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ដសចកដីសដងខប 

រ យការណ៍្ពនោះ េិនិតយ ពៅពលីរេរញ្ញតតិពប្រងកាតខ លម្លនប្សារ់
ររស់ប្រពេសកម្ពុជា ម្លន ូច្បជា រេរញ្ញតតិពប្រងកាតឆ្ន  ំ១៩៩១ គំរូកិច្បច
សនាពប្រងកាតឆ្ន  ំ ២០០៤ និងច្បារ់ររសិាា នឆ្ន  ំ ១៩៩៦ នងិពលកី
ព ងីេីរច្បន្មសម្ព័នធប្ករែ័ណ្ឌ ច្បារ់សាា រ័នខ លម្លនជាធរម្លន។  

ជាប្ករែ័ណ្ឌ វភិាគម្ួយ សប្ម្លរ់វាយតនម្ាពលីច្បារ់ពប្រងកាតលាីខ ល ន
ពសនីព ងី ខ លរច្បចុរបននពនោះកំេុងប្តូវ នពរៀរច្បំព ងីពោយអាជាា ធរ
ពប្រងកាតជាតិកម្ពុជា និងរោា ភ្ិ លកម្ពុជា ប្តូវ ននដល់ឲ្យកនុងរររិេនន
ការអ្នុវតតន៍ប្រពសីរជាអ្នតរជាតិ ពលីរេរញ្ញតតិពប្រងកាត េនធោរ និងកិច្បច
ប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត។ 

ម្លនការេិភាកាពៅពលីការអ្នុវតតន៍ប្រពសីរជាអ្នតរជាត ិខ លប្គរ ណ្ដ រ់
ពលីរេរញ្ញតតិពប្រងកាត ខននកអារ់ស្ទសៃីម្ (Upstream )និងេិនិតយពៅពលី
ជំេូកន្មន្មពៅកនុងច្បារ់ពប្រងកាតលាីខ ល នពសនីព ងី និងពសនីឲ្យម្លន
ការខកខប្រពៅពលីច្បារ់េនធខ លទក់េងនឹងប្រតិរតតិការពប្រងកាត និង
ការអ្ភ្ិវឌ្ឍទងំឡាយពៅកនុងច្បារ់ទក់េងខននកអារ់ប្េីម្ ពៅកនុង
ប្រពេសច្បនំួន៣ ខ ល ន ពប្ជីសពរសី ម្លនប្រពេសេីម័្រខាងពកីត ឥណ្ឌូ
ពណ្សុី និងប្រពេសហាគណា។ រ យការណ៍្ពនោះពលីកព ងីេលីេធនល 
និងអ្នុសាសន៍ន្មន្មររស់ែាួន។   

រ យការណ៍្ពនោះ េិនិតយពម្លីពៅពលីភាេច្បពន្មា ោះប្រពហាងននរេរញ្ញតតិ
ពប្រងកាតរច្បចុរបនន និងគូសរញ្ា ក់ច្បណុំ្ច្បខ លប្តូវខកលម្អ។ ជាសរុរ 
លិែិតរេោា នច្បារ់ពប្រងកាតខ លម្លនប្សារ់ អាច្បពធវីឲ្យកាន់ខតប្រពសីរ
ពៅ នពោយការរមួ្រញ្ចូលាន ជាម្ួយនឹងការនដល់អាជាា រ័ណ្ណ តាម្រយៈ
កិច្បច ប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត នតល់ឲ្យនូវការខកសប្ម្ួល និងការខកលម្អឲ្យ
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 នសម្ប្សរ ប្តូវ នពធវីព ងី ពៅកនុងលិែិតរេោា នច្បារ់ និងកិច្បច
សនាខ លម្លនប្សារ់។ 

លកេណ្ៈសខំាន់ៗននច្បារ់ពប្រងកាតេំពនរីម្ួយ ប្តូវ នេិភាកាព ីម្បី
ជួយ ល់ការវាយតនម្ាពៅពលចី្បារ់ពប្រងកាតលា ី ពៅពេលខ លច្បារ់ពនោះ
ោក់ឲ្យម្លនការេិនតិយពម្ីលជាសាធារណ្ៈ។ 
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លកខណៈសខំាន្់ៗនន្ចាប់
ដរបងកាតទដំន្ើប 
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ដសចកដដីនដើម្ 

វាគួរខតម្លនពាលនពោ យសដីេីពប្រងកាត ជាតិប្គរ់ប្ជងុពប្ជាយម្យួ 
ប្តូវ នរពងកតីព ងី ពោយម្លនការេិពប្ាោះពោរល់ជាម្យួសងគម្សុីវលិ 
និងអ្នកពាក់េ័នធថ្នន ក់ជាតិ ព មី្ប ីឹកន្ម ំ និងរពងកីតជាម្ួលោា នសប្ម្លរ់ពធវី
ការកាត់ខតង និងរពងកីតច្បារ់ពប្រងកាតលាីៗ ។  

ឯកសារពនោះ ពលីកព ងីេេីិ ាភាេច្បំនួនេីរសដីេលីកេណ្ៈសំខាន់ៗនន
ច្បារ់ពប្រងកាតលាី និងការអ្នុវតតន៍ប្រពសីរជាអ្នតរជាតិពៅកនុងឧសា      
ហកម្ាពប្រងកាតខននកអារ់ប្េមី្ សប្ម្លរ់អ្នកពាក់េ័នធខសវងយល់។ 

រកបខណឌ ចាប ់

ប្ករែ័ណ្ឌ ច្បារ់គួរ ៖ (១) នតល់នូវភាេជាម្លច ស់ និងការប្គរ់ប្គងពប្រង
កាតខ លម្លន ពៅកនុងប្រពេសឲ្យសាតិពៅកនុងការប្គរ់ប្គងររស់រ ាខ ល
តំណាងឲ្យេលរ ាទងំមូ្ល (២) នតល់នូវការប្គរ់ប្គង និងការប្តួត       
េិនិតយ ប្រករពោយប្រសិេធភាេពៅពលីប្រតរិតតិការពប្រងកាតពោយរ ា
ផ្ដៃ ល់ ព ីម្បេីេួល ននលប្រពោជន៍ជាអ្តរិរម្ល ល់េលរ ាពៅកនុង
ប្រពេស (៣) ខច្បងអ្េំីខននការនដល់អាជាា រ័ណ្ណ និងកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រង
កាតឲ្យ នសម្ប្សរព ីម្បខីកសប្ម្ួលប្រតិរតតកិារពប្រងកាត(៤) រពងកីត
ឲ្យម្លនររោិកាសអ្ំពណាយនលព ីម្បសីប្ម្ួល ល់ប្រតិរតតិការ និងការ 
វនិិពោគប្រករពោយប្រសិេធនលេសីំណាក់ឧសាហកម្ាពប្រង (៥) 
ធាន្មនូវការរុករកពោយហាត់ច្បត់ និងឆ្រ់រហ័ស និងពធវកីារអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ឲ្យ
ទន់ពេលពវលាននការរកព ញីពប្រងកាតទងំឡាយណា ប្េម្ទងំការ          
នលិតប្រករពោយប្រសិេធនល និងការអ្ភ្ិរកសពប្រងកាត (៦) នដល់នូវ
មូ្លោា នប្រតិរតតិការសាភ េាន  និងការអ្នុវតតពោយប្រសេិធភាេនូវច្បារ់
ពប្រងកាត និងការប្រប្េឹតតពោយយុតតិធម៌្ច្បំពពាោះអ្នកចូ្បលរមួ្ និងអ្នក     
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ពាក់េ័នធពៅកនុងឧសាហកម្ាពនោះទងំអ្ស់ នងិ (៧) ពឆាីយតរកដីប្េយួ
 រម្ភប្សរច្បារ់ជាមូ្លោា នររស់វនិិពោគនិ ម្លន ូច្បជា សុវតាិភាេ
ការងារ ម្លនលេធភាេសាដ រការវនិិពោគម្កវញិ នងិការពរៀរច្បំពសវានដល់
ហរិញ្ញរបទន ការខរងខច្បកនលច្បំពណ្ញពៅឲ្យ ម្លច ស់ភាគហ ុន
ទងំឡាយ ការពរៀរច្បំប្រតរិតតិការប្រករពោយប្រសេិធភាេ ររោិកាស
អ្ំពណាយនល  ល់ការពធវីពាណិ្ជាកម្ាប្រករពោយប្រសិេធនលព ីម្បី
ពរៀរច្បំប្រតិរតតិការពប្រងកាត ពោយម្ិនម្លនការេនារពេលម្ិនសម្
ពហតុនលកនុងការធាន្មនូវការប្េម្ពប្េៀង និងការអ្នុញ្ញ តរន្មៃ រ់រនសំ
ខ លចា ំច់្បន្មន្ម ពសារភាេននល័កេែ័ណ្ឌ ច្បារ់ នងិកិច្បចសនា និង
លកេែណ្ឌ ននការនដល់សិេធពិប្រីប្ ស់អាជាា កណាត លអ្នតរជាត ិ និងសិេធិ
ជំរុញឲ្យអ្នុវតតតាម្។    

ការដរៀបចសំ្ថថ បន័្ន្យិត័កម្ម  

សាា រ័ននយិត័កម្ាគួរ ៖ (១) ខច្បងឲ្យម្លនអាជាា ធរនយិត័ករពប្រងកាតខត
ម្ួយគត់ ជាម្ួយប្រតិរតតិការ ប្រករពោយឯករាជយ នងិអ្ភ្ ិលកិច្បចសាជី
វកម្ាននៃកនុងលអ និងការពធវីពសច្បកដសីពប្ម្ច្បប្រករពោយតម្លា ភាេ ខនអកពលី
ពាលរណំ្ងល័កេែ័ណ្ឌ វនិចិ្បឆ័យ (២) កាត់រនាយឆន្មៃ នុសេិធិខននករ ា ល
កនុងការពធវពីសច្បកដសីពប្ម្ច្ប និងខច្បងអ្ំេីគណ្ពនយយភាេច្បពំពាោះរ ាសភា 
និងប្រពេសជាត ិ(៣) ខច្បងអ្េំីនីតវិធិីេិនិតយព ងីវញិ និងនតីិវធិីរដឹងនតល់
សប្ម្លរ់ពសច្បកដីសពប្ម្ច្បទងំឡាយណាខ លម្លនការជំទស់េភីាគីខ ល
ម្ិនសុែច្បិតត នងិ (៤) ខច្បងឲ្យម្លនការសប្ម្រសប្ម្លួប្រករពោយ
ប្រសិេធិភាេ រវាងនិយត័ករពប្រងកាត ប្កសួង និងសាា រ័នពនសងៗពេៀត
ខ លពាក់េ័នធពៅកនុងវស័ិយពប្រងកាត  ូច្បជាសាា រ័នររសិាា ន និងសាា រ័ន
 នេពេៀតជាព ីម្។  
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ការនសពែនាយគរំកូចិចរពម្ដរពៀងដរបងកាត ន្ងិលក័ខខណឌ
នន្អាជាា បណ័ណ  

គួរម្លនការនសេវនាយជាសាធារណ្ៈនូវគំរូកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត និង
ល័កេែ័ណ្ឌ ននអាជាា រ័ណ្ណ ខ ល នពធវីព ងីពោយរោា ភ្ិ ល និងនតីិវធិី
ព ញនលាពោយប្រកួតប្រខជងសប្ម្លរ់ការោក់ពាកយព ញនលា និងលកេណ្ៈ
វនិិច្បឆ័យពលគុីណ្និវឌ្ឍន៍សប្ម្លរ់ពធវីការវាយតនម្ាពាកយព ញនលា នងិ         
សប្ម្លរ់ការពប្ជីសពរសី។    

ធន្ធាន្ហរិញ្ញវតថ ុធន្ធាន្បដចចកដទស ន្ងិបទពដិស្ថធន្ ៍ 

គួរម្លននីតិវធិីពនសងៗព ីម្បធីាន្មថ្ន ប្កុម្ហ ុនទងំឡាយខ ល នពប្ជសី
ពរសីសប្ម្លរ់ការនដល់ អាជាា រ័ណ្ណពន្មោះ ម្លនធនធានហរិញ្ញវតាុ និង
រពច្បចកពេស និងរេេិពសាធន៍ប្គរ់ប្ាន់កនុងប្រតរិតតិការពប្រងកាត នងិ
ម្លនរ យការណ៍្តាម្ោនសដេីីភាេជាប្រតិរតតកិរលអកនុងរកណី្ទក់េង
នឹងប្រតិរតតកិរខ ល នពសនសុីំពធវីប្រតរិតតិការពប្រងកាត។    

គួរម្លន ំពណី្រការេនិិតយពម្លីពៅពលីគុណ្វឌ្ឍន៍ជាមុ្ន ររស់ប្កុម្ហ ុន
ទងំឡាយព មី្បធីាន្មថ្ន សេិធិន្មន្មប្តូវ ននដល់ ឬ ចាត់ខច្បងពៅឲ្យខត
ប្កមុ្ហ ុនពប្រងកាតទងំឡាយណាខ លម្លន ធនធាន      រេេិពសាធន៍ 
និងរ យការណ៍្តាម្ោនប្គរ់ប្ាន់រ ុពណាណ ោះ។  

ន្តីវិធិដី ញនលាសរម្លបន់ដលអ់ាជាា បណ័ណ  ន្ងិកចិចរពម្ដរពៀង
ដរបងកាត  

គួរម្លនការពប្រីប្ ស់វ តននការព ញនលាពោយពរកីច្បំហ នងិនីតិវធិីព ញ
នលាប្រករពោយការប្រកតួប្រខជង សប្ម្លរ់ការអ្ពញ្ា ីញឲ្យចូ្បលរមួ្ នងិការ
វាយតនម្ាពៅពលីការព ញនលា ប្េម្ទងំការពប្ជសីពរសីអ្នកឈ្នោះ នងិការ
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នដល់អាជាា រ័ណ្ណ។ គួរម្លនការព ោះនាយនូវនីតិវធិីព ញនលា សប្ម្លរ់នតល់
អាជាា រ័ណ្ណ  និងកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត។ នីតិវធិីទងំពនោះគួរម្លនខច្បងេី
នីតិវធិពី ញនលាជាសាធារណ្ៈ និងលកេណ្ៈវនិិច្បឆ័យកនុងការវាយតនម្ា ការ
ព ញនលាពោយសម្ព័នធប្កមុ្ហ ុន រូករមួ្ទងំភាគីប្រតិរតតកិរខ លម្លន 
លកេណ្ៈសម្បតតិប្គរ់ប្ាន់ ប្រេ័នធវាយតនម្ាគុណ្វឌ្ឍន៍ជាមុ្នររស់អ្នក
ព ញនលា និងការធាន្មនូវគុណ្វឌ្ឍន៍ទងំឡាយខ លតប្ម្ូវឲ្យម្លន
សប្ម្លរ់អ្នកពសនីសុំ ឬ អ្នកព ញនលា  ូច្បជា ប្តូវម្លនធនធានរពច្បចកពេស 
និងហរិញ្ញវតាុ និងរេេិពសាធន៍ភាេជាប្រតរិតតិករ។ 

ការចរចាជាម្យួរកមុ្ហ នុ្  

គួរម្លននីតិវធិីជាពប្សច្បសប្ម្លរ់ការ ច្បរចាជាម្ួយប្កុម្ហ ុនទងំឡាយ 

ខ លប្តូវ នពប្ជីសពរសី ពោយររោិយឲ្យ នលម្អិតអ្េំីសាា រ័នខ ល
េេួលែុសប្តូវច្បរំងច្បំពពាោះការច្បរចា នងិតួន្មេីររស់ប្កសួងន្មន្ម ឬ ប្កុម្
ការងារច្បរចាអ្នតរប្កសួង ការអ្នុម័្តកិច្បចប្េម្ពប្េៀងខ ល នច្បរចា 
ពោយែុេធកាល័យ េសីដីការគណ្ៈរ ាម្ស្ទនតី  និងការនដល់សចាច រ័នពលកីិច្បច
ប្េម្ពប្េៀងពោយរ ាសភា។   

តបំន្ន់ដលអ់ាជាា បណ័ណ  

គួរម្លនការកណំ្ត់ប្េំខ ន ឲ្យ នច្បាស់លាស់សប្ម្លរ់តរំន់កនុង         
កិច្បចសនា ឧ. តំរន់នដល់អាជាា រ័ណ្ណ ខ លរពងកីតជាតំរន់រុករកខ ល ន
នដល់ឲ្យ។ ប្រេ័នធកណំ្ត់ប្េំខ នតំរន់ទងំឡាយ គួរប្តូវ នពប្របី្ ស់ជា
ឯកតាមូ្លោា នសប្ម្លរ់តំរន់ពន្មោះព ីម្បពីធវអី្តតសញ្ញ ណ្កម្ា កណំ្ត់ប្េំ
ខ ន នងិការប្រគល់ឲ្យវញិនូវតំរន់ខ លនដល់អាជាា រ័ណ្ណពៅតាម្លោំរ់
លំពោយប្តឹម្ប្តូវ។  
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 ណំាកក់ាលរកុរក  

គួរពធវីការកណំ្ត់ និងខរងខច្បកពៅជារយៈពេលចារ់ពនតីម្ រូំង និងរយៈ
ពេលរនត។ ជាេូពៅ រយៈពេលរុករកម្លនគឺ េ ី៧ ពៅ ១០ឆ្ន  ំពហយីរយៈ
ពេលអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ និងនលិតកម្ា គឺេី ២៥ ពៅ ៣០ឆ្ន ពំៅតាម្  អាយុកាល
ននរាុកពប្រង។   

កម្មវធិកីារងាររកុរក 

កម្ាវធិីការងាររុករក នងិការច្បំណាយអ្របររម្លខ លម្លនខច្បងពៅកនុង
អាជាា រ័ណ្ណ គួរម្លនលកេណ្ៈជាកាតេវកចិ្បច នងិប្តូវ នពរៀរច្បំព ងីព មី្បី
ធាន្មឲ្យម្លនការរុករកពោយហាត់ច្បត់ នងិពោយប្រសិេធភិាេ។ គួរពធវីការ
កំណ្ត់េីកម្ាវធិីការងាររុករក និងការច្បណំាយអ្របររម្លសប្ម្លរ់អ្ ុំង
ពេលរុករកនីម្ួយៗ។ កម្ាវធិីពនោះរមួ្រញ្ចូ លការសិកាសៃង់រលកសំព ង
សាយសាិច្ប ការពរៀរច្បំ ំពណី្រការ ការរកប្សាយេិននន័យ និងការែួង      
អ្ណ្តូ ងរុករក។ កម្ាវធិកីារវាយតនម្ាកម្ាការងារ ការែួងព មី្បវីាយតនម្ា និង
ការវាយតនម្ាពៅពលីការរកព ញី ប្តូវ នខច្បកោច់្បេីការែួងរុករកអ្រប  
ររម្ល ពហយីម្ិនម្លនការវាយតនម្ាទងំប្សុង ពៅពលកីម្ាវធិីការងាររុករក
អ្របររម្លព យី។ ការវាយតំនលពហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន គឺតប្ម្ូវឲ្យពធវ ី
សប្ម្លរ់ប្រតិរតតិការរុករក រមួ្ទងំការសកិាសៃង់រលកសំព ងសាយសាិច្ប 
និងការែួងអ្ណ្តូ ងនងខ រ។  

កាតពែកចិចនន្ការកាតរ់បគលន់នរ /ីទកឹម្កវញិ  

គួរម្លនការប្រគល់ឲ្យវញិជាចា ំច់្បនូវតំរន់ពធវីការរុករក ពៅតាម្ភាគរយ
ខ ល នរញ្ា ក់ ពៅចុ្បង ពេលននការរុករកនីម្ួយៗ។ 
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ការអន្មុ្ត័យលរ់ពម្កម្មវធិ ី 

គួរម្លនគពប្ម្លងការម្លនប្រសេិធភាេ សប្ម្លរ់អ្នុម័្តយល់ប្េម្រាល់
ខននការប្រតរិតតិការពប្រងកាតសំខាន់ៗ  ូច្បជា ខននការរុករក ខននការ
េិនិតយវាយតនម្ា ខននការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ នងិនលិតកម្ាពៅប្គរ់ ណំាក់កាល
ទងំអ្ស់ននប្រតរិតតិការ។ គពប្ម្លងការពនោះរមួ្រញ្ចូ លនងខ រនូវការ       
អ្នុម័្តកម្ាវធិីការងាររុករក នងិគពប្ម្លងលវកិា ការអ្នុម័្តខននការេិនតិយ
វាយតនម្ា និងការនុម័្តខននការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ពធវីព ងីពោយនិយត័ករ។ 

ការរកដ ើញដរបងកាត 

គួរម្លនគពប្ម្លងការប្រករពោយប្រសិេធភាេ សដីេីការរកព ញីពប្រងកាត 
ខ លម្លនខច្បងអ្េំីនីតិវធិីពនសងៗ ខ លប្តូវតាម្ោនពោយពោងពៅពលី
ការរកព ញី ព ីម្បធីាន្មថ្ន ការរកព ញីពប្រង និងឧសា័នទងំឡាយប្តូវ
 នជូន ំណឹ្ងភាា ម្ៗ េនិិតយវាយតនម្ា នងិអ្ភ្ិវឌ្ឍោ ងឆ្រ់រហ័ស ឬ 
ប្តូវ នប្រគល់ឲ្យវញិ។ ទក់េងនឹងការរកព ញីពប្រង នងិឧសា័ន គួរ
ម្លនល័កេែ័ណ្ឌ តប្ម្ូវឲ្យរាយការណ៍្ភាា ម្ៗ និងកាតេវកិច្បចព មី្បអី្នុវតតការ
សាកលបងនលតិកម្ា និងការវាយតនម្ាេីលហូំរពប្រងកាតរខនាម្ពេៀត។ វា
អាច្បជាការសពប្ម្ច្បររស់ប្កុម្ហ ុន ថ្នពតកីាររកព ញីពន្មោះម្លនសកាត នុ
េលពាណិ្ជាកម្ា ឬអ្ត់ ក៏រ ុខនតនីតិវធិីពនោះប្តូវខច្បងេីនលវ ិកននការ
សពប្ម្ច្បច្បតិតនីម្យួៗខ លពធវពី ងីពោយប្កុម្ហ ុនពន្មោះ។ ប្រសិនពរកីារ
រកព ញីពន្មោះម្លនសកាត នុេលពាណិ្ជាកម្ា ពន្មោះវាគឺជាភារកចិ្បចររស់ប្កមុ្
ហ ុនខ លប្តូវ េិនិតយវាយតនម្ាពៅពលីការរកព ញីពន្មោះ ពហយីោក់ជូននូវ
ខននការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅកនុងអ្ំ ុងពេល កណំ្ត់ម្យួ។ រយៈពេលេនិិតយ
វាយតនម្ា គឺេ២ី ពៅ៤ឆ្ន  ំសប្ម្លរ់ការរកព ញីពប្រងពៅ នងិរហូត ល់ ៨
ឆ្ន  ំសប្ម្លរ់ការរកព ញីឧសា័នធម្ាជាតិ។ ប្រសិនពរីការរកព ញីពន្មោះម្និ
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ម្លនសកាត នុេលអាច្បពធវីពាណិ្ជាកម្ា នពេពន្មោះ វាជាជពប្ម្ីសររស់រោា  
ភ្ិ លកនុងការតប្ម្ូវឲ្យប្កុម្ហ ុន ប្រគល់ឲ្យវញិនូវតរំន់ខ លរកព ញី
ពន្មោះ។ ការេិនិតយវាយតនម្ាពលកីាររកព ញីឧសា័ន ប្តូវរមួ្រញ្ចូ លលេធភាេ
េីនារឧសា័នសប្ម្លរ់ការរកព ញីឧសា័ន។  

រយៈដពលរកាទកុ 

ម្លនលកេែណ្ឌ ខច្បងអ្ំេីរយៈពេលរកាេុករហូត ល់ ៤ឆ្ន  ំសប្ម្លរ់ការរក
ព ញីរន្មៃ រ់រនសនូំវពប្រងពៅ ខ លម្ិនប្តូវ នចាត់េុកថ្នម្លនសកាត នុ
េលពាណិ្ជាកម្ា ក៏រ ុខនតតប្ម្ូវឲ្យពធវីការរុករករនតពេៀតព មី្ប ី រពងកីតលេធ
ភាេពធវីពាណិ្ជាកម្ា ប្រសិនពរបី្កុម្ហ ុនម្លនឆនៃៈអ្នុវតតកម្ាវធិី ការងារឲ្យ
 នពេញពលញ និងជាចាំ ំច់្បពៅកនុងអ្ ុំងពេលរកាេុកពនោះ។ 

ផ្នន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍

គួរម្លនការោក់ជូនពៅនិយត័ករនូវការវាយតនម្ាលម្អិត នងិពាកយពសនសុីំ
ពធវីការអ្ភ្ិវឌ្ឍការរកព ញី ពប្រងកាត នងិខននការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍។ គួរម្លន
រញ្ញតតិខច្បងអ្ំេីការកសាង និងការោក់ជូននូវខននការរុោះ ពរពីច្បញ ខ លជា
ខននកម្ួយននខននការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍សប្ម្លរ់ប្រតិរតតិការពប្រងកាត និងរពងកីត
មូ្លនិធ ិសប្ម្លរ់ការរុោះពរពីច្បញ ព ីម្បនីគត់នគង់ ល់ការរុោះពរពីច្បញ និងព ីម្បី
ធាន្មនូវការអ្នុវតតររស់ែាួន។ ខននការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍គួររមួ្រញ្ចូ លសំពណី្សុំពធវី
ការសាងសង់ ការោក់ឲ្យនលិតកម្ា ំពណី្រការ ពប្គឿងររកិាេ រ នេពេៀត 
ការអ្ភ្ិវឌ្ឍការោា ន ខននការហរិញ្ញវតាុ ខននការនលតិកម្ា និងប្រវតត ិ        
ពនសងៗ ខននការរុោះពរពីច្បញ សំពណី្សុមូំ្លនិធិសប្ម្លរ់ការុោះពរពីច្បញ នងិកនុង
ករណី្ទក់េងនឹងការអ្ភ្ិវឌ្ឍ ឧសា័ន ប្តូវោក់ជូននូវសពំណី្កិច្បចប្េម្
ពប្េៀងលក់ឧសា័ន និងសំពណី្សុំពធវីការរណ្ដុ ោះរណាដ ល នងិជួលរុគគលិក
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កនុងប្សុក សំពណី្សុំពធវលីេធកម្ាេំនិញ និងពសវាកម្ាកនុងប្សកុ ការសិកាេី
ពហតុ រ ោះពាល់ររសិាា ន និងសពំណី្រនធូររនាយនលរ ោះពាល់។      

ការរកដ ើញឧសមន័្ 

កនុងករណី្រកព ញីឧសា័នលាយ (ម្ិនសុេធ) រោា ភ្ិ លគួរម្លនលេធភាេ
យក នងិពប្រីប្ ស់ឧសា័នពន្មោះសប្ម្លរ់គពប្ម្លងន្មន្មកនុងប្សកុ ប្រសិនពរី
អ្នកព  ការម្និអាច្ប ឬ ម្និពប្របី្ ស់ឧសា័នពន្មោះពេ។ កនុងករណី្រកព ញី
ឧសា័នសុេធ ពន្មោះប្កុម្ហ ុនប្តវូេិនិតយវាយតនម្ា និងអ្ភ្ិវឌ្ឍការរកព ញី
ឧសា័ន ពន្មោះពៅកនុងអ្ំ ុងពេលកណំ្ត់ម្ួយខ លប្តូវ នអ្នុញ្ញ តឲ្យ
សប្ម្លរ់ការងារពន្មោះ ឬ ប្រគល់តំរន់ខ លរកព ញីឧសា័នពន្មោះឲ្យម្ក       
វញិ។ វាគួរម្លនរយៈពេលរកាេុកសប្ម្លរ់ការរកព ញីឧសា័នន្មន្មព ីម្បី
រពងកីតេីនារឧសា័ន និងលេធភាេរពងកីតគពប្ម្លងឧសា័ន។ រន្មៃ រ់េីរយៈ
ពេលរកាេុក កាតេវកិច្បចគពឺធវីការេិនិតយវាយតនម្ាពលកីាររកព ញីឧសា័ន 
ឬ ពធវីការប្រគល់តរំន់រកព ញីពន្មោះឲ្យម្ក វញិ។ 

ការ តុ ឬ ការបដញ្ចញឧសមន័្   

ការ ុត ឬ ការរពញ្ចញឧសា័នពចាលគួរប្តូវ នហាម្ឃាត់ពលីកខលងខត
ជួរពប្ាោះអាសននខននក      ប្រតិរតតិការរ ុពណាណ ោះ។ 

បញ្ញតតរិបតបិតតកិារដរបងកាត 

ច្បារ់គួរខតម្លននងខ រនូវល័កេែ័ណ្ឌ ន្មន្មទក់េងនងឹ រញ្ញតតិប្រតិរតតិការ
ពប្រងកាត ខ លរពងកីតព ងីពោយអាជាា ធរនដល់អាជាា រ័ណ្ណ ឬ និយត័ករ 
រមួ្ទងំល័កេែ័ណ្ឌ តប្ម្ូវឲ្យរាយការណ៍្ ំពណី្រការអ្នុម័្ត  ំពណី្រការវាយ
តនម្ាពហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន ខននការ និងមូ្លនិធសិប្ម្លរ់ការរុោះពរ ី សនតិ
សុែសប្ម្លរ់ការរំពេញការងារ និងការធាន្មរា រ់រងពលីប្រតរិតតិការ ការ
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សប្ម្រសប្ម្ួលរវាងនិយត័ករ និងសាា រ័នររសិាា នទក់េងនឹងតួន្មេ ី    
ពរៀងៗែាួនររស់េួកពគ នងិការប្គរ់ប្គងកចិ្បចការខ លខច្បងកនុងអាជាា រ័ណ្ណ 
និងការពប្រីប្ ស់ប្រតិរតិតការព ីម្បអី្ភ្ិវឌ្ឍតំរន់ពប្រង និងឧសា័ន។   

ការពនិ្តិយតាម្ោន្ ន្ងិរតតួពនិ្តិយរបតបិតតកិារដរបងកាត  

គួរម្លនការេនិិតយតាម្ោន និងប្តួតេិនិតយជាពេៀងទត់ពៅពលីប្រតរិតតិ
ការពប្រងកាតខ លអ្នុវតតពោយប្កុម្ហ ុនេេលួ នអាជាា រ័ណ្ណ  ួច្បជា 
ការសិការលកលំព ង (Seismic Shootings) ការែួង នងិការ ំព ងី
សំណ្ង់ នងិឧរករណ៍្ន្មន្ម នីតិវធិសីប្ម្លរ់ពប្ាោះថ្នន ក់ សុែភាេ និង
សុវតាិភាេកខនាងពធវីការ ការឃាា ពំម្ីលវធិីសាស្ទសដអ្នុវតតលអពៅកនុងការោា ន
ពប្រង និងការពារេតាម្រេោា នឧសាហកម្ាពប្រងកាតអ្នតរជាតិ។ 

សខុភាព ន្ងិសវុតថភិាព 

គួរម្លនជំេូកសប្ម្លរ់ធាន្មថ្ន ប្រតិរតតិការពប្រងកាតទងំឡាយសុេធខត
អ្នុវតតពៅតាម្ល័កេែ័ណ្ឌ តប្ម្ូវសតីេីសុែភាេ សុវតាិភាេ ឧសាហកម្ា
ពប្រងកាតខ លប្រតរិតតិការតាម្រពច្បចកពេស រេោា នសិេធមិ្នុសស និង
រេោា នររសិាា ន ខ លម្លនខច្បងពៅកនុងច្បារ់ខ លពាក់េ័នធខ លអាច្បនឹង
ម្លនការខកខប្រ និងម្លនសុេលភាេេីពេលម្យួពៅពេលម្យួ ពហយី
ជំេូកច្បារ់ខ លអ្សកម្ា ខ លរារាងំ ល់ច្បារ់ និងរេោា នន្មន្មខ ល
ម្លនសុេលភាេពៅប្តឹម្កាលររពិច្បឆេចុ្បោះកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពន្មោះ គួរប្តូវ ន
ចាត់េុកជាពម្ល ៈ។  
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ការរាយការណ៍ដោយរកមុ្ហ ុន្ទទលួបាន្អាជាា បណ័ឌ  

គរួម្លនគពប្ម្លងការ ប្គរ់ប្ជងុពប្ជាយម្យួសដេីកីាររាយការណ៍្ពោយប្តមឹ្
ប្តវូ នងិប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ ពធវពី ងីពោយប្កមុ្ហ ុនេេលួ នអាជាា រ័ណ្ណ 
ខ លប្តវូរាយការណ៍្ ពៅកនុង ណំាក់កាលនមី្យួៗននប្រតរិតតកិារពប្រង
កាតជូនពៅនយិត័ករពប្រងកាត។ ល័កេែ័ណ្ឌ តប្ម្វូឲ្យរាយការណ៍្ពនោះរមួ្
ម្លនរ យការណ៍្ពេៀងទត់ប្រចាខំែ ប្រចាបំ្តមី្លស នងិប្រចាឆំ្ន  ំ សដេីី
ប្រតរិតតកិារពប្រងកាត ការោក់ជូនសណំាកគរំសូខំាន់ៗ នងិរខំណ្ក
សម្លសធាតុយកពច្បញេកីនុងអ្ណ្ដូ ងខ ល នែងួ េនិនន័យអ្ណ្ដូ ង នងិការ
សៃង់រលកសពំ ង ការរកប្សាយ នងិការវាយតនម្ាខ លពាក់េ័នធ។ 

កម្មសទិធិដលើទនិ្នន្យ័ទងំអស ់ 

ប្គរ់េិននន័យទងំអ្ស់ប្តូវជាកម្ាសិេធិររស់រ ា។  

ការរាយការណ៍ ន្ងិសវន្កម្មដលើចណំាយ ន្ងិចណូំលនន្
ដរបងកាត 

ការរាយការណ៍្េីនលាច្បណំាយ និងប្ ក់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាតជូនពៅ        
និយត័ករពៅតាម្មូ្លោា នពេៀងទត់ ឧ. ពរៀងរាល់ខែ ពរៀងរាល់ប្តីម្លស 
ឆម្លស នងិពរៀងរាល់ឆ្ន  ំ គឺម្លនសារសំខាន់ខាា ងំណាស់។ នីតិវធិី
គណ្ពនយយខ លោក់ភាា រ់ជាម្ួយនឹងកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត នងឹនដល់
ឲ្យនូវពាលការណ៍្ខណ្ន្មលំម្អិតពាក់េ័នធពៅនងឹនលាច្បណំាយខ លេូទត់
យកវញិ ន ឬ ម្ិនអាច្បេូទត់យកវញិ ន។ សាិតពប្កាម្ការច្បំណាយ
ររស់ប្កុម្ហ ុន គួរម្លនការពធវីសវនកម្ាពៅពលគីណ្នីទងំឡាយ នលា
ច្បំណាយ នងិប្ ក់ច្បំណូ្ល និងការប្តួតេិនិតយពៅពលីប្រតរិតតិការពប្រង
កាតខ លពធវីព ងីពោយ និយត័ករ។ ព មី្បកីាត់រនាយជាអ្របររម្លនូវការ



19 

រាយការណ៍្ែុស និងការរំពានកនុងការកណំ្ត់ តនម្ាពនៃរ ប្តូវម្លនវធិាន 
និងនីតិវធិីពនសងៗធាន្មថ្ន ប្កុម្ហ ុនទងំឡាយម្លនរណំ្ងលក់ពៅឲ្យ 
និងពធវីពោោះ ូរជាម្យួអ្នកេិញ ខ លជាសម្លជិកខតកនុងតនម្ាម្ួយខ ល
ខនអកពៅពលី ឬ ខ លសម្មូ្លជាម្ួយនឹងការលក់ពៅឲ្យអ្នកេញិ
ទងំឡាយខ លម្ិនចូ្បលជាសម្លជិក នងិអ្នុពលាម្ពៅតាម្ល័កេែ័ណ្ឌ
ខ លអាច្បពប្រៀរពធៀរ ន រវាងភាគីអ្នកេិញទងំឡាយខ លម្និខម្ន
ជាសម្លជកិ។ នីតិវធិពីនោះក៏ប្តូវយកពៅអ្នុវតតនងខ រពៅពលីការពធវីលេធ
កម្ាេំនញិ និងពសវាកម្ាពនសងៗ។ គួរម្លនការ សប្ម្រសប្ម្ួល និងកិច្បច
សហការាន រវាងសាា រ័នជាត ិ ខ លពាក់េ័នធព មី្បសីពប្ម្ច្ប នពាលព  
និងពាលរណំ្ងអ្ភ្ិវឌ្ឍ ការប្រមូ្លច្បណូំ្លឲ្យ នពប្ច្បីនរនុំត និងការ
រខនាម្តនម្ាកនុងប្សុក កប្ម្ិតែពស់រំនុតខ លអាច្បពធវីពៅ ន។    

ការវាសផ់្វង ន្ងិអធកិារកចិចដរបងកាតដៅកផ្ន្ាងវាស ់

នីតិវធិីសប្ម្លរ់ការវាស់ខវងពប្រងកាតពៅកខនាងវាស់ និងការប្តួតេិនតិយជា
ពេៀងទត់ពៅពលី ំពណី្រការពនោះ និងនតីិវធិីសប្ម្លរ់ការខកសប្ម្ួលប្ ក់
ច្បំណូ្ល ពៅកនុងករណី្ម្លនការែូច្បខាតខ ល នរកព ញីពកីតម្លនពៅ
កនុងឧរករណ៍្វាស់ គឺជារញ្ញតតបិ្រតិរតតិការោ ងសខំាន់ នងិអាច្បម្លនឥេធិ
េលហរិញ្ញវតាុោ ងពប្ច្បីនពៅពលីភាគីទងំឡាយ។  

ការរបគលអ់ាជាា បណ័ណ   

ពាក់េ័នធនឹងកចិ្បចការពនោះ គួរម្លនល័កេែ័ណ្ឌ តប្ម្ូវននការយល់ប្េម្ពៅពលី
ការប្រគល់ពៅឲ្យភាគីេរី ី និងល័កេែ័ណ្ឌ តប្ម្ូវខ លថ្នកាតេវកិច្បចេីមុ្ន
ពៅម្លនជាម្យួនឹងអ្នកប្រគល់ ខ ល កនុងករណី្ ខ លការប្រគល់ប្តូវ
 នពធវីព ងីកនុងរងវង់ប្កុម្ហ ុនខ លពាក់េ័នធ ឬ ពៅកនុងប្កុម្ហ ុន       
សាជីវកម្ា ខតម្ួយ។ អ្នកេេលួ គួរជាប្កុម្ហ ុនខ ល នកំណ្ត់គុណ្      
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វឌ្ឍន៍ជាមុ្ន។ គួរម្លននងខ រ នូវល័កេែ័ណ្ឌ ខច្បងេកីារតប្ម្ូវឲ្យរង់េនធ
ប្ ក់ច្បំពណ្ញជាមូ្លធនសប្ម្លរ់រុេវលាភ្ននការប្រគល់ ទងំឡាយ ឬ 
ប្ ក់ច្បំពណ្ញនច្ប នយខ លេេួល នពោយប្កុម្ហ ុនជាអ្នកប្រគល់។   

ការបដងកើតអងគភាពសរម្លបរ់គប់រគងតបំន្ដ់របង ន្ងិ    ឧសម័
ន្រមួ្គ្នន ឆ្ាងផ្ ន្អាជាា បណ័ណ  ឬ រពផំ្ ន្របសរ់បដទស  

គួរម្លនរញ្ញតតិសប្ម្លរ់ពប្រីប្ ស់ និងការអ្ភ្ិវឌ្ឍរមួ្ាន ននតរំន់ពប្រងខ ល
ប្តួតសុីាន ខ លឆាងខ នអាជាា រ័ណ្ណពៅកនុងប្រពេស នងិប្េំខ នឆាង         
ប្រពេស។ ការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍រមួ្ននតំរន់ពប្រងកាត នតល់ឲ្យសប្ម្លរ់ខតពៅពលី
តំរន់ប្តតួសុីាន ទងំពៅពលអីាជាា រ័ណ្ណ ឬ ប្េំប្រេល់ខ ល នប្េម្ពប្េៀង 
ពៅកនុងប្រពេស ឬតំរន់ប្តួតសុីាន រវាងប្េំខ នប្រពេស និងប្រពេស។ ពៅ
ពេលខ លករណី្ពនោះពកីតម្លនពៅកនុងប្រពេសម្ួយ រញ្ញតតេូិពៅ គឺថ្ន    
អ្ងគភាេអ្ភ្ិវឌ្ឍរមួ្សប្ម្លរ់តំរន់ប្តួតសុាីន  គឺជាកចិ្បចការ ំរូងរងអស់ខ ល
ប្តូវរពងកីត និងពោោះប្សាយពោយយកច្បតិតេុកោក់រវាង់ប្កមុ្ហ ុនេេួល
 នអាជាា រ័ណ្ណទងំឡាយ ខ លពាក់េ័នធពៅកនុងយុតាត ធិការ ូច្បាន  តាម្  
រយៈពធវីការច្បរចាពប្កាម្ការឯកភាេររស់រ ាពៅពលី កិច្បចប្េម្ពប្េៀងរពងកីត
អ្ងគភាេពន្មោះ។ កនុងករណី្ម្និម្លនការប្េម្ពប្េៀងាន រវាងប្កុម្ហ ុនេេួល
 នអាជាា រ័ណ្ណ ពន្មោះរោា ភ្ិ លម្លនអ្ណំាច្បពធវីការកណំ្ត់ពលីប្រការ 
និងល័កេែ័ណ្ឌ ន្មន្ម ពហយីោក់ពច្បញនូវគពប្ម្លងការអ្ងគភាេសម្ប្សរ
ម្ួយ ពោយអ្នុពលាម្ពៅតាម្ការអ្នុវតតន៍ប្រពសីរជាលកេណ្ៈអ្នតរជាត។ិ 
កនុងករណី្ តំរន់ប្តួតសុាីន ពនោះឆាងប្េំខ នប្រពេស ពន្មោះចា ំច់្បប្តូវម្លន
កិច្បចប្េម្ពប្េៀងអ្ភ្ិវឌ្ឍរមួ្ាន រវាងរ ា ជារ់ាន ទងំឡាយខ លពាក់េ័នធ 
ពហយីកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពនោះ នងឹប្តូវអ្នុវតដពោយរ ាខ លពាក់េ័នធ តាម្រយៈ
ការច្បងអុលរងាា ញររស់ែាួន ពៅ ល់ប្កុម្ហ ុនេេលួ នអាជាា រ័ណ្ណ        
ពនសងៗាន ខ លជារ់ពាក់េ័នធពៅកនុង យុតាត ធិការនមី្ួយៗ។ 
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សទិធដិចញចលូតបំន្ផ់្ លបាន្នតលអ់ាជាា ប័ណណ  

គួរម្លននីតិវធិីខ លម្លនភាេយុតតិធម៌្ នងិម្លនតម្លា ភាេព ីម្បធីាន្មសិេធិ
ពច្បញចូ្បលពៅកាន់តរំន់ ខ ល ននតល់អាជាា រ័ណ្ណ ជាេិពសសតំរន់ពប្រង
កាតពៅពលី  ី(Onshore) ទក់េងនឹង ធីាី ពោយកនុងនតីិវធិីពន្មោះ ម្លន
ខច្បងអ្ំេីការេេលួ នជាចា ំច់្បនូវ ីធា ី និងប្ ក់សណំ្ង និងការពោោះ
ប្សាយជពម្លា ោះពនសងៗ ខ លពកតីព ងីពៅេីពន្មោះ។ 

កចិចការពារ ន្ងិការបពំលុបរសិ្ថថ ន្  

គួរម្លនរញ្ញតតិប្គរ់ប្ាន់សប្ម្លរ់ កាត់រនាយ នងិប្គរ់ប្គងនលរ ោះពាល់
អ្វជិាម្លនជាអ្របរម្លននប្រតិរតតិការពប្រងកាតពៅពលី ររសិាា ន សងគម្ នងិ
ពស ាកិច្បច ររស់ប្រជាជនខ លរងនលរ ោះពាល់ តាម្រយៈការនតល់អាជាា     
រ័ណ្ណររសិាា ន ការវាយតនម្ាពហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន និងខននការប្គរ់       
ប្គង។ កចិ្បចការពនោះរមួ្រញ្ចូលទងំកិច្បចការពារររសិាា នប្រករពោយប្រសិេធ
ភាេព ីម្បរីងាក រ នងិកាត់រនាយហានិភ័្យននការរំេុលររសិាា នពៅពល ី ី
និងពៅកនុងសមុ្ប្េ ការអ្ភ្រិកសធនធានពប្រងកាត និងររសិាា ន វធិានការ
រងាក រសប្ម្លរ់េរ់សាក ត់ការធាា យពប្រង នងិការពោោះប្សាយឧរបតតិពហតុ
ធាា យពប្រងពៅពល ីី នងិពៅកនុងសមុ្ប្េ វធិានការរុោះពរពីច្បញឲ្យ នសម្
ប្សរ និងការសាត រព ងីវញិនូវតំរន់ខ លរកព ញីពៅរន្មៃ រ់េចី្បរ់
ប្រតិរតតិការ រញ្ញតតិននមូ្លនិធសិប្ម្លរ់ការរុោះពរ ី ពច្បញព ីម្បធីាន្ម ល់
 ំពណី្រការអ្នុវតតកាតេវកចិ្បចរុោះពរពីច្បញ ប្រេ័នធម្លនប្រសិេធភាេសប្ម្លរ់ការ
នដល់អាជាា រ័ណ្ណររសិាា ន ការអ្នុវតត និងការយល់ប្េម្ពៅពលីការសិកា
វាយតនម្ាពហតុរ ោះពាល់ររសិាា ន។ ពាលការណ៍្សដីេីការេេួលែុសប្តូវ
ច្បំពពាោះការរេុំលរណាដ លម្កេីប្រតិរតតកិារពប្រងកាតគួរម្លន ខច្បងពៅ
កនុងច្បារ់ពប្រងកាត និងច្បារ់ររសិាា នខ លពាក់េ័នធ។   



22 

តនួាទរីបសភ់ាន កង់ារន្យិត័ករបរសិ្ថថ ន្  

តួន្មេីររស់ភាន ក់ងារររសិាា នកនុងការនដល់ឲ្យអាជាា រ័ណ្ណររសិាា ន និងកនុង
ការេិនិតយពម្លីពៅពលកីារ តាម្ោន និងការប្តតួេិនតិយររសិាា ន គមឺ្លន
សារៈសំខាន់។ ជំេូកទងំពនោះគួរកំណ្ត់េីតួន្មេពីនសងៗាន ររស់និយត័ករ
ពប្រងកាត នងិនិយត័ករររសិាា នច្បំពពាោះកិច្បចការររសិាា ន និងការសប្ម្រ
សប្ម្ួលរវាងភាន ក់ងារពនសងៗពេៀតខ លពាក់េ័នធ។ គួរម្លនរញ្ញតតសិដីេី
រររច្បារ់ររសិាា ននងិនីតិវធិ ី នីតវិធិីសប្ម្លរ់ពោោះប្សាយការធាា យពប្រង 
ភ្ក់ និងសារធាតុពនសងៗ នងិការរំេុលពៅពលី ី ពៅកនុងសមុ្ប្េ និងការ
រំេុលប្រភ្េេកឹ។ គួរម្លនរញ្ញតតិខននការរំរុងឲ្យ នពេញពលញ
សប្ម្លរ់ការធាា យពប្រង នងិពប្ាោះអាសននពនសងៗ និងការរពងកីតឲ្យម្លន
មូ្លនិធសិប្ម្លរ់ការធាា យពប្រងខ លនដល់ឲ្យពោយប្កុម្ហ ុនពប្រង នារ
ភាា រ់ជាម្ួយខននការធាា យពប្រងររស់ជាតិ។    

ផ្នន្ការ ន្ងិម្លូន្ធិសិរម្លបក់ាររុុះដរ ើដចញ  

ខននការរុោះពរពីច្បញ ខ លឧរតាម្ភពោយមូ្លនធិិរុោះពរសីប្ម្លរ់ការរុោះពរពីច្បញ
នូវពរាងច្បប្ក និងប្រតរិតតិការទងំឡាយ ប្តូវតប្ម្ូវឲ្យម្លន ខ លជាខននក
ម្ួយននខននការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍សប្ម្លរ់អាជីវកម្ា។ មូ្លនិធិ សប្ម្លរ់ការរុោះពរ ី
ពច្បញពនោះ ប្តូវ នរពងកីតព ងីតាម្រយៈប្ ក់វភិាគទនប្រចាឆំ្ន ខំ ល
េេួល នេីប្កុម្ហ ុនចុ្បោះកចិ្បចសនា ប្សរពៅតាម្ខននការរុោះពរខី ល ន
អ្នុម័្ត។ ប្ ក់វភិាគទនប្រចាឆំ្ន អំាច្ប កាត់រពំលាោះពច្បញសប្ម្លរ់រង់េនធ
ពលីប្ ក់ច្បណូំ្ល។ លវកិាពនោះប្តូវ នកាន់ការ់ពោយោក់ពៅកនុង 
គណ្នីប្ ក់រប្ម្ុងេុកពៅធន្មារ ពប្កាម្ការប្គរ់ប្គងរមួ្ាន ររស់រោា    
ភ្ិ ល នងិប្កុម្ហ ុនជារ់ កិច្បចសនា ពហយីប្តូវ នពប្របី្ ស់សប្ម្លរ់ខត
ការរុោះពរពីច្បញរ ុពណាណ ោះ។ ច្បំននួណាម្ួយខ លពលីស ពៅកនុងមូ្លនធិិពនោះ
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នឹងប្តូវ ន កយកពោយប្កុម្ហ ុន ក៏រ ុខនតនឹងប្តូវប្គរ់ប្គងជាប្ ក់      
ច្បំណូ្លសប្ម្លរ់ពាលរណំ្ងេនធោរ ពហយីច្បំននួខ លែវោះពៅកនុងមូ្ល  
និធិពនោះនឹងប្តូវោក់រំពេញពោយប្កុម្ហ ុនជារ់កិច្បចសនា។      

លខិតិបុករណ៍សដពីលីខិតិធានា ន្ងិរបាកធ់ានាការអន្វុតត
ការងារ 

ការអ្នុវតតកាតេវកចិ្បចប្សរច្បារ់ពៅកនុងកចិ្បចសនា ររស់ប្កុម្ហ ុនជារ់កចិ្បច
សនា នឹងប្តូវ នធាន្ម តាម្រយៈការធាន្មររស់ធន្មារ និង                 
រ័ណ្ណប្ ក់ ការធាន្មររស់ប្កមុ្ហ ុនពម្ ការធាន្មរា រ់រង ពេញពលញេី
ប្កុម្ហ ុនធាន្មរា រ់រងអ្នតរជាតិ ខ លម្លនពករ ត ិ៍ព ា្ ោះកនុងការរា រ់រងច្បំពពាោះ
រំណុ្ល ប្រតិរតតិការទងំអ្ស់ររស់ប្រតិរតតកិរ និងសម្លជិកសម្ព័នធប្កុម្
ហ ុន រូករមួ្ទងំការធាន្មរា រ់រង ច្បំពពាោះពប្ាោះថ្នន ក់ ការនៃុោះ ការធាា យ        
ពប្រង។ 

លកខខណឌស្ថរដពើពន្ធ 

លកេែណ្ឌ សារពេីេនធ ជាេូពៅ រមួ្រញ្ចូលទងំប្ ក់រងាវ ន់ចុ្បោះហតាពលខា 
និងប្ ក់រងាវ ន់នលតិកម្ា នលាឈ្នួលេីតាងំ សយួសារអាករ េនធពលីប្ ក់
ច្បំណូ្ល ការចូ្បលរមួ្ររស់រ ា និងល័កេែ័ណ្ឌ ពលី ការប្ ក់ នលាព ីម្ នងិការ
ខរងខច្បកប្ ក់ច្បំពណ្ញ សាតិពប្កាម្កិច្បចប្េម្ពប្េៀងខរងខច្បកនលិតនល 
(PSA) តនម្ាពប្រងពៅអ្នតរជាតិ និងការកណំ្ត់តនម្ាេនីារសប្ម្លរ់ឧសា័ន 
ការខាតរង់ខ លប្តូវេូទត់ កនុងឆ្ន ខំាងមុ្ែ និងេពនាឿនការកាត់រពំលាោះេនធ
ពលីប្ ក់ច្បំណូ្ល។ គួរម្លនរញ្ញតតិខច្បងេីសម្លសភាគេនធ ពលីកំពណី្ន
ធនធានពៅកនុងការយកេនធ  ូច្បជា េនធពលបី្ ក់ច្បំពណ្ញ ព ីម្បនីដល់ឲ្យ   
រោា ភ្ិ លនូវ ច្បំខណ្កឲ្យ នពប្ច្បីនកនុងករណី្ខ លេេួល ននល
ច្បំពណ្ញ និងប្ ក់ច្បំពណ្ញនច្ប នយែពស់។ គួរម្លនភាេច្បាស់លាស់ និង
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ប្ ក ប្រជាច្បំពពាោះប្រការ នងិល័កេែ័ណ្ឌ ននអាជាា រ័ណ្ណ ព ីម្បសីប្ម្ួល ឲ្យ
ម្លនប្ ក់ច្បំពណ្ញសម្ប្សរ ល់វនិពិោគិន នងិការខរងខច្បកនូវប្ ក់
ច្បំពណ្ញឲ្យ នយុតតិធម៌្ ពៅ ល់រ ា តាម្រយៈកំពណី្នរររសារពេេីនធ 
ខ លនដល់នូវច្បំខណ្កកាន់ខតពប្ច្បីនពៅឲ្យរ ា ជាម្ួយនងឹេេលួ នប្ ក់
ច្បំពណ្ញកាន់ខតែពស់ ក៏រ ុខនតវាម្ិនរ ោះពាល់ ល់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍវស័ិយតូច្បៗ 
ព យី។ គួរម្លនរញ្ញតតិខច្បងអ្ំេល័ីកេែ័ណ្ឌ នលប្រពោជន៍ខ ល ន      
អ្នុវតតសប្ម្លរ់អ្នកចូ្បលរមួ្ ឬ ល័កេែ័ណ្ឌ សម្ប្សរ នេពេៀតសប្ម្លរ់ការ
ចូ្បលរមួ្ររស់រ ា ព មី្បធីាន្មថ្ន ហានិភ័្យននការរុករក និងការេិនិតយវាយ
តនម្ា គឺជារនៃុកររស់ប្កមុ្ហ ុនពប្រងទងំឡាយ។    

ការរបម្លូ ន្ងិគណដន្យយសរម្លបក់ារយកពន្ធ ន្ងិអាករ
ស្ថរដពើពន្ធ 

គួរម្លនជាពប្សច្បនូវនតីិវធិីសម្ប្សរ និងម្លនប្រសេិធភាេព មី្បធីាន្ម ល់
ការប្រមូ្ល នងិគណ្ពនយយឲ្យ នប្តឹម្ប្តូវសប្ម្លរ់ការយកេនធ និងអាករ
សារពេីេនធ  ូច្បជា ប្ ក់រងាវ ន់ នលាឈ្នួលេីតាងំ សួយសារអាករ េនធពលី
ប្ ក់ច្បណូំ្ល និងេនធពលីច្បណូំ្លនច្ប នយខ លម្លនកំពណី្នែពស់ខាា ងំ នងិ
ការខរងខច្បកនូវប្ ក់ច្បំពណ្ញេីពប្រង េនធគយ និងេនធរន្មៃ រ់រនស ំ ការ
ធាន្មការកត់ប្តា និងការរាយការណ៍្ប្រករពោយតម្លា ភាេពលីនលា
ច្បំណាយ នងិនលាប្រតរិតតិការេីសំណាក់ប្កុម្ហ ុនន្មន្ម រមួ្ទងំប្ ក់
ច្បំណូ្ល នងិវធិានការេល់ពៅនឹងការរពំលាភ្រំពានកនុងការកំណ្ត់តនម្ា
ពនៃរ។    

ម្លូន្ធិរិគបរ់គងរបាកច់ណូំលពដីរបងកាត 

គួរម្លនរញ្ញតតិសតអី្ំេីមូ្លនិធិប្គរ់ប្គងប្ ក់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាត ព ីម្បី
ខច្បងេីការពប្រីប្ ស់ ការប្គរ់ប្គង និងការខរងខច្បកនូវប្ ក់ច្បណូំ្លេី
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ពប្រងកាតសប្ម្លរ់ពឆាីយតរពៅនឹងគពប្ម្លងលវកិាពៅពលី វស័ិយអាេភិាេ
សំខាន់ៗ ការរកាពសារភាេនន ំពណី្រការរពងាគ ោះរពងគីរខននកពស ាកិច្បច ភាេ
ខប្រប្រួលននតនម្ាពប្រង និងមូ្លនធិិអ្នតរជំន្មន់សប្ម្លរ់ម្នុសសជនំ្មន់   
ពប្កាយៗ។ ពាលព ននមូ្លនិធិពនោះ គពឺ ីម្ប ីរពងកតីជាគពប្ម្លងច្បំណាយ
ការរកាពសារភាេននលំហូរប្ ក់ច្បណូំ្ល និងការសនសបំ្ ក់សប្ម្លរ់
ម្នុសសជនំ្មន់ពប្កាយ និងព ីម្បនីតល់ឲ្យនូវពប្កាយយុគសម័្យពប្រងកាត
នូវ វរិតតពិស ាកចិ្បច កំរតិអ្របរម្ល។ គួរម្លននតីិវធិីសប្ម្លរ់ការប្គរ់ប្គង និង
ការវនិិពោគលវកិាររស់មូ្លនធិ ិ ោក់ រញ្ចូ លមូ្លនធិិពនោះពៅកនុងការ
ប្គរ់ប្គង គពប្ម្លងលវកិា នងិប្រេ័នធប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតាុររស់ រោា ភ្ិ ល   
រពញ្ច ៀសនូវជងំឺហូ ង់ (Dutch disease) និងរណាដ សាធនធាន និង
នីតវិធិីព ីម្បធីាន្មថ្ន លវកិាទងំពនោះពប្រីប្ ស់ប្រករពោយប្រសិេធភាេ 
ពហយី មូ្លនិធិទងំពនោះប្តូវ នោក់រញ្ចូ លពៅកនុង ំពណី្រការលវកិារមួ្
ថ្នន ក់ជាតិ ធាន្មឲ្យម្លននូវេរជ័យេីធនធាន និងការធាន្មឲ្យម្លនការ
ប្គរ់ប្គងឲ្យ នប្តមឹ្ប្តូវ និងរពញ្ា ៀសនូវនលរ ោះពាល់អ្វជិាម្លនននប្ ក់
ច្បំណូ្លេីពប្រងកាត។  

នលរបដោជន្៍កនងុរសកុ  

រញ្ញតតិសតេីីនលប្រពោជន៍កនុងប្សុក ប្តូវោក់រញ្ចូ លនូវការពប្រីប្ ស់
េំនិញ និងពសវាកម្ាកនុង ប្សុក ការជួលេលរ ាកនុងប្សកុ ការរណ្ដុ ោះ
រណាដ លេលរ ាកនុងប្សកុ ការនដល់លវកិាសប្ម្លរ់ការ រណ្ដុ ោះរណាដ ល ល់
និពោជិត និងការចូ្បលវភិាគទនកនុងមូ្លនធិិសប្ម្លរ់ការរណ្ដុ ោះរណាដ ល 
ររស់ជាតពិ ីម្បរីពងកនីសម្តាភាេកនុងវស័ិយពប្រងកាត។ 
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កម្មសទិធដិលើរទពយសម្បតត ិ 

ប្េេយសម្បតតិ និងសម្លភ រៈររកិាេ រ ខ លន្មចូំ្បលម្កកនុងប្រពេស ឬក៏សម្លភ រ
ខ លេូទត់នលាច្បណំាយ រចួ្បពហយី គឺជាកម្ាសេិធិររស់រ ា។។ គួរម្លន
ម្លប្តាខ លនដល់ឲ្យរោា ភ្ិ លនូវអ្ំណាច្បព ីម្បតីប្ម្ូវ ឲ្យប្កមុ្ហ ុនប្តូវរុោះពរ ី
ពច្បញនូវប្េេយសម្បតតិន្មន្ម ខ លខលងម្លនប្រពោជន៍ពប្រីប្ ស់ពរីពទោះ 
រីជា នពនៃរជាកម្ាសិេធិពៅឲ្យរ ាពហយីក៏ពោយ។ 

ការនគតន់គងទ់នីារកនងុរសកុ  

គួរម្លនម្លប្តា ខ លតប្ម្ូវឲ្យប្កុម្ហ ុនជារ់កិច្បចសនាខច្បកភាគហ ុនពោយ
ខនអកពលីសម្លម្លប្តននពប្រងពៅ និងឧសា័ន សាតិពប្កាម្អាជាា រ័ណ្ណ ឬ កិច្បច
ប្េម្ពប្េៀងខរងខច្បកនលិតនល PSA សប្ម្លរ់រំពេញតប្ម្ូវការេីនារ កនុង
ប្សុក។ 

បញ្ញតតសិ តពីកីចិចសន្ា ន្ងិចាប ់

រញ្ញតតិសតេីីកិច្បចសនា និងច្បារ់ ខ លគួរម្លនខច្បងពៅកនុងប្ករែ័ណ្ឌ ច្បារ់ 
ខ លរមួ្ម្លនការពោោះប្សាយជពម្លា ោះ ម្លប្តាពសីពរកីិច្បចសនាព ងីវញិ 
ម្លប្តាសដីេីពសារភាេកចិ្បចសនា តម្លា ភាេកចិ្បចសនា និងល័កេែ័ណ្ឌ នាូវច្បារ់
 នេពេៀត ូច្បជា ការម្ិនេេលួែុសប្តូវពៅពលីពហតុការណ៍្ប្រធានស័កដ ិ 
និងច្បារ់យកម្កអ្ភ្ិ ល ។ ជំេូកពនោះគួររញ្ចូ លនូវម្លប្តា ខ លខច្បង
អ្ំេីអ្នកជំន្មញ ការអ្នតរជាតិសប្ម្លរ់រញ្ា រពច្បចកពេស និងអាជាា              
កណាត លអ្នតរជាតសិប្ម្លរ់ពោោះប្សាយជពម្លា ោះពនសងៗ។ ប្កុម្ហ ុនពប្រង
ទងំឡាយច្បង់ព ញីេមី្លប្តាសដីេពីសារភាេសារពេីេនធ និងម្លប្តាសដីេ ី 
ពសារភាេកចិ្បចសនា។ 
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បញ្ញតតរិកាសទិធផិ្កផ្រប (Grandfathering Provisions) 

វាជាការអ្នុវតតេូពៅម្ួយ ខ លប្តូវម្លនរញ្ញតតសិតីេីការរកាសិេធិខកខប្រ
សប្ម្លរ់អាជាា រ័ណ្ណ នងិកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាតចាស់ខ លពៅម្លន     
សុេលភាេ ពៅពេលខ លច្បារ់ពប្រងកាតលាមី្ួយប្តូវ នអ្នុម័្ត។ 
រញ្ញតតិពនោះ ទក់េងនឹងភាេសម្ប្សរននការពរៀរច្បជំាអ្នតរកាល សប្ម្លរ់
ជួយសពប្ងាោះ ល់សិេធិពប្រងកាតខ លម្លនជាធរម្លន និងនដល់នូវយនតការ
សម្ប្សរន្មន្ម សប្ម្លរ់ពធវកីារខកខប្រនូវកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាតខ ល
ម្លនជាធរម្លន ចូ្បលពៅកនុងគពប្ម្លងការននច្បារ់លាីពោយខនអកពលីមូ្លោា ន
ឯកភាេរមួ្ម្ួយខ លគូភាគបី្េម្េេួលយក។ ម្លប្តារកាសេិធិខកខប្រអ្នតរ
កាលខររពនោះ គួរខតម្លនខច្បងពៅកនុងច្បារ់លាី។   

ការពនិ្តិយដម្ើលកចិចសន្ាដ ើងវញិ 

គួរម្លនម្លប្តា ខច្បងអ្េំីការេនិិតយពម្ីលព ងីវញិតាម្ពេលកំណ្ត់ពៅពលី
 ំពណី្រការអ្នុវតតកចិ្បចសនាជារមួ្ ប្េម្ទងំប្រការ និងល័កេែ័ណ្ឌ ននកិច្បច
ប្េម្ពប្េៀងទងំឡាយ ក៏ ូច្បជានីតិវធិី និងខរររេសប្ម្លរ់ការខកខប្រ
ខ លម្លនការប្េម្ពប្េៀងាន ពៅតាម្កាលៈពេសៈខប្រប្រួល។  

តម្លា ភាពកចិចសន្ា ន្ងិភាពសម្លា ត ់

ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញតតិសដេីីភាេសម្លា ត់ រញ្ញតតិទងំពនោះជាេូពៅខច្បងអ្ំេភីាេ
សម្លា ត់ននកិច្បចប្េម្ពប្េៀង ភាេសម្លា ត់ននេនិនន័យរពច្បចកពេស និង
េ័ត៌ម្លនខ លនដល់ឲ្យពប្កាម្កចិ្បចប្េម្ពប្េៀង នងិភាេសម្លា ត់ននេ័ត៌ម្លន   
សំខាន់ៗខននកពាណិ្ជាកម្ាររស់ប្កុម្ហ ុនទងំឡាយ។ ពទោះរីជាោ ង
ណាកដី វាតប្ម្ូវឲ្យ ម្លនតម្លា ភាេកិច្បចសនាកនុងការនសេវនាយនូវកិច្បចសនា
ពនសងៗ េនៃឹម្នងឹការការពារេ័ត៌ម្លន ពាណិ្ជាកម្ាសខំាន់ៗ។ តម្លា ភាេ
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ពនោះអាច្បោក់រញ្ចូលេ័ត៌ម្លនសដីេមូី្លនិធសិប្ម្លរ់ការរុោះពរខី ល រពងកីត
ព ងីសប្ម្លរ់នលប្រពោជន៍ ល់អ្នកពាក់េ័នធទងំឡាយ។ គួរម្លន
ម្លប្តាសប្ម្លរ់ការ នសេវនាយេ័ត៌ម្លនសដីេកីិច្បចសនាទងំឡាយ ូច្បជា 
ពសច្បកដសីពងេរអ្ំេបី្រការ និងល័កេែ័ណ្ឌ  និងការព ោះេុម្ពនាយនូវគំរូកិច្បច
ប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាតរច្បចុរបននខ លពប្រីប្ ស់កនុងការច្បរចា។ ម្លប្តា 
សប្ម្លរ់តម្លា ភាេ កិច្បចសនាខររពនោះ គួរតប្ម្ូវឲ្យម្លនការពរៀរច្បំព ងីវញិ
នូវល័កេែ័ណ្ឌ សដីេភីាេសម្លា ត់ននកិច្បចសនា ព ីម្បអី្នុញ្ញ តឲ្យម្លនការោក់
រងាា ញេ័ត៌ម្លនខ លម្ិនខម្នជាេិននន័យ រពច្បចកពេស កម្ាសិេធ ិ និង
េ័ត៌ម្លនអាជីវកម្ាសំខាន់ៗ។       

វធិាន្ការតម្លា ភាព 

គួរម្លនរញ្ញតតិសដេីីអ្ភ្ិ លកចិ្បចលអពៅកនុងការប្គរ់ប្គងននច្បារ់ពប្រងកាត
ព ីម្បធីាន្មថ្ន េំន្មស់នល      ប្រពោជន៍ទងំឡាយប្តូវ នរពញ្ច ៀស 
និងពោោះប្សាយ នោ ងប្តឹម្ប្តូវ ប្េម្ទងំការហាម្ឃាត់ ល់ម្ស្ទនត ី       
រោា ភ្ិ លកនុងការកាន់ការ់នលនូវប្រពោជន៍ពៅកនុងអាជាា រ័ណ្ណ ឬ 
ប្រតិរតតិការពប្រងកាត និងវធិានការពនសងពេៀត  ូច្បជា វធិានប្កម្សីល
ធម៌្សប្ម្លរ់ម្ស្ទនតីរាជការ។ គួរម្លនគពប្ម្លងការសដេីវីធិានការតម្លា ភាេ
សប្ម្លរ់អ្នកពាក់េ័នធ និងភាគីទងំអ្ស់ខ លទក់េិនកនុងវស័ិយពនោះ។ 
វធិានការ ទងំពនោះគួររមួ្រញ្ចូ លប្កម្អ្ភ្ិ លកិច្បចសាជីវកម្ាលអសប្ម្លរ់
ប្កុម្ហ ុនខ ល នចុ្បោះព ា្ ោះ និងប្កុម្ហ ុនរ ា ការោក់រងាា ញែាឹម្សារ
លម្អិតននការរង់ប្ ក់ពៅឲ្យរោា ភ្ិ លម្លច ស់នៃោះពៅតាម្ កចិ្បចសនា ពោយ
ខនអកពលមូី្លោា នននកិច្បចសនា ការរងាា ញប្ ក់ច្បណូំ្លតាម្ច្បារ់តប្ម្វូ 
ការព ោះេុម្ពនាយនូវកិច្បចសនា និងែាឹម្សារននកិច្បចសនាទងំពន្មោះ។ គួរ
ម្លននីតិវធិសីប្ម្លរ់ពធវីការ ោក់រងាា ញនូវេ័ត៌ម្លនជាសាធារណ្ៈពៅ ល់
អ្នកពាក់េ័នធទងំឡាយ និងនសេវនាយឲ្យ ន ពេៀងទត់នូវេ័ត៌ម្លនសដីេី
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ប្រតរិតតិការ និងការអ្ភ្ិវឌ្ឍពប្រងកាតពោយប្កុម្ហ ុន នងិរោា ភ្ិ ល 
ព ីម្បជីានលប្រពោជន៍ ល់អ្នកពាក់េ័នធន្មន្ម និងសងគម្សុីវលិ។    

ការពដិរគ្នុះដោបលជ់ាម្យួអនកពាកព់ន័្ធ  

គួរម្លនេប្ម្ង់ខរររេប្គរ់ប្ាន់ សប្ម្លរ់ពធវីការេិពប្ាោះពោរល់ជាម្ួយ
អ្នកពាក់េ័នធ ព ីម្បេីេួល នម្តិពោរល់េីេកួពគ និងព មី្បសីប្ម្ួលឲ្យ
ម្លនការចូ្បលរមួ្ររស់េួកពគប្រករពោយប្រសិេធភាេ កនុង ំពណី្រការនន
ការរពងកីតច្បារ់ និងពាលនពោ យសតីេីពប្រងកាត រមួ្ទងំច្បារ់ នងិ
ពាលនពោ យវស័ិយឧសាហកម្ានិសារណ្កម្ា នេពេៀត។  ំពណី្រ
ការពនោះ គួរោក់រញ្ចូល នូវនីតវិធិីសប្ម្លរ់ការេិពប្ាោះពោរល់ជាម្ួយអ្នក
ពាក់េ័នធជាតិ និងអ្នតរជាតសិដេីីការអ្ភ្ិវឌ្ឍវស័ិយ ពប្រងកាត និងវធិានការ
ពាលនពោ យ និងច្បារ់ ប្េម្ទងំគំនិតនដួច្បពនដីម្ពនសងៗនងខ រ។     
តួន្មេីររស់សងគម្សុីវលិគួរប្តវូ នេេលួសាគ ល់ និងជួយកនុងការរពងកតី
ច្បារ់ និងពាលនពោ យ ពប្រងកាត កនុងការទក់េងជាម្ួយរោា           
ភ្ិ ល វស័ិយឯកជន និងសាធារណ្ជន ពលីកកម្ពស់ការ យល់ ឹងអ្េំី
ប្រតិរតតិការពប្រងកាត នងិលេធនលររស់វាពៅ ល់េលរ ាទងំឡាយ រមួ្
ទងំការ ប្គរ់ប្គងការរេំឹងេុកររស់សាធារណ្ជនតាម្រយៈលំហូរ
េ័ត៌ម្លនប្តមឹ្ប្តូវខ លអាច្បពជឿេុកច្បិតត ន និងកនុងការពឈ្វងយល់អ្ំេី
អ្តាន័យ ប្តឹម្ប្តូវ និងលេធនលននេ័ត៌ម្លនខ លអាច្បរក ន។ 
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ឯកសារពនោះ ររោិយជាសពងេរអ្ំេីការអ្នុវតតន៍ប្រពសីរជាអ្នតរជាត ិ     
សំខាន់ៗពៅកនុងឧសាហកម្ាពប្រងកាតខននកអារ់ស្ទសៃីម្ (Upstream) 
សប្ម្លរ់អ្នកពាក់េ័នធពឈ្វងយល់។ 

ការអភវិឌ្ឍវសិយ័ដរបងកាត 

ការអ្ភ្ិវឌ្ឍវស័ិយពប្រងកាត រមួ្រញ្ចូ លការអ្នុវតតនូវប្រតិរតតកិារពប្រង
កាត ម្លន ូច្បជា ការរុករក ការអ្ភ្ិវឌ្ឍ និងប្រតិរតតកិារនលិតកម្ា ការ
ខសវងរកប្េម្ទងំការអ្ភ្ិវឌ្ឍ និងការពធវីពាណិ្ជាកម្ា នូវកណំ្រ់ពប្រងកាត 
និងឧសា័ន។ ប្រតិរតតិពប្រងកាតអាច្បពធវីពៅពលី ីពាក (Onshore) 
តំរន់េឹករាក់ (Shallow Offshore) និងតរំន់េកឹពប្ៅ (Deep 
Offshore)។ ប្រតិរតតិការពនោះប្តូវការអ្នកឯកពេសពៅ ពលីរពច្បចកវេិា 
ព ីម្េុន ធនធានរពច្បចកពេស និងម្លនរេេិពសាធន៍កនុងការអ្នុវតតនូវ
ប្រតិរតតិការ ពប្រងកាតកនុងន្មម្ជាប្រតិរតតិករពប្រងកាតអ្នតរជាត។ិ 
សកម្ាភាេរុករកពប្រងកាត គឺជាពាណិ្ជាកម្ា ខ លម្លនភាេប្រលុយ
ប្រថ្នន ខ លម្លនហានភ័ិ្យែពស់ និងប្ ក់ច្បំពណ្ញពប្ច្បីន ប្េម្ទងំការ 
ច្បំណាយខាតរង់ប្តូវ នរា រ់រងពោយប្កុម្ហ ុនពប្រងផ្ដៃ ល់។ 

ប្រតិរតតិការពប្រងកាត គជឺាពាណិ្ជាកម្ាម្ួយខ លប្រតរិតតិតាម្ពាល
ការណ៍្ច្បារ់ែពស់ និងប្តូវ ន ប្គរ់ប្គងពោយរោា ភ្ិ លសាិតពប្កាម្
ច្បារ់ពប្រងកាត។ សកម្ាភាេពនោះម្លននលរ ោះពាល់ ល់ ររសិាា នោ ង
ពប្ច្បីន  ូច្បជា ការធាា យពប្រង ការរំេុល និងការពរច្បរលិររសិាា ន។ ប្រតរិតតិ
ការ ពប្រងកាតប្តូវការអ្នកឯកពេស និងប្កុម្ហ ុនខ លម្លនសម្តាភាេ
ព ីម្បពីធវជីាប្រតិរតតកិរ និងរណាដ ក់ េុនជាម្ួយរណាត ប្កមុ្ហ ុនពនសងៗ។ 
យនតការច្បម្បងកនុងការប្គរ់ប្គងខ លប្តូវ នពប្រីប្ ស់ ជាអ្នតរជាតិពៅ
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កនុងឧសាហកម្ាពប្រងកាត គឺយនតការនដល់អាជាា រ័ណ្ណព មី្បបី្គរ់ប្គង  
ប្រតរិតតិការ ពប្រងកាត។ 

ប្រតិរតតិការពប្រងកាតអាច្បជាប្រតិរតតកិារ អារ់ស្ទសៃីម្ Upstream នងិ    
ពោនស្ទសៃីម្ Downstream។ ប្រតិរតតកិារ អារ់ស្ទសៃីម្ម្លនជា ំណាក់កាល 
 ូច្បជា  ំណាក់កាលរុករក រមួ្ម្លន ការសិការលកសំព ង (Seismic) 
និងការែួងរុករក។  ណំាក់កាលេិនតិយវាយតនម្ា រមួ្ម្លន ការវាយតនម្ា 
និងេិនិតយអ្ពងកតនូវររកគំពហញី ពប្រង នងិឧសា័នព ីម្បកីណំ្ត់េីវសិាល
ភាេ និងររមិ្លណ្ននតរំន់ពប្រង និងឧសា័នន្មន្ម។  ណំាក់កាលអ្ភ្ិវឌ្ឍ
រមួ្ម្លន ការសាងសង់ ការ ំព ងី នងិពរៀរច្បរំរកិាេ រនលិតកម្ា សណំ្ង់ 
និងពរាងច្បប្ក។  ណំាក់កាលនលិតកម្ា រមួ្ម្លន ការពធវីអាជីវកម្ា ការន្មំ
ពច្បញ នងិការលក់ពច្បញពនសងៗពេៀត។ ប្រតរិតតិការ ពោនប្េីម្ រមួ្ម្លន 
ការខកនច្បន ការច្បប្ម្លញ់ពប្រងកាត ការរកាេុក និងការ ឹកជញ្ាូ ននូវ
នលិតនលពប្រងកាត។        

ដគ្នលន្ដោបាយដរបងកាតជាត ិ

ប្រពេសជាពប្ច្បនីខ ល នពធវកីំខណ្េប្ម្ង់ និងពធវកីារខកលម្អប្ករែ័ណ្ឌ
ច្បារ់ពលីវស័ិយពប្រងកាត  នរកព ញីថ្ន វាម្លនប្រពោជន៍ នងិម្លន
ភាេចា ំច់្បខ លប្តូវរពងកីត និងោក់ពច្បញនូវពាលនពោ យជាតិ
សប្ម្លរ់វស័ិយពប្រងកាត  ូច្បជា លាីៗពនោះម្លនប្រពេសអ្ ុយហគង់ោ កនុងឆ្ន  ំ
២០០៨ ប្រពេសសារា ព អូ្ន កនុងឆ្ន  ំ២០១០ ប្រពេសណាម្ីរ ី កនុងឆ្ន ំ
១៩៩៨។  ំពណី្រការពនោះក៏នដល់នងខ រនូវឱកាស ៏ម្លនតនម្ាសប្ម្លរ់
ពរៀរច្បំការេិពប្ាោះពោរល់ជាម្ួយនឹងអ្នកពាក់េ័នធជាត ិនិងអ្នតរជាតិ និង
អ្ងគការសងគម្សុីវលិពៅពលីប្ករែ័ណ្ឌ ពាលនពោ យ ខ ល ន      
ពសីនព ងី ព ីម្បេីេួល នម្តិពោរល់ពនសងៗពៅពលកីិច្បចការពនោះ ព ីម្បី
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ធាន្មថ្នម្លនការឯកភាេជាេូពៅពៅពលពីាលនពោ យពប្រងកាត និង
ប្ករែ័ណ្ឌ ច្បារ់។ ប្ករែ័ណ្ឌ ពាលនពោ យពប្រង នងិឧសា័ន ជាត ិ
ខច្បងេីការទញយក និងការពប្រីប្ ស់ពប្រង និងឧសា័នខ លជាធនធាន
ម្ិនកពកីតព ងីវញិ ប្តូវ នប្គរ់ប្គងកនុងឥរោិរេម្ួយខ លរពងកតីឲ្យ
ម្លនការអ្ភ្ិវឌ្ឍពស ាកិច្បច និងសងគម្យូរអ្ខងវង នងិម្លននិរនតភាេសប្ម្លរ់
ប្រពេស។ ពាលរណំ្ងសំខាន់ គពឺ ីម្បនីដល់នលប្រពោជន៍ ល់ប្រពេស 
ជាតិ និងេលរ ាររស់ែាួនតាម្រយៈការរពងកតីការងារ ការអ្ភ្ិវឌ្ឍជំន្មញ 
និងសម្តាភាេរពច្បចកពេស  ល់ប្រជាេលរ ាពៅពលីពសវាកម្ាពប្រងកាត 
និងសកម្ាភាេពនសងៗ ការរពងកីនប្ ក់ច្បណូំ្ល នលប្រពោជន៍ ល់ប្រជា
េលរ ាកនុងការពប្រីប្ ស់េំនញិ និងពសវាកម្ាកនុងប្សកុ ភាេច្បប្ម្ុោះនន 
ពស ាកិច្បច ការអ្ភ្ិវឌ្ឍពហោា រច្បន្មសម្ព័នធ នងិការខកខប្រមុ្ែម្លត់សងគម្ នងិ
ពស ាកិច្បចររស់ប្រពេសឲ្យ នពលឿនពៅមុ្ែជាលំោរ់។  ំពណី្រការពធវី
កំខណ្េប្ម្ង់វស័ិយពប្រងកាត រមួ្ម្លនការអ្នុម័្តច្បារ់ពប្រងកាតេំពនីរលាី
ម្ួយ ឬ ការេិនតិយខកសប្ម្លួ និងការពធវរីច្បចុរបននភាេពៅពលីច្បារ់ពប្រង
កាតខ ល ម្លនប្សារ់ខ លជាការអ្នុវតតនូវប្ករែ័ណ្ឌ ពាលនពោ យ
ជាតិសដីេីពប្រង នងិឧសា័នប្រករពោយ តម្លា ភាេ នងិប្រសិេធភាេ។ 

តនួាទរីបសស់ងគម្សុវីលិ  

សងគម្សុីវលិ ម្លនតួន្មេសីខំាន់ណាស់កនុងការអ្ភ្ិវឌ្ឍវស័ិយពប្រងកាត 
និងកនុង ំពណី្ការខក េប្ម្ង់វស័ិយពប្រងកាត។ ការចូ្បលរមួ្ច្បំខណ្ក        
សំខាន់ៗររស់េកួពគតាម្រយៈការតស ូម្តិ ការពឈ្វងយល់ នងិការ      
ពគៀងគរ និងការជខជកេភិាកាជាម្ួយសហគម្ន៍ន្មន្ម គឺប្តូវ នេេលួ
សាគ ល់ពៅកនុង ំពណី្ការេិពប្ាោះពោរល់។ 
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កម្មសទិធ ិន្ងិការរគបរ់គងវសិយ័ដរបងកាត 

កម្ាសិេធ ិ និងការប្គរ់ប្គងពប្រងកាតខ លម្លនប្សារ់ពៅកនុងប្រពេស គឺ
សាិតពប្កាម្យុតាត ធិការររស់ ប្រពេសពន្មោះខ លប្តូវទញយក នងិ
ប្គរ់ប្គងព មី្បេីេួល ននលប្រពោជន៍អ្តិររម្ល ល់េលរ ា ទងំ      
មូ្ល។ ពាលរណំ្ងគឺថ្ន ព ីម្បធីាន្ម ននូវការប្គរ់ប្គងប្រករពោយ
ប្រសិេធភាេពលីវស័ិយ ពប្រងកាត ពហយីសកម្ាភាេពប្រងកាតប្តូវ ន  
អ្នុវតតប្រករពោយភាេ ា្ សនវ និងេេួល ននល ែពស់។ ប្ករែ័ណ្ឌ
ច្បារ់ខ លាបំ្េ ល់ឧសាហកម្ាពប្រងកាត រោិះរកវធិីការពារសិេធិ
ទងំឡាយររស់ អ្នកពាក់េ័នធ និងអ្នកចូ្បលរមួ្ទងំអ្ស់ពៅកនុងឧសាហ
កម្ាពនោះ ប្េម្ទងំេលរ ាររស់ប្រពេសពន្មោះ នងខ រ នងិព ីម្បនីដល់ឲ្យនូវ
ភាេពជឿជាក់ ពសារភាេ និងលេធភាេេេួល ននលច្បំពណ្ញ និងេេួល
 នប្ ក់ច្បំពណ្ញសម្ប្សរ ល់វនិិពោគនិ នងិប្រពេសជាតិ។  

ការដរៀបចសំ្ថថ បន័្  

ទក់េងនឹងការពរៀរច្បសំាា រ័ន វាគឺជាការអ្នុវតតេូពៅម្យួខ លប្តូវម្លន  
និយត័ករពប្រងកាតខតម្ួយគត់ ជាម្ួយនឹង ំពណី្រការពធវីពសច្បកដីសពប្ម្ច្ប
ប្រករពោយតម្លា ភាេ ពោយខនអកពលីលកេណ្ៈវនិិច្បឆ័យ និងការេេួលែុស
ប្តូវែពស់កនុងការប្គរ់ប្គង នងិពលីកកម្ពស់សកម្ាភាេវស័ិយពប្រងកាត។ 
អាជាា ធរពនោះ ប្តូវ នប្រគល់ឲ្យនូវអាណ្តតិទងំប្សុងកនុងការអ្នុវតតពាល
នពោ យពប្រងកាត នងិតំណាងឲ្យរោា ភ្ិ លពៅកនុងការច្បរចាជាម្ួយ
នឹងប្កុម្ហ ុនវនិិពោគនិ។ ពាក់េ័នធនងឹអ្ំណាច្ប ពៅកនុងច្បារ់ សាា រ័ននិយ័
តករចា ំច់្បប្តូវសាិតពៅពប្កាម្ ំពណី្រការេិនិតយពម្លី និងសពប្ម្ច្បេ ី   
ែុេធកាល័យរោា ភ្ិ ល ឬអ្នតរប្កសួង។ ពលីសេីពនោះពេៀត គួរម្លនការ
សប្ម្រសប្ម្ួល និងការ ផ្ដា ស់រដូរេ័ត៌ម្លនព ីម្បធីាន្មនូវការពធវីការងារ និង



35 

ការសហការឲ្យ នជិតសនិេធជាម្ួយនឹងសាា រ័ន រោា ភ្ិ លខ លពាក់េ័នធ
 នេពេៀត និង ព ីម្បធីាន្មថ្ន ការនដល់អាជាា រ័ណ្ណររសិាា ន  សិេធិ
រន្មៃ រ់រនស ំ  នេពេៀត ការប្េម្ពប្េៀងន្មន្មខ លតប្ម្ូវសប្ម្លរ់ប្រតិរតតិ
ការពប្រងកាត ប្តូវ នពធវីព ងីពោយ អ្នុពលាម្ទងំប្សុងពៅតាម្រាល់
លកេែណ្ឌ តប្ម្ូវខ លពាក់េ័នធ។ 

វាជាការអ្នុវតត ៏លអម្ួយ ព មី្បរីកាតួន្មេីររស់សាា រ័ននយិត័ករឲ្យសាិត
ពៅ ជាម្ួយនងឹេំនួលែុស ប្តវូកនុងការតាម្ោន និងប្តួតេនិតិយពម្ីលពៅ
ពលីវស័ិយពប្រងកាត ខ លែុសេីតួន្មេីររស់ប្កុម្ហ ុន ពប្រងកាតជាត ិ
ខ លប្គរ់ប្គងពៅពលភីាគហ ុនររស់រ ា ពៅកនុងប្រតិរតតកិារពប្រងកាត
ររស់ប្កុម្ហ ុន ពប្រងន្មន្ម និងព ីម្បធីាន្មថ្ន តួន្មេទីងំពនោះប្តូវ ន   
អ្នុវតតោច់្បពោយខ កេីាន តាម្រយៈអ្ងគភាេ ពនសងៗាន ព ីម្បពីច្បៀងវាង
នូវេំន្មស់នលប្រពោជន៍។ 

កដបីារម្ភរបសរ់បដទសម្លច សន់រុះ   

កដី រម្ភច្បម្បងររស់ប្រពេសសម្ី គឺពៅពលីការរពងកតីេិននន័យភូ្គេភសាស្ទសដ
ឲ្យ នពេញពលញ ពាក់េ័នធនងឹននៃ ីររស់ប្រពេស ធាន្មការរុករកឲ្យ ន
ពេញពលញនងិឆ្រ់រហ័សពៅតាម្តំរន់ ខ លរេំងឹេុកទងំអ្ស់ ការ
អ្ភ្ិវឌ្ឍភាា ម្ៗនិងប្រករពោយប្រសិេធភាេ ពៅពលីតំរន់ខ លរកព ញី 
ពប្រង និងឧសា័នខ លអាច្បពធវពីាណិ្ជាកម្ា ការខរងខច្បកប្ ក់ច្បណូំ្លឲ្យ
 នសម្ប្សររវាងប្រពេស និងប្កុម្ហ ុនពប្រងន្មន្ម ការប្រប្េឹតតិពោយ
ប្តឹម្ប្តូវពៅពលីប្រជាេលរ ា និងសហគម្ន៍ខ លេេួល រងនលរ ោះពាល់
េីប្រតិរតតិការពប្រងកាត ការការពារររសិាា ន ការអ្រ់រនំងិរណ្ដុ ោះរណាដ ល 
ការអ្ភ្ិវឌ្ឍ នងិការរពងកនីជំន្មញ ល់ប្រជាេលរ ា ការកសាងសម្តាភាេ
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 ល់សាា រ័ននិយត័ករ នងិសាា រ័នរោា ភ្ិ លខ លពាក់េ័នធ នល
ប្រពោជន៍ ល់ប្រជាេលរ ា និងការេិញេំនិញ និងពសវាកម្ាកនុងប្សកុ។ 

កដបីារម្ភរបសរ់កមុ្ហ ុន្វនិ្ដិោគទនុ្ 

កដី រម្ភច្បំរងររស់ប្កុម្ហ ុនវនិពិោគ គឺពៅពលីការេេលួ នសុវតាិភាេ
ពលីសិេធផិ្ដដ ច់្បមុ្ែ ការសាដ រនលា ព ីម្វនិិពោគព ងីវញិោ ងឆ្រ់រហ័ស និង
រក នប្ ក់ច្បណូំ្លប្គរ់ប្ាន់ ពសារភាេននល័កេែ័ណ្ឌ  សារពេីេនធ នងិ
លកេែណ្ឌ ច្បារ់សប្ម្លរ់អាយុកាលននគពប្ម្លងទងំមូ្ល អាច្បពប្រីអាជាា     
កណាត ល អ្នតរជាត ិន ពសរភីាេកនុងការពនៃរលវកិាពៅជាប្ ក់កម្ចី
គពប្ម្លង នងិការខរងខច្បកភាគលាភ្ ពៅឲ្យម្លច ស់ភាគហ ុនររស់េួកពគ។ 

បញ្ញតតរិបតបិតតកិារដរបងកាត  

 ំពណី្រការប្រតិរតតកិារពប្រងកាត ប្តូវ នខច្បងតាម្រយៈច្បារ់ រេរញ្ញតត ិ
កិច្បចប្េម្ពប្េៀង និងកិច្បចសនាពប្រងកាត។ ប្ករែ័ណ្ឌ ច្បារ់គួរម្លនតម្លា
ភាេ និងេាោម្នដល់ឲ្យនូវភាេប្ ក  ប្រជាសប្ម្លរ់ឧសាហកម្ាពនោះ 
ពហយីកនុងពេលេនៃមឹ្ាន ពន្មោះ ប្តូវម្លនភាេរត់ខរនប្គរ់ប្ាន់ ព ីម្ប ីប្សរ
តាម្ការផ្ដា ស់រដូរ ពៅតាម្កាលៈពេសៈចា ំច់្បន្មន្មពៅពលីរញ្ា ប្េួយ
 រម្ភសំខាន់ៗទងំរ ា និងវនិិពោគិន។   

ការដរៀបចចំាបដ់របងកាត  

ប្រពភ្េននការពរៀរច្បំច្បារ់អាច្បម្លនលកេណ្ៈប្គរ់ប្ជងុពប្ជាយ និងច្បប្ម្ុោះ។ 
ពាក់េ័នធនឹងការពរៀរច្បចំ្បារ់ ពប្រងកាត ប្រពេសម្ួយច្បំននួច្បង់រកាេុក
ពាលគំនតិររស់ច្បារ់ពប្រងកាតឲ្យម្លនលកេណ្ៈេូពៅ ពោយឆាុោះរញ្ច ងំ
េីពាលការណ៍្សខំាន់ៗ ពហយីខច្បងលម្អិតពៅកនុងរេរញ្ញតតិខ លប្តូវ
 នរពងកីត ព ងីសាតិពប្កាម្ច្បារ់ពាល។  ំពណី្រការពនោះជួយសប្ម្លួ
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 ល់ការពធវរីច្បចុរបននភាេ នងិការេិនិតយ ខកសប្ម្លួពៅពលរីេរញ្ញតិតរនតចិ្ប
ម្តងៗព ីម្បពីឆាយីតរពៅនឹងការកាលៈពេសៈខ លកំេុងខប្រប្រួល ពោយ
ម្ិនចា ំច់្ប ប្តូវឆាងកាត់ ំពណី្រការពធវីវពិសាធនកម្ាច្បារ់ពាលររស់រ ា
សភាពន្មោះព យី។ ប្រពេសជាពប្ច្បីនក៏ម្លននងខ រនូវ ំពណី្រការរ ាសភា
កនុងការពរៀរច្បរំេរញ្ញតតិពប្រងកាតមុ្ែរ ាសភា សប្ម្លរ់ ំពណាោះប្សាយ
វជិាម្លន ឬ អ្វជិាម្លនព ីម្បឲី្យម្លនសុេលភាេ ឬ ការអ្នុវតតនូវរេរញ្ញតតិ
ទងំពន្មោះ។ វធិសីាស្ទសតពនោះសននិោា នថ្ន រាល់រេរញ្ញតតិចា ំច់្បទងំអ្ស់
េិតជាប្តូវ នប្រកាសឲ្យអ្នុវតត ព ីម្បពីធវីឲ្យគពប្ម្លងការពនោះរំពេញមុ្ែ
ងារ នពេញពលញ។ ប្រពេសម្ួយច្បនំួន  ូច្បជា រុសស ី ច្បនិ និងអាខហស   
នរហសង់ ជាព ីម្ ម្ិនម្លនច្បារ់ពប្រងកាតខ លប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយពន្មោះពេ ក៏
រ ុខនតពគេឹងខនអកពៅពលបី្ករែ័ណ្ឌ កិច្បចសនា  ូច្បជា កចិ្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រង
កាតរខនាម្ពៅនឹងរេរញ្ញតតិពប្រងកាត ព មី្បបី្គរ់ប្គង ពៅពលីឧសាហ
កម្ាពនោះ។ តោួ ងប្រពេសច្បនិ ម្លនរេរញ្ញតតពិប្រងកាត សតីេខី នសមុ្ប្េ 
(Offshore) និង ខ នពលីពាក (Onshore) ន្មឆ្ន  ំ ១៩៨២ និង
១៩៩៣។ 

ប្រពេសម្យួច្បំននួពនសងពេៀត  ូច្បជា   េូញូហគនី្ម ហាគណា នងិសារា    
ព អូ្ន នារភាា រ់សារសំខាន់ោ ងខាា ងំពៅពលីការរពងកតីឲ្យម្លននូវប្រការ 
និងល័កេែ័ណ្ឌ អ្របររម្លសំខាន់ៗ (សូម្បខីតពៅ ពលីវធិានការសម្ប្សរ
សដីេីភាេរត់ខរន) ពៅកនុងច្បារ់ពាល ៏សំខាន់ពោយម្និឲ្យម្លនលេធ
ភាេ អាច្បច្បរចាកាត់រនាយពេលពវលា និងនលាព ីម្ប្រតិរតតកិារអ្ំ ុងពេល
ច្បរចា កាត់រនាយវសិាលភាេសប្ម្លរ់ការអ្នុវតតពសច្បកដសីពប្ម្ច្បខននក     
រ ា ល ពោយការោក់រញ្ចូលជារមួ្នូវពាលរណំ្ង លកេណ្ៈវនិិច្បឆ័យ
ពៅកនុងការប្គរ់ប្គងច្បារ់ និងព មី្បឲី្យម្លនឥេធិេលពៅពលីការច្បរចា             
ឲ្យកាន់ខត ប្រពសីរព ងី នងិការពារការោក់សម្លព ធេសីណំាក់ប្កុម្ហ ុន
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ពប្រងពៅកនុងកិច្បចច្បរចា។ តាម្រយៈពនោះ ពធវីឲ្យម្លននូវអ្តាប្រពោជន៍ោ ង
ពប្ច្បីនសប្ម្លរ់ប្រពេសទងំឡាយ កនុងការខសវងរកការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ ធនធាន
ធម្ាជាតិររស់ែាួន តាម្រយៈការអ្នុវតតនូវវធិីសាស្ទសតសកម្ាជាមុ្នកនុងការ
រពងកីតនូវល័កេែ័ណ្ឌ  អ្របររម្លសំខាន់ៗពៅកនុងច្បារ់ពាល។ 

លខិតិបុករណ៍នដលអ់ាជាា បណ័ណ  

ប្រពភ្េពនសងៗាន ននអាជាា រ័ណ្ណពប្រងកាត និងកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត 
ប្តូវ នពប្រីប្ ស់ពៅកនុងឧសសហកម្ាពប្រងកាត។ ប្រពភ្េននការនដល់
អាជាា រ័ណ្ណខ ល នពប្រីប្ ស់ អាច្បជាអាជាា រ័ណ្ណរុករក និងអាជាា រ័ណ្ណ
នលិតកម្ាេីរពនសងាន  ឬ ប្រពភ្េអាជាា រ័ណ្ណរុករក នងិអាជាា រ័ណ្ណ
នលិតកម្ារមួ្រញ្ចូ លាន ខតម្ួយ ឬក៏ កិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាតខតម្ួយប្គរ
 ណ្ដ រ់ប្គរ់ ណំាក់កាលទងំអ្ស់ននប្រតិរតតកិារពប្រងកាតអារ់ស្ទសៃីម្ ។ 
ការអ្នុវតតជាេូពៅពៅកនុងឧសាហកម្ាពនោះ គកឺារពប្រីប្ ស់គពប្ម្លងការ
នដល់អាជាា រ័ណ្ណេីរប្រពភ្េពនសងាន សប្ម្លរ់ ំណាក់កាលរុករក និង
 ំណាក់កាលអ្ភ្ិវឌ្ឍ ននប្រតិរតតិការតាម្រយៈការនដល់ឲ្យនូវអាជាា រ័ណ្ណ
រុករក និងអ្ភ្ិវឌ្ឍ ឬ អាជាា រ័ណ្ណនលិតកម្ា ពរីពទោះរីជាម្លនប្រពេសែាោះ
ពប្រីប្ ស់អាជាា រ័ណ្ណរមួ្ាន ខតម្ួយពៅថ្ន អាជាា រ័ណ្ណរុករកនលិតកម្ារមួ្
សប្ម្លរ់ប្គរ់ ំណាក់កាលទងំេីរ។ កចិ្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត អាច្បម្លន
េប្ម្ង់ជាកចិ្បចសនាខរងខច្បកនលិតកម្ា កិច្បចប្េម្ពប្េៀងអាជាា រ័ណ្ណ 
សម្បទន ឬ កចិ្បចសនាការងារខ លេេលួែុសប្តូវច្បំពពាោះហានិភ័្យ។ វា
ក៏អាច្បម្លននងខ រនូវេប្ម្ង់ច្បប្ម្ុោះននកចិ្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត ខ លរមួ្
រញ្ចូ លលកេណ្ៈសំខាន់ៗម្ួយច្បំនួន េីប្រពភ្េែុសៗាន ននកចិ្បចប្េម្ពប្េៀង
ពប្រងកាត។      
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ពាក់េ័នធនឹងប្រពភ្េននកចិ្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត ភាគពប្ច្បីនេឹងខនអកពៅ
ពលីភាេសុារំរស់ប្រពេសពន្មោះជាម្ួយនឹងប្រពភ្េនីម្ួយៗ ននកិច្បចប្េម្
ពប្េៀងខ លធាា រ់ នពប្រីប្ ស់ ក៏រ ុខនតពៅកនុងប្រពភ្េនីម្ួយៗននកិច្បចប្េម្
ពប្េៀង ម្លន ូច្បជា ប្រពភ្េសយួសារអាករ/េនធ កិច្បចប្េម្ពប្េៀងខរងខច្បក
នលិតនល (PSA) ឬ កិច្បចប្េម្ពប្េៀងពសវាកម្ា រច្បន្មសម្ព័នធ និងសម្លស
ភាគននកញ្ច រ់សារពេេីនធ គមឺ្លនសារសខំាន់ ជាងប្រពភ្េននកិច្បចប្េម្  
ពប្េៀងពន្មោះ។ ការរពងកីតប្រពភ្េពនសងៗាន ននកិច្បចប្េម្ពប្េៀងច្បប្ម្ុោះ អាច្បឲ្យ 
លកេែណ្ឌ សារពេីេនធខ លច្បង់ នសម្ប្សរពៅនឹងវសិាលភាេ ៏ធ ំសាិត
ពប្កាម្កិច្បចប្េម្ពប្េៀងប្រពភ្េណាម្ួយ។     

កិច្បចប្េម្ពប្េៀងសំខាន់ៗខ លពាក់េ័នធពៅកនុងគពប្ម្លងម្លន កិច្បចប្េម្
ពប្េៀងពប្រងកាត កិច្បចប្េម្ពប្េៀងរណាដ ក់េុនរមួ្ាន  កិច្បចប្េម្ពប្េៀងភាេជា
ប្រតិរតតកិរ កិច្បចប្េម្ពប្េៀងនតល់ហរិញ្ញរបទន កចិ្បចប្េម្ពប្េៀងេីនារ នងិ
កិច្បចប្េម្ពប្េៀងរូម្ពប្រងពៅ ខ លពធវីព ងីរវាងន គូរណាដ ក់េុនរមួ្ាន ។ 
កិច្បចប្េម្ពប្េៀងសិការលកសំព ងនិងលិែិតអ្នុញ្ញ ត ប្តូវ នពប្រីប្ ស់
ព ីម្បសីិកាេភូី្គេភសាស្ទសដ និងរូរសាស្ទសដ ី ព ីម្បេីេួល នេិននន័យ
រពច្បចកពេស ពហយីលក់កញ្ច រ់េិននន័យពន្មោះពៅឲ្យ ឧសាហកម្ាពនោះ    ជា 
ម្ួយនឹង ំណាក់កាលព ញនលាជាអ្នតរជាត។ិ អាជាា រ័ណ្ណរំេង់ពប្រង ប្តូវ
 នពប្រីប្ ស់សប្ម្លរ់នដល់សេិធិអ្ំណាច្បពធវីការសាងសង់ នងិ ំពណី្រការ
រំេង់ពប្រង និងឧសា័ន ទងំឡាយ។            

ពៅកនុងប្រពេសជាពប្ច្បីន អាជាា រ័ណ្ណពប្រងកាតប្តូវ នពប្រីប្ ស់ប្សរពៅ
នឹងកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត ខ លពធវីព ងីជាម្ួយនងឹប្កុម្ហ ុនពប្រង 
ខ លរោិះរកវធិីពោោះប្សាយរញ្ា ន្មន្ម ខ លប្តូវប្េម្ពប្េៀងាន ពៅតាម្   
មូ្លោា នគពប្ម្លង  ូច្បជា កិច្បចប្េម្ពប្េៀងនតល់ហរិញ្ញរបទនជាក់លាក់ នងិ
សិេធរិរស់អ្នកឲ្យែចី កិច្បចប្េម្ពប្េៀងអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ឧសា័នធម្ាជាតិ ឬ ព ីម្បនីតល់
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នូវភាេរត់ខរនពៅកនុងរញ្ា សម្ប្សរន្មន្ម ខ លម្លនសារសខំាន់
ច្បំពពាោះវនិិពោគិន  ូច្បជា សុវតាិភាេមុ្ែជំនួញ នងិពសារភាេននកិច្បចសន ្
ោ។ 

ប្រពេសម្យួច្បំននួ  ូច្បជា ប្រពេសឥណ្ឌូ ពនសុ ី ជាព ីម្ ម្ិនម្លនអាជាា       
រ័ណ្ណនាូវច្បារ់ខររពនោះពេ ក៏រ ុខនតេឹងខនអកពៅពលីលែិិតុរករណ៍្កចិ្បចសនា
ននកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត ខ លព ីរតជួាអាជាា រ័ណ្ណសាិតពប្កាម្គពប្ម្លង
ការប្សរច្បារ់ររស់ែាួន។ វាជាការអ្នុវតតេូពៅម្ួយខ លប្តូវម្លនគំរកូចិ្បច
ប្េម្ពប្េៀង ខ លពៅពេលែាោះប្តូវ នខច្បង និងកំណ្ត់េរីេោា នអ្រប   
ររម្ល ប្រការ នងិល័កេែ័ណ្ឌ សប្ម្លរ់នដល់សេិធិឲ្យពធវីការរុករក និងពធវកីារ
អ្ភ្ិវឌ្ឍ ខ លរញ្ា ក់អ្ំេីតរំន់ន្មន្មខ លអាច្បនឹងប្តូវពធវីការច្បរចា។ 

ចាបព់ាកព់ន័្ធកនងុវសិយ័ដរបងកាត ន្ងិតនួាទដីនសងៗគ្នន
របសច់ាបទ់ងំដនាុះ  

ច្បារ់ពប្រងកាត គឺជាច្បារ់ពាលខ លឆាុោះរញ្ច ងំេីពាលនពោ យ
ពប្រងកាតជាតិ។ រេរញ្ញតតពិប្រងកាតខច្បងលម្អិតអ្េំីជំេូក និងនីតិវធិ ី 
អ្នុវតត  ូច្បជា ល័កេែ័ណ្ឌ តប្ម្ូវឲ្យរាយការណ៍្ឲ្យ នលម្អតិ អ្ធិការកចិ្បច
ពលីប្រតិរតតិការ ការពសុីរអ្ពងកតឧរបតតិពហតុពនសងៗ ពរៀរច្បំការសិកាសៃង់
រលកសំពលង និងការែួងអ្ណ្តូ ងពប្រង សុែភាេ និងសុវតាិភាេពៅកខនាង
ការងារ។   

ច្បារ់េនធពលពីប្រងកាត ខច្បងេីការយកេនធពលីប្ ក់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាត 
ការកំណ្ត់ប្ ក់ច្បំណូ្លជារ់េនធ ការកាត់រពំលាោះ និងការរនាយ ព ីម្េុន
ប្តូវ នអ្នុញាតិពៅកនុងការគណ្ន្មប្ ក់ច្បំណូ្លជារ់េនធ ការអ្នុវតត
ពលីការច្បំណាយមូ្លធន ការសងរណុំ្លរពំលាោះ នងិការច្បណំាយប្ ក់ 
ច្បំណូ្ល។ 
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ច្បារ់ររសិាា នខច្បងអ្េំីអាជាា រ័ណ្ណររសិាា ន ការវាយតនម្ាពហតុរ ោះពាល់     
ររសិាា ន នងិ ំពណី្រការរនធូររនាយនលរ ោះពាល់។ ពលសីេីពនោះពេៀត 
ម្លនវធិានការេិពសសៗ សប្ម្លរ់ពឆាីយតរច្បំពពាោះឧរបតតិពហតុពនសងៗ ល់        
ររសិាា ន និងការសាដ រព ងីវញិនូវតំរន់ខ លរកព ញី  ូច្បជា មូ្លនធិិ
ធាា យពប្រង មូ្លនធិិសប្ម្លរ់ការរុោះពរពីច្បញ ឬ មូ្លនិធសិប្ម្លរ់ការព ោះរង់
ពចាល។ 

កិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត គជឺាលិែិតុររណ៍្កិច្បចសនានាូវច្បារ់ ៏សំខាន់
ម្ួយ ខ លខច្បងអ្ំេកីម្ាវធិកីារងារពៅកនុងអ្ ុំងពេលរុករក  ំណាក់កាល
េិនិតយវាយតនម្ា អ្ភ្ិវឌ្ឍ និងនលិតកម្ា នងិ ំពណី្រការពធវីពសច្បកតសីពប្ម្ច្ប 
សុវតាិភាេមុ្ែជនំួញររស់វនិិពោគិន សិេធិកនុងការរនត សេិធពិធវីការអ្ភ្ិវឌ្ឍ 
និងសិេធិទញយកនលខ លរកព ញី ពោយម្ិនឲ្យែុសកិច្បចប្េម្ពប្េៀង 
ការសាដ រម្កវញិនូវេុន វនិិពោគ និងប្ ក់ច្បណូំ្លប្គរ់ប្ាន់ប្ត រ់ម្ក
វញិសប្ម្លរ់ការវនិិពោគ ការធាន្មតាម្នាូវច្បារ់  ូច្បជា ការកំណ្ត់អ្នក
ឯកពេសផ្ដដ ច់្បមុ្ែ និងភាេជាអាជាា កណាត លព ីម្បពីោោះប្សាយជពម្លា ោះ 
ពហតុការណ៍្ប្រធានស័កដិ និង ំពណី្រការរញ្ច រ់កិច្បចសនា។ អាជាា រ័ណ្ណ
 នេពេៀតខ លតប្ម្ូវឲ្យម្លនសប្ម្លរ់នលិតកម្ា អាច្បរមួ្ម្លនអាជាា             
រ័ណ្ណន្មន្ម  ូច្បជា អាជាា រ័ណ្ណនលិតកម្ាជាព មី្។      

ការនតលអ់ាជាា បណ័ណ ដរបងកាត  

ប្ករែ័ណ្ឌ គតយុិតត ិ គួរខច្បងេីពាលរណំ្ងលកេណ្ៈវនិចិ្បឆ័យខ លប្តូវ    
អ្នុវតតសប្ម្លរ់ការនដល់ អាជាា រ័ណ្ណ ឧ. ការខរងខច្បងនូវសេិធិព ីម្បពីរៀរច្បំ
ប្រតិរតតិការពប្រងកាតពៅកនុងប្រពេស ព ីម្បធីាន្ម នូវការនតល់អាជាា រ័ណ្ណ
ពៅឲ្យប្កុម្ហ ុនខ លម្លនគុណ្ភាេ នងិធនធានប្គរ់ប្ាន់ នងិការពារ
េរ់េល់ នឹងប្កុម្ទងំឡាយណាខ លម្ិនគុណ្វឌ្ឍន៍ប្គរ់ប្ាន់។ ការ
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នដល់អាជាា រ័ណ្ណ គឺពធវីព ងីពោយខនអកពៅពល ីំពណី្រការ នងិនីតិវធិ ីព ញ
នលា ពោយប្រកួតប្រខជងខ លប្តូវ ននសេវនាយប្រករពោយតម្លា ភាេ 

ព ីម្បេីេលួ ន ប្ ក់ច្បណូំ្លពប្ច្បីនរនុំតសប្ម្លរ់ប្រពេស និង ទក់
ទញ ននូវន គូខ លម្លនគុណ្ភាេលអ។ ការពរៀរច្បនូំវ ំពណី្រការព ញ
នលា គឺប្តូវ នប្រកាសពៅពេលខ លម្លនការេចិារណាព ញីថ្នម្លន 
ភាេច្បំ ច់្ប។ ជពប្ម្ីសពៅពលីការនដល់អាជាា រ័ណ្ណពៅពប្ៅ ំពណី្រការព ញ
នលា ប្តូវ នអ្នុញ្ញ តខត កនុងកាលៈពេសៈេិពសស  ួច្បជាពៅពេលខ ល
 ំពណី្រការព ញនលាម្និអាច្បពប្ជីសពរសី នប្កុម្ហ ុន ខ លស័កដិសម្ និង
សូម្បខីតពៅពប្កាម្  រា ខម្ ប្តខ ល នកណំ្ត់អ្នុពលាម្តាម្ គំរ ូកិច្បចប្េម្
ពប្េៀងពប្រងកាត។    

 ំពណី្រការកំណ្ត់គុណ្វឌ្ឍន៍ជាមុ្ន ខ លតាម្រយៈ ំពណី្រការពនោះម្លន
ខតប្កុម្ហ ុនខ ល នកំណ្ត់គុណ្វឌ្ឍន៍ជាមុ្ន ខ ល នរំពេញតាម្
ពាលរណំ្ងល័កេែ័ណ្ឌ វនិចិ្បឆ័យរ ុពណាណ ោះ ពេីរប្តូវ នអ្នុញ្ញ តឲ្យព ញ
នលា ខ លជាខននកម្ួយនន ំពណី្រការព ញនលា ឬ ជាករណី្េិពសស ខ ល
ជួយ ល់ ំពណី្រការននការនដល់អាជាា រ័ណ្ណ កនុងការធាន្ម ននូវឯកសារ
ភ័្សដុតាងរញ្ា ក់ គុណ្ភាេអ្េំីអ្នកព ញនលា។ ព ីម្បឲី្យម្លនសម្ធម៌្ នងិ
ម្លនតម្លា ភាេ  លកេណ្ៈវនិចិ្បឆ័យសប្ម្លរ់ ការខរងខច្បកប្តូវនសេវនាយ 
ព ីម្បជូីន ណឹំ្ង ល់ប្កុម្ហ ុនពប្រងកាត និងអ្នកពាក់េ័នធទងំឡាយ អ្ំេី
មូ្លោា នននការខរងខច្បក នងិការនដល់អាជាា រ័ណ្ណខ លពធវីព ងីជាសាធារ
ណ្ៈ។ រាុកពប្រង ខ លប្តូវ ននតល់ឲ្យប្តូវសពប្ម្ច្បពោយច្បារ់។ ការពនៃរ
អាជាា រ័ណ្ណ ឬ សិេធិជាប្រតិរតតិករណាម្យួ ប្តូវខតសាិតពប្កាម្ការឯកភាេ
ររស់និយត័ករ។ 
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របពន័្ធកណំតរ់ពផំ្ ន្បាកុ  

វាជាការអ្នុវតតេូពៅម្ួយសប្ម្លរ់គពប្ម្លងការររស់នយិត័ករ ខ លប្តូវ
ខច្បងេីប្រេ័នធកណំ្ត់ប្េំខ នរាុកន្មន្ម ព ីម្បសីប្ម្ួល ល់ការពធវីអ្តត
សញ្ញ ណ្កម្ាឲ្យ នប្តមឹ្ប្តូវ និងការប្គរ់ប្គងពៅពលតីរំន់ខ លនដល់
អាជាា រ័ណ្ណ និងគពប្ម្លងការប្រគល់ឲ្យម្កវញិ (ឧទហរណ៍្ ប្រពេស      
តង់ហាន្ម,   េួនូវហគនី្ម)។ រាុកខ លកណំ្ត់ប្េំខ នពនោះ  គួរប្តូវ ន
ខច្បក  ឲ្យោច់្បេីពាលគំនិតននរាុក កិច្បចសនាខ លម្លនពលែជាក់លាក់េី
រាុកខ ល នកណំ្ត់ប្េំខ នជាមូ្លោា នទងំពនោះ។ 

រយៈដពលរកុរក ន្ងិអភវិឌ្ឍន្ ៍ 

ជាេូពៅ ការរុករកម្លនរយៈពេលប្រខហលេី ៧ ពៅ ១០ឆ្ន  ំ ពហយីរយៈ
ពេលនលិតកម្ា គឺចារ់េី ២៥  ល់ ៣០ឆ្ន  ំអាប្ស័យពៅពលីអាយុកាល
ននរាុកពប្រងនីម្ួយៗ។ តំរន់នដល់អាជាា រ័ណ្ណទងំឡាយ គឺសាិតពប្កាម្
ល័កេែ័ណ្ឌ តប្ម្ូវប្រគល់ឲ្យវញិជាកំហតិរនតិច្បម្ដងៗ ពៅតាម្ពេលពវលា
កំណ្ត់ពនសងៗាន ពៅកនុងអ្ំ ុងពេលរុករក ព ីម្បធីាន្ម ននូវការរុករក
ពោយឆ្រ់រហ័ស និងពោយសកម្ាននតំរន់ អាជាា រ័ណ្ណ។ គពប្ម្លងការ
នដល់អាជាា រ័ណ្ណេេលួសាគ ល់ថ្ន ពប្កាយការរកព ញីពប្រងកាតខ លម្លន 
សកាត នុេលអាច្បពធវីពាណិ្ជាកម្ា   ំណាក់កាលវាយតនម្ា គឺតប្ម្ូវឲ្យម្លន
ព ីម្បពីធវីការវាយតនម្ាឲ្យ ន ប្តឹម្ប្តូវពៅពលកីាររកព ញីពប្រង នងិ    
ឧសា័ន។  ណំាក់កាលពនោះអាច្បម្លនរយៈពេលប្រខហលេី ២ ពៅ ៤ឆ្ន  ំ
សប្ម្លរ់ការរកព ញីពប្រង និងរហូត ល់៨ឆ្ន  ំ សប្ម្លរ់ការរកព ញី    
ឧសា័នធម្ាជាត។ិ រខនាម្េីពនោះពេៀត ក៏ប្តូវម្លនរញ្ញតតិសប្ម្លរ់រកាេុក
រហូត ល់ ៤ឆ្ន  ំ រនតពេៀត រន្មៃ រ់េ ី ការរកព ញីជាក់លាក់ប្េង់ប្ទយ    
តូច្បៗសប្ម្លរ់រយៈពេលកណំ្ត់ណាម្ួយព ីម្បនីតល់សេិធិឲ្យពធវីពាណិ្ជាកម្ា
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នូវការរកព ញីទងំឡាយពនោះ ប្សរជាម្ួយនឹងការរកព ញីប្សព ៀងាន
ពនសងពេៀត ពៅកនុងតំរន់នដល់អាជាា រ័ណ្ណពោយសាិតពប្កាម្ការពរតជាា ច្បិតត
រំពេញការងារឲ្យ នសម្ប្សរពៅកនុង អ្ំ ុងពេលរកាេុក ខ ល ន
អ្នុញ្ញ ត។  

បញ្ញតតសិ ដពីកីាររកដ ើញ 

គពប្ម្លងការសតេីីការរកព ញី  នខច្បងអ្ំេនីីតិវធិីពនសងៗព ីម្បធីាន្មថ្ន 
ប្កុម្ហ ុនទងំឡាយម្និេុក ពចាលការរកព ញីន្មន្មខ លអាច្បអ្ភ្ិវឌ្ឍ
 ន នងិវាយតនម្ា និងអ្ភ្ិវឌ្ឍ ឬក៏ ប្រគល់ឲ្យវញិនូវការរកព ញីពប្រង
កាតពន្មោះ។ ទក់េងនងឹការរកព ញីឧសា័នធម្ាជាតិ ទងំឧសា័នធម្ាជាតិ
សុេធ និងឧសា័នធម្ាជាតលិាយ ម្លនរញ្ញតតិជាក់លាក់ម្ួយច្បំនួនសប្ម្លរ់
ជួយសប្ម្លូ ល់ការរពងកតីេនីារឧសា័ន និងការរពងកីតគពប្ម្លងឧសា័ន។ 

បញ្ញតតសិ ដពីហីាន្ភិយ័ផ្ដដ ចម់្ខុ 

គួរម្លនរញ្ញតតិសដេីីហានិភ័្យផ្ដដ ច់្បមុ្ែ ពៅកនុងកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត 
ខ លនតល់សិេធឲិ្យរោា ភ្ិ លពធវីការអ្ភ្ិវឌ្ឍ ពប្កាម្ការច្បណំាយររស់ែាួន
ផ្ដៃ ល់ពៅពលីការរកព ញីពប្រង និងឧសា័ន ខ លប្កុម្ហ ុន ពប្រងកាតម្និ
អាច្បយកម្កពធវីពាណិ្ជាកម្ា ឬ ម្ិនច្បង់ពធវីការអ្ភ្ិវឌ្ឍ។  

របបស្ថរដពើពន្ធ 

រររសារពេីេនធរោិះរកវធិីនដល់តម្លា ភាេ និងការេាករណ៍្ ន ល់រោា       
ភ្ិ ល វនិិពោគិន េលរ ាររស់ប្រពេស នងិអ្នកទងំឡាយខ លពធវ ី     
និយត័កម្ាឧសាហកម្ាពប្រងកាត។ ព មី្បធីាន្មនូវភាេពកីនព ងីជា
លំោរ់ននរររសារពេេីនធ រររសារពេេីនធពៅកនុងប្រពេសជាពប្ច្បីន ន
ោក់រញ្ចូលរខនាម្ពៅពលសីយួសារអាករ និងេនធពលីប្ ក់ច្បណូំ្ល នូវ
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យនតការខរងខច្បកច្បណូំ្លពកីនព ងីជាលំោរ់ម្ួយ។ ព ីម្បឲី្យម្លនភាេ
ពធវីការេាករណ៍្ ន តម្លា ភាេ និងពសារភាេ សម្លសភាគសំខាន់ៗនន
ល័កេែ័ណ្ឌ សារពេីេនធម្លន ូច្បជា អ្ប្តាសួយសារអាករ អ្ប្តាេនធពលីប្ ក់
ច្បំណូ្ល និងសម្លសភាគម្យួច្បំនួនននយនតការខរងខច្បកប្ ក់ច្បណូំ្ល
ខ លអាច្បពកីនព ងីជាលំោរ់ គឺម្ិនប្តូវ នកណំ្ត់ពោយការច្បរចា ពៅ
តាម្កិច្បចសនានមី្ួយៗព យី ក៏រ ុខនតប្តូវខច្បងវាពៅកនុងច្បារ់ និងរេ
រញ្ញតតនិ្មន្ម។ 

សម្លសភាគពនសងពេៀតននល័កេែ័ណ្ឌ សារពេីេនធអាច្បម្លន ូច្បជា ប្ ក់
រងាវ ន់ចុ្បោះហតាពលខា នងិ នលតិកម្ាកំរតិម្ួយ សួយសារអាករ េនធពនសងៗ 
រមួ្ទងំេនធពលីប្ ក់ច្បណូំ្លសាជីវកម្ា ការខរងខច្បកប្ ក់ច្បំពណ្ញកនុង
ករណី្កចិ្បចសនាខរងខច្បកនលតិនល ការចូ្បលរមួ្ររស់រ ា និងយនតការ
ខរងខច្បកប្ ក់ច្បណូំ្លខ លពកីនព ងីជាលំោរ់ ( ូច្បជា ការជួល
ធនធាន ឬ េនធពលីប្ ក់ច្បំពណ្ញរខនាម្)។ គួរម្លននងខ រនូវនលាឈ្នួល
រ ា ល នងិនលាឈ្នួលេីតាងំ ពហយីអាច្បនងឹម្លននងខ រនូវនលាចាត់ខច្បង
ការងារសំខាន់ៗសប្ម្លរ់ពនៃរអាជាា រ័ណ្ណរវាងប្កុម្ហ ុនពប្រង។  

រច្បន្មសម្ព័នធច្បាស់លាស់ និងសម្លសភាគននកញ្ច រ់សារពេេីនធ គឺពធវីឲ្យ
ម្លនឥេធេិល និងម្លនជារូររាងគព ងី ពៅកនុងរររិេននប្រពភ្េននការ
ពរៀរច្បំម្ួយខ ល នអ្នុម័្តជាពប្សច្ប ពៅតាម្ពសច្បកតីប្តូវការររស់        
វនិិពោគិន ព ីម្បឲី្យម្លនអ្ប្តាននការសងប្ត រ់វនិិពោគ នប្គរ់ប្ាន់ 
ពហយីកដី រម្ភររស់រោា ភ្ិ ល ព ីម្បេីេួល ន ច្បំខណ្កសម្ពហតុនល 
និងប្រេ័នធសារពេីេនធខ លម្លនកំពណី្ន ជាលំោរ់ជាម្ួយនឹងពេលពវលា
េេួល ប្ ក់ច្បណូំ្លសប្ម្លរ់រោា ភ្ិ ល នងិកប្ម្តិប្ ក់ច្បំណូ្លររស់     
រោា ភ្ិ លពៅកនុងវ តគណ្ពនយយ ររស់គពប្ម្លងនីម្យួៗ។ 
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ការរបម្លូ ការដនរៀងផ្ដរ ត ់ន្ងិការដរបើរបាសរ់បាកច់ណូំលពី
ដរបងកាត 

វាជាការអ្នុវតតេូពៅម្ួយ ខ លប្តូវោក់ឲ្យម្លននូវប្រេ័នធខ លម្លនតម្លា
ភាេ និងខ លអាច្បេាករណ៍្  ន សប្ម្លរ់ការប្រមូ្ល ការពនៃៀងផ្ដៃ ត់ និង
ការពប្រីប្ ស់ប្ ក់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាតព មី្បជីា ប្រពោជន៍ ល់ម្នុសស
ន្មពេលរច្បចុរបនន និងជនំ្មន់ពប្កាយ និងេរ់សាក ត់នូវការពគច្បពវសេនធ 
ពាណិ្ជាកម្ា និងការកំណ្ត់តនម្ាកិច្បចការពាណិ្ជាកម្ាម្ិនប្តមឹ្ប្តូវ។ គួរ
ម្លនវធិានការសារពេីេនធ ព មី្បធីាន្មថ្ន ប្ ក់ច្បំណូ្លប្តមឹ្ប្តូវេពីប្រង
កាត ប្តូវ នប្រមូ្ល នងិេេួលែុសប្តូវ និងវធិានការ ន្មន្មប្តូវរពងកតី    
ឲ្យម្លន ព មី្បរីពងកីតនូវយនតការន្មន្មជួយសប្ម្ួល និងរងកភាេងាយ
ប្សួល ល់ការ ប្គរ់ប្គងសារពេីេនធ។ 

ព ីម្បកីាត់រនាយនូវការរាយការណ៍្ម្ិនេិត និងការរពំលាភ្រំពានកនុងការ
កំណ្ត់តនម្ាពនៃរជាអ្របរម្ល ពន្មោះប្តូវរពងកីតឲ្យ ម្លននូវវធិានការច្បារ់ នងិ
នីតិវធិីពនសងៗព ីម្បធីាន្មថ្ន ប្កុម្ហ ុនម្លនឆនៃៈេិតប្ ក កនុងការលក់ 
និងពធវីពាណិ្ជាកម្ា ជាម្ួយអ្នកេិញខ លជាសម្ព័នធ ខតកនុងតនម្ាម្ួយពោយ
ខនអកពៅពលី ឬ សម្មូ្លជាម្ួយនឹងការលក់ពៅឲ្យអ្នកេិញទងំឡាយ
ខ លម្ិនសាិតកនុងសម្ព័នធ នងិអ្នុពលាម្ពៅតាម្ប្រការ នងិល័កេែ័ណ្ឌ ខ ល
អាច្បពប្រៀរពធៀរ ន រវាងភាគីអ្នកេិញទងំឡាយខ លម្ិនខម្នជា        
សម្ព័នធ។ នីតិវធិពីនោះក៏ប្តូវយកពៅអ្នុវតតនងខ រពៅពលកីារពធវីលេធកម្ា
េំនិញ នងិពសវាកម្ាពនសងៗ។ គួរម្លនការសប្ម្រសប្ម្ួល និងកចិ្បច       
សហការាន  រវាងសាា រ័នជាតិខ លពាក់េ័នធព ីម្បសីពប្ម្ច្ប នពាលព  
និងេិសព អ្ភ្ិវឌ្ឍ ការប្រមូ្លច្បណូំ្លឲ្យ នពប្ច្បីនរំនុត និងការនតល់
នលប្រពោជន៍រខនាម្ ល់ សហគម្ន៍មូ្លោា នឲ្យ នកប្ម្ិតែពស់រំនុត
តាម្ខ លអាច្បពធវីពៅ ន នងិការការពារររសិាា នឲ្យ  នជាអ្តិររម្ល។ 
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ការរគបរ់គងរបាកច់ណូំលពដីរបងកាត 

ការអ្ភ្ិវឌ្ឍវស័ិយពប្រងកាត និងការពប្រីប្ ស់ប្ ក់ច្បណូំ្លខ លេេួល
 នេីវស័ិយពនោះ គួរប្តូវ នសប្ម្រសប្ម្លួោ ងជិតសនិេធជាម្យួនឹង
ខននការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ជាតិររស់ប្រពេស និងការអ្ភ្ិវឌ្ឍ វស័ិយពស ាកិច្បច       
ពនសងៗពេៀត។ វធិានការន្មន្មគួរប្តូវ នោក់ពច្បញព មី្បរីងាក រការខប្រ
ប្រួល ពលីសលរ់ននលវកិាជាត ិឬ ការខប្រប្រួលម្ល ប្កូពស ាកចិ្បចសំខាន់ៗ។ 
ប្ ក់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាតគួរ ប្តូវ នប្គរ់ប្គង នងិពប្រីប្ ស់ឲ្យ នប្តឹម្
ប្តូវព ីម្បរីពងកតីនូវពភាគប្េេយលាី និងជំរុញឲ្យម្លនកំពណី្ន ប្រករពោយ
សម្តុលយ និងការអ្ភ្ិវឌ្ឍពស ាកិច្បចប្រករពោយនិរនតរភាេ។ 

វធិានការសំខាន់ម្ួយខ លប្តូវ នពគពប្រីប្ ស់ ពៅកនុងប្រពេសជាពប្ច្បនី 
គឺការរពងកីតនូវមូ្លនិធ ិ ប្គរ់ប្គងប្ ក់ច្បំណូ្លេីពប្រងកាត ព ីម្បធីាន្ម
នូវការប្គរ់ប្គងប្ ក់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាតប្រករ ពោយប្រសិេធភាេ និង
ពប្រីជាប្រភ្េលវកិាពៅនលាអ្ន្មគត ព មី្បបី្េប្េង់ពស ាកចិ្បចពប្កាយពេល
អ្ស់ ពប្រង។ ម្និខតរ ុពណាណ ោះ លវកិាខររពនោះរមួ្ច្បំខណ្ក ល់ការរកា      
ពសារភាេតនម្ាជារមួ្ម្និឲ្យម្លនភាេ រពងាគ ោះរពងគីពោយសារការព ងីចុ្បោះនន
តនម្ាពប្រង។ វធិានការពនោះតប្ម្ូវឲ្យអ្នុម័្តច្បារ់ប្គរ់ប្គង ប្ ក់ច្បណូំ្ល 
ខ លខច្បងេីការពប្រីប្ ស់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាត  ច្បំនួនភាគរយខ លអាច្ប
ប្តូវ ន ពប្រីប្ ស់សប្ម្លរ់ការច្បំណាយកនុងពេលរច្បចុរបនន និងការ
ច្បំណាយសប្ម្លរ់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ររស់រោា ភ្ិ ល នងិច្បំននួរ ុន្មា នភាគរយ
ប្តូវនលេុកជាប្ ក់សនស ំ ព ីម្បពីប្រីប្ ស់សប្ម្លរ់ម្នុសសជនំ្មន់ពប្កាយៗ 
ពេៀត និងនីតិវធិីព មី្បេីេលួ នលវកិាទងំពនោះ។ ការពធវីខររពនោះ 
េាោម្ជួយប្រពេសន្មន្មឲ្យ ពប្តៀម្ែាូច្បពប្កាយយុគសម័្យពប្រងកាត   
ឲ្យម្លនវរិតតិពស ាកិច្បចតិច្បតួច្បករំតិអ្របរម្ល។ ច្បារ់ប្គរ់ប្គងប្ ក់ 
ច្បំណូ្លេីពប្រងកាតពនោះ ជយួកនុងការធាន្មឲ្យម្លនគណ្ពនយយភាេ និង
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តម្លា ភាេពៅកនុងការ ប្គរ់ប្គងធនធានពប្រង តាម្រយៈការរពងកីតឲ្យម្លន
នូវវធិានការតម្លា ភាេ ព មី្បរីកាេំន្មក់េំនងរវាង ប្កុម្ហ ុនពប្រង 
ប្គរ់ប្គងប្ ក់ច្បណូំ្លររស់រោា ភ្ិ ល និងការច្បំណាយសាធារណ្ៈ។  

វធិានការ ៏សខំាន់ពនោះ រពងកតីនូវេិសព រមួ្ម្ួយ  ូច្បជា គណ្នីពប្រង
កាតជាតជិាក់លាក់ សប្ម្លរ់ការច្បំណាយ និងការប្គរ់ប្គងច្បណូំ្លេី
ពប្រងពោយម្លនការកណំ្ត់ច្បនំួនជាក់លាក់ ប្រចាឆំ្ន ពំៅពលីមូ្លនិធិ
ខ លអាច្បពនៃរចូ្បលពៅកនុងគពប្ម្លងលវកិារ ាប្រចាឆំ្ន  ំ និងលវកិាអ្ច្បិនស្ទនតយ៍
ខ លកប្ម្ិតេុកសប្ម្លរ់ម្នុសសជំន្មន់ពប្កាយ និងរពងកីតជាព ីម្េុនអ្នតរ
ជំន្មន់ នងិធាន្មលំហូរលវកិាសប្ម្លរ់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍពស ាកចិ្បចពប្កាយពេល
អ្ស់ធនធានពប្រង។ ការប្គរ់ប្គង និងការវនិិពោគពៅពលលីវកិា              
អ្ច្បិនស្ទនតយ ៍ ប្តូវ នចាត់តាងំពៅឲ្យគណ្ៈកម្លា ធិការវនិិពោគខ លប្តូវ
 នខតងតាងំ ពប្កាម្ នងិអ្នុពលាម្តាម្ច្បារ់។ ទងំពនោះគឺជាវធិាន
សប្ម្លរ់ការពធវសីវនកម្ា តម្លា ភាេ និងប្តតួេិនតិយ។ នតីវិធិីប្តួតេនិិតយ
អាច្បម្លនទងំរ ាសភា ឬ គណ្ៈកម្ាការប្តួតេិនិតយថ្នន ក់ែពស់ នេពេៀត
ព ីម្បេីិនិតយពម្ីល ការអ្នុវតតពៅតាម្ច្បារ់ ជាម្ួយអ្ំណាច្បពសុីរអ្ពងកត 
និងោក់េណ្ឌ កម្ា។ ច្បារ់ពនោះរពងកីតនងខ រនូវ ការោិល័យចុ្បោះព ា្ ោះ 
និងការោិល័យេ័ត៌ម្លនព ីម្បឲី្យសាធារណ្ជនេេួល ននូវច្បារ់ និង
ឯកសារទងំអ្ស់ទក់េងពៅនឹងសកម្ាភាេពប្រង ប្រតិរតតិការទក់េង
ពៅនឹងមូ្លនិធិពប្រងកាត នងិរញ្ា ពនសងៗពេៀតខ លសាធារណ្ជនគួរ
យល់ ឹង។ 

បទោា ន្រាយការណ៍ ន្ងិគណដន្យយអន្តរជាត ិ 

រររសារពេីេនធ គួរម្លនលកេណ្ៈប្រហាក់ប្រខហលាន ពៅនឹងពាល
ការណ៍្ននគំនិតនដួច្បពនដមី្តម្លា ភាេឧសាហកម្ានសិារណ្កម្ា និងការ   
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អ្នុវតតប្រពសីរជាអ្នតរជាតិ នេពេៀត។ ប្គរ់ប្កមុ្ហ ុន ឬអ្ងគភាេ ខ ល
ប្រតិរតតិការពៅកនុងប្រពេស គួរតប្ម្ូវឲ្យអ្នុវតតតាម្រ យការណ៍្ហរិញ្ញ
វតាុអ្នតរជាត ិនងិរេោា នសវនកម្ា ខ លប្សរជាម្យួនឹងការអ្នុវតតលអជា
អ្នតរជាតិ និងរេោា នគណ្ពនយយ ខ លអាច្បេេួលយក នជាេូពៅ 
រេោា នសវនកម្ា និងរេោា នរាយការណ៍្។ 

 ដំណើ រការអន្វុតតការងារ  

ពាលរណំ្ងច្បម្បងររស់ប្ករែ័ណ្ឌ ច្បារ់ គឺព ីម្បធីាន្មថ្ន ធនធានពប្រង
កាតររស់ប្រពេសប្តូវ នរុករកោ ងហាត់ច្បត់ និងប្រករពោយប្រសេិធ
ភាេពប្កាម្កម្ាវធិីការងារខ ល នប្េម្ពប្េៀងាន  និងប្តវូ នអ្ភ្ិវឌ្ឍ
ោ ងម្លនប្រសិេធនលប្សរពៅតាម្ខននការខ ល នអ្នុម័្ត។ ប្រត ិ    
រតិតករពប្រងកាតប្តូវ នតប្ម្ូវឲ្យរពងកីតការោិល័យ និងម្លនវតតម្លនពៅ
កនុងប្រពេស ខ លសាិតពប្កាម្ច្បារ់ និងយុតាត ធិការររស់ប្រពេសពន្មោះ 
ព ីម្បធីាន្មនូវការតាម្ឃាា ពំម្លី ប្រករពោយប្រសិេធិភាេពៅពលបី្រតិរតតិ
ការពប្រងកាត។ ប្រតិរតតិករប្តូវ នតប្ម្ូវឲ្យពរៀរច្បំប្រតរិតតកិារររស់ែាួន
ពោយភាេវាងនវ និងប្រសិេធនលប្សរពៅតាម្ការអ្នុវតតន៍ និង
រពច្បចកពេសអ្នតរជាតិខ លលអរំនុតពៅកនុង ឧសាហកម្ាពប្រងកាត និង
ម្លនការយកច្បិតតេុកោក់ែពស់ពលីសុវតាិភាេ និងររសិាា ន។ ប្រេ័នធខ ល
ម្លនប្រសេិធភាេសប្ម្លរ់ការេនិិតយតាម្ោន នងិការពធវសីវនកម្ាពៅពលី
ប្រតិរតតិការពប្រងកាត នងិសប្ម្លរ់ពធវអី្ធិការកិច្បច និងលេធភាេពច្បញចូ្បល
ពៅកាន់តំរន់ប្រតរិតតិការព មី្បធីាន្មនូវការអ្នុវតត តាម្ច្បារ់ រេរញ្ញតត ិ
និងល័កេែ័ណ្ឌ កិច្បចសនា ខ លប្តូវ នរពងកតី។   

ប្កុម្ហ ុនទងំឡាយប្តូវ នតប្ម្ូវឲ្យរកាេុក នងិេុកោក់រ យការណ៍្
ពេញពលញននប្រតិរតតិការពប្រងកាត រមួ្ជាម្ួយនឹងេនិនន័យទងំអ្ស់
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ខ លប្រមូ្ល ន ពហយីរកាេុកកនុងឥរោិរលម្ួយ ប្តមឹ្ប្តូវសប្ម្លរ់   
ពប្រីប្ ស់ និងេុកឲ្យពប្រីប្ ស់ និងយកម្កពប្រីប្ ស់ពោយសាា រ័ន        
និយត័ករ។ ការខកខប្រខននការ និងកម្ាវធិសីំខាន់ៗ រមួ្ទងំកម្ាវធិីការងារ
រុករក ខននការវាយតនម្ា ខននការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍រាុកពប្រង ខននការប្រចាឆំ្ន  ំនិង
ខននការនលិតកម្ា នេពេៀត ខននការរញ្ឈរ់ និងខននការរុោះពរពីច្បញ ប្តូវ
 នតប្ម្ូវឲ្យោក់ជូន និងម្លនការឯកភាេេីនយិត័ករពប្រងកាត។ 
ប្រតិរតតកិរប្តូវ នតប្ម្ូវឲ្យនដល់រ យការណ៍្ តាម្ពេលកណំ្ត់សដីេី
ប្រតិរតតិការទងំឡាយជូន និយត័ករពប្រងកាត ពហយីជូន ំណឹ្ងភាា ម្ៗ
ពៅអាជាា ធរអ្េំីការរកព ញីណាម្ួយ។ វាជាការអ្នុវតត តាម្រេោា នម្ួយ
ខ លប្តូវម្លនជំេូកន្មន្មពៅកនុងច្បារ់ ឬ រេរញ្ញតតិព មី្បរីញ្ា ក់េីភាេ
ញឹកញារ់ និងរញ្ា ក់េីម្លតិកាននរ យការណ៍្តាម្ពេលកណំ្ត់ខ ល
ប្កុម្ហ ុនប្តូវពធវីព ងីជាពេៀងទត់ ពៅឲ្យនិយត័ករ។ ភាេជាម្លច ស់ពៅពលី
េិននន័យទងំឡាយ គឺជាកម្ាសិេធិររស់រ ា។ 

របបនន្ការរុុះដរ ើដចញ 

រររននការរុោះពរពីច្បញជាមុ្ន គជឺាលកេណ្ៈសំខាន់ម្ួយននប្ករែណ្ឌ ច្បារ់
ពប្រងកាតេំពនីរពៅកនុងប្រពេសជាពប្ច្បីន។ វាម្លនសារៈសខំាន់ ព មី្បី
ពោោះប្សាយច្បំពពាោះការរុោះពរពីច្បញនូវឧរករណ៍្ ររកិាេ រពៅរាុកពប្រងកាត ពៅ
ចុ្បងរញ្ច រ់ននអាយុកាលររស់រាុកខ លឆាុោះរញ្ច ងំេីនិន្មន ការេំពនីរ និងការ
អ្នុតតន៍ប្រពសីរជាអ្នតរជាតកិនុងប្រតិរតតិការពប្រងកាត។ ប្កមុ្ហ ុនពប្រង
កាតប្តូវម្លនកាតេវកិច្បចរុោះពរ ី ពច្បញនូវឧរករណ៍្ររកិាេ រន្មចុ្បងរញ្ច រ់នន
អាយុកាលររស់រាុកពប្រងពោយពារេពៅតាម្ខននការ រុោះពរពីច្បញខ ល
 នអ្នុម័្ត។ ខននការរុោះពរពីច្បញ រមួ្រញ្ចូ ល និងសពប្ម្ច្ប ខ លជាខននក
ម្ួយននខននការ អ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ពៅពលីការរកព ញីពប្រងកាត ពហយីប្តូវ ន
េិនិតយព ងីវញិ និងពធវរីច្បចុរបននភាេ ជាប្រចាកំនុងអ្ំ ុងអាយុកាលននរាុក 
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 ូច្បខ លម្លនខច្បងពៅកនុងខននការរុោះពរពីច្បញ ពោយពោងពៅតាម្ 
ប្រតិរតតិការពប្រងកាតប្តូវ នអ្នុវតតពៅកនុងរាុកពប្រងពន្មោះ។ 

ប្កុម្ហ ុន ម្លនកាតេវកិច្បចប្តូវចូ្បលរមួ្លវកិាពៅកនុងមូ្លនធិសិប្ម្លរ់ការរុោះពរ ី
ពច្បញខ លប្តូវ នរពងកតីព ងី សប្ម្លរ់ខតពាលរណំ្ងនដល់លវកិា ល់
ប្រតិរតតិការរុោះពរពីច្បញ ប្សរពៅតាម្ខននការរុោះពរពីច្បញខ ល នអ្នុម័្ត
រ ុពណាណ ោះ។ លវកិាទងំឡាយខ ល នោក់ពៅកនុងមូ្លនិធសិប្ម្លរ់ការរុោះ
ពរពីច្បញ ពនោះ គឺជាការច្បំណាយខ លអាច្បេូទត់យកវញិ ន។ ជេូំកន្មន្ម
ខ លពាក់េ័នធប្តូវ នខច្បងពៅកនុង ច្បារ់សដីេីេនធពលីប្ ក់ច្បណូំ្ល ព ីម្បី
អាច្បឲ្យលវកិាខ លតប្ម្ូវឲ្យរង់ ប្តូវ នោក់ចូ្បលពៅកនុង មូ្លនិធសិប្ម្លរ់
ការរុោះពរពីច្បញ ពហយីលវកិាពនោះប្តូវ នចាត់េុកជាច្បណំាយប្រតិរតតកិារ
ររស់ ប្កុម្ហ ុនសប្ម្លរ់ពាលរណំ្ងកណំ្ត់នូវេនធប្ ក់ច្បំណូ្ល និង
រពងកីតនូវជេូំកសំខាន់ៗខ ល ទក់េង ព ីម្បពីោោះប្សាយពៅពលីការ ក
លវកិាពច្បញេមូី្លនធិសិប្ម្លរ់ការរុោះពរពីច្បញ លវកិារខនាម្ ខ ល ននដល់
ព ីម្បរីំពេញនូវកងវោះខាត និងច្បំននួលវកិាពលីស គឺរកាេុកពៅកនុង        
មូ្លនិធសិប្ម្លរ់ការរុោះពរពីច្បញ។ 

នលរបដោជន្៍កនងុរសកុ ន្ងិការបណដុ ុះបណាដ ល 

វាជាការអ្នុវតតេូពៅម្ួយ ខ លតប្ម្ូវឲ្យប្រតរិតតិករពប្រងកាតចូ្បលរមួ្
ច្បំខណ្កកសាងសម្តាភាេ កប្ម្ិតជាតិពៅកនុងឧសាហកម្ាពប្រងកាត រមួ្
ម្លនរុគគលិកជាតិររស់ប្កុម្ហ ុន ប្េម្ទងំជយួេួកពគឲ្យសពប្ម្ច្ប ននូវ
កប្ម្ិតអ្នកឯកពេសថ្នន ក់ជាតតិាម្ការច្បង់ ន និងច្បំពណ្ោះពធវីជារនត        
រន្មៃ រ់។ សម្លសភាេររស់នលប្រពោជន៍កនុងប្សកុ និងការពប្រីប្ ស់
េំនិញ និងពសវាកម្ាកនុងប្សុកកនុង វសិាលភាេម្ួយខ លអាច្បពធវីពៅ ន
ពៅកនុងប្រតរិតតិពប្រងកាត គឺជាកិច្បចការ ៏សំខាន់រំនុតម្យួ ច្បំពពាោះ
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ប្រពេសម្លច ស់នៃោះ។ ជាការសខំាន់ប្តូវរពងកតីពាលព ប្ ក ប្រជា នងិ
ជាក់លាក់ ចា ំច់្បតាម្ការប្េម្ពប្េៀងាន ពៅកនុងអ្ំ ុងពេលកណំ្ត់   
ណាម្ួយ ព ីម្បសីពប្ម្ច្ប នតាម្ភាគរយ ខ ល នកណំ្ត់ននការនតល់
នលប្រពោជន៍កនុងប្សុកពៅពលីការជួលកំលាងំេលកម្ាពៅកនុងប្សុក នងិ 
កសាងសម្តាភាេពៅពលជីំន្មញពនសងៗ។ 

រោា ភ្ិ លរោិះរកវធិីសប្ម្រសប្ម្ួល ឲ្យម្លនកិច្បចសហប្រតិរតតិការជារច្បន្ម  
សម្ព័នធកនុងច្បំពណាម្ឧសាហកម្ាពប្រងកាត និងសាកលវេិាល័យកនុង
ប្សុកន្មន្ម សម្លគម្ពាណិ្ជាកម្ា និងសហគម្ន៍ន្មន្ម។ ពាលរណំ្ង
ទងំពនោះ ប្តូវ នសប្ម្រសប្ម្ួលតាម្រយៈការរពងកតីមូ្លនធិិសប្ម្លរ់ការ
អ្រ់រ ំ នងិរណ្ដុ ោះរណាដ លអ្ំេីពប្រងកាត។ មូ្លនិធិខររពនោះនតល់អាហា  
រូរករណ៍្តាម្ជនំ្មញវសិវកររពច្បចកពេសែុសៗាន   ូច្បជា វសិវកម្ាភូ្គេភ 
សាស្ទសដ គណិ្តវេិា និងរពច្បចកវេិាខ លពាក់េ័នធពៅកនុងឧសាហកម្ា
ពប្រងកាត ព ីម្បនីដល់ឱកាស ល់េលរ ាឲ្យរំពេញមុ្ែជនំ្មញវជិាា ជីវៈ 
និងខននកសំខាន់ៗខ លប្រេសជាតែិវោះកម្លា ងំេលកម្ា ជនំ្មញឯកពេស 
និងពលីកកម្ពស់ការយល់ ឹង។     

មូ្លនិធិពនោះ ជួយពលីកកម្ពស់ច្បំពណ្ោះ ឹងពៅពលីជំន្មញរពច្បចកពេសទងំ
ពនោះកនុងវសិាលភាេេូលំេូលាយ ល់ប្រជាជន តាម្រយៈការរងាា ញ ល់
េួកពគច្បំពពាោះសកម្ាភាេនសេវនាយ ខ ល នពប្ជីសពរសីពៅពលីវស័ិយ
ខ លពាក់េ័នធ និងរពងកីនការអ្រ់រ ំ នងិការរណ្ដុ ោះរណាដ លពលីវស័ិយទងំ
ពនោះពៅកនុងប្រពេស តាម្រយៈការពលីកកម្ពស់គុណ្ភាេរុគគលិកសិកា 
ពៅពលីមុ្ែវជិាា ទងំពនោះពៅតាម្ប្គឹោះសាា នឧតដម្សកិាពនសងៗាន  ពៅកនុង
ប្រពេស។ មូ្លនធិិពនោះប្តូវ ននដល់តាម្រយៈការនតល់វភិាគទនប្រចាឆំ្ន ំ
ខ ល នប្េម្ពប្េៀងេីសណំាក់ប្កុម្ហ ុនពប្រងកាត ខ លកេុំងប្រតរិតតិ
ការពៅកនុងប្រពេសពប្កាម្កិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត ពឆ្ព ោះពៅរកការរណ្ដុ ោះ
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រណាដ ល។ ប្ ក់វភិាគទនពនោះគឺជានលាច្បំណាយខ លអាច្បេូទត់យកវញិ
 ន ពហយីប្តូវ នចាត់េុកជាការច្បំណាយខ លកាត់ពច្បញេបី្ ក់
ច្បំណូ្លជារ់េនធសប្ម្លរ់ពាលរណំ្ងេនធពលីប្ ក់ច្បណូំ្ល។ 

វធិាន្ការអភបិាលកចិចលអ  

វាជាការអ្នុវតតេូពៅម្ួយ ខ លតប្ម្ូវឲ្យម្លនវធិានការអ្ភ្ិ លកចិ្បចលអ
សប្ម្លរ់អ្នុវតតពៅកនុងវស័ិយពប្រងកាតព ីម្បពីលីកកម្ពស់តម្លា ភាេ និង
គណ្ពនយយភាេ រពងកីតនូវភាេពជឿជាក់ ភាេប្ ក ប្រជា និងភាេ        
សុច្បចរតិពលីប្គរ់សកម្ាភាេទងំអ្ស់ ពៅកនុងឧសាហកម្ាពប្រងកាត       
រមួ្ម្លនទងំពៅកនុងការនដល់អាជាា រ័ណ្ណ ការពធវីលេធកម្ា  ការរុករក ការ
អ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ និងនលិតកម្ា ប្េម្ទងំពៅកនុងការប្គរ់ប្គងប្ ក់ច្បណូំ្លេី
ពប្រងកាតនងខ រ។ វធិានការទងំពនោះេាោម្ពលកីកម្ពស់នូវការនដល់
េ័ត៌ម្លនប្តមឹ្ប្តូវ និងទន់ពេលពវលាតាម្រយៈរោា ភ្ ិល និងប្រេ័នធ
នសេវនាយពនសងៗពេៀត ប្េម្ទងំតាម្វធិីសម្ប្សរពនសងៗពៅ ល់អ្នក
ពាក់េ័នធសំខាន់ៗ និងសាធារណ្ជន តាម្រយៈការចូ្បលរមួ្ររស់េកួពគ
កនុងការពធវីពសច្បកដសីពប្ម្ច្ប នងិ ំពណី្រការេិពប្ាោះពោរល់ នងិការចូ្បលរមួ្
ររស់អ្នកពាក់េ័នធទងំអ្ស់ពៅកនុង ំពណី្រការពនោះ។ ជំេូកសដីេីអ្ភ្ ិល
កិច្បចលអជាេូពៅ គឺការរតឹរណ្តឹ ងពៅពលីម្ស្ទនដីរ ាច្បំពពាោះការកាន់ការ់សិេធិ
ពប្រងកាត ឬ ម្លននលប្រពោជន៍ផ្ដៃ ល់ែាួនពៅកនុងអាជាា រ័ណ្ណពោយផ្ដៃ ល់ 
ឬ តាម្រយៈសម្លជិកប្គសួារររស់ែាួន ពហយីតប្ម្ូវឲ្យម្ស្ទនតីរ ាទងំឡាយ
ប្តូវនដល់នូវរញ្ា ីលម្អិតននប្េេយសម្បតតិផ្ដៃ ល់ែាួន។   

និន្មន ការអ្នតរជាតិ គមឺ្លនេំពន្មរពៅរកការរពងតតីឲ្យម្លននូវរញ្ញតតិសតេីីការ
នសេវនាយេ័ត៌ម្លនសដីេ ីកិច្បចសនាពប្រងកាតខ លរមួ្ម្លន ពសច្បកដសីពងេរ
អ្ំេីប្រការ នងិល័កេែ័ណ្ឌ ន្មន្ម និងគំរូកចិ្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាតខ លប្តូវ
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 នពប្រីប្ ស់កនុងការច្បរចា។ ម្លននិន្មន ការពឆ្ព ោះពៅរកការព ោះនាយកិច្បច
ប្េម្ពប្េៀងខ ល នចុ្បោះហតាពលខាព ីម្បតីម្លា ភាេ និងគណ្ពនយយភាេ
ជាសាធារណ្ៈ ការព ោះនាយប្ ក់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាតខ លេេលួ ន
េីប្កុម្ហ ុនពប្រងទងំឡាយ ការរពងកីតវធិានការតម្លា ភាេប្ ក់ច្បំណូ្ល
ពៅកនុងសហរ ាអាម្រកិ េវីរអ្ឺរ  ុរ និងពៅកនុងប្រពេសម្យួច្បំនួនពេៀត 
គំនិតនដួច្បពនដីម្ EITI តម្លា ភាេកនុងការប្រមូ្លប្ ក់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាត 
និងតម្លា ភាេកនុងការប្គរ់ប្គងប្ ក់ច្បណូំ្ល និងគណ្ពនយយភាេប្ ក់   
ច្បំណូ្ល។ ប្រពេសម្ួយច្បនំួន  ូច្បជា េម័ី្រខាងពកតី និងហាគណា នសេវ
នាយនូវកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាតររស់ែាួន ពហយីច្បារ់តម្លា ភាេររស់
ប្រពេសកុងពហាគ ន្មពេលរច្បចុរបនន ខច្បងអ្ំេីការនសេវនាយកចិ្បចសនាពប្រង 
កិច្បចសនារុករកខរ   និងកិច្បចសនានប្េពឈ្ខី លប្តូវពច្បញនាយពៅកនុង
អ្ំ ុងពេលេីរខែរន្មៃ រ់េ ីនពធវីព ងី។ ពៅកនុង ប្រពេសម្យួច្បំនួន ូច្ប
ជា ហាគណា នងិសារា ព អូ្ន  នចុ្បោះហតាពលខាពលីកចិ្បចសនា ខ លប្តូវ
 ន នដល់សចាច រ័នពោយរ ាសភាជាតិមុ្ននងឹកិច្បចសនាទងំពន្មោះចូ្បលជា
ធរម្លន។ ពៅកនុងប្រពេសម្ួយ ច្បំនួន ូច្បជា លីពររោី  ពរ រូ ពអ្កាវ ឌ័្រ ពៅ
តូម្ីប្េីនសុីេ ម្លនការោក់រងាា ញនូវកចិ្បចសនា ពហយីកិច្បចសនាទងំ
ពន្មោះ អាច្បទញយកេកីនុងពគហេំេ័រ ន។ រ ាធម្ានុញ្ញឆ្ន ២ំ០១០ ររស់ 
ប្រពេសនពីហស តប្ម្ូវឲ្យពធវីការោក់រងាា ញនូវកិច្បចសនាឧសាហកម្ា   
និសារណ្កម្ា។     

គនំ្តិនតចួដនតើម្តម្លា ភាពឧសាហកម្មន្សិារណកម្ម (EITI) 

គំនិតនតួច្បពនតីម្តម្លា ភាេឧសាហកម្ានសិារណ្កម្ា (EITI) ពៅកនុង
ឧសាហកម្ាពប្រងកាតពលីកកម្ពស់ការនសេវនាយ និងការោក់ជូននូវ
េ័ត៌ម្លនសដីេីប្ ក់ច្បណូំ្លេីពប្រងកាតពោយខនអក ពៅពលីពាលការណ៍្ 
លកេណ្ៈវនិិច្បឆ័យ នងិនីតិវធិទីងំឡាយខ លប្តូវ នរពងកតីព ងីពោយ 
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EITI ។ ពាលការណ៍្ទងំពនោះតប្ម្ូវឲ្យពធវីការនសេវនាយជាពេៀងទត់ 
និងពធវីសវនកម្ាពោយឯករាជយ ប្គរ់ប្រតរិតតិការហរិញ្ញវតាុទងំអ្ស់រវាង
ប្កុម្ហ ុន នងិរោា ភ្ិ ល។ ព ីម្បេីេលួ នជាសម្លជិក EITI ប្រពេស
ពន្មោះប្តូវខតរំពេញពៅតាម្សូច្បន្មករជាក់លាក់ររស់ EITI ពហយីរន្មៃ រ់
ម្កការអ្នុវតត EITI តប្ម្ូវឲ្យម្លនវធិានការព ីម្បេីប្ងងឹតម្លា ភាេប្ ក់
ច្បំណូ្លេីធនធាន។ ព ីម្បេីេលួ នជា សម្លជកិពេញសិេធរិរស់ EITI 
ប្រពេសពន្មោះប្តូវឆាងកាត់ពោយពជាគជ័យនូវការវាយតនម្ាពោយ ឯករាជយ
ពៅពលីភាេរកីច្បពប្ម្ីនខ លសពប្ម្ច្ប ន និងសុេលភាេEITI កនុងរយៈ
ពេលេីរឆ្ន ។ំ រច្បចុរបននពនោះEITI ម្លនសម្លជិកពេញសិេធិច្បំននួ១១ 
ប្រពេស គតិពៅប្តឹម្ឆ្ន  ំ២០១១។ 

គំនិតនដួច្បពនដីម្ EITI ប្តូវេេួល ននូវការាបំ្េេីច្បារ់តម្លា ភាេ កនុង
ពាលរណំ្ងេប្ងឹងតម្លា ភាេ ហរិញ្ញវតាុររស់សាជីវកម្ា  ូច្បជាតប្ម្ូវការ
រ យការណ៍្ហរិញ្ញវតាុររស់អាពម្រកិ ពៅកនុងច្បារ់ Dodd Frank ខ ល
តប្ម្ូវឲ្យប្កុម្ហ ុននិសារណ្កម្ាទងំអ្ស់ ខ ល នចុ្បោះព ា្ ោះកនុងេីនារ
ភាគហ ុន សហរ ាអាពម្រកិ រាយការណ៍្អ្េំីការរង់ប្ ក់ជូនរោា ភ្ិ ល
ពៅកនុងប្រពេសខ លប្កុម្ហ ុន ទងំពន្មោះពធវីប្រតិរតតកិារ។ ប្សព ៀងាន
ពនោះខ រច្បារ់សដីេតីម្លា ភាេប្តូវ នពរៀរច្បំពធវីពៅកនុងេវរី អ្ឺរ  ុរ។ សហ
ភាេអ្ឺរ  ុរ នប្រកាសេីខននការររស់ែាួន កនុងការខណ្ន្មេំកីាររាយ
ការណ៍្កប្ម្ិត ប្រពេសសប្ម្លរ់វស័ិយនប្េពឈ្ ីនិងនិសារណ្កម្ា។ វធិាន
ការច្បារ់ពនសងពេៀត រមួ្រញ្ចូលនូវច្បារ់ ប្រឆ្ងំអ្ំពេីេុករលួយពៅកនុង
សហរ ាអាពម្រកិ និងកនុងច្បប្កភ្េអ្ង់ពគាស ប្េម្ជាម្ួយនឹងការោក់ 
ពទសេណ្ឌ ។ ប្កុម្ហ ុនពប្រងកាតទងំឡាយខ ល នចុ្បោះរញ្ា ីក៏ប្តូវសាិត
ពប្កាម្ល័កេែ័ណ្ឌ តប្ម្ូវឲ្យ ោក់រងាា ញកនុងេីនារហ ុននងខ រ។    
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EITI េាោម្េប្ងឹងអ្ភ្ិ លកិច្បចពោយរពងកីនតម្លា ភាេ និងគណ្ពនយយ
ភាេតាម្រយៈការពធវ ីសវនកម្ាឯករាជយ នងិការសប្ម្ោុះសប្ម្ួលជាសាធារ
ណ្ៈនូវការរង់ប្ ក់ខ លពធវីព ងីពោយ ប្កុម្ហ ុន និងប្ ក់ច្បណូំ្ល
ខ លេេួល នពោយរោា ភ្ ិល។ EITI រេំឹងពៅពលតីួន្មេី និងវធិី
សាស្ទសតររស់អ្នកពាក់េ័នធច្បប្ម្ុោះ រមួ្ម្លន រោា ភ្ិ ល ប្កមុ្ហ ុនវនិិពោគនិ 
និងសងគម្សុីវលិ ពៅកនុង ំពណី្រការពនោះ។      

សខុភាព សវុតថភិាព ន្ងិបរសិ្ថថ ន្  

ការប្ច្ប ច់្បរញ្ចូ លាន នូវកិច្បចការសុែភាេ នងិសុវតាភិាេខតម្ួយ និង
 ំពណី្រការនតល់អាជាា រ័ណ្ណ ររសិាា នសប្ម្លរ់កិច្បចការពារររសិាា នប្សរពៅ
តាម្រេោា ន រពងកីតនូវរេោា នររសិាា នអ្នតរជាតិ ពៅកនុងការកសាង
ខននការ និងការអ្ភ្ិវឌ្ឍវស័ិយពប្រងកាត គឺជាលកេណ្ៈ ៏សំខាន់ម្យួនន
ការអ្នុវតតខររេំពនរី។ កិច្បចការពនោះរមួ្រញ្ចូ លរុពរវាយតនម្ា និងការឯក
ភាេ ពៅពលីការសិកាអ្ំេីពហតុរ ោះពាល់ររសិាា នពៅតាម្ ំណាក់កាល
សំខាន់ៗននប្រតិរតតិការពប្រងកាត នងិសំពណី្សុំពធវកីារកាត់រនាយ      
នលរ ោះពាល់ររសិាា នជាអ្វជិាម្លនននប្រតរិតតិការពៅពលីររសិាា ន ពធវីព ងី
ពោយសាា រ័ននិយត័ករជាតិ សម្ប្សរណាម្ួយមុ្នពេលចារ់ពនដីម្
ប្រតិរតតិការ។  ពាលការណ៍្តងឹរងឹ ចារ់រងេំ នងិការេេួលែុសប្តូវ
ច្បំពពាោះការរេុំលខ លរណាដ លម្កេីប្រតិរតតិការពប្រងកាត គឺជាការ   
អ្នុវតត ម្យួខ លប្តូវ នរពងកីតព ងី។ រខនាម្េីពលីកិច្បចែតិែំប្រឹងខប្រង
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់សាកលពលាក កនុងការកាត់រនាយការរភំាយឧសា័ននៃោះ
កញ្ច ក់ កចិ្បចការពារររសិាា ន និងការេិចារណាពៅពលកីារេតិ ខ លថ្ន    
ឧសា័នធម្ាជាតិ គឺជាធនធាន ៏ម្លនតនម្ាម្ួយ ការអ្នុវតតជាអ្នតរជាតិ គឺ
សប្ម្លរ់ឲ្យ រោា ភ្ិ លរកានូវពាលនពោ យននការម្ិន ុត            
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ឧសា័នពចាល ឬរពញ្ចញពចាលនូវឧសា័នធម្ាជាត ិ ពលីកខលងខតសប្ម្លរ់
ការេិពសាធន៍ សពស្ទងាគ ោះរន្មៃ ន់ និងព ីម្បពីហតុនលសុវតាិភាេខតរ ុពណាណ ោះ។  

ការដហៀរដរបង ន្ងិការបពំលុបរសិ្ថថ ន្  

ពាក់េ័នធនឹងការធាា យពប្រង និងការរេុំលររសិាា នពៅកនុងប្រពេសម្ួយ
ច្បំនួន ម្លនការេិចារណាពៅពលីការរពងកីតមូ្លនិធិប្គរ់ប្គងររសិាា ន កនុង
ពាលរំណ្ងពប្រីប្ ស់មូ្លនធិិពនោះ ជាជពប្ម្ីសចុ្បងពប្កាយសប្ម្លរ់ការ
ធាា យពប្រង និងការរេុំលររសិាា នធំៗពនសងពេៀតខ លរណាដ លម្កេី
ប្រតិរតតិការពប្រងកាតររស់ប្កមុ្ហ ុនពប្រង ខ លកំេុងខតប្រតិរតតិការពៅ
កនុងប្រពេស។ មូ្លនធិិពនោះ គជឺាយនតការចុ្បងពប្កាយរងអស់ ពោយសារម្ិន
ម្លនវធិីណាពនសងម្កជំនសួច្បំពពាោះការេេួលែុសប្តូវទងំប្សុង ររស់អ្នក
រំេុលច្បំពពាោះការែូច្បខាតររសិាា នព យី ក៏រ ុខនតវានងឹព រីតួន្មេីសខំាន់
សប្ម្លរ់រោា ភ្ិ លពៅពេលខ លប្កុម្ហ ុនខ លពាក់េ័នធ (ខ លភាគ
ពប្ច្បីនអាច្បជាប្កុម្ហ ុនពប្រងខាន តតូច្ប ឬ ម្ធយម្) ម្ិនម្លនសម្តាភាេ
រំពេញការេេួលែុសប្តូវររស់ែាួនពោយសារខតកសយ័ធន។ ការនតល់
ហរិញ្ញរបទនសប្ម្លរ់មូ្លនិធបិ្គរ់ប្គងររសិាា នខររពនោះ តាម្រយៈការ
រង់េនធអាករប្រចាឆំ្ន ខំ លតប្ម្ូវពៅពលបី្កុម្ហ ុន ខ លកំេុងប្រតិរតតិការ
នលិតពប្រងទងំអ្ស់ពៅកនុងប្រពេស ខ លអាច្បនឹងរពងកីតជានលាច្បំណាយ
ប្រតិរតតកិារខ លអាច្បេូទត់យកវញិ នររស់ប្កមុ្ហ ុនខ លពាក់េ័នធ ។ 
ម្ិនខត រ ុពណាណ ោះគួរម្លននងខ រនូវការោក់រំពេញវញិតាម្ភាេចា ំច់្ប
ព ីម្បរីកាមូ្លនិធិពន្មោះឲ្យម្លនកប្ម្ិត ូច្បព ីម្ រន្មៃ រ់េីពហតុការណ៍្
រំេុលររសិាា នខ ល នតប្ម្ូវឲ្យពប្រីប្ ស់មូ្លនិធិពន្មោះជាចា ំច់្ប។ រេ
េិពសាធន៍កនាងម្កជាអ្នតរជាតិ ការនតល់ប្ ក់វភិាគទនពៅកនុងមូ្លនិធិ
ធាា យពប្រងពកតីព ងី ពៅកនុងអ្ំ ុង ំណាក់កាលរុករក តាម្រយៈការ
យកេនធពលីប្កុម្ហ ុនទងំឡាយ ខ លកំេុងែួងរុករកសប្ម្លរ់អ្ណ្ដូ ង
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នីម្ួយៗខ ល នែួង ឧ. ពៅកនុងប្រពេសណូ្ខវលហស ឺង់។ ពៅកនុង
ប្រពេសអូ្ស្ទសាដ លី អាជាា ធរជាតិសុវតាិភាេជាតកិនុងខ នសមុ្ប្េ ខ ល ន
រពងកីតព ងីពៅកនុងឆ្ន  ំ ២០០៣  នេេលួជនំួយលវកិាតាម្រយៈនលា
ឈ្នួល និងេនធសុវតាិភាេេីឧសាហកម្ា ខ លម្លន ូច្បជា េនធពសុីរអ្ពងកត
សុវតាិភាេ ការវាយតនម្ាសុវតាិភាេររស់ពរាងច្បប្ក និងេនធខននការប្គរ់
ប្គងសុវតាិភាេរេំង់ពប្រងប្រចាឆំ្ន ។ំ ពៅកនុងប្រពេសពនសងពេៀត មូ្លនិធិ
ប្គរ់ប្គងររសិាា ន េេួល នលវកិាតាម្រយៈេនធនលិតកម្ាររស់ប្កុម្ហ ុន
នលិតពប្រង។     

តរម្វូសរម្លបទ់នីារកនងុរសកុ  

វាជាការអ្នុវតតេូពៅម្ួយ ខ លតប្ម្ូវឲ្យប្កមុ្ហ ុនពប្រងកាតនគត់នគង់ពប្រង 
និងឧសា័នខ លែាួន ននលិតកនុងសម្លម្លប្តសម្ប្សរម្ួយ ព ីម្បី
រំពេញតប្ម្ូវការេីនារកនុងប្សកុ ររស់ប្រពេសពៅតាម្តនម្ាពៅពលីេ ី  
នារ។ 

បញ្ញតតរិកាសទិធផិ្កផ្រប (Grandfathering Provisions) 

វាជាការអ្នុវតតេូពៅម្ួយ ខ លប្តូវម្លនរញ្ញតតសិតីេីការរកាសិេធិខកខប្រ
សម្ប្សរសប្ម្លរ់អាជាា រ័ណ្ណ និងកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាតចាស់ខ លពៅ
ម្លនសុេលភាេ ពៅពេលខ លច្បារ់ពប្រងកាតលាមី្ួយប្តូវ នអ្នុម័្ត។ 
ជំេូកទងំពនោះ ទក់េងនឹងការខច្បងអ្ំេកីារខកខប្រសម្ប្សរសប្ម្លរ់រកា
េុកសិេធិពប្រងកាតខ លម្លនប្សារ់ និងនដល់នូវយនតការសម្ប្សរន្មន្ម
សប្ម្លរ់ពធវីការខកខប្រកិច្បចប្េម្ពប្េៀងពប្រងកាត ខ លម្លនប្សារ់ចូ្បលពៅ
កនុងគពប្ម្លងការននច្បារ់លាី ពោយខនអកពលីមូ្លោា នឯកភាេរមួ្ខ លគូភាគី
ប្េម្េេលួយក។  
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ការរគបរ់គងការរពំងឹទកុរបសស់្ថរធាណជន្  

រេេិពសាធន៍អ្នតរជាតិររស់ប្រពេសនលិតជាពប្ច្បីន នរងាា ញថ្ន ការ
រកព ញី និងការនលិតធនធានពប្រងកាតរពងកីតនូវការរេំឹងេុកោ ង
ខាា ងំពៅកនុងច្បំពណាម្សាធារណ្ជន ពោយសារខត សារៈសំខាន់ខ ល
ព ញីោ ងច្បាស់ និងនលប្រពោជន៍ភាា ម្ៗននសកម្ាភាេពប្រងកាតពៅ
កនុង ប្រពេស។ ព ីម្បបី្គរ់ប្គងការរេំឹងេុកររស់សាធារណ្ជន រោា ភ្ ិ   
 លនដល់ឲ្យសាធារណ្ជននូវ េ័ត៌ម្លនប្តមឹ្ប្តូវ និងទន់ពេលពវលា
ទក់េងនឹងសកម្ាភាេទងំឡាយកនុងវស័ិយពនោះ ព ីម្ប ី ពោោះប្សាយ និង
េរ់សាក ត់ការរេំឹងេុកខ លម្ិនប្តឹម្ប្តូវ និងេរ់េល់ការនសេវនាយ
េ័ត៌ម្លនខ ល ម្ិនេតិ នងិ/ឬ ខ លម្ិនម្លនមូ្លោា នច្បាស់លាស់អ្ំេី
ប្រតិរតតិការពប្រងកាត។ 

ការអ្រ់រ ំល់អ្នកពាក់េ័នធទងំឡាយ ពៅប្គរ់កប្ម្ិតទងំអ្ស់អ្ំេីនលជាក់
ខសដងននប្រតិរតតិការពប្រងកាត និងលំហូរប្ ក់ច្បណូំ្លពៅកាន់                
រោា ភ្ិ ល ប្េម្ទងំលកេណ្ៈ និងការកំណ្ត់ពេលពវលាននការេេលួ
នលប្រពោជន៍េិតប្ ក ពៅ ល់សាធារណ្ជន េីប្រតរិតតិការពប្រង
កាត ចា ំច់្ប ប្តូវនដល់ឲ្យកនុងលកេណ្ៈប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ នងិម្លនប្រសិេធ 
ភាេ។ វាម្លនសារៈសខំាន់ណាស់ខ លថ្ន ពៅកនុង ំពណី្រការពនោះ រោា     
ភ្ិ លចូ្បលរមួ្ជាម្ួយនងឹអ្នកពាក់េ័នធទងំអ្ស់ នងិអ្ងគការសងគម្សុីវលិ 
ព ីម្បពីោោះប្សាយរញ្ា កងវល់ររស់អ្នកពាក់េ័នធទងំឡាយ។ 
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សម្ពន័្ធភាពកម្ពជុា ដ ើម្បតីម្លា ភាពចណូំលធន្ធាន្ 
វឡីាពលែ ៨៨ នាូវពលែ ៤៦៨ សងាក ត់េលួេំេូង ១  
ែណ្ឌ ច្បំការម្ន រាជធានភី្នំពេញ  
 
េូរស័េៃ ៖ ៨៥៥ ២៣ ២១៧ ៦០៧ 
អុ្ីពម្ ល ៖ com@crrt-cambodia.org 
វរិសាយ ៖ www.crrt-cambodia.org 
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