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សេចក្តរីាងចាប ់
េតពីកីារវាយតលំលសេតបុ ៉ះាលប់រសិ្ថា ន 

 
 

ជពំកូ្ទ១ី 
បទបបញ្ញតតទិសូៅ 

 
មារា១._សោលបំណង 

ចាប់សនេះមានសោលបំណង៖ 
- កំ្ណត់បទបផញ្ដត្ថ សោលការណ៍ បទដ្ឋឌ ន នីត្វធី្ ន្ងវធ្ានេថីពីការវាយតំលលសេតុប េះ

ាល់បរស្្ថទ នេរមាប់រាល់គសរមាងវន្្សោគទំងអេ់ ដដលបងកសេតុប េះាល់ ន្ងសរោេះថ្នប ក់្
ដល់បរស្្ថទ ន េងគម សេដឌក្្ចច វបផធម៌ នីតានុកូ្លភាព ន្ងលទ្នរបជាធ្បសតយយរបេ់រដឌ។ 

- បញ្ដតថ្អំពីដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន សៅក្បុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា
ជំរញុឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈន្ងអនុវតថឲ្យតឹងរុងឹលនការអនុវតថចាប់សនេះ សដើមផធីានាការ 
អភ្វឌណន៍លបតងដដលជាការអភ្វឌណរបក្បសដ្ឋយន្រនថរភាព។ 

មារា២._ វស្្ថលភាពអនុវតថ 
- ចាប់សនេះម្នផធុយនឹងចាប់ជាធរមានរបេ់រក្េួងស្ថទ ប័នាក់្ព័នន ដដលមានេមតទក្្ចច

ផឋល់ការអនុញ្ញដ តសលើការអភ្វឌណាមវេ័្យ ដូចជា ការវន្្សោគក្បុងវេ័្យ ាណ្ជជក្មម ឧេា
េក្មម ន្ងេក្មមភាពអាជីវក្មមស ើយ។ រាល់គសរមាងអភ្វឌណន៍ ន្ងេក្មមភាពអាជីវក្មមដដល
ទទួលបានការអនុញ្ញដ តពីរក្េួងស្ថទ ប័នដលទសទៀតរចួ សៅដតសោរពាមចាប់សនេះ។ 

- ចាប់សនេះមានវស្្ថលភាពអនុវតថទំងស្េងុ ន្ងោ ងសពញសលញ ចំសាេះរាល់បាតុភូត 
ន្ងេក្មមភាពគសរមាងទំងអេ់របេ់របូវនថបុគគលមាច េ់ក្មមេ្ទន្រគប់របសភទ នីត្បុគគលឯក្ជន 
នីត្បុគគលស្ថធារណៈ អងគភាពន្ងស្ថទ ប័នរដឌ រដឌន្ងរដឌ ដដលេទ្តសរកាមដដនេមតទក្្ចចលនចាប់
ជាធរមានលនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា សេើយដដលបានរបត្បត្ថការរចួ កំ្ពុងរបត្បត្ថការ ឬនឹង
ចាប់សផថើមរបត្បត្ថការដដលអាចនំាឲ្យសក្ើតមានសេតុប េះាល់ដល់បរស្្ថទ ន ន្ងេងគម។  

- ចាប់ពីសពលចាប់សនេះចូលជាធរមាន រាល់ស្ថទ ប័នរដឌ រក្េួង មនធីរ ន្ងអងគភាពស្ថធារ
ណៈរបេ់រដឌទំងអេ់ រតូវយក្ចាប់សនេះជាសោលការណ៍អនុវតថជាេំខាន់មុននឹងេសរមចផថល់
ការអនុញ្ញដ ត សចញអាជាញ ប័ណត ន្ងសេចក្ថីេសរមចនានា។ 

- រាល់េក្មមភាព ន្ងគសរមាងអភ្វឌណន៍ជារបូវន័ថបុគគល នីត្បុគគលឯក្ជនន្ងនីត្បុគគលស្ថ
ធារណៈរតវូសោរពបទបផញ្ដតថ្លនចាប់សនេះ ឲ្យបានតឹងរុងឹ។រាល់ដបបបទ នីត្វធី្អនុវតថ ន្ង
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បទដ្ឋឌ នបសចចក្សទេ ដដលម្នមានដចងក្បុងចាប់សនេះ រតូវកំ្ណត់សៅក្បុងអនុរកឹ្តយ របកាេ ស្ថរា
ចរ ន្ងសេចក្ថីដណនំានានាាមេំសណើ របេ់រាជរដ្ឋឌ ភ្បាល ឬរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

ចាប់សនេះមានវស្្ថលភាពអនុវតថចំសាេះរាល់េក្មមភាព ន្ងគសរមាងអភ្វឌណន៍នានា ដដល
ទទួលបានល្ខ្តអនុញ្ញដ ត អាជាញ ប័ណត សេចក្ថីេសរមចពីរក្េួង ន្ងស្ថទ ប័នអនុម័តគសរមាង 
សេើយម្នបានេ្ក្ាវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 
 
មារា៣._គសរមាងសលើក្ដលង 

ចាប់សនេះម្នអនុវតថចំសាេះគសរមាងរបេ់រដឌដដលបានេសរមចសដ្ឋយរាជរដ្ឋឌ ភ្បាល 
ឬបានអនុម័តពីរដឌេភា សេើយដដលរតវូបានចាត់ទុក្ជាគសរមាងបនាធ ន់ទក់្ទងនឹងវេ័្យេនថ្
េុខជាត្ ការារជាត្ ន្ងការរគប់រគងសរោេះមេនថរាយ។  

មារា ៤._ន្យមន័យេទធ នុរក្មន្ងអក្សរកាត់ 

ន្យមន័យ េទធ នុរក្ម អក្សរកាត់ ជាភាស្ថដខមរលនចាប់សនេះមានដចងក្បុងឧបេមព័នន។ 
 

ជពំកូ្ទ ី២ 
សោលការណ៍ នងិេទិិធអណំាច 

មារា ៥._បទបផញ្ដត្ថេថពីីការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
រាល់គសរមាងអភ្វឌណន៍ទំងអេ់រតវូសធវើការវាយតំលលសេតុប េះាល់សៅសលើបរស្្ថទ ន សេដឌ

ក្្ចច េងគម ន្ងវបផធម៌ឲ្យបានរតឹមរតូវជាមុនេ្ន មុននឹងបញ្ជូ នសៅរាជរដ្ឋឌ ភ្បាលឯក្ភាព ន្ង
អនុម័ត។ របសភទគសរមាងអភ្វឌណន៍ដដលតរមវូឲ្យមានការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន រតូវ
កំ្ណត់សដ្ឋយអនុរកឹ្តយ។ 

រាល់គសរមាងអភ្វឌណន៍ទំងអេ់ដដលមានដចងសៅក្បុងារាងឧបេមព័ននលនអនុរកឹ្តយ ម្ន
រតូវចាប់សផថើមការងារស្ថងេង់សដ្ឋយោម នល្ខ្តឯក្ភាពសលើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
ដដលបានសចញសដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

រក្េួង ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន វេ័្យឯក្ជន េងគមេីុវល្ ន្ងអបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះ
ាល់មានេ្ទ្នផថល់សោបល់សលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នក្បុងអំ ុងក្្ចច
ដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 

មារា៦._សោលការណ៍ដដលរតវូអនុវតថ 
សដើមផីេសរមចបាននូវវតទុបំណងលនការអភ្វឌណរបក្បសដ្ឋយន្រនថរភាព សោលការណ៍ដូច

ខាងសរកាមរតូវយក្មក្អនុវតថ ក្បុងក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 
រតូវផថល់េ្ទ្នទទួលបាននូវព័ត៌មាន ដដលបានផថល់ក្បុងក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះ

ាល់បរស្្ថទ នចំសាេះរក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្ព័ននមនធីរនានាលនរាជរដ្ឋឌ ភ្បាល វេ័្យឯក្ជន េងគមេីុ
វល្អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់ពីគសរមាង ន្ងស្ថធារណជនសដើមផរីមួចំដណក្ការារេ្ទ្ន
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របេ់បុគគលរគប់របូក្បុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា នាបចចុបផនុប ន្ងអនាគត ក្បុងការចូលរមួក្បុងក្្ចច
ដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 

បុគគលរគប់របូក្បុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា រតូវមានេ្ទ្នចូលរមួក្បុងក្្ចចដំសណើ រការវាយ   
តំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងមានលទនភាពទទួលបាននូវយុតថ្ធម៌ក្បុងបញ្ញា បរស្្ថទ ន សដើមផី
បសងកើនគុណភាពលនការសធវើសេចក្ថីេសរមចក្បុងបញ្ញា បរស្្ថទ ន ន្ងសដើមផីសលើក្ក្មពេ់តមាល ភាពលនការ
សធវើសេចក្ថីេសរមចក្បុងបញ្ញា បរស្្ថទ ន ។ 

ក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលបរស្្ថទ នរតូវសលើក្ទឹក្ច្តថ ន្ងផថល់លទនភាពដល់ស្ថធារណជន 
ន្ងេងគមេីុវល្ចូលរមួក្បុងក្្ចចការារបរស្្ថទ ន សៅក្បុងក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់ប
រស្្ថទ ន។ 
 ក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលបរស្្ថទ នរតូវទទួលស្ថគ ល់ការចូលរមួរបេ់រក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្
ព័នន វេ័្យឯក្ជន េងគមេីុវល្ ស្ថធារណជនអបក្ដដលទទួលរងនូវសេតុប េះាល់ពីគសរមាងជា
ទ្ដឌភាពដ៏េំខាន់លនការវាយតំលលបរស្្ថទ ន។ 
 ក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលបរស្្ថទ ន រតូវរបកាន់យក្ ន្ងអនុវតថសោលការណ៍បងាក រទប់ទល់ 
សាលគឺសពលមានការគរមាមកំ្ដេងលនការខូចខាតបរស្្ថទ នធងន់ធងរ ឬម្នអាចជួេជុលបាន ក្ងវេះ
ភាពចាេ់លាេ់ខាងវទ្ាស្ថស្តេថម្នរតូវបានយក្មក្សធវើជាមូលសេតុសដើមផផី្អា ក្ការអនុវតថវធ្ាន
ការការារការខូចគុណភាពបរស្្ថទ នស ើយ។ 
 ក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលបរស្្ថទ នរតូវរបកាន់យក្ ន្ងអនុវតថសោលការណ៍ “អបក្បងកការ
ខូចខាតបរស្្ថទ នរតវូទូទត់េំណង” សដ្ឋយបុគគលដដលបងកឲ្យមានការបំពុលបរស្្ថទ ន ន្ង
េំណល់ ឬបងកការខូចខាតដល់បរស្្ថទ ន រតវូរា ប់រងបង់លថលចំណាយខូចខាត ការទប់ស្ថក ត់ ការ
សជៀេវាង ឬការកាត់បនទយការខូចខាត។  
 ក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលបរស្្ថទ ន រតូវព្ចារណាពីបដរមបរមួលអាកាេធាតុ ន្ងសេតុប េះ
ាល់លនបដរមបរមួលអាកាេធាតុដដលអាចមានមក្សលើគសរមាងនានា ក្បុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុ
ជា ។ 

 

មារា៧._ក្រណីយក្្ចចទូសៅលនក្្ចចការារបរស្្ថទ ន 
 របូវន័ថបុគគល ឬនីត្បុគគល  ម្នរតូវអនុវតថេក្មមភាព ឬគសរមាងណាមួយដដលបងក ឬអាច
បងកការខូចខាតដល់បរស្្ថទ នស ើយ សលើក្ដលងដតបុគគលសនាេះអនុវតថនូវវធ្ានការេមស្េប ន្ង
អាចអនុវតថបាន សដើមផបីងាក រ ន្ងកាត់បនទយការខូចខាតសនាេះ 
 ក្រណីយក្្ចចសនេះជាក្រណីយក្្ចចបដនទមសលើកាតពវក្្ចចទំងឡាយ ដដលបានកំ្ណត់សដ្ឋយ
រក្េួងបរស្្ថទ ន ក្បុងវញ្្ញដ បនរបតឯក្ភាពការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 
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ជពំកូ្ទ ី៣ 
ស្ថា បន័ទទលួខេុរតវូ 

 
មារា៨._ស្ថទ ប័នមានេមតទក្្ចច 
 រក្េួងបរស្្ថទ នជាស្ថទ ប័នដតមួយគត់ ដដលមានេមតទក្្ចចរគប់រគងការវាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ នទំងអេ់។  

អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នមានេមតទក្្ចចរតតួព្ន្តយការវាយតំលល
សេតុប េះាល់បរស្្ថទ នន្ងសចញល្ខ្តអនុញ្ញដ តនានាាក់្ព័នននឹងការវាយតំលលសេតុប េះាល់ប
រស្្ថទ ន បនាធ ប់ពីមានសេចក្ថីេសរមចពីរដឌមន្រនថីរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 
 អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នមានេមតទក្្ចចាមដ្ឋន រតតួព្ន្តយ សធវើ
អធ្ការក្្ចចអសងកត ស្ស្ថវរជាវ  ដណនំា ន្ងចាត់វធ្ានការសដ្ឋយខលួនឯង ឬសដ្ឋយេេការជាមួយ
ភាគីាក់្ព័នន ចំសាេះគសរមាងន្ងេក្មមភាពរគប់របសភទសលើទឹក្ដីលនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ។ 
 ចំសាេះរាល់េក្មមភាព ន្ងគសរមាងដដលទទួលបានការឯក្ភាពជាមុនពីរាជរដ្ឋឌ ភ្បាល 
ឬមានអាជាញ ប័ណត សេចក្ថីេសរមច ដីកាេសរមច ដដលសចញសដ្ឋយស្ថទ ប័ន រក្េួង អងគភាពរដឌ 
អាជាញ ធរសខតថ/រាជធានីមាច េ់គសរមាងសៅដតមានកាតពវក្្ចចរតូវសោរពាមក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលល
សេតុប េះាល់បរស្្ថទ នជាមួយនឹងរក្េួងបរស្្ថទ នអនុសលាមាមចាប់សនេះ។ 

មារា៩._អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
 អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នគឺជាសេនាធ្ការផ្អធ ល់របេ់រក្េួង     ប
រស្្ថទ ន។ 
 អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នមានរចនាេមព័ននចាត់ាំងរដឌបាលថ្នប ក់្
ជាត្ ន្ងថ្នប ក់្សរកាមជាត្។ 
 ការសរៀបចំ ន្ងរបរពឹតថសៅលនអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នរតូវកំ្ណត់
សដ្ឋយអនុរកឹ្តយាមេំសណើ របេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន។  

អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នរតូវបសងកើតស ើងសរកាយសពលចាប់សនេះ
ចូលជាធរមាន។ 

 
មារា ១០._ភារក្្ចចរបេ់អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
 អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន មានភារក្្ចចដូចខាងសរកាម៖ 

- ទទួលបនធុក្អនុវតថចាប់សនេះសរកាមការរតតួព្ន្តយពីរក្េួងបរស្្ថទ ន 
- ទទួលបនធុក្សរជើេសរ ើេគសរមាងដដលសេបើេំុ កំ្ណត់វស្្ថលភាពលនគសរមាងន្ង

ល័ក្ខខ័ណឍ លនការរបត្បត្ថ ព្ន្តយរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នន្ងឯក្ស្ថរទំង
អេ់ដដលាក់្ព័នន ន្ងធានាឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ អនុសលាមបទបផញ្ដត្ថលនចាប់សនេះ
។ 
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- ចុេះអសងកតន្ងាមដ្ឋនរាល់េក្មមភាពគសរមាងសៅាម ដផនការរតតួព្ន្តយាម
ដ្ឋន ន្ងរគប់រគងបរស្្ថទ ន សរកាយពីមាច េ់គសរមាងទទួលបានវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយ
ការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន  សដើមផធីានាការសោរពាមចាប់សនេះ។ 

មារា ១១._ទំនួលខុេរតវូរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន ន្ងការសរៀបចំសោលការណ៍ដណនំា 
 រក្េួងបរស្្ថទ នជាសេនាធ្ការផ្អធ ល់របេ់រាជរដ្ឋឌ ភ្បាល ន្ងមានភារក្្ចចដូចខាងសរកាម៖ 

- បសងកើតគណៈក្មមការជំនាញលផធក្បុង។  
- ដតងាំងេមាជ្ក្លនគណៈក្មាម ធ្ការជំនាញរតួតព្ន្តយ។  
- សចញល្ខ្តឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងវញ្្ញដ

បនរបតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 
- អនុម័តសោលការណ៍ដណនំាេថីពីលក្ខណៈវន្្ចឆ័យការសរជើេសរ ើេគសរមាង។ 
- កំ្ណត់វស្្ថលភាពគសរមាង ន្ងល័ក្ខខ័ណឍ លនការរបត្បត្ថ។ 
- អនុម័តសោលការណ៍ដណនំាេថីពីការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ង/ឬ 

ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន។ 
- សរបើរបាេ់ ន្ងអនុវតថសោលការណ៍ដដលរក្េួងបានឯក្ភាព ន្ងអនុវតថក្នលងមក្

េថីពីការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ង/ឬដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន។  
- អនុម័តសោលការណ៍ដណនំាេថីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈក្បុងក្្ចចដំសណើ រការ

វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 
- សចញរបកាេេថីពីលក្ខណៈេមផត្ថ ន្ងការចុេះបញ្ជ ីទីរបឹក្ាលនការវាយតំលល

សេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 
- អនុម័តរក្បខ័ណឍ វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដនេរមាប់សោលការណ៍

ដណនំារបេ់ខលួនេថីពីវធី្វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដន។ 

មារា ១២._េ្ទន្ ន្ងភារក្្ចចរបេ់មន្រនថីអធ្ការក្្ចចអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ
នលនរក្េួងបរស្្ថទ ន1 
 មន្រនថីអធ្ការក្្ចចរបេ់អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នលនរក្េួងបរស្្ថទ ន 
មានភារក្្ចចដូចខាងសរកាម៖ 

- សធវើអធ្ការក្្ចចសលើការអនុវតថបទបផញ្ដតថ្នានាទក់្ទងនឹងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវដផបក្ប
រស្្ថទ ន ចាប់ ន្ងបទបផញ្ដតថ្នានាដដលាក់្ព័នន។ 

- សធវើអធ្ការក្្ចចសលើការសោរពាមល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវដផបក្បរស្្ថទ ន ដូចដដលបាន
កំ្ណត់ក្បុងចាប់ ន្ងបទបផញ្ដតថ្ ក្្ចចេនា ឬេថង់ដ្ឋរ ន្ងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវដផបក្បរស្្ថទ នដដល
ាក់្ព័នន។ 

- ព្ន្តយកំ្ណត់រា ឯក្ស្ថរ ទ្នបន័យសអ ្ចរតូន្ក្េថីពីការរគប់រគងបរស្្ថទ ន ន្ង
កំ្ណត់រាដលទសទៀតេថីពីគសរមាងអភ្វឌណន៍ ន្ងការរបត្បតថ្គសរមាង ។ 

                                                      
1មាត្រា ១២ន េះអាចដកនចញ នៅដាកក់នុងនោលការណ៍ ត្ររសិ នរើចាំបាច។់ 
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- តរមូវឲ្យអបក្រដឌបាល ន្សោជ្ត ន្ងភាប ក់្ងារលនគសរមាងអភ្វឌណន៍ ន្ងការរបត្បតថ្
គសរមាង ផថល់នូវរាល់ព័ត៌មានន្ង/ឬកំ្ណត់រាទំងអេ់លនក្្ចចការរគប់រគងបរស្្ថទ ន2របេ់មាច េ់
គសរមាង។  

- មានេ្ទន្ចូលសៅក្បុងទីបរស្វណទីាំងគសរមាងសដើមផអីនុវតថេ្ទ្នអំណាចអធ្ការ
ក្្ចចសៅទីក្ដនលងដដលេងសយ័ថ្នមានអំសពើសលមើេចាប់ ឬបទបផញ្ដតថ្េថីពីការវាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ ន ឬដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នសដ្ឋយរបមូលវតទុាង3។ 

- ជួបជាមួយរបធានរក្មុរបឹក្ាភ្បាល ន្ងអបក្រដឌបាលលនគសរមាងអភ្វឌណន៍ឲ្យ
បានោ ងសោចមួយសលើក្ក្បុង១(មួយ) ឆ្ប ំ សដើមផសីធវើការវាយតំលលសលើការអនុវតថចាប់សនេះ ន្ងបទ
បផញ្ដតថ្ាក់្ព័ននដលទសទៀត។ 

មារា ១៣._េ្ទន្ ន្ងក្រណីយក្្ចចរបេ់អងគភាពសរកាមឱវាទរក្េួងបរស្្ថទ ន 

 អងគភាពសរកាមឱវាទរក្េួងបរស្្ថទ ន រតវូអនុវតថេ្ទ្ន ន្ងបំសពញក្រណីយក្្ចច ាមការ
ចាត់ាំងរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន ដូចមានបញ្ញជ ក់្សៅក្បុងសោលការណ៍ដណនំា។ 

 
ជំពូក្ទ៤ី 

ក្ិចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប ៉ះាលប់រសិ្ថា នចសំា៉ះគសរោងសេនើេុ(ំ4) 
 

មារា ១៤._ ការសរជើេសរ ើេគសរមាង 
ការសរជើេសរ ើេគសរមាងរតូវបានតរមូវេរមាប់រាល់គសរមាងអភ្វឌណន៍ទំងអេ់ េរមាប់

កំ្ណត់របសភទគសរមាងដដលរតូវសរៀបចំរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង 
ឬសពញសលញ។ ការសរជើេសរ ើេសនេះរតវូអនុសលាមាមារាងឧបេមព័ននលនអនុរកឹ្តយសដ្ឋយដ ក្។ 

ចំសាេះរាល់គសរមាងអភ្វឌណន៍ដដលសៅសរៅឧបេមព័ននលនអនុរកឹ្តយខាងសលើ សេើយអគគ
នាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នយល់សឃើញថ្នមានសេតុប េះាល់ដល់បរស្្ថទ នន្ង
េងគម សនាេះអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នរតូវសធវើការកំ្ណត់េញ្ញដ ណលនសេតុ
ប េះាល់ សដ្ឋយស្ថរទីាំងលនគសរមាងសៅដក្ផរតំបន់រសេើបដផបក្បរស្្ថទ ន5 សដើមផតីរមូវឲ្យគសរមាង
សនាេះសធវើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬសពញសលញ។ 

                                                      
2សូមមមើល មសចក្ដីរាងរបស់រក្សួងបរសិ្ថា ន មារា ៣៨ និង្៣៩ ។ 
3សូមមមើល មសចក្ដីរាងរបស់រក្សួងបរសិ្ថា ន មារា ៣៨-៣៩ ។ 

4សត្រមារជ់ាំពូកន េះ ចារគូ់សរញ្ជា កពី់កិចចដាំនណើ រការដទូ៏លាំទូលាយដដលត្ររូវអ ុវរតាម។ ចាំណុចពិស្តត រមា នៅកនុងនោលការណ៍
ដណនាំពាក់ព ័ធ ឧរសមព ័ធទី ១, ៤, ៥, ៧  ិង ៨។ ឧរសមព ័ធទាំងន េះ ដដលគរួត្ររូវបា អ ុមរ័ កនុងនពលដរមយួដូចចារន់ េះដដ
រ។ ជាងន េះនទៀរ មា នោលការណ៍ដណនាំរនចចកនទស ដដលត្រកសួងររសិ្តថ  អាចអ ុមរ័នដើមបជីយួ ដល់កិចចដាំនណើ រការវាយរាំលល 
IEE, EIA  ិងEMP។ 

5គនត្រមាងដដលមា នរៀររារន់ៅកនុងឧរសមព ័ធល អ ុត្រកឹរយ រមួមា គនត្រមាងននដដលរត្រមូវឲ្យមា  ូវ EIA។ ត្ររសិ នរើគនត្រមាងមយួ
រត្រមូវឲ្យមា  EIA វា ឹងម ិត្ររូវបា រត្រមូវឲ្យន វ្ើ IEE ន ើយ។ នទេះរីជា IEE អាចមា រាំលលាមការសមត្រសរ អនកនសនើគនត្រមាង ឹង
អាចនត្ររើវានដើមបពិី ិរយគនត្រមាងន េះបា ។ 
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ចំសាេះគសរមាងដដលពំុតរមវូឲ្យសធវើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន អគគនាយក្ដ្ឋឌ ន
វាយ តំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នអាចតរមវូឲ្យមាច េ់គសរមាងចុេះក្្ចចេនាការារបរស្្ថទ ន ឬដផន
ការរគប់រគងបរស្្ថទ ន អនុសលាមាមការសរជើេសរ ើេគសរមាងរបេ់អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 

 

មារា ១៥._ ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង 
ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង នឹងរតូវបានតរមូវេរមាប់៖ 

១. គសរមាងនានាដដលមានសរៀបរាប់ក្បុងឧបេមព័ននលនអនុរកឹ្តយ។ 
២.គសរមាងនានាដូចមានសរៀបរាប់ ដដលបានសរៀបចំជាក្្ចចេនាការារបរស្្ថទ ន 

ឬដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន សេើយដដលសេចក្ថីេសរមចរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ នសរកាមមារាសនាេះ 
តរមូវឲ្យមានការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង។ 

សៅសពលដដលគសរមាងដដលបានសេបើស ើង រតូវបានតរមូវឲ្យសធវើការវាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ នដំបូង អបក្សេបើគសរមាងនឹងសធវើសេចក្ថីរាងល័ក្ខខ័ណឍ ការងារសដ្ឋយអនុសលាមាម 
បទបផញ្ដតថ្ ន្ងសោលការណ៍ដណនំានានារបេ់រក្េួងបរស្្ថទ នេថីពីការវាយតំលលសេតុប េះាល់
បរស្្ថទ ន។ 
 រក្េួងបរស្្ថទ នទទួលខុេរតូវ ក្បុងការសចញល័ក្ខខ័ណឍ ការងារស្ថទ ពរេរមាប់ការវាយតំ
លលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង សដ្ឋយអនុសលាមាមសោលការណ៍ដណនំាដដលសចញសដ្ឋយ
រក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

ខលឹមស្ថរ ន្ងទរមង់ទូសៅ ន្ងាមដផបក្េរមាប់សរៀបចំរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ នដំបូង រតូវកំ្ណត់សដ្ឋយរបកាេរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

 

មារា ១៦._ការព្ចារណាសលើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង 
រក្េួងបរស្្ថទ នរតូវព្ន្តយរបាយការណ៍លនការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង  

អនុសលាមាមនីត្វធី្ ដដលមានដចងក្បុងសោលការណ៍ដណនំាសចញសដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន ក្បុងរ
យៈសពល៦០(េុក្េ្ប) លថងចាប់ពីសពលទទួលបានរបាយការណ៍សនាេះ។6 
 សេចក្ថីេសរមចសធវើស ើងសដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន សរកាមមារាសនេះ គឺសេចក្ថីេសរមច៖ 

១. គសរមាងរតូវមានការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូងភាជ ប់ជាមួយក្្ចចេនា
ការារបរស្្ថទ ន 

                                                      
6រញ្ជា រយៈនពលន្វើនសចកតីសនត្រមចនដាយត្រកសួងររសិ្តថ  គឺជាការសាំខា ់ណាស់។ វាចាស់ថា រយៈនពលរចចុរប នខ្លី
ណាស់។ PRC អ ុញ្ជា រ ៩០ លងៃសត្រមារក់ារវាយរលមលនលើ EIA។ រ ុដ ត នគមា សមរថភាពវាយរលមល។ PRC មាត្រា ២២ 
អ ុញ្ជា រ ៦០ លងៃគិរចរ់ពីបា ទទួលរបាយការណ៍ EIA។ រយៈនពលន េះ ឹងទុក ៣០ លងៃសត្រមារ់គណៈកមាា ្ិការត្ររួរ 
  ពិ ិរយជាំនញន្វើការពិ ិរយ EIA  ិង ៣០ លងៃនទៀរសត្រមារត់្រកសួងររសិ្តថ  ពិ ិរយរបាយការណ៍ល គណៈកមាា ្ិការ ិង
មរិនោរល់ពីស្តធារណៈជ   ិងត្រកសួងដលទនទៀរ។  
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២. គសរមាងរតូវមានការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញភាជ ប់ជាមួយក្្ចច
េនាការារបរស្្ថទ ន  

៣. ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន 
៤. គសរមាងរតូវមានក្្ចចេនាការារបរស្្ថទ ន។ 

 

មារា ១៧._ ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ 
ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញរតូវបានតរមូវេរមាប់៖ 

១. គសរមាងនានាដដលមានសរៀបរាប់ក្បុងឧបេមព័ននលនអនុរកឹ្តយ។ 
២.គសរមាងនានា ដដលបានសរៀបចំវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង7 សេើយ

ដដលសេចក្ថីេសរមចរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ នសរកាមមារាសនាេះ តរមូវឲ្យមាន ការវាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ។ 

សៅសពលដដលគសរមាងសេបើេំុរតូវបានតរមវូឲ្យសធវើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន
សពញសលញ អបក្សេបើគសរមាងនឹងសធវើសេចក្ថីរាងល័ក្ខខ័ណឍ ការងារ សដ្ឋយអនុសលាមាមបទ
បផញ្ដតថ្ ន្ងសោលការណ៍ដណនំានានារបេ់រក្េួងបរស្្ថទ នេថីពីការវាយតំលលសេតុប េះាល់ប
រស្្ថទ ន។ 

រក្េួងបរស្្ថទ នទទួលខុេរតូវ ក្បុងការសចញល័ក្ខខ័ណឍ ការងារស្ថទ ពរ េរមាប់ការវាយតំ
លលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ សដ្ឋយអនុសលាមាមសោលការណ៍ដណនំាដដលសចញ
សដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

ខលឹមស្ថរ ន្ងទរមង់ទូសៅ ន្ងាមដផបក្េរមាប់សរៀបចំរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ រតូវកំ្ណត់សដ្ឋយរបកាេរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន។ 
 
មារា១៨._ របូវនថបុគគល ន្ងនីត្បុគគលដដលមានេ្ទន្សរៀបចំរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ ន 

គុណេមផតថ្ ន្ងលក្ខណៈវន្្ចឆ័យរបេ់របូវនថបុគគល ឬនីត្បុគគលដដលមានេ្ទន្ក្បុង
ការសរៀបចំរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន រតូវកំ្ណត់សដ្ឋយរបកាេរបេ់រក្េួង
បរស្្ថទ នសេើយរតូវចុេះបញ្ជ ីសៅរក្េួងបរស្្ថទ ន មុនសពលសធវើការេ្ក្ាវាយតំលលសេតុប េះាល់ប
រស្្ថទ ន8។ 
 
  

                                                      
7ទាំងន េះគឺជាគនត្រមាងដដលរត្រមូវឲ្យមា  IEE ន ើយរនទ រពី់ការត្ររួរពិ ិរយ ត្រកសួងររសិ្តថ  កាំណរថ់ាគនត្រមាងត្ររូវមា  EIA។ 

8គុណសមបរតទិាំងន េះចាំបាចត់្ររូវមា នៅកនុងនោលការណ៍ដណនាំ ដដលរនងកើរន ើងនដាយត្រកសួងររសិ្តថ    ិងពីដននកមយួល នោល
ការណ៍ដណនាំ។ 
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មារា១៩._ ខលឹមស្ថរ ន្ងទរមង់ទូសៅលនរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញ
សលញ9 

សរកាយសពលបញ្ច ប់ល័ក្ខខ័ណឍ ការងារអបក្សេបើគសរមាងរតូវសរៀបចំរបាយការណ៍ វាយតំលល
សេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញមួយសដ្ឋយអនុសលាមាមសោលការណ៍ដណនំា។ 

របាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ ក៏្រតូវបញ្ចូ លផងដដរនូវដផន
ការរគប់រគងបរស្្ថទ នលមា្ត ដផាក្សលើសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងេងគម ន្ងការរចនាគសរមាង
អភ្វឌណន៍។ 

របេ្នសបើមាននូវទ្នបន័យមូលដ្ឋឌ នសៅក្បុងវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ 
ដដលទទួលបានការឯក្ភាពមួយសផសងសទៀត អបក្សេបើគសរមាងរតូវបញ្ជូ នទ្នបន័យសនេះសៅរក្េួងប
រស្្ថទ ន។ 

 

មារា ២០._ ការបសងកើតគណៈក្មមការរតតួព្ន្តយជំនាញ 
- រក្េួងបរស្្ថទ ន រតូវទទួលខុេរតវូបសងកើតគណៈក្មមការរតួតព្ន្តយជំនាញមួយ 

សដ្ឋយអនុសលាមាមារាងសពលសវលា ន្ងក្្ចចដំសណើ រការនានាដដលបានដ្ឋក់្សចញសៅក្បុងអនុ
រកឹ្តយេថីពីក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន10។ 

- រាល់គសរមាងអភ្វឌណន៍នានាដដលតរមូវឲ្យមានការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ
នសពញសលញ ចំាបាច់រតវូមានគណៈក្មមការរតួតព្ន្តយជំនាញមួយដដលមានេមាជ្ក្មក្ពីមន្រនថី
រក្េួងបរស្្ថទ ន រក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន ន្ងអបក្ជំនាញឯក្រាជយ ដដលមានគុណេមផតថ្ន្ងបទ
ព្សស្ថធន៍េមស្េបក្បុងការព្ន្តយរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ។ 

- រក្េួងបរស្្ថទ នរតូវសរជើេសរ ើេ ន្ងអសញ្ជ ើញអបក្ជំនាញការជាត្ ន្ង/ឬអនថរជាត្
ឲ្យសធវើជាេមាជ្ក្គណៈក្មមការរតួតព្ន្តយជំនាញ ដដលរតវូបានបសងកើតស ើងជាព្សេេសដើមផីព្ន្
តយទ្ដឌភាពបសចចក្សទេលនរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ ។ 

- េមាជ្ក្គណៈក្មមការរតតួព្ន្តយជំនាញរតូវបានសរជើេសរ ើេពីគសរមាងមួយសៅ
គសរមាងមួយ។ េមាជ្ក្ទំងឡាយរតូវបានទូទត់របាក់្ក្លរមេរមាប់ការបសរមើការងាររបេ់ខលួន 
សដ្ឋយដផាក្សលើការរពមសរពៀងរវាងរក្េួងបរស្្ថទ ន ន្ងេមាជ្ក្សដ្ឋយអនុសលាមាមសោល
ការណ៍ដណនំាអំពីលថល ន្ងបនធុក្សេវាបរស្្ថទ ន។ ចំណាយទំងសនេះគឺជាដផបក្លនលថលដដលបានគ្តពី
អបក្សេបើេំុគសរមាង េរមាប់ការវាយតំលលរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញ
សលញ។ 

 
  

                                                      
9ទត្រមង ់ ិងខ្លឹមស្តរល របាយការណ៍ EIA  ិងនោលការណ៍ដណនាំទូនៅ គរួត្ររូវបា រញ្ចូ លនៅកនុងនោលការណ៍ដណនាំ។ រញ្ជា គឺ
ថានរើឯកស្តរន េះគរួដរជាឯកស្តរររស់ត្រកសួង ឬជាចារ។់ 

10នគបា សាំណូមពរឲ្យរញ្ចូ លកិចចដាំនណើ រការល ត្រកុមអនកជាំនញ  ិងរយៈនពលនៅកនុងអ ុត្រកឹរយ។ 
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មារា ២១._ ការព្ន្តយ ន្ងផថល់សោបល់សលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន
11 

- រក្េួងបរស្្ថទ នមានភារក្្ចចចមផងសធវើការព្ន្តយ ន្ងព្ចារណាសលើរបាយការណ៍វាយតំ
លលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬសពញសលញ សដ្ឋយដផាក្សលើមត្សោបល់របេ់រក្េួង/ស្ថទ ប័ន
ាក់្ព័នន មត្សោបល់ស្ថធារណៈ ន្ងគណៈក្មមការរតតូព្ន្តយជំនាញដដលបានសេបើស ើង។ 

- រក្េួងបរស្្ថទ ន រតូវព្ចារណាសលើរបាយការណ៍របេ់គណៈក្មមការរតួតព្ន្តយជំនាញ 
មុនសពលសចញវញ្្ញដ បនរបតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ឬផថល់អនុ
ស្ថេន៍ដល់រាជរដ្ឋឌ ភ្បាលេរមាប់ផថល់ការឯក្ភាពដល់គសរមាងអភ្វឌណន៍។12 

- រក្េួងបរស្្ថទ នទទួលខុេរតូវធានានូវដំសណើ រការេវនាការមួយ របក្បសដ្ឋយភាព
យុតថ្ធម៌ សដើមផផីថល់លទនភាពឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈន្ងរតូវអសញ្ជ ើញរក្េួង ឬរក្េួង/
ស្ថទ ប័នាក់្ព័ននាមវេ័្យនានា េងគមេីុវល្ន្ងអបក្ដដលទទួលរងការប េះាល់ឲ្យចូលរមួេវ
នាការទំងសនាេះ រពមទំងផថល់មត្សោបល់ចំសាេះគសរមាងដដលបានសេបើស ើងសនាេះ។ 

- រក្េួងបរស្្ថទ ន គឺជាទីភាប ក់្ងារដឹក្នំា ន្ងេរមបេរមួលជាមួយនឹងរក្េួង ឬទីភាប ក់្
ងារាមវេ័្យដដលាក់្ព័នននានា រមួទំងបណាថ ភាគីទំងឡាយដដលអាចនឹងទទួលរងសេតុប េះ
ាល់សដ្ឋយផ្អធ ល់ឬរបសោលពីគសរមាង សដើមផឲី្យចូលរមួេវនាការដដលបានសរោងទុក្។ 

- សដ្ឋយដផាក្សលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬសពញសលញ  ការ
បងាា ញជាផលូវការសដ្ឋយអបក្សេបើគសរមាង ន្ងាមរយៈមត្ សោបល់លាយលក្ខណ៍អក្សររបេ់គ
ណៈក្មមការរតួតព្ន្តយជំនាញ រពមទំងមត្សោបល់ពីការព្សរោេះសោបល់ពីការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈរបេ់បណាថ រក្េួង ឬស្ថទ ប័នាក់្ព័នន សនាេះរក្េួងបរស្្ថទ នរតវូព្ចារណាសលើរបាយ
ការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬសពញសលញក្បុងរយៈសពល ៦០(េុក្េ្ប) លថងលន
លថងសធវើការ ន្ងកំ្ណត់នូវេក្មមភាពមួយចំនួនដូចខាងសរកាម សដ្ឋយព្ចារណាសលើលក្ខណៈ ទំេំ 
ន្ងទីាំងលនគសរមាងអភ្វឌណន៍៖ 

១.សចញនូវវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
េរមាប់របាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬសពញសលញ ន្ងដផនការរគប់រគង
បរស្្ថទ ន។ 

២. បដ្សេធរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបួង ឬសពញសលញ។ 
- សៅសពលរក្េួងបរស្្ថទ នសចញវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះ

ាល់បរស្្ថទ នរក្េួងរតូវភាជ ប់ល័ក្ខខ័ណឍ សផសងៗសលើវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍សនេះ។  
- សៅសពលរក្េួងបរស្្ថទ នបដ្សេធរបាយការណ៍លនការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 

រក្េួងបរស្្ថទ នរតូវបញ្ញជ ក់្ពីសេតុផលលនសេចក្ថីេសរមចរបេ់ខលួន។ 

                                                      
11នគដឹងថា ត្រកសួងររសិ្តថ  ម ិឯកភាពនលើគនត្រមាងន ើយ។ រចចុរប នន េះ ត្រគរគ់នត្រមាងទាំងអស់ត្ររូវបា ឯកភាពនដាយរដាា ភបិាល។ 
នោលរាំណងល វញិ្ជា រ រត្រររញ្ជា កពី់អ ុនលាមភាពដននកររសិ្តថ   គឺទទួលបា  ូវឯកស្តរមយួដដលមា  ូវរាល់ល័កខខ្ណ័ឌ ពាកព់ ័ធ
ទាំងអស់ ដដលមា ជារជ់ាមយួ ឹងការឯកភាពននេះ រមួទាំងដន ការត្រគរត់្រគងររសិ្តថ  នងដដរ។ 

12មា ដរគនត្រមាងដដលរត្រមូវឲ្យមា  EIA រ ុនណាណ េះ ដដល ឹងត្ររូវមា ការដរងាាំងត្រកុមអនកត្ររួរពិ ិរយជាំនញមយួត្រកុម។ នរើត្ររការន េះ
ត្ររឹមត្ររូវដដរឬនទ?កនុងករណីណាមយួដដលរាល់គនត្រមាងទាំងអស់  ឹងត្ររូវបា រដិនស្ ឬទទលួបា  ូវ ECC។ 
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- រក្េួងបរស្្ថទ ន រតូវសផញើសេចក្ថីេសរមចរបេ់ខលួនរមួទំងល័ក្ខខ័ណឍ  ឬសេតុផលសៅឲ្យ
មាច េ់គសរមាង រក្េួង ឬស្ថទ ប័នាក់្ព័នន។ រក្េួងបរស្្ថទ នរតូវផថល់េំសៅចមលងមួយចាប់លន
សេចក្ថីេសរមចរបេ់ខលួនដល់ស្ថធារណជន សៅសលើសគេទំព័ររបេ់ខលួន ន្ងាមរយៈការសបាេះ
ពុមពផាយាមស្ថរព័ត៌មានក្បុងតំបន់ ឬថ្នប ក់្ជាត្។ 

 

មារា ២២._ ការសចញវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
មាច េ់គសរមាងដដលរតូវបានតរមូវឲ្យសធវើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬនីត្វធី្

វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន រតូវទទួលបាននូវវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំ
លលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នជាមុនេ្ន មុននឹងអបក្សេបើគសរមាងចាប់សផថើមដំសណើ រការក្បុងដំណាក់្
កាលមុនស្ថងេង់ ឬដំណាក់្កាលស្ថងេង់។ 

គសរមាងអភ្វឌណន៍ណាដដលោម នវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ នរតូវផ្អា ក្េក្មមភាពទំងអេ់ រេូតទល់ដតរក្េួងបរស្្ថទ នបានសចញវញ្្ញដ បន
បរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 

រក្េួងបរស្្ថទ នរតូវសចញវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់
បរស្្ថទ នជាផលូវការ សរកាយពីបានព្ន្តយ ន្ងឯក្ភាពសលើឯក្ស្ថរវាយតំលលបរស្្ថទ នរតឹមរតវូចំសាេះ
រាល់គសរមាងអភ្វឌណន៍ដដលទទួលបានការក្្ចចរពមសរពៀងេមផទនពីរាជរដ្ឋឌ ភ្បាលក្មពុជាទំង
ថ្នប ក់្ជាត្ ន្ងថ្នប ក់្រាជធានី សខតថ។ វញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ នជាផលូវការរតូវបានភាជ ប់ជាមួយដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នលមា្តដដលជាភេថុាង
េរមាប់ការអនុញ្ញដ តចំសាេះគសរមាង ន្ងការអនុវតថកាតពវក្្ចចរបេ់ភាគីអបក្សេបើគសរមាងន្ង
រក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

រក្េួងបរស្្ថទ នម្នអាចសចញវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់
បរស្្ថទ ន មុនសពលម្នទន់បានទទួលមត្សោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីេមាជ្ក្ទំងអេ់លន 
គណៈក្មមការរតតួព្ន្តយជំនាញសនាេះសទ។ មត្សោបល់ ន្ងល័ក្ខខ័ណឍ ដដលកំ្ណត់សដ្ឋយ
េមាជ្ក្លនគណៈក្មមការរតួតព្ន្តយជំនាញ រតវូដ្ឋក់្បញ្ចូ លជាល័ក្ខខ័ណឍ ក្បុងវញ្្ញដ បនបរតឯក្
ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ដដលសចញសដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

វញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នមានេុពលភាព
េរមាប់រយៈសពលម្នសលើេពី៥(របំា) ឆ្ប ំស ើយ13។ 

ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នលមា្តេរមាប់គសរមាងរតូវភាជ ប់នឹងវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើ
របាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន សេើយរតូវចងកាតពវក្្ចចផលូវចាប់សលើភាគីទំងពី
រ។ 

រក្េួងបរស្្ថទ ន រតវូសផញើវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់ប
រស្្ថទ នសៅឲ្យមាច េ់គសរមាង សេើយសផញើេំសៅមួយចាប់ឲ្យសៅរក្ុមរបឹក្ាអភ្វឌណន៍ក្មពុជា ន្ងសៅ
ឲ្យរក្េួង ឬស្ថទ ប័នអនុម័តគសរមាង។ 
                                                      
13សូមនមើលមាត្រា ២៤ ល ចារ ់PRC EIA ររស់ត្ររនទសចិ ។ នត្រកាយរយៈនពលត្របាាំឆ្ន ាំ មា ឱកាសរ តវញិ្ជា រ រត្ររឯកភាពការ
វាយរាំលលន រុរ េះពាល់ររសិ្តថ   
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មាច េ់គសរមាងរតូវទូទត់រាល់លថល ន្ងបនធុក្សេវាទំងអេ់ដដលបានកំ្ណត់សដ្ឋយរក្េួង
បរស្្ថទ ន មុនសពលវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នចូល
ជាធរមាន។ 

រក្េួងបរស្្ថទ នជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់មាច េ់គសរមាងអំពីសេចក្ថីេសរមច
របេ់រក្េួង។ េំសៅមួយចាប់លនសេចក្ថីេសរមចសនេះរតូវបសងាា េះសលើសគេទំព័ររបេ់រក្េួងប
រស្្ថទ ន សេើយេំសៅមួយចាប់លនវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ នរតូវបសងាា េះសលើសគេទំព័ររបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន រពមជាមួយនឹងដផនការរគប់រគងប
រស្្ថទ ន។ 

 
មារា ២៣._ការព្ចារណាសលើគសរមាងអភ្វឌណន៍ដដលេទត្សៅតំបន់ដដលមានជនជាត្សដើមភាគ

ត្ចរេ់សៅ 
មុននឹងេសរមចផថល់នូវល្ខ្តអនុញ្ញដ តឬវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលល

សេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសលើគសរមាងអភ្វឌណន៍ដដលមានទីាំងេទ្តសៅតំបន់ដដលមានជនជាត្
សដើមភាគត្ចរេ់សៅ រក្េួងបរស្្ថទ ន េមាជ្ក្លនគណៈក្មមការរតួតព្ន្តយជំនាញ ឬអបក្ាក់្ព័នន
ក្បុងការចូលរមួក្បុងការេសរមច រតវូសធវើការយក្ច្តថទុក្ដ្ឋក់្ ន្ងព្ចារណាខពេ់ចំសាេះគសរមាង
សនាេះសដើមផបីសញ្ជ ៀេសេតុប េះាល់ជាអវជ្ាជ មានដូចជាទំសនៀមទំលាប់ របលពណី វបផធម៌ ការ
របក្បរបរច្ញ្ច ឹមជីវត្ រទពយេមផតថ្ ដល់េេគមន៍ជនជាត្ភាគត្ច។14 

 

ជំពូក្ទ៥ី 
ការចលូរមួជាស្ថធារណៈ 

មារា ២៤._ក្្ចចដំសណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈ15 

សោលបំណងចមផងលនការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គឺសដើមផីធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរងសេតុ
ប េះាល់ ន្ងភាគីាក់្ព័នន បានទទួលដំណឹងរគប់រជងុសរជាយអំពីគសរមាង រពមទំងមានឱកាេ
ចូលរមួក្បុងក្្ចចព្ភាក្ា ន្ងក្្ចចដំសណើ រការលនការសធវើសេចក្ថីេសរមចាក់្ព័នននឹងគសរមាង រមួទំង
ឱកាេចូលរមួក្បុងការអសងកតាមដ្ឋនគសរមាង។ ការព្ពណ៌នាពីក្្ចចដំសណើ រការដផនការព្សរោេះ
សោបល់ ន្ងអបក្ចូលរមួក្បុងក្្ចចដំសណើ រការសនេះរតូវដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្បុងល័ក្ខខ័ណឍ ការងារលនការវាយ
តំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ។ 

                                                      
14មោលការណ៍ណណនាំនឹងររូវបានមរៀបចាំមោយរក្សួងបរសិ្ថា ន សរមាប់មោោះស្រស្ថយបញ្ហា ពិមសសៗ អាំពី
រក្ុមជនជារិភាគរិច។ 

15សូមនមើលឧទ រណ៍ ចារស់តីពីកិចចការពារររសិ្តថ  ររស់ត្ររនទសកមពុជា មាត្រា ១ អ ុត្រកឹរយសតីពីកិចចដាំនណើ រការ EIA ររស់ត្ររនទស
កមពុជា ឆ្ន ាំ១៩៩៩  ិងចារ ់PRC EIA ឆ្ន ាំ២០០៣ មាត្រា ៥ រមួទាំងវធិា ការត្រពាង PRC SEPA សត្រមារក់ារចូលរមួជាស្តធារ
ណៈ រទរបញ្ារតិសតីពីន រុរ េះពាល់នលើររសិ្តថ  ល ដន ការ ឆ្ន ាំ២០០៩ នងដដរ។ 
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មាច េ់គសរមាងរតូវដ្ឋក់្បញ្ចូ លការចូលរមួ ន្ងការព្សរោេះសោបល់ជាស្ថធារណៈសៅក្បុង
ក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន សៅដំណាក់្កាលសរៀបចំដផនការគសរមាង សដើមផី៖ 

- កំ្ណត់ដផបក្ដដលមានស្ថរៈេំខាន់ដផបក្វបផធម៌ ន្ងេងគម។ 
- របមូលមត្សោបល់ពីភាគីាក់្ព័នន ន្ងដ្ឋក់្បញ្ចូ លមត្សោបល់ទំងសនាេះសៅ

ក្បុងក្្ចចដំសណើ រការលនការសធវើសេចក្ថីេសរមច។ 
- ព្ន្តយគសរមាងសេបើេំុ ន្ងពនយល់ពីសេតុប េះាល់េងគម ន្ងបរស្្ថទ ន។ 
-  ព្ចារណាជសរមើេដលទសទៀត ន្ងវធ្ានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់នានា។ 
មាច េ់គសរមាងរតូវធានាថ្ន រាល់អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់ រដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន 

េងគមេីុវល្ ន្ងអបក្ាក់្ព័ននដលទសទៀតរតូវទទួលបានព័ត៌មានអំពីគសរមាងន្ងទទួលបានឱកាេ
ក្បុងការចូលរមួោ ងសពញសលញ សៅក្បុងក្្ចចរបជំុព្សរោេះសោបល់ជាស្ថធារណៈ។ 

ក្្ចចរបជំុរតូវបានសរៀបចំសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង សដ្ឋយព្សរោេះសោបល់ជាមួយនឹងរក្េួងប
រស្្ថទ ន ន្ងរក្េួង ឬស្ថទ ប័នាក់្ព័នន ក្បុងអំ ុងសពលលនក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់ប
រស្្ថទ ន។ 

រាល់ការចំណាយដដលាក់្ព័នននឹងការព្សរោេះសោបល់ជាស្ថធារណៈ រតូវទទួលរា ប់រង
សដ្ឋយមាច េ់គសរមាង។ 

នីត្វធី្លនការចូលរមួជាស្ថធារណៈសៅក្បុងដំណាក់្កាលេ្ក្ាព្សរោេះសោបល់ ការ ព្
ន្តយរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងការអសងកតាមដ្ឋនគសរមាងរតូវកំ្ណត់ 
សដ្ឋយរបកាេរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

 
មារា២៥._របាយការណ៍េថពីីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ16 
 ការចូលរមួជាស្ថធារណៈទំងអេ់រតូវក្ត់រាទុក្ ន្ងព្ចារណាសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង 
ក្បុងដំណាក់្កាលសរៀបចំដផនការ ន្ងដំណាក់្កាលអនុវតថសលើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ
ន។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវរាយការណ៍អំពីសេចក្ថីលំអ្តលនសេតុប េះាល់របេ់ស្ថធារណជន ន្ង
ការទទួលយក្ ឬបដ្សេធពីេំសណើ របេ់ស្ថធារណជន។ 
 របេ្នសបើមាច េ់គសរមាងបដ្សេធពីេំសណើ របេ់ស្ថធារណជនមាច េ់គសរមាងរតូវផថល់
សេតុផលបដ្សេធទំងសនាេះក្បុងរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឲ្យបានចាេ់។  
 
មារា ២៦._ការយល់រពមជាមុន សដ្ឋយសេរ ីន្ងបនាធ ប់ពីរជាបព័ត៌មានរគប់រជងុសរជាយ 
 ក្្ចចដំសណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈរតូវបានយក្មក្សរបើ សដើមផកំី្ណត់វធ្ានការសលើក្
ក្មពេ់ជីវភាព ន្ងជួយដល់អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាង។ 
 ក្្ចចដំសណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈរតូវធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់ បាន
ចូលរមួក្បុងការសរៀបចំការផ្អល េ់ទីលំសៅថមី សដើមផកីាត់បនទយសេតុប េះាល់លនការផ្អល េ់ទីលំសៅថមី
ឲ្យបានក្រម្តអបផបរមា សដើមផធីានាថ្ន េំណងសលើការបាត់បង់រទពយេមផត្ថរតូវបានសដ្ឋេះស្ស្ថយ

                                                      
16ន េះឆលុេះរញ្ជច ាំងពីរទរបញ្ារិតល មាត្រា ២១ ល ចារ ់EIA ររស់ PRC 
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សដ្ឋយយុតថ្ធម៌េមស្េបន្ងទទួលយក្បានាមតលមលទីផារសេើយវធ្ានការកាត់បនទយសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ នមានលក្ណៈ រតឹមរតូវ។  

នីត្វធី្លនការផ្អល េ់បថូលំសៅថមី ន្ងសដ្ឋេះស្ស្ថយេំណងដល់េេគមន៍ដដលទទួលរង
សេតុប េះាល់រតវូកំ្ណត់សដ្ឋយអនុរកឹ្តយ។ 

ដបបបទ ន្ងនីត្វធី្លនការទូទត់េំណងការខូចខាតដល់េេគមន៍ទទួលរងសេតុប េះ
ាល់រតូវកំ្ណត់សដ្ឋយរបកាេរមួរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន ន្ងរក្េួងសេដឌក្្ចច ន្ង េ្រញ្ដវតទុ។ 
 ក្្ចចដំសណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈរតូវធានាថ្ន េេគមន៍ដដលទទួលរងសេតុប េះ
ាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាង មានលទនភាពផថល់ការយល់រពមជាមុន សដ្ឋយសេរ ី ន្ងបនាធ ប់ពីរជាប
ព័ត៌មានរគប់រជងុសរជាយចំសាេះវធ្ានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 
 
មារា ២៧._េ្ទន្ទទួលបានព័ត៌មាន 
 រក្េួងបរស្្ថទ នរតូវធានាថ្ន ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូងឬការវាយតំលល
សេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ ន្ងឯក្ស្ថរាក់្ព័ននទំងអេ់ រាប់ទំងវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាព
សលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន រតូវបានផសពវ
ផាយជាស្ថធារណៈ។  
 ឯក្ស្ថរដដលបានផសពវផាយជាស្ថធារណៈ មានបសងាា េះសលើសគេទំព័រស្ថធារណៈរបេ់
រក្េួងបរស្្ថទ ន។ 
 លថលចំណាយសលើការផសពវផាយឯក្ស្ថរជាស្ថធារណៈ រាប់ទំងសគេទំព័រ រតូវទទួលរា ប់
រងសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង។  
 រក្េួងបរស្្ថទ នរតូវកំ្ណត់សោលការណ៍ដណនំាបដនទមេថីពីនីត្វធី្េរមាប់ការចូលរមួជា
ស្ថធារណៈ ន្ងេ្ទន្ទទួលបានព័ត៌មាន។ 
 

ជំពូក្ទី ៦ 
ការវាយតំលលសេតុប ៉ះាលប់រសិ្ថា នគសរោងដដលក្ពំងុដសំណើ រការ 

មារា ២៨._គសរមាងដដលកំ្ពុងដំសណើ រការ 
 រក្េួងបរស្្ថទ ននឹងព្សរោេះសោបល់ជាមួយរក្េួង ឬស្ថទ ប័នាក់្ព័នន រតូវសរៀបចំសោល
ការណ៍ដណនំាេរមាប់របសភទគសរមាង ដដលម្នបានអនុវតថការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
សដើមផតីរមវូឲ្យមាច េ់គសរមាងទំងសនាេះសរៀបចំរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង 
ឬសពញសលញ ឬដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន។ 
 សោលការណ៍ដណនំារតូវសបាេះពុមភផសពវផាយក្បុងរយៈសពល ៣(បី) ដខ គ្តចាប់ពីសពល
ចាប់េថីពីការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នចូលជាធរមាន។ 

សោលការណ៍ដណនំារតូវដផាក្សលើសោលការណ៍ដណនំាេថីពីការសរជើេសរ ើេគសរមាង។  
 មាច េ់គសរមាង មានរយៈសពល៦(របំាមួយ) ដខ សដើមផសីោរពាមល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវក្បុងការ
សរៀបចំរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះ
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ាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ ឬដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នឲ្យបានចប់សេើយដ្ឋក់្ឯក្ស្ថរសៅរក្េួង
បរស្្ថទ នសដើមផព្ីន្តយ ផថល់សោបល់ ន្ងឯក្ភាព។ 
 ដផនការរគប់រគង់បរស្្ថទ នដដលតរមូវ រតវូបញ្ញជ ក់្លមា្តនូវរាល់វធ្ានការកាត់បនទយសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ នដដលបានសេបើស ើងសដើមផីកាត់បនទយឲ្យបានក្រម្តអបផបរមានូវសេតុប េះាល់ប
រស្្ថទ នន្ងេងគម សដើមផធីានាបាននូវគុណភាពបរស្្ថទ ន ន្ងការបំសពញបានាមេថង់ដ្ឋរបរស្្ថទ ន
។ 
 ថវក្ាលំអ្តអំពីការបា ន់ស្ថម នលនការចំណាយរតូវទទួលរា ប់រងសដ្ឋយមាច េ់គសរមាងសដ្ឋយ
រតូវដ្ឋក់្បញ្ចូ លសៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន។ 

 

ជំពូក្ទី ៧ 
ដផនការរគប់រគងបរសិ្ថា ននងិការអសងេតតាមដានគសរោង 

មារា ២៩._អាជាញ ធររតតួព្ន្តយ 
 អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងមនធីរបរស្្ថទ នរាជធានី សខតថ ជាអាជាញ
ធររតួតព្ន្តយសលើដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន ន្ងអសងកតាមដ្ឋនេក្មមភាពអនុវតថដផនការ
រគប់រគងបរស្្ថទ នរបេ់មាច េ់គសរមាង សដ្ឋយេេការជាមួយរក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្ព័នន អាជាញ ធរដដ
នដី ន្ង អបក្ាក់្ព័នន។ 
 
មារា៣០._ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន  
 ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នរតូវសរៀបចំសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង។  
 ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នរតូវដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្បុងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវលនការការារការកាត់
បនទយការឃ្ល សំមើល ន្ងការរគប់រគង ដដលបានកំ្ណត់សៅក្បុងរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ ន។ 
 រាល់គសរមាងអភ្វឌណន៍ ដដលទទួលបានវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលល
សេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន រតូវសោរពាមល័ក្ខខ័ណឍ  ន្ងខលឹមស្ថរ ដដលមានដចងក្បុងដផនការរគប់
រគងបរស្្ថទ ន រពមទំងល័ក្ខខ័ណឍ ដដលមានដចងក្បុងវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំ
លលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 

មារា ៣១._ការរគប់រគង ន្ងឃ្ល សំមើលបរស្្ថទ នសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង17 
 រាល់គសរមាងអភ្វឌណន៍ ន្ងអបក្របត្បតថ្ការគសរមាង រតូវបសងកើត ន្ងរក្ារបព័ននរគប់រគងប
រស្្ថទ នលផធក្បុងដដលរតូវធានាឲ្យមាននូវនីត្វធី្ ន្ងវធី្ស្ថស្តេថឃ្ល សំមើលសដ្ឋយខលួនឯង  ដូចមានដចង
ក្បុងដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នរបេ់ខលួន។ 

                                                      
17ពរ័ម៌ា លមអរិអាំពីទត្រមងដ់ន ការត្រគរត់្រគងររសិ្តថ   មា នៅកនុងនោលការណ៍ដណនាំ។ 
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 ក្បុងក្រណីសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នមានក្រម្តសលើេពីេថង់ដ្ឋរកំ្ណត់សៅក្បុងរបាយ
ការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ឬដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន រក្េួងបរស្្ថទ នតរមូវឲ្យ
ចាត់វធ្ានការដក្តរមូវសេតុប េះាល់ភាល មៗ ឬដក្តរមវូដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន។  
 ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នដដលបានដក្តរមូវរចួ ន្ងក្មមវធី្ឃ្ល ំសមើល  រតូវទទួលបានការ
ឯក្ភាពពីរក្េួងបរស្្ថទ ន សេើយរយៈសពលរតូវកំ្ណត់ស ើងស្ថរជាថមី សដើមផសីធវើការដក្តរមូវ ឬដក្
លមាចំាបាច់ សដ្ឋយរតវូមានការរពមសរពៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដ្ឋយភាគីាក់្ព័នន។  
 លថលចំណាយទំងអេ់ក្បុងការដក្តរមូវ ឬដក្លមាវធ្ានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់ ន្ង
ក្មមវធី្ឃ្ល ំសមើលគសរមាង រតូវទទួលរា ប់រងសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង។  
 មាច េ់គសរមាងរតូវសរៀបចំរបាយការណ៍អសងកតាមដ្ឋនបរស្្ថទ នសរៀងរាល់០៣ដខមថង សេើយ
បញ្ជូ នមក្អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន សដើមផព្ីន្តយ ន្ងផថល់សោបល់។ អគគ
នាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នមានេ្ទ្នចុេះរតតួព្ន្តយដល់ក្ដនលង ន្ងសផធៀងផ្អធ ត់
លទនផលលនការអសងកតាមដ្ឋនរបេ់មាច េ់គសរមាង។  

មារា ៣២._បណឋឹ ងដដលសធវើស ើងសដ្ឋយអបក្ទទួលរងសេតុប េះាល់ពីគសរមាង 
 អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាង រតូវមានេ្ទ្នទទួលបានព័ត៌មានេថី
ពីសេតុប េះាល់អវជ្ជមានសលើជីវត្រេ់សៅ រទពយេមផតថ្ ន្ងេ្ទន្ទទួលបានក្បុងការសរបើរបាេ់
ធនធានធមមជាត្ ន្ងជីវភាពរេ់សៅន្ងេ្ទន្ទទួលបាននូវព័ត៌មានអំពីស្ថទ នការណ៍បរស្្ថទ នលន
គសរមាង ន្ងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវាមចាប់ បទបផញ្ដតថ្ ក្្ចចេនា ន្ងវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើ
របាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 
 អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាង រតូវមានេ្ទ្នរាយការណ៍ពីបញ្ញា ន្ង
ក្ថីក្ងវល់បរស្្ថទ ន ន្ងេងគមជូនដល់មាច េ់គសរមាង ន្ងដ្ឋក់្បណថឹ ងសៅអាជាញ ធរមានេមតទក្្ចច
សេើយបញ្ញា ទំងសនាេះរតូវសដ្ឋេះស្ស្ថយសដ្ឋយគណៈក្មមការថ្នប ក់្សរកាម ន្ងអាចបនថមក្គណៈក្មម
ការអនថររក្េួង ដដលបសងកើតស ើងជាដផបក្មួយលនរបព័ននរគប់រគងបរស្្ថទ ន។ 
 អាជាញ ធរមានេមតទក្្ចចាក់្ព័នន រតូវសឆលើយតបចំសាេះបណថឹ ង ឬញាត្សេើយសដ្ឋេះស្ស្ថយ
បញ្ញា បរស្្ថទ ន ន្ងេងគមដដលាក់្ព័នន ាមសពលសវលាកំ្ណត់េមស្េប ន្ងផថល់ព័ត៌មានដល់
អបក្ាក់្ព័ននាមស្ថទ នភាពជាក់្ដេថង។ 

មារា ៣៣._ការឃ្ល សំមើលសដ្ឋយស្ថទ ប័នខាងសរៅ (េវនក្របរស្្ថទ នខាងសរៅ)18 
 គសរមាងដដលផថល់េ្រញ្ដបផទនសដ្ឋយស្ថទ ប័នេ្រញ្ដវតទុអនថរជាត្ ន្ងរបត្បត្ថការលន
គសរមាង រតូវសធវើេវនក្មមសដ្ឋយេវនក្របរស្្ថទ នខាងសរៅ ដូចមានដចងក្បុងក្្ចចេនារបេ់ស្ថទ ប័
នេ្រញ្ដវតទុអនថរជាត្ដដលរតូវ៖ 

- ជួយសរជាមដរជងក្បុងការក្ត់រាកំ្ណត់រាបរស្្ថទ នឲ្យបានរតឹមរតវូ ន្ងសពញសល
ញ។ 

                                                      
18នោលការណ៍នអកាវ ទរ័  ិងសតងដ់ារអ ុវរតររស់ IFIs រត្រមូវឲ្យមា ការជលួសវ ករពីខាងនត្រៅនដាយអនកនសនើគនត្រមាង នដើមបចូីលរមួ
កនុងត្រកុមការងារជាំ យួរនចចកនទសររស់អនកឲ្យខ្ចី នដើមបនី វ្ើសវ កមាគនត្រមាងជានទៀងទរ ់ ិងដាករ់បាយការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរ
ជូ ្នោរ។ 
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- ផថល់មត្សោបល់េវនក្មមវជ្ាជ ជីវៈ ដូចជា របាយការណ៍បរស្្ថទ នដដលបងាា ញនូវ
ទ្ដឌភាពសពញសលញ ន្ងេមស្េបអំពីការរគប់រគងបរស្្ថទ នលនគសរមាង ឬការរបត្បតថ្ការរបេ់គ
សរមាង។ 

- ព្ន្តយភាពរគប់រោន់លនការអនុវតថ នីត្វធី្លនការរគប់រគង ន្ងការឃ្ល ំសមើលបរស្្ថទ
នលផធក្បុង រពមទំងការផថល់អនុស្ថេន៍សដើមផដីក្លមា។ 

- ផថល់ព័ត៌មានអំពីភាពម្នរបរក្តី ន្ងការខវេះចសនាល េះក្បុងការរគប់រគងបរស្្ថទ នលផធ
ក្បុងរបេ់ខលួន។ 
 េំសៅមួយចាប់លនរបាយការណ៍េវនក្មម ដដលសធវើស ើងសដ្ឋយេវនក្របរស្្ថទ នខាង
សរៅ រតូវរបគល់ជូនរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 
 
មារា ៣៤._ការសបាេះពុមព ន្ងការផសពវផាយ 
 គសរមាងអភ្វឌណន៍នីមួយៗរតូវសរៀបចំរបាយការណ៍អសងកតាមដ្ឋនបរស្្ថទ នលនគសរមាង ដូច
តសៅ៖ 

- របាយការណ៍សរៀងរាល់០៣ (បី) ដខ រតូវបញ្ជូ នសៅអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ ន ដដលរាយកាណ៍ពីលទនផលទំងអេ់លនការអសងកតាមដ្ឋន ឃ្ល ំសមើល  ន្ងការ
រគប់រគងបរស្្ថទ ន។  

- ក្បុងរយៈសពល០៣(បី) ដខ បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់ឆ្ប ំេ្រញ្ដវតទុនីមួយៗមាច េ់គសរមាងរតវូ
សរៀបចំ ន្ងបញ្ជូ នរបាយការណ៍របចំាឆ្ប ំ ដដលដ្ឋក់្បញ្ចូ លមត្សោបល់របេ់េវនក្រេថីពីបរស្្ថទ
ន។ 

- ផថល់េំសៅរបាយការណ៍បរស្្ថទ នរបចំាឆ្ប ំលនគសរមាងដល់ស្ថធារណជន ាម
ការសេបើេំុសដ្ឋយឥតគ្តលថល។ 

- ផថល់េំសៅសអ ្ចរតូន្ក្ដដលនឹងរតូវបសងាា េះសលើសគេទំព័រជាស្ថធារណៈរបេ់
រក្េួងបរស្្ថទ ន ន្ងសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង សៅសលើសគេទំព័រស្ថធារណៈមួយ។ 
 
មារា៣៥._របាយការណ៍សផញើសៅរក្េួងបរស្្ថទ ន 
 គសរមាងអភ្វឌណន៍ ដដលមានវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ នរតូវសរៀបចំរបាយការណ៍របចំាដខ ន្ងរតូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍របចំារតីមាេ ន្ង
ឆមាេ សៅអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នទទក់្ទងនឹងការឃ្ល ំសមើល ន្ងការ
រគប់រគងបរស្្ថទ នរបេ់ខលួន។ 
 មាច េ់គសរមាងមានកាតពវក្្ចចរតូវរាយការណ៍ភាល មៗអំពីបញ្ញា បរស្្ថទ នេំខាន់ដល់អាជាញ ធរ
ដដលាក់្ព័នន ន្ងដដលមានទទួលខុេរតូវ ន្ងដល់ស្ថធារណជន សដើមផីសជៀេវាងសេតុប េះ
ាល់អវជ្ជមានមក្សលើបរស្្ថទ ន ឬេងគម។ 
 អបក្ផថល់សេវាបរស្្ថទ នវជ្ាជ ជីវៈនីមួយៗដល់គសរមាងដដលមានវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើ
របាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នរតូវផថល់ព័ត៌មានដល់រក្េួងបរស្្ថទ ន ាមដដល
រក្េួងបរស្្ថទ នអាចសេបើេំុសដ្ឋយេមសេតុផលាក់្ព័នននឹងការរគប់រគងបរស្្ថទ នលនគសរមាង។ 
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មារា ៣៦._វវ្ាទបរស្្ថទ នន្ងេងគម (នីត្វធី្បណថឹ ងស្ថធារណៈ) 
 មាច េ់គសរមាងរតូវអនុវតថាមសោលការណ៍ដណនំា ដដលបសងកើតស ើងសដ្ឋយរក្េួងបរ ្ 
ស្ថទ នេថីពីការទទួល ន្ងសដ្ឋេះស្ស្ថយបណថឹ ងអំពីបញ្ញា បរស្្ថទ ន ដដលបងកស ើងសដ្ឋយគសរមាង។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវព្សរោេះសោបល់ជាមួយនឹងរក្េួងបរស្្ថទ ន សដើមផជួីយដល់ក្្ចចដំសណើ រ
ការនីត្វធី្បណថឹ ងស្ថធារណៈ។ 
 ក្បុងការសដ្ឋេះស្ស្ថយបញ្ញា  ឬវវ្ាទបរស្្ថទ នភាគីាក់្ព័ននទំងអេ់មានេ្ទ្នសដ្ឋេះស្ស្ថយ
បញ្ញា របេ់ខលួនាមរយៈការព្សរោេះសោបល់ជាមួយនឹងមាច េ់គសរមាងមុនសពលចាត់វធ្ានការ
ណាមួយសៅស្ថទ ប័នរដឌបាលថ្នប ក់្ជាត្ ឬរបព័ននតុលាការ។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវមានសេៀវសៅក្ត់រាបណថឹ ងស្ថធារណៈពីអបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះ
ាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាង។ 
 អបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាង រតូវបានសលើក្ដលងពីការបង់លថលសេ
វារដឌបាល ន្ងផលូវចាប់ាក់្ព័នននឹងនីត្វធី្សដ្ឋេះស្ស្ថយ។ សៅសពលដដលបញ្ញា បរស្្ថទ នរតូវបាន
បញ្ជូ នសៅតុលាការរាល់លថលចំណាយផលូវចាប់រតូវទទួលរា ប់រងសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង។ 

 

ជំពូក្ទី ៨ 
ដផនក្ទី១ 

សេតុប ៉ះាលល់នបដរមបរមួលអាកាេធាត ុ

មារា ៣៧._ការព្ចារណាបដរមបរមលួអាកាេធាតុសៅក្បុងការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
 រាល់ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញរតូវវភ្ាគ ន្ងវាយតំលលពីេកាថ នុ
ពលលនសេតុប េះាល់ ន្ងភាពងាយរងសរោេះលនគសរមាងបណាថ លមក្ពីបដរមបរមួលអាកាេធាតុ
ន្ងការអភ្វឌណដដលអាចរងនូវអតុលយភាពសដ្ឋយស្ថរលក្ខខណឍ បរស្្ថទ នដដលរងការប េះាល់ 
សដ្ឋយរក្វធ្ានការកាត់បនទយោន្ភ័យដដលអាចសក្ើតស ើងទំងសនេះ េំសៅឈានដល់ការ
អភ្វឌណសេដឌក្្ចចដដលសរបើកាបូនត្ចដដលជាទ្េសៅចមផងលនការអភ្វឌណលបតង។ 
 រាល់ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ រតូវដ្ឋក់្បញ្ចូ លពីការវាយតំលលោ
ន្ភ័យ ន្ងភាពងាយរងសរោេះលនបដរមបរមួលអាកាេធាតុសេើយវភ្ាគពីវធ្ានការកាត់បនទយ
សេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ដផនការសឆលើយតបបនាធ ន់ ន្ងជសរមើេបសចចក្វទ្ាសដើមផសីរតៀមទប់ទល់នឹង
សេតុប េះាល់លនបដរមបរមលួអាកាេធាតុ។ 
 បរម្ាណលនការបសញ្ចញកាបូនរបេ់គសរមាងអភ្វឌណន៍រតូវគណនាសដ្ឋយសរបើរបាេ់ការ
វភ្ាគបសញ្ចញកាបូនទប ន្ងការសរបើរបាេ់ការផល្តន្ងការផគត់ផគង់សដ្ឋយន្រនថរភាពសដ្ឋយដ្ឋក់្
បញ្ចូ លសៅក្បុងការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ19 សដើមផីេសរមចបាននូវការ
អភ្វឌណលបតង។ 

                                                      
19រដត្រមរត្រមួលអាកាសធារុផ្លល ស់រតូរត្រករខ្ណឌ ដដលពិចរណានលើរត្រមូវការទឹក  ិងថាមពល។ មាច ស់គនត្រមាងគួរដសវងរក
ជនត្រមើសនត្ររើត្របាស់ថាមពលការូ កត្រមរិទរ  ិងភាពចាំបាច់កនុងការការរ់ ថយរដត្រមរត្រមួលទឹកនដាយស្តរអាកាស  
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ដផនក្ទី២ 
បណតុ ំ លនសេតុប ៉ះាល ់

មារា ៣៨._សោលការណ៍ ន្ងវធី្ស្ថស្តេថលនបណថុំ លនសេតុប េះាល់ 
 ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញរតូវវភ្ាគន្ងវាយតំលលពីបណថុំ លនសេតុ
ប េះាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាងនានាសៅជំុវញ្លនទីាំងគសរមាងរបេ់ខលួន ដដលបសងកើតឲ្យមានសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ ន ឬេងគមធងន់ធងរ។ 
 ការវាយតំលលបណថុំ លនសេតុប េះាល់មាច េ់គសរមាងរតូវវាយតំលលេមតទភាពលនធនធានរបូ
ស្ថស្តេថ ធនធានជីវស្ថស្តេថ ន្ងធនធានសេដឌក្្ចចេងគមដផាក្សលើក្ាថ សពលសវលា ស្ថទ នភាពភូម្
ស្ថស្តេថ ន្ងេក្មមភាពរបេ់គសរមាងនានាដដលសៅជំុវញ្ទីាំងរបេ់ខលួន។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវរក្វធ្ានការកាត់បនទយបណថុំ លនសេតុសេតុប េះាល់សផសងៗឲ្យដល់
ក្រម្តអបផបរមា។ 

 

ដផនក្ទី៣  
ការវាយតំលលសេតុប ៉ះាលេ់ខុភាព 

មារា ៣៩._សោលការណ៍លនការវាយតំលលសេតុប េះាល់េុខភាព 

 ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ រតូវដ្ឋក់្បញ្ចូ លការវាយតំលលសេតុប េះ
ាល់េុខភាព ដដលមានដូចជា៖ 

- ទ្នបន័យមូលដ្ឋឌ នេថីពីេុខភាពសៅក្បុងតំបន់គសរមាង ន្ងរបេ់របជាជនដដលរង
សេតុប េះាល់។ 

- ការព្ពណ៌នាអំពីសេតុប េះាល់លនគសរមាងដដលអាចមាន សដ្ឋយស្ថរការស្ថង
េង់  លំេូររបជាជន ន្ងការផ្អល េ់បថូរចំសាេះបរស្្ថទ ន។ 

- វធ្ានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់សដើមផីកាត់បនទយ ឬលុបបំបាត់សេតុប េះាល់
អវជ្ជមានលនគសរមាងន្ងវធ្ានការដដលរតូវដ្ឋក់្ឲ្យអនវតុថសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង សដើមផីដក្លមាេុខ
ភាពរបេ់េេគមន៍មូលដ្ឋឌ ន  

- បញ្ញា នានាទក់្ទងនឹងការអសងកតាមដ្ឋនេុខភាព ន្ងការរគប់រគងសេតុប េះ
ាល់ដដលសៅេល់ក្បុងរយៈសពលខលី ន្ងដវងេរមាប់គសរមាង។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវសលើក្ដផនការរគប់រគងេុវតទ្ភាព ន្ងេុខភាពជាដផបក្មួយលនការវាយ
តំលលសេតុប េះាល់េុខភាព េរមាប់បរស្្ថទ នការងារសដ្ឋយវភ្ាគពីោន្ភ័យដដលាក់្ព័នន ន្ង
របសភទលនក្ាថ សរោេះថ្នប ក់្ក្បុងទីាំងគសរមាងរមួទំងក្ាថ សរោេះថ្នប ក់្ដល់របូស្ថស្តេថ-គីមីស្ថស្តេថជីវ
ស្ថស្តេថ ន្ងវទ្យុេក្មម។ 

                                                                                                                                                                

ធារុ។  ដូចោន នងដដរ ការរមួចាំដណកល គនត្រមាងដល់រដត្រមរត្រមលួអាកាសធារុ ដដលវាស់ដវងាមរយៈការវភិាគ
ររមិាណរនញ្ចញឧសា័ ការូ ិក ត្ររូវជាដននកល ការវាយរលមលររសិ្តថ  ដដលត្ររូវបា ពិពណ៌នកនុងនោលការណ៍ដណនាំ។ 
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 មាច េ់គសរមាងរតូវកំ្ណត់ ន្ងវាយតំលលពីសរោេះោន្ភ័យ ន្ងេកាថ នុពលលនសេតុប េះ
ាល់សៅសលើេុវតទ្ភាពន្ងេុខភាពរបេ់េេគមន៍ក្បុងដំណាក់្កាលរចនាគសរមាង ស្ថងេង់
គសរមាងរបត្បត្ថគសរមាង ន្ងបញ្ច ប់គសរមាងរពមទំងសលើក្វធ្ានការការារ ន្ងដផនការរគប់
រគងសេតុប េះាល់សៅក្បុងដំណាក់្កាលទំងសនេះ។ 

 

ដផនក្ទី៤ 
ការវាយតំលលបរសិ្ថា នជាយទុធស្ថស្រេត 

មារា ៤០._វតទុបំណងលនការវាយតំលលបរស្្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថ 
 ការវាយតំលលបរស្្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថជំរញុការអភ្វឌណលបតងដដលធានាដល់ការអភ្វឌណ
របក្បសដ្ឋយន្រនថរភាព ាមរយៈការពរងឹង ន្ងការបន្រញ្ញជ បសោល នសោបាយ ដផនការ ន្ងក្មម
វធី្នានារបេ់រាជរដ្ឋឌ ភ្បាលសៅក្បុងក្្ចចដំសណើ រការេសរមចច្តថសៅសលើគសរមាងអភ្វឌណន៍នានា។ 
 សោលបំណងលនការវាយតំលលបរស្្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថ េំសៅ៖ 

- ផថល់ឱកាេដល់េក្មមភាពអភ្វឌណន៍ធានាបានការអភ្វឌណរបក្បសដ្ឋយចរភ្ាព។ 
- ជំរញុការព្ចារណាសលើជសរមើេដ៏ទូលំទូលាយដដលការវាយតំលលសេតុប េះាល់

បរស្្ថទ នលនគសរមាងម្នអាចវាយតំលល ន្ងវភ្ាគបាន។ 
- ជំរញុការវភ្ាគសេតុប េះាល់រទង់រទយធំរមួទំងសេតុប េះាល់ឆលងដដនដដល

ាក់្ព័នននឹងក្ថីក្ងវល់ថ្នប ក់្ជាត្ក្បុងតំបន់ ន្ងសៅសលើេក្លសលាក្។ 
- ជួយដល់ការអនុវតថដផនការបរស្្ថទ នជាត្ដផនការេក្មមភាពបរស្្ថទ នជាត្ ជំរញុ

ការអភ្រក្សជីវចរមុេះ ន្ងការរគប់រគងរបព័ននសអកូ្ ូេីុ ន្ងក្ស្ថងេមតទភាពវាយតំលលបរស្្ថទ ន។ 
 

មារា ៤១._វស្្ថលភាពលនការអនុវតថ 
 រក្េួងបរស្្ថទ នន្ងរក្មុរបឹក្ាជាត្អភ្វឌណន៍លបតងរតវូសធវើការវាយតំលលបរស្្ថទ នជាយុទន
ស្ថស្តេថាមវេ័្យសៅសលើសោលនសោបាយដផនការយុទនស្ថស្តេថ ន្ងក្មមវធី្នានារបេ់រាជរដ្ឋឌ ភ្
បាល។ 
 ការវាយតំលលបរស្្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថេំសៅសលើវេ័្យអភ្វឌណន៍េំខាន់ៗដូចជា ថ្នមពល 
ដឹក្ជញ្ជូ ន ឧេាេក្មមទញយក្ (ដរ   ធនធានទឹក្ រកុាខ របមាញ់) សទេចរណ៍ ក្េ្ក្មម សេដ្ឋឌ
រចនាេមព័នន ន្ងវេ័្យាក់្ព័ននសផសងសទៀត។ 

រក្េួងបរស្្ថទ ន ន្ងរក្ុមរបឹក្ាជាត្អភ្វឌណន៍លបតងរតូវទទួលខុេរតូវព្ន្តយការវាយតំ
លលបរស្្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថ ន្ងរតូវផថល់មត្សោបល់ដល់ទីភាប ក់្ងារាក់្ព័នន សដ្ឋយតរមវូឲ្យមាន
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ។ 
 ការវាយតំលលបរស្្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថរតូវជំរញុដល់ការអភ្វឌណលបតងន្ងការអភ្វឌណ
របក្បសដ្ឋយច្រភាព ទំងបរស្្ថទ ន ន្ងេងគម ាមរយៈការពាក្រណ៍ ន្ងកាត់បនទយសេតុប េះ
ាល់អវជ្ជមានចាប់ពីដំណាក់្កាលរចនាគសរមាងសធវើដផនការន្ងកំ្ណត់ពីជសរមើេគុណភាពប
រស្្ថទ នការសរបើរបាេ់ធនធានធមមជាត្សដ្ឋយេនសំេំលចន្ងទទួលបានទ្នបផលខពេ់រពមទំង
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ធានាដល់ការអនុវតថសោលនសោបាយ ន្ងដផនការឲ្យមានសេទរភាពជាមួយនឹងសោលសៅអភ្វឌណ
ន៍ ន្ងក្្ចចការារបរស្្ថទ នន្ងេងគម។ 
 ការរមួបញ្ចូ លនូវការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នេរមាប់ក្រម្តគសរមាង ន្ងការវាយ
តំលលបរស្្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថេរមាប់ក្រម្តសោលនសោបាយ គឺេំសៅដល់ការអភ្វឌណលបតង ជា
ព្សេេការសដ្ឋេះស្ស្ថយបដរមបរមួលអាកាេធាតុ ដដលជាបញ្ញា របឈមលនការសរៀបចំដផនការ។
20 រក្េួងបរស្្ថទ ន ន្ងរក្ុមរបឹក្ាជាត្អភ្វឌណន៍លបតងរតូវសរៀបចំឲ្យសរបើរបាេ់ការវាយតំលលប
រស្្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថ សដើមផីវាយតំលលទំនាក់្ទំនងរវាងបរស្្ថទ ន សេដឌក្្ចច េងគម ន្ងវបផធម៌លន
ដផនការាមវេ័្យ។ ។ 
 ការវាយតំលលបរស្្ថទ នជាយុទនស្ថស្តេថមានតួនាទីេំខាន់ក្បុងការកំ្ណត់វតទុបំណងលនការ
អភ្វឌណរបក្បសដ្ឋយន្រនថរភាពសលើវេ័្យជាក់្លាក់្ សដ្ឋយសរៀបចំដផនទីតំបន់ងាយរងសរោេះ វាយ
តលមលពីេក្មមភាពសេបើេំុ ន្ងវធ្ានការសេបើស ើង េរមាប់កំ្ណត់ ន្ងវភ្ាគពីវធ្ានការជាក់្លាក់្។  

 
ដផនក្ទី៥ 

សេតុប ៉ះាលប់រសិ្ថា នឆលងដដន 

មារា ៤២._លក្ខណវន្្ចឆ័យ ន្ងរក្បខ័ណឍ រតតួព្ន្តយចំសាេះការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន
ឆលងដដន 

 គសរមាងដដលអាចមានសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដន រតូវសធវើការវាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ នឆលងដដន។ 

រក្េួងបរស្្ថទ ន រតូវបសងកើតសោលការណ៍ដណនំាេថីពីលក្ខណវន្្ចឆ័យកំ្ណត់ពីេញ្ញដ ណ
លនសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដន ន្ងឈានសៅដល់ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដ
ន។ 

 
មារា ៤៣._បញ្ដតថ្េថពីីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

សៅសពលគសរមាងចាប់សផថើមឲ្យមានការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដន រក្េួងប
រស្្ថទ នរតូវបញ្ជូ នរបាយការណ៍ព្ន្តយសរជើេសរ ើេគសរមាង ដល់របសទេទំងឡាយដដលទទួលរង
សេតុប េះាល់ សដ្ឋយជូនដំណឹងរបសទេទំងសនាេះអំពីគសរមាងអភ្វឌណន៍សេបើេំុ។ រក្េួងបរស្្ថទ ន 
ន្ងរក្េួង/ស្ថទ ប័នាក់្ព័ននរតូវសធវើការព្ភាក្ាជាមួយបណាថ របសទេទំងសនាេះ អំពីនីត្វធី្ន្ង
សពលសវលា សដើមផផីថល់មត្សោបល់អំពីគសរមាងសេបើេំុ ។ 
 របសទេក្មពុជារតូវផថល់ឱកាេដល់ភាគីាក់្ព័នន ន្ងស្ថធារណជនឲ្យចូលរមួក្បុងនីត្វធី្
វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដន ទក់្ទងនឹងេក្មមភាពសេបើស ើង សេើយរតូវធានាផថល់
ឱកាេដល់ស្ថធារណជនលនរបសទេដដលអាចទទួលរងសេតុប េះាល់ទំងសនាេះ ដូចោប នឹងស្ថ
ធារណជនសៅក្បុងរបសទេក្មពុជា ដដលជារបសទេសេបើគសរមាង។ 

                                                      
20ចាំណុចទាំងន េះពាក់ព ័ធ ឹងនោលការណ៍ដណនាំ។ 
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 សៅសពលរក្េួងបរស្្ថទ នទទួលបានរបាយការណ៍ព្ន្តយសរជើេសរ ើេេរមាប់គសរមាងក្បុង
របសទេក្មពុជាដដលមានេញ្ញដ ណលនសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដល់របសទេមួយសទៀត រក្េួងប
រស្្ថទ នរតូវជូនដំណឹងដល់អាជាញ ធរលនរបសទេសនាេះ សដើមផរីបមូល ន្ងសរបៀបសធៀបការសឆលើយតបពី
អាជាញ ធរ/ទីភាប ក់្ងារាក់្ព័នន ក្បុងរយៈសពល  ៩០ (សៅេ្ប)លថងបនាធ ប់ពីបានទទួលសេចក្ថីជូន
ដំណឹងឲ្យដ្ឋក់្ការសឆលើយតបជាផលូវការមក្រក្េួងបរស្្ថទ នក្មពុជា  (របសទេសេបើគសរមាង)។ ក្រណី 
ពំុបានទទួលការសឆលើយតបក្បុងរយៈសពលជាកំ្ណត់សនេះសនាេះសទ ក្មពុជាេនមត់ថ្ន របសទេសនាេះម្ន
ចង់ចូលរមួក្បុងក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដនតសៅសទៀតសទ។ 
 សៅសពលរក្េួងបរស្្ថទ នទទួលរបាយការណ៍សរជើេសរ ើេគសរមាង (ឬរបាយការណ៍វាយតំ
លលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន) ពីរបសទេមួយេរមាប់គសរមាងមួយដដលមានសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន
ជាក់្លាក់្មក្សលើរបសទេក្មពុជាភាគីក្មពុជារតូវសបើក្ក្្ចចព្ភាក្ាភាល មៗជាមួយនឹងរបសទេសនាេះ
េថីពីនីត្វធី្ ន្ងសពលសវលាេរមាប់ការផថល់មត្សោបល់អំពីគសរមាងសេបើស ើងសនាេះ។ 
 អាជាញ ធរមានេមតទក្្ចចលនរបសទេសេបើគសរមាងអនុញ្ញដ តឲ្យភាគីក្មពុជារបមូល ន្ងសរបៀប
សធៀបការសឆលើយតបពីអាជាញ ធរ/ស្ថទ ប័ន/ភាគីាក់្ព័ននលនរបសទេទទួលរងសេតុប េះាល់ សេើយរតូវ
ដ្ឋក់្ការសឆលើយតបផលូវការសៅនឹងសេចក្ថីជូនដំណឹងសៅអាជាញ ធរជាកំ្ណត់លនរបសទេសេបើគសរមាង
សដើមសនាេះសៅក្បុងរយៈសពល ៦០ (េុក្េ្ប)លថងបនាធ ប់ពីទទួលសេចក្ថីជូនដំណឹង។ ក្រណីការ
សឆលើយតបម្នបានទទួលក្បុងរយៈសពលជាកំ្ណត់សនាេះ របសទេសេបើគសរមាងអាចេនមត់ថ្ន ក្មពុជា
ម្នចង់ចូលរមួក្បុងក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដនតសៅសទៀតសទ។ 
 មត្សោបល់ដដលទទួលបានពីរបសទេមួយសផសងសទៀតេថីពីរបាយការណ៍សរជើេសរ ើេ
គសរមាង ឬរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន រតូវព្ចារណាសដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 
តំណាងលនរបសទេដលទសទៀតដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាង  មានេ្ទ្នមានវតថ
មានក្បុងបទបងាា ញផលូវការ ន្ងេវនាការស្ថធារណៈេថីពីគសរមាងសៅក្មពុជា សេើយនឹងទទួល
បានឱកាេេដមថងមត្សោបល់របេ់ខលួន សៅចំសាេះមុខស្ថធារណជនទូសៅ។ 
 សស្ថេ ុយចំណាយរបេ់រដ្ឋឌ ភ្បាលក្មពុជា ចំសាេះការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន
ឆលងដដន រតូវទទួលរា ប់រងសដ្ឋយមាច េ់គសរមាង។ 
 
មារា ៤៤._វធ្ានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់លនគសរមាង ន្ងដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន 
 មាច េ់គសរមាងរតូវសលើក្វធ្ានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់ សដើមផលុីបបំបាត់ បននូរបនទយ 
ឬកាត់បនទយសេតុប េះាល់លនគសរមាងសេបើេំុ។ វធ្ានការទំងសនេះរតូវព្ន្តយ ន្ងផថល់មត្សោប
ល់សដ្ឋយស្ថធារណជនសៅក្បុងរបសទេក្មពុជាដដលអាចទទួលរងសេតុប េះាល់ អនុសលាមាម
នីត្វធី្ ន្ងសពលសវលាដដលបានរពមសរពៀងោប ។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវទទួលយក្មត្សោបល់ដដលទទួលបានពីភាគីទំងអេ់ដដលទទួលរង
សេតុប េះាល់ សេើយសរៀបចំដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នេមស្េប សដើមផីរគប់រគងសលើសេតុប េះ
ាល់ឆលងដដន។ លថលចំណាយលនវធ្ានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នន្ងេងគម ក្បុងដផនការ
រគប់រគងបរស្្ថទ ន រតូវចាត់ទុក្ជាដផបក្លនលថលចំណាយគសរមាង សេើយរតូវទទួលរា ប់រងសដ្ឋយមាច េ់
គសរមាងដដលជាដផបក្លនលថលចំណាយអភ្វឌណន៍ ឬរបត្បត្ថការ។  
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 ក្បុងក្រណីមានសរោេះថ្នប ក់្ ឬការខូចខាតចំសាេះអបក្ដដលទទួលរងសេតុប េះាល់ឆលងដដន 
មាច េ់គសរមាងរតូវទទួលខុេរតូវសលើេំណងការខូចខាត ទំងរបជាជនក្មពុជា ន្ងរបជាជនលន 
របសទេដដលទទួលរងសេតុប េះាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាង។ លថលសរោេះថ្នប ក់្ ន្ងលថលលនការខូចខាត
ជាទំនួលទទួលខុេរតូវរបេ់មាច េ់គសរមាង។  

មារា ៤៥._ ការព្ន្តយាមដ្ឋនគសរមាង 
 របសទេាក់្ព័ននរតូវរមួោប កំ្ណត់វធី្ស្ថស្តេថអសងកតាមដ្ឋន ឃ្ល ំសមើលេញ្ញដ ណលនសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ នឆលងដដនដដលអាចសក្ើតមានសៅក្បុងដំណាក់្កាលរចនាគសរមាងការស្ថងេង់ 
ការរបត្បតថ្ន្ងការបញ្ច ប់ការងារទក់្ទងនឹងគសរមាងអភ្វឌណន៍សេបើេំុន្ងដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន។ 
 មាច េ់គសរមាងលនរបសទេសេបើេំុគសរមាងរតូវដ្ឋក់្របាយការណ៍អសងកតាមដ្ឋនបរស្្ថទ នជា
សរៀងរាល់ឆ្ប ំ ន្ងរតូវសធវើេវនក្មមសដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន។ រក្េួងបររ្ស្ថទ នរតូវសផញើេំសៅលន
របាយការណ៍អសងកតាមដ្ឋនបរស្្ថទ នជូនអាជាញ ធរមានេមតទក្្ចចលនរបសទេដដលទទួលរងសេតុ
ប េះាល់។ 
 លទនផលលនការអសងកតាមដ្ឋនគសរមាងរតវូដតមានសោលសៅក្បុងការធានាឱយបាននូវការ
អនុសលាមាមល័ក្ខខ័ណឍ នានាដដលបានដ្ឋក់្សចញ សៅក្បុងល្ខ្តអនុញ្ញដ តឬល្ខ្តឯក្ភាពសលើ
គសរមាង ន្ងសៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ នរបេ់គសរមាងសនាេះក៏្ដូចជាសៅក្បុង របេ្ទនភាពលន
វធ្ានការកាត់បនទយ[ការប េះាល់]សផសងៗ សៅក្បុងរបសទេក្មពុជា ន្ងសៅក្បុងរបសទេដដលអាច
ទទួលរងសេតុប េះាល់។  
 លថលចំណាយសលើការអសងកតាមដ្ឋនគសរមាងរតូវទូទត់សដ្ឋយមាច េ់គសរមាងទំងសៅក្បុង
របសទេសេបើេំុគសរមាង ន្ងរបសទេដលទសទៀត ដដលរតូវបានវាយតំលលថ្នជារបសទេទទួលរង
សេតុប េះាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាង។ 

 

ជំពូក្ទី ៩ 
មូលនិធិបរសិ្ថា ន 

មារា ៤៦._កាតពវក្្ចចបង់មូលន្ធ្េរមាប់ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ន្ងការវាយ
តលមលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវទទួលរា ប់រងបង់រាល់ការចំណាយទំងអេ់ក្បុងការសរៀបចំរបាយការណ៍
វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញ
សលញ ន្ងលថលចំណាយេរមាប់ការព្ន្តយសលើរបាយការណ៍ទំងសនេះរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន រមួទំង
គណៈក្មមការរតតួព្ន្តយជំនាញ។ 
 មាច េ់គសរមាងរតូវទទួលខុេរតូវបង់លថលចំណាយសលើក្្ចចដំសណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈ
ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន ន្ងលថលចំណាយសលើការអនុវតថ ន្ងការអសងកតាមដ្ឋនសលើវធ្ានការ
កាត់បនទយសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងេងគម។  
 មាច េ់គសរមាងរតូវបង់វភ្ាគទន១% លនលថលគសរមាងចូលសៅក្បុងមូលន្ធ្បរស្្ថទ នន្ងេងគម
របេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន មុននឹងចាប់សផថើមគសរមាង។ 
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មារា ៤៧._លថល ន្ងបនធុក្សេវា 
 សៅសពលសចញវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន
រក្េួងបរស្្ថទ នមានភារក្្ចចរបមូលលថល ន្ងបនធុក្សេវា ដូចមានដចងសៅក្បុងរបកាេរមួរវាង
រក្េួងបរស្្ថទ នន្ងរក្េួងសេដឌក្្ចចន្ងេ្រញ្ដវតទុេថីពីការបង់លថលសេវាការងារ េរមាប់ការព្ន្តយ
របាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 
 លថលចំណាយ៥០ភាគរយរតវូបង់ចូលថវក្ាជាត្ ន្ងលថលចំណាយ៥០ភាគរយសទៀតេរមាប់
រក្េួងបរស្្ថទ នសរបើរបាេ់ក្បុងក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងរក្ាធនធាន
សអកូ្ ូេីុ ន្ងអភ្រក្សបរស្្ថទ ន។  

 

មារា ៤៨._មូលន្ធ្បរស្្ថទ ន 
 មូលន្ធ្ទយជជទនបរស្្ថទ នដដលបសងកើតស ើងសរកាមមារា១៩ លនចាប់េថីពីក្្ចចការារ
បរស្្ថទ ន ន្ងការរគប់រគងធនធានធមមជាត្ រតវូរាប់បញ្ចូ លវភ្ាគទនពីមាច េ់គសរមាង ដូចដដល
តរមូវ ន្ងអនុសលាមាមសោលការណ៍ដណនំា ដដលសចញសដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 
 មូលន្ធ្បរស្្ថទ ន ន្ងេងគមរតូវបានបសងកើតស ើងសដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន សដើមផបីនថជំរញុ 
ន្ងផថល់េ្រញ្ដបផទនដល់ការអភ្វឌណបរស្្ថទ ន ន្ងេងគមសៅតំបន់គសរមាងដដលាំងសៅ។ 
  មាច េ់គសរមាងរតូវបង់វភ្ាគទនសៅក្បុងមូលន្ធ្ទំងសនេះ អនុសលាមាមសោលការណ៍
ដណនំារបេ់រក្េួងបរស្្ថទ នេថីពីការរមួវភ្ាគទនដ្ឋច់ខាតសៅក្បុងមូលន្ធ្បរស្្ថទ ន។ មូលន្ធ្
សនេះរតូវសរបើរបាេ់ន្ងចាត់ដចងាមនីត្វធី្សដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន សដើមផអីភ្រក្សធនធានសអកូ្ ូេីុ 
ន្ងអភ្រក្សបរស្្ថទ ន។  
 
មារា ៤៩._រងាវ ន់ 
 រក្េួងបរស្្ថទ ន មនធីរបរស្្ថទ នរាជធានី សខតថ ឬរក្ុង ន្ងទីភាប ក់្ងារទទួលខុេរតូវ បរស្្ថទ ន 
ន្ងរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន មានេ្ទ្នសធវើេំសណើ េំុរងាវ ន់ ឬវញ្្ញដ បនបរតរងាវ ន់ ឬទរមង់ាក្យទទួល
ស្ថគ ល់ដលទសទៀត ចំសាេះការេសរមចបាននូវក្្ចចដំសណើ រការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសៅ
ក្បុងរបសទេក្មពុជា ឲ្យសៅបុគគល អងគភាព រក្ុមេ ុន ឬអងគការណាមួយដដលមានស្ថប លដសឆបើមក្បុង
េក្មមភាពវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 

 
ជំពូក្ទី ១០ 

មស្រនតីនគរបាលយតុតិធម ៌

មារា ៥០._ការដតងាំងជាមន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌ 
 មន្រនថីអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន រតូវបានអនុញ្ញដ តឲ្យសដើរតួជាមន្រនថី
នគរបាលយុតថ្ធម៌ក្បុងការសេុើបអសងកតបទសលមើេនានាាក់្ព័នននឹងការវាយតំលលសេតុប េះាល់ប
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រស្្ថទ ន ន្ងក្ស្ថងេំណំុសរឿងសដើមផីដ្ឋក់្ជូនតុលាការមានេមតទក្្ចច ន្ងរតូវអនុវតថការងារដូច
ខាងសរកាម៖ 

-ការស្ស្ថវរជាវ ព្ន្តយាមដ្ឋន បងាក រ ន្ងបន្រងាក បបទសលមើេនានា ចំសាេះរបូវនថបុគគលឬ
នីត្បុគគលដដលម្នបានសរៀបចំរបាយការណ៍លនការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ម្នបានអនុ
វតថវធ្ានការដដលបានដចងក្បុងក្្ចចរពមសរពៀងការារបរស្្ថទ ន ន្ងបញ្ដតថ្ដលទសទៀតាក់្ព័នននឹង
វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន គឺជាេ្ទ្នអំណាចរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

- មុនសពលចាប់សផថើមសបេក្ក្មមស្ស្ថវរជាវ ព្ន្តយាមដ្ឋន បងាក រ ន្ងបន្រងាក បបទសលមើេ
វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌លនអគគនាយដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះ
ាល់បរស្្ថទ នរតូវសេលៀក្ាក់្ឯក្េណាឌ ន មានប័ណតេមាគ ល់ខលួនឋាននថរេក្ថ្ន្ងល្ខ្តសបេក្
ក្មមមួយចាប់។ 
 មន្រនថីអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន រតូវសធវើេមផថមុខស្ថលាឧទនរណ៍
សដើមផទីទួលបានការទទួលស្ថគ ល់ក្បុងការបំសពញការងារជាមន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌។ដបបបទ ន្ង
នីត្វធី្លនការេផថរតូវអនុសលាមាមរក្មនីត្វធី្រពេមទណឍ ។ 
 មន្រនថីអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ដដលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាមន្រនថី
នគរបាលយុតថ្ធម៌រតូវសរៀបចំ ន្ងចុេះេតទសលខាសលើកំ្ណត់រាបទសលមើេវាយតំលលសេតុប េះាល់
បរស្្ថទ ន។ 
 
មារា ៥១._មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌លនអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 

មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌លនអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដដលមាននីត្េ
មផទអាចឃ្ត់ខលួនជនសលមើេទក់្ទងនឹងបទសលមើេវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។     រយៈ
សពល ន្ងនីត្វធី្លនការឃ្ត់ខលួនរតូវអនុសលាមាមមារា ៩៦ លនរក្មនីត្វធី្រពេមទណឍ ។ 

 
ជពំកូ្ទ ី១១ 

បទសលមើេ នងិសោេបបញ្ញតត ិ
 

ដផនក្ទី១៖សោលការណ៍ទូសៅ 
 

មារា ៥២._បទសលមើេ ន្ងអំសពើរសំលាភចាប់វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
បទសលមើេ ក្បុងចាប់សនេះ រាប់បញ្ចូ លរគប់េក្មមភាពសលមើេ ការម្នសោរព ការរសំលាភ

បំានចាប់ទំងឡាយ លនរបូវនថបុគគល ឬនីត្បុគគលដដលនំាឲ្យសក្ើតមានសេតុប េះាល់ជា
អវជ្ជមានដល់បរស្្ថទ ន សេដឌក្្ចច េងគម ន្ងវបផធម៌។ 

 
មារា ៥៣._សទេទណឍ លនបទសលមើេវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន  

សទេទណឍ ចំសាេះបទសលមើេលនការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នមាន ការផថនាធ សទេ
ដ្ឋក់្ពនននាោរ សទេព្ន័យជារបាក់្ ព្ន័យអនថរកាល រពមាន របឹអូេវតទុាង ជួេជុល ស្ថថ ការ



សេចក្ថីរាង 

26 

 

ខូចខាត ដក្តរមវូ បញ្ឈប់ ផ្អា ក្បសណាថ េះអាេនបឬពយួរ លុបល្ខ្តអនុញ្ញដ ត ឬវញ្្ញដ បនបរតឯក្
ភាពសលើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ដក្អាជាញ ប័ណតវន្្សោគឬល្ខ្តអនុញ្ញដ តអាជីវក្មម
ឬផល្តក្មម លុបក្្ចចេនា។ 

 
មារា ៥៤._េមតទក្្ចចដដលរតវូដ្ឋក់្សទេទណឍ  

- តុលាការ (សទេដ្ឋក់្ពនននាោរ ព្ន័យជារបាក់្ េំណងការខូចខាត ជួេជុល ស្ថថ ការ
ខូចខាតាមក្រណីន្មួយៗ) 

- រក្េួងបរស្្ថទ ន (ជួេជុល ស្ថថ ការខូចខាត ការផ្អា ក្បសណាថ េះអាេនប លុបល្ខ្តអនុញ្ញដ ត 
ឬវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើការវាយតំលលសេតុប ាល់បរស្្ថទ ន លុបក្្ចចេនា) 

- អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងមនធីរបរស្្ថទ នសខតថរាជធានី(រពមាន ដក្
តរមូវ របឹអូេវតទុាង) 

 

មារា ៥៥._ េ្ទ្នរាយការណ៍អំពីការបំាន21 
 របូវនថបុគគល  ឬនីត្បុគគលណាក៏្សដ្ឋយមានកាតពវក្្ចចរតូវរាយការណ៍អំពីបទសលមើេសលើ
ការរសំលាភបំានសលើចាប់សនេះ មក្អាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន ឃំុ/េងាក ត់ ស្េកុ្/ខណឍ  សខតថ/រាជាធានី 
បនាធ ប់ពីបានទទួលសេចក្ថីរាយការណ៍ អាជាញ ធររគប់ថ្នប ក់្រតវូរាយការណ៍បនថជូនរក្េួងបរស្្ថទ ន
អំពីេក្មមភាពដដលបំានសលើចាប់សនេះ ន្ងសោលការណ៍ដណនំា ន្ងដដលបងកសេតុប េះាល់
អវជ្ជមានធងន់ធងរចំសាេះបរស្្ថទ ន។ សរកាយពីបានទទួលសេចក្ថីរាយការណ៍  រក្េួងបរស្្ថទ ន/អគគ
នាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន រតវូសធវើការអសងកត ន្ងចាត់ដចងក្រណី អនុសលាម
ាមចាប់ ន្ងសោលការណ៍ដណនំា។ 
 
មារា ៥៦._22 ការក្ស្ថងេំណំុសរឿងបរស្្ថទ ន 
 ការក្ស្ថងេំណំុសរឿង23ាក់្ព័ននបទសលមើេវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន រតូវ
អនុសលាមាមរក្មនីត្វធី្រពេមទណឍ ។ 

ទរមង់ន្ងដបបបទលនការសធវើកំ្ណត់សេតុបទសលមើេលនការវាយតំលលសេតុប េះាល់ប្រស្ថទ ន
រតូវកំ្ណត់សដ្ឋយរបកាេរមួរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន ន្ងរក្េួងយុតថ្ធម៌។ 

 
  

                                                      
21មាត្រាន េះយកនចញពី មាត្រា ៥ ល រទរបញ្ារតិ PRC EIA ឆ្ន ាំ២០០៩ 

22សូមនមើលនសចកតីត្រពាង ត្រកសួងររសិ្តថ   មាត្រា ៤២ 

23ទី១ ការមស ើបអមងេរ ស្រស្ថវរជាវ បទមលមើស ទី២ ការស ាំមោលការណ៍ពីរពោះរាជញអាជាញ ក្ន ងការខារ់ខ្លួន ទី ៣ មសនើស ាំឲ្យ
រពោះរាជអាជាញ ដឹក្នាំផ្ទា ល់ការណចក្មឆ ទី៤ ការណឆក្មឆ ទី៥ ឃារ់ ទី៦ ការដក្ហូរវរា ាង ទី៧ ការទទួលស្ថា ល់វរា ាង 
ទី៨ ក្ាំណរ់មហរ យក្ចមមលើយស្ថក្សី អនក្ាក់្ព័នធ ជនមលមើស ទី៩ របាយការណ៍រពឹរតិមហរ  ទី១០ របាយការណ៍សាំមោ
គ។ 
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មារា ៥៧._របសភទ លនបទសលមើេ 
បទសលមើេទក់្ទងនឹងការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នមាន 

- បទសលមើេរដឌបាល 
- បទសលមើេរពេមទណឍ  

 
ដផនក្ទី២៖ បទសលមើេរដឋបាល 

 
មារា ៥៨._អាជាញ យុកាល លន បណថឹ ង 

អាជាញ យុកាលចំសាេះបណថឹ ងលនបទសលមើេមានៈ 
- បណថឹ ងរដឌបាលមានរយៈសពល ០១ (មួយ) ឆ្ប ំ 
- បណថឹ ងបទមជឈមឹមានរយៈសពល ០៥ (របំា) ឆ្ប ំ 
- បណថឹ ងចំសាេះបទឧរក្្ដឌមានរយៈសពល១៥ (ដប់របំា) ឆ្ប ំ។ 

អាជាញ យុកាលលនបទសលមើេគឺអនុវតថគ្តចាប់ពីលថងដដលអាជាញ ធរឬមន្រនថីមានេមតទក្្ចចបាន
បថឹងឬទទួលបណថឹ ងពីបទសលមើេ។ 
 
មារា ៥៩._ទណឍ ក្មមទក់្ទងនឹងការសធវើអធ្ការក្្ចច 

បុគគល ឬរក្មុេ ុនដដលម្នេេការឬ ម្នអនុញ្ញដ ត ឬមានសចតនាសគចសវេក្បុងការឲ្យ
មន្រនថីអធ្ការក្្ចច លនអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នជួបជាមួយរបធានរក្ុម
របឹក្ាភ្បាល ន្ងអបក្រដឌបាល សដើមផសីធវើការវាយតំលលសលើការអនុវតថ ដូចមានដចងក្បុងវាក្យខ័ណឍ ទី
៧ មារា១២លនចាប់សនេះរតូវទទួលការរពមានពីអគគនាយក្ដ្ឋឌ នលនការវាយតំលលសេតុប េះាល់
បរស្្ថទ ន ន្ងមនធីរបរស្្ថទ ន លនរក្េួងបរស្្ថទ ន ។ ក្បុងក្រណីម្នរាងចាលរតូវព្ន័យជារបាក់្ពី 
២.០០០.០០០(ពីរលាន)សរៀលដល់ ១៥.០០០.០០០ (ដប់របំាលាន) សរៀល។ 

 
មារា ៦០._បទសលមើេន្ងទណឍ ទក់្ទងនឹងការសធវើរបាយការណ៍ 

បុគគលឬរក្ុមេ ុនឬស្ថទ ប័ន ដដលរបរពឹតថសលមើេនឹងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវក្បុងការសរៀបចំរបាយ
ការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន
សពញសលញ ឬដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន រតវូទទួលការរពមាន។ ក្បុងក្រណីម្នរាងចាលរតូវ
ព្ន័យជារបាក់្ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) សរៀលដល់១៥.០០០.០០០(ដប់របំាលាន)សរៀល។ ក្បុង
ក្រណីដដលគសរមាងឬេក្មមភាពខុេចាប់សនាេះសៅដតបនថសេើយសធវើឲ្យប េះាល់ធងន់ធងរដល់ប្រស្្ថទ
ន ន្ងេងគម សនាេះមាច េ់រក្ុមេ ុននឹងទទួលទណឍ ក្មមរពេឍាមបញ្ដត្ចាប់សេើយវតទុាងរតវូរបឹ
អូេទុក្ជាេមផត្ថរដឌ។ 

 
មារា ៦១._ការបំានការម្នបំសពញកាតពវក្្ចច ឬ តួនាទីរបេ់មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌ 

មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌លនអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដដល បំានឬ
របដក្ក្ឬមានសចតនាសគចសវេឬម្ន បំសពញតួនាទីរបេ់ខលួនមានដចងក្បុងវាក្យខ័ណឍ ទី១ទី២ទី៣ 
មារា ៥០ ន្ងវាក្យខ័ណឍ ទី៣មារា៨លនចាប់សនេះ នឹងរតូវរពមានឬពយួរការងារជាបសណាថ េះ
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អាេនប ឬបញ្ឈប់ពីមុខតំដណងក្បុងក្រណីធងន់ធងរ។ ការបញ្ឈប់ពីតំដណងសនេះម្នរារាងំក្បុងការដ្ឋក់្
សទេរពេមទណឍ ពីតុលាការស ើយ។ មន្រនថីសផសងសទៀតដដលបំាន ម្នបំសពញតួនាទីរបេ់ខលួននឹង
រតូវផថនាធ សទេរដឌបាល។ 

 
មារា ៦២._បទសលមើេ សទេទណឍ  

រគប់គសរមាងសេបើេំុ ដដលម្នទន់ទទួលបាននូវវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍
វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដូចមានដចងក្បុងមារា២២លនចាប់សនេះនឹងរតូវទទួលសទេ
ទណឍ  ន្ងរតូវោមឃ្ត់ម្នឲ្យមានការស្ថងេង់ឬដំសណើ រការគសរមាងស ើយ។ មាច េ់គសរមាង
ណាមាប ក់្ ដដលសលមើេនឹងល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវខាងសលើរតវូទទួលរងសទេទណឍ សដ្ឋយបង់របាក់្ព្ន័យ 
ការផ្អា ក្គសរមាងភាល មៗ ន្ងលទនភាពអាចបាត់បង់នូវការឯក្ភាពសលើគសរមាងពីរាជរដ្ឋឌ ភ្បាល។ 

ក្បុងក្រណីដដលគសរមាង ការដ្ឋឌ ន បានដំសណើ រ សេើយសធវើឲ្យប េះាល់ដល់បរស្្ថទ ន ន្ង
េងគមជាអវជ្ជមាន សនាេះមាច េ់គសរមាងនឹងរតូវជួេជុល ស្ថថ ការខូចខាត សេើយគសរមាងអាចរតូវ
បាន ផ្អា ក្បសណាថ េះអាេនប លុបល្ខ្តអនុញ្ញដ តឬវញ្្ញដ បនបរត លុបក្្ចចេនា ការដក្េូតអាជាញ
ប័ណត។ 

ការសចញបញ្ញជ ឲ្យបញ្ឈប់របត្បតថ្ការ គឺមានការាក់្ព័នននឹងការព្ចារណារបេ់ គណៈក្
មាម ធ្ការសរៀបចំដផនការ ន្ងវន្្សោគ (ឬការោ្ល័យសៅាមរាជធានី សខតថរបេ់ខលួន) ។ចំសាេះ
ការដក្េូតអាជាញ ប័ណតរបត្បតថ្ការ គឺមានការាក់្ព័នននឹងការព្ចារណារបេ់ គណៈក្មាម ធ្ការ
អនថររក្េួងសដ្ឋយសោងាមេំសណើ របេ់របេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន/អគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ ន សលើការសេបើេំុដក្េូតអាជាញ ប័ណតវន្្សោគរបេ់មាច េ់គសរមាង។ 

សៅសពលគសរមាងរតូវបានោមឃ្ត់ម្នឲ្យបនថដំសណើ រការ មាច េ់គសរមាងរតវូេង ការខូច
ខាតនានាដដលបានបងកស ើងសធវើឲ្យខូចខាតដល់បរស្្ថទ ន។ 

 
មារា ៦៣._វធ្ានការដក្តរមវូ ន្ងសទេទណឍ  

វធ្ានការដក្តរមូវ ន្ងសទេទណឍ ដដលរតូវកំ្ណត់េរមាប់បទសលមើេ ដដលមានដចង ក្បុង
ចាប់េថីពីក្្ចចការារបរស្្ថទ ន ន្ងការរគប់រគងធនធានធមមជាត្ឬចាប់េថីពីការវាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ ន ឬបទបផញ្ដត្ាក់្ព័ននដលទសទៀត រតវូកំ្ណត់ាមក្រណីនីមួយៗសដ្ឋយរក្េួងប
រស្្ថទ ន។ វធ្ានការរតវូអាស្េ័យសលើភាពធងន់ធងរលនអំសពើសលមើេ ដដលសក្ើតស ើងសដ្ឋយស្ថរគសរមាង 
ឬរបត្បតថ្ការ ឬអបក្រដឌបាល ឬមាច េ់ភាគេ ុន របេ់គសរមាង ឬរបត្បតថ្ការសនាេះមានកំ្េុេាក់្
ព័នននឹងបទសលមើេ ដំណាក់្កាលដដលរក្សឃើញបទសលមើេ ន្ងវធ្ានការេមស្េបសដើមផដីក្តរមវូ 
ឬបញ្ច ប់បទសលមើេ សនាេះរក្េួងបរស្្ថទ នរតវូ។ 

- សចញសេចក្ថីរពមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ 
- ចុេះក្្ចចរពមសរពៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយរបធានរក្ុមរបឹក្ាភ្បាល ដដលដចងអំពី

ក្មមវធី្លនវធ្ានការដក្តរមូវ។ 
- សចញបទបញ្ញជ រតួតព្ន្តយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សដើមផបីញ្ឈប់ ន្ងបញ្ច ប់បទសលមើេដបប

សនេះ សេើយចាត់វធ្ានការដក្តរមូវ។ 
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- ដ្ឋក់្កំ្ណត់ល័ក្ខខ័ណឍ តរមវូ ន្ងល័ក្ខខ័ណឍ បរស្្ថទ នសលើគសរមាង ឬរបត្បតថ្ការអភ្វឌណន៍
សដើមផីដក្លមាការរគប់រគងបរស្្ថទ នរបេ់ខលួន។ 

- ដក្េូតវញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នលន
គសរមាង ឬរបត្បតថ្ការ ន្ងសចញបទបញ្ញជ ឲ្យបញ្ឈប់របត្បតថ្ការ រេូតទល់ដតគសរមាង ឬ
របត្បតថ្ការសនាេះទទួលបានការឯក្ភាពយល់រពម េរមាប់វញ្្ញដ បនបរតឯក្ភាពសលើរបាយ
ការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នថមីមួយ។ 
 វធ្ានការ ន្ងសទេទណឍ ដដលមានដចងសៅក្បុងមារាសនេះ ម្នរារាងំដល់ការអនុវតថ
េំណងរដឌបផសវណី ឬទណឍ ក្មមរពេមទណឍ ដលទសទៀត ដូចមានដចងសៅក្បុងចាប់សនេះនឹងចាប់ដលទ
សទៀតជាធរមានស ើយ។ 
 ទឹក្របាក់្ដដលបានមក្ពីការកំ្ណត់េំណងការខូចខាត ឬរបាក់្ព្ន័យដដលបានកំ្ណត់
សដ្ឋយអនុសលាមាមជំពូក្សនេះ ឬរបាក់្ដដលទទួលបានសដ្ឋយអនុសលាមាមមារាសនេះ រតូវបាន
ដបងដចក្៖ 

- ទឹក្របាក់្ដំបូងរតូវបង់ ឲ្យសៅជនរងសរោេះលនអំសពើរសំលាភបំាន។ 
- ទឹក្របាក់្ទីពីររតូវបង់លថលចំណាយផ្អធ ល់របេ់រក្េួងបរស្្ថទ ន ក្បុងការសេុើបអសងកត ការព្ន្

តយាមដ្ឋន ន្ងដំសណើ រការបណថឹ ង ន្ង ទឹក្របាក់្សៅេល់ រតវូទូទត់ឲ្យសៅរក្េួងសេដឌក្្ចច ន្ង
េ្រញ្ដវតទុ។ 

-  របេ្នសបើមាច េ់គសរមាង ម្នបានដក្លំមាវធ្ានការកាត់បនទយសេតុប េះាល់ប
រស្្ថទ ន សដើមផបំីសពញាមល័ក្ខខ័ណឍ តរមូវលនដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន ក្បុងរយៈសពលកំ្ណត់ដដល
បានរពមសរពៀងសទសនាេះ គសរមាងនឹងរតូវបានប្ទជាបសណាថ េះអាេនប រេូតទល់ដតល័ក្ខខ័ណឍ
នានារតូវបានបំសពញ សេើយមាច េ់គសរមាងទទួលរងនូវការព្ន័យសេមើនឹងការខូចខាតសលើេងគម
ន្ងបរស្្ថទ ន ន្ងលថលចំណាយដដលបងកស ើងសដ្ឋយគសរមាង ន្ងបានទទួលរងសដ្ឋយភាគីាក់្ព័នន
។ 

- ដ្ឋក់្ព្ន័យសលើគសរមាង ឬរបត្បតថ្ការ ឬសលើអបក្រគប់រគងគសរមាង ក្បុងចំនួនទឹក្របាក់្ពី 
១.០០០.០០០(មួយលាន) សរៀលសៅ ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) សរៀល ក្បុងមួយលថងេរមាប់លថង
នីមួយៗដដលបទសលមើេបនថសក្ើតស ើង។ សោលការណ៍លនការដ្ឋក់្ព្ន័យសនេះអនុវតថចំសាេះបទ
សលមើេដដលមានទំេំ លក្ខណៈ ការខូចខាតរបោក់្របដេលោប  ចំសាេះ រគប់គសរមាង ន្ង 
ការដ្ឋឌ នស្ថងេង់។  
 
 
មារា ៦៤._ បទសលមើេរបរពឹតថសដ្ឋយអបក្ជំនាញន្ងរក្មុេ នុទីរបឹក្ាវាយតំលលសេតុប េះាល់បរ ្
ស្ថទ ន 

រក្មុេ ុនទីរបក្ាវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ឬអបក្វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន
ដដលបានចុេះបញ្ច ីស្េបចាប់ ឬទទួលស្ថគ ល់ពីរក្េួងបរស្្ថទ នដតបានបនលំ ដក្លងទ្នបន័យឬយក្
ទ្នបន័យអបក្ដ៏លទ ឬរសំលាភបំាននឹងបញ្ដត្លនចាប់សនេះ នឹងរតូវទទួលសទេព្ន័យជារបាក់្ពី
(១០.០០០.០០០)(ដប់លាន)  សរៀលដល់ ២០.០០០.០០០ លមភលានសរៀល ក្បុងក្រណីមានកំ្េុេ
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ធងន់ធងររតូវលុបសឈាម េះពីបញ្ជ ីអបក្ជំនាញសធវើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ឬម្ន
ឲ្យរបក្បវជ្ាជ ជីវៈជាសរៀងរេូត។ 

 
ដផនក្ទី៣៖ បទសលមើេរពេមទណឌ  

 
មារា ៦៥._ ល័ក្ខខ័ណឍ រតវូដ្ឋក់្ទណឍ ក្មមរពេមទណឍ  ន្ងការផ្អក្ព្ន័យ ន្ងអនុសទេ 

បុគគលដដលរតវូទទួលខុេរតវូចំសាេះអំសពើសលមើេ រមួមាន៖ 
បុគគលដដលមានេ្ទន្េសរមច ន្ងបុគគលទទួលបនធុក្េក្មមការស្ថងេង់ វន្្សោគ ន្ង

េក្មមភាពាណ្ជជក្មមរបេ់របូវនថបុគគល ន្ង នីត្បុគគល។ 
អបក្សផថើមគំន្ត អបក្េមគំន្ត អបក្ប្ទបំាង អបក្សធវើអនថរាគមន៍ឲ្យរបរពឹតថបទសលមើេ អបក្ទទួល

ផលពីអំសពើសលមើេ។ 
ជនដដលអនុវតថការងារ ាមបញ្ញជ គណៈរគប់រគង ថ្នប ក់្ដឹក្នំា អបក្បសចចក្សទេ អបក្វជ្ាជ ជីវៈ 

ន្ងពលក្រ ដដលបានដឹងអំពីបទសលមើេ សេើយសៅដតរបរពឹតថសដើមផី ទទួលក្លរមខុេរបរក្តី។ 
 
មារា ៦៦._បទសលមើេ ន្ង ទណឍ ក្មមលនការរារាងំមរនីថអធ្ការក្្ចច 

ជនណាដដលម្នរពមេេការ ឬ រារាងំមន្រនថីអធ្ការក្្ចចលនអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ នចូលសៅក្បុងបរស្វណ លនទីាំងគសរមាងសដើមផសីធវើអធ្ការក្្ចចដូចមានដចងក្បុងវាក្យ
ខ័ណឍ ទី៦មារា១២ លនចាប់សនេះរតូវព្ន័យជារបាក់្ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) សរៀលដល់ 
១៥.០០០.០០០(ដប់របំាលាន) សរៀល ក្បុងក្រណីដដលសធវើឲ្យប េះាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយរតូវ
ផថនាធ សទេដ្ឋក់្ពនននាោរពី ១ (មួយ)ឆ្ប ំដល់ ០៥ (របំា) ឆ្ប ំ ន្ងព្ន័យជារបាក់្ពី ៥.០០០.០០០ 
(របំាលាន) សរៀលដល់ ១៥.០០០.០០០(ដប់របំាលាន) សរៀល ។ ក្បុងក្រណីធងន់ធងរប េះាល់ដល់
អាយុជីវត្មនុេសរតូវផថនាធ សទេដូចមានដចងក្បុងមារា៦៨ លនចាប់សនេះ។ 

 
មារា ៦៧._បទសលមើេរបរពឹតថសដ្ឋយអបក្ជំនាញន្ងរក្មុេ នុទីរបឹក្ាវាយតំលលសេតុប េះាល់បរ ្
ស្ថទ ន។  

របូវនថបុគគលឬ នីត្បុគគល ម្នមានលក្ខណៈេមផតថ្ លក្ខណៈវន្្ចឆ័យន្ងទទួលស្ថគ ល់ស្េប
ចាប់ ជារក្មុេ ុនទីរបក្ាឬអបក្ជំនាញការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដូចមានដចងក្បង 
មារា ១៨ លនចាប់សនេះ សេើយបានរបរពឹតថសលមើេធងន់ធងរ នឹងរតូវផថនាធ សទេដ្ឋក់្ពនននាោរពី ១ 
(មួយ) ដខដល់ ៣ (បី) ឆ្ប ំ ន្ងព្ន័យជារបាក់្ពី ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) សរៀល ដល់ 
២០.០០០.០០០ (ដប់របំាលាន) សរៀល។ 

 
មារា ៦៨._ការបំានរបេ់មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌ 

ក្បុងក្រណីណាក៏្សដ្ឋយ មន្រនថីនរគបាលយុតថ្ធម៌ម្នអាចតមកល់សរឿងរពេមទណឍ ទក់្នឹងបទ
សលមើេការវាយតំលលសេតុេះប េះាល់បរស្្ថទ នណាមួយទុក្ឥតចាត់ការបានសទ។ 



សេចក្ថីរាង 

31 

 

មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌ដដលរក្ាទុក្កំ្ណត់សេតុ ឫវតទុាងសដ្ឋយសចតនាឫលាក់្បំបំាង អាជាញ ធរ
តុលាការអំពីអតទ្ភាពលនកំ្ណត់សេតុ ឬវតទុាង រតូវចាត់ទុក្ថ្នមន្រនថីនគរបាលសនាេះ បានរបរពឹតថ
បទសលមើេសេើយ រតូវផថនាធ សទេដ្ឋក់្ពនននាោរពី១ (មួយ)ឆ្ប ំ សៅ ៥(របំា) ឆ្ប ំ។ 

 
មារា ៦៩._ បទសលមើេបងករសរោេះថ្នប ក់្ ការបាត់បង់ជីវត្មនុេស េតវ អនថរាយដល់បរស្្ថទ ន េងគម 
ន្ងរទពយេមាភ រៈ 
 រតូវផថនាធ សទេ ដ្ឋក់្ពនននាោរពី៥ (របំា) ឆ្ប ំ សៅ១០ (ដប់) ឆ្ប ំ ចំសាេះរាល់េក្មមភាព
គសរមាង ការដ្ឋឌ នស្ថងេង់ េំណង់ទូសៅ េំណង់ាណ្ជជក្មម ការវន្្សោគ ន្ងរគប់េក្មមភាព 
សទេះមានល្ខ្តអនុញ្ញដ តពីអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលល សេតុប េះ ាល់ បរស្្ថទ ន ឬោម នក្ថី ដដលម្ន
បានអនុវតថាមសោលការណ៍លនការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ឬរសំលាភបំានចាប់ ឬ
របរពឹតថអំសពើដដលបណាថ លឲ្យមនុេសស្ថល ប់ ព្ការអច្លរនយ៍ទំងរាងកាយ ន្ងស្ថម រតី ន្ងមេនថ
រាយដល់ជីវត្េតវ ន្ងបរស្្ថទ នធងន់ធងរ ។ 
 ចារ ី ន្ងេេចាររីតូវេងេំណងខូចខាតពយេនក្មមដដលសក្ើតសចញពីអំសពើសលមើេ ន្ង
រតូវផ្អក្ព្ន័យជារបាក់្ពី៤០.០០០.០០០(ដេេ្បលាន)សរៀល សៅ១០០.០០០.០០០ (មួយរយ
លាន)សរៀលដ្ឋក់្ចូលក្បុងមូលន្ធ្វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នលនរក្េួងបរស្្ថទ ន។ ក្បុង
ក្រណីធងន់ធងរ រតូវផថនាធ សទេជាសទេបដនទមដល់ អភ្បាល អបក្ទទួលខុេរតូវដលទសទៀត ។ 

 
មារា ៧០._ ការរបរពឹតថសលមើេសដ្ឋយក្ងកំ្លំាងរបដ្ឋប់អាវធុ ន្ង មន្រនថីរាជការស្ថធារណៈសផសង
សទៀត 

 រាល់មន្រនថីរាជការ ក្ងកំ្លំាងរបដ្ឋប់អាវធុ ឬ ពលរដឌទទួលអាណតថ្សដ្ឋយការសបាេះសឆ្ប ត 
ដដលេរមួល សធវើអនថរាគមន៍ ប្ទបំាង រារាងំ ឬេមគំន្តជាមួយនឹងចារ ីសដើមផរីបរពឹតថសលមើេរគប់
របូភាពសដ្ឋយរសំលាភសលើេ្ទ្ន ន្ងអំណាច រតូវផថនាធ សទេដ្ឋក់្ពនននាោរពី៦ (របំាមួយ) ដខ សៅ២
(ពីរ) ឆ្ប ំ ន្ងរតូវបងាគ ប់ឲ្យេងេំណង ដដលមានចំនួនេមាមារតនឹងការខូចខាតដដលបងកស ើង 
រពមទំងរតូវព្ន័យជារបាក់្ពី១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) សរៀល សៅ ៤០.០០០.០០០ (ដេេ្ប
លាន)សរៀល។ 

 
មារា ៧១._ នីត្វធី្អនុវតថ 

១. បទសលមើេ ន្ងអំសពើរសំលាភបំានសលើចាប់សនេះរតូវអនុវតថនីត្វធី្ដូចតសៅ៖ 
 ក្. ាមដ្ឋនស្ស្ថវរជាវ។ 
 ខ. រតតួព្ន្តយអធ្ការក្្ចច។ 
 គ. ការអនុវតថចំសាេះបទសលមើេជាក់្ដេថង ន្ងសេុើបអសងកតបឋម។ 
 ច. ការបញ្ជូ នសរឿងសៅអយយការ។ 
 ឆ. ក្្ចចការារក្បុងនាមជាមាច េ់ក្រណីមាច េ់បណថឹ ងក្បុងដំណាក់្កាលសេុើបេួរ។ 
 ជ. ក្្ចចការារេំណំុសរឿងក្បុងនាមមាច េ់បណថឹ ងក្បុងសពលេវនាការ។ 
 ឈ. ការចូលរមួអនុវតថស្ថលរក្ម ស្ថលដីការ ឬសេចក្ថីេសរមចស្ថទ ពរ។ 
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មារា ៧២._  េមតទក្្ចចទប់ស្ថក ត់ បន្រងាក បបទសលមើេវាយតំលលសេតុប េះាល់ បរស្្ថទ ន 

 រាល់េក្មមភាពអំសពើសលមើេ ការរសំលាភបំានប េះាល់នឹងចាប់វាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ ន គឺជាេមតទក្្ចចរបេ់មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌លនអគគនាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុ
ប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ង មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌លន រក្េួងបរស្្ថទ ន។  
 
មារា ៧៣._ការអនុវតថតួនាទីមន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌ាមដំណាក់្កាលនីត្វធី្ 

១. សៅរគប់ដំណាក់្កាលលនកាអនុវតថនីត្វធី្បងាក រ បន្រងាក បបទសលមើេ មន្រនថីនគរបាល
យុតថ្ធម៌វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន មានតួនាទីជាមាច េ់បណថឹ ង មាច េ់ក្រណីសលើរគប់បទសលមើ
េ។ 

២. សរកាយបញ្ជូ នេំណំុសរឿងសៅរពេះរាជអាជាញ  មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌ ដដល ទទួល
បនធុក្ការងារ ដដលមានល្ខ្តចាត់ាំងរតូវមានភារៈក្្ចច ការការារេំណំុសរឿង ក្បុងនាមមាច េ់
ក្រណី ន្ង/ឬមាច េ់បណថឹ ងសដ្ឋយការទទួលខុេរតូវខពេ់។ 

៤. សៅដំណាក់្កាលសេុើបេួររបេ់សៅរក្មសេុើបេួរ មន្រនថីនគរបាលយុតថ្ធម៌ដដល
ទទួលបនធុក្មាច េ់ក្រណីន្ង/ឬមាច េ់បណថឹ ងរតូវមានវតថមានាមដ្ឋន ចូលការារេំណំុសរឿង បំភលឺ 
ផថល់រគប់មសធាបាយនានាាមផលូវចាប់ ន្ងផថល់ភេថាុងសដើមផជីារបសោជន៍ ក្បុងេំណំុសរឿងជា
ការយក្ច្តថទុក្ដ្ឋក់្ ការទទួលខុេរតូវសលើនីត្វធី្ ន្ងេំណំុសរឿងសដើមផឲី្យការកាត់ក្ថីរបក្បសដ្ឋយ
យតថ្ធម៌។ 

៥. សៅដំណាក់្កាលជំនំុជរមេះ េវនាការ៖ 
សៅរគប់េំណំុសរឿងពីក្រណីបទសលមើេវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន មន្រនថីនគរបាល

យុតថ្ធម៌វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ដដលទទួលបនធុក្ទទួលខុេរតវូជាមាច េ់បណថឹ ង ន្ង/
ឬមាច េ់ក្រណីរតូវមានវតថមានដថលងសេតុ សធវើរបាយការណ៍ ការារភេថុាង អងគសេតុ អងគចាប់
លនបណថឹ ងសលើបទសលមើេ សដើមផីជួយឲ្យការកាត់ក្ថីរបបក្សដ្ឋយយុតថ្ធម៌ន្ងបដនទមពីសនេះមន្រនថីទទួល
បនធុក្មានេ្ទន្េំណូមពរ ន្ងទមទរ ាមផលូវចាប់ទក់្ទងនឹងសរឿងក្ថី។ 

៦. ការបថឹងតវា  បណថឹ ងឧបាស្េ័យ៖ 
 បណថឹ ងតវា  ន្ងសេចក្ថីេសរមចផលូវរដឌបាល អបក្ម្នេុខច្តថអាចបថឹងសៅអគគ

នាយក្ដ្ឋឌ នវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នាមឋានានុរក្ម។ ក្បុងក្រណីដដលភាគីម្នេុខច្តថ
ន្ងសេចក្ថីេសរមចរបេ់តុលាការភាគីអាចបថឹង សៅតុលាការជាន់សលើាមបញ្ដតថ្លនរក្មនីត្វធី្
រពេមទណឍ ។ 

 
មារា ៧៤._  អំពីេំណង ន្ងការផ្អក្ព្ន័យ 

១. េំណង ន្ងការផ្អក្ព្ន័យក្បុងបទសលមើេលនចាប់សនេះ គឺជាេមតទក្្ចចរបេ់អគគ
នាយក្ដ្ឋឌ ន វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន។ 

២. េំណង ន្ងការផ្អក្ព្ន័យដដលបានមក្ពីបទសលមើេវាយតំលលសេតុប េះាល់ប
រស្្ថទ ន អនុវតថាមេសរមចនានា ស្ថលរក្ម ស្ថលដីការស្ថទ ពរ តុលាការរតវូរបគល់ភារក្្ចចឲ្យ
អគគនាយក្ដ្ឋឌ ន វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ជាអបក្ទមទរ ន្ង ទទួលចាត់ដចង ។ 
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ជពំកូ្ទ ី១២ 
ការអនវុតតនស៍េចក្តេីសរមចតលុាការ 

 
មារា៧៥._ ការអនុវតថសេចក្ថីេសរមចតុលាការ 

ការអនុវតថស្ថលរក្មស្ថលដីកាស្ថទ ពរលនបទសលមើេវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ជាភា
រៈក្្ចចរបេ់បរនីថមានេមតទក្្ចចរបេ់រក្េួងបរស្្ថទ នសលើក្ដលងដតសទេជាប់ពនននាោរ។ 

 
មារា៧៦._ការរបគល់ស្ថលរក្មដល់រក្េួងមានេមតទក្្ចច 

រាល់ទរមង់ស្ថលរក្ម ឬស្ថលដីកា លនបទសលមើេវាយតលមលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នតរមវូ
ចមលងជូនមន្រនថីរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

 
មារា៧៧._ការចាត់ដចងវតទុាងដដលរបឹអូេបាន 

បនាធ ប់ពីស្ថលារក្ម ឬស្ថលដីដ្ឋចូលជាស្ថទ ពរ វតទុាងដដលបានរបឹអូេបានរតូវ
ចាត់ដចង ាមនីត្វធី្សដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន។ 

 
ជពំកូ្ទ ី ១៣ 
អនតរបបញ្ញតត ិ

មារា៧៨ ._ អនថរបផញ្ដតថ្ 
អនុរកឹ្តយសលខ ៧២ អនរក្.បក្ ចុេះលថងទី ១១ ដខ េីោ ឆ្ប ំ ១៩៩៩ េថីពីក្្ចចដំសណើ រការ 

វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ន្ងល្ខ្តបទដ្ឋឌ នគត្យុតថាក់្ព័នននឹងការវាយតំលលសេតុ ប េះ
ាល់បរស្្ថទ នដដលសៅជាធរមានសៅមានេុពលភាពរេូតដល់មានល្ខ្តបទដ្ឋឌ នគត្យុតថថមី
មក្ជំនួេស្េបាមស្ថម រតីលនចាប់សនេះ។ 
 

ជពំកូ្ទ ី ១៥ 
អវស្ថនបបញ្ញតត ិ

មារា៧៩._ អវស្ថនបផញ្ដតថ្ 
១. បញ្ដតថ្ទំងឡាយណាដដលផធុយនឹងចាប់សនេះរតវូទុក្ជាន្រាក្រណ៍។ 
២. ការចូលជាធរមានក្បុងការអនុវតថចាប់សនេះនឹងរតូវអនុវតថាមរបកាេផសពវផាយ 

ជាផលូវការ។ 
ចាប់សនេះរតូវបានរដឌេភាលនរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 

អនុម័តសៅលថងទី        ដខ               ឆ្ប ំ…………  
ក្បុងេម័យរបជំុរដឌេភាសលើក្ទី នីត្កាលទី៥។ 

 
រាជធានីភបំសពញ លថងទី      ដខ          ឆ្ប ំ………… 

របធានរដឋេភា 
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ឧបេមព័ននទី ១៖   
វាក្យេព័ទ 

 
ចាប់េថពីីការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
ចាប់សនេះដចងន្ងបញ្ដត្ថអំពីការរគប់រគងសលើក្្ចចដំសណើ រវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន 
ក្បុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ រាល់េក្មមភាព ចលនា ការរបរពឹតថទំងអេ់របេ់បុគគល រគួស្ថរ 
មាច េ់ទីាំង មាច េ់ក្មមេ្ទន្ សទេះជារបូវន័ថបុគគល ជានីត្បុគគលឯក្ជន ឬជានីត្បុគគលស្ថធារណៈ  
ជាអងគភាព ជារក្េួង ជាស្ថទ ប័នរដឌ ឬជារដឌន្ងរដឌក្ថី ដដលបានសធវើេក្មមភាពរគប់ោ ងន្ងដដល
បានផ្អល េ់បថូរស្ថទ នភាពសដើមលនបរស្្ថទ ន សេដឌក្្ចច េងគម វបផធម៌ រតូវសោរពអនុវតថាមបទបផញ្ដ
ត្ថលនចាប់សនេះ ចំសាេះេក្មមភាពដដលមានស្ស្ថប់ ដដលកំ្ពុងដំសណើ រការ ឬដដលសរៀបចំចាប់សផថើ
ម។ 
 
ផលរបសោជន៍បដនទម:  ផលរបសោជន៍ទំងឡាយេរមាប់ភូម្ភាគ ឬតំបន់ដដលសៅជំុវញ្
គសរមាងអភ្វឌណន៍ដដលបានសេមើស ើង ដដលអាចទទួលបានមក្ពីគសរមាង។ 

 
បណឋុំ លនសេតុប េះាល់ : បណឋុំ លនសេតុប េះាល់ គឺ ជាសេតុប េះាល់ទំងទាយណា ដដលសក្ើត
មក្ ពីសេតុប េះាល់ចំនួនបដនទមរបេ់គសរមាង ដដលបដនទមសលើេក្មមភាពពី អតីតកាល បចចុបផនប 
ន្ង អនាគត ។ 
 
ការឯក្ភាពសលើគសរមាងអភ្វឌណន៍ : ជាការអនុម័ត ឬ ការអនុញ្ញដ ត ដដលផឋល់សអាយសដ្ឋយ រដ្ឋឌ ភ្
បាលក្មពុជាេរមាប់គសរមាង ឬ សដ្ឋយស្ថទ ប័នសផសងសទៀត រមួទំង ក្្ចចេនាេមផទន ។  
 
អបក្ទទួលសេតុប េះាល់ផ្អធ ល់: ជាអបក្ទទួលសេតុប េះាល់ដដលមាន េ្ទឌ្តទល់ ោន្ភ័យ ន្ង 
ការទទួលខុេរតូវសលើបញ្ញា  ។ អបក្ទំងសនាេះ អាចជាអបក្ដដលសៅក្បុងតំបន់ដដលគសរមាងាំងសៅ 
(ឧទេរណ៍ េេគមន៍ដដលរងសេតុប េះាល់ពីគសរមាង ) ឬ សៅសរៅតំបន់គសរមាងាំងសៅ 
(ន្យតក្រ រដ្ឋឌ ភ្បាល តំណាងស្ថទ ប័នេ្រញ្ដវតទុ ឬ លដគូវន្្សោគទុនសផសងៗ។ )  
 

ការបាត់បង់សេដឌក្្ចច (Economic Displacement): ការបាត់បង់នូវ រទពយ ការទទួលបានរទពយ ឬ 
របភពរបាក់្ចំណូលសផសងៗ ឬ ការបាត់បង់នូវមសធាបាយក្បុងការច្ញ្ច ឹមជីវត្ សដ្ឋយស្ថរដត (១) 
ការដក្េូតយក្ដីធលី (២) ការដរបរបួលសៅក្បុងការសរបើរបាេ់ដីធលីឬការទទួលបានដីធលី (៣) ការ
ដ្ឋក់្ក្រម្តសលើការសរបើរបាេ់ដីឬលទនភាពទទួលបានធនធានធមមជាត្នានា រមួមាន ធនធានទឹក្ 
ឧទានដដលរតវូបានសរៀបចំាមផលូវចាប់ តំបន់ការារ ឬតំបន់ដដលដ្ឋក់្ក្រម្តដល់ការចូលសៅ
ដល់ ដូចជា ជលដ្ឋឌ នអាងធមមជាត្ ន្ង (៤) ការដរបរបួលបរស្្ថទ ន ដដលនំាឱយមានក្ងវល់អំពីេុខ
ភាព ឬ ផលប េះាល់ដល់ជីវភាពរេ់សៅ។ ការបាត់បង់សេដឌក្្ចចរតវូរាប់បញ្ចូ លទំងអេ់ សទេះបី
ជា ការបាត់បង់ ន្ងការដ្ឋក់្ក្រម្តទំងសនាេះ ជាលក្ខណៈបាត់បង់ទំងស្េុង ឬបាត់បង់ភាគខលេះក្ឋី 
សេើយថ្ន មានលក្ខណៈអច្លន្រនថយិ៍ ឬបសណាឋ េះអាេនបក្ឋី។ 
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ដផនការអភ្វឌណន៍ជនជាត្ភាគត្ច (Ethnic Minorities Development Plan): ដផនការអភ្វឌណន៍ជន
ជាត្ភាគត្ច មានអតទន័យដដលរតូវបានផឋល់ឱយវា សដ្ឋយអនុរក្្តេឋីពី េំណង ន្ងការផ្អល េ់ទី
លំសៅរបេ់របជាជនដដលរងផលប េះាល់សដ្ឋយគសរមាងអភ្វឌណន៍នានា [ដដលនឹងរតូវពរងាង
េរមាប់ការព្ចារណា] ។  
 
ការវាយតំលលបរស្្ថទ ន:ជាដំសណើ រការ សដ្ឋយសោងាម ចាប់េឋីពីការវាយតំលលសេតុប េះាល់ ប
រស្្ថទ ន ន្ង ចាប់ាក់្ព័នឌ ។ 
 
ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ: គឺជាការវាយតំលលោ ងលំអ្ត ពីសេតុប េះាល់
បរស្្ថទ ន ន្ង េងគម ។ ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន គឺ ជាដំសណើ រការេ្ក្ា ន្ង ការ
របសមើ សមើលពីសេតុប េះាល់វជ្ជមាន ន្ង អវជ្ជមាន សលើបរស្្ថទ ន ន្ង េងគម សដើមផកំី្នត់ពីវធ្ានការ
ការារ ន្ង កាត់បនទយសេតុប េះាល់សលើបរស្្ថទ ន ន្ង េងគម ដដលសក្ើតសចញពីគសរមាង ន្ង 
េក្មមភាពអភ្វឌណន៍សផសងៗ ។ 
 
វញ្្ញដ ប័នបរតឯក្ភាពសលើរបាយការណ៍វាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន: គឺជាវញ្្ញដ បនបរត ដដល
សចញសដ្ឋយ រក្េួងបរស្្ថទ ន សដ្ឋយសោងាមការវាយតំលលបរស្្ថទ នរបេ់គសរមាង ដដលមាន
ដចងលំអ្តអំពី ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន ន្ង លក្ខខណឍ ដដលសចញសដ្ឋយរក្េួងបរស្្ថទ ន ។ 
 
ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន: េំសៅសលើដផនការ ដដលមានដចងសៅក្បុង របាយការណ៍វាយ តំលល
សេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន  ន្ង េងគម ដដលបានកំ្នត់ពីវធ្ានការការារ ន្ង កាត់បនទយ សេតុប េះ
ាល់ ការទទួលខុេរតូវ ន្ង កាលវភ្ាគេរមាប់ការអនុវតឋដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន ដផនការ
ាមដ្ឋន ន្ង ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នពីគសរមាង សដ្ឋយរមួបញ្ជូ លទំង ដផនការ
េ្រញ្ដវតទុេរមាប់ េក្មមភាពបរស្្ថទ នក្បុងតំណាក់្កាលស្ថងេង់ ដំសណើ រការ ន្ង ការបញ្ច ប់
គសរមាង ។  
 

របព័ននរគប់រគងបរស្្ថទ ន (Environmental Management System) មានអតទន័យដដលរតវូបានផឋល់
ឱយវា សដ្ឋយ េឋង់ដ្ឋរលនរបព័ននរគប់រគងបរស្្ថទ ន ISO 14001 លនឆ្ប ំ ២០០៤។ 

 
របាយការណ៍អសងកតាមដ្ឋនបរស្្ថទ ន: ជារបាយការណ៍េឋីពីការាមដ្ឋន ន្ង វាយតំលលបរស្្ថទ ន
របេ់គសរមាងអភ្វឌណន៍ ដូចដដលមានដចងសៅក្បុងដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន ដដលដ្ឋក់្ជូន
រក្េួងបរស្្ថទ ន។ ក្មមវធី្ាមដ្ឋន រតូវអនុវតឋាមដំសណើ រការ ន្ង ការកំ្នត់ពី គុណភាពបរស្្ថទ ន 
ដូចមានដចងក្បុង ដផនការរគប់រគងបរស្្ថទ ន ដដលបានអនុម័តជាផលូវការ ។ 
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គសរមាងដដលមានស្ស្ថប់: គសរមាងដដលមានស្ស្ថប់ គឺ ជាគសរមាងទំងទាយណា ដដលកំ្ពុង
ស្ថងេង់ ដំសណើ រការ ឬ សៅដំណាក់្កាលបញ្ច ប់លនក្បុងវដឋគសរមាង ដដលកំ្ពុងអនុវតឋមុន សពល
ចូលជាធរមានរបេ់ចាប់េឋីពីការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ។  
 
អបក្រតតួព្ន្តយឯក្រាជយ: ជាអបក្រតតួព្ន្តយជំនាញ ដដលម្នបានជួលមក្សដ្ឋយគសរមាង ន្ង ពំុ
បានទទួលផលរបសោជន៍ដផបក្េ្រញ្ដវតទុពីគសរមាង ។ 
 
ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង: គឺជាការវាយតំលលសេតុប េះាល់សលើបរស្្ថទ ន ន្ង 
េងគមដំបូង សដើមផរីបសមើសមើលផលប េះាល់ដផបក្បរស្្ថទ ន ន្ង េងគម ដដលសក្ើតសចញពីគសរមាង 
ន្ង េក្មមភាពអភ្វឌណន៍សផសងៗ សដ្ឋយរពឹំងថ្ននឹងមានសេតុប េះាល់ត្ចបំផុត ដដលអាចមាន
វធ្ានការ កាត់បនទយសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ។  
 
នីត្េមផទដី (Land Rehabilitation): ដំសណើ រការលនការសធវើឱយដីរត ប់សៅកាន់ក្រម្តណា១លន
ស្ថទ នភាពសដើមរបេ់វា សរកាយពីមានការរខំាន ឬ ការសធវើឱយខូចខាត ដដលទក់្ទងសៅនឹងការអនុ
វតថន៍គសរមាង។ 

 
ដផនការរគប់រគង: ដផនការរគប់រគង គឺ ជាឧបក្រណ៍េរមាប់សរបើជាឯក្ស្ថរសោលក្បុងការ 
រគប់រគង ជាព្សេេ បញ្ញា គសរមាង ន្ង ជាយនឋការេរមាប់សដ្ឋេះស្ស្ថយសៅនឹងេំនួរ សេតុអវី 
ជាអវី ោ ងសម ច នរណា ប ុនាម ន ន្ង សពលណា េរមាប់បញ្ញា ទំងសនាេះ ។ 
 
បញ្ញា សក្រដំដណល (Legacy Issues): សេតុប េះាល់លនគសរមាងមុនៗ ដដលមានឥទន្ពលអវជ្ជមាន 
ឬដដលម្នរតូវបានេងមក្វញ្នូវផលរបសោជន៍ឬសេវាក្មមអវីស ើយ ឬបញ្ញា ទំងឡាយដដល
មានអតទ្ភាពជាយូរអដងវងមក្ ជាមួយនឹងគសរមាងបចចុបផនប(ដដលមានស្ស្ថប់) ឬបញ្ញា ដដលមាន
អតទ្ភាពាំងពីមុនមក្ សៅក្បុងទីាំងបចចុបផនបលនគសរមាងថមី១ ។ 
 
របព័ននរគប់រគង (Management System): រក្បខណឍ លនដំសណើ រការ ន្ងនីត្វធី្នានា ដដលរតូវបាន
សរបើរបាេ់ក្បុងការធានាឱយបានថ្ន អងគការណា១អាចបំសពញក្្ចចការទំងអេ់ ដដលចំាបាច់តរមូវ
ឱយសធវើ សដើមផីេសរមចបាននូវវតទុបំណងទំងឡាយរបេ់ខលួន។ 
 
ការកាត់បនទយ (Offset): ការអភ្រក្សដដលអាចវាេ់ដវងបាន សក្ើតពីេក្មមភាពសដើមផបីសងកើតសអា
យមាន េំណងជំងឺច្តឋសលើសេតុប េះាល់សលើជីវចំរេុះ ដដលសក្ើតសចញពីគសរមាងអភ្វឌណន៍ ន្ង យ
នឋការេមរមយ េរមាប់សជៀេវាង កាត់បនទយ ន្ង ការស្ថឋ រសទផើងវញ្ ។ ជាទូសៅ វាម្នេទ្តសៅ
ក្បុងទីាំងរបេ់គសរមាងសទ ។ 
 
ភាពរបសេើរបំផុត (Optimal): ដំសណើ រដដលេីុេងាវ ក់្ោប បំផុត សដ្ឋយដផាក្សលើលទនផលលនដំសណើ រ
ការព្សរោេះសោបល់ សៅសពលដដលសគរាប់បញ្ចូ លនូវរាល់ការព្ចារណាទំងអេ់។  
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អបក្សេបើេំុគសរមាង: អបក្សេបើគសរមាង គឺជាមាច េ់គសរមាង ឬ អបក្អភ្វឌណន៍គសរមាង ដដលេំសៅសលើ
របូវនឋ បុគគលទំងទាយ នីត្បុគគល ឬ ស្ថទ ប័ន ដដលបានទទួលការអនុញ្ញដ តសធវើការេ្ក្ា
ស្ស្ថវរជាវ ក្ស្ថង ន្ង អនុវតឋគសរមាង ។ អបក្សេបើគសរមាង អាចមក្ពីស្ថទ ប័នឯក្ជន ស្ថទ ប័នរដឌ ឬ 
ស្ថទ ប័នទទួលបនធុក្ អភ្វឌណន៍។ 
 
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ : ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ មានន័យថ្ន ជាការព្សរោេះសោបល់ ន្ង 
ការចូលរមួព្ភាក្ាក្បុងដំសណើ រការ ការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ ន ការផ្អល េ់បឋូរគំន្ត ន្ង 
មត្សោបល់ ការទទួលយក្ព័តមានពីរគប់ភាគីដដលនឹងទទួលរងសេតុប េះាល់ផ្អធ ល់ ន្ង 
របសោល ពីគសរមាងអភ្វឌណន៍ ន្ង ដំសណាេះស្ស្ថយបញ្ញា  ដដលរាប់ចាប់ាំងពីកំ្ទផុងសពល
ាក់្ដតងដផនការ ការអនុវតឋ ន្ង ការជួេជុលដផបក្បរស្្ថទ ន ន្ង ការស្ថឋ រសទផើងវញ្ មុនសពល
បញ្ច ប់គសរមាង ។ 
 
ការស្ថឋ រជាថមី (Refurbishment): ស្ថទ នភាពលនការស្ថឋ រសៅកាន់ស្ថទ នភាពលារបេ់វាកាលពីមុន។  
 
គសរមាងដផនការផ្អល េ់ទីលំសៅថមី (Resettlement Action Plan): ជាឯក្ស្ថរ ឬ បណឋុំ ឯក្ស្ថរ ដដល
សធវើសទផើងជាព្សេេ សដើមផកំី្នត់េក្មមភាព ដដលនឹងយក្មក្សរបើសដើមផីជាដំសណាេះស្ស្ថយបញ្ញា  
(ដផនការទំងសនេះ នឹង កំ្នត់សដ្ឋយសេចក្ឋីដណនំាេឋីពី េំណងជំងឺ ច្តឋ ន្ង ដំសណាេះស្ស្ថយ 
េរមាប់របជាជនដដលរង សេតុប េះាល់សដ្ឋយស្ថរគសរមាងអភ្វឌណន៍)។ ដផនការសនេះ រតូវបញ្ជូ ល
អតឋេញ្ញដ ណរបេ់អបក្ដដល រតូវបានទទួលការសដ្ឋេះស្ស្ថយ ការេ្ក្ាពីេងគម-សេដឌក្្ចច 
េរមាប់អបក្ដដលទទួលការសដ្ឋេះស្ស្ថយ វធ្ានការដដលនឹងយក្មក្អនុវតឋ ដដលជាដផបក្មួយលន
ដំសណើ រការសដ្ឋេះស្ស្ថយ សដ្ឋយរាប់ទំងជំនួយ នានា ក្បុងការសដ្ឋេះស្ស្ថយបញ្ញា  ន្ង ការោំរទដផបក្
ជីវភាព រពមទំងយនឋការដផបក្ចាប់ ន្ង េំណងជំងឺច្តឋ តួនាទី ន្ង ការទទួលខុេរតវូរបេ់ស្ថទ
ប័ន ការរគប់រគងថវក្ា ន្ង េរញ្្ដវតទុ សពលសវលា ក្មមវតទុ ន្ង រក្ុមសោលសៅ យនឋការដក្ដរបទុក្ខ
រពួយ ការាមដ្ឋនរបាយការណ៍ ន្ង ការព្ន្តយ ន្ង ការយល់ដឹងពីការព្សរោេះសោបល់ ការ
ចូលរមួ ន្ង ការផ្អល េ់បឋូរព័ត៌មាន ។ 
 
ការសរជើេសរ ើេសរោង: ការសរជើេសរ ើេគសរមាង មានន័យថ្ន ជាការកំ្នត់របសភទគសរមាងសេបើេំុ 
សដើមផីព្ន្តយសមើលថ្នសតើ គសរមាងសនាេះចំាបាច់សអាយសធវើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នដំបូង 
ឬ ការសធវើការវាយតំលលសេតុប េះាល់បរស្្ថទ នសពញសលញ ។ 
 
ការវាយតំលលសេតុប េះាល់េងគម: គឺជាដំសណើ រការលនការេ្ក្ា ន្ង របសមើសមើលពី សេតុប េះាល់
វជ្ជមាន ន្ង អវជ្ជមាន សលើដផបក្េងគមសេដឌក្្ចចលនេងគមពីគសរមាង ន្ង េក្មមភាព អភ្វឌណន៍
ដដលកំ្នត់ពីវធ្ានការេមរមយសដើមផទីប់ស្ថក ត់ កាត់បនទយ ន្ង ផឋល់ជំងឺច្តឋ ដល់បុគគលដដល 
ទទួលរងការប េះាល់ពីគសរមាង ដដលអាចជាសេតុប េះាល់សលើជីវត្ ជីវភាព េុខុមាលភាព ន្ង 
េុខភាព ។ 
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ការវាយតំលលបរស្្ថទ នជាយុទឌស្ថស្តេឋ: ការវាយតំលលបរស្្ថទ នជាយុទឌស្ថស្តេឋ េំសៅសលើលំដ្ឋប់ 
រទឹេឋីលនការវ្ាភាគ ន្ង ការចូលរមួ ដដលមានសោលបំណង សដើមផីរមួបញ្ជូ លការព្ន្តយព្ច័យ 
ដផបក្បរស្្ថទ ន សៅក្បុងសោលនសោបាយ ដផនការ ន្ង ក្មមវធី្សផសងៗ ន្ង ការវាយតំលល ការព្ន្
តយព្ច័យ ទំនាក់្ទំនងរវាង សេដឌក្្ចច ន្ង េងគម ។  
 

ដំសណើ រេីុេងាវ ក់្ោប ជាយុទនស្ថស្តេថ (Strategic Fit):ភាពចុេះេរមងុោប លនគសរមាង ជាមួយសេចក្ឋី
រតូវការ ថ្នប ក់្មូលដ្ឋឌ ន ថ្នប ក់្ជាត្ ន្ងថ្នប ក់្តំបន់ ដដលរតូវបានកំ្ណត់អតថេញ្ញដ ណាមរយៈ អាទ្
ភាព ន្ងវតទុបំណងទំងឡាយ ដដលបានដ្ឋក់្សចញសៅក្បុង ជសរមើេលនការវាយតលមល ន្ងសៅក្បុង 
សោលការណ៍ ន្ងដផនការ ដដលាក់្ព័ននសផសងៗសទៀតលនថ្នប ក់្មូលដ្ឋឌ ន ថ្នប ក់្ជាត្ ថ្នប ក្តំបន់ ន្ង
ថ្នប ក់្ពេុជាត្។  
 
ក្្ចចរពមសរពៀងឆលងដដន: ជាក្្ចចរពមសរពៀង ដដលបសងកើតសទផើងសដ្ឋយរដឌរតីភាគី េឋីពី រសបៀបលនការ
ដចក្រដំលក្ធនធាន ដដលនឹងសរបើរបាេ់សដ្ឋយភាគីដដលាក់្ព័នឌ សេើយនឹងដំសណើ រការ ដដលរតវូ
សធវើរបត្បតឋ្ាម សដើមផរីក្ាខលឹមស្ថរលនការរពមសរពៀងសនេះ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 


