
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
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គេ្រមាងែបងែចកដីេដម្បសីង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាក់កលទី ៣ 
(LASED III) 

 
 

 
 

្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពល ់
(RPF)  

 
ឧបសម�័ន� ១ ៃន្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម 

 

 
 

 
េរៀបចំេដយ៖ 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ និង្រកសងួកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ  

េដយមានជំនួយរបសទី់្របឹក្សោែដលទទួលបានករែណនា ំនិងករចង�ុលបង� ញពីអគ�នាយកដ� ន   
េដះ្រសយផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ 

 

ៃថ� ទី  ១៧ ែខ េមស ឆា� ំ ២០២០ 
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ពក្យកត់ 

AH ្រគ�សរែដលរងផលបះ៉ពល ់

AP ជនែដលរងផលប៉ះពល ់

AWPB ែផនករករងរ និងថវកិ្របចំឆា� ំ 

C/S Fund មូលនិធិឃំុ/សង� ត ់

CC ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

CDO ម�ន�ីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 

CHM យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (គេ្រមាងដំណាកក់លទ ី២) 

CPR ធនធាន្រទព្យសម្បត�រួិម 

DIMDM នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ និង្រគប់្រគងទនិ�នយ័ (MEF-GDR) 

DMS ករអេង�តវស់ែវងលម�តិ 

DP ៃដគូអភិវឌ្ឍន ៍

DRP ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលល់ម�ិត 

EA ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង 

ESS បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម 

ESS1 ករវយតៃម� និងករ្រគប្់រគងហនភិ័យ និងេហតផុលបះ៉ពលែ់ផ�កបរសិ� ន និងសង�ម 

ESS5 លទ�កម�ដីធ� ីកររតឹត្ិបតេលកីរេ្របី្របាសដ់ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិេដយស�្័រគចតិ� 

ESS7 ជនជាតិេដីមភាគតិច 

FPIC ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតមឹ្រត�វ 

GDA អគ�នាយកដ� នកសកិម� 

GDCG អគ�នាយកដ� នសរុេិយាដី និងភមូិស�ស� 

GDH អគ�នាយកដ� នលេំនដ� ន 

GDR អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល ់

GRC គណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

GRM យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (គេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣) 

IA ស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាង 

IC សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ 

ICLT ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច 

IP ជនជាតិេដីមភាគតិច 

IC សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ 

IPM វធិានករករពរបេណា� ះអសន� (ករហមឃាត្់របតបិត�កិរដធី�កី�ុងតំបន់ែដលេស�ីេឡីងស្រមាប់ផ�ល់ប័
ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ) 

IRC-WG ្រក�មករងរគណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសងួេដះ្រសយផលប៉ះពល ់

JSDF មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សង�មរបសជ់ប៉នុ 
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LAR លទ�កម�ដីធ�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ 

LASED គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� 

MAFF ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

MEF ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� ុ

MLMUPC ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង់ 

MOIO ្រកសួងមហៃផ� 

MOU អនុស្សោរណៈេយាគយល់គា�  

MRD ្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 

NGO អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 

NTFP អនុផលៃ្រពេឈ ី

PDEF មន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត� ុ

PIB េសៀវេភព័ត៌មានស�ពីគីេ្រមាង 

PIM េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនវុត�គេ្រមាង 

PDLMUPC មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសណំង ់

PLUAC គណៈកមា� ធិករេ្របី្របាស ់និងែបងែចកករេ្រប្ីរបាសដ់ីធ�ថីា� កេ់ខត� 

PPC ទី្របឹក្សោេរៀបចំគេ្រមាង 

PRSC អនុគណៈកមា� ធិករេខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល ់

RCS ករសិក្សោពីតៃម�ជនំួស 

RGC រជរដ� ភិបាលកម�ជុា 

ROW ដីចំណីផ�ូវ 

RP ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់

RPF ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល ់

SLC សម្បទនដីសង�មកចិ� 

SOP-LAR នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាបល់ទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ 

និយមន័យពក្យគន�ឹះ 
 
្រគ �សរែដលរងផលបះ៉ពល ់(AH)  ៖ ្រគ�សរែដលរងផលប៉ះពល់រូបវន� និង/ឬេសដ�កចិ�េដយសរលទ�កម�ដធី� ី
និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយស�្័រគចតិ�។ ្រគ�សរសំេដេលីជន្រគប់រូបែដលរស់េន និងហូបចុកជាមយួគា�
ក�ុងទ្រមង់ជាឯកតសង�មមយួ។ ្រគ�សរអចសំេដេលីជនែដលរងផលប៉ះពល ់(AP)។  
 
កម�សិទ�ិសមូហភាព ៖ ៃផ�ដែីដលកន់កប់រួមេដយសហគមន៍របស់្រក�មជនជាតេិដីមភាគតិច។ ក�ុងតំបនែ់ដល
កន់កប់េដយជាសមូហភាព ក្បាលដែីដលេ្របី្របាសេ់ដយបុគ�ល ឬ្រគ�សរមិនែមនជា្រទព្យសម្បត�ឯិកជន
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របស់ពកួេគេទ េហីយសហគមន៍គា� នសទិ�ិេបាះេចលអចលន្រទព្យែដលស�តិេ្រកមកម�សទិ�សិមហូភាពរបសខ់�នួ 
និងអចលន្រទព្យែដលជា្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈរបស់រដ�ដល់បគុ�ល ឬ្រក�មណាមយួេឡីយ។ 
 
គណៈកមា� ធិករសហគមន ៍៖ ស� ប័ន្រគប់្រគងេនមលូដ� នែដលេ្រជីសតំងេដយសមាជកិរបសស់ហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចទំងមូលេដីម្ីបេដះ្រសយប�� ក�ុងសហគមន ៍ រួមទំងករេដះ្រសយវវិទក�ុងសហគមនេ៍ន
េ្រកែដនយុត� ធិកររបស់តុលករ។ េ្រកមដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនរ៍បសជ់ន

ជាតិេដីមភាគតិច គណៈកមា� ធិករសហគមនម៍ួយ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេនដណំាកក់លទី ២ ដំណាកក់លទ៣ី 
និងទន�ឹមគា� នងឹករអនមុត័លក�ន�ិកៈសហគមន៍។ លក�ន�ិកៈេនះជាវធិានៃផ�ក�ុងែដលធានាករេ្របី្របាស់ និង
្រគប់្រគងដកីម�សទិ�សិមហូភាព្របកបេដយសមធម ៌ និងេដះ្រសយវវិទៃផ�ក�ុង ្រពមទំងជួយអភរិក្សអត�
ស�� ណ វប្បធម ៌និង្របៃពណីរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច និងទំេនៀមទមា� ប់ល�្របេសីរពកព់័ន�នងឹករ
េ្របី្របាស់ និង្រគប់្រគងដធី�ី និងធនធានធម�ជាត្ិរបកបេដយនរិន�រភាព។ 
 
ករពិេ្រគាះេយាបល់ ៖ ដំេណីរករែដល ១) ចប់េផ�ីមតំងពីដំបងូេនដំណាកក់លេរៀបចំគេ្រមាង និង្រត�វបាន
អនុវត�េនដំណាក់កលេផ្សងៗរបសគ់េ្រមាង និងវដ�លទ�កម�ដធី�ី ២) ផ�ល់ករផ្សព�ផ្សោយទនព់ត័៌េពលេវលនវូ
ព័ត៌មានពក់ព័ន� និង្រគប់្រគាន់ជាភាសែខ�រ (េហីយក�ុងករណីប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនរ៍បស់
ជនជាតិេដីមភាគតិច ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាភាសរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិែដលជាអ�កទទលួផល) 
ែដលអចយល់បាន និងងយ្រស�លេ្របី្របាស់េដយជនែដលរងផលបះ៉ពល់ ៣) ្រត�វបានេធ�ីេឡីងក�ងុ

បរយិាកសែដលគា� នករបំភតិបភំ័យ ឬករបង�ិតបង�ំ េដយេគារពខ� ប់ខ�ួននូវនយិាមវប្បធម៌ និង ៤) មានលក�
ណៈបរយិាប័ន និងេឆ�ីយតបនងឹេយនឌរ័ និង្រត�វបានែកស្រម�លេទតមត្រម�វកររបស់្រក�មជបួករលំបាក និង
ងយរងេ្រគាះ។ 
 
សំណង ៖ ករទូទតជ់ាសច្់របាក់ ឬមនិែមនជាសច់្របាក ់ស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិ ឬធនធានែដល្រត�វបានេធ�លីទ�
កម� ឬរងផលប៉ះពលេ់ដយសរប�ង់/កររចនាស្រមាប់េគាលបណំងសម្បទនដីសង�មកចិ�  ឬករផ�លណ់�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមនរ៍បសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ។ 
 
  



v 
 

កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� ែដលគំា្រទេដយគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ គឺជាកល
បរេិច�ទៃនករេចញេសចក�ីសេ្រមចេដយអភិបាលេខត�េដីម្ីបចត់នតីវិធិីេលីករែបងែចក្របេភទដរីដ� េនេពលដធី�ី
ែដល្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណ និងគូសែផនទសី្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច�្រត�វបានចុះប��ជីាដឯីកជន
របស់រដ� (ជំហនទី ៤ ក�ុងដំេណីរករសម្បទនដីសង�មកចិ�ថា� ក់ឃំុែដលមាន ១០ ដំណាក់កល)។ ខណៈែដល
កលបរេិច�ទេនះអចមិនដូចគា� នងឹកលបរេិច�ទជេំរឿន ែដលកំណត់អត�ស�� ណជន/្រគ�សរែដលរងផលបះ៉
ពល់អវជិ�មានេដយសរគេ្រមាង គមា� តរវងកលបរេិច�ទែដលសម្បទនដសីង�មកចិ�្រត�វបានចះុប��ជីានតីិ
បុគ�ល និងកលបរេិច�ទបន�បនា� បៃ់នជំេរឿន មិន្រត�វបានរពំឹងថាមានទហំំធំេធងេទ េហីយក�ុងករអនវុត�ជាកែ់ស�ង 
ករចុះប�� ី និងជំេរឿនអចេធ�ីេឡីងក�ុងេពលែតមួយ (េមីលតរង ២)។ ្រក�ម្របឹក្សោឃំុនឹងេ្របី្របាស់កណំត្់រត
មាន្រសប់ស�ីពីកររស់េន និងករេ្របី្របាស់ដធី�កី�ុងឃំុេដីម្ីបផ�លទ់ិន�ន័យេដីម្រគាស�ពីកីរកន់កបេ់ដយគា� នករ
អន�ុ� តក�ុងតំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច�ែដលេស�ីេឡីង។ ព័ត៌មានទំងេនះនឹង្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ដយ្រក�ម
្របឹក្សោឃំុ និងគណៈកមា� ធកិរេ្របី្របាស់ និងែបងែចកករេ្របី្របាស់ដធី�ីថា� ក់េខត� និងតមរយៈកិច�្របជុជំាសធារ
ណៈក�ុងដំេណីរករេរៀបចំែផនករសម្បទនដសីង�មកចិ�។ 
 
កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាបប់ណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ែដល្រទគំា្រទ
េដយគេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ គឺជាកលបរេិច�ទេដលសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ បានឆ�ងកត់ដំេណីរ
ករេរៀបចំែផនករេដយមានករចូលរួម ជាដំណាកក់លែដលពួកេគបាន្របមលូទនិ�ន័យ និងផ�ល់ែផនទបីឋម
ែដលកំណត់្រពំ្របទល់តបំនែ់ដលេស�ីេឡីងស្រមាបប់័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហគមនរ៍បស់ជនជាតេិដីម

ភាគតិច (េនដំណាក់កលទ ី២ េ្រកមជំហន ២.៥ ក�ុងដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពដលស់ហ
គមន៍របស់ជនជាតេិដីមភាគតចិ) និងដកព់ក្យភា� បជ់ាមយួនងឹែផនទេីនះសុំបណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពដល់
សហគមន៍របស់ជនជាតិេដមីភាគតចិេទ្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ (ដំណាក់កលទ ី៣ 
េ្រកមជំហន ២.៥)។ ែផនទីបឋមនងឹ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ េហីយនឹងមានរយៈេពល ៣០ ៃថ�
ស្រមាប់ដកប់ណ�ឹ ងេទគណៈកមា� ធកិរតំណាងសហគមន៍។ 
 
ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត ៖ ករវសែ់វងករបាតប់ងដ់ធី�ី សំណង ់្រទព្យសម្បត�ិផលិតកម�េផ្សងេទៀត និងរបរច�ិ�មឹ
ជីវតិរបស់ជនមា� ក់ៗ /្រគ�សរនីមួយៗែដលរងផលបះ៉ពល់េដយសរលទ�កម�ដធី�។ី ករអេង�តវស់ែវងលម�តិជាជំ

េរឿងែដលផ�ល់ទិន�ន័យស�ីពកីរខតបង ់និងផលប៉ះពលេ់ដីម្ីបកំណតស់ណំង និងក��ប់ជំនយួស្រមាបែ់ផនករ
េដះ្រសយផលប៉ះពលក់�ុងអនុគេ្រមាង។ ករវសែ់វងេនះ ្រត�វបានេធ�ីេឡីងេដយមានករចូលរួមេពញេលញ
េដយ ជនបាត់បង់ទលីំេន េដីម្ីបបេ�� �សវវិទេលីករវសែ់វង ឬករគណនាមិន្រតឹម្រត�វ និងផ�ល់ករទទូត់

សំណង។ 
 
ករខតបងែ់ផ�កេសដ�កចិ� ៖ ជាករបាត់បង់ដីធ� ី ្រទព្យសម្បត�ិ លទ�ភាពេ្របី្របាស់្រទព្យសម្បត�ិ ្របភព្របាក់
ចំណូល ឬមេធ្យោបាយ្របកបរបរចិ��មឹជវីតិេដយសរ ១) លទ�កម�ដីធ�េីដយមិនស�្័រគចិត� ឬ ២) កររតឹត្ិបត
េដយមិនស�័្រគចិត�េលកីរេ្របី្របាស់ដី ឬលទ�ភាពេចញចលូឧទ្យោន និងតំបនក់រពរែដលកណំតេ់ដយច្បាប់។ 
 



vi 
 

សិទ�ិពិេសស ៖ សិទ�របសរ់ជរដ� ភបិាលកម�ជុាក�ុងករេ្របី្របាស់អណំាចអធិបេតយ្យភាពរបសខ់�ួនេដីម្ីបេធ�លីទ�
កម�ដីធ�ីស្រមាប់េគាលបំណងសធារណៈ។ ច្បាប់ជាតិបានកំណតព់ីស� បន័សធារណៈែដលមានបពុ�សិទ�កិ�ងុករ
េ្របី្របាស់សិទ�ិពិេសស។ 
 
សិទ�ិ  និងអត�្របេយាជនែ៍ដល្រត �វទទលួបាន ៖ សិទ�ិទទលួបានដេំណាះ្រសយចំេពះផលបះ៉ពល ់ពកព់ន័�នងឹ
្របេភទៃនករបំេពញតមលក�ណៈសម្បត�ិសម្រសបណាមួយ សំេដេលីចំនួនសរុបៃនសណំងទូទត់ និងជនំយួ

ក�ុងទ្រមង់េផ្សងេទៀត ែដល្រត�វបានផ�លដ់ល់ជនែដលរងផលប៉ះពលេ់ទតម្របេភទលក�ណៈសម្រសបនមីួ
យៗ។ 
 
អស្សោមកិរណ៍ ៖ ដំេណីរករែដលអជា� ធរសធារណៈ ត្រម�វឱ្យបគុ�ល ្រគ�សរ ឬសហគមនេ៍បាះបងស់ិទ�ដិធី�ែីដល
ខ�ួនកន់កប់ ឬេ្របី្របាស់ និងជាទូេទ មានករផ�ល់សណំង។ អស្សោមិករណ៍េ្រកមច្បាបក់ម�ជុាសេំដេលីករដក
ហូតកម�សិទ�ិេលីអចលនវត�ុ ឬសិទ�ិ្របត្យក្សេលីអចលនវត�ុរបសរូ់បវន�បគុ�ល នីតិវបុគ�លឯកជន និងនតីបិគុ�លស
ធារណៈ រួមមាន ដី សំណង់ និងដំណាំដំដះុស្រមាប់បេ្រមីករស� បនា ស� រ និងព្រងីកេហដ� រចនាសម�ន័�រូបវន�ស
ធារណៈែដលបេ្រមី្របេយាជន៍សធារណៈ    និង្របេយាជន៍ជាតិ   ្រពមទំងផ�ល់នវូសំណងជាមុនេដយសមរម្យ 
និងយុត�ិធម។៌ 
 
ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត �វ ៖ ក�ុងករណីែដលជនជាតិេដមីភាគតចិរងផលបះ៉

ពល់េដយសរគេ្រមាងែដល្រទ្រទង់េដយធនាគារពិភពេលក ធនាគារពិភពេលកនឹងត្រម�វឱ្យអ�កខ�ទីទលួបាន
ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វពីជនជាតេិដីមភាគតិចែដលរងផលបះ៉ពល ់ពក់
ព័ន�នឹងកររចនាគេ្រមាង ករអនុវត� និងលទ�ផលរពំងឹទកុពក់ពន័�នឹងហនិភយ័ និងផលបះ៉ពល់។ គា� ននយិម
ន័យរួមមួយេទ ប៉ុែន�ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វមិនត្រម�វឱ្យមានអនាមកិភាប 
និងអចសេ្រមចបានសូម្ីបែតេនេពលែដលបគុ�ល ឬ្រក�មនានាក�ុង ឬក�ុងចេំណាមជនជាតិេដីមភាគតចិ បង� ញ
ករមិនយល់្រពម។ ករយល់្រពមសំេដេលីករ្រទ្រទង់ជាសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិេលី
សកម�ភាពគេ្រមាង ែដលបះ៉ពល់ដល់ពកួេគ និងទទួលបានតមរយៈដំេណីរករសម្រសបក�ងុវប្បធម៌។ 
 
សហគមនម៍ា� ស់្រស�ក ៖ ជាសហគមនែ៍ដលទទលួជនែដលរងផលប៉ះពលែ់ផ�ករូបវន�េដយសរគេ្រមាងក�ងុនាម
ជាអ�កតំងទីលំេនថ�។ី 
 

ករ្រទ្រទង្់របាក់ចណូំល ៖ ជាសិទ� ិនិងអត�្របេយាជន៍ែដល្រត�វទទួលបាន ែដលផ�ល់ជនូេដមី្ីបបេង�តីេឡីងវញិនវូ
របរចិ�� ឹមជវីតិែដលមានផលតិភាពរបស់ជនបាត់បង់ទលីេំនេដីម្ីបអចបេង�តី្របាកច់ំណូលែដលេស�ី ឬ្របសនិ 
េបីអច ល�្របេសីរជាង្របាក់ចំណូលែដលពួកេគរកបានមនុេពលតំងលំេនេឡីងវញិ។ 
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ជនជាតេិដីមភាគតិច ៖ េយាងតម្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មរបស់ធនាគារពិភពេលក ពក្យ “ជនជាតិេដមី
ភាគតិច” ្រត�វបានេ្របី្របាស់ក�ុងនយ័ទេូទេដីម្ីបសំេដែតេលី្រក�មសង�ម និងវប្បធម៌ដចេ់ដយែឡកមយួែដល
មានលក�ណៈសម្បត�ទំិងអសេ់ទតមក្រមិតេផ្សងៗ ដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. ករកំណត់អត�ស�� ណេដយខ�នួឯងជាសមាជកិរបស់របស់្រក�មសង�ម និងវប្បធមជ៌នជាតិ
េដីមភាគតិចដចេ់ដយែឡកមយួ និងករទទួលស� លអ់ត�ស�� ណេនះេដយអ�កដៃទ និង 

ខ. អរម�ណ៍ផ្សោរភា� ប់ជាសមហូភាពេទនឹងែដនជ្រមកែដលមានលក�ណៈពិេសសក�ុងភមូិស�ស� 

ទឹកដីដូនត ឬតំបន់ស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ ឬកន់កប់តមរដូវកល និងធនធានធម�ជាតកិ�ងុ
តំបន់ទំងេនះ 

គ. ស� ប័នវប្បធមទ៌ំេនៀមទមា� ប ់េសដ�កិច� សង�ម ឬនេយាបាយែដលមានលក�ណៈពិេសស ឬដច់
េដយែឡកពីស� ប័នរបស់សង�ម ឬវប្បធមទំ៌ងមូល និង 

ឃ. ភាសពិេសស ឬ្រគាមភាស ែដលជាញឹកញាបខ់ុសែប�កពីភាសផ�ូវករ ឬភាសរបស់្របេទស 
ឬតបំនែ់ដលពកួេគរស់េន។ 

 
ច្បាបភ់ូមិបាល (២០០១) កណំត់និយមនយ័សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិជា “្រក�មមនសុ្សែដលរស់េនេលី
ែដនដីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ជុា ែដលមានសមាជិកទំងអសប់ង� ញនូវករឯកភាពៃនជាតពិន�ុ សង�មវប្បធម៌ 
និងេសដ�កិច� ្របតិបត�ិរេបៀបរស់េនតម្របៃពណី និងដំដុះេលីដីែដលខ�នួកនក់បេ់ទតមក្ួបនខ� តទេំនៀមទំ
លប់ៃនករេ្របី្របាស់ជាសមូហភាព”។ ស្រមាប់េគាលបំណងជាក់ែស�ងទំងអស ់បុគ�លិកលក�ណៈរបសជ់នជាតិ
េដីមភាគតិចក�ុងច្បាបភ់ូមបិាលគឺ្រសេដៀងគា�  និង្រត�តគា� នឹងលក�ណៈវនិិច�យ័ទំង ៤ ែដលេ្របី្របាស់េដយ
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ ក�ុងករកំណតន់ិយមនយ័ជនជាតេិដីមភាគតិច េបីេទះបីជាច្បាបភ់មូបិាលេផា� ត
ជាសំខនេ់លីកម�សទិ�ិដធី�ីក�ងុទំេនៀមទំលប់ ឬកម�សទិ�ិដធី�ីជាសមហូភាពែដលជាលក�ណៈវនិិច�័យទ ី២ ស្រមាប់
ជនជាតិេដីមភាគតិចក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៧ ក�ី។ 
 
វធិានករករពរបេណា� ះអសន� ៖ លិខិតបង�ករលក់រទិញ លក់ និងេផ�រសិទ�ិដីធ�កី�ងុតបំនែ់ដល្រត�វបានេស�ឱី្យ
ចុះប�� ីជាប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាព របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ ឯកសរេនះមានសរៈសខំន់
ណាសេ់្រពះវបានហមឃាត់្របតិបត�កិរដីធ�្ីរគបទ់្រមងក់�ងុតបំនេ់នះ េដយករពរដីធ�ីទំងេនាះពីករទ�នា� ន
កន់កប់រហូតទល់ែតសហគមនប៍ានទទលួបណ័�កម�សិទ�ផិ�វូករេលីដីធ�ីរបស់ខ�នួ េហីយវគឺជាឯកសរផ�ូវករ
ដំបូងែដលផ�លស់ន�សិខុសទិ�ិកន់កបដ់ល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ េ្រកមដំេណីរករផ�ល់បណ័�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ វធិានករករពរបេណា� ះអសន�េធ�ីេឡីងក�ងុដណំាក់

កលទី ៣ ជំហនទី ៣។ 
 
ករតំងទីលេំនេឡីងវញិេដយមនិស�្័រគចតិ�៖ ករតំងទីលំេនេឡីងវញិ្រត�វបានចត់ទកុថាមិនស�្័រគចតិ�េន
េពលជន ឬសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពលផ់ា� ល ់គា� នសិទ�ិបដេិសធគេ្រមាងែដលពក់ពន័�នងឹលទ�កម�ដធី�ី ឬករ
រតឹត្ិបតេលីករេ្របី្របាស់ដីធ�ីែដលេធ�ឱី្យពកួេគបាត់បង់ទលីេំន។ 
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លទ�កម�ដធី� ី៖ សំេដេលីមេធ្យោបាយទំអអសៃ់នករទទួលបានដីធ�សី្រមាប់េគាលបំណងគេ្រមាង ែដលអចរួម
ប��ូលករទិញទំង្រស�ង ករដកហូត្រទព្យសម្បត� ិនិងលទ�កម�សទិ�ិេ្របី្របាស ់ដូចជា សិទ�ិេ្របី្របាស់ដីធ�ី ឬដី
ចំណីផ�ូវ។ លទ�កម�ដីធ�ីអចរួមប��ូល ១) លទ�កម�ដីធ�ែីដលគា� នមនសុ្សកនក់ប ់ឬេ្របី្របាស់ មិនថាមា� សដ់ី
អ្រស័យផលពីដីេនាះេដីម្ីបទទួលបាន្របាក់ចណូំល ឬរបរចិ�� ឹមជវីតិេនាះេទ ២) ករយកមកវញិនូវដសីធារ
ណៈែដល្រត�វបានេ្របី្របាស់ ឬកន់កបេ់ដយបុគ�ល ឬ្រគ�សរ និង ៣) ផលប៉ះពលរ់បស់គេ្រមាងែដលេធ�ឱី្យដី
ធ�ីលិចលង់ ឬមិនអចេ្របី្របាស់ ឬេចញចលូបាន។ លទ�កម�ដីធ�ីសេំដេលីអ�ីៗ ែដលលូតលស ់ឬតំងេនជាអ

ចិៃ�ន�យ៍េលីដធី�ី ដចូជា ដំណាំ អគារ និងករែកលម�េផ្សង េៗទៀត។ 
 
ករបាតប់ងែ់ផ�ករូបវន� ៖ ករតំងទីលំេនថ� ីករបាត់បងដ់លីំេនដ� ន ឬករបាត់បង់ទជី្រមក េដយសរ ១) លទ�
កម�ដីធ�ីេដយមិនស�័្រគចិត� ឬ ២) កររតឹត្ិបតេដយមិនស�័្រគចតិ�េលកីរេ្របី្របាស់ដីធ� ី ឬលទ�ភាពេ្របី្របាស់
ឧទ្យោន និងតំបនក់រពរែដលកំណត់េដយច្បាប។់ 
 
ជំនួយស្រមាប់ករតំងទលីេំនថ� ី៖ ករ្រទ្រទង់ែដលផ�លជ់ូនអ�កែដលបាតប់ងទ់ីលេំនរូបវន�េដយសរគេ្រមាង។ 
ជំនួយេនះអចរួមមានមេធ្យោបាយេធ�ីដេំណីរ េស្ប�ងអហរ ទីជ្រមក និងេសវសង�មែដល្រត�វបានផ�លជ់នូជន
បាត់បង់ទីលំេនក�ងុេពលតំងទលីំេនថ�។ី ជំនួយេនះក៏អចរួមប��ូលផងែដរនវូ្របាក់ឧបត�ម�ែដលជាសណំង
ស្រមាប់ជនបាត់បង់ទលីំេនេដយសរករលំបាកែដលពកព់ន័�នងឹករតំងទលីំេនេឡីងវញិ និងេចញចណំាយ
េលីករផា� ស់េទទីតំងថ�ី ដូចជា ចំណាយេលីករេរផី�ះ និងចំននួៃថ�េធ�ីករែដលខតបង។់ 

 
តៃម�ជំនសួ ៖ មេធ្យោបាយវយតៃម�សំណងប៉ះប៉ូវ្រគប្់រគាន់េដមី្ីបជំនសួ្រទព្យសម្បត�ិ បកូរួមនងឹចណំាយ្របតបិត�ិ
ករចំបាចែ់ដលពក់ព័ន�នឹងករជំនសួ្រទព្យសម្បត�។ិ ក�ុងករណីែដលមានទផី្សោរសកម� តៃម�ជំនួសជាតៃម�ទផី្សោរ
ែដល្រត�វបានកំណត់តមរយៈករវយតៃម�អចលន្រទព្យែដលមានសមត�ភាព និងឯករជ្យ បូករួមនឹងចណំាយ
្របតិបត�ិករ។ ក�ុងករណីែដលគា� នទីផ្សោរសកម� តៃម�ជំនួសអច្រត�វបានកណំតត់មរយៈមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត 
ដូចជាករគណនាតៃម�ទិន�ផលស្រមាបដ់ធី�ី ឬ្រទព្យែដលមានផលិតភាប ឬតៃម�មិនប��ុ ះៃថ�ៃនសមា� រជំនសួ នងិ
កមា� ងំពលកម�ស្រមាបក់រសងសងស់ំណង់ ឬអចលន្រទព្យេផ្សងេតៀត បូករួមនងឹចណំាយ្របតបិត�ិករ។ 
 
្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពល ់៖ ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេនេពលេគមិនដងឹពទីតំីង នងិផល
ប៉ះពល់ៃនលទ�កម�ដីធ�រីបសអ់នគុេ្រមាង (ឧ. អនុគេ្រមាងសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិក�ងុទីតំងជាកល់ក)់ េហីយលទ�កម�ដីធ�មីិនអចកណំតអ់ត�

ស�� ណបាន។ ្រកបខណ� េនះនឹងក� យជាែផនទបីង� ញផ�វូស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់
េនៃថ�អនាគត ្របសិនេបីចំបាច។់ 
 
ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ ៖ ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេនេពលែដល្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយ
ផលប៉ះពល់ត្រម�វឱ្យមានែផនករេនះេដីម្ីប្រគប្់រគង និងកតប់ន�យផលបះ៉ពលៃ់នលទ�កម�ដធី�ី េដយសរប�ង/់
កររចនាស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ



ix 
 

តិចជាក់លក់។ ែផនករេនះនឹង្រត�វបានដក់ជនូធនាគារពិភពេលកពិនតិ្យេឡីងវញិ និងអនវុត� មុនេពលប��ប់
កររចនាលម�ិត និង/ឬករគូសែផនទីកណំត្់រពំ្របទលដ់ីធ�សី្រមាបស់ម្បទនដីសង�មកិច� ឬករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិជាកល់ក។់ 
 
ែផនទី្រពង និងែផនទបីឋមស្រមាបប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ៖ “ែផនទី
្រពង” ជាែផនទីគូសេដយៃដែដលបង� ញព្ីរពំ្របទល់ភមូិ និង្របេភទៃនករេ្របី្របាស់ដធី�ី េដយមិនប�� កព់ី
ទំហំតំបន់ែដលស�តិេ្រកមករទមទរ ឬទីតំងជាក់លករ់បសត់ំបន់េនាះ។ ក�ុងដំេណីរករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែផនទីេនះ្រត�វបានអភិវឌ្ឍេទជា “ែផនទីបឋម” ឌីជថីល 
េហីយែផនទីទំងពីរេនះ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេនដណំាកក់ល ២.៥ ជំហនទ ី២។ 
 
ដីរដ� ៖ ជាែផ�កមួយៃន្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងរួមមានដសីធារណៈរបស់រដ� និងដីឯកជនរបសរ់ដ�។ ដីសធារណៈ
របស់រដ�រួមមាន ១) ្រទព្យសម្បត�ិែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡីងជាពេិសសស្រមាបក់រេ្របី្របាស់ទូេទ និង ២) ្រទព្យ
សម្បតិ�ែដលផ�ល់ជនូ អចស�តិក�ងុស� នភាពធម�ជាតិ ឬស� នភាពេ្រកយករអភិវឌ្ឍស្រមាប់ករេ្របី្របាសជ់ាស
ធារណៈ។ ដីសធារណៈរបស់រដ�ក� យជាដីឯកជនរបស់រដ�េនេពលដេីនាះែលងមាន្របេយាជនស៍្រមាប់ករេ្របី
្របាស់ជាសធារណៈ េហីយដឯីកជនរបស់រដ�្របែហលជាអចេផ�រកម�សទិ�ិបាន និង្របែហលជា្រត�វបានផ�លជ់នូ
ស្រមាប់េគាលបំណងសង�ម (ដូចជា សម្បទនសង�ម ឬែផ�កនានារបស់តបំនស់្រមាប់ករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិសី
មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច)។ 

 
អនុគេ្រមាង ៖ ជាសកម�ភាពសរុបែដលពក់ពន័�នឹងនឹងករេរៀបចំ និងករអនុវត�ដេំណីរកសម្បទនដសីង�មកចិ� 
ឬប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិក�ងុទតំីងជាកល់ក ់បូករួមនឹងេហដ� រចនាស
ម�័ន�ពក់ព័ន� និងករ្រទ្រទងក់សិកម�/របរចិ�� ឹមជីវតិ ្រពមទំងករេរៀបចំ និងករអនវុត�ឧបករណ៍ធានាសុវត�ភិាពប
រសិ� ន ឬសង�មចំបាច។់ 
 
ករផ�ល់អេំណាយេដយស�្័រគចតិ� ៖ សំេដេលីករ្របគល្់រទព្យសម្បត�េិដយមា� ស់ែដល ក) ទទួលបានពត័ម៌ាន
្រតឹម្រត�វស�ីពីគេ្រមាង និងសិទ�រិបសព់ួកេគក�ងុករែស�ងរកសណំង   និង ខ) អចបដិេសធមិនផ�ល់អេំណាយ។ 
 
្រក �មងយរងេ្រគាះ ៖ ជា្រក�មមនុស្សែដលងយនឹងរងផលបះ៉ពលអ់វជិ�មានេដយសរលទ�កម�ដីធ� ីជាងអ�កេផ្សង
េទៀត និងេ្រចីនែតមិនសវូមានសមត�ភាពក�ុងករបេង�តីរបរចិ�� ឹមជវីតិរបស់ខ�នួេឡីងវញិ ឬែកលម�ស� នភាពរបស់

ខ�ួន។ ជនងយរងេ្រគាះ្រត�វបានែបងែចកជា ១) ្រគ�សរែដលរស់េនេ្រកមអ្រតភាព្រកី្រក ែដលកំណតេ់ដយ
រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ២) ្រគ�សរែដលមានមនុស្សចស់ជាេម្រគ�សរ ែដលគា� នមេធ្យោបាយចិ�� ឹមជវីតិ ៣) 
្រគ�សរែដលមាន�ស�ីជាេម្រគ�សរែដលមានមនុស្សក�ុងបន�កុ ែដលរស់េនេ្រកមអ្រតភាព្រកី្រក ៤) ្រគ�សរែដល
មានជនពិករជាេម្រគ�សរ និង ៥) ជនជាតិេដីមភាគតចិ (ែដលជាញឹកញាបម់ានសិទ�ដិធី�ីែបប្របៃពណី ប៉ុែន�
គា� នប័ណ�កម�សទិ�ិផ�វូករ)។ 
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១.េសចក�ីេផ�ម 
 
១.១ រចនាសម�ន័�ៃន្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល ់
 

1. ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ េរៀបរប់ពីរេបៀបែដលហនិភ័យែដលបណា� លម
កពីលទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ និងផលប៉ះពលអ់វជិ�មានពកព់ន័�េលីជនែដលរងផលបះ៉ពល់
េដយសរគេ្រមាង នឹង្រត�វបាន្រគប់្រគងក�ងុគេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣។ ហនិភ័យ និងផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន
នឹង្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយអនេុលមតមច្បាបរ់បស់្រពះរជាណាច្រកកម�ជុា និងលក�ខណ� ត្រម�វៃន្រកបខណ�  
បរសិ� ន និងសង�មរបសធ់នាគារពិភពេលក និងជាពេិសសបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ១ ទី ៥ និងទី ៧។ 
 
2. គេ្រមាងដំណាក់កលដំបងូ និងគេ្រមាងដណំាកក់លទ ី២ បាន្រគប់្រគងហនភិ័យលទ�កម�ដីធ� ីនិងករ
តំងទីលំេនេឡីងវញិតមរយៈករបេ�� �សត្រម�វករលទ�កម�ដីធ� ី និងករចុះកិច�សន្យោេដយស�័្រគចតិ�ជាមយួ
អ�កេ្របី្របាស់ដីែដលជាអ�កទទលួផលពគីេ្រមាងេនះ ក�ុងករណីចំបាច់។ គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ្រត�វបាន
រពំឹងថានឹងបេ�� �សត្រម�វករលទ�កម�ដីធ�កី�ុងករណីភាគេ្រចីន។ 
 

3. រជរដ� ភិបាលកម�ុជាេទីបែតបានេចញអនុ្រកឹត្យេលខ ២២ ែដលកំណត់ពីនតីវិធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រ
ស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិ (នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ង់ដរស្រមាបល់ទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទី
លំេនេឡីងវញិ) ក�ុងគេ្រមាងែដលទទលួបានហិរ��ប្បទនទខីងេ្រកម និងបានគសូប�� កថ់ា នីតិវធិី្របតបិត�ិ
ស�ង់ដរគួរអនុវត�ចំេពះលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី ៣។ ក�ុង្រកប
ខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ គេ្រមាងេនះនឹងអនមុត័បទប្ប��ត�បិែន�មមយួចនំួនេដីម្ីបធានា
ករអនុេលមេពញេលញតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១ និងទី ៥។ 
 
4. ឯកសរេនះេរៀបរប់ពីគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី ៣ េមេរៀនពីគេ្រមាងដំណាក់កលដំបងូ និងគេ្រមាង
ដំណាក់កលទី២ ្រកបខណ� ច្បាប់ស្រមាបល់ទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ និងករវភិាគចំណុចខ�ះ
ខតេលីែផ�កែដលនីតវិធិី្របតបិត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទលីេំនេឡីងវញិ មិនធានាករ
អនេុលមេពញេលញតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១, ទី ៥ និង ទី ៧។ ែផ�កេផ្សងេទៀតៃនឯកសរេនះ
េរៀបរប់ពីវធិានករបេ�� �ស ឬកត់បន�យលទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ េហីយក�ុងករណីមនិអច

អនវុត�ដូេច�ះបាន នឹងមានករេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ រួមប��ូលករវភិាគចណុំចខ�ះ
ខតរវងនីតិវធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ និងលក�ខណ� ត្រម�វក�ងុ
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១, ទី ៥ និង ទី ៧។ កិច�្រពមេ្រពៀងផ�លហិ់រ��ប្បទនដលគ់េ្រមាងដណំាកក់លទ ី
៣ នឹង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេនះែដល្រត�វបានអនុមត័េដយធនាគារពិភពេលក និងឯកភាពេដយរជរ
ដ� ភិបាលកម�ុជាស្រមាប់េ្របី្របាស់ជាឧបករណ៍ែដលអចអនវុត�បានស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំន
េឡីងវញិក�ុងគេ្រមាងេនះ។ ្របសិនេបីរកេឃីញថា អនុគេ្រមាងក�ុងសម្បទនដសីង�មកិច� ឬករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ត្រម�វឱ្យមានែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលេ់ដីម្ីបេដះ
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្រសយផលប៉ះពល់ៃនលទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ ែផនករទំងេនះនឹង្រត�វបានេរៀបចេំឡីង
េ្រកមកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កពកព់័ន� និងធនាគារពភិពេលក។ សកម�ភាពគេ្រមាងែដលនងឹេធ�ីឱ្យមាន
ករខតបង់ជារូបវន� និង/ឬករខតបង់ែផ�កេសដ�កិច� នឹងអចចប់េផ�ីមេទបានលះុ្រតែតែផនករជាកល់ក់
ខងេលី្រត�វបានប��ប់ និងអនមុត័េដយធនាគារពិភពេលក។ 
 
១.២ សវតគេ្រមាង 

 

5. លទ�ភាពេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិេដយនិរន�រភាព និងសន�ិសុខ េដយសហគមន៍ជនបទ និងលទ�
ភាពេ្របី្របាស់ដីធ�ីេដយកសកិរែដលមានដីធ�តីិចតចួគជឺាចណុំចស�ូលៃនយុទ�ស�ស�ស្រមាប់វសិយ័ជនបទរបស់
រជរដ� ភិបាលកម�ុជា។ េនឆា�  ំ២០០១ កម�ជុាបានអនុមត័ច្បាបភ់មូិបាលែដលរួមប��ូល្រកបខណ� ច្បាបស់្រមាប់

សម្បទនដីសង�មកចិ�ស្រមាប់ករេផ�រកម�សទិ�ិដរីដ�ែដលគា� នករេ្របី្របាស់ដល់្រគ�សរ្រកី្រក្របកបេដយសមធម ៌
សណា� ប់ធា� ប់ និងែផ�កតមេគាលករណ៍ច្បាបច់្បាស់លស់។ 
 
6. ្រកបខណ� ស្រមាប់ករដកឱ់្យដេំណីរករសម្បទនដីសង�មកចិ�្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេនឆា�  ំ ២០០៣ 
តមរយៈករេចញអន្ុរកឹត្យេលខ ១៩ ែដលកំណត់លក�ណៈវនិិច�យ័ និងនីតិវធិីស្រមាបក់រផ�លស់ម្បទនដសី
ង�មកិច�។ មា្រត ២ (ក) កំណតស់ម្បទនដសីង�មកិច�ជា “យន�ករេផ�រដីឯកជនរបសរ់ដ�01តមផ�វូច្បាបស់្រមាប់
េគាលបំណងសង�មកចិ�ដល់ជន្រកី្រកែដលខ�ះខតដីស្រមាបស់ងល់ំេនដ� ន និង/ឬេធ�ីកសិកម�ជាលក�ណៈ
្រគ�សរ”។ សម្បទនដីសង�មកចិ� ២ ្របេភទ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដយអន្ុរកឹត្យេនះ ៖ មា្រត ៥ និង ៦ បាន
បេង�ីតសម្បទនដសីង�មកចិ� “ថា� កម់ូលដ� ន” ែដល្រត�វបានផ�ួចេផ�ីមេឡីង និងេធ�ីតមរយៈ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និង
ស្រមាប់ែតពលរដ�ក�ុងឃំុេនាះែតប៉ុេណា� ះ ចំែណកមា្រត ៧ បានបេង�ីតកម�វធិីសម្បទនដីសង�មកចិ�ថា� កជ់ាត ិ
ែដលសម្បទនដីសង�មកិច�អច្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដយស� ប័នជាតសិ្រមាបេ់គាលបណំងនានា។ ក�ុងករអនុ

វត�ជាក់ែស�ង សម្បទនដីសង�មកិច�ថា� កជ់ាត ិ ហក់្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាបក់រតំងទីលេំនេឡីងវញិរបស់
អតីតយុទ�ជន។ 
 
7. េ្រកយករចប់េផ�ីមេនឆា�  ំ ២០០៨ ធនាគារពិភពេលកបានផ�ល់ហិរ��ប្បទនដលក់ម�វធិីសម្បទន
ដីសង�មកិច�ថា� ក់ឃំុរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ជុាតមរយៈគេ្រមាងពរី (គេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�)។ គេ្រមាងដណំាក់កលដបំូង (២០០៨-២០១៣) ទទលួបានហិរ��ប្បទនពី ធនាគារពភិព

 
1 ដីរដ�ទំងអស់ក�ុង្របេទសកម�ុជា្រត�វបានែបងែចកជា “ដីសធារណៈរបស់រដ�” និង “ដីឯកជនរបស់រដ�”។ មា្រត ៤ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ 
១១៨ ស�ីពីករ្រគប់្រគងដរីដ� (២០០៥) ែចងថា “ដសីធារណៈរបស់រដ�ជាដីែដលមានជាប់ផល្របេយាជន៍សធារណៈ និងរួមប��ូ លៃ្រព

េឈី បឹងធម�ជាតិ ្រពលនយន�េហះ។ល។”។ មា្រត ៥ ែចងថា “ដឯីកជនរបសរ់ដ� រួមមានដីទំងអស់ែដលមិនែមនជាដីសធារណៈរបស់
រដ� និងមិនែមនជាដែីដលកន់កប់ជាេភាគៈ្រសបច្បាប់ ឬជាកម�សិទ�ិេដយបុគ�លឯកជន ឬេដយសមូហភាព្រសបច្បាប់ច្បាប់ភូមិបាល

ឆា� ំ ២០០១”។ មា្រត ៥៨ ៃនច្បាប់ភូមិបាល ឆា� ំ ២០០១ ែចងថា “សម្បទនដអីចេធ�ីេឡីងបានែតេនេលីដីែដលជាចំែណកៃន្រទព្យ
សម្បត�ិឯកជនរបស់រដ�។ ដីសធារណៈរបស់រដ�មួយចំនួន ដូចជា ៃ្រពេរចរលឹែដលមិនអចបែង�រមកវញិបាន ក៏អច្រត�វបានែ្របក� យេទ

ជាដីឯកជនរបស់រដ� និងែបងែចកជាសម្បទនដីសង�មកិច�បានផងែដរ។ 
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េលក និង JSDF និង្រត�វបានចូលរួមផ�លហិ់រ��ប្បទនេដយ GIZ។ គេ្រមាងេនះបានសកល្បងករអនវុត�អនុ
្រកឹត្យេលខ ១៩ ស�ីពីទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� ែដល្រគបដណ� ប់េលៃីផ�ដី ១៤.១១០ ហិចត និងផ�លអ់ត�
្របេយាជន៍ដល្់របជាជន ៤.៤៤១ ្រគ�សរ។ គេ្រមាងដំណាក់កលទ ី២ បានចប់េផ�ីមករអនុវត�េនឆា�  ំ២០១៦ 
និងរពំឹងថានឹងបទិប��ប់េនឆា�  ំ២០២១។ គេ្រមាងដំណាក់កលទ ី២ ផ�លក់រ្រទ្រទង់ជាបន�បនា� បដ់លទ់តំីង
សម្បទនដីសង�មកចិ�ចនំួន ១៣ ែដលបេង�ីតេឡីងេដយគេ្រមាងដំណាកក់លដបំងូ និងទីតំងសម្បទនដសី
ង�មកិច�ថ�ី ១ កែន�ងេនេខត�កំពងធ់។ំ គេ្រមាងេនះ្រគបដណ� បេ់លីៃផ�ដ ី១៧.០០០ ហិចត និងផ�ល្់របេយាជន៍

ដល់្របជាជន ៥.០១០ ្រគ�សរេ្រកពីអ�ីែដលបានសេ្រមចកន�ងមក។ 
 
8. ច្បាប់ភូមិបាលឆា�  ំ ២០០១ បានកណំតឱ់្យសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចបេង�តីកម�សទិ�សិមហូភាព
េលីដីសហគមន្៍របៃពណីតមរយៈប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ ្រកប
ខណ� របស់រដ� ភិបាលស្រមាប់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច1

2 ្រត�វបានផ�ល់
សច� ប័នេនឆា�  ំ២០០៩ តមរយៈអនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពីនីតិវធិីៃនករចុះប�� ីដសីហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ
តិច។  
 
9. កម�ុជាមានជនជាតិភាគតចិ្របែហល ២៤ ្របេភទេផ្សងៗគា�  និងសរុបមានចនំនួ ២០០.២១៦ នាក់23 
ឬ្របែហល ១.២% ៃន្របជាជនកម�ុជាសរុប (១៦,៥ លននាក់)។ ជនជាតិេដីមភាគតិច្របមលូផ�ុកំ�ងុេខត�រតន
គិរ ី(្របែហល ៤៥% ៃនចំនួន្របជាជនសរុប្របមាណ ២០០.០០០ នាក់) និងមណ� លគិរ ី(្របែហល ៧៥% 

ៃន្របជាជនសរុប្របមាណ ៨៩.០០០ នាក់)។ េ្រកពីេនះ ក៏មានជនជាតេិដីមមយួចនំួនរស់េនរប៉ាតរ់ប៉ាយក�ងុ
េខត� ១៣ េទៀត។ េនឆា�  ំ២០០៩ ្រកសួងមហៃផ�បានចង្រកងប�� ីភមូិ ១១៥ េនកម�ុជាែដលចនំនួជនជាតិ
េដីមភាគតិច្របមាណ ៦%-១០០%។ ករ្រសវ្រជាវថ�ីមួយេដយអង�ករជនជាតេិដីមភាគតិចកម�ុជា បង� ញថា 
មានភូមិជនជាតេិដីមភាគតិចយ៉ាងតចិ ៥៧៣ ភូមិេនកម�ុជា3

4។ សន�ិសុខសិទ�ិកន់កបដ់ធី�ី មានសរៈសំខន់
ណាសែ់ដលអចឱ្យពួកេគរក្សោវប្បធម៌ និងអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�របស់ខ�នួ។ ករ្រព�យបារម�ដ៏ធគំជឺនជាតេិដមីភាគតចិ
កំពុងបាតប់ងក់រ្រគប្់រគងដធី� ី និងធនធានធម�ជាតរិបស់ខ�នួយ៉ាងេលឿន។ ចំណុចេនះ្រត�វបានសប�� កក់�ងុប
របិទៃនករេកីនេឡីងករេធ�ីចំណាក្រស�ករបសអ់�កមនិែមនជាជនជាតិេដីមភាគតិចេទក�ុងតំបន់របស់ជនជាតិ
េដីមភាគតិច។ ឱកសតិចតចួរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិចក�ងុករជះឥទ�ិពលេលីកលៈេទសៈែដលមានសរៈ
សំខន់ចំេពះពួកេគ និងចំេពះករបាត់បង់ដធី�ី និងរបរចិ�� ឹមជវីតិ បានេធ�ីឱ្យពួកេគក� យជា្រក�មែដលជាបក់រ
លំបាក និងងយរងេ្រគាះបំផុតេនកម�ុជា ែដលមានស�ង់ដររស់េនទប។ 
 

 
2 េសៀវេភែណនំាស�ីពីករកំណត់អត�ស�� ណសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ករចុះប�� ីជានីតិបុគ�ល និងដំេណីរករចុះប�� ីដសីមូហ

ភាពេនកម�ុជា ្រត�វបាន្រទ្រទង់េដយ UNHOCHR េដយសហករជាមួយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ្រកសួង
មហៃផ� និង្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 
3 េមីលឯកសរែដលមានចំណងេជីងថា “ស�ិតិៃន្របេភទជនជាតិេដីមភាគតិចេនកម�ុជា”។ 
4 Phnom Penh Post - 27 Oct 2016  
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10. ច្បាប់ភូមិបាលឆា�  ំ ២០០១ បានកំណតន់ិយមនយ័សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិស្រមាបេ់គាល
បំណងៃនលក�ណៈសម្បត�កិ�ុងករទទលួបានបណ័�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព ជា “្រក�មមនុស្សែដលរស់េនេលែីដនដី
ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដលមានសមាជិកទំងអសប់ង� ញនូវករឯកភាពៃនជាតពិន�ុ សង�មវប្បធម៌ និង
េសដ�កិច� ្របតិបត�ិរេបៀបរស់េនតម្របៃពណី និងដំដុះេលីដីែដលខ�នួកន់កបេ់ទតមក្ួបនខ� តទេំនៀមទលំប់
ៃនករេ្របី្របាស់ជាសមូហភាព”។ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិ ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡីង
ស្រមាប់គេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ កត់សមា� ល់ថា និយមន័យរបស់ជនជាតេិដីមភាគតចិក�ុងបទដ� នបរសិ� ន 

និងសង�មទ ី៧ អចរួមប��ូល្រក�មជាតពិន�មុយួចនំួនែដលស�ិតេនេ្រកនិយមន័យេនះ និង/ឬ មិន្រត�វបានចត់
ទុកថាមានលក�ណៈសម្បត�ិទទួលបានប័ណ�កម�សទិ�ដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចេដយ
រជរដ� ភិបាលកម�ុជា។ ្រក�មជាតិពន�ុទំងេនាះអចរួមមាន ជនជាតិឡាវ និងចម ែដលអចមានវត�មានក�ងុតបំន់
េគាលេដរបស់គេ្រមាង។ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិចកតស់មា� ល់បែន�មេទៀតថា ជនជាតេិដមី
ភាគតិចអចរស់េនលយឡំជាមួយសហគមន៍ជនជាតិែខ�រ និងក�ុងសហគមន៍្របៃពណីរបស់ជនជាតិេដមីភាគ
តិច។ 
 
11. គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ នឹង្រទ្រទង់ដលជ់នជាតេិដីមភាគតិចែដល្រត�វបានទទលួស� លជ់ា “នតីិ
បុគ�ល” ពី្រកសួងមហៃផ�ក�ុងដណំាកក់លទី ២ ៃនដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពដលស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច ឬែដល្របែហលជាបានឈនដលដ់ំណាកក់លបនា� បណ់ាមួយក�ងុដំេណីរករេនះ រួម
ទំងសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលបានប��ប់ករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដធី�ី ប៉ុែន�្រត�វករជំនួយអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទ (ជំហន ២.៥ និងជំហនទ ី៣ ក�ុងតរង ២ ខងេ្រកម)។ ដូេច�ះ លក�ណៈសម្បត�ិរបស់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចស្រមាបក់រដក់ប��ូលក�ុងកម�វធិផី�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច នឹង្រត�វបានកំណត់ជាកែ់ស�ងេដយលក�ណៈវនិិច�័យែដលអនវុត�េដយរជរដ� ភិបាលកម�ុជា (ពុំេនាះេទ
នឹងមិនមានករទទួលស� លព់ី្រកសួងអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ និង្រកសងួមហៃផ�េឡីយ)។ ស្រមាប់េគាលបំណងេផ្សង
េទៀតក�ុងគេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ ពក្យ “ជនជាតិេដីមភាគតចិ” គួរ្រត�វបានែស�ងយលេ់ដយបុគ�ល ឬ្រក�មថា 
ស�ិេ្រតនិយមន័យក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧។ 
 
12. ជនែដលរងផលបះ៉ពល់េដយសរគេ្រមាងេនទតំីងស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� និងស្រមាប់ករផ�
ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ អចរួមមានសហគមនែ៍ដលលយឡំេដយ
ជនជាតិេដីមភាគតិច និងអ�កែដលមិនែមនជាជនជាតិេដីមភាគតិច។ េ្រកពីេនះ ជនែដលរងផលបះ៉ពល់
េដយសរគេ្រមាង េនទីតំងស្រមាប់ករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 

អចរួមប��ូលជនជាតេិដីមភាគតចិែដលមនិែមនជាសមាជកិរបស់សហគមនែ៍ដលទទលួបានបណ័�កម�សទិ�ដិធី� ី
េដយសរែតពួកេគជាសមាជិករបស្់រក�មដច់េដយែឡកមយួ ឬេដយសរែតមូលេហតុផា� លខ់�នួ (មនិចងច់លូ
រួម)។ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច ពិភាក្សោពីស� នភាពខុសៗគា� ទំងេនះ និងកលៈេទសៈ
ែដលនឹងមានករអនវុត�បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧។ េ្រកពីេនះ ្របសិនេបីដំេណីរករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិេធ�ីឱ្យមានករខតបងែ់ផ�ករូបវន� ឬេសដ�កិច�របស ់PAP អ�ក
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ែដលមិនែមនជាជនជាតិេដីមភាគតិច ពួកេគ្របែហលជាមានសទិ�ិទទួលបានសំណងេ្រកមបទដ� នបរសិ� ន នងិ
សង�មទី ៥។ 
 
13. កម�វធិីផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដីម្ីប
ជួយដល់ជនជាតេិដីមភាគតិចក�ងុករ្រគប្់រគងដី្របៃពណីរបស់ខ�នួ ក�ុងកលៈេទសៈៃនករែ្រប្រប�លេសដ�កចិ� 
និងសង�ម សកម�ភាពចំណូល្រស�ករបស់ជនជាតិែខ�រមកកនត់បំនរ់បសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ និងករបំេពញ

ត្រម�វករដីធ�ី។ ករបេង�ីតបណ័�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចជាដេំណីរករមាន ៣ 
ដំណាក់កលដូចតេទ។ ដំណាក់កលទ ី១ ករទទួលស� លជ់ាសហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិេដយ្រកសងួ
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ ដំណាកក់លទ ី២  ករចុះប�� ីសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចជានតីិបគុ�ល េដយ្រកសងួ
មហៃផ�។ ដំណាក់កលទី ៣ ករចុះប�� ីដីធ�ីជាមួយ្រកសួងេរៀបចែំដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ (េមលី
ឧបសម�័ន� ២)។ ដំេណីរករេនះចំណាយេពលេ្រចីន និងបន�រហូតដលឆ់ា�  ំ២០០៦ េហីយមានសហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចែតង ១១ ប៉ុេណា� ះែដលទទួលបានបណ័�កម�សទិ�45។ ដំេណីរករេនះ្រត�វបានពេន��នភាគេ្រចនី
តមរយៈករេប�ជា� ចិត�ជាថ�ីរបស្់រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់។ េនែខ ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៩ មាន
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិចំននួ ១៥០ ែដល្រត�វបានទទួលស� លេ់ដយ្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ 
(ដំណាក់កលទ ី ១) េហីយសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិចនំួន ១៤១ សេ្រមចបានស� នភាពផ�វូច្បាប ់
(ដំណាក់កលទ ី២) េហីយសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិចនំនួ ៣០ ទទួលបានប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ 

 
14. គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ នឹងអនុវត�វធិីស�ស�មខុពីរ ៖ ១) ករបូកសរុបតមរយៈសកម�ភាពបេំពញ
បែន�មេលីកម�វធិីសម្បទនដីសង�មកចិ�បច�បុ្បន�េ្រកមគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី ២ និងព្រងីកសកម�ភាពឱ្យ្រគប   
ដណ� ប់េលីទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ�ថ�ីៗ និង ២) ករអនុវត�វធិសី�ស�ែដល្រត�វបានែកស្រម�លក�ងុសហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិចេនតមេខត�គេ្រមាងថ�ីៗ ។ 
 
១.៣ េគាលបណំង និងសមាសភាគគេ្រមាង 
 
15. េគាលបណំងៃនករអភិវឌ្ឍគេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣ គឺេដីម្ីបផ�លល់ទ�ភាពទទលួបានសន�សិខុកម�
សិទ�ិដីធ�ី េសវកសិកម� និងសង�ម និងេហដ� រចនាសម�ន័�មួយចនំនួដល់កសកិរខ� តតូច និងសហគមនក៍�ងុតបំន់
គេ្រមាង។ 

 
១.៤ សមាសភាគគេ្រមាង និងករកំណតេ់គាលេដ 
 

 
5 CCHR (2016): Access to Collective Land Titles for Indigenous People Communities in Cambodia 
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16. សមាសភាគទ ី១ ៖ ករេ្រជីសេរសី និងេរៀបចែំផនករអភវិឌ្ឍនស៍ម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�លប់័ណ�
កម�សិទ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ គេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ នឹង្រទ្រទង់ដលក់រ
ដក់ពក្យសុសំម្បទនដីសង�មកចិ� ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 
និងជំនួយអភវិឌ្ឍន៍ដល់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច េ្រកមេគាលករណ៍ “អ�កមកមនុ បានមុន”។ ស្រមាប់
សម្បទនដីសង�មកចិ�ថ� ីឃំុ្រត�វដក់សំេណី េហីយបនា� បព់ីគេ្រមាងបានកណំតព់ីទតំីងដីទេំនរេធៀបនងឹត្រម�វករ
របស់សហគមន៍ នឹងមានករេរៀបចំែផនករស�ីពីករេ្របី្របាស់ដីធ� ីនិងករវយតៃម�បរសិ� ន និងសង�ម្រគប្់រជ�ង

េ្រជាយ មុននឹងអនមុ័តទតំីងេនាះស្រមាប់ករអនវុត�គេ្រមាង។ ស្រមាបក់រផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និងជនំួយអភវិឌ្ឍន៍ដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ពួកេគ្រត�វមកសុំ
ជំនួយេដយខ�ួនឯង។ ស្រមាបក់រផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ
គេ្រមាងនឹងផ�ល់ជនំួយដលជ់ំហនចំបាចេ់ផ្សង េៗដីម្ីបប��ប់ដេំណីរករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ។ ចំណុចេនះរួមមាន
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិែដលបានដកព់ក្យសុចំះុប�� ីដធី�ី េហីយពក្យសុំទំងេនាះ្រត�វបានទទលួយក
េដយមន�ីរភូមិបាលេខត� ប៉ុែន�ករចុះប��ដីីធ�មីិនទនប់ានចប់េផ�មី (ចប់េផ�មីដណំាក់កលទ ី៣) និងសហគម
នជ៍នជាតិេដីមភាគតចិែដលមានករទទលួស� លផ់�ូវច្បាប់ព្ីរកសងួមហៃផ� (លទ�ផលៃនដំណាកក់លទី ២) 
ប៉ុែន�មិនទន់បានបេង�តី និង្របែម្របមូលឯកសរចំបាចទំ់ងអសស់្រមាបដ់កព់ក្យសុំចះុប�� ីដធី�ី (សកម�ភាព 
និងលទ�ផលៃនដំណាកក់ល ២.៥)។ ស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិែដលបានប��ប់ដេំណីរករផ�ល់
ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិេនេពលគេ្រមាងចបេ់ផ�ីមដំបងូ គេ្រមាងនងឹផ�
ល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនក៍�ុងទ្រមង់ជាជំនយួេហដ� រចនាសម�ន័� និងេសវែដលនឹង្រត�វបានផ�លត់មរយៈសមាសភាគទ ី

២ និងទី ៣។ គេ្រមាងនឹងជួលជំនយួករបេច�កេទសអន�រជាតិ និងជំនយួករបេច�កេទសក�ងុ្រស�កែដលមានបទ
ពិេសធន៍ េដីម្ីបេរៀបចំែផនករក�ុងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ 

 

17. សមាសភាគទ ី២ ៖ ករអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�សហគមន។៍  សមាសភាគេនះនឹង្រទ្រទងដ់លក់រវនិិ
េយាគេហដ� រចនាសម�័ន�ជាអទភិាព និងអចអនុវត�េទបានេនទតំីងគេ្រមាងថ�ីៗ  ដូចជា ករផ�ល់ករវនិិេយាគ
េលីេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍ែដលផ�លផ់លិតភាព/ពកព់័ន�នងឹេសដ�កចិ� និងសង�មកចិ� (ឧ. ផ�ូវជនបទ 
្របព័ន�បង�ូរទឹកពចីេំហៀង កងលូ ករផ�ត់ផ�ង់ទកឹ និងមូលដ� នអនាមយ័ ្របព័ន�ធារស�ស�ខ� តតូច អគារសកិ្សោ 
ផ�ះ្រគ� ប៉ុស�ិ៍សុខភាព និងមជ្ឈមណ� លសហគមន។៍ល។)។ 

 

18. សមាសភាគទ ី៣ ៖ ករអភវិឌ្ឍកសកិម� និងរបរច�ិ� ឹមជវីតិ។ សមាសភាគេនះនឹងជួយដលដ់ំេណីរករ
តំងទីលំេនរបស់្រគ�សរអ�កទទលួផល ករកសងធនធានសង�ម-េសដ�កចិ� (្រក�មអ�កផលតិ/សហករណ៍) នងិ

ករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ផលតិកម�កសកិម�េដយែផ�កតមត្រម�វករទីផ្សោរ និងធន់នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាត។ុ 
សកម�ភាពទំងេនះរួមមានករផ�ល់ជនំយួដល ់ ១) ករតំងទីលំេនថ�ីដល់អ�កែដលេទីបទទលួបានដធី�ី និង
ជំនួយេលីករេរៀបចំដធី�ីស្រមាបក់រដំដណំាំគ្រមបជាេលីកដបំូង និង/ឬករដំកូនេឈីហូបែផ� ដូចជា ស� យចន� ី
េដីម្ីបអចឱ្យអ�កទទលួបានដធី�អីចចប់េផ�ីមកររស់េន និងេ្របី្របាស់ដកីសិកម�ថ�រីបសខ់�ួន ២) ករអនុវត�យុទ�
ស�ស�េសវកសិកម�្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ េដយេផា� តសំខនេ់លីបេច�កេទសេធ�ីកសកិម�ែដលធនន់ឹងអកសធាត ុ
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និងេ្របី្របាស់វធិីស�ស�អ�កផ�លេ់សវច្រម�ះ េដយទញ្របេយាជន៍ពីបេច�កវទិ្យោព័តម៌ាន និងសរគមនាគមន៍
ទំេនីប និងករផ្សព�ផ្សោយពកីរអនវុត�ករបង� ញេលីក្បាលដីេ្រកមករ្រគប្់រគងរបសក់សកិរស�ពីីបេច�កវទិ្យោ នងិ
ករអនុវត�ល�្របេសីរ ៣) ករបេង�ីត និង/ឬព្រងឹងអង�ករកសិករេលីសកម�ភាពផលិតកម� និងករេធ�ីទីផ្សោរ នងិ
្រក�មចំណាប់អរម�ណ៍េផ្សងេទៀតក�ុងសហគមន ៍និង ៤) ករផ�ល់មូលនធិិស្រមាបក់រអភិវឌ្ឍសហគមន ៍ េដមី្ីប
ព្រងីកគំនិតផ�ចួេផ�មីេជាគជ័យក�ុងមូលដ� ន។ 

 

19. សមាសភាគទ ី៤ ៖ ករ្រគប្់រគង ករស្រមបស្រម �ល និងករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�គេ្រមាង នងឹ
ធានានូវ្របព័ន�្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ្របកបេដយតមា� ភាព និងទនេ់ពលេវល លំហូរមូលនិធ ិលទ�កម� ករេធ�ីសវន
កម� និងរយករណ៍។ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ គឺជាស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង 
េដយមានករចូលរួមពី្រកសងួកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ក�ុងនាមជាស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាង។ 

 

20. សមាសភាគទ ី៥ ៖ ករេឆ�ីយតបនឹងេ្រគាះអសន�យថាេហតុ។ េ្រកមេគាលករណ៍គា� នករែបងែចកប
េណា� ះអសន� សមាសភាគេនះនឹងអន�ុ� តឱ្យមានករែបងែចកមលូនធិិគេ្រមាងេឡីងវញិេដីម្ីបេឆ�យីតបនងឹ
េ្រគាះអសន� ឬវបិត�ិណាមយួ។ 

 

21. ទីតំងភូមសិ�ស�េគាលេដ ៖ តមេគាលករណ៍ គេ្រមាងអច្រត�វបានអនវុត�េនទទំូង្របេទស េលីក
េឡីងែតទី្រក�ងភ�ំេពញ អ្រស័យេលីត្រម�វករ និងឱកសអភវិឌ្ឍនក៍�ងុទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�  និងទតំីង

ស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ េទះជាយ៉ាងណា កិច�្រពម
េ្រពៀងបច�ុប្បន� (និងទនំងជាកចិ�្រពមេ្រពៀងចងុេ្រកយ) ជាមួយអជា� ធរ បានរតឹត្ិបតវសិលភាពរបស់គេ្រមាង
ឱ្យ្រគបដណ� ប់េលីេខត�្រតឹមែត ១៤ 5

6 ែដលមានទីតំង និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច្របែហល ៧១។ េន
ដំណាក់កលដំបងូរបស់គេ្រមាង យ៉ាងេហចណាស់សកម�ភាពនានានឹង្របមលូផ�ុេំនតមទីតំងភមូិស�ស�ដចូ
ខងេ្រកម ៖ 

ក. េខត�ែដលមានទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�្រសប ៖ កំពង់ឆា� ងំ កពំង់ស�ឺ កំពង់ធ ំ្រកេចះ និងត្ូបង

ឃ�ុំ។ 

ខ. េខត�ែដលសំបូរេដយសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ៖ រតនគិរ ីមណ� លគិរ ីស�ឹងែ្រតង និង្រពះ
វហិរ (និងេខត�្រកេចះ ែដលជាេខត�អនវុត�គេ្រមាងដំណាកក់លទ ី២)។ 

 
6 រចនាសម�័ន�រដ�បាលេនកម�ុជាែចកេចញជា រជធានីភ�េំពញ និង ២៥ េខត� េហីយេខត�ែចកេចញជា្រក�ង និង្រស�ក។ ្រស�កែចកេចញជា

ឃំុែដល្រគប់្រគងេដយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុែដល្រត�វបានេ្រជីសតំងេដយករេបាះេឆា� ត និងជាក្រមិតទបបំផុតៃនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិផ�ូវ
ករ។ េមភូមិ និងជំនួយករ រយករណ៍េទ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ។ 
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គ. េខត�ែដលមានដីទេំនរស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច�ថ�ី។ អចជាេខត�ណាមួយក�ុង្របេទសកម�ជុា 
ប៉ុែន�បណា� េខត�ែដលសំបរូធនធានដធី�េី្រចីនជាងេគជាបណា� េខត� ែដលស�ិតេនតបំនភ់ាគឦសន
ៃន្របេទស ជាពិេសសេខត�កំពងធ់ ំ្រកេចះ និង្រពះវហិរ។ 

 

22. អ�កទទួលផលេគាលេដ ៖ វធិីស�ស�អនវុត�នគ៍េ្រមាងដណំាកក់លទី ៣ ែដលពក់ព័ន�នងឹសម្បទន
ដីសង�មកិច�  និងករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចគ ឺ “ែផ�កតមត្រម�វ

ករ”។ េពលគឺករែបងែចកទីតំងស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ�  និងករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ គឺែផ�កតមឃំុ ឬសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ មិនែមនកំណតទ់កុជាមនុ
េដយគេ្រមាងេនាះេទ។ ចំណុចេនះធានាបានថា   គេ្រមាងេឆ�ីយតបនឹងត្រម�វកររបស់អ�កទទួលបានដីធ� ី  នងិ 
សមត�ភាពរបស់ឃំុ/សហគមន ៍និងសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និងអ�កទទួលផល េដីម្ីបឱ្យពួកេគមានភាព
មា� ស់ករកន់ែតខ� ំងេលីសកម�ភាពក�ងុគេ្រមាងេនះ។ ដូេច�ះ គេ្រមាងនឹង្រទ្រទង់ដល ់១) សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ១៥ ក�ុងករអនវុត�ដេំណីរករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ
តិច ២) សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច្របែហល ៣០ ែដលបានប��ប់ដេំណីរករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិ តមរយៈ
សកម�ភាពអភវិឌ្ឍន៍ ៣) ទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ថ� ី១២ ទំងក�ងុេខត�េគាលេដបច�បុ្បន� និងេខត�េគាលេដ
ថ�ីស្រមាបស់កម�ភាពែបងែចកដ ីនិងអភិវឌ្ឍន៍ និង ៤) ទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� ១៤ េ្រកមគេ្រមាងដណំាក់
កលទី ២ ែដលមានសកម�ភាពតចិតួច ដច់េដយែឡក និងបំេពញបែន�ម ដូចជា ធារស�ស�ខ� តតូច និង្រចក
េចញចលូទីតំងកសិកម�ក�ងុតំបនស់ម្បទនដសីង�មកចិ�។ ប៉ុែន�េគមិនរពំឹងថាអចកំណតអ់ត�ស�� ណ និង

ពិពណ៌នាលម�ិតពីទតំីងថ�ី និងសហគមនទំ៍ង ៥៧ បានេឡីយ េហីយកម៏ិនអចប��បក់រែបងែចក្របេភទ
េឡីងវញិ និង/ឬករែបងែចកេឡីងវញិែដលចំបាចទំ់ងអស ់ មុនេពលចប់េផ�ីមគេ្រមាងបានែដរ។ ្រកបខណ�
្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មនងឹរួមប��ូលករែណនំាចំបាច់េដមី្ីបធានាថា ទីតំង និងសហគមនទំ៍ងអសែ់ដល
មានករេ្រជីសេរសីអ�កទទួលផលពគីេ្រមាង នឹងអនេុលមតមច្បាបភ់ូមបិាល និងលក�ខណ� ត្រម�វក�ុង្រកបខណ�
បរសិ� ន និងសង�ម េនេពលអនុវត�គេ្រមាង។ ចំនួនអ�កទទលួផលផា� លព់គីេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ គឺ្របជាជន
ជនបទ្របែហល ១៥.០០០ ្រគ�សរ។        ភាពអចរកបាន    និងករេ្របី្របាស់េហដ� រចនាសម�័ន�ែដលបានែក
លម�   នឹងផ�ល់អត�្របេយាជន៍បែន�មេទៀតដល្់របជាជនកនែ់តេ្រចីន េ្រកពី្រគ�សរេគាលេដក�ុងតបំនអ់នវុត�ន ៍ 
គេ្រមាង។ 
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រូប ១ ៖ េខត�ក�ុង្របេទសកម�ុជា 

 

២.េមេរៀនពីករអនុវត�គេ្រមាងដំណាក់កលដំបូង និងគេ្រមាងដំណាក់កលទី ២ 
 

23. គេ្រមាងដំណាក់កលដំបងូ និងគេ្រមាងដំណាកក់លទី២ បាន្រទ្រទង់ដល់ករអភិវឌ្ឍសម្បទនដសី

ង�មកិច�តំងពឆីា�  ំ២០០៧។ គេ្រមាងដំណាក់កលទី ២ មាន្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉
ពល់ ែដលបំេពញលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងេគាលនេយាបាយ ៤.១២ របស់ធនាគារពិភពេលកស�ពីីករតំងទលីេំន
េឡីងវញិេដយស�័្រគចិត� ែដលែផ�កខ�ះគឺខុសគា� ពលីក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៥។ យ៉ាង
ណាមិញ ដំេណីរករកំណត់អត�ស�� ណដធី�ីស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកចិ� ករពិនិត្យបឋម ករគូសែផនទី នងិ
ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ� ិ និងនីតិវធិីស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករ និងអនវុត�គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ក�ងុគេ្រមាង
ដំណាក់កលទី ៣ នឹងមានលក�ណៈ្រសេដៀងគា� បផំុតេទនឹងដំេណីរករ និងនីតិវធិីក�ុងគេ្រមាងដណំាកក់លទ ី
២។ ករ្រទ្រទង់ដលក់រផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចគឺជាសកម�ភាពថ�ី
ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ ប៉ុនែតដំេណីរករេនះមានលក�ណៈសំខន់ៗ មយួចនំួនែដល្រសេដៀងគា� នងឹ
ដំេណីរករសម្បទនដីសង�មកចិ� ចំែណកដេំណីរករស្រមាបអ់នគុេ្រមាង េហដ� រចនាសម�័ន�នឹងមានលក�ណៈ 
្រសេដៀងគា� េន្របេភទទីតំងទំង ២។ ដូេច�ះ េមេរៀនស�ីពីលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិក�ងុគេ្រមាង
ដំណាក់កលទី ២ មានភាពពក់ពន័� និងអចអនវុត�បានចេំពះគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣។ 
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24. គេ្រមាងដំណាក់កលដំបងូ និងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ២ បានេផា� តអទភិាពេលកីរបេ�� �សករតំង
ទីលំេនថ�ីេដយមិនស�្័រគចិត� និងផ�លល់ទ�ផលែដលមិនត្រម�វឱ្យមានអនុគេ្រមាងក�ងុែផនករសកម�ភាពស�ពីី
តំងទីលំេនេឡីងវញិ ែដល្រត�វបានកំណត់ស្រមាប្់រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពលក់�ងុ
គេ្រមាងដំណាក់កលទី ២។ ករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចតិ�្រត�វបានបេ�� �សតមរយៈករផាត់
េចញតំបន់ែដលកពំុងមានករទមទរកម�សិទ�ឯិកជន មុនករ្របកសកលបរេិច�ទឱសនវទជាសធារណៈ ពី
តំបន់ៃនសម្បទនដីសង�មកចិ�។ ដីទំេនរ្រត�វបានប្រម�ងទកុស្រមាបក់រសងសង់េហដ� រចនាសម�័ន� និងស្រមាប់

េគាលបំណងសធារណៈ ដូចជា ៃ្រពសហគមន៍ក�ងុសកម�ភាពេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដធី�ី។ 
 
25. មានករណីែដលគា� នកររកេឃីញករទមទរេលីដធី�ីែដលស�តិេនេ្រកសម្បទនដសីង�មកិច� រហូត
ដលេ់្រកយករប��ប់ករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដធី�ី និងដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីឯកជនរបសរ់ដ�។ 
ដូេច�ះ ទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច�រួមប��ូលដបី្រម�ងែដលអចេ្របី្របាសស់្រមាបក់រផ�លស់ំណងមនិែមន្របាក់
េដីម្ីបេដះ្រសយករទមទរទំងេនះ េហីយក�ុងករណីខ�ះ អ�កទមទរដបីច�ុប្បន�បានយល្់រពមេបាះបងដ់រីបស់
ខ�ួនជាថ�ូរនឹងករដកប់��ូលជាអ�កទទលួបានដធី�ីក�ងុ្រកបខណ� សម្បទនដសីង�មកចិ�។ 
 
26. ក�ុងករណីសម្បទនដសីង�មកចិ�េនឃំុដងុ ែដលជាសម្បទនដីសង�មកចិ�ថ�ែីតមយួគតែ់ដល្រទ្រទង់

េដយគេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ករជូនដំណឹងពេីសចក�្ីរបកសព្ីរទព្យសម្បត�្ិរសបច្បាបរ់បសប់ុគ�ល នងិស�
ប័នរដ� ែដលបានបិទផ្សោយពៃីថ�ទី ២៤ ែខ េមស ឆា�  ំ២០១៧ រហូតដលៃ់ថ�ទី ៩ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ២០១៧ បាន

េធ�ីឱ្យមានពក្យបណ�ឹ ង ៧៣២ ករណីពីបុគ�លែដលទមទរកន់កបក់្បាលដែីដលស�ិតេនេ្រក ឬ្រត�តគា� នងឹ
តំបន់ែដល្រត�វបានគសូែផនទជីាដរីដ� និងទុកស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ�។ េ្រកយករេសុីបអេង�ត ក្បាលដី
ពក់ព័ន�ចំនួន ៣១៨  ្រត�វបានរកេឃីញថាកពំុងេធ�ីកសិកម� និង្រត�វបានផាតេ់ចញពតីំបនស់ម្បទនដសីង�មកចិ�
។ អ�កដក់បណ�ឹ ងចនំនួ ២៩ នាក់្រត�វបានរកេឃីញថាពកព់័ន�នឹងក្បាលដែីដលស�ិតេនេ្រកតំបនស់ម្បទន
ដីសង�មកិច�ែដលេស�េីឡីង។ អ�កដក់បណ�ឹ ង ៣៥៩ នាក់្រត�វបានសេ្រមចថាគា� នសុពលភាព និង្រចនេចល។ 
អ�កដក់បណ�ឹ ង ២៦ នាក់មិនបានចូលរួមក�ងុដេំណីរករេដះ្រសយ។ 
 
27. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ២ ខិតខំេដះ្រសយបណ�ឹ ងយ៉ាងេ្រចនី 
េហីយដំេណីរករេដះ្រសយ្រត�វករេពលេវល ១១ ែខ ខណៈែដលស�ង់ដរកំណតថ់ា្រត�វេដះ្រសយបណ�ឹ ង
ក�ុងរយៈេពល ៤០ ៃថ�។ 
 

28. េនសម្បទនដីសង�មកិច�ឃំុដងុ ែផនទី្រពងបឋមៃនទីតំងដសី្រមាបស់ម្បទនដីសង�មកចិ�្រត�វបាន
បិទផ្សោយជាសធារណៈេនែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ២០១៤ េពលគឺរយៈេពលជាង ២ ឆា� មំុនេពលមានករជនូដណឹំងពី
េសចក�ី្របកសផ�ូវករ។ ទំនងជាមានកររុះេរយ៉ីាងេ្រចីនក�ុងទតំីងដសី្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ�ក�ងុអឡុំង
េពលេនះ។ ករណ៍េនះេធ�ីឱ្យមានបណ�ឹ ងជាេ្រចីន ែដលបានបង�ជាផលវបិាកសំខន់ៗ ស្រមាប់កលបរេិច�ទឱ
សនវទទំងេនទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� និងទីតំងផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច។ ក�ុងអំឡុងេពលដែ៏វងអនា� យេនះ េនចេនា� ះេពលែដលសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�លប់័
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ណ�កម�សិទ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ និងកល
បរេិច�ទឱសនវទផ�វូករ ្របែហលជាអចជរុំញឱ្យមានករទ�នា� នកនក់ប់េនទតំីងដេីនាះ។ 
 
29. ែផ�កេលីបទពិេសធនេ៍នសម្បទនដសីង�មកិច�ឃំុដងុ និងលក�ណៈេ្រកផ�ូវករ ឬបង�ករភ័ន�្រចឡំៃន
សិទ�ិកន់កប់ដីធ�កី�ងុតបំនដ់ៃី្រពេរចរលឹ និងដសី្រមាប់សម្បទនដេីសដ�កិច�ែដល្រត�វបានលុបេចល ែដលេ្រចនី
្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� េគអចប៉ាន់ស� នបានថា ស� នភាព្រសេដៀងៗគា� អចនងឹេលច

េឡីងក�ុងគេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣។ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ ្របាកដជា
អចេដះ្រសយបណ�ឹ ងយ៉ាងេ្រចីន ក៏ដូចជារក្សោបាននវូគុណភាពៃនករេដះ្រសយបណ�ឹ ង និងបេ�� �សករ
ពន្យោរេពលេលីសពី្រកបខណ� េពលេវលកំណតៃ់នករេឆ�ីយតប និងដេំណាះ្រសយ។ 
 
30. ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ២ មានករណីែដលជនេឆ��តឱកសចូលមកតំងលេំនដ� នេ្រកយកល
បរេិច�ទឱសនវទ។ ករណ៍េនះត្រម�វឱ្យមានដំេណីរករចរច និងស្រមបស្រម�លេដីម្ីបផាតេ់ចញជនចូលទ�នា� ន
យកដីទំងេនាះ (ពួកេគនឹងមិន្រត�វបានចត់ទកុជាអ�កទមទរ្រសបច្បាបក់�ងុវសិលភាពៃនបទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទ ី៥)។ 
 
31. មិនច្បាស់ថាេតីផលបះ៉ពល់ៃនកររតឹត្ិបតលទ�ភាពេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម ្រត�វបានចតទ់កុ
ជាប�� ៃនករតំងទីលំេនេឡីងវញិក�ងុគេ្រមាងដណំាកក់លដំបងូ និងគេ្រមាងដណំាកក់លទី ២ ឬយ៉ាងណា

េនាះេទ ប៉ែុន�វធិីស�ស�ែបបជំរុញករចូលរួម និងករពិេ្រគាះេយាបល់យ៉ាងទូលំទលូយជាមួយអ�កពកព់ន័�ស�ពីី
ករេធ�ីអត�ស�� ណកម� ករេធ�ីែផនទី និងេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�កី�ុងទតំីងសម្បទនដសីង�មកចិ� ្រត�វបាន
រពំឹងថានឹង្របឈមនងឹប�� មយួចំននួ ប៉ុែន�ហកគ់ា� នប�� អ�ីេនាះេទ។ គា� នករកត្់រតពីបណ�ឹ ងែដលបានដក់
តមរយៈយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី២ ឬប�� េ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិ
រួមេឡីយ។ 
 
32. អនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ក�ងុសម្បទនដសីង�មកចិ�្រត�វបានសងសង់េឡីងេលីដគីា� នករេ្របី្របាស់
ែដលប្រម�ងទុកស្រមាប់េគាលបណំងេនះ និងគា� នករណីលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិក�ុងេពលអនុ
វត�អនគុេ្រមាងេឡីយ។ អចមានករេលីកែលងចំេពះករណីេនះ ្របសិនេបីមានករសិក្សោសមិទ�លិទ�ភាពែផ�ក
បេច�កេទសេនកលបរេិច�ទេ្រកយ បង� ញពីភាពចំបាចៃ់នករផា� ស់ប�រូទីតំងែដលេស�ីេឡីងរបស់េហដ� រចនា
សម�័ន� េចញឆា� យពីដីប្រម�ងស្រមាបេ់គាលបណំងេនះ (ឧទហរណ៍មួយៃនករណីេនះេកីតេឡីងេនទតំីង

សម្បទនដីសង�មកចិ�កក�ុងេខត�កំពងឆ់ា� ងំ ែដលផ�ូវេចញចលូ្រត�វបានសងសងេ់ឡីងេដយគេ្រមាង IPLR)។ 
ជាធម�ត ផ�ូវេចញចលូទីតំង្រត�វបានសងសងេ់លីផ�ូវចស។់ ដូេច�ះ ត្រម�វករលទ�កម�ដធី�ីមានក្រមតិតចិតចួ
បំផុត ដូចជា ស្រមាប់ករព្រងីកផ�ូវ ឬករសងសង់្រចំង។ អចមានករណីមួយែដល្រចកេចញចលូទតំីង
សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬទីតំងផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិគឺ្រត�វសង
សង់ផ�ូវឆ�ងកត់ដកីម�សទិ�ិឯកជន។ 
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33. េមេរៀនពីគេ្រមាងដំណាក់កលដបំូង និងគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី២ េលីកេឡីងថា ប�� លទ�កម�ដធី� ី
និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិេនទតំីងផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចគឺ
្រសេដៀងគា� នឹងប�� េនទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� (ឧ. ក�ុងក្រមិតែដលចំបាច្់រត�វមានលទ�កម�ដីធ� ី ឬករ
តំងទីលំេនេឡីងវញិ ករណីេនះនឹងមានទំហំតូច និងភាគេ្រចីនពក់ពន័�នងឹករសងសង់េហដ� រចនាសម�ន័� ដចូ
ជា ផ�ូវថ�ល់ ឬសំណង់ធារស�ស�) េនេ្រកតំបន់ទតំីងផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ឬតំបន់ផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ែដលអចមាន

វសិលភាពតូចស្រមាបក់រផ�លអ់ំេណាយដេីដយស�័្រគចតិ�។ ទន�ឹមនឹងេនះ េមេរៀនបង� ញផងែដរថា គួរេផា� ត
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងបែន�មេនដំណាកក់លដបំងូៃនករេរៀបចែំផនាករេដីម្ីបវយតៃម�ករទមទរដីធ�ីមាន្រសប់
េនេ្រកទីតំងសម្បទនដីសង�មកិច�/ទតំីងផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច េដីម្ីបព្រងឹងករេធ�ីអត�ស�� ណកម�អ�កទទលួផល និងជន ឬ្រគ�សរែដលអចរងផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន
េដយសរករកំណត់្រពំ្របទល់ទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�/ទតំីងផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច។ ចំណុចចុងេ្រកយគឺ េដីម្ីបេដះ្រសយបណ�ឹ ងែដលបណា� លមកពលីទ�កម�ដធី�ី
ែដលអចេកីតេឡីង និងករកំណត់្រពំ្របទល់ និងករគូសែផនទតីំបនែ់ដល្រត�វបានផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិធី� ី
ចំបាច់្រត�វមានយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ែដលមាន្របសិទ�ភាព និងងយ្រស�លេ្របី្របាស់។ 

 

៣.្រកបខណ� ច្បាប់ស្រមាប់លទ�កម�ដីធ�ី និងករតងំទីលំេនេឡងវិញ 
 
៣.១ បទប្ប��ត�មូិលដ� នៃនច្បាប់កម�ជុា 
 
34. ្រកបខណ� ច្បាប់ជាតសិ�ពីកីរផ�លស់ំណង ៖ រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា (១៩៩៣) ែចងថា 
“ែដលនឹងដកហូតកម�សិទ�អិំពជីនណាមយួបានេនាះ លុះ្រតែត្របេយាជន៍សធារណៈត្រម�វឱ្យេធ�ី” និងមានសទិ�ិ
ទទលួបានសំណងយុត�ិធម៌”។ ច្បាបភូ់មបិាល (២០០១) ែចងថា “គា� នបុគ�លណាមួយ្រត�វបានេគដកហូតកម�
សិទ�ិរបស់ខ�ួនបានេទ ្របសិនេបីករដកហូតេនះមិនែមនេដីម្ីប្របេយាជន៍សធារណៈ”។ ច្បាប់េនះទទលួស� ល់
ថា ករដកហូតកម�សទិ�ិ មានសទិ�ិទទលួបានសណំងជាមនុេដយសមរម្យ និងយុត�ិធម”៌។ 

 
35. ច្បាប់ស�ពីអីស្សោមកិរណ៍ (២០១០) “មានេគាលេដកណំត់ពអីស្សោមកិរណ៍េនក�ុង្រពះរជាណាច្រក
កម�ុជាេដយកំណតព់េីគាលករណ៍ យន�ករ នីតិវធិីៃនអស្សោមកិរណ៍ និងសំណងឱ្យបានសមរម្យ និងយុត�ធិម៌
ស្រមាប់គេ្រមាងស� បនា ស� រ និងគេ្រមាងព្រងីកេហដ� រចនាសម�ន័�រូបវន�សធារណៈបេ្រមីឱ្យផល្របេយាជនស៍
ធារណៈ ផល្របេយាជន៍ជាតិ និងករអភិវឌ្ឍរបស់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា”។ ច្បាប់េនះបានបេង�ីតរចនាសម�ន័�
ៃនគណៈកមា� ធិករអស្សោមិករណ៍ និងអនុគណៈកមា� ធិករែដលដកឹនំាេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�េុន
ថា� ក់ជាតិ និងគណៈអភិបាលេខត�េនថា� កេ់្រកមជាត។ិ ច្បាប់េនះែចងពយីន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងែដលដកឹនំា
េដយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសំណង់។ លក�ណៈសំខន់ៗ ៃនច្បាបេ់នះរួមមាន ៖ 
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• ស្រមាប់ែផ�កភាគេ្រចីន អ�កែដលមានសទិ�ិទទួលបានសំណងគឺ “មា� ស់ និងមា� ស់េពញសិទ�”ិ ៃនដធី�ី 
និងអចលន្រទព្យ 

• មា� ស់្រទព្យសម្បត�ិអចទទលួបានសណំងេដយេផ�កេលីតៃម�ទីផ្សោរស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិែដល្រត�វ
បានដកហូត 

• មា� ស់អជវីកម�ែដលេធ�អីជីវកម�េលីដជីលួ អចមានសិទ�ទិទួលបានសំណងស្រមាប់ផលប៉ះពល់
េលីអជីវកម�របស់ខ�ួន (ច្បាបេ់នះមិនសូវច្បាស់្រតង់ចណុំចែដលបទប្ប��ត�ិេនះក៏អនវុត�ចេំពះ

អជីវកម�ែដលេធ�ី្របតបិត�កិរេដយមា� ស្់រទព្យសម្បត�ិ)។ 
• េសចក�ីសេ្រមចអស្សោមកិរណ៍អច្រត�វបានេដញេដលតមរយៈគណៈកមា� ធិករេដះ្រសយប

ណ�ឹ ង ឬតុលករ។ គា� នករែចងច្បាស់ថា េសចក�សីេ្រមចេដយគណៈកមា� ធិករេនះនឹងេធ�ីេមាឃ
ភាពករេដញេដលជាបន�បនា� បក់�ុងតុលករេនាះេទ។ 

• មានទណ� កម�្រពហ�ទណ� ស្រមាបអ់�កែដលរងំស�ះដេំណីរករអស្សោមិករណ៍ ឬទ�នា� នកន់កបេ់លី
ដែីដល្រត�វបានដកហូត។ 
 

36. ្រកបខណ� ច្បាប់ស�ពីកីរទ�នា� នកន់កប់ដរីដ� ៖ ច្បាប់ភូមិបាលឆា�  ំ២០០១ ករែញកយ៉ាងច្បាសរ់វង
អ�កែដល្រត�ស្រតយដសី្រមាបស់ងល់ំេនដ� ន ឬេធ�ីកសកិម� មុនៃថ�ទី ៣០ ែខ សីហ ឆា�  ំ២០០១ និងអ�កែដល
បាន្រត�ស្រតយដីេនេ្រកយកលបរេិច�ទេនះ។ ក�ុងករណីទីមួយ អ�កកន់កបអ់ច្រត�វបានទទលួស� លជ់ាអ�ក
កន់កន់្រសបច្បាបេ់លីដរីដ�នាេពលខងមុខ េនេពលែដលដីេនាះ្រត�វបានចុះប�� ីជាដឯីកជនរបសរ់ដ�។ ក�ុង

ករណីទីពីរ អ�កកន់កបគ់ឺខសុច្បាប។់ មា្រត ១៨ ៃនច្បាប់ភូមិបាលបានផ�លឧ់បករណ៍រងឹមាសំ្រមាប់ករបេណ�
ញអ�កទ�នា� នកន់កប់។ “ពួកេគមនិអចទមទរសណំងទូទត់ ឬសហុ៊យស្រមាបក់រែថទំ ឬករេរៀបចំែដល
បានេធ�ីេនេលីអចលនវត�ុ ែដលបានកន់កបេ់ដយខសុច្បាបប់ានេឡីយ” (មា្រត ១៩)។ 

 

37. សរចរេលខ ០២ របស់រជរដ� ភិបាលកម�ជុាស�ពីីករកនក់បដ់ីរដ�េដយខុសច្បាប់ ចុះៃថ�ទី ២៦ ែខ 
កុម�ៈ ឆា�  ំ២០០៧ ែចងថា ខណៈែដលករកន់កបដ់េី្រកមទ្រមងជ់ាកម�សទិ�ិ ែ្របក� យជាខុសច្បាប់េ្រកយៃថ�ទ ី
៣០ ែខ សីហ ឆា�  ំ២០០១ រដ�្រត�វផ�ល់សម្បទនដីសង�មកចិ�ដល្់របជាជន្រកី្រក និង្រក�មជបួករលបំាកេដមី្ីប
បំេពញត្រម�វករដីធ�ីរបស់ពកួេគេដយសរកំេណីន្របជាជន កររសំយកងទ័ព និងករបាត់បង់ដីធ�េីដយសរ
េ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ។ ប៉ុែន�កររេំលភកន់កប់ដីរដ�ខសុច្បាបយ៉់ាងអនាធបិេតយ្យកប៏ានផ�លឱ់កសដល់
អ�កទិញលកដ់ធី�ីេដមី្ីបបាន្របាក់ចេំណញ និងជនមានអណំាចក�ងុករកន់កប់េដយខសុច្បាបេ់លីដរីដ�តម
មេធ្យោបាយេផ្សងៗ។ េដីម្ីបេដះ្រសយស� នភាពេនះ សរចរេលខ ២ បានកំណត់ថា ៖ 

• ជាទូេទ អ�កែដលកន់កបដ់ីរដ�េដយខុសច្បាប់ ជាពិេសសអ�កទិញលក់ដធី�េីដីម្ីបបាន្របាក់
ចំេណញ គា� នសិទ�ិទមទរសំណងេទ (កថាខណ�  ៦.១ ក�ុងសរចរេលខ ២) 

• ្រគ�សរ្រកី្រកគា� នដី ឬខ�ះដី និងជនងយរងេ្រគាះ ែដលកនក់ប់ដរីដ�េដយខសុច្បាប ់ គា� នសទិ�ិ
ទមទរសំណង ប៉ុែន�អចទទួលបានករអនុេ្រគាះក�ុងករទទលួបានដ ី ែដលមានទំហំសម្រសប
េដីម្ីប្របកបរបរចិ�� ឹមជវីតិ (កថាខណ�  ៦.២ ក�ុងសរចរេលខ ០២)។ 
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38. ស្រមាប់ដីឯកជនរបសរ់ដ� ចំណុចេនះអចេកីតេឡីងតមរយៈករលក់ ករជួល ករេធ�ី្របទនកម� ករផ�
ល់សិទ�ិផលុបេភាគ (សិទ�ិេ្របី្របាស់ និងយកផល� នផុលេលីដេីដីម្ីបចិ�� ឹមជីវតិ) សម្បទនដីសង�មកចិ� 
សម្បទនដីេសដ�កចិ� ឬករអន�ុ� តឱ្យេ្របី្របាស់។ ករសេ្រមចអពំីជេ្រមីសជាកល់កណ់ាមួយ្រត�វេធ�ីេឡីងែផ�ក
េលីករស្រមបស្រម�លរបសអ់ជា� ធរែដនដ ី រវងអជា� ធរកន់កន់ដីធ� ី និងបុគ�លែដលកន់កប់ដ ីនិងែផ�កេលី
ែផនករេ្របី្របាស់ដី (កថាខណ�  ៧.១ ក�ុងសរចរេលខ ០២)។ 
 

៣.២ អនុ្រកឹត្យេលខ ២២/នតីិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ 
 
39. អន្ុរកឹត្យេលខ ២២ ចះុែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ២០១៨ ត្រម�វឱ្យមានករេ្របី្របាស់នតីវិធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រស្រមាប់
លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទលីំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចិត�ស្រមាប់គេ្រមាងែដលផ�លហិ់រ��ប្បទនទខីងេ្រក
េនកម�ុជា (េហកត់ថា អនុ្រកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំន
េឡីងវញិ)។ ឯកសរេនះបំេពញបែន�មេលីឯកសរនតីិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រមាន្រសបែ់ដលេផា� តេលីករ្រគប្់រគង

គេ្រមាង ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ និងលទ�កម�ស្រមាបគ់េ្រមាងែដលផ�លហិ់រ��ប្បទនពីខងេ្រក ែដលអនុវត�
ចំេពះគេ្រមាងែដល្រទ្រទង់េដយកម�ពីធីនាគារពិភពេលក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុ ី IFAD និងស� ប័នេផ្សង
េទៀត។ អន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ គឺជាឯក
សរថ�ី (ដូេច�ះ វ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេ្រកយ្រកបខណ� េដះ្រសយផលប៉ះពលស់្រមាបគ់េ្រមាងដណំាកក់លទ ី
២) ប៉ុែន�ែផ�កភាគេ្រចីនតមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ជិាធរមាន ដូចជា ច្បាប់ស�ីពីអស្សោមកិរណ៍ (២០១០)។ អនុ
្រកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទលីំេនេឡីងវញិ ែចងថា គេ្រមាងេហ
ដ� រចនាសម�័ន�ែដលផ�ល់ហិរ��ប្បទនពីខងេ្រក ្រត�វអនុេលមតមេគាលនេយាបាយធានាសុវត�ិភាពរបសៃ់ដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ែដលផ�លហិ់រ��ប្បទនដលគ់េ្រមាងេនាះ េហីយកតព�កិច�ទំងេនះ្រត�វប�� ក់ច្បាសក់�ុងកិច�្រពមេ្រពៀង
ហិរ��ប្បទនគេ្រមាង។ ករទូទត់សំណង្រត�វផ�លហិ់រ��ប្បទនពមីូលនិធរិជរដ� ភិបាលកម�ុជា ែដលែញក
េចញ និងបែន�មេលីករផ�ល់មលូនិធបិដភិាគពីគេ្រមាងែដលមានបង� ញក�ុងតរងចណំាយរបសគ់េ្រមាង។ 
 

40. អន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ ១) 
កំណត់ពីតួនាទ ីនិងករទទួលខុស្រត�វរបស្់រកសួង និងស� ប័នសំខន់ៗ ជាពិេសសែផ�កតមបទប្ប��ត�ិៃនច្បាប់
ស�ីពីអស្សោមិករណ៍ ២) សេង�បពី្រកបខណ� ច្បាប់ និងេគាលនេយាបាយ ៣) ពិពណ៌នាពីដំេណីរករេរៀបចំ
ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ និងករវយតៃម�ផលបះ៉ពល់សង�ម ៤) កំណត់ពីករែណនំាលម�ិតស្រមាប់
ករគណនាសំណង ៥) ត្រម�វឱ្យមានដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈ ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និង
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ និង ៦) ពិពណ៌នាពីករេរៀបចំករអនវុត� រួមមាន ករចំណាយថវកិ និងករពិ
និត្យតមដន និងរយករណ៍។ 
 

41. អន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិេផា�
តសំខន់េលីត្រម�វករលទ�កម�ដធី�ីៃនគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�។ ក�ុងបរបិទេនះ នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរកណំត់
ពីក្រមិតៃនដីធ�ីែដល្រត�វបានចតទ់ុកជា “ដីចំណីផ�វូ” និងដសីធារណៈែដលស�តិេនជិតផ�ូវថ�ល ់ផ�ូវែដក និងផ�វូ
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ទឹក។ ជាទូេទ គា� នករផ�ល់សំណងដល់ដែីដលស�ិតក�ុងដចីំណីផ�ូវមាន្រសបេ់នាះេទ ប៉ុែន�អចមានករណីេលកី
ែលង ដូចជា ករផ�ល់ជំនួយដល្់រក�ម្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ ឬក�ុងករណីែដលដចីំណីផ�ូវមាន្រសប់្រត�វបាន
ព្រងីកេដយសរគេ្រមាង។ នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រទទលួស� ល់ថា ក�ុងករណីមួយចំននួ ករេធ�ីកសិកម�ច�ិ�មឹ
្រកពះ ្រត�វបានអនុ�� តេលីដសីធារណៈែដលបេង�ីតបានជាែផ�កមួយៃនដីចណីំផ�វូ ដូចជា ស�ិតេនជតិផ�វូថ�ល ់ឬ
្របឡាយ ប៉ុែន�គា� នករផ�ល់សណំងដលក់របាតប់ងក់រេ្របី្របាស់ដកី�ុង្របេភទេនះេទ។ 

 
42. អន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ កណំត់
ពីក្រមិតៃនដីចំណីផ�វូស្រមាប់ផ�វូជាតិ (េ្រកតំបន់ទី្របជុំជន) ផ�ូវែដក និងផ�ូវទឹក។ ពក់ព័ន�នងឹគេ្រមាងដណំាក់
កលទី ៣ ដីែដលស�ិតក�ុងរង�ង ់១០ ែម៉្រតពី្របឡាយេម ឬ ៥ ែម៉្រតពី្របឡាយរង ្រត�វបានកំណត់ជាដចីណីំផ�វូ 
និងជាដីសធារណៈរបស់រដ�។ ប៉ុែន�អនុ្រកតឹ្យេលខ ២២/នីតវិធិី្របតបិត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំង
ទីលំេនេឡីងវញិ ហក់មិនផ�ល់ករែណនំាស�ពីីដចីំណីផ�វូស្រមាប់ផ�វូជនបទេទ។ ជាទូេទ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទកំណតថ់ា ដីចណីំផ�វូស្រមាប់ផ�វូជនបទរួមមានដែីដលស�តិក�ុងចមា� យ ១៥ ែម៉្រតពីអក្សផ័�វូ។ 

 
43. អន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ កណំត់
ថា ករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ ្រត�វែផ�កតមេគាលករណ៍ខងេ្រកម ៖ 

• បេ�� �សករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចតិ� ឬេនេពលមនិអចបេ�� �សបាន កត់
បន�យករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយមិនស�័្រគចិត�ជាអតិបរមា តមរយៈករែស�ងរកករេរៀបចំ

គេ្រមាងេផ្សងេទៀត 
• ស្រមាលផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដលមិនអចបេ�� �សបានេលីសង�ម និងេសដ�កចិ� េដយសរលទ�

កម�ដីធ�ី តមរយៈករផ�លស់ំណងទន់េពលេវលស្រមាបក់របាត់បង្់រទព្យសម្បត�ិេទតមតៃម�
ជំនួស និងករជួយដលជ់នបាតប់ងទ់លីំេនេដីម្ីបស� ររបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់ខ�នួយ៉ាងេហចណាស់
្រតឹមក្រមិតមុនេពលមានគេ្រមាង។ 

• ផ�ល់ជំនួយ និងឱកសដល្់រក�ម្រកី្រក និង្រក�មជួបករលំបាកៃនជនែដលបាត់បង់ទលីេំនរូបវន�
េដីម្ីបបេង�ីនស�ង់ដរជវីតិរស់េនរបសព់ួកេគ។ 
 

44. អនុ្រកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�សិ�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ីនិងករតំងទីលំេនេឡីងវញិផ�លក់រ
ែណនំា និងគំរូឯកសរស្រមាប់ករេរៀបចែំផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលក់្រមិតមលូដ� ន (ែដលមានពត័ម៌ាន
្រគប់្រគានស់�ីពីជនែដលរងផលបះ៉ពល់) ឬ្រកបខណ� េដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដល្រត�វេរៀបចំេឡីងេនេពល

េរៀបចំគេ្រមាង បូករួមនឹងែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលល់ម�តិ ែដល្រត�វេរៀបចំេឡីងេនេពលអនវុត�គេ្រមាង។ 
ខ�ឹមសរសំខន់ៗៃនែផនករេដះ្រសយផលបះ៉បាល ់ រួមមាន ១) សវតេសដ�កិច�សង�មរបសជ់នបាតប់ងទ់ី
លំេន និងករវយតៃម�ផលបះ៉ពល់សង�ម រួមទំងករ្រព�យបារម�ពីេយនឌរ័ ២) ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន ករ
ពិេ្រគាះេយាបល់ និងករចូលរួម ៣) សិទ�ិទទលួបានសំណង ៤) យុទ�ស�ស�្រទ្រទង់ចណូំល និងរបរច�ិ�មឹជវីតិ 
៥) ករេរៀបចំែផ�កស� ប័ន ៦) យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ៧) ករពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ ៨) 
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ថវកិ ៩) កលវភិាគអនុវត�ន៍ និង ១០) ្រកបខណ� ច្បាប់ រួមទំងករកំណតរ់កចណុំចខ�ះខតរវងច្បាបជ់ាត ិនងិ
លក�ខណ� ត្រម�វរបសៃ់ដគូអភវិឌ្ឍន៍។ 
 
45. នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រ កំណត់ពី្រគ�សរែដលរងផលប៉ះពលជ់ា “្រគ�សរែដលបាត់បង់ទកីែន�ង នងិ/ឬ
រងផលប៉ះពលែ់ផ�កេសដ�កចិ�េដយសរលទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិេដយមនិស�្័រគចតិ�”។ ្របេភទ
ជនែដលរងផលបះ៉ពល ់រួមមាន មា� ស់្រសបច្បាប់ អ�កជលួ និងអ�កកនក់បែ់ដលគា� នសទិ�ផិ�ូវករ។ ្របករ ៤៨ 

ែចងថា ជនបាត់បង់ទីលេំនរួមមាន “ អ�កែដលនឹងបាត់បង្់រទព្យសម្បត�ិរូបវន� និងមិនែមនរូបវន�ទំង្រស�ង ឬ
េដយែផ�ក រួមមានផ�ះសែម្បង ដីធ�ី អគារ/សំណង់ ្រទព្យសម្បត�ិពណិជ�កម� ដំណា ំធនធាន ករជួល ឱកសរក
្របាក់ចំណូលចិ�� ឹម្រកេពះ សហគមន ៍និងបណា� ញសង�ម និងវប្បធម។៌ ករបាតប់ង់អចមានលក�ណៈបេណា� ះ
អសន� ឬអចិៃ�ន�យ៍”។ 
 
46. អន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតវិធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី� ីនិងករតំងទលីំេនេឡីងវញិកណំតព់ី
្របេភទពិេសសៗៃនជនែដលរងផលបះ៉ពល់ ៖ ១) ្រក�ម្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ និង ២) ជនជាតេិដមីភាគតចិ
។ ្រក�ម្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ មានសិទ�ិទទលួបានជនំួយបែន�មស្រមាប់ករតំងទីលេំនេឡីងវញិ និងករស� រ
របរចិ�� ឹមជីវតិ ក�ុងករណីែដលពួកេគគា� នករទមទរផ�ូវច្បាបេ់លីដពីកព់័ន�។ នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រកត់
សមា� ល់ពីលទ�ភាពៃនភាពខសុគា� ែផ�កេយនឌ័រេលីរេបៀបែដលមនុស្សរងផលបះ៉ពល់េដយសរករតំងទីលេំន
េឡីងវញិ ប៉ែុន�្រកបខណ� េនះេផា� តសំខនេ់លី្រគ�សរែដលជាឯកសរេគាលស្រមាប់ករវយតៃម�ករខតបង់ នងិ

សំណង។ 
 
47. អ្រស័យេលីកលៈេទសៈ សំណងអច្រត�វបានផ�ល់ជនូ ១) មា� ស់្រសបច្បាប់ និងមា� ស់បណ័�កម�សទិ� ិឬ
សិទ�ិដីធ�ី រួមទំងសិទ�ិទេំនៀមទលំប់ ២) អ�កជួល រួមទំងនិេយាជក កម�ករ និងអ�កេដីរលក់របស់របរ ៣) អ�ក
ែដលគា� នប័ណ�កម�សទិ�ិ ឬសិទ�ិផ�ូវករេលីដីធ� ី(ករកន់កប់េដយខុសច្បាប)់ ែដលពក់ព័ន�ក�ងុករេធ�កីសកិម� 
ឬអជីវកម� និង ៤) ្រក�ម្រកី្រក និង្រក�មងយរងេ្រគាះ។ 
 
48. ករផ�ល់សំណង និងជំនយួដលជ់នែដលរងផលបះ៉ពល់អចរួមមាន ១) សំណងស្រមាបក់របាតប់ង់

ដីធ�ី និង្រទព្យសម្បត�ិរូបវន� ែដល្រត�វបានគណនាតមតៃម�ទផី្សោរ ២) សំណងស្រមាប់ករបាត់បងរ់បរច�ិ�មឹ
ជីវតិ និង្របាក់ចំណូល រួមទំងករបាត់បង្់របាក់ចណូំលពអីជវីកម�ែដលស�តិេនេលីដ ី៣) ចំណាយេលីករេធ�ី
ដំេណីរ ៤) ជំនួយរបរចិ�� ឹមជវីតិបេណា� ះអសន� ែដល្រត�វបានគណនាជា្របាកច់ំណូល ៣ ែខែដលេ្រចីនជាង

អ្រតភាព្រកី្រកថា� កជ់ាតិ ៣ ដង ឬ ៦ ែខ ស្រមាប្់រគ�សរ្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ និង ៥) ជេ្រមីសស្រមាប់ករ
ស� រចំណូលេឡីងវញិស្រមាប់អ�កែដល្របឈមនងឹករបាតប់ង់របរច�ិ� ឹមជវីតិជាអចៃិ�ន�យ៍។ 
 
49. អនុ្រកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិមានបទ
ប្ប��ត�ិស្រមាប់ដក់ទណ� កម�េលកីរកន់កបដ់រីដ�េដយខសុច្បាប ់ ែដលអចគុណេទ�ដងក�ងុករណីែដលករ



 

29 
 

កន់កប់ខុសច្បាប់េធ�ឱី្យមានករពន្យោរេពលេលគីេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័� និងទណ� កម�ស្រមាបក់ររងំស�ះដល់
ដំេណីរករដកហូត។ 
 
50. អន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�សិ�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិផ�ល់
រចនាសម�័ន�ស� ប័នស្រមាបេ់រៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ ែដល្រត�វបានសេង�បដចូខង
េ្រកម ៖ 

• គណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសងួេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ ែដលេ្របី្របាស់អំណាចរបស់គណៈកមា� ធិ
ករអស្សោមិករណ៍េ្រកមច្បាប់ស�ពីីអស្សោមិករណ៍។ គណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសួងេនះេធ�ីជា្របធាន
េដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ 

• អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលរ់បស្់រកសងួេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុ ែដលជាេលខធកិរ
ដ� នអចិៃ�ន�យ៍របស់គណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសងួ 

• ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង/ស� បន័អនវុត�ន៍គេ្រមាងែដលទទួលខុស្រត�វេលីករេរៀបចំែផនករ
េដះ្រសយផលប៉ះពល់ 

• អនគុណៈកមា� ធិករេខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល ់ែដលទទលួខសុ្រត�វេលីករែបងែចកសណំង 
• ្រក�មករងររបស់អនគុណៈកមា� ធកិរេខត�េដះ្រសយផលបះ៉ពល។់ 

 
៣.៣ បទប្ប��ត�កិ�ុង្រកបខណ� គតយុិត�សិ�ីពសីម្បទនដីសង�មកិច� និងករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់

សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 
 

51. អន្ុរកឹត្យេលខ ១១៨ (ែខ តុល ឆា�  ំ២០០៥) ស�ីពីករ្រគប់្រគងដរីដ� មានដំេណីរករែដល្រត�វអនវុត�
តមក�ុងករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដីជាដសីធារណៈរបស់រដ� ឬដីឯកជនរបសរ់ដ� (ដីឯកជនរបស់រដ�អចផ�លជ់នូ
ស្រមាប់ករែបងែចកជាសម្បទនដសីង�មកិច� ឬេសដ�កិច�)។ អនុ្រកឹត្យេនះកំណតព់េីគាលករណ៍ទេូទដចូខង
េ្រកម ៖ 

• ជាទូេទ រដ�គឺជាមា� ស់ៃនដីទំងអសែ់ដលមនិឋតិេនេ្រកមករកន់កបជ់ាេភាគៈ្រសបច្បាប ់ឬជា
កម�សិទ�ិេដយបុគ�លឯកជន ឬេដយសមហូភាព្រសបតមច្បាបភ់ូមបិាលឆា�  ំ២០០១ 

• ដរីដ�រួមមាន ដីសធារណៈរបស់រដ� និងដឯីកជនរបសរ់ដ� 
• ក្បាលដរីដ�នីមួយៗ្រត�វចុះប�� ីជាដសីធារណៈរបសរ់ដ� ឬជាដីឯកជនរបសរ់ដ� េនក�ុងេសៀវេភ

េគាលប�� ីដធី�ី 
• ដរីដ�អចផ�ល់ឱ្យជាសម្បទនដសីង�មកចិ� ជាសម្បទនដេីសដ�កិច� ឬជាសម្បទនេផ្សងៗេទៀតបាន

លុះ្រតែតដីេនាះ្រត�វបានចុះប�� ីថា ជាដសីធារណៈរបស់រដ� ឬជាដឯីកជនរបសរ់ដ� នឹង្រត�វបាន
អនវុត�តមនីតិវធិចី្បាប់។ 
 

52. មាន្រក�មករងរដរីដ�ថា� ក់្រស�ក េ្រកមករដឹកនំារបស់គណៈកមា� ធកិរ្រគប្់រគងដរីដ�ថា� ក់េខត� និង
ទទួលខុស្រត�វេលីករកណំតអ់ត�ស�� ណដីរដ�តមរយៈដេំណីរករែដលមានតមា� ភាព ដូចខងេ្រកម ៖ 
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• ទីតំង និង្រពំ្របទល្់របហក្់របែហលៃនដីរដ� 
• ពត័៌មាននានាែដលមាន្របេយាជនស៍្រមាប់ករចះុប�� ីដរីដ�ថា ជាដីសធារណៈរបស់រដ� ឬជាដឯីក

ជនរបស់រដ� 
• ពត័៌មានអំពី្របេភទដ ីនិងករេ្របី្របាស់បច�ុប្បន� ្របសិនេបីមាន។ 

 
53. អន្ុរកឹត្យេនះកំណត់ថា ដីរដ�មិនរបប់��ូលដែីដលជាកម�សិទ�ឯិកជនេ្រកម្រសបតមច្បាបភ់មូបិាលឆា�  ំ

២០០១ ប៉ុែន�មិនបានផ�លដ់ំេណីរករលម�ិតស្រមាបក់រេធ�ីអត�ស�� ណកម� ឬេផ��ងផា� តក់រទមទរឯកជនេលី
កម�សិទ�ិដីធ�េីឡីយ។ អនុ្រកឹត្យេនះែចងថា “មុននឹងដករ់បាយករណ៍ករងរជូនគណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគងដរីដ�
ថា� ក់េខត� ្រក�មករងរដរីដ�ថា� ក់្រស�ក្រត�វេធ�ីករបិទផ្សោយជាសធារណៈរយៈេពល ៣០ (សមសិប) ៃថ� នូវេសច
ក�ីសេង�បអំពីករអះអងអពំីែផនទបីង� ញពីករអះអង និងេសចក�ីពន្យល់ច្បាសល់ស់អពំេីគាលបណំងៃនករ
េធ�ីអត�ស�� ណកម� និងករេធ�ីែផនទីដរីដ�ស្រមាបឱ់្យសធារណជនចលូរួមផ�លម់តេិយាបល ់ និង្រត�វផ�លជ់នូ
តមករេស�ីសុំនូវសំេណថតចម�ងៃនឯកសរែដលបានបិទផ្សោយ េដយត្រម�វឱ្យបង់ៃថ�សម្រសប”។ អនុ្រកឹត្យ
េនះមិនបានពិពណ៌នាលម�តិពីនតីិវធិសី្រមាបេ់ដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉េឡីយ។ 

 
54. ្រកបខណ� ស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ�្រត�វបានកណំតេ់ដយអន្ុរកឹត្យេលខ ១៩ ចុះែខ មីនា ឆា�  ំ
២០០៣ និង្របកសេលខ ២០០ ចុះែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ២០០៣ ប៉ុែន�ឯកសរទំងេនះពិពណ៌នាលម�ិតពដីំេណីរករ
ស្រមាប់ករែបងែចកដីែដល្រត�វបានកំណត់ជាេ្រសចជាដឯីកជនរបស់រដ� និងមិនផ�លព់័តម៌ានលម�តិស�ពីី
ដំេណីរករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដ ីឬករធានាសវុត�ិភាពស្រមាប់មា� ស ់ឬអ�កេ្របី្របាស់ដមីាន្រសបេ់នាះេទ។ 

 
55. សិទ�ិរបស់ជនជាតេិដីមភាគតិចក�ុងករកនក់បដ់ីជាសមហូភាព្រត�វបានែចងក�ងុច្បាបភ់មូិបាលឆា�  ំ
២០០១។ ច្បាប់ស�ីពីៃ្រពេឈី (២០០២) ទទលួស� លស់ិទ�រិបសជ់នជាតេិដីមភាគតចិក�ងុករេ្របី្របាសធ់នធាន
ៃ្រពេឈី។ នីតិវធិីស្រមាប់ករេរៀបចបំ័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសជ់នជាតេិដីមភាគតិច ្រត�វបានកំណតត់ម
ផ�ូវច្បាប់េដយឧបករណ៍ខងេ្រកម ៖ 

• អនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ (២០០៩) ស�ីពីនតីិវធិីៃនករចុះប��ដីសីហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 
• ្រកសួងមហៃផ� និង្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសំណង់ សរចរអន�រ្រកសួងស�ពីវីធិាន

ករករពរបេណា� ះអសន�ែដលករពរដីរបសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ (២០១១) 
• េសចក�ីែណនំាេលខ ១៥ ចុះៃថ�ទី ៤ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១២ និងេសចក�ែីណនំាេលខ ១៧ ចុះៃថ�ទី 

១៣ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១២ ស�ីពីករអនុវត�បែន�មេទៀតនវូករចុះប�� ីបណ័�កម�សិទ�ដិជីនជាតេិដមី
ភាគតិច និងសហគមន ៍

• េសៀវេភែណនំាស�ីពីករកំណត់អត�ស�� ណ ករចុះប�� ីជានតីិបគុ�ល និងករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិី
សមូហភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចេនកម�ជុា (ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ ២០១៨) ែដលេបាះពមុ�
ផ្សោយេដយ្រកសួងអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ ្រកសួងមហៃផ� និង្រកសួងេរៀបចែំដនដី នគរូបនីយកម� នងិ
សំណង់ េ្រកមជំនួយរបស់ UN-OHCHR។ 
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៤. ករវិភាគចំណុចខ�ះខតរវងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៥ របស់ធនាគារពិភព
េលក និងនីតិវិធី្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ�ី និងករតងំទីលំេនេឡងវិញ
របស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 
 

56. បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៥ របស់ធនាគារពិភពេលកទទួលស� លថ់ា លទ�កម�ដីធ�ែីដលពកព់ន័�
នឹងគេ្រមាង និងកររតឹត្ិបតេលីករេ្របី្របាស់ដី អចជះផលអវជិ�មានេលសីហគមន៍ និងបុគ�លមា� ក់ៗ។ បទដ� ន
េនះ និងនីតិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ជុា 

សុទ�ែត្រគបដណ� បេ់លីេគាលបំណង និងេគាលករណ៍ៃនលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយមនិ
ស�័្រគចិត� េហីយេគាលករណ៍របស់ឧបករណ៍ទំងពរីេនះគឺដចូគា� ភាគេ្រចីន។ ដូេច�ះ គា� នចំណុចខ�ះខតេ្រចនី
រវងេគាលនេយាបាយទំងពីរេនះេទ មានែតចំណុចខ�ះខតដធ៏មំួយពក់ពន័�នងឹករផ�លអ់ំេណាយេដយស�្័រគ
ចិត� និងករប�� កអ់ះអងតចិតចួមួយចនំនួតចូ ដូចមានបង� ញក�ងុតរង ១ក និង ១ខ ខងេ្រកម 6

7។ 

 

តរង ១ក ៖ ខ�ឹមសរសេង�បចំណុចខ�ះខតសំខន់  ៗនិងករប�� ក់រវងនតីិវធិ្ីរបតបិត�សិ�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដធី�ី នងិករ
តំងទីលេំនេឡីងវញិរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងបទដ� នបរសិ� ន នងិសង�មទី ៥ របស់ធនាគារពិភពេលក 

ែផ�កែដលមាន
ចំណុចខុសគា�  

នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរ
ស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិង
ករតំងទលីេំនេឡីងវញិ
របស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៥ របស់ធនាគារ
ពិភពេលក 

វធិានករលុបបំបាត់
ភាពខុសគា�  

ករផ�ល់អំេណាយ
េដយស�័្រគចិត� 

• នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរេផា�
តេលីលទ�កម�ដធី�ី និងករ
តំងទីលំេនេឡីងវញិ
េដយមិនស�័្រគចតិ� ប៉ុែន�
មិនផ�ល់ករែណនំាស�ពីកីរ
ផ�ល់អំេណាយេដយស�្័រគ
ចិត�េទ។ 

• បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៥ របសធ់នាគារ
ពិភពេលកអចអនវុត�បានចំេពះករណីែដល
ជនែដលរងផលប៉ះពលស់េ្រមចផ�ល់
អំេណាយដី ឬ្រទព្យសម្បត�េិដយស�្័រគចតិ� 
េដយែផ�កេលីលក�ខន�ែដលបានកណំត់ក�ងុ
េជីងទំព័រទី ១០ ៃនបទដ� នេនះ ៖ ក) អ�ក
ែដលអចក� យជាមា� សជ់ំនយួ ឬមា� ស់ជនំួយ
ទទួលបានព័តម៌ាន និងករពេិ្រគាះេយាបល់
្រគប់្រគានស់�ីពីគេ្រមាង និងជេ្រមសីែដលមាន 
ខ) អ�កែដលអចក� យជាមា� សជ់ំនយួបានដឹង
ពីជេ្រមីសបដិេសធ និងបានប�� ក់ជា
លយលក�ណ៍អក្សរនូវឆន�ៈរបសខ់�ួនក�ងុករផ�
ល់អំេណាយ គ) ទំហំដីែដល្រត�វបានផ�ល់
អំេណាយគឺតិចតចួ េហីយនឹងមនិកត់បន�យ
ទំហំដីេនសលរ់បសម់ា� សជ់នំួយ េ្រកមទហំំ

្រកបខណ� េដះ្រសយ
ផលប៉ះពលផ់�ល់ករ
ែណនំាែដលសុីស
ង� ក់គា� នឹងបទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទ ី៥ 
ស�ីពីេពលេវលសម
្រសបៃនករផ�ល់
អំេណាយេដយស�្័រគ
ចិត� និងដំេណីរករផ�
ល់អំេណាយ រួមទំង
ករចង្រកងឯកសរ
ែដល្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនយីកម� 
និងសំណង់្រត�វយក
េទអនុវត�។ 

 
7 ករវភិាគចំណុចខ�ះខតេនះសុីសង� ក់គា� នឹងករវភិាគចំណុចខ�ះខតក�ុង្រកបខណ� េដះ្រសយផលប៉ះពល់ស្រមាប់គេ្រមាងតភា� ប់ផ�ូ វ

ថ�ល់េនកម�ុជា ែដលធនាគារពិភពេលកធា� ប់ឯកភាពកន�ងមក។ 



 

32 
 

ចំបាច់េដីម្ីបរក្សោរបរច�ិ� ឹមជីវតិរបសម់ា� ស់
ជំនួយេនក្រមិតបច�ុប្បន� ឃ) មិនពក់ពន័�នងឹ
ករផា� ស់ទីតំង្រគ�សរ ង) មា� ស់ជំនយួ្រត�វ
បានរពំឹងថានឹងទទួលបាន្របេយាជនផ៍ា� លព់ី
គេ្រមាង និង ច) ស្រមាប់ដីសហគមន ៍ឬដីស
មូហភាព ករផ�ល់អំេណាយអចេធ�ីេឡីងបាន
េដយមានករយល្់រពមរបសប់ុគ�លែដលេ្របី
្របាស់ ឬកន់កប់ដីេនាះ។ 

 

តរង ១ខ ៖ ខ�ឹមសរសេង�បករប�� ក់រវងនីតវិធិី្របតិបត�ិស�ង់ដររបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា នងិបទដ� នបរសិ� ន និង
សង�មទ ី៥ របស់ធនាគារពភិពេលក 

ែផ�កស្រមាប់ករ
ប�� ក់ 

នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរ
ស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិង
ករតំងទលីេំនេឡីងវញិ
របស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៥ 

របស់ធនាគារពិភពេលក 
ករប�� ក់ 

ករស� ររបរចិ��មឹ
ជីវតិេឡីងវញិ នងិ
ជំនួយ 

• នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរ
លម�ិតពីវធិានករជាកល់ក់
ក�ុងករស� ររបរចិ��មឹជវីតិ
េឡីងវញិ ែដលែផ�កតមដី
ធ�ី ករងរ និងអជីវកម�។ 

ករផ�លក់រស� ររបរចិ��មឹជវីតិេឡីង
វញិ និងជំនួយេដីម្ីបសេ្រមចបាន
េគាលបំណងក�ុងបទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទី ៥ របសធ់នាគារពិភព
េលកេដីម្ីបជួយដល់ជនបាត់បង់ទី
លំេនក�ុងករែកលម� ឬយ៉ាងេហច
ណាសស់� ររបរច�ិ� ឹមជីវតិ និងក្រមតិ
ជីវភាពរបស់ពួកេគេឡីងវញិ។ 

 

• ែផ�កេលីនីតិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រ 
កម�វធិីស� រចំណូលេឡីងវញិ 
នឹង្រត�វបានផ�លជ់ូនេដីម្ីប
បេង�ីត្របភពរបរច�ិ� ឹមជីវតិ
េឡីងវញិរបសជ់នែដលរងផល
ប៉ះពល់ែដលបាត់បង់្របភព
របរចិ�� ឹមជីវតិរបសខ់�នួជាអ
ចិៃ�ន�យ៍។ ្របសិនេបអីចអនុ
វត�បានក�ុងគេ្រមាងដំណាក់
កលទី ៣ Dែផនករេដះ
្រសយផលប៉ះពល ់នឹងរួម
ប��ូ លបទប្ប��ត�ិនានាេដមី្ីប
ធានាថា កម�វធិីស� ររបរចិ��មឹ
ជីវតិេឡីងវញិមានភាពគត់មត ់
និងអចបំេពញបានយ៉ាង្រតមឹ
្រត�វតមេគាលបំណងស� ររបរ
ចិ�� ឹមជីវតិេឡីងវញិែដល្រសប
តមបទដ� នបរសិ� ន និង
សង�មទី ៥ របស់ធនាគារពភិព
េលក។ 

យន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

• ឧបសម�័ន� ៨ ៃននីតិវធិី
្របតិបត�ិស�ង់ដរមានរចនា

• ឧបសម�័ន� ១ ៃនបទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទី ១០ រួមមានខ�មឹសរ

• នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរែចងថា 
នឹងមានករពិេ្រគាះេយាបល់
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សម�័ន� និងព័ត៌មានលម�ិត
ស�ីពីេគាលករណ៍ែណនំា
្របតិបត�ិ និងនីតិវធិីៃនករ
ដំេណីរករយន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉េដយ
្របសិទ�ភាព និងដំេណីរករ 
៣ ជំហន ែដលរួមមាន
ករចុះប�� ី និងករកត្់រត
បណ�ឹ ង និងដំេណីរករ
តុលករ្របសិនេបីបណ�ឹ ង
េនែតមិន្រត�វបានេដះ
្រសយេនក្រមិតរដ�បាល។ 
នីតិវធិីលម�ិតស្រមាប់
ជំហនទីមួយៗ ក៏មាន
េរៀបរបក់�ុងនីតិវធិី្របតិបត�ិ
ស�ង់ដរផងែដរ។ 

លម�ិតស�ីពីដំេណីរកររដ�បាល និង
តុលករស�ីពីយន�ករេដះ្រសយប
ណ�ឹ ងតវ៉េដីម្ីបេដះ្រសយបណ�ឹ ង
តវ៉/សទុក�្រសបតមបទដ� នបរសិ�
ន និងសង�មេនះ។ ករចូលរួមករ
េរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះ
ពល់ និងករអនុវត� រួមទំងករ
បេង�ីតយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ង
តវ៉សម្រសបែដលមានអត�
្របេយាជន៍ និងងយ្រស�លេ្របី្របស់
ស្រមាប់្របជាជនមូលដ� ន។ 
 

 
 

ជាមួយជនែដលរងផលបះ៉
ពល់េនដំណាកក់លេផ្សងៗ 
ដូចជាក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំ B
ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះ
ពល់ និង Dែផនករេដះ
្រសយផលប៉ះពល។់ មុន
េរៀបចំ Dែផនករេដះ្រសយ
ផលប៉ះពល ់នឹងមានករ
ពិេ្រគាះេយាបល់េដីម្ីបប�� កព់ី
លក�ណៈវនិិច�័យៃនលក�ណៈ
សម្បត�ិ និងពិភាក្សោពតីរង
សិទ�ិទទួលបាន និងបង� ញពី
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉
។េ្រកពីេនះ សំេណឯកសរ
េគាលករណ៍ែណនំាស្រមាប់
យន�ករេនះ្រត�វបានបកែ្របជា
ភាសែខ�រ និង្រត�វបានផ�លជ់ូន 
និងពន្យល់លម�តិដលជ់នែដល
រងផលប៉ះពលក់�ុងដំេណីរករ
ពិេ្រគាះេយាបល់។ មានយន�
ករច្បាស់លសស់្រមាបេ់ដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងនីតវិធិី
្របតិបត�ិស�ង់ដរ។ 

• ខណៈែដលយន�ករទំងេនះ
្រត�វបានកំណត់េឡីងយ៉ាង
ច្បាស់ អគ�នាយកដ� នេដះ
្រសយផលប៉ះពលន់ឹងធានា
ថា យន�ករេនះងយ្រស�លេ្របី
្របាស់ស្រមាប់ជនែដលរងផល
ប៉ះពល់ទំងអស ់ជនរងផល
ប៉ះពល់ែដលងយរងេ្រគាះ 
និង�ស�ី។ 

ករពិេ្រគាះ
េយាបល់ និងករ
ជំរុញករចូលរួម
របស់អ�កពក់ពន័� 

• នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរ
លម�ិតពីចំនួនជំហនក�ុង
ករអនុវត�ករពិេ្រគាះ
េយាបល់េនដំណាក់កល
េផ្សងៗៃនដំេណីរករលទ�
កម�ដីធ�ី និងករតំងទី

• បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ១ 
ត្រម�វឱ្យមានករជំរុញករចលូរួម
របសអ់�កពក់ពន័�ជាមួយអ�ករងផល
ប៉ះពល់ និងអ�កមានចំណាប់
អរម�ណ៍ក�ុងវដ�គេ្រមាង ្រសបតម
ែផនករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�ក

• ករពិេ្រគាះេយាបល្់របកប
េដយអត�ន័យែដលមាន
កំណតក់�ុងបទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទី ១០ របសធ់នាគារ
ពិភពេលក គួរ្រត�វបានេធ�ី
េឡីង េដយេផា� តករយកចិត�
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លំេនេឡីងវញិ និងករផ�
ល់សំណង។ 

• កថាខណ�  ១២៦ េលីក
េឡីងថា ករពិេ្រគាះ
េយាបល់្រត�វបានេធ�េីឡីង
ក�ុងវដ�គេ្រមាង។ 

• នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរ
កំណត់ពីករជំរុញករចូល
រួមរបស់អ�កពកព់័ន�ក�ុង
លទ�កម�ដីធ�ី និងករតំងទី
លំេនេឡីងវញិេដយមិន
ស�័្រគចិត�។ 

• នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរ
ែចងពីករផ្សព�ផ្សោយ្រកប
ខណ� េដះ្រសយផលប៉ះ
ពល់ដលអ់�កពក់ពន័� និង
សធារណជន មុនេពល
អនុម័តគេ្រមាង។ ទន�ឹម
នឹងេនះ Dែផនករេដះ
្រសយផលប៉ះពល ់្រត�វ
បានផ្សព�ផ្សោយដលអ់�ក
ពក់ព័ន� និងសធារណជន 
េ្រកយករអនមុ័តេដយៃដ
គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

ពក់ព័ន�របស់គេ្រមាង រួមទំងករ
ពិេ្រគាះេយាបល់ជាបន�បនា� ប ់និង
ករផ្សព�ផ្សោយពីឯកសរ។ 

ទុកដក់េលីករធានាបាននវូ
ដំេណីរករមាន ២ វធិី ែដល
អចឱ្យមានករផ�លេ់យាបល់
្រតឡបព់ីជនែដលរងផលប៉ះ
ពល់ េហីយពួកេគទទលួបាន
ព័ត៌មានពីរេបៀបដក់ប��ូ ល
េយាបល់្រតឡបរ់បសខ់�ួន។ 

 

 
៥. ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពល ៖ េគាលបំណង េគាលករណ៍ និង
វិធីស�ស�កត់បន�យលទ�កម�ដីធ�ី  
 
៥.១ េគាលបណំង 
 
57. េដយសរែតករេ្រជីសេរសីឃំុអ�កទទួលផលស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច� និងសហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិចស្រមាបក់រផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ នឹងែផ�កតម 
“ត្រម�វករ” េគនឹងអចដឹងពទីីតំងរបសឃំុ់ទំងេនាះ និងផលប៉ះពល់ៃនលទ�កម�ដីធ�ែីដលអចេកីតេឡីង
េដយសរសកម�ភាពផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិ ឬសកម�ភាពេហដ� រចនាសម�ន័�ក�ងុេពលអនវុត�គេ្រមាង។ ដូេច�ះ ចំបាច់
្រត�វមាន្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល ់ ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេ្រកមករែណនំារបស់
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ក�ុងករ្រគប់្រគង និងកត់បន�យផលបះ៉ពលៃ់នលទ�កម�ដធី�ី
ែដលបណា� លមកពសីកម�ភាពគេ្រមាងេនតមទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� ឬទីតំងករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិសី
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មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច។ ែផ�កតម្រកបខណ� េនះ បនា� ប់ពីបានកណំតអ់ត�ស�� ណទី
តំងសម្បទនដីសង�មកិច� ឬ ទីតំងផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 
េហីយករពិនិត្យបឋមបានប�� ក់ពពីីផលប៉ះពលអ់វជិ�មានែដលអចេកីតេឡីងេដយសរលទ�កម�ដធី� ីែផនករ
េដះ្រសយផលប៉ះពល់នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេ្រកមករពិេ្រគាះេយាបល់ជាគតម់តជ់ាមួយអ�កពក់ពន័� និង
ធនាគារពិភពេលក។ សកម�ភាពគេ្រមាងែដលនឹងេធ�ីឱ្យមានករខតបងអ់ត�្របេយាជន៍ែផ�ករូបវន� និង/ឬេសដ�
កិច� នឹងអចអនុវត�េទបានលះុ្រតែតបានប��បែ់ផនករខងេលី និង្រត�វបានអនុមត័េដយធនាគារពភិព     

េលក។ 
 
58. េគាលបំណងៃន្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពលគ់ជឺាេគាលបណំងក�ងុបទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទ ី៥ និងសុីសង� ក់គា� នងឹេគាលបំណងែដលបានកណំតក់�ុងកថាខណ�  ២៦ ៃនអន្ុរកឹត្យេលខ 
២២ និងនីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិ ៖ 

• េដីម្ីប បេ�� �សលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិេដយមនិស�្័រគចតិ� ឬេនេពលែដលមនិ

អចបេ�� �សបាន កត់បន�យលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយមិនស�័្រគចតិ�តមរ
យៈកររះិរកជេ្រមីសេផ្សងេទៀតស្រមាប់ករេរៀបចំគេ្រមាង 

• េដីម្ីបបេ�� �សករជេម��សេចញេដយបង� ំ
• េដីម្ីបកត់បន�យផលបះ៉ពលអ់វជិ�មានែផ�កសង�ម និងេសដ�កិច�ែដលមិនអចបេ�� �សបានេដយ 

សរលទ�កម�ដីធ�ី ឬកររតឹត្ិបតករេ្របី្របាស់ដី តមរយៈ ១) ករផ�ល់សំណងទនេ់ពលេវល
ស្រមាប់ករបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិេទតមតៃម�ជនំសួ និង ២) ករជួយដលជ់នបាត់បងទ់លីេំន
េដីម្ីបបេង�ីន ឬយ៉ាងេហចណាស់ស� ររបរចិ�� ឹមជវីតិ និងក្រមិតជវីភាពរបសព់ួកេគេឡីងវញិ ឱ្យ
ដល់ក្រមិតមនុេពលជេម��សេចញ ឬ្រតឹមក្រមិតទេូទមនុេពលចបេ់ផ�ីមករអនវុត�គេ្រមាង ៖ យក
ក្រមិតមួយណាែដលល�្របេសីរជាង 

• េដីម្ីបបេង�ីនស� នភាពរស់េនរបស់ជន្រកី្រក ឬងយរងេ្រគាះែដលទទលួរងករខតបងែ់ផ�ករូបវន� 
តមរយៈករផ�ល់លំេនដ� ន្រគប្់រគាន់ លទ�ភាពទទួលបានេសវ និងេហដ� រចនាសម�័ន� និងសន�ិ
សុខសិទ�ិកនក់ប ់

• េដីម្ីបប៉ាន់្របមាណ និងអនវុត�សកម�ភាពតំងទលីំេនេឡីងវញិក�ុងទ្រមង់ជាកម�វធិីអភវិឌ្ឍនែ៍ដល
មាននិរន�រភាពែដលផ�ល់ធនធានវនិិេយាគ េដីម្ីបេធ�ីយ៉ាងណាឱ្យជនបាតប់ងទ់ីលេំនអចទទលួ
បានអត�្របេយាជន៍ផា� លព់ីគេ្រមាង  េទតមលក�ណៈជាកល់ករ់បសគ់េ្រមាង និង 

• េដីម្ីបធានាថា សកម�ភាពតំងទលីំេនេឡីងវញិ្រត�វបានេ្រគាងេឡីង និងអនវុត�េដយមានករ
ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានសម្រសប ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យ  និងករចូលរួមរបសអ់�ក
រងផលប៉ះពល់េដយែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ។ 

 
59. ែផ�កតមករអនវុត�កន�ងមកក�ងុគេ្រមាងដំណាកក់លដំបងូ និងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ២ គេ្រមាង
ដំណាក់កលទី ៣ នឹងបេ�� �សលទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទលីំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចិត� េទតមភាពអច
េធ�ីបាន េដយអនុវត�វធិានករ ២ ែដលពក់ព័ន�នងឹករេធ�ីែផនទ ីនិងករកំណត្់រពំ្របទលទ់ីតំងសម្បទនដសី
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ង�មកិច� និងទីតំងផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និងករកំណតទ់តំីង
េហដ� រចនាសម�័ន�។ វធិានករទីមួយរួមមានករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដធី�ីែដលស�តិេ្រកមករេ្របី្របាស់្រសបច្បាប់
េដយឯកជន (រួមមានដីែដលកនក់បេ់ដយឯកជនេដយគា� នបណ័�កម�សទិ�ដិីធ�ផី�ូវករ) និងផាត់េចញដទំីង
េនាះពីតំបន់ទីតំងស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ឬផាត់េចញពីតបំនទ់ីតំងេហដ� រចនាសម�ន័�ស្រមាបត់ំបនស់ម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�លប់ណ័�
កម�សិទ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ វធិានករទីពីររួមមានកិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពកីរផ�ល់

អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត� េ្រកមករចរចរបស់គេ្រមាងជាមួយអ�កេ្របី្របាស់ដ ី ែដលនងឹក� យជាអ�កទទលួ
ផលពីគេ្រមាង 7

8 ឱ្យែតកិច�្រពមេ្រពៀងទំងេនាះែផ�កតមករយល់្រពមេដយែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ េធ�ីឱ្យអ�ក
ទទលួផលមានជីវភាពធូរធា និងមានករចង្រកងឯកសរច្បាសល់ស ់ (េមីលែផ�ក ៧.៣ ស�ីពីេគាលករណ៍
ស្រមាប់ករផ�ល់អំេណាយដេីដយស�្័រគចតិ�)។ ក�ុងករណីែដលមិនអចអនវុត�វធិានករណាមយួបាន និង
ចំបាច់្រត�វេធ�ីលទ�កម�ដីធ�សី្រមាបក់រអនវុត�គេ្រមាង ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់នឹង្រត�វបានេរៀបចេំឡីង 
និងអនុវត�ក�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពលេ់នះ។ 

 
៥.២ ជន និង្រគ �សរែដលមានសទិ�ទទលួបានអត�្របេយាជន ៍
 
60. ខងេ្រកមេនះ្របេភទជន និង្រគ�សរែដលអចចត់ទកុថារងផលបះ៉ពល់ និងមានសិទ�ទិទលួបានអត�
្របេយាជន៍ស្រមាប់េគាលបំណងៃនលទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ ៖ 

• ជន និង្រគ�សរែដលជាមា� សដ់ី្រសបច្បាប ់(ក�ុងអត�នយ័ៃនច្បាបភ់មូិបាល ២០០១ េដយមនិគតិ
ថាេតីពួកេគមាន “ប�ង់រងឹ” យ៉ាងអតេ់នាះេទ) និងជន និង្រគ�សរែដលដីធ�ី្រត�វបានដកប់��ូលក�ងុ
តំបន់សម្បទនដសីង�មកិច� ឬទីតំងផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច ឬ្រត�វបានេធ�ីលទ�កម�ស្រមាប់ករសងសងផ់�វូេចញចលូ ឬេហដ� រចនាសម�័ន�ចំបាចេ់ផ្សង
េទៀតស្រមាប់ទីតំងេនាះ 

• ជន ឬ្រគ�សរែដលមិនែមនជាមា� សដ់ី្រសបច្បាបក់�ុងអត�នយ័ៃនច្បាបភ់ូមបិាល ២០០១ ប៉ុែន�បាន
កន់កប់ដេីនាះស្រមាប់រស់េន េធ�ីកសិកម� ឬេគាលបំណងេផ្សងេទៀត មុនកលបរេិច�ទឱសនវទ
ស្រមាប់ករទមទរដកី�ុងតបំន់សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬតំបន់ស្រមាបផ់�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិសីមហូ 
ភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ។ 

• ជន និង្រគ�សរែដលកំពងុជលួដ ីែដល្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងតបំនស់ម្បទនដសីង�មកចិ� ឬតបំន់
ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ឬែដល្រត�វបានជលួជាកម�

ករេលីដេីនាះ មិនចំេពះថា ដីេនាះ្រត�វបានកន់កប់្រសបច្បាបេ់ដយអ�កជលួ ឬនិេយាជក ឬយ៉ាង
ណាេនាះេទ។ 

 
8 ឧ. ស្រមាប់ករេដះដូរក្បាលដមីួយជាមួយក្បាលដីមួយេផ្សងេទៀតក�ុងសម្បទនដីសង�មកិច� ឬកររួមចំែណកផ�ល់ដីបន�ិចបន�ួចស្រមាប់
គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ែដលអ�កេ្របី្របាស់ដនីឹងទទួលបានអត�្របេយាជន៍។ 
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• ជន និង្រគ�សរែដល្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិទំង្រស�ង ឬមួយែផ�កពីករេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យ
សម្បត�ិរួមេលីដែីដល្រត�វបានដកប់��ូលក�ងុតបំន់សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬតំបនផ់�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ដូចជា វលេស� ស្រមាប់ឱ្យសត�សុី ករ្របមលូ
អនផុលៃ្រពេឈី អុស េនសទ។ល។ 
 

៥.៣ វធិានករកតប់ន�យលទ�កម�ដធី� ីនិងស� នភាពែដលមនិអចបេ�� �សលទ�កម�ដធី�ីបាន 
 
61. តមេគាលករណ៍ លទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិក�ងុវសិលភាពៃនបទដ� នបរសិ� ន និង
សង�មទី ៥ អចបណា� លមកពសីកម�ភាពក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ េ្រកមស� នភាពដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. ដីែដលកន់កប់ ្រគប់្រគង ឬេ្របី្របាស់េដយឯកជន មិនថា្រសបច្បាប ់ឬយ៉ាងណាេនាះេទ ្រត�វ
បានេធ�ីចំណាត់ថា� កជ់ាដឯីកជនរបសរ់ដ� និង្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងតំបនស់្រមាបស់ម្បទនដសី
ង�មកិច� ឬករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច 

ខ. ដីសធារណៈរបស់រដ�ែដល្រត�វបានេ្របី្របាសស់្រមាបេ់គាលបណំងធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម ដចូជា 
សកម�ភាពចិ�� ឹមជវីតិពីអនផុលៃ្រពេឈី ្រត�វបានេធ�ីចំណាតថ់ា� ក់េឡីងវញិជាដឯីកជនរបសរ់ដ� នងិ
្រត�វបានដក់ប��ូលក�ងុតបំនស់្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ េគរពំឹងថា ភាគេ្រចីនៃនអ�កែដលេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យ
សម្បត�ិរួមទំងេនះ េនេពលធនធានេនាះគឺជាដសីធារណៈរបស់រដ� នឹងបន�េធ�ីដូេច�ះក�ងុនាមជា

អ�កទទួលបានដពីសីម្បទនដីសង�មកចិ� ឬសមាជកិសហគមនស៍្រមាបក់រផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិសី
មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច។ ប៉ុែន�លទ�ភាពេ្របី្របាស់មយួចំននួ្របែហលជា្រត�វ
បានរតឹត្ិបត ដូចជា អ�កែដលមិនចង់ចលូរួមក�ុងសម្បទនដីសង�មកិច� ឬអ�កែដលមនិបេំពញលក�
ណៈវនិិច�័យៃនលក�ណៈសម្បត�ិ ឬក�ុងករណីៃនករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហគម
នជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ មិនែមនជាសមាជិករបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ។ 

គ. ដែីដលកន់កប់ ្រគប់្រគង ឬេ្របី្របាស់េដយឯកជន មិនថា្រសបច្បាប ់ឬយ៉ាងណាេនាះេទ ្រត�វករ

ជាចំបាចស់្រមាប់ករសងសង់េហដ� រចនាសម�ន័�។ ក�ុងករណីមួយចំននួ ចំណុចេនះអចរួម
ប��ូលដែីដលស�ិតេនេ្រក្រពំ្របទលៃ់នសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ដូចជាដែីដល្រត�វករជាចំបាច់ស្រមាបក់រសងសង់ 
ឬករព្រងីកផ�ូវេចញេចញ ឬស្រមាបក់រសងសងេ់ហដ� រចនាសម�័ន�ធារស�ស�។ 

 

62. ពក់ព័ន�ឹនងស� នភាព ក ខងេលី ដំេណីករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដសី្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� ករ
ពិនិត្យបបឋម ករេធ�ីែផនទី និងផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�េិ្រកមគេ្រមាងដណំាកក់លទ ី៣ អចផាតេ់ចញដែីដលស�តិ
េ្រកមករទមទរេដយឯកជន។ គេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ នឹងអនវុត�តមនតីវិធិីទំងេនះ េហីយនឹងបន�ករ
អនវុត�ពីគេ្រមាងដំណាកក់លដំបងូ និងគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី២ េដយមានករចរចជាមយួអ�កទទលួផលពី
គេ្រមាងេដីម្ីបេរៀបចំកិច�្រពមេ្រពៀងេដយស�័្រគចតិ� ក�ុងករេដះដូរក្បាលដរីបសព់ួកេគ ជាមួយក្បាលដកី�ងុ
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សម្បទនដីសង�មកចិ� េដយេស�ីគា�  ឬេ្រចីនជាង។ ក�ុងករេធ�ីែផនទីសម្បទនដសីង�មកចិ� ដំេណីរករផ�លប់ណ័�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ នឹងផាត់េចញដកីន់កប់េដយឯកជនពីតបំនែ់ដល
េស�ីេឡីងស្រមាបក់រផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ ក�ុងករណីេលកី
ែលង សមាជិករបស់្រក�មជនជាតេិដីមភាគតិចែដលកំពងុកន់កបដ់េីដយមានប័ណ�កម�សិទ�ផិា� លខ់�ួន ឬកន់
កប ់ ្រគប់្រគង ឬេ្របី្របាស់ជាលក�ណៈឯកជន ក�ុងតំបន់ែដលេស�ីេឡីងស្រមាបក់រផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ្របែហលជាេរសីយកជេ្រមីសចលូរួមេដយស�័្រគចតិ�ក�ុងករចះុ

ប�� ីប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាព េដយអនវុត�តមករែណនំារបស្់រកសងួេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម� និង
សំណង់។ មានែតក�ុងកលៈេទសៈពិេសសបំផតុប៉ុេណា� ះែដលមនិពកព់ន័�នងឹដខីងេលី សម្បទនដសីង�មកចិ� 
ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិនងឹមិនអចអនវុត�េទបាន េទីបលទ�
កម�ដីធ�ីតមរយៈករតំងទលីេំនេឡីងវញិេដយមនិស�្័រគចតិ� ្រត�វបានេ្របី្របាស់េដីម្ីបទទលួបានដីធ�សី្រមាប់
សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ (ឧ. 
្របសិនេបី្រចកផ�ូវេចញចលូែតមួយ្រត�វឆ�ងកតដ់ែីដលកនក់ប់េដយឯកជន8

9)។ 

 
63. ស� នភាព ខ ែដលពក់ព័ន�នឹងផលប៉ះពលែ់ដលអចេកីតមានេលីអ�កេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិ
រួម អចនឹងេកីតេឡីងែដរ ប៉ុែន�េគមិនដងឹពកី្រមិត និងភាពធ�ន់ធ�រេនាះេទ េ្រពះប�� េនះមិនទន់បានសកិ្សោ
េ្រកមគេ្រមាងមុនៗ។ គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ នឹងរួមប��ូលែផ�កេនះក�ុងករពិនតិ្យបឋមេនទីតំង េហីយ
នឹងធានាថា ភាគីរងផលបះ៉ពល់ែដល្របឈមនងឹករខតបង់ ទទួលបានសំណង (ឧ. តមរយៈករដកប់��ូល
ជាអ�កទទួលផលពគីេ្រមាង ឬតមរយៈករផ�ល់លទ�ភាពេផ្សងេទៀតក�ងុករេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�រួិម
ែដលមានតៃម�េស�ី ឬតមរយៈសំណង)។ 

 
64. ក�ុងករណីែដលដកី�ងុតំបនែ់ដលេស�ីេឡីងស្រមាបស់ម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលគា� នករកនក់បេ់ដយ្រសបច្បាប ់ ប៉ុែន�កន់កប់ និងេ្របី
្របាស់េដយឯកជន នឹងមានករពភិាក្សោជាមយួអ�កេ្របី្របាស់ដេីដីម្ិបែស�ងរកដេំណាះ្រសយែដលបេ�� �សលទ�
កម�ដីធ�ី។ ជេ្រមីសរួមមាន ៖ 

• ដីធ�ីពក់ព័ន�្រត�វបានេធ�ីចណំាត់ថា� កេ់ឡីងវញិជាដឯីកជន និង្រត�វបានផាត់េចញពសីម្បទនដសី
ង�មកិច� ឬករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 

• អ�កេ្របី្របាស់ដីេនាះ យល់្រពមេបាះបង់ដជីាថ�រូនឹងករដក់ប��ូលជាអ�កទទលួបានដកី�ងុ
សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬជាសមាជិករបស់សហគមនស៍្រមាបក់រផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ 

• ករផ�ល់អំេណាយដបីន�ិចបន�ចួេដយស�័្រគចតិ�ស្រមាបគ់េ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� ែដលអ�កេ្របី
្របាស់ដនីឹងទទួលបានអត�្របេយាជនព៍គីេ្រមាង េហីយនឹងទទលួបានអត�្របេយាជនដ៍លុែតម�ង    
(េមីលែផ�ក ៧.៣ ខងេ្រកម)។ 

 
9 គា� នឧទហរណ៍ៃនលទ�កម�ដកីន់កប់េដយឯកជនេ្រកមគេ្រមាងជំហនដំបូង ឬគេ្រមាងជំហនទី ២ េឡីយ។ 
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65. ករផ�ល់សំណងដលអ់�កេ្របី្របាស់ដែីដលគា� នសិទ�្ិរសបច្បាប់ (ដូចជា អ�កជលួ និេយាជិតេធ�ីករេលដីី
ធ�ីពក់ព័ន� និងអ�កេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�រួិម) តមរយៈករដក់ប��ូលជាអ�កទទលួផលពីគេ្រមាង 
(ចំណុចទី ២ ក�ុងកថាខណ� ខងេលី) នឹងេធ�ីេឡីងេដយស�័្រគចិត� និងឆ�ងកតក់រយល់្រពមេដយែផ�កតម
ព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វពីអ�កេ្របី្របាស់ដី។ អចមានករណីែដលអ�កេ្របី្របាស់ដមីនិទទួលយកជេ្រមីសេនះ និងអច
មានករណីែដលជេ្រមីសេនះមិនអចអនវុត�បាន េ្រពះអ�កេ្របី្របាស់ដមីិនបំេពញលក�ណៈវនិិច�័យៃនលក�ណៈ
សម្បត�ិស្រមាប់ជាអ�កទទលួបានដពីសីម្បទនដសីង�មកិច� ឬេដយសរែតពួកេគមនិែមនជាសមាជកិរបសស់ហ

គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចស្រមាបក់រផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 
ក�ុងករណីណាមយួខងេល ី លទ�កម�ដីធ�ីនងឹ្រត�វបានចតទ់កុជាករតំងទលីំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចតិ� 
េហីយអ�កេ្របី្របាស់ដីនឹងមានសទិ�ិទទលួបានសណំង ្រសបតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១ និង ទី ៥។ 

 
66. ពក់ព័ន�នឹងស� នភាព គ នឹងមានកិច�ខតិខំ្របឹងែ្របងក�ុងដំេណីរករេរៀបចំែផនករសម្បទនដសីង�ម
កិច�ស្រមាប់េគាលបំណងេហដ� រចនាសម�័ន�ក�ុង្រពំ្របទលស់ម្បទនដសីង�មកិច�910។ គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ 

នឹងេធ�ីករជាមួយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច េដីម្ីបេធ�ីយ៉ាងណាឱ្យមានដទីំេនរសម្រសបក�ងុតបំនែ់ដល
េ្រគាងេឡីងស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ្រត�វបានកណំត់
អត�ស�� ណស្រមាប់អនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�។ អចមានករេលីកែលង្របសនិេបកីរសិក្សោសមទិ�លិទ�
ភាពបង� ញពីភាពចំបាច់ក�ងុករផា� ស់ទតំីងេហដ� រចនាសម�័ន�េទឆា� យពកីរកណំតទ់ីតំង ែដលបានេ្រគាង 
និងស�ិតេនេលីដែីដល្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ជាលក�ណៈឯកជន ឬក�ុងករណីែដលមនិអចអនុ
វត�បានក�ុងែផ�កបេច�កេទស (ឧ. ស្រមាប់េហដ� រចនាសម�័ន�ធារស�ស�) េដីម្ីបផា� ស់ប�ូរករកំណត់ទតំីង នងិ
បេ�� �សផលប៉ះពលេ់លីដែីដលកន់កប ្រគប់្រគង ឬេ្របី្របាស់េដយឯកជន។ ក�ុងករណីទំងេនះ េគរពំឹងថា
ប�� នឹងអចេដះ្រសយបានតមរយៈករែបងែចកដីេផ្សងេទៀតពដីបី្រម�ងទកុ ឬតមរយៈករផ�ល់អំេណាយដី
េដយស�័្រគចិត�។ ្របសិនេបីជេ្រមីសទំងេនះមិនអចអនវុត�បាន លទ�កម�ដីធ�ីនងឹ្រត�វបានចត់ទកុជាករតំងទី
លំេនេឡីងវញិេដយមិនស�័្រគចតិ� េហីយអ�កេ្របី្របាស់ដីនឹងមានសទិ�ិទទួលបានសំណង្រសបតមបទដ� នប
រសិ� នទី ១ និង ទី ៥។ 

 
67. ករណីែដលងយនឹងេកីតេឡីងគឺត្រម�វករលទ�កម�ដីធ�សី្រមាប់ករសងសងផ់�វូេចញចូល ឬេហដ� រចនា
សម�័ន�ធារស�ស�េនេ្រក្រពំ្របទលត់ំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច� ឬតំបន់ផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ។ ទំងផ�ូវេចញចូល និងេហដ� រចនាសម�ន័�ធារស�ស�អចនងឹបង�ផលបះ៉ពល់
តិចតចួេលីលទ�កម�ដធី�ី។ ខណៈែដលេហដ� រចនាសម�ន័�ធារស�ស�នងឹត្រម�វឱ្យមានករត្រមមឹត្រមងជ់ាថ�ី ផ�ូវ

 
10 ត្រម�វករដីស្រមាប់េហដ� រចនាសម�ន័�េ្រកមគេ្រមាងជំហនទី ៣ ្របែហលជាមានទំហំធំេធងជាគេ្រមាងមុនៗ េដយសរែត ១) ក�ងុ
គេ្រមាងជំហនទី ៣  នឹងមាន្របេភទេហដ� រចនាសម�័ន�េផ្សងៗជាេ្រចីន ដូចជា ផ�ូវេចញចូល (មានកងលូ ្របព័ន�បង�ូរទឹកពីចំេហៀង។

ល។) ្របពន័�ធារស�ស�ខ� តតូច អគារសិក្សោ និងផ�ះ្រគ� ប៉ុស�ិ៍សុខភាព មជ្ឈមណ� លសហគមន៍ និងេហដ� រចនាសម�័ន�ផ�ត់ផ�ង់ទឹក និងអ
នាម័យ និង ២) េហដ� រចនាសម�័ន�នឹងមានលក�ណៈបន្ុសោំនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ េពលគឺផ�ូវ្រត�វមានេលីក្រចំងទប់ និងសំណង់

បង�ូរទឹកចំេហៀង និងកត។់ ផ�ូវេចញចូលករដ� ននឹងមានទទឹង ៣០ ែម៉្រត ចំែណកផ�ូវលំេនដ� ន និងផ�ូវេចញចូលមានទទឹង ២៤ ែម៉្រត 
(PAD, កថាខណ�  ៣១-៣៤)។ 
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េចញចូលនឹង្រត�វបានសងសងទំ់ង្រស�ង ឬមួយែផ�កធំេលីគន�ងផ�ូវចស។់ អ�កេ្របី្របាស់ដី្របែហលជាទទលួ
យកករបាត់បង់ដីធ�តីចិតចួតមរយៈករផ�លអ់ំេណាយេដយស�្័រគចតិ� ឬករផា� ស់ទីតំងក�ងុមលូដ� នជាថ�រូនងឹ
ករែកលម� និងបេង�ីនតៃម�្រទព្យសម្បត�ែិដលពក់ពន័�នងឹករអភវិឌ្ឍ (ឧ. ករែកលម�ផ�វូេចញចូល)។ 

 
68. ស� នភាពែដល្រត�វមានលទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយស�្័រគចិត� និងទមទរឱ្យមាន
ករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ រួមមាន ៖ 

ក. ទីតំងែដលេ្រគាងេឡីងស្រមាបស់ម្បទនដីសង�មកិច� ឬទីតំងស្រមាប់ផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ រួមប��ូលដែីដលគា� នកម�សទិ�្ិរសបច្បាប ់ ប៉ុែន�្រត�វ
បានកន់កប់ និងេ្របី្របាស់មុនកលបរេិច�ទឱសនវទ េហីយអ�កេ្របី្របាស់ដីមិនអចទទលួបាន
សំណង្រគប់្រគាន ់ តមរយៈករដក់ប��ូលពកួេគជាអ�កទទួលបានដពីសីម្បទនដីសង�មកិច� ឬ
សមាជិកសហគមនស៍្រមាបក់រផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគ
តិច។ 

ខ. ករណីែដលគា� នផ�ូវេចញចលូេទកនទ់តំីងសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬទតំីងផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិសី
មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច េហីយទីតំងេនាះអចដំេណីរករបានលះុ្រតែត
សងផ�ូវេចញចលូកតដ់ឯីកជន (ែដលមាន ឬគា� នប�ងរ់ងឹ) 

គ. ករណីែដលផ�ូវេចញចូលអចែកលម�ឱ្យមានស�ងដ់រ្រគប្់រគាន់ែតតមរយៈករផា� ស់ទតំីង ឬកេំទច
អគារេនតមដងផ�ូវ (ឧ. ក�ុងតបំនម់ានអគារេ្រចីន)។ 

ឃ. ករណីែដលករកំណត់ទតំីងេហដ� រចនាសម�័ន�ធារស�ស�អចអនវុត�េទបានក�ុងែផ�កបេច�កេទស
ែតតមរយៈករេធ�ីលទ�កម�ដែីដលកន់កប់ ្រគប់្រគង ឬេ្របី្របាស់េដយឯកជន។ 

ង. ករណីែដលមា� ស់ដរីងផលបះ៉ពលគ់ា� នឆន�ៈផ�ល់អេំណាយដីេដយស�្័រគចតិ�ស្រមាប់ករសងសង់

េហដ� រចនាសម�័ន� មិនថាេនក�ុង ឬេ្រកទីតំងេ្រគាងេឡីងស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច� ឬករផ�ល់
ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ឬយ៉ាងណាេនាះេទ។ 

 

69. ក�ុងករណីែដលមិនអចបេ�� �សផលប៉ពល់អវជិ�មានៃនលទ�កម�ដីធ�ីែដលពកព់័ន�នឹងស� នភាពខង
េលីបាន ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់នឹង្រត�វបានេរៀបចេំឡីងេដីម្ីប្រគប់្រគង និងកត់បន�យផលបះ៉ពល់
នានា េដីម្ីបេធ�ីយ៉ាងណាឱ្យបុគ�ល្រគប់រុបែដលរងផលប៉ះពលអ់វជិ�មានេដយសរគេ្រមាង អចរក្សោ ឬែកលម�
ក្រមិតជីវភាពរបស់ខ�នួឱ្យដចូមនុេពលមានគេ្រមាង។ ក�ុងករណីែដលដីធ�ទំីងអសស់�ិតេ្រកមករកនក់ប ់្រគប់ 
្រគង ឬេ្របី្របាស់េដយឯកជន (មិនថា្រសបច្បាប់ ឬយ៉ាងណាេនាះេទ) ែដល្រត�វកំណតស់ម្បទនដសីង�មកចិ� 
ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលអចអនុវត�បាន នឹង្រត�វបានផ�
ល់អំេណាយេដយស�័្រគចិត�េដយបគុ�ល/្រគ�សរ មិនចំបាច់េរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលល់ម�តិ
េឡីយ ប៉ុែន�្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល់េនះនឹងត្រមងទ់សិដេំណីរករស្រមាប់ករវយ
តៃម� និងចង្រកងឯកសរយ៉ាងគត់មតស់�ពីកីរផ�លអ់ំេណាយេដយស�្័រគចិត�(ែផ�ក ៧.៣ ខងេ្រកម)។ ករចង
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្រកងឯកសរេនះនឹង្រត�វបានដក់ប��ូលជាឧបសម�ន័�ក�ងុែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ ឬជាឯកសរដច់
េដយែឡក។ 

 
៦.កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់លក�ណៈសម្បត�ិទទួលបានសណំង និងជំនួយ 
 
៦.១ េគាលករណ៍ៃនកលបរេិច�ទឱសនវទ 
 
70. កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់ករទមទរែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិទទួលបានសំណង និងជំនយួពី
ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេដយសរលទ�កម�ដធី�ី នឹង្រត�វបាន្របកសជាសធារណៈេនដណំាកក់លដបំងូៃន
ដំេណីរករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដធី�ី និងេរៀបចំែផនករស្រមាប់អនគុេ្រមាងនីមយួៗក�ងុសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬ

ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ េដយសរែតមានដំេណីរករខសុគា�
ស្រមាប់ករបេង�ីតសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច និយមន័យកលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� និងករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិកខ៏សុគា� ែដរ។ កលបរេិច�ទឱសនវទមួយនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់
ស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ
ទំងមូល និងដីែដលអច្រត�វករជាចំបាចេ់នេ្រកតំបនស់ម្បទនដីសង�មកចិ� ឬតំបន់ផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិស្រមាប់ករផ�ល់ ឬែកលម�េហដ� រចនាសម�ន័� (ឧ. ផ�ូវេចញចូល)។ 
្របេភទែដលពក់ព័ន�នងឹកលបរេិច�ទឱសនវទរួមមាន ដីស្រមាបេ់ហដ� រចនាសម�័ន�ែដលស�តិេនេ្រក
សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ នឹង្រត�វបាន
បង� ញច្បាប់ក�ុងករ្របកសជាសធារណៈ និងែផនទីភា� ប។់ កលបរេិច�ទឱសនវទមានេគាលបណំងជយួទប់
ស� ត់ករទ�នា� នកន់កប់ និងករទមទរសំណងេដយជនេឆ��តឱកស។ ក�ុងករណីេលីកែលង ្របែហលជា

ចំបាច់្រត�វ្របកសកលបរេិច�ទឱសនវទបនា� បប់ែន�មេទៀត ្របសិនេបី្រត�វេធ�ីលទ�កម�ដីធ�បីែន�មេទៀត។ ឧ. 
្របសិនេបី្រត�វមានករែកែ្របេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលេស�ីេឡីងក�ងុទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�ទំង ១៤ ែដល 
works បានចប់េផ�ីមក�ុងគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ និងក�ុងករណីែដលគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ នឹង្រទ្រទង់

ដល់ករប��ប់សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍។ វអចជាករណីពក់ពន័�នឹងេហដ� រចនាសម�ន័�ក�ងុសហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច ៣០ ែដលបានប��ប់ករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច នងិក�ងុ
ករណីែដលគេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ នឹង្រទ្រទង់ដលស់កម�ភាពអភវិឌ្ឍន៍ចំបាច់។ 

 
71. ក�ុងគេ្រមាងវនិិេយាគែដល្រទ្រទង់េដយធនាគារពភិពេល ែដលត្រម�វឱ្យមានលទ�កម�ដីធ� ីកលបរេិច�ទ
ឱសនវទែតង្រត�វបានកំណតេ់ដយែផ�កតមជេំរឿន ែដល ១) កំណត់អត�ស�� ណបុគ�ល/្រគ�សរែដលរងផល
ប៉ះពលេ់ដយសរលទ�កម�ដធី�កី�ុងគេ្រមាង ២) បេង�ីតប�� ីសរេពីភណ័� ដ ីនិង្រទព្យសម្បត�ិែដលនងឹរងផលបះ៉
ពល់ និង ៣) កំណតអ់�កែដលនងឹមានលក�ណៈសម្បត�ិទទួលបានសំណង និងជំនួយ។ ប៉ុែន�កលបរេិច�ទឱ
សនវទស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច នឹងមិន្រត�វបានជរុំញេដយករកំណត់េពលេវលជំេរឿងេឡីយ (ដំេណីរករអេង�តវស់ែវងលម�តិ) 
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េដីម្ីបកំណត់អត�ស�� ណអ�កែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយសរលទ�កម�ដធី�ីក�ងុគេ្រមាង។ ស្រមាប់សម្បទនដសី
ង�មកិច� និងករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច ករកំណត់្រពំ្របទល់
តំបន់ពក់ព័ន� និងករេរៀបចំប�ង់េហដ� រចនាសម�ន័�រូបវន�េកីតេចញពកីរេ្រជីសេរសីសហគមនអ៍�កទទលួផល
េដយែផ�កតមត្រម�វករ បូករួមនឹងករព្រងីកដំេណីរកេរៀបចំែផនករេដយមានករចលូរួម។ ដូេច�ះ ករដឹងលឺ
ក�ុងមលូដ� នស�ពីី្រព្ំរបទលត់បំនស់ម្បទនដសីង�មកិច� ឬតំបន់ស្រមាបផ់�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ គឺេនយូរេទៀត រហូតទល់ែតបានប��ប់ និងអនុវត�ផ�ូវករេលីករកណំត្់រពំ

្របទលច់ុងេ្រកយ និងមុនេពលករេធ�ីជំេរឿនស�ីពផីលបះ៉ពល់ៃនលទ�កម�ដីធ�។ី ដូេច�ះ ស្រមាប់សម្បទនដសីង�ម
កិច� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ករកំណតក់លបរេិច�ទឱ
សនភាព្រត�វពិចរណាពីករ្រគប់្រគងហនិភយ័ និងកររក្សោតុល្យភាពហនភិ័យរវងជេ្រមីសទំងពរី ៖ ករ
កំណត់ជាមុននវូកលបរេិច�ទឱសនវទ (និងអចប៉ះពលដ់លម់នសុ្សមួយចនំួនែដលបានចូលមករស់េន ដំ
ដុះ ឬសងសង់្របកបេដយសុឆន�ៈក�ុងតំបន់សម្បទនដសីង�មកចិ�/តំបនផ់�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ េ្រកយកលបរេិច�ទឱសនវទដបំូងេនះ) ឬករកំណត់កលបរេិច�ទស្រមាប់
ករេធ�ីែផនទីតំបន់សម្បទនដសីង�មកចិ� ឬតំបន់ផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច (អចក�ុងទ្រមងប់ឋម ឬ្រត�វបានអនមុត័ផ�វូករ) េហីយករវយតៃម� (ឬជំេរឿន) េលីផលប៉ះពលអ់ច
េធ�ីេឡីង (ែដលនឹងទុកេពលេវលយ៉ាងេ្រចីនស្រមាបក់រទ�នា� នកន់កប់ េ្រពះនឹងមានករដឹងលឺជាយូរណាស់
មកេហីយពីករេរៀបចសំម្បទនដីសង�មកចិ�/ករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច មុននឹងប��បក់រេធ�ីែផនទីៃផ�ដីបែន�ម និងប�ងេ់ហដ� រចនាសម�ន័�)។ 

 
៦.២ កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកចិ� 
 
72. កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់លក�ណៈសម្បត�ិទមទរសំណង និងជនំយួែដលពក់ពន័�នងឹលទ�កម�ដី
ធ�ីេ្រកមសម្បទនដីសង�មកិច� គឺជាកលបរេិច�ទៃនករេចញេសចក�ីសេ្រមចេដយអភបិាលេខត�ក�ងុករដំេណីរ
ករករេធ�ីចំណាត់ថា� ក់ដរីដ� េពលគឺេពលែដលដីែដលបានកំណត់អត�ស�� ណស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកចិ�
្រត�វបានចុះប�� ីជាដីឯកជនរបសរ់ដ� (ជំហនទ ី៤ ក�ុងខ�មឹសរសេង�បស�ពីដីំេណីរករសម្បទនដសីង�មកចិ�ថា� ក់
ឃំុែដលមាន ១០ ជំហន ៖ តរង ២ ខងេ្រកម) និង្រត�វបានអនុមត័ជាផ�វូករស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកចិ�
។ កលបរេិច�ទឱសនវទនងឹអនុវត�ចំេពះដែីដល្រត�វបានេស�ីេឡីងស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច� និងស្រមាប់
សម្បទនដីសង�មកចិ�ែដលពកព់័ន�នងឹេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលស�តិេនេ្រកតំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច� ដចូជា 
ដីែដល្រត�វេធ�ីលទ�កម�ស្រមាបផ់�វូេចញចូល ឬេហដ� រចនាសម�័ន�ធារស�ស�1011។ ដីេនះនឹង្រត�វបានកតស់មា� ល់

ក�ុងែផនទី្រពង ែដលនឹងបិទផ្សោយេលីក� រ្របកសពត័៌មានសធារណៈក�ុងតបំន់សម្បទនដីសង�មកចិ� និងេន
ជិតផ�ូវេចញចូល ឱ្យបានឆាប់បំផតុ េ្រកយករ្របកសេដយអភិបាលេខត�។ មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� 
និងសំណង់ និងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិនឹង្រត�វបានជូនដំណឹងេដីម្ីបធានាថា គា� នករទមទរដីធ�ីតមផ�វូច្បាប់
េ្រកយកលបរេិច�ទឱសនវទ។ ករ្របកសនឹងជូនដំណឹងដល្់របជាជនថា ពួកេគអចដកប់ណ�ឹ ងតវ៉ពកព់ន័�

 
11 និយមន័យដីចំណីផ�ូវរបស់្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៖ ផ�ូវជនបទគឺមានចមា� យ ១៥ ែម៉្រតពីអ័ក្សផ�ូវ េបីេទះបីជាចំណុចេនះមិន្រត�វបាន

េលីកេឡីងក�ុងនីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិក�ី។ 
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នឹងករកំណត់្រពំ្របទលត់បំន់សម្បទនដសីង�មកចិ� និងេហដ� រចនាសម�័ន�ពកព់ន័� តមរយៈយន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ�។ ក�ុងអឡុំងេពលេនះ ម�ន�ីេខត�នឹងមានវត�មានេនសលឃំុេដីម្ីបចះុ
ប�� ីករទមទរដធី�ី។ 
 
73. គួរកតស់មា� ល់ថា ករកំណត់កលបរេិច�ទឱសនវទដេូច�ះគឺខសុគា� ពកីរកំណតក់លបរេិច�ទឱសន
វទក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ២ ែដល្រត�វបានកំណតជ់ាកលបរេិច�ទរយៈេពល ២ ែខមុនកិច�្របជុផំ្សព�ផ្សោយ

ព័ត៌មានជាសធារណៈេលីកទមីយួស�ីពសីម្បទនដីសង�មកចិ� (ជំហនទី ១ ក�ុងខ�ឹមសរសេង�បស�ពីដីំេណីរករ
សម្បទនដីសង�មកចិ�ថា� កឃំុ់ែដលមាន ១០ ជំហន)។ សនិទនភាពស្រមាបក់លបរេិច�ទឱសនវទែដល
កំណត់ទុកជាមនុេនះ ែដលកំណត់មុនករចប់េផ�ីមដេំណីរករេរៀបចំែផនករសម្បទនដីសង�មកចិ�ជាក់ែស�ង (
និងករដឹងលឺពីកលបរេិច�ទេនះ) ែដលប៉ាន់្របមាណជាមនុេដយ្របសិទ�ភាពនូវហនិភយ័ៃនករេឆ��តឱកសទ
�នា� នកន់កប់េដីម្ីបទទលួបានសណំងពលីទ�កម�ដធី�ីេ្រកមដេំណីរករសម្បទនដសីង�មកិច�។ ប៉ុែន�ករកណំត់
កលបរេិច�ទឱសនវទជាមនុ (រយៈេពល ២ ែខ) នឹងបង�ហនិភ័យេនចេនា� ះកលបរេិច�ទឱសនវទេនះ នងិ
េពលេធ�ីជំេរឿង ែដលអចមានករទិញេដយសឆុន�ៈ និង/ឬករសងសង់្រទព្យសម្បត�ិ ែដលអចរងផលបះ៉ពល់
អវជិ�មានេដយសរលទ�កម�ដធី�ីែដលពកព់័ន�នងឹសម្បទនដីសង�មកចិ� េហីយេដយសរែតសកម�ភាពេនះេកតី
េឡីងេ្រកយ កលបរេិច�ទឱសនវទែដលកណំតេ់នេពលេ្រកយ ្របែហលជាមិន្រត�វបានទទួលស� លថ់ាមាន
លក�ណៈសម្បត�ិទទលួបានសណំងេឡីយ។ ករកំណត់កលបរេិច�ទឱសនវទក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ 
ជាកលបរេិច�ទែដលដែីដល្រត�វបានកណំតអ់ត�ស�� ណស្រមាបស់ម្បទនដីសង�មកចិ�ជាដឯីកជនរបសរ់ដ� ្រត�វ

បានរពំឹងថានឹងអចេដះ្រសយហនិភយ័ទំងេនះបាន។ 
 
74. េដីម្ីបកត់បន�យករេឆ��តឱកសទ�នា� នកន់កប់ក�ងុអឡុំងេពលមុនកលបរេិច�ទឱសនវទ ្រក�ម
្របឹក្សោឃំុនឹងេ្របី្របាស់កំណត្់រតមាន្រសបស់�ីពកីររស់េន និងករេ្របី្របាស់ដីក�ុងឃំុ េដីម្ីបផ�ល់ទិន�នយ័េដមី
្រគាស�ីពីករកន់កបេ់ដយគា� នករអន�ុ� តក�ងុតបំនែ់ដលេស�ីេឡីងស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច�។ ព័ត៌មាន
ទំងេនះនឹង្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ដយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និងគណៈកមា� ធកិរេ្របី្របាស់ និងែបងែចកដថីា� កេ់ខត� នងិ
តមរយៈកិច�្របជុំជាសធារណៈក�ុងដេំណីរករេរៀបចំែផនករសម្បទនដីសង�មកចិ�។ 
 
75. េ្រកមជំនួយពីគណៈកមា� ធិករេ្របី្របាស់ និងែបងែចកដីថា� កេ់ខត� និង្រក�មករងរថា� ក់្រស�ក ្រក�ម
្របឹក្សោឃំុ នឹងខិតខំេធ�យ៉ីាងណាឱ្យគណៈកមា� ធិករពក់ពន័�បានដងឹពកីលបរេិច�ទឱសនវទ និងផលវបិាក
ចំេពះពួកេគ។ វធិានករទំងេនះអចរួមប��ូល ប៉ុែន�មនិកណំត្់រតឹម ១) ផា� ំងបដសធារណៈក�ុងសហគមន/៍

ភូមិ) ២) កូនេសៀវេភព័ត៌មាន ៣) ករផ�ល់ព័ត៌មានដល្់រគ�សរពកព់័ន� ករជំរុញករចលូរួមរបស្់រក�ម្រទ្រទង់

សហគមន៍េដីម្ីបេដីរតនួាទីក�ងុករផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន និងករែណនំាបែន�ម។ 
 
៦.៣ កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាបក់រផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ 
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76. ដំេណីរករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដសី្រមាបក់រផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 11

12 មិនរួមប��ូលកលបរេិច�ទឱសនវទជាក់លកស់្រមាប់ករទមទរដីធ�ចី្រម�ងច្រមាស់េឡីយ (
េមីលឧបសម�័ន� ២ ែដលមានដ្យោ្រកមបង� ញពីដេំណីរករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច)។ េ្រកយជំហនទី ៣ េ្រកមដំណាក់កល ២.៥ ៃនដំេណីរករេនះ (សហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិចដក់ពក្យសុេំទ្រកសងួេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម� និងសំណង់) សុំប័ណ�កម�សទិ�ដសីហគមន)៍ 
អភិបាលេខត�/្រស�កនឹងេចញករជូនដំណឹងជាសធារណៈក�ុងរយៈេពល ២០ ៃថ�មុនកលបរេិច�ទៃនករចះុវស់

ែវងដផី�ូវករ (ែដលជាជំហនទី១ ៃនដំណាកក់លទី៣)។ បនា� ប់ពកីរេធ�ីអត�ស�� ណកម� និងករេដះ្រសយ
ករទមទរដីធ�ីរួច អភិបាលេខត�នឹងេចញវធិានករករពរបេណា� ះអសន� ែដលហមឃាត់្របតបិត�កិរដធី�្ីរគប់
ទ្រមង់ក�ុងតបំន់ែដលេស�ីេឡីងស្រមាបផ់�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 

 
77. េដីម្ីបទបស់� ត់វសិលភាពៃនករេឆ��តឱកសទ�នា� នកនក់ប់េ្រកយករេធ�ីែផនទ ី និងករកំណត្់រពំ
្របទលត់ំបន់ែដលេស�ីេឡីងស្រមាបផ់�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ប៉ុែន�

មុនេពលេចញវធិានករករពរបេណា� ះអសន� កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់ផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិេ្រកមគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី ៣ គឺជាកលបរេិច�ទែដលសហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចបានេធ�ីែផនទីបឋមៃន្រពំ្របទលត់បំនែ់ដលេស�ីេឡីងស្រមាប់ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ (ជំហនទ ី២ ៃនដំណាកក់ល ២.៥) និងបានដក់ពក្យសុបំណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិេទ្រកសងួេរៀបចែំដនដ ី នគរូបនីយកម� និងសណំង់ 
(ជំហនទី ៣ ៃនដំណាកក់ល ២.៥)។ កលបរេិច�ទឱសនវទនងឹ្រត�វបាន្របកសជាសធារណៈ (ឧ. ករជនូ
ដំណឹងជាសធារណៈបនា� បព់ីជហំនទ ី៣ ក�ុងដំណាកក់ល ២.៥) ដូចជា តមរយៈករជូនដំណឹងេទមន�រី
េរៀបចំែដនដី និងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ និងតមរយៈករបិទេសចក�ជីនូដណឹំងេលីក� រ្របកសពត័៌មាន េដយ
មានែផនទី្រពងៃនតបំនែ់ដលេស�ីេឡីងស្រមាប់ផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ិដីសមហូភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច។ ករ្របកសនឹងជូនដំណឹងដល់្របជាជនថា ពួកេគអចដកប់ណ�ឹ ងពក់ពន័�នងឹករកំណត់្រព្ំរបទល់
តំបន់ផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ តមរយៈយន�ករេដះ្រសយប

ណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ�។ 
 
78. កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់ដធី�ីែដលអច្រត�វករជាចំបាច់ស្រមាប់េធ�ីផ�វូេចញចលូទតំីងផ�លប់ណ័�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ គឺដូចគា� នងឹកលបរេិច�ទៃនករជូនដណឹំងជាស
ធារណៈពីករដក់ពក្យសុបំ័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ ដីធ�ីែដលរងផល
ប៉ះពលគ់ឺដែីដលមានចមា� យ ១៥ ែម៉្រតពីអ័ក្សផ�ូវេចញចូលែដលេស�ីេឡីង។ ព័ត៌មានទំងេនះបូករួមនងឹែផនទី
្រពង នឹង្រត�វបានបិទផ្សោយេលីក� រ្របកសព័តម៌ានេនជិតផ�វូេនាះ។  

 
12 ករេធ�ីអត�ស�� ណកម�សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច ករចុះប�� ីជានីតិបុគ�ល និងដំេណីរករចុះប�� ីដសីមូហភាពេនកម�ុជា 

(២០២៨) 
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៦.៤ ដីធ�បីែន�មែដលស�ិតេនេ្រកសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬទីតំងផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគម
ន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ និងចំបាចស់្រមាបេ់ហដ� រចនាសម�័ន� 
 

79. ក�ុងករណីេលីកែលង េនេពលកណំតប់ានភាពចំបាចៃ់នលទ�កម�ដធី�ីស្រមាប់អនគុេ្រមាងេហដ� រចនា
សម�័ន�ែដលមិន្រត�វបានព្យោករក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដធី�ី ឬស�ិតេនេ្រក្រពំ្របទលៃ់នសម្បទន
ដសីង�មកិច� ឬទីតំងផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច អចមានភាព
ចំបាចក់�ុងករ្របកសកលបរេិច�ទឱសនវទបែន�មេទៀតស្រមាប់ករទមទរដីធ� ី ្រសបតមអន្ុរកឹត្យេលខ 
២២/នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងលំេនេឡីងវញិ។ ករណីែដលអចេកីតេឡីងគផឺ�វូ
ែដល្រត�វបានេស�ីេឡីងដំបូងស្រមាប់េធ�ីជា្រចកេចញចូល ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរេដយសរែតករសិក្សោពសីមទិ�លិទ�
ភាពែផ�កបេច�កេទស។ េ្រកពីេនះ ករងរសងសង់ធារស�ស�អចនឹងប៉ះពលដ់ល់ដធី�ីែដលស�តិេនេ្រក្រពំ
្របទលស់ម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 

 

80. ក�ុងករណីេនះ កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាបក់រទមទរដ ីគឺជាកលបរេិច�ទៃនករ្របកសជាសធារ
ណៈស�ីពីជំេរឿនែដលកំណតអ់ត�ស�� ណជន/្រគ�សរែដលនងឹរងផលបះ៉ពលេ់ដយសរលទ�កម�ដធី� ីេហីយករ
្របកសេនះនឹងេធ�ីេឡីងឆាបប់ំផតុបនា� បព់ីករកំណតត់្រម�វករដីធ�េីដយករសិក្សោបេច�កេទស។ កលបរេិច�ទឱ
សនវទនឹង្រត�វបាន្របកសេដយអភបិាលេខត� និងបិទផ្សោយេលីក� រ្របកសពត័៌មាន រួមជាមួយនឹងែផនទី
ែដលេរៀបរប់ពីផលបះ៉ពល់ៃនលទ�កម�ដីធ�ែីដលស�ិតេនជិតផ�ូវ ឬេហដ� រចនាសម�ន័�េផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានេស�ី
េឡីង និងតមរយៈករជូនដណឹំងរបសម់ន�រីេរៀបចំែដនដ ីនិងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត។ិ 
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៧.ដំេណ រករេរៀបចំែផនករសម្បទនដីសង�មកិច� និងករផ�លប័់ណ� កម�សិទ�ិដីសមូហ
ភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដមភាគតិច 
 

៧.១ ករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដីធ� ីករផាត់េចញដឯីកជន ករផ�លដ់ីសម្បទនដសីង�មកចិ�ជាសំណង និងករ
វយតៃម�ភាពចំបាច់ៃនលទ�កម�ដីធ�កី�ុង្រកបខណ� េរៀបចំែផនករសម្បទនដសីង�មកិច� 

 

តរង  ២ ៖ ខ�ឹមសរសេង�បស�ីពីជំហនទងំ ១០ ក�ុងដំេណីរករផ�លស់ម្បទនដីសង�មកចិ�េនថា� ក់ឃំុ 

ជំហន ករពិពណ៌នា  លទ�ផល 

 
១ ផ�ួចេផ�ីម និងពិនិត្យបឋមេលី

សម្បទនដសីង�មកិច� 

្រក�ម្របឹក្សោឃំុដក់េស�ីសម្បទនដសីង�មកិច� (ករេរៀបចំែផនទ្ីរពង និង្របវត�ៃិនករេ្របី
្របាស់ដីធ�ី) 
 

ករអនុ�� តឱ្យអនុវត� 
 

២ េ្រគាងករសិក្សោែផ�ក
បេច�កេទស 

ែផនករករងរស្រមាប់ដំេណីរករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកិច� 
 

៣  ករកសងករយល់ដឹងេដយ

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

្របជាពលរដ�មូលដ� នយល់ពីសម្បទនដសីង�មកិច� 

 

ជំហ
នទ

ី ៣
, ៤

 ន
ិង 

៥
 អ

នុវ
ត�ក

� ុងេ
ពល

ែត
មួយ

 

មេធ្យោបាយេ្រជីសេរសីអ�កែដល្រត�វទទួលបានដីធ�ី ្រត�វបានសេ្រមចយក 

 
ករកំណត់អត�ស�� ណ្រគ�សរ្រកី្រក និងអ�កកន់កប់ដីធ�េីដយខុសច្បាប់ 

 
៤ កិច�្របជុំស�ីពីដីរដ�  េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពែផនទី្រពង េធៀបនឹងដកីម�សិទ�បិុគ�ល និងដសីមូហភាព 

 
ករគូសែផនទីសម្បទនដសីង�មកិច�ចុងេ្រកយ េដយអគ�នាយកដ� ន

សុរេិយាដី និងភូមិស�ស� ៖ េនះជាមូលដ� នស្រមាប់កលបរេិច�ទឱសនវទ។ 
 

កំណត់រក្រចកេចញចូល និងកំណត់ថាេតីចំបាច់្រត�វមានលទ�កម�ដីធ�សី្រមាប់
ករសងសង់/ករែកលម�ផ�ូវេចញចូល ឬេទ។ 

 
ប៉ាន្់របមាណផលប៉ះពល់េលអី�កេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម ដូចជា 

វលេស� ចិ�� ឹមសត� អុស អនុផលៃ្រពេឈីេនេលីទីតំងដសីម្បទនដសីង�ម
កិច�។ ធានានូវ ១) លទ�ភាពទទួលបានជេ្រមីសសមមូល ២) កររួមប��ូ ល

អ�កេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួមជាអ�កទទួលផលពីសម្បទនដសីង�ម

កិច� ឬ ៣) ករេរៀបចំករផ�ល់សំណងសម្រសប។ 
 

ករពិនិត្យេឡីងវញិេលីលទ�កម�ដីធ�ី និងផលប៉ះពលៃ់នករតំងទីលំេនថ�ី
េដយស�័្រគចិត� 
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ក�ុងករណីមានករកំណត់ថា្រត�វមានលទ�កម�ដីធ�ី  អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយ
ផលប៉ះពលព់ីគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ ្រត�វ

េរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់។ 
 

ដសី្រមាប់សម្បទនដសីង�មកិច�្រត�វបានចុះប�� ីជាដឯីកជនរបស់រដ�។ 
 

៥ ករេរៀបចំែផនករ និងករគូស
ែផនទីស�ីពីករេ្របី្របាស់ដធី�ី
តមែបបជំរុញករចូលរួម 

ករវភិាគកសិ-្របពន័�េអកឡូូសុី 
 

ករវយតៃម�ត្រម�វករេហដ� រចនាសម�័ន� 
 

ករធានាសុវត�ិភាពសង�ម និងបរសិ� ន 
 

របាយករណ៍សម្បទនដសីង�មកិច� 
 

៦ ករពិនិត្យេឡីងវញិេលរីបាយ
ករណ៍សម្បទនដសីង�មកិច� 

ករែបងែចកេហដ� រចនាសម�័ន� និងេសវេនជនបទ 
 

៧ ករេ្រជីសេរសីអ�កែដល្រត�វ

ទទួលបានដីធ�ី 

តរងពក្យេស�ីសុំអទិភាព 

 
តរងពក្យេស�ីសុបំ្រម�ង 

 
៨ ែផនករេពញេលញស្រមាប់

សម្បទនដសីង�មកិច� 

ករែចកក្បាលដ ី

 
ែផនករេពញេលញស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកិច� ្រត�វបានអនុម័ត 

 
៩ ករេរៀបចំទីតំង ករកំណត់្រពំ្របទល់ក្បាលដីក�ុងទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� 

 
ករផ�ត់ផ�ង់ទឹកស� តេនជនបទ 

 
ករសមា� តទីតំង 

 
្រចកេចញចូល 

 
ករេផ�រកម�សិទ�ិដីធ�ជីាផ�ូវករ 

 
១០ ករតំងទីលំេន និងករអភិវឌ្ឍ

ជនបទ 

ករតំងទីលំេនេដយទទួលបានជនំួយ 

 

េហដ� រចនាសម�័ន� និងេសវេនជនបទ 
 

សហគមន៍ែដលមាននិរន�រភាព 
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81. តរង ២ សេង�បពីដំេណីរករ ១០ ជំហនស្រមាបក់រេរៀបចំ និងអនុវត�សម្បទនដសីង�មកចិ�ថា� កឃំុ់។ 
តរងេនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងវញិេដយែផ�កតមេសៀវេភែណនំាស�ីពកីរអនវុត�គេ្រមាងស្រមាបគ់េ្រមាង
ជំហនទី ៣ និងឆ�ុះប�� ងំពីដំេណីរករែដលមានកំណតក់�ងុច្បាប ់និងអនុនតីកិម�។ គេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣ 
នឹងផ�ួចេផ�មីសកម�ភាពថ�ី េៗនជំហនទី ៤ ៃនដំេណីរករេនះ ៖ 

• ករកំណតថ់ាេតីស� នភាពែដលបានកណំត់ក�ងុែផ�ក ៥.៣ ខងេលី កថាខណ�  ៦២ ក, ខ និង គ 
អនុវត�ចំេពះដីែដលមនិអចផាតេ់ចញពតីំបនែ់ដលេស�ីេឡីងស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬេទ។ 

• ក�ុងករណីែដលមានករកំណត់ដេូច�ះ ករេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលេ់ដយ
អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលរ់បស្់រកសងួេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុ។ 

 
82. ដចូករេលីកេឡីងក�ុងែផ�ក ៥.៣ ខងេលី ករអនវុត�ដំេណីរករេរៀបចំែផនករសម្បទនដសីង�មកចិ�ក�ងុ
ករណីភាគេ្រចីននឹងជយួបេ�� �សភាពចំបាចៃ់នលទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចតិ�។ 
េ្រកពីេនះ ដំេណីរករេនះនឹងបំេពញតមលក�ខណ� ត្រម�វជាេ្រចីនក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៥ (ករ
ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយជនែដលរងផលបះ៉ពល់េដយសរគេ្រមាង)។ សកម�ភាពសខំន់ៗ ក�ុងជហំននមីយួៗ
េដីម្ីបធានាសុវត�ិភាពសិទ�រិបសអ់�កេ្របី្របាស់ដ ី និងបេ�� �សលទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ មាន
េរៀបរប់ក�ុងកថាខណ� ខងេ្រកម។ 
 
83. ជំហនទី ១ ៖ សំេណីសម្បទនដីសង�មកចិ�្រត�វបានផ�ចួេផ�ីមេឡីងេដយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ បនា� ប់ពកីចិ�្របជុំ

ជាមួយពលរដ�ក�ុងឃំុ។ ្រក�ម្របឹក្សោឃំុេរៀបចំែផនទី្រពងធម�តមយួ និង្របវត�ិេ្របី្របាស់ដីេនដណំាក់កលេនះ។ 
អភិបាលេខត�នឹងដកឹនំាកចិ�្របជុរំបស់គណៈកមា� ធកិរេ្របី្របាស់ និងែបងែចកដថីា� កេ់ខត�េដីម្ីបពនិិត្យេឡីងវញិ
េលីសំេណីេនះ។ ែផនទី្រពង្រត�វបានពនិិត្យេឡីងវញិេនដំណាកក់លេនះ េហីយតំបន់ែដលគា� នលក�ណៈ
សម្បត�ិនឹង្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងសម្បទនដសីង�មកិច� ្រត�វបានផាត់េចញ។ ្រក�មវយតៃម�នឹងចុះេទកនឃំុ់
េនាះេដីម្ីបែកស្រម�លែផនទី្រពង។ 
 
84. ជំហនទី ៣ ៖ េ្រកមជំនួយពីគេ្រមាង ្រក�ម្របឹក្សោឃំុនឹងេធ�យុីទ�នាករផ្សព�ផ្សោយេ្រកមេគាលបណំង 
២ ៖ ១) ធានាថា អ�កែដលអចនងឹមានលក�ណៈសម្បត�ទិទលួបានដ ីបានដឹងពីដេំណីរករេនះ និង ២) ធានា
ថា មា� ស់ដី និងអ�កេ្របី្របាស់ដី បានដឹងពីសំេណីសម្បទនដសីង�មកិច� និងផលប៉ះពល់ែដលអចេកីតេឡីង
ចំេពះពួកេគ។ ក�ុងជំហនេនះ ្រគ�សរ្រកី្រកក�ុងឃំុ្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណេដយេ្របី្របាស់វធិីស�ស�អត�
ស�� ណកម�្រគ�សរ្រកី្រករបស្់រកសួងែផនករ។ េ្រកពីករកំណត់អត�ស�� ណអ�កែដលអចក� យជាអ�ក

ទទលួបានដី ជំហនេនះនឹងកំណតរ់កថាេតីអ�កែដលកពំុងកនក់បដ់ីេដយខសុច្បាប ់អចនងឹ្រត�វបានចតទ់កុ
ជា្រគ�សរ្រកី្រក និងងយរងគញេរះ និងមានលក�ណៈសម្បត�ិក�ងុករទទួលបានសំណង និងករ្រទ្រទងប់ែន�ម 
្របសិនេបីពួកេគបាតប់ង់ទលីំេនេដយសរគេ្រមាង េទតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងអន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតវិធិី
្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងលំេនេឡីងវញិ ឬេទ។ 
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85. ក�ុងជំហនទី ៤ មានករអេង�តលម�ិតេលីតំបនែ់ដលេស�េីឡីងស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ�។ ករ
អេង�តេនះគួរកំណត់អត�ស�� ណដែីដលកនក់ប ់ និង/ឬេ្របី្របាស់េដយឯកជនជាដលីំេនដ� ន ឬដកីសកិម� 
និងដែីដលកន់កប់ជាសមហូភាពេដយសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ។ ជាទូេទ ដទំីងអសេ់នះ និងដែីដល
្រត�វករជាចំបាច់ស្រមាបេ់គាលបំណងសធារណៈ (ផ�ូវទឹក ដីែដលស�តិេ្រកមករករពរបរសិ� ន ទីតំងបរុណ
វត�ុ និងេហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈ) ្រត�វបានផាត់េចញពីតបំនស់ម្បទនដសីង�មកិច�។ ្រពំ្របទល់្រត�វបាន
កំណត់ចំណាំជាបេណា� ះអសន�េដយលយពណ៌ ឬេបាះស�ឹងេឈីេនដំណាក់កលេនះ។ ែផនទី្រពងៃនទតំីង

សម្បទនដីសង�មកចិ� ែដល្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេ្រកយករអេង�ត បូករួមនឹងតរងដកីន់កប់ជាលក�ណៈ
បុគ�ល និងជាសមូហភាព ្រត�វបានបិទបង� ញេនសលឃំុរយៈេពល ៣០ ៃថ�។ ក�ុងអឡុំងេពលេនះ ម�ន�ីេខត�
នឹងមានវត�មានេនសលឃំុេដីម្ីបចះុប�� ីករទមទរដី។ ករទមទរ្រត�វបានចុះប�� ី និងឆ�ងកត់ករេសុបី
អេង�តេដយមានជំនយួពីអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល និង្រក�មសហគមន។៍ ្រក�មករងរថា� ក់្រស�កេរៀបចំរបាយ
ករណ៍មួយ េហីយែផនទី្រពង្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេដីម្ីបឆ�ុះប�� ងំពីករទមទរ្រសបច្បាប់។ 
 
86. កលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់ករទមទរដីក�ងុតបំន់សម្បទនដីសង�មកិច�គឺជាកលបរេិច�ទៃនករ
ផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈនូវែផនទី្រពងេនសលឃំុ។ 
 
87. ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ េ្រកពីនីតិវធិីែដលបានអនុវត�ក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលដបំូង/គេ្រមាង
ដំណាក់កលទី ២ ករអេង�តៃផ�ដសី្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� នឹងកណំត់អត�ស�� ណអ�កែដលអចរងផល

ប៉ះពលេ់ដយសរលទ�កម�ដធី�ែីដលមនិែមនជាមា� ស់ដ ីឬអ�កកនក់ប់ផា� ល់។ បុគ�លក�ុង្របេភទេនះអចរួមមាន 
អ�កជួល និេយាជិតេនេលីដី និងអ�កេ្របី្របាសធ់នធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម (វលេស� ចិ�� ឹមសត� អនុផលៃ្រពេឈី េន
សទ។ល។)។ ្របសិនេបីអ�កេ្របី្របាស់ដកី�ុង្របេភទេនះ្រត�វបានកណំត់អត�ស�� ណ គេ្រមាងនឹងវយតៃម�
ក្រមិតផលប៉ះពលអ់វជិ�មាែដលអចេកតីមានចេំពះពួកេគ េដយសរសម្បទនដីសង�មកិច�។ អ�កេ្របី្របាស់
ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម្របែហលជាទទួលបានសំណងតមរយៈករធានាថា ១) ពួកេគអចទទួលបានធនធាន
ជាជេ្រមីសែដលសមមលូ ២) ករដក់ប��ូលជាអ�កទទលួបានដពីីសម្បទនដីសង�មកចិ� ឬ ៣) សណំងសម
្រសប។ 
 
88. បនា� ប់ពីករេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពកីរទមទរដកី�ុងតបំនស់ម្បទនដីសង�មកចិ� ្រក�មមួយែដល្រត�វ
បានចត់តំងេដយ្របធានគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ និងរួមប��ូលទ្ីរបឹក្សោ្រគប្់រគងហនិភយ័សង�ម និងម�ន�ី
បេង� ល្រគប់្រគងហនិភយ័សង�មរបស្់រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនឹងពិនតិ្យរបាយករណ៍េនះ រួចចុះ្រត�តពិនិត្យតបំន់

សម្បទនដីសង�មកចិ�។ ែផ�កេលីករពិនតិ្យ និងករចុះពិនតិ្យេនះ ្រក�មននងឹផ�ល់អនសុសនដ៍ល់្របធានគេ្រមាង
ថាេតីករអភិវឌ្ឍសម្បទនដសីង�មកចិ� េលីៃផ�ដែីដលេស�ីេឡីង នឹងបង�ជាស� នភាពែដលបានកណំតក់�ងុែផ�ក 
៥.៣ ខងេលី កថាខណ�  ៦២ ក, ខ និង គ ឬេទ។ ក�ុងស� នភាពណាមយួ ចំបាច់្រត�វមានករេរៀបចំែផនករ
េដះ្រសយផលប៉ះពល់។ ្របសិនេបីអច ករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចតិ�នងឹ្រត�វបានបេ���ស
េដយផាត់េចញក្បាលដែីដលអចរងផលប៉ះពលេ់ដយសរសម្បទនដសីង�មកិច�។ 
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89. ក�ុងករណីែដលមានករកំណត់ថា ករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចតិ�មានភាពចំបាច់
ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍសម្បទនដីសង�មកចិ� ្របធានគេ្រមាងនឹងេស�ឱី្យ្រកសងួេរៀបចំែដនដេីផ�ីលខិិតេទអគ�នាយក
ដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល់របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុេដីម្ីបេស�ីឱ្យមានករេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករ
េដះ្រសយផលប៉ះពល់។ អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល់របស្់រកសងួេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�នុងឹ
េរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលរួមប��ូលករផ�ល់សណំង្រសបតម្រកបខណ� េគាល
នេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពល់។ នីតិវធិីទំងេនះមានេរៀបរបក់�ុងែផ�ក ៩ ខងេលី។ 

 
90. បនា� ប់ពីដំេណីរករេនះ គណៈកមា� ធិករេ្របី្របាស់ និងែបងែចកដីថា� កេ់ខត�នឹងដកស់េំណីជនូ
អភិបាលេខត�សុំឱ្យអន�ុ� ត ឬបដេិសធសម្បទនដសីង�មកិច�ែដលេស�ីេឡីង។ ្របសិនេបីមានេសចក�សីេ្រមចឱ្យ
អន�ុ� ត នឹងមានករវសែ់វងយ៉ាងសុ្រកតឹេដយអគ�នាយកដ� នសរុេិយាដី និងភូមិស�ស�របស់្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី។ ែផនទី្រពង្រត�វបានេធ�ីបច�បុ្បន�ភាពបែន�មេទៀត និងក� យជាែផនទសីម្បទនដីសង�មកចិ�។ ែផនទីេនះ
្រត�វបានបិទបង� ញរយៈេពល ៣០ ៃថ�េនសលឃំុ។ ដូេច�ះ មានឱកសបែន�មេទៀតេដីម្ីបដក់ករទមទរ។ លះុ
្រតែតបានេសុីបអេង�តករទមទរទំងេនះ េទីបអគ�នាយកដ� នសុរេិយាដី និងភូមិស�ស�េចញបណ័�កម�សទិ�ដិី
ធ�ីជាដឯីកជនរបសរ់ដ� ែដលជាមលូដ� នស្រមាបក់រែបងែចកដីក�ងុសម្បទនដសីង�មកចិ�។ 
 
91. ក�ុងជំហនទី ៥ មានករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដែីដលជរុំញករចូលរួម េដីម្ីបេរៀបចំែផនទេី្របី្របាសដ់ី
ក�ុងតបំន់សម្បទនដីសង�មកចិ� ែដលគសូប�� កព់ីដលីំេនដ� ន ដីកសិកម� និងដីែដល្រត�វប្រម�ងទុកស្រមាប់

េគាលបំណងសធារណៈ ដូចជា េហដ� រចនាសម�ន័� ៃ្រពសហគមន។៍ល។ 
 
92. ករពិនិត្យបែន�មេទៀតេលីករអនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម (ទី ១ នងិ 
ទី ៥) ្រត�វបានេធ�ីេឡីងេនជំហនទី ៦។ 
 
93. ករកំណត់្រពំ្របទល់ជាកែ់ស�ងេលីក្បាលដីក�ងុសម្បទនដសីង�មកចិ�េដយេ្របី្របាស់វត�ុសមា� ល្់រពំ
្របទល្់រត�វបានេធ�ីេឡីងេនជំហនទី៩ មុនករេផ�រកម�សទិ�ិដធី�ីផ�វូករដលអ់�កទទួលបានដី។ 
 
94. ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�កន៏ងឹចបេ់ផ�ីមេឡីងផងែដរេដយមានសកម�ភាពអទិភាពក�ុងជំហនទី 
៩ និងបន�ជាមួយនងឹអនុគេ្រមាងរបរច�ិ� ឹមជវីតិក�ងុជំហនទី ១០។ 
 

៧.២ ករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដធី� ីករផាត់េចញដីឯកជន និងករវយតៃម�ភាពចំបាច់ៃនលទ�កម�ដធី�កី�ុង្រកប
ខណ� េរៀបចំែផនករប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 
 
95. តរង ៣ សេង�បពីជំហនក�ុងករេធ�ីអត�ស�� ណកម� និងចុះប�� ីដីធ�ីេ្រកមដេំណីរករផ�លប់ណ័�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ (ស្រមាប់ខ�ឹមសរលម�តិ េមីលឧបសម�ន័� ២ ស�ីពី
ដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ)។ គេ្រមាងដំណាកក់លទ៣ី 
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នឹងផ�ល់ករ្រទ្រទង់ដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ជាសហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិចេដយ្រកសួងអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ (ដំណាក់កលទ ី១) និងជានីតិបគុ�លេដយ្រកសងួមហៃផ� (ដណំាក់
កលទី ២)។ ដូេច�ះ គេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ នឹងផ�ល់ករ្រទ្រទង់ពដីំណាកក់ល ២.៥ (ករដក់ពក្យសុបំ័
ណ�កម�សិទ�ិដធី�ីជាេលកីដបំូងេទ្រកសងួេរៀបចំែដនដ)ី ឬេធ�ីអន�រគមន៍េនដណំាក់កលេ្រកយេទៀតៃនដេំណីរ
ករេនះ12

13។ 

 
តរង ៣ ៖ ជំហនក�ុងដេំណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ 

 

ដំណាក់

កលទី  

ករពិពណ៌នា  

 

មតិេយាបល ់

១ លទ�ផលចុងេ្រកយៃនសកម�ភាពក�ុងដំណាក់កលទី ១ គឺ្រកសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទេចញវ�ិ� បនប្រតអត�ស�� ណដលស់ហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច 

 

២ លទ�កម�ចុងេ្រកយៃនសកម�ភាពក�ុងដំណាក់កលទី ២ គឺ្រកសួង

មហៃផ� ៖ ចុះប�� ីសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចជាផ�ូវករជា “នីតិ
បុគ�ល” 

 

២.៥ 

 

សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ ៖ ករដក់ពក្យសុបំ័ណ�កម�សិទ�ដិី
សមូហភាពរបសស់ហគមន៍េទ្រកសួងេរៀបចែំដនដី 
នគរូបនយីកម� និងសំណង ់

ករ្រទ្រទង់ពីគេ្រមាងដំណាក់កលទី៣ នឹងចប់

េផ�ីមៃនជំហនេនះ ឬជំហនេ្រកយ។  
 

ជំហនទី ១ សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចបេង�ីតវធិានៃផ�ក�ុង េ្រកមករស្រមប

ស្រម�លេដយអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល (្រពងេដយ្រកសួង

មហៃផ�) 

ករេផា� តសំខន់េលកីរយល់្រពមេដយេសរ ី ជា

មុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វែដលពក់ព័ន�

នឹងែផ�កកត់គា� របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច 

ជំហនទី ២ ្របមលូទិន�ន័យ និងផលិតែផនទបីឋមេដយកំណត់្របេភទ្រពំ្របទល់

ែដលចូលរួមេដយមា� ស់ដីទំងអស់។ 

• ែផនទី្រពងៃនតបំន់ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីស

មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគ
តិច្រត�វបានេរៀបចំេឡីងតមរយៈដំេណីរករ

ែដលចូលរួមេដយសមាជិកសហគមន៍ និង
អ�កភូមិជិតខង។ 

• ករេផា� តសំខន់េលីករយល់្រពមេដយេសរ ី
ជាមុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វែដល

ពក់ព័ន�នឹងែផ�កកត់គា� របស់សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច និងករពិេ្រគាះេយាបល់

ជាមួយសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិចជិត
ខង។ 

• វយតៃម�ទំងក�ុងតំបន់ែដលេស�ីេឡីង

ស្រមាប់ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច និង

 
13 ស្រមាប់ខ�ឹមសរលម�ិត េមីល្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិេដីមភាគតិច ែផ�ក ៧.៣ តរង ៣ ស�ីពីដំណាក់កល ២.៥និងែផ�ក 
៧.៥ តរង ៤ ស�ីពីដំណាក់កលទី ៣។ 
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ក�ុងសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចជិតខង 

(្របសិនេបីមាន) ផលប៉ះពល់ែដលអច
េកីតេឡីង េទតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុង្រកប

ខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌។ 

ជំហនទី ៣ សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចដក់ពក្យសុបំ័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូ
ហភាពេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី។ 

• រួមប��ូ លតរងេឈ� ះសមាជិកសហគមន៍
ទំងអស់ និងស� មេមៃដ។ សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិចដកព់ក្យសុំប័ណ�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពេដយមានែផនទី្រពងែដល

កំណតក់លបរេិច�ទឱសនវទ (េមីលកថា

ខណ�  ៧៨)។ 
• អភិបាលេខត�េចញេសចក�ីជូនដំណឹងរយៈ

េពល ២០ ៃថ�មុនេពលេធ�ីករវស់ែវងផ�ូវករ
។ េចញវធិានករករពរបេណា� ះអសន� 

និងកំណត់កលបរេិច�ទឱសនវទ។ 

៣  
 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសំណង ់៖ វស់ែវង 
ផ ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានជាសធារណៈ ែបងែចក្របេភទដេីឡីងវញិ និង

េចញប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

 

ជំហនទី ១ ករវស់ែវង និងករ្របមលូទិន�ន័យស�ីពី្រពំ្របទល់ដី េទតម្របេភទ

ៃនករេ្របី្របាស់ ករកំណត់្រពំ្របទល់ និងករកំណត់អត�ស�� ណដី
រដ� (េនចំណុចេនះ ្រត�វេផា� តសំខន់េលីករយល់្រពមេដយេសរ ី ជា

មុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ)។ 

ចូលរួមេដយ្រក�មមន�ីរេរៀបចំែដនដី និងអ�កភូមិ 

និងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 

ជំហនទី ២ ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានជាសធារណៈនូវឯកសរវយតៃម�ដីធ� ី ឯកសរ្រត�វបានបិទបង� ញរយៈេពល ៣០ ៃថ�
មានបទប្ប��ត�ិស្រមាប់ករដក់បណ�ឹ ងេទ្រក�ម

ករងរបេច�កេទស ប៉ុែន�ដំេណីរករមិនច្បាស់ល
ស់។  

ជំហនទី ៣ កររយករណ៍ពីលទ�ផលេចញពីករផ្សព�ផ្សោយឯកសរវយតៃម�ដីធ� ី ដឹងលពឺីចំនួន និងខ�ឹមសរៃនបណ�ឹ ងែដលពក់

ព័ន�នឹងករគូសែផនទីស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�

សិទ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីម
ភាគតិច 

ជំហនទី ៤ កិច�្របជុំជាមួយ PSLC េដីម្ីបសេ្រមចយករបាយករណ៍េចញពីលទ�

ផលៃនករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈស�ីពីករវយតៃម�ដីធ�ី និងករេស�ី
ឱ្យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី េចញប័ណ�កម�សិទ�ិដីដល់សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

ជាទូេទ ជំហនេនះចំណាយេពលយ៉ាងតិច ៦ 

ែខេដីម្ីបទទួលបានករេឆ�ីយតបពី្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី។ ករណ៍េនះេធ�ីឱ្យដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�

កម�សិទ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិចអូសបនា� យេពល។ 

ករកំណតថ់ាេតចីបំាច់្រត �វមានែផនករេដះ
្រសយផលប៉ះពលន់ឹងេធ�ីេឡីងេនជំហនេនះ។ 

ក�ុ ងករណី្រត �វមានែផនករេដះ្រសយផលបះ៉
ពល់  អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល់

ៃន ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុនឹង្រត �វបានេស�ី
ឱ ្យ េរៀបច ំនិងអនុវត�ែផនករេនះ។In case an  

 



 

53 
 

ជំហនទី ៥ ្រកសួងេរៀបចែំដនដីេផ�ីលិខិតេទ្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េដីម្ីបសុំឱ្យមានករពិនិត្យ និងអនុម័តដីធ�ី
ពក់ព័ន�។ 

េគាលករណ៍ែណនំាសំេដេលីករេធ�ីចំណាត់

ថា� ក់ដីធ�ីេដយ្រកសួងបរសិ� ន (តំបន់ករពរធម�
ជាតិ) និង្រកសួងកសិកម� (ដកីសិកម� ៃ្រពសហ

គមន៍ និងដីៃ្រព) 
 

ជំហនទី ៦ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេផ�ីលិខិតេទគណៈរដ�ម�ន�េីដីម្ីបេស�ឱី្យមានករ

ែបងែចក្របេភទដីធ�ីែដល្រត�វចុះប�� ីជាដីសមូហភាពេឡីងវញិ េដយ
ែផ�កតមេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម�។ 

 

ជំហនទី ៧ េចញប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច គរួកត់សមា� ល់ថា ដំេណីរករមូលដ� នៃនករផ�ល់
ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិមិនបានរួមប��ូ លដីប្រម�ងទុក
ស្រមាប់េហដ� រចនាសម�័ន�េឡីយ។ 

 

 
96. តរង ៣ សេង�បពីដំេណីរករកំណតស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចែដលបានចះុប��  ីនិងករេចញប័

ណ�កម�សិទ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ តរងេនះែផ�កេលីបទប្ប��ត�ិ និងករអនវុត�
មាន្រសប់ក�ុងដំេណីរករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ ក�ុងគេ្រមាង
ដំណាក់កលទី ៣ សកម�ភាពបែន�មខងេ្រកមនឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីងេនដណំាក់កលទ ី៣ ជំហនទី ៤ មុននងឹ
ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។  

• ករកំណតថ់ាេតីស� នភាពែដលបានកណំត់ក�ងុែផ�ក ៥.៣ ខងេលី កថាខណ�  ៦២ ក, ខ និង គ 
អនវុត�ចំេពះដីែដលមនិអចផាតេ់ចញពតីំបនែ់ដលេស�ីេឡីងស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬេទ។ 

• ក�ុងករណីែដលមានករកំណត់ដេូច�ះ ករេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលេ់ដយ
អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលរ់បស្់រកសងួេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុ។ 

 
97. ដំេណីរករែដលមានសេង�បក�ងុតរង ៣ មានលក�ណៈេបីកទលូយ និងជំរុញករចូលរួម និងមានភាព
្រគប់្រគានក់�ុងករធានាករកំណត់អត�ស�� ណករទមទរេលីដធី�ែីដលេស�េីឡីងស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកិច�

។ ក�ុងេគាលករណ៍ែណនំាស�ីពីករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ មាន
ករសន�តជាមុនថា ដីែដលស�ិតេ្រកមករទមទរតវ៉ នឹង្រត�វបានផាតេ់ចញពបី័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ។ ដេូច�ះ ្របែហលជាគា� នលទ�កម�ដធី�ែីដលកន់កបេ់ដយឯកជនតមរយៈ
ដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិេទ។ 
 
98. េគាលករណ៍ែណនំាស�ីពីករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិមនិ
េលីកេឡីងច្បាស់ពីករ្របកសកលបរេិច�ទឱសនវទស្រមាប់ករទមទរេលីដែីដល្រត�វបានេស�ីេឡីងស្រមាប់
ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ ស្រមាប់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិែដល្រទ្រទង់េដយគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ កលបរេិច�ទឱសននងឹ្រត�វបាន
កំណត់ជាកលបរេិច�ទែដលសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិដកព់ក្យសុំបណ័�កម�សទិ�ដិសីមូហភាពរបស់សហ
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គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច ជាមួយនឹងែផនទី្រពងែដលកំណត់ព្ីរពំ្របទលដ់សីហគមន ៍េទ្រកសួងេរៀបចំែដន
ដ ី(ជំហនទី ៣ ៃនដំណាកក់ល ២.៥)។ 
 
99. េ្រកយករេរៀបចរំបាយករណ៍ ស�ីពីករទមទរដកី�ុងតបំនផ់�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច (ដំណាកក់លទី ៣ ជំហនទី ៤) ្រក�មករងរមួយែដល្រត�វបានចតតំ់ងេដយ
្របធានគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ និងរួមប��ូលទី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនិភយ័សង�ម និងម�ន�ីបេង� ល្រគប្់រគង

ហនិភ័យសង�មរបស្់រកសងួេរៀបចំែដនដ ីនឹងពនិិត្យរបាយករណ៍េនះ រួចចុះ្រត�តពិនតិ្យតបំនស់ម្បទនដសីង�ម
កិច�។ ែផ�កេលីករពិនិត្យ និងករចុះពិនតិ្យេនះ ្រក�មនឹងផ�ល់អនសុសនដ៍ល់្របធានគេ្រមាងថាេតីមានប�� ដធី�ី
ពក់ព័ន�នឹងតបំនែ់ដលេស�ីេឡីងស្រមាបផ់�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច
ផា� ល់ ឬករសងសង់េហដ� រចនាសម�ន័�ពក់ពន័�ែដលបានេស�ីេឡីង (ឧ. ផ�ូវេចញចូល)  េលីដីេនាះែដលនងឹបង�
ជាស� នភាពែដលបានកំណតក់�ងុែផ�ក ៥.៣ ខងេលី កថាខណ�  ៦២ ក, ខ និង គ ឬេទ។ ក�ុងស� នភាពណា
មួយ ចំបាច់្រត�វមានករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល។់ 
 
100. ក�ុងករណីែដលមានករកំណត់ថា ករតំងទីលំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចតិ�មានភាពចំបាច់
ស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ្របធានគេ្រមាងនឹងេស�ី
ឱ្យ្រកសងួេរៀបចំែដនដេីផ�ីលខិតិេទអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល់របស្់រកសងួេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុ
េដីម្ីបេស�ីឱ្យមានករេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល។់ អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉

ពល់របស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុនឹងេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលែ់ដលរួមប��ូល
ករផ�ល់សំណង្រសបតម្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល់។ នីតិវធិីទំងេនះមានេរៀបរប់
ក�ុងែផ�ក ៩ ខងេ្រកម។ 
 
៧.៣ ជនរងផលប៉ះពលែ់ដល្រត �វបានកណំតអ់ត�ស�� ណេ្រកយករប��បែ់ផនករសម្បទនដសីង�មកិច� 
ឬែផនករផ�លប់ណ័�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច 
 
101. អចមានករណីែដលករេធ�ីអត�ស�� ណកម�ដសី្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិី
សមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ឬដំេណីរករេរៀបចំែផនករមិនបានកំណតអ់ត�ស�� ណជន
ែដលរងផលប៉ះពល់ទំងអស់។ ពួកេគអចជាកសិករពេនចរណ៍ ែដលមិនបានដងឹពដីំេណីរករសម្បទនដសី
ង�មកិច�/ករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ឬមិនបានរយករណ៍ពកីរ

ទមទរដកី�ុងេពលវស់ែវងដ ីនិងករគូសែផនទលីម�តិ។ ករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដីក�ងុទីតំងសម្បទនដសី
ង�មកិច�/ទីតំងផ�លប់ណ័�កម�សិទ�ដិសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច នឹងរួមប��ូលដីប្រម�ងទកុ
ែដលអច្រត�វបានែបងែចកក�ងុករណីទំងេនះ។ គេ្រមាងនឹងសិក្សោពីរេបៀបែដលជនរងផលប៉ះពលក់�ងុស� ន
ភាពេនះអចចូលរួម និងទទួលបានអត�្របេយាជនព៍ីអនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� និងរបរចិ��មឹជវីតិ។ 
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102. ក�ុងករណីេកីតេឡីងម�ងមា� ល អចមានត្រម�វករលទ�កម�ដធី�ីតចិតួចស្រមាបអ់នគុេ្រមាងេហដ� រចនាស
ម�័ន�ែដលមិន្រត�វបានកណំតអ់ត�ស�� ណក�ុងដេំណីរករេរៀបចែំផនករេ្របី្របាស់ដី។ ចំណុចេនះអចេកីតេឡីង
ក�ុង្រពំ្របទលទ់ីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬទីតំងផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ្របសិនេបីលក�ណៈបេច�កេទសកណំតថ់ា ្រត�វេរទីីតំងេហដ� រចនាសម�័ន�េទកែន�ងេផ្សងេទៀតពទីី
តំងែដលបានេ្រគាង ឬ្របសិនេបីបានកណំតត់្រម�វករេហដ� រចនាសម�ន័�បែន�មេ្រកយប��ប់ករេរៀបចំែផនករ
េ្របី្របាស់ដី។ ករណីេនះអចេកីតេឡីងេនេពលមានត្រម�វករលទ�កម�ដីធ�េីនេ្រក្រពំ្របទលស់ម្បទនដសីង�ម

កិច� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដលភាគេ្រចីនគឺេដីម្ីបេធ�ផី�វូ
េចញចូល។ គន�ងផ�ូវេចញចលូស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ�នងឹ្រត�វបានកណំតអ់ត�ស�� ណជានចិ�ក�ងុ
ដំណាក់កលេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដ ី េហីយក�ុងករណីភាគេ្រចីននងឹជានេ់លីគន�ងផ�វូចស់ ប៉ុែន�្របែហលជា
្រត�វករដបីែន�មែដលេនជិតគន�ងផ�វូចសស់្រមាបក់រព្រងីក េលីក្រចំងជ្រមាល និង្របឡាយបង�រូទឹកពីចេំហៀង 
ឬករសងសង់សំណង់្របឡាយបង�រូទឹកតមផ�វូ។ 
 
103. ្របសិនេបីដីធ�ីពកព់័ន�ជាដសី្រមាបផ់�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច េហីយជនរងផលបះ៉ពល់ ជាសមាជិករបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច សហគមន៍េនាះនឹង្រត�វខតិខំ
េដះ្រសយប�� េនាះជាមុនសិន េដយែផ�កតមលក�ន�កិៈ និងវធិានៃផ�ក�ុងរបសខ់�ួន។ ក�ុងករណីេនះ គេ្រមាង
នឹងេផ��ងផា� ត់ថា ដំេណាះ្រសយែដលេលីកេឡីង អនេុលមតមេគាលករណ៍យុត�ិធម ៌និងសមធម។៌ ដីធ�ីែដល
ទទលួបានពីបគុ�ល ្រត�វស�ិតេ្រកមវសិលភាពែដលបានអន�ុ� តក�ុង្រកបខណ� ស្រមាបក់រផ�លអ់េំណាយដី

េដយស�័្រគចិត� (ែផ�ក ៧.៣ ខងេ្រកម) ឬ្រត�វផ�ល់សំណងតមរយៈករផ�ល់ដជីាថ�រូែដលមានតៃម�េស�ីគា� ។ 
 
៧.៤ ្រកបខណ� ស្រមាបក់រផ�លអ់េំណាយដេីដយស�័្រគចិត� 
 
104. ដូចករេរៀបរប់ខងេលីក�ុងែផ�ក ៥.៣ និងែផ�ក ៧ នឹងមានកិច�ខិតខ្ំរបងឹែ្របងេរៀបចំ និងេ្រគាង
សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ េដីម្ីប
បេ�� �សលទ�កម�ដធី�ី តមែដលអចេធ�ីេទបាន ពក់ព័ន�នឹងករកំណត្់រពំ្របទលត់ំបន់សម្បទនដសីង�មកចិ�/
តំបន់ផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងពក់ព័ន�នងឹេហដ� រចនាសម�ន័�
ែដលស�ិតេនក�ុង និងេ្រកតំបន់សម្បទនដសីង�មកិច�/តបំនផ់�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិសីមូហភាពរបសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច។ ្របេភទខុសៗគា� ៃនេហដ� រចនាសម�័ន� ែដល្រត�វសងសងេ់ឡីងស្រមាបក់រអនវុត�
សម្បទនដីសង�មកចិ�/ករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ មានវសិល

ភាពតូច ែដលត្រម�វឱ្យមានដីធ�ីតចិតួចបផំតុ និង្រត�វបានកណំតអ់ត�ស�� ណតមរយៈដំេណីរករេរៀបចំ
ែផនករេនមូលដ� នែដលជរុំញករចូលរួម។ 
 
105. ក�ុងេ្រកមែដលអចអនុវត�បាន ដីទំងេនាះនឹងទទលួបានតមរយៈករផ�ល់អេំណាយេដយស�្័រគចតិ�
េ្រកមកលៈេទសៈែដលបំេពញលក�ខណ� ដចូខងេ្រកម ៖ 
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ក) អ�កែដលអចក� យជាមា� សជ់នំួយ ឬមា� ស់ជំនួយទទួលបានព័តម៌ាន និងករពិេ្រគាះេយាបល់្រគប់
្រគាន់េដយមន�ីរេរៀបចំែដនដសី�ពីីគេ្រមាង និងជេ្រមីសែដលមាន 

ខ) អ�កែដលអចក� យជាមា� សជ់នំួយបានដងឹពជីេ្រមីសបដិេសធ (ករណីែដលដអីច្រត�វបានដកហូត 
និងមានករផ�ល់សណំង) និងបានប�� ក់ជាលយលក�ណ៍អក្សរនវូឆន�ៈរបសខ់�នួក�ងុករផ�ល់
អំេណាយ 

គ) ទំហំដីែដល្រត�វបានផ�ល់អេំណាយគតឺចិតចួ (តិចជាង១០% ៃន្រទព្យសម្បត�ិផលិតភាពែដល

បាត់បង់) េហីយនឹងមិនកត់បន�យទហំំដេីនសលរ់បសម់ា� សជ់ំនយួ េ្រកមទំហំចំបាចេ់ដីម្ីបរក្សោ
របរចិ�� ឹមជីវតិរបស់មា� សជ់ំនយួេនក្រមិតបច�បុ្បន� 

ឃ) មិនពក់ព័ន�នឹងករផា� សទ់ីតំង្រគ�សរ 
ង) មា� ស់ជំនួយ្រត�វបានរពំឹងថានងឹទទួលបាន្របេយាជនផ៍ា� ល់ពគីេ្រមាង និង 
ច) ស្រមាប់ដីសហគមន ៍ឬដីសមហូភាព ករផ�ល់អំេណាយអចេធ�ីេឡីងបានេដយមានករយល្់រពម

របស់បុគ�លែដលេ្របី្របាស ់ឬកន់កបដ់េីនាះ។ 
ឆ) មន�ីរេរៀបចំែដនដីនឹងរក្សោទកុកណំត្់រតករពិេ្រគាះេយាបល់ និងកិច�្រពមេ្រពៀងទំងអស្់របកប

េដយតមា� ភាព។ 
ជ) អ�កែដលយល់ថាទទួលរងផលបះ៉ពល់អវជិ�មានេដយសរករផ�លអ់េំណាយដ ី នឹងមានសទិ�ដិក់

បណ�ឹ ងតមរយៈយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសគ់េ្រមាង។ 
 

106. កំណត់្រតដំេណីរករែដលបានអនវុត�កន�ងមក នឹង្រត�វបានរក្សោទុកស្រមាបក់រផ�លអ់ំេណាយដេីដយ
ស�័្រគចិត�នីមួយ  ៗេហីយនឹងរួមប��ូលចំណុចដចូខងេ្រកម ៖ 

ក) ករជូនដំណឹងែដលគូសប�� កព់ីទតំីង និងទហំំដែីដលចងប់ាន និងករេ្របី្របាស់ស្រមាបេ់គាល
បំណងគេ្រមាង េដយមានករកត្់រតពេីពល និងកែន�ងផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ 

ខ) កំណត់្រតស�ីពីករពិេ្រគាះេយាបល់ែដលបានេធ�ីេឡីង និងចំណុចែដលេលីកមកពភិាក្សោ 
គ) ច្បាប់ចម�ងករពិនិត្យេផ��ងផា� តប់�� កភ់ាព្រតឹម្រត�វ ែដលបានេធ�ីេឡីងពក់ពន័�នងឹអ�កែដលមាន

សិទ�ិផ�ល់អំេណាយ្រទព្យសម្បត� ិនិងករទមទរនានា 
ឃ) ច្បាប់ចម�ងេសចក�ែីថ�ងករណ៍ផ�វូករពីករផ�លអ់ំេណាយេដយបេង�ីតករយល់្រពមេដយែផ�កតម 

ព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ ដូចករេរៀបរប់ខងេលី និងចះុហត�េលខេដយមា� សដ់ ីឬអ�កេ្របី្របាសដ់ីមា� ក់ៗ  
ង) ច្បាប់ចម�ងរលឯ់កសរ ករចុះប�� ី ឬកំណត់្រតែដលប�� កព់កីរេផ�រដីធ�េីដយ្រសបច្បាប ់
ច) ែផនទីែដលបង� ញពកី្បាលដនីីមយួ។ 

 
107. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ែដលជាស� បន័ដឹកនំាករអនុវត�គេ្រមាង នឹងរក្សោទកុ
កំណត់្រតឯកសរស្រមាបក់្បាលដនីីមយួៗែដលបានផ�ល់អេំណាយ (េមីលឧបសម�ន័� ៣ ស�ីពីទ្រមងផ់�ល់
អំេណាយ្រទព្យសម្បត�ិេដយស�្័រគចតិ�)។ ឯកសរទំងេនះនឹងផ�ល់ជនូធនាគារពិភពេលកស្រមាបក់រពនិតិ្យ
េឡីងវញិ និងករពិនិត្យេឡីងវញិពកព់ន័�នងឹបណ�ឹ ងតវ៉ែដលអចេលចេឡីង។ 
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៨.ករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ 
 
៨.១ ្រកបខណ� ស្រមាប់ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់
 

108. ស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ
តិច ឬអនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� ែដលចំបាច់្រត�វមានលទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ េដយមនិ
ស�័្រគចិត� ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់នងឹ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយអនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃន្រកប
ខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល់េនះ។ ្រសបតមអនុ្រកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រ
ស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ ែផ�ក ឃ មានករអនុម័តបទប្ប��ត�បិែន�មេដីម្ីបធានាករ
អនេុលមេពញេលញតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ១ និងទី ៥។ បទប្ប��ត�ិទំងេនះ
ទទួលបានពីករវភិាគចំណុចខ�ះខតក�ងុែផ�ក ៤ ខងេលី។ បទប្ប��ត�ិទំងេនះ្រត�វបានឆ�ុះប�� ងំក�ងុករ
ពិពណ៌នាពីដំេណីរករខងេ្រកម និងមានសេង�បក�ងុឧបសម�័ន� ១។ ក�ុងែផ�កទ ី៤ កិច�្រពមេ្រពៀងហិរ��ប្បទន
ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ នឹងែផ�កតម្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលអនមុត័
េដយធនាគារពិភពេលក និង្រពមេ្រពៀងេដយរជរដ� ភិបាលកម�ុជាជាឧបករណ៍ែដលអចអនវុត�បានស្រមាប់
លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទលីេំនេឡីងវញិក�ុងគេ្រមាងេនះ។ 

 
109. ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់នឹង្រត�វបានេរៀបចេំឡីង និងអនុវត�េដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយ
ផលប៉ះពល់របស់្រកសងួេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុ ែដលដំេណីរករតមរយៈរចនាសម�ន័�ស� ប័នែដលមានេរៀបរប់
ក�ុងអន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ និងសេង�ប
ក�ុងែផ�កខងេ្រកម។ អគ�នាយកដ� នេនះនឹងសហករជាមួយស� បន័អនវុត�នគ៍េ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ េដីម្ីប
េធ�ីករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពកព់័ន�។ 
 
110. ករេរៀបចែំផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលន់ឹង្រត�វបានផ�ចួេផ�ីមេឡីងេទតមសំេណីថា� ក់ជាតរិបស់
្រកសួងេរៀបចំែដនដី ដក់ជូនអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលរ់បស្់រកសងួេសដ�កចិ�។ សំេណីេនះនងឹ
មានទ្រមង់ជាលិខតិផ�វូករែដលភា� បជ់ាមយួែផនទ្ីរពង និងខ�មឹសរលម�ិតដចូខងេ្រកម ៖ 

• ទីតំង និងទំហំដីែដល្រត�វេធ�ីលទ�កម� 
• េគាលបំណងៃនលទ�កម�ដីធ� ីែដលបង� ញថា លទ�កម�ដធី�ី្រត�វករជាចំបាចេ់ដយសរែតសម្បទន

ដីសង�មកិច� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិពកព់ន័�
មិនអចអនុវត�បាន 

• ករេ្របី្របាស់ដី និងស� នភាពកន់កប់ដបីច�បុ្បន� 
• ចំនួនប៉ាន់ស� នៃនអ�កេ្របី្របាស់ដែីដលរងផលបះ៉ពល់ េធ�ីចំណាត់ថា� កត់ម្របេភទ េដយសុសី

ង� ក់គា� នឹងករែបងែចកជា្របេភទែដលមានេរៀបរប់ខងេ្រកម និងរួមប��ូលអ�កែដលេ្រប្ីរបាសដ់ី
ស្រមាប់េគាលបំណងនានា ដូចជា វលេស� ស្រមាបស់ត�សុ ីអនុផលៃ្រពេឈី េនសទ។ល។ 

• ្រកបខណ� េពលេវលែដលេស�ីេឡីងស្រមាបក់រអនវុត�សម្បទនដីសង�មកចិ� ករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ឬអនគុេ្រមាង។ 
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111. លិខិតេស�ីសុំដក់ជនូអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពលន់ងឹ្រត�វបានថតចម�ងស្រមាប់ផ�លជ់ូន
ធនាគារពិភពេលក។ 
 
112. បនា� ប់ពីសំេណីសុំឱ្យេរៀបចែំផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល្់រត�វបានទទួលយកេដយអគ�នាយកដ� ន
េដះ្រសយផលប៉ះពល់ នឹងមានករអនុវត�តមនតីវិធិីៃន្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល់
។ ែផ�កខងេ្រកមៃនជំពូក ៨៨ ៃន្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេនះ ១) សេង�បពីបទប្ប��ត�សិំខន់ ៃៗនអនុ

្រកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ និង ២)បទប្ប��ត�ិ
បែន�មែដល្រត�វអនវុត�តមេដមី្ីបធានាករអនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១ នងិទី 
៥។ 
 
៨.២ ្របេភទជនែដលរងផលប៉ះពល ់និងលក�ណៈសម្បត�ិទទលួបានសណំង 
 
តរង ៤ ៖ េសចក�ីសេង�ប្របេភទជនែដលរងផលបះ៉ពល ់

តរង ៤ ៖ ្របេភទជនែដលរងផលបះ៉ពល់ 

 

្របេភទជន ឬ្រក �មែដលរងផលប៉ះពល ់ ករពិពណ៌នាសេង�ប 

ជនែដលរងផលប៉ះពល ់
 

អ�កែដលនឹងបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិរូបវន� និងមិនែមនរូបវន�របស់ខ�ួនទំង្រស�ង ឬេដយែផ�ក  
រួមមានផ�ះសែម្បង ដីធ�ី អគារ/សំណង់ ្រទព្យសម្បត�ិពណិជ�កម� ដំណាំ ធនធាន ករជួល 

ករចិ�� ឹមជីវតិ ឱកសរក្របាក់ចំណូល សហគមន៍ និងបណា� ញសង�ម និងវប្បធម។ ករ
បាតប់ង់អចមានលក�ណៈបេណា� ះអសន� ឬអចិៃ�ន�យ៍។ 

 

ជន/្រក�ម្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ 
 

អ�កែដល្រត�វបានសន�តថាងយរងេ្រគាះជាអ�កេផ្សងេទៀត ដូចជា ១) ្រគ�សរែដលមានែត
មា� យជាេម្រគ�សរ្រកី្រក និងរងផលប៉ះពល់ មនុស្សចស់ កុមារកំ្រព ជនពិករ។ល។ នងិ 

២) ជនជាតិេដីមភាគតិច។ �ស�ី្រត�វបានចត់ទុកថាអចមានត្រម�វករ និងសិទ�ិជាក់លក់
ែដល្រត�វេលីកមកពិភាក្សោក�ុងដំេណីរករតំងទីលំេនេឡីងវញិ។ 

 

ជនជាតិេដីមភាគតិច អ�កែដលមានកម�សិទ�ដិធី�ីជាសមូហភាពែបប្របៃពណីែដលផ�លេ់ដយរជរដ� ភិបាលកម�ុ
ជា និងមានលក�ណៈវនិិច�័យ ៤ ក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ ែដលកំណត់បានជា

ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

 
113. ្របេភទខងេ្រកមៃនជនែដលរងផលប៉ះពល ់ មានសិទ�ិទទលួបានសំណងស្រមាប់ករបាត់បង់្រទព្យ
សម្បត�ិ និងជំនួយេផ្សងេទៀតេទតមភាពចំបាចេ់ដីម្ីបជយួឱ្យពួកេគែកលម� ឬយ៉ាងេហចណាស់ស� រក្រមតិ
ជីវភាពេឡីងវញិ ៖ 

• ជន និង្រគ�សរែដលជាមា� សដ់ី្រសបច្បាប ់(ក�ុងអត�នយ័ៃនច្បាបភ់មូិបាល ២០០១ េដយមនិគតិ
ថាេតីពួកេគមាន “ប�ង់រងឹ” ឬយ៉ាណាេនាះេទ) និងជន និង្រគ�សរែដលដធី�ី្រត�វបានដកប់��ូលក�ងុ
តំបន់សម្បទនដសីង�មកិច� ឬទីតំងផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
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ភាគតិច ឬ្រត�វបានេធ�ីលទ�កម�ស្រមាប់ករសងសងផ់�វូេចញចូល ឬេហដ� រចនាសម�័ន�ចំបាចេ់ផ្សង
េទៀតស្រមាប់ទីតំងេនាះ 

• ជន ឬ្រគ�សរែដលមិនែមនជាមា� សដ់ី្រសបច្បាបក់�ុងអត�នយ័ៃនច្បាបភ់ូមបិាល ២០០១ ប៉ុែន�បាន
កន់កប់ដេីនាះស្រមាប់រស់េន េធ�ីកសិកម� ឬេគាលបំណងេផ្សងេទៀត មុនកលបរេិច�ទឱសនវទ
ស្រមាប់ករទមទរដកី�ុងតបំន់សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬតំបន់ស្រមាបផ់�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ 

• ជន និង្រគ�សរែដលកំពងុជលួដ ីែដល្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងតបំនស់ម្បទនដសីង�មកចិ� ឬតបំន់
ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ឬែដល្រត�វបានជលួជាកម�
ករេលីដេីនាះ មិនចេំពះថា ដីេនាះ្រត�វបានកន់កប់្រសបច្បាបេ់ដយអ�កជលួ ឬនិេយាជក ឬយ៉ាង
ណាេនាះេទ។ 

• ជន និង្រគ�សរែដល្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិទំង្រស�ង ឬមួយែផ�កពីករេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យ
សម្បត�ិរួមេលីដែីដល្រត�វបានដកប់��ូលក�ងុតបំន់សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬតំបនផ់�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ដូចជា វលេស� ស្រមាប់ឱ្យសត�សុី ករ្របមលូ
អនុផលៃ្រពេឈី អុស េនសទ។ល។ 

 
114. ជនែដលរងផលបះ៉ពល់នងឹរួមប��ូល ៖ 

• អ�កែដលមានប័ណ�កម�សទិ�ិដផី�វូករ “ប�ង់រងឹ” 

• អ�កែដលមាន “ប�ង់ទន”់ េពលគឺ្របេភទឯកសរែដលេចញេដយអជា� ធរមលូដ� ន ែដលទទលួ
ស� ល់សិទ�ិកន់កប ់និងេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងមិនប�� កច់្បាស់លស់ថា ដីេនាះនឹង្រត�វផា� សទ់កីែន�ង
េនេពលចំបាចស់្រមាប្់របេយាជនស៍ធារណៈេនាះេទ 

• បុគ�លេផ្សងេទៀតែដលអចបង� ញករទមទរែដលមានសុពលភាពេលីករកន់កប ់ឬ្រគប្់រគងដី
្រសបតមច្បាប់ភមូិបាលឆា�  ំ២០០១ និងបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀត 

• បុគ�លែដលកន់កប់/ជាអ�កកនក់បខ់ុសច្បាប់េលីដរីដ�មនុកលបរេិច�ទឱសនវទ។ 
 
115. អ�កែដលរបរចិ�� ឹមជវីតិិមយួែផ�កពឹងែផ�កេលីធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម ដូចជា អនុផលៃ្រពេឈី វលេស�
ស្រមាប់សត�សុី េនសទ។ល។ េនេលីដីេនាះ មានសិទ�ិទទួលបានសណំងេដយសរករបាតប់ងរ់បរចិ��មឹជវីតិ
របស់ខ�ួន។ 
 

116. បទប្ប��ត�ិៃនអន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�សិ�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទីលេំន
េឡីងវញិ កថាខណ�  ១០៤ “គា� នសំណងស្រមាបអ់�ករស់េនែបបអណាធបិេត្យេលីដចីណីំផ�វូមាន្រសប”់ នឹង
អនវុត�ែតក�ុងករណីណាមយួខងេ្រកម ៖ 

• មានករចង្រកងឯកសរថា អ�កកន់កប់្រត�វបានែណនំាឱ្យេរេីចញពីដចីំណីផ�វូ មុនកលបរេិច�ទឱ
សនវទ និងស្រមាប់មលូេហតែុដលមនិពក់ពន័�ផា� ល់នងឹសកម�ភាពគេ្រមាងែដលេស�ីេឡីង និង 
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• ជនែដលរងផលបះ៉ពល់កពំងុេ្របី្របាសដ់ចីណីំផ�វូជាបេណា� ះអសន� និង/ឬេ្រកមកររតឹត្ិបត 
្រសបតមកិច�្រពមេ្រពៀងែដលបានចង្រកងទកុ ែដលែចងថា ពួកេគ្រត�វេរេីចញពីដេីនាះ្របសនិេបី
ជាករចំបាច់ស្រមាប់្របេយាជន៍សធារណៈ 
 

៨.៣ មូលដ� នស្រមាបក់រផ�លស់ំណង 
 

117. សិទ�ិទទលួបានសំណង និងជំនួយេផ្សងេទៀតែដលអនុវត�ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣ មានសេង�ប
ក�ុងតរង ៥ ខងេ្រកម ៖ 

តរង ៥ ៖ សិទ�ិទទួលបានសំណង និងជនំយួ 

្របេភទៃន

ករ
បាត់បង ់

្រប េភទជនរងផលបះ៉ពល់ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ 

 

មូលដ� នស្រមាប់ករគណនាសំណង 

ដីធ� ី មា� ស់្រសបច្បាប់ និងអ�កកន់កប់្រសបច្បាប់ ែផ�កតមច្បាប់

ភូមិបាល ២០០១ និងបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀតេដយមាន 

ឬគា� ន “ប�ង់រងឹ” 
 

អ�កែដលកន់កប់ ឬជាអ�កកន់កបខ់ុសច្បាបេ់លីដីរដ�មុន
កលបរេិច�ទឱសនវទ 

 

តៃម�ជំនួសេពញេលញ (អចខុសពតីៃម�ទីផ្សោរក�ុងករណី

មួយចំនួន) ឬ 

ករជំនួសដីែដលមានតៃម�សមមូល ែដលមា� ស់ដីអច
ទទួលយកបាន 

គា� នសំណងស្រមាប់ករបាត់បង់ដី ប៉ុែន�ផ�ល់តៃម�ជំនួស
េពញេលញស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិមិនែមនដីធ�ីែដលរងផល

ប៉ះពល់ និងជំនួយេផ្សងេទៀតស្រមាប់ករតំងទីលំេន
េឡីងវញិ 

 

ដីធ�ី មា� ស់ែបបទំេនៀមទំលប់ (ជនជាតិេដីមភាគតិច) ករជំនួសដីែដលមានភាពសម្រសបសមមូលេដីម្ីបធានា
និរន�រភាពរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងជីវភាពរស់េន េទតមតៃម�

ៃនករផា� ស់ទីតំង។ 
 

ករេ្របី
្របាស់ដីធ�ី 

 

រល់ជនរងផលប៉ះពល់ែដលពក់ព័ន�នឹងករេធ�ីកសិកម� ដូច
ជា មា� ស់្រសបច្បាប់ អ�កជួល។ 

ដីដំដំណាំ ៖ ្របាក់ចំណូលដុល/ឆា� ំ។ ដំណាំែដលេនដុះ
នឹង្រត�វបាន្របមលូផល។ 

េដីមេឈីហូបែផ� ៖ តៃម�ជំនួសេពញេលញ េដយែផ�កេលី 
maturity និងទិន�ផល។ 

 

មា� ស់អជីវកម�រួមទំងមា� ស់្រសបច្បាប់ អ�កជួល 
 

អជីវកម� ៖ ្របសិនេបី្រត�វបានផា� ស់ទីតំង  េស�ីនឹង
ចំណូលសរុបរយៈេពល ២ ែខ។ ្របសិនេបីមិន្រត�វបាន

ផា� ស់ទីតំង (ឧ. រកំិលថយេ្រកយេចញពីផ�ូវ) េស�ីនឹង
្របាក់ចំណូលសរុបរយៈេពល ១ ែខ។ 

 

លំេន

ដ� ន និង
សំណង ់

មា� ស់្រសបច្បាប់ ែផ�កតមច្បាប់ភូមិបាល ២០០១ េដយ

មាន ឬគា� នប�ង់រងឹ និង 
្រគ�សររងផលប៉ះពល់ទំងអស់ែដលមានដី ឬ្រទព្យសម្បត�ិ
ក�ុងដែីដលរងផលប៉ះពល់ មុនកលបរេិច�ទឱសនវទនឹង

តៃម�ជំនួសេពញេលញៃនសំណង់ជាអចលនវត� ុ

ចំណាយេលីកររុះេរ ី ដឹកជ��ូ ន ឬតេម�ីងេឡីងវញិនូវ
សំណង់ជាចលនវត�ុ 

សហុ៊យដឹកជ��ូ នស្រមាប់្រគ�សរ និងទំនិញផា� ល់ខ�ួន 
 



 

61 
 

មានលក�ណៈសម្បត�ិទទួលបានសំណង េដយមិនគិតពី
ស� នភាពផ�ូវច្បាប់របស់ពួកេគ។ 

អ�កជួល 
 

សហុ៊យដឹកជ��ូ នស្រមាប់្រគ�សរ និងទំនិញផា� ល់ខ�ួន 
្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់កររខំន ែដលេស�ីនឹងៃថ�ជួលរយៈ

េពល ១ ែខ។ 
 

របរចិ�� ឹម
ជីវតិ 

ជនបាតប់ង់ទីលំេនែដលបាត់បងរ់បរចិ�� ឹមជីវតិក�ុងអំឡុង
េពលអន�រកល 

• អ្រតៃនភាព្រកី្រក្របចំែខ X  ចំនួនសមាជិកក�ុង
្រគ�សរែដលរងផលប៉ះពល់ X  ៣ ែខ 

• ្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ ៖ អ្រតៃនភាព្រកី្រក្របចំ
ែខ X  ចំនួនសមាជិកក�ុង្រគ�សរែដលរងផលប៉ះ

ពល់ X  ៦ ែខ 
 

 ជនបាត់បងទ់ីលំេនែដលបាត់បងរ់បរចិ�� ឹមជីវតិជាអចិៃ�ន�

យ៍ 

• ករស� រ្របាក់ចំណូលេឡីងវញិ/កម�វធិ្ីរទ្រទង់ ៖ 

ករស� រ្របាក់ចំណូលេដយែផ�កេលីដីធ�ី ឬករស� រ
្របាក់ចំណូលេឡីងវញិេដយែផ�កេលីករងរ ឬ

អជីវកម� 
• ជំនួយជាសច់្របាក ់

• ្រក�ម្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ ៖ ជំនួយជាសច់

្របាក់េទ�ដង និងអទិភាពក�ុងឱកសករងរក�ុង
គេ្រមាង ្របសិនេបីមាន។ 

 

 ករបាត់បង់លទ�ភាពេ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម  ករផ�ល់លទ�ភាពទទួលបានធនធានសមមូលេផ្សងេទៀត 
ឬសំណងេផ្សងេទៀតែដលមានតៃម�សមមូលនឹងករ

បាត់បង ់ 

 

118. ពក្យ “មា� ស់ែបបទំេនៀមទលំប”់ មិន្រត�វបានកណំតច់្បាស់ក�ងុអន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នតីិវធិ្ីរបតបិត�សិ�ង់

ដរស្រមាប់លទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិេឡីយ និងហក់មនិេឆ�ីយតបេទនឹង្របេភទៃនកម�សទិ�ដិធី�ី
ែដលកំណត់េដយច្បាប់ភមូិបាល ២០០១ េទ។ ស្រមាប់គេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ “កម�សិទ�ិែបបទេំនៀមទំ
លប់” នឹងសំេដេលីដែីដលស�តិេ្រកមប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ឬដី
ែដលស�ិតេ្រកមសំេណីេធ�ីចណំាត់ថា� កជ់ាដសី្រមាប់ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិចេដយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលទទលួស� លេ់ដយ្រកសងួអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ។ ជនជាតិ
េដីមភាគតិច និង្រគ�សររបស់ពកួេគនឹងមានសិទ�ដិចូអ�កេផ្សងេទៀតក�ងុករកន់កបដ់ធី�ីជាលក�ណៈបុគ�ល នងិ
ទទួលបានសំណងជាសច់្របាក្់របសនិេបីមានលក�ណៈសម្បត�ិ។ 
 
119. ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ សិទ�ិទទលួបានសណំងស្រមាប់ករបាតប់ងដ់សី្រមាបេ់គាលបណំង
កសិកម� ឬស្រមាប់អជីវកម� (េ្រកពីសកម�ភាពខុសច្បាប់ ដូចជា ែល្បងសុីសង េពស្យោចរ េ្រគឿងេញ�ន ឬ
សកម�ភាពែដលមានលក�ណៈ្រសេដៀងគា� ) នឹងមិនរងផលបះ៉ពល់េដយសរស� នភាព្រសបច្បាបៃ់នករកន់

កបដ់ីធ�ីេឡីយ។ 
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120. អន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ ទទលួ
ស� ល់ថា  និេយាជិតេនេលីដីែដល្រត�វេធ�ីលទ�កម� អចមានសទិ�ិទទលួបានសណំង និងបង� ញថា ចំណុចេនះ
អចអនវុត�ចំេពះ្របេភទជនរងផលបះ៉ពល់េផ្សងេទៀតែដលមានសិទ�ទិទលួបានតៃម�េរសីេចញ ដូចអ�កជលួែដ
រ។ និេយាជិត និង្របេភទអ�កេ្របី្របាស់ដេីផ្សងេតៀតែដលរបរចិ�� ឹមជីវតិពងឹែផ�កមយួែផ�កេលីដេីនាះ រួមទំងអ�ក
េ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម នឹងមានសទិ�ទិទលួបានសណំងស្រមាប់ករបាតប់ងរ់បរចិ��មឹជវីតិ។ 
 

121. ករស� រ្របាក់ចំណូលេឡីងវញិ/កម�វធិី្រទ្រទងស់្រមាប់ជន ែដលរងផលប៉ះពលន់ងឹ្រត�វបានអនវុត�ក�ងុ
្រកបខណ� ៃនអនុគេ្រមាង្រទ្រទង់របរច�ិ� ឹមជីវតិរបស់គេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣។ គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ 
នឹងខិតខធំានាថា ជនរងផលប៉ះពលែ់ដល្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះអចទទលួបានអត�្របេយាជនព៍សីកម�ភាពគ
េ្រមាង។ ចំណុចេនះអចរួមមានអនុគេ្រមាងែដល្រត�វបានអនវុត�ក�ងុែផនករករងរ និងថវកិៃនសម្បទនដសី
ង�មកិច� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ប៉ុែន�ស�ិតេនេ្រកតបំន់
សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និង្រត�វបាន
េរៀបចេំឡីងេដីម្ីបផ�លស់ំណងដលអ់�កេ្របី្របាសដ់ីែដលរងផលបះ៉ពល។់ ចំណាយៃនអនុគេ្រមាងទំងេនះនងឹ
ទទួលបានហិរ��ប្បទនតមរយៈែផនករករងរ និងថវកិ្របចំឆា� រំបសគ់េ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។ 
 
៨.៤ ករេរៀបចំែផ�កស� បន័ 
 

122. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសណំង់ ែដលជាស� បន័ដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាងដណំាកក់ល
ទី ៣ ទទួលខុស្រត�វេលីករអនវុត�្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ េហីយនឹងសហករ
ជាមួយ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត� ៖ 

• េធ�ីជាតំណាងក�ុង្រក�មករងរគណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ និងអនគុណៈ
កមា� ធិករេខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល ់

• ទទួលខុស្រត�វេលីករជនូដណឹំងេពញេលញដល់ធនាគារពិភពេលកស�ីពីវឌ្ឍនភាពៃនករេរៀបចំ 
និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល ់និងប�� ្របឈមនានា 

• េធ�ីករពិនិត្យបឋមេនទតំីង និងករវយតៃម�ផលប៉ះពល ់ េដីម្ីបេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន 
និងសង�មស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចនីមយួៗ ដូចជា ផលបះ៉ពល់េលីអ�កេ្របី្របាសដ់ី 

• េ្រគាង និងអនុវត�វធិានករបេ�� �ស ឬកត់បន�យករតំងទីលេំនេឡីងវញិេដយមនិស�័្រគចតិ� ដូ

ចករេរៀបរប់ក�ុងែផ�ក ៥.៣ និង ៨ ខងេលី 
• ្របកសពីកលបរេិច�ទឱសនវទ (ែផ�ក ៦ ខងេ្រកម) 
• ជូនដំណឹងដល់អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ េនេពល្រត�វមានករតំងទីលំេនេឡីង

វញិ ដូចជា ១) ទីតំង និងទំហំៃដែដល្រត�វេធ�ីលទ�កម� ២) េគាលបំណងៃនករេធ�ីលទ�កម�ដី ែដល
បង� ញថា្រត�វេធ�ីលទ�កម�ដីធ�ជីាចំបាច់េដយសរែតសម្បទនដសីង�មកិច� ឬករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិពកព់ន័� មិនអចអនុវត�េទបាន ៣) ស� នភាព
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ៃនករេ្របី្របាស់ និងកន់កប់ដមីាន្រសប់ ៤) ចំនួនប៉ាន់ស� នៃនអ�កេ្របី្របាស់ដែីដលរងផលបះ៉
ពល់ ែបងែចកតម្របេភទេដយសុីសង� កគ់ា� នឹង្របេភទក�ងុតរង ៤ និង ៥ ខងេលី និងរួម
ប��ូលអ�កេ្របី្របាស់ដសី្រមាបេ់គាលបណំងនានា ដូចជា វលេស� ស្រមាប់សត�សុី អនុផលៃ្រព
េឈី េនសទ។ល។ និង ៥) ្រកបខណ� េពលេវលែដលេស�ីេឡីងស្រមាប់ករអនុវត�សម្បទនដសី
ង�មកិច� ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ ឬអនគុេ្រមាង 

• វសែ់វង និងកំណត់្រពំ្របទលដ់ែីដល្រត�វេធ�ីលទ�កម� រួមគា� ជាមួយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផល

ប៉ះពល ់
• ក�ុងករណីមានត្រម�វករដីស្រមាបអ់នគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� ផ�ល់កលវភិាគសងសងែ់ដល

េស�ីេឡីងដលអ់គ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ េដយកំណតរ់កកលវភិាគស្រមាបក់រ
ប��ប់លទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ និងករ្របគលទ់ីតំងតមែផ�កេទ្រក�មហុ៊នេម៉
ករ យ៉ាងេហចណាស់រយៈេពល ៦ ែខ មុនកលបរេិច�ទចះុកិច�សន្យោែដលេ្រគាងេឡីង 

• ជូនដំណឹងដល់អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ឱ្យបានទន់េពលេវលថាេតីវឌ្ឍនភាពៃន
ករសងសង់្រត�វបានរងំស�ះេដយលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ ឬក�ុងករណីប៉ាន់
ស� នពីឧបសគ�ណាមួយ 

• ជួយេ្រជាមែ្រជង និងសហករជាមួយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពលក់�ងុកររះិរកដំេណាះ
្រសយប�� ្របឈមក�ុងេពលអនវុត�គេ្រមាង 

• អេ�� ីញឱ្យអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលច់ូលរួមក�ងុេបសកកម�្រត�តពិនតិ្យ និងកិច�្របជុំ

បូកសរុបជាមួយៃដគអូភិវឌ្ឍន ៍ និងធានាដកប់��ូលេយាបល្់រតឡបរ់បសអ់គ�នាយកដ� នេដះ
្រសយផលប៉ះពល់ស�ីពីប�� លទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិក�ងុ AMs, MOUs ឬ 
MODs 

• ទទលួខុស្រត�វេលីករធានាថាគា� នករទ�នា� នកន់កបប់ែន�មេទៀតេលីដចីំណីផ�វូ េ្រកយករ
្របគលឱ់្យ្រគប់្រគងេដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល់។ 

 
123. តមរយៈអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ នឹងទទលួខុស្រត�វរួម
េលីករេរៀបច ំនិងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ដចូខងេ្រកម ៖ 

• ចត់តំង្រក�មករងរៃនគណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះពលេ់នក្រមិតគេ្រមាង 
• ផ�ួចេផ�ីមករបេង�ីតអនគុណៈកមា� ធកិរេខត�េដះ្រសយផលបះ៉ពល ់
• អនមុ័តេគាលនេយាបាយ វធិានអនុវត�ន ៍និងបទប្ប��ត�ិែដលពកព់័ន�នឹងលទ�កម�ដធី� ីនិងករតំង

ទីលំេនេឡីងវញិ 
• ប�� ក់ និងផ�ល់ករែណនំាស�ីពកីរអនវុត�វធិាន និងបទប្ប��ត�ិ េទតមភាពចំបាច ់
• ពិនិត្យេឡីងវញិ អនុមត័ និងែបងែចកថវកិស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ រួម

ទំងចំណាយេលីករេរៀបចំ និងអនវុត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល។់ 
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124. ែផ�កតមេសចក�ីសេ្រមចរបសន់ាយករដ�ម�ន�ី គណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសងួេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ េ្របី
្របាស់អំណាចរបសគ់ណៈកមា� ធិករអស្សោមិករណ៍្រសបតមច្បាប់ស�ពីីអស្សោមកិរណ៍ និងជាស� បន័សមហូភាព
មួយ ែដលេធ�ីជា្របធាន និងដកឹនំាេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ និងមានសមាជិកមកព្ីរកសងួសមុេីផ្ស
ងៗ។ គណៈកមា� ធិករេនះបំេពញតនួាទ ី និងករទទួលខសុ្រត�វតមរយៈ្រក�មករងររបសខ់�ួន ែដល្រត�វបាន
បេង�ីតេឡីងស្រមាបគ់េ្រមាងវនិិេយាគសធារណៈនីមួយៗេដយ្រកសងួេសដ�កចិ�។ អំណាចរបស់គណៈកមា� ធិ
ករេនះ្រត�វបានេធ�ី្របតិភូកម�េទ្របធានអចិៃ�ន�យ៍។ ករទទួលខុស្រត�វសំខន់ៗ របសគ់ណៈកមា� ធកិរេនះរួម

មាន ៖ 
• ផ�ល់ករ្រត�តពិនិត្យយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាព និងធានាថា លទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិ

អនេុលមតមច្បាប ់និងវធិានអនវុត�ន ៍និងបទប្ប��ត�ិនានា 
• ធានាករស្រមបស្រម�លេដយ្របសទិ�ភាពរវង្រកសងួសមុី អជា� េខត�/មូលដ� ន និងអគ�នាយក

ដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល់ក�ុងករអនវុត�លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ 
• ផ�ល់ករែណនំាជារួមស�ីពវធិានអនវុត�ន ៍ និងបទប្ប��ត�សិ្រមាប់លទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទលីេំន

េឡីងវញិ ផ�ល់ពត័៌មានបច�បុ្បន�ភាពេទតមភាពចំបាច ់
• ផ�ួចេផ�ីមករបេង�ីតគណៈកមា� ធកិរេខត�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
• អនមុ័ត្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ក�ងុគេ្រមាង និងែផនករេដះ្រសយ

ផលប៉ះពល់ក�ុងអនគុេ្រមាង (និងក�ុងបរបិទេផ្សងេទៀត េហថា ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់
មូលដ� ន ្រកបខណ� េដះ្រសយផលបះ៉ពល់ ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់លម�ិត និងែផនករ

េដះ្រសយផលប៉ះពល់លម�ិតបច�បុ្បន�ភាព។ 
 

125. អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ គឺជាេលខធិករដ� នអចៃិ�ន�យ៍របសគ់ណៈកមា� ធិករអន�រ
្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះពល់ និងជាស� ប័នដកឹនំាទទលួបន�ុកលទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ
ស្រមាប់គេ្រមាងវនិិេយាគសធារណៈ។ ស� ប័នេនះទទលួខសុ្រត�វេលីករេរៀបចំ អនុវត� ពិនិត្យតមដន នងិរយ
ករណ៍ពីែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់េដយអនេុលមតមច្បាប ់ និងវធិានអនវុត�ន៍ និងបទប្ប��ត�ែិដល
ពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ និងលក�ខណ� ត្រម�វៃនេគាលនេយាបាយធានាសវុត�ភិាព
របស់ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។ ស� បន័េនះក៏ទទួលខសុ្រត�វផងែដរេលីករបេង�ីតបទប្ប��ត�ិថ�ីៗ  ឬករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពពី
នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រ និងមានអំណាចបក្រសយ និងប�� កព់ីបទប្ប��ត�ៃិននីតវិធិីេនះ (ចុងេ្រកយ)។ ករ
ទទលួខុស្រត�វសំខន់ៗរបស់ស� ប័នេនះរួមមាន ៖ 

• ស្រមបស្រម�ល និងសហករជាមយួ្រកសងួសមុ ីស� បន័ដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង ស� បន័អនវុត�ន៍

គេ្រមាង និងស� ប័នេផ្សងេទៀតែដលពកព់័ន�ក�ុងសកម�ភាពលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីង
វញិ 

• េដីរតួនាទីជាសមភាគបីេង� លរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ជុា ស្រមាប់សកម�ភាពលទ�កម�ដីធ� ី នងិករ
តំងទីលំេនេឡីងវញិទំងអស ់េដីម្ីបធានាកចិ�សហ្របតបិត�ិករជាមយួៃដគអូភិវឌ្ឍន ៍



 

65 
 

• ែណនំាស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� បន័អនុវត�ន៍គេ្រមាង និង/ឬទី្របឹក្សោេរៀបចំគេ្រមាង ក�ុងករេធ�ី
ករអេង�តសង�មេសដ�កិច�គរូំ និងករេរៀបច្ំរកបខណ� ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលក់�ងុេពល
សិក្សោសមិទ�ិលទ�ភាពគេ្រមាង 

• ពិនិត្យេឡីងវញិ និងអនមុ័តព្រងង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដល
េរៀបចំេឡីងេដយស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�ន៍គេ្រមាង ក�ុងដំណាក់កលេរៀបចំ
គេ្រមាងដក់ជូនរជរដ� ភិបាលអនុមត័ 

• ពិនិត្យេឡីងវញិ និងអនុម័តប�� ទំងអស់ែដលពកព់័ន�នងឹលទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីង
វញិែដលមានក�ុង Aide Memoires, អនសុ្សោរណៈេយាគយល់គា�  និងកំណត់េហតកុចិ�ពភិាក្សោ 
ែដលេរៀបចំេឡីងេដយៃដគូអភវិឌ្ឍនក៍�ងុេពលេរៀបចំគេ្រមាង ករចរចកម�ី និងដំណាកក់លអនុ
វត�ន៍គេ្រមាង 

• ពិនិត្យេឡីងវញិ និងអនុម័តកតិកស�� ែដលពក់ពន័�នឹងលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីង
វញិក�ុងព្រងងេសៀវេភែណនំាស�ីពីករ្រគប្់រគងគេ្រមាង/េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនវុត�គេ្រមាង 
និងព្រងងកិច�្រពមេ្រពៀងហិរ��ប្បទន និងចូលរួមក�ងុករចរចរបសព់ួកេគ េទតមភាពចំបាច ់

• េរៀបចំ និងធានាថវកិចំបាច់ស្រមាប់ករអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលក់�ងុអនគុេ្រមាង 
• អនវុត�សកម�ភាពលទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិទំងអសេ់ដយអនុេលមតម្រកប

ខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ និងែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលក់�ងុអនុ
គេ្រមាង (ឬែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់បច�ុប្បន�ភាព) 

• គណនា េរៀបចំកិច�សន្យោ និងទូទត់សណំងស្រមាប្់រគ�សរែដលរងផលបះ៉ពល់េដយែផ�កេលី
តរងសិទ�ិទទលួបានក�ុងែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលក់�ុងអនគុេ្រមាង(ឬែផនករេដះ្រសយ 
ផលប៉ះពលប់ច�ុប្បន�ភាព) 

• ធានាករបំេពញមុខងរសម្រសបៃនយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
• ្រត�តពិនិត្យ ពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ពីវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉

ពល់ក�ុងអនុគេ្រមាង (ឬែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលប់ច�ុប្បន�ភាព) និងរយករណ៍ជនូ
ធនាគារពិភពេលក 

• េរៀបចំសិក� សលកសងករយល់ដងឹស្រមាប្់រកសួងសមុ ី និងអជា� ធរមូលដ� នស�ពីីវធិានអនវុត�
ន៍ និងបទប្ប��ត�ិែដលមានកណំតក់�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ នងិ
េគាលករណ៍ែណនំាពក់ព័ន�េដលេរៀបចំេឡីងេដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលជ់ា
បន�បនា� ប ់

• េដីរតួនាទីជាមជ្ឈមណ� លផ�ល់ចេំណះដឹងស�ីពលីទ�កម�ដធី� ីនិងករតំងទលីេំនេឡីងវញិ។ 
 
126. អនគុណៈកមា� ធិករេខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល ់នឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដយអភបិាលេខត�េទតម
សំេណីរបស់គណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ ស្រមាប់គេ្រមាងនីមួយៗ និងរួមមាន ១) 
អភិបាលេខត� ឬអភបិាលរងេខត�ជា្របធាន និង ២) ្របធានមន�រីរបស់្រកសួងសមុែីដលេធ�ជីាតំណាងក�ងុគណៈ
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កមា� ធិករខងេលី និង ៣) អភិបាល្រស�ក និងេមឃំុេនតមទតំីងែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយសរគេ្រមាង ជា
សមាជិក។ តួនាទីសំខន់ៗ របសស់� បន័េនះរួមមាន ៖ 

• ផ�ល់ករស្រមបស្រម�ល និងករ្រទ្រទងដ់លអ់គ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល ់គណៈកមា� ធិ
ករអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ និង្រក�មករងររបស់គណៈកមា� ធកិរេនះ ស្រមាប់ករ
េរៀបចំ អនុវត� និងពិនិត្យតមដនែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលេ់នតមវល និងមលូដ� ន និង 

• ធានាថា អជា� ធររដ� ភិបាលថា� ក់េខត� និងមលូដ� នពកព់័ន�ទំងអសផ់�លជ់នំួយសម្រសបស្រមាប់

លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទលីេំនេឡីងវញិ 
• ្រគប់្រគងកិច�្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់សធារណៈេនថា� ក់េខត� 
• ជួយដល់្រក�មករងររបស់គណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលបះ៉ពលក់�ុងករេ្រជីសេរសី

ទីតំងសម្រសបស្រមាប់ករតំងទលីំេនេឡីងវញិ 
• ្រត�តពិនិត្យ និងតមដនករងររបស្់រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករ 
• ទទលួខុស្រត�វេលីករេរៀបចំករទូទតេ់នថា� កេ់ខត�។ 

 
127. ្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធកិរេខត�េដះ្រសយផលបះ៉ពល់ ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដយ
អភិបាលេខត� និងទទួលខុស្រត�វេលីមខុងរែផ�កបេច�កេទសរបសអ់នុគណៈកមា� ធិករេនះ និងសហករជាមយួ
្រក�មករងររបស់គណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលបះ៉ពលក់�ងុករអនវុត�សកម�ភាពលទ�កម�ដធី�ី នងិ
ករតំងទីលំេនេឡីងវញិេនថា� ក់េខត�។ េ្រកពីករ្រទ្រទង់ដលអ់នគុណៈកមា� ធកិរ ្រក�មករងរេនះមានមុខងរ

ជាក់លក់ដូចខងេ្រកម ៖ 
• ស្រមបស្រម�លករពិេ្រគាះេយាបល់ និងកចិ�្របជុំផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានជាសធារណៈទំងអស ់នងិេធ�ី

ករកត្់រត 
• សហករជាមួយ្រក�មករងរគណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលបះ៉ពលក់�ងុករអនវុត�

ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត និងេរៀបចំប�� ីសរេពីភណ� ៃនករខតបង់ និងក�ុងករអនវុត�ែផនករេដះ
្រសយផលប៉ះពល់ក�ុងអនគុេ្រមាងែដលបានអនុមត័ 

• ដឹកនំាករទូទត់សំណងដលជ់នែដលរងផលបះ៉ពល ់
• េរៀបចំរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំែខស�ីពសីកម�ភាពលទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ

ទំងអស់េនថា� ក់េខត� និងដក់ជូនអនុគណៈកមា� ធិករេខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល ់ និងអគ�
នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល។់ 
 

៨.៥ ករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់
 
128. ករេរៀបចំ និងករទទួលខសុ្រត�វលម�ិតេលីករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលក់�ុងអនុគេ្រមាង
េ្រកមគេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ មានេរៀបរប់ក�ុងតរង ៦ ខងេ្រកម ៖ 
 
 



 

67 
 

តរង ៦ ៖ កិច�ករសខំន់ៗក�ុងករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ 
សកម�ភាព ស� ប័នទទួលខុស្រត �វ 

១ ករេរៀបចំែផ�កស� ប័ន • ករបេង�ីតគណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផល
ប៉ះពល់ និង្រក�មករងរ 

• ករបេង�ីតអនុគណៈកមា� ធិករេខត�េដះ្រសយផលប៉ះ
ពល់ និង្រក�មករងរ  

• ្រកសួងេសដ�កិច� (ចត់តំង្រក�មករងរគ
ណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសួង) ្រកសងួេរៀបចំ

ែដនដី ្រកសួងកសិកម� េលខធិករដ� ន 
គជអប 

• អភិបាលេខត� 
 

២ ករអេង�តវស់ែវង
លម�ិត 

• ករកំណត់្រពំ្របទល់ដ ី
• ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត (ករអេង�ត្រគ�សរ ១០០%, 

IOL ១០០% និងជំេរឿនេពញេលញតមរយៈក្រមង
សំណួរក�ុងករអេង�តេនះ) 

• ករេរៀបចំព្រងងកិច�សន្យោក�ុងករអេង�តវស់ែវង
លម�ិត 

 

• ្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករេដះ
្រសយផលប៉ះពល់ថា� ក់េខត� 

• ទី្របឹក្សោស្រមាប់ករអេង�តែដលចុះកិច�
សន្យោេដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយ

ផលប៉ះពល់ 
• នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង និង

្រគប្់រគងទិន�ន័យ 
 

៣ េយនឌ័រ • េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពព័ត៌មានេយនឌ័រ 

• េរៀបចំែផនករស្រមាប់ករផ�ល់ជំនួយែផ�កសង�ម េសវ 
ករងរ និងមេធ្យោបាយចិ�� ឹមជីវតិស្រមាប់ករ្រទ្រទង់

្របាក់ចណូំលដល់្រគ�សរែដលមាន�ស�ីជាេម្រគ�សរ 
 

• ្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករថា� ក់

េខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល់ 

៤ ្រក�ម្រកី្រក និងងយរង
េ្រគាះ 

• េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពមូលដ� នទិន�ន័យេដយែផ�កេលីករ
អេង�តវស់ែវងលម�ិត 

• កំណត្់របេភទេផ្សងៗ និងលក�ណៈសម្បត�ិក�ុងករ
ទទួលបានក��ប់ជំនួយបែន�ម 

• សេ្រមចប��បក់��ប់ជំនួយបែន�ម 
 

• ្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករ
ថា� កេ់ខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល់ 

៥ ករសិក្សោតៃម�ជំនួស • េធ�ីករសិក្សោតៃម�ជំនួសេដីម្ីបកំណត់អ្រតទីផ្សោរទូេទ

ស្រមាបក់រជំនួស្រទព្យសម្បត�ិែដលបាត់បង់ស្រមាប់
ជនែដលរងផលប៉ះពល់មា� ក់ៗ 

 

• ្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករថា� ក់

េខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល់ 
• ទី្របឹក្សោស្រមាប់ករអេង�តែដលចុះកិច�

សន្យោេដយ្រក�មករងររបស់អនុគណៈក

មា� ធិករថា� កេ់ខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល ់

៦ ក��ប់សំណង • េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពតរងសិទ�ិទទួលបានេដីម្ីបបង� ញ
ក��ប់សំណងេពញេលញ និង្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ

ស្រមាប់ផ�ល់ជូនជនបាត់បង់ទីលំេន 

• ្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករថា� ក់
េខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល់ 

• ្រក�មករងររបស់គណៈកមា� ធិករអន�រ
្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះពល់ 

៧ ទីតំងស្រមាប់ករតំង

ទីលំេនេឡីងវញិ (េទ
តមភាពចំបាច់) 

• ប��ប់លទ�កម�ដីធ�ីែដលចំបាច់ស្រមាបទ់ីតំងស្រមាប់

ករតំងទីលំេនេឡីងវញិ 
• េរៀបចំែផនករទីតំងស្រមាប់េហដ� រចនាសម�័ន� និង

េសវមូលដ� ន 

• គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ៖ គា� នកររពំឹងថា ្រត�វមាន
ទីតំងស្រមាប់ករតំងទីលំេនេឡីងវញិេឡីយ េលីក

• ្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករថា� ក់

េខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល់ 
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ែលងែតក�ុងករណីែដលជនបាត់បង់ទីលំេន្រត�វបាន

តំងទីលំេនេឡីងវញិក�ុងដីស្រមាប់សម្បទនដីសង�ម
កិច� ឬករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហ

គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 
 

៨ ែផនករ្រទ្រទង់របរ

ចិ�� ឹមជីវតិ 

• េរៀបចំែផនករស្រមាបក់ម�វធិ្ីរទ្រទង់របរចិ�� ឹមជីវតិ

ស្រមាបក់របាត់បង់្របភពរបរចិ�� ឹមជីវតិជាអចិៃ�ន�យ៍ 

• ្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករថា� ក់

េខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល់ 
• ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត�ក�ុងគេ្រមាងដំណាក់

កលទី ៣ (ែដលសកម�ភាព្រទ្រទង់របរ

ចិ�� ឹមជីវតិ្រត�វបានផ�ល់តមរយៈអនុ
គេ្រមាងក�ុងគេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣) 

 

៩ យន�ករេដះ្រសយប
ណ�ឹ ងតវ៉ 

• ដំេណីរករយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉េនថា� ក់ េខត� 
• េ្រគាងនីតិវធិីស្រមាប់ករេដះ្រសយបណ�ឹ ង 

• ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានស�ីពីយន�ករេនះដល្់របជាជនក�ុង
តំបន់ស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកិច�/ករផ�លប់័ណ�កម�

សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច 

• គណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងថា� ក់
េខត�ក�ុងគេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ 

• ្របសិនេបីអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផល
ប៉ះពល់កំណតថ់ាចំបាច់ នឹងមានករ

បេង�ីតគណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ង
ពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដីធ�ី និងករតំងទី
លំេនេឡីងវញិ 

១០ ករពិេ្រគាះេយាបល់ • ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយជនរងផលប៉ះពល់េន

ថា� ក់ឃំុេដីម្ីប ជូនដំណឹងពីសិទ�ិទទួលបាន និង
មេធ្យោបាយគណនាសំណង និងនីតិវធិីក�ុងយន�ករ

េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
• ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយជនរងផលប៉ះពលែ់ដល

មានលក�ណៈសម្បត�ិស្រមាប់ករផា� ស់ទីតំងេនទីតំង
ស្រមាប់ករតំងទីលំេនេឡីងវញិេនថា� ក់ឃំុ/ភូមិ 

• ករពិេ្រគាះេយាបល់តមខ�ងផ�ះេដីម្ីបប�� ក់ពីករ
អេង�តវស់េវអក�ុងេពលអេង�តវស់ែវងលម�ិត។ 

• ្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករថា� ក់

េខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល់ 
• ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត� 

• អជា� ធរ្រស�ក 
• អជា� ធរឃំុ 

• អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 
• ជនរងផលប៉ះពល់េដយសរគេ្រមាង 

• អ�កពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត 

១១ ករពិនិត្យតមដន និង

រយករណ៍ 

• ករេរៀបចំ តួនាទី និងករទទួលខសុ្រត�វេលកីរពិនិត្យ

តមដន និងរយករណ៍ពីករអនុវត�ែផនករេដះ
្រសយផលប៉ះពល់ថា� ក់្រស�ក និងលក�ខណ� ត្រម�វឱ្យ

មានកររយករណ៍ 

• វសិលភាពៃនករពិនិត្យតមដនបេណា� ះអសន� 
• វសិលភាពៃនករពិនិត្យតមដនខងេ្រក េទតម

ភាពចំបាច់ 

• អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល់

មានអណត�ិពិនិត្យតមដនសកម�ភាព
តំងទីលំេនេឡីងវញិ 

• ្រក�មករងររបស់គណៈកមា� ធិករអន�រ

្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះពល់ និង្រក�ម
ករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករេខត�េដះ

្រសយផលប៉ះពល់ដក់របាយករណ៍
្របចំែខេទ DIMDM 

• DIMDM ែចករែំលករបាយករណ៍ជាមួយ
្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី

• ្រកសួងេរៀបចំែដនដីបូកសរុបរបាយករណ៍
្របចំ្រតីមាសដក់ជូនធនាគារពិភពេលក 
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១២ ករបេង�ីតថវកិ • េរៀបចំថវកិប៉ានស់� នស្រមាប់រួមប��ូ ល ប៉ុែន�មិន

កំណត់្រតឹម ១) ្រទព្យសម្បត�ិ និងករខតបង់ែផ�ក
េសដ�កិច�េដយែផ�កេលីតៃម�ជំនួស ២)ចំណាយេលី
លទ�កម� និងករអភិវឌ្ឍទីតំងថ�ីស្រមាប់ករតំងទី
លំេនេឡីងវញិ េទតមភាពចំបាច់ ៣)ចំណាយេលី
ករ្រទ្រទង់ដល់ករបាត់បង់្របាក់ចំណូលបេណា� ះ
អសន� ៤)ចំណាយេលីករផ�ល់ជំនួយបែន�មដល់្រក�ម

្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះស្រមាបក់រស� ររបរចិ�� ឹមជីវតិ
េឡីងវញិ ៥) ចំណាហេលីករពិនិត្យតមដនខង

េ្រក ៦) ចំណាយេលី SES, RCS និងករអេង�តេផ្សង
េទៀត ៧) ចំណាយរដ�បាល ្របតិបត�ិករ និងចំណាយ

ទូេទ និង ៧) ចំណាយេផ្សងេទៀតែដលពកព់័ន�នឹង
លទ�កម�ដីធ�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ។ 

 

• ថវកិ្រត�វអនុម័តេដយអគ�នាយកដ� នកិច�

សហ្របតិបត�ិករៃផ�ក�ុង និង្រគប់្រគង
បំណុលរបស់្រកសួងេសដ�កិច� 
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129. ករអេង�តវសែ់វងលម�ិតគឺជាករអេង�តតម្រគ�សរជាមយួ្រគ�សរទំងអសែ់ដលែដលកន់កប់េលដីី
ែដល្រត�វេធ�ីលទ�កម�។ ទ្រមង់ស�ង់ដរស្រមាប់ករអេង�តេនះមានបង� ញក�ងុអន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�ិ
ស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ីនិងករតំងទលីេំនេឡីងវញិ។ ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣ អនុគណៈកមា� ធកិរ
េខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល់នឹង ១)ចត់វធិានករកំណតអ់ត�ស�� ណ្រគ�សរែដលរបរចិ�� ឹមជវីតិពងឹែផ�ក
មួយែផ�កធំពីធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម ដូចជា វលេស� ស្រមាបស់ត�សុី អនុផលៃ្រពេឈី េនសទ។ល។ េលីដីែដល
រងផលប៉ះពល ់និង ២) រួមប��ូល្រគ�សរក�ុងករអេង�តវសែ់វងលម�តិ និងសំណងជាបន�បនា� ប ់និងែផនករ

្រទ្រទង់របរចិ�� ឹមជវីតិ (ដំេណីរករអេង�តវសែ់វងលម�តិ និងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រគ�សររងផលបះ៉ពល ់
ស�ីពីកិច�សន្យោករអេង�តវសែ់វងលម�តិមានបង� ញក�ុងែផ�ក ៩.៦.២ ខងេ្រកម)។ 
 
130. ករអេង�ត្រគ�សរនឹងកណំត់ថាេតីជនរងផលបះ៉ពល់ទំងអសម់ានអត�ស�� ណបណ័�ស្រមាបយ់កមក
បង� ញេនេពលទមទរសំណង។ ក�ុងករណីែដលជនរងផលប៉ះពលែ់ដល្រត�វបានកណំតអ់ត�ស�� ណ គា� ន
អត�ស�� ណប័ណ� ប៉ុែន�មានសិទ�ិទទលួបានអត�ស�� ណបណ័� គេ្រមាងនឹងជយួដលព់កួេគឱ្យទទលួបានអត�
ស�� ណប័ណ�។ គា� នជនរងផលប៉ះពលណ់ាមា� កន់ងឹ្រត�វបានផាតេ់ចញពីករផ�ល់សណំងេដយសរគា� នអត�
ស�� ណប័ណ�េឡីយ។ ្របសិនេបីចំបាច់ មេធ្យោបាយជាជេ្រមីសក�ុងករេផ��ងផា� តអ់ត�ស�� ណនងឹ្រត�វបាន
បេង�ីតេឡីង។ 
 
131. ករសិក្សោតៃម�ជំនួស នឹងកំណត់ពមីលូដ� នស្រមាបក់រវយតៃម�ជនំួស្រទព្យសម្បត� ិេហីយនឹងកណំត់

ពីមូលដ� នស្រមាបច់ំណាយេលសីិទ�ទិទលួបានេផ្សងេទៀតដចូជាករេធ�ីដំេណីរ។ ករសិក្សោេនះ្រត�វបានេធ�ីេឡីង
ទន�ឹមគា� នឹងករអេង�តវស់ែវងលម�ិតេដយទ្ីរបឹក្សោជាតឯិករជ្យ (បុគ�ល ឬ្រក�មហុ៊ន) ែដលមានបទពេិសធន៍
ចំបាចក់�ុងករវយតៃម�្រទព្យសម្បត�ិ។ ករេ្រជីសេរសីទី្របឹក្សោស្រមាប់ករសិក្សោេនះនឹងេធ�ីេឡីងេដយអគ�
នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល។់ ករវយតៃម�ករជំនួសដូចករកំណតក់�ងុករសិក្សោេនះមានសុពលភាពរ
យៈេពលមួយឆា� ចំប់ពីកលបរេិច�ទអនុមត័ករសិក្សោេនះេដយគណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះ
ពល់។ 
 
132. ករសិក្សោេយនឌ័រគួររួមប��ូលករវយតៃម�េដយែផ�កេលីកចិ�ពភិាក្សោ្រក�មេគាលេដស�ពីីផលប៉ះពល់
េផ្សងៗៃនលទ�កម�ដធី�េីលីបុរស និង�ស�ី និងថាេតីទស្សនៈរបស់�ស�ីខសុគា� ខ� ំងពីទស្សនៈរបស់បរុសស�ពីកីរ
េរៀបចំផ�ល់សំណង្រគប្់រគាន់ ឬេទ។ 
 

133. ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី៣ ករកំណតអ់ត�ស�� ណ្រក�ម្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ ក�ុងករអេង�តវស់
ែវងលម�ិតនឹង្រត�វបានេផ��ងផា� តជ់ាមយួករកំណតអ់ត�ស�� ណករអេង�ត្រគ�សរ្រកី្រក។ 
 
134. សិទ�ិទទលួបានសំណង នឹង្រត�វបានគណនាេដយអនុេលមតមែផ�ក ៩.៣ ខងេលី និងបទប្ប��ត�ិ
ក�ុងអន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ (ែផ�ក ៩.៣ 
ខងេលី្រត�វបានកំណត់ជាអទភិាព្របសិនេបីមានភាពខុសែប�កគា� )។ 
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៨.៦ ករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាសធារណៈ ករចូលរមួ និងករផ្សព�ផ្សោយពត័៌មាន 
 
135. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈ ករចូលរួម និងករផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ាន ែដលកំណតេ់ដយអនុ្រកតឹ្យ
េលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ មានសេង�បក�ងុកថាខណ�
ខងេ្រកម។ 
 

៨.៦.១ ករផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ាន 
 
136. ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ (ជាភាសអង់េគ�ស និងភាសែខ�រ) ក�ុងេគហទពំរ័របសស់� បន័ដកឹនំា
ករអនុវត� និងេគហទំព័ររបស់ធនាគារពិភពេលក និងជាភាសែខ�រេនសលឃំុ េ្រកយករអនុម័តេដយ      
គណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសងួេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ និងគា� នករជទំស់ពធីនាគារពិភពេលក។ 
 
137. ព័ត៌មានទូេទែដល្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដល់ជនែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយសរគេ្រមាង រួមមាន ១) 
សវតគេ្រមាង និងទីតំង (ែផនទ)ី ២) េគាលបណំង ករពិពណ៌នា និងអត�្របេយាជន៍ែដលអចផ�លជ់នូ ៣) 
វសិលភាពៃនលទ�កម�ដធី� ីនិងផលប៉ះពល់ែដលអចេកីតេឡីង ៤) ព័ត៌មានទូេទស�ីពេីគាលនេយាបាយផ�ល់
សំណង និងលក�ណៈវនិិច�័យៃនលក�ណៈសម្បត�ិ ៥) វធិីស�ស�ស្រមាប់ករគណនាអ្រតផ�ល់សណំង (តមរ
យៈករសិក្សោតៃម�ជំនួស) និង ៦) បុគ�លទំនាក់ទនំងក�ងុ្រក�មករងរគណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសងួេដះ្រសយ

ផលប៉ះពល់។ 
 
138. ខិតបណ័�ពត័ម៌ានគេ្រមាង ២ ្របេភទ នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីង និងែចកចយ។ ខិតបណ័�ទី ១ មាន
ព័ត៌មានទូេទ (ខងេលី)។ ខិតបណ័�ទី ២ (លម�ិត) បង� ញព័ត៌មានជាកល់ក់ស�ពី ី១) សិទ�ិទទលួបាន នងិ
សំណង ២) ករផា� ស់ទីកែន�ង និងទីតំងែដលអចមាន និង ៣) យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។ ខតិបណ័�
បច�ុប្បន�ភាពនឹង្រត�វបានែចករែំលក និងផ្សព�ផ្សោយដលស់ហគមន៍រងផលប៉ះពលម់ុនចបេ់ផ�ីមករអេង�តវស់
ែវងលម�ិត។ 
 
139. ករែចកចយខិតបណ័�ទំងេនះនឹងមនិ្រគប់្រគាន់េឡីយក�ុងករណីែដលជនរងផលប៉ះពលរួ់មប��ូល
ទំងអ�កមិនេចះអក្សរ និងអ�កែដលមិននិយាយភាសែខ�រ (ដូចជា សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច)។ គេ្រមាង
ដំណាក់កលទី ៣ នឹងផ�ល់ករ្រទ្រទងប់ែន�មេដីម្ីបធានាថា ជនរងផលប៉ះពលម់ានលទ�ភាពទទលួបានករ

ែណនំា និងករពន្យលព់ីខតិបណ�េនះក�ុងភាសរបស់ពកួេគ។ 
 
៨.៦.២ កិច�្របជុពំេិ្រគាះេយាបល ់
 
140. ជនរងផលប៉ះពលន់ឹង្រត�វបានពិេ្រគាះេយាបល់តមរយៈកិច�្របជុំពេិ្រគាះេយាបល់ជាបន�បនា� ប។់ កិច�
្របជុំទំងេនះអនុវត�តមដំេណីរករែដលមានេរៀបរប់ក�ងុអន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រស្រមាប់
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លទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទលីេំនេឡីងវញិ។ ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣ អ�កេ្របី្របាស់ដីែដលមិនែមនជា
មា� ស់ ឬជាអ�កកន់កប់ផា� ល់ (ឧ. និេយាជិតេនេលីដី អ�កែដលេ្របី្របាស់ដសី្រមាប់េគាលបំណងធនធាន្រទព្យ
សម្បត�ិរួម។ល។) នឹង្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់។ ជនរងផលបះ៉ពលន់ងឹទទួលបានជេ្រមសី
សំណងេផ្សងៗ (ឧ. ដីជំនួស ឬសំណងជា្របាក់) ស្រមាប់ឱ្យពួកេគយកេទពចិរណា។ ករពិេ្រគាះេយាបល់
នឹងរួមមានករែស�ងយលព់ីទស្សនៈវសិ័យេផ្សង រៗបស់្រក�មសង�មេផ្សង  ៗជាពិេសស�ស�ីែដលអចមានករ្រព�យ
បារម� ឬករចង់បានខសុពបីុរស។ 

 
141. កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ទី ១ េធ�ីេឡីងមុនករេរៀបច្ំរកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ព
ល់។ ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់េនះរួមមាន ១) ករពិេ្រគាះេយាបល់អ�កពក់
ព័ន�ែដលេធ�ីេឡីងក�ុងេពលេរៀបចគំេ្រមាង រួមទំងករផ្សព�ផ្សោយពី្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម ្រកប
ខណ� បរសិ� ន និងសង�ម និង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលបះ៉ពល ់និង ២) កិច�្របជុំេដយមាន
ករចូលរួមែដលេធ�ីេឡីងក�ុងដេំណីរករកំណតអ់ត�ស�� ណ និងេរៀបចំែផនករដសី្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកចិ� 
និងករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 
 
142. កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ទី ១ េធ�ីេឡីងេនថា� ក់ឃំុ ឬភូមិ មុនករអេង�តវសែ់វងលម�ិត។ ខិតបណ័�
ព័ត៌មានគេ្រមាងនឹង្រត�វបានបង� ញជូន និងពន្យលដ់លស់ហគមនរ៍ងផលបះ៉ពល់។ ករអេង�តវសែ់វងលម�តិ
្រត�វបានពន្យល់ និងែចករែំលក។ ក�ុងករអេង�តេនះ ្រគ�សរនឹងមានឱកសទទលួបានករពន្យលផ់ា� លប់ែន�ម

េទៀតស�ីពីព័ត៌មានក�ុងខិតបណ័�ទំងេនះ។ ក�ុងកិច�្របជុំេនះ នឹងមានករេលីកេឡីង និងពិភាក្សោពជីេ្រមសី
សំណងេផ្សងៗ។ វធិីស�ស�កិច�្របជុំនងឹរួមមានអន្ុរក�ម (�ស�ី បុរស ្រក�ម្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ ជនជាតិេដមី
ភាគតិចេទតមភាពពក់ពន័�) េដីម្ីបធានាកររួមប��ូលទស្សនៈទំងអស់។ 
 
143. កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ទី ៣ ្រត�វបានេធ�ីេឡីងមុនករចុះហត�េលខេលីកចិ�សន្យោ/កិច�្រពមេ្រពៀង
ស្រមាប់ក��ប់សំណង និងេធ�ីេឡីងរួមគា� េដយ្រក�មករងររបសគ់ណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសងួេដះ្រសយផល
ប៉ះពល ់ និង្រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធិករេខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល។់ េនដំណាក់កលេនះ ករ
អេង�តវសែ់វងលម�ិត និងករសិក្សោតៃម�ជនំួសបានប��ប់សព�្រគប់ េហីយក��ប់សំណងស្រមាប់្រគ�សររងផល
ប៉ះពល់នីមួយៗ្រត�វបានដងឹលឺ និងបានេរៀបចំព្រងកិច�សន្យោ។ កិច�្របជុំេនះ្រត�វបានេធ�ីេឡីងជាពីរែផ�ក និង
មានករជូនដំណឹងជាមុនអពំីកចិ�្របជុំេនះដល់្រគ�សររងផលប៉ះពលត់មរយៈករយិាល័យ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ/ភូមិ។ 
ក�ុងែផ�កទី ១ កិច�្របជុំសធារណៈ្រត�វបានេធ�ីេឡីងេនថា� កឃំុ់/ភមូិស្រមាប់្រគ�សររងផលប៉ះពលទំ់ងអស ់

េហីយតំណាងឃំុ/ភូម ិនិងខិតបណ័�ពត័៌មានគេ្រមាងស្រមាបក់��ប់សណំង្រត�វបានផ�លជ់នូ និងពន្យលដ់លជ់ន
បាត់បង់ទីលំេនទំងអស់។ កលវភិាគស្រមាបក់រចុះហត�េលខេលីកចិ�សន្យោជនបាតប់ង់ទលីំេន (េដយមាន
កលបរេិច�ទកំណត)់ និងលក�ខណ� ផ�ូវច្បាប់ក�ងុករទទលួបានសណំង (អត�ស�� ណប័ណ� ភស�ុតងបង� ញពី
កម�សិទ�ិដី) ក៏នឹង្រត�វបានពន្យលផ់ងែដរ។ ក�ុងែផ�កទី ២ ្រគ�សររងផលប៉ះពល់នីមួយៗទទួលបានព្រងងកចិ�
សន្យោ េហីយទំហំសំណង្រត�វបានពន្យល់េទតមបំណងរបស់្រគ�សរនីមយួៗ។ អចកររកេឃីញ និងែកត្រម�វ
កំហុសឆ�ងភា� មៗ។ ប៉ុែន�្រគ�សររងផលប៉ះពល់នងឹមនិ្រត�វបានត្រម�វ ឬអនុ�� តឱ្យចុះហត�េលខេលកីចិ�សន្យោ
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េដយផា� ល់ក�ុងកិច�្របជុំេនះេទ (ចណុំចេនះ្របាសចកពដីំេណីរករែដលេរៀបរបក់�ងុអនុ្រកតឹ្យេលខ ២២/នតីវិធិី
្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ)។ ព្រងងកិច�សន្យោនងឹ្រត�វបានរក្សោទកុ
ជាមួយ្រក�មករងររបស់អនគុណៈកមា� ធកិរេខត�េដះ្រសយផលបះ៉ពល។់ ្រគ�សររងផលប៉ះពលន់ងឹទទលួ
សំេណឯកសរមួយច្បាបៃ់នខ�ឹមសរសេង�បទ្រមងផ់�លស់ំណង។ 
 
144. ្រគ�សររងផលប៉ះពលន់ឹង្រត�វបានេស�ឱី្យពិចរណាពកីិច�សន្យោែដលេស�ីេឡីង និងពិភាក្សោក�ុង្រគ�សរ

របស់ខ�ួន។ ្រគ�សរទំងេនាះនឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យមកកនស់លឃំុក�ងុរយៈេពល ៧ ៃថ�េដីម្ីបចុះហត�េលខេលី
កិច�សន្យោ ឬជូនដំណឹងដលអ់ជា� ធរឃំុពីករសេ្រមចចតិ�មនិចុះកិច�សន្យោ េដយផ�ល់េហតុផល (េមីលែផ�ក 
៩.៨.១ ខងេ្រកម)។ 
 
145. កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ទី ៤ ្រត�វបានេធ�ីេឡីងេនេពលេ្រតៀមករទូទតជ់ាេ្រសច និងេធ�ីេឡីងរួមគា�
េដយ្រក�មករងររបស់គណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះពល ់និង្រក�មករងររបស់អនគុណៈក
មា� ធិករេខត�េដះ្រសយផលប៉ះពល់។ កលវភិាគស្រមាបក់រទូទតស់ណំងនឹង្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដលជ់ន
បាត់បង់ទីលំេនក�ងុរយៈេពលយ៉ាងតចិ ១ សបា� ហ៍ជាមុនេនសលឃំុ និងភូមិ។ កិច�្របជុំេនះេធ�ីេឡីងក�ងុឃំុ 
ឬភូមិ  និងមនុករចបេ់ផ�ីមករទូទតស់ំណង េហីយ្រគ�សររងផលប៉ះពលប់ានដងឹពយីន�ករេដះ្រសយប
ណ�ឹ ងតវ៉ និងនីតិវធិីែដល្រត�វអនវុត�ក�ុងករណីែដលពួកេគមានបណ�ឹ ងពកព់័ន�នឹងករទូទតស់ណំង។ ករ
ទូទត់សំណងេធ�ីេឡីងតម្រគ�សរ េហីយ្រគ�សររងផលប៉ះពល់នីមយួៗមានឱកសែស�ងរកករប�� កព់ី
ក��ប់សំណងមនុនងឹទទលួបានសណំង។ 
 
146. អន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិកែ៏ចងពី
ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រគ�សររងផលប៉ះពលែ់ដល្រត�វបានផា� ស់ទតំីងទីកនទ់តំីងស្រមាបក់រតំងទី
លំេនេឡីងវញិ រួមមានករផ�ល់ម�ន�ីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ែដលនងឹផ�លក់រែណនំា និងជំនួយដល្់រគ�សរទំង
េនាះ។ ក�ុងគេ្រមាងដំណាក់កលទ៣ី ្របសិនេបីចំបាច្់រត�វមានករតំងទលីំេនេឡីងវញិរបស់្រគ�សររងផលបះ៉
ពល់ ចំណុេនះែតងេធ�ីេឡីងេនទតំីងស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� ឬទតំីងផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដល្រគ�សរទំងេនាះនឹងទទលួបានអត�្របេយាជនព៍ជីំនយួស្រមាបក់រ
តំងទីលំេនែដលផ�លេ់ដយគេ្រមាង។ 
 
៩.ករអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់
 
៩.១ ទ្រមងក់ិច�សន្យោករអេង�តវសែ់វងលម�ិតស្រមាបស់ណំង 
 
147. ជនែដលរងផលបះ៉ពល ់ ទទលួបានក��ប់សណំងត់មរយៈកិច�សន្យោករអេង�តវស់ែវងលម�ិតផ�វូករ 
និងចងកតព�កិច�រវង្រក�មករងររបសគ់ណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសងួេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ និងជន/្រគ�សរ
ែដលរងផលប៉ះពល។់ ព្រងងកិច�សន្យោករអេង�តវសែ់វងលម�តិ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយ្រក�មករងររបសគ់
ណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលបះ៉ពលេ់ដយែផ�កេលកីរគណនាសំណងេដយនាយកដ� ន្រត�ត
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ពិនិត្យៃផ�ក�ុង និង្រគប់្រគងទនិ�ន័យ ែដលនងឹរួមមានទ្រមងស់ំណងសេង�បែដលបង� ញពីប�� ីសរេពីភណ� ្រទព្យ
សម្បត�ិែដលបាត់បង់ ករវសែ់វង និងករគណនាលម�ិតពីសណំងស្រមាប់្របេភទៃន្រទព្យសម្បត�ិនមីយួ ែៗដល
បាត់បង់ និងឯកសរ្រទ្រទង់េផ្សងេទៀត។ 
 
148. ដូចករេរៀបរប់ខងេលី ជនរងផលប៉ះពលន់ឹង្រត�វបានេស�ីឱ្យចុះហត�េលខេលីកចិ�សន្យោករអេង�ត
វសែ់វងលម�ិតេនសលឃំុក�ងុរយៈេពល ៧ ៃថ�ៃនកលបរេិច�ទកិច�្របជុំពេិ្រគាះេយាបល់ទី ៣។ តំណាង្រក�ម

ករងររបស់អនុគណៈកមា� ធកិរេខត�េដះ្រសយផលបះ៉ពលន់ងឹមានវត�មានេនសលឃំុក�ងុេម៉ាងករងរេន
អំឡុងេពលេនះេដីម្ីបផ�លព់្រងកចិ�សន្យោស្រមាបច់ះុហត�េលខ។ េ្រកយករចុះហត�េលខ ជនែដលរងផលបះ៉
ពល់នឹងទទួលបានសំេណមួយច្បាបៃ់នខ�មឹសរសេង�បស�ីពទី្រមង់ផ�ល់សណំង េហីយជនែដលរងផលបះ៉
ពល់្រត�វបង� ញទ្រមង់េនះេនដណំាកក់លទូទត់។ 
 
149. េ្រកពីេនះ ជនែដលរងផលបះ៉ពល់មានសទិ�ិ ៖ 

• បដេិសធមិនចះុហត�េលខេលីកចិ�សន្យោ។ ក�ុងករណីេនះ ជនែដលរងផលបះ៉ពល់នងឹ្រត�វបានេស�ី
ឱ្យបំេពញទ្រមង់បណ�ឹ ង ែដលប�� ក់ពីមូលេហតៃុនករមនិចះុហត�េលខ។ ចំណុចេនះ្រត�វបាន
ចត់ទុកជាករជូនដណឹំងពីបណ�ឹ ងតវ៉ែដល្រត�វេដះ្រសយតមរយៈយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ង
តវ៉ 

• ចុះហត�េលខេលីកិច�សន្យោ និងបំេពញទ្រមងព់ក្យបណ�ឹ ងែដល្រត�វេដះ្រសយតមរយៈយន�ករ

េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។ 
 

150. ជនរងផលប៉ះពលែ់ដលមនិយល់្រពមចះុហត�េលខេលីកចិ�សន្យោ និងមិនបានដក់បណ�ឹ ងរកដេំណាះ
្រសយេ្រកមដំេណីរករយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ក�ុងរយៈេពល ១ ែខ ចប់ពកីលបរេិច�ទផ�ល់ជនូ (េលកី
ែលងែតករណីែដលមិនអចចុះកិច�សន្យោបានេដយអជា� ធរមូលដ� ន) នឹង្រត�វបានចតច់លូជាស�យ័្របវត�ថិា
បានដក់បណ�ឹ ង េហីយករណីេនះនឹង្រត�វបានដកប់��ូលក�ុងយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។ ករមិនបានចះុ
ហត�េលខ ឬដក់បណ�ឹ ងផ�វូករនឹងមិនបណា� លឱ្យបាត់បង់សទិ�ិទទលួបានសណំងេដយស�័យ្របវត�ិេឡីយ។ 
 
151. ក�ុងករណីែដលជនរងផលបះ៉ពលម់និអចទក់ទងបាន ឬមិនអចចលូរួមចុះហត�េលខេលកីចិ�សន្យោ 
្រក�មករងររបស់គណៈកមា� ថកិរអន�រ្រកសួងេ្រកយជំនយួរបស្់រក�មករងររបស់អនុគណៈកមា� ធកិរេខត� នងឹ
អនវុត�ជំហនដូចខងេ្រកម ៖ 

• ករជូនដំណឹងទូេទេនសលឃំុ និងភមូិ ឬេនេរងសហគមន ៍្របសិនេបីមាន 
• អជា� ធរឃំុ និងភូមិនឹង្រត�វបានេស�ីឱ្យកំណតទ់កីែន�ងរបសជ់នរងផលប៉ះពលត់មរយៈមតិ�ភក�ិ 

និង្រគ�សរក�ុងសហគមនរ៍ងផលប៉ះពល ់
• ្របសិនេបីមិនបានកំណត់ទតំីងរបសជ់នែដលរងផលបះ៉ពលក់�ងុរយៈេពល ១៥ ៃថ�េ្រកយករ

បិទបង� ញករជូនដណឹំងក�ងុសលឃំុ និងភមូិ នឹងមានករផ្សព�ផ្សោយក�ងុកែសតក�ងុ្រស�កេដយ
មានកលបរេិច�ទកំណត់ ៣០ ៃថ�ចប់ពីកលបរេិច�ទផ្សព�ផ្សោយ។ ្របសិនេបីជនែដលរងផលបះ៉
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ពល់មិនេឆ�ីយតប ឬបង� ញខ�ួនមុនកលបរេិច�ទកំណត ់ នឹងគា� នករប៉ុនប៉ងបែន�មេទៀតេដមី្ីប
ទក់ទងពួកេគពក់ពន័�នឹងករផ�លស់ំណងេឡីយ។ 

 
152. សំណងនឹង្រត�វបានទូទតត់មរយៈគណនីរបសគ់េ្រមាងែដលបេង�ីតេឡីងស្រមាប់េគាលបំណងៃន
េដយអនគុណៈកមា� ធកិរេខត�។ អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល្់រត�វធានាតមា� ភាព និងសុចរតិភាព
ក�ុងករចំណាយថវកិ និងករទូទតស់ំណង ែដលែផ�កតមេគាលករណ៍ដូចខងេ្រកម ៖ 

• ករទូទត់សំណងេពញេលញ្រត�វផ�លជ់នូជនរងផលប៉ះពលទំ់ងអសម់ុនេធ�ីលទ�កម�ដីធ� ី
• ករទូទត្់របាក់ឧបត�ម�ទំងអស់្រត�វប��បម់ុនេពលផា� ស់េទទតំីងថ�ី ឬផា� សទ់ីតំងេដយខ�នួឯង 
• ករទូទត់នឹងេធ�ីេឡីងេ្រកមេឈ� ះរួមគា� របសប់�ី/្របពន� ឬេម្រគ�សរែតមា� ក់របស់្រគ�សររងផលបះ៉

ពល់ ក�ុងករណីែដលអចអនវុត�បាន ឬមនសុ្សេពញវយ័ណាមា� ក់ក�ងុករណីប�/ី្របពន�មនិអច
ទទួលករទទូត់បាន។ 

• ករទូទត់គួរេធ�ីេឡីងតមធនាគារ។ ប៉ែុន�ក�ុងករណីែដលគា� នលទ�ភាពេ្របី្របាស់េសវធនានាគារ ឬ
មានករលំបាក ករទូទត់្របាក់អចេធ�ីេឡីងេដយមានករធានាសវុត�ិភាពចំបាចស់្រមាបជ់នរង
ផលប៉ះពលេ់ដីម្ីបេផ��ងផា� តថ់ា ពួកេគបានទទលួករទទូត។់ 

• ករទូទតទំ់ងអស់គរួេធ�ីេឡីងេនទសីធារណៈតមែដលអចេធ�េីទបាន និងដងឹលឺេដយតណំាង
មា� ក់របស់អជា� ធរមូលដ� ន និងយ៉ាងេហចណាសម់ានសក្ីសមា� កែ់ដលមិនែមនជាម�ន�ីគេ្រមាង ឬ
ម�ន�ីអជា� ធរមូលដ� ន។ 

 
153. មន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ េដីរតួនាទីយ៉ាងសំខនក់�ុង្រក�មករងររបស់អនគុណៈកមា� ធកិរេខត� ក�ុង
ករែបងែចកករទូទត់។  DIMDM ទទលួខុស្រត�វេលីករ្រត�តពនិតិ្យ និងេផ��ងផា� តដ់ំេណីរករទូទត។់ ្រក�ម
ករងររបស់អនុគណៈកមា� ធកិរេខត�នឹងជូនដណឹំងដលអ់ជា� ធរឃំុ និងភូមិេទតមកលបរេិច�ទកណំត់
ស្រមាប់ករចបេ់ផ�ីមករទូទត ់យ៉ាងេហចណាស់ ៣ ៃថ�មុន។ ករជូនដណឹំងនឹងេធ�ីេឡីងេនសលឃំុ នងិភមូ ិ
និងេរងសហគមន៍ក�ងុេពលដណំាលគា�  ្របសិនេបីអច។ អជា� ធរឃំុ និងភូមិនឹងខិតខំអសព់ីសមត�ភាពក�ងុករ
ជូនដំណឹងដល់ជនរងផលប៉ះពលស់�ីពកីលបរេិច�ទកំណតស់្រមាបក់រចបេ់ផ�មីករទទូត់។ េនកលបរេិច�ទ
ទូទត់ នឹងមានកិច�្របជុំពេិ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈេដីម្ីបពន្យល់ពនីីតវិធិីែដល្រត�វអនវុត�មនុេពលចបេ់ផ�មី
ករទូទត់ស្រមាប់ជនរងផលបះ៉ពល់មា� ក់ៗ ។ ករទូទត់ជាក់ែស�ងេធ�ីេឡីងេនទសីធារណៈេដយ្រក�មករងរ
របស់អនុគណៈកមា� ធិករេខត�េ្រកមកចិ�សហករជាមយួ្រក�មករងររបស់គណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសួង។ 
 

៩.២ សកម�ភាពកម�វធិីស� រ្របាកច់ំណូលេឡីងវញិ 
 

154. សកម�ភាពក�ុងកម�វធិីស� រ្របាកច់ំណូលេឡីងវញិ នឹង្រត�វបានអនុវត�តមរយៈយន�ករធម�តស្រមាបក់រ
អនវុត�អនុគេ្រមាងរបរចិ�� ឹមជីវតិក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។ 
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155. សកម�ភាពស� រ្របាក់ចណូំលេឡីងវញិគរួចប់េផ�ីមេឡីងនមនុកលបរេិច�ទផា� សទ់ីលេំនេចញពដីធី�ី ឬ
ភា� មៗេ្រកយករផា� ស់ទីលំេនេចញ។ 
 
156. េនេពលទូទត់សំណង ្រក�មគេ្រមាងនឹងេរៀបចំប�� ីេឈ� ះអ�កចលូរួមក�ុងសកម�ភាពនមីយួៗៃនកម�វធិី
ស� រ្របាកច់ណូំលេឡីងវញិ េដយមានព័ត៌មានទនំាក់ទនំងបច�ុប្បន�ភាព េដីម្ីបឱ្យអ�កចូលរួមបានដងឹពរីេបៀប 
េពលេវល និងទីកែន�ងចូលរួមក�ងុសកម�ភាពទំងេនះ។ 

 
៩.៣ កលបរេិច�ទផា� ស់ទលីំេនេចញពដី ី

 

157. មា� ស់ និង/ឬអ�កមានសិទ�ពិិត្របាកដេលីអចលនវត�ុមិន្រត�វកនក់បអ់ចលនវត�ុេលីព ី១ ែខេ្រកយេពល

ែដលគណៈកមា� ធិករអស្សោមកិរណ៍បានផ�លស់ំណងេពញេលញ ឬផ�ល់សំណងេពញេលញក�ុងករណីជន
បាត់បង់ទីលំេនែដលបដេិសធមនិទទួលយក។ 
 
158. ជនែដលរងផលបះ៉ពលន់ងឹបានដងឹថា េ្រកមច្បាប់ស�ីពីអស្សោមកិរណ៍ ករដកហូតដីធ�ី និង្រទព្យ
សម្បត�ិរបស់ពួកេគេនែតេធ�ីេឡីង េទះបីជាមានវវិទែដលមនិទនប់ានេដះ្រសយក�ី។ 
 
159. ក�ុងករណីែដលមា� ស ់និង/ឬអ�កមានសទិ�ិពតិ្របាកដេលីអចលនវត�ុែដល្រត�វបានដកហូត បដិេសធមនិ
ផា� ស់ទីកែន�ង គណៈកមា� ធិករអស្សោមិករណ៍អចេស�ីឱ្យស� ប័នមានសមត�កចិ� ឬអជា� ធរសធារណៈចតវ់ធិាន
ករផា� ស់ទីតំងេចញពីអចលនវត�ុែដលបានដកហូត។ អជា� ធរពក់ព័ន�េនថា� កេ់ខត�នឹងទទួលខុស្រត�វេលកីរ
ធានាថា អចលនវត�ុែដល្រត�វបានដកហូត្រត�វបានផា� ស់ទតំីងមុនកលបរេិច�ទកំណតរ់យៈេពល ១ ែខ។ 
 

៩.៤ ករពិនិត្យតមដនែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់
 
160. ករទទលួខុស្រត�វបឋមេលកីរ្របមូលទនិ�នយ័ និងពត័៌មានស�ីពវីឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ែផនករេដះ
្រសយផលប៉ះពល់ក�ុងអនគុេ្រមាងេនតមមលូដ� ន ជាបន�ុករបស្់រក�មករងរគណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសងួ 
និង្រក�មករងរអនគុណៈកមា� ធិករេខត� ែដលនឹងដក់របាយករណ៍្របចំែខេទអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយ
ផលប៉ះពល់។ អគ�នាយកដ� នេនះនឹងេរៀបចំរបាយករណ៍ចះុវល និងេរៀបចំរបាយករណ៍បូកសរុបស្រមាប់
គេ្រមាងជាេរៀងរល់ែខ។ របាយករណ៍េនះនឹង្រត�វដក់ជូន DIMDM ែដលទទួលខុស្រត�វេលីករ្រត�តពនិិត្យៃផ�
ក�ុង។ ករទទួលខុស្រត�វរបស់ DIMDM រួមមាន ១) ពិនិត្យេឡីងវញិេលរីបាយករណ៍វឌ្ឍនភាព្របចំែខ រួមទំង
ករចុះេបសកកម�តមវលេដមី្ីបេផ��ងផា� ត់វឌ្ឍនភាព និងសពុលភាពព័តម៌ាន និងទិន�នយ័ ្របសិនេបីចំបាច ់នងិ 
២) េរៀបចំរបាយករណ៍ពិនិត្យតមដន្របចំ្រតីមាសស្រមាបដ់ក់ជនូអគ�នាយកៃនអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយ
ផលប៉ះពល។់ េ្រកយករអនុម័តរបាយករណ៍្របចំ្រតមីាសេដយអគ�នាយកដ� ន របាយករណ៍េនាះនឹង្រត�វ

បានដក់ជូនៃដគអូភវិឌ្ឍន៍ក�ងុករណីចំបាច់។ 
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161. ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ ព្រងងរបាយករណ៍េនះនឹង្រត�វបានដកជ់នូ្រកសួងេរៀបចំែដនដពីនិតិ្យ 
និងអនុម័ត។ 
 
162. ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនងឹដករ់បាយករណ៍សេង�បស�ីពវីឌ្ឍនភាពែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់តម
អនគុេ្រមាង និងរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពរួមេទធនាគារពភិពេលក និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពជា្របចំជូន្របធាន្រក�ម
ករងរធនាគារពិភពេលកស�ីពកីរអនវុត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ និងប�� ្របឈមនានា។ទ្រមង់

របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលត់មអនុគេ្រមាងមានបង� ញក�ងុឧបសម�ន័� ៤ ចំែណក
របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពរួមមានបង� ញក�ងុឧបសម�ន័� ៥។ 
 
163. ទ្រមង់ស្រមាប់របាយករណ៍វឌ្ឍនភាពនងឹរួមមាន ១) ករកំណត់ករេរៀបចំែផ�កស� បន័ ២) ករទទូត់
សំណងស្រមាប់សិទ�ទិទួលបាន ៣) ករអភិវឌ្ឍទីតំងស្រមាបក់រតំងទលីេំនេឡីងវញិ និងករផា� សទ់តំីង 
្របសិនេបីមាន ៤) ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ៥) ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈ ៦) ចំណាយថវកិ ៧) 
កម�វធិី្រទ្រទង់របរចិ�� ឹមជីវតិ តមែដលអចអនវុត�បាន ៨) វឌ្ឍនភាពជារួមេធៀបនឹងកលវភិាគអនុវត�នែ៍ដល
បាន្រពមេ្រពៀង ៩) ប�� សំខន់ៗ និង ១០) វធិានករេដះ្រសយែដលេលីកេឡីង។ 
 
164. ករ្រត�តពិនិត្យខងេ្រក ៖ អនុ្រកឹត្យេលខ ២២/នតីវិធិី្របតបិត�សិ�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ីនិងករតំង
ទីលំេនេឡីងវញិ ែចងពីករពិនិត្យតមដនខងេ្រកេលីលទ�កម�ដីធ� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ ស្រមាប់

គេ្រមាងែដលបង�ផលប៉ះពលធ់�ន់ធ�រជាករតំងទលីំេនេឡីងវញិេដយមិនស�្័រគចត� និងករតំងទីលេំនេឡីង
វញិ្រទង់្រទយធំែដលពក់ពន័�នងឹជនបាតប់ងទ់ីលេំនេលីស ២០០ នាក់។ ខណៈែដលវសិលភាពៃនផលបះ៉
ពល់ហក់មិនេលចេឡីងក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ គេ្រមាងេនែត្របឈមនឹងហនិភយ័ធ�នធ់�រពកព់ន័�នងឹ
ករទ�នា� នកន់កប់ក�ុងតំបនស់្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច និងប�� ពក់ព័ន�នងឹលទ�កម�ដធី�ី េហីយនឹងចប់េផ�ីមកណំតប់ទពេិសធនព៍កព់ន័�
នឹងករេរៀបច ំនិងអនុវត�ករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និងែផនករ
េដះ្រសយផលប៉ះពល់ ពក់ព័ន�។ ដូេច�ះ ករ្រត�តពិនិត្យខងេ្រកេដីម្ីបកំណត់រក និងេរៀបរបព់ីប�� ្របឈម 
និងឱកសក�ុងករេដះ្រសយប�� ទំងេនះនឹងជួយឱ្យគេ្រមាងទញយកេមេរៀនបានឆាបរ់ហ័ស។ ដូេច�ះ អគ�
នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលន់ឹងេ្រជីសេរសីទភីា� កង់រខងេ្រកក�ុង្រស�កែដលមានបទពិេសធន៍ (្រក�ម
ហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬបុគ�ល) េដីម្ីបេផ��ងផា� តរ់បាយករណ៍្រត�តពនិតិ្យៃផ�ក�ងុ និងផ�លេ់យាបល់ជូនអគ�នាយកដ� ន
េដះ្រសយផលប៉ះពល់ស�ីពីប�� ៃនករអនេុលមតមករធានាសុវត�ិភាពេធៀបនឹងលក�ខណ� េយាងែដល្រត�វ

សេ្រមចយកេដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល ់្រកសួងេរៀបចំែដនដី និងធនាគារពិភពេលក ក�ងុ
ករណីែដលែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេ្រកមគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។ 
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១០.យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
 
១០.១ គេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣ និងយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងនតីិវធិ្ីរបតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�
កម�ដីធ�ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិ 
 
165. គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ នឹងបេង�ីតយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ងុគេ្រមាង ដូចមានេរៀបរបក់�ងុ
ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័�។ អ�កពក់ព័ន�ទំងអសក់�ងុគេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣ នឹងអចេ្របី
្របាស់យន�ករេនះ និងអចដក់បណ�ឹ ងតមរយៈបណា� ញផា� លម់ាត់ និងជាលយលក�ណ៍អក្សរ េដយមិន
បង� ញអត�ស�� ណ។ រល់បណ�ឹ ងែដលទទលួបាននងឹ្រត�វបានកត្់រតទកុ និងេធ�ីករពិនិត្យបឋម។ បណ�ឹ ង
ែដលមិនអចេដះ្រសយបានភា� មៗនងឹ្រត�វប��ូ នេទគណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ែដលនឹងេធ�ីករ
េសុីបអេង�ត និងផ�ល់អនសុសនេ៍លីចណំាតក់រ។ ករេសុីបអេង�តបណ�ឹ ងនងឹ្រត�វប��បក់�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ�
តមែដលអចេធ�ីេទបាន េហីយក�ុងករណីែដលមិនអចប��បប់ាន នឹងមានករជនូដណឹំងដល់អ�កដកប់ណ�ឹ ង
ពីមូលេហតុ។ អ�កដក់បណ�ឹ ងនងឹទទលួបានដណឹំងស�ពវីឌ្ឍនភាព និងលទ�ផល។ មិនអន�ុ� តឱ្យមានករដក់
ទណ� កម�េលីអ�កដកប់ណ�ឹ ងេទយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉េឡីយ េហីយកម៏ិនបះ៉ពល់ដលស់ិទ�រិបសអ់�ក
ដក់បណ�ឹ ងក�ុងករទទលួបានដេំណាះ្រសយពតីុលករ ឬដំេណាះ្រសយេផ្សងេទៀតែដរ។ 

 
166. ក�ុងករណីែដល្រត�វមានករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉
ពល់នឹងពិចរណាថាេតីយន�ករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់របស់គេ្រមាង អចបំេពញលក�ខណ� ត្រម�វៃនយន�ករ
េដះ្រសយផលប៉ះពល់ែដល្រត�វបានកណំតក់�ងុអន្ុរកតឹ្យេលខ ២២/នីតវិធិី្របតបិត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដី
ធ�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ។ ករសេ្រមចេលីប�� េនះនឹងពចិរណាពីវសិលភាពៃនករតំងទលីេំនេឡីង
វញិចំបាច់។ ្របសិនេបីអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពលយ់លថ់ាមានភាពចំបាចក់�ុងករបេំពញ
លក�ខណ� ត្រម�វៃនអនុ្រកឹត្យេលខ ២២/នីតវិធិី្របតបិត�សិ�ង់ដរស្រមាបល់ទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទលីេំនេឡីងវញិ 
បុគ�លិកក�ុងយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉នងឹ្រត�វបានព្រងឹងសមត�ភាពក�ងុករេដះ្រសយប�� បន�កុករណីប
ណ�ឹ ង។ 
 
167. ក�ុងករណីែដលអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលក់ំណត់ថា មានភាពចំបាចក់�ុងករបេង�តីយន�
ករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ដច់េដយែឡកដចូមានែចងក�ងុនតីិវធិ្ីរបតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និង

ករតំងទីលំេនេឡីងវញិ (យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិ)  
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ នឹងេនែតអចេ្របី្របាស់ស្រមាប់ជនែដលរងផល
ប៉ះពលេ់ដយសរគេ្រមាង និងអ�កពក់ព័ន�។ ក�ុងករណីេនាះ បណ�ឹ ងនឹង្រត�វបានពិចរណាដបំូងេគេដយគ
ណៈកមា� ធិករេខត�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី ៣។ ្របសិនេបីគណៈកមា� ធិករេនះ
សេ្រមចថា ករណីេនះ្រត�វមានអន�រគមនព៍ីអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ គណៈកមា� ធិករនងឹប��ូន
ករណីេនះបូករួមនឹងភស�ុតង្របមូលបាន េទយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ីនិងករតំងទី
លំេនេឡីងវញិ។ អ�កដក់បណ�ឹ ងនឹង្រត�វបានជូនដំណឹងពកីរប��ូ នបណ�ឹ ងរបសខ់�នួេទយន�ករេដះ្រសយប
ណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ។ បណ�ឹ ងេនះ និងេសចក�ីសេ្រមចប��ូ នករណី នងឹ
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្រត�វបានកត់្រតក�ុងេសៀវេភប�� ីបណ�ឹ ងរបសយ់ន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី ៣។ 
អ�កដក់បណ�ឹ ងនឹងមានជេ្រមីសក�ុងករដកប់ណ�ឹ ងេដយផា� ល់េទយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាប់លទ�
កម�ដីធ�ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិ។ 
 
១០.២ ករពិពណ៌នាពីយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ 
 

168. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ ្រត�វបានកំណត់ និងេរៀបរប់ក�ងុែផនករ
ជំរុញករចូលរួមរបស់គេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។ យន�ករេនះនឹង្រត�វបានដកឱ់្យេ្របី្របាស់ស្រមាបជ់នរងផល
ប៉ះពលទំ់ងអស់ និងអ�កពក់ពន័�េផ្សងេទៀត ស្រមាប់បណ�ឹ ងែដលពក់ពន័�នងឹែផ�កនានាៃនគេ្រមាងដណំាក់
កលទី ៣ ដូចជា ប�� ែដលកំណត់ក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១-១០។ ប៉ុែន�គេ្រមាងនឹងបេង�តីយន�ករ
េដះ្រសយបណ�ឹ ងេដយែឡកមួយស្រមាបក់ម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង េទតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ�
ន និងសង�មទី ២។ 
 
169. យន�ករេនះនឹងទទួល កត់្រត និងពិនិត្យេឡីងវញិេលីបណ�ឹ ងែដលពកព់័ន�នឹងគេ្រមាង និងផលបះ៉
ពល់របស់គេ្រមាង្របកបេដយយុត�ធិម ៌និងតមា� ភាព និងផ�លដ់ំេណាះ្រសយសម្រសប។ យន�ករេនះនឹងរក្សោ
ករសមា� ត់ និងទទលួយកបណ�ឹ ងែដលបានដក់ជាអនាមកិ។ អ�កពក់ព័ន�ទំងអសន់ឹងបានដងឹច្បាសព់ីយន�ករ
េនះ ដូចជា រេបៀបដក់បណ�ឹ ង នីតិវធិីេដះ្រសយបណ�ឹ ង និងថរិេវលៃនករេចញេសចក�សីេ្រមច។ យន�ករេនះ

នឹងផ្សោរភា� ប់នឹងយន�ករបណ�ឹ ងមាន្រសប់ (្របព័ន�ករយិាល័យ្របជាពលរដ� និងគណៈកម�ករសុរេិយាដ)ី។ 
ករេ្របី្របាស់យន�ករេនះនឹងមិនបះ៉ពល់ដល់លទ�ភាពរបស់អ�កដក់បណ�ឹ ងក�ុងករទទួលបានដំេណាះ្រសយ
ផ�ូវតុលករ ឬដំេណាះ្រសយរដ�បាលជាជេ្រមីស។ 
 
170. េគាលករណ៍សំខន់ៃន ១) ភាពេបីកចហំរ និងតមា� ភាព ២) យុត�ិធម ៌៣) ភាពអចេ្របី្របាសប់ាន ៤) 
ភាពេឆ�ីយតប និង្របសិទ�ភាព និង ៥) អនាមិកភាព និងករសមា� ត់ ជាមូលដ� នៃនករេរៀបចំយន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉េនះ។ 
 
171. ្រកសួងេរៀបចំែដនដីែដលជាស� បន័ដកឹនំាករអនវុត�គេ្រមាង នឹងទទលួខសុ្រត�វរួមេលីយន�ករេនះ ៖ 
១) ករចុះប�� ីបណ�ឹ ងទំងអសែ់ដលបានដក ់និងលទ�ផល ២) ករកសងសមត�ភាព និងករផ�លជ់នំយួគំា្រទ 
និងករែណនំាដលស់� ប័នអនុវត�ន៍ និងៃដគូទំងអស់ និង ៣) ករេធ�ីអន�រគមន៍ផា� លេ់ដីម្ីបគំា្រទដល់ដេំណាះ

្រសយបណ�ឹ ងក�ុងករណីចំបាច។់ 
 
172. គេ្រមាងនឹងបេង�ីតគណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយបណ�ឹ ង េនថា� ក់ជាតិ ែដលេធ�ីជា្របធានេដយ្របធាន
គេ្រមាង និងរួមប��ូលម�ន�ីបេង� លយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉មកពសី� បន័អនវុត�ថា� កជ់ាតនិីមយួៗ។ យន�
ករេនះក៏នឹងចូលរួមេដយអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលផងែដរ។ គេ្រមាងនឹងបេង�ីតគណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយប
ណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត�េនតមេខត�នមីួយៗេដលមានសម្បទនដសីង�មកិច� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព
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របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ គណៈកមា� ធិករេនះនឹងេធ�ីជា្របធានេដយ្របធាន្រក�មគេ្រមាងថា� ក់
េខត� និងរួមប��ូលតំណាងមកពសី� ប័នអនុវត�នន៍មីួយ  ៗនិងសមាជិកមា� កម់កពអីង�ភាព្រត�តពនិតិ្យបណ�ឹ ងរដ�
បាលថា� កេ់ខត�។ គណៈកមា� ធិករទទួលបន�កុអ�កទទលួបានដធី�ីពសីម្បទនដីសង�មកចិ� និងគណៈកមា� ធកិរ
្រគប់្រគងដធី�ីស្រមាបក់រផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិនីមយួៗ នឹង
េ្រជីសេរសីតំណាងមួយរូប ែដលនឹង្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លពីករដេំណីរករយន�ករេដះ្រសយផលបះ៉ពល ់
េហីយនឹងចូលរួមជាសមាជិករបសគ់ណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយបណ�ឹ ងថា� កេ់ខត� េនេពលមានករពិចរណាពបី

ណ�ឹ ងពក់ព័ន�នងឹសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ
តិចែដលពួកេគេធ�ជីាតណំាង។ 

 
រូប ១ ៖ ករទទួលខុស្រត�វតមស� បន័ក�ងុយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងដណំាក់កលទី ៣ 

 
173. អ�កពក់ព័ន�អចដកប់ណ�ឹ ងតមមេធ្យោបាយសម្រសប។ អ�កដក់បណ�ឹ ងអចេស�ីសុំមនិបង� ញអត�
ស�� ណ េពលគឺគា� នករបង� ញេឈ� ះពួកេគជាសធារណៈ។ េ្រកពីេនះ មានករសេង�តេមីលកររក្សោករ
សមា� ត់ក�ុងអឡុំងេពលែដលយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉កំពងុពចិរណាពីករណីមយួ។ 
 
174. បុគ�លិកគេ្រមាងនងឹ្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លពីករចត់វធិានករនានា ្របសិនេបីពួកេគបានដងឹពបី

ណ�ឹ ងណាមយួ ដូចជា ១) រេបៀបពន្យល់ពីសិទ�ិរបសអ់�កពកព់ន័�ែដលដកប់ណ�ឹ ង ដំេណីរករបណ�ឹ ង និង
ជេ្រមីសរក្សោអនាមិកភាព ២) ករកត់្រតបណ�ឹ ងក�ុងទ្រមង់ស�ង់ដរ (ឧបសម�័ន� ៩) និង ៣) ករប��ូ នទ្រមង់

ពក្យបណ�ឹ ងែដលបេំពញរួមបកូរួមនឹងបណ�ឹ ងជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬភស�ុតងឯកសរេផ្សងេទៀតេទេលខគ
ណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត�។ 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង់ 

គណ ៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ៖  ្របធានគេ្រមាង 
(្របធាន), ម�ន�ីបេង� លទទួលបន�ុកយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹងតវ៉ 
(្រកសួងេរៀបចំែដនដី), ម�ន�ីបេង� លទទួលបន�ុកយន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់ GDA (្រកសួងកសិកម�), ម�ន�ីបេង�ល
ទទួលបន�ុកយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ៃនេលខធិករដ� ន គជ
អប, ម�ន�ីបេង� លទទួលបន�ុកយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹងតវ៉របស់ 
NGO ៃដគូ ឬសមាជិកឯករជ្យ (មិនែមនរដ� ភិបាល), ទី្របឹក្សោ
្រគប់្រគងហនិភ័យសង�មជាជំនួយករ 

GDA របស់្រកសួងកសកិម� ៖ ម�ន�ីបេង�ល
ទទួលបន�ុកយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
 

គណៈកមា� ធិករេខត�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ៖ ្របធាន
្រក�ម្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត� (្របធាន), តំណាងអង�ភាព
្រត�តពិនិត្យបណ�ឹ ងរដ�បាលថា� ក់េខត� (េលខ), តំណាង

របសន់ាយកដ� នសមីុនីមួយៗែដលមានតួនាទីក�ុង
គេ្រមាងជំហនទី ៣, NGO ៃដគូ (្របសិនេបីមាន), 

តំណាងរបសស់ម្បទនដីសង�មកិច� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

នាយកដ� នសមីុ ៖  ម�ន�ីបេង� លទទួល
បន�ុកយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹងតវ៉ 

NGO ៃដគូ (្របសិនេបីមាន) ៖ ម�ន�ីបេង�ល
ទទួលបន�ុកយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

GDA របស្់រកសងួកសិកម� ៖ ម�ន�បីេង�ល
ទទួលបន�ុកយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

្រក �មគេ្រមាងថា� ក់េខត� 
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175. េ្រកយ្រត�វបានជូនដំណឹងពបីណ�ឹ ង េលខគណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត�នងឹ ១)
ប��ូលព័ត៌មានលម�តិក�ងុប�� ីពក្យបណ�ឹ ង ែដល្រត�វបានបូកសរុបេនថា� កជ់ាត ិ ២) ចម�ងប�� ីបច�ុប្បន�ភាព
ដក់ជូន្របធាន្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត� ៣) សហករជាមួយបុគ�លិកែដល្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លមា� ក់ េដីម្ីបពិ
និត្យបឋមេលីបណ�ឹ ងេដីម្ីបកណំតថ់ាេតីវពក់ពន័�នឹងគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�
កិច� ឬេទ និងពក់ព័ន�នងឹសរធាតែុដលអចេសុបីអេង�ត និង ៤) ជូនដំណឹងដលអ់�កដកប់ណ�ឹ ងជា
លយលក�ណ៍អក្សរថាបានទទលួស� ល់បណ�ឹ ង ប�� ក់ពីចំណាតក់រតមដនបន�ែដលនងឹេធ�ីេឡីង និងសទិ�ិ
របស់អ�កដក់បណ�ឹ ង។ 
 
176. ្របធានគណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត�នងឹចតតំ់ងម�ន�គីេ្រមាង ២ នាកែ់ដលមាន
ករបណ�ុ ះបណា� លសម្រសប េដីម្ីបេសុីបអេង�តបណ�ឹ ង រួមទំងករសួរចេម�ីយអ�កដក់បណ�ឹ ង និងអ�កពកព់ន័�
េផ្សងេទៀត ករពិនិត្យេមីលឯកសរ និងករ្រត�តពិនិត្យភស�តុងរូបវន�។ នឹងមានករេផា� តអទិភាពេលីកររក្សោ
អនាមិកភាពរបសអ់�កដកប់ណ�ឹ ង េទតមករេស�ីសុំ។ ្រក�មេសុីបអេង�តនឹងរយករណ៍េទគណៈកមា� ធកិរ
េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត�។ 
 
177. គណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� កេ់ខត�អចសេ្រមច ១) មិនចំបាច់ចត់វធិានករ ២) ចត់
វធិានករសម្រសបេដីម្ីបេដះ្រសយបណ�ឹ ង ឬ ៣) ប��ូ នបណ�ឹ ងពគីណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់
េខត�េទគណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉េនថា� កជ់ាត។ិ អ�កដក់បណ�ឹ ងនងឹ្រត�វបានជនូដណឹំងជាលយ 

លក�ណ៍អក្សរពីេសចក�ីសេ្រមចរបសគ់ណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត�។ 
 

 
រូប ២ ៖ ដ្យោ្រកមយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ងុគេ្រមាង 

ដក់បណ�ឹ ង (ពក្យ

សំដី លយលក�ណ៍ 

អក្សរ។ល។) 

តមរយៈករយិាល័យ្របជាពលរដ� 

ៃដគូ NGOs។ល។ 

បុគ�លិកគេ្រមាង ៖ កត់្រតេលីទ្រមង់  

ពន្យលពី់សិទ�ិរបស់អ�កដក់បណ�ឹ ង 

ករពិនិត្យបឋម (េលខ) ៖ េតីបណ�ឹ ងព ក់

ព័ន�នឹងគេ្រមាងជំហនទី ៣ េទ? េតីវជា

ប�� ែដលមានសរៈសខំន់ ឬេទ? 

េលខរបស ់ GRC/PGRC ៖ កត់្រតក�ុង

េសៀវេភបណ�ឹ ង ជូនដំណឹងដល្់របធាន 

ឬនាយក PPT 
ចម�ងចូលេសៀវេភបណ�ឹ ងរួមេន

ថា� ក់ជាតិ 

េចញលិខិតពន្យលដ់ល់

អ�កដក់បណ�ឹ ង 

េចញលិខិតជូនអ�កដក់បណ�ឹ ង ៖ 

ទទួលស� លក់រទទួលបាន 
ែមន 

គណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ង

តវ៉ ៖ ពិនិត្យអង�េហតុ, អេ��ីញអ�ក

ដក់បណ�ឹ ង និង/ឬអ�កពក់ព័ន�េផ្សង

េទៀតមកសកសួរ, សេ្រមចវធិានករ 

ករេសុីបអេង�ត ៖ បុគ�លិកមានករបណ�ុ ះបណា� ល ២ 

នាក់, សកសួរអ�កពក់ព័ន�, ករពិនិត្យរងកយ ្របសិន
ចំបាច់, េផា� តេលីកររក្សោអនាមិកភាពេទតមសំេណី, 

េរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីអង�េហតុករណី 

គណៈកមា� ធិករជាតិេដះ្រសយ

បណ�ឹ ងតវ ៉

េទ 

េចញលិខិតពន្យលដ់ល់

អ�កដក់បណ�ឹ ង 
មិនចំបាច់ចត់

វធិានករ 

វ ិធា ន ក រេដះ្រសយ 

ប��ូ នេទ GRC 

ថា� ក់ជាតិ 
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178. ជនជាតិេដីមភាគតិចនងឹទទលួបានជំនួយបែន�មេដីម្ីបឱ្យពួកេគមានលទ�ភាពេ្របី្របាស់យន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងេដយេស�ីភាព។ គេ្រមាងនឹងគំា្រទ និងរ៉ប់រងចំណាយេលីអ�កស្រមបស្រម�លែដលេ្រជីសេរសី
េដយជនជាតិេដីមភាគតិច និងយលច់្បាសព់ីភាស ឬ្រគាមភាសរបសជ់នជាតេិដីមភាគតិច េដីម្ីបេដីរតនួាទជីា
េមធាវរីបស់អ�កដក់បណ�ឹ ង។ បណ�ឹ ងែដលពក់ពន័�នងឹប�� ៃផ�ក�ងុរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចនឹង្រត�វ
បានេដះ្រសយដំបូងបង�សក់�ងុសហគមនេ៍នាះផា� ល់ េដយអនុវត�តមដំេណីរករេដះ្រសយវវិទែដលអច
ទទលួយកបានក�ងុវប្បធម។៌ 

 
១០.៣ ករពិពណ៌នាពីយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងនតីិវធិ្ីរបតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករ
តំងទីលេំនេឡីងវញិ 
 
179. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាបល់ទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ្រត�វបានបេង�ីតេឡីង
ជាករេរៀបចេំនតមមូលដ� នេនថា� កេ់ខត�ស្រមាបក់រទទលួ កត់្រត វយតៃម� និងស្រមបស្រម�លដេំណាះ
្រសយបណ�ឹ ង និងបណ�ឹ ងសទកុ�ែដលដកេ់ដយជនែដលរងផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន ពក់ព័ន�នឹងសំណង នងិ
សិទ�ិទទលួបានរបសព់ួកេគស្រមាបក់រដកហូតដធី�ី និងអចលនវត�ុេផ្សងេទៀតេ្រកមច្បាប់ស�ពីអីស្សោមកិរណ៍។ 
 
180. យន�ករេនះបំេពញបែន�ម និងមិនជំនួសឱ្យយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាង ែដលមាន
េរៀបរប់ក�ុង្រកបខណ� ជំរុញករចលូរួមរបស់អ�កពក់ពន័�េឡីយ។ ជនែដលរងផលបះ៉ពល់្រគបរូ់បមានសទិ�ដិក់

បណ�ឹ ងេទយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ េលីប�� អ�ីក៏បាន រួមទំងលទ�កម�ដធី� ី
និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ េទតមបណំងរបសខ់�ួន។ 
 
181. ្រកសួងេសដ�កិច�នងឹស្រមបស្រម�លករបេង�ីតគណៈកមា� ធកិរេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� កេ់ខត� ែដល
មានសមាសភាគដចូខងេ្រកម ៖ 

• អភិបាលេខត� ៖ ្របធាន 
• ្របធានមន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង ់៖ អនុ្របធាន 
• ្របធានមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ ៖ សមាជិក 
• ្របធានករយិាល័យច្បាប់ និងសន�ិសខុសធារណៈ ៖ សមាជិក 
• អភិបាល្រស�ក ៖ សមាជិក 
• តណំាងមួយរូបរបសអ់ង�ករសង�មសុីវលិេនមូលដ� ន ៖ សមាជិក 

 
182. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាបល់ទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិ ដំេណីរករតមរយៈ
ជំហនបន�បនា� បដ់ូចខងេ្រកម ៖ 

• ករស្រមបស្រម�លព័តម៌ានេនថា� ក់ឃំុ 
• ជំហនទី ១ ៖ បណ�ឹ ងផា� ល់មាត ់ឬលយលក�ណ៍អក្សរ េដយមានករផ្សះផ្សោរេនក្រមិតអជា� ធរ

្រស�ក 
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• ជំហនទី ២ ៖ បណ�ឹ ងជាលយលក�ណ៍អក្សរ្រត�វបានដកជ់នូអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉
ពល់ និងបនា� ប់មក្រត�វបានពនិិត្យេឡីងវញិេដយនាយកដ� ន្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង និង្រគប្់រគង
ទិន�ន័យ។ ករពិនិត្យេឡីងវញិេនះមានេគាលបណំងកណំតថ់ាេតីបណ�ឹ ងេកីតេចញពកីហុំសឆ�ង
ែផ�ករដ�បាល ដូចជា ករគណនាទំហំសណំង ឬយ៉ាងណា 

• ជំហនទី ៣ ៖ បណ�ឹ ងជាលយលក�ណ៍អក្សរ្រត�វបានដកជ់ូនគណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ង
តវ៉ថា� ក់េខត�តមរយៈករយិាល័យអភបិាលេខត� និងមានកិច�្របជុំពនិិត្យេឡីងវញិែដលអ�កដកប់

ណ�ឹ ងអចបង� ញករណីរបសខ់�ួន។ តំណាងរបស់អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពលន់ងឹចលូ
រួមពន្យល់ពីមូលេហតែុដលបណ�ឹ ង្រត�វបានបដិេសធេចលេនជំហនទី ២។ គណៈកមា� ធិករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� កេ់ខត� ្រត�វេធ�ីេសចក�សីេ្រមចក�ងុរយៈេពល ៤០ ៃថ�េ្រកយករទទួលបណ�ឹ ង។ 

 
183. េសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត� ្រត�វបានប��ូ នតមរយៈអគ�
នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលេ់ទគណៈកមា� ធកិរអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះពលអ់នមុ័ត មុនចត់
វធិានករេដះ្រសយ។ ក�ុងករណីែដលបណ�ឹ ង្រត�វបានបដេិសធេចល អ�កដក់បណ�ឹ ងមានសទិ�ិដក់បណ�ឹ ងេទ
តុលករ ្រសបតមច្បាប់ស�ីពអីស្សោមកិរណ៍។ 
 
184. អនុ្រកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតិបត�សិ�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ ែចងពី
ដំេណីរករេដយែឡកស្រមាប់ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងជា្រក�មែដល “មិនពក់ព័ន�នឹងករទមទររបសប់គុ�ល 

ប៉ុែន�ជាបណ�ឹ ងែដលមានលក�ណៈជារួមស្រមាប់ជនបាត់បងទ់ីលេំនទំងអស ់ឬមួយ្រក�ម”។ បណ�ឹ ងទំងេនះ្រត�វ
ដក់េទអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ និង្រត�វបានេសុីបអេង�តេដយនាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ 
និង្រគប់្រគងព័តម៌ានតមរយៈជំហនខងេ្រកម ៖ 

• ករេផ��ងផា� ត់ថា បណ�ឹ ងមានលក�ណៈសម្បត�ិែដលអចចតច់លូជាបណ�ឹ ងជា្រក�ម ក�ុងរយៈេពល 
១០ ៃថ�េធ�ីករចប់ពីៃថ�ទទួលបណ�ឹ ង 

• នាយកដ� ន្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង និង្រគប់្រគងព័តម៌ានេសុីបអេង�ត និងរយករណ៍េដយផ�លអ់នុ
សសនេ៍ទនាយកអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល ់ក�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ�េធ�ីករ ចបព់ី
ៃថ�ទទួលបណ�ឹ ង 

• អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលេ់ចញេសចក�សីេ្រមចក�ុងរយៈេពល ៥ ៃថ�េធ�ីករ នងិ
ផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីសេ្រមចរបសខ់�នួក�ងុរយៈេពល ៥ ៃថ�េធ�ីករបនា� ប់។ 

 

185. ក�ុងករណីែដលបណ�ឹ ងជា្រក�ម្រត�វបានបដេិសធេដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ ្រក�ម
អចដកប់ណ�ឹ ងេទគណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ថា� ក់េខត� ែដលនឹងេដះ្រសយបណ�ឹ ងេទតម
ជំហនទី ៣ ខងេលី។ 
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១០.៤ េសវេដះ្រសយបណ�ឹ ងរបស់ធនាគារពភិពេលក 
 
186. សហគមន៍ និងបុគ�លែដលេជឿថា ពួកេគរងផលបះ៉ពល់អវជិ�មានេដយសរគេ្រមាងគំា្រទេដយ
ធនាគារពិភពេលក អចដក់បណ�ឹ ងេទយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉មាន្រសបេ់នក្រមិតគេ្រមាង ឬេសវ
េដះ្រសយបណ�ឹ ងរបស់ធនាគារពិភពេលក។ េសវេនះធានាថា បណ�ឹ ងែដលទទួលបាន ្រត�វបានពិនិត្យេមលី
ភា� មៗេដីម្ីបេដះ្រសយករ្រព�យបារម�ពកព់័ន�នងឹគេ្រមាង។ សហគមន៍ និងជនែដលរងផលបះ៉ពល់

េដយសរគេ្រមាង អចដក់បណ�ឹ ងេទគណៈអធកិរកិច�ឯករជ្យរបស់ធនាគារពភិពេលក ែដលកំណត់ថាេតី
មានផលប៉ះពល ់ឬអចមានផលប៉ះពល ់េដយសរធនាគារពិភពេលកមនិអនេុលមតមេគាលនេយាបាយ 
និងនីតិវធិីរបស់ខ�នួ ឬយ៉ាងណា។ បណ�ឹ ងអច្រត�វបានដក្់រគប់េពលបនា� ប់ពបីានបង� ញករ្រព�យបារម�េដយ
ផា� ល់េទធនគារពិភពេលក េហីយគណៈ្រគប់្រគងរបសធ់នាគារពិភពេលក មានឱកសេឆ�ីយតប។ ស្រមាប់
ព័ត៌មានបែន�មស�ពីរីេបៀបដកប់ណ�ឹ ងេទេសវេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសធ់នាគារពិភពេលក សូមចូលេទ
កន់ ៖ http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-
redress-service។ ស្រមាប់ព័ត៌មានស�ីពរីេបៀបដកប់ណ�ឹ ងេទគណៈអធកិរកិច�របស់ធនាគារពិភពេលក សមូ
ចូលេទកន់ ៖ www.inspectionpanel.org។ 
 
១១.ករេរៀបចំផ�ល់មូលនិធិ 
 

187. ែផ�កេនះពក់ព័ន�ែតនងឹលទ�កម�ដីធ�បី៉ុេណា� ះ។ ថវកិស្រមាប់លទ�កម�ដីធ� ីនិងករតំងទីលេំនេឡីងវញិ 
្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេ្រកយករអេង�តវសែ់វងលម�ិត្រត�វបានប��ប ់និងដក់ប��ូលក�ងុែផនករេដះ្រសយផល
ប៉ះពល់អនុវត�គេ្រមាង។ ថវកិស្រមាប់ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពលទ់ទួលបានហិរ��ប្បទនពមីលូនធិិ
បដភិាគពីថវកិជាត ិ តមរយៈគណៈកមា� ធិករអន�រ្រកសួងេដះ្រសយផលប៉ះពល។់ គា� នហិរ��បប្បទន
ស្រមាប់លទ�កម�ដធី�ពីីហិរ��ប្បទនរបស់ធនាគារពភិពេលកស្រមាប់គេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣ េឡីយ។ 
 
188. អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពលន់ឹងទទួលខុស្រត�វេលីមខុងរ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុទំងអស់ែដល
ពក់ព័ន�នឹងករេ្របី្របាស់ថវកិ។ រដ� ភិបាលនឹងបេង�តីគណនមីួយ (គណនីមលូនធិិបដភិាគ) ស្រមាប់គេ្រមាង
ក�ុងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដល្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់ចណំាយេលីករអនវុត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉
ពល់អនគុេ្រមាង។ មូលនិធិស្រមាបល់ទ�កម�ដធី�ី្រត�វបានផ�ល់ជនូអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពលព់ី
គណនមូលនធិិបដិភាគ។ ថវកិេនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ នងិដក់

ជូន្រកសួងេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុអនមុ័ត បនា� ប់ពីគេ្រមាង្រត�វបានអនមុត័េដយធនាគារពភិពេលក។ អគ�
នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ នឹងដក់សំេណីសុំឱ្យផ�លក់��ប់ថវកិដលអ់គ�នាយកដ� នកចិ�សហ
្របតិបត�ិករអន�រជាត ិនិង្រគប់្រគងបំណុល ែដលនឹងដំេណីរករសំេណីេនាះ រួចដក់ជូនអគ�នាយកដ� នរតនាគា
រជាតិ។ មូលនិធិ្រត�វបានផ�ល់ និងដក់ប��ូលក�ងុគណនមីយួែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡីងស្រមាប់គេ្រមាង តមរ
យៈអនគុណៈកមា� ធិករេដះ្រសយផលប៉ះពលថ់ា� កេ់ខត� ស្រមាប់គេ្រមាង ក�ុងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ មលូនិ
ធិ្រត�វបានផ�ល់ជូនពីគណនមីយួែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡាះងស្រមាបគ់េ្រមាង េហីយេនេពលចំបាច់ ្រត�វបានផ�
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ល់ជូនអនុគណៈកមា� ធិករេដះ្រសយផលប៉ះពលថ់ា� កេ់ខត�ែដលទទលួខសុ្រត�វេលីករទូទតដ់ល្់រគ�សរែដល
រងផលប៉ះពល់។ 
 
189. កម�វធិីស� រ្របាក់ចំណូលេឡីងវញិ និងកម�វធិីគំា្រទស្រមាប់្រគ�សរែដលរងផលប៉ះពលន់ឹង្រត�វបានអនុ
វត�ក�ុង្រកបខណ� អនគុេ្រមាង្រទ្រទង់របរចិ�� ឹមជីវតិក�ុងគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី ៣។ ចំណុចេនះអចរួមប��ូល
អនគុេ្រមាងែដល្រត�វបានអនវុត�ក�ុងែផនករករងរ និងថវកិរបស់សម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�ល់បណ័�កម�

សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ប៉ុែន�ស�ិតេនេ្រកសម្បទនដសីង�មកចិ� ឬករផ�លប់ណ័�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងស្រមាប់េផ�មីសណំងដល់
អ�កេ្របី្របាស់ដីែដលរងផលបះ៉ពល់។ ចំណាយេលអីនគុេ្រមាងទំងេនះនឹង្រត�វបានផ�ល់ហិរ��ប្បទនតមរយៈ
ែផនករករងរ និងថវកិ្របចំឆា� រំបសគ់េ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។ 
 
190. ែផនករករងរ និងថវកិ្របចំឆា� នំឹងផ�លហិ់រ��ប្បទនដល់ករផ្សព�ផ្សោយពត័៌មានស�ពីីដេំណីរក�ងុ
តំបន់សម្បទនដសីង�មកិច� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងករ
ជំរុញករចូលរួមរបសស់� ប័នមនិែមនរដ� ភិបាលេដមី្ីបជួយស្រមបស្រម�លដេំណីរករសម្បទនដីសង�មកិច�ក�ុង
ឃំុមួយចំនួន និងដំេណីរករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិក�ងុសហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិមួយចនំនួ។ 
 

191. ចំណាយេលីយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ នឹង្រត�វបានផ�ល់ជនូតមរ
យៈែផនករករងរ និងថវកិ្របចំឆា� រំបសគ់េ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។ ករប៉ាន់ស� នចណំាយេលីយន�ករេនះ
មានបង� ញក�ុងែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័�។ 
 
១២.ករពិេ្រគាះេយាបល់អ�កពក់ព័ន� និងករផ្សព�ផ្សោយពី្រកបខណ� េគាលនេយាបាយ
េដះ្រសយផលប៉ះពល ់
 
192. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កពក់ពន័�ស�ីពឧីបករណ៍្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មក�ងុគេ្រមាង
ដំណាក់កលទី៣ រួមទំង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយេដះ្រសយផលប៉ះពលេ់នះ នឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីងទន�មឹ
គា� នឹងករវយតៃម� បនា� ប់ពីឯកសរទំងេនះ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេនចុងែខ េមស ឆា�  ំ២០២០។ 
ករផ្សព�ផ្សោយ និងករពិេ្រគាះេយាបល់នឹង្រត�វេ្រគាងេធ�ីេឡីងជាមយួភាគមីានចំណាបអ់រម�ណ៍ និងភាគរីងផល

ប៉ះពលក់�ុងបណា� េខត�ភាគឦសន (ជាទីែដលសំបរូេដយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច រួមទំងជនជាតិ
េដីមភាគតិចទំងអសែ់ដលបានទទលួបណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិមកទល់
បច�ុប្បន� និងជាទីែដលសបំូរេដយទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�) និងក�ុងទី្រក�ងភ�េំពញ។ ែផ�កតមវធិានករ
របស់រដ� ភិបាលក�ុងករបេ�� �សករឆ�ងរកីរលដលជំង ឺ COVID-19 ចំបាច្់រត�វប�ូរករពិេ្រគាះេយាបលផ់ា� ល ់
េទជាករពិេ្រគាះេយាបល់អនឡាញេទតមភាពសម្រសប និងអចេធ�ីេទបាន។ ពិេ្រគាះេយាបល់ែដលេលកី
េឡីងស្រមាប់គេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ ក�ុងេពលេកីតមានជំង ឺ COVID-19 នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយអនុ
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វត�តមវធិីស�ស� ៣ វធិីស្រមាប់គេ្រមាងែដលផ�ល់ហិរ��ប្បទនេដយធនាគារពិភពេលក ដូចជា អនឡាញ 
ទូរស័ព�/អុីែមល និងសលឃំុ។ 
 
ក.អនឡាញ ៖  

• ស� ប័នអនុវត�ន៍ រួមមាន្រកសួងេរៀបចំែដនដី និង្រកសងួកសកិម� ្របកសថា ឯកសរទំងេនះអច
រកបានក�ុងេគហទំពរ័របស់ខ�នួ និង្របភពអនឡាញេផ្សងេទៀត (ដូចជា ទំព័រ Facebook) េដយ
ផ�ល់តំណភា� ប់ៃនឯកសរ។ ចំណុចេនះក៏រួមប��ូលករបកែ្របជាភាសែខ�រនូវេសចក�ីសេង�បរបស់
ឯកសរ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ និងតរង ១០ ស�ីពី្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន នងិ
សង�ម (េសចក�ីសេង�បស�ពីីហនភិ័យ/ផលប៉ះពល ់និងវធិានករកត់បន�យ)។ ្រកសួងេរៀបចែំដន
ដផីលិតវេីដអូខ�ីមយួ (៥-១០ នាទី)(ឬសេំឡង) េដយពន្យល់ពីគេ្រមាង ផលប៉ះពល់ វធិានករ
កត់បន�យ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ែដលេគអចរកបានឯកសរតមអនឡាញ និងរេបៀប
ែចករែំលកក�ីកង�ល/់មតេិយាបល/់សំណួរ។ 

ខ.ទូរសព័�ចូល 

• ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង ចត់តំងបុគ�លកិ SEO េដីម្ីបេរៀបបំ�� ីេឈ� ះអ�កចូលរួម/អ�ករងផលបះ៉
ពល់ក�ុងតំបនគ់េ្រមាង និងេលខទរូស័ព�របស់ពកួេគ េដយធានាថា មានសមាសភាគ�ស�សីម្រសប
ក�ុងប�� ីេឈ� ះេនាះ។ 

• េនេពលទូរស័ព�ចូល ្រក�ម SEO អចពន្យល់សេង�បដលអ់�កចលូរួមមា� ក់ៗពីគេ្រមាង ផលបះ៉ពល ់

និងហនិភ័យែដលអចេកីតេឡីង និងវធិានករកត់បន�យ ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ នងិពត័ម៌ាន
ទំនាកទ់ំនង រួចសុំេយាបល់្រតឡប់។ េ្រកពីេនះ ពួកេគអចេផ�ីតំណភា� ប់តម SMS បនា� ប់ពកីរ
ទូរស័ព�ចូល  ជាមួយនឹងទពំ័រ Facebook និង YouTube (្របសិនេបីមាន) និងតណំភា� បឯ់កសរ
។ អ�កចូលរួមក៏អចនងឹ្រត�វបានេស�ីឱ្យប��ូ នព័តម៌ានបន�េទអ�កជតិខងរបសខ់�នួផងែដរ។ 

គ.សលឃំុ 

• រល់ឯកសរែដលបានបកែ្រប ដូចជា យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ និងតរង ១០ ៃន្រកបខណ�
្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (េសចក�ីសេង�បពីហនភិ័យ/ផលប៉ះពល ់និងវធិានករកតប់ន�យ) 
្រត�វែតអចរកបានេនសលឃំុ។ អចដកផ់ា� ំងបដបង� ញពីឯកសរេនទីតំងេចញចលូ ដចូជា 
ខងេ្រកសលេរៀន វត�អរ៉ម និងផ្សោរ។ 
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ឃ.ករចង្រកងឯកសរ និងពត័ម៌ាន្រតឡប់ 

ក. ក�ុងករទូរស័ព�ចូល និង Facebook/េគហទពំ័រ ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង្រត�វកំណតក់លបរេិច�ទ
កំណត់ច្បាស់លសក់�ងុករទទួលព័តម៌ាន្រតឡបស់�ីពពី្រងងឯកសរ 

ខ. បនា� ប់ពីបានបេង� ះមតិេយាបល/់សណួំរ ្រត�វដក់ប��ូលក�ុងទពំ័រ Facebook េដីម្ីបឱ្យអ�កេផ្សង
អចេមីលេឃីញ (េ្រពះក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ េគនឹងស� ប់លឺអ�កេផ្សងេទៀតសួរសំណួរ) 

គ. ែផ�កេលីព័ត៌មាន្រតឡប់ សូមេរៀបចំរបាយករណ៍ពេិ្រគាះេយាបល់ េដយកត់សមា� ល់ពមីេធ្យោបាយ
េ្របី្របាស់ និងមតិេយាបល់/សំណួរែដលទទួលបាន។ 

 
193. កំណត់្រតស�ីពីករពិេ្រគាះេយាបល់ជរុំញករចូលរួមរបសអ់�កពកព់័ន� និងប�� សំខន់ៗមានបង� ញ
ក�ុងឧបសម�ន័� ១១ ៃនែផនករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពកព់័ន�។ 
 
194. ករពិេ្រគាះេយាបល់អ�កពក់ព័ន�ក�ុងេពលអនវុត�គេ្រមាង រួមទំងនីតិវធិីស�ីពីករពិេ្រគាះេយាបលអ់�ក

ពក់ព័ន� ែដលមានេរៀបរបក់�ុងែផ�ក ១-១០ ខងេលី នឹងេធ�ីេឡីងតមរយៈជំនួបផា� ល់។ ករេ្របី្របាស់
មេធ្យោបាយពិេ្រគាះេយាបល់អ�កពកព់ន័�ពចីមា� យក�ងុករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលន់ឹងមិនអចេធ�ី
បានក�ុងសហគមនរ៍ងផលបះ៉ពល់េដយសរគេ្រមាង និងទំនងជាមិនអចសេ្រមចបានស�ងដ់រលទ�ផលែដល
អចទទួលយកបានេឡីយ។ ដូេច�ះ សកម�ភាពអនវុត�ន៍គេ្រមាងែដលត្រម�វឱ្យមានករពិេ្រគាះេយាបលអ់�កពក់
ព័ន� រួមទំងករេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ នឹងមិនអចចប់េផ�ីមេឡីងបានេទ លុះ្រតែតវធិានករ
អសន�េដីម្ីបទបស់� តក់រចម�ងជំងកឺូវដី ១៩ ្រត�វបានដក។ 
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ឧបសម�័ន� ១ ៖ បទប្ប��ត�ិបែន�មេលអនុ្រកឹត្យេលខ ២២/នីតិវិធី្របតិបត�ិស�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�
ដីធ�ី និងករតងំទីលំេនេឡងវិញ 

 
1.  បទប្ប��ត�ិខងេ្រកមនងឹអនវុត�ចំេពះករេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលក់�ងុ
គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ បែន�មេលីបទប្ប��ត�ៃិនអន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នតីិវធិី្របតិបត�ិស�ងដ់រស្រមាបល់ទ�កម�
ដីធ�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ។ 
 
2. ្រសបតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ១ និងទី ៥ ជនរងផលប៉ះពលទំ់ងអស់
ែដលកន់កប់ដី ឬ្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិេលីដេីនាះ មុនកលបរេិច�ទឱសនវទ អចមានលក�ណៈសម្បត�ទិទលួ
បានសំណង និងករែកលម� ឬករស� របរចិ�� ឹមជវីតិេឡីងវញិេពញេលញ។ 
 
3. ជនែដលរងផលបះ៉ពល់នងឹរួមប��ូល ៖ 

• អ�កែដលមានប័ណ�កម�សទិ�ិដផី�វូករ “ប�ង់រងឹ” 
• អ�កែដលមាន “ប�ង់ទន”់ េពលគឺ្របេភទឯកសរែដលេចញេដយអជា� ធរមលូដ� ន ែដលទទលួ

ស� ល់សិទ�ិកន់កប ់និងេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងមិនប�� កច់្បាស់លស់ថា ដីេនាះនឹង្រត�វផា� សទ់កីែន�ង
េនេពលចំបាចស់្រមាប់្របេយាជនស៍ធារណៈេនាះេទ 

• បុគ�លេផ្សងេទៀតែដលអចបង� ញករទមទរែដលមានសុពលភាពេលីករកន់កប ់ឬ្រគប្់រគងដី
្រសបតមច្បាប់ភមូិបាលឆា�  ំ២០០១ និងបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀត 

• បុគ�លែដលកន់កប់/ជាអ�កកនក់បខ់ុសច្បាប់េលីដរីដ�មនុកលបរេិច�ទឱសនវទ។ 
 
4. ជនរងផលប៉ះពលែ់ដលមានសទិ�ិ្រសបច្បាបេ់លីដធី�ី និង្រត�វបានផា� ស់ទតំីងេចញពដីីេនាះ និងមាន
សិទ�ិទទលួបានលំេនដ� ន្រគប្់រគានេ់ដយមានសន�ិសខុសិទ�កិនក់ប ់េ្រកពីសំណងស្រមាបក់របាតប់ងដ់ណំា ំ
និងករែកលម�ែដលពកួេគបានេធ�ីេនេលីដីេនាះ។ 

 
5. អ�កែដលរបរចិ�� ឹមជវីតិិមយួែផ�កពឹងែផ�កេលីធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម ដូចជា អនុផលៃ្រពេឈី វលេស�
ស្រមាប់សត�សុី េនសទ។ល។ េនេលីដីេនាះ មានសិទ�ិទទលួបានសណំងេដយសរករបាតប់ងរ់បរចិ��មឹជវីតិ
របស់ខ�ួន។ 
 
6. បទប្ប��ត�ិៃនអន្ុរកឹត្យេលខ ២២/នីតិវធិី្របតបិត�សិ�ង់ដរស្រមាប់លទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទីលេំន
េឡីងវញិ កថាខណ�  ១០៤ “គា� នសំណងស្រមាបអ់�ករស់េនែបបអណាធបិេត្យេលីដចីណីំផ�វូមាន្រសប”់ នឹង
អនវុត�ែតក�ុងករណីណាមយួខងេ្រកម ៖ 

• មានករចង្រកងឯកសរថា អ�កកន់កប់្រត�វបានែណនំាឱ្យេរេីចញពីដចីំណីផ�វូ មុនកលបរេិច�ទឱ
សនវទ និងស្រមាប់មលូេហតែុដលមនិពក់ពន័�ផា� ល់នងឹសកម�ភាពគេ្រមាងែដលេស�ីេឡីង និង 
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• ជនែដលរងផលបះ៉ពល់កពំងុេ្របី្របាសដ់ចីណីំផ�វូជាបេណា� ះអសន� និង/ឬេ្រកមកររតឹត្ិបត 
្រសបតមកិច�្រពមេ្រពៀងែដលបានចង្រកងទកុ ែដលែចងថា ពួកេគ្រត�វេរេីចញពីដេីនាះ្របសនិេបី
ជាករចំបាច់ស្រមាប់្របេយាជន៍សធារណៈ។ 
 

7. ស្រមាប់គេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ “កម�សទិ�ែិបបទំេនៀមទំលប”់ នឹងសេំដេលីដែីដលស�តិេ្រកមបណ័�
កម�សិទ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ឬដីែដលស�ិតេ្រកមសេំណីេធ�ីចណំាតថ់ា� កជ់ាដី

ស្រមាប់ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចេដយសហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិចែដលទទលួស� ល់េដយ្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ ជនជាតេិដីមភាគតចិ និង្រគ�សររបស់ពកួេគនងឹមាន
សិទ�ិដចូអ�កេផ្សងេទៀតក�ុងករកន់កបដ់ធី�ីជាលក�ណៈបគុ�ល និងទទលួបានសណំងជាសច្់របាក់្របសនិេបី
មានលក�ណៈសម្បត�។ិ 
 
8. សិទ�ិទទលួបានសំណងស្រមាបក់របាត់បង់ដសី្រមាប់េគាលបំណងកសិកម� ឬស្រមាបអ់ជវីកម� (េ្រក
ពីសកម�ភាពខសុច្បាប ់ដូចជា ែល្បងសុីសង េពស្យោចរ េ្រគឿងេញ�ន ឬសកម�ភាពែដលមានលក�ណៈ្រសេដៀង
គា� ) នឹងមិនរងផលបះ៉ពល់េដយសរស� នភាព្រសបច្បាបៃ់នករកន់កបដ់ធី�ីេឡីយ។ 
 
9. ករជំេរឿនអ�កេ្របី្របាស់ដីនឹងរួមប��ូលអ�កេ្របី្របាស់ដែីដលគា� នករកន់កប់ (អ�កេ្របី្របាស់ធនធាន
្រទព្យសម្បត�ិរួម។ល។) ែដល្រត�វដក់ប��ូលក�ងុដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ និង្រត�វបានពិចរណាស្រមាបក់រ

ទទលួបានសំណង។ 
 
10. ជំេរឿងនឹងេផ��ងផា� តថ់ាេតីជនែដលរងផលប៉ះពលទំ់ងអសម់ានអត�ស�� ណប័ណ� ឬេទ (ចំបាច់្រត�វ
មាន េដមី្ីបទមទរសំណង)។ គេ្រមាងនឹងជួយដលជ់នរងផលប៉ះពលែ់ដលគា� នអត�ស�� ណប័ណ�ឱ្យទទលួ
បានអត�ស�� ណបណ័� និង/ឬ ពួកេគនឹងមិន្រត�វបានផាត់េចញពសីំណងេទ។ 
 
11. គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ នឹងគំា្រទវធិានករបែន�មក�ងុករេធ�ីយ៉ាងណាឱ្យជនរងផលប៉ះពលប់ានដងឹ
ច្បាសព់ីគេ្រមាងែដលេស�ីេឡីង ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ និងសិទ�ិរបសព់ួកេគ ជាពិេសសក�ុងករណី
ែដលជនរងផលបះ៉ពលម់និសូវេចះអក្សរ ឬនិយាយភាសកេំណីតមនិែមនភាសែខ�រ។ 
 
12. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយជនរងផលបះ៉ពល់ នឹងរួមប��ូលករអន�ុ� តឱ្យពួកេគេរសីយកជេ្រមសី

សំណងេផ្សងៗ។ 
 
13. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយជនរងផលបះ៉ពល់ នឹងរួមប��ូលករធានាថា ទស្សនៈរបស់្រក�មេផ្សងៗ
ក�ុងសហគមន ៍និង្រគ�សរ (ឧ.ទស្សនៈរបស់�ស�ី) ្រត�វបានដងឹល ឺនិងយកេទពិចរណា។ 
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14. កិច�សន្យោស្រមាបទ់ទលួបានសណំងនងឹមនិ្រត�វបានចះុហត�េលខភា� មៗបនា� ប់ព្ីរត�វបានបង� ញ និង
ពន្យលេ់នកិច�្របជុំពេិ្រគាះេយាបល់េលីកទី ៣ េឡីយ។ ផ�ុយេទវញិ ជនរងផលបះ៉ពល់នងឹ្រត�វបានេស�ីឱ្យចះុ
ហត�េលខេលីកិច�សន្យោេនសលឃំុក�ុងរយៈេពល ៧ ៃថ� ឬ្រត�វដកប់ណ�ឹ ង។ 
 
15. ជនរងផលប៉ះពលែ់ដលមនិចុះហត�េលខេលីកចិ�សន្យោ ឬដក់បណ�ឹ ងផ�វូករក�ុងរយៈេពល ៣ ែខ
េ្រកយករបង� ញកិច�សន្យោ នឹងមិនបាតប់ងស់ិទ�ទិទួលបានសំណងេដយស�័យ្របវត�ិេឡីយ។ ផ�ុយេទវញិ ពួក

េគនឹង្រត�វបានចត់ទកុថាបានដកប់ណ�ឹ ង។ 
 
16. េ្រកពីយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ែដល្រត�វបេង�តីេឡីងេដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលប៉ះ
ពល់េ្រកមែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ ជនរងផលប៉ះពលម់ានសិទ�ដិកប់ណ�ឹ ងតមរយៈយន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសគ់េ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។ 
 
17. កម�វធិីស� រ្របាក់ចំណូលេឡីងវញិ/កម�វធិីគំា្រទស្រមាបជ់នរងផលប៉ះពល ់ នឹង្រត�វបានអនវុត�ក�ងុ្រកប
ខណ� ៃនអនុគេ្រមាង្រទ្រទង់របរចិ�� ឹមជវីតិរបស់គេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣។ គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ នឹង
ខិតខំេធ�ីយ៉ាងណាឱ្យជនរងផលបះ៉ពល់ែដល្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះអចទទួលបានអត�្របេយាជនព៍ី
សកម�ភាពគេ្រមាង។ ក�ុងករណីចំបាច ់្របែហលជាមានករអនុវត�អនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� ឬអនុគេ្រមាង
្រទ្រទង់របរចិ�� ឹមជវីតិបែន�មេនេ្រកតំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច� ឬតំបន់ផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់

សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ េ្រកមែផនករករងរ និងថវកិស្រមាបស់ម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�លប់ណ័�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ស្រមាបជ់នរងផលប៉ះពលែ់ដលមនិែមនជាអ�ក
ទទលួផលពសីម្បទនដសីង�មកិច� ឬ ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ   
តិច។ 
 
18. ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ នឹង្រត�វបានដក់ជូនធនាគារពិភពេលក េដីម្ីបទទលួបានករមនិ        
ជំទស់។ 
 
19. ព្រងងរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពស�ីពលីទ�កម�ដធី� ី និងករតំងទលីំេនេឡីងវញិ នឹង្រត�វបានដកជ់នូ
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណងផ់�លម់តេិយាបល ់និងសេ្រមចយក។ របាយករណ៍ទំងអសស់�ី
ពីលទ�កម�ដធី�ី និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិ នឹង្រត�វបានបង� ញជូន្រកសងួេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និង

សំណង់។ 
 
20. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសំណង ់នឹងទទលួខសុ្រត�វេលីករែចករែំលករបាយករណ៍ នងិ
ព័ត៌មានស�ីពីករតំងទលីំេនេឡីងវញិជាមួយធនាគារពភិពេលក។ 
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21. ស្រមាប់ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ ែដលេរៀបចំេឡីងេដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉
ពល់ ពក់ព័ន�នឹងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ អគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពលន់ងឹជលួទ្ីរបឹក្សោ្រត�ត     
ពិនិត្យខងេ្រក េដយមានលក�ខណ� េយាងែដល្រពមេ្រពៀងេដយអគ�នាយកដ� នេដះ្រសយផលបះ៉ពល ់
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសំណង់ និងធនាគារពិភពេលក។ 
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ឧបសម�័ន� ២ ៖ ដំេណ ករផ�លប័់ណ� កម�សទិ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមភាគតិច 
 

ដំ េណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមហូភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

ដំណាក់កលទី ១ ដំណាក់កលទី ២ ដំណាក់កល ២.៥ ដំណាក់កលទី ៣ 
 

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៖ 
ដំ េណីរករកំណត់អត�ស�� ណ

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច  

្រកសួងមហៃផ� ៖ ករចុះប�� ី
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ

ជាផ�ូ វករជា “នីតិបុគ�ល” 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច  ៖ ករដក់ពក្យសុប័ំណ�

កម�សិទ�ិដសីមូហភាពរបស់
សហគមន៍េទ្រកសងួេរៀបចំ
ែដនដី 
នគរូបនីយកម� និងសំណង់ 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� នងិ
សំណង់  ៖ វស់ែវង ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានជា

សធារណៈ ែបងែចក្របេភទដីេឡីងវញិ និង
េចញប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមូហភាពដល់សហ
គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

ជំហនទី ១ ៖ ករកសងករ
យល់ដឹងជាសធារណៈក�ុង

ចំេណាមអជា� ធរេខត�  
(មន�ីរពក់ព័ន�) និងអជា� ធរ
េនថា� ក់្រស�ក ឃំុ និងភូមិ និង
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិ
ច។ 

ជំហនទី ១ ៖ សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច្រត�វ្រពងលក�

ន�ិកៈក�ុង 
សហគមន ៍និងេរៀបចំគណៈក
មា� ធិករតំណាង 
សហគមន ៍

ជំហនទី ១ ៖ ្របមលូ
ទិន�ន័យ និងផលិតែផនទី
បឋមេដយកំណត្់រពំ្របទល់
ៃន្របេភទដី 
សហគមនែ៍ដលចូលរួមេដយ
មា� ស់ដទំីងអស់ 

(េនចំណុចេនះ ្រត�វ 
េផា� តសំខន់េលីករយល់្រពម
េដយេសរ ីជាមុន និងែផ�ក
តមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ) 

ជំហនទី ១ ៖ ករវស់ែវង និងករ្របមូល
ទិន�ន័យស�ីពី្រពំ្របទល់ដី េទតម្របេភទៃន

ករេ្របី្របាស់ ករកំណត្់រពំ្របទល់ និងករ
កំណត់អត�ស�� ណដីរដ� (េនចំណុចេនះ 
្រត�វេផា� តសំខន់េលីករយល់្រពមេដយេសរ ី
ជាមុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ)។ 

ជំហនទី ២ ៖ សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិចបង� ញឆន�ៈ

ក�ុងករផ�ួចេផ�ីមដំេណីរករ
កំណត់អត�ស�� ណសហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច 
 

ជំហនទី ២ ៖ ករពិនិត្យេឡីង
វញិេលីករេប�ជា� ចិត� និងេគាល

បំណងរបស់សមាជិកសហគម
ន៍ 
 

ជំហនទី ២ ៖ សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិចបេង�ីតវធិាន

ៃផ�ក�ុង េ្រកមករស្រមប
ស្រម�លេដយអង�ករមិនែមន
រដ� ភិបាល (្រពងេដយ
្រកសួងមហៃផ�) 

ជំហនទី ២ ៖ ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានជាស
ធារណៈនូវឯកសរវយតៃម�ដីធ�ី និងបណ�ឹ ង

តវ៉ 
 

ជំហនទី ៣ ៖ ករកសងករ

យល់ដឹងពីដំេណីរករេនះដល់
សហគមន៍ 
េគាលេដ 

ជំហនទី ៣ ៖ សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច្រត�វេរៀបចំ
សមាជសហគមនេ៍ដីម្ីបេធ�ីករ
អនុម័តជាផ�ូវករេលី “លក�ន�ិកៈ
សហគមន”៍ និងគណៈកមា� ធិ
កររបស់សហគមន៍” 

ជំហនទី ៣ ៖ សហគមន៍

ជនជាតិេដីមភាគតិច្រត�វដក់
ពក្យសុំប័ណ�កម�សិទ�ិដី
សមូហភាពរបស់សហគមន៍
េទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគ

រូបនីយកម� និងសំណង ់

ជំហនទី ៣ ៖ កររយករណ៍ពីលទ�ផល

េចញពីករផ្សព�ផ្សោយឯកសរវយតៃម�ដីធ�ី 
 

ជំហនទី ៤ ៖ សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច្រត�វេ្រជីសេរសី
តំណាងគណៈកម�ករសហគម
ន៍ និងេធ�ីករកំណត់អត�
ស�� ណេដយខ�ួនឯងជា “ជន

ជាតិេដីមភាគតិច” 

ជំហនទី ៤ ៖ សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច្រត�វដក់ពក្យ
សុំចុះប�� ីជានីតិបុគ�លេទ
្រកសួងមហៃផ� 

 ជំហនទី ៤ ៖ កិច�្របជុំជាមួយ PSLC េដីម្ីប

សេ្រមចយករបាយករណ៍េចញពីលទ�ផលៃន
ករផ្សព�ផ្សោយជា 
សធារណៈស�ីពីករវយតៃម�ដីធ�ី និងករេស�ី
ឱ្យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី េចញ 

ប័ណ�កម�សិទ�ិដីដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច 

ជំហនទី ៥ ៖ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទេចញវ�ិ� បនប្រតអត�
ស�� ណដល់សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច 

ជំហនទី ៥ ៖ ្រកសួងមហៃផ�
្រត�វចុះប�� ី 
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច
ជា “នីតិបុគ�ល” 

ជំហនទី៥ ៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេផ�ីលិខិត
េទ្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម� រុក�
្របមាញ់ និងេនសទ េដីម្ីបសុំឱ្យមានករពិ
និត្យ និងអនុម័តដីធ�ីពក់ព័ន�។ 
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ដំ េណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមហូភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

ដំណាក់កលទី ១ ដំណាក់កលទី ២ ដំណាក់កល ២.៥ ដំណាក់កលទី ៣ 
 

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៖ 
ដំ េណីរករកំណត់អត�ស�� ណ

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច  

្រកសួងមហៃផ� ៖ ករចុះប�� ី
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ

ជាផ�ូ វករជា “នីតិបុគ�ល” 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច  ៖ ករដក់ពក្យសុប័ំណ�

កម�សិទ�ិដសីមូហភាពរបស់
សហគមន៍េទ្រកសងួេរៀបចំ
ែដនដី 
នគរូបនីយកម� និងសំណង់ 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� នងិ
សំណង់  ៖ វស់ែវង ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានជា

សធារណៈ ែបងែចក្របេភទដីេឡីងវញិ និង
េចញប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមូហភាពដល់សហ
គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

 ជំហនទី ៦ ៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេផ�ីលិខិត
េទគណៈរដ�ម�ន�ីេដីម្ីបេស�ីឱ្យមានករែបង

ែចក្របេភទដីធ�ីែដល្រត�វចុះប�� ីជាដីសមូ
ហភាពេឡីងវញិ េដយែផ�កតមេសចក�ី
សេ្រមចរបស់្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងក
សិកម�។ 

ជំហនទី ៧ ៖ េចញប័ណ�កម�សិទ�ិដ ី

សមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច 
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ឧបសម�័ន� ៣ ៖ ទ្រមង់ករផ�ល់អំេណាយ្រទព្យសម្បត�ិេដយស�័្រគចិត� 
េខត� 

 

 

្រស�ក 
 

 

ឃំុ/សង� ត ់
 

 

ភូមិ 
 

 

្របេភទេហដ� រចនាសម�័ន�ែដលពក់ព័ន�នឹង
ករផ�ល់អំេណាយ 
 

 

េឈ� ះអ�កផ�ល់អំេណាយ 

 
េភទ 

 

 

េលខអត�ស�� ណប័ណ�  

 

 

េតី្រទព្យសម្បត�ិែដលបានផ�ល់អំេណាយ កំពុង្រត�វបានេ្របី្របាស់េដយនរណាមា� ក់េ្រកពីមា� ស់ ឬេទ? សូមប�� ក់លម�ិត ៖ 
 
 

្របេភទ្រទព្យែដលបានផ�លអ់ំេណាយ ព័ត៌មានលម�ិត (ឧ. ទំហំដី និងករេ្របី
្របាស់ ្របេភទដំណាំែដលបានដំ ចំនួន
េដីមេឈី) 

 

អ�ីែដលបន្សល់ទុកស្រមាបអ់�កផ�ល់អំេណាយ 

ដី (ប�� ក្់របេភទដីែដល្រត�វបានេ្របី
្របាស់) 
 

  

េដីមេឈី (ដូចជា ែផ�េឈី េឈីមូល េដីម
េឈីឱសថ េដីមេឈីម�ប។់ល។) 

 

  

្រទព្យសម្បត�ិ (ដូចជា ែផ�កៃនសំណង់ អ
ណ�ូ ង របង។ល។) 

  

េផ្សងៗ 

 

  

្របសិនេបី្រទព្យសម្បត�ិែដលបានផ�លអ់ំេណាយកំពុង្រត�វបានេ្របី្របាស់េដយនរណាមា� ក់េ្រកពីមា� ស់ សូមេរៀបរប់ពី្រទព្យសម្បត�ិេនសល់របស់បុគ�ល

េនាះ និង/ឬេរៀបរប់ពីមូលេហតុែដលករផ�ល់អំេណាយមិនេធ�ីឱ្យប៉ះពល់ដល់របរចិ�� ឹមជីវតិរបសគ់ាត់។ 
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តមរយៈករចុះហត�េលខ ឬផ�ិតេមៃដេលីទ្រមង់េនះ អ�កេ្របី្របាស់ដី និង/ឬមា� ស់ដ ី យល់្រពមផ�ល់

អំេណាយ្រទព្យសម្បត�ិេនះស្រមាបក់រស� រផ�ូវថ�ល់។ ករផ�ល់អំេណាយេនះ្រត�វេធ�ីេឡីងេដយស�័្រគចតិ� េហីយ

ជនែដលរងផលបះ៉ពល់យល់ថា ពួកេគអចបដេិសធ ឬមានជេ្រមីសែស�ងរកសណំង ប៉ុែន�ពួកេគសេ្រមចចតិ�ផ�

ល់អំេណាយ។ ្របសិនេបីអ�កេ្របី្របាស់ និង/ឬមា� សដ់ី មិនចងផ់�លអ់េំណាយ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ខ�នួជាអេំណាយ

េទឱ្យគេ្រមាង គាត់អចបដេិសធមនិចុះហត�េលខ ឬផ�ិតេមៃដ និងេស�ីសុំសណំងវញិ។  

 
 
 

កលបរេិច�ទ        កលបរេិច�ទ 
 
 
 
ហត�េលខរបស់តំណាងមន�ីរេរៀបចំែដនដ ី            ហត�េលខរបស់អ�កផ�ល់អេំណាយ 

               (ទំងប�ី និង្របពន� ្របសិនេបអីច) 
 
 
 
 
េធ�ីជាសក្ីសេដយអជា� ធរភូមិ/ឃំុ ៖ 
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ឧបសម�័ន� ៤ ៖ ទ្រមង់រយករណ៍ស្រមាប់ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលក់�ុងអនុគេ្រមាង 
 

េខត� ៖ _____________ ្រស �ក ៖ ___________ ឃំុ ៖ __________ ភូមិ  ៖ __________ 
 

អនុគេ្រមាងសម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ ៖ _______________ 
អំឡុងេពលរយករណ៍ ៖ __________________________ 

 
ស� នភាពៃនដំេណីរករអេង�តវស់ែវងលម�ិត  ្របេភទៃនករបាត់បង់ នងិចំនួន្រគ �សររងផលប៉ះពល់ែដលមាន 

លក�ណៈសម្បត� ិ

១ ប�� ប់ករសិក្សោតៃម�ជំនសួ កលបរេិច�ទ   ្របេភទៃន
ករបាត់បង់ 

្របេភទជន/្រគ �សររងផលប៉ះពល់ែដលមាន
លក�ណៈសម្បត�ិ 

#ជន/
្រគ �សរ
ែដលរ
ផលរង

ប៉ះពល់ 

២ ករពិ េ្រគាះេយាបល់ក�ុងភូម/ិឃំុស�ីពី
ករអេង�តវស់ែវងលម�ិតមុនេពលអនុ
វត�ជាក់ែស�ង 

 
កលបរេិច�ទ 

 ដី  មា� ស់្រសបច្បាប់ ឬអ�កេផ្សងេទៀតែដលមាន
ករទមទរតមផ�ូវច្បាប ់ 

 

ដី  មា� សែ់បបទំេនៀមទំលប់ (ជនជាតិេដីមភាគ
តិច 

 

 
៣ 

 
បានេធ�ីករអេង�តវស់ែវងលម�ិត និង
បានេរៀបចំកិច�សន្យោករអេង�តវស់

ែវងលម�ិត 

កលបរេិច�ទ  ដី  អ�ករស់េនេលីដីែដលគា� នករទមទរដីតម
ផ�ូវច្បាប ់
 

 

# ្រគ�សររង
ផលប៉ះពល់

ែដលបាន
កំណត់ទីតំង 

  
ករេ្របី្របាស់

ដី 

ជនរងផលប៉ះពល់ែដលពក់ព័ន�ក�ុងកសិកម� 
៖ មា� ស់្រសបច្បាប់ អ�កជួល 

 

 

# ្រគ�សររង
ផលប៉ះពល់
ែដលមិនទន់

បានកំណត់ទី
តំង 13

14  
 

 មា� ស់អជីវកម� ៖ មា� ស់្រសបច្បាប់ អ�កជួល  

៤ក ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភូមិ/ឃំុស�ី
ពីលទ�ផលៃនករអេង�តវស់ែវង
លម�ិត  

កលបរេិច�ទ  ផ�ះសែម្បង 
និងសំណង ់

មា� ស់្រសបច្បាប ់  

អ�កជួលែដលមានករវនិិេយាគេលីផ�ះសែម្បង 
ឬសំណង ់
 

 

៤ខ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រគ �សររង
ផលប៉ះពល់េដីម្ីបេផ��ងផា� ត់ផលប៉ះ

ពល់  និងសំណង ឬជំនួយក�ុងកចិ�
សន្យោករអេង�តវស់ែវងលម�ិត 

កលបរេិច�ទ 
 

 អ�កជួល និងនិេយាជិតែដលគា� នករវនិិេយាគ
េលីផ�ះសែម្បង ឬសំណង់ 

 

 

អ�ករស់េនេលីដីែដលគា� នករទមទរដីតម
ផ�ូវច្បាប ់
 

 

 
14 ស្រមាប់្រគ�សររងផលប៉ះពលែ់ដលមិនអចកំណត់ទីតំងបាន សូមេរៀបរបព់ីជំហននានាក�ុងករកំណត់ទីតំងរបស់ពួកេគ (ឧ. 
េ្រកមករផ�ល់មតិេយាបល់)។ 
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# ្រគ�សររង
ផលប៉ះពល់ 

 របរចិ�� ឹម
ជីវតិ 

្រគ�សររងផលប៉ពលែ់ដលបាត់បង់ទីលំេន 
ែដលបាត់បង់របរចិ�� ឹមជីវតិក�ុងអំឡុងេពល
អន�រកល 

 

5 ្រគ �សររងផលប៉ះពល់ែដលចុះហត�
េលខ  ឬបដេិសធកិច�សន្យោករ
អេង�តវស់ែវងលម�ិតក�ុងរយៈេពល 

៧ ៃថ� េ្រកយករពិេ្រគាះេយាបល់
េដីម ្ីបេផ��ងផា� ត់ករអេង�តវស់ែវង
លម�ិត 

កលបរេិច�ទ   ្រគ�សររងផលប៉ះពល់ែដល្រកី្រក/ងយរង
េ្រគាះ ែដលបាត់បងរ់បរចិ�� ឹមជីវតិក�ុងអំឡុង
េពលអន�រកល  

 

# ្រគ�សររង

ផលប៉ះពល់
ែដលបានចុះ
ហត�េលខ 

  ្រគ�សររងផលប៉ពលែ់ដលបាត់បង់ទីលំេន 

ែដលបាត់បង់របរចិ�� ឹមជីវតិជាអចិៃ�ន�យ៍ 

 

# ្រគ�សររង
ផលប៉ះពល់
ែដលបដិេសធ

14

15  

  ្រគ�សររងផលប៉ះពល់ែដល្រកី្រក/ងយរង
េ្រគាះ ែដលបាត់បងរ់បរចិ�� ឹមជីវតិជាអចិៃ�ន�
យ៍ 

 

៦ក ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត ៖ ករ
ទូទត់សំណងជា្របាក់ និង្របាក់
ឧបត�ម� 

កលបរេិច�ទ 
ចប់េផ�ីម 

 របរចិ�� ឹម
ជីវតិ 

្រគ�សររងផលប៉ះពល់ែដលបាត់បង់លទ�ភាព
េ្របី្របាស់ធនធាន្រទព្យសម្បត�ិរួម 
 

 

កលបរេិច�ទ
ប��ប់ 

 

# ្រគ�សររង
ផលប៉ះពល់ 

 ករផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័ ្រគចតិ�ស្រមាប់េហដ� រចនាសម�័ន� 

6b ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត ៖ ករផ�ល់ដី
ជំនួស ឬក្បាលដសី្រមាប់សង់ផ�ះ 

កលបរេិច�ទ  # ជន/្រគ�សរែដលបានផ�ល់អំេណាយដី  

កលបរេិច�ទ
ប��ប់ 

 # ករផ�ល់អំេណាយេដយស�័្រគចិត�ក�ុងតំបន់សម្បទនដីសង�ម
កិច�/ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច 

 

# ្រគ�សររង
ផលប៉ះពល់ 

 # ករផ�ល់អំេណាយេដយស�័្រគចិត�េ្រកតំបន់សម្បទនដីស
ង�មកិច�/ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍

ជនជាតិេដីមភាគតិច 

 

6c ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត ៖ ករផ�ល់
ជំនួយដល់ករស� ររបរចិ�� ឹមជវីតិ
េឡីងវញិ (សមាសភាគទី ៣) 

កលបរេិច�ទ
ចប់េផ�ីម 

 យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

កលបរេិច�ទ
ប��ប់ 

 # បណ�ឹ ងែដលបានដក់  

# ្រគ�សររង
ផលប៉ះពល់ 

 # បណ�ឹ ងែដល្រត�វបានេដះ្រសយ និងទទួលយកេដយ
្រគ�សររងផលប៉ះពល់ 

 

មតិ េយាបល់ (េ្របចីេនា� ះបែន�ម្របសិនេបីចបំាច់)   # បណ�ឹ ងែដល្រត�វបានេដះ្រសយ ប៉ុែន�មិនទទួលយកេដយ
្រគ�សររងផលប៉ះពល់ 

 

ថវកិ និងករចំណាយ 

ថវកិសំណង (ដី ផ�ះសែម្បង/សណំង់។ល។)  

ករចំណាយេធៀបនឹងថវកិសំណង  

 
  

 
15 ករបដិេសធមិនចុះហត�េលខេលីកិច�សន្យោករអេង�តវស់ែវងលម�ិត េស�ីនឹងករដក់បណ�ឹ ងតមរយៈយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។ 
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ក�ុងេពលអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលបះ៉ពល់ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នឹងេរៀបចំ និងដក់របាយករណ៍
្របចំ្រតីមាសេទធនាគារពិភពេលក េដយែផ�កេលីគរូំឯកសរខងេ្រកម ៖ 

 
ចំណងេជីងែផ�ក 
 

ករពិពណ៌នាសេង�ប 

១.កណំត់ករេរៀបចំែផ�កស� ប័ន េរៀបរបព់ីករេរៀបចំែផ�កស� ប័នជាក់ែស�ងស្រមាប់ករអនុវត�ែផនករេដះ

្រសយផលប៉ះពល ់
 

២.ករទូទតស់ំណងស្រមាបស់ិទ�ិទទួលបាន ខ�ឹមសរសេង�ប និងតរងសំណងែដលបានទូទត់ 
 

៣.ករអភិវឌ្ឍទីតំងស្រមាប់ករតំងទីលំេនេឡីងវញិ 

និងករផា� ស់ទីតំង 

្របសិនេបីអច សូមេរៀបរប់ពីវឌ្ឍនភាពស�ីពីករអភិវឌ្ឍទីតំងស្រមាប់ករតំង

ទីលំេនេឡីងវញិ និងករផា� ស់ទីតំង្របជាជនែដលេ្រគាងេឡីងក�ុងែផនករ
េដះ្រសយផលប៉ះពល់ 

 

៤.ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ចំនួន និង្របេភទបណ�ឹ ងែដលបានដក់ ដំេណីរករេដះ្រសយែដលបានអនុ

វត� លទ�កម� េពលេវលចំបាច់ ប�� នានា 
 

៥.ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈ ខ�ឹមសរលម�ិតខ�ីស�ីពីកិច�្របជុពំិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈ ៖ កលបរេិច�ទ 

ទីកែន�ង ចំនួនអ�កចូលរួម ្របធានបទៃនករពិេ្រគាះេយាបល់ េយាបល់្រតឡប់
សំខន់ៗ 

 

៦.ករចំណាយថវកិ ខ�ឹមសរសេង�បពីចំណាយេលីករអនុវត�កម�វធិីតំងទីលំេនេឡីងវញិ 
 

៧.កម�វធិី្រទ្រទង់របរចិ�� ឹមជីវតិ វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កម�វធិី្រទ្រទង់របរចិ�� ឹមជីវតិ ែដលបេង�ីតេឡីងេ្រកម
ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ រួមទំងករចូលរួមរបស់ជនរងផលប៉ះពល់

េដយសរគេ្រមាងក�ុងអនុគេ្រមាងរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់គេ្រមាងដំណាក់កលទី 
៣ (ចំនួន និង្របេភទសកម�ភាព អ�កចូលរួម។ល។) 

 

៨.វឌ្ឍនភាពជារួមេធៀបនឹងកលវភិាគអនុវត�ន៍ វឌ្ឍនភាពេធៀបនងឹកលវភិាគអនុវត�ន៍ កំណត់រកករពន្យោរេពលេដយផ�ល់
េហតុផល ករេយាងតមកលវភិាគអនុវត�ន៍បច�ុប្បន�ភាព (ឧបសម�័ន�) 

 

៩.ប�� សំខន់ៗ ប�� ្របឈមសំខន់ៗក�ុងករអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់

 

១០.វធិានករេដះ្រសយែដលេស�ីេឡីង វធិានករេស�ីេឡីងេដីម្ីបេដះ្រសយប�� ែដលបានរកេឃីញក�ុងែផ�កមុន 
 

 

ឧបសម�័ន� ៖ កលវភិាគអនុវត�ន៍បច�ុប្បន�ភាព 

 
 

 
 



 

99 
 

ឧបសម�័ន� ៥ ៖ របាយករណ៍រមួស�ពីីករអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់
 
អំឡុងេពលរយករណ៍ ៖ _____________________________ 
 

ស� នភាពរួមៃនករអេង�តវស់ែវងលម�ិត #  អនុគេ្រមាង

ក�ុងសម្បទន
ដីសង�មកិច� 

#  ចំនួនអនុគេ្រមាងក�ុង

ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបស់

សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច 

សរុប  

ចំនួនអនុគេ្រមាងែដលទទួលបានជំនួយេ្រកមគេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣    

ចំនួនអនុគេ្រមាងែដល្រត�វមានែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ (្រត�វេរៀបចំេឡីង កំពុង
េរៀបចំ កំពុងអនុវត� និងប��ប់) 

   

អនុគេ្រមាងែដលកំពុងេរៀបចំែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់    

អនុគេ្រមាងែដលបានេរៀបចែំផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់ (ដូចជា ករអេង�តវស់ែវង
លម�ិត) និងអនុម័តេដយធនាគារពិភពេលក  

   

អនុគេ្រមាងែដលកំពុងអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់    

អនុគេ្រមាងែដលប��ប់ករអនុវត�ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់    

 

ករសិក្សោតៃម�ជំនួស 

ចំនួនករសិក្សោតៃម�ជំនួសែដលបានេ្រគាង (្រត�វ្រគបដណ� ប់េលីបែ្រមប្រម�លតៃម�ជំនួសក�ុងតំបន់)  

ចំនួនករសិក្សោតៃម�ជំនួសែដលបានប��ប ់  
 

ស� នភាពរួមៃនករអេង�តវស់ែវងលម�ិត 

ករអេង�តវស់ែវងលម�ិតែដល
បានប��ប ់រួមទំងករពិេ្រគាះ

េយាបល់ចំបាច់ និងករេរៀបចំ
ព្រងងកិច�សន្យោករអេង�តវស់
ែវងលម�ិត 

ចំនួនែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលប��ប់ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត និងកិច�្រពមេ្រពៀងករ
អេង�តវស់ែវងលម�ិតជាមួយ្រគ�សររងផលប៉ះពល់ 

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ែដលបានកំណត់អត�ស�� ណក�ុងែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល ់
ែដលប��បក់រអេង�តវស់ែវងលម�ិត 

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ក�ុងអនុគេ្រមាងសម្បទនដីសង�មកិច�ែដលប��ប់ករអេង�តវស់ែវង

លម�ិត 

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ក�ុងអនុគេ្រមាងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិចែដលប��ប់ករអេង�តវស់ែវងលម�ិត 

 

 
ស� នភាពៃនករចុះហត�េលខ
េលីកិច�សន្យោករអេង�តវស់ែវង
លម�ិត  

ចំនួនអនុគេ្រមាងែដលកិច�សន្យោករអេង�តវស់ែវងលម�ិត្រត�វបានចុះហត�េលខ (ភាគេ្រចីន)  
ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ក�ុងែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលបានចះុហត�េលខេលីកិច�

សន្យោករអេង�តវស់ែវងលម�ិត 

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ក�ុងែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលបដេិសធមិនចុះហត�េលខ នងិ
ដក់បណ�ឹ ងតមរយៈយន�ករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ 

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ក�ុងែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលមិនទន់អចកំណត់ទីតំង/
ទក់ទង 

 

 
ផលប៉ះពល់ 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ក�ុងែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដល្រត�វបានផា� ស់ទលីំេន
េដយសរករបាត់បង់ដីធ�ី/ផ�ះសែម្បង 

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ក�ុងែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដល្របឈមនងឹករបាត់បងរ់បរ
ចិ�� ឹមជីវតិ (បេណា� ះអសន� ឬអចិៃ�ន�យ៍) 

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ក�ុងែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដល្រកី្រក/ងយរងេ្រគាះ  
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ស� នភាពរួមៃនលទ�កម�ដីធ�ី នងិករផ�ល់សំណង និងជំនយួស្រមាប់ករតងំទីលំេនេឡីងវញិ 
ករផ�ល់ដីជំនួស ឬក្បាលដសីង់ផ�ះ ចំនួនអនុគេ្រមាង/ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលផ�ល់ដីជំនួសស្រមាប់េធ�ីកសិកម� ឬ

ក្បាលដសីង់ផ�ះដល់្រគ�សររងផលប៉ះពល់  

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ែដលទទួលបានដីជំនួស/ក្បាលដីសងផ់�ះ  
ករទូទត់សំណងជា្របាក់ និង

្របាក់ឧបត�ម� 

ចំនួនអនុគេ្រមាង/ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលទទួលបានសំណងជា្របាក់ និង្របាក់

ឧបត�ម� 

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ែដលទទួលបានសំណងជា្របាក់ និង្របាក់ឧបត�ម�  
ករផ�ល់ជំនួយដល់ករស� ររបរ

ចិ�� ឹមជីវតិេឡីងវញិ (សមាសភាគ
ទី ៣) 

ចំនួនអនុគេ្រមាង/ែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលផ�ល់ជំនួយដលក់រស� ររបរចិ�� ឹមជីវតិ

េឡីងវញិ 

 

ចំនួន្រគ�សររងផលប៉ះពល់ែដលផ�ល់ជំនួយដល់ករស� ររបរចិ�� ឹមជីវតិេឡីងវញិ  
 

ស� នភាពរួមៃនករផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័ ្រគចិត�ស្រមាប់េហដ� រចនាសម�័ន�ក�ុងសម្បទនដីសង�មកិច� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�

សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 
ចំនួនអនុគេ្រមាងសម្បទនដីសង�មកិច�/ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ

តិចែដលមានករផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត� 

 

ចំនួនជន/្រគ�សរែដលបានផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត�  
ចំនួនៃនករផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត�ស្រមាប់េហដ� រចនាសម�័ន�ែដលស�ិតេនេ្រកតំបន់សម្បទនដីសង�ម

កិច�/ករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច 

 

ចំនួនៃនករផ�ល់អំេណាយដីេដយស�័្រគចិត�ស្រមាប់េហដ� រចនាសម�័ន�ែដលស�ិតេនក�ុងតំបន់សម្បទនដីសង�ម
កិច�/ករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច 

 

 

ស� នភាពរួមៃនយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
ចំនួនបណ�ឹ ងែដលបានដក ់  

ចំនួនបណ�ឹ ងពក់ព័ន�នឹងករអេង�តវស់ែវងលម�ិត (វសិលភាព ឬករវយតៃម�ករបាត់បង់)  

ចំនួនបណ�ឹ ងែដលបានេដះ្រសយ និងទទួលយកេដយ្រគ�សររងផលប៉ះពល់  

ចំនួនបណ�ឹ ងែដលបានេដះ្រសយ ប៉ុែន�មិនទទួលយកេដយ្រគ�សររងផលប៉ះពល់  

 

ថវកិដុល នងិករចំណាយក�ុងែផនករេដះ្រសយផលប៉ះពល់ 

ថវកិសំណងដុល (ដ ីផ�ះសែម្បង/សំណង់ ដំណាំ/េដីមេឈី ្របាក់ឧបត�ម�)  

ករចំណាយដុលេធៀបនឹងថវកិសំណង  
 

បែន�មករពិពណ៌នាពីប�� ធំៗបូករួមនឹងវធិានករេដះ្រសយែដលេស�េីឡីង។ 
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