡាយ និងឧបររណ៍ផ្ លពារ់ព័នធទាំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៤៤៦ ._ លរខណៈធមមជាតិរបស់្ស្តវ  
 ទីតាាំងនានាផ្ លអនុវតតការបងាក ត់ពូជស្តវអភិររស  ូច្ានរាំណត់គក្កាមថ្នែ រ់ទី១ និងទី២ ក្តូវ
ធានាាននូវលរខណៈធមមជាតិរបស់្ស្តវ និងទមាល ប់របស់្ស្តវ ។  

ទីតាាំងនានាផ្ លអនុវតតការបងាក ត់ពូជស្តវអភិររស ក្តវូបគងកើតគស្ៀវគៅរាំណត់ក្តាស្ក្មាប់
ក្បគភទផ្ លពារ់ព័នធទាំងអស់្គៅរែុងរមមវធីិបងាក ត់ពូជ ការនតល់នូវការចិ្ ច្ ឹម និងការបងាខ ាំងផ្ លស្ម
រមយ គហើយមានស្តង់ោរផ្ លអាច្ទទួលយរានស្ក្មាប់សុ្ខុមាលភាពរបស់្ស្តវ គយងគៅតាម
លិខិតបទោា នរតិយុតតនានា ។   

ក្រប់ក្ពឹតតិការណ៍ និងពពួរពូជផ្តមួយ ក្តូវគធវើការរត់ក្តាឲ្យានក្តឹមក្តូវនូវស្តវគ ើម និងរូន
ផ្ លគរើតពីពួរវាផ្ លអាច្ស្មាគ ល់ាន ។  ក្រប់ក្បគភទស្តវទាំងគនេះ ក្តវូោរ់ស្ញ្ញញ ស្មាគ ល់ជា        
អចិ្នញ្ជ្នតយ៍ គ ើមបីស្ក្មួល ល់ការរត់ក្តាពីភាររយ និងគ ើមរាំគណើ តរបស់្ពួរវា ។   
 
មាគ្តា៤៤៧ ._ ទិនែន័យគ តាគបស្ថ្នែ រ់ជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ក្រងទិនែន័យគ តាគបស្ មួយ
ស្ក្មាប់ការពិនិតយតាមោន និងការក្រប់ក្រងផ្ លមានលរខណៈតឹងរងឹ និងផ្ លគៅជិត គៅគលើស្តវ
ផ្ លក្តូវបងាខ ាំង និងទីតាាំងបងាខ ាំង ។  
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មាគ្តា៤៤៨ ._ ការគោេះផ្លង 
 គៅទីផ្ លមានស្តវរស់្គៅគោយការបងាខ ាំង ឬានគរើតរែុងទីបងាខ ាំង គហើយមានការរាំណត់ឲ្យ
គោេះផ្លងជាបនតបនាទ ប់ ក្តវូអនុគលាមតាមពិធីស្ថររបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិស្ក្មាប់ការអភិររសធមមជាតិ 
និងធនធានធមមជាតិ ។  គៅមុនការគោេះផ្លង ក្តូវពិនិតយសុ្ខភាពរបស់្ស្តវទាំងគនាេះ រាំណត់         
អតតស្ញ្ញញ ណ និងគរៀបច្ាំរផ្នលងគោេះផ្លង ការស្ក្មបតាមអាកាស្ធាតុននស្តវផ្ លក្តវូគោេះផ្លង និង
ការអគងកតតាមោនគក្កាយការគោេះផ្លង រែុងររណីចាាំាច់្ ។  
 

ជំពូកទី១១ 
ការគ្គប់គ្គងទៅទលើសតវម្គ្ព ន្ងិផ្នែកម្ន្សតវម្គ្ពផ្ដលបាន្របឹអូស 

 
មាគ្តា៤៤៩ ._ នីតិវធីិននការក្រប់ក្រងស្តវនក្ព 

ក្រប់ស្តវនក្ព និងផ្នែរននស្តវនក្ពផ្ លរបឹអូស្ានស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ ក្តូវអនុវតតតាមរតាត
ណាមួយខាងគក្កាម៖ 

រ-រែុងររណីជាស្តវរស់្ គហើយមានគ ើមរាំគណើ តរែុងស្ស្ររ ក្តូវគធវើការវាយតនមលសុ្ខភាព 
និងភាពស្មស្ស្បនានា មុនការគោេះផ្លងចូ្លគៅរែុងជក្មរស្តវនក្ព ររណីស្មរមយ ឬក្តូវ
ប ា្ូ នគៅមជឈមណឌ លផ្ លានឯរភាព ។  

ខ-រែុងររណីជាស្តវនក្ព ឬជាផ្នែរផ្ លងាប់ ក្តូវបាំផ្ទល ញគចាល ររាទុរ ឬស្តុរទុរ 
ស្ស្បតាមនីតិវធីិ ផ្ លក្តវូអនុវតត ។  

រ-រែុងររណីជាស្តវរស់្ និងមិនមានគ ើមរាំគណើ តរែុងស្ស្ររ គនាេះក្តូវប ា្ូ នគៅ
មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះផ្ លានទទួលការឯរភាព រង់ចាាំការប ា្ូ នគៅរផ្នលងគ ើម គៅតាម
ផ្ លអាច្អនុវតតាន ។  

 
មាគ្តា៤៥០ ._ នីតិវធីិននជីវៈសុ្វតតិភាព 
 បុរគលទាំងឡាយផ្ លជាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងការរបឹអូស្ស្តវនក្ពទាំងរស់្ និងផ្នែរស្តវទាំងគនាេះ 
ក្តូវអនុវតតតាមនីតិវធីិជីវៈសុ្វតតិភាពគ ើមបគីជៀស្វាងការបាំពុលស្តវ នទគទៀត ឬជាំងឺផ្ លអាច្្លង ឬមិន
្លង ល់មនុស្ស ។  
 ការ ឹរជ ា្ូ នស្តវនក្ពផ្ លានរបឹអូស្ ក្តូវអនុគលាមតាមការផ្ែទាំស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ និងជាំនួយ
បឋម និងនីតិវធីិននការ ឹរជ ា្ូ នក្បរបគោយមនុស្សធម៌ ។  
 វតាុតាងននការរបឹអូស្នានា អាច្អនុគលាមតាមក្របខ័ណឌ ននការយរស្ាំណារ រែុងគោលបាំណង
អគងកតតាមោនពីសុ្ខភាពរបស់្ស្តវនក្ព គៅតាមយុទធស្ថស្តស្ត និងពិធីស្ថរននការពិនិតយតាមោនសុ្ខ
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ភាព ផ្ លក្តវូបគងកើតគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គក្កាមការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងន រូបគច្ចរគទស្នានា ។  
 
មាគ្តា៤៥១ ._ ភស្តុតាង 
 ររណីក្តូវររាទុរវតាុផ្ លរបឹអូស្ានទុរជាភស្តុតាងស្ក្មាប់នីតិវធីិតុលាការ គនាេះរាល់ស្តវ
នក្ពផ្ លងាប់ និងបាំផ្ណររបស់្ស្តវទាំងគនាេះ  ូច្ានរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី២ ទី៣ និងទី៤  ក្តូវររាទុរ
ក្បរបគោយសុ្វតាិភាព គៅតាមស្ថា ប័នផ្ លមានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ      
បរសិ្ថា ន គៅតាមពិធីស្ថរស្តីពីការក្រប់ក្រង និងស្នតិសុ្ខផ្ លស្មរមយ រហូត ល់គពលប ច្ ប់នីតិវធីិ
តុលាការ ។  

មិនក្តូវមានការររាទុរជាភស្តុតាងស្ក្មាប់នីតិវធីិតុលាការនូវស្តវនក្ព ឬបាំផ្ណរស្តវនក្ពផ្ ល
រស់្ គក្ៅពីភស្តុតាងជារបូភាព និងឯរស្ថរនលូវច្ាប់ផ្ លពារ់ព័នធគនាេះគ ើយ ។  រាល់ស្តវនក្ពរស់្ផ្ ល
ានរបឹអូស្ក្តូវទទួលការផ្ែទាំស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ និងជាំនួយបឋមភាល មៗ គហើយក្តវូគធវើការក្បរល់គៅឲ្យ
អងគភាពឯរគទស្ក្បឆ្ាំងអាំគពើជួញ ូរស្តវនក្ព គ ើមបីគធវើការផ្បងផ្ច្រគៅឲ្យមជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះផ្ ល
ានទទួលការឯរភាព ។  

គៅគពលនីតិវធីិតុលាការានប ច្ ប់ ឬមានការអនុញ្ញញ តពីតុលាការ  រាល់វតាុតាងននស្តវនក្ព
ផ្ លស្ថល ប់ និងបាំផ្ណរស្តវ ូច្ានរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី២ ទី៣ និងទី៤ ទាំងគនាេះ ក្តូវគធវើការក្បរល់ជូន
គៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងគធវើការបាំផ្ទល ញគចាលស្ស្បតាមនីតិវធីិផ្ លានឯរ
ភាព ។  

រាល់ការរបឹអូស្ស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវនានា  ូច្ានរាំណត់គក្កាមថ្នែ រ់ទី១  ក្តវូគធវើការគនទរ
គៅគក្កាមការទទួលខុស្ក្តូវរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គ ើមបីអនុវតតគៅតាមនីវធីិ
ស្តីពីការបាំផ្ទល ញ និងស្នតិសុ្ខ ផ្ លស្មរមយ និងផ្ លបាំគពញតាមលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្រាជរោា ភិ
ាល និងគ ើមបីគធវើបច្ចុបបនែភាពថ្នែ រ់ជាតិឲ្យានគទៀតទត់អាំពីស្នែិធិនននលិតនលទាំងគនេះគ ើមបជួីយ
ទប់ស្ថក ត់បទគលមើស្ជួញ ូរស្តវនក្ព ។  
 
មាគ្តា៤៥២ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍តាមអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខ
ជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ 
 ក្រប់អងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ ផ្ លានគធវើការរបឹអូស្ក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិជិតនុតពូជ 
 ូច្ានរាំណត់រែុងអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះ
ថ្នែ រ់ជាស្តវទាំងមូល ឬជាបាំផ្ណរននស្តវនានា ពីក្បគទស្គនសង បនាទ ប់ពីានរបឹអូស្ ៤៨ (ផ្ស្សិ្បក្ាាំ
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បី) គមា៉ាង គនាេះក្តវូគរៀបច្ាំគស្ច្រតីរាយការណ៍ជូន ល់អាជាា ធរក្រប់ក្រងផ្ លទទួលបនទុរគលើអនុស្ញ្ញញ
ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ។  
 អាជាា ធរក្រប់ក្រងផ្ លទទួលបនទុរគលើអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និង
ររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តូវគធវើគស្ច្រតីរាយការណ៍ជូន ល់គលខាធិការោា នស្ក្មាប់អនុស្ញ្ញញ
ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្ស្បតាមកាតពវរិច្ចស្តីពី
ការរាយការណ៍ ូច្ានរាំណត់គៅរែុងអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិ
ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ ។  
 ររណីមានក្បគភទ ូច្ានរាំណត់គៅរែុងអនុញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និង
ររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ក្តវូានរបឹអូស្រែុងគពលរាំពុង្លងកាត់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ឬរាំពុង
ផ្ច្រចាយគៅឲ្យក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាក្បគទស្គោលគៅ គនាេះក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ  
បរសិ្ថា ន ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័នគនសង ក្តូវចាត់វធិានការបាំផ្ទល ញវតាុតាងផ្ លរបឹអូស្ានស្ស្បតាមវធិាននានា
 ូច្ានរាំណត់គៅរែុងអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរង
គក្ោេះថ្នែ រ់ និងគោយរមួស្ហការជាមួយអាជាា ធរក្រប់ក្រប់ផ្ លទទួលបនទុរគលើអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីពណិជា
រមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែ រ់ រ៏ ូច្ជាអងគភាពពក្ងឹងការអនុវតត
ច្ាប់ក្បឆ្ាំងការជួញ ូរស្តវនក្ព ។  
 
មាគ្តា៤៥៣ ._ ស្ហក្បតិបតតិការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់អនតរជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្គធវើការច្ចារ និងរាំណត់ពីរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនានា
ជាមួយអាជាា ពរពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់អនតរជាតិ ឬអងគការអនតរជាតិថ្នែ រ់តាំបន់រែុងគោលបាំណងគលើរ
រមពស់្រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់អនតរជាតិគ ើមបីទប់ស្ថក ត់ រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និង
បញ្ជ្ងាក បបទគលមើស្ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងបទបប ញ្តតិទាំងគនេះ ។  
 

ជំពូកទី១២ 
ការគ្គប់គ្គងកសដិាឋ ន្ច្ញិ្ចលឹសតវម្គ្ព 

 
មាគ្តា៤៥៤ ._ ការហាមឃាត់ 
   ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបគងកើតរសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព ឬទីតាាំងបងាក ត់ពូជស្តវនក្ព នទគទៀត 
គោយោម នការអនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគ ើយ ។  
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 ហាមមិនឲ្យមានការចិ្ ច្ ឹម ររាទុរ បងាក ត់ពូជ ស្តុរទុរ ឬផ្ែទាំ ស្តវនក្ពណាមួយ រែុងរសិ្ោា ន
ស្តវនក្ព ឬទីតាាំងបងាខ ាំងស្តវនក្ព នទរែុងច្មាង យ ២០ (នមភ) រី ូផ្ម៉ាក្ត ពីរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់
ការពារ ផ្ លរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ គនាេះគ ើយ ។  
 ហាមមិនឲ្យោរ់ប ច្ូ លស្តវនក្ពផ្ លចាប់ានពីនក្ពចូ្លគៅរែុងរសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ពគនាេះ
គ ើយ ។  រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព ក្តូវទទួល និងទិញស្តវនក្ពពីរសិ្ោា ន នទគទៀតផ្ លមាន
វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពផ្ លមានសុ្ពលភាពផ្តប៉ាុគណាណ េះ ។  
 
មាគ្តា៤៥៥ ._ ការគលើរផ្លងច្ាំគពាេះមាច ស់្រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព 
 មាច ស់្រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ពផ្ លមានការអនុញ្ញញ ត ក្តូវររាទុរផ្តក្បគភទស្តវទាំងឡាយណា 
ផ្ លទទួលានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នផ្តប៉ាុគណាណ េះ ។  
 
មាគ្តា៤៥៦ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នទទួលភាររិច្ចរែុងការបគងកើត គច្ញ និងពក្ងឹងការអនុ
វតតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ការបគងកើត ក្បតិបតតិការ ការផ្ែទាំ អធិការរិច្ច ការអគងកតតាមោន និង
ការរាំណត់ក្របខ័ណឌ នានាស្ក្មាប់រផ្នលងផ្ លចិ្ ច្ ឹម ររាទុរ ស្តរុទុរ ឬផ្ែទាំស្តវនក្ពគៅទូទាំងក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមានភាររិច្ចគធវើអធិការរិច្ច អគងកតតាមោន រាំណត់
ក្របខ័ណឌ   រហូតលិខិតអនុញ្ញញ ត បិទ និងគរៀបច្ាំបណតឹ ងគៅតុលាការ ពារ់ព័នធគៅនឹងរសិ្ោា នស្តវ
នក្ពផ្ លមានស្ស្ថប់ និងផ្ លអាច្ពារ់ព័នធគៅនឹងការបរាញ់ ឬស្រមមភាពននអាជីវរមមស្តវនក្ពផ្ ល
ានហាមឃាត់  ូច្ានរាំណត់គៅរែុងមាតិកាគនេះ ឬផ្ លមិនអនុគលាមតាមគោលការណ៍ផ្ លជា
ក្របខ័ណឌ គច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត ។ 
  
មាគ្តា៤៥៧ ._ រាំណត់ក្តា និងស្ថរគពើភ័ណឌ  
 ក្រប់ស្តវនក្ពគៅរែុងរសិ្ោា នស្តវនក្ព ក្តវូគធវើអតតស្ញ្ញញ ណរមមគោយផ្ រៗគៅក្រប់គពល      
គវលា ។ មាច ស់្រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព ក្តវូគធវើរាំណត់ក្តារាយការណ៍អាំពីស្ថរគពើភ័ណឌ ក្តឹមក្តូវមួយគៅ
តាមទក្មង់ផ្បបបទផ្ លរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងផ្ លបញ្ញា រ់ពី
ទិ ាភាព ផ្ លមាន ូច្តគៅ៖ 

រ-ក្បគភទស្តវ ។ 
ខ-អតតស្ញ្ញញ ណពិគស្ស្របស់្ស្តវ មានទាំងការក្បលួផ្ក្បទាំងឡាយផ្ លគៅគលើអតត

ស្ញ្ញញ ណ និងកាលបរគិច្ឆទននការក្បួលផ្ក្បទាំងគនាេះ ។  
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រ-គភទស្តវ ។ 
ឃ-នែងផ្ខឆ្ែ ាំរាំគណើ ត ។ 
ង-ររណីស្តវផ្ លមិនគរើតគៅរែុងរសិ្ោា នស្តវនក្ពរបស់្ក្បតិបតតិររ ។ 
ច្-កាលបរគិច្ឆទផ្ លក្បតិបតតិររទទួលស្តវនក្ពមរោរ់រែុងរសិ្ោា ន ។ 
្-គឈាម េះ និងអាស័្យោា នរបស់្អែរផ្ លានក្បរល់ស្តវមរឲ្យរសិ្ោា ន ។ 
ជ-ទីតាាំងននរសិ្ោា នផ្ លានក្បរល់ស្តវនក្ព ។ 
ឈ-កាលបរគិច្ឆទននការស្ថល ប់ មូលគហតុននការស្ថល ប់ ររណី ឹង និងលទធនលននការ

ពិគស្ថធន៍នានា ។ 
ញ-ការបតូរទីតាាំងរបស់្ស្តវគច្ញពីរសិ្ោា នរបស់្ក្បតិបតតិររ ។ 
 -កាលបរគិច្ឆទននការបតូរទីតាាំង ។ 
ឋ-ទីតាាំងោរ់ស្តវផ្ លានបតូរទីតាាំង ។ 
ឌ្-គឈាម េះ និងអាស័្យោា នរបស់្អែរផ្ លទទួលស្តវ ។ 

 
មាគ្តា៤៥៨ ._ ការលរ់ ូរស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹម និងនលិតនលស្តវនក្ព 
 ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះ ការលរ់ ូរស្តវនក្ពផ្ លានចិ្ ច្ ឹម និងនលិតនលស្តវនក្ព មាន ូច្     
តគៅ៖ 

រ-ហាមមិនឲ្យរសិ្ោា នស្តវនក្ពលរ់ ូរ ឬគធវើអាជីវរមមស្តវនក្ពរស់្ ឬផ្ លានស្មាល ប់ 
 ល់បុរគលណាគ ើយ គក្ៅពីរសិ្ោា នផ្ លមានការអនុញ្ញញ ត ។  

ខ-ហាមមិនឲ្យរសិ្ោា នស្តវនក្ពទិញពី ឬគធវើអាជីវរមមស្តវនក្ពរស់្ ឬស្ថល ប់   ល់បុរគល
ណាគ ើយ គក្ៅពីរសិ្ោា នផ្ លមានការអនុញ្ញញ ត ។  

រ-រាល់ក្បតិបតតិការននពាណិជារមមពារ់ព័នធនឹងស្តវនក្ពផ្ លានពីរសិ្ោា ន ក្តូវមាន
រាំណត់ក្តា និងការគរៀបច្ាំស្ក្មាប់អធិការរិច្ចតាមតក្មូវការ ។  

 
មាគ្តា៤៥៩ ._ ការផ្ញរស្តវគោយផ្ រ និងការអគងកតតាមោនពីសុ្ខភាព 
 ក្តូវមានការផ្ញរស្តវគោយផ្ រ និងការអគងកតតាមោនពីសុ្ខភាព គៅមុនការោរ់ប ច្ូ ល
ស្តវនក្ពែមីចូ្លគៅរែុងរសិ្ោា ន ។  
 រែុងររណីររគឃើញថ្ន មានស្តវនក្ពស្ថល ប់គៅរែុងរសិ្ោា ន គនាេះក្បតិបតតិររ ក្តូវរាយការណ៍   
ភាល មៗពីការស្ថល ប់គនេះ គៅកាន់មនទីបរសិ្ថា នគខតត ។  ស្តវនក្ពផ្ លស្ថល ប់ ក្តូវមានអធិការរិច្ច ទទួល
ស្ាំណារ និងគាេះបង់គចាលស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត ផ្ លរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
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ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គក្កាមរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងអងគភាពមិនផ្មនរោា
ភិាល ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្គស្ែើឲ្យបាំគពញតាមក្របខ័ណឌ តាមោនគៅនឹង
រផ្នលងគៅគលើជាំងឺទាំងឡាយណាស្ាិតរែុងរងវល់ជាពិគស្ស្ ស្ស្បតាមលរខខណឌ  ូច្តគៅ៖ 

រ-ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើប ា្ ី និងគច្ញនាយនូវក្បគភទជាំងឺ
ផ្ លស្ាិតរែុងរងវល់ជាពិគស្ស្ ស្ក្មាប់បាំគពញតាមក្របខ័ណឌ តាមោនគៅនឹងរផ្នលងនន        
រសិ្ោា នស្តវនក្ព គហើយបគងកើតជាពិធីស្ថរននការការគ្លើយ្លង គក្កាមរិច្ចស្ហការជាមួយ
ក្រសួ្ងពារ់ព័នធ ។  

ខ-ក្បតិបតតិររ ក្តូវរាយការណ៍ភាល មៗគៅកាន់មនទីរបរសិ្ថា នគខតត រែុងររណីមានការ
ស្ងស័យ ឬ ឹងថ្ន មានស្តវនក្ពណាមួយមាននទុរនូវជាំងឺស្ាិតរែុងការក្ពួយារមភណ៍ជាពិគស្ស្ ឬ
គៅគពល ឹង ឬស្ងស័យថ្ន មានស្តវណាមួយមានជាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងស្តវផ្ លមានជាំងឺ ។  

រ-ហាមមិនឲ្យបុរគលណាមួយររា លារ់ទុរ  ឹរជ ា្ូ ន លរ់ គធវើក្បទនរមម ឬគក្បើ
ក្ាស់្ស្តវនក្ពទាំងឡាយណាផ្ លាន ឹង ឬស្ងសយ័ថ្ន មាននទុរជាំងឺស្ាិតរែុងការក្ពួយារមភ
ណ៍ជាពិគស្ស្ ឬផ្ លាន ឹងថ្ន ានស្ថល ប់គោយមូលគហតុមិនច្ាស់្លាស់្រែុងរសិ្ោា ន
គ ើយ ។   

ឃ-ក្បតិបតតិររននរសិ្ោា នស្តវនក្ព ក្តូវបាំគពញតាមពិធីស្ថរ ផ្ លរាំណត់គោយក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង  

ង-រាល់ការមិនអនុគលាមតាមពិធីស្ថរស្តីពីការតាមោនជាំងឺ អាច្នាាំឲ្យមានការបិទ      
រសិ្ោា នជាបគណាត េះអាស្នែ ឬអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  

 
មាគ្តា៤៦០ ._ លរខខណឌ តក្មូវជាអបបបរមា 
 គោយមានការពិគក្ោេះជាមួយក្រសួ្ងស្ថា ប័ពារ់ព័នធ និងន រូបគច្ចរគទស្ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវបគងកើតលរខខណឌ តក្មូវជាអបបក្បមាស្ក្មាប់ទីតាាំងរសិ្ោា ន និងរផ្នលងបងាខ ាំង
ស្តវនក្ព ផ្ លក្តូវបាំគពញតាមពិធីស្ថរស្តីពីការចិ្ ច្ ឹម និងសុ្ខុមាលភាពស្តវនក្ព ។  
 គៅគពលណារ៏ាន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្ក្តតួពិនិតយគៅគលើការ
អនុគលាមតាមរបស់្រសិ្ោា នស្តវនក្ពទាំងឡាយ គៅតាមលរខខណឌ តក្មវូទាំងគនេះ និងក្តូវស្ហការ
ជាមួយន រូបគច្ចរគទស្ចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព និងស្ថា ប័នក្បឆ្ាំងបទគលមើស្ជួញ ូរស្តវនក្ពគ ើមបីគធវើអធិការរិច្ច
ក្បចាាំឆ្ែ ាំ ។  
 ក្បតិបតតិររទាំងឡាយ ផ្ លមិនអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវផ្ លានរាំណត់ អាច្នាាំឲ្យមាន
ការ រហូត ឬលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត និងទទួលទណឌ រមមបផ្នាម  ូច្ានរាំណត់រែុងរនាីទី៩ ស្តីពី
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បទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មាតិកាទី៤ ស្ាីពីបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ នន
ក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៤៦១ ._ លរខខណឌ តក្មូវទូគៅ 
 ក្បតិបតតិររននរសិ្ោា នផ្ លអនុញ្ញញ ត ក្រប់គពលក្តវូនតល់ការផ្ែទាំស្មរមយ  ល់រាល់ស្តវនក្ព
ចិ្ ច្ ឹមទាំងឡាយ ផ្ លមាន ូច្តគៅ៖ 

រ-ការ ឹរជ ា្ូ នស្តវនក្ពគៅកាន់ និងពីរសិ្ោា ន ក្តវូអនុគលាមតាមពិធីស្ថរស្តីពីការ
 ឹរជ ា្ូ នគោយមនុស្សធម៌ ។  

ខ-ក្រប់ក្បតិបតតិររននរសិ្ោា នស្តវនក្ព ក្តវូធានាាននូវទីជក្មរ អាហារ ទឹរស្ថប មលប់ 
និងទីធាល ស្មរមយ គហើយទីបងាខ ាំងមិនក្តវូមានលរខណៈច្គងអៀតខាល ាំង និងមានការស្មាអ តជាក្បចាាំ
នែង ។  

រ-ការកាន់ ឬប៉ាេះពាល់ស្តវ ក្តូវអនុវតតតាមបទពិគស្ថធន៍ផ្ លអាច្ទទួលយរានជា
ទូគៅននការចិ្ ច្ ឹមស្តវ ការក្រប់ក្រង ការស្មាល ប់ និងសុ្ខភាពរបស់្ស្តវ ។  

ឃ-ររណីក្បតិបតតិររ មិនអនុវតតការផ្ែទាំង ិត ល់ និងប៉ាេះពាល់ស្តវមិនានក្តឹមក្តូវ 
គនាេះមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្លុប ឬ រហូត
លិខិតអនុញ្ញញ តននរសិ្ោា ន និងបិទរសិ្ោា នជាបគណាត េះអាស្នែ ឬអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  

 
មាគ្តា៤៦២ ._ ការទប់ស្ថក ត់ការរត់គរច្ 
 មាច ស់្រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ពទាំងឡាយ មិនក្តូវបគណាត យឲ្យស្តវរបស់្ខលួនរចួ្ ឬគរច្ពីការ
បងាខ ាំង ឬក្ពផ្លងចូ្លគៅរែុងនក្ពគ ើយ ។  ររណីមានការរចួ្ពីការបងាខ ាំង គនាេះក្បតិបតតិររននរសិ្ោា ន
ទទួលបនទុរក្តូវ៖ 

រ-ជូន ាំណឹង ល់មនទីរបរសិ្ថា នគខតតរែុងរយៈគពល ២៤ (នមភបួន)គមា៉ាង ។  
ខ-ក្តូវខិតខាំតាមផ្ លអាច្គធវើាន រែុងការចាប់យរមរបងាខ ាំងវញិ ។  

 
មាគ្តា៤៦៣ ._ ការស្មាល ប់គោយមនុស្សធម៌ 
 រាល់ការស្មាល ប់ស្តវចិ្ ច្ ឹម ក្តូវអនុវតតគោយមនុស្សធម៌ ។  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ    
បរសិ្ថា ន ក្តូវគច្ញនូវលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ការស្មាល ប់ស្តវចិ្ ច្ ឹម គោយមានរិច្ចស្ហការ
ជាមួយនាយរោា នសុ្ខភាព និងនលិតរមមស្តវ ។  
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មាគ្តា៤៦៤ ._ ការ ឹរជ ា្ូ ន 
 រាល់ក្បតិបតតិររននរសិ្ោា នស្តវនក្ព ក្តវូនតល់ការ ឹរជ ា្ូ ន រាល់ស្តវនក្ពផ្ លក្តូវបងាខ ាំង ស្ស្ប
តាមនីតិវធីិ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតនលូវច្ាប់ ផ្ លបគងកើតគោយនាយរោា នសុ្ខភាព និងនលិតរមម  
ស្តវ ។  
 
មាគ្តា៤៦៥ ._ ការមិនទទួលខុស្ក្តូវរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មិនក្តូវទទួលខុស្ក្តូវគទេះបីរែុងររណីណាមួយ ូច្
ខាងគក្កាម៖ 

រ-រាល់ការខូច្ខាតគៅគលើក្ទពយស្មបតតិ ឬការប៉ាេះពាល់ទាំងឡាយណា ផ្ លបងកគោយ
ស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹម ឬគោយការរចួ្ពីការបងាខ ាំងរបស់្ស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹមគនាេះគទ ។  

ខ- រាល់ការាត់បង់ ឬការស្ថល ប់របស់្ស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹមណាមួយគ ើយ មិនថ្នគោយការ
រចួ្ ឬការស្ថល ប់គោយស្ថរជាំងឺគ ើយ គបើគទេះជាក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្
តក្មូវឲ្យមានការស្មាល ប់ស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹមណាមួយផ្ លរចួ្ ឬគោយស្ថរស្ថា នភាពននជាំងឺ           
រ៏គោយ ។  

 
មាគ្តា៤៦៦ ._ កាតពវរិច្ចរបស់្មាច ស់្រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព 
 មាច ស់្រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព ផ្ លរាំពុងមានក្បតិបតតិការ បនាទ ប់ពីក្រមគនេះចូ្លជាធរមាន៖ 

រ-ក្តូវោរ់ពារយគស្ែើសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តែមីរែុងរយៈគពល ១៨០ (មួយរយផ្ប៉ាតសិ្ប) នែង 
ខ-ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មវូននបទបប ញ្តតិទាំងគនេះ ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹង

ក្បតិបតតិការននរសិ្ោា នស្តវនក្ពនានា ។  
 

ជំពូកទី១៣ 
ការតាលដាន្សខុភាពសតវម្គ្ព 

 
មាគ្តា៤៦៧ ._ វធីិស្ថស្តស្តតាមោនជាំងឺស្តវនក្ព 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតវធីិស្ថស្តស្តតាមោនជាំងឺស្តវនក្ព និងការ
អគងកតតាមោនសុ្ខភាពស្តវនក្ព គោយមានការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន អងគភាពមិន
ផ្មនរោា ភិាល និងន រូបគច្ចរគទស្ ។  



184 

 

 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការគសុ្ើបអគងកត គធវើរាំណត់ក្តា និងគ្លើយតប
ច្ាំគពាេះរាល់ការតាមោនសុ្ខភាពស្តវនក្ព និងការគសុ្ើបអគងកតពីការគលច្គ ើងននជាំងឺស្តវនក្ព គោយ
មានការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន អងគភាពមិនផ្មនរោា ភិាល និងន រូបគច្ចរគទស្ ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនតល់ព័ត៌មានអាំពីស្មិទធិនល និងការររគឃើញ
នានា ពារ់ព័នធគៅនឹងការតាមោនសុ្ខភាពស្តវនក្ព និងការគសុ្ើបអគងកត ល់ការគលច្គ ើងនូវជាំងឺស្តវ
នក្ព  ល់ភារីផ្ លពារ់ព័នធនឹងស្តវ ឬសុ្ខភាពស្ថធារណៈ ឲ្យានទន់គពលគវលា និងអងគការសុ្ខ
ភាពអនតរជាតិផ្ លពារ់ព័នធ ជាពិគស្ស្រែុងររណីមានជាំងឺផ្ ល្លងពីស្តវគៅមនុស្ស ។  
 
មាគ្តា៤៦៨ ._ ការផ្ញរគោយផ្ រ 
 គៅមុនការបតូរទីតាាំងស្តវ ឬការគនទរស្តវរវាងទីបងាខ ាំង និងនក្ព គនាេះស្តវនក្ពក្តូវមានការផ្ញរទុរ
គោយផ្ រ និងមានការអគងកតតាមោន គោយអែរផ្ លមានសិ្ទធិ គហើយផ្ លក្តូវនតល់ការបញ្ញា រ់ ូច្ 
តគៅ៖ 

រ-ស្តវនក្ពក្តូវានផ្ញរទុរគោយផ្ រមិនឲ្យគលើស្ពី ១៤នែង គហើយមានអធិការរិច្ច
គៅមុនគពលគោេះផ្លង ។  

ខ-ស្តវនក្ពទាំងឡាយមិនានបងាា ញស្ញ្ញញ ស្មាគ ល់ណាមួយថ្នមានរបួស្ ឬជាំងឺគនាេះ
គទ ។  

រ-ស្តវនក្ពទាំងគនាេះក្តូវានគធវើអតតស្ញ្ញញ ណគោយផ្ រៗ គហើយមានភាពវជិាមាន ។  
ឃ-ស្តវនក្ពទាំងគនាេះក្តូវានពិគស្ថធន៍ គហើយរចួ្ពីជាំងឺគក្កាមរងវល់ជាពិគស្ស្ 

ស្ក្មាប់ក្បគភទស្តវផ្បបទាំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៤៦៩ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ 
 មនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវជូន ាំណឹងភាល មៗ ររណី
មានស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹមណាមួយគរើតជាំងឺ ឬស្ថល ប់រែុងគពលផ្ញរគោយផ្ រគនាេះ ។  
 

ជំពូកទី១៤  
លខិតិបទដាឋ ន្ទូទៅ 

 
មាគ្តា៤៧០ ._ លិខិតបទោា ន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្គច្ញលិខិតបទោា នពារ់ព័នធនានាគៅតាម
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ចាាំាច់្ និងអាំណាច្របស់្ខលួន រែុងការអនុវតតបទបប ញ្តតិនានាតាមមាតិកាគនេះ ឬរែុងការនតល់ឱ្វាទនានា 
ឬការតក្មវូ គៅតាមមាតិកាគនេះ៖ 

លិខិតបទោា នរតិយុតត អាច្គធវើគ ើងស្ស្បតាមលរខខណឌ  ូច្តគៅ៖ 
រ-ការគរៀបច្ាំចាត់ផ្ច្ង និងការក្រប់ក្រងស្តវនក្ពគៅរែុង និងគក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 

តាំបន់ការពារជាតិផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  
ខ-ការក្រប់ក្រងគលើការគស្ែើសុ្ាំការបរាញ់ និងលិខិតអនុញ្ញញ តបរាញ់ និងការរាំណត់ 

រូតា ។   
រ-លរខខណឌ នានារែុងការបងាខ ាំងស្តវនក្ព រមួមានទីតាាំងឧទោនស្តវនក្ព មជឈមណឌ ល 

ស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវនក្ព រសិ្ោា នស្តវនក្ព និងមជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជអភិររស ។  
ឃ-ការបគងកើត ក្បតិបតតិការ ការផ្ែររា អធិការរិច្ច ការអគងកតតាមោន និងការគច្ញ

លិខិតបទោា នរតិយុតតនានាពារ់ព័នធគៅនឹងរសិ្ោា នស្តវនក្ពទីតាាំងឧទោនស្តវនក្ព 
មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវនក្ព រសិ្ោា នស្តវនក្ព និងមជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជអភិររស និងទីតាាំង
 នទគទៀតផ្ លររាស្តវនក្ព ។   

ង-នីតិវធីិនានាស្ក្មាប់ការអនុវតតមាតិកាគនេះក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព ។  
ច្-ការក្រប់ក្រងគលើភស្តុតាងនានាផ្ លានរបឹអូស្គក្កាមមាតិកាគនេះ រមួមានស្នតិសុ្ខ 

និងសុ្ខុមាលភាពស្មរមយរបស់្ស្តវនក្ពផ្ លរស់្ តាមក្បគភទននថ្នែ រ់ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ និង
ពិធីស្ថរស្តីពីស្នតិសុ្ខស្ក្មាប់នលិតនលននក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ ។  

្-នែលផ្ លក្តូវក្បមូលនានាស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ ។  
ជ-នីតិវធីិស្ក្មាប់ការបតូរទីតាាំង ការ ឹរជ ា្ូ ន ការចាប់ ការប៉ាេះពាល់ ឬកាន់ស្តវនក្ព និង

ការគធវើស្ាំណារស្តវនក្ព ។  
ឈ-នីតិវធីិនានាស្ក្មាប់ការធានាាននូវសុ្ខភាពស្តវនក្ព ។  
ញ-ការបគងកើត ក្បតិបតតិការ និងការទទួលខុស្ក្តូវរបស់្ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈ

ច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ។   
 -នីតិវធីិនានាស្ក្មាប់ការគធវើរាំណត់ក្តាបទគលមើស្ស្តវនក្ព ។  
ឋ-វធីិស្ថស្តស្តក្បរបគោយមនុស្សធម៌រែុងការស្មាល ប់ស្តវនក្ពរែុងរសិ្ោា នស្តវនក្ព ។  
ឌ្-ការបង់នែលស្ាំណងការខូច្ខាតផ្ លានគរើតគ ើងច្ាំគពាេះស្តវនក្ព ផ្ លបងកគោយរបូ

វនតបុរគល និងនីតិបុរកលណាមួយ ។  
ឍ-ការនតល់ការអគងកតតាមោនជនគលមើស្ ។  
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មាតិកាទី៦ 
កិច្ចការពាររកុខជាតិ ន្ិងគ្បព័ន្ធទអក ូសូុផី្ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហង 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៤៧១ ._ តួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវមានសិ្ទធិអាំណាច្ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១- ចាត់ថ្នែ រ់ ការក្រប់ក្រង និងរិច្ច ការពារររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរង
ការរាំរាមរាំផ្ហង ។ 

២- ក្តួតពិនិតយ គរៀបច្ាំ និងពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ ផ្ លពារ់ព័នធ គៅនឹងការគធវើច្ាំណាត់
ថ្នែ រ់ និងការក្រប់ក្រងររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  

៣-  ក្រប់ក្រង ក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាតតាត ក្បគភទររុខជាតិផ្ លមិនមាន
គ ើមរាំគណើ តរែុងស្ស្ររ ឬផ្ លមិនគរើត គ ើងគោយធមមជាតិ ។  

៤- ចាត់វធិានការនានាគៅរែុងការអភិររស និងការក្រប់ក្រងផ្ លានអនុវតតគោយអងគ
ភាពរោា ភិាលផ្ លក្តឹមក្តូវ ក្តូវផ្នអរគៅគលើភស្តុតាងផ្នែរវទិោស្ថស្តស្តផ្ លលអបាំនុត និងក្តូវ
ទប់ស្ថក ត់ការាត់បង់ររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  

៥- ក្រប់ក្រង និងផ្ែររា គ ើមបីគធវើឲ្យលរខណៈគអរូ ូសីុ្ននររុខជាតិ ឬក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ 
គរើតគ ើងគៅរែុងលាំោប់ខុស្ោែ ននធមមជាតិរបស់្វា  និងរចួ្នុតពីការរ ាំខានពីធមមជាតិ និង
ស្រមមភាពរបស់្មនុស្ស ។  

 
មាគ្តា៤៧២ ._ រិច្ចស្ហការរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
 ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លមានការទទួលខុស្ក្តវូរែុងការទប់ស្ថក ត់បទគលមើស្ផ្ លពារ់ព័នធ មាន
ការ ទទួលខុស្ក្តូវគៅរែុងការស្ក្មបស្ក្មួល ស្ហការ និងផ្ច្ររ ាំផ្លរព័ត៌មាន ផ្ លតក្មូវគោយ
គោលការណ៍ ផ្ណនាាំរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ស្តីពីបទគលមើស្ទាំងឡាយផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹង ររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ ល
ទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ផ្ លរមួមាន៖ 

រ. ការគសុ្ើបអគងកតថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់អនតរជាតិននការកាន់កាប់ ការគធវើជាំនួញ ឬការ ឹរ
ជ ា្ូ នររុខជាតិ និងគឈើខុស្ច្ាប់ ។  
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ខ. ការរបឹអូស្ររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងគឈើផ្ លានកាន់កាប់ខុស្
ច្ាប់ ផ្ លក្តូវានគធវើគ ើង គៅគក្កាមក្រមគនេះ និងច្ាប់ និងបទបប ញ្តតិផ្ លពារ់ព័នធ នទ 
គទៀត ។  

រ. ក្រប់បណតឹ ងរបស់្តុលាការ ពារ់ព័នធនឹងររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរង
ការរាំរាមរាំផ្ហង ។  

 
មាគ្តា៤៧៣ ._ ស្មាស្ភាពក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ 
 ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូមានស្មាស្
ភាព ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១-  អែរជាំនាញការផ្នែរជីវៈច្ក្មរេះនិងអែរបរសិ្ថា នមរពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ        
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ 

២-  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធនានា ។  
៣- អងគការ ស្ថា ប័នវទិោស្ថស្តស្ត អប់រ ាំ និងអងគការ ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ នទគទៀត ។  
៤- ន រូបគច្ចរគទស្ផ្ លចូ្លរមួគៅរែុងរិច្ចការពារក្ច្ររគបៀងជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារ 

ផ្ លរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងការការពារក្បគភទររុខជាតិ និង
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។   

 ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូជួបក្បជុាំោែ
គរៀងរាល់១ (មួយ) ឆ្ែ ាំមតងយ៉ាងតិច្គ ើមបី៖ 

រ. ពិនិតយគៅគលើប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ប ា្ ី
ថ្នែ រ់ជាតិស្តីពី ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទស្តវ 
និងររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាតតាត និងនតល់អនុស្ថស្ន៍គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ផ្ លទរ់ទងគៅនឹងការគធវើបច្ចុបបនែភាព ផ្ លចាាំាច់្គៅគលើប ា្ ី និងការគធវើ   
ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ និង  

ខ. ពិនិតយ នតល់អនុស្ថស្ន៍ស្ក្មាប់ការផ្ទល ស់្បតូរជាចាាំាច់្ និងឯរភាពគៅគលើផ្ននការ
ក្រប់ក្រង និងស្ថត រ គ ើងវញិនូវក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិស្ក្មាប់ការអនុវតត ផ្នអរគលើមូលោា ន
រាយការណ៍វទិោស្ថស្តស្ត និងទិនែន័យ ។  

 
ជំពូកទី២ 

ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់ម្ន្គ្បទភទរកុខជាត ិ
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មាគ្តា៤៧៤ ._ ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ ល
ទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ផ្ លគរើតមានគ ើងគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងោរ់ឲ្យស្ថធារណ
ជនអាច្ផ្ស្វងររប ា្ ីគនេះាន ។ បនាទ ប់ពីការអនុម័តននក្រមគនេះ ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ ល
ទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង នឹងទទួលយរក្រប់ក្បគភទររុខជាតិ ផ្ លក្តវូានគរស្ថគ ល់ថ្នមានគៅរែុង 
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាម េះគៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររស   
ធមមជាតិ ។  

ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង នឹងទទួលយរក្បគភទររុខជាតិ
ែមីៗជាបនតបនាទ ប់ ផ្ លក្តវូានបផ្នាមគៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិ អភិររសធមមជាតិ 
ផ្ លក្តូវានគរស្ថគ ល់ថ្នមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លមានក្បសិ្ទធភាពភាល មៗ បនាទ ប់ពី 
ការរាយគឈាម េះក្បគភទររុខជាតិទាំងគនាេះគៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៤៧៥ ._ ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ននក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
 ក្បគភទទាំងឡាយផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការ
រាំរាមរាំផ្ហង ក្តវូផ្បងផ្ច្រគៅតាមកាលវភិារ ូច្តគៅ៖ 

រ. ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទទី ១៖ ក្រប់ក្បគភទ ផ្ លរមួមានក្បគភទផ្ លមិនមានគ ើម
រាំគណើ តគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាម េះជាក្បគភទនុតពូជគៅរែុងនក្ព ជិត
នុតពូជ ឬរាំពុងនុតពូជ គៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ស្តីពី
ក្បគភទផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ឬក្បគភទទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវាន បផ្នាមគៅរែុងក្បគភទ
ផ្ លានគរៀបរាប់ខាងគលើ គៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាម
រាំផ្ហង ។ ក្រប់ក្បគភទផ្ លមិនមានគ ើមរាំគណើ តគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លាន
រាយគឈាម េះ គៅរែុង ឧបស្មព័នធទី១ ននអនុស្ញ្ញញ ស្តីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិនូវ
ក្បគភទស្តវនក្ព និងររុខជាតិនក្ពរាំពុងនុតពូជ រ៏ក្តូវានប ច្ូ លគៅរែុងច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទទី១
នងផ្ រ ។  

ខ.ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទទី ២៖ ក្រប់ក្បគភទ ផ្ លរមួមានក្បគភទផ្ លមិនមានគ ើម
រាំគណើ តគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាម េះជាក្បគភទផ្ លងាយរងគក្ោេះ 
ផ្ លជិតទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ផ្ លមិនមានទិនែន័យក្រប់ក្ោន់ ឬផ្ លមិនទន់ានសិ្រា 
គៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បគភទផ្ ល ទទួលរងការ
រាំរាមរាំផ្ហង ក្បគភទទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងក្បគភទផ្ លានគរៀបរាប់ខាងគលើ 
គៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងក្រប់ក្បគភទផ្ ល
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មិនមានគ ើមរាំគណើ តគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងផ្ លានរាយគឈាម េះគៅរែុង
ឧបស្មព័នធទី ២ ននអនុស្ញ្ញញ ស្តីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទស្តវនក្ព និង
ររុខជាតិនក្ពរាំពុងនុតពូជ ។  

រ. ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទទី៣៖ ក្រប់ក្បគភទ ផ្ លរមួមានក្បគភទផ្ លមិនមានគ ើម
រាំគណើ តគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាម េះជាក្បគភទផ្ លមិនទន់មានរែុង
ក្បគភទណាមួយ គៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បគភទផ្ ល
ទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងក្រប់ក្បគភទ ផ្ លមិនមានគ ើមរាំគណើ ត គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា និងផ្ លានរាយគឈាម េះគៅរែុងឧបស្មព័នធទី២ ននអនុស្ញ្ញញ ស្តីពីការក្រប់ក្រងការគធវើ
ជាំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទស្តវនក្ព និងររុខជាតិនក្ពរាំពុងនុតពូជ ។  

 គៅរែុងររណីផ្ លក្បគភទមួយក្បគភទ អាច្ចាត់ថ្នែ រ់គក្កាមកាលវភិារគនសងៗគទៀត អនុគលាម
គៅតាមប ា្ ី ក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ និងឧបស្មព័នធននអនុ
ស្ញ្ញញ ស្តីពីការក្រប់ក្រង ការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទស្តវនក្ព និងររុខជាតិនក្ពរាំពុងនុតពូជ កាល
វភិារផ្ លខពស់្ជាង ក្តូវានយរមរអនុវតត ។  
 ក្បគភទទាំងឡាយផ្ លានប ច្ូ លគៅរែុងកាលវភិារទាំងបី ក្តូវានរាយគឈាម េះគៅរែុងលិខិត
បទោា នរតិយុតតមួយ ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ ើងគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
ពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ ។ ការបគងកើតកាលវភិារទាំងបីគនេះ ក្តូវមាន
ក្បសិ្ទធភាពជាក្បញាប់ បនាទ ប់ពីការអនុម័តក្រមគនេះ ផ្ លផ្នអរគលើប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិ
អភិររសធមមជាតិ ឧបស្មព័នធននអនុស្ញ្ញញ ស្តីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទស្តវនក្ព 
និងររុខជាតិនក្ពរាំពុងនុតពូជ និងពឹងផ្នអរគលើការបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា៤៧៦ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពននប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
 ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពក្តូវជួបក្បជុាំោែ គរៀង
រាល់១ (មួយ) ឆ្ែ ាំមតងយ៉ាងតិច្ គ ើមបពិីនិតយ និងនតល់អនុស្ថស្ន៍គៅ ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ      
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន គ ើមបីគធវើបច្ចុបបនែភាព គៅគលើប ា្ ី ថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាម
រាំផ្ហង និងការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ននក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  
 គៅគពលផ្ លក្បគភទររុខជាតិណាមួយផ្ លានរាយគឈាម េះគៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាព
អនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ផ្ លពីមុនមិនក្តូវានគរស្ថគ ល់ថ្នមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តវូ
ានររគឃើញថ្នមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ពពួរររុខជាតិគនេះ ក្តវូានប ច្ូ លគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់
ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  
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 ក្បគភទររុខជាតិផ្ លមិនមានគៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ អាច្
ក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  ការបផ្នាម
គនេះ ក្តូវគធវើគ ើងជាមួយនឹងឯរស្ថរគយងគៅគលើលរខណៈវនិិច្ឆ័យ ផ្ លានផ្ច្ងគៅរែុងក្បគភទ និង    
លរខណៈវនិិច្ឆ័យននប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ រាំផ្ណែមី ៣.១ ការផ្រស្ក្មួល
គលើរទីពីរ ។  
 ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទររុខជាតិផ្ លានគធវើបច្ចុបបនែភាព នឹងក្តវូផ្នអរគៅគលើការផ្បងផ្ច្ងជា
ក្បគភទ ននក្បគភទគៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ និង
ឧបស្មព័នធននអនុស្ញ្ញញ  ស្តីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទស្តវនក្ព និងររុខជាតិនក្ព
រាំពុងនុតពូជ ។  

បផ្នាមជាងគនេះគៅគទៀត ក្បគភទណាមួយអាច្គធវើបច្ចុបបនែភាពគៅជាក្បគភទកាលវភិារផ្ ល
ខពស់្ជាងមុន គោយផ្នអរគលើរតាត មួយច្ាំនួន ផ្ លរមួមាន៖ 

រ. រក្មិតខពស់្ននការរាំរាមរាំផ្ហងគៅកាន់ច្ាំនួនក្បគភទផ្ លមានគ ើមរាំគណើ តគៅរែុង
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 

ខ. ស្ថា នការណ៍ននច្ាំនួនក្បគភទផ្ លមានគ ើមរាំគណើ តគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា 
ក្តូវនឹងលរខណៈវនិិច្ឆ័យននប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ និងធនធាន
ធមមជាតិ ផ្ លជិតនុតពូជ ឬរាំពុងនុតពូជ ។ 

រ. តនមលគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងធមមជាតិ ៏មានស្ថរៈស្ាំខាន់ ស្ក្មាប់ក្បជាពលរ ានន
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងស្ហភាពអនតរជាតិ អភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ។  

 ការគធវើបច្ចុបបនែភាពទាំងគនេះ ក្តូវានអនុម័តគោយលិខិតបទោា នរតិយុតត និងក្តូវានផ្ច្រ
ចាយគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ភាែ រ់ងារពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់     
រណៈរមាម ធិការស្ហក្រប់ក្រង និងតុលាការគខតត ។  
 ោម នក្បគភទណាមួយ អាច្ក្តូវរាយគឈាម េះគៅរែុងច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទទី ១ ឬទី ២ គោយោម ន
ការផ្ទល ស់្បតូរស្ស្បោែ នឹង ការរាយគឈាម េះែមីៗ គៅរែុងប ា្ ីក្រហមននក្បគភទផ្ លទទួលរងការរាំរាម
រាំផ្ហង របស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិានគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៤៧៧ ._ ស្ាំគណើ គធវើបច្ចុបបនែភាព 
 ជន ឬអងគការណាមួយផ្ លចាប់អារមមណ៍ អាច្បតឹងមរកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ 
បរសិ្ថា ន គ ើមបីបផ្នាមក្បគភទររុខជាតិ ណាមួយគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរង
ការរាំរាមរាំផ្ហង ។ ការបតឹងគនេះ ក្តូវនតល់ទិនែន័យ និងព័ត៌មានគ ើមបីោាំក្ទការប ច្ូ លក្បគភទគនេះគៅរែុង
ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគ្លើយតបគៅនឹងបណតឹ ងគនេះ ជាមួយនឹង
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គហតុនលផ្ លបណតឹ ងគនេះក្តូវានទទួលយរទុរ ឬប ិគស្ធ គៅរែុងរយៈគពល ៦០(ហុរសិ្ប) នែង 
បនាទ ប់ពីការទទួលយរបណតឹ ងគនាេះ ។  
 ឯរស្ថរ ទិនែន័យ ឬព័ត៌មានគនសងគទៀតណាមួយ ផ្ លក្តូវានគក្បើក្ាស់្ស្ក្មាប់ការរាយ
គឈាម េះននក្បគភទ មួយក្បគភទ ក្តវូោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត គៅរែុងការកាន់កាប់ឯរស្ថរ ទិនែន័យ ឬ
ព័ត៌មានគនសងគទៀតគនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី១ ស្តីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី៣ ស្ាីពីសិ្ទធិទទួលាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
 

 
ជំពូកទី៣ 

ការហាលឃាត់ទៅទលើសកលមភាពផ្ដលប ៉ះពាលទ់ៅដលជ់គ្លកគ្បទភទរកុខជាត ិផ្ដលទទលួ  
រងការគំរាលកំផ្ហង ន្ងិការគ្បលលូរកុខជាត ិ

 
មាគ្តា៤៧៨ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តវូហាមឃាត់ច្ាំគពាេះជក្មរក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាម

រាំផ្ហង 
 ការបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ និងការផ្ទល ស់្បតូរជក្មរធមមជាតិននក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាម
រាំផ្ហង ផ្ លានរាំណត់គោយអាជាា ធរក្តឹមក្តូវ ថ្នបងកគ ើង គោយផ្ទទ ល់ ឬក្បគយលនូវការបាំនលិច្
បាំផ្ទល ញររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហងគៅរែុងជក្មរធមមជាតិរបស់្វា ក្តវូានហាមឃាត់ គលើរ
ផ្លងផ្តមានផ្ច្ងគៅរែុងជាំពូរទី៤ ននមាតិកាគនេះ ។ គៅរែុងមាតិកាគនេះ ជក្មរធមមជាតិ ស្ាំគៅគៅ ល់
ជក្មរផ្ លក្បគភទមួយច្ាំនួន ឬក្បគភទនីមួយៗរស់្គៅ ផ្ លទីជក្មរគនាេះ មិនទន់ក្តវូានផ្ទល ស់្បតូរពី
លរខណៈធមមជាតិរបស់្វា តាមរយៈមនុស្ស ស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ផ្នែររសិ្រមម និងការគក្បើក្ាស់្ពារ់
ព័នធនឹងស្រមមភាពមនុស្ស ។  
 
មាគ្តា៤៧៩ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តវូហាមឃាត់ច្ាំគពាេះររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
 ការក្បមូល ការបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ ការគក្បើក្ាស់្ ការលរ់ ការគធវើជាំនួញ ឬការ ឹរជ ា្ូ នររុខជាតិផ្ ល
ទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហងណាមួយ ឬនិស្សទទវតាុ ផ្ លក្តូវានរាយគឈាម េះគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពី
ក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ក្តូវានហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងគៅរែុងជាំពូរ
ទី៤ ននមាតិកាគនេះ ។  
 
មាគ្តា៤៨០ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តវូហាមឃាត់គៅរែុងក្ច្ររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ  
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 ការក្បមូល ឬការបាំនលិច្បាំផ្ទល ញននររុខជាតិណាមួយគៅរែុងក្ច្ររគបៀងអភិវរសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់
ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ ឬថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវានហាមឃាត់ គលើរផ្លង
ផ្តមានផ្ច្ងគៅរែុងជាំពូរទី ៤ ននមាតិកាគនេះ ឬស្ស្បតាមផ្ននការក្រប់ក្រងក្ច្ររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 
ឬតាំបន់ការពារ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
ការនដលល់ខិតិអន្ុញ្ញញ តសគ្មាប់ទោលបំណ្ងពទិសស 

 
មាគ្តា៤៨១ ._ ការគក្បើក្ាស់្ជាលរខណៈក្រសួ្ថរ និងការគក្បើក្ាស់្ជាឱ្ស្ែ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្នតល់ការអនុញ្ញញ តពិគស្ស្គៅរែុងការក្បមូល 
ការលរ់ ជាំនួញ ឬការ ឹរជ ា្ូ នររុខជាតិ ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ឬនិស្សទទវតាុ ស្ក្មាប់ការគក្បើ
ក្ាស់្ជាលរខណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើក្ាស់្ជាឱ្ស្ែាន ។ ការអនុញ្ញញ តពិគស្ស្ណាមួយគៅគក្កាម
ជាំពូរគនេះ ក្តូវមានផ្ច្ងអាំពីការោរ់រាំហិតស្មរមយគៅគលើរក្មិត និងក្របខ័ណឌ គពលគវលា ផ្ ល
ស្រមមភាពទាំងគនាេះផ្ លក្តូវានអនុវតតគៅគក្កាមការអនុញ្ញញ តគនេះ នឹងមិនគធវើឲ្យែយចុ្េះនូវច្ាំនួន    
ធមមជាតិ ឬគធវើអនតរារមន៍ជាមួយការស្ថត រគ ើងវញិនូវច្ាំនួនធមមជាតិននររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាម
រាំផ្ហង  ូច្ាន រាំណត់គោយវទិោស្ថស្តស្តផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងលអបាំនុត គៅគពលផ្ លនតល់ការ
អនុញ្ញញ តពិគស្ស្គនេះ ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនីតិវធីិរែុងការនតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត       
លរខណៈវនិិច្ឆ័យ និងបទបប ញ្តតិនានាគៅរែុងលិខិតបទោា នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា៤៨២ ._ គោលបាំណងវទិោស្ថស្តស្ត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្នតល់ការអនុញ្ញញ តពិគស្ស្គៅរែុងការក្បមូល  
ររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ស្ក្មាប់គោលបាំណងវទិោស្ថស្តស្តាន លុេះក្តាផ្តការក្បមូល
គនេះ ក្តូវានរាំណត់ថ្នមិនមានស្កាត នុពលរែុងការបងក ឲ្យមានការនុតពូជននររុខជាតិផ្ លទទួលរងការ
រាំរាមរាំផ្ហង ឬបងកការខូច្ខាតផ្ លមិនអាច្ជាំនួស្ាន គៅ ល់ច្ាំនួនធមមជាតិ ននររុខជាតិផ្ លទទួល
រងការរាំរាមរាំផ្ហង  ូច្ានរាំណត់គោយវទិោស្ថស្តស្តផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងលអបាំនុត គៅគពល
ផ្ លនតល់ការអនុញ្ញញ តពិគស្ស្គនេះ ។  

លិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លក្តូវាននតល់ស្ក្មាប់គោលបាំណង វទិោស្ថស្តស្ត អាច្នតល់ឲ្យានផ្ត     
ស្ថា ប័នណាផ្ លតាំណាងឲ្យស្ថា ប័នសិ្រា ស្ថា ប័នស្ស្ថវក្ជាវ អងគការអភិររស អោរស្នែិធិររុខជាតិស្ងតួ
ស្ក្មាប់ការសិ្រាស្ស្ថវក្ជាវ ឬសួ្នររុខស្ថស្តស្ត ។ មិនមានកាលៈគទស្ៈណាមួយផ្ លលិខិតអនុញ្ញញ ត
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គៅរែុងការក្បមូលររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហងស្ក្មាប់គោលបាំណងវទិោស្ថស្តស្ត ក្តូវាន   
នតល់គៅ ឲ្យរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លក្បមូលររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ជាមួយនឹង
នលក្បគយជន៍ពាណិជារមមគនាេះគ ើយ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនីតិវធីិរែុងការនតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត       
លរខណៈវនិិច្ឆ័យ និងបទបប ញ្តតិនានាគៅរែុង លិខិតបទោា នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា៤៨៣ ._ អវតតមានននព័ត៌មានខាងផ្នែរវទិោស្ថស្តស្តក្រប់ក្ោន់ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្ប ិគស្ធរែុងការនតល់លិខិតអនុញ្ញញ តពិគស្ស្
គៅគក្កាមជាំពូរគនេះ រែុងររណីផ្ លមិនមានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់ខាងផ្នែរវទិោស្ថស្តស្តគ ើមបីគធវើការរាំណត់
អាំពីនលប៉ាេះពាល់ននស្រមមភាពគៅគលើក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងជក្មររបស់្វា 
ជាមួយនឹងការគលើរផ្លងរែុងការនតល់លិខិតអនុញ្ញញ តពិគស្ស្នានា ផ្ លក្តូវនតល់ជារាំហិតស្ក្មាប់
គោលបាំណងវទិោស្ថស្តស្ត ។  

រែុងររណីផ្ លលិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវាននតល់ ស្ក្មាប់គោលបាំណងវទិយស្ថស្តស្ត ែវីតបិតផ្តមិន
មានព័ត៌មានខាងផ្នែរវទិោស្ថស្តស្តក្រប់ក្ោន់ គ ើមបីគធវើការរាំណត់ច្ាស់្លាស់្រ៏គោយ រ៏ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្គក្បើក្ាស់្ការវនិិច្ឆ័យផ្ លលអបាំនុតរបស់្ខលួន គ ើមបីោរ់រាំហិតគៅគលើ 
រក្មិតននការក្បមូល ផ្ លនឹងកាត់បនាយលទធភាពផ្ លស្រមមភាពទាំងគនេះ នឹងបងកឲ្យមានការនុតពូជ
ននររុខជាតិ ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ឬបងកការខូច្ខាតផ្ លមិនអាច្ជាំនួស្ាន គៅ ល់ច្ាំនួនធមម
ជាតិននររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  
 
មាគ្តា៤៨៤ ._ ការពយួរ ឬការលុបគចាលនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវររាសិ្ទធិអាំណាច្គៅរែុងការពយួរជាបគណាត េះ
អាស្នែ ឬមិនមានការរាំណត់ ឬលុបគចាល នូវលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លាននតល់គៅគក្កាមជាំពូរគនេះ ផ្ ល
ផ្នអរគៅគលើទិនែន័យែមីៗ ព័ត៌មានខាងផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត ឬការរាំរាមរាំផ្ហងផ្ លានររគឃើញែមីៗគៅ
គលើក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងជក្មររបស់្វា ។  
 

ជំពូកទី៥ 
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គង ន្ិងស្ថត រទ ើងវិញន្ូវគ្បទភទរកុខជាត ិ

 
មាគ្តា៤៨៥ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ 
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បគភទ ស្ក្មាប់ក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរង ការរាំរាមរាំផ្ហងមានគ ើមរាំគណើ តគៅរែុងក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាម េះគៅរែុងច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទទី ១ ននប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទររុខជាតិ
ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  

ផ្ននការទាំងគនេះ ក្តវូមានវសិ្ថលភាពរែុងរយៈគពល ១០ ( ប់) ឆ្ែ ាំ គហើយផ្ននការនីមួយៗ អាច្
ក្រប ណត ប់គៅគលើក្បគភទររុខជាតិគក្ច្ើនក្បគភទ ផ្ លរមួប ច្ូ លទាំងក្បគភទ ស្តវនក្ពនងផ្ រ ។  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធគនសង
គទៀត និងអែរជាំនាញការបគច្ចរគទស្ គ ើមបបីគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ ។ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនតល់ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រែុងអាំ ុងគពល
ននការបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទគនេះ ស្ស្បគៅតាមរនាីទី ១ ស្តីពីបទបប ញ្តតិ
ទូគៅ មាតិកាទី៣ ស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។  
 ក្រប់ផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ក្តូវពិនិតយ និងឯរភាព
គោយក្ររមការងារ បគច្ចរគទស្អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព មុនគពល
ផ្ននការគនេះក្តូវានអនុវតត ។  
 មនទីរបរសិ្ថា នគខតត ក្តូវគធវើជាស្ថា ប័នអនុវតតបឋម គក្កាមការក្តួតពិនិតយពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្ររមការងារបគច្ចរគទស្អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយ  
ចី្រភាព និងរែុងរិច្ចស្ហការជាមួយអងគភាព រោា ភិាលពារ់ព័នធគនសងគទៀត និងន រូបគច្ចរគទស្    
នានា ។  
 
មាគ្តា៤៨៦ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថា រគទបើងវញិនូវក្បគភទររុខជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បគភទររុខជាតិគោយរាំណត់ឲ្យានជារ់លារ់នូវ៖ 

១-  ការគធវើស្រមមភាពអភិររស និងក្រប់ក្រងចាាំាច់្  ច្ាំនួនននក្បគភទមានមុខងារគអរូ ូ
សីុ្ផ្ លានរាយគឈាម េះ គៅផ្តមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ ច្ាំនួនននក្បគភទមានមុខ
ងារគអរូ ូសីុ្ រឺជាច្ាំនួនននទាំហាំ និងថ្នមពលមួយ ផ្ លមិនក្ោន់ផ្តអាច្រស់្ានប៉ាុគណាណ េះគទ 
ប៉ាុផ្នតអាច្នតល់នូវគស្វាគអរូ ូសីុ្ និងតួនាទីននច្ាំនួនធមមជាតិ និងមិនក្តូវានរ ាំខានគៅកាន់
ក្បព័នធ  គអរូ ូសីុ្ផ្ លគៅជុាំវញិខលួនវានងផ្ រ ។  

២-  ការរាំណត់អាំពីការរាំរាមរាំផ្ហង ទាំងគោយផ្ទទ ល់ និងក្បគយល និងវធិានការតក្មូវ
រែុងការកាត់បនាយការរាំរាមរាំផ្ហងគនេះ និងធានាសុ្វតាិភាពគៅ ល់ច្ាំនួនក្បគភទ ។   
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៣- ការរាំណត់ពីជក្មរស្ាំខាន់ស្ក្មាប់ការអភិររសក្បគភទ និងក្តូវផ្ច្ងពីវធិានការ
ក្រប់ក្រងជក្មរ និងទស្ភាពជារ់លារ់ផ្ លចាាំាច់្គ ើមបីស្គក្មច្ឲ្យាននូវគោលគៅរបស់្
ផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ ស្ក្មាប់ការអភិររស និងការរស់្រានមានជីវតិនន
ក្បគភទទាំងគនេះ ។   

៤- ការប ច្ូ លគៅរែុងផ្ននការក្រប់ក្រងក្ច្ររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារ
ផ្ លរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  
ផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ ក្តូវប ច្ូ លគោលបាំណង លរខណៈវនិិច្ឆ័យផ្ ល

អាច្វាស់្ាន ផ្ លក្តូវស្គក្មច្ានជាលទធនលនូវគៅគពលផ្ លស្ថា នភាពននការអភិររសក្បគភទ
គោលគៅ និងជក្មររបស់្វា មានលរខណៈក្បគស្ើរគ ើង គហើយផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បគភទ ក្តូវប ច្ូ លនងផ្ រនូវការា៉ា ន់ស្ថម នននរយៈគពល និងធនធានហរ ិ្ ញវតាុផ្ លក្តវូការគ ើមបីអនុវតត
វធិានការទាំងគនេះ ។   
 
មាគ្តា៤៨៧ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 ក្តូវគធវើ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពទាំងឡាយ
ណាផ្ លអាច្មាននលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់គៅគលើជក្មរននក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការ
រាំរាមរាំផ្ហងផ្ លានស្ថគ ល់ ក្តូវពិចារណា និងោរ់ប ច្ូ លនូវផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បគភទររុខជាតិជាឯរស្ថរគយង និងក្តូវច្ងអុលបងាា ញថ្នរគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពគនេះ នឹងមិនគធវើ
ឲ្យែយចុ្េះនូវច្ាំនួនធមមជាតិននររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ឬគធវើអនតរារមន៍ជាមួយការស្ថត រ
គ ើងវញិនូវច្ាំនួនធមមជាតិននររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង តាមរយៈការអនុវតតផ្ននការ
ក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ ស្ស្បតាមរនាីទី២ ការវាយតនមល និងការអគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 
មាតិកាទី៣ ស្ាីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
 គៅរែុងររណីផ្ លក្បគភទររុខជាតិមួយក្បគភទ ក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទ
ររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ប៉ាុផ្នតផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទគនេះ មិនទន់
ានបាំគពញ  ូគច្ែេះក្រប់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាព
ទាំងឡាយណាផ្ លអាច្មាន នលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់គៅគលើក្បគភទររុខជាតិ ក្តវូច្ងអុលបងាា ញ
ថ្នរគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពគនេះ នឹងមិនគធវើឲ្យែយចុ្េះនូវច្ាំនួនធមមជាតិននក្បគភទណាមួយគ ើយ។  
 

ជំពូកទី៦ 
ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់ម្ន្គ្បព័ន្ធទអក ូសូុផី្ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហង 
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មាគ្តា៤៨៨ ._ ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររ

ាននូវប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ផ្ លគរើតមានគ ើងគៅរែុង
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លក្តវូនតល់ឯរស្ថរ អាំពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លក្តូវានរាំរាមរាំផ្ហង ផ្ លពុាំ
រិត ល់វតតមាន ឬអវតតមានននររុខជាតិ ឬស្តវនក្ពផ្ លមាន គៅរែុងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្គនាេះគ ើយ ។  

បនាទ ប់ពីការអនុម័តននក្រមគនេះ ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ ល ទទួលរងការរាំរាម
រាំផ្ហង ក្តូវទទួលយរក្បព័នធគអរូ ុសីុ្ទាំងអស់្ផ្ លគរើតគ ើងគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ ល
ក្តូវានរាយគឈាម េះគៅរែុងប ា្ ីក្រហមននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្របស់្ស្ហភាពអភិររសធមមជាតិ ។  

ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិ ស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង នឹងទទួលយរក្បព័នធគអរូ
 ូសីុ្ែមីជាបនតបនាទ ប់ ផ្ លក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប ា្ ីក្រហមននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្របស់្ស្ហភាពអនតរ
ជាតិអភិររសធមមជាតិ ផ្ លគរើតមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លមានក្បសិ្ទធភាពភាល មៗ 
បនាទ ប់ពីការរាយគឈាម េះក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ទាំងគនាេះ គៅរែុងប ា្ ីក្រហមននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្របស់្ស្ហ
ភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ។   
 
មាគ្តា៤៨៩ ._ ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
 ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លានរាយគឈាម េះគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរង
ការរាំរាមរាំផ្ហង ក្តូវានគធវើច្ាំណាតថ្នែ រ់គៅតាមកាលវភិារ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទទី១៖ ក្រប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ លានរាយគឈាម េះជាក្បព័នធគអរូ
 ូសីុ្ផ្ លនុតពូជគៅរែុងនក្ព ផ្ លជិតនុតពូជ ឬរាំពុងនុតពូជ គៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហ
ភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ឬក្បព័នធគអ
រូ ូសីុ្ទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងក្បគភទផ្ លានគរៀបរាប់ខាងគលើ គៅរែុងប ា្ ី
ថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  

ខ- ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទទី២៖ ក្រប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ លានរាយគឈាម េះជាក្បព័នធគអរូ
 ូសីុ្ ផ្ លងាយរងគក្ោេះ ផ្ លជិតទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ផ្ លមិនមានទិនែន័យក្រប់ក្ោន់ 
ឬផ្ លមិនទន់ានសិ្រា គៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ស្តីពី
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវាន
បផ្នាមគៅរែុងក្បគភទផ្ លានគរៀបរាប់ខាងគលើ គៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ 
ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង និង 
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រ- ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បគភទទី៣៖ ក្រប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ លានរាយគឈាម េះជាក្បព័នធ     
គអរូ ូសីុ្ ផ្ លមិនទន់មានរែុងក្បគភទណាមួយ គៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិ
អភិររសធមមជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  

 
មាគ្តា៤៩០ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពននប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាម

រាំផ្ហង 
 ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាពក្តូវជួបក្បជុាំោែ គរៀង
រាល់ ១ (មួយ) ឆ្ែ ាំ មតងយ៉ាងតិច្ គ ើមបីពិនិតយ និងនតល់អនុស្ថស្ន៍គៅ ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ   
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន គ ើមបីគធវើបច្ចុបបនែភាព គៅគលើប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការ
រាំរាមរាំផ្ហង និងការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់កាលវភិារននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  
 ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហងគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លមិនមាន
គៅរែុងប ា្ ីក្រហមរបស់្ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការ
រាំរាមរាំផ្ហង អាច្ក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាម
រាំផ្ហងាន ។ ការបផ្នាមគនេះ ក្តូវគធវើគ ើងជាមួយនឹងឯរស្ថរគយងគៅគលើលរខណៈវនិិច្ឆ័យ ផ្ លាន
ផ្ច្ងគៅរែុងក្បគភទ និងលរខណៈវនិិច្ឆ័យននប ា្ ីក្រហមននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្របស់្ស្ហភាពអនតរជាតិ  
អភិររសធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៤៩១ ._ ស្ាំគណើ គធវើបច្ចុបបនែភាព 
 របូវនាបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លចាប់អារមមណ៍ អាច្គធវើស្ាំគណើ មរកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ
វស័ិ្យ បរសិ្ថា ន គ ើមបបីផ្នាមក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ណាមួយគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ ល
ទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។ ស្ាំគណើ គនេះ ក្តវូនតល់ទិនែន័យ និងព័ត៌មាន គ ើមបីោាំក្ទការប ច្ូ លក្បព័នធ  
គអរូ ូសីុ្គនេះគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគ្លើយតបគៅនឹង
បណតឹ ងគនេះ ជាមួយនឹងគហតុនលផ្ លស្ាំគណើ គនេះក្តវូានទទួលយរទុរ ឬប ិគស្ធ គៅរែុងរយៈគពល
៦០ (ហុរសិ្ប) នែង បនាទ ប់ពីការទទួលយរស្ាំគណើ គនាេះ ។   
 ឯរស្ថរ ទិនែន័យ ឬព័ត៌មានគនសងគទៀតណាមួយ ផ្ លក្តូវានគក្បើក្ាស់្ស្ក្មាប់ការរាយ
គឈាម េះននក្បព័នធ គអរូ ូសីុ្មួយ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត គៅរែុងការកាន់កាប់ឯរស្ថរ ទិនែន័យ 
ឬព័ត៌មានគនសងគទៀតគនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី១ ស្តីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី៣  ស្តីពីសិ្ទធិទទួលាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
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ជំពូកទី៧ 
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គង ន្ិងស្ថត រទ ើងវិញន្ូវគ្បពន័្ធទអក ូសូុ ីផ្ដលទទលួរងការគំរាលកំផ្ហង 

 
មាគ្តា៤៩២ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតផ្ននការរក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ស្ក្មាប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ផ្ លានរាយគឈាម េះគៅ
រែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។  ផ្ននការទាំងគនេះ ក្តូវមាន
វសិ្ថលភាពរែុងរយៈគពល ១០ ( ប់) ឆ្ែ ាំ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសង
គទៀត និងអែរជាំនាញការបគច្ចរគទស្ គ ើមបបីគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ   
 ូសីុ្ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនតល់ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រែុង
អាំ ុងគពលននការបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ្គនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី ១
ស្ាីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី២ ស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។  
 ក្រប់ផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ក្តូវពិនិតយ និង  
ឯរភាពគោយ ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព មុន
គពលផ្ននការគនេះក្តវូានអនុវតត ។  
 
មាគ្តា៤៩៣ ._ផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់ឲ្យានច្ាស់្គៅរែុងផ្ននការក្រប់ក្រង 
និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១- វធិានការអភិររស និងក្រប់ក្រងចាាំាច់្ ផ្ លតក្មូវគ ើមបីធានាាននូវភាពស្ាិតគស្ារ 
និងបូរណភាពគអរូ ូសីុ្ ននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លានរាយគឈាម េះគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ 
រមពុជា ។ បូរណភាពគអរូ ូសីុ្ ស្ាំគៅគៅ ល់ស្មតាភាពននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្មួយ រែុងការោាំក្ទ 
និងផ្ែររាស្ហរមន៍ស្ថរពាងគកាយ ផ្ លមានស្មាស្ភារជាក្បគភទ ភាពច្ក្មរេះោែ  និងការ
គរៀបច្ាំមុខងារ ផ្ លអាច្គធវើការគក្បៀបក្ប ូច្គៅនឹងស្ថរពាងគកាយ ននជក្មរធមមជាតិគនសងគទៀត
គៅរែុងតាំបន់មួយ ។  

២- មុខងារ និងតនមលគអរូ ូសីុ្ ទាំហាំទីតាាំងភូមិស្ថស្តស្តធនធានគអរូ ូសីុ្ស្ាំខាន់ៗ គៅ
រែុងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្គនាេះ ការរាំរាមរាំផ្ហងគៅគលើក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ទាំងគោយផ្ទទ ល់ និង
ក្បគយល សូ្ច្នររគអរូ ូសីុ្ផ្ លអាច្ក្តូវានតាមោនយ៉ាងស្រមម លាំោប់ននតនមល ផ្ ល
អាច្ទទួលយរាន និងមិនអាច្ទទួលយរានច្ាំគពាេះគអរូ ូសីុ្ស្ក្មាប់សូ្ច្នររគអរូ ូសីុ្
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នីមួយៗ ។ ការរាំរាមរាំផ្ហងគៅគលើក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ស្ាំគៅគៅ ល់រតាត ណាមួយផ្ លបគងកើត
គោយមនុស្ស ផ្ លបងាា ញជាគលើរ ាំបូង ឬផ្ លមិនផ្មនជាធមមជាតិផ្ លមានស្កាត នុពលរែុង
ការរារាាំងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្មួយ និង/ឬបងកឲ្យសូ្ច្នររគអរូ ូសីុ្មានតនមលគក្ៅពីលាំោប់ផ្ក្បក្បួល
ននតនមលគអរូ ូសីុ្ផ្ លអាច្ទទួលយរាន ។  

 សូ្ច្នររគអរូ ូសីុ្ រឺជាលរខណៈ ធាតុនសាំ ឬលរខខណឌ មួយផ្ លជារ់លារ់ និងផ្ លអាច្វាស់្
ាន ននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ លរហ័ស្រែុងការគ្លើយតបគៅនឹងការផ្ទល ស់្បតូរនានាននរុណភាពស្ាំខាន់ៗ
របស់្ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ផ្ លគៅរែុងសូ្ច្នររគអរូ ូសីុ្គនេះ នឹងមានលាំោប់ខុស្ៗោែ ផ្ លអាច្ទទួល
យរានច្ាំគពាេះក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។ ឧទហរណ៍រមួមាន ច្ាំនួនស្របុននររុខជាតិផ្ លគពញលរខណៈគៅ
រែុងច្ាំនួនមួយ ឬអក្តាររុខជាតិធមមជាតិ គធៀបគៅនឹងររុខជាតិផ្ លមិនគរើតគ ើងពីធមមជាតិ ។  
 ច្ាំគពាេះសូ្ច្នររគអរូ ូសីុ្ណាមួយ ផ្ លមានតនមលផ្ លចាត់ទុរថ្នមិនអាច្ទទួលយរាន 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ ក្តវូចាត់វធិានការកាត់បនាយផ្ លរាំណត់គោយវទិោស្ថស្តស្តផ្ លអាច្
ផ្ស្វងររាន និងលអបាំនុត គៅគពលផ្ លមានបាំណងច្ង់ស្គក្មច្ាននូវតនមលមួយផ្ លទទួលយរាន
ស្ក្មាប់សូ្ច្នររគអរូ ូសីុ្គនាេះ ។  
 
មាគ្តា៤៩៤ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 ក្តូវវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពទាំងឡាយណា
ផ្ លអាច្ មាននលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់គៅគលើជក្មរននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាម
រាំផ្ហងផ្ លានរាយគឈាម េះ ក្តូវពិចារណា និងោរ់ប ច្ូ លនូវផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ជាឯរស្ថរគយង និងក្តូវច្ងអុលបងាា ញថ្នរគក្មាងគនេះនឹងមិនគធវើឲ្យែយចុ្េះនូវ
បូរណភាពគអរូ ូសីុ្ននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ឬគធវើអនតរារមន៍ជាមួយការស្ថត រគ ើងវញិ និង/ឬការក្រប់ក្រង
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង តាមរយៈការអនុវតតផ្ននការក្រប់- ក្រង និងស្ថត រគ ើង
វញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ្តាមរនាីទី ២ ស្តីពីការវាយតនមល និងការអគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន មាតិកាទី៣ស្តីពី
ការវាយតនមលបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
 គៅរែុងររណីផ្ លក្បព័នធគអរូ ូសីុ្មួយ ក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បព័នធគអរូ ូ
សីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ប៉ាុផ្នតផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ្គនេះ មិន
ទន់ានបាំគពញ  ូគច្ែេះក្រប់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាព
ទាំងឡាយណាផ្ លអាច្មាន នលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់គៅគលើក្បគភទររុខជាតិ ក្តវូច្ងអុលបងាា ញ
ថ្នរគក្មាងផ្ននការ ឬស្រមមភាពគនេះ នឹងមិនគធវើឲ្យែយចុ្េះនូវបូរណភាពគអរូ ូសីុ្ននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្។  
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ជំពូកទី៨ 
ការគ្គប់គ្គងគ្បទភទសតវរាតតាត 

 
មាគ្តា៤៩៥ ._ ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទស្តវរាតតាត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររ
ាននូវប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីក្បគភទស្តវ រាតតាត មួយណារ៏ានផ្ លគរើតមានគ ើងែមីៗគៅរែុង      
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ឬផ្ លបងកជាការរាំរាមរាំផ្ហង ក្បសិ្នគបើក្បគភទគនេះាននាាំមរចូ្លគៅរែុង
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ ក្បគភទស្តវរាតតាត ស្ាំគៅគៅគលើក្បគភទទាំងឡាយណាផ្ លមិនមាន
គ ើមរាំគណើ តគៅរែុងទីតាាំង ឬក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ជារ់លារ់មួយ និងផ្ លមានស្មតាភាព និង/ឬនិនាែ ការ
រែុងការររីរាលោលគៅ ល់រក្មិតមួយ ផ្ លអាច្បងកការខូច្ខាតគៅ ល់បរសិ្ថា ន គស្ ារិច្ច និងសុ្ខ
ភាពមនុស្ស ។  
 ការនាាំក្បគភទរាតតាតមរចូ្លគៅរែុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ ឬទស្ភាពរសិ្រមម ក្តវូានហាម
ឃាត់ ក្បសិ្នគបើមិនមានការឯរភាពពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា៤៩៦ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រងក្បគភទរាតតាត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតផ្ននការរក្រប់ក្រងក្បគភទរាតតាត គ ើមបី
រាំណត់ឲ្យានច្ាស់្ពីក្បគភទរាតតាតទាំងអស់្ផ្ លគរើតមានគ ើងគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 
ផ្ននការរក្រប់ក្រងក្បគភទរាតតាត នឹងស្វេះផ្ស្វងរែុង ការលុបបាំាត់ និង/ឬកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់នន
ក្បគភទរាតតាតគៅគលើបរសិ្ថា ន គស្ ារិច្ច និងសុ្ខភាពមនុស្ស ។ ផ្ននការក្រប់ក្រងក្បគភទរាតតាត 
អាច្រាំណត់ឲ្យានច្ាស់្ពីការក្រប់ក្រងក្បគភទមួយ ោច់្គោយផ្ រផ្តឯង ឬក្ររមក្បគភទគក្ច្ើន និង
ក្តូវមានសុ្ពលភាពរែុងរយៈគពល ១០ ( ប់) ឆ្ែ ាំ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសង
គទៀត គ ើមបីបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រងក្បគភទរាតតាត ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តវូ
នតល់ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រែុងអាំ ុងគពលននការបគងកើត ផ្ននការក្រប់ក្រងក្បគភទ
រាតតាតគនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី១ ស្ាីពីបទបប ញ្តតិទូគៅ មាតិកាទី២ ស្ាីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ នន
ក្រមគនេះ ។  
 ក្រប់ផ្ននការក្រប់ក្រងក្បគភទរាតតាតផ្ លានគស្ែើសុ្ាំក្តូវពិនិតយ និងឯរភាពគោយក្ររម
ការងារបគច្ចរគទស្អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព មុនគពលផ្ននការគនេះ
ក្តូវានអនុវតត ។  
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ជំពូកទី៩ 
ការគ្គប់គ្គងរកុខជាតិផ្ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហងទហើយទទលួបាន្ការរបឹអូស ឬនល

ផ្ដលទកើតទច្ញពីរកុខជាតិផ្ដលបាន្របឹអូស  
 
មាគ្តា៤៩៧ ._ ការក្រប់ក្រងររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង គហើយទទួលរងការរបឹអូស្ ឬនល

ផ្ លានគរើតគច្ញពីររុខជាតិផ្ លានរបឹអូស្  
 ក្រប់ររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ឬនលផ្ លានគរើតគច្ញពីររុខជាតិផ្ លានរបឹ
អូស្ គក្កាមច្ាប់គនេះក្តូវ ៖ 

រ- គៅរែុងររណីផ្ លររុខជាតិមានជីវតិ គៅគពលណាមួយរ៏ានផ្ លអាច្គធវើគៅាន 
ក្តូវនាាំគៅកាន់ ជក្មរគ ើមស្ថរជាែមី ឬក្តូវក្បរល់ឲ្យគៅស្ថា ប័នស្មរមយគ ើមបីគោលបាំណងនន
ការនាាំ ឬការស្ស្ថវក្ជាវ ។ ស្ថា ប័នស្មរមយ រមួមានស្ថា ប័នសិ្រា ស្ថា ប័នស្ស្ថវក្ជាវ អងគការ  
អភិររស អោរស្នែិធិររុខជាតិស្ងួតស្ក្មាប់ការសិ្រាស្ស្ថវក្ជាវ ឬសួ្នររុខស្ថស្តស្ត ។  

ខ- គៅរែុងររណីផ្ លររុខជាតិគនាេះស្ថល ប់ ឬនិស្សនទវតាុរបស់្វាផ្ លមិនអាច្នាាំាន ក្តូវ
ររាទុរ ស្តុរទុរ ឬបាំផ្ទល ញគចាល ផ្ លគោរពគៅតាមនីតិវធីិផ្ លានឯរភាពគោយក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

 
មាគ្តា៤៩៨ ._ ការក្រប់ក្រងភស្តុតាងមុនគពលប ច្ ប់បណតឹ ងគៅតុលាការ 
 រែុងររណីផ្ លវតាុតាងផ្ លានរបឹអូស្ ក្តូវររាទុរជាភស្តុតាងស្ក្មាប់បណតឹ ងគៅតុលាការ 
ក្រប់ស្ាំភារៈ ឬនិស្សនទវតាុផ្ លជាររុខជាតិមានតនមលខពស់្ ក្តូវររាទុរក្បរបគោយសុ្វតាិភាពគោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬមនទីរបរសិ្ថា ន គខតត គោយគោរពគៅតាមពិធីការក្រប់ក្រង 
និងសុ្វតាិភាពស្មរមយ រហូត ល់គពលមួយផ្ លគរឿងរតីគៅតុលាការ ក្តូវានច្ប់រចួ្រាល់ ឬរ៏មានការ
អនុញ្ញញ តពីតុលាការ ។  
 
មាគ្តា៤៩៩ ._ ការក្រប់ក្រងភស្តុតាងបនាទ ប់ពីប ច្ ប់បណតឹ ងគៅតុលាការ ឬមានការអនុញ្ញញ តពី

តុលាការ 
 គៅគពលផ្ លបណតឹ ងគៅតុលាការក្តូវានប ច្ ប់ ក្រប់ស្ាំភារៈ ឬនិស្សនទវតាុផ្ លជាររុខជាតិ 
ផ្ លររាទុរជា ភស្តុតាង ក្តូវប ា្ូ នក្តលប់គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នវញិ 
ស្ក្មាប់ជានលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ គៅរែុងររណីគឈើមានតនមលខពស់្ ឬក្បណិត ឬបាំផ្ទល ញគចាល ។ 
នលររុខជាតិ និងគឈើ មិនក្តូវានលរ់ ូរ រែុងការលរ់គ ញនែលជាស្ថធារណៈគ ើយ ។  
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ជំពូកទី១០ 
លខិតិបទដាឋ ន្គតយិតុតទូទៅ 

 
មាគ្តា៥០០ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតតនានា 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត តាមការចាាំាច់្
ពារ់ព័នធទិ ាភាព ូច្ខាងគក្កាម៖   

រ. រ ាាល និងការក្រប់ក្រងររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។ 
ខ. ការផ្ែររា និងការពារក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។ 
រ. ការនាាំចូ្ល និងការគក្បើក្ាស់្ក្បគភទស្តវ និងររុខជាតិរាតតាត ។ 
ឃ. មគធោាយនានារែុងការគាេះបង់គចាលនូវនលររុខជាតិផ្ លានរបឹអូស្ផ្ លមាន

តនមលខពស់្  ូច្ជា គឈើជាគ ើម និង 
ង. គស្ថហ ុយឬ នែលផ្ លអាច្បង់ាន គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។  

 
មាតិកាទី៧ 

ការគ្គប់គ្គងតបំន្់ទឆ្ែរ 
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
 

មាគ្តា៥០១ ._ រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ មានភាររិច្ចក្រប់ក្រងតាំបន់គ្ែរននក្ពេះរាជា
ណាច្ក្ររមពុជា និងភាររិច្ចក្តួតពិនិតយ និងបគងកើតក្របខ័ណឌ នានាស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និងស្រមមភាព
ទាំងឡាយផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងតាំបន់គ្ែរ ស្ស្បតាមគោលបាំណង ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ោរ់ប ច្ូ លគោលបាំណងអភិររសបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាពចូ្ល
គៅរែុងការក្រប់ក្រងតាំបន់គ្ែរ ។  

ខ-បគងកើតឲ្យមានក្របខ័ណឌ ននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងការទទួលានព័ត៌មានពារ់
ព័នធគៅនឹងការស្គក្មច្ចិ្តតទាំងអស់្អាំពីការក្រប់ក្រងតាំបន់គ្ែរ ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីសិ្ទធិ 
ទទួលានព័ត៌មានផ្នែរបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។ 

រ-ោរ់ប ច្ូ លវធីិស្ថស្តស្តននការបងកឲ្យមានភាពធន់សុ្ថាំ និងការកាត់បនាយការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ ចូ្លគៅរែុងរគក្មាង និងស្រមមភាពនានាគៅរែុងតាំបន់គ្ែរ ។ 
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មាគ្តា៥០២ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរមានភាររិច្ច និងការទទួលខុស្ក្តូវ ូច្ខាង
គក្កាម ៖ 

រ-ចាត់វធិានការ និងកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ផ្ លអាច្គរើតគ ើងគៅគលើទឹរននតាំបន់
គ្ែរ គោយការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងស្រមមភាពរបស់្មនុស្សទាំងឡាយគៅតាមទី
ជក្មាលទឹរននតាំបន់គ្ែរ ។  

ខ-ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងស្រមមភាពរបស់្មនុស្សគៅរែុងតាំបន់គ្ែរ គៅតាមវធីិ
ស្ថស្តស្តផ្ លមានលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ គ ើមបីជាស្វាង និងកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ផ្ ល
មិនអាច្ពោររណ៍ានពារ់ព័នធគៅនឹងទឹរននតាំបន់គ្ែរ ។ 

រ-ក្រប់ក្រងក្បរបគោយភាពស្រមម និងទូលាំទូលាយ គលើក្បភពស្ថរជាតិបាំពុល         
បរសិ្ថា ន និងស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ រងឹ រាវទាំងឡាយ គៅតាមក្ចាាំងស្មុក្ទ និងក្បភពស្ថរជាតិ
ពុលផ្ លគរើតពី ី ។ 

ឃ-ក្រប់ក្រង និងកាត ប់ស្ថា នភាពស្នតិសុ្ខតាមតាំបន់គ្ែររែុងររណីារ់ស្ស្រត ការគារ
បរ់ននពយុេះ និងនលប៉ាេះពាល់ផ្ លពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។ 

ង-ការពារគ្ែរនានាតាមរយៈការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ក្រងផ្ លស្មរមយ និងលិខិតបទោា ន
រតិយុតតអាំពីការអភិវឌ្ឍ ។ 

ច្-អនុវតតតាមរាយការណ៍ពារ់ព័នធ ផ្ លគច្ញគោយ រណៈរមមការជាតិស្ក្មាប់ការ
ក្រប់ក្រង និងការអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ ។ 

 
មាគ្តា៥០៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការវាយតនមលបរសិ្ថា ន 
 រាល់ស្រមមភាព ការអភិវឌ្ឍ ការស្ថងស្ង់ និងរគក្មាង នទនានា ផ្ លមាននលប៉ាេះពាល់
ស្ាំខាន់ៗគៅគលើបរសិ្ថា នគៅរែុងតាំបន់គ្ែរ ក្តវូស្ាិតគៅគក្កាមការវាយតនមលបរសិ្ថា ន ាំបូង ឬការវាយតនមល
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការវាយតនមលបរសិ្ថា ន ។ 
 

ជំពូកទី២ 
អន្ុតបំន្់ទឆ្ែរ 

 
មាគ្តា៥០៤ ._ អនុតាំបន់គ្ែរ 
 តាំបន់គ្ែរ រមួនសាំគៅគោយអនុតាំបន់គ្ែរច្ាំនួនបី មាន ូច្តគៅ៖ 
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រ-ផ្ នទឹរតាំបន់គ្ែរ៖ ផ្ នទឹរផ្ លលាតស្នធឹងចូ្លរែុងស្មុក្ទច្មាង យ ៥ រ.ម ពី
ផ្ខសគ្ែរ រមួប ច្ូ ល ីផ្ លលិច្ទឹរផ្ លជាប់ពារ់ព័នធនានា ។ 

ខ- ីតាំបន់គ្ែរ៖  ីផ្ លគលច្គ ើងទាំងឡាយ ផ្ លលាតស្នធឹង ីគោរគច្ញពីផ្ខសគ្ែរ 
រែុងរយៈច្មាង យ ៥ រ.ម រមួប ច្ូ ល តាំបន់ផ្ លទទួលរបបទឹរគជារ-នាច្ននស្មុក្ទ ។ 

រ-ទីជក្មាលតាំបន់គ្ែរ៖ វសិ្ថលភាពទាំងមូលននទីជក្មាលបងាូររមួប ច្ូ លោែ  គៅកាន់
ផ្ នទឹរស្មុក្ទននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 

 
មាគ្តា៥០៥ ._ នលប៉ាេះពាល់ននការអភិវឌ្ឍនាគពលខាងមុខ 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ គោយរមួស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់
ព័នធ ក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា ន គ ើមបីក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅគលើនលប៉ាេះពាល់គោយការ
អភិវឌ្ឍនាគពលខាងមុខ និងនលប៉ាេះពាល់ផ្នែរបរសិ្ថា នផ្ លពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការសគ្មាប់ការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាតុ  

ន្ិងការអភិវឌ្ឍគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាពទៅទលើតំបន្់ទឆ្ែរ 
 

មាគ្តា៥០៦ ._ ការនតល់ជាំនួយបគច្ចរគទស្របស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព  
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្តវូនតល់ជាំនួយផ្នែរបគច្ចរគទស្  ល់រណៈរមមការជាតិ
ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ គ ើមបីធានា ល់ក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធនលននការអនុវតតតាមគោល
នគយាយការពារ និងគលើររមពស់្ធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរក្បរបគោយ
និរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៥០៧ ._ រតាត ផ្ លក្តូវពិចារណា 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ ក្តវូនតល់ការពិចារណាគពញគលញគៅគលើ
បញ្ញា នានាពារ់ព័នធគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុគៅមុនគពលរាំណត់គៅគលើក្បគភទននលិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬ វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគៅគលើរគក្មាង និងស្រមមភាពនានារែុងតាំបន់គ្ែរ មានជាអាទិ៍៖ 

រ-នលប៉ាេះពាល់ផ្ លបងកគ ើងគោយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ  ូច្ជា ការារ់ស្ស្រត
គ្ែរ និងការជន់លិច្ ជាគ ើម ។ 

ខ-នីតិវធីិននការវាយតនមល ។ 
រ-ការក្រប់ក្រងហានិភ័យននគក្ោេះមហនតរាយ ។ 
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ឃ-យុទធស្ថស្តស្ត ផ្ននការ គោលនគយាយ និងរាយការណ៍នានា ពារ់ព័នធគៅនឹងការ
ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លគរៀបច្ាំគ ើងគោយ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអងគការមិនផ្មនរោា ភិាលផ្ លពារ់ព័នធ ។ 

 
មាគ្តា៥០៨ ._ ការហាមឃាត់ 
 មិនក្តូវមានការឯរភាពោច់្ខាតគៅគលើស្រមមភាព និងការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាគៅរែុងតាំបន់
គ្ែរ គលើរផ្លងផ្តមានភស្តុតាងច្ាស់្លាស់្ គ ើមបបីញ្ញា រ់ថ្នមានការោរ់ប ច្ូ លនូវពិចារណា អាំពីនល
ប៉ាេះពាល់ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុគៅរែុងតាំបន់គ្ែរ គៅគលើរគក្មាងគស្ែើសុ្ាំ ។ រតាត ផ្ លក្តវូ
ពិចារណា មានជាអាទិ៍ នលប៉ាេះពាល់ផ្ លគរើតមាន ល់រគក្មាង ឬបងកគ ើងគោយរគក្មាង ឬការ
អភិវឌ្ឍផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ រមួមាន ក្ពឹតតិការណ៍ខយល់ពយុេះ ការជន់លិច្ ការារ់ស្ស្រតគ្ែរ និងរតាត  នទ
គទៀត ។ 
 
មាគ្តា៥០៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវ  
 គៅមុនគពលគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ វញិ្ញញ បនបក្ត ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍគៅរែុងតាំបន់គ្ែរណា
មួយ រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងការអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ ក្តូវនតល់ការធានាផ្ លមាន ូច្តគៅ៖ 

រ-រគក្មាងផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ក្តូវស្ស្បគៅនឹងគោលបាំណងននការក្រប់ក្រង និងផ្ននការ
របស់្តាំបន់ ឬ អនុតាំបន់ននរគក្មាង ។ 

ខ-មាច ស់្រគក្មាង ឬ អែរគស្ែើសុ្ាំ ក្តូវបងាា ញថ្ន ខលួនានគោរពតាម ាំណារ់កាលផ្ ល
ស្មគហតុនលនានា ស្ក្មាប់ការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ ល់ទឹរតាម ងអូរ ទឹរតាមទី
ជក្មាល និងទឹរស្មុក្ទននតាំបន់គ្ែរ ។   

រ-លរខខណឌ ននការឯរភាព ឬ ការអនុញ្ញញ ត ស្ស្បគៅតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីការវាយតនមល
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

ឃ-នលប៉ាេះពាល់គោយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុផ្ លអាច្គរើតមានគ ើង រមួទាំង 
តាំបន់គក្ោេះថ្នែ រ់គោយទឹរជាំនន់ននតាំបន់គ្ែរ ជាគ ើម ក្តូវានពិចារណា គហើយមានការការពារ
គៅគលើគហោា រច្នាស្មព័នធពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ 

ង-មានការបគ ច្ ៀស្ និងកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ពីរររ ឬ ស្ថរជាតិពុល ផ្ លគហៀរ 
ចូ្លគៅរែុងតាំបន់គ្ែរ គោយគក្បើការក្រប់ក្រងក្បសិ្ទធនលននស្ាំណល់ ។   

ច្-ការចារ់លុប ី ក្តូវានកាត់បនាយយ៉ាងគពញគលញ ។ 
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មាគ្តា៥១០ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តវូហាមឃាត់ 
 ហាមោច់្ខាតច្ាំគពាេះ រាល់ស្រមមភាព ការស្ថងស្ង់ និងរគក្មាងទាំងឡាយ ពារ់ព័នធគៅនឹង
អាជីវរមមផ្រ ៉ាខាច់្ រគក្មាងគហោា រច្នាស្មព័នធ ផ្ លបងកឲ្យមានការាត់បង់ ឬ ការបាំផ្ទល ញ ល់វតាុធាតុ នន
តាំបន់គ្ែរ ផ្ លមាន ូច្តគៅ ៖  

រ-គអរូ ូសីុ្ស្មុក្ទ ឬ ជក្មរស្តវស្មុក្ទ ។ 
ខ-គមម ស្មុក្ទ ឬ តាំបន់គមម ស្មុក្ទ ។ 
រ-ទីតាាំងបងាក ត់ពូជជលនល ។ 
ឃ-នក្ពគកាងកាង ឬ នក្ពគកាងកាងផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់ ។ 

 
មាគ្តា៥១១ ._ ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងការទទួលានព័ត៌មាន 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ ក្តវូអនុគលាមតាមរាល់លរខខណឌ តក្មូវនានា
ស្ក្មាប់ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥១២ ._ ការគលើររមពស់្ ល់ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ អាច្គច្ញនូវលិខិតបទោា នបផ្នាម រែុងបាំណង
គលើររមពស់្ ល់ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ គៅរែុងការក្រប់ក្រងតាំបន់គ្ែរទាំងឡាយ ។ 
 

មាតិកាទី៨ 
ការគ្គប់គ្គងធន្ធាន្ទកឹគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

ផ្នែកទី១ 
ទោលទៅ ន្ងិទោលការណ៍្ 

 
មាគ្តា៥១៣ ._ គោលការណ៍ននការក្រប់ក្រងធនធានទឹររមួោែ  
 ទឹរ និង ធនធានទឹរ ក្តូវស្ាិតគក្កាមការក្រប់ក្រង និង អភិវឌ្ឍន៍ គោយផ្នអរគលើគោលការណ៍ 
 ូច្តគៅ ៖ 

រ- ស្មធម៌ស្ងគម៖ ការធានាាននូវស្មភាពននការទទួលានទឹរស្ក្មាប់អែរគក្បើ
ក្ាស់្ទាំងអស់្ ជាពិគស្ស្ ក្ររមមនុស្សផ្ លមិនសូ្វានទទួលការយរចិ្តតទុរោរ់ និងផ្ ល
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មិនមានតាំណាងក្រប់ក្ោន់ ឲ្យទទួលានទឹររែុងបរមិាណ និងរុណភាពក្រប់ក្ោន់ គ ើមបី
ក្ទក្ទង់សុ្ខុមាលភាពរបស់្ពួរគរ ។ 

ខ- ក្បសិ្ទធនលគស្ ារិច្ច៖ ការនតល់នលក្បគយជន៍ខពស់្បាំនុតឲ្យគៅអែរគក្បើក្ាស់្ជាអតិ
បរមិា ស្ក្មាប់ធនធានហិរ ញ្វតាុ និងធនធានទឹរផ្ លានគក្បើក្ាស់្ ។ 

រ- និរនតរភាពគអរូ ូសីុ្៖ ការតក្មូវឲ្យគធវើការផ្បងផ្ច្ងទឹរក្រប់ក្ោន់ គ ើមបីធានានិរនតរ
ភាពននមុខងារតាមធមមជាតិននពពួរស្តវ និង ររុខជាតិផ្ លទទួលការរាំរាមរាំផ្ហង និងក្បព័នធ 
គអរូ ូសីុ្ផ្ លពឹងផ្នអរគលើទឹរ ផ្ លជា ការរមួនសាំននទាំនារ់ទាំនងរវាងររុខជាតិ ស្តវ ស្ថរពាងគ
កាយលអិតៗ ពពួរនានា បរសិ្ថា នមិនមានជីវតិ និង ាំគណើ រការគអរូ ូសីុ្ ផ្ គលមានមុខងារជា
អងគផ្តមួយ ។ 

 
មាគ្តា៥១៤ ._ រតាត ផ្ លក្តូវពិចារណាស្ក្មាប់ការអនុវតត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវពិចារណា៖ 
រ-ក្រប់ទិ ាភាពននធនធានទឹរ ។ 
ខ-ច្ាំណងទរ់ទងរវាងធនធានទឹរ និងស្មាស្ភារ នទគទៀតននបរសិ្ថា នធមមជាតិ 

ផ្ លរមួទាំង  ីធលី ជលនល ររុខជាតិ និង ស្តវ ។ 
រ-លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ទឹររបស់្ក្បជាជន និង បរសិ្ថា នធមមជាតិឲ្យ

មានក្បសិ្ទធភាព និង និរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៥១៥ ._ ក្របខ័ណឌ ននការស្ហការរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធទាំងអស់្ ផ្ លទទួលខុស្ក្តវូគលើការគក្បើក្ាស់្ទឹរ ការអភិវឌ្ឍ និងការ
ក្រប់ក្រងធនធានវារជីាតិក្បរបគោយនិរនតរភាពគៅគលើធនធានទឹរផ្ លមានជីវតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្
ផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវស្ហការ និងក្រប់ក្រងធនធានទឹររមួោែ  ។ 
 
មាគ្តា៥១៦ ._ ការរមួច្ាំផ្ណររបស់្ភារីផ្ លពារ់ព័នធ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធមានស្មតារិច្ច ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ននានា វស័ិ្យឯរជន 
អងគការស្ងគមសីុ្វលិ គ ើមបគីធវើស្រមមភាពក្រប់ក្រង ការវនិិគយរ ការគធវើអាជីវរមម ការអភិររស និងការ
អភិវឌ្ឍធនធានទឹរ ។ 
 
មាគ្តា៥១៧ ._ រមមសិ្ទធិគលើធនធានទឹរ 
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ទឹរ និងធនធានទឹរទាំងអស់្ ជារមមសិ្ទធិរបស់្រ ា ។ 
 
មាគ្តា៥១៨ ._ ការផ្បងផ្ច្រទឹរ 
 ការបផ្ងវរទឹរគច្ញពីរែុងផ្ ន ីននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តូវមានការអនុញ្ញញ ត និងការ       
ឯរភាពគោយរាជរោា ភិាលរមពុជា និងមានការអនុម័តយល់ក្ពមគោយស្ថា ប័ននីតិប ញ្តតិ ។ 

 
ជំពូកទី២ 

 ការទទលួខសុគ្តវូផ្នែកធន្ធាន្ទឹក 
ផ្នែកទី១ 

 ការទទលួខសុគ្តវូរបសស់្ថលីគ្កសងួ 
 
មាគ្តា៥១៩ ._ ភាររិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម មានភាររិច្ច ូច្ខាងគក្កាម ៖ 
១- ក្រប់ក្រង  ឹរនាាំ និងក្តតួពិនិតយគលើការក្រប់ក្រងធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ។ 
២-  គធវើការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអែរពារ់ព័នធ នទគទៀត 

ពារ់ព័នធនឹង ាំគណើ រការននការក្រប់ក្រង ។ 
 
មាគ្តា៥២០ ._ ស្ថរគពើភ័ណឌ រណាត លននធនធានទឹរ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវររាទុរនូវរាល់ស្ថរគពើភណឌ
ថ្នែ រ់រណាត លមួយអាំពីធនធានទឹរននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ ស្ថរគពើភណឌ គនេះ ក្តូវបងាា ញអាំពីទី
រផ្នលង បរមិាណ និងរុណភាពននធនធាន រែុងឆ្ែ ាំនីមួយៗ ។ 
 
មាគ្តា៥២១ ._ ទិនែន័យអាំពីធនធានទឹរ 
 ទិនែន័យអាំពីបរមិាណ និង រុណភាព និង ព័ត៌មានផ្ លពារ់ព័នធណាមួយ នទគទៀត ផ្ ល     
ស្ថា ប័ន នទគទៀតក្បមូលាន គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នក្រប់រក្មិត ក្តវូោរ់ជូនមរក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរ   វស័ិ្យធនធានទឹរ និង ឧតតុនិយម តាមការគស្ែើសុ្ាំរបស់្ក្រសួ្ង ។ ការោរ់ជូនព័ត៌មានផ្ លគធវើ
គ ើងគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន នទ ក្តវូគធវើគ ើងយ៉ាងគហាច្ណាស់្១ (មួយ) ឆ្ែ ាំមតង ។ 
 
មាគ្តា៥២២ ._ ទិនែន័យផ្ លមានស្ស្ថប់ 
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 ទិនែន័យ និងព័ត៌មានផ្ លក្តូវោរ់ជូនតាមមាក្តា៥២១ ខាងគលើ គលើរផ្លងផ្តររណីព៌ត័មាន
គនាេះជាព័ត៌មានស្មាង ត់ ក្តវូគធវើការនតល់ជូនគោយឥតរិតនែល ល់ក្រប់ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នរ ា និងអែរពារ់
ព័នធ នទគទៀត ស្ក្មាប់ជាក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និង
ឧតតុនិយម អាច្តក្មូវឲ្យបង់នែលស្ក្មាប់ទិនែន័យផ្ លគស្ែើសុ្ាំរែុងគោលគៅពាណិជារមម ។ 
 
មាគ្តា៥២៣ ._ ការគច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម អាច្គច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតត 
មានជាអាទិ៍ ៖ 

រ-រផ្នលងផ្ លមានការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការយរ ឬ ការរ ាំខាន ល់ទឹរ ឬការស្ថងស្ង់
គហោា រច្នាស្មព័នធ ។ 

ខ-ការគរៀបច្ាំបទបប ញ្តតិពារ់ព័នធនឹងគហោា រច្នាស្មព័នធស្ក្មាប់ការទញយរទឹរ ឬ 
រ ាំខាន ល់ធនធានទឹរ ។  

រ-ការបគងកើត និងការគរៀបច្ាំអាជាា ធរអាងទគនលរនានា ផ្ លជាតាំបន់ភូមិស្ថស្តស្ត រាំណត់
គោយរក្មិតទីក្ជាលតាមក្បព័នធទឹរនានា រមួទាំងទឹរផ្ លគៅគលើ ី និងគក្កាម ីនងផ្ រ ។ 

ឃ-រិច្ចការអាទិភាពស្ក្មាប់ោរ់ប ច្ូ លរែុងផ្ននការធនធានទឹរននអាងទគនល ។ 
ង-ការគលើរទឹរចិ្តតឲ្យមានការស្ស្ថវក្ជាវ ឬ ការអភិវឌ្ឍ បគច្ចរវជិាា ែមីៗ ផ្ លនឹងរមួ

ច្ាំផ្ណររែុងការកាត់បនាយស្ាំណល់ និងការផ្រលមអរុណភាពទឹរ និងបគងកើនក្បសិ្ទធនលននការ
គក្បើក្ាស់្ទឹរ ។ 

ច្- ការគលើរទឹរចិ្តត និងការរារាាំង ផ្ លរមួទាំង យនតការហិរ ញ្វតាុ  ូច្ជា ការគក្បើក្ាស់្
រនក្ម និង តារាងនែលតាមអក្តាែយចុ្េះ គ ើមបគីលើរទឹរចិ្តតឲ្យមានការគក្បើក្ាស់្ទឹរគោយក្បសិ្ទធ
នល ។ 

្- ការបគងកើត និង ក្រប់ក្រងស្ហរមន៍អែរគក្បើក្ាស់្ទឹរ ផ្ លរមួទាំង ស្ហរមន៍
រសិ្ររគក្បើក្ាស់្ទឹរ ។ 

ជ- ការក្បកាស្តាំបន់ការពារផ្ នទឹរ ។ 
ឈ- ការរាំណត់ និង ក្រប់ក្រងតាំបន់តាំរល់ទឹរជាំនន់ ។ 
ញ-ការចារ់បាំគពញ ឬ ការបាូរទិស្គៅននទីជក្មាល បឹងបួរ ទីគចាត ជក្មាលទឹរ ។ 
ញ-ការគរៀបច្ាំបទបបប ញ្តតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍទឹរគក្កាម ី ស្ក្មាប់លាំហូរទឹររែុងតាំបន់

 ីស្ស្ូបទឹរ តាំបន់ែម តាំបន់គក្បេះ ឬ តាំបន់ផ្ លមានភារពុរស្សួ្យគៅរែុង ី និងឧស្ាហរមម
អភិវឌ្ឍទឹរគក្កាម ី មានជាអាទិ៍៖ 

១-លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់អែរគដ៉ាការខួងអណតូ ង និងការ ាំគ ើងអណតូ ងស្ែប់ ។ 
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២-ការទមទរឲ្យមានភស្តតុាងរបស់្អែរកាន់វញិ្ញញ បនបក្ត ស្ក្មាប់ការក្បតិបតតិ
ការមា៉ា សីុ្នខួង  ។ 

៣-ការទទួលយរស្ាំណារ ការគធវើគតស្ត ការវភិារ ការស្ទង់មតិ  និងទិនែន័យពី
អណាូ ងខួង និង ការក្បរល់អវីៗទាំងគនេះគៅឲ្យក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ
ធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ។ 

៤-ការលុបអណតូ ងខួង និងវធីិស្ថស្តស្ត រ៏ ូច្ជាលរខខណឌ តក្មូវនានា ការផ្ ល
ក្តូវបាំគពញគៅរែុងក្បតិបតតិការលុបអណតូ ងខួង ។ 

៥-ស្រមមភាពនានារែុងការគោេះស្ស្ថយបញ្ញា អណតូ ងខួងផ្ លពារ់ព័នធ ។  
៦-ការក្តតួយពិនិតយអណតូ ង ។ 
៧-វធីិស្ថស្តស្តននការជីរខួង និងការជីរអណតូ ង និង ការរាំណត់ពីក្បភពននទឹរ

គក្កាម ី  ។  
៨-ការក្បរងក្បយ័តែ និង វធិានការគ ើមបីក្តូវអនុវតតមុនគពល និងអាំ ុងគពលនន

ការខួង ននការជីរ និងការអភិវឌ្ឍគលើអណតូ ង ។  
៩-គោរពតាមការផ្ែររានានាស្ក្មាប់អណតូ ងផ្ លមិន ាំគណើ រការ ។ 
១០-ានគោរពការផ្ែររា និង ការក្បតិបតតិការផ្ លក្តូវមានជាបនត ស្ក្មាប់

អណាូ ង ។ 
 -ការរាំណត់បនទុរ និង នែលនានា ផ្ លក្តូវបង់ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងធនធានទឹរស្ស្ប

តាមមាតិកាគនេះ ។ 
 

ផ្នែកទី២ 
ការសគ្លបសគ្លួលរបសរ់ាជរដាឋ ភបិាល 

 
មាគ្តា៥២៤ ._ រណៈរមមការជាតិគរៀបច្ាំផ្ននការ និងក្រប់ក្រងអាងទគនល 
 ក្តូវគច្ញលិខិតបទោា នរតយុតតគ ើមបបីគងកើតរណៈរមាម ធិការជាតិគរៀបច្ាំផ្ននការ និងក្រប់ក្រង
អាងទគនល គៅគក្កាមក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ផ្ លមានស្មាស្
ភាពតាំណាងមរពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ  និងរណៈរមាម ធិការជាតិទគនលគមរងគ ។ 
 
មាគ្តា៥២៥ ._ ភាររិច្ចរបស់្រណៈរមាម ធិការជាតិគរៀបច្ាំផ្ននការ និងក្រប់ក្រងអាងទគនល 
 រណៈរមាម ធិការជាតិគរៀបច្ាំផ្ននការ និងក្រប់ក្រងអាងទគនល មានភាររិច្ច ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- ស្ក្មបស្ក្មួល និងក្រប់ក្រងគលើការគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តជាតិស្តីពីទឹរ ។ 
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ខ- តាមោន និងវាយតនមលការអនុវតតផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តជាតិស្តីពីទឹរ ស្ក្មាប់
ក្រប់ក្រង ការពារ អភិររស និងអភិវឌ្ឍអាងទគនល ។ 

រ- ស្ក្មរេះស្ក្មួល និងគោេះស្ស្ថយទាំនាស់្នានាគលើការក្រប់ក្រង ការពារ អភិររស និង
អភិវឌ្ឍអាងទគនល ។  

ឃ- អនុវតតរិច្ចការ នទគទៀតតាមការផ្ណនាាំរបស់្រាជរោា ភិាលរមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៥២៦ ._ សិ្ទធិ និងភាររិច្ចរែុងការចូ្លរមួគក្បើក្ាស់្ អភិវឌ្ឍ និងក្រប់ក្រងអាងទគនលអនតរជាតិ 
 ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា មានសិ្ទធិ និងររណីយរិច្ច ចូ្លរមួគៅរែុងការគក្បើក្ាស់្ អភិវឌ្ឍ និង
ក្រប់ក្រងភារច្ាំផ្ណរ អាងទគនលអនតរជាតិ គៅរែុងផ្ ន ីរបស់្ខលួន ផ្ លជាទគនលផ្ លមានទីតាាំង
ភូមិស្ថស្តស្តគៅជាប់រវាងក្បគទស្ពីរ ឬ គក្ច្ើនគៅតាមកាតពវរិច្ចផ្ លគរើតគច្ញពីរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរ
ជាតិ ផ្ លរមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 
 
មាគ្តា៥២៧ ._ ការគក្បើក្ាស់្ផ្ លស្មស្ស្បបាំនុត និងមានក្បសិ្ទធភាព 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវយរចិ្តតទុរោរ់ជាពិគស្ស្ 
ច្ាំគពាេះរក្មិតស្មស្ស្បបាំនុត និងការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាពនូវអាងទគនលគមរងគ ស្ស្ប
ជាមួយគោលការណ៍ ឹរនាាំននរណៈរមាម ធិការជាតិទគនលគមរងគ ។ 

  
ជំពូកទី៣ 

 ការទរៀបច្ំផ្នន្ការធន្ធាន្ទកឹ 
ផ្នែកទី១ 

 ទោលទៅ ន្ិងទោលការណ៍្ 
 
មាគ្តា៥២៨ ._ គោលគៅននផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តធនធានទឹរថ្នែ រ់ជាតិ 
 ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តធនធានទឹរថ្នែ រ់ជាតិ គ ើមបីនតល់ជាមរគុគទស្ ស្ក្មាប់ការស្គក្មច្
ាន ផ្ លមាន ូច្តគៅ ៖ 

រ- គោលគៅននមាតិកាគនេះ ។ 
ខ- ស្នតិសុ្ខននការនគត់នគង់ទឹរស្ក្មាប់រយៈគពលផ្វង គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា។ 
រ- និរនតរភាពននធនធានទឹររែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 
ឃ-រិច្ចការពារទឹរ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ផ្ លពឹងផ្នអរគលើលាំហូរទឹរ ។ 
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ង-ការផ្បងផ្ច្រ និងគក្បើក្ាស់្ទឹរឲ្យានក្តឹមក្តូវ និងមានក្បសិ្ទធភាពគ ើមបទីប់ស្ថក ត់
គក្ោេះមហនតរាយ និង ទាំនាស់្នានា ។  

 
មាគ្តា៥២៩ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តថ្នែ រ់ជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវគក្ោងស្ក្មាប់ការផ្បងផ្ច្រ 
និងការក្រប់ក្រងទឹរគោយនិរនតរភាព គ ើមបបីាំគពញានតាមតក្មូវការរបស់្រមពុជាគៅអនារត តាមរយៈ
ការគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តថ្នែ រ់ជាតិស្ក្មាប់ធនធានទឹរ និងគោយការគរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរ
ននអាងទគនល ។ 
 គៅរែុងរិច្ចគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តថ្នែ រ់ជាតិស្ក្មាប់ធនធានទឹរ និងផ្ននការធនធានទឹរនន
អាងទគនលរ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយក្រប់
ភារីផ្ លពារ់ព័នធ ។  

ការគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តថ្នែ រ់ជាតិស្ក្មាប់ធនធានទឹរ និងគោយការគរៀបច្ាំផ្ននការ
ធនធានទឹរននអាងទគនលរ ក្តូវបាំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួល
ានព័ត៌មាន ។ 
  
មាគ្តា៥៣០ ._ ក្បតិភូរមមអាំណាច្ 
 ការគរៀបច្ាំ និងការអនុវតតផ្ននការធនធានទឹរននអាងទគនល អាច្គធវើក្បតិភូរមមពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម គៅអាជាា ធរអាងទគនលផ្ លក្តូវបគងកើតគ ើងគោយលិខិត
បទោា នរតិយុតត ។ 
 
មាគ្តា៥៣១ ._ ព័ត៌មានស្ក្មាប់គរៀបច្ាំផ្ននការ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវក្បមូលយរ ររាទុរ គក្តៀម
បក្មរង និងគក្បើក្ាស់្ព័ត៌មានស្ក្មាប់គោលបាំណងននការគរៀបច្ាំផ្ននការគោយ ៖ 

រ- វាស់្ផ្វងជាគទៀងទត់ និងគក្តៀមរាំណត់ក្តាស្ក្មាប់ស្ថធារណជនអាំពីបរមិាណ និង
រុណភាពទឹរគៅរមពុជា ។ 

ខ- ក្បមូលព័ត៌មានអាំពីតក្មូវការទឹរ និងនលប៉ាេះពាល់ននការក្រប់ក្រងទឹរ ល់ក្បព័នធគអ
រូ ូសីុ្ធមមជាតិ ជក្មរជលនល អក្តាជលនល និងក្បគភទស្តវផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង        
ពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន នទ និងអងគការមិនផ្មនរោា ភិាលនានា ។ 

រ- ក្បមូលព័ត៌មានអាំពីតក្មូវការទឹរគៅអនារត ។  
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ឃ- គធវើការផ្រលមអជាបនតបនាទ ប់នូវបណាត ញជាតិស្ក្មាប់ការពិនិតយតាមោន គ ើមបីឲ្យ
មានការក្បមូលព័ត៌មានស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ ។ 

 
មាគ្តា៥៣២ ._ ក្ររមក្បឹរាគយបល់បគច្ចរគទស្ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម អាច្បគងកើតក្ររមក្បឹរាគយបល់
បគច្ចរគទស្ ផ្ លមានស្មាស្ភាពននមញ្ជ្នតីជាំនាញបគច្ចរគទស្ ផ្ លបាំគពញានតាមលរខខណឌ តក្មូវ 
ផ្ លក្តូវបគងកើតគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម គ ើមបីផ្ណនាាំអាំពី៖ 

រ- ស្ាំគណើ  ឬ គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹររែុងអាងទគនល ។ 
ខ- ស្ាំគណើ វគិស្ថធនរមមផ្ននការធនធានទឹររែុងអាងទគនល ។  
រ- ការនតល់សិ្ទធិគៅគក្កាមជាំពូរទី៤ ននមាតិកាគនេះ ។ 

 
មាគ្តា៥៣៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវននផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តធនធានទឹរថ្នែ រ់ជាតិ 
 ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តធនធានទឹរថ្នែ រ់ជាតិ ក្តូវមានផ្ច្ងអាំពីបញ្ញា  ូច្តគៅ៖ 

រ- ការរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ស្ាំខាន់ៗ ផ្ លពឹងផ្នអរគលើទឹរ និងលាំហូរ
បរសិ្ថា ន ។ 

ខ-ការពោររណ៍អាំពីតក្មូវការទឹរស្ក្មាប់រយៈគពលផ្វង ។ 
រ- ការរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណនិនាែ ការអាកាស្ធាតុ និងធាតុអាកាស្ស្ក្មាប់រយៈគពល

ផ្វង ការពោររណ៍ពីភាពងាយរងគក្ោេះនានា និងស្ក្មាប់គពលខាងមុខពារ់ព័នធនឹងទឹរ ។ 
ឃ- ជគក្មើស្ស្ក្មាប់បាំគពញតក្មវូការទឹរគៅអនារត ។ 
ង- ជគក្មើស្ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងតក្មូវការទឹរគៅអនារត ។ 
ច្- ការចាត់អាទិភាពននការគក្បើក្ាស់្ទឹរ ។ 
្- ការធានាាននូវគហោា រច្នាស្មព័នធមួយ ផ្ លមិនរាាំងស្ទេះ ល់ច្រនតទឹរ និងផ្ ល

មានលាំហូរក្រប់ក្ោន់ស្ក្មាប់នលូវទឹរផ្ លអាច្គធវើនាវាច្រាន ។ 
ជ- យុទធស្ថស្តស្តក្រប់ក្រងគក្ោេះរាាំងស្ងតួ ។ 
ឈ- យុទធស្ថស្តស្តក្រប់ក្រងទឹរជាំនន់ ។ 
ញ- គោលគៅរុណនលននរុណភាពទឹរ ។ 

 
ផ្នែកទី២  

ផ្នន្ការធន្ធាន្ទឹកអាងទទន្ៃ 
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មាគ្តា៥៣៤ ._ គោលគៅស្ក្មាប់ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលរ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរ
អាងទគនលគ ើមបី៖ 

រ-រាំណត់ពីវតតមានននទឹរស្ក្មាប់គោលបាំណងនីមួយ ។ 
ខ-នតល់ក្របខ័ណឌ ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងទឹរឲ្យមាននិរនតរភាព និងការទញយរទឹរ ។ 
រ-រាំណត់អាទិភាព និងយនតការនានាស្ក្មាប់គោេះស្ស្ថយតក្មូវការទឹរគៅអនារត ។ 
ឃ-នតល់ក្របខ័ណឌ ស្ក្មាប់បគងកើតការផ្បងផ្ច្រទឹរ ។  
ង-នតល់ក្របខ័ណឌ ស្ក្មាប់ផ្រផ្ក្បស្ថា នភាពននការរគរច្រលឹ ផ្ លគរើតគ ើង ល់ក្បព័នធ  

គអរូ ូសីុ្ធមមជាតិ  ូច្ជា ទគនលផ្ លមានស្ភាពរងីស្ងួត ឬ តានតឹងជាគ ើម ។ 
 
មាគ្តា៥៣៥ ._ ទឹរគក្កាម ី 
 ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ក្តូវនតល់ក្របខ័ណឌ រែុងការការទញយរទឹរពីគក្កាម ី ក្បសិ្នគបើ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម យល់ថ្នមានហានិភ័យធងន់ធងរ គោយការ
ទញយរ ឬ ការរ ាំខាន ល់ទឹរគក្កាម ី គៅរែុងរផ្នលងណាមួយ អាច្ប៉ាេះពាល់ជាខាល ាំង ល់ ៖  

រ- វតតមានទឹរស្ក្មាប់អែរគក្បើក្ាស់្បច្ចុបបនែ ។ 
ខ- តក្មូវការទឹរស្ក្មាប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ធមមជាតិ ។ 
រ- រុណភាពទឹរ ។ 
ឃ- ស្មិទធនលននគោលគៅណាមួយ ឬ លទធនលគនសងគទៀត គៅរែុងផ្ននការ ។ 

 
មាគ្តា៥៣៦ ._ ការក្បកាស្ផ្ទអ រការអភិវឌ្ឍជាបគណាត េះអាស្នែ 
 គៅគពលក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមក្តវូគច្ញគស្ច្រតីជូន
 ាំណឹងអាំពីបាំណងគរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ក្តូវគច្ញក្បកាស្ផ្ទអ រការអភិវឌ្ឍនានា គៅរែុង
តាំបន់ជក្មាលទឹរននអាងទគនល ផ្ លក្តូវមានសុ្ពលភាពរហូត ល់គពលផ្ ល៖ 

រ- ផ្ននការធនធានទឹរ ក្តវូានអនុម័ត គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតណាមួយ ឬ 
ខ- ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម គច្ញគស្ច្រតីជូន

 ាំណឹងពីការលុបគចាលបាំណងគរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរ និងផ្ច្ងពីមូលគហតុននការលុប
គចាលគនាេះ ។  

 
មាគ្តា៥៣៧ ._ វធិានននការផ្ទអ រជាបគណាា េះអាស្នែស្តីពីការអភិវឌ្ឍ 
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គៅគពលផ្ លមានការផ្ទអ រការអភិវឌ្ឍជាបគណាត េះអាស្នែគក្កាមមាក្តា៥៣៦ ននក្រមគនេះចូ្ល
ជាធរមាន គនាេះ ៖ 

រ-មិនមានពារយសុ្ាំគក្កាមក្រមគនេះក្តូវានទទួលយរ ឬ  ាំគណើ ការ គទេះបីជាក្តវូាន
ោរ់ប ា្ូ នមុនការផ្ទអ រជាបគណាា េះអាស្នែចូ្លជាធរមាន ក្បសិ្នគបើការនតល់ពារយសុ្ាំអាច្មាន
ឥទធិពលមួយ ឬ គក្ច្ើន  ូច្គរៀបរាប់ខាងគក្កាម ៖ 

   ១-ការគរើនគ ើងច្ាំនួនទឹរផ្ លអាច្ក្តូវានយរ ។ 
   ២-ការផ្ទល ស់្បតូរទីតាាំងពីរផ្នលងផ្ លទឹរក្តវូានយរ ។ 
   ៣-ការគរើនគ ើងអក្តាផ្ លទឹរអាច្ក្តូវានយរ ។ 
   ៤-ការផ្ទល ស់្បតូរលរខខណឌ ច្រនតផ្ លទឹរអាច្ក្តវូានយរគក្កាមគនាេះ ។ 
   ៥-ការផ្ទល ស់្បតូរគោលគៅផ្ លទឹរអាច្ក្តវូានយរ ។ 

ខ-ការងារែមីមិនក្តវូចាប់គនតើមជារបូរាងរែុងតាំបន់ផ្ លក្រប់ក្រងគោយអនុស្ារណៈ ។ 
រ-ការងារផ្ លចាប់គនតើមគហើយអាច្ក្តវូានប ច្ ប់ាន ទល់ផ្តមានការឯរភាពជា

លាយលរខណ៍អរសរពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម និងផ្នអរគលើ
លរខខណឌ  ផ្ លរមួមាន កាលបរគិច្ឆទប ច្ ប់ ផ្ លរក្មិតគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ        
វស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ។ 

ឃ-រិច្ចការប ច្ ប់ផ្ លមានមិនក្តូវគលើរគ ើង ពក្ងីរ គធវើឲ្យគក្ៅ ឬ ផ្ទល ស់្បតូរ ។ 
 

មាគ្តា៥៣៨ ._ ការចូ្លជាធរមានននផ្ននការមួយច្ាំនួន 
គៅរែុងអាងទគនលមួយមានផ្តផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល១ (មូយ) ផ្ លក្តូវចូ្លជាធរមានគៅ

គពលគវលាមួយរាំណត់ គលើរផ្លងផ្តគៅគពលមានផ្ននការោច់្គោយផ្ រ ក្តូវានគរៀបច្ាំស្ក្មាប់ 
ធនធានទឹរ ីគលើ និងទឹរគក្កាម ី ។ 
 
មាគ្តា៥៣៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវននផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល 

គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលក្តូវ ៖ 
រ-គលើរគ ើងពីគោលគៅននគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។ 
ខ-មានផ្ននទីននតាំបន់ផ្ននការផ្ លគស្ែើរចួ្ ។ 
រ-គលើរគ ើងពីទឹរផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការមានបាំណងរែុងការអនុវតតគលើ ។ 
ឃ- គលើរគ ើងពីអាទិភាពននទឹរ និងអែរគក្បើក្ាស់្ធនធានទឹរផ្ លមនុស្សក្តូវការ 

និង គស្វារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ទទួលានទឹរ និងធនធានទឹរក្រប់ក្ោន់ មុននឹងផ្បងផ្ច្រទឹរ 
និងធនធានទឹរផ្ លគលើស្គៅកាន់អែរគក្បើក្ាស់្ នទគទៀត ។ 
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ង-គលើរគ ើងពីលទធនល ផ្ លរមួមាន លទធនលគអរូ ូសីុ្ ទរ់ទងនឹងក្បព័នធគអរូ ូ
សីុ្រែុងផ្នែរនសាំរបស់្វា ផ្ លរមួមានលាអ ងទឹរគក្កាម ី អាងបងាូរទឹរ អាងក្បមូលទឹរ អនុអាង
ក្បមូលទឹរ ។ ក្រប់នលូវទឹរអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ និងនលូវទឹរមិនគទៀងទត់  ផ្ លជា ទគនល ផ្ក្ពរ អូរគនសងៗ 
ផ្ លរមួមានរែុងទក្មង់ ឬ ក្បឡាយធមមជាតិ ឬ ក្បឡាយជីរ ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងទឹរ
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

ច្-គៅរែុងរក្មិតផ្ លអាច្គធវើគៅានគោយគក្បើក្ាស់្ព័ត៌មានវទិោស្ថស្តស្តលអបាំនុត
ផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន ក្តវូគលើរគ ើងពីយុទធស្ថស្តស្តផ្ លានគស្ែើគ ើង គ ើមបសី្គក្មច្ាននូវ
លទធនល ផ្ លក្តូវានរាំណត់រែុងច្ាំណុច្ ង. ផ្ លរមួមាន ការរក្មិតគៅគលើការយរជាស្របុ
ពីអាង ។ 

្-គលើរគ ើងពីយុទធស្ថស្តស្តផ្ លានគស្ែើគ ើងស្ក្មាប់បគងកើតការផ្បងផ្ច្រទឹរគៅកាន់
តាំបន់ផ្ននការផ្ លានគស្ែើ ។ 

ជ-គលើរគ ើងពីវធិានក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងវធិានផ្បងផ្ច្រទឹរស្ក្មាប់ទឹរផ្ លគស្ច្រតី
ក្ពាងផ្ននការមានបាំណងរែុងការអនុវតត ។ 

ឈ-រាំណត់គហោា រច្នាស្ម័ពនធទឹរ រមួមាន ទាំនប់តូច្ធាំ ទាំនប់បគងាៀរ ការបផ្ងវរទឹរ 
ក្បឡាយ ទាំបន់ការពារ ក្បព័នធបងាូរតូច្ធាំ ក្បព័នធគស្ស្ថច្ស្ស្ព អាងទឹរតូច្ធាំ ក្បឡាយនាាំទឹរ 
អណាូ ងស្ែប់ និងអណតូ ងទឹរក្រប់ក្បគភទ ទាំនប់អរគិស្នី ឬ ស្ាំណង់ ឬ ការបាំពារ់ផ្ លានស្ថង
ស្ង់ និងគក្បើក្ាស់្រែុងគោលបាំណង បផ្ងវរទឹរ ររាទឹរទុរ  នាាំទឹរ យរទឹរ គក្បើក្ាស់្ អភិររស
ទឹរ ឬ ស្ក្មាប់ការទប់ស្ថក ត់ និងកាត់បនាយឥទធិពលជាំនន់ និងស្ថា នភាពបនាទ ន់ផ្ លទរ់ទង
នឹងទឹរ ផ្ លរមួមាន ការក្បតិបតតិការរបស់្ពួរគរ ផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការមានបាំណងនឹង
អនុវតត ។ 

ញ-រាំណត់រក្មិតនគត់នគង់គពញគលញ ជារក្មិតននននទខាងគលើននទឹររបស់្ទាំនប់គៅគពល
ផ្ លការនទុរទឹរស្ាិតគៅរែុងរក្មិតក្បតិបតតិការជាអបបបរមា គោយោម នប៉ាេះពាល់គោយជាំនន់ 
ស្ក្មាប់ទាំនប់ទាំងឡាយណា ផ្ លក្តវូានរមួប ច្ូ លរែុងគហោា រច្នាស្ម័ពនធផ្ លមានរាំណត់
រែុងច្ាំណុច្ ច្. ។ 

 -គលើរគ ើងពីលរខខណឌ តក្មូវននការអគងកតតាមោន និងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ទឹរ 
និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ធមមជាតិ ផ្ លអាច្រមួមានសូ្ច្នាររសុ្ខភាពអាងទគនល គ ើមបីជួយរែុងការ
វាយតនមលក្បសិ្ទធភាពននយុទធស្ថស្តស្តក្រប់ក្រងផ្ លគស្ែើរែុងការស្គក្មច្ាននូវលទធនលផ្ ល
គលើរគ ើងរែុងច្ាំណុច្ ង. ។ 

ឋ-គលើរគ ើងពីលរខខណឌ តក្មូវរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ជាក្បចាាំ ស្ក្មាប់ការអនុវតត
គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។ 
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ឌ្-រមួមានតារាងននការគរៀបច្ាំចាត់ផ្ច្ងផ្ លគស្ែើគ ើង ស្ក្មាប់ការអនុវតតគស្ច្រតីក្ពាង
ផ្ននការ ។ 

ឍ-រមួមានព័ត៌មានអាំពីទឹរផ្ លមាន ផ្ លមិនទន់ានផ្បងផ្ច្រស្ក្មាប់គោលគៅគក្បើ
ក្ាស់្នាគពលអនារត និងអាទិភាព និង ាំគណើ ការស្ក្មាប់ការផ្បងផ្ច្រ ឬ បក្មរងទឹរទុរ ។ 

ណ-បគងកើត ាំគណើ ការរែុងការនតល់ បក្មរងទុរ ឬ នទុយពីគនាេះ គោេះស្ស្ថយគៅគលើទឹរ
ផ្ លមិនទន់ផ្បងផ្ច្រ ផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការមានបាំណងរែុងការអនុវតត ។ 

ត-គលើរគ ើងពីលរខណៈវនិិច្ឆ័យស្ក្មាប់ផ្រផ្ក្បសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានទឹរផ្ លមាន
ស្ស្ថប់ រែុងររណីចាាំាច់្ គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវលទធនលផ្ននការ ។ 

ែ-គលើរគ ើងពីលរខណៈវនិិច្ឆ័យស្ក្មាប់គោេះស្ស្ថយគលើភាពគរច្រលិផ្ លានគរើត
គ ើងរែុងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ធមមជាតិ ។ 

 
មាគ្តា៥៤០ ._ ផ្ននការទគនលគមរងគ 

ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលផ្ លក្រប ណត ប់ធនធានទឹរទគនលគមរងគក្តវូពិចារណានងផ្ រ៖ 
រ-ច្រនតហូរទឹរ្លងផ្ នចូ្លមរកាន់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 
ខ-លរខខណឌ តក្មូវស្ស្បច្ាប់ ឬ មិនលគមអៀង ស្ក្មាប់ច្រនតហូរទឹរផ្នែរខាងគក្កាម្លង

ផ្ នននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិ ននស្នធិស្ញ្ញញ អងគការស្ហក្បជាជាតិស្តី
ពីច្ាប់ននការគក្បើក្ាស់្នលូវទឹរអនតរជាតិផ្ លមិនពារ់ព័នធនឹងការគធវើនាវាច្រ ។ 

រ-បញ្ញា បរសិ្ថា ន្លងផ្ ន នទៗគទៀត ។  
ឃ-ការគរើតមានក្បតិបតតិការ និងលរខខណឌ តក្មូវ ននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតររោា ភិាល

ផ្ លទរ់ទងនឹងទគនលគមរងគ ។ 
 
មាគ្តា៥៤១ ._ គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល 

គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលក្តូវនតល់នូវក្របខ័ណឌ ស្ក្មាប់ការបគងកើតសិ្ទធិទទួល
ានទឹរគោយគលើរគ ើងនូវច្ាំណុច្ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-គោលគៅលាំហូរបរសិ្ថា នមានគោលបាំណងលាំហូរ ស្ក្មាប់ការការពារ សុ្ខភាព
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ធមមជាតិ ស្ក្មាប់ស្មិទធនលននលទធនលគអរូ ូសីុ្ ផ្ លរមួមានគស្ច្រតីលមអិត
អាំពី ការរាំណត់គពល រយៈគពល ភាពញឹរញាប់ អក្តា និងទាំហាំននច្រនតហូរ ។ 

ខ-គោលបាំណងស្នតិសុ្ខសិ្ទធិទទួលានទឹរមានគោលបាំណងផ្ លអាច្បងាា ញថ្នជា
សូ្ច្នររការងារ និងអាច្គលើរគ ើងរែុងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលស្ក្មាប់ការការពារនូវ
ភាពអាច្មានរែុងការទទួលានទឹរ ស្ស្បតាមសិ្ទធិទទួលានទឹរ ។ 
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រ-សូ្ច្នររការងារមានវធិានការផ្ លអាច្រណនា គ ើមបវីាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់ នន
ការស្គក្មច្ចិ្តតផ្បងផ្ច្រ និងគស្ច្រតីស្គក្មច្ចិ្តត ឬ ស្ាំគណើ ផ្នែរក្រប់ក្រង គលើសិ្ទធិទទួលាន
ទឹរ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ធមមជាតិ ស្ក្មាប់គោលបាំណងលាំហូរបរសិ្ថា ន និងគោលបាំណង     
ស្នតិសុ្ខននសិ្ទធិទទួលានទឹរ ។ 

ឃ-អាទិភាពស្ក្មាប់ការនតល់សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន ។ 
 
មាគ្តា៥៤២ ._ ការពិចារណា ស្ក្មាប់គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមក្តូវពិចារណាគៅគលើច្ាំណុច្ខាង
គក្កាមគៅគពលគរៀបច្ាំគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល៖ 

រ-រក្មិតនិងរុណភាពទឹររែុងតាំបន់ផ្ននការ ។ 
ខ-គោលបាំណង និងអាទិភាព ជាតិ និងគក្កាមជាតិ ស្ក្មាប់គលើររមពស់្ការអភិវឌ្ឍ

ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
រ-ផ្ននការតាំបន់គនសងៗស្ក្មាប់តាំបន់ ។ 
ឃ-រយៈគពល ភាពញឹរញាប់ ទាំហាំ និងការរាំណត់គពលននលាំហូរទឹរ ផ្ លវាមានស្ថរ

ស្ាំខាន់រែុងការោាំក្ទក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ធមមជាតិ និងក្បគភទស្តវ ររុខជាតិផ្ លរងការក្ពួយារមភ
គោយគក្បើព័ត៌មានវទិោស្ថស្តស្តលអបាំនុតផ្ លមាន ។ 

ង-ការជន់គលច្ និងការស្មងួតគ ើមបីោាំក្ទក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ធមមជាតិ និងក្បគភតស្តវ ររុខ
ជាតិផ្ លរងការក្ពួយារមភ ។ 

ច្-រក្មិតទឹរគក្កាម ី និង ាំគណើ រការហូរទឹរពីគលើ ីគៅគក្កាម ី ផ្ លមានស្ថរស្ាំខាន់
រែុងការោាំក្ទក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ធមមជាតិ និងក្បគភទស្តវ ររុខជាតិផ្ លរងការក្ពយួារមភ ។ 

្-ការចូ្លរមួក្រប់ក្រងទឹរននទីជក្មរ ឬ ក្បព័នធពារ់ព័នធ ផ្ លរមួមាននក្ពគឈើ និង ី
គស្ើម ផ្ លោាំក្ទនូវគោលបាំណងននផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ។ 

ជ-សិ្ទធិផ្ លមានស្ស្ថប់រែុងការទទួលាន គក្បើក្ាស់្ ឬក្រប់ក្រងទឹរ ។ 
ឈ-លរខខណឌ តក្មូវរបស់្ទឹរនាគពលអនារតរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លរមួ

មានលរខខណឌ តក្មវូវបបធម៌ គស្ ារិច្ច បរសិ្ថា ន និងស្ងគម ។ 
ញ-តនមលវបបធម៌ គស្ ារិច្ច បរសិ្ថា ន និងស្ងគម ។ 
 -ការវាយតនមលផ្នែរបគច្ចរគទស្ស្ក្មាប់គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។ 
ឋ-ឥទធិពលផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការនឹងមានគៅគលើទឹរផ្ លមិនមានគលើរគ ើងរែុង

គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។ 
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ឌ្-ឥទធិពលផ្ លការយរ ឬ គធវើអនតរារមន៍ជាមួយទឹរផ្ លមិនមានគលើរគ ើងរែុង
គស្ច្រាីក្ពាងផ្ននការ និងមានគលើទឹរផ្ លគលើរគ ើងរែុងគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។ 

ឍ-យុទធស្ថស្តស្តក្រប់ក្រងធនធានក្បរបគោយនិរនតរភាពស្ក្មាប់អាងទគនល ឬ អាងទឹរ
គក្កាម ី ផ្ លរមួមានតាំបន់គ្ែរពារ់ព័នធគនសងៗ ។ 

ណ-ក្រប់ការោរ់ប ា្ូ ន ទរ់ទងនឹងគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការផ្ លគស្ែើគ ើង ។ 
ត-នលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។ 

 
មាគ្តា៥៤៣ ._ ការជូន ាំណឹងននគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមក្តូវនសពវនាយការជូន ាំណឹងគៅ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងស្ថធារណជនគៅគពលផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល
ក្តូវានគរៀបច្ាំ ។ 
 
មាគ្តា៥៤៤ ._ ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 

របូវនតបុរគល ឬ នីតិបុរគលអាច្ោរ់ប ា្ូ នឯរស្ថគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ
ធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមអាំពីទិ ាភាពណាមួយននគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ផ្ លរមួ
មានបញ្ញា នានាផ្ លមិនានោរ់ប ច្ូ លរែុងគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ តាមរយៈកាលបរគិច្ឆទផ្ លគលើរ
គ ើងរែុងការជូន ាំណឹងផ្ លគច្ញនាយគក្កាមមាក្តា៥៤៣ ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីការចូ្លរមួជា
ស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៤៥ ._ ការពិចារណាគៅគលើគយបល់ស្ថធារណជន 

មុននឹងប ច្ ប់ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និង
ឧតតុនិយម ក្តវូពិចារណារាល់ការោរ់ប ា្ូ នផ្ លានគធវើគ ើងស្ស្បតាមមាក្តា៥៤៤ ទរ់ទងនឹង
គស្ច្រាីក្ពាងផ្ននការ ។ 
 
មាគ្តា៥៤៦ ._ ផ្ននការចុ្ងគក្កាយ 

ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលចុ្ងគក្កាយ មិនមានអនុភាពគនាេះគទ ទល់ផ្តវាក្តូវានឯរភាព
គោយរណៈរ ាមញ្ជ្នតី ។ 
 
មាគ្តា៥៤៧ ._ ផ្ននការឯរភាពរចួ្ 
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ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលផ្ លឯរភាពរចួ្ និងនុតរាំណត់បនាទ ប់ពី១០( ប់)ឆ្ែ ាំ ក្បសិ្នគបើ
មុនគពលគនាេះវាមិន៖ 

រ-និរាររណ៍ ឬ 
ខ-ជាំនួស្គោយផ្ននការធនធានទឹរគនសងគទៀតផ្ លានចាប់គនតើម និងផ្ លគលើរគ ើង

ថ្នវាជាផ្ននការជាំនួស្ ។ 
 

មាគ្តា៥៤៨ ._ វគិស្ថធនរមម និងផ្ននការែមី 
គៅគពលផ្ លមានស្ាំគណើ  គោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមរ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្

យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ឬ តាមរាំនិតនតូច្គនតើមរបស់្ខលួន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធាន
ទឹរ និងឧតតុនិយមអាច្៖ 

រ-គធវើវគិស្ថធនរមមគៅគលើផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ឬ 
ខ-គរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលែមីមួយគ ើមបជីាំនួស្ផ្ននការផ្ លមានស្ស្ថប់ ។ 

 
មាគ្តា៥៤៩ ._ ការគធវើយុតតិរមមស្ក្មាប់ការគធវើវគិស្ថធនរមម ឬ ផ្ននការែមី 

ក្បសិ្នគបើយុតតិរមមណាមួយ ូច្ខាងគក្កាមក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និង
ឧតតុនិយមអាច្គធវើវគិស្ថធនរមម ឬគរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលែមីស្ស្បតាមមាក្តា៥៤៨ខាងគលើ៖ 

រ-លទធនលននផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលមិនអាច្ស្គក្មច្ាន ឬ 
ខ-គោលបាំណងននផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ឬយុទធស្ថស្តស្តស្ក្មាប់ស្គក្មច្ាននូវ

លទធនលរបស់្ផ្ននការ ផ្លងមានលរខណៈស្មស្ស្បស្ក្មាប់តាំបន់ផ្ននការគទៀតគហើយ ។ 
 

មាគ្តា៥៥០ ._ ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 
គៅគពលគធវើវគិស្ថធនរមមគៅគលើផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលផ្ លមានស្ស្ថប់ គក្កាមមាក្តា

៥៤៨ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវអនុគលាមតាមជាំពូរ និង
លរខខណឌ តក្មូវននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានផ្ លមានផ្ច្ងរែុងននក្រម   
គនេះ ។ 
 

ជំពូកទ៤ី  
ការនតលក់ារអន្ញុ្ញញ ត 

ផ្នែកទី១  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
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មាគ្តា៥៥១ ._ សិ្ទធិរែុងការគក្បើក្ាស់្ធនធានទឹរ 

រាល់របូវនតបុរគលមានសិ្ទធិរែុងការយរ និងគក្បើក្ាស់្ធនធានទឹរគោយមិនក្តវូការមានការនតល់
ការអនុញ្ញញ តគក្កាមជាំពូរគនេះ ស្ក្មាប់៖ 

រ-តក្មូវការរបស់្មនុស្សជាស្ាំខាន់ ផ្ លរមួមាន ការនឹរ ការស្មាអ ត ការងូត អនាម័យ 
ការគស្ស្ថច្ស្ស្ពសួ្នគៅតាមនទេះ  និងច្ាំការនលក្ពឹរស និងគោលគៅរែុងនទេះគនសងៗគទៀត ។ 

ខ-គោលគៅស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ ផ្ លរមួមានការពនលត់អរគិភ័យ ។ 
 
មាគ្តា៥៥២ ._ ការការពារសិ្ទធិស្ស្បច្ាប់របស់្អែរ នទ 

ការយរ និងការគក្បើក្ាស់្ធនធានទឹរគក្កាមមាក្តា៥៥១ក្តូវគធវើគ ើងរែុងលរខណៈផ្ លមិនប៉ាេះ
ពាល់សិ្ទធិស្ស្បច្ាប់របស់្របូវនតបុរគលគនសងៗគទៀត ។ 
 
មាគ្តា៥៥៣ ._ សិ្ទធិរបស់្មាច ស់្ និងអែរកាន់កាប់ ី 

មាច ស់្ និងអែរកាន់កាប់ ីមានសិ្ទធិក្បមូល និងគក្បើក្ាស់្ទឹរគភលៀង និងទឹរផ្ លហូរជាធមមជាតិ
គលើ ីរបស់្ពួរគរគោយោម នការនតល់ការអនុញ្ញញ តគក្កាមជាំពូរគនេះ និងស្ស្បតាមមាក្តា៥៥១ ។  

ក្បសិ្នគបើលាំហូរទឹរធមមជាតិគនេះ មិនក្តូវានរារាាំង ឬទប់ស្ថក ត់ គោយការគធវើស្ាំណង់នលូវ របង 
ទាំនប់ការពារ អាងទឹរបគងកើតគ ើងគោយទាំនប់ ឬ ក្តពាាំង ។ 
 
មាគ្តា៥៥៤ ._ ស្រមមភាពផ្ លតក្មូវឲ្យមានការនតល់ការអនុញ្ញញ ត 

ស្រមមភាពខាងគក្កាមក្តវូានហាមឃាត់ក្បសិ្នគបើមិនមានការអនុញ្ញញ តគោយការនតល់សិ្ទធិ
អាំណាច្ផ្ លគច្ញ ស្ស្បតាមជាំពូរគនេះ និង គបើមិនានគធវើស្ស្បតាមលរខខណឌ ទាំងអស់្របស់្ការនតល់
ការអនុញ្ញញ ត ៖ 

រ-ការរារាាំង ទប់ស្ថក ត់ ការបផ្ងវរ ការយរ ឬការគក្បើក្ាស់្ធនធានទឹរ គក្ៅពីអវីផ្ ល
មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៥៥១ និងមាក្តា៥៥២ និងមាក្តា៥៥៣ 

ខ-ការស្ថងស្ង់ ឬក្បតិបតតិការននការស្ថងស្ង់គ ើមបីរារាាំង ទប់ស្ថក ត់ បផ្ងវរ ឬយរ
ធនធានទឹរ គក្ៅពីអវីផ្ លមានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៥៥២ និងមាក្តា៥៥៣ ។ 

រ-ការទញយរ  ីខាច់្  ី ែម ក្រួស្ ផ្រ ៉ា ស្ថាំង ហាគ ស្ពីាត ផ្ លទរ់ទងនឹងស្មុក្ទ 
បឹង  រឺជាផ្នែរនន ីផ្ លក្រប ណត ប់គោយទឹរ និងក្ចាាំង ផ្ លទរ់ទងនឹងស្មុក្ទ បឹង ជាផ្នែរ
នន ីផ្ លលិច្ទឹរ ផ្ លមានរែុងស្មុក្ទបឹងគនាេះ  ី ែម ឬ វតាុធាតុគនសងគទៀតផ្ លគៅជាប់នឹងវា 
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ប៉ាុផ្នតមិនរាប់ប ច្ូ ល ីផ្ លយូរៗមតងលិច្ទឹរផ្តប៉ាុគណាណ េះ ននទទឹងមុខទឹរ បឹង  ីគស្ើម តាំបន់
ទាំនាប ទឹរនុស្ពីរែុង ី ឬ អាងទឹរ ។ 

ឃ-ការបាំគពញ ការបគងកើតផ្ខសទឹរ ការជីរក្បឡាយ ឬ ការផ្រផ្ក្បនននលូវទឹរ បឹង  ីគស្ើម 
តាំបន់ទាំនាប ទឹរនុស្ពីរែុង ី ឬ អាងទឹរ ។  

 
មាគ្តា៥៥៥ ._ រក្មិតស្ក្មាប់ការរារាាំង ទប់ស្ថក ត់ ការបផ្ងវរ ការយរ ឬ គក្បើក្ាស់្ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមអាច្បគងកើតគោយលិខិតបទោា ន
រតិយុតតពារ់ព័នធនូវរក្មិតស្ក្មាប់ការគធវើអនតរារមន៍ជាមួយ ការបផ្ងវរ ការយរ ឬគក្បើក្ាស់្ធនធានទឹរ
ស្ក្មាប់គោលគៅជារ់លារ់ផ្ លមិនតក្មវូឲ្យមានការនតល់សិ្ទធិអាំណាច្គក្កាមមាក្តា៥៥៤ ននមាតិកា
គនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៥៦ ._ ពារយសុ្ាំស្ក្មាប់ការនតល់ការអនុញ្ញញ ត 

ពារយសុ្ាំស្ក្មាប់ការនតល់ការអនុញ្ញញ តគក្កាមជាំពូរគនេះក្តូវអមគោយការឯរភាពគនសងៗគៅតាម
លរខខណឌ តក្មូវផ្ លតក្មូវគោយក្រមគនេះ ។ 

 
ផ្នែកទី២  

អាជាា បណ័្ណ ទហដាឋ រច្នាសល័ពន្ធ 
 

មាគ្តា៥៥៧ ._ អាជាា ប័ណណគហោា រច្នាស្ម័ពនធ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមក្តូវនតល់អាជាា ប័ណណគហោា រច្នាស្

ម័ពនធគៅក្រប់គហោា រច្នាស្ម័ពនធផ្ លក្តូវានរាំណត់រែុងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល គក្កាមមាក្តា
៥៣៩ ច្ាំណុច្ ឈ. ននមាតិកាគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៥៨ ._ គោលគៅននលិខិតអនុញ្ញញ តគហោា រច្នាស្មព័នធ 

អាជាា ប័ណណគហោា រច្នាស្មព័នធនតល់ការអនុញ្ញញ ត ល់អែរកាន់កាប់គនាេះគក្បើក្ាស់្ ច្រនតទឹរហូរ
រែុងរក្មិតមួយចាាំាច់្គ ើមបី ស្ង់គហោា រច្នាស្ម័ពនធ ូច្ផ្ លអាជាា ប័ណណាននតល់ឲ្យ ។ 
 
មាគ្តា៥៥៩ ._ លរខខណឌ ស្ក្មាប់អាជាា ប័ណណគហោា រច្នាស្មព័នធ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមក្តូវរាំណត់លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់
អាជាា ប័ណណគហោា រច្នាស្មព័នធរែុងលិខិតបទោា នរតិយុតត ។ 
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ផ្នែកទី៣  

សទិធទិទលួបាន្ទឹក  
 

មាគ្តា៥៦០ ._ ការចុ្េះប ា្ ីសិ្ទធិទទួលានទឹរ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវររានូវការចុ្េះប ា្ ីននក្រប់សិ្ទធិ

ទទួលានទឹរ ។ 
 
មាគ្តា៥៦១ ._ លរខខណឌ ស្ក្មាប់សិ្ទធិទទួលានទឹរ 

ការយរ ឬ ការបផ្ងវរធនធានទឹរអាច្ក្តឹមផ្តគធវើគៅានស្ស្បតាមសិ្ទធិទទួលានទឹរផ្ ល
គច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ។ 
 
មាគ្តា៥៦២ ._ សិ្ទធិស្ស្បច្ាប់ច្ាំគពាេះសិ្ទធិទទួលានទឹរ 

របូវនតបុរគលផ្ លមានសិ្ទធិស្ស្បច្ាប់ច្ាំគពាេះរាល ី អាច្ោរ់ពារយសុ្ាំគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ស្ក្មាប់សិ្ទធិទទួលានទឹរ គ ើមបីយរគក្បើក្ាស់្ជាមួយ
ទឹរផ្ លមានក្បភពមរពី ៖ 

រ-នលូវទឹរ បឹង ទឹរនុស្ពីគក្កាម ី គលើ ឬ ជាប់ ី ។ 
ខ-លាអ ងទឹរគក្កាម ី ផ្ លមានទក្មង់ភូមិស្ថស្តស្តផ្ លទឹរគក្កាម ីគរើនគ ើងជា          

អចិ្នញ្ជ្នតយ៍ គៅគក្កាម ីណាមួយ ។ 
រ-ទឹរហូរកាត់ ីគនសងៗ ។ 
ឃ-គហោា រច្នាស្ម័ពនធផ្ លក្បតិបតតិការគក្កាមលិខិតអនុញ្ញញ តគហោា រច្នាស្មព័នធផ្ ល

អាច្នគត់នគង់ទឹរគៅកាន់ ី ។ 
 
មាគ្តា៥៦៣ ._ នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ពារយសុ្ាំ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមក្តូវរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតនូវនីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ពារយសុ្ាំសិ្ទធិទទួលានទឹរ ។ 
 
មាគ្តា៥៦៤ ._ ការជូន ាំណឹងជាស្ថធារណៈ 
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គៅគពលផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម យល់ថ្នមាន
ព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់គ ើមបីគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតគលើពារយសុ្ាំគហើយគនាេះ ក្រសួ្ងអាច្គច្ញការជូន ាំណឹងជា
ស្ថធារណៈអាំពីពារយសុ្ាំផ្ លគលើរគ ើងពី៖ 

រ-គស្ច្រតីលមអិតននពារយសុ្ាំ ។ 
ខ-ទីរផ្នលងផ្ លពារយសុ្ាំអាច្ក្តវូានពិនិតយ ។ 
រ-កាលបរគិច្ឆទ យ៉ាងគហាច្ណាស់្ ៣០(ស្ថមសិ្ប)នែង បនាទ ប់ពីការជូន ាំណឹងជាស្ថ

ធារណៈក្តវូានគច្ញ ផ្ លការោរ់ប ា្ូ នពារយសុ្ាំជាលាយលរខណ៍អរសរ អាច្គធវើគ ើងគៅ
កាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ។ 

 
មាគ្តា៥៦៥ ._ នីតិវធីិនិងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការរាំណត់ 

នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មវូស្ក្មាប់រាំណត់នូវ ការឯរភាព ឬ ការប ិគស្ធគៅគលើសិ្ទធិទទួល
ានទឹរក្តូវានរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៥៦៦ ._ ច្ាំនួនននរក្មិតននការផ្បងផ្ច្រទឹរ 

ច្ាំនួនរាំណត់ធមមតាននការផ្បងផ្ច្រទឹរ រឺជាច្ាំនួន អតិបរមិាផ្ លអាច្ក្តូវានយររែុងរយៈ
គពលជារ់លារ់មួយ ឬ រែុងឱ្កាស្ជារ់លារ់មួយ ផ្ លទរ់ទងនឹងវធិានផ្បងផ្ច្រទឹរណាមួយផ្ ល
បគងកើតគោយផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ផ្ លអនុវតតច្ាំគពាេះសិ្ទធិទទួលានទឹរ ។  
 
មាគ្តា៥៦៧ ._ ការក្បកាស្នាយអាំពីការទទួលានទឹរគក្បើក្ាស់្ 

មុនគពលចាប់គនតើមឆ្ែ ាំការយិបរគិច្ឆទននទឹរនីមួយៗផ្ លរយៈគពលរិត មានផ្ច្ងរែុងផ្ននការ
ធនធានទឹរអាងទគនល លិខិតបទោា នរតិយុតត ឬសិ្ទធិទទួលានទឹរស្ក្មាប់តាំបន់ផ្ននការ ឬសិ្ទធិ  គនាេះ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវក្បកាស្នូវសិ្ទធិទទួលានទឹរគក្បើ
ក្ាស់្ផ្ លក្តូវស្គក្មច្ស្ក្មាប់ឆ្ែ ាំការយិបរគិច្ឆទគនាេះ ស្ស្បតាមវធិានផ្ច្ររ ាំផ្លរទឹរ និងក្ររមអាទិភាព 
ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ ើងគោយផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ។ 
 
មាគ្តា៥៦៨ ._  សិ្ទធិគក្បើក្ាស់្ទឹរផ្ លក្បកាស្ទទួលស្ថគ ល់រចួ្រាល់ 

សិ្ទធិផ្ លក្បកាស្រចួ្រាល់ ៖ 
រ-រឺជាភាររយននតនមលរាំណត់ទុរមុន  ននសិ្ទធិទទួលានទឹរផ្ លអាច្យររែុងឆ្ែ ាំ

ការយិបរគិច្ឆទននទឹរ ។ 
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ខ-ក្តូវានស្គក្មច្ចិ្តតមុនការចាប់គនតើមននឆ្ែ ាំននទឹរផ្ លសិ្ទធិផ្ លក្បកាស្រចួ្រាល់ពារ់
ព័នធ ។ 

រ-ក្តូវានរាំណត់គោយផ្នអរគលើភាពអាច្ររានទឹរតាមរ ូវកាលជារ់ផ្ស្តងផ្ លសិ្ទធិ
ក្តូវទទួលាន ។ 

ឃ-អាច្ក្តូវានគធវើឲ្យគរើនអាំ ុងឆ្ែ ាំននទឹរ ។ 
ង-អាច្ខុស្ោែ គៅតាមអនុតាំបន់គនសងោែ ននអាង ។ 
ច្-អាច្ក្តូវានក្បកាស្គនសងោែ ស្ក្មាប់សិ្ទធិទទួលានទឹររែុងក្ររមអាទិភាព ។ 
្-ោរ់ពារយសុ្ាំការនតល់សិ្ទធិអាំណាច្ជាមួយនឹងគោលគៅននការនកត់នគង់ទឹរក្ររង និងទី

ក្ររង ។ 
 
មាគ្តា៥៦៩ ._ សិ្ទធិផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងគក្កាមផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល 

ស្ក្មាប់សិ្ទធិការទទួលានទឹរផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងគក្កាមផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល៖ 
រ-អាច្យរទឹរានរែុងររណីផ្តវាស្ស្បនឹងផ្ននការគនាេះ ។ 
ខ-ក្បសិ្នគបើមានជគមាល េះរវាងផ្ននការ និងសិ្ទធិទទួលានទឹរ ផ្ននការមានអនុភាព  

ជាង ។  
រ-សិ្ទធិទទួលានទឹរមិនអាច្ក្តវូានផ្ទល ស់្បតូរ រែុងវធីិណាមួយផ្ លអាច្កាត់បនាយ

ច្ាំនួននន ឬ ប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានគៅគលើលរខខណឌ  ផ្ លទឹរអាច្យរាន ស្ក្មាប់រយៈគពលនន
ផ្ននការ ក្បសិ្នគបើក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមមិននតល់ជូនអែរ
កាន់កាប់សិ្ទធិ នូវស្ាំណងផ្ លានក្ពមគក្ពៀងរចួ្ ។ 

 
មាគ្តា៥៧០ ._ ការផ្រស្ក្មួលគៅគលើច្ាំនួនរាំណត់ធមមតា 

ច្ាំនួនរាំណត់ធមមតា គៅចុ្ងប ច្ ប់ននជីវតិរបស់្ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ផ្ លវាក្តូវាន
ក្រប់ក្រងគក្កាមផ្ននការគនាេះ គោយោម នស្ាំណងណាផ្ លអាច្បង់នែលជូនានគ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៥៧១ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នគង់ស្ក្មាប់អាជាា ប័ណណគហោា រច្នាស្មព័នធ 

ក្បសិ្នគបើសិ្ទធិទទួលានទឹរទរ់ទងនឹងធនធានទឹរផ្ លក្តវូាននតល់ជូនគោយគហោា រច្នា
ស្ម័ពនធផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងគក្កាមអាជាា ប័ណណគហោា រច្នាស្ម័ពនធ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នគង់ក្តូវមានរវាង
អែរកាន់កាប់សិ្ទធិទទួលានទឹរ និងអែរកាន់កាប់អាជាា ប័ណណគហោា រច្នាស្ម័ពនធ ក្បសិ្នគបើពួរគរមិន
ផ្មនជានីតិបុរគល ូច្ោែ គនាេះគទ ។ 
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មាគ្តា៥៧២ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នគង់ស្តង់ោរ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវគរៀបច្ាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នគង់

ជាស្តង់ោរមួយស្ក្មាប់ការស្តុរទុរ និង ឬការផ្ច្រចាយគោយអែរកាន់កាប់អាជាា ប័ណណគហោា រច្នា    
ស្ម័ពនធទឹរ គក្កាមសិ្ទធិទទួលានទឹរ ផ្ ល៖ 
  រ-ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន ។  

ខ-អាច្ខុស្ោែ ស្ក្មាប់ទីតាាំងគនសងោែ  ។ 
 
មាគ្តា៥៧៣ ._ ពារយសុ្ាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នគង់ស្តង់ោរ 

រិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នគង់ជាស្តង់ោរគក្កាមមាក្តា៤៧២ ននក្រមគនេះស្ក្មាប់ទីតាាំងផ្ លសិ្ទធិទទួល
ានទឹរពារ់ព័នធ អនុវតតច្ាំគពាេះសិ្ទធិទទួលានទឹរ ក្បសិ្នគបើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នគង់គោយផ្ រពីោែ មិន
ក្តូវាន៖ 

រ-យល់ស្ស្បរវាងអែរកាន់កាប់សិ្ទធិទទួលានទឹរ និង អែរកាន់កាប់អាជាា ប័ណណគហោា
រច្នាស្ម័ពនធ ។ 

ខ-ោរ់ប ា្ូ នគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ។ 
 

ផ្នែកទី៤  
កិច្ជការពារទាក់ទងន្ងឹទទន្ៃ ន្ងិសទងឹ 

 
មាគ្តា៥៧៤ ._ ស្រមមភាពផ្ លទទួលានការអនុញ្ញញ ត 

របូវនតបុរគលអាច្ោរ់ពារយគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម
គ ើមបីទទួលានលិខិតអនុញ្ញញ តគធវើស្រមមភាព ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ការគធវើរាំណាយរែុង នលូវទឹរ បឹង  ីគស្ើម តាំបន់ទាំនាប ទឹរនុស្គក្កាម ី ឬអាងទឹរ ។ 
ខ-ោរ់បាំគពញរែុង នលូវទឹរ បឹងធមមជាតិ  ីគស្ើម តាំបន់ទាំនាប ទឹរនុស្គក្កាម ី ឬ អាង

ទឹរ ។ 
 
មាគ្តា៥៧៥ ._ នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការោរ់ពារយសុ្ាំ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតនូវនីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវ ស្ក្មាប់ការោរ់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តគក្កាមផ្នែរគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៧៦ ._ ការជូន ាំណឹងជាស្ថធារណៈ 



227 

 

គៅគពលផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម យល់ថ្នមាន
ព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់ គ ើមបសី្គក្មច្ចិ្តតគលើពារយសុ្ាំគហើយគនាេះ ក្រសួ្ងអាច្គច្ញនូវការជូន ាំណឹងជា  
ស្ថធារណៈ អាំពីពារយសុ្ាំផ្ លគលើរគ ើងពី៖ 

រ-គស្ច្រតីលមអិតននពារយសុ្ាំ ។ 
ខ-ទីរផ្នលងផ្ លពារយសុ្ាំអាច្ក្តវូានពិនិតយ ។ 
រ-កាលបរគិច្ឆទ យ៉ាងគហាច្ណាស់្ ៣០(ស្ថមសិ្ប)នែងបនាទ ប់ពីគច្ញនូវការជូន ាំណឹង

ជាស្ថធារណៈ ផ្ លការោរ់ប ា្ូ នពារយសុ្ាំជាលាយលរខណ៍អរសរ អាច្គធវើគ ើងគៅកាន់
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ។ 

 
មាគ្តា៥៧៧ ._ នីតិវធីិ និងការពិចារណាស្ក្មាប់ការឯរភាព 

នីតិវធីិ និងការពិចារណាស្ក្មាប់រាំណត់នូវការឯរភាព ឬការប ិគស្ធ ការោរ់ពារយសុ្ាំលិខិត
អនុញ្ញញ តគក្កាមផ្នែរគនេះ និងលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ តក្បសិ្នគបើការោរ់ពារយក្តូវានឯរភាព ក្តូវ
ានរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 

 
ផ្នែកទី៥  

អែកអភិវឌ្ឍទឹកទគ្កាលដី 
 

មាគ្តា៥៧៨ ._ ការោរ់ពារយសុ្ាំវញិ្ញញ បនបក្ត 
របូវនតបុរគលអាច្ោរ់ពារយគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម

គ ើមបីទទួលានវញិ្ញញ បនបក្ត ៖ 
រ-អែរខួងអណតូ ងទឹរ ។ 
ខ-អែរជីរអណតូ ងទឹរ ។ 
រ-អែរតាំគ ើងមា៉ា សីុ្នបូមទឹរគក្កាម ី ។ 

 
មាគ្តា៥៧៩ ._ នីតិវធីិស្ក្មាប់ការោរ់ពារយសុ្ាំ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតនូវនីតិវធីិស្ក្មាប់ការោរ់ពារយសុ្ាំវញិ្ញញ បនបក្ត ។ 
 
មាគ្តា៥៨០ ._ នីតិវធីិស្ក្មាប់ការឯរភាព ឬប ិគស្ធ 
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នីតិវធីិស្ក្មាប់រាំណត់ការឯរភាព ឬការប ិគស្ធគៅគលើពារយសុ្ាំវញិ្ញញ បនបក្តក្តូវរាំណត់រែុង
លិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៥៨១ ._ លរខខណឌ ននវញិ្ញញ បនបក្ត 

លរខខណឌ ននវញិ្ញញ បនបក្តក្តូវរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៥៨២ ._ នីតិវធីិរែុងការលុបវញិ្ញញ បនបក្ត 

នីតិវធីិរែុងការលុបវញិ្ញញ បនបក្តក្តវូរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៥៨៣ ._ ភស្តុតាងននវញិ្ញញ បនបក្ត 

មញ្ជ្នតីផ្ លនតល់នូវសិ្ទធិអាំណាច្អាច្តក្មវូឲ្យរបូវនតបុរគលនតល់នូវភស្តុតាងជាវញិ្ញញ បនបក្ត 
ស្ក្មាប់ការគធវើអធិការរិច្ច ក្បសិ្នគបើមញ្ជ្នតីស្ងស័យបុរគលគនាេះគោយមានគហតុនលថ្ន៖ 

រ-ការខួង ការជីរ ការគធវើឲ្យគក្ៅ ការពក្ងីរ ឬការគរៀបអណតូ ងទឹរ ។ 
ខ-ការ រគច្ញ ការោរ់ជាំនួស្ ការបតូរ ឬការជួស្ជុល ការោរ់ក្ទនាប់ពីរែុង ការាាំង  

អណតូ ង ។  
រ-ប្ឈប់ ាំគណើ រការននអណតូ ងទឹរ ។ 
ឃ-ការគរៀប ការោរ់ជាំនួស្ ការបតូរ ឬការបិទអណតូ ងស្ែប់ ។ 

 
មាគ្តា៥៨៤ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តវូានហាមឃាត់ 

ក្តូវានហាមឃាត់ច្ាំគពាេះរាល់ស្រមមភាពទាំងទាយណាផ្ លពុាំមានវញិ្ញញ បនបក្តស្ក្មាប់ការ
គធវើអធិការរិច្ច ។ 
 
មាគ្តា៥៨៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ 

បុរគលណាមួយគធវើការងារទរ់ទងនឹងអណតូ ងក្រប់ក្បគភទ ស្ក្មាប់គោលគៅវជិាា ជីវៈ និង
ពាណិជារមម ក្តូវនតល់ ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមនូវរាយការណ៍
ការងារលមអិត ។ ព័ត៌មានតក្មូវឲ្យរមួមានរែុងរាយការណ៍ ក្តូវរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់
ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៥៨៦ ._ រាំណត់ក្តាស្រមមភាព 
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អែរកាន់វញិ្ញញ បនបក្តក្តូវររាព័ត៌មានផ្ លមានប ញ្តតិគក្កាមលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធពី
ស្រមមភាពផ្ លអែរកាន់កាប់អនុវតតគក្កាមក្រមគនេះ និងនតល់ព័ត៌មានគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្បសិ្នគបើមានការគស្ែើសុ្ាំ ។ 

 
ផ្នែកទី៦  

ការដកហូតការអន្ុញ្ញញ ត 
 

មាគ្តា៥៨៧ ._ លរខខណឌ ស្ក្មាប់ការ រហូតការអនុញ្ញញ ត 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិ

យុតតពារ់ព័នធនូវលរខខណឌ ស្ក្មាប់ចាប់គនតើមនីតិវធីិ រហូតការអនុញ្ញញ ត ។ 
 
មាគ្តា៥៨៨ ._ នីតិវធីិននការ រហូតការអនុញ្ញញ ត 

នីតិវធីិ រហូតការអនុញ្ញញ ត ក្តូវរាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 

ជំពូកទ៥ី  
ការតគ្លូវឲ្យមាន្ការអន្ុញ្ញញ ត 

 
មាគ្តា៥៨៩ ._ ការអនុញ្ញញ តច្ាំគពាេះការនគត់នគង់ គក្បើក្ាស់្ទឹរ 

បុរគលមាែ រ់មិនអាច្យរ នគត់នគង់ ឬគក្បើក្ាស់្ទឹរ ូច្មានរាំណត់រែុងមាតិកាគនេះានគ ើយ 
ក្បសិ្នគបើោម នការអនុញ្ញញ តឲ្យគធវើ ូគច្ែេះគទ ។ 
 
មាគ្តា៥៩០ ._ ការរ ាំគលាភបាំពាន 

អែរកាន់កាប់នូវការអនុញ្ញញ តគក្កាមមាតិកាគនេះមិនក្តវូរ ាំគលាភបាំពានគលើលរខខណឌ ននការនតល់
ការអនុញ្ញញ តគនាេះគទ ។ 
 
មាគ្តា៥៩១ ._ ការនតល់សិ្ទធិអាំណាច្ ល់មញ្ជ្នតីមានស្មតារិច្ច 

មាច ស់្ ឬអែរក្រប់ក្រង ីរមមសិ្ទធិឯរជន មិនក្តវូប ិគស្ធនូវការចូ្លគៅកាន់ ីគនាេះពីស្ាំណារ់   
មញ្ជ្នតីផ្ លមានស្មតារិច្ចមរពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយមផ្ លមាន
ភាររិច្ចរែុងការគធវើការស្ថទ បស្ទង់ផ្នែរបគច្ចរគទស្ ការវាយតនមល ឬការអគងកតតាមោនបញ្ញា ទរ់ទងនឹង
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មាតិកាគនេះគនាេះគទ គលើរផ្លង ូច្ររណី ូច្ខាងគក្កាមគនេះ មាច ស់្ ឬអែរក្រប់ក្រង ីឯរជនមានសិ្ទធិ
ប ិគស្ធ៖ 

រ-ក្រសួ្ងមិនាននតល់ជូនមាច ស់្ ឬអែរកាន់កាប់ ីនូវការជូន ាំណឹងជាលាយលរខណ៍
អរសរជាមុន ។ 

ខ-មញ្ជ្នតីមានស្មតារិច្ចមិនាននតល់ភស្តុតាងពីអតតស្ញ្ញញ ណ និងមិនមានលិខិតននការ
នាល់សិ្ទធិអាំណាច្ពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ។ 

 
ជំពូកទ៦ី  

ការទរៀបច្ំអន្តរកាល 
 

មាគ្តា៥៩២ ._ ប ា្ ីស្រមមភាពអាទិភាពស្ក្មាប់គរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ក្តូវបគងកើតតារាងអនុវតត ផ្ លរមួ

មានប ា្ ីស្រមមភាពអាទិភាព ស្ក្មាប់ការគរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល រែុងរយៈគពល០១ (មួយ)
ឆ្ែ ាំគក្កាយការអនុម័តក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៩៣ ._ ការរតឹតបតិច្ាំគពាេះសិ្ទធិទទួលានទឹរ 

មិនតក្មូវឲ្យមានសិ្ទធិទទួលានទឹរស្ក្មាប់គោលគៅ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ-ការគស្ស្ថច្ស្ស្ព ីននតាំបន់ទាំងមូលផ្ លតិច្ជាង១០( ប់)ហិរតា ។ 
ខ-ការនគត់នគង់ទឹរស្ថអ ត ផ្ លទឹរក្តូវានគក្បើតិច្ជាង៤០(ផ្ស្សិ្ប)ផ្ម៉ាក្តរីប រែុងមួយ

នែង ។ 
រ-ថ្នមពលវារអីរគិស្នីគ ើរគោយលាំហូរទឹរទគនល  ឬ បគច្ចរគទស្ថ្នមពលវារអីរគិស្នី

ផ្ លមិនតក្មូវឲ្យមានការបងាខ ាំង ការបផ្ងវរ ឬការទញយរទឹរ ។ 
 

មាគ្តា៥៩៤ ._ ការគធវើស្រមមភាពនានារបស់្នីតិបុរគល 
នីតិបុរគលផ្ លរាំពុងគធវើស្រមមភាពគក្កាមជាំពូរទី៤ ននមាតិកាគនេះគោយោម នការនតល់សិ្ទធិ

អាំណាច្ជាមុនពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យធនធានទឹរ និងឧតតុនិយម ឬមនទីរធនធានទឹរ និង
ឧតតុនិយមថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើស្រមមភាពឲ្យអនុគលាមតាមជាំពូរទី៤ ននមាតិកាគនេះ រែុងរយៈគពល ៦
(ក្ាាំមួយ)ផ្ខ ននការអនុម័តក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៩៥ ._ ការរាំណត់ក្ចាាំង ឬគ្ែរ 
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ក្ចាាំង និងគ្ែរ រឺស្ាំគៅគលើ ីផ្ លក្រប ណត ប់គោយខាច់្ ឬ ី និងជក្មាលចូ្លគៅរែុងទឹរ 
ផ្ លយូៗមតងលិច្ទឹរ ននផ្នែរអាងទគនល និងលរខណៈពិគស្ស្ក្តូវានវាស់្ផ្វង ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-គ្ែរ និងពាមក្តវូានវាស់្ផ្ លមានច្មាង យ១០០(មួយរយ)ផ្ម៉ាក្តពីគ្ែរ និងមាត់  
ជាំគនារទឹរខពស់្បាំនុត ។ 

ខ-ទគនល ក្តូវានវាស់្ផ្ លមានច្មាង យ ៥០ (ហាសិ្ប) ផ្ម៉ាក្ត ពីក្ចាាំងទគនល ។ 
រ-ន ទគនល ក្តូវានវាស់្ផ្ លមានច្មាង យ ៣០ (ស្ថមសិ្ប) ផ្ម៉ាក្តពីក្ចាាំងននន ទគនល ។ 
ឃ-ផ្ក្ពរ ក្តវូានវាស់្ផ្ លមានច្មាង យ ២០ (នមភ) ផ្ម៉ាក្តពីក្ចាាំងផ្ក្ពរ ។ 
ង-អូរក្តូវានវាស់្ផ្ លមានច្មាង យ ១០( ប់) ផ្ម៉ាក្ត ពីក្ចាាំងអូរ ។ 
ច្-ក្បឡាយគម ក្តវូានវាស់្ផ្ លមានច្មាង យ ១០( ប់) ផ្ម៉ាក្ត ពីផ្នែរខាងគក្ៅននទាំនប់

ការពារក្បឡាយ ។ 
្-ក្បឡាយរង ក្តវូានវាស់្ផ្ លមានច្មាង យ ៥ (ក្ាាំ) ផ្ម៉ាក្ត ពីផ្នែរខាងគក្ៅននទាំនប់

ការពារក្បឡាយ ។ 
ជ-ក្បឡាយគស្ស្ថច្ស្ស្ពក្តូវានវាស់្ផ្ លមានច្មាង យ ៣ (បី) ផ្ម៉ាក្ត ពីផ្នែរខាងគក្ៅ

ននទាំនប់ការពារក្បឡាយ ។ 
ឈ-បឹងក្តូវានវាស់្ផ្ លមានច្មាង យ ៥០ (ហាសិ្ប) ផ្ម៉ាក្ត ពីការរាំណត់រក្មិតទឹរជា

អតិបរមិារែុងអាង ។ 
ញ-តាំបន់ទាំនាប មិនក្តូវានវាស់្ផ្វងពីច្មាង យគនាេះគទ ផ្តវាានរាំណត់ថ្នជាតាំបន់ ីរាប

គស្មើជាប់នឹងនលូវទឹរផ្ ល៖ 
១-ក្រប ណត ប់មតងគហើយមតងគទៀតគោយទឹរជាំនន់ផ្ លហូរគក្ច្ើនពីនលូវទឹរ ។ 
២-មិនរារាាំងទឹរជន់ផ្ លហូរជាទូគៅតាមនលូវនននលូវទឹរ គក្ៅពីការឈាន ល់

ក្ជលងភែាំផ្នែរខាងគលើ ។  
 

មាតិកាទី៩  
ន្ិរន្តរភាពជលនល 

ជំពូកទ១ី  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៥៩៦ ._ ក្របខ័ណឌ និរនតរភាពននធនធានជលនល 

ការក្រប់ក្រងធនធានជលនលរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តវូផ្ច្ងអាំពី៖ 
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រ-ការោរ់ប ច្ូ លនូវគោលបាំណង និងគោលការណ៍អភិររសបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅរែុងជលនល និងការក្រប់ក្រងធនធានជលនល ។ 

ខ-ការោរ់ប ច្ូ លនូវបទបប ញ្តតិននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលាន
ព័ត៌មានគៅរែុងរ ាាលជលនល និងការក្រប់ក្រងធនធានជលនល ។ 

រ-ការក្រប់ក្រង និងការកាត់បនាយហានិភ័យ និងនលវាិរផ្នែរបរសិ្ថា ន ននការអភិវឌ្ឍ
វារវីបបរមម ។ 

 
មាគ្តា៥៩៧ ._ ធនធានផ្ លអាច្អនុវតតាន 

រ ាាលជលនល និងការក្រប់ក្រងធនធានជលនលរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាផ្ លរមួមាន៖ 
រ-ការអនុវតត និងការបរស្ស្ថយ ច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធនឹងជលនល

ឲ្យស្ស្បគៅនឹង ស្នធិស្ញ្ញញ  និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ ។ 
ខ-ការអនុវតត ក្របខ័ណឌ គរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តស្ក្មាប់ជលនល គោយគយងគៅ

គលើក្រមក្បតិបតតិស្ក្មាប់ការទទួលខុស្ក្តូវជលនលរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា 
រ-រ ាាលជលនល និងស្រមមភាពក្រប់ក្រងធនធានជលនល ផ្ លគធវើគ ើងគោយរ ា

ាលជលនល និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន និងអែរពារ់ព័នធនានា ។ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងរ ាាលជលនល អាច្គធវើក្បតិភូរមមស្មតារិច្ច 

ភាររិច្ច និងការទទួលខុស្ក្តូវ ទរ់ទងនឹងធនធានជលនល ឬតាំបន់ក្រប់ក្រងភូមិស្ថស្តស្ត និងរ ាាល
ផ្ លមានធនធានជលនល ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងរ ាាលនក្ពគឈើក្តូវស្ហ
ការោែ គ ើមបី ក្រប់ក្រងធនធានជលនលទាំងគនាេះ និងតាំបន់ក្រប់ក្រងភូមិស្ថស្តស្ត និងរ ាាលរែុងលរខ
ណៈក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព និងនិរនតរភាព ។ 

 
មាគ្តា៥៩៨ ._ ការអភិររស និងវធិានការក្រប់ក្រងធនធានជលនល 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូបគងកើត និងអនុវតត វធិានការអភិររស និងក្រប់ក្រង គ ើមបីទប់ស្ថក ត់ការ
គនស្ថទគលើស្រក្មិត និងការគនស្ថទរែុងលរខណៈបាំផ្ទល ញស្ក្មាប់ស្នែិធិជលនល ឬ ស្នែិធិច្ក្មរេះ និង
គ ើមបីធានានូវស្នតិសុ្ខគស្បៀង ច្ាំណូល និងការងារ ។ វធិានការក្រប់ក្រងធនធានជលនលគនាេះក្តូវ៖ 

រ-ផ្នអរគលើភស្តុតាងផ្បបវទិោស្ថស្តស្តលអបាំនុតផ្ លមាន ។ 
ខ-ោាំក្ទគោយការស្ស្ថវក្ជាវផ្បបវទិោស្ថស្តស្តផ្ លរាំពុងបនត និងការក្បមូលទិនែន័យ ។ 

 
ជំពូកទី២  

ការគ្គប់គ្គងជលនលទកឹស្ថបគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 
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មាគ្តា៥៩៩ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីោាំក្ទគៅ ល់ការអភិររស និង
ការក្រប់ក្រងជលនលទឹរស្ថបក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លរមួមាន ៖ 

រ-ស្ហរមន៍ជលនល ជលនលផ្ស្ស្ ក្តពាាំងវាលភរ់លាប់ក្តីស្ហរមន៍ ការ
ក្រប់ក្រងស្ហរមន៍ជលនល និងការផ្ច្ររ ាំផ្លរនលក្បគយជន៍ស្ហរមន៍ ផ្ លរមួមាន ការ
រមួប ច្ូ ល រនាីទី៤ ស្តីពីការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព មាតិកាទី៣ ស្តីពី 
ការក្រប់ក្រងរមួោែ ននធនធានធមមជាតិននក្រមគនេះ ។ 

ខ-ោរ់ប ច្ូ លនូវទិនែន័យស្តីពីធនធានទឹរ រុណភាពនិងលាំហូរទឹរ ការគាេះបង់គចាល
ស្តុរ ជីវៈច្ក្មរេះ និងរតាត ពារ់ព័នធបរសិ្ថា ន នទគទៀត គៅរែុងរ ាាលជលនល និងការក្រប់ក្រង
ធនធានជលនល ។ 

រ-យុទធស្ថស្តស្ត និងឧបររណ៍ក្រប់ក្រង គ ើមបអីភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ផ្ លរមួមាន ក្បគភទ
ស្តវ ររុខជាតិ ផ្ លមិនផ្មនជាគោលគៅ ទីជក្មរមចាឆ  ផ្ លរមួមាន វាលទាំនាបផ្ លលិច្ទឹរ
គៅរ ូវ ាំគ ើង បឹង អនលង់ ែមខាច់្គៅាតនលូវទឹរហូរ នក្ពលិច្ទឹរ ស្ថរគពើររុខជាតិ ផ្នែរគៅតាម
មាត់ទគនល និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ ។ 

ឃ-ការគធវើផ្ននទី និងការអគងកតតាមោនធនធានជលនល ផ្ លរមួមាន ទីជក្មរ
ចាាំាច់្ នលិតរមមជលនល លរខខណឌ តក្មូវននលាំហូរជលវទិោ និងតាំបន់ផ្នែរគៅតាមមាត់ស្ទឹង
បឹងស្ាំខាន់ ។ 

ង-ការនតល់ជូននូវព័ត៌មានជលនល ផ្ លរមួមាន ូច្ផ្ លមានរែុងមាក្តា៥៩៩ ច្ាំណុច្
ឃ. ននក្រមគនេះ គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ផ្ លទទួលខុស្ក្តូវគលើការក្រប់ក្រងធនធាន
ធមមជាតិ និងការអភិររសបរសិ្ថា ន ។ 

ច្-ស្រមមភាពផ្ លក្តូវានហាមឃាត់រែុងជលនលទឹរស្ថប ផ្ លរមួមាន ការហាម
ឃាត់ការក្បមូលនល និងការោរ់ចុ្េះនូវក្បគភទស្តវ ររុខជាតិ ផ្ លជិតនុតពូជ និងក្តូវានរាំរាម
រាំផ្ហង ផ្ លរែុងប ា្ ីជាតិអនតរជាតិ ។ 

្-ក្បគភទឧបររណ៍គនស្ថទ ផ្ លក្តូវានហាមឃាត់រែុងការលរ់ កាន់កាប់ ឬគក្បើ
ក្ាស់្រែុងជលនលទឹរស្ថប ។ 

ជ-ទរ់ទិននឹងនលស្តុរធនធានជលនលបាំលាស់្ទី  រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការផ្ទទ ល់ ឬតាម
រយៈអងគការតាំបន់ ឬអនតរជាតិពារ់ព័នធ  ជាពិគស្ស្អងគការទាំងឡាយណាគៅតាមបគណាត យ
ទគនលគមរងគ ផ្ លមានទស្សនៈរែុងការធានានូវការអភិររស និងការគលើររមពស់្ស្មិទធិនលទិនែ
នលក្បរបគោយនិរនតរភាព ននក្បគភទស្តវ ររុខជាតិទាំងគនាេះពាស្គពញតាំបន់របស់្ពួរគរ ។ 
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ឈ-លរខណៈវនិិច្ឆ័យស្ក្មាប់ការអភិររស និងការស្ថត រគ ើងវញិននជក្មរជលនលទឹរ  
ផ្ លរមួមានការក្រប់ក្រងការបាំពុល និងការផ្ែររាតាំណភាា ប់រវាងទីជក្មរមចាច  ។ 

ញ-ការអគងកតតាមោនគៅគលើនលប៉ាេះពាល់មរពីគហោា រច្នាស្ម័ពនធក្រប់ក្រងទឹរ ផ្ ល
រមួមាន ច្រាច្រមចាឆ ជាតិ   ាំគណើ រចារ់រររររ និងសី្តុណា ភាពទឹរ ។ 

 -អគងកតតាមោនពីនលប៉ាេះពាល់ពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅគលើធនធាន         
ជលនល ។ 

ឋ-វធីិស្ថស្តស្តស្ក្មាប់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននឧបររណ៍គនស្ថទែមី និងវធីិ
ស្ថស្តស្ត មុននឹងអនុញ្ញញ ត ឬហាមឃាត់ការគក្បើក្ាស់្ទាំងគនាេះ ។ 

 
ជំពូកទី៣  

ការគ្គប់គ្គងជលនលសលុគ្ទគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 
 
 
មាគ្តា៦០០ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូបគងកើត លិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីោាំក្ទនូវការអភិររស និងការ
ក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពននជលនលស្មុក្ទ ផ្ លរមួមាន  ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-និយ័តរមម និងរក្មិតគៅគលើការទទួលានធនធានជលនលស្មុក្ទរែុងទឹរ គក្កាម
ស្មតារិច្ចរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គោយរា៉ាល់ ផ្ លមានស្ញ្ញា តិផ្ខមរ និងបរគទស្ តាម
រយៈការគធវើរាំណត់ក្តា និងការនតល់អាជាា ប័ណណជលយន និងការបគងកើតរិច្ចក្ពមគក្ពៀងការទទួល
ានការគនស្ថទ និងការពក្ងឹងការអនុវតត ។ 

ខ-ការក្បមូលទិនែន័យស្តីពីរិច្ចខិតខាំក្បឹងផ្ក្បងផ្នែរជលនលស្មុក្ទ ការចាប់ និងការ
ោរ់ចុ្េះ ផ្ លគធវើគ ើងគោយរបូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ផ្ លក្បមូលនលធនធានធមមជាតិ ឬ
ទិញធនធានជលនល ផ្ លក្បមូលានពីជលនលស្មុក្ទរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 

រ-ការការពារពីស្រមមភាពគនស្ថទផ្ លប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានគៅគលើតាំណភាា ប់នន
ជក្មរាតស្មុក្ទស្ាំខាន់ៗ ផ្ លរមួមាននក្ពគកាងកាង គមម ស្មុក្ទ និងផ្ទក ែម ។ 

ឃ-ការការពារពីស្រមមភាពគនស្ថទ និងមិនផ្មនគនស្ថទ  ូច្ជា ការចារ់បាំគពញ ី 
 ាំគណើ រចារ់រររររ ការគាេះគចាលស្ាំណល់  និងការគក្បើអួន ។ 

ង-ការបគងកើត  និងការក្រប់ក្រង តាំបន់ក្រប់ក្រងជលនលស្មុក្ទ គ ើមបគីធវើនិយ័តរមមគៅ
គលើស្រមមភាពគនស្ថទ និងការពារទីជក្មរ នក្ពគកាងកាង ផ្ទក ែម និងគមម ស្មុក្ទ ។ 
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ច្-ការក្រប់ក្រងស្ហរមន៍ជលនល និងតាំបន់ស្ហរមន៍គនស្ថទ និងការផ្ច្ររ ាំផ្លរ
នលក្បគយជន៍ស្ហរមន៍ ។ 

្-ទរ់ទិននឹងនលស្តុរធនធានជលនលបាំលាស់្ទី  រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការផ្ទទ ល់ ឬតាម
រយៈអងគការតាំបន់ឬអនតរជាតិពារ់ព័នធ ជាមួយនឹងរ ាពារ់ព័នធផ្ លមានទស្សនៈរែុងការធានានូវ
ការអភិររស និងការគលើររមពស់្ស្មិទធនលននទិនែនលក្បរបគោយនិរនតរភាពននក្បគភទស្តវ ររុខ
ជាតិទាំងគនាេះពាស្គពញក្បគភទរបស់្ពួរគរ ។ 

ជ-ស្រមមភាពផ្ លក្តូវានហាមឃាត់រែុងជលនលស្មុក្ទ ផ្ លរមួមាន ការហាម
ឃាត់ការក្បមូលនល ការទិញ ការគធវើជារមមសិ្ទធិ ផ្ន និងការនតល់ជូន គ ើមបីលរ់ក្បគភទស្តវ ររុខ
ជាតិផ្ លជិតនុតពូជ និងក្តូវានរាំរាមរាំផ្ហងស្ស្បតាមច្ាប់ជាតិ និងអនតរជាតិ ឬតារាង 
ក្បគភទស្តវ ររុខជាតិទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវានទទួលស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ ។ 

ឈ-ក្បគភទឧបររណ៍គនស្ថទ ផ្ លក្តូវានហាមឃាត់រែុងការលរ់ គធវើជារមមសិ្ទធិ ឬ
គក្បើក្ាស់្រែុងជលនលស្មុក្ទ ។ 

ញ-ការនាាំចូ្លមរក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជានូវធនធានជលនលស្មុក្ទ ផ្ លរមួមាន 
ការតក្មូវឲ្យអែរនាាំចូ្លបញ្ញា រ់ថ្នធនធានផ្បបគនាេះក្តូវានក្បមូលនល ស្ស្បតាមច្ាប់ជល
នលននក្បគទស្ផ្ លជាអែរក្បមូលនលផ្ទទ ល់ ។ 

 -ការក្រប់ក្រង ស្មតាភាពគនស្ថទ តាមរយៈការក្តតួពិនិតយ ការអគងកតតាមោន និង
ការឃាល ាំគមើល ។ 

ែ-ទប់ស្ថក ត់ការគនស្ថទខុស្ច្ាប់ មិនានរាយការណ៍ និងមិនានគធវើនិយ័តរមម ។ 
ឍ-ការរក្មិតអនុនលជលនលននក្បគភទស្តវ ររុខជាតិផ្ លមិនផ្មនជាគោលគៅ ផ្ ល

រមួមាន ស្តវស្ថល បស្មុក្ទ ែនិរស្តវស្មុក្ទ អគណតើ រស្មុក្ទ ផ្ លរមួមាន តាមរយៈការគក្បើ
ក្ាស់្ឧបររណ៍ផ្ញរគច្ញនូវអនុនលគនស្ថទ និងរមមវធីិអែរស្គងកតការណ៍ ។ 

ធ-ការស្ស្ថវក្ជាវជលនលស្មុក្ទ ។ 
 
មាគ្តា៦០១ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រងជលនល 

គោយស្ហការជាមួយ រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ ស្ហរមន៍ ស្ហរមន៍ជលនល 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រងជលនល ផ្ លគផ្ទត តគលើក្បគភទស្តវ ររុខជាតិជារ់
លារ់ គោយផ្នអរគលើព័ត៌មានវទិោស្ថស្តស្តផ្ លមានស្ស្ថប់ក្បគស្ើរបាំនុត និងច្ាំគណេះ ឹងមូលោា ន និង
ក្តូវរមួមាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-រ ូវ និងតាំបន់បិទការគធវើស្រមមភាព ។ 
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ខ-គស្ច្រតីលមអិតននជលនលពារ់ព័នធ ផ្ លរមួមានច្ាំនួនននរា៉ាល់ផ្ លពារ់ព័នធ 
ក្បគភទ និងបរមិាណ ននឧបររណ៍គនស្ថទផ្ លក្តវូគក្បើក្ាស់្ ក្បគភទស្តវ ររុខជាតិរែុងស្មុក្ទ
ផ្ លក្តូវក្បមូលនល តាំបន់ហាមឃាត់ និងច្មាង យភូមិស្ថស្តស្តននជលនល ។ 

រ-ការក្បមាណនននលក្បរបគោយនិរនតរភាពពីជលនល និងលរខខណឌ ផ្ លអាច្គរើត
មានរបស់្វា ផ្ លរមួមាន គស្ច្រតីស្គងខបព័ត៌មានផ្ លក្តូវានគក្បើក្ាស់្រែុងការបគងកើតការ
រាំណត់គនេះ ។ 

ឃ-រាំណត់អាំពីវធិានការអភិររស និងក្រប់ក្រង ផ្ លក្តូវានអនុវតតច្ាំគពាេះជលនល 
គ ើមបីកាត់បនាយការគនស្ថទហួស្រាំណត់ និងការគនស្ថទបាំផ្ទល ញ មានជាអាទិ៍អួន ។ 

ង- ាំគណើ ការស្ក្មាប់អគងកតតាមោន និងការពិនិតយជាែមីគៅគលើផ្ននការក្រប់ក្រងជល
នលមួយៗ គោយស្ហការយ៉ាងជិតស្ែិទធជាមួយរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ ស្ហរមន៍ 
និងស្ហរមន៍ជលនល ។ 

 
មាគ្តា៦០២ ._ វធិានការអភិររស និងការក្រប់ក្រង 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាច្បគងកើត រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតនូវវធិានការអភិររស និង
ក្រប់ក្រង គ ើមបីធានានូវនិរនតរភាព ននធនធានជលនលស្មុក្ទ៖ 

រ-រក្មិត និងរូតាមួយៗក្បចាាំនែង រែុងរយៈគពលយូរ ស្ក្មាប់ក្បគភទស្តវ ររុខជាតិស្មុក្ទ
ជារ់លារ់ ។ 

ខ-រក្មិតទាំហាំ និងទមងន់អបបបរមា និងអតិបរមាស្ក្មាប់ក្បគភទស្តវ ររុខជាតិស្មុក្ទ 
គក្កាម ឬគលើ រែុងររណីផ្ លមិនក្តូវានអនុញ្ញញ តឲ្យមានការក្បមូលនល ។ 

រ-ក្បព័នធចូ្លផ្ លរក្មិតរចួ្ ទរ់ទងនឹងការក្បមូលនលធនធានជលនលស្មុក្ទជារ់
លារ់  ស្នែិធិ ឬស្នែិធិច្ក្មរេះ ឬ ទរ់ទងនឹងតាំបន់ភូមិស្ថស្តស្តជារ់លារ់ណាមួយ ។ 

ឃ-ការបិទតាមរ ូវកាលនូវធនធានជលនលជារ់លារ់ណាមួយ ស្នែិធិ ស្នែិធិច្ក្មរេះ ឬ 
ទរ់ទងនឹងតាំបន់ភូមិស្ថស្តស្តជារ់លារ់ណាមួយ ។ 

ង-ការបិទតាំបន់ជាអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ឬបគណាត េះអាស្នែស្ក្មាប់ការក្បមូលនលធនធានជល
នលស្មុក្ទជារ់លារ់ ស្នែិធិ ឬស្នែិធិស្មរុស្ថម ញ ឬ ទរ់ទងនឹងតាំបន់ភូមិស្ថស្តស្តជារ់លារ់
ណាមួយ ។ 

ច្-ការរក្មិតគៅគលើក្បគភទ ទាំហាំ និងច្ាំនួនឧបររណ៍ ផ្ លក្តូវានគក្បើក្ាស់្ស្ក្មាប់
ការក្បមូលនលធនធានជលនលស្មុក្ទជារ់លារ់ ឬ ការគក្បើក្ាស់្របស់្ពួរគរទរ់ទងនឹង
តាំបន់ភូមិស្ថស្តស្តជារ់លារ់ណាមួយ ។ 
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មាគ្តា៦០៣ ._ រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូនសពវនាយរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំស្តីពីស្ភាពននធនធានជលនល 

ស្មុក្ទ គោយគយងគលើ ផ្ទក ែម ថ្នែ លគមម ស្មុក្ទ នក្ពគកាងកាង និងវភិារគលើតាំណភាា ប់គៅកាន់ការផ្ក្ប
ក្បួលអាកាស្ធាតុ ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានននក្រមគនេះ ។ 
 

ជំពូកទ៤ី  
វារវីបបកលម 

 
មាគ្តា៦០៤ ._ យុទធស្ថស្តស្តវារវីបបរមមជាតិ 

ការបគងកើតយុទធស្ថស្តស្ត និងការផ្រស្ក្មួល ផ្ននការ និងគោលនគយាយរ ាាលជលនលក្តូវ
ពិចារណាគៅគលើបញ្ញា  ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ភាពជិតបាំនុតនន និងអនតរស្រមមភាពជាមួយតាំបន់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ស្ាំខាន់ ឬតនមលអភិ
ររសខពស់្ ។ 

ខ-រុណភាពទឹរគៅជុាំវញិ គោលបាំណងរុណភាពទឹរ និងការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រង និង
ការគរៀបច្ាំការក្រប់ក្រងធនធានទឹរ ។ 

រ-ការគក្បើក្ាស់្ទឹរគនសងគទៀតផ្ លអាច្ក្តូវប៉ាេះពាល់គោយវារវីបបរមម និងស្ហរមន៍
មូលោា ន ។ 

 
មាគ្តា៦០៥ ._ វធិានការគច្ៀស្វាង និងកាត់បនាយ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាច្បគងកើតវធិានការគ ើមបីគច្ៀស្វាង ឬកាត់បនាយ គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា
ន ននវារវីបបរមម ផ្ លរមួមាន  ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ធានានូវការអនុវតត ទមាល ប់វារវីបបរមមលអ និងវធិានការជីវៈស្នតិសុ្ខ ។ 
ខ-ក្បគភទ វធីិស្ថស្តស្ត និងតាំបន់វារវីបបរមមផ្ លអនុញ្ញញ តរចួ្ ។ 
រ-លរខខណឌ តក្មូវននការអគងកតតាមោន និងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍បរសិ្ថា ន ។ 
ឃ-ការគក្បើក្ាស់្ស្នែិធិផ្រនច្ែផ្ហសន ក្បគភទស្តវ ររុខជាតិគក្ៅក្បគទស្ ក្បគភទស្តវ ររុខ

ជាតិរែុងស្ស្ររ មចាឆ ជាតិតូច្ៗ និងការគក្បើក្ាស់្ច្ាំណីអាហារផ្រនច្ែផ្ហសន ។ 
ង-នីតិវធីិស្ក្មាប់ការគក្ជើស្គរ ើស្រផ្នលងស្ក្មាប់ក្តីគមពូជក្ជរ និងនលិតរមម ពង រូន

ញាស់្ និងរូនក្តី គ ើមបីគច្ៀស្វាង និងកាត់បនាយហានិភ័យច្ាំគពាេះ ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ជលនល ។ 
ច្-ការគក្បើក្ាស់្ការពោាលគរារ អរម៉ាូន ថ្នែ ាំនសេះ និងរីមី ឬវធីិស្ថស្តស្តក្តតួពិនិតយជាំងឺ ។ 
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្-ស្តង់ោរននការនតល់វញិ្ញញ បណណបក្តស្ក្មាប់ក្បតិបតតិការវារវីបបរមម ក្តី នលិតនលក្តី 
ផ្ លរមួមាន ក្បភព និងរុណភាពច្ាំណី ។ 

ជ-លិខិតបទោា នរតិយុតតននភាពអាច្ផ្ណនាាំាន គ ើមបីគធវើឲ្យក្បគស្ើរគ ើងនូវការាំណត់ 
អតតស្ញ្ញញ ណក្តី និងក្បភពគ ើមនននលិតនលជលនល ។ 

 
គន្ថីទ៥ី 

ការអភិរកស ន្ិងការគ្គប់គ្គងទបតិកភណ្ឌ វបបធល ៌
ជំពូកទី១ 

គ្កបខណ័្ឌ ម្ន្ការអភិរកស ន្ិងការគ្គប់គ្គងទបតកិភណ្ឌ វបបធល៌ 
 
មាគ្តា៦០៦ ._ ភាររិច្ច និងតួនាទីរបស់្ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចផ្ លមានស្ស្ថប់ 

អាជាា ធរអបសរា អាជាា ធរជាតិក្ពេះវហិារ និងអាជាា ធរជាតិមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ នទគទៀតផ្ ល
បគងកើតគទបើង រែុងគោលគៅគ ើមបីក្រប់ក្រងស្មបតតិគបតិរភណឌ ពិភពគលារ ក្តូវអនុវតតភាររិច្ច និងតួនាទី
របស់្ខលួនផ្ លមានស្ស្ថប់ គយងតាមច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរិតយុតតផ្ លមានស្ស្ថប់ គលើរផ្លងផ្ត
មានបទបប ញ្តិតពិគស្ស្ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ  ។ 
 
មាគ្តា៦០៧ ._ ការហាមឃាត់នូវបងកនលប៉ាេះពាល់ ល់គបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ច មិនក្តូវគធវើស្រមមភាព ឬ នាល់លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ ការឯរភាពណា
មួយ ផ្ លបងក ឬអាច្បងក នលប៉ាេះពាល់ ល់តនមលគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬ វតាុ ឬ ទីរផ្នលងណាមួយ ូច្មាន 
ផ្ច្ងគៅរែុងក្រមគនេះ គលើរផ្លងផ្តការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពគនាេះ  ក្តវូាននាល់ឲ្យគោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ។   
 

ជំពូកទី  ២  
លកខណ្ៈវិន្ិច្ឆយ័សគ្មាប់ទបតិកភណ្ឌ វបបធល៌ 

 
មាគ្តា៦០៨ ._ លរខណៈវនិិច្ឆ័យននគបតិរភណឌ វបបធម៌ 
 លរខណៈវនិិច្ឆ័យនន គបតិរភណឌ មាន ូច្ខាងគក្កាម ៖ 

រ- បូជនីយោា ន មានជាអាទិ៍ ស្ថែ ន ស្ថា បតយរមម ស្ថែ ន រាំនូរនិងច្មាល រ់ ធាតុ ឬ រច្នា  
ស្មព័នធផ្ លមានលរខណៈបុរាណស្ថស្តស្ត ច្មាល រ់អរសរ លាំគៅោា នរងូែម  និងបនសាំននក្ទង់ក្ទយ
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នានា ផ្ លមានតនមលជាស្រល ៏គលច្គធាល  គៅតាមទស្សនៈននក្បវតតិស្ថស្តស្ត សិ្លបៈ ឬ វទិោ 
ស្ថស្តស្ត ។ 

ខ- បណតុាំ ននស្ាំណង់ មានជាអាទិ៍  ជាបណតុាំ ននស្ាំណង់តភាា ប់ ឬ ោច់្គោយផ្ រពីោែ  
ផ្ លមានតនមលជាស្រល ៏គលច្គធាល  គៅតាមទស្សនៈននក្បវតតិស្ថស្តស្ត សិ្លបៈ ឬ វទិោស្ថស្ត   
គោយស្ថរស្ថែ ន ស្ថា បតយរមម ឯរស្ណាា នភាព ឬ ទីរផ្នលងរបស់្វាគៅរែុងតាំបន់គទស្ភាព ។  

រ- ទីស្ថា ន ឬទីតាាំង មានជាអាទិ៍  ជាស្ថែ ន របស់្មនុស្ស  ឬស្ថែ ន រមួោែ  របស់្មនុស្ស  
និងធមមជាតិ និងតាំបន់នានា រមួមានបុរាណស្ថា ន ផ្ លមានតនមល ៏គលច្គធាល ជាស្រល គៅតាម
ទស្សនៈក្បវតតិស្ថស្តស្ត គស្ថភ័ណឌ ភាព  ជាតិពនធវទិោ និងទស្សនៈនរវទិោ ។ 

ឃ- វតាុ នទគទៀត ផ្ លមានច្រតិរបិូយ ឬ អរបិូយ ផ្ លមានតនមលរក្មិតជាតិ គខតត និង
មូលោា ន គៅតាមទស្សនៈក្បវតតិស្ថស្តស្ត គស្ថភ័ណឌ ភាព  ជាតិពនធវទិោ និងទស្សនៈនរវទិោ ។ 

 
មាគ្តា៦០៩ ._ ការរាំណត់តនមលគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ការរាំណត់តនមលននគបតិរភណឌ ស្មបតតិវបបធម៌ អាច្គធវើគ ើងគោយ៖ 
រ- ការរាំណត់ច្ាំនួនឆ្ែ ាំ អាយុកាលននស្មបតតិវបបធម៌គនាេះ  ឬ គោយផ្នអរតាមស្ម័យ

កាល ។ 
ខ- ស្ថែ ន មួយច្ាំនួនផ្ លវយ័មិនសូ្វច្ាំណាស់្ ប៉ាុផ្នតវាមានរុណតនមលពិគស្ស្ ផ្ លមិន

អាច្គឃើញមានគៅរផ្នលងគនសង ។ 
រ- ការបគងកើតែមីផ្ លមានតនមលច្ាំគពាេះស្ងគម ។ 
ឃ- ស្មបតតិវបបធម៌ផ្ លមានតនមលយ៉ាងពិគស្ស្ស្ក្មាប់ជាតិ ។ 
ង- ច្លនាននស្ថា បតយរមម ផ្ ល្លុេះបញ្ញច ាំងអាំពីអតតស្ញ្ញញ ណជាតិ ។  
ច្- ស្ថែ ន ស្ថា បតយរមម ផ្ លមានឥទធិពល ល់មនុស្សជាំនាន់គក្កាយ ។ 

 
ជំពូកទី៣ 

ការទទលួខសុគ្តវូសគ្មាប់កចិ្ចការពារទបតកិភណ្ឌ វបបធល៌ 
ផ្នែកទី១ 

គ្កុលគ្បកឹាជាន្ខ់ពសផ់្នែកវបបធល៌ជាត ិ
 
មាគ្តា៦១០ ._  ភាររិច្ច និងតួនាទីននក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ 

ក្តូវបគងកើតឲ្យមានក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ គ ើមបីអនុវតតភាររិច្ច និងតួនាទី ូច្ខាង
គក្កាម៖ 
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១- បគងកើតគោលនគយាយស្តីពីរិច្ចការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ ។ 
២- បគងកើត និងគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្ត ផ្ននការស្រមមភាព គ ើមបីការពារ គលើរស្ទួយ 

និងក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
៣- រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ ការពារ ផ្ែររា រត់ក្តា និងគលើររមពស់្រិច្ចការពារ

គបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
៤- ក្តតួពិនិតយទីតាាំងវបបធម៌ និងវមិានបុគរក្បវតតិស្ថស្តស្ត និងចុ្េះប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 
៥-  ការពារក្ទពយស្មបតតិវបបធម៌ បុគរក្បវតតិស្ថស្តស្ត និងក្បវតតិស្ថស្តស្ត និងវតាុបុរាណននធមម

ជាតិរបូស្ថស្តស្ត ។ 
៦- ក្រប់ក្រង និងក្តតួពិនិតយតាំបន់នានា គៅទីរផ្នលងណាផ្ លវមិាន/បូជនីយោា ន ផ្ ល

ានចុ្េះប ា្ ីរចួ្ស្ាិតគៅ រមួជាមួយការក្បមូលនាុាំននវតាុសិ្លបៈនានា ផ្ លមានការទរ់ទងគៅ
នឹងវមិាន ឬ ។ បូជនីយោា នទាំងគនេះ  

៧ -  នាល់ការអនុញ្ញញ តស្ក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវផ្នែរបុរាណវតាុវទិោទាំងអស់្ រ៏ ូច្ជា 
ការងារអភិររស និងស្រមមភាព នទគទៀត ផ្ លទរ់ទងគៅនឹងទីតាាំងបូជនីយោា ន និងក្ទពយ
ស្មបតតិវបបធម៌របស់្ជាតិ និង  ក្រ ប់ក្រងទីតាាំងបុគរក្បវតតិស្ថស្តស្ត និងក្បវតតិស្ថស្តស្ត គ ើមបីការពារ
គបតិរភណឌ ជាតិ ។ 
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវជួបក្បជុាំជាគរៀងរាល់៦(ក្ាាំមួយ)ផ្ខមាង គ ើមបីតាមោន

ការអនុវតត មានក្បសិ្ទធភាពគ ើមបគី្លើយតបគៅនឹងការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។   
 
មាគ្តា៦១១  . _ ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ  ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវរែុងការអនុវតត
គោលនគយាយ និងចាត់វធិានការ រែុងការការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  
 
មាគ្តា៦១២ ._ រិច្ចស្ហការរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ច 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ  ក្តូវស្ហការជាមួយ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ អាជាា ធរផ្ ន ី និងអែរពារ់ព័នធ គ ើមបីស្ហការោែ រែុងការក្រប់ក្រងស្មបតតិគបតិរភណឌ ទាំងអស់្
វបបធម៌ ។ 
 

ផ្នែកទី២ 
សមាជកិគ្កលុគ្បឹកាជាន្់ខពសផ់្នែកវបបធល៌ជាតិ 

 



241 

 

 
មាគ្តា៦១៣ ._ ស្មាជិរននក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ 

ស្មាជិរ ននក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ មានស្មាស្ភាព ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ- តាំណាងនាយររ ាមញ្ជ្នតី ជាក្បធាន ។ 
ខ- តាំណាងរ ាមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ  ជាអនុ

ក្បធាន ។ 
រ- តាំណាងរ ាមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ជាស្មាជិរ ។ 
ឃ- តាំណាងរ ាមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យឧស្ាហរមម និងសិ្បបរមម ជា

ស្មាជិរ ។ 
ង- តាំណាងរ ាមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររបូនីយរមម និងស្ាំណង់ 

ជាស្មាជិរ ។ 
ច្- តាំណាងអាជាា ធរអបារា ជាស្មាជិរ ។ 
្- តាំណាងអភិាលរាជធានីភែាំគពញ ជាស្មាជិរ ។ 
ជ- តាំណាង២(ពីរ)របូ ននអងគការមិនផ្មនរោា ភិាល ផ្ លមានការពារ់ព័នធនឹងការ

ការពារ និងការអភិររសគបតិរភណឌ  ។ ជាស្មាជិរ  
ឈ- អែរមានជាំនាញវជិាា ជីវៈច្ាំនួន២(ពីរ) របូ ផ្ លមានរុណស្មបតតិ និងជាំនាញផ្នែរ

គបតិរភណឌ  ជាស្មាជិរ ។ 
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌អាច្គក្ជើស្គរ ើស្ស្មាជិរបផ្នាមគទៀតតាមការចាាំាច់្ ។ 

 
មាគ្តា៦១៤ ._ រិច្ចស្ហការរវាងក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវបបធម៌ 
និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងនីតិបុរគល នទគទៀត រែុងការ៖  

រ- បគងកើតគោលនគយាយរែុងការគលើរស្ទួយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
ខ- គរៀបច្ាំមគធោាយ គ ើមបីអនុញ្ញញ តឲ្យស្ថធារណជនអាច្ចូ្លគៅកាន់គបតិរភណឌ

វបបធម៌ ។ 
រ- ផ្តងតាាំងបុរគលិរក្តតួពិនិតយ និងបុរគលិរ នទគទៀត គ ើមបអីនុវតតការងារគនេះ ។ 
ឃ- គរៀបច្ាំបណាា ញអែរគទស្ច្រណ៍ ។ 
ង- គលើររមពស់្តនមលវបបធម៌ គរៀងររមូលនិធិផ្ លចាាំាច់្ អប់រ ាំ ល់ស្ថធារណជន 

បណាុ េះបណាា ល និងអនុវតតការស្ស្ថវក្ជាវអាំពីគបតិរភណឌ របូស្ថស្តស្ត វបបធម៌ និងក្បវតតិស្ថស្តស្ត ។ 
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ច្- នាល់ការធានាទរ់ទងនឹងការទទួលខុស្ក្តូវ និងកាតពវរិច្ចផ្នែរក្រប់ក្រង ផ្ លមាន
ផ្ច្ងគៅរែុងអនុស្ញ្ញញ ស្ាីពីវបបធម៌ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតគនសងគទៀត ផ្ លក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 

្- ផ្ លទរ់ទងចាត់វធិានការចាាំាច់្ គ ើមបីអនុវតតរគក្មាង និងស្រមមភាព នទគទៀត 
នឹងការការពារ ការផ្ែររា ការស្ថា រគ ើងវញិ និងការគលើរស្ទួយគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 

ជ- បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបអីនុវតតកាតពវរិច្ចរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា
ច្ាំគពាេះការការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  

   
មាគ្តា៦១៥ ._ នីតិវធីិននការក្បជុាំរបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិជាន់ខពស់្ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ ក្តវូរាំណត់នីតិវធីិននការក្បជុាំរបស់្ខលួន គ ើមបីស្គក្មច្នតល់
ការយល់ក្ពម ឬឯរភាពគលើការគស្ែើសុ្ាំរបស់្រ ាមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្ត
សិ្លបៈ រែុងរអនុវតតលអបាំនុតជាអនតរជាតិផ្ លពារ់ព័នធនឹងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  
 
មាគ្តា៦១៦ ._ការទទួលានព័ត៌មាន 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ ក្តវូធានាថ្ន រាល់ឯរស្ថរពារ់ព័នធគៅនឹងរិច្ចក្បជុាំរបស់្
ខលួន ក្តវូាននតល់ជូន ល់ស្ថធារណជនស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា ននន
ក្រមគនេះ ។  

 
ជំពូកទី៤ 

ការបទងេើតបញ្ជ ទីបតកិភណ្ឌ ជាត ិ
 
មាគ្តា៦១៧ ._ប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវបគងកើតប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ
ស្ក្មាប់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៦១៨ ._ស្មបតតិគៅរែុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ 

រ ាមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ និងរ ាមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្បផ្នាមច្ាំនួនគបតិរភណឌ  ចូ្លគៅរែុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ននក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា ។  
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មាគ្តា៦១៩ ._ ការចុ្េះប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬតាំបន់គបតិរភណឌ   
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ អាជាា ធរអបសរា និងអាជាា ធរមាន
ស្មតារិច្ចគនសងគទៀត ក្តូវរត់ក្តាច្ាំនួនគបតិរភណឌ  និងតាំបន់គបតិរភណឌ ទាំងអស់្ គៅរែុងគស្ច្រតីក្ពាង
ប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ និងប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌បគណាត េះអាស្នែ ។ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ អាជាា ធរអបសរា និងអាជាា ធរមាន
ស្មតារិច្ចគនសង ក្តវូចុ្េះប ា្ ីនងផ្ រនូវគបតិរភណឌ  ឬតាំបន់គបតិរភណឌ ទាំងទាយណា ផ្ លស្ាិតគៅ
រែុងស្ថា នភាពគក្ោេះថ្នែ រ់ ននការបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ គ ើមបីគធវើការស្គញ្ជ្ងគេះជាបនាទ ន់ច្ាំគពាេះគបតិរភណឌ  ឬតាំបន់
គបតិរភណឌ ទាំងគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៦២០ ._ ការការពារស្ស្បច្ាប់ច្ាំគពាេះវតាុគបតិរភណឌ  

វតាុគបតិរភណឌ  ផ្ លានចុ្េះរែុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ប ា្ ីគបតិរភណឌ បគណាា េះអាស្នែ និង
ប ា្ ីគបតិរភណឌ ផ្ លក្តវូស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ ក្តូវទទួលាននូវការការពារ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ ច្ាប់ និង
លិខិតបទោា នរិតយុតតពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។ 
 
មាគ្តា៦២១ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគៅគលើប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវរាំណត់នីតិវធីិននការគធវើបច្ចុបបនែ
ភាពគៅគលើប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ គោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ និងអែរពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។ 
 
មាគ្តា៦២២ ._ប ា្ ីវតាុគបតិរភណឌ វបបធម៌ផ្ លានគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគរៀបច្ាំប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌
 ូច្ានគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ក្បចាាំឆ្ែ ាំ ។ ប ា្ ីគនេះ ក្តវូោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 

 
ជំពូកទី៥ 

ការទរៀបច្ំតំបន្់ការពារទបតិកភណ្ឌជាត ិ
 
មាគ្តា៦២៣ ._ ការបគងកើតតាំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ 

ក្តូវបគងកើតឲ្យមានតាំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ ឬ តាំបន់ នទគទៀត ផ្ លមានតនមលខាងផ្នែរវតាុ
បុរាណវទិោ នរវទិោ វបបធម៌ ឬ ក្បវតតិស្ថស្តស្ត ។ 
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មាគ្តា៦២៤ ._ ការបគងកើតក្ពាំក្បទល់ និងការគរៀបច្ាំផ្ននទី 
ក្ពាំក្បទល់ននតាំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ ក្តវូរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត របស់្

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ។ 
 
មាគ្តា៦២៥ ._ តាំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ 

តាំបន់នានាផ្ លស្ាិតរែុងទីតាាំងគបតិរភណឌ  ក្តូវគៅថ្ន តាំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ ។ រគបៀង
អភររិសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ អាច្
រាំណត់ពីក្ពាំក្បទល់ស្មបតតិគបតិរភណឌ វបបធម៌ ននតាំបន់ទាំងគនេះ ។ 
 

ជំពូកទី៦ 
ការបទងេើតតំបន្ក់ារពារទបតិកភណ្ឌ ទីគ្កុង 

 
មាគ្តា៦២៦ ._ ការបគងកើតតាំបន់គបតិរភណឌ ទីក្ររង 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ អាច្គលើរស្ាំគណើ គស្ែើសុ្ាំ ល់ ក្ររម
ក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ គ ើមបរីាំណត់ និងបគងកើតតាំបន់គបតិរភណឌ ទីក្ររង ។ 
 
មាគ្តា៦២៧ ._ផ្ននការតាំបន់គបតិរភណឌ ទីក្ររង  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការស្ក្មាប់តាំបន់
គបតិរភណឌ ទីក្ររង និងច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ទីតាាំងគនាេះ ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។ 
 
មាគ្តា៦២៨ ._ការជូន ាំណឹង  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវជូន ាំណឹង ល់ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
មានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធអាំពីស្ាំគណើ សុ្ាំបគងកើតតាំបន់គបតិរភណឌ ទីក្ររង ។ 
 
មាគ្តា៦២៩ ._ ការវាយតនមលគបតិរភណឌ  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគធវើការពិចារណា និងវាយតនមល
គលើតនមលគបតិរភណឌ ជាមុនសិ្ន មុនស្គក្មច្ឯរភាពឲ្យមានការស្ថងស្ង់ ឬការរាំគទច្គចាល ឬការ
អភិវឌ្ឍគទបើងវញិគៅរែុងតាំបន់គបតិរភណឌ ទីក្ររង ។ 
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ជំពូកទី៧ 
កិច្ចការពារទបតិកភណ្ឌ វបបធល៌ជាត ិ

ផ្នែកទី១ 
ការគ្បទ៉ះទ ើញទដាយម្ច្ដន្យ កែងុអ ំងុទពលម្ន្ការកំទទច្ទចាល ការស្ថងសង់ ឬ 

សកលមភាពដម្ទទទៀត  
 

មាគ្តា៦៣០ ._ កាតពវរិច្ចទូគៅច្ាំគពាេះការជូន ាំណឹង 
បុរគលក្រប់របូ ផ្ លាន ឹង ឬ ក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយនូវគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវមាន

កាតពវរិច្ចរាយការណ៍ជាបនាទ ន់ជូនអាជាា ធរផ្ ន ី និង/ឬ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ច ។ 
 
មាគ្តា៦៣១ ._ កាតពវរិច្ចជូន ាំណឹង និងការពនោគពលននការងារ 

របូវនតបុរគល មាច ស់្រគក្មាង មាច ស់្ទីតាាំង ឬអែរជួលននទីតាាំងផ្ លររគឃើញនូវស្មបតតិ
គបតិរភណឌ  ក្តូវផ្ទអ រជាបគណាត េះអាស្នែ ឬ ប្ឈប់ការងារស្ថងស្ង់ភាល ម និងក្តវូរាយការណ៍គៅកាន់
អាជាា ធរផ្ ន ីមូលោា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ និងក្តូវប ា្ូ នស្មបតតិគបតិរភណឌ
គនេះគៅកាន់អាជាា ធរផ្ ន ី និងស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធគោយោម នការពនោគពល គៅគពលគធវើ
ការងារស្ថងស្ង់ ឬ ស្រមមភាព នទគទៀត ផ្ លនាាំឲ្យររគឃើញស្មបតតិវបបធម៌ ឬស្មបតតិគបតិរភណឌ  
មានជាអាទិ៍ វមិាន ស្មបតតិារ់ផ្បរ វតាុបុរាណ ស្ាំណល់ននទីតាាំងផ្ លមនុស្សធាល ប់រស់្គៅ ទីតាាំងនែូរ
បុរាណ ច្មាល រ់ ឬ ស្មបតតិទាំងឡាយណា ផ្ លទាំនងជាមានការចាប់អារមមណ៍គៅរែុងការសិ្រាអាំពីបុគរ
ក្បវតតិស្ថស្តស្ត ក្បវតតិស្ថស្តស្ត បុរាណវតាុវទិោ ជាតិពនធវទិោ ការសិ្រាវទិោស្ថស្តស្តហវូសីុ្លស្តវនិងររុខជាតិ 
ឬ ស្ថខាគនសងគទៀតននវទិោស្ថស្តស្តផ្ លទរ់ទងនឹងអតីតកាល ឬ វទិោស្ថស្តស្តមនុស្សជាតិជាទូគៅ ។  
 
មាគ្តា៦៣២ ._ ការជូន ាំណឹងគៅកាន់ក្រសួ្ងវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ 

អាជាា ធរផ្ ន ីក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្ត
សិ្លបៈ និងចាត់វធិានការផ្ លចាាំាច់្ រែុងការធានានូវការការពារស្មបតតិគបតិរភណឌ  និងទីតាាំងស្មបតតិ
គបតិរភណឌ ទាំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៦៣៣ ._ ការវាយតនមលអាំពីតនមលគបតិរភណឌ ជាបឋម 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគធវើការវាយតនមលជាបឋមអាំពី 
តនមល ឬស្ថរៈស្ាំខាន់ននគបតិរភណឌ  យ៉ាងយូរបាំនុត១៤ ( ប់បួន) នែង គក្កាយគពលជូន ាំណឹង ។ ច្ាំគពាេះ  
រយៈគពលគនេះ អាច្ពនោានផ្តមតងប៉ាុគណាណ េះ ប៉ាុផ្នតក្រសួ្ង ស្ាប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្ត
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សិ្លបៈ ក្តូវជូន ាំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ ល់មាច ស់្ទីតាាំង ី មាច ស់្រគក្មាង ឬរមមសិ្ទធិររនន ី 
ច្ាំគពាេះការពនោគពលគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៣៤ ._ ការពនោគពលការងារបគណាត េះអាស្នែ និងវធិានការផ្នែរសុ្វតាិភាព 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ ផ្ទអ រ ឬ
ពយួរការងារជាបគណាត េះអាស្នែ ច្ាំគពាេះទីតាាំងទាំងទាយណាផ្ លានក្បទេះគឃើញគបតិរភណឌ  ។ គស្ច្
រតីស្គក្មច្ផ្ទអ រ ឬពយួរការងារ បគណាត េះអាស្នែគនេះ មានសុ្ពលភាពក្តឹមរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិ្ប) នែង 
បនាទ ប់ពីការគធវើការវាយតនមលបឋម ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៣៣ខាងគលើគនេះ ។ 

រែុងររណីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈពុាំានគច្ញគស្ច្រតី
ស្គក្មច្ែមី គក្កាយរយៈគពល៣០(ស្ថមសិ្ប)នែងខាងគលើគនេះានរនលងនុតគនាេះគទ មាច ស់្រមមសិ្ទធិ ឬមាច ស់្
រគក្មាង ឬមាច ស់្ទីតាាំង អាច្បនតស្រមមភាពការងាររបស់្ខលួនជាបនតគទៀតាន ។ 
 
មាគ្តា៦៣៥ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការយរគច្ញ ឬបាំផ្ទល ញគបតិរភណឌ  

ក្តូវហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការយរគច្ញ ឬបាំផ្ទល ញគចាលនូវវតាុគបតិរភណឌ ណាមួយផ្ លមានគៅ
រែុងទីតាាំង ីរមមសិ្ទធិឯរជន  រាបណាមានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ច ។ 
 
មាគ្តា៦៣៦ ._ កាតពវរិច្ចចុ្េះរាំណត់ក្តា 
 មាច ស់្រមមសិ្ទធិ ឬ អែរសុ្ាំជួល ី មាច ស់្រគក្មាង ឬរមមសិ្ទធិររ មានកាតពវរិច្ច គធវើរាំណត់ក្តា និង
ែតរបូវតាុគបតិរភណឌ  ស្ស្បតាមការផ្ណនាាំរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្ត
សិ្លបៈ ។ 
 
មាគ្តា៦៣៧ ._ ការហាមឃាត់ពារ់ព័នធគៅនឹងការមិនានអនុគលាមតាម 

ការមិនានរាយការណ៍អាំពីការក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយ ឬការបាំផ្ទល ញវតាុគបតិរភណឌ មុនគពល
គធវើការរាំណត់អាំពីតនមលគបតិរភណឌ  ក្តូវទទួលរងនូវការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ វញិ្ញញ បនបក្តឯរ
ភាព ។ 

 
ផ្នែកទី២ 

ការការពារទបតិកភណ្ឌ វបបធល៌ទគ្កាលទឹក ន្ិងកែងុសលុគ្ទ 
 
មាគ្តា៦៣៨ ._ គបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹរ   
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  គបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹរ មានន័យថ្ន រាល់ស្ថល រស្ថែ មទាំងអស់្ននអតាិភាពរបស់្មនុស្ស 
ផ្ លមានច្រតិលរខណៈផ្នែរវបបធម៌ ក្បវតតិស្ថស្តស្ត ឬបុរាណវតាុវទិោ ផ្ លលិច្ចូ្លគៅរែុងទឹរគោយ
ផ្នែរ ឬ ទាំងស្ស្រង មួយរយៈកាល ឬ ជានិរនតរ អស់្រយៈគពល យ៉ាងគហាច្ណាស់្១០០ (មួយរយ) ឆ្ែ ាំ 
មានជាអាទិ៍ ៖ 

១- ទីតាាំង រច្នាស្មព័នធ អោរ វតាុបុរាណ និងស្ាំណល់អ ាិធាតុរបស់្មនុស្ស រមួជាមួយ 
បរបិទខាងផ្នែរបុរាណវតាុវទិោ និងផ្នែរធមមជាតិរបស់្ពួរគរ ។ 

២- នាវា យនតគហាេះ យនយនត នទគទៀត ឬ បាំផ្ណររបស់្យនយនតទាំងគនេះ និងទាំនិញ 
ឬបនទុរគនសងគទៀតគៅរែុងយនយនតទាំងគនាេះ រមួជាមួយបរបិទខាងផ្នែរបុរាណវតាុវទិោរបស់្
យនយនតទាំងគនាេះ ។ 

៣- វតាុនានាផ្ លមានច្រតិ/លរខណៈបុគរក្បវតតិស្ថស្តស្ត ។ 
 

មាគ្តា៦៣៩ ._ គស្ច្រតីក្បកាស្អាំពីប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគធវើគស្ច្រាីក្បកាស្ទរ់ទងនឹង
វតាុគបតិរភណឌ វបបធម៌រែុងទឹរ គ ើមបីោរ់ប ច្ូ លវតាុគនាេះគៅរែុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 
 
មាគ្តា៦៤០ ._ កាតពវរិច្ចរាយការណ៍ 
 បុរគលក្រប់របូ ក្តូវមានកាតពវរិច្ចរាយការណ៍ជូនក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និង
វចិិ្ក្តសិ្លបៈគៅគពលក្បទេះគឃើញ វតាុគក្កាមទឹរណាមួយ ផ្ លរាំណត់អតាស្ញ្ញញ ណជាវតាុគបតិរភណឌ
ផ្ លក្តូវោរ់ប ច្ូ លរែុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ។  
  
មាគ្តា៦៤១ ._ ការហាមឃាត់រែុងការគធវើឲ្យខូច្ខាត ការបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ ឬ ស្គញ្ជ្ងាគ េះ ឬ រ ាំខាន 

រាល់ស្រមមភាពគធវើឲ្យខូច្ខាត ឬការបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ ឬ ស្គញ្ជ្ងាគ េះ ឬ រ ាំខាន ច្ាំគពាេះគបតិរភណឌ វបប
ធម៌រែុងទឹរក្តូវហាមឃាត់ ។ 
 
មាគ្តា៦៤២ ._ ការការពារ ការវាយតនមលផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត និងការររុររ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតត 
គ ើមបីអនុញ្ញញ តឲ្យមានការការពារ ការវាយតនមលផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត និងការររុររគបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាម
ទឹរ ។ 
 
មាគ្តា៦៤៣ ._ កាតពវរិច្ចអនតរជាតិ 
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ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវមានកាតពវរិច្ចអនុវតតអនតរជាតិ 
និងអនុស្ញ្ញញ  គក្កាយគពលក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាចូ្លជាភារីហតាគលខី ។  
 
មាគ្តា៦៤៤ ._ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរគបតិរភណឌ ជាតិ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និង
វចិិ្ក្តសិ្លបៈ អាច្គច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពស្ក្មាប់ស្រមមភាពនានាផ្ លមានការប៉ាេះពាល់
ច្ាំគពាេះគបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹរ ស្ស្បតាមលិខិតបទោា នរតិយុតត ។  
 

ផ្នែកទី៣ 
លខិតិអន្ញុ្ញញ តសគ្មាបគ់ទគ្មាងអភិវឌ្ឍផ្ដលប ៉ះពាលដ់លទ់បតកិភណ្ឌ វបបធល៌ 

 
មាគ្តា៦៤៥ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

រាល់រគក្មាងទាំងអស់្ ផ្ លតក្មវូឲ្យគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គៅរែុងតាំបន់
ការពារគបតិរភណឌ  ឬ តាំបន់គបតិរភណឌ ទីក្ររង ក្តូវគធវើការវាយគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៦៤៦ ._ រគក្មាង និងស្រមមភាពផ្ លតក្មវូឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ ត 

រាល់រគក្មាង ឬស្រមមភាពទាំងទាយណា ផ្ លមាន ឬអាច្មាន នលប៉ាេះពាល់គៅគលើវតាុ
គបតិរភណឌ   ូច្មានចុ្េះរែុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ក្តវូផ្តមានការអនុញ្ញញ តជាមុនច្ាំគពាេះស្រមមភាព 
ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការខូច្ខាតច្ាំគពាេះវតាុគបតិរភណឌ  ។   
 
មាគ្តា៦៤៧ ._ នីតិវធីិរែុងការនតល់ការអនុញ្ញញ ត 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរគបតិរភណឌ ជាតិ ក្តវូរាំណត់នីតិវធីិរែុងការនតល់ការអនុញ្ញញ ច្ាំគពាេះ
ស្រមមភាពទាំងទបយណាផ្ លអាច្បងកការខូច្ខាត ល់វតតុគបតិរភណឌ  ។ 
 
មាគ្តា៦៤៨ ._ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពផ្ លតក្មវូឲ្យមានការអនុញ្ញញ ត 
 មិនក្តូវនតល់ការអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពការស្ថងស្ង់ណាមួយគ ើយ គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ ទល់ផ្តក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ាននតល់នូវការអនុញ្ញញ ត 
ស្ស្បតាមនីតិវធីិននក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតនានា ។ 
 
មាគ្តា៦៤៩ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការគច្ញការអនុញ្ញញ ត 
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ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ មិនក្តវូនតល់ការអនុញ្ញញ តច្ាំគពាេះរាល់ស្រមមភាពនានា
គៅរែុងតាំបន់គបតិរភណឌ គទបើយ រាបណាមិនទន់ានវាយតនមលគៅគលើតនមលននវតាុគបតិរភណឌ ទាំងគនាេះ 
ស្ស្បតាមនីតិវធីិផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។ 

 
ជំពូកទី៨ 

អងគភាពបរុាណ្វតថុវទិា 
 
មាគ្តា៦៥០ ._ តួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តវូ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវគច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតតគ ើមបរីាំណត់ពីតួនាទី និង
ភាររិច្ចរបស់្អងគភាពនានា ផ្ លទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះបុរាណវតាុ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ និងច្ាប់នានា ។ 
 
មាគ្តា៦៥១ ._ តួនាទី និងភាររិច្ចរបស់្អងគភាពផ្ លមានស្ស្ថប់ 

តួនាទី និងភាររិច្ចរបស់្អាជាា ធរអបសរា អាជាា ធរក្ពេះវហិារ អាជាា ធរជាតិ នទគទៀតផ្ ល ាន
បគងកើតគ ើងស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិផ្ លមានស្ស្ថប់គ ើមបអីនុវតតតួនាទី និងភាររិច្ចរែុង ការក្រប់ក្រង
ស្មបតតិគបតិរភណឌ វបបធម៌ពិភពគលាររបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាពារ់ព័នធនឹងអងគភាពបុរាណវតាុវទិោ 
មិនក្តូវគធវើការផ្រផ្ក្បគទបើយ ។ 
 

ជំពូកទី៩ 
ការទដា៉ះគ្ស្ថយវវិាទ ន្ិងបទបញ្ញជ បនាទ ន្ ់

ផ្នែកទី១ 
ន្ីតិវធិីទដា៉ះគ្ស្ថយវិវាទ 

 
មាគ្តា៦៥២ ._ នីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទ 

គៅរែុងររណីមានវវិាទគរើតគ ើង រូភារីក្តូវអនុវតតតាមនីតិវធីិផ្ លរាំណត់គៅរែុងក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៥៣ ._ តាំណាង ននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធ៌ម និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគធវើជាតាំណាងគៅរែុងនីតិវធីិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទ ផ្ លមាននលប៉ាេះពាល់គលើតនមលគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
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ផ្នែកទី២ 
បទបញ្ញជ កែងុការផ្អែ កការស្ថងសង់ ឬ ការ សូឆ្លយ កែងុករណី្តថុទបតិកភណ្ឌ កពំុងរងការ

គំរាលកំផ្ហង ឬ ទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់
 
មាគ្តា៦៥៤ ._ បទបញ្ញា បនាទ ន់រែុងការផ្ទអ រស្រមមភាពរាំរាមរាំផ្ហង ឬគក្ោេះថ្នែ រ់វតាុគបតិរភណឌ  

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរគបតិរភណឌ  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្ត
សិ្លបៈ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចអាច្គច្ញបញ្ញា បនាទ ន់គ ើមបីផ្ទអ រការងារ ការស្ថងស្ង់ ឬ ការ
ឈូស្ឆ្យ រែុងររណីផ្ លទីតាាំង ឬវតាុគបតិរភណឌ  ផ្ លានចុ្េះគៅរែុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិរាំពុង
ទទួលរងនូវការរាំរាមរាំផ្ហង ឬ គក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 
 រយៈគពលននការគច្ញបទបញ្ញា ផ្ទអ រស្រមមភាពការងារគនេះ មានរយៈគពល១៤ ( ប់បួន) នែង 
គហើយរយៈគពលគនេះអាច្ពនោរានផ្តមតងគទៀតប៉ាុគណាណ េះ ។ 

 
ជំពូកទី១០ 

ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងទបតកិភណ្ឌ  
 
មាគ្តា៦៥៥ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ អាច្តក្មវូឲ្យមានការគរៀបច្ាំផ្ននការ
ក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  ស្ក្មាប់ទីតាាំងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ផ្ លមានចុ្េះគៅរែុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ឬ 
តាំបន់គបតិរភណឌ ទីក្ររង ។   ផ្ននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ ក្តូវបគងកើតនងផ្ រនូវតាំបន់ការពារ និងតាំបន់
ស្ែូល ។ 
 
មាគ្តា៦៥៦ ._ ការចូ្លរមួរបស់្អែរពារ់ព័នធ 

ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  ក្តូវស្ហការជាមួយស្ហរមន៍មូលោា ន និងអែរពារ់
ព័នធ ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៥៧ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត
ស្ក្មាប់ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  ស្ស្បតាមគោលការណ៍ ផ្ លានបគងកើតគទបើង គោយ
ក្ររមក្បឹរាអនតរជាតិស្ាីពីបូជនីយោា ន និងទីតាាំងគបតិរភណឌ  និងការអនុវតតលអបាំនុតជាអនតរជាតិ នទ
គទៀត ។  
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មាគ្តា៦៥៨ ._ ការពិចារណាគៅគលើនលប៉ាេះពាល់គៅគលើស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារ

តិច្ 
ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រង ស្ក្មាប់ទីតាាំងគបតិរភណឌ  អាជាា ធរពារ់ព័នធក្តូវរិតរូរពិចារណា

អាំពីនលប៉ាេះពាល់ននទីតាាំងរគក្មាងច្ាំគពាេះស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។  
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូធានាថ្នស្ហរមន៍មូលោា ន និងជនជាតិគ ើមភារតិច្ក្តូវគធវើការ

ពិគក្ោេះគយបល់មុននឹងគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតផ្ លអាច្ប៉ាេះពាល់គៅគលើតនមលគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 

ជំពូកទី១១ 
ការទលើកកលពស ់ន្ិងការការពារទបតិកភណ្ឌ អរបូិយ 

 
មាគ្តា៦៥៩ ._ វធិានការរែុងការគលើររមពស់្និងការពារគបតិរណឌ អរបិូយ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរគបតិរភណឌ ជាតិ គោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគរៀបច្ាំលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីគលើររមពស់្ និងការពារ
គបតិរភណឌ អរបិូយ ។  
 
មាគ្តា៦៦០ ._ ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរគបតិរភណឌ ជាតិ ក្តវូោរ់លិខិតបទោា នរតិយុតត  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
មាក្តា៦៥៩ខាងគលើគនេះ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីការចូ្លរមួជា
ស្ថធារណៈ គ ើមបីនាល់មតិគយបល់ មុនក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់្ផ្នែរគបតិរភណឌ ជាតិគធវើការអនុម័ត ។ 
 

ជំពូកទី១២ 
លូលន្ិធសិគ្មាប់ទបតិកភណ្ឌ វបបធល ៌

 
មាគ្តា៦៦១ ._ ការអប់រ ាំ និងការយល់ ឹងជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ រមួជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ
 នទគទៀត និងអងគការមិនផ្មនរោា ភិាល ក្តូវគរៀបច្ាំរមមវធីិអប់រ ាំ និងការយល់ ឹងជាស្ថធារណៈ 
ស្ក្មាប់ការអភិររស និងការការពារវតាុ និងទីតាាំងគបតិរភណឌ  ។  
 
មាគ្តា៦៦២ ._ នែលគស្វា និងបនទុរគនសងៗ 
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ផ្ននការក្រប់ក្រង ស្ក្មាប់តាំបន់គបតិរភណឌ  អាច្ោរ់ប ច្ូ លនូវបទបប ញ្តតិនននែលគស្វា និង
បនទុរគនសងៗ ននការចូ្លគៅកាន់តាំបន់ទាំងគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៦៣ ._ ការនាល់អាជាា ប័ណណ និងការក្រប់ក្រង 
  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវគរៀបច្ាំលិខិតបទោា នរតិយុតត
ស្ក្មាប់ការនាល់អាជាា ប័ណណ និងការក្រប់ក្រងស្ថរមនទីរ និងស្ថា ប័នវបបធម៌ ។  
 

ជំពូកទី១៣ 
បទបបញ្ញតតិគ្បឆ្លងំន្ឹងការជួញដូរ 

 
មាគ្តា៦៦៤ ._ រងរមាល ាំង  
  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន បណាា ក្រសួ្ង និងភាែ រ់ងារពារ់ព័នធ ផ្ លរមួមាន អងគភាពរោា ភិាលអនតរ
ជាតិ និងអងគការមិនផ្មនរោា ភិាល ក្តវូបគងកើតរងរមាល ាំងរែុងការប្ឈប់ការគធវើពាណិជារមម និងការជួញ
 ូរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាគ្តា៦៦៥ ._ រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ 
  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ អងគការមិនផ្មនរោា ភិាល និងអងគការក្បឆ្ាំងការជួញ ូរ គ ើមបបី្ឈប់ការគធវើពាណិជារមម និង
ការជួញ ូរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  
 
មាគ្តា៦៦៦ ._ វធិានស្ក្មាប់ការនាាំយរមរវញិ 
  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវស្ហការជាមួយ បណាា ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអងគការអនតរជាតិ និងអងគការមិនផ្មនរោា ភិាល គ ើមបបីគងកើតវធិាននានា  គ ើមបីនាាំ
មរក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាវញិនូវគបតិរភណឌ វបបធម៌ ផ្ លក្តូវានយរគច្ញពីក្ពេះរាជាណាច្ក្រ    
រមពុជា ។  
 

គន្ថីទ៦ី  
ការគ្គប់គ្គងសណំ្ល ់ន្ងិការបំពលុ 
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មាតិកាទី១ 
កាតពវកិច្ចទូទៅច្ំទពា៉ះការគ្តួតពនិ្ិតយការបំពលុ 

ជំពូកទី១ 
ការហាលឃាត់សតពីីការបំពលុ 

 
មាគ្តា៦៦៧ ._ កាតពវរិច្ចទូគៅច្ាំគពាេះការបាំពុលខយល់ ទឹរ និង ី 
 របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល មិនក្តវូគធវើស្រមមភាពណាមួយផ្ លនាាំឲ្យមានការបាំពុលខយល់ ទឹរ
និង ី គ ើយ ។  
 
មាគ្តា៦៦៨ ._ ស្ាំណល់ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវ ឹរជ ា្ូ ន ក្រប់ក្រង ស្តុរទុរ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ឬគាេះបង់គចាល
ស្ាំណល់ណាមួយ គទេះរែុងរបូភាពជាស្ថរធាតុរងឹ ឬរាវ ឬឧស្ម័ន ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬ
ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ គលើរផ្លងផ្តស្ស្បតាមលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លានគច្ញ
ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៦៦៩ ._ ស្ាំគ ង និងរ ាំញ័រ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវបងកស្រមមភាពណាមួយផ្ លនាាំមាន ការបាំពុលគោយស្ាំគ ង 
ឬរ ាំញ័រផ្ លគលើស្ពីស្តង់ោរផ្ លអនុញ្ញញ តគោយក្រមគនេះ ច្ាប់ ឬលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ    
គទបើយ ។ 
 
មាគ្តា៦៧០ ._ កាតពវរិច្ចអនុវតតតាមលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវគោរពតាមលរខខណឌ នានាននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព ។  
 
មាគ្តា៦៧១ ._ ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគក្បើក្ាស់្ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់
ោរស្ាំណល់រាវ ស្ក្មាប់ការរាំណត់ពីការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពនានាស្ស្បតាមបទ
បប ញ្តតិក្រមគនេះ ។ 
 

មាតិកាទី២  
សតងដ់ារគុណ្ភាពបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងសតងដ់ារសណំ្លរ់ាវ 
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ជំពូកទី១  
ការបទងេើតសតងដ់ារគុណ្ភាពបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងសតងដ់ារសណំ្លរ់ាវ 

 
មាគ្តា៦៧២ ._  ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីរាំណត់ពីការ
ោរ់ឲ្យគក្បើនូវស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវស្ស្បតាមនីតិវធីិ ផ្ លមានផ្ច្ងរែុង
ក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតនានា ។  
 
មាគ្តា៦៧៣ ._ ការរាំណត់ពីស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ 

ការរាំណត់ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ក្តូវពិចារណា  ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ - គោលការណ៍នានាននក្រមគនេះ ។ 
ខ - ស្កាត នុពលភាពននការគធវើឲ្យខូច្ខាតសុ្ខភាពមនុស្ស ។ 
រ - ស្កាត នុពលននការខូច្ខាតគៅគលើបរសិ្ថា ន ។ 
ឃ- ស្តង់ោរអាស្ថ នផ្ លពារ់ព័នធ ។ 
ង .ស្តង់ោរអនតរជាតិផ្ លពារ់ព័នធ ។ 
ច្- បគច្ចរគទស្ក្បគស្ើរបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន ។ 
្- ទមាល ប់ននការអនុវតតលអៗ ផ្នែរឧស្ាហរមម ។ 

 
មាគ្តា៦៧៤ ._ ក្បគភទក្ររមស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ 

ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ មាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ - ការបាំភាយខយល់ ។ 
ខ - រុណភាពទឹររែុងតាំបន់គ្ែរ និងតាំបន់ន ទគនល ។ 
រ - រុណភាពទឹរគក្កាម ី ។ 
ឃ - រុណភាពខយល់ននបរយិកាស្ជុាំវញិ ។ 
ង - ស្ាំគ ងរ ាំខាន និងរ ាំញ័រ ។ 
ច្ - ការបាំភាយគនសងគទៀត ។ 
្ - ស្ាំណល់រាវ រមួមានស្ាំណល់ទឹរ ។ 
ជ - ស្ាំណល់រងឹ ស្ាំណល់រាវ និងស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 
ឈ - នលិតរមម និងការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនារភាព ។ 
ញ - ក្បសិ្ទធនលថ្នមពល ។ 
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 - គោលគៅរុណភាពបរសិ្ថា នគនសងៗ  ូច្ផ្ លានរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬរាជរោា ភិាលននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 

 
មាគ្តា៦៧៥ ._ ស្តង់ោររុណភាពទឹរ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតស្តង់ោររុណភាពទឹរ ស្ក្មាប់ ទគនល អូរ 
ក្បឡាយ ទឹរគច្ញគក្កាម ី  វាលភរ់ លាប់ បឹង អាងស្តុរខលេះៗឬទាំងអស់្ និងក្បភពទឹរគលើ ីស្ថធារ
ណៈផ្ លគៅឆ្ង យពីស្មុក្ទ ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការអន្ុវតតសតង់ដារគណុ្ភាពបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិសតង់ដារសណំ្លរ់ាវ 

 
មាគ្តា៦៧៦ ._ ការអនុវតតស្តង់ោរ 

ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះរាល់ស្រមមភាពទាំងអស់្
និងលិខិតអនុញ្ញញ ត និងអាជាា ប័ណណ ផ្ លគច្ញស្ស្បតាមក្រមគនេះ ឬ លិខិតបទោា នគនសងគទៀត ។  
 
មាគ្តា៦៧៧ ._ ការឯរភាព អាជាា ប័ណណ និង ការអនុញ្ញញ ត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត មិនក្តូវគច្ញ
នូវ លិខិតឯរភាព អាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ ការអនុញ្ញញ ត ផ្ លមិនស្ស្បគៅនឹងស្តង់ោររុណ
ភាពបរសិ្ថា ន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវានគ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៦៧៨ ._ ការមិនអនុគលាមតាមច្ាប់ 
 រាល់លិខិតឯរភាព អាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ ការអនុញ្ញញ តទាំងឡាយណា ផ្ លមិន
អនុគលាមតាមស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន ក្តូវចាត់ទុរជាគមាឃៈ ។ 
 

ជំពូកទី៣  
សតងដ់ារ គុណ្ភាពបរសិ្ថថ ន្ ឬ សតង់ដារសណំ្លរ់ាវអន្តរកាល 

 
មាគ្តា៦៧៩ ._ ស្តង់ោរផ្ លមានស្ស្ថប់ និងស្តង់ោរអនតរកាល  

ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ផ្ លមានស្ស្ថប់ទាំងអស់្ ផ្ លរាំពុងផ្តគៅ
ជាធរមាន គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តវូបនតស្ាិតគៅជាធរមាន រហូត ល់គពលមានស្តង់ោរ
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រុណភាពបរសិ្ថា ន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវែមី  ។ ប៉ាុផ្នត រែុងររណីផ្ លពុាំទន់មានស្តង់ោររុណភាពប
រសិ្ថា ន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវជារ់លារ់ណាមួយគទ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្ 
អនុវតត ស្តង់ោរអនតរជាតិពារ់ព័នធ ឬ ទមាល ប់អនុវតត ៏លអបាំនុតផ្នែរឧស្ាហរមមរែុងអាំទបុងគពលអនតរកាល
ាន ។  
 
មាគ្តា៦៨០ ._  ការគរៀបច្ាំគស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំគស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន ឬ 
គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ។ គៅរែុងការគរៀបច្ាំគស្ច្រាីក្ពាងទាំងគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត ។  
 
មាគ្តា៦៨១ ._ ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់បងាា ញ ល់ស្ថធារណជននូវគស្ច្រតីក្ពាង
ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន ឬគស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ  និងក្តូវទទួលមតិគយបល់នានា រែុង    
រយៈគពលមិនតិច្ជាង៤៥ (ផ្ស្សិ្ប)នែង ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ននក្រម
គនេះ ។  
 
មាគ្តា៦៨២  ._ ការផ្រស្ក្មួល គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរបរសិ្ថា ន ឬ គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូពិចារណាអាំពីមតិគយបល់គលើគស្ច្រាីក្ពាងស្តង់
ោររុណភាពបរសិ្ថា ន ឬ គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ និងក្តូវផ្រស្ក្មួលគស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរ
រុណភាពបរសិ្ថា ន ឬ គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវគនេះ គោយពិចារណាគលើមតិគយបល់ទាំងគនាេះ 
និងពនយល់មូលគហតុននការប ិគស្ធច្ាំគពាេះមតិគយបល់ទាំងគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៨៣ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាព ការគធវើវគិស្ថធនរមម និងការផ្រស្ក្មួល 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគធវើបច្ចុបបនែភាពជាក្បចាាំ គៅគលើស្តង់ោររុណ
ភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្បផ្នាម គធវើ
វគិស្ថធនរមម ឬ ផ្រស្ក្មលួគលើស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ស្ស្បតាមភាពររី
ច្គក្មើនផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត និង បគច្ចរវជិាា  ឬ លរខខណឌ តក្មូវននការងារ គៅតាម និង គៅគពលផ្ ល
ចាាំាច់្ ស្ក្មាប់នលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។  
 
មាគ្តា៦៨៤ ._ សិ្ទធិរែុងការគស្ែើសុ្ាំការគធវើវគិស្ថធនរមម 
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របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល អាច្គលើរជាស្ាំគណើ គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា
ន គ ើមបីគធវើវគិស្ថធនរមមគៅគលើស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ គោយស្មាអ ងគលើ
ព័ត៌មានែមីៗ ។ 
 
មាគ្តា៦៨៥ ._ នីតិវធីិននការគរៀបច្ាំគស្ច្រតីក្ពាងស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនូវលិខិតបទោា នរតិយុតត ស្ក្មាប់ការ
គរៀបច្ាំគស្ច្រតីក្ពាង ការគធវើវគិស្ថធនរមម និងការបគងកើតស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់ 
រាវ ។ 
 
មាគ្តា៦៨៦ ._  សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាននូវស្តង់
ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានប
រសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។ 

មាតិកាទី៣ 
ការគ្គប់គ្គងស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់

ជំពូកទ១ី  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៦៨៧ ._ វសិ្ថលភាពអនុវតតច្ាំគពាេះស្ថរធាតុ និងនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ 

មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតច្ាំគពាេះនលិតនល និងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ទាំង
អស់្ផ្ លបងកគទបើងគោយរបូវនតបុរគល និងនីតិបុរគលទាំងអស់្ផ្ លនលិត  ឹរជ ា្ូ ន ទិញ លរ់ គក្បើ
ក្ាស់្ ររាទុរ បគ ច្ញ ឬគាេះបង់គចាលស្ថរធាតុទាំងគនេះ រ៏ ូច្ជាវតាុធាតុផ្ លពារ់ព័នធ រែុងវ តជីវតិ
របស់្ពួរវា ។ 

មាតិកាគនេះ មិនមានវសិ្ថលភាពអនុវតតច្ាំគពាេះស្ថរធាតុវទិយុស្រមម ឱ្ស្ែ ស្មាភ រៈផ្រស្មផស្ស 
នលិតនលអាហារ ឬអាហារបនាទ ប់បនសាំ ផ្ លក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតគោយ
ផ្ រគទបើយ ។ 
 

ជំពូកទី២ 
ស្ថថ ប័ន្ទទលួខសុគ្តូវ 
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មាគ្តា៦៨៨ ._ ស្ថា ប័នទទួលខុស្ក្តូវ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវមានភាររិច្ចក្រប់ក្រងស្ាំណល់ និងស្ថរធាតុ

ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ គោយមានការចូ្លរមួស្ហការពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា ។  
 
មាគ្តា៦៨៩ ._យនតការរក្រប់ក្រង និងក្តតួយពិនិតយ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានការចូ្លរមួស្ក្មបស្ក្មលួពីក្រសួ្ង   
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតនានាស្ក្មាប់គធវើ ការក្រប់ក្រង និងក្តតួពិនិតយស្ថរ
ធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់គៅរែុងវ តននជីវតិស្ថរធាតុទាំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៦៩០ ._ លរខខណឌ គក្ជើស្គរ ើស្ស្ក្មាប់រាំណត់និយមន័យ និងរាំណត់ក្បគភទស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នែ រ់ 

គៅតាមរក្មិតននគក្ោេះថ្នែ រ់ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីលរខខណឌ

គក្ជើស្គរ ើស្គ ើមបីរាំណត់និយមន័យ និងរាំណត់ក្បគភទស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នែ រ់ គៅតាមរក្មិតននគក្ោេះថ្នែ រ់ 
ស្ស្បតាមមូលោា នននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី ទមាល ប់លអបាំនុត និង
ព័ត៌មានវទិោស្ថស្តស្តលអបាំនុតផ្ លមានស្ស្ថប់ ។ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបច្ចុបបនែភាព គៅគលើ
លិខិតបទោា នរតិយុតត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះជាក្បចាាំ ។ 

 
ជំពូកទី៣  

ការហាលឃាត់សតពីីស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់
 
មាគ្តា៦៩១ ._ការហាមឃាត់អាំពីការោរ់មា៉ារផ្ លនាាំឲ្យមានការភាន់ក្ច្ ាំ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមិនក្តូវក្បក្ពឹតតស្រមមភាព  ូច្ខាងគក្កាម ៖ 
រ- ការនាាំចូ្ល ឬការផ្ច្រចាយស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លានោរ់មា៉ារ

ផ្ លនាាំឲ្យមានការយល់ក្ច្ ាំ ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លានហាមឃាត់ ។ 
ខ- ការផ្រផ្ក្ប ការរាំគទច្គចាល ឬការ រគច្ញនូវស្ថល រស្មាគ ល់ ឬផ្នែរណាមួយននស្ថល រ

ស្មាគ ល់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ណាមួយគៅគពលលរ់ ជាគលើរ ាំបូង ឬគពលណា
មួយ ឬ ឹរជ ា្ូ ន ។  
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រ- ការទទួលយរស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លមានមា៉ារផ្ លនាាំឲ្យមានការ
យល់ក្ច្ ាំ ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លានហាមឃាត់ និងការផ្ច្រចាយ ឬក្បរល់
ស្ថរធាតុទាំងគនេះស្ក្មាប់គោលគៅផ្ស្វងរររនក្ម ឬមិនផ្ស្វងរររនក្ម ។ 

  
មាគ្តា៦៩២ ._ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្ថរធាតុបាំពុលស្ររីាងគមិនងាយបាំផ្បរធាតុ 

ហាមមិនឲ្យរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយ នលិត គក្បើក្ាស់្ ឬផ្ច្រចាយស្ថរធាតុស្ររីាងគ
បាំពុលមិនងាយបាំផ្បរធាតុ  ូច្ានហាមឃាត់ទាំងស្ស្រងគោយអនុស្ញ្ញញ ស្ារុខូម គនាេះគ ើយ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំប ា្ ីស្តីពីស្ថរធាតុស្ររីាងគបាំពុលមិនងាយ
បាំផ្បរធាតុ ផ្ លានហាមឃាត់ ផ្ លរែុងគនាេះក្តូវរាប់ប ច្ូ លនូវស្ថរធាតុស្ររីាងគបាំពុលមិនងាយ
បាំផ្បរធាតុទាំងអស់្  ូច្ានហាមឃាត់ទាំងស្ស្រងគោយអនុស្ញ្ញញ ស្ារុខូម ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្រ  
រមពុជា ជាភារីហតាគលខី ។   
 
មាគ្តា៦៩៣ ._ការហាមឃាត់អាំពីស្ាំណគៅរែុងថ្នែ ាំពណ៌ និងនលិតនលស្ក្មាប់រុមារ 

 ទឹរថ្នែ ាំពណ៌ទាំងឡាយផ្ លមានស្ាំណ ឬស្មាស្ធាតុស្ាំណ គលើស្ពី ៩០ភារននមួយលាន
ឯរតា ននបរមិាណផ្ លជារាំហាប់ស្ាំណ ឬថ្នែ ាំពណ៌ ឬទមងន់ននហវីលថ្នែ ាំពណ៌ផ្ លស្ងតួ ជានលិតនល
ផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ ។ 

នលិតនលស្ក្មាប់រុមារ និងវតាុ នទគទៀត ផ្ លក្តវូទុរោរ់ ឬគក្បើក្ាស់្គោយរុមារផ្ លមាន
អាយុគក្កាម ឬក្តឹម ១២ ( ប់ពីរ)ឆ្ែ ាំ ថ្នែ ាំពណ៌ផ្ លមានស្មាស្ធាតុស្ាំណ  គលើស្ពី ៩០ភារននមួយ
លានឯរតា ននបរមិាណផ្ លជារាំហាប់ស្ាំណ ឬថ្នែ ាំពណ៌ ឬទមងន់ននហវីលថ្នែ ាំពណ៌ផ្ លស្ងតួ ជា
នលិតនលផ្ លក្តវូានហាមឃាត់ ។ 
 
មាគ្តា៦៩៤ ._ នីតិវធីិស្ក្មាប់ការអគងកតតាមោន និងការពក្ងឹងការអនុវតតបទបប ញ្តតិស្តីពីការហាម

ឃាត់គៅគលើថ្នែ ាំពណ៌ផ្ លមានស្មាស្ធាតុស្ាំណ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំនីតិវធីិស្ក្មាប់ការអគងកតតាមោន និងការ

អនុវតតការហាមឃាត់គៅគលើថ្នែ ាំពណ៌ និងនលិតនលស្ក្មាប់រុមារផ្ លមានស្មាស្ធាតុស្ាំណ ។ 
 
មាគ្តា៦៩៥ ._ ការឃាត់ទុរ និងការរបឹអូស្ស្ថរធាតុផ្ លមានមា៉ារផ្ លនាាំឲ្យមានការភាន់ក្ច្ ាំ 

រាល់ស្ថរធាតុ ឬនលិតនល ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លមានមា៉ារផ្ លនាាំឲ្យមានការភាន់
ក្ច្ ាំ ឬផ្ លានហាមឃាត់ ក្តូវគធវើការរបឹអូស្ ឬឃាត់ទុរ ។  
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មាគ្តា៦៩៦ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្ថរធាតុផ្ លមិនានចុ្េះប ា្ ី 
របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវនលិត កាន់កាប់ ប៉ាេះពាល់ ររាទុរ  ឹរជ ា្ូ ន នាាំចូ្ល នាាំគច្ញ 

ផ្ច្រចាយ ឬគក្បើក្ាស់្នលិតនល ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លមិនទន់ានចុ្េះប ា្ ីស្ស្ប
តាមនីតិវធីិផ្ លតក្មូវគោយមាតិកាគនេះគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៦៩៧ ._ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការគវច្ខចប់ផ្ លមិនក្តឹមក្តូវ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវររាទុរ នាាំគច្ញ នាាំចូ្ល ឬគធវើការផ្ច្រចាយនូវនលិតនល ឬ
ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លមិនានគវច្ខចប់ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិ និងលរខខណឌ ននការចុ្េះ
ប ា្ ីគនាេះគ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៦៩៨ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការគវច្ខចប់ និងការនសពវនាយផ្រលងកាល យ ឬនាាំឲ្យភាន់ក្ច្ ាំ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវគធវើការគវច្ច្ខចប់ ឬនសពវនាយ អាំពីនលិតនល ឬស្ថរធាតុ
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លផ្រលងកាល យ គធវើឲ្យភាន់ក្ច្ ាំ ផ្ លពារ់ព័នធតនមល ច្ាំនួន ធាតុនសាំ សុ្វតតិភាព ឬ
ការចុ្េះប ា្ ីនននលិតនល ឬស្ថរធាតុទាំងគនាេះគ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៦៩៩ ._ ស្តង់ោរនានាស្ក្មាប់ស្ថរធាតុផ្ លបងកឲ្យមានផ្ក្ច្េះសីុ្ ការរលារ ការគធវើអុរសីុ្តរមម 

ឬរបួស្ស្ថែ មនានា  
របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវានអនុញ្ញញ តឲ្យគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុទាំងឡាយ មានជាអាទិ៍ 

អាសីុ្ត ឧស្ម័ន ឬរីមីពុល ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានផ្ក្ច្េះសីុ្ ការរលារ ការគធវើអុរសីុ្តរមម ឬរបួស្ស្ថែ ម
នានា  ល់សុ្ខភាព និងជីវតិរបស់្មនុស្សគ ើយ គលើរផ្លងផ្តអនុវតតតាមស្តង់ោរសុ្វតាិភាពផ្ លក្រម
គនេះរាំណត់ ។ រែុងររណី មានស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ានបងកឲ្យមានក្បតិរមមណាមួយ ការ
រលារ ឬមានអុរសីុ្តរមម នាាំឲ្យមានការខូច្ខាត ល់សុ្ខភាពមនុស្ស ឬប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន ។ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លជាអែរបងក  ូច្មានផ្ច្ងរែុងវារយខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវ
ក្ពហមទណឌ ផ្ លរាំណត់គោយក្រមគនេះ និងច្ាប់ពិគស្ស្ នទគនសងគទៀត ក្ពមទាំងក្តវូបង់ក្ារ់ពិន័យ 
និងស្ាំណងននការខូច្ខាត  ។ 
 

ជំពូកទ៤ី  
ការច្ុ៉ះបញ្ជ  ីន្ងិការលាតគ្តដាងព័តម៌ាន្ 

ពាក់ពន័្ធទៅន្ងឹស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែ ក់ 
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មាគ្តា៧០០ ._នីតិវធីិ និងលរខខណឌ ននការចុ្េះប ា្ ី 
របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ក្តូវគធវើការចុ្េះប ា្ ីតាមការរាំណត់របស់្ច្ាប់ ស្ក្មាប់ការកាន់កាប់

រាល់នលិតនល និងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ គ ើមបីនលិត ផ្ច្រចាយ លរ់ និងគក្បើក្ាស់្គៅរែុង
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 
  នីតិវធីិននការចុ្េះប ា្ ី ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧០១ ._លរខខណឌ តក្មូវននោរ់ពារយគស្ែើសុ្ាំ 

រាល់ការោរ់ពារយគស្ែើសុ្ាំចុ្េះប ា្ ី ក្តូវោរ់ជូនគៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
គោយមានភាា ប់ជាមួយនូវព័ត៌មានជាអបបបរមាស្តីពីក្ររមហ ុនផ្ លនលិត គឈាម េះរីមី និងពាណិជានាម
ទូគៅននស្ថរធាតុ ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ននគក្ោេះថ្នែ រ់ បរមិាណ គោលបាំណងននការគក្បើក្ាស់្ ឬនាាំចូ្ល 
ឯរស្ថរស្តីពីសុ្វតាិភាព គស្ច្រតីផ្ែលងការណ៍អាំពីគក្ោេះថ្នែ រ់ ហានិភ័យផ្ លអាច្គរើតមាន ល់សុ្ខភាព
របស់្មនុស្ស និងអាស្យោា នស្ក្មាប់គធវើការផ្ច្រចាយ ។   
 
មាគ្តា៧០២ ._ការពិនិតយគ ើងវញិគៅគលើពារយគស្ែើសុ្ាំ និងការឯរភាពគលើការចុ្េះប ា្ ី 

ព័ត៌មានទាំងឡាយពារ់ព័នធគៅនឹងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តូវទទួលការពិនិតយគ ើង
វញិ និងយល់ក្ពមគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នជាមុនសិ្ន មុននឹងគធវើការប ា្ូ នគៅ
ឲ្យក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គធវើការឯរភាព ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្គធវើការពិគស្ថធន៍ និងនតល់ការពិគក្ោេះគយបល់
បផ្នាម គលើព័ត៌មានផ្ លាននតល់ឲ្យគ ើមបីបញ្ញា រ់ពីភាពក្តឹមក្តូវននព័ត៌មានទាំងគនេះ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគច្ញលិខិតឯរភាពឲ្យមានការចុ្េះប ា្ ីគនាេះ គបើព័ត៌មានទាំងគនាេះ
បងាា ញថ្ន ការចុ្េះប ា្ ីស្ក្មាប់ស្ថរធាតុ ឬនលិតនលផ្ លមិននាាំឲ្យមានហានិភ័យ  ល់សុ្ខភាព
មនុស្ស ឬបរសិ្ថា ន ។ 

អែរគស្ែើសុ្ាំការចុ្េះប ា្ ី ក្តូវទទួលបនទុររែុងការបងាា ញភស្តុតាងននការបាំគពញតាមស្តង់ោរននការ
ចុ្េះប ា្ ី ។   
 
មាគ្តា៧០៣ ._កាតពវរិច្ចននការនតល់ព័ត៌មាន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា ក្តូវនតល់ព័ត៌មានអាំពីនលិតនល និងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែ រ់ទាំងឡាយគៅឲ្យក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គ ើមបីគធវើប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ  ការក្តួតយ
ពិនិតយ ការវាយតនមលពីហានិភ័យ និងការគធវើអធិការរិច្ច ។  
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រែុងររណីនលិតររ ឬអែរនាាំចូ្លនូវស្ថរធាតុ និងនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ មាន
ព័ត៌មានបផ្នាមពារ់ព័នធគៅនឹងនលប៉ាេះពាល់អវជិាមានរួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ ឬនលិតនលទាំងគនេះ គនាេះ     
នលិតររ ឬអែរនាាំចូ្ល ក្តវូនតល់ព័ត៌មានផ្បបគនេះ មរកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ បរសិ្ថា ន
គោយោម នការពនោរគពលគនាេះគ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៧០៤ ._ផ្ននការស្រមមភាពននការទប់ស្ថក ត់ ការគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ ការកាត់
បនាយ ការគធវើអធិការរិច្ច និងការក្រប់ក្រងហានិភ័យ 

បនាទ ប់ពីមានការចុ្េះប ា្ ីជានលូវការរចួ្គហើយ គនាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លទទួលបនទុរ 
ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការស្រមមភាពផ្ លស្មរមយស្ក្មាប់ការទប់ស្ថក ត់ ការគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ 
ការកាត់បនាយ ការគធវើអធិការរិច្ច និងការក្រប់ក្រងហានិភ័យ ននស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លទទួលខុស្ក្តូវ ក្តូវនតល់ព័ត៌មានផ្ លក្តឹមក្តូវពារ់ព័នធគៅនឹងស្ថរធាតុ
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ទាំងគនាេះ គៅឲ្យក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធរែុងររណីមានការគស្ែើសុ្ាំ ។ 
 
មាគ្តា៧០៥ ._ការលុបគចាលការចុ្េះប ា្ ី 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវលុបគចាលការចុ្េះប ា្ ីននស្ថរធាតុក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ ឬននការគក្បើក្ាស់្ផ្បបណាមួយននស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ រែុងររណីផ្ លាន
រាំណត់ថ្ន ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬការគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្បបគនាេះ
មានគក្ោេះថ្នែ រ់ ៏ស្ាំខាន់ ល់សុ្ខភាពមនុស្ស ឬបរសិ្ថា ន ។ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវពយួរការចុ្េះប ា្ ីស្ក្មាប់ស្ថរធាតុក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ ឬស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ផ្បបណាមួយននស្ថរធាតុក្បរគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ រែុងររណីាន
រាំណត់ថ្ន ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬការគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុផ្បបគនាេះ អាច្នាាំឲ្យមានគក្ោេះ
ថ្នែ រ់ស្ាំខាន់ៗផ្ លបាំផ្ទល ញ ល់សុ្ខភាពមនុស្ស និងបរសិ្ថា ន ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
បញ្ជ រីស្ថរទពើភណ្ឌ  ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់ ន្ងិការដាក់ស្ថៃ កសញ្ញញ ស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះ

ថ្នែ ក ់
 

មាគ្តា៧០៦ ._ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ និងការោរ់ស្ថល រស្ញ្ញញ  
ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ និងការោរ់ស្ថល រស្ញ្ញញ ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តវូអនុវតតតាម

លិខិតបទោា នរតិយុតត ផ្ លរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតនានា ។ 
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មាគ្តា៧០៧ ._លរខណៈវនិិច្ឆ័យននគក្ោេះថ្នែ រ់ 

លរខណៈវនិិច្ឆ័យននស្ថរធាតុក្បរបគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់ផ្នែរសុ្ខភាព និងបរសិ្ថា ន ក្តូវអនុវតតតាម 
ឯរស្ថរបទោា នបគច្ចរគទស្ស្ាីពីក្បព័នធសីុ្ច្ងាវ រ់ជាស្ថរលអាំពីការចាត់ថ្នែ រ់ និងោរ់ស្ថល រស្ញ្ញញ  ។  
 
មាគ្តា៧០៨ ._លិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ការោរ់ស្ថល រស្ញ្ញញ  

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងការគវច្ខចប់ ការផ្ច្រចាយ ការ ឹរជ ា្ូ ន ឬការ
លរ់ស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តូវអនុវតតការោរ់ស្ថល រស្ញ្ញញ ក្តឹមក្តូវននស្ថរធាតុ 
និងនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្ស្បតាមការរាំណត់របស់្លិខិតបទោា នរតិយុតតនានា ។ 
 
មាគ្តា៧០៩ ._កាតពវរិច្ចននការនតល់ព័ត៌មាន 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងនលិតរមម ការគវច្ខចប់ ការផ្ច្រចាយ ការ ឹរ
ជ ា្ូ ន ឬការលរ់ស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវផ្ច្រចាយឯរស្ថរ
ព័ត៌មានអាំពីសុ្វតាិភាព ការទប់ស្ថក ត់ និងការកាត់បនាយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងហានិភ័យ ល់សុ្ខភាព ផ្ ល
ពារ់ព័នធគៅនឹងក្រប់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់មុនគធវើការផ្ច្រចាយ ឬលរ់ស្ថរធាតុទាំងគនាេះគៅ
រែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
 

ជំពូកទី៦ 
នលតិកលម ការផ្ច្កចាយ ការរកាទកុ ការដកឹជញ្ជូន្  

ការទគ្បើគ្បាស ់ន្ិងការទបា៉ះបង់ទចាល 
 

មាគ្តា៧១០ ._ការ ឹរជ ា្ូ ន 
របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ ល ឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តូវអនុវតតតាមបទ

បប ញ្តតិស្តីពីការ ឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ូច្ានរាំណត់តាមមាតិកា
គនេះ និងច្ាប់ផ្ លពារ់ព័នធនានា ។ 

ក្បតិបតតិររ និងមាច ស់្ននមគធោាយ ឹរជ ា្ូ ន ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការសុ្ខភាព និងសុ្វតាិភាព
បុរគលិរ និងផ្ននការគ្លើយតបនានា ស្ក្មាប់ររណីមានគក្ោេះថ្នែ រ់ណាមួយគោយស្ថរវតាុធាតុននស្ថរ
ធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ គ ើមបី៖  
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រ- រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងចាត់វធិានការចាាំាច់្គ ើមបីកាត់បនាយគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លអាច្
គរើតគ ើង និង ាំគណាេះស្ស្ថយនានា មានជាអាទិ៍ ការបណតុ េះបណាត លបុរគលិរផ្ លពារ់ព័នធគៅ
នឹងការ ឹរជ ា្ូ នអាំពីវធិានការសុ្វតាិភាព និងផ្ននការគ្លើយតបនានា ។ 

ខ- រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងជូន ាំណឹង  ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រែុងររណីមាន
គក្ោេះថ្នែ រ់គរើតគ ើងគៅតាម ាំគណើ រននការ ឹរជ ា្ូ ន មានជាអាទិ៍ តាមនលូវគោរ នលូវផ្ រ នលូវ
អាកាស្ និងនលូវទឹរ ។ 
ក្បតិបតតិររ ឬមាច ស់្ននមគធោាយ ឹរជ ា្ូ ន ក្តូវធានាថ្ន រាល់យនយនតផ្ លគក្បើក្ាស់្រែុងការ

 ឹរជ ា្ូ ននលិតនល និងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្មស្ស្បស្ក្មាប់ការ ឹរជ ា្ូ ននលិតនល 
ឬស្ថរធាតុផ្បបគនាេះ ក្រប់យនយនត ឹរជ ា្ូ ន ក្តូវមានស្ញ្ញញ ស្មាគ ល់ ផ្ លមានរបូភាព ឬស្ញ្ញញ អាំពី
ការហាមឃាត់គៅគលើក្បគភទននស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ទាំងគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៧១១ ._ លិខិតបទោា នបគច្ចរគទស្ស្ក្មាប់ការ ឹរជ ា្ូ ន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យស្ថធារណៈការ និង ឹរជ ា្ូ ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត គ ើមបីគរៀបច្ាំលិខិត
បទោា នបគច្ចរគទស្បផ្នាមស្តីពីការ ឹរជ ា្ូ ននលិតនល និងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 
 
មាគ្តា៧១២ ._សិ្ទធិ និងកាតពវរិច្ចននការគក្បើក្ាស់្ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មានសិ្ទធិគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្ស្បតាម
លរខខណឌ  ផ្ លានរាំណត់គោយក្រមគនេះ  និងគស្ច្រតីផ្ណនាាំអាំពីសុ្វតាិភាពននស្ថរធាតុក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 
 
មាគ្តា៧១៣ ._ការទទួលខុស្ក្តវូគលើការខូច្ខាត 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ស្ក្មាប់ការនលិត
ស្ថរធាតុ និងទាំនិញក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តវូទទួលខុស្ក្តវូស្ងស្ាំណង ឬគធវើការស្ថត រនីតិស្មបទ
ស្ក្មាប់ការខូច្ខាតផ្នែរបរសិ្ថា ន និងសុ្ខភាពរបស់្មនុស្ស ផ្ លបងកគោយស្ថរធាតុ ឬនលិតនលទាំង
គនាេះ និងគក្ោេះថ្នែ រ់នានាផ្ លក្តវូទទួលខុស្ក្តវូ ។ 
 
មាគ្តា៧១៤ ._ការគាេះបង់គចាលស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ 
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របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវ ុតគចាល ឬគាេះបង់គចាលរាល់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែ រ់ជាផ្នែរ ឬទាំងមូល ឬស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ទាំងឡាយ ចូ្លគៅរែុងបរសិ្ថា ន គោយោម ន
ការអនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគ ើយ ។ 

រាល់ការគាេះបង់គចាលស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងការគវច្ខចប់ននស្ថរធាតុទាំងគនេះ 
ក្តូវអនុវតតតាមលិខិតបទោា នរតិយតត ស្តីពីការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ននរនាីគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតពារ់ព័នធ នទគទៀត ។ 
 
មាគ្តា៧១៥ ._ការស្ស្ថវក្ជាវផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ រែុងគោលបាំណងគធវើ
ការស្ស្ថវក្ជាវផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត ក្តវូបាំគពញតាមភាររិច្ចមាន ូច្តគៅ៖ 

រ- គក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ឲ្យស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិ ូច្មានផ្ច្ងរែុង
មាតិកាគនេះ ។ 

ខ- មនទីរពិគស្ថធន៍នានា ក្តវូមានឧបររណ៍ក្រប់ក្ោន់ស្ក្មាប់ការររាទុរផ្ លមាន
សុ្វតាិភាព និងការកាន់កាប់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងឧបររណ៍ការពារផ្ទទ ល់ខលួន
ស្ក្មាប់បុរគលិរ ។ 

រ- រាល់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តូវមានស្ថល រស្ញ្ញញ  ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិនន
លិខិតបទ ានារតិយុតតនានា ។ 

ឃ- មនទីរពិគស្ថធន៍ ក្តូវមានក្បព័នធគរៀបច្ាំឯរស្ថរក្តឹមក្តូវ និងមានរាយការណ៍អាំពី
ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ទាំងឡាយផ្ លានគក្បើក្ាស់្ ។ 

ង- ការគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តូវអនុវតតតាមបទ
បប ញ្តតិស្តីពីការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ននក្រមគនេះ ។ 

ច្- រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងកាត់បនាយគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លអាច្គរើតមាននានា ផ្ លអាច្
គរើតគ ើងគោយស្ថរការគក្បើក្ាស់្ និងការគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ តាមរយៈការចាត់វធិានការផ្ លមានក្បសិ្ទធភាពរែុងការកាត់បនាយហានិភ័យ និង
នលប៉ាេះពាល់ននគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លអាច្គរើតគ ើង ។ 

 
មាគ្តា៧១៦ ._ការគក្បើក្ាស់្ផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ស្ក្មាប់គធវើជា
នលិតនលអាហារ គក្រឿងផ្រស្មផស្ស និងក្បោប់គរមងគលង ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់មនុស្ស
គ ើយ ។  
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ជំពូកទី៧ 

សវុតតិភាពម្ន្ស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់
ការទបស់្ថេ ត់ទគ្ោ៉ះថ្នែ ក់ ការទគ្តៀលលកខណ្ៈ ន្ងិការទឆ្ៃើយតបនានា 

 
មាគ្តា៧១៧ ._ស្មតាភាពផ្នែរបគច្ចរគទស្ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លមានជាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងការនលិតស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែ រ់ ក្តូវមានស្មតាភាពផ្នែរបគច្ចរគទស្ស្ក្មាប់សុ្វតាិភាពផ្នែរស្ងគម និងបរសិ្ថា ន មានជាអាទិ៍៖ 

រ- គរាងជាង ឃាល ាំង និងឧបររណ៍បគច្ចរគទស្ 
ខ- ឧបររណ៍ និងស្មាភ រៈផ្នែរសុ្វតាិភាព ផ្នែរទប់ស្ថក ត់ និងពនលត់អរីគភ័យ ការនទុេះ ការ

ផ្បរផ្ទក គភលើង ការគលច្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬការរាលោល និងគក្ោេះថ្នែ រ់ នទ
គទៀត គោយស្ថរស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 

រ- ស្មាភ រៈ និងឧបររណ៍ការពារផ្នែរពលរមម ។ 
ឃ- ស្មាភ រៈ និងឧបររណ៍ផ្នែរបរសិ្ថា ន ។ 
ង- ក្បព័នធក្បក្ពឹតតរមម និងការគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ ។  
ច្- ផ្ននការទប់ស្ថក ត់ និងគ្លើយតប មានជាអាទិ៍ រាំនូរ ឬរបូភាពអាំពីគក្ោេះថ្នែ រ់ និងស្ថរ 

ឬការក្ាស្ស័្យទរ់ទងអាំពីគក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 
 
មាគ្តា៧១៨ ._លរខណៈស្មបតតិនានា 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ផ្ លចូ្លរមួច្ាំផ្ណររែុងការនលិតស្ថរធាតុ ឬនលិតនល
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តវូមានបុរគលិរជាំនាញការ ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិពារ់ព័នធគៅនឹងវសិ្ថល
ភាព ក្បគភទ និងទាំហាំ ននស្រមមភាពផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងច្ាំគណេះ
 ឹងអាំពីបគច្ចរវជិាា  ផ្ននការ និងវធិានការសុ្វតាិភាពននស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 
 
មាគ្តា៧១៩ ._ ាំគណើ រការនននលិតរមម 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ក្តូវពិនិតយគៅគលើ ាំគណើ រការនននលិតរមមនានា ផ្ លបគងកើតានជា
ស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងក្តូវកាត់បនាយការបាំភាយឧស្ម័ននទេះរ ច្ រ់ ការគក្បើ
ក្ាស់្ថ្នមពល និងគជៀស្វាងរាល់គក្ោេះថ្នែ រ់ និងការបាំពុលនានា ល់សុ្ខភាពមនុស្ស និងបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧២០ ._លរខខណឌ តក្មូវននការអនុញ្ញញ ត និងការចុ្េះប ា្ ី 
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របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ផ្ លចូ្លរមួច្ាំផ្ណររែុងការនលិតស្ថរធាតុ ឬនលិតនល
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តវូមានការចុ្េះប ា្ ីក្តឹមក្តូវអាំពីស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងលិខិត
អនុញ្ញញ តនលិត ផ្ លក្តូវគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ ។ 
 
មាគ្តា៧២១ ._លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល  ក្តវូគរៀបច្ាំរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំជូន ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាំពី ាំគណើ រការនលិតរមម ច្ាំនួនធាតុនសាំក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ បាំណងននការគក្បើក្ាស់្ ទីតាាំងផ្ច្រចាយ ក្បព័នធក្បក្ពឹតតរមម និងការគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ 
វធិានការ និងផ្ននការសុ្វតាិភាព ។  

ទក្មង់ផ្បបបទននរាយការណ៍ ក្តូវគរៀបច្ាំគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ គោយស្ហការ
ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧២២ ._បទបប ញ្តតិអាំពីសុ្វតាិភាព 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគលនានាក្តូវ៖ 
រ- បាំគពញតាមការផ្ណនាាំនានាអាំពីសុ្វតាិភាព ស្ថល រស្ញ្ញញ  និងច្រតិលរខណៈ

បគច្ចរគទស្ ផ្ លរាំណត់គៅតាមស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 
ខ- មានវធិានការទប់ស្ថក ត់ និងការគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ មានជាអាទិ៍ បរ ិ

កាខ ស្គញ្ជ្ងាគ េះបឋម ផ្ននការជគមលៀស្ ឧបររណ៍កាត់បនាយអរីគភ័យ និងឧបររណ៍ការពារផ្ទទ ល់ខលួន
ស្ក្មាប់បុរគលិរគៅរផ្នលងការងារ ។   

រ- គរៀបច្ាំវរគបណតុ េះបណាត លស្ក្មាប់សុ្វតាិភាពននការគក្បើក្ាស់្ និងការកាន់កាប់ ឬប៉ាេះ
ពាល់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 

ឃ- បគងកើតផ្ននការស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ពារ់ព័នធគៅនឹងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ។ 
 
មាគ្តា៧២៣ ._ការជូន ាំណឹងអាំពីគក្ោេះថ្នែ រ់ 

រែុងររណីមានគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លបងកគោយស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ របូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគល ក្តវូប្ឈប់ស្រមមភាពផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងគក្ោេះថ្នែ រ់ជាបនាទ ន់ គហើយគធវើការជូន ាំណឹងភាល មៗ
 ល់អាជាា ធរមានស្មតារិច្ច  និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្តូវចាត់វធិានការស្ម
រមយ ស្ស្បតាមផ្ននការទប់ស្ថក ត់ និងគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ គ ើមបកីាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់
 ល់សុ្ខភាពមនុស្ស និងបរសិ្ថា ន និងក្ទពយស្មបតតិ ។ 



268 

 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគលផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្តូវជូន ាំណឹងជាបនាទ ន់ ល់
ស្ថធារណជនរែុងតាំបន់ ផ្ លអាច្ទទួលរងនូវការប៉ាេះពាល់គោយគក្ោេះថ្នែ រ់ននហានិភ័យផ្ លគរៀបនឹង
គរើតគ ើង ល់សុ្ខភាព និងក្ទពយស្មបតតិ គហើយក្តូវគធវើការផ្ណនាាំ ល់ស្ថធារណជនអាំពីវធិានការកាត់
បនាយហានិភ័យទាំងគនាេះ ។ 
 

មាតិកាទី៤  
ការគ្គប់គ្គងសណំ្ល ់

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៧២៤ ._ ក្របខ័ណឌ ននការក្រប់ក្រងស្ាំណល់  

មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពក្រប់ក្រងគលើ ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងស្ាំណល់រងឹ
ទាំងអស់្ រែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងមានវសិ្ថលភាពក្រប់ក្រង គលើរបូវនតបុរគល នីតិបុរគល និងអងគ
ភាពរោា ភិាលទាំងឡាយណា ផ្ លបគងកើត កាន់កាប់  ឹរជ ា្ូ ន ក្រប់ក្រង ស្តុរ គធវើក្បក្ពឹតតរមម 
គាេះបង់គចាល ទញយរ ឬផ្រនច្ែស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងស្ាំណល់រងឹ រែុងក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៧២៥ ._ ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ 
 ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្ាំគៅគៅគលើស្ាំណល់ទាំងឡាយណាផ្ ល៖ 

រ. ជាក្បគភទស្ាំណល់មួយ ឬគក្ច្ើនននក្បគភទស្ាំណល់ស្ាិតគៅរែុងឧបស្មព័នធទី I ននអនុ
ស្ញ្ញញ ាផ្ស្ល ។ 

ខ. មានលរខណៈមួយ ឬគក្ច្ើន ូច្ស្ាំណល់គៅរែុងឧបស្មព័នធទី III ននអនុស្ញ្ញញ គនាេះ ។ 
 ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ រមួមានវតាុធាតុរងឹ រាវ ឧស្ម័ន ស្ថរធាតុវទិយុស្រមម ស្ថរធាតុនទុេះ 
ស្ថរធាតុគ្េះ ស្ថរធាតុច្មលងជាំងឺ រជឺាស្ថរធាតុផ្ លបងកឲ្យមានការឆ្បគ្េះ  គធវើឲ្យគក្ច្េះ  គធវើអុរសីុ្តរមម 
ការបាំពុល  ជាំងឺមហាររី ឬស្ថធាតុ នទគទៀតផ្ លនាាំឲ្យមានគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់មនុស្ស បាំនលិច្បាំផ្ទល ញ ល់
ក្ទពយស្មបតាិស្ថធារណៈ ឬបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៧២៦ ._ ស្ាំណល់រងឹ 
 ស្ាំណល់រងឹ មានជាអាទិ៍ វតាុធាតុរាវ វតាុធាតុរងឹ ពារ់រណាត លរងឹ-រាវ ស្ាំណល់ភរ់ វតាុរងឹ ស្ថរ
ធាតុរងឹ នលិតនល ឬរាំគទច្រាំទី ផ្ លផ្លងក្តូវការគក្បើក្ាស់្ និងផ្លងមានការទញយរស្ថរធាតុមាន
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ក្បគយជន៍គច្ញាន គហើយផ្ លក្តូវានគរគាេះបង់គចាល មានបាំណងនឹងគាេះបង់គចាល ឬតក្មូវឲ្យ
គាេះបង់គចាល ។ 
 
មាគ្តា៧២៧ ._ ក្បភពននស្ាំណល់ 

ក្បភពននស្ាំណល់ រមួមានលាំគៅឋាន ទីនារ នារទាំគនើប រផ្នលងរាំស្ថនត អោរស្ថធារណៈ 
ក្រឹេះស្ថា នអប់រ ាំ ស្រមមភាពអាជីវរមមស្ថធារណៈនិងឯរជន គស្វារមម សិ្បបរមម គក្រឿងបរកិាខ រគរាងច្ក្រ
និងនលិតស្រមមភាពរសិ្រមម និងស្រមមភាពអាជីវរមមផ្រ ៉ាជាគ ើម ។ល។ 
 

ជំពូកទី២  
ស្ថថ ប័ន្ទទលួខសុគ្តូវ 

 
មាគ្តា៧២៨ ._ អងគភាពទទួលខុស្ក្តូវ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នជាស្ថា ប័នទទួលខុស្ក្តូវគលើការក្រប់ក្រង និងការអនុ
វតតច្ាប់គនេះ គោយស្ហការ ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធពារ់ព័នធនានា ក្រប់ក្រងស្ាំណល់
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងស្ាំណល់រងឹ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ស្បតាមក្រមគនេះ និងលិខិត
បទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៧២៩ ._ តួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មានភាររិច្ច និងតួនាទីក្តូវរែុងការក្រប់ក្រងស្ាំណល់
 ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ. គរៀបច្ាំគោលនគយាយ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តជាតិ លិខិតបទោា នរតិយុតត និង
លិខិតបទោា នរតិយុតត បគច្ចរគទស្ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ និងស្ាំណល់រងឹ គោយស្ហការជាមួយអងគភាពរោា ភិាលពារ់ព័នធ និងអែរពារ់
ព័នធ។ 

ខ. នតល់ការផ្ណនាាំបគច្ចរគទស្ និងការអភិវឌ្ឍស្មតាភាព ល់អងគភាពរោា ភិាល ផ្ ល
រមួមាន រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ផ្ លទទួលខុស្ក្តវូគលើការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ និងស្ាំណល់រងឹ ។ 

រ. បញ្ញា រ់ និងក្បរល់សិ្ទធិអាំណាច្ ល់អងគភាពរោា ភិាល ផ្ លរមួមាន រ ាាលថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិទទួលខុស្ក្តវូ គលើការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្ាំណល់រងឹ ។ 
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ឃ.  ឹរនាាំស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយន រូអភិវឌ្ឍ វស័ិ្យឯរជន និងអងគភាពរោា ភិាល
ពារ់ព័នធ រែុងការគរៀរររធនធានហិរ ញ្វតាុ មគធោាយ និងស្មាភ រៈ ស្ក្មាប់ោាំក្ទ ល់អងគភាព   
រោា ភិាល ផ្ លរមួមាន រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិគលើការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែ រ់ ស្ាំណល់រងឹ ។ 

ង. ោាំក្ទ និងស្ហការជាមួយអងគភាពរោា ភិាលពារ់ព័នធ ផ្ លរមួមានរ ាាលថ្នែ រ់
គក្កាមជាតិរែុងការគលើររមពស់្ការអប់រ ាំរែុង និងគក្ៅក្បព័នធ និងការយល់ ឹងអាំពី ការក្រប់ក្រង
ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ស្ាំណល់រងឹ ក្បរបគោយសុ្វតាិភាពបរសិ្ថា ន និងអាំពីរមមវធីិ
កាត់បនាយការបគងកើត ការគក្បើក្ាស់្គ ើងវញិ និងការផ្រនច្ែស្ាំណល់ និងអាំពីការគលើររមពស់្ការ
គក្បើក្ាស់្នលិតនលផ្ លានមរពីការផ្រនច្ែស្ាំណល់ ។ 

ច្. តាមោនក្តតួពិនិតយ គធវើអធិការរិច្ច និងវាយតនមលអងគភាពរោា ភិាល ផ្ លរមួមានរ ា
ាលថ្នែ រ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លទទួលខុស្ក្តូវគលើការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ 
និងស្ាំណល់រងឹ ។ 

 
មាគ្តា៧៣០ ._ តួនាទី និងការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្អងគភាពរោា ភិាល 
 រាជរោា ភិាលរមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីរាំណត់ពីភាររិច្ច និងតួនាទី របស់្
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា និង រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ គៅរែុងការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ និងស្ាំណល់រងឹ ។ 
 

ជំពូកទី៣  
ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែ កស់ណំ្ល ់

 
មាគ្តា៧៣១ ._ ការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ស្ាំណល់  
 រែុងរយៈគពល ១៨ ( ប់ក្ាាំបី) ផ្ខ បនាទ ប់ពីការអនុម័តននក្រមគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ   
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ស្ាំណល់ ។ 
 
មាគ្តា៧៣២ ._ ការពិនិតយ និងការគធវើបច្ចុបបនែភាពននការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ស្ាំណល់ 

លិខិតបទោា នរតិយុតត ផ្ លគធវើច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងស្ាំណល់រងឹ
គនាេះ ក្តវូពិនិតយ និងគធវើបច្ចុបបនែភាពជគរៀងរាល់៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំមតង គោយគធវើការពិចារណាឈរគលើច្ាំណុច្
មួយច្ាំនួន ូច្ជា គោលបាំណង ទាំហាំនិងលាំនាាំននការបគងកើតស្ាំណល់ ស្ថា នភាពននគហោា រច្នាស្មព័នធ
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ក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ការអភិវឌ្ឍ ននបគច្ចរវជិាា  ការវវិតតចុ្ងគក្កាយបងអស់្ននវទិោស្ថស្តស្ត និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀង
អនតរជាតិនានា ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 

 
ជំពូកទ៤ី  

ការគ្គប់គ្គងសណំ្លគ់្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែ ក់ 
 
មាគ្តា៧៣៣ ._ ការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំលិខិតបទោា នរតិយុតត ផ្ លផ្ច្ងពីយនត
ការស្មរមយស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ក្បរបគោយ
ក្បសិ្ទធភាព ចាប់តាាំងពី ាំណារ់កាលននការបគងកើតស្ាំណល់រហូត ល់ ាំណារ់កាលននការគាេះបង់
គចាលចុ្ងគក្កាយ ឬការគធវើក្បក្ពឹតតរមម មានជាអាទិ៍ ការផ្ច្រចាយព័ត៌មាន ការគធវើអធិការរិច្ច ការគធវើ     
ច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ ការក្ាស្ស័្យទរ់ទងគៅនឹងព័ត៌មានអាំពីភាពបងកគក្ោេះថ្នែ រ់ និងការវាយតនមលគៅគលើ  
ហានិភ័យននច្រនតរបស់្ស្ាំណល់ ។    
 
មាគ្តា៧៣៤ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូគលើការស្តរុទុរ ការក្រប់ក្រង និងកាគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ 
 បុរគលទាំងទាយណាផ្ លបគងកើតស្ាំណល់ ក្តវូទទួលខុស្ក្តវូតាមនលូវច្ាប់គលើការស្តុរទុរ ការ
ក្រប់ក្រង និងការគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់របស់្ខលួន គោយអនុគលាមតាមនីតិវធីិ
ផ្ លមានផ្ច្ងគៅគក្កាមមាតិកាគនេះ និងក្តូវទទួលខុស្ក្តវូច្ាំគពាេះគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬការខូច្ខាតណា ផ្ ល
បងកគោយស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់របស់្ខលួនគនាេះ ។  

បុរគលទាំងទាយផ្ លបគងកើតស្ាំណល់ ក្តវូទទួលខុស្ក្តូវរែុងបង់នែលស្ក្មាប់ការក្បមូល និងការ
គាេះបង់គចាលស្ាំណល់នងផ្ រ ។ 
 
មាគ្តា៧៣៥ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

នីតិបុរគលផ្ លក្រប់ក្រងស្ាំណល់ និងទីតាាំងស្ាំណល់ ផ្ លមានជាអាទិ៍ ការគធវើក្បក្ពឹតតរមម ការ
ស្តុរទុរ និងការគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ ក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ស្ស្បតាម
បទោា នននក្រមគនេះ ។ 

 
ជំពូកទ៥ី  

ការគ្គប់គ្គងសណំ្លរ់ងឹ 
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មាគ្តា៧៣៦ ._ ផ្ននការជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិស្តីពីការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា 

ក្តូវបគងកើតផ្ននការជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិស្តីពីការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ផ្ លគផ្ទត តគៅគលើការកាត់បនាយ ការ
បគងកើត ការគក្បើក្ាស់្គ ើងវញិ និងការផ្រនច្ែស្ាំណល់ ស្ស្បគៅតាមបទបប ញ្តតិននការវាយតនមលបរសិ្ថា ន
ជាយុទធស្ថស្តស្ត ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៧៣៧ ._ ការអនុវតតផ្ននការជាយុទធស្ថស្តស្តថ្នែ រ់ជាតិស្ាីពីការក្រប់ក្រងស្ាំណល់  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតបទបប ញ្តតិគ ើមបអីនុវតតផ្ននការជាតិជា
យុទធស្ថស្តស្តស្តីពីក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ។ 
 
មាគ្តា៧៣៨ ._ ផ្ននការគៅតាមវស័ិ្យោច់្គោយផ្ រ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា គ ើមបី
គរៀបច្ាំបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រងស្ាំណល់តាមវស័ិ្យោច់្គោយផ្ រ ស្ស្បតាមផ្ននការជាយុទធស្ថស្តស្ត 
ជាតិស្តីពីការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ស្ក្មាប់ក្បគភទស្ាំណល់នីមួយៗ ។  

ផ្ននការក្រប់ក្រងស្ាំណល់តាមវស័ិ្យនីមួយៗ ក្តូវប ច្ូ លគោលបាំណងស្ក្មាប់ការកាត់បនាយ
វឌ្ឍនភាពននទាំហាំស្ាំណល់ និងវធិានការននការកាត់បនាយការបគងកើត ការគក្បើក្ាស់្គ ើងវញិ និងការផ្រ- 
នច្ែស្ាំណល់ ។ 
 
មាគ្តា៧៣៩ ._ ការអនុវតតផ្ននការគៅតាមវស័ិ្យោច់្គោយផ្ រ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវទទួលខុស្ក្តវូអនុវតតផ្ននការក្រប់ក្រងស្ាំណល់
តាមវស័ិ្យោច់្គោយផ្ រ ។ 
 
មាគ្តា៧៤០ ._ ការពិនិតយ និងការគធវើបច្ចុបបនែភាពផ្ននការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា 
ក្តូវពិនិតយ និងគធវើបច្ចុបបនែភាពផ្ននការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ទាំងអស់្ ជាគរៀងរាល់១០ ( ប់) ឆ្ែ ាំមតង ។ 
 

មាតិកាទី៥ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយការបំពលុទកឹ 

ជំពូកទី១ 
វិធាន្ការទបស់្ថេ តក់ារបំពលុទឹក 
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មាគ្តា៧៤១ ._ ការហាមឃាត់ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំពុលជារ់លារ់ 

រាល់ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំពុលជារ់លារ់គៅរែុងទឹរគលើ ី ឬទឹរគក្កាម ី 
ផ្ លរមួមាន ទគនល ស្ទឹង ទឹរគក្ជាេះ ក្បឡាយ  ីគស្ើម វាលភរ់ បឹង ក្តពាាំង ជលោា ន ឬមគធោាយនន
ការស្តុរទុរទឹរគនសងគទៀត ក្តូវានហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តមានការអនុញ្ញញ ត ស្ស្បតាមមាតិកា    
គនេះ ។ 

 
ជំពូកទី២ 

ការគ្តួតពនិ្ិតយគ្បភពបពំុលទឹកជាក់លាក ់
 

មាគ្តា៧៤២ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូច្ាំគពាេះការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញ 
មាច ស់្រមមសិ្ទធិ និងក្បតិបតតិររននក្បភពបាំពុលជារ់លារ់ ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះការបគ ច្ញ

ស្ថរធាតុបាំពុល ឬរិច្ចក្បតិបតតិការននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទាំងឡាយណា មុនគពលបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុល
ទាំងគនាេះពីក្បភពបាំពុល ។ 
 
មាគ្តា៧៤៣ ._ លិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការបគ ច្ញ 
 ក្បភពបាំពុលជារ់លារ់ អាច្បគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលមួយឬគក្ច្ើនគៅរែុងធនធានទឹរគលើ ី ទឹរ
គក្កាម ី គោយអនុគលាមគៅតាមលិខិតអនុញ្ញញ ត ផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យប
រសិ្ថា ន ។ លិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លក្តវូានគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវ ៖ 

រ- ផ្ច្ងពីផ្ នរាំណត់ និង/ឬ លរខខណឌ តក្មូវរែុងការក្តួតពិនិតយ ស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ 
និងលិខិតបទោា នរតិយុតត ផ្ លមានជាធរមាន ។ 

ខ-អាច្ផ្ច្ងពីផ្ នរាំណត់ និង/ឬ លរខខណឌ តក្មវូបផ្នាមគទៀតរែុងការក្តតួពិនិតយ
បគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលពីក្បភពជារ់លារ់ គ ើមបីការពាររុណភាពទឹរគលើ ី ឬគក្កាម ី ផ្ ល
ទទួលស្ថរធាតុបាំពុល និង/ឬ ក្បព័នធគអរូ ូសីុ្ និងទឹរ គៅតាមផ្ខសទឹរគនសងគទៀត ផ្ លអាច្រង
នលប៉ាេះពាល់គោយការបគ ច្ញ ផ្ លរមួមានទឹរស្មុក្ទទាំងឡាយ ។ 

រ-  ក្តវូផ្ច្ងពីលរខខណឌ តក្មូវរែុងការអគងកតតាមោន និងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ ផ្ ល
រមួមាន៖ 

១- ការអគងកតតាមោនបរមិាណ រុណភាព គពលគវលា និងរយៈគពលននការ
បគ ច្ញ ។ 
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២- ការអគងកតតាមោនរុណភាពទឹរផ្ លទទួលស្ថរធាតុបាំពុល និងទឹរគៅ
តាមផ្ខសទឹរ គនសងគទៀតផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់គោយការបគ ច្ញ គៅរែុងទឹរស្មុក្ទ 
និង/ឬ ទឹរ្លងផ្ នទាំងឡាយ ។ 

៣- ការររាទុររាំណត់ក្តា និងការគរៀបច្ាំគធវើរាយការណ៍អាំពីព័ត៌មានននការ
អគងកតតាមោន គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ 

៤-សូ្ច្នររទាំងឡាយស្ក្មាប់គោលគៅននការអគងកតតាមោន ។ 
ឃ- មានសុ្ពលភាពរែុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ែ ាំ ក្បសិ្នគបើមិនមានការរាំណត់ នទគទៀត

គៅរែុងលិខិតអនុញ្ញញ ត ។  
ង- អាច្ក្តូវានផ្រស្ក្មលួ ឬលុបគចាលគៅគពលណាមួយរ៍ាន តាមរយៈការជូន

 ាំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់អែរកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាគ្តា៧៤៤ ._ លរខខណឌ បផ្នាម 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួ្ង    
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាច្បគងកើត៖ 

រ. នីតិវធីិរែុងការោរ់ពារយសុ្ាំ និងការគធវើស្ថរជាែមីននលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លានគច្ញ ។  
ខ. គស្ថហ ុយស្ក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លានគស្ែើសុ្ាំ ផ្ លានគច្ញ និង/ឬ ផ្ ល

ានគធវើស្ថរជាែមីស្ស្ប ។  
រ. ផ្ នរាំណត់ ឬលរខខណឌ បទោា ន គ ើមបីក្តតួពិនិតយការបគ ច្ញ ផ្ លគក្បើក្ាស់្

រក្មិតរាំហាប់ និង/ឬ រក្មិតនននទុរ ស្ថរធាតុបាំពុលគច្ញពីក្បភពជារ់លារ់ និងផ្នអរគលើ
បគច្ចរវជិាា  ៏ក្បគស្ើរបាំនុត និងទមាល ប់ននការក្រប់ក្រប់បរសិ្ថា នផ្ លលអបាំនុត គោយផ្នអរគលើ ស្ថា ន
ភាពគស្ ារិច្ច ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិទាំងឡាយស្តីពីស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរ 
បគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលននរនាីគនេះ ។ 

 
មាគ្តា៧៤៥ ._ ស្តង់ោររាំណត់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់ ផ្ នរាំណត់ ឬលរខខណឌ បទោា ន ច្ាំគពាេះ 
វស័ិ្យ ឬស្ថរធាតុបាំពុលមួយជារ់លារ់នានា ។ 

 
ជំពូកទី៣ 

ការគ្តួតពនិ្ិតយគ្បភពបពំុលទឹកលនិ្ជាក់លាក ់
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មាគ្តា៧៤៦ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូននទមាល ប់ននការក្រប់ក្រង ៏ក្បគស្ើរបាំនុត 

ស្រមមភាពននការគក្បើក្ាស់្ ីធលីទាំងឡាយណាផ្ លបងកឲ្យមានការបាំពុលពីក្បភពមិនជារ់
លារ់ ក្តូវអនុវតតទមាល ប់ននការក្រប់ក្រង ៏ក្បគស្ើរបាំនុតផ្ លអាច្គក្បើក្ាស់្ាន  ូច្ានរាំណត់គោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៤៧ ._ ក្បគភទននក្បភពបាំពុលមិនជារ់លារ់ និងទមាល ប់ននការក្រប់ក្រង ៏ក្បគស្ើរបាំនុត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់ និងគធវើបច្ចុបបនែភាព ក្បគភទននក្បភព
បាំពុលមិនជារ់លារ់ និងទមាល ប់ននការក្រប់ក្រង ៏ក្បគស្ើរបាំនុត គ ើមបីកាត់បនាយការបាំពុលទឹរផ្ លគរើត
គច្ញពីក្បគភទនីមួយៗ ។ 
 

ជំពូកទី៤ 
ការអទងេតតាលដាន្ 

 
មាគ្តា៧៤៨ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូរែុងការអគងកតតាមោនលិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការបគ ច្ញរបស់្ក្បភព

មិនជារ់លារ់ 
 ការអគងកតតាមោនគលើលិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការបគ ច្ញរបស់្ក្បភពមិនជារ់លារ់ក្តូវ ជាការ
ទទួលខុស្ក្តូវរបស់្អែរកាន់កាប់គលើលិខិតអនុញ្ញញ តគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៧៤៩ ._ វញិ្ញញ បនបក្តបញ្ញា រ់ពីការវភិារគលើស្ាំណារ និងការអគងកតតាមោន 

បុរគលផ្ លកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវបញ្ញា រ់ថ្នការគក្ជើស្គរ ើស្ស្ាំណារយរមរវភិារ និង
ការអគងកតតាមោន ក្តូវានគធវើគ ើង ស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មវូននលិខិតអនុញ្ញញ ត និងលរខខណឌ គនសងៗ
គទៀត ផ្ លានរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៥០ ._ លរខខណឌ តក្មូវរែុងការជូន ាំណឹង 

បុរគលផ្ លកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវជូន ាំណឹងជាបនាទ ន់គៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ   
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន រែុងររណីានគរើតគទបើង  ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ. ការរ ាំគលាភបាំពានគៅគលើផ្ នរាំណត់ននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬលរខខណឌ តក្មូវរែុងការ
ក្តតួពិនិតយ គទេះគោយ គច្តនា ឬយ៉ាងណារតី ។ 
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ខ. ភាពមិនក្បក្រតីច្ាំគពាេះឧបររណ៍វភិារគលើស្ាំណារ ឬលទធនលននការវភិារគលើ
ស្ាំណារ ។ 

រ. ការខរខានរបស់្ឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយការបាំពុល ។ 
 
មាគ្តា៧៥១ ._ បទបញ្ញា ឲ្យមានការអគងកតតាមោន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្តាមោន និង/ឬ បញ្ញា អងគភាពណាមួយ ឲ្យគធវើ
ការអគងកតតាមោនការបគ ច្ញរាល់ស្ថរធាតុបាំពុលពីក្បភពបាំពុលមិនជារ់លារ់ណាមួយ គៅរែុងទឹរ
គលើ ី ឬទឹរគក្កាម ី គោយក្ោន់ផ្តគធវើការជូន ាំណឹងគៅកាន់មាច ស់្រមមសិ្ទធិ ឬអែរកាន់កាប់លិខិត
អនុញ្ញញ តគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៧៥២ ._ ការអគងកតតាមោនទឹរគលើ ី និងទឹរគក្កាម ី 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្អគងកតតាមោនរុណភាពទឹរននទឹរគលើ ី ឬទឹរ
គក្កាម ីណាមួយរ៏ាន ។  
 
មាគ្តា៧៥៣ ._ ស្ាំណារស្ក្មាប់ការអគងកតតាមោន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្ទទួល និងពិចារណាគៅគលើស្ាំណារផ្ លយរ
គច្ញមរពីក្បភពទឹរគក្កាម ី ឬក្បភពទឹររបស់្បុរគលណាមួយ ។ 
 
មាគ្តា៧៥៤ ._ ការវភិារននអគងកតតាមោនគៅគលើស្ាំណារ  

រាល់ស្ាំណារទាំងអស់្ ក្តវូានវភិារគោយមនទីរពិគស្ថធន៍របស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្
យបរសិ្ថា ន ឬមនទីរពិគស្ថធន៍គនសងគទៀត ផ្ លមានការទទួលស្ថគ ល់ពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ
បរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៥៥ ._ ការគធវើអធិការរិច្ច 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយក្ោន់ផ្តជូន ាំណឹងគៅកាន់មាច ស់្រមមសិ្ទធិ ឬ
អែរកាន់កាប់គលើលិខិតអនុញ្ញញ ត អាច្គធវើអធិការរិច្ចគៅគលើក្បភពមិនជារ់លារ់ ឬក្បភពជារ់លារ់  ឬ
ក្បភពផ្ លស្ងស័យណាមួយរ៏ាន ពារ់ព័នធគៅនឹងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុល គៅរែុងទឹរគលើ ី ឬទឹរ
គក្កាម ី ។  
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ការគធវើអធិការរិច្ចគនេះ មិនក្តូវពឹងផ្នអរគៅគលើរាយការណ៍ ឬភស្តុតាងននការរ ាំគលាភបាំពានគៅ
គលើលិខិតអនុញ្ញញ តណាមួយគ ើយ និងក្តវូស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិនានា ការក្តតួពិនិតយ និងការគធវើអធិការ
រិច្ចការបាំពុលបរសិ្ថា ន ននរនាីគនេះ ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
ការទធវើគ្បគ្ពឹតតកលម ន្ិងការទគ្បើគ្បាសស់្ថរជាលមីម្ន្ទឹកកខវក់ ន្ងិសណំ្ល ់

 
មាគ្តា៧៥៦ ._ ស្ាំណល់ភរ់ និងជីវស្ាំណល់រងឹ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្បគងកើតនូវលរខខណឌ តក្មវូ និង/ឬ លិខិតបទោា ន
រតិយុតតទាំងឡាយផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងស្ាំណល់ភរ់ ឬជីវៈស្ាំណល់រងឹ ផ្ លជាស្ាំណល់រងឹបនសល់
ទុរ បនាទ ប់ពីការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទឹររខវរ់រែុងអាងក្បក្ពឹតតរមមទឹររខវរ់ ផ្ លរមួាន៖  

រ. លិខិតបទោា នរតិយុតតគ ើមបីគលើរទឹរចិ្តតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស់្ស្ាំណល់ភរ់ ឬជីវៈ
ស្ាំណល់រងឹ ។ 

ខ. លិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ស្ាំណល់ភរ់ ឬជីវៈស្ាំណល់រងឹ
ក្បរបគោយការទទួលខុស្ក្តូវ និងសុ្វតាិភាព ។ 

រ. ស្តង់ោរអបបបរមាស្ក្មាប់រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទឹររខវរ់ និង/ឬ វធីិស្ថស្តស្តរែុង
ការគក្បើក្ាស់្ស្ាំណល់ភរ់ និងជីវស្ាំណល់រងឹ ។  

ឃ. គក្រឿងគលើរទឹរចិ្តតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស់្ ស្ាំណល់ភរ់ និងជីវៈស្ាំណល់រងឹរែុង        
វស័ិ្យរសិ្រមម ។ 

ង. គក្រឿងគលើរទឹរចិ្តតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស់្ស្ាំណល់ភរ់ និងជីវៈស្ាំណល់រងឹរែុងការ    
នលិតថ្នមពល ។ 

 
មាគ្តា៧៥៧ ._ ការគក្បើក្ាស់្ទឹរស្ថរជាែមី 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្បគងកើតនូវលរខខណឌ តក្មវូ និងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតទាំងឡាយផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងការគក្បើក្ាស់្ទឹរស្ថរជាែមី ផ្ លរមួមាន៖  

រ.លិខិតបទោា នរតិយុតតគ ើមបីគលើរទឹរចិ្តតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស់្ស្ថរជាែមីនូវទឹររខវរ់
ផ្ លានគធវើក្បក្ពឹតតរមមរចួ្ ។ 

ខ. លិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ស្ថរជាែមីនូវទឹររខវរ់ផ្ លានគធវើ
ក្បក្ពឹតតរមមរចួ្ ក្បរបគោយការទទួលខុស្ក្តូវ និងសុ្វតាិភាព ។ 

រ. កាតពវរិច្ចរបស់្ក្បតិបតតិររននបរកិាខ រក្បក្ពឹតតរមមទឹររខវរ់ ។ 
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ឃ. កាតពវរិច្ចរបស់្ក្បតិបតតិររននក្បព័នធផ្ច្រចាយទឹរ ។ 
ង. គក្រឿងគលើរទឹរចិ្តតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស់្ស្ាំណល់ភរ់ និងជីវស្ាំណល់រងឹរែុងការ     

នលិតថ្នមពល ។ 
ច្. ការអនុវតតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស់្ទឹររខវរ់ស្ថរជាែមី ។ 
្. ស្តង់ោរអបបបរមាស្ក្មាប់រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទឹររខវរ់ វធីិស្ថស្តស្ត និងការ

ផ្ច្រចាយស្ក្មាប់ការអនុវតត ការគក្បើក្ាស់្ស្ថរជាែមីននទឹររខវរ់ ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិ
ទាំងឡាយរែុងមាតិកាទី២ ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវននរនាីគនេះ ។  

ជ. គក្រឿងគលើរទឹរចិ្តតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស់្ទឹររខវរ់ស្ថរជាែមី ។ 
 

ជំពូកទ៦ី  
ការនដលវ់ិញ្ញញ បន្បគ្តម្ន្គ្បតបិតតកិរ 

 
មាគ្តា៧៥៨ ._ លរខណៈវនិិច្ឆ័យស្ក្មាប់នតល់ឲ្យនូវវញិ្ញញ បនបក្ត 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្បគងកើតលរខណៈវនិិច្ឆ័យ និង/ឬ រក្មិតននការ
នាល់ឲ្យនូវវញិ្ញញ បនបក្ត ស្ក្មាប់ក្បតិបតតិររននក្បភពមិនជារ់លារ់ ។ 
 
មាគ្តា៧៥៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវននលរខណៈវនិិច្ឆ័យ 

លរខណៈវនិិច្ឆ័យ និង/ឬ រក្មិតននការនតល់ឲ្យនូវវញិ្ញញ បនបក្តគនេះ អាច្រមួប ច្ូ លលរខខណឌ តក្មូវ
ស្ក្មាប់ការអប់រ ាំ ការបណតុ េះបណាត ល បទពិគស្ថធន៍ និង/ឬ ស្មតាភាព ។ 
 

ជំពូកទី៧ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយការបំពលុសលុគ្ទ 

 
មាគ្តា៧៦០ ._ ក្របខ័ណឌ ននការក្រប់ក្រងក្បភពបាំពុលគក្ៅទឹរស្មុក្ទ 
 មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគៅគលើក្បភពបាំពុលទាំងឡាយណាផ្ លគក្ៅពីទឹរស្មុក្ទ 
រែុងផ្ នស្មុក្ទននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៧៦១ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសង
គទៀត ក្តូវអនុវតតការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្ខលួន ផ្ លរមួមានការអគងកតតាមោន ការវាយតនមល ការគរៀបច្ាំ
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រាយការណ៍ និងការចាត់វធិានការក្តឹមក្តូវ ស្ស្បតាមក្រប់រិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិទាំងអស់្ផ្ ល
ទរ់ទងនឹងការក្តតួពិនិតយការបាំពុលស្មុក្ទ  ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 
 
មាគ្តា៧៦២ ._ ការបាំពុលគោយនាវា  
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសង
គទៀត អាច្បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតបផ្នាម គ ើមបីទប់ស្ថក ត់ និងកាត់បនាយ ការបាំពុលពីនាវា ផ្ ល
គរើតគច្ញពីក្បតិបតតិការ ក្បតិបតតិការក្បចាាំនែងរាី និងឧបទទវគហតុណាមួយ ។  
 

មាតិកាទី៦ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយការបំពលុខយល ់

ជំពូកទ១ី  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៧៦៣ ._ ក្បភពច្ល័ត និងអច្ល័តននការបាំពុលខយល់ 

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតច្ាំគពាេះក្រប់ក្បភពច្ល័ត និងអច្ល័តទាំងអស់្ននការបាំពុល
ខយល់ គលើរផ្លងផ្តក្បភពបាំណុលតូច្តាច្ ឬតិច្តួច្ ។ 
 
មាគ្តា៧៦៤ ._ ក្បគភទននការបាំពុលខយល់ 

ស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ មានជាអាទិ៍ ផ្នសង ធូលី ស្ថរធាតុគនេះ ឧស្ម័ន រ ាំហួត អ័ពទ រលិន និង ស្ថរ
ធាតុវទិយុស្រមម ។  

ក្បភពននការបាំពុលខយល់ ក្តូវានផ្បងផ្ច្រជាពីរក្បគភទ៖ 
រ-ក្បភពច្ល័ត ផ្ លស្ាំគៅ ល់ក្បភពអីុមីស្យុង ផ្ លោម នទីតាាំងអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ផ្ លរមួ

មាន យនតគហាេះ នាវា យនយនត និងគក្រឿងច្ក្រ ។ 
ខ-ក្បភពអច្ល័ត ផ្ លស្ាំគៅគៅគលើក្បភពនានា ផ្ លមានទីតាាំងអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ មានជា

អាទិ៍ គរាងច្ក្រ ស្ហក្ោស្ ឃាល ាំង ទីតាាំងស្ាំណង់   ុតស្ាំរាម សិ្បបរមម និងរសិ្ោា នក្រប់
ក្បគភទ ។ 

 
មាគ្តា៧៦៥ ._ ស្តង់ោររុណភាពខយល់ 
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ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវផ្រស្ក្មួលលិខិតបទោា នរតិយុតតផ្ លមាន
ស្ស្ថប់ ឬ បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតែមី គ ើមបបីគងកើតស្តង់ោររុណភាពខយល់ គៅរែុងរយៈគពល១ 
(មួយ) ឆ្ែ ាំ គក្កាយការអនុម័តននក្រមគនេះ ។ 

លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីការបគងកើតស្តង់ោររុណភាពខយល់ ក្តវូរមួប ច្ូ ល ៖ 
រ- ស្តង់ោររុណភាពខយល់ជុាំវញិ ផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នាន

រាំណត់ ផ្នអរគលើភស្ាុតាង និងទិនែន័យផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត មានលរខណៈក្រប់ក្ោន់ គ ើមបីការពារ  
បរសិ្ថា ន ។ 

ខ-ស្តង់ោរអីមីស្យុង ឬការបាំភាយ ននស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ផ្ លក្តូវានរច្នាគ ើង
គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវស្តង់ោររុណភាពខយល់ជុាំវញិ ។  

 គក្ៅពីបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតខាងគលើ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត ស្ក្មាប់ការបាំពុលខយល់រែុងអោរនងផ្ រ ។   
 
មាគ្តា៧៦៦ ._ ការក្តួតពិនិតយ និងគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើស្តង់ោរបាំពុលខយល់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូពិនិតយ និងគធវើបច្ចុបបនែភាពនូវលិខិតបទោា នរតិ
យុតត ស្ក្មាប់ស្តង់ោររុណភាពខយល់ ជាគរៀងរាល់១០( ប់)ឆ្ែ ាំមាង ។  

ការពិនិតយស្តង់ោររុណភាពខយល់ ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវននការចូ្លរមួជាស្ថធារ
ណៈ និងការទទួលានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។ 

 
ជំពូកទី២  

ការបំពលុខយលព់ីគ្បភពច្លត័ 
 

មាគ្តា៧៦៧ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ 
 ការបាំភាយនូវស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ គោយក្បភពច្ល័តណាមួយគៅរែុងបរយិកាស្ ក្តូវាន
ហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តមានការអនុញ្ញញ តស្ស្បតាមក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតគនសងគទៀត។ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ស្តង់ោរ
រុណភាពខយល់រក្មិតអបបបរមា ផ្ លអនុញ្ញញ តឲ្យបគ ច្ញគោយក្បភពច្ល័ត ។  
 
មាគ្តា៧៦៨ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលគលើស្ស្តង់ោររក្មិត 
 ក្តូវហាមឃាត់ ស្ក្មាប់ក្បភពច្ល័តណាមួយរែុងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ គលើស្ពី  
ស្តង់ោរអនុញ្ញញ ត ។ 
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មាគ្តា៧៦៩ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការនាាំចូ្ល ការគក្បើក្ាស់្ និងការនលិតក្បភពអច្ល័ត ផ្ ល

គលើស្ពីស្តង់ោរ 
 ក្តូវហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការនាាំចូ្ល ការគក្បើក្ាស់្ និងការនលិតនូវ យនយនត និងគក្រឿងច្ក្រ 
ផ្ លបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គលើស្ពីស្តង់ោរអនុញ្ញញ ត ។  
 
មាគ្តា៧៧០ ._ លិខិតបទោា នស្ាីពីគក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ស្តង់ោរ
រុណភាពខយល់នូវគក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ មានជាអាទិ៍ គក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរ
ធាតុបផ្នាមជាមួយឥនធនៈណាមួយ ផ្ លក្តូវានគក្បើក្ាស់្គៅរែុងក្បភពច្ល័តផ្ លគក្ៅពីនលូវ ផ្ ល
គរាងច្ក្រនលិត ឬ អែរផ្រនច្ែគក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ អាច្លរ់ ឬ គស្ែើលរ់ ឬ 
ផ្ណនាាំឲ្យគក្បើក្ាស់្គៅរែុងពាណិជារមម ។  
 
មាគ្តា៧៧១ ._ ការចុ្េះប ា្ ីគក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូតក្មវូឲ្យមានគធវើការចុ្េះប ា្ ីគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរ
ធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ គៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន រែុងគោលបាំណងគ ើមបី
រាំណត់ថ្ន គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយឥនធនៈគនាេះ មិនបគងកើតឲ្យមានអីុមីស្យុង ឬការបាំភាយ 
ផ្ លនឹងគធវើឲ្យគក្ោេះថ្នែ រ់ច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន ។   

នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មវូនានា ស្ក្មាប់ការចុ្េះប ា្ ីនូវគក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយ
គក្បងឥនធនៈ ក្តូវបគងតើតគ ើងគោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ       
បរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៧២ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះគក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយឥនធនៈ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់ឲ្យានជារ់លារ់នូវស្តង់ោររុណភាព
ខយល់ច្ាំគពាេះគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ ផ្ លានគក្បើក្ាស់្គៅរែុងក្បភពច្ល័ត
ផ្ លគក្ៅពីនលូវក្តូវានហាមឃាត់មិនឲ្យលរ់ គធវើការគស្ែើលរ់ ឬ ផ្ណនាាំឲ្យគក្បើក្ាស់្រែុងពាណិជារមម ។ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយផ្នអរគលើភស្ាុតាងលរខណៈវទិោស្ថស្តស្ត ឬ ទិនែន័យ ឬ 
ព័ត៌មាន នទគទៀត ផ្ លថ្ន គក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយឥនធនៈផ្ ល បងកឲ្យមានការបាំភាយ 
ឬគក្ោេះថ្នែ រ់បរសិ្ថា ន ឬ គធវើឲ្យមានការខូច្ខាត ល់ ាំគណើ រការននឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយការបាំភាយនន
ក្បភពច្ល័ត ឬ ក្បព័នធផ្ លគក្បើក្ាស់្ជាទូគៅ ។  
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្ផ្ទអ របគណាា េះអាស្នែរែុងការហាមឃាត់ ទរ់ទង
នឹងការគក្បើក្ាស់្គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយឥនធនៈ ក្បសិ្នគបើក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ    
វស័ិ្យផ្រ ៉ា និងថ្នមពលរាំណត់ថ្ន កាលៈគទស្ៈអាក្ររ់ហួស្ក្បមាណ និងខុស្ពីធមមតា គរើតមានគៅរែុង
គខតត ឬ តាំបន់ណាមួយ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លទប់ស្ថក ត់នូវការនគត់នគង់តាមធមមជាតិ នូវ
គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ ល់អែរគក្បើក្ាស់្ ។  
  កាលៈគទស្ៈអាក្ររ់ហួស្ក្បមាណ និងខុស្ពីធមមតាគនេះ គរើតគទបើងបណាា លមរពីគក្ោេះមហនត
រាយធមមជាតិ ការខូច្ខាតនូវបាំពង់ឧស្ម័ន ឬ ឧបររណ៍ច្ក្មាញ់ ឬ ក្ពឹតតិការណ៍គនសងគទៀត ផ្ លមិនអាច្
ពោររណ៍ ឬ ទប់ស្ថក ត់ាន គហើយកាលៈគទស្ៈអាក្ររ់ហួស្ក្បមាណ និងខុស្ពីធមមតាមិនផ្មនគរើត 
គទបើងគោយស្ថររងវេះខាតគនេះ ការរគបៀបច្ាំផ្ននការគោយក្បរងក្បយ័តែរបស់្អែរនគត់នគង់គក្បងឥនធនៈ ឬ
ស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយឥនធនៈ គៅគខតត ឬ តាំបន់ណាមួយគនាេះគទ ។  
 
មាគ្តា៧៧៣ ._ រាំហាប់អតិបរមាស្ក្មាប់គក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់ឲ្យានជារ់លារ់នូវរាំហាប់អតិបរមា 
ផ្ លគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនទនៈ ផ្ លានគក្បើក្ាស់្គៅរែុងក្បភពច្ល័ត ផ្ ល
គក្ៅពីនលូវ ផ្ លក្តវូអនុញ្ញញ តឲ្យលរ់ គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៧៧៤ ._ រាំហាប់អតិបរមា ឬ អក្តាននការបាំភាយក្បភពស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ច្ល័ត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូរាំណត់ឲ្យានជារ់លារ់នូវរាំហាប់អតិបរមា ឬ  
អក្តាននការបាំភាយនីក្តូផ្ស្នអុរសីុ្  ស្មាស្ភារស្ររីាងគមិនស្ាិតគស្ារ និងស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ នទ
គទៀត ផ្ លអាច្បាំភាយគោយក្បភពច្ល័ត ។ 
 
មាគ្តា៧៧៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវននច្ាំណុេះស្ ុលគហវើអតិបរមាស្ក្មាប់ឥនធនៈមា៉ាស្ ូត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូរាំណត់ឲ្យានជារ់លារ់នូវលរខខណឌ តក្មវូនន
ច្ាំណុេះស្ ុលគហវើអតិបរមា ស្ក្មាប់ឥនធនៈមា៉ាស្ ូត ផ្ លក្តូវគក្បើក្ាស់្ស្ក្មាប់ក្បភពច្ល័តគក្ៅពីនលូវ ។  
 
មាគ្តា៧៧៦ ._ រមមវធីិទិញយរយនយនតវញិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតរមមវធីិស្ម័ក្រចិ្តតនូវលិខិតបទោា នរតិយុតត
ស្ាីពីស្តង់ោររុណភាពខយល់ គ ើមបីគលើររមពស់្ខយល់ស្ថអ ត គោយការទិញយនយនតចាស់្ៗពីក្បជា
ពលរ ា ។ រមមវធីិគនេះ ក្តូវនាល់នូវការគលើរទឹរចិ្តតជាស្ថច់្ក្ារ់ គ ើមបីឲ្យឈប់គក្បើក្ាស់្យនយនត
ចាស់្ៗផ្ លបាំពុលខយល់ ។ 
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ការគលើរទឹរចិ្តតជាស្ថច់្ក្ារ់មិនក្តូវផ្នអរគលើតនមលទីនារននយនយនតគ ើយ ប៉ាុផ្នតក្តូវផ្នអរគលើ 
យនយនតផ្ លរាំពុង ាំគណើ រការ ឬអាច្គបើរបរាន ច្ាំនួនរី ូផ្ម៉ាក្តផ្ លយនយនតគនាេះានរត់ក្តា 
និងការខូច្ខាតជាច្មបងណាមួយច្ាំគពាេះយនយនតគនាេះ ។  
 

ជំពូកទី៣  
ការបំពលុខយលព់ីគ្បភពអច្លត័ 

 
មាគ្តា៧៧៧ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ 
 ការបាំភាយនូវស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ណាមួយគៅរែុងបរយិកាស្ គោយក្បភពអច្ល័ត ក្តវូាន
ហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តអនុគលាមតាមលិខិតអនុញ្ញញ ត ផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ   
វស័ិ្យបរសិ្ថា នលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៧៧៨ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្មាច ស់្ និងក្បតិបតតិររ 
 មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ទាំងអស់្ ផ្ លបាំភាយចូ្ល
គៅរែុងបរយិកាស្ ។  

មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវនងផ្ រ ច្ាំគពាេះការអនុវតតតាមតាមស្តង់ោរបាំភាយផ្ ល
រាំណត់គោយក្រសួ្ងប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៧៩ ._ ស្តង់ោរបាំភាយលរខណៈទូលាយននការបាំភាយ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ាីពីស្តង់ោររុណ
ភាពខយល់ស្តង់ោរទូគៅ ស្ក្មាប់ការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ស្ក្មាប់ក្ររម/ក្បគភទ ននក្បភព
អច្ល័ត ។  
 
មាគ្តា៧៨០ ._ ស្តង់ោរស្ក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ តស្ក្មាប់ក្បភពែមីៗ 
 គៅរែុងររណីផ្ លមាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពអច្ល័តែមីមួយននការបាំពុលខយល់ ានោរ់
ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ ត គហើយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ានបគងកើតស្តង់ោរទូគៅ
ស្ក្មាប់ការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលមុនផ្ លអាច្អនុវតតានស្ក្មាប់ក្បភពែមីៗ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវស្តង់ោរមួយ គៅរែុងលិខិតអនុញ្ញញ តគនាេះ ស្ក្មាប់ស្តង់ោរទូគៅ
ស្ក្មាប់ការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គៅតាមក្ររម ។  
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មាគ្តា៧៨១ ._ ស្តង់ោរស្ក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ តស្ក្មាប់ក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់ 
 គៅរែុងររណីផ្ លមាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់ ានោរ់ពារយសុ្ាំលិខិត
អនុញ្ញញ ត គហើយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នានបគងកើតស្តង់ោរមុន ផ្ លអាច្អនុវតតាន 
ស្ក្មាប់ក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់គនាេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវស្តង់
ោរមួយគៅរែុងលិខិតអនុញ្ញញ តគនាេះ គលើរផ្លងផ្តគៅរែុងររណី ូច្មានផ្ច្ងគៅរែុងមាក្តា៧៨២ ។ 
គៅរែុងររណីផ្ លស្តង់ោរទូគៅស្ក្មាប់ការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់តាមក្ររមមិនអាច្អនុវតតាន 
ប៉ាុផ្នតពីមុនមរក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នានគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត ផ្ លរមួមាននូវស្តង់
ោរ ផ្ លផ្នអរគលើ បគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុត និងមានតនមលទប ស្ក្មាប់ក្បភពអច្ល័តផ្ លមានស្ស្ថប់ណា
មួយគៅរែុងក្ររម ូច្ោែ  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវោរ់ប ច្ូ លស្តង់ោរមួយ  ូច្មាន
រាំណត់គៅរែុងលិខិតអនុញ្ញញ តមុន ។  

ប៉ាុផ្នត រែុងររណីណារ៏គោយ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្អនុវតតស្តង់ោរ
ទូគៅស្ក្មាប់ការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់តាមក្ររមផ្ លអាច្អនុវតតាន ផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរ  វស័ិ្យបរសិ្ថា នានរាំណត់គោយផ្នអរគលើព័ត៌មាន និងទិនែន័យវទិោស្ថស្តស្តផ្ លបងាា ញថ្ន
ស្តង់ោរតឹងរុងឹជាងមុនគនេះមានភាពចាាំាច់្ គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវស្តង់ោររុណភាពខយល់ជុាំវញិ ផ្ ល
អាច្អនុវតតាន ។  
 
មាគ្តា៧៨២ ._ ការគលើរផ្លងច្ាំគពាេះការអនុវតតតាមស្តង់ោរទូគៅស្ក្មាប់ការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុល

ខយល់ 
មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់អាច្ោរ់ពារយសុ្ាំការគលើរផ្លងពីស្តង់ោរទូគៅ

ផ្ លអាច្អនុវតតាន ឬ ពីការរាំណត់ពីមុនគៅរែុងលិខិតអនុញ្ញញ តនន បគច្ចរវជិាា លអបាំនុត ផ្ លអាច្
ផ្ស្វងររាន និងផ្ លមានតនមលទប ។ មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវបងាា ញតាមរយៈព័ត៌មានជារ់លារ់ថ្ន 
ខលួនមានគហតុនលស្មរមយរែុងការគក្បើក្ាស់្ស្តង់ោរផ្ លមានលរខណៈតឹងរុងឹទបជាងគនេះ ពីគក្ពាេះ 
បគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុត និងមានតនមលទបគនេះ មិនអាច្ផ្ស្វងររាន ឬ មានតនមលខពស់្គពរ ស្ក្មាប់ក្បភព
បាំពុលផ្ លមានស្ស្ថប់ជារ់លារ់គនាេះ ។ ក្បសិ្នគបើក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នរាំណត់
ថ្ន មានគហតុនលស្មរមយរែុងការគក្បើក្ាស់្ស្តង់ោរផ្ លមានលរខណៈតឹងរុងឹទបជាងគនេះ ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវរាំណត់ស្តង់ោរទបជាងគនេះ  គោយផ្នអរគលើ បគច្ចរវជិាា  ៏លអ
បាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងមានតនមលទប ផ្ លអាច្គធវើគ ើងាន ស្ក្មាប់ក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់
ជារ់លារ់គនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៧៨៣ ._ ការអភិវឌ្ឍ បគច្ចរវជិាា គ ើមបីកាត់បនាយ និងទប់ស្ថក ត់ការបាំពុលខយល់ 
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគលើររមពស់្ និងោាំក្ទការស្ស្ថវក្ជាវ គ ើមបអីភិវឌ្ឍ 
បគច្ចរវជិាា កាត់បនាយ និងទប់ស្ថក ត់ការបាំពុលខយល់ពីក្បភពច្ល័ត និងអច្ល័ត ។  
 

ជំពូកទី៤ 
សទំណ្ើសុកំារឯកភាពទលើលខិិតអន្ុញ្ញញ ត 

 
មាគ្តា៧៨៤ ._ លិខិតអនុញ្ញញ តរែុងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ពីក្បភពអច្ល័ត 
  មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវោរ់ពារយគៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគ ើមបីគស្ែើសុ្ាំ
ការអនុញ្ញញ តរែុងការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គៅរែុងបរយិកាស្ គក្កាយក្រមគនេះចូ្លជាធរមាន  ។ 
ស្ាំគៅែតច្មលងមួយច្ាប់ននពារយសុ្ាំគនេះ ក្តវូប ា្ូ នគៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 
 បនាទ ប់ពីទទួលានពារយគស្ែើសុ្ាំ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តវូគច្ញលិខិត
អនុញ្ញញ ត ស្ស្បតាមមាក្តា៧៨៧ ននក្រមគនេះ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគនាើ
ស្ាំគៅមួយច្ាប់ននលិខិតអនុញ្ញញ តគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៧៨៥ ._ នីតិវធីិរែុងការោរ់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនីតិវធីស្ក្មាប់ការោរ់ពារយ និងការោរ់
ពារយគ ើងវញិ ស្ក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ តននក្បភពអច្ល័ត ។  

នីតិវធីិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវមានការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិ
ទទួលានព័ត៌មាន ។   
 
មាគ្តា៧៨៦ ._ លរខខណឌ តក្មូវននលិខិតអនុញ្ញញ ត 
  លិខិតអនុញ្ញញ តស្ក្មាប់ការបាំភាយននស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ គោយក្បភពអច្ល័ត ផ្ លគច្ញ
គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តវូរមួមាននូវស្មាស្ភារ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ផ្ នរាំណត់ស្ក្មាប់ការបាំភាយនូវស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវស្តង់
ោររុណភាពខយល់ជុាំវញិផ្ លអាច្អនុវតតាន និងក្តូវផ្នអរគលើ បគច្ចរវជិាា  ៏លអបាំនុតផ្ លអាច្
ផ្ស្វងររាន  និងមានតនមលគស្ ារិច្ចទប ។ 

ខ-លរខខណឌ តក្មូវនានាស្ក្មាប់ការ ាំគ ើង និងក្បតិបតតិការននក្បព័នធ ឬ យនតការ រែុង
ការអគងកតតាមោន ការបាំភាយនូវស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ។ 

រ-លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍អាំពីលទធនលននការអគងកតតាមោន
ផ្ លក្តូវោរ់ជូនក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ មាច ស់្ ឬក្បតិបតតររននក្បភពអ
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ច្ល័តមួយក្តូវរាយការណ៍អាំពីលទធនលននការអគងកតតាមោនរបស់្ខលួន គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ជាគរៀងរាល់៦ (ក្ាាំមួយ) ផ្ខ មាង ស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មូវននការ
គរៀបច្ាំរាយការណ៍ស្ាីពីការវាយតនមល និងការអគងកតតាមោនបរសិ្ថា នស្វនរមមបរសិ្ថា ន ការ
អគងកតតាមោន និងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ ។ រាយការណ៍ស្ាីពីការអគងកតតាមោនទាំងអស់្ 
ក្តូវចុ្េះហតាគលខា និងបញ្ញា រ់គោយមញ្ជ្នតីទទួលខុស្ក្តូវននមាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ។  

ឃ-លរខខណឌ តក្មវូននក្បភពអច្ល័តក្តវូ ររាទុរនូវរាំណត់ក្តា/ឯរស្ថរននលទធនលនន
ការអគងកតតាមោនការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ស្ក្មាប់រយៈគពលជាអបបបរមាច្ាំនួន៥
(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ រិតចាប់ពីនែងផ្ លានទទួលលទធនលននការអគងកតតាមោនផ្ លានោរ់ជូនក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន រាំណត់ក្តា/ឯរស្ថរទាំងអស់្ ក្តូវររាទុរគៅរែុងអោរនន
ក្បភពអច្ល័ត ផ្ លទទួលានការអនុញ្ញញ ត ។  

 
មាគ្តា៧៨៧ ._ ក្បភពែមី និងក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់ននការបាំពុលខយល់ 
 លរខខណឌ តក្មូវរែុងការទទួលាននូវលិខិតអនុញ្ញញ ត រែុងការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់  ូច្
មានផ្ច្ងគៅរែុងមាក្តា៧៨៤ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះទាំងក្បភពបាំពុលខយល់ែមី ផ្ លមានស្ស្ថប់ ។  
 
មាគ្តា៧៨៨ ._ រយៈគពលននការោរ់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ ត  
 មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវោរ់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ ត រែុងការបគ ច្ញការបាំពុលខយល់ គៅ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន៖ 

រ-គៅរែុងរាជធានីភែាំគពញ រយៈគពល៩០(គៅសិ្ប)នែង មុនគពលចាប់គនាើមក្បតិបតតិការ
រគក្មាងផ្ លមានបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ឬ 

ខ-គៅរែុងគខតតគនសងគទៀត រយៈគពល១២០(មួយរយនមភ)នែង មុនគពលចាប់គនាើមក្បតិបតតិ
ការរគក្មាង ផ្ លមានបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ។ 
រែុងររណីផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមិនគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ ប ិគស្ធ

ការោរ់ពារយ មុនគពលការចាប់គនាើមក្បតិបតតិការរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ។ ប៉ាុផ្នត គៅរែុងររណីផ្ ល មាច ស់្ ឬ 
ក្បតិបតតិររគៅផ្តបនាការក្បតិបតតិការរគក្មាងរបស់្ខលួនរហូត ល់គពលផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន គច្ញនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត ផ្ លរាំណត់អាំពីស្តង់ោរ និងលរខខណឌ តក្មូវ នទគទៀត មាច ស់្ 
ឬ ក្បតិបតតិររគនាេះ ក្តូវ ាំគ ើង ឬ អនុវតតវធិានការចាាំាច់្នានា ឬ  បគច្ចរវជិាា  គ ើមបីបាំគពញតាមស្តង់ោរ
ននការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ផ្ លមានមុនគពលចាប់គនាើមក្បតិបតតិការរគក្មាង ។  

រែុងររណីផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នប ិគស្ធលិខិតអនុញ្ញញ ត មាច ស់្ ឬ 
ក្បតិបតតិររ មិនក្តូវបនតការអនុវតតក្បតិបតតិការរគក្មាងគនាេះគទបើយ ។  
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មាគ្តា៧៨៩ ._ រយៈគពលននសុ្ពលភាពននលិខិតអនុញ្ញញ ត  
 លិខិតអនុញ្ញញ តណាផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គៅឲ្យមាច ស់្ ឬ 
ក្បតិបតតិររ ក្តូវនុតរាំណត់រែុងរយៈគពល៥(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ រិតចាប់ពីនែងផ្ លគច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត ។  

មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវោរ់ពារយសុ្ាំបនាស្ថរជាែមី នូវលិខិតអនុញ្ញញ តស្ក្មាប់ការបាំភាយស្ថរ
ធាតុបាំពុលខយល់ មិនតិច្ជាង៥(ក្ាាំមួយ)ផ្ខ មុនគពលនុតរាំណត់ននលិខិតអនុញ្ញញ តចាស់្ ។  
 
មាគ្តា៧៩០ ._ សិ្ទធិអាំណាច្រែុងការផ្រស្ក្មួល និងលុបគចាលលិខិតអនុញាត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្ផ្រស្ក្មួល ឬ លុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត 
ស្ក្មាប់ក្បភពអច្ល័តណាមួយានក្រប់គពលគវលា ។ ច្ាំគពាេះការលុបគចាល ឬបងាគ ប់ឲ្យផ្រស្ក្មួល
គនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនាល់គហតុនលជាលាយលរខណ៍អរសរ គៅកាន់
មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ។ 
 
មាគ្តា៧៩១ ._ នែលគស្វាស្ក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាច្
តក្មូវឲ្យមាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ បង់នែលគស្វា ផ្ លមាន ស្ក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត និង/ឬ ការបនាស្ថរជាែមីនូវ
លិខិតអនុញ្ញញ តនីមួយៗ ។  
 

ជំពូកទ៥ី   
ការគ្គប់គ្គង ន្ងិការគ្តតួយពិន្តិយ គណុ្ភាពបរោិកាស 

 
មាគ្តា៧៩២ ._ ការអគងកតតាមោនរុណភាពខយល់ជុាំវញិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូទទួលខុស្ក្តវូគធវើការអគងកតតាមោននូវរុណភាព
ខយល់ជុាំវញិ រមួជាមួយ មាច ស់្ និង/ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពអច្ល័ត ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ
បរសិ្ថា នក្តូវគច្ញនីតិវធីិ និងលិខិតបទោា នរតិយុតត ស្ក្មាប់ការអគងកតតាមោនរុណភាពខយល់ជុាំវញិ ។  
 អែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវអនុវតតតាមការអគងកតតាមោនផ្ លរាំណត់រែុងលិខិតអនុញ្ញញ ត 
ផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៧៩៣ ._ រាយការណ៍អគងកតតាមោនក្បភពអច្ល័ត 
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 មញ្ជ្នតីទទួលខុស្ក្តូវរបស់្អែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវបញ្ញា រ់គៅរែុងរាយការណ៍ននការ
អគងកតតាមោនផ្ លតក្មូវឲ្យគធវើ ការគធវើស្ាំណារ និងការអគងកតាមោន ក្តូវានអនុវតត ស្ស្បតាម
លរខខណឌ តក្មូវននលិខិតអនុញ្ញញ ត និងលរខខណឌ នានា ផ្ លបគងកើតគ ើង គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៩៤ ._ ភាពគលើស្រក្មិតននក្បភពអច្ល័តននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ 
 អែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណឲ្យានច្ាស់្លាស់្ អាំពីក្រប់ររណីទាំង
អស់្ននភាពគលើស្រក្មិត ននការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ផ្ លមានរាំណត់គៅរែុងលិខិតអនុញ្ញញ ត 
គៅរែុងរាយការណ៍ននការអគងកតតាមោន ។  
 អែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវជូន ាំណឹងភាល ម ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
រែុងររណី មានបញ្ញា ជាមួយការគធវើស្ាំណារ ឬ ឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយការបាំពុលមិន ាំគណើ រការ ឬខូច្ 
គៅរែុងរយៈគពល២៤(នមភបួន)គមា៉ាង រិតចាប់ពីគពលផ្ លអែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តាន ឹងអាំពីបញ្ញា
ទាំងអស់្គនេះ ។  
 
មាគ្តា៧៩៥ ._ កាតពវរិច្ចទរ់ទងនឹងក្បភពអច្ល័ត 
 អែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវរាយការណ៍គោយផ្ទទ ល់មាត់អាំពីការបាំពានគលើលិខិតអនុញ្ញញ ត 
ផ្ លអាច្គធវើឲ្យគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់បរសិ្ថា ន គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬ អាជាា
ធរមានស្មតារិច្ច នទគទៀត រែុងរយៈគពលមិនយូរជាង២៤ (នមភបួន) គមា៉ាង រិតចាប់ពីគពល ាន ឹងអាំពី
ការបាំពានគនាេះ ។  

ការរាយការណ៍គនេះ ក្តវូគរៀបរាប់អាំពីលរខណៈ និងភាពធងន់ធងរននការបាំពាន ការរាំរាមរាំផ្ហង
ផ្ លអាច្គរើតមាន ច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន និងវធិានការនានាផ្ លក្តូវានចាត់ គ ើមបីកាត់បនាយជាអបបបរមា
នូវនលប៉ាេះពាល់ផ្ លានបងកគទបើង ។  

អែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវោរ់ប ា្ូ នរាយការណ៍ជាលាយលរខណ៍អរសរ ផ្ លរមួមាន
ព័ត៌មានគនេះគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន រែុងរយៈគពលមិនយូរជាង៣(បី)នែង រិត
ចាប់ពីគពលផ្ លាន ឹងអាំពីការបាំពានគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៧៩៦ ._ ការអគងកតតាមោនគលើការបគ ច្ញការបាំពុលននក្បភពអច្ល័ត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្អគងកតតាមោន និង/ឬ បញ្ញា ឲ្យអែរតាំណាង
ស្ស្បច្ាប់មួយរបូ គធវើការអគងកតតាមោនការបាំភាយនូវស្ថរធាតុបាំពុលពីក្បភពអច្ល័តណាមួយគៅ
រែុងបរយិកាស្ គៅគពលទទួលានការជូន ាំណឹងស្មរមយគៅកាន់មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ។  
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ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬ អែរតាំណាងស្ស្បច្ាប់របស់្ខលួន ក្តូវមានសិ្ទធិ 
ចូ្លគៅរែុងអោរ និង/ឬ បរគិវណននក្បភពអច្ល័ត គ ើមបីអនុវតតនូវការអគងកតតាមោន ។ 
 
មាគ្តា៧៩៧ ._ ស្ាំណារននការអគងកតតាមោនក្បភពអច្ល័ត 
 ស្ាំណារននការអគងកតតាមោនទាំងអស់្ ផ្ លានបងាា ញគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ 
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន មិនក្តវូចាត់ទុរថ្នមានសុ្ពលភាព ឬ យរជាការានគ ើយ គលើរផ្លងផ្ត ក្រសួ្ង   
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬ មនទីរពិគស្ថធន៍ នទគទៀត ផ្ លទទួលានទទួលការអនុញ្ញញ តពី
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ានគធវើការវភិារ និងបញ្ញា រ់គលើស្ាំណារទាំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៧៩៨ ._ ការអគងកតតាមោនការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ពីក្បភពច្ល័ត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវទទួលខុស្ក្តវូការអគងកតតាមោននូវការបាំភាយ
ស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ពីក្បភពច្ល័ត គោយមានការស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  

នីតិវធីិននការអគងកតតាមោន ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតអនតរក្រសួ្ងរបស់្ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៧៩៩ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតតបគច្ចរគទស្ស្ក្មាប់ក្បភពបាំពុលច្ល័ត និងអច្ល័ត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំលិខិតបទោា នរតិយុតតបគច្ចរគទស្ និង 
វធីិស្ថស្តស្ត ស្ក្មាប់ការអគងកតតាមោន ទាំងស្ក្មាប់ក្បភពច្ល័ត និងអច្ល័ត ទីតាាំងស្ាំណារ និងការ
វភិាររុណភាពខយល់ ។ 
 
មាគ្តា៨០០ ._ ស្ាំណារននការបាំភាយ 
 អែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវអនុវតតការគធវើស្ាំណារននការបាំភាយ ពីច្ាំណុច្ននការបាំភាយ
ទាំងអស់្ គ ើមបីគនទៀងផ្ទទ ត់នូវក្បតិបតតិការក្តឹមក្តវូននយនតការ ឬ  បគច្ចរវជិាា ននការក្តតួពិនិតយការបាំពុល
ខយល់ គៅរែុងរយៈគពល១(មួយ)ផ្ខ បនាទ ប់ពីការចាប់គនាើមននក្បតិបតតិការននក្បភពអច្ល័តននការបាំពុល
ខយល់ ។ 

 អែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវប ា្ូ នភាល មនូវលទធនលននគធវើស្ាំណារគនេះគៅកាន់ក្រសួ្ង   
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨០១ ._ ការវភិារស្ាំណារ 
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 មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការវភិារគៅគលើស្ាំណារ
គៅនឹងរផ្នលង ឬ យរគៅមនទីរពិគស្ថធន៍ផ្នែរបរសិ្ថា ន គ ើមបីគធវើការវភិារ រែុងអាំ ុងគពលគធវើអធិការរិច្ច 
និងគធវើស្រមមភាព នទគទៀត ផ្ លមានគោលបាំណងក្តតួពិនិតយក្បភពននការបាំពុលខយល់ ។  
 
មាគ្តា៨០២ ._ នែលច្ាំណាយគលើការវភិារគលើស្ាំណារ  
 មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវគលើបនទុរច្ាំណាយននការវភិារគលើស្ាំណាររបស់្ខលួន 
បនាទ ប់ពីមានការរាំណត់នែលគស្វា គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ និងហិរ ញ្វតតុ ។  
 
មាគ្តា៨០៣ ._ ការខរខានមិនានបាំគពញតាមស្តង់ោរ 

រែុងររណី ររគឃើញថ្ន មានការបគ ច្ញនូវក្បភពននការបាំពុលខយល់ មិនានបាំគពញតាមស្តង់
ោរ ូច្មានផ្ច្ងរែុងលិខិតបទោា នរិតយុតតស្ាីពីស្តង់ោររុណភាពខយល់ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវ ិ
ស័្យ      បរសិ្ថា នក្តវូ៖ 

រ- គច្ញបទបញ្ញា ជាលាយលរខណ៍អរសរ ផ្ លតក្មូវឲ្យមាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភព
បាំពុលផ្បបគនេះ គធវើការផ្រតក្មូវស្រមមភាពផ្ លបាំពានគនាេះភាល មៗ គៅរែុងរយៈគពលមិនឲ្យ
គលើស្ពី៣០(ស្ថមសិ្ប)នែង និង/ឬ  

ខ- គច្ញបទបញ្ញា ជាលាយលរខណ៍អរសរផ្ លតក្មវូឲ្យ មាច ស់្ ឬក្បតិបតតិររ ននក្បភព
បាំពុលគនេះ ប្ឈប់ស្រមមភាពរបស់្ខលួនជាបគណាា េះអាស្នែ រហូត ល់គពលមានការផ្រតក្មវូ
ច្ាំគពាេះការបាំពានគនាេះរែុងររណីផ្ លស្រមមភាពផ្ លបាំពានគនាេះអាច្បងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នែ រ់
 ល់បរសិ្ថា ន ។ 

 
មាគ្តា៨០៤ ._ ទិនែន័យរុណភាពខយល់ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវររាទុរទិនែន័យទាំងឡាយផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹង
លទធនលននការពិគស្ថធន៍រុណភាពខយល់ និងគ ើមបគីក្បើក្ាស់្រែុងការវាយតនមលស្ថា នភាពរុណភាព
ខយល់ ។ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ននសពវនាយជាស្ថធារណៈពីស្ថា នភាពននរុណភាព
ខយល់ ក្ពមទាំងស្ថា នភាពទរ់ទងគៅនឹងការបាំពុលខយល់ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៨០៥ ._ ការជូន ាំណឹងជាស្ថធារណៈ 
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រែុងររណី ររគឃើញថ្ន មានតាំបន់ណាមួយទទួលរងការប៉ាេះពាល់គោយការបាំពុលខយល់ ផ្ ល
អាច្រាំរាមរាំផ្ហង ល់បរសិ្ថា ន គនាេះក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវគធវើការជូន ាំណឹង
 ល់ស្ថធារណជនអាំពីគក្ោេះថ្នែ រ់ទាំងគនាេះ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គធវើការសិ្រាពីក្បភពននការបាំពុលខយល់គនេះ និងក្តវូ
ចាត់វធិានការទប់ស្ថក ត់ការបាំពុលខយល់ និងក្តវូគធវើការស្ថត ររុណភាពខយល់គ ើងវញិ ។ 

 
ជំពូកទ៦ី  

ន្ីតិវធិីម្ន្ការទធវើអធិការកិច្ច ន្ងិការគ្បលលូព័តម៌ាន្ 
 
មាគ្តា៨០៦ ._ សិ្ទធិអាំណាច្រែុងការគធវើអធិការរិច្ច 
 បនាទ ប់ពីានជូន ាំណឹងក្តឹមក្តូវ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្ចូ្លគៅរែុង
អោរ/បរគិវណននក្បភពអច្ល័ត គ ើមបីគធវើអធិការរិច្ច ទរ់ទងនឹងការបាំភាយនូវស្ថរធាតុបាំពុលគច្ញពី
ក្បភពបាំពុល ។ ការគធវើអធិការរិច្ចគនេះក្តវូផ្នអរគលើរាយការណ៍ ឬភស្ាុតាងននការបាំពានគលើលិខិត
អនុញ្ញញ ត ។ 

 គៅរែុងអាំ ុងគពលននការគធវើអធិការរិច្ច អែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវអនុញ្ញញ តឲ្យមញ្ជ្នតី 
អធិការរិច្ចចូ្លគៅកាន់ច្ាំណុច្ននការបាំភាយ ក្បព័នធ និង  បគច្ចរវជិាា ននការក្តតួពិនិតយការបាំភាយទាំង
អស់្ និងរាំណត់ក្តា/ឯរស្ថរទាំងអស់្ ផ្ លកាន់កាប់គោយអែរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត ផ្ លទរ់ទង
គៅនឹងការអគងកតតាមោន និងការគធវើស្ាំណារននការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ។  
 
មាគ្តា៨០៧ ._ នីតិវធីិស្ក្មាប់ការគធវើអធិការរិច្ចគលើទីតាាំង 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបបីគងកើតនូវនីតិ
វធីិស្ក្មាប់ការគធវើអធិការរិច្ចគៅនឹងរផ្នលង ននក្បភពអច្ល័តននស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ គៅរែុងរយៈគពល
១ (មួយ) ឆ្ែ ាំ បនាទ ប់ពីការអនុម័តនូវក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៨០៨ ._ ការគធវើអធិការរិច្ចបនាទ ន់ 

រែុងររណីមានគក្ោេះឧបទទវគហតុធងន់ធងរ ឬ គក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លក្តវូគរើតគ ើងគោយស្ថរការបាំពុល
ខយល់ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តវូចុ្េះក្តួតយពិនិតយគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬ ឧបទទវគហតុគនាេះជា
បនាទ ន់ គហើយក្តវូជូន ាំណឹង ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធអាំពីឧបទទវគហតុ ឬ គក្ោេះថ្នែ រ់គនេះ ។ 
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ជំពូកទី៧ 
វិញ្ញញ បន្បគ្តរបសគ់្បតបិតតិករ 

 
មាគ្តា៨០៩ ._ លរខណៈវនិិច្ឆ័យ និងការបញ្ញា រ់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្បគងកើតលរខណៈវនិិច្ឆ័យ និង/ឬ រក្មិតនន
វញិ្ញញ បនបក្តស្ក្មាប់មាច ស់្ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបាំពុល ។   
 
មាគ្តា៨១០ ._ លរខខណឌ តក្មូវននវញិ្ញញ បនបក្ត 

លរខណៈវនិិច្ឆ័យ និង/ឬ រក្មិតននវញិ្ញញ បនបក្ត អាច្រមួប ច្ូ លនូវលរខខណឌ តក្មវូនានាស្ក្មាប់
ការអប់រ ាំ ការបណាុ េះបណាា ល បទពិគស្ថធន៍ និង/ឬ ភាពស្ថទ ត់ជាំនាញ ។  
 

ជំពូកទី៨ 
ការបំពលុខយលឆ់្ៃងផ្ដន្ 

 
មាគ្តា៨១១ ._ ការបាំពុលខយល់ផ្ លមានក្បភពមរពីក្បគទស្គក្ៅ 
 បនាទ ប់ពីទទួលានរាយការណ៍ គៅគពលផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគធវើ
ការស្ថទ បស្ទង់ ឬ សិ្រា ពីអងគភាពអនារជាតិផ្ លានបគងកើតគ ើងគោយក្តឹមក្តូវ មានគហតុនលរែុងការ
គជឿជារ់ថ្ន ការបាំពុលខយល់ផ្ លានបគ ច្ញគៅរែុងក្បគទស្គក្ៅមួយ រាំពុងផ្តគធវើឲ្យមានគក្ោេះថ្នែ រ់
 ល់បរសិ្ថា ន គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគធវើការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គ ើមបីអនុ
វតត ាំគណើ រការការទូត គ ើមបីជូន ាំណឹង និងពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្បគទស្ផ្ លជាក្បភពននការបាំពុល
ខយល់គនាេះ គ ើមបីផ្ស្វងររមគធោាយនានារែុងការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ននការបាំពុលគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៨១២ ._ ការបាំពុលខយល់ផ្ លមានក្បភពគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការជាមួយក្បគទស្គក្ៅ ផ្ លផ្នអរគលើរាយ
ការណ៍ ការស្ថទ បស្ទង់ ឬ ការសិ្រា របស់្អងគភាពអនតរជាតិផ្ លានបគងកើតគ ើងក្តឹមក្តូវ មានគហតុ
នលរែុងការគជឿជារ់ថ្ន ការបាំពុលខយល់ផ្ លមានក្បភពគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រាំពុងបងក 
គក្ោេះថ្នែ រ់ ល់បរសិ្ថា ន គៅរែុងក្បគទស្មួយគនសងគទៀត ។   
 
មាគ្តា៨១៣ ._ សិ្ទធិគស្មើភាពោែ  
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនាល់សិ្ទធិគស្មើោែ ផ្តប៉ាុគណាណ េះ ទរ់ទងនឹងការ
បាំពុលខយល់ ផ្ លមានក្បភពគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងាននាល់នលប៉ាេះពាល់ ល់ក្បគទស្
មួយគនសងគទៀត  ូច្ោែ នឹងសិ្ទធិផ្ លក្បគទស្ទាំងគនាេះនាល់ឲ្យ ល់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជានងផ្ រ ។  
 

ជំពូកទ៩ី  
ការការពារគ្សទាប់អូហសនូ្ 

 
មាគ្តា៨១៤ ._ ក្របខ័ណឌ ននលិខិតបទោា នរតិយុតត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតមួយ គ ើមបីការពារ
ស្ស្ទប់អូហសូន ។ លិខិតបទោា នរតិយុតតគនេះក្តវូផ្នអរគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនានាផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 
 
មាគ្តា៨១៥ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើលិខិតបទោា នរតិយុតត 
 លិខិតបទោា នរតិយុតតស្ាីពីការការពារស្ស្ទប់អូហសូន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាគរៀងរាល់ ៥(ក្ាាំ)
ឆ្ែ ាំមាង ។   

ជំពូកទី១០  
ស្ថរធាតបុំផ្អៃ ញគ្សទាប់អូហសនូ្ 

 
មាគ្តា៨១៦ ._ លិខិតបទោា នរតិយុតត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបរីាំណត់ពី 
ស្ថរធាតុបាំផ្ទល ញស្ស្ទប់អូហសូន ។  
 
មាគ្តា៨១៧ ._  ការក្តួតពិនិតយ និងការគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើលិខិតបទោា នរតិយុតត 
 លិខិតបទោា នរតិយុតត ផ្ លរាំណត់អាំពីស្ថរធាតុបាំផ្ទល ញស្ស្ទប់អូហសូន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាព 
ជាគរៀងរាល់៥(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំមាង ។   
 

 មាតិកាទី៧ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយសទំ ង ន្ិងរញំរ័ 

ជំពូកទី១ 
សទិធអិំណ្តច្របសអ់ងគភាពទទួលបន្ទកុ 
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មាគ្តា៨១៨ ._ សិ្ទធអាំណាច្ទូគៅ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មានសិ្ទធិអាំណាច្រែុងការក្រប់ក្រងគៅគលើការលរ់ ូរ
ទាំនិញ និងវតាុទាំងឡាយផ្ ល បគ ច្ញស្ាំគ ង និងបគងកើតរ ាំញ័រ និងការោរ់រក្មិតរាំណត់ស្តង់ោរ
ស្ក្មាប់ការបគ ច្ញស្ាំគ ង និងរ ាំញ័រ ស្ស្បតាមមាតិកាទី២ ស្ាីពីស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់
ោរស្ាំណល់រាវននរនាីគនេះ ។  
 

ជំពូកទី២ 
លខិតិបទដាឋ ន្គតយិតុតសតពីសីទំ ង ន្ងិរញំរ័ 

 
មាគ្តា៨១៩ ._ រក្មិតរាំណត់ស្តង់ោរ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីរក្មិត
រាំណត់ស្តង់ោរស្ក្មាប់ការបគ ច្ញស្ាំគ ង និងរ ាំញ័រ ស្ស្បតាមមាតិកាទី២ ស្ាីពីស្តង់ោររុណភាព       
បរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ននរនាីគនេះ ។ 
 ការរក្មិតរាំណត់ស្តង់ោរគនេះ ក្តូវចាត់ថ្នែ រ់ការបគ ច្ញគៅតាមក្បគភទននក្បភព មានជាអាទិ៍
គរាងច្ក្រ គក្រឿងយនត ឧបររណ៍ស្ក្មាប់ការស្ថងស្ង់ មា៉ា សីុ្ន ឬយនយនត ឬនាវាធាំៗគនសងគទៀត ជា
ក្បភពច្ល័ត ឬអច្ល័ត និង ក្បភពមួយមានភាពសីុ្ោែ ជាមួយនឹងឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយស្ាំគ ង និង     
រ ាំញ័រ ។ 
 ការរក្មិតរាំណត់ស្តង់ោរគនេះ ក្តូវរាំណត់ និងអាច្ប ច្ូ លស្តង់ោរ ច្ាំគពាេះរផ្នលងគធវើការ ឬទី
រផ្នលងផ្ លមិនងាយទទួលរងការរ ាំខានគោយស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រ មានជាអាទិ៍ គរហោា ន ស្រលវទិោល័យ 
មគតយយស្ថលា បណាណ ល័យ មនទីរគពទយ ស្ណាា ោរ វតតអារាម ឬទីរផ្នលងស្ថស្នាគនសងគទៀត ។   
 
មាគ្តា៨២០ ._ ការគោរពតាមស្តង់ោរ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ផ្ លទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះការបគ ច្ញស្ាំគ ង និង/ឬរ ាំញ័រ ក្តូវ
អនុតតតាមស្តង់ោរស្ក្មាប់ការបគ ច្ញស្ាំគ ង និងរ ាំញ័រ ។ 
 
មាគ្តា៨២១ ._ លរខខណឌ តក្មូវរែុងការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីរាំណត់ពី
លរខខណឌ តក្មូវរែុងការអគងកតតាមោន ។  
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លរខខណឌ តក្មូវរែុងការអគងកតតាមោន ក្តវូអនុវតតច្ាំគពាេះ និង/ឬ ោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងលិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពនានាមានជាអាទិ៍ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពគលើ ស្ថងស្ង់ផ្ លគច្ញ
គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ច ស្ក្មាប់ស្រមមភាព ឬរគក្មាងណាមួយផ្ លបងកឲ្យមាននលប៉ាេះ
ពាល់ជាស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រ ។ 
 
មាគ្តា៨២២ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូច្ាំគពាេះគក្ោេះថ្នែ រ់ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាផ្ លទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះការបគ ច្ញស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រ ក្តវូទទួល
ខុស្ក្តវូ ច្ាំគពាេះគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬការខូច្ខាតណាផ្ លបងកគ ើងគោយការបគ ច្ញស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រគនាេះ 
ច្ាំគពាេះក្ទពយស្មបតតិ ស្ថធារណៈ ឬឯរជន ។  

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លបងកគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬការខូច្ខាត ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើ
គនេះ ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះស្ាំណងច្ាំគពាេះគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬ ស្ាំណងការខូច្ខាត ស្ស្បតាមក្រមគនេះ និង
លិខិតបទោា នរតិយុតតផ្ លពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។  
 
មាគ្តា៨២៣ ._ ភាររិច្ចរែុងការគោេះស្ស្ថយ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាផ្ លទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះការបគ ច្ញស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័ររែុង
បរមិាណផ្ លគលើស្ពីស្តង់ោរស្ក្មាប់ការបគ ច្ញស្ាំគ ង និងរ ាំញ័រ ក្តូវគោេះស្ស្ថយច្ាំគពាេះការ
បគ ច្ញស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រផ្ លគលើស្គនាេះ ស្ស្បតាមបទបញ្ញា ផ្ លគច្ញគោយមញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការ
បាំពុលបរសិ្ថា ន និង/ឬ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ការទធវើអធិការកិច្ច ន្ិងបទបញ្ញជ  

 
មាគ្តា៨២៤ ._ សិ្ទធិរែុងការគធវើអធិការរិច្ច 
 ការក្តតួពិនិតយ និងការគធវើអធិការរិច្ចការបាំពុលបរសិ្ថា នននរនាីគនេះ មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបាំពុល   
បរសិ្ថា នមួយរបូ អាច្គធវើអធិការរិច្ចគៅរែុងទីបរគិវណទាំងឡាយ គ ើមបីរាំណត់ថ្នមាន ឬមិនមានការ 
គលមើស្គៅនឹងស្តង់ោរការបគ ច្ញស្ាំគ ង និងរ ាំញ័រ ។ 
 
មាគ្តា៨២៥ ._ សិ្ទធិរែុងការតក្មូវឲ្យគធវើការគតស្តស្ថរលបង 
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ការក្តតួពិនិតយ និងការគធវើអធិការរិច្ចការបាំពុលបរសិ្ថា នននរនាីគនេះ មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយ ការបាំពុល  
បរសិ្ថា ន អាច្តក្មូវឲ្យគធវើការគតស្តស្ថរស្លបង គ ើមបីធានាាននូវការអនុគលាមគៅតាមស្តង់ោរ
ស្ក្មាប់ការបគ ច្ញស្ាំគ ង និង/ឬរ ាំញ័រ ។ 
 
មាគ្តា៨២៦ ._ ភាររិច្ចរែុងការគច្ញបទបញ្ញា  

រែុងររណីផ្ លមញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបាំពុលបរសិ្ថា ន ររគឃើញថ្នមានការគលមើស្គៅនឹងស្តង់ោរ
ស្ក្មាប់ការបគ ច្ញស្ាំគ ង និង/ឬរ ាំញ័រ ផ្ លបាំពានគៅគលើក្រមគនេះ ឬផ្ លបគច្ចរវជិាា ក្តតួពិនិតយ
ស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រ ឬវធិានការ  នទគទៀត ស្ស្បតាមលិខិតអនុញ្ញញ ត ការអនុញ្ញញ ត ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា
ន ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀងការពារបរសិ្ថា ន មញ្ជ្នតីក្តតួពិនិតយការបាំពុលបរសិ្ថា នគនាេះ ក្តវូគច្ញបទបញ្ញា ជាលាយ 
លរខណ៍អរសរតក្មូវឲ្យរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះការបគ ច្ញស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រ 
គធវើការគក្បើក្ាស់្វធិានការផ្រតក្មូវ គៅនែងផ្ លានរាំណត់គៅរែុងបទបញ្ញា គនាេះ ។ 
 

មាតិកាទី៨ 
ការស្ថត រទ ើងវិញន្ូវទតីាងំផ្ដលទទួលរងការបំពលុ 

ជំពូកទី១ 
គ្កបខណ័្ឌ ម្ន្ការអន្ុវតតច្ំទពា៉ះការស្ថត រទទប ើងវញិច្ំទពា៉ះទីតាងំផ្ដលទទួលរងការបំពលុ 

 
មាគ្តា៨២៧ ._ វសិ្ថលភាពរែុងការអនុវតត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតប ា្ ីទូគៅ ឬក្បគភទននទីតាាំងផ្ លរងការ
បាំពុលស្ាំខាន់ៗ ស្ក្មាប់គធវើការស្ថត រគ ើងវញិនូវនលប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរ ល់សុ្ខភាពមនុស្ស ឬបរសិ្ថា ន 
ច្ាំគពាេះទីតាាំងផ្ លរងការបាំពុលទាំងទាយ គទេះបីក្បភពននការបាំពុលគនាេះ គរើតគ ើងគៅមុនគពល រែុង
គពល ឬគក្កាយគពល នែងចូ្លជាធរមានននក្រមគនេះរ៏គោយ ។  
 ការស្ថត រគ ើងវញិ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះទីតាាំងទាំងឡាយផ្ លរងការបាំពុល ។  
 
មាគ្តា៨២៨ ._ នីតិវធីិននការស្ថត រគទបើងវញិនូវទីតាាំងផ្ លទទួលរងការបាំពុល 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហកាជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសង
គទៀត ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីការស្ថត រគ ើងវញិនូវទីតាាំងផ្ លទទួលរងការបាំពុល ផ្ ល
រមួមាន៖ 

រ. ការរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណននទីតាាំងផ្ លទទួលរងការបាំពុល ។ 
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ខ.  ាំគណើ រការវាយតនមលហានិភ័យគ ើមបវីាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ច្ាំគពាេះការស្ថត រ
គ ើងវញិណាមួយ ។ 

រ. ការជូន ាំណឹង និងការរាយការណ៍អាំពីនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នផ្ លគរើតគច្ញពីទីតាាំង
ផ្ លទទួលរងការបាំពុល ។ 

ឃ. ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ។ 
ង. ការចាត់តាាំងអែរជាំនាញការ ។ 
ច្. លិខិតបទោា នរតិយុតតបគច្ចរគទស្ស្តីពីការស្ថត រគ ើងវញិ មានជាអាទិ៍ការគសុ្ើប

អគងកត និងស្តង់ោរ ។ 
្. ការគរៀបច្ាំការវាយតនមលទីតាាំង ។ 
ជ. លរខខណឌ តក្មវូរែុងការអគងកតតាមោន និងការរាយការណ៍ ។ 
ឈ. ការគរៀបច្ាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនានារែុងការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
ញ. ការនតល់មូលនិធិ ការអនុវតត និងការបាំគពញច្ប់ស្ពវក្រប់នូវការងារស្ថត រគ ើងវញិ ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការរាយការណ៍្អពំីនលប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា៨២៩ ._ កាតពវរិច្ចរែុងការរាយការណ៍ 
 រាល់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លទទួលខុស្ក្តវូ ក្តវូរាយការណ៍គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធរែុងររណី ាន ឹង ឬ ររគឃើញថ្ន 
ទីតាាំងផ្ លទទួលរងការបាំពុលានបគងកើតនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
   
មាគ្តា៨៣០ ._ គស្ច្រតីជូន ាំណឹង និងគស្ច្រតីស្គងខបរាយការណ៍ 
 គៅរែុងរយៈគពល៧ (ក្ាាំពីរ) នែងបនាទ ប់ពីទទួលានរាយការណ៍ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ  
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវនតល់គស្ច្រាីជូន ាំណឹង និងគស្ច្រាីស្គងខបននរាយការណ៍គនាេះគៅកាន់ក្រសួ្ង    
ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចអាំពីវសិ្ថលភាពនននលប៉ាេះពាល់គនេះ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ការទសុើបអទងេត ន្ិងការស្ថត រទ ើងវិញ 

 
មាគ្តា៨៣១ ._ ការគសុ្ើបអគងកត 
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ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្បគងកើត និងក្តតួពិនិតយ ក្បព័នធគ្លើយតបស្ក្មាប់គធវើ
ការស្ក្មបស្ក្មួលរវាងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសង
គទៀត រែុងការគសុ្ើបអគងកតគៅគលើទីតាាំងផ្ លរងការបាំពុលណាមួយ ផ្ លក្តូវានររគឃើញ រែុងគោល
បាំណងការពារសុ្វតាិភាពទីតាាំង កាត់បនាយហានិភ័យភាល មៗ រាំណត់ទាំហាំននការបាំពុល និងគក្ជើស្គរ ើស្ 
ជគក្មើស្រែុងការស្ថត រគ ើងវញិផ្ លស្មស្ស្ប ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីរាំណត់នីតិ
វធីិ ស្ក្មាប់ការគ្លើយតប និងការគសុ្ើបអគងកត និងគច្ញវញិ្ញញ បនបក្តទទួលស្ថគ ល់ច្ាំគពាេះការស្ថត រទីតាាំង
ផ្ លទទួលរងការបាំពុលគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៨៣២ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងរែុងការស្ថត រគ ើងវញិ 
  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្តក្មូវឲ្យរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយគធវើ
រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្ថត រគ ើងវញិច្ាំគពាេះទីតាាំងផ្ លទទួលរងការបាំពុល ។ 
  

ជំពូកទី៤ 
ការអទងេតតាលដាន្ការស្ថត រទ ើងវិញ 

 
មាគ្តា៨៣៣ ._ រាយការណ៍ននការអគងកតតាមោន 
 រាយការណ៍ននការអគងកតតាមោនជាលាយលរខណ៍អរសរ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈអាច្ផ្ស្វង
ររាន បនាទ ប់ពីការចុ្េះអគងកតតាមោន ល់ទីតាាំង និងការនាល់វញិ្ញញ បនបក្ត ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
ការទច្ញវិញ្ញញ បន្បគ្តម្ន្ការបំទពញច្ប់ការស្ថត រទ ើងវិញ 

 
មាគ្តា៨៣៤ ._ ការនាល់វញិ្ញញ បនបក្តននការស្ថត រគ ើងវញិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្គច្ញវញិ្ញញ បនបញ្ញា រ់ថ្ន ការស្ថត រគ ើងវញិនូវ
នលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគៅទីតាាំងផ្ លរងការបាំពុលមួយ ក្តូវានបាំគពញច្ប់ គោយស្គក្មច្ាននូវ៖ 

រ. កាតពវរិច្ចទូគៅច្ាំគពាេះការក្តតួពិនិតយការបាំពុល ។  
ខ. ស្តង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងស្តង់ោរស្ក្មាប់ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលណា

មួយផ្ លអាច្អនុវតតាន ។ 
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រ. វសិ្ថលភាពននហានិភ័យផ្ លានបគងកើតគ ើង ស្ស្បតាមការវាយតនមលហានិភ័យ
គក្កាយការស្ថត រគ ើងវញិ ។ 

 
មាគ្តា៨៣៥ ._ គស្ច្រាីជូន ាំណឹងអាំពីគស្ច្រាីស្គក្មច្ចុ្ងគក្កាយ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវជូន ាំណឹងជាស្ថធារណៈអាំពីការស្ក្មច្ចុ្ង
គក្កាយគនាេះ គៅកាន់អែរពារ់ព័នធទាំងអស់្ អាំពីគស្ច្រាីស្គក្មច្ចុ្ងគក្កាយណាមួយននការស្ថត រគ ើងវញិ
ននទីតាាំងផ្ លរងការបាំពុល ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្ររាទុរប ា្ ីននការស្គក្មច្ចិ្តតចុ្ងគក្កាយទាំង
អស់្ពារ់ព័នធនឹងការស្ថត រគ ើងវញិនូវទីតាាំងផ្ លរងការបាំពុល គធវើជាក្បភពឯរស្ថរគយងមួយ និងជា
រផ្នលងទុរឯរស្ថរផ្ លស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។ 
 
មាគ្តា៨៣៦ ._ ប ា្ ីឯរស្ថរគយង 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត និងររាទុរប ា្ ីលិខិតបទោា នរតិយុតត 
និងក្បភពព័ត៌មានបគច្ចរគទស្ និងវទិោស្ថស្តស្ត ផ្ លអាច្ទរ់ទង និងក្តូវានគក្បើក្ាស់្ គ ើមបីគធវើ
ការងារស្ថត រគ ើងវញិនូវនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគៅទីតាាំងផ្ លរងការបាំពុល ។ 
 
មាគ្តា៨៣៧ ._ សិ្ទធិទទួលានប ា្ ីឯរស្ថរគយង 
 ប ា្ ីឯរស្ថរគយងផ្ លររាទុរគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវានគក្បើ
ក្ាស់្គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង/ឬ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគនសងគទៀត ក្ពម
ទាំងរបូវនតបុរគល ឬ នីតិបុរគលណាផ្ លទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះគោលគៅស្ថត រគ ើងវញិននទីតាាំងផ្ លរង
ការបាំពុល ។ 

 
មាតិកាទី៩ 

បញ្ជថី្នែ ក់ជាតសិដពីីការបទញ្ចញ ន្ិងផ្អៃ សប់ដូរទីតាងំស្ថរធាតុបំពលុ 
 

មាគ្តា៨៣៨ ._ ក្របខ័ណឌ ននការបគងកើតប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្តីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បតូរទីតាាំងស្ថរធាតុ
បាំពុល 

 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គ ើមបី
បគងកើតប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្ាីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរធាតុបាំពុល  ស្ក្មាប់ក្ពេះរាជាណាច្ក្រ  
រមពុជា ។   
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  ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្ាីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរធាតុបាំពុល រឺជាទិនែន័យគ តាគបស្ ឬ 
ប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ផ្ លស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ននស្ថរធាតុរីមី ឬ ស្ថរធាតុបាំពុល ផ្ លក្តូវ
ានបគ ច្ញគៅរែុងខយល់ ទឹរ និង ី និងផ្ លក្តវូានផ្ទល ស់្ទីគច្ញពីទីតាាំងណាមួយ គ ើមបីគធវើក្បក្ពឹតត
រមម ។    
 

ជំពូកទី១ 
ការបទងេើតបញ្ជថី្នែ ក់ជាតិសដពីីការបទញ្ចញ ន្ងិផ្អៃ សប់ដូរទីតាងំស្ថរធាតបុំពលុ 

 
មាគ្តា៨៣៩ ._ ប ា្ ីននឧស្ាហរមម 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតគោយលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីប ា្ ីនន
ឧស្ាហរមម ផ្ លក្តវូានោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្ាីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរ
ធាតុបាំពុល ផ្នអរគលើស្ាំគណើ ស្ាីពីច្ាំណាត់ថ្នែ រ់ឧស្ាហរមមស្តង់ោរអនតរជាតិននស្រមមភាពគស្ ារិច្ចទាំង
អស់្ និងអងគការស្ក្មាប់រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការ និងការអភិវឌ្ឍគស្ ារិច្ច ប ា្ ីពិភពគលារស្ាីពីការ
បគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរធាតុបាំពុល ស្ក្មាប់ប ា្ ីផ្ លមានលរខណៈស្ស្បោែ  ននផ្នែរគធវើរាយ
ការណ៍ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការផ្រស្ក្មួលប ា្ ីគនេះ តាមការចាាំាច់្ ។  
 
មាគ្តា៨៤០ ._ ប ា្ ីននស្ថរធាតុបាំពុលបរសិ្ថា ន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតគោយលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីប ា្ ីនន
ស្ថរធាតុបាំពុលបរសិ្ថា ន ផ្ លក្តវូានោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្ាីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទី
តាាំងស្ថរធាតុបាំពុល គោយផ្នអរគលើស្ាំគណើ ននអងគការស្ក្មាប់រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការនិងការអភិវឌ្ឍគស្ ា
រិច្ច ប ា្ ីពិភពគលារស្ាីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរធាតុបាំពុល ស្ក្មាប់ប ា្ ីផ្ លមានលរខ
ណៈ ស្ស្បោែ  ។ 

 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការផ្រស្ក្មួលប ា្ ីគនេះ តាមការចាាំាច់្ ។  
 

ជំពូកទី២ 
មាច ស ់ឬគ្បតបិតតកិរម្ន្ទតីាងំ 

 
មាគ្តា៨៤១ ._ ទក្មង់ផ្បបបទននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលបរសិ្ថា ន 
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 មាច ស់្ ឬក្បតិបតតិររននទីតាាំង/អោរ ផ្ លក្តូវានោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងប ា្ ីននឧស្ាហរមម ក្តូវ
បាំគពញទក្មង់ផ្បបបទស្ាីពីការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលបរសិ្ថា ន ស្ក្មាប់ស្ថរធាតុបាំពុលបរសិ្ថា ននីមួយ
ៗ ផ្ លមានរាំណត់គៅរែុងប ា្ ីននស្ថរធាតុបាំពុលបរសិ្ថា ន ។  
 គស្ច្រាីលមអិតននទក្មង់ផ្បបបទននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលបរសិ្ថា ន និងរគក្មាងគពលគវលា 
ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៨៤២ ._ ទីតាាំងនានា 
 លរខខណឌ តក្មូវននមាតិកាគនេះ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះមាច ស់្ និងក្បតិបតតិររននទីតាាំង ផ្ លក្តវូាន
ោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្ាីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរធាតុបាំពុល និងផ្ លក្តវូាន
នលិត ផ្រនច្ែ ឬ គក្បើក្ាស់្នូវស្ថរធាតុបាំពុលណាមួយ ផ្ លគលើស្ពីរក្មិតននបរមិាណផ្ លក្តូវាន
រាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត គៅរែុងអាំ ុងគពលននឆ្ែ ាំក្បតិទិន ផ្ លតក្មូវឲ្យមានទក្មង់ផ្បប
បទននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុល គៅគក្កាមមាតិកាគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៨៤៣ ._ ការ ឹរជ ា្ូ នផ្ លអាច្អនុវតតាន 
 លរខខណឌ តក្មូវននមាតិកាគនេះ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះការ ឹរជ ា្ូ ន ផ្ លរមួមាន ឧបទទវគហតុននការ
ស្ាុរទុរច្ាំគពាេះការ ឹរជ ា្ូ នផ្បបគនេះ ននស្ថរធាតុបាំពុលបរសិ្ថា នណាមួយ គច្ញពីទីតាាំង ឬអោរ 
ស្ក្មាប់គោលបាំណងននការស្ាុរទុរ ក្បក្ពឹតតរមម ឬ ការគាេះបង់គចាល ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
សទិធទិទលួបាន្ព័តម៌ាន្ 

 
មាគ្តា៨៤៤ ._ ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្ាីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរធាតុបាំពុល 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្បគងកើត និងររានូវប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិមួយស្ាីពីការ
បគ ច្ញនិងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរធាតុបាំពុល គោយផ្នអរគលើទិនែន័យផ្ លានប ា្ូ នគៅកាន់ក្រសួ្ង    
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៤៥ ._ ការផ្ស្វងររានននប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្ាីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរធាតុបាំពុល 
 ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិស្ាីពីការបគ ច្ញ និងផ្ទល ស់្បាូរទីតាាំងស្ថរធាតុបាំពុល ក្តវូររារែុងលរខណៈមួយ
ផ្ លស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។  
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គន្ថីទី៧ 
ការអប់រ ំន្ងិការយលដ់ងឹពីបរសិ្ថថ ន្ 

ជំពូកទី១ 
ការបណ្តុ ៉ះបណ្តត ល 

 
មាគ្តា៨៤៦ ._ លរខណៈស្មបតតិវជិាា ជីវៈ 

ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តូវបគងកើតគោលនគយាយ និងផ្ននការស្ក្មាប់ការរមួប ច្ូ លនូវ 
ច្ាំគណេះ ឹង និងជាំនាញពារ់ព័នធ ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅរែុងលរខខណឌ តក្មូវនន
ការងារស្ក្មាប់លរខណៈស្មបតតិវជិាា ជីវៈ និងវញិ្ញញ បនបក្ត ។ 
 
មាគ្តា៨៤៧ ._ ការបណតុ េះបណាត លទូគៅ 

ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយាយ និងផ្ននការគ ើមបីធានាថ្ន ខលឹមស្ថរ 
វធីិស្ថស្តស្ត និងស្មាភ រៈផ្ លទរ់ទងនឹងច្ាំគណេះ ឹង និងជាំនាញស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៤៨ ._ ការបណតុ េះបណាត លបុរគលិរ 

ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយាយ និងផ្ននការស្ក្មាប់បទបប ញ្តតិស្តីពី
រមមវធីិបណតុ េះបណាត លជារ់លារ់ស្តីពីការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិរនតរភាពស្ក្មាប់បុរគលិររបស់្ខលួន ។ 
 
មាគ្តា៨៤៩ ._ ការបគងកើតស្មាភ រៈបណតុ េះបណាត ល 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ
រែុងការបគងកើតស្មាភ រៈបណតុ េះបណាត ល និងរមមវធីិសិ្រា ស្តីពីការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមម
ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៥០ ._ ការរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណនូវទាំហាំននតក្មូវការ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូគធវើការស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ
គ ើមបីរាំណត់គោលគៅ និងរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណទាំហាំននតក្មវូការ និងបគងកើតផ្ននការជាតិ គ ើមបនីតល់នូវ
ឱ្កាស្ននការបណតុ េះបណាត ល និងការគរៀនសូ្ក្ត ស្តីពីការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ 
និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាពច្ាំគពាេះស្ហរមន៍មូលោា ន ស្ងគមសីុ្វលិ និងវស័ិ្យឯរជន ។ 
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ជំពូកទី២ 

បណ្ឌិ តសភាជាតបិណ្តុ ៉ះបណ្តត លបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិធន្ធាន្ធលមជាតិ 
 
មាគ្តា៨៥១ ._ បណឌិ តស្ភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ក្តូវបគងកើត បណឌិ តស្ភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រែុងរយៈគពល ១៨ 
( ប់ក្ាាំបី) ផ្ខ ននការចូ្លជាធរមានននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៨៥២ ._ ការបណតុ េះបណាត លស្ក្មាប់បុរគលិរចុ្េះវាល 

បណឌិ តស្ភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូនតល់ការបណតុ េះបណាត ល 
និងការនតល់ជូនវញិ្ញញ បនបក្តវជិាា ជីវៈគៅកាន់នាយរក្បចាាំតាំបន់  បុរគលិរ នទគទៀត និងឆ្ម ាំរែុងរគបៀងអភិ
ររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។ 
 
មាគ្តា៨៥៣ ._ ការរស្ថងស្មតាភាពស្ក្មាប់បុរគលិរក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន 

បណឌិ តស្ភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូនតល់ការរស្ថងស្មតាភាព
វជិាា ជីវៈស្ក្មាប់បុរគលិរក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងរ ាាល
ថ្នែ រ់គក្កាមជាតិស្តីពជាំនាញមុខវជិាា ពារ់ព័នធនឹងការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងការអភិវឌ្ប
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៥៤ ._ រមមវធីិនតល់វញិ្ញញ បនបក្ត 

បណឌិ តស្ភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ នតល់នូវរមមវធីិបណតុ េះបណាត ល 
និង វញិ្ញញ បនបក្តវជិាា ជីវៈរែុងវស័ិ្យពារ់ព័នធ ជាំនាញមុខវជិាា ពារ់ព័នធនឹងការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររស 
ជីវៈច្ក្មរេះ និងការអភិវឌ្ឍគោយនិរនតរភាព ជូនមញ្ជ្នតីរាជរោា ភិាល បុរគលិររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និង
តាំបន់ការពារ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោែ  និងស្មាជិរស្ហរមន៍ និងស្ថធារណជន ។ 
 
មាគ្តា៨៥៥ ._ ការបណតុ េះបណាត លស្ក្មាប់គោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន 

បណឌិ តស្ភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូនតល់នូវរមមវធីិបណតុ េះ
បណាា ល គៅកាន់ស្មាជិរក្ររមក្បឹរាឃុាំ ស្ងាក ត់ ផ្ លក្តវូានគក្ជើស្គរ ើស្ស្ក្មាប់គោេះស្ស្ថយបណតឹ ង
បរសិ្ថា នរែុងឃុាំរបស់្ខលួន ។ 
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មាគ្តា៨៥៦ ._ រមមវធីិ នទៗគទៀត 
បណឌិ តស្ភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូនតល់នូវរមមវធីិបណតុ េះ

បណាា ល និងអាច្បគងកើតរមមវធីិ នទគទៀតរែុងការស្ស្ថវក្ជាវ គោលនគយាយ ការអប់រ ាំ និងការយល់
 ឹង រែុងររណីចាាំាច់្ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ការយលដ់ឹង 

 
មាគ្តា៨៥៧ ._ ការយល់ ឹងរបស់្អែរពារ់ព័នធ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់គធវើទាំនារ់
ទាំនង និងជក្មាបជូនអែរពារ់ព័នធ ផ្ លជាប់ទរ់ទិនរែុងការបគងកើតគោលនគយាយ និងរគក្មាង និង ាំ
គណើ ការរែុងការគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតពារ់ព័នធគនសងៗគទៀត ស្តីពីនលអវជិាមានផ្ លអាច្គរើតមាននន
 ាំគណើ រការទាំងគនេះស្ក្មាប់ការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរប
គោយនិរនតរភាព ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានរែុងក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៨៥៨ ._ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តជាតិ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គ ើមបី
បគងកើតផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តជាតិស្ក្មាប់យុទធនាការយល់ ឹងជាស្ថធារណៈ រែុងការគលើររមពស់្ការ
ការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 

ជំពូកទី៤ 
ការអប់រកំែងុគ្បពន័្ធ 

 
មាគ្តា៨៥៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវបរសិ្ថា ន និងនិរនតរភាព 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីធានានូវការោរ់ប ច្ូ លលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ច្ាំគណេះ ឹងបរសិ្ថា ន
និងនិរនតរភាពគៅរែុងលរខណៈវនិិច្ឆ័យ ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិក្រប់ក្ោន់មានជាអាទិ៍ ការគច្ញ
វញិ្ញញ បនបក្ត និងនិងការគច្ញការនាល់វញិ្ញញ បនបក្តគ ើងវញិស្ក្មាប់អែរមានវជិាា ជីវៈរែុងររណី         
ចាាំាច់្ ។ 
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មាគ្តា៨៦០ ._ ការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ក្មាប់ស្មាហរណរមមននរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមម
ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនារភាព គៅរែុងការអប់រ ាំក្រប់រក្មិត ផ្ លរមួមាន ការអប់រ ាំទូគៅ និង
ការអប់រ ាំជាន់ខពស់្ក្រប់រក្មិត ការបណតុ េះបណាត លវជិាា ជីវៈក្រប់មុខវជិាា  និងចូ្លគៅរែុងរមមវធីិ និងវរគ
សិ្រាជារ់លារ់ ។ 
 
មាគ្តា៨៦១ ._ អាទិភាពរែុងការអភិវឌ្ឍ និងការឈានមុខផ្នែរស្ស្ថវក្ជាវវទិោស្ថស្តស្ត និងបគច្ចរគទស្ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតគ ើមបរីាំណត់ក្បធានបទពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររស
ធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព និង្លុេះបញ្ញច ាំងពីអាទិភាពរែុងការអភិវឌ្ឍ និង
ភាពររីច្គក្មើនផ្នែរស្ស្ថវក្ជាវវទិោស្ថស្តស្ត និងបគច្ចរគទស្ ។ 
 
មាគ្តា៨៦២ ._ ស្មាភ រៈអប់រ ាំ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើត និងររាទុរ ស្មាភ រៈអប់រ ាំផ្ លានគធវើបច្ចុបបនែភាព មានជាអាទិ៍ ការគាេះពុមភនាយ គស្ៀវគៅ
សិ្រាផ្នែរររគុកាស្លយ ផ្នែរអប់រ ាំ និងវធីិស្ថស្តស្ត និងស្មាភ រៈឧបគទស្ពារ់ព័នធ នទគទៀត គ ើមបីោាំក្ទរិច្ច
 ាំគណើ ការរែុងការបគក្ងៀន និងការគរៀនសូ្ក្ត ផ្ លទរ់ទងនឹងការការពាបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធាន
ធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៦៣ ._ ក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតគ ើមបីោាំក្ទ ល់ការអភិវឌ្ឍក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នគៅស្ថលាគរៀន       
ស្ថា ប័នអប់រ ាំជាន់ខពស់្ និងក្រឹេះស្ថា នសិ្រា នទគទៀត ។ 
 
មាគ្តា៨៦៤ ._ លរខណៈវនិិច្ឆ័យផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិក្រប់ក្ោន់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូបគងកើតលរខណៈវនិិច្ឆ័យផ្ លលរខណៈស្មបតតិក្រប់ក្ោន់លមអិតមួយ
ផ្ លទរ់ទងនឹងច្ាំគណេះ ឹង និងការបណតុ េះបណាត លអាំពីការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមម
ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាពស្ក្មាប់អែរសិ្រាគៅក្រប់រក្មិត ។ 
 



306 

 

មាគ្តា៨៦៥ ._ ស្មតារិច្ច វធីិស្ថស្តស្ត និងវធិាន 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ     

បរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត ក្តូវស្ហការោែ រែុងការបគងកើត ោាំក្ទបណាត ញជាតិស្តីពី
ស្មតារិច្ច វធីិស្ថស្តស្ត និងវធិាន ននរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
ការគ្ស្ថវគ្ជាវ ន្ងិន្វាន្ុវតតន្ ៍

 
មាគ្តា៨៦៦ ._ រមមវធីិបណតុ េះបណាត លក្របូគក្ងៀនវកិ្រឹតការ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតរមមវធីិបណតុ េះបណាត លក្របូគក្ងៀនវកិ្រឹតការ គោយផ្នអរគលើ
ការររីច្គក្មើនផ្នែរវទិោស្ថស្តស្ត និងបគច្ចរគទស្ននច្ាំគណេះ ឹងផ្ លទរ់ទងនឹងការការពារបរសិ្ថា ន    
ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៦៧ ._ រមមវធីិអប់រ ាំ និងស្ស្ថវក្ជាវ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវោាំក្ទនូវការបគងកើត និងការអនុវតតរមមវធីិអប់រ ាំរមួោែ  និងការ
ស្ស្ថវក្ជាវ និងមានគោលបាំណងរែុងការគោេះស្ស្ថយនូវបញ្ញា ក្បឈមទរ់ទងនឹងការការពារបរសិ្ថា ន 
ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៦៨ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគៅគលើស្មាភ រៈអប់រ ាំ និងបណតុ េះបណាត ល 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាក្បចាាំ នូវស្មាភ រៈឧបបគទស្ស្ក្មាប់ការអប់រ ាំ និង
បណតុ េះបណាត ល គោយផ្នអរគៅគលើច្ាំគណេះ ឹងផ្នែរវទិោស្ថស្តស្តចុ្ងគក្កាយបាំនុត ។ 
 
មាគ្តា៨៦៩ ._ ធនធាន និងការោាំក្ទស្ក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវ ការសិ្រា និងការគោេះ ូរ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវោាំក្ទស្ក្មាប់ការសិ្រា និងអប់រ ាំតាមរយៈការនតល់ធនធានស្ក្មាប់
ការស្ស្ថវក្ជាវ ឱ្កាស្ស្ក្មាប់ការសិ្រា និងការគោេះ ូរការសិ្រា ។ 
 
មាគ្តា៨៧០ ._ ការអភិវឌ្ឍច្ាំគណេះ ឹងស្តីពីគោលគៅអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវអនុវតតគោលនគយាយ និងផ្ននការស្ក្មាប់បញ្ជ្ញ្ញា បច្ាំគណេះ ឹង
ផ្នែររិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងការគក្បើក្ាស់្ធនធានក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅនឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែរ
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ជាំនាញ និងច្ាំគណេះ ឹង តាមវស័ិ្យ នទគទៀតផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងទិស្គៅការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ
និរនតរភាពរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា តាមរយៈ ៖ 

រ- ការធានាាននូវរិច្ចស្ហការរវាងអែរមានច្ាំគណេះ ឹងជាលរខណៈក្បនពណី 
ខ- ការោាំក្ទនូវរិច្ចស្ហការជាអនតរវស័ិ្យ ផ្ លជាការជាំរញុឲ្យមាននូវអនតររមមរវាង

វទិោស្ថស្តស្ត  ការអភិវឌ្ឍផ្នែរបគច្ចរវទិោ និងធុររិច្ច  ការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យបគច្ចរវជិាា ផ្ លស្មរមយ 
និងនលប៉ាេះពាល់អវជិាមានតិច្តួច្គៅគលើការអភិវឌ្ឍ ។ 

រ- ការោាំក្ទនូវការអប់រ ាំគៅវញិគៅមររវាងផ្នែរបគងកើតែមី និងរិច្ចស្ស្ថវក្ជាវ ។ 
ឃ- ការបគងកើតជារមមវធីិស្ស្ថវក្ជាវផ្ទទ ល់ ផ្ លមានគោលគៅរែុងការរាំណត់អតត

ស្ញ្ញញ ណ ាំគណាេះស្ស្ថយនវានុវតតន៍ស្ក្មាប់រិច្ចការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ 
បញ្ញា ក្បឈមរែុងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

 
ជំពូកទី៦ 

គ្កបខណ័្ឌ គ្បតិបតតិការ ន្ិងលខិិតបទដាឋ ន្នានា 
 
មាគ្តា៨៧១ ._ ការឧបតាមភោាំក្ទផ្នែរលិខិតបទោា ន ផ្នែរហិរ ញ្វតាុ និងផ្នែរការគរៀបច្ាំទូគៅ 

រាជរោា ភិាលរមពុជាក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតចាាំាច់្ គ ើមបីោាំក្ទផ្នែរលិខិតបទោា ន 
ហិរ ញ្វតាុ ការគរៀបច្ាំស្ក្មាប់ការអប់រ ាំ និងស្ស្ថវក្ជាវ ។ 

លិខិតបទោា នរតិយុតតទាំងគនេះក្តវូគោេះស្ស្ថយគៅគលើ៖ 
រ- រាំណត់អាទិភាពគោយផ្នអរគលើផ្នែរមួយៗជារ់លារ់ ក្ពមទាំងគធវើរិច្ចស្ហក្បតិបតតិ

ការជាមួយអែរពារ់ព័នធ ។ 
ខ- បគងកើតយនតការននរិច្ចស្ក្មបស្ក្មួលការអប់រ ាំ និងការបណតុ េះបណាត លស្តីពីការ

ការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព រវាងក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងក្រឹេះស្ថា នឧតតមសិ្រា ។ 

រ- គក្បើក្ាស់្ឧបររណ៍ផ្នែរគស្ ារិច្ច និងការគរៀបច្ាំ គ ើមបីគលើររមពស់្ការគោេះ ូរផ្នែរ
អប់រ ាំ និងផ្នែរវទិោស្ថស្តស្តជាអនតរជាតិ  រមមវធីិស្ស្ថវក្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍផ្នែរបគច្ចរវជិាា ជាអនតរ
ជាតិ ។ 

ឃ- បគងកើតធនធានព័ត៌មានគ ើមបីោាំក្ទគៅគលើការអប់រ ាំបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៨៧២ ._ ផ្ននការស្រមមភាពអប់រ ាំបរសិ្ថា ន 
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ    
បរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូបគងកើតផ្ននការស្រមមភាពអប់រ ាំបរសិ្ថា ន និងក្របខ័ណឌ ស្ក្មាប់
រិច្ចខិតខាំក្បឹងផ្ក្បងរមួោែ រែុងច្ាំគណាមក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទាំងអស់្ គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវការអនុវតត រាំរសូ្តង់
ោរននការអប់រ ាំនលូវការ ការស្ស្ថវក្ជាវ និងនវានុវតតន៍ ការយល់ ឹង និងការបណតុ េះបណាត ល ។ 
 ផ្ននការស្រមមភាពអប់រ ាំបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាព យ៉ាងគហាច្ណាស់្ ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ មតង ។ 
 

គន្ថីទ៨ី 
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច គណ្ន្ី ម្លៃ ន្ិងលូលន្ិធិផ្នែកបរសិ្ថថ ន្ 

មាតិកាទី១ 
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច ន្ិងគណ្ន្ ី

ជំពូកទី១ 
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច  

 
មាគ្តា៨៧៣ ._  ការវាយតនមលជាក្បចាាំគៅគលើឱ្កាស្ និងយនតការននការគលើរទឹរចិ្តតឲ្យមានការវ ិ

និគយរទុនផ្នែរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ  

គស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវវាយតនមលជាក្បចាាំគៅគលើឱ្កាស្ និងយនតការ
រែុងការគលើរទឹរចិ្តតឲ្យមានការវនិិគយរទុនរែុងរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន ការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ និង
គលើរស្ទួយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។   

ការវាយតនមល ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវគធវើការពិចារណាគលើអាទិភាពស្ក្មាប់
ការក្បមូល ការរាំណត់ក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាព និងផ្ននការធុររិច្ចពី៣ (បី) គៅ៥
(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ គ ើមបគីលើររមពស់្ការគធវើឲ្យមានភាពច្ក្មរេះមុខ និងនិរនតរភាពននហិរ ញ្បបទន ។  
 
មាគ្តា៨៧៤ ._  វធិានការបរសិ្ថា នគ ើមបីោាំក្ទគោលនគយាយរបស់្រាជរោា ភិាល 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយការស្ហការ
ជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបី
រាំណត់ពីវធិានការគស្ ារិច្ចរែុងគោលបាំណងោាំក្ទ ល់ការបគងកើតយុទធស្ថស្តស្តផ្នែរជីវៈច្ក្មរេះ ការអភិររស 
ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព  រិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ការគធវើឲ្យបរសិ្ថា នក្បគស្ើរគទបើង និងមានការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
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   វធិានការគស្ ារិច្ចគនេះ ក្តវូស្ស្បតាមស្តង់ោរផ្ លានទទួលស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ និងក្តឹមក្តវូ 
រែុងរក្មិតអបបបរមិាផ្នែរគស្ ារិច្ច មានជាអាទិ៍ ការយរពនធ ការឧបតាមភធនធាន និងវធិានការស្ថរគពើ
ពនធផ្ លទរ់ទិននឹង៖ 

រ- ការោរ់ប ច្ូ លស្តង់ោរ ការអនុវតតការងារបរសិ្ថា ន និងស្ងគម និងការក្រប់ក្រងហានិ
ភ័យគៅរែុងការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ផ្នែរពាណិជារមម និងហិរ ញ្វតាុ ។  

ខ- ការវនិិគយរគលើវស័ិ្យឯរជន ។  
រ- ការកាត់បនាយការកាប់បាំផ្ទល ញនក្ពគឈើ និងការគលើររមពស់្ជីវៈច្ក្មរេះ និងការអភិររស

ធនធានធមមជាតិ ។  
ឃ- និរនតរភាពនក្ពគឈើ និងជលនល ។  
ង- ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅតាមស្ហរមន៍ ។  
ច្- ការអភិវឌ្ឍ និងការវនិិគយរគលើគហោា រច្នាស្មព័នធថ្នមពលគរើតគទបើងវញិ ។  
្- ការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយក្បសិ្ទធនលនូវធនធានធមមជាតិតាមរយៈឧស្ាហរមម 

ផ្ លគក្បើក្ាស់្ថ្នមពលស្ថអ ត ក្បគភទនននលិតរមមផ្ លគក្បើក្ាស់្កាបូនតិច្ និងក្បសិ្ទធនល
ននធនធាន និងការកាត់បនាយការបាំពុលពីក្បភពឧស្ាហរមម និងរសិ្រមម ។  

ជ- ការគក្បើក្ាស់្បគច្ចរវជិាា ផ្ លអាច្ររានលអបាំនុត និងផ្ លានគនទៀងផ្ទទ ត់រចួ្ ។  
ឈ- ការអភិវឌ្ឍគហោា រច្នាស្ម័ពនធ និងគស្វារែុងគោលបាំណងស្ក្មាប់រិច្ចការពារ 

បរសិ្ថា ន និង ឹរជ ា្ូ ន ។   
ញ- ការផ្បងផ្ច្រគស្មើភាពោែ ននក្ារ់ច្ាំណូលពីយនតការកាត់បនាយកាបូនរែុងប ា្ ីផ្ ល

នឹងក្តូវរាំណត់គោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី្រភាព និងទទួលការឯរភាពពីក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ។  ប ា្ ីគនេះនឹងក្តូវានគធវើបច្ចុបបនែភាព និងឯរភាព
គ ើងវញិគរៀងរាល់ ៣ (បី) ឆ្ែ ាំមតង គោយផ្នអរគលើរុណភាពននការវាស់្ផ្វង ការគរៀបច្ាំរាយ
ការណ៍ និងការគនទៀងផ្ទទ ត់ស្ក្មាប់ការកាត់បនាយការបគ ច្ញឧស្ម័ន និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ
និរនតរភាព ។  

 - ការបង់នែលស្ក្មាប់ការនលិត ឬការផ្ែទាំទាំនិញ និងគស្វាធនធានធមមជាតិគៅកាន់
របូវនតបុរគល និងស្ហរមន៍ គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួយអាជាា ធរមូលោា ន ស្ស្ប
តាមច្ាប់ស្តីពីហិរ ញ្វតាុស្ថធារណៈ ។  

ឋ- ការគលើររមពស់្ការនាាំចូ្ល និងការទិញយនយនតផ្ លមានលរខណៈមិនបងកនលប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន និងការទប់ស្ថក ត់ការនាាំចូ្លយនយយនតផ្ លមាននលប៉ាេះពាល់ខពស់្ ល់ 
បរសិ្ថា ន ។  

ឌ្- ការអភិររស និងរិច្ចការពារវតាុ និងទីតាាំងគបតិរភណឌ  ។  
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ធ- ការអភិររសថ្នមពល រែុងច្ាំគហេះតាមរយៈការគធវើឲ្យក្បគស្ើគ ើង និងក្បសិ្ទធនលនន
ការគក្បើក្ាស់្អរគិស្នី ការទប់ស្ថក ត់ការាត់បង់ថ្នមពល ការនច្ែស្ាំណល់ថ្នមពលគ ើងវញិ 
និងោរ់ជាំនួស្គោយថ្នមពលផ្ លអាច្រគរើតគទបើងវញិ និងមគធោាយគនសងៗននការអភិររស
ថ្នមពល ូច្ផ្ លានរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  

 
មាគ្តា៨៧៥ ._  រងាវ ន់គលើរទឹរចិ្តតផ្នែរពនធ ស្ក្មាប់ថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព 

រាជរោា ភិាល ក្តូវបគងកើតវធិានពនធ គ ើមបីគលើររមពស់្ការអនុវតតតាមថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១- ធុររិច្ចនានា ក្តវូទទួលាន ការកាត់បនាយអក្តាពនធក្ារ់ច្ាំណូលច្ាំនួន១០ ( ប់) 
ភាររយ ស្ក្មាប់រយៈគពល៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ បនាទ ប់ពីានចាប់គនតើមរាយការណ៍ពីក្ារ់ច្ាំគណញ ឬ
ទទួលានការកាត់បនាយ ២០ (នមភ)ភាររយ ននអក្តាពនធក្ារ់ច្ាំណូល គៅគពលានអនុគលាម
តាមស្រមមភាព ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- នលិតគក្ច្ើនជាង ២០ (នមភ)ភាររយ ននថ្នមពលស្ក្មាប់ស្រមមភាពឧស្ាហ
រមម គោយគក្បើក្ាស់្ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

ខ- ការនលិតផ្ លផ្នអរគលើក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ជាផ្នែរខលេះ 
និងតិច្ជាង ២០ (នមភ)ភាររយ ក្ររមហ ុនអាច្គក្បើក្ាស់្ការគលើរផ្លងឲ្យមានលរខណៈ
ស្មមាក្ត ។  
២- ធុររិច្ច ផ្ លគធវើពាណិជារមម តាំគ ើងឬនតល់ការោាំក្ទ ឬការផ្ែទាំផ្នែរបគច្ចរគទស្គៅ

គលើឧបររណ៍នលិតថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព នឹងក្តូវគលើរផ្លងការបង់នែលពនធគលើក្ារ់
ច្ាំណូលជាតិ ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ បនាទ ប់ពីពួរគរចាប់គនតើមរាយការណ៍ពីក្ារ់ច្ាំគណញ ឬក្តូវកាត់បនាយ 
២០ (នមភ) ភាររយ ននអក្តាពនធគលើក្ារ់ច្ាំណូល ផ្ លអាច្គក្ជើស្ជគក្មើស្មួយណាផ្ លអាច្
អនុវតតាន ។  

៣- ធុររិច្ចផ្ លនាាំចូ្ល នលិត ផ្ច្រចាយ ឬលរ់ឧបររណ៍ផ្ លនលិតថ្នមពល
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ឬបគងកើនក្បសិ្ទធនលថ្នមពល មានជាអាទិ៍ បនទេះស្ស្ូបពនលឺក្ពេះអាទិតយ 
ឧបររណ៍បគងកើតឧស្ម័នធមមជាតិ ទុរបីននលិតថ្នមពលគោយគក្បើខយល់ អាំពូលអិលអីុឌី្ 
ឧបររណ៍គក្បើក្ាស់្ថ្នមពលតិច្ និងគស្វា បាំពារ់ ផ្ែទាំ និងជួស្ជុលឧបររណ៍ទាំងគនាេះ  ក្តូវ
គលើរផ្លងពីការបង់ពនធគលើតនមលបផ្នាម ។  គ ើមបីទទួលាននូវការគលើរផ្លងគនេះ ធុររិច្ច
ទាំងឡាយក្តូវលរ់ឧបររណ៍ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិក្តឹមក្តូវស្មស្ស្បគៅនឹងសុ្ខភាព 
សុ្វតាិភាព និងលិខិតបទោា នផ្នែរបរសិ្ថា ន ក្ពមទាំងគោរពគៅតាមវធិានននក្រមគនេះ ។  ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  គោយស្ហការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវ
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បគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីនតល់នូវការគលើរផ្លងគនេះ រែុងរយៈគពល ១ (មួយ) ឆ្ែ ាំ
បនាទ ប់ក្រមគនេះក្តូវានអនុម័ត ។  

៤- មិនក្តវូមានតារាងពនធរយ អនុវតតគៅគលើការនាាំចូ្លឧបររណ៍ស្ក្មាប់នលិត
ថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ឬឧបររណ៍ស្ក្មាប់ការបគងកើនការគក្បើក្ាស់្ថ្នមពលតិច្ មរ
កាន់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាគ ើយ គលើរផ្លងផ្តានរាំណត់គៅរែុងលិខិតបទោា នរតិយុតត
ផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ រែុងរយៈគពល១ (មួយ) ឆ្ែ ាំ 
បនាទ ប់ពីការការអនុម័តននក្រមគនេះ ។  

 
មាគ្តា៨៧៦ ._  ស្ាំគណើ ស្ក្មាប់ភាពជាន រូឯរជនស្ថធារណៈ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  គោយក្រសួ្ងផ្ទទ ល់ផ្ទទ ល់ ឬគោយមានរិច្ចស្ហ
ក្បតិបតតិការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាច្គច្ញនូវការគស្ែើសុ្ាំ ស្ក្មាប់ភាពជាន រូឯរជនស្ថធារ
ណៈស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍគហោា រច្នាស្មព័នធផ្ លោាំក្ទគលើនិរនតរភាព ឬគោលគៅបរសិ្ថា នស្ស្បតាម
ច្ាប់ពិគស្ស្ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។  

 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូអនុវតតតាម ាំគណើ រការននលទធរមម  ូច្ផ្ លាន
រាំណត់រែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតននគោលនគយាយពារ់ព័នធ ។   ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ
បរសិ្ថា នអាច្តក្មូវឲ្យរាល់ស្ាំគណើ  ក្តូវមានភស្តុតាងស្តីពីធនធានហិរ ញ្វតាុ និងសុ្ខភាព ការសិ្រាទី
នារ ការគក្បើក្ាស់្ផ្ននការរាំណត់ររក្បភពក្បរបគោយនិរនតរភាព ការបងាា ញពីការចូ្លរមួរបស់្
រគក្មាងច្ាំគពាេះការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាពននភាពធន់សុ្ថាំច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស់្កាបូនទប និង
ស្មតាភាពស្ក្មាប់នតល់នូវរិច្ចោាំពារផ្នែរបគច្ចរគទស្ផ្ លរាំពុងបនតអនុវតត ។  

រណៈរមមការលទធរមមក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវអែរតាំណាងស្ហរមន៍ផ្ លរស់្គៅរែុងតាំបន់ផ្ លរង
នលប៉ាេះពាល់យ៉ាងខាល ាំងពីគហោា រច្នាស្ម័ពនធ និងគស្វាពារ់ព័នធផ្ លនឹងក្តវូបគងកើតតាមរយៈភាពជាន រូ
ឯរជនស្ថធារណៈ ។  រិច្ច ាំគណើ រការរែុងការចូ្លរមួក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ
របស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  និងស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីការចូ្លរមួជា
ស្ថធារណៈ និង សិ្ទធិទទួលានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  

ក្រប់ឯរស្ថរគស្ែើសុ្ាំ ក្តូវគរៀបច្ាំស្ស្បតាមច្ាប់ពិគស្ស្ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតននគោល
នគយាយពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទី២ 
គណ្ន្ ី
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មាគ្តា៨៧៧ ._  ការបង់នែលស្ក្មាប់គស្វាធនធានធមមជាតិ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតយនតការបង់នែលគៅកាន់របូវនតបុរគល ស្ហ

រមន៍ នីតិបុរគល ស្ក្មាប់គស្វាធនធានធមមជាតិផ្ លពួរគរានចូ្លរមួវភិារទនរែុងការនតល់ជូន មាន
ជាអាទិ៍ គស្វាធនធានធមមជាតិផ្ លមានគ ើមរាំគណើ តគច្ញពីផ្នែរនានាននក្បព័នធគអរូ ូសីុ្គក្កាមការ
ក្តតួពិនិតយ រិច្ចការពារ និងការក្រប់ក្រងរបស់្ក្រសួ្ង ។  យនតការ គនេះក្តវូពិចារណាគលើទិនែន័យ និង 
ស្ាិតិផ្ លអាច្ររានលអបាំនុត ផ្ លគផ្ទត តគលើស្ថា នភាព និងតនមលផ្ លានវាយតនមលរចួ្រាល់ននគស្វា
ធនធានធមមជាតិ ។   

ការបង់នែលនានាស្ក្មាប់គស្វាធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើការផ្បងផ្ច្រ និងផ្ច្រចាយគៅតាម   
មូលោា នស្មធម៌គោយពិចារណាគៅគលើសិ្ទធិរបស់្ស្ហរមន៍មូលោា ន ។  
 
មាគ្តា៨៧៨ ._  រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 

ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តូវោាំក្ទ និងគធវើស្ហក្បតិបតតិការជាមួយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរ វស័ិ្យបរសិ្ថា នគ ើមបបីគងកើត អនុវតត និងក្រប់ក្រងយនតការ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨៧៧ ននក្រម  
គនេះ ។  
 
មាគ្តា៨៧៩ ._  ការទទួលានរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវនសពវនាយជាក្បចាាំ និងោរ់រាយការណ៍ផ្ លគលើរគ ើងពី
ទិនែន័យ និងស្ាិតិផ្ លបងាា ញពីស្ថា នភាព និងតនមលននធនធានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់្ក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជាឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន ។  
 

មាតិកាទី២ 
ម្លៃ ន្ិងបន្ទុកទសវាបរសិ្ថថ ន្ លូលន្ិធិ ន្ិងការគ្គប់គ្គងលលូន្ធិ ិ

ជំពូកទី១ 
ម្លៃ ន្ិងបន្ទុកទសវាបរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា៨៨០ ._ ការបង់នែលច្ាំណាយគលើការគរៀបច្ាំ និងការអនុវតតផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់្រគក្មាងក្តូវទទួលរា៉ា ប់រង រែុងការបង់នែលច្ាំណាយគលើការគរៀបច្ាំ និងការអនុវតតផ្ននការ   
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងផ្ននការអគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន និងនែលច្ាំណាយគលើការអនុវតត និងការអគងកតតាម
ោនវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម  ូច្មានផ្ច្ងរែុងផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
និងផ្ននការអភិវឌ្ឍស្ងគម ។   
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 មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវមានែវកិាតមកល់ ឬែវកិាធានារា៉ាប់រង ស្ក្មាប់ក្រប់ក្រងគក្ោេះហានិភ័យនានា 
ផ្នែរបរសិ្ថា ន និងស្ងគម ផ្ លក្តវូរាំណត់គោយ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៨១ ._ នែលច្ាំណាយគលើវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ែវកិាលាំអិតអាំពីការា៉ា ន់ស្ថម នននការច្ាំណាយគលើវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
ផ្ លក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន  ក្តូវទទួលរា៉ា ប់រងគោយមាច ស់្រគក្មាង ។  

នែលច្ាំណាយគលើការនសពវនាយឯរស្ថរជាស្ថធារណៈ រាប់ទាំងគរហទាំព័រ  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
មាក្តា១២២ ននក្រមគនេះ ក្តូវទទួលរា៉ា ប់រងគោយមាច ស់្រគក្មាង ។  

នែលច្ាំណាយទាំងអស់្រែុងការផ្រតក្មូវ ឬផ្រលមអវធិានការកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ និងរមមវធីិ
អគងកតតាមោនរគក្មាង ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១២៥ននក្រមគនេះក្តវូទទួលរា៉ា ប់រងគោយមាច ស់្រគក្មាង។  

នែលច្ាំណាយទាំងអស់្ រែុងការគោេះស្ស្ថយវវិាទពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
ទាំងតាមក្បព័នធតុលាការ និងគក្ៅក្បព័នធតុលាការ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងរនាីទី៩ននក្រមគនេះ ជាបនទុររបស់្
មាច ស់្រគក្មាង ។   
 នែលគស្វា និងបនទុរគនសងៗ ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតអនារក្រសួ្ងរវាង ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ។  
 
មាគ្តា៨៨២ ._ នែលច្ាំណាយគលើការពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង  

ឬគពញគលញ  
 គៅគពលមាច ស់្រគក្មាងោរ់ពារយសុ្ាំពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង 
ឬគពញគលញ  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមានភាររិច្ចក្បមូលនែល និងបនទុរគស្វា  ូច្
មានផ្ច្ងគៅរែុងលិខិតបទោា នរតិយុតតអនតរក្រសួ្ងរវាង ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ស្តីពីការបង់នែលគស្វាការងារស្ក្មាប់ការពិនិតយរាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៨៣ ._ នែលច្ាំណាយគលើការពិនិតយគលើរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 

មាច ស់្រគក្មាងក្តូវបង់គស្វាពិនិតយគលើរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា នគៅឲ្យ ក្រសួ្ង    
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គ ើមបីអនុវតតតួនាទីរែុងការក្តតួពិនិតយរាយការណ៍តាមោន ក្តួត
ពិនិតយ រ៏ ូច្ជាគ្លើយតបច្ាំគពាេះស្ាំគណើ ឲ្យមានការគសុ្ើបអគងកតគលើបណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងអនុវតតការតាម
ោនក្តតួពិនិតយ គលើការអនុគលាមតាមច្ាប់ជាក្បចាាំ ទាំងគៅរែុងអាំ ុងគពលនន ាំណារ់ស្ថងស្ង់ និង
 ាំណារ់កាលក្បតិបតតិការរគក្មាង ។   
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មាគ្តា៨៨៤ ._ ការបង់មូលនិធិទយជាទនបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវបង់មូលនិធិទយជាទនបរសិ្ថា ន តាមការក្ពមគក្ពៀងោែ រវាង ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងមាច ស់្រគក្មាង ជាគរៀងរាល់ឆ្ែ ាំរហូត ល់ អាជីវរមមានប ច្ ប់គោយផ្នអរ
គលើក្បគភទ និងទាំហាំននរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ។    
 
មាគ្តា៨៨៥ ._  នែល និងបនទុរគស្វាការពារបរសិ្ថា ន 

មាច ស់្រគក្មាងទាំងឡាយផ្ លតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវបង់នែល និង
បនទុរគស្វាបរសិ្ថា នផ្ លមានច្ាំនួន ១ (មួយ)ភាររយ ននតនមល រគក្មាងស្របុ គលើរផ្លងផ្តមានការ
រាំណត់រែុងច្ាប់ លិខិតបទោា នរតិយុតត ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀងគោយផ្ទបរគនសងគទៀត ។  នែល និងបនទុរគស្វា
ការពារបរសិ្ថា ននឹងក្តវូបង់ចូ្លគៅរែុងរណនីមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងស្ងគម ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតត គ ើមបីរាំណត់ពីវធីិ
ស្ថស្តស្តរណនានែលរគក្មាងស្របុ ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ។  ការបង់នែល និងបនទុរទាំង
គនេះក្តូវជាកាតពវរិច្ចស្ក្មាប់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នផ្ លក្តវូានចាប់គនតើមគ ើងបនាទ ប់ពី
កាលបរគិច្ឆទចូ្លជាធរមានននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៨៨៦ ._ ការគលើរផ្លងការបង់រនក្មគលើរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន   
 នីតិបុរគលផ្ លបគងកើតាននូវជគក្មើស្ននធនធានថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិគោយគក្បើក្ាស់្
ខយល់ ពនលឺក្ពេះអាទិតយ និងជីវមា៉ាស្ផ្ លក្បរបគោយនិរនតរភាព អាច្ោរ់ពារយគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការគលើរ
ផ្លងការបង់រនក្មគលើរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន ។  
 មាច ស់្រគក្មាងទាំងឡាយផ្ លអាច្បងាា ញថ្ន ខលួនានវនិិគយរគៅគលើវធិានការទប់ស្ថក ត់ការ
ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និង/ឬ ក្បសិ្ទធនលននធនធាន អាច្ោរ់ពារយគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការគលើរផ្លងការ
បង់រនក្មគលើរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៨៧ ._  រគក្មាងការងារស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត និងោាំក្ទរគក្មាងការងារស្ក្មាប់ការគក្បើ
ក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព មានជាអាទិ៍ ការគធវើការស្ស្ថវក្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ ការនសពវនាយលទធនល
ស្ស្ថវក្ជាវ ការអភិវឌ្ឍវធិានការ និងការឧបតាមភធននានា ការតក្មូវតាមស្តង់ោរ និងការោរ់ស្ថល រ
ស្មាគ ល់ និងស្រមមភាពពារ់ព័នធគនសងៗគទៀត ។   
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្ចាប់គនតើមគធវើយុទធនាការអប់រ ាំ និងយល់ ឹង 
គ ើមបីគលើររមពស់្ការយល់ ឹង និងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈរែុងរគក្មាងការងារស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្
ក្បរបគោយនិរនតរភាពរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រមរមពុជា ។  
 
មាគ្តា៨៨៨ ._  ការទទួលខុស្ក្តវូស្ក្មាប់នែល និងបនទុរគនសងគទៀត 

មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវបនតទទួលខុស្ក្តវូគៅគលើនែល និងបនទុរផ្ លច្ាប់ពិគស្ស្ និងលិខិតបទោា ន
រតិយុតតពារ់ព័នធគនសងគទៀតានតក្មូវគនសងពីក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី២ 
លូលន្ិធិបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងការគ្គប់គ្គងលូលន្ិធ ិ

ផ្នែកទី១ 
លូលន្ិធិបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងសងគល 

 
មាគ្តា៨៨៩ ._  ការបគងកើតមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងស្ងគម 

មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងស្ងគម ក្តូវបគងកើតគ ើងគោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរ វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា៨៩០ ._  ក្បភពច្ាំណូលស្ក្មាប់មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងស្ងគម 
ក្បភពច្ាំណូលស្ក្មាប់មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងស្ងគម ក្តូវមានលរខណៈ ូច្មានផ្ច្ងរែុងលិខិតបទោា ន
រតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ វស័ិ្យបរសិ្ថា ន  និងក្បភពច្ាំណូល នទគទៀត មាន ូច្ខាង
គក្កាម៖ 

១- ក្ារ់ផ្ លានមរពីការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងរ ាបបគវណីទរ់ទងគៅនឹងក្បគយជន៍
ស្ថធារណៈរបស់្ ។   

២- ក្ារ់ផ្ លទទួលានពីការអនុវតតការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ។   
៣- ក្ារ់ផ្ លទទួលានពី ស្ាំណងគលើការខូច្ខាតគនសងៗគទៀត  ។  

 
មាគ្តា៨៩១ ._  រណៈរមមការក្រប់ក្រងមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងស្ងគម 
 មូលនិធីបរសិ្ថា ន និងស្ងគម ក្តូវក្រប់ក្រងគោយរណៈរមមការក្រប់ក្រងមូលនិធិបរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម ផ្ លបគងកើតគទបើងគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ វស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
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  ភាររិច្ច និងតួនាទីរបស់្រណៈរមមការមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងស្ងគម ក្តវូរាំណត់គោយលិខិត
បទោា នរតិយុតតរបស់្ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៩២ ._  ការច្ាំណាយននមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងស្ងគម 
 ការច្ាំណាយនានាស្ក្មាប់រណៈរមមការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងស្ងគមរែុងការបាំគពញភាររិច្ច និង
តួនាទីរបស់្ខលួន ក្តវូរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ       
បរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ។  រណៈរមមការមូលនិធិបរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម ក្តវូបគងកើតយុទធស្ថស្តស្តមួយគ ើមបីធានានូវអតាិភាពមូលនិធិរយៈគពលយូរ ។  យុទធស្ថស្តស្តគនេះ ក្តូវ
គធវើការពិចារណាគលើការក្រប់ក្រង និងវធីិស្ថស្តស្តលទធរមមស្ក្មាប់មូលនិធិ មានជាអាទិ៍ ការគក្បើក្ាស់្
មូលធន និងវនិិគយរទុន និងវធិានការផ្នែររ ាាល និងនលូវច្ាប់គ ើមបីក្បផ្មក្បមូលនូវច្ាំនួនផ្ ល
រាំណត់គោយផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នគៅរែុងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងគោល
នគយាយស្ាំខាន់ៗ នទៗគទៀត ។  
 

ផ្នែកទី២ 
លូលន្ិធិភារៈគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា៨៩៣ ._  ការបគងកើត ការលុបគចាល និងគោលគៅរបស់្មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

អាណតតិទយរ អាច្គធវើគោយខលួនឯង ឬគោយរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួយស្មារមន៍រែុងស្ស្ររ 
និងគក្ៅក្បគទស្ គហើយក្តវូបគងកើត ឬក្បតិបតតិការមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នស្ស្បតាមលរខខណឌ
ផ្ លានរាំណត់ ។   

មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នគនេះ ក្តូវគក្បើក្ាស់្ស្ក្មាប់ស្រមមភាពជាអាទិភាព ូច្ផ្ លក្តូវ
ានរាំណត់រែុងផ្ននការរិច្ចការពារបរសិ្ថា នរក្មិតមូលោា ន ការក្រប់ក្រងរមួោែ  និងការអភិររសរែុង
គោលគៅនន៖ 

រ- ការអភិររស រិច្ចការពារ ការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ការគលើរស្ទួយធនធានបរសិ្ថា ន 
និងធមមជាតិ ។  

ខ- រិច្ចការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬជីវៈច្ក្មរេះ ។  
រ- ការគលើររមពស់្ការក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពននទាំនិញ និងគស្វាធនធានធមម

ជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ។  
ឃ- ការគលើររមពស់្ការស្ស្ថវក្ជាវ និងការអប់រ ាំបរសិ្ថា ន ។  
ង- ការអភិវឌ្ឍស្មតាភាព ឬការពក្ងឹងស្ថា ប័ន ។  
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ច្- ការោាំក្ទគៅគលើស្ហរមន៍ផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់គោយផ្ទទ ល់ពីការអភិវឌ្ឍ ។  
្- គោលគៅណាមួយគ ើមបនីលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ និងស្ក្មាប់នលក្បគយជន៍   

បរសិ្ថា នផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នានរាំណត់ ។  
មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតគទបើងស្ស្បតាម នីតិវធីិ និងទក្មង់ផ្ លរាំណត់គោយ

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ និងចុ្េះប ា្ ីទទួលស្ថគ ល់គោយក្រសួ្ង    ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ។  អាណតតិទយរផ្ លមានបាំណងបគងកើត ឬក្បតិបតតិមូលនិធិភារៈ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំស្ាំណុាំ ផ្បបបទភារៈក្រប់ក្រង និងការចុ្េះប ា្ ី គៅក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ស្ស្បតាមវធិាន និងនីតិវធីិពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៨៩៤ ._  ការក្រប់ក្រងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវានគនទរពីអាណតតិទយរគៅកាន់អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង
គ ើមបីគធវើការក្រប់ក្រង ស្ក្មាប់ជានលក្បគយជន៍ស្ស្បតាមការរាំណត់របស់្អាណតតិទយរ ។  មូលនិធិ
ភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន មានជាអាទិ៍ មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងអភិររស ភារៈក្រប់ក្រងស្តវនក្ព មូលនិធិ
អាកាស្ធាតុ និងនក្ពគឈើ មូលនិធិស្ថត រនីតិស្មបទ និងមូលនិធិស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ មូលនិធិ
ក្រប់ក្រងរមួោែ  និងទក្មង់ នទគទៀតផ្ លាននតល់ឲ្យគ ើមបនីលក្បគយជន៍បរសិ្ថា ន ស្ងគម និងគស្ ា 
រិច្ច ។  
 មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងអាច្ក្តូវានផ្រផ្ក្បគោយមានការអនុញ្ញញ តពីអែរក្រប់ក្រងពារ់ព័នធ  
និងការជូន ាំណឹងគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ។  
 អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង ផ្ លអាច្ជារបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មានអាំណាច្រែុងការក្រប់ក្រង
មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងស្ក្មាប់ជានលក្បគយជន៍ ល់អែរទទួលនលក្បគយជន៍ ។  មូលនិធិភារៈ
ក្រប់ក្រងអាច្មានអែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងមួយ ឬគក្ច្ើន ។  គ ើមបទីទួលានភាពច្ាស់្លាស់្ អែរ
ទទួលភារៈក្រប់ក្រង អាច្មានអែរតាំណាងរបស់្ស្ហរមន៍ណាផ្ លប៉ាេះពាល់គោយផ្ទទ ល់ពីការអភិវឌ្ឍ 
ឬពីនីតិបុរគល ។  
 
មាគ្តា៨៩៥ ._  ការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ គោយមានរិច្ចស្ហការជាមួយ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត លិខិតបទោា នរតិយុតតគ ើមបីរាំណត់វធិាន និងនីតិ
វធីិស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៩៦ ._  ការចុ្េះប ា្ ីមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 



318 

 

មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន មានសុ្ពលភាព លុេះក្តាផ្តានចុ្េះប ា្ ីទទួលស្ថគ ល់គោយ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ។   ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្
វតាុ ក្តូវស្គក្មច្គលើពារយគស្ែើសុ្ាំចុ្េះប ា្ ីរែុងរយៈគពល៩០(គៅសិ្ប)នែងបនាទ ប់ពីទទួលានស្ាំគណើ ផ្ ល
ស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មវូស្ក្មាប់ការចុ្េះប ា្ ីទយជាទនហិរ ញ្វតាុ ។   

រែុងររណីផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ប ិគស្ធច្ាំគពាេះការគស្ែើសុ្ាំ
ចុ្េះប ា្ ី ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  ក្តូវ
នតល់ជាការពនយល់ជាលាយលរខណ៍អរសរគៅមាច ស់្ស្ាំគណើ រែុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិ្ប)នែងបនាទ ប់ពីាន
ទទួលានស្ាំគណើ  ។  
 
មាគ្តា៨៩៧ ._  ក្ទពយរបស់្មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

ក្ទពយរបស់្មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នអាច្មានក្បភពមរពី៖ 
១- ែវកិារជាតិ ។  
២- ជាំនួយអភិវឌ្ឍជានលូវការ ផ្ លាននតល់ឲ្យគោយ  អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ ។ 
៣- នែលស្ក្មាប់ទាំនិញគស្វាធនធានធមមជាតិ គស្វាក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និង/ឬ ការ

បរចិាច រផ្ទទ ល់ពីវស័ិ្យឯរជន។  
៤- នលក្បគយជន៍ទាំងអស់្ផ្ លគរើតគច្ញពីមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់

ចូ្ល ឬបគងកើតជាផ្នែរៗរែុងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  
ការបគងកើត និងការក្បក្ពឹតតគៅននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងរណនី ក្តវូរាំណត់គោយ

លិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  និងក្រសួ្ងក្រសួ្ង ស្ថា
ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៩៨ ._  សិ្ទធិ និងកាតពវរិច្ចរបស់្អាណតតិទយរ 

អាណតតិទយរមានសិ្ទធិ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ- ទទួលឯរស្ថរពារ់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងភារៈក្រប់ក្រងផ្ លរមួមានរាយការណ៍

ហិរ ញ្វតាុ  រាយការណ៍ស្វនរមម និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ។  
ខ- ផ្តងតាាំង និងប ច្ ប់ភារៈក្រប់ក្រង ស្ស្បតាមលរខខណឌ ផ្ លរាំណត់រែុងលិខិត

បទោា នរតិយុតតភារៈក្រប់ក្រង ។  
អាណតតិទយរមានកាតពវរិច្ច ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- គនទរមូលនិធិគៅកាន់អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង ។  
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ខ- នតល់គស្ច្រតីជូន ាំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ
គស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ស្ក្មាប់ការផ្រផ្ក្បភារៈក្រប់ក្រង អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង អែរនតល់
វភិារទនភារៈក្រប់ក្រង ឬការផ្រផ្ក្បគៅគលើលរខខណឌ របស់្លរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។   

រ- អនុវតតតាមលរខខណឌ ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។  
 គៅរែុងររណីផ្ លអាណតតិទយរ ពុាំមានស្មតាភាព ឬ លទធភាព រែុងការអនុវតតកាតពវរិច្ច
របស់្ខលួន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ អាច្គ ើរតួនាទីជាអាណតតិទយរជាំនួស្។ 

មាគ្តា៨៩៩ ._  សិ្ទធិរបស់្អែរទទួលនលក្បគយជន៍ 
អែរទទួលនលក្បគយជន៍មានសិ្ទធិ ូច្ខាងគក្កាម៖  

រ- ទទួលានអតាក្បគយជន៍ ូច្មានផ្ច្ងរែុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។  
ខ- តក្មូវឲ្យអែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងឲ្យបាំគពញកាតពវរិច្ច ូច្រាំណត់រែុងលរខនតិរៈភារៈ

ក្រប់ក្រង ។  
រ- ទទួលានព័ត៌មានទរ់ទងនឹងការក្រប់ក្រង និងការផ្បងផ្ច្រភារៈក្រប់ក្រង ។ 

 ឃ- សិ្ទធិ នទគទៀត ូច្មានផ្ច្ងរែុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។  
អែរទទួលនលក្បគយជន៍ទទួលាននលក្បគយជន៍គស្មើោែ  គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងពិគស្ស្រែុង

លរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។   
 

មាគ្តា៩០០ ._ សិ្ទធិ និងកាតពវរិច្ចរបស់្អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង 
អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងមានសិ្ទធិ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- ទទួលក្ារ់ឈែួលសុ្ទធស្ថធគស្មើោែ  ស្ស្បតាមបទពិគស្ថធន៍ និងលរខណៈស្មបតតិ
ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ។  

ខ- ផ្ស្វងររមូលនិធិបផ្នាម និងឱ្កាស្វនិិគយរស្ក្មាប់នលក្បគយជន៍ភារៈ     
ក្រប់ក្រង ។  

រ- តាំណាងអាណតតិទយរ ឬអែរទទួលនលក្បគយជន៍ គៅច្ាំគពាេះមុខច្ាប់ ឬអាជាា
ធរមានស្មតារិច្ច ។  

ឃ- អនុវតតតាមលរខខណឌ ផ្ លរាំណត់គោយលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ឬបទបប ញ្តតិពារ់
ព័នធជាធរមាន ។  

ង- ក្រប់ក្រង និងផ្បងផ្ច្រមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ស្ស្បតាមគោលគៅ និងលរខខណឌ នន
លរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង និងស្ក្មាប់នលក្បគយជន៍របស់្អែរទទួលនលក្បគយជន៍ ។   
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 ច្ាំណាយគៅគលើស្រមមភាពផ្ លសីុ្ោែ គៅនឹងគោលគៅនិងលរខខណឌ របស់្លរខនតិរៈភារៈ
ក្រប់ក្រង ។  

អែរទទួលនលក្បគយជន៍ មានកាតពវរិច្ច ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ- ោរ់ប ា្ូ នស្ាំគណើ ស្ក្មាប់ការចុ្េះប ា្ ីភារៈក្រប់ក្រងស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មូវរបស់្

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  
ខ- រាយការណ៍ និងនតល់ព័ត៌មានអាំពីភារៈក្រប់ក្រង និងអែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង គៅ

កាន់អាណតតិទយរ អែរទទួលនលក្បគយជន៍ និងអែរក្រប់ក្រងពារ់ព័នធទាំងអស់្ ។  
រ- ររាទុររាំណត់គហតុក្បជុាំស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងរណនីក្បចាាំឆ្ែ ាំ ។  
ឃ- បង់ពនធផ្ លទរ់ទងនឹងក្ទពយស្មបតតិភារៈក្រប់ក្រង ។  
ង- គ្លើយតបគៅកាន់អែរក្រប់ក្រង ។  
ច្- នតល់នលក្បគយជន៍  ូច្មានផ្ច្ងគោយលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ជូនអែរទទួលនល

ក្បគយជន៍ ។  
្- ចាត់វធិានការស្មស្ស្បរែុងររណីរ ាំគលាភបាំពានគលើភារៈក្រប់ក្រង ។   
ជ- ចុ្េះរិច្ចស្នោធានាស្ក្មាប់ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង ។  

អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងមិនអាច្គនទរមុខងារ គៅកាន់មនុស្សគនសងគទៀតគ ើយ គលើរផ្លងផ្តរែុង
កាលៈគទស្ៈទទួលមរណភាព វសិ្មតាភាព ឬរែុងររណីផ្ លអែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងខរខានរែុងការ
បាំគពញមុខការរបស់្ខលួនជាអែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង ូច្មានផ្ច្ងរែុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។  
 
មាគ្តា៩០១ ._  ការទទួលខុស្ក្តវូផ្ទទ ល់ខឡួនរបស់្អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង 

អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងក្តវូទទួលខុស្ក្តូវផ្ទទ ល់ខលួនច្ាំគពាេះ៖ 
រ- ការខូច្ខាត និងការែយចុ្េះននភារៈក្រប់ក្រងគោយោម នគហតុនលស្មស្ស្ប ។  
ខ- ខរខានរែុងការក្បមូលច្ាំណូលរែុងភារៈក្រប់ក្រង ។  
រ- គក្បើក្ាស់្ទយជាទនមិនស្ស្បតាមគោលគៅននភារៈក្រប់ក្រងផ្នែរហិរ ញ្វតាុ ។  
ឃ- ការក្បក្ពឹតតរាំហុស្គោយគច្តនា ឬគោយក្ពគងើយរគនតើយណាមួយរែុងការអនុវតត

មុខការរបស់្ខលួន ។  
ង- ការច្ាំណាយណាមួយផ្ លរ ាំគលាភគៅគលើភារៈក្រប់ក្រងហិរ ញ្វតាុ ។  
ច្- ធានាាននូវភាពោច់្គោយផ្ រពីោែ រវាងក្ទពយស្មបតតិភារៈក្រប់ក្រង និងក្ទពយឯរ

ជនរបស់្ខលួន ។  
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្- ចាត់វធិានការស្មស្ស្បស្ក្មាប់រិច្ចការពារក្ទពយស្មបតតិភារៈក្រប់ក្រង និងអែរ
ទទួលនលក្បគយជន៍គោយការនតល់គហតុនលផ្ លផ្នអរគលើច្ាំគណេះ ជាំនាញ និងការ
ក្បរបគោយវជិាា ជីវៈ ។  

ជ- បាំគពញតួនាទី គោយយរចិ្តតទុរោរ់ និងក្បរងក្បយ័តែ សុ្ច្រតិនិងគស្ថម េះក្តង់ និង
គោយការផ្ែរររា និងការក្បរងក្បយ័តែ ូច្ជាការបាំគពញការងាររបស់្ខលួនផ្ទទ ល់ ។  

ឈ- គច្ៀស្វាងទាំនាស់្នលក្បគយជន៍គោយផ្ទទ ល់ និងក្បគយល ផ្ លនាាំឲ្យប៉ាេះពាល់ 
ឬខូច្ខាត ល់នលក្បគយជន៍ភារៈក្រប់ក្រង ។  

ញ- ប ិគស្ធនលក្បគយជន៍គនសងៗពីតតិយជន ផ្ លជាទាំនាស់្នលក្បគយជន៍ច្ាំគពាេះ
ភារៈក្រប់ក្រង ។  

 
មាគ្តា៩០២ ._ ទាំនាស់្នលក្បគយជន៍ច្ាំគពាេះមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

រែុងអាំ ុងគពលននការបាំគពញភាររិច្ចជាទទួលភារៈក្រប់ក្រង អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង ក្តូវរាយ
ការណ៍បញ្ញា ទាំនាស់្នលក្បគយជន៍ មរកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្   
វតាុ ។   

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុអាច្ផ្ទអ រនូវការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្ 
អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងរែុងររណីផ្ ល  ការគសុ្ើបអគងកតគឃើញថ្ន អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងមានទាំនាស់្
នលក្បគយជន៍ច្ាំគពាេះភារៈក្រប់ក្រង ។  ប៉ាផ្នតរែុងររណីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នាន
ផ្ទអ រការទទួល ខុស្ក្តូវរបស់្អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងមូលនិធិបរសិ្ថា ន គនាេះក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ
គស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តវូផ្តងតាាំងអែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងស្តីទីផ្ លក្តូវលរខខណឌ តក្មវូ ននក្រមគនេះ 
និងស្ស្បតាមលរខនតិរៈននភារៈក្រប់ក្រង ។  
 
មាគ្តា៩០៣ ._ ប ញ្ីរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំផ្ លអាច្ររានជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូររានូវប ា្ ីរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំផ្ លអាច្ររ
ានជាស្ថធារណៈននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៩០៤ ._ ការគក្បើក្ាស់្ក្ទពយននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងអាច្គក្បើក្ាស់្ក្ទពយមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នច្ាំគពាេះ៖  
រ- ស្រមមភាពមូលនិធិ និង/ឬ រគក្មាងផ្ លស្គក្មច្ាននូវគោលគៅមូលនិធិភារៈ

ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  
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ខ- ការបង់នែលស្ក្មាប់តនមលក្បតិបតតិការននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន មានជាអាទិ៍
ក្ារ់ឈែួលសុ្ទធស្ថធរបស់្អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង និងនែលច្ាំណាយរែុងការក្រប់ក្រងមូលនិធិ ។  

រ- ច្ាំណាយគៅគលើស្រមមភាពស្ងគមផ្ លស្ស្បគៅនឹងគោលគៅ និងលរខនតិរៈនន    
ភារៈក្រប់ក្រង ។  

ឃ- គធវើការវនិិគយរមូលប័ក្ត និងវនិិគយរនានាផ្ លមានការទទួលខុស្ក្តវូផ្នែរ       
បរសិ្ថា ន និងស្ងគម ។  

 
មាគ្តា៩០៥ ._  ការប ច្ ប់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

ការប ច្ ប់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នមុនកាលរាំណត់ តក្មូវឲ្យមានការយល់ក្ពមពីក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  រែុងររណី ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- គស្ច្រតីស្គក្មច្ គោយ្នាទ នុសិ្ទធិ ឬស្ាំគ ងគឆ្ែ តភារគក្ច្ើនរបស់្អាណតតិទយរ ។  
ខ-  ល់គពលរាំណត់ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រងផ្នែរហិរ ញ្វតាុ ។  
រ- ការរ ាំគលាភបាំពានធងន់ធងររបស់្អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងគៅគលើភារៈក្រប់ក្រងផ្នែរ

ហិរ ញ្វតាុ ។  
 
មាគ្តា៩០៦ ._  ការក្រប់ក្រងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នផ្ លក្តូវានប្ឈប់ 

ក្បសិ្នគបើមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងក្តូវានប្ឈប់ អាណតតិទយរក្តវូផ្តងតាាំងអែររ ាាលភារៈ
ក្រប់ក្រងផ្ លមានវជិាា ជីវៈគ ើមបីក្រប់ក្រង និងវាយតនមលភារៈក្រប់ក្រង ។  អែររ ាាលភារៈក្រប់ក្រងក្តូវ
មានការទទួលខុស្ក្តវូ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- បាំគពញ និងប ច្ ប់រិច្ចការរបស់្អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង ផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់ ។  
ខ- ក្បមូល និងបង់នែលបាំណុលផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់ ។  
រ- វាយតនមលភារៈក្រប់ក្រងផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់ ។  

គៅគពលបាំគពញលរខខណឌ តក្មូវទាំងគនេះរចួ្រាល់ អែរក្រប់ក្រងភារៈក្រប់ក្រងក្តូវនតល់នូវ
រណគនយយចុ្ងគក្កាយ និងនតល់រាយការណ៍ជូនក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  
និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  ក្ទពយននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់
ក្តូវផ្ច្រចាយស្ស្បតាមឯរស្ថរមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ។   

នែល និងបនទុរ ស្ក្មាប់អែរក្រប់ក្រងភារៈក្រប់ក្រង ក្តូវរិតរូរគោយឈរគលើមូលោា នននអក្តាវជិាា
ជីវៈជាស្តង់ោរ និងក្តូវបង់នែលជូនគោយយរពីក្ទពយរបស់្ភារៈក្រប់ក្រង។  
 
មាគ្តា៩០៧ ._  លរខខណឌ តក្មូវគៅគពលប ច្ ប់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
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ភារៈក្រប់ក្រងក្តវូានប ច្ ប់គោយមូលគហតុ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
១- ានគធវើការជក្មេះបាំណុលភារៈក្រប់ក្រងភាល ម  មូលនិធិផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់រែុង

រណនីភារៈក្រប់ក្រង និងរាល់ក្ទពយភារៈក្រប់ក្រងក្តវូានគនទរស្ស្បតាមនីតិវធីិរែុងក្រម និង
លិខិតបទោា នរតិយុតតគក្កាមច្ាប់ពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ។    

២- រាល់ទាំនាស់្ទាំងអស់្ផ្ លទរ់ទងនឹងការគធវើរណគនយយចុ្ងគក្កាយក្តូវានគោេះ
ស្ស្ថយរចួ្ ។  
អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង គៅផ្តទទួលខុស្ក្តវូបនាទ ប់ពីការប ច្ ប់ភារៈក្រប់ក្រងច្ាំគពាេះការ

ាត់បង់ ឬខូច្ខាតផ្ លបណាត លមរពី ឬលទធនលពីរាំហុស្គោយគច្តនា គស្ច្រតីគធវស្ក្បផ្ហស្ជារ់
ផ្ស្តង ការផ្រលងបនលាំ ឬភាពមិនគស្ថម េះក្តង់របស់្អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រង ។  
 
មាគ្តា៩០៨ ._  ទាំនាស់្ទរ់ទងនឹងក្បតិបតតិការមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

រាល់ទាំនាស់្ផ្ លទរ់ទងនឹងក្បតិបតតិការភារៈក្រប់ក្រងហិរ ញ្វតាុក្តវូគោេះស្ស្ថយតាមរយៈការ
នសេះនា ឬស្នាធ នរមមរបស់្ក្ររមក្បឹរាច្ាប់ននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្ 
វតាុ ។ ទាំនាស់្ផ្ លទរ់ទងនឹងក្បតិបតតិការភារៈក្រប់ក្រងហិរ ញ្វតាុផ្ លមិនទន់ចុ្េះប ា្ ីរចួ្ ក្ររមក្បឹរា
ច្ាប់ននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តវូាននតល់សិ្ទធិរែុងការលុបភារៈក្រប់ក្រង
គនាេះ ។ ភារីណាមួយមិនគពញចិ្តតនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្ផ្ លគធវើគ ើងគោយក្ររមក្បឹរាច្ាប់ននក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  អាច្បតឹងាន ស្ស្បតាមរនាីទី៩ ននក្រមគនេះ រែុងរយៈគពល១
(មួយ)ផ្ខបនាទ ប់ពីានទទួលស្គក្មច្ចិ្តត ។  

លទធនលនន ាំគណើ រការគោេះស្ស្ថយទាំនាស់្ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន ។  
 
មាគ្តា៩០៩ ._  ការក្រប់ក្រងឬការគក្បើក្ាស់្មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នមិនស្មស្ស្ប 

អែរទទួលភារៈក្រប់ក្រងណាផ្ លក្រប់ក្រង ឬគក្បើក្ាស់្មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នមិនស្ម
ស្ស្ប ឬក្បឆ្ាំងគៅនឹងគោលគៅមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងផ្ លបណាត លឲ្យមានការខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា ន 
ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្ខលួន ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងច្ាប់ពារ់ព័នធ នទគទៀត ។  

 
ផ្នែកទី៣ 

លូលន្ិធិដម្ទទទៀត 
 
មាគ្តា៩១០ ._  មូលនិធិស្ក្មាប់គោេះស្ស្ថយទាំនាស់្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
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 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតមូលនិធិគ ើមបគីោេះស្ស្ថយទាំនាស់្បរសិ្ថា ន 
គៅរក្មិតឃុាំ ស្ងាក ត់ ផ្ លវាជាែវកិាររបស់្ក្រសួ្ងមហាននទ និងមូលនិធិរែុងការគោេះស្ស្ថយបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ ននរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លជាែវកិា
ររបស់្ក្រសួ្ង      ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៩១១ ._  ក្បភពមូលនិធិ 

ក្បភពមូលនិធិគ ើមបីគោេះស្ស្ថយ វវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើានមរពី៖  
រ- ែវកិារជាតិផ្ លនតល់ជូន ។  
ខ- វភិារទនពីរបូវនតបុរគលជាតិ និងអនតរជាតិ ។  
រ- ស្បបុរស្ធ៌ម ។  
ឃ- ក្បភព នទៗគទៀត ។  

 
មាគ្តា៩១២ ._ ការគក្បើក្ាស់្មូលនិធិ 

នីតិវធីិរែុងការគក្បើក្ាស់្មូលនិធិគ ើមបីគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិក្តវូាន
រាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ននិង
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យមហាននទ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ហរិញ្ញបបទាន្សគ្មាបក់ារបិទ ការស្ថត រន្ីតសិលបទា ការនតលដ់ំទណ្ត៉ះគ្ស្ថយ ន្ិងការស្ថត រទ ើង

វិញម្ន្សកលមភាពផ្ដលទធវើឲ្យប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា៩១៣ ._  នីតិវធីិស្ក្មាប់ការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាផ្ លតក្មូវឲ្យនតល់ការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុស្ក្មាប់ការបិទ ការស្ថត រ
នីតិស្មបទ ការនតល់ ាំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថត រគ ើងវញិ ក្តូវគធវើតាមទក្មង់ និងការគក្បើក្ាស់្វធីិ 
ស្ថស្តស្តផ្ លរាំណត់គោយច្ាប់ លិខិតបទោា នរតិយុតត និង/ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀងពារ់ព័នធ ។  

ប៉ាុផ្នត រែុងររណីមិនមានរាំណត់ជារ់លារ់គលើលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ក្ារ់ធានាហិរ ញ្វតាុគទ 
ក្តូវអនុវតតនីតិវធីិស្ស្បគៅនឹងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩១៤ ._  នែលច្ាំណាយននការបិទរគក្មាង 
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រាល់មាច ស់្រគក្មាង ផ្ លតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងគរៀបច្ាំផ្ននការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លការរាំណត់នែលននការបិទរគក្មាង គៅរែុងផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
ផ្ លក្តូវទទួលការឯរភាពពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  នែលផ្ លក្តូវានា៉ា ន់
ក្បមាណស្ក្មាប់ការបិទគនេះ ក្តូវផ្នអរគលើច្ាំនួនផ្ លានតក្មូវគៅរែុងការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ ។  

ការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ ក្តវូបគងកើតគច្ញពីច្ាំណូលផ្ លបាំគពញនូវរាល់លរខខណឌ តក្មូវ ូច្ខាង
គក្កាម៖ 

រ- នែលប ច្ ប់រគក្មាង ។  
ខ- នែលស្ាំអាត ។  
រ- នែលនតល់នីតិស្មបទ ។   
ឃ- នែលជួស្ជុល ផ្ែទាំផ្ លគៅបនត និងគធវើការអគងកតតាមោន ។  
ង- នែលរ ាាល ។  
ច្- នែលបក្មរងទុរ១៥ ( ប់ក្ាាំ)ភាររយ នននែលច្ាំណាយស្របុ ។  

ច្ាំនួនទាំងគនេះ ក្តវូបូរស្របុគោយផ្នអរគលើនែលផ្ លរាំណត់គោយតតិយជនស្ក្មាប់ការស្ថត រ
តាំបន់ផ្ លានរងការប៉ាេះពាល់ ឲ្យស្ស្បគៅតាមតនមលគស្ ារិច្ច និងស្ងគមផ្ លស្មរមយបាំនុត ក្ពមទាំង
ក្តូវរិតរូរអាំពីរតាត អតិនរណា ។  

ច្ាំនួនស្របុទាំងអស់្ផ្ លតក្មូវគោយការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ រែុងទក្មង់ឯរភាពមួយ  ូច្ផ្ ល
មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩១៥ ក្តូវបង់គៅមុនការចាប់គនតើមការងារននរគក្មាង ស្ក្មាប់រគក្មាងទាំងឡាយ
ណាផ្ លមានអាយុកាល៥(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ ឬគក្កាម៥(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ ឬ រែុង ាំណារ់កាលររុររស្ស្ថវក្ជាវ ។   

ការបង់នែលបផ្នាមអាច្នឹងក្តូវានគរៀបច្ាំគ ើងស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ លមានអាយុកាលគលើស្ពី៥
(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ ឬរែុង ាំណារ់កាលររុររស្ស្ថវក្ជាវ ។  ច្ាំនួនស្របុទាំងអស់្ផ្ លតក្មវូគោយការធានាផ្នែរ
ហិរ ញ្វតាុ ក្តូវបង់គៅចុ្ងឆ្ែ ាំទី៥(ក្ាាំ)ននក្បតិបតតិការរគក្មាង ។  
 
មាគ្តា៩១៥ ._  ទក្មង់ផ្បបបទននការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ 
 ការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ អាច្គធវើគ ើងជាទក្មង់ននលិខិតឥណទន  ប័ណណា៉ាតង់ននការធានា 
មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ឬមូលនិធិជាស្ថច់្ក្ារ់ ។  មាច ស់្រគក្មាង អាច្គស្ែើឲ្យមានការនតល់ជាការធានា
រមួោែ មួយគក្ៅពីការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ ។  មាច ស់្រគក្មាងអាច្បងាា ញថ្ន ខលួនមានែវកិាក្រប់ក្ោន់គ ើមបី
នឹងគធវើការបង់នែលជាអបបបរមារែុងការអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មវូននការបិទរគក្មាង ។   

រាល់ការស្គក្មច្ផ្ លមានការធានារមួោែ មួយ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្
ពិចារណាគៅគលើស្ថវតាហិរ ញ្វតាុរបស់្មាច ស់្រគក្មាង ភស្តុតាងននស្ថា នភាពហិរ ញ្វតាុបច្ចុបបនែរបស់្
មាច ស់្រគក្មាង និងរាល់រតាត គនសងៗគទៀតផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នរិតថ្នអាច្
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គលើរមរអនុវតតាន ។   
 
មាគ្តា៩១៦ ._  ការក្រប់ក្រង និងការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ 

រែុងររណីផ្ លការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ ក្តវូាននតល់មរជាទក្មង់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ឬមូល
និធិជាស្ថច់្ក្ារ់ ច្ាំនួនក្ារ់ទាំងគនាេះ ក្តវូោរ់ចូ្លគៅរែុងរណនីផ្ លមានការក្ារ់ ផ្ លក្រប់ក្រង
គោយនីតិបុរគលឯររាជយមួយគក្ៅពីមាច ស់្រគក្មាង ។  បនាទ ប់ពីមានការបិទរគក្មាងក្បរបគោយ
គជារជ័យគហើយ គនាេះរាល់មូលនិធិផ្ លគៅស្ល់ ក្តវូក្បរល់ជូន ល់មាច ស់្រគក្មាងវញិ ។  

មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវគធវើការចាត់តាាំងឲ្យមានអែរឯរគទស្ផ្នែរវនិិគយរផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិ
ក្រប់ក្ោន់ រែុងនាមជានាយរក្រប់ក្រងមូលនិធិ គ ើមបទីទួលខុស្ក្តូវរែុងការផ្ែររាែវកិាស្ក្មាប់ការ
បិទ ការស្ថត រនីតិស្មបទ ការនតល់ ាំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថត រគ ើងវញិ និងនតល់ការធានាថ្ន រាល់
ក្បតិបតតិការ មានការរត់ក្តាានក្តឹមក្តូវ គហើយមានោរ់ជូនស្ក្មាប់ ការទញគមើលតាមក្បព័នធអីុនធឺ
គណត ឬគោយផ្ទទ ល់ាន ។  
 
មាគ្តា៩១៧ ._  លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ និងស្វនរមម 
 មាច ស់្រគក្មាងណាផ្ លតក្មូវឲ្យនតល់ការធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុគ ើមបទូីទត់នែលច្ាំណាយស្ក្មាប់
ការបិទ ការស្ថត រនីតិស្មបទ ការនតល់ ាំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថត រគ ើងវញិ ក្តូវអនុគលាមតាម
លរខខណឌ តក្មូវននការគធវើស្វនរមម និងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ស្ស្បតាមច្ាប់នានាពារ់ព័នធនឹង
រណគនយយ និងស្វនរមម ។  

រាល់មាច ស់្រគក្មាង ក្តវូគធវើការពិនិតយគ ើងវញិជាក្បចាាំឆ្ែ ាំ និងគធវើរាយការណ៍អាំពីការា៉ា ន់
ក្បមាណនែលននការបិទរគក្មាង ជូន ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  ការគធវើការា៉ា ន់
ក្បមាណគនេះក្តូវគធវើគ ើងគោយវសិ្វររផ្ លមានវញិ្ញញ បនបក្ត ។   

រែុងររណីររគឃើញថ្ន រាយការណ៍ស្វនរមមក្បចាាំឆ្ែ ាំ មិនបាំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវរបស់្ការ
ធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុគហើយ គនាេះមាច ស់្រគក្មាងក្តូវជូន ាំណឹង ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ 
បរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នផ្ លពារ់ព័នធ ។  

 មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវបាំគពញរាល់លរខខណឌ តក្មវូផ្ លានគធវើបច្ចុបបនែភាព គ ើមបធីានាផ្នែរហិរ ញ្
វតាុរែុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិ្ប) នែង បនាទ ប់ពីមានការជូន ាំណឹង ។  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ
បរសិ្ថា នអាច្តក្មូវឲ្យមានរាយការណ៍ ឬឯរស្ថរបផ្នាម ។  

រែុងររណីផ្ លរាយការណ៍ស្វនរមមបងាា ញថ្ន មានការគលើស្ច្ាំនួនរែុងការធានាផ្នែរហិរ ញ្
វតាុ ផ្ លតក្មវូគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គនាេះក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ   
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វស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្គស្ែើក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ ឲ្យអនុញ្ញញ តឲ្យបគ ច្ញែវកិា
ផ្ លគលើស្ច្ាំនួនគៅវញិបនាទ ប់ពីមានស្ាំគណើ ពីមាច ស់្រគក្មាង ។  
 
មាគ្តា៩១៨ ._  លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីនីតិវធីិននការរណនាតនមលននការបិទរគក្មាង 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតលិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីការរណនានែល
ននការបិទរគក្មាង ផ្បបបទននការោរ់ពារយសុ្ាំ និងការឯរភាព លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការពិនិតយ នីតិ
វធីិស្ក្មាប់ការនតល់ជូនវញិ និងការកាត់បនាយ ឬការគលើរផ្លងគនសងៗ ។  
 
មាគ្តា៩១៩ ._  ការស្ថត រគ ើងវញិនូវការខូច្ខាត និងការទទួលានវញិនូវនែលច្ាំណាយ និងការ

ច្ាំណាយគនសងៗ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្អនុវតតនូវការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិនូវការខូច្

ខាតចាាំាច់្ច្ាំគពាេះធនធានរបស់្ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងអាច្ទទួលានវញិនូវនែលច្ាំណាយ និងការ
ច្ាំណាយគនសងៗស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធនានា ។  
 

ជំពូកទី៤ 
បទបបញ្ញតតិទនសងទទៀត 

 
មាគ្តា៩២០ ._  ស្ហក្ោស្ផ្ លគផ្ទត តគលើស្នតិសុ្ខជាតិននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា 

ស្ហក្ោស្ផ្ លពារ់ព័នធបញ្ញា ស្នតិសុ្ខជាតិ ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តូវក្រប់ក្រងគោយ
អងគភាពរ ា ។ ការគស្ែើសុ្ាំផ្ លក្តវូប ា្ូ នគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  និង
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូស្ស្បតាមច្ាប់ និងលិខិត
បទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ និងលរខនតិរៈទូគៅននស្ហក្ោស្ស្ថធារណៈ ។  
 
មាគ្តា៩២១ ._  ការបគងកើត ស្ហក្ោស្ផ្ លក្រប់ក្រងគោយរ ា 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្
វតាុ  ស្ស្បតាមច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ និងលរខនតិរៈទូគៅននស្ហក្ោស្ស្ថធារណៈ 
អាច្គស្ែើសុ្ាំបគងកើតស្ហក្ោស្ផ្ លក្រប់ក្រងគោយរ ា មានជាអាទិ៍ ស្ហក្ោស្នតល់អាំណាច្គៅ អាជាា ធ
រថ្នែ រ់គក្កាមជាតិផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់គោលគៅោាំក្ទ ល់ទិស្គៅនិរនតរភាព និងការពារបរសិ្ថា
ន និងជីវៈច្ក្មរេះ និងក្រប់ក្រងស្ាំណល់របស់្រ ា ។  
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មាគ្តា៩២២ ._ ធនាោរអភិររស ឬកាត់បនាយ 
រ ា តាមរយៈក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួយ

ធនាោរជាតិននរមពុជា និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និងហិរ ញ្វតាុ  អាច្បគងកើតធនាោរអភិ
ររស ឬកាត់បនាយមួយ ។   

រ ា តាមរយៈក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្ចុ្េះរិច្ចស្នោររសីុ្រមួោែ  ស្ស្បតាម
លរខខណឌ តក្មូវននច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធនឹង លរខនតិរៈទូគៅននស្ហក្ោស្ស្ថធារ
ណៈ ជាមួយនឹងរ ាផ្ លមានការក្រប់ក្រងភារគក្ច្ើន ។   

ធនាោរអភិររស ឬកាត់បនាយ ក្តូវមានការក្រប់ក្រងភារគក្ច្ើនពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន ឬរ ា ។  
 

គន្ថីទ៩ី 
បទទលមើសបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ

មាតិកាទី១ 
ន្ីតិវធិីទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ 

ជំពូកទី១ 
ន្ីតិវធិីទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិផ្ដលមាន្លកខណ្ៈរដឋបបទវណី្ ន្ងិ 

រដឋបាល 
ផ្នែកទី១ 

បណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិធន្ធាន្ធលមជាត ិ
 
មាគ្តា៩២៣ ._ បណតឹ ងរ ាបបគវណី 

បណតឹ ងរ ាបបគវណី គធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបីធានានូវសិ្ទធិរែុងការទមទរស្ាំណងការខូច្ខាត 
ផ្នែរស្មាភ រៈ ផ្នែររបូរាងកាយ និងនលូវចិ្តត ។  

ច្ាំគពាេះបណតឹ ងរ ាបបគវណី គ ើមបណតឹ ងអាច្គក្បើក្ាស់្សិ្ទធិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមបរសិ្ថា ន និងធន
ធានធមមជាតិ ក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណី និងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា៩២៤ ._ បណាឹ ងអាជាា  

បណតឹ ងអាជាា  គធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបីធានា ល់ស្ណាត ប់ធាែ ប់ស្ថធារណៈ ឬនលក្បគយជន៍ 
ស្ងគមទូគៅ  ូគច្ែេះរែុងររណីមានបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតតបទបប ញ្តតិ
ណាមួយផ្ លបាំពាននឹងវធិានននក្រមគនេះ ជនរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនទូគៅ មានសិ្ទធិគធវើបណតឹ ងគៅ
តុលាការមានស្មតារិច្ចាន ។  
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ច្ាំគពាេះផ្បបបទ និងនីតិវធីននការគធវើបណតឹ ងអាជាា  ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ និងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន  ។  

 
មាគ្តា៩២៥ ._ បណតឹ ងក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

បណតឹ ងក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គធវើគទបើងរែុងគោលគៅ
គ ើមបីក្បឆ្ាំងនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លពារ់ព័នធនឹងវធិានការ
ការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិរបស់្អាជាា ធរមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ។  

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់គោយស្ថរ 
គស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ អាច្គក្បើ
ក្ាស់្សិ្ទធិរែុងការបតឹងតវា៉ាគោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩២៦ ._ បណតឹ ងក្បឆ្ាំងស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 បណតឹ ងក្បឆ្ាំងស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គធើវគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបី
ទមទរស្ាំណងការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិផ្ លគរើតគទបើងគោយស្ថរបាំគពញមុខងាររបស់្
មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬអាជាា ធរមានស្មតារិច្ចផ្ លទទួលបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និង
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ រែុងការគធវើស្រមមភាព ច្ាំណាត់ការ ឬវធិានការគលើស្រមមភាពបរសិ្ថា ន ឬការ
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិផ្ លបងកពយស្នរមម ឬបាំពុលបរសិ្ថា ន ឬការបាំពានសិ្ទធិ ឬនលក្បគយជន៍ណា
 ល់ភារីរងនលប៉ាេះពាល់ ។  
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល អាច្គក្បើក្ាស់្សិ្ទធិរែុងការោរ់ពារយបណតឹ ង ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្ន
ខណឌ ខាងគលើគនេះ គៅអាជាា ធរមានស្មតារិច្ច ឬតុលាការមានស្មតារិច្ចាន គោយអនុគលាមតាមក្រម
គនេះ ។  
 
មាគ្តា៩២៧ ._ បណតឹ ងផ្ លមានគោលគៅការពារនលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ 

បណតឹ ងផ្ លមានគោលគៅការពារនលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ គធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបី
ការពារនលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ក្បឆ្ាំងនឹងបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតត
បទបប ញ្តិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងបទបប ញ្តតិពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។  

របូវនតបុរគល ឬនិតីបុរគលអាច្គក្បើក្ាស់្សិ្ទធិរែុងការោរ់ពារយបណតឹ ង ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ
ខាងគលើគនេះ គៅតុលាការមានស្មតារិច្ច ឬស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចគោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩២៨ ._  បណាឹ ងជាយុទធស្ថស្តស្តរែុងការទប់ស្ថក ត់ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 
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បណាឹ ងជាយុទធស្ថស្តស្តរែុងការទប់ស្ថក ត់ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ គធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបី
ទប់ស្ថក ត់ ឬរារាាំង ឬគបៀតគបៀន ឬគរៀបស្ងកត់ ក្បឆ្ាំងនឹងរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ឬស្ថធារណជន
ផ្ លគធវើស្រមមភាពបណតឹ ងក្បឆ្ាំងនឹងខលួន ឬនលក្បគយជន៍គស្ ារិច្ចរបស់្ខលួន ។  
  

ផ្នែកទី២ 
ភាគីម្ន្បណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ 

 
មាគ្តា៩២៩ ._ ភារីផ្ លទទួលរងនលប៉ាេះពាល់ 

បុរគលផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ផ្ទទ ល់ ឬក្បគយលគោយបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
មានសិ្ទធិោរ់ពារយបណតឹ ងគៅស្ថា ប័ន ឬតុលាការមានស្មតារិច្ច គ ើមបីទមទរស្ាំណងការខូច្ខាត ឬ
ស្ាំណងជាំងឺចិ្តត គោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ និងក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន ។   

បណតឹ ងគនេះរ៏អាច្គធវើគទបើងគោយស្ហរមន៍ គ ើមបីក្បឆ្ាំងនឹងបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតតបទបប ញ្តតិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងក្រមនីតិវធីិរ បគវណីជាធរមានាន
ផ្ រតាមរយៈតាំណាងរបស់្ខលួន ។  អែរតាំណាងស្ហរមន៍គនេះក្តូវមានភស្តុតាង ផ្ លបញ្ញា រ់ថ្នមាន
ការក្បរល់សិ្ទធិក្តឹមក្តូវពីស្ហរមន៍ ។  

 
មាគ្តា៩៣០ ._ ស្មារមន៍ ឬអងគការផ្ លមាននីតិស្មបទ 

ក្រប់ស្មារមន៍ ឬអងគការផ្ លគធវើការគលើវស័ិ្យការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លាន
ចុ្េះប ា្ ី និងទទួលស្ថគ ល់គោយអាជាា ធរស្ស្បច្ាប់ក្តឹមក្តូវននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា  គទើបអាច្គក្បើ
ក្ាស់្សិ្ទធិរែុងការគធវើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅស្ថា ប័ន និងតុលាការមានស្មតារិច្ច 
ាន ។  

បណតឹ ងរបស់្ស្មារមន៍ ឬអងគការទាំងគនេះ ក្តូវគធវើគទបើងរែុងគោលបាំណងគ ើមបទីមទរឲ្យមាន
ការស្ថត របរសិ្ថា នគទបើងវញិ ឬទមទរស្ាំណងការខូច្ខាត ឬស្ាំណងជាំងឺចិ្តតជូនជនរងគក្ោេះ ឬស្ហរម
ន៍ផ្តប៉ាុគណាណ េះ ។  

រែុងររណីផ្ លបណតឹ ងផ្ លគធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបីទមទរស្ាំណងការខូច្ខាត ឬស្ាំណង
ជាំងឺចិ្តត ជូនជនរងគក្ោេះ ឬស្ហរមន៍ ក្តូវមានមានភស្តុតាងបញ្ញា រ់ថ្ន ានទទួលការក្បរល់សិ្ទធិពី
តាំណាងស្ហរមន៍ ឬស្ហរមន៍ ។  

 
មាគ្តា៩៣១ ._ ភាពអាច្ទទួលយរានននបណតឹ ងរបស់្ស្មារមន៍ ឬអងគការ 

រែុងររណីផ្ លបណតឹ ងផ្ លគធវើគទបើង ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩៣០ខាងគលើគនេះ បណតឹ ងរបស់្
ស្មារមន៍ឬ អងគការទាំងគនាេះ អាច្ទទួលយរាន លុេះក្តាផ្តមានភស្តុតាងផ្ លបញ្ញា រ់ថ្ន ាន
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ទទួលការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬអែរតាំណាងស្ស្បច្ាប់ននជនគនេះ ឬស្ហរមន៍ ឬតាំណាងស្ហ
រមន៍គនេះច្ាំគពាេះការទមទរស្ាំណងផ្នែររ បគវណី ។  

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លបណតឹ ងរបស់្ស្មារមន៍ ឬអងគការផ្ លមានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ 
អាច្គធវើគៅានគោយពុាំចាាំាច់្មានភស្តុតាងផ្ លបញ្ញា រ់ថ្ន ានទទួលការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬ 
ស្ហរមន៍ ឬតាំណាងស្ហរមន៍គទបើយ ក្បសិ្នគបើបណតឹ ងគនាេះគធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបីទមទរឲ្យ
មានរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន អភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬការស្ថត របរសិ្ថា នគទបើងវញិគ ើមបីបគក្មើនលក្បគយជន៍ស្ថ
ធារណៈទូគៅ ។  

 
មាគ្តា៩៣២ ._ បណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លគធវើគទបើងគោយអាជាា ធរមានស្មតារិច្ច 

 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬអាជាា ធរមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ អាច្គក្បើក្ាស់្
សិ្ទធិរែុងការគធវើស្រមមភាពបតឹងទមទរស្ាំណងការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬស្ថត របរសិ្ថា ន
គទបើងវញិ ឬបតឹងក្បឆ្ាំង ឲ្យមានការប្ឈប់ស្រមមភាពណាមួយផ្ លបងកនលប៉ាេះពាល់ ឬបាំពុលបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ ឬមិនអនុវតតបទបប ញ្តតិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ គៅស្ថា ប័ន ឬតុលាការមាន
ស្មតារិច្ចាន ។  
  

ផ្នែកទី៣ 
ការទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិទគ្ៅគ្បពន័្ធតលុាការ 

 
មាគ្តា៩៣៣ ._ គោលបាំណងការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធ

តុលាការ 
 ការគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការ មានគោលបាំណង
រាំណត់អាំពីវធិានគ ើមបគីោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានលរខណៈជារ ា
បបគវណី និងរ ាាល គក្ៅក្បព័នធតុលាការគោយស្ម័ក្រចិ្តត ។  
 
មាគ្តា៩៣៤ ._វសិ្ថលភាពននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការ
 ការគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការច្ាំគពាេះបណតឹ ងបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានលរខ
ណៈជារ ាបបគវណីគៅគលើបណតឹ ងទមទរ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-ការស្ងស្ាំណងការខូច្ខាត ។ 
ខ-ការស្ថត រការខូច្ខាតបរសិ្ថា នគទបើងវញិ ។ 
រ-ការរាំណត់ពីវធិានការគ ើមបីធានាថ្ន នឹងមិនបងកការបាំពុលបរសិ្ថា ន ឬការគធវើឲ្យខូច្

ខាតបរសិ្ថា នស្ថជាែមីគទបើងវញិគោយអែរបងក ។  
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ឃ-រាំណត់វធិានការទប់ស្ថក ត់នលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានផ្ លគរើតមានច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ ។ 

ង-ពុាំមានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានលរខណៈ
ក្ពហមទណឌ  ផ្ លានរាំណត់គោយក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធគនសងៗគទៀត
គទបើយ ។  
ការគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ូច្ានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវ

ស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្ចរបស់្រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ និង  
រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៩៣៥ ._ ការគោេះស្ស្ថយវវិាទក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ាាលប

រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
បណតឹ ងក្បឆ្ាំងនឹងគស្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ ផ្ លគរើតគច្ញពីគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ គក្កាមបទបប ញ្តិតននក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និង
ក្រប់ក្រងធនធានគនសងគទៀត ក្តូវស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្ចគោេះស្ស្ថយរបស់្ររណៈរមមការជាតិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន ។   

 
មាគ្តា៩៣៦ ._ រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ 
 ក្ររមក្បឹរាឃុាំ ស្ងាក ត់នីមួយៗ ក្តូវបគងកើត និងគរៀបច្ាំ ាំគណើ រការក្បក្ពឹតតគៅននរណៈរមមការ
ស្នាធ នរមមបរសិ្ថា នមួយគ ើមបីគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានលរខណៈជាប
ណតឹ ងរ ាបបគវណីគៅស្ថលាឃុាំ ស្ងាក ត់របស់្ខលួន ។    

ស្មតារិច្ចរបស់្រណៈរមមការស្នាធ នរមមគនេះ ក្តូវរាំណត់គោយក្រមគនេះ ។  ការគរៀបច្ាំែវកិា
ស្ក្មាប់ ាំគណើ រការគលើគស្វារមមគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគោយស្នាធ នរមមគនេះ 
ក្តូវរាំណត់លិខិតបទោា នរតិយុតអនតរក្រសួ្ងរវាង ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង
ក្រសួ្ងមហាននទ ។  
  
មាគ្តា៩៣៧ ._ ស្មតារិច្ចរបស់្រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ 

រណៈរមមការស្នាធ នរមមបបរសិ្ថា នថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ មានស្មតារិច្ច ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ. ទទួលពារយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ខ.ប ា្ូ នបនតនូវបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមិនស្ាិតគៅគក្កាមស្មតារិច្ច

របស់្ខលួន គៅកាន់អងគភាព ឬស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចគនសងគទៀត ឬរណៈរមាម ការជាតិគោេះ
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ស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន រែុងររណីផ្ លបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមិនអាច្គោេះស្ស្ថយ
ានគៅ ាំណារ់កាលស្នាធ នរមមរែុងផ្ នស្មតារិច្ចរបស់្ខលួន ។ 

រ. នតល់គស្វាពិគក្ោេះគយបល់វវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និងររាការស្មាង ត់ ។ 
រ. គធវើការចុ្េះពិនិតយទីតាាំងទាំនាស់្ ។ 
ឃ. ទទួលគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានលរខណៈ              

រ ាបបគវណី ។ 
ង. គធវើការនសេះនាវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ច្. គរៀបច្ាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងតាមការឯរភាពរបស់្រូភារីវវិាទ និងតាមោនការអនុវតតរិច្ច

ក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ។ 
្. ររាទុររាំណត់គហតុ ឬឯរស្ថរនន ាំគណើ រការរបស់្រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា

ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់  ូច្ជាស្ាំណុាំ ផ្បបបទ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជានានា ឬឯរ
ស្ថរពារ់ព័នធគនសងៗគទៀត ។ 

ជ. ប ា្ូ នស្ាំណុាំ គរឿង និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាគៅរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ
រែុងររណីផ្ លរូភារីមានវវិាទមិនអនុវតតតាមរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាគោយរណៈរមមការស្នាធ ន
រមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ ។ 
រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ មិនអាច្គធវើការនសេះនា 

គៅគលើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិណាមួយផ្ លាន ឬរាំពុងគោេះស្ស្ថយគោយនីតិវធីិ 
គក្កាមច្ាប់ផ្ លគៅជាធរមានរនលងមរ គបើគទេះបីជាបណតឹ ងគនាេះស្ាិតគៅរែុងផ្ នស្មតារិច្ចរបស់្រ
ណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់្ខលួនរ៏គោយ ។    

ការគរៀបច្ាំ និងការក្បក្ពឹតតគៅនននីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់្រ
ណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា ន
រតិយុតតអនតរក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ងមហាននទ ។   
 
មាគ្តា៩៣៨ ._ ស្មាស្ភាពននរណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ 

រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ មានស្មាស្ភាព
ស្មាជិរច្ាំនួន៣(បី)របូផ្ លមាន១(មួយ)របូជាក្បធានស្ក្មាប់ ឹរនាាំនីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និង២(ពីរ)របូជាស្មាជិរ ។  ស្មាជិរ២(ពីរ)របូក្តវូគក្ជើស្គរ ើស្គោយរូភារី
ននវវិាទ គហើយស្មាជិរ២(ពីរ)របូគនេះជាអែរគក្ជើស្គរ ើស្ស្នាធ នការមីាែ រ់គទៀតជាក្បធាន ។   

 នីតិវធីិននការការគរៀបច្ាំគក្ជើស្គរ ើស្ និងគធវើប ា្ ីគឈាម េះស្នាធ នការបីរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ងមហាននទ ។   
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មាគ្តា៩៣៩ ._ លរខណៈស្មបតតិននស្មាស្ភាពរណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ
ថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ 
 ស្មាស្ភាពននរណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ ក្តូវមាន
លរខណៈស្មបតតិ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-អាយុចាប់ពី៣០ឆ្ែ ាំគទបើង ។ 
ខ-រក្មិតវបបធម៌យ៉ាងតិច្រក្មិតបឋមភូមិ ។ 
រ-មានស្មតាភាព និងបទពិគស្ថធន៍ការងារពារ់ព័នធននបរសិ្ថា នយ៉ាងតិច្២ឆ្ែ ាំ ។ 
ឃ-មានភាពគស្ថម េះក្តង់ សុ្ច្រតិភាព និងមិនលាំគអៀង ។ 
ង- ររាការស្មាង ត់ ។ 
រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់នីមួយៗ អាច្គក្ជើស្គរ ើស្

អែរជាំនាញការបគច្ចស្គទស្វទិោស្ថស្តស្តមួយរបូ ឬគក្ច្ើនគធវើជាអែរក្បឹរាគយបល់ផ្នែរបគច្ចរគទស្  តាម
ការចាាំាច់្អាស្ស័្យតាមលរខណៈស្មុរស្ថម ញននវវិាទ ។  អែរជាំនាញបគច្ចរគទស្ក្តូវបាំគពញការងារក្តឹម
ផ្តតាមការគស្ែើសុ្ាំរបស់្រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា នថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ និងនតល់គស្ច្រតីស្នែិោា ន
បគច្ចរគទស្ជូនរណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងភារី ផ្តប៉ាុគណាណ េះ ។  

នីតិវធីិននការគក្ជើស្គរ ើស្ និងគរៀបច្ាំប ា្ ីគឈាម េះអែរជាំនាញបគច្ចរគទស្វទិោស្ថស្តស្តបរសិ្ថា ន ក្តូវ
រាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៩៤០ ._ រយៈគពលនន ាំគណើ រការនសេះនារបស់្រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ 
រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ មានរយៈគពលយ៉ាងយូរ

បាំនុត ៤៥ (ផ្ស្សិ្បក្ាាំ)នែង នននែងគធវើការ គ ើមបីគធវើ ាំគណើ រការនសេះនាវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធាន          
ធមមជាតិ ។  រយៈគពលគនេះអាច្ពនោគពលាន រែុងររណីផ្ លរូភារីវវិាទានក្ពមគក្ពៀង តាមការគស្ែើ
សុ្ាំ    របស់្រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ ។  

រែុងររណីផ្ ល ាំគណើ រការននការនសេះនារបស់្រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់មិនអាច្ស្គក្មច្គៅានរែុងរយៈគពល ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ
គទ រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ ក្តូវប ា្ូ នបណតឹ ងគនេះបនតគៅ
រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គ ើមបីគធវើច្ាំណាត់ការបនត យ៉ាងយូរ
បាំនុតរែុងរយៈគពល២១ (នមភមួយ)នែងនននែងគធវើការ ។   
 
មាគ្តា៩៤១ ._ ការប ច្ ប់នន ាំគណើ រការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

 ាំគណើ រការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវានប ច្ ប់គោយមូលគហតុ ូច្ខាង
គក្កាម៖ 
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  រ- រូភារីានឯរភាពោែ ប ច្ ប់នីតិវធីិនន ាំគណើ រការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។ 

ខ-ភារីណាមួយមិនឯរភាព ឬស្ហការរែុងការគោេះស្ស្ថយវវិាទតាមនីតិវធីិស្នាធ នរមម
បរសិ្ថា ន ។ 

រ-រូភារីមិនអាច្ឈាន ល់ការឯរភាពោែ  គលើវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរែុង 
រយៈគពល៤៥ នែង ឬរែុងរយៈគពលផ្ លានពនោតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់្រូភារី ានរនលងនុត
គៅ ។  

ឃ-រូភារីានឯរភាពគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀង ជាលាយលរខណ៍អរសរតាមការនសេះនារបស់្
រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ ។  
រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស់្រណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ 

ស្ងាក ត់ ពុាំច្ងកាតពវរិច្ចនលូវច្ាប់គទបើយ ។  
 

មាគ្តា៩៤២ ._  ាំគណាេះស្ស្ថយ 
រិច្ចក្ពមគក្ពៀងនីមួយៗផ្ លក្តូវាននសេះនាគោយរណៈរមមការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ គោយមានការឯរភាពពីភារីចូ្លរមួ អាច្ប ច្ូ លច្ាំណុច្មួយច្ាំនួន ូច្
ខាងគក្កាម៖ 

រ. រាំណត់អាំពីក្ារ់ស្ាំណងស្ក្មាប់ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ខ. រាំណត់អាំពីវធីិស្ថស្តស្តគៅរែុងការស្ថត របរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគ ើងវញិននការខូ

តខាតផ្ លានគរើតគ ើង ។ 
រ. រាំណត់អាំពីវធិានការគ ើមបីធានាថ្ន នឹងមិនមានគក្ោេះថ្នែ រ់បផ្នាមគទៀតគទគៅ ល់ប

រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ឃ. រាំណត់អាំពីវធិានគ ើមបទីប់ស្ថត ត់ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  ការ

វាយតនមលការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត
គោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ងទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។   
 

មាគ្តា៩៤៣ ._ រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវានបគងកើតគោយលិខិត

បទោា នរតិយុតត តាមស្ាំគណើ របស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  រណៈរមមការជាតិ
គោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានគលខាធិការោា នអចិ្នញ្ជ្នតយ៍មួយជាគស្នាធិការ
គៅរែុងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  គលខាធិការោា នគនេះ ក្តូវ ឹរនាាំគោយអរគ
គលខាធិការមួយរបូ និងអរគគលខាធិការរងមួយរបូ ឬគក្ច្ើនរបូជាជាំនួយការតាមការចាាំាច់្ ។   
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ការគរៀបច្ាំ និងក្បក្ពឹតតគៅននគលខាធិការោា នអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ 
ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតតាមស្ាំគណើ បស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  

រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ មានក្ររមក្បឹរាពីរោច់្
គោយផ្ទបរពីោែ  ។  ក្ររមក្បឹរាជាតិទី១ គ ើរតួនាទីជាក្ររមស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ
ផ្ លទទួលបនទុរគោេះស្ស្ថយបណតឹ ង ឬវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លប ា្ូ នមរពីរណៈរមម
ការស្នាធ នរមមថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់  ក្ររមក្បឹរាជាតិ ទី២ គ ើរតួនាទីជាក្ររមគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងក្បឆ្ាំង នឹង
គស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ពារ់ព័នធបរសិ្ថា ន 
និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៩៤៤ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ការគរៀបច្ាំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវ
រាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត តាមស្ាំគណើ របស់្ក្រសួ្ងបរសិ្ថា ន ។  
 ស្មាស្ភាពននក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើគនេះ មាន ូច្
ខាងគក្កាម៖ 

រ- មញ្ជ្នតីជាំនាញ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ជាក្បធាន ។ 
  ខ- មញ្ជ្នតីជាំនាញក្រសួ្ងពារ់ព័នធពារ់ព័នធនឹងវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ជាស្មាជិរ ។ 

រ- ក្ររមអែរជាំនាញបគច្ចរគទស្វទិោស្ថស្តស្ត តាមការចាាំាច់្ ជាស្មាជិរ ។ 
ឃ- អងគការស្ងគមសីុ្វលិជាតិផ្ លគធវើការពារ់ព័នធបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ តាមការ

ចាាំាច់្ ជាស្មាជិរ ។ 
 ស្មាជិរននក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានអាណតតិ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ 
ក្តូវានផ្តងតាាំងស្ថជាែមី គលើរផ្លងផ្តមានការលាផ្លង មរណភាព  រហូតតាំផ្ណងគោយរាំហុស្
ណាមួយផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមក្បតិបតតិ និងបទបញ្ញា ននទរែុង ។   
 
មាគ្តា៩៤៥ ._ ស្មតារិច្ចននក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមានស្មតារិច្ច ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ-គោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លានប ា្ូ នមរពីរណៈរមមការ 

ស្នាធ នរមមបរសិ្ថា នថ្នែ រ់ឃុាំ ស្ងាក ត់ ។ 
ខ-មានសិ្ទធិអាំណាច្រែុងការគសុ្ើបអគងកត និងស្ថរសួ្រព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងវវិាទ ។ 
រ-គរៀបច្ាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាគោយមានការឯរភាពពីរូភារី គលើបណតឹ ងពារ់ព័នធនឹង

វវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
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ឃ-ពិនិតយគោេះស្ស្ថយស្ាំគណើ គោេះស្ស្ថយវវិាទរបស់្ភារីវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ។ 

ង-មានសិ្ទធិអាំណាច្បងាគ ប់ឲ្យរូភារីោរ់ ឬបងាា ញឯរស្ថរ ព័ត៌មានផ្ លពារ់ព័នធនឹង
ច្ាំណុច្វវិាទ ។ 

ច្-មានសិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំជាំនួយពីអែរជាំនាញការគនសងៗពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័ននានា ។ 
្-មានសិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំឲ្យមានការស្ហការពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 
ជ-គរៀបច្ាំ និងបគងកើតបទបញ្ញា ននទរែុង និងក្រមក្បតិបតតិ ។  

 
មាគ្តា៩៤៦ ._ លរខណៈស្មបតតិននស្មាជិរក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ស្មាជិរននក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមានលរខណៈស្មបតតិ ូច្
ខាងគក្កាម៖ 
  រ- អាយុចាប់ពី៣៥ (ស្ថមសិ្ប) ឆ្ែ ាំគទបើង ។ 
  ខ- រក្មិតវបបធម៌យ៉ាងតិច្បរ ិ្ ញបក្ត ។ 

រ- មានស្មតាភាព និងបទពិគស្ថធន៍ការងារពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា នយ៉ាងតិច្៥ 
(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ 

ឃ- មានភាពគស្ថម េះក្តង់ សុ្ច្រតិភាព និងមិនលាំគអៀង ។ 
ង- ររាការស្មាង ត់ ។ 

 
មាគ្តា៩៤៧ ._ រយៈគពលនន ាំគណើ រការនសេះនារបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានរយៈគពលយ៉ាងយូរបាំនុត ៦ 
(ក្ាាំមួយ) ផ្ខ គ ើមបី ាំគណើ រការនសេះនាវវិាទ ផ្ លរយៈគពលគនេះរិតចាប់ពីនែងទទួលានពារយបណតឹ ង។   

រយៈគពល ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះអាច្ពនោគពលាន គោយមានការក្ពម
គក្ពៀងពីរូភារី តាមការគស្ែើសុ្ាំរបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន ។  

រែុងររណីផ្ ល ាំគណើ រការននការនសេះនារបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ មិនអាច្ស្គក្មច្គៅានរែុងរយៈគពល ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះគទ ក្ររមក្បឹរា
ជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬរូភារីអាច្បតឹងតវា៉ាគៅ ស្ថលា ាំបូងរាជធានី គខតតផ្ ល
មានស្មតារិច្ច គ ើមបីគោេះស្ស្ថយគៅតាមនីតិវធីិច្ាប់ជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា៩៤៨ ._ ការប ច្ ប់ ាំគណើ រការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិ
ស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
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 ាំគណើ រការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិននក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវានប ច្ ប់គោយមូលគហតុ ូច្ខាងគក្កាមៈ 

រ-រូភារីានឯរភាពោែ ប ច្ ប់នីតិវធីិនន ាំគណើ រការស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ។ 

ខ-ភារីណាមួយមិនឯរភាព ឬស្ហការរែុងការគោេះស្ស្ថយតាមនីតិវធីិស្នាធ នរមម      
បរសិ្ថា ន ។ 

រ-រូភារីមិនអាច្ឈាន ល់ការឯរភាពោែ គលើវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរែុងរ
យៈគពល៦ (ក្ាាំមួយ)ផ្ខ ឬរែុងរយៈគពលផ្ លានពនោគពលតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់្រូភារី 
ានរនលងនុតគៅ ។   

ឃ-រូភារីានឯរភាពគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរតាមការនសេះនារបស់្
ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន ។  
រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវច្ង

កាតពវរិច្ចនលូវច្ាប់ ។   
 
មាគ្តា៩៤៩ ._ ការច្ាំណាយការគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគោយរូភារី 
 រែុងររណីផ្ លវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ ពារ់ព័នធនឹងនលក្បគយជន៍បុរគលឯរ
ជន រូភារីននវវិាទក្តូវទទួលខុស្ក្តវូបនទុរគលើការច្ាំណាយច្ាំគពាេះ ាំគណើ រការគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិគនេះ គលើរផ្លងផ្តវវិាទគនាេះបតឹងគទបើងគោយអាជាា ធរ ឬស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ច ឬស្ថ
ធាណជនទូគៅគ ើមបីការពារនលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ឬស្ហរមន៍ ផ្ លក្តូវគក្បើក្ាស់្មូលនិធិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើ ។  
 នីតិវធីិននការរាំណត់ក្បគភទច្ាំណាយផ្ លក្តវូទូទត់ ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត
អនតរក្រសួ្ង របស់្ក្រសួ្ងបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ងមហាននទ ។  
 
មាគ្តា៩៥០ ._ ឯររាជយភាព និងអពោក្រឹតយភាពននស្នាធ នការបីរសិ្ថា ន 

ស្នាធ នការបីរសិ្ថា ន និងធនធានធាមមជាតិផ្ លានទទួលការផ្តងតាាំង ក្តូវបាំគពញមុខងាររបស់្
ខលួនគោយឯររាជយ និងអពោក្រឹតយ រែុងក្ពាំផ្ នននវសិ្ថលភាពស្មតារិច្ចរបស់្ខលួន តាមបទបប ញ្តិតច្ាប់ 
និងលិខិតបទោា នរតិយុតតជាធរមាន ។  

 
មាគ្តា៩៥១ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមាន
ទក្មង់លាយលរខណ៍អរសរ និងក្តវូគធវើការនសពវនាយជាស្ថធារណៈ ។  
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មាគ្តា៩៥២ ._ ការបតឹងជាំទស់្គៅនឹងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន 
រូភារីវវិាទ  មានសិ្ទធិបតឹងជាំទស់្គៅតុលាការមានស្មតារិច្ច គ ើមបឲី្យពិនិតយគទបើងវញិគលើអងគ

ច្ាប់ និងនីតិវធីិគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាផ្ លស្ក្មបស្ក្មួលគោយក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិ រែុងរយៈគពល១៥ ( ប់ក្ាាំ) នែង គក្កាយគពលផ្ ល ាំគណើ រការស្នាធ នរមមាន   
ប ា្ ប់ ។   

រែុងររណីផ្ លោម នបណតឹ ងជាំទស់្ផ្ លគធវើគទបើងរែុងរយៈគពល ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាង
គលើគនេះគទ ក្តូវចាត់ទុរថ្នរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាគនេះចូ្លជាស្ថា ពរ គហើយមានតនមល ូច្រាំណត់គហតុស្េះ
ជាផ្ លកាល យជាលិខិតអនុវតតគោយបងខាំតាមប ញ្តតិក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា៩៥៣ ._  ាំគណាេះស្ស្ថយ  

ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ា
ាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគក្ជើស្គរ ើស្ ាំគណាេះស្ស្ថយ និងវធិានការនានាផ្ លមានផ្ច្ង
រែុងក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ ។  ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន ឬក្ររមក្បឹរាគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន ក្តូវពិចារណានូវជគក្មើស្ជាអាទិភាព គលើបញ្ញា ននការស្ថត រ និងជួស្ជុលប
រសិ្ថា នគទបើងវញិ ។  

 
មាគ្តា៩៥៤ ._ អានុភាពននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ 
រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស់្ក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានតនមល ូច្

រាំណត់គហតុស្េះជា  ផ្ លកាល យជាលិខិតអនុវតាគោយបងខាំតាមនលូវតុលាការ ូច្មានផ្ច្ងតាមបញ្ញញ តតិនន
ក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន រែុងររណីផ្ លភារីវវិាទមិនានអនុវតតតាមខលឹមស្ថរននរិច្ចក្ពមគក្ពៀង
ស្េះជាគោយស្ម័ក្រ  ចិ្តត ។  

 
មាគ្តា៩៥៥ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ការគរៀបច្ាំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរោា លបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់
គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត តាមស្ាំគណើ របស់្ក្រសួ្ងបរសិ្ថា ន ។  
 ស្មាស្ភាពននក្ររមក្បឹរាស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើគនេះ មាន ូច្ខាង
គក្កាម៖ 

រ- រ ាមញ្ជ្នតីននទីស្តីការរណៈរ ាមញ្ជ្នតី ឬតាំណាង ជាក្បធាន ។ 
ខ- រ ាមញ្ជ្នតី ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬតាំណាង ជាអនុក្បធាន ។ 
រ- រ ាមញ្ជ្នតី ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធពារ់ព័នធនឹងវវិាទបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ឬតាំណាង ជាស្មាជិរ ។ 
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ឃ- ក្ររមអែរជាំនាញបគច្ចរគទស្វទិោស្ថស្តស្ត ស្ក្មាប់ពិគក្ោេះគយបល់បគច្ចរគទស្ តាម
ចាាំាច់្ ឬតាមការគស្ែើសុ្ាំរបស់្ក្រសួ្ងពារ់ព័នធ ជាស្មាជិរ ។ 

ង-ស្មាជិរគនសងតាមការចាាំាច់្ អាស្ស័្យតាមររណីវវិាទ ជាស្មាជិរ ។ 
 ស្មាជិរននក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មាន
អាណតតិ៥(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ ក្តូវានផ្តងតាាំងស្ថជាែមី គលើរផ្លងផ្តមានការ លាផ្លង មរណភាព  រហូត
តាំផ្ណងគោយរាំហុស្ណាមួយផ្ លមានផ្ច្ងរែុងបទបញ្ញា ននទរែុង ឬគោយប ញ្តតិច្ាប់ហាមឃាត់ ។   
 
មាគ្តា៩៥៦ ._ ស្មតារិច្ចក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន  

ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានស្មតារិច្ចក្តតួពិ
និតយ និងគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្គលើបណតឹ ងតវា៉ា គៅនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ា
ាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លពារ់ព័នធបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។   

គស្ច្រតីស្គក្មច្របស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
អាច្ជាគស្ច្រតីស្គក្មច្ប ិគស្ធ ឬលុបគចាល ឬទទួលស្ថគ ល់ ឬផ្រផ្ក្ប គៅនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាា
លបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធានធមមជាតិ ឬស្គក្មច្គលើបណតឹ ងទមទរ
ស្ាំណងខូច្ខាតបរសិ្ថា នរបស់្ភារីរងនលប៉ាេះពាល់ផ្ លពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
គស្ច្រតីស្គក្មច្គនេះក្តូវគធវើគទបើងជាទក្មង់លាយលរខណ៍អរសរ និងមានបញ្ញា រ់គហតុនលឲ្យានក្តឹមក្តូវ
តាមច្ាប់ ។  

ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  ក្តវូគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មរ
បស់្ខលួនផ្ លមានរយៈគពលយ៉ាងយូរបាំនុត ៤៥(ផ្ស្សិ្បក្ាាំ)នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីនែងទទួលាន
ពារយបណតឹ ងតវា៉ា ។   

រយៈគពល ូច្មានផ្ច្ងរែុងវារយខណឌ ខាងគលើគនេះ អាច្ពនោគពលានយ៉ាងយូរបាំនុតមិនឲ្យ
គលើស្ពី ៣(បី) ផ្ខ គោយមូលគហតុភាពស្មុរស្ថម ញននបគច្ចរគទស្វទិោស្ថស្តស្តននគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាា
លបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៩៥៧ ._ នីតិវធីិននការស្គក្មច្គស្ច្រតីរបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ 
 ការស្ក្មច្គស្ច្រតីរបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  

ក្តូវគធវើគទបើងគោយ្លងកាត់ស្វនាការជាស្ថធារណៈ ។   ការស្គក្មច្គស្ច្រតីក្តវូគធវើគទបើងគោយមតិភារ
គក្ច្ើនរែុងច្ាំគណាមស្មាជិរវតតមាន ។  ស្មាជិរក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិក្តវូផ្តមានយ៉ាងតិច្៣ (បី) របូ ឬគក្ច្ើនរបូ ប៉ាុផ្នតក្តូវផ្តជាច្ាំនួនគស្ស្ ផ្ លចូ្លរមួរែុង
ការគធវើស្វនាការជាស្ថធារណៈអាស្ស័្យគៅតាមររណីក្បគភទននបណតឹ ងគលើគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាល  
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បរសិ្ថា ន  ឬស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិនីមួយៗ ផ្ លរែុងគនាេះស្មាជិរមរពី
តាំណាងរណៈរ ាមញ្ជ្នតីជាក្បធាន ឹរនាាំស្វនាការជាស្ថធារណៈ ។  

ការពិភារាស្គក្មច្គស្ច្រតីរបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវគធវើជាស្មាង ត់ ប៉ាុផ្នតការក្បកាស្គស្ច្រតីស្គក្មច្របស់្ខលួនក្តូវគធវើគទបើងជាស្ថធារណៈ និង
គោយមានស្ាំអាងគហតុក្តឹមក្តូវគៅរែុងស្ថលស្វនាការស្ថធារណៈ ។  
 
មាគ្តា៩៥៨ ._ ការបតឹងជាំទស់្ក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ 
 ក្បសិ្នគបើរូភារីវវិាទមិនយល់ក្ពមតាមគស្ច្រតីស្គក្មច្របស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ

រ ាាលបរសិ្ថា ន ភារីវវិាទមានសិ្ទធិបតឹងជាំទស់្គៅស្ថលា ាំបូងរាជធានី គខតតឲ្យពិនិតយ និងស្គក្មច្គទបើ
ងវញិ គៅតាមក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីផ្ លមានជាធរមាន រែុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិ្បក្ាាំ)នែងនននែងគធវើ
ការ រិតចាប់ពីនែងទទួលានការជូន ាំណឹងអាំពីគស្ច្រតីស្គក្មច្គនាេះ ។   

រែុងររណីោម នបណតឹ ងជាំទស់្រែុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិ្ប)នែងខាងគលើគនេះ ក្តវូចាត់ទុរថ្នគស្
ច្រតីស្គក្មច្គនេះចូ្លជាស្ថា ពរ គហើយមានអានុភាពអនុវតតភាល ម ។  
 
មាគ្តា៩៥៩ ._ រិច្ចស្ហការជាមួយរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 អាជាា ធរក្រប់លាំោប់ថ្នែ រ់ រងរមាល ាំងក្បោប់អាវធុ និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវនតល់រិច្ចស្ហ
ការ ស្ក្មបស្ក្មួល និងនតល់ជាំនួយ ល់ការអនុវតតតួនាទីរបស់្រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ 
បរសិ្ថា ន រែុងររណីមានស្ាំគណើ ពីរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៩៦០ ._ ឯររាជយភាព និងអពោក្រឹតយភាពននក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន 

ស្មាជិរននក្ររមក្បឹរសជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លក្តវូាន
ទទួលការផ្តងតាាំង ក្តូវបាំគពញមុខងាររបស់្ខលួនគោយឯររាជយ និងអពោក្រឹតយ រែុងក្ពាំផ្ នននវសិ្ថលភា
ពស្មតារិច្ចរបស់្ខលួន តាមបទបប ញ្តិតច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតជាធរមាន ។  

រែុងររណីផ្ លស្មាជិរណាផ្ លបាំពានមុខងាររបស់្ខលួន ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើ
គនេះ គហើយក្បក្ពឹតតអាំគពើណាមួយផ្ លខុស្នឹងច្ាប់ជាធរមាន ស្មាជិរគនាេះក្តូវទទួលខុស្ក្តូវ
ទណឌ រមមរ ាាល និង/ឬក្ពហមទណឌ គៅតាមក្បគភទននរាំហុស្ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងបទបប ញ្តិតច្ាប់ជា
ធរមាន ។  

 
ផ្នែកទី៤ 

ការទដា៉ះគ្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិធន្ធាន្ធលមជាត ិ
កែងុគ្បព័ន្ធតុលាការ 
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មាគ្តា៩៦១ ._ តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលា ាំបូងរាជធានី គខតត 

  ក្តូវបគងកើតឲ្យមានតុលាការជាំនាញបរសិ្ថា នគៅស្ថលា ាំបូងរាជធានី គខតត និងស្ភាជាំនាញ      
បរសិ្ថា នគៅស្ថលាឧទធរណ៍ និងតុលាការរាំពូល គ ើមបីទទួលបនទុរគោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ និងវវិាទក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ។   
  
មាគ្តា៩៦២ ._ ស្មតារិច្ចរបស់្តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា ន 
 តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា នក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ច្ាំគពាេះបណតឹ ងជាំទស់្ផ្ លប ា្ូ នមរគោយ
ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិឬក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទក្បឆ្ាំងគស្ច្
រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន គោយគយងតាមក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន ។   

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លបណតឹ ងពារ់ព័នធវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានច្ររិលរខណៈ
ជាបទគលមើស្ក្ពហមទណឌ  ផ្ លរាំណត់គោយក្រមគនេះ និងបទបប ញ្តតិននច្ាប់គនសងគទៀត ការ ាំគណើ រការ
នីតិវធីិននគរឿងរតីក្ពហមទណឌ គនេះក្តូវអនុគលាមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។  

ការអនុវតតនីតិវធីិរែុងការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាម
ក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណី និងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានបទបប ញ្តិតពិគស្ស្ផ្ ល
រាំណត់គោយក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៦៣ ._ បណាឹ ងជាំទស់្ក្បឆ្ាំងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ  
  រូភារី ឬស្ថធារណជនផ្ លមានគោលគៅការពារនលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ឬអាជាា ធរមាន

ស្មតារិច្ចមានសិ្ទធិបតឹងជាំទស់្នឹងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន ឬក្ររម
ក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គៅតុលាការជាំនាញបរសិ្ថា ននន
ស្ថលា ាំបូងរាជធានី គខតត គ ើមបពិីនិតយគទបើងវញិនូវអងគច្ាប់ និងនីតិវធីី ។   

  បុរគលក្រប់របូផ្ លមិនគពញចិ្តតស្ថលក្រមរបស់្តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលា ាំបូងរាជ
ធានី គខតត មានសិ្ទធិបតឹងឧទធរណ៍នឹងស្ថលក្រម គៅតុលាការជាន់ខពស់្ាន ។  ច្ាំគពាេះផ្បបបទ និងនីតិ
វធីិននការបតឹង ក្តវូអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន ។  
 

មា មាគ្តា៩៦៤ ._ ស្មតារិច្ចពិនិតយទិ ាភាពច្ាប់របស់្តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា ន 
  តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា នមានស្មតារិច្ចពិនិតយទិ ាភាពច្ាប់ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

  រ-ការពិចារណា វធិានការនិង ាំគណាេះស្ស្ថយនានាផ្ លានរាំណត់រែុងក្រមគនេះ ក្តូវ
ានប ច្ូ លរែុងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ។ 
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   ខ- ក្តវូពិចារណាគលើការស្ថត រ និងជួស្ជុលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិជាអាទិភាព ។ 
  រ- ាំគណាេះស្ស្ថយ និងវធិានការនានា ក្តូវស្ស្បនឹងគោលការណ៍ទូគៅ ូច្មានផ្ច្ងរែុង

ក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
   ឃ-រមមវតាុវវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិអាច្គោេះស្ស្ថយតាមរយៈយនតការស្នាធ ន

រមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
  ង-ខលឹមស្ថរននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិនទុយនឹងស្ណាត ប់ធាែ ប់

ស្ថរណៈ  ទាំគនៀមទមាល ប់លអរបស់្ស្ងគម និងបទបប ញ្តតិច្ាប់គនសងៗគទៀត ។ 
   ច្-ពិនិតយភាពក្តឹមក្តវូនននីតិវធីិននស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
   ្-ស្ងគតិភាពគៅនឹងគោលនគយាយស្ថធារណៈរបស់្រ ា ។ 
 
 មាគ្តា៩៦៥ ._ ការស្គក្មច្គស្ច្រតីរបស់្តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា ន 
  តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា ន ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្គលើបណតឹ ងជាំទស់្ ច្ាំគពាេះរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះ

ជា របស់្ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬគស្ច្រតីស្គក្មច្របស់្ក្ររមក្បឹរា
ជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគោយស្ថលក្រមរែុងរយៈគពលយ៉ាងយូរ
បាំនុត ៣(បី)ផ្ខ រិតចាប់ពីនែងទទួលានពារយបណតឹ ង ។   

  រយៈគពល ូច្មានរាំណត់រែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ មិនអាច្ពនោគពលានគទបើយ ។  
 

មាគ្តា៩៦៦ ._ បណាឹ ងជាំទស់្ក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់្ក្ររម
ក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

  រូភារី ឬស្ថធារណជនផ្ លមានគោលគៅការពារនលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ឬអាជាា ធរមាន
ស្មតារិច្ចមានសិ្ទធិបតឹងជាំទស់្ក្បឆ្ាំងនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់្
ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទរ ាាលបរសិ្ថា នគៅតុលាការជាំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលា ាំបូងរាជធានី 
គខតត គ ើមបីពិនិតយគទបើងវញិអាំពីនីតោនុរូលភាពននគស្ច្រតីស្គក្មច្ ។   

  បុរគលក្រប់របូផ្ លមិនគពញចិ្តតស្ថលក្រមរបស់្តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលា ាំបូងរាជ
ធានី គខតត មានសិ្ទធិបតឹងឧទធរណ៍នឹងស្ថលក្រម គៅតុលាការជាន់ខពស់្ាន ។  ច្ាំគពាេះផ្បបបទ និងនីតិ
វធីិននការបតឹង ក្តវូអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន ។  

 
មាគ្តា៩៦៧ ._ ស្មតារិច្ចពិនិតយពីនីតោនុរូលភាពននគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ 
  តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា ន មានស្មតារិច្ចពិនិតយគលើបញ្ញា នីតោនុរូលភាព ូច្ខាងគក្កាម៖ 

  រ-សុ្ពលភាពននគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាល មានជាអាទិ៍ ស្មតារិច្ចគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ 
វកិារៈននទក្មង់ ឬនីតិវធីិននការគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ ឬរ ាំគលាភអាំណាច្ ។ 
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ខ-ខលឹមស្ថរជាស្ថរវនតននគស្ច្រតីស្គក្មច្មានជាអាទិ៍ ការរ ាំគលាភច្ាប់ ឬបទបញ្ញា គនសង
ៗ ការភ័ណឌ ក្ច្ទបាំនលូវច្ាប់ អងគគហតុ ឬមូលគហតុននការគច្ញគស្រតីស្គក្មច្ រ ាំគលាភគោល
ការណ៍ទូគៅននច្ាប់ ។   

 
 មាគ្តា៩៦៨ ._ ស្មតារិច្ចពិនិតយគលើស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
  តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា នក្តូវពិនិតយគលើស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ ល

ានអនុវតតស្ស្បគៅនឹងបទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ ឬបទោា នរតិយុតតគនសងៗ ឬរ ាំគលាភអាំណាច្ ។  
 
 មាគ្តា៩៦៩ ._ រយៈគពលបតឹងឧាស្ស័្យគៅតុលាការជាន់ខពស់្ 
  បណតឹ ងឧទធរណ៍ និងបណតឹ ងស្ថរទុរខ ក្តវូគធវើគទបើងរែុងអាំទបុងគពល១ (មួយ) ផ្ខ រិតចាប់ពីនែង

ទទូលានការប ា្ូ នលិខិតស្ថលក្រម ឬស្ថល ីកា ។  នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងឧទធរណ៍ ឬប
ណតឹ ងស្ថរទុរខ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានបទបប ញ្តតិ
ពិគស្ស្ផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  

 
 មាគ្តា៩៧០ ._ បណតឹ ងឧទធរណ៍ នឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្របស់្តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា ន  
  ស្ថលាឧទធរណ៍ ក្តវូគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្គលើបណតឹ ងឧទធរណ៍ គលើស្ថលក្រមតុលាការជាំនាញប

រសិ្ថា នគោយស្ថល ីកា រែុងរយៈគពលយ៉ាងយូរបាំនុត ៦(ក្ាាំមួយ)ផ្ខ រិតចាប់ពីនែងទទួលានពារយប
ណតឹ ងឧទធរណ៍ ។  

  រយៈគពល ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ មិនអាច្ពនោានគទបើយ ។  
 

 មាគ្តា៩៧១ ._ បណតឹ ងស្ថរទុរខនឹងស្ថល ីការបស់្ស្ថលាឧទធរណ៍ 
  តុលាការរាំពូល ក្តវូគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្គលើគលើបណតឹ ងស្ថរទុរខ គលើស្ថល ីការបស់្ស្ថលា

ឧទធរណ៍គោយស្ថល ីកា រែុងរយៈគពលយ៉ាងយូរបាំនុត ៩(ក្ាាំបួន)ផ្ខ រិតចាប់ពីនែងទទួលានពារយប
ណតឹ ងស្ថរទុរខ ។  

  រយៈគពល ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ មិនអាច្ពនោានគទបើយ ។  
  ស្ក្មាប់បណតឹ ងផ្ លមានគោលបាំណងរ ាបបគវណី ឬបាំណងផ្នែរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

តុលាការរាំពូល ក្តវូគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ចុ្ងគក្កាយ ឬស្ថា ពរ គោយោម នការផ្រផ្ក្ប គហើយអនុញ្ញញ តឲ្យ
ស្ថលាឧទធរណ៍ មានច្ាំណាត់ការគ ើងវញិស្ស្បតាមនីតិវធីិផ្ លានរាំណត់គោយក្រមនីតិវធីិរ ា
បបគវណីននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គលើរផ្លងផ្ត បណតឹ ងពារ់ព័នធនឹងធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន 
គនាេះ មានច្ររិលរខណៈក្ពហមទណឌ  ។  

 
មាគ្តា៩៧២ ._ នីតិវធីិននបណតឹ ងជាយុទធស្ថស្តស្តក្បឆ្ាំងនឹងការចូ្លរមួជាស្ថធារណជន 
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 មាច ស់្រគក្មាង ឬមញ្ជ្នតីមានស្មតារិច្ចផ្ លទទួលរងការបតឹងគចាទក្បកាន់គោយមិនក្តឹមក្តូវពីរបូ
វនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លគធើវរងនលប៉ាេះពាល់ ល់នលក្បគយជន៍របស់្ខលួនអាច្ោរ់ពារយបណាឹ ងតប
ទមទរស្ាំណងរ ាបបគវណីគៅតុលាការមានស្មតារិច្ច ។  
 
មាគ្តា៩៧៣ ._ លរខខណឌ ននការទទួលយរបណតឹ ងជាយុទធស្ថស្តស្តក្បឆ្ាំងនឹងការចូ្លរមួជា             

ស្ថធារណៈ 
 តុលាការ ក្តូវក្តតួពិនិតយលរខខណឌ ននការទទួលយរបណតឹ ងជាយុទធស្ថស្តស្តក្បឆ្ាំងនឹងការចូ្ល
រមួជាស្ថធារណៈមាន ូច្ខាងគក្កាម៖  

រ-ស្រមមភាពននបណតឹ ងតប មិនមានគច្តនារែុងការគបៀតគបៀន ឬរារាាំង ឬគរៀបស្ងកត់
 ល់ការចូ្លរមួរបស់្ស្ថធារណជនគលើស្រមមភាពបណតឹ ង ។  

ខ-ោម នភស្តុតាងក្តឹមក្តូវ ឬច្ាស់្លាស់្ថ្នបណតឹ ងរបស់្ស្ថធារណជនជាបណតឹ ងផ្ ល
មានគច្តនាបរហិារគររ តិ៍ ឬរារាាំង គក្ជៀតផ្ក្ជរគោយរាំនិតទុច្រតិ ល់មាច ស់្បណតឹ ងតប ។  

 តុលាការ ក្តូវស្គក្មច្គលើរបណតឹ ងគចាលគោយ ីកាស្គក្មច្រែុងររណីផ្ លបណតឹ ងពុាំគោរព
តាម លរខខណឌ  ូច្ផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ។   
 ភារីណាមិនសុ្ខចិ្តតនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្ខាងគលើគនេះ មានសិ្ទធិបតឹងជាំទស់្គៅស្ថលាឧទធរណ៍
រែុងរយៈគពល១៥ ( ប់ក្ាាំ) នែង រិតចាប់ពីនែងទទួលានការជូន ាំណឹងអាំពី ីកាស្គក្មច្ ។  ការស្គក្មច្
គលើបណតឹ ងឧទធរណ៍របស់្ស្ថលាឧទធរណ៍ បិទនលូវតវា៉ា ។   
 នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងជាយុទធស្ថស្តស្តក្បឆ្ាំងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ក្តូវអនុវតត
តាមនីតិវធីិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តបទបប ញ្តតិផ្ លមានផ្ច្ងជា
ពិគស្ស្រែុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៧៤ ._ នីតិវធីិននការអនុវតតគស្ច្រតីស្គក្មច្របស់្តុលាការ 
 ការអនុវតតគោយបងខាំច្ាំគពាេះសិ្ទធិទមទរផ្ លមានគោលបាំណងស្ងជាក្ារ់ ក្តវូអនុវតតតាម
នីតិវធីិននការអនុវតតគោយបងខាំ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន ។  
 ការអនុវតតគស្ច្រតីស្គក្មច្នននីតិវធីីចាត់ផ្ច្ងររាការពារ ក្តវូអនុវតតតាមនីតិវធីិននការអនុវតត
គោយបងខាំច្ាំគពាេះការចាត់ផ្ច្ងររាការពារ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន ។  
 ការអនុវតតគោយបងខាំច្ាំគពាេះសិ្ទធិទមទរផ្ លោម នគោលបាំណងស្ងជាក្ារ់ ជាការអនុវតត
គោយបងខាំច្ាំគពាេះគស្ច្រតីស្គក្មច្របស់្តុលាការផ្ លបងាគ ប់ឲ្យក្បរល់វតាុរបីូ ឬបងាគ ប់ឲ្យគធវើ ឬមិនគធវើ
ស្រមមភាពណាមួយ  គហើយក្តូវអនុវតតគៅតាមនីវធីិវធីិអនុវតតគោយបងខាំ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវធីរ ា
បបគវណីជាធរមាន ។  គក្ៅពីគនេះ អែរផ្ លមិនអនុវតតតាមគស្ច្រតីស្គក្មច្របស់្តុលាការ ក្តូវគចាទ
ក្បកាន់ និងនតនាទ គទស្តាមក្រមក្ពមទណឌ ជាធរមាន ។   
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ជំពូកទី២ 
ន្ីតិវធិីទដា៉ះគ្ស្ថយបទទលមើសបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិធន្ធាន្ធលមជាតិផ្ដល 

មាន្ច្រកិលកខណ្ៈគ្ពហមទណ្ឌ  
 

ផ្នែកទី១ 
ន្ីតិវធិីម្ន្ការទសុើបអទងេត ការទសុើបសរួ ការទចាទគ្បកាន្់ ន្ិងការជនំ្ុំជគ្ល៉ះ 

 
មាគ្តា៩៧៥ ._ បទបប ញ្តិតទូគៅ 
 បទបប ញ្តិតននក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ក្តវូយរមរអនុវតតគៅរែុងការគសុ្ើបអគងកត ការគចាទក្បកាន់
បទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គលើរផ្លងផ្តរែុងររណីផ្ លមានផ្ច្ងជាពិគស្ស្រែុងផ្នែរ   
គនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៧៦ ._ នីតិវធីិននការគសុ្ើបអគងកត  និងគសុ្ើបសួ្រ ការគចាទក្បកាន់ និងការជាំនុាំជក្មេះ 
 នីតិវធីិននការគសុ្ើបអគងកត ការគសុ្ើបសួ្រ និងការជាំនុាំជក្មេះ ក្តូវអនុវតតតាមការនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជា
ធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងជាពិគស្ស្រែុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៧៧ ._គច្តនាក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនាបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ពុាំមានបទគលមើស្គទ ក្បសិ្នគបើោម នគច្តនាក្បក្ពឹតត ប៉ាុផ្នតរែុងការគចាទក្បកាន់បទគលមើស្បរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ បទគលមើស្មួយអាច្គរើតគច្ញពីលរខខណឌ  ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-គច្ទនាក្បក្ពឹតត ឬបាំណងក្បក្ពឹតត ។ 
ខ-ាន ឹងអាំពីបទគលមើស្ គហើយោម នចាត់វធិានការទប់ស្ថក ត់ ។ 
រ-ការគធវស្ក្បផ្ហស្ ឬខចីខាា រែុងការបាំគពញកាតពវរិច្ចតាមច្ាប់រាំណត់ ។ 
ឃ-មិនអនុវតតតាមបទបប ញ្តិតច្ាប់ ឬលរខខណឌ តក្មូវរបស់្ច្ាប់ ឬបទបញ្ញា គនសងៗ ។ 

 
ផ្នែកទី២ 

ភសតតុាងកែងុទរឿងកតីបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ
 
មាគ្តា៩៧៨ ._ ភស្តុតាងននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លទរ់ទងផ្នែររ ាបបគវណី និង

ក្ពហមទណឌ  
 ភស្តុតាជាមូលោា នននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លទរ់ទងផ្នែររ ាបបគវណី និង
ក្ពហមទណឌ មាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 

 រ-ឯរស្ថរ ។ 
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 ខ-រស្សិណស្ថរស ី។ 
 រ-វតាុនានា ។ 
 ឃ-ការពនយល់បរស្ស្ថយ ។ 
 ង-ការពិនិតយផ្ទទ ល់របស់្តុលាការ ។ 

 
មាគ្តា៩៧៩ ._ ភស្តុតាងជាឯរស្ថរ 

ភស្តុតាងជាឯរស្ថរមាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ- លិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ រិច្ចក្ពមគក្ពៀង វញិ្ញញ បនបក្តគនសងៗ ។ 
ខ-រាយការណ៍ននការក្តតួពិនិតយគនសងៗ ។ 
រ-វរ័ិយបក្ត ។ 
ឃ-រាយការណ៍ននការគធវើការពិគស្ថធន៍ ។ 
ង-ផ្ននទី ។ 
ច្-របូែត វគី អូ ឬស្ាំគទបង ។ 
្-គនសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៨០ ._ ភស្តុតាងជារស្សិណស្ថរស ី

ភស្តុតាងជារស្សិនស្ថរសមីាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ-ស្ថរសីជាមនុស្សទូគៅ ។ 
ខ-ស្ថរសីជាអែរជាំនាញ ។ 
រ-គនសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៨១ ._ ភស្តុតាងជាវតាុផ្ លពារ់ព័នធនឹងរមមវតាុននវវិាទ 

 ភស្តុតាងជាវតាុផ្ លពារ់ព័នធនឹងរមមវតាុននវវិាទមាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 
  រ-ស្ាំណារ ។ 
  ខ-គនសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៨២ ._ ភស្តុតាងជាការពនយល់បរស្ស្ថយ 

ភស្តុតាងជាការពនយល់បរស្ស្ថយមាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ- ោក្កាម ។ 
ខ-តារាងនានា ។ 
រ-គនសងៗ ។ 
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មាគ្តា៩៨៣ ._ ការពិនិតយភស្តុតាងជាស្មូហវធីិ 
ការពិនិតយភស្តុតាងគោយស្មូហវធីិ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
 រ-ការអេះអាងរបស់្ភារីននវវិាទ ។ 
 ខ-ការអេះអាងរបស់្អែរជាំនាញការបគច្ចរគទស្ ។ 
 រ-ការអេះអាងរបស់្ស្ថរសី ។ 
 ឃ-ការអេះអាងរបស់្គមធាវ ី។ 
 ង-គនសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៨៤ ._ ភស្តុតាងននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លទរ់ទងនឹងផ្នែររ ាាលបរសិ្ថា

ននិងធនធានធមមជាតិ 
ភស្តុតាងននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លទរ់ទងនឹងផ្នែររ ាាលបិរស្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិមាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ-គស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរសិ្ថា ន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធាន         

ធមមជាតិ។ 
ខ- ការអេះអាងរបស់្ស្ថរស ី។ 
រ- គស្ច្រតីស្នែិោា នរបស់្អែរជាំនាញបគច្ចរគទស្ ។ 
ឃ- ការអេះអាងរបស់្ភារីវវិាទននវវិាទ ។ 
ង- គនសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៨៥ ._ ការពិនិតយភស្តុតាងរែុងបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានច្ររិលរខណៈន

រ ាបបគវណី ក្ពហមទណឌ និងរ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ច្ាំគពាេះការពិនិតយភស្តុតាងរែុងបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានច្ររិលរខណៈផ្នែរ

រ ាបបគវណី និងផ្នែររ ាាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូអនុគលាមតាមវធិានភស្តុតាង ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន ។  

ច្ាំគពាេះការពិនិតយភស្តុតាងរែុងបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានច្ររិលរខណៈ 
ក្ពហមទណឌ  ក្តូវអនុគលាមតាមវធិានភស្តុតាង ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា៩៨៦ ._ លរខខណឌ ចាាំាច់្ននភស្តុតាងរែុងគរឿងរតីបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ភស្តុតាងរែុងគរឿងរតីបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានភស្តុតាងចាាំាច់្ោច់្ខាត ជាគស្ច្រតី
ស្នែិោា នរបស់្ជាំនាញបគច្ចរគទស្វទិោស្ថស្តស្តមរគធវើជាមូលោា នរែុងការពិចារណានិងស្គក្មច្គស្ច្រតី។  
 
មាគ្តា៩៨៧ ._ ភស្តុតាងផ្ លរបឹអូស្ាន 
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 ភស្តុតាងផ្ លរបឹអូស្ាន ក្តូវក្រប់ក្រងគោយនីតិវធីិផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ូច្ានរាំណត់គៅរែុងក្រមគនេះ និងឧបររណ៍រតិយុតតពារ់ព័នធ ។  ភស្តុតាង ក្តូវ
មានការររាទុរឲ្យានក្តឹមក្តូវ និងមានសុ្វតតិភាព គៅឯស្ថា ប័នផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្
យបរសិ្ថា នានឯរភាពឲ្យទទួលបនទុរ ។  
 

ផ្នែកទី៣ 
ការចាត់ផ្ច្ងរកាការពារកែងុទរឿងកតបីរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ

 
មាគ្តា៩៨៨ ._បទបប ញ្តិតទូគៅ 
 នីតិននការចាត់ផ្ច្ងររាការពារ និងនីតិវធីិអនុវតតររាការពារក្តវូអនុវតតតាមក្រមនីតិវធីិរ ា
បបគវណីជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានបទបប ញ្តិតពិគស្ស្ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៨៩ ._ មូលោា នននការស្គក្មច្គលើពារយសុ្ាំ ីកាស្គក្មច្ររាការពារ 

មូលោា នននការពិចារណា និងស្ក្មច្គស្ច្រតីគលើពារយសុ្ាំ ីកាស្គក្មច្ររាការពារក្តូវមាន ូច្
ខាងគក្កាម៖ 

រ-មានមូលោា នច្ាប់ក្រប់ក្ោន់បងាា ញពីសិ្ទធិឬទាំនារ់ទាំនងរតិយុតតផ្ លក្តូវររាពារ។ 
ខ-មានការទទួលរងការខូច្ខាតផ្ លមិនអាច្ស្ថត រ ឬជួស្ជុស្គទបើងវញិាន អាំពីអាំគពើ

ផ្ លានក្បក្ពឹតត ។ 
រ-នលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈធាំជាងនលក្បគយជន៍ឯរជន ឬនលក្បគយជន៍រមួ ឬ

ស្មូហភាពធាំជាងនលក្បគយជន៍ឯរជន ។  
 
មាគ្តា៩៩០ ._ រយៈគពលននការស្គក្មច្គស្ច្រតីរបស់្តុលាការ 
 តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា ន ក្តូវស្គក្មច្គលើពារយសុ្ាំគច្ញ ីកាស្គក្មច្ររាការពារ រែុងរយៈគពល
យ៉ាងយូរ៧ (ក្ាាំពីរ) នែង រិតពីនែងទទួលានពារយសុ្ាំ ។  រែុងររណីផ្ លមានពារយសុ្ាំតវា៉ាច្ាំគពាេះ ីកា
ស្គក្មច្ការពារ តុលាការជាំនាញបរសិ្ថា ន ក្តវូស្គក្មច្រែុងរយៈគពលយ៉ាងយូរ២ (ពីរ) ស្ាត ហ៍ រិតចាប់
ពីនែងផ្ លរូភារីានទទួលលិខិតនីតិវធីិរបស់្តុលាការចាប់មានអានុភាព ។  
 តុលាការននបណតឹ ងជាំទស់្ ក្តូវស្គក្មច្គលើបណតឹ ងជាំទស់្នឹង ីកាស្គក្មច្គលើពារយសុ្ាំតវា៉ា នឹង
 ីកាស្គក្មច្ររាការពារ ឬ ីកាស្គក្មច្គលើរគចាលពារយសុ្ាំគច្ញ ីកាស្គក្មច្ររាការពារ រែុងរយៈ
គពលយ៉ាងយូរបាំនុត ២ (ពីរ)ស្ាត ហ៍ រិតចាប់ពីនែងផ្ លរូភារីានទទួលលិខិតនីតិវធីិរបស់្តុលាការ
ចាប់មានអានុភាព ។  
 
មាគ្តា៩៩១ ._ គោលការណ៍ការប ា្ូ ន 
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 នីតិវធីិននការប ា្ូ នក្តវូអនុវតតតាមក្រមនីវធីិរ ាបបគវណីជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងជា
ពិគស្ស្រែុងក្រមគនេះ ។  
 ការប ា្ូ ន ក្តវូគធវើគទបើងគោយ្នាទ នុសិ្ទធិរបស់្តុលាការ រែុងការរាំណត់ពីវធីិននការប ា្ូ ន ឬទី
រផ្នលងផ្ លក្តូវប ា្ូ ន គហើយផ្ លចាត់ទុរថ្នមានអានុភាពតាមនលូវច្ាប់ថ្នរូភារីានទទួល ាំណឹង
អាំពីនីតិវធីិតុលាការ ឬអែរផ្ លទទួលានបនទុរននការប ា្ូ ន ។  
 ទីរផ្នលងរឺជាអាស្យោា នផ្ លជាលាំគៅោា ន ឬទីស្ាំណារ់ ឬទីស្ថែ រ់ការ ឬទីរផ្នលងអាជីវរមម
របស់្នីតិបុរគលផ្ លរូភារីានបញ្ញា រ់គៅរែុងឯរស្ថរជានលូវការរែុងការោរ់ពារយសុ្ាំ ឬពារយបណតឹ ង ។    
 
មាគ្តា៩៩២ ._ គោលការណ៍ជាមូលោា នននច្ាប់បរសិ្ថា នផ្ លក្តូវយរមរអនុវតត 
 តុលាការគច្ញគស្រតីស្គក្មច្គលើពារយសុ្ាំគច្ញ ីការរាការពារ ក្តូវផ្នអរគលើ គោលការណ៍ប
រសិ្ថា ន ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- ការក្បរងក្បយ័តែជាមុន ។ 
ខ-អែរបាំពុល ឬអែរបងកការខូច្ខាតបរសិ្ថា នជាអែរទទួលបនទុរនែលច្ាំណាយការខូច្ 

ខាត ។ 
រ-បងាក រទុរជាមុន ។ 

 
មាគ្តា៩៩៣ ._ ការោរ់ក្ាតិគភារ 
 តុលាការអាច្ស្គក្មច្ឲ្យអែរោរ់ពារយសុ្ាំោរ់ក្ាតិគភារ ឬមិនោរ់ក្ាតិគភារ គោយពិចារណ
គលើមូលគហតុ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ- ពុាំមានភស្តុតាង ឬមូលគហតុក្រប់ក្ោន់ និងច្ាស់្លាស់្បងាា ញពីទាំហាំននការខូច្
ខាតបរសិ្ថា ន ឬនលក្បគយជន៍ននភារីផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ ។ 

ខ- លទធភាពននធនធានគស្ ារិច្ចរបស់្មាច ស់្បាំណុល ។ 
រ- ឧតតមភាពននរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន ។ 
ឃ- កាលៈគទស្ៈគនសងៗគទៀត ។ 

 
មាគ្តា៩៩៤ ._ បទបប ញ្តតិផ្ លក្តវូអនុវតតរែុងគរឿងបតោប័ន 
 បទបប ញ្តិតននជាំពូរទី២ មាតិកាទី១ រនាីទី៩ ននក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ  ក្តវូយរមរអនុវតតរែុង 
គរឿងបតោប័នពារ់ព័នធនឹងបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានច្ររិលរខណៈក្ពហមទណឌ  ។  
 
មាគ្តា៩៩៥ ._ ជាំនួយផ្នែរច្ាប់គៅវញិគៅមរ 
 រែុងររណីបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានលរខណៈក្ពហមទណឌ  អាជាា ធរ
តុលាការននក្ពេះរាជាណាច្ក្រអាច្ក្បរល់អាំណាច្ឲ្យគៅអាជាា ធរខាងតុលាការមានស្មតារិច្ចននរ ា



351 

 

បរគទស្ណាមួយ និងអាច្ទទួលអាំណាច្ពីអាជាា ធរតុលាការននរ ាបរគទស្ណាមួយតាមរយៈក្រសួ្ង
យុតតធម៌គ ើមបី៖ 

រ-ក្បមូលយរស្រខីភាព ឬភាពច្គមលើយផ្ លគ្លើយតាមនលូវតុលាការ ។  
ខ-ឲ្យ ាំណឹងពីលិខិតគនសងៗរបស់្តុលាការ ។  
រ-គធវើការផ្្រគ្រ ឃាត់ទុរ និង រហូត ។  
ឃ-គធវើការពិនិតយវតាុ និងទីរផ្នលង ។  
ង-នតល់ព័ត៌មាន និងវតាុតាង ។  
ច្-នតល់ឯរស្ថររាំណត់គហតុជាច្ាប់គ ើម ឬគស្ច្រតីច្មលងគោយមានបញ្ញា រ់ថ្នក្តឹមក្តូវ

តាមច្ាប់គ ើមននឯរស្ថរ និងស្ាំណុាំ គរឿង ។  
្-បងាា ញ ឬនតល់ស្ថរសី អែរជាំនាញ ឬជន នទគទៀត រាប់ទាំងជនជាប់ឃុាំខលួនផ្ ល យល់

ក្ពមជួយរែុងការគសុ្ើបអគងកត ឬយល់ក្ពមចូ្លរមួរែុងនីតិវធីិ ។  
ជ- រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ ឬស្ស្ថវក្ជាវររធនធាន ក្ទពយស្មបតតិ បរកិាខ រ និងស្មាភ រៈទាំង

ផ្ លានមរពីការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនា និងមគធោាយបទគលមើស្ ។  
ឈ-ោរ់គក្កាមវធិានការររាទុរជាបគណាត េះអាស្នែនូវនលិតនល និងក្ទពយស្មបតតិ

ផ្ លានមរពីបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានទាំងបរកិាខ រ ស្មាភ រៈផ្ លគក្បើ
ក្ាស់្ ឬទុរស្ក្មាប់គក្បើក្ាស់្គ ើមបី ក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនាបរសិ្ថា នផ្ លមានលរខ
ណៈក្ពហមទណឌ  ។  

ញ-ចាត់ឲ្យអនុវតតគស្ច្រតីស្គក្មច្ផ្ លបញ្ញា ឲ្យគធវើការរបឹអូស្  រហូត ឬយរមរវញិនូវ
នលិតនល ក្ទពយស្មបតតិ បរកិាខ រ ស្មាភ រៈទាំងទាយផ្ លានមរពីការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយ
គច្តនាបរសិ្ថា ន ផ្ លមានលរខណៈក្ពហមទណឌ  ។  

 -បញ្ញា ឲ្យគធវើការរបឹអូស្វតាុទាំងទាយ ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងច្ាំណុច្ខាងគលើ ។  
ឋ- ឲ្យ ាំណឹងអាំពីការគចាទក្បកាន់តាមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ  ។ 
ឌ្- សួ្រច្គមលើយជនក្តូវគចាទតាមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ  ។ 
ឍ-ររឲ្យគឃើញ និងរាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណស្ថរស ីនិងជនស្ងស័យ ។  

 
មាគ្តា៩៩៦ ._ នីតិវធីិជាំនួយផ្នែរច្ាប់គៅវញិគៅមរផ្នែររ ាបបគវណី 
 នីតិវធីិននការអនុវតតជាំនួយផ្នែរច្ាប់គៅវញិគៅមរផ្នែររ ាបបគវណី ក្តវូអនុវតតតាមគោលការណ៍
ទាំងទាយផ្ លានរាំណត់រែុងស្នែិស្ញ្ញញ  ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀងគទវភារី និងពហុភារី ផ្ លក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី និងច្ាប់ជាតិជាធរមាន ។  
 

មាតិកាទី២ 
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លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលប៌រសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ លស្តន្តកីារពារទបតិកភណ្ឌ  ន្ិងលស្តន្តី 
អធិការកចិ្ចបរសិ្ថថ ន្ 

 
ជំពូកទី១ 

លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលប៌រសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ 
 
មាគ្តា៩៩៧ ._ ស្មាស្ភាពមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួលបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារ
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ មានជាអាទិ៍ មញ្ជ្នតីទទួលបនទុរវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
មញ្ជ្នតីទទួលបនទុររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ  មញ្ជ្នតីទទួល
បនទុរបញ្ជ្ងាក បបទគលមើស្ស្តវនក្ព មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចការបាំពុលបិរស្ថា ន ផ្ ល
រាំណត់គោយក្រមគនេះ និងច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត ក្តូវទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាល
យុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៩៩៨ ._ នីតិវធីិរែុងការទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ 
គ ើមបីទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មញ្ជ្នតីនររ

ាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើស្មបែគៅច្ាំគពាេះមុខស្ថលាឧទធរណ៍ ។  ស្មបែមិន
ចាាំាច់្គធវើស្ថជាែមីមតងគទៀតគទបើយ គៅគពលផ្ លទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅគពលគក្កាយគទៀត ។  

ផ្បបបទ និងនីតិវធីិននការនតល់នីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត អនតរក្រសួ្ងរវាងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារប
រសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងក្រសួ្ងយុតតិធម៌ ។  ច្ាំគពាេះរបូមនតននពារយស្មបែ ក្តវូរាំណត់
គោយក្រសួ្ងយុតតិធម៌ ។  
 
មាគ្តា៩៩៩ ._ គបស្ររមមមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីរាជការស្ធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួលបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារ
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិផ្ លទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ មានគបស្ររមម ូច្ខាងគក្កាមៈ 

រ-ទទួលពារយបណតឹ ងពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ខ-គធវើការក្តួតពិនិតយបទគលមើស្ពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
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រ-គស្ែើសុ្ាំព័ត៌មានពីអែរពារ់ព័នធរែុងក្បតិបតតិការគសុ្ើបអគងកតបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ។ 

ឃ-គធវើអធិការរិច្ចទីរផ្នលងផ្ លស្ងស័យថ្នមានការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្ បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិគោយគច្តនា។ 

ង-របឹអូស្វតាុតាងនានាពារ់ព័នធនឹងបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ច្-គស្ែើសុ្ាំជាំនួយពីអែរពារ់ព័នធរែុងក្បតិបតតិការគសុ្ើបអគងកតបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិ ។ 
្-គធវើការគសុ្ើបអគងកត និងបញ្ជ្ងាក បបទគលមើស្ពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ ។ 
ជ-តាមោនជនស្ងស័យ ។ 
ឈ-ចាប់ខលួនជនគលមើស្ និងរស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិប ា្ូ នគៅតុលាការមានស្មតារិច្ច ។ 
 -ោរ់ពារយបណតឹ ងគៅកាន់តុលាការ ។ 
ឋ-ោរ់ការពិន័យអនតការណ៍ ។ 

ក្បតិបតតិការរបស់្មញ្ជ្នតីរាជការស្ធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លទទួលាននីតិស្មបទជានររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។   
  
មាគ្តា១០០០ ._  សិ្ទធិអាំណាច្ននការគក្បើក្ាស់្អាវធុ  

មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួលបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារ
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ មានសិ្ទធិគក្បើក្ាស់្អាវធុ រែុងអាំទបុងគពលក្បតិបតតិការរបស់្ខលួន ។  

ការគក្បើក្ាស់្អាវធុ ក្តូវអនុគលាមតាមច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតរបស់្ក្រសួ្ងមហាននទ។  
 
មាគ្តា១០០១ ._ នីតិវធីិគសុ្ើបអគងកតរបស់្មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ច្ាំគពាេះបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ 
 នីតិវធីិរែុការរស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងរបស់្មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹង
រិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។   

ទក្មង់ និងផ្បបបទ រែុងការគធវើរាំណត់គហតុរបស់្មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតអនតរក្រសួ្ងរវាងក្រសួ្ងស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិច្ច
ការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធនធមមជាតិ និងក្រសួ្ងយុតតិធម៌ ។  
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មាគ្តា១០០២ ._ កាតពវរិច្ចរបស់្អាជាា ធរពារ់ព័នធរែុងរិច្ចស្ហការច្ាំគពាេះការគសុ្ើបអគងកតបទគលមើស្ប

រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 អាជាា ធរផ្ ន ីក្រប់លាំោប់ថ្នែ រ់ រងរមាល ាំងក្បោប់អាវធុ និងអាជាា ធរពារ់ព័នធទាំងអស់្ ក្តវូបងក
ភាពងាយស្សួ្ល ជួយស្ក្មួល និងជួយនតល់រមាល ាំងស្ហការរែុងការស្ស្ថវក្ជាវ ក្តតួពិនិតយបទគលមើស្ និង
បញ្ជ្ងាក បបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រែុងររណីមានការគស្ែើសុ្ាំពីមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា១០០៣ ._  ការគក្បើក្ាស់្ឯរស្ណាា នរែុងការគសុ្ើបអគងកតគលើបណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ 
 មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិផ្ លទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានប័ណណ
ស្មាគ ល់អតតស្ញ្ញញ ណច្ាស់្លាស់្ គៅគពលចុ្េះបាំគពញគបស្ររមមរែុងនាមជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ 
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
 មាគ្តា១០០៤ ._ សិ្ទធិរបស់្ក្បជាពលរ ា និងក្ររមស្ហរមន៍នានា 
 ក្បជាពលរ ា និងក្ររមស្ហរមន៍នានា មានសិ្ទធិចូ្លរមួរែុងរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ  ូច្តគៅ៖ 

រ- គធវើការយមលាតគោយមានការស្ហការពីរ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នតីនររាល
យុតតិធម៌ ឧទោនររស ឬមញ្ជ្នតីមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធនានា ។  

ខ- គធវើការឃាត់ទុរជនគលមើស្រែុងបទគលមើស្ជារ់ផ្ស្តង និងឃាត់វតាុតាងននបទគលមើស្ រចួ្
ប ា្ូ នគៅអាជាា ធរមូលោា ន ឬមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ ឬឧទោនររស ឬមញ្ជ្នតីមានស្មតារិច្ចពារ់
ព័នធនានាផ្ លគៅជិតបាំនុត ។  

រ- នតល់ភស្តុតាង រាយការណ៍ និងព័ត៌មាន នទគទៀតអាំពីបទគលមើស្ពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យ
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រង់ធនធានធមមជាតិ គៅឲ្យក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ។  

ង-នតល់ភស្តុតាង និងព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅឲ្យ
ក្ពេះរាជអាជាា  ។   

 
ផ្នែកទី១ 

លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលវ៌ាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
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មាគ្តា១០០៥ ._ ស្មាស្ភាពមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
ស្មាស្ភាពមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នមាន៖  

- មញ្ជ្នតីននអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
- មញ្ជ្នតីននមនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត ។ 

 
មាគ្តា១០០៦ ._គបស្ររមមមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

មញ្ជ្នតីវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌   
មានគបស្ររមម ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១-  ទទួលពារយបណតឹ ង ។ 
២- ក្តតួពិនិតយបទគលមើស្ ។ 
៣- គធវើការគសុ្ើបអគងកត បញ្ជ្ងាក បបទគលមើស្ ។ 
៤-  រស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងផ្ លពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គ ើមបីបតឹង

គៅតុលាការមានស្មតារិច្ច ។   
ក្បតិបតតិការ និងនីតិវធីិននរស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងរបស់្មញ្ជ្នតីវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ ល

ទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ ក្តវូអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ  ។   
 
មាគ្តា១០០៧ ._ស្មតារិច្ចផ្ ន ីននមញ្ជ្នតីនររាលវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 មញ្ជ្នតីវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌នន
អងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានស្មតារិច្ចផ្ ន ីទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
 មញ្ជ្នតីវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌នន
មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត  មានស្មតារិច្ចផ្ ន ីគៅរែុងមណឌ លរ ាាលរបស់្ខលួន ។    

រែុងររណីមានវវិាទស្មតារិច្ច ឬជាន់ស្មតារិច្ចផ្ ន ី រ ាមញ្ជ្នតីនន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្
យបរសិ្ថា នជាអែរស្គក្មច្ ។   

ការស្គក្មច្គនេះបិទនលូវតវា៉ា ។   
 

ផ្នែកទី២ 
លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធល៌ម្ន្ការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាត ុ

 
មាគ្តា១០០៨ ._ ការចាត់តាាំងមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 

មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ក្តូវរាំណត់ ឬបគងកើតគោយ លិខិតបទោា ន
រតិយុតតរមួោែ រវាងក្រសួ្ងយុតតិធម៌ និងរណៈរមមការជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយនិរនតរភាព ។  
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មាគ្តា១០០៩ ._ គបស្ររមមរបស់្មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 
ការបាំគពញគបស្ររមម និងការរស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងពារ់ព័នធការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ក្តូវអនុវតត 

 ូច្មានផ្ច្ងរែុងបទបប ញ្តតិទូគៅជាំពូរទី២គនេះ  ក្តវូអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។  
 

ផ្នែកទី៣ 
លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធល៌ម្ន្រទបៀងអភិរកសជិវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ងិតបំន្ក់ារពារផ្ដលកណំ្ត់ ឬបទងេើត

ទដាយថ្នែ ក់ជាតិ ន្ិងថ្នែ ក់ទគ្កាលជាត ិ
 
 មាគ្តា១០១០ ._ ការចាត់តាាំងជាមញ្ជ្នតីនរាលយុតតិធម៌ផ្នែរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារ
ថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតគោយផ្ទបររបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ងមហាននទ និងក្រសួ្ងយុតតិធម៌ ។  

ការបាំគពញគបស្ររមម និងការរស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងពារ់ព័នធនឹងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ថ្នែ រ់
ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងបទបប ញ្តតិទូគៅជាំពូរទី២គនេះ និងច្ាប់ពិគស្ស្គនសងៗគទៀត 
ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា១០១១ ._ ការគសុ្ើបអគងកតភាល មៗ 

មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារ
ថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវចាត់វធិានការភាល មៗ គ ើមបគីសុ្ើបអគងកតររណីណាមួយននបទគលមើស្
ធនធានធមមជាតិគៅរែុងរគបៀងអភិររសធនធានធមមជាតិ តាំបន់ការពារថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ។  

 
មាគ្តា១០១២ ._ លរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់រាយការណ៍ 

គៅគពលអនុវតតគបស្ររមមរែុងការគសុ្ើបអគងកតអាំពីបទគលមើស្ផ្ លគរើតគទបើង គៅរែុងរគបៀងអភិ
ររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នតីននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យប
រសិ្ថា ន និង មនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងមញ្ជ្នតី នទគនសងគទៀតផ្ លមិនមានរុណស្មបតតិជាមញ្ជ្នតីនររាល
យុតតិធម៌ផ្នែរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើរាយការណ៍អាំពីការគសុ្ើបអគងកតរបស់្ខលួនអាំពីបទ
គលមើស្ធនធានធមមជាតិ ស្ស្បតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១០១៣ ._ ភស្ាុតាង 

ភស្ាុតាងននបទគលមើស្ធនធានធមមជាតិ គទេះបីជាគរើតគ ើងគៅខាងរែុងរាី ឬខាងគក្ៅរាី នន
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូោរ់ប ច្ូ ននូវព័ត៌មាន ូច្ខាង
គក្កាម ៖ 
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រ- ការឈូស្ឆ្យគច្ញ ការបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ ការរ ាំខាន ឬការគធវើឲ្យខូច្ខាតច្ាំគពាេះ នល 
និងអនុនលននធនធានធមមជាតិ ផ្ លជាភស្ាុតាងជារ់ផ្ស្ាងននស្រមមភាពខុស្ច្ាប់ ។ 

ខ- ឧបររណ៍ និងមគធោាយននការ ឹរជ ា្ូ ន ផ្ លអាច្ក្តវូានគក្បើក្ាស់្ស្ក្មាប់
ការក្បក្ពឹតតស្រមមភាពខុស្ច្ាប់ ។ 

រ -ឧបររណ៍ និងឯរស្ថររាំណត់ក្តានានា ផ្ លានគក្បើក្ាស់្គៅរែុងធុររិច្ចននការ
ក្បក្ពឹតតបទគលមើស្ មានជាអាទិ៍ ទូរស័្ពទ រាំណត់ក្តាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ និងរាំណត់ក្តាធនាោរ ។ 

ឃ -ក្ទពយស្មបតតិផ្ លក្តូវានពិចារណាថ្ន ទាំនងជាក្តូវានទិញានតាមរយៈការ
ក្បក្ពឹតតបទគលមើស្ ។ 

ង- ឯរស្ថរនានា ឬ ស្រខីរមមគនសងគទៀត ផ្ លនាល់ឲ្យគោយស្ថរសនីនស្រមមភាពខុស្
ច្ាប់ ឬគច្តនារែុងការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្ផ្បបគនេះ ។  

ភស្ាុតាងផ្ លផ្ច្ងគៅរែុងច្ាំណុច្ រ-ខាងគលើ ក្តូវរបឹអូស្ជាបគណាា េះអាស្នែ រហូត ល់
គពលផ្ លតុលាការគោេះស្ស្ថយច្ប់ ឬមានបញ្ញា នានា 

 
មាគ្តា១០១៤ ._ ការរបឹអូស្ទុរនូវការ ឹរជ ា្ូ នខុស្ច្ាប់ 

គៅរែុងអាំ ុងគពលននការ ឹរជ ា្ូ ននល និងអនុនលធនធានធមមជាតិ អែរគបើរបរមគធោាយ
 ឹរជ ា្ូ នគនាេះ គោយោម នវតតមានមាច ស់្គៅជាមួយ ក្តូវរបឹអូស្ទុរជាបគណាា េះអាស្នែ គ ើមបជួីយ
ស្ក្មួល ល់ការគសុ្ើបអគងកតជនគលមើស្ ។   
 
មាគ្តា១០១៥ ._ ភស្ាុតាងផ្ លរបឹអូស្ាន 

ភស្ាុតាងផ្ លរបឹអូស្ាន ក្តូវក្រប់ក្រងស្ស្បតាមនីតិវធីិក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ 
បរសិ្ថា នស្ស្បតាមក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។   

ភស្ាុតាងក្តូវររាគោយសុ្វតាិភាព និងក្តឹមក្តវូ គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា
ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានាគនសងគទៀត ។  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ មានសិ្ទធិបគ ច្ ញ បាំផ្ទល ញ ឬររាទុរ ស្ក្មាប់នលក្បគយជន៍
ស្ថធារណៈនូវនល និងអនុនលធនធានធមមជាតិផ្ លរបឹអូស្ាន ។   
 
មាគ្តា១០១៦ ._ ស្តវនក្ពផ្ លរបឹអូស្ាន 

ស្តវនក្ពគៅរស់្ផ្ លរបឹអូស្ាន ក្តូវក្រប់ក្រងស្ស្បតាមនីតិវធីិរបស់្ក្ររមការងារស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវ
នក្ព និងក្តូវគោេះផ្លងឲ្យានកាន់ផ្តឆ្ប់តាមផ្ លអាច្គធវើគៅាន គៅឲ្យមជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងាគ េះស្តវ
នក្ព ឬគៅឲ្យស្ថា នីយ៍គោេះផ្លងស្តវនក្ពនានា ។  

ស្ថរស្ព ឬផ្នែរនានា ននស្តវនក្ពផ្ លរបឹអូស្ាន ក្តូវក្រប់ក្រងស្ស្បតាមក្រមគនេះ  អនុ
ស្ញ្ញញ អនតរជាតិផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជារ ាភារី និងលិខិតបទោា នរតិយុតតផ្ លពារ់ព័នធ នទ
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គទៀត ។  ស្ថរស្ព ឬផ្នែរនានាននស្តវនក្ពផ្ លរបឹអូស្ាន ក្តូវហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើការលរ់ ូរ  
គ ើយ ។  

ការរបឹអូស្ និងការក្រប់ក្រងស្តវនក្ពផ្ លគៅរស់្ ស្ថរស្ព ឬផ្នែរនានាននស្តវនក្ព ជ័យភ័ណឌ  
ឬវតាុគនសងគទៀតផ្ លគរើតគច្ញពីស្តវនក្ព ក្តូវរត់ក្តាទុរឲ្យានក្តឹមក្តូវ និងគោរពតាមលិខិតបទោា ន
រតិយុតតស្ាីពីរិច្ចការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងស្តវនក្ព ។     
 
មាគ្តា១០១៧ ._ សិ្ទធិអាំណាច្រែុងការោរ់រក្មិតនានា  

បុរគលិរននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នតីននក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ និងមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងបុរគលិរថ្នែ រ់
គក្កាមនានា មានសិ្ទធិអាំណាច្រែុងការោរ់រក្មិតគលើស្រមមភាពនានារបស់្បុរគលណាមាែ រ់ ឬប្ឈប់ជា
បគណាា េះអាស្នែនូវស្រមមភាពរបស់្ក្ររមហ ុនណាមួយ ផ្ លានក្បក្ពឹតតបទគលមើស្ក្បឆ្ាំងនឹងបទ
បប ញ្តតិននមាតិកាគនេះ ឬានរ ាំគលាភបាំពានគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងណាមួយ ។   
 
មាគ្តា១០១៨ ._ សិ្ទធិរែុងការគធវើបណាឹ ង 

របូវនាបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លមិនយល់ស្ស្បតាមគស្ច្រាីស្គក្មច្ណាមួយផ្ លគធវើគ ើងគោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ គៅរែុងការអនុវតត
អាំណាច្របស់្ខលួនគៅគក្កាមមាតិកាគនេះ មានសិ្ទធិរែុងគធវើបណាឹ ងជាលាយលរខណ៍អរសរ ស្ស្បតាមរនាីទី
៩ ននក្រមគនេះ ។  

បណាឹ ងនានាផ្ លគធវើគ ើងគៅគក្កាមមាតិកាគនេះ មិនក្តូវគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ច្ាំគពាេះសិ្ទធិអាំណាច្ ឬ 
ទប់ស្ថក ត់ ាំគណើ រការននការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់របស់្មញ្ជ្នាីននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា
ន គៅគក្កាមមាតិកាគនេះគ ើយ ។    
 

ផ្នែកទី៤ 
លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលប៌រសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតចិ្ំទពា៉ះបទទលមើសសតវម្គ្ព 

 
មាគ្តា១០១៩ ._ ការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ 
 មញ្ជ្នតីផ្ លស្ាិតគៅគក្កាមក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មនទីរបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងផ្ លមាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ ផ្នែរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវអនុវតតគបស្ររមមរបស់្ខលួនស្ស្បតាមរនាីទី៩ ននក្រមគនេះ ស្ក្មាប់បទគលមើស្ស្តវនក្ព ផ្ លាន
រាំណត់យគក្កាមមាតិកាគនេះ គៅទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  
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មាគ្តា១០២០ ._ គបស្ររមមរបស់្មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិច្ាំគពាេះបទ
គលមើស្ស្តវនក្ព 

ការបាំគពញគបស្ររមម និងនីតិវធីិរែុងការរស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងរបស់្មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ផ្នែរប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិច្ាំគពាេះបទគលមើស្ស្តវនក្ព ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមគនេះ និងក្រមនីតិវធីិក្ពហម
ទណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១០២១ ._ វធិានការបនាទ ន់ 
 មញ្ជ្នតីននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌
នផ្នែរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូចាត់វធិានការជាបនាទ ន់គ ើមបីគធវើការគសុ្ើបអគងកត និងបញ្ជ្ងាក បបទ
គលមើស្ស្តវនក្ពទាំងឡាយ និងវធិានការស្ស្បតាមលរខខណឌ តក្មូវ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងក្រមនីតិ
វធីិក្ពហមទណឌ ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាធរមាន ។  
 
 មាគ្តា១០២២ ._ ភស្តតុាង 

ភស្តុតាង ឬវតាុតាងននបទគលមើស្ស្តវនក្ព មាន ូច្តគៅ៖  
រ-ស្តវនក្ពផ្ លរស់្ ស្តវនក្ពផ្ លស្ថល ប់ បាំផ្ណរស្តវនក្ព ស្តវ ឬបាំផ្ណរននស្តវផ្ ល

បរាញ់ាន និងវតាុធាតុនានាននស្តវនក្ព ។   
ខ-ឧបររណ៍ និងមគធោាយនានាផ្ លគក្បើស្ក្មាប់ ឹរជ ា្ូ នរែុងបាំណងក្បក្ពឹតតបទ

គលមើស្គោយគច្តនា មានជាអាទិ៍ ស្មាភ រៈផ្ លគក្បើជាមគធោាយផ្ លក្តូវានហាមឃាត់
ស្ក្មាប់ការបរាញ់ ។  

រ-ឧបររណ៍ និងរាំណត់ក្តានានាផ្ លានគក្បើរែុងការគធវើអាជីវរមមស្តវនក្ព មាន       
ជាអាទិ៍ ទូរស័្ពទ រាយការណ៍ហិរ ញ្វតាុ និងរាយការធានាោរ ។ល។  

ឃ-ក្ទពយស្មបតតិផ្ លក្តូវានរាប់ថ្ន ានមរពី ាំណារ់កាលនានាននការក្បក្ពឹតតបទ
គលមើស្ស្តវនក្ព ។   

ង-ឯរស្ថរ ឬស្រខីរមមរបស់្ស្ថរសី ពារ់ព័នធគៅនឹងស្រមមភាពខុស្ច្ាប់ ឬការប៉ាុនប៉ាង
ក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនាផ្បបណាមួយ ។  
ភស្តុតាងនានាផ្ លរបឹអូស្ខាងគលើគនេះ ក្តូវក្រប់ក្រងស្ស្បតាមជាំពូរទី១១ ននមាតិការគនេះ និង

លិខិតបទោា នរតិយុតតនានា ផ្ លានរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។    
 
មាគ្តា១០២៣ ._ នីតិវធីិនានាពារ់ព័នធគៅនឹងភស្តតុាង 
 ភស្តុតាងពារ់ព័នធនឹងស្តវនក្ព រមួទាំង ស្តវនក្ពផ្ លរស់្ ក្តូវក្បរល់ជូនគៅអងគភាពពារ់ព័នធ
ផ្ លទទួលបនទុរគលើវធិានការអនុវតតច្ាប់ក្បឆ្ាំងនឹងការជួញ ូរស្តវនក្ព ។  
 



360 

 

មាគ្តា១០២៤ ._ ភស្តុតាងផ្ លរបឹអូស្ាន 
 រាល់ភស្តុតាងផ្ លរបឹអូស្ាន ក្តូវគធវើការក្រប់ក្រងស្ស្បតាមនីតិវធីិផ្ លរាំណត់គោយក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងរនាីទី៩ ននក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិយុតត
នានាផ្ លពារ់ព័នធ ។  ភស្តុតាងនានា ក្តវូររាក្បរបគោយសុ្វតាិភាព គៅឯស្ថា ប័នផ្ លមានការ
អនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
ទទួលសិ្ទធិរែុងកាគោេះផ្លង បាំផ្ទល ញ និងររានល និងអនុនលធនធានធមមជាតិផ្ លរបឹអូស្ាន
ស្ក្មាប់ជាក្បគយជន៍ ល់ស្ថធារណជន គោយមានរាយការណ៍ច្ាស់្លាស់្ ។  
 
មាគ្តា១០២៥ ._ ការក្រប់ក្រងស្តវនក្ព នលិតនលស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវ ផ្ លរបឹអូស្ាន 
 រាល់ការរបឹអូស្ និងការក្រប់ក្រងស្តវនក្ព នលិតនលស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវនក្ព ឬវតាុធាតុនន
ស្តវនក្ព ក្តូវអនុវតតតាមលិខិតបទោា នរតិយុតតស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ ។  រាល់ស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវ
នក្ព ក្តវូមានការក្រប់ក្រងស្ស្បតាមអនុស្ញ្ញញ អនតរជាតិ ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី          
ហតាគលខី ។  
 
មាគ្តា១០២៦ ._ ការហាមឃាត់គៅគលើស្រមមភាពមួយច្ាំនួន 
 មញ្ជ្នតីននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ មនទីបរសិ្ថា នគខតត 
និងភាែ រ់ងារនានាផ្ លអនុវតតគបស្ររមមរែុងការគសុ្ើបអគងកតបទគលមើស្ ូច្មានផ្ច្ងរែុងរនាីទី៩ មានភារ
រិច្ចរាំណត់ពីការហាមឃាត់គៅគលើស្រមមភាពនានារបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលជាបគណាត េះអាស្នែ 
រហូត ល់នីតិវធីិននការគសុ្ើបអគងកតានគោេះស្ស្ថយច្ប់ស្ពវក្រប់ ។   
 
មាគ្តា១០២៧ ._ បណតឹ ង 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលនានា ផ្ លមិនយល់ស្ស្បគៅនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្ណាមួយរបស់្
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចនានាផ្ លពារ់ព័នធ ូច្
មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត និងលិខិតបទោា នរតិយុតតគនសងគទៀត រែុងការអនុវតត
អាំណាច្របស់្ខលួនស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ មានសិ្ទធិរែុងគធវើបណតឹ ងជាលាយល័រខអរសរ ស្ស្បតាម  
រនាីទី៩ ននក្រមគនេះ ។  
 បណតឹ ងនានាផ្ លគធវើគ ើងស្ស្បតាមមាក្តាគនេះ មិនប៉ាេះពាល់ ល់សិ្ទធិអាំណាច្ ឬរារាាំង ល់
 ាំគណើ រការននការអនុវតតច្ាប់របស់្មញ្ជ្នតីននក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគក្កាមមាតិកាគនេះ 
គនាេះគ ើយ។ 
 

ផ្នែកទី៥ 
លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលក៌ារពារទបតិកភណ្ឌ  
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មាគ្តា១០២៨ ._  មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

មញ្ជ្នតីននក្រសួ្ងវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈអាច្ក្តវូានផ្តងតាាំងជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធ៌មផ្នែរប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ស្ស្បតាមក្រមក្ពហមទណឌ ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  ស្មាស្ភាពមញ្ជ្នតី
នររាលយុតតិធ៌មបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរមួមាន៖ 

រ-មញ្ជ្នតីផ្ លក្តវូានផ្តងតាាំងជាមញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  ។  
ខ-មញ្ជ្នតីរបស់្មនទី ឬនាយរោា នរាជធានី គខតតរបស់្ក្រសួ្ងវបបធ៌ម និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ។  

 
មាគ្តា១០២៩ ._ គបស្ររមមរបស់្មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ការពារគបតិរភណឌ  

មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធ៌មការពារគបតិរភណឌ មានគបស្ររមម និងតួនាទី ូច្មានផ្ច្ងរែុងផ្នែរទី១
ននក្រមមាតិកាគនេះ ។  

នីតិវធីិននការរស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងរបស់្មញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ផ្នែរការពារគបតិរភណឌ  ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រម នីតិវធីក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១០៣០ ._  បណតឹ ង 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងឡាយណាផ្ លមិនយល់ស្ស្បនឹងការស្គក្មច្ចិ្តតផ្ លគធវើគ ើង
គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចនានាផ្ ល
ពារ់ព័នធ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត និងលិខិតបទោា នរតិយុតតគនសងគទៀតរែុង
ការអនុវតតអាំណាច្របស់្ខលួនគក្កាមមាតិកាគនេះ មានសិ្ទធិោរ់ពារយបណតឹ ងជាលាយលរខណ៍អរសរស្ស្ប
តាមរនាីទី៩ ននក្រមគនេះ ។ 
 បណតឹ ងណាផ្ លគធវើគ ើងគក្កាមមាក្តាគនេះ មិនក្តវូប៉ាេះពាល់គៅគលើសិ្ទធិអាំណាច្របស់្មញ្ជ្នតី
ទទួលបនទុរអនុវតតច្ាប់គ ើមបី ទប់ស្ថក ត់ ាំគណើ រការននការពក្ងឹងការអនុវតតស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ       
គទបើយ ។   
 

ជំពូកទី២ 
លស្តន្តីអធិការកចិ្ចបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ

ផ្នែកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា១០៣១ ._ ការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវចាត់តាាំងមញ្ជ្នតីគោយផ្ទបរ គ ើមបទីទួលបនទុររិច្ចការគធវើអធិការរិច្ចពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និង
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ក្រប់ក្រងធមមជាតិ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ
គនសងគទៀត ។  
 
មាគ្តា១០៣២ ._ ឋានៈមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានឋានៈជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ស្ស្បតាម
ក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរ និងលិខិតបទោា នរតិយុតត នទគទៀតនងផ្ រ ។  គក្ៅពីពីគនេះ មញ្ជ្នតី
អធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានភាររិច្ច និងតួនាទីជាមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធមមជាតិ
ធមមតា ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៣៣ខាងគក្កាម ។  
 
មាគ្តា១០៣៣ ._ ភាររិច្ច និងតួនាទីរបស់្មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានភាររិច្ច និងតួនាទី ូច្ខាងគក្កាម៖ 

១- គធវើអធិការរិច្ចតាមោន និងក្តតួពិនិតយការគោរពច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតត
ជាធរមាន ផ្ លពារ់ព័នធនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្កាមស្មតារិច្ចរបស់្ខលួន ។  

២- គធវើរាយការណ៍ស្តីពីលទធនលននការគធវើអធិការរិច្ចោរ់ជូនថ្នែ រ់ ឹរនាាំគ ើមបពិីនិតយ 
និងស្គក្មច្ ។  

៣- ចាត់វធិានការចាាំាច់្រែុងររណីមានការបាំពានក្រមគនេះ ច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិ
យុតតពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។  

៤- គច្ញបទបញ្ញា នានាតាមការចាាំាច់្រែុងររណីមានការរាំរាមរាំរាមរាំផ្ហង ល់បរសិ្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិានគរើតគទបើង ។ 

៥- ជូន ាំណឹង ល់ស្ថធារណជន និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ នទគទៀត 
រែុងររណីមានការរាំរាមរាំផ្ហងធងន់ធងរ ល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 

 គក្ៅពីភាររិច្ច និងតួនាទីផ្ លរាំណត់រែុងក្រមគនេះ មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវអនុវតតភាររិច្ច និងតួនាទី ូច្មានផ្ច្ងរែុងច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរ និងលិខិតបទ ានារតិយុតតពារ់
ពាន់នានានងផ្ រ ។  
 
មាគ្តា១០៣៤ ._ រិច្ចស្ហការច្ាំគពាេះការគធវើអធិការរិច្ចពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
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 មាច ស់្រគក្មាង ឬក្បតិបតតិររ ឬស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា ក្តូវមានកាតពវរិច្ចស្ហការជាមួយមញ្ជ្នតី
អធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រែុងការគធវើអធិការរិច្ចពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធាន        
ធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា១០៣៥ ._ ការគក្បើក្ាស់្ឯរស្ណាា នរែុងការគសុ្ើបអគងកតគលើបណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ 
 មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានលិខិតអនុញ្ញញ ត និងពារ់ប័ណណស្មាគ ល់
អតតស្ញ្ញញ ណច្ាស់្លាស់្ គៅគពលចុ្េះបាំគពញភាររិច្ច និងតួនាទីរបស់្ខលួន ។  

 
ផ្នែកទី២ 

លស្តន្តីអធិការកចិ្ចវាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា១០៣៦ ._ ការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវផ្តងតាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរសិ្ថា ន គ ើមបីគធវើអធិការរិច្ចគលើរគក្មាង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាង ឬទីតាាំងននការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០៣៧ ._ ឋានៈមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

 មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លទទួលានការផ្តងតាាំងក្តឹមក្តវូ គោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ ។  
 
មាគ្តា១០៣៨ ._ សិ្ទធអាំណាច្របស់្មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មាន
សិ្ទធិ អាំណាច្ ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-គធវើអធិការរិច្ចតាមោន និងក្តតួពិនិតយការគោរពច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតជា
ធរមាន លិខិតបទោា នរតិយុតតនានា  រិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន ស្តង់ោរ ផ្ននការក្រប់ក្រងប
រសិ្ថា ន និងលរខខណឌ តក្មវូផ្នែរបរសិ្ថា នផ្ លពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។   

ខ-រែុងររណីចាាំាច់្ មញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន អាច្បងាគ ប់ឲ្យមាច ស់្
រគក្មាងផ្ទអ រស្រមមភាពមួយផ្នែរ ឬទាំងស្ស្រងជាបគណាត េះអាស្នែ ឬបិទទីតាាំងជាបគណាត េះ
អាស្នែ ។  

រ-ពិនិតយរាំណត់ក្តា ឯរស្ថរ ទិនែន័យគអ ិច្ក្តូនិរស្តីពីការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និង    
រាំណត់ក្តា នទគទៀតស្តីពីរគក្មាងអភិវឌ្ឍ និងការក្បតិបតតិរគក្មាង ។  
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ង-ស្ថត ប់ និងគធវើរាំណត់គហតុស្ថត ប់ច្គមលើយរបស់្រមមររ និគយជិត តាំណាងមាច ស់្រគក្មាង  
និងបុរគលពារ់ព័នធនានា ។  

ច្-បងាគ ប់ឲ្យរមមររ និគយជិត អភិាល អែរតាំណាងស្ស្បច្ាប់ និងភាែ រ់ងារននរគក្មាង
អភិវឌ្ឍ នតល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯរស្ថរជាលាយលរខណ៍អរសរ ផ្ននការ និងរាំណត់ក្តាក្រប់
ក្បគភទផ្ លពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់្មាច ស់្រគក្មាង ។   

្-មានសិ្ទធិចុ្េះផ្្រគ្រទីតាាំងរគក្មាង និងចាប់យរវតាុតាង រែុងររណីផ្ លស្ងស័យថ្ន
មានអាំគពើគលមើស្នឹងច្ាប់ ឬបទបប ញ្តតិនានាស្តីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬផ្ននការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  

ជ-ជួបក្បជុាំជាមួយក្បធានក្ររមក្បឹរាភិាល តាំណាងស្ស្បច្ាប់ និងរមមររ និគយជិត
ននរគក្មាងយ៉ាងតិច្ ១ (មួយ) ឆ្ែ ាំ មតង គ ើមបីគធវើការវាយតនមលការអនុវតតក្រមគនេះ និងបទបប ញ្តតិ 
ពារ់ព័នធ នទគទៀត ។  

ឈ-គធវើរាំណត់គហតុផ្្រគ្រ និងចាប់យរវតាុតាងនានា គ ើមបរីស្ថងស្ាំណុាំ គរឿងននការ
ក្បក្ពឹតតគលមើស្នឹងច្ាប់គនេះ គ ើមបីចាត់ការតាមនីតិវធីិជាធរមាន ។    

 
ផ្នែកទី៣ 

លស្តន្តីការពារទបតិកភណ្ឌ  
 
មាគ្តា១០៣៩ ._មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវផ្តងតាាំងមញ្ជ្នតីការពារ
គបតិរភណឌ មួយរបូ ក្បចាាំរាជធានី គខតត ។  មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ
វបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយ អភិាលរាជធានីគខតត ។  

 
មាគ្តា១០៤០ ._ភាររិច្ចរបស់្មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  

 មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  ក្តូវក្ាស្ស័្យទរ់ទងជាមួយរ ាាលរាជធានី គខតត និងក្រសួ្ង      
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ គ ើមបីការពារវតាុគបតិរភណឌ  និងនាល់ជាំនួយរែុងការ
អនុវតតរនាីគនេះ ។  
 
មាគ្តា១០៤១ ._ តួនាទី មុខងារ និងលរខណៈស្មបតតិរបស់្មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  
 តួនាទី មុខងារ និងលរខណៈស្មបតតិរបស់្មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  ក្តវូរាំណត់គោយលិខិត
បទោា នរតិយុតតផ្ លរាំណត់គោយក្រសួ្ងវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិ្លបៈ ។  មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  អាច្
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ក្តូវគធវើការជាមួយមញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ រាជធានី គខតត និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន
គ ើមបីការពារគបតិរភណឌ ទាំងឡាយគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។  មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  អាច្
ទទួលការផ្តងតាាំងជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ស្ស្បតាមរនាីគនេះ និងក្រមក្ពហមទណឌ ននក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា ។   
 

ផ្នែកទី៤ 
លស្តន្តីអធិការកចិ្ចការបពំលុបរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា១០៤២ ._ ការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចការបាំពុលបិរស្ថា ន 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវផ្តងតាាំងមញ្ជ្នាីអធិការរិច្ចការបាំពុលបរសិ្ថា ន 
ស្ក្មាប់គធវើអធិការរិច្ចគលើក្បភពននការបាំពុលបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា១០៤៣ ._ ឋានៈមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចការបាំពុលបរសិ្ថា ន 
 មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន ផ្ លទទួលានការផ្តងតាាំងក្តឹមក្តវូ គោយក្រសួ្ង ស្ថា
ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នតីនររាលយុតតិធម៌ ។   
 
មាគ្តា១០៤៤ ._  លរខណៈស្មបតតិ និងការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចការបាំពុលបរសិ្ថា ន 
 មុនគពលផ្តងតាាំងមញ្ជ្នាីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យប
រសិ្ថា ន ក្តវូគច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតត ស្ក្មាប់៖ 

  រ-រក្មិតអបបបរមាននការបណាុ េះបណាា ល និងលរខណៈស្មបតតិ ផ្ លបុរគលណាមាែ រ់
ក្តូវមាន គ ើមបីទទួលានរុណស្មបតតិជាមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន និង 
 ខ-នីតិវធីិស្ក្មាប់ការចាត់តាាំង ការក្តួតពិនិតយ និងការផ្តងតាាំងនូវមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើ
ការបាំពុលបរសិ្ថា ន ។  
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្អនុញ្ញញ តឲ្យក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរពារ់ព័នធ

វស័ិ្យ បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ  ផ្ លទទួលខុស្ក្តូវស្ក្មាប់រិច្ចការពារបរសិ្ថា នគៅថ្នែ រ់
ក្ររង និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ រែុងការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន ស្ស្បតាមលរខខណឌ
តក្មូវ ននក្រមគនេះ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតផ្ លគច្ញគោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ        
បរសិ្ថា ន និងច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត ឬ លិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធ នទគទៀត ។  
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ផ្នែកទី៥ 

ការទធវើអធិការកិច្ចទលើការបំពលុបរសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា១០៤៥ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបពុលបរសិ្ថា ន 

 មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន មានសិ្ទធិអាំណាច្ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
១- ចូ្លគៅរែុងរែុងបរគិវណននអាោរ រគក្មាង ឬស្រមមភាព ឬក្បភពគនសងគទៀតននការ

បាំពុល គហើយគធវើអធិការរិច្ចគលើបរគិវណគនាេះ ផ្ លរមួមាន  បគច្ចរវជិាា ក្តតួពិនិតយការបាំពុល ឬ
វធិានការ នទគទៀត គៅរែុងបរគិវណគនាេះ ។  

២- ក្បមូល និងយរស្ាំណារនានាននការបងាូរស្ាំណល់រាវ ការបាំភាយខយល់ ឬក្បភព
ជាស្កាា នុពល នទគទៀតននការបាំពុល ផ្ លក្តវូគធវើការពិគស្ថធន៍គៅរែុងមនទីរពិគស្ថធន៍របស់្
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬមនទីរពិគស្ថធន៍ នទគទៀតផ្ លទទួលស្ថគ ល់ គោយ
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។   

៣-  ក្បមូល និងែតឯរស្ថរជារបូភាព ឬវផ្ខសភាពយនតនន ាំគណើ រការនានាននបរគិវណ
អាោរ  មានជាអាទិ៍ ក្បតិបតតិការននក្បភពជាស្កាា នុពលននការបាំពុល និងបគច្ចរវជិាាា្  ឬវធិាន
ការ ផ្ លក្តូវានគរៀបច្ាំគ ើងគ ើមបកី្តតួពិនិតយការបាំពុលផ្បបគនេះ ។  

៤- មានសិ្ទធិពិនិតយគលើរាំណត់ក្តា ការឯរភាព លិខិតអនុញ្ញញ ត រាយការណ៍ ឬឯរ
ស្ថរ នទគទៀតទរ់ទងនឹងការបាំពុល ឬ បគច្ចរវជិាា ក្រប់ក្រងការបាំពុល ឬវធិានការផ្ លតក្មូវឲ្យ
អនុវតតគៅគក្កាមក្រមគនេះ ឬច្ាប់ ឬលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធនានា ។  

៥- ស្មាភ ស្ជាមួយមាច ស់្ ឬអែរទទួលខុស្ក្តូវ ផ្ លទទួលបនទុរច្ាំគពាេះក្បតិបតតិការគលើ
បរគិវណអាោរ មានជាអាទិ៍ បុរគលនានាផ្ លទទួលខុស្ក្តវូច្ាំគពាេះក្បតិបតតិការននវធិានការឬ 
បគច្ចរវជិាា ក្តតួពិនិតយការបាំពុលរបស់្អាោរ និងបុរគល នទគទៀតផ្ លស្ាិតគៅគលើអាោរផ្ ល
ចាត់ទុរថ្នជាការចាាំាច់្ ។ 

៦- គច្ញបទបញ្ញា រអនុម័តគលើវធិានការផ្រតក្មវូ ក្បសិ្នគបើមញ្ជ្នាីអធិការរិច្ចការបាំពុលប
រសិ្ថា នររគឃើញថ្ន ស្រមមភាព ឬ ក្បតិបតតិការណាមួយគៅគលើអាោរផ្ លរាំពុងផ្តរ ាំគលាភ
បាំពានគលើក្រមគនេះ ឬររគឃើញថ្ន  បគច្ចរវជិាា ក្តតួពិនិតយការបាំពុល ឬវធិានការ នទគទៀតមិន
មាន ាំគណើ រការ ឬក្បតិបតតិការ ស្ស្បតាមលិខិតអនុញ្ញញ ត ការអនុញ្ញញ ត ផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា
ន ឬរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា នផ្ លពារ់ព័នធគនាេះគទ គោយអាស្ស័្យគៅតាមររណីផ្ លអាច្
គរើតគ ើង ។    
 

មាគ្តា១០៤៦ ._ នីតិវធីិននការគធវើអធិការរិច្ចការបាំពុលបរសិ្ថា ន 
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ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនីតិវធីិ ផ្ លមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបរសិ្ថា ន និង
មាច ស់្ ឬក្បតិបតតិររននអាោរ ស្រមមភាព ឬរគក្មាងផ្ លស្ាិតគក្កាមការគធវើអធិការរិច្ច ក្តូវអនុវតតតាម
គ ើមបីចាប់គនាើម និងអនុវតតការគធវើអធិការរិច្ច ។   

មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន ក្តូវគស្លៀរពារ់ឯរស្ណាា នស្មាគ ល់ខលួន ផ្ លអាច្
រាំណត់អតតស្ញ្ញញ ណានគោយងាយស្សួ្ល និងក្តូវបងាា ញអតតស្ញ្ញញ ណរបស់្ខលួនគៅកាន់មាច ស់្ ឬ
ក្បតិបតតិររននអាោរ ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ផ្ លស្ាិតគក្កាមការគធវើអធិការរិច្ចមុនគពលអនុវតតអធិការ
រិច្ចគនាេះ ។  

មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចការបាំពុលបរសិ្ថា ន ក្តូវផ្ែររាទុរនូវឯរស្ថររាំណត់ក្តាននការគធវើអធិការរិច្ច
នីមួយៗ ផ្ លខលួនានអនុវតត ។  រាំណត់ក្តាននការគធវើអធិការរិច្ច ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វង
ររាន ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីការទទួលានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។    
 
មាគ្តា១០៤៧ ._ ការហាមឃាត់រែុងការប ិគស្ធច្ាំគពាេះការចូ្លគធវើអធិការរិច្ច 

គទេះស្ាិតគក្កាមកាលៈគទស្ៈណារ៏គោយ មាច ស់្ ឬក្បតិបតតិររ ននអាោរ ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង 
ផ្ លក្តូវស្ាិតគក្កាមការគធវើអធិការរិច្ច មិនអាច្ប ិគស្ធមិនឲ្យមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចការបាំពុលបរសិ្ថា នចូ្ល
គៅកាន់បរគិវណអាោរ អនុវតតតាមនីតិវធីិរែុងការគធវើអធិការរិច្ចានគនាេះគទ ។    
 

ផ្នែកទី៦ 
វិធាន្ការផ្កតគ្លវូ 

 
មាគ្តា១០៤៨ ._ ស្រមមភាពផ្ លទទួលានអនុញ្ញញ ត 

ក្បសិ្នគបើ គៅរែុងអាំ ុងគពលគធវើអធិការរិច្ច មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន ររគឃើញនូវ
ក្បភពននការបាំពុល ឬការខរខានមិនានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹមក្តវូនូវ បគច្ចរវជិាា ក្រប់ក្រងការបាំពុល ឬ 
វធិានការ នទគទៀត ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការរាំរាមរាំរាមរាំផ្ហងច្ាំគពាេះសុ្ខភាពស្ថធារណៈ ក្ទពយ
ស្មបតតិ បរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិ គនាេះមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន ក្តូវមានសិ្ទធិអរែុងការ៖ 

រ-ជូន ាំណឹងភាល ម ល់បុរគល ឬស្ថា ប័ន នទគទៀត ផ្ លអាច្ក្បឈមនឹងការរាំរាម
រាំផ្ហងគនាេះ ។ 

ខ-បញ្ញា ឲ្យមាច ស់្ ឬក្បតិបតតិររននអាោរ ផ្ លក្តូវគធវើអធិការរិច្ច អនុម័តយរភាល មៗនូវ
វធិានការផ្រតក្មូវ គ ើមបីធានាឲ្យាននូវក្បតិបតតិការផ្ លក្តឹមក្តូវនន បគច្ចរវជិាា  ឬវធិានការ
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ក្រប់ក្រងការបាំពុល ឬប្ឈប់ការបាំពុលគនាេះ ។ 
រ-បញ្ញា ឲ្យមាច ស់្ ឬក្បតិបតតិររននអាោរប្ឈប់ភាល មៗនូវក្បតិបតតិការផ្ លបងកឲ្យមាន

ការបាំពុល គៅរែុងររណីផ្ លវធិានការផ្រតក្មូវភាល មៗផ្ លពារ់ព័នធមិនមានលរខណៈក្រប់
ក្ោន់រែុងការកាត់បនាយការខូច្ខាត និងការបាំពុលផ្ លអាច្បងកគ ើងច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន ។  
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្បគងកើតនីតិវធីិផ្ លមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុល

បរសិ្ថា ន មាច ស់្ និងក្បតិបតតិររ ននអាោរផ្ លក្តូវគធវើអធិការរិច្ច ក្តូវគោរពតាម គៅគពលផ្ស្វងររគឃើញ
នូវក្បភពននការបាំពុល ឬការខរខានមិនានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹមក្តូវនូវ បគច្ចរវជិាា ក្រប់ក្រងការបាំពុល ឬ
វធិានការ នទគទៀតផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការរាំរាមរាំផ្ហងច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា១០៤៩ ._ រាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុល 

គៅរែុងរយៈគពល ១៤ ( ប់បួន) នែង ននការររគឃើញនូវក្បភពននការបាំពុល ឬការខរខានមិន
ានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹមក្តវូនូវ បគច្ចរវជិាា ក្រប់ក្រងការបាំពុល ឬវធិានការ នទគទៀតផ្ លអាច្បងកឲ្យ
មានការរាំរាមរាំផ្ហងច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន និងការគច្ញនូវបទបញ្ញា រែុងការអនុម័តយរវធិានការផ្រតក្មូវ     
មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបច្ាំនូវរាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុលអាំពីការររគឃើញ
ការបាំពុលគនាេះ និងវធិានការបនតបនាទ ប់ផ្ លក្តវូអនុវតតគ ើមបីគោេះស្ស្ថយការបាំពុលគនាេះ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាច្បគងកើតនីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការ
គរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុល ។  រាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុលទាំងអស់្ ក្តវូោរ់ឲ្យ
ស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១០៥០ ._ នែលច្ាំណាយស្ក្មាប់វធិានការផ្រតក្មូវ និងរាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុល 

នែលច្ាំណាយពារ់ព័នធនឹងស្រមមភាពណាមួយរែុងការទទួលយរវធិានការផ្រតក្មូវគ ើមបីកាត់
បនាយជាអបបបរមា ក្រប់ក្រង ឬប្ឈប់ នូវក្បភពននការបាំពុលណាមួយ ផ្ លក្តូវានររគឃើញគៅរែុង
អាំ ុងគពលននការគធវើអធិការរិច្ច ជាការទទួលខុស្ក្តូវផ្ទា ច់្មុខរបស់្មាច ស់្ និង/ឬក្បតិបតតិររននអាោរ ។  

នែលស្ាំណាយផ្ លស្មរមយទរ់ទងនឹងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុលគៅគក្កាម
មាតិកាគនេះ ជាការទទួលខុស្ក្តូវរបស់្មាច ស់្ និង/ឬ ក្បតិបតតិររននបរគិវណ/អាោរ ផ្ លក្តូវគធវើរាយ
ការណ៍វាយតនមលការបាំពុល ។   
 
មាគ្តា១០៥១ ._ សិ្ទធិរែុងការោរ់ស្ាំគណើ  
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របូវន័ាបុរគល ឬ នីតិបុរគល ផ្ លមិនគពញចិ្តតច្ាំគពាេះវធិានការណាមួយផ្ លគធវើគ ើងគោយមញ្ជ្នតី
អធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន អាច្ោរ់ស្ាំគណើ គៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន
គ ើមបីពិនិតយនូវវធិានការគនាេះ ស្ស្បតាមរនាីទី៩ រែុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិ្ប)នែង គក្កាយពីនែងចាត់
វធិានការគនាេះមរ ។  

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការស្គក្មច្ចិ្តតផ្ លតក្មូវឲ្យលុបគចាល ផ្រ
ស្ក្មួល ឬបញ្ញា រ់អាំពីវធិានការផ្ លក្តូវានចាត់គោយមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចគលើការបាំពុលបរសិ្ថា ន និងក្តវូ
គធវើរាំណត់ក្តាជាលាយលរខណ៍អរសរននគស្ច្រាីស្គក្មច្គនាេះគៅរែុងរយៈគពល៤០ (ផ្ស្សិ្ប)នែងបនាទ ប់ 
ពីទទួលានស្ាំគណើ គនាេះ ។   

រាំណត់ក្តាជាលាយលរខណ៍អរសរគនេះ ក្តូវរមួប ច្ូ លនូវមូលគហតុ ព័ត៌មាន និងទិនែន័យផ្ ល
បគងកើតានជាមូលោា នននការស្គក្មច្គនាេះ ។  រាំណត់ក្តាគនេះក្តូវនាល់គៅឲ្យរបូវន័ាបុរគល ឬនីតិបុរគល 
ផ្ លគធវើស្ាំគណើ  និងក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររានស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិស្ាីពីសិ្ទធិទទួល
ានព័ត៌មានននក្រមគនេះ ។   

ក្បសិ្នគបើរបូវន័ាបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លគធវើស្ាំគណើ  មិនគពញចិ្តតនឹងគស្ច្រាីស្គក្មច្របស់្
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន របូវន័ាបុរគល ឬ នីតិបុរគលគនាេះ មានសិ្ទធិបាឹងតវា៉ាស្ស្បតាម
បទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។  
 

ផ្នែកទី៧  
ការទសុើបអទងេត ន្ិងបទបញ្ញជ  

 
មាគ្តា១០៥២ ._ ការគធវើអធិការរិច្ចការគោយមញ្ជ្នតីក្តតួពិនិតយការបាំពុលបរសិ្ថា ន 

មញ្ជ្នតីក្តតួពិនិតយការបាំពុលបរសិ្ថា ន អាច្គធវើអធិការរិច្ចគៅរែុងបរគិវណណាមួយរ៏ាន គ ើមបី
រាំណត់ថ្នមាន ឬមិនមានអាំគពើគលមើស្ណាមួយទស់្គៅនឹងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រង
ស្ាំណល់ ។  
 
មាគ្តា១០៥៣ ._ អាំគពើគលមើស្គៅនឹងលរខខណឌ តក្មវូស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ 

ក្បសិ្នគបើមានអាំគពើគលមើស្គៅនឹងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយ
ការបាំពុល បរសិ្ថា ន អាច្គច្ញបទបញ្ញា បងាគ ប់ឲ្យគក្បើក្ាស់្វធិានការផ្រតក្មូវាន ។  បទបញ្ញា បងាគ ប់ឲ្យ
គក្បើក្ាស់្វធិានការផ្រតក្មវូគនេះ ក្តវូគច្ញក្បសិ្នគបើមញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបាំពុលបរសិ្ថា ន ររគឃើញថ្ន 
ស្រមមភាព ឬក្បតិបតតិការណាមួយគៅរែុងបរគិវណគនាេះ គលមើស្គៅនឹងក្រមគនេះ ឬផ្ លបគច្ចរគទស្ក្តួត
ពិនិតយការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ឬវធិានការ នទគទៀត មិន ាំគណើ រការ ឬគធវើក្បតិបតតិការ គោយអនុគលាម
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តាមលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លមានស្ក្មាប់បរគិវណគនាេះ ឬផ្ននការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀង
ោាំពារបរសិ្ថា ន គៅតាមររណីផ្ លអាច្មានគ ើង ។  
 
មាគ្តា១០៥៤ ._ ការរាំរាមរាំផ្ហងជារ់ផ្ស្តងគៅ ល់សុ្ខភាព ស្ថធារណៈបរសិ្ថា ន ក្ទពយស្មបតតិ ប

រសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិ 
រែុងអាំ ុងគពលននការគធវើអធិការរិច្ច មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបាំពុលបរសិ្ថា ន ររគឃើញអាំពីការគលមើស្

ណាមួយគៅនឹងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ផ្ លបងកការរាំរាមរាំផ្ហងជារ់ផ្ស្តងគៅ
 ល់សុ្ខភាពស្ថធារណៈបរសិ្ថា ន ក្ទពយស្មបតតិ បរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិ មញ្ជ្នតីក្តតួពិនិតយការបាំពុល
បរសិ្ថា ន មានសិ្ទធិ ូច្តគៅ៖ 

រ- ជូន ាំណឹងជាបនាទ ន់គៅ ល់របូវនតឬបុរគលណាផ្ លគៅគក្កាមការរាំរាមរាំផ្ហង 
ខ- ឲ្យគក្បើបងាគ ប់បញ្ញា មាច ស់្ ឬអងគភាពរបស់្ទីបរគិវណគៅគក្កាមការគធវើអធិការរិច្ចគនាេះ

ក្ាស់្វធិានការផ្រតក្មូវ គ ើមបីធានានូវការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ក្តឹមក្តូវ ។ 
រ- ន់នូវក្បតិបតតិការណាជាបនាទឲ្យប្ឈប់បងាគ ប់បញ្ញា មាច ស់្ ឬអងគភាពរបស់្ទីបរគិវណ

រក្រប់ក្រងស្ាំណល់ រែុងររណីផ្ លកាគលមើស្គៅនឹងលរខខណឌ តក្មូវស្ក្មាប់កាផ្ លរាំពុង រ 
វនិិច្ឆ័យរបស់្មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបាំពុលបរសិ្ថា ន យល់គឃើញថ្ន វធិានការផ្រតក្មូវផ្ លអាច្អនុ
វតតានជាបនាទ ន់ មិនមានភាពក្រប់ក្ោន់រែុងការបនាយការបងកគក្ោេះថ្នែ រ់ធងន់ធងរ គហើយការ
ក្បក្ពឹតតគលមើស្គៅនឹងលរខខណឌ តក្មវូស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់គនាេះ អាច្បងកគក្ោេះថ្នែ រ់
 ល់បរសិ្ថា ន ។ 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្បគងកើតនីតិវធីី ផ្ លមញ្ជ្នតីក្តតួពិនិតយការបាំពុលប

រសិ្ថា ន និងមាច ស់្ ឬអងគភាពននបរគិវណ ផ្ លគៅគក្កាមការគធវើអធិការរិច្ច ក្តវូគោរពតាមបនាទ ប់ពីការររ
គឃើញអាំពីការគលមើស្គៅនឹងលរខខណឌ តក្មូវ ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ឬមានការខរខានមិនាន
គធវើក្បតិបតតិការឲ្យានក្តឹមក្តូវននបគច្ចរគទស្ក្តតួពិនិតយការបាំពុល ឬវធិានការ នទគទៀត ផ្ លអាច្បងក
ការរាំរាមរាំផ្ហង ល់បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០៥៥ ._ រាយការណ៍វាយតនមលការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ 

រែុងរយៈគពល១៤( ប់បួន)នែង បនាទ ប់ពីការររគឃើញអាំពីការគលមើស្គៅនឹងលរខខណឌ តក្មូវ
ស្ក្មាប់ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ផ្ លបងកការរាំរាមរាំផ្ហងជារ់ផ្ស្តង ល់បរសិ្ថា ន និងការគច្ញ ីកា
បងាគ ប់ឲ្យគក្បើក្ាស់្វធិានការផ្រតក្មូវ មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបាំពុលបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើរាយការណ៍វាយតនមល
ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ អាំពីការររ គឃើញគនាេះ និងវធិានការជាបនតបនាទ ប់ផ្ លក្តវូគក្បើក្ាស់្ គ ើមបីគោេះ
ស្ស្ថយបញ្ញា គនាេះ ។  
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មាតិកាទី៣ 
ការស្ថត រទ ើងវិញ ន្ិងសណំ្ងទលើការខូច្ខាតបរសិ្ថថ ន្ 

ជំពូកទី១ 
យន្តការវាយតម្លៃទំហមំ្ន្ការខូច្ខាតបរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា១០៥៦ ._  ការបគងកើតយនតការស្ក្មាប់ការស្ថត របរសិ្ថា នគទបើងវញិ និងរាំណត់ទាំហាំននស្ាំណងការ

ខូច្ខាត 
ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ ក្តូវបគងកើតយនតការគ ើមបវីាយតនមលទាំហាំននការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន 

ស្ក្មាប់ក្រប់ភារីព័នធទាំងអស់់្គ ើមបគីរៀបច្ាំបគងកើតផ្ននការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ឬទូទត់ស្ងគលើការ
ខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ។  

នីតិវធីិ និងផ្បបបទននការវាយតនមលទាំហាំខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ការស្ថត របរសិ្ថា នគទបើងវញិ និងការទូរ
ទត់ស្ង់ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០៥៧ ._ ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន 
 ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន មានជាអាទិ៍ការខូច្ខាត ឬការគធវើឲ្យក្ទរឌ្គក្ទម ការបាំផ្ទល ញ ការាត់បង់ 
ការបងាអ រ់ ល់ការគក្បើក្ាស់្ននបរសិ្ថា ន ផ្ លរែុងគនាេះមានធនធានធមមជាតិ ទាំនិញ និងគស្វារមម
ធនធានធមមជាតិ និងងការាត់បង់នែលឈែួល ក្ារ់ច្ាំណូល ក្ារ់ច្ាំគណញ និងពនធផ្ លាត់បង់ ឬ
គស្ថហ ុយទាំងឡាយរបស់្រោា ភិាល ។  
 
មាគ្តា១០៥៨ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូច្ាំគពាេះការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ផ្ លាន គឃើញថ្ន ានបងកការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន តក្មវូទទួល
ខុស្ក្តវូរែុងការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ និង/ឬក្តូវទូតទត់ស្ាំណងខូច្ខាត និង ការាត់បង់ទាំងអស់្
ផ្ លានគរើតគ ើង ។   
  
មាគ្តា១០៥៩ ._ កាតពវរិច្ចរែុងការផ្ច្រចាយព័ត៌មាន 
 ក្រប់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាជាា ធរមានស្មតារិច្ចនានា ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ស្ងគមសីុ្វលិ 
នីតិបុរគល និង របូវនតបុរគលផ្ លរងនលប៉ាេះពាល់ទាំងអស់្ ក្តវូផ្ច្រចាយព័ត៌មានបគច្ចរគទស្ ច្ាំគណេះ
 ឹង ច្ាំណាប់អារមមណ៍ និងរងវល់ផ្ លពារ់ពារ់ព័នធទាំងឡាយ គ ើមបីស្ក្មួល ល់ការស្ថត រគ ើងវញិ
គពញគលញ ទន់គពលគវលា និងក្បរបគោយក្បសិ្ទធភាពស្ក្មាប់ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ។   

 រាល់អែរពារ់ព័នធនីមួយៗ ក្តូវចូ្លរមួរែុង ាំគណើ រការននការស្គក្មច្ចិ្តតគៅគលើការស្ថត រគ ើងវញិ 
និងស្ាំណង ក្ពមទាំងការអនុវតតនូវការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ។   

 



372 

 

ជំពូកទី២ 
ការទទលួខសុគ្តវូ 

 
មាគ្តា១០៦០ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូបរសិ្ថា នរបស់្របូវន័តបុរគល នីតិបុរគល និងមញ្ជ្នតីននរោា ភិាល 
 ការទទួលខុស្ក្តូវស្ក្មាប់ស្ាំណងផ្នែរបរសិ្ថា ន មិនតក្មូវឲ្យមានបងាា ញពីធាតុគច្តនា និងការ
 ឹងគនាេះគទ គហើយក្តូវអនុវតតការទទួលខុស្ក្តវូ ូច្ខាងគក្កាម ៖  

រ- របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងឡាយផ្ លមិនានគធវើស្រមមភាព ឬការខរខានរែុង
ការចាត់វធិានការផ្ លនាាំឲ្យបងកការខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា ន ។ 

ខ- រាល់មញ្ជ្នតីរាជការក្រប់ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចក្រប់រក្មិតផ្ លបាំគពញការងារគលើស្ពី
សិ្ទធិអាំណាច្របស់្ខលួន ឬក្បក្ពឹតតនទុយនឹងក្រមគនេះ ច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតនានា ផ្ ល
នាាំឲ្យបងកការខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា ន ។  

 
មាគ្តា១០៦១ ._ ឧបររណ៍ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ 
 រាល់ឧបររណ៍ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់  មានជាអាទិ៍ នាវា យនយនត យនតគហាេះ មាសីុ្នអារគឈើ 
គរាងច្ក្រអារគឈើ រែយនត ឹរទាំនិញ ឬឧបររណ៍គនសងគទៀតផ្ លក្តវូានគក្បើក្ាស់្រែុងស្រមមភាពខុស្
ច្ាប់ គហើយផ្ លនាាំឲ្យខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា ន ក្តូវរបឹអូស្ និងលរ់គ ើមបី គក្បើក្ាស់្ ល់ការស្ថត របរសិ្ថា ន
គ ើងវញិផ្ លទទួលរងការខូច្ខាត ។   
 
មាគ្តា១០៦២ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូនននីតិបុរគល 
 នាយរ និងបុរគលិរននស្ថជីរមមផ្ ល ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវគលើស្ាំណងផ្នែរបរសិ្ថា នផ្ លមាន
លរខណៈលរខណៈ និងទាំហាំ ូច្ោែ  គៅតាមការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្នីតិបុរគលគនាេះ  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
មាក្តា១០៦០ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១០៦៣ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្បុរគលគោយផ្ រៗ 

រែុងររណីមានបុរគលគលើស្ពី ១ (មួយ) នារ់ផ្ លក្តូវទទួលខុស្ក្តូវគក្កាមជាំពូរគនេះ បុរគល
នីមួយៗ ក្តូវទទួលខុស្ក្តវូគោយផ្ រៗគលើស្ាំណងការខូច្ខាតបរសិ្ថា នគពញគលញ គោយមិនរិត
អាំពីទាំហាំជារ់ផ្ស្តងននការរមួច្ាំផ្ណរ របស់្បុរគលនីមូយៗរែុងការគធវើឲ្យខូច្ខាតបរសិ្ថា នទាំងមូលគនាេះ
គ ើយ ។   

 
ជំពូកទី៣ 

កិច្ចការពារ ន្ិងករណី្ទលើកផ្លងច្ំទពា៉ះកចិ្ចការពារ 
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មាគ្តា១០៦៤ ._ រិច្ចការពារ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមិនក្តូវទទួលខុស្ក្តវូ គ ើយ រែុងររណីផ្ ល ៖ 

រ- ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូានបងកគ ើងទាំងស្ស្រងគោយស្ថរផ្តគក្ោេះមហនតរាយធមម
ជាតិធងន់ធងរ ផ្ លមិនានរ ាំពឹងទុរមុន ឬស្រមមភាពននស្ញ្ជ្ងាគ ម ។ 

ខ- ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូានបងកគ ើងទាំងស្ស្រងគោយស្ថរផ្តទគងវើ ឬការខរខាន
របស់្តតិយជនគក្ៅពីបុរគលិរនគយជិត ឬភាែ រ់ងាររបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលគនាេះ ។ 

រ- ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូានបងកគ ើងទាំងស្ស្រងគោយស្ថរផ្តស្រមមភាពផ្ លាន
អនុញ្ញញ ត យ៉ាងច្ាស់្លាស់្គោយច្ាប់ ។ 

ឃ- ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវានបងកគ ើងទាំងស្ស្រងគោយស្ថរផ្តស្រមមភាពផ្ ល
ានអនុញ្ញញ ត ជាពិគស្ស្ និងផ្ លានពណ៌នាពីភាពជារ់លារ់ទរ់ទងនឹងក្បគភទ និងទាំហាំ
ននការខូច្ខាតគៅរែុងផ្នន- ការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង /ឬ
វញិ្ញញ បនបក្តនិងលិខិតអនុម័តគៅគលើការ វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

 
មាគ្តា១០៦៥ ._ ររណីគលើរផ្លងច្ាំគពាេះរិច្ចការពារ  

រិច្ចការពារ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៤ ននក្រមគនេះ មិនក្តវូានអនុវតត គ ើយ រែុងររណី៖ 
 រ- ស្រមមភាពផ្ លបងកឲ្យមានការខូច្ខាតគនាេះ ក្តូវានអនុវតតគោយមានការរ ាំគលាភ
បាំពានទាំងស្ស្រង ឬផ្នែរណាមួយននក្រមបរសិ្ថា ន ឬលិខិតបទោា នរតិយុតតណាមួយគនសង  
គទៀត ។  

 ខ- ស្រមមភាពផ្ លបងកឲ្យមានការខូច្ខាត ក្តូវានគធវើគ ើងគយងតាមលរខខណឌ
ស្មបទន អាជាា ប័ណណ ឬការអនុញ្ញញ តជារ់ផ្ស្តងគនសងគទៀតផ្ លក្តវូាននតល់ឲ្យ មិនស្ស្បតាម
លិខិតបទោា នរតិយុតតមានជាអាទិ៍ ការអនុញ្ញញ តផ្ លគច្ញគោយមញ្ជ្នតីផ្ លោម នសិ្ទធិរែុងការនត
ល់ការអនុញ្ញញ តគនាេះ ឬការខរខាន រែុងការបាំគពញគៅតាមលរខខណឌ ច្ាប់តក្មូវ មុនគពលគច្ញ
ការអនុញ្ញញ តជាគ ើម ។ 

រ- ស្រមមភាពផ្ លនាាំឲ្យមានការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវានពិនិតយគឃើញថ្ន មានច្ាំនួន 
ទាំហាំ ឬក្បគភទខុស្ៗោែ  គក្ៅពីការរាំណត់ច្ាំនួន និងការអនុញ្ញញ តផ្ លានរាំណត់ជារ់លារ់ 
គៅរែុងផ្ននកា ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង /ឬ  វញិ្ញញ បនបក្ត និង
លិខិតអនុម័តគៅគលើការ វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 

ឃ- ការខូច្ខាតផ្ លបងកគ ើងគោយស្ថរការគធវស្ក្បផ្ហស្ អាំគពើទុច្ចរតិ ឬស្រមមភាព
ខុស្ច្ាប់  រែុងការអនុវតត ការគធវើក្បតិបតតិការ ឬការបាំគពញស្រមមភាពផ្ លក្តវូានអនុញ្ញញ ត ។ 

ង- ស្រមមភាពទាំងឡាយផ្ លនទុយគៅនឹងខផ្ច្ង និងលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ ត រិច្ច
ស្នោ ការអនុញ្ញញ ត ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធទាំងឡាយគនសងគទៀត ក្ពមទាំងការខរខានមិនានអនុ
វតតស្រមមភាពជារ់លារ់នានា ផ្ លតក្មវូរែុងលិខិតអនុញ្ញញ ត ។   
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ជំពូកទី៤ 

សណំ្ងផ្នែកបរសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា១០៦៦ ._ ស្ាំណងផ្នែរបរសិ្ថា ន 
 ស្ាំណងផ្នែរបរសិ្ថា នផ្ លមានផ្ច្ងរែុងជាំពូរទី២ ននមាតិកាគនេះមាន ូច្តគៅ៖ 

រ- នែលគពញគលញរែុងការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិគៅកាន់លរខខណឌ គ ើមមុនគពលមាន
ការខូច្ខាត ។ 

ខ- នែលគពញគលញស្ក្មាប់ការអនុវតតការស្ថត រគ ើងវញិបផ្នាមគទៀតផ្ លក្រប់ក្ោន់គ ើមបី
គធវើការទូទត់នឹងការខូច្ខាតទាំងមូលផ្ លមិនានទូទត់ស្ងគោយការស្ថត រគ ើងវញិ រែុង
ច្ាំណុច្ រ. ខាងគលើ ។  

រ- តនមលននទិ ាភាពននបរសិ្ថា នផ្ លរងការខូច្ខាតផ្ លមិនអាច្ស្ថត រគ ើងវញិាន រែុង
ររណី ផ្ លការស្ថត រគ ើងវញិក្តូវានគធវើគ ើង ប៉ាុផ្នតផ្នែរ ឬទិ ាភាពមួយច្ាំនួនននបរសិ្ថា នផ្ ល
រងការខូច្ខាត មិនងាយរែុងការស្ថត រគ ើងវញិាន ។ 

ឃ- តនមលគអរូ ូសីុ្ ឬតនមលមនុស្ស ផ្ លានាត់បង់គោយស្ថរការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន
មិនអាច្ក្តូវ ានទូទត់ស្ងគពញគលញគោយស្ថររតាត ផ្ លមានរែុងច្ាំណុច្ រ. ខ. និងរ. 
ខាងគលើក្ពមទាំង ប ច្ូ លនូវតនមលគស្ ារិច្ចស្របុ តនមលគក្បើក្ាស់្ផ្ទទ ល់ និងក្បគយល តនមលផ្ ល
មិនគក្បើក្ាស់្ មានជាអាទិ៍ តនមល អតាិភាព ជគក្មើស្ ក្បគយជន៍រមួ គររ តិ៍ ាំផ្ណល ។ 

ង- នែលទាំងអស់្ផ្ លក្តូវទទួលរងគោយគ ើមបណតឹ ងផ្ លបតឹងគ ើមបីគធវើការទមទរ
ស្ាំណងស្ក្មាប់ការជួស្ជុស្បរសិ្ថា ន ផ្ លមានជាអាទិ៍ នែល និងការច្ាំណាយ ជារ់ផ្ស្តងរបស់្
ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិ នែលននការវាយតនមលស្ាំណងននការស្ថត រគ ើងវញិ  ូច្ជា 
នែលបុរគលិរ នែលគធវើ ាំគណើ រ នែលគស្វារមមតាមរិច្ចស្នោ ទាំងនែលបគច្ចរគទស្នលូវច្ាប់ ឬនែលគនសង
គទៀត បួររមួទាំងនែលទាំងអស់្ផ្ លទទួលរងគោយភារីច្ាំគពាេះក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រ
គ ើងវញិ និង ាំគណើ រការពិគក្ោេះគយបល់ ។ 

ច្- នែលពិនិតយតាមោន និងនែលធានាឲ្យាននូវភាពគជារជ័យននស្រមមភាពស្ថត រគ ើង
វញិ  ូច្ក្តូ ានរាំណត់ពីមុនរចួ្មរគហើយ ។ 

្- នែលទូទត់ស្ងស្ក្មាប់ការាត់បង់មុខរបរ និងផ្នែរគស្ ារិច្ចផ្ លបណាត លមរពីការ
ខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ។ 

ជ- នែលទូទត់ស្ងតាមរយៈការស្ថត រគ ើងវញិ ឬគលើការាត់បង់គស្ារភាពននការគក្បើ
ក្ាស់្បរសិ្ថា ន ។ 

ឈ- ការាត់បង់នែលសុ្ទធននសួ្យស្ថរ ក្ារ់ឈែួល រនក្មនានា ឬការាត់បង់ភារហ ុន
ននក្ារ់ច្ាំគណញសុ្ទធគោយស្ថរការខូច្ខាតគនាេះ ។ 
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ញ- ការាត់បង់ក្ារ់ច្ាំគណញ ឬឱ្នភាពននស្មតាភាពររច្ាំណូលគោយស្ថរការខូច្
ខាត ។ 

 - នែលសុ្ទធននការនតល់គស្វាស្ថធារណៈផ្ លមានការគរើនគ ើង និងបផ្នាម រែុងការ
គ្លើយតបគៅនឹងការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ។ 

ឋ- ក្ារ់ក្បោប់រតី គស្ថហ ុយ និងការច្ាំណាយគនសងៗ ផ្ លគរើតគ ើងរែុង ាំគណើ រការនន
បណតឹ ង មានជាអាទិ៍ ក្ារ់គបៀវតសន៍ និងការច្ាំណាយរបស់្គ ើមបណតឹ ង បុរគលិររបស់្ពួរគរ 
គស្ថហ ុយនិងការ- ច្ាំណាយគនសងៗរបស់្ស្ថរស ីនែលគមធាវ ីអែរជាំនាញការ ទីក្បឹរា ការសិ្រា
ផ្នែរបគច្ចរគទស្ ។ 

ឌ្- ការខាតបង់សុ្ទធននក្ារ់ពនធ ឬច្ាំណូលគនសងគទៀតរបស់្ស្ថា ប័នរ ា ។ 
ឍ- នែលនតល់គស្វារែុងការយមលាតផ្ លស្មភាពគៅនឹងគស្វារមមយមលាតនានា 

រែុងអាំ ុង គពលននការចាប់ខលួន និងការកាត់គទស្គៅគលើការរ ាំគលាភបាំពាន ។  
 
មាគ្តា១០៦៧ ._ លរខខណឌ តក្មូវរែុងការស្ថត រគ ើងវញិឲ្យានគលឿន 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាច្គច្ញលិខិតបទោា នរតិយុតតលមអិតអាំពី 
លរខខណឌ តក្មូវ និងនីតិវធីិរែុងការស្ថត រគ ើងវញិឲ្យានគលឿន ផ្ លក្តូវផ្ច្ងពីនែលននការស្ថត រគ ើងវញិ
ស្ក្មាប់ក្បគភទ ននការខូច្ខាតជារ់លារ់ និងនីតិវធីិននការវាយតនមលផ្ លក្តូវានជាំរញុស្ក្មាប់ការ
បគងកើតក្បគភទ និងបរមិាណននការស្ថត រគ ើងវញិផ្ លតក្មវូ គ ើមបីទូទត់ស្ងគៅគលើក្បគភទជារ់លារ់
ននការខូច្ខាតគនាេះ ។  
 
មាគ្តា១០៦៨ ._ ភារីរែុងការទមទរស្ាំណង 
 ភារីផ្ លអាច្គធវើការទមទរស្ាំណងគលើការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន រមួមាន ូច្តគៅ៖ 

រ- ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ច ផ្ ល
រងនលប៉ាេះពាល់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៩ ននមាតិកាគនេះ ក្តវូមានសិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំនែលស្ាំណង
គលើការស្ថត រគ ើងវញិ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៦ ច្ាំណុច្ រ. ខ. រ. ឃ. ង. ច្. ជ. ឈ.  . ឋ. 
ឌ្. និង ឍ. ននមាតិកាគនេះ ។ 

ខ- អែរគក្បើក្ាស់្ធនធានធមមជាតិគ ើមបីចិ្ ច្ ឹមជីវតិផ្ លរងការខូច្ខាត ទាំងសិ្ទធិគៅ
គលើ ឬការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានសិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំនែល ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៦ 
ច្ាំណុច្ ឃ. ង. ្. ជ. ឈ. ញ. និង ឋ. ននក្រមគនេះគោយគក្បើក្ាស់្នីតិវធីិ ូច្មានផ្ច្ង ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងរនាី៩ននក្រមគនេះ  ច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរគនសងគទៀង និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់

។ ព័នធគនសងគទៀត  
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រ- របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយរ៏គោយ ក្តូវមានសិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំនែល ស្ាំណងគលើការ
ស្ថត រគ ើងវញិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៦ ច្ាំណុច្ រ. ខ. រ. ឃ. ង. ច្. និង ឋ. ននមាតិកា
គនេះ  លុេះ ក្តាផ្ត៖ 

១-  ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬអែរចាត់តាាំងផ្ លមានការ
អនុញ្ញញ ត ខរខានរែុងការបគងកើតក្ររមការងារផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិ ស្ស្បតាមជាំពូរទី ៥ 
ននមាតិកាគនេះ រែុងរយៈគពល ៦ (ក្ាាំមួយ)ផ្ខ បនាទ ប់ពីក្ពឹតតិការណ៍ននការខូច្ខាតបរសិ្ថា
នានគរើតគ ើង ឬ 

២- ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិក្តូវានបគងកើត ប៉ាុផ្នតខរខានរែុង
ការបាំគពញការងារវាយតនមលស្ាំណងគលើការស្ថត រគ ើងវញិរែុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ែ ាំ

។ បនាទ ប់ពីការបគងកើត  
៣- របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលគនាេះ ានជូន ាំណឹងគៅកាន់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន

ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នរែុងគោលបាំណង គស្ែើសុ្ាំនែល ស្ាំណងគលើការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
រែុងររណីផ្ លក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មិនានគ្លើយតបច្ាំគពាេះ
ស្ាំគណើ អាំពីការគស្ែើសុ្ាំនែលស្ាំណងស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ រែុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិ្ប)
នែងបនាទ ប់ពីានជូន ាំណឹងគនេះគទ របូវនតបុរគល ឬនីតបុរគលផ្ លានគស្ែើសុ្ាំគនេះ អាច្
អនុវតតការងារវាយតនមលគលើការស្ថត របរសិ្ថា នគទបើងវញិ និងអាច្គស្ែើសុ្ាំនែលស្ាំណងស្ថា រប
រសិ្ថា នគទបើងវញិ ។  
ឃ- មាច ស់្រមមសិ្ទធិ ឬមាច ស់្ភតិស្នោននអច្លនក្ទពយ ឬក្ទពយស្មបតតិផ្ទទ ល់ខឡួនក្តូវមាន

សិ្ទធិគស្ែើសុ្ាំនែល  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦១ ច្ាំណុច្ ច្. ្. ឈ. ញ. និង ឋ. ននក្រមគនេះ ស្ស្ប
តាមរនាីទី៩ននក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតពារ់ព័នធនានា ។ 

 
ជំពូកទី៥ 

គ្កុលការង្ករទរៀបច្ំផ្នន្ការស្ថត រទ ើងវិញ ន្ិងដំទណ្ើ រការវាយតម្លៃសណំ្ងការខូច្ខាត 
 
មាគ្តា១០៦៩ ._ ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិ 
 ររណីមានបណតឹ ងទមទរឲ្យមានការជួស្ជុលគោយការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ូច្មានផ្ច្ង
រែុងមាក្តា១០៦៦ ននក្រមគនេះ  ភារីផ្ លមានសិ្ទធិគធវើស្រមមភាពបណតឹ ង  ូច្មានផ្ច្ងរែុងច្ាប់ពិគស្ស្
គនសងគទៀត និងលិខិតបទោា នរតិយុតត មានសិ្ទធិគលើរជាស្ាំគណើ គៅកាន់ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវ ិ
ស័្យបរសិ្ថា ន គ ើមបីបគងកើតនូវក្ររមការងារ គរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិស្ក្មាប់គក្ោេះថ្នែ រ់គនាេះ ។    
 
មាគ្តា១០៧០ ._ អែរចូ្លរមួ នទគទៀត 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬបុរគលផ្ លានចាត់តាាំង ក្តវូនតល់ឱ្កាស្នានា 
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 ល់រ ាាលថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ របូវនតបុរគល តាំណាងអងគការស្ងគមសីុ្វលិ ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ស្ហរម
ន៍មូលោា ន និងបុរគល នទគទៀត ផ្ លអាច្រងការប៉ាេះពាល់ ល់ក្បគយជន៍ខលួន និងផ្ លមានជាំនាញ
បគច្ចរគទស្ រ៏ ូច្ជាច្ាំគណេះ ឹងស្ាំខាន់ ល់ការវាយតនមលស្ាំណងការខូច្ខាតចូ្លរមួជាស្មាជិរនន
ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
 
មាគ្តា១០៧១ ._ ការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងការទទួលានព័ត៌មាន 
 ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិ ក្តូវបាំគពញការងាររបស់្ខលួនឲ្យ ស្ស្បតាម បទបប ញ្តតិ ិិ

សិ្ទធិទទួលានស្តីពីការចូ្លរមួជាស្ថរធារណៈ និង ទូគៅ ព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១០៧២ ._ ភាររិច្ច និងសិ្ទធិអាំណាច្ 

ភាររិច្ច  និងសិ្ទធិអាំណាច្របស់្ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិ រមួមាន៖  
រ- វាយតនមលពីបរមិាណធមមជាតិ និងវសិ្ថលភាពននការខូច្ខាតគោយគក្បើព័ត៌មានផ្ ល

មានស្ស្ថប់ ។  ស្ស្បតាមការវាយតនមលគនេះ ក្ររមការងារ ក្តវូរាំណត់ថ្ន ច្ាំណាត់ការ ូច្ខាង
គក្កាម ៖  

១- គធវើបណតឹ ងទមទស្ាំណងគលើការខូច្ខាតពីបុរគលមួយ ឬគក្ច្ើន ផ្ លអាច្
ក្តូវទទួលខុស្ក្តូវតាមជាំពូរទី២ននមាតិកាគនេះ ។  

២- បាំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវ និងនីតិវធីិននការស្ថត រគ ើងវញិ  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
មាក្តា១០៦៧ ននក្រមគនេះ ។  

៣- គធវើការវាយតនមលពីស្ាំណងការខូខាតស្ក្មាប់គធវើការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
៤- អនុវតតន៍ជគក្មើស្ននច្ាំណាត់ការស្មគៅតាមស្ថា នភាពជារ់លារ់នានានន

គក្ោេះថ្នែ រ់ ឬការខូច្ខាត ។  
ខ-បនាទ ប់ពីានស្គក្មច្ថ្នក្តូវគរៀបច្ាំគធវើបណតឹ ងទមទរឲ្យមានការជួស្ជុលបរសិ្ថា ន  

គនាេះក្ររមការងារ ចាាំាច់្ក្តូវ៖  
១- បគងកើតគស្ច្រតីផ្ែលងការអាំពី្នទៈរែុងការគរៀបច្ាំបណតឹ ងទមទរការជួស្ជុល 

បរសិ្ថា នផ្ លរែុងគនាេះក្តូវមានចុ្េះអាំពីព័ត៌មានស្គងខបអាំពីគហតុការ និងការខូតខាតនា
គពលខាងមុខ ឬផ្ លាន រ ាំពឹងទុរជាមុន ។  

២- រាំណត់អាំពីការអនុវតតនូវសិ្ទធិអាំណាច្ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៧១ 
ទរ់ទងគៅនឹងគហតុការណ៍ ។  

៣- គធវើការជូន ាំណឹង ល់ភារីផ្ លទទួលខុស្ក្តូវ 
រ- គរៀបច្ាំក្បមូលព័ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបណតឹ ងទមទរការស្ថត រគ ើងវញិនាគពល 

ខាងមុខ ។  
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ឃ- ពារ់ព័នធគៅនឹងការគរៀបបណតឹ ងទមឲ្យមានការស្ថត រគ ើងវញិ ស្ស្បតាមច្ររិលរខ
ណៈននគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬការខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា ន ក្ររមការងារក្តវូបាំគពញតាម ាំណារ់កាល ូច្
ខាងគក្កាម គោយ ៖  

១- រាំណត់ពីអតតស្ញ្ញញ ណ និងបរមិាណននការខូច្ខាត ។  
២- រាំណត់ពីលរខណៈននការស្ថត រគ ើងវញិ និង /ឬ ាំគណាេះស្ស្ថយគោយ

ស្ាំណងជាក្ារ់ផ្ លរិតទាំងស្ាំណងការខូច្ខាតនាគពលខាងមុខនងផ្ រ ។  
៣- បគងកើតការែលឹងផ្ែលង និងការបងាា ញពីទាំនារ់ទាំនងរវាងការខូច្ខាត និង

ស្ាំណងបច្ចុបបនែ និងអនារត ។  
៤- បងាា ញពីការស្ថត រគ ើងវញិ និង /ឬ ជគក្មើស្ននស្ាំណងការ ខូច្ខាត ក្ារ់ 

ផ្ លរិតទាំងស្ាំណងការខូច្ខាតនាគពលខាងមុខ ផ្ លគពញចិ្តត ។  
ង- គក្បើក្ាស់្ជាំនាញ និងឯរគទស្ននស្មាជិររែុងក្ររមការងារ និងគក្ៅក្ររមការងារ

គរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើង វញិ និងជាំនួយផ្នែរបគច្ចរគទស្គៅតាមតក្មូវការ រែុងក្រប់ ាំគណាេះ
ស្ស្ថយ និងការគរៀបច្ាំបណតឹ ងទមទរ ។  

ច្- រាំណត់ពីភាពស្មរមយននភារីផ្ លទទួលខុស្ក្តូវនាគពលខាងមុខ រែុងការអនុវតត
ការស្ថត រគ ើងវញិផ្ ល ានឯរភាព ។  

្- ជូន ាំណឹង ល់ភារីផ្ លអាច្ទទួលខុស្ក្តូវ ឲ្យចូ្លរមួរែុង ាំគណើ រការននការច្រចារ
អាំពីការស្ថត រគ ើង វញិ គ ើមបនីតល់ការទទួលខុស្ក្តវូតាមរយៈរិច្ចការស្ថត រគ ើងវញិ ឬការបង់
ស្ាំណងគលើការខូច្ខាត ។  

 
មាគ្តា១០៧៣ ._ នីតិវធីិបផ្នាម 
 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីនីតិវធីិផ្ លបរសិ្ថា ន អាច្គរៀបច្ាំ
ក្តូវបាំគពញស្ក្មាប់ការវាយតនមលគលើស្ាំណងការខូច្ខាតស្ក្មាប់ការស្ថត រគ ើងវញិ និងផ្ លមាន
ស្ាំណងការខូច្ខាតទាំងគនាេះទូទត់គៅតាមតាំបន់ជារ់ផ្ស្តងស្ក្មាប់ជា ាំគណាេះស្ស្ថយ ល់ការខូច្
ខាត ឬគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លស្ាំខាន់ ល់បរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទ៦ី  
លកខខណ្ឌ តគ្លូវម្ន្ការទូទាត់ ន្ិងការច្រចារអពំីការស្ថត រទ ើងវញិ 

 
មាគ្តា១០៧៤ ._  ាំគណើ រការននរិច្ចច្រចារអាំពីការស្ថត រគ ើងវញិ 

ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិ និងភារីផ្ លអាច្ទទួលខុស្ក្តូវ  ក្តវូចូ្លរមួរែុង
 ាំគណើ រការននរិច្ចច្រចារអាំពីការស្ថត រគ ើងវញិ  ូច្ខាងគក្កាម ៖  
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រ- ការជួបជាក្បចាាំ គ ើមបឈីាន ល់ការក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការស្ថត រគ ើងវញិ និង /ការជួស្
ជុល ។  

ខ- គក្បើក្ាស់្នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយវវិាទ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។  
រ- ការគោេះ ូរព័ត៌មានបគច្ចរគទស្ និងការក្បក្ពឹតតគោយបាំណងសុ្ច្រតិ រែុងការគោេះ

ស្ស្ថយភាពគនសងពីោែ  ស្ស្បតាមគោលការណ៍ផ្ លានរាំណត់រែុងរនាីទី១ មាតិកាទី១ ននក្រម
គនេះ ។  

ឃ- រែុងររណីផ្ លភារីទាំងឡាយានឈាន ល់ការក្ពមគក្ពៀងគោេះស្ស្ថយវវិាទ
គហើយ ប៉ាុផ្នតពុាំទន់មានការឯរភាព គៅគលើការជួស្ជុលគោយការស្ថត រគ ើងវញិទាំងស្ស្រងគៅ
គ ើយ ភារីននផ្នែរផ្ លពុាំទន់ានគោេះស្ស្ថយ អស់្គនាេះក្តូវគោេះស្ស្ថយច្ាំគពាេះការទមទរ
ទាំងគនាេះ គ ើមបីទុរគពលក្រប់ក្ោន់ស្ក្មាប់ការស្ថត រគ ើងវញិ និង/ឬ ការជួស្ជុលផ្ លក្តូវគរើត
គ ើង ។  

ង- រែុងររណីផ្ ល ភារីផ្ លក្តូវទទួលខុស្ក្តូវានប ិគស្ធមិនក្ពមចូ្លរមួ ាំគណើ រ
ការ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៧២ ឬមិនានចូ្លរមួគោយមាន្នទៈសុ្ច្រតិគៅរែុង ាំគណើ រការ
ននរិច្ចពិគក្ោេះគយបល់អាំពីការស្ថត រគ ើងវញិគទ ឬ ាំគណើ រការនីតិវធីិផ្ លានរាំណត់គ ើមបី
ឈានគៅររ ាំគណាេះស្ស្ថយគលើការទទួលខុស្ក្តូវរបស់្ខលួនគទ គនាេះភារីគ ើមបណតឹ ងស្ស្បតាម
មាក្តា១០៦៣ ននមាតិកាគនេះក្តូវបនតនីតិវធីិគោយរាំណត់យរការជួស្ជុលទន់គពលគវលា និង/
ឬ គធវើការវាយតនមលគលើការជួស្ជុលគោយការស្ថត រគ ើងវញិតាមការចាាំាច់្ ។  

 
មាគ្តា១០៧៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជា 

រាល់រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ក្តូវបាំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវស្ស្បតាមច្ាប់ ូច្ខាងគក្កាម៖ 
រ- រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាផ្ លានគស្ែើ ក្តវូជាព័ត៌មានផ្ លគបើរច្ាំហគ ើមបីឲ្យ

ស្ថធារណជនគធវើការពិនិតយ និងនតល់គយបល់ស្ក្មាប់រយៈគពលយ៉ាងតិច្៦០ (ហុរសិ្ប)នែង 
ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។  

ខ- បុរគលផ្ លានចូ្លរមួរែុងរិច្ចក្បជុាំជាស្ថធារណៈ ផ្ លាននតល់ធាតុចូ្ល ឬមតិ
គយបល់គៅកាន់ ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រគ ើងវញិ ក្តូវទទួលាននូវច្ាប់ច្មលងស្តីពី
 ាំគណាេះស្ស្ថយតាមផ្ លានគស្ែើ ។  

រ- ការនតល់ ាំណឹងអាំពីការក្ពមគក្ពៀងផ្ លានគស្ែើ ក្តូវគបើរឲ្យស្ថធារណជន ឹងគៅ
ក្រប់ទីរផ្នលងផ្ លរង ការប៉ាេះពាល់គោយអនុគលាមតាមបទបប ញ្តតិស្តីពី សិ្ទធិទទួលាន
ព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។    

ឃ- រែុងគោលបាំណងររានូវសិ្ទធិរបស់្គ ើមបណតឹ ង រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាក្តូវោរ់
ប ច្ូ លនូវលរខខណឌ នន សិ្ទធិ មានជាអាទិ៍ សិ្ទធិរែុងការគធវើបណតឹ ងជាំទស់្ គៅនឹងចុ្ងច្គមលើយ រែុង
គោលបាំណង ទទួលាននូវស្ាំណងគោយការស្ថត រគ ើងវញិបផ្នាម រែុងររណីគឃើញមាន
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លរខខណឌ ែមី ឬមានព័ត៌មាន ផ្ លបញ្ញា រ់ថ្ន ការខូច្ខាតខុស្ ឬគក្ោេះថ្នែ រ់ខុស្គៅនឹងអវីផ្ ល
ាន ឹងរែុងគពលរាំពុងចុ្េះរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ។  

ង- រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ក្តូវរាប់ប ច្ូ លស្តង់ោរក្បតិបតតិការការងារ និងការក្តតួយពិនិ
តយផ្ លក្តឹមក្តវូតាម បគច្ចរវជិាា  និងគអរូ ូសីុ្ រែុងក្រប់លរខខណឌ ក្ពមគក្ពៀងផ្ លភារីទទួល
ខុស្ក្តវូានក្ពមបាំគពញ ស្ក្មាប់ ការស្ថត រគ ើងវញិ។ រែុងររណីផ្ លអវតតមានននរបររាំគហើញ
ជារ់លារ់ផ្ លបគងកើតឲ្យមាននូវលរខខណឌ ស្មរមយ ស្ក្មាប់ស្តង់ោរទបជាង គនាេះស្តង់ោរ
ទាំងគនេះតក្មូវឲ្យគក្បើក្ាស់្ក្បគភទររុខជាតិគ ើម ផ្ លស្មស្ស្បស្ក្មាប់ការោាំគ ើងវញិ នូវ
ស្ថរគពើររុខជាតិ រ៏ ូច្ជាការអនុវតតនូវការអគងកតតាមោន ស្ក្មាប់រយៈគពលមិនតិច្ជាង៥ (ក្ាាំ) 
ឆ្ែ ាំ និងោរ់ប ច្ូ លកាតពវរិច្ចរបស់្ភារីទទួលខុស្ក្តូវ រែុងការបនតទទួលរា៉ា ប់រងច្ាំគពាេះ
ស្រមមភាពស្ថត រគ ើងវញិ រហូត ល់គពលស្តង់ោរននការអនុវតតគនាេះក្តូវានបាំគពញ។ ការក្ពម
គក្ពៀង រ៏ក្តូវមានផ្ច្ង អាំពីលរខខណឌ តក្មូវស្ាំរាប់ក្បតិបតតិការ និងការគធវើអធិការរិច្ចបផ្នាម ផ្ ល
ានរាំណត់ រែុង  ាំគណើ រការននការវាយតនមលអាំពីស្ាំណងគោយការស្ថត រគ ើងវញិ។ រាល់ទិនែន័យ
ននអធិការរិច្ចផ្ លនលិតាន គនាេះក្តូវគបើរឲ្យស្ថធារណជន ឹងឮ។  

ច្- រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ក្តូវមានគរៀបរាប់គៅរែុងលរខខណឌ ក្ពមគក្ពៀងអាំពីលរខខណឌ
តក្មូវឲ្យភារីផ្ លក្តូវ ទទួលខុស្ក្តវូនតល់ជាមូលនិធិ ឬគរៀបច្ាំឲ្យមានការយល់ ឹង និងការអប់រ ាំ
ផ្នែរបរសិ្ថា ន គៅរែុងតាំបន់ផ្ លរង ការប៉ាេះពាល់ ស្ស្បតាមព័ត៌មានអាំពីការខូច្ខាតផ្ លានររ
គឃើញ ។  

្- រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារ៏ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនងផ្ រនូវលរខខណឌ បផ្នាម ផ្ លចាាំាច់្
តក្មូវឲ្យមានការស្ថត  គ ើងវញិទាំងស្ស្រងនងផ្ រ ។  

 
ជំពូកទី៧ 

សទិធអិំណ្តច្ម្ន្ការទច្ញបទបញ្ញជ ផ្នែករដឋបាល 
 
មាគ្តា១០៧៦ ._ ការរាំណត់ហានិភ័យននគក្ោេះថ្នែ រ់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មានភាររិច្ចគច្ញបទបញ្ញា ឲ្យភារីផ្ លអាច្ទទួល
ខុស្ក្តវូ នតល់ការឧបតាមភផ្នែរហិរ ញ្វតាុជាបនាទ ន់ស្ក្មាប់ការងាររបស់្ក្ររមការងារ គរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត រ
គ ើងវញិ និងការបគងកើតឲ្យមាននូវការវាយតនមលអាំពីការជួស្ជុលគោយការស្ថត រគ ើងវញិ រែុងររណី
ផ្ លការខូច្ខាតបរសិ្ថា នស្ាិតគៅរែុងរក្មិតគក្ោេះថ្នែ រ់ ។  
 
មាគ្តា១០៧៧ ._ ការរាំណត់ពីតក្មូវការននស្រមមភាពជាបនាទ ន់ 

ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ  វស័ិ្យបរសិ្ថា នមានភាររិច្ចគច្ញ បញ្ញា ឲ្យភារីផ្ លទទួលខុស្ក្តូវ
ក្បតិបតតិគលើវធិានការស្ថត រគ ើងវញិជារិច្ចស្គញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ គក្កាមការ ឹរនាាំរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួល
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បនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន បនាទ ប់ពីររគឃើញថ្ន តក្មូវឲ្យមានការទប់ស្ថក ត់ជាបនាទ ន់គលើការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន  
ឬគ ើមបីជាស្វាងពីការាត់បង់ឱ្កាស្ស្ាំខាន់ ល់ការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
 

ជំពូកទី៨ 
 សទិធអិំណ្តច្គ្កសងួ ស្ថថ ប័ន្ទទួលបន្ទកុវសិយ័បរសិ្ថថ ន្ កែងុការគ្បលលូលវិកាបង់ម្លៃម្ន្ការ

ស្ថត របរសិ្ថថ ន្ទ ើងវិញ 
 
មាគ្តា១០៧៨ ._  ភាពចាាំាច់្ននការស្ថត រគ ើងវញិ និងបញ្ជ្ងគប់នែល និងច្ាំណាយនានា 

 ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន មានសិ្ទធិអនុវតតន៍ស្រមមភាពបណតឹ ងទមទរ
ស្ាំណង និងនែលច្ាំណាយនានានស្ក្មាប់ការស្ថត រការខូច្ខាត ល់បរសិ្ថា នគទបើងវញិ ពីភារីផ្ លបងកឲ្យ
ខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០៧៩ ._ ការបង់នែល ឬការបង់ស្ងវញិនូវនែល និងច្ាំណាយផ្ លានគរើតគ ើង 

ែវកិាក្បមូលានស្ក្មាប់ការបាំគពញតួនាទី ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិកាគនេះ ផ្ លជាការច្ាំណាយ 
និងការបង់ស្ង វញិនូវនែល និងការច្ាំណាយស្ក្មាប់ការវាយតនមលការជួស្ជុលបរសិ្ថា នគោយការស្ថត រ
គ ើងវញិ និងស្រមមភាពរបស់្ ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថត របរសិ្ថា ន ក្តវូបង់ជូនគោយផ្ទទ ល់គៅកាន់
ភារីផ្ លានគធវើការច្ាំណាយ ។  
 
មាគ្តា១០៨០ ._ អាជាា យុកាលននបណតឹ ងរ ាបបគវណី 

សិ្ទធិទមទរស្ាំណងការស្ថត របរសិ្ថា នគទបើងវញិ និងស្ាំណងការខូច្ខាតគនសងៗ ក្តូវរិតអាជាា យុ
កាល ូច្ខាងគក្កាម៖ 

រ-  ៥(ក្ាាំ)ឆ្ែ ាំ  រិត ផ្ លបងកណ៍តតិការចាប់ពីនែងផ្ លាន ឹងពីក្ពឹ ឲ្យ តមានការខូច្ខា    
បរសិ្ថា ន ឬពីនែងទទួលានព័ត៌មានពីការបងកឲ្យមានការជួស្ជុលបរសិ្ថា ន ឬ   

ខ- ១០( ប់)រិតចាប់ពីនែងផ្ លស្រមមភាព ឬគហតុការណ៍ននការខូច្ខាតបិរស្ថា នាន
គរើតគទបើង ។   

 
មាគ្តា១០៨១ ._ អាជាា យុកាលននបណតឹ ងអាជាា  

អជាា យុកាលននបណតឹ ងអាជាា ពារ់ព័នធនឹងបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិក្តូវអនុគលាម
តាម ក្រមក្ពហមទណឌ ផ្ លមានជាធរមាន។ 

បទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិជាក្បគភទបទគលមើស្និរនតផ្ ល អាជាា យុកាល ក្តូវរិត 
ចាប់ពីនែងររគឃើញបទគលមើស្ ។ 
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មាតិកាទី៤ 

បទទលមើសបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
  

មាគ្តា១០៨២ ._   ក្បគភទននទណឌ រមម 
ក្បគភទននទណឌ រមមផ្ លរាំណត់ គៅរែុងក្រមគនេះ មានជាអាទិ៍ ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍

អរសរ ការលុបគចាល ការផ្ទអ រការឯរភាព ឬលិខិតអនុញ្ញញ ត ការពិន័យអនតរការណ៍ ស្ាំណងការខូច្
ខាត និងគទស្ក្ពហមទណឌ ។ 
 
មាគ្តា១០៨៣ ._  ការអនុវតតទណឌ រមម 

ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ការផ្ទអ រ ឬការលុបគចាលននវញិ្ញញ បនបក្តចុ្េះប ា្ ី និងលិខិត
អនុញ្ញញ តពារ់ព័នធ នទគទៀតរឺស្ាិតគៅគក្កាមស្មតារិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ូច្មានផ្ច្ងរែុង
ក្រមគនេះ ។ 

ការពក្ងឹងការអនុវតតការពិន័យអនតរការណ៍រឺស្ាិតគៅគក្កាមស្មតារិច្ចរបស់្ក្រសួ្ងទទួលបនទុរវ ិ
ស័្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ងស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ។ 

ស្ាំណងការខូច្ខាតច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្កាមបទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ ក្តវូស្ាិត
គក្កាមស្មតារិច្ចរបស់្ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឬក្រសួ្ងពារ់ព័នធ នទគទៀត  ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងមាតិកាទី ៣ ស្តីពីការស្ថត រគ ើងវញិ និងស្ាំណងស្ក្មាប់កាខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ។ 
 
មាគ្តា១០៨៤ ._  ការពិន័យអនតរការណ៍ 

ក្រសួ្ងទទួលបនតុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូមានសិ្ទធិរែុងការអនុវតតការ
ពិន័យអនតរការណ៍ស្ក្មាប់បទគលមើស្មួយគក្កាមក្រមគនេះ។ 

ការពិន័យអនតរការណ៍ក្តវូានអនុវតតរែុងររណីផ្ លជនគលមើស្ស្ថរភាពថ្នមានរាំហុស្ និងយ
លក្ពមបង់នែលពិន័យអនតរការណ៍ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិគក្កាមក្រមគនេះ ច្ាប់ និងលិខិតបទោា នរតិយុតត
ពារ់ព័នធគនសងគទៀត។ ការបង់នែលពិន័យអនតរការណ៍នាាំឲ្យរលត់បទគលមើស្បណតឹ ងអាជាា  ។ 

រែុងររណីគ លជនគលើមស្ប ិគស្ធន៍មិនបង់នែលពិន័យអនតរការណ៍ ក្រសួ្ងទទួលបនទុរវស័ិ្យប
រសិ្ថា ន និងក្រសួ្ងស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ អាច្ោរ់ ពារយបណតឹ ង គៅតុលាការ គ ើមបីទមទរ
ក្ារ់ពិន័យអនតរការណ៍គនាេះាន។  

នីតិវធីិ និងផ្បបបទស្តីពីពិន័យ អនតរការណ៍ក្តូវានរាំណត់គោយលិខិតបទោា នរតិយុតត របស់្
ក្រសួ្ងទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្រសួ្ងស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ។ 
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មាគ្តា១០៨៥ ._   ក្ារ់ច្ាំណូលផ្ លានមរពីការពិន័យអនតរការណ៍ 

ក្ារ់ច្ាំណូលផ្ លានមរពីការពិន័យអនតរការណ៍ ពិន័យគោយតុលាកា ឬវតាុគនសងៗផ្ ល
តុលាកាានស្គក្មច្ឲ្យរបឹអូស្ជាស្មបតតិរ ា ក្តូវបង់ចូ្លគៅរែុងែវកិារជាតិ។ ក្ារ់ច្ាំណូលផ្បបគនេះ
ក្តូវានគក្បើនងផ្ រគ ើមបនីតល់រងាវ ន់ជូនមញ្ជ្នតី និងក្បជាពលរ ាផ្ លចូ្លរមួរែុងស្រមមភាពពក្ងឹងការអនុ
វតតច្ាប់។  

នីតិវធីិននការរាំណត់ក្ារ់រងាវ ន់ និងក្ារ់ពិន័យផ្ លក្តូវបង់ចូ្លែវកិារជាតិ និងក្តូវរាំណត់
គោយលិខិតបទោា នរតិយុតតគោយផ្ទបរ ។ 
 
មាគ្តា១០៨៦ ._   ការរ ាំគលាភបាំពានគៅគលើកាតពវរិច្ចបគ ច្ ៀស្ការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន 

របូវន័តបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លរ ាំគលាភបាំពានបទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងច្ាប់ពិគស្ស្ នទគនសង
គទៀតគហើយ  បងកឲ្យមានការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន ឬក្បក្ពឹតតបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិក្តវូនតនាទ
គទស្  ថ្នែ រ់ទី៣ ឬទី៤  អាស្ស័្យតាមអាំគពើក្បក្ពឹតត និងរក្មិតពយស្នៈរមមផ្ លបងកការខូច្ខាត ល់     
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
 
មាគ្តា១០៨៧ ._  ការអនុវតតស្រមមភាពបណតឹ ងរ ាបបគវណី 

រែុងររណីមានបណតឹ ង ក្ពហមទណឌ ស្ស្បតាម ក្រមគនេះ និងច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត រាំពុង
 ាំគណើ រការគៅតុលាការមានស្មតារិច្ច  ស្រមមភាពបណតឹ ងរ ាបបគវណីរែុងការទមទរស្ាំណង ឬការ 
ស្ថត រគ ើងវញិស្ក្មាប់ការខូច្ខាតបរសិ្ថា នក្បឆ្ាំងគៅនឹងភារីផ្ លបងកការខូច្ខាតគៅតុលាការរ ា
បបគវណីគោយផ្ទបរគៅផ្ត ាំគណើ រគោេះស្ស្ថយគៅតាមនីតិវធីិរ ាបបគវណី ឬគៅតាមនីតិវធីិគោេះស្ស្ថយ
វវិាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លរាំណត់រែុងក្រមគនេះ។ 
 
មាគ្តា១០៨៨ ._  ការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ 

ក្រសួ្ងទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នមានសិ្ទធិរែុងការគធវើស្រមមភាពបណតឹ ងគៅកាន់តុលាការ និង
ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ គ ើមបីទមទរស្ាំណងការខូច្ខាត គលើការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ឬក្ទពយ
ស្មបតតិស្ថធារណៈ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១០៨៩ ._  មញ្ជ្នតីស្ថធារណៈផ្ លខរខានមិនានបាំគពញភាររិច្ច 

មញ្ជ្នតីស្ថធារណៈរបូណាផ្ លបាំពានឬខរខានមិនានបាំគពញភាររិច្ចស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិនន
ក្រមគនេះក្តវូទទួល ទណឌ រមមរ ាាល និង/ឬការ គចាទក្បកាន់ពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។ 

ជនស្មរាំនិត ឬគនតើមរាំនិតក្តូវទទួលទណឌ រមម ូច្ោែ នឹងជនគលមើស្ផ្ រ ។ 
 



384 

 

មាគ្តា១០៩០ ._  ក្ទពយស្មបតតិផ្ លក្តវូានគក្បើក្ាស់្រែុងការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនា 
 មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីរងរមាល ាំបក្បោប់អាវធុផ្ លទទួលខុស្ក្តវូគលើការក្រប់ក្រង

ក្ទពយស្មបតតិ មានជាអាទិ៍  ី យនយនត និងក្ទពយស្បតតិគនសងគទៀត ផ្ លានគក្បើក្ាស់្ក្ទពយស្មបតតិ
ទាំងគនេះគ ើមបទីទួលានក្ារ់រនក្មគជើងពីបទគលមើស្ក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនា ក្តូវចាត់ទុរថ្នជា
អែរញុេះញុងរែុងការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនា គលើរផ្លងផ្តបុរគលគនាេះអាច្បងាា ញភស្តុតាងថ្ន 
មិនានក្រប់ក្រងគលើចារកី្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនា និងគលើក្ទពយស្មបតតិផ្ លគក្បើក្ាស់្រែុងបទ
គលើមស្គនាេះគទ។ 

បុរគលផ្ លគធវស្ក្បផ្ហស្ និងានគាេះបង់គចាលភាររិច្ច មិនក្តូវរចួ្នុតពីការទទួលទណឌ រមម
រ ាាលគនាេះគទបើយ ។ 

 
មាគ្តា១០៩១ ._  បទគលមើស្ផ្ លមិនតក្មូវឲ្យមានគច្តនាក្បក្ពឹតត 

បទគលមើស្ក្ពហមទណឌ ស្ស្បតាមក្រមគនេះអាច្គរើតគច្ញ មរពីការខវេះការក្បរងក្បយ័តែ ការគធវស្
ក្បផ្ហស្ ការក្ពគងើយរគនលើយ ឬការខរខានមិនានបាំគពញកាតពវរិច្ច គោយមិនស្ាំគៅថ្ន មានគច្តនា 
ឬោម នគច្តនារែុងការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនាគទបើយ។ 

ស្ក្មាប់បទគលមើស្ក្បឆ្ាំងនឹងបរសិ្ថា ន មិនតក្មូវឲ្យមានភស្តុតាងននគច្តនា គលើរផ្លងផ្តមាន
ផ្ច្ងគនសងពីក្រមគនេះ។  
 
មាគ្តា១០៩២ ._  ការទទួលខុស្ក្តវូរបស់្នីតិបុរគល 

នីតិបុរគលក្តវូមានការទទួលខុស្ក្តវូច្ាំគពាេះបទគលមើស្ ក្បឆ្ាំងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ផ្ លក្បក្ពឹតតគ ើងគោយ ភាែ រ់ងារ ឬតាំណាងរបស់្នីតិបុរគល រែុងនាមនលក្បគយជន៍របស់្នីតិបុរគល ។
ការទទួលខុស្ក្តូវរបស់្នីតិបុរគល ក្តូវគធវើគទបើងតាមរយៈតាំណាង ឬភាែ រ់ងាររបស់្ខលួន ។ 
 
មាគ្តា១០៩៣ ._  គទស្បផ្នាមស្ក្មាប់បទគលមើស្ក្បឆ្ាំងបរសិ្ថា នគោយរបូវន័តបុរគល 

ក្បគភទគទស្បផ្នាមផ្ លរាំណត់រែុងក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ក្តូវយរមរអនុវតតនងផ្ រច្ាំគពាេះបទ
គលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លក្បក្ពឹតតគោយរបូវនតបុរគល ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងច្ាប់
ពិគស្ស្គនសងគទៀត ។ 
 
មាគ្តា១០៩៤ ._   គទស្បផ្នាមស្ក្មាប់បទគលមើស្ក្បឆ្ាំងបរសិ្ថា នគោយនីតិបុរគល 

ក្បគភទគទស្បផ្នាម ក្តូវយរមរអនុវតតច្ាំគពាេះបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ ល
ក្បក្ពឹតតគោយនីតិបុរគល មាន ូច្ខាងគក្កាម៖ 

គទស្បផ្នាម ូច្ខាងគក្កាមក្តូវគធវើគ ើងស្ក្មាប់ក្រប់បទគលមើស្ក្បឆ្ាំងនឹងបរសិ្ថា ន៖ 
  រ- ការរ ាំលាយនីតិបុរគល 
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  ខ- ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬសិ្ទធិអនុញ្ញញ ត 
  រ- ការផ្ទអ រលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬសិ្ទធិអនុញ្ញញ ត 
  ឃ- ការលុបគចាលវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
  ង- ការផ្ទអ រស្មបទន ីគស្ ារិច្ចណាមួយ ឬស្មបទន នទគទៀត 
  ច្- ការលុបគចាលស្មបទន ីគស្ ារិច្ចណាមួយ ឬស្មបទន នទគទៀត 
  ្- ការរបឹអូស្បរកិាខ ពារ់ព័នធនឹងបទគលមើស្ 
  ជ- ការរបឹអូស្ក្រប់នលច្ាំគណញ ឬនលច្ាំគណញនីមួយៗផ្ លគរើតគច្ញពីបទគលមើស្  
  ឈ- ការនសពវនាយបទគលមើស្ និងគទស្ទណឌ ។ 
 គក្ៅពីគទស្បផ្នាមផ្ លរាំណត់ខាងគលើគនេះ គទស្បផ្នាមផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមក្ពហមទណឌ ជា
ធរមាន ក្តូវយរមរអនុវតតនងផ្ រច្ាំគពាេះបទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លក្បក្ពឹតតគោយនីតិ
បុរគលនងផ្ រ ។ 
 
មាគ្តា១០៩៥ ._  ថ្នែ រ់ននបទគលមើស្ 

បទគលមើស្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិផ្ លរាំណត់រែុងក្រមគនេះ ក្តូវ ផ្បងផ្ច្រ ជា៥ថ្នែ រ់ ូច្
ខាងគក្កាម៖ 

បទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ក្តូវ នតនាទ គទស្ោរ់ពនធនាោរពី ពី១០ ( ប់)ឆ្ែ ាំ គៅ ៣០ (ស្ថបសិ្ប) 
ឆ្ែ ាំ និងពិន័យជាក្ារ់ពី៤០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)គរៀល គៅ ៨០០.០០០.០០០ (ក្ាាំបី
រយលាន) ។ 

បទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ក្តូវនតនាទ គទស្ោរ់ពនធនាោរពី០៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ  ល់១០ ( ប់) ឆ្ែ ាំ និង 
ក្តូវពិន័យជាក្ារ់ពី២០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)គរៀល គៅ ៤០០.០០០.០០០ (ក្ាាំបីរយ
លាន) និង/ឬ 

បទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ក្តូវនតនាទ គទស្ោរ់ពនធនាោរពី ០១ (មួយ)ឆ្ែ ាំ គៅ ០៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ 
និង/ឬពិន័យជាពិន័យជាក្ារ់ពី២០.០០០.០០០ (នមល លាន)គរៀល  ល់ ២០០.០០០.០០០ (ពីរ
រយលាន) ឬ 

 បទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ក្តវូនតនាទ គទស្ោរ់ពនធនាោរពី ០៧ (ក្ាាំពីរ)នែង គៅ០១ (មួយ) ឆ្ែ ាំ 
និង/ឬពិន័យជាក្ារ់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន)គរៀល  ល់ ២០.០០០.០០០ (នមលលាន) និង/ឬ 

បទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៥ ក្តវូនតនាទ គទស្ោរ់ពនធនាោរពី ០១ (មួយ) នែង គៅ ០៦ (ក្ាាំមួយ)នែង 
និង/ឬពិន័យជាក្ារ់ពី ២០.០០០ (នមលពាន់)គរៀល  ល់ ២០.០០០.០០០ (នមលលាន លាន) ។ 

 
មាគ្តា១០៩៦ ._  ការចាត់ផ្ច្ងក្ារ់ស្ាំណង 
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 ក្ារ់ស្ាំណងផ្ លានមរពីការគធវើស្រមមភាពបណតឹ ងផ្នែររ ាបបគវណី ក្តូវគក្បើស្ក្មាប់ការស្ថត រ
គ ើងវញិ និងការស្ថត រនីតិស្មបទននការខូច្ខាតផ្ លបងកគ ើងច្ាំគពាេះបរសិ្ថា ននិងការស្ថត រគ ើងវញិនន
ជីវភាពរស់្គៅរបស់្ស្ហរមន៍ណាមួយផ្ លរងការប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមាន ។ 
 
មាគ្តា១០៩៧ ._  លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីការក្រប់ក្រង និងការផ្បងផ្ច្រការខូច្ខាត 

ក្រសួ្ងទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូវបគងកើត  លិខិតបទោា នរតិយុតតស្តីពីការក្រប់ក្រង និងការ
ចាត់ផ្ច្ងគលើក្ារ់ស្ាំណងការខូច្ខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
 

ជំពូកទី២ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងការច្ូលរលួជាស្ថធារណ្ៈ 

 
មាគ្តា១០៩៨ ._ ការរារាាំងសិ្ទធិរែុងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៥ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លរារាាំង
សិ្ទធិរែុងការចូ្លរមួជាស្ធារណៈ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៧៧ននក្រមគនេះ ។   

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លអាំគពើរារាាំងគនាេះគធវើគទបើងគោយមញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីរាជការមាន
ស្មតារិច្ចគោយរ ាំគលាភអាំណាច្ ឬគក្បើក្ាស់្សិ្ទធិគោយបាំពាន ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់    
ទី៤ ។  
 
មាគ្តា១០៩៩ ._ អាំគពើរារាាំង ឬរាំរាមរាំផ្ហងច្ាំគពាេះការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ រាល់អាំគពើរាំរាមរាំផ្ហង ឬស្ងសិ្រតាមក្រប់
មគធោាយនានារបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណា ផ្ លរារាាំង ឬរាំរាមរាំផ្ហង ច្ាំគពាេះ
ស្រមមភាពននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៧៧ននក្រមគនេះ ។  ប៉ាុផ្នតរែុងររណី
ផ្ លអាំគពើរារាាំង ឬរាំរាមរាំផ្ហងគនាេះ ប៉ាេះពាល់ ល់បូរណភាពរបូរាងកាយធងន់ធងរ ឬក្ទពយស្មបតតិក្តូវនតនាទ
គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ។  
 ក្តូវនតនាត គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ក្បសិ្នគបើអាំគពើក្បក្ពឹតត ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ខាង
គលើគនេះគធវើឲ្យាត់បង់អាយុជីវតិ ។  
 
មាគ្តា១១០០ ._ ការបាំពានច្ាំគពាេះការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈច្ាំគពាេះជនជាតិគ ើមភារតិច្ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យរ ាាល ជាការលុបគចាល ឬ ការពយួរនូវការចុ្េះប ា្ ីពាណិជា ការពយួរ ឬ 
ការលុបគចាលនូវរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្មបទន ការលុបគចាលនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា ប័ណណគនសងៗគទៀត
ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិនអនុវតត ឬមិនបាំគពញកាតពវរិច្ច ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២៨ និង
មាក្តា២៩ ។  
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មាគ្តា១១០១  ._  ការបងខិតបងខាំច្ាំគពាេះការតាាំងទីលាំគៅគោយបងខិតបងខាំ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យរ ាាល ជាការលុបគចាល ឬការពយួរនូវការចុ្េះប ា្ ីពាណិជារមម ការពយួរ ឬ 
ការលុបគចាលនូវរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្មបទន ការលុបគចាលនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា ប័ណណគនសងៗគទៀត
ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិនអនុវតត ឬមិនបាំគពញកាតពវរិច្ច ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៣១ ។  
 រែុងររណីផ្ លអាំគពើបងខិតបងខាំ ឬបគណត ញគច្ញគនាេះ គធវើគទបើងគោយហិងាផ្ លបងកឲ្យមានការ
ប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរ ល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ឬក្ទពយស្មបតតិ ក្តូវនតនាទ គទស្ ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ។  
ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លអាំគពើបងខិតបងខាំ ឬបគណត ញគច្ញគនាេះគធវើឲ្យាត់បង់ អាយុជីវតិ ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  
 
មាគ្តា១១០២ ._ កាតពវរិច្ចរែុងការបងាា ញព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ជាពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគល ផ្ លមិនអនុវតតកាតពវរិច្ច ូច្មានផ្ច្ងមាក្តា៣៤ននក្រមគនេះ និង/ឬ ច្ាប់ និង/ឬ លិខិតបទោា ន
រិតយុតតពារ់ព័នធគទៀតផ្ លផ្ច្ងអាំពីសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន ។  រែុងររណីផ្ ល របូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគលគៅផ្តបនតក្បក្ពឹតតបទគលមើស្ ក្តូវពិន័យជាក្បចាាំនែងមួយនែង ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) គរៀល ។  
 

ជំពូកទី៣ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងការវាយតម្លៃហាន្ភិយ័ ការវាយតម្លៃបរសិ្ថថ ន្ជាយទុធស្ថស្តសត ន្ិងការ

វាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា១១០៣ ._  ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលហានិភ័យ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ច្ាំគពាេះអាំគពើក្បក្ពឹតតរបស់្ទីក្បឹរាគរៀបច្ាំរាយការណ៍
ហានិភ័យបរសិ្ថា ន ឬបុរគលណាផ្ លមានគច្តនាឃុបឃិត ឬផ្រលងបនលាំ ឬគធវើគរៀបច្ាំរាយការណ៍មិនពិត
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧០ ។   
 
មាគ្តា១១០៤ ._  អាំគពើរារាាំង ឬមិនអនុញ្ញញ ត ល់មញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី៥.០០០.០០០ (ក្ាាំលាន) គរៀង គៅ១០.០០០.០០០ 
( ប់លាន) គរៀល ច្ាំគពាេះមាច ស់្រគក្មាងផ្ លបញ្ញា  ឬបងខាំឲ្យបុរគលិរ ឬអែរគៅគក្កាមឱ្វាទរបស់្ខលួនគធវើ
ការរារាាំង ឬមិនអនុញ្ញញ តឲ្យមញ្ជ្នតីននអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ចូ្លគធវើអធិការរិច្ច តាម
ប ញ្តតិននមាក្តា៩២ ននក្រមគនេះ ។  រែុងររណីមិនរាងចាល ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ។  

រែុងររណីផ្ លអាំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តវូនតនាទ
គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ។   
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រែុងររណីអាំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាបណាា លឲ្យាត់បង់ជីវតិមនុស្ស ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយិ៍ ល់
ជនរងគក្ោេះក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ។  
 
មាគ្តា១១០៥ ._    អាំគពើមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវ 

ក្តួវទទួលការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ពីមញ្ជ្នតីវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នច្ាំគពាេះ     
មាច ស់្រគក្មាងទាំងឡាយណាផ្ លមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវ  ូច្មានរាំណត់គៅរែុងរាយការណ៍
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ 
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១២៤ននក្រមគនេះ ។  រែុងររណីមិនរាងចាលក្តវូពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី 
១០.០០០.០០០ ( ប់លាន) គរៀល គៅ ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិ្បលាន) គរៀល និង/ឬ ផ្ទអ រស្រមមភាព
រគក្មាង ។   

រែុងររណីផ្ លមិនគោរពលរខខណឌ ខាងគលើ គហើយបណាា លឲ្យាត់បង់ជីវតិមនុស្ស ឬពិការ     
អចិ្នញ្ជ្នតយិ៍ ល់ជនរងគក្ោេះ ក្តូវទទួលការនានាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣  ។  ការក្ពមានជា
លាយលរខណ៍អរសរ មិនក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះររណីគនេះគ ើយ ។  

រែុងររណីផ្ លមិនគោរពលរខខណឌ ខាងគលើ គហើយគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់ជីវតិស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ 
និងបរសិ្ថា ន និងស្ងគម មាច ស់្រគក្មាងក្តូវស្ងស្ាំណងខូច្ខាតតាមស្មាមាក្តនឹងទាំហាំននការខូច្ខាត ។  

រែុងររណីផ្ លការប៉ាេះពាល់ផ្ លផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ទី៣ខាងគលើមានលរខណៈធងន់ធងរ មាច ស់្
រគក្មាងអាច្ទទួលរងទណឌ រមមបផ្នាម ជាអាទិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាស្នែ ការលុបគចាល
លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ រហូតអាជាា ប័ណណ និងអាច្ទទួលការ
គចាទក្បកាន់ពីបទគលមើស្ក្ពហមទណឌ គនសងគទៀត  ូច្មានរាំណត់រែុងក្រមក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។   

នីតិបុរគលអាច្ក្តូវក្បកាស្ឲ្យទទួលខុស្ក្តូវក្ពហមទណឌ  និងគទស្បផ្នាមតាមប ញ្តតិននក្រម
ក្ពហមទណឌ  និងក្តូវនតនាត គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។   
 
មាគ្តា១១០៦ ._  ការគធវើស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងបាំពានការហាមឃាត់ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន)គរៀល គៅ 
៥០.០០០.០០០ (ហាសិ្បលាន) គរៀល និង/ឬ នតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ និងក្តូវជួស្ជុល 
ស្ថា រការខូច្ខាត ផ្ លានបងកគ ើងច្ាំគពាេះមាច ស់្រគក្មាងផ្ លានក្បក្ពឹតតគលមើស្ នឹងមាក្តា១០៩នន
ក្រមគនេះ ។  ការគចាទក្បកាន់ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ក្ពហមទណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តវូគធវើគ ើងតាម
បណាឹ ងពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។     

រែុងររណីផ្ លរគក្មាងមិនទន់មានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមល
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ បងកនលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមាន  ល់មនុស្ស ស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ បរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម មាច ស់្រគក្មាងក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ និងក្តូវស្ងស្ាំណងខូច្ខាត 
គោយមិនទន់រិត ល់គទស្ក្ពហមទណឌ គនសងគទៀតផ្ លពារ់ព័នធ ។   
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គក្ៅពីទណឌ រមមខាងគលើ មាច ស់្រគក្មាងអាច្ទទួលរងទណឌ រមម ជាអាទិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជា
បគណាា េះអាស្នែ ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ រហូត
អាជាា ប័ណណ និងគទស្បផ្នាម ូច្មានរាំណត់រែុងក្រមក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១១០៧ ._ ការគធវើស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងបាំពានការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការ

វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់្លងផ្ ន 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ 

៥០.០០០.០០០ (ហាសិ្បលាន)គរៀល និង/ឬ ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ និងក្តូវ   ជួស្
ជុល ស្ថា រការខូច្ខាតផ្ លានបងកគ ើង ច្ាំគពាេះមាច ស់្រគក្មាងផ្ លានក្បក្ពឹតតគលមើស្នឹងមាក្តា១៣០
ននក្រមគនេះ ។  ការគចាទក្បកាន់ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ក្ពហមទណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ ើងតាម
បណាឹ ងពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។     

រែុងររណីផ្ លរគក្មាងមិនទន់មានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមល
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ បងកនលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមាន  ល់ មនុស្ស ស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ បរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម មាច ស់្រគក្មាងក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ និងក្តូវស្ងស្ាំណងខូច្ខាត
តាមទាំហាំខូច្ខាតផ្ លរាំណត់គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគោយមិនទន់រិត ល់
គទស្ក្ពហមទណឌ គនសងគទៀតផ្ លពារ់ព័នធ ។    

គក្ៅពីទណឌ រមមខាងគលើ មាច ស់្រគក្មាងអាច្ទទួលរងទណឌ រមម ជាអាទិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជា
បគណាា េះអាស្នែ ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ រហូត
អាជាា ប័ណណ និងគទស្បផ្នាម ូច្មានរាំណត់រែុងក្រមក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។  

បទបប ញ្តតិននមាក្តាគនេះក្តវូយរមរអនុវតតគៅគពលផ្ លមានរិច្ចក្ពមគក្ពៀងគទវភារី ឬស្នធិ
ស្ញ្ញញ អនតរជាតិផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាហតាគលខី ។ 
 
មាគ្តា១១០៨ ._   ាំគណើ រការស្ថងស្ង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងច្ាំគពាេះរគក្មាងមានស្ស្ថប់ ឬរាំពុង

 ាំគណើ រការ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ

៥០.០០០.០០០ (ហាសិ្បលាន) គរៀល និង/ឬ ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ និងក្តូវជួស្
ជុល ស្ថា រការខូច្ខាត ផ្ លានបងកគ ើង ច្ាំគពាេះមាច ស់្រគក្មាងផ្ លមានស្ស្ថប់ ឬរាំពុង ាំគណើ រការ 
ផ្ លានក្បក្ពឹតតគលមើស្នឹងមាក្តា១១១ននក្រមគនេះ ចាប់ពីច្ាប់គនេះចូ្លជាធរមាន ។  ការគចាទក្បកាន់
ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ក្ពហមទណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តវូគធវើគ ើងតាមបណាឹ ងពីក្រសួ្ងទទួលបនទុរវស័ិ្
យបរសិ្ថា ន ។     

រែុងររណីផ្ លរគក្មាងមិនទន់មានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមល
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ បងកនលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមាន ល់មនុស្ស ស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ បរសិ្ថា ន និង
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ស្ងគម មាច ស់្រគក្មាងក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ និងក្តូវស្ងស្ាំណងខូច្ខាត
តាមទាំហាំខូច្ខាតផ្ លរាំណត់គោយ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គោយមិនទន់រិត ល់
គទស្ក្ពហមទណឌ គនសងគទៀតផ្ លពារ់ព័នធ ។    

គក្ៅពីទណឌ រមមខាងគលើ មាច ស់្រគក្មាងអាច្ទទួលរងទណឌ រមម ជាអាទិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាង           
ជាបគណាា េះអាស្នែ ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ       
 រហូតអាជាា ប័ណណ និងគទស្បផ្នាម ូច្មានរាំណត់រែុងក្រមក្ពហមទណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១១០៩ ._ ការបាំពានកាតពវរិច្ចននការជូន ាំណឹង 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ 
៥០.០០០.០០០ (ហាសិ្បលាន) គរៀល ច្ាំគពាេះមាច ស់្រគក្មាងផ្ លមិនានអនុវតតការជូន ាំណឹង ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩៥ ននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា១១១០ ._អាំគពើផ្រលងបនលាំ ឬលួច្ច្មលងទិនែន័យ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះមាច ស់្រគក្មាងផ្ លានក្បក្ពឹតតអាំគពើផ្រលងបនលាំ
ទិនែន័យ ឬលួច្ច្មលងទិនែន័យអែរ នទ រែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង 
និង/ឬ គពញគលញ គ ើមបទីទួលាននូវលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមល
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង ឬ គពញគលញ ។  
 
មាគ្តា១១១១ ._  ការបាំពានគលើរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន 

មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវទទួលរងការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្
យបរសិ្ថា នច្ាំគពាេះការមិនគោរព ឬបាំពានគលើរិច្ចស្នោការពារបរសិ្ថា ន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ ទី២ 
ននមាក្តា៩៩ ននក្រមគនេះ ។  រែុងររណីមិនរាងចាលក្តូវពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ 
(នមភលាន) គរៀល គៅ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិ្បលាន) គរៀល ។  

មាច ស់្រគក្មាងក្តូវទទួលរងការនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះការមិនគោរពរិច្ច
ស្នោការពារបរសិ្ថា ន គហើយផ្ លការអនុវតតរគក្មាងគនាេះគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់ជីវតិមនុស្ស ឬពិការអ
ចិ្នញ្ជ្នតយិ៍ ល់ជនរងគក្ោេះ ។  

រែុងររណីស្រមមភាព ឬរគក្មាងខាងគលើគនាេះ បងកឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់ជីវតិស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ ឬ       
បរសិ្ថា ន និងស្ងគម មាច ស់្រគក្មាងក្តូវស្ងស្ាំណងខូច្ខាតឲ្យស្មាមាក្តគៅនឹងទាំហាំននការខូច្ខាត ។    
 
មាគ្តា១១១២ ._ ការបាំពាននឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្បងាគ ប់ឲ្យបង់នែលច្ាំណាយ 

មាច ស់្រគក្មាង ក្តូវទទួលការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរគោយបងាគ ប់ឲ្យបង់នែលច្ាំណាយ ូច្
មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨៨០ មាក្តា៨៨១ មាក្តា៨៨២ និងមាក្តា៨៨៣ ននក្រមគនេះ ។  
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គៅរែុងររណីផ្ លមាច ស់្រគក្មាងមិនានបង់ក្ារ់ គក្កាយពីទទួលការក្ពមានគនេះ មាច ស់្
រគក្មាងក្តូវទទួលទណឌ រមមជាអាទិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាស្នែ ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ
 រហូតអាជាា ប័ណណ រមួទាំងពិន័យជាក្ារ់ច្ាំនួន ៣ (បី)  ងននច្ាំនួនទឹរក្ារ់ផ្ លក្តវូបង់ ។    
 
មាគ្តា១១១៣ ._ ការខរខានមិនបង់ក្ារ់មូលនិធិបរសិ្ថា ននិងស្ងគម និងមូលនិធិទយជាទនបរសិ្ថា ន 

មាច ស់្រគក្មាងក្តូវទទួលការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ច្ាំគពាេះការខរខានមិនានបង់ក្ារ់
ចូ្លមូលនិធិបរសិ្ថា ននិងស្ងគម និងមូលនិធិទយជាទនបរសិ្ថា ន  ូច្មានរាំណត់គៅរែុងមាក្តា៨៨៩ 
និងមាក្តា៨៨៤ ននក្រមគនេះ ។    

គៅរែុងររណីផ្ លមាច ស់្រគក្មាងមិនានបង់ក្ារ់ គក្កាយពីទទួលការក្ពមានគនេះ មាច ស់្
រគក្មាងក្តូវទទួលទណឌ រមមជាអាទិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាស្នែ ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ
 រហូតអាជាា ប័ណឌ  រមួទាំងពិន័យជាក្ារ់ច្ាំនួន ៣ (បី) ង ននច្ាំនួនទឹរក្ារ់ផ្ លក្តវូបង់ ។  ការោរ់
ទណឌ រមមគនេះ ជាស្មតារិច្ចរបស់្ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។    
 
មាគ្តា១១១៤ ._ការបាំពានច្ាំគពាេះការគរៀបច្ាំ និងប ា្ូ នរាយការណ៍ស្គងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 

មាច ស់្រគក្មាងក្តូវទទួលការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយបងាគ ប់ឲ្យគរៀបច្ាំរាយការណ៍
អគងកតតាមោនរគក្មាង និងប ា្ូ នមរក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ូច្មានរាំណត់រែុង
មាក្តា១២៨ និងមាក្តា១២៩ ននក្រមគនេះ ។   រែុងររណីផ្ លមាច ស់្រគក្មាងមិនានគរៀបច្ាំ និងប ា្ូ ន
រាយការណ៍មរ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គក្កាយពីទទួលការក្ពមានគនេះគទ មាច ស់្
រគក្មាងក្តូវទទួលទណឌ រមមជាការពិន័យអនតរការណ៍ ពី ២០.០០០.០០០(នមភលាន) គរៀល គៅ ៤០.០០០
.០០០(ផ្ស្សិ្បលាន) គរៀល ឬ ផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាស្នែ ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ រហូត
អាជាា ប័ណឌ  ។    
 
មាគ្តា១១១៥ ._ ការបាំពានច្ាំគពាេះការបង់ក្ារ់ច្ាំណាយគោេះស្ស្ថយវវិាទវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់      

បរសិ្ថា ន 
រែុងររណីផ្ លមាច ស់្រគក្មាង មិនបង់ក្ារ់ច្ាំណាយទាំងអស់្រែុងការគោេះស្ស្ថយវវិាទ ទាំងរែុង

ក្បព័នធតុលាការ និងគក្ៅក្បព័នធតុលាការ  ូច្មានរាំណត់គៅរែុងមាក្តា៨៨១ ននក្រមគនេះ ក្រសួ្ងទទួល
បនទុរបរសិ្ថា នមានសិ្ទធិស្គក្មច្ផ្ទអ រស្រមមភាពរគក្មាងជាបគណាា េះអាស្នែ ។  
 
មាគ្តា១១១៦ ._ អាំគពើផ្រលងបនលាំ ឬលួច្ច្មលងទិនែ័យរបស់្ក្ររមហ ុនទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់        

បរសិ្ថា ន 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះក្ររមហ ុនទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា

ន ឬអែរជាំនាញការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លានចុ្េះប ា្ ីស្ស្បច្ាប់ ផ្ លទទួលស្ថគ ល់
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គោយក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ផ្ លានក្បក្ពឹតតអាំគពើផ្រលងបនលាំទិនែន័យ ឬលួច្ច្មលង
ទិនែន័យអែរ នទរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ាំបូង និង/ឬគពញគលញ ។ 

គទស្បផ្នាមផ្ លអាច្ក្តូវក្បកាស្ មានជាអាទិ៍ ការពយួរបគណាា េះអាស្នែមិនឲ្យក្បរបវជិាា ជីវៈ 
រយៈគពល ៦ (ក្ាាំមួយ) ផ្ខ គៅ ៣ (បី) ឆ្ែ ាំ ឬការផ្ទអ រមិនឲ្យក្បរបវជិាា ជីវៈរយៈគពល ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែ ាំ ការ
លុបគឈាម េះពីប ា្ ីអែរជាំនាញគធវើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងការនាយគស្ច្រាី
ស្គក្មច្នានាទ គទស្គៅរែុងស្ថរព័ត៌មានជាស្ថធារណៈថ្នែ រ់ជាតិ និង/ឬ ថ្នែ រ់តាំបន់ ។  
 
មាគ្តា១១១៧ ._ ការក្បរបវជិាា ជីវៈរបស់្ក្ររមហ ុនទីក្បឹរា ឬអែរជាំនាញការវាយតគមលហតុប៉ាេះពាល់ប

រសិ្ថា នផ្ លមិនានចុ្េះប ា្ ី 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ ពី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិ្បលាន) គរៀល គៅ 

៦០.០០០.០០០(ហុរសិ្បលាន) គរៀល ច្ាំគពាេះក្ររមហ ុនទីក្បរា ឬអែរជាំនាញការវាយតនមលគហតុ      
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លពុាំទន់ានចុ្េះប ា្ ី ឬទទួលស្ថគ ល់គោយ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យ     
បរសិ្ថា ន គហើយានគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នោរ់ជូន ក្រសួ្ង ស្ថា ប័ន
ទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នគ ើមបីទទួលានការឯរភាព ។   

រែុងររណីមិនរាងចាលក្តូវនតនាទ គទស្ោរ់ពនធនាោរច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ។   
 
មាគ្តា១១១៨ ._ ការបាំពានគស្ច្រតីស្គក្មច្ពយួររបស់្ក្ររមហ ុនទីក្បឹរា ឬអែរជាំនាញការវាយតនមលគហតុ

ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ឬពិន័យអនារការណ៍ជាក្ារ់ពី ៣០.០០០.០០០

(ស្ថមសិ្បលាន) គរៀល គៅ ៦០.០០០.០០០ (ហុរសិ្បលាន) គរៀល ច្ាំគពាេះក្ររមហ ុនទីក្បឹរាវាយតនមល
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬអែរជាំនាញការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លការចុ្េះប ា្ ីរបស់្ខលួនក្តវូ
ានពយួរតាមគស្ច្រាីស្គក្មច្របស់្ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន គហើយគៅផ្តបនាក្បរប
វជិាា ជីវៈវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នយររនក្មគទៀត ។  ការគចាទក្បកាន់ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ក្ពហម
ទណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តវូគធវើគ ើងតាមបណាឹ ងពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១១១៩ ._ អាំគពើបាំពាន ឬមិនបាំគពញតួនាទីរបស់្មញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ក្តូវទទួលទណឌ រមមវន័ិយរ ាាលច្ាំគពាេះមញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬមញ្ជ្នតី
នររាលយុតតិធម៌វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នណាផ្ លក្បក្ពឹតតបាំពាន ឬមិនបាំគពញតួនាទីរបស់្ខលួន
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩២ និងមាក្តា១០០៦ននក្រមគនេះ គោយពុាំទន់រិត ល់គទស្ក្ពហមទណឌ គនសង
គទៀតផ្ លពារ់ព័នធ ។   
 
មាគ្តា១១២០ ._ អាំគពើឃុបឃិតរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
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ក្តូវនតនាទ គទស្រែុងច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះមញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា
ន មញ្ជ្នតីននមនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត និងមញ្ជ្នតីផ្ លមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ផ្ លាន ឃុបឃិត   និង
ចូ្លរមួគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នផ្ លមិនពិត គោយគច្តនា ផ្ លនាាំឲ្យ
ទទួលានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ពីថ្នែ រ់
 ឹរនាាំ ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ។    
 
មាគ្តា១១២១ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) គរៀល គៅ ៥.០០០.០០០ 
(ក្ាាំលាន) ច្ាំគពាេះបុរគលិរណាផ្ លមានសិ្ទធិអាំណាច្រែុងការស្គក្មច្ គហើយមានគច្តនាមិនស្ហការ 
មិនអនុញ្ញញ ត ឬគរច្គវស្ រែុងការអនុញ្ញញ តឲ្យមញ្ជ្នតី ននអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នចូ្លគធវើ
អធិការរិច្ច តាមប ញ្តតិននមាក្តា៩២ ននក្រមគនេះ ។   

រែុងររណីផ្ លអាំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តវូនតនាទ
គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្៣ ។   

រែុងររណីអាំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាបណាា លឲ្យាត់បង់ជីវតិមនុស្ស ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយិ៍ ល់
ជនរងគក្ោេះក្តូវនតនាទ គទស្ោរ់ពនធនាោរច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ។ 

    
មាគ្តា១១២២ ._ការបាំពានមុខងាររបស់្មញ្ជ្នតីរាជការ  ឬពលរ ាទទួលអាណតតិគោយការគាេះគឆ្ែ ត 

ក្តូវនតនាទ គទស្ោរ់ពនធនាោរច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះមញ្ជ្នតីរាជការ រងរមាល ាំងក្បោប់
អាវធុ ឬពលរ ាទទួលអាណតតិគោយការគាេះគឆ្ែ ត ផ្ លរ ាំគលាភគលើសិ្ទិធ និងអាំណាច្របស់្ខលួនក្បក្ពឹតត
អាំគពើ ជាអាទិ៍ ការស្ក្មួល ការគធវើអនតរារមន៍ ការបិទាាំង ការរារាាំង ឬការស្មរាំនិតជាមួយនឹងចារ ី គ ើមបី
ឧបតាមភោាំពាររគក្មាងផ្ លមិនមានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ឲ្យរគក្មាង ាំគណើ រការគៅគោយខុស្ច្ាប់ ។   
 
មាគ្តា១១២៣ ._ ការខរខានមិនានគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា ន 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ទី៤ ច្ាំគពាេះមាច ស់្រគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួយផ្ លមិនាន
គធវើស្វនរមមបរសិ្ថា នណាមួយ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១៣១ និងមាក្តា១៣២ ។   
 
មាគ្តា១១២៤ ._ ការរារាាំងរែុងអនុវតតការគធវើស្វនរមមបរសិ្ថា ន 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ នូវអាំគពើរារាងាំ ឬមិនអនុញ្ញញ តឲ្យមញ្ជ្នតីស្វនរមមបរសិ្ថា ន 
ចូ្លគធវើស្វនរមមស្ស្បតាមមាក្តា១៣៤ ។  
 រែុងររណីផ្ លអាំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តូវនតនាទ
ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ។  
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 រែុងររណីផ្ លអាំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាបណាត លឲ្យាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នត៍ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  
 
មាគ្តា១១២៥ ._ ការខរខានមិនាននតល់ព័ត៌មាន ល់ស្ថធារណៈ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការខរខានមិនានោរ់រាយ
ការណ៍ស្វនរមមបរសិ្ថា ន ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១៣៧ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ ន្  

 
មាគ្តា១១២៦ ._ ការបាំពានច្ាំគពាេះសិ្ទធិរែុងការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួលានព័ត៌មាន 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា១៤២ ។  
 
មាគ្តា១១២៧ ._ ការខរខានមិនានរាយការណ៍ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា១៤៣ ។  
 
មាគ្តា១១២៨ ._ ការខរខានរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ស្តីពីការអគងកតតាមោន និងវាយតនមល 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា១៦០ ។   
 
មាគ្តា១១២៩ ._ ការខរខានមិននតល់ព័ត៌មានស្ក្មាប់ប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ឧស្ម័ននទេះរ ា្ រ់ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា១៧១ ។  
 
មាគ្តា១១៣០ ._ ការខរខានមិននសពវនាយប ា្ ីបគច្ចរគទស្វទិោផ្ លានគនទៀងផ្ទទ ត់ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា១៩៤ ។  
 
មាគ្តា១១៣១ ._  ការខរខានមិនាននសពវនាយរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំស្តីពីការអនុវតតលទធរមមក្បរប 

គោយនិរនតរភាព 
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ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា២០២ ។   
 
មាគ្តា១១៣២ ._ ការខរខានមិនោរ់រាយការណ៍ស្តីពីលទធនលននការវាយតនមល  

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា២១២ ។   
 
មាគ្តា១១៣៣ ._ ការ ាំគណើ រការរគក្មាងអភិវឌ្ឍ រមមវធីិ និងផ្ននការ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា២២៤ ។   

ប៉ាុផ្នតរែុងការ ាំគណើ រការរគក្មាងអភិវឌ្ឍ រមមវធីិ និងផ្ននការ គោយពុាំមានលិខិតអនុញ្ញញ ត 
អនុញ្ញញ ត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ផ្ លបងកឲ្យមាន
នលប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម ក្តវូនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ។  
 
មាគ្តា១១៣៤ ._ ការខរខានមិនាននតល់ព័ត៌មាន 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិស្តីពីការនតល់ព័ត៌មាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២២៦ ។  
 
មាគ្តា១១៣៥ ._ ការខរខានមិនាននតល់ព័ត៌មាន 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិស្តីពីការនតល់ព័ត៌មាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២៣៤ ។  
 
មាគ្តា១១៣៦ ._ ការខរខានមិនានវាយតនមលពីក្បសិ្ទធភាពននធនធាន 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខានមិនានគធវើការវាយ
តនមលពីក្បសិ្ទធភាពននធនធាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា២៣៧ ។  
 
មាគ្តា១១៣៧ ._ ការខរខានមិនានផ្ច្រចាយជាស្ថធារណៈនូវព័ត៌មានអាំពីវ ៉ាលុ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាន មិនានគធវើការផ្ច្រ
ចាយជាស្ថធាណៈនូវព័ត៌មានអាំពីវ ៉ាលុ និងរុណភាពអរគិស្នីផ្ លាននគត់នគង់ ឬនតល់គៅឲ្យបណាត ញត
ចូ្ល ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា២៧១ ។  
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មាគ្តា១១៣៨ ._  ការខរខានមិនអាច្ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររនូវរាយការណ៍អគងកតតាមោន
បរសិ្ថា ន 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខានមិនោរ់ឲ្យស្ថធារណ
ជនអាច្ផ្ស្វងររានូវរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា២៨៩ ។  
 

ជំពូកទី៥ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងការគ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាពម្ន្ធន្ធាន្ធលមជាត ិ

 
មាគ្តា១១៣៩ ._  ការបងកឲ្យមានគភលើងគ្េះនក្ពគៅរែុងរគបៀបអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ ល

ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើផ្ លបងកឲ្យមានគភលើងគ្េះនក្ព ូច្មានផ្ច្ង
រែុងមាក្តា៣២៥ ។  
 
មាគ្តា១១៤០ ._ ស្រមមភាពគនស្ថទផ្ លស្ាិតគៅរែុងតាំបន់ហាមឃាត់ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពគនស្ថទទាំងទាយគរើតគទបើងគៅ
រែុងតាំបន់ហាមឃាត់ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៣២៦ ។  
 
មាគ្តា១១៤១ ._ ស្រមមភាពផ្ លបងកការខូច្ខាត ឬគក្ោេះថ្នែ រ់បណាត លមរពីការទញ្ជ្នាទ នយរ ីគោយ

ខុស្ច្ាប់ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ច្ាំគពាេះស្រមមភាពននការក្បមូល ការឈូស្ឆ្យ ឬការ
គធវើអាជីវរមម ការបាំពុលគៅរែុងតាំបន់ផ្ លមានធនធានជីវៈច្ក្មរេះ ៏មានតនមល  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា
៣២៧ ។  
 
មាគ្តា១១៤២ ._ ការគធវើការផ្រនច្ែ និងក្បតិតបតកការផ្ លក្តវូហាមឃាត់ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ច្ាំគពាេះស្រមមភាពផ្រនច្ែនល និងអនុនលធនធានធមម
ជាតិនិងក្បតិបតតននការចាប់ច្ង ការចិ្ ច្ ឹម ការស្តុរ ការបងាក ត់ពូជ ការផ្ែររា ឬការចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ពរែុង
គោលបាំណងគធវើពាណិជារមម ឬគោលបាំណងគក្ៅពីការអភិររស នទគទៀត ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា    
៣២៨ ។  
 
មាគ្តា១១៤៣ ._  ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការក្បមូលនលគឈើគៅរែុងតាំបន់អភិររស ឬតាំបន់គក្បើក្ាស់្ 

ក្បរបគោយនិរនតរភាព ននរគបៀងជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ  
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ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពក្បមូលនលគឈើគៅរែុងតាំបន់អភិ
ររស ឬតាំបន់គក្បើក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព ននរគបៀងជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តវូានរាំណត់ឬ
បគងកើតគោយថ្នែ រ់ជាតិ និងថ្នែ រ់គក្កាមជាតិ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៣២៩ ។  
 
មាគ្តា១១៤៤ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររានច្ាំគពាេះរាយការណ៍អគងកតតាម 

ោនគលើការអនុវតតច្ាប់ និងយមលាត 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនោរ់រាយការណ៍
ស្តីពីការអគងកតតាមការអនុវតតច្ាប់ និងការយមលាតឲ្យស្ថធាណជនអាច្ផ្ស្វងររាន  ូច្មានផ្ច្ង
រែុងប ញ្តតិននមាក្តា៣៣១ ។  
 
មាគ្តា១១៤៥ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាននូវឯរស្ថរពារ់ព័នធនឹងការក្រប់

ក្រងរមួោែ  
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនោរ់ឯរស្ថរពារ់

ព័នធ និងការក្រប់ក្រងរមួោែ ឲ្យស្ថធាណជនអាច្ផ្ស្វងររាន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៣៣៩ ។  
 
មាគ្តា១១៤៦ ._ ការបាំពានច្ាំគពាេះរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរមួោែ  

ក្តូវនតនាទ ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើទាំងទាយណាផ្ លរ ាំគលាភបាំពានគលើរិច្ចក្ពម
គក្ពៀងរមួោែ ផ្ លបងកឲ្យមានការខូច្ខាត  ល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិនន
មាក្តា៣៤៧ ។   

ការគចាទក្បកាន់ខាងគលើគនេះ មិនអាច្ឲ្យបុរគលផ្ លបាំពានគនាេះរចួ្នុតពីការទទួលខុស្ក្តវូ
ស្ាំណងផ្នែររ ាបបគវណី និងស្ាំណងការខូច្ខាតគទបើយ ។  
 
មាគ្តា១១៤៧ ._ ការការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាននូវផ្ននការគក្បើក្ាស់្ក្បរប 

គោយនិរនតរភាព 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនោរ់ផ្នការ គក្បើ

ក្ាស់្ក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ននការក្រប់ក្រង និងរាយការណ៍ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
ប ញ្តតិននមាក្តា៣៧៤ ។  
 
មាគ្តា១១៤៨ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាននូវប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិននក្បគភទស្តវ

នក្ពផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
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ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើខរខាតមិនោរ់ប ា្ ីថ្នែ រ់ជាតិ
ននក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហងឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិ
ននមាក្តា៣៩៥ ។  
 
មាគ្តា១១៤៩ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបរាញ់ស្តវនក្ព 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើបរាញ់ស្តវនក្ព ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិនន
មាក្តា៣៩៩ ។  
 
មាគ្តា១១៥០ ._ ការហាមឃាតច្ាំគពាេះការបរាញ់ស្តវនក្ពរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើបរាញ់ស្តវនក្ពរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈ
ច្ក្មរេះ ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤០០ ។  
 
មាគ្តា១១៥១ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការស្មាល ប់ស្តវនក្ពផ្ លនទុយនឹងលិខិតបទោា នរតិយុតត 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើស្មាល ប់ស្តវនក្ពផ្ លនទុយនឹងគោល
ការណ៍ផ្ណនាាំ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤០២ ។  
 
មាគ្តា១១៥២ ._  ការហាមឃាត់ការស្មាល ប់ក្បគភទស្តវនក្ពគក្កាមថ្នែ រ់ទី១ ថ្នែ រ់ទី២ ថ្នែ រ់ទី៣ និងថ្នែ រ់

ទី៤ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើស្មាល ប់ស្តវនក្ពផ្ លគៅរែុងថ្នែ រ់ទី១ និង

ថ្នែ រ់ទី២គោយពុាំមានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិ
ននមាក្តា ៤០៥  និងមាក្តា៤០៦ ។  
 
មាគ្តា១១៥៣ ._ ការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងស្តវនក្ពផ្ លពុាំមានគ ើមរាំគណើ តគៅរមពុជា 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើស្ថត រ និងក្រប់ក្រងស្តវនក្ពគោយពុាំមានការ
អនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤០៧ ។  
 
មាគ្តា១១៥៤ ._ ការចាប់ស្តវនក្ពមរអភិររស 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើចាប់ស្តវនក្ពមរអភិររសគោយពុាំមានការ
អនុញ្ញញ តពីក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤០៨។  
 
មាគ្តា១១៥៥ ._  ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបរាញ់ ការចាប់ ឬការក្បមូលស្តវពីនក្ពរែុងថ្នែ រ់ទី១ ថ្នែ រ់

ទី២ ថ្នែ រ់ទី៣ និងថ្នែ រ់ទី៤ រែុងក្រឹេះស្ថា នឧស្ោនស្តវនក្ព 
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ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើបរាញ់ ការចាប់ និងក្បមូលស្តវពីនក្ពរែុង
ថ្នែ រ់ទី១ ថ្នែ រ់ទី២ ថ្នែ រ់ទី៣ និងថ្នែ រ់ទី៤ រែុងក្រឹេះស្ថា នឧស្ទោនស្តវនក្ព ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិនន
មាក្តា ៤១៣ និងមាក្តា៤១៤ ។  
 
មាគ្តា១១៥៦ ._ ការបរាញ់គោយពុាំមានលិខិតអនុញ្ញញ តច្ាំគពាេះក្បគភទស្តវរែុងថ្នែ រ់ទី៣ និងទី៤ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើបរាញ់ស្តវនក្ពគោយពុាំមានលិខិត
អនុញ្ញញ តរែុងក្បគភទស្តវរែុងថ្នែ រ់ទី៣ និងទី៤  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤១៦ ។  
 
មាគ្តា១១៥៧ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តវូហាមឃាត់ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើការជួញ ូរ ការ ឹរជ ា្ូ ន ការប ា្ូ ន ការ
នាាំចូ្ល នាាំគច្ញ ការនាាំគច្ញបនត កាន់កាប់ លរ់ ទិញ គនទរ ស្តុរទុរ នតល់ជាអាំគណាយ បរគិភារ ចិ្ ច្ ឹម 
និងការគក្បើក្ាស់្តាមរបូភាពពាណិជារមមនូវបាំផ្ណរស្តវ និងនលិតនលពីស្តវ នទគទៀត ផ្ លជា
ក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ និងទី៣  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤២២ ។  
 
មាគ្តា១១៥៨ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តវូហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្រមមភាពរបូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើទិញ ទទួល ឬគធវើលទធរមមស្តវនក្ពរស់្ ឬ 
ស្តវនក្ព ផ្ លមានក្បគភទរែុងថ្នែ រ់ទី១ ទី២ ឬ ទី៣ ឬបាំផ្ណរស្តវនក្ព ឬស្ថច់្ស្តវ ូច្មានផ្ច្ងរែុង
ប ញ្តតិននមាក្តា៤២៣ ។  
 
មាគ្តា១១៥៩ ._  ការមិនអនុគលាមតាមអនុស្ញ្ញញ ស្តីពីពាណិជារមមអនតរជាតិននក្បគភទស្តវនក្ព និងររុខ

ជាតិផ្ លជិតនុតពូជ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើមិនអនុគលាមតាមអនុស្ញ្ញញ ស្តីពីពាណិជា

រមមអនតរជាតិននក្បគភទស្តវនក្ព និងររុខជាតិផ្ លជិតនុតពូជ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៤២៥ ។  
 
មាគ្តា១១៦០ ._  ការចុ្េះប ា្ ីច្ាំគពាេះការបគងកើតមជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងគេះស្តវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវ

នក្ព 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើមិនចុ្េះប ា្ ីច្ាំគពាេះការគងកើត
មជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងគេះស្តវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទោនស្តវនក្ព ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៣៥ និង
មាក្តា៤៣៧ ។  
 
មាគ្តា១១៦១ ._  ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបងាខ ាំងស្តវគៅគក្ៅមជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងគេះស្តវនក្ព រផ្នលង

បងាក ត់ពូជអភិររស ឬក្រឹេះស្ថា ន ឬឧទោនស្តវនក្ព 
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 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការបងាខ ាំស្តវចិ្ ច្ ឹម ននក្បគភទស្តវ
 ូច្រាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី១ និងថ្នែ រ់ទី២គៅគក្ៅមជឈមណឌ លស្គញ្ជ្ងគេះស្តវនក្ព រផ្នលងបងាក ត់ពូជអភិររស 
ឬក្រឹេះស្ថា ន ឬឧទោនស្តវនក្ព ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៣៦ ។  
 
មាគ្តា១១៦២ ._ ការជូន ាំណឹងច្ាំគពាេះការគនទរ និងការបតូរទីតាាំងក្បគភទស្តវផ្ លរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី១ 

និងថ្នែ រ់ទី២ និងមជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការមិនានជូន ាំណឹងអាំពីការគនទរ 
និងការបាូរទីតាាំងននក្បគភទស្តវផ្ លរាំណត់រែុងថ្នែ រ់ទី១ និងថ្នែ រ់ទី២ និងមជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជ ូច្
មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៤២ ។  
 
មាគ្តា១១៦៣ ._ ការគាេះបង់គចាលបាំផ្ណរ ស្ថច់្ ឬវតាុតាាំងលមអ ននស្តវនក្ព  

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការគាេះបង់គចាលបាំផ្ណរ ស្ថច់្ ឬ
វតាុតាាំងលមអ ននស្តវនក្ព ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៤៣ ។  
 
មាគ្តា១១៦៤ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះបគងកើតរសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព ឬទីតាាំងបងាក ត់ពូជស្តវនក្ព  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការបគងកើតរសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព ឬទីតាាំង
បងាក ត់ពូជស្តវនក្ពផ្ លក្តវូហាមឃាត់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៥៤ ។  
 
មាគ្តា១១៦៥ ._ ការចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ពផ្ មិនមានរែុងលិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ពផ្ លមិនមានរែុងលិខិត
អនុញ្ញញ ត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៥៥ ។  
 
មាគ្តា១១៦៦ ._ ការលរ់ ូរស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹម និងនលិតនលស្តវនក្ព 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការលរ់ ូរស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹម និងនលិតនលស្តវ
នក្ព  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៥៨ ។  
 
មាគ្តា១១៦៧ ._ ក្បតិបតតិររននរសិ្ោា នផ្ លអនុញ្ញញ តច្ាំគពាេះការនតល់ការផ្ែទាំច្ាំគពាេះស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹម 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះក្បតិបតតិររននរសិ្ោា នផ្ លមិនាននតល់ការ
ផ្ែទាំច្ាំគពាេះស្តវនក្ពចិ្ ច្ ឹម  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៦១ ។  
 
មាគ្តា១១៦៨ ._ ការបគណាត យឲ្យស្តវរបស់្ខលួនរចួ្ ឬគរច្ពីការបងាខ ាំង ឬក្ពផ្លងចូ្លគៅរែុងនក្ព 
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 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះគទស្ពិន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះមាច ស់្រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព
ទាំងឡាយផ្ លបគណាត យឲ្យស្តវរបស់្ខលួនរចួ្ ឬគរច្ពីការបងាខ ាំង ឬក្ពផ្លងចូ្លគៅរែុងនក្ពគ ើយ  ូច្
មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៦២ ។  
 

មាគ្តា១១៦៩ ._ ការការស្មាល ប់គោយអមនុស្សធម៌ 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះគទស្ពិន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការស្មាល ប់គោយអមនុស្សធម៌ 
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៦៣ ។  
 

មាគ្តា១១៧០ ._ នីតិវធីិ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតននការ ឹងជ ា្ូ ន  
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះគទស្ពិន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការ ឹរជ ា្ូ ន រាល់ស្តវនក្ព
ផ្ លក្តូវបងាខ ាំង មិនស្ស្បតាមនីតិវធីិ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតនលូវច្ាប់ ផ្ លបគងកើតគោយនាយរោា ន
សុ្ខភាព និងនលិតរមមស្តវ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៦៤ ។  
 

មាគ្តា១១៧១ ._ កាតពវរិច្ចរបស់្មាច ស់្រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះគទស្ពិន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះមាច ស់្រសិ្ោា នចិ្ ច្ ឹមស្តវនក្ព
ផ្ លមិនានអនុវតតកាតពវរិច្ចរែុងការគស្ែើសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តែមី និងលរខខណឌ តក្មូវនានា  ូច្មានផ្ច្ង
រែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៦៦ ។  
 
មាគ្តា១១៧២ ._ ការមិនឲ្យស្ថធារណជនផ្ស្វងររាននូវឯរស្ថរ ទិនែន័យ ឬព័ត៌មានប ា្ ីបច្ចុបបនែនន

ក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
 ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះគទស្ពិន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការមិនឲ្យស្ថធារណជនផ្ស្វង
ររាននូវឯរស្ថរ ទិនែន័យ ឬព័ត៌មានប ា្ ីបច្ចុបបនែននក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង 
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៧៧ ។  
 

មាគ្តា១១៧៣ ._  ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះបាំផ្ទល ញនិងការផ្ទល ស់្បតូរជក្មរក្បគភទររុខជាតិផ្ លទទួលរង
ការរាំរាមរាំផ្ហង 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះកាបាំផ្ទល ញនិងការផ្ទល ស់្បតូរជក្មរក្បគភទររុខជាតិ
ផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៧៨ ។  
 

មាគ្តា១១៧៤ ._  ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះបាំផ្ទល ញ ការក្បមូល ការគក្បើក្ាស់្ ការលរ់ ជាំនួញ ឬការ ឹរ
ជ ា្ូ ន ររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះកាបាំផ្ទល ញ ការក្បមូល ការគក្បើក្ាស់្ ការលរ់ 
ជាំនួញ ឬការ ឹរជ ា្ូ ន ររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា     
៤៧៩ ។  
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មាគ្តា១១៧៥ ._  ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការក្បមូល ឬការបាំនលិច្បាំផ្ទល ញននររុខជាតិណាមួយគៅរែុងក្ច្រ
រគបៀងអភិវរសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការក្បមូល ឬការបាំនលិច្បាំផ្ទល ញននររុខជាតិណា
មួយគៅរែុងក្ច្ររគបៀងអភិវរសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៨០ ។  
 

មាគ្តា១១៧៦ ._  ការគក្បើក្ាស់្ររុខជាតិជាលរខណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើក្ាស់្ជាឱ្ស្ែគោយពុាំមាន
ការអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះកាបាំផ្ទល ញ ការក្បមូល ការគក្បើក្ាស់្ ការលរ់ 
ជាំនួញ ឬការ ឹរជ ា្ូ ន ររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហង ឬនិស្សទទវតាុ ស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស់្ជា
លរខណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើក្ាស់្ជាឱ្ស្ែ គោយពុាំមានការអនុញ្ញញ ត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា 
៤៨១ ។  
 

មាគ្តា១១៧៧ ._ ការគក្បើក្ាស់្ររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំផ្ហងគោយពុាំមានការអនុញាតិ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស់្ររុខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំរាមរាំ

ផ្ហងរែុងគោលបាំណងវទិោស្ថស្តស្ត គោយពុាំមានការអនុញ្ញញ ត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិ ននមាក្តា៤៨២ ។  
 

មាគ្តា១១៧៨ ._ ការនាាំក្បគភទរាតតាតមរចូ្លគៅរែុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ ឬគទស្ភាពរសិ្រមម 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ការនាាំក្បគភទរាតតាតមរចូ្លគៅរែុងបរសិ្ថា នធមម

ជាតិ ឬ គទស្ភាពរសិ្រមម  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៩៥ ។  
 
មាគ្តា១១៧៩ ._ ស្រមមភាព ការស្ថងស្ង់ និងរគក្មាងទាំងឡាយ ពារ់ព័នធគៅនឹងអាជីវរមមផ្រ ៉ាខាច់្ 

រគក្មាងគហោា រច្នាស្មព័នធផ្ លប៉ាេះពាល់ ល់វតាុធាតុគ ើមននតាំបន់គ្ែរ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ច្ាំគពាេះ រាល់ស្រមមភាព ការស្ថងស្ង់ និងរគក្មាងទាំង

ឡាយ ពារ់ព័នធគៅនឹងអាជីវរមមផ្រ ៉ាខាច់្ រគក្មាងគហោា រច្នាស្មព័នធ ផ្ លបងកឲ្យមានការាត់បង់ ឬការ
បាំផ្ទល ញ ល់វតាុធាតុ ននតាំបន់គ្ែរ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៥១០ ។  
 
មាគ្តា១១៨០ ._ ស្រមមភាពផ្ លតក្មូវឲ្យមានការនតល់ការអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពទាំងទាយផ្ លមិនមានការ 
អនុញ្ញញ ត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៥៥៤ ។  
 

មាគ្តា១១៨១ ._ ការក្បរបស្រមមភាពអាជីវរមមគោយពុាំមានវញិ្ញញ បនបក្ត 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការក្បរបស្រមមភាពអាជីវរមមគោយពុាំមាន 

វញិ្ញញ បនបក្ត ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៥៨៤ ។  
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មាគ្តា១១៨២ ._ ការខរខានមិនគធវើរាយការណ៍ការងារលមអិតទរ់ទងនឹងអណតូ ង 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះការខរខានមិនគធវើរាយការណ៍ស្តី
ពីការងារលមអិតននអណតូ ង  ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៥៨៥ ។  

 
ជំពូកទី៦ 

បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងទបតិកភណ្ឌ វបបធល ៌
 

មាគ្តា១១៨៣ ._ កាតពវរិច្ចរាយការណ៍គពល ឹង ឬ ក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយនូវគបតិរភណឌ វបបធម៌ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លាន

 ឹង ឬក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយនូវគបតិរភណឌ វបបធម៌ គហើយមិនរាយការណ៍ជាបនាទ ន់ជូនអាជាា ធរផ្ ន
 ី និង /ស្ថា ប័នមានស្មតារិច្ា្ ឬក្រសួ្ង  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៣០ ។  
 
មាគ្តា១១៨៤ ._  កាតពវរិច្ចផ្ទអ រស្រមមភាពស្ថងស្ង់ និងជូន ាំណឹងអាំពីការររគឃើញស្មបតតិ

គបតិរភណឌ  
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពើបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិនានផ្ទអ រ

ស្រមមភាពស្ថងស្ង់ និងមិនានរាយការណ៍ជូនអាជាា ធរមានស្មតារិច្ច  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា   
៦៣១ ។  
 
មាគ្តា១១៨៥ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះយរគច្ញ ឬបាំផ្ទល ញគបតិរភណឌ  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពើបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លានយរគច្ញ ឬ
បាំផ្ទល ញគចាលនូវវតាុគបតិរភណឌ ណាមួយផ្ លមានគៅរែុងទីតាាំង ីរមមសិ្ទធិឯរជន  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
មាក្តា៦៣៥ ។  
 

មាគ្តា១១៨៦ ._ ការខរខានមិនគធវើរាំណត់ក្តានិងែតរបូវតាុគបតិរភណឌ  
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើការខរខានមិនានគធវើរាំណត់

ក្តា និងែតរបូវតាុគបតិរភណឌ   ូច្មានផ្ច្ងរែុងប ញ្តតិននមាក្តា៦៣៦ ។  
 
មាគ្តា១១៨៧ ._ ការមិនរាយការណ៍អាំពីការក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយ ឬការបាំផ្ទល ញវតាុគបតិរភណឌ  

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើមិនរាយការណ៍អាំពីការក្បទេះគឃើញ 
គោយនច្ នយ ឬការបាំផ្ទល ញវតាុគបតិរភណឌ   ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៣៧ ។   
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មាគ្តា១១៨៨ ._ កាតពវរិច្ចរាយការណ៍ច្ាំគពាេះការក្បទេះគឃើញវតាុគបតិរភណឌ គក្កាមទឹរ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើមិនរាយការណ៍ច្ាំគពាេះការក្បទេះគឃើញ

វតាុគបតិរភណឌ គក្កាមទឹរ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៤០ ។   
 
មាគ្តា១១៨៩ ._ ការគធវើឲ្យខូច្ ឬការរបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ ឬ ស្គញ្ជ្ងាគ េះ ឬរ ាំខានគបតិរភណឌ វបបធម៍រែុងទឹរ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើគធវើឲ្យខូច្ ឬការរបាំនលិច្បាំផ្ទល ញ ឬស្គញ្ជ្ងាគ េះ ឬ
រ ាំខានគបតិរភណឌ វបបធម៍រែុងទឹរ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៤១ ។   
 

ជំពូកទី៧ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងសណំ្ល ់ន្ិងការបំពលុ 

 
មាគ្តា១១៩០ ._ ការគធវើស្រមមភាពផ្ លនាាំឲ្យបាំពុលខយល់ ទឹរ ឬ ី  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានគធវើស្រមមភាពណាមួយផ្ លនាាំឲ្យមានការបាំពុលខយល់ ឬទឹរ ឬ ី  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៦៧ ។   
 

មាគ្តា១១៩១ ._ ការ ឹងជ ា្ូ ន ក្រប់ក្រង ស្តុរទុរ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ឬគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ាន ឹរជ ា្ូ ន ក្រប់ក្រង ស្តុរទុរ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ឬគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ណាមួយ គទេះរែុងរបូភាព
ជាស្ថរធាតុរងឹ ឬរាវ ឬឧស្ម័ន ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ឬស្ាំណល់ក្បរបគោយ គក្ោេះថ្នែ រ់ 
គោយពុាំស្ស្បតាមលិខិតអនុញ្ញញ ត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៦៨ ។   
 

មាគ្តា១១៩២ ._ ការបងកស្រមមភាពផ្ លនាាំមានការបាំពុលគោយស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រផ្ លគលើស្ពីស្តង់
ោរផ្ លអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
បងកស្រមមភាពណាមួយផ្ លនាាំមាន ការបាំពុលគោយស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រផ្ លគលើស្ពីស្តង់ោរ  ូច្មានផ្ច្
ងរែុងមាក្តា៦៦៩ ។   
 
មាគ្តា១១៩៣ ._ ការមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ នន លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុង បទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំង
ទាយណាផ្ លមិន គោរពតាមលរខខណឌ នានាននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព  ូច្មាន 
ផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៧០ ។  
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ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លអាំគពើមិនគោរពតាមលរខខណឌ នានាននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពខាង
គលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទពយស្មបតតិ ស្តវ និងបរសិ្ថា
នធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ។  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិន
គោរពតាមលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពខាងគលើគនេះានបងកឲ្យាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬ
ពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 

មាគ្តា១១៩៤ ._ ការមិនានោរ់មា៉ារឲ្យានក្តឹមក្តូវគលើស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

មិនានោរ់មា៉ារឲ្យានក្តឹមក្តូវគលើស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៩១ ។   
 

មាគ្តា១១៩៥ ._ ការហាមឃាត់អាំពីស្ររីាងគផ្ លជាស្ថរធាតុពុលយូរអផ្ងវង 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ាននលិត គក្បើក្ាស់្ ឬផ្ច្រចាយស្ររីាងគផ្ លជាស្ថរធាតុពុលយូរអផ្ងវងផ្ លក្តូវហាមឃាត់  ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៩២ ។   
 

មាគ្តា១១៩៦ ._ ការហាមឃាត់អាំពីស្ាំណគៅរែុងថ្នែ ាំពណ៌ និងឧបររណ៍ស្ក្មាប់រុមារ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ានគបើក្ាស់្ស្ាំណ ឬស្មាស្ធាតុស្ាំណរែុងទឹរថ្នែ ាំពណ៌ និងឧបររណ៍ស្ក្មាប់រុមារ  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
មាក្តា៦៩៣ ។   
 

មាគ្តា១១៩៧ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្ថរធាតុផ្ លមិនានចុ្េះប ា្ ី 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លាននលិត កាន់កាប់ ប៉ាេះពាល់ ររាទុរ  ឹរជ ា្ូ ន នាាំចូ្ល នាាំគច្ញ ផ្ច្រចាយ ឬគក្បើក្ាស់្
នលិតនល ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លមិនទន់ានចុ្េះប ា្ ី  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា  
៦៩៦ ។   
 
មាគ្តា១១៩៨ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការគវច្ខចប់ផ្ លមិនក្តឹមក្តវូ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លានររាទុរ នាាំគច្ញ នាាំចូ្ល ឬគធវើការផ្ច្រចាយនូវនលិតនល ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លមិនានគវច្ខចប់ស្ស្បតាមបទបប ញ្តតិ និងលរខខណឌ ននការចុ្េះប ា្ ី  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
មាក្តា៦៩៧ ។  
 

មាគ្តា១១៩៩ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការគវច្ខចប់និងការនសពវនាយផ្រលងកាល យ ឬនាាំឲ្យភ័ណឌ ក្ច្ ាំ 
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ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានគវច្ច្ខចប់ ឬនសពវនាយ អាំពីនលិតនល ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ផ្ លផ្រលងកាល យ គធវើឲ្យភ័
ណឌ ក្ច្ ាំផ្ លពារ់ព័នធតនមល ច្ាំនួន ធាតុនសាំ សុ្វតតិភាព ឬការចុ្េះប ា្ ីនននលិតនល ឬស្ថរធាតុ  ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៩៨ ។  
 

មាគ្តា១២០០ ._  គក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុអាសីុ្ត ឧស្ម័ន ឬរីមីពុលផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការរ ាំលាយ ការ
រលារ ការគធវើអុរសីុ្តរមម ឬរបួស្ស្ថែ មនានា  ល់សុ្ខភាព និងជីវតិរបស់្មនុស្ស 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុអាសីុ្ត ឧស្ម័ន ឬរីមីពុល ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការរ ាំលាយ ការរលារ ការគធវើ
អុរសីុ្តរមម ឬរបួស្ស្ថែ មនានា  ល់សុ្ខភាព និងជីវតិរបស់្មនុស្ស  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៩៩ ។  
 
មាគ្តា១២០១ ._  ការចុ្េះប ា្ ី ស្ក្មាប់ការកាន់កាប់រាល់នលិតនល និងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះ

ថ្នែ រ់  
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានចុ្េះប ា្ ីតាមការរាំណត់របស់្ច្ាប់ ស្ក្មាប់ការកាន់កាប់រាល់នលិតនល និងស្ថរ
ធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ គ ើមបីនលិត ផ្ច្រចាយ លរ់ និងគក្បើក្ាស់្  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧០០។  
 
មាគ្តា១២០២ ._ កាតពវរិច្ចននការនតល់ព័ត៌មានអាំពីរាយការណ៍ ទិនែន័យសុ្វតាិភាពននស្ថរធាតុ

ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់  
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណា ផ្ លមិនានផ្ច្រចាយព័ត៌មានអាំពីរាយការណ៍ ទិនែន័យសុ្វតាិភាព ការទប់ស្ថក ត់ និងការកាត់
បនាយគក្ោេះថ្នែ រ់ និងហានិភ័យ ល់សុ្ខភាព ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងក្រប់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែ រ់មុនគធវើការផ្ច្រចាយ ឬលរ់ស្ថរធាតុ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧០៩ ។  
 
មាគ្តា១២០៣ ._ ការ ឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់  

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណា ផ្ លមិនានគោរពតាមបទបប ញ្តតិស្តីពីការ ឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែ រ់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧១០ ។  
 
មាគ្តា១២០៤ ._  ការបាំពានលរខខណឌ ននការគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ 
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ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុង បទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំង
ទាយណាផ្ លមិនគោរពតាមលរខខណឌ នានាននការគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ ូច្
មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧១២ ។  

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លអាំគពើមិនគោរពតាមលរខខណឌ នានាខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមម
គរើតគទបើង ល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទពយស្មបតតិ ស្តវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទ
គលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ។  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិន
គោរពតាមលរខខណឌ ខាងគលើគនេះានបងកឲ្យាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 

មាគ្តា១២០៥ ._ ការគាេះបង់គចាលស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ាន ុតគចាល ឬគាេះបង់គចាលរាល់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ជាផ្នែរ ឬជា ុាំ ឬស្ាំណល់
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ទាំងឡាយ ចូ្លគៅរែុងបរសិ្ថា ន គោយោម នការអនុញ្ញញ ត ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា 
៧១៤ ។  

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លអាំគពើ ុតគចាល ឬគាេះបង់គចាលរាល់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ជា
ផ្នែរ ឬជា ុាំ ឬស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ទាំងឡាយ ចូ្លគៅរែុងបរសិ្ថា ន គោយោម នការ
អនុញ្ញញ ត ខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នៈរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទពយស្មបតតិ 
ស្តវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិន
គោរពតាមលរខខណឌ ខាងគលើគនេះានបងកឲ្យាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 

មាគ្តា១២០៦ ._  ភាររិច្ចគោរពតាមគោលបណងននការស្ស្ថវក្ជាវវទិោស្ថស្តស្ត 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណា ផ្ លមិនានគោរពតាមភាររិច្ចននការយរស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់មរគធវើការស្ស្ថវក្ជាវ
ផ្បបវទិោស្ថស្តស្ត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧១៥ ។  
 
មាគ្តា១២០៧ ._  ការយរស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ស្ក្មាប់គធវើជានលិតនលអាហារ គក្រឿង

ផ្រស្មភស្ និងក្បោប់គរមងគលង 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ានគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ស្ក្មាប់គធវើជានលិតនលអាហារ គក្រឿងផ្រស្មភស្ស និង
ក្បោប់គរមងគលង ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់មនុស្ស ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧១៦ ។  
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ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លការយរមរគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ស្ក្មាប់គធវើជានលិតនល
អាហារ គក្រឿងផ្រស្មភស្ស និងក្បោប់គរមងគលងខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់
បូរណភាពរបូរាងកាយធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លការ
យរមរគក្បើក្ាស់្ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់ស្ក្មាប់គធវើជានលិតនលអាហារ គក្រឿងផ្រស្មភស្ស 
និងក្បោប់គរមងគលងខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នៈាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២០៨ ._ ការចុ្េះប ា្ ីនលិតនលស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់  

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លមិនានចុ្េះប ា្ ីនលិតស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា 
៧២០ ។  
 
មាគ្តា១២០៩ ._  ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំជូន ល់ក្រសួ្ង អាំពី ាំគណើ រការនលិតរមម ច្ាំនួន

ធាតុនសាំក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែ រ់  
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានគរៀបច្ាំរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែ ាំអាំពី ាំគណើ រការនលិតរមម អាំពីច្ាំនួនធាតុនសាំក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែ រ់ អាំពីបាំណងននការគក្បើក្ាស់្ អាំពីទីតាាំងផ្ច្រចាយ ក្បព័នធក្បក្ពឹតតរមម និងអាំពីការគាេះបង់
គចាលស្ាំណល់ វធិានការ និងផ្ននការសុ្វតាិភាព  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧២១ ។  
 
មាគ្តា១២១០ ._  កាតពវរិច្ចជូន ាំណឹងអាំពីគក្ោេះថ្នែ រ់ផ្ លបងកគទបើងគោយស្ថរធាតុក្បរបគោយ

គក្ោេះថ្នែ រ់ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានជូន ាំណឹងភាល មៗ ល់អាជាា ធរមានស្មតារិច្ច  និងក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរ វស័ិ្យ
បរសិ្ថា ន និងក្តូវចាត់វធិានការស្មរមយ ស្ស្បតាមផ្ននការទប់ស្ថក ត់ និងគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគ េះ
បនាទ ន់ គ ើមបីកាត់បនាយនលប៉ាេះពាល់ ល់សុ្ខភាពមនុស្ស និងបរសិ្ថា ន និងក្ទពយស្មបតតិ  ូច្មានផ្ច្ង
រែុងមាក្តា ៧២៣ ។  
 
មាគ្តា១២១១ ._ ការទទួលខុស្ក្តវូគលើការស្តរុទុរ ការក្រប់ក្រង និងកាគាេះបង់គចាលស្ាំណល់ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពើបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
បគងកើតស្ាំណល់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៣៤ ។  

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លបគងកើតស្ាំណល់ខាងខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់
បូរណភាពរបូរាងកាយធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  
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ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លាន
បគងកើតស្ាំណល់ខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១២ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំពុលជារ់លារ់គៅរែុងទឹរគលើ ី ឬទឹរ

គក្កាម ី 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពើបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ានការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំពុលជារ់លារ់គៅរែុងទឹរគលើ ី ឬទឹរគក្កាម ី 
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៤១ ។  

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំពុលជារ់លារ់គៅរែុងទឹរគលើ ី 
ឬទឹរគក្កាម ីខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរបូរាងកាយស្តវ និងប
រសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តវូនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លាន
ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំពុលជារ់លារ់គៅរែុងទឹរគលើ ី ឬទឹរគក្កាម ី 
ានបងកឲ្យមានពយស្នៈាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១៣ ._ កាតពវរិច្ចគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុល 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពើបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ លមិន
ានគោរពតាមកាតពវរិច្ចរែុងការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និការបគ ច្ញស្ថរធាតបាំពុល 
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៤២ ។  

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លមិនានគោរពតាមកាតពវរិច្ចរែុងការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និការបគ ច្ញស្ថរធាត
បាំពុលខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរបូរាងកាយស្តវ និងបរសិ្ថា
នធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិន
ានគោរពតាមកាតពវរិច្ចរែុងការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញស្ថរធាតបាំពុលានបងកឲ្យមានពយស្នៈ
ាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១៤ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលផ្ លបាំពានលិខិតអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលផ្ លបាំពាននឹងលិខិតអនុញ្ញញ ត ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៤៣ ។  

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលផ្ លបាំពាននឹងលិខិតអនុញ្ញញ តខាងគលើគនេះ
ានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរបូរាងកាយស្តវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទ
គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  
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ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លការ
បគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលផ្ លបាំពាននឹងលិខិតអនុញ្ញញ តានបងកឲ្យមានពយស្នរមមាត់បង់ជីវតិអាយុ
ជីវតិ ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១៥ ._  ការខរខានមិនានជូន ាំណឹងរែុងររណីមានការរ ាំគលាភបាំពាលិខិតអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ គហើយខរខានមិនានជូន ាំណឹងអាំពីការរ ាំគលាភបាំពាននឹងលិខិត
អនុញ្ញញ ត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៥០ ។  
 

មាគ្តា១២១៦ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គលើស្ស្តង់ោររក្មិត 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ានបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គលើស្ស្តង់ោររក្មិត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៦៨ ។  
ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គលើស្ស្តង់ោររក្មិត ខាងគលើគនេះាន

បងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ស្តវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តវូនតនាទ គទស្
ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  

ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើរបស់្របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លការ
បគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គលើស្ស្តង់ោររក្មិតខាងគលើគនេះ ានបងកឲ្យមានពយស្នរមមាត់បង់
អាយុជីវតិមនុស្ស ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១៧ ._ ការនាាំចូ្ល ការគក្បើក្ាស់្ និងការនលិតក្បភពអច្ល័ត ផ្ លគលើស្ពីស្តង់ោរ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លានការនាាំចូ្ល ការគក្បើក្ាស់្ និងការនលិតនូវយនយនត និងគក្រឿងច្ក្រ ផ្ លបគ ច្ញស្ថរ
ធាតុបាំពុលខយល់ គលើស្ពីស្តង់ោរអនុញ្ញញ ត  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៦៩ ។  
 
មាគ្តា១២១៨ ._ ការោរ់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តបាំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លមិនានោរ់ពារយសុ្ាំលិខិតអនុញ្ញញ តបាំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់  ូច្មានផ្ច្ង
រែុងមាក្តា៧៨៨ ។   

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ គៅផ្តមានក្បតិបតតិគោយពុាំមាន
លិខិតអនុញ្ញញ តគក្កាយគពល ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នានប ិគស្ធគលើពារយគស្ែើសុ្ាំ
គៅ ានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់បូរណភាពរបូរាងកាយមនុស្ស ស្តវ ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទ
គលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  
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ក្តូវនតនាទ គទស្ថ្នែ រ់់ទី១ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ គៅផ្តគធវើក្បតិបតតិការរបស់្
ខលួនគោយពុាំមានលិខិតអនុញ្ញញ តគក្កាយគពល ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នានប ិគស្ធ
គលើពារយគស្ែើសុ្ាំគៅ ានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់អាយុជីវតិមនុស្ស ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១៩ ._ ភាពគលើស្រក្មិតននក្បភពអច្ល័តនន ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លមិនានជូន ាំណឹងភាល ម  ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាំពីភាពគលើរក្មិតនន
ការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៩៤ ។  

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ មិនានជូន ាំណឹងភាល ម  ល់ក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាំពីភាពគលើរក្មិតននការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ គហើយានបងក
ឲ្យមានពយស្នរមម ល់បូរណភាពរបូរាងកាយមនុស្ស និងស្តវ ក្តវូនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្       
ថ្នែ រ់ទី២ ។  

ក្តូវនតនាទ គទស្ថ្នែ រ់់ទី១ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ មិនានជូន ាំណឹងភាល ម 
 ល់ក្រសួ្ង ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា នអាំពីភាពគលើរក្មិតននការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ 
ានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់អាយុជីវតិមនុស្ស ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២២០ ._ កាតពវរិច្ចរាយការណ៍អាំពីការបាំពានលិខិតអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លមិនរាយការណ៍អាំពីការបាំពានលិខិតអនុញ្ញញ តផ្ លអាច្បងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នែ រ់ ល់បរសិ្ថា ន 
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៩៥ ។  
 
មាគ្តា១២២១ ._ ការគធវើស្ាំណារននការបាំភាយននការបាំពុលខយល់ 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លមិនានគធវើស្ាំណារននការបាំភាយននការបាំពុលខយល់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨០០ ។  
 

 

មាគ្តា១២២២ ._ អាំគពើរារាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចការបាំពុល 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ផ្ លានរារាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចការបាំពុល រែុងការចូ្លគធវើអធិការរិច្ចរែុងបរគិវណ ឬអាោរននក្បភព
បាំពុល  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨០៦ ។  

ប៉ាុផ្នតរែុងររណីផ្ លរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ ានរារាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ចបាំពុលនន
ក្បភពបាំពុល រែុងការចូ្លគធវើអធិការរិច្ចរែុងបរគិវណ ឬអាោរ គហើយានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់
បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្តវូនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី២ ។  
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ក្តូវនតនាទ គទស្ថ្នែ រ់់ទី១ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ រារាាំងមញ្ជ្នតីអធិការរិច្ច
បាំពុល រែុងការចូ្លគធវើអធិការរិច្ចរែុងបរគិវណ ឬអាោរននក្បភពបាំពុល ានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់
អាយុជីវតិមនុស្ស ឬពិការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ ។  
 

 

មាគ្តា១២២៣ ._ ការបគ ច្ញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានបងកការបគ ច្ញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រតាមស្តង់ោររាំណត់  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨២០។  
 

 

មាគ្តា១២២៤ ._ ការបគ ច្ញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ផ្ លានបងកបការបគ ច្ញស្ាំគ ង ឬរ ាំញ័រ គហើយបងកឲ្យប៉ាពាល់ ល់ក្ទពយស្មបតតិស្ថធារណៈ ឬឯរជន 
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨២២ ។  
 

មាគ្តា១២២៥ ._ ការបគ ច្ញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រផ្ លបាំពានបទបញ្ញា របស់្មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបាំពុលប
រសិ្ថា ន 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លានបងកការបគ ច្ញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រផ្ លបាំពានបទបញ្ញា របស់្មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបាំពុលប
រសិ្ថា ន ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨២៣ ។  

 
មាគ្តា១២២៦ ._ កាតពវរិច្ចរាយការណ៍អាំពីការបាំពុលផ្ លប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លមិនានរាយការណ៍អាំពីការបាំពុលផ្ លប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨២៩ ។  
 
មាគ្តា១២២៧ ._ កាតពវរិច្ចរាយការណ៍អាំពីការបាំពុលផ្ លប៉ាេះពាល់ ល់បរសិ្ថា ន 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៤ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លមិនានោរ់ប ច្ូ លគៅរែុងប ា្ ីននឧស្ាហរមម ស្ាីពីការបគ ច្ញស្ថរធាតុបាំពុលបរសិ្ថា ន 
 ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨៤១ ។  

 
ជំពូកទី៨ 

បទទលមើសពាក់ពន័្ធវិធាន្ការទសដឋកិច្ច គណ្ន្ី ម្លៃ ន្ិងលលូន្ិធិផ្នែកបរសិ្ថថ ន្ 
 

មាគ្តា១២២៨ ._ ការមិនបង់នែល និងបនទុរគស្វាការពារបរសិ្ថា ន 
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ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លមិនានបង់នែល និងបនទុរគស្វាការពារបរសិ្ថា ន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨៨៥ ។   

រែុងររណីផ្ លរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើខរខានមិនានបង់ក្ារ់ពិន័យតាមការ
រាំណត់រែុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវពិន័យជាក្ារ់ក្បចាាំនែង២.០០០.០០០ (ពីរលាន)គរៀល បផ្នាមនឹង
ក្ារ់ពិន័យខាងគលើរហូត ល់ានបង់ក្ារ់ពិន័យក្រប់ច្ាំនួន ។  

 
មាគ្តា១២២៩ ._ ការមិនបង់ក្ារ់ធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុស្ក្មាប់ការបិទ ការស្ថត រនីតិស្មបទ ការនតល់

 ាំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ 
ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានបង់ក្ារ់ធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុស្ក្មាប់ការបិទ ការស្ថត រនីតិស្មបទ ការនតល់ ាំគណាេះ
ស្ស្ថយ និងការស្ថត រគ ើងវញិ  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩១៣ ។   

រែុងររណីផ្ លរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើខរខានមិនានបង់ក្ារ់ធានាផ្នែរហិរ ញ្វតាុ
ស្ក្មាប់ការបិទ ការស្ថត រនីតិស្មបទ ការនតល់ ាំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថត រគ ើងវញិតាមការរាំណត់រែុង
រថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវពិន័យជាក្ារ់ក្បចាាំនែង២.០០០.០០០ (ពីរលាន)គរៀល បផ្នាមនឹងក្ារ់ពិន័យ
ខាងគលើរហូត ល់ានបង់ក្ារ់ពិន័យក្រប់ច្ាំនួន ។  

 
មាគ្តា១២៣០ ._ ការមិនការគរៀបច្ាំោរ់ប ា្ូ នរាយការណ៍ និងស្វនរមម 

ក្តូវនតនាទ គទស្ពិន័យជាក្ារ់រែុងបទគលមើស្ថ្នែ រ់ទី៣ ច្ាំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ
ណាផ្ លមិនានបាំគពញកាតពវរិច្ចរែុងការគរៀបច្ាំោរ់ប ា្ូ នរាយការណ៍ និងស្វនរមមគៅក្រសួ្ង 
ស្ថា ប័នទទួលបនទុរវស័ិ្យបរសិ្ថា ន  ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩១៧ ។   
 

គន្ថីទី១០ 
អន្តរបបញ្ញតត ិ
ជំពូកទទាល 
អន្តរបបញ្ញតត ិ

 

មាគ្តា១២៣១ ._ ការអនុវតតបទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ  
 បទបប ញ្តតិននច្ាប់ពិគស្ស្ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតគោយផ្ទបរផ្ លរាំពុងគៅជាធរមាន 
គៅផ្តមានអានុភាពអនុវតត រហូត ល់បទបប ញ្តតិននក្រមគនេះចូ្លជាធរមាន ។  

គក្កាយគពលក្រមគនេះចូ្លជាធរមាន បទបប ញ្តតិននក្រមគនេះ មានអានុភាពអនុវតតជាអាទិភាព 
ក្បសិ្នគបើមានបទបប ញ្តតិននច្ាប់ពិគស្ស្ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតគនសងគទៀតផ្ លផ្ច្ងនទុយ         
ពីគនាេះ ។  
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 បទបប ញ្តតិននច្ាប់ពិគស្ស្ និងលិខិតបទោា នរតិយុតតគោយផ្ទបរផ្ លរាំពុងគៅជាធរមាន 
គៅផ្តមានអានុភាពអនុវតត  រាបណាបទបប ញ្តតិែមីននក្រមគនេះមិនទន់ចូ្លជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា១២៣២ ._ ការអនុវតតគោលការណ៍ទូគៅននក្រមគនេះ 
 ជាំពូរទី២ មាតិកាទី១ ននរនាីទី១ផ្ លប ញ្តតិពីគោលការណ៍ទូគៅ ក្តវូយរអនុវតតច្ាំគពាេះបទ
បប ញ្តតិននច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរពារ់ព័នធនឹងការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រប់ក្រងធនធាន ។  
 
មាគ្តា១២៣៣ ._ នីតិវធីិ  ាំគណើ រការ និងយនតការគនសងៗននការអនុវតតផ្ លមានស្ស្ថប់ 
 នីតិវធីិ  ាំគណើ រការ និងយនតការគនសងៗននការអនុវតតផ្ លមានស្ស្ថប់ទរ់ទងការការពារបរសិ្ថា ន 
និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅបនតអានុភាពអនុវតត រហូត ល់នីតិវធីិ  ាំគណើ រការ និងយនតការគនសងៗ
ននការអនុវតតែមី ផ្ លបគងកើតគទបើងគក្កាមបទបប ញ្តិតននក្រមគនេះានបគងកើតគទបើង ។  
 
មាគ្តា១២៣៤ ._ កាលបរគិច្ចទផ្ លមានក្បសិ្ទធភាពស្ក្មាប់ការហាមឃាត់គៅគលើថ្នែ ាំពណ៌ផ្ លមាន

ជាតិស្ាំណ 

ការហាមឃាត់ពារ់ព័នធគៅនឹងស្ាំណ និងនលិតនលផ្ លមានជាតិស្ាំណ  ូច្មានផ្ច្ងរែុង
មាក្តា៦៩៣ ក្តូវមានក្បសិ្ទធភាព ូច្តគៅ ៖  

រ- ស្ក្មាប់នលិតរមម ឬការនលិតគោយគក្រឿងច្ក្រ ការនាាំចូ្ល ការលរ់ រាល់នលិតនល
ស្ក្មាប់រុមារ ផ្ លមានស្មាស្ធាតុស្ាំណ គលើស្ពី៩០ភារននមួយលានឯរតា ននបរមិាណផ្ លជា
រាំហាប់ស្ាំណ ឬថ្នែ ាំពណ៌ ឬននទមងន់ននហវីលថ្នែ ាំពណ៌ផ្ លស្ងួត ក្តវូអនុវតតបនាទ ប់ពីក្រមគនេះក្តូវាន    
អនុម័តរចួ្រយៈគពល ៣ (បី) ឆ្ែ ាំ ។   

ខ- នលិតរមម ការនលិតគោយគក្រឿងច្ក្រ ឬការនាាំចូ្លថ្នែ ាំពណ៌ ជាជាតិពណ៌ វតាុធាតុផ្ លស្ងតួ 
ឬលរខណៈណាមួយតាមការគក្បើក្ាស់្ ផ្ លមានស្មាស្ធាតុស្ាំណគលើស្ពី៩០ភារននមួយលានឯរ
តាននបរមិាណផ្ លជារាំហាប់ស្ាំណ ឬថ្នែ ាំពណ៌ ឬននទមងន់ននហវីលថ្នែ ាំពណ៌ផ្ លស្ងួត ក្តូវអនុវតតបនាទ ប់
ពីក្រមគនេះក្តូវានអនុម័តរចួ្រយៈគពល ៣ (បី) ឆ្ែ ាំ ។    

រ- ស្ក្មាប់វតាុផ្ លគក្បើតាមនទេះ ស្ក្មាប់ការតុបផ្តង ឬស្ថា បតយរមម ក្តូវអនុវតតបនាទ ប់ពីក្រមគនេះ
ក្តូវានអនុម័តរចួ្រយៈគពល ៦ (ក្ាាំមួយ) ឆ្ែ ាំ ។  
 

គន្ថីទី១១ 
អវស្ថន្បបញ្ញតិត 
ជំពូកទទាល 

អវស្ថន្បបញ្ញតត ិ
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មាគ្តា១២៣៥ ._ ការអនុវតតក្រមគនេះ 
 គក្កាយពីក្រមគនេះចូ្លជាធរមានគៅទូទាំងក្បគទស្ ក្រមគនេះក្តូវនសពវនាយរយៈគពល៦ 
(ក្ាាំមួយ)ផ្ខគទើបអនុវតត គលើរផ្លងផ្តបទបប ញ្តតិស្តីពីសិ្ទធិននការចូ្លរមួជាស្ថធារណៈ និងសិ្ទធិទទួល
ានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លក្តវូមានអានុភាពអនុវតតភាល ម ។  
 
 ក្រមគនេះក្តវូានរ ាស្ភា ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាអនុម័តគៅ

នែងទី...... ផ្ខ....... ឆ្ែ ាំ............ នាស្ម័យក្បជុាំរ ាស្ភាគលើរទី......... 
នីតិកាលទី........ ។  

រាជធានីភែាំគពញ នែងទី........ ផ្ខ.............. ឆ្ែ ាំ ២០១៧ 

គ្បធាន្រដឋសភា 

 


