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ពក្យកត់ 

CHPF ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌

CHMP ែផនករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម ៌

ESMF ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម 

ESS បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម 

IP ជនជាតិេដីមភាគតិច 

IPPF ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច 

IDA  សមាគមអភិវឌ្ឍនអ៍ន�រជាត ិ

ICLT ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច 

LASED គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ� 

NGO អង�ករមិនែមនរដ� ភបិាល 

RGC រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 

SLC សម្បទនដីសង�មកចិ� 

CFP នីតិវធិីចំេពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ 
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េសចក�ីសេង�ប 

 
្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ (CHPF) ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដីម្ីបបំេពញលក�ខណ� ត្រម�វរបសធ់នាគារពភិព
េលកចំេពះរដ� ភិបាលកម�ុជាស�ពីីករអនវុត�បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៨ ែដលជាែផ�កមួយៃន្រកបខណ� បរសិ� ន 

និងសង�មរបសធ់នាគារពិភពេលក។ បទដ� នទី ៨ ្រត�វបានបំផុសស្រមាបគ់េ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និង
ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាកក់លទី ៣ (LASED III) េ្រពះគេ្រមាងេនះអចបង�ផលប៉ះពលេ់លធីនធាន
េបតិកភណ� វប្បធមទំ៌ងទ្រមងរូ់បី និងអរូបីែដលបន្សលទ់ុកពីអតតីកល សម័យមុនអង�រ និងសម័យអង�រ និងសមយ័
បច�ុប្បន� និងអនាគតរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិក�ុងតំបនែ់ដលអចក� យជាទតំីងគេ្រមាង។ ធនធាន
េបតិកភណ� វប្បធមេ៌ដីរតួនាទយ៉ីាងសខំន ់ េ្រពះវផ�ល់ព័ត៌មាន្របវត�ិស�ស� និងជាធនធានេសដ�កិច� និងសង�ម
ស្រមាប់សហគមនម៍ូលដ� ន និងស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍជាត។ិ ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ចងពវីធិានករ
ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ងុវដ�ជីវតិគេ្រមាង។ ករអនុវត�្រកបខណ� េនះ្រត�វបន្ីុសគា� នឹងបទដ� នបរសិ� ន នងិសង�មទី 
៧ របស់ធនាគារពិភពេលក ែដលែចងព្ីរកបខណ� េរៀបចែំផនករជនជាតិេដមីភាគតចិស្រមាប់គេ្រមាងដណំាក់
កលទី ៣។ េ្រកពីេនះ វធិានករស្រមាប់ករអនុវត�្រកបខណ� ករពរេបតកិភណ� វប្បធម៌ ្រត�វពិចរណាពីបទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទី ៦ (ករអភិរក្សជីវច្រម�ះ និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតមិានជវីតិេដយនរិន�រភាព) ែដលកត់
សមា� ល់ពីតៃម�សង�ម និងវប្បធមៃ៌នតំបនអ់ភរិក្សជវីច្រម�ះែដលទតំីងគេ្រមាងស�ិតេនក�ុង ឬេនែក្បរ។ េ្រកមេគាល

បំណងរួមប��ូលមនសុ្ស្រគបរូ់ប ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធមន៌ងឹអនុវត�តមបទប្ប��ត�សិ�ីពែីផនករជរុំញ
ករចូលរួមរបសអ់�កពក់ពន័� ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡីងស្រមាប់គេ្រមាងដំណាកក់លទី៣ េដយអនេុលមតម
លក�ខណ� ត្រម�វែដលមានែចងក�ងុបទដ� នបរសិ� ន   និងសង�មទ ី ១០ (ករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័� នងិ
ករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន)។ 
 



 

 

១.េសចក�ីេផ�ម និងេគាលបំណង 

 
1. ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌      ែចងពីបទប្ប��ត�ិទេូទស្រមាបក់រករពរេបតិកភណ� វប្បធមព៌ផីល
ប៉ះពល់អវជិ�មានេដយសរសកម�ភាពគេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣ និងគំា្រទដល់ករអភរិក្សេបតកិភណ� វប្បធមទំ៌ង

ស្រមាប់សកម�ភាពសម្បទនដសីង�មកិច� (SLC) និងករផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច (ICLT) េ្រកយករកំណត់អត�ស�� ណទីតំងរួចរល់។ ្រកបខណ� េនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយ
អនេុលមតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៨ (េបតិកភណ� វប្បធម)៌ របស់ធនាគារពិភពេលក។ 
 
2. បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី ៨ ទទួលស� ល់ថា េបតិកភណ� វប្បធមផ៌�លក់រផ្សោរភា� បគ់ា� រវងអតតីកល 
បច�ុប្បន�កល និងអនាគតកល ទំងក�ុងទ្រមងរូ់បី និងអរូបី។ បទដ� នេនះកំណតព់ីវធិានករស្រមាបក់រករពរ
េបតិកភណ� វប្បធមេ៌ន្រគប់ដណំាក់កលៃនវដ�ជីវតិគេ្រមាង (ករវយតៃម�បរសិ� ន និងសង�ម)។    ករេរៀបចំ និងអនុ
វត�គេ្រមាងយកចិត�ទកុដកប់ផំុតេលីេបតកិភណ� វប្បធម។៌ ករអនុវត�្រកបខណ� ករពរេបតកិភណ� វប្បធម្៌រត�វសុសី
ង� ក់គា� នឹង្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិេដីមភាគតិច ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយអនេុលមតមបទដ� នបរសិ�
ន និងសង�មទី ៧ (ជនជាតិេដីមភាគតិច) និងកំណត់ពលីក�ខណ� ត្រម�វបែន�មស្រមាប់េបតកិភណ� វប្បធមក៌�ុងបរបិទ
ជនជាតិេដីមភាគតិច។ បទដ� នទី ៨ មានភាពពក់ព័ន�េនចំណុចេនះ េ្រពះសកម�ភាពែដលេស�ីេឡីងក�ងុគេ្រមាង

ដំណាក់កលទី ៣ អចប៉ះពលេ់ដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលេលីេបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី និងអរូបី និង/ឬលទ�ភាពេ្របី
្របាស់េបតិកភណ� ទំងេនាះ។ េ្រកពីេនះ អចមានកររកេឃីញេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដលេគមិនស� លក់�ុងេពលឈូស
ឆាយសងសង់េហដ� រចនាសម�័ន� និង្របពន័�ធារស�ស�ខ� តតចូ។ 
 
3. សម្បត�ិេបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី (ទីតំង និងវត�ុនានា) ែដលបន្សល់ពីសម័យមុនអង�រ និងសម័យអង�រ ស�ិតេន
រយប៉ាយពសេពញៃផ�្របេទស។ ឧ. េខត�កំពង់ចម ្រកេចះ តែកវ និងៃ្រពែវង សុទ�ែតសំបូរេដយទីតំងមនុសមយ័
អង�រ។ េខត�េសៀមរប ្រពះវហិរ និងកពំង់ធ ំសំបូរេដយទីតំង និងវត�ុបុរណែដលបន្យល់ទកុពីសម័យមុនអង�រ និង
សម័យអង�រ។      ដង់សុីេតៃនទីតំង និងវត�ុបរុណទំងេនះមានក្រមិតទបេនតបំនៃ់្រពែដលេគរពំឹងថានឹងក� យជាទី
តំងស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ�។ 
 
4. េបតិកភណ� អរូបី  ជាពិេសសេបតិកភណ� វប្បធមរ៌បសស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច មានេ្រចីនេនបណា�

េខត�ភាគឦសន ែដលសំបូរេដយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ   (មណ� លគិរ ីរតនគិរ ីស�ឹងែ្រតង ្រកេចះ  និង្រពះ
វហិរ)។ គេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ នឹងជយួដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិក�ុងបណា� េខត�ទំងេនះេលីដេំណីរ
ករចុះប�� ីប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងផ�លក់រគំា្រទដល់របរចិ�� ឹមជីវតិ។ 
5. ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌មានេគាលបំណង ៖ 

• បេ�� �សទីតំងេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដលេគស� ល ់(រួមប��ូលទំងទតំីងបុរណវទិ្យោ និងទីតំង្របៃពណី
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ) េទតមភាពចំបាច ់និងអចអនុវត�បាន។ 
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• ក�ុងករណីែដលមិនអចបេ�� �សបាន នឹងមាន្រគប់្រគងទីតំងេបតកិភណ� វប្បធម ៌ និងវត�នុានា េដយ
អនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងច្បាប ់និងបទប្ប��ត�និានា និងឆ�ងកតក់រពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួម�ន�ី
រដ� ភិបាលពកព់័ន� សហគមនម៍លូដ� ន និងអ�កពក់ពន័� 

• ផ�ល់ករែណនំាេដយអនេុលមតមតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មរបសធ់នាគារពិភពេលកស�ីពរីេបៀប
វយតៃម� ចង្រកងឯកសរ និង្រគប់្រគងលទ�ផលរកេឃីញេបតកិភណ� វប្បធម ៌

• េរៀបចំនីតិវធិីចំេពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ េដីម្ីបកត់បន�យផលប៉ះពលេ់លីធនធានវប្ប
ធម៌ែដលមិនទនប់ានកំណតអ់ត�ស�� ណ ែដលអច្របទះេឃីញក�ងុវដ�គេ្រមាង 

• ព្រងឹងទំនាក់ទំនងជាមយួសហគមន៍រងផលប៉ះពល ់ និងលុបបបំាតប់ណ�ឹ ងតវ៉របស់សហគមនែ៍ដល
ពកព់័ន�នឹងផលបះ៉ពលេ់លធីនធានវប្បធម ៌និង 

• កំណត់ពីតួនាទ ី និងករទទួលខុស្រត�វេលីករអនុវត�្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌ និងែផនករ
តមទីតំង។ 

 
២.គេ្រមាងែបងែចកដីេដម្បសីង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាក់កលទី ៣ 

 
6. គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ជាគេ្រមាងបន�ពីគេ្រមាងដណំាក់កលដបំូង និងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ២។ 

គេ្រមាងទំងេនះបានផ�ល់ករគំា្រទដលក់រអនវុត�កម�វធិសីម្បទនដសីង�មកិច�េនថា� ក់ឃំុរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា។ 
គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ នឹងគំា្រទដលស់ម្បទនដសីង�មកចិ� និងករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហគម
នជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ តមរយៈសិទ�ិកន់កបដ់ធី�ី និងជំនយួេហដ� រចនាសម�ន័�ជនបទពកព់័ន� និងសកម�ភាពច�ិ�មឹ
ជីវតិ។ គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣  នឹងផ�ល់ជំនយួេលកីរដក់ពក្យសុំសម្បទនដសីង�មកចិ�ថ�ី  ករដក់ពក្យសុបំណ័�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងករដក់ពក្យសុំជនំួយអភវិឌ្ឍន៍ដលស់ហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចែដលទទលួបានបណ័�កម�សទិ� ិេដយែផ�កតមេគាលករណ៍ “អ�កមកមនុ បានមនុ”។ 
 
7. ក�ុងសមាសភាគទ ី១ គេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ នឹងផ�ល់ករគំា្រទដល់ករកំណតអ់ត�ស�� ណ និងករបេង�តី
ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� និងករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច។ ែផនករេ្របី្របាស់ដនីឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងស្រមាប់រក្សោករពរធនធានទកឹធម�ជាត ិគ្រមបៃ្រពេឈី យកចតិ�
ទុកដក់េលីបណា� ញ្របឡាយបង�ូរទកឹធម�ជាតិ    ឬអងទឹក  េដីម្ីបធានាករេ្របី្របាស់ដីធ�ីែដលកតប់ន�យហនភិយ័

មុខស�� េ្រគាះថា� ក់អកសធាត ុដូចជា េ្រគាះរងំស�ួត ឬេ្រគាះទឹកជនំន។់ សកម�ភាពសខំន់ៗ  ៣ ែដល្រត�វអនុវត�ក�ងុ
សមាសភាគេនះមានដចូតេទ។ ទីមួយ គឺករេរៀបចែំផនករេដយមានករចូលរួមស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច�  និង
ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចស្រមាបទ់ីតំងថ�ីៗ ។ ទីពីរ គឺករកំណតអ់ត�
ស�� ណ ករកំណត់អទិភាព និងករេរៀបចំែផនករស្រមាប់ករវនិិេយាគេលីេហដ� រចនាសម�ន័�ជនបទ រួមទំងករ
្របមូលទិន�ន័យេដមី្រគាពកព់ន័�ស្រមាប់គេ្រមាង។  ទីបី គឺករដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដកី�ងុទតំីងសម្បទនដសី
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ង�មកិច�ដលអ់�កែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិទទួលបានដីធ� ី និងប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពក�ុងសហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច។ 

 

8. សមាសភាគទី ២ គឺករអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍។ បនា� បព់កីរេ្រជីសេរសីករវនិិេយាគេហដ� រចនា
សម�័ន�ជាអទិភាព និងអចអនុវត�េទបានេនទតំីងគេ្រមាងថ�កី�ុងសមាសភាគទ ី១ សមាសភាគទ ី២ នឹងេផា� តេលកីរ
ផ�ល់ហិរ��ប្បទនដលក់រអនវុត�ករវនិិេយាគ ដូចជា ករផ�ល់ករវនិិេយាគេលីេហដ� រចនាសម�ន័�សហគមនែ៍ដលផ�លផ់
លិតភាព/ពក់ពន័�នងឹេសដ�កចិ� និងសង�មកចិ� (ឧ. ផ�ូវជនបទ ្របព័ន�បង�ូរទកឹពចីំេហៀង កងល ូករផ�តផ់�ង់ទកឹ  នងិមលូ
ដ� នអនាម័យ ្របព័ន�ធារស�ស�ខ� តតចូ អគារសិក្សោ ផ�ះ្រគ� ប៉ុស�ិ៍សុខភាព និងមជ្ឈមណ� លសហគមន។៍ល។)។ េគ
រពំឹងថា គេ្រមាងនឹងវនិិេយាគេ្រចីនបំផុតេលីករតភា� បប់ណា� ញដកឹជ��ូ នែដលផ�ល្់របេយាជនេ៍លីសពីអ�កទទលួផល
ផា� ល់ពីគេ្រមាង (ឃំុទំងមូល និងតំបន់ធទំូលយ)។ ករវនិិេយាគបនា� បេ់ផា� តេលីករផ�ត់ផ�ងទ់ឹកស� ត និងអនាម័
យេនតំបន់រស់េន និងគេ្រមាងធារស�ស�ខ� តតចូែដលមាននិរន�រភាព និងធនន់ឹងករែ្រប្រប�លអកសធាត ុអ្រសយ័
េលីត្រម�វកររបស់សហគមន។៍ 

 

9. សមាសភាគទី ៣ គឺករផ�ល់ជំនួយអភវិឌ្ឍនក៍សិកម� និងរបរចិ�� ឹមជវីតិដលស់ហគមន៍ក�ងុទីតំងសម្បទន
ដីសង�មកិច� និងសហគមនែ៍ដល្រត�វផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ សមាស
ភាគេនះនឹងជួយដលដ់េំណីរករតំងទលីំេនរបស្់រគ�សរអ�កទទលួផល ករកសងធនធានសង�ម-េសដ�កិច� (្រក�ម
អ�កផលិត/សហករណ៍)    និងករអភិវឌ្ឍ្របពន័�ផលតិកម�កសកិម�េដយែផ�កតមត្រម�វករទផី្សោរ   និងធនន់ងឹករែ្រប
្រប�លអកសធាត។ុ សកម�ភាពទំងេនះរួមមានករផ�លជ់ំនយួដល់ ១) ករតំងទីលំេនថ�សី្រមាបអ់�កែដលេទបីទទលួ
បានដីធ�ី និងជំនួយេលីករេរៀបចំដធី�ីស្រមាបក់រដំដំណាគំ្រមបជាេលីកដំបងូ ២) ករអនុវត�យុទ�ស�ស�េសវកសកិម�
្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ េដយេផា� តសំខនេ់លីបេច�កេទសេធ�កីសកិម�ែដលធនន់ងឹអកសធាត ុ៣) ករបេង�ីត និង/ឬព្រងងឹ
អង�ករកសិករេលីសកម�ភាពផលិតកម� និងករេធ�ីទផី្សោរ និង្រក�មចណំាប់អរម�ណ៍េផ្សងេទៀតក�ងុសហគមន ៍និង ៤) 

ករផ�ល់មូលនិធិស្រមាប់ករអភវិឌ្ឍសហគមន ៍េដីម្ីបព្រងីកគនំិតផ�ួចេផ�ីមេជាគជយ័ក�ងុមលូដ� ន។    
 

10. ែផ�កតមលក�ណៈ ទំហំ និងទីតំងរបស់អនុគេ្រមាងក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ េគរពំឹងថា ផលប៉ះពលៃ់ន
សកម�ភាពគេ្រមាងេលេីបតិកភណ� វប្បធម៌រូបី (ទីតំង និងវត�ុនានា) នឹងមានក្រមតិពទីបេទមធ្យម។   ខណៈែដលទី
តំងសម្បទនដសីង�មកិច� ្រត�វបានរពំឹងថានឹងស�តិក�ងុតបំនែ់ដលមនិសវូមានេបតិកភណ� វប្បធម ៌  សកម�ភាពសង
សង់េហដ� រចនាសម�័ន� និងសកម�ភាពចិ�� ឹមជវីតិ្របែហលជាេធ�ីេឡីងក�ងុតំបនែ់ដលមានេបតកិភណ� វប្បធមរូ៌បី និង
អរូបី។ េ្រកពីេនះ ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដធី�ី ករគំា្រទដល់របរចិ�� ឹមជីវតិ និងករវនិិេយាគេលេីហដ� រចនាសម�័ន�េនទី
តំងស្រមាប់ករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ អចបង�ផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន
េលីេបតកិភណ� រូបី និងអរូបីរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ជាពិេសសកែន�ងសក�សិិទ� និងតបំន់ែដលមានសរៈ
សំខនស់្រមាប់សកម�ភាពវប្បធម៌   កំសន�   និងេសភណ� ភាព   ែដលផ�លស់ខុុមាលភាពសង�ម    និងអត�្របេយាជន៍

មិនែមនសមា� រដលស់ហគមន។៍ ដំេណីរករេ្រជីសេរសីទីតំងនឹងរួមប��ូលនីតវិធិីកណំតអ់ត�ស�� ណេបតកិភណ� វប្ប
ធមរូ៌បី និងអរូបីែដលអចរងផលបះ៉ពលក់�ងុេពលអនវុត�គេ្រមាងេនក្រមិតទីតំង ្រពមទំងដំេណីរករពិនិត្យបឋម នងិ
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វយតៃម� ែដលបន្ីុសគា� នឹង្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម េដីម្ីបកត់បន�យផលប៉ះពល ់និងករខតបងជ់ាអតិ
បរមា។ 

 

៣.និយមន័យ និងករអនុវត�បទប្ប��ត�ិច្បាប់ 

 
11. រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា បានផ�ល់ករករពរយ៉ាងេពញេលញេលីវប្បធម ៌និងេបតិកភណ� ជាតិ
្រគប់្របេភទ។ មា្រត ៦៩ ែចងថា “រដ�មានកតព�កិច�ែថរក្សោ និងព្រងីកវប្បធមជ៌ាត។ិ រដ�មានកតព�កិច�ែថរក្សោ និង
ករពរ្របាសទ បុរណវត�ុ សិល្បៈបុរណ និងែកលម�រមណីយដ� ន្របវត�សិ�ស�េឡីងវញិ។ មា្រត ៧០ ែចងថា “បទ
េល�ីសទំងឡាយែដលប៉ះពល ់ ឬទក់ទងនឹងេបតកិភណ� វប្បធម៌ និងេបតិកភណ� សិល្បៈ ្រត�វផ�នា� េទសជាទម�ន”់។ 
មា្រត ៧១ ែចងថា “េបតិកភណ� វប្បធម ៌ក៏ដូចជា េបតិកភណ� ែដលបានប��ូលជាេបតិកភណ� ពភិពេលក ្រត�វទុកជា
តំបន់អព្យោ្រកតឹ ែដលមិនឱ្យមានសកម�ភាពេយាធា”។ 
 
12. ច្បាប់ស�ពីកីិច�ករពរេបតិកភណ� វប្បធមជ៌ាត ិ (១៩៩៦) មានបទប្ប��ត�ិស្រមាប់ “ករែថរក្សោករពរ

េបតិកភណ� វប្បធម ៌និងជាតិ និងសម្បត�វិប្បធមទ៌ូេទ ្របឆាងំនឹងករបំផ�ចិបផំា� ញ ករែ្របក� យ ករប�ូររូបរង ករជីក
រុករក ករេផ�រកម�សិទ�ិ ករនំាេចញ និងករនំាចូលេដយខុសច្បាប់”។ ច្បាប់េនះែចងថា “េនេពលកំពុងដេំណីរករងរ
េផ្សងៗ ឬសកម�ភាពេផ្សងៗេទៀត េហីយបានជួប្របទះសម្បត�ិវប្បធម ៌ដូចជា ្របាសទែបកបាក់ វត�ុបរុណ សណំល់
ផ�ះសែម្បងបុរណ ទីប��ុ ះសពបុរណ សិលចរកឹ ឬសម្បត�ិវប្បធមែ៌ដលទក់ទងដលប់ុេរ្របវត�ិវទិ្យោ បុរណវទិ្យោ ជាតិ
ពន�ុវទិ្យោ បាសណីភូតវទិ្យោ ឬក៏សខដៃទេទៀតៃនវទិ្យោស�ស� ែដលសិក្សោពអីតតីកល ឬមនុស្សស�ស� អ�កែដលបាន
្របទះេឃីញសម្បត�ិទំងេនះ និងមា� ស់អចលនវត� ុ្រត�វែតប�្ឈប់ករងរ ឬសកម�ភាពេនាះ រួចរយករណ៍ជាបនា� ន”់។ 
អជា� ធរអច្របកសឱ្យផា� កករងរជាបេណា� ះអសន� និងចត់វធិានករពរ។ េ្រកពីេនះ ្រត�វចត់វធិានករអចិៃ�ន�យ៍ 
ពក់ព័ន�នឹងករ្របទះេឃីញេដយៃចដន្យ។ េយាងតមច្បាប់េនះ កររយករណ៍គឺេទកន់ភា� ក់ងរនគរបាល េហីយ
នគរបាលប��ូ នរបាយករណ៍េទរដ� ភិបាលថា� កេ់ខត�។ 

 

13. ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈជាស� បន័ទទួលខុស្រត�វេលីេបតកិភណ� វប្បធមជ៌ាត ិចំែណកមន�ីរវប្បធមេ៌ខត�
ជាស� ប័នអនវុត�នក៍រករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌(េនេ្រកតំបនអ់ង�រ/េខត�េសៀមរប ែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគង
របស់អជា� ធរជាតិអប្សរ)។ េ្រកពីេនះ មានសរៈមន�ីរមូលដ� នេនតមេខត� និង្រស�ក ែដលចូលរួមករពរេបតកិភណ�
វប្បធមយ៉៌ាងសកម�។ មន�ីរវប្បធម៌្រស�កមនិសវូមានតនួាទេី្រចីនេទ។ 

 

14. ច្បាប់េនះបានកំណតជ់ហំន ២ ស្រមាប់ករករពរ ៖ ប�� ីសរេពីភណ�  និងចំណាត់ថា� ក។់ កន�ងមក 
េបតិកភណ� វប្បធមស៌�ិតក�ុងដណំាកក់លប��សីរេពីភណ� ។ មន�ីរវប្បធម៌េខត�ជាអ�កេធ�ីប�� ីសរេពីភណ�  េហីយប�� ី
សរេពីភណ� ថា� ក់ជាតិេពញេលញ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេនឆា�  ំ២០០៦។ សរៈមន�ីរមូលដ� ន ឬគេ្រមាងនានាក៏េរៀបចំ
ប�� ីសរេពីភណ� មួយចំននួផងែដរ។ មន�ីរវប្បធម៌ និងសរៈមន�ីរមិនសូវមានធនធានច្បាសល់សេ់ទ ប៉ុែន�ជាអ�កេធ�ី
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ទំនាក់ទំនងផា� លជ់ាមយួសហគមនម៍ូលដ� ន េដីម្ីប ក) បន�េរៀបចំប�� ីសរេពីភណ� េនមលូដ� ន និង ខ) កសងករ
យល់ដឹងរបស់មហជន និងជូនដំណឹងដលម់ហជនពភីារកចិ�រយករណ៍ពវីត�ុរកេឃីញ។ 

 

15. េគាលនេយាបាយស�ីពីេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដលអនវុត�េដយមន�ីរវប្បធម៌ និងសរៈមន�ីរ ្រគបដណ� បេ់លី
េបតិកភណ� បុរណវទិ្យោ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ជនជាតិេដីមភាគតិច។ ក�ុងករណីទីពរី ភូមិមួយចំននួ្រត�វបានកត់្រតថា
សំបូរេដយេបតិកភណ� វប្បធម។៌     សកម�ភាពរបស់ស� បន័ទំងេនះមានតចិតចួេទតមទហំំធនធាន   និង្រគបដ
ណ� បែ់តេលី “ភូមិអទិភាព” មួយចំនួនតចូប៉េុណា� ះ។ 

 

16. កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងទំងេនះបានផ�លក់រយលដ់ឹងមធ្យមដលស់ហគមន ៍និងមានកររយករណ៍ពវីត�ុរកេឃីញ
មួយចំនួន។ ច្បាប់េនះែចងពីករផ�ល់រង� នដ់លអ់�ក្របទះេឃីញវត�ុបុរណ ប៉ុែន�ករផ�ល់រង� នម់ានតចិតួចប៉ុេណា� ះ (ឧ. 

ចំណាយេលីករដឹកជ��ូ នពភីមូិេទេខត�)។ ករេជឿថា ករទុករូបចមា� ក់ក�ុងផ�ះអចផ�ល់សណំាងអ្រកក់  បានរួម
ចំែណកេធ�ីឱ្យ្របជាជនមូលដ� នរយករណ៍ពវីត�ុរកេឃីញ។   អជា� ធរឃំុក៏បានដឹងពសីក� នពុលេសដ�កចិ�ៃន
េបតិកភណ� វប្បធមស៌្រមាបក់រអភវិឌ្ឍវសិ័យេទសចរណ៍ផងែដរ ប៉ែុន�ករជួញដូរវត�ុែដលរកេឃីញ េនែតេកីតេឡីងជា
ធម�ត។ 

 

17. ពក់ព័ន�នឹងេគាលនេយាបាយដធី�ី េធៀបនឹងេបតកិភណ� វប្បធម ៌ច្បាប់េនះែចងថា “ករចុះប�� ីសរេពីភណ�  គឺ
ជាករកត់្រតប��ូលនូវសម្បត�ិវប្បធម៌សធារណៈ ឬឯកជន”។ រដ�បាលដធី�ីបច�ុប្បន�កណំតថ់ា មិនអន�ុ� តឱ្យមានករ
ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីធ�េីនេលីទតំីងចះុប�� ីសរេពីភណ� េឡីយ។ មានន័យថា ករពិនិត្យបឋមេលីេបតកិភណ�  ែដល
បន្ីុសគា� នឹង្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម ស្រមាប់គេ្រមាងដំណាក់កលទ៣ី ្រត�វេធ�ីេឡីងមុនេពលែបងែចកដី
ដល្់រគ�សរនីមួយៗ េដីម្ីបេធ�ីយ៉ាងណាឱ្យករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីធ�េី្រកយរយៈេពល ៥ ឆា� មំិនេចទជាប�� ។ 

 

18. អនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពីនីតវិធិីចុះប�� ីបណ័�កម�សទិ�ដិសីមូហភាព-នតីិវធិីចះុប��ដីីសហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច (២០០៩) កំណត់ពីនតីិវធិ ី្របេភទដី និងស� ប័នរដ�ែដលពកព់័ន�ក�ុងករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិសីមហូភាព។ 
មា្រត ៦ ៃនអន្ុរកឹត្យេនះកំណត់ពដី ី៥ ្របេភទ ែដល្រត�វអចប�� ីជាកម�សិទ�សិមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច ៖ ១) ដីលំេនដ� ន ២) ដីៃ្រពអរក្ស ៣) ដកីប់េខ� ច ៤) ដីេធ�ីកសកិម�ជាកែ់ស�ង និង ៥) ដីប្រម�ងចំបាចក់�ងុ
ករដូរេវនដំណា។ំ មា្រតទី ៦ ែថមទំងបានប�� កថ់ា ទំហំដៃី្រពអរក្ស និងដកីបេ់ខ� ច មានទំហំសរុបមនិេលសី ០៧ 
ហិចត។ មា្រត ៨ ៃនអន្ុរកឹត្យេនះ េលីកេឡីងពីសិទ�ិរបស់ជនជាតិេដមីភាគតចិេលី្របេភទដេីផ្សងេទៀត ដូចជា ដីៃ្រព
េឈី និងកែន�ងេ្របី្របាស់ទឹក ប៉ុែន�្រត�វអនុវត�តមវធិាន និងបទប្ប��ត�រិបស់ស� ប័នសមុែីដលមានអណត�កិនក់ប់
ធនធានទំងេនាះ។ អនុ្រកឹត្យេនះេរៀបរប់ពីករែណនំា និងឯកសរសំខន់ៗ ែដលសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិគរួ

មានេនេពលដក់ពក្យសុបំណ័�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព។ 

 

19. មា្រត ១៥ ៃនច្បាប់ភូមបិាល ២០០១ ែចងថា េបតិកភណ� បរុណវទិ្យោ វប្បធម៌ និងវទិ្យោស�ស�របប់��ូលជា
សម្បត�ិសធារណៈរបស់រដ�។ មា្រត ៥ ៃនច្បាប់ភូមិបាលឆា�  ំ១៩៩២ ែចងថា មិនឱ្យមានសិទ�ជិាឯកជនក�ងុមណ� ល
េបតិកភណ� វប្បធម ៌និង្របវត�ិស�ស�េឡីយ។ 
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20. ច្បាបស់�ពីកីរេរៀបចែំដនដ ី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ (១៩៩៤) ែចងថា ទីតំងបុរណវទិ្យោ និង
្របវត�ិស�ស�ជាតំបន់សធារណៈ។ 

 

21. អនុ្រកឹត្យេលខ ១១៨ ស�ីពីករ្រគប្់រគងដីរដ�   (២០០៥)   បានេធ�ីចណំាត់ថា� ក ់“េបតកិភណ� បរុណវទិ្យោ វប្ប
ធម ៌និង្របវត�ិស�ស�” ជា្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈរបស់រដ� ែដល្រត�វមានករករពរយ៉ាងតឹងរុងឹ និងមិនអចេ្របី្របាស់
ស្រមាប់េគាលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយ    រួមទំងស្រមាប់េគាលបំណងសម្បទនដីសង�មកិច�។    ែផ�កតមអនុ្រកតឹ្យ
េនះ េសចក�សីេ្រមចេលខ ៥២ ស�ីពីករប��ូ លឯកសរលក�ណៈវនិិច�យ័ក�ុងករេធ�ីចណំាតថ់ា� ក់ដរីដ� (២០០៦) ែចង
ថា “្របសិនេបីរកេឃីញេបតកិភណ� េនក�ងុ ឬេនេលីដជីាកម�សិទ�រិបស់បគុ�លឯកជន េហីយករដកយកេបតកិភណ�
េចញពីដេីនាះ មិននំាឱ្យធា� ក់តៃម� ឬអស់តៃម�ៃនេបតកិភណ� េនាះេទ ្រត�វដកយកេបតិកភណ� េចញពដីកីម�សទិ�ឯិកជន
េនាះ ប៉ុែន�េបីករដកយកេបតិកភណ� េចញពដីេីនាះនឹងនំាឱ្យធា� កច់ុះតៃម� ឬអស់តៃម�ៃនេបតិកភណ�  ជាចំបាច់្រត�វរក្សោ
េបតិកភណ� ទុកេលីទតំីងដែដល េហីយ្រត�វេចញបទប��  ឬលិខិតបទដ� នគតយុិត�េិដីម្ីបក្រមិតសិទ�េិ្របី្របាស់ដេីនាះ
្រតឹមក្រមិតជាក់លកែ់ដលមិនឱ្យប៉ះពល ់ ខូចខតេបតិកភណ� េនាះ ឬ្របកសដីេនាះជាកម�វត�ុៃនករដកហូតតមផ�វូ

ច្បាប់ េដីម្ីប្របេយាជន៍សធារណៈេដយមានផ�លស់ណំងសមរម្យ និងយុត�ិធម៌ជាមុន។ ដីែដលបានដកហូតេនាះ្រត�វ
ចត់ទុកជាដីសធារណៈរបសរ់ដ�”។ 

 

22. ច្បាបស់�ពីៃី្រពេឈី   ២០០២   អន�ុ� តឱ្យរជរដ� ភបិាលកម�ជុាកណំតយ់កែផ�កណាមយួៃនៃ្រពប្រម�ងទកុអ
ចិៃ�ន�យ៍ែដលជាតំបនម់ជ្ឈដ� នពេិសស ឬមានតៃម�ែផ�កវទិ្យោស�ស� វប្បធម ៌េទសចរណ៍ ឬជាតបំនអ់ភរិក្សជីវច្រម�ះ នងិ
ទឹក ជាៃ្រពករពរ   (មា្រត ២២)។      ច្បាប់េនះទទលួស� ល់ករេ្របី្របាស់  និងករអនវុត�ជា្របៃពណីរបសស់ហគម
នម៍ូលដ� នជាៃ្រពករពរែដលបេ្រមីឱ្យេគាលបណំងវប្បធម៌ ៖ “្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ្រត�វទទលួ
ស� ល់ៃ្រពពក់ព័ន�ជំេនឿសសនារបសស់ហគមនម៍ូលដ� នែដលរសេ់នក�ុង ឬែក្បរៃ្រពេនាះទុកជាៃ្រពករពរស្រមាប់
េគាលបំណងសសនា វប្បធម៌ ឬអភរិក្ស” (មា្រត ៤៥)។ 

 

23. ្របកសឆា�  ំ១៩៩៩ ស�ីពីតនួាទ ីភារកិច� និងរចនាសម�័ន�របសម់ន�រីេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនយីកម� សំណង ់និង
សុរេិយាដីេខត�/្រក �ង និងតនួាទ ីភារកចិ�របសប់ណា� ករយិាលយ័េ្រកមឱវទ ែចងថា  “មន�រីេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនយីកម� 
សំណង់ និងសុរេិយាដីេខត�/្រក�ង មានតួនាទី និងភារកិច�ករពរធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម ៌និងជសួជលុ 
ែថទំ េ្របី្របាស់សំណង់អគារ សំណងក់រ្យ និងេបតិកភណ� ក�ុងេខត�្រក�ង”។ 

 

24. េសចក�ី្របកសេលខ ០៦ របសគ់ណៈរដ�ម�ន�ី ចុះៃថ�ទី ២៧ ែខ ក��  ឆា�  ំ១៩៩៩ ស�ីពីវធិានករលុបបបំាត់
ភាពអនាធិបេតយ្យក�ងុប�� ទ�នា� នកនក់ប់ដធី� ី ហមឃាតស់ិទ�ិឯកជនេលទីីតំងេបតកិភណ� វប្បធម។៌ េសចក�ី
្របកសេនះមានេគាលបំណងករពរេបតកិភណ� វប្បធមព៌កីរេ្របី្របាស់ស្រមាប់េគាលបំណងអភវិឌ្ឍន៍ េ្រកែតពីករ
អភិរក្ស និងករករពរែដលបេ្រមីឱ្យផល្របេយាជនវ៍ប្បធម។៌ 

 

25. ឯកសរេគាលនេយាបាយស�ពីសីម្បទនដសីង�មកចិ�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឆា� ំ ២០០២ ែចងថា “ករ
េរៀបចំបទប្ប��ត�ិស្រមាប់ករផ�ល់សម្បទនដសីង�មកចិ� ្រត�វេផា� តករយកចិត�ទុកដក់េទេលីប�� ជាក��បទ់កទ់ង
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នឹងករ្រគប់្រគងដីរដ�។    មុននឹងផ�ល់ដសី្រមាប់េគាលបណំងសង�មកចិ�   ដីរដ�្រត�វែតបានេធ�ីអត�ស�� ណកម�    េធ�ីចំ
ណាត់ថា� ក់ និងមានែផនករេ្របី្របាស់ជាមនុ។ ដីរដ�គរួឺមមានៃ្រពេឈី ផ�ូវទឹក ផ�ូវថ�ល់ េហដ� រចនាសម�ន័�ដកឹជ��ូ នេផ្សង
េទៀត ដីឧទ្យោន តំបនក់រពរ ទីតំងមរតកវប្បធម ៌េសវសធារណៈនានា និងតបំនេ់្របី្របាស់ស្រមាបេ់គាលេដេយាធា 

ក៏ដូចជាតំបនែ់ដលមិនបានេ្របី្របាស់ផងែដរ”។ 

 

៤.សង�តភាពេទនឹង្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មរបស់ធនាគារពិភពេលក 

 
26. ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម (ESF) របស់ធនាគារពិភពេលកែចងពលីក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទំង ១០។ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៨ ត្រម�វឱ្យអ�កខ�ីេរៀបចំ្រកបខណ� ករពរេបតកិភណ� វប្បធម៌ 
(CHPF) ស្រមាប់ជាយន�ករករពរ និងទប់ស� ត់ករបាតប់ង ់ឬខូចខតធនធានវប្បធម៌រូប ីនិងអរូបី ក�ុងវដ�គេ្រមាង
ទំងមូល។ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨ កំណត់ថា េបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បីរួមប��ូលទំងចលនវត� ុនិងអចលនវត�ុ ទី
តំង សំណង់ ្រក�មសំណង់ និងលក�ណៈធម�ជាតិ និងេទសភាព  ែដលមានសរៈសំខន់ែផ�កបរុណវទិ្យោ បាសណីភតូ
វទិ្យោ ្របវត�ិស�ស� ស� បត្យកម� សសនា េសភណ� ភាព ឬសរៈសំខន់ែផ�កវប្បធម៌េផ្សងេទៀត។ ធនាគារពិភពេលក

ទទលួស� លថ់ា គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ែដលផ�លហិ់រ��ប្បទនេដយធនាគារពភិពេលក គួរបេ�� �ស ឬកត់បន�យផលបះ៉
ពល់េលីទីតំង ឬវត�ុទំងឡាយណាែដលមានសរៈសំខនែ់ផ�ក្របវត�ិស�ស� សសនា េសភណ� ភាព ឬសរៈសំខន់
ែផ�កវប្បធម៌េផ្សងេទៀត។ 
 
27. ្រកបខណ� គតិយុត�េិនកម�ុជាភាគេ្រចីនសុសីង� ក់គា� នឹងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨ របស់ធនាគារពិភព
េលក ជាពិេសសច្បាបស់�ីពកីិច�ករពរេបតកិភណ� វប្បធម៌ជាតិ (១៩៩៦) អនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពីនីតិវធិីៃនករចះុ
ប�� ីប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាព េសចក�ី្របកសរបសគ់ណៈរដ�ម�ន�ីេលខ ០៦។ យ៉ាងណាមញិ ្រកបខណ� ថា� កជ់ាតមិនិ
សុីសង� ក់គា� ទំង្រស�ងេទនឹងលក�ខណ� ត្រម�វៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម េលីចំណុចដចូខងេ្រកម ៖ 

• ្រកបខណ� គតិយុត�េិផា� តសខំនេ់លីេបតកិភណ� វប្បធមរូ៌បី ប៉ុែន�មិនសូវេផា� តេលីេបតិកភណ� វប្បធមអ៌រូបី
េឡីយ។ 

• ្រកបខណ� គតិយុត�មិនិដកប់��ូលលក�ខណ� ត្រម�វៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី ៨ (ករពិេ្រគាះ
េយាបល់អ�កពក់ព័ន�)។ 

 
28. ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដីម្ីបលុបបបំាតច់ំណុចខ�ះខតទំងេនះ (េមីលខ�មឹ
សរលម�ិតក�ុងែផ�ក ៥.២)។  ្រកបខណ� េនះ្រគបដណ� បេ់លីលហំវប្បធមេ៌ផ្សងៗ (ទំងរូបី និងអរូបី) ស្រមាបស់ហគម
នជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ។ លំហទំងេនះរួមដដីូនត ដីៃ្រព វលេស�  ដីលំេនដ� ន និងកសិកម� កែន�ងបរបាញ់សត� ទី
េគារពបូជា និងដីែដលសហគមនវ៍ប្បធមជ៌នជាតិេដីមភាគតិចែលងរស់េន ប៉ុែន�េនមានភាពពក់ពន័�នងឹ្របៃពណី
របស់ពួកេគ ជាពិេសសតំបន់សត�េដរីរកចំណីរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចែដលេនបន�េធ�ីកសិកម�ែបបពេនចរ
ណ៍។ 
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29. ករអនវុត�បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨ មានភាពពក់ព័ន�បផំុតេទនឹងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ 
ែដលផ�ល់ករែណនំាលម�ិតក�ងុករបេ�� �ស កត់បន�យជាអតិបរមា និង/ឬស្រមាលផលប៉ះពលអ់វជិ�មានរបស់
គេ្រមាងេលីសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងេធ�ីករប៉ះប៉វូេលីផលប៉ះពល។់ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ មាន

េគាលបំណងទទលួស� ល ់េគារព និងអភិរក្សវប្បធម៌ ចំេណះដឹង និងករអនវុត�របសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ 
និងផ�ល់ឱកសឱ្យពកួេគស្រមបខ�ួនេទនងឹករែ្រប្រប�លស� នភាពតមរេបៀប និងក�ុង្រកបខណ� េពលេវលែដលពកួេគ
អចទទួលយកបាន។ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ ត្រម�វឱ្យមានករទទលួបានករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន នងិ
ែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ (FPIC) ពីជនជាតិេដមីភាគតចិែដលរងផលបះ៉ពល់ក�ងុកលៈេទសៈមួយចនំនួ ដូចជា េន
េពលែដលគេ្រមាងអចបង�ផលប៉ះពលធ់ំេធងេលីេបតកិភណ� វប្បធមរ៌បសព់ួកេគែដលមានសរៈសំខចេំពះ អត�
ស�� ណ និង/ឬវប្បធម៌ ពិធីបណុ្យ ឬជំេនឿក�ងុជវីតិរស់េនរបសជ់នជាតេិដីមភាគតិចែដលរងផលបះ៉ពល់ទំងេនាះ។ 
 
30. បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី ៨ ត្រម�វឱ្យអ�កខ�ីពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កពកព់ន័�នឹងេបតកិភណ� វប្បធម៌
ែដលអចរងផលបះ៉ពល់េដយសរគេ្រមាង រួមទំងភាគីែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយសរគេ្រមាង និងភាគចីណំាប់
អរម�ណ៍េផ្សងេទៀត ដូចជា អ�កមានកតព�កចិ�ក�ងុមូលដ� ន និងអ�កកន្់របៃពណីរបសជ់នជាតេិដីមភាគតិចែដលអច
មានចំណាប់អរម�ណ៍ ឬមានអរម�ណ៍ផ្សោរភា� បេ់ផ្សងពេីនះចំេពះេបតិកភណ� វប្បធម៌របសស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគ

តិច។      ករពិេ្រគាះេយាបល់នឹង្រត�វេធ�ីេឡីងេដយអនេុលមតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ១០ ៃន្រកបខណ�
្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មស្រមាបគ់េ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។  សូមេធ�ីករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�នយ័
េដីម្ីបកំណត់អត�ស�� ណេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដលអចរងផលបះ៉ពលេ់ដយសរគេ្រមាងពិចរណាពសីរៈសំខន់ៃន
េបតិកភណ� ទំងេនាះ ប៉ាន់្របមាណហនិភយ័ និងផលបះ៉ពល់ និងរះិរកជេ្រមីសបេ�� �ស និងស្រមាលផលបះ៉ពល។់ 
ករពិេ្រគាះេយាបល្់រត�វរក្សោករសមា� ត់េទតមភាពចំបាច ់ រួមទំងករេគារពព័តម៌ានសមា� តែ់ដលទក់ទងនឹង្របៃព
ណី។ 
 
31. េ្រកមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨ របស់ធនាគារពិភពេលក ករករពរេបតិកភណ� វប្បធម្៌រត�វបានរពំងឹ
ថានឹងទមទរនូវជំហនតមលដំបល់ំេដយ ដូចជា ករពិនិត្យបឋម ករ្របមូលទិន�នយ័េដីម្រគា ករេរៀបចលំក�ខណ�
េយាង  ករប៉ាន់្របមាណផលបះ៉ពល ់ និងករបេង�ីតវធិានករកត់បន�យផលបះ៉ពល ់ និងែផនករ្រគប់្រគង។ ្រកប
ខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធមផ៌�លក់រែណនំាពដីំេណីរករេនះស្រមាបគ់េ្រមាងដណំាកក់លទ ី៣។ 

 
៥.េបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ុងតំបន់គេ្រមាង 

 
32. បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨ ត្រម�វឱ្យមានវធិានករកត់បន�យករបាត់បង់ ឬករផា� ស់ប�ូរតំបនែ់ដលមាន
សរៈសំខន់ែផ�កវប្បធម៌។ ករខូចខត ឬករបំផ�ិចបំផា� ញទតំីងរកេឃីញថ�េីដយៃចដន្យ អចបណា� លមកពី
សកម�ភាពពក់ពន័�នឹងករសងសងេ់ហដ� រចនាសម�័ន� និង្របព័ន�ធារស�ស�ខ� តតូច។ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី 
៨ ្រត�វបានបំផុសេឡីង េ្រពះសកម�ភាពែដលេស�ីេឡីងក�ងុគេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣ អចប៉ះពល់េដយផា� ល់ 
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ឬេដយ្របេយាលេលីធនធានវប្បធម៌រូបវន� និងអរូបីរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ ជនជាតេិដីមភាគតិចេ្រចនី
ែតមានទំនាក់ទំនងជតិស�ិទ�េទនឹងតំបនៃ់្រព រួមទំងទំនាក់ទំនងែផ�កជេំនឿ។ ចំណុចទំងេនះអចែ្រប្រប�លេទតម
សហគមន៍   េ្រពះអន្ុរក�មេផ្សងៗ   និងមនសុ្សមួយជំនាន់ៗ មានតៃម�    និងករបក្រសយខុសគា� េលីេបតកិភណ� វប្ប

ធម៌។ ឧ. �ស�ី និងេក�ង្រសី អចមានអរម�ណ៍ជាប់ជពំកជ់ាមួយលំហ និងេបតិកភណ� វប្បធមរ៌បសខ់�ួន ខ� ំងជាងបរុស 
និងេក�ង្រប�ស។ អចមានករណីេដយែឡកៗែដលសកម�ភាពផ�លប់័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច រខំនដលទ់ីតំងៃ្រពសក�សិទិ�ិែដលអ�កភមូិបានកណំត់01។ េ្រកពីេនះ អចមានកររកេឃីញទីតំងបរុណ
វត�ុ ្របវត�ិស�ស� ឬទីតំងវប្បធម៌ថ� ីក�ុងេពលឈូសឆាយ និងសងសងេ់ហដ� រចនាសម�ន័� និង្របព័ន�ធារស�ស�ខ� តតូ
ច។ 
 
33. គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ នឹងពក់ពន័�នងឹទតំីងស្រមាបក់រផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិចក�ងុតបំនភ់មូិស�ស�ដ៏ធេំនភាគឦសនៃន្របេទសកម�ជុា ែដលសំបូរេដយសហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច។ ភាគេ្រចីនៃនជនជាតិភាគតចិ ដូចជា កយួ ព�ង ទំពួន ចរ៉យ ្រគឹង េស��ង េ្រព កែវត៉ េ្រកល មិល ក
ចក់ េខញ លុន  រស់េនក�ុងេខត�រតនគរិ ី មណ� លគិរ ី ស�ឹងែ្រតង និង្រកេចះ។ សហគមន៍ទំងេនះសំបរូេដយ
េបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី និងអរូបី ែដល្រត�វកំណត់អត�ស�� ណេទតមករណីនីមយួៗ េនេពលេធ�ីករពិនិត្យបឋម 

(េមីលទ្រមង់ពិនតិ្យបឋមក�ុង្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម) និងករេរៀបចំែផនករែបបចលូរួមែដល្រត�វបាន
ដក់ប��ូលក�ុងដេំណីរករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិដធី� ី និងដំេណីរករេរៀបចំែផនករស្រមាបក់រវនិិេយាគេលីរបរច�ិ�មឹជវីតិ 
និងេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍។ ដំេណីរករេនះមានេរៀបរប់លម�ិតក�ុង្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដមីភាគ
តិច។ 
 
34. ស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ករអនវុត�បទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទ ី ៨ នឹងសុីសង� ក់គា� នងឹបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៧។ ្របសិនេបីលក�ខណ� ត្រម�វៃនបទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទ ី៨ ខសុពបីទប្ប��ត�កិ�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៧ ែដលអចអនវុត�បានចំេពះេបតកិភណ� របសជ់ន
ជាតិេដីមភាគតិច ្រត�វអនវុត�តមបទប្ប��ត�ិក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៧។ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិ
ភាគតិច  ផ�ល់ករែណនំាជារួមស�ីពីករកត់បន�យហនភិ័យែដលអចេធ�ឱី្យប៉ះពលដ់លស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគ
តិច រួមទំងេបតិកភណ� វប្បធម ៌និងរបរចិ�� ឹមជីវតិរបសព់ួកេគ។ ្រកបខណ� េនះកំណតព់ដីំេណីរករច្បាស់លសៃ់នករ

ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចដូចតេទ ៖ ជំហនទី ១ ករទទួលស� លជ់នជាតិ
េដីមភាគតិច, ជំហនទី ២ ៖ ករផ�ល់ស� នភាព្រសបច្បាបជ់ាសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ករេរៀបចំ និងករ
បំេពញពក្យសុំចុះប�� ីបណ័�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច និងករដកព់ក្យសុំចុះប��បី័
ណ�កម�សិទ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច និងជំហនទី ៣ ៖ ដំេណីរករចុះប�� ីប័ណ�កម�សទិ�ិ

 
1ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច មិនសុទ�ែតេធ�ីឱ្យមានករបាត់បង់លទ�ភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិចក�ុងករេ្របី្របាស់ៃ្រពេឈីេឡីយ េ្រពះផលប៉ះពល់ទំងេនះគួរ្រត�វបានបេ���សតមរយៈករេរៀបចំែផនករែបបចូលរួម និងករអនុ
វត�្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌ និង្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិេដីមភាគតិច។ 
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ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ វត�មាន និងផលប៉ះពលែ់ដលអចេកីតមានេឡីងេលី
េបតិកភណ� វប្បធម ៌   នឹង្រត�វបានកំណតរ់កេនដំណាកក់លនីមយួៗៃនដំេណីរករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ដិីសមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ជាពិេសសជំហនទី ២ និងទី ៣។ ែផនករ្រគប់្រគងេបតកិភណ� វប្បធម ៌

(CHMP) នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេនតមទីតំងជាកល់កស់្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ ក�ុងដំេណីរករកំណតអ់ត�ស�� ណ និងដក់ពក្យសុំ។ ឧបសម�ន័� 
១ ៃនឯកសរេនះបង� ញពីទ្រមងែ់ផនករ្រគប់្រគងេបតកិភណ� វប្បធម។៌ 
 
35. ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធមឆ៌�ះុប�� ងំពីដេំណីរករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមន៍ 
ជនជាតិេដីមភាគតិច ែដលរួមមានករគូសែផនទីដលីេំនដ� ន ដីប្រម�ង ដៃី្រពជំេនឿ និងដីៃ្រពកប់េខ� ច និងេរៀបចំជា
េ្រសចនូវវធិានករស្រមាប់ករករពរតំបន់ទំងេនះ  ្រពមទំងធានាលទ�ភាពេចញចូលតបំនទំ់ងេនះផងែដរ។ ្របព័ន�
េ្របី្របាស់ដីែបប្របៃពណីរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ជាពិេសសកសិកម�ពេនចរណ៍្រត�វបានចតទ់កុជា
េបតិកភណ� វប្បធម ៌និងជាែផ�កមយួៃនដទំីង ៥ ្របេភទែដល្រត�វកំណត់អត�ស�� ណ និងគូសែផនទីក�ងុដេំណីរករផ�
ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ ជាយូរណាស់មកេហីយែដលករអនុវត�ទំងេនះ
រួមចំែណកដលរ់បរចិ�� ឹមជវីតិ្របកបេដយនរិន�រភាព សន�សិុខេស្ប�ង ករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយចី
រភាព និងករអភិរក្ស និងព្រងងឹជវីច្រម�ះ។ 
 
36. ្រកបខណ� េរៀបចែំផនករជនជាតេិដីមភាគតិចស្រមាបគ់េ្រមាងដណំាកក់លទ ី៣ កំណត់អត�ស�� ណសហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចែដលអចរងផលប៉ះពលទំ់ងវជិ�មាន និងអវជិ�មានេដយសរគេ្រមាង េដីម្ីបដក់ប��ូល 
១) សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិែដលជា្រក�មេគាលេដ ស្រមាប់ទទលួបានជនំយួេលីករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ      និងសកម�ភាពអភវិឌ្ឍនជ៍នបទេលីដសី្រមាបក់រផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និង ២) សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលអចមានវត�មានក�ងុ
តំបន់ែដល្រត�វអនវុត�សម្បទនដីសង�មកចិ� (មិនថា្រត�វបានទទលួស� លេ់ដយ្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ឬយ៉ាងណា
េនាះេទ)។ ក�ុងករណីណាមយួកេ៏ដយ សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលរងផលប៉ះពលអ់ចរួមប��ូលទំងអ�ក
ទទលួផលពគីេ្រមាង (សមាជិកសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចែដលទទលួបានបណ័�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ និងអ�កទទួលបានដីធ�កី�ងុសម្បទនដីសង�មកចិ�) និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលរស់េនក�ងុ

សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិក�ុងតំបនេ់នាះ ឬមិនទទួលបានបណ័�កម�សិទ�ពិីសម្បទនដសីង�មកចិ�។ ្របសិនេបជីន
ជាតិេដីមភាគតិច និង្រក�ម្រគ�សររបស់ពកួេគទទលួរងផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន ពួកេគនឹងេ្របី្របាស់សទិ�ិដចូពលរដ�ទេូទ
េដីម្ីបដក់បណ�ឹ ងតមរយៈយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់គេ្រមាង។ 
 
37. ទីតំង និងវត�ុេបតិភណ� វប្បធមរូ៌បីែដលបន្សល់ពសីមយ័អង�រ និងមនុអង�រក�ងុ្របេទសកម�ជុា ស�ិតេនរយប៉ាយ
តមដងទេន�េ្រកម ្របភពទឹក និងផ�ូវេធ�ីដេំណីរសំខន់ៗ  ប៉ុែន�មានតិចេនតមតំបនៃ់្រព។ សម្បទនដីសង�មកចិ�ភាគ
េ្រចីនែដល្រត�វទទួលបានជំនយួពគីេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣ ្រត�វបានរពំឹងថានឹងស�ិតេលីដែីដលធា� បជ់ាៃ្រពពីមនុ ឬេន
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ែតជាដីៃ្រពែដលេរចរលិ។ វត�ុរកេឃីញែដលកពំុងមាន និងែដលអចមានក�ងុតំបន់គេ្រមាង ្រត�វបានរពំឹងថានឹងមាន
ចំនួនតិច។ ក�ុងករណី្របទះេឃីញវត�ុ េយីងនឹងអនវុត� “នីតិវធិីចេំពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ” (េមីល
ខ�ឹមសរលម�ិតក�ុងែផ�ក ៥.២ ខងេ្រកម)។ 

 
38. កំណត់្រតបង� ញថាមាន្របាសទបរុណែត ៤ ប៉ុេណា� ះក�ុងេខត�្រកេចះ និងកពំង់ចម និងសុទ�ែតស�ិតេន
តមដងទេន�េមគង�។ 
 ្របាសទ ២ ក�ុងេខត�្រកេចះ ៖ ក�ុងឃំុែ្រសជិះ និងឃំុខ្ឹសម 
 ្របាសទ ២ ក�ុងេខត�កំពងច់ម ៖ ក�ុងឃំុជប ់និងឃំុមយួេផ្សងេទៀត។ 

 
39. ្រស�កសំបូរក�ុងេខត�្រកេចះក៏ជាទីតំងទ្ីរក�ងមនុសមយ័អង�រដធ៏មំយួផងែដរ។ 
 
40. េខត�កំពង់ធមំានទតំីងសក� នពុលថ�យ៉ីាងតចិ ២ និងទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ចស់មយួ ែដល្រត�វទទលួ

បានជំនួយពីគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣។ ខុសពីេខត� ២ េផ្សងេទៀត េខត�កំពងធ់សំបំរូេដយទីតំងពកព់័ន�នងឹសមយ័
អង�រ និងសម័យមុនអង�រ រួមទំងទីតំងក�ងុតបំនៃ់្រព។ 
 
41. ្រស�កេមមត់ក�ុងេខត�ត្ូបងឃ�ុំមានេបតកិភណ� បុេរ្របវត�ិដគ៏ួរឱ្យកតស់មា� លព់កព់័ន�នឹង “ករងរកយ និងចកដ់ី
” ដូចជា ទំនប់ទឹកធំៗ រងជារង�ង់េនេលីដែីដលេគេ្របីស្រមាបក់រពរភូមរិងជារង�ងេ់នយុគថ�។ ទីតំងភាគេ្រចីនេន
កម�ុជាែដល្រត�វបានកណំតអ់ត�ស�� ណរហូតមកទលប់ច�បុ្បន� ស�ិតក�ុង្រស�កេមមត។់ ក�ុងចេំណាមទីតំងទំង ២៨ 
េនះ ទីតំងមួយស�ិតក�ងុឃំុជំា្រកេវៀន ែដលជាឃំុសកល្បង។ ផ�ូរបុេរ្របវត�ិែដលមានវត�ុបរុណ ្រត�វបានរកេឃីញេនទី
តំង ៦ ក�ុង្រស�កពញាែ្រកកែដលេនជិត្រស�កេមមត។់ មជ្ឈមណ� ល និងសរមន�ីរបុរណវទិ្យោេមមតែ់ដលទទលួបាន
ជំនួយពីគេ្រមាងអល�មឺ៉ង ់បានជួយអភរិក្សទីតំងទំងេនះ។ 
 
42. របាយេស�ីគា� ៃនទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�្រត�វបានរពំឹងថានងឹស�តិក�ុង ឬេនជុំវញិទីតំងសមយ័ស�ង� ម ឬ

ជេមា� ះពីមុន។ េនះអចជាេហតុផលមួយែដលេធ�ីឱ្យ្របជាជនរស់េនរប៉ាតរ់ប៉ាយ។ ខណៈែដលបច�ុប្បន�ទតំីងទំងេនះ
គា� នលក�ណៈសម្បត�ជិាទីតំងេបតកិភណ� វប្បធម ៌ គួរកតស់មា� ល់ពីវត�មានទតំីងទំងេនះេនេលីដីធ�ពីក់ពន័�ែដល
្រគ�សរថ�ីនឹងមកតំងទលីំេនេ្រកមគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�។ 
 
៦.វិធានករករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ុងក�ុងគេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ 

 
៦.១ វធិីស�ស� 
43. គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ពក់ព័ន�នឹងសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច។ ក�ុងេនាះ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករ
ជនជាតិេដីមភាគតិច (IPPF) ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងឱ្យបន្ីុសគា� នងឹបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ៧ របស់ធនាគារពភិព
េលក។ បែន�មេលីលក�ខណ� ត្រម�វៃន្រកបខណ� ករពរេបតកិភណ� វប្បធម៌ និងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី៨ របស់
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ធនាគារពិភពេលក េយីងនឹងអនុវត�តមវធិីស�ស�មាន្រសប់របសស់� បន័រដ� ភបិាលពក់ពន័� រួមទំងមន�ីរវប្បធម ៌ក�ងុ
ករេរៀបចំ្រកបខណ� ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម៌េនតមទតំីងជាក់លកស់្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�លប់័
ណ�កម�សិទ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច េហីយនឹង្រត�វបានដកជ់ូនធនាគារពិភពេលកពនិតិ្យ 

និងអនមុ័ត មុននឹងយកេទអនវុត�។ 
 

44. េយីងនឹងអនវុត�វធិីស�ស�ខងេ្រកមស្រមាបក់រកំណតអ់ត�ស�� ណ និងេដះ្រសយផលប៉ះពលែ់ដលអច
េកីតមានេឡីងចំេពះេបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី និងអរូបី ក�ុងគេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣។ វធិីស�ស�េនះនឹង្រត�វបានឆ�ះុ
ប�� ំងក�ុងេសៀវេភែណនំាករអនវុត�គេ្រមាង និងលក�ខណ� េយាងៃនជំនយួបេច�កេទស ៖ 
 

េបតិកភណ� វប្បធមក៌�ុងគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ 
 

គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ េផា� តករយកចិត�ទុកដក់េលេីបតកិភណ� វប្បធម៌ (ទំងរូបី និងអរូប)ី ក�ងុឃំុ 
និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចទំងអសែ់ដលស�ិតេ្រកមគេ្រមាងេនះ។ រជរដ� ភិបាលកម�ជុាែដល

តំណាងេដយស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង និងស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ នឹងបេ�� �ស
ផលប៉ះពលេ់លីេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដលេកីតេចញពសីកម�ភាពគេ្រមាង។ ្របសិនេបីមិនអចបេ�� �សផល
ប៉ះពលប់ាន រដ� ភិបាលនឹងកំណត់រក និងអនុវត�វធិានករនានាសេំដកតប់ន�យផលបះ៉ពលេ់លី
េបតិកភណ� វប្បធមជ៌ាអតបិរមាេដយអនេុលមតមឋនានុ្រកមស្រមាលផលបះ៉ពល។់ ែផនករ្រគប់្រគង
េបតិកភណ� វប្បធមន៌ឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងស្រមាបទ់ីតំងពកព់័ន� េទតមភាពចំបាច។់ ែផនករេនះនឹងរួម
ប��ូល្រកបខណ� េពលេវលអនវុត�ន ៍និងករប៉ាន់ស� នពីត្រម�វករធនធានស្រមាបវ់ធិានករស្រមាលផលបះ៉
ពល់។ ែផនករេនះអចជាែផនករដចេ់ដយែឡក ឬជាែផ�កមួយៃនែផនករេផ្សងេទៀត (ឧ. ែផនករ
ស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិច ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម) អ្រស័យេលីលក�ណៈ និងវសិលភាព
ៃនហនិភ័យ និងផលប៉ះពលរ់បសអ់នគុេ្រមាង។ 

េនដំណាក់កលណាមួយៃនវដ�គេ្រមាងដំណាកក់លទ៣ី ែដលអចបង�ផលបះ៉ពល់េលេីបតកិភណ�
វប្បធម ៌ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត� និងស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាងនឹង ក) ដក់ព្រងយអ�កជំនាញស្រមាបជ់យួ

ដលក់រកំណត់អត�ស�� ណ និងករករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ និង ខ) ធានាថា ករអនុវត�ល�ជាអន�រជាតិ
ស្រមាប់ករសិក្សោតមមលូដ� ន ករចង្រកងឯកសរ និងករករពរេបតិកភណ� វប្បធម្៌រត�វបានយកមកអនុ
វត�េដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងភាគីតតីយជនេផ្សងេទៀត។ ឧ. នីតិវធិីចំេពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយ
ៃចដន្យកំណត់ពីករ្រគប់្រគងកររកេឃីញេដយៃចដន្យនូវវត�ុបុរណក�ងុសកម�ភាពសងសង ់ឬ្របតិបត�ិករ
គេ្រមាង ែដលនឹង្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងកចិ�សន្យោទំងអសែ់ដលពក់ពន័�នងឹសកម�ភាពសងសង់របសគ់
េ្រមាង។ 

ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត� និងស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាងនឹងធានាករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួអ�កពកព់ន័�
ទំងអស់េដយអនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុង្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មរបស់ធនាគារពភិពេលក ជា
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ពិេសសបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១០ េដីម្ីបេរៀបចំ និងអនវុត�វធិានករសម្រសបស្រមាបក់របេ�� �ស ឬ
កត់បន�យផលបះ៉ពល់េលេីបតកិភណ� វប្បធម ៌ េដយពិចរណាពីលក�ខណ� ត្រម�វបែន�មែដល្រត�វបាន
កំណត់ស្រមាប់្របេភទេបតកិភណ� វប្បធមជ៌ាក់លក។់ នឹងមានករកំណតអ់ត�ស�� ណអ�កពកព់ន័�ក�ងុ
េពលវយតៃម�បរសិ� ន និងសង�មេនតមទីតំងជាកល់កស់្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច�   និងករផ�លប់ណ័�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលបានកណំតរួ់ចរល ់ ស្រមាប់េបតិកភណ�
វប្បធមែ៌ដលេគដឹងថាមាន ឬងយនឹង្របទះេឃីញក�ងុេពលអនុវត�គេ្រមាង តមរយៈករអនវុត�បទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទី ១០។ អ�កពក់ព័ន�រួមមានសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយសរគេ្រមាង អជា� ធ

រជាតិ ឬអជា� ធរមូលដ� ន និងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល និងអ�កជំនាញមយួចនំួន រួមទំងអង�ករ
េបតិកភណ� វប្បធមអ៌ន�រជាតិ។ 

ករបក្រសយនិយមន័យេបតិកភណ� វប្បធមក៌�ងុសហគមនម៍ូលដ� ន និងអចខសុពបីទដ� នជាត ិឬករ
យល់េឃីញរបស់មនុស្សេ្រកសហគមន ៍នឹង្រត�វបានសកិ្សោែស�ងយល ់និងពិចរណាដតិដល។់ �ស�ី និងេក�ង
្រសីមានអរម�ណ៍ជាប់ជំពក់ចេំពះលំហ និងេបតិកភណ� របសខ់�ួន ខុសពីបរុស និងេក�ង្រប�ស។ ករសិក្សោ
ែស�ងយល់នឹងពិចរណាពផីលបះ៉ពលរ់បសគ់េ្រមាងេល្ីរក�មមនសុ្ស       និងអនុ្រក�មេផ្សងៗក�ងុសហគម
ន៍។ ដូេច�ះ ដំេណីរករកំណត់អត�ស�� ណ  ករែស�ងយល់ពីផលបះ៉ពល់ ករេរៀបចំវធិានករសម្រសប
ស្រមាប់ករករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ នឹងពចិរណាពីចណុំចខសុគា� ទំងេនះ។ 

 
៦.២ វធិានករជាក់លក់ 
45. វធិានករមួយចំនួនេដីម្ីបបេ�� �ស ឬកត់បន�យផលប៉ះពលរ់បស់សកម�ភាពគេ្រមាងេលីេបតកិភណ� វប្បធម ៌
រួមមាននីតិវធិីចំេពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ វធិានករស្រមាប់ករព្រងឹងសមត�ភាពរបស់ស� បន័ថា� ក់
ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិែដលទទលួខសុ្រត�វេលីករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម ៌ករបេង�ីត្របព័ន�្រត�តពិនតិ្យេដីម្ីបតម
ដនវឌ្ឍនភាព និង្របសិទ�ភាពៃនសកម�ភាពទំងេនះ ករេរៀបចំកលវភិាគអនុវត�ន៍ និងក��ប់ថវកិចំបាចស់្រមាប់
វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលែ់ដលបានកណំត់នងិករេរៀបចំកតឡុកសមា� ល់វត�ុែដល្រត�វបានរកេឃីញ។េនេពល

មានវត�មានសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិក�ងុទីតំងស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលពកព់ន័�នងឹគេ្រមាងេយីងនឹងអនវុត�តមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� ន
បរសិ� ន និងសង�មរបសធ់នាគារពិភពេលក និង្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិចរបសគ់េ្រមាង។ េ្រកពី
េនះ នឹងមានករគូសែផនទេីដយមានករចូលរួម និងករេ្រគាងលំហត់នានាស្រមាប់ករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�េិលទីតំីង
សម្បទនដីសង�មកចិ� និងសកម�ភាពចិ��មឹជវីតិ េដីម្ីបកំណត់អត�ស�� ណេបតកិភណ� វប្បធមរូ៌បី និងអរូបីរបសស់ហ
គមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ 
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វធិានករស្រមាប់េបតិកភណ� វប្បធមក៌�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ 
1. ករយិាល័យគេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ ថា� ក់េខត� មានច្បាប់ចម�ងែផនទីប�� ីសរេពីភណ� េបតកិភណ�

ថា� ក់ជាតិេពញេលញ (ទទលួបានព្ីរកសងួវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ)។ ករយិាល័យេនះែតងេធ�ីរបាយ
ករណ៍្របចំឆា� ដំក់ជូនមន�ីរវប្បធមេ៌ដីម្ីបេធ�ីបច�បុ្បន�ភាពប�� ីសរេពីភណ� េនះ។ 

2. ែផនទីស�ីពីករេ្របី្របាស់ដីឃំុ េលីកេឡីងពីេបតិកភណ� វប្បធម៌ ្របវត�ិស�ស� និងេបតិកភណ� ជនជាតិ
េដីមភាគតិច េដយែផ�កេលីេគាលករណ៍ែណនំាថ�ីៗ /ករអនវុត�ល�បំផតុក�ុងមូលដ� នែដលទទលួបានពី
កម�វធិី SEILA។ 

3. ករកំណត់អត�ស�� ណអ�កពកព់័ន� និងករពិេ្រគាះេយាបល់ ៖ សរៈសំខន់ៃនេបតកិភណ� វប្បធម៌ នងិ
េបតិកភណ� ជនជាតេិដីមភាគតចិ្រត�វបានពន្យល ់ និងពិេ្រគាះេយាបល់ក�ុងកិច�្របជុសំហគមន៍េដមី្ីប
កំណត់អត�ស�� ណេបតកិភណ� វប្បធមន៌ិងែស�ងយល់ថាេតីមានករ្រព�យបារម�ពីផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន
របស់គេ្រមាងេលីេបតិកភណ� វប្បធម៌របស់ពកួេគ ឬេទ។ 

4. ទីតំងេបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី និងអរូប ី្រត�វបានកំណត់អត�ស�� ណយ៉ាងហ�តច់ត ់មុនេពលចះុវស់ែវង
លម�ិត (ករកំណត់អត�ស�� ណដីធ�)ី។ កណំត់សមា� លព់កីរពិនតិ្យបឋមេនថា� កឃំុ់្រត�វបានេរៀបចំ
េឡីងេនតមទីតំងនីមយួៗស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ�  និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិេនឆា� ដំបំងូ។     ែផនករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធមត៌មទតំីង
នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងស្រមាបេ់បតិកភណ� វប្បធម៌រូបី និងអរូប ីបនា� ប់ពីករកំណត់អត�ស�� ណទតំីង
ស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច      (េមីលឧបសម�័ន� ក ៖ គំរូឯកសរែផនករ្រគប្់រគងេបតិកភណ� វប្បធម)៌។ 

5. បទប្ប��ត�ិស្រមាប់្របេភទេបតិកភណ� វប្បធមជ៌ាកល់កែ់ដលរួមប��ូលទតំីងបុរណវត�ុ និងវត�បុរុណ 
សំណង់្របវត�ិស�ស� លក�ណៈធម�ជាតិែដលមានសរៈសខំនែ់ផ�កវប្បធម ៌ និងេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដល
ជាចលនវត�ុ។ 

6. តំណាងភូមិ និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ចូលរួមក�ុងសកម�ភាពវសែ់វងជាកែ់ស�ងេដមី្ីបបង� ញ
ពីទីតំងបែន�មេទៀត ដូចជា ផ�ូរ និងៃ្រព ឬេដីមេឈីជំេនឿ (ករកំណត់អត�ស�� ណដធី�)ី។ 

7. ក�ុងករណីែដលទីតំងស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� ស�ិតក�ុងបណា� េខត�ែដលសបំរូេដយេបតកិភណ�
វប្បធម៌ ្រត�វមានករវយតៃម�េដយអ�កជនំាញែដលមានគណុវុឌ្ិឍ។ 

8. ក�ុងករណី្របទះេឃីញវត�ុមានតៃម�េដយៃចដន្យ ្រត�វអនុវត� “នីតិវធិីចំេពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញ
េដយៃចដន្យ” (ឧបសម�័ន� ខ)។ 

9. េរៀបចំវធិានករស្រមាប់ករព្រងឹងសមត�ភាពរបស់អជា� ធរថា� កជ់ាត ិ (ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង 
ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង និង្រកសួងពកព់័ន�) និងថា� ក់េ្រកមជាតិែដលទទលួខសុ្រត�វេលីករ្រគប្់រគង

េបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដលរងផលប៉ះពលេ់ដយសរគេ្រមាង។ 
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46. វធិានករទី ១ ធានាលទ�ភាពរកបានទនិ�នយ័ប�� ីសរេពីភណ� បច�ុប្បន�ភាពេនថា� កេ់ខត�។ វធិានករទី ២ មាន
េគាលបំណងប��� បចំណាបអ់រម�ណ៍ចេំពះេបតិកភណ� វប្បធមទំ៌ងរូបី និងអរូបីក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ េន
ថា� ក់េ្រកមជាតិ។ 
 
47. វធិានករទី ៣ (ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង) ពក់ព័ន�នឹងករពេិ្រគាះេយាបល់ជាមយួអ�ក
ពក់ព័ន� និងជំរុញឱ្យពួកេគចូលរួមក�ងុករកំណតអ់ត�ស�� ណ និងកំណតត់ៃម�ចេំពះេបតិកភណ� វប្បធម៌ែដលរងផល
ប៉ះពលេ់ដយសរគេ្រមាង ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ែដលអចេកីតមានេឡីង និងកររះិរកជេ្រមីសបេ�� �ស និង
ជេ្រមីសកត់បន�យផលបះ៉ពល។់ ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង ធានាករដក់ប��ូល និងកចិ�សហ
្របតិបត�ិកររបស់អ�កពកព់័ន�េផ្សងៗតមរយៈកិច�សន�នាជាមួយអជា� ធរមានសមត�កចិ� រួមទំងអជា� ធរជាត ិនិងអជា�
ធរមូលដ� នពក់ពន័�េដមី្ីបេរៀបចំមេធ្យោបាយមាន្របសិទ�ភាពស្រមាបេ់លីកេឡីងពីទស្សនៈ និងករ្រព�យបារម�របសអ់�ក
ពក់ព័ន� និងជំរុញករចូលរួមរបសព់កួេគក�ងុករករពរ និង្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម។៌ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួ
សហគមន៍មូលដ� នែដលរងផលប៉ះពលេ់ដយសរគេ្រមាងនឹងធានាករេសុីបអេង�ត និងែស�ងយលព់កីរយល់េឃីញ

របស់សហគមន៍ស�ពីេីបតិកភណ� វប្បធម៌ ែដលអចនឹងខសុពបីទដ� នថា� កជ់ាតិ ឬករយល់េឃីញរបស់មនសុ្សេនេ្រក
សហគមន៍ និងធានាករពិចរណាពីករយល់េឃីញរបស�់ស�ី និងេក�ង្រសីែដលខុសពីករយល់េឃីញរបសប់រុស និង
េក�ង្រសី។ 
 
48. វធិានករទី ៤ ពិនិត្យថាេតី្រត�វមានករពិនតិ្យបឋម ឬេទ។ េយីងនឹងេ្របី្របាស់កំណតស់មា� លក់រពិនតិ្យបឋម
េដយែផ�កេលីទ្រមង់ែដលមានភា� ប។់ អ�កទទួលខុស្រត�វគឺម�ន�ីបេង� លែផ�កសង�ម និងបរសិ� នៃនករយិាល័យគេ្រមាង
ដំណាក់កលទី ៣ េនថា� ក់េខត�។   កំណតស់មា� ល់ករពនិិត្យបឋមនងឹ្រត�វបានពនិិត្យេឡីងវញិេ្រកយប��បក់រអនវុត�
គេ្រមាងឆា� ទំី ១។ ្របសិនេបីទីតំងទំងអសែ់ដល្រត�វបានកណំតអ់ត�ស�� ណរួចរល ់ ស�ិតេ្រកមករករពរ្រសប់
េដយប�� ីសរេពីភណ� ថា� ក់េខត� េហីយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុទំងអសទ់ទលួបានពត័៌មាន្រគាប្់រគាន់ពនីីតវិធិីចេំពះវត�មុាន

តៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ មិនចំបាច់េធ�កីំណត់សមា� លក់រពិនតិ្យបឋមបែន�មេនឆា� បំន�បនា� បេ់ឡីយ។ 
 
49. វធិានករទី ៥ ែចងពីលក�ខណ� ត្រម�វឱ្យស� បន័ដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង ធានាកររួមប��ូល 
និងកិច�សហ្របតបិត�ិកររបសអ់�កពកព់ន័�សេំដអភរិក្ស្របេភទេបតកិភណ� វប្បធម៌ជាក់លក ់ រួមទំងទីតំងបរុណវត�ុ 
និងវត�ុបុរណ សំណង់្របវត�ិស�ស� លក�ណៈធម�ជាតិែដលមានសរៈសំខនែ់ផ�កវប្បធម ៌និងេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដល
ជាចលនវត�ុ ែដល្រត�វមានវធិានករអភិរក្សបែន�មេទៀត។ 
 
50. វធិានករទី៦ គូសប�� ក់ពីសរៈសំខនៃ់នករគូសែផនទេីដយមានករចូលរួមក�ងុករកណំតអ់ត�ស�� ណទី
តំង និងវត�ុែដលមានសរៈសំខនែ់ផ�កវប្បធម។៌ េនេពលទីតំង្រត�វបានកណំតអ់ត�ស�� ណរួចរល ់និងរកេឃីញទី
តំង និងវត�ុែដលអចមានសរៈសំខន់ែផ�កវប្បធម៌ នឹងមានករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងេបតកិភណ� វប្បធមស៌្រមាបទ់ី
តំងជាក់លកន់ីមយួៗ។ ែផនករេនះមាន្រកបខណ� េពលេវលអនវុត�ន ៍ និងករប៉ាន់ស� នត្រម�វករធនធានស្រមាប់
វធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលន់ីមយួៗ។ ែផនករេនះអចជាែផនករដច់េដយែឡក ឬជាែផ�កមួយៃនែផនករ
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េផ្សងេទៀត (ែផនករស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិច ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម) អ្រស័យេលីលក�ណៈ នងិ
វសិលភាពៃនហនិភ័យ និងផលបះ៉ពលរ់បសអ់នុគេ្រមាង។ 
 
51. វធិានករទី ៧ ពក់ព័ន�នឹងលទ�ភាពៃនករេ្រជីសេរសីយកេខត�កំពង់ធ ំឬេខត�មយួេផ្សងេទៀតែដលសបំរូេដយ
េបតិកភណ� វប្បធម ៌េធ�ីជាទីតំងគេ្រមាង។ ្របសិនេបីេខត�ណាមយួ្រត�វេ្រជីសេរសីយក អ�កជំនាញែដលមានគណុវុឌ្ិឍ
នឹងេធ�ីករវយតៃម�លម�តិេលទីីតំងនានា និងដករ់បាយករណ៍ជាកល់ក ់និងវធិានករករពរ។ 
 
52. វធិានករទី ៨ (ក�ុងករណី្របទះេឃីញវត�ុមានតៃម�) នឹងអនវុត� “នីតិវធិីចេំពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយ
ៃចដន្យ” (ឧបសម�័ន� ខ ៖ េបតិកភណ� វប្បធម៌-នតីិវធិីចេំពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ)។ 
 
53. វធិានករទី ៩  េរៀបរប់ពីលក�ខណ� ត្រម�វឱ្យមានករបណ�ុ ះបណា� ល និងករបេង�ីនករយលដ់ងឹេដីម្ីបអចអនុ
វត�្រកបខណ� ្រគប់្រគងេបតកិភណ� វប្បធមេ៌ដយ្របសិទ�ភាព។ ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�នគ៍េ្រមាង និង
្រក�មហុ៊នេម៉ករ្រត�វេធ�ីយ៉ាងណាឱ្យបគុ�លកិគេ្រមាងទំងអស ់   ែដលទទួលខុស្រត�វេលីករករពរេបតកិភណ� វប្បធម ៌
មានសមត�ភាព និងទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងករយលដ់ឹងចំបាច។់ ករបណ�ុ ះបណា� លមានេគាល
បំណងបេង�ីនករយលដ់ឹងជាមលូដ� នស�ពីីទតំីងែដលេគស� លក់�ុងតបំនគ់េ្រមាង និងពន្យលព់កីរកណំតអ់ត�
ស�� ណ វត�ុេបតិកភណ� វប្បធម៌ែដល្រត�វបានរកេឃីញ  ប�្ឈបក់រងរ   និងនីតិវធិីរយករណ៍េដយែផ�កតមនតីវិធិី
ចំេពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ។   ករបណ�ុ ះបណា� លនឹងបេង�ីនករយលដ់ងឹពីេបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី  
និងអរូបី  ទំេនៀមទមា� ប់ក�ងុមលូដ� ន  និងបទដ� ន្របៃពណី   រួមទំងរេបៀប្របតិបត�ិខ�នួក�ុង្រក�មវប្បធមេ៌ផ្សងៗរបសជ់ន
ជាតិេដីមភាគតិច។   
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ឧបសម�័ន� ក ៖ គំរឯូកសរែផនករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម៌ 
 

ែផនករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម ៌ (CHMP) ជាែផនករដច់េដយែឡក និងែផ�កតមទតំីងែដលអច

មានហនិភ័យ    និងផលប៉ះពលច់ំេពះេបតកិភណ� វប្បធម៌។    ករេរៀបចំែផនករេនះជាលក�ខណ� ចំបាចស់្រមាបទ់ី
តំងែដលមានលទ�ភាពខ�សៃ់នកររកេឃីញវត�ុមានតៃម�េដយៃចដន្យ       ឬេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដលបានកណំតអ់ត�
ស�� ណរួចរល់ និង្រត�វករករពរ។ ខងេ្រកមេនះជាទ្រមង់ឯកសរែផនករ្រគប្់រគងេបតិកភណ� វប្បធម៌ ៖ 

 
1. េសចក�ីេផ�ីមខ�ី និងេគាលបណំង 

1.1. េសចក�ីសេង�បពីេបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី និងអរូបីេនទតំីងអនគុេ្រមាង 
1.2. េគាលបំណងៃនែផនករ្រគប្់រគងេបតកិភណ� វប្បធម ៌
1.3. វសិលភាពៃនែផនករ្រគប់្រគងេបតកិភណ� វប្បធម ៌
 

2. លក�ខណ� ស�ង់ដរ និងលក�ខណ� ច្បាប ់
2.1. លក�ខណ� ច្បាបជ់ាត ិ

2.2. ស�ង់ដរ និងេគាលករណ៍ែណនំាអន�រជាតិ 
2.3. យុត� ធិករៃនថា� ក់ជាតិ និងថា� កេ់្រកមជាត ិ

ស� ប័នសំខន់ៗែដលមានតួនាទី្រគប្់រគងេបតកិភណ� វប្បធម៌គ្ឺរកសងួ និងមន�ីរវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ 
អជា� ធរជាតិអប្សរ ្រកសួង និងមន�ីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ   ្រកសួង និងមន�រីបរសិ� ន ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស�
ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង រដ� ភិបាលថា� កេ់ខត� និង្រស�ក និង្រក�ម្របឹក្សោឃំុ។ 

 
3. ករ្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម ៌

3.1. ករវយតៃម�ពីសរៈសំខន់ៃនធនធានេបតកិភណ� វប្បធម ៌
3.2. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមន ៍
3.3. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអជា� ធរពក់ពន័� 
3.4. ករចុះវសែ់វងេបតិកភណ� វប្បធម៌ 

ករចុះវសែ់វងេបតិកភណ� វប្បធម៌គរួែតជាែផ�កមយួៃនករេរៀបចំែផនករេ្របី្របាស់ដធី�ី និង្រត�វរួម
ប��ូល ៖ ប�� ី្រទព្យសម្បត�ិេបតិកភណ� វប្បធមន៌ានា ទីតំង និងករអនវុត�សខំន់ៗ ក�ងុទេំនៀមទមា� ប/់
្របៃពណី  ករយល់ដឹងពី្រទព្យសម្បត�ិ   ទីតំង  ឬករអនុវត�នីមយួៗែដលបានកណំតអ់ត�ស�� ណ កូ
អរេដេន GPS ស្រមាប់សម្បត�ិេបតិកភណ� វប្បធម ៌និងទតំីងែដលបានកណំតអ់ត�ស�� ណ ករប�� ក់
ពីឧបសគ�/ភាពងយរងេ្រគាះែដលបានកណំត់រក និងរេបៀបបេ�� �សផលបះ៉ពល់េលី្រទព្យសម្បត�/ិទី
តំងេបតិកភណ� ទំងេនាះ។ 
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3.5. វធិានករ្រគប់្រគង និងករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌
3.6. ករអនុវត� និង្រកបខណ� េពលេវល 
 

4. ស� ប័នពក់ព័ន� តួនាទ ីនិងករទទួលខុស្រត�វ 
4.1. តួនាទី និងករទទួលខសុ្រត�វរបស់ស� បន័ដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង 
4.2. តួនាទី និងករទទួលខសុ្រត�វរបស់្រក�មហុ៊នេម៉ករ 
 

5. ករបណ�ុ ះបណា� ល ករកសងករយលដ់ឹង និងធនធានចំបាច ់
• ករបណ�ុ ះបណា� លករយល់ដងឹស្រមាបប់ុគ�លិកទំងអសែ់ដលអច្របទះេឃីញធនធាន

េបតិកភណ� វប្បធមរូ៌បី និងអរូបីក�ុងសកម�ភាព្របចំៃថ� 
• ករបណ�ុ ះបណា� លពីេបតកិភណ� វប្បធមជ៌ាកល់ក ់ស្រមាប់អ�កឯកេទសេលីែផ�កមិនពកព់័ន�នងឹ

េបតិកភណ� វប្បធម ៌ែដល្រត�វបានចតតំ់ងជាអ�ក្រត�តពនិិត្យ។ 
 

6. កររយករណ៍ និងករជូនដំណឹង 

6.1. កររយករណ៍ពីករចុះវស់ែវងេបតិកភណ� វប្បធមេ៌ដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករ (3.4.) 
6.2. កររយករណ៍ពីវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ (ឧបសម�័ន� ខ) 
 

7. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
8. ថវកិ  
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ឧបសម�័ន� ខ ៖ គំរឯូកសរនីតិវិធីចំេពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃញេដយៃចដន្យ 
 
1 េគាលបំណង វត�ុបណំង និងវសិលភាព  

 
សកម�ភាពពក់ពន័�នឹងករសងសងេ់ហដ� រចនាសម�័ន�ខ� តតូច និងេហដ� រចនាសម�័ន�េផ្សងេទៀត ្រពមទំង

ករគំា្រទរបរចិ�� ឹមជវីតិេ្រកមគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ អចេធ�ីឱ្យមានករផា� ស់ប�រូេបតិកភណ� វប្បធម៌រូបី ឬអរូបី ទី
តំងវប្បធម ៌និងបរុណវត�ុែដលេគមនិស� ល់ ឬគា� នកណំត់្រត។ គេ្រមាងដំណាក់កលទ ី៣ នឹងបេង�ីតនីតវិធិីចេំពះវត�ុ
មានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ េដីម្ីបកំណត់ពីដំណាកក់លស្រមាបក់រ្រគប់្រគងវត�មុានតៃម�ែដលរកេឃីញ
េដយៃចដន្យ បនា� ប់ពីកររកេឃីញ។ ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាងនឹងខតិខេំធ�ីយ៉ាងណាឱ្យ្រក�ម
ហុ៊នេម៉ករ និងអ�កជំនាញែផ�ករបរច�ិ� ឹមជវីតិ យល់ច្បាស់ពីលទ�ភាពែដលពកួេគអចរកេឃីញវត�ុរកេឃីញែដលេគ
មិនស� ល់ និងដឹងពរីេបៀប្រគប្់រគង។ នីតិវធិីចេំពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យមានេគាលបំណង ៖ 

• កំណត់ពីជំហនែដល្រត�វអនុវត�ក�ុងករ្រគប់្រគងករ្របទះេឃីញទីតំងែដលេគមនិធា� ប់ស� ល ់រួមទំងករ
អភិរក្ស និងករេធ�ី្រប្រពឹត�កម�សម្រសបេលីវត�រុកេឃីញទំងេនះ ក៏ដូចជាកត់បន�យកររខំនដលក់ល
វភិាគសងសង់។ 

• ព្រងឹងករអនុេលមតមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ជិាតពិក់ពន័� និងលក�ខណ� ត្រម�វេផ្សងេទៀត។ 
 

ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត� និងស� បន័អនុវត�នគ៍េ្រមាងនឹងធានាថា ្រក�មហុ៊នេម៉ករ/្រក�មហុ៊នេម៉ករបន�ក�ងុ
គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ អនុវត�តមនីតវិធិីចំេពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យេន្រគប់ទីតំងស្រមាប់
សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ។ 
 
2 នីតិវធិី និងករអនុវត�  
2.1 នីតិវធិីេរៀបចំែផនករ 

 
ករពិេ្រគាះេយាបល់ ៖ ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត� និងស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាងនឹងពេិ្រគាះេយាបល់ជាមយួភាគី

ពក់ព័ន�ទំងអស ់ដូចជា ្រកសួងពក់ព័ន�េនថា� កជ់ាតិ មន�ីរបេច�កេទសពក់ពន័� និងអជា� ធរ្រស�ក េដីម្ីបសេ្រមចយក

នីតិវធិីចំេពះវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ។ 
 
មន�ីរពិេសធន៍ និងករគំា្រទេផ្សងេទៀត ៖ េ្រកមជំនួយរបស់អ�កជនំាញែផ�កវប្បធម៌ ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត� 

និងស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាងនងឹេរៀបចំ និងអនវុត�វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងករយល់ដងឹពេីបតកិភណ� វប្បធម ៌
(ឧ. ករបណ�ុ ះបណា� លមូលដ� នស�ីពកីរកំណត់អត�ស�� ណទីតំង និងវត�ុែដលពកព់័ន�នងឹទតំីងស្រមាបស់ម្បទន
ដីសង�មកិច�     និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ     រួមទំងសហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចែដលមានសរៈសំខន់ែផ�កវប្បធម៌)។ វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងករយលដ់ឹង្រត�វេរៀបចំេឡីង
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ស្រមាប់ស� ប័នអនវុត�ន៍គេ្រមាងទំងអស់េនថា� កេ់្រកមជាត ិ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និង្រក�មហុ៊នេម៉ករបន� មុននឹងពួកេគ
ចូលរួមក�ុងករងរ/សកម�ភាពច�ិ� ឹមជីវតិ។ 
 

2.2 ករអនុវត� 
2.2.1 ករពិនិត្យតមដន  

ករពិនិត្យតមដន្រត�វេធ�ីេឡីងេដយបុគ�លិកែដលមានករបណ�ុ ះបណា� លសម្រសប េដីម្ីបកំណត់ពីសរៈ
សំខនៃ់នវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ េដយអនុេលមតមនិយមនយ័ែដលបានកណំត់ក�ងុ្រកបខណ�
្រគប់្រគងេបតិកភណ� វប្បធម៌របស់គេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ និងអនុវត�តមជហំនស្រមាប់វត�មុានតៃម�ែដលរកេឃីញ
េដយៃចដន្យ (ឧបសម�័ន� ១)។ 
 

ឧបសម�័ន� ១ ៖ ជំហនស្រមាប់វត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ 

 
• ច្បាប់ចម�ងៃនទ្រមង់របាយករណ៍ស�ីពីវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ ស្រមាប់បង� ញជូនស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័

នអនុវត�ន៍គេ្រមាង និងតំណាងថា� ក់េខត� 
• ករេផ��ងផា� តទ់្រមង់របាយករណ៍នីមួយៗេធៀបនឹងវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យនីមួយៗ 

• វត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ ្រត�វបានេវចខ�ប់ និងបិទស� កសម្រសប។ 

• ប�� ីសរេពីភណ� ៃនវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ ្រត�វបានដក់េនខងក�ុង្របអប់បិទជិត។ 
• ប�� េសសសល់ែដលពក់ព័ន�នឹងចំណុចណាមួយ ឬចំណុចទំងអស់ខងេលី ្រត�វបានេដះ្រសយ។ 

• ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង    ឬតណំាងថា� ក់េខត�   ទទួលយកករ្របគល់វត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយ
ៃចដន្យពី្រក�មហុ៊នេម៉ករេទឱ្យមន�ីរវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈពក់ព័ន�។ 

តំណាង្រក�មហុ៊នេម៉ករ តំណាងស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ 

ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង 

តំណាងថា� កេ់ខត� 

េឈ� ះ េឈ� ះ េឈ� ះ 

ហត�េលខ ហត�េលខ ហត�េលខ 

កលបរេិច�ទ កលបរេិច�ទ កលបរេិច�ទ 
 

 
2.2.2 ប�្ឈប់ករងរ 

a) បនា� ប់ពីបានកំណតអ់ត�ស�� ណទីតំងែដលមានវត�ុេបតកិភណ� វប្បធម ៌ ្រក�មហុ៊នេម៉ករ ឬ្រក�មហុ៊នេម៉ករ
បន� ្រត�វប�្ឈប់ករងរក�ុងចមា� យសម្រសបពទីីតំងេនាះ។ 

b) ្រក�មហុ៊នេម៉ករ/្រក�មហុ៊នេម៉ករបន� ្រត�វេស�ីឱ្យស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង និងថា� កេ់ខត� 
ចុះេទទីតំងេដីម្ីបេធ�ីករកំណតយ៉់ាងរហ័សពីសរៈសំខន់ៃនវត�ែុដលរកេឃីញេនាះ។ 

c) ក�ុងករណីរកេឃីញទីតំងែដលអចមានសរៈសំខនខ់� ំងែផ�កវប្បធម ៌ ្រក�មហុ៊នេម៉ករ/្រក�មហុ៊នេម៉ករបន� 
្រត�វកំណត់្រពំ្របទល់ និងធានាសន�សិខុតបំនេ់នាះ។ 

d) ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង មន�ីរវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ និង្រក�មហុ៊នេម៉ករ  ្រត�វវយ
តៃម�ទីតំង ឬវត�ុនានា េដយអនុេលមតមនតីិវធិែីដលកណំត់េដយ្រកសងួវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសលិ្បៈ។ 
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2.2.3 ករ្រគប្់រគងវត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ 
ក�ុងករណីែដលទីតំងែដលមានវត�ុរកេឃីញេដយៃចដន្យ ជាទីតំងែដលមានសរៈសំខនខ់� ំងែផ�កវប្បធម៌ 

្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�នគ៍េ្រមាង ្រត�វសហករគា� កំណតព់លីក�ខណ� ត្រម�វស្រមាប់

ករជំរុញករចូលរួមរបស់សហគមន ៍េដយអនេុលមតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី១០។ ្រក�មេនះនឹងែស�ងរក 
និងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កពកព់័ន�ែដលរងផលបះ៉ពល់ រួចបេង�ីតវធិានករសម្រសប។ 

ជេ្រមីសៃនករ្រគប្់រគង ៖ ជេ្រមីស្រគប្់រគងខងេ្រកមនឹង្រត�វបានេលីកមកពិចរណា។ 
• ករបេ�� �ស ៖ ករកត់បន�យផលបះ៉ពល់េលីទតំីង តមរយៈកររចនាគេ្រមាងេឡីងវញិទំង្រស�ង ឬ

េដយែផ�ក ឬករជេម��សេចញ គួរែតជាជេ្រមីសសម្រសបស្រមាបក់រ្រគប់្រគងធនធានវប្បធម៌។ 
• ករ្រគប្់រគងក�ុងទីតំង ៖ ជេ្រមីសេនះរួមមានករអនវុត�វធិានករករពរទីតំង។ វធិានករករពរសម

្រសបនឹង្រត�វបានកំណត់រក និងសេ្រមចយកេដយស� បន័ដកឹនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�នគ៍េ្រមាង ្រក�ម
ហុ៊នេម៉ករ មន�ីរវប្បធម៌ និងអជា� ធរមូលដ� នេនតមទតំីងជាក់លក់។ 

• ករបំផា� ញេចល ៖ ្របសិនេបីទីតំង្រត�វបានវយតៃម�ថាមិនសូវមានសរៈសំខនែ់ផ�កវប្បធម ៌ទីតំងេនាះ
អចនឹង្រត�វបានបំផា� ញេចល បនា� ប់ពីករេធ�ីកំណត្់រតរូបថតេពញេលញ និងករបំេពញទ្រមងរ់បាយ
ករណ៍វត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យ។ 

 
3 កររយករណ៍ 

នឹងមានកររយករណ៍ពីទតំីងេបតកិភណ� វប្បធមទំ៌ងអស ់ េទស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�ន៍
គេ្រមាង និងថា� ក់េខត� និងថា� កជ់ាតិ ក�ុងរបាយករណ៍្របចំែខរបស្់រក�មហុ៊នេម៉ករ។ របាយករណ៍េនាះរួមមាន ៖ 

• ព័ត៌មានបច�ុប្បន�ភាពស�ីពសីចូនាករអនវុត�ន៍ករងរសំខន់ៗ  
• ឧប្បត�ិេហតុៃនកររខំនដលទ់ីតំងេបតកិភណ� វប្បធមែ៌ដលេគស� ល ់
• ទីតំងេបតិកភណ� វប្បធមទំ៌ងអស់្រត�វបានកំណតអ់ត�ស�� ណ េដយែញកវត�ុរកេឃីញែដលេគស� ល់ 

និងវត�ុរកេឃីញេដយៃចដន្យ។ 
• វត�ុមានតៃម�ែដលរកេឃីញេដយៃចដន្យទំងអស។់ល។ 
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