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ជាំពរូទ១ី 
បទបបញ្ញតតទិសូៅ 

 
មារា ១._ 

ចាប់សនេះមានសោលសៅការារបរសិ្ថទ ន និងសលើក្ក្មពេ់ការអភិវឌណរបក្បសោយនិរនថរភាព 
ស្េបតាមមារតា ៣២ និង ៥៩ ននរដឌធមមនុញ្ដននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា សោយការបសងកើតនូវយនថការ
ផលូវចាប់នានា ក្បុងការការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន េរមាប់រាល់គសរមាងវនិិសោគទាំងអេ់ 
ដដលបងកសេតុប េះាល់ និងសរោេះថ្នប ក់្ដល់បរសិ្ថទ ន េងគម សេដឌកិ្ចច វបផធម៌ នីតានុកូ្លភាព និង
លទិនរបជាធិបសតយយរបេ់រដឌ ។ 
 
មារា ២._ 

សដើមផីធានានូវការអភិវឌណនបតង និងការអភិវឌណរបក្បសោយនិរនថរភាព សោលបាំណងនន
ចាប់សនេះ មាន៖  

១. បសងកើតដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន សៅក្បុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា  
២. សលើក្ក្មពេ់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងការទទួលបានព័ត៌មាន និង 
៣. អនុវតថឱ្យបានតឹងរុងឹននការអនុវតថចាប់សនេះ ។  

 
មារា ៣._  

រាល់គសរមាងអភិវឌណន៍ និងេក្មមភាពអាជីវក្មម ដដលទទួលបានការអនុញ្ញដ តពីរក្េួង       
ស្ថទ ប័នដនទសទៀតរចួ សៅដតសោរពតាមចាប់សនេះ ។ 

-ចាប់សនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតថទាំងស្េងុ និងោ ងសពញសលញ ចាំសាេះរាល់បាតុភូត និង
េក្មមភាពគសរមាងទាំងអេ់របេ់របូវនថបុគគល មាច េ់ក្មមេិទនិរគប់របសភទ នីតិបុគគលឯក្ជន នីតិ
បុគគលស្ថធារណៈ អងគភាពនិងស្ថទ ប័នរដឌ រដឌ ដដលេទិតសរកាមដដនេមតទកិ្ចចននចាប់ជាធរមាននន
រពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា សេើយដដលបានរបតិបតិថការរចួ ក្ាំពុងរបតិបតិថការ ឬចាប់សផថើមរបតិបតិថការ 
ដដលបានប េះាល់ ឬអាចនាាំឲ្យសក្ើតមានសេតុប េះាល់ដល់បរសិ្ថទ ន និងេងគម ។  

-ចាប់ពីសពលចាប់សនេះចូលជាធរមាន រាល់ស្ថទ ប័នរដឌ រក្េួង មនធីរ និងអងគភាពស្ថធារណៈ
របេ់រដឌទាំងអេ់ និងរាជរោឌ ភិបាលជាអបក្អនុម័តគសរមាង រតូវយក្ចាប់សនេះជាសោលការណ៍អនុវតថ
ជាេាំខាន់មុនេសរមចផថល់ការអនុញ្ញដ ត សចញអាជាញ ប័ណត និងសេចក្ថីេសរមចនានា ។ 

-រាល់េក្មមភាព និងគសរមាងអភិវឌណន៍ជារបូវន័ថបុគគល នីតិបុគគលឯក្ជន និងនីតិបុគគល      
ស្ថធារណៈរតូវសោរពបទបផញ្ដតថិននចាប់សនេះឲ្យបានតឹងរុងឹ ។ រាល់ដបបបទ នីតិវធីិអនុវតថ និង
បទោឌ នបសចចក្សទេ ដដលមិនមានដចងក្បុងចាប់សនេះ រតូវក្ាំណត់សៅក្បុងអនុរកឹ្តយ របកាេ ស្ថរាចរ 
និងសេចក្ថីដណនាាំនានា តាមេាំសណើ របេ់រាជរោឌ ភិបាល ឬរក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 



សេចក្ថីរាង 

3 

 

ចាប់សនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតថចាំសាេះរាល់េក្មមភាព និងគសរមាងអភិវឌណន៍នានា ដដល
ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញដ ត អាជាញ ប័ណត សេចក្ថីេសរមចពីរក្េួង និងស្ថទ ប័នអនុម័តគសរមាង សេើយ
មិនបានេិក្ាវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៤._ 

ចាប់សនេះមិនអនុវតថចាំសាេះគសរមាងរបេ់រដឌ ដដលបានេសរមចសោយរាជរោឌ ភិបាល ឬបាន
អនុម័តពីរដឌេភា សេើយដដលរតូវបានចាត់ទុក្ជាគសរមាងបនាធ ន់ទក់្ទងនឹងវេ័ិយេនថិេុខជាតិ 
ការារជាតិ និងការរគប់រគងសរោេះមេនថរាយ ។  
 
មារា ៥._ 

និយមន័យ និងេទធ នុរក្ម ជាភាស្ថដខមរននចាប់សនេះមានដចងក្បុងឧបេមព័នន ។ 
 

ជាំពរូទ ី២ 
សោលការណ៍ នងិសទិិធអាំណាច 

មារា ៦._ 
រាល់គសរមាងអភិវឌណន៍ទាំងអេ់ រតូវសធវើការវាយតនមលសេតុប េះាល់សៅសលើបរសិ្ថទ ន សេដឌកិ្ចច 

េងគម និងវបផធម៌ឲ្យបានរតឹមរតូវជាមុនេិន មុនបញ្ជូ នសៅរាជរោឌ ភិបាលឯក្ភាព និងអនុម័ត ។ 
របសភទគសរមាងអភិវឌណន៍ ដដលតរមវូឲ្យមានការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតូវក្ាំណត់សោយ
អនុរកឹ្តយ ។ 

រាល់គសរមាងអភិវឌណន៍ទាំងអេ់ ដដលមានដចងសៅក្បុងតារាងឧបេមព័ននននអនុរកឹ្តយ មិនរតូវ
ចាប់សផថើមការងារស្ថងេង់ ឬដាំសណើ រការ សោយោម នលិខិតឯក្ភាពសលើការវាយតនមលសេតុប េះាល់  
បរសិ្ថទ ន ដដលបានសចញសោយរក្េួងបរសិ្ថទ នស ើយ ។ 

រក្េួង ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន វេ័ិយឯក្ជន េងគមេីុវលិ និងអបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់ 
មានេិទិនផថល់សោបល់ សលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ក្បុងអាំ ុងកិ្ចចដាំសណើ រការ
វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៧._ 

សដើមផីេសរមចបាននូវវតទុបាំណង ននការអភិវឌណរបក្បសោយនិរនថរភាព សោលការណ៍ដូចខាង
សរកាម រតវូយក្មក្អនុវតថក្បុងកិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន៖ 

រតូវផថល់េិទិនទទួលបាននូវព័ត៌មាន ដល់រក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន មនធីរនានាននរាជរោឌ ភិបាល 
វេ័ិយឯក្ជន េងគមេីុវលិ អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់ពីគសរមាង និងស្ថធារណជនសដើមផីរមួ
ចាំដណក្ការារេិទិនរបេ់បុគគលរគប់របូ ក្បុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា នាសពលបចចុបផនុប និងអនាគត 
ក្បុងការចូលរមួក្បុងកិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 



សេចក្ថីរាង 

4 

 

បុគគលរគប់របូក្បុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា រតូវមានេិទិនចូលរមួក្បុងកិ្ចចដាំសណើ រការវាយ   
តនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងមានលទនភាពទទួលបាននូវយុតថិធម៌ក្បុងបញ្ញា បរសិ្ថទ ន សដើមផបីសងកើន
គុណភាពននការសធវើសេចក្ថីេសរមចក្បុងបញ្ញា បរសិ្ថទ ន និងសដើមផីសលើក្ក្មពេ់តមាល ភាពននការសធវើសេចក្ថី
េសរមចក្បុងបញ្ញា បរសិ្ថទ ន ។ 

កិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នរតូវសលើក្ទឹក្ចិតថ និងផថល់លទនភាពដល់
ស្ថធារណជន និងេងគមេីុវលិចូលរមួក្បុងកិ្ចចការារបរសិ្ថទ ន សៅក្បុងកិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុ
ប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 កិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតូវទទួលស្ថគ ល់ការចូលរមួរបេ់រក្េួង/ 
ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន វេ័ិយឯក្ជន េងគមេីុវលិ ស្ថធារណជន អបក្ដដលទទួលរងនូវសេតុប េះាល់ពី
គសរមាង ជាទិដឌភាពដ៏េាំខាន់ននការវាយតនមលបរសិ្ថទ ន ។ 
 កិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតូវរបកាន់យក្ និងអនុវតថសោលការណ៍
បងាក រទប់ទល់ សាលគឺ សពលមានការគរមាមក្ាំដេងននការខូចខាតបរសិ្ថទ នធងន់ធងរ ឬមិនអាច     
ជួេជុលបាន ក្ងវេះភាពចាេ់លាេ់ខាងវទិាស្ថស្តេថមិនរតូវបានយក្មក្សធវើជាមូលសេតុសដើមផផី្អា ក្
ការអនុវតថវធិានការការារការខូចគុណភាពបរសិ្ថទ នស ើយ ។ 
 កិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នរតូវរបកាន់យក្ និងអនុវតថសោលការណ៍ “អបក្
បងកការខូចខាតបរសិ្ថទ នរតវូទូទត់េាំណង” សោយបុគគលដដលបងកឲ្យមានការបាំពុលបរសិ្ថទ ន និង
េាំណល់ ឬបងកការខូចខាតដល់បរសិ្ថទ ន រតវូរា ប់រងបង់នថលចាំណាយខូចខាត ការទប់ស្ថក ត់ ការសជៀេ
វាង ឬការកាត់បនទយការខូចខាត ។  
 កិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតូវពិចារណាពីបដរមបរមលួអាកាេធាតុ 
និងសេតុប េះាល់ននបដរមបរមួលអាកាេធាតុ ដដលអាចមានមក្សលើគសរមាងនានាក្បុងរពេះរាជាណា
ចរក្ក្មពុជា ។ 
 
មារា ៨._ 
 របូវន័ថបុគគល ឬនីតិបុគគល  មិនរតូវអនុវតថេក្មមភាព ឬគសរមាងណាមួយ ដដលបងក ឬអាចបងក
ការខូចខាតដល់បរសិ្ថទ នស ើយ សលើក្ដលងដតបុគគលសនាេះអនុវតថនូវ វធិានការេមស្េប និងអាច   
អនុវតថបាន សដើមផីបងាក រ និងកាត់បនទយការខូចខាតសនាេះ ។ 
 ក្រណីយកិ្ចចសនេះជាក្រណីយកិ្ចចបដនទមសលើកាតពវកិ្ចចទាំងឡាយ ដដលបានក្ាំណត់សោយ
រក្េួងបរសិ្ថទ ន ក្បុងវញិ្ញដ បនរបតឯក្ភាពការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
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ជាំពូរទី ៣ 

អងគភាពទទលួែសុរតូវ 
 

មារា ៩._ 
 រក្េួងបរសិ្ថទ នជាស្ថទ ប័នដតមួយគត់ ដដលមានេមតទកិ្ចចរគប់រគងការវាយតនមលសេតុប េះ
ាល់បរសិ្ថទ នទាំងអេ់ ។  

អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មានេមតទកិ្ចចរតតួពិនិតយការវាយតនមលសេតុ       
ប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងសចញលិខិតអនុញ្ញដ តនានា ាក់្ព័នននឹងការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន 
បនាធ ប់ពីមានសេចក្ថីេសរមចពីរដឌមន្រនថីរក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នមានេមតទកិ្ចចតាមោន រតួតពិនិតយ សធវើអធិការកិ្ចច 
អសងកត ស្ស្ថវរជាវ  ដណនាាំ និងចាត់វធិានការសោយខលួនឯង ឬសោយេេការជាមួយភាគីាក់្ព័នន 
ចាំសាេះគសរមាង និងេក្មមភាពរគប់របសភទសលើទឹក្ដីននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ។ 
 ចាំសាេះរាល់េក្មមភាព និងគសរមាងដដលទទួលបានការឯក្ភាពជាមុនពីរាជរោឌ ភិបាល ឬ
មានអាជាញ ប័ណត សេចក្ថីេសរមច ដីកាេសរមច ដដលសចញសោយស្ថទ ប័ន រក្េួង អងគភាពរដឌ អាជាញ ធរ
សខតថ/រាជធានី មាច េ់គសរមាងសៅដតមានកាតពវកិ្ចច រតូវសោរពតាមកិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុ      
ប េះាល់បរសិ្ថទ នជាមួយនឹងរក្េួងបរសិ្ថទ នអនុសលាមតាមចាប់សនេះ ។ 
 
មារា ១០._ 
 អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន គឺជាសេនាធិការផ្អធ ល់ របេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មានរចនាេមព័ននចាត់តាាំងរដឌបាលថ្នប ក់្ជាតិ និង
ថ្នប ក់្សរកាមជាតិ ។ 
 ការសរៀបចាំ និងរបរពឹតថសៅ ននអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នរតូវក្ាំណត់សោយ    
អនុរកឹ្តយតាមេាំសណើ របេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។  

អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នរតូវបសងកើតស ើង សរកាយសពលចាប់សនេះចូលជា
ធរមាន ។  

 
មារា ១១._ 
 អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មានភារកិ្ចចដូចខាងសរកាម៖ 

-ទទួលបនធុក្អនុវតថចាប់សនេះ សរកាមការរតតួពិនិតយពីរក្េួងបរសិ្ថទ ន 
-ទទួលបនធុក្សរជើេសរ ើេគសរមាងដដលសេបើេុាំ ក្ាំណត់វសិ្ថលភាពននគសរមាង និងលក្ខខណឍ នន

ការរបតិបតិថ ពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងឯក្ស្ថរទាំងអេ់ដដលាក់្ព័នន
និងធានាឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈអនុសលាមបទបផញ្ដតិថននចាប់សនេះ ។ 

-ចុេះអសងកត និងតាមោនរាល់េក្មមភាពគសរមាងសៅតាមដផនការរតតួពិនិតយតាមោន និង
រគប់រគងបរសិ្ថទ ន សរកាយពីមាច េ់គសរមាងទទួលបានវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន  សដើមផធីានាការសោរពតាមចាប់សនេះ ។ 
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មារា ១២._ 
 រក្េួងបរសិ្ថទ នជាសេនាធិការផ្អធ ល់របេ់រាជរោឌ ភិបាល និងមានភារកិ្ចចដូចខាងសរកាម៖ 

-បសងកើតគណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយ ។ 
-ដតងតាាំងេមាជិក្ននគណៈក្មមការជាំនាញរតតួពិនិតយ ។ 
-សចញលិខិតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងវញិ្ញដ បនបរត  

ឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
-អនុម័តសោលការណ៍ដណនាាំេថីពីលក្ខណៈវនិិចឆ័យននការសរជើេសរ ើេគសរមាង ។ 
-ក្ាំណត់លក្ខណៈវនិិចឆយននវសិ្ថលភាពននគសរមាង និងលក្ខខណឍ របតិបតថិការងារ ។  
-អនុម័តសោលការណ៍ដណនាាំ េថីពីការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និង/ឬដផនការ      

រគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 
-សរបើរបាេ់ និងអនុវតថសោលការណ៍នានាដដលបានឯក្ភាព និងអនុវតថសោយរក្េួង         

បរសិ្ថទ នេឋីពី ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និង/ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។  
-អនុម័តសោលការណ៍ដណនាាំេថីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្បុងកិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមល

សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
-សចញរបកាេេថីពីលក្ខណៈេមផតិថ និងការចុេះបញ្ជ ីទីរបឹក្ាននការវាយតនមលសេតុប េះាល់    

បរសិ្ថទ ន ។ 
-អនុម័តរក្បខ័ណឍ វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន េរមាប់សោលការណ៍ដណនាាំ

របេ់ខលួនេថីពី វធីិវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ។ 
 
មារា ១៣._ 
 មន្រនថីអធិការកិ្ចចរបេ់អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នននរក្េួងបរសិ្ថទ ន មានភារកិ្ចច 
ដូចខាងសរកាម៖ 

-សធវើអធិការកិ្ចចសលើការអនុវតថបទបផញ្ដតថិនានា ទក់្ទងនឹងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវដផបក្បរសិ្ថទ ន ដផបក្
ចាប់ និងបទបផញ្ដតថិនានាដដលាក់្ព័នន ។  

-សធវើអធិការកិ្ចចសលើការសោរពតាមល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវដផបក្បរសិ្ថទ ន ដូចដដលបានក្ាំណត់ក្បុង
ចាប់ និងបទបផញ្ដតថិ កិ្ចចេនា ឬេថង់ោរ និងល័ក្ខខ័ណឍ តរមវូដផបក្បរសិ្ថទ នដដលាក់្ព័នន ។ 

-ពិនិតយក្ាំណត់រតា ឯក្ស្ថរ ទិនបន័យសអ ិចរតូនិក្ េថីពីការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និងក្ាំណត់រតា
ដនទសទៀត េថីពីគសរមាងអភិវឌណន៍ និងការរបតិបតថិគសរមាង ។ 

-តរមូវឲ្យអបក្រដឌបាល និសោជិត និងភាប ក់្ងារននគសរមាងអភិវឌណន៍ និងការរបតិបតថិគសរមាង 
ផឋល់នូវរាល់ព័ត៌មាន និង/ឬ ក្ាំណត់រតាទាំងអេ់ ននកិ្ចចការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបេ់មាច េ់គសរមាង ។  

-មានេិទនិចូលសៅក្បុងទីបរសិវណទីតាាំងគសរមាង សដើមផអីនុវតថេិទិនអាំណាចអធិការកិ្ចចសៅ      
ទីក្ដនលងដដលេងស័យថ្នមានអាំសពើសលមើេចាប់ ឬបទបផញ្ដតថិ េថីពីការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន 
ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នសោយរបមូលវតទុតាង ។ 
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-ជួបជាមួយរបធានរក្ុមរបឹក្ាភិបាល និងអបក្រដឌបាលននគសរមាងអភិវឌណន៍ឲ្យបានោ ង
សោចមួយសលើក្ក្បុង ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ សដើមផសីធវើការវាយតនមលសលើការអនុវតថចាប់សនេះ និងបទបផញ្ដតថិ    
ាក់្ព័ននដនទសទៀត ។ 
 
មារា ១៤._ 
 អងគភាពសរកាមឱ្វាទរក្េួងបរសិ្ថទ ន រតូវអនុវតថេិទិន និងបាំសពញក្រណីយកិ្ចច តាមការ     
ចាត់តាាំងរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ដូចមានបញ្ញជ ក់្សៅក្បុងសោលការណ៍ដណនាាំ ។ 
 

ជាំពូរទី ៤ 
រិចចដាំសណើ រការវាយតម្ម្លសេតុប៉ះាលប់រសិាា នចាំសាះគសរមាងសសនើសុាំ 

 

មារា ១៥._  
ការសរជើេសរ ើេគសរមាង រតូវបានតរមវូេរមាប់រាល់គសរមាងអភិវឌណន៍ទាំងអេ់ េរមាប់

ក្ាំណត់របសភទគសរមាង ដដលរតូវសរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬ    
សពញសលញ ។ ការសរជើេសរ ើេសនេះរតូវអនុសលាមតាមតារាងឧបេមព័នន ននអនុរកឹ្តយសរជើេសរ ើេ
គសរមាង ។ 

ចាំសាេះរាល់គសរមាងអភិវឌណន៍ ដដលសៅសរៅឧបេមព័ននននអនុរកឹ្តយខាងសលើ អងគភាពវាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតូវសធវើការក្ាំណត់េញ្ញដ ណននសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងេងគម  សដើមផតីរមូវ
ឲ្យគសរមាងសនាេះសធវើការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬសពញសលញ ។  

ចាំសាេះគសរមាង ដដលពុាំតរមូវឲ្យសធវើការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន អងគភាពវាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន អាចតរមូវឲ្យមាច េ់គសរមាងចុេះកិ្ចចេនាការារបរសិ្ថទ ន ឬដផនការរគប់រគង
បរសិ្ថទ ន អនុសលាមតាមការសរជើេសរ ើេគសរមាង របេ់អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ១៦._  

ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង រតូវបានតរមូវេរមាប់៖ 
១. គសរមាងនានាដដលមានសរៀបរាប់ក្បុងឧបេមព័ននននអនុរកឹ្តយ ។ 
២.គសរមាងនានាដូចមានសរៀបរាប់ ដដលបានសរៀបចាំជាកិ្ចចេនាការារបរសិ្ថទ ន ឬដផនការ

រគប់រគងបរសិ្ថទ ន សេើយដដលសេចក្ថីេសរមចរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ នសរកាមមារតាសនាេះ តរមូវឲ្យមាន
ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ។ 

សៅសពលដដលគសរមាងដដលបានសេបើស ើង រតូវបានតរមូវឲ្យសធវើការវាយតនមលសេតុប េះាល់     
បរសិ្ថទ នដាំបូង អបក្សេបើគសរមាងរតូវសធវើសេចក្ថីរាងល័ក្ខខ័ណឍ ការងារ សោយអនុសលាមតាមបទបផញ្ដតថិ 
និងសោលការណ៍ដណនាាំនានារបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន េថីពីការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន     
រពមទាំងលក្ខខណឍ តរមូវការននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ។ 
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 រក្េួងបរសិ្ថទ នទទួលខុេរតូវ ក្បុងការសចញល័ក្ខខ័ណឍ ការងារស្ថទ ពរេរមាប់ការវាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង សោយអនុសលាមតាមសោលការណ៍ដណនាាំដដលសចញសោយរក្េួង    
បរសិ្ថទ ន ។ 

ខលឹមស្ថរ និងទរមង់ទូសៅ និងតាមដផបក្ េរមាប់សរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់
បរសិ្ថទ នដាំបូង រតូវក្ាំណត់សោយរបកាេរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ១៧._ 

រក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវពិនិតយរបាយការណ៍ ននការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង       
អនុសលាមតាមនីតិវធីិ ដដលមានដចងក្បុងសោលការណ៍ដណនាាំសចញសោយរក្េួងបរសិ្ថទ ន ក្បុង           
រយៈសពល ៩០ (សៅេិប) នថង ចាប់ពីសពលទទួលបានរបាយការណ៍សនាេះ ។ 
 សេចក្ថីេសរមចសធវើស ើងសោយរក្េួងបរសិ្ថទ ន សរកាមមារតាសនេះ គឺសេចក្ថីេសរមច៖ 

១. គសរមាងរតូវមាន ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចេនាការារ
បរសិ្ថទ ន 

២. គសរមាងរតវូមាន ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចេនា
ការារបរសិ្ថទ ន 

៣.   ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន 
៤.    គសរមាងរតវូមានកិ្ចចេនាការារបរសិ្ថទ ន ។ 

 
មារា ១៨._  

ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញរតូវបានតរមូវេរមាប់៖ 
១.គសរមាងនានាដដលមានសរៀបរាប់ក្បុងឧបេមព័ននននអនុរកឹ្តយ ។ 
២.គសរមាងនានា ដដលបានសរៀបចាំវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង សេើយដដលសេចក្ឋី

េសរមចរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ នសរកាមមារតាសនាេះ តរមូវឲ្យមានការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន
សពញសលញ ។ 

សៅសពលដដលគសរមាងសេបើេុាំ រតូវបានតរមូវឲ្យសធវើការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន    
សពញសលញ អបក្សេបើគសរមាងរតូវសធវើសេចក្ថីរាងល័ក្ខខ័ណឍ ការងារ សោយអនុសលាមតាមបទបផញ្ដតថិ 
និងសោលការណ៍ដណនាាំនានារបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន េថីពីការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

រក្េួងបរសិ្ថទ នទទួលខុេរតូវ ក្បុងការសចញល័ក្ខខ័ណឍ ការងារស្ថទ ពរ េរមាប់ការវាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ សោយអនុសលាមតាមសោលការណ៍ដណនាាំដដលសចញសោយ
រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 

ខលឹមស្ថរ និងទរមង់ទូសៅ និងតាមដផបក្ េរមាប់សរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់
បរសិ្ថទ នសពញសលញ រតូវក្ាំណត់សោយរបកាេរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ១៩._  

របូវន័ថបុគគល និងនីតិបុគគល រតវូចុេះបញ្ជ ីសៅរក្េួងបរសិ្ថទ នជាមុនេិន មុនរបក្បវជិាជ ជីវៈ
សរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នយក្ក្នរម ។ វញិ្ញដ បនបរតននការចុេះបញ្ជ ីរតូវ
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មានេុពលភាពជាអតិបរមិារយៈសពល ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ សេើយអាចបនថជាថមីបាន ។ គុណវឌុណិ នីតិវធីិ
េរមាប់ការចុេះបញ្ជ ី និងការបនឋការចុេះបញ្ជ ីជាថមី និងលក្ខណៈវនិិចឆ័យរបេ់របូវនថបុគគល ឬនីតិបុគគល
ដដលមានេិទនិក្បុងការចុេះបញ្ជ ី សដើមផីសរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតវូក្ាំណត់
សោយរបកាេរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ២០._  

សរកាយសពលបញ្ច ប់ល័ក្ខខ័ណឍ ការងារអបក្សេបើគសរមាងរតូវសរៀបចាំរបាយការណ៍ វាយតនមល   
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញមួយសោយអនុសលាមតាមសោលការណ៍ដណនាាំ ។ 

របាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ ក៏្រតូវបញ្ចូ លផងដដរនូវដផនការ
រគប់រគងបរសិ្ថទ នលមាិត ដផាក្សលើសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងេងគម និងការរចនាគសរមាងអភិវឌណន៍ ។ 

របេិនសបើមាននូវទិនបន័យមូលោឌ ន សៅក្បុងវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ 
ដដលទទួលបានការឯក្ភាពមួយសផសងសទៀត អបក្សេបើគសរមាងរតូវបញ្ជូ នទិនបន័យសនេះសៅរក្េួង       
បរសិ្ថទ ន ។ 

 
មារា ២១._  

រក្េួងបរសិ្ថទ ន រតូវទទួលខុេរតូវបសងកើតគណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយមួយ សោយ     
អនុសលាមតាមតារាងសពលសវលា និងកិ្ចចដាំសណើ រការនានាដដលបានោក់្សចញសៅក្បុងអនុរកឹ្តយេថីពី
កិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

-រាល់គសរមាងអភិវឌណន៍នានា ដដលតរមូវឲ្យមានការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញ
សលញ ចាាំបាច់រតូវមានគណៈក្មមការរតួតពិនិតយជាំនាញមួយ ដដលមានេមាជិក្មក្ពីមន្រនថីរក្េួង    
បរសិ្ថទ ន រក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន និងអបក្ជាំនាញឯក្រាជយ ដដលមានគុណេមផតថិ និងបទពិសស្ថធន៍
េមស្េបក្បុងការពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ ។ 

-រក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវសរជើេសរ ើេ និងអសញ្ជ ើញអបក្ជាំនាញការជាតិ និង/ឬអនថរជាតិ ឲ្យសធវើជា
េមាជិក្គណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយ ដដលរតវូបានបសងកើតស ើងជាពិសេេសដើមផីពិនិតយទិដឌភាព
បសចចក្សទេននរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ ។ 

-េមាជិក្គណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយ រតូវបានសរជើេសរ ើេពីគសរមាងមួយសៅគសរមាងមួយ 
។ េមាជិក្ទាំងឡាយរតូវទទួលរបាក់្ក្នរមេរមាប់ការបសរមើការងាររបេ់ខលួន សោយដផាក្សលើ     
ការរពមសរពៀងរវាងរក្េួងបរសិ្ថទ ន និងេមាជិក្ សោយអនុសលាមតាមសោលការណ៍ដណនាាំអាំពីនថល 
និងបនធុក្សេវាបរសិ្ថទ ន ។ ចាំណាយទាំងសនេះគឺជាដផបក្នននថលដដលបានគិតពីអបក្សេបើេុាំគសរមាង 
េរមាប់ការវាយតនមលរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ ។ 
 
មារា ២២._  

ការពិនិតយ និងផថល់សោបល់សលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន៖ 
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-រក្េួងបរសិ្ថទ នមានភារកិ្ចចចមផងសធវើការពិនិតយ និងពិចារណាសលើ របាយការណ៍វាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬសពញសលញ សោយដផាក្សលើមតិសោបល់របេ់រក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន 
មតិសោបល់ស្ថធារណៈ និងគណៈក្មមការជាំនាញរតូតពិនិតយ ដដលបានសេបើស ើង ។  

-រក្េួងបរសិ្ថទ ន រតវូពិចារណាសលើរបាយការណ៍របេ់គណៈក្មមការជាំនាញរតតួពិនិតយ មុន
សពលសចញវញិ្ញដ បនរបតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

-រក្េួងបរសិ្ថទ នទទួលខុេរតូវធានានូវដាំសណើ រការេវនាការមួយ របក្បសោយភាពយុតថិធម៌ 
សដើមផីផថល់លទនភាពឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងរតូវអសញ្ជ ើញរក្េួង ឬរក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្
ព័ននតាមវេ័ិយនានា េងគមេីុវលិ និងអបក្ដដលទទួលរងការប េះាល់ ឲ្យចូលរមួេវនាការទាំងសនាេះ 
រពមទាំងផថល់មតិសោបល់ចាំសាេះគសរមាងដដលបានសេបើស ើងសនាេះ ។ 

-រក្េួងបរសិ្ថទ ន គឺជាទីភាប ក់្ងារដឹក្នាាំ និងេរមបេរមួលជាមួយនឹងរក្េួង ឬទីភាប ក់្ងារ
តាមវេ័ិយដដលាក់្ព័នននានា រមួទាំងបណាថ ភាគីទាំងឡាយ ដដលអាចទទួលរងសេតុប េះាល់
សោយផ្អធ ល់ ឬរបសោលពីគសរមាង សដើមផីឲ្យចូលរមួេវនាការដដលបានសរោងទុក្ ។ 

-សោយដផាក្សលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូងឬសពញសលញ ការបងាា ញ
ជាផលូវការសោយអបក្សេបើគសរមាង និងតាមរយៈមតិសោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបេ់គណៈក្មមការ
រតតួពិនិតយជាំនាញ រពមទាំងមតិសោបល់ពីការពិសរោេះសោបល់ពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈរបេ់    
បណាថ រក្េួង ឬស្ថទ ប័នាក់្ព័នន សនាេះរក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវពិចារណាសលើរបាយការណ៍វាយតនមល   
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬសពញសលញក្បុងរយៈសពល ៩០ (សៅេិប) នថង នននថងសធវើការ និងក្ាំណត់
នូវេក្មមភាពមួយចាំនួនដូចខាងសរកាម សោយពិចារណាសលើលក្ខណៈ ទាំេាំ និងទីតាាំងននគសរមាង
អភិវឌណន៍៖ 

១.សចញនូវវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើ របាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន េរមាប់
របាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬសពញសលញ និងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 

២. បដិសេធរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបួង ឬសពញសលញ ។ 
-សៅសពលរដឌមន្រនថីរក្េួងបរសិ្ថទ ន សចញវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើ របាយការណ៍វាយតនមល

សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រដឌមន្រនថីននរក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវភាជ ប់ល័ក្ខខ័ណឍ សផសងៗ សលើវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាព
សលើរបាយការណ៍សនេះ  ។ 

-សៅសពលរក្េួងបរសិ្ថទ ន បដិសេធរបាយការណ៍ននការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន 
រក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវបញ្ញជ ក់្ពីសេតុផលននសេចក្ថីេសរមចរបេ់ខលួន ។ 

-រក្េួងបរសិ្ថទ ន រតូវសផញើសេចក្ថីេសរមចរបេ់ខលួនរមួទាំងល័ក្ខខ័ណឍ  ឬសេតុផលសៅឲ្យមាច េ់
គសរមាង រក្េួង ឬស្ថទ ប័នាក់្ព័នន ។ រក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវផថល់េាំសៅចមលងមួយចាប់ននសេចក្ថី
េសរមចរបេ់ខលួនដល់ស្ថធារណជន សៅសលើសគេទាំព័ររបេ់ខលួន និងតាមរយៈការសបាេះពុមពផាយ
តាមស្ថរព័ត៌មានក្បុងតាំបន់ ឬថ្នប ក់្ជាតិ ។  
 
មារា ២៣._  

មាច េ់គសរមាង ដដលរតូវបានតរមូវឲ្យសធវើការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនីតិវធីិ   
វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតវូទទួលបាននូវវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមល
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សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នជាមុនេិន មុននឹងអបក្សេបើគសរមាងចាប់សផថើមដាំសណើ រការក្បុងដាំណាក់្កាលមុន
ស្ថងេង់ ឬដាំណាក់្កាលស្ថងេង់ ។ 

គសរមាងអភិវឌណន៍ណាដដលោម ន វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុ     
ប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតូវផ្អា ក្េក្មមភាពទាំងអេ់ រេូតទល់ដតរក្េួងបរសិ្ថទ នបានសចញវញិ្ញដ បនបរត
ឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

រក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវសចញវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាព សលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់      
បរសិ្ថទ នជាផលូវការ សរកាយពីបានពិនិតយ និងឯក្ភាពសលើឯក្ស្ថរវាយតនមលបរសិ្ថទ នរតឹមរតវូចាំសាេះរាល់
គសរមាងអភិវឌណន៍ ដដលទទួលបានកិ្ចចរពមសរពៀងេមផទនពីរាជរោឌ ភិបាលក្មពុជាទាំងថ្នប ក់្ជាតិ 
និងថ្នប ក់្រាជធានី សខតថ។ វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នជា  
ផលូវការរតូវបានភាជ ប់ជាមួយដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នលមាិត ដដលជាភេថុតាងេរមាប់ការអនុញ្ញដ ត
ចាំសាេះគសរមាង និងការអនុវតថកាតពវកិ្ចចរបេ់ភាគីអបក្សេបើគសរមាង និងរក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 

រក្េួងបរសិ្ថទ នមិនអាចសចញ វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់    
បរសិ្ថទ ន មុនសពលមិនទន់បានទទួលមតិសោបល់ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីេមាជិក្ទាំងអេ់នន  
គណៈក្មមការជាំនាញរតួតពិនិតយសនាេះសទ  ។ មតិសោបល់ និងល័ក្ខខ័ណឍ ដដលក្ាំណត់សោយេមាជិក្
ននគណៈក្មមការរតតួពិនិតយជាំនាញ រតូវោក់្បញ្ចូ លជាល័ក្ខខ័ណឍ ក្បុងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើ   
របាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ដដលសចញសោយរក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 

វញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មានេុពលភាព
េរមាប់រយៈសពលមិនសលើេពី ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ ស ើយ ។ 

ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នលមាិតេរមាប់គសរមាង រតវូភាជ ប់នឹងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើ
របាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន សេើយរតូវចងកាតពវកិ្ចចផលូវចាប់សលើភាគីទាំងពីរ ។ 

រក្េួងបរសិ្ថទ ន រតវូសផញើវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាព សលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់        
បរសិ្ថទ នសៅឲ្យមាច េ់គសរមាង សេើយសផញើេាំសៅមួយចាប់ឲ្យសៅរក្មុរបឹក្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា និងសៅ
ឲ្យរក្េួង ឬស្ថទ ប័នអនុម័តគសរមាង ។ 

មាច េ់គសរមាងរតូវទូទត់រាល់នថល និងបនធុក្សេវាទាំងអេ់ដដលបានក្ាំណត់សោយរក្េួង      
បរសិ្ថទ ន មុនសពលវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នចូលជាធរ
មាន ។ 

រក្េួងបរសិ្ថទ នជូនដាំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដល់មាច េ់គសរមាងអាំពីសេចក្ថីេសរមច
របេ់រក្េួង ។ េាំសៅមួយចាប់ននសេចក្ថីេសរមចសនេះរតូវបសងាា េះសលើសគេទាំព័ររបេ់រក្េួង       
បរសិ្ថទ ន សេើយេាំសៅមួយចាប់ននវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់
បរសិ្ថទ នរតូវបសងាា េះសលើសគេទាំព័ររបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន រពមជាមួយនឹងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 

 
មារា ២៤._ 

មុនេសរមចផថល់នូវលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមល    
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសលើគសរមាងអភិវឌណន៍ ដដលមានទីតាាំងេទិតសៅតាំបន់ដដលមានជនជាតិសដើម
ភាគតិចរេ់សៅ រក្េួងបរសិ្ថទ ន េមាជិក្ននគណៈក្មមការជាំនាញរតតួពិនិតយ ឬអបក្ាក់្ព័ននក្បុងការ
ចូលរមួក្បុងការេសរមច រតូវសធវើការយក្ចិតថទុក្ោក់្ និងពិចារណាខពេ់ចាំសាេះគសរមាងសនាេះសដើមផ ី    
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បសញ្ជ ៀេសេតុប េះាល់ជាអវជិជមាន ជាអាទិ៍ ទាំសនៀមទមាល ប់ របនពណី វបផធម៌ ការរបក្បរបរចិញ្ច ឹម
ជីវតិ រទពយេមផតថិ ដល់េេគមន៍ជនជាតិភាគតិច ។ 

 

ជាំពូរទី ៥ 
ការវាយតម្ម្លសេតុប៉ះាលប់រសិាា នគសរមាងខដលរាំពងុដាំសណើ រការ 

 
មារា ២៥._ 
 រក្េួងបរសិ្ថទ ន រតវូពិសរោេះសោបល់ជាមួយរក្េួង ឬស្ថទ ប័នាក់្ព័នន ក្បុងការសរៀបចាំ          
សោលការណ៍ដណនាាំេរមាប់របសភទគសរមាង ដដលមិនបានអនុវតថការវាយតនមលសេតុប េះាល់         
បរសិ្ថទ ន សដើមផតីរមូវឲ្យមាច េ់គសរមាងទាំងសនាេះ សរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់             
បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬសពញសលញ ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 
 សោលការណ៍ដណនាាំរតូវសបាេះពុមភផសពវផាយក្បុងរយៈសពល ៣ (បី) ដខ គិតចាប់ពីសពលចាប់
េថីពីការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នចូលជាធរមាន ។ 

សោលការណ៍ដណនាាំរតូវដផាក្សលើសោលការណ៍ដណនាាំេថីពីការសរជើេសរ ើេគសរមាង ។  
 មាច េ់គសរមាង មានរយៈសពល៦(របាាំមួយ) ដខ សដើមផសីោរពតាមល័ក្ខខ័ណឍ តរមវូក្បុងការសរៀបចាំ
របាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន
សពញសលញ ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នឲ្យបានចប់សេើយោក់្ឯក្ស្ថរសៅរក្េួងបរសិ្ថទ នសដើមផ ី    
ពិនិតយ ផថល់សោបល់ និងឯក្ភាព។ 
 ដផនការរគប់រគង់បរសិ្ថទ នដដលតរមូវ រតូវបញ្ញជ ក់្លមាិតនូវរាល់វធិានការកាត់បនទយសេតុ     
ប េះាល់បរសិ្ថទ នដដលបានសេបើស ើង សដើមផីកាត់បនទយឲ្យបានក្រមិតអបផបរមានូវសេតុប េះាល់       
បរសិ្ថទ ន និងេងគម សដើមផធីានាបាននូវគុណភាពបរសិ្ថទ ន និងការបាំសពញបានតាមេថង់ោរបរសិ្ថទ ន ។ 
 ថវកិាលាំអិតអាំពីការបា ន់ស្ថម នននការចាំណាយរតូវទទួលរា ប់រងសោយមាច េ់គសរមាងសោយរតូវ
ោក់្បញ្ចូ លសៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 
 

ជាំពូរទី ៦ 
ការចលូរមួ្ជាសាធារណៈ 

មារា ២៦._ 
សោលបាំណងចមផងននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គឺសដើមផីធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរងសេតុ   

ប េះាល់ និងភាគីាក់្ព័នន បានទទួលដាំណឹងរគប់រជងុសរជាយអាំពីគសរមាង រពមទាំងមានឱ្កាេចូល
រមួក្បុងកិ្ចចពិភាក្ា និងកិ្ចចដាំសណើ រការននការសធវើសេចក្ថីេសរមចាក់្ព័នននឹងគសរមាង រមួទាំងឱ្កាេ
ចូលរមួក្បុងការអសងកតតាមោនគសរមាង ។ ការពិពណ៌នាពីកិ្ចចដាំសណើ រការដផនការពិសរោេះសោបល់ 
និងអបក្ចូលរមួក្បុងកិ្ចចដាំសណើ រការសនេះ រតូវោក់្បញ្ចូ លក្បុងល័ក្ខខ័ណឍ ការងារននការវាយតនមលសេតុ    
ប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ ។ 
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មាច េ់គសរមាងរតូវោក់្បញ្ចូ លការចូលរមួ និងការពិសរោេះសោបល់ជាស្ថធារណៈសៅក្បុង   
កិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន សៅដាំណាក់្កាលសរៀបចាំដផនការគសរមាង សដើមផី៖ 

-ក្ាំណត់ដផបក្ដដលមានស្ថរៈេាំខាន់ដផបក្វបផធម៌ និងេងគម ។ 
-របមូលមតិសោបល់ពីភាគីាក់្ព័នន និងោក់្បញ្ចូ លមតិសោបល់ទាំងសនាេះ សៅក្បុង          

កិ្ចចដាំសណើ រការននការសធវើសេចក្ថីេសរមច ។ 
-ពិនិតយគសរមាងសេបើេុាំ និងពនយល់ពីសេតុប េះាល់េងគម និងបរសិ្ថទ ន ។ 
-ពិចារណាជសរមើេដនទសទៀត និងវធិានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់នានា ។  
មាច េ់គសរមាងរតូវធានាថ្ន រាល់អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់ រដឌបាលមូលោឌ ន េងគម   

េីុវលិ និងអបក្ាក់្ព័ននដនទសទៀត រតវូទទួលបានព័ត៌មានអាំពីគសរមាងជាភាស្ថដខមរ និងទទួលបាន
ឱ្កាេ ក្បុងការចូលរមួោ ងសពញសលញ សៅក្បុងកិ្ចចរបជុាំពិសរោេះសោបល់ជាស្ថធារណៈ ។ 

កិ្ចចរបជុាំរតូវបានសរៀបចាំសោយមាច េ់គសរមាង សោយពិសរោេះសោបល់ជាមួយនឹងរក្េួង        
បរសិ្ថទ ន និងរក្េួង ឬស្ថទ ប័នាក់្ព័នន ក្បុងអាំ ុងសពលននកិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់     
បរសិ្ថទ ន ។ 

រាល់ការចាំណាយដដលាក់្ព័នននឹងការពិសរោេះសោបល់ជាស្ថធារណៈ រតវូទទួលរា ប់រង
សោយមាច េ់គសរមាង ។ 

នីតិវធីិ ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈសៅក្បុងដាំណាក់្កាលេិក្ាពិសរោេះសោបល់ ការពិនិតយ
របាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងការអសងកតតាមោនគសរមាងរតវូក្ាំណត់សោយ
របកាេរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។  

 
មារា ២៧._ 
 ការចូលរមួជាស្ថធារណៈទាំងអេ់រតូវក្ត់រតាទុក្ និងពិចារណាសោយមាច េ់គសរមាង ក្បុង
ដាំណាក់្កាលសរៀបចាំដផនការ និងដាំណាក់្កាលអនុវតថសលើការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវរាយការណ៍អាំពីសេចក្ថីលាំអិតននសេតុប េះាល់របេ់ស្ថធារណជន និងការ
ទទួលយក្ ឬបដិសេធេាំសណើ របេ់ស្ថធារណជន ។ 
 របេិនសបើមាច េ់គសរមាងបដិសេធេាំសណើ របេ់ស្ថធារណជន មាច េ់គសរមាងរតូវផថល់សេតុ
ផលបដិសេធទាំងសនាេះក្បុងរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឲ្យបានចាេ់ ។  
 
មារា ២៨._ 
 កិ្ចចដាំសណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈរតូវបានយក្មក្សរបើ សដើមផកី្ាំណត់វធិានការសលើក្ក្មពេ់
ជីវភាព និងជួយដល់អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សោយស្ថរគសរមាង ។ 
 កិ្ចចដាំសណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈរតូវធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់ បានចូល
រមួក្បុងការសរៀបចាំការផ្អល េ់ទីលាំសៅថមី សដើមផកីាត់បនទយសេតុប េះាល់ននការផ្អល េ់ទីលាំសៅថមីឲ្យបាន
ក្រមិតអបផបរមាសដើមផធីានាថ្ន េាំណងសលើការបាត់បង់រទពយេមផតិថរតវូបានសោេះស្ស្ថយសោយ
យុតថិធម៌េមស្េប និងទទួលយក្បានតាមតនមលទីផារ សេើយវធិានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់    
បរសិ្ថទ នមានលក្ខណៈរតឹមរតូវ ។  
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នីតិវធីិននការផ្អល េ់បថូលាំសៅថមី និងសោេះស្ស្ថយេាំណងដល់េេគមន៍ដដលទទួលរង      
សេតុប េះាល់រតវូក្ាំណត់សោយអនុរកឹ្តយ ។ 

ដបបបទ និងនីតិវធីិននការទូទត់េាំណងការខូចខាតដល់េេគមន៍ទទួលរងសេតុប េះាល់
រតូវក្ាំណត់សោយរបកាេរមួរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន និងរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងេិរញ្ដវតទុ ។ 
 កិ្ចចដាំសណើ រការចូលរមួស្ថធារណៈរតវូធានាថ្ន ការយល់រពមរបេ់េេគមន៍ដដលរង     
ផលប េះាល់សោយស្ថរគសរមាង ចាំសាេះវធិានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតវូដផាក្សលើ
សោលការណ៍យល់រពមជាមុន សោយសេរ ីនិងបនាធ ប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់រជុងសរជាយ ។ 
 
មារា ២៩._ 
 រក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវធានាថ្ន ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬការវាយតនមលសេតុ
ប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ និងឯក្ស្ថរាក់្ព័ននទាំងអេ់ រាប់ទាំងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើ    
របាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន រតូវបានផសពវផាយជា       
ស្ថធារណៈ ។ 
 រក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវធានាថ្ន ភាគីាក់្ព័ននទាំងអេ់ រមួបញ្ចូ ល េេគមន៍ដដលរងផល      
ប េះាល់សោយស្ថរគសរមាងទទួលបានព័ត៌មានរគប់រោន់ និងចាេ់លាេ់ ។  
 ឯក្ស្ថរដដលបានផសពវផាយជាស្ថធារណៈ មានបសងាា េះសលើសគេទាំព័រស្ថធារណៈរបេ់
រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 នថលចាំណាយសលើការផសពវផាយឯក្ស្ថរជាស្ថធារណៈ រាប់ទាំងសគេទាំព័រ រតូវទទួលរា ប់រង
សោយមាច េ់គសរមាង ។  
 រក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវក្ាំណត់សោលការណ៍ដណនាាំបដនទម េថីពីនីតិវធីិេរមាប់ការចូលរមួជា  
ស្ថធារណៈ និងេិទនិទទួលបានព័ត៌មាន ។ 

 

ជាំពូរទី ៧ 
ខផនការរគប់រគងបរសិាា ននងិការអសងេតាម្ដានគសរមាង 

 
មារា ៣០._ 
 អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី សខតថ ជាអាជាញ ធររតួត     
ពិនិតយសលើដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និងអសងកតតាមោនេក្មមភាពអនុវតថដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន
របេ់មាច េ់គសរមាង សោយេេការជាមួយរក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន អាជាញ ធរដដនដី និងអបក្ាក់្ព័នន ។ 
 
មារា ៣១._  
 ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរតូវសរៀបចាំសោយមាច េ់គសរមាង ។  
 ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរតូវោក់្បញ្ចូ លក្បុងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវ ននការការារ ការកាត់បនទយ 
ការឃ្ល ាំសមើល និងការរគប់រគង ដដលបានក្ាំណត់សៅក្បុងរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់        
បរសិ្ថទ ន ។ 
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 រាល់គសរមាងអភិវឌណន៍ ដដលទទួលបានវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតវូសោរពតាមល័ក្ខខ័ណឍ  និងខលឹមស្ថរ ដដលមានដចងក្បុងដផនការរគប់រគង  
បរសិ្ថទ ន រពមទាំងល័ក្ខខ័ណឍ ដដលមានដចងក្បុងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុ
ប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៣២._  
 រាល់គសរមាងអភិវឌណន៍ និងអបក្របតិបតថិការគសរមាង រតូវបសងកើត និងរក្ារបព័ននរគប់រគង       
បរសិ្ថទ ននផធក្បុងដដលរតូវធានាឲ្យមាននូវនីតិវធីិ និងវធីិស្ថស្តេថឃ្ល ាំសមើលសោយខលួនឯង  ដូចមានដចង
ក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបេ់ខលួន ។ 
 ក្បុងក្រណីសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មានក្រមិតសលើេពីេថង់ោរក្ាំណត់សៅក្បុងរបាយការណ៍
វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ឬដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន រក្េួងបរសិ្ថទ នតរមូវឲ្យចាត់វធិានការ
ដក្តរមវូសេតុប េះាល់ភាល មៗ ឬដក្តរមូវដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។  
 ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នដដលបានដក្តរមូវរចួ និងក្មមវធីិឃ្ល ាំសមើល  រតូវទទួលបានការ    
ឯក្ភាពពីរក្េួងបរសិ្ថទ ន សេើយរយៈសពលរតូវក្ាំណត់ស ើងស្ថរជាថមី សដើមផសីធវើការដក្តរមូវ ឬដក្លមា 
ចាាំបាច់ សោយរតូវមានការរពមសរពៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសោយភាគីាក់្ព័នន ។  
 នថលចាំណាយទាំងអេ់ក្បុងការដក្តរមូវ ឬដក្លមាវធិានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់ និងក្មមវធីិ
ឃ្ល ាំសមើលគសរមាង រតូវទទួលរា ប់រងសោយមាច េ់គសរមាង ។  
 មាច េ់គសរមាងរតូវសរៀបចាំរបាយការណ៍អសងកតតាមោនបរសិ្ថទ ន សរៀងរាល់ ៣ (បី) ដខ មថង 
សេើយបញ្ជូ នមក្អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន សដើមផពិីនិតយ និងផថល់សោបល់ ។          
អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នមានេិទិនចុេះរតួតពិនិតយដល់ក្ដនលង និងសផធៀងផ្អធ ត់លទនផល
ននការអសងកតតាមោនរបេ់មាច េ់គសរមាង ។  
 
មារា ៣៣._ 
 អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សោយស្ថរគសរមាង រតវូមានេិទិនទទួលបានព័ត៌មានេថីពី
សេតុប េះាល់អវជិជមានសលើជីវតិរេ់សៅ រទពយេមផតថិ និងេិទនិទទួលបានក្បុងការសរបើរបាេ់ធនធាន
ធមមជាតិ និងជីវភាពរេ់សៅនិងេិទនិទទួលបាននូវព័ត៌មានអាំពីស្ថទ នការណ៍បរសិ្ថទ នននគសរមាង និង
ល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវតាមចាប់ បទបផញ្ដតថិ កិ្ចចេនា និងវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយ
តនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សោយស្ថរគសរមាង រតូវមានេិទិនរាយការណ៍ពីបញ្ញា  និង   
ក្ថីក្ងវល់បរសិ្ថទ ន និងេងគមជូនដល់មាច េ់គសរមាង និងោក់្បណថឹ ងសៅអាជាញ ធរមានេមតទកិ្ចចសេើយ
បញ្ញា ទាំងសនាេះរតូវសោេះស្ស្ថយសោយអនុគណៈក្មមការថ្នប ក់្សរកាម និងអាចបនថមក្គណៈក្មមការ
អនថររក្េួង ដដលបសងកើតស ើងជាដផបក្មួយននរបព័ននរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 
 អាជាញ ធរមានេមតទកិ្ចចាក់្ព័នន រតវូសឆលើយតបចាំសាេះបណថឹ ង ឬញាតិសេើយសោេះស្ស្ថយបញ្ញា
បរសិ្ថទ ន និងេងគមដដលាក់្ព័នន តាមសពលសវលាក្ាំណត់េមស្េប និងផថល់ព័ត៌មានដល់អបក្      
ាក់្ព័ននតាមស្ថទ នភាពជាក់្ដេថង ។ 
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មារា ៣៤._ 
គសរមាងនានាដដលរតវូបានក្ាំណត់អតថេញ្ញដ ណសៅក្បុងរបកាេ ដដលនាាំឱ្យមានផល       

ប េះាល់គួរឱ្យក្ត់េមាគ ល់ដល់េងគម និងបរសិ្ថទ ន រតូវសធវើេវនក្មមសោយេវនក្របរសិ្ថទ នខាងសរៅ 
ដូចមានដចងក្បុងរបកាេ ។ េវនក្របរសិ្ថទ នរតវូ៖ 

-ជួយសរជាមដរជងក្បុងការក្ត់រតាក្ាំណត់រតាបរសិ្ថទ នឲ្យបានរតឹមរតវូនិងសពញសលញ ។ 
-ផថល់មតិសោបល់េវនក្មមវជិាជ ជីវៈ ជាអាទិ៍ របាយការណ៍បរសិ្ថទ នដដលបងាា ញនូវទិដឌភាព

សពញសលញ និងេមស្េបអាំពីការរគប់រគងបរសិ្ថទ នននគសរមាង ឬការរបតិបតថិការរបេ់គសរមាង ។ 
-ពិនិតយភាពរគប់រោន់ននការអនុវតថ នីតិវធីិននការរគប់រគង និងការឃ្ល ាំសមើលបរសិ្ថទ ននផធក្បុង 

រពមទាំងការផថល់អនុស្ថេន៍សដើមផដីក្លមា ។ 
-ផថល់ព័ត៌មានអាំពីភាពមិនរបរក្តីនិងការខវេះចសនាល េះក្បុងការរគប់រគងបរសិ្ថទ ននផធក្បុងរបេ់ខលួន ។ 

 េាំសៅមួយចាប់ននរបាយការណ៍េវនក្មម ដដលសធវើស ើងសោយេវនក្របរសិ្ថទ នខាងសរៅ 
រតូវរបគល់ជូនរក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៣៥._ 
 គសរមាងអភិវឌណន៍នីមួយៗ រតូវសរៀបចាំរបាយការណ៍អសងកតតាមោនបរសិ្ថទ នននគសរមាង ដូច   
តសៅ៖ 

-របាយការណ៍សរៀងរាល់ ៣ (បី) ដខ រតូវបញ្ជូ នសៅអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន 
ដដលរាយកាណ៍ពីលទនផលទាំងអេ់ននការអសងកតតាមោន ឃ្ល ាំសមើល  និងការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 

-ក្បុងរយៈសពល ៣ (បី) ដខ បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់ឆ្ប ាំេិរញ្ដវតទុនីមួយៗមាច េ់គសរមាងរតូវសរៀបចាំ និង
បញ្ជូ នរបាយការណ៍របចាាំឆ្ប ាំ ដដលោក់្បញ្ចូ លមតិសោបល់របេ់េវនក្រេថីពីបរសិ្ថទ ន ។ 

-ផថល់េាំសៅរបាយការណ៍បរសិ្ថទ នរបចាាំឆ្ប ាំននគសរមាងដល់ស្ថធារណជន តាមការសេបើេុាំ
សោយឥតគិតនថល ។ 

-ផថល់េាំសៅសអ ិចរតនិូក្ ដដលរតូវបសងាា េះសលើសគេទាំព័រជាស្ថធារណៈ របេ់រក្េួង          
បរសិ្ថទ ន និងសោយមាច េ់គសរមាង សៅសលើសគេទាំព័រស្ថធារណៈមួយ ។  
 
មារា ៣៦._ 
 គសរមាងអភិវឌណន៍ ដដលមានវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់  
បរសិ្ថទ នរតូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍របចាាំរតីមាេ និងរបចាាំឆមាេ សៅអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់
បរសិ្ថទ នទក់្ទងនឹងការឃ្ល ាំសមើល និងការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបេ់ខលួន ។  
 មាច េ់គសរមាងមានកាតពវកិ្ចចរតូវរាយការណ៍ភាល មៗ អាំពីបញ្ញា បរសិ្ថទ នេាំខាន់ដល់អាជាញ ធរ
ដដលាក់្ព័នន និងដដលមានការទទួលខុេរតវូ និងដល់ស្ថធារណជន សដើមផសីជៀេវាងសេតុ        
ប េះាល់អវជិជមានមក្សលើបរសិ្ថទ ន ឬេងគម ។ 
 តនមលមាច េ់គសរមាងរតូវផថល់ព័ត៌មានដល់រក្េួងបរសិ្ថទ ន តាមដដលរក្េួងបរសិ្ថទ នអាច     
សេបើេុាំសោយេមសេតុផលាក់្ព័នននឹងការរគប់រគងបរសិ្ថទ នននគសរមាង ។ 
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ជាំពូរទី ៨ 
ការបង់វិភាគទានបរសិាា ន 

មារា ៣៧._ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវទទួលរា ប់រងបង់រាល់ការចាំណាយទាំងអេ់ ក្បុងការសរៀបចាំរបាយការណ៍
វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន សពញសលញ 
និងក្បុងការចាំណាយសលើកិ្ចចដាំសណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងេរមាប់ការពិចារណា និង        
ការពិនិតយសលើរបាយការណ៍ទាំងសនេះរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន រមួទាំងគណៈក្មមការរតួតពិនិតយជាំនាញ ។  
 មាច េ់គសរមាងរតូវទទួលខុេរតូវបង់នថលចាំណាយសលើដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និងដផនការ
អភិវឌណេងគម និងនថលចាំណាយសលើការអនុវតថ និងការអសងកតតាមោនសលើវធិានការកាត់បនទយសេតុ   
ប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងេងគម ដូចមានដចងសៅដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និងដផនការអភិវឌណេងគម ។  
 
មារា ៣៨._ 

សៅសពលសចញវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើ របាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន
រក្េួងបរសិ្ថទ នមានភារកិ្ចចរបមូលនថល និងបនធុក្សេវា ដូចមានដចងសៅក្បុងរបកាេរមួ រវាងរក្េួង  
បរសិ្ថទ ន និងរក្េួងសេដឌកិ្ចច និងេិរញ្ដវតទុ េថីពីការបង់នថលសេវាការងារ  មាច េ់គសរមាង រតូវបង់វភិាគ
ទន សលើនថលនិងបនធុក្សេវាសៅឱ្យរក្េួងបរសិ្ថទ នជាសរៀងរាល់ឆ្ប ាំ សដើមផីសរបើរបាេ់េរមាប់ការក្ស្ថង
េមតទភាព ដល់មន្រនថីបរសិ្ថទ នថ្នប ក់្ស្េុក្និងសខតថ និងសដើមផផីថល់ លទនភាពដល់រក្េួងបរសិ្ថទ នក្បុងការ
អនុវតថតួនាទីរបេ់ខលួន ក្បុងការរតតួពិនិតយរបាយការណ៍តាមោនរតតួពិនិតយ ក៏្ដូចជាសឆលើយតបចាំសាេះ
េាំសណើ ឱ្យមានការសេុើបអសងកតសលើបណឋឹ ងបរសិ្ថទ ន និងក្បុងការអនុវតថការតាមោនរតួតពិនិតយសលើការ
អនុសលាមតាមចាប់ជារបចាាំ ទាំងសៅក្បុងអាំ ុងសពលននដាំណាក់្ស្ថងេង់ និងដាំណាក់្កាល
របតិបតថិការគសរមាង ។ 

 

មារា ៣៩._ 
 មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងេងគមរតូវបានបសងកើតស ើងសោយរក្េួងបរសិ្ថទ ន សដើមផបីនថជាំរញុ និង
ផឋល់េិរញ្ដបផទនដល់ការអភិវឌណបរសិ្ថទ ន និងេងគមសៅតាំបន់គសរមាងដដលតាាំងសៅ ។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវបានតរមវូឱ្យបង់វភិាគទនជាអបផបរមា ១ ភាគរយ នននថលគសរមាង ។ ៥០ 
(ោេិប) ភាគរយ ននវភិាគទនសនេះរតូវបង់សៅកាន់មូលនិធិទយជជទនបរសិ្ថទ ន ដដលមានដចងសៅ
ក្បុងមារតា ១៩ ននចាប់េឋីពីកិ្ចចការការារបរសិ្ថទ ន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ សេើយ៥០ 
(ោេិប) ភាគរយ សទៀត រតូវបង់សៅកាន់មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងេងគមននរក្េួងបរសិ្ថទ ន មុនសពល
ចាប់សផឋើមននគសរមាង ។  
  មាច េ់គសរមាងរតូវបង់វភិាគទនសៅក្បុងមូលនិធិទាំងសនេះ អនុសលាមតាមសោលការណ៍     
ដណនាាំរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
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មារា ៤០._ 
 រក្េួងបរសិ្ថទ នមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី សខតថ ឬរក្ុងនិងទីភាប ក់្ងារទទួលខុេរតូវ បរសិ្ថទ ន និង
រដឌបាលមូលោឌ ន មានេិទិនសធវើេាំសណើ េុាំរងាវ ន់ ឬវញិ្ញដ បនបរតរងាវ ន់ ឬទរមង់ាក្យទទួលស្ថគ ល់ដនទ
សទៀត ចាំសាេះការេសរមចបាននូវ កិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសៅក្បុងរបសទេ    
ក្មពុជា ឲ្យសៅបុគគល អងគភាព រក្ុមេ ុន ឬអងគការណាមួយដដលមានស្ថប នដសឆបើមក្បុងេក្មមភាព    
វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
 

ជាំពូរទី ៩ 
ខផនរទី ១ 

សេតុប៉ះាលម់្នបខរម្បរម្ួលអាកាសធាត ុ
 
មារា ៤១._ 
 រាល់ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និងសពញសលញរតូវវភិាគ និងវាយតនមលពី  
េកាថ នុពលននសេតុប េះាល់ និងភាពងាយរងសរោេះននគសរមាងបណាថ លមក្ពីបដរមបរមួលអាកាេ
ធាតុ និងការអភិវឌណ ដដលអាចរងនូវអតុលយភាពសោយស្ថរលក្ខខណឍ បរសិ្ថទ ន ដដលរងការប េះាល់ 
សោយរក្វធិានការកាត់បនទយោនិភ័យដដលអាចសក្ើតស ើងទាំងសនេះ េាំសៅឈានដល់ការអភិវឌណ
សេដឌកិ្ចចដដលសរបើកាបូនតិចដដលជាទិេសៅចមផងននការអភិវឌណនបតង។ 
 រាល់ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ រតូវោក់្បញ្ចូ លនូវ ការវាយតនមល       
ោនិភ័យ និងភាពងាយរងសរោេះននបដរមបរមួលអាកាេធាតុ សោយការសរបើរបាេ់ោ ងសោច
ណាេ់នូវសេណារយី ូចាំនួន២ននអាកាេធាតុអារក្ក់្បាំផុត ។ មាច េ់គសរមាងរតូវដតសធវើការសេបើស ើង 
និងវភិាគនូវវធិានការកាត់បនទយផលប េះាល់សៅក្បុងការេិក្ាអាំពីការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន 
ដដលកាត់បនទយោនិភ័យននបដរមបរមួលអាកាេធាតុ និងោក់្បញ្ចូ លរាល់ដផនការសឆលើយតបបនាធ ន់ 
និងជសរមើេបសចចក្វទិា សដើមផទីប់ទល់នឹងផលប េះាល់ននបដរមបរមួលអាកាេធាតុ ។  
 បរមិាណននការបសញ្ចញកាបូនរបេ់គសរមាងអភិវឌណន៍រតូវគណនា និងោក់្បញ្ចូ លសៅក្បុង
ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និងសពញសលញ សោយសរបើរបាេ់ការវភិាគសលើការបសញ្ចញ
កាបូនទប សោយមានសោលបាំណងននការសរបើរបាេ់ការផលិត និងការផគត់ផគង់របក្បសោយ      
និរនថរភាពតនមលសដើមផីេសរមចបាននូវការអភិវឌណនបតង ។ 
 បដរមបរមួលអាកាេធាតុ នាាំឱ្យមានរក្បខណឍ មួយដដលខុេដបលក្ពីមុន េរមាប់ការ
ពិចារណាសលើការសរបើរបាេ់ទឹក្ និងតរមូវការថ្នមពល ។ មាច េ់គសរមាងគួរដតដេវងរក្នូវ (ក្)ជសរមើេ
ថ្នមពលដដលបសញ្ចញកាបូនទប  (ខ)តរមវូការក្បុងការកាត់បនទយការដរបរបួលចាំសាេះការផគត់ផគង់
ទឹក្ដដលបណាឋ លមក្ពីក្តាថ អាកាេធាតុ និង (គ)លទនផលននការដរបរបួលសៅក្បុងបរមិាណបសញ្ចញ   
កាបូនរបេ់គសរមាង ។  
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ខផនរទី ២ 
បណតុ ាំ ម្នសេតុប៉ះាល ់

មារា ៤២._ 
 ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ រតូវវភិាគនិងវាយតនមលពីបណថុាំ ននសេតុ      
ប េះាល់ ដដលបងកស ើងសោយសោយគសរមាងដដលមានស្ស្ថប់ និងគសរមាងក្បុងសពលអនាគតសៅជុាំវញិ
ននទីតាាំងគសរមាងទាំងសនាេះ ដដលអាចបសងកើតឲ្យមានសេតុប េះាល់គួរឱ្យក្ត់េមាគ ល់ ដល់បរសិ្ថទ ន 
ឬេងគម ។ 
 សៅក្បុងរបាយការណ៍វាយតនមលបណថុាំ ននសេតុប េះាល់ មាច េ់គសរមាងរតូវវាយតនមលេមតទភាព
ននធនធានរបូស្ថស្តេថ ធនធានជីវស្ថស្តេថ និងធនធានសេដឌកិ្ចចេងគម សដើមផគិីតគូរអាំពីផលប េះាល់
បដនទម ដផាក្សលើក្តាថ សពលសវលា ស្ថទ នភាពភូមិស្ថស្តេថ និងេក្មមភាពរបេ់គសរមាងនានាដដលសៅជុាំ
វញិទីតាាំងគសរមាង ។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវពិចារណាអាំពី ជសរមើេននវធិានការកាត់បនទយបណថុាំ ននសេតុសេតុប េះាល់
សផសងៗ សដើមផីកាត់បនទយ ឬបសញ្ច ៀេ បណឋុាំ ននសេតុប េះាល់ដដលគួរឱ្យក្ត់េមាគ ល់ទាំងសនាេះ ។  

 

ខផនរទី ៣  
ការវាយតម្ម្លសេតុប៉ះាលស់ែុភាព 

មារា ៤៣._ 
 ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ រតូវោក់្បញ្ចូ លការវាយតនមលសេតុប េះាល់
េុខភាព ដដលមានជាអាទិ៍៖ 

-ទិនបន័យមូលោឌ នេថីពីេុខភាពសៅក្បុងតាំបន់គសរមាង និងរបេ់របជាជនដដលរងសេតុ     
ប េះាល់ ។ 

-ការពិពណ៌នាអាំពីសេតុប េះាល់ននគសរមាងដដលអាចមាន សោយស្ថរការស្ថងេង់  លាំេូរ
របជាជន និងការផ្អល េ់បថូរចាំសាេះបរសិ្ថទ ន ។ 

-វធិានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់សដើមផីកាត់បនទយ ឬលុបបាំបាត់សេតុប េះាល់អវជិជមាននន
គសរមាង និងវធិានការដដលរតវូោក់្ឲ្យអនវតុថសោយមាច េ់គសរមាង សដើមផីដក្លមាេុខភាពរបេ់   
េេគមន៍មូលោឌ ន ។ 

-បញ្ញា នានាទក់្ទងនឹងការអសងកតតាមោនេុខភាព និងការរគប់រគងសេតុប េះាល់ដដល
សៅេល់ក្បុងរយៈសពលខលី និងដវងេរមាប់គសរមាង ។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវសលើក្ដផនការរគប់រគងេុវតទិភាព និងេុខភាពជាដផបក្មួយននការវាយតនមល
សេតុប េះាល់េុខភាព េរមាប់បរសិ្ថទ នការងារសោយវភិាគពីោនិភ័យដដលាក់្ព័នន និងរបសភទនន
ក្តាថ សរោេះថ្នប ក់្ក្បុងទីតាាំងគសរមាងរមួមាន ក្តាថ សរោេះថ្នប ក់្ដផបក្របូស្ថស្តេថ-គីមីស្ថស្តេថ ជីវស្ថស្តេថ      
វទិយុេក្មម និងដផបក្េសមលងរ ាំខាន ។ 
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 មាច េ់គសរមាងរតូវក្ាំណត់ និងវាយតនមលពីសរោេះោនិភ័យ និងេកាថ នុពលននសេតុប េះាល់
សៅសលើេុវតទិភាពនិងេុខភាពរបេ់េេគមន៍ក្បុងដាំណាក់្កាលរចនាគសរមាង ស្ថងេង់គសរមាង
របតិបតិថគសរមាង និងបញ្ច ប់គសរមាងរពមទាំងសលើក្វធិានការការារ និងដផនការរគប់រគងសេតុ     
ប េះាល់សៅក្បុងដាំណាក់្កាលទាំងសនេះ ។ 

 

ខផនរទី ៤ 
ការវាយតម្ម្លបរសិាា នជាយទុធសាស្រសត 

 
មារា ៤៤._ 
 ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថ ជាំរញុការអភិវឌណនបតងដដលធានាដល់ការអភិវឌណ
របក្បសោយនិរនថរភាព តាមរយៈការវាយតនមល ការពរងឹង និងការបន្រញ្ញជ បសោលនសោបាយ 
ដផនការ និងក្មមវធីិនានា របេ់រាជរោឌ ភិបាលសៅក្បុងកិ្ចចដាំសណើ រការេសរមចចិតថសៅសលើគសរមាង
អភិវឌណន៍នានា ។ 
 សោលបាំណងននការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថ េាំសៅ៖ 

-ផថល់ឱ្កាេក្បុងការដណនាាំោ ងេក្មមនូវ ការអភិវឌណសៅក្បុងលក្ខណៈរបក្បសោយ      
និរនថរភាព ។ 

-ជាំរញុការពិចារណាសលើជសរមើេដ៏ទូលាំទូលាយតនមលតនមល ។ 
-ជាំរញុការវភិាគសេតុប េះាល់រទង់រទយធាំរមួទាំងសេតុប េះាល់េុខភាព និងសេតុប េះាល់

ឆលងដដនដដលាក់្ព័នននឹងក្ថីក្ងវល់ថ្នប ក់្ជាតិក្បុងតាំបន់ និងសៅសលើេក្លសលាក្ ។ 
-ជួយដល់ការអនុវតថដផនការបរសិ្ថទ នជាតិដផនការេក្មមភាពបរសិ្ថទ នជាតិ ជាំរញុការអភិរក្ស

ជីវចរមុេះ និងការរគប់រគងរបព័ននសអកូ្ ូេីុ និងក្ស្ថងេមតទភាពវាយតនមលបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៤៥._ 
 រក្េួងបរសិ្ថទ ន និងរក្ុមរបឹក្ាជាតិអភិវឌណន៍នបតង រតវូសធវើការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជា         
យុទនស្ថស្តេថតាមវេ័ិយសៅសលើសោលនសោបាយ ដផនការយុទនស្ថស្តេថ និងក្មមវធីិនានារបេ់        
រាជរោឌ ភិបាល ។ 
 ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថេាំសៅសលើវេ័ិយអភិវឌណន៍េាំខាន់ៗជាអាទិ៍ ថ្នមពល 
ដឹក្ជញ្ជូ ន ឧេាេក្មមទញយក្ដរ   ធនធានទឹក្ រកុាខ របមាញ់ សទេចរណ៍ ក្េិក្មម                     
សេោឌ រចនាេមព័នន និងវេ័ិយាក់្ព័ននសផសងសទៀត ។ 

រក្េួងបរសិ្ថទ ន និងរក្មុរបឹក្ាជាតិអភិវឌណន៍នបតង រតូវទទួលខុេរតូវពិនិតយការវាយតនមល  
បរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថ និងរតូវផថល់មតិសោបល់ដល់ទីភាប ក់្ងារាក់្ព័នន សោយតរមវូឲ្យមានការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ ។ 
 ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថរតូវជាំរញុដល់ការអភិវឌណនបតង និងការអភិវឌណរបក្ប
សោយចិរភាព ទាំងបរសិ្ថទ ន និងេងគម តាមរយៈការពាក្រណ៍ និងកាត់បនទយសេតុប េះាល់
អវជិជមានរមួបញ្ចូ លសេតុប េះាល់េុខភាព ចាប់ពីដាំណាក់្កាលរចនាគសរមាងសធវើដផនការនិងក្ាំណត់
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ពីជសរមើេគុណភាពបរសិ្ថទ ន ការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាតិសោយេនសាំេាំនច និងទទួលបាន       
ទិនបផលខពេ់ រពមទាំងធានាដល់ការអនុវតថសោលនសោបាយ និងដផនការឲ្យមានសេទរភាពជាមួយ
នឹងសោលសៅអភិវឌណន៍ និងកិ្ចចការារបរសិ្ថទ ននិងេងគម ។ 
 ការរមួបញ្ចូ លនូវការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នេរមាប់ក្រមិតគសរមាង និងការវាយតនមល
បរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថេរមាប់ក្រមិតសោលនសោបាយ គឺេាំសៅដល់ការអភិវឌណនបតង ជាពិសេេ
ការសោេះស្ស្ថយបដរមបរមលួអាកាេធាតុ ដដលជាបញ្ញា របឈមននការសរៀបចាំដផនការ ។ រក្េួង     
បរសិ្ថទ ន និងរក្ុមរបឹក្ាជាតិអភិវឌណន៍នបតង រតូវសរៀបចាំឲ្យសរបើរបាេ់ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជា       
យុទនស្ថស្តេថ សដើមផវីាយតនមលទាំនាក់្ទាំនងរវាងបរសិ្ថទ ន សេដឌកិ្ចច េងគម និងវបផធម៌ននដផនការតាម         
វេ័ិយ ។ 
 ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថ មានតួនាទីេាំខាន់ក្បុងការក្ាំណត់វតទុបាំណងេរមាប់     
វេ័ិយជាក់្លាក់្ រពមទាំងក្មមវធីិ និងដផនការរបេ់រាជរោឌ ភិបាល ។ 

 
ខផនរទី៥ 

សេតុប៉ះាលប់រសិាា នឆលងខដន 

មារា ៤៦._ 
 គសរមាងដដលអាចមានសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន  រតវូសធវើការវាយតនមលសេតុប េះាល់     
បរសិ្ថទ នឆលងដដន ។ 

រក្េួងបរសិ្ថទ ន រតូវបសងកើតសោលការណ៍ដណនាាំេថីពីលក្ខណវនិិចឆ័យក្ាំណត់ពីេញ្ញដ ណនន
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន និងឈានសៅដល់ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ។ 

 
មារា ៤៧._ 

សៅសពលគសរមាងចាប់សផថើមឲ្យមាន ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន រក្េួង       
បរសិ្ថទ នរតូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍ពិនិតយសរជើេសរ ើេគសរមាង ដល់របសទេទាំងឡាយដដលទទួលរង
សេតុប េះាល់ សោយជូនដាំណឹងរបសទេទាំងសនាេះអាំពីគសរមាងអភិវឌណន៍សេបើេុាំ ។ រក្េួងបរសិ្ថទ ន 
និងរក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន រតវូសធវើការពិភាក្ាជាមួយបណាថ របសទេទាំងសនាេះ អាំពីនីតិវធីិនិងសពល
សវលា សដើមផផីថល់មតិសោបល់អាំពីគសរមាងសេបើេុាំ ។ 
 របសទេក្មពុជារតូវផថល់ឱ្កាេដល់ភាគីាក់្ព័នន និងស្ថធារណជនឲ្យចូលរមួក្បុងនីតិវធីិ     
វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ទក់្ទងនឹងេក្មមភាពសេបើស ើង សេើយរតូវធានាផថល់
ឱ្កាេដល់ស្ថធារណជនននរបសទេ ដដលអាចទទួលរងសេតុប េះាល់ទាំងសនាេះដូចោប នឹង        
ស្ថធារណជនសៅក្បុងរបសទេក្មពុជា ដដលជារបសទេសេបើគសរមាង ។ 
 សៅសពលរក្េួងបរសិ្ថទ នទទួលបានរបាយការណ៍ពិនិតយសរជើេសរ ើេ េរមាប់គសរមាងក្បុង
របសទេក្មពុជាដដលមានេញ្ញដ ណ ននសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដល់របសទេមួយសទៀត រក្េួង          
បរសិ្ថទ នរតូវជូនដាំណឹងដល់អាជាញ ធរននរបសទេសនាេះ សដើមផរីបមូល និងសរបៀបសធៀបការសឆលើយតបពី
អាជាញ ធរ/ទីភាប ក់្ងារាក់្ព័នន ក្បុងរយៈសពល ៩០ (សៅេិប) នថង បនាធ ប់ពីបានទទួលសេចក្ថីជូនដាំណឹង
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ឲ្យោក់្ការសឆលើយតបជាផលូវការមក្រក្េួងបរសិ្ថទ នក្មពុជា  ដដលជារបសទេសេបើគសរមាង ។ ក្បុងក្រណី 
ពុាំបានទទួលការសឆលើយតបក្បុងរយៈសពលជាក្ាំណត់សនេះសនាេះសទ ក្មពុជាេនមត់ថ្ន របសទេសនាេះមិនចង់
ចូលរមួក្បុងកិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដនតសៅសទៀតសទ ។ 
 សៅសពលរក្េួងបរសិ្ថទ នទទួលរបាយការណ៍សរជើេសរ ើេគសរមាង ឬរបាយការណ៍វាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ពីរបសទេមួយេរមាប់គសរមាងមួយ ដដលមានសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន     
ជាក់្លាក់្មក្សលើរបសទេក្មពុជា ភាគីក្មពុជារតូវសបើក្កិ្ចចពិភាក្ាភាល មៗជាមួយនឹងរបសទេសនាេះេថីពី
នីតិវធីិ និងសពលសវលាេរមាប់ការផថល់មតិសោបល់ អាំពីគសរមាងសេបើស ើងសនាេះ ។ 
 អាជាញ ធរមានេមតទកិ្ចចននរបសទេសេបើគសរមាង អនុញ្ញដ តឲ្យភាគីក្មពុជារបមូល និង         
សរបៀបសធៀបការសឆលើយតបពីអាជាញ ធរ/ស្ថទ ប័ន/ភាគីាក់្ព័ននននរបសទេទទួលរងសេតុប េះាល់ សេើយ
រតូវោក់្ការសឆលើយតបផលូវការសៅនឹងសេចក្ថីជូនដាំណឹងសៅអាជាញ ធរជាក្ាំណត់ ននរបសទេសេបើគសរមាង
សដើមសនាេះសៅក្បុងរយៈសពល ៦០ (េុក្េិប) នថង បនាធ ប់ពីទទួលសេចក្ថីជូនដាំណឹង ។ ក្រណីការ   
សឆលើយតបមិនបានទទួលក្បុងរយៈសពលជាក្ាំណត់សនាេះ របសទេសេបើគសរមាងអាចេនមត់ថ្ន ក្មពុជា    
មិនចង់ចូលរមួក្បុងកិ្ចចដាំសណើ រការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដនតសៅសទៀតសទ ។ 
 មតិសោបល់ដដលទទួលបានពីរបសទេមួយសផសងសទៀត េថីពីរបាយការណ៍សរជើេសរ ើេ
គសរមាង ឬរបាយការណ៍វាយតាំនលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតូវពិចារណាសោយរក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
តាំណាងននរបសទេដនទសទៀតដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សោយស្ថរគសរមាង  មានេិទិនមានវតថមាន
ក្បុងបទបងាា ញផលូវការ និងេវនាការស្ថធារណៈេថីពីគសរមាងសៅក្មពុជា សេើយទទួលបានឱ្កាេ  
េដមថងមតិសោបល់របេ់ខលួន សៅចាំសាេះមុខស្ថធារណជនទូសៅ ។ 
 សស្ថេ ុយចាំណាយរបេ់រោឌ ភិបាលក្មពុជា ចាំសាេះការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន      
ឆលងដដន រតូវទទួលរា ប់រងសោយមាច េ់គសរមាង ។ 
 
មារា ៤៨._ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវសលើក្វធិានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់ សដើមផលុីបបាំបាត់ បននូរបនទយ ឬ
កាត់បនទយសេតុប េះាល់ននគសរមាងដដលបានពាក្រណ៍ទុក្ ។ វធិានការទាំងសនេះរតូវពិនិតយ និង 
ផឋល់មតិសោបល់សោយស្ថធារណជនសៅក្បុងរបសទេក្មពុជា ដដលអាចទទួលរងសេតុប េះាល់ 
អនុសលាមតាមនីតិវធីិ និងសពលសវលាដដលបានរពមសរពៀងោប  ។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវទទួលយក្មតិសោបល់ដដលទទួលបានពីភាគីទាំងអេ់ ដដលទទួលរង
សេតុប េះាល់ សេើយសរៀបចាំដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នេមស្េប សដើមផីរគប់រគងសលើសេតុប េះាល់
ឆលងដដនដដលបានពាក្រណ៍ទុក្ ។ នថលចាំណាយននវធិានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និង
េងគម ក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន រតូវចាត់ទុក្ជាដផបក្នននថលចាំណាយគសរមាង សេើយរតូវទទួល
រា ប់រងសោយមាច េ់គសរមាងដដលជាដផបក្នននថលចាំណាយអភិវឌណន៍ ឬរបតិបតិថការ ។  
 ក្បុងក្រណីមានសរោេះថ្នប ក់្ ឬការខូចខាតចាំសាេះអបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់ឆលងដដន 
មាច េ់គសរមាងរតូវទទួលខុេរតូវសលើេាំណងការខូចខាត ទាំងរបជាជនក្មពុជា និងរបជាជននន 
របសទេដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សោយស្ថរគសរមាង។ នថលសរោេះថ្នប ក់្ និងនថលននការខូចខាត  គឺជា
ការទទួលខុេរតូវរបេ់មាច េ់គសរមាង ។  
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មារា ៤៩._  
 របសទេាក់្ព័នន រតូវរមួោប ក្ាំណត់វធីិស្ថស្តេថអសងកតតាមោន ឃ្ល ាំសមើលេញ្ញដ ណនន          
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នឆលងដដន ដដលអាចសក្ើតមានសៅក្បុងដាំណាក់្កាលរចនាគសរមាងការស្ថងេង់ 
ការរបតិបតថិ និងការបញ្ច ប់ការងារទក់្ទងនឹងគសរមាងអភិវឌណន៍សេបើេុាំ និងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 
 មាច េ់គសរមាងននរបសទេសេបើេុាំគសរមាង រតូវោក់្របាយការណ៍អសងកតតាមោនបរសិ្ថទ ន      
ជាសរៀងរាល់ឆ្ប ាំ និងរតូវសធវើេវនក្មមសោយរក្េួងបរសិ្ថទ ន។ រក្េួងបររិស្ថទ នរតូវសផញើេាំសៅនន    
របាយការណ៍អសងកតតាមោនបរសិ្ថទ នជូនអាជាញ ធរមានេមតទកិ្ចច ននរបសទេដដលទទួលរង       
សេតុប េះាល់ ។ 
 លទនផលននការអសងកតតាមោនគសរមាង រតូវដតមានសោលសៅក្បុងការធានាឱ្យបាននូវការ
អនុសលាមតាមល័ក្ខខ័ណឍ នានាដដលបានោក់្សចញ សៅក្បុងលិខិតអនុញ្ញដ តឬលិខិតឯក្ភាពសលើ
គសរមាង និងសៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ នរបេ់គសរមាងសនាេះក៏្ដូចជាសៅក្បុង របេិទនភាពនន
វធិានការកាត់បនទយ[ការប េះាល់]សផសងៗ សៅក្បុងរបសទេក្មពុជា និងសៅក្បុងរបសទេដដលអាច
ទទួលរងសេតុប េះាល់ ។  
 នថលចាំណាយសលើការអសងកតតាមោនគសរមាង រតវូទូទត់សោយមាច េ់គសរមាងទាំងសៅក្បុង
របសទេសេបើេុាំគសរមាង និងរបសទេដនទសទៀត ដដលរតូវបានវាយតនមលថ្នជារបសទេទទួលរង     
សេតុប េះាល់សោយស្ថរគសរមាង ។ 

 

ជាំពូរទី ១០ 

នីតិវិធីបណដឹ ង 
មារា ៥០._  
 បុគគលរគប់របូមានកាតពវកិ្ចចរតូវរាយការណ៍អាំពីបទសលមើេ សលើការរ ាំសលាភបាំានសលើចាប់
សនេះ និងលិខិតបទោឌ នគតិយុតថិាក់្ព័នន មក្អាជាញ ធរមូលោឌ ន ឃុាំ/េងាក ត់ ឬស្េុក្/ខណឍ  ឬសខតថ/   
រាជធានី ឬមនធីរបរសិ្ថទ នបរសិ្ថទ នរាជធានី/សខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នននរក្េួង      
បរសិ្ថទ ន ។  

បនាធ ប់ពីបានទទួលសេចក្ថីរាយការណ៍ អាជាញ ធរមូលោឌ នរតូវរាយការណ៍បនថជូនមនធីរ         
បរសិ្ថទ នរាជធានី/សខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នននរក្េួងបរសិ្ថទ នោ ងយូរបាំផុត 
៧ (របាាំពីរ) នថង នននថងសធវើការ គិតចាប់ពីនថងទទួលបានសេចក្ឋីរាយការណ៍សនាេះ ។ សរកាយពីបានទទួល
សេចក្ថីរាយការណ៍  មនធីរបរសិ្ថទ នសខតថ/រាជធានីឬអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតវូសធវើការ
សេុើបអសងកត និងចាំណាត់ការ សោយអនុសលាមតាមរបកាេរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។  
 
មារា ៥១._ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវអនុវតថតាមរបកាេរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន េថីពីការទទួល និងសោេះស្ស្ថយ 
បណឋឹ ងអាំពីបញ្ញា បរសិ្ថទ ន ដដលបងកស ើងសោយគសរមាង ។ 
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 មាច េ់គសរមាងរតូវពិសរោេះសោបល់ជាមួយនឹងរក្េួងបរសិ្ថទ ន សដើមផជួីយដល់កិ្ចចដាំសណើ រការ
នីតិវធីិបណថឹ ងស្ថធារណៈ ។  

ក្បុងការសោេះស្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថទ ន ភាគីាក់្ព័ននទាំងអេ់អាចសោេះស្ស្ថយបញ្ញា សរៅរបព័នន
តុលាការ ឬតាមរបព័ននតុលាការ ។  

ដបបបទននការសោេះស្ស្ថយវវិាទសរៅ និងក្បុងរបព័ននតុលាការ មានក្ាំណត់សៅក្បុងរបកាេ
របេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។  
 មាច េ់គសរមាងរតូវមានសេៀវសៅក្ាំណត់រតាបណថឹ ងស្ថធារណៈ ដដលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់
សោយរក្េួងបរសិ្ថទ ន ។  

នថលចាំណាយទាំងអេ់ក្បុងការសោេះស្ស្ថយវវិាទជាបនធុក្របេ់មាច េ់គសរមាង ។  
  
មារា ៥២._  

ភាគីណាមួយដដលមិនេុខចិតថនឹងសេចក្ឋីេសរមចផលូវរដឌបាល របេ់មនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/
សខតថ ឬអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន អាចបឋឹងតវា សៅរដឌមន្រនថីននរក្េួងបរសិ្ថទ ន ក្បុង          
រយៈសពល ៣០ (ស្ថមេិប) នថង នននថងសធវើការ គិតចាប់ពីនថងទទួលបានសេចក្ឋីេសរមច ។  

រដឌមន្រនថីននរក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវេសរមចសលើបណឋឹ ងតវា សនាេះក្បុងរយៈសពល ៤៥ (ដេេិបរបាាំ) 
នថងនននថងសធវើការ ។  

ក្បុងក្រណីដដលមិនេុខចិតថនឹងសេចក្ឋីេសរមចរបេ់រដឌមន្រនថីននរក្េួងបរសិ្ថទ ន ភាគីអាចបឋឹង
តវា បនថសៅតុលាការ ក្បុងរយៈសពល ១ (មួយ) ដខ ។  
 
មារា ៥៣._ 

ស្ថទ ប័នដដលមានេមតទកិ្ចចោក់្ និងអនុវតថសទេទណឍ ៖ 
-តុលាការអាចោក់្សទេទណឍ  ជាអាទិ៍ សទេោក់្ពនននាោរ ពិន័យជារបាក់្ េាំណងការ

ខូចខាត ជួេជុល ស្ថថ ការខូចខាតតាមក្រណីនីមួយៗ ។ 
-រក្េួងបរសិ្ថទ ន មានេមតទកិ្ចចោក់្សទេទណឍ  ជាអាទិ៍ ជួេជុល ស្ថថ ការខូចខាត ការផ្អា ក្

បសណាថ េះអាេនប លុបលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើការវាយតនមលសេតុប ាល់បរសិ្ថទ ន 
លុបកិ្ចចេនា ឬពិន័យអនថរការណ៍ ។ 

-អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងមនធីរបរសិ្ថទ នសខតថរាជធានី មានេមតទកិ្ចចោក់្
សទេទណឍ  ជាអាទិ៍ រពមាន ដក្តរមវូ របឹអូេវតទុតាង និងពិន័យអនថរការណ៍ ។  
 
មារា ៥៤._ 

ថិរសវលាននបណថឹ ងមានដូចតសៅ៖ 
-បណថឹ ងរដឌបាលមានរយៈសពល ០១ (មួយ) ឆ្ប ាំ 
-បណថឹ ងបទមជឈឹមមានរយៈសពល ០៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ 
-បណថឹ ងចាំសាេះបទឧរកិ្ដឌមានរយៈសពល១៥ (ដប់របាាំ) ឆ្ប ាំ 
ថិរសវលាននអាជាញ យុកាល រតវូគិតចាប់ពីនថង ដដលបណថឹ ងសនាេះបានោក់្មក្អាជាញ ធរមាន

េមតទកិ្ចច ។ អាជាញ យុកាលរតូវផ្អថ ច់សោយរគប់កិ្ចចននការសចាទរបកាន់ ឬសេុើបេួរ ។ ការបញ្ច ប់    
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កិ្ចចសចាទរបកាន់ ឬកិ្ចចសេុើបេួរនីមួយៗខាងសលើសនេះ នាាំឱ្យមានការចាប់សផថើមគិតថិរសវលាថមីនន     
អាជាញ យុកាល ។ 

ថរសិវលាថមីអាចយក្សៅជាំទេ់បានចាំសាេះជនរគប់របូដដលទក់្ទិនសៅក្បុងសរឿងសនេះ ។ 
  

ជាំពូរទី ១១ 
ម្ស្រនតីនគរបាលយតុតិធម្ ៌

មារា ៥៥._  
ការទទួលបាននីតិេមផទ ជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នមាន៖ 
-មន្រនថីអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន 
-មនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/សខតថ 
-មន្រនថីននរក្េួងបរសិ្ថទ នដដលមានគុណេមផតថិរគប់រោន់ដនទសទៀត 
ដបបបទ និងការក្ាំណត់េមាេភាព ននមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់       

បរសិ្ថទ នននរក្េួងបរសិ្ថទ ន រតូវក្ាំណត់សោយរបកាេរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
សដើមផីទទួលបាននីតិេមផទ ជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន    

មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ននរក្េួងបរសិ្ថទ នរតូវសធវើេមផថសៅចាំសាេះ
មុខស្ថលាឧទនរណ៍ ។ េមផថមិនចាាំបាច់សធវើជាថមីមឋងសទៀតស ើយ សៅសពលដដលទទួលបាន           
នីតិេមផទជាមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌សៅសពលសរកាយសទៀត ។ 

ដបបបទននការសធវើេមផថរតូវក្ាំណត់សោយរបកាេអនថររក្េួង រវាងរក្េួងបរសិ្ថទ ន និង
រក្េួងយុតថិធម៌ ។ 
 
មារា ៥៦._  

មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នននមនធីរបរសិ្ថទ នសខតថ/រាជធានី និង  
អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មានេមតទកិ្ចចផ្អឋ ច់មុខក្បុងការសធវើចាំណាត់ការសលើរាល់ 
េក្មមភាព ឬអាំសពើសលមើេទាំងឡាយណាដដលរ ាំសលាភបាំានសលើចាប់សនេះ ។  
 
មារា ៥៧._ 
 មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ ននអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មានេមតទកិ្ចចដដនដី     
ទូទាំងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ។ 
 មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ននមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី សខតថ រក្ងុ 
ស្េុក្ មានេមតទកិ្ចចដដនដីសៅក្បុងមណឍ លរដឌបាលរបេ់ខលួន ។  
 មន្រនថីននរក្េួងបរសិ្ថទ នដដលមានគុណេមផតថិរគប់រោន់ដនទសទៀត មានេមតទកិ្ចចដដនដីសៅ
ក្បុងរពាំរបទល់ននអងគភាពដដលខលួនរតូវបានចាត់តាាំងឱ្យសៅបសរមើការងារ ។  
 សៅក្បុងក្រណីមានវវិាទេមតទកិ្ចច ឬជាន់េមតទកិ្ចចដដនដី រដឌមន្រនថីននរក្េួងបរសិ្ថទ នជា     
អបក្េសរមច ។  
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មារា ៥៨._ 

មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ទទួលបណឋឹ ងអាំពីបទសលមើេ និង     
ពិនិតយបទសលមើេវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

 មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មានសបេក្ក្មមក្បុងការបងាក រ       
បទសលមើេ សេុើបអសងកតស្ស្ថវរជាវ និងបន្រងាក បបទសលមើេទាំងឡាយដដលទក់្ទងនឹងបញ្ញា បរសិ្ថទ ន ។ 

 
មារា ៥៩._ 
 ការអនុតថតួនាទីមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន៖ 

១.សៅរគប់ដាំណាក់្កាលននកាអនុវតថនីតិវធីិបងាក រ បន្រងាក បបទសលមើេ មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌
វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នមានតួនាទីជាមាច េ់បណថឹ ង មាច េ់ក្រណសលើរគប់បទសលមើេ ។  

២.សរកាយបញ្ជូ នេាំណុាំ សរឿងសៅរពេះរាជអាជាញ  មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ ដដលទទួលបនធុក្
ការងារ ដដលមានលិខិតចាត់តាាំងរតូវមានភារៈកិ្ចចការការារេាំណុាំ សរឿង ក្បុងនាមជាមាច េ់ក្រណី 
និង/ឬ មាច េ់បណថឹ ង សោយការទទួលខុេរតូវខពេ់ ។ 

៣.សៅដាំណាក់្កាលសេុើបេួររបេ់សៅរក្មសេុើបេួរ មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ដដលទទួល
បនធុក្ជាមាច េ់ក្រណី និង/ឬ មាច េ់បណថឹ ងរតូវមានវតថមានក្បុងការតាមោន ចូលការារេាំណុាំ សរឿង 
បាំភលឺ ផឋល់រគប់មសធាបាយនានាតាមផលូវចាប់ និងផថល់ភេថុតាងសដើមផជីារបសោជន៍  ក្បុងេាំណុាំ សរឿង
ជាការយក្ចិតថ ទុក្ោក់្ ការទទួលខុេរតូវសលើនីតិវធីិ និងេាំណុាំ សរឿងសដើមផឲី្យការកាត់ក្ថីរបក្បសោយ
យុតថិធម៌ ។ 

៤.សៅដាំណាក់្កាលជាំនុាំជរមេះ េវនាការ៖ 
សៅរគប់េាំណុាំ សរឿងពីក្រណីបទសលមើេវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មន្រនថីនគរបាល

យុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបនធុក្ទទួលខុេរតវូជាមាច េ់បណថឹ ង និង/ឬ 
មាច េ់ក្រណីរតូវមានវតថមានដថលងសេតុ សធវើរបាយការណ៍ ការារភេថុតាង អងគសេតុ អងគចាប់នន       
បណថឹ ងសលើបទសលមើេ សដើមផីជួយឲ្យការកាត់ក្ថីរបបក្សោយយុតថិធម៌ សេើយបដនទមសលើសនេះ មន្រនថីទទួល
បនធុក្មានេិទនិេាំណូមពរ និងទមទរ តាមផលូវចាប់ទក់្ទងនឹងសរឿងក្ថី ។ 

 
មារា ៦០._  

នីតិវធីិក្ស្ថងេាំណុាំ សរឿងរបេ់មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតូវ
អនុសលាមតាមរក្មនីតិវធីិរពេមទណឍ ។ ទរមង់និងដបបបទននការសធវើក្ាំណត់សេតុបទសលមើេននការ
វាយតនមលសេតុប េះាល់បិរស្ថទ ន រតូវក្ាំណត់សោយរបកាេរមួរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន និង            
រក្េួងយុតថិធម៌ ។ 

មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ ដដលបាំសពញមុខងារសរកាមចាប់សនេះ រតវូេទិតសរកាមអាំណាចរបេ់
រពេះរាជអាជាញ  ។ 
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មារា ៦១._  
ក្បុងសពលបាំសពញសបេក្ក្មមស្ស្ថវរជាវ ពិនិតយតាមោន បងាក រ និងបន្រងាក បបទសលមើេវាយតនមល 

សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌ វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន រតូវសេលៀក្ាក់្      
ឯក្េណាឌ ន មានប័ណតេមាគ ល់ខលួន និងឋាននថរេក្ថិ ។ 

 

ជាំពរូទ ី១២ 
បទសលមើសវាយតម្ម្លសេតបុះ៉ាលប់រសិាា ន  

 
មារា ៦២._ 

អាំសពើទាំងទាយណា ដដលរ ាំសលាភបាំាននឹងចាប់សនេះ និងបងកឱ្យមានផលប េះាល់ជា
អវជិជមានដល់មនុេស េតវ រទពយេមផតថិ បរសិ្ថទ ន សេដឌកិ្ចច េងគម និងវបផធម៌ ជាបទសលមើេ សេើយ
រតូវផឋនាធ សទេសោយចាប់សនេះ ។  

រតូវចាត់ទុក្ថ្នជាបទសលមើេរាល់អាំសពើទាំងឡាយណា ដដលមានដចងពី មារតា ៦៣ ដល់ 
មារតា ៧៥ ។ 
 
មារា ៦៣._  

អាំសពើទាំងឡាយណាដដលមិនេេការ មិនអនុញ្ញដ ត ឬមានសចតនាសគចសវេក្បុងការឲ្យ    
មន្រនថីអធិការកិ្ចច ននអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នជួបជាមួយរបធានរក្ុមរបឹក្ាភិបាល និង
អបក្រដឌបាល សដើមផសីធវើការវាយតនមលសលើការអនុវតថ ដូចមានដចងក្បុងវាក្យខ័ណឍ ទី៦ មារតា១៣ ននចាប់   
សនេះ ។  
 
មារា ៦៤._ 

ការដដលរបរពឹតថសលមើេនឹងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវ ក្បុងការសរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុ       
ប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ ឬដផនការ
រគប់រគងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មារា ៦៥._ 

អាំសពើទាំងឡាយណា ដដលមន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន បាំាន 
របដក្ក្ មានសចតនាសគចសវេ ឬមិនបាំសពញតួនាទីរបេ់ខលួនមានដចងក្បុងមារតា ៥៨ និង មារតា ៥៩ 
ននចាប់សនេះ ។  
 

មារា ៦៦._ 
រតូវចាត់ទុក្ជាអាំសពើសលមើេ រាល់េក្មមភាពគសរមាងសេបើេុាំទាំងឡាយណា ដដលចាប់សផឋើម

ស្ថងេង់ ឬដាំសណើ រការគសរមាង សោយមិនទន់ទទួលបាននូវវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍
វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ដូចមានដចងក្បុង មារតា ២៣ ននចាប់សនេះ  ។  
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មារា ៦៧._ 

អាំសពើទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសោយមាច េ់គសរមាង របតិបតថិក្រ  មាច េ់ភាគេ ុន ដដល     
នាាំឱ្យមានក្ាំេុេសៅក្បុងដាំណាក់្កាលននរបតិបតថិការគសរមាង ។  

 
មារា ៦៨._ 

អាំសពើបនលាំ ដក្លងទិនបន័យ ឬយក្ទិនបន័យអបក្ដ៏នទ ដដលរបរពឹតថិសោយរក្មុេ ុនទីរបឹក្ាវាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ឬអបក្វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដដលបានចុេះបញ្ច ីស្េបចាប់ ដដល
ទទួលស្ថគ ល់សោយរក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 

មារា ៦៩._ 
ការបាំាន ឬមិនសោរពតាមកិ្ចចេនាការារបរសិ្ថទ ន ដដលបងកស ើងសោយរក្ុមេ ុន ឬ

មាច េ់គសរមាង ។  
 

មារា ៧០._  
អាំសពើដដលមិនរពមេេការ ឬរារាាំងមន្រនថីអធិការកិ្ចច ននអងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់         

បរសិ្ថទ នមិនឱ្យចូលសៅក្បុងបរសិវណ ននទីតាាំងគសរមាងសដើមផីសធវើអធិការកិ្ចច ដូចមានដចងក្បុងវាក្យខ័ណឍ
ទី៥ ននមារតា ១៣ ។ 
 
មារា ៧១._  

ការមានសចតនាសគចសវេ  មិនរពមេេការ ការបញ្ញជ  ឬការសរបើរបាេ់អាំណាច ដដលបងខាំ
ឱ្យបុគគលិក្ ឬអបក្សៅសរកាមឱ្វាទរបេ់ខលួនសធវើការរារាាំង មិនអនុញ្ញដ តឱ្យមន្រនថីអធិការកិ្ចចវាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នចូលសៅក្បុងបរសិវណននទីតាាំងគសរមាងសដើមផីសធវើអធិការកិ្ចច ។  
 
មារា ៧២._ 

អាំសពើរបក្បវជិាជ ជីវៈយក្ក្នរមរបេ់រក្មុេ ុនទីរបក្ា ឬអបក្ជាំនាញការវាយតនមលសេតុប េះាល់
បរសិ្ថទ នដដលពុាំមានការទទួលស្ថគ ល់ស្េបចាប់ ដូចមានដចងក្បុង មារតា ១៩ ននចាប់សនេះ ។ 

 
មារា ៧៣._ 
 ការដដលមិនសោរពតាមតាមសោលការណ៍ ននការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ការ
រ ាំសលាភបាំានចាប់ ឬការរបរពឹតថសលមើេសៅក្បុងការោឌ នស្ថងេង់ េាំណង់ទូសៅ េាំណង់       
ាណិជជក្មម ការវនិិសោគ សទេះបីគសរមាងសនាេះមាន ឬោម ន លិខិតអនុញ្ញដ តពីអងគភាពវាយតនមលសេតុ
ប េះាល់បរសិ្ថទ ន  ដដលបានបងកឲ្យមាន មេនថរាយធងន់ធងរដល់មនុេសេតវ រទពយេមផតថិ បរសិ្ថទ ន និង
េងគម ។  
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មារា ៧៤._ 
រាល់អាំសពើទាំងឡាយណា ដដលបានផឋល់ការឯក្ភាពសលើការស្ថងេង់គសរមាងណាមួយ 

សោយោម នឯក្ស្ថរចាាំបាច់េរមាប់ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ឬមិនបានសធវើការពិចារណា
សលើអនុស្ថេន៍របេ់គណៈគមមការជាំនាញរតួតពិនិតយ ឬមិនបានសធវើការវាយតនមលសេតុប េះាល់       
បរសិ្ថទ នឱ្យបានរតឹមរតូវតាមទរមង់ចាប់ ។  

 
មារា ៧៥._ 

រាល់អាំសពើទាំងឡាយដដលរ ាំសលាភសលើេិទិននិងអាំណាចជាអាទិ៍ ការេរមួល ការសធវើអនថរាគមន៍ 
ការបិទបាាំង ការរារាាំង ឬការេមគាំនិតជាមួយនឹងចារ ី សដើមផរីបរពឹតថសលមើេរគប់របូភាព សោយ       
មន្រនថីរាជការ  ក្ងក្មាល ាំងរបោប់អាវធុ ឬពលរដឌទទួលអាណតថិសោយការសបាេះសឆ្ប ត ។  
 

ជាំពរូទ ី១៣ 
សទាសបបញ្ញតត ិ 

 

មារា ៧៦._ 
បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថសលមើេនឹងចាប់សនេះ រតវូទទួលសទេជាអាទិ៍ សទេ      

រដឌបាល សទេពិន័យអនថរការណ៍ និងសទេរពេមទណឍ  ។ 
សទេរដឌបាលមានជាអាទិ៍ ការបង់របាក់្ពិន័យ ការផ្អា ក្បសណាថ េះអាេនប ការលុបលិខិត

អនុញ្ញដ ត ការដក្េូតវញិ្ញដ បនបរតឯក្ភាព សលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន       
ការលុបកិ្ចចេនា ការដក្េូតអាជាញ ប័ណត ការពយួរការងារ និងដក្េូតពីតួនាទី ឬមុខតាំដណង និង
បញ្ឈប់ពីរក្បខណឍ ការងារ ។ 

សទេពិន័យអនថរការណ៍មានជាអាទិ៍ ការរពមាន ការជួេជុល ការស្ថឋ រការខូចខាត និង   
ការបង់របាក់្ពិន័យ ។ ដបបបទនិងេិទនិេសរមចននពិន័យអនថរការណ៍ រតូវក្ាំណត់សោយរបកាេ
របេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។  

ក្បុងក្រណីដដលរក្មុេ ុន ឬមាច េ់គសរមាង មិនរពមបង់របាក់្ពិន័យអនថរការណ៍ រក្េួង        
បរសិ្ថទ ន អងគភាពវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ឬមនធីរបរសិ្ថទ នរាជធានី/សខតថ អាចបឋឹងសៅ  
តុលាការ ។  

សទេរពេមទណឍ មានជាអាទិ៍ សទេពនននាោរ សទេពិន័យជារបាក់្ ។  
ការក្ាំណត់សទេទណឍ ខាងសលើសនេះ មិនអាចឱ្យចាររីចួផុតពីការទទួលខុេរតវូសលើ      

េាំណងការខូចខាត និងេាំណងជមងឺចិតថបានស ើយ ។  
 

មារា ៧៧._ 
បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹង មារតា ៦៣ ននចាប់សនេះ រតូវទទួលការ   

រពមាន ។  
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ក្បុងក្រណីមិនរាងចាលរតូវពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) សរៀល 
ដល់ ១៥.០០០.០០០ (ដប់របាាំលាន) សរៀល ។ 
 
មារា ៧៨._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹង មារតា ៦៤ ននចាប់សនេះ រតូវទទួលការ   
រពមាន ។  

ក្បុងក្រណីមិនរាងចាលរតូវពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ៥.០០០.០០០ (របាាំលាន) សរៀល 
ដល់ ១៥.០០០.០០០ (ដប់របាាំលាន) សរៀល ។  

ប ុដនថ របេិនសបើេក្មមភាព ឬគសរមាងដដលខុេចាប់សនាេះសៅដតបនថ សេើយសធវើឲ្យប េះាល់
ធងន់ធងរដល់មនុេស េតវ រទពយេមផតថិ បរសិ្ថទ ន និងេងគម មាច េ់គសរមាង ឬរក្មុេ ុនរតូវ        
ផឋនធសទេ អនុសលាមតាមរក្មរពេមទណឍ  និងចាប់សនេះ ។ 

 វតទុតាងដដលបានរបឹអូេពីបទសលមើេរតូវទុក្ជាេមផតិថរដឌ ។  
 
មារា ៧៩._ 

មន្រនថីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នណា ដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹងមារតា 
៦៥ ននចាប់សនេះ រតូវទទួលការរពមាន ពយួរការងារជាបសណាថ េះអាេនប ឬបញ្ឈប់ពីមុខតាំដណងក្បុង
ក្រណីធងន់ធងរ ។  

ការទទួលសទេរដឌបាលខាងសលើសនេះ មិនរារាាំងក្បុងការោក់្សទេរពេមទណឍ ពីតុលាការ
ស ើយ ។  
 

មារា ៨០._ 
បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹងមារតា ៦៦ រតូវទទួលសទេសោយបង់របាក់្

ពិន័យអនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) សរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោេិប
លាន) សរៀល ឬជួេជុល ស្ថឋ រការខូចខាត ដដលបានបងកស ើង ។   

ក្បុងក្រណីដដលគសរមាង ការោឌ ន បានដាំសណើ រ សេើយសធវើឲ្យប េះាល់ដល់ មនុេស េតវ រទពយ
េមផតថិ បរសិ្ថទ ន និងេងគមជាអវជិជមាន មាច េ់គសរមាងរតូវទទួលទណឍ ក្មមរដឌបាលជាអាទិ៍ ការេង
េាំណងការខូចខាត ការផ្អា ក្គសរមាងជាបសណាថ េះអាេនប ការលុបសចាលលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬ 
វញិ្ញដ បនបរត ការលុបសចាលកិ្ចចេនា និងការដក្េូតអាជាញ ប័ណត ។ 
 
មារា ៨១._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹង មារតា ៦៧ ននចាប់សនេះ រតូវទទួលសទេ     
ជាអាទិ៍ ការរពមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងសធវើការដក្តរមូវ ។  

វធិានការននការដក្តរមូវរតវូក្ាំណត់សៅក្បុងសោលការណ៍ដណនាាំរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។  
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មារា ៨២._ 
បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹងមារតា ៦៨ ននចាប់សនេះ រតូវទទួលការពិន័យ

អនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន)  សរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោេិបលាន) 
សរៀល ។ 

ក្បុងក្រណីមានក្ាំេុេធងន់ធងរ រតវូលុបសឈាម េះពីបញ្ជ ីអបក្ជាំនាញសធវើរបាយការណ៍វាយតនមល
សេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ឬមិនឲ្យរបក្បវជិាជ ជីវៈជាសរៀងរេូត ។ 
 
មារា ៨៣._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេ នឹងមារតា ៦៩ ននចាប់សនេះ រតូវទទួលការ   
រពមាន ។  

របេិនសបើគសរមាងសនាេះបងកឱ្យមានផលប េះាល់ មាច េ់គសរមាង ឬរក្មុេ ុន រតវូទទួលពិន័យ
អនថរការណ៍ជារបាក់្ពី១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) សរៀលដល់ ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមេិបលាន) 
សរៀល និងសធវើការជួេជុល ឬស្ថឋ រការខូចខាត ដដលបានបងកស ើង ។ ក្បុងក្រណីដដលគសរមាង 
ឬេក្មមភាពសនាេះ សៅដតបនថសធវើឲ្យប េះាល់ធងន់ធងរដល់មនុេស េតវ រទពយេមផតថិ បរសិ្ថទ ន និងេងគម 
មាច េ់គសរមាង ឬតាំណាងរក្ុមេ ុន រតូវផឋនាធ សទេជាប់ពនននាោរពី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ ដល់ ៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ 
និងពិន័យជារបាក់្ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន)  សរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោេិបលាន) សរៀល ។ 
 
មារា ៨៤._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹងមារតា ៧0 ននចាប់សនេះ រតូវទទួលការ ពិន័យ
អនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) សរៀលដល់ ៥.០០០.០០០ (របាាំលាន) សរៀល ។ 

ក្បុងក្រណីដដលអាំសពើសនាេះ សធវើឲ្យប េះាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ រតូវផថនាធ សទេោក់្
ពនននាោរ ពី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ ដល់ ០៥ (របាាំ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ពី ៥.០០០.០០០ (របាាំលាន) សរៀល 
ដល់ ១៥.០០០.០០០ (ដប់របាាំលាន) សរៀល ។ របេិនសបើអាំសពើសនាេះប េះាល់ធងន់ធងរដល់អាយុជីវតិ
មនុេស រតូវផថនាធ សទេអនុសលាមតាមរក្មរពេមទណឍ  ។  
 
មារា ៨៥._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹងមារតា ៧១  ននចាប់សនេះ រតវូទទួលពិន័យ  
អនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ៥.០០០.០០០ (របាាំលាន) សរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) សរៀល ។ 
ក្បុងក្រណីមិនរាងចាល រតវូផថនាធ សទេោក់្ពនននាោរពី ៦ (របាាំមួយ) ដខ សៅ ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យ
ជារបាក់្ពី ៥.០០០.០០០ (របាាំលាន) សរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) សរៀល ។  
 
មារា ៨៦._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹងមារតា ៧២ ននចាប់សនេះ រតវូទទួលពិន័យ   
អនថរការណ៍ជារបាក់្ពី ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) សរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោេិបលាន) 
សរៀល ។ 
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ក្បុងក្រណីមិនរាងចាលរតូវផថនាធ សទេោក់្ពនននាោរពី ១ ឆ្ប ាំ (មួយឆ្ប ាំ) ដខ ដល់ ៣ (បី) ឆ្ប ាំ 
និងពិន័យជារបាក់្ពី២០.០០០.០០០ (នមភលាន) សរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ោេិបលាន) សរៀល ។ 

 
មារា ៨៧._ 
 បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹងមារតា ៧៣ ននចាប់សនេះ រតវូផថនាធ សទេ ោក់្
ពនននាោរពី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ សៅ ៣ (បី) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) សរៀល ដល់ 
៥០.០០០.០០០ (ោេិបលាន) សរៀល ។  
 ក្បុងក្រណីដដលអាំសពើសលមើេសនាេះ បងកឱ្យមានការបាត់បង់ជីវតិមនុេស ឬពិការអចិនន្រនថយ៍ ដល់
របូរាងកាយ និងស្ថម រតី រតវូផឋនាធ សទេសោយអនុសលាមតាមរក្មរពេមទណឍ  ។  
 
មារា ៨៨._ 

បុគគលទាំងឡាយណាដដលរបរពឹតថិសលមើេនឹងមារតា ៧៥ ននចាប់សនេះ រតូវផថនាធ សទេោក់្
ពនននាោរពី ៦ (របាាំមួយ) ដខ សៅ ២ (ពីរ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជារបាក់្ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) សរៀល 
សៅ ៤០.០០០.០០០ (ដេេិបលាន) សរៀល ។  

មិនដតប ុសណាត េះចាំសាេះអាំសពើសលមើេនឹងមារតា ៧៨ ដដដលសនេះ ចាររីតូវេងេាំណងការ      
ខូចខាតដដលមានចាំនួនេមាមារតសៅនឹងទាំេាំននការខូចខាតដដលបានបងកស ើង ។ 
 
មារា ៨៩._ 

មន្រនថីាក់្ព័ននននរក្េួងបរសិ្ថទ នដដលរបរពឹតថសលមើេនឹងមារតា ៧៤ ននចាប់សនេះ រតូវទទួល
ទណឍ ក្មមរដឌបាល ។   
 

ជាំពរូទ ី១៤ 
ការអនវុតតនស៍សចរតសីសរម្ចតលុាការ 

 
មារា ៩០._ 

មរនីថមានេមតទកិ្ចចរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន មានភារកិ្ចចអនុវតថនូវសេចក្ថីេសរមចរបេ់      
តុលាការ សរកាមការបងាគ ប់បញ្ញជ របេ់តុលាការ ។ 

 
មារា ៩១._ 

រាល់ទរមង់ននសេចក្ថីេសរមចរបេ់តុលាការាក់្ព័នននឹង បទសលមើេវាយតនមលសេតុប េះាល់   
បរសិ្ថទ នតរមវូចមលងជូន រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 

 
មារា ៩២._ 

បនាធ ប់ពីសេចក្ថីេសរមចរបេ់តុលាការចូលជាស្ថទ ពរ វតទុតាងដដលបានរបឹអូេបានរតូវ
ចាត់ដចង តាមនីតិវធីិរបេ់រក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
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មារា ៩៣._  

១.េាំណង និងការផ្អក្ពិន័យក្បុងបទសលមើេននចាប់សនេះ គឺជាេមតទកិ្ចចរបេ់អគគនាយក្
ោឌ ន វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

២.េាំណង និងការផ្អក្ពិន័យដដលបានមក្ពីបទសលមើេវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន     
អនុវតថតាមេសរមចនានា ស្ថលរក្ម ស្ថលដីការស្ថទ ពរ តុលាការ រតូវរបគល់ភារកិ្ចចឲ្យអងគភាព 
វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ជាអបក្ទមទរ និងទទួលចាត់ដចង ។ 
 
 
 

ជាំពរូទ ី ១៥ 

អនតរបបញ្ញតត ិ
 
មារា ៩៤._ 

អនុរកឹ្តយសលខ ៧២ អនរក្.បក្ ចុេះនថងទី ១១ ដខ េីោ ឆ្ប ាំ ១៩៩៩ េថីពីកិ្ចចដាំសណើ រការវាយ
តនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន និងលិខិតបទោឌ នគតិយុតថាក់្ព័នននឹង ការវាយតនមលសេតុប េះាល់       
បរសិ្ថទ នដដលសៅជាធរមាន សៅមានេុពលភាពរេូតដល់មានលិខិតបទោឌ នគតិយុតថថមីមក្ជាំនួេ
ស្េបតាមស្ថម រតីននចាប់សនេះ ។ 
 

ជាំពរូទ ី ១៦ 

អវសានបបញ្ញតត ិ
 
មារា ៩៥._  

១.បទបផញ្ដតថិទាំងឡាយណាដដលផធុយនឹងចាប់សនេះរតូវទុក្ជានិរាក្រណ៍ ។ 
២.ការចូលជាធរមានក្បុងការអនុវតថចាប់សនេះ រតវូអនុវតថតាមរបកាេផសពវផាយជាផលូវការ ។ 
 

ចាប់សនេះរតូវបានរដឌេភាននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 
អនុម័តសៅនថងទី ........ ដខ   ........  ឆ្ប ាំ………… 

ក្បុងេម័យរបជុាំរដឌេភាសលើក្ទី ...........នីតិកាលទី៥ ។ 
 

រាជធានីភបាំសពញ នថងទី  ......ដខ ..... ឆ្ប ាំ………… 
របធានរដឋសភា 
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ឧបេមព័ននទី ១៖   
វារយសព័ទ 

 
ចាប់េថពីីការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន: ចាប់សនេះដចងនិងបញ្ដតិថអាំពីការរគប់រគងសលើកិ្ចច
ដាំសណើ រវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នក្បុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ រាល់េក្មមភាព ចលនា ការ
របរពឹតថទាំងអេ់របេ់បុគគល រគួស្ថរ មាច េ់ទីតាាំង មាច េ់ក្មមេិទនិ សទេះជារបូវន័ថបុគគល ជានីតិបុគគល
ឯក្ជន ឬជានីតិបុគគលស្ថធារណៈ  ជាអងគភាព ជារក្េួង ជាស្ថទ ប័នរដឌ ឬជារដឌនិងរដឌក្ថី ដដលបាន
សធវើេក្មមភាពរគប់ោ ងនិងដដលបានផ្អល េ់បថូរស្ថទ នភាពសដើមននបរសិ្ថទ ន សេដឌកិ្ចច េងគម វបផធម៌ 
រតូវសោរពអនុវតថតាមបទបផញ្ដតិថននចាប់សនេះ ចាំសាេះេក្មមភាពដដលមានស្ស្ថប់ ដដលក្ាំពុងដាំសណើ រ
ការ ឬដដលសរៀបចាំចាប់សផថើម ។ 
 
បណឋុាំ ននសេតុប េះាល់ : បណឋុាំ ននសេតុប េះាល់ គឺ ជាសេតុប េះាល់ទាំងទាយណា ដដលសក្ើតមក្ពី
សេតុប េះាល់ចាំនួនបដនទមរបេ់គសរមាង ដដលបដនទមសលើេក្មមភាពពី អតីតកាល បចចុបផនប និង 
អនាគត ។ 
 
ការឯក្ភាពសលើគសរមាងអភិវឌណន៍ : ជាការអនុម័ត ឬ ការអនុញ្ញដ ត ដដលផឋល់សអាយសោយ រោឌ ភិបាល
ក្មពុជាេរមាប់គសរមាង ឬ សោយស្ថទ ប័នសផសងសទៀត រមួទាំង កិ្ចចេនាេមផទន ។  
 
អបក្ទទួលសេតុប េះាល់ផ្អធ ល់: ជាអបក្ទទួលសេតុប េះាល់ដដលមាន េិទឌិតទល់ ោនិភ័យ និង ការ
ទទួលខុេរតូវសលើបញ្ញា  ។ អបក្ទាំងសនាេះ អាចជាអបក្ដដលសៅក្បុងតាំបន់ដដលគសរមាងតាាំងសៅ 
(ឧទេរណ៍ េេគមន៍ដដលរងសេតុប េះាល់ពីគសរមាង ) ឬ សៅសរៅតាំបន់គសរមាងតាាំងសៅ    
(និយតក្រ រោឌ ភិបាល តាំណាងស្ថទ ប័នេិរញ្ដវតទុ ឬ នដគូវនិិសោគទុនសផសងៗ ។)  
 
ដផនការអភិវឌណន៍ជនជាតិភាគតិច(Ethnic Minorities Development Plan):ដផនការអភិវឌណន៍ជនជាតិ
ភាគតិច មានអតទន័យដដលរតូវបានផឋល់ឱ្យវា សោយអនុរកិ្តេឋីពី េាំណង និងការផ្អល េ់ទីលាំសៅ
របេ់របជាជនដដលរងផលប េះាល់សោយគសរមាងអភិវឌណន៍នានា [ដដលនឹងរតូវពរងាងេរមាប់ការ
ពិចារណា] ។  
 
ការវាយតនមលបរសិ្ថទ ន:ជាដាំសណើ រការ សោយសោងតាម ចាប់េឋីពីការវាយតនមលសេតុប េះាល់ បរសិ្ថទ ន 
និង ចាប់ាក់្ព័នឌ ។ 
 
ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ:គឺជាការវាយតនមលោ ងលាំអិត ពីសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ
ន និង េងគម ។ ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន គឺ ជាដាំសណើ រការេិក្ា និង ការរបសមើ សមើលពី
សេតុប េះាល់វជិជមាន និង អវជិជមាន សលើបរសិ្ថទ ន និង េងគម សដើមផកី្ាំនត់ពីវធិានការការារ និង កាត់



សេចក្ថីរាង 

35 

 

បនទយសេតុប េះាល់សលើបរសិ្ថទ ន និង េងគម ដដលសក្ើតសចញពីគសរមាង និង េក្មមភាពអភិវឌណន៍
សផសងៗ ។ 
 
វញិ្ញដ ប័នបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន:គឺជាវញិ្ញដ បនបរត ដដលសចញ
សោយ រក្េួងបរសិ្ថទ ន សោយសោងតាមការវាយតនមលបរសិ្ថទ នរបេ់គសរមាង ដដលមានដចងលាំអិត
អាំពី ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន និង លក្ខខណឍ ដដលសចញសោយរក្េួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន: េាំសៅសលើដផនការ ដដលមានដចងសៅក្បុង របាយការណ៍វាយ តនមលសេតុ
ប េះាល់បរសិ្ថទ ន  និង េងគម ដដលបានក្ាំនត់ពីវធិានការការារ និង កាត់បនទយ សេតុប េះាល់ ការ
ទទួលខុេរតូវ និង កាលវភិាគេរមាប់ការអនុវតឋដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដផនការតាមោន និង 
ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នពីគសរមាង សោយរមួបញ្ជូ លទាំង ដផនការេិរញ្ដវតទុេរមាប់ 
េក្មមភាពបរសិ្ថទ នក្បុងតាំណាក់្កាលស្ថងេង់ ដាំសណើ រការ និង ការបញ្ច ប់គសរមាង ។  
 

របព័ននរគប់រគងបរសិ្ថទ ន(Environmental Management System) មានន័យថ្ន ជាេឋង់ោរននរបព័នន
រគប់រគងបរសិ្ថទ ន ISO 14001 ននឆ្ប ាំ ២០០៤ ។ 
 
របាយការណ៍អសងកតតាមោនបរសិ្ថទ ន: ជារបាយការណ៍េឋីពីការតាមោន និង វាយតនមលបរសិ្ថទ ន
របេ់គសរមាងអភិវឌណន៍ ដូចដដលមានដចងសៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដដលោក់្ជូនរក្េួង          
បរសិ្ថទ ន។ ក្មមវធីិតាមោន រតូវអនុវតឋតាមដាំសណើ រការ និង ការក្ាំនត់ពី គុណភាពបរសិ្ថទ ន ដូចមាន
ដចងក្បុង ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថទ ន ដដលបានអនុម័តជាផលូវការ ។ 
 
គសរមាងដដលមានស្ស្ថប់: គសរមាងដដលមានស្ស្ថប់ គឺ ជាគសរមាងទាំងទាយណា ដដលក្ាំពុងស្ថង
េង់ ដាំសណើ រការ ឬ សៅដាំណាក់្កាលបញ្ច ប់ននក្បុងវដឋគសរមាង ដដលក្ាំពុងអនុវតឋមុន សពលចូលជា
ធរមានរបេ់ចាប់េឋីពីការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
  
អបក្រតតួពិនិតយឯក្រាជយ: ជាអបក្រតតួពិនិតយជាំនាញ ដដលមិនបានជួលមក្សោយគសរមាង និងពុាំបាន
ទទួលផលរបសោជន៍ដផបក្េិរញ្ដវតទុពីគសរមាង ។ 
 
ការយល់រពមជាមុន សោយសេរ ី និងបនាធ ប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់រជងុសរជាយ: មានន័យថ្ន កិ្ចចដាំសណើ រ
ការចូលរមួស្ថធារណៈរតវូតរមូវឱ្យមាច េ់គសរមាងផឋល់ព័ត៌មានដល់េេគន៍ អាំពីវធិានការកាត់បនទយ
ផលប េះាល់បរសិ្ថទ ន មុនសពលរបាយការណ៍វាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នបឋម និងសពញសលញ 
រតូវបានបញ្ជូ នសៅរក្េួងបរសិ្ថទ ន។ មាច េ់គសរមាងរតវូផឋល់សពលសវលារគប់រោន់ដល់េេគមន៍
ដដលរងផលប េះាល់ ក្បុងការពិចារណាសលើវធិានការកាត់បនទយផលប េះាល់សនេះ។ េេគមន៍ដដល
រងផលប េះាល់រតូវឯក្ភាពសលើវធិានការណ៍កាត់បនទយផលប េះាល់ សោយពុាំមានទទួលរងការោក់្
េមាព ធ ឬការបងខិតបងខាំពីរបូវន័ថបុគគល ឬនីតិបុគគលណាស ើយ។  
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ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង: គឺជាការវាយតនមលសេតុប េះាល់សលើបរសិ្ថទ ន និងេងគម
ដាំបូង សដើមផរីបសមើសមើលផលប េះាល់ដផបក្បរសិ្ថទ ន និង េងគម ដដលសក្ើតសចញពីគសរមាង និង 
េក្មមភាពអភិវឌណន៍សផសងៗ សោយរ ាំពឹងថ្ននឹងមានសេតុប េះាល់តិចបាំផុត ដដលអាចមានវធិានការ 
កាត់បនទយសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ។  
 
ដផនការរគប់រគង: ដផនការរគប់រគង គឺ ជាឧបក្រណ៍េរមាប់សរបើជាឯក្ស្ថរសោលក្បុងការ រគប់រគង 
ជាពិសេេ បញ្ញា គសរមាង និង ជាយនឋការេរមាប់សោេះស្ស្ថយសៅនឹងេាំនួរ សេតុអវី ជាអវី ោ ងសម ច 
នរណា ប ុនាម ន និង សពលណា េរមាប់បញ្ញា ទាំងសនាេះ ។ 
 
របព័ននរគប់រគង (Management System): រក្បខណឍ ននដាំសណើ រការ និងនីតិវធីិនានា ដដលរតូវបានសរបើ
របាេ់ក្បុងការធានាឱ្យបានថ្ន អងគការណា១អាចបាំសពញកិ្ចចការទាំងអេ់ ដដលចាាំបាច់តរមូវឱ្យសធវើ 
សដើមផីេសរមចបាននូវវតទុបាំណងទាំងឡាយរបេ់ខលួន។ 
 
ការកាត់បនទយ (Offset):ការអភិរក្សដដលអាចវាេ់ដវងបាន សក្ើតពីេក្មមភាពសដើមផីបសងកើតសអាយមាន 
េាំណងជាំងឺចិតឋសលើសេតុប េះាល់សលើជីវចាំរេុះ ដដលសក្ើតសចញពីគសរមាងអភិវឌណន៍ និង យនឋការេម
រមយ េរមាប់សជៀេវាង កាត់បនទយ និង ការស្ថឋ រសទផើងវញិ ។ ជាទូសៅ វាមិនេទិតសៅក្បុងទីតាាំងរបេ់
គសរមាងសទ ។ 
 
អបក្សេបើេុាំគសរមាង: អបក្សេបើគសរមាង គឺជាមាច េ់គសរមាង ឬ អបក្អភិវឌណន៍គសរមាង ដដលេាំសៅសលើរបូវ
នឋ បុគគលទាំងទាយ នីតិបុគគល ឬ ស្ថទ ប័ន ដដលបានទទួលការអនុញ្ញដ តសធវើការេិក្ាស្ស្ថវរជាវ 
ក្ស្ថង និង អនុវតឋគសរមាង ។ អបក្សេបើគសរមាង អាចមក្ពីស្ថទ ប័នឯក្ជន ស្ថទ ប័នរដឌ ឬ ស្ថទ ប័នទទួល
បនធុក្ អភិវឌណន៍។ 
 
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ: ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ មានន័យថ្ន ជាការពិសរោេះសោបល់ និង ការ
ចូលរមួពិភាក្ាក្បុងដាំសណើ រការ ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ ន ការផ្អល េ់បឋូរគាំនិត និងមតិ
សោបល់ ការទទួលយក្ព័តមានពីរគប់ភាគីដដលនឹងទទួលរងសេតុប េះាល់ផ្អធ ល់ និង របសោលពី
គសរមាងអភិវឌណន៍ និងដាំសណាេះស្ស្ថយបញ្ញា  ដដលរាប់ចាប់តាាំងពីក្ាំទផុងសពលតាក់្ដតងដផនការ     
ការអនុវតឋ និងការជួេជុលដផបក្បរសិ្ថទ ន និងការស្ថឋ រសទផើងវញិ មុនសពលបញ្ច ប់គសរមាង ។ 
 
ការស្ថឋ រជាថមី (Refurbishment):ស្ថទ នភាពននការស្ថឋ រសៅកាន់ស្ថទ នភាពលារបេ់វាកាលពីមុន។  
 
គសរមាងដផនការផ្អល េ់ទីលាំសៅថមី (Resettlement Action Plan): ជាឯក្ស្ថរ ឬ បណឋុាំ ឯក្ស្ថរ ដដលសធវើ
សទផើងជាពិសេេ សដើមផីក្ាំនត់េក្មមភាព ដដលនឹងយក្មក្សរបើសដើមផីជាដាំសណាេះស្ស្ថយបញ្ញា  
(ដផនការទាំងសនេះ នឹង ក្ាំនត់សោយសេចក្ឋីដណនាាំេឋីពី េាំណងជាំងឺ ចិតឋ និង ដាំសណាេះស្ស្ថយ 
េរមាប់របជាជនដដលរង សេតុប េះាល់សោយស្ថរគសរមាងអភិវឌណន៍)។ ដផនការសនេះ រតូវបញ្ជូ លអតឋ
េញ្ញដ ណរបេ់អបក្ដដល រតូវបានទទួលការសោេះស្ស្ថយ ការេិក្ាពីេងគម-សេដឌកិ្ចច េរមាប់អបក្
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ដដលទទួលការសោេះស្ស្ថយ វធិានការដដលនឹងយក្មក្អនុវតឋ ដដលជាដផបក្មួយននដាំសណើ រការសោេះ
ស្ស្ថយ សោយរាប់ទាំងជាំនួយ នានា ក្បុងការសោេះស្ស្ថយបញ្ញា  និង ការោាំរទដផបក្ជីវភាព រពមទាំង
យនឋការដផបក្ចាប់ និង េាំណងជាំងឺចិតឋ តួនាទី និង ការទទួលខុេរតូវរបេ់ស្ថទ ប័ន ការរគប់រគង
ថវកិា និង េរញិ្ដវតទុ សពលសវលា ក្មមវតទុ និង រក្មុសោលសៅ យនឋការដក្ដរបទុក្ខរពួយ ការតាមោន
របាយការណ៍ និង ការពិនិតយ និង ការយល់ដឹងពីការពិសរោេះសោបល់ ការចូលរមួ និង ការផ្អល េ់បឋូរ
ព័ត៌មាន ។ 
 
ការសរជើេសរ ើេសរោង: ការសរជើេសរ ើេគសរមាង មានន័យថ្ន ជាការក្ាំនត់របសភទគសរមាងសេបើេុាំ សដើមផី
ពិនិតយសមើលថ្នសតើ គសរមាងសនាេះចាាំបាច់សអាយសធវើការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬ ការសធវើ
ការវាយតនមលសេតុប េះាល់បរសិ្ថទ នសពញសលញ ។ 
 
ការវាយតនមលសេតុប េះាល់េងគម: គឺជាដាំសណើ រការននការេិក្ា និង របសមើសមើលពី សេតុប េះាល់
វជិជមាន និង អវជិជមាន សលើដផបក្េងគមសេដឌកិ្ចចននេងគមពីគសរមាង និង េក្មមភាព អភិវឌណន៍ដដល
ក្ាំនត់ពីវធិានការេមរមយសដើមផីទប់ស្ថក ត់ កាត់បនទយ និង ផឋល់ជាំងឺចិតឋ ដល់បុគគលដដល ទទួលរងការ
ប េះាល់ពីគសរមាង ដដលអាចជាសេតុប េះាល់សលើជីវតិ ជីវភាព េុខុមាលភាព និង េុខភាព ។ 
ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទឌស្ថស្តេឋ: ការវាយតនមលបរសិ្ថទ នជាយុទឌស្ថស្តេឋ េាំសៅសលើលាំោប់ រទឹេឋីនន
ការវិាភាគ និង ការចូលរមួ ដដលមានសោលបាំណង សដើមផរីមួបញ្ជូ លការពិនិតយពិច័យ ដផបក្បរសិ្ថទ ន 
សៅក្បុងសោលនសោបាយ ដផនការ និង ក្មមវធីិសផសងៗ និង ការវាយតនមល ការពិនិតយពិច័យ       
ទាំនាក់្ទាំនងរវាង សេដឌកិ្ចច និង េងគម ។  
 
កិ្ចចរពមសរពៀងឆលងដដន: ជាកិ្ចចរពមសរពៀង ដដលបសងកើតសទផើងសោយរដឌរតីភាគី េឋីពី រសបៀបននការដចក្
រ ាំដលក្ធនធាន ដដលនឹងសរបើរបាេ់សោយភាគីដដលាក់្ព័នឌ សេើយនឹងដាំសណើ រការ ដដលរតូវសធវើ
របតិបតឋិតាម សដើមផរីក្ាខលឹមស្ថរននការរពមសរពៀងសនេះ ។ 
 
 
 
 
 
 


