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លោក ដ្ឋញ ់លសរ ី  អនុរបធាននាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យ 

ការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថាន 
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អនររចនារូបភាព៖ 
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អារម្ភរថា 
 

ការលរៀបចកំូនលសៀវលៅលនការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន លៅរព៉ះរាជា 
ណាចរកកមពុជាលន៉ះ គឺជាសមិទធិផលលនកិចចសេរបតិបតតិការរវាងនាយកដ្ឋានអលងេត 
ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានលនរកសួងបរិស្ថាន លវទកិាលនអងគការមិន 
មមនរដ្ឋាភិបាល សតីពីកមពុជា និងសមព័នធទលនលកមពុជា។ 
 កូនលសៀវលៅលន៉ះោនលោលបំណងផ្សពវផ្ាយដល់អនកពាក់ព័នធនានា លដើម្ប ី
ឲ្យយលដ់ឹងពី     បទដ្ឋានគតិយុតត និងបទដ្ឋានបលចចកលទសសតីពីកិចចដំលណើរការវាយ
តំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានលៅរបលទសកមពុជា។ លៅកនុងបទដ្ឋានទំងលន៉ះបង្ហាញពី
ដំណាកក់ាលលនការលរជើសលរីសគលរោង កំណតវ់ិស្ថលភាពលនគលរោង ការវិភាគព ី
លេតុប ៉ះពាល់ វធិានការកាត់បនថយ ការលរៀបចំរបាយការណ ៍ ការពិនិត្យរបាយការណ ៍
ការលធវើលសចកតីសំលរច និងការអលងេតតាមដ្ឋនលលើមផនការរគប់រគងបរិស្ថាន រពមទំង 
ការចូលរួមពសី្ថធារណជនលៅកនុងកិចចដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថាន។  

ទិននន័យមួយចំនួនលៅកនុងកនូលសៀវលៅលន៉ះដករសង់លចញពីឯកស្ថរ របស់ 
កមមវិធីបរិស្ថាន លនអងគការសេរបជាជាត ិ លដ្ឋយបលន្រ្ជៀបប្ចូលជាមួយអនុរកឹតយ្ 
សតីពីកិចចដំលណើរការវាយតំលលលេតបុ ៉ះពាល់បរិស្ថាន ឆ្នំ១៩៩៩ របកាសសតីពីលោល 
ការណ៍មណនាំទូលៅកនុងការលធវើរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង    
លពញលលញ ឆ្ន២ំ០០៩ និងបទដ្ឋានគតិយុតតនានា របស់រកសួងបរិស្ថានមដលពាក់ព័នធ
នឹងការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានលៅកមពុជា។  
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ង្សចរតីកថែងអណំរគណុ 

 
សូមមថលងអំណរគណុយា៉ាងរជាលលរៅបំផុត   ចំលពា៉ះ ឯរឧតតម្បណឌិត    

ម្៉ុរ ម៉ាង្រ៉េត ង្ទសរដ្ឋម្ន្រនតី  រដ្ឋម្ន្រនតីព្រសងួបរសិាាន មដលបានអនុញ្ញាតឲ្យ
ោនកិចចសេការជាមួយលដគូអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល លដើម្បីផលិត និង លបា៉ះពមុភ
កូនលសៀវលៅលនការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានលន៉ះល ើង។ 

សូមមថលងអំណរគណុចំលពា៉ះមន្រនតីលរៀបចំការង្ហរ និងមន្រនតីរបស់នាយកដ្ឋាន
អលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន រពមទំងសោជិកសមព័នធទលនល
កមពុជាកនុងការចូលរួមចំមណកពិនិត្យ និងផតល់លយាបល់រគប់ដំណាក់កាលលនការលរៀបចំ
កូនលសៀវលៅលនការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន។ 

ជាចុងលរកាយ សូមមថលងអំណរគុណដល់លវទិកាលនអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល 
សតីពីកមពុជា ចំលពា៉ះកិចចសេការលរៀបចំ និងឧបតថមភោំរទមផនកថវិកាដល់ការលរៀបចំ    
កូនលសៀវលៅលនការវាយតំលលលេតបុ ៉ះពាល់បរិស្ថានលន៉ះល ើង។ 

 
នាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន  
រកសួងបរិស្ថាន 
#៤៨ សលមតចរព៉ះសីេនុ សង្ហាត់ទលនលបាស្ថក់ ខណឌចំការមន រាជធានីភនំលពញ 
របលទសកមពុជា  
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១. លសចកតីលផតើម        ១ 
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 ៣.១. ស្ថាប័នទទួលខុសរតូវ     ៣
 ៣.២. លោលការណ ៍និងដំណាក់កាលលនការវាយតំលល 

             ប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន     ៤ 
ក. គលរោងលសនើសំុ       ៥  
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 ឃ. ការវិភាគលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថាន    ៨
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ជ. ការអលងេតតាមដ្ឋនគលរោង     ១៦ 
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ឯកស្ថរលយាង 
ឧបសមព័នធ         
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១. ង្សចរតីង្ផតើម្ 
បនាាប់ពីោនកិចចរពមលរពៀងសនតិភាពទីរកុងបារីសលៅឆ្ន១ំ៩៩១ និងការ 

លបា៉ះលឆ្នតមដលលរៀបចំល ើងលដ្ឋយអងគការសេរបជាជាតឆិ្នំ១៩៩៣ របលទសកមពុជា
បានចាប់លផតើមពិចារណាចំលពា៉ះការលរបើរបាស់ធនធានធមមជាតិ មដលសំបូរមបបឲ្យោន
និរនតរភាព។ កនុងឆ្ន១ំ៩៩៣ រាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំរបឹងមរបងលធវើការយា៉ាងសកមម
កនុងទិសលៅបលងេើតលលខាធកិារដ្ឋានរគប់រគងបរិដ្ឋាន មដលជាស្ថាប័នកំពូលកនុងការដឹក
នំាអភិរក្ស និងរគប់រគងបរិដ្ឋាន។ បនាាប់មក លៅឆ្ន១ំ៩៩៦ លលខាធិការដ្ឋានលន៉ះបាន
មរបកាាយជារកសួងបរិស្ថាន។ នាយកដ្ឋានអលងេត ពិនតិ្យការវាយតំលលលេតបុ ៉ះពាល់
បរិស្ថានបានរតូវបលងេើតល ើង និងទទលួស្ថាល់ជាផលូវការ លដ្ឋយអនុរកឹត្យលលខ៥៧ 
អនរក.បក ចុ៉ះលថៃទី២៥ មខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៩៧។ រីឯតរមូវការវាយតំលលលេតបុ ៉ះពាល់
បរិស្ថានលនគលរោងអភិវឌ្ឍន៍រតូវបានបលងេើតល ើងលដ្ឋយអនុរកឹត្យលលខ៧២ អនរក.បក 
ចុ៉ះលថៃទី១១ មខសីហា ឆ្ន១ំ៩៩៩។  

ការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថានលន៉ះ គឺតរមូវឲ្យោនការចូលរួមពីរគប់អនក
ពាក់ព័នធ លដើម្បីចងរកងជារបាយការណវ៍ាយតំលលលេតបុ ៉ះពាល់បរិស្ថាន លេើយរបាយ
ការណ៍លន៉ះគឺរតូវឆលងកាត់ការពិនិត្យ និងផតល់លយាបលពី់រកសួងបរិស្ថាន និងរកសួង
ស្ថាប័នពាក់ព័នធ មុននឹងដ្ឋកជ់ូនរាជរដ្ឋាភិបាលកមពជុា លដើម្បីលធវើការអនុម័តលលើគលរោង
អភិវឌ្ឍន៍។  

លដើម្បីរួមចំមណកកនុងការមសវងយល់ កដ៏ូចជាការចូលរមួកនុងសកមមភាពនានា
លលើដំលណើរការលនការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យោនរបសិទធភាព និងតោាភាព 
រកុមការង្ហររបស់សមព័នធទលនលកមពុជា និងរកសួងបរសិ្ថានបានសេការោនលរៀបចំនូវ   
កូនលសៀវលៅលនការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថានលន៉ះ លរកាមការោំរទថវិកាពីលវទិកា
លនអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលសតីពីកមពុជា។ 

 កូនលសៀវលៅលន៉ះ ក៏អាចបង្ហាញពីដំលណើរការលនការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់
បរិស្ថាន លដ្ឋយរួមប ច្ូលទំងការលរជើសលរីសគលរោង ការកំណតវិ់ស្ថលភាព ការវាយ
តំលលលេតុប ៉ះពាល់ វិធានការកាត់បនថយ ការរតួតពិនិត្យរបាយការណ៍ និងការ
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តាមដ្ឋនមផនការរគប់រគងបរិស្ថាន កនុងន័យពរងងឹការចូលរួម និងពិលរោ៉ះលយាបល់
ជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័នធ។ 

កូនលសៀវលៅលនការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានគឺោនស្ថរៈសំខានណ់ាស់ 
សរោបឲ់្យភាគីពាក់ព័នធទំងអស់ រួមោន អនកលធវើការសលរមចចិតត ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋា
ភិបាល វិនិលយាគិន លដគូអភវិឌ្ឍន៍ សងគមសីុវិល ស្ថធារណជន នងិសេគមន៍រងផល
ប ៉ះពាល់ពីគលរោង លដើម្បីលធវើការមសវងយល ់ និងចូលរួមយា៉ាងសកមមកនុងដំណាកក់ាល
នីមួយៗលនការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន។ 

 

២. បទបញ្ញាតតិទារ់ទងនឹងការវាយតំលលង្េតបុ៉ះពាល់បរសិាាន 
លដើម្បីអនុវតតការវាយតលំលលេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថានឲ្យបានរតឹមរតូវ និង     

បានតាមលកខណៈបលចចកលទស និងលោលការណ៍ច្ាប់ រកសួងបរសិ្ថានរតូវមផែកលលើ
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតមយួចំនួន ដូចខាងលរកាម៖ 

១.ច្ាប់សតីពីកិចចការពារបរសិ្ថាន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ ឆ្ន១ំ៩៩៦ 
២.ច្ាប់សតីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ ឆ្នំ២០០៨ 
៣.អនុរកឹត្យសតីពីកិចចដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថាន ឆ្ន១ំ៩៩៩ 
៤.អនុរកឹត្យសតីពីការរតួតពិនតិ្យការបំពុលទឹក ឆ្នំ១៩៩៩ 
៥.អនុរកឹត្យសតីពីការរគប់រគងសំណល់រឹង ឆ្ន១ំ៩៩៩ 
៦.អនុរកឹត្យសតីពីការរតួតពិនតិ្យការបំពុលខ្យល ់និងការរខខានលដ្ឋយសលមលង  
ឆ្ន២ំ០០០  

៧.របកាសរួមរវាងរកសួងបរសិ្ថាន និងរកសួងលសដឋកិចច នងិេិរ្ញវតថុសតីពី   
កំណត់លថលលសវាការង្ហរ សរោប់ការពិនិត្យរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះ 
ពាលប់រិស្ថាន និងការតាមដ្ឋន ឃ្ាំលមើល ឆ្នំ២០០០ 

៨.របកាស សតពីីរបតិភូកមមអណំាចលលើការលធវើលសចកតីសំលរចលលើគលរោង 
អភិវឌ្ឍន៍របស់មនទីរបរិស្ថានរាជធាន-ីលខតត ឆ្នំ២០០៥ 

៩. របកាសសតីពីលោលការណ៍មណនាទំូលៅកនុងការលធវើរបាយការណវ៍ាយតំលល 
លេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង និងលពញលលញ ឆ្នំ២០០៩។ 
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៣. រិចចដ្ំង្ណើរការវាយតំលលង្េតបុ៉ះពាលប់រិសាាន 
៣.១. សាាបន័ទទលួខុសព្តូវ  

ស្ថាប័នទទួលខុសរតូវកនុងការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន គនឺាយកដ្ឋាន
អលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតបុ ៉ះពាល់បរសិ្ថាន មដលសថិតលៅកនុងរចនាសមព័នធរបស់
រកសួងបរិស្ថានតាំងពីឆ្ន១ំ៩៩៤ មកលមល ៉ះ។ លទ៉ះបីយា៉ាងណា របកាសសតីពីការលរៀបចំ 
និងការរបរពឹតតលៅរបសន់ាយកដ្ឋានបានរបកាសឲ្យលរបើជាផលូវការលៅមខធន ូ ឆ្ន២ំ០០៥។ 
នាយកដ្ឋានលន៉ះរតូវរាយការណ៍លៅរដឋមន្រនត ី តាមរយៈអគគនាយកដ្ឋានបលចចកលទស។ 
តួនាទី និងការទទួលខុសរតវូសំខានគ់ឺសំលៅលលើការពិនតិ្យលលើរបាយការណវ៍ាយតំលល 
លេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន ការអលងេតតាមដ្ឋន និងការអនុវតតនីតវិិធសីរោបគ់លរោង 
អភិវឌ្ឍន៍ស្ថធារណៈ និងឯកជន។    ការអនុវតតការង្ហរមផែកសំខានល់ៅលលើច្ាប់សតពីី
កិចចការពារបរិស្ថាន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិឆ្នំ១៩៩៦ និងអនុរកឹត្យសតីពីកិចច
ដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្ន១ំ៩៩៩។ មផែកលលើរបកាស សតីពីការ 
លរៀបចំនិងការរបរពឹតតលៅរបស់នាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតបុ ៉ះពាល ់
បរិស្ថានឆ្នំ២០០៥ រេូតមកដល់បចចុប្បនន នាយកដ្ឋានោនមន្រនតីចំនួន ៤៩នាក់ លេើយ
រចនាសមព័នធលននាយកដ្ឋាន  ោន០៥ការិយាល័យ ដូចបង្ហាញកនុងតារាងខាងលរកាម៖ 

រចនាសម្ព័នធនាយរដ្ឋានអង្ងេត ពិនិតយ្ការវាយតំលលង្េតុប៉ះពាល់បរិសាាន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របធាននាយកដ្ឋាន  

អនុរបធាន 

របចាំការលៅ CDC 

អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន 

របធាននាយកដ្ឋាន  

អនុរបធាន 

របចាំការលៅ CDC 

អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន 

របធាននាយកដ្ឋាន  

អនុរបធាន 

របចាំការលៅ CDC 

អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន 

របធាននាយកដ្ឋាន  

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

ការិយាលយ័រដឋបាល 
និងគណលនយ្យ 

របចាំការលៅ CDC 

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

ការិយាលយ័នីតិកមម វិវាទ 
និងសេរបតិបតតិការអនតរជាតិ 

ការិយាលយ័អលងេត 
តាមដ្ឋនគំលរាង 

ការិយាលយ័ 
ពិនិត្យគំលរាង 

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

ការិយាលយ័មផន
ការ និងសថិតិ 

របធាននាយកដ្ឋាន  

អនុរបធាន 

របចាំការលៅ CDC 

អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន 

របធាននាយកដ្ឋាន  

អនុរបធាន 

របចាំការលៅ CDC 

អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន អនុរបធាន 
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៣.២ ង្គលការណ៍ និងដ្ំណារ់កាលលនការវាយតំលលង្េតុប៉ះពាល់បរិសាាន 
 

 

 
 

  

ោាស់គំលរាង រកសួងបរិស្ថាន 

នាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន 

ការលរជើសលរីសគលរោង 

របាយការណ៍វាយតំលល
លេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានលពញលលញ 

របាយការណ៍វាយតំលល
លេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង 

មិនតរមូវវាយតំលលលេតុ 
ប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង/លពញលលញ 

 

កំណត់វិស្ថលភាព 

ប្ជូនរបាយ 
ការណ៍ជាថម ី

ការវាយតំលល 

វិធានការកាត់បនថយ 

ោាស់គលរោងប្ជូនរបាយការណ៍ 

ការពិនិត្យ និង 
ផតល់លយាបល ់

មិនឯកភាព ឯកភាព ការអលងេតតាមដ្ឋន 

ោាស់គលរោងមកសំរួល 

ការចូលរួម 
ជាស្ថធារណៈ 

របធាននាយកដ្ឋាន  

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

ការិយាលយ័រដឋបាល 
និងគណលនយ្យ 

របចាំការលៅ CDC 

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

ការិយាលយ័នីតិកមម វិវាទ 
និងសេរបតិបតតិការអនតរជាតិ 

ការិយាលយ័អលងេត 
តាមដ្ឋនគំលរាង 

ការិយាលយ័ 
ពិនិត្យគំលរាង 

អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋាន 

ការិយាលយ័មផន
ការ និងសថិតិ 
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រ. គង្ព្មងង្សនើសុ ំ
កនុងដំណាក់កាលដំបូង ោាស់គលរោង/រកុមេ ុនវិនិលយាគរតូវលលើកយក

គលរោងវិនិលយាគរបស់ខលួនមកពិភាក្ាជាមួយរកសួងបរសិ្ថានឬមនទីរបរិស្ថានរាជធាន-ី
លខតត (ចំលពា៉ះទុនវិនិលយាគលរកាមពីរោនដុោាអាលមរិក) លដ្ឋយភាាប់មកនូវឯកស្ថរ 
ទក់ទងនឹងទីតំាងគលរោង និងឯកស្ថរពាក់ព័នធនានា។  

អវីមដលោាស់គលរោងចង់ដឹងកនុងដំណាក់កាលលន៉ះ លតើគលរោងវិនិលយាគមដល
រកុមេ ុនបានលសនើមករកសួងបរិស្ថាន/មនទីរបរិស្ថានរតូវបំលពញកាតពវកិចចច្ាប់អវីខល៉ះ?  

ដូចលន៉ះ រកសួងបរិស្ថាន (នាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតបុ ៉ះ
ពាល់បរិស្ថាន) ឬមនទីរបរិស្ថាន បានលធវើការលផទៀងផ្ទាត់ និងលរជើសលរីសគលរោងលៅតាម
ល័កខខណ័ឌមួយចំនួនដូចចំណុច (ខ) ខាងលរកាម។ 
 

ខ. ការង្ព្ជើសង្រើសគង្ព្មង 
 
 
 
 

 
 
ការលរជើសលរីសគលរោងមផែកលលើលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត និងការពិចារណាពីសញ្ញាណលនលេតុប ៉ះពាល់ 

 
ជាទូលៅ ការលរជើសលរីសគលរោង (Screening) រតូវកំណត់លដ្ឋយរកសួង 

បរិស្ថាន លេើយការលរជើសលរីសរតូវមផែកលៅលលើច្ាប់ ឬអនុរកឹត្យមដលបានបញ្ញាកពី់ 
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របលភទ និងទំេំលនគលរោងមដលរតូវលធវើរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតបុ ៉ះពាល់បរិស្ថាន 
ដំបូង ឬលពញលលញ។ 

 ករណីគលរោងវិនិលយាគទងំលនា៉ះមិនោនបញ្ញាក់លៅកនងុតារាងឧបសមព័នធ លន 
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតលទ រកសួងបរិស្ថានអាចលរបើរបាស់តារាងកំណតទ់ំេំលេតបុ ៉ះ 
ពាល់ជំនួស។ តារាងកណំតទ់ំេំលន៉ះបង្ហាញឲ្យដឹងពីគលរោងមួយរតូវលធវើរបាយការណ៍
វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន ឬមិនតរមូវឲ្យលធវើរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតបុ ៉ះ
ពាល់បរិស្ថាន ដូចោនបញ្ញាកល់ំអិតដូចខាងលរកាម៖ 

 តរមូវឲ្យោាស់គលរោងលរៀបចំរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់
បរិស្ថានលពញលលញចំលពា៉ះគលរោងមដលោនការប ៉ះពាល់បរិស្ថាន
ធៃន់ធៃរ ឬ 

 តរមូវឲ្យោាស់គលរោងលរៀបចំរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់
បរិស្ថានដំបូង ចំលពា៉ះគលរោងមដលោនលេតបុ ៉ះពាល់បរសិ្ថានមធ្យម 
ឬ 

 ពុំតរមូវឲ្យោាស់គលរោង    ការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថាន។ 
ចំលពា៉ះគលរោងរបលភទលន៉ះោន៣របលភទគឺ៖ 
១.គលរោងមដលរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាជារបលភទគលរោងពិលសស 
និងចំាបាច់បនាាន់។  

២.តរមូវឲ្យោនការលរៀបចំមផនការរគប់រគងបរិស្ថាន។ 
៣.តរមូវឲ្យលរៀបចជំាកិចចសនា្ការពារបរិស្ថានចំលពា៉ះគលរោងមិន
ជាប់លៅកនុងតារាងឧបសមព័នធលនអនុរកឹត្យ ឬគលរោងមដលជាប់លៅ
កនុងតារាងឧបសមព័នធលនអនុរកឹត្យ ប ុមនតគលរោងលន៉ះោនលេតុប ៉ះ
ពាល់បរិស្ថានអវិជជោនតិចតួច ដូចជាលរាងចរកកាត់លដរសំលលៀក
បំពាកជ់ាលដើម។ 
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គ. ការរណំតវ់ិសាលភាព 

 
ការពិភាក្ាលលើល័កខខ័ណឌការង្ហរ (Term of Reference) 

 

ការកំណត់វសិ្ថលភាព (Scoping) គឺជាដំណាកក់ាលដបំូងលនការវាយតំលល 
លេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន បនាាបពី់ការលរជើសលរីស (Screening) គលរោងបានប្ចប់។ 
ដំណាក់កាលកំណត់វសិ្ថលភាពលន៉ះ ោនស្ថរៈសំខាន់ណាសល់ៅកនុងការវាយតលំល
លេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថានដំបូង ឬលពញលលញ លដើម្បកីំណត់នូវសោសភាគមួយចំនួន
ខាងលរកាម៖ 

 កំណត់បា៉ារា៉ាមម រតមដលរតូវសិក្ាវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន 
 កំណត់ និងផតល់ព័ត៌ោនដល់អនកពាក់ព័នធ  
 កំណត់ពវីិស្ថលភាពលនការសិក្ា 
 ឯកភាពលលើវិធីស្ថន្រសតលនការចូលរួមជាស្ថធារណៈ និងវិធីស្ថន្រសតលន 

ការសិក្ា  
 កំណត់ពីសញ្ញាណលនលេតបុ ៉ះពាល់លដើម្បីលធវើការសិក្ា 
 បលងេើតឲ្យោនល័កខខណ័ឌការង្ហរ (Term of Reference)។ 
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ង្តើអនរណាខែះកដ្លពារព់័នធង្ៅរនងុដ្ណំារក់ាលរណំត់ 
វិសាលភាពង្នះ? 
អនកមដលពាក់ព័នធលៅកនុងការកំណត់ទំេំវសិ្ថលភាព លនគលរោងកនងុកិចច 

ដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានោនដូចខាងលរកាម៖ 
 នាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថាន លន 

រកសួងបរិស្ថាន 
 ោាស់គលរោង 
 ទីរបឹក្ាវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន និងអនកជំនាញនានា 
 ភានក់ង្ហរទទួលខុសរតូវលផ្សងៗលទៀត 
 ស្ថធារណជនមដលទទួលរងការប ៉ះពាល ់
 ស្ថធារណជនមដលទទួលផលរបលយាជន៍ពីគលរោង។ 

 

ឃ. ការវិភាគង្េតបុ៉ះពាលប់រិសាាន 

 
សកមមភាពលធវើអាជីវមមមរ៉ែមដលបងេឲ្យោនការប ៉ះពាល់ 

 

កនុងការវិភាគពីលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន និងដំណាក់កាលវាយតំលលលេតុប ៉ះ
ពាល់បរិស្ថានដំបូង ឬលពញលលញគឺតរមូវឲ្យោនការវភិាគលលើ៣ចំណុចគឺ(១).   
កំណត់ពីរបលភទលនលេតុប ៉ះពាល់ (២).ការព្ាករណព៍ីទំេមំដលនឹងលកើតោនល ើង 
និងវិស្ថលភាពលនលេតុប ៉ះពាល់ និង (៣    កណំតព់ីសញ្ញាណលនលេតុប ៉ះពាល់។ 
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 លេតុប ៉ះពាល់លៅលលើបរិស្ថាននំាឲ្យោនការផ្ទាស់បតរូនូវទរមង់បរិស្ថាន មដល 
ោនរស្ថប់ លេើយលេតបុ ៉ះពាល់ទំងលនា៉ះអាចជាលេតបុ ៉ះពាលល់ដ្ឋយផ្ទាល់ និង 
របលយាល ឬជាបណ្ត។ំ ការផ្ទាស់បតូរអាចលឃើញលៅកនុងរបព័នធលអកូ ូសីុលផ្សងៗោន 
(របលភទលនរបព័នធលអកូ ូសុ)ី និងករមិតសងគម (ពីបុគគលលៅដល់សេគមន)៍ មដល
អាចមរបរបួលេួសពីមដនកំណត ់ ឬលពលលវោសកិ្ា រពមទំងអាចលកើតោនទំង
លេតុប ៉ះពាល់អវិជជោន និងវជិជោន។ 
 ការប ៉ះពាល់លដ្ឋយផ្ទាល់មផែកលៅលលើការផ្ទាស់បតូរសោសភាគបរិស្ថាន មដល 
លកើតលចញពអីនតរកមមរវាងបរិស្ថាន និងសកមមភាពគលរោងផ្ទាល់។ ការប ៉ះពាលល់ដ្ឋយ 
របលយាលលកើតលចញពីអនតរកមមរវាងបរិស្ថាន និងលេតុប ៉ះពាល់លដ្ឋយរបលយាល។ 
បណ្តំលនលេតុប ៉ះពាល់មផែកលៅលលើបណ្តំលនការផ្ទាស់បតូរបរិស្ថាន លដ្ឋយមូលលេតុលន
សកមមភាពមនុស្ស (ឧទេរណ៍ អតីតកាល កំពុងដំលណើរការ និងសកមមភាពលសនើសុំ 
រួមោនសកមមភាពគលរោងមដលកំពុងលធវើការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន)។ ការ 
ខូចខាតបរិស្ថាន លធវើឲ្យោនការផ្ទាស់បតូរេួសលេតុលៅលលើធនធានពាកព់័នធមដលោន 
រស្ថប់ និងដ្ឋក់បនទុកកាន់មតធៃន់មថមលទៀតលៅលលើសុខភាពមនុស្ស សតវ និងបលងេើតជា
លរោ៉ះមេនតរាយនាលពលបចចុប្បនន ឬលៅលថៃអនាគត។ 
 

ង. វិធានការកាត់បនថយង្េតុប៉ះពាល់បរសិាាន 
ង្តើវិធានការកាតប់នថយង្េតុបះ៉ពាល់បរសិាានជាអវ?ី 

 វិធានការកាត់បនថយលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានជាសកមមភាព ឬវិធានការលជៀស 
វាង ឬលធវើឲយ្ោនការថយចុ៉ះលនលេតបុ ៉ះពាល់បរិស្ថានអវជិជោនពីសកមមភាពគលរោង។ 
វិធានការកាត់បនថយសំលៅលៅលលើរបព័នធលអកូ សូុី លសដឋកិចច សងគម និងវប្បធម។៌ 
មផនការ និងការអនុវតតគលរោងអាចរួមប ច្ូលនូវវិធានការជាលរចើនវិធសី្ថន្រសត ឬជា
លរចើនជលរមើសដូចោនលរៀបរាបខ់ាងលរកាម៖ 

 ការលរៀបចំមផនការលលើទីតាំង ឬលពលលវោលនសកមមភាព លដើម្បីលជៀសវាង 
ឥទធិពលលៅលលើធនធានជាក់ោក់មួយ ឬតំបន់ង្ហយទទួលរងការប ៉ះ 
ពាល់ 
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 ប ច្ូលនូវវិធានការកាត់បនថយលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានអវជិជោន លៅកនុង 
ដំណាក់កាលរចនាគលរោង ឬលធវើមផនការ លដើម្បីកាត់បនថយលេតុប ៉ះពាល ់
បរិស្ថានជាមុន 

 ធានារា៉ាប់រងលលើកមមវិធីកាត់បនថយលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជជោន មដល 
លកើតល ើងទនទឹមោនជាមួយ   គលរោង 

 ធានារា៉ាប់រងលលើកមមវិធកីាត់បនថយ បនាាប់ពីសកមមភាពស្ថារនូវធនធាន 
មដលប ៉ះពាល ់ ឬតំបន់មដលទទួលរងការប ៉ះពាល ់ ឬជំនួសនូវអវីមដល 
បាត់បង់ ឬធនធានមដលខូចខាតលៅកនុងតំបន់រងការប ៉ះពាល់ ឬតំបន់ 
នានាមដលពាក់ព័នធ។ ឧទេរណ ៍ ការបាត់បង់នូវរបលភទរតីទឹកស្ថប
អាចកាត់បនថយ តាមរយៈការផតល់ពូជរតី ឬការស្ថារទលនលមដលជាទីជំរក 
របស់រតីជាលដើម។ 
 

     ង្តើរណំតវ់ិធានការកាត់បនថយង្េតុបះ៉ពាល់បរិសាាន        
វិធានការកាត់បនថយលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន អាចរតូវបានកំណត់កនុងអំ ុង 

លពលមុនរបតិបតតិគលរោង       កាលរចនាគលរោង និងស្ថងសង)់   ណាកក់ាល 
របតិបតតិគលរោង និងដណំាក់កាលប ច្បគ់លរោង លដ្ឋយរតូវពិនិត្យលៅលលើកតាា
សំខាន់ៗដូចខាងលរកាម៖ 

 លទធផលលនការពិលរោ៉ះលយាបល់ជាស្ថធារណៈ ឬបទពិលស្ថធន៍កនលងមកផតល់ 
ជាវិធានការកាតប់នថយមដលរតូវបានកំណត់ភាាមៗលៅកនងុដំណាក់កាលរចនា 
គលរោង និងការវាយតំលលលនគលរោងលសនើសំុ។ 

 វិធានការកាត់បនថយអាចរតូវបានបលងេើតល ើងកនុងការលឆលើយតបលៅនឹងលេតុ
ប ៉ះពាល់ជាកោ់ក ់មដលរតូវបានកំណត់លៅកនងុការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់ 
បរសិ្ថាន និងកនុងដំណាកក់ាលអនុវតតគលរោង។ 

 វិធានការអាចបលងេើតលៅជាការកាត់បនថយលេតុប ៉ះពាល់អវិជជោនរេូតដល់
ការប្ចប់គលរោង។ 
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ង្េតុអវីព្តវូពិចារណាពកីារកាត់បនថយង្េតុបះ៉ពាលប់រិសាាន
ង្ៅរនុងរចិចដ្ំង្ណើរការវាយតំលលង្េតបុ៉ះពាល់បរិសាាន? 
ការលធវើមផនការដ៏របុងរបយ័តន និងការអនុវតតគលរោងលៅតាមមផនការរគប់ 

រគងបរិស្ថានអាចកាត់បនថយ ឬលជៀសវាងលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថានអវិជជោនដល់ករមិត 
អប្បបរោ។ មផនការលន៉ះអាចរតូវបានរបតិបតតតិាម របសិនលបើការបលងេើតនូវការកាត ់
បនថយរតូវបានប ច្ូលលៅកនងុកិចចដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន។  

ការចូលរួមជាស្ថធារណៈលៅកនុងដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន 
អាចជួយឲ្យឥទធិពលអារកកន់ឹងរតូវបានកាត់បនថយ នងិជួយផតល់ជាលយាបលក់នុងការ
សលរមចចិតត។ ការពិពណន៌ាពីរបភព និងទំេលំនសកាានុពលលេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន 
លៅកនុងការវាយតំលលលេតបុ ៉ះពាលប់រិស្ថានជាមូលដ្ឋានរគឹ៉ះ សរោបរ់ចនាការកាត ់
បនថយជាក់ោក់លនឥទធិពលអារកកទ់ំងលនា៉ះ។ 

 ជាចុងប្ចប់ វិធានការកាត់បនថយលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានរតូវបានកំណត់លៅ 
កនុងកិចចដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន លដើម្បីអលងេតតាមដ្ឋនសកមមភាព 
គលរោងឲ្យោនរបសិទធភាព។ 
           ង្តើនរណាជាអនរទទលួខសុព្តូវរនុងការកាត់បនថយង្េតុបះ៉ពាល់  

បរិសាាន? 
 ជាទូលៅ ភាគីលសនើសុំគលរោង និងបលងេើតសកមមភាពគលរោងជានិចចកាលរតូវ 
ទទួលខុសរតូវកនុងការកាត់បនថយលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានលដ្ឋយសេការ និងោនការ 
ចូលរួមពីអនកពាក់ព័នធ។ 
 ចុងប្ចប់ ោាស់គលរោង ឬរកុមេ ុនទីរបឹក្ាចងរកងពីវិធានការកាត់បនថយ 
លេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជជោន រតូវដ្ឋក់ប្ចូលលៅកនងុរបាយការណ៍វាយតំលលលេតុ 
ប ៉ះពាល់បរិស្ថាន។ របាយការណល៍ន៉ះរតូវប ច្ូលនូវអវមីដលបានរកលឃើញ និងសិកា្ 
លដ្ឋយលោរពលៅតាមលោលការណ៍មណនារំបស់រកសួងបរិស្ថាន។ បនាាប់មក ោាស់ 
គលរោង រតូវដ្ឋក់របាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានមករកសួងបរសិ្ថាន 
លដើម្បីពិនិត្យ និងផតលល់យាបល់។ 
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ច. ការង្រៀបចំរបាយការណ៍វាយតំលលង្េតុបះ៉ពាលប់រិសាាន 
មផែកលលើអនុរកឹត្យសតីពីកចិចដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន បាន 

មបងមចករបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានជាពីរ គឺ របាយការណវ៍ាយ 
តំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង និងលពញលលញ។ 

កនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍លន៉ះ ោាស់គលរោងអាចលរៀបចំរបាយការណ៍វាយ 
តំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានលដ្ឋយខលួនឯងផ្ទាល ់ ឬជួលរកុមេ ុនទីរបឹក្ាឯករាជ្យ 
សរោប់លរៀបចំរបាយការណល៍ន៉ះ លដ្ឋយមផែកលៅតាមលោលការណម៍ណនាំរបស់ 
រកសួងបរិស្ថាន។ លដ្ឋយម ក ោាស់គលរោងអាចលរៀបចំរបាយការណល៍ដ្ឋយខលួន 
ឯងបាន លនា៉ះោាស់គលរោងរតូវោនសមតថភាពជំនាញលលើការង្ហរវាយតំលលលេតបុ ៉ះ 
ពាល់បរិស្ថាន និងោនការទទួលស្ថាលពី់រកសួងបរិស្ថាន ឬមនទីរបរសិ្ថានចំលពា៉ះ 
គលរោងថានក់រាជធាន-ីលខតត ។ 

 ចំមណករកុមេ ុនទីរបឹក្ារតូវោនសមតថភាពជំនាញរគប់រោន់ និងោនការ
ទទួលស្ថាល់ពីរកសួងបរិស្ថានពីលកខណៈសម្បតត ិ ឬគុណភាពកនុងការលរៀបចំរបាយ 
ការណ៍។ 

ការលរៀបចំរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង ោាស់គលរោង 
ឬរកុមេ ុនទីរបឹក្ារតូវចំណាយលពលយា៉ាងតិច ០៣មខ លដើម្បីសិក្ា និងរបមូល     
ទិននន័យមដលោនរស្ថប់ (Secondary data) ទក់ទងនឹងធនធានរូបស្ថន្រសត នងិ 
ធនធានជីវស្ថន្រសត រពមទងំការពិលរោ៉ះលយាបល់ជាមយួអាជាាធរមដនដ ី សេគមន៍
ជាតិ របជាពលរដឋរងការប ៉ះពាល់ និងអនកពាក់ព័នធនានា។ លដ្ឋយម ក ការលរៀបចំ 
របាយការណ៍វាយតំលលលេតបុ ៉ះពាលប់រិស្ថានលពញលលញ ោាស់គលរោង ឬរកុមេ នុ
ទីរបឹក្ារតូវចំណាយលពលចាប់ពី ០៦មខល ើងលៅ លដើម្បីលធវើការសិក្ា និងរបមូល
ទិននន័យបឋម (Primary data) មដលទក់ទងនឹងធនធានរូបស្ថន្រសត ធនធាន 
ជីវស្ថន្រសត និងការពិលរោ៉ះលយាបល់ជាមួយអនកពាក់ពន័ធនឹងគលរោង ដចូជា អាជាាធរ 
មដនដី អងគភាពពាក់ព័នធ សេគមនម៍ូលដ្ឋាន របជាពលរដឋទទួលរងការប ៉ះពាល់ និង 
អនកពាក់ព័នធនានា។ 

គំរលូនរបាយការណ៍វាយតលំលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបងូ និងលពញលលញ៖ 
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 លសចកតីសលងខប 
 លសចកតីលផតើម 
 រកបខ័ណឌច្ាប់ 
 ការពិពណ៌នាពីគលរោង 
 ការពិពណ៌នាពីធនធានបរសិ្ថានមដលោនរស្ថប់ 
 ការចូលរួមជាស្ថធារណៈ 
 ការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថាន និងវិធានការកាត់បនថយ 
 មផនការរគប់រគងបរិស្ថាន 
 ការវិភាគពីការខូចខាតបរសិ្ថាន និងផលចំលណញមផនកលសដឋកិចច 

(សរោប់មតរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានលពញ
លលញ) 

 លសចកតីសននិដ្ឋាន និងអនុស្ថសន៍។ 
 
ឆ. ការពិនតិ្យ និងការង្ធវើង្សចរតីសង្ព្ម្ចង្លើរបាយការណ ៍

ជាលោលការណ៍ច្ាប់ រកសួងបរិស្ថានោនតួនាទីជាអនកពិនិត្យលលើរបាយ
ការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន និងផតលក់ារឯកភាព ឬមិនឯកភាពលលើរបាយ
ការណ៍លន៉ះ។ 

រយៈលពលលនការពិនិតយ្របាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន លន
គលរោងអភិវឌ្ឍន៍ោនរយៈលពល ៣០លថៃលនលថៃលធវើការ ចាប់ពីលថៃមដលរកសួងបរិស្ថាន
បានទទួលរបាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង ឬលពញលលញ នងិ
របាយការណ៍សិក្ាបុលរ/សមិទធិលទធភាពគលរោង។ 

នីតិវិធីកនុងការពិនិត្យ និងផតល់លយាបល់លលើរបាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះ
ពាល់បរិស្ថានដំបូង/លពញលលញលៅកនុងរកសួងបរសិ្ថានោនដូចខាងលរកាម៖ 

 កិចចរបជំុរបស់មន្រនតីជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុ
ប ៉ះពាល់បរិស្ថាន(EIA) និងការចុ៉ះពិនិត្យទីតាំងជាក់មសតងោនចំនួន        
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 កិចចរបជំុអនតរនាយកដ្ឋានរបស់រកសួងបរិស្ថានោនរយៈលពល ០៥លថៃ 
 កិចចរបជំុថានក់ដឹកនំារបស់រកសួងបរិស្ថានោនរយៈលពល ០៥លថៃ  
 កិចចរបជំុអនតររកសួងោនរយៈលពល ០៥លថៃ មដលោនការចូលរួមពរីកសួង/

ស្ថាប័ន អាជាាធរ      អងគការ      រដ្ឋាភិបាល និងអនកពាក់ព័នធនឹង
គលរោងវិលយាគលដ្ឋយោន ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្រនតីព្រសងួបរិសាាន ជារបធាន
អងគរបជំុ។ 

 ការលរៀបចំលិខិតផតលល់យាបល់៖ កនុងរយៈលពល ០៥លថៃចុងលរកាយ មន្រនតី
នាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលបរិស្ថានលរៀបចំលិខិត
ផតល់លយាបល ់ លដ្ឋយប ច្លូនូវមតិលយាបល់របស់កិចចរបជំុទំង០៤ខាងលលើ 
លដើម្បីឲ្យោាស់គលរោង និងរកុមេ ុនទីរបឹកា្មកតរមូវល ើងវិញនូវរបាយ
ការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន។ 

បនាាប់ពីបានការអនុញ្ញាតព ី ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្រនតីព្រសួងបរិសាាន រចួមក 
នាយកដ្ឋាន EIA បានបលងេើតរកុមការង្ហរពិនិត្យរបាយការណល៍ដ្ឋយោនមរនីតជំនាញ
នាយកដ្ឋាន EIA យា៉ាងតិចចំនួន០៤រូប សរោបទ់ទួលខុសរតូវលលើការពិនិត្យរបាយ
ការណ៍ ការចុ៉ះពនិិត្យទីតំាងជាក់មសតង និងចាត់មចងការង្ហរលផ្សងៗមដលពាក់ព័នធនឹង
គលរោងវិនិលយាគលន៉ះ។  

បនតលទៀត នាយកដ្ឋានលរៀបចំកិចចរបជំុអនតរនាយកដ្ឋានរបស់រកសួងបរិស្ថាន 
លដ្ឋយកិចចរបជំុលន៉ះសថិតលៅលរកាមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧតតមរដឋលលខាធិការទទួល
បនទុកនាយកដ្ឋាន EIA ជារបធានអងគរបជំុ លដ្ឋយោនការចូលរួមពីឯកឧតតមអនុរដឋ
លលខាធិការទទួលបនទកុនាយកដ្ឋាន EIA អគគនាយកដ្ឋានបលចចកលទស អគគនាយកដ្ឋាន
រដឋបាលការពារនិងអភិរក្សធមមជាតិ នាយកដ្ឋាន EIA នាយកដ្ឋានរតួតពិនិត្យការ
បំពុលបរិស្ថាន នាយកដ្ឋានមផនការនិងកិចចការច្ាប់ នាយកដ្ឋានអប់រខនិងផ្សពវផ្ាយ
ព័ត៌ោន នាយកដ្ឋានវាយតំលលធនធានធមមជាតិនិងទិននន័យ រកុមេ ុនវិនិលយាគ នងិ
រកុមេ ុនទីរបឹក្ា។ រាល់មត ិនិងលយាបលរ់បស់របធានអងគរបជំុ និងសោជិកអងគរបជុំ
រតូវបានកត់រតាលៅកនុងកំណត់លេតុ។ 
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បនតមកលទៀត នាយកដ្ឋាន EIA បានលរៀបចំកិចចរបជំុថានក់ដកឹនំារកសួងបរិស្ថាន 
លដ្ឋយកិចចរបជំុលន៉ះសថិតលៅលរកាមអធិបតីភាពរបស់ ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្រនតពី្រសងួ
បរិសាាន ជារបធានអងគរបជំុ មដលោនការចូលរួមពីឯកឧតតមរដឋលលខាធិការរកសួង
បរិស្ថានទំងអស ់ ឯកឧតតមអនុរដឋលលខាធិការទទួលបនទកុនាយកដ្ឋាន EIA ឯកឧតតម
អគគនាយកបលចចកលទស នាយកដ្ឋាន EIA រកុមេ ុនវិនិលយាគ និងរកុមេ ុនទីរបឹក្ា។  
ការផតល់មតិ និងលយាបលរ់បស់ថានក់ដឹកនំារកសួងទំងអស់រតូវបានកត់រតាចូលកនុង
កំណត់លេតុ។ 

បនាាប់មក នាយកដ្ឋាន EIA បានលរៀបចំកិចចរបជំុអនតររកសួងលដ្ឋយោន
ការចូលរួមពីរកសួង/ស្ថាប័នពាក់ព័នធ         ដូចជារកសួងកសិកមម រុកាារបោញ ់
និងលនស្ថទ រកសួងលសដឋកចិចនិងេិរ្ញវតថ ុ រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម រកសួង 
លរៀបចំមដនដី នគរូបនីយកមមនិងសំណង ់រកសួងឧស្ាេកមម មរ៉ែ និងថាមពល រកសួង
ស្ថធារណការនិងដឹកជ ជ្ូន រកសួងលទសចរណ៍ រកុមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា រកុមរបឹក្ា 
ស្ថារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកមមនិងជនបទ   រាជធាន-ីលខតត មនទីរបរិស្ថានរាជធាន-ី
លខតត តណំាងអងគការ      រដ្ឋាភិបាល                        
រកុមេ ុនវិនិលយាគ រកុមេ នុទីរបឹក្ា និងអនកពាក់ព័នធនានានឹងគលរោងអភិវឌ្ឍន៍លន៉ះ។ 
កិចចរបជំុអនតររកសួងលន៉ះគឺសថិតលៅលរកាមអធិបតីភាពរបស់ ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្រនត ី
ព្រសងួបរិសាាន ជារបធានអងគរបជំុ។ 

បនាាប់ពីនីតិវិធីលនការផតលល់យាបល់ចប់សពវរគប់ រកសងួបរិស្ថានបានចងរកង 
រាល់ការផតល់លយាបលរ់គប់កិចចរបជំុទំងអស់ ប ជ្ូនលៅឲយ្រកុមេ ុនលធវើការមកតរមូវលលើ 
របាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន។ 

កនុងករណ ី រកុមេ នុមកតរមូវពំុបានរតឹមរតូវតាមលិខតិផតល់លយាបល់របស ់
រកសួងបរិស្ថាន លនា៉ះរកសួងបរិស្ថានមិនលចញលិខិតឯកភាពលលើរបាយការណ៍វាយ
តំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង/លពញលលញលទ។ 

លៅលពលរកុមេ ុនបានមកតរមូវបានរតឹមរតូវតាមការផតលល់យាបល់ របស់ 
រកសួង លនា៉ះរកសួងបរសិ្ថានលចញលិខិតឯកភាពលលើរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតបុ ៉ះ
ពាល់បរិស្ថានដំបូង/លពញលលញ លដ្ឋយតរមូវឲ្យរកុមេ ុនលធវើកិចចសន្ាការពារបរសិ្ថាន



-16- 

បមនថមលទៀតជាមួយរកសួងបរិស្ថាននូវល័កខខណ័ឌលផ្សងៗ មដលពុំោនបញ្ញាក់លៅកនងុ
របាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន។ 

 
ការឯកភាពលលើរបាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន 

 

លៅលពលរកុមេ ុនទទលួលិខិតឯកភាពលលើរបាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះ
ពាល់បរិស្ថានជាស្ថាពរ ោាស់គលរោងអាចដំលណើរការសកមមភាពអាជីវកមមរបស់ខលនួ 
បានលៅតាមមផនការរគប់រគងបរិស្ថាន និងវិធានការកាតប់នថយលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន 
ដូចោនមចងលៅកនុងរបាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន។ 
 
ជ. ការអង្ងេតតាម្ដ្ឋនគង្ព្មង 

ជាបនតលទៀត ោាស់គលរោងរតូវអនុវតតលៅតាមមផនការរគប់រគងបរិស្ថាន មដល 
ោនមចងកនុងរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន កនុងរយៈលពល៦មខ បនាាប់
ពីរកសួងបរិស្ថានបានឯកភាពលលើរបាយការណល៍ន៉ះ។ លយាងតាមអនុរកឹត្យសតីពីកិចច
ដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន ស្ថាប័នអនុម័តគលរោងរតូវមណនំាដល់
ោាស់គលរោងឲ្យអនុវតតតាមមផនការរគបរ់គងបរិស្ថាន ដចូោនមចងកនុងរបាយការណ៍
វាយតំលលលេតបុ ៉ះពាល់បរសិ្ថាន មដលបានឯកភាពលដ្ឋយរកសួងបរិស្ថាន។ 

ការអលងេតតាមដ្ឋនគលរោងរតូវពិនិត្យលៅលលើលេតុប ៉ះពាល់  ការលផទៀងផ្ទាត់លន  
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ការព្ាករណ ៍ នងិការលឆលើយតប     វិធានការកាត់បនថយ ដូចមដលោនបញ្ញាក់លៅ 
កនុងរបាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន។ 

រកសួងបរិស្ថានោនភារកចិចតាមដ្ឋន ឃ្ាំលមើល នងិចាត់វិធានការឲ្យោាស់ 
គលរោងរបតិបតតិតាមមផនការរគប់រគងបរិស្ថាន លៅកនុងដំណាក់កាលស្ថងសង់
របតិបតតិ និងប្ចប់គលរោង ដូចោនមចងលៅកនុងរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះ
ពាល់បរិស្ថានមដលបានអនុម័តរួច។ 

ទនទឹមនឹងលន៉ះមដរ ោាស់គលរោងរតូវលរៀបចំរបាយការណ៍រតួតពិនិត្យបរិស្ថាន 
លរៀងរាល០់៣មខ ឬ០៦មខមតង មកនាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុប ៉ះ 
ពាល់បរិស្ថាន លនរកសួងបរសិ្ថាន ដូចោនលរៀបរាបល់ៅកនុងមផនការរគប់រគងបរិស្ថាន 
លដើម្បីពិនិត្យ និងផតល់លយាបល់។ 

ករណោីាស់គលរោងមិនអនុវតតតាមមផនការរគប់រគងបរសិ្ថាន រកសួងបរិស្ថាន 
សេការជាមួយរកសួង/ស្ថាប័នពាក់ព័នធ លដើម្បីប្្ឈបស់កមមភាពមដលកំពុងដំលណើរ 
ការ ឬោនរស្ថប់របស់ោាស់គលរោង លៅតាមច្ាប់សតីពីកិចចការពារបរិស្ថាន នងិការ 
រគប់រគងធនធានធមមជាតិ។ 
 
ឈ. ការចូលរួម្ជាសាធារណៈ 

 
ការចូលរួមពិលរោ៉ះលយាបល់ជាមួយរបជាពលរដឋទទួលរងការប ៉ះពាល់ពីគលរោង 
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ការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថានធានានូវរបសិទធភាព លនការចូលរួមជា 
ស្ថធារណៈ លេើយលកខណៈពិលសសមតមួយគត់លនវប្បធម៌ លសដឋកចិច សងគម និងកតាា 
លផ្សងៗមដលដ្ឋចឆ់្ាយរតូវបានយកមកពិចារណាលៅកនុងការលធវើមផនការ និងការ 
អនុវតតលលើការពិលរោ៉ះលយាបល់ជាស្ថធារណៈ។ 

ដូចោនមចងលៅកនុងោរតា១៦ លនច្ាប់សតីពីកិចចការពារបរិស្ថាន និងការរគប់ 
រគងធនធានធមមជាតិ ឆ្ន១ំ៩៩៦ បានលលើកល ើងថា រកសួងបរិស្ថានរតូវផតល់លៅតាម 
សំលណើពីស្ថធារណជននូវព័ត៌ោនលនសកមមភាពនានា និងជរមុញឲ្យោនការចលូរមួ
ជាស្ថធារណៈលនកិចចការពារបរិស្ថាន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ។ 

លៅកនុងកិចចដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន        អភិវឌ្ឍន ៍
ការចូលរួមជាស្ថធារណៈរតូវលធវើល ើងលៅកនុងដំណាកក់ាលសំខាន់០៣ គឺ៖ 

 ដំណាក់កាលកំណត់ទេំំគលរោង  
 ដំណាក់កាលពិនិត្យរបាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន 
 ដំណាក់កាលអលងេតតាមដ្ឋនគលរោង។ 

 ការចូលរួម ឬការពិលរោ៉ះលយាបល់ជាស្ថធារណៈ កអ៏ាចរបរពឹតតលៅលៅកនុង 
ដំណាក់កាលលផ្សងៗលរៅពីដំណាកទ់ំង០៣ខាងលលើលន៉ះមដរលៅតាមតរមូវការចាំបាច់
របស់អនកពាក់ព័នធ។ 

អនកមដលពាក់ព័នធកនុងការចលូរួមជាស្ថធារណៈ   កចិចដំលណើរការវាយតំលល
លេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថានោន៖ 

 រកសួង/ស្ថាប័នពាក់ព័នធថានក់ជាតិ និងរដឋបាលថានក់លរកាមជាតិ 
 ោាស់គលរោង នងិអនកោនផលរបលយាជន៍លៅកនុងគលរោង 
 អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល 
 ោាស់ជំនួយ និងមផនកឯកជន 
 របជាពលរដឋរងការប ៉ះពាល់។ 

ចំលពា៉ះខលឹមស្ថរលំអិតសតពីីការចូលរួមជាស្ថធារណៈ នាយកដ្ឋានអលងេត 
ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាននឹងលរៀបចំជាឯកស្ថរ   មដលោនលកខណៈ 
ជាបទដ្ឋានបលចចកលទស ឬច្ាប់ ដ្ឋច់លដ្ឋយម កមួយលទៀត។ 
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៤. ង្សចរតីសននិដ្ឋាន 
 ការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាលប់រិស្ថានគឺមផែកលៅលលើបទដ្ឋានគតិយុតតនានាមដល
ោនរស្ថប់ លដ្ឋយតរមូវឲ្យរាលគ់លរោងអភិវឌ្ឍន៍ទំងស្ថធារណៈ នងិឯកជនរតូវមត
លធវើការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន មុននឹងចាប់លផតើមដំលណើរការស្ថងសង់ ឬលធវើ
សកមមភាពអាជីវកមមរបស់ខលួន។ 

ការអភិវឌ្ឍទំងឡាយណា មដលោនការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថានគឺ
អាចជួយកាត់បនថយលេតបុ ៉ះពាល់អវិជជោនដល់ធនធានបរិស្ថាន សងគម និងលសដឋកចិច 
រពមទំងចូលរួមចំមណកកនុងការកាត់បនថយភាពរកីរករបស់របជាពលរដឋ និងចូលរួម
ធានាការអភិវឌ្ឍរបកបលដ្ឋយចីរភាព។  

លលើសពលីន៉ះលទៀត ការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានជាការផតល់ឱកាស
ដ៏របលសើរសរោបឲ់្យោនការចូលរួមពីស្ថធារណជនរគប់លំដ្ឋប់ថានក ់រួមោន រកសួង/
ស្ថាប័នពាក់ព័នធ អាជាាធរមូលដ្ឋានរគប់លំដ្ឋបថ់ានក់ អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល 
សេគមន៍ របជាពលរដឋរងការប ៉ះពាល់ ោាស់គលរោង និងអនកពាក់ព័នធនានា។ 
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ឯរសារង្ោង 
 

 ច្ាប់សតីពីការបលងេើតរកសួងបរិស្ថាន មខមករា ឆ្ន១ំ៩៩៦ 

 ច្ាប់សតីពីកិចចការពារបរិស្ថាន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ មខធន ូ
ឆ្ន១ំ៩៩៦ 

 អនុរកឹត្យសតីពីការលរៀបចនំិងការរបរពឹតតលៅរបស់រកសួងបរិស្ថាន មខកញ្ញា 
ឆ្ន១ំ៩៩៧ 

 អនុរកឹត្យសតីពីកិចចដំលណើរការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថាន មខសហីា 
ឆ្ន១ំ៩៩៩ 

 អនុរកឹត្យសតីពីការរតួតពនិិត្យការបំពុលទឹក មខលមស្ថ ឆ្ន១ំ៩៩៩ 
 អនុរកឹត្យសតីពីការរគប់រគងសំណល់រឹង មខលមស្ថ ឆ្ន១ំ៩៩៩ 
 អនុរកឹត្យសតីពីការរតួតពនិិត្យការបំពុលខ្យល់ និងការរខខានលដ្ឋយសលមលង 

ឆ្ន២ំ០០០  
 របកាសរួមរវាងរកសួងបរសិ្ថាន និងរកសួងលសដឋកិចច នងិេិរ្ញវតថុ សតីពី

ការកំណតល់ថលលសវាការង្ហរសរោប់ការពិនិត្យរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតបុ ៉ះ
ពាល់បរិស្ថាន និងការតាមដ្ឋន ឃ្ាំលមើល ឆ្នំ២០០០ 

 របកាស សតីពីរបតិភូកមមអំណាចលលើការលធវើលសចកតីសលរមចលលើគលរោង
អភិវឌ្ឍន៍របស់មនទីរបរិស្ថានរាជធាន-ីលខតត ឆ្ន២ំ០០៥ 

 របកាសសតីពីលោលការណ៍មណនាំទូលៅកនុងការលធវើរបាយការណ៍វាយតំលល
លេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង និងលពញលលញ ឆ្នំ២០០៩។ 

 UNEP’s Environmental Impact Assessment, Training Resource 
Manual-Second Edition, May 2002. 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 
 ការពន្យលន់្យ័ 

 

ការវាយតំលលហេតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថា ន្ដំបងូ (វ.េ.ប.ដ.)៖ គឺជាការសិក្ា
ដំបូងលលើធនធានបរិស្ថានរូបស្ថន្រសត បរសិ្ថានជីវស្ថន្រសត និងធនធានលសដឋកិចច-សងគម 
លេើយភាគលរចើនពឹងមផែកលៅលលើទិននន័យោនរស្ថប់មដលោនលៅកនុង និងជំុវញិតំបន់
គលរោង លដើម្បីជាមូលដ្ឋានកនងុការកំណត់ ពា្ករណ ៍និងវិភាគនូវសកាានុពលលនលេតុ
ប ៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសងគមមដលអាចលកើតោនល ើងលដ្ឋយស្ថរសកមមភាពរបស់
គលរោងសំលៅរកវិធានការកាត់បនថយនូវលេតបុ ៉ះពាលអ់វិជជោនឲ្យដលក់រមិតអប្បបរ-
ោ និងបលងេើនលេតុប ៉ះពាល់វជិជោនឲ្យដល់ករមិតអតិបរោ។ 
 
ការវាយតំលលហេតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថា ន្ហពញហលញ (វ.េ.ប.ព.)៖ គឺជាការ
សិក្ាលំអិតលលើធនធានបរិស្ថានរូបស្ថន្រសត បរិស្ថានជីវស្ថន្រសត និងធនធានលសដឋកចិច-
សងគម លដ្ឋយភាគលរចើនពឹងមផែកលៅលលើទិននន័យចំបង មដលោនលៅកនុង និងជំុវញិ
តំបន់គលរោង លដើម្បីជាមូលដ្ឋានកនុងការកំណត់ ពា្ករណ ៍ វិភាគនូវសកាានុពល នងិ
បណ្តលំនលេតបុ ៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសងគម មដលអាចលកើតោនល ើងលដ្ឋយស្ថរសកមម
ភាពរបស់គលរោង សំលៅរកវិធានការកាត់បនថយនូវលេតុប ៉ះពាល់អវិជជោនឲ្យដល់
ករមិតអប្បបរោ និងបលងេើនលេតុប ៉ះពាល់វិជជោនឲ្យដល់ករមិតអតិបរោ រពមទងំ
វិភាគការខូចខាតបរិស្ថាន នងិផលចំលណញលនលសដឋកិចចរបស់គលរោងអភិវឌ្ឍន៍។ 
 
កិច្ចសន្ាការពារបរសិ្ថា ន្ (ក.ក.ប.)៖ គឺជាការរពមលរពៀងោនមដលបានបលងេើត
ល ើងលដ្ឋយភាគីោាស់គលរោង និង ភាគីរកសួងបរិស្ថាន លដើម្បីការពារបរិស្ថាន នងិ
ការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ។ 
 
លខិតិឯកភាពហលើរបាយការណ៍វាយតំលលហេតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថា ន្ 
(ល.ឯ.រ.ប.)៖ គឺជាលិខិតមដលអនុញ្ញាតលដ្ឋយរកសួងបរិស្ថាន លដើម្បីទទួលស្ថាល់
លលើរបាយការណ៍វាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបូង ឬលពញលលញ។ 
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ផែន្ការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថា ន្ (ែ.គ.ប.)៖ គឺជាកមមវធិីរតួតពិនិត្យបរិស្ថានដូចោន
លៅកនុងរបាយការណវ៍ាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថានដំបងូ ឬលពញលលញ មដលបាន
លរៀបចំល ើងលដ្ឋយោាស់គលរោង និងោនការឯកភាពពីរកសួងបរិស្ថាន។ 
 
ការអហងេតតាម្ដាន្បរសិ្ថា ន្(អ.ត.ប.)៖ គឺជាការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងការវាយ
តំលលលលើការអនុវតតកិចចដំលណើរការរតួតពិនិត្យបរិស្ថាន លដើម្បលីធវើការកំណត់ពលីកខណៈ
វិនិចឆ័យលនគុណភាពបរិស្ថាន ដូចបានឯកភាពជាផលូវការលៅកនុងមផនការរគប់រគង
បរិស្ថាន។ 
 
ការច្ូលរមួ្ជាស្ថធារណៈ (ក.ច្.ស្ថ.)៖ គឺជាការចូលរួមពិលរោ៉ះលយាបលរ់បស់
អនកពាក់ព័នធលៅនឹងគលរោងអភិវឌ្ឍន៍មដលអនកពាក់ព័នធទំងលនា៉ះ រួមោន រកសួង/
ស្ថាប័នពាក់ព័នធ អាជាាធរមូលដ្ឋាន មនទីរពាក់ព័នធ ោាស់រកុមេ ុន រកុមេ ុនទីរបឹក្ា 
តំណាងរបជាពលរដឋមដលទទួលរងនូវការប ៉ះពាល់ និងតំណាងអងគការមនិមមន
រដ្ឋាភិបាលមដលោនការពាក់ព័នធនឹងតំបន់គលរោង។ 
 
ការែសពវែាយជាស្ថធារណៈ (ែ.ែ.ស្ថ)៖ គឺជាការផតល់នូវព័ត៌ោនដល់
ស្ថធារណជនពី វតតោនគលរោងអភិវឌ្ឍន៍ កិចចរពមលរពៀង ការអំណ៉ះអំណាង មផនការ
រគប់រគង ឬរបាយការណ៍លនសញ្ញាណលេតុប ៉ះពាលម់ដលរតូវបានលធវើឬបំលពញ នងិ
អាចរកបានជាស្ថធារណៈនងិសម័រគចិតត។ 
 
ម្ចច សគ់ហគ្ម្ចង (ម្.គ.)៖ គឺជាោាស់កមមសិទធ ិឬ អនកអភិវឌ្ឍន៍គលរោង ឬ រាល់រូបវន័ត
បុគគល នីតិបុគគល ឬអងគការ មដលោនការអនុញ្ញាតកនុងការសិក្ា រុករក រចនា 
ស្ថងសង់ និងអនវុតតគលរោង។ ោាស់គលរោងជាមផនកឯកជន រដ្ឋាភិបាល ឬ អងគការ
មដលទទួលខុសរតូវសរោបគ់លរោងអភិវឌ្ឍន៍។ 
 
នាយកដាា ន្ EIA៖ នាយកដ្ឋានអលងេត ពិនិត្យការវាយតំលលលេតុប ៉ះពាល់បរិស្ថាន  
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