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ក្រមគនេះរ៏ គក្បើក្ាស្់ជាមូលោាន គ ើ មបីអនុ វតតតាមខលឹមស្ថរស្ិទិ ស្
ធ ញ្ញញអនតរជាតិ ឬរិច្ចក្ពម

គក្ពៀងអនតរជាតិ នានា ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។
មាគ្តា៤ ._ កាតពវរិច្ប
ច គ្ចៀស្ការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន
បុ រគលក្រប់ រប
ូ មិនក្តូវអនុវតតស្រមមភាពណាមួ យផ្ លបងក ឬផ្ លទាំនងជាបងកការខូ ច្ខាត ល់
បរ ិស្ថានគ

ើយ រែុងររណីផ្ លបុរគលទាំងគនាេះមិនានចាត់ វ ិធានការណាមួយស្មគហតុនល និ ងមិ ន

ានអនុ វតតកាតពវរិច្រ
ច ុងការការពារ
ែ
ឬការកាត់បនាយការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន ល់រក្មិតអបបបរមា ។
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ជំពូកទី២
ទោលការណ្៍ទូទៅ
មាគ្តា៥ ._ គោលការណ៍ននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
បុ រគលទាំងឡាយណា ផ្ លអាច្ទទួ លរងនូ វនលប៉ា េះពាល់គោយផ្ទទល់ ឬក្បគយលគោយស្ថរ
ការស្គក្មច្ច្ិ តណា
ត
មួ យទរ់ ទងនឹងរិ ច្ចោាំពារបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ មានស្ិទិ ច្
ធ ូ លរួម
នតល់មតិ គយបល់ទន់គពលគវលា បនាទប់ពីទទួ លានព័ត៌មាន រែុងការច្ូ លរួមរែុងការស្ក្មច្ច្ិតត ឬមុន
គពលផ្ លការស្គក្មច្ច្ិតគត នាេះក្តូវានគធវើគ

ើង ។

មាគ្តា៦ ._ គោលការណ៍ននការទទួ លានព័ត៌មាន
រូបវនតបុរគល នី តិបុរគល មានស្ិទិ ធទទួ លានព័ត៌មានទរ់ ទងនឹងរិ ច្ចោាំពារបរ ិស្ថាន និ ងការ
ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ។
រាល់ព័ត៌មានស្ាីពីការការពារបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើការនសពវនាយឲ្យ
ានទូ លាំទូលាយ ល់ស្ថធារណជន គ ើ មបីបគងកើតឱ្កាស្ជាអតិបរមា ស្ក្មាប់ការច្ូ លរួមជាស្ថធារ
ណៈ គៅរែុងការគធវើផ្ននការ និងការស្គក្មច្ច្ិតត ផ្ លបងកនលប៉ា េះពាល់ ល់ស្ងគម និងបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧ ._ គោលការណ៍ននការទទួ លាន ាំគណាេះស្ស្ថយក្បរបគោយក្បស្ិទភា
ធ ព
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មានស្ិទិទ
ធ ទួ លាននូវ ាំគណាេះស្ស្ថយស្មស្ស្ប និងក្បរបគោយ
ក្បស្ិទធភាពគទេះបី ផ្នែររ ា
ា លរាី ឬផ្នែរតុលាការរាី ឬរ៏មគធោាយស្មស្ស្ប នទគទៀត គ ើមបីស្គក្មច្
ាននូ វការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
ក្តូវបគងកើតឲ្យមានយនតការ និ ងនី តិវ ិធីគោេះស្ស្ថយវ ិវាទមួ យ ក្បរបគោយក្បស្ិទភា
ធ ព និងមិ ន
លគមអៀង គ ើ មបីោរ់ទណឌរមម ល់ជនទាំងឡាយណា ផ្ លបងកការខូច្ខាត ល់បរ ិស្ថាន ស្ងគម និ ង
ធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៨ ._ គោលការណ៍អែរបាំ ពុលក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើតនមលននការបាំពុល
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលឯរជន និ ងនី តិបុរគលស្ថធារណៈ ផ្ លានបងកឲ្យមានការខូច្ខាត
បរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម ក្តូវទទួ លបនទុររែុងការច្ាំណាយគលើការជួ ស្ជុ ល និងស្ថតរការខូ ច្ខាតគទបើងវ ិញ ឬ
ចាត់ វ ិធានការទប់ ស្ថកត់ បគ្ចៀស្ និងកាត់បនាយការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន និងស្ងគម ។
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មាគ្តា៩ ._ គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តែជាមុ ន
រែុងស្ថានភាពផ្ លបរ ិស្ថានអាច្ក្បឈមនឹ ងការរាំរាមរាំផ្ហងននការខូ ច្ខាតយ៉ា ងធងន់ធងរ ផ្ ល

មិ នអាច្ជួ ស្ជុ លឲ្យ ូច្គ ើមវ ិញាន គនាេះរងវេះខាតនូវភាពក្ារ ក្បជាគពញគលញផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត

មិ នក្តូវយរមរគក្បើក្ាស្់ជាមូ លគហតុ រែុងការពនោរការចាត់ វ ិធានការផ្ លមានក្បស្ិទធភាព គ ើ មបីទប់
ស្ថាត់ នូវការគធវើឲ្យខូច្ខាត ល់បរ ិស្ថានានគ

ើយ ។

មាគ្តា១០ ._គោលការណ៍ននការទប់ ស្ថកត់
វ ិធានការគ ើមបីកាត់បនាយ ឬទប់ ស្ថកត់ ការខូ ច្ខាត ល់បរ ិស្ថាន និងស្ងគម ក្តូវផ្តមានពី
ាំ ណារ់ កាល ាំបូង មុនគពលការអនុវតតរគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួ យ ានគរើតគទបើង ។
មាគ្តា១១ ._ គោលការណ៍ស្មធម៌ រវាងជាំ នាន់ បច្ចុបបនែ និងអនារត

ស្ិទិ រ
ធ ុងការគធវ
ែ
ើ ការអភិវឌ្ឍ មានជាអាទិ៍ ការស្គក្មច្ច្ិតតនានា ផ្ លប៉ា េះពាល់ ល់ធនធានធមម

ជាតិ និងគស្វារមមក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី ក្តូវផ្តអនុ វតតឲ្យាន គ ើ មបីបាំគពញតក្មូវការននការអភិ វឌ្ឍ រ៏ ូច្ជា

តក្មូវការស្ងគម និងបរ ិស្ថាន របស្់មនុ ស្ស ទាំងរែុងជាំនាន់ បច្ចុបបនែ និងអនារត ក្បរបគោយលរខណៈ
ស្មធម៌ ។

មាគ្តា១២ ._ គោលការណ៍ ននការគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តគត ោយផ្នអរគលើភស្តតាង
ុ

ការគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តគត លើបញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើគទបើងគោយមានតមាលភាព

និ ងផ្នអរគលើភស្តុតាងជាមូលោាន ។ ភស្តុតាងទាំងគនាេះអាច្មានលរខណៈវ ិទោស្ថស្តស្ត ឬបគច្ចរគទស្

និ ងអាច្ជាទិនន
ែ ័ យផ្ លក្បមូ លានមរពី ស្ហរមន៍ និងច្ាំ គណេះ ឹ ងរបស្់ជនជាតិ គ ើមមាចស្់ស្ស្ររនង
ផ្ រ ។
មាគ្តា១៣ ._ គោលការណ៍ ស្មភាពគយនឌ្័ ររែុងការការពារបរ ិស្ថាននិងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ
ស្មធម៌ គយនឌ្័រ និងការច្ូលរួមរបស្់ស្តស្ាីគៅរែុងរាល់ទិ ាភាពទរ់ទងនឹងការអភិ ររស ការ

ការពារ និងការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និងការស្គក្មច្ច្ិតអ
ត ាំ ពីបរ ិស្ថាន ក្តូវានគលើររមពស្់ និងគលើរ
ទឹ រច្ិ តត ។
មាគ្តា១៤ ._ គោលការណ៍ ក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ

រាល់ការស្គក្មច្ច្ិតត ពារ់ព័នគធ ៅនឹងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ និ ងក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ
ក្តូវមានឧតតមភាពជាងក្បគយជន៍បុរគលឯរជន ។
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មាគ្តា១៥ ._ គោលការណ៍ ស្មាហរណរមម ឬការបញ្ជ្ញ្ញ
ា ប
ការការពារបរ ិស្ថាន និងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ក្តូវផ្តោរ់ប្ូច លគៅរែុង ាំ គណើរការ

ននការគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តត និ ងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការអភិ វឌ្ឍ ។ គោលការណ៍គនេះតក្មូវឲ្យមានការោរ់
ប្ូច លនូ វការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិវឌ្ឍគស្ ារិច្ច និ ងស្ិទិប
ធ រ ិស្ថាន គៅរែុង ាំ ណារ់ កាលនតួច្គនតើម

ាំ បូងននការគធវើច្ាប់ និ ងគោលនគយាយ និ ង ាំណារ់ កាលននការអនុវតាគោលនគយាយ និ ងច្ាប់

នងផ្ រ ។
មាគ្តា១៦ ._ គោលការណ៍ អែរគក្បើ ក្ាស្់ជាអែរបង់ នែល
អែរគក្បើក្ាស្់ធនធានធមមជាតិ ឬ គស្វាក្បព័ នគធ អរូទបូស្ុី ក្តូវបង់ នែលច្ាំណាយគោយផ្ទទល់

ឬក្បគយល ស្ក្មាប់ ការគក្បើ ក្ាស្់ ឬនលប៉ា េះពាល់ផ្ លគរើ តគច្ញពី ការគក្បើក្ាស្់ធនធានធមមជាតិ ឬ
គស្វារមមទាំងគនេះ ។
មាគ្តា១៧ ._ គោលការណ៍ ការយល់ក្ពមជាមុ ន គោយគស្រ ី និងបនាទប់ពីទទួលានព័ត៌មានក្រប់ ក្ជរង
គក្ជាយ ស្ក្មាប់ ស្ហរមន៍ ជនជាតិគ ើមភារតិច្
ស្ហរមន៍ ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លពារ់ព័នធ មានស្ិទិ ទ
ធ ទួ លាននូ វការយល់ក្ពមជាមុន
គោយគស្រ ី និងបនាទប់ពីទទួ លានព័ ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ច្ាំគពាេះការឯរភាពគលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍណា
មួ យ ផ្ លអាច្ប៉ា េះពាល់ ល់ ី ធី ល និងធនធាន នទគទៀត ផ្ លមានទាំ នារ់ ទាំនងជាពិ គស្ស្គៅនឹ ងការ
អភិវឌ្ឍ ការគក្បើ ក្ាស្់ និងការគធវើអាជី វរមមគលើធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា១៨ ._ គោលការណ៍ គលើររមពស្់ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្រែុងការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ

ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមានពីរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ក្តូវទទួ លនូ វ

ការការពារជាពិគស្ស្ ។ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈជាមួ យស្ហរមន៍ជនជាតិគ ើមភារតិ ច្ ក្តូវផ្តគធវើ
គ

ើងគោយក្បរងក្បយ័តែ និងគោយមានការពិ ចារណាក្តឹមក្តូវគលើស្ថានភាពផ្ លងាយរងគក្ោេះរបស្់

ស្ហរមន៍ ជនជាតិគ ើមភារតិច្ទាំងគនាេះ ។ ទស្សនៈ និ ងរងវល់របស្់ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ ក្តូវយរ
មររិ តរូ រ គៅគពលគធវើការពិ ចារណាអាំពីរគក្មាងនានាផ្ លអាច្នាាំឲ្យមាននលប៉ា េះពាល់ ល់ជនជាតិ
គ ើមភារតិ ច្ ។
ជំពូកទី៣
សលតថកិច្ចគ្កសួង ស្ថថប័ន្ពាក់ព័ន្វ
ធ ិសយ
័ បរ ិស្ថថន្ ន្ិងគ្គប់គ្គងធន្ធាន្ធលមជាតិ
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មាគ្តា១៩ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុវតតស្មតារិច្ចរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ នទគទៀត ក្តូវមានស្មតារិច្អ
ច នុវតតតួនាទី និងភាររិ ច្ចរបស្់ខួន
ល ូច្មាន

ផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងបទបប្ញ តិនត នច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរតាមវ ិស្័យនីមួយៗគនសងគទៀតរបស្់ខួន
ល
នងផ្ រ ។

រែុងររណីផ្ លមានបទបប្ញ តិ នត នក្រមគនេះផ្ច្ងអាំពីស្មតារិច្រច បស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ននីមួយៗ មិន

ស្ស្បោែ ឬមានភាពមិនច្ាស្់លាស្់ជាមួ យនឹ ងបទបប្ញ តិនត នច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរនីមួយៗគនសង
គទៀត បទបប្ញតិតផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ក្តូវបរស្ស្ថយ និងមានឧតតមានុភាពជាងបទបប្ញតិ នត ន
ច្ាប់ ពិគស្ស្គនសងគទៀត ។

មាគ្តា២០ ._ ស្មតារិច្ទ
ច ូ គៅននក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធនឹងបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ ពារ់ព័នធវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធមមជាតិ ក្តូវអនុ វតតភាររិច្ច

និ ងតួ នាទីរបស្់ខួន
ល ូច្ខាងគក្កាម៖

១- ចាត់ វ ិធានការចាាំាច្់នានា គ ើមបីស្ហការរែុងការគោេះ ូ រព័ត៌មាននានាពារ់ ព័នធ

ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។

២- រស្ថងស្មតាភាព និ ងការយល់ ឹ ង ល់បុរគលិរគក្កាមច្ាំណុេះរបស្់ខួនឲ្យមានការ
ល

យល់ ឹ ងអាំ ពីខឹម
ល ស្ថរននក្រមគនេះ ។

៣- គលើររមពស្់ឲ្យមានក្បស្ិទធភាពច្ាំ គពាេះស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មាន និងការច្ូ លរូមជា
ស្ថធារណៈពារ់ព័នវធ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ។
៤- គរៀបច្ាំ យនតការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ និងបណឹ ត ងពារ់ ព័នធនានាផ្ លស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្ច
របស្់ខួនពារ់
ល
ព័នធនឹងវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ រែុងររណីផ្ លក្រមគនេះ និ ង
ច្ាប់ ពិគស្ស្គោយផ្ទបរ ាននតល់អាំណាច្ឲ្យ ។

៥- ស្ហការ និងស្ក្មបស្ក្មួលច្ាំគពាេះការគរៀបច្ាំ ផ្ននការ ការោរ់ គច្ញរមមវ ិធី ការ
ស្គក្មច្ច្ិតត និ ងការអនុ វតតនានាពារ់ ព័នធនឹងវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ
គោយគធវើការស្ហការជាមួយ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ពារ់ ព័នធនានា គ ើ មបីស្គក្មច្ឲ្យាននូ វគោលបាំ ណងននការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា២១ ._ រិ ច្ចស្ហការរែុងការអនុ វតតភាររិ ច្ច និងតួ នាទី របស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ

ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន ផ្ លទទួ លបនទុរពារ់ ព័នធនឹងវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ

ក្តូវចាត់ វ ិធានការចាាំាច្់នានា គ ើមបីគធវើការស្ហការរែុងការគោេះ ូ រព័ ត៌មានពារ់ ព័នធ និ ងអនុវតតភាររិច្ច
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និ ងតួ នាទីផ្ លស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្រច បស្់ខួន
ល គ ើ មបីស្គក្មច្ានតាមគោលបាំណងននក្រមគនេះ និងបទ
បប្ញ តិគត ោយផ្ទបរគនសងគទៀត ។

មាតិកាទី២
ការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈ
ជំពូកទី១
សិទធិ ន្ិងការការពារ សគ្មាប់ការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈ
មាគ្តា២២ ._ ស្ិទិរ
ធ ុងការច្ូ
ែ
លរួមជាស្ថធារណៈ

បុ រគលក្រប់ រប
ូ មានស្ិទិ រ
ធ ុងការច្ូ
ែ
លរួមតាមរយៈ ូច្ខាងគក្កាម៖

១- រាយការណ៍គៅកាន់ អាជាាធរពារ់ព័នធ និងនសពវនាយព័ ត៌មានអាំពីស្រមមភាព ឬការ

ស្គក្មច្ច្ិតណា
ត
មួ យ ផ្ លអាច្នឹងមាននលប៉ា េះពាល់គៅគលើបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
២- គលើរគ

ើងនូ វស្ាំណួរ និ ងគស្ែើឲ្យមានការបញ្ញ
ា រ់ឲ្យច្ាស្់អាំពីការជាំ ទស្់ និងការជួប

ក្បជុាំ គ ើ មបីពិភារាអាំពីស្រមមភាពមួ យច្ាំនួន ឬគស្ច្រតីស្គក្មច្គៅគលើស្រមមភាព ឬរគក្មាង
ជារ់ លារ់ណាមួ យ ផ្ លអាច្ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ គោយស្នតិវ ិធី និងគោយោមន
អាំ គពើ ហិងា។
៣- មានស្ិទិ ោ
ធ រ់ ពារយបណឹ ត ង ឬណឹ ត ងជាំ ទស្់គៅនឹងស្រមមភាព ឬគស្ច្រាីស្គក្មច្គលើ
ស្រមមភាពមួ យច្ាំ នួន ឬ រគក្មាងជារ់ លារ់ ណាមួ យ ឬរគក្មាងផ្ លអាច្បងកនលប៉ា េះពាល់ ល់
បរ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ឬតុ លាការមានស្មតារិច្ច គៅ
តាមយនតការ ូច្មានផ្ច្ងរែុងរនាីទី៩ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២៣ ._ ស្ិទិទ
ធ ទួ លានការការពារច្ាំ គពាេះការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
បុ រគលក្រប់ រប
ូ ផ្ លអនុ វតតស្ិទិ រ
ធ ុងការច្ូ
ែ
លរួមជាស្ថធារណៈ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២២ខាងគលើ

ក្តូវរួច្នុ តពី ការរាំ រាមរាំ ផ្ហង និងការស្ងស្ឹរតាមក្រប់ មគធោាយនានា ។ រាល់ស្រមមភាពរែុងការច្ូ ល
រួមជាស្ថធារណៈ ូច្ខាងគលើគនេះ មិ នក្តូវទទួ លរងការគចាទក្បកាន់ ពីបទក្ពហមទណឌ ឬក្បឈមនឹង
បណឹ ា ងទមទរផ្នែររ ាបបគវណីណាមួ យគទបើយ ។
ស្រមមភាពរែុងការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ មិនក្តូវរួច្នុ តពី ការគចាទក្បកាន់ពីបទក្ពហមទណឌ ឬ

បណឹ ា ងទមទរផ្នែររ ាបបគវណីគ

ើយ រែុងររណីផ្ លបុ រគលផ្ លានច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈក្បក្ពឹតត

បទគលមើស្ក្ពហមទណឌណាមួ យ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមក្ពហមទណឌ ឬក្រមគនេះ ឬបងកឲ្យមានអាំ គពើ អនី តោ
នុ រូលណាមួ យ ផ្ លបណា
ត លឲ្យមានការខូ ច្ខាត ល់អរ
ែ នទ ។
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មាគ្តា២៤ ._ លរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ ស្ក្មាប់ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
ក្រប់ មាចស្់រគក្មាងទាំងអស្់ និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រិ ច្ច ាំគណើរការច្ូ ល
រួមជាស្ថធារណៈ ស្ក្មាប់រាល់ស្រមមភាព ឬវ ិធានការ ផ្ លមានជាអាទិ៍ វ ិធានការរ ាាល រិ ច្ក្ច ពម
គក្ពៀងបរ ិស្ថាន គោលនគយាយផ្ លានគស្ែើស្ុាំ រមមវ ិធី រគក្មាង ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្
ច្ិ តត ឬ ការបគងកើតច្ាប់ និងលិខិតបទោាន ផ្ លទរ់ទងគៅនឹងបញ្ញ
ា ណាមួ យ ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រម
គនេះ ក្តូវគធវើគ

ើងស្ស្បតាមលរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ
ូ ច្ខាងគក្កាម៖

រ- ការជូន ាំណឹង ាំ បូង៖ មាចស្់រគក្មាងទាំងអស្់ និងក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានា
ថ្ន ការនតល់ព័ត៌មានជាស្ថធារណៈតាមក្រប់ មគធោាយ ល់ស្ថធារណជនរែុង ាំ គណើរននការ
ស្គក្មច្ច្ិតតពារ់ ព័នធនានា ក្តូវគធវើគទបើងរែុងគពលគវលាស្មស្ស្ប និងស្មគហតុនល ។

ខ- ព័ត៌មានផ្ លអាច្ទទួលាន៖ មាចស្់រគក្មាងទាំងអស្់ និងក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ ល

ពារ់ ព័នធ ក្តូវនតល់ព័ត៌មានផ្ លចាាំាច្់ គៅកាន់អែរច្ូលរួមផ្ លមានការចាប់ អារមមណ៍ ឲ្យាន
ទន់ គពលគវលា គ ើមបីឲ្យអែរច្ូ លរួមទាំងគនាេះានច្ូលរួម ក្បរបគោយអតាន័យរែុង ាំ គណើរការ
គធវើការស្គក្មច្ច្ិ តតផ្ លពារ់ ព័នធ ។ ការនតល់ព័ត៌មាន ក្តូវគធវើការពិ ចារណាគលើផ្នែរភាស្ថ
ស្មរមយ ផ្ លអាច្ឲ្យអែរច្ូ លរួមអាច្យល់ និ ងគធវើការទាំ នារ់ទាំនងោែានគោយគធវើការ
ពិ ចារណាយ៉ា ងយរច្ិតទ
ត ុរោរ់ គលើភាពងាយរងនលប៉ា េះពាល់ផ្នែរវបបធម៌ននការគក្បើក្ាស្់
ភាស្ថរែុងការទាំ នារ់ ទាំនងរបស្់អរ
ែ ច្ូ លរួម ។

រ- ការផ្ច្ររ ាំផ្លរច្ាំ គណេះ ឹ ង៖ មាចស្់រគក្មាងទាំងអស្់ និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លពារ់

ព័ នក្ធ តូវបគងកើតរគក្មាង ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្ច្ិតត មានជាអាទិ៍ ការបគងកើតច្ាប់
គោលនគយាយ និងលិខិតបទោានរតិ យុតត គោយឈរគលើមូលោានននច្ាំគណេះ ឹ ង
បគច្ចរគទស្ វ ិទោស្ថស្តស្ត ច្ាំ គណេះ ឹ ងស្ហរមន៍ និ ងក្បនពណីជនជាតិ គ ើ មភារតិ ច្ ។ ច្ាំ គណេះ
ឹ ង រងវល់ តនមល និងទស្សនៈ ទាំងឡាយ ក្តូវមានការផ្ច្ររ ាំផ្លរ គោយគបើរច្ាំហ គោយគោរព
និ ងទន់ គពលគវលា ។ ការផ្ច្ររ ាំផ្លរច្ាំគណេះ ឹងទាំងគនេះ រ៏ ក្តូវរាប់ប្ូច លទាំងព័ ត៌មានស្តីពី
នលវ ិារនានាគពលខាងមុ ខ ននរគក្មាង ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្ច្ិ តន
ត ងផ្ រ ។

ឃ- ភាពផ្ក្បក្បួលច្ាំ គពាេះតនមលស្ហរមន៍ ៖ មាចស្់រគក្មាងទាំងអស្់ និងក្រស្ួង ស្ថាប័ ន
ផ្ លពារ់ព័នធក្តូវអនុ វតត ាំ គណើរការននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ គោយគោរពគៅតាមតក្មូវការ
និ ងតនមលននស្ហរមន៍គនសងៗផ្ លានច្ូ លរួម ។
ង- ការរាំ ណត់ គពលគវលាស្មរមយ៖ មាចស្់រគក្មាងទាំងអស្់ និងក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ ល
ពារ់ ព័នធ ក្តូវនតល់ឲ្យស្ថធារណជននូវគពលគវលាផ្ លស្មរមយ និងក្បរបគោយយុតិ ធ
ត ម៌ គ ើ មបី
គធវើការវាយតនមល និងគ ើ មបីគធវើការគ្លើយតបគៅគលើព័ត៌មានផ្ លាននតល់ឲ្យអាំពីរគក្មាងផ្ ល
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ានគស្ែើ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្ច្ិតត មានជាអាទិ៍ ការបគងកើតច្ាប់ គោលនគយាយ និ ង
លិខិតបទោានរតិ យុតត ។
ច្- រក្មិ តក្តឹមក្តូវននការច្ូលរួម ៖ មាចស្់រគក្មាងទាំងអស្់ និងក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លពារ់
ព័ នធ ក្តូវនតល់ជូននូ វរក្មិ តននការច្ូ លរួម ផ្ លក្បហារ់ ក្បផ្ហលោែគៅតាមទាំ ហាំនននល
ក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ។
្-

ាំ គណើរការផ្ លអាច្ផ្រស្ក្មួលាន៖ ក្រប់ ាំគណើរការននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ

ក្តូវមានភាពបត់ ផ្បន និ ងអាច្ផ្រស្ក្មួលាន គ ើ មបីគ្លើយតបគៅនឹងការរ ាំពឹ ងទុរផ្ លស្ម
គហតុ នលរបស្់អែរច្ូ លរួម ។ មាចស្់រគក្មាងទាំងអស្់ និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធ ក្តូវ
រច្នា អនុវតត និង ផ្រស្ក្មួល ាំ គណើរការននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ តាមភាពចាាំាច្់ គ ើមបី
បាំ គពញតក្មូវការ និងកាលៈគទស្ៈរបស្់រគក្មាង ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬការស្គក្មច្ច្ិ តណា
ត
មួ យ និងគ ើ មបី្ុេះបញ្ញ
ល
ច ង
ាំ អាំពីតក្មូវការ និងការបងាាញនូ វការគពញច្ិ តរត បស្់អែរច្ូលរួម ។

ជ-លទធនលផ្ លមានតមាលភាព៖ ក្រប់មតិគយបល់របស្់ស្ថធារណជន ក្តូវមានការ

ពិ ចារណា គៅរែុង ាំ គណើរការននការស្គក្មច្ ។ គៅរែុង ាំ ណារ់ កាលច្ុងគក្កាយនន ាំគណើរការ

ននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ មាចស្់រគក្មាងទាំងអស្់ និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធក្តូវនតល់
ព័ ត៌មាន និ ងគហតុនល ច្ាំគពាេះការពិ ចារណា ឬមិនពិចារណាគលើធាតុ ច្ូលរបស្់ស្ថធារណជន
ផ្ លប៉ា េះពាល់ ឬមិ នប៉ា េះពាល់ ល់ការស្គក្មច្ច្ិតតច្ុងគក្កាយ ។
មាគ្តា២៥ ._ លរខខណឌតក្មូវ
មុ ននឹ ងគធវើការស្គក្មច្ច្ិតត ឬឯរភាពណាមួ យ ផ្ លស្ាិតគក្កាមបទបប្ញ តិនត នក្រមគនេះ ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធក្តូវយល់ស្ស្បថ្នការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈផ្ លគពញគលញ ានគរើតមានគ

ើង

ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- ព័ត៌មានផ្ លពារ់ព័នទ
ធ ាំងអស្់ក្តូវានគលើរបងាាញតាមមគធោាយស្មស្ស្ប
គោយស្ស្បគៅនឹ ងតក្មូវការរបស្់អែរពារ់ ព័នធ ។
ខ- អែរពារ់ព័នធមានគពលគវលា និងឱ្កាស្ក្រប់ ក្ោន់រុងការពិ
ែ
ចារណាគៅគលើព័ត៌មាន

ពារ់ ព័នធគនេះ ។

រ- អែរពារ់ព័នធអាច្ោរ់ជូនមតិ គយបល់ ធាតុ ច្ូល និ ងស្ាំណូមពរនានា គៅកាន់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នរាជរោាភិាលផ្ លពារ់ព័នធ មុននឹង ការស្គក្មច្ច្ិតត ឬការឯរភាព ក្តូវាន
គ

ើង ។
ឃ- ក្រស្ួង ស្ថាប័នរាជរោាភិ ាលផ្ លពារ់ ព័នធានគោេះស្ស្ថយគៅគលើមតិ គយបល់

ធាតុ ច្ូល និ ងស្ាំណូមពរនានាគនេះផ្ លគធវើគ
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ើងគោយអែរពារ់ ព័នធ ។

ង- ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈក្តូវមានលរខណៈស្មស្ស្ប និ ងគ ើមបីគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តត
ឬការនតល់ការឯរភាពណាមួ យ ។
មាគ្តា២៦ ._ នីតិវ ិធី
នី តិវ ិធី លមអិតបផ្នាមននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈនិ ងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានផ្ លមានផ្ច្ងរែុង

ក្រមគនេះ ក្តូវរាំណត់គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ ច្ាំ ផ្ណរនីតិវ ិធី ការននការច្ូ ល
រួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានគៅតាមវ ិស្័យនីមួយៗផ្ លរាំណត់ គោយច្ាប់ គោយ

ផ្ទបរ ក្តូវរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធគនសងគទៀត គោយស្ស្បតាមស្ថមរតី ននប្ញតិ នត នច្ូ លរួម
ជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី២
ការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈរបស់សហគលន្៍ជន្ជាតិទដើលភាគតិច្ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងធន្ធាន្
ធលមជាតិ ន្ិងបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា២៧ ._ ការច្ូ លរួមក្បរបគោយក្បស្ិទធភាពរបស្់ស្ហរមន៍ជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្
នី តិវ ិធី ននការពិ គក្ោេះគយបល់ និ ងការច្ូ លរួមរបស្់ស្ហរមន៍ ជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្រែុងការគធវើ

ការស្គក្មច្ផ្ លប៉ា េះពាល់ច្ាំគពាេះ ីធី ល ស្ហរមន៍ និ ងធនធានធមមជាតិ របស្់ពួរគរ នឹងក្តូវរាំ ណត់ គោយ
បទបប្ញតិ គត ោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធគៅតាមវ ិស្័យនីមួយៗ ។
មាគ្តា២៨ ._ ការច្ូ លរួមក្បរបគោយក្បស្ិទធភាព
មាចស្់រគក្មាង និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធ ក្តូវនតល់ឱ្កាស្ឲ្យជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ផ្ ល
ទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់ពីការស្គក្មច្ច្ិ តតពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងបញ្ញ
ា ធនធានធមមជាតិ និ ងបរ ិស្ថាន នូ វការច្ូ លរួម
គពញគលញ និ ងក្បរបគោយក្បស្ិទធភាព ស្ស្បតាមគោលការណ៍ននការយល់ក្ពមជាមុ ន គោយគស្រ ី
បនាទប់ពីទទួ លានព័ត៌មានក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយ របស្់ស្ហរមន៍ ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។
មាគ្តា២៩ ._ ការយល់ក្ពមពី ស្ហរមន៍ជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្
ផ្ននការស្រមមភាព ឬរមមវ ិធី ឬស្ាំគណើរគក្មាងផ្ លអាច្ប៉ា េះពាល់ ល់ ីធី ល និ ងធនធានធមមជាតិ
របស្់ស្ហរមន៍ ជនជាតិគ ើ មភារតិច្ ក្តូវានឯរភាពបនាទប់ ពីមានការយល់ក្ពមជាមុន គោយគស្រ ី
និ ងបនាទប់ពីទទួ លានព័ត៌មានក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយពី ជនជាតិ គ ើមភារតិច្ ។
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ជំពូកទី៣
វិធាន្ការកាត់បន្ថយនលប៉ះពាល់
មាគ្តា៣០ ._ លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ វ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់
ក្បស្ិនគបើវ ិធានការកាត់បនាយ មានស្ថរៈស្ាំខាន់ ស្ក្មាប់ ការស្គក្មច្ច្ិតតណាមួយ ផ្ លនឹ ងជេះ
ឥទធិពលជាស្ាំខាន់ គៅគលើស្ហរមន៍ មូលោាន គនាេះមាចស្់រគក្មាង និងក្រស្ួងស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធក្តូវ៖
រ- ពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួយស្ហរមន៍ មូលោានផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ គ ើមបីរាំណត់ ឲ្យ
ច្ាស្់ពីនលប៉ា េះពាល់ និ ងយល់ក្ពមគៅគលើវ ិធានការណ៍កាត់ បនាយ និ ងការចាត់ ផ្ច្ងផ្បងផ្ច្រ
នលក្បគយជន៍ ។
ខ- ធានាថ្ន វ ិធានការកាត់បនាយមានលរខណៈស្មរមយ មាននិរនតរភាព និ ងក្តូវានគធវើ
គទបើងគោយោមនការគរ ើស្គអើ ងក្រប់ ទក្មង់ និ ងរូបភាព និ ងក្តូវយរច្ិ តទ
ត ុរោរ់ជាពិ គស្ស្ច្ាំគពាេះ
ក្ររមផ្ លងាយរងគក្ោេះ និងហានិភ័យខពស្់ពីនលប៉ា េះពាល់ពីការគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តគត នាេះ ។
មាគ្តា៣១ ._ ការតាាំងទីលាំគៅែមីគោយមិ នស្ម័ក្រច្ិតត
រែុងររណីការតាាំងទី លាំគៅែមីគោយមិនស្មក្រ័ ច្ិតតរបស្់ស្ហរមន៍ ណាមួ យ តក្មូវឲ្យគធវើគទបើងជា

ចាាំាច្់ ច្ាំគពាេះរគក្មាងផ្ លានគស្ែើ មាចស្់រគក្មាង និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធក្តូវធានាថ្ន

ស្ហរមន៍ ផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ច្ាំគពាេះការតាាំងទី លាំគៅែមី ក្តូវាននតល់ឱ្កាស្គ ើ មបីច្ូលរួមឲ្យាន
គពញគលញរែុងការពិ ចារណាគៅគលើជគក្មើ ស្ជាំនួស្នានា គ ើមបីគច្ៀស្វាង ឬកាត់ បនាយជាអបបបរមានូ វ
ការតាាំងទី លាំគៅជាែមី ។ ឱ្កាស្រែុងការច្ូ លរួមផ្បបគនេះ ក្តូវផ្តរួច្នុតពី ការរាំ រាមរាំផ្ហង ការគរង
ច្ាំ គណញ និ ងការបងខិតបងខាំ ។

មាគ្តា៣២ ._ កាគរៀបច្ាំ ផ្ននការការតាាំងទី លាំគៅែមី
រែុងររណីផ្ លការតាាំងទីលាំគៅែមី មិ នអាច្គជៀស្វាងាន មាចស្់រគក្មាង និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្នស្ហរមន៍ ផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ ក្តូវាននតល់នូវឱ្កាស្៖

- គ ើ មបីច្ូលរួមឲ្យានគពញគលញរែុងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការការតាាំងទី លាំគៅែមីគ ើមបីកាត់

បនាយជាអបបបរមានូ វនលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជចមានននការតាាំងទី លាំគៅែមី ។

- គ ើ មបីធានានូ វជី វភាពរស្់គៅនាគពលអនារត និ ងការទទួ លានគស្វាស្ងគមគស្មើនឹង
ឬក្បគស្ើរជាងលរខខណឌផ្ លពួ រគរានរស្់គៅមុ នគពលគធវើការតាាំងទី លាំគៅែមី ។
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- ធានាឲ្យមាចស្់រគក្មាង ឬក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធនល
ត ់ស្ាំណងស្ក្មាប់ក្ទពយផ្ ល
ាត់ បង់ និ ងនលប៉ា េះពាល់គៅគលើជីវភាពរស្់គៅ ក្បរបគោយយុតិធ
ត ម៌ ស្មធម៌ និ ងអាច្ទទួ ល
យរានរែុងរក្មិ តអបបបរមា គស្មើនឹងតនមលទីនារបូ ររួមទាំងតនមលក្បតិបតតិការ ។
មាតិកាទី៣
សិទទ
ធិ ទួលបាន្ព័តមា
៌ ន្បរ ិស្ថថន្
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតទ
ិ ូទៅ
មាគ្តា៣៣ ._ ភាររិ ច្រ
ច ុងការគបើ
ែ
របងាាញ និងផ្ច្រចាយព័ ត៌មាន

ក្រប់ មាចស្់រគក្មាង ឬក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្តូវគបើរបងាាញ និ ងោរ់ជូនរាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ គ ើមបីទទួ លការពិ និតយ គៅមុនគពលគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ណា

មួ យផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងបរ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ វ ិធានការផ្នែររ ាាល និ ងផ្នែរច្ាប់ ការក្ពម
គក្ពៀងផ្នែរបរ ិស្ថាន គោលនគយាយផ្ លានគស្ែើ រមមវ ិធី ផ្ននការ ស្រមមភាព ឬគស្ច្រតីស្គក្មច្
គនសងគទៀតស្ស្បតាមក្រមគនេះ ។
ព័ ត៌មានផ្បបទាំងគនេះក្តូវោរ់ ជូន និ ងគបើរបងាាញ គ ើ មបីធានាានថ្ន ក្រប់ អរ
ែ ពារ់ ព័នធ

ូ ច្ជា

ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ មានឱ្កាស្ច្ូ លរួមក្បរបគោយក្បស្ិទធភាព គៅរែុង ាំគណើរ
ការននការស្គក្មច្ច្ិ តត ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។ ទក្មង់ ផ្បបបទ និងរគបៀបននការគបើរបងាាញព័ ត៌មាន
ក្តូវរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ង ក្រស្ួង ស្ថាប័ន ផ្ លពារ់ព័នធ នទ
គទៀត ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ីព
ត ី នីតិវ ិធី ននការ

ផ្ច្រចាយព័ត៌មាន ផ្ លក្តូវោរ់ជូនជាស្ថធារណៈ ។
មាគ្តា៣៤ ._ស្ិទិនធ នការគស្ែើស្ុាំព័ត៌មាន

បុ រគលក្រប់ រប
ូ មានស្ិទិ គធ ស្ែើស្ុាំរាល់ព័ត៌មានផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹងបញ្ញ
ា ទាំងឡាយ ូ ច្មានផ្ច្ង
រែុងក្រមគនេះ ស្ស្បតាមមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ ពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន និងមាចស្់រគក្មាងផ្ លពារ់ព័នធ ។
មាចស្់រគក្មាង និងក្រស្ួង ស្ថាប័ ន ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវនតល់ព័ត៌មានផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ល់អរ
ែ គស្ែើស្ុាំ
ស្ស្បតាមលរខខណឌននការររាជាការស្មាងត់

ូច្មានផ្ច្ងរែុងជាំពូរទី ៤ ននមាតិ កាគនេះ ។
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មាគ្តា៣៥ ._ ព័ ត៌មានពារ់ ព័នធ
ព័ ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបញ្ញ
ា ទាំងឡាយ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះមាន ូច្ខាងគក្កាម៖
រ- ស្ថានភាពននធាតុនសាំរបស្់បរ ិស្ថាន រួមមាន ខយល់ បរ ិយកាស្ ទឹ រ

ី ននទ ី តាំបន់

គទស្ភាព និងតាំបន់ ធមមជាតិ រួមមាន អាកាស្ធាតុ ការពោររណ៍អាំពីអាកាស្ធាតុ តាំបន់ ីគស្ើម
តាំ បន់ ស្មុក្ទ និងតាំបន់ គ្ែរ ជី វៈច្ក្មរេះ និងធាតុនសាំននជីវៈច្ក្មរេះ រួមមាន ស្ថរពាងគកាយផ្រនច្ែ
ផ្ហសន និងអនតររមមននធាតុនសាំទាំងគនេះ ។
ខ- រតាតនានា មានជាអាទិ៍ ស្ថរធាតុ ថ្នមពល ស្ាំគ

ង វ ិទយុស្រមម ស្ាំណល់

ូច្ជា

ស្ាំណល់វ ិទយុស្រមមជាគ ើម ការបាំ ភាយឧស្ម័ន ការគហៀរគច្ញ និងការបគ្ចញច្ូលគៅរែុង
បរ ិស្ថាននានា ផ្ លប៉ា េះពាល់ ឬអាច្នឹ ងប៉ា េះពាល់ ល់ធាតុ នសាំទាំងឡាយននបរ ិស្ថាន ។

រ- វ ិធានការ មានជាអាទិ៍ គោលនគយាយ ច្ាប់ ផ្ននការ រមមវ ិធី ការក្ពមគក្ពៀងផ្នែរ
បរ ិស្ថាន និ ងស្រមមភាព ផ្ លប៉ា េះពាល់ ឬអាច្នឹងប៉ា េះពាល់ ល់ធាតុនសាំ និ ងរតាតនានា

ូ ច្ាន

គរៀបរាប់ ខាងគលើ រ៏ ូច្ជា វ ិធានការ និ ងស្រមមភាពនានា ផ្ លក្តូវានតារ់ ផ្តងគ ើមបីការពារ
ធាតុ នសាំទាំងគនាេះ ។
ឃ- ស្និ ទនភាពននវ ិធានការ មានជាអាទិ៍ ការវ ិភារអាំ ពីវ ជ
ត ី វ ិត ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន ការវាយតនមលអាំពីភាពងាយរងគក្ោេះ ការវ ិភារអាំ ពីនលច្ាំគណញ រ៏ ូច្ជា ការ
វ ិភារ និ ងការស្នមត នទៗគទៀត ។
ង- ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត និ ង
ព័ ត៌មាននានា ផ្ លតក្មូវគោយច្ាប់ មានជាអាទិ៍ រាយការណ៍ផ្ លមាចស្់រគក្មាងានបគងកើត
ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងកាតពវរិច្ចននការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានរបស្់ខួន
ល ព័ ត៌មានអាំពីការ

អនុគលាមតាមការវាយតនមលផ្បបគនេះ ផ្ លរួមមាន ការអគងកតតាមោន ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍
ការអនុវតត និងការបិ ទស្រមមភាពនានា រាល់ការឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញត រ៏ ូច្ជា
លរខខណឌ ូច្ានភាាប់ គៅនឹ ងការឯរភាព និងលិខិតអនុ ញ្ញញតទាំងគនាេះ និ ងលទធនលរបស្់
រណៈរមមការ ឬ ក្ររមការងារគស្ុើបអគងកតពី គស្ច្រតីស្គក្មច្ពារ់ព័នធគៅនឹងធនធានធមមជាតិ ឬ
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ច្- ទាំ នារ់ទាំនងផ្នែរមុខរបរ និងស្ថាប័ ន របស្់មាចស្់រគក្មាង មានជាអាទិ៍ ស្ហក្ោហ
ពាណិជចរិច្ច ឬស្ថាបន័នតល់រមចីជាតិ ឬអនតរជាតិ

នទគទៀត ផ្ លឧបតាមភ ល់រគក្មាង ឬ

ស្រមមភាពផ្ លពារ់ព័នធ ជាលរខណៈរមចីឥណទន ឬជាំនួយផ្នែរបគច្ចរគទស្ ។
្- លរខខណឌននការមិនអនុ គលាមតាម ឬការបាំ ពានច្ាប់ គោលនគយាយ លិខិត
បទោាន និ ងការក្ពមគក្ពៀង អាំពីបរ ិស្ថាន ។
ជ- ក្រប់ រាយការណ៍អគងកតតាមោន និងស្វនរមមបរ ិស្ថាន ។
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ឈ- ព័ ត៌មានទាំងឡាយស្តីពីហានិភ័យននអាកាស្ធាតុ និងបរ ិស្ថាន ផ្ លប៉ា េះពាល់ ល់
ស្ថានភាពននស្ុខភាព និងស្ុវតតិភាពរបស្់មនុ ស្ស តាំបន់វបបធម៌ និងរច្នាស្ម័នធននស្ាំណង់
នានា ។
ញ- ការវ ិភារអាំពីតនមល និងរុ ណស្មបតតិនានា រ៏ ូ ច្ជា ស្មមតិរមមផ្នែរគស្ ារិច្ច ផ្ ល
គក្បើរុងក្របខ័
ែ
ណឌននការស្គក្មច្ច្ិតត និ ងស្រមមភាពផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹងរតាត ធាតុ នសាំ និងវ ិធាន
ការ

ូច្មានផ្ច្ងរែុងច្ាំ ណុច្ រ. ខ. និង រ. ខាងគលើ ។

- រាយការណ៍ស្តីពីការអនុវតតវ ិធានការ ូ ច្ានគរៀបរាប់ រុងច្ាំ
ែ
ណុច្ រ. ខាងគលើ និ ង

គៅរែុងការអនុ វតតរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីបរ ិស្ថានពហុភារី ។

ឋ- ព័ត៌មានស្តីពីការទទួ លានច្ាំណាត់ ការគលើនីតិវ ិធីផ្នែររ ាាល និងផ្នែរតុលាការ

ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន ។
ឌ្- រាល់ព័ត៌មានផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រាំណត់ ថ្នជាព័ ត៌មាន

ផ្ លពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា៣៦ ._ ការរាំ ណត់ថ្នជាព័ ត៌មានស្ថធារណៈ
រាល់ព័ត៌មានពារ់ ព័នធ ូ ច្ានរាំ ណត់រុងមាក្តា៣៥
ែ
ននក្រមគនេះ ផ្ លក្តូវនតល់ជូនគៅមាចស្់

រគក្មាង ឬអងគភាពរាជរោាភិ ាលផ្ លពារ់ ព័នធស្ស្បតាមក្រមគនេះ ក្តូវរាំ ណត់ថ្នជាព័ ត៌មាន
ស្ថធារណៈ គលើរផ្លងផ្តព័ ត៌មានគនាេះជាព័ ត៌មានស្មាងត់

ូច្មានផ្ច្ងរែុងជាំ ពូរទី៣ ននមាតិ កាគនេះ ។

ជំពូកទី២
ការនតលព
់ ័ត៌មាន្ទដាយរាជរដាឋភិបាល ន្ិងមាចស់គទគ្មាង
ផ្នែកទី១
បទបបញ្ញ តតទ
ិ ូទៅ
មាគ្តា៣៧ ._រិច្ចក្ពមគក្ពៀងពហុភារី ផ្នែរបរ ិស្ថាន
ក្រប់ អងគភាពរាជរោាភិ ាលផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវធានាឲ្យាននូ វការទទួ លានព័ត៌មាន
ស្ថធារណៈផ្ លពារ់ព័នធ

ូ ច្ានរាំណត់គៅរែុងមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ ស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវនន

រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងពហុភារី ច្ាប់ ជាតិ និ ងកាតពវរិច្ចពារ់ ព័នធ នទៗគទៀត ។
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មាគ្តា៣៨ ._ក្បព័នទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ
ក្រប់ អងគភាពរាជរោាភិ ាលផ្ លពារ់ព័នធ គោយមានការឧបតាមព
ភ ីរាជរោាភិ ាលក្តូវបគងកើត
ក្បព័ នទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានស្ថធារណៈ គ ើ មបីនតល់ឲ្យស្ថធារណជននូ វរាល់ព័ត៌មានស្ថធារណៈតាមការ
តក្មូវននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣៩ ._នី តិវ ិធី ការរាំណត់ គពលគវលា និងទក្មង់ ផ្បបបទននការផ្ច្រចាយព័ ត៌មាន
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន ពារ់ព័នធ អាច្បគងកើតនី តិវ ិធី ការរាំ ណត់គពលគវលានិ ងទក្មង់ ផ្បបបទ ផ្ ល
មានលរខណៈជាលិខិតបទោានរតិ យុតត រែុងការផ្ច្រចាយព័ ត៌មានផ្ លពារ់ព័នធ គៅគលើក្បព័ នទ
ធ ទួ ល
ានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈផ្ លពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៤០ ._

ាំ គណើរការននការទទួ ល និ ងការប្ូច លព័ ត៌មាន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ

គ ើមបីបគងកើត ាំ គណើរការមួយរែុងការទទួ ល និងោរ់ប្ូច លព័ត៌មានទាំងឡាយផ្ លទទួ លានពី

ស្ថធារណជន ពី ក្បភពគនសងៗគទៀត និងជាព័ត៌មានផ្ លក្តូវនតល់មរឲ្យអែរគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តតថ្នែរ់
ជាតិ និងគក្កាមជាតិ នងផ្ រ ។
ផ្នែកទី២
បញ្ជ ព
ី ត
័ ៌មាន្បរ ិស្ថថន្រដឋ
មាគ្តា៤១ ._ ការបគងកើតប្ាីព័ត៌មានបរ ិស្ថានរ ា
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតប្ាីព័ត៌មានបរ ិស្ថានរ ា ។

ប្ាីព័ត៌មានបរ ិស្ថានរ ា ក្តូវោរ់ច្ូលនូ វព័ ត៌មាន ផ្ លាននតល់ជូនមរក្រស្ួង ស្ថាប័ន ស្ស្ប
តាមលរខខណឌតក្មូវននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៤២ ._ ការទទួ លានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ
រាល់ឯរស្ថរ និងព័ត៌មាន ផ្ លមានរែុងប្ាីព័ត៌មានបរ ិស្ថានរ ា ក្តូវផ្តជាព័ ត៌មាន ផ្ ល

ស្ថធារណជនអាច្ទទួ លយរាន ។

មាគ្តា៤៣ ._ ការទទួ លខុស្ក្តូវ ការរាំ ណត់ គពលគវលា និងនីតិវ ិធី
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត ផ្ លមានផ្ច្ងអាំ ពីការទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការក្បមូ ល

ព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន និងការអគងកតតាមោនផ្នែរបរ ិស្ថាន ស្ក្មាប់ ក្រប់ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន ផ្ លពារ់ ព័នធ ការ
រាំ ណត់គពលគវលា និងនីតិវ ិធីរុងការក្បមូ
ែ
ល និ ងផ្ច្រចាយព័ ត៌មាន គៅតាមការតក្មូវឲ្យមានរែុងប្ាី
ព័ ត៌មានបរ ិស្ថានរ ា ។

ផ្នែកទី៣
បញ្ជ ស
ី វន្កលមបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៤៤ ._ ការបគងកើតប្ាីស្វនរមមបរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រស្ួង

ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតប្ាីស្វនរមមបរ ិស្ថាន ។

ប្ាីស្វនរមមបរ ិស្ថាន ក្តូវប្ូច លក្រប់ ស្វនរមមផ្ លតក្មូវឲ្យមានរែុងការអនុ វតតស្រមមភាព ឬ

ការអភិវឌ្ឍនានា
អនុ ញ្ញញត ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និ ងរាល់លរខខណឌផ្ លទរ់ ទង

ូច្មានភាាប់ គៅនឹ ងលិខិត

មាគ្តា៤៥ ._ ការទទួ លានជាស្ថធារណៈ
ក្រប់ ឯរស្ថរ និងរាល់ព័ត៌មានផ្ លមានគៅរែុងប្ាីស្វនរមមបរ ិស្ថាន ក្តូវផ្តជាព័ ត៌មានផ្ ល

ស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។

មាគ្តា៤៦ ._ ការទទួ លខុស្ក្តូវ ការរាំ ណត់ គពលគវលា និងនីតិវ ិធី
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រស្ួង

ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិយុតត ផ្ លផ្ច្ងអាំ ពីទក្មង់ផ្បបបទ ការរាំណត់គពល
គវលា និ ងនី តិវ ិធីននការផ្ច្រចាយព័ត៌មាន តាមការតក្មូវទរ់ ទងគៅនឹ ងប្ាីស្វនរមមបរ ិស្ថាន ។
ផ្នែកទី៤
លជឈលណ្ឌលផ្នន្ទីបរ ិស្ថថន្កលពជា
ុ
មាគ្តា៤៧ ._ ការបគងកើតមជឈមណឌលផ្ននទី បរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតមជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា ។
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មាគ្តា៤៨ ._ កាតពវរិច្ចរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំមជឈមណឌលផ្ននទី បរ ិស្ថាន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានកាតពវរិច្ច រែុងការបគងកើត និ ងគរៀបច្ាំ

មជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា ៖

រ- ខិតខាំច្ងក្រងទិ នន
ែ ័ យភូ មិស្ថស្តស្តននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ព័ត៌មាន និងរាយការណ៍អាំពី

ធនធានធមមជាតិ និងការរាំណត់ ទីតាាំងជី វៈច្ក្មរេះគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លនលិត

គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ រែុងគោលបាំណងោរ់ប្ូច លគៅរែុងទិ នន
ែ ័ យគ តាគបស្ស្ក្មាប់

ព័ ត៌មាន និ ងទិ នន
ែ ័ យបរ ិស្ថាន ។ មជឈមណឌលផ្ននទី បរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវោរ់ជូននូ វទិ នន
ែ ័ យ និ ង
ព័ ត៌មានផ្បបទាំងគនេះជាស្ថធារណៈគោយោមនការរ ឹតបនតឹងគ

ើយ ។

ខ- ខិតខាំ គរៀបច្ាំក្រប់ ព័ត៌មានផ្ លនតល់គៅឲ្យមជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា

ស្ក្មាប់ ការគក្បើក្ាស្់របស្់ស្ថធារណជន គលើរផ្លងផ្តព័ត៌មានផ្ លអងគភាពរាជោាភិ ាល
ផ្ លទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំមជឈមណឌលផ្ននទី បរ ិស្ថានរមពុជា រាំ ណត់ ថ្នចាាំាច្់ ក្តូវររាទុរ

ស្ក្មាប់ រិច្ចការពារក្បគភទស្តវរក្ម ឬងាយរងគក្ោេះ រិ ច្ចការពារធនធានវបបធម៌ ឬបញ្ញ
ា ស្នតិ
ស្ុខជាតិ។ ររណីមានព័ត៌មានផ្ លក្តូវានររាជាការស្មាងត់ ផ្បបគនេះ អងគភាពរាជរោា
ភិ ាលទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំមជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវនតល់ការពនយល់ និ ងបរស្ស្ថយ
ជាលាយល័រខអរសរឲ្យានជារ់ លារ់ ។

រ- នតល់ឱ្កាស្គធវើការស្គក្មច្ច្ិ តរ
ត ុងការលារ់
ែ
ទុរទិនែន័យមិ នឲ្យស្ថធារណជន ឹងឮ

ផ្ លការគនេះ ក្តូវមានការពិ និតយគោយការ ិយល័យននរ ាមញ្ជ្នីទ
ត ទួ លបនទុរអងគភាព

រាជោាភិ ាលផ្ លទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំមជឈមណឌលផ្ននទី បរ ិស្ថានរមពុជា ។ គស្ច្រតីស្គក្មច្

របស្់រ ាមញ្ជ្នី ត ក្តូវទទួ លការពិនិតយគោយក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ។
ឃ- គរៀបច្ាំ ស្ង
ត ់ ោរនានាស្ក្មាប់ ការក្បមូ លព័ត៌មានែមីៗអាំពីភូមិស្ថស្តស្តននការគក្បើក្ាស្់
ី និងការររាទុរនូ វទិ នន
ែ ័យផ្ លមានស្ស្ថប់ ។
ង- គច្ញលរខខណឌតក្មូវឲ្យរាល់ព័ត៌មានផ្ លក្តូវក្បមូ លគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ន នទ
និ ងផ្ លក្តូវក្បរល់មរឲ្យមជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវគធវើតាមទក្មង់ស្ង
ត ់ ោរ
បគច្ចរគទស្ ផ្ លរាំ ណត់គោយមជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា ។

ច្- គច្ញលរខខណឌតក្មូវឲ្យរាល់ទិនន
ែ ័ យភូមិស្ថស្តស្តននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ផ្ លនតល់គៅឲ្យ

មជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវភាាប់ គៅគោយបណាំុត ព័ត៌មានពារ់ព័នផ្ធ លមានស្ស្ថប់ ។
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្- គច្ញលរខខណឌតក្មូវឲ្យរាល់ព័ត៌មានអាំពីភូមិស្ថស្តស្តននការគក្បើក្ាស្់ ី ផ្ លនតល់មរ
ឲ្យមជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវមានរុ ណភាព ផ្ លធានាគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ ល
ទទួ លបនទុរ ។

ជ- ធានាថ្ន ព័ ត៌មាន និ ងទិនែន័យផ្ លក្បមូ លាន ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងក្បធានបទ ឬវ ិស្័យ

ណាមួ យ មិ នមានការច្មលងជាឯរស្ថរគ ើម រវាងអងគភាពរាជរោាភិ ាលគនាេះគទ គហើយក្តូវមាន
ក្បភពផ្ លជាអងគភាពទទួលបនទុរជានលូវការ ស្ក្មាប់ទិនន
ែ ័ យផ្ លនតល់មរគៅតាមក្បធានបទ
ឬវ ិស្័យគនាេះ ។

មាគ្តា៤៩ ._ កាតពវរិច្ចរុងការស្គក្មច្
ែ

មជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវមានស្ិទិ ធ ូ ច្តគៅ៖

រ- នលិតផ្ននទី និងនលិតនលទិនែន័យជារូបភាព គហើយគធវើការនតល់ជូននូវព័ត៌មាន

ទាំងគនាេះ គៅឲ្យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ គ ើមបីស្ក្មួល ល់ការបាំ គពញតាមតួនាទី និង
ស្មតារិច្ចពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្បរបគោយក្បស្ិទភា
ធ ព។
ខ- នលិតផ្ននទី និងនលិតនលទិនែន័យជារូបភាព ស្ក្មាប់ ការអប់រ ាំ និងការនសពវនាយ
ជាស្ថធារណៈ រែុងការគលើររមពស្់ការយល់ ឹងអាំ ពីការអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងការក្រប់ ក្រង
ធនធានធមមជាតិ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

រ- បគងកើតនូ វនីតិវ ិធី ននការធានាាននូ វរុ ណភាព និងការក្រប់ក្រងរុ ណភាព គៅគលើ

ផ្ននទី និងនលិតនលទិនន
ែ ័ យជារូបភាព ផ្ លនលិតគោយមជឈមណឌលផ្ននទី បរ ិស្ថាន
រមពុជា ។

ឃ- នតល់ការផ្ែទាំ ជួ ស្ជុល គធវើបច្ចុបបនែភាព និងការគក្បើ ក្ាស្់ាននូ វទិ នន
ែ ័ យគ តា

គបស្ននការគក្បើក្ាស្់ ីធី ល ផ្ លបគងាាេះគោយមជឈមណឌលផ្ននទីបរ ិស្ថានរមពុជា ។

ង- គរៀបច្ាំ ការគលើររមពស្់ នលិតរមមរម
ួ ោែ ការគក្បើ ក្ាស្់ និ ងការវ ិភារគៅគលើទិនន
ែ ័យ

ភូ មិស្ថស្តស្តននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ល ពីច្ាំគណាមក្រស្ួងជាគក្ច្ើន ។
ជំពូកទី៣
ព័ត៌មាន្សមាាត់
មាគ្តា៥០ ._ ស្ិទិ គធ ស្ែើស្ុាំឲ្យមានការរាំណត់ ជាព័ ត៌មានស្មាងត់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងឡាយណា ផ្ លក្តូវនតល់ព័ត៌មានពារ់ ព័នធ ូ ច្ក្តូវានរាំ ណត់រុង
ែ

មាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លទទួ លបនទុរយល់ថ្នព័ត៌មានមួ យច្ាំ នួន ឬព័ត៌មាន
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ទាំងអស្់ រួ រក្តូវានរាំ ណត់ ថ្នជាព័ត៌មានស្មាងត់ គនាេះមានស្ិទិ គធ ស្ែើស្ុាំការរាំណត់ ជាព័ត៌មានស្មាងត់
និ ងការលារ់ទុរមិនឲ្យមានការគបើ របងាាញ ល់ស្ថធារណជន ។
មាគ្តា៥១ ._ ការគស្ែើស្ុាំគហតុ នល
រាល់ព័ត៌មានពារ់ ព័នធ ផ្ លក្តូវានរាំណត់រុងមាក្តា៣៥
ែ
ននក្រមគនេះ គហើយក្តូវានគស្ែើស្ុាំឲ្យ

មានការរាំណត់ ជាព័ ត៌មានស្មាងត់ ក្តូវគធវើការនតល់ឲ្យ គោយផ្

រពី ព័ត៌មានគនសងគទៀត គោយភាាប់មរ

ជាមួ យនូ វការគស្ែើស្ុាំ និ ងគហតុ នលនានាស្ក្មាប់ ការរាំ ណត់ ជាព័ត៌មានស្មាងត់ ។
មាគ្តា៥២ ._ ច្ាំ ណុច្ពិ ចារណា
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លានគស្ែើស្ុាំឲ្យមានការរាំ ណត់ព័ត៌មានជាព័ ត៌មានស្មាងត់ ក្តូវ
ច្ងអុលបងាាញពីច្ាំណុច្ពិចារណារែុងការរាំ ណត់ ជាព័ ត៌មានស្មាងត់ និងក្តូវបងាាញថ្ន ការខូ ច្ខាតនា

គពលខាងមុខ ផ្ លបងកគោយការគបើរបងាាញព័ ត៌មាន នឹងមានទាំ ហាំធាំជាងក្បគយជន៍ស្ថធារណៈផ្ ល
ានគោយការគបើ របងាាញនូ វព័ ត៌មានទាំងគនាេះ ។
មាគ្តា៥៣ ._ ការរាំ ណត់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លទទួលបនទុរ ក្តូវពិ ចារណាអាំពីស្ាំគណើឲ្យមានការរាំ ណត់ជាព័ ត៌មានស្មាងត់

រួច្គធវើការរាំ ណត់ ថ្ន យល់ក្ពម ឬមិ នយល់ក្ពមគៅគលើស្ាំគណើ រែុងរយៈគពល២(ពី រ)ស្ាតហ៍ ។
មាគ្តា៥៤ ._ ព័ត៌មានស្មាងត់

ររណីផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លទទួ លបនទុរ យល់ក្ពមតាមការគស្ែើស្ុាំឲ្យមានការរាំ ណត់ ជា

ព័ ត៌មានស្មាងត់ គនាេះព័ត៌មានទាំងគនាេះក្តូវមានស្ថលរស្មាគល់ជាព័ត៌មានស្មាងត់ គហើយមិ នក្តូវមានការ
បគ្ចញ និ ងមិ នក្តូវមានការផ្ច្រចាយជាស្ថធារណៈគនាេះគទ ។
មាគ្តា៥៥ ._ គស្ច្រតីស្គក្មច្ជាលាយល័រខអរសរ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លទទួលបនទុរ ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ជាលាយល័រអ
ខ រសរ គ្លើយតបគៅនឹង

ស្ាំគណើឲ្យមានការពិ និតយគ

ើងវ ិញនូវព័ត៌មានផ្ លស្គក្មច្ថ្នជាព័ត៌មានស្មាងត់ មិនឲ្យគលើស្ពី ២ (ពីរ)

ស្ាតហ៍ បនាទប់ពីានទទួលស្ាំគណើ ។ គស្ច្រតីស្គក្មច្ជាលាយល័រខអរសរ ក្តូវមានគហតុ នលក្តឹមក្តូវ
និ ងក្តូវោរ់ជូនជាស្ថធារណៈបនាទប់ពីានគច្ញរួច្គហើយ ។
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ជំពូកទី៤
ការទសែស
ើ ព
ំ ុ ័ត៌មាន្
មាគ្តា៥៦ ._ ស្ិទិ គធ ស្ែើស្ុាំព័ត៌មានស្ថធារណៈ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលក្រប់រប
ូ ក្តូវមានស្ិទិ គធ ធវើការគស្ែើស្ុាំគៅកាន់ មាចស្់រគក្មាង ឬក្រស្ួង
ស្ថាប័ នផ្ លទទួ លបនទុរ ឲ្យនតល់ជូនព័ត៌មាន
ព័ ត៌មានគនាេះជាព័ ត៌មានស្មាងត់ ។

ូច្ានរាំ ណត់រុងមាក្តា៣៥
ែ
ននក្រមគនេះ គលើរផ្លងផ្ត

មាគ្តា៥៧ ._ លរខខណឌរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ន រែុងការប ិគស្ធស្ាំគណើ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លទទួ លបនទុរ មានស្ិទិប
ធ ិ គស្ធការគស្ែើស្ុាំព័ត៌មាន រែុងររណី៖

១- មិនមានព័ ត៌មានផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ស្ាំគណើមិនមានគហតុនលក្តឹមក្តូវ ឬស្ាំគណើផ្ ល

មានទក្មង់ ទូលាំទូលាយគពរ ។
២- ព័ត៌មានផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ក្តូវាននតល់ឲ្យកាលពីមុនរួច្គហើយ ឬមិ នទន់ ក្តូវាន
រាំ ណត់ ថ្ន ជាព័ត៌មានស្មាងត់ គៅគ

ើយ ។ ររណីក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួ លបនទុរ

ប ិគស្ធគលើស្ាំគណើរែុងការគបើរបងាាញព័ត៌មាន ផ្ លក្តូវានរាំណត់រុងមាក្តាគនេះ
ែ
គនាេះក្តូវ
នតល់គហតុនលជាលាយល័រខអរសរគៅកាន់អែរគស្ែើស្ុាំ ។

មាគ្តា៥៨ ._ លរខខណឌរបស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ រែុងការប ិ គស្ធស្ាំគណើ

រែុងររណីរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល គធវើការគស្ែើស្ុាំឲ្យមានការគបើ របងាាញព័ត៌មាន មរកាន់ មាចស្់

រគក្មាងស្ស្បតាមជាំ ពូរគនេះ គនាេះមាចស្់រគក្មាង មានស្ិទិ ប
ធ ិ គស្ធរែុងការគបើរបងាាញព័ត៌មាន រែុង

ររណីផ្ លខលួនមិ នមានព័ត៌មានផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ស្ាំគណើមិនមានគហតុនលក្តឹមក្តូវ ឬស្ាំគណើផ្ ល
មានទក្មង់ ទូលាំទូលាយគពរ ។

មាចស្់រគក្មាងមិនក្តូវគធវើការប ិ ស្ធការគស្ែើស្ុាំព័ត៌មានគនាេះគទ ររណីផ្ លព័ ត៌មានផ្ លាន
គស្ែើស្ុាំ ក្តូវាននតល់ជូនពីមុនរួច្គហើយ ឬក្តូវានរាំណត់ ថ្ន មិ នផ្មនជាព័ត៌ស្មាងត់ ។
រែុងររណីមាចស្់រគក្មាងប ិ គស្ធគលើស្ាំគណើរែុងការគបើ របងាាញព័ត៌មាន ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់

រែុងមាក្តាគនេះ គនាេះក្តូវនតល់គហតុ នលជាលាយល័រអ
ខ រសរគៅកាន់ អរ
ែ គស្ែើស្ុាំ ។
មាគ្តា៥៩ ._ នីតិវ ិធី ការរាំណត់ គពលគវលា និងទក្មង់ ផ្បបបទ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លទទួ លបនទុរ ក្តូវបគងកើតការរ ិយល័យ និងលិខិតបទោានរតិ យុតត

អាំ ពី នីតិវ ិធី ការរាំ ណត់គពលគវលា និ ងទក្មង់ផ្បបបទរែុងការគស្ែើស្ុាំព័ត៌មាន ។
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ជំពូកទី ៥
បណ្តឹង ន្ិងការអន្ុវតតច្ាប់
មាគ្តា៦០ ._ ស្ិទិ រ
ធ ុងការោរ់
ែ
ពារយបណឹ ត ង

បុ រគលទាំងឡាយ ផ្ លមិនមានការគពញច្ិ តច្
ត ាំ គពាេះមាចស្់រគក្មាង ឬអងគភាពរាជរោាភិ ាល

ផ្ លទទួ លបនទុរទរ់ទងគៅនឹ ងបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ត ីព័ត៌មានបរ ិស្ថាន ឬការរាំ ណត់ពីភាពជាស្មាងត់ នន

ព័ ត៌មានបរ ិស្ថានណាមួ យ ក្តូវមានស្ិទិប
ធ ឹង
ត គៅតុលាការ ឬក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ

ូច្ក្តូវានរាំ ណត់រុងរនា
ែ
ីទី៩ ។

មាគ្តា៦១ ._ នីតិវ ិធីរុងការតាមោន
ែ
និងការអនុ វតតច្ាប់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមានតួ នាទី តាមោនការអនុ វតតស្ិទិរ
ធ ុងការទទួ
ែ
លាន

ព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គោយអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ។
គន្ថីទី២
ការវាយតម្លៃ ន្ិងការអទងេតតាលដាន្បរ ិស្ថថន្
មាតិកាទី១
ការវាយតម្លៃហាន្ិភយ
័
ជំពូកទី១
វិស្ថលភាព ន្ិងការអន្ុវតត ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់
មាគ្តា៦២ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុវតត
ការវាយតនមលហានិភ័យ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬ ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ មុននឹងគច្ញគស្ច្រាីស្គក្មច្ និងការឯរភាពទាំងអស្់ រួមមាន ការគច្ញលិខិត

អនុ ញ្ញញត ឬ ការឯរភាព គៅគក្កាមក្រមគនេះ ស្ក្មាប់ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ផ្ លអាច្មាននលប៉ា េះ
ពាល់បរ ិស្ថានរួរឲ្យរត់ ស្មាគល់ ។ ការវាយតនមលហានិ ភ័យអាច្ក្តូវានគរៀបច្ាំ ជាផ្នែរមួ យននការវាយ
តនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត ។
មាគ្តា៦៣ ._ ការទទួ លខុស្ក្តូវរបស្់ស្ថាប័ នហិរ្ញ វតាុ

21

រាល់ស្ថាប័នហិរ្ញ វតាុ និ ងនី តិបុរគល ផ្ លនតល់ការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ ការធានារា៉ា ប់ រងហិរ្ញវតាុ

ឬរមចី ច្ាំ គពាេះស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ផ្ លអាច្មាននលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានរួ រឲ្យរត់ ស្មាគល់ ក្តូវគធវើការ
វាយតនមលហានិភ័យ គ ើ មបីនាធានូ វស្មតាភាពរែុងការគធវើឲ្យមានគស្ារភាពរយៈគពលផ្វងននធនធាន

ហិរ្ញ វតាុ និ ងផ្បងផ្ច្រធនធានទាំងគនេះឲ្យានទន់ គពលគវលា និងតាមទក្មង់ស្មស្ស្ប គ ើមបីបាំគពញ
នែលច្ាំណាយគពញគលញននរគក្មាងណាមួ យ ឬ នែលច្ាំណាយផ្នែរក្បតិ បតតិការ ។

រាល់ស្ថាប័នហិរ្ញ វតាុនិ ងនីតិបុរគល ផ្ លនតល់ការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ ការធានារា៉ា ប់រងហិរ្ញវតាុ

ឬរមចី ច្ាំ គពាេះស្រមមភាព ឬ រគក្មាងផ្ លមិនានគធវើការវាយតនមលហានិភ័យផ្នែរនិរនតរភាព ក្តូវទទួ ល
ខុ ស្ក្តូវច្ាំគពាេះការខូច្ខាត ឬស្ាំណងច្ាំ គពាេះនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានរួរឲ្យរត់ ស្មាគល់ ផ្ លបងកគ

ើង

គោយស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ។
ជំពូកទី ២
បទបបញ្ញ តតិម្ន្ការវាយតម្លៃហាន្ិភ័យ
មាគ្តា៦៤ ._ គោលគៅននការវាយតនមលហានិ ភ័យ
ការវាយតនមលហានិភ័យ ក្តូវគក្បើ ក្ាស្់គ ើ មបី៖
រ- រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និងវាយតនមលហានិ ភ័យផ្ លអាច្គរើតគ

ើងច្ាំ គពាេះបរ ិស្ថាន

ស្ុវតាិភាពស្ថធារណៈ និងស្ុខភាពមនុ ស្ស ផ្ លបណា
ត លមរពី ការស្ក្មច្ច្ិតត ការឯរភាព
ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។
ខ- រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និង វាយតនមលហានិ ភ័យជារ់ផ្ស្ាង ច្ាំ គពាេះបរ ិស្ថាន ស្ុវតាិភាព
ស្ថធារណៈ និងស្ុខភាពមនុ ស្ស ផ្ លបណា
ា លមរពី ការស្គក្មច្ច្ិតត ការឯរភាព ស្រមមភាព
ឬ រគក្មាង គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។
រ- រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និងវាយតនមលហានិ ភ័យផ្ លអាច្គរើតគ

ើង ឬ ហានិ ភ័យជារ់

ផ្ស្ាង ច្ាំ គពាេះបរ ិស្ថាន ស្ុវតាិភាពស្ថធារណៈ និ ងស្ុខភាពមនុ ស្ស គៅគក្កាមរនាីទី៦ ស្តីពីការ
ក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ និងការបាំ ពុល មាតិ កាទី ៤ ស្តីពីការក្រប់ ក្រងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
និ ងរនាីទី៦ ស្ាីពីការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ និងការបាំ ពុល មាតិ កាទី ៥ ស្តីពីការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់នន
ក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៦៥ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគរៀបច្ាំលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ក្មាប់ ការវាយ

តនមលហានិភ័យ គ ើមបីគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តត ការឯរភាព ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ស្ក្មាប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
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ពារ់ ព័នធ និ ងស្ថាប័នទទួ លបនទុរហិរ្ញ វតាុ គៅគក្កាមក្រមគនេះ គោយគក្បើ ក្ាស្់ការអនុវតត ៏ លប
អ ាំ នុត និ ង
គោលការណ៍វាយតនមលហានិ ភ័យផ្ លមានលរខណៈក្តឹ មក្តូវខាងផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត ។
ជំពូកទី៣
គ្កបខ័ណ្ឌម្ន្ការវាយតម្លៃហាន្ិភយ
័
មាគ្តា៦៦ ._ គោលបាំ ណង
ការវាយតនមលហានិភ័យ ក្តូវអនុ វតតគ ើមបី៖
រ- រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និងនាល់អាទិ ភាព ល់ស្រមមភាពនានាផ្ លក្តូវអនុ វតត ។
ខ- ជួ យគៅរែុងការផ្បងផ្ច្រធនធានគ ើមបីកាត់ បនាយជាអបបរមានូវការខូច្ខាត

បរ ិស្ថាន ។

រ- រាំ ណត់ អាំពីរក្មិ តននការស្ថារគ

ើងវ ិញផ្ លចាាំាច្់ គ ើ មបីជួស្ជុ លនលប៉ា េះពាល់

បរ ិស្ថានអវ ិជាមាន ។
ឃ- រាំ ណត់អាំពីគពលគវលាផ្ លការស្ថារគ
ង- ធានាថ្នមានមូ លនិ ធិស្ក្មាប់ ការស្ថារគ
គ

ើងវ ិញអាច្ប្ចប់ ស្ពវក្រប់ ។
ើងវ ិញនូ វការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន ផ្ លបងក

ើងគោយស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ។
ច្- ជូន ាំ ណឹង ល់ស្ថធារណជន ។
្- ទប់ ស្ថកត់ និងកាត់បនាយជាអបបបរមានូ វនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានអវ ិជាមាន ។

មាគ្តា៦៧ ._ ការវាយតនមលហានិភ័យនិ រនតរភាព
រាល់ស្ថាប័នហិរ្ញ វតាុ និ ងនី តិបុរគល ផ្ លនតល់ការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ ការធានារា៉ា ប់ រងហិរ្ញវតាុ

ឬរមចី ច្ាំ គពាេះស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ក្តូវអនុ វតតការវាយតនមលហានិភ័យនននិរនតរភាព គ ើ មបីរាំណត់ ថ្នគតើ
ស្រមមភាព ឬ រគក្មាងផ្ លានគស្ែើគ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានផ្ លអាច្គរើតគ

ើង ក្តូវានវាយតនមល និ ងពិ ចារណា គោយគពញគលញអាំពីគហតុ

ើង គៅរែុងការរច្នា ការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្បតិបតតិការ និង ការបិទ

ស្រមមភាព ឬ រគក្មាងផ្ លានគស្ែើគ

ើង ។

មាគ្តា៦៨ ._ ការវាយតនមលនែលច្ាំណាយ
ការវាយតនមលហានិភ័យនននិ រនារភាព ក្តូវធានាថ្ន ការស្ិរាបុ គរលទធភាពស្ក្មាប់ ស្រមមភាព ឬ
រគក្មាង ផ្ លានគស្ែើគ

ើង មានោរ់ ប្ូច លនូ វនែលច្ាំណាយននការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន

មូ លនិធិគពញគលញននវ ិធានការកាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន រួមប្ូច ល នែលច្ាំណាយជានិរនតរនន
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ផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ។ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវទាំងអស្់ស្ក្មាប់ ការគោេះស្ស្ថយ និ ងស្ាំណងស្ក្មាប់
ការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន ការបង់ ក្ារ់ ទាំងអស្់ផ្ លតក្មូវឲ្យមានស្ក្មាប់ គស្វាក្បព័នធគអរូ
ធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុផ្ លក្រប់ក្ោន់ ស្ក្មាប់ ការបិ ទ ការស្ថារគ

ូស្ុី និ ងការ

ើងវ ិញ ការជួ ស្ជុ ល ឬ ការប្ចប់

រគក្មាង តាមភាពចាាំាច្់ គ ើមបីបាំគពញតាមលរខខណឌតក្មូវផ្នែរច្ាប់ផ្ លពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៦៩ ._ រាយការណ៍
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ នទគទៀត ក្តូវធានាថ្ន

រាយការណ៍ននលទធនលននការវាយតនមលហានិ ភ័យ ក្តូវានគរៀបច្ាំ ស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត
ននមាក្តា៦៥ននក្រមគនេះ ។ រាយការណ៍វាយតនមលហានិ ភ័យផ្បបគនេះ ក្តូវគរៀបច្ាំ និងស្គក្មច្ជាច្ុង
គក្កាយគោយទីក្បឹរាមួ យរូប ផ្ លក្តូវានទទួ លស្ថគល់ ឬ ឯរភាព រែុងការអនុវតតការងារផ្បបគនេះ
គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៧០ ._ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលហានិ ភ័យគោយផ្រលងបនលាំ
ទី ក្បឹ រាគរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលហានិភ័យ ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍

វាយតនមលហានិភ័យស្ស្បគោលការណ៍ផ្ លានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៤ មាក្តា៦៥ និ ងមាក្តា៦៦ ឲ្យាន
ក្តឹមក្តូវពិតក្ារ

។

មាគ្តា៧១ ._ការទទួ លានព័ត៌មាន
ទិ នន
ែ ័ យគ តាគបស្ ននស្រមមភាពការវាយតនមលហានិភ័យទាំងអស្់ និងរាយការណ៍វាយតនមល
ហានិ ភ័យច្ុងគក្កាយ ក្តូវគធវើឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ា ី ស្ិទិ ធទទួ លានព័ត៌មាន គៅរែុងរនាីទី១ បទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ
មាតិ កាទី៣ ស្ាីពីស្ិទិទ
ធ ទួលានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។ ទិ នន
ែ ័ យផ្បបគនេះ ក្តូវររាគោយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាតិកាទី២
ការវាយតម្លៃបរ ិស្ថថន្ជាយុទស្ថ
ធ ស្តសត
ជំពូកទី១
ការវាយតម្លៃបរ ិស្ថថន្ជាយុទស្ថ
ធ ស្តសត
មាគ្តា៧២ ._ ក្របខ័ ណឌននការវាយតនមលបរ ិស្ថាន
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ស្ាំគណើស្ុាំបគងកើត និងការគធវើការស្គក្មច្ច្ិតតគលើ គោលនគយាយផ្ លានគស្ែើគ

ើង ក្តូវ

ពិ ចារណាោរ់ប្ូច លការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តមានជាអាទិ៍ គោលនគយាយ ផ្ននការយុទធ
ស្ថស្តស្ត និងរមមវ ិធី នានារបស្់រាជរោាភិ ាល ក្ពមទាំងពិនិតយ មតិ គយបល់ផ្ លទទួ លានមរពី
ភាែរ់ ងារពារ់ព័នធ និងពី ស្ថធារណជន ។
មាគ្តា៧៣ ._ ការទទួ លខុស្ក្តូវ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- គធវើការស្គក្មច្ច្ិ តច្
ត ុងគក្កាយអាំ ពី ាំ គណើរការននការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទស្ថ
ធ ស្តស្ត
និ ងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ខ- រាំ ណត់ វ ិស្័យអភិ វឌ្ឍស្ាំខាន់ ៗ ផ្ លតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមលបរ ិស្ថាន
ជាយុទធស្ថស្តស្ត ។
រ- ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានបគងកើតលិខិតបទោាន

រតិ យុតត ស្ក្មាប់ ការវាយតនមលបរ ិស្ថានយុទធស្ថស្តស្តគនេះ ។

ឃ- រាំ ណត់ រច្នាស្មព័នធននរាយការណ៍ស្ាីពីការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត ។
ជំពូកទី២
ន្ីតិវធ
ិ ីម្ន្ការវាយតម្លៃបរ ិស្ថថន្ជាយុទស្ថ
ធ ស្តសត
មាគ្តា៧៤ ._ ស្ាំគណើផ្ លអាច្អនុ វតតាន
ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត ក្តូវគធវើគទបើងគលើស្ាំគណើណាផ្ លទាំនងជានឹ ងមាននលប៉ា េះ
ពាល់រួរឲ្យរត់ ស្មាគល់ ល់បរ ិស្ថាន ឬទរ់ទងគៅនឹ ងវ ិស្័យណាមួ យ ផ្ លានរាំ ណត់ គោយក្ររម
ក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ។
មាគ្តា៧៥ ._ នី តិវ ិធី
នី តិវ ិធី ននការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទស្ថ
ធ
ស្តស្ត ក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វ ាំ ណារ់ កាល ូ ច្ខាងគក្កាម៖
១- ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ រគក្មាង ។

២- ការរាំ ណត់ វ ិស្ថលភាពរគក្មាង ។
៣- ការគរៀបច្ាំ គស្ច្រតីក្ពាងរាយការណ៍ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត ។
៤- ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈគលើគស្ច្រតីក្ពាងរាយការណ៍ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជា
យុទធស្ថស្តស្ត ។
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៥- ការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្តច្ុងគក្កាយ ។
៦- ស្គក្មច្គលើរាយការណ៍ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត ។
៧- ការអនុ វតតរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានច្ាំគពាេះស្ាំគណើ ។
មាគ្តា៧៦ ._ ស្មតារិច្ច
ក្រស្ួង ស្ថាប័ន ផ្ លទទួលខុ ស្ក្តូវរែុងការអនុវតតនីតិវ ិធី ននការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត

ក្តូវផ្តជាក្រស្ួង ស្ថាប័ ន ផ្ លមានស្មតារិច្គច លើវ ិស្័យ ផ្ លជារមមវតាុននការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធ
ស្ថស្តស្ត ។

មាគ្តា៧៧ ._ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈរែុងការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត

បទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ា ី ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មាន គៅរែុងរនាីទី១ ក្តូវយរ

មរអនុវតតគៅក្រប់ ាំ ណារ់កាលគៅរែុង ាំ គណើរការគធវើការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត ។
មាគ្តា៧៨ ._ការច្ូ លរួមពីស្ាំណារ់ ស្តស្តី និងជនងាយរងគក្ោេះ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លទទួលពារ់ ព័នធនឹងការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត ក្តូវយរច្ិតត
ទុ រោរ់ រុងការនត
ែ
ល់ឱ្កាស្ ល់ស្តស្តី រុ មារ ជនពិ ការ ជនងាយរងគក្ោេះ ក្ររមជនជាតិ ភារតិច្ និ ងជន
ជាតិ គ ើមភារតិច្ច្ូ លរួមរែុង ាំគណើរការននវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត ។
មាគ្តា៧៩ ._ ការអនុវតតនូវរាយការណ៍វាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទស្ថ
ធ
ស្តស្ត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវោរ់ប្ូា លនូ វលទធនលននការររគឃើញ និងគស្ច្រតីស្គក្មច្ច្ិតត

គោយក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ីរភាពគៅរែុងស្ាំគណើផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ននីមួយៗានគស្ែើគទបើង
មុ នគពលផ្ លស្ាំគណើផ្ លានគស្ែើគទបើងគនេះានគធវើការស្គក្មច្ជាច្ុងគក្កាយ ។

ស្ាំគណើក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លជាមាចស្់ស្ាំគណើផ្ លានគស្ែើគទបើង ក្តូវគធវើបទបងាាញពី ស្ាំគណើច្ុ ង
គក្កាយរបស្់ខួន
ល គោយរែុងគនាេះ ក្តូវបងាាញពីរគបៀបននការអនុវតតគស្ច្រតីស្គក្មច្ និងលទធនលនន
រាយការណ៍វាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទស្ថ
ធ ស្តស្ត ។
មាគ្តា៨០ ._ ការអគងកតតាមោន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើតរមមវ ិធី គ ើ មបីអគងកតតាមោននលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន ពី ការ
អនុវតតស្ាំគណើផ្ លានគស្ែើ ។
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លទធនលននរាយការណ៍អគងកតតាមោនការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្តក្តូវោរ់
ឲ្យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និ ងស្ថធារណជន អាច្ផ្ស្វងររាន គោយអនុ គលាមតាមបទបប្ញ តិ នត ន
ក្រមគនេះ ។
មាតិកាទី ៣
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៨១ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មាតិ កាគនេះ រាំណត់ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានផ្ លគរើ តគច្ញពី រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ
ផ្ លអាច្នឹងបងកនលប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន ស្ុខភាព ស្ងគម គស្ រ
ា ិ ច្ច និងវបបធម៌ ។
មាគ្តា៨២ ._ គោលបាំ ណងននការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានមានគោលបាំ ណង ូ ច្ខាងគក្កាម៖
១-រាំណត់ឲ្យមានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍទាំង
ស្ថធារណៈ និងឯរជន មុននឹងោរ់ជូនអងគភាពមានស្មតារិច្ច ឬក្រស្ួងស្ថមី និ ង/ឬរាជរោា
ភិ ាលស្គក្មច្ ។
២-គលើររមពស្់ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ រធ បស្់ស្ថធារណជនក្រប់រប
ូ រែុងការ

ទទួ លានព័ត៌មានស្តីពីរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ផ្ លអាច្បងកនលប៉ា េះពាល់ ច្ាំគពាេះបរ ិស្ថាន ស្ុខភាព
គស្ ារិច្ច ស្ងគមរិច្ច និងវបបធម៌ របស្់ខួន
ល ។

៣-ធានាការអនុ វតតស្រមមភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គធវើគ

ើងក្បរបគោយ

ក្បស្ិទធភាព តមាលភាព និងស្មធម៌ ស្ងគម ។
៤-គលើររមពស្់ក្បស្ិទធភាពននការបគងកើត និងតាមោនការអនុវតតវ ិធានការបងាករ
បគ្ចៀស្ ឬកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមាន ក្ពមទាំងវ ិធានការជួ ស្ជុ ល ស្ថតរ ឬស្ាំណង
ខូ ច្ខាតទាំងឡាយផ្ លបងកគ

ើងគោយរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ។

មាគ្តា៨៣ ._ ក្របខ័ ណឌននការអនុ វតតច្ាំគពាេះការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវអនុ វតតច្ាំគពាេះរគក្មាងអភិ វឌ្ឍទាំងស្ថធារណៈ និង
ឯរជន ផ្ លជារគក្មាងគស្ែើស្ុាំ រគក្មាងមានស្ស្ថប់ និ ងរគក្មាងរាំ ពុង ាំគណើរការគៅរែុងទឹរ ី
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
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ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះ រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ផ្ លមិ នទន់ ាន
ស្ិរា វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គោយរាប់ប្ូច លទាំងរគក្មាងផ្ លទទួ លាន ឬពុាំ ទន់ ទទួ ល
ានលិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ ណណ គស្ច្រតីស្គក្មច្ពី ក្រស្ួង ឬស្ថាប័នមានស្មតារិច្ច អនុ ម័តរគក្មាង ។
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានក្តូវអនុវតតនងផ្ រ ច្ាំ គពាេះរគក្មាងអភិ វឌ្ឍទាំងឡាយណា
ផ្ លអាច្បងកឲ្យមាននលប៉ា េះពាល់្ង
ល ផ្ ន ល់បរ ិស្ថាន ស្ុខភាព គស្ រ
ា ិ ច្ច ស្ងគម និងវបបធម៌ លគឹរ
ណាមានការទទួ លស្ថគល់ពីរិច្ចក្ពមគក្ពៀងគទវភារី ឬពហុភារី ស្នធិស្ញ្ញញអនតរជាតិ ស្ីព
ា ី ការវាយតនមល
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន្លងផ្ ន ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាហតាគលខី ។

លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ និងច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទរគក្មាង ផ្ លក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់

បរ ិស្ថាន នឹ ងក្តូវរាំ ណត់ លិខិតបទោានរតិ យុតតគោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨៤ ._ រគក្មាងគលើរផ្លង
ក្រមគនេះមិនអនុ វតតច្ាំគពាេះរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ឬស្រមមភាពរបស្់រ ា ផ្ លានអនុ ម័តគោយ
រាជរោាភិ ាល ឬរ ាស្ភា គហើយផ្ លចាត់ទុរជារគក្មាងចាាំាច្់ និងបនាទន់ទរ់ ទងនឹងស្នតិស្ុខ
ជាតិ បូរណភាពទឹរ ី អធិបគតយយជាតិ ឬការក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយនានា ។
ជំពូកទី២
ទោលការណ្៍ម្ន្ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៨៥ ._ គោលការណ៍ក្រឹ េះននគធវើការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់គៅគលើបរ ិស្ថាន គស្ ារិច្ច ស្ងគម ស្ុខ
ភាព និ ងវបបធម៌ គោយមានការឯរភាពពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានជាមុ នស្ិន មុ ននឹ ង
ប្ូា នគៅរាជរោាភិ ាលស្គក្មច្ ។

រាល់ការគច្ញអាជាាប័ ណណ ឬលិខិតអនុ ញ្ញញតគលើរគក្មាងអភិ វឌ្ឍនានាគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ ន

អនុម័តរគក្មាងក្តូវគធវើគ

ើងអនុ គលាមតាមលរខខណឌផ្ លរាំ ណត់គៅរែុងលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តវាយ

តនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។ អាជាាប័ ណណ លិខិតអនុញ្ញញត ឬគស្ច្រតីស្គក្មច្នានាផ្ លនទុយនឹ ងស្ថមរតី នន
បទបប្ញតិ គត នេះក្តូវទុ រជាគមាឃៈ ។
មាគ្តា៨៦ ._ គោលការណ៍ទូ គៅ
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រិ ច្ច ាំ គណើរការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន នឹ ងយរជាការាន លុេះក្តាផ្តរិ ច្ច ាំ គណើរការ
វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគនាេះ គធវើគ

ើងស្ស្បតាមលរខខណឌ និ ងគោលការណ៍ទូ គៅនានាផ្ ល

ប្ញ តិ តទុររែុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៨៧ ._ គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តែជាមុ ន
គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តជា
ែ មុ ន ច្ាំ គពាេះហានិភ័យផ្ លអាច្បងកគ

ើងគោយផ្ទទល់ ឬគោយ

ក្បគយលពី ការអនុវតតរគក្មាងអភិ វឌ្ឍក្តូវអនុវតត ូច្ោែ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៣
អងគភាពទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា៨៨ ._ ស្មតារិច្ចទទួ លខុ ស្ក្តូវ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ជាគស្នាធិ ការផ្ទទល់របស្់រាជរោាភិាល ផ្ លមាន

ស្មតារិច្ចផ្ទតច្់មុខស្ក្មាប់ក្រប់ ក្រងការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមានភាររិច្ច និងតួ នាទី ូ ច្ខាងគក្កាម៖
-បគងកើតរណៈរមមការជាំ នាញក្តួតពិនិតយ តាមការចាាំាច្់ ។

-គច្ញលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ។
-អនុ ម័តលិខិតបទោានរតិយុតតស្ីព
ត ី លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ននការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់រគក្មាង ។
-រាំ ណត់ លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ននវ ិស្ថលភាពរគក្មាង និងលរខខណឌការងារ ។
-អនុ ម័តលិខិតបទោានរតិយុតតនានា ស្តីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានការវាយ
តនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ង/ឬ ផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។
-អនុ វតតគោលការណ៍នានាផ្ លានឯរភាព និងអនុវតតគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានស្ាីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ង/ឬផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន។
-អនុ ម័តលិខិតបទោានរតិយុតតស្ីព
ត ី ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈរែុងរិច្ច ាំ គណើរការវាយ

តនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

-រាំ ណត់ លរខខណឌ លរខណៈស្មបតិ ត ផ្បបបទនិ ងនីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការច្ុ េះប្ាីទីក្បឹ រានន
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
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-បគងកើត និងអភិវឌ្ឍ ក្របខ័ណឌច្ាប់ នានា ស្ក្មាប់ អនុ វតតច្ាំគពាេះការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន្លងផ្ ន ជាអាទិ៍ លិខិតបទោានរតិ យុតត លិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងវ ិធី ស្ថស្តស្ត
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន្លងផ្ ន ។
មាគ្តា៨៩ ._ ការទទួ លខុស្ក្តូវអងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរស្ថ
ិ ាន
អងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន រឺ ជាគស្នាធិ ការផ្ទទល់ របស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ស្ក្មាប់ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

អងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានរច្នាស្មព័នធចាត់ តាាំងរ ាាលថ្នែរ់ ជាតិ និង ថ្នែរ់

គក្កាមជាតិ ។
ការគរៀបច្ាំ និងក្បក្ពឹ តគត ៅននអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់គោយលិខិត
បទោានរតិ យុតតគោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៩០ ._ ស្មតារិច្ចរបស្់អងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
អងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានស្មតារិច្ច ូ ច្ខាងគក្កាម៖
-ក្តួតពិ និតយការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញត និ ងគស្ច្រតី
ស្គក្មច្នានាពារ់ព័នន
ធ ឹងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន អនុ គលាមតាមច្ាប់ និងនីតិវ ិធី
ជាធរមានបនាទប់ ពីមានគស្ច្រតីស្គក្មច្ពី រ ាមញ្ជ្នី តក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
-តាមោន ក្តួតពិនិតយ គធវើអធិ ការរិច្ច អគងកត ស្ស្ថវក្ជាវ ផ្ណនាាំ និ ងចាត់ វ ិធានការ

គោយខលួនឯង ឬគោយស្ហការជាមួ យអែរពារ់ព័នធ ច្ាំ គពាេះការអនុវតតរគក្មាង និ ងស្រមមភាព
ក្រប់ ក្បគភទ ។

មាគ្តា៩១ ._ ភាររិច្ច និ ងតួ នាទី
អងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានភាររិច្ច និ ងតួ នាទី ូច្ខាងគក្កាម៖
-ទទួ លបនទុរអនុ វតតច្ាប់ គនេះ គក្កាមការក្តួតពិនិតយពីក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថាន ។

-ទទួ លបនទុរគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ រគក្មាង រាំ ណត់ វ ិស្ថលភាពននរគក្មាង និងលរខខណឌ

ការងារ ពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងឯរស្ថរទាំងអស្់ផ្ លពារ់ព័នធ
និ ងធានាឲ្យមានការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈអនុគលាមតាមបទបប្ញ តិនត នក្រមគនេះ ។
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-ច្ុ េះអគងកត និងតាមោនរាល់ស្រមមភាពរគក្មាងគៅតាមផ្ននការអគងកតតាមោន និង
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន គក្កាយពី មាចស្់រគក្មាងទទួ លានលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គ ើ មបីធានាការគោរពច្ាប់ ។
មាគ្តា៩២ ._ ស្ិទអ
ធ ាំណាច្របស្់មញ្ជ្នីអ
ត ងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី អ
ត ងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានននក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មាន

ស្ិទិ ធ អាំណាច្ ូច្ខាងគក្កាម៖

-គធវើអធិ ការរិ ច្ចតាមោន និងក្តួតពិ និតយការគោរពច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិយុតតជា
ធរមាន លិខិតបទោានរតិយុតតនានា រិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន ស្តង់ោរផ្ននការក្រប់ ក្រង
បរ ិស្ថាន និ ងលរខខណឌតក្មូវផ្នែរបរ ិស្ថានផ្ លពារ់ព័នគធ នសងៗគទៀត ។ រែុងររណីចាាំាច្់ មញ្ជ្នី ត
អងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន អាច្បងាគប់ ឲ្យមាចស្់រគក្មាងផ្ទអរស្រមមភាពមួ យផ្នែរ
ឬទាំងស្ស្រងជាបគណា
ត េះអាស្នែ ឬបិទទី តាាំងជាបគណា
ត េះអាស្នែ ។
-ពិនិតយរាំណត់ ក្តា ឯរស្ថរ ទិនែន័យគអ
រាំ ណត់ក្តា

ិច្ក្តូនិរ ស្តីពីការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន និ ង

នទគទៀត ស្តីពីរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ និ ងការក្បតិបតតិរគក្មាង ។

-ស្ថតប់ និងគធវើរាំណត់ គហតុស្ថតប់ ច្គមលើយរបស្់រមមររ និ គយជិ ត តាំណាងមាចស្់រគក្មាង
និ ងបុ រគលពារ់ព័នធនានា ។
-បងាគប់ ឲ្យរមមររ និ គយជិត អភិ ាល អែរតាំ ណាងស្ស្បច្ាប់ និងភាែរ់ ងារននរគក្មាង
អភិវឌ្ឍ នតល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯរស្ថរជាលាយលរខណ៍អរសរ ផ្ននការរ៏ ូច្ជារាំ ណត់ក្តា
ក្រប់ ក្បគភទផ្ លពារ់ព័នន
ធ ឹ ងរិ ច្ចការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស្់មាចស្់រគក្មាង ។
-មានស្ិទិ ច្
ធ ុ េះផ្្រគ្រទី តាាំងរគក្មាង និងចាប់ យរវតាុតាង រែុងររណីផ្ លស្ងស័យថ្ន

មានអាំ គពើ គលមើស្នឹ ងច្ាប់ ឬបទបប្ញ តិ នា
ត នាស្តីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬផ្ននការ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។
-ជួបក្បជុាំ ជាមួ យក្បធានក្ររមក្បឹ រាភិ ាល តាំណាងស្ស្បច្ាប់ និងរមមររ និ គយជិ តនន
រគក្មាងយ៉ា ងតិច្ ១ (មួ យ) ឆ្ែាំមតង គ ើមបីគធវើការវាយតនមលការអនុវតតច្ាប់ គនេះ និ ងបទបប្ញតិ ត
ពារ់ ព័នធ នទគទៀត ។
-គធវើរាំណត់ គហតុ ផ្្រគ្រ និ ងចាប់ យរវតាុតាងនានា គ ើមបីរស្ថងស្ាំណុាំគរឿងននការ

ក្បក្ពឹ តគត លមើស្នឹងច្ាប់ គនេះ គ ើមបីចាត់ ការតាមនីតិវ ិធីជាធរមាន ។
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មាគ្តា៩៣ ._ ការអនុ វតតភាររិ ច្ច និងតួ នាទី របស្់មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត
មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត ច្ូ លរួមអនុ វតតភាររិ ច្ច និងតួ នាទី ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ គោយ

អនុគលាមតាមច្ាប់ និ ងបទោានរតិ យុតតជាធរមាន ក្ពមទាំងការចាត់ តាាំងរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៤
កិច្ចដំទណ្ើរការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
ផ្នែកទី១
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្ច្ំទពា៉ះគទគ្មាងទសែស
ើ ំុ
មាគ្តា៩៤ ._ ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ រគក្មាង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវរាំណត់ ច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ គលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍ គ ើមបី

តក្មូវឲ្យមាចស្់រគក្មាងគរៀបច្ាំ នូវឯរស្ថរ ូ ច្ខាងគក្កាម ៖

១- រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំ បូង ភាាប់ ជាមួ យរិច្ចស្នោការពារ
បរ ិស្ថាន ។
២- រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់ ប រិស្ថានគពញគលញ ភាាប់ ជាមួ យ រិ ច្ចស្នោ
ការពារបរស្ថ
ិ ាន។
៣- រិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន ។
ក្បគភទរគក្មាង ផ្ លតក្មូវឲ្យគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ឬរិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់
គោយលិខិតបទោានរតិយុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

រគក្មាងផ្ លតក្មូវឲ្យគរៀបច្ាំ រិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន ក្តូវភាាប់ ជាមួ យគោលការណ៍

បគច្ចរគទស្ ជាអាទិ៍ ផ្ននការោាំពារបរ ិស្ថាន គោយក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវរបស្់ក្រស្ួង ស្ថា
ប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្រាំណត់ ច្ាំណាត់ ថ្នែរ់រគក្មាងបផ្នាមគទៀត គោយ

ផ្នអរគលើទាំហាំននគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងស្ងគមផ្ លក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
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មាគ្តា៩៥ ._ ការគនទរ ឬផ្ទលស្់បូរមា
ត ច ស្់រគក្មាង

រែុងររណីផ្ លមានការគនទរ ឬផ្ទលស្់បូរមា
ត ច ស្់រគក្មាង គោយគហតុណាមួ យ គនាេះលិខិតឯរភាព

គលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំ បូង និង/ឬ គពញគលញ ក្ពមទាំងរិច្ចស្នោ និ ង

លរខខណឌទាំងអស្់ផ្ លផ្ច្ងរែុងវារយខណឌគនេះ ក្តូវគនទរគៅមាចស្់ែី គម ោយស្វ័យក្បវតតិ ។ រិច្ចស្នោគនទរ
ឬការផ្ទលស្់បូរមា
ត ច ស្់រគក្មាងមានស្ុពលភាពអនុវតត លគឹរណាផ្តការគនទរ ឬការផ្ទលស្់បូរគនាេះ
ត
គធវើគ

ើង

បនាទប់ពីក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ទទួ លានការជូ ន ាំ ណឹងអាំ ពីការផ្ទលស្់បូរគនាេះ
ត
។
មាគ្តា៩៦ ._ លរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ក្តូវគធវើគ

ើងស្ក្មាប់ ៖

១.រគក្មាងនានាផ្ លមានគរៀបរាប់ រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ យុតតោច្់គោយផ្ទបររបស្់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬ

២.រគក្មាងនានា ផ្ លានគរៀបច្ាំ ជារិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន គហើយក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន តក្មូវឲ្យគធវើរាការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ។
គៅគពលផ្ លរគក្មាងគស្ែើគ

ើង ក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូងគនាេះ មាចស្់

រគក្មាងក្តូវស្ហការជាមួយក្ររមហុនទី ក្បឹ រា គ ើ មបីគរៀបច្ាំ គស្ច្រតីក្ពាងលរខខណឌការងារ គោយ
អនុគលាមតាមបទបប្ញតិ ត និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតនា
ត នារបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យប
រ ិស្ថាន រួច្ោរ់ ស្ុាំការអនុម័តជាស្ថាពរពីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

មាចស្់រគក្មាង និងក្ររមហុនទីក្បឹរា ក្តូវគរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ាំ បូង ផ្នអរគលើលរខខណឌការងារផ្ លទទួ លានការឯរភាព ។
មាគ្តា៩៧ ._ លរខខណឌតក្មូវរែុងការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញក្តូវគធវើគ

ើងស្ក្មាប់ ៖

១-រគក្មាងផ្ លរាំណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតោច្់ គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬ

២-រគក្មាងផ្ លទទួ លានការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង គហើយលទធនល

ននការស្ិរាគនេះពិ និតយគឃើញថ្នមានការប៉ា េះពាល់ធងន់ធងរ ល់បរ ិស្ថាន និងស្ងគម គហើយក្រស្ួង
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានតក្មូវឲ្យមានការស្ិរារាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
គពញគលញ ។

គៅគពលផ្ លរគក្មាងគស្ែើស្ុាំ តក្មូវឲ្យគធវើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញ
គលញ មាចស្់រគក្មាងក្តូវស្ហការជាមួ យក្ររមហុនទី ក្បឹ រា គ ើ មបីគរៀបច្ាំ គស្ច្រតីក្ពាងលរខខណឌការងារ
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គោយអនុគលាមតាមបទបប្ញ តិ ត និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតតនានារបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័
យបរ ិស្ថាន រួច្ោរ់ ស្ុាំការអនុម័តជាស្ថាពរពីអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

មាចស្់រគក្មាង និងក្ររមហុនទីក្បឹរា ក្តូវគរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
គពញគលញ ផ្នអរគលើលរខខណឌការងារផ្ លទទួ លានការឯរភាព ។
មាគ្តា៩៨ ._ មតិគយបល់របស្់រណៈរមមការជាំ នាញក្តួតពិនិតយ
រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍនានា ផ្ លតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ
ចាាំាច្់ ក្តូវមានមតិបគច្ចរគទស្របស្់រណៈរមមការជាំនាញក្តួតពិនិតយ ។
រណៈរមមការជាំ នាញក្តួតពិ និតយគនេះរួមមានស្មាស្ភាពននមញ្ជ្នីម
ត រពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងអែរជាំ នាញឯររាជយ ផ្ លមានរុ ណស្មបតតិ និងបទ
ពិ គស្ថធន៍ ស្មស្ស្បរែុងការពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ។

ស្មាជិ ររណៈរមមការជាំនាញក្តួតពិនិតយគនេះ អាច្មានការផ្ក្បក្បួលពីរគក្មាងមួ យគៅរគក្មាង

មួ យតាមការគក្ជើ ស្គរ ើស្របស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាស្ស្័យគៅតាមទិ ាភាព
បគច្ចរគទស្ននរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ។

ការគរៀបច្ាំ និងការក្បក្ពឹ តគត ៅននការបគងកើតរណៈរមមការជាំ នាញក្តួតពិ និតយគនេះ ក្តូវរាំ ណត់
គោយលិខិតបទោានរតិយុតតោច្់ គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
ស្មាជិ រននរណៈរមមការជាំ នាញក្តួតពិ និតយ ក្តូវានទូ ទត់ ក្ារ់ រនក្មស្ក្មាប់ ការបគក្មើ

ការងាររបស្់ខួន
ល គោយផ្នអរគលើការក្ពមគក្ពៀង រវាងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន
ស្មាជិ រនិ ងមាចស្់រគក្មាង ។

មាគ្តា៩៩ ._ លរខខណឌតក្មូវរែុងការគធវើរិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន
រិ ច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើគ

ើងស្ក្មាប់ រគក្មាងនានាផ្ លមានគរៀបរាប់រុងលិ
ែ
ខិត

បទោានរតិ យុតតោច្់ គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរបរ ិស្ថាន ឬរគក្មាងផ្ លមានទាំ ហាំ
គហតុ ប៉ាេះពាល់អវ ិជាមាន ល់បរ ិស្ថាន និងស្ងគមតិ ច្តួ ច្ ។
គៅគពលផ្ លរគក្មាងគស្ែើគ

ើងក្តូវគធវើក្តឹមរិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន មាចស្់រគក្មាងក្តូវច្ុ េះរិច្ច

ស្នោការពារបរ ិស្ថាន គោយក្តូវភាាប់ ជាមួ យគោលការណ៍បគច្ចរគទស្ មានជាអាទិ៍ ផ្ននការោាំពារ
បរ ិស្ថាន និ ងឯរស្ថរពារ់ព័នធ រួច្ោរ់ ស្ុាំការអនុម័តជាស្ថាពរពី អងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ។
រាំ ររ
ូ ិ ច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន និងផ្ននការោាំពារបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ
យុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
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មាគ្តា១០០ ._ ស្ុពលភាពននរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង និងគពញគលញ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញគលញ អាច្យរជាានការ
លុេះក្តាផ្ត៖
១-រាយការណ៍គនាេះក្តូវានគរៀបច្ាំ គ

ើង គោយនីតិបុរគលផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

វ ិស្័យបរ ិស្ថានាននាល់ជូននូ វនី តិស្មបទជាក្ររមហុនទី ក្បឹ រាវាយតនមលគហតុប៉ាេះ

បនទុរ

ពាល់បរ ិស្ថាន ។
២-រាយការណ៍គនាេះក្តូវ តារ់ ផ្តងគ

ើងស្ស្បតាមនីតិវ ិធី លរខខណឌ និ ងលិខិតបទោាន

រតិ យុតតផ្ លរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១០១ ._ ទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ទី ក្បឹ រាវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានផ្ លជារូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាម
ការក្រប់ ក្រងរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

ក្ររមហុនទី ក្បឹ រាវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវផ្តមានស្ញ្ញ
ា តិផ្ខមរ និងមានក្បធាន

ក្ររមការងារជាទី ក្បឹរាផ្ លទទួ លាននីតិស្មបទពី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

បុ រគលជាទី ក្បឹ រាវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានក្រប់រប
ូ ក្តូវច្ុ េះប្ាីគៅក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានជាមុនស្ិន មុននឹ ងក្បរបវ ិជាាជី វៈគរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ជាមួ យក្ររមហុន ទី ក្បឹ រា ។

វ ិញ្ញញបនបក្តននការច្ុ េះប្ាី នតល់នីតិស្មបទជាទី ក្បឹ រាវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវ
មានរយៈគពលស្ុពលភាពអតិបរ ិមា ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំ គហើយអាច្បនតស្ថជាែមីាន ។
លរខណៈស្មបតតិ ផ្បបបទ លរខខណឌ និងនីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ច្ុេះប្ាីគ ើ មបីទទួ លាននីតិស្មបទជា
ទី ក្បឹ រា ។
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលស្ក្មាប់ វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន រ៏ ូច្ជាការបនាស្ុពលភាព
ននការច្ុ េះប្ាីស្ថរជាែមី ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតរត បស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ
វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១០២ ._ រយៈគពលននការពិ និតយ និងនតល់គយបល់ គលើរិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមានរយៈគពល ៣០ (ស្ថមស្ិប) នែង នននែងគធវើការ

គ ើមបីពិនិតយ នាល់គយបល់

ឯរភាព ប ិ គស្ធ ឬតក្មូវឲ្យផ្រស្ក្មួល ឬផ្រតក្មូវ គលើរិច្ចស្នោការពារ
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បរ ិស្ថាន និ ងផ្ននការោាំពារបរ ិស្ថាន ។ រយៈគពលគនេះរិ តចាប់ ពីកាលបរ ិគច្ឆទផ្ លខលួនទទួ លានពារយ
ស្ុាំពិនិតយគលើរិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន ផ្ននការោាំពារបរ ិស្ថាន និ ងឯរស្ថរពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា១០៣ ._ រយៈគពលននការពិ និតយ និងនតល់គយបល់គលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ាំបូង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវពិ និតយ និងនតល់គយបល់គលើរាយការណ៍វាយ

តនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំ បូងរែុងរយៈគពល ៦០ (ហុរស្ិប) នែងនននែងគធវើការ រិ តចាប់ ពីកាលបរ ិគច្ឆទ
ផ្ លខលួនទទួ លានរាយការណ៍គនាេះ ។ រយៈគពល ៦០ (ហុរស្ិប) នែងគនេះ ក្តូវអស្់ស្ុពលភាព គៅ
គពលផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានាននតល់គយបល់របស្់ខួន
ល គទេះបី ជាគយបល់
គនាេះជាគយបល់ប ិគស្ធ គយបល់ឯរភាព ឬជាគយបល់បងាគប់ ឲ្យមានការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រលមអរាយ
ការណ៍ផ្ លខលួនពិនិតយរ៏គោយ ។

រយៈគពល ៦០ (ហុរស្ិប) នែង នននែងគធវើការ ស្ក្មាប់ពិនិតយ និងនតល់គយបល់ខាងគលើ ក្តូវចាប់

គនាើមរាប់ ស្ថរជាែមី គៅគពលផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លានពារយគស្ែើស្ុាំឲ្យពិនិតយ ក្ពមទាំងរាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ផ្ លមាចស្់រគក្មាងានគធវើការផ្រតក្មូវរួច្ជាស្ថាពរ ស្ស្ប
តាមគស្ច្រតីបងាគប់ ឬគស្ច្រាីផ្ណនាាំ ផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានាននតល់ជូននាក្ោ
មុ នៗ ។

មាចស្់រគក្មាង ក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវ ច្ាំ គពាេះពយស្នរមមនានា ផ្ លបងកគ

ើងគោយរាំ ហុស្របស្់ខួន
ល

ផ្ លបណា
ត លមរពី ការយឺតយ៉ា វ ឬការខរខានមិ នានគធវើការផ្រស្ក្មួលឲ្យក្តូវតាមគស្ច្រតីបងាគប់ ឬ
គស្ច្រាីផ្ណនាាំខាងគលើ ។
មាគ្តា១០៤ ._ រយៈគពលននការពិ និតយ និងនតល់គយបល់គលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថានគពញគលញ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរបរ ិស្ថានក្តូវពិនិតយ និ ងនតល់គយបល់ គលើរាយការណ៍វាយតនមល

គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ រែុងរយៈគពល ៩០ (គៅស្ិប) នែង នននែងគធវើការ រិតចាប់ពីកាល

បរ ិគច្ឆទផ្ លខលួនទទួ លានរាយការណ៍គនាេះ ។ រយៈគពល៩០(គៅស្ិប)នែងគនេះ ក្តូវអស្់ស្ុពលភាព
គៅគពលផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានាននតល់គយបល់របស្់ខួន
ល គទេះបី ជាជា

គយបល់គនាេះជាគយបល់ប ិគស្ធ គយបល់ឯរភាព ឬជាគយបល់បងាគប់ ឲ្យមានការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រលមអ
រាយការណ៍ផ្ លខលួនពិនិតយរ៏ គោយ ។

រយៈគពល ៩០ (គៅស្ិប) នែង នននែងគធវើការ ស្ក្មាប់ ពិនិតយ និងនតល់គយបល់ខាងគលើ ក្តូវចាប់

គនតើមរាប់ ស្ថរជាែមី គៅគពលផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានទទួ លានពារយគស្ែើស្ុាំឲ្យ
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ពិ និតយ ក្ពមទាំងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ លមាចស្់រគក្មាងានគធវើការផ្រតក្មូវ
រួច្ជាស្ថាពរ ស្ស្បតាមគស្ច្រតីបងាគប់ ឬផ្ណនាាំផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានាននតល់
ជូ នកាលពី គពលមុនៗ ។

មាចស្់រគក្មាង ក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវ ច្ាំ គពាេះពយស្នរមមនានាផ្ លបងកគ

ើងគោយរាំ ហុស្របស្់ខួន
ល

ផ្ លបណា
ត លមរពី ការយឺតយ៉ា វ ឬការខរខានមិ នានគធវើការផ្រស្ក្មួលឲ្យក្តូវតាមគស្ច្រតីបងាគប់ ឬ
គស្ច្រាីផ្ណនាាំខាងគលើ ។
មាគ្តា១០៥ ._ រិ ច្ក្ច បជុាំ ពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ
រែុងអាំ

ែ
និង មាក្តា ១០៤
ុងគពលននការពិនិតយ និ ងនតល់គយបល់ផ្ លរាំ ណត់រុងមាក្តា១០៣

ននក្រមគនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវពិនិតយ និ ងនតល់គយបល់របស្់ខួន
ល ច្ាំគពាេះ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញគលញ បនាទប់ពី៖

-ស្ថតប់និងពិ ចារណាគលើបទបងាាញ និ ងការការពារជានលូវការរបស្់មាចស្់រគក្មាង និង

ក្ររមហុនទី ក្បឹ រា ។

-ពិ ចារណាគលើមតិគយបល់ របស្់អែរផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់គោយផ្ទទល់ ឬ
គោយក្បគយល មតិ ស្ថធារណជនពារ់ព័នធ និងស្ងគមស្ុីវ ិល ។
-ពិ ចារណាមតិ គយបល់របស្់ក្រស្ួង ឬស្ថាប័នពារ់ព័នធ និង
-ពិ ចារណាមតិ របស្់រណៈរមមការជាំ នាញក្តូតពិនិតយផ្ លានគស្ែើគ

ើង ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តួវទទួលខុ ស្ក្តូវ រែុងការគរៀបច្ាំឲ្យមាន ាំ គណើរការ

ច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ ក្បរបគោយស្មធម៌ គោយអគ្ាើញតាំណាងក្រស្ួង ឬស្ថាប័ នពារ់ព័នធ

អាជាាធរផ្ ន ី ស្ងគមស្ុីវ ិល និ ងអែរផ្ លទទួ លរងការប៉ា េះពាល់ ឲ្យច្ូ លរួមនតល់មតិ គយបល់ច្ាំគពាេះ
រគក្មាងផ្ លានគស្ែើគ

ើងគនាេះ ។

មាគ្តា១០៦ ._ ការឯរភាព ឬប ិ គស្ធ ឬបងាគប់ឲ្យផ្រផ្ក្ប ឬផ្រតក្មូវគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន ាំ បូង ឬគពញគលញ
ការនតល់គយបល់ឯរភាព ឬប ិ គស្ធ ឬបងាគប់ ឲ្យមានការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រតក្មូវគនសងៗគៅគលើ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយពិ ចារណាគលើ

រុ ណស្មបតតិ និងរុណវ ិបតតិខាងផ្នែរបរ ិស្ថាន គស្ រ
ា ិ ច្ច ស្ងគម និងវបបធម៌ តាមរយៈការពិ និតយជាអាទិ៍៖
វ ិស្ថលភាពននរគក្មាង ទីតាាំងភូមិស្ថស្តស្ត ស្កាតនុ ពលននគហតុ ប៉ាេះពាល់ លរខណៈពិ គស្ស្ នទគទៀត
របស្់រគក្មាងនីមួយៗ និងក្បស្ិទធភាពននការអនុ វតតវ ិធានការក្រប់ ក្រង និង/ឬការពាររុ ណភាពបរ ិស្ថាន
និ ងកាត់ បនាយគហតុ ប៉ាេះពាល់ច្ាំគពាេះស្ងគម អនុគលាមតាមរក្មិតវ ិវឌ្ឍន៍ ននបគច្ចរវ ិជាា និងវ ិទោស្ថស្តស្ត ។
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រែុងររណីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន នតល់គយបល់ឯរភាព គលើរាយការណ៍

វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញគលញ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវ

គច្ញលិខិតនិ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានននរគក្មាងគនាេះ
គោយភាាប់ ជាមួ យរិ ច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន ។ រែុងររណី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ប ិគស្ធគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញគលញ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបញ្ញ
ា រ់ ពីគហតុនលននគស្ច្រតីស្គក្មច្របស្់ខួន
ល ។

រែុងររណីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន នតល់គយបល់បងាគប់ ឲ្យគធវើការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រ

តក្មូវគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញគលញ គនាេះក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវភាាប់ គហតុនល និ ងច្ងអុលបងាាញគោយច្ាស្់ៗ នូ វច្ាំណុច្ក្តូវផ្រផ្ក្ប ឬ
ផ្រតក្មូវ ។

មាគ្តា១០៧ ._ ការនតល់លិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍ឯរភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថានច្ាំគពាេះទី តាាំងតាំ បន់ ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្
មុ នស្គក្មច្នតល់នូវលិខិតនិ ង វ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព គលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថានគលើរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ផ្ លមានទី តាាំងស្ាិតគៅតាំ បន់ ផ្ លមានជនជាតិ គ ើ មភារតិច្រស្់គៅ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ស្មាជិរននរណៈរមមការជាំ នាញក្តួតពិនិតយ ឬអែរពារ់ព័នធ

រែុងការច្ូ លរួមរែុងការស្គក្មច្ ក្តូវគធវើការយរច្ិតតទុរោរ់ និងពិ ចារណាខពស្់ច្ាំគពាេះរគក្មាងគនាេះគ ើ មបី
បគ្ចៀស្នលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមាន ជាអាទិ៍ វបបធម៌ ទាំ គនៀមទាំ លាប់ ក្បនពណី ការក្បរបរបរច្ិ ្ចឹមជីវ ិត
ក្ទពយស្មបតតិ

ល់ស្ហរមន៍ជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ ។

មាគ្តា១០៨ ._ ការប ិ គស្ធ ឬបងាគប់ឲ្យផ្រផ្ក្បឬផ្រតក្មូវ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគនាើគស្ច្រតីស្គក្មច្ប ិ គស្ធ ឬគស្ច្រតីបងាគប់ ឲ្យ

មានការផ្រផ្ក្ប ឬផ្រតក្មូវជាលាយលរខណ៍អរសររបស្់ខួន
ល រួមទាំងគហតុ នល ឬលរខខណឌ និ ង/ឬ

ច្ាំ ណុច្នានាផ្ លក្តូវផ្រផ្ក្ប ឬផ្រតក្មូវ ជូនគៅមាចស្់រគក្មាង និ ងក្ររមហុនទី ក្បឹរាស្ក្មាប់ គរៀបច្ាំ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគនាើលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយ

ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន រួមទាំងរិ ច្ស្
ច នោការពារបរ ិស្ថាន ជូន ល់មាចស្់រគក្មាង និង
ក្រស្ួង ឬស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធជាអាទិ៍៖ ក្រស្ួង ឬស្ថាប័នអនុម័តរគក្មាង ក្ររមក្បឹរាអភិ វឌ្ឍ
ន៍ រមពុជា មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត និងក្ររមក្បឹរាឃុាំ ស្ងាកត់ ពារ់ព័នធ ។
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនសពវនាយគស្ច្រតីស្គក្មច្ឯរភាពរបស្់ខួន
ល រួម

ទាំងផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងលរខខណឌពារ់ព័នធខាងគលើ ជូន ល់ស្ថធារណជន តាមរយៈការោរ់
បគងាាេះគៅគលើគរហទាំ ព័ររបស្់ខួន
ល និង/ឬ តាមរយៈការគាេះពុ មន
ព ាយតាមស្ថរព័ត៌មាន អនុ គលាមតាម
កាលៈគទស្ៈ និងភាពចាាំាច្់ ។

មាគ្តា១០៩ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិបតតិការរគក្មាង
មាចស្់រគក្មាងមិនក្តូវចាប់ គនាើមស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិ បតាិការរគក្មាង មុ នគពលទទួ លាន
លិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។ រែុងររណីផ្ ល

រគក្មាងអភិ វឌ្ឍោមនលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្ត ឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមានស្ិទិស្
ធ គក្មច្ផ្ទអរស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិ បតាិការ
រគក្មាង ទាំងស្ស្រង ។

រាល់ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្មបទន ផ្ លនត ល់ជូន គោយរាជរោា ភិ ាលរមពុជាទាំ ងថ្នែរ់ ជាតិ និ ង

ថ្នែរ់ រាជធានី គខតត ក្តូវមានលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថានជានលូវការគោយភាាប់ ជាមួ យរិ ច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១១០ ._ រយៈគពលននលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន
លិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានស្ុពល
ភាព ស្ក្មាប់ រយៈគពលវ នត នរគក្មាង ។ រែុងររណីក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានពិ និតយ

គឃើញថ្នមានការផ្ទលស្់បូរផ្ននការគម
ត
ឬ/និង រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញ
គលញ ផ្លងមានលរខណៈស្មស្ស្ប ឬមិ នមានក្បស្ិទធភាពរែុងការអនុ វតតវ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះ
ពាល់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមានស្ិទិត
ធ ក្មូវឲ្យមាចស្់រគក្មាង គរៀបច្ាំរាយការណ៍
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ ឬ/និងគធវើបច្ចបបនែភាព រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់

បរ ិស្ថាន គ ើ មបីទទួ លានជាែមីនូវលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន តាមលរខខណឌរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
ផ្នែកទី ២
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្ច្ំទពា៉ះគទគ្មាងផ្ដលមាន្គ្ស្ថប់ ន្ិងកំពង
ុ ដំទណ្ើរការ
មាគ្តា១១១ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញគលញ
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រស្ួង ឬស្ថាប័នពារ់

ព័ នធ ក្តូវគរៀបច្ាំ លិខិតបទោានរតិ យុតផ្ត នអរគលើការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់រគក្មាងស្ក្មាប់ ក្បគភទរគក្មាង

ផ្ លមិនានអនុ វតតការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គ ើមបីតក្មូវឲ្យមាចស្់រគក្មាងទាំងគនាេះ គរៀបច្ាំ
រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញគលញ ច្ាំ គពាេះរគក្មាងផ្ លមានស្ស្ថប់ និង
រាំ ពុង ាំគណើរការ ។
គោលការណ៍ផ្ណនាាំក្តូវគាេះពុ មន
ព សពវនាយរែុងរយៈគពល ៣ (បី) ផ្ខ រិតចាប់ពីគពលក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានស្គក្មច្គលើលិខិតបទោានរតិ យុតតទាំងគនេះ ។

មាចស្់រគក្មាងក្តូវស្ហការជាមួ យក្ររមហុនទី ក្បឹរា គរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះ

ពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញឲ្យានច្ប់ គហើយក្តូវ
ោរ់ ឯរស្ថរទាំងគនេះ គៅក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគ ើ មបីពិនិតយ នតល់គយបល់ រែុង
រយៈគពលរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវពិនិតយ នតល់គយបល់ និ ងស្គក្មច្គលើរាយ

ការណ៍ វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញគលញ គោយគយងគៅតាមខលឹមស្ថរននជាំ ពូរទី ៤
ននក្រមគនេះ ។
ផ្នែកទី ៣
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្ច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១១២ ._ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ក្តូវោរ់ប្ូច លនូ វការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់

ននរគក្មាងគស្ែើស្ុាំផ្ លបងកឲ្យមានការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ រម
ួ មាន ការរណនាបរិមាណននការ

ិ រគលើ ការបគ្ចញឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ នា
បគ្ចញឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ របស្់ រ គក្មាងអភិ វ ឌ្ឍ រួមប្ូច លការវភា
គពលអនារត ។

មាចស្់រគក្មាងក្តូវស្ិរាអាំពីជគក្មើ ស្ថ្នមពលនានា ផ្ លបគ្ចញឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ទប និង
ស្ិរាអាំ ពីតក្មូវការរែុងការកាត់ បនាយការផ្ក្បក្បួលច្ាំ គពាេះការនគត់នង
គ ់ ទឹរ ផ្ លបណា
ា លមរពីរតាត
អាកាស្ធាតុ ។

មាគ្តា១១៣ ._ ការវ ិភារ និ ងវាយតនមលពីស្កាតនុពលនននលប៉ា េះពាល់ច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
រាល់ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ក្តូវវ ិភារ និ ងវាយតនមល ពីស្កាតនុ ពលនន
នលប៉ា េះពាល់ និ ងភាពងាយរងគក្ោេះននរគក្មាង ផ្ លបណា
ត លមរពី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និ ង
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ស្រមមភាពអភិ វឌ្ឍផ្ លអាច្រងនូ វអតុ លយភាពគោយស្ថរលរខខណឌបរ ិស្ថានផ្ លរងការប៉ា េះពាល់ គ ើ មបី
ស្គក្មច្ាននូ វការអភិវឌ្ឍគស្ ារិច្ច ផ្ លបគ្ចញឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់តិច្ ផ្ លជាទិ ស្គៅច្មបងននការ
អភិវឌ្ឍនបតង ។
រែុងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ មាចស្់រគក្មាងក្តូវោរ់ប្ូច លនូ វការ

វាយតនមលហានិភ័យ ភាពងាយរងគក្ោេះននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ភាពបនាុន
ាំ ឹ ងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្
ធាតុ គ ើ មបីគស្ែើនូវវ ិធានការកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់នូវហានិ ភ័យននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និង

ោរ់ ប្ូច លនូ វរាល់ផ្ននការគ្លើយតបបនាទន់ និងជគក្មើស្បគច្ចរវ ិជាា គ ើមបីទប់ ទល់នឹងនលប៉ា េះពាល់នន
ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។

ផ្នែកទី៤
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់សខ
ុ ភាព ន្ិងការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្ជាបណ្តុំ
មាគ្តា១១៤ ._ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់ស្ុខភាព
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង និងគពញគលញ ក្តូវរាប់ ប្ូច លនូ វការវាយតនមលគហតុ

ប៉ា េះពាល់ស្ុខភាពផ្ លមានជាអាទិ៍៖
ពាល់ ។

-ទិនែន័យមូ លោានស្តីពីស្ុខភាពគៅរែុងតាំ បន់រគក្មាង និ ងរបស្់ក្បជាជនផ្ លរងនលប៉ា េះ
-ការពិពណ៌នា អាំពីនលប៉ា េះពាល់ននរគក្មាងផ្ លអាច្មាន គោយស្ថរការស្ថងស្ង់

លាំហូរក្បជាជន និងការផ្ទលស្់បូរច្ាំ
ត គពាេះបរ ិស្ថាន ។

-វ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់ គ ើ មបីកាត់បនាយ ឬលុបបាំ ាត់ នលប៉ា េះពាល់

អវ ិជាមានននរគក្មាង និ ងវ ិធានការផ្ លក្តូវោរ់ ឲ្យអនុ វតតគោយមាចស្់រគក្មាង គ ើ មបីផ្រលមអស្ុខ
ភាពរបស្់ស្ហរមន៍ មូលោាន ។
-បញ្ញ
ា នានាទរ់ ទងនឹ ងការអគងកតតាមោនស្ុខភាព និ ងការក្រប់ ក្រងនលប៉ា េះពាល់
ផ្ លគៅស្ល់រុងរយៈគពលខល
ែ
ី និងផ្វង ស្ក្មាប់ រគក្មាង ។
មាគ្តា១១៥ ._ ការវ ិភារពី ហានិភ័យននការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់ស្ុខភាព
រែុងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់ស្ុខភាព មាចស្់រគក្មាងក្តូវ៖

-គលើរផ្ននការក្រប់ ក្រងស្ុវតាិភាព និងស្ុខភាពជាផ្នែរមួ យននការវាយតនមលគហតុ

ប៉ា េះពាល់ស្ុខភាព ស្ក្មាប់បរ ិស្ថានការងារ គោយវ ិភារពី ហានិភ័យផ្ លពារ់ព័នធ និងក្បគភទនន
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រតាតគក្ោេះថ្នែរ់ រុងទី
ែ
តាាំងរគក្មាង ជាអាទិ៍ រតាតគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្នែររូបស្ថស្តស្ត រីមីស្ថស្តស្ត ជីវស្ថស្តស្ត
និ ងវ ិទយុស្រមម ។

-រាំ ណត់ និ ងវាយតនមលពីគក្ោេះហានិ ភ័យ និងស្កាតនុពលនននលប៉ា េះពាល់គៅគលើ

ស្ុវតាិភាព និ ងស្ុខភាព របស្់ស្ហរមន៍ រុង
ែ ាំ ណារ់កាលរច្នារគក្មាង ស្ថងស្ង់ រគក្មាង

ក្បតិ បតិ តរគក្មាង និងប្ចប់ រគក្មាង ក្ពមទាំងគលើរវ ិធានការការពារ និងផ្ននការក្រប់ ក្រង
នលប៉ា េះពាល់គៅរែុង ាំណារ់ កាលទាំងគនេះ ។
មាគ្តា១១៦ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានជាបណាំុត

ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ក្តូវវ ិភារនិងវាយតនមលពីបណាំុត នននលប៉ា េះពាល់

ផ្ លបងកគ

ើងគោយរគក្មាងផ្ លមានស្ស្ថប់ និ ងរគក្មាងរែុងគពលអនារត គៅជុាំ វ ិញននទី តាាំង

រគក្មាងទាំងគនាេះ ផ្ លអាច្បគងកើតឲ្យមាននលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ ស្មាគល់

ល់បរ ិស្ថាន ឬស្ងគម ។

គៅរែុងរាយការណ៍វាយតនមលបណាំុត នននលប៉ា េះពាល់ មាចស្់រគក្មាងក្តូវវាយតនមលស្មតាភាពនន

ធនធានរូបស្ថស្តស្ត ធនធានជីវស្ថស្តស្ត និ ងធនធានគស្ ារិច្ចស្ងគម គ ើមបីរិតរូរអាំពីនលប៉ា េះពាល់បផ្នាម
ផ្នអរគលើរតាតគពលគវលា ស្ថានភាពភូ មិស្ថស្តស្ត និ ងស្រមមភាពរបស្់រគក្មាងនានាផ្ លគៅជុាំ វ ិញទី តាាំង
រគក្មាង ។
ិ នការកាត់ បនា យបណាំុត នននលប៉ាេះ ពាល់ គនសងៗ
មាចស្់ រ គក្មាងក្តូ វពិ ចារណាអាំ ពី ជគក្មើ ស្ននវធា

គ ើមបីកាត់បនាយ ឬបគ្ចៀស្ បណាំុា នននលប៉ា េះពាល់ផ្ លរួ រឲ្យរត់ ស្មាគល់ទាំងគនាេះ ។
ជំពូកទី៥
ការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈ
មាគ្តា១១៧ ._ គោលបាំណងននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ

គោលបាំ ណងច្មបងននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ រឺ គ ើមបីធានាថ្ន អែរផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះ
ពាល់ និ ងអែរពារ់ ព័នធ ៖
-ានទទួ ល ាំ ណឹងក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយអាំ ពីរគក្មាង ។
-មានឱ្កាស្ច្ូ លរួមរែុងរិច្ចពិភារា និងរិច្ច ាំ គណើរការននការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ពារ់

ព័ នន
ធ ឹ ងរគក្មាង ។

-មានឱ្កាស្ច្ូ លរួមរែុងការអគងកតតាមោនរគក្មាង ។

មាចស្់រគក្មាងផ្ លក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ ប្ូច លការច្ូ លរួម និង

ការពិ គក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ពី រ ាាលថ្នែរ់ មូលោាន ស្ងគមស្ុីវ ិល តាំណាងស្ហរមន៍ ក្បជា
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ពលរ ផ្ា លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង និងអែរពារ់ ព័នធ នទគទៀត គៅរែុងរិ ច្ច ាំ គណើរ
ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គៅ ាំ ណារ់ កាលគរៀបច្ាំ ផ្ននការរគក្មាង គ ើមបី៖

-រាំ ណត់ ផ្នែរផ្ លមានស្ថរៈស្ាំខាន់ ផ្នែរបរ ិស្ថាន គស្ ារិច្ច ស្ងគម និងវបបធម៌ ។
-ក្បមូ លមតិគយបល់ពីអែរពារ់ ព័នធ និ ងោរ់ ប្ូច លមតិ គយបល់ទាំងគនាេះ គៅរែុងរិច្ច

ាំ គណើរការននការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ ។

-ពិនិតយរគក្មាងគស្ែើស្ុាំ និងពនយល់ពីនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន គស្ ារិច្ច ស្ងគម និង
វបបធម៌ ។
-ពិ ចារណាជគក្មើ ស្ នទគទៀត និ ងវ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់នានា ។
នី តិវ ិធី ននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅរែុង ាំណារ់កាលស្ិរាពិ គក្ោេះគយបល់ ការពិនិតយ

រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងការអគងកតតាមោនរគក្មាង ក្តូវរាំ ណត់គោយលិខិត
បទោានរតិ យុតតោច្់ គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១១៨ ._ មតិគយបល់របស្់ស្ថធារណជន
រាយការណ៍វាយតនមល គហតុ ប៉ាេះពាល់ ប រស្ថ
ិ ា នគពញគលញក្តូវ ៖
-រត់ ក្តាទុ រនូ វ គយបល់ របស្់ ស្ថធារណជនផ្ លានច្ូ លរួម គៅរែុង ាំណារ់ កាល

គរៀបច្ាំ ផ្ននការ និ ង ាំ ណារ់ កាលអនុ វតតគលើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
-គផ្ទាតគលើបញ្ញ
ា នានា ផ្ លគលើរគ

ើងគោយស្តស្ាី និងបណា
ា ជនផ្ លអាច្ទទួលរង

គក្ោេះខាលាំងបាំ នុត ពី នលប៉ា េះពាល់ផ្ លអាច្គរើតមានពីរគក្មាងផ្ លានគស្ែើគ

ើង ។

-ោរ់ប្ូច លនូ វគស្ច្រតីលាំអិត អាំពីនលប៉ា េះពាល់របស្់រគក្មាង ល់ស្ថធារណជន និង

ការទទួ លយរ ឬប ិ គស្ធស្ាំគណើបស្់ស្ថធារណជន ។

-នតល់គហតុនលននការប ិ គស្ធឲ្យានច្ាស្់លាស្់ គៅរែុងររណីផ្ លមាចស្់រគក្មាង

ប ិគស្ធស្ាំគណើបស្់ស្ថធារណជន ។

មាគ្តា១១៩ ._ ការយល់ក្ពមជាមុ នគោយគស្រ ីនិ ងបនាទប់ ពីក្ជាបព័ ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ល់
ស្ហរមន៍
រិ ច្ច ាំ គណើរការច្ូ លរួមស្ថធារណៈក្តូវធានាថ្ន មានការយល់ក្ពមពី ស្ហរមន៍ផ្ លទទួ លរង
នលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង ច្ាំ គពាេះវ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់ផ្ លានគស្ែើគ

ើង

គោយ

ផ្នអរគលើគោលការណ៍យល់ក្ពមជាមុន គោយគស្រ ី និ ងបនាទប់ពីក្ជាបព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ។
រែុងវ ិធានការកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានគនេះ មាចស្់រគក្មាងក្តូវ ៖
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-រាំ ណត់ វ ិធានការនានា រែុងការគលើររមពស្់ជីវភាព និ ងជួ យ ល់អរ
ែ ផ្ លទទួលរង

នលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង ។

-ធានាថ្ន អែរផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់ ានច្ូ លរួមរែុងការគរៀបច្ាំ ការផ្ទលស្់ទីលាំគៅែមី

គ ើមបីកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់ននការផ្ទលស្់ទីលាំគៅែមីឲ្យានរក្មិតអបបបរមា រែុងការធានាថ្ន

ស្ាំណងគលើការាត់ បង់ ក្ទពយស្មបតិ ត ក្តូវានគោេះស្ស្ថយគោយយុតិ ធ
ត ម៌ ស្មស្ស្បជាមុនស្ិន
ិ នការកាត់ បនា យនលប៉ាេះពាល់ បរស្ថ
និ ងផ្ លទទួ ល យរានតាមតនមលទីនារ គហើ យ វធា
ិ ាន
មានលរខ ណៈក្តឹ មក្តូវ ។
រែុងររណីផ្ លស្ហរមន៍ផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ មិ នយល់ស្ស្បច្ាំគពាេះវ ិធានការកាត់ បនាយ

នានាផ្ លមាចស្់រគក្មាងានគស្ែើខាងគលើ រគក្មាងអភិវឌ្ឍគៅផ្តបនា ផ្ ល ប៉ាុ ផ្នតមាចស្់រគក្មាងក្តូវ

រាំ ណត់ ររវ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់គនសងគទៀត ឬគោេះស្ស្ថយរាល់នលប៉ា េះពាល់គនាេះ ល់
ស្ហរមន៍ ។
នី តិវ ិធី ននការគោេះស្ស្ថយស្ាំណង ល់ស្ហរមន៍ ផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់ និ ងនី តិវ ិធីននការ
ផ្ទលស្់បូលាំ
ត គៅែមី ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិយុតតោច្់ គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

ផ្បបបទ និ ងនី តិវ ិធីននការទូ ទត់ ស្ាំណងការខូ ច្ខាត

ល់ស្ហរមន៍ទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់

ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតអ
ត នតរក្រស្ួងរវាងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន
និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ ។

មាគ្តា១២០ ._ ការយល់ក្ពមជាមុ ន គោយគស្រ ី និងបនាទប់ពីក្ជាបព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយច្ាំ គពាេះជន
ជាតិ គ ើមភារតិច្
ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈស្ក្មាប់ ស្ហរមន៍ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ រិ ច្ច ាំ គណើរការននការច្ូ ល
រួមជាស្ថធារណៈ ក្តូវតក្មូវឲ្យមាចស្់រគក្មាងជូន ាំ ណឹង ល់ស្ហរមន៍ អាំពីវ ិធានការកាត់ បនាយនលប៉ា េះ
ពាល់ផ្ លានគស្ែើគ

ើង មុ នគពលផ្ លរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬគពញ

គលញ ក្តូវប្ូា នគៅក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ មាចស្់រគក្មាងក្តូវនាល់គពលគវលា

ក្រប់ ក្ោន់ ល់ស្ហរមន៏ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់ រែុងការពិ ចារណាគលើវ ិធាន
ការកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់ផ្ លានគស្ែើគ

ើងគនាេះ ។ ស្ហរមន៏ ជនជាតិគ ើមភារតិ ច្ផ្ លទទួ លរង

នលប៉ា េះពាល់ ក្តូវឯរភាពគលើវ ិធានការកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់ផ្ លានគស្ែើគ
ទទួ លរងស្មាពធ ឬការបងខិតបងខាំ ពី រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួ យគនាេះគ
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ើងគនាេះ គោយពុាំ មាន

ើយ ។

ស្ហរមន៍ ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លពារ់ព័នធមានស្ិទិ ទ
ធ ទួ លាននូ វការយល់ក្ពមជាមុ ន
គោយគស្រ ី និងបនាទប់ពីទទួ លានព័ ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ច្ាំគពាេះការឯរភាពគលើ រគក្មាងអភិវឌ្ឍណា
មួ យ ផ្ លអាច្ប៉ា េះពាល់ ល់

ី ធីរល បស្់ពួរគរ ។

មាគ្តា១២១ ._ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈគលើវ ិធានការកាត់ បនាយ
រិ ច្ច ាំ គណើរការននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ ក្តូវផ្ស្វងររនូ វការយល់ក្ពមពីអែរទទួ លរងនលប៉ា េះ
ពាល់ពីរគក្មាង ច្ាំ គពាេះវ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់ផ្ លានគស្ែើគ

ើង ។ មាចស្់រគក្មាងក្តូវនាល់

នូ វគស្ច្រាីក្ពាងននផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ផ្ លក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យមានការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅ
រែុង ាំ គណើរការអគងកតតាមោន និងការគោរពតាមលរខខណឌផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងផ្ននការក្រប់ ក្រង
បរ ិស្ថានគនាេះ ។

រាយការណ៏វាយតនមលនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន និងផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវពិ ចារណាអាំពី
មតិគយបល់នានា របស្់អរ
ែ ទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់ ច្ាំគពាេះវ ិធានការកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់ផ្ លាន
គស្ែើគ

ើង ។

មាគ្តា១២២ ._ ការនសពវនាយជាស្ថធារណៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវធានាថ្ន រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់ប

រ ិស្ថាន ាំ បូង ឬគពញគលញ និ ងឯរស្ថរពារ់ ព័នធ រួមមាន លិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយ

ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់ បរ ិស្ថាន និ ងផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវាននសពវនាយជាស្ថធារ
ណៈ គហើយអែរពារ់ព័នធ និង ស្ហរមន៍ ផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង អាច្ទទួ ល
ានព័ត៌មានក្រប់ ក្ោន់ និងច្ាស្់លាស្់ ។
មាចស្់រគក្មាងក្តូវគធវើការនសពវនាយជាស្ថរធារណៈ តាមរយៈគរហទាំព័ររបស្់ខួន
ល យ៉ា ងគហាច្

ណាស្់ នូវឯរស្ថរែតច្មលងននរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំ បូង ឬគពញគលញ

ផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានននរគក្មាង ផ្ននទី និងផ្ននការននរគក្មាង ក្ពមទាំងបណា
ា វ ិធានការកាត់
បនាយនលប៉ា េះពាល់ននរគក្មាងផ្ លក្តូវានគស្ែើគ

ើង ។

ិ ី ស្ ក្មាប់ កា រច្ូ ល រួម ជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
នី តិ វ ធ
ធ ទួ លានព័ត៌មាន ក្តូវរាំណត់ គោយលិខិត
បទោានរតិ យុតតោច្់ គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

ជំពូកទី៦
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងការអទងេតតាលដាន្គទគ្មាង
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មាគ្តា១២៣ ._ ការក្តួតពិ និតយ និងអគងកតតាមោនការអនុវតតផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
អងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងមនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត ជាអាជាាធរក្តួតពិនិតយ
គលើផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងអគងកតតាមោនស្រមមភាពអនុ វតតផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស្់
មាចស្់រគក្មាង គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ អាជាាធរផ្ ន ី និងអែរពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា១២៤ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
ផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានក្តូវគរៀបច្ាំ គោយមាចស្់រគក្មាង ។
ផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ ប្ូច លលរខខណឌតក្មូវននការការពារ ការកាត់ បនាយ

ការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ ក្រង ផ្ លានរាំ ណត់ គៅរែុងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ាំបូង និងគពញគលញ ។

ផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាក្បចាាំ គោយអនុគលាមតាមការវ ិវឌ្ឍន៍

ជារ់ ផ្ស្តងននស្តង់ោរបរ ិស្ថាន ឬការអនុ វតតជារ់ ផ្ស្តងផ្ លទទួ លស្ថគល់ជាទូគៅរែុងវ ិស្័យនីមួយៗ ឬ
ការផ្ក្បក្បួលស្ថានភាពគនសងៗននរគក្មាង ។

មាគ្តា១២៥ ._ ក្បព័នធក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានននទរុង
ែ

រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ និ ងអែរក្បតិបតតិការរគក្មាង ក្តូវបគងកើត និ ងររាក្បព័នធក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ននទ

រែុងផ្ លក្តូវធានាឲ្យមាននូ វនី តិវ ិធី និ ងវ ិធីស្ថស្តស្តអគងកតតាមោនគោយខលួនឯង
ផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស្់ខួន
ល ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុង

រែុងររណីនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន មានទាំ ហាំធាំជាងនលប៉ា េះពាល់ផ្ លក្តូវានា៉ា ន់ក្បមាណគៅ

រែុងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្រស្ួងទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថានតក្មូវឲ្យចាត់ វ ិធានការផ្រតក្មូវនលប៉ា េះពាល់ភាលមៗឬផ្រតក្មូវផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។
ផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានផ្ លានផ្រតក្មូវរួច្ និ ងរមមវ ិធី អគងកតតាមោន ក្តូវទទួ លានការ
ឯរភាពពីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ រយៈគពលរាំ ណត់ គ ើមបីគធវើការផ្រតក្មូវ ឬផ្រ
លមអជាែមីគ

ើងវ ិញ ក្តូវមានការក្ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរគោយភារីពារ់ ព័នធ ។

មាចស្់រគក្មាងក្តូវគរៀបច្ាំ រាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថានគរៀងរាល់ ៣(បី)ផ្ខមតង គហើយ
ប្ូា នមរអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គ ើ មបីពិនិតយ និងវាយតនមល ។ អងគភាពវាយតនមលគហតុ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន មានស្ិទិច្
ធ ុ េះក្តួតពិ និតយ ល់រផ្នលង និ ងគនទៀងផ្ទទត់ លទធនល ននការអគងកតតាមោន
របស្់មាចស្់រគក្មាង ។
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មាគ្តា១២៦ ._ ស្ិទិរា
ធ យការណ៍ពីបញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន
អែរផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង និ ងអែរពារ់ព័នធនានា ក្តូវមានស្ិទិធរាយ
ការណ៍ពីបញ្ញ
ា និ ងរតីរងវល់បរ ិស្ថាន និងស្ងគម ជូន ល់មាចស្់រគក្មាង និងោរ់ បណឹ ត ងគៅស្ថាប័នមាន
ស្មតារិច្ច ។
ស្ថាប័ ន មានស្មតារិច្ចពារ់ ព័នធ ក្តូវគ្លើយតបច្ាំ គពាេះបណឹ ត ង ឬញតតិ គហើ យគោេះស្ស្ថយបញ្ញ
ា
បរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម ផ្ លពារ់ ព័នធ តាមគពលគវលារាំណត់ ស្មស្ស្ប និងនតល់ព័ត៌មាន ល់អរ
ែ ពារ់ព័នធ
តាមស្ថានភាពជារ់ផ្ស្តង ។
ផ្បបបទ និ ងនី តិវ ិធីននការគោេះស្ស្ថយបណឹ ា ង ឬញតតិគនេះក្តូវរាំណត់គយងតាមនីតិវ ិធី ននការ
គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១២៧ ._ រគក្មាងតក្មូវគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ
រគក្មាងនានាផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ គៅរែុងលិខិតបទោានរតិ យុតគត ោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថា

ប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានស្ាីពីប្ាីននរគក្មាងផ្ លតក្មូវឲ្យមានការគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ
ក្តូវគធវើស្វនរមមគោយស្វនររបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងលិខិត

បទោានរតិ យុតតោច្់ គោយផ្ទបរ របស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ស្ាីពីការគធវើស្វនរមម
បរ ិស្ថានខាងគក្ៅ ។

ស្វនររបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ មានភាររិច្ច និ ងតួ នាទី ូច្ខាងគក្កាម៖
-ជួ យគក្ជាមផ្ក្ជងរែុងការរត់ ក្តារាំណត់ក្តាបរ ិស្ថានឲ្យានក្តឹ មក្តូវនិងគពញគលញ ។

-នតល់មតិគយបល់ស្វនរមមវ ិជាាជីវៈមានជាអាទិ៍ រាយការណ៍បរ ិស្ថានផ្ លបងាាញនូ វ
ទិ ាភាពគពញគលញ និ ងស្មស្ស្បអាំពីការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានននរគក្មាង ឬការក្បតិបតតិការរបស្់
រគក្មាង ។
-ពិនិតយភាពក្រប់ ក្ោន់ ននការអនុវតត នីតិវ ិធី ននការក្រប់ ក្រង និងការអគងកតតាមោន
បរ ិស្ថានននទរុង
ែ ក្ពមទាំងការនតល់អនុ ស្ថស្ន៍ គ ើ មបីផ្រលមអ ។

-នតល់ព័ត៌មានអាំពីភាពមិនក្បក្រតី និងការខវេះច្គនាលេះរែុងការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានននទរុង
ែ

របស្់ខួន
ល ។

ស្ាំគៅមួ យច្ាប់ ននរាយការណ៍ស្វនរមម ផ្ លគធវើគ

ើងគោយស្វនររបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ

ក្តូវក្បរល់ជូនក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១២៨ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន
រគក្មាងអភិ វឌ្ឍនី មួយៗក្តូវគរៀបច្ាំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថានននរគក្មាង ូច្តគៅ៖
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-រាយការណ៍គរៀងរាល់ ៣(បី) ផ្ខ ផ្ លរាយកាណ៍ពីលទធនលទាំងអស្់ននការអគងកត
តាមោន និងការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ផ្ លក្តូវប្ូា នគៅអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ។

-រែុងរយៈគពល ៣ (បី ) ផ្ខ បនាទប់ពីប្ចប់ ឆ្ែាំហិរ្ញ វតាុនី មួយៗ មាចស្់រគក្មាងក្តូវគរៀបច្ាំ

និ ងប្ូា នរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំ ផ្ លោរ់ប្ូច លមតិ គយបល់របស្់ស្វនររស្តីពីបរ ិស្ថាន ។
-នតល់ស្ាំគៅរាយការណ៍បរ ិស្ថានក្បចាាំឆ្ែាំ ននរគក្មាង ល់ស្ថធារណជន តាមការ

គស្ែើស្ុាំគោយឥតរិតនែល ។
-នតល់ស្ាំគៅគអ

ិច្ក្តូនិរ ផ្ លក្តូវបគងាាេះគលើគរហទាំ ព័រជាស្ថធារណៈ របស្់ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងគោយមាចស្់រគក្មាង គៅគលើគរហទាំព័រស្ថធារណៈ
មួ យ ។

មាគ្តា១២៩ ._ កាគរៀបច្ាំប្ូា នរាយការណ៍ក្បចាាំក្តី មាស្ និង្មាស្

ិ ញ បនបក្តឯរភាពគលើ រ ាយការណ៍ វាយតនមល គហតុ
រគក្មាងអភិ វ ឌ្ឍ ផ្ លមានលិ ខិ ត និ ង វ ញ្ញ

ប៉ា េះពាល់ ប រស្ថ
ិ ា នក្តូ វប្ូា នរាយការណ៍ក្បចាាំ ក្តី មាស្ និ ង ក្បចាាំ ្ មាស្ គៅអងគ ភាពវាយតនមលគហតុ
ប៉ា េះពាល់ បរ ិស្ថានទរ់ទងនឹ ងការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស្់ខួន
ល ។

មាចស្់រគក្មាងមានកាតពវរិច្ចក្តូវរាយការណ៍ភាលមៗ អាំពីបញ្ញ
ា បរ ិស្ថានស្ាំខាន់ ល់អាជាាធរផ្ ល

ពារ់ ព័នធ និ ងអាជាាធរមានស្មតារិច្ច និង ល់ស្ថធារណជន គ ើ មបីគជៀស្វាងនលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានមរ
គលើបរ ិស្ថាន ឬស្ងគម ។
មាចស្់រគក្មាង ក្តូវនតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នន
ធ ឹងការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានននរគក្មាង

ល់ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន តាមការគស្ែើស្ុាំរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី ៧
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់ឆ្ៃងផ្ដន្
មាគ្តា១៣០ ._ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន្លងផ្ ន
រគក្មាងផ្ លអាច្មាននលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន្លងផ្ ន ក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
្លងផ្ ន ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត ស្តីពីលរខណៈ

វ ិនិច្័ យ
ឆ រាំ ណត់ពីស្ញ្ញញណនននលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន្លងផ្ ន និងឈានគៅ ល់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន្លងផ្ ន ។
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ផ្បបបទ និ ងនី តិវ ិធី ននការអនុវតតការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់្លងផ្ ន ក្តូវរាំ ណត់គោយលិខិត
បទោានរតិ យុតតោច្់ គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាតិកាទី៤
សវន្កលមបរ ិស្ថថន្ ការអទងេតតាលដាន្ ន្ិងការទរៀបច្ំរបាយការណ្៍
ជំពូកទី១
សវន្កលមបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១៣១ ._ ស្វនរមមបរ ិស្ថាន
ការអនុវតតរគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួ យផ្ លទទួលានការឯរភាព ឬលិខិតអនុ ញាតក្តូវ
មានការគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថាន ផ្ លមានលរខណៈឯររាជយនិងក្តូវានច្ងក្រងទុរជាឯរស្ថរ ។ ការគធវើ
ស្វនរមមបរ ិស្ថានមាន ូច្ខាងគក្កាម៖
រ- ពិនិតយ និងបញ្ញ
ា រ់ពីរគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួយផ្ លអនុ គលាមតាមលរខខណឌ
តក្មូវរបស្់ក្រមគនេះ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
ខ- រាំ ណត់ បងាាញនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានរបស្់រគក្មាង ឬស្រមមភាពមួ យ ។
រ- រាំ ណត់ និ ងបងាាញពីវ ិធានការណាមួ យផ្ លអាច្អនុ វតតាន គ ើមបីគធវើការផ្រតក្មូវ
ឲ្យស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវ ។
ឃ- កាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានជាអបបបរ ិមា ។
មាគ្តា១៣២ ._ រគក្មាង និ ងស្រមមភាពផ្ លអាច្អនុ វតតាន
រគក្មាង ឬស្រមមភាពផ្ លជារមមវតាុននការគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថាន និ ងនីតិវ ិធី ននការគធវើស្វនរមម

បរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតោច្់ គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ
វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១៣៣ ._ ការច្ាំណាយច្ាំ គពាេះការគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថាន
រាល់ការច្ាំណាយ ផ្ លទរ់ ទិនជាមួ យការគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថានក្តូវគក្កាមការទទួ លការខុ ស្ក្តូវ
របស្់ក្បតិបតតិររ ឬមាចស្់រគក្មាង ។
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មាគ្តា១៣៤ ._ ការខរខាន មិ នានគធវើតាមបទបញ្ញ
ា ឬលរខខណឌតក្មូវ
រែុងររណីផ្ លរគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួ យ ខរខានមិនានគធវើតាមបទបញ្ញ
ា ឬលរខខណឌ

តក្មូវរែុងការគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬស្វនររបរ ិស្ថានផ្ ល
ក្តូវានទទួ លស្ថគល់ និ ងានផ្តងតាាំងគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវាន

អនុ ញ្ញញតឲ្យគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថាន និ ងអាច្ច្ូ លគៅកាន់ ទី តាាំង គ ើមបីគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថានគលើរគក្មាង ឬ
ស្រមមភាពណាមួ យគនាេះ ។
មាចស្់រគក្មាង ឬក្បតិបតតិររ រគក្មាង ឬស្រមមភាព ក្តូវនតល់ជូន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថានវ ិញស្ក្មាប់ការច្ាំ ណាយផ្ លទរ់ ទងគៅនឹ ងស្វនរមមបរ ិស្ថានផ្ លគធវើគ

ើងគោយ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬស្វនររបរ ិស្ថានផ្ លានផ្តងតាាំងគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១៣៥ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍អគងកតតាមោន
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវគរៀបច្ាំ រាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថានតាមលរខខណឌតក្មូវ
ូ ច្មានផ្ច្ងក្រមគនេះ និ ងបទបប្ញតិ គត ោយផ្ទបរគនសងគទៀត ។
មាគ្តា១៣៦ ._

ាំ គណាេះស្ស្ថយនលប៉ា េះពាល់

រែុងររណីផ្ លស្វនរមមបរ ិស្ថានបងាាញឲ្យគឃើញថ្ន នលប៉ា េះពាល់របស្់រគក្មាង និ ងឬ

ស្រមមភាពគនាេះធាំ ជាងអវីផ្ លានា៉ា ន់ ក្បមាណគៅរែុងរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់

បរ ិស្ថាន ាំបូង រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ឬផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
ផ្ លពារ់ព័នធ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវចាត់ វ ិធានការណ៍ភាលមៗគ ើមបីគោេះស្ស្ថយ

នលប៉ា េះពាល់ទាំងគនាេះ និ ងបញ្ញ
ា ឲ្យគធវើការផ្រតក្មូវគលើផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានឲ្យានស្មស្ស្ប គ ើមបី
បគ្ចៀស្នលប៉ា េះពាល់គៅគពលអនារត ។
មាគ្តា១៣៧ ._ ការទទួ លានព័ ត៌មាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវោរ់រាយការណ៍ស្វនរមមបរ ិស្ថានឲ្យស្ថធារណ

ជនអាច្ររាន រែុងអាំទបុងគពលស្មស្ស្បបនាទប់ពីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លានរាយការណ៍ស្វនរមម
បរ ិស្ថាន ។

ជំពូកទី២
ការផ្តងតា ំង ន្ិងលកខណ្ៈសលបតតិរបស់សវន្ករបរ ិស្ថថន្
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មាគ្តា១៣៨ ._ ការទទួ លាននី តិស្មបទ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លអាច្គធវើស្វនរមមបរ ិស្ថាន ក្តូវទទួ លនីតិស្មបទ និ ងអនុ ញាតពី
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ នីតិវ ិធី និ ងផ្បបបទរែុងការទទួ លស្ថគល់ស្វនររបរ ិស្ថាន

ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតោច្់គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរបរ ិស្ថាន ។
គន្ថីទី៣
ការគ្គប់គ្គងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងយន្តការន្ិរន្តរភាព
មាតិកាទី១
ការកាត់បន្ថយ ន្ិងការគ្គប់គ្គងហាន្ិភ័យទគ្ោ៉ះលហន្តរាយ
ជំពូកទី១
ទោលការណ្៍ ន្ិងការទរៀបច្ំផ្នន្ការគ្គប់គ្គងទគ្ោ៉ះលហន្តរាយ
មាគ្តា១៣៩ ._ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគលើការក្រប់ ក្រង
គក្ោេះមហនតរាយ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោាំក្ទ និ ងស្ហការជាមួ យរណៈរមាមធិ ការជាតិ

ក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ រែុងការបាំ គពញមុ ខងារ ូច្ខាងគក្កាម៖

១- គ ើមបីគរៀបច្ាំ បគងកើត វ ិធីស្ថស្តស្តននការការកាត់បនាយ និ ងការក្រប់ ក្រងហានិភ័យ

គក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លមានលរខណៈទូ លាំទូលាយ រួមោែ និងមានស្រមមភាពមុន គ ើ មបីកាត់
បនាយនលប៉ា េះពាល់ននគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លបងកគ

ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុ ស្សគៅកាន់

បរ ិស្ថាន ។
២- គក្តៀមបងាករ ការបនាាំ និ ងការកាត់បនាយ គក្ោេះថ្នែរ់ មុនគពលមានគក្ោេះមហនត
រាយ ការគ្លើយតបស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់រុងគពលមានគក្ោេះមហនត
ែ
រាយ និង ការស្ថតរគ

ើងវ ិញគក្កាយ

គពលមានគក្ោេះមហនតរាយ ។

៣- ោាំក្ទ ល់ការអនុវតតតួនាទី ភាររិច្ច និ ងតួ នាទី របស្់រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង
គក្ោេះមហនតរាយ

ូច្មានផ្ច្ងរែុងច្ាប់ ស្ីព
ត ី ការក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយជាធរមាន ។

៤- ររបុពវគហតុ ឬស្រល់ននភាពងាយរងគក្ោេះច្ាំ គពាេះគក្ោេះមហនតរាយផ្ លមាន
ស្កាតនុ ពល និ ងគក្ោេះមហនតរាយផ្ លមានស្ស្ថប់ ។
៥- ពក្ងឹ ងស្មតាភាពស្ថាប័នននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គៅគលើការកាត់បនាយ និ ងការ

ក្រប់ ក្រងហានិភ័យ គក្ោេះមហនតរាយ ។
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ឃ. គធវើការជាមួ យស្ហរមន៍មូលោាន ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន អែរពារ់ព័នគធ នសងគទៀត គ ើ មបី
បគងកើតភាពធន់ របស្់ស្ហរមន៍ មូលោានគៅនឹ ងគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លរួមមាននលប៉ា េះពាល់
និ ងការបនាាំគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។
មាគ្តា១៤០ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការ និ ងគោលការណ៍ននការក្រប់ ក្រងហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយផ្ ល
ប៉ា េះពាល់គៅ ល់បរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោាំក្ទ និ ងស្ហការជាមួ យរណៈរមាមធិ ការជាតិ

ក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយគ ើ មបីបាំគពញរិ ច្ចការ ូច្ខាងគក្កាម៖

១-ជួ យគរៀបច្ាំ ផ្ននការកាត់បនាយហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លគផ្ទតតគៅគលើគក្ោេះ
មហនតរាយ ផ្ លបងកគ

ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុ ស្ស ផ្ លប៉ា េះពាល់គៅ ល់បរ ិស្ថាន ។

២- គរៀបច្ាំបគងកើត និងអនុ វតតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើ មបីគធវើការស្ិរាា៉ា ន់ក្បមាណ
ហានិ ភ័យ និងរ ិេះររបគច្ចរគទស្ ស្ក្មាប់ ការបនាាំគៅនឹ ងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងគរៀបច្ាំ
បគងកើតផ្ននការគក្តៀមបក្មរងស្ក្មាប់ជាំនួយគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លបងកគ

ើងគោយធមមជាតិ

ឬមនុ ស្ស ផ្ លប៉ា េះពាល់គៅ ល់បរ ិស្ថាន និងការគ្លើយតបស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ ។
មាគ្តា១៤១ ._ ការយល់ ឹ ង ការបណុត េះបណា
ត ល និងការអប់ រ ាំ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោាំក្ទ និ ងស្ហការជាមួ យរណៈរមាមធិ ការជាតិ

ក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ គលើររមពស្់ ការយល់ ឹ ងជាស្ថធារណៈ គរៀបច្ាំបគងកើត និងនតល់ការបណុត េះ
បណា
ា ល និ ងការអប់ រ ាំ និងគលើរទឹរច្ិ តតឲ្យមានការ ច្ូលរួម ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការកាត់ បនាយហានិ ភ័យ

គក្ោេះមហនតរាយ និងការក្តួតពិ និតយ និងការគក្តៀមបងាករគក្ោេះមហនតរាយ ផ្ លរួមមានការបគងកើតក្បព័នធ
ក្បកាស្ឲ្យ ឹងមុ ន ។
មាគ្តា១៤២ ._ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មាន
ការគរៀបច្ាំបគងកើត ការគធវើទាំគនើ បនី យរមម និ ងការផ្ច្រចាយអាំ ពីព័ត៌មាន និ ងការគធវើផ្ននការកាត់
បនាយ ហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយ ក្តូវអនុ គលាមគៅតាមបទបប្ញ តិ ពា
ត រ់ ព័នគធ ៅនឹ ងការច្ូ លរួមជា
ស្ថធារណៈ និងការទទួ លានព័ត៌មាន ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងរនាីទី១ស្តីពីបទបប្ញ តិ ទ
ត ូគៅ មាតិ កាទី ២
ស្តីពីការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងរនាីទី១ មាតិ កាទី៣ ស្តីពីការទទួ លានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១៤៣ ._ លរខខណឌតក្មូវរែុងការពិ គក្ោេះគយបល់
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រណៈរមាមធិ ការជាតិ ក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ និងក្រស្ួង ស្ថាប័ន ក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់
ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រែុងការបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត លិខិតបទោាន
រតិ យុតតទាំងអស្់ និ ងការគធវើផ្ននការក្រប់ ក្រងគក្ោេះ មហនតរាយ ផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងគក្ោេះមហនតរាយ
ផ្ លបងកគ

ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុ ស្ស ផ្ លប៉ា េះពាល់គៅ

ល់បរ ិស្ថាន ផ្ លរួមមានគក្ោេះមហនតរាយ

ទាំងឡាយ ។
មាតិកាទី២
ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា១៤៤ ._ ស្ថាប័ នទទួ លខុ ស្ក្តូវ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាពទទួ លខុ ស្ក្តូវស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងរ ា
ា ល និ ងការ
ស្ក្មបស្ក្មួលគលើស្រមមភាពផ្ លទរ់ទងគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ស្ស្បតាមក្រម គនេះ និ ង
ច្ាប់ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវ
ទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការអនុ វតតមុខងារគរៀងៗខលួន ។
មាគ្តា១៤៥ ._ តួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាពក្តូវ

ឹរនាាំការច្រចាអាំ ពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ជា

លរខណៈអនារជាតិ នាល់ការោាំក្ទផ្នែរបគច្ចរគទស្ តាមរយៈអរគគលខាធិ ការោានរបស្់ខួន
ល និ ងអងគភាព
ជាំ នួយផ្ លពារ់ ព័នធ នទគទៀត គៅ ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ គ ើ រតួ នាទី ជាអងគភាពបគងាគល ជាមួ យ
អែរពារ់ ព័នធ នទគទៀតអាំពីគោលនគយាយ និ ងការគរៀបច្ាំ រមមវ ិធី ស្ីព
ា ី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និង
នាល់អនុ ស្ថស្ន៍ អាំពីវ ិធានការជាគោលនគយាយជូនរាជរោាភិ ាលននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
ជំពូកទី២
ទោលន្ទោបាយ យុទស្ថ
ធ ស្តសត ផ្នន្ការទឆ្ៃយ
ើ តបច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៤៦ ._ ផ្ននការគ្លើយតបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ថ្នែរ់ ជាតិ
គោយអនុគលាមតាមលរខខណឌតក្មូវស្ាីពីការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លាន
ព័ ត៌មានននក្រមគនេះ ក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាពក្តូវបគងកើត គធវើបច្ចុបបនែភាព និងស្ក្មប

ស្ក្មួលផ្ននការគ្លើយតបច្ាំ គពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ រយៈគពលផ្វង គោយគោេះស្ស្ថយអាំពីការ
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កាត់ បនាយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ការបនាុាំ ហិរ្ញ វតាុ ការអភិវឌ្ឍ និងការគនទរបគច្ចរវ ិជាា និងការ រ
ស្ថងស្មតាភាព ស្ស្បតាមគោលនគយាយជាតិពារ់ ព័នធស្ីព
ា ី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និង
រិច្ច
ក្ពមគក្ពៀងអនារជាតិ ស្ីព
ា ីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និ ងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ផ្ លក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។
មាគ្តា១៤៧ ._ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ននការក្តូវ៖

រ- ោរ់ ប្ូច លការពិ ចារណាអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងផ្ននការយុទធស្ថស្តស្ត
អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ ។
ខ- បគងកើតគស្ច្រាីផ្ណនាាំស្ីព
ា ី ការអនុ គលាមតាមផ្ននការយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តអភិ វឌ្ឍន៍ជាតិ ។
រ- នតល់ការផ្ណនាាំ ល់ក្រស្ួង និងស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និ ងធានាឲ្យាននូ វការគោរពតាម
ច្ាប់ គោយស្ហការជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ីរភាព ។
មាគ្តា១៤៨ ._ ផ្ននការតាមវ ិស្័យ រគក្មាងែវ ិកា និ ងក្របខ័ណឌ
ក្រស្ួង និងស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្តូវរាំ ណត់ ោរ់ប្ូច ល និ ងអនុវតតស្រមមភាពគ្លើយតបច្ាំ គពាេះ ការ

ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ច្ូលគៅរែុងផ្ននការតាមវ ិស្័យពារ់ ព័នធទាំងអស្់ រគក្មាងែវ ិកា និងក្របខ័ ណឌនន
ការអគងកតតាមោន ស្ស្បតាមគោលនគយាយជាតិ ស្ីព
ា ី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ពារ់ព័នធ លិខិត
បទោានរតិ យុតតផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួងពារ់ព័នធ និ ងរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងអនារជាតិ ស្ីព
ា ី ការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ និងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវនាល់គយបល់ផ្នែរបគច្ចរគទស្ស្ាីពីការោរ់ ប្ូច ល
ស្រមមភាពគ្លើយតបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងផ្ននការតាមវ ិស្័យ រគក្មាងែវ ិកា និ ង
ក្របខ័ ណឌនានា ។
មាគ្តា១៤៩ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការអភិ វឌ្ឍ និងវ ិនិ គយរ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញវតាុ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ននការ

រណៈរមមការ ជាតិ ស្ក្មាប់ ការអភិ វឌ្ឍតាមផ្បបក្បជាធិ បគតយយគៅថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និងក្ររមក្បឹរា

អភិវឌ្ឍន៍រមពុជា ក្តូវពិ ចារណាអាំពីនលប៉ា េះពាល់ និ ង ាំ គណាេះស្ស្ថយននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅ

រែុងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការអភិវឌ្ឍ និងវ ិនិ គយរទាំងអស្់ ។
រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ទាំងអស្់ ក្តូវស្ហការជាមួយមនទីរគខតតននក្រស្ួង និងស្ថាប័ នពារ់ព័នធ
គ ើមបីោរ់ប្ូច លនលប៉ា េះពាល់ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងវ ិធានការគ្លើយតបគៅរែុង ការគរៀបច្ាំ

ផ្ននការអភិ វឌ្ឍ និងវ ិនិ គយរ មានជាអាទិ៍ ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ។ ស្រមមភាពននការផ្ក្បក្បួល
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អាកាស្ធាតុ ផ្ លហួស្ពីស្មតាភាពហិរ្ញ វតាុ ឬ ស្មតារិច្ភ
ច ូមិស្ថស្តស្តននរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវ
ប្ូា នគៅថ្នែរ់ គលើគ ើមបីពិចារណា ។

មាគ្តា១៥០ ._ ផ្ននការ និ ងយុទធស្ថស្តស្តគ្លើយតបច្ាំគពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ទាំងអស្់ក្តូវរច្នា និងអនុ វតតផ្ននការ និ ងយុទធស្ថស្តស្ត រែុងការគ្លើយ

តបច្ាំ គពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ស្ស្បតាមគោលនគយាយជាតិ ស្ីព
ា ី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
ពារ់ ព័នធ គោយស្ហការជាមួ យមនទីរននក្រស្ួង និងស្ថាប័ នពារ់ព័នគធ ខតត ។
ជំពូកទី៣
ការអន្ុវតតន្វ
ូ ការទឆ្ៃយ
ើ តបច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៥១ ._ ក្បគភទននការគ្លើយតបច្ាំ គពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព និងក្រស្ួង និ ងស្ថាប័នពារ់ព័នធទាំងអស្់ ក្តូវស្ក្មប
ស្ក្មួលជាមួ យអែរពារ់ព័នធទាំងអស្់ គ ើ មបីអនុ វតតន៍ការគ្លើយតបច្ាំ គពាេះការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ មាន
ជាអាទិ៍៖
រ- វ ិធានការបនាុគាំ ៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ

ូ ច្ខាងគក្កាម៖

១- ការវាយតនមលភាពងាយរងគក្ោេះននក្បព័នធជីវស្ថស្តស្ត ស្ងគម និងគស្ រ
ា ិច្ចច្ាំគពាេះ ការ

ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ មានជាអាទិ៍ វ ិស្័យផ្ លងាយទទួ លរងបញ្ញ
ា អាកាស្ធាតុ និង តាំ បន់ភូមិ
ស្ថស្តស្ត ផ្ លងាយទទួ លរងគក្ោេះមហនារាយផ្ លទរ់ ទងនឹងអាកាស្ធាតុ និង រាំ ណត់ ឱ្កាស្
ស្ក្មាប់ ការបនាុាំគៅនឹ ងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។

២- ការបគងកើត និងអនុ វតតគហោារច្នាស្មព័នធផ្ លធន់ស្ថុាំគៅនឹងអាកាស្ធាតុ និងផ្ ល

គក្បើក្ាស្់កាបូនទប ជាអាទិ៍ ស្ក្មាប់វ ិស្័យរស្ិរមម ជលនល

ឹ រជ្ូា ន និងថ្នមពល ។

៣- ការបគងកើត និ ងអនុវតតវ ិធានការក្រប់ក្រងស្ក្មាប់តាំបន់ ការពារ គ ើមបីបនាុាំគៅនឹ ង

ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។

៤- ការគធវើឲ្យក្បគស្ើរគ

ើងនូ វក្បព័នន
ធ ាល់ព័ត៌មានជាមុន និងការនសពវនាយព័ ត៌មាន

អាកាស្ធាតុ ទន់ គពលគវលា ។
៥- ការគលើររមពស្់ទមាលប់ ននការច្ិ ្ចឹមជី វ ិតក្បរបគោយនិ រនតរភាព ផ្ លបគងកើនភាពធន់
ស្ថុាំគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។
៦- ការគលើររមពស្់ការទទួលានថ្នមពល ទឹរ ការ ឹ រជ្ូា ន គស្វាស្ុខភាព និ ង

អនាម័ យ ផ្ លអាច្នលលរាន ជាពិ គស្ស្ គោយមានគោលគៅច្ាំ គពាេះក្បជាពលរ ា ផ្ ល
ងាយរងគក្ោេះបាំនុត ។
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ខ- វ ិធានការកាត់បនាយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
១- គលើររមពស្់ និងគធវើឲ្យក្បគស្ើរគ

ូច្ខាងគក្កាម៖

ើងនូ វក្បស្ិទន
ធ លថ្នមពលទូ ទាំងក្បគទស្ ។

២- គលើររមពស្់ និ ងការបគងកើត និងការគក្បើ ក្ាស្់នូវថ្នមពលរគរើ តគ

ើងវ ិញ ទូ ទាំងក្រប់

វ ិស្័យទាំងអស្់ ។
៣- បគងកើននលិតរមមថ្នមពលតាមបណា
ា ញវ ិមជឈការផ្ លមានភាពធន់ ស្ថុាំ និ ង
នលិតរមមថ្នមពលគក្ៅបណា
ា ញ។
៤- គលើររមពស្់ការបគងកើត និ ងការគក្បើ ក្ាស្់មគធោាយ ឹ រជ្ូា នស្ថធារណៈក្ទង់

ក្ទយធាំ និ ងការគក្បើ ក្ាស្់ការ ឹ រជ្ូា នផ្ លគក្បើ ក្ាស្់ឥនធនៈក្បរបគោយក្បស្ិទធនល និ ង
ការ ឹ រជ្ូា នផ្ លគក្បើ ក្ាស្់កាបូ នទប ។

៥- បគងកើនរក្មបនក្ពគឈើ និងគលើររមពស្់ការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាពនននក្ព

នាល់នល និ ងយនតការគ ើមបីគលើររមពស្់ការអភិ ររសនក្ពគឈើ ជាអាទិ៍ រមមវ ិធី គរ បូ រ ។
៦- គលើររមពស្់ទមាលប់ក្រប់ក្រងការគក្បើ ក្ាស្់ ី គោយក្តឹមក្តូវ គ ើ មបីការពារអាងកាបូ ន
និ ងោរ់ រក្មិតច្ាំ គពាេះការបាំភាយឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ។
រ- ស្រមមភាពនាល់លទធភាពនានា

ូច្ខាងគក្កាម៖

១- ពក្ងឹ ងស្មតាភាពស្ថាប័ន និងបគច្ចរគទស្ គ ើ មបីអនុ វតតន៍ការគ្លើយតបច្ាំ គពាេះ បញ្ញ
ា
អាកាស្ធាតុ ។
២- ពក្ងឹងច្ាំ គណេះ ឹ ងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ស្ីព
ា ីការបនាុាំ និ ងទមាលប់ អនុ វតត ការកាត់

បនាយ និង បគច្ចរវ ិជាានានា ផ្ លស្មរមយបាំនុតច្ាំ គពាេះបរ ិបទរមពុជា ។

៣- គលើររមពស្់ការស្ស្ថវក្ជាវ ការគនទរបគច្ចរវ ិជាា ការអប់រ ាំ រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការ អនតរ

ជាតិ គៅរែុងក្រប់ តាំបន់ ទាំងអស្់ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។
៤- គលើររមពស្់ការយល់ ឹងជាស្ថធារណៈអាំ ពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។
៥- គរៀងររហិរ្ញវតាុអាកាស្ធាតុ ។
មាគ្តា១៥២ ._ ការស្ក្មបស្ក្មួលរិ ច្ចស្ហការ និ ងការបគងកើតភាពជាន រូ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាពក្តូវ៖
រ- ស្ក្មបស្ក្មួលរិច្ចស្ហការជាលរខណៈអនតរក្រស្ួង និងការច្ូ លរួមននរ ា
ា ល
ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិរុងការរច្នា
ែ
និ ងការអនុ វតតស្រមមភាពការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ មានជាអាទិ៍នូវ
ការនតល់យនតការស្ក្មាប់ការស្គក្មច្ច្ិ តផ្ត នែរបគច្ចរគទស្ជាលរខណៈអនតរក្រស្ួង ។

ខ- បគងកើតភាពជាន រូ និងអនុ ស្ារណៈគយរយល់ស្ក្មាប់ ការអនុវតត និងបគងកើន ការ
គ្លើយតប និ ងរិច្ចអនតរារមន៍ ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ រវាងរោាភិ ាល និ ងអងគភាព មិនផ្មន
រោាភិ ាល មានជាអាទិ៍ស្រមមភាពននការកាត់បនាយស្មស្ស្បជាលរខណៈជាតិ ។
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មាគ្តា១៥៣ ._ ការពិ ចារណាអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ រុងស្រមម
ែ
ភាពអនុ វតត

ក្រស្ួងនិងស្ថាប័ នពារ់ ព័នក្ធ តូវរួមប្ូច លនូវការពិ ចារណាអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុង

ការរច្នានូ វរាល់ស្រមមភាពអនុ វតតទាំងអស្់ និ ងពិ ចារណាគៅគលើនលប៉ា េះពាល់ននស្រមមភាពគនាេះ គៅ
គលើការបាំ ភាយឧស្មន័នទេះរ្ចរ់ ការក្បឈមគៅនឹ ងហានិ ភ័យអាកាស្ធាតុ និងស្មតាភាពបនាុាំ ។

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាពក្តូវនតល់ ាំ បូនាមនផ្នែរបគច្ចរគទស្គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ពារ់ ព័នធគៅគលើការរច្នានូវស្រមមភាពអនុវតតន៍ មានជាអាទិ៍វ ិធានការណ៍ បគច្ចរគទស្ និង

ាំ គណើរការ

គ្លើយតបគៅគលើការស្ថរលបងតាមផ្នែរជារ់លារ់មួយៗ ។
មាគ្តា១៥៤ ._ ការវ ិភារការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរុងការវាយតនមល
ែ
បរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត និ ងការ
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន

ក្រស្ួងនិងស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ គោយមានរិច្ចស្ហការជាមួ យក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ គោយ
ច្ី រភាព និងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវធានាថ្នរាល់រគក្មាងនិងស្រមមភាពផ្ ល

តក្មូវការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត ឬការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ស្ស្បតាមក្រមគនេះ រួម
ប្ូច ល ការវ ិភារគលើការពិចារណាអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ រុងការវាយតនមល
ែ
ខាងគលើ ។
មាគ្តា១៥៥ ._ ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ រុងការគធវ
ែ
ើ ការស្គក្មច្ច្ិតត

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិទាំងអស្់ ក្តូវធានាថ្នក្តូវគធវើការពិ ចារណា

អាំ ពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ រុង
ែ ាំគណើការគធវើការស្គក្មច្ច្ិតតពារ់ ព័នធទាំងអស្់ទរ់ ទិននឹងការអនុវតត
ស្រមមភាពគក្កាមស្មតារិច្ចរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទាំងគនាេះ ។
ជំពូកទី៤
ការអទងេតតាលដាន្ ន្ិងការវាយតម្លៃការទឆ្ៃយ
ើ តបទៅន្ឹងការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៥៦ ._ ក្របខ័ណឌអគងកតតាមោន និងការវាយតនមលថ្នែរ់ ជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាពក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរគរៀបច្ាំ

ផ្ននការគ ើ មបីបគងកើតនិងក្រប់ ក្រងក្របខ័ណឌអគងកតតាមោន និងការវាយតនមលថ្នែរ់ ជាតិ មានជាអាទិ៍

ឧបររណ៍អគងកតតាមោន គ ើមបីតាមោនវឌ្ឍនភាពរបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជារែុងការគោេះស្ស្ថយ
បញ្ញ
ា ក្បឈមផ្ លបងកគោយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងជូ ន ាំ ណឹងអាំពីការពិនិតយគ

ើងវ ិញ និងការ

គធវើបច្ចុបបនែភាព ននការគ្លើយតបគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ របស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ក្របខ័ ណឌគនេះក្តូវរួមមានការវ ិភារនូ វរក្មិ តគក្តៀមរួច្រាល់ននស្ថាប័នរបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្រ

រមពុជា គ ើមបីអនុវតតការគ្លើយតបគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ របស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា
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ក្បរបគោយក្បស្ិទធភាព រ៏ ូច្ជាការគធវើរិច្អ
ច នតរារមន៍ អាកាស្ធាតុ រុងការកាត់
ែ
បនាយភាពងាយរង
គក្ោេះ និងបនាយការបាំ ភាយកាបូ នឲ្យស្ាិតរែុងរក្មិតទប និងផ្ទលស្់បូគៅររការអភិ
ត
វឌ្ឍផ្ លមាន
លរខណៈធន់ ស្ថុគាំ ោយគក្បើកាបូ នទប ។

មាគ្តា១៥៧ ._ ក្របខ័ណឌអគងកតតាមោន និងវាយតនមលតាមវ ិស្័យ
ក្រស្ួងនិងស្ថាប័ នពារ់ ព័នទ
ធ ាំងអស្់ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ ក្រងនូ វក្របខ័ ណឌអគងកតតាមោន និ ង
វាយតនមលការផ្ក្បក្បួលបរ ិស្ថានតាមវ ិស្័យគ ើមបីតាមោនក្បស្ិទធភាពននការគ្លើយតបវ ិធានការណ៍ផ្ ល
ោរ់ គច្ញរែុងផ្ននការគ្លើយតបគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ តាមវ ិស្័យពារ់ ព័នធ គោយមានការ

ោាំក្ទពីក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព និងគធវើរាយការណ៍ជាគទៀងទត់គៅកាន់ ក្ររមក្បឹរា
ជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ីរភាព ។ ក្របខ័ ណឌគនេះក្តូវគធវើគ

ើងស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី

ផ្ លគច្ញគោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ។
មាគ្តា១៥៨ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងនីតិវ ិធីស្ក្មាប់ ក្របខ័ ណឌអគងកតតាមោន និ ងវាយតនមល
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវគច្ញនូ វលិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី ស្ក្មាប់
ការបគងកើត និងក្រប់ក្រងក្របខ័ ណឌអគងកតតាមោន និងវាយតនមលការផ្ក្បក្បួលតាមវ ិស្័យរែុងរយៈគពល ១
(មួ យ)ឆ្ែាំននការអនុម័យក្រមគនេះ ។ ក្ររមក្បឹ រាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ីរភាព អាច្គច្ញនូវ លិខិតបទោាន
រតិ យុតត និងនី តិវ ិធី ស្ីព
ត ីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុបផ្នាមគទៀតទរ់ ទងនឹងលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី
ការអគងកតតាមោន និងវាយតនមល ។ ក្របខ័ ណឌគនេះ ក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវននការច្ូ លរួម
ជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានរែុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៥៩ ._ ការគធវើស្រមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមល
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវស្ក្មបស្ក្មួល និ ងស្រមមភាពអគងកតតាមោន និង
វាយតនមលផ្ លពារ់ព័នធនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ស្ស្បជាមួ យនឹងលិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិ
វ ិធី ននមាតិ កាគនេះ ។
ក្រស្ួង និងស្ថាប័ នពារ់ ព័នធទាំងអស្់ ក្តូវស្រមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមលផ្ លតក្មូវ
ទាំងអស្់ គយងតាមបទបប្ញ តិ ផ្ត លពារ់ព័ននធ នមាតិកាគនេះ ស្ស្បជាមួ យនឹងលិខិតបទោានរតិ យុតត
និ ងនី តិវ ិធីននមាតិ កាគនេះ ។
រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ទាំងអស្់ ក្តូវគធវើស្រមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមល ស្ស្បតាម
ក្របខ័ ណឌ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី ការអគងកតតាមោននិងការវាយតនមលតាមវ ិស្័យ លិខិត
បទោានរតិ យុតត និងនី តិវ ិធី ននមាតិ កាគនេះ និ ងគោយគធវើរិច្ចស្ហការជាមួ យមនទីគខតតននក្រស្ួង និ ង
ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ។
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មាគ្តា១៦០ ._ ការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ស្តីពីការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមល
រាល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ន និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធ ក្តូវរាយការណ៍ជាគទៀងទត់ គៅកាន់
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាពស្តីពីស្ូច្នររពារ់ ពនធ័ននក្របខ័ ណឌអគងកតតាមោន និងវាយតនមល
ថ្នែរ់ ជាតិ លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី ការអគងកតតាមោន និងវាយតនមលផ្ លពារ់ ព័នធ នឹ ងការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ នទគទៀត និងស្តីពីក្របខ័ណឌស្តីពីការអគងកតតាមោននិងការវាយតនមល តាមវ ិស្័យ ស្ស្ប
ជាមួ យនឹងគោលការណ៍ផ្ណនាាំ និងនីតិវ ិធី ននមាតិកាគនេះ ។ រាយការណ៍គនេះ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណ
ជនអាច្ផ្ស្វងររាន ស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និ ងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លាន
ព័ ត៌មានរែុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៦១ ._ ការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ជាអនតរជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់អងគការអនតរជាតិ ស្តីពីការ
អនុវតតរបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រែុងការគ្លើយតបគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លមាន
ជាអាទិ៍ ការក្បក្ពឹ តគត យងគៅតាមរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ ស្ីព
ត ី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងការ
អភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតភាព ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។
មាគ្តា១៦២ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតតទរ់ទងនឹងការចាត់ វ ិធានការណ៍ ការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ ការ
គនទៀងផ្ទទត់ និងការវាយតនមល ស្ក្មាប់ ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាពក្តូវគច្ញនូ វលិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី ស្ក្មាប់
ការបគងកើត និងការក្រប់ ក្រងលិខិតបទោានរតិ យុតទ
ត រ់ ទងនឹងការចាត់ វ ិធានការណ៍ ការគធវើ
រាយការណ៍ ការគនទៀងផ្ទទត់ និងការវាយតនមលជារ់លារ់ គោយគធវើការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រប់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ ល
ានព័ត៌មានស្ស្បតាមក្រមគនេះ ។ លិខិតបទោានរតិ យុតតគនេះ ក្តូវអនុ គលាមតាមអនុ ស្ញ្ញញក្របខ័ ណឌ
អងគការស្ហក្បជាជាតិ ស្ីព
ត ី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងលរខខណឌតក្មូវននយនតការហិរ្ញ វតាុស្តីពី
អាកាស្ធាតុ ផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។

ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធក្តូវបគងកើត ក្រប់ ក្រង និងអនុវតតន៍ច្ាំគពាេះលិខិតបទោានរតិ យុតត និង
នី តិវ ិធី ទរ់ ទងនឹ ងការចាត់វ ិធានការណ៍ ការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ និងការគនទៀងផ្ទទត់ ស្ស្បតាមលិខិត
បទោានរតិ យុតត និងនី តិវ ិធី គនេះ

ូច្ផ្ លគច្ញគោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ីរភាព និង ស្ស្ប

តាមលរខខណឌតក្មូវននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និ ងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានរែុងក្រមគនេះ ។ រ ាាល

ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ទាំងអស្់ ក្តូវជួ យអជាាធរពារ់ព័នធរុងការអនុ
ែ
វតតនីតិវ ិធី ទរ់ទងនឹងការចាត់វ ិធានការណ៍
ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ និងការគនទៀងផ្ទទត់ ស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី ពារ់ព័នធ ។
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មាគ្តា១៦៣ ._ ការបញ្ជ្ញ្ញ
ា បនូវក្របខ័ ណឌអគងកតតាមោននិ ងវាយតនមលគៅគលើការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធទាំងអស្់ ក្តូវបញ្ជ្ញ្ញ
ា បក្របខ័ ណឌ
អគងកតតាមោន និងវាយតនមលគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ តាមផ្នែរ គៅរែុងលិខិតបទោានរតិ យុតត
ននការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមលគៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។
ជំពូកទី៥
ព៌ត័មាន្សតព
ី ីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៦៤ . _ ព័ ត៌មានស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវរួមស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ

គរៀបច្ាំ ផ្ននការ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរស្ាិតិថ្នែរ់ ជាតិ និងក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គ ើ មបីក្បមូ ល

គធវើបច្ចុបបនែភាព ក្រប់ ក្រង និ ងោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្គក្បើ ក្ាស្់ាននូ វព័ត៌មានស្តីពីការផ្ក្បក្បួល

អាកាស្ធាតុ ទាំងឡាយផ្ លពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការគ្លើយតបក្បរបគោយក្បស្ិទភា
ធ ពច្ាំ គពាេះការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវននស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ត៌មាន និ ង
ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ ។
ព័ ត៌មានស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ មានជាអាទិ៍៖
រ-ការរាំ ណត់ ទីតាាំងននហានិ ភ័យពារ់ ព័នធគៅនឹ ងអាកាស្ធាតុ គស្ណារ ីយ៉ាូនន ការផ្ក្ប
ក្បួលអាកាស្ធាតុ និងការវាយតនមលភាពងាយរងគក្ោេះ និ ងជគក្មើ ស្ និងស្មតាភាព រែុង

ការបនាុាំ ។
ខ-រក្មិ តននការបាំ ភាយឧស្ម័នគោយស្ថរការបាំ ផ្ទលញនក្ពគឈើ និ ងរតាតនានាអាំពីការ
បាំ ភាយ ឧស្ម័ន ផ្ លានស្នមត ស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងនីតិវ ិធី ផ្ លបគងកើត
គោយក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ីរភាព ។
រ-ក្បភព និងការបាំ ភាយឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ។
ឃ-ជគក្មើ ស្រែុងការកាត់បនាយឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ និងការគលើររមពស្់ភាពធន់ស្ថុាំ ផ្ ល

មានជាតិ កាបូ នតិ ច្ ។

ង-ការកាត់បនាយការបាំ ភាយឧស្ម័នផ្ លមានការបញ្ញ
ា រ់ ពីការច្ូ លរួមអនុវតតរបស្់ក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជាគៅរែុងយនតការហិរ្ញ បបទនអាកាស្ធាតុ ផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។
ច្-ការរាំ ណត់ ទីតាាំងននរគក្មាង និងអនតររមន៍ នានាផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹងការ
កាត់ បនាយ និងការបនាុាំគៅនឹ ងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លមានក្បតិ បតតិការគៅរែុង

ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រួមទាំងការពិនិតយតាមោនជាំ នួយគក្ៅស្ស្ររផ្ លទទួលាននងផ្ រ ។
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្-ទមាលប់ននការកាត់បនាយ និ ងការបនាុាំលប
អ ាំនុត ផ្ លស្ស្បតាមបរ ិបទននក្ពេះរាជា

ណាច្ក្ររមពុជា មានជាអាទិ៍ លទធភាព និ ងក្បស្ិទធភាពតនមលននការគធវើអនតរារមន៍ និ ងគមគរៀន
ផ្ លានយល់ ឹ ងពីរគក្មាង និងអនតរារមន៍ ផ្ លានអនុ វតតន៍គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ

រមពុជា រួមមាន ការស្ថរលបង ឬការ រពិ គស្ថធន៍បគច្ចរវ ិជាានានារែុងការកាត់ បនាយ និ ងការ ប
នាុែ
ាំ ី ៗ
ម ។
ជ-ការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ផ្ លានពីឧបររណ៍អគងកតតាមោន និងវាយតនមលគៅគលើ

ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លតក្មូវគោយមាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា១៦៥ ._ ការនលិតព័ត៌មានអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
ក្រស្ួង ស្ថាប័ន និ ងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នទ
ធ ាំងអស្់ ក្តូវរួមស្ហកាជាមួ យក្ររម
ក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព គ ើ មបីក្បមូ ល គធវើបច្ចុបបនែភាព ក្រប់ ក្រង និងោរ់ ឲ្យស្ថធារណជន អាច្
គក្បើក្ាស្់ាននូ វព័ត៌មានអាំ ពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ទាំងឡាយគៅតាមវ ិស្័យរបស្់ខួន
ល ក្ពមទាំង
ព័ ត៌មានអាំពីការអនុវតតការគធវើអនតរារមន៍គៅគលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លរួមមាន លទធនល

ទាំងឡាយននស្ូច្នររអគងកតតាមោន និងវាយតនមលផ្ លពារ់ព័នធ និងគមគរៀនផ្ លាន យល់ ឹ ងពី ការ
អនុវតតស្រមមភាពស្ថរលបងនានា ។ ព័ត៌មានគនេះក្តូវនលិត ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ត ី ស្ិទិ ទ
ធ ទួ លាន
ព័ ត៌មាន និ ងការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៦៦ . _ លិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងនីតិវ ិធីពារ់ ព័នធគៅនឹ ងព័ ត៌មានអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្
ធាតុ
ក្ររមក្បឹរាអភី វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងនីតិវ ិធីននការនលិត
និ ងការក្រប់ ក្រងទិនែន័យ និ ងព័ ត៌មានអាំ ពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ មានជាអាទិ៍ វ ិធី ស្ថស្តស្ត នីតិវ ិធី នន
ការក្បមូ លទិនន
ែ ័ យ និងលរខខណឌតក្មូវននការគបើរបងាាញព័ ត៌មាន ។
មាគ្តា១៦៧ . _ រិ ច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការនលិត និ ងការផ្ច្ររ ាំផ្លរទិ នន
ែ ័យ
ក្ររមក្បឹរាអភិ វឌ្ឍន៍ ក្បរបគោយច្ី រភាព អាច្ច្ុ េះរិ ច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការនលិត និ ងការផ្ច្រ
រ ាំផ្លរទិ នន
ែ ័ យ ជាមួ យអែរពារ់ ព័នធនានា គ ើ មបីពក្ងឹង និ ងបគងកើនការទទួ លានទិ នន
ែ ័ យ និ ងព័ ត៌មានអាំ ពី
ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លមានការធានាានគៅគលើរុណភាព និងផ្ លពារ់ ព័នធគៅ នឹ ងការអនុ
វតតការគ្លើយតបគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
មាគ្តា១៦៨ . _ ការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ព័ ត៌មានអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធ និ ងអងគភាពស្ថធារណៈ និងឯរជន
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រែុងរិ ច្ចស្ហការជាមួ យក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព និងស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត
និ ងនី តិវ ិធី ពារ់ព័នធផ្ លតក្មូវគោយមាតិ កាគនេះ ក្តូវ៖
រ-គរៀបច្ាំរាយការណ៍ស្តីពីការបាំ ភាយឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ តាមវ ិស្័យ និងផ្ នស្មតារិច្ច
របស្់ខួន
ល ។

ខ-គរៀបច្ាំរាយការណ៍អាំ ពីការកាត់ បនាយឧស្ម័នផ្ លានបញ្ញ
ា រ់ គច្ញពី យនតការ

ហិរ្ញ បបទនអាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ជូ ន ល់ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍ គោយ
ច្ី រភាព អាំពីវឌ្ឍនៈភាពននការអនុវតតការគ្លើយតបគៅនឹ ងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លរែុងគនាេះ រួម
មាន លទធនលននស្ូច្នររអគងកតតាមោន និងវាយតនមលតាមវ ិស្័យផ្ លមានស្ស្ថប់ ។
មាគ្តា១៦៩ . _ ក្បព័ នទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានជាស្ថធារណៈ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវបគងកើត និ ងក្រប់ ក្រងក្បព័ នទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានជា
ស្ថធារណៈ គ ើ មបីបក្ងួមបក្ងួមព័ត៌មានទាំងអស្់អាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លនលិតគោយ
រាជរោាភិ ាល និ ងអែរពារ់ ព័នធ ។ ក្បព័នធគនេះ ក្តូវបគងកើតគ

ើង ស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវននស្ិទិ ធទទួ ល

ានព័ត៌មាន និងការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ រ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និ ងអែរពារ់ព័នធទាំងអស្់ ក្តូវរួមស្ហការ
ជាមួ យក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព បគងកើត និ ងគធវើបច្ចុបបនែភាពជាក្បចាាំគៅគលើក្បព័នធ

ព័ ត៌មានគនេះ ស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងនីតិវ ិធី ផ្ លគច្ញគោយក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍គោយ
ច្ី រភាព ។
ផ្នែកទី១
បញ្ជ ស្ថ
ី រទពើភណ្ឌឧសមន្
័ នទ៉ះកញ្ជ ក់
មាគ្តា១៧០ . _ ការបគងកើតស្ថរគពើភណឌឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវបគងកើត និ ងក្រប់ ក្រងប្ាីស្ថរគពើភណឌឧស្ម័ន នទេះ
រ្ចរ់ ថ្នែរ់ ជាតិ ផ្ លស្ថធារណជនអាច្គក្បើក្ាស្់ាន ស្ស្បតាមវ ិធាន និ ងការផ្ណនាាំជាអនតរជាតិ
ផ្ លពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា១៧១ . _ គោលការផ្ណនាាំ និងនី តិវ ិធី ស្ីព
ត ីស្ថរគពើភណឌឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី ននការ
ក្បមូ ល ការនលិត និ ងការធានាាននូ វរុ ណភាព និងការក្បរល់ទិនែន័យរែុងប្ាីស្ថរគពើភណឌ មានជា
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អាទិ៍ ការបគងកើតរតាតននការបាំ ភាយឧស្ម័នផ្ លពារ់ព័នធស្ក្មាប់ក្បគភទ ឬក្ររមននក្បភពបគ្ចញ និង
រផ្នលង នទុរឧស្ម័ន ការបគងកើតរក្មិតននការបាំ ភាយឧស្ម័នគោយស្ថរការបាំ ផ្ទលញនក្ពគឈើ ផ្ លានស្នមត
ការក្បមូ លទិនន
ែ ័ យអាំពីស្រមមភាព និ ងលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ ។
មាគ្តា១៧២ . _ ការអនុគលាមតាមគោលការផ្ណនាាំ និ ងនីតិវ ិធី
ក្រប់ មាចស្់រគក្មាង និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លខុ ស្ក្តូវ ក្តូវនតល់ព័ត៌មានស្ក្មាប់ ប្ាី
ស្ថរគពើភណឌឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី ននការក្បមូ ល ការនលិត និង
ការធានាាននូវរុ ណភាព និ ងការក្បរល់ទិនន
ែ ័ យននប្ាីស្ថរគពើភណឌ ផ្ លគច្ញគោយក្ររមក្បឹ រា
អភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ។
ផ្នែកទី២
បញ្ជ គ
ី ទគ្មាងកាត់បន្ថយការបំភាយឧសមន្
័ នទ៉ះកញ្ច ក់ ថ្នែក់ជាតិ
មាគ្តា១៧៣ . _ ការបគងកើតប្ាីរគក្មាងកាត់បនាយការបាំ ភាយឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ថ្នែរ់ ជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ ក្រងប្ាីរគក្មាងកាត់ បនាយការ
បាំ ភាយឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ថ្នែរ់ ជាតិ ផ្ លស្ថធារណជនអាច្គក្បើក្ាស្់ាន ។ ប្ាីគនេះ ក្តូវោរ់ ប្ូច ល
នូ វរាល់ការច្ុ េះប្ាីនានាផ្ លានបគងកើតមុនរួច្គហើយគក្កាមយនតការហិរ្ញបបទនអាកាស្ធាតុ ផ្ ល

ផ្នអរគលើលទធនលផ្ លពារ់ ព័នធ និ ងអាច្ប្ូច លនូ វយនតការឥណទនកាបូ ន នទគទៀត ផ្ លគក្បើ ក្ាស្់
លរខខណឌតក្មូវស្ស្គ ៀងោែគៅនឹ ងយនតការផ្នអរគលើលទធនល ផ្ លានបគងកើតគ

ើងគក្កាមអនុ ស្ញ្ញញ

ក្របខ័ ណឌអងគការស្ហក្បជាជាតិ ស្ីព
ត ី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ ប្ាីគនេះក្តូវបគងកើតគ

ើង ស្ស្បតាម

លរខខណឌតក្មូវននស្ិទិ ទ
ធ ទួលានព័ត៌មាន និងការច្ូលរួមជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៧៤ . _ លិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងនីតិវ ិធីស្ីព
ត ី ការក្បរល់ព័ត៌មានស្ក្មាប់ ប្ាីរគក្មាង
កាត់ បនាយការបាំ ភាយឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ថ្នែរ់ ជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវគច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងនីតិវ ិធី ស្ីព
ត ី ការ
ក្បរល់ ព័ត៌មានស្ក្មាប់ប្ាីរគក្មាងកាត់បនាយការបាំ ភាយឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ថ្នែរ់ ជាតិ ស្ស្បតាមវ ិធាន
និ ងការផ្ណនាាំអនតរជាតិ ផ្ លពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា១៧៥ . _ ការអនុគលាមតាមនីតិវ ិធី និងលិខិតបទោានរតិ យុតត
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទាំងអស្់ ផ្ លរួមច្ាំ ផ្ណរគៅរែុងយនតការហិរ្ញបបទនអាកាស្ធាតុ

ផ្ លផ្នអរគលើលទធនល បូររួមទាំងយនតការទាំងឡាយផ្ លមិនក្តូវានបគងកើតគក្កាមអនុ ស្ញ្ញញ
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ក្របខ័ ណឌអងគការស្ហក្បជាជាតិ ស្ីព
ត ី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ នងផ្ រ ក្តូវអនុ គលាមតាមនីតិវ ិធី
លិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី ស្ីព
ត ី ការក្បរល់ព័ត៌មានស្ក្មាប់ប្ាីរគក្មាងកាត់បនាយការបាំ ភាយ
ឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ថ្នែរ់ ជាតិ ។
ជំពូកទី៦
ការកស្ថងសលតថភាពស្ថថន្ប័ន្ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការទនទរបទច្ចកវិជាជ ន្ិងច្ំទណ្៉ះដឹង
មាគ្តា១៧៦ ._ ការអភិវឌ្ឍស្មតាភាពស្ថាប័ ន
រាជរោាភិ ាលរមពុជា ក្តូវអភិវឌ្ឍស្មតាភាពស្ថាប័ន វ ិនិ គយរគលើការអភិ វឌ្ឍ និ ងការគនទរ

បគច្ចរវ ិជាា រស្ថងស្មតាភាព និងបគងកើតការយល់ ឹ ងគៅក្រប់រក្មិ ត គ ើមបីឲ្យមានការយល់ ឹង និង
គោេះស្ស្ថយអាំពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និងគ ើ មបីឲ្យមានការអនុ វតតក្បរបគោយក្បស្ិទធភាព ននការ
គ្លើយតបគៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ របស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
មាគ្តា១៧៧ ._ ការវាយតនមលស្មតាភាពស្ថាប័នជាក្បចាាំ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និ ងអងគ
ភាព នទគទៀត ក្តូវគធវើការវាយតនមលស្មតាភាពស្ថាប័នជាក្បចាាំ ស្ក្មាប់អនុ វតតការគ្លើយតបគៅនឹងការ
ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ថ្នែរ់ជាតិ បគងកើតរមមវ ិធី គនសងៗ គ ើមបីបាំគពញនូ វភាពខវេះច្គនាលេះផ្នែរស្មតាភាព
ស្ាំខាន់ ៗ គធវើការគរៀងររធនធានស្ក្មាប់ ការអនុ វតតរមមវ ិធីអភិវឌ្ឍស្មតាភាព ។
មាគ្តា១៧៨ ._ ការពក្ងឹ ងស្មតាភាពស្ថាប័ ន និងស្មតាភាពបុរគល
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព រែុងរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួ យនឹងក្រស្ួង ស្ថាប័ ន
ពារ់ ព័នធទាំងអស្់ និងអងគភាព នទគទៀត ក្តូវពក្ងឹ ងបរ ិយកាស្អាំ គណាយនលរបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា ស្មតាភាពស្ថាប័ន និ ងស្មតាភាពបុ រគលគ ើមបីគោេះស្ស្ថយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។
មាគ្តា១៧៩ ._ ការអប់រ ាំ និ ងការបណុត េះបណា
ត លស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្ពមទាំងក្រស្ួង និ ងស្ថាប័នពារ់ព័នទ
ធ ាំងអស្់ក្តូវ

គលើររមពស្់រមមវ ិធីអប់រ ាំ និងរមមវ ិធី បណុត េះបណា
ត លស្តីពីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គោយអនុគលាម
តាមលរខខណឌតក្មូវគនសងៗននការអប់ រ ាំ និងការយល់ ឹ ងផ្នែរបរស្ថ
ិ ា ន គយងតាមក្រមគនេះ ។

មាគ្តា១៨០ ._ ការច្ូ លរួមរែុងការអប់រ ាំ និងការបណុត េះបណា
ត លស្តីពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ

មញ្ជ្នី ពា
ត រ់ព័នធទាំងអស្់ ក្តូវច្ូ លរួមរែុងរមមវ ិធី អប់ រ ាំ និងរមមវ ិធីបណុត េះបណា
ត លនានា គ ើមបីធានា
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ាននូ វការយល់ ឹងអាំពីភាពស្មរស្ថ
ម ញគនសងៗននការគោេះស្ស្ថយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។
ុ
មាគ្តា១៨១ ._ យនតការរស្ថងច្ាំគណេះ ឹ ង និងគលើររមពស្់ការស្ស្ថវក្ជាវ
គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួ យនឹងអែរពារ់ព័នធទាំងអស្់ ក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍
គោយច្ី រភាព ក្តូវគធវើការពក្ងឹង និងបគងកើតយនតការគនសងៗរែុងការរស្ថងច្ាំ គណេះ ឹ ង និងគលើររមពស្់

ការស្ស្ថវក្ជាវស្តីពីការអនុ វតត និងបគច្ចរវ ិជាាននការកាត់ បនាយ និ ងការបនាុាំការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។
ជំពូកទី៧
គ្កបខ័ណ្ឌហិរញ្ញ បបទាន្សគ្មាប់ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៨២ ._ ការអភិ វឌ្ឍក្របខ័ណឌហិរ្ញ បបទន
គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួ យនឹងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ ក្រងក្របខ័ ណឌហិរ្ញ បបទន ស្ក្មាប់

ស្រមមភាពនានាននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ ក្របខ័ ណឌផ្បបគនេះ ក្តូវរួមប្ូច លនូ វការវ ិភារ អាំ ពី

តក្មូវការហិរ្ញបបទន យុទធស្ថស្តស្តរុងការបាំ
ែ
គពញនូ វគស្ច្រតីក្តូវការទាំងគនេះតាមរយៈការគក្បើក្ាស្់

ក្បភពហិរ្ញវតាុរែុងស្ស្ររ និ ងគក្ៅស្ស្ររផ្ លមានស្ស្ថប់ រ៏ ូច្ជាវ ិធានការននការអភិ វឌ្ឍស្មតាភាព

ណាមួ យ យនតការហិរ្ញ វតាុ ឬរាំ ផ្ណទក្មង់ ស្ថាប័ ននានា គ ើមបីគធវើការគរៀងររ និងក្រប់ ក្រងហិរ្ញ វតាុ
ផ្នែរផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុរុងលរខ
ែ
ណៈផ្ លមានក្បស្ិទធនល ៏ ខពស្់បាំនុតមួ យ ។ ក្របខ័ ណឌផ្បបគនេះ
នឹ ងក្តូវបគងកើតគ

ើង គោយអនុ គលាមគៅតាមលរខខណឌតក្មូវគនសងៗននការច្ូលរួមជាស្ថធារណៈ និង

ស្ិទិធទទួ លានព័ ត៌មាន គៅរែុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៨៣ ._ ហិរ្ញ វតាុជារ់ លារ់គៅតាមទី តាាំង

តាមការគស្ែើស្ុាំរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរ

គស្ ារិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវបគងកើតរណនីមូលនិធិជារ់ លារ់គៅតាមទី តាាំងមួ យច្ាំ នួនស្ក្មាប់ អរ
ែ
ពារ់ ព័នធផ្ លច្ូ លរួម ច្ាំគពាេះយនតការហិរ្ញ វតាុអាកាស្ធាតុ ផ្ លផ្នអរគលើលទធនល មានជាអាទិ៍

រគក្មាងគរ បូ រ គោយអនុគលាមគៅតាមបទបប្ញតិនា
ត នា ស្តីពីវ ិធានការគស្ រ
ា ិ ច្ច រណនី នែលផ្ លក្តូវ
បង់ និងមូ លនិធិគនសងៗននក្រមគនេះ ។
ផ្នែកទី១
ការផ្បងផ្ច្កធន្ធាន្ សគ្មាប់ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុទៅកែងលវិ
កាជាតិ ន្ិងលវិកា ថ្នែក់
ុ
ទគ្កាលជាតិ
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មាគ្តា១៨៤ ._ ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងែវ ិកាជាតិ

គោយមានការោាំក្ទបគច្ចរគទស្ពីក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវពិ ចារណាពី នលប៉ា េះពាល់ និង ាំ គណាេះស្ស្ថយគនសងៗននការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ គៅរែុង ាំគណើរការែវ ិកាជាតិ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ក្តូវនតល់ឲ្យក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុនូ វការវ ិភារក្បចាាំឆ្ែាំអាំពីហានិភ័យ និងអាទិ ភាពននការផ្ក្ប

ក្បួលអាកាស្ធាតុ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញវតាុ និងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវពិ ចារណា

និ ងប្ូច ល នូវការវ ិភារគនេះគៅរែុងស្ថរាច្រស្តីពីការគរៀបច្ាំ ែវ ិកាក្បចាាំឆ្ែាំ និងប្ូច លការផ្ណនាាំអាំពីការ
ោរ់ ប្ូច លនលប៉ា េះពាល់ និ ង ាំ គណាេះស្ស្ថយគនសងៗននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងលិខិត
បទោានរតិ យុតត និងនី តិវ ិធី ស្ក្មាប់ ែវ ិការគក្មាង ។

មាគ្តា១៨៥ ._ ការោរ់ ប្ូច លនល់ប៉ាេះពាល់ និង ាំគណាេះស្ស្ថយននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុង
ការោរ់ គស្ែើែវ ិកា

ក្រប់ ក្រស្ួង និងស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្ពមទាំងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ទាំងអស្់ ក្តូវោរ់ ប្ូច ល នូវ

នល់ប៉ាេះពាល់ និង ាំ គណាេះស្ស្ថយននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងការោរ់គស្ែើែវ ិការបស្់ខួន
ល

គោយអនុគលាមគៅតាមលិខិតបទោានរតិ យុតតផ្ លានគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ
គស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ ។

ផ្នែកទី ២
ការទលើកកលពស ់ ការវិន្ទិ ោគទលើអាកាសធាតុផ្ដលមាន្លកខណ្ៈឆ្លៃតម្វពីវស
ិ យ
័ ឯកជន្
មាគ្តា១៨៦ ._ ការគលើររមពស្់ការវ ិនិគយរគលើអាកាស្ធាតុ ផ្ លមានលរខណៈឆ្លតនវ
គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួ យនឹងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និង

ហិរ្ញ វតាុ និងគោយមានការច្ូ លរួមពីក្រស្ួង និ ងស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្ពមទាំងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ
ទាំងអស្់ ក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ក្តូវគធវើការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យនឹងអែរពារ់ ព័នធ

ទាំងអស្់ អាំ ពីវ ិធានការស្ថរគពើពនធជាស្កាតនុ ពល បទបប្ញ តិ ត ស្តង់ោរនិងយនតការផ្ លផ្នអរគលើទីនារ
នានា គ ើមបីគលើររមពស្់ការវ ិនិគយរគលើអាកាស្ធាតុផ្ លមានលរខណៈឆ្លតនវ គៅរែុងក្ពេះរាជា

ណាច្ក្ររមពុជា គោយអនុគលាមគៅតាមលរខខណឌតក្មូវគនសងៗននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិធ
ទទួ លានព័ត៌មាន គៅរែុងក្រមគនេះ ។
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ផ្នែកទី៣
ការទកៀងគរហិរញ្ញ វតថការផ្គ្បគ្បួ
លអាកាសធាតុពីបរទទស
ុ
មាគ្តា១៨៧ ._ ការស្ក្មបស្ក្មួលអាំពីហិរ្ញ វតាុផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុពីបរគទស្

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវស្ក្មបស្ក្មួលគលើការគរៀងររហិរ្ញ វតាុផ្ក្បក្បួល

អាកាស្ធាតុ ពីបរគទស្រែុងលរខណៈមួ យផ្ លមានក្បស្ិទធនល និ ងក្បស្ិទធភាពបាំ នុត គៅគពលផ្ លគធវើ
ការធានាឲ្យមានការបនសុោ
ី ែ ននធនធានពីបរគទស្ទាំងគនេះ គៅនឹ ងអាទិ ភាពគនសងៗននការផ្ក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ របស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
មាគ្តា១៨៨ ._ ការអគងកតតាមោនហិរ្ញវតាុផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ពីបរគទស្

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវស្ហក្បតិ បតតិការជាមួ យនឹងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ និងក្ររមក្បឹរាអភិ វឌ្ឍន៍រមពុជា គ ើមបីគធវើការអគងកតតាមោនហិរ្ញវតាុ

ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុពីបរគទស្ និ ងក្តូវធានាឲ្យមានការោរ់ ប្ូច លនូ វការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅ
រែុងរិ ច្ច្
ច រចានានាជាមួ យនឹ ងន រូ អភិ វឌ្ឍ ស្តីពីយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តក្បចាាំក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជារបស្់ខួន
ល ។
ផ្នែកទី៤
ការទលើកកលពសយ
់ ន្តការហិរញ្ញ វតថអាកាសធាតុ
ផ្ដលផ្នែកទលើលទធនល
ុ
មាគ្តា១៨៩ ._ អាជាាធរជាតិ ផ្ លក្តូវានចាត់ តាាំង
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព រឺ ជាអាជាាធរជាតិ ផ្ លក្តូវានចាត់ តាាំង ស្ក្មាប់
ការងារហិរ្ញ វតាុអាកាស្ធាតុ ផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ីរភាព ក្តូវ
ពិ និតយគមើ ល គធវើការឯរភាព និងនតល់ស្ុពលភាព ល់រគក្មាងទាំងអស្់ ផ្ លគស្ែើស្ុាំការយល់ក្ពមពី

រាជរោាភិ ាលរមពុជា គ ើមបីច្ូលរួមគៅរែុងយនតការហិរ្ញ បបទនអាកាស្ធាតុ ផ្ លផ្នអរគលើលទធនល

មានជាអាទិ៍ យនតការទាំងឡាយគយងតាមយនតការអភិវឌ្ឍស្ថអត យនតការននការនតល់ឥណទរួម វ ិធាន
ការកាត់ បនាយថ្នែរ់ ជាតិ ៏ស្មស្ស្បមួ យ ក្ពមទាំងយនតការគរ បូ រនងផ្ រ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
គោយច្ី រភាព ក្តូវធានាថ្ន រគក្មាងទាំងគនេះ អនុ គលាមតាមផ្ននការ និ ងយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តជាតិ ស្តីពីការផ្ក្ប
ក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លពារ់ ព័នធនានា ។
មាគ្តា១៩០ ._ ការគលើររមពស្់ការច្ូ លរួមគៅរែុងយនតការហិរ្ញ វតាុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវគលើររមពស្់ការច្ូ លរួមគៅរែុងយនតការហិរ្ញ វតាុ

អាកាស្ធាតុ ផ្ លផ្នអរគលើលទធនល រួមមានតាមរយៈ ៖
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រ-ការគច្ញការផ្ណនាាំ ស្តីពីការទទួ លានហិរ្ញ វតាុផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ តាមរយៈ

ការច្ូ លរួមគៅរែុងយនតការហិរ្ញ វតាុអាកាស្ធាតុផ្ លផ្នអរគលើលទធនល ។

ខ-ការររា និងការនសពវនាយព័ត៌មានស្តីពីក្បភព ជគក្មើ ស្អាទិ ភាពគនសងៗ និង

ស្កាតនុ ពលស្ក្មាប់ ការកាត់ បនាយការបាំ ភាយឧស្ម័នគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

រ- ការររា និ ងការនសពវនាយព័ត៌មានស្តីពីការកាត់បនាយការបាំ ភាយឧស្ម័នពី រគក្មាង

ផ្ លច្ូ លរួមនានាតាមរយៈប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ក្មាប់រគក្មាងកាត់បនាយការបាំ ភាយ ឧស្ម័ននទេះ
រ្ចរ់ រួមទាំងព័ត៌មានអាំពីទាំហាំននការនតល់ហិរ្ញបបទនផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លានគរៀង
ររតាមរយៈការច្ូ លរួមរបស្់អងគភាពរ ា និងអងគភាពឯរជន គៅរែុងយនតការហិរ្ញ វតាុ
អាកាស្ធាតុ ផ្ លផ្នអរគលើលទធនល និងលទធនលគនសងៗផ្ លស្គក្មច្ាន ។
មាតិកាទី៣
ការទគ្បើគ្បាស់ ន្ិងនលិតកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
ផ្នែកទី១
ការទលើកកលពសកា
់ រទគ្បើគ្បាស់ ន្ិងនលិតកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព
មាគ្តា១៩១ ._ ការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានការឯរភាពពីក្ររមក្បឹ រាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍

គោយច្ី រភាព ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គ ើមបីបគងកើតឯរស្ថរនានាទរ់ ទងនឹងគោល
នគយាយស្តីពីការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។ ឯរស្ថរគោលនគយាយទាំងគនេះ ក្តូវរួម
ប្ូច លនូ វ៖

រ- រមមវ ិធីគ ើមបីបគងកើននូ វការអនុវតតឲ្យានគពញគលញនូ វរាំរនូ នការគក្បើ ក្ាស្់មួយផ្ ល

យរច្ិតតទុរោរ់ ល់ បរ ិស្ថាន តាមរយៈននការបគងកើនការនគត់នគង់ តក្មូវការស្ក្មាប់ នលិតនល
គស្វារមម និ ងបគច្ចរវ ិជាាទាំងឡាយផ្ លមិនបងកគក្ោេះថ្នែរ់ ល់បរ ិស្ថាន ។
ខ- គោលនគយាយនានា គ ើមបីឲ្យវ ិស្័យឯរជន អងគការស្ងគមស្ុីវ ិល ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន
ពារ់ ព័នធ និ ងក្បជាពលរ ា
ា នច្ូ លរួម និ ងគលើររមពស្់ការគក្បើក្ាស្់ ធនធានក្បរបគោយ
ក្បស្ិទន
ធ ល និ ងការខូច្ខាតបរ ិស្ថានតិច្ មានជាអាទិ៍ តាំ បន់ ននការគក្បើក្ាស្់ទឹរ និ ងថ្នមពល
ការបគងកើតស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ គទស្ច្រណ៍ និ ងការអភិ វឌ្ឍ
គហោារច្នាស្មព័នធ ជាអាទិ៍ ។
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មាគ្តា១៩២ ._ នលិតរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានការឯរភាពពីក្ររមក្បឹ រាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍

គោយច្ី រភាព ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ រួមមានក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
ឧស្ាហរមម និងស្ិបបរមម គ ើមបីបគងកើតឯរស្ថរនានាទរ់ ទងនឹងគោលនគយាយស្តីពីនលិរមម
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។ ឯរស្ថរគោលនគយាយទាំងគនេះ ក្តូវរួមប្ូច លនូ វ៖

រ. រមមវ ិធីគ ើមបីគលើររមពស្់ការអនុវតតរាំរន
ូ លិតនល និ ងទមាលប់ លនអ នការអនុ វតត ាំ គណើរ

ការនលិតរមម ផ្ លយរច្ិតតទុរោរ់ ល់បរ ិស្ថាន ។
ខ. គោលនគយាយនានា គ ើមបីឲ្យវ ិស្័យឯរជន អងគការស្ងគមស្ុីវ ិល អងគភាព
រោាភិ ាល និងក្បជាពលរ ាានច្ូ លរួម និងគលើររមពស្់នលិតរមមផ្ លគក្បើ ក្ាស្់ធនធាន
ក្បរបគោយក្បស្ិទធនលខពស្់ និ ងការខូច្ខាតបរ ិស្ថានតិច្ ។
មាគ្តា១៩៣ ._ ការគនទៀងផ្ទទត់ បគច្ចរវ ិជាាបរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យឧស្ាហរមម និងស្ិបបរមម និងក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធគនសងគទៀត ក្តូវបគងកើតរមមវ ិធីមួយស្ក្មាប់
ការគនទៀងផ្ទទត់ បគច្ចរវ ិជាាបរ ិស្ថាន ផ្ លអាច្អនុ វតតានគៅគលើគក្រឿងបគច្ចរវ ិជាា ផ្ លក្តូវានគក្បើ
ក្ាស្់គោយឧស្ាហរមម ឧស្ាហរមមនក្ពគឈើ រស្ិរមម ផ្រ ៉ា គស្វារមម និងលាំគៅឋាន ។ រមមវ ិធី គនេះ ក្តូវ
ផ្នអរគលើការអនុវតតលៗ
អ ជាអនតរជាតិ គៅរែុងការការគនទៀងផ្ទទត់បគច្ចរវ ិជាាបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១៩៤ ._ ប្ាីននបគច្ចរវ ិជាាផ្ លានគនទៀងផ្ទទត់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួងឧស្ាហរមម និ ង

ស្ិបបរមម និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធគនសងគទៀត ក្តូវបគងកើតប្ាីននបគច្ចរវ ិជាាផ្ លានគនទៀងផ្ទទត់ និង
នសពវនាយប្ាីគនេះជាស្ថធារណៈ ស្ស្បតាមរនាីទី១ ស្តីពីបទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ មាតិ កាទី ៣ ស្តីពីស្ិទិទ
ធ ទួ ល
ានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
ផ្នែកទី២
លទធកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
មាគ្តា១៩៥ ._ លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ននការគធវើលទធរមម
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ក្តូវបគងកើតលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ ននការគធវើលទធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព គ ើមបីកាត់បនាយបនទុរ

បរ ិស្ថានផ្ លគរើ តគច្ញពីការគក្បើក្ាស្់ និងជួ យស្ក្មួល ល់តក្មូវការនននលិតរមម និ ងគស្វារមមផ្ ល
មិ នបងកគក្ោេះថ្នែរ់ គៅ ល់បរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១៩៦ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី លទធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យគស្ រ
ា ិ ច្ច និងហិរ្ញវតាុ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត លិខិតបទោានរតិ យុតតនានា ស្តីពីលទធ
រមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព ផ្ លគផ្ទតតគៅគលើការប្ូច លនូ វ លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ បរ ិស្ថាន រែុងអាំ
នន ាំ គណើរការននការគធវើលទធរមមគលើនលិតរមម គស្វារមម ការងារ និ ងគស្វាគនសង ។

ុងគពល

លិខិតបទោានរតិ យុតតទាំងគនេះ ក្តូវផ្នអរគៅគលើអងគការស្តង់ោរអនតរជាតិ ២០៤០០ ។
មាគ្តា១៩៧ ._ គោលបាំណង
លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី លទធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវ៖
រ- គលើរទឹ រច្ិតតច្ាំគពាេះក្បស្ិទធនលននការនលិតធនធាន ។
ខ- រាំ ណត់ ក្បគភទ និងលាំោប់ ថ្នែរ់ ជាអាទិ ភាពនននលិតនល និ ងគស្វារមម ផ្ លរួមមាន
បគច្ចរវ ិទោផ្ លមាន ស្ុវតាិភាពច្ាំ គពាេះបរ ិស្ថាន និ ងហរ ិ្ញ វតាុនបតង ។

រ- រាំ ណត់ នូវលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ បរ ិស្ថានអបបបរមា និងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ក្បតិបតតិ

រួមមានក្បស្ិទន
ធ លននការនលិតធនធាន ការកាត់ បនាយ ការគក្បើ ក្ាស្់គ

ើងវ ិញ និ ងការនច្ែ

ស្ាំណល់ ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់រម
ួ ោែ នលិតរមមស្ថអតជាងមុ ន ស្ក្មាប់ក្បគភទនី មួយៗនន
នលិតនល និងគស្វារមម គោយផ្នអរគៅគលើនលប៉ា េះពាល់នននលិតរមម និងគស្វារមមគនាេះគៅ
គលើបរ ិស្ថាន ។
ឃ- រាំណត់នូវលរខខណឌតក្មូវរែុងការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ស្ក្មាប់ក្បគភទនន

នលិតនល គស្វារមម និ ង ទាំ ហាំននលទធរមម ។

ង- នតល់ការផ្ណនាាំស្ក្មាប់ ការគក្ជើ ស្គរ ើស្អែរនគត់នង
គ ់ ផ្ លមានលរខណៈស្មស្ស្ប ។
ច្- នតល់ការផ្ណនាាំស្ក្មាប់ ការគធវើការស្គក្មច្ច្ិតត គោយយរច្ិតតទុរោរ់ ល់បរ ិស្ថាន
មានជាអាទិ៍ ការែលឹងផ្ែលងរវាងលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ បរ ិស្ថានជាមួ យនឹ ងលរខណៈវ ិនិច្័យ
ឆ ស្ក្មាប់ ការ
ទិ ញគនសងគទៀត

ូច្ជាការរិ តរូ រ ល់គស្ ារិច្ច តនមល ការបាំ គពញការងារ និងរុណភាព ។

្- រាំ ណត់ ឲ្យមានទណឌរមមស្ក្មាប់អរ
ែ រ ាំគលាភបាំ ពានគៅគលើលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់
ាំ គណើរការនននលិតរមម និងគស្វារមមផ្ លក្តូវយរច្ិតតទុរោរ់ ល់បរ ិស្ថាន ។
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ជ- រាំ ណត់ ឲ្យានច្ាស្់នូវវ ិធានការស្ក្មាប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន និងនីតិបុរគលផ្ លកាន់
កាប់ គោយរ ា ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការងារលទធរមម គ ើ មបីគលើរទឹរច្ិតត និ ងជួ យ ល់អែរពារ់
ព័ នរ
ធ ុងការទទួ
ែ
លខុ ស្ក្តូវច្ាំ គពាេះការអនុវតតលទធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា១៩៨ ._ ការអនុ វតតច្ាំគពាេះទមាលប់ ននការគធវើលទធរមម
ក្រស្ួង ស្ថាប័ន និ ងនីតិបុរគលផ្ លកាន់ កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគៅគលើការងារ
លទធរមម ក្តូវោរ់ ប្ូច ល លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ក្មាប់ លទធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព គៅរែុងទមាលប់
ននការអនុវតតននការគធវើលទធរមមច្ាំគពាេះនលិតរមម និងគស្វារមម ទាំងអស្់ផ្ លក្តូវគធវើលទធរមមជាស្ថធារ
ណៈ ផ្ លរួមមាននលិតរមម និងគស្វារមម ផ្ ល៖
រ- ក្តូវគធវើលទធរមមគក្កាមែវ ិការបស្់ស្ថាប័នរ ាាលថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
ខ- ក្តូវគធវើលទធរមមគោយនីតិបុរគលផ្ លកាន់ កាប់ គោយរ ា ផ្ លស្ាិតគៅគក្កាម
បទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ត ី លទធរមម ។
រ- ក្តូវគធវើលទធរមមគក្កាមរគក្មាងផ្ លទទួ លានមូលនិ ធិពីមាចស្់ជាំនួយ ។
មាគ្តា១៩៩ ._ ការប្ូច លទមាលប់ ននការអនុវតតននការគធវើលទធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព គោយមានរិច្ចស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរ

វ ិស្័យគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញវតាុ ក្តូវធានាានថ្ន ក្រប់ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន និ ងនី តិបុរគលផ្ លកាន់

កាប់ គោយរ ា ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគៅគលើការងារលទធរមម ានប្ូច ល និ ងអនុវតតលិខិតបទោានរតិ
យុតតស្ីព
ត ី ការគធវើលទធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា២០០ ._ ការបណុត េះបណា
ត ល

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព គោយមានរិច្ចស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរវ ិស្័យគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវនតល់ការបណុត េះបណា
ត លស្តីពីការអនុវតតលទធរមមក្បរបគោយ
និ រនតរភាពគៅ ល់ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន និង នីតិបុរល
គ ផ្ លកាន់ កាប់ គោយរ ា ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវ
ច្ាំ គពាេះការងារលទធរមម ។
មាគ្តា២០១ ._ រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំ
ក្រស្ួង ស្ថាប័ន និ ងនីតិបុរគលផ្ លកាន់ កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគៅគលើការងារ
លទធរមម ក្តូវគធវើ រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំមួយ ស្តីពីការអនុវតតលិខិតបទោានរតិយុតតនានាស្តីពីការគធវើ
លទធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
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រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំគនេះ ក្តូវប្ូច លច្ាំណុច្ ូ ច្តគៅ៖

រ- ប្ាីនននលិតនល និងគស្វារមមផ្ លមិ នបងកគក្ោេះថ្នែរ់ គៅ ល់បរ ិស្ថាន ផ្ លក្តូវ

ានទិ ញ រែុងអាំ

ុងគពល ននឆ្ែាំស្ថរគពើពនធ ។

ខ- ការវ ិភារទរ់ទងគៅនឹងការោរ់ប្ូច ល និ ងការអនុវតតលរខខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ បរ ិស្ថាន

គៅរែុងការគធវើលទធរមម ។

រ- ផ្ននការក្បចាាំឆ្ែាំទាំងឡាយស្ក្មាប់ ការគធវើប្ាីលទធរមមនននលិតនល និងគស្វារមម

ជាអាទិ ភាព ផ្ លមិ នបងកគក្ោេះថ្នែរ់ ល់ បរ ិស្ថាន ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័ន និ ងនីតិបុរគលផ្ លកាន់ កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគៅគលើការងារ
លទធរមម ក្តូវនតល់ជូន រាយការណ៍គនេះ គៅឲ្យក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព និងក្រស្ួង
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ ។
មាគ្តា២០២ ._ ស្ិទិទ
ធ ទួលានព័ត៌មាន
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវធានាថ្នក្រប់រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំស្ីព
ត ី ការអនុ វតត
លទធរមមក្បរប គោយនិ រនតរភាព ក្តូវាននសពវនាយជាស្ថធារណៈ ស្ស្បតាមរនាីទី ១ ស្តីពីបទបប្ញតិ ត
ទូ គៅ មាតិ កាទី៣ ស្តីពីស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២០៣ ._ ការវាយតនមលននការអនុ វតត
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ

ក្តូវគក្បើក្ាស្់ព័ត៌មានពី រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំស្ីព
ត ីការអនុវតតលទធរមម ក្បរបគោយនិ រនតរភាព គ ើមបី
រាំ ណត់នូវបញ្ញ
ា និងភាពោមនក្បស្ិទន
ធ ល ននអនុ វតតលិខិតបទោានរតិ យុតតនានាស្តីពីការគធវើលទធរមម
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព និងក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយនឹ ងអែរ ពារ់ព័នធ គ ើមបីគធវើការផ្រផ្ក្បលិខិត
បទោានរតិ យុតត តាមការចាាំាច្់ ។
មាគ្តា២០៤ ._ នលិតនលផ្ លមិនបងកគក្ោេះថ្នែរ់គៅ ល់បរ ិស្ថាន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លខុ ស្ក្តូវ ក្តូវលុបបាំ ាត់នូវឧបស្រគនានារែុងការនសពវនាយ ការទិ ញ ការ

គក្បើក្ាស្់ ការនាាំច្ូល ការនាាំគច្ញនលិតនលផ្ លមិនបងកគក្ោេះថ្នែរ់ គៅ ល់បរ ិស្ថាន គ ើមបីគលើរទឹរ
ច្ិ តឲ្
ត យអែរនគត់នង
គ ់ អនុគលាមគៅតាមក្រម និ ងបទបប្ញ តិ នា
ត នា។
ផ្នែកទី៣
ការទធវើស្ថៃកសញ្ញ
ញ បរ ិស្ថថន្ទដាយសមគ្័ គច្ិតត
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មាគ្តា២០៥ ._ ស្ថលរស្ញ្ញញគអរូ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួងឧស្ាហរមម និ ង

ស្ិបបរមម ក្តូវបគងកើតក្បព័នផ្ធ លមានរក្មិតស្តង់ោរមួយរែុងការោរ់ ស្ថលរស្ញ្ញញគលើនលិតនល និ ង

គស្វារមម គោយភាាប់ ជាមួយព័ ត៌មានស្តីពីបនទុរផ្នែរបរ ិស្ថាន ផ្ លរួមមានស្ថរធាតុ នសាំ ធាតុច្ូល និង
ធាតុ គច្ញនានាននថ្នមពល ។

មាគ្តា២០៦ ._ ក្បគភទនលិតនល និ ងគស្វារមម
គៅរែុងរយៈគពល១២ ( ប់ពីរ) ផ្ខ បនាទប់ ពីការអនុម័តក្រមគនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ក្បគភទនលិតនល និងគស្វារមម លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ និងស្តង់ោរ ការគច្ញ
វ ិញ្ញញបនបក្តបញ្ញ
ា រ់ និ ងការគធវើស្វនរមម និងវ ិធានននការគក្បើ ក្ាស្់ ។ ការរាំណត់ អាំ ពីការោរ់
ស្ថារស្ញ្ញញគអរូ និងព័ ត៌មានស្តីពីបនទុរបរ ិស្ថានគៅគលើនលិតនល និ ងគស្វារមមតាមក្បគភទនានា ក្តូវ
រាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតរត បស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២០៧ ._ ប្ាីស្ថរគពើភណឌនលិតនល និងគស្វារមម
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវផ្ែររា និងនសពវនាយប្ាីស្ថរគពើភណឌ

នលិតនល និងគស្វារមមជាមួ យនឹងការបញ្ញ
ា រ់ គោយោរ់ ស្ថលរស្ញ្ញញគអរូ ជាស្ថធារណៈ ។
មាគ្តា២០៨ ._ នីតិវ ិធីននលទធរមម

ក្រស្ួង ស្ថាប័ន និ ងនីតិបុរគលផ្ លកាន់ កាប់គោយរ ា ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការងារលទធរមម
ក្តូវបគងកើត នីតិវ ិធី ននលទធរមម គ ើ មបីធានាានថ្ននលិតនល និងគស្វារមម មានលិខិតបញ្ញ
ា រ់ ថ្នានោរ់
ស្ថលរស្ញ្ញញគអរូ ។
ផ្នែកទី៤
ការវាយតម្លៃគ្បសិទន
ធ លម្ន្ធន្ធាន្
មាគ្តា២០៩ ._ នីតិបុរគលផ្ លក្តូវអនុវតត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការវាយតនមលពីក្បស្ិទន
ធ លននធនធានគរៀង

រាល់ ៣ (បី ) ឆ្ែាំមតង ច្ាំគពាេះនី តិបុរគលតាមវ ិស្័យជារ់លារ់ ណាមួ យផ្ លានគក្បើ ក្ាស្់ធនធាន គហើយ
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បងកឲ្យមាននលប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន និងគលើស្រក្មិតស្តង់ោររាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ បគងកើតលិខិតបទោានរិតយុតត គ ើ មបី

រាំ ណត់វ ិស្័យពារ់ព័នធ ស្តង់ោរ ទក្មង់ និងខលឹមស្ថរននការវាយតនមល លរខខណឌតក្មូវ និ ងនី តិវ ិធី ស្ក្មាប់
ការវាយតនមលក្បស្ិទធនលធនធាន ។
មាគ្តា២១០ ._ អែរវាយតនមលក្បស្ិទន
ធ លធនធាន
ការវាយតនមលក្បស្ិទធនលធនធាន ក្តូវានគធវើគ

ើងគោយអែរវាយតនមលក្បស្ិទន
ធ លធនធាន

ផ្ លក្តូវានទទួ លស្ថគល់គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ លរខណៈស្មបតតិននអែរ
វាយតនមល និ ងតនមលននការវាយតនមល ក្តូវរាំណត់គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២១១ ._ ការបណុត េះបណា
ត ល

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតក្បព័នធមួយស្ក្មាប់ គធវើការបណុត េះបណា
ត ល

ល់អរ
ែ វាយតនមលក្បស្ិទន
ធ លធនធាន ។ ប្ាីគឈាមេះអែរវាយតនមលក្បស្ិទធនលធនធានក្តូវនសពវនាយជា
ស្ថធារណៈ និងក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាគរៀងរាល់ឆ្ែាំ ។
មាគ្តា២១២ ._ រាយការណ៍ននការវាយតនមល
បនាទប់ពីានប្ចប់ ការវាយតនមលក្បស្ិទន
ធ លធនធាន អែរវាយតនមល ក្តូវោរ់ជូនរាយការណ៍ស្តី
ពី លទធនល ននការវាយតនមល និងវ ិធានការកាត់ បនាយនានាផ្ លានរាំ ណត់ ។ រាយការណ៍គនេះ ក្តូវ
ោរ់ ជូនគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ស្ស្បតាមនីតិវ ិធីជាធរមាន ។
មាគ្តា២១៣ ._ ការវាយតនមលរាយការណ៍
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការវាយតនមល និងនតល់ការឯរភាពគៅគលើ

រាយការណ៍ននការវាយតនមលក្បស្ិទន
ធ លធនធាន ស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវ និ ងស្តង់ោរផ្ លក្តូវាន
ផ្ច្ងគៅរែុងលិខិតបទោានរតិ យុតត ។
មាគ្តា២១៤ ._ ការគធវើការអគងកតតាមោន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្ច្ុ េះគធវើការអគងកតតាមោននី តិបុរគលផ្ លពារ់

ព័ នធ គ ើមបីគនទៀងផ្ទទត់ លទធនលននការវាយតនមលក្បស្ិទន
ធ លធនធាន និងការអនុ វតតវ ិធានការកាត់បនាយ
នានាផ្ លានរាំ ណត់ ។

74

មាគ្តា២១៥ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតត និងការស្ក្មបស្ក្មួល
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួងឧស្ាហរមម និងស្ិបប

រមម ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ស្មារមន៍ឧស្ាហរមម និ ងអែរពារ់ព័នគធ នសងគទៀតគ ើ មបី៖

រ. គរៀបច្ាំបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត ទរ់ទងគៅនឹ ងក្បស្ិទធនលធនធាន ការកាត់
បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានពី ការគក្បើ ក្ាស្់នលិតនល និ ងនលិតរមមស្ថអតជាងមុន ។
ខ. បគងកើតគរហទាំព័រព័ត៌មានមួ យ ផ្ លនទុរគៅគោយ ទមាលប់ននការអនុ វតត និង

បគច្ចរគទស្រួម ស្ក្មាប់ នលិតរមមស្ថអតជាងមុ ន និង ក្បស្ិទធនលធនធានស្ក្មាប់
វ ិស្័យនលិតរមម និងវ ិស្័យពារ់ ព័នធគនសងគទៀត ។

រ. នតល់ការបណុត េះបណា
ត លឲ្យានគទៀងទត់ និ ងបគងកើតបណា
ត ញឲ្យានគទៀងទត់

ផ្នអរគៅគលើលទធនល និ ងបទពិ គស្ថធន៍ ននការអនុ វតតជារ់ ផ្ស្តង ។

ឃ. ស្ក្មបស្ក្មួលការពិ គក្ោេះគយបល់តាមវ ិស្័យជាមួ យអែរបគច្ចរគទស្
អែរក្រប់ ក្រង និងអែរជាំ នាញការគនសងគទៀត ។
ផ្នែកទី៥
ការទទួលខុសគ្តូវបផ្ន្ថលរបស់នលិតករ
មាគ្តា២១៦ ._ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវបផ្នាមរបស្់នលិតររ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួយក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងគធវើការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអែរផ្ លពារ់ព័នធទាំងអស្់ ក្តូវបគងកើតរមមវ ិធីផ្ ល
តក្មូវឲ្យនលិតររទទួ លខុស្ក្តូវបផ្នាម ច្ាំ គពាេះស្ាំណល់គក្កាយអែរគក្បើ ក្ាស្់រច្
ួ គោយនលិតររ ។ រមម
វ ិធី គនេះ ក្តូវបញ្ញ
ា រ់ ច្ាំណុច្ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- ការច្ូ លរួមផ្ លជាកាតពវរិច្ច និងស្ម័ក្រច្ិតត រែុងរមមវ ិធីទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់នលិតររ

បផ្នាមអាច្អនុ វតតគលើ នលិតនល ក្ររមនលិតនល និងច្រនតស្ាំណល់នានា ។

ខ- គោលគៅស្ក្មាប់ ការក្បមូ ល ការផ្រនច្ែគទបើងវ ិញ ការទញយរ ។
រ- រូ តាស្ក្មាប់ ការយរនលិតនលក្តលប់ មរវ ិញ ។
ឃ- ការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់តួអងគនីមួយៗរែុងការផ្ខសស្ងាវរ់ ននការនគត់នគង់ ផ្ លរួម

មានទាំងនលិតរររែុងស្ស្ររ និងអែរនាាំច្ូលនលិតនល និ ងគក្រឿងបគច្ចរវ ិជាាពីបរគទស្ ។
ង- ការអភិ វឌ្ឍស្មតាភាពស្ក្មាប់ អរ
ែ ពារ់ ព័នធ ។

75

ច្- ការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់នលិតររ និ ងក្ររមគោលគៅគនសងគទៀតផ្ លជាប់ កាតពវរិច្ច
តាមនលូវច្ាប់ ។
មាតិកាទី៤
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាស់បរ ិស្ថថន្ដីធៃី ន្ិងន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា២១៧ ._ ផ្ននការគរៀបច្ាំ ីធី ល និ ងនិ រនតរភាពទីក្ររង
ផ្ននការននការគរៀបច្ាំ ី ធី ល និ ងនិ រនតរភាពទីក្ររងក្តូវពិចារណានូវច្ាំណុច្មួ យច្ាំនួន ូច្
ខាងគក្កាម៖
រ-ការោរ់ប្ូច លននការអភិ ររសបរ ិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព គៅរែុង

នី តិវ ិធី ននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី និងការអភិ វឌ្ឍនិ រនតរភាពទី ក្ររង ។

ខ-ការោរ់ប្ូច លបទបប្ញ តិ នត នការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លានការនតល់

ព័ ត៌មាន ច្ូ លគៅរែុងនី តិវ ិធី ននការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ។

រ-ការក្រប់ ក្រង និងការកាត់ បនាយហានិ ភ័យបរ ិស្ថាន និ ងនលវ ិារគនសងៗ ទរ់ ទង

នឹ ងផ្ លគរើតពី ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ីផ្ លមិនគពញគលញ និងការអភិវឌ្ឍទី ក្ររង
គលឿន ។
មាគ្តា២១៨ ._ ព័ត៌មានស្ក្មាប់ វ ិធានការននការគរៀបច្ាំផ្ននការ
ផ្ននការ ននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ីផ្ លយរច្ិ តទ
ត ុ រោរ់ពីបរ ិស្ថាន និងវ ិធានការគរៀបច្ាំ
ិទោស្ថស្តស្ត ៏លប
និ រនតរភាពទី ក្ររង ក្តូវផ្នអរគលើភស្តតាងវ
អ ាំ នុតផ្ លអាច្គក្បើក្ាស្់ាន និងរួមប្ូច ល
ុ
ទាំងការគក្បើ ក្ាស្់បគច្ចរវ ិជាាស្ាំខាន់ ៗផ្ លមានរែុងតាំ បន់ និ ងឧបររណ៍គរៀបច្ាំផ្ននការនានា ។
ជំពូកទី២
ស្ថថប័ន្ទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា២១៩ ._ ស្មតារិច្នច នការក្រប់ ក្រងការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ល
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នរររូបនីយរមម និងស្ាំណង់ ក្តូវមានស្មតារិច្ច

ក្រប់ ក្រងគលើការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ល និងស្ាំណង់ គ ើមបីធានាាននូ វការអភិ វឌ្ឍ និ ងការគក្បើក្ាស្់ធនធាន ី
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និ ង ី ធី ទ
ល ាំងឡាយក្បរបគោយក្បស្ិទទភាព និ រនតរភាព ស្មធម៌ ភាពច្ុ េះស្ក្មរង និ ងស្មាហរណរមម
គោយមានការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២២០ ._ អាជាាធរទទួ លបនទុរគលើការគច្ញអាជាាប័ ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាព

អាជាាធរទទួ លបនទុរគលើការគច្ញអាជាាប័ ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាព ក្តូវពិ និតយគ

ើង

វ ិញនូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ ណណ និ ងការឯរភាពននការគក្បើ ក្ាស្់ និងការអភិ វឌ្ឍ ី ស្ស្បតាមច្ាប់
និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតផ្ត លពារ់ព័នធផ្ លមានស្ស្ថប់ គ ើ មបីធានារាល់ការស្ថងស្ង់ និងការគក្បើ
ក្ាស្់ទាំងគនាេះ ស្ស្បតាមលិខិតអនុញ្ញញតស្ថងស្ង់ និ ងការឯរភាព និងគោរពតាមលរខខណឌននស្តង់
ោបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២២១ ._ ការឯរភាពគលើលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួ យរ ាាលថ្នែរ់

គក្កាមជាតិ ពារ់ព័នធ ក្តូវទទួ លបនទុរពិនិតយគៅគលើលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់បរ ិស្ថា
ន ីធី ល ស្ក្មាប់ ក្រប់ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ីផ្ លានោរ់ គស្ែើស្ុាំការឯរភាពមរកាន់ អងគភាព

រាជរោាភិ

ាលផ្ លពារ់ព័នធ គ ើ មបីធានាាននូ វភាពក្តឹ មក្តូវគពញគលញតាមលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំ
ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា២២២ ._ លិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនី យរមម និងស្ាំណង់ មិនក្តូវគច្ញលិខិត

អនុ ញ្ញញត ឬលិខិតឯរភាពគលើការស្ថងស្ង់ ច្ាំ គពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍស្រមមភាព រមមវ ិធី ឬផ្ននការ

ទាំងឡាយណា ផ្ លពុាំ ទន់ មានលិខិត និង/ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគ

ើយ ។

មាគ្តា២២៣ ._ ការផ្ណនាាំផ្នែរបគច្ចរគទស្ និងជាំនួយនានា
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនតល់ការផ្ណនាាំផ្នែរបគច្ចរគទស្ និ ងជាំនួយនានា

ពារ់ ព័នធគៅនឹ ង៖

រ-ការគធវើឲ្យមានស្ុខ ុមរមនី យរមមគៅគលើគោលបាំណងននរិច្ចការពារផ្នែរបរ ិស្ថាន
ការអភិររស និង ការអភិ វឌ្ឍជាតិ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
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ខ-ការធានាថ្ន ធនធានទាំងឡាយមានការក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព តាមការ
គលើរទឹរច្ិ តឲ្
ត យអែរក្រប់ ក្រងធនធាន និងអែរគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ច្ិតត គធវើការពិ និតយពីនលប៉ា េះ
ពាល់ និ ងទាំ នារ់ទាំនងអនតរវ ិស្័យ ។
រ-ការពក្ងឹងរិច្ចស្ក្មបស្ក្មួលរវាងអងគភាពរាជរោាភិ ាលថ្នែរ់ ជាតិ ថ្នែរ់គក្កាមជាតិ
ផ្ លពារ់ព័នធ និងភារី ផ្ លពារ់ ព័នធ ។
ឃ-ការផ្ទលស្់បូរត ាំ គណេះ ឹង ព័ ត៌មាន និ ងរងវល់ពារ់ព័នធ ពារ់ព័នធនឹងផ្ននការគក្បើក្ាស្់

ី និងនិ រនតរភាពទី ក្ររង រវាងស្ថាប័នរ ា វ ិស្័យឯរជន អងគការគក្ៅ រោាភិ ាល ស្ហរមន៍ និង
អែរស្ស្ថវក្ជាវ ។

ង-ការក្បមូ លទិនន
ែ ័ យទាំងបរ ិមាណ និ ងរុ ណភាព និងការគក្បើ ក្ាស្់ក្បព័ នជ
ធ ាំនួយផ្ ល
ោាំក្ទ ល់ការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ច្ិតត គ ើមបីធានាាននូ វការយល់ ឹ ង ៏ ទូលាំទូលាយអាំ ពីបញ្ញ
ា
ស្ក្មាប់ វ ិស្័យនានា និ ងរក្មិតននការក្រប់ក្រងរបស្់រោាភិ ាល ។
ជំពូកទី៣
លកខខណ្ឌតគ្លូវម្ន្ការទរៀបច្ំផ្នន្ការគទគ្មាង ទដាយគិតគូរពីបញ្ញ
ា បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា២២៤ ._ រគក្មាង ការអភិវឌ្ឍ រមមវ ិធី និ ងផ្ននការ
រាល់រគក្មាង ការអភិ វឌ្ឍ រមមវ ិធី និងផ្ននការស្រមមភាពនានាផ្ លទរ់ ទងនឹងការគក្បើ ក្ាស្់ ី
ធលី និងស្ាំណង់ ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ញញត អាជាាប័ ណណ ឬលិខិតឯរភាព ផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ ន
ទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ីនររូបនី យរមម និងស្ាំណង់ និ ងលិខិត ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយ

ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២២៥ ._ លរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ីគោយរិតរូ រពី បញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ីនររូបនី យរមម និងស្ាំណង់ ផ្ លមានស្មតារិច្ចគលើ

ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី គៅរែុងតាំ បន់ ននរគក្មាង ការអភិ វឌ្ឍ រមមវ ិធី ឬផ្ននការផ្ លានគស្ែើស្ុាំ
ក្តូវធានាថ្នការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ីគនាេះ ានបាំ គពញតាមលរខខណឌតក្មូវគពញគលញ ូច្ខាង
គក្កាម៖
រ-មានរិច្ព
ច ិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអែរពារ់ព័នគធ លើផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ីរបស្់មាចស្់
រគក្មាង ។
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ខ-ទទួ លាននូវការក្ពមគក្ពៀងជាមុន គោយគស្រ ី និងបនាទប់ ពីទទួ លានព័ ត៌មានក្រប់
ក្ជរងគក្ជាយពី ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ផ្ លស្ិទិគធ លើ ីធី លរបស្់ពួរគរ អាច្នឹងរងការប៉ា េះពាល់ពី
រគក្មាង ស្រមមភាពរមមវ ិធី ឬផ្ននការ ។
រ-មានការបញ្ញ
ា រ់អាំពីភាពក្តឹមក្តូវរបស្់រគក្មាង ស្រមមភាព រមមវ ិធី និ ងផ្ននការផ្ ល
ានគស្ែើស្ុាំ ជាមួ យនឹងផ្ននការក្រប់ក្រងការគក្បើក្ាស្់ ី ធី ល ផ្ននការគមស្តីពីការគក្បើក្ាស្់ ីធី ល
និ ងផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តទីក្ររងនបតង និងអាំពីភាពក្តឹមក្តូវោែជាមួ យនឹ ងផ្ននការគមស្តីពីការគក្បើ
ក្ាស្់ ី ធីរ
ល ុងការអភិ
ែ
វឌ្ឍ ។

ឃ-មានការស្ស្ថវក្ជាវ និងការទទួ លាននូ វទិនន
ែ ័ យ លមអិត ផ្ លមានស្ស្ថប់ និងតាមទី

តាាំងជារ់ លារ់អាំពីលរខណៈពិ គស្ស្ននតាំបន់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងការគក្បើ ក្ាស្់ ីធី នា
ល បច្ចុបបនែ និ ង
នាគពលអនារត មានជាអាទិ៍ ប្ាីស្ថរគពើ ភ័ណឌធនធាន ី ការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធីប
ល ច្ចុបបនែ គហោា

រច្នាស្មព័នធ អក្តាក្បជាជនផ្ លគៅជុាំវ ិញ ស្ហរមន៍ និងការអនុវតតតាមវបបធម៌ និងក្បព័ នធគនស
ងៗននការច្ិ ្ចឹមជី វ ិត ស្ិទិកា
ធ ន់ កាប់ ី ធី ល រួមទាំងស្ិទិជា
ធ លរខណៈក្បនពណី រច្នាស្មព័នធស្ងគម រ
ោាភិ ាល រុរខជាតិ ការគធវើច្លនា្លងផ្ នរបស្់ស្តវនក្ព ការរ ាំខានគោយធមមជាតិ មុខងារធារា
ស្ថស្តស្ត ច្រនតថ្នមពល និងរាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធីប
ល ច្ចុបបនែ ។
ង-មានការគក្បើ ក្ាស្់បគច្ចរវ ិជាាប់ផ្ លលអបាំនុតរែុងការរាំ ណត់ ផ្ននទី តាំ បន់ គទស្ភាព

មានទាំងការរាំ ណត់ ទីតាាំង និ ង/ឬ ការវាយតនមលពីធនធានធមមជាតិ និងទាំនិញ និងគស្វារមម

ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងធនធានធមមជាតិ ការបនសុទ
ី ិ នន
ែ ័ យននការគក្បើក្ាស្់ ីធី ល ស្ិទិ កា
ធ ន់ កាប់ ី ធី ល និង
តាំ បន់ គបតិរភណឌវបបធម៌ផ្ លស្ាិតគៅរែុង និងផ្របតាំបន់អភិវឌ្ឍផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ។

ច្-មានការនតល់ ាំ គណាេះស្ស្ថយបញ្ញ
ា ននការទូ ទត់កាបូ ន និងការបគ្ចញស្ាំណល់

ឧស្ម័ន គហើយក្តូវោរ់ប្ូច លនូ វគោលគៅ និងផ្ននការនានា រែុងការកាត់បនាយ និ ងទូ ទត់ កាបូ
ន រ៏ ូច្ជាលាំហូរននស្ាំណល់ផ្ លពារ់ព័នធគៅរែុងរាល់ក្បតិបតតិការរគក្មាងផ្ លានគធវើការ
គស្ែើស្ុាំ ។

្- មានការនតល់ ាំគណាេះស្ស្ថយគៅគលើការបងកគក្ោេះទឹ រជាំ នន់ និ ងមានភាាប់ គៅគោយ
ផ្ននការនានា ស្ក្មាប់ ៖
១-ការបងាូរស្ាំណល់ទឹរគច្ញច្ូ លទាំងអស្់ ទាំងគៅខាងរែុង និ ងគក្ៅតាំបន់

អភិវឌ្ឍ និងតាំបន់ ននផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ។

២-ហានិ ភ័យននការបាំ ពុលទឹ រគក្កាម ី និ ងទឹរគលើ ី រ៏ ូច្ជាបញ្ញ
ា ពារ់ព័នធ និង
ការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និ ងការគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់ទឹរ ។
៣-ការោរ់រក្មិ ត និងការក្រប់ក្រងលាំហូរស្ាំណល់រ ឹង និ ងស្ាំណល់រាវ រួមទាំង
ទី តាាំងនានាននការគាេះបង់គចាលនងផ្ រ ។
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ជ-ប្ូច លនូវវ ិធានការននការគលើររមពស្់ការក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពគលើនក្ព

គឈើ ទាំងឡាយគៅរែុងទីតាាំងផ្ លគៅរែុង និ ងផ្របរទី តាាំងក្បតិ បតតិការរគក្មាង ស្រមមភាព រមម
វ ិធី និ ងផ្ននការផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ។

ឈ-ោរ់ប្ូច ល និ ងគក្បើក្ាស្់ នូ វក្បព័នច្
ធ ាំ ណត និងច្លនានលូវែែល់ក្បរបគោយ

ក្បស្ិទន
ធ ល គៅរែុងទី តាាំងក្បតិ បតតិការ និ ងធានាថ្ន ក្បព័នធច្ាំណត និងនលូវែែល់ទាំងគនាេះតភាាប់
យ៉ា ងមានក្បស្ិទធភាព និងស្ុវតតិភាពគៅកាន់នូវផ្
ល
លស្ាិតគៅគក្ៅទី តាាំងក្បតិបតតិការ
រគក្មាង ។

ញ-ោរ់ប្ូច លនូ វគោលគៅ និ ងវ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់គក្ោេះថ្នែរ់នាគពល

ខាងមុខ ផ្ លរគក្មាង ស្រមមភាព រមមវ ិធី ឬផ្ននការមានគៅគលើ៖

១- ី ផ្ លរាជរោាភិ ាលកាន់ កាប់ ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ជា តាំ បន់ គបតិរភណឌ ឬ
តាំ បន់ ក្បវតតិស្ថស្តស្ត តាំបន់ វបបធម៌ ជាតិ ។
២-រគបៀងអភិ ររសច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារធមមជាតិ ផ្ លានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
៣-តាំ បន់ ទាំងឡាយផ្ លានកាន់ កាប់ និងស្ាិតគៅគក្កាមការគក្បើ ក្ាស្់ជា
លរខណៈក្បនពណី របស្់ជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ ។
៤-តាំ បន់រា៉ាមស្ថរ ។
៥-តាំ បន់ ផ្ លក្តូវានរាំណត់ គោយ អងគការស្ហក្បជាជាតិទទួ លបនទុរអប់រ ាំ

ស្ងគម វ ិទោស្ថស្តស្ត និងវបបធម៌ ។

៦-តាំ បន់ ទាំងឡាយផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតត ថ្នជា
តាំ បន់ ផ្ លមានទឹ រស្ថប និ ងទឹ រស្មុ ក្ទស្ាំខាន់ៗ ឬក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុីននតាំបន់ស្មុ ក្ទ ឬ

តាំ បន់ អភិ ររសគទស្ភាព ក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ និ ងជី វៈច្ក្មរេះផ្ លមានតនមលខស្
ព ់ឬ
តាំ បន់ ផ្ លមានតនមលអភិ ររសក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុី ។

៧-តាំបន់ នទគទៀតផ្ លក្តូវានរាំណត់ ស្ក្មាប់ ការការពារ ឬជាតាំ បន់ពិគស្ស្
គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ ន ។
ឌ្-រគក្មាងអភិ វឌ្ឍផ្ លានគស្ែើស្ុាំគៅមុ នគពលមានការឯរភាព ក្តូវរាំ ណត់ យរមួ យ
ផ្នែរ ននតាំបន់រគក្មាងអភិវឌ្ឍផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ជាលាំហរនបតងផ្ លមានទាំ ហាំស្មស្ស្ប ។ រែុង
ររណីផ្ លរគក្មាង ស្រមមភាព រមមវ ិធី ឬផ្ននការផ្ លានគស្ែើស្ុាំគនាេះ មិនតក្មូវឲ្យមានការ

វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ឬការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់គពញគលញ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនី យរមម និ ងស្ាំណង់ អាច្មិនតក្មូវឲ្យរគក្មាង ស្រមមភាព
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រមមវ ិធី ឬផ្ននការផ្ លានគស្ែើស្ុាំមួយច្ាំនួន បាំ គពញតាមលរខខណឌតក្មូវខលេះៗ ឬមួ យច្ាំ នួន
ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តាគនេះ ។
មាគ្តា២២៦ ._ ស្ិទិទ
ធ ទួលានព័ត៌មាន
ក្រប់ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ផ្ននទី គក្បើក្ាស្់ ី ក្រប់ វ ិស្័យ និ ងឯរស្ថរគរៀបច្ាំផ្ននការ នទគទៀត
ផ្ លបគងកើតគ

ើងស្ក្មាប់ជាផ្នែរមួ យនន ាំ គណើរការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ក្តូវទុ រគៅក្រស្ួង ស្ថា

ប័ នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំផ្ ន ី នររូបនី យរមម និងស្ាំណង់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ស្ថលាក្ររងផ្ លពារ់ព័នធ និ ងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លពារ់ព័នធ និងក្តូវោរ់ ជូន ល់ស្ថធារណ
ជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។
មាគ្តា២២៧ ._ បនទុរច្ាំណាយ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនី យរមម និងស្ាំណង់ អាច្គធវើការយរនែលក្រប់

ក្ោន់ គ ើ មបីនតល់ាននូវរ ា
ា លរិ ច្ចផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹ ងលរខខណឌតក្មូវននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ល

ូច្មាន

ផ្ច្ងរែុងមាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា២២៨ ._ ការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ផ្ លានឯរភាព
ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី អាច្មាន ស្ាំគណើការផ្រស្ក្មួលស្ស្បតាម លរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំ
ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់បរ ិស្ថាន ី ធីប
ល ផ្នាម ។
មាចស្់រគក្មាង ឬអាជាាធរពារ់ ព័នធ ផ្ លគធវើការគស្ែើស្ុាំឲ្យមានការផ្រស្ក្មួលគៅគលើ ផ្ននការគក្បើ
ក្ាស្់ ី ក្តូវគរៀបច្ាំឯរស្ថរផ្ លមានបញ្ញ
ា រ់ពីពត័ត៌មាន ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ក្តូវមានគហតុ នលផ្នែរគស្ ចរិច្ចស្ងគម និ ងវ ិទោស្ថស្តស្ត ផ្ លនាាំឲ្យមានការផ្រ
ស្ក្មួលផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ។
ខ-បងាាញពី ការខិតខាំគ ើមបីររានូ វស្ថានភាពគក្បើ ក្ាស្់ ី ធីប
ល ច្ចុបបនែ ។

រ-បងាាញពីនលប៉ា េះពាល់គៅគលើរបររច្ិ ្ចឹមជីវ ិតរបស្់ស្ហរមន៍ និងធុ ររិ ច្នា
ច នា
គោយស្ថរការផ្រស្ក្មួលគលើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ផ្ល លទទួ លានការអនុញ្ញញត ។
ឃ-បងាាញព័ ត៌មាន នទៗគទៀតផ្ លចាាំាច្់ រុងការនត
ែ
ល់ភាពស្មគហតុ នលននស្ាំគណើ

ផ្ លាន

គស្ែើស្ុាំ ។

រាល់ការគស្ែើស្ុាំឲ្យគធវើការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ផ្ លានទទួ លការឯរភាពគហើយ ក្តូវ
អនុគលាមតាមនី តិវ ិធី នន ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និ ងស្ិទិ ធ ទទួ លានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន ។
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មាគ្តា២២៩ ._ លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ ណណ ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព
រាល់លិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ ណណ ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពទាំងឡាយ ក្តូវអនុ គលាមគៅតាម
លរខខណឌតក្មូវននផ្ននការគក្បើក្ាស្់បរ ិស្ថាន ី ធី ល និងផ្ននការក្រប់ក្រង ីធី ផ្ល លានឯរភាពផ្ ល
គច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ និងគោលនគយាយក្រប់ ក្រង ី ធី ល នទៗគទៀត ។
ររណីមិ នទន់ មានផ្ននការក្រប់ ក្រង ីធី ជា
ល មរគុគទស្ ផ្ននការគមស្តីពីការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ល ឬ

ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី គៅគ

ើយ គនាេះការនតល់អាជាាប័ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព

ស្ក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍ ក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវននការគក្បើក្ាស្់បរ ិស្ថាន ីធី ល
ក្រមគនេះ និងបទបប្ញតិ ផ្ត លពារ់ ព័នធ ។

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុង

ជំពូកទី៤
ន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង
ផ្នែកទី១
ស្ថថប័ន្ទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា២៣០ ._ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តនិរនតរភាពទី ក្ររង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគោយមានរិច្ចស្ហការក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

គរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនី យរមម និងស្ាំណង់ ក្តូវគរៀបច្ាំ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តនិរនតរភាពទី ក្ររង ។
មាគ្តា២៣១ ._ អាជាាធរទទួ លខុ ស្ក្តូវ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនី យរមម និងស្ាំណង់ ក្តូវទទួលខុ ស្ក្តូវគលើ

ការធានាាននូវការអនុ គលាមតាមភាររិច្ច និ ងការទទួ លខុ ស្ក្តូវ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២៣០ខាងគលើ
គនេះ ។

ផ្នែកទី២
គណ្ៈកលមការន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង
មាគ្តា២៣២ ._ រណៈរមមការនិរនតរភាពទី ក្ររង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនី យរមម និងស្ាំណង់ ក្តូវគរៀបច្ាំ បគងកើតរណៈ

រមមការនិ រនតរភាពទីក្ររង និងគលខាធិ ការោាន តាមការចាាំាច្់ គ ើ មបីគរៀបច្ាំ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តនិរនតរ
ភាពទី ក្ររងគមស្ក្មាប់រាជធានី ឬទី ក្ររង ។
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រណៈរមមការនីមួយៗក្តូវមានក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ច្មបងច្ាំ នួន៤(បួ ន)មាន ូ ច្ខាងគក្កាម៖
១- ស្ក្មាប់រិច្ចការគរៀបច្ាំ ផ្ននការទី ក្ររង និងការ ឹ រជ្ូា ន ។
២- ស្ក្មាប់ រិច្ចការផ្នែរថ្នមពល និងនលិតរមម ។

៣- ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ និ ងភាពងាយរងគក្ោេះទី ក្ររង ។
៤- ស្ក្មាប់ លាំហស្ថធារណៈ គបតិ រភណឌវបបធម៌ និ ងបរ ិស្ថានស្ាំណង់ ។ ស្មាស្
ភាព ភាររិ ច្ច ការទទួ លខុស្ក្តូវ និងលរខខណឌតក្មូវរបស្់រណៈរមមការនិ រនតរភាពទី ក្ររង និង
ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ច្មបង ក្តូវរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនី យរមម និ ងស្ាំណង់ ។
មាគ្តា២៣៣ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវរបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព
រាជធានី ឬទី ក្ររងក្តូវបគងកើតផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តលមអិតស្ក្មាប់និរនតរភាពទីក្ររងគោយផ្ទបរៗ
របស្់ខួន
ល ស្ស្បតាមតាមស្ថានភាពភូមិស្ថស្តស្ត និ ងស្ថានភាពជារ់ ផ្ស្តងននរាជធានី ឬទី ក្ររងនីមួយៗ ។
មាគ្តា២៣៤ ._ ស្ិទិ ធទទួលានព័ត៌មាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនី យរមម និងស្ាំណង់ ក្តូវធានាឲ្យមានការច្ូ ល

រួមជាស្ថធារណៈរែុងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការនិ រនតរភាពទីក្ររង
មាគ្តា២៣៥ ._ ការពិនិតយគ

ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។

ើងវ ិញ និងការផ្រស្ក្មួលផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តទីក្ររងក្បរបគោយ

និ រនតរភាព
ផ្ននការយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តទីក្ររងក្បរបគោយនិ រនតរភាពគម និ ងផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តនិរនតរភាពទី ក្ររង
លមអិត ក្តូវទទួ លការពិ និតយគ

ើងវ ិញ និងអាច្គធវើការផ្រស្ក្មួលយ៉ា ងគហាច្ណាស្់គរៀងរាល់ ៥ (ក្ាាំ)

ឆ្ែាំមតង អាស្ស្័យតាមការផ្ក្បក្បួលស្ថានភាពជារ់ផ្ស្តង ននការអភិ វឌ្ឍគស្ រ
ា ិ ច្ច និ ង ស្ងគម ។
មាតិកាទី៥
ន្ិរន្តរភាពទទសច្រណ្៍
ជំពូកទី១
ការពិន្ិតយទ

ង
ើ វិញ ន្ិងការវាយតម្លៃទលើគទគ្មាងទទសច្រណ្៍

មាគ្តា២៣៦ ._ ការអភិ វឌ្ឍវ ិស្័យគទស្ច្រណ៍ក្បរបគោយនិរនតរភាព
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រាល់រគក្មាង ឬស្រមមភាពផ្នែរគទស្ច្រណ៍ផ្ លរាំពុងអនុ វតតបច្ចុបបនែ រួមមាន ទាំងរគក្មាង និង

ស្រមមភាពផ្ លស្ាិតគៅរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់
ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើការពិ និតយគទបើងវ ិញគ ើ មបីធានាឲ្យ ាំ គណើការរគក្មាង ឬស្រមមភាព
គទស្ច្រណ៍ទាំងគនេះ អនុ វតតស្ស្បតាមនី តិវ ិធី និងលិខិតបទោានរតិ យុតតផ្ លរាំ ណត់គោយក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យគទស្ច្រណ៍ និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២៣៧ ._ ការវាយតនមលពីក្បស្ិទធនលននធនធាន
រាល់ស្រមមភាព ឬរគក្មាងគទស្ច្រណ៍ ផ្ លបងកនលប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន ផ្ លគលើស្ពី រក្មិត
ផ្ លានអនុ ញ្ញញត ឬឯរភាព ឬមិនានអនុគលាមតាមនីតិវ ិធី លិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងស្តង់ោរ
នានា ននការវាយតនមលគៅគលើនិរនតរភាព ក្តូវគធវើការវាយតនមលពីក្បស្ិទធនលធនធាន ។ នីតិវ ិធី និងផ្បប
បទននការវាយតនមលធនធានគនេះ ក្តូវរាំ ណត់គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យគទស្ច្រណ៍ គោយ
មានរិច្ចស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី២
ទទសច្រណ្៍ធលមជាតិផ្ដលផ្នែកទលើសហគលន្៍គ្គប់គ្គងរ ួលោែ
មាគ្តា២៣៨ ._ ស្ហរមន៍ ក្រប់ ក្រងរួមោែផ្ លផ្នអរគលើគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ
រាល់រគក្មាងគទច្រណ៍ផ្ លានគស្ែើស្ុាំស្ក្មាប់តាំបន់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមបទបប្ញ តិអ
ត ាំពីការ
ក្រប់ ក្រងរួមោែ និ ងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២៣៩ ._ តនមលច្ូលទស្សនា
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្យរនែលច្ូលទស្សនាស្ក្មាប់រគក្មាង

គទស្ច្រណ៍មួ យច្ាំនួនផ្ លស្ាិតគៅរែុងរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬ

បគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមាន

រិ ច្ព
ច ិ គក្ោេះជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យគទស្ច្រណ៍ ស្ហរមន៍ ផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ និ ង
ក្រប់ ភារី ពារ់ ព័នធ ក្តូវរាំណត់ ពីកាលវ ិភារស្ក្មាប់ការបង់នែលស្ស្បតាមតាំបន់ជារ់ លារ់ នានា ។ តនមល

ច្ូ លទស្សនាទាំងគនេះ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ ក្រងរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន
ផ្ លក្តូវគក្បើ ស្ក្មាប់ ផ្តការក្រប់ ក្រងគៅតាំបន់រគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លក្តូវបង់ នែលច្ូលទស្សនាផ្តប៉ាុ គណាណេះ ។
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មាគ្តា២៤០ ._ គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យគទស្ច្រណ៍គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត ស្តីពីការអភិ វឌ្ឍ និ ងការក្រប់ ក្រងវ ិស្័យ

គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ ផ្ លមានមូ លោានគលើស្ហរមន៍ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវគោយការក្រប់ ក្រងរួមោែ និ ង
ផ្ លមាននិ រនតរភាព ។ លិខិតបទោានរតិ យុតតគនេះ ក្តូវបាំ គពញតាមស្តង់ោរគទស្ច្រណ៍ផ្ លផ្នអរគលើ
ស្ហរមន៍ ននស្មារមន៍ក្បគទស្ននតាំបន់ អាស្ុីអាគរែយ៍ ។
មាតិកាទី៦
ន្ិរន្តរភាពថ្នលពល
ជំពូកទី១
ការទលើកកលពសគ
់ ទគ្មាងថ្នលពលគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
មាគ្តា២៤១ ._ គោលការណ៍ថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព
រាជរោាភិ ាល ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងវ ិស្័យឯរជន ក្តូវក្បកាន់ ខាចប់ នូវគោលការណ៍
ថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព គោយរាំ ណត់ អាទិភាពននការអភិ វឌ្ឍរគក្មាងថ្នមពលក្បរបគោយ
និ រនតរភាព គ ើមបីស្គក្មច្ានតក្មូវការថ្នមពលនាគពលបច្ចុបបនែនិងអនារតស្ក្មាប់ ក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា ។

មាគ្តា២៤២ ._ ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ក្តូវានរាំណត់ ថ្នជាក្បព័នធថ្នមពល ផ្ លបគក្មើ គស្ច្រាី
ក្តូវការននមនុ ស្សជាំ នាន់បច្ចុបបនែ គោយមិនគធវើឲ្យខូច្ខាតនូ វស្មតាភាពននមនុស្សជាំ នាន់គក្កាយ រែុងការ

បាំ គពញនូ វគស្ច្រាីក្តូវការរបស្់ពួរគរ ។ ក្បព័នធថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ទទួ លានថ្នមពលមរ
ពី ពនលឺក្ពេះអាទិតយ ខយល់ វារ ីអរគិស្នី ខាែតតូច្ គក្កាម១៥គមហាគវា៉ា ត់ ជី វមា៉ា ស្ផ្ លក្តូវបញ្ញ
ា រ់ ថ្នានមរពី
ក្បភពផ្ លមាននិ រនតរភាព រគដារែុងផ្នន ី រលរ ជាំ គនារឬលាំនាច្ និងស្ាំណល់ គៅជា បគច្ចរវ ិជាា
ថ្នមពល ។

មាគ្តា២៤៣ ._ ក្បភពថ្នមពលផ្ លោមននិ រនតរភាព
ក្បភពថ្នមពលផ្ លោមននិ រនតរភាព ក្តូវានរាំ ណត់ថ្នានមរពី ហូស្ុ
វ ីល ឬ ឥនធនៈនុ យគរលផ្អរ

និ ងក្បព័ នធថ្នមពល ផ្ លោរ់ រក្មិតគលើស្មតាភាពននមនុ ស្សជាំ នាន់គក្កាយរែុងការបាំ គពញគស្ច្រាីក្តូវ
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ការរបស្់ពួរគរ ។ ថ្នមពលផ្ លនលិតមរពី ធយូងែម ឧស្ម័នធមមជាតិ មា៉ា ស្ូត និងវារ ីអរគិស្នីក្ទង់ ក្ទយ
ធាំ ផ្ លធាំ ជាង១៥គម៉ា ហាគវា៉ា ត់ ក្តូវានរាំ ណត់ ថ្នជាថ្នមពលោមននិរនតរភាព ស្ក្មាប់ គោលបាំណងនន
មាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា២៤៤ ._ និ រនតរភាពថ្នមពល
គ ើមបីស្គក្មច្ាននូ វគោលបាំ ណងនននិ រនតរភាពថ្នមពល វ ិធី ស្ថស្តស្តអនុ វតតមាន ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ការោាំក្ទ និងការគលើររមពស្់រគក្មាង និ ងថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ខ-ការោរ់ប្ូច ល និងយរច្ិតតទុរោរ់ គលើការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ អនតរជាតិរបស្់

ក្ពេះរាជាពាច្ក្ររមពុជាគៅរែុងរាល់ការស្គក្មច្ច្ិតតគៅគលើរគក្មាងថ្នមពល ។

រ-ការអនុ ម័តយរនូ វរគក្មាងថ្នមពលណា ផ្ លមានលរខណៈក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ច្ាស្់លាស្់មួយ ។
ឃ-ការនតល់អាទិ ភាពច្ាំ គពាេះការវ ិនិ គយររែុងរគក្មាងថ្នមពលក្បរបគោយ

និ រនតរភាព ។

ង-ការគលើររមពស្់បគច្ចរវ ិជាាផ្ លមិនបងកនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ច្-ការនតល់ការោាំក្ទក្បភពថ្នមពលវ ិមជឈការនិ ងក្បព័នធបណា
ត ញអរគិស្នី ខាែតតូច្ និង
តូ ច្ជាង ។
្- ការគលើររមពស្់ក្បព័នថ្ន
ធ មពលពនលឺក្ពេះអាទិ តយគលើ ាំ បូលនទេះ និងក្បព័ នន
ធ លិតនិង
ស្តរអរគ
ិ ស្នី តាមនទេះ ។
ុ
ជំពូកទី២
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការ ន្ិងការវាយតម្លៃ
មាគ្តា២៤៥ ._ ផ្ននការថ្នមពលនិ ងអរគិស្នី ជាតិ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យថ្នមពល គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតនូវផ្ននការថ្នមពល និងអរគិស្នី ក្បរបគោយនិរនតរភាពជាតិ គោយគធវើការ

ស្ក្មបស្ក្មួល រិច្ចការរបស្់ខួន
ល ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ ន ពារ់ព័នធ រ៏ ូ ច្ជាពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអងគ
ការស្ងគមស្ុីវ ិល និងស្ហរមន៍ ផ្ លប៉ា េះពាល់គោយការអភិវឌ្ឍរគក្មាងថ្នមពលនិ ងអរគិស្នី ។
មាគ្តា២៤៦ ._ ផ្ននការថ្នមពល និ ងអរគិស្នី
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ផ្ននការថ្នមពលនិងអរគិស្នី ជាតិ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពជាឧបររណ៍ផ្ លស្ក្មាប់ ការបគងកើត
គោលនគយាយ និងជាមរគុគទស្មួ យស្ក្មាប់ ស្រមមភាពក្រប់ ក្រង ។ ផ្ននការក្តូវរួមមាន ៖

រ-ការស្ស្ថវក្ជាវគៅគលើការបគងកើតគោលនគយាយស្តង់ោរ គ ើ មបីបគងកើនច្ាំ នួន និ ង/ឬ

ស្មាមាក្តថ្នមពលផ្ លអាច្គរើតគ

ើងជាែមី ផ្ លទិ ញានពី ស្ថាប័ នជារ់ លារ់ មួយ ។

ខ-ការវាយតនមលស្ថានភាពបច្ចុបបនែននថ្នមពល និ ងការនលិតអរគិស្នី និងគហោារច្នា

ស្មព័នធផ្បងផ្ច្រគភលើង ។

រ-ការពិពណ៌នាអាំពីរគក្មាងផ្ លមានលទធភាពអាច្បគងកើត បគងកើតស្ក្មាប់នតល់គក្បង
ឥនធនៈ និ ងការនលិតអរគិស្នី រ៏ ូច្ជាការផ្ច្រចាយអរគិស្នី ។
ឃ-គោលគៅជារ់លារ់ ស្ក្មាប់ បគងកើតថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
ង-ការពិនិតយស្ាំណល់ផ្ លបនសល់ទុរ គោយរគក្មាងថ្នមពលផ្ លអាច្រគរើ តែមី ។
ផ្ននការក្តូវបគងកើតស្ក្មាប់ការផ្រនែែគ

ើងវ ិញ ឬការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ផ្ លបនសល់ទុរផ្ ល

គរើតគទបើងគោយ ការអភិ វឌ្ឍថ្នមពលរគរើ តគ

ើងវ ិញ ។

ច្-ការវ ិភារនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានននរគក្មាងនលិតថ្នមពល និងអរគិស្នីផ្ លាន
គក្ោងទុ រ ។
្-ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ធនធានប្ូច លោែផ្ លរែុងគៅកាគក្បើ ក្ាស្់ធនធាន

ក្បរួ តក្បផ្ជងក្តូវវាយតនមលគោយផ្នអរគលើ តនមលច្ាំណាយនិ ងនលច្ាំគណញននធនធាននីមួយៗ
ផ្ លយរមរគក្បើ ក្ាស្់ គោយរិ តពី នែលច្ាំណាយននវ តននជី វ ិតធនធានគនាេះ និ ងនលប៉ា េះពាល់
អវ ិជាមាន ល់ស្ងគម និ ងរតាតបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ ។
មាគ្តា២៤៧ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវការអនុ វតតផ្ននការថ្នមពល និងអរគិស្នី
ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លពារ់ព័នធការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ថ្នមពល និ ងអរគិស្នី ក្តូវអនុ វតតតាម
ផ្ននការថ្នមពល និ ងអរគិស្នី ក្បរបគោយនិរនតរភាពផ្ លគរៀបច្ាំ គទបើងគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យថ្នមពល ។
មាគ្តា២៤៨ ._ ការោរ់រក្មិត
មិ នក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យមានរគក្មាងថ្នមពលគៅរែុង៖

១- ី ផ្ លក្រប់ ក្រងគោយរោាភិ ាលផ្ លក្តូវានរាំណត់ ជាទី តាាំងវបបធ៌ មក្បវតតិស្ថស្តស្ត

ឬគបតិរភណឌជាតិ ។
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២-រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ
និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ គលើរផ្លងការ ាំគ

ើងរក្មិ តថ្នមពលគក្ៅបណា
ត ញ រក្មិ តភូ មិ និង

ក្រួស្ថរ ។
៣-តាំ បន់ ផ្ លតាាំងគៅគោយជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ ឬទរ់ ទិននឹងការគក្បើក្ាស្់ជា
ក្បនពណីរបស្់ជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ គលើរផ្លងផ្តរែុងររណីផ្ លមានការនតល់ជូននូ វការយល់
ក្ពមជាមុន គោយគស្រ ីបនាទប់ ពីទទួ លានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយគៅកាន់ជនជាតិ គ ើមភារ
តិ ច្ផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ គលើរផ្លងការ ាំគ

ើងរក្មិតថ្នមពលគក្ៅបណា
ត ញ រក្មិ តភូ មិ និង

ក្រួស្ថរ ។
៤-ទី តាាំង ី គស្ើម ។
៥-ទី តាាំង អងគការស្ហក្បជាជាតិ ទទួ លបនទុរអប់ រ ាំ ស្ងគម វ ិទោស្ថស្តស្ត និងវបបធម៌ ។
៦-តាំ បន់ណាផ្ លមានរែុងប្ាីឧបររណ៍រតិ យុតិ តថ្នជាតាំ បន់ ផ្ លមាន៖
រ-ក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុីទឹរស្ថប ទឹរស្មុ ក្ទ ឬគ្ែរស្ាំខាន់ ។

ខ-តនមលអភិ ររសគទស្ភាពខពស្់ ជី វៈច្ក្មរេះក្បគភទស្តវនិងរុរខជាតិ ឬតនមលអភិ ររស
ក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី ។
ជំពូកទី៣

ការទលើកកលពសន្
់ ូវ បទច្ចកវិជាជទលគ្តីបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា២៤៩ ._ បគច្ចរវ ិជាាផ្ លក្បរបគោយក្បស្ិទធនល បគ្ចញការបាំ ភាយទប និងស្ាំណល់ទប
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យថ្នមពល ក្តូវពិ និតយរគក្មាងថ្នមពលនីមួយៗ គ ើ មបីធានាថ្ន

រគក្មាងគនេះអនុ វតតនូវបគច្ចរវ ិជាា ថ្នមពលក្បរបគោយក្បស្ិទន
ធ ល បគ្ចញការបាំ ភាយទប និង

ស្ាំណល់ទប ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យថ្នមពល ក្តូវពិនិតយរគក្មាងថ្នមពលនីមួយៗ

គោយគក្បើក្ាស្់ បគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និ ងការអនុ វតតលៗ
អ ជាអនារជាតិ គៅរែុង
វ ិស្័យថ្នមពលពារ់ ព័នធ ។

មាគ្តា២៥០ ._ បគច្ចរវ ិជាាលអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងជគក្មើ ស្ផ្ លមាននលប៉ា េះពាល់ទប
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមិនក្តូវឯរភាពគលើការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់

បរ ិស្ថាន ាំបូង និងគពញគលញ ស្ក្មាប់ រគក្មាងណាមួ យផ្ លគក្បើ ក្ាស្់ បគច្ចរវ ិជាា ផ្ លមិនផ្មនជា
បគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំ នុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន ឬ ផ្ លអាច្នាល់នលប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថានគក្ច្ើនជាង
ជគក្មើ ស្ផ្ លអាច្ផ្ស្វងររានណាមួ យ ។ មាចស្់រគក្មាងអាច្ក្តូវានតក្មូវឲ្យោរ់ ប្ូា ននូវការរច្នា
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ផ្ លជាជគក្មើ ស្ ផ្ លមានក្បស្ិទន
ធ លជាង និងបងកឲ្យមានស្ាំណល់ និងការបាំភាយតិ ច្ ខណៈគពល
ផ្ លស្គក្មច្ាននូ វគោលបាំ ណងនានាផ្ លានផ្ច្ងននរគក្មាង ។
មាគ្តា២៥១ ._ ការគលើររមពស្់ការនគត់នង
គ ់ អរគិស្នី
រាជរោាភិ ាល ក្តូវជាំ រញ
ុ និ ងគលើររមពស្់ ល់ការនគត់នង
គ ់ អរគីស្នី ផ្ លគច្ញមរពី បណា
ា ញ
អរគិស្នី ជាតិ និងមរពី ក្បភពអរគិស្នី វ ិមជឍការ ផ្ លក្តូវាននលិតគទបើងគោយរូបវនតបុរគល ឬនីតិ
បុ រគលឯរជន ។ អែរគក្បើ ក្ាស្់ អរគីស្នី ក្តូវានគលើរទឹរច្ិតត និ ងគលើររមពស្់ឲ្យ ាំគ

ើងបគច្ចរវ ិជាា

វិ

មជឈការស្ក្មាប់ បាំគពញតក្មូវការននការនគត់នង
គ ់ ថ្នមពលអរគីស្នី របស្់ខួន។
ល

អែរគក្បើក្ាស្់អរគិស្នីមិនក្តូវានបងខាំឲ្យគក្បើ ក្ាស្់អរគិស្នី ផ្ លានមរពីក្បភពននការនលិត

ថ្នមពលជារ់ លារ់ណាមួយគទ ។
មាគ្តា២៥២ ._ ការគលើររមពស្់ការនគត់នង
គ ់ អរគិស្នីខាែតតូច្ និ ងបណា
ា ញអរគិស្នី ខាែតតូ ច្
គៅតាំ បន់ណាផ្ លមានបណា
ា ញអរគិស្នី ជាតិ មិនទន់ មានបណា
ា ញអរគិស្នីមរ ល់ ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវោាំក្ទការនតល់ការនគត់នគង់អរគស្នី ខាែតតូ ច្ និងការនគត់នគង់អរគិស្នី តាមបណា
ា ញ
តូ ច្ ។ ក្បតិ បតតិររបណា
ា ញអរគិស្នី ខាែតតូ ច្ ក្តូវមានជគក្មើ ស្ ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-បនតនត
គ ់ នង
គ ់ ល់អរ
ែ គក្បើ ក្ាស្់ និ ងមានអតាិភាពស្ស្បោែជាមួ យបណា
ា ញអរគិស្នី ។
ខ-បនានត
គ ់ នង
គ ់ ល់អរ
ែ គក្បើ ក្ាស្់ និ ងលរ់ អរគិស្នី ផ្ លគលើស្ ឬ ផ្ លមិនទន់ាន
លរ់ គៅកាន់បណា
ា ញអរគិស្នី គៅច្ាំ ណុច្អនតរបណា
ា ញ និងទញយរថ្នមពលមរពី
បណា
ា ញអរគស្នី ខាែតតូច្ ។
រែុងររណីផ្ លបណា
ា ញអរគិស្នី ខាែតតូច្ភាាប់ ជាមួ យបណា
ា ញអរគិស្នី ជាតិ គ ើមបីលរ់គភលើង

ផ្ លស្ល់ ក្បតិបតតិររននបណា
ា ញអរគិស្នី ខាែតតូច្ ក្តូវច្ុ េះរិច្ចស្នោទិ ញថ្នមពលជាមួ យអរគិស្នី
រមពុជា ។
មាគ្តា២៥៣ ._ ស្ិទិ រ
ធ ុងការគនទ
ែ
ររមមស្ិទិ ធ

ក្បតិ បតតិររននបណា
ា ញអរគិស្នី ខាែតតូ ច្ ក្តូវមានស្ិទិជា
ធ ឯរគតាភារីរុងការស្គក្មច្ច្ិ
ែ
តរ
ត ុងការ
ែ

គនទររមមស្ិទិ នធ នការនគត់នង
គ ់ និ ងក្ទពយស្មបតតិននការនលិតទាំងអស្់ននបណា
ា ញអរគិស្នី ខាែតតូច្ គៅឲ្យ

អរគិស្នី រមពុជា ។ តនមលននក្បតិបតតិការគនទររមមស្ិទិ ធក្តូវតាម តាមតនមលទីនាគស្រ ីបច្ចុបបនែននក្ទពយស្មបតតិ
ផ្ លក្តូវគនទរគនាេះតាមការក្ពមគក្ពៀងរវាងរូ ភារី ។

មាគ្តា២៥៤ ._ ការនលិតថ្នមពលអរគិស្នី រគរើតគ
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ើងវ ិញតាមនទេះ

ើងវ ិញតាមនទេះ មិ នតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញតណាមួ យពី

ការនលិតថ្នមពលអរគិស្នី រគរើតគ
អងគភាពរោាភិ ាល រែុងការ ាំ គ

ើងគ

ើយ

៏ រាបណាក្រួស្ថរគនាេះគក្បើ ក្ាស្់ឧបររណ៍ផ្ លមានការ

ទទួ លស្ថគល់ គោយអនុ គលាមតាមលរខខណឌនានាននក្រមគនេះ ក្ពមទាំងច្ាប់ និ ងលិខិតបទោានរតិ
យុតតជាធរមាន ។
មាគ្តា២៥៥ ._ ថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាពរបស្់ធុររិច្ច និ ងស្ហរមន៍
ថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាពផ្ លនលិតគោយធុ ររិ ច្ច ឬ ស្ហរមន៍ ស្ក្មាប់ការនគត់នង
គ ់
អរគិស្នី ផ្ទទល់ខួន
ល មានស្ិទិ ធភាាប់ គៅកាន់បណា
ា ញផ្ លមានស្ស្ថប់ គៅតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស្់អែរពារ់
ព័ នធ ។

មាគ្តា២៥៦ ._ លរខខណឌស្ក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត
រាជរោាភិ ាល ក្តូវធានាថ្ន លរខខណឌតក្មូវរែុងការទទួ លលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬអាជាាប័ ណណ មិន

ផ្មនជាឧបស្រគរារាាំងនី តិបុរគលឯរជនរែុងការអភិ វឌ្ឍនិ រនតរភាពថ្នមពលគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជាគ

ើយ ។ នី តិបុរគលឯរជនមិនក្តូវានោរ់រក្មិ តនូ វច្ាំ នួនននលិខិតអនុញ្ញញត ឬ អាជាាប័ ណណ

ផ្ លពួរគរទទួ លានពីអរគិស្នី រមពុជា ស្ក្មាប់រគក្មាងខាែតតូ ច្ គោយមានស្មតាភាពនលិតគក្កាម៥
(ក្ាាំ)គម៉ា ហាកវា៉ា ត់គនាេះគទ ។ មាចស្់រគក្មាងមិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬ អាជាាប័ ណណ គ ើ មបីអភិ វឌ្ឍ

ាំ គណាេះស្ស្ថយថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាពរែុងបណា
ា ញស្ក្មាប់ អរគិស្នី ផ្ លគក្បើ ក្ាស្់គៅរែុង

អាោរ ផ្ លជារផ្នលងនលិតអរគិស្នី គោយមានការប្ូច លគៅរែុងបណា
ា ញរែុងរក្មិតអបបបរមា រវាង
បណា
ា នី តិបុរគលឯរជននានា ស្ក្មាប់ រគក្មាងខាែតតូច្ ។
មាគ្តា២៥៧ ._ ការហាមឃាត់ គលើឯរស្ិទិ ធ
រាជរោាភិ ាលក្តូវធានាថ្ន មិ នមាននី តិបុរគលឯរជនណាមានឯរស្ិទិ គធ លើស្ពីអែរ នទគទៀត
គ

ើយ រួមប្ូច ល គៅរែុងការធានានូ វលិខិតអនុញ្ញញត ឬ អាជាាប័ ណណទាំងអស្់ និ ងគៅរែុងការច្ចារអាំពី

លរខខណឌនានាននរិ ច្ចស្នោ ផ្ លានឯរភាពជាមួយអងគភាពរោាភិ ាល ។ គស្ច្រាីស្គក្មច្ទាំងអស្់
ស្ក្មាប់ ការនាល់លិខិតអនុញ្ញញត និ ងអាជាាប័ ណណ និ ងការគធវើឲ្យគៅជានលូវការនូ វលរខខណឌពារ់ព័នធ នទ
គទៀតស្ក្មាប់ រិច្ចស្នោ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយផ្នអរគលើភស្ាតាងផ្នែ
របគច្ចរគទស្ និ ងគស្ រ
ា ិ ច្ច
ុ

ូច្ក្តូវាន

ទទួ លយរគៅគក្កាមការអនុ វតតលៗ
អ ជាអនតរជាតិ ។

គៅគពលគក្ជើ ស្គរ ើស្នីតិបុរគលឯរជនគ ើមបីអភិ វឌ្ឍថ្នមពល ឬ នលិតអរគិស្នី ឬ រគក្មាងផ្ច្រ
ចាយអរគិស្នី ផ្ លពារ់ព័នធ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រាជរោាភិ ាល ក្តូវោរ់ប្ូច លជាចាាំាច្់
គៅរែុង ាំ គណើរការននការោរ់ ពារយស្ុាំ នូ វលទធភាពស្ក្មាប់ ការក្ររួ តក្បផ្ជងលរខណៈគបើ រច្ាំ ហ និ ង
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នី តិបុរគលឯរជន នទគទៀត រែុងការោរ់ ប្ូា ននូ វស្ាំគណើ គោយធានាថ្ននីតិបុរគលឯរជនទាំងគនាេះ
អាច្មានលទធភាព និងគពលគវលាស្មរមយ រែុងការគរៀបច្ាំ ស្ាំគណើបស្់ពួរគរ ។
ជំពូកទី៤
ការគ្តួតពិន្ិតយគុណ្ភាពសគ្មាប់នលិតនលនលិតថ្នលពលគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
មាគ្តា២៥៨ ._ អងគភាពឯររាជយ
អាជាាធរអរគិស្នី ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តូវបគងកើតអងគភាពឯររាជយ គៅរែុងរយៈគពល១

(មួ យ) ឆ្ែាំ រិតចាប់ ពីនែងអនុម័តននក្រមគនេះ គ ើ មបីក្តួតពិ និតយរុ ណភាពននឧបររណ៍នលិតថ្នមពល

ផ្ លក្តូវាននគត់នង
គ ់ និ ងគក្បើ ក្ាស្់ ស្ក្មាប់ទីនារជាតិ គ ើ មបីធានាថ្នឧបររណ៍ទាំងគនេះអនុ គលាម
តាមស្តង់ោរស្ុខភាព ស្ុវតាិភាព និងស្តង់ោរបរ ិស្ថាន ។ អងគភាពឯររាជយ ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ

ើង

ក្តូវទទួ លភាររិច្ចរុងការអនុ
ែ
វតតស្វនរមម ការគធវើគតស្ា និ ងការបញ្ញ
ា រ់ គលើឧបររណ៍ទាំងគនេះ ។
មាគ្តា២៥៩ ._ ការបញ្ញ
ា រ់ អាំពីរុណភាព
អងគភាពឯររាជយ ក្តូវគនទៀងផ្ទទត់ ថ្ន រុ ណភាពនននលិតនលផ្ លក្តូវានលរ់គៅរែុង

ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ក្មាប់ ការនលិតថ្នមពល ានទទួ លនូវការបញ្ញ
ា រ់ អាំពីរុណភាព មុនគពល
ផ្ លនលិតនលទាំងគនាេះក្តូវានគធវើពាណិជារមម ។ ការបញ្ញ
ា រ់ គនេះអាច្ក្តូវានក្តួតពិ និតយគោយអងគ
ការស្តង់ោរអនតរជាតិ ។ ការគនទៀងផ្ទទត់ ច្ាំគពាេះឧបររណ៍ផ្ លនាាំច្ូល ក្តូវគធវើគ
គនទៀងផ្ទទត់ ស្ក្មាប់នលិតនលថ្នែរ់ ជាតិ ក្តូវគធវើគ

ើងគៅផ្នែររយ ។ ការ

ើងមុនគពលគធវើពាណិជារមមគៅកាន់ ស្ថធារណជន

គោយអងគភាពឯររាជយ ។
មាគ្តា២៦០ ._ ការធានាស្តង់ោរ
អងគភាពឯររាជយ ក្តូវក្តួតពិ និតយ និងធានាថ្ន ស្តង់ោរគលើនលិតនលថ្នមពលរគរើតគ

ើងវ ិញ

ក្តូវានបាំគពញ និងអនុ គលាមតាមស្តង់ោរតក្មូវ ។ អែរធានាក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវជាអបបរមាស្ងមរវ ិញ
នូ វនលិតនល ល់អែរគក្បើ ក្ាស្់គនាេះរែុងរយៈគពលស្មស្ស្ប គៅតាមលរខខណឌននរិ ច្ចស្នោធានា
គៅរែុងររណីមានវ ិការៈ

ាំគណើរការមិ នលអ ឬ ខរខានមិនានអនុ គលាមតាមស្តង់ោរ ។
ជំពូកទី៥

គ្កបខ័ណ្ឌទៅតាលគ្បទភទថ្នលពល ឬគទគ្មាងអគគិសន្ី
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ផ្នែកទី១
ថ្នលពលពន្ៃឺគ្ព៉ះអាទិតយ
មាគ្តា២៦១ ._ ររណីគលើរផ្លងផ្នែរពនធ
ក្រប់ ផ្ទទាំងរ្ចរ់ពនលឺក្ពេះអាទិ តយ ែមថ្នមពលពនលឺក្ពេះអាទិ តយ និងស្មាភរនានា ផ្ លគក្បើ ស្ក្មាប់
ការ ាំ គ

ើងក្បព័នធពនលឺក្ពេះអាទិ តយគៅតាមនទេះ មិ នក្តូវជាប់ ពនធនាាំច្ូលគ

ើយ រឺ គ ើ មបីគលើរទឹរច្ិតតឲ្យមាន

ការផ្ច្រចាយ និងការបគងកើនការនលិតថ្នមពលអរកិស្នី គៅតាមនទេះននក្បជាជនរមពុជា ។

ក្បព័ នព
ធ នលឺក្ពេះអាទិ តយតាមនទេះ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមស្តង់ោររុ ណភាពជាតិ និងអនតរជាតិ និ ង

អធិ ការរិច្ចផ្នែរក្រប់ ក្រងរុណភាព ផ្ លក្តូវគធវើគ

ើងគោយស្ថាប័នឯររាជយផ្ លក្តូវបគងកើតគ

ើងតាម

ជាំ ពូរទី៥ ននមាតិ កាគនេះ ។ ស្ថាប័នឯររាជយគនេះ និងអាជាាធរអរគិស្នី រមពុជា ក្តូវគធវើការអគងកតតាមោន
គធវើយ៉ាងណាបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន ក្បព័ នព
ធ នលឺក្ពេះអាទិតយតាមនទេះមានរុ ណភាពខពស្់ ក្តូវាន ាំគ
គហើយតនមលផ្ លានបង់ទុរជាមុន ទាំងនែល ាំ គ

ើងក្តឹមក្តូវ

ើងនងក្តូវានទូ ទត់ ។

មាគ្តា២៦២ ._ ការក្រប់ ក្រងរែុងការគក្បើ ក្ាស្់អរគិស្នី បផ្នាមតាមបណា
ត ញតច្ូ ល

រែុងររណីផ្ លមាននគត់នង
គ ់ អរគិស្នីបផ្នាម អរគិស្នីតាមបណា
ត ញតច្ូ លគោយតភាាប់ គៅនឹង

ក្បព័ នធ ាំ គ

ើងថ្នមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយ តាម ាំ បូលនទេះ ការនគត់នង
គ ់ អរគិស្នីបផ្នាម ក្តូវក្រប់ ក្រង និងយរ

រនក្ម គោយអរគិស្និរមពុជា ។ រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលឯរជន ផ្ លជាមាចស្់ ាំ គ

ើងក្បព័នធពនលឺក្ពេះ

អាទិ តយតាម ាំ បូលស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស្់ផ្ទទល់ខួន
ល ក្តូវមានស្ិទិត
ធ ភាាប់ គៅនឹងបណា
ត ញតច្ូ ល ។

អរគិស្នី រមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានគ ើ មបីរាំណត់ ពីក្របខ័ណឌ រាំណត់ ស្ង
ត ់ោរ និងនតល់ការអនុ ញ្ញញត
ឲ្យមានការលរ់អរគិស្នី ផ្ លរគរើតគ

ើងវ ិញគៅកាន់ស្ហក្ោស្ ឬស្ហរមន៍គក្កាយពី ក្រមគនេះក្តូវ

ានអនុ ម័តរែុងរយៈគពលមួ យឆ្ែាំ ។
មាគ្តា២៦៣ ._ រងាវស្់ថ្នមពល
អរគិស្នី រមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតតគ ើមបីអនុ ញ្ញញតឲ្យមានការវាស្់រក្មិតថ្នមពល

គោយអែរគក្បើ ក្ាស្់ថ្នមពលផ្ លភាាប់គៅ បណា
ត ញតច្ូ ល ។ អែរទទួ លនលអាច្បង់ នែលគក្បើ ក្ាស្់អរគិ
ស្នី គៅតាមអវីផ្ លបងាាញគលើវងាវស្់ថ្នមពលគនាេះ ។
លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី រងាវស្់ថ្នមពល ក្តូវរាំណត់ អាំពីអាក្តាតនមលអរគិស្នី ។ អរគិស្នីរមពុ

ជា ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការយររនក្ម និងនគត់នគង់រងាវស្់ថ្នមពល ។

រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្តីពីការោរ់ រងាវស្់ថ្នមពល និ ងការគច្ញវ ិរកយបក្តក្បចាាំផ្ខរវាងអរគិស្នីរមពុជា

និ ងមាចស្់អាោរ ឬរផ្នលងនគត់នង
គ ់ ថ្នមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយក្តូវគធវើគទបើង ។
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មាគ្តា២៦៤ ._ ស្ិទិ រ
ធ ុងការតភា
ែ
ា ប់គៅនឹងបណា
ត ញតច្ូ ល

រផ្នលងនតត់នង
គ ់ ផ្ លក្តូវក្បតិ បតតិគោយស្ហរមន៍ ឬស្ហក្ោស្ទាំងឡាយ ទាំងផ្ លគក្បើ ពិល

ពនលឺក្ពេះអាទិ តយ ឬគក្បើ រ្ចរ់ ពនលឺក្ពេះអាទិតយរតី ក្តូវទទួលានការអនុ ញ្ញញតស្ស្បច្ាប់ ឲ្យតច្ូ ល និ ងគនទរ
គភលើងច្ូ លគៅរែុងបណា
ត ញតច្ូ ល ។

អរគិស្នី រមពុជា អាច្គធវើជារមមស្ិទិ រ
ធ រ ក្បតិបតតិររ និងអែរផ្ែររារផ្នលងនតត់នង
គ ់ថ្នមពលពនលឺក្ពេះ

អាទិ តយ មានស្ិទិ ជ
ធ ួ លបនតនូវស្ិទិក្ធ បតិបតតិការ និងផ្ែររារផ្នលងទាំងគនាេះ ។
មាគ្តា២៦៥ ._ ក្បព័ នអ
ធ នុគក្ោេះពនធគលើថ្នមពលរគរើតគ
គ

ើងវ ិញ ជាការស្ថរលបង

អរគិស្នីរមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត ស្តីពីក្បព័នធអនុ គក្ោេះពនធគលើថ្នមពលរគរើ ត

ើងវ ិញ ស្ថរលបងរែុងរយៈគពល១ (មួ យ)ឆ្ែាំ ផ្ លរែុងគនាេះ រាជរោាភិ ាលក្តូវនតល់ជាអក្តាគែរមួ យ

ស្ក្មាប់ ការជាវអរគិស្នី ផ្ លរគរើតគ
ថ្នមពលផ្ លរគរើតគ

ើងវ ិញពី រផ្នលងនតល់ថ្នមពលពនលឺក្ពេះអាទិតយ ឬក្បព័នធនលិត

ើងវ ិញ ។

ក្បព័ នធគនេះ ក្តូវមានគោលបាំ ណងធានាាននូវតក្មឹតនែលថ្នមពលស្ក្មាប់ មួយរយៈគពលណា
មួ យរែុងគោលបាំ ណងកាត់បនាយនែលផ្ លក្តូវបង់គោយអែរគក្បើក្ាស្់ច្ុងគក្កាយ និ ងស្ក្មួល ល់ស្ថតរ
គទបើងវ ិញនូ វច្ាំ ណាយវ ិនិ គយររបស្់មាចស្់រគក្មាង និ ងច្ាំ ណាយផ្ែទាំ ។

លិខិតបទោានរតិ យុតតគនេះ ក្តូវបគងកើតជាតារាងពនធគែរមួ យផ្ លក្តូវបង់ នែលគក្បើក្ាស្់អរគិស្នី
ផ្ លរគរើតគទបើងវ ិញរែុងមួយរយៈគពលននការស្ថរលបង ។
ផ្នែកទី២
ថ្នលពលន្ុយទកៃផ្អ៊ែរ
មាគ្តា២៦៦ ._ ការក្រប់ ក្រងថ្នមពលនុ យគរលផ្អរ
ថ្នមពលនុ យគរលផ្អរ ក្តូវបគងកើតគ

ើងគោយស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រង និ ង រមមស្ិទិ រធ បស្់

រាជរោាភិ ាលននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាផ្តមួ យប៉ាុគណាណេះ និងគោយមានការក្រប់ក្រង និ ងក្បតិ បតតិការ
តាមស្តង់ោរអនតរជាតិននការការពារផ្នែរស្ុខភាព ស្ុវតតិភាព និងបរ ិស្ថាន ។

រាជរោាភិ ាល ក្តូវបគងកើតបទបប្ញតិ ក្ត រប់ក្រង និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី ថ្នមពល
នុ យគរលផ្អរ និងស្ុវតាិភាព ។
រាជរោាភិ ាល មិ នក្តូវទទួលយរស្ាំណល់ថ្នមពលនុ យផ្រលផ្អរពីក្បគទស្ នទជាោច្់ ខាត
គទេះបី តាមលរខខណឌ ឬកាលៈគទស្ៈផ្បបណារ៏គោយ ។
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មាគ្តា២៦៧ ._ ការបណុត េះបណា
ត ល

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យថ្នមពល អាច្គរៀបច្ាំរមមវ ិធី មួ យគ ើមបីនតល់ការបណុត េះ

បណា
ា ល ល់បុរគលិរខលួន គោយរួមស្ហការជាមួ យនឹ ង អងគភាពថ្នមពលអាតូមអនតរជាតិ ។
ផ្នែកទី៣
ការភាជប់គ្បព័ន្ធផ្ច្កចាយ ន្ិងបណ្ត
ត ញតច្ូល
មាគ្តា២៦៨ ._ លរខខណឌតក្មូវននក្បស្ិទន
ធ លននក្បព័ នផ្ធ ច្រចាយ

រគក្មាងបណា
ត ញច្រនតនានា ក្តូវគក្បើ ក្ាស្់បគច្ចរវ ិជាាក្បរបគោយក្បស្ិទធនលនានា គ ើ មបីកាត់
បនាយការាត់បង់អរគិស្នី ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវប ិ គស្ធគចាលគលើការ
ឯរភាពទាំងឡាយគលើការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ររណីមិ នមានការគក្បើ ក្ាស្់ បគច្ចរវ ិជាា

ក្បរបគោយក្បស្ិទធនលខពស្់បាំនុត ផ្ លមានគៅគពលោរ់ ការគស្ែើស្ុាំ ។ បគច្ចរវ ិជាាផ្ លគក្បើ ក្តូវផ្តជា
បគច្ចរវ ិជាាផ្ លមានលរខណៈក្បរួ តក្បផ្ជងផ្នែរបរ ិស្ថាន និ ងគស្ រ
ា ិ ច្ចគោយគធៀបគៅ គៅនឹ ងការ
ាត់ បង់ នលក្បគយជន៍បរ ិស្ថាន និ ងគស្ រ
ា ិ ច្ច ផ្ លបគច្ចរវ ិជាាគនាេះក្តូវបគ្ចៀស្ ។
មាគ្តា២៦៩ ._ បគច្ចរវ ិជាារមនារមន៍ឌ្ីជីែល
គ ើមបីគបើ រឲ្យនលិតថ្នមពលគរើ តជាែមី តភាាប់គៅកាន់ បណា
ត ញតច្ូ ល និ ងការគក្បើ ក្ាស្់អរគិស្នី
ានពីធនធានក្បរបគោយនិ រនតរភាព និងក្បស្ិទន
ធ ល រាជរោាភិ ាល ក្តូវបគងកើតបណា
ត ញតច្ូ ល ផ្ ល
គក្បើក្ាស្់បគច្ចរវ ិជាារមនារមន៍ ឌ្ីជីែលគ ើ មបីតាមោន និងក្បតិ រមម ពារ់ព័នធគៅនឹ ងការ ផ្ក្បក្បួលរែុង
ការគក្បើក្ាស្់ និងការនលិតថ្នមពល ។

រាជរោាភិ ាល ក្តូវបគងកើតរមមវ ិធីអនុវតតបគច្ចរវ ិជាាគនេះគៅតាមបណា
ត ញអរគិស្នីជាតិ ឲ្យាន
ឆ្ប់ គៅតាមតក្មូវការននបគច្ចរវ ិជាា ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យថ្នមពល ក្តូវគរៀបច្ាំរមមវ ិធី

ស្ថរលបងមួ យឲ្យានរួច្ជាគស្ស្ច្គ ើមបីអនុ វតតនាគពល ៣ (បី) ឆ្ែាំ គក្កាយពី ក្រមគនេះក្តូវានអនុ ម័ត ។
នែលច្ាំណាយគ ើមបីអនុ វតតបគច្ចរវ ិជាាបណា
ត ញតច្ូ ល និងនីតិវ ិធី ទាំងឡាយផ្ លក្តូវអនុ វតត ក្តូវ
នសពវនាយ ល់ អែរគក្បើ ក្ាស្់បណា
ត ញតច្ូ លទាំងអស្់គោយគស្មើភាពោែ ។
មាគ្តា២៧០ ._ ការពក្ងីរបណា
ត ញតច្ូ ល
គយងតាមការពិ ចារណាផ្នែរបរ ិស្ថាន គស្ រ
ា ិ ច្ច និងស្ងគម រាជរោាភិ ាល អាច្ប្ឈប់រាល់ការ
ពក្ងី របណា
ត ញតច្ូ លគៅកាន់ តាំបន់ ជារ់ លារ់ ណាមួយរែុងក្បគទស្ ។ រែុងររណីគនេះ រាជរោាភិ ាល
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ក្តូវគលើរមពស្់ និងអនុវតតរមមវ ិធី នានា គ ើមបីនតល់ាននូ វ ាំ គណាេះស្ស្ថយផ្បបវ ិមជឈការ

ល់ក្ររមក្រស្ថរ

ទាំងឡាយ ផ្នអរតាម តាមតក្មូវការរបស្់អែរគក្បើក្ាស្់ច្ុងគក្កាយ ទាំងការនលិតថ្នមពល និងការនលិ
តអរគិស្នី ។
មាគ្តា២៧១ ._ ស្ិទិ ធទទួលានព័ត៌មាន
អាជាាធរពារ់ព័នធក្តូវផ្ច្រចាយជាស្ថធារណៈនូ វព័ត៌មានអាំពីវល
ុ ៉ា និ ងរុ ណភាពអរគិស្នី ផ្ ល
ាននគត់នង
គ ់ ឬនតល់គៅឲ្យបណា
ត ញតច្ូ ល ។ អាជាាធរផ្ លទទួ លបនទុរ ក្តូវគធវើការគច្ញនាយអាំ ពី

រុ ណភាពគភលើង និ ងវល
ុ ៉ា គភលើង គ ើ មបីការពារការខូច្ខាត ល់គហោារច្នាស្មព័ននធ នក្បព័នធផ្ច្រចាយ ឬការ
អារ់ ខានរែុងការនតល់គស្វារមម ។
ជំពូកទី៦
គ្បសិទធនលថ្នលពល
មាគ្តា២៧២ ._ ក្បព័នធក្រប់ ក្រងថ្នមពល និងអរគិស្នី
ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យថ្នមគពល និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ក្មាប់ ក្បព័នធក្រប់ ក្រងថ្នមពល និងអរគិស្នី គោយផ្នអរគលើស្ង
ត ់ ោរ
ននរណៈរមមការបគច្ចរគទស្គអទបិច្ក្តូនិរអនតរជាតិ និ ងស្តង់ោរ៥០០០១ ននអងគការស្តង់ោរអនតរជាតិ
។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័ថ្នមពលគោយមានរិ ច្ចស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី គោលនគយាយ ក្ពមទាំងការអនុវតតតាម
ស្តង់ោរននរណៈរមមការបគច្ចរគទស្គអទបិច្ក្តូនិរអនតរជាតិ និងផ្ននការក្បស្ិទធនលថ្នមពល ផ្ ល

ក្តូវអនុវតតជាមួ យអងគភាពរាជរោាភិ ាលទាំងអស្់រុងរយៈគពល១(មួ
ែ
យ)ឆ្ែាំបនាទប់ ពីអនុម័តក្រមគនេះ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យថ្នមពល គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើរាយណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំ ជាស្ថធារណៈអាំ ពី វឌ្ឍនភាពននក្បស្ិទធនលថ្នមពល គ ើមបី
ធានាឲ្យាននូ វការអនុ គលាមតាមស្តង់ោរក្បស្ិទន
ធ លថ្នមពល ។
មាតិកាទី៧
ឧសាហកលមន្ិសារណ្កលមគ្បកបទដាយការទទួលខុសគ្តូវ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
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មាគ្តា២៧៣ ._ ធនធានផ្ លអាច្អនុវតតាន
ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងមាតិ កាគនេះ រួមមាន គក្បង ហាគស្ ផ្រ ៉ា

ផ្ រ វតាុធាតុភូរពភវ ិទោគនសងៗ ផ្ លយរគច្ញពី ី និងពីក្បភពគនសងៗគទៀត ផ្ លបគងកើតគ

ើងគោយ

ឧបររណ៍រតិ យុតតគោយអងគភាពរោាភិ ាលពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា២៧៤ ._ ស្រមមភាពផ្ លអាច្អនុវតតាន

ការរុរររ ការគធវើអាជី វរមម ការបិ ទ និងការស្ថតរនីតិស្មបទ ននរគក្មាងឧស្ាហរមមនិស្ារណ
រមមននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាផ្ លជារមមវតាុនន ការវាយតនមល និ ងការអគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន គលើរ
ផ្លងផ្តស្រមមភាពមានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២៧៩ និង២៨០ ខាងគក្កាម ។
ជំពូកទី២
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការបរ ិស្ថថន្សគ្មាប់ឧសាហកលមន្ស
ិ ារណ្កលម
មាគ្តា២៧៥ ._ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យផ្រ ៉ា និងថ្នមពលក្តូវបគងកើតការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្ត

ផ្ លផ្នអរគលើវ ិស្័យ ស្ក្មាប់ ការរុរររ ឬការគធវើអាជី វរមមននធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់
លារ់ នីមួយៗ រែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ស្បតាមបទបបញ្ញញតតិស្ីព
ត ី ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជា
យុទធស្ថស្តស្តននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា២៧៦ ._ការរុរររ និ ងគធវើអាជី វរមមផ្ លមានស្ស្ថប់
ស្ក្មាប់ ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់ លារ់ នីមួយៗផ្ លការរុរររ ឬគធវើអាជី វរមម
ានគរើតគ

ើងមុ នការអនុម័តននក្រមគនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរផ្រ ៉ា និ ងថ្នមពលក្តូវចាប់ គនតើមនូ វ

ការគរៀបច្ាំ ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តនីមួយ គៅរែុងរយៈគពល ២៤ (នមភបួន) ផ្ខ គក្កាយការ
អនុម័តក្រមគនេះ និ ងប្ចប់ និ ងោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររ ។
មាគ្តា២៧៧ ._ការរុរររនិ ងការគធវើអាជី វរមមែី ម

ស្ក្មាប់ ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់ លារ់ នីមួយៗផ្ លការរុរររ ឬគធវើអាជី វរមមមិន
ានគរើតគ

ើងមុ ននឹ ងការអនុម័តននក្រមគនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យផ្រ ៉ា និងថ្នមពលក្តូវ

ប្ចប់ និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាននូ វការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តមុននឹង៖
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រ-ការឯរភាពគលើលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬអាជាាប័ ណណស្ក្មាប់ ការរុរររ ឬការគធវើអាជី វរមម
នានា ។
ខ-ការចាប់ គនតើមការរុរររ ឬការគធវើអាជីវរមម ។
មាគ្តា២៧៨ ._ លរខខណឌតក្មូវ
ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្តផ្ លបគងកើតគ

ើងគក្កាមជាំ ពូរគនេះក្តូវរាំ ណត់អតតស្ញ្ញញណ

និ ងនតល់ក្របខ័ ណឌស្ក្មាប់មាចស្់រគក្មាង ផ្ លគស្ែើ បគងកើត នតល់ហិរ្ញវតាុ ឬនតល់ការោាំក្ទជាស្មាភរៈ
ស្ក្មាប់ រគក្មាង គ ើ មបីោរ់ ប្ូច លគៅរែុង ាំណារ់កាលអភិ វឌ្ឍរគក្មាងនូ វ ៖
រ-លរខខណឌតក្មូវ ជី វៈច្ក្មរេះ និងការអភិររសគទស្ភាព ។

ខ-ការរាំរាមរាំ ផ្ហងច្ាំគពាេះក្បគភទស្តវ និងរុរខជាតិ ជិតនុ តពូ ជ ទី លាំគៅ និងតនមលអភិររស
ក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី និង

រ-ជី វភាពរស្់គៅ របស្់ស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងជនជាតិ គ ើមភារតិច្ ។
មាគ្តា២៧៩ ._ ការគធវើអាជី វរមមផ្រ ៉ាខាែតតូច្ និងគធវើជាលរខណៈស្ិបបរមម
ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លមានការទទួ លខុ ស្ក្តូវ ក្តូវបគងកើតយនតការនលូវច្ាប់ គ ើ មបី៖

រ-ផ្ច្ងពី ស្ិទិ នធ នការគធវើអាជី វរមមផ្រខា
៉ា ែ ត និងគធវើជាលរខណៈស្ិបបរមមគៅកាន់ ក្បជាពល

រ ា។
ខ-ធានានូ វស្រមមភាពននការគធវើអាជី វរមមផ្រខា
៉ា ែ តតូច្ និ ងគធវើជាលរខណៈស្ិបបរមម
ក្បរបគោយនិ រនតរភាពបរ ិស្ថាន ស្ុវតាិភាព និងក្បស្ិទធនល ។
រ-ជាំ រញ
ុ និ ងអនុ វតតតាមស្តង់ោរ និ ងការអនុ វតត ៏ លប
អ ាំនុតជាអនតរជាតិ រែុងការក្រប់ ក្រង

ការគធវើអាជី វរមមផ្រ ៉ាខាែតតូច្ និ ងគធវើជាលរខណៈស្ិបបរមម ។

ឃ-បគងកើតនូវ ាំ គណើរការស្ក្មាប់ រាំណត់ គោយមានរិច្ចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួ យអែរពារ់
ព័ នធ និងស្ហរមន៍មូលោាន តាំបន់ ស្ក្មាប់ ការគធវើអាជី វរមមផ្រ ៉ាលរខណៈស្ិបបរមម និ ង
ង-តក្មូវ និ ងនតល់ជាំនួយស្ក្មាប់ អរ
ែ គធវើអាជី វរមមផ្រ ៉ាលរខណៈស្ិបបរមមរុងការបគងក
ែ
ើ តនិ ង

អនុវតត ផ្ននការស្ុវតាិភាព និ ងស្នតិស្ុខ ។

មាគ្តា២៨០ ._ ការោរ់រាំហិតច្ាំ គពាេះឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម
មិ នក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យមានរគក្មាងឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមគៅរែុង៖

១- ី ផ្ លក្រប់ ក្រងគោយរោាភិ ាលផ្ លក្តូវានរាំណត់ ជា ទី តាាំងវបបធម៌

ក្បវតតិស្ថស្តស្ត ឬគបតិ រភណឌជាតិ ។
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២-តាំបន់ ស្លឬតាំ
បន់ អភិ ររសននរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវាន
ូែ

រាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។

៣-តាំ បន់ ផ្ លតាាំងគៅគោយជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ ឬទរ់ ទិននឹងការគក្បើក្ាស្់ជា
ក្បនពណីរបស្់ជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ ។
៤-ទី តាាំង ី គស្ើម ។
៥-ទី តាាំង អងគការស្ហក្បជាជាតិ ទទួ លបនទុរអប់ រ ាំ ស្ងគម វ ិទោស្ថស្តស្ត និងវបបធម៌ ។

៦-ស្ក្មាប់ គោលគៅរែុងមាក្តាគនេះ តាំ បន់ណាផ្ លមានរែុងប្ាីឧបររណ៍រតិយុតិ តថ្ន

ជារាំ ណត់ផ្ លមាន៖

រ-ក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុីទឹរស្ថប ទឹរស្មុ ក្ទ ឬគ្ែរស្ាំខាន់ ។

ខ-តនមលអភិ ររសគទស្ភាពខពស្់ ជី វៈច្ក្មរេះក្បគភទស្តវនិងរុរខជាតិ ឬតនមលអភិ ររសក្បព័ នធ
គអរូ

ូស្ុី ។

មាគ្តា២៨១ ._លរខខណឌតក្មូវ ននការវាយតនមលបរ ិស្ថាន
មិ នក្តូវអនុ ញ្ញញតនតល់ជូននូវលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬអាជាាប័ណណឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម គទេះជា
លិខិតអនុញ្ញញតឬអាជាាប័ណណររ
ុ ររ ឬលិខិតអនុ ញ្ញញតឬអាជាាប័ ណណគធវើអាជីវរមមផ្រ ៉ា គោយោមនការឯរភាព
ជាមុ នពី ការវាយតនមលគហតុប៉ាពាល់បរ ិស្ថាន
បរ ិស្ថាន ។

ាំបូងឬគពញគលញ ននក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

ជំពូកទី៣
បទច្ចកវិជាជដ៏លប
ែ ន
ំ ុតផ្ដលអាច្ផ្សវងរកបាន្សគ្មាប់ឧសាហកលមន្ស
ិ ារណ្កលម
មាគ្តា២៨២ ._ ភាររិ ច្រ
ច ុងការបគ្
ែ
ច ៀស្ការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន

មាចស្់រគក្មាងក្តូវគក្បើ ក្ាស្់បគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និ ងការអនុវតតលៗ
អ

គ ើមបីបគ្ចៀស្ការបងកឲ្យមានការបាំពុល ឬ ការខូ ច្ខាត ល់បរ ិស្ថាន នទគទៀត គៅគពលអនុ វតត
ស្រមមភាពឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម និងគ ើមបីបគងកើតជាអតិបរមានូ វក្បស្ិទន
ធ ល និងកាត់បនាយជា
អបបបរមានូ វការបាំពុល ឬការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថានគៅគពលអនុ វតតស្រមមភាពឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម ។
មាគ្តា២៨៣ ._ ប្ាីននបគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និ ងការអនុវតតលៗ
អ
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យផ្រ ៉ា និងថ្នមពល គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរបរ ិស្ថាន ក្តូវររាប្ាីននបគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងការអនុវតតលៗ
អ ស្ក្មាប់
ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់ លារ់ នីមួយៗ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យផ្រ ៉ា និងថ្នមពល ក្តូវ៖

រ- ចាប់ គនាើមច្ងក្រងនូ វប្ាីបឋមននបគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំ នុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និ ង

ចាប់ គនាើមការពិ គក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈអាំពីប្ាីផ្ លានគស្ែើស្ុាំ គៅរែុងរយៈគពល ១២
( ប់ ពីរ) ផ្ខ គក្កាយអនុម័តននក្រមគនេះ និង

ខ- ប្ចប់ និងគាេះពុ មន
ព ាយនូ វប្ាីនន បគច្ចរវ ិជាា ៏លប
អ ាំ នុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន
គៅរែុងរយៈគពល ១៨ ( ប់ ក្ាាំបី) ផ្ខ ននការអនុ ម័តននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២៨៤ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពននប្ាីបគច្ចរវ ិជាាផ្ លលអបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យផ្រ ៉ា និងថ្នមពល គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពនូ វប្ាីននបគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន ស្ក្មាប់
ធនធានឧស្ាហរមមនិស្ារណរមមជារ់ លារ់ នីមួយៗ យ៉ា ងគហាច្ណាស្់ ជាគរៀងរាល់២(ពី រ)ឆ្ែាំមង
ា ។
មាគ្តា២៨៥ ._ លរខខណឌតក្មូវ
ស្ស្បតាម បគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំ នុតផ្ លមានគៅរែុងប្ាី មាចស្់រគក្មាងននរគក្មាងឧស្ាហរមម

និ ស្ារណរមម ក្តូវ៖

រ-ក្រប់ ក្រងឲ្យានស្មរមយនូ វស្ាំណល់ែម និ ងស្ាំណល់គនសងគទៀត គ ើ មបីធានាឲ្យាន
នូ វគស្ារភាពខាងផ្នែររច្នាស្មព័នធ ក្តួតពិនិតយការបគ្ចញ និ ងការពារពីនលប៉ា េះពាល់ផ្ លអាច្
គរើតគ

ើង ននការហូរជាតិអាស្ុីតគច្ញពី ផ្រ ៉ា ការគលច្គច្ញនូវស្ថរធាតុ គលាហៈ និ ងការាត់បង់

ការក្រប់ ក្រងរុាំឲ្យប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន ។
ខ-គច្ៀស្វាងពី ការស្ថងស្ង់ អាងស្ារស្ាំ
ណល់ផ្រ ៉ា គៅជិ តទគនល ឬ ស្មុក្ទ ផ្ លមាន
ុ

ជគក្ដរារ់គពរ ។

រ-ពិ ចារណាអាំពីការស្ថងស្ង់ នូវអាងស្ារស្ាំ
ណល់ផ្រ ៉ា ផ្ លមិនបគ្ចញស្ាំណល់ទឹរ
ុ

រួមប្ូច ល ការស្ារទឹ
ុ រជាអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ គក្កាយពី ការប្ចប់ រគក្មាង ។
ជំពូកទី៤

ការទគ្បើគ្បាស់ សាន្ីត ន្ិងបារត ទៅកែងការទធវ
ើអាជីវកលមផ្រមាស ន្ិងគ្បាក់
ុ
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មាគ្តា២៨៦ ._ ស្ោនីត និ ងារ ៉ាត
មាចស្់រគក្មាងននរគក្មាងអាជី វរមមផ្រ ៉ាមាស្ និងក្ារ់ ក្តូវភាាប់មរជាមួ យ ឯរស្ថរក្រប់ ក្ោន់ គៅ
កាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានថ្ន ស្ោនីត និ ងារ ៉ាត ផ្ លក្តូវគក្បើ ក្ាស្់គៅរែុង

ក្បតិ បតតិការននការគធវើអាជី វរមមផ្រ ៉ាមាស្ និងក្ារ់ ក្តូវានជាវគៅរែុងលរខណៈផ្ លមានស្ុវតាិភាព និង
មិ នប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា២៨៧ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវ
រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងទិ ញលរ់ ឬ រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀង នទគទៀត និ ងការគរៀបច្ាំ រវាងអែរនលិត អែរផ្ច្រ
ចាយ អែរ ឹ រជ្ូា ន ក្បតិបតតិររ ឬ មាចស្់រគក្មាង ក្តូវបគងកើតការទទួ លខុ ស្ក្តូវ និ ងផ្បងផ្ច្រភាពទទួ ល
ខុ ស្ក្តូវ ផ្ លទរ់ទងនឹងស្ុវតាិភាព ស្នាិស្ុខ ការទប់ ស្ថកត់ ការបគ្ចញ ការបណុា េះបណា
ា ល និងការ

គ្លើយតបច្ាំ គពាេះភាពអាស្នែ ទរ់ទងនឹងការគក្បើក្ាស្់ ស្ោនីត និ ងារ ៉ាត គៅរែុងរគក្មាងអាជី វរមមផ្រ ៉ា
មាស្ និ ងក្ារ់ ។

ការបគ្ចញគចាលមានជាអាទិ៍ ការរាំ ពប់ ការបាំ ភាយ ការគលច្ធាលយ ការបូមគច្ញ ការបូម
ប្ូច ល ការចារ់ររ ការគាេះបង់ គចាល ការបងាូរគចាល ការយរគច្ញ ការចារ់គចាល ការ ឹរគច្ញ ការ
ហូរគច្ញ ការគលច្គច្ញគៅរែុងបរ ិស្ថាន គទេះបី មានគច្តនារាី ឬ អគច្តនារាី ។
មាគ្តា២៨៨ ._ លរខខណឌតក្មូវ
ស្ក្មាប់ ស្ោនីត និងារ ៉ាត ផ្ លក្តូវគក្បើ ក្ាស្់គៅរែុងរគក្មាងអាជី វរមមផ្រ ៉ាមាស្ និ ងក្ារ់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រផ្នលងផ្ លររាទុរស្ថរធាតុ ទាំងគនេះ រឺ ស្ស្បតាមក្រមស្ាីពីការ
ក្រប់ ក្រង ស្ោនីត អនារជាតិ និងគោរពតាមលរខខណឌតក្មូវ

ូ ច្ខាងគក្កាម៖

រ-ការោរ់ច្ុេះ ការគធវើស្នែិធិ និងឧបររណ៍ស្ក្មាប់លាយ ក្តូវានរច្នា និ ងគធវើក្បតិបតតិ
ការ ស្ស្បតាមការអនុវតតផ្នែរវ ិស្វរមមផ្ លក្តឹមក្តូវ និ ងទទួ លយរាន រ៏ ូ ច្ជា ការក្តួតពិនិតយ
រុ ណភាព និងនីតិវ ិធី ននការធានារុ ណភាព និងវ ិធានការការពារការបគ្ចញ និង វ ិធានការ
ទប់ទល់ ។
ខ-ការោរ់ច្ុេះ ការគធវើស្នែិធិ និងឧបររណ៍ស្ក្មាប់លាយ ក្តូវានគធវើក្បតិ បតតិការ
គោយគក្បើក្ាស្់ការគធវើអធិការរិ ច្ច ការផ្ែទាំផ្ លមានការការពារ និងផ្ននការបក្មរងទុ រជាមុន
គ ើមបីការពារ និងទប់មិនឲ្យរាលោលនូវការបគ្ចញ និ ងក្តួតពិនិតយ និ ងគ្លើយតបច្ាំគពាេះភាព
ងាយរងគក្ោេះរបស្់រមមររ ។
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រ-ឧបររណ៍ ស្ោនី ត និងារ ៉ាត ក្តូវានគធវើក្បតិបតតិការ និងអគងកតតាមោន គ ើ មបី
ការពារស្ុខភាព និងស្ុវតាិភាពរមមររ គហើយក្បស្ិទភា
ធ ពននវ ិធានការស្ុខភាព និ ងស្ុវតាិភាព
ក្តូវានវាយតនមលជាក្បចាាំ ។
ឃ-ក្បព័នធក្រប់ ក្រង និងក្បតិ បតតិការ ក្តូវានរច្នា និងអនុ វតត គ ើ មបីការពារស្ុខភាព
មនុ ស្ស និងបរ ិស្ថាន រួមមាន ផ្ននការជាយថ្នភាព និងផ្ននការអធិ ការរិច្ច និ ងនី តិវ ិធី ផ្ែទាំតាម
លរខណៈការពារ ។
ង-រមមវ ិធីក្រប់ ក្រងទឹរលរខណៈក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយ ក្តូវអនុវតតគ ើមបីការពារពី ការបគ្ចញ
គោយោមនគច្តនា ។
គរើតគ

ច្-វ ិធានការរែុងការការពារក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ពីនលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានផ្ លអាច្
ើងនន ាំ គណើរការ ស្ោនីត និ ងារ ៉ាត ក្តូវានអនុ វតត ។

្-វ ិធានការរែុងការការពារក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ពីការបគ្ចញគចាលគោយផ្ទទល់ និ ង

ក្បគយល នន ាំ គណើរការ ស្ោនីត និ ងារ ៉ាត ក្តូវគៅរែុងទឹ រគលើ ី ក្តូវានអនុវតត ។

ជ-រមមវ ិធីអគងកតតាមោន គ ើ មបីវាយតនមលនលប៉ា េះពាល់ននការគក្បើក្ាស្់ ស្ោនី ត និ ង

ារ ៉ាត គលើក្បគភទស្តវ និងរុរខជាតិ និងរុណភាពទឹ រគលើ ី និងគក្កាម ី ក្តូវានអនុវតត ។
ឈ-ផ្ននការ និងនី តិវ ិធី គ្លើយតបច្ាំ គពាេះគក្ោេះបនាទន់ គ ើ មបីគ្លើយតបច្ាំគពាេះភាពងាយរង
គក្ោេះរបស្់រមមររច្ាំ គពាេះ ស្ោនីត និ ងារ ៉ាត ក្តូវានបគងកើត និ ងអនុវតត ។
ញ-នីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការជូន ាំ ណឹងបនាទន់ ននទរុង
ែ និ ងខាងគក្ៅ និ ងការរាយការណ៍ ក្តូវ

ានអនុ វតត

ត-ការច្ូ លរួមគពញគលញរបស្់អរ
ែ ពារ់ព័នធក្តូវានអនុ វតត ស្ក្មាប់ ស្ហរមន៍ គ ើ មបីគធវើ
ការក្ាស្ស្័យទរ់ទងអាំពីបញ្ញ
ា នានាននការារមភ ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ា ីការច្ូ លរួមជាស្ថ
ធារណៈ
ែ-ព័ ត៌មានស្ាីពីក្បតិបតតិការ និងព័ត៌មានបរ ិស្ថានផ្ លស្មរមយ ទរ់ទងនឹងការ
ក្រប់ ក្រង ស្ោនីត និ ងារ ៉ាត ក្តូវោរ់ ឲ្យអែរពារ់ព័នអា
ធ ច្ផ្ស្វងររាន ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីា
ពី ការទទួ លានព័ត៌មាន ។
ជំពូកទី៥
ការលាតគ្តដាងព័ត៌មាន្
មាគ្តា២៨៩ ._ ព័ត៌មានផ្ លអាច្អនុវតតាន
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន ព័ត៌មានលមអិតននរគក្មាងឧស្ាហរមមនិស្ារណរមម
នី មួយៗ រួមប្ូច ល ការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុទធស្ថស្តស្តផ្ លអាច្អនុ វតតានទាំងអស្់ ការវាយតនមល

គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង ផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
ស្វនរមមផ្នែរបរ ិស្ថាន រាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន និ ងរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀង នទគទៀតរវាងអងគភាព
រោាភិ ាលថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និងមាចស្់រគក្មាង ក្តូវានោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររ
ាន និងក្តូវនាល់ព័ត៌មានជូ នស្ហរមន៍ និ ងអែរមានលាំគៅោានអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ គៅរែុងលរខណៈមួ យផ្ ល
ងាយយល់ និ ងគៅរែុងភាស្ថ និងទក្មង់ ផ្ លស្មរមយ ។
មាគ្តា២៩០ ._ ការោរ់រាំហិតគលើភាពស្មាងត់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន ោមនទិនែន័យណាមួ យទរ់ ទងនឹងរគក្មាងឧស្ាហរមម
និ ស្ារណរមម ក្តូវចាត់ទុរថ្នស្មាងត់ ក្បស្ិនគបើ វាទរ់ ទងគៅនឹ ងស្ុខភាពមនុ ស្ស ឬ បរ ិស្ថាន ស្ស្ប
តាមបទបប្ញ តិ តស្ីព
ា ី ការទទួ លានព័ ត៌មាន ។
គន្ថីទ៤
ី
ការគ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្ដរភាពម្ន្ធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាតិកាទី១
រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារ
ជំពូកទី១
ន្ីតិវធ
ិ ីម្ន្ការបទងេើត ន្ិងការលុបទចាលច្ំណ្តត់ថ្នែក់
មាគ្តា២៩១ ._ គោលគៅននរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ
រគបៀបអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ក្តូវានរាំណត់គោយជារ់លារ់ ថ្នជាតាំបន់ ការពារគទស្ភាព ផ្ លរួម
មាននូ វតាំបន់ ការពារ ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ តាំបន់ ការពារ
ស្ហរមន៍ នក្ពគឈើ ស្ហរមន៍ តាំ បន់ នទគទៀតផ្ លមានស្ថរៈស្ាំខាន់ផ្នែរអភិ ររសធនធានធមមជាតិ
គស្វារមមក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុី ឬតនមលស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងតនមលននជីវភាពរស្់គៅរបស្់ជនជាតិ គ ើ មភារ

តិ ច្ និង ី នទគទៀត ផ្ លមានតួ នាទី យ៉ាងស្ាំខាន់ គៅរែុងការការពាររក្មបនក្ពគឈើ ឬផ្ លនាល់នូវ
ទាំ នារ់ទាំនងរវាងតាំបន់ជីវៈច្ក្មរេះស្ាំខាន់ៗ ។

រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ ក្រង គ ើមបីធានាឲ្យាននូវនិ រនតរភាពននជីវៈច្ក្មរេះ គស្វារមមក្បព័ នគធ អរូ
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ូស្ុីធនធានធមមជាតិនិងវបបធម៌ និងជី វភាពមូ លោានក្បរបគោយនិ រនតរភាព ននក្ពេះរាជាណាច្ក្រ

រមពុជា ។

មាគ្តា២៩២ ._ ស្មតារិច្ចគលើរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវទទួ លបនទុររែុងការរាំ ណត់ តាំបន់នានាផ្ លក្តូវ

ក្រប់ ក្រងជារគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ គោយថ្នែរ់ ជាតិ ។ ការបគងកើតែមី
នូ វរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬការពក្ងី រនូ វ
ក្ពាំ ក្បទល់ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ គោយថ្នែរ់ ជាតិ ផ្ លមាន
ស្ស្ថប់ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។

រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការរាំ ណត់ ឬបគងកើតតាំបន់ ការពារ នទគទៀត

គៅថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ តាមការស្មរមយ ។ ការបគងកើតនូ វតាំ បន់ ការពារែមី គៅថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ឬការពក្ងីរនូវ
ក្ពាំ ក្បទល់ននតាំបន់ ការពារផ្ លមានស្ស្ថប់ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយលិខិតបទោានរតិយុតតពារ់ព័នធ ។

គស្ច្រាីស្គក្មច្ណាមួ យរែុងការបគងកើត ឬពក្ងីររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារផ្ ល

ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ា ី ការច្ូ ល
រួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មាន ។
មាគ្តា២៩៣ ._ ការលុបគចាលច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ
ការលុបគចាលច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ឬការកាត់បនាយ ទាំងអស្់ ឬផ្នែរណាមួ យ ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈ
ច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវានររាទុរ
ស្ក្មាប់ ផ្តកាលៈគទស្ៈណា ផ្ លការអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតនមលគស្វារមមក្បព័ នគធ អរូ
គនាេះក្តូវានកាត់ បនាយ ល់រក្មិតផ្ លថ្នការស្ថារគ

ើងវ ិញរឺមិនអាច្គធវើគៅាន ។

ូស្ុីននតាំបន់

ការលុបគច្ញពីច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ននផ្នែរទាំងអស្់ ឬផ្នែរណាមួ យនន រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់
ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់

ព័ នធ បនាទប់ ពីានទទួ លអនុ ស្ថស្ន៍ពីក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងរណៈរមមការជាតិ
ស្ាីពីជីវៈច្ក្មរេះ ផ្ លស្ាិតគៅគក្កាមក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ីរភាព ។

ការលុបគច្ញពីច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ននផ្នែរទាំងអស្់ ឬផ្នែរណាមួ យននតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវាន
បគងកើតគ

ើងគោយថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយលិខិតបទោានរតិ យុតត បនាទប់ពីានទទួ ល

អនុ ស្ថស្ន៍ពីមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងរណៈរមមការជាតិ ស្ីព
ា ីជីវៈច្ក្មរេះ ផ្ លស្ាិតគៅគក្កាមក្ររមក្បឹ រា
ជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ីរភាព ។

103

គស្ច្រាីស្គក្មច្ណាមួ យផ្ លលុបគចាលច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ឬកាត់បនាយរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬ
តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមបទ
បប្ញ តិ ស្
ត ីព
ា ី ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ ទ
ធ ទួលានព័ត៌មាន ។
មាគ្តា២៩៤ ._ ការរាំ ណត់ ជាពិ គស្ស្ននទី តាាំង ឬតាំបន់
រាជរោាភិ ាលអាច្បគងកើត ផ្រស្ក្មួល ឬចាត់ វ ិធានការគនសងគទៀត ផ្ លចាាំាច្់ គៅរែុងតាំ បន់

ណាមួ យ ផ្ លមានស្ថរៈស្ាំខាន់ ថ្នែរ់ ជាតិ ឬអនតរជាតិ គ ើ មបីរាំណត់ ថ្នជាទី តាាំងគបតិរភណឌថ្នែរ់តាំបន់
ឬពិភពគលារ តាំបន់ រា៉ាមស្ថរ ឬឋបនី យជី វមណឌល គៅរែុងររណីផ្ លតាំបន់គនាេះគ្លើយតបច្ាំ គពាេះ
លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងអនុ ស្ញ្ញញ ឬស្នធិស្ញ្ញញអនតរជាតិ ទាំងគនាេះ ។

តាំ បន់ ណាមួ យផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ រច្
ួ គហើយជាតាំ បន់គបតិ រភណឌថ្នែរ់ តាំបន់ ឬពិភពគលារ

តាំ បន់ រា៉ាមស្ថរ ឬឋបនី យជីវមណឌល ក្តូវតក្មូវឲ្យមានអនតរារមន៍ ពីស្ាំណារ់រាជរោាភិ ាល គ ើមបីធានា
ថ្ន ការក្រប់ ក្រង និងអភិ ររសតាំ បន់ ទាំងគនេះ ស្ស្បតាមនីតិវ ិធី និ ងបទបប្ញតិ ពា
ត រ់ ព័នធនានា ។
តាំ បន់ ទាំងគនេះ ផ្ លក្តូវានទទួ លស្ថគល់គោយស្នធិស្ញ្ញញ ឬអនុ ស្ញ្ញញអនតរជាតិ ក្តូវរាំ ណត់
គោយលិខិតបទោានរតិយុតតពារ់ព័នធ ។
ជំពូកទី២
ការគ្គប់គ្គង ការទគ្បើគ្បាស់ ន្ិងលកខខណ្ឌតគ្លូវទនសងទទៀត
មាគ្តា២៩៥ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការ ការរាំ ណត់ តាំបន់ក្រប់ក្រង និ ងលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំផ្ននការ
ក្រប់ ក្រង
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ទាំងអស្់ ក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ីធី ល ការរាំ ណត់
តាំ បន់ ក្រប់ក្រង និ ងផ្ននការក្រប់ ក្រង ននមាតិ កាទី ២ ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់
ការពារននរនាីគនេះ ។
ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ល ការរាំ ណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រង និ ងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការក្រប់ក្រង
ផ្ លមានមុនគពលអនុ ម័តក្រមគនេះ ក្តូវានប្ចប់ស្ក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់គោយថ្នែរ់ជាតិ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ ឬថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវបនតមានស្ុពលភាព និ ង
ក្តូវចាត់ ទុរថ្នស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ នា
ត នាននក្រមគនេះ ។
ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ល ការរាំ ណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រង និ ងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការក្រប់ក្រង
ផ្ លមានមុនគពលអនុ ម័តក្រមគនេះ រាំពុងផ្តស្ាិតរែុង ាំ គណើរការ ស្ក្មាប់ រគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់
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ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវបនាោរ់ ប្ូច លនូ វ
លរខខណឌតក្មូវនានាននក្រមគនេះ ។

តាំ បន់ នានាផ្ លស្ាិតគៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់

គោយថ្នែរ់ ជាតិ ផ្ លក្តូវគធវើការក្រប់ក្រងរួមោែ ក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវស្ាីពីការគរៀបច្ាំ

ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ល ការរាំ ណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រង និងការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ ក្រង ននមាតិ កាទី ៣ស្ាីពី
ការក្រប់ ក្រងរួមោែននធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។
មាគ្តា២៩៦ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពពាណិជារមម ឬអភិ វឌ្ឍ
ោមនស្រមមភាពពាណិជារមម ឬអភិ វឌ្ឍណាមួ យ អាច្គរើតមានគទបើងរែុងរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ

និ ងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ គនាេះគ

ើយ រហូត

ល់គពលផ្ លការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ីធី ល ការរាំ ណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រង និង ាំ គណើរការក្រប់ក្រង
ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងមាតិ កាទី ២ស្ាីពីការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារ និ ងមាតិ កាទី
៣ ស្តីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែគលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ក្តូវានបាំ គពញ គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ង
ច្ាស្់លាស្់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័ននា
ធ នា ។
ការគច្ញនូ វលិខិតបទោានរតិ យុតត ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះក្តូវគធវើគ

ើងបនាទប់ពី

មានការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ស្ក្មាប់ ស្រមមភាពពាណិជារមម ឬស្រមមភាពអភិ វឌ្ឍគស្ែើស្ុាំ
គហើយក្តូវអនុ គលាមតាមបទបប្ញ តិ តស្ីព
ា ី ការច្ូ លរួមជាធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មាន ។
ជំពូកទី៣
រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះលមី ន្ិងឋាន្ៈម្ន្តំបន្់ការពារបច្ចបបន្ែ
ុ
មាគ្តា២៩៧ ._ ការបគងកើតរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ
ក្តូវបគងកើតរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ។ ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ ក្តូវបគងកើតគោយលិខិត
បទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា២៩៨ ._ ភាពបនាននតាំបន់ ការពារ
តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ

ើង ស្ស្ប

តាមច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ក្តូវបនាររាឋានៈនលូវច្ាប់ គពញគលញជាតាំ បន់ ការពារ ។
ការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ ការពារ ការរាំ ណត់ តាំបន់ ក្រប់ក្រង និ ងការ

ក្រប់ ក្រងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ៖
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១-អាច្គធវើគ

ើងោច្់ គោយផ្

២-អាច្គធវើគ

ើងរែុង ាំ គណើរការរួមផ្ លក្រប ណាប់ គលើរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ

ទាំងមូ ល ។
រ-អាច្គធវើគ
ក្រប់ ក្រងរួមោែ ។

រពី ោែ ។

ើង ានទាំងពី រយ៉ា ង ឬតាមជគក្មើ ស្ណាមួ យគៅរែុង ាំ គណើរននការ

មាតិកាទី២
ការគ្គប់គ្គងរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា២៩៩ ._ ក្របខ័ណឌននការក្រប់ ក្រង ការអភិ ររស និងការអភិ វឌ្ឍ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ ព័នធ និ ងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិក្តូវបគងកើតឲ្យមានក្របខ័ ណឌ
ននការក្រប់ ក្រង ការអភិ ររស និងការអភិ វឌ្ឍនូ វរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំ ណត់ ឬបគងកើតគទបើងគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
ការរាំ ណត់ អនុច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ អនុតាំបន់ ក្រប់ក្រង និ ងច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ឬក្បគភទននការគក្បើក្ាស្់ ី
នទគទៀតគៅរែុងតាំបន់ អាច្ក្តូវបគងកើតគទបើងគៅរែុងតាំបន់រគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវ

ានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។

តាំ បន់ ផ្ នបក្មរងទុរធមមជាតិ ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ គោយជារ់ លារ់ តាំបន់អភិ ររសក្បគភទស្តវនិង
រុរខជាតិ តាំបន់អភិ ររសជី វៈមណឌល និងតាំបន់អភិ ររស នទគទៀតផ្ លក្តូវានបគងកើតគ

ើង គៅគលើ ី គោរ

ទឹ រស្ថប និ ងទឹរស្មុក្ទ ។
ការក្រប់ ក្រងរួមោែផ្ លក្តូវរាំ ណត់ ជារ់លារ់ ក្តូវអនុវតតគៅរែុងតាំបន់ នានាផ្ លជារមមវតាុននការ

ក្រប់ ក្រងរួមោែ ។

មាគ្តា៣០០ ._ គោលបាំណងននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ទាំងអស្់ ក្តូវក្រប់ក្រង ស្ស្បតាមគោលបាំ ណង ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-អភិររសធនធានធមមជាតិ ជី វៈច្ក្មរេះ និងស្តវនក្ព ។
ខ-អភិររសតនមលក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុី ទាំ និញ និងគស្វារមម ។

រ-អភិវឌ្ឍជីវភាពរស្់គៅរបស្់ស្ហរមន៍មូលោាន ។
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មាគ្តា៣០១ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះនី មួយៗក្តូវអនុ គលាមតាមផ្ននការគមស្ាីពីការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររស
ជី វៈច្ក្មរេះ ។ ផ្ននការក្រប់ ក្រងតូ ច្ៗ ផ្ លមានលរខណៈជារ់ លារ់ តាមតាំ បន់ គៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជីវៈ
ច្ក្មរេះណាមួ យ អាច្ក្តូវានបគងកើត ឬគធវើឲ្យក្បគស្ើរគ

ើងនូ វភាពអាច្អនុ វតតាន គោយផ្នអរគលើមូល

ោានននទី តាាំងជារ់ លារ់ និងស្ស្បតាមតាំ បន់ ការពារ និ ងការរាំ ណត់អាំពីការក្រប់ក្រងរួមោែ ។
តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ទាំងឡាយណាផ្ លស្ាិតគៅរែុង

រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ អាច្ក្តូវអនុ គលាមតាមផ្ននការក្រប់ក្រងោច្់គោយផ្

រនីមួយៗ បផ្នាមគលើ

ផ្ននការគមស្ាីពីការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ។
ផ្ននការក្រប់ក្រងោច្់គោយផ្

រនីមួយៗគនេះ ក្តូវោរ់ ប្ូច លគៅរែុងផ្ននការគមស្ាីពីការ

ក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ។ ផ្ននការក្រប់ ក្រងោច្់ គោយផ្

រនីមួយៗផ្ លមានរួច្គៅគហើយ

គៅមុ នគពលអនុ ម័តក្រមគនេះ ក្តូវបនាមានក្បស្ិទធភាពអនុ វតត និ ងមានលរខណៈស្មបតតិស្ក្មាប់ ការោរ់
ប្ូច លគៅរែុងផ្ននការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ ។

តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិទាំងឡាយណា

ផ្ លមិនស្ាិតគៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមផ្ននការ
ក្រប់ ក្រងោច្់ គោយផ្

រនី មួយៗ ។

មាគ្តា៣០២ ._ ការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវក្រប់ ក្រងរួមោែស្ស្បតាមមាតិ កាទី ៣ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរួមោែគលើធនធានធមមជាតិ ននរនាី
គនេះ រហូត ល់គពលផ្ លការក្រប់ ក្រងរួមោែក្តូវានបគងកើតគៅរែុងផ្នែរណាមួយននរគបៀងអភិររសជី វៈ
ច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវក្រប់ ក្រង
ស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ ។
តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិទាំងឡាយណា
ផ្ លមិនផ្មនជារមមវតាុននការក្រប់ ក្រងរួមោែ ក្តូវបនាក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ ។
ជំពួកទី ២
ស្ថថប័ន្ទទួលខុសគ្តូវ
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មាគ្តា៣០៣ ._ ស្មតារិច្ច
ការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់
ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមស្មតារិច្ចរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ និងស្ថាប័ន នទគទៀត ូច្មានផ្ច្ងរែុងបទបប្ញ តិ គត ៅរែុងមាតិ កាទី ៣ស្តីអាំពីការ
ក្រប់ ក្រងរួមោែគលើធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ ។

ការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់
ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវធានានូវស្ិទិរធ បស្់ស្ហរមន៍ មូលោាន ជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ និង
ស្ថធារណជនរែុងការ៖

រ-ទទួ លាននូវការពិ គក្ោេះគយបល់ និ ងការច្ូ លរួមរែុងការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ច្ិ តគត លើ

ការក្រប់ ក្រង និងការអភិ វឌ្ឍផ្នែរជី វៈច្ក្មរេះក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

ខ-នតល់ការយល់ក្ពម ស្ស្បតាមគោលការណ៍យល់ក្ពមជាមុ ន គោយគស្រ ី បនាទប់ ពី
ទទួ លានព័ត៌មានក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយ តាមលរខខណឌតក្មូវននក្រមគនេះ ។
រ-ច្ូ លរួមគពញគលញរែុងការគរៀបច្ាំផ្ននការ ការគក្បើក្ាស្់ និងការក្រប់ក្រង

ក្បរបគោយនិ រនតរភាពគលើតាំបន់ ទាំងគនេះ ។

ឃ-ធានាាននូវការទទួ លានក្បរបគោយយុតិធ
ត ម៌ និ ងគស្មើភាពោែ ស្ក្មាប់ អរ
ែ គក្បើ
ក្ាស្់ធនធានមូ លោាន ឲ្យស្ស្បតាមការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែរ់ និងការោរ់ រក្មិតននការផ្បងផ្ច្រ
តាំ បន់ ក្រប់ក្រង ។
គៅរែុងររណីផ្ លជនជាតិ គ ើ មភារតិច្មានវតតមានគៅរែុងតាំបន់គនាេះ ឬមានទាំនារ់ ទាំនង ឬ

នលក្បគយជន៍ ស្មូ ហភាពគៅរែុងតាំ បន់ គនាេះ នីតិវ ិធីពិគស្ស្ ផ្ លមានលរខណៈខុ ស្ោែននការពិគក្ោេះ
គយបល់ ក្តូវអនុ វតត គ ើ មបីធានាថ្នស្ិទិ ធ និងនលក្បគយជន៍របស្់ពួរោត់ រួមប្ូច លស្ិទិ តា
ធ មផ្បប

ក្បនពណី ទាំ គនៀមទមាលប់ ក្តូវានគោេះស្ស្ថយ និងគោរពឲ្យានក្តឹមក្តូវ ។ ស្រមមភាពក្រប់ក្រង និ ងអភិ
ររសផ្ លគធវើគ

ើងគៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារ នទគទៀតផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬ

បគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ូ ច្ខាងគក្កាម៖

១. រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ
និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ទាំងអស្់ រហូត ល់គពលការក្រប់ ក្រងរួមោែក្តូវានបគងកើតគៅរែុងផ្នែរណា

មួ យននតាំបន់ ទាំងគនេះ ក្តូវក្រប់ក្រងស្ស្បតាមមាតិ កាទី ៣ស្ាីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែគលើធនធានធមម
ជាតិ ននរនាីគនេះ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់
ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិនាគពលអនារត ក្តូវអនុ វតតស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ត ី ការក្រប់ក្រងរួម
ោែ ។
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២. រគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ
និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ឬផ្នែរណាមួ យននតាំ បន់ ទាំងគនេះ ផ្ លមិនផ្មនជារមមវតាុននការក្រប់ ក្រងរួម
ោែ ក្តូវបនតក្រប់ក្រងស្ស្បតាមផ្ននការក្រប់ ក្រងគោយផ្ទបរនីមួយៗ ផ្ លរាំណត់ គោយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
មាគ្តា៣០៤ ._ ភាររិច្ចននក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

គៅរែុងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយ

ថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបាំ គពញភាររិច្ច ូ ច្ខាង
គក្កាម៖

រ. នតល់នូវក្របខ័ ណឌទូ គៅ ក្តួតពិនិតយ និងក្រប់ ក្រង និ ងនាល់ការោាំក្ទផ្នែរបគច្ចរគទស្
គៅ ល់ ាំគណើរការទូ គៅ ស្ក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុ វតត ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ការ
រាំ ណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រង ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ និងការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់
ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ។
ខ. ធានាឲ្យាននូវការអគងកតតាមោន និងការក្តួតពិ និតយគលើការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ
ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ។
រ. បគងកើតយនតការហិរ្ញវតាុក្បរបគោយនិ រនតរភាពស្ក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និង

តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ។

ឃ. ក្តួតពិ និតយ និងនតល់ការោាំក្ទ ល់ ាំគណើរការននការប្ូច លស្ហរមន៍នក្ពគឈើ និង

ស្ហរមន៍ តាំបន់ ការពារ ស្ហរមន៍ គនស្ថទ តាំបន់មូលោាន និ ងតាំបន់ផ្ លមានការទទួ ល

ស្ថគល់ជាលរខណៈក្បនពណី ច្ូ លគៅរែុងក្របខ័ ណឌននការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និង
តាំ បន់ ការពារ ជាទូ គៅ ។
ង.

ឹរនាាំ និងោាំក្ទ ល់ការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគស្ុើបអគងកត និងការ

ពក្ងឹ ងការអនុ វតត គៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែរ់ ជាតិ ។

ច្. អនុ វតតការងារផ្នែរបគច្ចរគទស្ រែុង ការស្ិរា ការស្ស្ថវក្ជាវ ការគរៀបច្ាំ រាយ

ការណ៍ និងការគលើររមពស្់ការយល់ ឹ ងគៅតាមការតក្មូវ គ ើមបីគលើររមពស្់ការក្រប់ ក្រង
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព និងការអភិ ររសរយៈគពលផ្វងននរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារ
ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ។
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មាគ្តា៣០៥ ._ ស្ិទិ រធ បស្់មញ្ជ្នី នត នក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

គៅរែុងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយ

ថ្នែរ់ ជាតិ មញ្ជ្នី នត នក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មានស្ិទិ ធ និ ងភាររិ ច្ច ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ-អនុវតតជាក្បចាាំនូវការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគស្ុើបអគងកត និង

ស្រមមភាពពក្ងឹងការអនុវតតក្រប់ ក្បគភទ ។
ខ-គធវើអធិ ការរិច្ច និ ងគច្ញអាជាាប័ ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ នទគទៀត ។
រ-ចាត់ វ ិធានការរែុងការទប់ ស្ថកត់ និងក្តួតពិនិតយគភលើងគ្េះនក្ព ។

ឃ-ក្តួតពិ និតយការនាាំគច្ញ នាាំច្ូលនូវពពួ រស្តវ រុរជា
ខ តិ ក្ោប់ ពូជ និ ងស្ាំណារនានា
គច្ញពី ឬច្ូ លគៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែរ់ ជាតិ ។

ង-គលើររមពស្់ការអប់ រ ាំ និងការនសពវនាយគៅរែុងច្ាំ គណាមស្ថធារណជន និ ងស្ក្មប

ស្ក្មួលជាមួ យស្ហរមន៍ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្មូ លោាន ។

ច្-អនុវតតតួនាទីរុងនាមជាមញ្ជ្
ែ
នី ន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ

្-អនុវតតការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអែរពារ់ព័នធនានា ទរ់ ទងនឹងការបគងកើត និ ងការ
ក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់
ជាតិ ។
ជ-អនុគលាមតាមកាតពវរិច្ចទរ់ទងនឹងការទទួ លានហិរ្ញ បបទនរគបៀងអភិ ររសជី វៈ
ច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ។
ឈ-ស្ហការជាមួ យស្ហរមន៍ មូលោាន ស្ហរមន៍ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ រ ា
ា ល
ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ន រូបគច្ចរគទស្ អងគការអភិររសរពារ់ ព័នធគៅរែុងការអភិ ររសននតាំ បន់ នានា និ ង
អែរពារ់ ព័នធផ្ លមានការចាប់ អារមមណ៍ គ ើ មបីបគងកើតការក្រប់ ក្រងរួមោែគលើតាំបន់ ទាំងគនេះ

ូ ច្

មានផ្ច្ងរែុងមាតិ កាទី៣ ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរួមោែគលើធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ ។
ញ-ស្ិទិ ល
ធ មអិតគនសងគទៀត និ ងភាររិច្ច

យុតតពារ់ព័នគធ នសងៗគទៀត ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទោានរតិ

មាគ្តា៣០៦ ._ ភាររិច្ចរបស្់រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ
រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ នទគទៀត ក្តូវមានតួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវ

ូ ច្ខាងគក្កាម៖

រ-ោាំក្ទ ល់នាយររគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំបន់ការពារ ន រូបគច្ចរគទស្ និ ងអែរ
ពារ់ ព័នធ នទគទៀត គៅរែុងការបគងកើតផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់តាំបន់ក្រប់ ក្រង
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និ ងផ្ននការក្រប់ ក្រងោច្់ គោយផ្

រ ស្ក្មាប់ រគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំបន់ការពារផ្ ល

ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ។
ខ-ស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យអងគភាពរោាភិ ាលថ្នែរ់ ជាតិ ន រូបគច្ចរគទស្ និងអែរពារ់
ព័ នធទាំងអស្់ ស្ក្មាប់ ការអនុវតតនូវស្រមមភាពគៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារ

ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លរួមប្ូច លតាំ បន់ ការពារ
ស្ហរមន៍ ស្ហរមន៍ នក្ពគឈើ ការគច្ញប័ណណរមមស្ិទិ ធ ីធី ល ការរាំ ណត់ តាំបន់ ក្រប់ ក្រង ការ

អគងកតតាមោន និងការស្ស្ថវក្ជាវជី វៈច្ក្មរេះ គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ និ ងការអប់រ ាំ ក្ពមទាំងការ
ចាប់ ខួន
ល និ ងការគចាទក្បកាន់ គលើបុរគលផ្ លអនុ វតតស្រមមភាពខុ ស្ច្ាប់ ។

រ-នសពវនាយច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតត ទរ់ទងនឹ ងការអភិ ររស និងការ

ក្រប់ ក្រងតាំ បន់ ការពារ គោយស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យអែរពារ់ ព័នម
ធ ូ លោាន ។
ឃ-គធវើអធិ ការរិច្ចគលើអាជាាប័ ណណ លិខិតអនុញ្ញញត និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ នទគទៀត
ទរ់ ទងនឹងរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ គោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ង
ច្ូ លរួមគៅរែុងស្រមមភាពននការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ ទាំងអស្់ ទរ់ទងនឹងបរ ិស្ថាន និ ងបញ្ញ
ា
អភិររសធនធានធមមជាតិ ។

ង-គច្ញអាជាាប័ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធ នទគទៀត ទរ់ ទងនឹ ងតាំបន់
ការពារ ផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគ

ើងគោយថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។

ច្-អនុវតតជាក្បចាាំនូវការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគស្ុើបអគងកត និង
ស្រមមភាពក្រប់ក្បគភទននការពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់ ។
្-ស្ហការជាមួ យស្ហរមន៍មូលោាន និងស្ហរមន៍ ជនជាតិគ ើមភារតិច្ ស្ថាប័ ន
ថ្នែរ់ ជាតិ ន រូ បគច្ចរគទស្ និ ងអែរពារ់ព័នផ្ធ លមានការចាប់ អារមមណ៍ គ ើមបីបគងកើតការ
ក្រប់ ក្រងរួមោែគលើតាំបន់ ទាំងគនេះ
ធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ និ ង

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិ កាទី៣ ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរួមោែគលើ

ជ-គធវើស្រមមភាពគនសងគទៀត ផ្ លអាច្ក្តូវានរាំ ណត់ គៅរែុងលិខិតបទោានរតិ យុតត

ផ្ លពិពណ៌នាលមអិតអាំពីវ ិមជឈការគលើការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៣០៧ ._ បទពិ គស្ថធន៍ និងការបណុា េះបណា
ា លផ្ លចាាំាច្់

នាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ នាយរតាំបន់ ការពារ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះតាមវ ិស្័យ នទ

គទៀត និ ងបុ រគលិរផ្នែរបគច្ចរគទស្ និ ងផ្នែរក្រប់ ក្រងននតាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ គោយថ្នែរ់
ជាតិ ក្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគខតត ក្តូវានផ្តងតាាំង គោយផ្នអរគលើអរ
ែ ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិក្រប់
ក្ោន់ ូច្ខាងគក្កាម៖
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១- ផ្នែរអប់ រ ាំ និងជាំ នាញវ ិជាាជី វៈផ្ លចាាំាច្់ ។
២- បទពិ គស្ថធន៍រុងវ
ែ ិស្័យនក្ពគឈើ ការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ និ ងបរ ិស្ថាន ការអភិ

ររសជី វៈច្ក្មរេះ ការពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់ និងវ ិស្័យពារ់ ព័នធ នទៗគទៀត ។

នាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ នាយរតាំបន់ ការពារ និ ងបុ រគលិរផ្នែររគបៀងអភិររសច្ក្មរេះ និ ង
តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់គោយថ្នែរ់ ជាតិ និងក្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគខតតផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវ
បាំ គពញវរគស្ិរា និងវរគបណុត េះបណា
ា ល គៅបណិ ឌ តស្ភាបណុា េះបណា
ា លផ្នែរបរ ិស្ថានជាតិ និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

ជំពូកទី៣
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាស់ដី ទៅកែងរទបៀងអភិ
រកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារ
ុ
មាគ្តា៣០៨ ._ លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ននរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ ឬថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ផ្ លក្តូវគ ើ រតួ នាទី ជាស្មាស្ភារ ៏
ស្ាំខាន់ មួយ និ ងឧបររណ៍ជាំ នួយ ល់ ាំគណើរការននការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ ក្រងស្ក្មាប់តាំបន់ផ្បបគនេះ
ទាំងអស្់ ។
ាំ គណើរការននការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី នីមួយៗ ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាគរៀងរាល់ ២០(នមភ)

ឆ្ែាំមតង ឬមុ នគពល២០(នមភ)ឆ្ែាំគនេះ រែុងររណីចាាំាច្់ ។

មាគ្តា៣០៩ ._ លរខខណឌតក្មូវរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានរែុងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការ
គក្បើក្ាស្់ ី

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងរ ាាលគក្កាមជាតិ ពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបច្ាំ ផ្ននការ

គក្បើក្ាស្់ ី ស្ក្មាប់ រគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ
និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ជាផ្នែរមួ យនន ាំ គណើរការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ ក្រង ។
ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ក្តូវគរៀបច្ាំ គោយពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យន រូបគច្ចរគទស្ និង
អែរពារ់ ព័នធផ្ លមានការចាប់ អារមមណ៍ មានជាអាទិ៍រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោែ និ ងស្មាជិ រនន
ស្ហរមន៍ ក្រប់ក្រងរួមោែ គៅរែុងតាំបន់ នានាផ្ លស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ ក្រងរួមោែ និងស្ហរមន៍
គនសងគទៀតផ្ លមានទី តាាំងគៅរែុងតាំ បន់ ផ្ លក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ។
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គៅរែុងតាំបន់ ទាំងឡាយណាផ្ លក្តូវអនុ គលាមតាមការក្រប់ក្រងរួមោែ ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ

ក្ាស្់ ី អាច្ក្តូវានគធវើគ

ើងនងផ្ រជាផ្នែរមួ យនន ាំ គណើរការននការក្រប់ក្រងរួមោែ ស្ស្បតាមមាតិ កា

ទី ៣ស្ាីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែគលើធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ ។
ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ននការក្រប់ក្រងរួមោែអាច្ក្តូវានគធវើគ
រ-មុ នគពលនិ ងោច្់ គោយផ្
ជាំ ពូរគនេះ ។

ើង ៖

រពី ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុង

ខ-រែុងគពល ាំណាលោែ និងរួមោែជាមួ យផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុង

ជាំ ពូរគនេះ ឬ

រ-បនាទប់ពី និ ងស្ស្បជាមួយការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុង

ជាំ ពូរគនេះ ។

ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី និងការរាំ ណត់ តាំបន់ក្រប់ក្រង ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ ក្រង ផ្ ល
គធវើគ

ើងគៅគក្កាមមាតិ កាគនេះ គៅតាមរក្មិ តធាំបាំនុតផ្ លអាច្គធវើគៅាន ក្តូវស្ុីច្ងាវរ់ ោែជាមួ យការ

គរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ការរាំ ណត់ តាំបន់ ក្រប់ក្រង ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការក្រប់ ក្រង ពីមុន ឬបនតបនាទប់
ផ្ លក្តូវានគធវើគ

ើងគៅគក្កាមមាតិ កាទី ៣ស្ាីពីការក្រប់ក្រងរួមោែគលើធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ ។

មាគ្តា៣១០ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី
ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ធី ស្
ល ក្មាប់ រគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំបន់ ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុ វតត ូច្ ខាងគក្កាម៖
រ-អនុវតតការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអែរពារ់ព័នធ ។
ខ-ស្ស្ថវក្ជាវ និងទទួ លានទិនែន័យលមអិតជារ់ លារ់តាមតាំបន់ ស្ីព
ា ី រប
ូ ស្ថស្តស្ត ជី វស្ថ
ស្តស្ត ស្ងគម និងរតាតគស្ រ
ា ិ ច្ច ។
រ-គរៀបច្ាំផ្ននទីគក្បើ ក្ាស្់ ី ក្រប់ វ ិស្័យ ផ្ លមានលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ននតាំ បន់
គទស្ភាព រូបស្ណា
ា នននការគក្បើក្ាស្់ ី រមមស្ិទិ ធ ីធី ល ទី តាាំងគបតិរភណឌវបបធម៌ និងរគបៀងជី វ
ស្ថស្តស្ត

ស្ាំខាន់ៗផ្ លស្ាិតគៅរែុង និ ងគៅផ្របររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំបន់

ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។

ឃ-ទទួ លានទិ នន
ែ ័ យ ៏លប
អ ាំ នុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររានអាំពីស្កាានុពលននការគក្បើ
ក្ាស្់ ី និ ងគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានផ្ លអាច្ពោររណ៍ានភាលមៗ ននស្កាានុពលននការគក្បើ
ក្ាស្់ ី ធីគល ៅរែុង ឬគៅផ្របររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
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ង-ទទួ លាននូវទិនន
ែ ័ យ ៏លប
អ ាំ នុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររានអាំពីតនមលគស្ រ
ា ិ ច្នច នគ ើ មទុ ន
ធមមជាតិ ផ្ លស្ាិតគៅរែុង ឬគៅផ្របររគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវ
ានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ ទាំងអស្់ និងគស្វារមមក្បព័ នធគអរូ
នគង់គោយគ ើមទុ នធមមជាតិ ។

ូស្ុី ផ្ លនគត់

ច្-រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណបញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន និ ងបញ្ញ
ា ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ផ្ ល
ទរ់ ទងនឹងការអភិវឌ្ឍគស្ ារិច្ចស្ងគម និ ងការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
្-ពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអែរជាំ នាញការអភិ ររស ី និងធនធានផ្ លមានរុណស្មបតតិ
ន រូ បគច្ចរគទស្ គហើយគៅទី ណាផ្ លជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្រស្់គៅមានវតតមាន ក្តូវពិ គក្ោេះ
គយបល់ជាមួ យអែរមានជាំនាញឯរគទស្ខាងផ្នែរស្ងគមផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិ ផ្ លមាន
ជាំ នាញទរ់ទងនឹ ងស្ហរមន៍ គៅរែុង ាំគណើរការទាំងមូ លននការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី
ផ្ លមានលរខណៈក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយ ។

មាគ្តា៣១១ ._ ស្ាំគណើរែុងការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី

ការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ស្ក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវាន

រាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ឬផ្នែរណាមួ យននតាំបន់ទាំងគនេះ អងគភាពពារ់ព័នធ
ផ្ លគស្ែើស្ុាំឲ្យមានការផ្រស្ក្មួលគនេះ ក្តូវគរៀបច្ាំឯរស្ថរ ផ្ លមានព័ ត៌មានលមអិត ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- មូ លគហតុ ផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត និងគស្ រ
ា ិច្ចស្ងគម ស្ក្មាប់ ស្ាំគណើផ្រស្ក្មួលផ្ននការ
គមគក្បើ ក្ាស្់ ីធី ល ។
ខ- រិច្ចខិតខាំក្បឹងផ្ក្បងផ្ លានគធវើគ

ើងគ ើមបីររាស្ថានភាពននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ល

បច្ចុបបនែ ។

រ. លរខណៈផ្ លការផ្រស្ក្មួលច្ាំគពាេះការចាត់ច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ននការគក្បើក្ាស្់ ី ផ្ ល

មានការអនុ ញ្ញញត នឹ ងគលើររមពស្់ជីវភាពរស្់គៅរបស្់ស្ហរមន៍ មូលោាន ធានាឲ្យាននិ រនតរ
ភាពននលាំនាាំននការគក្បើ ក្ាស្់ ី តាមទាំ គនៀមទមាលប់ និងធានាថ្ននឹងមិនមាននលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យ
រត់ ស្មាគល់ណាមួ យគៅរែុងតាំបន់ផ្ លមានតនមលអភិ ររសខពស្់គនាេះគ

ើយ ។

ឃ- មគធោាយ ផ្ លតាមរយៈមគធោាយគនេះការាត់ បង់ តនមលននការអភិ ររស និង

ក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី នឹងក្តូវកាត់ បនាយ និង

ង- ព័ត៌មាន នទគទៀតផ្ លចាាំាច្់ រុងការគធវ
ែ
ើ ឲ្យស្ាំគណើគនេះមានគហតុ នលស្មរមយ។

ស្ាំគណើរែុងការគធវើការផ្រស្ក្មួលផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ននរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ ការពារ

នទគទៀត ក្តូវអនុ គលាមតាមរនាីទី១ ស្ាីពីបទបប្ញតិ ទ
ត ូគៅ មាតិ កាទី ២ ស្ាីពីការច្ូ លរួម
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ជាស្ថ

ធារណៈ និងរនាីទី១ស្ាីពីបទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ មាតិ កាទី ៣ស្ាីពីស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រម
គនេះ។
បនាទប់មរ ការឯរភាពគលើការផ្រស្ក្មួលផ្បបគនេះ ក្តូវទទួ លានការអនុញ្ញញតជាលាយ
លរខណ៍អរសរពីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គៅរែុងគស្ច្រាីស្គក្មច្ផ្ លបញ្ញ
ា រ់ពីការ
ពិ ចារណាគោយយរច្ិ តទ
ត ុរោរ់ គលើឯរស្ថរ ផ្ លាននាល់ឲ្យ ។
ជំពូកទី៤
តំបន្់គ្គប់គ្គងម្ន្រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារ
មាគ្តា៣១២ ._ ការរាំ ណត់ តាំបន់ក្រប់ ក្រង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធ ក្តូវរាំ ណត់

តាំ បន់ ក្រប់ក្រងស្ក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់
ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ស្ស្បតាមផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ។
តាំ បន់ ក្រប់ក្រងទាំងគនេះក្តូវរាំ ណត់គោយផ្នអរគលើទីតាាំងជារ់ លារ់នីមួយៗ ផ្ លក្តូវពិ ចារណា
ក្បគភទតាំបន់ក្រប់ ក្រងនីមួយៗ រ៏ ូច្ជារក្មិតននក្បគភទតាំ បន់ ក្រប់ ក្រងនី មួយៗផ្ លក្តូវោរ់ ប្ូច ល

គៅរែុងតាំបន់នីមួយៗ និ ងក្ររមអនុតាំបន់ក្រប់ ក្រង ផ្ លអាច្មានភាពស្មរមយគោយផ្នអរគលើមូលោាន
ននទី តាាំងជារ់ លារ់ ។

ការរាំ ណត់ តាំបន់ ក្រប់ ក្រងគៅតាមទី តាាំងជារ់ លារ់ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួ យ

ន រូ បគច្ចរគទស្ និងអែរពារ់ ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ រួមមានរណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោែ និ ង
ស្មាជិ រននស្ហរមន៍ ក្រប់ ក្រងរួមោែ គៅរែុងតាំបន់នានាផ្ លជារមមវតាុននការក្រប់ ក្រងរួមោែ និ ងស្ហ
រមន៍ នទគទៀត ផ្ លមានទី តាាំងគៅរែុងតាំបន់គនាេះ ។

រ ម
ា ញ្ជ្នីក្ត រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវនាល់ឱ្កាស្

ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័នថ្នែរ់ជាតិ និងរ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ អងគភាព និ ងនាយរោានពារ់ ព័នធ រែុងការ

ច្ូ លរួមគៅរែុង ាំ គណើរការននការរាំណត់តាំបន់ ក្រប់ ក្រង និងក្តូវជូ ន ាំ ណឹងពួ រោត់ អាំពីលទធនលនន

ាំ គណើរការននការរាំណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រង ផ្ លក្តូវមានច្ាំ ណងកាតពវរិច្ន
ច ូវច្ាប់
ល
គៅគលើអងគភាព ឬ

ស្ថាប័ នរោាភិ ាលទាំងអស្់ ។

ការរាំ ណត់ តាំបន់ ក្រប់ ក្រងទាំងអស្់ក្តូវគក្បើ ក្ាស្់ ក្របខ័ ណឌននការរាំ ណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រងខាង
គក្កាម បផ្នាមគលើការរាំ ណត់ អនុ តាំបន់ ក្រប់ក្រងគៅតាមទី តាាំងជារ់លារ់ ៖
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រ- តាំបន់ស្ល៖
តាំ បន់ ក្រប់ក្រងផ្ លមានតនមលននការអភិ ររសខពស្់ ផ្ លមានក្បគភទស្តវ
ូែ

រុរខជាតិផ្ លរក្ម ជិ តវ ិនាស្នុ តពូ ជ ទទួ លរងគក្ោេះថ្នែរ់ ការរាំ រាមរាំផ្ហង និងមានក្បព័នធគអរូ
ូស្ុីនុយស្ស្ួយ ។

ការគច្ញច្ូ លតាំបន់ ស្លក្តូ
វហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្ត ១-មញ្ជ្នីផ្ត លទទួ លានការ
ូែ

អនុ ញ្ញញតក្តឹមក្តូវ ២-អែរស្ិរាស្ស្ថវក្ជាវ ផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្តធមមជាតិ រែុងគោលបាំ ណងការពារ

និ ងអភិររសធនធានជី វស្ថស្តស្ត និ ងបរ ិស្ថានធមមជាតិ ផ្ លក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតជាមុ នពី ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ង៣-អែរអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោែ ផ្ លមានរិច្ចក្ពម

គក្ពៀងផ្ លច្ុ េះហតាគលខារួច្ រែុងការក្រប់ ក្រងរួមោែគលើតាំបន់ ផ្ លពារ់ព័នធ ផ្ លការគច្ញច្ូ ល
គនេះ ក្តូវមានលរខខណឌច្ាស្់លាស្់ននរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងគោយមានរក្មិតច្ាំគពាេះ ការអគងកតតាម

ោន ការពក្ងឹងការអនុ វតតច្ាប់ និ ងគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ ផ្ លមាននលប៉ា េះពាល់ទប ។ គៅរែុង
ររណីផ្ លទរ់ ទងនឹងនលក្បគយជន៍ ននស្នតិស្ុខជាតិ និងគោយមានការអនុ ញ្ញញតជាមុនពី
នាយររ ម
ា ញ្ជ្នី ត វ ិស្័យស្នាិស្ុខ និងការពារជាតិ អាច្គច្ញច្ូ លតាំ បន់ ស្លាន
។ គៅគពល
ូែ

គច្ញច្ូ លតាំបន់ ស្ល
ូែ វ ិស្័យស្នតិស្ុខ និ ងការពារជាតិ ក្តូវជូន ាំ ណឹង ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្បធាននាយរោានបរ ិស្ថាននិងតាំ បន់ ការពារ និងអាជាាធរពារ់ ព័នធ នទ

គទៀត គៅគពលផ្ លការគច្ញច្ូ លគនេះមានការចាាំាច្់ និងក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងអាជាាធរពារ់ ព័នធ នទគទៀត និងអែរពារ់ ព័នធនានា គ ើមបីកាត់
បនាយជាអបបបរមានូ វការរ ាំខានច្ាំ គពាេះតាំបន់ ស្ល
ូែ ឲ្យ ល់រក្មិតផ្ លអាច្គធវើគៅាន ។

ខ- តាំបន់អភិររស៖ តាំបន់ ក្រប់ ក្រងផ្ លមានតនមលអភិររសខពស្់ ផ្ លមានធនធានធមមជាតិ

ផ្ លមានក្បគភទស្តវ រុរជា
ខ តិ ផ្ លរក្ម ជិ តវ ិនាស្នុ តពូ ជ ទទួ លរងគក្ោេះថ្នែរ់ ការរាំ រាម
រាំ ផ្ហង និងមានក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីនុយស្ស្ួយ ធនធានធមមជាតិ តាំបន់ទីជក្មាល និ ងតាំបន់

គទស្ភាពធមមជាតិ ផ្ លជាទូ គៅស្ាិតគៅផ្របរតាំ បន់ស្ល
ូែ ។

ការគច្ញច្ូ លតាំបន់អភិ ររស ក្តូវមានការអនុញ្ញញតជាមុនពីអងគភាពរោាភិ ាលពារ់ ព័នធ

រួមប្ូច លអែរអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោែ ផ្ លមានរិច្ក្ច ពមគក្ពៀងផ្ លានច្ុ េះហតាគលខារួច្

រែុងការក្រប់ ក្រងរួមោែគលើតាំបន់ ពារ់ព័នធនានា ។ គៅរែុងររណីនននលក្បគយជន៍ ននស្នតិស្ុខ

ជាតិ និងគោយមានការអនុ ញ្ញញតជាមុនពី នាយររ ម
ា ញ្ជ្នី ត វ ិស្័យស្នាិស្ុខ និ ងការពារជាតិ អាច្
គច្ញច្ូ លតាំបន់ ស្លាន
។ គៅគពលគច្ញច្ូ លតាំ បន់ ស្ល
ូែ
ូែ វ ិស្័យស្នតិស្ុខ និងការពារជាតិ

ក្តូវជូ ន ាំ ណឹង ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្បធាននាយរោានបរ ិស្ថាន និង
តាំ បន់ ការពារ និងអាជាាធរពារ់ ព័នធ នទគទៀត គៅគពលផ្ លការគច្ញច្ូ លគនេះមានការចាាំាច្់
និ ងក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងអាជាាធរពារ់ ព័នធ នទ
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គទៀត និ ងអែរពារ់ព័នធនានា គ ើមបីកាត់បនាយជាអបបបរមានូ វការរ ាំខានច្ាំ គពាេះតាំបន់ ស្លឲ្យ
ល់
ូែ
រក្មិ តផ្ លអាច្គធវើគៅាន ។

ក្បតិ បតតិការគទស្ច្រណ៍ផ្ លមាននលប៉ា េះពាល់ទប ការគក្បើក្ាស្់ក្ទង់ ក្ទយតូច្គ ើ មបី
ច្ិ ្ចឹមជី វ ិតនូវគឈើ អុ ស្ ុត និងការគក្បើក្ាស្់ក្ទង់ ក្ទយតូ ច្នូ វអនុនលនក្ពគឈើ គ ើមបីោាំក្ទ
ស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងជីវភាពរស្់គៅរបស្់ជាតិ ភារតិច្មូ លោាន អាច្អនុញ្ញញតគៅគក្កាម
លរខខណឌផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬអាជាាធរពារ់ព័នធ នទ
គទៀត

រាបណាមិននាល់នូវនលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានធងន់ធងរ ល់តនមលននការអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ និង

ក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុីគៅរែុងតាំបន់ក្រប់ ក្រង ។

រ- តាំបន់គក្បើក្ាស្់គោយច្ីរភាព៖ តាំ បន់ ក្រប់ក្រង ផ្ លមានស្កាានុពលគស្ រ
ា ិច្ចខពស្់
និ ងតនមលននការអភិ ររស និងក្បព័ នធគអរូ

ែ
ូស្ុីរួរឲ្យរត់ស្មាគល់ ផ្ លមានស្កាានុពលខពស្់រុងការ

ច្ូ លរួមច្ាំ ផ្ណរច្ាំ គពាេះជី វភាពរស្់គៅក្បរបគោយនិរនតរភាពរបស្់ស្ហរមន៍មូលោាន រួម
ប្ូច ល ស្ហរមន៍ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ ។

បផ្នាមគលើការគក្បើ ក្ាស្់ក្ទង់ ក្ទយតូច្លរខណៈ ផ្ លអនុ ញ្ញញតគៅរែុងតាំបន់អភិ ររស

ការក្បមូ លនល និងស្រមមភាពនលិតរមមក្ទង់ក្ទយតូ ច្ផ្ លមានផ្ នរក្មិ ត ក្តូវានអនុ ញ្ញញត
គៅរែុងតាំបន់គនេះ ។ ការគក្បើ ក្ាស្់ផ្បបគនេះក្តូវមានភាពស្ុីច្ងាវរ់ ោែជាមួ យការគរៀបច្ាំផ្ននការ
គក្បើក្ាស្់ និងក្រប់ក្រង ីធី ល ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ

ើងស្ក្មាប់តាំបន់គនេះ និងក្តូវមានការឯរ

ភាពពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬអងគភាពរោាភិ ាលពារ់ព័នធ នទគទៀត ។
ស្រមមភាពទាំងគនេះអាច្រួមប្ូច ល ស្រមមភាពពាណិជារមមផ្ លផ្នអរគលើស្ហរមន៍

ូច្ជា ការ

ោាំគ ើ មគឈើ ែី ម រុរខវបបរមមខាែតតូច្ ការគធវើច្ាំការ និ ងការគធវើអាជី វរមមគលើនលិតរមមអនុនលនក្ព
គឈើ

រាបណាស្រមមភាពទាំងគនេះមិនបងកឲ្យមាននលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ ស្មាគល់ច្ាំគពាេះតនមលនន

ការអភិររសជីវៈច្ក្មរេះផ្ លមានស្ស្ថប់ និងតនមលក្បព័នគធ អរូ
ស្រមមភាពពាណិជារមមនក្ពគឈើ ខាែតធាំ មិនក្តូវអនុញ្ញញតគ

ូស្ុី ។ ការឆ្ករនក្ពគឈើ និង

ើយ ។

ឃ- តាំបន់ស្ហរមន៍៖ តាំ បន់ ក្រប់ ក្រង ស្ក្មាប់ ការអភិ វឌ្ឍគស្ ារិច្ចស្ងគមននស្ហរមន៍
មូ លោាន និ ងជនជាតិគ ើមភារតិច្ គហើយបផ្នាមគៅគលើការគក្បើក្ាស្់ ផ្ លអនុញ្ញញតគៅរែុង

តាំ បន់ គក្បើ ក្ាស្់គោយច្ី រភាពអាច្រួមមាននូ វ ី លាំគៅោានផ្ លមានស្ស្ថប់ វាលផ្ស្ស្ និងវាល
ស្ួន ាំណាាំ ឬច្ាំ ការពគនច្រ ។
រាល់ការលរ់ ូ រលរខណៈពាណិជារមមនូវនលគឈើ និងអុ ស្ ុ ត ពីតាំបន់ គក្បើក្ាស្់គោយ
ច្ី រភាព ឬតាំ បន់ ស្ហរមន៍ ក្តូវអនុ គលាមគៅតាមផ្ននការក្រប់ក្រងផ្ លទទួ លានការឯរភាព
របស្់តាំបន់ និងលិខិតអនុញ្ញញតពី អាជាាធរពារ់ ព័នធ ។
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មាគ្តា៣១៣ ._ ការរាំ ណត់ តាំបន់ផ្ លស្មរមយស្ក្មាប់ ស្រមមភាពពាណិជារមម
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួម

ោែ និ ងអងគភាពពារ់ ព័នធ នទគទៀត ផ្ លមានស្មតារិច្ចរុងការក្រប់
ែ
ក្រង គៅរែុងផ្នែរណាមួ យននរគបៀង
អភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ អាច្

រាំ ណត់ផ្នែរជារ់ លារ់ននតាំបន់គក្បើក្ាស្់គោយច្ីរភាព ឬតាំបន់ ស្ហរមន៍ គនាេះ ផ្ លមានទាំង ស្កាានុ
ពលគស្ រ
ា ិច្ចខពស្់ និងតនមលអភិ ររសនិ ងក្បព័ នគធ អរូ
ពាណិជារមមគនាេះ ។

ស្ុ
ូ ីទប ផ្ លស្មរមយបាំ នុតស្ក្មាប់ ស្រមមភាព

បនាទប់ពីគធវើការរាំ ណត់គនេះរួច្គហើយ និ ងមុ នគពលអនុវតតស្រមមភាពពាណិជារមមគនាេះ អងគភាព
ពារ់ ព័នធក្តូវ៖
១-អនុវតតការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
២-អនុ វតតការពិ គក្ោេះគយបល់ស្មរមយជាមួ យន រូបគច្ចរគទស្ អែរពារ់ព័នធផ្ លមាន
ការចាប់ អារមមណ៍ និ ងស្ហរមន៍ មូលោានផ្ លទទួលរងនលប៉ា េះពាល់ និ ងទទួលនូ វការយល់
ក្ពមរបស្់ស្ហរមន៍ច្ាំគពាេះស្រមមភាពពាណិជារមមផ្ លគស្ែើស្ុាំគនាេះ ។
៣-បងាាញការចាត់ផ្ច្ងផ្នែរហិរ្ញ វតាុ និងការរណនាក្ារ់ ច្ាំណូលផ្ លនឹងទទួ ល

ានមរពី ស្រមមភាពពាណិជារមមផ្បបគនេះ

ល់អែរពារ់ ព័នធផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ទាំង

អស្់ ។
គៅគពលបាំ គពញតាមលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ អងគភាព

ពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើតអនុតាំបន់ ក្រប់ ក្រងែមីមួយ គ ើមបីក្រប ណាប់ ឲ្យានគពញគលញគលើស្រមមភាព

ពាណិជារមមផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ។ អនុតាំបន់ ក្រប់ក្រងផ្បបគនេះក្តូវគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ជាតាំ បន់ គទស្ច្រណ៍
តាំ បន់ អភិ វឌ្ឍរស្ិរមមស្ហរមន៍ ឬតាំបន់ក្រប់ ក្រង នទគទៀតតាមការចាាំាច្់ ។
បនាទប់ពីបគងកើតអនុតាំបន់ ក្រប់ ក្រងគនេះមរ អាជាាធរពារ់ ព័នធអាច្គរៀបច្ាំ ស្រមមភាពពាណិជារមម
ផ្បបគនេះាន ។ ក្ារ់ ច្ាំណូលទាំងអស្់ផ្ លានមរពី ស្រមមភាពផ្បបគនេះ ក្តូវោរ់ច្ូលគៅរែុងរណនី
តាមទី តាាំងជារ់ លារ់ ផ្ លស្មរមយ ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ

ើងស្ស្បតាមរនាីទី៨ស្ាីពីវ ិធានការគស្ រ
ា ិច្ច

រណនី នែលស្វា និ ងមូ លនិធិ ស្ក្មាប់ បរ ិស្ថាន មាតិកាទី ២ស្ាីពីនែលបនទុរគស្វាបរ ិស្ថាន មូ លនិធិ និ ងការ
ក្រប់ ក្រងមូ លនិធិននក្រមគនេះ និងក្តូវគក្បើក្ាស្់ផ្ទាច្់មុខស្ក្មាប់ ផ្តនលក្បគយជន៍ននស្ហរមន៍ មូល
ោានគៅរែុងតាំ បន់ គនាេះ និ ងការអភិររសរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លស្រមមភាពពាណិជារមមគនាេះស្ាិតគៅ ។

ាំ គណើរការននការរាំណត់អនុ តាំបន់ក្រប់ ក្រង និងការគរៀបច្ាំ នានាស្ក្មាប់ ស្រមមភាពពាណិជារមម
និ ងគស្ច្រាីលមអិតទាំងអស្់ននការគរៀបច្ាំអនុ តាំបន់ ក្តូវលាតក្តោង និងអាច្ឲ្យស្ថធារណជនទទួ ល
ានព័ត៌មាន ។
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មាគ្តា៣១៤ ._ ផ្ននទី ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះនីមួយៗ
គៅគពលប្ចប់ ាំ គណើរការននការរាំ ណត់ តាំបន់ក្រប់ ក្រង អាជាាធរពារ់ព័នធក្តូវគរៀបច្ាំ ឲ្យគៅជា
នលូវការនូ វផ្ននទី ស្ក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះនីមួយៗ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។ ក្ពាំ ក្បទល់ និងតាំ បន់ ក្រប់ក្រង ក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្
ផ្ស្វងររាន និងនសពវនាយគៅកាន់ អរ
ែ ពារ់ព័នធទាំងអស្់ផ្ លមានការចាប់អារមមណ៍ ។
មាគ្តា៣១៥ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើការរាំ ណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រង និងការគធវើផ្ននទី

ការគធវើផ្ននទី និងការរាំ ណត់ តាំបន់ក្រប់ ក្រងនីមួយៗគៅតាមទី តាាំងជារ់ លារ់ ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែ

ភាពគរៀងរាល់២០(នមភ)ឆ្ែាំមង
ា ឬឆ្ប់ ជាងគនេះ គៅរែុងររណីចាាំាច្់ ។
មាគ្តា៣១៦ ._ ស្ាំគណើរែុងការផ្រស្ក្មួលការរាំណត់ តាំបន់ក្រប់ ក្រង

ស្ាំគណើរែុងការផ្រស្ក្មួលការរាំ ណត់ តាំបន់ ក្រប់ ក្រងននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារ

ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ឬផ្នែរណាមួយននតាំបន់ ទាំងគនេះ ពី
តាំ បន់ ផ្ លមានឋានៈឬស្ថានភាពការពារខពស្់ គៅជាតាំ បន់ ផ្ លមានឋានៈឬស្ថានភាពការពារទប ក្តូវ
អនុគលាមតាមបទបប្ញតិស្
ត ីព
ា ី ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
បផ្នាមគលើគនេះ អាជាាធរពារ់ ព័នធផ្ លគស្ែើគ

ើងនូវការផ្រផ្ក្បច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ននការរាំ ណត់តាំបន់

ក្រប់ ក្រង ក្តូវគរៀបច្ាំ ឯរស្ថរ ផ្ លលមអិតច្ាំណុច្ខាងគក្កាម៖
រ. មូ លគហតុ ផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត និងគស្ រ
ា ិច្ចស្ងគម ស្ក្មាប់ ការផ្រផ្ក្បផ្ លានគស្ែើ
គ

ើងច្ាំគពាេះការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែរ់ តាំបន់ក្រប់ ក្រង ។
ខ. រិច្ចខិតខាំក្បឹងផ្ក្បងផ្ លានគធវើគ

ក្រប់ ក្រង ។

ើងគ ើមបីររាស្ថានភាព/ឋានៈបច្ចុបបនែននតាំបន់

រ. លរខណៈផ្ លការផ្រស្ក្មួលច្ាំគពាេះការចាត់ច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ននតាំបន់ក្រប់ ក្រង នឹង
គលើររមពស្់ជីវភាពរស្់គៅ និ ងស្ិទិ ជា
ធ លរខណៈក្បនពណីរបស្់ស្ហរមន៍ មូលោាន ។
ឃ. មគធោាយ ផ្ លតាមរយៈមគធោាយគនេះការាត់ បង់ តនមលននការអភិ ររស និង
ក្បព័ នធគអរូ

ីស្ុី នឹងក្តូវកាត់ បនាយ និង

ង. ការពិ គក្ោេះគយបល់ស្មរមយជាមួ យអែរពារ់ព័នផ្ធ លមានការចាប់ អារមមណ៍ និ ង
ស្ហរមន៍ មូលោានផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់ រួមមានការយល់ក្ពមជាមុ នរបស្់ស្ហរមន៍
ទាំងគនេះ ច្ាំគពាេះស្ាំគណើស្ុាំផ្រស្ក្មួលគនាេះ ។
ច្. ព័ត៌មាន នទគទៀតផ្ លចាាំាច្់ រុងការគធវ
ែ
ើ ឲ្យស្ាំគណើគនេះមានគហតុ នលស្មរមយ ។
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ស្ាំគណើរែុងការគធវើការផ្រស្ក្មួលការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់តាំបន់ក្រប់ ក្រង ននរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ

ឬតាំបន់ ការពារ នទគទៀត ក្តូវអនុ គលាមតាមស្ាីពីបទបប្ញ តិ តទូគៅ ស្ាីពីការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និង
ស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្នតល់

ឯរស្ថរផ្រស្ក្មួលជាគស្ច្រតីស្គក្មច្ជាលាយលរខណ៍អរសរ ។
ជំពូកទី៥

ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងជាយុទធស្ថស្តសតសគ្មាប់រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងការគ្គប់គ្គងតំបន្់
ការពារ
មាគ្តា៣១៧ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រងជាយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ ការពារ
ថ្នែរ់ ជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតក្របខ័ណឌននផ្ននការក្រប់ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិ

ស្ាីពីរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងផ្ននការក្រប់ ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តននតាំ បន់ ការពារ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន
ទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវធានាថ្នផ្ននការគនេះមានលរខណៈស្ស្បោែ និ ងស្ុីច្ងាវរ់ ោែជាមួ យ

ផ្ននការ និ ងយុទធស្ថស្តស្តជាតិ នទគទៀត និ ងធានាថ្នផ្ននការគនាេះរួមប្ូច លនូ វការពិ ចារណាអាំពី
រគក្មាងែវ ិកា ។

មាគ្តា៣១៨ ._ ស្ាំគណើស្ុាំពិនិតយ និងផ្រស្ក្មួលផ្ននការ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគរៀបច្ាំការគស្ែើស្ុាំពិនិតយ និងផ្រស្ក្មួលគ

ើងវ ិញ

នូ វផ្ននការក្រប់ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិ ស្ីព
ា ី រគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារ ជាគរៀងរាល់ ប់
ឆ្ែាំមតង ឬមុ នរយៈគពលក្ាាំឆ្ែាំ រែុងររណីតក្មូវឲ្យមានការផ្ទលស្់បូរត គ ើមបីស្គក្មច្ាននូ វគោលគៅ

ទស្សន វ ិស្័យ គោលគៅ ឬគោលបាំណង របស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គៅរែុងការ
ក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារ ។

ផ្ននការក្រប់ក្រងជាយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តជាតិ ស្ីព
ា ី រគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារ ផ្ លក្តូវ
បគងកើតគ

ើង និ ងផ្រស្ក្មួលគ

ើងវ ិញ គោយអនុ គលាមតាម ស្ាីពីការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ ធ

ទទួ លានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣១៩ ._ ការបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង
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ស្ក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំបន់ ការពារ នទគទៀតផ្ លក្តូវានបគងកើតគ

ើងគៅ

ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លមិ នក្តូវអនុ គលាមតាមបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ា ី ការក្រប់ ក្រងរួមោែ ននមាតិ កាទី ២ ស្ាីពីការ
ក្រប់ ក្រងរួមោែគលើធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬរ ាាល
ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិក្តូវបគងកើតផ្ននការក្រប់ ក្រងតាមទី តាាំងជារ់ លារ់ គោយអនុ គលាមតាមផ្ននការ
ក្រប់ ក្រងជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិ ស្ីព
ា ី រគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារ ។
ផ្ននការក្រប់ក្រងតាមទី តាាំងជារ់ លារ់ ជាអបបបរមា ក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វការពិពណ៌នាអាំ ពីតនមល

ខាងផ្នែរវបបធម៌ និងធមមជាតិ ននទី តាាំង ការវ ិភារអាំពីការរាំរាមរាំផ្ហង និងបញ្ញ
ា នានាផ្ លមាននលប៉ា េះ
ពាល់គលើតនមលទាំងគនេះ និ ងោរ់ ប្ូច លនូ វបណាំុា ននគោលបាំ ណងជាយុទធស្ថស្តស្ត និ ងស្រមមភាពក្រប់ក្រង
ផ្ លនឹងគោេះស្ស្ថយការរាំរាមរាំ ផ្ហងទាំងគនេះ ។

រិ ច្ច ាំ គណើការននការបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រងតាមទី តាាំងជារ់ លារ់ ក្តូវមានការស្ក្មបស្ក្មួល
និ ងពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួយរ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ស្ហរមន៍ មូលោាន ជនជាតិ គ ើមភារតិច្ ផ្ ល
រស្់គៅរែុង និងផ្របរក្ច្ររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារ នទគទៀតផ្ លក្តូវានបគងកើតគ

ើងគៅ

ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ន រូបគច្ចរគទស្ អែរពារ់ព័នធផ្ លមានការចាប់ អារមមណ៍ និងរួមប្ូច លនូ វនីតិបុរគល
ឯរជន

ូច្ជា មាចស្់ស្មបទន ី គស្ រ
ា ិ ច្ច ។

ផ្ននការក្រប់ក្រងតាមទី តាាំងជារ់ លារ់នីមួយៗ ក្តូវផ្រស្ក្មួលជាគរៀងរាល់ ប់ឆ្ែាំមាង រិតចាប់ពី
កាលបរ ិគច្ឆទននការទទួ លានការឯរភាព ឬមុនរយៈគពល១០( ប់ )ឆ្ែាំគនេះ ក្បស្ិនគបើ មានការចាាំាច្់
រែុងការផ្ទលស្់បូរា គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវគោលបាំណងនានាននការក្រប់ ក្រង
ក្រប់ ក្រង ។

ូ ច្មានផ្ច្ងគៅរែុងផ្ននការ

ផ្ននការក្រប់ក្រងតាមទី តាាំងជារ់ លារ់នីមួយៗ ក្តូវផ្រស្ក្មួលស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ា ី ការ
ច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និ ងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មាន ។
មាគ្តា៣២០ ._ ភាពបនាននស្ហរមន៍តាំបន់ ការពារ ស្ហរមន៍ នក្ពគឈើ និងតាំបន់ នទគទៀត
ស្ហរមន៍ តាំបន់ ការពារ ស្ហរមន៍ នក្ពគឈើ ស្ហរមន៍ តាំបន់ គនស្ថទ តាំបន់មូលោាននិ ងតាំបន់
ផ្ លក្តូវានទទួ លស្ថគល់តាមក្បនពណី ផ្ លមានស្ស្ថប់ រច្
ួ គៅគហើយ គៅគពលអនុម័តក្រមគនេះ ក្តូវ
បនតមានស្ុពលភាព គហើយស្ិទិ ធ ភាររិច្ច និ ងកាតពវរិច្ចទាំងអស្់ ទរ់ទងនឹ ងតាំ បន់ ទាំងគនេះ ក្តូវបនតមាន
ស្ុពលភាពស្ស្បច្ាប់ គលើរផ្លងផ្ត និងរហូត ល់គពលផ្ ល ស្ហរមន៍តាំបន់ នីមួយៗ អាច្ក្តូវាន
ប្ូច លគៅរែុង ឬផ្ក្បកាលយគៅជា តាំបន់ ក្រប់ ក្រងរួមោែ
ក្រប់ ក្រងរួមោែគលើធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ ។
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ូ ច្មានផ្ច្ងគៅរែុងមាតិ កាទី៣ ស្ាីពីការ

ជំពូកទី៦
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ ត ន្ិងការឯកភាព
មាគ្តា៣២១ ._ ស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្រែុងការគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញត រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀង និ ងរិ ច្ចស្នោ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ នទគទៀតផ្ លពារ់ព័នធ

មានស្ិទិអ
ធ ាំ ណាច្រែុងការគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញត រិ ច្ចក្ពមគក្ពៀង ឬរិ ច្ចស្នោ ស្ក្មាប់ ការអភិររស គៅរែុង
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាម
ជាតិ ។
មាគ្តា៣២២ ._ ការអភិ វឌ្ឍផ្ លក្តូវានអនុ ញ្ញញតគៅរែុងតាំ បន់ ក្រប់ ក្រង

ការអភិវឌ្ឍអោរ ឬគហោារច្នាស្មព័នធអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ ស្រមមភាពពាណិជារមមក្រប់ ក្បគភទ ការឈូស្

ឆ្យ ី ឬការឈូស្ឆ្យគោយគក្បើ គក្រឿងច្ក្រ ក្តូវហាមឃាត់ យ៉ាងតឹងរុងគៅរែ
ឹ
ុងតាំ បន់ ស្ល
ូែ និ ងតាំបន់
អភិររស ។

គហោារច្នាស្មព័នធផ្ លមិនមានលរខណៈអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ ផ្ លមាននលប៉ា េះពាល់ទប ផ្ លស្ុី
ច្ងាវរ់ ោែជាមួ យនឹងផ្ននការក្រប់ ក្រងតាំបន់ អាច្ក្តូវានអនុ ញ្ញញតគៅរែុងតាំបន់ ស្លនិ
ងតាំបន់
ូែ
អភិររស ។

ស្រមមភាពពាណិជារមម គៅរែុងតាំ បន់ គក្បើក្ាស្់គោយច្ី រភាព ឬតាំ បន់ ស្ហរមន៍ ក្តូវផ្តមាន

ភាពស្ុីច្ងាវរ់ ោែជាមួ យផ្ននការក្រប់ក្រងស្ក្មាប់ តាំបន់ ទាំងគនេះ ។ ការឆ្ករ/ឈូស្ឆ្យនក្ពគឈើ និង
ស្រមមភាពអាជីវរមមនក្ពគឈើ ក្ទង់ ក្ទយធាំ មិនក្តូវអនុ ញ្ញញតគ

ើយគៅរែុងតាំ បន់គក្បើក្ាស្់គោយច្ី រភាព

និ ងតាំ បន់ ស្ហរមន៍ ប៉ាុ ផ្នតស្រមមភាពពាណិជារមមអាច្ក្តូវានអនុ ញ្ញញតគៅរែុងអនុតាំបន់ ក្រប់ ក្រង ផ្ ល
ក្តូវានបគងកើតគ

ើងជាពិគស្ស្ ស្ស្បតាមមាក្តា៣១៥ ននក្រមគនេះ ។ ក្ារ់ច្ាំណូលផ្ លានមរពី

ស្រមមភាពពាណិជារមមផ្បបគនេះ ក្តូវគក្បើ ក្ាស្់ស្ក្មាប់ ជានលក្បគយជន៍ គោយផ្ទទល់ននស្ហរមន៍មូល
ោានគៅរែុងតាំ បន់ គនាេះ និ ងស្ក្មាប់ ការអភិររសតាំបន់ផ្ លស្រមមភាពពាណិជារមមគនាេះស្ាិតគៅ ។

ស្រមមភាពពាណិជារមមទាំងគនេះរ៏ ក្តូវអនុ គលាមតាមការវាយតនមលបរ ិស្ថាន ការការច្ូ លរួមជា

ស្ថធារណៈ ស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានននក្រមគនេះ និ ងក្តូវឯរភាពគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ផ្ ល
មានស្មតារិច្ចផ្នែរក្រប់ ក្រងគៅរែុងតាំ បន់ គនាេះ ។
មាគ្តា៣២៣ ._ ស្ាំគណើផ្ លក្តូវការនូ វការឯរភាពជាមុ ន
រាល់ស្ាំគណើស្ុាំយរគច្ញ ឬយរច្ូ ល គៅរែុងរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវាន

រាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ នូ វរុរខជាតិ ក្ោប់ ពូជ ស្តវនក្ព ឬក្តី និងការបងាកត់
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ពូ ជក្បគភទស្តវនក្ព និងពូជមចាឆជាតិ ក្រប់ក្បគភទ ក្តូវគធវើការស្ិរាស្ស្ថវក្ជាវ វ ិភារ និងមានការឯរភាព
ជាមុ ន ពី ក្រស្ួងបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៣២៤ ._ លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការស្ស្ថវក្ជាវ ការវ ិភារ និ ងការវាយតនមល
រាល់ការនាាំគច្ញ ការនាាំច្ូល ឬការគោេះ ូ រ ស្តវនក្ព ផ្ លពុាំ មានលរខណៈពាណិជារមម រវាង
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងក្បគទស្ នទគទៀត ក្តូវគធវើការស្ិរាស្ស្ថវក្ជាវ វ ិភារ និងវាយតនមលឲ្យាន
ក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យន រូ
បគច្ចរគទស្ពារ់ ព័នធ ។ មានផ្តក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគទ ផ្ លអាច្នតល់ការ

អនុ ញ្ញញតគៅគលើស្រមមភាពផ្បបគនេះ គៅរែុងររណីផ្ លស្រមមភាពគស្ែើស្ុាំគនេះ ស្ស្បតាមច្ាប់ និង

លិខិតបទោានរតិ យុតតននរាជរោាភិ ាលននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងអនុ ស្ញ្ញញអនតរជាតិផ្ លក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជាជារ ភា
ា រី ។

មាគ្តា៣២៥ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពផ្ លបងកឲ្យមានគភលើងគ្េះនក្ព
ក្តូវហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្រមមភាពផ្ ល អាច្បងក ឲ្យមានគភលើងគ្េះនក្ពគៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈ

ច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ គោយោមនការ
អនុ ញ្ញញត ។
ការគក្បើក្ាស្់គភលើងរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើត

គោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវានានហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តមានការអនុវតតពីស្ថាប័ នមាន
ស្មតារិច្ទ
ច ទួ លខុ ស្ក្តូវ ។
មាគ្តា៣២៦ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពគនស្ថទ
ការគនស្ថទគៅរែុងតាំបន់ស្លននរគបៀងអភិ
ររសជី វៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវាន
ូែ

រាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិក្តូវហាមឃាត់ ជាោច្់ ខាត ។

ការគនស្ថទគោយគក្បើឧបររណ៍ខុ ស្ច្ាប់ គៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំបន់

ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច្់ ខាត ផ្ លរួមមាន
ស្ថរធាតុពុល និងស្ថរធាតុ រីមី ការ្រ់ ការគក្បើ ាស្់មុង គក្រឿងនទុេះ ស្ែររួមនសាំជាមួ យគក្រឿង្លុេះ មង
ឬអួន ផ្ លមានក្រឡាតូច្ជាងមួ យស្ង់ ទីផ្ម៉ា ក្តរនលេះ ស្ាំណាញ់ផ្ លមានគភលើងព័ទធជុាំវ ិញ ។

ការោរ់ រនាាំង ឬឧបស្រគរារាាំងគៅរែុងក្បព័នធវារ ីជាតិ គៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស្់

តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិផ្ លរាាំងនលូវគធវើ ាំ គណើរ
របស្់មចាឆជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច្់ ខាត គោយោមនលិខិតអនុ ញ្ញញត ។
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ការបងាូរ ឬការប៉ាុនប៉ា ងបងាូរ ឬបូមឲ្យរ ីងនូវក្បព័នវា
ធ រ ីជាតិ គៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស្់

តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ រែុងគោលបាំ ណងចាប់
ឬស្មាលប់មចាឆជាតិ គទេះបីជាគៅរែុងលរខណៈណារ៏គោយ ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច្់ ខាត ។

ការគធវើឲ្យខូ ច្ខាតរផ្នលងក្តីពង ក្ចាាំង ឬពងរបស្់មចាឆជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច្់ ខាត គៅរែុងរគបៀងអភិ
ររសជី វៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាម
ជាតិ ។
ការបគងកើត ឬការគធវើក្បតិ បតតិការគលើ ាំ គណើការននវារ ីវបបរមម ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច្់ ខាតគៅរែុង

តាំ បន់ ស្ល
ូែ និងតាំ បន់អភិ ររស ។

ាំគណើរការវារ ីវបបរមមគៅរែុងតាំ បន់ ស្ល
ូែ និ ងតាំបន់គក្បើក្ាស្់គោយ

ច្ី រភាព ក្តូវតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញត និងក្តូវអនុ គលាមតាមការអគងកតតាមោន គ ើមបីធានាថ្នមិ ន
មាននលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានណាមួ យគៅជុាំ វ ិញតាំ បន់ គនាេះ ។
មាគ្តា៣២៧ ._ ការការពារក្បឆ្ាំងនឹងការអនុវតតផ្ លមានលរខណៈបាំនិច្
ល បាំផ្ទលញ
រាល់ការអនុ វតតស្រមមភាព ផ្ លបងកការខូច្ខាត ឬគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លបណា
ត លមរពី ការទញ្ជ្នាតន
យរ ី គោយខុ ស្ច្ាប់ ការក្បមូ ល ការឈូស្ឆ្យ ការគធវើអាជី វរមម ការបាំពុលគៅរែុងតាំបន់ផ្ លមាន
ធនធានជីវៈច្ក្មរេះ ៏ មានតនមល គភលើងគ្េះនក្ព ការគធវើរស្ិរមមពគនច្រ និងរស្ិរមមផ្បបពាណិជារមម ការ

ច្មលងជាំងឺ និ ងស្តវលិត
អ ច្នក្ង ផ្ លរួមមាន ក្បគភទរុរជា
ខ តិ ឬស្តវ ផ្ លរាតតាត ក្តូវហាមឃាត់ រែុង

រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ។
ការអនុវតតស្រមមភាពផ្ លបងកការខូច្ខាត ឬគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លក្តូវហាមឃាត់ រួមមាន ៖
រ- ការ រគច្ញ ឬបាំនិ ច្
ល បាំផ្ទលញរាំ នូស្ស្មាគល់ក្ពាំ ក្បទល់ ឬបគងាគលស្មាគល់ ក្ពាំក្បទល់
នលូវការ ឬការោរ់ ជាំនួស្នូវរាំ នូស្ស្មាគល់ក្ពាំ ក្បទល់ ឬបគងាគលស្មាគល់ក្ពាំ ក្បទល់ឯរជន ។

ខ- ការក្បមូ ល នល និងអនុ នលនក្ពគឈើ នលិតនលជលនល និ ងធនធានធមមជាតិ គៅ

រែុងលរខណៈមួ យ ផ្ លរ ាំគលាភបាំ ពានគលើស្ិទិ ធផ្ លមានការទទួ លស្ថគល់ ឬានអនុ ញ្ញញតគោយ
ច្ាប់ និ ងផ្ននការក្រប់ ក្រង ឬគោយបុរគលផ្ លោមនលិខិតអនុ ញ្ញញតផ្ លមានស្ុពលភាព ។

រ- ការកាប់នួលរ
ត
ាំលាំ គក្រៀវ កាប់ បាំផ្ទលញ ឬបាំពុល រុរជា
ខ តិ ឬគ ើមគឈើ ឬោស្់រ ាំគលើងរល់

គឈើ គោយោមនលិខិតអនុញ្ញញតផ្ លមានស្ុពលភាព ។

ឃ- ការចាប់ ក្បមាញ់ ក្បមូល និ ងយយីរ ាំខានស្ុតស្តវនក្ព រូ នស្តវ និ ងស្តវស្ថលបតាម
ក្រប់ មគធោាយ ។
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ង- ការបាំ ផ្ទលញរុ ណភាពទឹរក្រប់ រប
ូ ភាព ការោរ់ ថ្នែាំបាំពុល ការគក្បើ ស្ថរធាតុ រីមី ការ
គាេះបង់គចាលស្ាំណល់រ ឹង និ ងរាវច្ូ លរែុងទឹ រ ឬគលើ ី និងការគក្បើក្ាស្់ឧបររណ៍្រ់ ផ្ ល
មានផ្ច្ងរែុងមាតិ កាទី៥ស្ាីពីការការពារ ការអភិ ររស និ ងការក្រប់ ក្រងស្តវនក្ព ននរនាីគនេះ ។

ច្- ការយរអនាទរ់ ឬស្មាភរៈនលិតអនាទរ់ អងគប់ កាាំគភលើងាញ់ស្តវ និ ងស្មាភរៈគនសង

គទៀត ផ្ លគក្បើ ក្ាស្់រុងការបាំ
ែ
ផ្ទលញ ឬស្មាលប់ ស្តវនក្ព គៅរែុងតាំបន់ ស្ល
ូែ និងតាំ បន់ អភិ ររស
្- ការក្បមាញ់ស្តវនក្ពគៅរែុងតាំ បន់ ស្ល
ូែ និ ងតាំ បន់ អភិ ររស ។

ជ- ការស្តរទុ
រ ការទិ ញ និងការលរ់ ការកាន់ កាប់ ការគធវើពាណិជារមម ការបងាកត់ ពូជ
ុ

ការររាទុរ ការផ្ែររាឲ្យស្ាិតគស្ារ ការ ឹរជ្ូា ន ការគក្បើក្ាស្់ ការស្តរ
ុ និងការគក្បើ ក្ាស្់
នទគទៀតននស្តវនក្ព

ស្តវនក្ព ននរនាីគនេះ ។

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិ កាទី៥ស្ាីពីការការពារ ការអភិ ររស និ ងការក្រប់ ក្រង

ឈ- ការបាំ ផ្ទលញនក្ពធមមជាតិ វាលគមមធមមជាតិ

ីគស្ើម រុរខជាតិ នានា និ ងទីជក្មរស្តវ

នក្ព ។
ញ- ការនាាំយរច្ូ ល ឬការផ្លងឲ្យពពួ រស្តវ ឬរុរខជាតិ រួមមាន គោក្របី បស្ុស្តវ និង
ផ្្កច្ូលគៅរែុងតាំ បន់ ស្ូល
ែ ឬតាំបន់អភិ ររស ។

- ការបងាកត់ ពូជននក្បគភទស្តវនក្ព ឬមចាឆជាតិ ។

ឋ- ការអនុ វតតនូវការគនស្ថទខុ ស្ច្ាប់ ការគធវើឲ្យខូ ច្ខាត ល់ធនធានធមមជាតិ ទាំងរែុង

ផ្ នទឹរស្ថប និងទឹ រនក្ប នក្ពលិច្ទឹរ នក្ពគកាងកាង ផ្ទកែម និងគមមស្មុ ក្ទ ទគនល និ ង ី គស្ើម ។
ឌ្- ការបគងកើតមូ លោានស្ក្មាប់ ការផ្រនច្ែខឹម
ល ច្័នន
ទ ៍ គ ើមក្មេះគក្ៅ វលលិរគមៀត ឬអនុ នល
នក្ពគឈើ គនសងគទៀត និងការគធវើវារ ីវបបរមមទឹរស្ថប ទឹរនក្ប ផ្ លអាច្បងកការបាំពុល ឬនលប៉ា េះ
ពាល់ផ្បបបាំនិ ច្
ល បាំ ផ្ទលញ ច្ាំគពាេះជី វៈច្ក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ

ូស្ុី ។

ឍ- ស្រមមភាពរុរររផ្រ ៉ា រួមមាន ការស្ថទបស្ទង់ ការគធវើគតស្ត ការរុរររ និ ងការទញយរ
ផ្រ ៉ា គៅរែុងតាំ បន់ ស្ល
ូែ និ ងតាំ បន់ អភិ ររស ។

ណ- ការបូ ម ឬការទញយរខាច្់ និងផ្រ ៉ា ឬធនធានគនសងគទៀត ពីទគនល និងក្ចាាំងទគនល ឬ

តាំ បន់ គ្ែរ គៅរែុងតាំបន់ ស្ល
ូែ និ ងតាំបន់អភិររស ។

ត- ការអភិ វឌ្ឍទាំ នប់ ទឹរ ឬធារាស្ថស្តស្តខាែតតូច្ គៅរែុងតាំបន់ ស្ូល
ែ និងតាំបន់ អភិររស ។

មាគ្តា៣២៨ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការផ្រនច្ែ និ ងក្បតិបតតិការ
ការផ្រនច្ែនលនិងអនុនលធនធានធមមជាតិ ការបគងកើតនិង ាំគណើការមូ លោានគរាងអារគក្ជៀរគឈើ
គរាងច្ក្រផ្រនច្ែគឈើ ស្ិបបរមមផ្រនច្ែគឈើ ស្ិបបរមមផ្រនច្ែនល អនុ នលធនធានធមមជាតិ និង

ក្រប់

ក្បគភទ គៅរែុងរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និង
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ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ យ៉ាងតឹងរុង
ឹ គលើរផ្លងផ្តគរាងច្ក្រផ្រនច្ែអនុនលនក្ពគឈើ ផ្ ល
ក្រប់ ក្រង និ ងររាគោយស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ ផ្ លអាច្អនុ ញ្ញញតគៅរែុងតាំ បន់
គក្បើក្ាស្់គោយច្ី រភាព និងតាំបន់ ស្ហរមន៍ ។ ប៉ាុ ផ្នត ការផ្រនច្ែវលលិរគមៀត និងក្មេះគក្ៅ ក្តូវានហាម
ឃាត់ យ៉ាងតឹងរុង
ឹ គៅរែុងក្រប់រផ្នលងទាំងអស្់ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះទាំងអស្់ តាំ បន់ ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។

ការបគងកើតក្បតិបតតិការននការចាប់ ច្ង ការច្ិ ្ចឹម ការស្តរ
ុ ការបងាកត់ពូជ ការផ្ែររា ឬការ

ច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ពរែុងគោលបាំណងគធវើពាណិជារមម ឬស្ក្មាប់ គោលបាំណងគក្ៅពីការអភិររស នទៗគទៀត
ផ្ លស្ាិតគៅរែុង ឬគៅរែុងច្មាងយនមភរី

ូផ្ម៉ាក្ត ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ

តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ យ៉ាង
តឹ ងរុង
ឹ ។

ការ ឹ រជ្ូា នធនធានធមមជាតិ ផ្ លក្បមូ លានគោយខុ ស្ច្ាប់ គៅរែុងតាំ បន់ក្រប់ ក្រងទាំង

អស្់ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់

គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ ។ ការ ឹ រជ្ូា នធនធានធមមជាតិ គៅរែុងតាំ បន់ ក្រប់ ក្រងទាំងអស្់ននតាំ បន់
ទាំងគនេះ ក្តូវហាមឃាត់ ។

មាគ្តា៣២៩ ._ ការក្បមូលជ័ រគឈើ
ការក្បមូ លនលជ័ រគឈើ គៅរែុងតាំ បន់អភិររស ឬតាំ បន់ គក្បើ ក្ាស្់គោយច្ី រភាពននរគបៀងអភិ ររសជី

វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់
គោយោមនលិខិតអនុ ញ្ញញតផ្ លមានស្ុពលភាព ។
លិខិតអនុញ្ញញតរែុងការក្បមូ លនលជ័ រគឈើ អាច្អនុវតតានច្ាំ គពាេះបុ រគលក្រប់ រប
ូ ក្រប់ ប៉ាុផ្នតច្ាំគពាេះ

ការច្ូ លគៅកាន់ តាំបន់អភិ ររសនិ ងតាំ បន់ គក្បើក្ាស្់គោយច្ី រភាព រឺតក្មូវមានការក្តួតពិនិតយពី អាជាា
ធរមានស្មតារិច្ច ។
លិខិតអនុញ្ញញតរែុងការក្បមូ លនលជ័ រគឈើ អនុ ញ្ញញត ល់អរ
ែ គក្បើ ក្ាស្់ផ្ លរាំណត់ អតត

ស្ញ្ញញណច្ាស្់លាស្់ រែុងការក្បមូ លនលជ័រគឈើ គៅរែុងតាំ បន់ ជារ់ លារ់គៅរែុងរគបៀងអភិ ររស

ជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ស្ស្បតាម
ស្ិទិ អ
ធ រ
ែ គក្បើ ក្ាស្់តាមផ្បបក្បនពណីរបស្់ស្ហរមន៍ មូលោាន និងក្ររមជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ ។
រូបវនតបុរគលផ្ លមានបាំណងររាទុរនូវលិខិតអនុញ្ញញតរែុងការក្បមូ លនលជ័រគឈើ ក្តូវោរ់

ប្ូា នពារយស្ុាំជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់មនទីរបរ ិស្ថានគខតត ។
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ការោរ់ ពារយស្ុាំលិខិតអនុញ្ញញតអាច្នាល់ជូនគោយអែរោរ់ ពារយណាមាែរ់ គៅកាន់
ការ ិយល័យឃុាំ ផ្ លក្តូវគនទរពារយស្ុាំផ្បបគនេះ គៅកាន់ ក្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និ ងនាយររគបៀង
អភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
គៅរែុងរយៈគពលមួ យផ្ខននការទទួ លានពារយស្ុាំ ពារយស្ុាំក្បមូ លជ័ រគឈើ ស្ក្មាប់ តាំបន់អភិ ររសនន

រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ
នឹ ងក្តូវានពិ និតយ និងទទួលានការឯរភាព គៅរែុងររណីស្មស្ស្ប និងក្តូវគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញត

គោយក្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងនាយររគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់
ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លពារ់ ព័នធ ។
លិខិតអនុញ្ញញតក្តូវនាល់ជូន គោយគយរយល់ ច្ាំ គពាេះស្មាជិ រននស្ហរមន៍មូលោាន
ទាំងឡាយណា ផ្ លានក្បមូ លជ័ រគឈើ ជាផ្នែរមួ យននជី វភាពរស្់គៅរបស្់ខួនរួ
ល ច្គៅគហើយ គៅគពល
អនុម័តក្រមគនេះ ។

ោមនលិខិតអនុ ញ្ញញតរែុងការក្បមូ លនលជ័ រគឈើ ផ្ លក្តូវគច្ញគៅឲ្យបុ រគលណាមួ យ ផ្ លធាលប់

ានគធវើស្រមមភាពខុ ស្ច្ាប់ គៅរែុងរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ គស្ថេះគ

ើយ ។

ោមនលិខិតអនុ ញ្ញញតរែុងការក្បមូ លនលជ័ រគឈើ ផ្ លក្តូវគច្ញគៅឲ្យបុ រគលណាមួ យផ្ ល

ក្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និ ងនាយររគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬនាយរតាំ បន់ ការពារ មានគហតុ នលស្ម
រមយរែុងការគជឿជារ់ ឬមានភស្តតាងគ
ើមបីបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន បុ រគលគនាេះានច្ូ លរួមគៅរែុង ឬមានការពារ់ព័នធ
ុ
ជាមួ យនឹងការក្បមាញ់លរខណៈអាជីវរមម និ ងការគធវើពាណិជារមមស្តវនក្ពគនាេះគ

ើយ ។

ការគនទរលិខិតអនុ ញ្ញញត រែុងការក្បមូ លជ័ រគឈើ ពីមនុស្សមាែរ់ គៅមនុ ស្សមាែរ់ គទៀត ក្តូវហាម

ឃាត់ ។

ការគនទរលិខិតអនុ ញ្ញញតរែុងការក្បមូ លនលជ័ រគឈើ រឺមានស្ុពលភាពរយៈគពល១ (មួ យ)ឆ្ែាំ

បនាទប់មរលិខិតអនុ ញ្ញញតគនេះ ក្តូវគធវើការពិ និតយគ

ើងវ ិញ និ ងបនតស្ថរជាែមីជាគរៀងរាល់ឆ្ែាំ ។

គៅរែុងររណីលិខិតអនុញ្ញញតរែុងការក្បមូ លនលជ័រគឈើ មានការាត់បង់ អែរកាន់ កាប់ លិខិត

គនាេះក្តូវជូន ាំណឹង ល់មនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬនាយរតាំ បន់ ការពារ

ក្បស្ិនគបើ ស្មរមយ និងប្ឈប់ រាល់ស្រមមភាពក្បមូលនលជ័ រគឈើ រហូត ល់លិខិតអនុញ្ញញតែមីក្តូវាន
នតល់ជូន ។
នាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ នាយរតាំបន់ ការពារ ឬនាយរមនទីរបរ ិស្ថានគខតត អាច្ផ្ទអរ ឬ
លុបគចាលនូវរាល់លិខិតអនុ ញ្ញញតរែុងការក្បមូ លនលជ័ រគឈើ ផ្ លក្តូវាននាល់ជូនគោយអនុ គលាម
តាមមាតិ កាគនេះ ផ្ លក្តូវរត់ក្តាទុរជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយមានមូ លគហតុ ស្មរមយ ។

127

មាគ្តា៣៣០ ._ គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ លរខណៈពាណិជារមម
រូបវនាបុរគល នី តិបុរគល ឬស្ហរមន៍ ផ្ លអនុ វតតគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ លរខណៈពាណិជារមម គៅ
រែុងក្ពាំ ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវមានរិច្ចក្ពមគក្ពៀងជាមួ យក្រស្ួង-ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ឬរណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោែ
ស្ក្មាប់ ស្រមមភាព និងការគរៀបច្ាំគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ ផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ។
គៅគពលពិ ចារណាអាំពីស្ាំគណើស្ុាំក្បតិ បតតិការគទស្ច្រណ៍ធមមជាតិបផ្នាម ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោែ ក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យ
អែរពារ់ ព័នធ ន រូ បគច្ចរគទស្ និ ងស្ហរមន៍ ទាំងឡាយណាផ្ លរាំពុងគធវើក្បតិបតតិការគទស្ច្រណ៍ធមម
ជាតិ រច្
ួ គៅគហើយ គៅរែុងតាំ បន់ ជុាំវ ិញននស្រមមភាពគស្ែើស្ុាំ ។
ជំពូកទី៧
ការអទងេតតាលដាន្ ន្ិងការវាយតម្លៃការគ្គប់គ្គងរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ
មាគ្តា៣៣១ ._ ការក្រប់ ក្រង និងការអគងកតតាមោនការពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់
ក្រប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ង
ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ទាំងអស្់ ក្តូវោរ់ ឲ្យគក្បើ ក្ាស្់នូវក្បព័ នធ និងក្បព័នធទិនន
ែ ័ យគ តាគបស្ ស្ក្មាប់
ក្រប់ ក្រង និ ងអគងកតតាមោនគលើរិច្ខ
ច ិ តខាំ ក្បឹ ងផ្ក្បងរែុងការពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់ និ ងការយម

លាត ។ រាយការណ៍ននស្រមមភាពផ្បបគនេះក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររានជាគរៀងរាល់
ឆ្ែាំ ។
មាតិកាទី៣
ការគ្គប់គ្គងរ ួលោែ ទលើធន្ធាន្ធលមជាតិ
ជំពូកទី១
ការបទងេើតគ្កបខ័ណ្ឌគ្គប់គ្គងរ ួលោែ
មាគ្តា៣៣២ ._ គោលការណ៍
ការក្រប់ ក្រងរួមោែរឺ ជាវ ិធានការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងធនធាន ី រ៏ ូ ច្ជាការអភិវឌ្ឍ
ជី វភាពរស្់គៅ ផ្ លរែុងគនាេះអាជាាធរថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និងស្ហរមន៍ មូលោានក្តូវផ្បង

ផ្ច្រតួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការគក្បើក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ការក្រប់ ក្រង និ ងរិច្ចការពារ
ធនធានធមមជាតិ និងជី វៈច្ក្មរេះ ក្បរបគោយភាពច្ាស្់លាស្់ ។
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ក្រប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ស្ហរមន៍ តាំបន់ ការពារ ស្ហរមន៍ នក្ពគឈើ ស្ហរមន៍ នទគទៀត ផ្ លានោរ់ ពារយគស្ែើ
ស្ុាំឲ្យមានការរាំ ណត់ ជាស្ហរមន៍ នក្ពគឈើ ឬផ្ លានគរៀបច្ាំ ជាឯរស្ថររែុងគោលបាំ ណងោរ់ ពារយ
ស្ុាំការរាំ ណត់ ជាស្ហរមន៍ នក្ពគឈើ
ូស្ុី

ី ស្ថធារណៈរបស្់រ ផ្ា លមានតនមលអភិ ររស និ ងតនមលក្បព័នធគអរូ

ី អភិ ររសក្បនពណី ឬ ីជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមគោល

ការណ៍ននការក្រប់ ក្រងរួមោែ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិកាគនេះ ។

មាគ្តា៣៣៣ ._ ការបនតយនតការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ គោយផ្នអរគលើស្ហរមន៍
យនតការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ គោយផ្នអរគលើស្ហរមន៍ មានជាអាទិ៍ ស្ហរមន៍ តាំបន់
ការពារ ស្ហរមន៍នក្ពគឈើ ស្ហរមន៍ គនស្ថទផ្ លមានស្ស្ថប់ និងផ្ លរាំពុងស្ាិតរែុង ាំ គណើរការ

ទទួ លការឯរភាព បនាទប់ពីមានការអនុ ម័តគលើក្រមគនេះ ក្តូវមានស្ភាពនលូវច្ាប់ ូច្គ ើ ម រហូត ល់

គពលមានការោរ់ប្ូច ល ឬផ្រផ្ក្បគៅតាមក្រ័បខ័ ណឌ តាំ បន់ ក្រប់ ក្រង និ ងការពាររួមោែ ជាគពលផ្ ល

យនតការទាំងគនេះក្តូវានទទួ លស្ថគល់គោយស្វ័យក្បវតតិថ្ន ធាតុនសាំននតាំ បន់ ក្រប់ក្រង និងការពាររួមោែ
នឹ ងក្តូវស្ាិតគៅក្ររមវ ិធាន និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ីព
ត ី ការក្រប់ក្រងរួមោែ ។
ជំពូកទី ២
ការអន្ុវតតគ្កបខ័ណ្ឌ ការគ្គប់គ្គងរ ួលោែ
មាគ្តា៣៣៤ ._ ស្ិទិ រ
ធ ុងការអនុ
ែ
វតតក្របខ័ ណឌក្រប់ក្រងរួមោែ

ស្ហរមន៍ មូលោាន ក្ររមនានាននស្ហរមន៍មូលោាន និងជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ រួមទាំង

ស្មារមន៍ និងអងគភាពរបស្់ពួរគរនងផ្ រ គោយរួមស្ហការជាមួ យរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិផ្ ល
ពារ់ ព័នធ ក្តូវមានស្ិទិគធ រៀបច្ាំ និងអនុវតតការក្រប់ ក្រងរួមោែ គៅតាមរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់
ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ
គទៀត ឬ ីផ្ លមានតនមលអភិ ររស និ ងតនមលក្បព័នធគអរូ

ី ស្ថធារណៈរបស្់រ ា នទ

ូស្ុី ។

មាគ្តា៣៣៥ ._ ការគរៀបច្ាំការក្រប់ ក្រងរួមោែ
រែុង ាំ គណើរការគរៀបច្ាំ ការក្រប់ក្រងរួមោែ តាំណាងស្ហរមន៍ មូលោាន ជនជាតិគ ើមភារតិ ច្ និង

រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើការរាំ ណត់ នានារែុងការគរៀបច្ាំ ការក្រប់ ក្រងរួមោែ ផ្ លរែុងគនាេះរួមមាន
ការគរៀបច្ាំផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី គៅតាមតាំបន់ និងការរាំ ណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រងស្ក្មាប់ តាំបន់ក្រប់ ក្រង និង

ការពាររួមោែ លរខខណឌតក្មូវននភាពស្ស្បច្ាប់ របស្់ស្ហរមន៍ មូលោានគក្កាមក្របខ័ ណឌក្រប់ ក្រងរួម
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ោែ និ ងលរខខណឌតក្មូវ នទគទៀតស្តីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែ ។
មាគ្តា៣៣៦ ._ ការឧបតាមភគៅគលើការក្រប់ ក្រងរួមោែ
រែុង ាំ គណើរការគរៀបច្ាំ ការក្រប់ក្រងរួមោែ តាំណាងស្ហរមន៍ មូលោាន ជនជាតិគ ើមភារតិ ច្ និង

រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវច្ូ លរួមស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន បុរគលិរ
ពារ់ ព័នធពីតាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និ ងស្ថាប័នពារ់
ព័ នធ នទៗគទៀត ផ្ លក្តូវនតល់ជាំនួយ ល់អែរគស្ែើស្ុាំ រែុងការគក្តៀមលរខណៈស្ក្មាប់ ការគរៀបច្ាំ នានា ។
រែុង ាំ គណើរការគរៀបច្ាំ ការក្រប់ក្រងរួមោែ តាំ ណាងស្ហរមន៍ មូលោាន ជនជាតិគ ើមភារតិ ច្

និ ងអាជាាធរមូ លោាន ក្តូវគក្បើ ក្ាស្់រាំនិតផ្នែរបគច្ចរគទស្ពី ភារី ន រូផ្នែរបគច្ចរគទស្ ផ្ លជាបណា
ត
អងគការអភិ ររសនានាផ្ លពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការអភិ ររសតាំ បន់ ទាំងគនេះ និងអែរពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ។
តួ នាទី ជារ់ លារ់ ស្ក្មាប់ភារី ន រូ ផ្នែរបគច្ចរគទស្ស្ក្មាប់ ការអនុវតតតាមក្របខ័ ណឌក្រប់ ក្រងរួមោែ
អាច្មានផ្ច្ងគៅរែុងបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការគរៀបច្ាំ ការក្រប់ ក្រងរួមោែ ។
មាគ្តា៣៣៧ ._ ខលឹមស្ថរននការគរៀបច្ាំ ការក្រប់ ក្រងរួមោែ
ការគរៀបច្ាំ ការក្រប់ ក្រងរួមោែ ក្តូវផ្ច្ងអាំពី៖
១- រច្នាស្មព័ននធ នរណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោែ ។
២- ស្មាជិរភាព និងស្ិទិរ
ធ ុងការគាេះគឆ្
ែ
ែ តរបស្់ក្រប់ ស្មាជិរស្ហរមន៍ក្រប់ក្រងរួម

ោែ គោយយរច្ិតទ
ត ុ រោរ់ ល់ទាំនារ់ ទាំនង និងការច្ាំណុេះោែរវាងជនជាតិគ ើមភារតិច្គៅគលើ
ធនធាន និ ង ី ក្បនពណី ។

៣- ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី និងការរាំ ណត់ តាំបន់ ក្រប់ ក្រងស្ក្មាប់តាំបន់ក្រប់ក្រង
រួមោែ និ ងផ្ននការក្រប់ ក្រងរួមោែផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ។ រាល់ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ការ
រាំ ណត់តាំបន់ក្រប់ ក្រង និងការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ ក្រង ផ្ លក្តូវគធវើគ
គ

ើងតាមមាតិ កាគនេះ ក្តូវគធវើ

ើងគោយមានលរខណៈស្ស្បោែគៅនឹងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ការរាំណត់ តាំបន់

ក្របក្រង និ ងការគរៀបច្ាំ ផ្ននការក្រប់ក្រង ផ្ លមានកាលពី មុន ផ្ លមានជាបនតបនាទប់ និ ង
ផ្ លក្តូវគធវើគ

ើងតាមមាតិកាទី ២ ការក្រប់ ក្រងរគបៀបអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារ ននរនាី

គនេះ ។
៤- ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការក្រប់ក្រង ក្តូវមានលរខណៈក្រប់ ក្ោន់គ ើមបីតារ់ ផ្តងជាស្តង់ោរ
មួ យ ស្ស្បតាមធនធាន និងស្មតាភាពរបស្់មូលោាន ផ្ ល្លុេះបញ្ញ
ច ង
ាំ ពីច្ាំគណេះ ឹ ង និង

ទស្សនវ ិស្័យរបស្់តាំណាងស្ហរមន៍មូលោាន ជនជាតិ គ ើមភារតិច្ និ ងរ ា
ា លថ្នែរ់ គក្កាម
ជារ់ ផ្ លជាអែរទទួ លខុស្ក្តូវបឋមស្ក្មាប់ ការអនុ វតតការក្រប់ក្រងរួមោែ ។

130

មាគ្តា៣៣៨ ._ ការពិនិតយគ

ើងវ ិញគៅគលើការគរៀបច្ាំពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការក្រប់ ក្រងរួមោែ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនតល់ការពិ និតយគ

ើងវ ិញគៅគលើការគរៀបច្ាំ ទាំង

អស្់ស្ស្បតាមលរខខណឌគក្ជើ ស្គរ ើស្ និ ងនីតិវ ិធី ជារ់លារ់ និ ងក្តូវគធវើការគ្លើយតបជាមតិគៅកាន់អែរគស្ែើ
ស្ុាំរុងរយៈគពល៣
ែ
(បី) ផ្ខ បនាទប់ពីានទទួ លស្ាំគណើ ។ មាតិ កាផ្ លក្តូវនតល់ស្ក្មាប់ ការគ្លើយតប
មាន ូច្តគៅ៖

រ-គស្ច្រតីស្គក្មច្ចាប់ គនតើមអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោែគៅរែុងតាំបន់ផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ។

ខ-គស្ច្រតីស្គក្មច្ចាប់ គនតើមអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោែរែុងតាំ បន់ ផ្ លានគស្ែើស្ុាំ បនាទប់ពី

ានប្ូច លមតិរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានច្ូ លគៅរែុងការគរៀបច្ាំ នានា ។
រ-គស្ច្រតីផ្ណនាាំ ល់អរ
ែ គស្ែើស្ុាំឲ្យគធវើការផ្រផ្ក្បស្ក្មាប់ ការគលើរស្ាំគណើជាែមី ។

ររណីក្តូវគលើរស្ាំគណើជាែមី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវនតល់ការពិ និតយគ

ើង

វ ិញគៅគលើការគរៀបច្ាំ ផ្ លានផ្រផ្ក្បទាំងឡាយរែុងរយៈគពល ៣ (បី )ផ្ខ បនាទប់ពីានទទួ ល ។
រាល់ឯរស្ថរអាំពីការគរៀបច្ាំ ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការក្រប់ ក្រងរួមោែ រួមទាំងការពិ និតយគ

ើងវ ិញផ្ ល

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើនងផ្ រគនាេះ ក្តូវមាននតល់ជូន ល់ស្ថធារណជន ។
មាគ្តា៣៣៩ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែ
បនាទប់ពីមានការឯរភាពគៅគលើការគរៀបច្ាំ នានាពារ់ព័នគធ ៅនឹងការក្រប់ក្រងរួមោែ រណៈរមម
ការក្រប់ ក្រងរួមោែ ក្តូវច្ុ េះរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័
យបរ ិស្ថាន និង/ឬរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែ ក្តូវមានផ្ច្ងអាំ ពី
តួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាស្់លាស្់របស្់ក្រប់អែរពារ់ ព័នធគៅនឹ ងតាំបន់ក្រប់ក្រង និ ងការពាររួម
ោែផ្ លានទទួ លការឯរភាពគនាេះ ។
រាល់ឯរស្ថរពារ់ ព័នធគៅនឹងការឯរភាពគៅគលើការគរៀបច្ាំ នានាពារ់ព័នធគៅនឹងរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀង
ស្តីពីការក្រប់ក្រងរួមោែ និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរួមោែ ក្តូវគធវើការោរ់ ជូន ល់ស្ថធារណ
ជន ។
មាគ្តា៣៤០ ._ ការទទួ លស្ថគល់ស្ស្បច្ាប់ គៅគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែ
ការអនុវតតរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរួមោែ បគងកើតានជាការទទួ លស្ថគល់តាមនលូវច្ាប់

ស្ក្មាប់ តាំបន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោែផ្ លពារ់ព័នធជាអងគភាពរ ាាល ។ ក្ទពយស្មបតតិផ្ លបគងកើត
គទបើងគៅរែុងតាំបន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោែ ររាាននូ វឋានៈស្ស្បច្ាប់ រែុងរយៈគពលមួ យផ្ លមិ ន
រាំ ណត់ ផ្ លអាស្ស្័យគៅតាមការអនុ វតតតួនាទី ក្រប់ ក្រងរួមោែានគពញគលញ ។

131

ការអនុវតតរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរួមោែ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមរណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួម
ោែ ផ្ លមានឋានៈជានី តិបុរគល ផ្ លនី តិបុរគលមានស្ិទិ ធ និងកាតពវរិច្ច មានជាអាទិ៍ ស្ិទិរ
ធ ុងការ
ែ
ក្រប់ ក្រងែវ ិកា ស្ិទិ ច្
ធ ុ េះរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀង មានក្បតិបតតិការ និងស្ិទិប
ធ គងកើតច្ាំ ណូល ។
មាគ្តា៣៤១ ._មូ លនិធិស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងរួមោែ
មូ លនិធិពិគស្ស្ស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងរួមោែមួ យ ក្តូវបគងកើតគ

ើងគ ើមបីឧបតាមភ ល់ស្រមមភាពនន

ការក្រប់ ក្រងរួមោែនានា ផ្ លស្ាិតគៅរែុងតាំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររួមោែនី មួយៗ ។ មូ លនិ ធិគនេះ ក្តូវ
ស្ាិតគៅគក្កាមការក្រប់ ក្រងរបស្់រណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោែ ននតាំ បន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោែ និង
ក្តូវទទួ លការបគងកើត និ ងក្រប់ក្រងក្បរបគោយតមាលភាព ។
រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោែ អាច្ទទួ លក្បភពមូ លនិ ធិ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
១- មូ លនិ ធិស្ងគម និងបរ ិស្ថាន ។
២- ឯរជន និងស្ថធារណៈជាគក្ច្ើន ។
៣- បគងកើតច្ាំ ណូលគោយវ ិធី ការយរពនធ ការយរនែលជួល នែលគក្បើ ក្ាស្់ នែលរាំស្ថនត ឬការ
យរនែលច្ូលទស្សនាជាគ ើម ។
៤- មូ លនិធិ ទយជាទន ឬការឧបតាមភនានា ផ្ លមានលរខណៈជាវ ិភារទន ជាហិរ្ញ
បបទនគោយនិរនតរភាព និងវ ិធានការបង់ នែល ស្ក្មាប់គស្វារមមផ្នែរក្បព័នធគអរូ
ធនធានធមមជាតិ ។

ូស្ុី និ ង

មាគ្តា៣៤២ ._ ការគក្បើ ក្ាស្់ច្ាំណូល បនទុរច្ាំណាយ ឬវ ិភារទននានា

ការគក្បើក្ាស្់ច្ាំណូល បនទុរច្ាំណាយ ឬវ ិភារទននានា ផ្ លទទួ លានតាមរយៈការអនុវតត

ការក្រប់ ក្រងរួមោែ ក្តូវគក្បើស្ក្មាប់ ផ្តនលក្បគយជន៍របស្់ស្ហរមន៍ មូលោាននានា ផ្ លស្ាិតគៅ

តាំ បន់ ក្រប់ក្រង និ ងការពាររួមោែ ស្ក្មាប់ ការគក្ជាមផ្ក្ជងបនត ល់ការអនុវតតគៅគលើការក្រប់ ក្រងរួមោែ
និ ងស្ក្មាប់ ការអភិររសទាំងឡាយននតាំបន់ ក្រប់ ក្រង និ ងការពាររួមោែ និងតាំ បន់ផ្ លគៅជាប់
ទាំងឡាយ ផ្ លក្តូវទទួលការអភិររស ។ វ ិធី ស្ថស្តស្តច្ាស្់លាស្់រុងការផ្បងផ្ច្រច្ាំ
ែ
ណូល បនទុរ
ច្ាំ ណាយ ឬវ ិភារទននានា ក្តូវមានរាំណត់គៅរែុងរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែ ។
មាគ្តា៣៤៣ ._ ការក្រប់ ក្រងគៅគលើការអនុ វតតការក្រប់ក្រងរួមោែ
ការអនុវតតគៅគលើការក្រប់ ក្រងរួមោែ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមការពិនិតយតាមោន និ ងការគមើ លការ
ខុ ស្ក្តូវ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោែ ក្តូវគរៀបច្ាំ
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រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំ ផ្ លពណ៌នាអាំពីស្រមមភាព និ ងលទធនលទាំងឡាយ និងបងាាញពី ស្មិទិ ន
ធ លនន
គោលគៅ និងស្ូច្នររណ៍នានា ។
មាគ្តា៣៤៤ ._ ការប្ចប់រិច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានស្ិទិ រ
ធ ុងការប្
ែ
ច ប់រិច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្តីពីការ

ក្រប់ ក្រងរួមោែ ឬលុបគចាលតាំ បន់ ការពារ និងក្រប់ ក្រងរួមោែ បនាទប់ពីានរាំណត់ ថ្ន ការក្រប់ ក្រងរួមោែ
មិ នក្តូវានអនុវតតស្ស្បតាមផ្ននការននការក្រប់ ក្រងផ្ លានទទួ លការឯរភាព គហើយការមិ ន
អនុគលាមតាមផ្បបគនាេះ នាាំឲ្យមានការបាំ ពានលរខខណឌននផ្ននការក្រប់ក្រងរួមោែ ឬមានការបាំ ពាន
ច្ាប់ ធន
ង ់ធងរានគរើតគ

ើងរែុងគពលអនុវតតការក្រប់ ក្រងរួមោែ ។

គៅមុ នគពលប្ចប់ ស្ិទិរ
ធ ុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោែ ភារី ក្តូវជួ បោែគោេះស្ស្ថយបញ្ញ
ា គោយ

ស្ថមរតី គស្ថមេះក្តង់ និងស្ុច្រ ិត ។ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោែផ្ លទទួ លបនទុរ ក្តូវមានស្ិទិប
ធ ឹង
ត ជាំ ទស្់
គៅនឹ ងគស្ច្រតីស្គក្មច្ប្ចប់ រិច្ចក្ពមគក្ពៀង ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិនត នរនាីទី៩ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣៤៥ ._ លរខខណឌននការក្រប់ ក្រងរួមោែ
លរខខណឌច្ាស្់លាស្់ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការក្រប់ ក្រងរួមោែ ក្តូវមានផ្ច្ងគៅរែុងលិខិតបទោាន

រតិ យុតតគោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យរ ាាល
ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។

រែុងរយៈគពល ២ (ពី រ) ឆ្ែាំ បនាទប់ពីានអនុ ម័តគលើក្រមគនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថានក្តូវគច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតត ស្តីពីគស្ច្រតីលមអិតអាំពីលរខខណឌលាំអិតអាំពីការក្រប់ ក្រងរួម ។
មាគ្តា៣៤៦ ._ ការគលើររមពស្់ និងការឧបតាមភ ល់ការក្រប់ ក្រងរួមោែ
ឧបតាមភ

អងគភាពរាជរោាភិ ាលផ្ លពារ់ ព័នធ ក្តូវចាត់ វ ិធានការចាាំាច្់ រុងការគលើ
ែ
ររមពស្់ និងការ

ល់ការអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោែ គៅរែុងតាំបន់ ទាំងឡាយផ្ លស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្ចរបស្់ខួន
ល

ឬគៅរែុងតាំ បន់ ផ្ លខលួនមានស្មតារិច្ចរម
ួ ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និង/ឬ រ ា
ាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លពារ់ ព័នធ ។

មាគ្តា៣៤៧ ._ ស្រមមភាពផ្ លានហាមឃាត់
ហាមោច្់ ខាតមិ នឲ្យនី តិបុរគល ឬរូបវនតបុរគលណាមួយក្បក្ពឹ តគត លមើស្នឹងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការ
ក្រប់ ក្រងរួមោែ ផ្ លានឯរភាព ឬស្ិទិ ធ និ ងការទទួ លខុ ស្ក្តូវទាំងឡាយ ូច្មានផ្ច្ងគៅរែុងរិ ច្ក្ច ពម
គក្ពៀងគនាេះគ

ើយ ។
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ជំពូកទី ៣
រយៈទពលម្ន្ការគ្គប់គ្គងរ ួលោែ ន្ិងសិទដ
ធិ ីធៃី
មាគ្តា៣៤៨ ._ ប័ ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោែ

បនាទប់ពីមានការរាំ ណត់ ជា តាំ បន់ ក្រប់ ក្រង និ ងការពាររួមោែ ស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ ស្ហរមន៍

ទាំងឡាយផ្ លមានទី តាាំងគៅរែុងតាំ បន់ ក្រប់ក្រង និងការពាររួមោែ ក្តូវមានស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានប័ ណណ

ស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ក្រងរួមោែ គហើយប័ ណណគនេះ ក្តូវមានស្ុពលភាពគៅ
តាមរយៈគពលផ្ លានរាំណត់ ស្ក្មាប់ តាំបន់ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោែ ។
មិ នថ្នមានលរខខណឌតក្មូវ ឬការច្ុ េះប្ាីបផ្នាមណាមួយក្តូវគធវើគ

ើងរតី ស្ិទិនធ នប័ណណស្មាគល់

ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោែ មិនអាច្ក្តូវានបាំ ពានគោយស្ថាប័ នឯរជន ឬ
ស្ថាប័ នស្ថធារណៈណាមួយគោយោមនការយល់ក្ពមជាមុនពី ស្ហរមន៍ គនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៣៤៩ ._ ខលឹមស្ថរននស្ិទិ គធ ក្កាមប័ ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោែ
ស្ិទិ នា
ធ នាគក្កាមប័ ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោែ មានជាអាទិ៍

ស្ិទិ ស្ថ
ធ ែ រ់គៅ ស្ិទិអ
ធ ភិ ររស ស្ិទិ ក្ធ រប់ក្រង របស្់ស្ហរមន៍ គៅរែុងតាំបន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោែ និង
ស្ិទិ រ
ធ ុងការទទួ
ែ
លក្បគយជន៍ពីការគក្បើក្ាស្់ធនធានធមមជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព ស្ស្បតាមស្ិទិ ធ ី
ធលីជាលរខណៈក្បនពណី និងទាំគនៀមទមាលប់ននការក្បរបរបរច្ិ ្ចឹមជី វ ិតតាមផ្បបក្បនពណី គៅរែុងតាំបន់
ក្រប់ ក្រង និ ងការពាររួមោែ ស្ស្បតាមផ្ននការក្រប់ ក្រងរួមោែ ផ្ លានទទួ លការអនុម័ត ។

ស្ិទិ នា
ធ នាគក្កាមប័ ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោែ មិ នផ្មនជា

ស្ិទិ រ
ធ ុងការលរ់
ែ
ឬគនទររមមស្ិទិ គធ ៅគលើ ី ទាំងឡាយ ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ច្ូលគៅរែុងតាំ បន់ ក្រប់ ក្រង
និ ងការពាររួមោែគនាេះគទ ។

មាគ្តា៣៥០ ._ អាជាាយុកាលននស្ិទិគធ ក្កាមប័ ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ក្រង
រួមោែ

រយៈគពលននស្ិទិ នា
ធ នាគក្កាមប័ ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ី រុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោែ

ក្តូវរាំ ណត់ គៅតាមរយៈគពលននតាំបន់ ក្រប់ក្រង និ ងការពាររួមោែ និងការរាំ ណត់ លរខខណឌតាមការ
បាំ គពញតាមការទទួ លខុ ស្ក្តូវននការក្រប់ ក្រងរួមោែ ។
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មាគ្តា៣៥១ ._ ការ រហូតនូវស្ិទិ គធ ក្កាមប័ ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រង
រួមោែ

ក្តូវ រហូតស្ិទិ គធ ក្កាមប័ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ក្រងរួមោែ ពី ស្ហ

រមន៍ ទាំងឡាយផ្ លមិនានបាំ គពញតាមផ្ននការក្រប់ក្រងរួមោែ វ ិធាន និងបទបប្ញ តិ ត នទគទៀតនន

ការក្រប់ ក្រងរួមោែ ប៉ាុ ផ្នត ការមិ នានអនុគលាមតាមផ្ននការក្រប់ក្រងរួមោែ វ ិធាន និងបទបប្ញតិ ត នទ
គទៀតននការក្រប់ ក្រងរួមោែ របស្់ភារី ណាមួ យ គក្ៅពី ស្ហរមន៍

ូច្ជាការមិនានអនុគលាមតាម

ផ្ លនាាំឲ្យមានការប្ចប់រិច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ ក្រងរួមោែ តាមមាក្តា៣៤៤ ននក្រមគនេះ ជាគ ើ ម
មិ នក្តូវនាាំឲ្យមានការ រហូតនូ វស្ិទិ គធ ក្កាមប័ ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រង
រួមោែ របស្់ស្ហរមន៍ គនាេះគទ ។

មិ នអាច្មានការគនទរស្ិទិនា
ធ នាគក្កាមប័ ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រង

រួមោែ គៅឲ្យបុ រគលណាមួយ ឬស្ហរមន៍ណាគនសង គក្ៅពីបុរគល និងស្ហរមន៍រុងតាំ
ែ
បន់ក្រប់ ក្រង
និ ងការពាររួមោែគ

ើយ ។

មាគ្តា៣៥២ ._ ស្ិទិ ប
ធ ផ្នាម
ស្ិទិ គធ ក្កាមប័ណណស្មាគល់ស្ិទិ ស្
ធ មូ ហភាពនន ីរុងក្របខ័
ែ
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោែ រឺជាស្ិទិ ប
ធ ផ្នាមគៅ

នឹ ងស្ិទិ ធ នទៗគទៀត របស្់ស្ហរមន៍ ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លអាច្ទទួ លាន

ូ ច្ជា ស្ិទិ នា
ធ នា

គក្កាមបទបប្ញតិ នត នច្ាប់ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតគត នសងគទៀត ។
មាគ្តា៣៥៣ ._ ការប៉ា េះពាល់គៅគលើការរាំ ណត់តាំបន់ការពារ នទគទៀត
រាល់ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ
និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ នទគទៀតនាគពលបច្ចុបបនែ ឬអនារត គៅតាំបន់ ទាំងឡាយផ្ លមានជនជាតិ គ ើ ម

ភារតិច្រស្់គៅ ឬមានការពារ់ ព័នធផ្បបស្មូ ហភាព ឬក្បគយជន៍ ស្មូ ហភាព មិ នក្តូវប៉ា េះពាល់ ល់ស្ិទិ ធ
ី ធី នា
ល បច្ចុបបនែ ឬអនារតរបស្់ជនជាតិគ ើមភារតិច្ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងបទបប្ញតិ នត នច្ាប់ និងលិខិត

បទោានរតិ យុតតគនសងគទៀតានរាំ ណត់ ។ តាំបន់ ទាំងគនាេះរ៏នឹងមិនក្តូវានរាំណត់ ឲ្យគៅគក្ៅវ ិស្ថល
ភាពននបលង់ ី ស្មូ ហភាពផ្ រ ។
មាតិកាទី៤
ការគ្គប់គ្គងម្គ្ពទ

គ្ើ បកបទដាយន្ិរន្តរភាព

ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
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មាគ្តា៣៥៤ ._ គោលគៅ
គោលគៅននមាតិ កាគនេះរឺគ ើ មបីរាំណត់ន័យននក្របខ័ណឌស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព រួមមានការក្រប់ក្រង ការក្បមូលនល ការអភិ វឌ្ឍក្ទង់ ក្ទយតូ ច្ ការគក្បើ ក្ាស្់
លរខណៈពាណិជារមម និ ងការអភិររសតាំបន់ នក្ពគឈើ គ ើ មបីផ្ែររានិ ងជាំ រញ
ុ ស្មតាភាពរស្់រានននគស្ រ
ា ិច្ច
រយៈគពលយូអផ្ងវង និងនលក្បគយជន៍ ស្ងគម ផ្ លរួមមានស្ុខុមាលភាពរបស្់ក្បជាជន រុ ណភាព
បរ ិស្ថាន និ ងទី នារ និងទិនែនលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៣៥៥ ._ គោលបាំណង
នក្ពគឈើ ផ្ លក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវានក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមគោលបាំ ណង និង
គោលការណ៍ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងរនាីទី១ ស្តីពីបទបប្ញ តិ ទ
ត ូ គៅ មាតិ កាទី ១ស្តីពីបទបប្ញតិ ទ
ត ូគៅ និង
គោលបាំ ណងជារ់ លារ់ ូច្ខាងគក្កាម៖

រ-បក្មរងទុរនូ វនលក្បគយជន៍ ស្ងគម គស្ ារិច្ច និងបរ ិស្ថាន ។
ខ-អភិររស គលើរស្ទយ
ួ និងស្ថតរតនមលជីវៈច្ក្មរេះ និងក្បព័ នគធ អរូ
រ-គធវើឲ្យក្បគស្ើរគ

ូស្ុី ។

ើងនូ វជី វភាពរស្់គៅរែុងតាំ បន់ និ ងគបតិរភណឌវបបធ៌ ម និង

ឃ-គលើររមពស្់ការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៣៥៦ ._ ធនធានផ្ លអាច្អនុវតតាន

មាតិ កាគនេះអនុ វតតច្ាំគពាេះនក្ពគឈើ ផ្ លក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់
ផ្បបគនាេះគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ រែុងតាំបន់នក្ពគឈើ ផ្ លស្ាិតគៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ

តាំ បន់ ការពារ ផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគទបើងគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ឬ ី ស្ថធារណៈរបស្់
រ ា នទៗគទៀត ផ្ លមានតនមលអភិ ររស ឬក្បព័នធគអរូ
ជាក្បនពណី ។

ូស្ុី និ ង ី របស្់ជនជាតិគ ើ មភារតិច្ ឬ ីអភិ ររស

ជំពូកទី២
អងគភាពផ្ដលមាន្ការទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា៣៥៧ ._ តួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចទរ់ទងនឹ ងការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាព និងរ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធក្តូវ៖
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រ-ក្រប់ ក្រងការអនុ វតតការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ផ្ លរួមមានការ
គរៀបច្ាំ ផ្ននការ ការនតល់លិខិតអនុញ្ញញត ការក្រប់ក្រង និ ងការក្តួតពិ និតយទាំ លាប់លៗ
អ ទរ់ទង
នឹ ងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
ខ-គរៀបច្ាំ លិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ការពក្ងឹ ងការអនុ វតតក្បរបគោយ
ក្បស្ិទធភាព ។
រ-ស្ិរា និងក្បមូ លទិ នន
ែ ័យនក្ពគឈើ ទរ់ទងនឹងគោលគៅវ ិទោស្ថស្តស្ត និងរតាត
គស្ ារិច្ច ស្ងគម និងបរ ិស្ថាន គ ើមបីបគងកើតមា៉ា ក្ទី រ និ ងស្តង់ោរ និ ងបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង
ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ឃ-ធានានូ វការវាយតនមលគពញគលញ និងទន់ គពលគវលាស្ក្មាប់នក្ពគឈើ ទាំងអស្់ និង
ការអភិវឌ្ឍគនសងៗទរ់ ទងគៅនឹ ងស្រមមភាពផ្ លអាច្មាននលប៉ា េះពាល់ស្ងគម និ ងបរ ិស្ថានរួ រ
ឲ្យរត់ ស្មាគល់ មុ ននឹងការឯរភាពគៅគលើស្រមមភាពទាំងគនាេះ ។
ង-គរៀបច្ាំ ស្ាំគណើស្ក្មាប់ការបគងកើត និងការផ្រផ្ក្ប នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រង
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ូច្ផ្ លរាជរោាភិ ាលរមពុជាតក្មូវ ឬស្ស្បគៅនឹង អនុ ស្ញ្ញញ ពិ ធីស្ថរ

និ ងរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ និងតាំ បន់ ។

ច្-គលើររមពស្់ការអប់ រ ាំ និងការនសពវនាយព័ត៌មានគៅកាន់ ស្ថធារណជនគ ើមបីបងាាញ
ពី ស្ថរស្ាំខាន់ ននការក្រប់ក្រង ការផ្ែររា និ ងការការពារធនធាននក្ពគឈើ រ៏ ូច្ជាគ ើមបីគលើរ
ទឹ រច្ិ តឲ្
ត យមានការច្ូ លរួមរែុងការអភិ ររស និ ងការការពារធនធានធមមជាតិ រុងនក្ពគឈើ
ែ
ផ្ លក្តូវ
ានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
្-ស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវគស្វាគអរូ

ូស្ុី ស្តីពី ីនក្ពរ ិច្រ ិល និ ងោាំនក្ពគឈើ គ

ើងវ ិញនូវនក្ព

គឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព គ ើ មបីគលើររមពស្់ និងស្គក្មច្ាននូវ
គរ បូ រ និងទិ ស្គៅអភិ ររស នទៗគទៀត គោយពិ ចារណាអាំពីលរខណៈវ ិនែិច្័ យ
ឆ

ូ ច្ជា រក្មបនក្ព

គឈើ និងរមពស្់អបបបរ ិមាននគ ើ មគឈើ រុងគពលវាធាំ
ែ
រ៏ ូ ច្ជាការផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់ នក្ពគឈើ ។

ជ-រាំ ណត់ ន័យច្ាស្់លាស្់ននស្ថានភាពស្ស្បច្ាប់នន ី ទាំងអស្់ផ្ លក្តូវានចាត់ ជា

នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លរួមមានស្ិទិ កា
ធ ន់កាប់ ី ជាក្បនពណី
និ ងស្ិទិ គធ ក្បើ ក្ាស្់ផ្ លមានស្ស្ថប់ ផ្ លរួមមានក្ពាំ ី ។
ឈ-បគងកើតនិ ងអនុវតតវ ិធានការ ផ្ លរួមមានការស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ន នទ
គទៀត គ ើមបីការពារនក្ពគឈើ ជាលរខណៈក្បព័នព
ធ ី ការគក្បើ ក្ាស្់ធនធាន ផ្ លោមនការអនុ ញ្ញញត
ឬមិនស្ស្បច្ាប់ ការតាាំងទី លាំគៅ និ ងស្រមមភាពមិនស្ស្បច្ាប់ នទគទៀត ។
ញ-នសពវនាយជាស្ថធារណៈ និងអនុ វតតតមាលភាពគពញគលញគៅក្រប់ទិ ាភាពទាំងអស្់
ននការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
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ើងនូ វការពក្ងឹ ងការអនុ វតតតាមរយៈការស្ហការជាមួ យក្រស្ួង

ស្ថាប័ នរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និងស្ហរមន៍ មូលោាន និងជនជាតិ គ ើ មភារតិ ច្ ។
ឋ-គធវើការអគងកតតាមោន និ ងការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍បទគលមើស្ ។
ឌ្-ពក្ងាយនូ វស្មតាភាពរហ័ស្ ទរ់ ទងនឹងព័ ត៌មានបទគលមើស្នក្ពគឈើ និង
ធ-ទរ់ ទងជាមួ យស្ហរមន៍មូលោាន និងជនជាតិគ ើ មភារតិច្គៅក្រប់ ទិ ាភាពទាំង
អស្់ននការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៣៥៨ ._ ភាររិច្រ
ច ុងការអភិ
ែ
ររស និងស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចរុងការក្រប់
ែ
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព

និ ងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវផ្ែររា អភិ ររស និ ង/ឬស្ថតរគ
រូ

ើងវ ិញនូ វតនមលបរ ិស្ថាន និ ងគស្វាក្បព័ នគធ អ

ូស្ុី ផ្ លស្ាិតរែុងនក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព និងក្តូវគច្ៀស្វាង ជួ ស្

ជុ ល ឬកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានជាអវ ិជាមានច្ាំ គពាេះ៖

រ-នក្ពគឈើ ផ្ លមានការប៉ាេះពាល់ និ ងនលូវទឹ រ ។
ខ-រុ ណភាពបរ ិស្ថាននន ី ទឹ រ ខយល់ ។
រ-រុ ណភាពគអរូ

ូស្ុីនន ី និងក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី ។

ឃ-ស្មតាភាពរស្់រាន ននក្បគភទស្តវ និងរុរខជាតិ ជាពិ គស្ស្ក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ
រក្ម ឬផ្ លមានតាមតាំ បន់ ។
មាគ្តា៣៥៩ ._ ភាររិច្ចគនសងគទៀត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចរុងការក្រប់
ែ
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពនិង

រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវធានា៖

រ- នលិតនលក្តូវានក្បមូ លគៅរក្មិត ឬគក្កាមរក្មិ តផ្ លអាច្មាននិ រនតរភាពជា
អច្ិនញ្ជ្នតយ៍ ។
ខ-ការផ្រនច្ែរុងមូ
ែ
លោាន គស្វា និងតនមលបផ្នាមក្តូវានគក្បើ គៅគពលផ្ លវាមាន ។

រ-ការច្ូ លរួមរែុងរមមវ ិធីនល
ត ់វ ិញ្ញញបនបក្ត័នលិតនល និ ងការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ អនតរជាតិ

គោយមានជាំនួយពីក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ។

ឃ-ការអនុ វតតនូវទាំលាប់ នននីតិវ ិធី ររាភស្តតាងក្តូ
វានអនុ វតតស្ក្មាប់នលិតនលផ្ ល
ុ

មិ នក្តូវានគក្បើ ស្ក្មាប់ ការគក្បើ ក្ាស្់រុងស្ស្រ
ែ
រ។
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ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែក់ម្គ្ពទ

ផ្ើ ដលគ្តូវបាន្គ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព

មាគ្តា៣៦០ ._ ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចរុងការក្រប់
ែ
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ផ្ លរួមមានរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវរាំណត់អតតស្ញ្ញញណនិងគធវើផ្ននទី នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវាន
ក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព គោយផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់បផ្នាមគទៀតជានក្ពគឈើ ឯរជន នក្ពនតល់នល

ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ឬនក្ពស្នែិធិ ។ ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្តូវផ្នអរគលើផ្ននទី ទិ នន
ែ ័ យវ ិទោស្ថស្តស្ត ការ
វាយនមល និងការគរៀបច្ាំផ្ននការ និងក្តូវពិ ចារណា៖
រ-មុ ខងារគអរូ

ា ិ ច្ច ស្ងគមនននក្ពគឈើ ។
ូស្ុី គស្ រ

ខ-ភាពស្មបូរផ្បបនននក្ពគឈើ ផ្ លរាំ ណត់ គោយរច្នាស្មព័នធស្ថរគពើ ររ
ុ ខជាតិ និ ងច្រ ិត

លរខណៈផ្បបជលវ ិទោ និង ីស្ស្ទប់ គក្កាម ។

រ-ទិ ស្គៅកាត់បនាយការបាំ ភាយពី ការកាប់ នក្ពគឈើ និ ងការរ ិច្រ ិលនក្ពគឈើ និងការ
ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ការអភិ ររស និងការគលើរស្ទយ
ួ ស្នែិធិកាបូននក្ពគឈើ
តាមរយៈគរ បូ រ ។

ឃ-លរខខណឌពារ់ព័នធទាំងអស្់ផ្ លស្ស្បគៅតាមរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ និងទិ ស្គៅ
និ ងគោលនគយាយអភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។
ការរាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ ការគធវើផ្ននទី និង ាំគណើការននការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្តូវគធវើគ

ើងស្ស្ប

តាមបទបប្ញ តិ ត ស្តីពីការច្ូលរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣៦១ ._ ផ្ននទី គក្បើក្ាស្់ ី នក្ព
គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួងគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនីយរមម និងស្ាំណង់ និងគោយមានរិច្ច
ពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យរ ា
ា លថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និ ងស្ហរមន៍ ពារ់ព័នធ និងជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវ
វាយតនមលក្ពាំ ក្បទល់ និងវាស្់ក្ពាំ ក្បទល់នក្ពគឈើ ផ្ លក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព គោយគយងតាម
ការផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់ និងការបគងកើតផ្ននទី គក្បើ ក្ាស្់ ី នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ។
ផ្ននទី គក្បើក្ាស្់ ី គនេះក្តូវប្ចប់មុនការនតល់ជូនលិខិតអនុ ញ្ញញត នលិតរមម ឬការគក្បើក្ាស្់
នទគទៀតរែុងនក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព និងក្តូវគធវើស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ត

ស្តីពីការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្តីពីស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
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មាគ្តា៣៦២ ._ ការផ្ទលស្់បូររែ
ត ុងការផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់ នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព
រាល់ស្ាំគណើគ ើមបីគធើ វការផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់រុងនក្ពគឈើ
ែ
ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរប

គោយនិ រនតរភាព ឬផ្នែរណាមួ យ ក្តូវស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី កាវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាននន
ក្រមគនេះ ។ មិនផ្តប៉ាុ គណាណេះ ស្ថាប័នក្រស្ួងពារ់ ព័នធ ផ្ លគស្ែើស្ុាំឲ្យមានការផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់ក្តូវ
គរៀបច្ាំឯរស្ថរផ្ លផ្ច្ងលមអិត ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ-គហតុនលវ ិទោស្ថស្តស្ត និ ងគស្ រ
ា ិ ច្ចស្ងគម ស្ក្មាប់ ការផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់ ផ្ ល
គស្ែើ ។
ខ-រិ ច្ក្ច បឹងផ្ក្បងផ្ លគធវើគ

ើងគ ើមបីររាស្ថានភាពននការផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់ នាគពលែមីៗ ។

រ-លរខណៈផ្ លការផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់នឹងគលើរស្ទយជី
វភាពរស្់គៅ និងស្ិទិ ជា
ធ
ួ

ក្បនពណីរបស្់ស្ហរមន៍មូលោាន ។
ឃ-លរខណៈននការគរើនគ

ើងផ្ លរ ាំពឹងទុ ររែុងតនមលអភិររសនិងក្បព័នធគអរូ

មគធោាយផ្ លការាត់បង់តនមលអភិ ររសនិ ងក្បព័នធគអរូ

ស្ុ
ូ ីឬ

ូស្ុីនឹងក្តូវានកាត់បនាយ ។

ង-ការពិ គក្ោេះគយបល់ស្មស្ស្បជាមួ យអែរពារ់ ព័នផ្ធ លមានការចាប់ អារមមណ៍ និង
ស្ហរមន៍ មូលោានផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ ផ្ លរួមមានការយល់ក្ពមជាមុ នពី ស្ហរមន៍ គនាេះ
គៅគលើការផ្រផ្ក្បផ្ លានគស្ែើគ
ក្តូវ ។

ើង ។

ច្-ព័ ត៌មានគនសងៗ ូច្ខាងគលើ រែុងគោលបាំណងគ ើមបីគធវើឲ្យស្ាំគណើមានលរខណៈក្តឹ ម

រាល់ស្ាំគណើគ ើមបីផ្រផ្ក្បការផ្បងផ្ច្រថ្នែរ់ នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាព ឬផ្នែរណា ក្តូវស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការច្ូលរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មាន
បរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវស្គក្មច្គលើការផ្រផ្ក្បជាលាយលរខណ៍អរសរ ។
ជំពូកទី៤
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាស់ម្គ្ពទ

គ្ើ បកបទដាយន្ិរន្តរភាព

មាគ្តា៣៦៣ ._ ការបគងកើតផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស្់នក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តូវបគងកើត និ ងអនុ វតតផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាពរយៈគពល៥(ក្ាាំ) ឆ្ែាំ និ ងផ្ននការ

140

ក្រប់ ក្រងរយៈគពល៥(ក្ាាំ)ឆ្ែាំ ស្ក្មាប់ នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។ ក្រប់
ផ្ននការទាំងអស្់ក្តូវស្ស្បគៅនឹ ងមាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា៣៦៤ ._ ការពិ ចារណាស្ក្មាប់ផ្ននការគក្បើក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវពិ ចារណាគៅគលើរតាត ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ក្បគភទ និងរុ ណភាពនក្ពគឈើ គោយផ្នអរគលើទិនន
ែ ័ យស្ថរគពើភណឌ ។
ខ-តនមលគអរូ

ូស្ុីនននក្ពគឈើ ។

រ-ទី តាាំងរបស្់ជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ និងស្ហរមន៍មូលោាន និ ងតក្មូវការស្ក្មាប់
ជី វភាពរស្់គៅរបស្់ពួរគរ ។
ឃ-ផ្នែរខាងគក្ៅននក្បតិ បតតិការ វ ិជាមាន និងអវ ិជាមាន ។
មាគ្តា៣៦៥ ._ ខលឹមស្ថរននផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវរួមមានរតាត ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ការក្រប់ ក្រងតាំបន់ ី ស្មបទនគស្ រ
ា ិច្ចស្រមម ។
ខ-ការគក្បើ ក្ាស្់ទមាលប់ ររ
ុ ខវបបរមម ផ្ លរួមមានការក្បមូ លនលក្បចាាំឆ្ែាំផ្ លអនុញ្ញញត
ឲ្យ គៅរែុងតាំបន់ក្រប់ ក្រងគនសងៗោែ ។

រ-ការោាំគ ើមគឈើ ការោាំនក្ពគឈើ គ

ើងវ ិញ និងច្ាំ ការរែុងតាំ បន់ រ ិច្រ ិល ។

ឃ-ការអគងកតតាមោននក្ពគឈើ និងការពក្ងឹ ងការអនុវតតច្ាប់ ។

ង-ទាំ នារ់ទាំនងជាមួ យស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងជនជាតិ គ ើមភារតិច្រែុងការក្រប់ក្រង

នក្ពគឈើ ។

មាគ្តា៣៦៦ ._ ស្មបទន ីគស្ រ
ា ិ ច្ច
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាពក្តូវធានាថ្នរាល់ស្មបទន ី គស្ រ
ា ិ ច្ផ្ច លមានស្ស្ថប់ ក្តូវានក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមគោលបាំ ណង
និ ងក្របខ័ណឌននមាតិ កាគនេះ ។
បផ្នាមគៅគលើការក្រប់ក្រងតាមរយៈក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ ការ
ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព រាល់ស្មបទន ី គស្ រ
ា ិ ច្ផ្ច លមានស្ស្ថប់ ផ្ លជាប់ ោែ ស្ាិត
គៅរែុងផ្នែរមួ យរែុងរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ង

ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវស្ស្បគៅនឹ ងការចាត់ ផ្ច្ងគៅគលើការក្រប់ ក្រងរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នផ្ធ ល
ទទួ លខុ ស្ក្តូវគៅគលើតាំបន់ ទាំងគនាេះ ឬតាំ បន់ នានា និ ងចាត់ ផ្ច្ងរែុងលរខណៈស្ស្បោែជាមួ យ
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គោលបាំ ណងក្រប់ ក្រងការអភិររសទូ លាំទូលាយននតាំបន់ ទាំងគនាេះ ឲ្យានកាន់ ផ្តទូ លាំទូលាយបាំនុតតាម
ផ្ លអាច្គធវើគៅាន ។
ជំពូកទី៥
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ ត ន្ិងការឯកភាព
មាគ្តា៣៦៧ ._ ស្រមមភាពផ្ លអាច្អនុវតតាន
រាល់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតុបុរល
គ ផ្ លគស្ែើឲ្យគធវើស្រមមភាពណាមួ យខាងគក្កាមរែុងផ្នែរណាមួ យនន

នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវោរ់ ពារយគ ើមបីទទួលាននូ វលិខិត
អនុ ញ្ញញតពី ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ៖
រ-នលិត នល និ ងអនុ នលគឈើ ពីការគក្បើ ក្ាស្់ផ្នែរពាណិជារមម ។
ខ-ក្រប់ ក្រងនល និ ងអនុនលគឈើ ពីការគក្បើ ក្ាស្់ផ្នែរពាណិជារមម ។

រ-ក្បមូ លនល និងការលរ់ នល និងអនុ នលគឈើ ពីការគក្បើក្ាស្់ស្ក្មាប់គោលគៅ
ពាណិជារមម ស្ស្បតាមរូតាក្បមូ លនលក្បចាាំឆ្ែាំ ផ្ លក្តូវរួមមានក្ារ់ររ់ គ ើមបីធានានូវការបង់
នែលក្ារ់ រនក្ម និងបុ ពវលាភ ផ្ លរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ។
ឃ- ឹរជ្ូា ននល និងអនុនលគឈើ ស្ស្បតាម រូ តា ឹ រជ្ូា នក្បចាាំឆ្ែាំ ផ្ លរាំណត់

គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ។

ង-នាាំគច្ញនល និងអនុនលគឈើ ស្ស្បតាម រូ តានាាំគច្ញក្បចាាំឆ្ែាំ ផ្ លរាំ ណត់ គោយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ។
ច្-គក្បើក្ាស្់នក្ពគឈើ គ ើមបីការស្ស្ថវក្ជាវវ ិទោស្ថស្តស្ត ឬបគច្ចរគទស្ ផ្ លរួមមានការ
ទញយរស្ក្មាប់ គោលបាំណងស្ស្ថវក្ជាវរុរខវបបរមម ឬការរ ីរច្គក្មើ ននក្ពគឈើ ការអប់រ ាំ ឬការ
បណុត េះបណា
ត លរស្ិរមម គោលបាំ ណងធារាស្ថស្តស្ត និ ងរស្ិរមម គោយផ្នអរគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀង
របស្់ក្រស្ួងធនធានទឹ រ និ ងឧតតុនិ យម ការបគងកើតស្ួនរុរខជាតិ ថ្នែលស្ក្មាប់ ាំ ណុេះពូជ ឬ
ស្ថានី យ៍ពិគស្ថធន៍ ឬគ ើ មបីបគងកើតការរាំ ស្ថនត គទស្ច្រណ៍ធមមជាតិ ឬភាពយនត ឬភាពយនត
ឯរស្ថរ ។
្-បគងកើតរផ្នលងស្តរគ
ើមបីលរ់ និងផ្ច្រចាយនល និងអនុ នលគឈើ ។
ុ

ជ-បគងកើត រផ្នលងផ្រនច្ែស្ក្មាប់ ឧស្ាហរមមនក្ពគឈើ គរាងអារគឈើ ឬនល និងអនុ នល
គឈើ ។
ឈ-បគងកើត

ុតគនសងៗផ្ លគក្បើ ក្ាស្់នល និងអនុ នលគឈើ ។

ញ-នលិតធយូង និងគឈើ អុស្ ។
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-គធវើស្រមមភាពផ្នែរពាណិជារមមគនសងៗស្ស្បគៅនឹ ងក្រមគនេះ ។
ក្រប់ ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញតស្ស្បគៅនឹងមាក្តាគនេះ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន
ស្ស្បតាមស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញតណាផ្ លោរ់ប្ូា នមរស្ស្បតាមមាក្តាគនេះ ក្តូវស្ស្បតាមលរខខណឌ

តក្មូវននវាយតនមលបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៣៦៨ ._ កាពិ ចារណាគៅគលើពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញត
ក្រស្ួងស្ថាបន័ ពារ់ព័នធ ផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព ទរ់ទងនឹងការពិ និតយគៅគលើពារយស្ុាំលិខិតអនុញ្ញញត ក្តូវពិ ចារណាគៅគលើច្ាំណុច្ ូច្ខាង
គក្កាម៖
រ-ភាពស្មស្ស្បននរគក្មាងគស្ែើស្ុាំជាមួ យនឹ ងគោលបាំ ណងអភិ ររសគទស្ភាពគៅជុាំ វ ិញ
ទី គនាេះ ។
ខ-រក្មិ តផ្ លរគក្មាងគស្ែើស្ុាំោាំក្ទ និ ងបគងកើន ជី វភាពរស្់គៅរែុងតាំបន់ ។
រ-រក្មិ តផ្ លរគក្មាងគស្ែើស្ុាំបក្មរងទុ រនូ វតនមលជីវៈច្ក្មរេះ និងក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី ។

ឃ-ភាពស្ុីោែននរគក្មាងគស្ែើស្ុាំ និ ងផ្ននការគក្បើក្ាស្់ ី ថ្នែរ់ ជាតិ និងតាំបន់ ។

ង-ភាពស្ុីោែននរគក្មាងគស្ែើស្ុាំ និ ងផ្ននការគក្បើក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ស្ក្មាប់
នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ផ្ លស្រមមភាពគស្ែើស្ុាំតាាំងគៅ ។
ច្-រក្មិ តផ្ លរគក្មាងគស្ែើស្ុាំគក្បើ ក្ាស្់ទមាលប់ ៏ លក្អ បគស្ើរបាំនុត គៅរែុងរាល់ទិ ភា
ា ព

ទាំងអស្់ននការគរៀបច្ាំ ក្បតិ បតតិការ និ ងការស្ថតរគ

ើងវ ិញផ្ លានគស្ែើគ

ើង ។

មាគ្តា៣៦៩ ._ ការពិគក្ោេះគយបល់
មុ ននឹ ងគធវើការស្គក្មច្គលើពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញត ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ច
ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវគធវើការពិ គក្ោេះគយបល់ស្មស្ស្បមួ យជាមួ យ
ន រូ បគច្ចរគទស្ អែរពារ់ព័នផ្ធ លមានការចាប់ អារមមណ៍ និ ងស្ហរមន៍មូលោានផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់
និ ងបងាាញការគរៀបច្ាំ ហិរ្ញ វតាុ និ ងក្ារ់ច្ាំណូលផ្ លា៉ា ន់ ក្បមាណទុរពី ស្រមមភាពពាណិជារមមទាំង
គនាេះគៅកាន់អែរពារ់ ព័នធផ្ លមានការចាប់ អារមមណ៍ទាំងអស្់ ។

ាំ គណើរការននពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាពគពញគលញ និងគស្ច្រតីលមអិតនន
ស្រមមភាពពាណិជារមមផ្ លគស្ែើស្ុាំនិងានឯរភាពរួច្ រែុងនក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ក្តូវនសពវនាយឲ្យានគពញគលញ និងស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ត ស្តីពីការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
ស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
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គស្ច្រតីលមអិតនន ាំ គណើរការននពារយស្ុាំលិខិតអនុញ្ញញត និងការឯរភាពគពញគលញស្ក្មាប់ ក្រប់
ស្រមមភាពទាំងអស្់រុងនក្ពគឈើ
ែ
ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព ក្តូវមានផ្ច្ងរែុងលិខិត
បទោានរតិ យុតតគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ។

ជំពូកទី៦
សិទអ
ធិ ែកទគ្បើគ្បាស់ជាគ្បម្ពណ្ី
មាគ្តា៣៧០ ._ គោលគៅ
ស្ក្មាប់ ស្ហរមន៍មូលោាន និងជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ ផ្ លរស្់គៅរែុង ឬផ្របរនក្ពគឈើ ផ្ ល

ក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព រ ក្ា តូវស្ថគល់ និ ងធានានូ វស្ិទិ អ
ធ រ
ែ គក្បើ ក្ាស្់ជាក្បនពណីរែុង
នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ស្ក្មាប់ គោលគៅ ទាំ គនៀមទមាលប់ ក្បនពណី
ជាំ គនឿ ស្ថស្នា និ ងការរស្់គៅ

ូច្ផ្ លរាំ ណត់ រុងជាំ
ែ
ពូរគនេះ ។

មាគ្តា៣៧១ ._ ស្ិទិអ
ធ ែរគក្បើ ក្ាស្់ជាក្បនពណី
ស្ិទិ អ
ធ រ
ែ គក្បើ ក្ាស្់ជាក្បនពណីរបស្់ស្ហរមន៍ មូលោាន និងជនជាតិ គ ើ មភារតិ ច្ស្ក្មាប់នល
និ ងអនុនលនក្ពគឈើ មិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុ ញ្ញញតគនាេះគទ ។ ស្ិទិអ
ធ រ
ែ គក្បើ ក្ាស្់ជាក្បនពណីនសាំគៅ
គោយ៖
រ-ការក្បមូ លគឈើ ងាប់ ការគបេះផ្នលគឈើ នក្ព ការក្បមូលទឹ រឃមាំុ ការយរជ័ រទឹ រ និ ងការ

ក្បមូ លអនុ នលនក្ពគឈើ នទៗគទៀត ។

ខ-ការគក្បើ ក្ាស្់គឈើ គ ើមបីស្ថងស្ង់នទេះ គរាងស្តវ របង និងគធវើឧបររណ៍រស្ិរមម ។
រ-ការកាត់ គមម និងការក្ពផ្លងបស្ុស្តវឲ្យស្ុីអាហាររែុងនក្ព ។

ឃ-ការគក្បើ ក្ាស្់នល និងអនុនលនក្ពគឈើ ឲ្យស្ស្បតាមការគក្បើ ក្ាស្់ជាលរខណៈ
ក្រួស្ថរជាក្បនពណី ។
ង-ស្ិទិ រ
ធ ុងកាគោេះ
ែ
ូ រ ឬលរ់ អនុ នលនក្ពគឈើ មិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុ ញ្ញញតគនាេះគទ

ក្បស្ិនគបើ ស្រមមភាពទាំងគនាេះមិ នបងកការរាំរាមរាំ ផ្ហងរួរឲ្យរត់ ស្មាគល់ច្ាំគពាេះ និ រនតរភាពនក្ព
។ អតិែិជន ឬតតិ យជន ផ្ លទទួ លានអនុនលនក្ពគឈើ ពីស្ហរមន៍មូលោានស្ក្មាប់គោល
គៅពាណិជារមមក្តូវទទួ លានលិខិតអនុ ញ្ញញតស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ ។
ជំពូកទី៧
ផ្នន្ការ ន្ិងរបាយការណ្៍គ្គប់គ្គងសកលមភាពពាណ្ិជជកលម
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មាគ្តា៣៧២ ._ វ ិស្ថលភាពននផ្ននការក្រប់ ក្រង
ផ្ននការក្រប់ក្រងក្តូវបគងកើតគ

ើងស្ក្មាប់រាល់ស្រមមភាពពាណិជារមមទាំងអស្់ផ្ លគធវើគទបើង

ច្ាំ គពាេះនក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពនីមួយៗ និងក្តូវស្មាមាក្តគៅនឹ ងទាំ ហាំ
អាាំងតង់ ស្ុីគត និងហានិ ភ័យស្រមមភាពពាណិជារមមទាំងគនាេះ ។ ផ្ននការក្រប់ ក្រងក្តូវអនុ វតត និងគធវើ
បច្ចុបបនែភាពជាគទៀងទត់ គោយផ្នអរគលើព័ត៌មានអគងកតតាមោនគ ើ មបីគលើររមពស្់ការក្រប់ ក្រងផ្ ល
អាច្ស្ក្មបាន ។

មាគ្តា៣៧៣ ._ ខលឹមស្ថរ ននផ្ននការក្រប់ ក្រង
ផ្ននការក្រប់ក្រងក្តូវ៖
រ-រាំ ណត់ ន័យននតាំ បន់ ជារ់ លារ់ ផ្ លអនុ គលាមគៅតាមស្រមមភាពពាណិជារមម ផ្ ល
រួមមានការពិពណ៌នា និ ងទី តាាំងននស្រមមភាពជារ់លារ់ ផ្ លគក្ោងទុរ ។
ខ-រាំ ណត់ នូវ ទិ ស្គៅ គោលបាំ ណង និងធាតុគច្ញផ្ លក្តូវការ ននស្រមមភាពពាណិជា
រមម ទរ់ទងនឹ ងធនធានផ្ លក្តូវានគក្បើ ក្ាស្់ និងលរខណៈវ ិនែិច្័ យ
ឆ ស្ងគម និ ងច្ាំ ណូល ។
រ-រាំ ណត់ ទូនាទី និ ងការទទួ លខុ ស្ក្តូវស្ក្មាប់អែរពារ់ ព័នធទាំងអស្់ ។
ឃ-រាំ ណត់រូតា ស្ក្មាប់ការក្បមូ លនលគឈើ និ ងអនុ នលគឈើ ។
ង-រាំ ណត់ រមមវ ិធី និ ងបនាទត់ គពលវាលាស្ក្មាប់ ការអនុ វតត ។
ច្-រាំ ណត់ ែវ ិកា ។
្-រាំ ណត់ ការអនុវតតការក្រប់ក្រង ៏ លប
អ ាំនុត ស្ក្មាប់ គក្បើ ក្ាស្់ និ ងស្រមមភាពផ្ ល
ក្តូវគច្ៀស្វាង គោយផ្នអរគលើលិខិតបទោានរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធ ។
ជ-រាំ ណត់ ការគក្បើ ក្ាស្់ផ្ លានគរៀបច្ាំ ទុរននទមាលប់អនុវតតររ
ុ ខវបបរមម ។
ឈ-រាំណត់នីតិវ ិធី ស្ក្មាប់វ ិញ្ញញបនបក្ត័នលិតនលនក្ពគឈើ ក្បស្ិនគបើ អាច្អនុវតតាន។
ញ-រាំ ណត់ ការផ្រនច្ែនិង ការ ឹ រជ្ូា ន នលិតនលនក្ពគឈើ ។

-រាំ ណត់ នីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ការអគងកតតាមោនការវាយតនមល និងការគរៀបច្ាំរាយ

ការណ៍ ។
មាគ្តា៣៧៤ ._ រាយការណ៍ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ
ក្រស្ួង ស្ថាប័ន ផ្ លមានស្មតារិច្រ
ច ុងការក្រប់
ែ
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពជាក្បចាាំឆ្ែាំ

ក្តូវគរៀបច្ាំរាយការណ៍ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ស្តីពី ការអនុ វតត ផ្ននការក្រប់ ក្រងរែុងនក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវាន
ក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
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ក្រប់ ផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ផ្ននការក្រប់ ក្រង និងរាយការណ៍ក្រប់ ក្រងនក្ព
គឈើ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ត ស្តីពីស្ិទិទ
ធ ទួលានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៨
គ្បាក់កម្គ្ល ន្ិងបុពលា
វ ភសតព
ី ីនលម្គ្ពទ

ើ

មាគ្តា៣៧៥ ._ ក្ារ់រនក្ម និងបុ ពវលាភ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លក្បមូ លនល និងអនុនលគឈើ រុងគោលបាំ
ែ
ណងពាណិជារមមរុង
ែ

នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវបង់នែលក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ គៅកាន់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចទរ់ទងនឹ ងនក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ។
វ ិធានស្ក្មាប់ ការវាយតនមលរុណភាព និងបរ ិមាណ ផ្ លរួមមានការតក្មូវការវាយតនមលមុននឹង
គធវើការ ឹ រជ្ូា ន វ ិធី ស្ថស្តស្តរុងការបង់
ែ
នែល និងវ ិរ័ យប័ ក្តក្ារ់ច្ាំនូល ពីក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ គៅគលើ
នល និងអនុនលគឈើ ក្តូវរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតត ។
មាគ្តា៣៧៦ ._ ការផ្ច្រចាយគ

ើងវ ិញគៅកាន់ ស្ហរមន៍ មូលោាន

ផ្នែរមួ យ ននក្ារ់រនក្ម និងបុពវលាភ ផ្ លក្បមូ លានក្តូវផ្បងផ្ច្រគទបើងវ ិញឲ្យស្ហរមន៍
មូ លោានគៅតាម ច្ាំ នួនផ្ លរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតត ននក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លមានស្មតា
រិ ច្រ
ច ុងការក្រប់
ែ
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។ ច្ាំ ផ្ណរគស្ស្ស្ល់ពីក្ារ់ រនក្ម និងបុពវលាភ
ទាំងអស្់ក្តូវោរ់ ច្ូលរែុងែវ ិកាជាតិ ។

មាគ្តា៣៧៧ ._ ស្រមមភាពផ្ លអាច្អនុវតតាន
ការបង់នែលក្ារ់រនក្ម និ ងបុ ពវលាភ មិ នតក្មូវស្ក្មាប់ ៖
រ-ការក្បមូ លនល និងអនុនលគឈើ ពីនក្ពឯរជន ។
ខ-ការក្បមូ លនល និងអនុនលគឈើ គោយស្ហរមន៍មូលោាន ផ្ លរាំ ពុងគក្បើ ក្ាស្់
ស្ិទិ អ
ធ រ
ែ គក្បើ ក្ាស្់ជាក្បនពណី ឬរែុងស្ហរមន៍ នក្ពគឈើ ផ្ លស្ាិតគក្កាមរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនក្ព
ស្ហរមន៍ ។

មាគ្តា៣៧៨ ._ គោលគៅវ ិទោស្ថស្តស្ត
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នល និងអនុនលគឈើ ផ្ លក្បមូ លានមរពី នក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាពស្ក្មាប់គោលគៅវ ិទោស្ថស្តស្ត មិ នតក្មូវនែលក្ារ់ រនក្ម និងបុពវលាភគទ ។
មាគ្តា៣៧៩ ._ គពលរាំណត់ រុងការបង់
ែ
នែល

ក្រប់ ក្ារ់រនក្ម និងបុពលា
វ
ភផ្ លអាច្អនុវតតាន ក្តូវបង់ មុននឹងការគនទរ ឬលរ់ នលនក្ពគឈើ ឬ

ស្ិទិ គធ ៅកាន់ ភារី ទីបី ។
មាគ្តា៣៨០ ._ ការពនោគពលរែុងការបង់នែល

ក្បស្ិនគបើអរ
ែ កាន់ លិខិតអនុ ញ្ញញតមិនបង់ នែលក្ារ់ រនក្ម និងបុ ពវលាភ គៅតាមកាលបរ ិគច្ឆទ

រាំ ណត់ផ្ លក្ពមគក្ពៀងោែ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវមានអាំណាច្រែុងការរ ឹបអូស្ នល និងអនុនលគឈើ និ ងឃាត់នលទាំងគនាេះ
ោរ់ ជាក្ទពយស្មបតតិស្ថធារណៈរហូត ល់មាន ាំ គណាេះស្ស្ថយផ្នែរច្ាប់គៅគលើជគមាលេះគនាេះ ។ ការ

ពនោគពលរែុងការបង់នែលក្ារ់ រនក្ម ឬបុ ពលា
វ ភ អាច្ក្តូវឯរភាពស្ស្បតាមលរខណៈវ ិនែិច្័ យ
ឆ
ូច្ាន

គរៀបរាប់ រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ យុតត គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នផ្ធ លមានស្មតារិច្រ
ច ុងការក្រប់
ែ
ក្រង
នក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

មាគ្តា៣៨១ ._ នីតិវ ិធី ននការបង់ក្ារ់រនក្ម
នី តិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការបង់ក្ារ់ រនក្មក្តូវបគងកើតគោយលិខិតបទោានរតិ យុតតមានស្មតារិច្ច ។
ជំពូកទី៩
យន្តការទនសងៗសគ្មាប់ការគ្គប់គ្គងម្គ្ពទ
មាគ្តា៣៨២ ._ ការស្ថតរគ

គ្ើ បកបទដាយន្ិរន្តរភាព

ើងវ ិញ និ ងការគលើរស្ទយ
ួ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តូវររា និងគលើរស្ទយតនមល
ក្បព័នធគអរូ
ួ

ូស្ុី និងជីវៈច្ក្មរេះននតាំ បន់ ផ្ លមានទី តាាំងស្ាិតរែុងនក្ព

គឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពទាំងមូ ល ។

រាល់រគក្មាងផ្ លក្តូវានឯរភាពរែុងនក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព

មួ យស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ ក្តូវរួមមានជាផ្នែរននក្បតិបតតិការ ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ឬការោាំគ ើ មគឈើ នន

តាំ បន់ ីនក្ពរ ិច្រ ិលផ្ លមានទហាំគស្មើ ជាស្រមមភាពពាណិជារមមផ្ លក្តូវានគធវើគ
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ើង ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តូវបគងកើតរច្នាស្មព័នក្ធ បតិ បតតិការស្ាំខាន់គ ើមបីគលើររមពស្់ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និ ងការោាំគ ើមគឈើ

នក្ពរ ិច្រ ិល និងក្តូវបគងកើតយនតការស្មស្ស្បរែុងរយៈគពល០១ (មួ យ) ឆ្ែាំននការអនុម័តក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣៨៣ ._ ការោាំ ុ េះគ ើមគឈើ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តូវគច្ញ លិខិតបទោានរតិ យុតត រ៏ ូ ច្ជារមមវ ិធី និងការផ្ណនាាំផ្នែរបគច្ចរគទស្គ ើមបីរាំណត់ វ ិធាន
ពិ គស្ស្ស្តីពីការោាំ ុ េះគ ើមគឈើ គ ើ មបីគលើរទឹរច្ិតតឯរបុរគលនិងអែរអភិវឌ្ឍរគក្មាងរែុងការោាំ និ ងររា
ការោាំ ុ េះគ ើ មគឈើ ផ្ លអនុ វតតតាមគោលការណ៍ និងស្តង់ោរ ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរប

គោយនិ រនតរភាព និងផ្ លស្មស្ស្បនឹងទិ ស្គៅបរ ិស្ថានគទស្ភាព ស្ងគម គស្ ារិច្ច និ ងធនធាន ។
មាគ្តា៣៨៤ ._ និ រនតរភាពធយូង និងគឈើ អុស្

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ

ភាពក្តូវគលើររមពស្់នលិតរមម និងការគក្បើ ក្ាស្់ធយូង និ ងគឈើ អុស្ក្បរបគោយនិ រនតរភាពតាមរយៈការ
គលើរទឹរច្ិ តផ្ត នែរហិរ្ញ វតាុ និ ងស្ថរគពើ ពនធស្ក្មាប់ នលិតររក្បរបគោយនិរនតរភាពផ្ លទទួ លលិខិត
អនុ ញ្ញញត ។ ការគលើរទឹ រច្ិ តតទាំងគនេះក្តូវបគងកើតគ

ើងរែុងលិខិតបទោានរតិ យុតត ។

មាគ្តា៣៨៥ ._ ការទប់ស្ថកត់ និ ងការក្តួតពិ និតយគភលើងគ្េះនក្ព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើមបីរាំណត់តាំបន់ ស្ក្មាប់ ក្តួតពិ និតយគភលើងគ្េះនក្ព ការទប់ ស្ថកត់
គភលើងគ្េះនក្ព និងការបគងកើតរណៈរមាមធិ ការក្បឆ្ាំងនឹងគភលើងគ្េះនក្ព គៅគពលផ្ លវ ិធាន ស្ក្មាប់ ការ
អនុវតតរុងតាំ
ែ
បន់នក្ពគឈើ ទាំងអស្់ក្តូវានរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត មស្ស្ប ននក្រស្ួង

ស្ថាប័ នផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។ ក្បជាពលរ ា រងរាំ លាង
ាំ
ក្បោប់ អាវុធ និងអាជាាធរក្រប់ ជាន់ ថ្នែរ់ ក្តូវមានកាតពវរិច្ចស្ក្មាប់ ការការពារនិងការផ្ែររានក្ពគឈើ
ការទប់ស្ថកត់គភលើងគ្េះ និ ងការក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹ ងគភលើងគ្េះនក្ព ។
មាគ្តា៣៨៦ ._ ការនតល់វ ិញ្ញញបនបក្តនលនក្ពគឈើ និ ងការក្រប់ ក្រងអនតរជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតផ្ត លគធវើឲ្យនីតិវ ិធី អាច្ ាំ គណើការ និងពិព៌ណនាអាំពីនីតិវ ិធី ផ្ ល
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ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាក្តូវច្ូ លរួមរែុងរមមវ ិធី វ ិញ្ញញបនបក្តនលនក្ពគឈើ និងការក្រប់ក្រងអនតរជាតិ និ ង
ការអនុវតតនីតិវ ិធី រ ឹបអូ ស្ ឬឃាត់ ទុរ នលផ្ លមិនក្តូវានគក្បើ ស្ក្មាប់ ការគក្បើក្ាស្់រុងស្ស្រ
ែ
រ។
មាគ្តា៣៨៧ ._ រមមវ ិធីពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់នក្ពគឈើ និងអភិ ាលរិច្ច និ ងពាណិជារមម
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តូវបគងកើត និ ងអនុ វតតរមមវ ិធីពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់ នក្ពគឈើ និងអភិ ាលរិច្ច និងពាណិជារមម គ ើមបី
ពក្ងឹ ងការក្រប់ ក្រង ការការពារ និងការអភិវឌ្ឍនក្ពគឈើ ផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព
រែុងលរខណៈតមាលភាព យុតិ ធ
ត ម៌ និ ងក្បរបគោយក្បស្ិទធនល ។ គោលបាំ ណងជារ់ លារ់ននរមមវ ិធីពក្ងឹង
ការអនុវតតច្ាប់នក្ពគឈើ និងអភិ ាលរិច្ច និ ងពាណិជារមម ក្តូវ៖

រ-ពក្ងឹ ងច្ាប់ នក្ពគឈើ ជាមួ យនឹង ការក្តួតពិនិតយ ការទប់ស្ថកត់ បញ្ជ្ងាកប និ ងការលុប
បាំ ាត់ គចាលស្រមមភាពនក្ពគឈើ ខុស្ច្ាប់ ទាំងអស្់ ។
ខ-ធានាថ្ន ច្ាប់ និ ងគោលនគយាយស្មរមយក្តូវានបគងកើត និងោរ់ ឲ្យ ាំ គណើការ ។
រ-គលើររមពស្់អភិ ាលរិច្ចលតា
អ មរយៈស្មតាភាពក្រប់ក្រងជគមាលេះផ្ លានផ្រលមអ ។
ឃ-បញ្ជ្ញ្ញ
ា បការគក្បើ ក្ាស្់នក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរភាព ស្ិទិ ស្ថ
ធ
ធារណៈ និ ង
កាតពវរិច្ច ។
ង-ផ្រលមអការរស្ថងស្មតាភាពរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើមញ្ជ្នី ត
ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពរែុងការពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់នក្ពគឈើ ។

ច្-អនុវតតតាមវ ិធី ស្ថស្តស្តក្បរបគោយក្បស្ិទធនលគ ើមបីររឲ្យគឃើញ អគងកតតាមោន និង

បញ្ជ្ងាកបស្រមមភាពនក្ពគឈើ ខុស្ច្ាប់ និង
្-គលើររមពស្់ការយល់ ឹងគៅកាន់ស្ថធារណជនស្តីពីច្ាប់ និងលិខិតបទោានពារ់
ព័ ននធ នការពក្ងឹងការអនុ វតតច្ាប់ នក្ពគឈើ ។
មាគ្តា៣៨៨ ._ ក្បព័នធនល
ត ់លិខិតអនុញ្ញញត និងការអគងកតតាមោនទូ ទាំងក្បគទស្
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តូវបគងកើតក្បព័នន
ធ តល់លិខិតអនុញ្ញញត និងការអគងកតតាមោនទូ ទាំងក្បគទស្គ ើ មបីតាមោន
នលិតរមម និងការគក្បើក្ាស្់នូវរាល់នលគឈើ ផ្ លគរើ តគច្ញពី នក្ពផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ។ ការអនុ គលាមតាមក្បព័ នធតាមោនក្តូវផ្តជាលរខខណឌតក្មូវរបស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរគល
ផ្ លគធវើក្បតិបតតិការស្ស្បតាមលិខិតអនុ ញ្ញញតគក្កាមមាតិ កាគនេះ ។
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចរុងការក្រប់
ែ
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ក្តូវបគងកើតគស្ច្រតីលមអិតននក្បព័ នន
ធ តល់លិខិតអនុ ញ្ញញត និ ងការអគងកតតាមោនទូទាំងក្បគទស្គនេះរែុង
រយៈគពល១(មួ យ)ឆ្ែាំ ននការអនុម័តក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៣៨៩ ._ មញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី តក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយ
និ រនតរភាពផ្ លមានភាររិច្ចជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុ វតត
គបស្ររមម ស្ស្បតាម រនាីទី៩ ទរ់ទងនឹ ងស្រមមភាពគលមើស្គោយរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលរែុងនក្ព
ផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

ក្បតិ បតតិការតាមរយៈមញ្ជ្នីគត នាេះផ្ លក្បរល់អាំណាច្ជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និ ង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុ វតតស្ស្បតាមក្រមនី តិវ ិធី ក្ពហមទណឌននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាធរមាន ។
មាតិកាទី៥
កិច្ចការពារ អភិរកស ន្ិងគ្គប់គ្គងសតវម្គ្ព
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៣៩០ ._ តួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវខិ តខាំ ការពារ និងអភិ ររសស្តវនក្ពទាំងឡាយ និ ងក្តូវគក្បើ ក្ាស្់
ស្មតារិច្រច បស្់ខួន
ល ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មានការទទួ លខុ ស្ក្តូវ និ ងស្មតារិច្ចជារួម រែុងការ

ចាត់ តាាំង ការក្រប់ ក្រង និងការការពារស្តវនក្ពគៅទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព មានភាររិច្ច

ក្រប់ ក្រងគលើឋានៈននស្តវនក្ពទាំងឡាយ និងគធវើការស្ក្មបស្ក្មួលពារ់ ព័នធគស្ច្រតីស្គក្មច្អនតរក្រស្ួង
រែុងរិ ច្ចការអភិ ររស និងក្រប់ ក្រងជី វៈច្ក្មរេះ ។

អាជាាធរក្រប់ក្រង និ ងផ្នែរបគច្ចរវ ិជាារបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លអនុគលាមតាមអនុ

ស្ញ្ញញស្តីពីការជួ ញ ូ រស្តវ និ ងរុរខជាតិ ជិតនុ តពូជ អនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ
និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវររាក្បតិបតតិការរបស្់ខួនឲ្យានគពញគលញ
ល
គៅតាមស្មតា
រិ ច្រច បស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លទទួ លបនទុរ ។
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ក្ររមការងារស្គញ្ជ្ងាកេះស្តវនក្ពបនាទន់ ក្តូវររាក្បតិបតតិការរបស្់ខួនឲ្យានគពញគលញ
ល
គៅតាម

ស្មតារិច្រច បស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លទទួ លបនទុរ ។

មាគ្តា៣៩១ ._ ភាររិច្ចរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ

មានភាររិច្ច្
ច មបងៗ ូច្តគៅ៖

រ-គរៀបច្ាំ លិខិតបទោានរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី នានា ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រង ការការពារ និង
អភិររសស្តវនក្ព ក្បរបគោយក្បស្ិទធភាព ។
ខ-បគងកើត និងអនុ វតតយុទស្ថ
ធ
ស្តស្ត ផ្ននការក្រប់ ក្រង និ ងផ្ននការស្រមមភាពនានា រែុងការ

អភិររសក្បគភទស្តវផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង ស្ស្បតាមអនុ ស្ញ្ញញអនតរជាតិ នានា ផ្ លក្ពេះរាជា
ណាច្ក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។

រ-ទប់ស្ថកត់បទគលមើស្ស្តវនក្ពទាំងឡាយទាំងគៅរែុង និ ងគក្ៅរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ

តាំ បន់ ការពារផ្ លថ្នែរ់ ជាតិ ានរាំ ណត់ រួមទាំង ក្ច្រនាាំគច្ញ និងនាាំច្ូល ការស្តរទុ
រស្តវនក្ព
ុ
ការច្រាច្រស្តវនក្ព រផ្នលងអាជី វរមមស្តវនក្ព ឬរផ្នលងផ្ លមានការបរ ិគភារស្តវនក្ពផ្ លក្តូវ
ានក្បមូ លនលខុ ស្ច្ាប់ ។
ឃ-ពក្ងឹងការអនុ វតត ច្ាប់ និ ងលិខិតបទោានពារ់ ព័ននា
ធ នា និ ងគធវើការគស្ុើបអគងកត
អគងកតតាមោន និងគធវើស្រមមភាពបណឹ ត ងគៅកាន់តុលាការ ពារ់ព័នន
ធ ឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ព
នានា ។
ង-បគងកើត និងក្រប់ក្រងគលើទិនន
ែ ័ យគ តាគបស្ និងការររាទិនន
ែ ័ យឲ្យានក្តឹមក្តូវ
ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបទគលមើស្ស្តវនក្ពទាំងអស្់ ។
ច្-គក្បើក្ាស្់បណា
ត ញក្បឆ្ាំងការជួ ញ ូ រស្តវនក្ពផ្ លមានស្ស្ថប់ និងបគងកើតវ ិធី ស្ថស្តស្ត
បផ្នាមនានា ផ្ លចាាំាច្់រុងការក្បយុ
ែ
ទធក្បឆ្ាំងនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ព ផ្ លគរើ តគ

ើងគៅរែុង

ក្បគទស្ នទ និងបទគលមើស្ស្តវនក្ព ផ្ លគក្បើ ក្ាស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាក្បភព ជាគោល
គៅគ ើមបីជួញ ូរគៅកាន់ក្បគទស្ នទគទៀត ។

ជ-គធវើបច្ចុបបនែភាពអាំពីច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទស្តវនក្ពក្រប់ ក្បគភទទាំងអស្់ ។

ឈ-បគងកើត និ ងអនុ វតតតាមរមមវ ិធីអភិររស ការពារ ពិនិតយតាមោន និ ងស្ស្ថវក្ជាវអាំ ពីស្តវ
នក្ព និងក្បគភទស្តវ នទគនសងគទៀតផ្ លានទទួ លការរាំ រាមរាំ ផ្ហង និងានគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់
រួច្គហើយ ។
ញ-គរៀបច្ាំ លិខិតបទោានរតិ យុតត និងការក្រប់ក្រង និងការគច្ញវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព
គលើការក្បមា៉ា ញ់ ស្ក្មាប់ស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្ ផ្ លរស្់គៅរែុង និង
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គក្ៅរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ។
-នតល់ការពិ និតយគ
ស្ក្មាប់ ការក្បមា៉ា ញ់ស្តវនក្ព

ើងវ ិញ ការប ិ គស្ធ ឬការឯរភាពតាមលរខខណឌនានា គលើរផ្លង
ូច្ានរាំ ណត់ គៅរែុងជាំ ពូរទី៤ ននមាតិ កាគនេះ ។

ឋ-នតល់ការក្រប់ក្រង ការពិនិតយតាមោន និងការគច្ញបទបញ្ញ
ា នានា ស្ក្មាប់ក្បតិ បតតិ
ការឧទោនស្តវនក្ព មជឈមណឌលបងាកត់ពូជអភិ ររស មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះ និងនតល់នីតិស្មបទ
ល់ស្តវនក្ព និងរផ្នលងក្បមូ លនលស្តវនក្ពគ ើ មបីគធវើអាជី វរមម ។
ឌ្-នតល់ការពិ និតយ ការប ិ គស្ធ ឬការឯរភាពគៅគលើស្ាំគណើចាប់ ស្តវនក្ពទាំងរស្់
ស្ក្មាប់ គោលបាំ ណងបងាកត់ ពូជអភិ ររស ។
ឍ-នតល់ការធានាថ្ន រាល់ ាំ គណើរការនតល់ការឯរភាព និងការអនុញ្ញញត មានតមាលភាព
គហើយតនមលននលិខិតឯរភាព ឬអនុ ញ្ញញតទាំងគនាេះគហើយនសពវនាយជូន ល់ស្ថធារណជន ។
ណ-បគងកើត និ ងបនតអនុ វតត វ ិធី ស្ថស្តស្តតាមោនស្ុខភាពស្តវនក្ព គោយស្ហការជាមួ យ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងស្ក្មបស្ក្មួលឲ្យមានការគ្លើយតបានភាលមៗច្ាំ គពាេះររណីជាំ ងឺ
ស្តវនក្ព ឬការរាតតាតជាំងឺរបស្់ស្តវនក្ព និងបញ្ញ
ា ស្ុខភាពស្តវនក្ព នទៗគទៀត ។
ត-ស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ន នទ និងច្ូ លរួមគៅរែុងរិ ច្ចស្ហក្បតិ បតតិការអនតរ

ជាតិ នានា ។

ែ-គលើររមពស្់ការអប់ រ ាំជាស្ថធារណៈ និងរមមវ ិធីនសពវនាយនានា ផ្ លបងាាញពី ស្ថរៈ
ស្ាំខាន់ ននរិច្ចការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ ក្រងស្តវនក្ពក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៣៩២ ._ ភាររិច្ចរបស្់មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត
មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត និ ងបុរគលិរននរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបនការពារផ្ លាន
រាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ គក្កាមច្ាំ ណុេះ និងការឧបតាមព
ភ ី ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងគក្កាមការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ និងន រូ
បគច្ចរគទស្ ផ្ លពារ់ ព័នគធ ៅនឹ ងការអភិ ររសតាំ បន់ ទាំងគនេះ ក្តូវមានភាររិច្ច្
ច មបងៗ ូ ច្តគៅ៖

រ-ជួ យបគងកើត និ ងអនុវតតយុទធស្ថស្តស្ត ផ្ននការក្រប់ក្រង និងផ្ននការស្រមមភាពនានា
រែុងការអភិ ររសក្បគភទស្តវផ្ លរងការរាំ រាមរាំផ្ហង ស្ស្បតាមអនុ ស្ញ្ញញអនតរជាតិ នានាផ្ ល
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។

ខ-ទប់ស្ថកត់បទគលមើស្ស្តវនក្ពទាំងឡាយ ។
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រ-ពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធនានាតាមរយៈការគស្ុើប
អគងកត និងស្រមមភាពបណឹ ត ង គៅកាន់ តុលាការ ពារ់ ព័នធនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ពនានា ផ្ ល
ក្បក្ពឹ តគត ៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ឃ-ច្ុ េះរាំ ណត់ ក្តាទិនន
ែ ័ យគ តាគបស្ និងការររាទិនន
ែ ័ យឲ្យានគទៀតទត់ ពារ់ ព័នធ

គៅនឹ ងបទគលមើស្ស្តវនក្ពតាមលិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថាន ។

ង-ទទួ ល និងគធវើការពិ ចារណាគៅគលើពារយស្ុាំវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើការក្បមា៉ា ញ់
ស្ក្មាប់ ស្ហរមន៍មូលោាន និងក្ររមជនជាតិគ ើមភារតិច្ គៅតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត ពី
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ។
ច្-នតល់ការអគងកតតាមោនគលើការអនុ វតតតាមលិខិតអនុ ញ្ញញតក្បមា៉ា ញ់ និង រហូត
បគណា
ត េះអាស្នែ ឬ រហូតលិខិតអនុញ្ញញត ររណីររគឃើញថ្នមានការបាំ ពាននឹងលិខិត
អនុ ញ្ញញត ។
្-ច្ុ េះរាំណត់ក្តារែុងទិនន
ែ ័យគ តាគបស្ ពារ់ព័នធគៅនឹ ងលិខិតអនុ ញ្ញញតក្បមា៉ា ញ់ និ ង

អែរបរាញ់ ស្ក្មាប់ គោលបាំ ណងពិនិតយតាមោន វាយតនមល និ ងរាំ ណត់ ក្របខ័ ណឌ និ ងក្បរល់
គស្ច្រតីច្មលងននព័ ត៌មានទិនែន័យគ តាគបស្ទាំងគនាេះគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថាន ។

ជ-អនុវតតតាម វ ិធី ស្ថស្តស្តតាមោនស្ុខភាពស្តវនក្ព គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថា
ប័ នពារ់ ព័នធ និ ងស្ក្មបស្ក្មួលឲ្យមានការគ្លើយតបានភាលមៗច្ាំគពាេះររណីជាំងឺស្តវនក្ព ឬការ
រាតតាតជាំ ងឺរបស្់ស្តវនក្ព និ ងបញ្ញ
ា ស្ុខភាពស្តវនក្ព នទៗគទៀត ។
ឈ-គធវើស្វនរមមស្ក្មាប់ការអគងកតតាមោនទី តាាំងក្បមូ លនលស្តវនក្ព និងទីតាាំង
បងាកត់ពូជអភិ ររសស្តវនក្ព គ ើមបីនតល់ជាអនុ ស្ថស្ន៍គធវើការផ្រលមអ និងពិនិតយគ

ើងវ ិញនូវពារយ

ស្ុាំលិខិតអនុញ្ញញតែមីៗ មុននតល់ការប ិ គស្ធ ឬការអនុ ញ្ញញត ។
ញ-ពិនិតយគ

ើងវ ិញ វាយតនមល និ ងនតល់អនុ ស្ថស្ន៍ គ ើមបីគធវើការផ្ទលស្់បូរផ្
ត
លចាាំាច្់

គលើរាល់ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងការវាយតនមលបរ ិស្ថានជាយុ ទស្ថ
ធ
ស្តស្ត ផ្ លាន
រាំ ណត់ពីនលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមាន គោយផ្នអរគលើរាយការណ៍ និងទិនន
ែ ័ យវ ិទោស្ថស្តស្ត ។
-នតល់ការស្ក្មបស្ក្មួល និ ងស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ស្ងគមស្ុីវ ិល
និ ងអងគការមិនផ្មនរោាភិាលរែុងការបាំ គពញភាររិច្ចទាំងគនេះ ។
មាគ្តា៣៩៣ ._ ការស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លទទួ លបនទុរផ្នែរទប់ ស្ថកត់បទគលមើស្ មានភាររិច្ចនល
ត ់ការស្ក្មប
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ស្ក្មួល ស្ហការ និ ងនតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នគធ ៅនឹងបទគលមើស្ស្តវនក្ពគៅទូ ទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ផ្ លព័ត៌មានទាំងគនាេះមាន ូច្តគៅ៖

រ-ការគស្ុើបអគងកតជាតិ និងអនតរជាតិ ពារ់ព័នគធ ៅនឹងជនគលមើស្ និងបទគលមើស្ស្តវនក្ព

ផ្ លក្បក្ពឹ តគត ោយរូបវនតបុរគល និងនី តិបុរគល ។
ខ-ការរ ឹបអូ ស្ស្តវនក្ព និងបាំ ផ្ណរស្តវនក្ព បាំផ្ណរស្តវនក្ព ផ្ លរាំណត់គោយក្រម
គនេះ ឬលិខិតបទោានរតិយុតតផ្ លពារ់ព័នធ ។
រ-ការគធវើបណឹ ា ងគៅកាន់ តុលាការពារ់ព័នន
ធ ឹ ងស្តវនក្ព និងបាំ ផ្ណរននស្តវនក្ព ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរបរ ិស្ថាន អាច្គច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី មគធោាយរែុងការ

ស្ក្មបស្ក្មួល ការស្ហការ និងការនតល់ព័ត៌មានពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបទគលមើស្ស្តវនក្ពរវាងក្រស្ួង

ស្ថាប័ ន ប៉ាុផ្នត ភាររិច្ចនតល់ការស្ក្មបស្ក្មួល ស្ហការ និងនតល់ព័ត៌មាន ក្តូវមានអនុ ភាពច្ាំ គពាេះក្រប់
ក្រស្ួង ស្ថាប័ន បនាទប់ពីក្រមគនេះក្តូវានអនុម័ត គោយមិ នពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការគច្ញលិខិតបទោានរតិ
យុតតផ្បបគនេះគនាេះគ

ើយ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្បគងកើត និង ឹ រនាាំរងរមាលាំងក្បឆ្ាំងបទគលមើស្

ស្តវនក្ពច្ក្មរេះ ស្ក្មាប់គោលបាំ ណងកាត់ បនាយ និងទប់ ស្ថកត់ បទគលមើស្ស្តវនក្ព និ ងស្ក្មបស្ក្មួល
ល់ការខិតខាំ ក្ពមោែរវាងក្រស្ួង ស្ថាប័ន និ ងអងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតច្ាប់ រួមទាំងស្ហក្បតិ បតតិការ
អនតរជាតិនងផ្ រ ។
មាគ្តា៣៩៤ ._ ស្មាស្ភាពននក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ
ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ក្តូវមានស្មាស្
ភាព ូច្ខាងគក្កាម៖
១- មញ្ជ្នី ជ
ត ាំ នាញផ្នែរជីវស្ថស្តស្ត និងគអរូ
បរ ិស្ថាន ។

ូស្ុីននក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

២- មញ្ជ្នី ត ក្រស្ួង ស្ថាប័ន មានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធនានា ។
៣- ស្ថាប័ន និ ងអងគភាពផ្នែរអប់ រ ាំ និងវ ិទោស្ថស្តស្ត ។
៤- ន រូ ផ្នែរបគច្ចរគទស្ផ្ លរាំពុងរួមច្ាំ ផ្ណររែុងរិច្ចការពាររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ

តាំ បន់ ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ។

ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ក្តូវគរៀបច្ាំរិច្ចក្បជុាំ
យ៉ា ងគហាច្ណាស្់១(មួ យ)ឆ្ែាំមង
ត គ ើ មបី៖
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ើងវ ិញគៅគលើប្ាីជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង

គហើយនតល់អនុ ស្ថស្ន៍ ជូន ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានពារ់ព័នធគៅនឹង
បច្ចុបបនែភាពចាាំាច្់ ៗអាំពីប្ាីក្បគភទស្តវ និងការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ស្តវនក្ព ។
ខ-គធវើការពិនិតយគ

ើងវ ិញ នតល់អនុ ស្ថស្ន៍ គធវើការផ្រផ្ក្ប និ ងនតល់ការឯរភាពគលើការ

ក្រប់ ក្រងក្បគភទស្តវនានា និ ងគលើផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ផ្នអរគលើរាយការណ៍ និ ងទិនែន័យ

បគច្ចរវ ិជាា ។
រ-ជួ យគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ និងបណឹ ត ងនានាពារ់ព័នធគៅនឹ ងច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ស្តវនក្ព រ៏ ូច្ជា
ស្រមមភាពនានាផ្ លនាាំឲ្យមានការនុ តពូជននស្តវ ។
ឃ-គោយគយងតាមការយល់ ឹ ងផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត ក្តូវគច្ញអនុស្ថស្ន៍ ស្ីព
ត ីរូតា នន
ការក្បមា៉ា ញ់ របស្់ស្ហរមន៍មូលោាន និងជនជាតិគ ើ មភារតិច្ ស្ក្មាប់ ការគក្បើ ជាលរខណៈ
ក្បនពណី និ ងច្ិ ្ចឹមជីវ ិត ។
ជំពូកទី២
ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែក់គ្បទភទសតវម្គ្ព
មាគ្តា៣៩៥ ._ ប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ននក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ ររារាំ ណត់ ក្តា ឬគធវើបច្ចុបបនែភាពននប្ាី

ថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំ រាមរាំផ្ហង គៅទូ ទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គក្កាយគពល
ក្រមគនេះច្ូ លជាធរមាន ។ ច្ាំ គពាេះប្ាីថ្នែរ់ ជាតិគនេះ រឺស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។
មាគ្តា៣៩៦ ._ ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទស្តវនក្ព
ក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លក្តូវរាំណត់ ច្ូលគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការ

រាំ រាមរាំផ្ហង មាន ូ ច្តគៅ៖

រ-ថ្នែរ់ ទី ១ ៖ ក្បគភទទាំងអស្់ ផ្ លរួមទាំង ក្បគភទផ្ លពុាំ មានគ ើមរាំ គណើតគៅគក្ៅ
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាំ ណត់ ជាក្បគភទនុ តពូ ជពីរុងធមម
ែ
ជាតិ ជិ តនុ តពូ ជ ឬរង

គក្ោេះថ្នែរ់ គៅរែុងប្ាីក្រហមននអងគការ ស្ហភាពអនតរជាតិ ស្ក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ អាំពី

ក្បគភទផ្ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង និ ងក្បគភទនានាផ្ លជាគបតិរភណឌជាតិ និងវបបធម៌ ឬផ្ ល
មានស្ថរៈស្ាំខាន់ ខាងគស្ ារិច្ចច្ាំគពាេះរមពុជា ឧបស្មព័នទ
ធ ី ១ ននអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរ
ជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំ ពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ថ្នែរ់ទី១ មាន ូ ច្ជា
រមាស្ ។
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ខ-ថ្នែរ់ ទី ២ ៖ ក្បគភទទាំងអស្់ផ្ លរួមទាំងក្បគភទផ្ លមានគ ើមរាំគណើតគក្ៅក្ពេះរាជា
ណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លក្តូវានចាត់ ថ្នែរ់ ជា ក្បគភទងាយរងគក្ោេះ និងអាច្ទទួលរងការរាំ រាម

រាំ ផ្ហង ពុាំ មានទិនន
ែ ័ យក្រប់ ក្ោន់ ឬោមនការវាយតនមល គៅគលើប្ាីក្រហមននស្ហភាពអនតរជាតិ
ស្ក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ ក្បគភទរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង និងក្បគភទទាំងអស្់ផ្ លពុាំ មានគ ើ ម
រាំ គណើតគៅរមពុជា ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងតារាងក្បគភទស្តវនក្ពននឧបស្មព័នទ
ធ ី ២ ននអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពី
ពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំ ពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ។

រ-ថ្នែរ់ ទី ៣ ៖ ក្បគភទទាំងអស្់ ផ្ លរួមទាំងក្បគភទផ្ លមានគ ើមរាំគណើតគក្ៅក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លក្តូវានចាត់ ជា រងវល់តិច្តួ ច្ គៅរែុងប្ាីក្រហមននស្ហភាពអនតរ
ជាតិ ស្ក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បគភទរងការរាំ រាមរាំផ្ហង គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងរែុង

ក្ររម ៤ និងក្រប់ក្បគភទផ្ លមានមិនគ ើ មរាំ គណើតគៅគក្ៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងផ្ ល

មានផ្ច្ងរែុងតារាងក្បគភទស្តវនក្ពននឧបស្មព័ន៣
ធ
ននអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើ
ក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំ ពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ។

រ-ថ្នែរ់ ទី ៤ ៖ ក្បគភទទាំងអស្់ ផ្ លានចាត់ ទុរថ្នមានទូ គៅគៅរមពុជា

ូ ច្ផ្ លាន

អនុម័តគោយ ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ។
រែុងររណីផ្ លក្បគភទមួយ អាច្ស្ាិតគៅរែុងថ្នែរ់ គក្ច្ើ នខុ ស្ៗោែ ស្ស្បតាមប្ាីក្រហមនន

ស្ហភាពអនតរជាតិ ស្ក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បគភទរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង និ ងឧបស្មព័នធនានានន
អនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ គនាេះក្តូវអនុវតត
តាម ឬចាត់ ច្ូលគៅរែុងថ្នែរ់ ខពស្់ជាង ។ ក្បគភទណាមួ យផ្ លគទើបមានការអធិបាយែមីៗគោយោមន

ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ពីក្បគភទ គោយស្ហភាពអនតរជាតិ ស្ក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ នឹងក្តូវចាត់ ប្ូច ល
រែុង ថ្នែរ់ទី១ គលើរផ្លងផ្តមានការចាត់ច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថាន ។

ក្បគភទទាំងឡាយ ផ្ លមានគៅរែុងថ្នែរ់ ទាំងបួ ន ក្តូវមានការរាំណត់ គោយលិខិតបទោាន

ផ្ លក្តូវគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គក្កាមការពិ គក្ោេះជាមួ យក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងន រូបគច្ចរគទស្នានា ។ រាល់ការបគងកើត និងការអនុវតត តាមថ្នែរ់ ទាំងបួន ក្តូវមាន
ក្បស្ិទធភាពភាលមៗបនាទប់ពីមានការអនុម័តគៅគលើក្រមគនេះ គោយឈរគលើប្ាីក្រហម ននស្ហភាព
អនតរជាតិ ស្ក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ និងឧបស្មព័នធននអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមម
អនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ គោយមិនអាស្ស្័យគលើការបគងកើតលិខិត
បទោានណាមួ យគនាេះគ

ើយ ។
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មាគ្តា៣៩៧ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើប្ាីជាតិ ស្ីព
ត ីក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង

ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ីរភាព ក្តូវគរៀបច្ាំ រិច្ចក្បជុាំ
ើងវ ិញ និ ងនតល់អនុ ស្ថស្ន៍ ជូន ល់ក្រស្ួង

១(មួ យ) ង យ៉ា ងតិច្រែុងមួ យឆ្ែាំ គ ើ មបីគធវើការពិនិតយគ

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគ ើ មបីគធវើបច្ចុបបនែភាពគៅគលើប្ាីជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរង

ការរាំ រាមរាំ ផ្ហង និងស្ក្មាប់ ការចាត់ច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទស្តវនក្ព ផ្ លមានគ ើ មរាំ គណើត និ ងមិនមាន
គ ើមរាំ គណើតគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគៅគលើក្បគភទស្តវនក្ព ក្តូវយរមូលោានគៅគលើការចាត់ ច្ាំណាត់ ថ្នែរ់

ក្បគភទស្តវ

ូ ច្ានរាំ ណត់ គៅរែុងប្ាីក្រហម ននស្ហភាពអនតរជាតិ ស្ក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ និ ង

ធនធានធមមជាតិ និងឧបស្មព័នធននអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ ល
រាំ ពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ។
គក្ៅពី គនាេះ ក្បគភទទាំងឡាយផ្ លអាច្ ាំ គ

ើងច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្តូវយរមូ លោានគៅគលើរតាត

នានា រួមមាន៖
រ-រក្មិ តគក្ោេះថ្នែរ់ខពស្់គយងតាមអក្តាគៅក្បគភទស្តវក្បគភទគនាេះគៅរែុងក្ពេះរាជា

ណាច្ក្ររមពុជា ។

ខ-អក្តាននក្បគភទស្តវគនាេះ ក្តូវតាមលរខខណឌគក្ជើ ស្គរ ើស្ននស្ហភាពអនតរជាតិ

ស្ក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ស្ក្មាប់ ក្បគភទស្តវផ្ លជិតនុ តពូ ជ ឬរង
គក្ោេះ ។
រ-ស្ថរៈស្ាំខាន់ ននតនមលគបតិ រភណឌធមមជាតិ ឬវបបធម៌ ច្ាំគពាេះក្បជាជនននក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា ។

បច្ចុបបនែភាពទាំងគនេះ ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតគោយលិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងក្តូវគធវើការផ្ច្រ

ចាយ ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ អងគភាពពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់ រណៈរមមការ
ក្រប់ ក្រងរួមោែ និ ងតុ លាការរាជធានី គខតត ។

មិ នក្តូវមានការប្ុច េះថ្នែរ់ស្ក្មាប់ ក្បគភទផ្ លគៅរែុង ថ្នែរ់ទី១ ទី ២ ឬទី៣ ផ្ លមិ នស្ស្បតាម

ការផ្ទលស្់បូរត ូ ច្ានរាំណត់ រុងប្
ែ
ា ីក្រហមននក្បគភទជិតនុតពូ ជ របស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ ស្ក្មាប់ ការ
អភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ គនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៣៩៨ ._ ការគស្ែើស្ុាំគធវើបច្ចុបបនែភាព

បុ រគល និងអងគភាពនានា អាច្ោរ់ ពារយគស្ែើស្ុាំគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថានឲ្យគធវើបច្ចុបបនែភាព ពី ការចាត់ ច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទស្តវនក្ពគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ពារយស្ុាំផ្បបគនេះ ក្តូវនតល់ទិនន
ែ ័ យ និ ងព័ ត៌មានគ ើ មបីគយងពី ការចាត់ ច្ាំណាត់ថ្នែរ់ ផ្ លក្តូវគធវើបច្ចុបបនែ
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ភាព ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនតល់ការគ្លើយតបច្ាំគពាេះពារយស្ុាំផ្បបគនាេះ

គោយបញ្ញ
ា រ់ អាំពីគហតុ នលរែុងររណីនតល់ការឯរភាព ឬប ិ គស្ធ រែុងរយៈគពល ៦០(ហុរស្ិប)នែង
បនាទប់ពីានទទួ លពារយស្ុាំ ។

រាល់ឯរស្ថរ ទិនែន័យ និងព័ ត៌មាន ផ្ លក្តូវគក្បើ ស្ក្មាប់ ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ជាែមីគៅគលើក្បគភទ
ស្តវនក្ពទាំងឡាយ ទាំងផ្ លក្តូវគធវើគ

ើងតាមការគស្ែើស្ុាំ ក្តូវជក្មាបជូន ល់ស្ថធារណជន គោយ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ផ្ លកាន់ កាប់

ឯរស្ថរ ឬទិនែន័យផ្បបគនាេះ ឬព័ត៌មាន នទគទៀត ស្ស្បតាមមាតិ កាទី ១ បទបប្ញ តិ ទ
ត ូគៅ មាតិ កាទី៣
ស្ិទិ ធទទួ លានព័ ត៌មានផ្នែរបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៣
ការហាលឃាត់ច្ំទពា៉ះការបរបាញ់
មាគ្តា៣៩៩ ._ ការហាមឃាត់ ទូគៅ
ការហាមឃាត់បរាញ់តគៅគនេះ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះរាល់ការបរាញ់ផ្ លគរើ តគ
និ ង ី ររ ា រ៏ ូច្ជា

ើងគលើ ីឯរជន

ី រ ាទាំងឡាយ គៅគក្ៅរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លានរាំ ណត់ ឬ

បគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លានរាំ ណត់ ឬបគងកើត៖
រ-ហាមបរាញ់ក្បគភទស្តវ ូច្ានគរៀបរាប់រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ទី១ និងថ្នែរ់ទី២ គលើរផ្លងផ្ត

ររណី ូ ច្ានរាំ ណត់គៅរែុងជាំ ពូរទី ៥ ននមាតិ កាគនេះ ។

ខ-ហាមបរាញ់ក្បគភទស្តវ ូច្ានរាំ ណត់ រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ទី១ ទី ២ ទី៣ និងទី ៤ គោយគក្បើ

មគធោាយផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ ។

រ-ហាមនលិត គធវើជាមាចស្់ ផ្រនច្ែ ទិ ញ

ឹរជ្ូា ន និ ងគក្បើ ក្ាស្់អនាទរ់ អងគប់ និង

ស្ាំណាញ់គៅជាប់នឹង ី កាាំគភលើងផ្រនច្ែ ថ្នែាំពុល និ ងមគធោាយផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ រែុងការ
បរាញ់គៅក្រប់ ទីរផ្នលងទាំងអស្់ ។

ឃ-ហាមបរាញ់ តាមចាប់ ឬគបៀតគបៀនស្តវនក្ពគោយយនយនត មិនថ្នគលើទឹរ គលើ ី
គលើអាកាស្ ឬគក្បើ អាកាស្យន ម៉ាូ តូគក្បើ មា៉ាស្ុីន ទូ រ ឬយនយនតផ្រនច្ែ ស្ក្មាប់ការគបើររិន ឬ
ជាន់ គៅគលើស្តវនក្ពក្រប់ក្បគភទទាំងអស្់ ។
ង-ការបរាញ់ក្បគភទស្តវ ូ ច្ានរាំណត់គៅរែុងថ្នែរ់ ទី៣ និ ងទី៤ ផ្ លស្ាិតគៅគក្ៅ

រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ ឬថ្នែរ់

គក្កាមជាតិ ក្តូវានអនុញ្ញញតច្ាំគពាេះស្ហរមន៍មូលោានស្ក្មាប់ ការគក្បើ ក្ាស្់ជាលរខណៈ
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ក្បនពណី និ ងច្ិ ្ចឹមជីវ ិត គោយប័ ណណផ្ លមានស្ុពលភាព ស្ស្បតាមជាំ ពូរទី៥ ននមាតិ កា
គនេះ ។
ច្-ហាមបរាញ់ក្បគភទស្តវគៅរែុងថ្នែរ់ ទី១ ទី ២ និ ងទី ៣ រែុងគោលគៅអាជី វរមម ។
មាគ្តា៤០០ ._ ការហាមឃាត់ ស្ក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ
ការហាមឃាត់ ខាងគក្កាម ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះរាល់ការបរាញ់ទាំងអស្់ គៅរែុងតាំបន់អភិររសជីវៈ

ច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ៖

រ-ហាមឃាត់ រាល់ការបរាញ់ក្បគភទនានារែុងថ្នែរ់ទី១ ទី ២ ទី៣ និងទី ៤ គៅរែុងតាំ បន់

ស្ែល
ូ និ ងតាំ បន់អភិររសននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬ

បគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។ តាំ បន់ទាំងគនេះក្តូវផ្តហាមឃាត់ពីការបរាញ់ គ ើ មបី
ការពារក្ររមស្តវននក្បគភទនានា និ ងកាត់ បនាយការរ ាំខានច្ាំ គពាេះស្តវនក្ព ។ តាំ បន់ ទាំងគនេះនឹ ង
មានតួ នាទី ជាអាង ឬក្បភពស្តវ ផ្ លអាច្បាំផ្បរហវងគៅរែ
ូ
ុងតាំ បន់ នានាគនសងគទៀត ។

ខ-ការបរាញ់ក្បគភទនានាគៅរែុងថ្នែរ់ទី៣ និង៤ ស្ក្មាប់ ការគក្បើក្ាស្់ជាលរខណៈ

ក្បនពណី ឬការបរ ិគភារ ស្ក្មាប់ ក្រួស្ថររបស្់ស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងក្ររមជនជាតិ គ ើមភារ
តិ ច្ ផ្ លរស្់គៅរែុង ឬគៅជាប់ នឹងរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ និ ងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវាន
រាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យគធវើគ

ក្ាស្់គោយនិ រនតរភាព និងតាំបន់ ស្ហរមន៍មូលោានប៉ាុគណាណេះ គោយគធវើគ

ើងផ្តគៅរែុងតាំ បន់ គក្បើ
ើងក្តឹ មមគធោាយ

ផ្ លានអនុ ញ្ញញត និងស្ក្មាប់ បុរគលផ្ លមានលិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់ផ្ លគៅមានស្ុពល
ភាពប៉ាុ គណាណេះ ។
រ-រូ តាបរាញ់ស្ក្មាប់ ស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងជនជាតិ គ ើមភារតិច្ ក្តូវរាំណត់
គោយមនទីរបរ ិស្ថានគខតត នាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់
ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ឬរណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោែ គក្កាមច្ាំ ណុេះរបស្់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងរិ ច្ស្
ច ក្មបស្ក្មួលជាមួ យន រូ បគច្ចរគទស្ និង
រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ។ រូ តាគនេះ នឹងក្តូវានរាំណត់ គៅតាមលិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់
ស្ក្មាប់ បុរគលមាែរ់ៗ ។
ឃ-ការបរាញ់ក្បគភទរែុងថ្នែរ់ ទី៣ និ ងទី ៤ គោយរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួ យ

គក្ៅពី ស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងក្ររមជនជាតិ គ ើ មភារតិ ច្ផ្ លមានលិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់
ផ្ លគៅមានស្ុពភាព ក្តូវានហាមឃាត់ មិនឲ្យគធវើគ

ើងគៅរែុងរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ និង

តាំ បន់ ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ។
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រ-ការបរាញ់ស្តវនក្ពស្ក្មាប់ គោលគៅអាជីវរមម ក្តូវហាមឃាត់ ទាំងស្ស្រង និងក្រប់
គពលទាំងអស្់គៅរែុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។

ង-ការបរាញ់ក្បគភទរែុងក្ររម ៣ និ ង៤ ស្ក្មាប់ គោលគៅការពារ ាំណាាំ រែុងច្មាងយ

២០ (នមភ) ផ្មក្ត ពី ី ោាំ ាំណាាំ ក្តូវានអនុ ញ្ញញតផ្តគៅរែុងតាំ បន់ ស្ហរមន៍ ប៉ាុគណាណេះ តាមរយៈ

មគធោាយផ្ លានអនុញ្ញញតផ្ លគច្ញគោយមនទីរបរ ិស្ថានគខតត គក្កាមច្ាំ ណុេះរបស្់ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យអងគភាពនលូវច្ាប់ផ្ លពារ់ ព័នធ
។ ការបរាញ់ក្បគភទរែុងថ្នែរ់ ទី១ និ ងទី ២ ស្ក្មាប់ គោលគៅការពារ ាំណាាំ គៅរែុងតាំ បន់ ស្ហ
រមន៍ ក្តូវហាមឃាត់ ។

ច្-ហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការកាន់ កាប់

ាំ គ

ើង ររាទុរ

ឹរជ្ូា ន ឬនាាំយរបរ ិកាខរណាមួ យ

ផ្ លអាច្គក្បើ ក្ាស្់ស្ក្មាប់ បរាញ់ស្តវ តាមមគធោាយផ្ លហាមឃាត់ គៅរែុងក្រប់ តាំបន់
ននរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬ

ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និងតាំបន់ក្រប់ក្រង និ ងការពាររួមោែ មានជាអាទិ៍ អនាទរ់ អងគប់ កាាំគភលើង ឬអាវុធ
ផ្រនច្ែ នទគទៀត ផ្ខសលួស្ រង់ ផ្ខសញ្ជ្ហាវង
ាំ រង់ ឬម៉ាូតូ បរ ិកាខរស្ក្មាប់្រ់ គោយអរគិស្នី
ស្ាំណាញ់ ។
្-ជនណា ឹ រជ្ូា ន ឬកាន់ កាប់ ក្បគភទណាមួ យរែុងថ្នែរ់ ទី៣ ឬទី៤ គៅរែុងតាំបន់

ការពារធមមជាតិណាមួ យ ក្តូវមានលិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់ផ្ លគៅមានស្ុពលភាព ។

ជ-ការចាប់ ស្តវនក្ពពីរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និងតាំបន់ក្រប់ក្រង និ ងការពាររួមោែ ស្ក្មាប់ គោល
គៅបគងកើត និងររាទុររែុងរស្ិោានស្តវនក្ពណាមួ យ ក្រឹ េះស្ថានស្តវនក្ព ការក្បមូ លមរររា
ទុ រជាឯរជន ក្តូវហាមឃាត់ ទាំងស្ស្រង ។

ឈ-ការចាប់ ស្តវនក្ពស្ក្មាប់ គោលគៅបគងកើត ឬររាទុររែុងរផ្នលងបងាកត់ពូជអភិររស

ផ្ លក្តូវានអនុ ញ្ញញតរែុងមាក្តា៤០៩ ននក្រមគនេះ ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតជាមុនគោយក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

ញ-រាល់ផ្្កស្ស្ររ ផ្្កក្បមាញ់ និ ងស្តវច្ិ្ចឹមនានា ក្តូវហាមឃាត់ មិនឲ្យគៅរែុងរគបៀង

អភិររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាម
ជាតិ និងតាំ បន់ ក្រប់ក្រង និងការពាររួមោែគនាេះគ

ើយ ។

ជំពូកទី៤
ករណ្ីទលើកផ្លងសគ្មាប់ការបរបាញ់សតវម្គ្ព
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ផ្នែកទី១
ី ិតសតវម្គ្ព
ការគ្តួតពិន្ិតយការបងេទគ្ោ៉ះថ្នែក់ដល់ជវ
មាគ្តា៤០១ ._ ការរាំ ណត់ គៅគលើការក្រប់ ក្រងការស្មាលប់
រែុងររណីមានការឯរភាពថ្ន ស្តវនក្ពណាមួ យ បងកគក្ោេះថ្នែរ់ ល់ជីវ ិតមនុ ស្ស នាយរតាំបន់

ការពារ ឬមញ្ជ្នី រត ាាលការពារ និងអភិ ររសធមមជាតិ អាច្គច្ញបញ្ញ
ា ជាលាយលរខណ៍អរសរ និង

ក្បរបគោយគហតុនល អនុ ញ្ញញតឲ្យមញ្ជ្នី គត ក្កាមក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរ
បរ ិស្ថាន ស្មាលប់ ស្តវផ្បបគនាេះ ។
មាគ្តា៤០២ ._ គស្ច្រតីស្គក្មច្
គស្ច្រតីស្គក្មច្ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការក្តួតពិ និតយការបងកគក្ោេះថ្នែរ់ ល់ជីវ ិតស្តវនក្ព ក្តូវគធវើតាម
លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ក្មាប់ ការពិ ចារណាគៅគលើស្ុវតាិភាព ស្ុខុមាលភាពស្តវនក្ព និ ងតនមលននស្តវ
អភិររស ផ្ លក្តូវបគងកើតគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤០៣ ._ វ ិធីស្ថស្តស្ត
វ ិធី ស្ថស្តស្តននការស្មាលប់ ស្តវនក្ព ក្តូវគធវើតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត ស្ក្មាប់ ការធានាាននូវ
ស្ុខុមាលភាពរបស្់ស្តវនក្ព និងការកាត់ បនាយហានិភ័យគៅគលើស្តវ នទ រ៏ ូច្ជាជី វ ិតរបស្់មនុ ស្ស
ផ្ លក្តូវបគងកើតគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤០៤ ._ កាតពវរិច្រ
ច ុងការស្មា
ែ
ល ប់ ឬបាំ ផ្ទលញ

ស្តវនក្ពណាមួ យផ្ លក្តូវានស្មាលប់ ឬគធវើឲ្យរបួ ស្ គោយាននាាំគក្ោេះថ្នែរ់ ល់ជីវ ិតមនុ ស្ស

ផ្ លមិនអាច្ជាស្េះគស្បើយវ ិញាន ក្តូវកាលយជាក្ទពយស្មបតតិរបស្់រ ា និងក្តូវបាំ ផ្ទលញ ឬស្មាលប់ គោយ
អនុគលាមតាមវ ិធី ស្ថស្តស្ត ូច្ានគរៀបរាប់រុងជាំ
ែ
ពូរទី១១ ។
មាគ្តា៤០៥ ._ ថ្នែរ់ទី១ និ ងថ្នែរ់ ទី២
ការស្មាលប់ ស្តវផ្ លមានគៅរែុងក្បគភទគក្កាមថ្នែរ់ទី១ និងទី ២ ក្តូវទទួ លការអនុ ញ្ញញតពី

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤០៦ ._ ថ្នែរ់ទី៣ និ ងថ្នែរ់ ទី៤

ស្ក្មាប់ ការស្មាលប់ ស្តវផ្ លមានគៅរែុងក្បគភទគក្កាមថ្នែរ់ទី៣ និងទី៤ ក្តូវទទួលការ
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អនុ ញ្ញញតពី នាយររគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់
ជាតិ ឬថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
មាគ្តា៤០៧ ._ ក្បគភទស្តវផ្ លមិនមានគ ើមរាំគណើតគៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា

ក្បគភទស្តវទាំងឡាយផ្ លមិ នមានគ ើ មរាំ គណើតគៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា

ូ ច្ក្តូវាន

រាំ ណត់គក្កាមថ្នែរ់ទី១និងទី ២ ផ្ លបងកគក្ោេះថ្នែរ់ជីវៈច្ក្មរេះគ ើមននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តូវគធវើការ
ក្រប់ ក្រងទាំងគៅរែុងនក្ពឬ ី ឯរជន រែុងររណីមានស្រមមភាពឬ គក្ោេះថ្នែរ់ គៅគក្កាមផ្ននការស្ថតរ

និ ងក្រប់ ក្រងក្បគភទស្តវ តក្មូវឲ្យមានការ អនុ ញ្ញញត ជាលាយលរខណ៍អរសរ ពីក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤០៨ ._ ការចាប់ទាំងរស្់ស្ក្មាប់ គោលគៅអភិររស
វ ិធី ស្ថស្តស្តចាប់ ស្តវនក្ពទាំងរស្់គៅតាមក្បគភទ ូ ច្ានរាំ ណត់រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ ណាមួយននមាតិ កាគនេះ

ស្ក្មាប់ គោលគៅបងាកត់ពូជអភិ ររស ឬការក្រប់ ក្រងការអភិររស ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន

ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញតជារ់លារ់ ។ ពារយស្ុាំការអនុញ្ញញតផ្បបគនេះ

ក្តូវបងាាញពីស្ថរៈក្បគយជន៍រុងការចាប់
ែ
ក្បគភទស្តវ ការអនុគលាមពារ់ព័នធគៅនឹ ងនី តិវ ិធី ពារ់ព័នគធ ៅ
នឹ ងពិ ធីស្ថរស្តីពីស្ុខុមាលភាព ការចាប់ ការ ឹរជ្ូា ន និងការច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព ។
មាគ្តា៤០៩ ._ ការក្រប់ក្រងការអភិ ររស
ការបងាកត់ពូជអភិ ររស ឬការក្រប់ ក្រងការអភិ ររស មាន ូ ច្តគៅ៖
រ-ការបតូរទីរផ្នលងស្ក្មាប់ស្តវនក្ពណាមួ យ គៅររទីជក្មរស្មស្ស្ប ស្ក្មាប់គោល

គៅននការប្ូច លស្តវក្បគភទគនាេះគៅទីរផ្នលងគនាេះគ

ើងវ ិញ ការោរ់ ច្ិ្ចឹមគ

ើងវ ិញ ឬការ

បាំ គពញបផ្នាមនូវក្ររមស្តវនក្ព ឬគ ើ មបីទប់ ស្ថកត់ ការវ ិនាស្នុ តពូ ជផ្ លមិ នអាច្គជៀស្វាងាននន
ក្ររមស្តវនក្ព ។
ខ- ការស្ស្ថវក្ជាវ ឬការក្រប់ ក្រងក្ររមភាវរស្ គោយពុាំ ចាាំាច្់ ស្មាលប់ ឬបាំ ផ្ទលញ
ស្តវនក្ព ។
រ- ការចាប់ ស្តវនក្ពស្ក្មាប់ គោលគៅជារ់ ផ្ស្តងននការគធវើឲ្យមានលាំនឹង និ ងររាក្ររម
ស្តវ រែុងគោលគៅបងាកត់គ ើ មបីអភិ ររសនូ វក្បគភទផ្ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហងគលើពិភពគលារ គៅ
រែុងរផ្នលងបងាកត់ គ ើមបីអភិ ររស ផ្ លានច្ុ េះប្ាីក្តឹ មក្តូវ និ ងគ ើមបីនលិតស្តវផ្ លបងាកត់រុង
ែ
រផ្នលងបងាខាំង ស្ក្មាប់គោេះផ្លងក្ត

ប់គៅរែុងធមមជាតិ វ ិញ ។ ការចាប់ ផ្បបគនេះ ក្តូវមានការ

ោាំក្ទពីក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ និ ងក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព និងក្ររម
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ឯរគទស្គបស្ររមមស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវនក្ព ននស្ហភាពអនតរជាតិ ស្ក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ និង
ធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៤១០ ._ ការផ្ទលស្់ទីរផ្នលង
ការផ្ទលស្់ទីរផ្នលង និ ងការចាប់ ស្តវនក្ពស្ក្មាប់ ការបងាកត់ គ ើមបីអភិ ររស ឬក្រប់ ក្រងគ ើមបីអភិររស
ននក្បគភទរែុងថ្នែរ់ទី១ និងទី ២ អាច្អនុ ញ្ញញតានផ្តគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន
ប៉ាុ គណាណេះ ក្បស្ិនគបើ ស្រមមភាពទាំងគនាេះស្ស្បជាមួ យផ្ននការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរក្បគភទផ្ លាន

អនុម័ត ឬជាមួ យអនុ ស្ថស្ន៍ ពីក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រ
ភាព ។
មាគ្តា៤១១ ._ ការអគងកតតាមោនពី ស្ុខភាព និ ងនីតិវ ិធី ននការផ្ញរស្ក្មាប់ការផ្ទលស្់ទីរផ្នលង
ការអគងកតតាមោនពី ស្ុខភាព និងនី តិវ ិធី ននការផ្ញរស្ក្មាប់ ការផ្ទលស្់ទីរផ្នលងស្តវនក្ព ឬការ
គធវើការគនទររវាងទី បងាខាំង និងទីនក្ពតាមធមមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមនីតិវ ិធីផ្ លានអនុ ញ្ញញត ។
ផ្នែកទី២
គ្គឹ៉ះស្ថថន្ឧទាន្សតវម្គ្ព
មាគ្តា៤១២ ._ លរខខណឌតក្មូវ
ក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវមានលិខិតអនុ ញ្ញញតផ្ លមានស្ុពលភាពស្ក្មាប់ ទាំងរផ្នលង
និ ងក្រប់ ស្តវទាំងអស្់ ផ្ លក្បមូ លានគោយក្រឹ េះស្ថាន ។ តារាងស្តីពីតនមលននការអនុ ញ្ញញត ក្តូវបគងកើត
និ ងរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គក្កាមការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រស្ួង
ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ។ ច្ាំ ណូលផ្ លក្បមូ លានពី លិខិតអនុ ញ្ញញតទាំងគនាេះ ក្តូវគក្បើ ក្ាស្់គ ើ មបីឧបតាមភ
ល់ការអភិ ររសស្តវនក្ព និងជីវៈច្ក្មរេះ គៅទូ ទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រួមទាំងការអនុ វតតផ្ននការ

ស្ថតរ និងក្រប់ក្រងក្បគភទនក្ព ឬការគក្បើ ក្ាស្់ នទគទៀតគោយក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះននក្ររម
ក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព និងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤១៣ ._ ការហាមឃាត់
ក្តូវហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបរាញ់ ការចាប់ ឬការក្បមូលស្តវពីនក្ព ក្រប់ ក្បគភទ ូ ច្ានរាំណត់
រែុងថ្នែរ់ ទី១ និ ងទី ២ ស្ក្មាប់ បាំគរ ើឲ្យក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព ។
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មាគ្តា៤១៤ ._ ការអនុ វតត
ការអនុវតតតាមការចាប់ ស្តវនក្ព តាមក្បគភទ ូ ច្ានរាំ ណត់រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ទី៣ និងទី៤ ស្ក្មាប់

គោលគៅរបស្់ក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវទទួ លការពិ និតយគ

ើងវ ិញ គហើយទទួ លការអនុ ញ្ញញតពី

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគៅតាមភាពស្មរមយ ។
មាគ្តា៤១៥ ._ ការគច្ញ និ ងការប្ឈប់ ស្ុពលភាពននលិខិតអនុញ្ញញតបគណា
ត េះអាស្នែ
មិ នក្តូវមានការគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញតស្ក្មាប់ក្រឹ េះស្ថាន ផ្ លមានជាប់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងការបរ
ាញ់ និ ងអាជី វរមមស្តវនក្ពខុ ស្ច្ាប់ គនាេះគ

ើយ ឬផ្ លមិនមានលិខិតអនុ ញ្ញញតផ្ លមានស្ុពលភាព

ឬឯរស្ថរនលូវច្ាប់ ស្ក្មាប់ស្តវគៅរែុងក្រឹ េះស្ថានគ

ើយ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ទទួ លស្ិទិ រ
ធ ុងការប្ឈប់
ែ
ស្ុពលភាពបគណា
ត េះ

អាស្នែ បិទទី តាាំង និ ងរ ឹបអូ ស្ស្តវនានា ររណីមាចស្់ក្រឹ េះស្ថានមិនអនុ វតតតាមបទបប្ញតិ នា
ត នា ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងមាតិ កាគនេះ និងលិខិតបទោានផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៥
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ តបរបាញ់
មាគ្តា៤១៦ ._ លិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់
ការបរាញ់ស្តវនក្ព ូច្ានរាំ ណត់ គៅរែុងថ្នែរ់ទី៣ និ ងទី ៤ ក្តូវហាមឃាត់ ក្បស្ិនគបើ ោមន

លិខិតអនុញ្ញញតផ្ លមានស្ុពលភាព ។

លិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់ អនុ ញ្ញញតឲ្យអែរគក្បើ ក្ាស្់ផ្ លានរាំ ណត់ មានស្ិទិប
ធ រាញ់ គៅតាម
តាំ បន់ ជារ់លារ់ណាមួ យ

ូ ច្ជា តាំបន់ ស្ហរមន៍ មូលោាន និងតាំបន់ គក្បើ ក្ាស្់គោយច្ី រភាព ននរគបៀង

អភិររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬតាំបន់ការពារ ឬតាំ បន់ ក្រប់ ក្រង និ ងការពាររួមោែជាគ ើម ។
មាគ្តា៤១៧ ._ កាតពវរិច្អ
ច ែរបរាញ់
បុ រគលផ្ លបរាញ់ ក្តូវយរលិខិតអនុ ញ្ញញតតាមខលួនជានិច្ច រែុងគពលបរាញ់ រែុងររណីមាន

ការស្ថរស្ួរ គោយអាជាាធរមានស្មតារិច្ច តាមការចាាំាច្់ ។

បុ រគលកាន់ កាប់ លិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់ អាច្តក្មូវឲ្យនតល់រាំរតា
ូ ង ឬផ្នែរណាមួយននស្តវផ្ ល
ានបរាញ់ គៅឲ្យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ស្ក្មាប់ ជាផ្នែរមួ យននស្រមមភាពអគងកតតាមោនស្ុខភាព
ស្តវនក្ព ។ ោមនការបង់ ស្ាំណងជាហិរ្ញ វតាុស្ក្មាប់ការគោេះ ូ ររាំ រតា
ូ ង ឬផ្នែរននស្តវនក្ពគនាេះគទ ។
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មាគ្តា៤១៨ ._ ការោរ់ពារយគស្ែើស្ុាំ
បុ រគលទាំងឡាយផ្ លមានបាំ ណងទទួ លលិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់ ក្តូវគធវើការោរ់ ពារយជា
លាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់ មនទីរបរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោែ ឬនាយរននរគបៀងអភិ ររស
ជី វៈច្ក្មរេះផ្ លពារ់ ព័នធ និងតាំបន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាម
ជាតិ ។
ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់គៅរែុងតាំបន់ ស្ហរមន៍មូលោាន និងតាំបន់ គក្បើក្ាស្់គោយច្ី រ

ភាព ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ និងតាំ បន់ ក្រប់ក្រង និងការពាររួមោែ ក្តូវគធវើការពិនិតយគ
ថ្នមានភាពក្តឹមក្តូវ គនាេះក្តូវទទួ លានការឯរភាព ។

ើងវ ិញ គហើយរែុងររណីផ្ លគឃើញ

លិខិតអនុញ្ញញត ក្តូវគច្ញគោយរណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោែ ឬនាយរននរគបៀងអភិររសជី វៈ
ច្ក្មរេះផ្ លពារ់ព័នធ ឬតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ ឬថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ
គក្កាមរិ ច្ព
ច ិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអែរពារ់ព័នធ ផ្ លមានការចាប់ អារមមណ៍គៅនឹ ងរិ ច្ចការពារតាំ បន់
នានាននរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ។
ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់ស្ក្មាប់ តាំបន់គក្ៅពី រគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំ បន់ ការពារ
ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវទទួ លការពិ និតយគ

ើងវ ិញ គហើយ

គបើ ស្មរមយ គនាេះក្តូវទទួ លានការអនុ ញ្ញញត ផ្ លគច្ញគោយនាយរមនទីរបរ ិស្ថានគខតត ។
មាគ្តា៤១៩ ._ ការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញត
រាល់ទក្មង់ ផ្បបបទននការគស្ែើស្ុាំ វ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់ ក្តូវស្ាិតគៅ
គក្កាមការក្រប់ ក្រងរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

ការអនុញ្ញញត ការ រហូតលិខិតអនុញ្ញញត ឬប ិគស្ធច្ាំគពាេះលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬលរខខណឌ ផ្ ល

រាំ ណត់ ក្តូវគធវើគ

ើងស្ស្បតាមការយល់គឃើញថ្នស្មរមយរបស្់នាយរមនទីរបរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការ

ក្រប់ ក្រងរួមោែ ឬនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់
ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ គោយផ្នអរគលើលរខខណឌតក្មូវ ូ ច្តគៅ៖
រ-រាល់លិខិតអនុ ញ្ញញត ក្តូវគច្ញគោយមានតមាលភាព ។
ខ-មួ យក្រួស្ថរអាច្ទទួ លានលិខិតអនុ ញ្ញញតផ្តមួយប៉ាុ គណាណេះ ។
រ-មិ នក្តូវមានការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញតស្ក្មាប់ជនទាំងឡាយណាផ្ លមានពារ់ ព័នធ
នឹ ងការបរាញ់ខុស្ច្ាប់រនលងមរ ។
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ឃ-មិនក្តូវមានការគច្ញលិខិតអនុញ្ញញតស្ក្មាប់ជនទាំងឡាយណាផ្ លនាយរមនទីរប
រ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោែ ឬនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារ
ផ្ លានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ មានគហតុ នលបងាាញ ឬគជឿថ្ន
ធាលប់ មានពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការបរាញ់រុងគោលគៅអាជី
ែ
វរមម និ ងអាជី វរមមស្តវនក្ពមិនស្ស្ប
ច្ាប់ គ

ើយ ។

ង-ហាមមិ នឲ្យមានការគនទរលិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់ពីបុរគលមាែរ់ គៅបុ រគលឯគទៀតគនាេះ
គ

ើយ ។
ច្-លិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់មួយក្តូវមានស្ុពលភាពក្តឹ ម ៣(បី)ផ្ខប៉ាុគណាណេះ បនាទប់ ពី

គនាេះលិខិតគនេះក្តូវទទួ លការពិ និតយគ

ើងវ ិញ និងអាច្គធវើជាែមីវ ិញាន ។

ររណីាត់ លិខិតអនុ ញ្ញញត មាចស្់កាន់ កាប់ លិខិតអនុញ្ញញតក្តូវជូ ន ាំ ណឹងភាលមៗ ល់មនទីរ
បរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោែ ឬនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំ បន់ ការពារផ្ ល
ានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ គហើយក្តូវប្ឈប់ស្មរមមភាពបរាញ់របស្់
ខលួន រហូតមានលិខិតអនុញ្ញញតែមីជាំនួស្វ ិញ ។
មាគ្តា៤២០ ._ ទិនែន័យគ តាគបស្
ក្រប់ នាយរមនទីរបរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោែ និងនាយររគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ
និ ងតាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគរៀបច្ាំទិនន
ែ ័ យគ
តាគបស្ អាំ ពីលិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់ និងអែរបរាញ់នានា រែុងគោលបាំ ណងអគងកតតាមោន និង
រាំ ណត់ក្របខ័ ណឌគៅគលើស្រមមភាពបរាញ់ ។

ឯរស្ថរក្បព័នទ
ធ ិ នន
ែ ័ យគ តាគបស្ ក្តូវគនាើរជូនជាក្បចាាំឆ្ែាំគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងន រូ បគច្ចរគទស្ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងរិច្ចការពាររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារ
ផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ និងការអភិ ររសក្បគភទស្តវនក្ពគៅ
ទូ ទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ព័ ត៌មានទិនន
ែ ័ យគ តាគបស្ ក្តូវគធវើការផ្ច្រចាយ ល់ស្ថធារណជនស្ស្បតាមស្ិទិទ
ធ ទួ លាន

ព័ ត៌មានផ្នែរបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៤២១ ._ ការ រហូត និងការផ្ទអរលិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់ជាបគណា
ត េះអាស្នែ
នាយរមនទីរបរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោែ ឬនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និង
តាំ បន់ ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ អាច្គធវើការផ្ទអរ ឬ រហូត
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លិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់
តាមលរខខណឌ ូ ច្តគៅ៖

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិ កាគនេះ គហើយក្តូវគធវើគ

ើងជាលាយលរខណ៍អរសរ ស្ស្ប

រ-ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្បរាញ់ក្បឆ្ាំងនឹងថ្នែរ់ទី១ ក្តូវ រហូតលិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់
បផ្នាមគលើទណឌរមម ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។

ខ-ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្បរាញ់ក្បឆ្ាំងនឹងថ្នែរ់ទី២ ក្តូវ រហូតលិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់

គហើយទទួ លការប ិ គស្ធច្ាំ គពាេះការោរ់ ពារយស្ុាំលិខិតអនុញ្ញញតែមី បផ្នាមគលើទណឌរមម ូ ច្
មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។

រ-ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្បរាញ់ក្បឆ្ាំងនឹងថ្នែរ់ទី៣ ក្តូវ រហូតលិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់

គហើយទទួ លការប ិ គស្ធច្ាំ គពាេះការោរ់ ពារយស្ុាំលិខិតអនុញ្ញញតែមី បផ្នាមគលើទណឌរមម ូ ច្
មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។

ឃ-បុរគលណាផ្ លពារ់ ព័នធរុងររណ
ែ
ី គលមើស្បរាញ់ ឬការជួ ញ ូ រស្តវនក្ព ក្តូវ

ប ិគស្ធការនតល់លិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់ជាគរៀងរហូត ។

រាល់ការ រហូតលិខិតអនុញ្ញញតបរាញ់ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមច្ាំ ណុេះរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៦
ការហាលឃាត់ច្ំទពា៉ះការទធវើអាជីវកលម ការជួញដូរ ឬការទធវើពាណ្ិជជកលមសតវម្គ្ព សតវផ្ដល
គ្បមាញ់បាន្ បំផ្ណ្កសតវ ន្ិងនលិតនលពីសតវម្គ្ពគ្គប់គ្បទភទ
មាគ្តា៤២២ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តូវហាមឃាត់
ហាមឃាត់ រាល់ការជួ ញ ូ រ ការ ឹរជ្ូា ន ការប្ូា ន ការនាាំច្ូល នាាំគច្ញ ការនាាំគច្ញបនត កាន់

កាប់ លរ់ ទិ ញ គនទរ ស្តរទុ
ុ រ នតល់ជាអាំ គណាយ បរ ិគភារ ច្ិ ្ចឹម និ ងការគក្បើ ក្ាស្់តាមរូបភាពពាណិជា
រមមនូវបាំ ផ្ណរស្តវ និងនលិតនលពី ស្តវ នទគទៀត ផ្ លជាក្បគភទរែុងថ្នែរ់ទី១ ទី២ និងទី ៣ ។

ហាមឃាត់ រាល់ការនតល់ ឬការនសពវនាយ ស្ក្មាប់ លរ់ ស្តវនក្ព វតាុតាាំងលាំអ បាំផ្ណរស្តវ

ស្ថច្់ ឬនលិតនលស្តវនក្ពផ្ លមានក្បគភទ ូច្រែុងថ្នែរ់ ទី១ ទី ២ និងទី ៣ ។

នលិតនលផ្រលងកាលយ ផ្ លមាននសពវនាយថ្នជានលិតនលពី ស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវ ក្តូវ

ចាត់ ទុរជាបទគលមើស្

ូ ច្ោែនឹ ងបទគលមើស្ផ្ លពារ់ព័នន
ធ ឹ ងស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវនក្ពពិតក្ារ

នងផ្ រ ។
មាគ្តា៤២៣ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល
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ោមនបុរគល អងគការ ក្ររមហុន ឬអងគភាព នទណា ក្តូវានអនុ ញ្ញញតឲ្យទិ ញ ទទួ ល ឬគធវើលទធរមម
ស្តវនក្ពរស្់ ឬស្តវនក្ព ផ្ លមានក្បគភទរែុងថ្នែរ់ ទី១ ទី ២ ឬទី៣ ឬបាំផ្ណរស្តវនក្ព ឬស្ថច្់ ស្តវ
គ

ើយ ។ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ បាំផ្ណរស្តវរឺស្ាំគៅ ល់ផ្នែរ ឬស្មាស្ធាតុ ឬនលិតនលណាមួ យនន

ស្តវនក្ព គទេះជាស្តវជាប់ឃុាំឃាាំង ឬគៅរែុងនក្ព និងបូ ររួមទាំង ការគក្បើក្ាស្់បាំផ្ណរ ឬច្គក្មៀរណា
មួ យ ឬផ្នែរទាំងមូ លននស្តវនក្ព ។
បុ រគល

បុ រគល អងគភាព ក្ររមហុន ឬស្ថាប័នណាមួ យ មិនក្តូវោរ់ ប្ូច លគៅរែុងអាជី វរមមរបស្់ខួននូ
ល វ
ូច្ខាងគក្កាម៖

រ-អែរនលិត ឬអែរជួ ញ ូ រ ស្តវនក្ព ឬវតាុតាាំងលមអផ្ លគធវើពីស្តវ បាំ ផ្ណរស្តវនក្ព

ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងថ្នែរ់ ទី១ ទី ២ ឬទី៣ ។

ខ-អែរផ្រនច្ែផ្ស្បរស្តវនក្ព បាំ ផ្ណរស្តវផ្ លងាប់ ឬបាំ ផ្ណរស្តវនក្ពណាមួ យ

មានផ្ច្ងរែុងថ្នែរ់ ទី១ ទី ២ ឬទី៣ ។
ទី ៣ ។

រ-អែរជួ ញ ួ រវតាុតាាំងលមអផ្ លនលិតគច្ញពី ស្តវនក្ព

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងថ្នែរ់ទី១ ទី ២ ឬ

ឃ-អែរជួ ញ ូ រស្តវនក្ពផ្ លក្តូវានចាប់មរច្ិ ្ចឹម/បងាខាំង
២ ឬទី ៣ ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុងថ្នែរ់ ទី១ ទី

ង-អែរជួ ញ ូ រ អែរច្មអិន ឬអែរនគត់នង
គ ់ ស្ថច្់ ផ្ លានពី ស្តវនក្ព
១ ទី២ ឬទី៣ ។

ូ ច្

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងថ្នែរ់ ទី

ច្-អែរនាាំច្ូល អែរនាាំគច្ញ ឬអែរនាាំគច្ញបនតស្តវនក្ព ស្ថច្់ ស្តវនក្ព ឬវតាុតាាំងលមអ ូច្

មានផ្ច្ងរែុងក្ររមទី១ ទី ២ ឬទី៣ ។

ជំពូកទី៧
អន្ុសញ្ញ
ញ សតព
ី ីពាណ្ិជជកលមអន្តរជាតិម្ន្គ្បទភទសតវម្គ្ព
ន្ិងរ ុកខជាតិ ផ្ដលជិតនុតពូជ
មាគ្តា៤២៤ ._ ក្បគភទផ្ លក្តូវអនុវតត
គយងតាមច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ា ី អនុស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ
ស្តវ និងរុរខជាតិផ្ លរាំ ពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ជាំពូរគនេះអនុ វតតច្ាំគពាេះក្បគភទស្តវ និងរុរខជាតិ គៅរែុង៖

១. ឧបស្មព័នធ ១ ននអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរជា
ខ តិ ផ្ ល

រាំ ពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ស្មមូលនឹ ងក្បគភទរែុងថ្នែរ់ទី១ ។
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២. ឧបស្មព័នធ ២ ននអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរជា
ខ តិ ផ្ ល
រាំ ពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ស្មមូលនឹ ងក្បគភទរែុងថ្នែរ់ទី២ ។

៣. ឧបស្មព័នធ ៣ ននអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរជា
ខ តិ

ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ស្មមូ លនឹ ងក្បគភទរែុងថ្នែរ់ ទី៣ ។
មាគ្តា៤២៥ ._ ការហាមឃាត់ គៅគលើស្រមមភាពនានា
ហាមមិនឲ្យបុ រគលទាំងឡាយណា ក្បក្ពឹតន
ត ូ វស្រមមភាព

ូច្ខាងគក្កាមគោយមិ នាន

អនុគលាមតាមអនុ ស្ញ្ញញស្តីពីពាណិជារមមអនតរជាតិ ននក្បគភទស្តវនក្ព និ ងរុរជា
ខ តិ ផ្ លជិតនុតពូ ជ៖
រ-ការនាាំច្ូល ឬយរច្ូ លពី បរគទស្ មររែុងក្បគទស្នូ វក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ

ូ ច្មាន

ផ្ច្ងរែុងឧបស្មព័នធ ននអនុស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំ ពុង
រងគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លជាំ ពូរគនេះានផ្ច្ងគនាេះគ

ើយ ។

ខ-ការនាាំគច្ញ ឬយរគច្ញពី ក្បគទស្ គៅបរគទស្ នូ វក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ

ូ ច្មាន

ផ្ច្ងរែុងឧបស្មព័នធ ននអនុស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំ ពុង
រងគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លជាំ ពូរគនេះានផ្ច្ងគនាេះគ

ើយ ។

រ-ការនាាំគច្ញបនត គនទរ ឬ ឹរជ្ូា ន្លងកាត់ ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គឆ្ពេះគៅកាន់

បរគទស្នូវក្បគភទស្តវ និងរុរខជាតិ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងឧបស្មព័នធ ននអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមម

អនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លជាំពូរគនេះានផ្ច្ងគនាេះ
គ

ើយ ។
ជំពូកទី៨
កិច្ស
ច ហគ្បតិបតតិការអន្តរជាតិ

មាគ្តា៤២៦ ._ ការទប់ស្ថកត់ ការរាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និងការបញ្ជ្ងាកបបទគលមើស្
គក្ៅពីច្ាប់ នទានរាំ ណត់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រស្ួង ស្ថាប័ ន

ពារ់ ព័នធ រ៏ ូច្ជារ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវស្ហការ និងនតល់ទាំងព័ត៌មានផ្ទទល់ខួន
ល និ ងព័ត៌មាន នទ
គទៀត គៅកាន់ អាជាាធរអនុវតតច្ាប់ បរគទស្ ននក្បគទស្គក្ៅមួ យគទៀត និ ងគៅកាន់ រផ្នលងរបស្់អងគភាព
អនតរជាតិ ផ្ លពារ់ព័នធរុងតាំ
ែ
បន់ រែុងគោលគៅទប់ស្ថកត់ រាំ ណត់អតតស្ញ្ញញណ និងបញ្ជ្ងាកបបទគលមើស្
ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិ ការគនេះ គៅតាមស្មតារិច្ចគរៀងៗខលួន ។
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មាគ្តា៤២៧ ._ ការគស្ុើបអគងកត និងនីតិវ ិធី
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងរ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ

ក្តូវស្ហការជាមួ យអាជាាធរពក្ងឹងការអនុ វតតច្ាប់អនតរជាតិ និងអងគការអនតរជាតិ ថ្នែរ់តាំបន់ ស្ក្មាប់
រិ ច្ចការផ្ លមាន ូច្តគៅ៖
រ-ការនតល់វតាុ ស្ថរធាតុ ឯរស្ថរ ឬរាយការណ៍នានាស្ក្មាប់ ការវ ិភារ ឬការគស្ុើប

អគងកតនានា ។

ខ-ការនតល់ការឯរភាព ឬការគោេះ ូ របុរគលិរ រួមទាំងមញ្ជ្នីជ
ត ាំ នាញ និងមញ្ជ្នី ម
ត ុខងារ
គនសងៗ ។
រ-ការគស្ុើបអគងកតរួមោែ ។
ឃ-ការចាត់នីតិវ ិធីតុលាការ និង
ង-ជាំ នួយផ្នែររ ាាល ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្គធវើការច្ចារ និ ងគធវើការស្នមតគៅគលើរិច្ចក្ពម

គក្ពៀងនានា ជាមួ យអាជាាធរពក្ងឹងច្ាប់បរគទស្ និងអងគការអនតរជាតិ ថ្នែរ់ តាំបន់ រែុងគោលបាំ ណងគលើរ
រមពស្់រិច្ចស្ហក្បតិ បតតិការពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់ គ ើមបីទប់ ស្ថកត់ រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និងបញ្ជ្ងាកបបទ
គលមើស្ផ្ លពារ់ ព័នធគៅនឹងបទបប្ញ តិនត នច្ាប់ ក្តូវអនុ វតត ។
ជំពូកទី៩
ផ្នន្ការស្ថតរ ន្ិងគ្គប់គ្គងគ្បទភទសតវម្គ្ព ន្ិងរ ុកខជាតិ
មាគ្តា៤២៨ ._ ផ្ននការស្ថតរ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរ និ ងក្រប់ ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព

ស្ក្មាប់ ក្បគភទននថ្នែរ់ ទី១ និ ងទី ២ ផ្ លមានគ ើ មរាំ គណើតគៅក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាទាំងអស្់ ។

ផ្ននការទាំងគនេះក្តូវមានរយៈគពល ១០ ( ប់) ឆ្ែាំ គហើយផ្ននការមួ យអាច្រាំណត់ ាននូ វគក្ច្ើ នក្បគភទ
ខុ ស្ៗោែ រ៏ រម
ួ ទាំងក្បគភទរុរខជាតិនងផ្ រ ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់

ព័ នធ និងមញ្ជ្នីជ
ត ាំ នាញនានា រែុងការបគងកើតផ្ននការស្ថតរ និ ងក្រប់ ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព និ ងរុរខជាតិ ។ គក្ៅ
ពី គនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគបើរឲ្យមានរិច្ចពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ

គៅរែុងគពលគរៀបច្ាំផ្ននការគនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី១ បទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ មាតិ កាទី ២ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារ
ណៈននក្រមគនេះ ។
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រាល់ផ្ននការស្ថតរ និ ងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព និ ងរុរខជាតិ ក្តូវទទួ លការពិ និតយគ

ើងវ ិញ និង

ការឯរភាពពី ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព គៅមុនគពល
មានការក្បតិបតតិការ ។
មនទីរបរ ិស្ថានគខតត ក្តូវគធវើជាអងគភាពអនុ វតតជាមូ លោាន គក្កាមច្ាំណុេះរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជីវៈច្ក្មរេះ និងគោយមានការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យ

ក្រស្ួង ស្ថាប័ន និ ងន រូបគច្ចរគទស្ផ្ លពារ់ ព័នធផ្ លរួមច្ាំផ្ណររែុងការអភិររសក្បគភទស្តវនក្ព និង
រុរខជាតិគៅទូ ទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៤២៩ ._ លរខខណឌតក្មូវននផ្ននការស្ថតរ និ ងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ ពី៖

១- ស្រមមភាពអភិររស និងការពារផ្ លចាាំាច្់ នានាច្ូ លគៅរែុងផ្ននការស្ថតរ និ ង

ក្រប់ ក្រងក្បគភទស្តវនក្ព ។

២- ជក្មរស្ាំខាន់ៗស្ក្មាប់ ការអភិ ររសក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ និងក្តូវបញ្ញ
ា រ់អាំពីវ ិធាន
ការក្រប់ ក្រងគៅតាមជក្មរ និងតាំ បន់ ផ្ លចាាំាច្់រុងការបាំ
ែ
គពញតាមគោលគៅអភិ ររស ។
៣- ការោរ់ប្ូច លគៅរែុងផ្ននការក្រប់ ក្រងតាំបន់ការពារ និងរគបៀងអភិររស

ជី វៈច្ក្មរេះ ។

៤- ការោរ់ប្ូច លគោលបាំ ណង និងលរខខណឌគក្ជើស្គរ ើស្ផ្ លអាច្វាស្់ាន ផ្ ល

បគងកើតាននូវរក្មិតននការអភិររសផ្ លក្បគស្ើរជាងស្ក្មាប់ ក្បគភទផ្ លជាគោលគៅ និ ងមាន
ិធានការ
ការា៉ា ន់ ក្បមាណគៅគលើគពលគវលា និងធនធានហិរ្ញ វតាុ ចាាំាច្់រុងការស្គក្មច្តាមវ
ែ
ទាំងគនាេះ ។

៥- ការផ្ទលស្់ទីរផ្នលង វ ិធានការអភិររសគក្ៅជក្មរគ ើម ការបងាកត់ ពូជអភិ ររស និងការ
ោរ់ ឲ្យគ

ើងវ ិញស្ក្មាប់ការអភិររស ។

មាគ្តា៤៣០ ._ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវមានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពនានា ផ្ ល
អាច្ប៉ា េះពាល់ ល់ជក្មរ ននក្បគភទរែុងថ្នែរ់ ទី១ និ ង/ឬ ថ្នែរ់ទី២ ផ្ លានស្ថគល់ ក្តូវមានការពិ ចារណា
និ ងការបងាាញថ្ន ផ្ននការ ឬស្រមមភាពទាំងគនាេះ មិនានបាំ ផ្ទលញច្ាំនួនតាមធមមជាតិ របស្់ក្បគភទស្តវ
និ ងរុរខជាតិ ននថ្នែរ់ ទាំងគនាេះគ
រុរខជាតិ ។

ើយ រែុងររណីក្តូវអនុ វតតតាមផ្ននការស្ថតរ និងក្រប់ ក្រងក្បគភទស្តវ និង
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ររណីមានក្បគភទផ្ លានរាំ ណត់ គៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទស្តវនក្ព ផ្ លរងការ

រាំ រាមរាំផ្ហង ប៉ាុ ផ្នតមិនទន់មានការគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវនក្ពទាំងគនាេះគៅគ

ើយ

គនាេះការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពនានា ផ្ លអាច្មាន
នលប៉ា េះពាល់ ល់ក្បគភទស្តវទាំងគនាេះ ក្តូវបងាាញថ្ន រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពផ្ លក្តូវគធវើ នឹ ង
មិ នបាំ ផ្ទលញ ល់អក្តាតាមធមមជាតិ ននក្បគភទស្តវទាំងគនាេះ គនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៤៣១ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ និងការអគងកតតាមោន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរបរ ិស្ថាន គោយមានរិ ច្ស្
ច ហការជាមួ យអែរពារ់ព័នធនានា ក្តូវ

ទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការអនុ វតតតាមក្បព័ នអ
ធ គងកតតាមោនឲ្យមានក្បស្ិទធភាព ស្ក្មាប់ ស្ថានភាពក្បគភទ
ទាំងឡាយ ផ្ លានរាំណត់ រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ ទី១ និ ងទី ២ ផ្ លានស្ថតរគ

ើងគៅ ល់រក្មិតស្ស្បតាមបទ

បប្ញ តិនត នមាតិ កាគនេះ និ ងផ្ លក្តូវាន រគច្ញពី ថ្នែរ់ ទី១ និ ងទី ២ ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈអាំពី

ក្បគភទរែុងថ្នែរ់ទី១ និងទី២ ស្ស្បតាមមាតិ កាស្តីពីការទទួ លានព័ ត៌មាន គៅរែុងរនាីទី ១ បទបប្ញតិ ត
ទូ គៅ មាតិ កាទី៣ ស្ិទិ ធទទួ លានព័ ត៌មានផ្នែរបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៤៣២ ._ ការនតល់អាជាាប័ ណណ និងលិខិតអនុញ្ញញត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគច្ញលិខិតអនុញ្ញញតស្ក្មាប់រគក្មាង ឬស្រមមភាព
នានា ផ្ លពារ់ព័នធនឹងការរាំ ណត់ នានារបស្់ក្បគភទននថ្នែរ់ទី១ និងទី ២ ក្តូវពិនិតយគៅគលើផ្ននការ
ស្ថតរ និងក្រប់ក្រងក្បគភទស្តវ និងរុរខជាតិ និងផ្ននការក្រប់ ក្រងតាំបន់ ការពារ និ ងរគបៀងអភិ ររស
ជី វៈច្ក្មរេះ មុននឹងនតល់អាជាាប័ ណណ ឬគធវើការឯរភាព ។
មាគ្តា៤៣៣ ._ ការអគងកតតាមោនស្ថានភាពននក្បគភទស្តវនក្ព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គក្កាមរិច្ចស្ហការជាមួ យអែរពារ់ព័នធ ក្តូវនតល់ការ

អគងកតតាមោនក្បរបគោយក្បស្ិទធភាពគៅគលើស្ថានភាពននក្បគភទរែុងស្ស្ររទាំងអស្់គៅតាមថ្នែរ់ទី១
និ ងទី ២ រហូត ល់រយៈគពល ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំ បនាទប់ពីឋានៈននក្បគភទទាំងគនាេះានបតូរគៅថ្នែរ់ ទី៣ ឬទី៤
ស្ស្បតាមនីតិវ ិធី

ូច្មានផ្ច្ងរែុងជាំពូរទី ៣ ននមាតិកាគនេះ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈអាំពីឋានៈ

ននក្បគភទរែុងថ្នែរ់ទី១ និងទី ២ ស្ស្បតាមរនាីទី១ បទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ មាតិ កាទី ៣ ស្ិទិ ធទទួ លានព័ ត៌មាន
ផ្នែរបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
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មាគ្តា៤៣៤ ._ ការបង់ នែលស្ាំណង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ គោលនគយាយ និ ងលិខិតបទោានរតិ

យុតតគ ើមបីរាំណត់ ច្ាំគពាេះការបង់ នែលស្ាំណង ផ្ លបងកគោយបុ រគល ឬនីតិបុរគលណាមួ យផ្ លបបងកការ
ខូ ច្ខាត ល់ស្តវនក្ព ។ ែវ ិកាផ្ លក្បមូ លាន ក្តូវគក្បើ ស្ក្មាប់ ការអនុ វតតតាមផ្ននការស្ថតរ និ ង
ក្រប់ ក្រងក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ។
ជំពូកទី១០
ការគ្គប់គ្គងការបង្កេត់ពូជអភិរកស លជឈលណ្ឌលសទស្តង្កគ៉ះសតវម្គ្ព
ន្ិងគ្គឹ៉ះស្ថថន្ឧទាន្សតវម្គ្ព
មាគ្តា៤៣៥ ._ ការច្ុ េះប្ាី
រាល់ទីតាាំងបងាកត់ ពូជអភិររស មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវនក្ព និ ងក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវ
គធវើការច្ុ េះប្ាីជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតផ្ លមានស្ុពលភាព ។
មាគ្តា៤៣៦ ._ ការហាមឃាត់
ក្តូវហាមច្ាំ គពាេះរាល់ការបងាខាំង ការយរមរគធវើជាស្តវច្ិ្ចឹម ឬជាស្តវបគក្មើ ការងារ នូវរាល់
ក្បគភទនានា ូច្ានរាំ ណត់ រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ទី១ ទី២ និងទី ៣ គៅគក្ៅមជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវនក្ព រផ្នលង
បងាកត់ពូជអភិ ររស ឬក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ពផ្ លមានការក្រប់ក្រង និ ងានអនុ ញ្ញញតគនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៤៣៧ ._ ការអនុញ្ញញត
រាល់ទីតាាំងបងាកត់ ពូជអភិររស មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវនក្ព និ ងក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព ផ្ ល
មានបាំ ណងររាទុរស្តវនក្ពគក្ច្ើ នក្បគភទ ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតផ្ លចាាំាច្់ ស្ក្មាប់ ក្បគភទទាំង
គនាេះ ។
មាគ្តា៤៣៨ ._ ក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លមានការហាមឃាត់ ទាំងស្ស្រង
ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ីរភាព ក្តូវរាប់ប្ូច ល

ក្បគភទស្តវនក្ពនានាគៅរែុងក្របខ័ ណឌននការហាមមិនឲ្យមានការបងាខាំងជាោច្់ខាត ។
មាគ្តា៤៣៩ ._ ការគធវើអធិការរិ ច្ច

រាល់ទីតាាំងបងាកត់ ពូជអភិររស មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវនក្ព និ ងក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវ
ស្ាិតគៅគក្កាមក្របខ័ ណឌននអធិ ការរិ ច្ផ្ច លក្តូវគធវើគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន
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មាគ្តា៤៤០ ._ ការ រហូត និងប្ឈប់បគណា
ត េះអាស្នែ
ររណីមិ នានបាំ គពញតាមលរខខណឌនានាស្ក្មាប់ ការបងាខាំង ឬររាទុរស្តវនក្ព គនាេះក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និ ងអងគភាពពក្ងឹងការអនុ វតតច្ាប់

ទាំងឡាយ មានស្ិទិរ
ធ ុងការ
ែ
រហូត ឬប្ឈប់ក្បតិបតតិការននលិខិតអនុ ញ្ញញតជាបគណា
ត េះអាស្នែ គហើយ
គធវើការរ ឹបអូ ស្រាល់ស្តវទាំងឡាយផ្ លក្តូវានបងាខាំង ។
មាគ្តា៤៤១ ._ ការអគងកតតាមោន និ ងគធវើរាំណត់ គហតុ
រាល់ទីតាាំងបងាកត់ ពូជអភិររស មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវនក្ព និ ងក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព មាន
ភាររិ ច្គច ធវើរាំណត់ គហតុ ពីរាំគណើត ការស្ថលប់ និងការគនទរនានា ពារ់ព័នធគៅនឹ ងស្តវនក្ព ូច្ានរាំ ណត់
រែុងថ្នែរ់ ទី១ ទី ២ និ ងទី៣ ។ ព័ ត៌មានទាំងគនេះ ក្តូវគធវើការផ្ច្រចាយ ល់អាជាាធរស្ក្មាប់ ការគធវើអធិ ការ
រិ ច្ក្ច បចាាំឆ្ែាំ គហើយរាល់ស្តវទាំងឡាយផ្ លមិ នានច្ុ េះរែុងរាំណត់ក្តា គនាេះក្តូវរាប់ ថ្ន ជាស្តវផ្ ល
ានពី ការបរាញ់ខុស្ច្ាប់ ។

មាគ្តា៤៤២ ._ ការគនទរ និងការបតូរទី តាាំង

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងន រូបគច្ចរគទស្ ក្តូវ

ជូ ន ាំ ណឹងជាមុន អាំ ពីរាល់ការគនទរ និងការបតូរទី តាាំងននក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លានរាំ ណត់រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ ទី១ និ ង
ទី ២ គហើយលិខិតអនុញ្ញញត ឹ រជ្ូច ន ក្តូវយរតាមខលួនជានិច្ច ។ ការបតូរទី រផ្នលងនានារវាងមជឈមណឌល
បងាកត់ពូជមួ យ គៅមណឌលមួ យគទៀត ក្តូវមានរាំណត់ ក្តាច្ាស្់លាស្់ អាច្តាមោនាន និងគធវើការ

ជូ ន ាំ ណឹងក្បរបគោយតមាលភាព និងក្តូវគក្តៀមឯរស្ថរទាំងគនាេះ ស្ក្មាប់ក្ររមអធិ ការរិ ច្នច នទី ភាែរ់ ងារ
ផ្ លទទួ លបនទុរ ។
មាគ្តា៤៤៣ ._ ការគាេះបង់ គចាលបាំផ្ណរ ស្ថច្់ ឬវតាុតាាំងលមអ ននស្តវនក្ព
គធវើគ

ការគាេះបង់ គចាលបាំផ្ណរ ស្ថច្់ ឬវតាុតាាំងលមអ ននស្តវនក្ព ផ្ លានងាប់រុងការបងា
ែ
ខ ាំង ក្តូវ

ើងស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងជាំពូរទី១១ ននមាតិកាគនេះ ។ ការររាទុរ

ស្រ ីរាងគទាំងមូ ល ឬជាផ្នែរននស្តវផ្ លស្ថលប់ គៅរែុងទី តាាំងបងាកត់ពូជអភិ ររស មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវ
នក្ព ឬក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព ក្តូវហាមឃាត់ ។

មាគ្តា៤៤៤ ._ លរខខណឌតក្មូវននការពោាល និ ងទី រផ្នលង
រាល់ស្តវនក្ពផ្ លក្តូវានបងាខាំង គៅតាមទី តាាំងបងាកត់ ពូជអភិ ររស មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវ
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នក្ពក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព និងរផ្នលងនទុរឯរជន ក្តូវទទួ លការផ្ែទាំក្បរបគោយមនុ ស្សធម៌ និង

រគបៀបស្មរមយ គ ើមបីធានាថ្ន មានការអនុ គលាមតាមពិ ធីស្ថរននស្ុខុមាលភាពរបស្់ស្តវ ។ ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយ
ច្ី រភាព ឬក្រស្ួង ស្ថាប័ ន នទ ក្តូវបគងកើតការផ្ែទាំ ការការពារ និងការស្ស្ថវក្ជាវស្ក្មាប់ ក្បគភទស្តវ
ទាំងគនេះ គក្កាមរិច្ចស្ហការជាមួ យន រូបគច្ចរគទស្ និ ងអែរពារ់ព័នគធ នសងគទៀត គហើយក្តូវគច្ញនូ វ
លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី ពិធីការននការច្ិ ្ចឹម និងស្ុខុមាលភាពស្តវនក្ព ។
មាគ្តា៤៤៥ ._ ការរ ឹបអូស្
គៅគពលផ្ លរបបអាហារ ក្ទរង ទីបងាខាំង ការច្ិ ្ចឹម ស្ុខភាព ឬលរខខណឌតក្មូវគនសងគទៀត
ស្ក្មាប់ ស្តវនក្ព មិនក្តូវានអនុ វតតានក្រប់ ក្ោន់ គៅតាមស្តង់ោរអនតរជាតិនានាផ្ លានឯរភាព
គនាេះក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងអងគភាពពក្ងឹងការអនុ វតត
ច្ាប់ អាច្រ ឹបអូ ស្ស្តវទាំងឡាយ និ ងឧបររណ៍ផ្ លពារ់ ព័នធទាំងគនាេះ ។
មាគ្តា៤៤៦ ._ លរខណៈធមមជាតិ របស្់ស្តវ
ទី តាាំងនានាផ្ លអនុ វតតការបងាកត់ពូជស្តវអភិ ររស

ូច្ានរាំ ណត់ គក្កាមថ្នែរ់ទី១ និងទី ២ ក្តូវ

ធានាាននូ វលរខណៈធមមជាតិ របស្់ស្តវ និ ងទមាលប់របស្់ស្តវ ។
ទី តាាំងនានាផ្ លអនុ វតតការបងាកត់ពូជស្តវអភិររស ក្តូវបគងកើតគស្ៀវគៅរាំ ណត់ ក្តាស្ក្មាប់
ក្បគភទផ្ លពារ់ ព័នធទាំងអស្់គៅរែុងរមមវ ិធីបងាកត់ពូជ ការនតល់នូវការច្ិ ្ចឹម និងការបងាខាំងផ្ លស្ម
រមយ គហើយមានស្តង់ោរផ្ លអាច្ទទួ លយរានស្ក្មាប់ ស្ុខុមាលភាពរបស្់ស្តវ គយងគៅតាម
លិខិតបទោានរតិ យុតតនានា ។
ក្រប់ ក្ពឹតិ កា
ត រណ៍ និងពពួរពូ ជផ្តមួ យ ក្តូវគធវើការរត់ក្តាឲ្យានក្តឹមក្តូវនូ វស្តវគ ើ ម និងរូន
ផ្ លគរើ តពីពួរវាផ្ លអាច្ស្មាគល់ាន ។ ក្រប់ ក្បគភទស្តវទាំងគនេះ ក្តូវោរ់ស្ញ្ញញស្មាគល់ជា
អច្ិនញ្ជ្នតយ៍ គ ើមបីស្ក្មួល ល់ការរត់ក្តាពី ភាររយ និងគ ើ មរាំ គណើតរបស្់ពួរវា ។
មាគ្តា៤៤៧ ._ ទិនែន័យគ តាគបស្ថ្នែរ់ ជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ ក្រងទិ នន
ែ ័ យគ តាគបស្ មួ យ

ស្ក្មាប់ ការពិ និតយតាមោន និងការក្រប់ ក្រងផ្ លមានលរខណៈតឹងរ ឹង និងផ្ លគៅជិត គៅគលើស្តវ
ផ្ លក្តូវបងាខាំង និងទី តាាំងបងាខាំង ។
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មាគ្តា៤៤៨ ._ ការគោេះផ្លង
គៅទី ផ្ លមានស្តវរស្់គៅគោយការបងាខាំង ឬានគរើតរែុងទីបងាខាំង គហើយមានការរាំណត់ឲ្យ

គោេះផ្លងជាបនតបនាទប់ ក្តូវអនុ គលាមតាមពិ ធីស្ថររបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ ស្ក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ
និ ងធនធានធមមជាតិ ។ គៅមុ នការគោេះផ្លង ក្តូវពិនិតយស្ុខភាពរបស្់ស្តវទាំងគនាេះ រាំ ណត់
អតតស្ញ្ញញណ និងគរៀបច្ាំរផ្នលងគោេះផ្លង ការស្ក្មបតាមអាកាស្ធាតុ ននស្តវផ្ លក្តូវគោេះផ្លង និ ង
ការអគងកតតាមោនគក្កាយការគោេះផ្លង រែុងររណីចាាំាច្់ ។
ជំពូកទី១១
ការគ្គប់គ្គងទៅទលើសតវម្គ្ព ន្ិងផ្នែកម្ន្សតវម្គ្ពផ្ដលបាន្រ ឹបអូស
មាគ្តា៤៤៩ ._ នីតិវ ិធី ននការក្រប់ ក្រងស្តវនក្ព
ក្រប់ ស្តវនក្ព និងផ្នែរននស្តវនក្ពផ្ លរ ឹបអូ ស្ានស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ ក្តូវអនុ វតតតាមរតាត
ណាមួ យខាងគក្កាម៖
រ-រែុងររណីជាស្តវរស្់ គហើយមានគ ើមរាំ គណើតរែុងស្ស្ររ ក្តូវគធវើការវាយតនមលស្ុខភាព

និ ងភាពស្មស្ស្បនានា មុនការគោេះផ្លងច្ូ លគៅរែុងជក្មរស្តវនក្ព ររណីស្មរមយ ឬក្តូវ
ប្ូា នគៅមជឈមណឌលផ្ លានឯរភាព ។

ខ-រែុងររណីជាស្តវនក្ព ឬជាផ្នែរផ្ លងាប់ ក្តូវបាំ ផ្ទលញគចាល ររាទុរ ឬស្តរទុ
រ
ុ

ស្ស្បតាមនីតិវ ិធី ផ្ លក្តូវអនុវតត ។

រ-រែុងររណីជាស្តវរស្់ និងមិនមានគ ើមរាំ គណើតរែុងស្ស្ររ គនាេះក្តូវប្ូា នគៅ

មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះផ្ លានទទួ លការឯរភាព រង់ចាាំការប្ូា នគៅរផ្នលងគ ើម គៅតាម
ផ្ លអាច្អនុ វតតាន ។

មាគ្តា៤៥០ ._ នីតិវ ិធី ននជី វៈស្ុវតតិភាព
បុ រគលទាំងឡាយផ្ លជាប់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹងការរ ឹបអូស្ស្តវនក្ពទាំងរស្់ និងផ្នែរស្តវទាំងគនាេះ
ក្តូវអនុវតតតាមនី តិវ ិធីជីវៈស្ុវតតិភាពគ ើមបីគជៀស្វាងការបាំ ពុលស្តវ នទគទៀត ឬជាំងឺផ្ លអាច្្លង ឬមិ ន
្លង ល់មនុ ស្ស ។
ការ ឹ រជ្ូា នស្តវនក្ពផ្ លានរ ឹបអូ ស្ ក្តូវអនុ គលាមតាមការផ្ែទាំស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ និងជាំនួយ

បឋម និ ងនី តិវ ិធីននការ ឹរជ្ូា នក្បរបគោយមនុ ស្សធម៌ ។

វតាុតាងននការរ ឹបអូ ស្នានា អាច្អនុ គលាមតាមក្របខ័ណឌននការយរស្ាំណារ រែុងគោលបាំណង

អគងកតតាមោនពី ស្ុខភាពរបស្់ស្តវនក្ព គៅតាមយុទធស្ថស្តស្ត និ ងពិធីស្ថរននការពិ និតយតាមោនស្ុខ
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ភាព ផ្ លក្តូវបគងកើតគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គក្កាមការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងន រូបគច្ចរគទស្នានា ។
មាគ្តា៤៥១ ._ ភស្តតាង
ុ

ររណីក្តូវររាទុ រវតាុផ្ លរ ឹបអូ ស្ានទុ រជាភស្តតាងស្ក្មាប់
នីតិវ ិធី តុលាការ គនាេះរាល់ស្តវ
ុ

នក្ពផ្ លងាប់ និងបាំ ផ្ណររបស្់ស្តវទាំងគនាេះ

ូច្ានរាំ ណត់រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ ទី២ ទី៣ និ ងទី ៤ ក្តូវររាទុរ

ក្បរបគោយស្ុវតាិភាព គៅតាមស្ថាប័នផ្ លមានការអនុញ្ញញតពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថាន គៅតាមពិធីស្ថរស្តីពីការក្រប់ក្រង និ ងស្នតិស្ុខផ្ លស្មរមយ រហូត ល់គពលប្ចប់នីតិវ ិធី
តុ លាការ ។
មិ នក្តូវមានការររាទុរជាភស្តតាងស្ក្មាប់
នីតិវ ិធីតុលាការនូ វស្តវនក្ព ឬបាំ ផ្ណរស្តវនក្ពផ្ ល
ុ

រស្់ គក្ៅពី ភស្តុតាងជារូបភាព និងឯរស្ថរនលូវច្ាប់ផ្ លពារ់ព័នគធ នាេះគ

ើយ ។ រាល់ស្តវនក្ពរស្់ផ្ ល

ានរ ឹបអូ ស្ក្តូវទទួ លការផ្ែទាំស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ និងជាំនួយបឋមភាលមៗ គហើយក្តូវគធវើការក្បរល់គៅឲ្យ
អងគភាពឯរគទស្ក្បឆ្ាំងអាំគពើជួញ ូ រស្តវនក្ព គ ើមបីគធវើការផ្បងផ្ច្រគៅឲ្យមជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះផ្ ល
ានទទួ លការឯរភាព ។
គៅគពលនី តិវ ិធីតុលាការានប្ចប់ ឬមានការអនុញ្ញញតពីតុលាការ រាល់វតាុតាងននស្តវនក្ព

ផ្ លស្ថលប់ និងបាំ ផ្ណរស្តវ ូច្ានរាំ ណត់ រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ទី២ ទី ៣ និងទី៤ ទាំងគនាេះ ក្តូវគធវើការក្បរល់ជូន
គៅក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងគធវើការបាំ ផ្ទលញគចាលស្ស្បតាមនីតិវ ិធី ផ្ លានឯរ
ភាព ។

រាល់ការរ ឹបអូ ស្ស្តវនក្ព និងបាំផ្ណរស្តវនានា

ូ ច្ានរាំ ណត់ គក្កាមថ្នែរ់ ទី១ ក្តូវគធវើការគនទរ

គៅគក្កាមការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គ ើ មបីអនុ វតតគៅតាមនី វ ិធី

ស្តីពីការបាំ ផ្ទលញ និងស្នតិស្ុខ ផ្ លស្មរមយ និងផ្ លបាំ គពញតាមលិខិតបទោានរតិ យុតរត បស្់រាជរោាភិ
ាល និ ងគ ើមបីគធវើបច្ចុបបនែភាពថ្នែរ់ ជាតិ ឲ្យានគទៀតទត់ អាំពីស្នែិធិនននលិតនលទាំងគនេះគ ើមបីជួយ
ទប់ ស្ថកត់បទគលមើស្ជួ ញ ូ រស្តវនក្ព ។

មាគ្តា៤៥២ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍តាមអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខ
ជាតិ ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់
ក្រប់ អងគភាពពក្ងឹ ងការអនុវតតច្ាប់ ផ្ លានគធវើការរ ឹបអូ ស្ក្បគភទស្តវ និងរុរជា
ខ តិ ជិតនុតពូ ជ
ូ ច្ានរាំណត់រុងអនុ
ែ
ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរជា
ខ តិ ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះ

ថ្នែរ់ ជាស្តវទាំងមូ ល ឬជាបាំ ផ្ណរននស្តវនានា ពី ក្បគទស្គនសង បនាទប់ពីានរ ឹបអូ ស្ ៤៨ (ផ្ស្ស្ិបក្ាាំ
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បី ) គមា៉ា ង គនាេះក្តូវគរៀបច្ាំ គស្ច្រតីរាយការណ៍ជូ ន ល់អាជាាធរក្រប់ក្រងផ្ លទទួលបនទុរគលើអនុ ស្ញ្ញញ
ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ។

អាជាាធរក្រប់ក្រងផ្ លទទួលបនទុរគលើអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ង

រុរខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវគធវើគស្ច្រតីរាយការណ៍ជូន ល់គលខាធិ ការោានស្ក្មាប់អនុ ស្ញ្ញញ

ស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ស្បតាមកាតពវរិច្ចស្ីព
ត ី
ការរាយការណ៍ ូ ច្ានរាំណត់ គៅរែុងអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងរុរខជាតិ
ផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ។

ររណីមានក្បគភទ ូ ច្ានរាំ ណត់គៅរែុងអនុ ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ង

រុរខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវានរ ឹបអូ ស្រែុងគពលរាំ ពុង្លងកាត់ ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ឬរាំ ពុង
ផ្ច្រចាយគៅឲ្យក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាក្បគទស្គោលគៅ គនាេះក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថាន ឬក្រស្ួង ស្ថាប័នគនសង ក្តូវចាត់ វ ិធានការបាំផ្ទលញវតាុតាងផ្ លរ ឹបអូ ស្ានស្ស្បតាមវ ិធាននានា
ូ ច្ានរាំណត់គៅរែុងអនុស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទស្តវ និ ងរុរខជាតិ ផ្ លរាំ ពុងរង

គក្ោេះថ្នែរ់ និ ងគោយរួមស្ហការជាមួ យអាជាាធរក្រប់ក្រប់ ផ្ លទទួ លបនទុរគលើអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីពណិជា
រមមអនតរជាតិគលើក្បគភទស្តវ និងរុរខជាតិផ្ លរាំពុងរងគក្ោេះថ្នែរ់ រ៏ ូច្ជាអងគភាពពក្ងឹងការអនុ វតត
ច្ាប់ ក្បឆ្ាំងការជួ ញ ូ រស្តវនក្ព ។
មាគ្តា៤៥៣ ._ ស្ហក្បតិបតតិការពក្ងឹងការអនុ វតតច្ាប់អនតរជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្គធវើការច្ចារ និងរាំ ណត់ពីរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនានា

ជាមួ យអាជាាពរពក្ងឹ ងការអនុវតតច្ាប់អនតរជាតិ ឬអងគការអនតរជាតិ ថ្នែរ់តាំបន់រុងគោលបាំ
ែ
ណងគលើរ

រមពស្់រិច្ចស្ហក្បតិ បតតិការពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់ អនតរជាតិ គ ើ មបីទប់ ស្ថកត់ រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និង
បញ្ជ្ងាកបបទគលមើស្ផ្ លពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបទបប្ញតិ ទ
ត ាំងគនេះ ។
ជំពូកទី១២
ការគ្គប់គ្គងកសិដាឋន្ច្ិញ្ចល
ឹ សតវម្គ្ព
មាគ្តា៤៥៤ ._ ការហាមឃាត់
ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបគងកើតរស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព ឬទី តាាំងបងាកត់ពូជស្តវនក្ព នទគទៀត
គោយោមនការអនុ ញ្ញញតពី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគ
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ើយ ។

ហាមមិនឲ្យមានការច្ិ ្ចឹម ររាទុរ បងាកត់ពូជ ស្តរទុ
រ ឬផ្ែទាំ ស្តវនក្ពណាមួយ រែុងរស្ិោាន
ុ

ស្តវនក្ព ឬទី តាាំងបងាខាំងស្តវនក្ព នទរែុងច្មាងយ ២០ (នមភ) រី

ូផ្ម៉ា ក្ត ពីរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់

ការពារ ផ្ លរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ គនាេះគ
គ

ើយ ។

ហាមមិនឲ្យោរ់ ប្ូច លស្តវនក្ពផ្ លចាប់ ានពីនក្ពច្ូ លគៅរែុងរស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ពគនាេះ

ើយ ។ រស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព ក្តូវទទួ ល និងទិញស្តវនក្ពពីរស្ិោាន នទគទៀតផ្ លមាន

វ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពផ្ លមានស្ុពលភាពផ្តប៉ាុ គណាណេះ ។
មាគ្តា៤៥៥ ._ ការគលើរផ្លងច្ាំ គពាេះមាចស្់រស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព
មាចស្់រស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ពផ្ លមានការអនុ ញ្ញញត ក្តូវររាទុរផ្តក្បគភទស្តវទាំងឡាយណា
ផ្ លទទួ លានការអនុញ្ញញតពីក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានផ្តប៉ាុ គណាណេះ ។
មាគ្តា៤៥៦ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានទទួ លភាររិ ច្រ
ច ុងការបគងក
ែ
ើត គច្ញ និងពក្ងឹងការអនុ

វតតលិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ក្មាប់ ការបគងកើត ក្បតិ បតតិការ ការផ្ែទាំ អធិ ការរិច្ច ការអគងកតតាមោន និង
ការរាំ ណត់ ក្របខ័ ណឌនានាស្ក្មាប់ រផ្នលងផ្ លច្ិ ្ចឹម ររាទុរ ស្តរទុ
រ ឬផ្ែទាំស្តវនក្ពគៅទូ ទាំងក្ពេះ
ុ
រាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមានភាររិច្ចគធវើអធិ ការរិ ច្ច អគងកតតាមោន រាំ ណត់

ក្របខ័ ណឌ

រហូតលិខិតអនុ ញ្ញញត បិ ទ និងគរៀបច្ាំបណឹ ត ងគៅតុ លាការ ពារ់ ព័នធគៅនឹងរស្ិោានស្តវ

នក្ពផ្ លមានស្ស្ថប់ និ ងផ្ លអាច្ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការបរាញ់ ឬស្រមមភាពននអាជី វរមមស្តវនក្ពផ្ ល
ានហាមឃាត់

ូច្ានរាំណត់ គៅរែុងមាតិ កាគនេះ ឬផ្ លមិនអនុគលាមតាមគោលការណ៍ផ្ លជា

ក្របខ័ ណឌគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ នទគទៀត ។
មាគ្តា៤៥៧ ._ រាំ ណត់ ក្តា និ ងស្ថរគពើ ភ័ណឌ
ក្រប់ ស្តវនក្ពគៅរែុងរស្ិោានស្តវនក្ព ក្តូវគធវើអតតស្ញ្ញញណរមមគោយផ្

រៗគៅក្រប់គពល

គវលា ។ មាចស្់រស្ិោានច្ិ្ចឹមស្តវនក្ព ក្តូវគធវើរាំណត់ ក្តារាយការណ៍អាំពីស្ថរគពើភ័ណឌក្តឹមក្តូវមួ យគៅ
តាមទក្មង់ ផ្បបបទផ្ លរាំណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងផ្ លបញ្ញ
ា រ់ពី
ទិ ាភាព ផ្ លមាន ូច្តគៅ៖

រ-ក្បគភទស្តវ ។
ខ-អតតស្ញ្ញញណពិគស្ស្របស្់ស្តវ មានទាំងការក្បួលផ្ក្បទាំងឡាយផ្ លគៅគលើអតត
ស្ញ្ញញណ និងកាលបរ ិគច្ឆទននការក្បួលផ្ក្បទាំងគនាេះ ។
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រ-គភទស្តវ ។
ឃ-នែងផ្ខឆ្ែាំរាំគណើត ។
ង-ររណីស្តវផ្ លមិនគរើតគៅរែុងរស្ិោានស្តវនក្ពរបស្់ក្បតិបតតិររ ។
ច្-កាលបរ ិគច្ឆទផ្ លក្បតិបតតិររទទួ លស្តវនក្ពមរោរ់ រុងរស្ិ
ែ
ោាន ។

្-គឈាមេះ និ ងអាស្័យោានរបស្់អរ
ែ ផ្ លានក្បរល់ស្តវមរឲ្យរស្ិោាន ។
ជ-ទី តាាំងននរស្ិោានផ្ លានក្បរល់ស្តវនក្ព ។
ឈ-កាលបរ ិគច្ឆទននការស្ថលប់ មូ លគហតុននការស្ថលប់ ររណី ឹ ង និងលទធនលននការ
ពិ គស្ថធន៍ នានា ។
ញ-ការបតូរទី តាាំងរបស្់ស្តវគច្ញពីរស្ិោានរបស្់ក្បតិបតតិររ ។
-កាលបរ ិគច្ឆទននការបតូរទីតាាំង ។

ឋ-ទី តាាំងោរ់ ស្តវផ្ លានបតូរទី តាាំង ។

ឌ្-គឈាមេះ និ ងអាស្័យោានរបស្់អរ
ែ ផ្ លទទួ លស្តវ ។
មាគ្តា៤៥៨ ._ ការលរ់ ូរស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹម និងនលិតនលស្តវនក្ព
ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះ ការលរ់ ូ រស្តវនក្ពផ្ លានច្ិ ្ចឹម និងនលិតនលស្តវនក្ព មាន ូ ច្
តគៅ៖
រ-ហាមមិ នឲ្យរស្ិោានស្តវនក្ពលរ់ ូ រ ឬគធវើអាជី វរមមស្តវនក្ពរស្់ ឬផ្ លានស្មាលប់
ល់បុរគលណាគ

ើយ គក្ៅពី រស្ិោានផ្ លមានការអនុ ញ្ញញត ។

ខ-ហាមមិ នឲ្យរស្ិោានស្តវនក្ពទិ ញពី ឬគធវើអាជីវរមមស្តវនក្ពរស្់ ឬស្ថលប់
ណាគ

ល់បុរគល

ើយ គក្ៅពីរស្ិោានផ្ លមានការអនុញ្ញញត ។
រ-រាល់ក្បតិបតតិការននពាណិជារមមពារ់ ព័នធនឹងស្តវនក្ពផ្ លានពីរស្ិោាន ក្តូវមាន

រាំ ណត់ក្តា និងការគរៀបច្ាំស្ក្មាប់ អធិ ការរិ ច្ចតាមតក្មូវការ ។
មាគ្តា៤៥៩ ._ ការផ្ញរស្តវគោយផ្
ក្តូវមានការផ្ញរស្តវគោយផ្
ស្តវនក្ពែមីច្ូលគៅរែុងរស្ិោាន ។

រ និងការអគងកតតាមោនពី ស្ុខភាព
រ និ ងការអគងកតតាមោនពី ស្ុខភាព គៅមុ នការោរ់ ប្ូច ល

រែុងររណីររគឃើញថ្ន មានស្តវនក្ពស្ថលប់គៅរែុងរស្ិោាន គនាេះក្បតិបតតិររ ក្តូវរាយការណ៍

ភាលមៗពី ការស្ថលប់ គនេះ គៅកាន់ មនទីបរ ិស្ថានគខតត ។ ស្តវនក្ពផ្ លស្ថលប់ ក្តូវមានអធិ ការរិ ច្ច ទទួ ល
ស្ាំណារ និ ងគាេះបង់ គចាលស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត ផ្ លរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ន
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ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គក្កាមរិច្ចស្ហក្បតិបតតិការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ន និ ងអងគភាពមិ នផ្មនរោា
ភិ ាល ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្គស្ែើឲ្យបាំ គពញតាមក្របខ័ ណឌតាមោនគៅនឹង

រផ្នលងគៅគលើជាំងឺទាំងឡាយណាស្ាិតរែុងរងវល់ជាពិគស្ស្ ស្ស្បតាមលរខខណឌ ូ ច្តគៅ៖

រ-ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើប្ាី និងគច្ញនាយនូ វក្បគភទជាំងឺ

ផ្ លស្ាិតរែុងរងវល់ជាពិគស្ស្ ស្ក្មាប់ បាំគពញតាមក្របខ័ ណឌតាមោនគៅនឹងរផ្នលងនន

រស្ិោានស្តវនក្ព គហើយបគងកើតជាពិធីស្ថរននការការគ្លើយ្លង គក្កាមរិ ច្ចស្ហការជាមួ យ
ក្រស្ួងពារ់ព័នធ ។
ខ-ក្បតិ បតតិររ ក្តូវរាយការណ៍ភាលមៗគៅកាន់មនទីរបរ ិស្ថានគខតត រែុងររណីមានការ

ស្ងស័យ ឬ ឹងថ្ន មានស្តវនក្ពណាមួ យមាននទុរនូវជាំ ងឺស្ិត
ា រែុងការក្ពួយារមភណ៍ជាពិ គស្ស្ ឬ
គៅគពល ឹ ង ឬស្ងស័យថ្ន មានស្តវណាមួ យមានជាប់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹងស្តវផ្ លមានជាំងឺ ។
រ-ហាមមិ នឲ្យបុ រគលណាមួ យររា លារ់ទុរ

ឹរជ្ូា ន លរ់ គធវើក្បទនរមម ឬគក្បើ

ក្ាស្់ស្តវនក្ពទាំងឡាយណាផ្ លាន ឹ ង ឬស្ងស័យថ្ន មាននទុរជាំងឺស្ិត
ា រែុងការក្ពួយារមភ
ណ៍ជាពិ គស្ស្ ឬផ្ លាន ឹងថ្ន ានស្ថលប់គោយមូ លគហតុមិនច្ាស្់លាស្់រុងរស្ិ
ែ
ោាន
គ

ើយ ។

ឃ-ក្បតិបតតិររននរស្ិោានស្តវនក្ព ក្តូវបាំ គពញតាមពិ ធីស្ថរ ផ្ លរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ង

ង-រាល់ការមិ នអនុគលាមតាមពិធីស្ថរស្តីពីការតាមោនជាំងឺ អាច្នាាំឲ្យមានការបិទ

រស្ិោានជាបគណា
ត េះអាស្នែ ឬអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា៤៦០ ._ លរខខណឌតក្មូវជាអបបបរមា
គោយមានការពិ គក្ោេះជាមួយក្រស្ួងស្ថាប័ ពារ់ ព័នធ និងន រូបគច្ចរគទស្ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលរខខណឌតក្មូវជាអបបក្បមាស្ក្មាប់ ទីតាាំងរស្ិោាន និងរផ្នលងបងាខាំង
ស្តវនក្ព ផ្ លក្តូវបាំ គពញតាមពិធីស្ថរស្តីពីការច្ិ ្ចឹម និងស្ុខុមាលភាពស្តវនក្ព ។

គៅគពលណារ៏ ាន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្ក្តួតពិ និតយគៅគលើការ

អនុគលាមតាមរបស្់រស្ិោានស្តវនក្ពទាំងឡាយ គៅតាមលរខខណឌតក្មូវទាំងគនេះ និងក្តូវស្ហការ
ជាមួ យន រូបគច្ចរគទស្ច្ិ្ចឹមស្តវនក្ព និងស្ថាប័ នក្បឆ្ាំងបទគលមើស្ជួ ញ ូ រស្តវនក្ពគ ើ មបីគធវើអធិ ការរិ ច្ច
ក្បចាាំឆ្ែាំ ។
ក្បតិ បតតិររទាំងឡាយ ផ្ លមិ នអនុគលាមតាមលរខខណឌតក្មូវផ្ លានរាំ ណត់ អាច្នាាំឲ្យមាន
ការ រហូត ឬលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញត និងទទួ លទណឌរមមបផ្នាម
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ូច្ានរាំណត់ រុងរនា
ែ
ីទី៩ ស្តីពី

បទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ មាតិ កាទី ៤ ស្ាីពីបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ នន
ក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៤៦១ ._ លរខខណឌតក្មូវទូគៅ
ក្បតិ បតតិររននរស្ិោានផ្ លអនុ ញ្ញញត ក្រប់ គពលក្តូវនតល់ការផ្ែទាំស្មរមយ

ល់រាល់ស្តវនក្ព

ច្ិ ្ចឹមទាំងឡាយ ផ្ លមាន ូច្តគៅ៖
រ-ការ ឹរជ្ូា នស្តវនក្ពគៅកាន់ និងពីរស្ិោាន ក្តូវអនុ គលាមតាមពិ ធីស្ថរស្តីពីការ

ឹ រជ្ូា នគោយមនុ ស្សធម៌ ។

ខ-ក្រប់ ក្បតិបតតិររននរស្ិោានស្តវនក្ព ក្តូវធានាាននូវទីជក្មរ អាហារ ទឹ រស្ថប មលប់

និ ងទី ធាលស្មរមយ គហើយទីបងាខាំងមិ នក្តូវមានលរខណៈច្គងអៀតខាលាំង និ ងមានការស្មាអតជាក្បចាាំ
នែង ។
រ-ការកាន់ ឬប៉ា េះពាល់ស្តវ ក្តូវអនុ វតតតាមបទពិ គស្ថធន៍ផ្ លអាច្ទទួ លយរានជា
ទូ គៅននការច្ិ ្ចឹមស្តវ ការក្រប់ ក្រង ការស្មាលប់ និងស្ុខភាពរបស្់ស្តវ ។
ឃ-ររណីក្បតិបតតិររ មិនអនុវតតការផ្ែទាំង ិត ល់ និ ងប៉ា េះពាល់ស្តវមិនានក្តឹ មក្តូវ
គនាេះមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្លុប ឬ រហូត
លិខិតអនុញ្ញញតននរស្ិោាន និងបិ ទរស្ិោានជាបគណា
ត េះអាស្នែ ឬអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា៤៦២ ._ ការទប់ស្ថកត់ ការរត់ គរច្
មាចស្់រស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ពទាំងឡាយ មិនក្តូវបគណា
ត យឲ្យស្តវរបស្់ខួនរួ
ល ច្ ឬគរច្ពី ការ

បងាខាំង ឬក្ពផ្លងច្ូ លគៅរែុងនក្ពគ

ើយ ។ ររណីមានការរួច្ពី ការបងាខាំង គនាេះក្បតិបតតិររននរស្ិោាន

ទទួ លបនទុរក្តូវ៖

រ-ជូ ន ាំ ណឹង ល់មនទីរបរ ិស្ថានគខតតរុងរយៈគពល
ែ
២៤ (នមភបួន)គមា៉ា ង ។
ខ-ក្តូវខិតខាំ តាមផ្ លអាច្គធវើាន រែុងការចាប់ យរមរបងាខាំងវ ិញ ។

មាគ្តា៤៦៣ ._ ការស្មាលប់ គោយមនុ ស្សធម៌
រាល់ការស្មាលប់ ស្តវច្ិ្ចឹម ក្តូវអនុ វតតគោយមនុ ស្សធម៌ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថាន ក្តូវគច្ញនូ វលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ក្មាប់ការស្មាលប់ ស្តវច្ិ្ចឹម គោយមានរិច្ចស្ហការ
ជាមួ យនាយរោានស្ុខភាព និងនលិតរមមស្តវ ។
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មាគ្តា៤៦៤ ._ ការ ឹ រជ្ូា ន

រាល់ក្បតិបតតិររននរស្ិោានស្តវនក្ព ក្តូវនតល់ការ ឹរជ្ូា ន រាល់ស្តវនក្ពផ្ លក្តូវបងាខាំង ស្ស្ប

តាមនីតិវ ិធី និងលិខិតបទោានរតិ យុតន
ត ូវច្ាប់
ល
ផ្ លបគងកើតគោយនាយរោានស្ុខភាព និងនលិតរមម
ស្តវ ។

មាគ្តា៤៦៥ ._ ការមិ នទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មិនក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវគទេះបីរុងររណ
ែ
ី ណាមួ យ ូច្

ខាងគក្កាម៖

រ-រាល់ការខូ ច្ខាតគៅគលើក្ទពយស្មបតតិ ឬការប៉ា េះពាល់ទាំងឡាយណា ផ្ លបងកគោយ
ស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹម ឬគោយការរួច្ពី ការបងាខាំងរបស្់ស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹមគនាេះគទ ។
ខ- រាល់ការាត់ បង់ ឬការស្ថលប់ របស្់ស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹមណាមួ យគ
រួច្ ឬការស្ថលប់ គោយស្ថរជាំ ងឺគ

ើយ មិនថ្នគោយការ

ើយ គបើគទេះជាក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្

តក្មូវឲ្យមានការស្មាលប់ ស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹមណាមួ យផ្ លរួច្ ឬគោយស្ថរស្ថានភាពននជាំ ងឺ
រ៏ គោយ ។
មាគ្តា៤៦៦ ._ កាតពវរិច្រច បស្់មាចស្់រស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព

មាចស្់រស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព ផ្ លរាំ ពុងមានក្បតិ បតតិការ បនាទប់ពីក្រមគនេះច្ូលជាធរមាន៖
រ-ក្តូវោរ់ ពារយគស្ែើស្ុាំលិខិតអនុញ្ញញតែមីរុងរយៈគពល
ែ
១៨០ (មួ យរយផ្ប៉ាតស្ិប) នែង
ខ-ក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវននបទបប្ញ តិទ
ត ាំងគនេះ ផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹ ង
ក្បតិ បតតិការននរស្ិោានស្តវនក្ពនានា ។
ជំពូកទី១៣
ការតាលដាន្សុខភាពសតវម្គ្ព
មាគ្តា៤៦៧ ._ វ ិធីស្ថស្តស្តតាមោនជាំ ងឺស្តវនក្ព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតវ ិធី ស្ថស្តស្តតាមោនជាំងឺស្តវនក្ព និ ងការ

អគងកតតាមោនស្ុខភាពស្តវនក្ព គោយមានការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ ន អងគភាពមិ ន
ផ្មនរោាភិ ាល និងន រូបគច្ចរគទស្ ។
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការគស្ុើបអគងកត គធវើរាំណត់ ក្តា និ ងគ្លើយតប

ច្ាំ គពាេះរាល់ការតាមោនស្ុខភាពស្តវនក្ព និ ងការគស្ុើបអគងកតពី ការគលច្គ

ើងននជាំងឺស្តវនក្ព គោយ

មានការស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ន អងគភាពមិនផ្មនរោាភិ ាល និងន រូបគច្ចរគទស្ ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនតល់ព័ត៌មានអាំពីស្មិ ទិន
ធ ល និងការររគឃើញ

នានា ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការតាមោនស្ុខភាពស្តវនក្ព និ ងការគស្ុើបអគងកត ល់ការគលច្គ
នក្ព

ើងនូ វជាំងឺស្តវ

ល់ភារីផ្ លពារ់ ព័នធនឹងស្តវ ឬស្ុខភាពស្ថធារណៈ ឲ្យានទន់ គពលគវលា និ ងអងគការស្ុខ

ភាពអនតរជាតិ ផ្ លពារ់ព័នធ ជាពិគស្ស្រែុងររណីមានជាំងឺផ្ ល្លងពី ស្តវគៅមនុ ស្ស ។
មាគ្តា៤៦៨ ._ ការផ្ញរគោយផ្
គោយផ្

រ

គៅមុ នការបតូរទី តាាំងស្តវ ឬការគនទរស្តវរវាងទី បងាខាំង និ ងនក្ព គនាេះស្តវនក្ពក្តូវមានការផ្ញរទុរ
រ និ ងមានការអគងកតតាមោន គោយអែរផ្ លមានស្ិទិ ធ គហើយផ្ លក្តូវនតល់ការបញ្ញ
ា រ់ ូច្

តគៅ៖
រ-ស្តវនក្ពក្តូវានផ្ញរទុរគោយផ្

រមិនឲ្យគលើស្ពី ១៤នែង គហើយមានអធិការរិ ច្ច

គៅមុ នគពលគោេះផ្លង ។
ខ-ស្តវនក្ពទាំងឡាយមិនានបងាាញស្ញ្ញញស្មាគល់ណាមួ យថ្នមានរបួ ស្ ឬជាំងឺគនាេះ
គទ ។
រ-ស្តវនក្ពទាំងគនាេះក្តូវានគធវើអតតស្ញ្ញញណគោយផ្

រៗ គហើយមានភាពវ ិជាមាន ។

ឃ-ស្តវនក្ពទាំងគនាេះក្តូវានពិ គស្ថធន៍ គហើយរួច្ពីជាំងឺគក្កាមរងវល់ជាពិ គស្ស្
ស្ក្មាប់ ក្បគភទស្តវផ្បបទាំងគនាេះ ។
មាគ្តា៤៦៩ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍
មនទីរបរ ិស្ថានគខតត និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវជូ ន ាំណឹងភាលមៗ ររណី

មានស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹមណាមួយគរើ តជាំងឺ ឬស្ថលប់រុងគពលផ្ញរគោយផ្
ែ

រគនាេះ ។

ជំពូកទី១៤
លិខត
ិ បទដាឋន្ទូទៅ
មាគ្តា៤៧០ ._ លិខិតបទោាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្គច្ញលិខិតបទោានពារ់ព័ននា
ធ នាគៅតាម
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ចាាំាច្់ និងអាំណាច្របស្់ខួន
ល រែុងការអនុ វតតបទបប្ញ តិ នា
ត នាតាមមាតិ កាគនេះ ឬរែុងការនតល់ឱ្វាទនានា
ឬការតក្មូវ គៅតាមមាតិកាគនេះ៖

លិខិតបទោានរតិ យុតត អាច្គធវើគ

ើងស្ស្បតាមលរខខណឌ ូ ច្តគៅ៖

រ-ការគរៀបច្ាំ ចាត់ ផ្ច្ង និងការក្រប់ ក្រងស្តវនក្ពគៅរែុង និងគក្ៅរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ

តាំ បន់ ការពារជាតិ ផ្ លានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។

ខ-ការក្រប់ ក្រងគលើការគស្ែើស្ុាំការបរាញ់ និ ងលិខិតអនុ ញ្ញញតបរាញ់ និ ងការរាំ ណត់
រូ តា ។
រ-លរខខណឌនានារែុងការបងាខាំងស្តវនក្ព រួមមានទីតាាំងឧទោនស្តវនក្ព មជឈមណឌល

ស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវនក្ព រស្ិោានស្តវនក្ព និ ងមជឈមណឌលបងាកត់ពូជអភិ ររស ។

ឃ-ការបគងកើត ក្បតិ បតតិការ ការផ្ែររា អធិ ការរិច្ច ការអគងកតតាមោន និងការគច្ញ
លិខិតបទោានរតិ យុតតនានាពារ់ ព័នធគៅនឹ ងរស្ិោានស្តវនក្ពទី តាាំងឧទោនស្តវនក្ព
មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវនក្ព រស្ិោានស្តវនក្ព និ ងមជឈមណឌលបងាកត់ពូជអភិររស និងទី តាាំង
នទគទៀតផ្ លររាស្តវនក្ព ។
ង-នី តិវ ិធី នានាស្ក្មាប់ ការអនុវតតមាតិ កាគនេះក្បរបគោយក្បស្ិទធភាព ។
ច្-ការក្រប់ ក្រងគលើភស្តតាងនានាផ្
លានរ ឹបអូ ស្គក្កាមមាតិ កាគនេះ រួមមានស្នតិស្ុខ
ុ

និ ងស្ុខុមាលភាពស្មរមយរបស្់ស្តវនក្ពផ្ លរស្់ តាមក្បគភទននថ្នែរ់ ទី១ ទី ២ ទី ៣ និងទី៤ និ ង
ពិ ធីស្ថរស្តីពីស្នតិស្ុខស្ក្មាប់ នលិតនលននក្បគភទរែុងថ្នែរ់ ទី១ ។
្-នែលផ្ លក្តូវក្បមូ លនានាស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ ។

ជ-នី តិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការបតូរទីតាាំង ការ ឹ រជ្ូា ន ការចាប់ ការប៉ា េះពាល់ ឬកាន់ ស្តវនក្ព និង

ការគធវើស្ាំណារស្តវនក្ព ។

ឈ-នីតិវ ិធី នានាស្ក្មាប់ការធានាាននូវស្ុខភាពស្តវនក្ព ។
ញ-ការបគងកើត ក្បតិ បតតិការ និ ងការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈ
ច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ីរភាព ។
-នី តិវ ិធី នានាស្ក្មាប់ ការគធវើរាំណត់ក្តាបទគលមើស្ស្តវនក្ព ។
ឋ-វ ិធី ស្ថស្តស្តក្បរបគោយមនុ ស្សធម៌ រុងការស្មា
ែ
ល ប់ស្តវនក្ពរែុងរស្ិោានស្តវនក្ព ។
ឌ្-ការបង់ នែលស្ាំណងការខូច្ខាតផ្ លានគរើតគ
វនតបុរគល និ ងនីតិបុរកលណាមួ យ ។
ឍ-ការនតល់ការអគងកតតាមោនជនគលមើស្ ។
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ើងច្ាំ គពាេះស្តវនក្ព ផ្ លបងកគោយរូប

មាតិកាទី៦
កិច្ចការពាររ ុកខជាតិ ន្ិងគ្បព័ន្ធទអកូ

សុ
ូ ផ្ី ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហង

ជំពូកទី១

បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៤៧១ ._ តួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្ ូច្ខាងគក្កាម៖
១- ចាត់ ថ្នែរ់ ការក្រប់ក្រង និ ងរិ ច្ច ការពាររុរខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ

ការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។

ូស្ុីផ្ លទទួ លរង

២- ក្តួតពិនិតយ គរៀបច្ាំ និ ងពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់ ផ្ លពារ់ ព័នធ គៅនឹ ងការគធវើច្ាំណាត់
ថ្នែរ់ និងការក្រប់ ក្រងរុរជា
ខ តិ និងក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង ។

៣- ក្រប់ ក្រង ក្បគភទរុរជា
ខ តិ ផ្ លទទួ លរងការរាតតាត ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លមិ នមាន
គ ើមរាំ គណើតរែុងស្ស្ររ ឬផ្ លមិនគរើ ត គ

ើងគោយធមមជាតិ ។

៤- ចាត់ វ ិធានការនានាគៅរែុងការអភិ ររស និ ងការក្រប់ ក្រងផ្ លានអនុ វតតគោយអងគ

ភាពរោាភិ ាលផ្ លក្តឹមក្តូវ ក្តូវផ្នអរគៅគលើភស្តតាងផ្នែ
រវ ិទោស្ថស្តស្តផ្ លលអបាំនុត និ ងក្តូវ
ុ
ទប់ ស្ថកត់ ការាត់ បង់ ររ
ុ ខជាតិ និងក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។

៥- ក្រប់ ក្រង និងផ្ែររា គ ើ មបីគធវើឲ្យលរខណៈគអរូ
គរើតគ

ស្ុ
ូ ីននរុរខជាតិ ឬក្បព័ នគធ អរូ

ើងគៅរែុងលាំោប់ខុស្ោែននធមមជាតិ របស្់វា និ ងរួច្នុ តពី ការរ ាំខានពី ធមមជាតិ និង

ូស្ុី

ស្រមមភាពរបស្់មនុ ស្ស ។

មាគ្តា៤៧២ ._ រិ ច្ចស្ហការរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លមានការទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការទប់ស្ថកត់បទគលមើស្ផ្ លពារ់ ព័នធ មាន

ការ ទទួ លខុ ស្ក្តូវគៅរែុងការស្ក្មបស្ក្មួល ស្ហការ និងផ្ច្ររ ាំផ្លរព័ត៌មាន ផ្ លតក្មូវគោយ

គោលការណ៍ ផ្ណនាាំរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ស្តីពីបទគលមើស្ទាំងឡាយផ្ លពារ់ ព័នធគៅនឹ ង រុរខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ
ទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង ផ្ លរួមមាន៖

ូស្ុីផ្ ល

រ. ការគស្ុើបអគងកតថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ អនតរជាតិ ននការកាន់ កាប់ ការគធវើជាំនួញ ឬការ ឹ រ
ជ្ូា នរុរខជាតិ និងគឈើ ខុស្ច្ាប់ ។
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ខ. ការរ ឹបអូ ស្រុរខជាតិផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង និងគឈើ ផ្ លានកាន់កាប់ ខុស្
ច្ាប់ ផ្ លក្តូវានគធវើគ

ើង គៅគក្កាមក្រមគនេះ និងច្ាប់ និ ងបទបប្ញតិ ផ្ត លពារ់ ព័នធ នទ

គទៀត ។
រ. ក្រប់ បណឹ ត ងរបស្់តុលាការ ពារ់ព័នន
ធ ឹ ងរុរខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ
ការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។

ូស្ុីផ្ លទទួ លរង

មាគ្តា៤៧៣ ._ ស្មាស្ភាពក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ
ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ក្តូវមានស្មាស្
ភាព ូច្ខាងគក្កាម៖
១- អែរជាំ នាញការផ្នែរជី វៈច្ក្មរេះនិងអែរបរ ិស្ថានមរពី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

២- ក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធនានា ។
៣- អងគការ ស្ថាប័ នវ ិទោស្ថស្តស្ត អប់ រ ាំ និងអងគការ ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធ នទគទៀត ។
៤- ន រូ បគច្ចរគទស្ផ្ លច្ូ លរួមគៅរែុងរិ ច្ចការពារក្ច្ររគបៀងជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ការពារ

ផ្ លរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ និងការការពារក្បគភទរុរខជាតិ និង
ក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុីទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ក្តូវជួបក្បជុាំ ោែ
គរៀងរាល់១ (មួ យ) ឆ្ែាំមង
ត យ៉ា ងតិច្គ ើមបី៖
រ. ពិនិតយគៅគលើប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ប្ាី
ថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ

ត ី ក្បគភទស្តវ
ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង ប្ាីថ្នែរ់ ជាតិស្ីព

និ ងរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាតតាត និងនតល់អនុស្ថស្ន៍ គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ
វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ផ្ លទរ់ទងគៅនឹងការគធវើបច្ចុបបនែភាព ផ្ លចាាំាច្់ គៅគលើប្ាី និងការគធវើ
ច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ និង

ខ. ពិនិតយ នតល់អនុស្ថស្ន៍ស្ក្មាប់ ការផ្ទលស្់បូរជាចាាំ
ត
ាច្់ និងឯរភាពគៅគលើផ្ននការ

ក្រប់ ក្រង និ ងស្ថតរ គ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទស្តវ និ ងរុរជា
ខ តិ ស្ក្មាប់ ការអនុ វតត ផ្នអរគលើមូលោាន

រាយការណ៍វ ិទោស្ថស្តស្ត និ ងទិ នន
ែ ័យ ។
ជំពូកទី២
ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែក់ម្ន្គ្បទភទរ ុកខជាតិ
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មាគ្តា៤៧៤ ._ ប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ ល

ទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង ផ្ លគរើ តមានគ

ើងគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និ ងោរ់ ឲ្យស្ថធារណ

ជនអាច្ផ្ស្វងររប្ាីគនេះាន ។ បនាទប់ ពីការអនុ ម័តននក្រមគនេះ ប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ ល
ទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង នឹ ងទទួ លយរក្រប់ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លក្តូវានគរស្ថគល់ថ្នមានគៅរែុង
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាមេះគៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ អភិ ររស
ធមមជាតិ ។

ប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង នឹងទទួ លយរក្បគភទរុរខជាតិ
ែមីៗជាបនតបនាទប់ ផ្ លក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ

ផ្ លក្តូវានគរស្ថគល់ថ្នមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លមានក្បស្ិទធភាពភាលមៗ បនាទប់ ពី

ការរាយគឈាមេះក្បគភទរុរជា
ខ តិ ទាំងគនាេះគៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ ។
មាគ្តា៤៧៥ ._ ច្ាំណាត់ថ្នែរ់ ននក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង
ក្បគភទទាំងឡាយផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការ

រាំ រាមរាំផ្ហង ក្តូវផ្បងផ្ច្រគៅតាមកាលវ ិភារ ូច្តគៅ៖

រ. ច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទទី ១៖ ក្រប់ក្បគភទ ផ្ លរួមមានក្បគភទផ្ លមិនមានគ ើ ម
រាំ គណើតគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាមេះជាក្បគភទនុតពូជគៅរែុងនក្ព ជិត
នុ តពូ ជ ឬរាំ ពុងនុ តពូជ គៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ ស្តីពី

ក្បគភទផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំផ្ហង ឬក្បគភទទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវាន បផ្នាមគៅរែុងក្បគភទ
ផ្ លានគរៀបរាប់ ខាងគលើ គៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ីក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាម
រាំ ផ្ហង ។ ក្រប់ ក្បគភទផ្ លមិ នមានគ ើ មរាំ គណើតគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លាន

រាយគឈាមេះ គៅរែុង ឧបស្មព័នទ
ធ ី ១ ននអនុ ស្ញ្ញញស្តីពីការក្រប់ ក្រងការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិនូវ

ក្បគភទស្តវនក្ព និងរុរខជាតិ នក្ពរាំពុងនុតពូ ជ រ៏ ក្តូវានប្ូច លគៅរែុងច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទទី១
នងផ្ រ ។

ខ.ច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ក្បគភទទី ២៖ ក្រប់ ក្បគភទ ផ្ លរួមមានក្បគភទផ្ លមិនមានគ ើ ម
រាំ គណើតគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាមេះជាក្បគភទផ្ លងាយរងគក្ោេះ

ផ្ លជិតទទួ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង ផ្ លមិ នមានទិនែន័យក្រប់ ក្ោន់ ឬផ្ លមិនទន់ ានស្ិរា
គៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បគភទផ្ ល ទទួ លរងការ

រាំ រាមរាំផ្ហង ក្បគភទទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងក្បគភទផ្ លានគរៀបរាប់ ខាងគលើ

គៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង និងក្រប់ ក្បគភទផ្ ល
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មិ នមានគ ើ មរាំ គណើតគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និ ងផ្ លានរាយគឈាមេះគៅរែុង

ឧបស្មព័នទ
ធ ី ២ ននអនុ ស្ញ្ញញស្តីពីការក្រប់ ក្រងការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិ នូវក្បគភទស្តវនក្ព និ ង
រុរខជាតិនក្ពរាំពុងនុតពូជ ។
រ. ច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទទី៣៖ ក្រប់ក្បគភទ ផ្ លរួមមានក្បគភទផ្ លមិនមានគ ើ ម
រាំ គណើតគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាមេះជាក្បគភទផ្ លមិ នទន់ មានរែុង

ក្បគភទណាមួ យ គៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បគភទផ្ ល

ទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង និ ងក្រប់ ក្បគភទ ផ្ លមិ នមានគ ើមរាំ គណើត គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា និងផ្ លានរាយគឈាមេះគៅរែុងឧបស្មព័នទ
ធ ី ២ ននអនុ ស្ញ្ញញស្តីពីការក្រប់ក្រងការគធវើ
ជាំ នួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទស្តវនក្ព និងរុរខជាតិនក្ពរាំ ពុងនុតពូ ជ ។

គៅរែុងររណីផ្ លក្បគភទមួ យក្បគភទ អាច្ចាត់ ថ្នែរ់គក្កាមកាលវ ិភារគនសងៗគទៀត អនុ គលាម

គៅតាមប្ាី ក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ និ ងធនធានធមមជាតិ និងឧបស្មព័ននធ នអនុ
ស្ញ្ញញស្តីពីការក្រប់ក្រង ការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទស្តវនក្ព និងរុរខជាតិ នក្ពរាំពុងនុតពូ ជ កាល
វ ិភារផ្ លខពស្់ជាង ក្តូវានយរមរអនុ វតត ។
ក្បគភទទាំងឡាយផ្ លានប្ូច លគៅរែុងកាលវ ិភារទាំងបី ក្តូវានរាយគឈាមេះគៅរែុងលិខិត

បទោានរតិ យុតតមួយ ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ

ើងគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធ ។ ការបគងកើតកាលវ ិភារទាំងបី គនេះ ក្តូវមាន
ក្បស្ិទធភាពជាក្បញាប់ បនាទប់ ពីការអនុ ម័តក្រមគនេះ ផ្ លផ្នអរគលើប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ
អភិររសធមមជាតិ ឧបស្មព័ននធ នអនុ ស្ញ្ញញស្តីពីការក្រប់ ក្រងការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិ នូវក្បគភទស្តវនក្ព
និ ងរុរខជាតិ នក្ពរាំ ពុងនុតពូជ និងពឹ ងផ្នអរគលើការបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត ។
មាគ្តា៤៧៦ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពននប្ាីថ្នែរ់ ជាតិស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង
ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាពក្តូវជួ បក្បជុាំ ោែគរៀង

រាល់១ (មួ យ) ឆ្ែាំមតងយ៉ា ងតិ ច្ គ ើមបីពិនិតយ និងនតល់អនុ ស្ថស្ន៍ គៅ ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន គ ើមបីគធវើបច្ចុបបនែភាព គៅគលើប្ាី ថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាម
រាំ ផ្ហង និងការគធវើច្ាំណាត់ថ្នែរ់ ននក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។

គៅគពលផ្ លក្បគភទរុរជា
ខ តិ ណាមួ យផ្ លានរាយគឈាមេះគៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាព

អនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ផ្ លពីមុនមិនក្តូវានគរស្ថគល់ថ្នមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តូវ

ានររគឃើញថ្នមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ពពួររុរខជាតិគនេះ ក្តូវានប្ូច លគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់
ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។
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ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លមិនមានគៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ អាច្

ក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង ។ ការបផ្នាម
គនេះ ក្តូវគធវើគ

ើងជាមួ យនឹងឯរស្ថរគយងគៅគលើលរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ផ្ លានផ្ច្ងគៅរែុងក្បគភទ និង

លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ននប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ រាំ ផ្ណែមី ៣.១ ការផ្រស្ក្មួល
គលើរទីពីរ ។
ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ក្បគភទរុរខជាតិផ្ លានគធវើបច្ចុបបនែភាព នឹងក្តូវផ្នអរគៅគលើការផ្បងផ្ច្ងជា

ក្បគភទ ននក្បគភទគៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ និ ងធនធានធមមជាតិ និ ង
ឧបស្មព័ននធ នអនុ ស្ញ្ញញ ស្តីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជាំនួញជាអនតរជាតិ នូវក្បគភទស្តវនក្ព និ ងរុរខជាតិ នក្ព
រាំ ពុងនុតពូ ជ ។
បផ្នាមជាងគនេះគៅគទៀត ក្បគភទណាមួ យអាច្គធវើបច្ចុបបនែភាពគៅជាក្បគភទកាលវ ិភារផ្ ល

ខពស្់ជាងមុ ន គោយផ្នអរគលើរតាតមួ យច្ាំ នួន ផ្ លរួមមាន៖

រ. រក្មិ តខពស្់ននការរាំ រាមរាំ ផ្ហងគៅកាន់ច្ាំនួនក្បគភទផ្ លមានគ ើមរាំ គណើតគៅរែុង

ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ខ. ស្ថានការណ៍ននច្ាំនួនក្បគភទផ្ លមានគ ើមរាំ គណើតគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា

ក្តូវនឹ ងលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ ននប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ផ្ លជិតនុ តពូ ជ ឬរាំពុងនុតពូជ ។
រ. តនមលគបតិរភណឌវបបធម៌ និងធមមជាតិ ៏ មានស្ថរៈស្ាំខាន់ ស្ក្មាប់ក្បជាពលរ ានន
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងស្ហភាពអនតរជាតិ អភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ។

ការគធវើបច្ចុបបនែភាពទាំងគនេះ ក្តូវានអនុម័តគោយលិខិតបទោានរតិ យុតត និ ងក្តូវានផ្ច្រ

ចាយគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នផ្ លពារ់ ព័នធ រ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ភាែរ់ ងារពក្ងឹងការអនុ វតតច្ាប់
រណៈរមាមធិ ការស្ហក្រប់ក្រង និងតុ លាការគខតត ។

ោមនក្បគភទណាមួ យ អាច្ក្តូវរាយគឈាមេះគៅរែុងច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទទី ១ ឬទី ២ គោយោមន

ការផ្ទលស្់បូរស្ស្បោ
ត
ែ នឹង ការរាយគឈាមេះែមីៗ គៅរែុងប្ាីក្រហមននក្បគភទផ្ លទទួ លរងការរាំ រាម
រាំ ផ្ហង របស្់ស្ហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ានគ

ើយ ។

មាគ្តា៤៧៧ ._ ស្ាំគណើគធវើបច្ចុបបនែភាព

ជន ឬអងគការណាមួ យផ្ លចាប់ អារមមណ៍ អាច្បតឹងមរកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថាន គ ើ មបីបផ្នាមក្បគភទរុរខជាតិ ណាមួ យគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរង

ការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។ ការបតឹងគនេះ ក្តូវនតល់ទិនែន័យ និងព័ត៌មានគ ើមបីោាំក្ទការប្ូច លក្បគភទគនេះគៅរែុង

ប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគ្លើយតបគៅនឹ ងបណឹ ត ងគនេះ ជាមួ យនឹ ង

190

គហតុ នលផ្ លបណឹ ត ងគនេះក្តូវានទទួ លយរទុរ ឬប ិគស្ធ គៅរែុងរយៈគពល ៦០(ហុរស្ិប) នែង
បនាទប់ពីការទទួ លយរបណឹ ត ងគនាេះ ។

ឯរស្ថរ ទិ នន
ែ ័ យ ឬព័ត៌មានគនសងគទៀតណាមួ យ ផ្ លក្តូវានគក្បើ ក្ាស្់ស្ក្មាប់ ការរាយ
គឈាមេះននក្បគភទ មួ យក្បគភទ ក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ នទគទៀត គៅរែុងការកាន់ កាប់ឯរស្ថរ ទិ នន
ែ ័យ ឬ
ព័ ត៌មានគនសងគទៀតគនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី១ ស្តីពីបទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ មាតិ កាទី ៣ ស្ាីពីស្ិទិទ
ធ ទួ លាន
ព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។

ជំពូកទី៣
ការហាលឃាត់ទៅទលើសកលមភាពផ្ដលប៉ះពាល់ទៅដល់ជគ្លកគ្បទភទរ ុកខជាតិ ផ្ដលទទួល
រងការគំរាលកំផ្ហង ន្ិងការគ្បលូលរ ុកខជាតិ
មាគ្តា៤៧៨ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តូវហាមឃាត់ច្ាំគពាេះជក្មរក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាម
រាំ ផ្ហង
ការបាំ និច្
ល បាំ ផ្ទលញ និងការផ្ទលស្់បូរជក្មរធមម
ត
ជាតិ ននក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាម

រាំ ផ្ហង ផ្ លានរាំ ណត់គោយអាជាាធរក្តឹ មក្តូវ ថ្នបងកគ

ើង គោយផ្ទទល់ ឬក្បគយលនូ វការបាំ និច្
ល

បាំ ផ្ទលញរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហងគៅរែុងជក្មរធមមជាតិ របស្់វា ក្តូវានហាមឃាត់ គលើរ

ផ្លងផ្តមានផ្ច្ងគៅរែុងជាំពូរទី ៤ ននមាតិ កាគនេះ ។ គៅរែុងមាតិ កាគនេះ ជក្មរធមមជាតិ ស្ាំគៅគៅ ល់
ជក្មរផ្ លក្បគភទមួ យច្ាំនួន ឬក្បគភទនីមួយៗរស្់គៅ ផ្ លទី ជក្មរគនាេះ មិ នទន់ ក្តូវានផ្ទលស្់បូរពី
ត
លរខណៈធមមជាតិ របស្់វា តាមរយៈមនុ ស្ស ស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស្់ផ្នែររស្ិរមម និ ងការគក្បើ ក្ាស្់ពារ់
ព័ នន
ធ ឹ ងស្រមមភាពមនុ ស្ស ។
មាគ្តា៤៧៩ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តូវហាមឃាត់ច្ាំគពាេះរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង
ការក្បមូ ល ការបាំ និច្
ល បាំ ផ្ទលញ ការគក្បើ ក្ាស្់ ការលរ់ ការគធវើជាំនួញ ឬការ ឹរជ្ូា នរុរខជាតិ ផ្ ល

ទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហងណាមួ យ ឬនិ ស្សទទវតាុ ផ្ លក្តូវានរាយគឈាមេះគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី

ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ក្តូវានហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងគៅរែុងជាំ ពូរ
ទី ៤ ននមាតិ កាគនេះ ។

មាគ្តា៤៨០ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តូវហាមឃាត់គៅរែុងក្ច្ររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារ
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ការក្បមូ ល ឬការបាំនិច្
ល បាំផ្ទលញននរុរខជាតិណាមួ យគៅរែុងក្ច្ររគបៀងអភិ វរសជីវៈច្ក្មរេះ តាំ បន់

ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ ឬថ្នែរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវានហាមឃាត់ គលើរផ្លង
ផ្តមានផ្ច្ងគៅរែុងជាំពូរទី ៤ ននមាតិ កាគនេះ ឬស្ស្បតាមផ្ននការក្រប់ ក្រងក្ច្ររគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ
ឬតាំបន់ ការពារ ។

ជំពូកទី៤
ការនដលល
់ ខ
ិ ត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ តសគ្មាប់ទោលបំណ្ងពិទសស
មាគ្តា៤៨១ ._ ការគក្បើ ក្ាស្់ជាលរខណៈក្រួស្ថរ និ ងការគក្បើ ក្ាស្់ជាឱ្ស្ែ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្នតល់ការអនុញ្ញញតពិ គស្ស្គៅរែុងការក្បមូ ល

ការលរ់ ជាំ នួញ ឬការ ឹ រជ្ូា នរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ឬនិ ស្សទទវតាុ ស្ក្មាប់ ការគក្បើ

ក្ាស្់ជាលរខណៈក្រួស្ថរ និ ងការគក្បើ ក្ាស្់ជាឱ្ស្ែាន ។ ការអនុ ញ្ញញតពិគស្ស្ណាមួ យគៅគក្កាម
ជាំ ពូរគនេះ ក្តូវមានផ្ច្ងអាំ ពីការោរ់ រាំហិតស្មរមយគៅគលើរក្មិ ត និងក្របខ័ ណឌគពលគវលា ផ្ ល
ស្រមមភាពទាំងគនាេះផ្ លក្តូវានអនុ វតតគៅគក្កាមការអនុ ញ្ញញតគនេះ នឹងមិនគធវើឲ្យែយច្ុ េះនូ វច្ាំនួន
ធមមជាតិ ឬគធវើអនតរារមន៍ជាមួ យការស្ថតរគ
រាំ ផ្ហង

ើងវ ិញនូវច្ាំនួនធមមជាតិ ននរុរខជាតិផ្ លទទួ លរងការរាំរាម

ូច្ាន រាំ ណត់ គោយវ ិទោស្ថស្តស្តផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និ ងលអបាំនុត គៅគពលផ្ លនតល់ការ

អនុ ញ្ញញតពិ គស្ស្គនេះ ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនីតិវ ិធី រុងការនត
ែ
ល់លិខិតអនុ ញ្ញញត

លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ និងបទបប្ញ តិ នា
ត នាគៅរែុងលិខិតបទោានរតិ យុតត ។
មាគ្តា៤៨២ ._ គោលបាំណងវ ិទោស្ថស្តស្ត

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្នតល់ការអនុញ្ញញតពិ គស្ស្គៅរែុងការក្បមូ ល

រុរខជាតិផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំផ្ហង ស្ក្មាប់គោលបាំ ណងវ ិទោស្ថស្តស្តាន លុេះក្តាផ្តការក្បមូ ល
គនេះ ក្តូវានរាំណត់ ថ្នមិ នមានស្កាតនុពលរែុងការបងក ឲ្យមានការនុតពូជននរុរជា
ខ តិ ផ្ លទទួ លរងការ
រាំ រាមរាំផ្ហង ឬបងកការខូច្ខាតផ្ លមិនអាច្ជាំ នួស្ាន គៅ ល់ច្ាំនួនធមមជាតិ ននរុរខជាតិ ផ្ លទទួ ល
រងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង

ូច្ានរាំ ណត់ គោយវ ិទោស្ថស្តស្តផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និ ងលអបាំនុត គៅគពល

ផ្ លនតល់ការអនុ ញ្ញញតពិគស្ស្គនេះ ។
លិខិតអនុញ្ញញតផ្ លក្តូវាននតល់ស្ក្មាប់ គោលបាំណង វ ិទោស្ថស្តស្ត អាច្នតល់ឲ្យានផ្ត
ស្ថាប័ នណាផ្ លតាំណាងឲ្យស្ថាប័ នស្ិរា ស្ថាប័ នស្ស្ថវក្ជាវ អងគការអភិ ររស អោរស្នែិធិររ
ុ ខជាតិ ស្ត
ួង

ស្ក្មាប់ ការស្ិរាស្ស្ថវក្ជាវ ឬស្ួនរុរស្ថ
ខ
ស្តស្ត ។ មិនមានកាលៈគទស្ៈណាមួយផ្ លលិខិតអនុ ញ្ញញត
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គៅរែុងការក្បមូ លរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំផ្ហងស្ក្មាប់គោលបាំ ណងវ ិទោស្ថស្តស្ត ក្តូវាន
នតល់គៅ ឲ្យរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលផ្ លក្បមូ លរុរជា
ខ តិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំផ្ហង ជាមួ យនឹង
នលក្បគយជន៍ ពាណិជារមមគនាេះគ

ើយ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនីតិវ ិធី រុងការនត
ែ
ល់លិខិតអនុ ញ្ញញត

លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ និងបទបប្ញ តិ នា
ត នាគៅរែុង លិខិតបទោានរតិ យុតត ។
មាគ្តា៤៨៣ ._ អវតតមានននព័ត៌មានខាងផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្តក្រប់ ក្ោន់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្ប ិគស្ធរែុងការនតល់លិខិតអនុញ្ញញតពិគស្ស្

គៅគក្កាមជាំពូរគនេះ រែុងររណីផ្ លមិ នមានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់ ខាងផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្តគ ើមបីគធវើការរាំ ណត់
អាំ ពីនលប៉ា េះពាល់ននស្រមមភាពគៅគលើក្បគភទរុរខជាតិផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង និងជក្មររបស្់វា
ជាមួ យនឹងការគលើរផ្លងរែុងការនតល់លិខិតអនុញ្ញញតពិគស្ស្នានា ផ្ លក្តូវនតល់ជារាំ ហិតស្ក្មាប់
គោលបាំ ណងវ ិទោស្ថស្តស្ត ។

រែុងររណីផ្ លលិខិតអនុញ្ញញត ក្តូវាននតល់ ស្ក្មាប់ គោលបាំណងវ ិទយស្ថស្តស្ត ែវីតបិតផ្តមិ ន

មានព័ត៌មានខាងផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្តក្រប់ ក្ោន់ គ ើមបីគធវើការរាំ ណត់ ច្ាស្់លាស្់រ៏គោយ រ៏ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្គក្បើ ក្ាស្់ការវ ិនិច្័ យ
ឆ ផ្ លលអបាំនុតរបស្់ខួន
ល គ ើមបីោរ់រាំហិតគៅគលើ

រក្មិ តននការក្បមូ ល ផ្ លនឹ ងកាត់ បនាយលទធភាពផ្ លស្រមមភាពទាំងគនេះ នឹ ងបងកឲ្យមានការនុ តពូ ជ
ននរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ឬបងកការខូ ច្ខាតផ្ លមិនអាច្ជាំនួស្ាន គៅ ល់ច្ាំនួនធមម
ជាតិ ននរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។
មាគ្តា៤៨៤ ._ ការពយួរ ឬការលុបគចាលនូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវររាស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្គៅរែុងការពយួរជាបគណា
ត េះ

អាស្នែ ឬមិ នមានការរាំណត់ ឬលុបគចាល នូ វលិខិតអនុញ្ញញតផ្ លាននតល់គៅគក្កាមជាំពូរគនេះ ផ្ ល
ផ្នអរគៅគលើទិនន
ែ ័ យែមីៗ ព័ត៌មានខាងផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត ឬការរាំ រាមរាំផ្ហងផ្ លានររគឃើញែមីៗគៅ
គលើក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង និងជក្មររបស្់វា ។
ជំពូកទី៥
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គង ន្ិងស្ថតរទ
មាគ្តា៤៨៥ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ង
ើ វិញន្ូវគ្បទភទរ ុកខជាតិ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវ

ក្បគភទ ស្ក្មាប់ក្បគភទរុរជា
ខ តិ ផ្ លទទួ លរង ការរាំរាមរាំ ផ្ហងមានគ ើមរាំគណើតគៅរែុងក្ពេះរាជាណា

ច្ក្ររមពុជា ផ្ លានរាយគឈាមេះគៅរែុងច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ក្បគភទទី ១ ននប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទរុរខជាតិ
ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។

ផ្ននការទាំងគនេះ ក្តូវមានវ ិស្ថលភាពរែុងរយៈគពល ១០ ( ប់) ឆ្ែាំ គហើយផ្ននការនី មួយៗ អាច្

ក្រប ណតប់ គៅគលើក្បគភទរុរខជាតិគក្ច្ើ នក្បគភទ ផ្ លរួមប្ូច លទាំងក្បគភទ ស្តវនក្ពនងផ្ រ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ន ពារ់ ព័នធគនសង

គទៀត និ ងអែរជាំ នាញការបគច្ចរគទស្ គ ើមបីបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បគភទ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនតល់ការពិ គក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រែុងអាំ
ននការបគងកើតផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ងគពល
ុ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទគនេះ ស្ស្បគៅតាមរនាីទី ១ ស្តីពីបទបប្ញ តិ ត

ទូ គៅ មាតិ កាទី៣ ស្តីពីការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។
ក្រប់ ផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បគភទផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ក្តូវពិ និតយ និ ងឯរភាព

គោយក្ររមការងារ បគច្ចរគទស្អភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព មុនគពល
ផ្ននការគនេះក្តូវានអនុ វតត ។
មនទីរបរ ិស្ថានគខតត ក្តូវគធវើជាស្ថាប័ នអនុ វតតបឋម គក្កាមការក្តួតពិនិតយពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្ររមការងារបគច្ចរគទស្អភិររសជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយ
ច្ី រភាព និងរែុងរិ ច្ចស្ហការជាមួ យអងគភាព រោាភិាលពារ់ ព័នធគនសងគទៀត និ ងន រូ បគច្ចរគទស្
នានា ។

មាគ្តា៤៨៦ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រង និ ងស្ថារគទបើងវ ិញនូ វក្បគភទរុរខជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ ផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវ

ក្បគភទរុរខជាតិ គោយរាំ ណត់ ឲ្យានជារ់ លារ់នូវ៖

១- ការគធវើស្រមមភាពអភិ ររស និ ងក្រប់ ក្រងចាាំាច្់ ច្ាំនួនននក្បគភទមានមុ ខងារគអរូ
ូ

ស្ុីផ្ លានរាយគឈាមេះ គៅផ្តមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ ច្ាំ នួនននក្បគភទមានមុខ
ងារគអរូ

ូស្ុី រឺ ជាច្ាំនួនននទាំ ហាំ និងថ្នមពលមួ យ ផ្ លមិនក្ោន់ ផ្តអាច្រស្់ានប៉ាុ គណាណេះគទ

ប៉ាុ ផ្នតអាច្នតល់នូវគស្វាគអរូ
ក្បព័ នធ គអរូ

ូស្ុី និ ងតួ នាទីននច្ាំនួនធមមជាតិ និងមិនក្តូវានរ ាំខានគៅកាន់

ូស្ុីផ្ លគៅជុាំ វ ិញខលួនវានងផ្ រ ។

២- ការរាំ ណត់ អាំពីការរាំ រាមរាំផ្ហង ទាំងគោយផ្ទទល់ និ ងក្បគយល និ ងវ ិធានការតក្មូវ
រែុងការកាត់បនាយការរាំរាមរាំផ្ហងគនេះ និ ងធានាស្ុវតាិភាពគៅ ល់ច្ាំនួនក្បគភទ ។
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៣- ការរាំ ណត់ពីជក្មរស្ាំខាន់ ស្ក្មាប់ ការអភិ ររសក្បគភទ និងក្តូវផ្ច្ងពីវ ិធានការ
ក្រប់ ក្រងជក្មរ និងទស្ភាពជារ់ លារ់ ផ្ លចាាំាច្់ គ ើ មបីស្គក្មច្ឲ្យាននូវគោលគៅរបស្់
ផ្ននការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ ស្ក្មាប់ ការអភិ ររស និងការរស្់រានមានជី វ ិតនន

ក្បគភទទាំងគនេះ ។
៤- ការប្ូច លគៅរែុងផ្ននការក្រប់ ក្រងក្ច្ររគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ ឬតាំ បន់ ការពារ

ផ្ លរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
ផ្ននការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ ក្តូវប្ូច លគោលបាំ ណង លរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ ផ្ ល

អាច្វាស្់ាន ផ្ លក្តូវស្គក្មច្ានជាលទធនលនូ វគៅគពលផ្ លស្ថានភាពននការអភិររសក្បគភទ
គោលគៅ និងជក្មររបស្់វា មានលរខណៈក្បគស្ើរគ

ើង គហើយផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វ

ក្បគភទ ក្តូវប្ូច លនងផ្ រនូ វការា៉ា ន់ ស្ថមនននរយៈគពល និ ងធនធានហរ ិ្ញវតាុផ្ លក្តូវការគ ើមបីអនុ វតត
វ ិធានការទាំងគនេះ ។

មាគ្តា៤៨៧ ._ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវគធវើ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពទាំងឡាយ
ណាផ្ លអាច្មាននលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ ស្មាគល់គៅគលើជក្មរននក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការ
រាំ រាមរាំផ្ហងផ្ លានស្ថគល់ ក្តូវពិ ចារណា និងោរ់ប្ូច លនូ វផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវ

ក្បគភទរុរខជាតិ ជាឯរស្ថរគយង និ ងក្តូវច្ងអុលបងាាញថ្នរគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពគនេះ នឹងមិ នគធវើ
ឲ្យែយច្ុ េះនូ វច្ាំ នួនធមមជាតិននរុរខជាតិផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ឬគធវើអនតរារមន៍ ជាមួ យការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញនូ វច្ាំ នួនធមមជាតិ ននរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង តាមរយៈការអនុ វតតផ្ននការ

ក្រប់ ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ ស្ស្បតាមរនាីទី២ ការវាយតនមល និ ងការអគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន

មាតិ កាទី៣ ស្ាីពីការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរស្ថ
ិ ា ន ននក្រមគនេះ ។
គៅរែុងររណីផ្ លក្បគភទរុរខជាតិមួយក្បគភទ ក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទ

រុរខជាតិផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំផ្ហង ប៉ាុ ផ្នតផ្ននការក្រប់ ក្រង និ ងស្ថតរគ
ានបាំ គពញ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទគនេះ មិនទន់

ូ គច្ែេះក្រប់ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានស្ក្មាប់ រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាព

ទាំងឡាយណាផ្ លអាច្មាន នលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ ស្មាគល់គៅគលើក្បគភទរុរខជាតិ ក្តូវច្ងអុលបងាាញ
ថ្នរគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពគនេះ នឹងមិ នគធវើឲ្យែយច្ុ េះនូ វច្ាំ នួនធមមជាតិ ននក្បគភទណាមួ យគ
ជំពូកទី៦
ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែក់ម្ន្គ្បព័ន្ធទអកូ

សុ
ូ ផ្ី ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហង
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ើយ។

មាគ្តា៤៨៨ ._ ប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត និងោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររ

ាននូ វប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីផ្ លទទួលរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ផ្ លគរើ តមានគ

ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លក្តូវនតល់ឯរស្ថរ អាំ ពីក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីផ្ លក្តូវានរាំរាមរាំ ផ្ហង ផ្ លពុាំ

រិ ត ល់វតតមាន ឬអវតតមានននរុរខជាតិ ឬស្តវនក្ពផ្ លមាន គៅរែុងក្បព័ នគធ អរូ
បនាទប់ពីការអនុម័តននក្រមគនេះ ប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ីក្បព័ នគធ អរូ

រាំ ផ្ហង ក្តូវទទួ លយរក្បព័ នគធ អរូ

ុស្ុីទាំងអស្់ផ្ លគរើ តគ

ក្តូវានរាយគឈាមេះគៅរែុងប្ាីក្រហមននក្បព័នធគអរូ
ប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្តីពីក្បព័ នគធ អរូ

ើងគៅរែុង

ូស្ុីគនាេះគ

ើយ ។

ូស្ុីផ្ ល ទទួ លរងការរាំ រាម

ើងគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ ល

ូស្ុីរបស្់ស្ហភាពអភិររសធមមជាតិ ។

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង នឹងទទួ លយរក្បព័នធគអរូ

ម បនតបនាទប់ ផ្ លក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប្ាីក្រហមននក្បព័នធគអរូ
ូស្ុីែី ជា

ូស្ុីរបស្់ស្ហភាពអនតរ

ជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ ផ្ លគរើតមានគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លមានក្បស្ិទធភាពភាលមៗ
បនាទប់ពីការរាយគឈាមេះក្បព័ នគធ អរូ
ភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ ។

ូស្ុីទាំងគនាេះ គៅរែុងប្ាីក្រហមននក្បព័នធគអរូ

មាគ្តា៤៨៩ ._ ច្ាំណាត់ថ្នែរ់ ននក្បព័នធគអរូ
ក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង

ត ី ក្បព័នធគអរូ
ូស្ុីផ្ លានរាយគឈាមេះគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព

ការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ក្តូវានគធវើច្ាំណាតថ្នែរ់ គៅតាមកាលវ ិភារ ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ក្បគភទទី ១៖ ក្រប់ ក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីរបស្់ស្ហ

ស្ុ
ូ ីផ្ លទទួ លរង

ូស្ុី ផ្ លានរាយគឈាមេះជាក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីផ្ លនុតពូ ជគៅរែុងនក្ព ផ្ លជិ តនុ តពូជ ឬរាំពុងនុតពូជ គៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហ

ភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ ស្តីពីក្បព័ នគធ អរូ
រូ

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ឬក្បព័ នគធ អ

ូស្ុីទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងក្បគភទផ្ លានគរៀបរាប់ ខាងគលើ គៅរែុងប្ាី

ថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង ។

ខ- ច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទទី២៖ ក្រប់ ក្បព័នធគអរូ

ូស្ុី ផ្ លានរាយគឈាមេះជាក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុី ផ្ លងាយរងគក្ោេះ ផ្ លជិតទទួ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង ផ្ លមិ នមានទិនែន័យក្រប់ ក្ោន់

ឬផ្ លមិនទន់ ានស្ិរា គៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ ស្តីពី
ក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី ផ្ លទទួលរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង និងក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី ទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវាន

បផ្នាមគៅរែុងក្បគភទផ្ លានគរៀបរាប់ ខាងគលើ គៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ីក្បព័នធគអរូ
ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង និង
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ូស្ុី

រ- ច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ក្បគភទទី៣៖ ក្រប់ក្បព័នធគអរូ
គអរូ

ូស្ុី ផ្ លានរាយគឈាមេះជាក្បព័ នធ

ូស្ុី ផ្ លមិនទន់មានរែុងក្បគភទណាមួ យ គៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ

អភិររសធមមជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បព័នគធ អរូ

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។

មាគ្តា៤៩០ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពននប្ាីថ្នែរ់ ជាតិស្ីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ
រាំ ផ្ហង

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំរាម

ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្ជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាពក្តូវជួ បក្បជុាំ ោែគរៀង
រាល់ ១ (មួ យ) ឆ្ែាំ មតងយ៉ា ងតិច្ គ ើមបីពិនិតយ និ ងនតល់អនុ ស្ថស្ន៍ គៅ ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ
វ ិស្័យបរ ិស្ថាន គ ើមបីគធវើបច្ចុបបនែភាព គៅគលើប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ
រាំ រាមរាំផ្ហង និងការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ កាលវ ិភារននក្បព័នធគអរូ
ក្បព័ នធគអរូ

ស្ុ
ូ ីផ្ លទទួ លរងការ

ូស្ុីផ្ លទទួលរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។

ូស្ុីផ្ លទទួលរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហងគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លមិ នមាន

គៅរែុងប្ាីក្រហមរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ ស្ីព
ត ីក្បព័ នគធ អរូ

ស្ុ
ូ ីផ្ លទទួ លរងការ

រាំ រាមរាំផ្ហង អាច្ក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំ រាម

ផ្ច្ងគៅរែុងក្បគភទ និងលរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ននប្ាីក្រហមននក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីរបស្់ស្ហភាពអនតរជាតិ

រាំ ផ្ហងាន ។ ការបផ្នាមគនេះ ក្តូវគធវើគ

ើងជាមួ យនឹ ងឯរស្ថរគយងគៅគលើលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ ផ្ លាន

អភិររសធមមជាតិ ។

មាគ្តា៤៩១ ._ ស្ាំគណើគធវើបច្ចុបបនែភាព

រូបវនាបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លចាប់ អារមមណ៍ អាច្គធវើស្ាំគណើមរកាន់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យ បរ ិស្ថាន គ ើមបីបផ្នាមក្បព័នធគអរូ

ត ី ក្បព័នធគអរូ
ូស្ុីណាមួយគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព

ូស្ុី ផ្ ល

ទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង ។ ស្ាំគណើគនេះ ក្តូវនតល់ទិនន
ែ ័ យ និងព័ ត៌មាន គ ើ មបីោាំក្ទការប្ូច លក្បព័នធ
គអរូ

ូស្ុីគនេះគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគ្លើយតបគៅនឹង

បណឹ ត ងគនេះ ជាមួ យនឹ ងគហតុ នលផ្ លស្ាំគណើគនេះក្តូវានទទួ លយរទុ រ ឬប ិគស្ធ គៅរែុងរយៈគពល
៦០ (ហុរស្ិប) នែង បនាទប់ពីការទទួ លយរស្ាំគណើគនាេះ ។

ឯរស្ថរ ទិ នន
ែ ័ យ ឬព័ត៌មានគនសងគទៀតណាមួ យ ផ្ លក្តូវានគក្បើ ក្ាស្់ស្ក្មាប់ ការរាយ
គឈាមេះននក្បព័នធ គអរូ

ូស្ុីមួយ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត គៅរែុងការកាន់កាប់ ឯរស្ថរ ទិនែន័យ
ឬព័ត៌មានគនសងគទៀតគនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី១ ស្តីពីបទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ មាតិ កាទី ៣ ស្តីពីស្ិទិទ
ធ ទួ លាន
ព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
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ជំពូកទី៧
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គង ន្ិងស្ថតរទ

ង
ើ វិញន្ូវគ្បព័ន្ធទអកូ

មាគ្តា៤៩២ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

សុ
ូ ី ផ្ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហង

ើងវ ិញនូ វក្បព័នធគអរូ

ូស្ុី

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតផ្ននការរក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុី ស្ក្មាប់ក្បព័នធគអរូ

រែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ីក្បព័នធគអរូ

ើងវ ិញនូវ

ូស្ុី ផ្ លទទួលរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ផ្ លានរាយគឈាមេះគៅ

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។ ផ្ននការទាំងគនេះ ក្តូវមាន

វ ិស្ថលភាពរែុងរយៈគពល ១០ ( ប់) ឆ្ែាំ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធគនសង
ើងវ ិញនូវក្បព័នធគអរូ

គទៀត និ ងអែរជាំ នាញការបគច្ចរគទស្ គ ើមបីបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ
អាំ

ូស្ុី ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនតល់ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រែុង
ុងគពលននការបគងកើតផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បព័នធគអរូ

ស្ុ
ូ ីគនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី ១

ស្ាីពីបទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ មាតិកាទី ២ ស្តីពីការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។
ក្រប់ ផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ក្តូវពិ និតយ និ ង

ឯរភាពគោយ ក្ររមការងារបគច្ចរគទស្អភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ីរភាព មុន
គពលផ្ននការគនេះក្តូវានអនុវតត ។
មាគ្តា៤៩៣ ._ផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុី

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ ឲ្យានច្ាស្់គៅរែុងផ្ននការក្រប់ក្រង

និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បព័នគធ អរូ

ូស្ុី ូច្ខាងគក្កាម៖

១- វ ិធានការអភិ ររស និ ងក្រប់ ក្រងចាាំាច្់ ផ្ លតក្មូវគ ើ មបីធានាាននូ វភាពស្ាិតគស្ារ
និ ងបូ រណភាពគអរូ

ូស្ុី ននក្បព័នធគអរូ

រមពុជា ។ បូ រណភាពគអរូ

ូស្ុីផ្ លានរាយគឈាមេះគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រ

ូស្ុី ស្ាំគៅគៅ ល់ស្មតាភាពននក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុីមួយ រែុងការោាំក្ទ

និ ងផ្ែររាស្ហរមន៍ស្ថរពាងគកាយ ផ្ លមានស្មាស្ភារជាក្បគភទ ភាពច្ក្មរេះោែ និងការ

គរៀបច្ាំមុខងារ ផ្ លអាច្គធវើការគក្បៀបក្ប ូ ច្គៅនឹងស្ថរពាងគកាយ ននជក្មរធមមជាតិ គនសងគទៀត
គៅរែុងតាំបន់មួយ ។

២- មុខងារ និងតនមលគអរូ

រែុងក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុី ទាំ ហាំទីតាាំងភូមិស្ថស្តស្តធនធានគអរូ

ូស្ុីគនាេះ ការរាំ រាមរាំ ផ្ហងគៅគលើក្បព័ នគធ អរូ

ក្បគយល ស្ូច្នររគអរូ

ូស្ុីស្ាំខាន់ ៗ គៅ

ូស្ុីទាំងគោយផ្ទទល់ និ ង

ូស្ុីផ្ លអាច្ក្តូវានតាមោនយ៉ា ងស្រមម លាំោប់ននតនមល ផ្ ល

អាច្ទទួ លយរាន និ ងមិនអាច្ទទួ លយរានច្ាំ គពាេះគអរូ
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ូស្ុីស្ក្មាប់ ស្ូច្នររគអរូ

ូស្ុី

នី មួយៗ ។ ការរាំ រាមរាំផ្ហងគៅគលើក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុី ស្ាំគៅគៅ ល់រតាតណាមួយផ្ លបគងកើត

គោយមនុ ស្ស ផ្ លបងាាញជាគលើរ ាំបូង ឬផ្ លមិនផ្មនជាធមមជាតិ ផ្ លមានស្កាតនុពលរែុង
ការរារាាំងក្បព័ នគធ អរូ
ននតនមលគអរូ

ូស្ុីផ្ លអាច្ទទួ លយរាន ។

ស្ូច្នររគអរូ
ាន ននក្បព័នធគអរូ
របស្់ក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីមួយ និង/ឬបងកឲ្យស្ូច្នររគអរូ

ូស្ុីមានតនមលគក្ៅពីលាំោប់ ផ្ក្បក្បួល

ូស្ុី រឺ ជាលរខណៈ ធាតុនសាំ ឬលរខខណឌមួ យផ្ លជារ់ លារ់ និងផ្ លអាច្វាស្់

ត
ណភាពស្ាំខាន់ ៗ
ូស្ុី ផ្ លរហ័ស្រែុងការគ្លើយតបគៅនឹងការផ្ទលស្់បូរនានាននរុ

ូស្ុី ផ្ លគៅរែុងស្ូច្នររគអរូ

យរានច្ាំ គពាេះក្បព័នធគអរូ

ស្ុ
ូ ីគនេះ នឹ ងមានលាំោប់ខុស្ៗោែផ្ លអាច្ទទួ ល

ូស្ុី ។ ឧទហរណ៍រួមមាន ច្ាំនួនស្រុបននរុរខជាតិ ផ្ លគពញលរខណៈគៅ

រែុងច្ាំ នួនមួ យ ឬអក្តារុរជា
ខ តិ ធមមជាតិ គធៀបគៅនឹងរុរខជាតិផ្ លមិនគរើតគ
ច្ាំ គពាេះស្ូច្នររគអរូ

ើងពី ធមមជាតិ ។

ូស្ុីណាមួ យ ផ្ លមានតនមលផ្ លចាត់ទុរថ្នមិ នអាច្ទទួ លយរាន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវចាត់ វ ិធានការកាត់បនាយផ្ លរាំ ណត់គោយវ ិទោស្ថស្តស្តផ្ លអាច្
ផ្ស្វងររាន និងលអបាំនុត គៅគពលផ្ លមានបាំ ណងច្ង់ ស្គក្មច្ាននូ វតនមលមួយផ្ លទទួ លយរាន
ស្ក្មាប់ ស្ូច្នររគអរូ

ស្ុ
ូ ីគនាេះ ។

មាគ្តា៤៩៤ ._ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានស្ក្មាប់ រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាពទាំងឡាយណា
ផ្ លអាច្ មាននលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ ស្មាគល់គៅគលើជក្មរននក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំ រាម

រាំ ផ្ហងផ្ លានរាយគឈាមេះ ក្តូវពិ ចារណា និងោរ់ ប្ូច លនូ វផ្ននការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ
ក្បព័ នធគអរូ

ូស្ុីជាឯរស្ថរគយង និងក្តូវច្ងអុលបងាាញថ្នរគក្មាងគនេះនឹងមិនគធវើឲ្យែយច្ុ េះនូវ

បូ រណភាពគអរូ
ក្បព័ នធគអរូ

ើងវ ិញនូវ

ូស្ុីននក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុី ឬគធវើអនតរារមន៍ ជាមួ យការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និ ង/ឬការក្រប់ក្រង

ូស្ុីផ្ លទទួលរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង តាមរយៈការអនុវតតផ្ននការក្រប់- ក្រង និងស្ថតរគ

វ ិញនូ វក្បព័ នគធ អរូ

ើង

ូស្ុីតាមរនាីទី ២ ស្តីពីការវាយតនមល និងការអគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន មាតិ កាទី ៣ស្តីពី

ការវាយតនមលបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។

គៅរែុងររណីផ្ លក្បព័នធគអរូ

ត ី ក្បព័នធគអរូ
ូស្ុីមួយ ក្តូវានបផ្នាមគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិស្ីព

ស្ុីផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ប៉ាុផ្នតផ្ននការក្រប់ក្រង និងស្ថតរគ
ទន់ ានបាំ គពញ

ើងវ ិញនូ វក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីគនេះ មិន

ូគច្ែេះក្រប់ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានស្ក្មាប់រគក្មាង ផ្ននការ ឬស្រមមភាព

ទាំងឡាយណាផ្ លអាច្មាន នលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ ស្មាគល់គៅគលើក្បគភទរុរខជាតិ ក្តូវច្ងអុលបងាាញ
ថ្នរគក្មាងផ្ននការ ឬស្រមមភាពគនេះ នឹ ងមិនគធវើឲ្យែយច្ុ េះនូ វបូ រណភាពគអរូ
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ស្ុ
ូ ីននក្បព័នធគអរូ

ូស្ុី។

ូ

ជំពូកទី៨
ការគ្គប់គ្គងគ្បទភទសតវរាតតាត
មាគ្តា៤៩៥ ._ ប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទស្តវរាតតាត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត និងោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររ

ាននូ វប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ត ី ក្បគភទស្តវ រាតតាត មួ យណារ៏ ានផ្ លគរើតមានគ

ើងែមីៗគៅរែុង

ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ឬផ្ លបងកជាការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ក្បស្ិនគបើ ក្បគភទគនេះាននាាំមរច្ូ លគៅរែុង
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ ក្បគភទស្តវរាតតាត ស្ាំគៅគៅគលើក្បគភទទាំងឡាយណាផ្ លមិនមាន
គ ើមរាំ គណើតគៅរែុងទី តាាំង ឬក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីជារ់លារ់ មួយ និងផ្ លមានស្មតាភាព និង/ឬនិ នាែការ

រែុងការរ ីររាលោលគៅ ល់រក្មិតមួ យ ផ្ លអាច្បងកការខូច្ខាតគៅ ល់បរ ិស្ថាន គស្ ារិច្ច និ ងស្ុខ
ភាពមនុ ស្ស ។

ការនាាំក្បគភទរាតតាតមរច្ូ លគៅរែុងបរ ិស្ថានធមមជាតិ ឬទស្ភាពរស្ិរមម ក្តូវានហាម

ឃាត់ ក្បស្ិនគបើមិនមានការឯរភាពពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤៩៦ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រងក្បគភទរាតតាត

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតផ្ននការរក្រប់ក្រងក្បគភទរាតតាត គ ើ មបី

រាំ ណត់ឲ្យានច្ាស្់ពីក្បគភទរាតតាតទាំងអស្់ផ្ លគរើ តមានគ

ើងគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ផ្ននការរក្រប់ ក្រងក្បគភទរាតតាត នឹ ងស្វេះផ្ស្វងរែុង ការលុបបាំ ាត់ និ ង/ឬកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់នន
ក្បគភទរាតតាតគៅគលើបរ ិស្ថាន គស្ ារិច្ច និ ងស្ុខភាពមនុ ស្ស ។ ផ្ននការក្រប់ ក្រងក្បគភទរាតតាត
អាច្រាំ ណត់ឲ្យានច្ាស្់ពីការក្រប់ក្រងក្បគភទមួ យ ោច្់ គោយផ្

រផ្តឯង ឬក្ររមក្បគភទគក្ច្ើន និ ង

ក្តូវមានស្ុពលភាពរែុងរយៈគពល ១០ ( ប់) ឆ្ែាំ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធគនសង

គទៀត គ ើមបីបគងកើតផ្ននការក្រប់ ក្រងក្បគភទរាតតាត ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ
នតល់ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រែុងអាំ

ុងគពលននការបគងកើត ផ្ននការក្រប់ ក្រងក្បគភទ

រាតតាតគនេះ ស្ស្បតាមរនាីទី១ ស្ាីពីបទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ មាតិ កាទី ២ ស្ាីពីការច្ូលរួមជាស្ថធារណៈ នន
ក្រមគនេះ ។
ក្រប់ ផ្ននការក្រប់ ក្រងក្បគភទរាតតាតផ្ លានគស្ែើស្ុាំក្តូវពិ និតយ និងឯរភាពគោយក្ររម
ការងារបគច្ចរគទស្អភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ីរភាព មុ នគពលផ្ននការគនេះ
ក្តូវានអនុ វតត ។
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ជំពូកទី៩
ការគ្គប់គ្គងរ ុកខជាតិផ្ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហងទហើយទទួលបាន្ការរ ឹបអូស ឬនល
ផ្ដលទកើតទច្ញពីរ ុកខជាតិផ្ដលបាន្រ ឹបអូស
មាគ្តា៤៩៧ ._ ការក្រប់ក្រងរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង គហើយទទួ លរងការរ ឹបអូ ស្ ឬនល
ផ្ លានគរើតគច្ញពីររ
ុ ជា
ខ តិ ផ្ លានរ ឹបអូ ស្
ក្រប់ ររ
ុ ខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ឬនលផ្ លានគរើតគច្ញពីររ
ុ ខជាតិផ្ លានរ ឹប
អូ ស្ គក្កាមច្ាប់ គនេះក្តូវ ៖
រ- គៅរែុងររណីផ្ លរុរជា
ខ តិ មានជី វ ិត គៅគពលណាមួ យរ៏ ានផ្ លអាច្គធវើគៅាន

ក្តូវនាាំគៅកាន់ ជក្មរគ ើមស្ថរជាែមី ឬក្តូវក្បរល់ឲ្យគៅស្ថាប័ នស្មរមយគ ើមបីគោលបាំ ណងនន
ការនាាំ ឬការស្ស្ថវក្ជាវ ។ ស្ថាប័ នស្មរមយ រួមមានស្ថាប័ នស្ិរា ស្ថាប័ នស្ស្ថវក្ជាវ អងគការ
អភិររស អោរស្នែិធិររ
ុ ខជាតិ ស្តស្ក្មាប់
ការស្ិរាស្ស្ថវក្ជាវ ឬស្ួនរុរស្ថ
ខ
ស្តស្ត ។
ួង

ខ- គៅរែុងររណីផ្ លរុរជា
ខ តិ គនាេះស្ថលប់ ឬនិ ស្សនទវតាុរបស្់វាផ្ លមិ នអាច្នាាំាន ក្តូវ

ររាទុរ ស្តរទុ
ុ រ ឬបាំ ផ្ទលញគចាល ផ្ លគោរពគៅតាមនីតិវ ិធី ផ្ លានឯរភាពគោយក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៤៩៨ ._ ការក្រប់ក្រងភស្តតាងមុ
នគពលប្ចប់ បណឹ ត ងគៅតុ លាការ
ុ

រែុងររណីផ្ លវតាុតាងផ្ លានរ ឹបអូ ស្ ក្តូវររាទុរជាភស្តតាងស្ក្មាប់
បណឹ ត ងគៅតុ លាការ
ុ

ក្រប់ ស្ាំភារៈ ឬនិ ស្សនទវតាុផ្ លជារុរខជាតិ មានតនមលខស្
ព ់ ក្តូវររាទុរក្បរបគោយស្ុវតាិភាពគោយ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរបរ ិស្ថាន គខតត គោយគោរពគៅតាមពិធីការក្រប់ក្រង
និ ងស្ុវតាិភាពស្មរមយ រហូត ល់គពលមួ យផ្ លគរឿងរតីគៅតុលាការ ក្តូវានច្ប់ រច្
ួ រាល់ ឬរ៏ មានការ
អនុ ញ្ញញតពី តុលាការ ។
មាគ្តា៤៩៩ ._ ការក្រប់ក្រងភស្តតាងបនា
ទ ប់ពីប្ចប់ បណឹ ត ងគៅតុ លាការ ឬមានការអនុ ញ្ញញតពី
ុ
តុ លាការ

គៅគពលផ្ លបណឹ ត ងគៅតុ លាការក្តូវានប្ចប់ ក្រប់ ស្ាំភារៈ ឬនិ ស្សនទវតាុផ្ លជារុរខជាតិ

ផ្ លររាទុរជា ភស្តតាង
ក្តូវប្ូា នក្តលប់ គៅកាន់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានវ ិញ
ុ

ស្ក្មាប់ ជានលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ គៅរែុងររណីគឈើ មានតនមលខពស្់ ឬក្បណិត ឬបាំ ផ្ទលញគចាល ។
នលរុរខជាតិ និ ងគឈើ មិ នក្តូវានលរ់ ូ រ រែុងការលរ់ គ ញនែលជាស្ថធារណៈគ
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ើយ ។

ជំពូកទី១០
លិខត
ិ បទដាឋន្គតិយត
ុ ទ
ត ូទៅ
មាគ្តា៥០០ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតតនានា
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្បគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត តាមការចាាំាច្់

ពារ់ ព័នធទិ ាភាព ូច្ខាងគក្កាម៖

រ. រ ាាល និ ងការក្រប់ក្រងរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំ ផ្ហង ។
ខ. ការផ្ែររា និ ងការពារក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីផ្ លទទួលរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ។

រ. ការនាាំច្ូល និ ងការគក្បើ ក្ាស្់ក្បគភទស្តវ និ ងរុរជា
ខ តិ រាតតាត ។

ឃ. មគធោាយនានារែុងការគាេះបង់ គចាលនូវនលរុរខជាតិ ផ្ លានរ ឹបអូ ស្ផ្ លមាន

តនមលខពស្់

ូ ច្ជា គឈើ ជាគ ើ ម និង

ង. គស្ថហុយឬ នែលផ្ លអាច្បង់ ាន គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។
មាតិកាទី៧
ការគ្គប់គ្គងតំបន្់ទឆ្ែរ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៥០១ ._ រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និ ងអភិវឌ្ឍតាំ បន់ គ្ែរ
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ មានភាររិច្ចក្រប់ ក្រងតាំ បន់ គ្ែរននក្ពេះរាជា
ណាច្ក្ររមពុជា និងភាររិច្ចក្តួតពិ និតយ និងបគងកើតក្របខ័ ណឌនានាស្ក្មាប់ ការអភិ វឌ្ឍ និ ងស្រមមភាព
ទាំងឡាយផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងតាំ បន់ គ្ែរ ស្ស្បតាមគោលបាំ ណង ូច្ខាងគក្កាម៖

រ-ោរ់ ប្ូច លគោលបាំ ណងអភិ ររសបរ ិស្ថាន និ ងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាពច្ូ ល

គៅរែុងការក្រប់ក្រងតាំបន់ គ្ែរ ។

ខ-បគងកើតឲ្យមានក្របខ័ ណឌននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងការទទួ លានព័ត៌មានពារ់

ព័ នគធ ៅនឹងការស្គក្មច្ច្ិតទ
ត ាំងអស្់អាំពីការក្រប់ ក្រងតាំ បន់ គ្ែរ ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ស្ិទិ ធ
ទទួ លានព័ត៌មានផ្នែរបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
រ-ោរ់ ប្ូច លវ ិធី ស្ថស្តស្តននការបងកឲ្យមានភាពធន់ស្ថុាំ និងការកាត់បនាយការផ្ក្បក្បួល

អាកាស្ធាតុ ច្ូ លគៅរែុងរគក្មាង និ ងស្រមមភាពនានាគៅរែុងតាំបន់គ្ែរ ។
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មាគ្តា៥០២ ._ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និ ងអភិ វឌ្ឍតាំ បន់ គ្ែរ
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរមានភាររិច្ច និ ងការទទួ លខុស្ក្តូវ ូ ច្ខាង
គក្កាម ៖
រ-ចាត់ វ ិធានការ និ ងកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់ផ្ លអាច្គរើតគ

ើងគៅគលើទឹរននតាំបន់

គ្ែរ គោយការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និ ងស្រមមភាពរបស្់មនុ ស្សទាំងឡាយគៅតាមទី
ជក្មាលទឹរននតាំ បន់ គ្ែរ ។
ខ-ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ និងស្រមមភាពរបស្់មនុស្សគៅរែុងតាំបន់ គ្ែរ គៅតាមវ ិធី

ស្ថស្តស្តផ្ លមានលរខណៈក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយ គ ើ មបីជាស្វាង និងកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់ផ្ ល
មិ នអាច្ពោររណ៍ានពារ់ ព័នធគៅនឹ ងទឹរននតាំបន់គ្ែរ ។
រ-ក្រប់ ក្រងក្បរបគោយភាពស្រមម និងទូ លាំទូលាយ គលើក្បភពស្ថរជាតិ បាំពុល

បរ ិស្ថាន និ ងស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ រ ឹង រាវទាំងឡាយ គៅតាមក្ចាាំងស្មុ ក្ទ និ ងក្បភពស្ថរជាតិ
ពុ លផ្ លគរើតពី ី ។
ឃ-ក្រប់ ក្រង និងកាតប់ស្ថានភាពស្នតិស្ុខតាមតាំបន់ គ្ែររែុងររណីារ់ ស្ស្រត ការគារ

បរ់ននពយុេះ និ ងនលប៉ា េះពាល់ផ្ លពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។

ង-ការពារគ្ែរនានាតាមរយៈការរាំ ណត់ តាំបន់ក្រប់ ក្រងផ្ លស្មរមយ និ ងលិខិតបទោាន

រតិ យុតតអាំពីការអភិវឌ្ឍ ។
ច្-អនុវតតតាមរាយការណ៍ពារ់ ព័នធ ផ្ លគច្ញគោយ រណៈរមមការជាតិស្ក្មាប់ ការ
ក្រប់ ក្រង និ ងការអភិ វឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ ។
មាគ្តា៥០៣ ._ លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការវាយតនមលបរ ិស្ថាន
រាល់ស្រមមភាព ការអភិ វឌ្ឍ ការស្ថងស្ង់ និ ងរគក្មាង នទនានា ផ្ លមាននលប៉ា េះពាល់
ស្ាំខាន់ ៗគៅគលើបរ ិស្ថានគៅរែុងតាំ បន់ គ្ែរ ក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមការវាយតនមលបរ ិស្ថាន ាំបូង ឬការវាយតនមល
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ តស្ីព
ា ី ការវាយតនមលបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី២
អន្ុតប
ំ ន្់ទឆ្ែរ
មាគ្តា៥០៤ ._ អនុតាំបន់ គ្ែរ
តាំ បន់ គ្ែរ រួមនសាំគៅគោយអនុតាំបន់ គ្ែរច្ាំនួនបី មាន ូ ច្តគៅ៖
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រ-ផ្ នទឹរតាំ បន់ គ្ែរ៖ ផ្ នទឹ រផ្ លលាតស្នធឹងច្ូ លរែុងស្មុ ក្ទច្មាងយ ៥ រ.ម ពី

ផ្ខសគ្ែរ រួមប្ូច ល ី ផ្ លលិច្ទឹរផ្ លជាប់ ពារ់ ព័ននា
ធ នា ។
ខ- ី តាំបន់ គ្ែរ៖

ី ផ្ លគលច្គ

ើងទាំងឡាយ ផ្ លលាតស្នធឹង ី គោរគច្ញពីផ្ខសគ្ែរ

រែុងរយៈច្មាងយ ៥ រ.ម រួមប្ូច ល តាំបន់ផ្ លទទួ លរបបទឹ រគជារ-នាច្ននស្មុ ក្ទ ។

រ-ទី ជក្មាលតាំបន់គ្ែរ៖ វ ិស្ថលភាពទាំងមូ លននទីជក្មាលបងាូររួមប្ូច លោែ គៅកាន់

ផ្ នទឹរស្មុក្ទននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៥០៥ ._ នលប៉ា េះពាល់ននការអភិវឌ្ឍនាគពលខាងមុខ
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ គោយរួមស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់
ព័ នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោាន គ ើ មបីក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព គៅគលើនលប៉ា េះពាល់គោយការ
អភិវឌ្ឍនាគពលខាងមុខ និងនលប៉ា េះពាល់ផ្នែរបរ ិស្ថានផ្ លពារ់ព័នធ ។
ជំពូកទី៣
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការសគ្មាប់ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
ន្ិងការអភិវឌ្ឍគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាពទៅទលើតំបន្់ទឆ្ែរ
មាគ្តា៥០៦ ._ ការនតល់ជាំនួយបគច្ចរគទស្របស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព ក្តូវនតល់ជាំនួយផ្នែរបគច្ចរគទស្

ល់រណៈរមមការជាតិ

ក្រប់ ក្រង និ ងអភិ វឌ្ឍតាំ បន់គ្ែរ គ ើមបីធានា ល់ក្បស្ិទធភាព និងក្បស្ិទន
ធ លននការអនុវតតតាមគោល
នគយាយការពារ និងគលើររមពស្់ធនធានធមមជាតិ និងបរ ិស្ថាន និ ងការអភិវឌ្ឍតាំ បន់ គ្ែរក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ។
មាគ្តា៥០៧ ._ រតាតផ្ លក្តូវពិ ចារណា
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ ក្តូវនតល់ការពិ ចារណាគពញគលញគៅគលើ
បញ្ញ
ា នានាពារ់ព័នគធ ៅនឹងការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅមុ នគពលរាំ ណត់គៅគលើក្បគភទននលិខិត
អនុ ញ្ញញត ឬ វ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគៅគលើរគក្មាង និងស្រមមភាពនានារែុងតាំបន់ គ្ែរ មានជាអាទិ៍៖
រ-នលប៉ា េះពាល់ផ្ លបងកគ

ើងគោយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ

គ្ែរ និងការជន់ លិច្ ជាគ ើម ។
ខ-នី តិវ ិធីននការវាយតនមល ។
រ-ការក្រប់ ក្រងហានិភ័យននគក្ោេះមហនតរាយ ។
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ូច្ជា ការារ់ស្ស្រត

ឃ-យុទធស្ថស្តស្ត ផ្ននការ គោលនគយាយ និ ងរាយការណ៍នានា ពារ់ព័នធគៅនឹ ងការ
ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ផ្ លគរៀបច្ាំ គ

ើងគោយ ក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយច្ី រភាព ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងអងគការមិនផ្មនរោាភិ ាលផ្ លពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៥០៨ ._ ការហាមឃាត់
មិ នក្តូវមានការឯរភាពោច្់ ខាតគៅគលើស្រមមភាព និ ងការអភិ វឌ្ឍទាំងឡាយណាគៅរែុងតាំ បន់

គ្ែរ គលើរផ្លងផ្តមានភស្តតាងច្ាស្់
លាស្់ គ ើ មបីបញ្ញ
ា រ់ ថ្នមានការោរ់ ប្ូច លនូ វពិ ចារណា អាំពីនល
ុ
ប៉ា េះពាល់ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅរែុងតាំបន់ គ្ែរ គៅគលើរគក្មាងគស្ែើស្ុាំ ។ រតាតផ្ លក្តូវ
ពិ ចារណា មានជាអាទិ៍ នលប៉ា េះពាល់ផ្ លគរើតមាន ល់រគក្មាង ឬបងកគ

ើងគោយរគក្មាង ឬការ

អភិវឌ្ឍផ្ លានគស្ែើស្ុាំ រួមមាន ក្ពឹតិ កា
ត រណ៍ខយល់ពយុេះ ការជន់ លិច្ ការារ់ស្ស្រតគ្ែរ និ ងរតាត នទ
គទៀត ។

មាគ្តា៥០៩ ._ លរខខណឌតក្មូវ
គៅមុ នគពលគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬ វ ិញ្ញញបនបក្ត ស្ក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍគៅរែុងតាំបន់គ្ែរណា

មួ យ រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ ក្រង និងការអភិ វឌ្ឍតាំ បន់ គ្ែរ ក្តូវនតល់ការធានាផ្ លមាន ូច្តគៅ៖

រ-រគក្មាងផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ក្តូវស្ស្បគៅនឹងគោលបាំ ណងននការក្រប់ ក្រង និងផ្ននការ
របស្់តាំបន់ ឬ អនុ តាំបន់ ននរគក្មាង ។
ខ-មាចស្់រគក្មាង ឬ អែរគស្ែើស្ុាំ ក្តូវបងាាញថ្ន ខលួនានគោរពតាម ាំណារ់ កាលផ្ ល

ស្មគហតុនលនានា ស្ក្មាប់ ការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់ ល់ទឹរតាម ងអូ រ ទឹ រតាមទី
ជក្មាល និ ងទឹ រស្មុ ក្ទននតាំ បន់ គ្ែរ ។

រ-លរខខណឌននការឯរភាព ឬ ការអនុ ញ្ញញត ស្ស្បគៅតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការវាយតនមល
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ឃ-នលប៉ា េះពាល់គោយការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុផ្ លអាច្គរើតមានគ

ើង រួមទាំង

តាំ បន់ គក្ោេះថ្នែរ់ គោយទឹ រជាំ នន់ ននតាំបន់ គ្ែរ ជាគ ើ ម ក្តូវានពិ ចារណា គហើយមានការការពារ
គៅគលើគហោារច្នាស្មព័នព
ធ ី ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ។
ង-មានការបគ្ចៀស្ និ ងកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់ពីរររ ឬ ស្ថរជាតិ ពុល ផ្ លគហៀរ
ច្ូ លគៅរែុងតាំ បន់ គ្ែរ គោយគក្បើ ការក្រប់ ក្រងក្បស្ិទន
ធ លននស្ាំណល់ ។
ច្-ការចារ់ លុប ី ក្តូវានកាត់ បនាយយ៉ា ងគពញគលញ ។
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មាគ្តា៥១០ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តូវហាមឃាត់
ហាមោច្់ ខាតច្ាំ គពាេះ រាល់ស្រមមភាព ការស្ថងស្ង់ និ ងរគក្មាងទាំងឡាយ ពារ់ ព័នធគៅនឹ ង
អាជី វរមមផ្រ ៉ាខាច្់ រគក្មាងគហោារច្នាស្មព័នធ ផ្ លបងកឲ្យមានការាត់ បង់ ឬ ការបាំ ផ្ទលញ ល់វតាុធាតុ នន
តាំ បន់ គ្ែរ ផ្ លមាន ូច្តគៅ ៖
រ-គអរូ

ូស្ុីស្មុ ក្ទ ឬ ជក្មរស្តវស្មុក្ទ ។

ខ-គមមស្មុក្ទ ឬ តាំ បន់ គមមស្មុ ក្ទ ។
រ-ទី តាាំងបងាកត់ពូជជលនល ។

ឃ-នក្ពគកាងកាង ឬ នក្ពគកាងកាងផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់ ។
មាគ្តា៥១១ ._ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងការទទួ លានព័ ត៌មាន
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ ក្តូវអនុ គលាមតាមរាល់លរខខណឌតក្មូវនានា
ស្ក្មាប់ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មាន

ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៥១២ ._ ការគលើររមពស្់ ល់ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតាំបន់គ្ែរ អាច្គច្ញនូ វលិខិតបទោានបផ្នាម រែុងបាំ ណង

គលើររមពស្់ ល់ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅរែុងការក្រប់ ក្រងតាំបន់ គ្ែរទាំងឡាយ ។
មាតិកាទី៨
ការគ្គប់គ្គងធន្ធាន្ទឹកគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
ផ្នែកទី១
ទោលទៅ ន្ិងទោលការណ្៍
មាគ្តា៥១៣ ._ គោលការណ៍ននការក្រប់ ក្រងធនធានទឹររួមោែ

ទឹ រ និង ធនធានទឹរ ក្តូវស្ាិតគក្កាមការក្រប់ក្រង និង អភិ វឌ្ឍន៍ គោយផ្នអរគលើគោលការណ៍
ូ ច្តគៅ ៖
រ- ស្មធម៌ ស្ងគម៖ ការធានាាននូ វស្មភាពននការទទួ លានទឹរស្ក្មាប់ អរ
ែ គក្បើ
ក្ាស្់ទាំងអស្់ ជាពិ គស្ស្ ក្ររមមនុ ស្សផ្ លមិ នស្ូវានទទួ លការយរច្ិតទ
ត ុ រោរ់ និ ងផ្ ល
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មិ នមានតាំណាងក្រប់ ក្ោន់ ឲ្យទទួ លានទឹររែុងបរ ិមាណ និងរុ ណភាពក្រប់ក្ោន់ គ ើ មបី
ក្ទក្ទង់ ស្ុខុមាលភាពរបស្់ពួរគរ ។

ខ- ក្បស្ិទធនលគស្ រ
ា ិ ច្ច៖ ការនតល់នលក្បគយជន៍ខស្
ព ់បាំនុតឲ្យគៅអែរគក្បើក្ាស្់ជាអតិ
បរ ិមា ស្ក្មាប់ ធនធានហិរ្ញ វតាុ និ ងធនធានទឹ រផ្ លានគក្បើ ក្ាស្់ ។
រ- និ រនតរភាពគអរូ

ូស្ុី៖ ការតក្មូវឲ្យគធវើការផ្បងផ្ច្ងទឹរក្រប់ក្ោន់ គ ើមបីធានានិ រនតរ

ភាពននមុខងារតាមធមមជាតិ ននពពួ រស្តវ និ ង រុរខជាតិ ផ្ លទទួ លការរាំរាមរាំផ្ហង និងក្បព័នធ
គអរូ

ូស្ុីផ្ លពឹ ងផ្នអរគលើទឹរ ផ្ លជា ការរួមនសាំននទាំ នារ់ ទាំនងរវាងរុរខជាតិ ស្តវ ស្ថរពាងគ

កាយលអិតៗ ពពួរនានា បរ ិស្ថានមិ នមានជី វ ិត និង ាំគណើរការគអរូ
អងគផ្តមួ យ ។

ូស្ុី ផ្ គលមានមុខងារជា

មាគ្តា៥១៤ ._ រតាតផ្ លក្តូវពិ ចារណាស្ក្មាប់ ការអនុវតត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវពិ ចារណា៖
រ-ក្រប់ ទិ ាភាពននធនធានទឹ រ ។

ខ-ច្ាំ ណងទរ់ទងរវាងធនធានទឹរ និ ងស្មាស្ភារ នទគទៀតននបរ ិស្ថានធមមជាតិ
ផ្ លរួមទាំង

ីធី ល ជលនល រុរខជាតិ និង ស្តវ ។

រ-លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ការគក្បើក្ាស្់ទឹររបស្់ក្បជាជន និង បរ ិស្ថានធមមជាតិ ឲ្យ
មានក្បស្ិទធភាព និង និ រនតរភាព ។
មាគ្តា៥១៥ ._ ក្របខ័ ណឌននការស្ហការរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធទាំងអស្់ ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការគក្បើ ក្ាស្់ទឹរ ការអភិវឌ្ឍ និងការ
ក្រប់ ក្រងធនធានវារ ីជាតិក្បរបគោយនិ រនតរភាពគៅគលើធនធានទឹរផ្ លមានជីវ ិត និ ងក្បព័ នគធ អរូ
ផ្ លពារ់ព័នធ ក្តូវស្ហការ និងក្រប់ក្រងធនធានទឹររួមោែ ។

ូស្ុី

មាគ្តា៥១៦ ._ ការរួមច្ាំផ្ណររបស្់ភារីផ្ លពារ់ព័នធ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធមានស្មតារិច្ច ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ននានា វ ិស្័យឯរជន
អងគការស្ងគមស្ុីវ ិល គ ើ មបីគធវើស្រមមភាពក្រប់ ក្រង ការវ ិនិគយរ ការគធវើអាជីវរមម ការអភិ ររស និ ងការ
អភិវឌ្ឍធនធានទឹ រ ។
មាគ្តា៥១៧ ._ រមមស្ិទិគធ លើធនធានទឹរ
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ទឹ រ និងធនធានទឹរទាំងអស្់ ជារមមស្ិទិ រធ បស្់រ ា ។
មាគ្តា៥១៨ ._ ការផ្បងផ្ច្រទឹ រ
ការបផ្ងវរទឹ រគច្ញពី រុងផ្
ែ
ន ីននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញត និ ងការ

ឯរភាពគោយរាជរោាភិ ាលរមពុជា និ ងមានការអនុម័តយល់ក្ពមគោយស្ថាប័ននីតិប្ញតិ ត ។
ជំពូកទី២
ការទទួលខុសគ្តូវផ្នែកធន្ធាន្ទឹក
ផ្នែកទី១
ការទទួលខុសគ្តូវរបស់ស្ថលីគ្កសួង
មាគ្តា៥១៩ ._ ភាររិ ច្ចរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរធនធានទឹ រ និងឧតតុនិយម

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម មានភាររិច្ច ូ ច្ខាងគក្កាម ៖
១- ក្រប់ ក្រង

ឹរនាាំ និងក្តួតពិនិតយគលើការក្រប់ ក្រងធនធានទឹ រ និងឧតតុនិ យម ។

២- គធវើការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងអែរពារ់ព័នធ នទគទៀត
ពារ់ ព័នធនឹង ាំ គណើរការននការក្រប់ ក្រង ។
មាគ្តា៥២០ ._ ស្ថរគពើ ភ័ណឌរណា
ត លននធនធានទឹរ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវររាទុរនូ វរាល់ស្ថរគពើភណឌ

ថ្នែរ់ រណា
ត លមួ យអាំ ពីធនធានទឹរននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ ស្ថរគពើភណឌគនេះ ក្តូវបងាាញអាំពីទី
រផ្នលង បរ ិមាណ និងរុណភាពននធនធាន រែុងឆ្ែាំនីមួយៗ ។
មាគ្តា៥២១ ._ ទិនែន័យអាំពីធនធានទឹរ
ទិ នន
ែ ័ យអាំពីបរ ិមាណ និ ង រុ ណភាព និង ព័ ត៌មានផ្ លពារ់ ព័នធណាមួ យ នទគទៀត ផ្ ល

ស្ថាប័ ន នទគទៀតក្បមូ លាន គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នក្រប់ រក្មិ ត ក្តូវោរ់ជូនមរក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរ វ ិស្័យធនធានទឹ រ និ ង ឧតតុនិ យម តាមការគស្ែើស្ុាំរបស្់ក្រស្ួង ។ ការោរ់ ជូនព័ត៌មានផ្ លគធវើ
គ

ើងគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ន នទ ក្តូវគធវើគ

ើងយ៉ា ងគហាច្ណាស្់១ (មួ យ) ឆ្ែាំមង
ត ។

មាគ្តា៥២២ ._ ទិ នន
ែ ័ យផ្ លមានស្ស្ថប់
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ទិ នន
ែ ័ យ និ ងព័ ត៌មានផ្ លក្តូវោរ់ ជូនតាមមាក្តា៥២១ ខាងគលើ គលើរផ្លងផ្តររណីព៌ ត័មាន
គនាេះជាព័ ត៌មានស្មាងត់ ក្តូវគធវើការនតល់ជូនគោយឥតរិ តនែល ល់ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នរ ា និងអែរពារ់
ព័ នធ នទគទៀត ស្ក្មាប់ ជាក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹ រ និង
ឧតតុនិ យម អាច្តក្មូវឲ្យបង់ នែលស្ក្មាប់ទិនែន័យផ្ លគស្ែើស្ុាំរុងគោលគៅពាណ
ែ
ិ ជារមម ។
មាគ្តា៥២៣ ._ ការគច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម អាច្គច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតត

មានជាអាទិ៍ ៖

រ-រផ្នលងផ្ លមានការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការយរ ឬ ការរ ាំខាន ល់ទឹរ ឬការស្ថងស្ង់
គហោារច្នាស្មព័នធ ។
ខ-ការគរៀបច្ាំ បទបប្ញ តិ តពារ់ ព័នធនឹងគហោារច្នាស្មព័នធស្ក្មាប់ ការទញយរទឹរ ឬ
រ ាំខាន ល់ធនធានទឹ រ ។
រ-ការបគងកើត និងការគរៀបច្ាំ អាជាាធរអាងទគនលរនានា ផ្ លជាតាំបន់ ភូមិស្ថស្តស្ត រាំ ណត់
គោយរក្មិ តទី ក្ជាលតាមក្បព័នធទឹរនានា រួមទាំងទឹរផ្ លគៅគលើ ី និ ងគក្កាម ី នងផ្ រ ។
ឃ-រិច្ចការអាទិ ភាពស្ក្មាប់ ោរ់ប្ូច លរែុងផ្ននការធនធានទឹរននអាងទគនល ។

ង-ការគលើរទឹ រច្ិតតឲ្យមានការស្ស្ថវក្ជាវ ឬ ការអភិ វឌ្ឍ បគច្ចរវ ិជាាែមីៗ ផ្ លនឹងរួម
ច្ាំ ផ្ណររែុងការកាត់ បនាយស្ាំណល់ និ ងការផ្រលមអរុណភាពទឹរ និ ងបគងកើនក្បស្ិទធនលននការ
គក្បើក្ាស្់ទឹរ ។

ច្- ការគលើរទឹរច្ិតត និ ងការរារាាំង ផ្ លរួមទាំង យនតការហិរ្ញ វតាុ

ូច្ជា ការគក្បើ ក្ាស្់

រនក្ម និ ង តារាងនែលតាមអក្តាែយច្ុ េះ គ ើមបីគលើរទឹ រច្ិ តឲ្
ត យមានការគក្បើ ក្ាស្់ទឹរគោយក្បស្ិទធ
នល ។
្- ការបគងកើត និង ក្រប់ ក្រងស្ហរមន៍អរ
ែ គក្បើ ក្ាស្់ទឹរ ផ្ លរួមទាំង ស្ហរមន៍
រស្ិររគក្បើ ក្ាស្់ទឹរ ។
ជ- ការក្បកាស្តាំបន់ ការពារផ្ នទឹរ ។
ឈ- ការរាំ ណត់ និង ក្រប់ ក្រងតាំ បន់តាំរល់ទឹរជាំនន់ ។
ញ-ការចារ់បាំគពញ ឬ ការបាូរទិ ស្គៅននទីជក្មាល បឹងបួរ ទីគចាត ជក្មាលទឹ រ ។

ញ-ការគរៀបច្ាំ បទបបប្ញ តិស្
ត ីព
ត ី ការអភិ វឌ្ឍទឹ រគក្កាម ី ស្ក្មាប់ លាំហូរទឹររែុងតាំបន់

ី ស្ស្ូបទឹរ តាំបន់ ែម តាំបន់គក្បេះ ឬ តាំបន់ ផ្ លមានភារពុរស្ស្ួយគៅរែុង ី និ ងឧស្ាហរមម

អភិវឌ្ឍទឹរគក្កាម ី មានជាអាទិ៍៖

១-លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់អែរគដ៉ាការខួងអណូត ង និងការ ាំ គ
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ើងអណូត ងស្ែប់ ។

២-ការទមទរឲ្យមានភស្តតាងរបស្់
អរ
ែ កាន់ វ ិញ្ញញបនបក្ត ស្ក្មាប់ ការក្បតិបតតិ
ុ

ការមា៉ា ស្ុីនខួង ។

៣-ការទទួ លយរស្ាំណារ ការគធវើគតស្ត ការវ ិភារ ការស្ទង់មតិ និ ងទិនែន័យពី
អណូា ងខួង និង ការក្បរល់អី ៗ
វ ទាំងគនេះគៅឲ្យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
ធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។

៤-ការលុបអណូត ងខួង និងវ ិធី ស្ថស្តស្ត រ៏ ូ ច្ជាលរខខណឌតក្មូវនានា ការផ្ ល

ក្តូវបាំ គពញគៅរែុងក្បតិ បតតិការលុបអណូត ងខួ ង ។

៥-ស្រមមភាពនានារែុងការគោេះស្ស្ថយបញ្ញ
ា អណូត ងខួងផ្ លពារ់ព័នធ ។
៦-ការក្តួតយពិ និតយអណូត ង ។

៧-វ ិធីស្ថស្តស្តននការជី រខួង និ ងការជីរអណូត ង និង ការរាំ ណត់ ពីក្បភពននទឹរ

គក្កាម ី ។

៨-ការក្បរងក្បយ័តែ និង វ ិធានការគ ើ មបីក្តូវអនុ វតតមុនគពល និងអាំ
ការខួ ង ននការជីរ និ ងការអភិវឌ្ឍគលើអណូត ង ។

ុងគពលនន

៩-គោរពតាមការផ្ែររានានាស្ក្មាប់ អណូត ងផ្ លមិ ន ាំ គណើរការ ។

១០-ានគោរពការផ្ែររា និ ង ការក្បតិបតតិការផ្ លក្តូវមានជាបនត ស្ក្មាប់
អណូា ង ។

-ការរាំ ណត់ បនទុរ និង នែលនានា ផ្ លក្តូវបង់ ស្ក្មាប់ ការក្រប់ក្រងធនធានទឹរស្ស្ប

តាមមាតិ កាគនេះ ។

ផ្នែកទី២
ការសគ្លបសគ្លួលរបស់រាជរដាឋភិបាល
មាគ្តា៥២៤ ._ រណៈរមមការជាតិ គរៀបច្ាំ ផ្ននការ និងក្រប់ ក្រងអាងទគនល
ក្តូវគច្ញលិខិតបទោានរតយុតតគ ើមបីបគងកើតរណៈរមាមធិ ការជាតិគរៀបច្ាំផ្ននការ និងក្រប់ក្រង
អាងទគនល គៅគក្កាមក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិយម ផ្ លមានស្មាស្
ភាពតាំណាងមរពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងរណៈរមាមធិ ការជាតិទគនលគមរងគ ។

មាគ្តា៥២៥ ._ ភាររិច្ចរបស្់រណៈរមាមធិ ការជាតិ គរៀបច្ាំផ្ននការ និ ងក្រប់ ក្រងអាងទគនល
រណៈរមាមធិ ការជាតិ គរៀបច្ាំ ផ្ននការ និងក្រប់ក្រងអាងទគនល មានភាររិ ច្ច ូច្ខាងគក្កាម៖
រ- ស្ក្មបស្ក្មួល និងក្រប់ ក្រងគលើការគរៀបច្ាំ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តជាតិ ស្ីព
ត ីទឹរ ។
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ខ- តាមោន និងវាយតនមលការអនុវតតផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តជាតិ ស្ីព
ត ីទឹរ ស្ក្មាប់
ក្រប់ ក្រង ការពារ អភិ ររស និ ងអភិវឌ្ឍអាងទគនល ។
រ- ស្ក្មរេះស្ក្មួល និ ងគោេះស្ស្ថយទាំ នាស្់នានាគលើការក្រប់ ក្រង ការពារ អភិររស និ ង
អភិវឌ្ឍអាងទគនល ។
ឃ- អនុ វតតរិច្ចការ នទគទៀតតាមការផ្ណនាាំរបស្់រាជរោាភិ ាលរមពុជា ។
មាគ្តា៥២៦ ._ ស្ិទិ ធ និ ងភាររិ ច្រ
ច ុងការច្ូ
ែ
លរួមគក្បើ ក្ាស្់ អភិវឌ្ឍ និងក្រប់ក្រងអាងទគនលអនតរជាតិ

ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា មានស្ិទិ ធ និ ងររណីយរិច្ច ច្ូ លរួមគៅរែុងការគក្បើ ក្ាស្់ អភិវឌ្ឍ និង

ក្រប់ ក្រងភារច្ាំផ្ណរ អាងទគនលអនតរជាតិ គៅរែុងផ្ ន ីរបស្់ខួន
ល ផ្ លជាទគនលផ្ លមានទី តាាំង

ភូ មិស្ថស្តស្តគៅជាប់រវាងក្បគទស្ពីរ ឬ គក្ច្ើនគៅតាមកាតពវរិច្ផ្ច លគរើតគច្ញពី រិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរ
ជាតិ ផ្ លរមពុជាជាភារីហតាគលខី ។
មាគ្តា៥២៧ ._ ការគក្បើ ក្ាស្់ផ្ លស្មស្ស្បបាំ នុត និ ងមានក្បស្ិទធភាព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវយរច្ិតទ
ត ុ រោរ់ ជាពិ គស្ស្

ច្ាំ គពាេះរក្មិតស្មស្ស្បបាំនុត និងការគក្បើក្ាស្់ក្បរបគោយក្បស្ិទធភាពនូ វអាងទគនលគមរងគ ស្ស្ប
ជាមួ យគោលការណ៍ ឹ រនាាំននរណៈរមាមធិ ការជាតិទគនលគមរងគ ។
ជំពូកទី៣
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការធន្ធាន្ទឹក
ផ្នែកទី១
ទោលទៅ ន្ិងទោលការណ្៍
មាគ្តា៥២៨ ._ គោលគៅននផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តធនធានទឹរថ្នែរ់ ជាតិ

ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តធនធានទឹ រថ្នែរ់ ជាតិ គ ើ មបីនតល់ជាមរគុគទស្ ស្ក្មាប់ ការស្គក្មច្

ាន ផ្ លមាន ូ ច្តគៅ ៖

រ- គោលគៅននមាតិ កាគនេះ ។
ខ- ស្នតិស្ុខននការនគត់នង
គ ់ទឹរស្ក្មាប់ រយៈគពលផ្វង គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា។
រ- និ រនតរភាពននធនធានទឹររែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
ឃ-រិច្ចការពារទឹ រ និងក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុីផ្ លពឹងផ្នអរគលើលាំហូរទឹ រ ។
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ង-ការផ្បងផ្ច្រ និងគក្បើ ក្ាស្់ទឹរឲ្យានក្តឹមក្តូវ និ ងមានក្បស្ិទធភាពគ ើ មបីទប់ ស្ថកត់
គក្ោេះមហនតរាយ និង ទាំ នាស្់នានា ។
មាគ្តា៥២៩ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តថ្នែរ់ជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវគក្ោងស្ក្មាប់ ការផ្បងផ្ច្រ

និ ងការក្រប់ ក្រងទឹរគោយនិ រនតរភាព គ ើមបីបាំគពញានតាមតក្មូវការរបស្់រមពុជាគៅអនារត តាមរយៈ
ការគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តថ្នែរ់ ជាតិ ស្ក្មាប់ធនធានទឹរ និ ងគោយការគរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរ
ននអាងទគនល ។
គៅរែុងរិច្ចគរៀបច្ាំ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តថ្នែរ់ ជាតិ ស្ក្មាប់ ធនធានទឹរ និងផ្ននការធនធានទឹ រនន

អាងទគនលរ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹ រ និងឧតតុនិ យម ក្តូវស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យក្រប់
ភារី ផ្ លពារ់ព័នធ ។

ការគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តថ្នែរ់ ជាតិ ស្ក្មាប់ធនធានទឹរ និ ងគោយការគរៀបច្ាំផ្ននការ
ធនធានទឹរននអាងទគនលរ ក្តូវបាំ គពញតាមលរខខណឌតក្មូវននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ ល
ានព័ត៌មាន ។
មាគ្តា៥៣០ ._ ក្បតិភូរមមអាំណាច្
ការគរៀបច្ាំ និងការអនុវតតផ្ននការធនធានទឹ រននអាងទគនល អាច្គធវើក្បតិ ភូរមមពីក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹ រ និងឧតតុនិ យម គៅអាជាាធរអាងទគនលផ្ លក្តូវបគងកើតគ

ើងគោយលិខិត

បទោានរតិ យុតត ។

មាគ្តា៥៣១ ._ ព័ត៌មានស្ក្មាប់ គរៀបច្ាំ ផ្ននការ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវក្បមូ លយរ ររាទុ រ គក្តៀម

បក្មរង និងគក្បើ ក្ាស្់ព័ត៌មានស្ក្មាប់គោលបាំ ណងននការគរៀបច្ាំផ្ននការគោយ ៖

រ- វាស្់ផ្វងជាគទៀងទត់ និងគក្តៀមរាំណត់ក្តាស្ក្មាប់ ស្ថធារណជនអាំពីបរ ិមាណ និង
រុ ណភាពទឹរគៅរមពុជា ។

ខ- ក្បមូ លព័ត៌មានអាំពីតក្មូវការទឹ រ និងនលប៉ា េះពាល់ននការក្រប់ ក្រងទឹ រ ល់ក្បព័ នធគអ

រូ

ូស្ុីធមមជាតិ ជក្មរជលនល អក្តាជលនល និងក្បគភទស្តវផ្ លរងការរាំ រាមរាំផ្ហង

ពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ន នទ និងអងគការមិនផ្មនរោាភិ ាលនានា ។
រ- ក្បមូ លព័ត៌មានអាំពីតក្មូវការទឹ រគៅអនារត ។
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ឃ- គធវើការផ្រលមអជាបនតបនាទប់ នូវបណា
ត ញជាតិ ស្ក្មាប់ ការពិនិតយតាមោន គ ើ មបីឲ្យ
មានការក្បមូ លព័ ត៌មានស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា៥៣២ ._ ក្ររមក្បឹ រាគយបល់បគច្ចរគទស្
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម អាច្បគងកើតក្ររមក្បឹ រាគយបល់

បគច្ចរគទស្ ផ្ លមានស្មាស្ភាពននមញ្ជ្នី ជ
ត ាំ នាញបគច្ចរគទស្ ផ្ លបាំ គពញានតាមលរខខណឌតក្មូវ
ផ្ លក្តូវបគងកើតគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម គ ើមបីផ្ណនាាំអាំពី៖
រ- ស្ាំគណើ ឬ គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹររែុងអាងទគនល ។
ខ- ស្ាំគណើវ ិគស្ថធនរមមផ្ននការធនធានទឹររែុងអាងទគនល ។
រ- ការនតល់ស្ិទិ គធ ៅគក្កាមជាំ ពូរទី៤ ននមាតិ កាគនេះ ។

មាគ្តា៥៣៣ ._ លរខខណឌតក្មូវននផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តធនធានទឹរថ្នែរ់ ជាតិ
ផ្ននការយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តធនធានទឹរថ្នែរ់ ជាតិ ក្តូវមានផ្ច្ងអាំពីបញ្ញ
ា ូច្តគៅ៖
រ- ការរាំ ណត់អតតស្ញ្ញញណក្បព័ នគធ អរូ
បរ ិស្ថាន ។

ូស្ុីស្ាំខាន់ ៗ ផ្ លពឹ ងផ្នអរគលើទឹរ និ ងលាំហូរ

ខ-ការពោររណ៍អាំពីតក្មូវការទឹ រស្ក្មាប់រយៈគពលផ្វង ។
រ- ការរាំ ណត់អតតស្ញ្ញញណនិ នាែការអាកាស្ធាតុ និ ងធាតុ អាកាស្ស្ក្មាប់រយៈគពល
ផ្វង ការពោររណ៍ពី ភាពងាយរងគក្ោេះនានា និងស្ក្មាប់ គពលខាងមុ ខពារ់ព័នធនឹងទឹរ ។
ឃ- ជគក្មើ ស្ស្ក្មាប់បាំគពញតក្មូវការទឹ រគៅអនារត ។
ង- ជគក្មើ ស្ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងតក្មូវការទឹ រគៅអនារត ។
ច្- ការចាត់ អាទិ ភាពននការគក្បើ ក្ាស្់ទឹរ ។
្- ការធានាាននូ វគហោារច្នាស្មព័នម
ធ ួ យ ផ្ លមិនរាាំងស្ទេះ ល់ច្រនតទឹរ និងផ្ ល
មានលាំហូរក្រប់ក្ោន់ ស្ក្មាប់ នូវទឹ
ល រផ្ លអាច្គធវើនាវាច្រាន ។
ជ- យុទធស្ថស្តស្តក្រប់ ក្រងគក្ោេះរាាំងស្ងត
ួ ។
ឈ- យុទស្ថ
ធ
ស្តស្តក្រប់ក្រងទឹ រជាំ នន់ ។

ញ- គោលគៅរុ ណនលននរុ ណភាពទឹ រ ។
ផ្នែកទី២
ផ្នន្ការធន្ធាន្ទឹកអាងទទន្ៃ
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មាគ្តា៥៣៤ ._ គោលគៅស្ក្មាប់ ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលរ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹ រ

អាងទគនលគ ើមបី៖

រ-រាំ ណត់ ពីវតតមានននទឹរស្ក្មាប់ គោលបាំ ណងនីមួយ ។
ខ-នតល់ក្របខ័ ណឌស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងទឹរឲ្យមាននិ រនតរភាព និងការទញយរទឹ រ ។
រ-រាំ ណត់ អាទិ ភាព និងយនតការនានាស្ក្មាប់គោេះស្ស្ថយតក្មូវការទឹ រគៅអនារត ។
ឃ-នតល់ក្របខ័ ណឌស្ក្មាប់បគងកើតការផ្បងផ្ច្រទឹរ ។
ង-នតល់ក្របខ័ ណឌស្ក្មាប់ ផ្រផ្ក្បស្ថានភាពននការរគរច្រ ឹល ផ្ លគរើតគ
គអរូ

ូស្ុីធមមជាតិ

ើង ល់ក្បព័នធ

ូច្ជា ទគនលផ្ លមានស្ភាពរ ីងស្ងត
ួ ឬ តានតឹ ងជាគ ើម ។

មាគ្តា៥៣៥ ._ ទឹរគក្កាម ី
ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ក្តូវនតល់ក្របខ័ ណឌរែុងការការទញយរទឹរពី គក្កាម ី ក្បស្ិនគបើ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម យល់ថ្នមានហានិ ភ័យធងន់ធងរ គោយការ
ទញយរ ឬ ការរ ាំខាន ល់ទឹរគក្កាម ី គៅរែុងរផ្នលងណាមួ យ អាច្ប៉ា េះពាល់ជាខាលាំង ល់ ៖
រ- វតតមានទឹរស្ក្មាប់ អរ
ែ គក្បើក្ាស្់បច្ចុបបនែ ។
ខ- តក្មូវការទឹរស្ក្មាប់ក្បព័នធគអរូ
រ- រុ ណភាពទឹរ ។

ូស្ុីធមមជាតិ ។

ឃ- ស្មិទធនលននគោលគៅណាមួ យ ឬ លទធនលគនសងគទៀត គៅរែុងផ្ននការ ។
មាគ្តា៥៣៦ ._ ការក្បកាស្ផ្ទអរការអភិ វឌ្ឍជាបគណា
ត េះអាស្នែ
គៅគពលក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និងឧតតុនិ យមក្តូវគច្ញគស្ច្រតីជូន

ាំ ណឹងអាំពីបាំណងគរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹ រអាងទគនល ក្តូវគច្ញក្បកាស្ផ្ទអរការអភិវឌ្ឍនានា គៅរែុង

តាំ បន់ ជក្មាលទឹរននអាងទគនល ផ្ លក្តូវមានស្ុពលភាពរហូត ល់គពលផ្ ល៖

រ- ផ្ននការធនធានទឹរ ក្តូវានអនុម័ត គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតណាមួ យ ឬ
ខ- ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹ រ និងឧតតុនិ យម គច្ញគស្ច្រតីជូន

ាំ ណឹងពី ការលុបគចាលបាំណងគរៀបច្ាំ ផ្ននការធនធានទឹរ និ ងផ្ច្ងពីមូលគហតុននការលុប
គចាលគនាេះ ។
មាគ្តា៥៣៧ ._ វ ិធានននការផ្ទអរជាបគណា
ា េះអាស្នែស្ីព
ត ី ការអភិ វឌ្ឍ
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គៅគពលផ្ លមានការផ្ទអរការអភិ វឌ្ឍជាបគណា
ត េះអាស្នែគក្កាមមាក្តា៥៣៦ ននក្រមគនេះច្ូ ល
ជាធរមាន គនាេះ ៖
រ-មិ នមានពារយស្ុាំគក្កាមក្រមគនេះក្តូវានទទួ លយរ ឬ

ាំ គណើការ គទេះបី ជាក្តូវាន

ោរ់ ប្ូា នមុនការផ្ទអរជាបគណា
ា េះអាស្នែច្ូលជាធរមាន ក្បស្ិនគបើ ការនតល់ពារយស្ុាំអាច្មាន
ឥទធិពលមួ យ ឬ គក្ច្ើន

ូ ច្គរៀបរាប់ ខាងគក្កាម ៖

១-ការគរើនគ

ើងច្ាំនួនទឹរផ្ លអាច្ក្តូវានយរ ។

២-ការផ្ទលស្់បូរទី
ត តាាំងពីរផ្នលងផ្ លទឹ រក្តូវានយរ ។
៣-ការគរើនគ

ើងអក្តាផ្ លទឹ រអាច្ក្តូវានយរ ។

៤-ការផ្ទលស្់បូរលរខ
ត
ខណឌច្រនតផ្ លទឹរអាច្ក្តូវានយរគក្កាមគនាេះ ។
៥-ការផ្ទលស្់បូតរគោលគៅផ្ លទឹរអាច្ក្តូវានយរ ។

ខ-ការងារែមីមិនក្តូវចាប់គនតើមជារូបរាងរែុងតាំ បន់ ផ្ លក្រប់ក្រងគោយអនុ ស្ារណៈ ។
រ-ការងារផ្ លចាប់ គនតើមគហើយអាច្ក្តូវានប្ចប់ាន ទល់ផ្តមានការឯរភាពជា

លាយលរខណ៍អរសរពីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម និងផ្នអរគលើ
លរខខណឌ ផ្ លរួមមាន កាលបរ ិគច្ឆទប្ចប់ ផ្ លរក្មិ តគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ
វ ិស្័យធនធានទឹ រ និងឧតតុនិ យម ។

ឃ-រិច្ចការប្ចប់ ផ្ លមានមិនក្តូវគលើរគ

ើង ពក្ងី រ គធវើឲ្យគក្ៅ ឬ ផ្ទលស្់បូរត ។

មាគ្តា៥៣៨ ._ ការច្ូ លជាធរមានននផ្ននការមួ យច្ាំ នួន
គៅរែុងអាងទគនលមួយមានផ្តផ្ននការធនធានទឹ រអាងទគនល១ (មូ យ) ផ្ លក្តូវច្ូលជាធរមានគៅ

គពលគវលាមួ យរាំ ណត់ គលើរផ្លងផ្តគៅគពលមានផ្ននការោច្់គោយផ្

រ ក្តូវានគរៀបច្ាំ ស្ក្មាប់

ធនធានទឹរ ី គលើ និ ងទឹ រគក្កាម ី ។
មាគ្តា៥៣៩ ._ លរខខណឌតក្មូវននផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល
គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលក្តូវ ៖
រ-គលើរគ

ើងពីគោលគៅននគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។

ខ-មានផ្ននទី ននតាំបន់ ផ្ននការផ្ លគស្ែើរច្
ួ ។
រ-គលើរគ
ឃ- គលើរគ

ើងពីទឹរផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការមានបាំណងរែុងការអនុ វតតគលើ ។

ើងពី អាទិ ភាពននទឹ រ និងអែរគក្បើ ក្ាស្់ធនធានទឹ រផ្ លមនុ ស្សក្តូវការ

និ ង គស្វារមមក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីទទួ លានទឹរ និ ងធនធានទឹ រក្រប់ ក្ោន់ មុ ននឹងផ្បងផ្ច្រទឹរ

និ ងធនធានទឹ រផ្ លគលើស្គៅកាន់ អរ
ែ គក្បើ ក្ាស្់ នទគទៀត ។
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ង-គលើរគ

ើងពី លទធនល ផ្ លរួមមាន លទធនលគអរូ

ូស្ុី ទរ់ ទងនឹងក្បព័ នធគអរូ

ស្ុីរុងផ្នែ
ែ
រនសាំរបស្់វា ផ្ លរួមមានលាអងទឹ រគក្កាម ី អាងបងាូរទឹរ អាងក្បមូលទឹ រ អនុ អាង

ូ

ក្បមូ លទឹរ ។ ក្រប់នូវទឹ
ល រអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ និងនលូវទឹរមិ នគទៀងទត់ ផ្ លជា ទគនល ផ្ក្ពរ អូ រគនសងៗ
ផ្ លរួមមានរែុងទក្មង់ ឬ ក្បឡាយធមមជាតិ ឬ ក្បឡាយជី រ ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងទឹ រ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

ច្-គៅរែុងរក្មិតផ្ លអាច្គធវើគៅានគោយគក្បើ ក្ាស្់ព័ត៌មានវ ិទោស្ថស្តស្តលប
អ ាំ នុត

ផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន ក្តូវគលើរគ

ើងពី យុទធស្ថស្តស្តផ្ លានគស្ែើគ

ើង គ ើមបីស្គក្មច្ាននូ វ

លទធនល ផ្ លក្តូវានរាំណត់ រុងច្ាំ
ែ
ណុច្ ង. ផ្ លរួមមាន ការរក្មិតគៅគលើការយរជាស្រុប
ពី អាង ។

្-គលើរគ

ើងពី យុទធស្ថស្តស្តផ្ លានគស្ែើគ

ើងស្ក្មាប់ បគងកើតការផ្បងផ្ច្រទឹរគៅកាន់

តាំ បន់ ផ្ននការផ្ លានគស្ែើ ។
ជ-គលើរគ

ើងពីវ ិធានក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងវ ិធានផ្បងផ្ច្រទឹរស្ក្មាប់ ទឹរផ្ លគស្ច្រតី

ក្ពាងផ្ននការមានបាំ ណងរែុងការអនុ វតត ។

ឈ-រាំណត់គហោារច្នាស្ម័ ពនទ
ធ ឹ រ រួមមាន ទាំ នប់តូច្ធាំ ទាំនប់ បគងាៀរ ការបផ្ងវរទឹរ

ក្បឡាយ ទាំ បន់ ការពារ ក្បព័ នប
ធ ងាូរតូច្ធាំ ក្បព័នធគស្ស្ថច្ស្ស្ព អាងទឹ រតូច្ធាំ ក្បឡាយនាាំទឹរ

អណូា ងស្ែប់ និ ងអណូត ងទឹរក្រប់ ក្បគភទ ទាំនប់ អរគិស្នី ឬ ស្ាំណង់ ឬ ការបាំ ពារ់ផ្ លានស្ថង

ស្ង់ និងគក្បើ ក្ាស្់រុងគោលបាំ
ែ
ណង បផ្ងវរទឹរ ររាទឹ រទុ រ នាាំទឹរ យរទឹរ គក្បើ ក្ាស្់ អភិ ររស
ទឹ រ ឬ ស្ក្មាប់ ការទប់ស្ថកត់ និងកាត់ បនាយឥទធិពលជាំ នន់ និ ងស្ថានភាពបនាទន់ផ្ លទរ់ទង

នឹ ងទឹ រ ផ្ លរួមមាន ការក្បតិបតតិការរបស្់ពួរគរ ផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការមានបាំ ណងនឹ ង
អនុវតត ។
ញ-រាំ ណត់រក្មិតនគត់នង
គ ់ គពញគលញ ជារក្មិតននននទខាងគលើននទឹររបស្់ទាំនប់ គៅគពល
ផ្ លការនទុរទឹរស្ាិតគៅរែុងរក្មិតក្បតិបតតិការជាអបបបរមា គោយោមនប៉ា េះពាល់គោយជាំ នន់

ស្ក្មាប់ ទាំនប់ ទាំងឡាយណា ផ្ លក្តូវានរួមប្ូច លរែុងគហោារច្នាស្ម័ ពនផ្ធ លមានរាំ ណត់
រែុងច្ាំ ណុច្ ច្. ។

-គលើរគ

និ ងក្បព័ នគធ អរូ

ើងពី លរខខណឌតក្មូវននការអគងកតតាមោន និងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ទឹ រ
ូស្ុីធមមជាតិ ផ្ លអាច្រួមមានស្ូច្នាររស្ុខភាពអាងទគនល គ ើ មបីជួយរែុងការ

វាយតនមលក្បស្ិទធភាពននយុទធស្ថស្តស្តក្រប់ ក្រងផ្ លគស្ែើរុងការស្គក្មច្ាននូ
ែ
វលទធនលផ្ ល
គលើរគ

ើងរែុងច្ាំ ណុច្ ង. ។

ឋ-គលើរគ

ើងពី លរខខណឌតក្មូវរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ជាក្បចាាំ ស្ក្មាប់ការអនុវតត

គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។
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ឌ្-រួមមានតារាងននការគរៀបច្ាំ ចាត់ ផ្ច្ងផ្ លគស្ែើគ

ើង ស្ក្មាប់ ការអនុ វតតគស្ច្រតីក្ពាង

ផ្ននការ ។
ឍ-រួមមានព័ ត៌មានអាំពីទឹរផ្ លមាន ផ្ លមិនទន់ានផ្បងផ្ច្រស្ក្មាប់គោលគៅគក្បើ
ក្ាស្់នាគពលអនារត និងអាទិ ភាព និង ាំ គណើការស្ក្មាប់ ការផ្បងផ្ច្រ ឬ បក្មរងទឹរទុរ ។
ណ-បគងកើត ាំ គណើការរែុងការនតល់ បក្មរងទុ រ ឬ នទុយពី គនាេះ គោេះស្ស្ថយគៅគលើទឹរ

ផ្ លមិនទន់ ផ្បងផ្ច្រ ផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការមានបាំ ណងរែុងការអនុ វតត ។
ត-គលើរគ

ើងពី លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ស្ក្មាប់ ផ្រផ្ក្បស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានទឹរផ្ លមាន

ស្ស្ថប់ រែុងររណីចាាំាច្់ គ ើ មបីស្គក្មច្ាននូវលទធនលផ្ននការ ។
ែ-គលើរគ

គ

ើងពី លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ស្ក្មាប់ គោេះស្ស្ថយគលើភាពគរច្រ ិលផ្ លានគរើ ត

ើងរែុងក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុីធមមជាតិ ។

មាគ្តា៥៤០ ._ ផ្ននការទគនលគមរងគ
ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលផ្ លក្រប ណតប់ ធនធានទឹរទគនលគមរងគក្តូវពិ ចារណានងផ្ រ៖
រ-ច្រនតហូរទឹ រ្លងផ្ នច្ូលមរកាន់ ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ខ-លរខខណឌតក្មូវស្ស្បច្ាប់ ឬ មិ នលគមអៀង ស្ក្មាប់ ច្រនតហូរទឹរផ្នែរខាងគក្កាម្លង
ផ្ នននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ត ននស្នធិស្ញ្ញញអងគការស្ហក្បជាជាតិ ស្ី ត
ពី ច្ាប់ននការគក្បើ ក្ាស្់នូវទឹ
ល រអនតរជាតិផ្ លមិ នពារ់ព័នន
ធ ឹ ងការគធវើនាវាច្រ ។
រ-បញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន្លងផ្ ន នទៗគទៀត ។

ឃ-ការគរើ តមានក្បតិបតតិការ និងលរខខណឌតក្មូវ ននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតររោាភិាល
ផ្ លទរ់ទងនឹងទគនលគមរងគ ។
មាគ្តា៥៤១ ._ គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹ រអាងទគនល
គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលក្តូវនតល់នូវក្របខ័ ណឌស្ក្មាប់ ការបគងកើតស្ិទិទ
ធ ទួ ល
ានទឹរគោយគលើរគ

ើងនូ វច្ាំ ណុច្ ូច្ខាងគក្កាម៖

រ-គោលគៅលាំហូរបរ ិស្ថានមានគោលបាំ ណងលាំហូរ ស្ក្មាប់ ការការពារ ស្ុខភាព
ក្បព័ នធគអរូ

ធ លននលទធនលគអរូ
ូស្ុីធមមជាតិ ស្ក្មាប់ ស្មិទន

ូស្ុី ផ្ លរួមមានគស្ច្រតីលមអិត

អាំ ពី ការរាំ ណត់ គពល រយៈគពល ភាពញឹរញាប់ អក្តា និ ងទាំ ហាំននច្រនតហូរ ។

ខ-គោលបាំ ណងស្នតិស្ុខស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានទឹ រមានគោលបាំ ណងផ្ លអាច្បងាាញថ្នជា
ស្ូច្នររការងារ និងអាច្គលើរគ

ើងរែុងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលស្ក្មាប់ការការពារនូវ

ភាពអាច្មានរែុងការទទួលានទឹរ ស្ស្បតាមស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹរ ។
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រ-ស្ូច្នររការងារមានវ ិធានការផ្ លអាច្រណនា គ ើមបីវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់ នន
ការស្គក្មច្ច្ិ តផ្ត បងផ្ច្រ និ ងគស្ច្រតីស្គក្មច្ច្ិតត ឬ ស្ាំគណើផ្នែរក្រប់ ក្រង គលើស្ិទិ ទ
ធ ទួ លាន
ទឹ រ និងក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីធមមជាតិ ស្ក្មាប់ គោលបាំណងលាំហូរបរ ិស្ថាន និ ងគោលបាំ ណង

ស្នតិស្ុខននស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានទឹរ ។

ឃ-អាទិ ភាពស្ក្មាប់ ការនតល់ស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មាន ។
មាគ្តា៥៤២ ._ ការពិ ចារណា ស្ក្មាប់គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទលបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវពិ ចារណាគៅគលើច្ាំណុច្ខាង

គក្កាមគៅគពលគរៀបច្ាំគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹ រអាងទគនល៖
រ-រក្មិ តនិងរុ ណភាពទឹ ររែុងតាំ បន់ ផ្ននការ ។

ខ-គោលបាំ ណង និ ងអាទិភាព ជាតិ និងគក្កាមជាតិ ស្ក្មាប់ គលើររមពស្់ការអភិ វឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
រ-ផ្ននការតាំ បន់ គនសងៗស្ក្មាប់ តាំបន់ ។
ឃ-រយៈគពល ភាពញឹរញាប់ ទាំ ហាំ និងការរាំ ណត់គពលននលាំហូរទឹ រ ផ្ លវាមានស្ថរ
ស្ាំខាន់ រុងការោាំ
ែ
ក្ទក្បព័នគធ អរូ

ូស្ុីធមមជាតិ និងក្បគភទស្តវ រុរខជាតិផ្ លរងការក្ពួយារមភ

គោយគក្បើព័ត៌មានវ ិទោស្ថស្តស្តលប
អ ាំ នុតផ្ លមាន ។

ង-ការជន់ គលច្ និងការស្មងួតគ ើមបីោាំក្ទក្បព័នធគអរូ

ជាតិ ផ្ លរងការក្ពួយារមភ ។

ូស្ុីធមមជាតិ និងក្បគភតស្តវ រុរខ

ច្-រក្មិ តទឹរគក្កាម ី និង ាំ គណើរការហូរទឹ រពី គលើ ី គៅគក្កាម ី ផ្ លមានស្ថរស្ាំខាន់
រែុងការោាំក្ទក្បព័ នគធ អរូ

ស្ុ
ូ ីធមមជាតិ និងក្បគភទស្តវ រុរខជាតិផ្ លរងការក្ពួយារមភ ។

្-ការច្ូ លរួមក្រប់ក្រងទឹ រននទី ជក្មរ ឬ ក្បព័នធពារ់ព័នធ ផ្ លរួមមាននក្ពគឈើ និ ង ី

គស្ើម ផ្ លោាំក្ទនូវគោលបាំ ណងននផ្ននការធនធានទឹ រអាងទគនល ។
ជ-ស្ិទិ ផ្ធ លមានស្ស្ថប់រុងការទទួ
ែ
លាន គក្បើ ក្ាស្់ ឬក្រប់ក្រងទឹរ ។

ឈ-លរខខណឌតក្មូវរបស្់ទឹរនាគពលអនារតរបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លរួម

មានលរខខណឌតក្មូវវបបធម៌ គស្ ារិច្ច បរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម ។
ញ-តនមលវបបធម៌ គស្ រ
ា ិច្ច បរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម ។

-ការវាយតនមលផ្នែរបគច្ចរគទស្ស្ក្មាប់ គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។
ឋ-ឥទធិពលផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការនឹងមានគៅគលើទឹរផ្ លមិ នមានគលើរគ
គស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។
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ើងរែុង

ឌ្-ឥទធិពលផ្ លការយរ ឬ គធវើអនតរារមន៍ ជាមួ យទឹរផ្ លមិនមានគលើរគ
គស្ច្រាីក្ពាងផ្ននការ និ ងមានគលើទឹរផ្ លគលើរគ

ើងរែុងគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ ។

ើងរែុង

ឍ-យុទធស្ថស្តស្តក្រប់ ក្រងធនធានក្បរបគោយនិ រនតរភាពស្ក្មាប់ អាងទគនល ឬ អាងទឹរ
គក្កាម ី ផ្ លរួមមានតាំ បន់ គ្ែរពារ់ព័នធគនសងៗ ។
ណ-ក្រប់ ការោរ់ប្ូា ន ទរ់ ទងនឹងគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការផ្ លគស្ែើគ

ើង ។

ត-នលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។

មាគ្តា៥៤៣ ._ ការជូន ាំណឹងននគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវនសពវនាយការជូ ន ាំ ណឹងគៅ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងស្ថធារណជនគៅគពលផ្ លគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល
ក្តូវានគរៀបច្ាំ ។
មាគ្តា៥៤៤ ._ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
រូបវនតបុរគល ឬ នី តិបុរគលអាច្ោរ់ប្ូា នឯរស្ថគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

ធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យមអាំ ពីទិ ាភាពណាមួ យននគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ផ្ លរួម
មានបញ្ញ
ា នានាផ្ លមិ នានោរ់ប្ូច លរែុងគស្ច្រតីក្ពាងផ្ននការ តាមរយៈកាលបរ ិគច្ឆទផ្ លគលើរ
គ

ើងរែុងការជូន ាំ ណឹងផ្ លគច្ញនាយគក្កាមមាក្តា៥៤៣ ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការច្ូ លរួមជា

ស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៥៤៥ ._ ការពិ ចារណាគៅគលើគយបល់ស្ថធារណជន
មុ ននឹ ងប្ចប់ ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ង

ឧតតុនិ យម ក្តូវពិ ចារណារាល់ការោរ់ ប្ូា នផ្ លានគធវើគ

ើងស្ស្បតាមមាក្តា៥៤៤ ទរ់ ទងនឹង

គស្ច្រាីក្ពាងផ្ននការ ។

មាគ្តា៥៤៦ ._ ផ្ននការច្ុងគក្កាយ
ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលច្ុងគក្កាយ មិនមានអនុភាពគនាេះគទ ទល់ផ្តវាក្តូវានឯរភាព
គោយរណៈរ ម
ា ញ្ជ្នី ត ។
មាគ្តា៥៤៧ ._ ផ្ននការឯរភាពរួច្
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ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលផ្ លឯរភាពរួច្ និងនុតរាំ ណត់បនាទប់ពី១០( ប់ )ឆ្ែាំ ក្បស្ិនគបើ
មុ នគពលគនាេះវាមិ ន៖
រ-និ រាររណ៍ ឬ
ខ-ជាំ នួស្គោយផ្ននការធនធានទឹ រគនសងគទៀតផ្ លានចាប់ គនតើម និងផ្ លគលើរគ

ើង

ថ្នវាជាផ្ននការជាំ នួស្ ។
មាគ្តា៥៤៨ ._ វ ិគស្ថធនរមម និងផ្ននការែមី
គៅគពលផ្ លមានស្ាំគណើ គោយរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលមរ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័

យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិយម ឬ តាមរាំ និតនតូច្គនតើមរបស្់ខួន
ល ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធាន
ទឹ រ និងឧតតុនិ យមអាច្៖

រ-គធវើវ ិគស្ថធនរមមគៅគលើផ្ននការធនធានទឹ រអាងទគនល ឬ
ខ-គរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹ រអាងទគនលែីម
ម ួ យគ ើមបីជាំនួស្ផ្ននការផ្ លមានស្ស្ថប់ ។

មាគ្តា៥៤៩ ._ ការគធវើយុតិ រ
ត មមស្ក្មាប់ ការគធវើវ ិគស្ថធនរមម ឬ ផ្ននការែមី
ក្បស្ិនគបើ យុតិរ
ត មមណាមួយ ូ ច្ខាងគក្កាមក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ង

ឧតតុនិ យមអាច្គធវើវ ិគស្ថធនរមម ឬគរៀបច្ាំ ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលែីស្ម ស្បតាមមាក្តា៥៤៨ខាងគលើ៖
រ-លទធនលននផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលមិនអាច្ស្គក្មច្ាន ឬ

ខ-គោលបាំ ណងននផ្ននការធនធានទឹ រអាងទគនល ឬយុទធស្ថស្តស្តស្ក្មាប់ ស្គក្មច្ាននូ វ
លទធនលរបស្់ផ្ននការ ផ្លងមានលរខណៈស្មស្ស្បស្ក្មាប់តាំបន់ផ្ននការគទៀតគហើយ ។
មាគ្តា៥៥០ ._ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
គៅគពលគធវើវ ិគស្ថធនរមមគៅគលើផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនលផ្ លមានស្ស្ថប់ គក្កាមមាក្តា
៥៤៨ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវអនុគលាមតាមជាំពូរ និង

លរខខណឌតក្មូវននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានផ្ លមានផ្ច្ងរែុងននក្រម
គនេះ ។

ជំពូកទី៤
ការនតលកា
់ រអន្ុញ្ញ
ញ ត
ផ្នែកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
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មាគ្តា៥៥១ ._ ស្ិទិរ
ធ ុងការគក្បើ
ែ
ក្ាស្់ធនធានទឹរ

រាល់រប
ូ វនតបុរគលមានស្ិទិរ
ធ ុងការយរ
ែ
និ ងគក្បើ ក្ាស្់ធនធានទឹរគោយមិ នក្តូវការមានការនតល់

ការអនុញ្ញញតគក្កាមជាំពូរគនេះ ស្ក្មាប់ ៖

រ-តក្មូវការរបស្់មនុ ស្សជាស្ាំខាន់ ផ្ លរួមមាន ការនឹ រ ការស្មាអត ការងូត អនាម័ យ
ការគស្ស្ថច្ស្ស្ពស្ួនគៅតាមនទេះ និងច្ាំ ការនលក្ពឹរស និ ងគោលគៅរែុងនទេះគនសងៗគទៀត ។
ខ-គោលគៅស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ ផ្ លរួមមានការពនលត់អរគិភ័យ ។

មាគ្តា៥៥២ ._ ការការពារស្ិទិ ស្ធ ស្បច្ាប់ របស្់អរ
ែ នទ
ការយរ និ ងការគក្បើ ក្ាស្់ធនធានទឹរគក្កាមមាក្តា៥៥១ក្តូវគធវើគ
ពាល់ស្ិទិ ស្ធ ស្បច្ាប់ របស្់រប
ូ វនតបុរគលគនសងៗគទៀត ។

ើងរែុងលរខណៈផ្ លមិ នប៉ា េះ

មាគ្តា៥៥៣ ._ ស្ិទិ រធ បស្់មាចស្់ និ ងអែរកាន់ កាប់ ី
មាចស្់ និ ងអែរកាន់ កាប់ ីមានស្ិទិ ក្ធ បមូ ល និងគក្បើ ក្ាស្់ទឹរគភលៀង និ ងទឹរផ្ លហូរជាធមមជាតិ
គលើ ី របស្់ពួរគរគោយោមនការនតល់ការអនុ ញ្ញញតគក្កាមជាំពូរគនេះ និងស្ស្បតាមមាក្តា៥៥១ ។
ក្បស្ិនគបើ លាំហូរទឹរធមមជាតិ គនេះ មិនក្តូវានរារាាំង ឬទប់ ស្ថកត់ គោយការគធវើស្ាំណង់ នូវល របង

ទាំ នប់ ការពារ អាងទឹ របគងកើតគ

ើងគោយទាំនប់ ឬ ក្តពាាំង ។

មាគ្តា៥៥៤ ._ ស្រមមភាពផ្ លតក្មូវឲ្យមានការនតល់ការអនុញ្ញញត
ស្រមមភាពខាងគក្កាមក្តូវានហាមឃាត់ក្បស្ិនគបើមិនមានការអនុ ញ្ញញតគោយការនតល់ស្ិទិ ធ
អាំ ណាច្ផ្ លគច្ញ ស្ស្បតាមជាំពូរគនេះ និង គបើ មិនានគធវើស្ស្បតាមលរខខណឌទាំងអស្់របស្់ការនតល់
ការអនុញ្ញញត ៖
រ-ការរារាាំង ទប់ ស្ថកត់ ការបផ្ងវរ ការយរ ឬការគក្បើ ក្ាស្់ធនធានទឹរ គក្ៅពីអីផ្វ ល
មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៥៥១ និ ងមាក្តា៥៥២ និ ងមាក្តា៥៥៣

ខ-ការស្ថងស្ង់ ឬក្បតិបតតិការននការស្ថងស្ង់គ ើមបីរារាាំង ទប់ ស្ថកត់ បផ្ងវរ ឬយរ

ធនធានទឹរ គក្ៅពីអី ផ្វ លមានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៥៥២ និ ងមាក្តា៥៥៣ ។
រ-ការទញយរ

ី ខាច្់

ី ែម ក្រួស្ ផ្រ ៉ា ស្ថាំង ហាគស្ពីាត ផ្ លទរ់ទងនឹងស្មុ ក្ទ

បឹ ង រឺ ជាផ្នែរនន ី ផ្ លក្រប ណតប់ គោយទឹរ និ ងក្ចាាំង ផ្ លទរ់ទងនឹងស្មុ ក្ទ បឹង ជាផ្នែរ
នន ី ផ្ លលិច្ទឹ រ ផ្ លមានរែុងស្មុក្ទបឹ ងគនាេះ
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ី ែម ឬ វតាុធាតុ គនសងគទៀតផ្ លគៅជាប់ នឹងវា

ប៉ាុ ផ្នតមិនរាប់ប្ូច ល ី ផ្ លយូរៗមតងលិច្ទឹរផ្តប៉ាុគណាណេះ ននទទឹ ងមុខទឹរ បឹ ង
ទាំ នាប ទឹរនុ ស្ពី រុង
ែ ី ឬ អាងទឹរ ។

ី គស្ើម តាំបន់

ឃ-ការបាំគពញ ការបគងកើតផ្ខសទឹ រ ការជីរក្បឡាយ ឬ ការផ្រផ្ក្បនននលូវទឹ រ បឹង

ីគស្ើម

តាំ បន់ ទាំនាប ទឹ រនុ ស្ពី រុង
ែ ី ឬ អាងទឹ រ ។

មាគ្តា៥៥៥ ._ រក្មិតស្ក្មាប់ ការរារាាំង ទប់ ស្ថកត់ ការបផ្ងវរ ការយរ ឬ គក្បើ ក្ាស្់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យមអាច្បគងកើតគោយលិខិតបទោាន

រតិ យុតតពារ់ព័នធនូវរក្មិតស្ក្មាប់ ការគធវើអនតរារមន៍ជាមួ យ ការបផ្ងវរ ការយរ ឬគក្បើ ក្ាស្់ធនធានទឹរ
ស្ក្មាប់ គោលគៅជារ់ លារ់ ផ្ លមិនតក្មូវឲ្យមានការនតល់ស្ិទិអ
ធ ាំណាច្គក្កាមមាក្តា៥៥៤ ននមាតិ កា
គនេះ ។
មាគ្តា៥៥៦ ._ ពារយស្ុាំស្ក្មាប់ ការនតល់ការអនុញ្ញញត
ពារយស្ុាំស្ក្មាប់ ការនតល់ការអនុញ្ញញតគក្កាមជាំពូរគនេះក្តូវអមគោយការឯរភាពគនសងៗគៅតាម
លរខខណឌតក្មូវផ្ លតក្មូវគោយក្រមគនេះ ។
ផ្នែកទី២
អាជាាប័ណ្ណទហដាឋរច្នាសល័ន្
ព ធ
មាគ្តា៥៥៧ ._ អាជាាប័ណណគហោារច្នាស្ម័ ពនធ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវនតល់អាជាាប័ណណគហោារច្នាស្

ម័ ពនគធ ៅក្រប់ គហោារច្នាស្ម័ ពនផ្ធ លក្តូវានរាំណត់រុងផ្ននការធនធានទឹ
ែ
រអាងទគនល គក្កាមមាក្តា
៥៣៩ ច្ាំ ណុច្ ឈ. ននមាតិ កាគនេះ ។

មាគ្តា៥៥៨ ._ គោលគៅននលិខិតអនុញ្ញញតគហោារច្នាស្មព័នធ
អាជាាប័ ណណគហោារច្នាស្មព័នន
ធ តល់ការអនុ ញ្ញញត ល់អែរកាន់ កាប់គនាេះគក្បើ ក្ាស្់ ច្រនតទឹរហូរ
រែុងរក្មិ តមួ យចាាំាច្់គ ើមបី ស្ង់ គហោារច្នាស្ម័ ពនធ ូច្ផ្ លអាជាាប័ ណណាននតល់ឲ្យ ។
មាគ្តា៥៥៩ ._ លរខខណឌស្ក្មាប់ អាជាាប័ ណណគហោារច្នាស្មព័នធ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវរាំ ណត់ លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់

អាជាាប័ ណណគហោារច្នាស្មព័នរ
ធ ុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិយុតត ។
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ផ្នែកទី៣
សិទទ
ធិ ទួលបាន្ទឹក
មាគ្តា៥៦០ ._ ការច្ុ េះប្ាីស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានទឹ រ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវររានូវការច្ុ េះប្ាីននក្រប់ ស្ិទិ ធ

ទទួ លានទឹរ ។

មាគ្តា៥៦១ ._ លរខខណឌស្ក្មាប់ ស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹរ
ការយរ ឬ ការបផ្ងវរធនធានទឹរអាច្ក្តឹមផ្តគធវើគៅានស្ស្បតាមស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹរផ្ ល
គច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។
មាគ្តា៥៦២ ._ ស្ិទិ ស្ធ ស្បច្ាប់ ច្ាំគពាេះស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹរ
រូបវនតបុរគលផ្ លមានស្ិទិស្ធ ស្បច្ាប់ ច្ាំគពាេះរាល ី អាច្ោរ់ ពារយស្ុាំគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹ រ និងឧតតុនិ យម ស្ក្មាប់ ស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹរ គ ើមបីយរគក្បើ ក្ាស្់ជាមួ យ
ទឹ រផ្ លមានក្បភពមរពី ៖

រ-នលូវទឹ រ បឹង ទឹរនុ ស្ពីគក្កាម ី គលើ ឬ ជាប់ ី ។

ខ-លាអងទឹ រគក្កាម ី ផ្ លមានទក្មង់ ភូមិស្ថស្តស្តផ្ លទឹ រគក្កាម ី គរើ នគ

ើងជា

អច្ិនញ្ជ្នតយ៍ គៅគក្កាម ីណាមួ យ ។
រ-ទឹ រហូរកាត់ ី គនសងៗ ។
ឃ-គហោារច្នាស្ម័ន
ព ធផ្ លក្បតិបតតិការគក្កាមលិខិតអនុ ញ្ញញតគហោារច្នាស្មព័នផ្ធ ល
អាច្នគត់នង
គ ់ទឹរគៅកាន់ ី ។
មាគ្តា៥៦៣ ._ នីតិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ពារយស្ុាំ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវរាំ ណត់រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ

យុតតនូវនីតិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ពារយស្ុាំស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានទឹ រ ។
មាគ្តា៥៦៤ ._ ការជូ ន ាំណឹងជាស្ថធារណៈ
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គៅគពលផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម យល់ថ្នមាន

ព័ ត៌មានក្រប់ក្ោន់ គ ើមបីគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តគត លើពារយស្ុាំគហើយគនាេះ ក្រស្ួងអាច្គច្ញការជូ ន ាំ ណឹងជា
ស្ថធារណៈអាំពីពារយស្ុាំផ្ លគលើរគ

ើងពី ៖

រ-គស្ច្រតីលមអិតននពារយស្ុាំ ។
ខ-ទី រផ្នលងផ្ លពារយស្ុាំអាច្ក្តូវានពិនិតយ ។
រ-កាលបរ ិគច្ឆទ យ៉ា ងគហាច្ណាស្់ ៣០(ស្ថមស្ិប)នែង បនាទប់ពីការជូន ាំ ណឹងជាស្ថ
ធារណៈក្តូវានគច្ញ ផ្ លការោរ់ ប្ូា នពារយស្ុាំជាលាយលរខណ៍អរសរ អាច្គធវើគ

ើងគៅ

កាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និងឧតតុនិ យម ។
មាគ្តា៥៦៥ ._ នីតិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការរាំ ណត់

នី តិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ រាំណត់នូវ ការឯរភាព ឬ ការប ិ គស្ធគៅគលើស្ិទិ ទ
ធ ទួ ល
ានទឹរក្តូវានរាំ ណត់រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៥៦៦ ._ ច្ាំនួនននរក្មិតននការផ្បងផ្ច្រទឹរ
ច្ាំ នួនរាំណត់ធមមតាននការផ្បងផ្ច្រទឹរ រឺ ជាច្ាំនួន អតិ បរ ិមាផ្ លអាច្ក្តូវានយររែុងរយៈ

គពលជារ់លារ់មួយ ឬ រែុងឱ្កាស្ជារ់ លារ់មួយ ផ្ លទរ់ទងនឹងវ ិធានផ្បងផ្ច្រទឹរណាមួ យផ្ ល
បគងកើតគោយផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ផ្ លអនុ វតតច្ាំគពាេះស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹ រ ។
មាគ្តា៥៦៧ ._ ការក្បកាស្នាយអាំ ពីការទទួ លានទឹរគក្បើ ក្ាស្់
មុ នគពលចាប់ គនតើមឆ្ែាំការ ិយបរ ិគច្ឆទននទឹរនីមួយៗផ្ លរយៈគពលរិត មានផ្ច្ងរែុងផ្ននការ

ធនធានទឹរអាងទគនល លិខិតបទោានរតិ យុតត ឬស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹរស្ក្មាប់ តាំបន់ ផ្ននការ ឬស្ិទិ ធ គនាេះ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវក្បកាស្នូ វស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានទឹរគក្បើ

ក្ាស្់ផ្ លក្តូវស្គក្មច្ស្ក្មាប់ ឆ្ែាំការ ិយបរ ិគច្ឆទគនាេះ ស្ស្បតាមវ ិធានផ្ច្ររ ាំផ្លរទឹរ និ ងក្ររមអាទិ ភាព
ផ្ លក្តូវានបគងកើតគ

ើងគោយផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល ។

មាគ្តា៥៦៨ ._ ស្ិទិគធ ក្បើ ក្ាស្់ទឹរផ្ លក្បកាស្ទទួលស្ថគល់រច្
ួ រាល់
ស្ិទិ ផ្ធ លក្បកាស្រួច្រាល់ ៖
រ-រឺ ជាភាររយននតនមលរាំណត់ ទុរមុ ន ននស្ិទិទ
ធ ទួលានទឹរផ្ លអាច្យររែុងឆ្ែាំ

ការ ិយបរ ិគច្ឆទននទឹរ ។
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ខ-ក្តូវានស្គក្មច្ច្ិតម
ត ុ នការចាប់ គនតើមននឆ្ែាំននទឹ រផ្ លស្ិទិ ផ្ធ លក្បកាស្រួច្រាល់ពារ់
ព័ នធ ។
រ-ក្តូវានរាំ ណត់គោយផ្នអរគលើភាពអាច្ររានទឹរតាមរ ូ វកាលជារ់ ផ្ស្តងផ្ លស្ិទិ ធ
ក្តូវទទួ លាន ។
ឃ-អាច្ក្តូវានគធវើឲ្យគរើ នអាំ

ុងឆ្ែាំននទឹ រ ។

ង-អាច្ខុ ស្ោែគៅតាមអនុតាំបន់ គនសងោែននអាង ។
ច្-អាច្ក្តូវានក្បកាស្គនសងោែស្ក្មាប់ ស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹររែុងក្ររមអាទិ ភាព ។

្-ោរ់ ពារយស្ុាំការនតល់ស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្ជាមួ យនឹងគោលគៅននការនកត់នង
គ ់ ទឹរក្ររង និងទី
ក្ររង ។
មាគ្តា៥៦៩ ._ ស្ិទិផ្ធ លក្តូវានក្រប់ក្រងគក្កាមផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល
ស្ក្មាប់ ស្ិទិ កា
ធ រទទួ លានទឹរផ្ លក្តូវានក្រប់ ក្រងគក្កាមផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល៖
រ-អាច្យរទឹ រានរែុងររណីផ្តវាស្ស្បនឹងផ្ននការគនាេះ ។

ខ-ក្បស្ិនគបើ មានជគមាលេះរវាងផ្ននការ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹរ ផ្ននការមានអនុភាព
ជាង ។
រ-ស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានទឹរមិនអាច្ក្តូវានផ្ទលស្់បូរត រែុងវ ិធី ណាមួ យផ្ លអាច្កាត់បនាយ

ច្ាំ នួននន ឬ ប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមានគៅគលើលរខខណឌ ផ្ លទឹរអាច្យរាន ស្ក្មាប់ រយៈគពលនន
ផ្ននការ ក្បស្ិនគបើក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យមមិ ននតល់ជូនអែរ
កាន់ កាប់ ស្ិទិ ធ នូវស្ាំណងផ្ លានក្ពមគក្ពៀងរួច្ ។
មាគ្តា៥៧០ ._ ការផ្រស្ក្មួលគៅគលើច្ាំនួនរាំណត់ធមមតា
ច្ាំ នួនរាំណត់ធមមតា គៅច្ុងប្ចប់ ននជីវ ិតរបស្់ផ្ននការធនធានទឹ រអាងទគនល ផ្ លវាក្តូវាន
ក្រប់ ក្រងគក្កាមផ្ននការគនាេះ គោយោមនស្ាំណងណាផ្ លអាច្បង់ នែលជូនានគ

ើយ ។

មាគ្តា៥៧១ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នង
គ ់ ស្ក្មាប់ អាជាាប័ ណណគហោារច្នាស្មព័នធ
ក្បស្ិនគបើ ស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹ រទរ់ ទងនឹ ងធនធានទឹរផ្ លក្តូវាននតល់ជូនគោយគហោារច្នា
ស្ម័ ពនធផ្ លក្តូវានក្រប់ក្រងគក្កាមអាជាាប័ ណណគហោារច្នាស្ម័ន
ព ធ រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងនគត់នង
គ ់ ក្តូវមានរវាង
អែរកាន់ កាប់ ស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានទឹរ និ ងអែរកាន់ កាប់ អាជាាប័ ណណគហោារច្នាស្ម័ន
ព ធ ក្បស្ិនគបើ ពួរគរមិន
ផ្មនជានីតិបុរគល ូច្ោែគនាេះគទ ។
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មាគ្តា៥៧២ ._ រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងនគត់នគង់ស្ង
ត ់ ោរ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវគរៀបច្ាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នគង់

ជាស្តង់ោរមួ យស្ក្មាប់ ការស្តរទុ
រ និ ង ឬការផ្ច្រចាយគោយអែរកាន់ កាប់អាជាាប័ ណណគហោារច្នា
ុ
ស្ម័ ពនទ
ធ ឹ រ គក្កាមស្ិទិទ
ធ ទួលានទឹរ ផ្ ល៖

រ-ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន ។
ខ-អាច្ខុ ស្ោែស្ក្មាប់ទីតាាំងគនសងោែ ។
មាគ្តា៥៧៣ ._ ពារយស្ុាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នង
គ ់ ស្ង
ត ់ោរ
រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងនគត់នគង់ជាស្តង់ោរគក្កាមមាក្តា៤៧២ ននក្រមគនេះស្ក្មាប់ទីតាាំងផ្ លស្ិទិទ
ធ ទួ ល
ានទឹរពារ់ព័នធ អនុ វតតច្ាំគពាេះស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានទឹ រ ក្បស្ិនគបើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនគត់នគង់គោយផ្

រពី ោែមិន

ក្តូវាន៖
រ-យល់ស្ស្បរវាងអែរកាន់កាប់ ស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹរ និង អែរកាន់ កាប់ អាជាាប័ ណណគហោា
រច្នាស្ម័ន
ព ធ។
ខ-ោរ់ ប្ូា នគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។
ផ្នែកទី៤
កិច្ជការពារទាក់ទងន្ឹងទទន្ៃ ន្ិងសទង
ឹ
មាគ្តា៥៧៤ ._ ស្រមមភាពផ្ លទទួ លានការអនុញ្ញញត
រូបវនតបុរគលអាច្ោរ់ ពារយគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និងឧតតុនិ យម

គ ើមបីទទួ លានលិខិតអនុញ្ញញតគធវើស្រមមភាព ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ការគធវើរាំណាយរែុង នលូវទឹ រ បឹង
ទឹ រ ។

ីគស្ើម តាំបន់ទាំនាប ទឹរនុ ស្គក្កាម ី ឬអាងទឹ រ ។

ខ-ោរ់ បាំគពញរែុង នលូវទឹរ បឹ ងធមមជាតិ

ី គស្ើម តាំបន់ទាំនាប ទឹរនុ ស្គក្កាម ី ឬ អាង

មាគ្តា៥៧៥ ._ នីតិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ការោរ់ ពារយស្ុាំ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវរាំ ណត់ រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ

យុតតនូវនីតិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវ ស្ក្មាប់ ការោរ់ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញតគក្កាមផ្នែរគនេះ ។
មាគ្តា៥៧៦ ._ ការជូន ាំណឹងជាស្ថធារណៈ
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គៅគពលផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម យល់ថ្នមាន

ព័ ត៌មានក្រប់ក្ោន់ គ ើមបីស្គក្មច្ច្ិតតគលើពារយស្ុាំគហើយគនាេះ ក្រស្ួងអាច្គច្ញនូ វការជូ ន ាំ ណឹងជា
ស្ថធារណៈ អាំពីពារយស្ុាំផ្ លគលើរគ

ើងពី ៖

រ-គស្ច្រតីលមអិតននពារយស្ុាំ ។
ខ-ទី រផ្នលងផ្ លពារយស្ុាំអាច្ក្តូវានពិនិតយ ។
រ-កាលបរ ិគច្ឆទ យ៉ា ងគហាច្ណាស្់ ៣០(ស្ថមស្ិប)នែងបនាទប់ ពីគច្ញនូ វការជូន ាំ ណឹង
ជាស្ថធារណៈ ផ្ លការោរ់ ប្ូា នពារយស្ុាំជាលាយលរខណ៍អរសរ អាច្គធវើគ

ើងគៅកាន់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។
មាគ្តា៥៧៧ ._ នីតិវ ិធី និងការពិ ចារណាស្ក្មាប់ ការឯរភាព

នី តិវ ិធី និងការពិ ចារណាស្ក្មាប់ រាំណត់នូវការឯរភាព ឬការប ិ គស្ធ ការោរ់ ពារយស្ុាំលិខិត
អនុ ញ្ញញតគក្កាមផ្នែរគនេះ និងលរខខណឌននលិខិតអនុញ្ញញតក្បស្ិនគបើ ការោរ់ ពារយក្តូវានឯរភាព ក្តូវ
ានរាំ ណត់រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។
ផ្នែកទី៥
អែកអភិវឌ្ឍទឹកទគ្កាលដី
មាគ្តា៥៧៨ ._ ការោរ់ពារយស្ុាំវ ិញ្ញញបនបក្ត
រូបវនតបុរគលអាច្ោរ់ ពារយគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និងឧតតុនិ យម

គ ើមបីទទួ លានវ ិញ្ញញបនបក្ត ៖

រ-អែរខួងអណូត ងទឹ រ ។
ខ-អែរជីរអណូត ងទឹ រ ។
រ-អែរតាំ គ

ើងមា៉ា ស្ុីនបូមទឹរគក្កាម ី ។

មាគ្តា៥៧៩ ._ នីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការោរ់ ពារយស្ុាំ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវរាំ ណត់ រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ

យុតតនូវនីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការោរ់ ពារយស្ុវាំ ិញ្ញញបនបក្ត ។

មាគ្តា៥៨០ ._ នីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការឯរភាព ឬប ិ គស្ធ
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នី តិវ ិធី ស្ក្មាប់រាំណត់ ការឯរភាព ឬការប ិ គស្ធគៅគលើពារយស្ុាំវ ិញ្ញញបនបក្តក្តូវរាំណត់រុង
ែ

លិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។

មាគ្តា៥៨១ ._ លរខខណឌននវ ិញ្ញញបនបក្ត
លរខខណឌននវ ិញ្ញញបនបក្តក្តូវរាំ ណត់រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៥៨២ ._ នីតិវ ិធីរុងការលុ
ែ
បវ ិញ្ញញបនបក្ត

នី តិវ ិធីរុងការលុ
ែ
បវ ិញ្ញញបនបក្តក្តូវរាំណត់រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។

ិញ្ញញបនបក្ត
មាគ្តា៥៨៣ ._ ភស្តតាងននវ
ុ

ិញ្ញញបនបក្ត
មញ្ជ្នី ផ្ត លនតល់នូវស្ិទិអ
ធ ាំណាច្អាច្តក្មូវឲ្យរូបវនតបុរគលនតល់នូវភស្តតាងជាវ
ុ

ស្ក្មាប់ ការគធវើអធិ ការរិច្ច ក្បស្ិនគបើមញ្ជ្នី ស្
ត ងស័យបុរល
គ គនាេះគោយមានគហតុ នលថ្ន៖
រ-ការខួង ការជី រ ការគធវើឲ្យគក្ៅ ការពក្ងី រ ឬការគរៀបអណូត ងទឹ រ ។

ខ-ការ រគច្ញ ការោរ់ជាំនួស្ ការបតូរ ឬការជួ ស្ជុល ការោរ់ ក្ទនាប់ពីរុង
ែ ការាាំង

អណូត ង ។

រ-ប្ឈប់ ាំគណើរការននអណូត ងទឹរ ។

ឃ-ការគរៀប ការោរ់ជាំនួស្ ការបតូរ ឬការបិ ទអណូត ងស្ែប់ ។
មាគ្តា៥៨៤ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តូវានហាមឃាត់
ក្តូវានហាមឃាត់ច្ាំគពាេះរាល់ស្រមមភាពទាំងទាយណាផ្ លពុាំ មានវ ិញ្ញញបនបក្តស្ក្មាប់ ការ
គធវើអធិ ការរិច្ច ។
មាគ្តា៥៨៥ ._ លរខខណឌតក្មូវរែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍

បុ រគលណាមួ យគធវើការងារទរ់ ទងនឹងអណូត ងក្រប់ ក្បគភទ ស្ក្មាប់គោលគៅវ ិជាាជី វៈ និ ង

ពាណិជារមម ក្តូវនតល់ ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹ រ និងឧតតុនិ យមនូ វរាយការណ៍
ការងារលមអិត ។ ព័ត៌មានតក្មូវឲ្យរួមមានរែុងរាយការណ៍ ក្តូវរាំណត់រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ យុតតពារ់
ព័ នធ ។

មាគ្តា៥៨៦ ._ រាំណត់ ក្តាស្រមមភាព
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អែរកាន់ វ ិញ្ញញបនបក្តក្តូវររាព័ ត៌មានផ្ លមានប្ញតិ គត ក្កាមលិខិតបទោានរតិយុតតពារ់ព័នព
ធ ី
ស្រមមភាពផ្ លអែរកាន់កាប់ អនុ វតតគក្កាមក្រមគនេះ និ ងនតល់ព័ត៌មានគៅកាន់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និងឧតតុនិ យម ក្បស្ិនគបើ មានការគស្ែើស្ុាំ ។
ផ្នែកទី៦
ការដកហូតការអន្ុញ្ញ
ញ ត
មាគ្តា៥៨៧ ._ លរខខណឌស្ក្មាប់ ការ រហូតការអនុ ញ្ញញត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវរាំ ណត់ រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ

យុតតពារ់ព័នន
ធ ូ វលរខខណឌស្ក្មាប់ ចាប់គនតើមនីតិវ ិធី រហូតការអនុ ញ្ញញត ។
មាគ្តា៥៨៨ ._ នីតិវ ិធី ននការ រហូតការអនុញ្ញញត

នី តិវ ិធី រហូតការអនុញ្ញញត ក្តូវរាំ ណត់រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
ជំពូកទី៥
ការតគ្លូវឲ្យមាន្ការអន្ុញ្ញ
ញ ត
មាគ្តា៥៨៩ ._ ការអនុញ្ញញតច្ាំគពាេះការនគត់នគង់ គក្បើ ក្ាស្់ទឹរ
បុ រគលមាែរ់ មិនអាច្យរ នគត់នង
គ ់ ឬគក្បើ ក្ាស្់ទឹរ ូ ច្មានរាំ ណត់រុងមាតិ
ែ
កាគនេះានគ

ើយ

ក្បស្ិនគបើ ោមនការអនុញ្ញញតឲ្យគធវើ ូ គច្ែេះគទ ។
មាគ្តា៥៩០ ._ ការរ ាំគលាភបាំ ពាន

អែរកាន់ កាប់នូវការអនុ ញ្ញញតគក្កាមមាតិ កាគនេះមិ នក្តូវរ ាំគលាភបាំ ពានគលើលរខខណឌននការនតល់
ការអនុញ្ញញតគនាេះគទ ។
មាគ្តា៥៩១ ._ ការនតល់ស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្ ល់មញ្ជ្នី តមានស្មតារិច្ច
មាចស្់ ឬអែរក្រប់ក្រង ី រមមស្ិទិ ឯ
ធ រជន មិ នក្តូវប ិ គស្ធនូ វការច្ូ លគៅកាន់ ី គនាេះពី ស្ាំណារ់
មញ្ជ្នី ផ្ត លមានស្មតារិច្ម
ច រពីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និងឧតតុនិ យមផ្ លមាន
ភាររិ ច្រ
ច ុងការគធវ
ែ
ើ ការស្ថទបស្ទង់ផ្នែរបគច្ចរគទស្ ការវាយតនមល ឬការអគងកតតាមោនបញ្ញ
ា ទរ់ទងនឹ ង
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មាតិ កាគនេះគនាេះគទ គលើរផ្លង ូច្ររណី ូ ច្ខាងគក្កាមគនេះ មាចស្់ ឬអែរក្រប់ ក្រង ី ឯរជនមានស្ិទិ ធ
ប ិគស្ធ៖
រ-ក្រស្ួងមិនាននតល់ជូនមាចស្់ ឬអែរកាន់ កាប់ ី នូវការជូ ន ាំ ណឹងជាលាយលរខណ៍
អរសរជាមុន ។
ខ-មញ្ជ្នី មា
ត នស្មតារិច្ចមិនាននតល់ភស្តតាងពី
អតតស្ញ្ញញណ និងមិនមានលិខិតននការ
ុ

នាល់ស្ិទិអ
ធ ាំ ណាច្ពីក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។
ជំពូកទី៦
ការទរៀបច្ំអន្តរកាល
មាគ្តា៥៩២ ._ ប្ាីស្រមមភាពអាទិ ភាពស្ក្មាប់ គរៀបច្ាំផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវបគងកើតតារាងអនុវតត ផ្ លរួម

មានប្ាីស្រមមភាពអាទិភាព ស្ក្មាប់ ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការធនធានទឹរអាងទគនល រែុងរយៈគពល០១ (មួ យ)
ឆ្ែាំគក្កាយការអនុ ម័តក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៥៩៣ ._ ការរ ឹតតបិតច្ាំគពាេះស្ិទិទ
ធ ទួ លានទឹរ
មិ នតក្មូវឲ្យមានស្ិទិទ
ធ ទួលានទឹរស្ក្មាប់គោលគៅ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ-ការគស្ស្ថច្ស្ស្ព ីននតាំបន់ ទាំងមូ លផ្ លតិ ច្ជាង១០( ប់)ហិរតា ។
នែង ។

ខ-ការនគត់នង
គ ់ ទឹរស្ថអត ផ្ លទឹ រក្តូវានគក្បើតិច្ជាង៤០(ផ្ស្ស្ិប)ផ្ម៉ា ក្តរី ប រែុងមួ យ
រ-ថ្នមពលវារ ីអរគិស្នី គ ើ រគោយលាំហូរទឹរទគនល ឬ បគច្ចរគទស្ថ្នមពលវារ ីអរគិស្នី

ផ្ លមិនតក្មូវឲ្យមានការបងាខាំង ការបផ្ងវរ ឬការទញយរទឹរ ។
មាគ្តា៥៩៤ ._ ការគធវើស្រមមភាពនានារបស្់នីតិបុរល
គ
នី តិបុរគលផ្ លរាំ ពុងគធវើស្រមមភាពគក្កាមជាំ ពូរទី ៤ ននមាតិ កាគនេះគោយោមនការនតល់ស្ិទិ ធ
អាំ ណាច្ជាមុនពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យធនធានទឹរ និ ងឧតតុនិ យម ឬមនទីរធនធានទឹ រ និង

ឧតតុនិ យមថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើស្រមមភាពឲ្យអនុ គលាមតាមជាំពូរទី ៤ ននមាតិ កាគនេះ រែុងរយៈគពល ៦
(ក្ាាំមួយ)ផ្ខ ននការអនុម័តក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៥៩៥ ._ ការរាំ ណត់ ក្ចាាំង ឬគ្ែរ
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ក្ចាាំង និ ងគ្ែរ រឺ ស្ាំគៅគលើ ី ផ្ លក្រប ណតប់គោយខាច្់ ឬ ី និងជក្មាលច្ូលគៅរែុងទឹរ

ផ្ លយូៗមតងលិច្ទឹ រ ននផ្នែរអាងទគនល និងលរខណៈពិ គស្ស្ក្តូវានវាស្់ផ្វង ូច្ខាងគក្កាម៖

រ-គ្ែរ និងពាមក្តូវានវាស្់ផ្ លមានច្មាងយ១០០(មួ យរយ)ផ្ម៉ាក្តពី គ្ែរ និ ងមាត់
ជាំ គនារទឹ រខពស្់បាំនុត ។
ខ-ទគនល ក្តូវានវាស្់ផ្ លមានច្មាងយ ៥០ (ហាស្ិប) ផ្ម៉ា ក្ត ពី ក្ចាាំងទគនល ។
រ-ន ទគនល ក្តូវានវាស្់ផ្ លមានច្មាងយ ៣០ (ស្ថមស្ិប) ផ្ម៉ា ក្តពី ក្ចាាំងននន ទគនល ។
ឃ-ផ្ក្ពរ ក្តូវានវាស្់ផ្ លមានច្មាងយ ២០ (នមភ) ផ្ម៉ា ក្តពី ក្ចាាំងផ្ក្ពរ ។
ង-អូ រក្តូវានវាស្់ផ្ លមានច្មាងយ ១០( ប់) ផ្ម៉ា ក្ត ពី ក្ចាាំងអូ រ ។
ច្-ក្បឡាយគម ក្តូវានវាស្់ផ្ លមានច្មាងយ ១០( ប់) ផ្ម៉ា ក្ត ពី ផ្នែរខាងគក្ៅននទាំ នប់
ការពារក្បឡាយ ។
្-ក្បឡាយរង ក្តូវានវាស្់ផ្ លមានច្មាងយ ៥ (ក្ាាំ) ផ្ម៉ា ក្ត ពីផ្នែរខាងគក្ៅននទាំនប់
ការពារក្បឡាយ ។
ជ-ក្បឡាយគស្ស្ថច្ស្ស្ពក្តូវានវាស្់ផ្ លមានច្មាងយ ៣ (បី) ផ្ម៉ា ក្ត ពីផ្នែរខាងគក្ៅ
ននទាំ នប់ ការពារក្បឡាយ ។
ឈ-បឹងក្តូវានវាស្់ផ្ លមានច្មាងយ ៥០ (ហាស្ិប) ផ្ម៉ា ក្ត ពី ការរាំ ណត់រក្មិតទឹ រជា
អតិបរ ិមារែុងអាង ។

ញ-តាំបន់ទាំនាប មិនក្តូវានវាស្់ផ្វងពី ច្មាងយគនាេះគទ ផ្តវាានរាំ ណត់ ថ្នជាតាំបន់ ីរាប

គស្មើជាប់ នឹងនលូវទឹ រផ្ ល៖

១-ក្រប ណតប់មតងគហើយមតងគទៀតគោយទឹរជាំនន់ ផ្ លហូរគក្ច្ើនពី នូវទឹ
ល រ។

២-មិនរារាាំងទឹរជន់ផ្ លហូរជាទូ គៅតាមនលូវនននលូវទឹរ គក្ៅពី ការឈាន ល់

ក្ជលងភែាំផ្នែរខាងគលើ ។

មាតិកាទី៩
ន្ិរន្តរភាពជលនល
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៥៩៦ ._ ក្របខ័ ណឌនិ រនតរភាពននធនធានជលនល
ការក្រប់ ក្រងធនធានជលនលរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តូវផ្ច្ងអាំ ពី៖
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រ-ការោរ់ប្ូច លនូ វគោលបាំ ណង និងគោលការណ៍អភិររសបរ ិស្ថាន និងការអភិ វឌ្ឍ

ក្បរបគោយនិ រនតរភាព គៅរែុងជលនល និងការក្រប់ ក្រងធនធានជលនល ។

ខ-ការោរ់ប្ូច លនូ វបទបប្ញ តិ នត នការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លាន

ព័ ត៌មានគៅរែុងរ ាាលជលនល និងការក្រប់ ក្រងធនធានជលនល ។

រ-ការក្រប់ ក្រង និងការកាត់ បនាយហានិ ភ័យ និងនលវ ិារផ្នែរបរ ិស្ថាន ននការអភិវឌ្ឍ

វារ ីវបបរមម ។
មាគ្តា៥៩៧ ._ ធនធានផ្ លអាច្អនុវតតាន
រ ាាលជលនល និ ងការក្រប់ក្រងធនធានជលនលរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាផ្ លរួមមាន៖

រ-ការអនុ វតត និងការបរស្ស្ថយ ច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធនឹងជលនល

ឲ្យស្ស្បគៅនឹ ង ស្នធិស្ញ្ញញ និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ ។
ខ-ការអនុ វតត ក្របខ័ ណឌគរៀបច្ាំផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តស្ក្មាប់ ជលនល គោយគយងគៅ
គលើក្រមក្បតិបតតិស្ក្មាប់ការទទួ លខុ ស្ក្តូវជលនលរបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា
រ-រ ាាលជលនល និ ងស្រមមភាពក្រប់ក្រងធនធានជលនល ផ្ លគធវើគ

ើងគោយរ ា

ាលជលនល និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ន និងអែរពារ់ ព័ននា
ធ នា ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងរ ាាលជលនល អាច្គធវើក្បតិភូរមមស្មតារិច្ច

ភាររិ ច្ច និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវ ទរ់ទងនឹ ងធនធានជលនល ឬតាំ បន់ ក្រប់ ក្រងភូមិស្ថស្តស្ត និ ងរ ាាល
ផ្ លមានធនធានជលនល ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងរ ាាលនក្ពគឈើ ក្តូវស្ហ
ការោែគ ើមបី ក្រប់ ក្រងធនធានជលនលទាំងគនាេះ និងតាំបន់ក្រប់ ក្រងភូមិស្ថស្តស្ត និ ងរ ាាលរែុងលរខ
ណៈក្បរបគោយក្បស្ិទភា
ធ ព និងនិ រនតរភាព ។

មាគ្តា៥៩៨ ._ ការអភិ ររស និងវ ិធានការក្រប់ក្រងធនធានជលនល
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើត និងអនុ វតត វ ិធានការអភិររស និងក្រប់ ក្រង គ ើ មបីទប់ ស្ថកត់ ការ
គនស្ថទគលើស្រក្មិត និ ងការគនស្ថទរែុងលរខណៈបាំផ្ទលញស្ក្មាប់ ស្នែិធិជលនល ឬ ស្នែិធិច្ក្មរេះ និង
គ ើមបីធានានូវស្នតិស្ុខគស្បៀង ច្ាំ ណូល និងការងារ ។ វ ិធានការក្រប់ ក្រងធនធានជលនលគនាេះក្តូវ៖
ិទោស្ថស្តស្តលប
រ-ផ្នអរគលើភស្តតាងផ្បបវ
អ ាំនុតផ្ លមាន ។
ុ

ខ-ោាំក្ទគោយការស្ស្ថវក្ជាវផ្បបវ ិទោស្ថស្តស្តផ្ លរាំ ពុងបនត និ ងការក្បមូ លទិនែន័យ ។
ជំពូកទី២
ការគ្គប់គ្គងជលនលទឹកស្ថបគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
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មាគ្តា៥៩៩ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិយុតត គ ើ មបីោាំក្ទគៅ ល់ការអភិររស និង
ការក្រប់ ក្រងជលនលទឹរស្ថបក្បរបគោយនិ រនតរភាព ផ្ លរួមមាន ៖
រ-ស្ហរមន៍ ជលនល ជលនលផ្ស្ស្ ក្តពាាំងវាលភរ់ លាប់ ក្តី ស្ហរមន៍ ការ
ក្រប់ ក្រងស្ហរមន៍ ជលនល និ ងការផ្ច្ររ ាំផ្លរនលក្បគយជន៍ ស្ហរមន៍ ផ្ លរួមមាន ការ
រួមប្ូច ល រនាីទី៤ ស្តីពីការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិក្បរបគោយនិ រនតរភាព មាតិ កាទី ៣ ស្តីពី
ការក្រប់ ក្រងរួមោែននធនធានធមមជាតិននក្រមគនេះ ។

ខ-ោរ់ ប្ូច លនូ វទិ នន
ែ ័ យស្តីពីធនធានទឹរ រុណភាពនិងលាំហូរទឹ រ ការគាេះបង់ គចាល

ស្តរ
ុ ជីវៈច្ក្មរេះ និ ងរតាតពារ់ ព័នធបរ ិស្ថាន នទគទៀត គៅរែុងរ ាាលជលនល និងការក្រប់ក្រង
ធនធានជលនល ។

រ-យុទធស្ថស្តស្ត និងឧបររណ៍ក្រប់ ក្រង គ ើមបីអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ផ្ លរួមមាន ក្បគភទ
ស្តវ រុរខជាតិ ផ្ លមិ នផ្មនជាគោលគៅ ទី ជក្មរមចាឆ ផ្ លរួមមាន វាលទាំ នាបផ្ លលិច្ទឹ រ
គៅរ ូ វ ាំ គ

ើង បឹ ង អនលង់ ែមខាច្់គៅាតនលូវទឹ រហូរ នក្ពលិច្ទឹរ ស្ថរគពើ ររ
ុ ខជាតិ ផ្នែរគៅតាម

មាត់ ទគនល និ ងក្បព័នធគអរូ

ូស្ុី ។

ឃ-ការគធវើផ្ននទី និ ងការអគងកតតាមោនធនធានជលនល ផ្ លរួមមាន ទី ជក្មរ
ចាាំាច្់ នលិតរមមជលនល លរខខណឌតក្មូវននលាំហូរជលវ ិទោ និងតាំបន់ ផ្នែរគៅតាមមាត់ ស្ឹង
ទ
បឹ ងស្ាំខាន់ ។
ង-ការនតល់ជូននូ វព័ ត៌មានជលនល ផ្ លរួមមាន ូច្ផ្ លមានរែុងមាក្តា៥៩៩ ច្ាំ ណុច្

ឃ. ននក្រមគនេះ គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការក្រប់ក្រងធនធាន
ធមមជាតិ និ ងការអភិ ររសបរ ិស្ថាន ។
ច្-ស្រមមភាពផ្ លក្តូវានហាមឃាត់រុងជលនលទឹ
ែ
រស្ថប ផ្ លរួមមាន ការហាម

ឃាត់ ការក្បមូ លនល និ ងការោរ់ ច្ុេះនូ វក្បគភទស្តវ រុរខជាតិ ផ្ លជិតនុតពូ ជ និ ងក្តូវានរាំ រាម
រាំ ផ្ហង ផ្ លរែុងប្ាីជាតិអនតរជាតិ ។

្-ក្បគភទឧបររណ៍គនស្ថទ ផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ រុងការលរ់
ែ
កាន់ កាប់ ឬគក្បើ

ក្ាស្់រុងជលនលទឹ
ែ
រស្ថប ។

ជ-ទរ់ ទិននឹ ងនលស្តរធនធានជលនលបាំ
លាស្់ទី រិ ច្ចស្ហក្បតិ បតតិការផ្ទទល់ ឬតាម
ុ

រយៈអងគការតាំបន់ ឬអនតរជាតិ ពារ់ព័នធ ជាពិ គស្ស្អងគការទាំងឡាយណាគៅតាមបគណា
ត យ

ទគនលគមរងគ ផ្ លមានទស្សនៈរែុងការធានានូ វការអភិររស និងការគលើររមពស្់ស្មិ ទិន
ធ លទិនែ

នលក្បរបគោយនិរនតរភាព ននក្បគភទស្តវ រុរខជាតិទាំងគនាេះពាស្គពញតាំបន់របស្់ពួរគរ ។
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ឈ-លរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ ស្ក្មាប់ ការអភិ ររស និងការស្ថតរគ

ើងវ ិញននជក្មរជលនលទឹរ

ផ្ លរួមមានការក្រប់ ក្រងការបាំ ពុល និងការផ្ែររាតាំ ណភាាប់រវាងទី ជក្មរមចាច ។
ញ-ការអគងកតតាមោនគៅគលើនលប៉ា េះពាល់មរពី គហោារច្នាស្ម័ន
ព ធក្រប់ក្រងទឹរ ផ្ ល
រួមមាន ច្រាច្រមចាឆជាតិ

ាំគណើរចារ់រររររ និ ងស្ីតុណាភាពទឹរ ។

-អគងកតតាមោនពីនលប៉ាេះពាល់ពីការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ គៅគលើធនធាន
ជលនល ។
ឋ-វ ិធី ស្ថស្តស្តស្ក្មាប់ ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានននឧបររណ៍គនស្ថទែមី និងវ ិធី
ស្ថស្តស្ត មុននឹងអនុញ្ញញត ឬហាមឃាត់ ការគក្បើ ក្ាស្់ទាំងគនាេះ ។
ជំពូកទី៣
ការគ្គប់គ្គងជលនលសលុគ្ទគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព

មាគ្តា៦០០ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើត លិខិតបទោានរតិយុតត គ ើ មបីោាំក្ទនូ វការអភិររស និងការ
ក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពននជលនលស្មុក្ទ ផ្ លរួមមាន

ូ ច្ខាងគក្កាម៖

រ-និ យ័តរមម និងរក្មិតគៅគលើការទទួ លានធនធានជលនលស្មុ ក្ទរែុងទឹរ គក្កាម

ស្មតារិច្រច បស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គោយរា៉ា ល់ ផ្ លមានស្ញ្ញ
ា តិ ផ្ខមរ និ ងបរគទស្ តាម

រយៈការគធវើរាំណត់ ក្តា និ ងការនតល់អាជាាប័ ណណជលយន និ ងការបគងកើតរិច្ចក្ពមគក្ពៀងការទទួ ល
ានការគនស្ថទ និងការពក្ងឹងការអនុ វតត ។
ខ-ការក្បមូ លទិនន
ែ ័ យស្តីពីរិច្ចខិតខាំ ក្បឹងផ្ក្បងផ្នែរជលនលស្មុ ក្ទ ការចាប់ និងការ
ោរ់ ច្ុេះ ផ្ លគធវើគ

ើងគោយរូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរល
គ ផ្ លក្បមូ លនលធនធានធមមជាតិ ឬ

ទិ ញធនធានជលនល ផ្ លក្បមូ លានពី ជលនលស្មុ ក្ទរបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
រ-ការការពារពី ស្រមមភាពគនស្ថទផ្ លប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមានគៅគលើតាំណភាាប់នន

ជក្មរាតស្មុក្ទស្ាំខាន់ៗ ផ្ លរួមមាននក្ពគកាងកាង គមមស្មុ ក្ទ និងផ្ទកែម ។
ឃ-ការការពារពី ស្រមមភាពគនស្ថទ និងមិនផ្មនគនស្ថទ

ូ ច្ជា ការចារ់បាំគពញ ី

ាំ គណើរចារ់រររររ ការគាេះគចាលស្ាំណល់ និងការគក្បើអួន ។
ង-ការបគងកើត និងការក្រប់ ក្រង តាំបន់ក្រប់ ក្រងជលនលស្មុ ក្ទ គ ើមបីគធវើនិយ័តរមមគៅ
គលើស្រមមភាពគនស្ថទ និងការពារទី ជក្មរ នក្ពគកាងកាង ផ្ទកែម និ ងគមមស្មុក្ទ ។
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ច្-ការក្រប់ ក្រងស្ហរមន៍ជលនល និ ងតាំបន់ ស្ហរមន៍គនស្ថទ និ ងការផ្ច្ររ ាំផ្លរ
នលក្បគយជន៍ ស្ហរមន៍ ។
្-ទរ់ ទិននឹ ងនលស្តុរធនធានជលនលបាំ លាស្់ទី រិ ច្ចស្ហក្បតិ បតតិការផ្ទទល់ ឬតាម

រយៈអងគការតាំបន់ ឬអនតរជាតិ ពារ់ព័នធ ជាមួ យនឹ ងរ ពា
ា រ់ ព័នធផ្ លមានទស្សនៈរែុងការធានានូ វ

ការអភិររស និងការគលើររមពស្់ស្មិទធនលននទិ នន
ែ លក្បរបគោយនិ រនតរភាពននក្បគភទស្តវ រុរខ
ជាតិ ទាំងគនាេះពាស្គពញក្បគភទរបស្់ពួរគរ ។
ជ-ស្រមមភាពផ្ លក្តូវានហាមឃាត់រុងជលនលស្មុ
ែ
ក្ទ ផ្ លរួមមាន ការហាម

ឃាត់ ការក្បមូ លនល ការទិ ញ ការគធវើជារមមស្ិទិ ធ ផ្ន និ ងការនតល់ជូន គ ើមបីលរ់ក្បគភទស្តវ រុរខ
ជាតិ ផ្ លជិតនុតពូជ និ ងក្តូវានរាំរាមរាំ ផ្ហងស្ស្បតាមច្ាប់ ជាតិ និ ងអនតរជាតិ ឬតារាង
ក្បគភទស្តវ រុរខជាតិ ទាំងគនាេះ ផ្ លក្តូវានទទួ លស្ថគល់ជាអនតរជាតិ ។
ឈ-ក្បគភទឧបររណ៍គនស្ថទ ផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ រុងការលរ់
ែ
គធវើជារមមស្ិទិ ធ ឬ

គក្បើក្ាស្់រុងជលនលស្មុ
ែ
ក្ទ ។

ញ-ការនាាំច្ូលមរក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជានូ វធនធានជលនលស្មុ ក្ទ ផ្ លរួមមាន

ការតក្មូវឲ្យអែរនាាំច្ូលបញ្ញ
ា រ់ ថ្នធនធានផ្បបគនាេះក្តូវានក្បមូ លនល ស្ស្បតាមច្ាប់ជល
នលននក្បគទស្ផ្ លជាអែរក្បមូ លនលផ្ទទល់ ។
-ការក្រប់ ក្រង ស្មតាភាពគនស្ថទ តាមរយៈការក្តួតពិនិតយ ការអគងកតតាមោន និង
ការឃាលាំគមើ ល ។
ែ-ទប់ស្ថកត់ ការគនស្ថទខុស្ច្ាប់ មិ នានរាយការណ៍ និងមិនានគធវើនិយ័តរមម ។
ឍ-ការរក្មិតអនុនលជលនលននក្បគភទស្តវ រុរខជាតិ ផ្ លមិនផ្មនជាគោលគៅ ផ្ ល
រួមមាន ស្តវស្ថលបស្មុ ក្ទ ែនិរស្តវស្មុ ក្ទ អគណើ ត រស្មុ ក្ទ ផ្ លរួមមាន តាមរយៈការគក្បើ
ក្ាស្់ឧបររណ៍ផ្ញរគច្ញនូ វអនុនលគនស្ថទ និងរមមវ ិធីអែរស្គងកតការណ៍ ។
ធ-ការស្ស្ថវក្ជាវជលនលស្មុ ក្ទ ។
មាគ្តា៦០១ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រងជលនល
គោយស្ហការជាមួ យ រ ា
ា លថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់ព័នធ ស្ហរមន៍ ស្ហរមន៍ ជលនល
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតផ្ននការក្រប់ក្រងជលនល ផ្ លគផ្ទតតគលើក្បគភទស្តវ រុរខជាតិ ជារ់
លារ់ គោយផ្នអរគលើព័ត៌មានវ ិទោស្ថស្តស្តផ្ លមានស្ស្ថប់ ក្បគស្ើរបាំនុត និងច្ាំគណេះ ឹ ងមូ លោាន និង
ក្តូវរួមមាន ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-រ ូ វ និងតាំបន់ បិទការគធវើស្រមមភាព ។
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ខ-គស្ច្រតីលមអិតននជលនលពារ់ ព័នធ ផ្ លរួមមានច្ាំនួនននរា៉ា ល់ផ្ លពារ់ព័នធ
ក្បគភទ និងបរ ិមាណ ននឧបររណ៍គនស្ថទផ្ លក្តូវគក្បើ ក្ាស្់ ក្បគភទស្តវ រុរជា
ខ តិ រុងស្មុ
ែ
ក្ទ
ផ្ លក្តូវក្បមូ លនល តាំ បន់ ហាមឃាត់ និងច្មាងយភូមិស្ថស្តស្តននជលនល ។

រ-ការក្បមាណនននលក្បរបគោយនិ រនតរភាពពីជលនល និងលរខខណឌផ្ លអាច្គរើត
មានរបស្់វា ផ្ លរួមមាន គស្ច្រតីស្គងខបព័ ត៌មានផ្ លក្តូវានគក្បើ ក្ាស្់រុងការបគងក
ែ
ើ តការ
រាំ ណត់គនេះ ។

ឃ-រាំ ណត់អាំពីវ ិធានការអភិ ររស និ ងក្រប់ ក្រង ផ្ លក្តូវានអនុ វតតច្ាំគពាេះជលនល
គ ើមបីកាត់បនាយការគនស្ថទហួស្រាំ ណត់ និ ងការគនស្ថទបាំ ផ្ទលញ មានជាអាទិ៍អួន ។
ង- ាំ គណើការស្ក្មាប់អគងកតតាមោន និងការពិនិតយជាែមីគៅគលើផ្ននការក្រប់ក្រងជល
នលមួ យៗ គោយស្ហការយ៉ា ងជិ តស្ែិទធជាមួ យរ ា
ា លថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់ព័នធ ស្ហរមន៍
និ ងស្ហរមន៍ជលនល ។
មាគ្តា៦០២ ._ វ ិធានការអភិររស និងការក្រប់ ក្រង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ អាច្បគងកើត រែុងលិខិតបទោានរតិ យុតន
ត ូ វវ ិធានការអភិ ររស និ ង

ក្រប់ ក្រង គ ើមបីធានានូ វនិរនតរភាព ននធនធានជលនលស្មុ ក្ទ៖

រ-រក្មិ ត និងរូ តាមួ យៗក្បចាាំនែង រែុងរយៈគពលយូរ ស្ក្មាប់ ក្បគភទស្តវ រុរខជាតិ ស្មុ ក្ទ

ជារ់ លារ់ ។

ខ-រក្មិ តទាំ ហាំ និ ងទមងន់អបបបរមា និ ងអតិបរមាស្ក្មាប់ ក្បគភទស្តវ រុរខជាតិស្មុ ក្ទ
គក្កាម ឬគលើ រែុងររណីផ្ លមិ នក្តូវានអនុ ញ្ញញតឲ្យមានការក្បមូ លនល ។

រ-ក្បព័ នច្
ធ ូ លផ្ លរក្មិតរួច្ ទរ់ទងនឹងការក្បមូ លនលធនធានជលនលស្មុក្ទជារ់

លារ់ ស្នែិធិ ឬស្នែិធិច្ក្មរេះ ឬ ទរ់ទងនឹងតាំ បន់ ភូមិស្ថស្តស្តជារ់ លារ់ ណាមួ យ ។
ឃ-ការបិទតាមរ ូវកាលនូវធនធានជលនលជារ់ លារ់ ណាមួ យ ស្នែិធិ ស្នែិធិច្ក្មរេះ ឬ
ទរ់ ទងនឹងតាំ បន់ ភូមិស្ថស្តស្តជារ់ លារ់ណាមួ យ ។
ង-ការបិទតាំបន់ ជាអច្ិ នញ្ជ្នយ
ត ៍ ឬបគណា
ត េះអាស្នែស្ក្មាប់ ការក្បមូ លនលធនធានជល
នលស្មុ ក្ទជារ់ លារ់ ស្នែិធិ ឬស្នែិធិស្រស្ថ
ម ញ ឬ ទរ់ ទងនឹងតាំ បន់ ភូមិស្ថស្តស្តជារ់ លារ់
ុម
ណាមួ យ ។

ច្-ការរក្មិតគៅគលើក្បគភទ ទាំ ហាំ និងច្ាំនួនឧបររណ៍ ផ្ លក្តូវានគក្បើក្ាស្់ស្ក្មាប់
ការក្បមូ លនលធនធានជលនលស្មុ ក្ទជារ់លារ់ ឬ ការគក្បើក្ាស្់របស្់ពួរគរទរ់ទងនឹង
តាំ បន់ ភូមិស្ថស្តស្តជារ់ លារ់ណាមួ យ ។
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មាគ្តា៦០៣ ._ រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវនសពវនាយរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំស្ីព
ត ី ស្ភាពននធនធានជលនល
ស្មុ ក្ទ គោយគយងគលើ ផ្ទកែម ថ្នែលគមមស្មុ ក្ទ នក្ពគកាងកាង និ ងវ ិភារគលើតាំណភាាប់គៅកាន់ ការផ្ក្ប
ក្បួលអាកាស្ធាតុ ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៤
វារ ីវបបកលម
មាគ្តា៦០៤ ._ យុទធស្ថស្តស្តវារ ីវបបរមមជាតិ
ការបគងកើតយុទធស្ថស្តស្ត និងការផ្រស្ក្មួល ផ្ននការ និងគោលនគយាយរ ាាលជលនលក្តូវ
ពិ ចារណាគៅគលើបញ្ញ
ា ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ភាពជិតបាំ នុតនន និងអនតរស្រមមភាពជាមួ យតាំ បន់ក្បព័ នធគអរូ
ររសខពស្់ ។

ូស្ុីស្ាំខាន់ ឬតនមលអភិ

ខ-រុ ណភាពទឹរគៅជុាំ វ ិញ គោលបាំ ណងរុ ណភាពទឹរ និងការគរៀបច្ាំ ការក្រប់ ក្រង និង
ការគរៀបច្ាំ ការក្រប់ ក្រងធនធានទឹរ ។
រ-ការគក្បើ ក្ាស្់ទឹរគនសងគទៀតផ្ លអាច្ក្តូវប៉ា េះពាល់គោយវារ ីវបបរមម និងស្ហរមន៍
មូ លោាន ។
មាគ្តា៦០៥ ._ វ ិធានការគច្ៀស្វាង និ ងកាត់បនាយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ អាច្បគងកើតវ ិធានការគ ើ មបីគច្ៀស្វាង ឬកាត់បនាយ គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថា
ន ននវារ ីវបបរមម ផ្ លរួមមាន

ូច្ខាងគក្កាម៖

រ-ធានានូ វការអនុវតត ទមាលប់ វារ ីវបបរមមលអ និ ងវ ិធានការជី វៈស្នតិស្ុខ ។
ខ-ក្បគភទ វ ិធី ស្ថស្តស្ត និងតាំបន់វារ ីវបបរមមផ្ លអនុ ញ្ញញតរួច្ ។
រ-លរខខណឌតក្មូវននការអគងកតតាមោន និងការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍បរ ិស្ថាន ។
ឃ-ការគក្បើ ក្ាស្់ស្នែិធិផ្រនច្ែផ្ហសន ក្បគភទស្តវ រុរជា
ខ តិ គក្ៅក្បគទស្ ក្បគភទស្តវ រុរខ
ជាតិ រុងស្ស្រ
ែ
រ មចាឆជាតិ តូច្ៗ និងការគក្បើ ក្ាស្់ច្ាំណីអាហារផ្រនច្ែផ្ហសន ។

ង-នី តិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការគក្ជើស្គរ ើស្រផ្នលងស្ក្មាប់ក្តីគមពូជក្ជរ និងនលិតរមម ពង រូន

ញាស្់ និងរូនក្តី គ ើ មបីគច្ៀស្វាង និងកាត់បនាយហានិ ភ័យច្ាំ គពាេះ ក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុីជលនល ។

ច្-ការគក្បើ ក្ាស្់ការពោាលគរារ អរម៉ាូន ថ្នែាំនសេះ និ ងរី មី ឬវ ិធី ស្ថស្តស្តក្តួតពិ និតយជាំងឺ ។
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្-ស្តង់ោរននការនតល់វ ិញ្ញញបណណ បក្តស្ក្មាប់ ក្បតិ បតតិការវារ ីវបបរមម ក្តី នលិតនលក្តី
ផ្ លរួមមាន ក្បភព និងរុណភាពច្ាំណី ។
ជ-លិខិតបទោានរតិ យុតតននភាពអាច្ផ្ណនាាំាន គ ើមបីគធវើឲ្យក្បគស្ើរគ

ើងនូ វការាំ ណត់

អតតស្ញ្ញញណក្តី និងក្បភពគ ើ មនននលិតនលជលនល ។
គន្ថីទ៥
ី
ការអភិរកស ន្ិងការគ្គប់គ្គងទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
ជំពូកទី១
គ្កបខ័ណ្ឌម្ន្ការអភិរកស ន្ិងការគ្គប់គ្គងទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
មាគ្តា៦០៦ ._ ភាររិ ច្ច និងតួ នាទី របស្់ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ផ្ច លមានស្ស្ថប់
អាជាាធរអបសរា អាជាាធរជាតិ ក្ពេះវ ិហារ និងអាជាាធរជាតិ មានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ នទគទៀតផ្ ល
បគងកើតគទបើង រែុងគោលគៅគ ើមបីក្រប់ក្រងស្មបតតិគបតិរភណឌពិភពគលារ ក្តូវអនុ វតតភាររិច្ច និ ងតួ នាទី

របស្់ខួនផ្
ល
លមានស្ស្ថប់ គយងតាមច្ាប់ និងលិខិតបទោានរិតយុតតផ្ លមានស្ស្ថប់ គលើរផ្លងផ្ត
មានបទបប្ញ តិព
ត ិ គស្ស្ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៦០៧ ._ ការហាមឃាត់ នូវបងកនលប៉ា េះពាល់ ល់គបតិរភណឌវបបធម៌
ក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ច មិនក្តូវគធវើស្រមមភាព ឬ នាល់លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬ ការឯរភាពណា
មួ យ ផ្ លបងក ឬអាច្បងក នលប៉ា េះពាល់ ល់តនមលគបតិរភណឌវបបធម៌ ឬ វតាុ ឬ ទីរផ្នលងណាមួ យ ូ ច្មាន

ផ្ច្ងគៅរែុងក្រមគនេះ គលើរផ្លងផ្តការគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាពគនាេះ ក្តូវាននាល់ឲ្យគោយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ។
ជំពូកទី២
លកខណ្ៈវិន្ិច្យ
ឆ័ សគ្មាប់ទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
មាគ្តា៦០៨ ._ លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ននគបតិ រភណឌវបបធម៌
លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ នន គបតិ រភណឌមាន ូច្ខាងគក្កាម ៖
រ- បូជនី យោាន មានជាអាទិ៍ ស្ថែន ស្ថាបតយរមម ស្ថែន រាំនូរនិ ងច្មាលរ់ ធាតុ ឬ រច្នា
ស្មព័នធផ្ លមានលរខណៈបុ រាណស្ថស្តស្ត ច្មាលរ់អរសរ លាំគៅោានរូងែម និ ងបនសាំននក្ទង់ក្ទយ
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នានា ផ្ លមានតនមលជាស្រល ៏ គលច្គធាល គៅតាមទស្សនៈននក្បវតតិស្ថស្តស្ត ស្ិលបៈ ឬ វ ិទោ
ស្ថស្តស្ត ។
ខ- បណាំុត ននស្ាំណង់ មានជាអាទិ៍ ជាបណាំុត ននស្ាំណង់ តភាាប់ ឬ ោច្់គោយផ្

រពី ោែ

ផ្ លមានតនមលជាស្រល ៏គលច្គធាល គៅតាមទស្សនៈននក្បវតតិស្ថស្តស្ត ស្ិលបៈ ឬ វ ិទោស្ថស្ត
គោយស្ថរស្ថែន ស្ថាបតយរមម ឯរស្ណា
ា នភាព ឬ ទីរផ្នលងរបស្់វាគៅរែុងតាំ បន់គទស្ភាព ។

រ- ទី ស្ថាន ឬទី តាាំង មានជាអាទិ៍ ជាស្ថែន របស្់មនុស្ស ឬស្ថែន រួមោែ របស្់មនុ ស្ស

និ ងធមមជាតិ និ ងតាំបន់ នានា រួមមានបុរាណស្ថាន ផ្ លមានតនមល ៏គលច្គធាលជាស្រល គៅតាម
ទស្សនៈក្បវតតិស្ថស្តស្ត គស្ថភ័ ណឌភាព ជាតិពនធវ ិទោ និងទស្សនៈនរវ ិទោ ។
ឃ- វតាុ នទគទៀត ផ្ លមានច្រ ិតរូបិយ ឬ អរូបិយ ផ្ លមានតនមលរក្មិ តជាតិ គខតត និង

មូ លោាន គៅតាមទស្សនៈក្បវតតិស្ថស្តស្ត គស្ថភ័ ណឌភាព ជាតិពនធវ ិទោ និងទស្សនៈនរវ ិទោ ។
មាគ្តា៦០៩ ._ ការរាំ ណត់ តនមលគបតិ រភណឌវបបធម៌
ការរាំ ណត់ តនមលននគបតិ រភណឌស្មបតតិវបបធម៌ អាច្គធវើគ

ើងគោយ៖

រ- ការរាំ ណត់ច្ាំនួនឆ្ែាំ អាយុកាលននស្មបតតិវបបធម៌ គនាេះ ឬ គោយផ្នអរតាមស្ម័ យ
កាល ។
ខ- ស្ថែន មួ យច្ាំ នួនផ្ លវ ័យមិ នស្ូវច្ាំណាស្់ ប៉ាុផ្នតវាមានរុ ណតនមលពិគស្ស្ ផ្ លមិ ន
អាច្គឃើញមានគៅរផ្នលងគនសង ។
រ- ការបគងកើតែមីផ្ លមានតនមលច្ាំគពាេះស្ងគម ។
ឃ- ស្មបតតិវបបធម៌ ផ្ លមានតនមលយ៉ាងពិ គស្ស្ស្ក្មាប់ ជាតិ ។
ង- ច្លនាននស្ថាបតយរមម ផ្ ល្លុេះបញ្ញ
ច ង
ាំ អាំពីអតតស្ញ្ញញណជាតិ ។

ច្- ស្ថែន ស្ថាបតយរមម ផ្ លមានឥទធិពល ល់មនុ ស្សជាំ នាន់គក្កាយ ។
ជំពូកទី៣
ការទទួលខុសគ្តូវសគ្មាប់កច្
ិ ចការពារទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
ផ្នែកទី១
គ្កុលគ្បឹកាជាន្់ខពសផ្់ នែកវបបធល៌ជាតិ
មាគ្តា៦១០ ._ ភាររិ ច្ច និងតួ នាទី ននក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ
ក្តូវបគងកើតឲ្យមានក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ គ ើ មបីអនុ វតតភាររិ ច្ច និងតួ នាទី ូ ច្ខាង
គក្កាម៖
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១- បគងកើតគោលនគយាយស្តីពីរិច្ចការពារគបតិ រភណឌវបបធម៌ ជាតិ ។
២- បគងកើត និងគរៀបច្ាំ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្ត ផ្ននការស្រមមភាព គ ើ មបីការពារ គលើរស្ទយ
ួ

និ ងក្រប់ ក្រងគបតិ រភណឌវបបធម៌ ។

៣- រាំ ណត់អតតស្ញ្ញញណ ការពារ ផ្ែររា រត់ក្តា និងគលើររមពស្់រិច្ចការពារ
គបតិ រភណឌវបបធម៌ ។
៤- ក្តួតពិនិតយទី តាាំងវបបធម៌ និងវ ិមានបុគរក្បវតតិស្ថស្តស្ត និ ងច្ុ េះប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ។
៥- ការពារក្ទពយស្មបតតិវបបធម៌ បុ គរក្បវតតិស្ថស្តស្ត និ ងក្បវតតិស្ថស្តស្ត និ ងវតាុបុរាណននធមម

ជាតិ រប
ូ ស្ថស្តស្ត ។

៦- ក្រប់ ក្រង និងក្តួតពិនិតយតាំបន់ នានា គៅទីរផ្នលងណាផ្ លវ ិមាន/បូ ជនី យោាន ផ្ ល
ានច្ុ េះប្ាីរច្
ួ ស្ាិតគៅ រួមជាមួ យការក្បមូ លនាាំុននវតាុស្ិលបៈនានា ផ្ លមានការទរ់ ទងគៅ
នឹ ងវ ិមាន ឬបូជនី យោានទាំងគនេះ ។

៧ - នាល់ការអនុ ញ្ញញតស្ក្មាប់ ការស្ស្ថវក្ជាវផ្នែរបុរាណវតាុវ ិទោទាំងអស្់ រ៏ ូច្ជា

ការងារអភិ ររស និ ងស្រមមភាព នទគទៀត ផ្ លទរ់ទងគៅនឹងទី តាាំងបូជនី យោាន និងក្ទពយ
ស្មបតតិវបបធម៌ របស្់ជាតិ និ ងក្រ ប់ ក្រងទី តាាំងបុគរក្បវតតិស្ថស្តស្ត និងក្បវតតិស្ថស្តស្ត គ ើមបីការពារ
គបតិ រភណឌជាតិ ។
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវជួ បក្បជុាំ ជាគរៀងរាល់៦(ក្ាាំមួយ)ផ្ខមាង គ ើ មបីតាមោន
ការអនុវតត មានក្បស្ិទធភាពគ ើ មបីគ្លើយតបគៅនឹងការពារគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦១១ . _ ការទទួលខុ ស្ក្តូវរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិក្តស្ិលបៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការអនុ វតត

គោលនគយាយ និងចាត់ វ ិធានការ រែុងការការពារគបតិ រភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦១២ ._ រិច្ចស្ហការរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ច

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈក្តូវស្ហការជាមួយ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ពារ់ ព័នធ អាជាាធរផ្ ន ី និងអែរពារ់ព័នធទាំងអស្់ គ ើមបីស្ហការោែរែុងការក្រប់ក្រងស្មបតតិគបតិ រភណឌ
វបបធម៌ ។

ផ្នែកទី២
សមាជិកគ្កុលគ្បឹកាជាន្់ខស
ព ផ្់ នែកវបបធល៌ជាតិ
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មាគ្តា៦១៣ ._ ស្មាជិរននក្ររមក្បឹរាជាន់ ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ
ស្មាជិ រ ននក្ររមក្បឹ រាជាន់ ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ មានស្មាស្ភាព ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- តាំ ណាងនាយររ ម
ា ញ្ជ្នី ត ជាក្បធាន ។
ខ- តាំណាងរ ាមញ្ជ្នី ក្ត រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិក្តស្ិលបៈ ជាអនុ

ក្បធាន ។

រ- តាំ ណាងរ ម
ា ញ្ជ្នី ក្ត រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ជាស្មាជិរ ។

ឃ- តាំណាងរ ម
ា ញ្ជ្នី ក្ត រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យឧស្ាហរមម និងស្ិបបរមម ជា

ស្មាជិ រ ។

ង- តាំ ណាងរ ម
ា ញ្ជ្នី ក្ត រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគរៀបច្ាំ ផ្ ន ី នររូបនី យរមម និ ងស្ាំណង់

ជាស្មាជិ រ ។

ច្- តាំ ណាងអាជាាធរអបារា ជាស្មាជិរ ។
្- តាំ ណាងអភិ ាលរាជធានី ភាំ ែគពញ ជាស្មាជិ រ ។
ជ- តាំ ណាង២(ពីរ)រូប ននអងគការមិនផ្មនរោាភិ ាល ផ្ លមានការពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងការ
ការពារ និងការអភិររសគបតិ រភណឌ ជាស្មាជិ រ ។
ឈ- អែរមានជាំ នាញវ ិជាាជីវៈច្ាំ នួន២(ពីរ) រូប ផ្ លមានរុ ណស្មបតតិ និ ងជាំ នាញផ្នែរ
គបតិ រភណឌ ជាស្មាជិ រ ។
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ អាច្គក្ជើ ស្គរ ើស្ស្មាជិ របផ្នាមគទៀតតាមការចាាំាច្់ ។
មាគ្តា៦១៤ ._ រិច្ចស្ហការរវាងក្ររមក្បឹរាជាន់ខស្
ព ់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវបបធម៌

និ ងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងនីតិបុរគល នទគទៀត រែុងការ៖

រ- បគងកើតគោលនគយាយរែុងការគលើរស្ទយគបតិ
រភណឌវបបធម៌ ។
ួ

ខ- គរៀបច្ាំមគធោាយ គ ើ មបីអនុ ញ្ញញតឲ្យស្ថធារណជនអាច្ច្ូ លគៅកាន់គបតិរភណឌ
វបបធម៌ ។
រ- ផ្តងតាាំងបុរគលិរក្តួតពិ និតយ និងបុរគលិរ នទគទៀត គ ើ មបីអនុ វតតការងារគនេះ ។
ឃ- គរៀបច្ាំ បណា
ា ញអែរគទស្ច្រណ៍ ។
ង- គលើររមពស្់តនមលវបបធម៌ គរៀងររមូ លនិ ធិផ្ លចាាំាច្់ អប់ រ ាំ ល់ស្ថធារណជន
បណុា េះបណា
ា ល និ ងអនុ វតតការស្ស្ថវក្ជាវអាំពីគបតិរភណឌរូបស្ថស្តស្ត វបបធម៌ និងក្បវតតិស្ថស្តស្ត ។
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ច្- នាល់ការធានាទរ់ទងនឹ ងការទទួ លខុ ស្ក្តូវ និងកាតពវរិច្ផ្ច នែរក្រប់ក្រង ផ្ លមាន
ផ្ច្ងគៅរែុងអនុ ស្ញ្ញញស្ាីពីវបបធម៌ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតគនសងគទៀត ផ្ លក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។

្- ចាត់ វ ិធានការចាាំាច្់ គ ើ មបីអនុ វតតរគក្មាង និងស្រមមភាព នទគទៀត ផ្ លទរ់ ទង

នឹ ងការការពារ ការផ្ែររា ការស្ថារគ

ើងវ ិញ និ ងការគលើរស្ទយគបតិ
រភណឌជាតិ ។
ួ

ជ- បគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើមបីអនុវតតកាតពវរិច្រច បស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា

ច្ាំ គពាេះការការពារគបតិរភណឌវបបធម៌ ។

មាគ្តា៦១៥ ._ នីតិវ ិធី ននការក្បជុាំ របស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ ជាន់ខពស្់
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវរាំ ណត់នីតិវ ិធី ននការក្បជុាំ របស្់ខួន
ល គ ើមបីស្គក្មច្នតល់

ការយល់ក្ពម ឬឯរភាពគលើការគស្ែើស្ុាំរបស្់រ ម
ា ញ្ជ្នី តក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្ត
ស្ិលបៈ រែុងរអនុ វតតលប
អ ាំ នុតជាអនតរជាតិ ផ្ លពារ់ព័នធនឹងគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦១៦ ._ការទទួ លានព័ត៌មាន
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវធានាថ្ន រាល់ឯរស្ថរពារ់ព័នគធ ៅនឹងរិ ច្ក្ច បជុាំ របស្់
ខលួន ក្តូវាននតល់ជូន ល់ស្ថធារណជនស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ តស្ីព
ា ី ស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មានបរ ិស្ថាននន
ក្រមគនេះ ។

ជំពូកទី៤
ការបទងេើតបញ្ជ ទី បតិកភណ្ឌជាតិ
មាគ្តា៦១៧ ._ប្ាីគបតិរភណឌជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវបគងកើតប្ាីគបតិ រភណឌជាតិ

ស្ក្មាប់ ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៦១៨ ._ស្មបតតិគៅរែុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ

រ ម
ា ញ្ជ្នីក្ត រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ និ ងរ ម
ា ញ្ជ្នី ក្ត រស្ួង ស្ថាប័ន

ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្បផ្នាមច្ាំនួនគបតិរភណឌ ច្ូ លគៅរែុងប្ាីគបតិរភណឌននក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា ។
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មាគ្តា៦១៩ ._ ការច្ុ េះប្ាីគបតិរភណឌវបបធម៌ ឬតាំបន់គបតិ រភណឌ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ អាជាាធរអបសរា និងអាជាាធរមាន

ស្មតារិច្គច នសងគទៀត ក្តូវរត់ក្តាច្ាំនួនគបតិ រភណឌ និ ងតាំ បន់ គបតិ រភណឌទាំងអស្់ គៅរែុងគស្ច្រតីក្ពាង
ប្ាីគបតិរភណឌវបបធម៌ ជាតិ និងប្ាីគបតិរភណឌវបបធម៌បគណា
ត េះអាស្នែ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ អាជាាធរអបសរា និងអាជាាធរមាន

ស្មតារិច្គច នសង ក្តូវច្ុ េះប្ាីនងផ្ រនូ វគបតិ រភណឌ ឬតាំបន់គបតិរភណឌទាំងទាយណា ផ្ លស្ាិតគៅ
រែុងស្ថានភាពគក្ោេះថ្នែរ់ ននការបាំនិច្
ល បាំ ផ្ទលញ គ ើមបីគធវើការស្គញ្ជ្ងគេះជាបនាទន់ច្ាំគពាេះគបតិរភណឌ ឬតាំបន់
គបតិ រភណឌទាំងគនាេះ ។

មាគ្តា៦២០ ._ ការការពារស្ស្បច្ាប់ច្ាំគពាេះវតាុគបតិរភណឌ

វតាុគបតិរភណឌ ផ្ លានច្ុ េះរែុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ប្ាីគបតិ រភណឌបគណា
ា េះអាស្នែ និង

ប្ាីគបតិរភណឌផ្ លក្តូវស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ ក្តូវទទួ លាននូ វការការពារ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ ច្ាប់ និ ង
លិខិតបទោានរិ តយុតតពារ់ ព័នធគនសងគទៀត ។
មាគ្តា៦២១ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគៅគលើប្ាីគបតិរភណឌជាតិ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវរាំ ណត់នីតិវ ិធី ននការគធវើបច្ចុបបនែ

ភាពគៅគលើប្ាីគបតិរភណឌជាតិ គោយពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្ររមក្បឹ រាជាន់ ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ ព័នធ និ ងអែរពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។
មាគ្តា៦២២ ._ប្ាីវតាុគបតិ រភណឌវបបធម៌ ផ្ លានគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវគរៀបច្ាំ ប្ាីគបតិ រភណឌវបបធម៌

ូ ច្ានគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ក្បចាាំឆ្ែាំ ។ ប្ាីគនេះ ក្តូវោរ់ប្ូច លគៅរែុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ។
ជំពូកទី៥
ការទរៀបច្ំតំបន្់ការពារទបតិកភណ្ឌជាតិ
មាគ្តា៦២៣ ._ ការបគងកើតតាំបន់ ការពារគបតិរភណឌជាតិ

ក្តូវបគងកើតឲ្យមានតាំបន់ ការពារគបតិ រភណឌជាតិ ឬ តាំបន់ នទគទៀត ផ្ លមានតនមលខាងផ្នែរវតាុ

បុ រាណវ ិទោ នរវ ិទោ វបបធម៌ ឬ ក្បវតតិស្ថស្តស្ត ។
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មាគ្តា៦២៤ ._ ការបគងកើតក្ពាំ ក្បទល់ និងការគរៀបច្ាំ ផ្ននទី
ក្ពាំ ក្បទល់ននតាំបន់ ការពារគបតិរភណឌជាតិ ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិយុតត របស្់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ។
មាគ្តា៦២៥ ._ តាំបន់ ការពារគបតិ រភណឌជាតិ
តាំ បន់ នានាផ្ លស្ាិតរែុងទីតាាំងគបតិរភណឌ ក្តូវគៅថ្ន តាំ បន់ ការពារគបតិរភណឌជាតិ ។ រគបៀង

អភរ ិរសជី វៈច្ក្មរេះ និ ងតាំបន់ការពារផ្ លានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ អាច្
រាំ ណត់ពីក្ពាំ ក្បទល់ស្មបតតិគបតិ រភណឌវបបធម៌ ននតាំបន់ ទាំងគនេះ ។
ជំពូកទី៦
ការបទងេើតតំបន្់ការពារទបតិកភណ្ឌទីគ្កុង
មាគ្តា៦២៦ ._ ការបគងកើតតាំ បន់ គបតិរភណឌទីក្ររង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ អាច្គលើរស្ាំគណើគស្ែើស្ុាំ ល់ ក្ររម

ក្បឹរាជាន់ ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ គ ើមបីរាំណត់ និងបគងកើតតាំបន់ គបតិរភណឌទី ក្ររង ។
មាគ្តា៦២៧ ._ផ្ននការតាំបន់គបតិ រភណឌទី ក្ររង

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ក្មាប់ តាំបន់

គបតិ រភណឌទី ក្ររង និងច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ទីតាាំងគនាេះ ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ នត នក្រមគនេះ និងលិខិតបទោានរតិ
យុតតពារ់ព័នគធ នសងគទៀត ។
មាគ្តា៦២៨ ._ការជូន ាំណឹង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវជូន ាំណឹង ល់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន

មានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធអាំពីស្ាំគណើស្ុាំបគងកើតតាំបន់គបតិរភណឌទី ក្ររង ។
មាគ្តា៦២៩ ._ ការវាយតនមលគបតិរភណឌ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវគធវើការពិ ចារណា និងវាយតនមល

គលើតនមលគបតិរភណឌជាមុនស្ិន មុនស្គក្មច្ឯរភាពឲ្យមានការស្ថងស្ង់ ឬការរាំ គទច្គចាល ឬការ
អភិវឌ្ឍគទបើងវ ិញគៅរែុងតាំបន់គបតិ រភណឌទី ក្ររង ។
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ជំពូកទី៧
កិច្ចការពារទបតិកភណ្ឌវបបធល៌ជាតិ
ផ្នែកទី១
ការគ្បទ៉ះទ

ញ
ើ ទដាយម្ច្ដន្យ កែងអំ
ុ

ងទពលម្ន្ការកំ
ទទច្ទចាល ការស្ថងសង់ ឬ
ុ

សកលមភាពដម្ទទទៀត

មាគ្តា៦៣០ ._ កាតពវរិច្ទ
ច ូ គៅច្ាំគពាេះការជូ ន ាំ ណឹង
បុ រគលក្រប់ រប
ូ ផ្ លាន ឹង ឬ ក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយនូ វគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវមាន
កាតពវរិច្រា
ច យការណ៍ជាបនាទន់ ជូនអាជាាធរផ្ ន ី និង/ឬ ក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ច ។
មាគ្តា៦៣១ ._ កាតពវរិច្ជ
ច ូ ន ាំ ណឹង និងការពនោគពលននការងារ
រូបវនតបុរគល មាចស្់រគក្មាង មាចស្់ទីតាាំង ឬអែរជួ លននទី តាាំងផ្ លររគឃើញនូ វស្មបតតិ
គបតិ រភណឌ ក្តូវផ្ទអរជាបគណា
ត េះអាស្នែ ឬ ប្ឈប់ ការងារស្ថងស្ង់ ភាលម និងក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់
អាជាាធរផ្ ន ីមូលោាន និងក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ និងក្តូវប្ូា នស្មបតតិគបតិ រភណឌ
គនេះគៅកាន់ អាជាាធរផ្ ន ី និ ងស្ថាប័នមានស្មតារិច្ពា
ច រ់ ព័នធគោយោមនការពនោគពល គៅគពលគធវើ
ការងារស្ថងស្ង់ ឬ ស្រមមភាព នទគទៀត ផ្ លនាាំឲ្យររគឃើញស្មបតតិវបបធម៌ ឬស្មបតតិគបតិ រភណឌ
មានជាអាទិ៍ វ ិមាន ស្មបតតិារ់ ផ្បរ វតាុបុ រាណ ស្ាំណល់ននទី តាាំងផ្ លមនុស្សធាលប់ រស្់គៅ ទី តាាំងនែូរ

បុ រាណ ច្មាលរ់ ឬ ស្មបតតិទាំងឡាយណា ផ្ លទាំ នងជាមានការចាប់ អារមមណ៍គៅរែុងការស្ិរាអាំពីបុគរ
ក្បវតតិស្ថស្តស្ត ក្បវតតិស្ថស្តស្ត បុ រាណវតាុវ ិទោ ជាតិ ពនធវ ិទោ ការស្ិរាវ ិទោស្ថស្តស្តហស្ុ
ូវ ីលស្តវនិងរុរខជាតិ
ឬ ស្ថខាគនសងគទៀតននវ ិទោស្ថស្តស្តផ្ លទរ់ទងនឹងអតីតកាល ឬ វ ិទោស្ថស្តស្តមនុ ស្សជាតិ ជាទូ គៅ ។
មាគ្តា៦៣២ ._ ការជូន ាំណឹងគៅកាន់ ក្រស្ួងវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ
អាជាាធរផ្ ន ី ក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្ត

ស្ិលបៈ និ ងចាត់ វ ិធានការផ្ លចាាំាច្់ រែុងការធានានូ វការការពារស្មបតតិគបតិរភណឌ និងទី តាាំងស្មបតតិ
គបតិ រភណឌទាំងគនាេះ ។

មាគ្តា៦៣៣ ._ ការវាយតនមលអាំពីតនមលគបតិរភណឌជាបឋម
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវគធវើការវាយតនមលជាបឋមអាំពី

តនមល ឬស្ថរៈស្ាំខាន់ននគបតិ រភណឌ យ៉ា ងយូរបាំនុត១៤ ( ប់ បួន) នែង គក្កាយគពលជូ ន ាំ ណឹង ។ ច្ាំ គពាេះ
រយៈគពលគនេះ អាច្ពនោានផ្តមតងប៉ាុគណាណេះ ប៉ាុ ផ្នតក្រស្ួង ស្ាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្ត
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ស្ិលបៈ ក្តូវជូន ាំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ ល់មាចស្់ទីតាាំង ី មាចស្់រគក្មាង ឬរមមស្ិទិរ
ធ រនន ី
ច្ាំ គពាេះការពនោគពលគនេះ ។
មាគ្តា៦៣៤ ._ ការពនោគពលការងារបគណា
ត េះអាស្នែ និងវ ិធានការផ្នែរស្ុវតាិភាព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ ផ្ទអរ ឬ

ពយួរការងារជាបគណា
ត េះអាស្នែ ច្ាំគពាេះទី តាាំងទាំងទាយណាផ្ លានក្បទេះគឃើញគបតិរភណឌ ។ គស្ច្
រតីស្គក្មច្ផ្ទអរ ឬពយួរការងារ បគណា
ត េះអាស្នែគនេះ មានស្ុពលភាពក្តឹមរយៈគពល៣០ (ស្ថមស្ិប) នែង
បនាទប់ពីការគធវើការវាយតនមលបឋម ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៣៣ខាងគលើគនេះ ។

រែុងររណីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និ ងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈពុាំ ានគច្ញគស្ច្រតី

ស្គក្មច្ែមី គក្កាយរយៈគពល៣០(ស្ថមស្ិប)នែងខាងគលើគនេះានរនលងនុ តគនាេះគទ មាចស្់រមមស្ិទិ ធ ឬមាចស្់
រគក្មាង ឬមាចស្់ទីតាាំង អាច្បនតស្រមមភាពការងាររបស្់ខួនជាបនត
ល
គទៀតាន ។
មាគ្តា៦៣៥ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការយរគច្ញ ឬបាំ ផ្ទលញគបតិ រភណឌ
ក្តូវហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការយរគច្ញ ឬបាំ ផ្ទលញគចាលនូ វវតាុគបតិរភណឌណាមួ យផ្ លមានគៅ

រែុងទី តាាំង ីរមមស្ិទិ ឯ
ធ រជន

រាបណាមានការអនុញ្ញញតពីក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ច ។

មាគ្តា៦៣៦ ._ កាតពវរិច្ច្
ច ុ េះរាំ ណត់ ក្តា
មាចស្់រមមស្ិទិ ធ ឬ អែរស្ុាំជួល ី មាចស្់រគក្មាង ឬរមមស្ិទិ រ
ធ រ មានកាតពវរិច្ច គធវើរាំណត់ក្តា និង
ែតរូបវតាុគបតិ រភណឌ ស្ស្បតាមការផ្ណនាាំរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្ត
ស្ិលបៈ ។

មាគ្តា៦៣៧ ._ ការហាមឃាត់ ពារ់ព័នធគៅនឹងការមិនានអនុគលាមតាម
ការមិ នានរាយការណ៍អាំពីការក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយ ឬការបាំ ផ្ទលញវតាុគបតិរភណឌមុនគពល

គធវើការរាំ ណត់ អាំពីតនមលគបតិរភណឌ ក្តូវទទួ លរងនូ វការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញត ឬ វ ិញ្ញញបនបក្តឯរ
ភាព ។
ផ្នែកទី២
ការការពារទបតិកភណ្ឌវបបធល៌ទគ្កាលទឹក ន្ិងកែងសលុ
គ្ទ
ុ
មាគ្តា៦៣៨ ._ គបតិរភណឌវបបធម៌ គក្កាមទឹរ
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គបតិ រភណឌវបបធម៌ គក្កាមទឹ រ មានន័ យថ្ន រាល់ស្ថលរស្ថែមទាំងអស្់ននអតាិភាពរបស្់មនុ ស្ស
ផ្ លមានច្រ ិតលរខណៈផ្នែរវបបធម៌ ក្បវតតិស្ថស្តស្ត ឬបុ រាណវតាុវ ិទោ ផ្ លលិច្ច្ូ លគៅរែុងទឹ រគោយ

ផ្នែរ ឬ ទាំងស្ស្រង មួ យរយៈកាល ឬ ជានិរនតរ អស្់រយៈគពល យ៉ា ងគហាច្ណាស្់ ១០០ (មួ យរយ) ឆ្ែាំ
មានជាអាទិ៍ ៖
១- ទី តាាំង រច្នាស្មព័នធ អោរ វតាុបុរាណ និ ងស្ាំណល់អ ិ ធា
ា តុ របស្់មនុ ស្ស រួមជាមួ យ

បរ ិបទខាងផ្នែរបុ រាណវតាុវ ិទោ និងផ្នែរធមមជាតិ របស្់ពួរគរ ។

២- នាវា យនតគហាេះ យនយនត នទគទៀត ឬ បាំផ្ណររបស្់យនយនតទាំងគនេះ និងទាំនិញ

ឬបនទុរគនសងគទៀតគៅរែុងយនយនតទាំងគនាេះ រួមជាមួ យបរ ិបទខាងផ្នែរបុរាណវតាុវ ិទោរបស្់
យនយនតទាំងគនាេះ ។

៣- វតាុនានាផ្ លមានច្រ ិត/លរខណៈបុ គរក្បវតតិស្ថស្តស្ត ។
មាគ្តា៦៣៩ ._ គស្ច្រតីក្បកាស្អាំ ពីប្ាីគបតិរភណឌជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវគធវើគស្ច្រាីក្បកាស្ទរ់ ទងនឹង

វតាុគបតិរភណឌវបបធម៌រុងទឹ
ែ
រ គ ើមបីោរ់ ប្ូច លវតាុគនាេះគៅរែុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ។
មាគ្តា៦៤០ ._ កាតពវរិច្រា
ច យការណ៍

បុ រគលក្រប់ រប
ូ ក្តូវមានកាតពវរិច្រា
ច យការណ៍ជូនក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និង

វ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈគៅគពលក្បទេះគឃើញ វតាុគក្កាមទឹរណាមួ យ ផ្ លរាំ ណត់អតាស្ញ្ញញណជាវតាុគបតិ រភណឌ
ផ្ លក្តូវោរ់ ប្ូច លរែុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ។

មាគ្តា៦៤១ ._ ការហាមឃាត់ រុងការគធវ
ែ
ើឲ្យខូ ច្ខាត ការបាំនិ ច្
ល បាំ ផ្ទលញ ឬ ស្គញ្ជ្ងាគេះ ឬ រ ាំខាន

រាល់ស្រមមភាពគធវើឲ្យខូ ច្ខាត ឬការបាំនិ ច្
ល បាំ ផ្ទលញ ឬ ស្គញ្ជ្ងាគេះ ឬ រ ាំខាន ច្ាំ គពាេះគបតិរភណឌវបប

ធម៌រុងទឹ
ែ
រក្តូវហាមឃាត់ ។
មាគ្តា៦៤២ ._ ការការពារ ការវាយតនមលផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត និងការរុរររ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវគច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតត

គ ើមបីអនុ ញ្ញញតឲ្យមានការការពារ ការវាយតនមលផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត និងការរុរររគបតិរភណឌវបបធម៌ គក្កាម
ទឹ រ ។
មាគ្តា៦៤៣ ._ កាតពវរិច្អ
ច នតរជាតិ
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវមានកាតពវរិច្អ
ច នុវតតអនតរជាតិ

និ ងអនុ ស្ញ្ញញ គក្កាយគពលក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាច្ូ លជាភារី ហតាគលខី ។
មាគ្តា៦៤៤ ._ លិខិតអនុញ្ញញត និ ងការឯរភាព

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរគបតិរភណឌជាតិ និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និង

វ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ អាច្គច្ញលិខិតអនុញ្ញញត និងការឯរភាពស្ក្មាប់ ស្រមមភាពនានាផ្ លមានការប៉ា េះពាល់
ច្ាំ គពាេះគបតិរភណឌវបបធម៌គក្កាមទឹរ ស្ស្បតាមលិខិតបទោានរតិ យុតត ។
ផ្នែកទី៣
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ តសគ្មាប់គទគ្មាងអភិវឌ្ឍផ្ដលប៉ះពាល់ដល់ទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
មាគ្តា៦៤៥ ._ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
រាល់រគក្មាងទាំងអស្់ ផ្ លតក្មូវឲ្យគធវើការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គៅរែុងតាំ បន់

ការពារគបតិរភណឌ ឬ តាំបន់ គបតិរភណឌទីក្ររង ក្តូវគធវើការវាយគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៦៤៦ ._ រគក្មាង និ ងស្រមមភាពផ្ លតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុ ញ្ញញត

រាល់រគក្មាង ឬស្រមមភាពទាំងទាយណា ផ្ លមាន ឬអាច្មាន នលប៉ា េះពាល់គៅគលើវតាុ

គបតិ រភណឌ

ូ ច្មានច្ុ េះរែុងប្ាីគបតិ រភណឌជាតិ ក្តូវផ្តមានការអនុ ញ្ញញតជាមុនច្ាំគពាេះស្រមមភាព

ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការខូច្ខាតច្ាំ គពាេះវតាុគបតិរភណឌ ។
មាគ្តា៦៤៧ ._ នីតិវ ិធី រុងការនត
ែ
ល់ការអនុ ញ្ញញត

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរគបតិរភណឌជាតិ ក្តូវរាំ ណត់ នីតិវ ិធី រុងការនត
ែ
ល់ការអនុ ញ្ញញច្ាំគពាេះ

ស្រមមភាពទាំងទបយណាផ្ លអាច្បងកការខូច្ខាត ល់វតតុគបតិរភណឌ ។

មាគ្តា៦៤៨ ._ លិខិតអនុញ្ញញត និ ងការឯរភាពផ្ លតក្មូវឲ្យមានការអនុ ញ្ញញត
មិ នក្តូវនតល់ការអនុញ្ញញត ឬការឯរភាពការស្ថងស្ង់ ណាមួ យគ

ើយ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ពារ់ ព័នធ ទល់ផ្តក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិក្តស្ិលបៈ ាននតល់នូវការអនុញ្ញញត
ស្ស្បតាមនីតិវ ិធី ននក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតតនានា ។
មាគ្តា៦៤៩ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការគច្ញការអនុ ញ្ញញត
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ ព័នធ មិ នក្តូវនតល់ការអនុញ្ញញតច្ាំ គពាេះរាល់ស្រមមភាពនានា
គៅរែុងតាំបន់គបតិ រភណឌគទបើយ រាបណាមិ នទន់ ានវាយតនមលគៅគលើតនមលននវតាុគបតិរភណឌទាំងគនាេះ
ស្ស្បតាមនីតិវ ិធី ផ្ លមានផ្ច្ងគៅរែុងក្រមគនេះ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធគនសងគទៀត ។
ជំពូកទី៨
អងគភាពបុរាណ្វតថវិ
ុ ទា
មាគ្តា៦៥០ ._ តួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវ
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវគច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតតគ ើមបីរាំណត់ ពីតួនាទី និង
ភាររិ ច្រច បស្់អងគភាពនានា ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំ គពាេះបុ រាណវតាុ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ និ ងច្ាប់ នានា ។
មាគ្តា៦៥១ ._ តួ នាទី និងភាររិច្ចរបស្់អងគភាពផ្ លមានស្ស្ថប់
តួ នាទី និងភាររិច្ចរបស្់អាជាាធរអបសរា អាជាាធរក្ពេះវ ិហារ អាជាាធរជាតិ នទគទៀតផ្ ល ាន
បគងកើតគ

ើងស្ស្បតាមបទបប្ញ តិផ្ត លមានស្ស្ថប់ គ ើមបីអនុ វតតតួនាទី និងភាររិច្ចរុង
ែ ការក្រប់ ក្រង

ស្មបតតិគបតិរភណឌវបបធម៌ពិភពគលាររបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាពារ់ ព័នន
ធ ឹងអងគភាពបុរាណវតាុវ ិទោ
មិ នក្តូវគធវើការផ្រផ្ក្បគទបើយ ។

ជំពូកទី៩
ការទដា៉ះគ្ស្ថយវិវាទ ន្ិងបទបញ្ញ
ជ បនាទន្់
ផ្នែកទី១
ន្ីតិវធ
ិ ីទដា៉ះគ្ស្ថយវិវាទ
មាគ្តា៦៥២ ._ នីតិវ ិធីគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ
គៅរែុងររណីមានវ ិវាទគរើតគ

ើង រូ ភារី ក្តូវអនុវតតតាមនីតិវ ិធី ផ្ លរាំ ណត់ គៅរែុងក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៦៥៣ ._ តាំណាង ននក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធ៌ម និ ងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវគធវើជាតាំណាងគៅរែុងនី តិវ ិធីគោេះ

ស្ស្ថយវ ិវាទ ផ្ លមាននលប៉ា េះពាល់គលើតនមលគបតិ រភណឌវបបធម៌ ។
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ផ្នែកទី២
បទបញ្ញ
ជ កែងការផ្អ
ែ កការស្ថងសង់ ឬ ការ
ុ

ស
ូ ឆ្លយ កែងករណ្
ី តថទបតិ
កភណ្ឌកំពុងរងការ
ុ
ុ

គំរាលកំផ្ហង ឬ ទគ្ោ៉ះថ្នែក់

មាគ្តា៦៥៤ ._ បទបញ្ញ
ា បនាទន់រុងការផ្ទ
ែ
អ រស្រមមភាពរាំរាមរាំ ផ្ហង ឬគក្ោេះថ្នែរ់ វតាុគបតិរភណឌ

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរគបតិរភណឌ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្ត

ស្ិលបៈ និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចអាច្គច្ញបញ្ញ
ា បនាទន់ គ ើមបីផ្ទអរការងារ ការស្ថងស្ង់ ឬ ការ
ឈូស្ឆ្យ រែុងររណីផ្ លទី តាាំង ឬវតាុគបតិរភណឌ ផ្ លានច្ុ េះគៅរែុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិរាំពុង
ទទួ លរងនូ វការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ឬ គក្ោេះថ្នែរ់ ។

រយៈគពលននការគច្ញបទបញ្ញ
ា ផ្ទអរស្រមមភាពការងារគនេះ មានរយៈគពល១៤ ( ប់បួន) នែង
គហើយរយៈគពលគនេះអាច្ពនោរានផ្តមតងគទៀតប៉ាុ គណាណេះ ។
ជំពូកទី១០
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងទបតិកភណ្ឌ
មាគ្តា៦៥៥ ._ ផ្ននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ អាច្តក្មូវឲ្យមានការគរៀបច្ាំផ្ននការ

ក្រប់ ក្រងគបតិ រភណឌ ស្ក្មាប់ ទីតាាំងគបតិរភណឌវបបធម៌ ផ្ លមានច្ុ េះគៅរែុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ឬ

តាំ បន់ គបតិរភណឌទីក្ររង ។ ផ្ននការក្រប់ ក្រងគបតិ រភណឌក្តូវបគងកើតនងផ្ រនូវតាំ បន់ ការពារ និងតាំបន់
ស្ែល
ូ ។
មាគ្តា៦៥៦ ._ ការច្ូ លរួមរបស្់អរ
ែ ពារ់ព័នធ
ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ ក្រងគបតិរភណឌ ក្តូវស្ហការជាមួ យស្ហរមន៍មូលោាន និងអែរពារ់
ព័ នធ ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិស្
ត ីព
ត ី ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៦៥៧ ._ ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត

ស្ក្មាប់ ការគរៀបច្ាំ ផ្ននការក្រប់ ក្រងគបតិ រភណឌ ស្ស្បតាមគោលការណ៍ ផ្ លានបគងកើតគទបើង គោយ
ក្ររមក្បឹរាអនតរជាតិ ស្ីព
ា ីបូជនី យោាន និងទី តាាំងគបតិ រភណឌ និងការអនុវតតលប
អ ាំនុតជាអនតរជាតិ នទ
គទៀត ។

250

មាគ្តា៦៥៨ ._ ការពិ ចារណាគៅគលើនលប៉ា េះពាល់គៅគលើស្ហរមន៍ មូលោាន និ ងជនជាតិ គ ើមភារ
តិ ច្
ការគរៀបច្ាំផ្ននការក្រប់ ក្រង ស្ក្មាប់ ទីតាាំងគបតិរភណឌ អាជាាធរពារ់ ព័នធក្តូវរិតរូរពិ ចារណា
អាំ ពីនលប៉ា េះពាល់ននទី តាាំងរគក្មាងច្ាំគពាេះស្ហរមន៍មូលោាន និ ងជនជាតិគ ើមភារតិច្ ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវធានាថ្នស្ហរមន៍ មូលោាន និងជនជាតិ គ ើ មភារតិ ច្ក្តូវគធវើការ
ពិ គក្ោេះគយបល់មុននឹងគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តផ្ត លអាច្ប៉ា េះពាល់គៅគលើតនមលគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
ជំពូកទី១១
ការទលើកកលពស ់ ន្ិងការការពារទបតិកភណ្ឌអរ ូបិយ
មាគ្តា៦៥៩ ._ វ ិធានការរែុងការគលើររមពស្់និងការពារគបតិ រណឌអរូបិយ

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរគបតិរភណឌជាតិ គោយពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិក្តស្ិលបៈ ក្តូវគរៀបច្ាំ លិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើមបីគលើររមពស្់ និងការពារ
គបតិ រភណឌអរូបិយ ។

មាគ្តា៦៦០ ._ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស្់ផ្នែរគបតិរភណឌជាតិ ក្តូវោរ់លិខិតបទោានរតិ យុតត

ូច្មានផ្ច្ងរែុង

មាក្តា៦៥៩ខាងគលើគនេះ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ត ី ការច្ូ លរួមជា
ស្ថធារណៈ គ ើ មបីនាល់មតិគយបល់ មុ នក្ររមក្បឹរាជាន់ ខពស្់ផ្នែរគបតិរភណឌជាតិ គធវើការអនុម័ត ។
ជំពូកទី១២
លូលន្ិធស
ិ គ្មាប់ទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
មាគ្តា៦៦១ ._ ការអប់ រ ាំ និ ងការយល់ ឹងជាស្ថធារណៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ រួមជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ

នទគទៀត និងអងគការមិ នផ្មនរោាភិ ាល ក្តូវគរៀបច្ាំរមមវ ិធីអប់រ ាំ និងការយល់ ឹងជាស្ថធារណៈ
ស្ក្មាប់ ការអភិររស និងការការពារវតាុ និងទី តាាំងគបតិរភណឌ ។
មាគ្តា៦៦២ ._ នែលគស្វា និ ងបនទុរគនសងៗ
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ផ្ននការក្រប់ក្រង ស្ក្មាប់តាំបន់ គបតិរភណឌ អាច្ោរ់ ប្ូច លនូ វបទបប្ញតិ នត ននែលគស្វា និង

បនទុរគនសងៗ ននការច្ូ លគៅកាន់ តាំបន់ ទាំងគនេះ ។

មាគ្តា៦៦៣ ._ ការនាល់អាជាាប័ ណណ និងការក្រប់ ក្រង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវគរៀបច្ាំ លិខិតបទោានរតិ យុតត

ស្ក្មាប់ ការនាល់អាជាាប័ណណ និងការក្រប់ក្រងស្ថរមនទីរ និងស្ថាប័ នវបបធម៌ ។
ជំពូកទី១៣
បទបបញ្ញ តតិគ្បឆ្ល ំងន្ឹងការជួញដូរ
មាគ្តា៦៦៤ ._ រងរមាលាំង

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន បណា
ា ក្រស្ួង និ ងភាែរ់ ងារពារ់ ព័នធ ផ្ លរួមមាន អងគភាពរោាភិ ាលអនតរ

ជាតិ និងអងគការមិនផ្មនរោាភិ ាល ក្តូវបគងកើតរងរមាលាំងរែុងការប្ឈប់ ការគធវើពាណិជារមម និ ងការជួ ញ
ូ រគបតិរភណឌវបបធម៌ ។

មាគ្តា៦៦៥ ._ រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវស្ហការជាមួយក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ពារ់ ព័នធ អងគការមិនផ្មនរោាភិ ាល និងអងគការក្បឆ្ាំងការជួ ញ ូ រ គ ើមបីប្ឈប់ ការគធវើពាណិជារមម និ ង
ការជួ ញ ូរគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦៦៦ ._ វ ិធានស្ក្មាប់ ការនាាំយរមរវ ិញ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវស្ហការជាមួយ បណា
ា ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងអងគការអនតរជាតិ និងអងគការមិ នផ្មនរោាភិ ាល គ ើមបីបគងកើតវ ិធាននានា គ ើ មបីនាាំ
មរក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាវ ិញនូ វគបតិ រភណឌវបបធម៌ ផ្ លក្តូវានយរគច្ញពី ក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា ។

គន្ថីទ៦
ី
ការគ្គប់គ្គងសំណ្ល់ ន្ិងការបំពល
ុ
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មាតិកាទី១
កាតពវកិច្ទ
ច ូទៅច្ំទពា៉ះការគ្តួតពិន្ិតយការបំពល
ុ
ជំពូកទី១
ការហាលឃាត់សព
ី ត ីការបំពល
ុ
មាគ្តា៦៦៧ ._ កាតពវរិច្ទ
ច ូ គៅច្ាំគពាេះការបាំ ពុលខយល់ ទឹ រ និង ី
រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល មិ នក្តូវគធវើស្រមមភាពណាមួ យផ្ លនាាំឲ្យមានការបាំពុលខយល់ ទឹរ
និ ង ី គ

ើយ ។

មាគ្តា៦៦៨ ._ ស្ាំណល់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវ ឹរជ្ូា ន ក្រប់ ក្រង ស្តរទុ
រ គធវើក្បក្ពឹតរ
ត មម ឬគាេះបង់ គចាល
ុ

ស្ាំណល់ណាមួ យ គទេះរែុងរូបភាពជាស្ថរធាតុ រ ឹង ឬរាវ ឬឧស្ម័ន ឬស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ឬ
ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ គលើរផ្លងផ្តស្ស្បតាមលរខខណឌននលិខិតអនុ ញ្ញញតផ្ លានគច្ញ
ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ នត នក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៦៦៩ ._ ស្ាំគ

ង និ ងរ ាំញ័រ

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវបងកស្រមមភាពណាមួ យផ្ លនាាំមាន ការបាំ ពុលគោយស្ាំគ
ឬរ ាំញ័រផ្ លគលើស្ពី ស្ង
ត ់ោរផ្ លអនុញ្ញញតគោយក្រមគនេះ ច្ាប់ ឬលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ
គទបើយ ។
មាគ្តា៦៧០ ._ កាតពវរិច្អ
ច នុវតតតាមលរខខណឌននលិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាព
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវគោរពតាមលរខខណឌនានាននលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាព ។
មាគ្តា៦៧១ ._ ស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគក្បើ ក្ាស្់ស្ង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និ ងស្តង់

ោរស្ាំណល់រាវ ស្ក្មាប់ការរាំ ណត់ ពីការគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាពនានាស្ស្បតាមបទ
បប្ញ តិក្ត រមគនេះ ។
មាតិកាទី២
សតងដា
់ រគុណ្ភាពបរ ិស្ថថន្ ន្ិងសតងដា
់ រសំណ្ល់រាវ
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ង

ជំពូកទី១
ការបទងេើតសតងដា
់ រគុណ្ភាពបរ ិស្ថថន្ ន្ិងសតងដា
់ រសំណ្ល់រាវ
មាគ្តា៦៧២ ._ ស្តង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើ មបីរាំណត់ពីការ

ោរ់ ឲ្យគក្បើ នូវស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវស្ស្បតាមនី តិវ ិធី ផ្ លមានផ្ច្ងរែុង
ក្រមគនេះ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតនានា ។

មាគ្តា៦៧៣ ._ ការរាំ ណត់ ពីស្ង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និ ងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ
ការរាំ ណត់ ស្ង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ក្តូវពិ ចារណា
រ -គោលការណ៍នានាននក្រមគនេះ ។
ខ -ស្កាតនុ ពលភាពននការគធវើឲ្យខូច្ខាតស្ុខភាពមនុស្ស ។
រ -ស្កាតនុ ពលននការខូច្ខាតគៅគលើបរ ិស្ថាន ។
ឃ- ស្តង់ោរអាស្ថនផ្ លពារ់ ព័នធ ។
ង .ស្តង់ោរអនតរជាតិ ផ្ លពារ់ ព័នធ ។
ច្- បគច្ចរគទស្ក្បគស្ើរបាំនុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន ។
្- ទមាលប់ននការអនុ វតតលៗ
អ ផ្នែរឧស្ាហរមម ។
មាគ្តា៦៧៤ ._ ក្បគភទក្ររមស្តង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ
ស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ មាន ូច្ខាងគក្កាម៖
រ -ការបាំ ភាយខយល់ ។
ខ -រុ ណភាពទឹររែុងតាំ បន់គ្ែរ និងតាំបន់ន ទគនល ។
រ -រុ ណភាពទឹរគក្កាម ី ។

ឃ -រុ ណភាពខយល់ននបរ ិយកាស្ជុាំ វ ិញ ។
ង -ស្ាំគ

ងរ ាំខាន និ ងរ ាំញ័រ ។

ច្ -ការបាំ ភាយគនសងគទៀត ។
្ -ស្ាំណល់រាវ រួមមានស្ាំណល់ទឹរ ។
ជ -ស្ាំណល់រ ឹង ស្ាំណល់រាវ និងស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ។
ឈ -នលិតរមម និងការគក្បើក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនារភាព ។
ញ -ក្បស្ិទន
ធ លថ្នមពល ។
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ូ ច្ខាងគក្កាម៖

-គោលគៅរុណភាពបរ ិស្ថានគនសងៗ

ូច្ផ្ លានរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ ន

ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬរាជរោាភិ ាលននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
មាគ្តា៦៧៥ ._ ស្តង់ោររុណភាពទឹរ
ក្រស្ួង ស្ថាប័ន ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតស្តង់ោររុ ណភាពទឹរ ស្ក្មាប់ ទគនល អូរ

ក្បឡាយ ទឹ រគច្ញគក្កាម ី វាលភរ់ លាប់ បឹ ង អាងស្តរខល
េះៗឬទាំងអស្់ និ ងក្បភពទឹ រគលើ ី ស្ថធារ
ុ
ណៈផ្ លគៅឆ្ងយពី ស្មុក្ទ ។

ជំពូកទី២
ការអន្ុវតតសង
ត ់ដារគុណ្ភាពបរ ិស្ថថន្ ន្ិងសតង់ដារសំណ្ល់រាវ
មាគ្តា៦៧៦ ._ ការអនុ វតតស្ង
ត ់ ោរ
ស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ក្តូវអនុ វតតច្ាំគពាេះរាល់ស្រមមភាពទាំងអស្់
និ ងលិខិតអនុ ញ្ញញត និងអាជាាប័ ណណ ផ្ លគច្ញស្ស្បតាមក្រមគនេះ ឬ លិខិតបទោានគនសងគទៀត ។
មាគ្តា៦៧៧ ._ ការឯរភាព អាជាាប័ ណណ និង ការអនុញ្ញញត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ នទគទៀត មិនក្តូវគច្ញ

នូ វ លិខិតឯរភាព អាជាាប័ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬ ការអនុ ញ្ញញត ផ្ លមិ នស្ស្បគៅនឹ ងស្តង់ោររុ ណ
ភាពបរ ិស្ថាន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវានគ

ើយ ។

មាគ្តា៦៧៨ ._ ការមិនអនុ គលាមតាមច្ាប់
រាល់លិខិតឯរភាព អាជាាប័ ណណ លិខិតអនុញ្ញញត ឬ ការអនុញ្ញញតទាំងឡាយណា ផ្ លមិន
អនុគលាមតាមស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន ក្តូវចាត់ទុរជាគមាឃៈ ។
ជំពូកទី៣
សតងដា
់ រ គុណ្ភាពបរ ិស្ថថន្ ឬសតង់ដារសំណ្ល់រាវអន្តរកាល
មាគ្តា៦៧៩ ._ ស្តង់ោរផ្ លមានស្ស្ថប់ និងស្តង់ោរអនតរកាល
ស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ផ្ លមានស្ស្ថប់ ទាំងអស្់ ផ្ លរាំ ពុងផ្តគៅ
ជាធរមាន គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តូវបនតស្ិត
ា គៅជាធរមាន រហូត ល់គពលមានស្តង់ោរ
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រុ ណភាពបរ ិស្ថាន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវែមី ។ ប៉ាុ ផ្នត រែុងររណីផ្ លពុាំ ទន់ មានស្តង់ោររុណភាពប
រ ិស្ថាន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវជារ់លារ់ណាមួ យគទ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្

អនុវតត ស្តង់ោរអនតរជាតិពារ់ ព័នធ ឬ ទមាលប់ អនុ វតត ៏លប
អ ាំ នុតផ្នែរឧស្ាហរមមរុងអាំ
ែ
ទបុងគពលអនតរកាល
ាន ។

មាគ្តា៦៨០ ._ ការគរៀបច្ាំ គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន ឬ

គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ។ គៅរែុងការគរៀបច្ាំគស្ច្រាីក្ពាងទាំងគនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ នទគទៀត ។
មាគ្តា៦៨១ ._ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់បងាាញ ល់ស្ថធារណជននូ វគស្ច្រតីក្ពាង

ស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន ឬគស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ និងក្តូវទទួ លមតិ គយបល់នានា រែុង
រយៈគពលមិ នតិច្ជាង៤៥ (ផ្ស្ស្ិប)នែង ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ា ី ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ ននក្រម
គនេះ ។
មាគ្តា៦៨២ ._ ការផ្រស្ក្មួល គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរបរ ិស្ថាន ឬ គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវពិ ចារណាអាំពីមតិ គយបល់គលើគស្ច្រាីក្ពាងស្តង់

ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន ឬ គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ និ ងក្តូវផ្រស្ក្មួលគស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរ

រុ ណភាពបរ ិស្ថាន ឬ គស្ច្រាីក្ពាងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវគនេះ គោយពិ ចារណាគលើមតិ គយបល់ទាំងគនាេះ
និ ងពនយល់មូលគហតុ ននការប ិ គស្ធច្ាំ គពាេះមតិគយបល់ទាំងគនេះ ។
មាគ្តា៦៨៣ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាព ការគធវើវ ិគស្ថធនរមម និងការផ្រស្ក្មួល

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាក្បចាាំ គៅគលើស្ង
ត ់ ោររុណ

ភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្បផ្នាម គធវើ

វ ិគស្ថធនរមម ឬ ផ្រស្ក្មួលគលើស្ង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ស្ស្បតាមភាពរ ីរ
ច្គក្មើ នផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត និង បគច្ចរវ ិជាា ឬ លរខខណឌតក្មូវននការងារ គៅតាម និ ង គៅគពលផ្ ល
ចាាំាច្់ ស្ក្មាប់នលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។
មាគ្តា៦៨៤ ._ ស្ិទិរ
ធ ុងការគស្ែ
ែ
ើស្ុាំការគធវើវ ិគស្ថធនរមម
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រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល អាច្គលើរជាស្ាំគណើគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថា

ន គ ើ មបីគធវើវ ិគស្ថធនរមមគៅគលើស្ង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន ឬ ស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ គោយស្មាអងគលើ
ព័ ត៌មានែមីៗ ។

មាគ្តា៦៨៥ ._ នីតិវ ិធី ននការគរៀបច្ាំគស្ច្រតីក្ពាងស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនូវលិខិតបទោានរតិ យុតត ស្ក្មាប់ ការ

គរៀបច្ាំ គស្ច្រតីក្ពាង ការគធវើវ ិគស្ថធនរមម និងការបគងកើតស្តង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់
រាវ ។
មាគ្តា៦៨៦ ._ ស្ិទិទ
ធ ទួលានព័ត៌មាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាននូ វស្តង់

ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មានប
រ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
មាតិកាទី៣
ការគ្គប់គ្គងស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែក់
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៦៨៧ ._ វ ិស្ថលភាពអនុ វតតច្ាំគពាេះស្ថរធាតុ និងនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់

មាតិ កាគនេះ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតច្ាំគពាេះនលិតនល និ ងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ទាំង
អស្់ផ្ លបងកគទបើងគោយរូបវនតបុរគល និងនី តិបុរគលទាំងអស្់ផ្ លនលិត

ឹ រជ្ូា ន ទិ ញ លរ់ គក្បើ

ក្ាស្់ ររាទុរ បគ្ចញ ឬគាេះបង់គចាលស្ថរធាតុ ទាំងគនេះ រ៏ ូច្ជាវតាុធាតុ ផ្ លពារ់ ព័នធ រែុងវ ជ
ត ី វ ិត
របស្់ពួរវា ។

មាតិ កាគនេះ មិនមានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតច្ាំគពាេះស្ថរធាតុ វ ិទយុស្រមម ឱ្ស្ែ ស្មាភរៈផ្រស្មផស្ស

នលិតនលអាហារ ឬអាហារបនាទប់ បនសាំ ផ្ លក្តូវស្ាិតគៅគក្កាមច្ាប់ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតគោយ
ផ្

រគទបើយ ។
ជំពូកទី២
ស្ថថប័ន្ទទួលខុសគ្តូវ
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មាគ្តា៦៨៨ ._ ស្ថាប័ នទទួ លខុ ស្ក្តូវ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានភាររិ ច្ក្ច រប់ ក្រងស្ាំណល់ និ ងស្ថរធាតុ

ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ គោយមានការច្ូ លរួមស្ហការពី ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធនានា ។
មាគ្តា៦៨៩ ._យនតការរក្រប់ក្រង និ ងក្តួតយពិ និតយ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានការច្ូ លរួមស្ក្មបស្ក្មួលពី ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតតនានាស្ក្មាប់ គធវើ ការក្រប់ ក្រង និងក្តួតពិនិតយស្ថរ
ធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ គៅរែុងវ តននជី វ ិតស្ថរធាតុ ទាំងគនាេះ ។
មាគ្តា៦៩០ ._ លរខខណឌគក្ជើ ស្គរ ើស្ស្ក្មាប់រាំណត់និយមន័ យ និងរាំ ណត់ ក្បគភទស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នែរ់
គៅតាមរក្មិតននគក្ោេះថ្នែរ់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ីព
ត ី លរខខណឌ

គក្ជើ ស្គរ ើស្គ ើ មបីរាំណត់និយមន័ យ និ ងរាំ ណត់ ក្បគភទស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្នែរ់ គៅតាមរក្មិតននគក្ោេះថ្នែរ់
ស្ស្បតាមមូ លោានននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី ទមាលប់ លប
អ ាំនុត និង
ព័ ត៌មានវ ិទោស្ថស្តស្តលប
អ ាំនុតផ្ លមានស្ស្ថប់ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវពិ និតយគ

លិខិតបទោានរតិ យុតត

ើងវ ិញ និងគធវើបច្ចុបបនែភាព គៅគលើ

ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះជាក្បចាាំ ។
ជំពូកទី៣

ការហាលឃាត់សព
ី ត ីស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែក់
មាគ្តា៦៩១ ._ការហាមឃាត់ អាំពីការោរ់ មា៉ារផ្ លនាាំឲ្យមានការភាន់ ក្ច្
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមិនក្តូវក្បក្ពឹ តតស្រមមភាព

ាំ

ូច្ខាងគក្កាម ៖

រ- ការនាាំច្ូល ឬការផ្ច្រចាយស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លានោរ់ មា៉ារ
ផ្ លនាាំឲ្យមានការយល់ក្ច្

ាំ ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លានហាមឃាត់ ។

ខ- ការផ្រផ្ក្ប ការរាំ គទច្គចាល ឬការ រគច្ញនូ វស្ថលរស្មាគល់ ឬផ្នែរណាមួ យននស្ថលរ
ស្មាគល់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ណាមួ យគៅគពលលរ់ ជាគលើរ ាំ បូង ឬគពលណា
មួ យ ឬ ឹរជ្ូា ន ។
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រ- ការទទួ លយរស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លមានមា៉ា រផ្ លនាាំឲ្យមានការ
យល់ក្ច្

ាំ ឬស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ផ្ លានហាមឃាត់ និងការផ្ច្រចាយ ឬក្បរល់

ស្ថរធាតុ ទាំងគនេះស្ក្មាប់គោលគៅផ្ស្វងរររនក្ម ឬមិ នផ្ស្វងរររនក្ម ។
មាគ្តា៦៩២ ._ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះស្ថរធាតុ បាំពុលស្រ ីរាងគមិនងាយបាំ ផ្បរធាតុ
ហាមមិនឲ្យរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលណាមួ យ នលិត គក្បើក្ាស្់ ឬផ្ច្រចាយស្ថរធាតុ ស្រ ីរាងគ
បាំ ពុលមិ នងាយបាំ ផ្បរធាតុ

ូ ច្ានហាមឃាត់ ទាំងស្ស្រងគោយអនុ ស្ញ្ញញស្ារខូ
ម គនាេះគ
ុ

ើយ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ ប្ាីស្ីព
ត ី ស្ថរធាតុ ស្រ ីរាងគបាំពុលមិនងាយ

បាំ ផ្បរធាតុ ផ្ លានហាមឃាត់ ផ្ លរែុងគនាេះក្តូវរាប់ប្ូច លនូវស្ថរធាតុ ស្រ ីរាងគបាំពុលមិនងាយ
បាំ ផ្បរធាតុ ទាំងអស្់

ូ ច្ានហាមឃាត់ ទាំងស្ស្រងគោយអនុ ស្ញ្ញញស្ារខូ
ម ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
ុ

រមពុជា ជាភារី ហតាគលខី ។

មាគ្តា៦៩៣ ._ការហាមឃាត់ អាំពីស្ាំណគៅរែុងថ្នែាំពណ៌ និ ងនលិតនលស្ក្មាប់ រុមារ

ទឹ រថ្នែាំពណ៌ទាំងឡាយផ្ លមានស្ាំណ ឬស្មាស្ធាតុ ស្ាំណ គលើស្ពី ៩០ភារននមួ យលាន

ឯរតា ននបរ ិមាណផ្ លជារាំ ហាប់ ស្ាំណ ឬថ្នែាំពណ៌ ឬទមងន់ននហវីលថ្នែាំពណ៌ផ្ លស្ងត
ួ ជានលិតនល
ផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ ។

នលិតនលស្ក្មាប់រុមារ និ ងវតាុ នទគទៀត ផ្ លក្តូវទុ រោរ់ ឬគក្បើ ក្ាស្់គោយរុ មារផ្ លមាន

អាយុគក្កាម ឬក្តឹ ម ១២ ( ប់ ពីរ)ឆ្ែាំ ថ្នែាំពណ៌ផ្ លមានស្មាស្ធាតុ ស្ាំណ គលើស្ពី ៩០ភារននមួ យ
លានឯរតា ននបរ ិមាណផ្ លជារាំ ហាប់ ស្ាំណ ឬថ្នែាំពណ៌ ឬទមងន់ននហវីលថ្នែាំពណ៌ផ្ លស្ងត
ួ ជា
នលិតនលផ្ លក្តូវានហាមឃាត់ ។

មាគ្តា៦៩៤ ._ នីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការអគងកតតាមោន និងការពក្ងឹងការអនុវតតបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការហាម
ឃាត់ គៅគលើថ្នែាំពណ៌ផ្ លមានស្មាស្ធាតុ ស្ាំណ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ នីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការអគងកតតាមោន និ ងការ

អនុវតតការហាមឃាត់ គៅគលើថ្នែាំពណ៌ និងនលិតនលស្ក្មាប់ រុមារផ្ លមានស្មាស្ធាតុ ស្ាំណ ។
មាគ្តា៦៩៥ ._ ការឃាត់ទុរ និងការរ ឹបអូ ស្ស្ថរធាតុ ផ្ លមានមា៉ា រផ្ លនាាំឲ្យមានការភាន់ ក្ច្
ាំ

រាល់ស្ថរធាតុ ឬនលិតនល ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លមានមា៉ា រផ្ លនាាំឲ្យមានការភាន់
ក្ច្

ាំ ឬផ្ លានហាមឃាត់ ក្តូវគធវើការរ ឹបអូ ស្ ឬឃាត់ ទុរ ។
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មាគ្តា៦៩៦ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះស្ថរធាតុ ផ្ លមិ នានច្ុ េះប្ាី
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវនលិត កាន់ កាប់ ប៉ាេះពាល់ ររាទុរ

ឹ រជ្ូា ន នាាំច្ូល នាាំគច្ញ

ផ្ច្រចាយ ឬគក្បើក្ាស្់នលិតនល ឬស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លមិនទន់ ានច្ុ េះប្ាីស្ស្ប
តាមនីតិវ ិធី ផ្ លតក្មូវគោយមាតិ កាគនេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៦៩៧ ._ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការគវច្ខចប់ផ្ លមិ នក្តឹមក្តូវ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវររាទុ រ នាាំគច្ញ នាាំច្ូល ឬគធវើការផ្ច្រចាយនូ វនលិតនល ឬ
ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លមិនានគវច្ខចប់ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ត និងលរខខណឌននការច្ុ េះ
ប្ាីគនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៦៩៨ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការគវច្ខចប់ និងការនសពវនាយផ្រលងកាលយ ឬនាាំឲ្យភាន់ ក្ច្
ាំ

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវគធវើការគវច្ច្ខចប់ ឬនសពវនាយ អាំពីនលិតនល ឬស្ថរធាតុ
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លផ្រលងកាលយ គធវើឲ្យភាន់ ក្ច្
ការច្ុ េះប្ាីនននលិតនល ឬស្ថរធាតុ ទាំងគនាេះគ

ាំ ផ្ លពារ់ព័នធតនមល ច្ាំនួន ធាតុនសាំ ស្ុវតតិភាព ឬ

ើយ ។

មាគ្តា៦៩៩ ._ ស្តង់ោរនានាស្ក្មាប់ ស្ថរធាតុ ផ្ លបងកឲ្យមានផ្ក្ច្េះស្ុី ការរលារ ការគធវើអុរស្ុីតរមម
ឬរបួ ស្ស្ថែមនានា
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវានអនុ ញ្ញញតឲ្យគក្បើ ក្ាស្់ស្ថរធាតុ ទាំងឡាយ មានជាអាទិ៍
អាស្ុីត ឧស្ម័ន ឬរីមីពុល ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានផ្ក្ច្េះស្ុី ការរលារ ការគធវើអុរស្ុីតរមម ឬរបួ ស្ស្ថែម
នានា

ល់ស្ុខភាព និងជីវ ិតរបស្់មនុ ស្សគ

ើយ គលើរផ្លងផ្តអនុ វតតតាមស្តង់ោរស្ុវតាិភាពផ្ លក្រម

គនេះរាំ ណត់ ។ រែុងររណី មានស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ានបងកឲ្យមានក្បតិ រមមណាមួ យ ការ
រលារ ឬមានអុរស្ុីតរមម នាាំឲ្យមានការខូច្ខាត ល់ស្ុខភាពមនុ ស្ស ឬប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន ។
រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលផ្ លជាអែរបងក

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងវារយខណឌខាងគលើគនេះ ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវ

ក្ពហមទណឌផ្ លរាំ ណត់ គោយក្រមគនេះ និងច្ាប់ ពិគស្ស្ នទគនសងគទៀត ក្ពមទាំងក្តូវបង់ ក្ារ់ ពិន័យ
និ ងស្ាំណងននការខូ ច្ខាត ។
ជំពូកទី៤
ការច្ុ៉ះបញ្ជ ី ន្ិងការលាតគ្តដាងព័តមា
៌ ន្
ពាក់ពន្
័ ធទៅន្ឹងស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែក់
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មាគ្តា៧០០ ._នីតិវ ិធី និងលរខខណឌននការច្ុ េះប្ាី
រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល ក្តូវគធវើការច្ុ េះប្ាីតាមការរាំ ណត់របស្់ច្ាប់ ស្ក្មាប់ ការកាន់ កាប់
រាល់នលិតនល និងស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ គ ើ មបីនលិត ផ្ច្រចាយ លរ់ និងគក្បើ ក្ាស្់គៅរែុង
ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

នី តិវ ិធី ននការច្ុ េះប្ាី ក្តូវរាំណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៧០១ ._លរខខណឌតក្មូវននោរ់ ពារយគស្ែើស្ុាំ
រាល់ការោរ់ ពារយគស្ែើស្ុាំច្ុេះប្ាី ក្តូវោរ់ ជូនគៅក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

គោយមានភាាប់ ជាមួ យនូវព័ ត៌មានជាអបបបរមាស្តីពីក្ររមហុនផ្ លនលិត គឈាមេះរី មី និងពាណិជានាម
ទូ គៅននស្ថរធាតុ ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ននគក្ោេះថ្នែរ់ បរ ិមាណ គោលបាំណងននការគក្បើក្ាស្់ ឬនាាំច្ូល
ឯរស្ថរស្តីពីស្ុវតាិភាព គស្ច្រតីផ្ែលងការណ៍អាំ ពីគក្ោេះថ្នែរ់ ហានិ ភ័យផ្ លអាច្គរើតមាន ល់ស្ុខភាព
របស្់មនុ ស្ស និងអាស្យោានស្ក្មាប់គធវើការផ្ច្រចាយ ។
មាគ្តា៧០២ ._ការពិ និតយគ

ើងវ ិញគៅគលើពារយគស្ែើស្ុាំ និ ងការឯរភាពគលើការច្ុ េះប្ាី

ព័ ត៌មានទាំងឡាយពារ់ព័នធគៅនឹងស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវទទួ លការពិ និតយគ

ើង

វ ិញ និងយល់ក្ពមគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានជាមុនស្ិន មុ ននឹ ងគធវើការប្ូា នគៅ
ឲ្យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គធវើការឯរភាព ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្គធវើការពិ គស្ថធន៍ និងនតល់ការពិគក្ោេះគយបល់

បផ្នាម គលើព័ត៌មានផ្ លាននតល់ឲ្យគ ើមបីបញ្ញ
ា រ់ពីភាពក្តឹមក្តូវននព័ ត៌មានទាំងគនេះ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគច្ញលិខិតឯរភាពឲ្យមានការច្ុ េះប្ាីគនាេះ គបើ ព័ត៌មានទាំងគនាេះ
បងាាញថ្ន ការច្ុ េះប្ាីស្ក្មាប់ ស្ថរធាតុ ឬនលិតនលផ្ លមិននាាំឲ្យមានហានិ ភ័យ

ល់ស្ុខភាព

មនុ ស្ស ឬបរ ិស្ថាន ។
អែរគស្ែើស្ុាំការច្ុ េះប្ាី ក្តូវទទួ លបនទុររែុងការបងាាញភស្តតាងននការបាំ
គពញតាមស្តង់ោរននការ
ុ

ច្ុ េះប្ាី ។

មាគ្តា៧០៣ ._កាតពវរិច្នច នការនតល់ព័ត៌មាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធនានា ក្តូវនតល់ព័ត៌មានអាំពីនលិតនល និ ងស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែរ់ ទាំងឡាយគៅឲ្យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គ ើ មបីគធវើប្ាីស្ថរគពើភណឌ ការក្តួតយ
ពិ និតយ ការវាយតនមលពីហានិ ភ័យ និងការគធវើអធិ ការរិច្ច ។
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រែុងររណីនលិតររ ឬអែរនាាំច្ូលនូ វស្ថរធាតុ និងនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ មាន

ព័ ត៌មានបផ្នាមពារ់ព័នធគៅនឹ ងនលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានរួ រឲ្យរត់ ស្មាគល់ ឬនលិតនលទាំងគនេះ គនាេះ
នលិតររ ឬអែរនាាំច្ូល ក្តូវនតល់ព័ត៌មានផ្បបគនេះ មរកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ បរ ិស្ថាន
គោយោមនការពនោរគពលគនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៧០៤ ._ផ្ននការស្រមមភាពននការទប់ ស្ថកត់ ការគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ ការកាត់
បនាយ ការគធវើអធិ ការរិ ច្ច និ ងការក្រប់ ក្រងហានិភ័យ

បនាទប់ពីមានការច្ុ េះប្ាីជានលូវការរួច្គហើយ គនាេះរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគល ផ្ លទទួ លបនទុរ

ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការស្រមមភាពផ្ លស្មរមយស្ក្មាប់ការទប់ស្ថកត់ ការគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់
ការកាត់ បនាយ ការគធវើអធិការរិ ច្ច និងការក្រប់ ក្រងហានិ ភ័យ ននស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ។

រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវ ក្តូវនតល់ព័ត៌មានផ្ លក្តឹមក្តូវពារ់ ព័នធគៅនឹ ងស្ថរធាតុ
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ទាំងគនាេះ គៅឲ្យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នរ
ធ ុងររណ
ែ
ី មានការគស្ែើស្ុាំ ។
មាគ្តា៧០៥ ._ការលុបគចាលការច្ុ េះប្ាី
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវលុបគចាលការច្ុ េះប្ាីននស្ថរធាតុ ក្បរបគោយ

គក្ោេះថ្នែរ់ ឬននការគក្បើក្ាស្់ផ្បបណាមួ យននស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ រែុងររណីផ្ លាន

រាំ ណត់ ថ្ន ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ឬការគក្បើក្ាស្់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្បបគនាេះ
មានគក្ោេះថ្នែរ់ ៏ ស្ាំខាន់ ល់ស្ុខភាពមនុ ស្ស ឬបរ ិស្ថាន ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវពយួរការច្ុ េះប្ាីស្ក្មាប់ ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយ

គក្ោេះថ្នែរ់ ឬស្ក្មាប់ ការគក្បើ ក្ាស្់ផ្បបណាមួ យននស្ថរធាតុ ក្បរគោយគក្ោេះថ្នែរ់ រែុងររណីាន

រាំ ណត់ ថ្ន ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ឬការគក្បើក្ាស្់ស្ថរធាតុផ្បបគនាេះ អាច្នាាំឲ្យមានគក្ោេះ
ថ្នែរ់ ស្ាំខាន់ៗផ្ លបាំ ផ្ទលញ ល់ស្ុខភាពមនុ ស្ស និ ងបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៥
បញ្ជ រី ស្ថរទពើភណ្ឌ ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែក់ ន្ិងការដាក់ស្ថៃកសញ្ញ
ញ ស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះ
ថ្នែក់
មាគ្តា៧០៦ ._ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ និងការោរ់ស្ថលរស្ញ្ញញ
ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ និងការោរ់ ស្ថលរស្ញ្ញញស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវអនុ វតតតាម
លិខិតបទោានរតិ យុតត ផ្ លរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតនានា ។
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មាគ្តា៧០៧ ._លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ននគក្ោេះថ្នែរ់
លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ននស្ថរធាតុ ក្បរបគក្ោេះថ្នែរ់ ល់ផ្នែរស្ុខភាព និងបរ ិស្ថាន ក្តូវអនុ វតតតាម
ឯរស្ថរបទោានបគច្ចរគទស្ស្ាីពីក្បព័នធស្ុីច្ងាវរ់ ជាស្ថរលអាំពីការចាត់ ថ្នែរ់ និ ងោរ់ ស្ថលរស្ញ្ញញ ។
មាគ្តា៧០៨ ._លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ក្មាប់ ការោរ់ ស្ថលរស្ញ្ញញ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹងការគវច្ខចប់ ការផ្ច្រចាយ ការ ឹរជ្ូា ន ឬការ

លរ់ ស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវអនុវតតការោរ់ ស្ថលរស្ញ្ញញក្តឹមក្តូវននស្ថរធាតុ
និ ងនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ស្បតាមការរាំ ណត់ របស្់លិខិតបទោានរតិ យុតតនានា ។
មាគ្តា៧០៩ ._កាតពវរិច្ចននការនតល់ព័ត៌មាន
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹងនលិតរមម ការគវច្ខចប់ ការផ្ច្រចាយ ការ ឹ រ
ជ្ូា ន ឬការលរ់ ស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវផ្ច្រចាយឯរស្ថរ
ព័ ត៌មានអាំពីស្ុវតាិភាព ការទប់ ស្ថកត់ និ ងការកាត់បនាយគក្ោេះថ្នែរ់ និ ងហានិភ័យ ល់ស្ុខភាព ផ្ ល

ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងក្រប់ ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ មុនគធវើការផ្ច្រចាយ ឬលរ់ ស្ថរធាតុ ទាំងគនាេះគៅ
រែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
ជំពូកទី៦
នលិតកលម ការផ្ច្កចាយ ការរកាទុក ការដឹកជញ្ជូ ន្
ការទគ្បើគ្បាស់ ន្ិងការទបា៉ះបង់ទចាល

មាគ្តា៧១០ ._ការ ឹរជ្ូា ន

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ ល ឹរជ្ូា នស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវអនុ វតតតាមបទ

បប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការ ឹ រជ្ូា នស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ូច្ានរាំ ណត់ តាមមាតិ កា
គនេះ និ ងច្ាប់ ផ្ លពារ់ ព័នធនានា ។

ក្បតិ បតតិររ និងមាចស្់ននមគធោាយ ឹ រជ្ូា ន ក្តូវគរៀបច្ាំផ្ននការស្ុខភាព និ ងស្ុវតាិភាព

បុ រគលិរ និ ងផ្ននការគ្លើយតបនានា ស្ក្មាប់ររណីមានគក្ោេះថ្នែរ់ ណាមួ យគោយស្ថរវតាុធាតុ ននស្ថរ
ធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ គ ើ មបី៖
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រ- រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និងចាត់ វ ិធានការចាាំាច្់ គ ើមបីកាត់បនាយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លអាច្
គរើតគ

ើង និង ាំគណាេះស្ស្ថយនានា មានជាអាទិ៍ ការបណុត េះបណា
ត លបុ រគលិរផ្ លពារ់ព័នគធ ៅ

នឹ ងការ ឹរជ្ូា នអាំពីវ ិធានការស្ុវតាិភាព និងផ្ននការគ្លើយតបនានា ។
ខ- រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និងជូន ាំណឹង

គក្ោេះថ្នែរ់ គរើតគ

ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ រែុងររណីមាន

ើងគៅតាម ាំគណើរននការ ឹ រជ្ូា ន មានជាអាទិ៍ តាមនលូវគោរ នលូវផ្ រ នលូវ

អាកាស្ និ ងនលូវទឹ រ ។

ក្បតិ បតតិររ ឬមាចស្់ននមគធោាយ ឹរជ្ូា ន ក្តូវធានាថ្ន រាល់យនយនតផ្ លគក្បើក្ាស្់រុងការ
ែ

ឹ រជ្ូា ននលិតនល និ ងស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្មស្ស្បស្ក្មាប់ការ ឹ រជ្ូា ននលិតនល

ឬស្ថរធាតុ ផ្បបគនាេះ ក្រប់យនយនត ឹរជ្ូា ន ក្តូវមានស្ញ្ញញស្មាគល់ ផ្ លមានរូបភាព ឬស្ញ្ញញអាំ ពី
ការហាមឃាត់ គៅគលើក្បគភទននស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ទាំងគនាេះ ។
មាគ្តា៧១១ ._ លិខិតបទោានបគច្ចរគទស្ស្ក្មាប់ការ ឹ រជ្ូា ន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល

បនទុរវ ិស្័យស្ថធារណៈការ និង ឹរជ្ូា ន និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ នទគទៀត គ ើ មបីគរៀបច្ាំ លិខិត
បទោានបគច្ចរគទស្បផ្នាមស្តីពីការ ឹរជ្ូា ននលិតនល និ ងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ។
មាគ្តា៧១២ ._ស្ិទិ ធ និងកាតពវរិច្នច នការគក្បើ ក្ាស្់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មានស្ិទិ គធ ក្បើក្ាស្់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ស្បតាម
លរខខណឌ ផ្ លានរាំ ណត់ គោយក្រមគនេះ និងគស្ច្រតីផ្ណនាាំអាំពីស្ុវតាិភាពននស្ថរធាតុ ក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែរ់ ។
មាគ្តា៧១៣ ._ការទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការខូ ច្ខាត
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លគក្បើ ក្ាស្់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ក្មាប់ ការនលិត
ស្ថរធាតុ និ ងទាំនិញក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវទទួលខុ ស្ក្តូវស្ងស្ាំណង ឬគធវើការស្ថតរនីតិស្មបទ
ស្ក្មាប់ ការខូ ច្ខាតផ្នែរបរ ិស្ថាន និងស្ុខភាពរបស្់មនុ ស្ស ផ្ លបងកគោយស្ថរធាតុ ឬនលិតនលទាំង
គនាេះ និងគក្ោេះថ្នែរ់ នានាផ្ លក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវ ។
មាគ្តា៧១៤ ._ការគាេះបង់ គចាលស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
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រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវ ុតគចាល ឬគាេះបង់ គចាលរាល់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែរ់ ជាផ្នែរ ឬទាំងមូ ល ឬស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ទាំងឡាយ ច្ូ លគៅរែុងបរ ិស្ថាន គោយោមន
ការអនុញ្ញញតពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគ

ើយ ។

រាល់ការគាេះបង់គចាលស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ និងការគវច្ខចប់ននស្ថរធាតុ ទាំងគនេះ

ក្តូវអនុវតតតាមលិខិតបទោានរតិ យតត ស្តីពីការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ននរនាីគនេះ និ ងលិខិតបទោានរតិ
យុតតពារ់ព័នធ នទគទៀត ។
មាគ្តា៧១៥ ._ការស្ស្ថវក្ជាវផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លគក្បើ ក្ាស្់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ រែុងគោលបាំ ណងគធវើ

ការស្ស្ថវក្ជាវផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត ក្តូវបាំគពញតាមភាររិច្ចមាន ូ ច្តគៅ៖

រ- គក្បើ ក្ាស្់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ឲ្យស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ត ូច្មានផ្ច្ងរែុង

មាតិ កាគនេះ ។

ខ- មនទីរពិគស្ថធន៍ នានា ក្តូវមានឧបររណ៍ក្រប់ ក្ោន់ស្ក្មាប់ ការររាទុរផ្ លមាន
ស្ុវតាិភាព និងការកាន់ កាប់ ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ និងឧបររណ៍ការពារផ្ទទល់ខួន
ល
ស្ក្មាប់ បុរគលិរ ។

រ- រាល់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវមានស្ថលរស្ញ្ញញ ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិនត ន
លិខិតបទ ានារតិ យុតតនានា ។
ឃ- មនទីរពិ គស្ថធន៍ ក្តូវមានក្បព័នធគរៀបច្ាំឯរស្ថរក្តឹមក្តូវ និ ងមានរាយការណ៍អាំ ពី
ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ទាំងឡាយផ្ លានគក្បើក្ាស្់ ។
ង- ការគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់ ឬស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវអនុ វតតតាមបទ
បប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ ននក្រមគនេះ ។
ច្- រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ និងកាត់បនាយគក្ោេះថ្នែរ់ផ្ លអាច្គរើតមាននានា ផ្ លអាច្
គរើតគ

ើងគោយស្ថរការគក្បើ ក្ាស្់ និ ងការគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់ ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយ

គក្ោេះថ្នែរ់ តាមរយៈការចាត់ វ ិធានការផ្ លមានក្បស្ិទធភាពរែុងការកាត់បនាយហានិ ភ័យ និង
នលប៉ា េះពាល់ននគក្ោេះថ្នែរ់ផ្ លអាច្គរើតគ

ើង ។

មាគ្តា៧១៦ ._ការគក្បើ ក្ាស្់ផ្ លក្តូវានហាមឃាត់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវគក្បើ ក្ាស្់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ក្មាប់ គធវើជា
នលិតនលអាហារ គក្រឿងផ្រស្មផស្ស និងក្បោប់គរមងគលង ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នែរ់ ល់មនុ ស្ស
គ

ើយ ។
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ជំពូកទី៧
សុវតតិភាពម្ន្ស្ថរធាតុគ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែក់
ការទប់ស្ថេត់ទគ្ោ៉ះថ្នែក់ ការទគ្តៀលលកខណ្ៈ ន្ិងការទឆ្ៃើយតបនានា
មាគ្តា៧១៧ ._ស្មតាភាពផ្នែរបគច្ចរគទស្
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លមានជាប់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងការនលិតស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែរ់ ក្តូវមានស្មតាភាពផ្នែរបគច្ចរគទស្ស្ក្មាប់ ស្ុវតាិភាពផ្នែរស្ងគម និងបរ ិស្ថាន មានជាអាទិ៍៖
រ- គរាងជាង ឃាលាំង និងឧបររណ៍បគច្ចរគទស្
ខ- ឧបររណ៍ និងស្មាភរៈផ្នែរស្ុវតាិភាព ផ្នែរទប់ ស្ថកត់ និងពនលត់អរីភ
គ ័ យ ការនទុេះ ការ

ផ្បរផ្ទកគភលើង ការគលច្ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ឬការរាលោល និ ងគក្ោេះថ្នែរ់ នទ
គទៀត គោយស្ថរស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ។
រ- ស្មាភរៈ និងឧបររណ៍ការពារផ្នែរពលរមម ។
ឃ- ស្មាភរៈ និងឧបររណ៍ផ្នែរបរ ិស្ថាន ។
ង- ក្បព័ នក្ធ បក្ពឹតរ
ត មម និងការគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់ ។

ច្- ផ្ននការទប់ស្ថកត់ និងគ្លើយតប មានជាអាទិ៍ រាំ នូរ ឬរូបភាពអាំ ពីគក្ោេះថ្នែរ់ និងស្ថរ
ឬការក្ាស្ស្័យទរ់ ទងអាំពីគក្ោេះថ្នែរ់ ។
មាគ្តា៧១៨ ._លរខណៈស្មបតតិនានា
រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល ផ្ លច្ូ លរួមច្ាំ ផ្ណររែុងការនលិតស្ថរធាតុ ឬនលិតនល

ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវមានបុរគលិរជាំ នាញការ ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិពារ់ ព័នធគៅនឹ ងវ ិស្ថល
ភាព ក្បគភទ និងទាំ ហាំ ននស្រមមភាពផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ និ ងច្ាំ គណេះ
ឹ ងអាំ ពីបគច្ចរវ ិជាា ផ្ននការ និ ងវ ិធានការស្ុវតាិភាពននស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ។
មាគ្តា៧១៩ ._ ាំ គណើរការនននលិតរមម
រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល ក្តូវពិនិតយគៅគលើ ាំ គណើរការនននលិតរមមនានា ផ្ លបគងកើតានជា
ស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ និងក្តូវកាត់បនាយការបាំ ភាយឧស្ម័ននទេះរ្ចរ់ ការគក្បើ
ក្ាស្់ថ្នមពល និងគជៀស្វាងរាល់គក្ោេះថ្នែរ់ និ ងការបាំ ពុលនានា ល់ស្ុខភាពមនុ ស្ស និងបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧២០ ._លរខខណឌតក្មូវននការអនុ ញ្ញញត និ ងការច្ុ េះប្ាី
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រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល ផ្ លច្ូ លរួមច្ាំ ផ្ណររែុងការនលិតស្ថរធាតុ ឬនលិតនល

ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវមានការច្ុ េះប្ាីក្តឹមក្តូវអាំពីស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ និងលិខិត
អនុ ញ្ញញតនលិត ផ្ លក្តូវគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ ។
មាគ្តា៧២១ ._លរខខណឌតក្មូវននការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍
រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល ក្តូវគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំជូន ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ
និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាំ ពី ាំគណើរការនលិតរមម ច្ាំនួនធាតុ នសាំក្បរបគោយ

គក្ោេះថ្នែរ់ បាំ ណងននការគក្បើ ក្ាស្់ ទី តាាំងផ្ច្រចាយ ក្បព័ នធក្បក្ពឹតតរមម និ ងការគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់
វ ិធានការ និ ងផ្ននការស្ុវតាិភាព ។
ទក្មង់ ផ្បបបទននរាយការណ៍ ក្តូវគរៀបច្ាំ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ គោយស្ហការ

ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧២២ ._បទបប្ញតិ អ
ត ាំពីស្ុវតាិភាព
រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគលនានាក្តូវ៖

រ- បាំ គពញតាមការផ្ណនាាំនានាអាំ ពីស្ុវតាិភាព ស្ថលរស្ញ្ញញ និងច្រ ិតលរខណៈ
បគច្ចរគទស្ ផ្ លរាំ ណត់គៅតាមស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ។
ខ- មានវ ិធានការទប់ ស្ថកត់ និ ងការគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ មានជាអាទិ៍ បរ ិ

កាខស្គញ្ជ្ងាគេះបឋម ផ្ននការជគមលៀស្ ឧបររណ៍កាត់ បនាយអរី គភ័យ និងឧបររណ៍ការពារផ្ទទល់ខួន
ល
ស្ក្មាប់ បុរគលិរគៅរផ្នលងការងារ ។

រ- គរៀបច្ាំវរគបណុត េះបណា
ត លស្ក្មាប់ ស្ុវតាិភាពននការគក្បើ ក្ាស្់ និងការកាន់ កាប់ ឬប៉ា េះ

ពាល់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ។

ឃ- បគងកើតផ្ននការស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ។
មាគ្តា៧២៣ ._ការជូ ន ាំណឹងអាំពីគក្ោេះថ្នែរ់
រែុងររណីមានគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លបងកគោយស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ រូបវនតបុរគល ឬនី តិ

បុ រគល ក្តូវប្ឈប់ ស្រមមភាពផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងគក្ោេះថ្នែរ់ ជាបនាទន់ គហើយគធវើការជូន ាំ ណឹងភាលមៗ
ល់អាជាាធរមានស្មតារិច្ច និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្តូវចាត់វ ិធានការស្ម

រមយ ស្ស្បតាមផ្ននការទប់ស្ថកត់ និ ងគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ គ ើមបីកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់
ល់ស្ុខភាពមនុ ស្ស និ ងបរ ិស្ថាន និ ងក្ទពយស្មបតតិ ។
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រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគលផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹងគក្ោេះថ្នែរ់ ក្តូវជូ ន ាំ ណឹងជាបនាទន់ ល់
ស្ថធារណជនរែុងតាំ បន់ ផ្ លអាច្ទទួ លរងនូ វការប៉ាេះពាល់គោយគក្ោេះថ្នែរ់ ននហានិ ភ័យផ្ លគរៀបនឹង
គរើតគ

ើង ល់ស្ុខភាព និងក្ទពយស្មបតតិ គហើយក្តូវគធវើការផ្ណនាាំ ល់ស្ថធារណជនអាំពីវ ិធានការកាត់

បនាយហានិភ័យទាំងគនាេះ ។
មាតិកាទី៤
ការគ្គប់គ្គងសំណ្ល់
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៧២៤ ._ ក្របខ័ណឌននការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់
មាតិ កាគនេះ មានវ ិស្ថលភាពក្រប់ ក្រងគលើ ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ និ ងស្ាំណល់រ ឹង
ទាំងអស្់ រែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និងមានវ ិស្ថលភាពក្រប់ ក្រង គលើរប
ូ វនតបុរគល នីតិបុរគល និងអងគ
ភាពរោាភិ ាលទាំងឡាយណា ផ្ លបគងកើត កាន់ កាប់

ឹរជ្ូា ន ក្រប់ ក្រង ស្តរ
ត មម
ុ គធវើក្បក្ពឹ តរ

គាេះបង់គចាល ទញយរ ឬផ្រនច្ែស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ និ ងស្ាំណល់រ ឹង រែុងក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៧២៥ ._ ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ាំគៅគៅគលើស្ាំណល់ទាំងឡាយណាផ្ ល៖
រ. ជាក្បគភទស្ាំណល់មួយ ឬគក្ច្ើនននក្បគភទស្ាំណល់ស្ិត
ា គៅរែុងឧបស្មព័នធទី I ននអនុ

ស្ញ្ញញាផ្ស្ល ។

ខ. មានលរខណៈមួ យ ឬគក្ច្ើ ន ូ ច្ស្ាំណល់គៅរែុងឧបស្មព័នធទី III ននអនុ ស្ញ្ញញគនាេះ ។

ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ រួមមានវតាុធាតុ រ ឹង រាវ ឧស្ម័ន ស្ថរធាតុ វ ិទយុស្រមម ស្ថរធាតុ នុេះ
ទ

ស្ថរធាតុ គ្េះ ស្ថរធាតុច្មលងជាំងឺ រ ឺជាស្ថរធាតុផ្ លបងកឲ្យមានការឆ្បគ្េះ គធវើឲ្យគក្ច្េះ គធវើអុរស្ុីតរមម
ការបាំ ពុល ជាំងឺមហារ ីរ ឬស្ថធាតុ នទគទៀតផ្ លនាាំឲ្យមានគក្ោេះថ្នែរ់ ល់មនុស្ស បាំនិ ច្
ល បាំ ផ្ទលញ ល់
ក្ទពយស្មបតាិស្ថធារណៈ ឬបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧២៦ ._ ស្ាំណល់រ ឹង
ស្ាំណល់រ ឹង មានជាអាទិ៍ វតាុធាតុរាវ វតាុធាតុ រ ឹង ពារ់រណា
ត លរ ឹង-រាវ ស្ាំណល់ភរ់ វតាុរ ឹង ស្ថរ

ធាតុ រ ឹង នលិតនល ឬរាំ គទច្រាំទី ផ្ លផ្លងក្តូវការគក្បើ ក្ាស្់ និ ងផ្លងមានការទញយរស្ថរធាតុ មាន
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ក្បគយជន៍ គច្ញាន គហើយផ្ លក្តូវានគរគាេះបង់ គចាល មានបាំ ណងនឹ ងគាេះបង់ គចាល ឬតក្មូវឲ្យ
គាេះបង់គចាល ។
មាគ្តា៧២៧ ._ ក្បភពននស្ាំណល់
ក្បភពននស្ាំណល់ រួមមានលាំគៅឋាន ទីនារ នារទាំគនើ ប រផ្នលងរាំ ស្ថនត អោរស្ថធារណៈ
ក្រឹ េះស្ថានអប់ រ ាំ ស្រមមភាពអាជី វរមមស្ថធារណៈនិងឯរជន គស្វារមម ស្ិបបរមម គក្រឿងបរ ិកាខរគរាងច្ក្រ
និ ងនលិតស្រមមភាពរស្ិរមម និងស្រមមភាពអាជី វរមមផ្រ ៉ាជាគ ើម ។ល។
ជំពូកទី២
ស្ថថប័ន្ទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា៧២៨ ._ អងគភាពទទួ លខុ ស្ក្តូវ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានជាស្ថាប័នទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការក្រប់ក្រង និងការអនុ

វតតច្ាប់ គនេះ គោយស្ហការ ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធពារ់ព័នធនានា ក្រប់ក្រងស្ាំណល់

ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ និងស្ាំណល់រ ឹង គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ស្ស្បតាមក្រមគនេះ និ ងលិខិត
បទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា៧២៩ ._ តួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មានភាររិ ច្ច និងតួ នាទី ក្តូវរែុងការក្រប់ក្រងស្ាំណល់

ូ ច្ខាងគក្កាម៖

រ. គរៀបច្ាំគោលនគយាយ ផ្ននការយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តជាតិ លិខិតបទោានរតិ យុតត និ ង
លិខិតបទោានរតិ យុតត បគច្ចរគទស្ផ្ លពារ់ព័នធគៅនឹ ងការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែរ់ និ ងស្ាំណល់រ ឹង គោយស្ហការជាមួ យអងគភាពរោាភិ ាលពារ់ព័នធ និ ងអែរពារ់
ព័ ន។
ធ
ខ. នតល់ការផ្ណនាាំបគច្ចរគទស្ និងការអភិវឌ្ឍស្មតាភាព ល់អងគភាពរោាភិ ាល ផ្ ល
រួមមាន រ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែរ់ និ ងស្ាំណល់រ ឹង ។
រ. បញ្ញ
ា រ់ និ ងក្បរល់ស្ិទិអ
ធ ាំ ណាច្ ល់អងគភាពរោាភិាល ផ្ លរួមមាន រ ាាលថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ ទទួ លខុ ស្ក្តូវ គលើការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ាំណល់រ ឹង ។
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ឃ.

ឹរនាាំស្ក្មបស្ក្មួលជាមួ យន រូអភិវឌ្ឍ វ ិស្័យឯរជន និងអងគភាពរោាភិាល

ពារ់ ព័នធ រែុងការគរៀរររធនធានហិរ្ញវតាុ មគធោាយ និ ងស្មាភរៈ ស្ក្មាប់ ោាំក្ទ ល់អងគភាព

រោាភិ ាល ផ្ លរួមមាន រ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ គលើការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែរ់ ស្ាំណល់រ ឹង ។
ង. ោាំក្ទ និងស្ហការជាមួយអងគភាពរោាភិ ាលពារ់ព័នធ ផ្ លរួមមានរ ាាលថ្នែរ់
គក្កាមជាតិ រុងការគលើ
ែ
ររមពស្់ការអប់ រ ាំរែុង និងគក្ៅក្បព័នធ និ ងការយល់ ឹងអាំពី ការក្រប់ ក្រង
ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ាំណល់រ ឹង ក្បរបគោយស្ុវតាិភាពបរ ិស្ថាន និងអាំពីរមមវ ិធី
កាត់ បនាយការបគងកើត ការគក្បើ ក្ាស្់គ

ើងវ ិញ និងការផ្រនច្ែស្ាំណល់ និ ងអាំពីការគលើររមពស្់ការ

គក្បើក្ាស្់នលិតនលផ្ លានមរពី ការផ្រនច្ែស្ាំណល់ ។
ច្. តាមោនក្តួតពិ និតយ គធវើអធិ ការរិច្ច និងវាយតនមលអងគភាពរោាភិ ាល ផ្ លរួមមានរ ា
ាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
និ ងស្ាំណល់រ ឹង ។
មាគ្តា៧៣០ ._ តួ នាទី និងការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់អងគភាពរោាភិ ាល
រាជរោាភិ ាលរមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិយុតត គ ើ មបីរាំណត់ពីភាររិច្ច និងតួ នាទី របស្់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធនានា និ ង រ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ គៅរែុងការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែរ់ និ ងស្ាំណល់រ ឹង ។

ជំពូកទី៣
ការទធវើច្ំណ្តត់ថ្នែក់សណ្
ំ
ល់
មាគ្តា៧៣១ ._ ការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ស្ាំណល់
រែុងរយៈគពល ១៨ ( ប់ ក្ាាំបី) ផ្ខ បនាទប់ពីការអនុ ម័តននក្រមគនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើមបីគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ស្ាំណល់ ។

មាគ្តា៧៣២ ._ ការពិ និតយ និងការគធវើបច្ចុបបនែភាពននការគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ស្ាំណល់

លិខិតបទោានរតិ យុតត ផ្ លគធវើច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ ស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ និ ងស្ាំណល់រ ឹង

គនាេះ ក្តូវពិនិតយ និ ងគធវើបច្ចុបបនែភាពជគរៀងរាល់៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំមង
ត គោយគធវើការពិចារណាឈរគលើច្ាំណុច្
មួ យច្ាំនួន ូច្ជា គោលបាំណង ទាំ ហាំនិងលាំនាាំននការបគងកើតស្ាំណល់ ស្ថានភាពននគហោារច្នាស្មព័នធ
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ក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ ការអភិវឌ្ឍ ននបគច្ចរវ ិជាា ការវ ិវតតច្ុងគក្កាយបងអស្់ននវ ិទោស្ថស្តស្ត និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀង
អនតរជាតិ នានា ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។
ជំពូកទី៤
ការគ្គប់គ្គងសំណ្ល់គ្បកបទដាយទគ្ោ៉ះថ្នែក់
មាគ្តា៧៣៣ ._ ការក្រប់ ក្រង និងការក្តួតពិនិតយស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ លិខិតបទោានរតិ យុតត ផ្ លផ្ច្ងពី យនត

ការស្មរមយស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រង និងការក្តួតពិនិតយស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ក្បរបគោយ

ក្បស្ិទធភាព ចាប់ តាាំងពី ាំណារ់ កាលននការបគងកើតស្ាំណល់រហូត ល់ ាំណារ់ កាលននការគាេះបង់
គចាលច្ុ ងគក្កាយ ឬការគធវើក្បក្ពឹ តរ
ត មម មានជាអាទិ៍ ការផ្ច្រចាយព័ត៌មាន ការគធវើអធិ ការរិច្ច ការគធវើ
ច្ាំ ណាត់ ថ្នែរ់ ការក្ាស្ស្័យទរ់ ទងគៅនឹ ងព័ ត៌មានអាំ ពីភាពបងកគក្ោេះថ្នែរ់ និ ងការវាយតនមលគៅគលើ
ហានិ ភ័យននច្រនតរបស្់ស្ាំណល់ ។
មាគ្តា៧៣៤ ._ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការស្តរទុ
រ ការក្រប់ ក្រង និងកាគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់
ុ

បុ រគលទាំងទាយណាផ្ លបគងកើតស្ាំណល់ ក្តូវទទួលខុ ស្ក្តូវតាមនលូវច្ាប់ គលើការស្តុរទុរ ការ

ក្រប់ ក្រង និ ងការគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ របស្់ខួន
ល គោយអនុ គលាមតាមនីតិវ ិធី
ផ្ លមានផ្ច្ងគៅគក្កាមមាតិ កាគនេះ និងក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំគពាេះគក្ោេះថ្នែរ់ ឬការខូច្ខាតណា ផ្ ល
បងកគោយស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ របស្់ខួនគនាេះ
ល
។

បុ រគលទាំងទាយផ្ លបគងកើតស្ាំណល់ ក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវរែុងបង់ នែលស្ក្មាប់ការក្បមូ ល និងការ

គាេះបង់គចាលស្ាំណល់នងផ្ រ ។

មាគ្តា៧៣៥ ._ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
នី តិបុរគលផ្ លក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ និ ងទី តាាំងស្ាំណល់ ផ្ លមានជាអាទិ៍ ការគធវើក្បក្ពឹតរ
ត មម ការ
ស្តរទុ
រ និ ងការគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់ ក្តូវគធវើការវាយតនមលគហតុនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន ស្ស្បតាម
ុ
បទោានននក្រមគនេះ ។

ជំពូកទី៥
ការគ្គប់គ្គងសំណ្ល់រ ឹង
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មាគ្តា៧៣៦ ._ ផ្ននការជាយុទធស្ថស្តស្តជាតិ ស្ីព
ត ី ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធនានា

ក្តូវបគងកើតផ្ននការជាយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តជាតិ ស្ីព
ត ី ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ផ្ លគផ្ទតតគៅគលើការកាត់បនាយ ការ
បគងកើត ការគក្បើ ក្ាស្់គ

ើងវ ិញ និងការផ្រនច្ែស្ាំណល់ ស្ស្បគៅតាមបទបប្ញ តិនត នការវាយតនមលបរ ិស្ថាន

ជាយុទធស្ថស្តស្ត ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៧៣៧ ._ ការអនុ វតតផ្ននការជាយុទធស្ថស្តស្តថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ា ី ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតបទបប្ញ តិគត ើមបីអនុវតតផ្ននការជាតិ ជា

យុទធស្ថស្តស្តស្ីព
ត ី ក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ ។

មាគ្តា៧៣៨ ._ ផ្ននការគៅតាមវ ិស្័យោច្់ គោយផ្

រ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធនានា គ ើ មបី

គរៀបច្ាំបគងកើតផ្ននការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់តាមវ ិស្័យោច្់ គោយផ្

រ ស្ស្បតាមផ្ននការជាយុទធស្ថស្តស្ត

ជាតិ ស្ីព
ត ី ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ ស្ក្មាប់ ក្បគភទស្ាំណល់នីមួយៗ ។
ផ្ននការក្រប់ក្រងស្ាំណល់តាមវ ិស្័យនីមួយៗ ក្តូវប្ូច លគោលបាំ ណងស្ក្មាប់ ការកាត់បនាយ

វឌ្ឍនភាពននទាំ ហាំស្ាំណល់ និ ងវ ិធានការននការកាត់បនាយការបគងកើត ការគក្បើ ក្ាស្់គ

ើងវ ិញ និ ងការផ្រ-

នច្ែស្ាំណល់ ។
មាគ្តា៧៣៩ ._ ការអនុ វតតផ្ននការគៅតាមវ ិស្័យោច្់ គោយផ្

រ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទទួលខុ ស្ក្តូវអនុ វតតផ្ននការក្រប់ក្រងស្ាំណល់

តាមវ ិស្័យោច្់គោយផ្

រ។

មាគ្តា៧៤០ ._ ការពិនិតយ និ ងការគធវើបច្ចុបបនែភាពផ្ននការក្រប់ក្រងស្ាំណល់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធនានា

ក្តូវពិ និតយ និងគធវើបច្ចុបបនែភាពផ្ននការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ទាំងអស្់ ជាគរៀងរាល់១០ ( ប់) ឆ្ែាំមង
ត ។
មាតិកាទី៥
ការគ្តួតពិន្ិតយការបំពល
ុ ទឹក
ជំពូកទី១
វិធាន្ការទប់ស្ថេត់ការបំពល
ុ ទឹក
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មាគ្តា៧៤១ ._ ការហាមឃាត់ ការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំពុលជារ់ លារ់
រាល់ការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំពុលជារ់ លារ់គៅរែុងទឹរគលើ ី ឬទឹរគក្កាម ី

ផ្ លរួមមាន ទគនល ស្ទឹង ទឹរគក្ជាេះ ក្បឡាយ

ី គស្ើម វាលភរ់ បឹ ង ក្តពាាំង ជលោាន ឬមគធោាយនន

ការស្តរទុ
រទឹ រគនសងគទៀត ក្តូវានហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តមានការអនុ ញ្ញញត ស្ស្បតាមមាតិ កា
ុ
គនេះ ។

ជំពូកទី២
ការគ្តួតពិន្ិតយគ្បភពបំពុលទឹកជាក់លាក់
មាគ្តា៧៤២ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវច្ាំគពាេះការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និ ងការបគ្ចញ
មាចស្់រមមស្ិទិ ធ និងក្បតិ បតតិររននក្បភពបាំ ពុលជារ់ លារ់ ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំ គពាេះការបគ្ចញ
ស្ថរធាតុ បាំពុល ឬរិ ច្ក្ច បតិបតតិការននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទាំងឡាយណា មុ នគពលបគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុល
ទាំងគនាេះពី ក្បភពបាំពុល ។
មាគ្តា៧៤៣ ._ លិខិតអនុញ្ញញតរែុងការបគ្ចញ

ក្បភពបាំ ពុលជារ់ លារ់ អាច្បគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលមួ យឬគក្ច្ើនគៅរែុងធនធានទឹរគលើ ី ទឹរ

គក្កាម ី គោយអនុគលាមគៅតាមលិខិតអនុ ញ្ញញត ផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យប
រ ិស្ថាន ។ លិខិតអនុញ្ញញតផ្ លក្តូវានគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវ ៖

រ- ផ្ច្ងពីផ្ នរាំ ណត់ និង/ឬ លរខខណឌតក្មូវរែុងការក្តួតពិ និតយ ស្ស្បតាមមាតិកាគនេះ

និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតត ផ្ លមានជាធរមាន ។

ខ-អាច្ផ្ច្ងពី ផ្ នរាំ ណត់ និ ង/ឬ លរខខណឌតក្មូវបផ្នាមគទៀតរែុងការក្តួតពិ និតយ

បគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុលពី ក្បភពជារ់លារ់ គ ើមបីការពាររុ ណភាពទឹរគលើ ី ឬគក្កាម ី ផ្ ល
ទទួ លស្ថរធាតុបាំពុល និង/ឬ ក្បព័ នគធ អរូ

ូស្ុី និ ងទឹរ គៅតាមផ្ខសទឹរគនសងគទៀត ផ្ លអាច្រង

នលប៉ា េះពាល់គោយការបគ្ចញ ផ្ លរួមមានទឹរស្មុ ក្ទទាំងឡាយ ។

រ- ក្តូវផ្ច្ងពី លរខខណឌតក្មូវរែុងការអគងកតតាមោន និ ងការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ ផ្ ល

រួមមាន៖

១- ការអគងកតតាមោនបរ ិមាណ រុ ណភាព គពលគវលា និងរយៈគពលននការ
បគ្ចញ ។
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២- ការអគងកតតាមោនរុណភាពទឹរផ្ លទទួ លស្ថរធាតុបាំពុល និងទឹរគៅ
តាមផ្ខសទឹរ គនសងគទៀតផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់គោយការបគ្ចញ គៅរែុងទឹរស្មុ ក្ទ
និ ង/ឬ ទឹរ្លងផ្ នទាំងឡាយ ។

៣- ការររាទុ ររាំ ណត់ ក្តា និ ងការគរៀបច្ាំ គធវើរាយការណ៍អាំពីព័ត៌មានននការ
អគងកតតាមោន គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

៤-ស្ូច្នររទាំងឡាយស្ក្មាប់ គោលគៅននការអគងកតតាមោន ។

ឃ- មានស្ុពលភាពរែុងរយៈគពល១ (មួ យ)ឆ្ែាំ ក្បស្ិនគបើ មិនមានការរាំ ណត់ នទគទៀត

គៅរែុងលិខិតអនុ ញ្ញញត ។

ង- អាច្ក្តូវានផ្រស្ក្មួល ឬលុបគចាលគៅគពលណាមួ យរ៍ ាន តាមរយៈការជូ ន

ាំ ណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់អែរកាន់ លិខិតអនុ ញ្ញញតគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៤៤ ._ លរខខណឌបផ្នាម
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ អាច្បគងកើត៖

រ. នីតិវ ិធីរុងការោរ់
ែ
ពារយស្ុាំ និងការគធវើស្ថរជាែមីននលិខិតអនុញ្ញញតផ្ លានគច្ញ ។
ខ. គស្ថហុយស្ក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតផ្ លានគស្ែើស្ុាំ ផ្ លានគច្ញ និង/ឬ ផ្ ល
ានគធវើស្ថរជាែមីស្ស្ប ។
រ. ផ្ នរាំណត់ ឬលរខខណឌបទោាន គ ើមបីក្តួតពិនិតយការបគ្ចញ ផ្ លគក្បើ ក្ាស្់
រក្មិ តរាំ ហាប់ និង/ឬ រក្មិតនននទុរ ស្ថរធាតុបាំពុលគច្ញពី ក្បភពជារ់ លារ់ និងផ្នអរគលើ

បគច្ចរវ ិជាា ៏ ក្បគស្ើរបាំនុត និ ងទមាលប់ននការក្រប់ ក្រប់បរ ិស្ថានផ្ លលអបាំនុត គោយផ្នអរគលើ ស្ថាន
ភាពគស្ រ
ា ិច្ច ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ទ
ត ាំងឡាយស្តីពីស្ង
ត ់ ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងស្តង់ោរ
បគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុលននរនាីគនេះ ។
មាគ្តា៧៤៥ ._ ស្តង់ោររាំណត់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ ផ្ នរាំ ណត់ ឬលរខខណឌបទោាន ច្ាំ គពាេះ

វ ិស្័យ ឬស្ថរធាតុបាំពុលមួយជារ់ លារ់ នានា ។

ជំពូកទី៣
ការគ្តួតពិន្ិតយគ្បភពបំពុលទឹកលិន្ជាក់លាក់
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មាគ្តា៧៤៦ ._ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវននទមាលប់ ននការក្រប់ ក្រង ៏ ក្បគស្ើរបាំ នុត
ស្រមមភាពននការគក្បើ ក្ាស្់ ី ធី ទ
ល ាំងឡាយណាផ្ លបងកឲ្យមានការបាំពុលពី ក្បភពមិនជារ់
លារ់ ក្តូវអនុវតតទមាលប់ ននការក្រប់ ក្រង ៏ ក្បគស្ើរបាំនុតផ្ លអាច្គក្បើក្ាស្់ាន

ូ ច្ានរាំ ណត់គោយ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៤៧ ._ ក្បគភទននក្បភពបាំ ពុលមិនជារ់ លារ់ និ ងទមាលប់ ននការក្រប់ក្រង ៏ ក្បគស្ើរបាំ នុត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ និងគធវើបច្ចុបបនែភាព ក្បគភទននក្បភព

បាំ ពុលមិ នជារ់ លារ់ និ ងទមាលប់ ននការក្រប់ក្រង ៏ក្បគស្ើរបាំ នុត គ ើមបីកាត់ បនាយការបាំ ពុលទឹរផ្ លគរើត
គច្ញពីក្បគភទនី មួយៗ ។
ជំពូកទី៤
ការអទងេតតាលដាន្
មាគ្តា៧៤៨ ._ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការអគងកតតាមោនលិខិតអនុ ញ្ញញតរែុងការបគ្ចញរបស្់ក្បភព
មិ នជារ់ លារ់

ការអគងកតតាមោនគលើលិខិតអនុញ្ញញតរែុងការបគ្ចញរបស្់ក្បភពមិ នជារ់ លារ់ ក្តូវ ជាការ

ទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់អរ
ែ កាន់ កាប់ គលើលិខិតអនុ ញ្ញញតគនាេះ ។

មាគ្តា៧៤៩ ._ វ ិញ្ញញបនបក្តបញ្ញ
ា រ់ពីការវ ិភារគលើស្ាំណារ និ ងការអគងកតតាមោន
បុ រគលផ្ លកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត ក្តូវបញ្ញ
ា រ់ ថ្នការគក្ជើ ស្គរ ើស្ស្ាំណារយរមរវ ិភារ និង
ការអគងកតតាមោន ក្តូវានគធវើគ

ើង ស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវននលិខិតអនុញ្ញញត និ ងលរខខណឌគនសងៗ

គទៀត ផ្ លានរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៥០ ._ លរខខណឌតក្មូវរែុងការជូន ាំ ណឹង

បុ រគលផ្ លកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត ក្តូវជូ ន ាំ ណឹងជាបនាទន់ គៅក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន រែុងររណីានគរើតគទបើង

ូ ច្ខាងគក្កាម៖

រ. ការរ ាំគលាភបាំ ពានគៅគលើផ្ នរាំ ណត់ ននលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬលរខខណឌតក្មូវរែុងការ

ក្តួតពិនិតយ គទេះគោយ គច្តនា ឬយ៉ា ងណារតី ។
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ខ. ភាពមិនក្បក្រតី ច្ាំគពាេះឧបររណ៍វ ិភារគលើស្ាំណារ ឬលទធនលននការវ ិភារគលើ
ស្ាំណារ ។
រ. ការខរខានរបស្់ឧបររណ៍ក្តួតពិ និតយការបាំពុល ។
មាគ្តា៧៥១ ._ បទបញ្ញ
ា ឲ្យមានការអគងកតតាមោន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្តាមោន និង/ឬ បញ្ញ
ា អងគភាពណាមួ យ ឲ្យគធវើ

ការអគងកតតាមោនការបគ្ចញរាល់ស្ថរធាតុបាំពុលពី ក្បភពបាំពុលមិ នជារ់ លារ់ ណាមួ យ គៅរែុងទឹរ
គលើ ី ឬទឹរគក្កាម ី គោយក្ោន់ ផ្តគធវើការជូន ាំ ណឹងគៅកាន់ មាចស្់រមមស្ិទិ ធ ឬអែរកាន់ កាប់ លិខិត
អនុ ញ្ញញតគនាេះ ។
មាគ្តា៧៥២ ._ ការអគងកតតាមោនទឹរគលើ ី និ ងទឹរគក្កាម ី

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្អគងកតតាមោនរុណភាពទឹ រននទឹរគលើ ី ឬទឹរ

គក្កាម ី ណាមួ យរ៏ ាន ។

មាគ្តា៧៥៣ ._ ស្ាំណារស្ក្មាប់ ការអគងកតតាមោន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្ទទួល និ ងពិ ចារណាគៅគលើស្ាំណារផ្ លយរ

គច្ញមរពី ក្បភពទឹរគក្កាម ី ឬក្បភពទឹ ររបស្់បុរល
គ ណាមួ យ ។
មាគ្តា៧៥៤ ._ ការវ ិភារននអគងកតតាមោនគៅគលើស្ាំណារ

រាល់ស្ាំណារទាំងអស្់ ក្តូវានវ ិភារគោយមនទីរពិ គស្ថធន៍របស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័

យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរពិ គស្ថធន៍ គនសងគទៀត ផ្ លមានការទទួ លស្ថគល់ពីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៧៥៥ ._ ការគធវើអធិការរិ ច្ច
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយក្ោន់ ផ្តជូន ាំណឹងគៅកាន់មាចស្់រមមស្ិទិ ធ ឬ

អែរកាន់ កាប់គលើលិខិតអនុញ្ញញត អាច្គធវើអធិ ការរិ ច្ចគៅគលើក្បភពមិនជារ់ លារ់ ឬក្បភពជារ់លារ់ ឬ
ក្បភពផ្ លស្ងស័យណាមួយរ៏ ាន ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុល គៅរែុងទឹរគលើ ី ឬទឹរ
គក្កាម ី ។
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ការគធវើអធិ ការរិច្ចគនេះ មិ នក្តូវពឹ ងផ្នអរគៅគលើរាយការណ៍ ឬភស្តតាងននការរ
ាំគលាភបាំ ពានគៅ
ុ

គលើលិខិតអនុ ញ្ញញតណាមួយគ

ើយ និ ងក្តូវស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ នា
ត នា ការក្តួតពិនិតយ និ ងការគធវើអធិ ការ

រិ ច្ចការបាំពុលបរ ិស្ថាន ននរនាីគនេះ ។
ជំពូកទី៥
ការទធវើគ្បគ្ពឹតក
ត លម ន្ិងការទគ្បើគ្បាស់ស្ថរជាលមីម្ន្ទឹកកខវក់ ន្ិងសំណ្ល់
មាគ្តា៧៥៦ ._ ស្ាំណល់ភរ់ និងជីវស្ាំណល់រ ឹង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្បគងកើតនូវលរខខណឌតក្មូវ និ ង/ឬ លិខិតបទោាន

រតិ យុតតទាំងឡាយផ្ លពារ់ ព័នធគៅនឹ ងស្ាំណល់ភរ់ ឬជី វៈស្ាំណល់រ ឹង ផ្ លជាស្ាំណល់រ ឹងបនសល់
ទុ រ បនាទប់ ពីការគធវើក្បក្ពឹតរ
ត មមទឹររខវរ់រុងអាងក្បក្ពឹ
ែ
តតរមមទឹររខវរ់ ផ្ លរួមាន៖

រ. លិខិតបទោានរតិ យុតគត ើមបីគលើរទឹរច្ិ តច្
ត ាំ គពាេះការគក្បើក្ាស្់ស្ាំណល់ភរ់ ឬជីវៈ

ស្ាំណល់រ ឹង ។
ខ. លិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ក្មាប់ ការគក្បើក្ាស្់ស្ាំណល់ភរ់ ឬជី វៈស្ាំណល់រ ឹង
ក្បរបគោយការទទួ លខុស្ក្តូវ និងស្ុវតាិភាព ។
រ. ស្តង់ោរអបបបរមាស្ក្មាប់ រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទឹររខវរ់ និ ង/ឬ វ ិធីស្ថស្តស្តរុង
ែ

ការគក្បើក្ាស្់ស្ាំណល់ភរ់ និ ងជី វស្ាំណល់រ ឹង ។

ឃ. គក្រឿងគលើរទឹរច្ិតច្
ត ាំ គពាេះការគក្បើក្ាស្់ ស្ាំណល់ភរ់ និងជី វៈស្ាំណល់រ ឹងរែុង

វ ិស្័យរស្ិរមម ។

ង. គក្រឿងគលើរទឹរច្ិតតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស្់ស្ាំណល់ភរ់ និងជី វៈស្ាំណល់រ ឹងរែុងការ

នលិតថ្នមពល ។

មាគ្តា៧៥៧ ._ ការគក្បើ ក្ាស្់ទឹរស្ថរជាែមី
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្បគងកើតនូវលរខខណឌតក្មូវ និ ងលិខិតបទោានរតិ

យុតតទាំងឡាយផ្ លពារ់ព័នគធ ៅនឹងការគក្បើ ក្ាស្់ទឹរស្ថរជាែមី ផ្ លរួមមាន៖

រ.លិខិតបទោានរតិ យុតតគ ើ មបីគលើរទឹរច្ិតតច្ាំគពាេះការគក្បើ ក្ាស្់ស្ថរជាែមីនូវទឹររខវរ់
ផ្ លានគធវើក្បក្ពឹតតរមមរច្
ួ ។
ខ. លិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ក្មាប់ ការគក្បើក្ាស្់ស្ថរជាែមីនូវទឹររខវរ់ផ្ លានគធវើ
ក្បក្ពឹ តរ
ត មមរច្
ួ ក្បរបគោយការទទួ លខុ ស្ក្តូវ និ ងស្ុវតាិភាព ។
រ. កាតពវរិច្ចរបស្់ក្បតិបតតិររននបរ ិកាខរក្បក្ពឹតរ
ត មមទឹររខវរ់ ។
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ឃ. កាតពវរិច្ចរបស្់ក្បតិបតតិររននក្បព័នធផ្ច្រចាយទឹរ ។
ង. គក្រឿងគលើរទឹរច្ិតតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស្់ស្ាំណល់ភរ់ និងជីវស្ាំណល់រ ឹងរែុងការ

នលិតថ្នមពល ។

ច្. ការអនុ វតតច្ាំគពាេះការគក្បើ ក្ាស្់ទឹររខវរ់ស្ថរជាែមី ។
្. ស្តង់ោរអបបបរមាស្ក្មាប់ រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទឹររខវរ់ វ ិធី ស្ថស្តស្ត និ ងការ
ផ្ច្រចាយស្ក្មាប់ ការអនុ វតត ការគក្បើក្ាស្់ស្ថរជាែមីននទឹររខវរ់ ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ត
ទាំងឡាយរែុងមាតិ កាទី ២ ស្តង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវននរនាីគនេះ ។
ជ. គក្រឿងគលើរទឹរច្ិតតច្ាំគពាេះការគក្បើក្ាស្់ទឹររខវរ់ស្ថរជាែមី ។
ជំពូកទី៦
ការនដលវ
់ ិញ្ញ
ញ បន្បគ្តម្ន្គ្បតិបតតក
ិ រ
មាគ្តា៧៥៨ ._ លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ស្ក្មាប់នតល់ឲ្យនូ វវ ិញ្ញញបនបក្ត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្បគងកើតលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ និ ង/ឬ រក្មិ តននការ

នាល់ឲ្យនូ វវ ិញ្ញញបនបក្ត ស្ក្មាប់ ក្បតិបតតិររននក្បភពមិ នជារ់ លារ់ ។
មាគ្តា៧៥៩ ._ លរខខណឌតក្មូវននលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ

លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ និង/ឬ រក្មិ តននការនតល់ឲ្យនូវវ ិញ្ញញបនបក្តគនេះ អាច្រួមប្ូច លលរខខណឌតក្មូវ

ស្ក្មាប់ ការអប់រ ាំ ការបណុត េះបណា
ត ល បទពិ គស្ថធន៍ និ ង/ឬ ស្មតាភាព ។
ជំពូកទី៧
ការគ្តួតពិន្ិតយការបំពល
ុ សលុគ្ទ
មាគ្តា៧៦០ ._ ក្របខ័ ណឌននការក្រប់ ក្រងក្បភពបាំពុលគក្ៅទឹរស្មុក្ទ

មាតិ កាគនេះ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគៅគលើក្បភពបាំពុលទាំងឡាយណាផ្ លគក្ៅពី ទឹរស្មុក្ទ
រែុងផ្ នស្មុក្ទននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
មាគ្តា៧៦១ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធគនសង

គទៀត ក្តូវអនុវតតការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់ខួន
ល ផ្ លរួមមានការអគងកតតាមោន ការវាយតនមល ការគរៀបច្ាំ
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រាយការណ៍ និងការចាត់វ ិធានការក្តឹមក្តូវ ស្ស្បតាមក្រប់រិច្ក្ច ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ ទាំងអស្់ផ្ ល
ទរ់ ទងនឹងការក្តួតពិនិតយការបាំ ពុលស្មុ ក្ទ ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។
មាគ្តា៧៦២ ._ ការបាំពុលគោយនាវា
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធគនសង

គទៀត អាច្បគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតប
ត ផ្នាម គ ើមបីទប់ ស្ថកត់ និងកាត់បនាយ ការបាំ ពុលពី នាវា ផ្ ល
គរើតគច្ញពី ក្បតិ បតតិការ ក្បតិបតតិការក្បចាាំនែងរី ា និ ងឧបទទវគហតុណាមួ យ ។
មាតិកាទី៦
ការគ្តួតពិន្ិតយការបំពល
ុ ខយល់
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៧៦៣ ._ ក្បភពច្ល័ត និងអច្ល័តននការបាំពុលខយល់

មាតិ កាគនេះមានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតច្ាំគពាេះក្រប់ ក្បភពច្ល័ត និងអច្ល័តទាំងអស្់ននការបាំ ពុល
ខយល់ គលើរផ្លងផ្តក្បភពបាំ ណុលតូច្តាច្ ឬតិច្តួច្ ។
មាគ្តា៧៦៤ ._ ក្បគភទននការបាំ ពុលខយល់
ស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ មានជាអាទិ៍ ផ្នសង ធូ លី ស្ថរធាតុ គនេះ ឧស្ម័ន រ ាំហួត អ័ ពទ រលិន និង ស្ថរ
ធាតុ វ ិទយុស្រមម ។

ក្បភពននការបាំពុលខយល់ ក្តូវានផ្បងផ្ច្រជាពី រក្បគភទ៖
រ-ក្បភពច្ល័ត ផ្ លស្ាំគៅ ល់ក្បភពអុីមីស្យុង ផ្ លោមនទី តាាំងអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ ផ្ លរួម

មាន យនតគហាេះ នាវា យនយនត និងគក្រឿងច្ក្រ ។

ខ-ក្បភពអច្ល័ត ផ្ លស្ាំគៅគៅគលើក្បភពនានា ផ្ លមានទី តាាំងអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ មានជា
អាទិ៍ គរាងច្ក្រ ស្ហក្ោស្ ឃាលាំង ទី តាាំងស្ាំណង់
ក្បគភទ ។
មាគ្តា៧៦៥ ._ ស្តង់ោររុណភាពខយល់
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ុ តស្ាំរាម ស្ិបបរមម និងរស្ិោានក្រប់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវផ្រស្ក្មួលលិខិតបទោានរតិ យុតតផ្ លមាន

ស្ស្ថប់ ឬ បគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតែ
ត ី ម គ ើមបីបគងកើតស្តង់ោររុ ណភាពខយល់ គៅរែុងរយៈគពល១
(មួ យ) ឆ្ែាំ គក្កាយការអនុ ម័តននក្រមគនេះ ។

លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី ការបគងកើតស្តង់ោររុណភាពខយល់ ក្តូវរួមប្ូច ល ៖

រ- ស្តង់ោររុ ណភាពខយល់ជុាំវ ិញ ផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានាន

រាំ ណត់ ផ្នអរគលើភស្ាតាង
និ ងទិ នន
ែ ័ យផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត មានលរខណៈក្រប់ ក្ោន់ គ ើ មបីការពារ
ុ
បរ ិស្ថាន ។

ខ-ស្តង់ោរអី មីស្យុង ឬការបាំ ភាយ ននស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ ផ្ លក្តូវានរច្នាគ

ើង

គ ើមបីស្គក្មច្ាននូ វស្តង់ោររុ ណភាពខយល់ជុាំវ ិញ ។

គក្ៅពីបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតតខាងគលើ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទោានរតិយុតត ស្ក្មាប់ ការបាំពុលខយល់រុងអោរនងផ្
ែ
រ។

មាគ្តា៧៦៦ ._ ការក្តួតពិនិតយ និងគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើស្ង
ត ់ ោរបាំពុលខយល់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវពិនិតយ និ ងគធវើបច្ចុបបនែភាពនូវលិខិតបទោានរតិ

យុតត ស្ក្មាប់ ស្ង
ត ់ ោររុណភាពខយល់ ជាគរៀងរាល់១០( ប់)ឆ្ែាំមង
ា ។

ការពិ និតយស្តង់ោររុ ណភាពខយល់ ក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវននការច្ូ លរួមជាស្ថធារ
ណៈ និងការទទួ លានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី២
ការបំពល
ុ ខយល់ពីគ្បភពច្ល័ត
មាគ្តា៧៦៧ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់
ការបាំ ភាយនូវស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ គោយក្បភពច្ល័តណាមួ យគៅរែុងបរ ិយកាស្ ក្តូវាន

ហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តមានការអនុ ញ្ញញតស្ស្បតាមក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតគត នសងគទៀត។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ក្មាប់ ស្ង
ត ់ ោរ

រុ ណភាពខយល់រក្មិ តអបបបរមា ផ្ លអនុ ញ្ញញតឲ្យបគ្ចញគោយក្បភពច្ល័ត ។

មាគ្តា៧៦៨ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលគលើស្ស្តង់ោររក្មិ ត
ក្តូវហាមឃាត់ ស្ក្មាប់ ក្បភពច្ល័តណាមួ យរែុងការបគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ គលើស្ពី

ស្តង់ោរអនុ ញ្ញញត ។
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មាគ្តា៧៦៩ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការនាាំច្ូល ការគក្បើ ក្ាស្់ និងការនលិតក្បភពអច្ល័ត ផ្ ល
គលើស្ពី ស្ង
ត ់ ោរ
ក្តូវហាមឃាត់ ច្ាំ គពាេះការនាាំច្ូល ការគក្បើ ក្ាស្់ និងការនលិតនូ វ យនយនត និងគក្រឿងច្ក្រ
ផ្ លបគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់គលើស្ពី ស្ង
ត ់ ោរអនុ ញ្ញញត ។
មាគ្តា៧៧០ ._ លិខិតបទោានស្ាីពីគក្បងឥនធនៈ និ ងស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ក្មាប់ ស្ង
ត ់ ោរ

រុ ណភាពខយល់នូវគក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ មានជាអាទិ៍ គក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរ
ធាតុ បផ្នាមជាមួ យឥនធនៈណាមួ យ ផ្ លក្តូវានគក្បើ ក្ាស្់គៅរែុងក្បភពច្ល័តផ្ លគក្ៅពី នូវល ផ្ ល

គរាងច្ក្រនលិត ឬ អែរផ្រនច្ែគក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ អាច្លរ់ ឬ គស្ែើលរ់ ឬ
ផ្ណនាាំឲ្យគក្បើ ក្ាស្់គៅរែុងពាណិជារមម ។
មាគ្តា៧៧១ ._ ការច្ុ េះប្ាីគក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុ បផ្នាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវតក្មូវឲ្យមានគធវើការច្ុ េះប្ាីគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរ

ធាតុ បផ្នាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ គៅក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រែុងគោលបាំ ណងគ ើ មបី

រាំ ណត់ ថ្ន គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួ យឥនធនៈគនាេះ មិ នបគងកើតឲ្យមានអុី មីស្យុង ឬការបាំ ភាយ
ផ្ លនឹងគធវើឲ្យគក្ោេះថ្នែរ់ច្ាំគពាេះបរ ិស្ថាន ។

នី តិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវនានា ស្ក្មាប់ ការច្ុ េះប្ាីនូវគក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុ បផ្នាមជាមួ យ
គក្បងឥនធនៈ ក្តូវបគងតើតគ
បរ ិស្ថាន ។

ើងគោយលិខិតបទោានរតិយុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

មាគ្តា៧៧២ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះគក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុ បផ្នាមជាមួ យឥនធនៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ ឲ្យានជារ់ លារ់នូវស្តង់ោររុ ណភាព

ខយល់ច្ាំគពាេះគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ ផ្ លានគក្បើក្ាស្់គៅរែុងក្បភពច្ល័ត
ផ្ លគក្ៅពីនូវក្តូ
ល
វានហាមឃាត់មិនឲ្យលរ់ គធវើការគស្ែើលរ់ ឬ ផ្ណនាាំឲ្យគក្បើ ក្ាស្់រុងពាណ
ែ
ិ ជារមម ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយផ្នអរគលើភស្ាតាងលរខ
ណៈវ ិទោស្ថស្តស្ត ឬ ទិ នន
ែ ័យ ឬ
ុ
ព័ ត៌មាន នទគទៀត ផ្ លថ្ន គក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរធាតុ បផ្នាមជាមួ យឥនធនៈផ្ ល បងកឲ្យមានការបាំ ភាយ
ឬគក្ោេះថ្នែរ់ បរ ិស្ថាន ឬ គធវើឲ្យមានការខូច្ខាត ល់ ាំ គណើរការននឧបររណ៍ក្តួតពិ និតយការបាំ ភាយនន
ក្បភពច្ល័ត ឬ ក្បព័ នផ្ធ លគក្បើ ក្ាស្់ជាទូ គៅ ។
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្ផ្ទអរបគណា
ា េះអាស្នែរុងការហាមឃាត់
ែ
ទរ់ទង

នឹ ងការគក្បើ ក្ាស្់គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយឥនធនៈ ក្បស្ិនគបើក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យផ្រ ៉ា និ ងថ្នមពលរាំណត់ ថ្ន កាលៈគទស្ៈអាក្ររ់ ហួស្ក្បមាណ និងខុស្ពី ធមមតា គរើ តមានគៅរែុង
គខតត ឬ តាំបន់ណាមួ យ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ផ្ លទប់ ស្ថកត់នូវការនគត់នង
គ ់ តាមធមមជាតិ នូ វ
គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុ បផ្នាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ ល់អែរគក្បើក្ាស្់ ។

កាលៈគទស្ៈអាក្ររ់ ហួស្ក្បមាណ និ ងខុ ស្ពីធមមតាគនេះ គរើ តគទបើងបណា
ា លមរពី គក្ោេះមហនត
រាយធមមជាតិ ការខូច្ខាតនូ វបាំ ពង់ ឧស្ម័ន ឬ ឧបររណ៍ច្ក្មាញ់ ឬ ក្ពឹ តិ កា
ត រណ៍គនសងគទៀត ផ្ លមិ នអាច្
ពោររណ៍ ឬ ទប់ ស្ថកត់ ាន គហើយកាលៈគទស្ៈអាក្ររ់ ហួស្ក្បមាណ និងខុស្ពី ធមមតាមិនផ្មនគរើត
គទបើងគោយស្ថររងវេះខាតគនេះ ការរគបៀបច្ាំ ផ្ននការគោយក្បរងក្បយ័តែរបស្់អរ
ែ នគត់នគង់គក្បងឥនធនៈ ឬ
ស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួ យឥនធនៈ គៅគខតត ឬ តាំបន់ណាមួយគនាេះគទ ។
មាគ្តា៧៧៣ ._ រាំ ហាប់ អតិ បរមាស្ក្មាប់គក្បងឥនធនៈ និ ងស្ថរធាតុបផ្នាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ ឲ្យានជារ់ លារ់នូវរាំហាប់ អតិបរមា

ផ្ លគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុ បផ្នាមជាមួ យគក្បងឥនទនៈ ផ្ លានគក្បើ ក្ាស្់គៅរែុងក្បភពច្ល័ត ផ្ ល
គក្ៅពីនូវល ផ្ លក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យលរ់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៧៧៤ ._ រាំ ហាប់ អតិ បរមា ឬ អក្តាននការបាំភាយក្បភពស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ច្ល័ត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវរាំណត់ ឲ្យានជារ់ លារ់នូវរាំហាប់ អតិបរមា ឬ

អក្តាននការបាំ ភាយនី ក្តូផ្ស្នអុរស្ុី

ស្មាស្ភារស្រ ីរាងគមិនស្ាិតគស្ារ និ ងស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ នទ

គទៀត ផ្ លអាច្បាំ ភាយគោយក្បភពច្ល័ត ។
មាគ្តា៧៧៥ ._ លរខខណឌតក្មូវននច្ាំណុេះស្ុលគហវើអតិ បរមាស្ក្មាប់ឥនធនៈមា៉ា ស្ូត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវរាំណត់ ឲ្យានជារ់ លារ់នូវលរខខណឌតក្មូវនន

ច្ាំ ណុេះស្ុលគហវើអតិបរមា ស្ក្មាប់ ឥនធនៈមា៉ា ស្ូត ផ្ លក្តូវគក្បើក្ាស្់ស្ក្មាប់ក្បភពច្ល័តគក្ៅពីនូវល ។
មាគ្តា៧៧៦ ._ រមមវ ិធីទិញយរយនយនតវ ិញ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតរមមវ ិធី ស្័ក្ម រច្ិ តន
ត ូ វលិខិតបទោានរតិ យុតត

ស្ាីពីស្ង
ត ់ ោររុ ណភាពខយល់ គ ើមបីគលើររមពស្់ខយល់ស្ថអត គោយការទិ ញយនយនតចាស្់ៗពី ក្បជា
ពលរ ា ។ រមមវ ិធី គនេះ ក្តូវនាល់នូវការគលើរទឹរច្ិតតជាស្ថច្់ ក្ារ់ គ ើ មបីឲ្យឈប់គក្បើ ក្ាស្់យនយនត
ចាស្់ៗផ្ លបាំពុលខយល់ ។
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ការគលើរទឹ រច្ិតតជាស្ថច្់ក្ារ់ មិនក្តូវផ្នអរគលើតនមលទីនារននយនយនតគ
យនយនតផ្ លរាំ ពុង ាំ គណើរការ ឬអាច្គបើ របរាន ច្ាំនួនរី
និ ងការខូច្ខាតជាច្មបងណាមួ យច្ាំ គពាេះយនយនតគនាេះ ។

ើយ ប៉ាុផ្នតក្តូវផ្នអរគលើ

ូផ្ម៉ា ក្តផ្ លយនយនតគនាេះានរត់ក្តា

ជំពូកទី៣
ការបំពល
ុ ខយល់ពីគ្បភពអច្ល័ត
មាគ្តា៧៧៧ ._ ការហាមឃាត់ ច្ាំគពាេះការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់
ការបាំ ភាយនូវស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ណាមួ យគៅរែុងបរ ិយកាស្ គោយក្បភពអច្ល័ត ក្តូវាន

ហាមឃាត់ គលើរផ្លងផ្តអនុគលាមតាមលិខិតអនុញ្ញញត ផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ
វ ិស្័យបរ ិស្ថានលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។

មាគ្តា៧៧៨ ._ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់មាចស្់ និងក្បតិ បតតិររ
មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំ គពាេះស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ទាំងអស្់ ផ្ លបាំ ភាយច្ូ ល
គៅរែុងបរ ិយកាស្ ។

មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវនងផ្ រ ច្ាំ គពាេះការអនុវតតតាមតាមស្តង់ោរបាំ ភាយផ្ ល

រាំ ណត់គោយក្រស្ួងប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៧៩ ._ ស្តង់ោរបាំភាយលរខណៈទូ លាយននការបាំ ភាយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ីព
ា ី ស្ង
ត ់ ោររុ ណ

ភាពខយល់ស្ង
ត ់ ោរទូ គៅ ស្ក្មាប់ ការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ ស្ក្មាប់ ក្ររម/ក្បគភទ ននក្បភព
អច្ល័ត ។
មាគ្តា៧៨០ ._ ស្តង់ោរស្ក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតស្ក្មាប់ ក្បភពែមីៗ

គៅរែុងររណីផ្ លមាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពអច្ល័តែមីមួយននការបាំពុលខយល់ ានោរ់

ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញត គហើយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ានបគងកើតស្តង់ោរទូ គៅ

ស្ក្មាប់ ការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុលមុនផ្ លអាច្អនុ វតតានស្ក្មាប់ ក្បភពែមីៗ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វស្តង់ោរមួ យ គៅរែុងលិខិតអនុ ញ្ញញតគនាេះ ស្ក្មាប់ ស្ង
ត ់ ោរទូគៅ
ស្ក្មាប់ ការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់គៅតាមក្ររម ។
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មាគ្តា៧៨១ ._ ស្តង់ោរស្ក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតស្ក្មាប់ ក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់
គៅរែុងររណីផ្ លមាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់ ានោរ់ ពារយស្ុាំលិខិត

អនុ ញ្ញញត គហើយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានានបគងកើតស្តង់ោរមុន ផ្ លអាច្អនុវតតាន
ស្ក្មាប់ ក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់ គនាេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ប្ូច លនូ វស្តង់
ោរមួ យគៅរែុងលិខិតអនុញ្ញញតគនាេះ គលើរផ្លងផ្តគៅរែុងររណី ូច្មានផ្ច្ងគៅរែុងមាក្តា៧៨២ ។

គៅរែុងររណីផ្ លស្តង់ោរទូ គៅស្ក្មាប់ ការបាំ ភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់តាមក្ររមមិ នអាច្អនុវតតាន

ប៉ាុ ផ្នតពីមុនមរក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានានគច្ញលិខិតអនុញ្ញញត ផ្ លរួមមាននូ វស្តង់
ោរ ផ្ លផ្នអរគលើ បគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំនុត និងមានតនមលទប ស្ក្មាប់ក្បភពអច្ល័តផ្ លមានស្ស្ថប់ណា
មួ យគៅរែុងក្ររម ូច្ោែ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវោរ់ប្ូច លស្តង់ោរមួ យ

ូច្មាន

រាំ ណត់គៅរែុងលិខិតអនុញ្ញញតមុន ។

ប៉ាុ ផ្នត រែុងររណីណារ៏គោយ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្អនុវតតស្ង
ត ់ ោរ

ទូ គៅស្ក្មាប់ ការបាំ ភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់តាមក្ររមផ្ លអាច្អនុ វតតាន ផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ទទួ លបនទុរ វ ិស្័យបរ ិស្ថានានរាំ ណត់ គោយផ្នអរគលើព័ត៌មាន និងទិ នន
ែ ័ យវ ិទោស្ថស្តស្តផ្ លបងាាញថ្ន
ស្តង់ោរតឹងរុងជាងមុ
ឹ
នគនេះមានភាពចាាំាច្់ គ ើ មបីស្គក្មច្ាននូ វស្តង់ោររុណភាពខយល់ជុាំវ ិញ ផ្ ល
អាច្អនុ វតតាន ។
មាគ្តា៧៨២ ._ ការគលើរផ្លងច្ាំគពាេះការអនុ វតតតាមស្តង់ោរទូគៅស្ក្មាប់ ការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុល
ខយល់
មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់ អាច្ោរ់ ពារយស្ុាំការគលើរផ្លងពី ស្ង
ត ់ ោរទូ គៅ
ផ្ លអាច្អនុ វតតាន ឬ ពីការរាំ ណត់ ពីមុនគៅរែុងលិខិតអនុញ្ញញតនន បគច្ចរវ ិជាាលអបាំនុត ផ្ លអាច្

ផ្ស្វងររាន និងផ្ លមានតនមលទប ។ មាចស្់ ឬ ក្បតិ បតតិររ ក្តូវបងាាញតាមរយៈព័ ត៌មានជារ់ លារ់ ថ្ន
ខលួនមានគហតុ នលស្មរមយរែុងការគក្បើ ក្ាស្់ស្ង
ត ់ ោរផ្ លមានលរខណៈតឹងរុងទបជាងគនេះ
ឹ
ពី គក្ពាេះ

បគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំ នុត និ ងមានតនមលទបគនេះ មិនអាច្ផ្ស្វងររាន ឬ មានតនមលខពស្់គពរ ស្ក្មាប់ ក្បភព
បាំ ពុលផ្ លមានស្ស្ថប់ ជារ់ លារ់គនាេះ ។ ក្បស្ិនគបើ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានរាំ ណត់
ថ្ន មានគហតុនលស្មរមយរែុងការគក្បើ ក្ាស្់ស្ង
ត ់ ោរផ្ លមានលរខណៈតឹងរុងទបជាងគនេះ
ឹ
ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវរាំ ណត់ ស្ង
ត ់ ោរទបជាងគនេះ គោយផ្នអរគលើ បគច្ចរវ ិជាា ៏ លអ
បាំ នុតផ្ លអាច្ផ្ស្វងររាន និងមានតនមលទប ផ្ លអាច្គធវើគ

ើងាន ស្ក្មាប់ក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់

ជារ់ លារ់គនាេះ ។
មាគ្តា៧៨៣ ._ ការអភិ វឌ្ឍ បគច្ចរវ ិជាាគ ើ មបីកាត់បនាយ និ ងទប់ ស្ថកត់ ការបាំពុលខយល់
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគលើររមពស្់ និងោាំក្ទការស្ស្ថវក្ជាវ គ ើមបីអភិវឌ្ឍ

បគច្ចរវ ិជាាកាត់បនាយ និ ងទប់ ស្ថកត់ ការបាំពុលខយល់ពីក្បភពច្ល័ត និងអច្ល័ត ។
ជំពូកទី៤
សំទណ្ើសុកា
ំ រឯកភាពទលើលខ
ិ ិតអន្ុញ្ញ
ញ ត

មាគ្តា៧៨៤ ._ លិខិតអនុញ្ញញតរែុងការបគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ពីក្បភពអច្ល័ត

មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវោរ់ ពារយគៅក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគ ើ មបីគស្ែើស្ុាំ

ការអនុញ្ញញតរែុងការបាំ ភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គៅរែុងបរ ិយកាស្ គក្កាយក្រមគនេះច្ូ លជាធរមាន ។
ស្ាំគៅែតច្មលងមួ យច្ាប់ ននពារយស្ុាំគនេះ ក្តូវប្ូា នគៅក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ។

បនាទប់ពីទទួ លានពារយគស្ែើស្ុាំ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគច្ញលិខិត

អនុ ញ្ញញត ស្ស្បតាមមាក្តា៧៨៧ ននក្រមគនេះ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគនាើ
ស្ាំគៅមួ យច្ាប់ ននលិខិតអនុ ញ្ញញតគៅកាន់ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៧៨៥ ._ នីតិវ ិធី រុងការោរ់
ែ
ពារយស្ុាំលិខិតអនុញ្ញញត
ពារយគ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនីតិវធី ស្ក្មាប់ ការោរ់ពារយ និ ងការោរ់
ើងវ ិញ ស្ក្មាប់ លិខិតអនុញ្ញញតននក្បភពអច្ល័ត ។

នី តិវ ិធី ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ក្តូវមានការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិ ធ

ទទួ លានព័ត៌មាន ។

មាគ្តា៧៨៦ ._ លរខខណឌតក្មូវននលិខិតអនុ ញ្ញញត
លិខិតអនុ ញ្ញញតស្ក្មាប់ការបាំ ភាយននស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ គោយក្បភពអច្ល័ត ផ្ លគច្ញ
គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរួមមាននូវស្មាស្ភារ ូច្ខាងគក្កាម៖

រ-ផ្ នរាំណត់ ស្ក្មាប់ ការបាំ ភាយនូ វស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវស្តង់

ោររុ ណភាពខយល់ជុាំវ ិញផ្ លអាច្អនុវតតាន និ ងក្តូវផ្នអរគលើ បគច្ចរវ ិជាា ៏ លប
អ ាំ នុតផ្ លអាច្
ផ្ស្វងររាន និងមានតនមលគស្ រ
ា ិច្ចទប ។
ខ-លរខខណឌតក្មូវនានាស្ក្មាប់ ការ ាំ គ

ើង និងក្បតិបតតិការននក្បព័នធ ឬ យនតការ រែុង

ការអគងកតតាមោន ការបាំភាយនូ វស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ ។

រ-លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍អាំពីលទធនលននការអគងកតតាមោន
ផ្ លក្តូវោរ់ ជូនក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ មាចស្់ ឬក្បតិ បតតររននក្បភពអ
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ច្ល័តមួ យក្តូវរាយការណ៍អាំ ពីលទធនលននការអគងកតតាមោនរបស្់ខួន
ល គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ជាគរៀងរាល់៦ (ក្ាាំមួយ) ផ្ខ មាង ស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវននការ
គរៀបច្ាំ រាយការណ៍ស្ាីពីការវាយតនមល និងការអគងកតតាមោនបរ ិស្ថានស្វនរមមបរ ិស្ថាន ការ

អគងកតតាមោន និងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ ។ រាយការណ៍ស្ាីពីការអគងកតតាមោនទាំងអស្់
ក្តូវច្ុ េះហតាគលខា និងបញ្ញ
ា រ់ គោយមញ្ជ្នី ទ
ត ទួ លខុស្ក្តូវននមាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ។
ឃ-លរខខណឌតក្មូវននក្បភពអច្ល័តក្តូវ ររាទុរនូ វរាំ ណត់ក្តា/ឯរស្ថរននលទធនលនន
ការអគងកតតាមោនការបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ស្ក្មាប់ រយៈគពលជាអបបបរមាច្ាំនួន៥
(ក្ាាំ)ឆ្ែាំ រិតចាប់ពីនែងផ្ លានទទួ លលទធនលននការអគងកតតាមោនផ្ លានោរ់ជូនក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រាំ ណត់ក្តា/ឯរស្ថរទាំងអស្់ ក្តូវររាទុរគៅរែុងអោរនន
ក្បភពអច្ល័ត ផ្ លទទួលានការអនុ ញ្ញញត ។

មាគ្តា៧៨៧ ._ ក្បភពែមី និ ងក្បភពផ្ លមានស្ស្ថប់ននការបាំ ពុលខយល់
លរខខណឌតក្មូវរែុងការទទួលាននូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត រែុងការបាំ ភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់

ូច្

មានផ្ច្ងគៅរែុងមាក្តា៧៨៤ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះទាំងក្បភពបាំ ពុលខយល់ែី ម ផ្ លមានស្ស្ថប់ ។
មាគ្តា៧៨៨ ._ រយៈគពលននការោរ់ ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញត

មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវោរ់ ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញត រែុងការបគ្ចញការបាំពុលខយល់ គៅ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន៖

រ-គៅរែុងរាជធានីភាំ ែគពញ រយៈគពល៩០(គៅស្ិប)នែង មុ នគពលចាប់ គនាើមក្បតិ បតតិការ

រគក្មាងផ្ លមានបាំ ភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ឬ

ខ-គៅរែុងគខតតគនសងគទៀត រយៈគពល១២០(មួ យរយនមភ)នែង មុ នគពលចាប់ គនាើមក្បតិបតតិ

ការរគក្មាង ផ្ លមានបាំភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ។

រែុងររណីផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមិនគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬ ប ិ គស្ធ

ការោរ់ ពារយ មុនគពលការចាប់ គនាើមក្បតិបតតិការរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ។ ប៉ាុ ផ្នត គៅរែុងររណីផ្ ល មាចស្់ ឬ

ក្បតិ បតតិររគៅផ្តបនាការក្បតិបតតិការរគក្មាងរបស្់ខួនរហូ
ល
ត ល់គពលផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ
វ ិស្័យបរ ិស្ថាន គច្ញនូ វលិខិតអនុញ្ញញត ផ្ លរាំ ណត់អាំពីស្ង
ត ់ ោរ និ ងលរខខណឌតក្មូវ នទគទៀត មាចស្់
ឬ ក្បតិបតតិររគនាេះ ក្តូវ ាំ គ

ើង ឬ អនុ វតតវ ិធានការចាាំាច្់ នានា ឬ បគច្ចរវ ិជាា គ ើ មបីបាំគពញតាមស្តង់ោរ

ននការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ ផ្ លមានមុនគពលចាប់ គនាើមក្បតិ បតតិការរគក្មាង ។
រែុងររណីផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានប ិ គស្ធលិខិតអនុ ញ្ញញត មាចស្់ ឬ

ក្បតិ បតតិររ មិនក្តូវបនតការអនុវតតក្បតិ បតតិការរគក្មាងគនាេះគទបើយ ។
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មាគ្តា៧៨៩ ._ រយៈគពលននស្ុពលភាពននលិខិតអនុ ញ្ញញត
លិខិតអនុញ្ញញតណាផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គៅឲ្យមាចស្់ ឬ

ក្បតិ បតតិររ ក្តូវនុ តរាំ ណត់រុងរយៈគពល៥(ក្ាាំ
ែ
)ឆ្ែាំ រិតចាប់ពីនែងផ្ លគច្ញលិខិតអនុ ញ្ញញត ។

មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវោរ់ ពារយស្ុាំបនាស្ថរជាែមី នូវលិខិតអនុញ្ញញតស្ក្មាប់ ការបាំ ភាយស្ថរ

ធាតុ បាំពុលខយល់ មិនតិ ច្ជាង៥(ក្ាាំមួយ)ផ្ខ មុ នគពលនុ តរាំ ណត់ ននលិខិតអនុញ្ញញតចាស្់ ។
មាគ្តា៧៩០ ._ ស្ិទិអ
ធ ាំណាច្រែុងការផ្រស្ក្មួល និ ងលុបគចាលលិខិតអនុញាត

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្ផ្រស្ក្មួល ឬ លុបគចាលលិខិតអនុ ញ្ញញត

ស្ក្មាប់ ក្បភពអច្ល័តណាមួ យានក្រប់ គពលគវលា ។ ច្ាំ គពាេះការលុបគចាល ឬបងាគប់ ឲ្យផ្រស្ក្មួល
គនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនាល់គហតុ នលជាលាយលរខណ៍អរសរ គៅកាន់
មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ។

មាគ្តា៧៩១ ._ នែលគស្វាស្ក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ អាច្

តក្មូវឲ្យមាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ បង់នែលគស្វា ផ្ លមាន ស្ក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត និង/ឬ ការបនាស្ថរជាែមីនូវ
លិខិតអនុញ្ញញតនី មួយៗ ។
ជំពូកទី៥
ការគ្គប់គ្គង ន្ិងការគ្តួតយពិន្ត
ិ យ គុណ្ភាពបរ ិោកាស
មាគ្តា៧៩២ ._ ការអគងកតតាមោនរុណភាពខយល់ជុាំវ ិញ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវគធវើការអគងកតតាមោននូ វរុ ណភាព

ខយល់ជុាំវ ិញ រួមជាមួ យ មាចស្់ និ ង/ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពអច្ល័ត ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថានក្តូវគច្ញនីតិវ ិធី និងលិខិតបទោានរតិ យុតត ស្ក្មាប់ ការអគងកតតាមោនរុ ណភាពខយល់ជុាំវ ិញ ។
អែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត ក្តូវអនុវតតតាមការអគងកតតាមោនផ្ លរាំ ណត់រុងលិ
ែ
ខិតអនុ ញ្ញញត

ផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៩៣ ._ រាយការណ៍អគងកតតាមោនក្បភពអច្ល័ត

287

មញ្ជ្នី ទ
ត ទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់អរ
ែ កាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត ក្តូវបញ្ញ
ា រ់ គៅរែុងរាយការណ៍ននការ

អគងកតតាមោនផ្ លតក្មូវឲ្យគធវើ ការគធវើស្ាំណារ និងការអគងកតាមោន ក្តូវានអនុវតត ស្ស្បតាម
លរខខណឌតក្មូវននលិខិតអនុ ញ្ញញត និងលរខខណឌនានា ផ្ លបគងកើតគ

ើង គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល

បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៩៤ ._ ភាពគលើស្រក្មិតននក្បភពអច្ល័តននការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់
អែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតក្តូវរាំណត់អតតស្ញ្ញញណឲ្យានច្ាស្់លាស្់ អាំ ពីក្រប់ររណីទាំង
អស្់ននភាពគលើស្រក្មិ ត ននការបាំ ភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ ផ្ លមានរាំ ណត់គៅរែុងលិខិតអនុ ញ្ញញត
គៅរែុងរាយការណ៍ននការអគងកតតាមោន ។

អែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតក្តូវជូន ាំ ណឹងភាលម ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

រែុងររណី មានបញ្ញ
ា ជាមួយការគធវើស្ាំណារ ឬ ឧបររណ៍ក្តួតពិនិតយការបាំ ពុលមិ ន ាំ គណើរការ ឬខូច្

គៅរែុងរយៈគពល២៤(នមភបួន)គមា៉ា ង រិ តចាប់ពីគពលផ្ លអែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតាន ឹ ងអាំ ពីបញ្ញ
ា
ទាំងអស្់គនេះ ។

មាគ្តា៧៩៥ ._ កាតពវរិច្ទ
ច រ់ ទងនឹងក្បភពអច្ល័ត
អែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតក្តូវរាយការណ៍គោយផ្ទទល់មាត់ អាំពីការបាំ ពានគលើលិខិតអនុញ្ញញត
ផ្ លអាច្គធវើឲ្យគក្ោេះថ្នែរ់ ល់បរ ិស្ថាន គៅកាន់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬ អាជាា

ធរមានស្មតារិច្ច នទគទៀត រែុងរយៈគពលមិ នយូរជាង២៤ (នមភបួន) គមា៉ា ង រិតចាប់ ពីគពល ាន ឹងអាំ ពី
ការបាំ ពានគនាេះ ។

ការរាយការណ៍គនេះ ក្តូវគរៀបរាប់ អាំពីលរខណៈ និ ងភាពធងន់ធរង ននការបាំ ពាន ការរាំ រាមរាំផ្ហង
ផ្ លអាច្គរើតមាន ច្ាំគពាេះបរ ិស្ថាន និ ងវ ិធានការនានាផ្ លក្តូវានចាត់ គ ើមបីកាត់ បនាយជាអបបបរមា
នូ វនលប៉ា េះពាល់ផ្ លានបងកគទបើង ។
អែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតក្តូវោរ់ប្ូា នរាយការណ៍ជាលាយលរខណ៍អរសរ ផ្ លរួមមាន

ព័ ត៌មានគនេះគៅកាន់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រែុងរយៈគពលមិ នយូរជាង៣(បី )នែង រិត
ចាប់ ពីគពលផ្ លាន ឹងអាំ ពីការបាំ ពានគនាេះ ។

មាគ្តា៧៩៦ ._ ការអគងកតតាមោនគលើការបគ្ចញការបាំ ពុលននក្បភពអច្ល័ត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្អគងកតតាមោន និង/ឬ បញ្ញ
ា ឲ្យអែរតាំ ណាង

ស្ស្បច្ាប់ មួយរូប គធវើការអគងកតតាមោនការបាំ ភាយនូ វស្ថរធាតុបាំពុលពី ក្បភពអច្ល័តណាមួ យគៅ
រែុងបរ ិយកាស្ គៅគពលទទួ លានការជូ ន ាំ ណឹងស្មរមយគៅកាន់ មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ។
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬ អែរតាំណាងស្ស្បច្ាប់ របស្់ខួន
ល ក្តូវមានស្ិទិ ធ

ច្ូ លគៅរែុងអោរ និ ង/ឬ បរ ិគវណននក្បភពអច្ល័ត គ ើ មបីអនុ វតតនូវការអគងកតតាមោន ។
មាគ្តា៧៩៧ ._ ស្ាំណារននការអគងកតតាមោនក្បភពអច្ល័ត

ស្ាំណារននការអគងកតតាមោនទាំងអស្់ ផ្ លានបងាាញគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន មិ នក្តូវចាត់ ទុរថ្នមានស្ុពលភាព ឬ យរជាការានគ

ើយ គលើរផ្លងផ្ត ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬ មនទីរពិ គស្ថធន៍ នទគទៀត ផ្ លទទួ លានទទួ លការអនុ ញ្ញញតពី
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ានគធវើការវ ិភារ និ ងបញ្ញ
ា រ់ គលើស្ាំណារទាំងគនាេះ ។
មាគ្តា៧៩៨ ._ ការអគងកតតាមោនការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ពីក្បភពច្ល័ត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទទួលខុ ស្ក្តូវការអគងកតតាមោននូ វការបាំ ភាយ

ស្ថរធាតុបាំពុលខយល់ពីក្បភពច្ល័ត គោយមានការស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ។

នី តិវ ិធី ននការអគងកតតាមោន ក្តូវរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតអនតរក្រស្ួងរបស្់ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៧៩៩ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតប
ត គច្ចរគទស្ស្ក្មាប់ ក្បភពបាំ ពុលច្ល័ត និងអច្ល័ត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ លិខិតបទោានរតិ យុតប
ត គច្ចរគទស្ និង

វ ិធី ស្ថស្តស្ត ស្ក្មាប់ ការអគងកតតាមោន ទាំងស្ក្មាប់ក្បភពច្ល័ត និងអច្ល័ត ទី តាាំងស្ាំណារ និងការ
វ ិភាររុណភាពខយល់ ។
មាគ្តា៨០០ ._ ស្ាំណារននការបាំ ភាយ
អែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតក្តូវអនុ វតតការគធវើស្ាំណារននការបាំ ភាយ ពីច្ាំណុច្ននការបាំ ភាយ
ទាំងអស្់ គ ើមបីគនទៀងផ្ទទត់នូវក្បតិបតតិការក្តឹ មក្តូវននយនតការ ឬ បគច្ចរវ ិជាាននការក្តួតពិនិតយការបាំ ពុល
ខយល់ គៅរែុងរយៈគពល១(មួ យ)ផ្ខ បនាទប់ពីការចាប់ គនាើមននក្បតិ បតតិការននក្បភពអច្ល័តននការបាំពុល
ខយល់ ។

អែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុញ្ញញតក្តូវប្ូា នភាលមនូវលទធនលននគធវើស្ាំណារគនេះគៅកាន់ ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨០១ ._ ការវ ិភារស្ាំណារ
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មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្នច នក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការវ ិភារគៅគលើស្ាំណារ

គៅនឹ ងរផ្នលង ឬ យរគៅមនទីរពិ គស្ថធន៍ ផ្នែរបរ ិស្ថាន គ ើ មបីគធវើការវ ិភារ រែុងអាំ

ុងគពលគធវើអធិ ការរិច្ច

និ ងគធវើស្រមមភាព នទគទៀត ផ្ លមានគោលបាំ ណងក្តួតពិនិតយក្បភពននការបាំពុលខយល់ ។
មាគ្តា៨០២ ._ នែលច្ាំណាយគលើការវ ិភារគលើស្ាំណារ

មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើបនទុរច្ាំណាយននការវ ិភារគលើស្ាំណាររបស្់ខួន
ល

បនាទប់ពីមានការរាំ ណត់ នែលគស្វា គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ និ ងហិរ្ញ វតតុ ។

មាគ្តា៨០៣ ._ ការខរខានមិនានបាំ គពញតាមស្តង់ោរ
រែុងររណី ររគឃើញថ្ន មានការបគ្ចញនូវក្បភពននការបាំ ពុលខយល់ មិនានបាំគពញតាមស្តង់

ោរ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងលិខិតបទោានរិតយុតតស្ីព
ា ី ស្ង
ត ់ោររុ ណភាពខយល់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិ
ស្័យ

បរ ិស្ថានក្តូវ៖

រ- គច្ញបទបញ្ញ
ា ជាលាយលរខណ៍អរសរ ផ្ លតក្មូវឲ្យមាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភព
បាំ ពុលផ្បបគនេះ គធវើការផ្រតក្មូវស្រមមភាពផ្ លបាំ ពានគនាេះភាលមៗ គៅរែុងរយៈគពលមិ នឲ្យ
គលើស្ពី ៣០(ស្ថមស្ិប)នែង និ ង/ឬ

ខ- គច្ញបទបញ្ញ
ា ជាលាយលរខណ៍អរសរផ្ លតក្មូវឲ្យ មាចស្់ ឬក្បតិ បតតិររ ននក្បភព
បាំ ពុលគនេះ ប្ឈប់ ស្រមមភាពរបស្់ខួនជាបគណា
ល
ា េះអាស្នែ រហូត ល់គពលមានការផ្រតក្មូវ

ច្ាំ គពាេះការបាំ ពានគនាេះរែុងររណីផ្ លស្រមមភាពផ្ លបាំ ពានគនាេះអាច្បងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នែរ់
ល់បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨០៤ ._ ទិនន
ែ ័ យរុណភាពខយល់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវររាទុ រទិ នន
ែ ័ យទាំងឡាយផ្ លពារ់ ព័នធគៅនឹ ង

លទធនលននការពិ គស្ថធន៍រុណភាពខយល់ និងគ ើ មបីគក្បើ ក្ាស្់រុងការវាយតនមល
ែ
ស្ថានភាពរុ ណភាព

ខយល់ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាននសពវនាយជាស្ថធារណៈពីស្ថានភាពននរុ ណភាព
ខយល់ ក្ពមទាំងស្ថានភាពទរ់ ទងគៅនឹ ងការបាំពុលខយល់ គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
មាគ្តា៨០៥ ._ ការជូ ន ាំណឹងជាស្ថធារណៈ
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រែុងររណី ររគឃើញថ្ន មានតាំបន់ណាមួ យទទួ លរងការប៉ា េះពាល់គោយការបាំ ពុលខយល់ ផ្ ល

អាច្រាំរាមរាំ ផ្ហង ល់បរ ិស្ថាន គនាេះក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើការជូន ាំ ណឹង
ល់ស្ថធារណជនអាំពីគក្ោេះថ្នែរ់ ទាំងគនាេះ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គធវើការស្ិរាពី ក្បភពននការបាំ ពុលខយល់គនេះ និងក្តូវ

ចាត់ វ ិធានការទប់ ស្ថកត់ ការបាំ ពុលខយល់ និ ងក្តូវគធវើការស្ថតររុ ណភាពខយល់គ

ើងវ ិញ ។

ជំពូកទី៦
ន្ីតិវធ
ិ ីម្ន្ការទធវអ
ើ ធិការកិច្ច ន្ិងការគ្បលូលព័តមា
៌ ន្
មាគ្តា៨០៦ ._ ស្ិទិអ
ធ ាំណាច្រែុងការគធវើអធិ ការរិច្ច

បនាទប់ពីានជូន ាំ ណឹងក្តឹមក្តូវ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្ច្ូ លគៅរែុង

អោរ/បរ ិគវណននក្បភពអច្ល័ត គ ើមបីគធវើអធិ ការរិច្ច ទរ់ ទងនឹ ងការបាំ ភាយនូវស្ថរធាតុបាំពុលគច្ញពី
ក្បភពបាំ ពុល ។ ការគធវើអធិការរិ ច្គច នេះក្តូវផ្នអរគលើរាយការណ៍ ឬភស្ាតាងននការបាំ
ពានគលើលិខិត
ុ
អនុ ញ្ញញត ។

គៅរែុងអាំ

ងគពលននការគធវ
ើអធិ ការរិច្ច អែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត ក្តូវអនុញ្ញញតឲ្យមញ្ជ្នី ត
ុ

អធិ ការរិច្ចច្ូលគៅកាន់ច្ាំណុច្ននការបាំ ភាយ ក្បព័ នធ និ ង បគច្ចរវ ិជាាននការក្តួតពិ និតយការបាំ ភាយទាំង
អស្់ និងរាំ ណត់ក្តា/ឯរស្ថរទាំងអស្់ ផ្ លកាន់កាប់ គោយអែរកាន់ កាប់ លិខិតអនុញ្ញញត ផ្ លទរ់ ទង
គៅនឹ ងការអគងកតតាមោន និ ងការគធវើស្ាំណារននការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ ។
មាគ្តា៨០៧ ._ នីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការគធវើអធិ ការរិ ច្គច លើទីតាាំង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើមបីបគងកើតនូ វនី តិ

វ ិធី ស្ក្មាប់ ការគធវើអធិ ការរិច្ចគៅនឹងរផ្នលង ននក្បភពអច្ល័តននស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ គៅរែុងរយៈគពល
១ (មួ យ) ឆ្ែាំ បនាទប់ ពីការអនុ ម័តនូវក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៨០៨ ._ ការគធវើអធិការរិ ច្ប
ច នាទន់
រែុងររណីមានគក្ោេះឧបទទវគហតុ ធន
ង ់ធងរ ឬ គក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លក្តូវគរើ តគ

ើងគោយស្ថរការបាំពុល

ខយល់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវច្ុ េះក្តួតយពិនិតយគក្ោេះថ្នែរ់ ឬ ឧបទទវគហតុ គនាេះជា
បនាទន់ គហើយក្តូវជូន ាំ ណឹង ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នអ
ធ ាំ ពីឧបទទវគហតុ ឬ គក្ោេះថ្នែរ់ គនេះ ។
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ជំពូកទី៧
វិញ្ញ
ញ បន្បគ្តរបស់គ្បតិបតតិករ
មាគ្តា៨០៩ ._ លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ និងការបញ្ញ
ា រ់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្បគងកើតលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ និ ង/ឬ រក្មិ តនន

វ ិញ្ញញបនបក្តស្ក្មាប់ មាចស្់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបាំពុល ។
មាគ្តា៨១០ ._ លរខខណឌតក្មូវននវ ិញ្ញញបនបក្ត

លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ និង/ឬ រក្មិ តននវ ិញ្ញញបនបក្ត អាច្រួមប្ូច លនូ វលរខខណឌតក្មូវនានាស្ក្មាប់

ការអប់រ ាំ ការបណុា េះបណា
ា ល បទពិ គស្ថធន៍ និង/ឬ ភាពស្ថទត់ជាំនាញ ។
ជំពូកទី៨
ការបំពល
ុ ខយល់ឆ្ង
ៃ ផ្ដន្
មាគ្តា៨១១ ._ ការបាំ ពុលខយល់ផ្ លមានក្បភពមរពី ក្បគទស្គក្ៅ

បនាទប់ពីទទួ លានរាយការណ៍ គៅគពលផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគធវើ

ការស្ថទបស្ទង់ ឬ ស្ិរា ពីអងគភាពអនារជាតិ ផ្ លានបគងកើតគ

ើងគោយក្តឹ មក្តូវ មានគហតុនលរែុងការ

គជឿជារ់ ថ្ន ការបាំ ពុលខយល់ផ្ លានបគ្ចញគៅរែុងក្បគទស្គក្ៅមួ យ រាំពុងផ្តគធវើឲ្យមានគក្ោេះថ្នែរ់
ល់បរ ិស្ថាន គៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គ ើមបីអនុ

វតត ាំ គណើរការការទូត គ ើមបីជូន ាំ ណឹង និ ងពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្បគទស្ផ្ លជាក្បភពននការបាំ ពុល
ខយល់គនាេះ គ ើមបីផ្ស្វងររមគធោាយនានារែុងការកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់ននការបាំពុលគនាេះ ។
មាគ្តា៨១២ ._ ការបាំពុលខយល់ផ្ លមានក្បភពគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការជាមួ យក្បគទស្គក្ៅ ផ្ លផ្នអរគលើរាយ

ការណ៍ ការស្ថទបស្ទង់ ឬ ការស្ិរា របស្់អងគភាពអនតរជាតិផ្ លានបគងកើតគ

ើងក្តឹមក្តូវ មានគហតុ

នលរែុងការគជឿជារ់ ថ្ន ការបាំពុលខយល់ផ្ លមានក្បភពគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា រាំ ពុងបងក
គក្ោេះថ្នែរ់ ល់បរ ិស្ថាន គៅរែុងក្បគទស្មួ យគនសងគទៀត ។
មាគ្តា៨១៣ ._ ស្ិទិ គធ ស្មើភាពោែ
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនាល់ស្ិទិ គធ ស្មើោែផ្តប៉ាុគណាណេះ ទរ់ ទងនឹងការ

បាំ ពុលខយល់ ផ្ លមានក្បភពគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និ ងាននាល់នលប៉ា េះពាល់ ល់ក្បគទស្
មួ យគនសងគទៀត

ូច្ោែនឹងស្ិទិ ផ្ធ លក្បគទស្ទាំងគនាេះនាល់ឲ្យ ល់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជានងផ្ រ ។
ជំពូកទី៩
ការការពារគ្សទាប់អូហសន្
ូ

មាគ្តា៨១៤ ._ ក្របខ័ ណឌននលិខិតបទោានរតិ យុតត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតតមួយ គ ើមបីការពារ

ស្ស្ទប់ អូហសូន ។ លិខិតបទោានរតិ យុតតគនេះក្តូវផ្នអរគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនានាផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។

មាគ្តា៨១៥ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើលិខិតបទោានរតិ យុតត

លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ា ី ការការពារស្ស្ទប់អូហសូន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាគរៀងរាល់ ៥(ក្ាាំ)

ឆ្ែាំមាង ។

ជំពូកទី១០
ស្ថរធាតុបំផ្អៃញគ្សទាប់អូហសន្
ូ
មាគ្តា៨១៦ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើមបីរាំណត់ពី

ស្ថរធាតុបាំផ្ទលញស្ស្ទប់អូហសូន ។

មាគ្តា៨១៧ ._ ការក្តួតពិ និតយ និងការគធវើបច្ចុបបនែភាពគលើលិខិតបទោានរតិយុតត

លិខិតបទោានរតិ យុតត ផ្ លរាំ ណត់អាំពីស្ថរធាតុ បាំផ្ទលញស្ស្ទប់ អូហសូន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាព

ជាគរៀងរាល់៥(ក្ាាំ)ឆ្ែាំមង
ា ។

មាតិកាទី៧
ការគ្តួតពិន្ិតយសំទ

ង ន្ិងរ ំញ័រ

ជំពូកទី១
សិទអ
ធិ ំណ្តច្របស់អងគភាពទទួលបន្ទក
ុ
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មាគ្តា៨១៨ ._ ស្ិទអ
ធ ាំណាច្ទូ គៅ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មានស្ិទិអ
ធ ាំ ណាច្រែុងការក្រប់ ក្រងគៅគលើការលរ់ ូ រ

ទាំ និញ និងវតាុទាំងឡាយផ្ ល បគ្ចញស្ាំគ
ស្ក្មាប់ ការបគ្ចញស្ាំគ

ង និងបគងកើតរ ាំញ័រ និងការោរ់ រក្មិ តរាំ ណត់ ស្ង
ត ់ ោរ

ង និងរ ាំញ័រ ស្ស្បតាមមាតិកាទី ២ ស្ាីពីស្ង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងស្តង់

ោរស្ាំណល់រាវននរនាីគនេះ ។
ជំពូកទី២
លិខត
ិ បទដាឋន្គតិយត
ុ ស
ត ព
ីត ស
ី ទំ

ង ន្ិងរ ំញ័រ

មាគ្តា៨១៩ ._ រក្មិតរាំណត់ ស្ង
ត ់ ោរ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើ មបីរក្មិត

រាំ ណត់ ស្ង
ត ់ ោរស្ក្មាប់ ការបគ្ចញស្ាំគ

ង និ ងរ ាំញ័រ ស្ស្បតាមមាតិ កាទី ២ ស្ាីពីស្ង
ត ់ ោររុ ណភាព

បរ ិស្ថាន និ ងស្តង់ោរស្ាំណល់រាវ ននរនាីគនេះ ។
ការរក្មិ តរាំ ណត់ ស្ង
ត ់ ោរគនេះ ក្តូវចាត់ ថ្នែរ់ ការបគ្ចញគៅតាមក្បគភទននក្បភព មានជាអាទិ៍
គរាងច្ក្រ គក្រឿងយនត ឧបររណ៍ស្ក្មាប់ ការស្ថងស្ង់ មា៉ា ស្ុីន ឬយនយនត ឬនាវាធាំៗគនសងគទៀត ជា
ក្បភពច្ល័ត ឬអច្ល័ត និង ក្បភពមួ យមានភាពស្ុីោែជាមួ យនឹងឧបររណ៍ក្តួតពិនិតយស្ាំគ

ង និង

រ ាំញ័រ ។
ការរក្មិ តរាំ ណត់ ស្ង
ត ់ ោរគនេះ ក្តូវរាំ ណត់ និងអាច្ប្ូច លស្តង់ោរ ច្ាំគពាេះរផ្នលងគធវើការ ឬទី

រផ្នលងផ្ លមិ នងាយទទួលរងការរ ាំខានគោយស្ាំគ

ង ឬរ ាំញ័រ មានជាអាទិ៍ គរហោាន ស្រលវ ិទោល័យ

មគតយយស្ថលា បណាណល័យ មនទីរគពទយ ស្ណា
ា ោរ វតតអារាម ឬទីរផ្នលងស្ថស្នាគនសងគទៀត ។
មាគ្តា៨២០ ._ ការគោរពតាមស្តង់ោរ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំ គពាេះការបគ្ចញស្ាំគ
អនុតតតាមស្តង់ោរស្ក្មាប់ការបគ្ចញស្ាំគ

ង និ ង/ឬរ ាំញ័រ ក្តូវ

ង និ ងរ ាំញ័រ ។

មាគ្តា៨២១ ._ លរខខណឌតក្មូវរែុងការអគងកតតាមោន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើ មបីរាំណត់ពី

លរខខណឌតក្មូវរែុងការអគងកតតាមោន ។

294

លរខខណឌតក្មូវរែុងការអគងកតតាមោន ក្តូវអនុ វតតច្ាំគពាេះ និ ង/ឬ ោរ់ប្ូច លគៅរែុងលិខិត

អនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាពនានាមានជាអាទិ៍ លិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាពគលើ ស្ថងស្ង់ផ្ លគច្ញ
គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ច ស្ក្មាប់ ស្រមមភាព ឬរគក្មាងណាមួ យផ្ លបងកឲ្យមាននលប៉ា េះ
ពាល់ជាស្ាំគ

ង ឬរ ាំញ័រ ។

មាគ្តា៨២២ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវច្ាំគពាេះគក្ោេះថ្នែរ់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំគពាេះការបគ្ចញស្ាំគ
ខុ ស្ក្តូវ ច្ាំ គពាេះគក្ោេះថ្នែរ់ ឬការខូច្ខាតណាផ្ លបងកគ

ើងគោយការបគ្ចញស្ាំគ

ង ឬរ ាំញ័រ ក្តូវទទួ ល
ង ឬរ ាំញ័រគនាេះ

ច្ាំ គពាេះក្ទពយស្មបតតិ ស្ថធារណៈ ឬឯរជន ។
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លបងកគក្ោេះថ្នែរ់ ឬការខូច្ខាត ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើ

គនេះ ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំ គពាេះស្ាំណងច្ាំគពាេះគក្ោេះថ្នែរ់ ឬ ស្ាំណងការខូច្ខាត ស្ស្បតាមក្រមគនេះ និង
លិខិតបទោានរតិ យុតតផ្ លពារ់ ព័នធគនសងគទៀត ។
មាគ្តា៨២៣ ._ ភាររិច្ចរុងការគោេះស្ស្ថយ
ែ

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំគពាេះការបគ្ចញស្ាំគ

បរ ិមាណផ្ លគលើស្ពី ស្ង
ត ់ ោរស្ក្មាប់ ការបគ្ចញស្ាំគ
បគ្ចញស្ាំគ

ង ឬរ ាំញ័ររែុង

ង និ ងរ ាំញ័រ ក្តូវគោេះស្ស្ថយច្ាំ គពាេះការ

ង ឬរ ាំញ័រផ្ លគលើស្គនាេះ ស្ស្បតាមបទបញ្ញ
ា ផ្ លគច្ញគោយមញ្ជ្នី ក្ត តួតពិនិតយការ

បាំ ពុលបរ ិស្ថាន និ ង/ឬ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ។
ជំពូកទី៣
ការទធវើអធិការកិច្ច ន្ិងបទបញ្ញ
ជ
មាគ្តា៨២៤ ._ ស្ិទិ រ
ធ ុងការគធវ
ែ
ើអធិ ការរិច្ច

ការក្តួតពិនិតយ និ ងការគធវើអធិ ការរិច្ចការបាំ ពុលបរ ិស្ថានននរនាីគនេះ មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយការបាំពុល

បរ ិស្ថានមួ យរូប អាច្គធវើអធិ ការរិច្ចគៅរែុងទីបរ ិគវណទាំងឡាយ គ ើ មបីរាំណត់ថ្នមាន ឬមិ នមានការ
គលមើស្គៅនឹងស្តង់ោរការបគ្ចញស្ាំគ

ង និងរ ាំញ័រ ។

មាគ្តា៨២៥ ._ ស្ិទិ រ
ធ ុងការតក្មូ
ែ
វឲ្យគធវើការគតស្តស្ថរលបង
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ការក្តួតពិនិតយ និ ងការគធវើអធិ ការរិច្ចការបាំ ពុលបរ ិស្ថានននរនាីគនេះ មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយ ការបាំពុល
បរ ិស្ថាន អាច្តក្មូវឲ្យគធវើការគតស្តស្ថរស្លបង គ ើមបីធានាាននូ វការអនុ គលាមគៅតាមស្តង់ោរ
ស្ក្មាប់ ការបគ្ចញស្ាំគ

ង និង/ឬរ ាំញ័រ ។

មាគ្តា៨២៦ ._ ភាររិច្ចរុងការគច្ញបទបញ្ញ
ែ
ា

រែុងររណីផ្ លមញ្ជ្នី ក្ត តួតពិនិតយការបាំពុលបរ ិស្ថាន ររគឃើញថ្នមានការគលមើស្គៅនឹ ងស្តង់ោរ

ស្ក្មាប់ ការបគ្ចញស្ាំគ
ស្ាំគ

ង និង/ឬរ ាំញ័រ ផ្ លបាំ ពានគៅគលើក្រមគនេះ ឬផ្ លបគច្ចរវ ិជាាក្តួតពិ និតយ

ង ឬរ ាំញ័រ ឬវ ិធានការ

នទគទៀត ស្ស្បតាមលិខិតអនុញ្ញញត ការអនុ ញ្ញញត ផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថា

ន ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀងការពារបរ ិស្ថាន មញ្ជ្នីក្ត តួតពិ និតយការបាំ ពុលបរ ិស្ថានគនាេះ ក្តូវគច្ញបទបញ្ញ
ា ជាលាយ
លរខណ៍អរសរតក្មូវឲ្យរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំ គពាេះការបគ្ចញស្ាំគ

ង ឬរ ាំញ័រ

គធវើការគក្បើក្ាស្់វ ិធានការផ្រតក្មូវ គៅនែងផ្ លានរាំណត់ គៅរែុងបទបញ្ញ
ា គនាេះ ។
មាតិកាទី៨
ការស្ថតរទ

ង
ើ វិញន្ូវទីតា ំងផ្ដលទទួលរងការបំពល
ុ
ជំពូកទី១

គ្កបខ័ណ្ឌម្ន្ការអន្ុវតតច្ំទពា៉ះការស្ថតរទទប ើងវិញច្ំទពា៉ះទីតា ំងផ្ដលទទួលរងការបំពល
ុ
មាគ្តា៨២៧ ._ វ ិស្ថលភាពរែុងការអនុវតត

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតប្ាីទូគៅ ឬក្បគភទននទីតាាំងផ្ លរងការ

បាំ ពុលស្ាំខាន់ ៗ ស្ក្មាប់ គធវើការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វនលប៉ា េះពាល់ធន
ង ់ ធរង ល់ស្ុខភាពមនុ ស្ស ឬបរ ិស្ថាន

ច្ាំ គពាេះទី តាាំងផ្ លរងការបាំពុលទាំងទាយ គទេះបីក្បភពននការបាំពុលគនាេះ គរើ តគ
គពល ឬគក្កាយគពល នែងច្ូលជាធរមានននក្រមគនេះរ៏គោយ ។
ការស្ថតរគ

ើងគៅមុ នគពល រែុង

ើងវ ិញ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះទី តាាំងទាំងឡាយផ្ លរងការបាំពុល ។

មាគ្តា៨២៨ ._ នីតិវ ិធីននការស្ថតរគទបើងវ ិញនូវទី តាាំងផ្ លទទួ លរងការបាំ ពុល
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហកាជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នគធ នសង

គទៀត ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើមបីការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វទី តាាំងផ្ លទទួ លរងការបាំពុល ផ្ ល

រួមមាន៖
រ. ការរាំ ណត់អតតស្ញ្ញញណននទី តាាំងផ្ លទទួ លរងការបាំពុល ។
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ខ.
គ

ាំ គណើរការវាយតនមលហានិ ភ័យគ ើមបីវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ច្ាំ គពាេះការស្ថតរ

ើងវ ិញណាមួ យ ។
រ. ការជូន ាំណឹង និងការរាយការណ៍អាំ ពីនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានផ្ លគរើតគច្ញពី ទីតាាំង

ផ្ លទទួ លរងការបាំ ពុល ។
ឃ. ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ។
ង. ការចាត់ តាាំងអែរជាំ នាញការ ។
ច្. លិខិតបទោានរតិ យុតប
ត គច្ចរគទស្ស្តីពីការស្ថតរគ

ើងវ ិញ មានជាអាទិ៍ការគស្ុើប

អគងកត និងស្តង់ោរ ។
្. ការគរៀបច្ាំ ការវាយតនមលទីតាាំង ។
ជ. លរខខណឌតក្មូវរែុងការអគងកតតាមោន និងការរាយការណ៍ ។
ើងវ ិញ ។

ឈ. ការគរៀបច្ាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងនានារែុងការស្ថតរគ

ញ. ការនតល់មូលនិ ធិ ការអនុ វតត និងការបាំ គពញច្ប់ ស្ពវក្រប់នូវការងារស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

ជំពូកទី២
ការរាយការណ្៍អំពីនលប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៨២៩ ._ កាតពវរិច្រ
ច ុងការរាយការណ
ែ
៍

រាល់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវ ក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន

ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នរ
ធ ុងររណ
ែ
ី ាន ឹង ឬ ររគឃើញថ្ន
ទី តាាំងផ្ លទទួ លរងការបាំពុលានបគងកើតនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨៣០ ._ គស្ច្រតីជូន ាំ ណឹង និ ងគស្ច្រតីស្គងខបរាយការណ៍
គៅរែុងរយៈគពល៧ (ក្ាាំពីរ) នែងបនាទប់ពីទទួ លានរាយការណ៍ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវនតល់គស្ច្រាីជូន ាំ ណឹង និ ងគស្ច្រាីស្គងខបននរាយការណ៍គនាេះគៅកាន់ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្អ
ច ាំពីវ ិស្ថលភាពនននលប៉ា េះពាល់គនេះ ។
ជំពូកទី៣
ការទសុប
ើ អទងេត ន្ិងការស្ថតរទ
មាគ្តា៨៣១ ._ ការគស្ុើបអគងកត
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ង
ើ វិញ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្បគងកើត និ ងក្តួតពិនិតយ ក្បព័នធគ្លើយតបស្ក្មាប់ គធវើ

ការស្ក្មបស្ក្មួលរវាងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធគនសង

គទៀត រែុងការគស្ុើបអគងកតគៅគលើទីតាាំងផ្ លរងការបាំពុលណាមួ យ ផ្ លក្តូវានររគឃើញ រែុងគោល
បាំ ណងការពារស្ុវតាិភាពទីតាាំង កាត់ បនាយហានិភ័យភាលមៗ រាំ ណត់ទាំហាំននការបាំ ពុល និ ងគក្ជើ ស្គរ ើស្
ជគក្មើ ស្រែុងការស្ថតរគ

ើងវ ិញផ្ លស្មស្ស្ប ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្បគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើ មបីរាំណត់ នីតិ

វ ិធី ស្ក្មាប់ ការគ្លើយតប និងការគស្ុើបអគងកត និងគច្ញវ ិញ្ញញបនបក្តទទួ លស្ថគល់ច្ាំគពាេះការស្ថតរទី តាាំង
ផ្ លទទួ លរងការបាំពុលគនេះ ។
មាគ្តា៨៣២ ._ រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងរែុងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្តក្មូវឲ្យរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ណាមួ យគធវើ

រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្ថតរគ

ើងវ ិញច្ាំ គពាេះទី តាាំងផ្ លទទួលរងការបាំ ពុល ។
ជំពូកទី៤
ការអទងេតតាលដាន្ការស្ថតរទ

ង
ើ វិញ

មាគ្តា៨៣៣ ._ រាយការណ៍ននការអគងកតតាមោន
រាយការណ៍ននការអគងកតតាមោនជាលាយលរខណ៍អរសរ ក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណៈអាច្ផ្ស្វង
ររាន បនាទប់ ពីការច្ុ េះអគងកតតាមោន ល់ទីតាាំង និងការនាល់វ ិញ្ញញបនបក្ត ។
ជំពូកទី៥
ការទច្ញវិញ្ញ
ញ បន្បគ្តម្ន្ការបំទពញច្ប់ការស្ថតរទ
មាគ្តា៨៣៤ ._ ការនាល់វ ិញ្ញញបនបក្តននការស្ថតរគ

ង
ើ វិញ

ើងវ ិញ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្គច្ញវ ិញ្ញញបនបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន ការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វ

នលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានគៅទីតាាំងផ្ លរងការបាំពុលមួយ ក្តូវានបាំគពញច្ប់ គោយស្គក្មច្ាននូ វ៖
រ. កាតពវរិច្ចទូគៅច្ាំ គពាេះការក្តួតពិនិតយការបាំ ពុល ។
ខ. ស្តង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និ ងស្តង់ោរស្ក្មាប់ការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលណា
មួ យផ្ លអាច្អនុ វតតាន ។
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រ. វ ិស្ថលភាពននហានិភ័យផ្ លានបគងកើតគ
គក្កាយការស្ថតរគ

ើង ស្ស្បតាមការវាយតនមលហានិ ភ័យ

ើងវ ិញ ។

មាគ្តា៨៣៥ ._ គស្ច្រាីជូន ាំ ណឹងអាំ ពីគស្ច្រាីស្គក្មច្ច្ុងគក្កាយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវជូ ន ាំណឹងជាស្ថធារណៈអាំពីការស្ក្មច្ច្ុង

គក្កាយគនាេះ គៅកាន់ អរ
ែ ពារ់ ព័នធទាំងអស្់ អាំ ពីគស្ច្រាីស្គក្មច្ច្ុ ងគក្កាយណាមួ យននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ននទី តាាំងផ្ លរងការបាំ ពុល ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្ររាទុ រប្ាីននការស្គក្មច្ច្ិតច្
ត ុ ងគក្កាយទាំង

អស្់ពារ់ព័នន
ធ ឹងការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវទី តាាំងផ្ លរងការបាំ ពុល គធវើជាក្បភពឯរស្ថរគយងមួ យ និងជា

រផ្នលងទុ រឯរស្ថរផ្ លស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។
មាគ្តា៨៣៦ ._ ប្ាីឯរស្ថរគយង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត និងររាទុរប្ាីលិខិតបទោានរតិ យុតត

និ ងក្បភពព័ត៌មានបគច្ចរគទស្ និងវ ិទោស្ថស្តស្ត ផ្ លអាច្ទរ់ទង និងក្តូវានគក្បើ ក្ាស្់ គ ើមបីគធវើ
ការងារស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានគៅទីតាាំងផ្ លរងការបាំពុល ។

មាគ្តា៨៣៧ ._ ស្ិទិ ទ
ធ ទួលានប្ាីឯរស្ថរគយង
ប្ាីឯរស្ថរគយងផ្ លររាទុ រគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវានគក្បើ

ក្ាស្់គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និង/ឬ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធគនសងគទៀត ក្ពម
ទាំងរូបវនតបុរគល ឬ នីតិបុរគលណាផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំ គពាេះគោលគៅស្ថតរគ

ើងវ ិញននទី តាាំងផ្ លរង

ការបាំ ពុល ។
មាតិកាទី៩
បញ្ជ ថ្ន
ី ែ ក់ជាតិសព
ី ដ ីការបទញ្ច ញ ន្ិងផ្អៃស់បដូរទីតា ំងស្ថរធាតុបំពល
ុ
មាគ្តា៨៣៨ ._ ក្របខ័ ណឌននការបគងកើតប្ាីថ្នែរ់ ជាតិស្ីព
ត ី ការបគ្ចញ និងផ្ទលស្់បូរទី
ត តាាំងស្ថរធាតុ
បាំ ពុល

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គ ើ មបី

បគងកើតប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ា ីការបគ្ចញ និ ងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរធាតុ បាំពុល ស្ក្មាប់ ក្ពេះរាជាណាច្ក្រ
រមពុជា ។
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ប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ា ី ការបគ្ចញ និ ងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរធាតុបាំពុល រឺ ជាទិ នន
ែ ័យគ តាគបស្ ឬ

ប្ាីស្ថរគពើភណឌផ្ លស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ននស្ថរធាតុ រីមី ឬ ស្ថរធាតុ បាំពុល ផ្ លក្តូវ
ានបគ្ចញគៅរែុងខយល់ ទឹ រ និង ី និងផ្ លក្តូវានផ្ទលស្់ទីគច្ញពី ទីតាាំងណាមួ យ គ ើមបីគធវើក្បក្ពឹ តត
រមម ។

ជំពូកទី១
ការបទងេើតបញ្ជ ថ្ន
ី ែ ក់ជាតិសព
ី ដ ីការបទញ្ច ញ ន្ិងផ្អៃស់បរទី
ដូ តា ំងស្ថរធាតុបំពល
ុ
មាគ្តា៨៣៩ ._ ប្ាីននឧស្ាហរមម
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតគោយលិខិតបទោានរតិយុតតស្ីព
ត ីប្ាីនន

ឧស្ាហរមម ផ្ លក្តូវានោរ់ប្ូច លគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ា ី ការបគ្ចញ និ ងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរ

ធាតុ បាំពុល ផ្នអរគលើស្ាំគណើស្ាីពីច្ាំណាត់ ថ្នែរ់ឧស្ាហរមមស្ង
ត ់ ោរអនតរជាតិ ននស្រមមភាពគស្ រ
ា ិ ច្ចទាំង
អស្់ និងអងគការស្ក្មាប់រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការ និងការអភិ វឌ្ឍគស្ ារិច្ច ប្ាីពិភពគលារស្ាីពីការ
បគ្ចញ និ ងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរធាតុ បាំពុល ស្ក្មាប់ប្ាីផ្ លមានលរខណៈស្ស្បោែ ននផ្នែរគធវើរាយ
ការណ៍ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការផ្រស្ក្មួលប្ាីគនេះ តាមការចាាំាច្់ ។
មាគ្តា៨៤០ ._ ប្ាីននស្ថរធាតុបាំពុលបរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតគោយលិខិតបទោានរតិយុតតស្ីព
ត ីប្ាីនន

ស្ថរធាតុបាំពុលបរ ិស្ថាន ផ្ លក្តូវានោរ់ ប្ូច លគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ា ីការបគ្ចញ និ ងផ្ទលស្់បូរទី
ា

តាាំងស្ថរធាតុ បាំពុល គោយផ្នអរគលើស្ាំគណើននអងគការស្ក្មាប់រិច្ចស្ហក្បតិបតតិការនិងការអភិ វឌ្ឍគស្ ា
រិ ច្ច ប្ាីពិភពគលារស្ាីពីការបគ្ចញ និ ងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរធាតុ បាំពុល ស្ក្មាប់ ប្ាីផ្ លមានលរខ
ណៈ ស្ស្បោែ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការផ្រស្ក្មួលប្ាីគនេះ តាមការចាាំាច្់ ។
ជំពូកទី២
មាចស់ ឬគ្បតិបតតក
ិ រម្ន្ទីតា ំង
មាគ្តា៨៤១ ._ ទក្មង់ ផ្បបបទននការបគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុលបរ ិស្ថាន
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មាចស្់ ឬក្បតិបតតិររននទី តាាំង/អោរ ផ្ លក្តូវានោរ់ ប្ូច លគៅរែុងប្ាីននឧស្ាហរមម ក្តូវ

បាំ គពញទក្មង់ ផ្បបបទស្ាីពីការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលបរ ិស្ថាន ស្ក្មាប់ ស្ថរធាតុ បាំពុលបរ ិស្ថាននីមួយ
ៗ ផ្ លមានរាំ ណត់ គៅរែុងប្ាីននស្ថរធាតុបាំពុលបរ ិស្ថាន ។

គស្ច្រាីលមអិតននទក្មង់ ផ្បបបទននការបគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុលបរ ិស្ថាន និងរគក្មាងគពលគវលា

ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ពា
ច រ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៨៤២ ._ ទី តាាំងនានា
លរខខណឌតក្មូវននមាតិ កាគនេះ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះមាចស្់ និ ងក្បតិ បតតិររននទី តាាំង ផ្ លក្តូវាន
ោរ់ ប្ូច លគៅរែុងប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ា ី ការបគ្ចញ និងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរធាតុបាំពុល និងផ្ លក្តូវាន
នលិត ផ្រនច្ែ ឬ គក្បើក្ាស្់នូវស្ថរធាតុបាំពុលណាមួយ ផ្ លគលើស្ពី រក្មិតននបរ ិមាណផ្ លក្តូវាន
រាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតត គៅរែុងអាំ

ុងគពលននឆ្ែាំក្បតិទិន ផ្ លតក្មូវឲ្យមានទក្មង់ ផ្បប

បទននការបគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុល គៅគក្កាមមាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា៨៤៣ ._ ការ ឹរជ្ូា នផ្ លអាច្អនុ វតតាន

លរខខណឌតក្មូវននមាតិ កាគនេះ ក្តូវអនុវតតច្ាំគពាេះការ ឹរជ្ូា ន ផ្ លរួមមាន ឧបទទវគហតុ ននការ

ស្ារទុ
រច្ាំគពាេះការ ឹរជ្ូា នផ្បបគនេះ ននស្ថរធាតុបាំពុលបរ ិស្ថានណាមួ យ គច្ញពី ទីតាាំង ឬអោរ
ុ
ស្ក្មាប់ គោលបាំ ណងននការស្ារទុ
រ ក្បក្ពឹតតរមម ឬ ការគាេះបង់ គចាល ។
ុ
ជំពូកទី៣
សិទទ
ធិ ទួលបាន្ព័តមា
៌ ន្
មាគ្តា៨៤៤ ._ ប្ាីថ្នែរ់ជាតិ ស្ីព
ា ី ការបគ្ចញ និ ងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរធាតុបាំពុល

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្បគងកើត និងររានូ វប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ មួយស្ាីពីការ

បគ្ចញនិងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរធាតុបាំពុល គោយផ្នអរគលើទិនន
ែ ័ យផ្ លានប្ូា នគៅកាន់ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨៤៥ ._ ការផ្ស្វងររានននប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ា ី ការបគ្ចញ និងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរធាតុបាំពុល
ប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ស្ីព
ា ី ការបគ្ចញ និ ងផ្ទលស្់បូរទី
ា តាាំងស្ថរធាតុបាំពុល ក្តូវររារែុងលរខណៈមួ យ

ផ្ លស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ។
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គន្ថីទី៧
ឹ ពីបរ ិស្ថថន្
ការអប់រ ំ ន្ិងការយល់ដង
ជំពូកទី១
ការបណ្តុ៉ះបណ្ត
ត ល
មាគ្តា៨៤៦ ._ លរខណៈស្មបតតិវ ិជាាជីវៈ
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធក្តូវបគងកើតគោលនគយាយ និ ងផ្ននការស្ក្មាប់ការរួមប្ូច លនូវ

ច្ាំ គណេះ ឹ ង និងជាំ នាញពារ់ ព័នធ ស្ក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព គៅរែុងលរខខណឌតក្មូវនន
ការងារស្ក្មាប់ លរខណៈស្មបតតិវ ិជាាជីវៈ និងវ ិញ្ញញបនបក្ត ។
មាគ្តា៨៤៧ ._ ការបណុត េះបណា
ត លទូ គៅ

ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយាយ និ ងផ្ននការគ ើមបីធានាថ្ន ខលឹមស្ថរ

វ ិធី ស្ថស្តស្ត និងស្មាភរៈផ្ លទរ់ ទងនឹងច្ាំ គណេះ ឹ ង និ ងជាំ នាញស្ក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាព ។
មាគ្តា៨៤៨ ._ ការបណុត េះបណា
ត លបុ រគលិរ

ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយាយ និ ងផ្ននការស្ក្មាប់បទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ត ី

រមមវ ិធីបណុត េះបណា
ត លជារ់លារ់ ស្ីព
ត ី ការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និ ងការអភិ វឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាពស្ក្មាប់ បុរគលិររបស្់ខួន
ល ។
មាគ្តា៨៤៩ ._ ការបគងកើតស្មាភរៈបណុត េះបណា
ត ល

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ

រែុងការបគងកើតស្មាភរៈបណុត េះបណា
ត ល និ ងរមមវ ិធី ស្ិរា ស្តីពីការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមម
ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរគោយនិ រនតរភាព ។

មាគ្តា៨៥០ ._ ការរាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណនូ វទាំ ហាំននតក្មូវការ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើការស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ

គ ើមបីរាំណត់គោលគៅ និងរាំ ណត់អតតស្ញ្ញញណទាំហាំននតក្មូវការ និ ងបគងកើតផ្ននការជាតិ គ ើមបីនតល់នូវ
ឱ្កាស្ននការបណុត េះបណា
ត ល និ ងការគរៀនស្ូក្ត ស្តីពីការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ
និ ងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាពច្ាំ គពាេះស្ហរមន៍មូលោាន ស្ងគមស្ុីវ ិល និ ងវ ិស្័យឯរជន ។
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ជំពូកទី២
បណ្ឌិតសភាជាតិបណ្តុ៉ះបណ្ត
ត លបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា៨៥១ ._ បណិ ឌ តស្ភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ

ក្តូវបគងកើត បណិ ឌ តស្ភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ រែុងរយៈគពល ១៨

( ប់ ក្ាាំបី) ផ្ខ ននការច្ូ លជាធរមានននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៨៥២ ._ ការបណុត េះបណា
ត លស្ក្មាប់ បុរគលិរច្ុ េះវាល

បណិ ឌ តស្ភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវនតល់ការបណុត េះបណា
ត ល

និ ងការនតល់ជូនវ ិញ្ញញបនបក្តវ ិជាាជីវៈគៅកាន់ នាយរក្បចាាំតាំបន់ បុរគលិរ នទគទៀត និងឆ្មាំរុងរគបៀងអភិ
ែ
ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
មាគ្តា៨៥៣ ._ ការរស្ថងស្មតាភាពស្ក្មាប់បុរល
គ ិរក្រស្ួង ស្ថាប័ន
បណិ ឌ តស្ភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវនតល់ការរស្ថងស្មតាភាព

វ ិជាាជី វៈស្ក្មាប់បុរគលិរក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងរ ាាល
ថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ស្ីព
ត ជាំ នាញមុ ខវ ិជាាពារ់ព័នន
ធ ឹ ងការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ និងការអភិវឌ្ប
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៨៥៤ ._ រមមវ ិធី នល
ត ់វ ិញ្ញញបនបក្ត
បណិ ឌ តស្ភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ នតល់នូវរមមវ ិធីបណុត េះបណា
ត ល

និ ង វ ិញ្ញញបនបក្តវ ិជាាជី វៈរែុងវ ិស្័យពារ់ព័នធ ជាំ នាញមុខវ ិជាាពារ់ព័នធនឹងការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររស

ជី វៈច្ក្មរេះ និងការអភិវឌ្ឍគោយនិ រនតរភាព ជូនមញ្ជ្នីរា
ត ជរោាភិ ាល បុរគលិររគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ និង
តាំ បន់ ការពារ រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោែ និងស្មាជិ រស្ហរមន៍ និ ងស្ថធារណជន ។
មាគ្តា៨៥៥ ._ ការបណុត េះបណា
ត លស្ក្មាប់ គោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន

បណិ ឌ តស្ភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវនតល់នូវរមមវ ិធី បណុត េះ

បណា
ា ល គៅកាន់ ស្មាជិរក្ររមក្បឹរាឃុាំ ស្ងាកត់ ផ្ លក្តូវានគក្ជើ ស្គរ ើស្ស្ក្មាប់ គោេះស្ស្ថយបណឹ ត ង
បរ ិស្ថានរែុងឃុាំរបស្់ខួន
ល ។
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មាគ្តា៨៥៦ ._ រមមវ ិធី នទៗគទៀត
បណិ ឌ តស្ភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវនតល់នូវរមមវ ិធី បណុត េះ

បណា
ា ល និ ងអាច្បគងកើតរមមវ ិធី នទគទៀតរែុងការស្ស្ថវក្ជាវ គោលនគយាយ ការអប់រ ាំ និ ងការយល់
ឹ ង រែុងររណីចាាំាច្់ ។

ជំពូកទី៣
ការយល់ដឹង
មាគ្តា៨៥៧ ._ ការយល់ ឹ ងរបស្់អែរពារ់ ព័នធ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ក្មាប់ គធវើទាំនារ់

ទាំ នង និ ងជក្មាបជូនអែរពារ់ ព័នធ ផ្ លជាប់ ទរ់ ទិនរែុងការបគងកើតគោលនគយាយ និ ងរគក្មាង និង ាំ
គណើការរែុងការគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តតពារ់ព័នគធ នសងៗគទៀត ស្តីពីនលអវ ិជាមានផ្ លអាច្គរើតមាននន

ាំ គណើរការទាំងគនេះស្ក្មាប់ ការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិ វឌ្ឍក្បរប

គោយនិ រនតរភាព ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ស្ិទិទ
ធ ទួលានព័ត៌មានរែុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៨៥៨ ._ ផ្ននការយុទធស្ថស្តស្តជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គ ើ មបី

បគងកើតផ្ននការយុទស្ថ
ធ ស្តស្តជាតិ ស្ក្មាប់ យុទធនាការយល់ ឹ ងជាស្ថធារណៈ រែុងការគលើររមពស្់ការ
ការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ និ ងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
ជំពូកទី៤
ការអប់រ ំកែងគ្បព័
ន្ធ
ុ
មាគ្តា៨៥៩ ._ លរខខណឌតក្មូវបរ ិស្ថាន និងនិ រនតរភាព

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទោានរតិយុតត គ ើ មបីធានានូ វការោរ់ ប្ូច លលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ច្ាំគណេះ ឹ ងបរ ិស្ថាន
និ ងនិ រនតរភាពគៅរែុងលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិក្រប់ ក្ោន់ មានជាអាទិ៍ ការគច្ញ
វ ិញ្ញញបនបក្ត និងនិងការគច្ញការនាល់វ ិញ្ញញបនបក្តគ
ចាាំាច្់ ។
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ើងវ ិញស្ក្មាប់ អរ
ែ មានវ ិជាាជី វៈរែុងររណី

មាគ្តា៨៦០ ._ ការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទោានរតិយុតតស្ក្មាប់ ស្មាហរណរមមននរិ ច្ចការពារបរ ិស្ថាន ការអភិររសធនធានធមម

ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនារភាព គៅរែុងការអប់រ ាំក្រប់រក្មិ ត ផ្ លរួមមាន ការអប់ រ ាំទូ គៅ និ ង
ការអប់រ ាំជាន់ខពស្់ក្រប់រក្មិត ការបណុត េះបណា
ត លវ ិជាាជី វៈក្រប់មុខវ ិជាា និ ងច្ូ លគៅរែុងរមមវ ិធី និងវរគ
ស្ិរាជារ់ លារ់ ។

មាគ្តា៨៦១ ._ អាទិ ភាពរែុងការអភិ វឌ្ឍ និ ងការឈានមុ ខផ្នែរស្ស្ថវក្ជាវវ ិទោស្ថស្តស្ត និងបគច្ចរគទស្

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទោានរតិយុតតគ ើមបីរាំណត់ ក្បធានបទពារ់ព័នន
ធ ឹងរិច្ចការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររស
ធនធានធមមជាតិ និងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព និង្លុេះបញ្ញ
ច ង
ាំ ពី អាទិ ភាពរែុងការអភិវឌ្ឍ និង
ភាពរ ីរច្គក្មើនផ្នែរស្ស្ថវក្ជាវវ ិទោស្ថស្តស្ត និងបគច្ចរគទស្ ។
មាគ្តា៨៦២ ._ ស្មាភរៈអប់ រ ាំ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើត និងររាទុ រ ស្មាភរៈអប់ រ ាំផ្ លានគធវើបច្ចុបបនែភាព មានជាអាទិ៍ ការគាេះពុ មន
ភ ាយ គស្ៀវគៅ

ស្ិរាផ្នែរររុគកាស្លយ ផ្នែរអប់រ ាំ និ ងវ ិធី ស្ថស្តស្ត និងស្មាភរៈឧបគទស្ពារ់ព័នធ នទគទៀត គ ើមបីោាំក្ទរិ ច្ច
ាំ គណើការរែុងការបគក្ងៀន និ ងការគរៀនស្ូក្ត ផ្ លទរ់ ទងនឹងការការពាបរ ិស្ថាន ការអភិររសធនធាន

ធមមជាតិ និ ងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៨៦៣ ._ ក្បព័នធក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទោានរតិយុតតគ ើមបីោាំក្ទ ល់ការអភិ វឌ្ឍក្បព័នធក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានគៅស្ថលាគរៀន
ស្ថាប័ នអប់ រ ាំជាន់ ខពស្់ និ ងក្រឹ េះស្ថានស្ិរា នទគទៀត ។
មាគ្តា៨៦៤ ._ លរខណៈវ ិនិ ច្័ យ
ឆ ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិក្រប់ ក្ោន់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើតលរខណៈវ ិនិច្័ យ
ឆ ផ្ លលរខណៈស្មបតតិក្រប់ ក្ោន់ លមអិតមួ យ
ផ្ លទរ់ទងនឹងច្ាំគណេះ ឹង និងការបណុត េះបណា
ត លអាំ ពីការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមម
ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាពស្ក្មាប់អរ
ែ ស្ិរាគៅក្រប់ រក្មិត ។
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មាគ្តា៨៦៥ ._ ស្មតារិច្ច វ ិធី ស្ថស្តស្ត និងវ ិធាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡា ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ នទគទៀត ក្តូវស្ហការោែរែុងការបគងកើត ោាំក្ទបណា
ត ញជាតិ ស្ីព
ត ី
ស្មតារិច្ច វ ិធីស្ថស្តស្ត និ ងវ ិធាន ននរិច្ចការពារបរ ិស្ថាន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ជំពូកទី៥
ការគ្ស្ថវគ្ជាវ ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍
មាគ្តា៨៦៦ ._ រមមវ ិធី បណុត េះបណា
ត លក្រូបគក្ងៀនវ ិក្រឹ តការ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតរមមវ ិធីបណុត េះបណា
ត លក្រូបគក្ងៀនវ ិក្រឹតការ គោយផ្នអរគលើ

ការរ ីរច្គក្មើនផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្ត និងបគច្ចរគទស្ននច្ាំ គណេះ ឹ ងផ្ លទរ់ ទងនឹ ងការការពារបរ ិស្ថាន
ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៨៦៧ ._ រមមវ ិធី អប់រ ាំ និងស្ស្ថវក្ជាវ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវោាំក្ទនូវការបគងកើត និ ងការអនុវតតរមមវ ិធី អប់ រ ាំរួមោែ និ ងការ

ស្ស្ថវក្ជាវ និងមានគោលបាំ ណងរែុងការគោេះស្ស្ថយនូ វបញ្ញ
ា ក្បឈមទរ់ទងនឹងការការពារបរ ិស្ថាន
ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

មាគ្តា៨៦៨ ._ ការគធវើបច្ចុបបនែភាពគៅគលើស្មាភរៈអប់ រ ាំ និ ងបណុត េះបណា
ត ល

ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាពជាក្បចាាំ នូ វស្មាភរៈឧបបគទស្ស្ក្មាប់ ការអប់ រ ាំ និង

បណុត េះបណា
ត ល គោយផ្នអរគៅគលើច្ាំគណេះ ឹ ងផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្តច្ុងគក្កាយបាំនុត ។

មាគ្តា៨៦៩ ._ ធនធាន និ ងការោាំក្ទស្ក្មាប់ ការស្ស្ថវក្ជាវ ការស្ិរា និងការគោេះ ូ រ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវោាំក្ទស្ក្មាប់ ការស្ិរា និ ងអប់ រ ាំតាមរយៈការនតល់ធនធានស្ក្មាប់
ការស្ស្ថវក្ជាវ ឱ្កាស្ស្ក្មាប់ ការស្ិរា និ ងការគោេះ ូ រការស្ិរា ។
មាគ្តា៨៧០ ._ ការអភិ វឌ្ឍច្ាំ គណេះ ឹងស្តីពីគោលគៅអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវអនុ វតតគោលនគយាយ និ ងផ្ននការស្ក្មាប់ បញ្ជ្ញ្ញ
ា បច្ាំគណេះ ឹ ង
ផ្នែររិច្ចការពារបរ ិស្ថាន និងការគក្បើ ក្ាស្់ធនធានក្បរបគោយនិ រនតរភាព គៅនឹងការអភិ វឌ្ឍផ្នែរ
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ជាំ នាញ និងច្ាំគណេះ ឹ ង តាមវ ិស្័យ នទគទៀតផ្ លពារ់ ព័នធគៅនឹ ងទិ ស្គៅការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយ
និ រនតរភាពរបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា តាមរយៈ ៖

រ- ការធានាាននូ វរិច្ចស្ហការរវាងអែរមានច្ាំ គណេះ ឹ ងជាលរខណៈក្បនពណី
ខ- ការោាំក្ទនូ វរិច្ចស្ហការជាអនតរវ ិស្័យ ផ្ លជាការជាំ រញ
ុ ឲ្យមាននូ វអនតររមមរវាង

វ ិទោស្ថស្តស្ត ការអភិ វឌ្ឍផ្នែរបគច្ចរវ ិទោ និ ងធុ ររិ ច្ច ការអភិវឌ្ឍវ ិស្័យបគច្ចរវ ិជាាផ្ លស្មរមយ
និ ងនលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានតិ ច្តួ ច្គៅគលើការអភិវឌ្ឍ ។
រ- ការោាំក្ទនូ វការអប់ រ ាំគៅវ ិញគៅមររវាងផ្នែរបគងកើតែមី និ ងរិ ច្ស្ច ស្ថវក្ជាវ ។
ឃ- ការបគងកើតជារមមវ ិធី ស្ស្ថវក្ជាវផ្ទទល់ ផ្ លមានគោលគៅរែុងការរាំ ណត់អតត

ស្ញ្ញញណ ាំ គណាេះស្ស្ថយនវានុ វតតន៍ស្ក្មាប់រិច្ចការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ
បញ្ញ
ា ក្បឈមរែុងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ជំពូកទី៦
គ្កបខ័ណ្ឌគ្បតិបតតិការ ន្ិងលិខិតបទដាឋន្នានា
មាគ្តា៨៧១ ._ ការឧបតាមភោាំក្ទផ្នែរលិខិតបទោាន ផ្នែរហិរ្ញ វតាុ និ ងផ្នែរការគរៀបច្ាំទូគៅ

រាជរោាភិ ាលរមពុជាក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតតចាាំាច្់ គ ើមបីោាំក្ទផ្នែរលិខិតបទោាន

ហិរ្ញ វតាុ ការគរៀបច្ាំ ស្ក្មាប់ ការអប់ រ ាំ និងស្ស្ថវក្ជាវ ។

លិខិតបទោានរតិ យុតតទាំងគនេះក្តូវគោេះស្ស្ថយគៅគលើ៖
រ- រាំ ណត់ អាទិ ភាពគោយផ្នអរគលើផ្នែរមួ យៗជារ់លារ់ ក្ពមទាំងគធវើរិច្ចស្ហក្បតិបតតិ
ការជាមួ យអែរពារ់ព័នធ ។
ខ- បគងកើតយនតការននរិ ច្ស្
ច ក្មបស្ក្មួលការអប់ រ ាំ និងការបណុត េះបណា
ត លស្តីពីការ

ការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ និ ងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព រវាងក្រស្ួង
ស្ថាប័ នថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ និងក្រឹ េះស្ថានឧតតមស្ិរា ។
រ- គក្បើ ក្ាស្់ឧបររណ៍ផ្នែរគស្ រ
ា ិច្ច និងការគរៀបច្ាំ គ ើមបីគលើររមពស្់ការគោេះ ូ រផ្នែរ
អប់រ ាំ និងផ្នែរវ ិទោស្ថស្តស្តជាអនតរជាតិ រមមវ ិធីស្ស្ថវក្ជាវ និងការអភិ វឌ្ឍផ្នែរបគច្ចរវ ិជាាជាអនតរ
ជាតិ ។
ឃ- បគងកើតធនធានព័ត៌មានគ ើ មបីោាំក្ទគៅគលើការអប់ រ ាំបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៧២ ._ ផ្ននការស្រមមភាពអប់ រ ាំបរ ិស្ថាន
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យអប់ រ ាំ យុវជន និ ងរី ឡា ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតផ្ននការស្រមមភាពអប់ រ ាំបរ ិស្ថាន និងក្របខ័ ណឌស្ក្មាប់
រិ ច្ខ
ច ិ តខាំ ក្បឹងផ្ក្បងរួមោែរែុងច្ាំគណាមក្រស្ួង ស្ថាប័នទាំងអស្់ គ ើមបីស្គក្មច្ាននូវការអនុ វតត រាំ រស្
ូ ង
ត ់
ោរននការអប់ រ ាំនលូវការ ការស្ស្ថវក្ជាវ និ ងនវានុវតតន៍ ការយល់ ឹ ង និងការបណុត េះបណា
ត ល។

ផ្ននការស្រមមភាពអប់ រ ាំបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើបច្ចុបបនែភាព យ៉ា ងគហាច្ណាស្់ ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំ មតង ។
គន្ថីទ៨
ី
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច គណ្ន្ី ម្លៃ ន្ិងលូលន្ិធិផ្នែកបរ ិស្ថថន្
មាតិកាទី១
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច ន្ិងគណ្ន្ី
ជំពូកទី១
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច

មាគ្តា៨៧៣ ._ ការវាយតនមលជាក្បចាាំគៅគលើឱ្កាស្ និ ងយនតការននការគលើរទឹរច្ិតតឲ្យមានការវ ិ
និ គយរទុនផ្នែរបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ

គស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ និងក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវវាយតនមលជាក្បចាាំគៅគលើឱ្កាស្ និងយនតការ
រែុងការគលើរទឹរច្ិតឲ្
ត យមានការវ ិនិ គយរទុ នរែុងរិច្កា
ច រពារបរ ិស្ថាន ការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ និង

គលើរស្ទយបរ
ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
ួ

ការវាយតនមល ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ក្តូវគធវើការពិ ចារណាគលើអាទិ ភាពស្ក្មាប់

ការក្បមូ ល ការរាំ ណត់ ក្របខ័ ណឌក្រប់ ក្រងក្បរបគោយក្បស្ិទធភាព និ ងផ្ននការធុ ររិ ច្ចពី៣ (បី) គៅ៥
(ក្ាាំ)ឆ្ែាំ គ ើមបីគលើររមពស្់ការគធវើឲ្យមានភាពច្ក្មរេះមុខ និងនិ រនតរភាពននហិរ្ញ បបទន ។
មាគ្តា៨៧៤ ._ វ ិធានការបរ ិស្ថានគ ើ មបីោាំក្ទគោលនគយាយរបស្់រាជរោាភិាល
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ គោយការស្ហការ

ជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើមបី

រាំ ណត់ពីវ ិធានការគស្ រ
ា ិច្ចរុងគោលបាំ
ែ
ណងោាំក្ទ ល់ការបគងកើតយុទធស្ថស្តស្តផ្នែរជី វៈច្ក្មរេះ ការអភិររស
ការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព រិច្ចការពារបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ការគធវើឲ្យបរ ិស្ថានក្បគស្ើរគទបើង និងមានការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។
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វ ិធានការគស្ រ
ា ិ ច្គច នេះ ក្តូវស្ស្បតាមស្តង់ោរផ្ លានទទួ លស្ថគល់ជាអនតរជាតិ និងក្តឹ មក្តូវ
រែុងរក្មិ តអបបបរ ិមាផ្នែរគស្ ារិច្ច មានជាអាទិ៍ ការយរពនធ ការឧបតាមភធនធាន និងវ ិធានការស្ថរគពើ
ពនធផ្ លទរ់ ទិននឹង៖

រ- ការោរ់ប្ូច លស្តង់ោរ ការអនុ វតតការងារបរ ិស្ថាន និងស្ងគម និងការក្រប់ក្រងហានិ

ភ័ យគៅរែុងការគធវើគស្ច្រតីស្គក្មច្ផ្នែរពាណិជារមម និ ងហិរ្ញវតាុ ។
ខ- ការវ ិនិគយរគលើវ ិស្័យឯរជន ។

រ- ការកាត់បនាយការកាប់បាំផ្ទលញនក្ពគឈើ និងការគលើររមពស្់ជីវៈច្ក្មរេះ និងការអភិររស
ធនធានធមមជាតិ ។
ឃ- និរនតរភាពនក្ពគឈើ និ ងជលនល ។
ង- ការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅតាមស្ហរមន៍ ។
ច្- ការអភិ វឌ្ឍ និ ងការវ ិនិ គយរគលើគហោារច្នាស្មព័នធថ្នមពលគរើ តគទបើងវ ិញ ។
្- ការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយក្បស្ិទន
ធ លនូវធនធានធមមជាតិ តាមរយៈឧស្ាហរមម
ផ្ លគក្បើ ក្ាស្់ថ្នមពលស្ថអត ក្បគភទនននលិតរមមផ្ លគក្បើ ក្ាស្់កាបូ នតិច្ និ ងក្បស្ិទធនល
ននធនធាន និងការកាត់ បនាយការបាំពុលពី ក្បភពឧស្ាហរមម និងរស្ិរមម ។
ជ- ការគក្បើ ក្ាស្់បគច្ចរវ ិជាាផ្ លអាច្ររានលអបាំនុត និងផ្ លានគនទៀងផ្ទទត់រច្
ួ ។
ឈ- ការអភិវឌ្ឍគហោារច្នាស្ម័ ពនធ និ ងគស្វារែុងគោលបាំ ណងស្ក្មាប់រិច្ចការពារ

បរ ិស្ថាន និ ង ឹ រជ្ូា ន ។

ញ- ការផ្បងផ្ច្រគស្មើភាពោែននក្ារ់ ច្ាំណូលពី យនតការកាត់ បនាយកាបូនរែុងប្ាីផ្ ល

នឹ ងក្តូវរាំ ណត់ គោយក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយច្ី រភាព និងទទួ លការឯរភាពពី ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ ។ ប្ាីគនេះនឹ ងក្តូវានគធវើបច្ចុបបនែភាព និងឯរភាព
គ

ើងវ ិញគរៀងរាល់ ៣ (បី) ឆ្ែាំមតង គោយផ្នអរគលើរុណភាពននការវាស្់ផ្វង ការគរៀបច្ាំរាយ

ការណ៍ និងការគនទៀងផ្ទទត់ស្ក្មាប់ ការកាត់ បនាយការបគ្ចញឧស្ម័ន និ ងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ។
- ការបង់ នែលស្ក្មាប់ ការនលិត ឬការផ្ែទាំទាំនិញ និ ងគស្វាធនធានធមមជាតិ គៅកាន់
រូបវនតបុរគល និ ងស្ហរមន៍ គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិ បតតិការជាមួ យអាជាាធរមូលោាន ស្ស្ប
តាមច្ាប់ ស្ីព
ត ី ហិរ្ញ វតាុស្ថធារណៈ ។

ឋ- ការគលើររមពស្់ការនាាំច្ូល និងការទិ ញយនយនតផ្ លមានលរខណៈមិនបងកនលប៉ា េះ

ពាល់បរ ិស្ថាន និងការទប់ស្ថកត់ ការនាាំច្ូលយនយយនតផ្ លមាននលប៉ា េះពាល់ខស្
ព ់ ល់
បរ ិស្ថាន ។
ឌ្- ការអភិ ររស និ ងរិច្ចការពារវតាុ និងទី តាាំងគបតិរភណឌ ។
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ធ- ការអភិ ររសថ្នមពល រែុងច្ាំគហេះតាមរយៈការគធវើឲ្យក្បគស្ើគ

ើង និ ងក្បស្ិទធនលនន

ការគក្បើក្ាស្់អរគិស្នី ការទប់ ស្ថកត់ ការាត់ បង់ ថ្នមពល ការនច្ែស្ាំណល់ថ្នមពលគ

ើងវ ិញ

និ ងោរ់ ជាំនួស្គោយថ្នមពលផ្ លអាច្រគរើតគទបើងវ ិញ និងមគធោាយគនសងៗននការអភិ ររស
ថ្នមពល ូ ច្ផ្ លានរាំណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៨៧៥ ._ រងាវន់គលើរទឹរច្ិតតផ្នែរពនធ ស្ក្មាប់ ថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព
រាជរោាភិ ាល ក្តូវបគងកើតវ ិធានពនធ គ ើ មបីគលើររមពស្់ការអនុវតតតាមថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាព ូច្ខាងគក្កាម៖
១- ធុ ររិ ច្ចនានា ក្តូវទទួ លាន ការកាត់បនាយអក្តាពនធក្ារ់ច្ាំណូលច្ាំនួន១០ ( ប់ )
ភាររយ ស្ក្មាប់ រយៈគពល៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំ បនាទប់ពីានចាប់ គនតើមរាយការណ៍ពីក្ារ់ ច្ាំគណញ ឬ
ទទួ លានការកាត់បនាយ ២០ (នមភ)ភាររយ ននអក្តាពនធក្ារ់ច្ាំណូល គៅគពលានអនុ គលាម
តាមស្រមមភាព ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- នលិតគក្ច្ើ នជាង ២០ (នមភ)ភាររយ ននថ្នមពលស្ក្មាប់ ស្រមមភាពឧស្ាហ
រមម គោយគក្បើ ក្ាស្់ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ខ- ការនលិតផ្ លផ្នអរគលើក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ជាផ្នែរខលេះ
និ ងតិ ច្ជាង ២០ (នមភ)ភាររយ ក្ររមហុនអាច្គក្បើ ក្ាស្់ការគលើរផ្លងឲ្យមានលរខណៈ
ស្មមាក្ត ។
២- ធុររិច្ច ផ្ លគធវើពាណិជារមម តាំ គ

ើងឬនតល់ការោាំក្ទ ឬការផ្ែទាំផ្នែរបគច្ចរគទស្គៅ

គលើឧបររណ៍នលិតថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព នឹ ងក្តូវគលើរផ្លងការបង់ នែលពនធគលើក្ារ់
ច្ាំ ណូលជាតិ ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំ បនាទប់ពីពួរគរចាប់គនតើមរាយការណ៍ពី ក្ារ់ ច្ាំគណញ ឬក្តូវកាត់ បនាយ
២០ (នមភ) ភាររយ ននអក្តាពនធគលើក្ារ់ច្ាំណូល ផ្ លអាច្គក្ជើ ស្ជគក្មើ ស្មួ យណាផ្ លអាច្
អនុវតតាន ។
៣- ធុ ររិច្ចផ្ លនាាំច្ូល នលិត ផ្ច្រចាយ ឬលរ់ឧបររណ៍ផ្ លនលិតថ្នមពល
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ឬបគងកើនក្បស្ិទធនលថ្នមពល មានជាអាទិ៍ បនទេះស្ស្ូបពនលឺក្ពេះអាទិ តយ
ឧបររណ៍បគងកើតឧស្ម័នធមមជាតិ ទុរបីននលិតថ្នមពលគោយគក្បើខយល់ អាំពូលអិ លអុីឌ្ី
ឧបររណ៍គក្បើ ក្ាស្់ថ្នមពលតិ ច្ និងគស្វា បាំ ពារ់ ផ្ែទាំ និ ងជួ ស្ជុ លឧបររណ៍ទាំងគនាេះ ក្តូវ
គលើរផ្លងពី ការបង់ ពនធគលើតនមលបផ្នាម ។ គ ើ មបីទទួលាននូ វការគលើរផ្លងគនេះ ធុររិច្ច
ទាំងឡាយក្តូវលរ់ឧបររណ៍ផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិក្តឹមក្តូវស្មស្ស្បគៅនឹ ងស្ុខភាព
ស្ុវតាិភាព និងលិខិតបទោានផ្នែរបរ ិស្ថាន ក្ពមទាំងគោរពគៅតាមវ ិធានននក្រមគនេះ ។ ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ គោយស្ហការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្តូវ
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បគងកើតលិខិតបទោានរតិយុតត គ ើ មបីនតល់នូវការគលើរផ្លងគនេះ រែុងរយៈគពល ១ (មួ យ) ឆ្ែាំ
បនាទប់ ក្រមគនេះក្តូវានអនុម័ត ។

៤- មិនក្តូវមានតារាងពនធរយ អនុ វតតគៅគលើការនាាំច្ូលឧបររណ៍ស្ក្មាប់ នលិត
ថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ឬឧបររណ៍ស្ក្មាប់ការបគងកើនការគក្បើ ក្ាស្់ថ្នមពលតិ ច្ មរ
កាន់ ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាគ

ើយ គលើរផ្លងផ្តានរាំ ណត់ គៅរែុងលិខិតបទោានរតិ យុតត

ផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ រែុងរយៈគពល១ (មួ យ) ឆ្ែាំ
បនាទប់ពីការការអនុម័តននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៨៧៦ ._ ស្ាំគណើស្ក្មាប់ ភាពជាន រូ ឯរជនស្ថធារណៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយក្រស្ួងផ្ទទល់ផ្ទទល់ ឬគោយមានរិច្ចស្ហ

ក្បតិ បតតិការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ អាច្គច្ញនូ វការគស្ែើស្ុាំ ស្ក្មាប់ភាពជាន រូឯរជនស្ថធារ
ណៈស្ក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍគហោារច្នាស្មព័នធផ្ លោាំក្ទគលើនិរនតរភាព ឬគោលគៅបរ ិស្ថានស្ស្បតាម
ច្ាប់ ពិគស្ស្ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធគនសងគទៀត ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវអនុ វតតតាម ាំ គណើរការននលទធរមម

ូ ច្ផ្ លាន

រាំ ណត់រុងលិ
ែ
ខិតបទោានរតិ យុតតននគោលនគយាយពារ់ ព័នធ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថានអាច្តក្មូវឲ្យរាល់ស្ាំគណើ ក្តូវមានភស្តតាងស្ត
ីពីធនធានហិរ្ញ វតាុ និងស្ុខភាព ការស្ិរាទី
ុ
នារ ការគក្បើ ក្ាស្់ផ្ននការរាំ ណត់ ររក្បភពក្បរបគោយនិ រនតរភាព ការបងាាញពី ការច្ូ លរួមរបស្់

រគក្មាងច្ាំគពាេះការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាពននភាពធន់ ស្ថុច្
ាំ ាំ គពាេះការគក្បើក្ាស្់កាបូ នទប និង
ស្មតាភាពស្ក្មាប់នតល់នូវរិ ច្ចោាំពារផ្នែរបគច្ចរគទស្ផ្ លរាំ ពុងបនតអនុ វតត ។
រណៈរមមការលទធរមមក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វអែរតាំ ណាងស្ហរមន៍ ផ្ លរស្់គៅរែុងតាំបន់ផ្ លរង

នលប៉ា េះពាល់យ៉ាងខាលាំងពី គហោារច្នាស្ម័ន
ព ធ និ ងគស្វាពារ់ព័នផ្ធ លនឹ ងក្តូវបគងកើតតាមរយៈភាពជាន រូ
ឯរជនស្ថធារណៈ ។ រិ ច្ច ាំ គណើរការរែុងការច្ូ លរួមក្តូវរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ
របស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ និ ងស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការច្ូ លរួមជា
ស្ថធារណៈ និង ស្ិទិ ទ
ធ ទួលានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។

ក្រប់ ឯរស្ថរគស្ែើស្ុាំ ក្តូវគរៀបច្ាំស្ស្បតាមច្ាប់ពិគស្ស្ និ ងលិខិតបទោានរតិយុតតននគោល
នគយាយពារ់ ព័នធ ។
ជំពូកទី២
គណ្ន្ី
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មាគ្តា៨៧៧ ._ ការបង់ នែលស្ក្មាប់គស្វាធនធានធមមជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតយនតការបង់ នែលគៅកាន់រប
ូ វនតបុរគល ស្ហ

រមន៍ នី តិបុរគល ស្ក្មាប់គស្វាធនធានធមមជាតិ ផ្ លពួ រគរានច្ូ លរួមវ ិភារទនរែុងការនតល់ជូន មាន
ជាអាទិ៍ គស្វាធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានគ ើ មរាំ គណើតគច្ញពី ផ្នែរនានាននក្បព័នធគអរូ

ូស្ុីគក្កាមការ

ក្តួតពិនិតយ រិច្ចការពារ និងការក្រប់ក្រងរបស្់ក្រស្ួង ។ យនតការ គនេះក្តូវពិ ចារណាគលើទិនន
ែ ័ យ និ ង
ស្ាិតិផ្ លអាច្ររានលអបាំនុត ផ្ លគផ្ទតតគលើស្ថានភាព និងតនមលផ្ លានវាយតនមលរច្
ួ រាល់ននគស្វា
ធនធានធមមជាតិ ។
ការបង់នែលនានាស្ក្មាប់ គស្វាធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើការផ្បងផ្ច្រ និ ងផ្ច្រចាយគៅតាម
មូ លោានស្មធម៌ គោយពិចារណាគៅគលើស្ិទិ រធ បស្់ស្ហរមន៍ មូលោាន ។
មាគ្តា៨៧៨ ._ រិច្ចស្ហក្បតិ បតតិការរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ
ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធក្តូវោាំក្ទ និងគធវើស្ហក្បតិ បតតិការជាមួ យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរ វ ិស្័យបរ ិស្ថានគ ើ មបីបគងកើត អនុ វតត និងក្រប់ក្រងយនតការ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨៧៧ ននក្រម
គនេះ ។

មាគ្តា៨៧៩ ._ ការទទួលានរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវនសពវនាយជាក្បចាាំ និងោរ់ រាយការណ៍ផ្ លគលើរគ

ើងពី

ទិ នន
ែ ័ យ និ ងស្ាិតិផ្ លបងាាញពី ស្ថានភាព និ ងតនមលននធនធានបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ របស្់ក្ពេះ
រាជាណាច្ក្ររមពុជាឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន ។
មាតិកាទី២
ម្លៃ ន្ិងបន្ទកទសវាបរ
ិស្ថថន្ លូលន្ិធិ ន្ិងការគ្គប់គ្គងលូលន្ិធិ
ុ
ជំពូកទី១

ម្លៃ ន្ិងបន្ទុកទសវាបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៨៨០ ._ ការបង់ នែលច្ាំណាយគលើការគរៀបច្ាំ និងការអនុ វតតផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
មាចស្់រគក្មាងក្តូវទទួ លរា៉ា ប់ រង រែុងការបង់នែលច្ាំណាយគលើការគរៀបច្ាំ និងការអនុ វតតផ្ននការ

ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងផ្ននការអគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន និងនែលច្ាំណាយគលើការអនុវតត និងការអគងកតតាម
ោនវ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន និងស្ងគម
និ ងផ្ននការអភិវឌ្ឍស្ងគម ។
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ូច្មានផ្ច្ងរែុងផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន

មាចស្់រគក្មាង ក្តូវមានែវ ិកាតមកល់ ឬែវ ិកាធានារា៉ា ប់រង ស្ក្មាប់ ក្រប់ក្រងគក្ោេះហានិ ភ័យនានា
ផ្នែរបរ ិស្ថាន និងស្ងគម ផ្ លក្តូវរាំណត់គោយ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៨១ ._ នែលច្ាំណាយគលើវ ិធានការកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន
ែវ ិកាលាំអិតអាំ ពីការា៉ា ន់ស្ថមនននការច្ាំ ណាយគលើវ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន
ផ្ លក្តូវោរ់ ប្ូច លគៅរែុងផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវទទួ លរា៉ា ប់ រងគោយមាចស្់រគក្មាង ។
នែលច្ាំណាយគលើការនសពវនាយឯរស្ថរជាស្ថធារណៈ រាប់ ទាំងគរហទាំព័រ

មាក្តា១២២ ននក្រមគនេះ ក្តូវទទួ លរា៉ា ប់រងគោយមាចស្់រគក្មាង ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុង

នែលច្ាំណាយទាំងអស្់រុងការផ្រតក្មូ
ែ
វ ឬផ្រលមអវ ិធានការកាត់បនាយនលប៉ា េះពាល់ និ ងរមមវ ិធី

អគងកតតាមោនរគក្មាង ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១២៥ននក្រមគនេះក្តូវទទួ លរា៉ា ប់ រងគោយមាចស្់រគក្មាង។
នែលច្ាំណាយទាំងអស្់ រែុងការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន

ទាំងតាមក្បព័ នត
ធ ុ លាការ និ ងគក្ៅក្បព័នត
ធ ុ លាការ
មាចស្់រគក្មាង ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុងរនាីទី៩ននក្រមគនេះ ជាបនទុររបស្់

នែលគស្វា និ ងបនទុរគនសងៗ ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតអ
ត នារក្រស្ួងរវាង ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ ។

មាគ្តា៨៨២ ._ នែលច្ាំណាយគលើការពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង
ឬគពញគលញ
គៅគពលមាចស្់រគក្មាងោរ់ ពារយស្ុាំពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង
ឬគពញគលញ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមានភាររិច្ចក្បមូ លនែល និងបនទុរគស្វា

ូច្

មានផ្ច្ងគៅរែុងលិខិតបទោានរតិ យុតអ
ត នតរក្រស្ួងរវាង ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ង

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញវតាុ ស្តីពីការបង់ នែលគស្វាការងារស្ក្មាប់ ការពិនិតយរាយ
ការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨៨៣ ._ នែលច្ាំណាយគលើការពិនិតយគលើរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន
មាចស្់រគក្មាងក្តូវបង់ គស្វាពិ និតយគលើរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថានគៅឲ្យ ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គ ើ មបីអនុ វតតតួនាទី រុងការក្តួ
ែ
តពិនិតយរាយការណ៍តាមោន ក្តួត

ពិ និតយ រ៏ ូ ច្ជាគ្លើយតបច្ាំគពាេះស្ាំគណើឲ្យមានការគស្ុើបអគងកតគលើបណឹ ា ងបរ ិស្ថាន និងអនុវតតការតាម
ោនក្តួតពិ និតយ គលើការអនុ គលាមតាមច្ាប់ ជាក្បចាាំ ទាំងគៅរែុងអាំ
ាំ ណារ់ កាលក្បតិបតតិការរគក្មាង ។
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ុងគពលនន ាំណារ់ស្ថងស្ង់ និ ង

មាគ្តា៨៨៤ ._ ការបង់មូលនិ ធិទយជាទនបរ ិស្ថាន
មាចស្់រគក្មាង ក្តូវបង់មូលនិ ធិទយជាទនបរ ិស្ថាន តាមការក្ពមគក្ពៀងោែរវាង ក្រស្ួង ស្ថាប័ ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងមាចស្់រគក្មាង ជាគរៀងរាល់ឆ្ែាំរហូត ល់ អាជី វរមមានប្ចប់គោយផ្នអរ
គលើក្បគភទ និងទាំ ហាំននរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ។

មាគ្តា៨៨៥ ._ នែល និងបនទុរគស្វាការពារបរ ិស្ថាន

មាចស្់រគក្មាងទាំងឡាយផ្ លតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវបង់ នែល និង

បនទុរគស្វាបរ ិស្ថានផ្ លមានច្ាំនួន ១ (មួ យ)ភាររយ ននតនមល រគក្មាងស្រុប គលើរផ្លងផ្តមានការ

រាំ ណត់រុងច្ាប់
ែ
លិខិតបទោានរតិ យុតត ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀងគោយផ្ទបរគនសងគទៀត ។ នែល និងបនទុរគស្វា
ការពារបរ ិស្ថាននឹ ងក្តូវបង់ច្ូលគៅរែុងរណនីមូលនិធិបរ ិស្ថាន និងស្ងគម ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតត គ ើ មបីរាំណត់ពីវ ិធី

ស្ថស្តស្តរណនានែលរគក្មាងស្រុប ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ។ ការបង់នែល និងបនទុរទាំង
គនេះក្តូវជាកាតពវរិច្ចស្ក្មាប់ ការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានផ្ លក្តូវានចាប់ គនតើមគ

ើងបនាទប់ពី

កាលបរ ិគច្ឆទច្ូ លជាធរមានននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៨៨៦ ._ ការគលើរផ្លងការបង់រនក្មគលើរិច្កា
ច រពារបរ ិស្ថាន
នី តិបុរគលផ្ លបគងកើតាននូ វជគក្មើ ស្ននធនធានថ្នមពលរគរើតគ

ើងវ ិញគោយគក្បើក្ាស្់

ខយល់ ពនលឺក្ពេះអាទិ តយ និងជី វមា៉ា ស្ផ្ លក្បរបគោយនិ រនតរភាព អាច្ោរ់ ពារយគស្ែើស្ុាំឲ្យមានការគលើរ
ផ្លងការបង់រនក្មគលើរិច្កា
ច រពារបរ ិស្ថាន ។
មាចស្់រគក្មាងទាំងឡាយផ្ លអាច្បងាាញថ្ន ខលួនានវ ិនិ គយរគៅគលើវ ិធានការទប់ ស្ថកត់ ការ

ផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ និង/ឬ ក្បស្ិទធនលននធនធាន អាច្ោរ់ ពារយគស្ែើស្ុាំឲ្យមានការគលើរផ្លងការ
បង់រនក្មគលើរិច្ចការពារបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៨៧ ._ រគក្មាងការងារស្ក្មាប់ ការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត និងោាំក្ទរគក្មាងការងារស្ក្មាប់ ការគក្បើ

ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព មានជាអាទិ៍ ការគធវើការស្ស្ថវក្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ ការនសពវនាយលទធនល
ស្ស្ថវក្ជាវ ការអភិ វឌ្ឍវ ិធានការ និ ងការឧបតាមធ
ភ ននានា ការតក្មូវតាមស្តង់ោរ និងការោរ់ស្ថលរ
ស្មាគល់ និ ងស្រមមភាពពារ់ ព័នធគនសងៗគទៀត ។
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ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្ចាប់គនតើមគធវើយុទធនាការអប់រ ាំ និងយល់ ឹង

គ ើមបីគលើររមពស្់ការយល់ ឹ ង និងការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈរែុងរគក្មាងការងារស្ក្មាប់ ការគក្បើ ក្ាស្់
ក្បរបគោយនិ រនតរភាពរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្រមរមពុជា ។

មាគ្តា៨៨៨ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវស្ក្មាប់នែល និងបនទុរគនសងគទៀត

មាចស្់រគក្មាង ក្តូវបនតទទួលខុ ស្ក្តូវគៅគលើនែល និ ងបនទុរផ្ លច្ាប់ ពិគស្ស្ និ ងលិខិតបទោាន

រតិ យុតតពារ់ព័នធគនសងគទៀតានតក្មូវគនសងពីក្រមគនេះ ។

ជំពូកទី២
លូលន្ិធិបរ ិស្ថថន្ ន្ិងការគ្គប់គ្គងលូលន្ិធិ
ផ្នែកទី១
លូលន្ិធិបរ ិស្ថថន្ ន្ិងសងគល
មាគ្តា៨៨៩ ._ ការបគងកើតមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាន និងស្ងគម
មូ លនិធិបរ ិស្ថាន និងស្ងគម ក្តូវបគងកើតគ

ើងគោយលិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ន

ទទួ លបនទុរ វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៩០ ._ ក្បភពច្ាំណូលស្ក្មាប់មូលនិធិបរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម
ក្បភពច្ាំ ណូលស្ក្មាប់ មូលនិ ធិបរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម ក្តូវមានលរខណៈ ូច្មានផ្ច្ងរែុងលិខិតបទោាន

រតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ វ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្បភពច្ាំ ណូល នទគទៀត មាន ូ ច្ខាង
គក្កាម៖

១- ក្ារ់ ផ្ លានមរពីការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងរ ប
ា បគវណីទរ់ទងគៅនឹងក្បគយជន៍
ស្ថធារណៈរបស្់ ។
២- ក្ារ់ ផ្ លទទួ លានពី ការអនុ វតតការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ ។

៣- ក្ារ់ផ្ លទទួ លានពី ស្ាំណងគលើការខូ ច្ខាតគនសងៗគទៀត ។
មាគ្តា៨៩១ ._ រណៈរមមការក្រប់ក្រងមូ លនិធិបរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម
មូ លនិធីបរ ិស្ថាន និងស្ងគម ក្តូវក្រប់ ក្រងគោយរណៈរមមការក្រប់ក្រងមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាន និ ង
ស្ងគម ផ្ លបគងកើតគទបើងគោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរ វ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
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ភាររិ ច្ច និងតួ នាទី របស្់រណៈរមមការមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាន និងស្ងគម ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិត
បទោានរតិ យុតតរបស្់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៩២ ._ ការច្ាំណាយននមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម
ការច្ាំ ណាយនានាស្ក្មាប់រណៈរមមការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងស្ងគមរែុងការបាំគពញភាររិច្ច និ ង

តួ នាទី របស្់ខួន
ល ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិយុតតរបស្់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ ។ រណៈរមមការមូ លនិធិបរ ិស្ថាន និ ង

ស្ងគម ក្តូវបគងកើតយុទធស្ថស្តស្តមួយគ ើមបីធានានូ វអតាិភាពមូ លនិ ធិរយៈគពលយូរ ។ យុទធស្ថស្តស្តគនេះ ក្តូវ
គធវើការពិ ចារណាគលើការក្រប់ ក្រង និងវ ិធីស្ថស្តស្តលទធរមមស្ក្មាប់មូលនិធិ មានជាអាទិ៍ ការគក្បើ ក្ាស្់
មូ លធន និ ងវ ិនិ គយរទុ ន និ ងវ ិធានការផ្នែររ ាាល និ ងនលូវច្ាប់ គ ើមបីក្បផ្មក្បមូ លនូ វច្ាំនួនផ្ ល
រាំ ណត់គោយផ្ននការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានគៅរែុងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងគោល
នគយាយស្ាំខាន់ៗ នទៗគទៀត ។

ផ្នែកទី២
លូលន្ិធិភារៈគ្គប់គ្គងបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៨៩៣ ._ ការបគងកើត ការលុបគចាល និងគោលគៅរបស្់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
អាណតតិទយរ អាច្គធវើគោយខលួនឯង ឬគោយរិ ច្ស្
ច ហក្បតិបតតិការជាមួ យស្មារមន៍ រុងស្ស្រ
ែ
រ

និ ងគក្ៅក្បគទស្ គហើយក្តូវបគងកើត ឬក្បតិ បតតិការមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានស្ស្បតាមលរខខណឌ
ផ្ លានរាំ ណត់ ។

មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានគនេះ ក្តូវគក្បើក្ាស្់ស្ក្មាប់ ស្រមមភាពជាអាទិ ភាព ូច្ផ្ លក្តូវ
ានរាំ ណត់រុងផ្ននការរិ
ែ
ច្ចការពារបរ ិស្ថានរក្មិតមូលោាន ការក្រប់ក្រងរួមោែ និ ងការអភិ ររសរែុង
គោលគៅនន៖

រ- ការអភិ ររស រិ ច្ចការពារ ការស្ថតរបរ ិស្ថានគ
និ ងធមមជាតិ ។

ើងវ ិញ ការគលើរស្ទយធនធានបរ
ិស្ថាន
ួ

ខ- រិច្ចការពារគបតិ រភណឌវបបធម៌ ឬជី វៈច្ក្មរេះ ។
រ- ការគលើររមពស្់ការក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពននទាំនិញ និងគស្វាធនធានធមម
ជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ។
ឃ- ការគលើររមពស្់ការស្ស្ថវក្ជាវ និ ងការអប់ រ ាំបរ ិស្ថាន ។
ង- ការអភិ វឌ្ឍស្មតាភាព ឬការពក្ងឹងស្ថាប័ ន ។
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ច្- ការោាំក្ទគៅគលើស្ហរមន៍ ផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់គោយផ្ទទល់ពីការអភិ វឌ្ឍ ។
្- គោលគៅណាមួ យគ ើមបីនលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ និងស្ក្មាប់នលក្បគយជន៍
បរ ិស្ថានផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានានរាំ ណត់ ។

មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតគទបើងស្ស្បតាម នីតិវ ិធី និងទក្មង់ ផ្ លរាំ ណត់ គោយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញវតាុ និ ងច្ុ េះប្ាីទទួ លស្ថគល់គោយក្រស្ួង

ស្ថាប័ ន

ទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ ។ អាណតតិទយរផ្ លមានបាំ ណងបគងកើត ឬក្បតិបតតិមូលនិ ធិភារៈ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំ ស្ាំណុាំផ្បបបទភារៈក្រប់ក្រង និងការច្ុ េះប្ាី គៅក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
បនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ ស្ស្បតាមវ ិធាន និ ងនីតិវ ិធី ពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៨៩៤ ._ ការក្រប់ ក្រងមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវានគនទរពី អាណតតិទយរគៅកាន់ អរ
ែ ទទួលភារៈក្រប់ ក្រង
គ ើមបីគធវើការក្រប់ ក្រង ស្ក្មាប់ ជានលក្បគយជន៍ ស្ស្បតាមការរាំ ណត់ របស្់អាណតតិទយរ ។ មូ លនិ ធិ
ភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន មានជាអាទិ៍ មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងអភិររស ភារៈក្រប់ ក្រងស្តវនក្ព មូ លនិ ធិ
អាកាស្ធាតុ និងនក្ពគឈើ មូ លនិធិស្ថតរនីតិស្មបទ និ ងមូ លនិធិស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ មូ លនិធិ

ក្រប់ ក្រងរួមោែ និ ងទក្មង់ នទគទៀតផ្ លាននតល់ឲ្យគ ើមបីនលក្បគយជន៍បរ ិស្ថាន ស្ងគម និងគស្ ា
រិ ច្ច ។
មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងអាច្ក្តូវានផ្រផ្ក្បគោយមានការអនុញ្ញញតពីអែរក្រប់ ក្រងពារ់ ព័នធ
និ ងការជូន ាំណឹងគៅកាន់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញវតាុ ។

អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង ផ្ លអាច្ជារូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគល មានអាំ ណាច្រែុងការក្រប់ក្រង

មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងស្ក្មាប់ ជានលក្បគយជន៍ ល់អែរទទួ លនលក្បគយជន៍ ។ មូ លនិ ធិភារៈ

ក្រប់ ក្រងអាច្មានអែរទទួលភារៈក្រប់ ក្រងមួ យ ឬគក្ច្ើ ន ។ គ ើមបីទទួ លានភាពច្ាស្់លាស្់ អែរ
ទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង អាច្មានអែរតាំណាងរបស្់ស្ហរមន៍ ណាផ្ លប៉ា េះពាល់គោយផ្ទទល់ពីការអភិ វឌ្ឍ
ឬពីនីតិបុរគល ។
មាគ្តា៨៩៥ ._ ការក្រប់ ក្រង និងការក្តួតពិនិតយមូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ គោយមានរិច្ចស្ហការជាមួ យ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត លិខិតបទោានរតិ យុតគត ើ មបីរាំណត់ វ ិធាន និ ងនី តិ
វ ិធី ស្ក្មាប់ ការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៩៦ ._ ការច្ុ េះប្ាីមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
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មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន មានស្ុពលភាព លុេះក្តាផ្តានច្ុ េះប្ាីទទួ លស្ថគល់គោយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញវតាុ ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ
វតាុ ក្តូវស្គក្មច្គលើពារយគស្ែើស្ុាំច្ុេះប្ាីរុងរយៈគពល៩០(គៅស្ិ
ែ
ប)នែងបនាទប់ពីទទួ លានស្ាំគណើផ្ ល
ស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការច្ុ េះប្ាីទយជាទនហិរ្ញ វតាុ ។

រែុងររណីផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ ប ិគស្ធច្ាំ គពាេះការគស្ែើស្ុាំ

ច្ុ េះប្ាី ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញវតាុ ក្តូវ

នតល់ជាការពនយល់ជាលាយលរខណ៍អរសរគៅមាចស្់ស្ាំគណើរែុងរយៈគពល៣០(ស្ថមស្ិប)នែងបនាទប់ពីាន
ទទួ លានស្ាំគណើ ។

មាគ្តា៨៩៧ ._ ក្ទពយរបស្់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
ក្ទពយរបស្់មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានអាច្មានក្បភពមរពី ៖
១- ែវ ិការជាតិ ។
២- ជាំនួយអភិវឌ្ឍជានលូវការ ផ្ លាននតល់ឲ្យគោយ អងគការជាតិ និ ងអនតរជាតិ ។

៣- នែលស្ក្មាប់ទាំនិញគស្វាធនធានធមមជាតិ គស្វាក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ និង/ឬ ការ
បរ ិចាចរផ្ទទល់ពីវ ិស្័យឯរជន។
៤- នលក្បគយជន៍ ទាំងអស្់ផ្ លគរើ តគច្ញពី មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់
ច្ូ ល ឬបគងកើតជាផ្នែរៗរែុងមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។

ការបគងកើត និងការក្បក្ពឹ តគត ៅននមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន និងរណនី ក្តូវរាំ ណត់គោយ
លិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិ ច្ច និងហិរ្ញ វតាុ និងក្រស្ួងក្រស្ួង ស្ថា
ប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨៩៨ ._ ស្ិទិ ធ និងកាតពវរិច្រច បស្់អាណតតិទយរ
អាណតតិទយរមានស្ិទិ ធ ូច្ខាងគក្កាម៖
រ- ទទួ លឯរស្ថរពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងការក្រប់ ក្រងភារៈក្រប់ក្រងផ្ លរួមមានរាយការណ៍
ហិរ្ញ វតាុ រាយការណ៍ស្វនរមម និ ងឯរស្ថរពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ។

ខ- ផ្តងតាាំង និងប្ចប់ ភារៈក្រប់ក្រង ស្ស្បតាមលរខខណឌផ្ លរាំណត់រុងលិ
ែ
ខិត

បទោានរតិ យុតតភារៈក្រប់ក្រង ។

អាណតតិទយរមានកាតពវរិច្ច ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- គនទរមូ លនិ ធិគៅកាន់អរ
ែ ទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង ។
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ខ- នតល់គស្ច្រតីជូន ាំ ណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ

គស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ ស្ក្មាប់ ការផ្រផ្ក្បភារៈក្រប់ ក្រង អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង អែរនតល់
វ ិភារទនភារៈក្រប់ ក្រង ឬការផ្រផ្ក្បគៅគលើលរខខណឌរបស្់លរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ។
រ- អនុ វតតតាមលរខខណឌផ្ លមានផ្ច្ងរែុងលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ។

គៅរែុងររណីផ្ លអាណតតិទយរ ពុាំ មានស្មតាភាព ឬ លទធភាព រែុងការអនុវតតកាតពវរិច្ច

របស្់ខួន
ល ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ អាច្គ ើ រតួ នាទីជាអាណតតិទយរជាំ នួស្។
មាគ្តា៨៩៩ ._ ស្ិទិរធ បស្់អែរទទួ លនលក្បគយជន៍
អែរទទួ លនលក្បគយជន៍មានស្ិទិ ធ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- ទទួ លានអតាក្បគយជន៍ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ក្រង ។

ខ- តក្មូវឲ្យអែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងឲ្យបាំ គពញកាតពវរិច្ច ូ ច្រាំ ណត់រុងលរខ
ែ
និរ
ត ៈភារៈ

ក្រប់ ក្រង ។

រ- ទទួ លានព័ ត៌មានទរ់ ទងនឹងការក្រប់ ក្រង និងការផ្បងផ្ច្រភារៈក្រប់ ក្រង ។
ឃ- ស្ិទិ ធ នទគទៀត ូច្មានផ្ច្ងរែុងលរខនិ រ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ។

អែរទទួ លនលក្បគយជន៍ទទួ លាននលក្បគយជន៍គស្មើោែ គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងពិ គស្ស្រែុង

លរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ក្រង ។

មាគ្តា៩០០ ._ ស្ិទិ ធ និងកាតពវរិច្រច បស្់អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង
អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងមានស្ិទិ ធ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- ទទួ លក្ារ់ឈួលស្ុ
ែ
ទស្ថ
ធ
ធគស្មើោែ ស្ស្បតាមបទពិ គស្ថធន៍ និងលរខណៈស្មបតតិ

ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រង ។

ខ- ផ្ស្វងររមូ លនិធិបផ្នាម និ ងឱ្កាស្វ ិនិ គយរស្ក្មាប់ នលក្បគយជន៍ ភារៈ
ក្រប់ ក្រង ។
រ- តាំ ណាងអាណតតិទយរ ឬអែរទទួ លនលក្បគយជន៍ គៅច្ាំគពាេះមុខច្ាប់ ឬអាជាា
ធរមានស្មតារិច្ច ។
ឃ- អនុ វតតតាមលរខខណឌផ្ លរាំ ណត់ គោយលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ឬបទបប្ញតិ ពា
ត រ់
ព័ នធជាធរមាន ។
ង- ក្រប់ ក្រង និងផ្បងផ្ច្រមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រង ស្ស្បតាមគោលគៅ និងលរខខណឌនន
លរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ក្រង និងស្ក្មាប់នលក្បគយជន៍ របស្់អរ
ែ ទទួ លនលក្បគយជន៍ ។
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ច្ាំ ណាយគៅគលើស្រមមភាពផ្ លស្ុីោែគៅនឹងគោលគៅនិ ងលរខខណឌរបស្់លរខនិរ
ត ៈភារៈ
ក្រប់ ក្រង ។
អែរទទួ លនលក្បគយជន៍ មានកាតពវរិច្ច ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- ោរ់ ប្ូា នស្ាំគណើស្ក្មាប់ ការច្ុ េះប្ាីភារៈក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវរបស្់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញវតាុ

ខ- រាយការណ៍ និងនតល់ព័ត៌មានអាំ ពីភារៈក្រប់ ក្រង និងអែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង គៅ

កាន់ អាណតតិទយរ អែរទទួ លនលក្បគយជន៍ និ ងអែរក្រប់ ក្រងពារ់ព័នធទាំងអស្់ ។
រ- ររាទុររាំ ណត់ គហតុក្បជុាំ ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងរណនី ក្បចាាំឆ្ែាំ ។
ឃ- បង់ ពនធផ្ លទរ់ទងនឹ ងក្ទពយស្មបតតិភារៈក្រប់ក្រង ។
ង- គ្លើយតបគៅកាន់អែរក្រប់ក្រង ។
ច្- នតល់នលក្បគយជន៍

ូច្មានផ្ច្ងគោយលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ជូនអែរទទួលនល

ក្បគយជន៍ ។
្- ចាត់ វ ិធានការស្មស្ស្បរែុងររណីរ ាំគលាភបាំ ពានគលើភារៈក្រប់ ក្រង ។

ជ- ច្ុ េះរិ ច្ចស្នោធានាស្ក្មាប់ ការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង ។
អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងមិនអាច្គនទរមុខងារ គៅកាន់មនុ ស្សគនសងគទៀតគ

ើយ គលើរផ្លងផ្តរែុង

កាលៈគទស្ៈទទួ លមរណភាព វ ិស្មតាភាព ឬរែុងររណីផ្ លអែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងខរខានរែុងការ
បាំ គពញមុខការរបស្់ខួនជាអែ
ល
រទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង ូច្មានផ្ច្ងរែុងលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ។
មាគ្តា៩០១ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវផ្ទទល់ខួនរបស្់
ឡ
អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង
អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវផ្ទទល់ខួនច្ាំ
ល
គពាេះ៖

រ- ការខូច្ខាត និងការែយច្ុ េះននភារៈក្រប់ក្រងគោយោមនគហតុនលស្មស្ស្ប ។
ខ- ខរខានរែុងការក្បមូ លច្ាំ ណូលរែុងភារៈក្រប់ ក្រង ។

រ- គក្បើ ក្ាស្់ទយជាទនមិ នស្ស្បតាមគោលគៅននភារៈក្រប់ ក្រងផ្នែរហិរ្ញ វតាុ ។

ឃ- ការក្បក្ពឹ តរ
ត ាំ ហុស្គោយគច្តនា ឬគោយក្ពគងើយរគនតើយណាមួ យរែុងការអនុវតត

មុ ខការរបស្់ខួន
ល ។

ង- ការច្ាំណាយណាមួ យផ្ លរ ាំគលាភគៅគលើភារៈក្រប់ ក្រងហិរ្ញវតាុ ។
ច្- ធានាាននូវភាពោច្់ គោយផ្

រពី ោែរវាងក្ទពយស្មបតតិភារៈក្រប់ក្រង និ ងក្ទពយឯរ

ជនរបស្់ខួន
ល ។
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្- ចាត់ វ ិធានការស្មស្ស្បស្ក្មាប់រិច្ចការពារក្ទពយស្មបតតិភារៈក្រប់ក្រង និ ងអែរ
ទទួ លនលក្បគយជន៍គោយការនតល់គហតុ នលផ្ លផ្នអរគលើច្ាំគណេះ ជាំ នាញ និងការ
ក្បរបគោយវ ិជាាជី វៈ ។
ជ- បាំ គពញតួ នាទី គោយយរច្ិតតទុរោរ់ និងក្បរងក្បយ័តែ ស្ុច្រ ិតនិ ងគស្ថមេះក្តង់ និ ង
គោយការផ្ែរររា និងការក្បរងក្បយ័តែ ូ ច្ជាការបាំ គពញការងាររបស្់ខួនផ្ទ
ល
ទ ល់ ។

ឈ- គច្ៀស្វាងទាំ នាស្់នលក្បគយជន៍ គោយផ្ទទល់ និ ងក្បគយល ផ្ លនាាំឲ្យប៉ា េះពាល់

ឬខូច្ខាត ល់នលក្បគយជន៍ ភារៈក្រប់ ក្រង ។
ញ- ប ិ គស្ធនលក្បគយជន៍គនសងៗពីតតិ យជន ផ្ លជាទាំ នាស្់នលក្បគយជន៍ ច្ាំគពាេះ
ភារៈក្រប់ ក្រង ។
មាគ្តា៩០២ ._ ទាំ នាស្់នលក្បគយជន៍ ច្ាំគពាេះមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
រែុងអាំ

ុងគពលននការបាំ គពញភាររិ ច្ចជាទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង អែរទទួ លភារៈក្រប់ក្រង ក្តូវរាយ

ការណ៍បញ្ញ
ា ទាំ នាស្់នលក្បគយជន៍ មរកាន់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ
វតាុ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុអាច្ផ្ទអរនូ វការទទួលខុ ស្ក្តូវរបស្់

អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងរែុងររណីផ្ ល ការគស្ុើបអគងកតគឃើញថ្ន អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងមានទាំ នាស្់
នលក្បគយជន៍ច្ាំគពាេះភារៈក្រប់ ក្រង ។ ប៉ា ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានាន

ផ្ទអរការទទួ ល ខុ ស្ក្តូវរបស្់អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងមូ លនិធិបរ ិស្ថាន គនាេះក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ
គស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវផ្តងតាាំងអែរទទួ លភារៈក្រប់ក្រងស្តីទីផ្ លក្តូវលរខខណឌតក្មូវ ននក្រមគនេះ
និ ងស្ស្បតាមលរខនិ រ
ត ៈននភារៈក្រប់ ក្រង ។

មាគ្តា៩០៣ ._ ប្ញីរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំផ្ លអាច្ររានជាស្ថធារណៈ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវររានូវប្ាីរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំផ្ លអាច្ររ

ានជាស្ថធារណៈននមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៩០៤ ._ ការគក្បើ ក្ាស្់ក្ទពយននមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងអាច្គក្បើ ក្ាស្់ក្ទពយមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានច្ាំ គពាេះ៖
រ- ស្រមមភាពមូ លនិធិ និ ង/ឬ រគក្មាងផ្ លស្គក្មច្ាននូ វគោលគៅមូ លនិធិភារៈ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។
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ខ- ការបង់ នែលស្ក្មាប់តនមលក្បតិ បតតិការននមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន មានជាអាទិ៍
ក្ារ់ ឈួលស្ុ
ែ
ទធស្ថធរបស្់អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង និ ងនែលច្ាំណាយរែុងការក្រប់ ក្រងមូ លនិធិ ។
រ- ច្ាំ ណាយគៅគលើស្រមមភាពស្ងគមផ្ លស្ស្បគៅនឹ ងគោលគៅ និងលរខនិរ
ត ៈនន

ភារៈក្រប់ ក្រង ។
ឃ- គធវើការវ ិនិ គយរមូ លប័ក្ត និ ងវ ិនិគយរនានាផ្ លមានការទទួ លខុ ស្ក្តូវផ្នែរ
បរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម ។
មាគ្តា៩០៥ ._ ការប្ចប់ មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
ការប្ចប់មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានមុ នកាលរាំណត់ តក្មូវឲ្យមានការយល់ក្ពមពី ក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ រែុងររណី ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- គស្ច្រតីស្គក្មច្ គោយ្នាទនុ ស្ិទិ ធ ឬស្ាំគ
ខ-

ងគឆ្ែតភារគក្ច្ើនរបស្់អាណតតិទយរ ។

ល់គពលរាំណត់ ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រងផ្នែរហិរ្ញ វតាុ ។

រ- ការរ ាំគលាភបាំ ពានធងន់ធរង របស្់អែរទទួ លភារៈក្រប់ក្រងគៅគលើភារៈក្រប់ក្រងផ្នែរ
ហិរ្ញ វតាុ ។
មាគ្តា៩០៦ ._ ការក្រប់ ក្រងមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានផ្ លក្តូវានប្ឈប់
ក្បស្ិនគបើមូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងក្តូវានប្ឈប់ អាណតតិទយរក្តូវផ្តងតាាំងអែររ ាាលភារៈ
ក្រប់ ក្រងផ្ លមានវ ិជាាជីវៈគ ើមបីក្រប់ក្រង និ ងវាយតនមលភារៈក្រប់ក្រង ។ អែររ ា
ា លភារៈក្រប់ ក្រងក្តូវ
មានការទទួ លខុ ស្ក្តូវ ូច្ខាងគក្កាម៖
រ- បាំ គពញ និ ងប្ចប់រិច្កា
ច ររបស្់អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង ផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់ ។
ខ- ក្បមូ ល និ ងបង់នែលបាំណុលផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់ ។
រ- វាយតនមលភារៈក្រប់ ក្រងផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់ ។
គៅគពលបាំ គពញលរខខណឌតក្មូវទាំងគនេះរួច្រាល់ អែរក្រប់ក្រងភារៈក្រប់ ក្រងក្តូវនតល់នូវ
រណគនយយច្ុ ងគក្កាយ និងនតល់រាយការណ៍ជូនក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញវតាុ

និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ ក្ទពយននមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់
ក្តូវផ្ច្រចាយស្ស្បតាមឯរស្ថរមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រង ។

នែល និ ងបនទុរ ស្ក្មាប់អែរក្រប់ក្រងភារៈក្រប់ ក្រង ក្តូវរិ តរូ រគោយឈរគលើមូលោានននអក្តាវ ិជាា

ជី វៈជាស្តង់ោរ និងក្តូវបង់នែលជូនគោយយរពីក្ទពយរបស្់ភារៈក្រប់ក្រង។

មាគ្តា៩០៧ ._ លរខខណឌតក្មូវគៅគពលប្ចប់មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន

322

ភារៈក្រប់ ក្រងក្តូវានប្ចប់ គោយមូ លគហតុ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
១- ានគធវើការជក្មេះបាំ ណុលភារៈក្រប់ ក្រងភាលម មូលនិ ធិផ្ លគៅគស្ស្ស្ល់រុង
ែ

រណនី ភារៈក្រប់ក្រង និ ងរាល់ក្ទពយភារៈក្រប់ ក្រងក្តូវានគនទរស្ស្បតាមនីតិវ ិធីរុងក្រម
ែ
និ ង
លិខិតបទោានរតិ យុតតគក្កាមច្ាប់ ពារ់ព័នធ នទៗគទៀត ។

២- រាល់ទាំនាស្់ទាំងអស្់ផ្ លទរ់ទងនឹងការគធវើរណគនយយច្ុងគក្កាយក្តូវានគោេះ
ស្ស្ថយរួច្ ។
អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រង គៅផ្តទទួ លខុ ស្ក្តូវបនាទប់ ពីការប្ចប់ ភារៈក្រប់ ក្រងច្ាំ គពាេះការ
ាត់ បង់ ឬខូច្ខាតផ្ លបណា
ត លមរពី ឬលទធនលពីរាំហុស្គោយគច្តនា គស្ច្រតីគធវស្ក្បផ្ហស្ជារ់
ផ្ស្តង ការផ្រលងបនលាំ ឬភាពមិ នគស្ថមេះក្តង់របស្់អែរទទួលភារៈក្រប់ ក្រង ។
មាគ្តា៩០៨ ._ ទាំ នាស្់ទរ់ ទងនឹងក្បតិ បតតិការមូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
រាល់ទាំនាស្់ផ្ លទរ់ទងនឹ ងក្បតិ បតតិការភារៈក្រប់ ក្រងហិរ្ញវតាុក្តូវគោេះស្ស្ថយតាមរយៈការ

នសេះនា ឬស្នាធនរមមរបស្់ក្ររមក្បឹរាច្ាប់ ននក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ

វតាុ ។ ទាំ នាស្់ផ្ លទរ់ ទងនឹងក្បតិបតតិការភារៈក្រប់ក្រងហិរ្ញ វតាុផ្ លមិនទន់ ច្ុេះប្ាីរច្
ួ ក្ររមក្បឹរា

ច្ាប់ ននក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិ ច្ច និងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវាននតល់ស្ិទិរ
ធ ុងការលុ
ែ
បភារៈក្រប់ ក្រង
គនាេះ ។ ភារី ណាមួ យមិនគពញច្ិតតនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្ផ្ លគធវើគ

ើងគោយក្ររមក្បឹរាច្ាប់ ននក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញ វតាុ អាច្បតឹងាន ស្ស្បតាមរនាីទី៩ ននក្រមគនេះ រែុងរយៈគពល១
(មួ យ)ផ្ខបនាទប់ ពីានទទួលស្គក្មច្ច្ិតត ។

លទធនលនន ាំ គណើរការគោេះស្ស្ថយទាំ នាស្់ ក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ររាន ។
មាគ្តា៩០៩ ._ ការក្រប់ ក្រងឬការគក្បើក្ាស្់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានមិនស្មស្ស្ប
អែរទទួ លភារៈក្រប់ ក្រងណាផ្ លក្រប់ ក្រង ឬគក្បើក្ាស្់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានមិនស្ម
ស្ស្ប ឬក្បឆ្ាំងគៅនឹងគោលគៅមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងផ្ លបណា
ត លឲ្យមានការខូច្ខាត ល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំ គពាេះអាំគពើ របស្់ខួន
ល ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និ ងច្ាប់ ពារ់ ព័នធ នទគទៀត ។
ផ្នែកទី៣
លូលន្ិធិដម្ទទទៀត
មាគ្តា៩១០ ._ មូ លនិធិស្ក្មាប់ គោេះស្ស្ថយទាំ នាស្់បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
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ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតមូ លនិ ធិគ ើមបីគោេះស្ស្ថយទាំ នាស្់បរ ិស្ថាន

គៅរក្មិ តឃុាំ ស្ងាកត់ ផ្ លវាជាែវ ិការរបស្់ក្រស្ួងមហាននទ និ ងមូ លនិធិរុងការគោេះស្ស្ថយបរ
ែ
ិស្ថាន

និ ងធនធានធមមជាតិ ននរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លជាែវ ិកា
ររបស្់ក្រស្ួង

ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៩១១ ._ ក្បភពមូលនិ ធិ
ក្បភពមូ លនិធិគ ើ មបីគោេះស្ស្ថយ វ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ខាងគលើានមរពី ៖
រ- ែវ ិការជាតិ ផ្ លនតល់ជូន ។
ខ- វ ិភារទនពីរប
ូ វនតបុរល
គ ជាតិ និងអនតរជាតិ ។
រ- ស្បបុរស្ធ៌ម ។

ឃ- ក្បភព នទៗគទៀត ។
មាគ្តា៩១២ ._ ការគក្បើ ក្ាស្់មូលនិធិ
នី តិវ ិធីរុងការគក្បើ
ែ
ក្ាស្់មូលនិ ធិគ ើមបីគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវាន

រាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាននិង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យមហាននទ ។

ជំពូកទី៣
ហិរញ្ញ បបទាន្សគ្មាប់ការបិទ ការស្ថតរន្ីតស
ិ លបទា ការនតលដ
់ ំទណ្ត៉ះគ្ស្ថយ ន្ិងការស្ថតរទ

ង
ើ

វិញម្ន្សកលមភាពផ្ដលទធវើឲ្យប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៩១៣ ._ នីតិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាផ្ លតក្មូវឲ្យនតល់ការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុស្ក្មាប់ ការបិទ ការស្ថតរ

នី តិស្មបទ ការនតល់ ាំ គណាេះស្ស្ថយ និ ងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ក្តូវគធវើតាមទក្មង់ និ ងការគក្បើ ក្ាស្់វ ិធី

ស្ថស្តស្តផ្ លរាំ ណត់ គោយច្ាប់ លិខិតបទោានរតិយុតត និង/ឬរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងពារ់ ព័នធ ។
ប៉ាុ ផ្នត រែុងររណីមិ នមានរាំណត់ ជារ់លារ់គលើលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ក្ារ់ ធានាហិរ្ញ វតាុគទ

ក្តូវអនុវតតនីតិវ ិធី ស្ស្បគៅនឹ ងក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៩១៤ ._ នែលច្ាំណាយននការបិ ទរគក្មាង
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រាល់មាចស្់រគក្មាង ផ្ លតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងគរៀបច្ាំ ផ្ននការ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ប្ូច លការរាំណត់ នែលននការបិទរគក្មាង គៅរែុងផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
ផ្ លក្តូវទទួ លការឯរភាពពីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ នែលផ្ លក្តូវានា៉ា ន់
ក្បមាណស្ក្មាប់ ការបិ ទគនេះ ក្តូវផ្នអរគលើច្ាំនួនផ្ លានតក្មូវគៅរែុងការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ ។
គក្កាម៖

ការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ ក្តូវបគងកើតគច្ញពីច្ាំណូលផ្ លបាំ គពញនូ វរាល់លរខខណឌតក្មូវ ូ ច្ខាង
រ- នែលប្ចប់រគក្មាង ។
ខ- នែលស្ាំអាត ។
រ- នែលនតល់នីតិស្មបទ ។
ឃ- នែលជួស្ជុ ល ផ្ែទាំផ្ លគៅបនត និងគធវើការអគងកតតាមោន ។
ង- នែលរ ាាល ។
ច្- នែលបក្មរងទុរ១៥ ( ប់ ក្ាាំ)ភាររយ នននែលច្ាំណាយស្រុប ។
ច្ាំ នួនទាំងគនេះ ក្តូវបូរស្រុបគោយផ្នអរគលើនែលផ្ លរាំណត់ គោយតតិ យជនស្ក្មាប់ ការស្ថតរ

តាំ បន់ ផ្ លានរងការប៉ា េះពាល់ ឲ្យស្ស្បគៅតាមតនមលគស្ រ
ា ិច្ច និងស្ងគមផ្ លស្មរមយបាំនុត ក្ពមទាំង
ក្តូវរិ តរូ រអាំពីរតាតអតិនរណា ។
ច្ាំ នួនស្រុបទាំងអស្់ផ្ លតក្មូវគោយការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ រែុងទក្មង់ ឯរភាពមួ យ

ូច្ផ្ ល

មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩១៥ ក្តូវបង់ គៅមុនការចាប់គនតើមការងារននរគក្មាង ស្ក្មាប់ រគក្មាងទាំងឡាយ
ណាផ្ លមានអាយុកាល៥(ក្ាាំ)ឆ្ែាំ ឬគក្កាម៥(ក្ាាំ)ឆ្ែាំ ឬ រែុង ាំ ណារ់ កាលរុរររស្ស្ថវក្ជាវ ។
ការបង់នែលបផ្នាមអាច្នឹ ងក្តូវានគរៀបច្ាំ គ

ើងស្ក្មាប់ រគក្មាង ផ្ លមានអាយុកាលគលើស្ពី ៥

(ក្ាាំ)ឆ្ែាំ ឬរែុង ាំ ណារ់ កាលរុរររស្ស្ថវក្ជាវ ។ ច្ាំ នួនស្រុបទាំងអស្់ផ្ លតក្មូវគោយការធានាផ្នែរ
ហិរ្ញ វតាុ ក្តូវបង់ គៅច្ុ ងឆ្ែាំទី៥(ក្ាាំ)ននក្បតិបតតិការរគក្មាង ។
មាគ្តា៩១៥ ._ ទក្មង់ ផ្បបបទននការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ
ការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ អាច្គធវើគ

ើងជាទក្មង់ននលិខិតឥណទន ប័ ណណា៉ាតង់ននការធានា

មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រង ឬមូលនិ ធិជាស្ថច្់ ក្ារ់ ។ មាចស្់រគក្មាង អាច្គស្ែើឲ្យមានការនតល់ជាការធានា
រួមោែមួ យគក្ៅពី ការធានាផ្នែរហិរ្ញវតាុ ។ មាចស្់រគក្មាងអាច្បងាាញថ្ន ខលួនមានែវ ិកាក្រប់ ក្ោន់ គ ើ មបី
នឹ ងគធវើការបង់ នែលជាអបបបរមារែុងការអនុ វតតតាមលរខខណឌតក្មូវននការបិទរគក្មាង ។

រាល់ការស្គក្មច្ផ្ លមានការធានារួមោែមួ យ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្

ពិ ចារណាគៅគលើស្ថវតាហិរ្ញ វតាុរបស្់មាចស្់រគក្មាង ភស្តតាងននស្ថ
ា នភាពហិរ្ញ វតាុបច្ចុបបនែរបស្់
ុ
មាចស្់រគក្មាង និងរាល់រតាតគនសងៗគទៀតផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានរិតថ្នអាច្
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គលើរមរអនុវតតាន ។
មាគ្តា៩១៦ ._ ការក្រប់ ក្រង និងការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ

រែុងររណីផ្ លការធានាផ្នែរហិរ្ញវតាុ ក្តូវាននតល់មរជាទក្មង់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ឬមូ ល

និ ធិជាស្ថច្់ ក្ារ់ ច្ាំ នួនក្ារ់ ទាំងគនាេះ ក្តូវោរ់ច្ូលគៅរែុងរណនី ផ្ លមានការក្ារ់ ផ្ លក្រប់ក្រង
គោយនី តិបុរគលឯររាជយមួយគក្ៅពី មាចស្់រគក្មាង ។ បនាទប់ពីមានការបិទរគក្មាងក្បរបគោយ
គជារជ័ យគហើយ គនាេះរាល់មូលនិធិផ្ លគៅស្ល់ ក្តូវក្បរល់ជូន ល់មាចស្់រគក្មាងវ ិញ ។

មាចស្់រគក្មាង ក្តូវគធវើការចាត់ តាាំងឲ្យមានអែរឯរគទស្ផ្នែរវ ិនិគយរផ្ លមានលរខណៈស្មបតតិ
ក្រប់ ក្ោន់ រែុងនាមជានាយរក្រប់ ក្រងមូ លនិ ធិ គ ើមបីទទួ លខុ ស្ក្តូវរែុងការផ្ែររាែវ ិកាស្ក្មាប់ ការ
បិ ទ ការស្ថតរនី តិស្មបទ ការនតល់ ាំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និងនតល់ការធានាថ្ន រាល់

ក្បតិ បតតិការ មានការរត់ ក្តាានក្តឹមក្តូវ គហើយមានោរ់ជូនស្ក្មាប់ ការទញគមើ លតាមក្បព័ នអ
ធ ុីនធឺ
គណត ឬគោយផ្ទទល់ាន ។
មាគ្តា៩១៧ ._ លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ និងស្វនរមម
មាចស្់រគក្មាងណាផ្ លតក្មូវឲ្យនតល់ការធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុគ ើមបីទូទត់ នែលច្ាំណាយស្ក្មាប់

ការបិ ទ ការស្ថតរនីតិស្មបទ ការនតល់ ាំគណាេះស្ស្ថយ និ ងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ក្តូវអនុ គលាមតាម

លរខខណឌតក្មូវននការគធវើស្វនរមម និ ងការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ស្ស្បតាមច្ាប់ នានាពារ់ព័នន
ធ ឹង
រណគនយយ និ ងស្វនរមម ។
រាល់មាចស្់រគក្មាង ក្តូវគធវើការពិ និតយគ

ើងវ ិញជាក្បចាាំឆ្ែាំ និ ងគធវើរាយការណ៍អាំ ពីការា៉ា ន់

ក្បមាណនែលននការបិ ទរគក្មាង ជូន ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ ការគធវើការា៉ា ន់
ក្បមាណគនេះក្តូវគធវើគ

ើងគោយវ ិស្វររផ្ លមានវ ិញ្ញញបនបក្ត ។

រែុងររណីររគឃើញថ្ន រាយការណ៍ស្វនរមមក្បចាាំឆ្ែាំ មិ នបាំ គពញតាមលរខខណឌតក្មូវរបស្់ការ

ធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុគហើយ គនាេះមាចស្់រគក្មាងក្តូវជូ ន ាំ ណឹង ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័នផ្ លពារ់ព័នធ ។

មាចស្់រគក្មាង ក្តូវបាំ គពញរាល់លរខខណឌតក្មូវផ្ លានគធវើបច្ចុបបនែភាព គ ើ មបីធានាផ្នែរហិរ្ញ

វតាុរែុងរយៈគពល៣០(ស្ថមស្ិប) នែង បនាទប់ពីមានការជូ ន ាំ ណឹង ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថានអាច្តក្មូវឲ្យមានរាយការណ៍ ឬឯរស្ថរបផ្នាម ។

រែុងររណីផ្ លរាយការណ៍ស្វនរមមបងាាញថ្ន មានការគលើស្ច្ាំ នួនរែុងការធានាផ្នែរហិរ្ញ

វតាុ ផ្ លតក្មូវគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គនាេះក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ
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វ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្គស្ែើក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញវតាុ ឲ្យអនុ ញ្ញញតឲ្យបគ្ចញែវ ិកា
ផ្ លគលើស្ច្ាំ នួនគៅវ ិញបនាទប់ ពីមានស្ាំគណើពី មាចស្់រគក្មាង ។

មាគ្តា៩១៨ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ីនីតិវ ិធី ននការរណនាតនមលននការបិទរគក្មាង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី ការរណនានែល

ននការបិ ទរគក្មាង ផ្បបបទននការោរ់ ពារយស្ុាំ និ ងការឯរភាព លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការពិ និតយ នី តិ
វ ិធី ស្ក្មាប់ ការនតល់ជូនវ ិញ និ ងការកាត់បនាយ ឬការគលើរផ្លងគនសងៗ ។
មាគ្តា៩១៩ ._ ការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវការខូ ច្ខាត និងការទទួ លានវ ិញនូវនែលច្ាំណាយ និ ងការ

ច្ាំ ណាយគនសងៗ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្អនុវតតនូវការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញនូ វការខូច្

ខាតចាាំាច្់ច្ាំគពាេះធនធានរបស្់ក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា និ ងអាច្ទទួ លានវ ិញនូ វនែលច្ាំណាយ និ ងការ
ច្ាំ ណាយគនសងៗស្ស្បតាមបទបប្ញតិ នត នក្រមគនេះ និ ងច្ាប់ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធនានា ។
ជំពូកទី៤
បទបបញ្ញ តតិទនសងទទៀត
មាគ្តា៩២០ ._ ស្ហក្ោស្ផ្ លគផ្ទតតគលើស្នតិស្ុខជាតិ ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា

ស្ហក្ោស្ផ្ លពារ់ព័នប
ធ ញ្ញ
ា ស្នតិស្ុខជាតិ ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ក្តូវក្រប់ក្រងគោយ

អងគភាពរ ា ។ ការគស្ែើស្ុាំផ្ លក្តូវប្ូា នគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញវតាុ និង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវស្ស្បតាមច្ាប់ និងលិខិត
បទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធ និ ងលរខនិរ
ត ៈទូ គៅននស្ហក្ោស្ស្ថធារណៈ ។
មាគ្តា៩២១ ._ ការបគងកើត ស្ហក្ោស្ផ្ លក្រប់ ក្រងគោយរ ា
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរគស្ ារិច្ច និ ងហិរ្ញ

វតាុ ស្ស្បតាមច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធ និងលរខនិរ
ត ៈទូគៅននស្ហក្ោស្ស្ថធារណៈ

អាច្គស្ែើស្ុាំបគងកើតស្ហក្ោស្ផ្ លក្រប់ក្រងគោយរ ា មានជាអាទិ៍ ស្ហក្ោស្នតល់អាំណាច្គៅ អាជាាធ
រថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ផ្ លមានស្មតារិច្ចស្ក្មាប់ គោលគៅោាំក្ទ ល់ទិស្គៅនិ រនតរភាព និងការពារបរ ិស្ថា
ន និងជី វៈច្ក្មរេះ និងក្រប់ក្រងស្ាំណល់របស្់រ ា ។
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មាគ្តា៩២២ ._ ធនាោរអភិររស ឬកាត់ បនាយ
រ ា តាមរយៈក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមានរិច្ចស្ហក្បតិ បតតិការជាមួ យ

ធនាោរជាតិននរមពុជា និងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរគស្ រ
ា ិច្ច និងហិរ្ញវតាុ អាច្បគងកើតធនាោរអភិ
ររស ឬកាត់ បនាយមួ យ ។

រ ា តាមរយៈក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្ច្ុ េះរិ ច្ចស្នោររស្ុីរម
ួ ោែ ស្ស្បតាម

លរខខណឌតក្មូវននច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធនឹង លរខនិរ
ត ៈទូ គៅននស្ហក្ោស្ស្ថធារ
ណៈ ជាមួ យនឹងរ ាផ្ លមានការក្រប់ក្រងភារគក្ច្ើន ។
ធនាោរអភិ ររស ឬកាត់ បនាយ ក្តូវមានការក្រប់ ក្រងភារគក្ច្ើ នពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ន ឬរ ា ។
គន្ថីទ៩
ី
បទទលមស
ើ បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាតិកាទី១
ន្ីតិវធ
ិ ីទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ជំពូកទី១

ន្ីតិវធ
ិ ីទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិផ្ដលមាន្លកខណ្ៈរដឋបបទវណ្ី ន្ិង
រដឋបាល
ផ្នែកទី១
បណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា៩២៣ ._ បណឹ ត ងរ ាបបគវណី
បណឹ ត ងរ ប
ា បគវណី គធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបីធានានូ វស្ិទិរ
ធ ុងការទមទរស្ាំ
ែ
ណងការខូ ច្ខាត

ផ្នែរស្មាភរៈ ផ្នែររូបរាងកាយ និ ងនលូវច្ិ តត ។

ច្ាំ គពាេះបណឹ ត ងរ ប
ា បគវណី គ ើ មបណឹ ត ងអាច្គក្បើក្ាស្់ស្ិទិ ធ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមបរ ិស្ថាន និ ងធន

ធានធមមជាតិ ក្រមនី តិវ ិធី រ ាបបគវណី និងក្រមនីតិវ ិធីក្ពហមទណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា៩២៤ ._ បណឹ ា ងអាជាា

បណឹ ត ងអាជាា គធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបីធានា ល់ស្ណា
ត ប់ ធាែប់ ស្ថធារណៈ ឬនលក្បគយជន៍

ស្ងគមទូ គៅ

ូ គច្ែេះរែុងររណីមានបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុ វតតបទបប្ញ តិ ត

ណាមួ យផ្ លបាំ ពាននឹ ងវ ិធានននក្រមគនេះ ជនរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនទូគៅ មានស្ិទិគធ ធវើបណឹ ត ងគៅ
តុ លាការមានស្មតារិច្ចាន ។
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ច្ាំ គពាេះផ្បបបទ និងនី តិវធី ននការគធវើបណឹ ត ងអាជាា ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ និ ងក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា៩២៥ ._ បណឹ ត ងក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
បណឹ ត ងក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ គធវើគទបើងរែុងគោលគៅ

គ ើមបីក្បឆ្ាំងនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិធានការ
ការពារបរ ិស្ថាន និងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ របស្់អាជាាធរមានស្មតារិច្ពា
ច រ់ ព័នធ ។

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់គោយស្ថរ
គស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ អាច្គក្បើ
ក្ាស្់ស្ិទិ រ
ធ ុងការបត
ែ
ឹ ងតវា៉ា គោយអនុ គលាមតាមក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៩២៦ ._ បណឹ ត ងក្បឆ្ាំងស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
បណឹ ត ងក្បឆ្ាំងស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គធើគវ ទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបី

ទមទរស្ាំណងការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ ផ្ លគរើតគទបើងគោយស្ថរបាំ គពញមុ ខងាររបស្់
មញ្ជ្នី តរាជការស្ថធារណៈ ឬអាជាាធរមានស្មតារិច្ចផ្ លទទួ លបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិ ច្ចការពារបរ ិស្ថាន និង

ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ រែុងការគធវើស្រមមភាព ច្ាំណាត់ ការ ឬវ ិធានការគលើស្រមមភាពបរ ិស្ថាន ឬការ
ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ផ្ លបងកពយស្នរមម ឬបាំ ពុលបរ ិស្ថាន ឬការបាំ ពានស្ិទិ ធ ឬនលក្បគយជន៍ ណា
ល់ភារី រងនលប៉ា េះពាល់ ។
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល អាច្គក្បើ ក្ាស្់ស្ិទិរ
ធ ុងការោរ់
ែ
ពារយបណឹ ត ង ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្ន

ខណឌខាងគលើគនេះ គៅអាជាាធរមានស្មតារិច្ច ឬតុលាការមានស្មតារិច្ចាន គោយអនុ គលាមតាមក្រម
គនេះ ។
មាគ្តា៩២៧ ._ បណឹ ត ងផ្ លមានគោលគៅការពារនលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ
បណឹ ត ងផ្ លមានគោលគៅការពារនលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ គធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបី

ការពារនលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ក្បឆ្ាំងនឹ ងបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតត
បទបប្ញតិ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និ ងបទបប្ញ តិពា
ត រ់ ព័នធគនសងគទៀត ។

រូបវនតបុរគល ឬនិតីបុរគលអាច្គក្បើ ក្ាស្់ស្ិទិរ
ធ ុងការោរ់
ែ
ពារយបណឹ ត ង ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌ

ខាងគលើគនេះ គៅតុ លាការមានស្មតារិច្ច ឬស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ចគោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩២៨ ._ បណឹ ា ងជាយុទធស្ថស្តស្តរុងការទប់
ែ
ស្ថកត់ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
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បណឹ ា ងជាយុទធស្ថស្តស្តរុងការទប់
ែ
ស្ថកត់ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ គធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបី

ទប់ ស្ថកត់ ឬរារាាំង ឬគបៀតគបៀន ឬគរៀបស្ងកត់ ក្បឆ្ាំងនឹងរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ឬស្ថធារណជន
ផ្ លគធវើស្រមមភាពបណឹ ត ងក្បឆ្ាំងនឹងខលួន ឬនលក្បគយជន៍គស្ រ
ា ិច្ចរបស្់ខួន
ល ។
ផ្នែកទី២
ភាគីម្ន្បណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា៩២៩ ._ ភារី ផ្ លទទួ លរងនលប៉ា េះពាល់

បុ រគលផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ផ្ទទល់ ឬក្បគយលគោយបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
មានស្ិទិ ធោរ់ ពារយបណឹ ត ងគៅស្ថាប័ន ឬតុ លាការមានស្មតារិច្ច គ ើមបីទមទរស្ាំណងការខូ ច្ខាត ឬ
ស្ាំណងជាំងឺច្ិតត គោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ និងក្រមនីតិវ ិធី រ ាបបគវណីជាធរមាន ។
បណឹ ត ងគនេះរ៏ អាច្គធវើគទបើងគោយស្ហរមន៍ គ ើ មបីក្បឆ្ាំងនឹងបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតតបទបប្ញ តិ ត ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងក្រមនី តិវ ិធីរ បគវណីជាធរមានាន
ផ្ រតាមរយៈតាំ ណាងរបស្់ខួន
ល ។ អែរតាំណាងស្ហរមន៍គនេះក្តូវមានភស្តតាង
ផ្ លបញ្ញ
ា រ់ ថ្នមាន
ុ
ការក្បរល់ស្ិទិក្ធ តឹមក្តូវពីស្ហរមន៍ ។

មាគ្តា៩៣០ ._ ស្មារមន៍ ឬអងគការផ្ លមាននី តិស្មបទ
ក្រប់ ស្មារមន៍ ឬអងគការផ្ លគធវើការគលើវ ិស្័យការពារបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ផ្ លាន
ច្ុ េះប្ាី និងទទួ លស្ថគល់គោយអាជាាធរស្ស្បច្ាប់ក្តឹ មក្តូវននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គទើបអាច្គក្បើ
ក្ាស្់ស្ិទិ ធរុងការគធវ
ែ
ើបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គៅស្ថាប័ ន និងតុ លាការមានស្មតារិច្ច
ាន ។

បណឹ ត ងរបស្់ស្មារមន៍ ឬអងគការទាំងគនេះ ក្តូវគធវើគទបើងរែុងគោលបាំ ណងគ ើមបីទមទរឲ្យមាន

ការស្ថតរបរ ិស្ថានគទបើងវ ិញ ឬទមទរស្ាំណងការខូច្ខាត ឬស្ាំណងជាំ ងឺច្ិតតជូនជនរងគក្ោេះ ឬស្ហរម
ន៍ ផ្តប៉ាុ គណាណេះ ។
រែុងររណីផ្ លបណឹ ត ងផ្ លគធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើ មបីទមទរស្ាំណងការខូច្ខាត ឬស្ាំណង
ជាំ ងឺច្ិតត ជូនជនរងគក្ោេះ ឬស្ហរមន៍ ក្តូវមានមានភស្តតាងបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន ានទទួលការក្បរល់ស្ិទិព
ធ ី
ុ
តាំ ណាងស្ហរមន៍ ឬស្ហរមន៍ ។

មាគ្តា៩៣១ ._ ភាពអាច្ទទួ លយរានននបណឹ ត ងរបស្់ស្មារមន៍ ឬអងគការ
រែុងររណីផ្ លបណឹ ត ងផ្ លគធវើគទបើង ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩៣០ខាងគលើគនេះ បណឹ ត ងរបស្់
ស្មារមន៍ ឬ អងគការទាំងគនាេះ អាច្ទទួ លយរាន លុេះក្តាផ្តមានភស្តតាងផ្
លបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន ាន
ុ
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ទទួ លការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬអែរតាំ ណាងស្ស្បច្ាប់ននជនគនេះ ឬស្ហរមន៍ ឬតាំណាងស្ហ
រមន៍ គនេះច្ាំគពាេះការទមទរស្ាំណងផ្នែររ បគវណី ។
ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លបណឹ ត ងរបស្់ស្មារមន៍ ឬអងគការផ្ លមានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ
អាច្គធវើគៅានគោយពុាំ ចាាំាច្់ មានភស្តតាងផ្
លបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន ានទទួ លការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬ
ុ
ស្ហរមន៍ ឬតាំណាងស្ហរមន៍ គទបើយ ក្បស្ិនគបើបណឹ ត ងគនាេះគធវើគទបើងរែុងគោលគៅគ ើមបីទមទរឲ្យ
មានរិច្ចការពារបរ ិស្ថាន អភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ ឬការស្ថតរបរ ិស្ថានគទបើងវ ិញគ ើ មបីបគក្មើ នលក្បគយជន៍ ស្ថ
ធារណៈទូ គៅ ។
មាគ្តា៩៣២ ._ បណឹ ា ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លគធវើគទបើងគោយអាជាាធរមានស្មតារិច្ច
ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬអាជាាធរមានស្មតារិច្ចពារ់ ព័នធ អាច្គក្បើ ក្ាស្់

ស្ិទិ រ
ធ ុងការគធវ
ែ
ើ ស្រមមភាពបតឹងទមទរស្ាំណងការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬស្ថតរបរ ិស្ថាន
គទបើងវ ិញ ឬបតឹងក្បឆ្ាំង ឲ្យមានការប្ឈប់ ស្រមមភាពណាមួ យផ្ លបងកនលប៉ា េះពាល់ ឬបាំពុលបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ ឬមិនអនុវតតបទបប្ញតិ ត ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ គៅស្ថាប័ន ឬតុ លាការមាន
ស្មតារិច្ចាន ។

ផ្នែកទី៣
ការទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិទគ្ៅគ្បព័ន្ធតលា
ុ ការ
មាគ្តា៩៣៣ ._ គោលបាំណងការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គក្ៅក្បព័ នធ
តុ លាការ
ការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គក្ៅក្បព័នត
ធ ុ លាការ មានគោលបាំ ណង
រាំ ណត់អាំពីវ ិធានគ ើមបីគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានលរខណៈជារ ា
បបគវណី និ ងរ ាាល គក្ៅក្បព័ នត
ធ ុ លាការគោយស្ម័ក្រច្ិតត ។
មាគ្តា៩៣៤ ._វ ិស្ថលភាពននការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គក្ៅក្បព័ នត
ធ ុ លាការ
ការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គក្ៅក្បព័នត
ធ ុ លាការច្ាំ គពាេះបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគលើបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានលរខ
ណៈជារ ប
ា បគវណីគៅគលើបណឹ ត ងទមទរ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ-ការស្ងស្ាំណងការខូ ច្ខាត ។
ខ-ការស្ថតរការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថានគទបើងវ ិញ ។
រ-ការរាំ ណត់ ពីវ ិធានការគ ើ មបីធានាថ្ន នឹងមិនបងកការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន ឬការគធវើឲ្យខូច្
ខាតបរ ិស្ថានស្ថជាែមីគទបើងវ ិញគោយអែរបងក ។

331

ឃ-រាំ ណត់ វ ិធានការទប់ស្ថកត់ នលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមានផ្ លគរើតមានច្ាំ គពាេះបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ង-ពុាំ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគលើបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានលរខណៈ
ក្ពហមទណឌ ផ្ លានរាំណត់ គោយក្រមគនេះ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធគនសងៗគទៀត
គទបើយ ។
ការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ូច្ានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ក្តូវ

ស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្ចរបស្់រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ និង
រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៩៣៥ ._ ការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ាាលប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ

បណឹ ត ងក្បឆ្ាំងនឹ ងគស្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ផ្ លគរើតគច្ញពី គស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ គក្កាមបទបប្ញតិតននក្រមគនេះ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារបរ ិស្ថាន និង
ក្រប់ ក្រងធនធានគនសងគទៀត ក្តូវស្ាិតគក្កាមស្មតារិច្ចគោេះស្ស្ថយរបស្់ររណៈរមមការជាតិ គោេះ
ស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៩៣៦ ._ រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់
ក្ររមក្បឹរាឃុាំ ស្ងាកត់នីមួយៗ ក្តូវបគងកើត និ ងគរៀបច្ាំ ាំ គណើរការក្បក្ពឹ តតគៅននរណៈរមមការ
ស្នាធនរមមបរ ិស្ថានមួ យគ ើមបីគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិផ្ លមានលរខណៈជាប
ណឹ ត ងរ ាបបគវណីគៅស្ថលាឃុាំ ស្ងាកត់ របស្់ខួន
ល ។

ស្មតារិច្រច បស្់រណៈរមមការស្នាធនរមមគនេះ ក្តូវរាំណត់ គោយក្រមគនេះ ។ ការគរៀបច្ាំែវ ិកា

ស្ក្មាប់ ាំគណើរការគលើគស្វារមមគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ គោយស្នាធនរមមគនេះ
ក្តូវរាំ ណត់ លិខិតបទោានរតិ យុតអនតរក្រស្ួងរវាង ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ង
ក្រស្ួងមហាននទ ។

មាគ្តា៩៣៧ ._ ស្មតារិច្រច បស្់រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់
រណៈរមមការស្នាធនរមមបបរ ិស្ថានថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ មានស្មតារិច្ច ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ. ទទួ លពារយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ខ.ប្ូា នបនតនូវបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិផ្ លមិនស្ាិតគៅគក្កាមស្មតារិច្ច
របស្់ខួន
ល គៅកាន់អងគភាព ឬស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ចគនសងគទៀត ឬរណៈរមាមការជាតិ គោេះ
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ស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន រែុងររណីផ្ លបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មិនអាច្គោេះស្ស្ថយ
ានគៅ ាំណារ់ កាលស្នាធនរមមរុងផ្
ែ
នស្មតារិច្រច បស្់ខួន
ល ។

រ. នតល់គស្វាពិគក្ោេះគយបល់វ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ និងររាការស្មាងត់ ។
រ. គធវើការច្ុ េះពិ និតយទី តាាំងទាំ នាស្់ ។
ឃ. ទទួ លគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានលរខណៈ

រ ប
ា បគវណី ។
ង. គធវើការនសេះនាវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ច្. គរៀបច្ាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងតាមការឯរភាពរបស្់រូភារី វ ិវាទ និងតាមោនការអនុ វតតរិច្ច
ក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ។
្. ររាទុររាំ ណត់ គហតុ ឬឯរស្ថរនន ាំគណើរការរបស្់រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់

ូច្ជាស្ាំណុាំផ្បបបទ រិ ច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជានានា ឬឯរ

ស្ថរពារ់ព័នគធ នសងៗគទៀត ។
ជ. ប្ូា នស្ាំណុាំគរឿង និងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាគៅរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ

រែុងររណីផ្ លរូ ភារី មានវ ិវាទមិនអនុ វតតតាមរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាគោយរណៈរមមការស្នាធន
រមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ ។
រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ មិនអាច្គធវើការនសេះនា
គៅគលើបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ណាមួយផ្ លាន ឬរាំ ពុងគោេះស្ស្ថយគោយនីតិវ ិធី
គក្កាមច្ាប់ ផ្ លគៅជាធរមានរនលងមរ គបើ គទេះបី ជាបណឹ ត ងគនាេះស្ាិតគៅរែុងផ្ នស្មតារិច្ចរបស្់រ
ណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិរបស្់ខួនរ៏
ល
គោយ ។

ការគរៀបច្ាំ និងការក្បក្ពឹ តគត ៅនននីតិវ ិធី គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ របស្់រ

ណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោាន
រតិ យុតតអនតរក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រស្ួងមហាននទ ។
មាគ្តា៩៣៨ ._ ស្មាស្ភាពននរណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់
រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ មានស្មាស្ភាព
ស្មាជិ រច្ាំ នួន៣(បី )រូបផ្ លមាន១(មួ យ)រូបជាក្បធានស្ក្មាប់ ឹរនាាំនីតិវ ិធី ននការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ និង២(ពីរ)រូបជាស្មាជិរ ។ ស្មាជិរ២(ពី រ)រូបក្តូវគក្ជើ ស្គរ ើស្គោយរូ ភារី
ននវ ិវាទ គហើយស្មាជិរ២(ពី រ)រូបគនេះជាអែរគក្ជើ ស្គរ ើស្ស្នាធនការ ីមាែរ់ គទៀតជាក្បធាន ។
នី តិវ ិធីននការការគរៀបច្ាំ គក្ជើ ស្គរ ើស្ និ ងគធវើប្ាីគឈាមេះស្នាធនការ ីបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួងមហាននទ ។
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មាគ្តា៩៣៩ ._ លរខណៈស្មបតតិននស្មាស្ភាពរណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់
ស្មាស្ភាពននរណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ ក្តូវមាន
លរខណៈស្មបតតិ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ-អាយុចាប់ ពី៣០ឆ្ែាំគទបើង ។
ខ-រក្មិ តវបបធម៌ យ៉ាងតិច្រក្មិ តបឋមភូ មិ ។

រ-មានស្មតាភាព និងបទពិ គស្ថធន៍ ការងារពារ់ព័នធននបរ ិស្ថានយ៉ា ងតិ ច្២ឆ្ែាំ ។
ឃ-មានភាពគស្ថមេះក្តង់ ស្ុច្រ ិតភាព និ ងមិនលាំគអៀង ។
ង- ររាការស្មាងត់ ។
រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ នីមួយៗ អាច្គក្ជើ ស្គរ ើស្
អែរជាំ នាញការបគច្ចស្គទស្វ ិទោស្ថស្តស្តមួយរូប ឬគក្ច្ើ នគធវើជាអែរក្បឹរាគយបល់ផ្នែរបគច្ចរគទស្ តាម
ការចាាំាច្់ អាស្ស្័យតាមលរខណៈស្មុរស្ថមញននវ ិវាទ ។ អែរជាំ នាញបគច្ចរគទស្ក្តូវបាំ គពញការងារក្តឹម
ផ្តតាមការគស្ែើស្ុាំរបស្់រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថានថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ និ ងនតល់គស្ច្រតីស្នែិោាន
បគច្ចរគទស្ជូ នរណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងភារី ផ្តប៉ាុ គណាណេះ ។
នី តិវ ិធី ននការគក្ជើ ស្គរ ើស្ និងគរៀបច្ាំ ប្ាីគឈាមេះអែរជាំនាញបគច្ចរគទស្វ ិទោស្ថស្តស្តបរ ិស្ថាន ក្តូវ
រាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតរត បស្់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៩៤០ ._ រយៈគពលនន ាំ គណើរការនសេះនារបស្់រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់
រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ មានរយៈគពលយ៉ា ងយូរ
បាំ នុត ៤៥ (ផ្ស្ស្ិបក្ាាំ)នែង នននែងគធវើការ គ ើមបីគធវើ ាំ គណើរការនសេះនាវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។ រយៈគពលគនេះអាច្ពនោគពលាន រែុងររណីផ្ លរូ ភារី វ ិវាទានក្ពមគក្ពៀង តាមការគស្ែើ
ស្ុាំ

របស្់រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ ។

រែុងររណីផ្ ល ាំ គណើរការននការនសេះនារបស្់រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ មិនអាច្ស្គក្មច្គៅានរែុងរយៈគពល ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ

គទ រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ ក្តូវប្ូា នបណឹ ត ងគនេះបនតគៅ
រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គ ើមបីគធវើច្ាំណាត់ ការបនត យ៉ា ងយូរ
បាំ នុតរែុងរយៈគពល២១ (នមភមួយ)នែងនននែងគធវើការ ។
មាគ្តា៩៤១ ._ ការប្ចប់នន ាំ គណើរការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ាំ គណើរការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវានប្ចប់ គោយមូ លគហតុ ូច្ខាង
គក្កាម៖
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រ- រូ ភារី ានឯរភាពោែប្ចប់នីតិវ ិធីនន ាំ គណើរការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។
ខ-ភារី ណាមួ យមិនឯរភាព ឬស្ហការរែុងការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទតាមនី តិវ ិធី ស្នាធនរមម
បរ ិស្ថាន ។
រ-រូ ភារីមិនអាច្ឈាន ល់ការឯរភាពោែ គលើវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ រុង
ែ

រយៈគពល៤៥ នែង ឬរែុងរយៈគពលផ្ លានពនោតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស្់រូភារី ានរនលងនុ ត
គៅ ។

ឃ-រូ ភារី ានឯរភាពគលើរិច្ក្ច ពមគក្ពៀង ជាលាយលរខណ៍អរសរតាមការនសេះនារបស្់
រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ ។
រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជារបស្់រណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ
ស្ងាកត់ ពុាំច្ងកាតពវរិច្ចនូវច្ាប់
ល
គទបើយ ។
មាគ្តា៩៤២ ._

ាំ គណាេះស្ស្ថយ

រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងនី មួយៗផ្ លក្តូវាននសេះនាគោយរណៈរមមការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ង
ធនធានធមមជាតិ ថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ គោយមានការឯរភាពពី ភារី ច្ូលរួម អាច្ប្ូច លច្ាំ ណុច្មួ យច្ាំនួន ូច្
ខាងគក្កាម៖

រ. រាំ ណត់ អាំពីក្ារ់ ស្ាំណងស្ក្មាប់ ការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ខ. រាំ ណត់ អាំពីវ ិធី ស្ថស្តស្តគៅរែុងការស្ថតរបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គ

តខាតផ្ លានគរើតគ

ើងវ ិញននការខូ

ើង ។

រ. រាំ ណត់ អាំពីវ ិធានការគ ើមបីធានាថ្ន នឹងមិ នមានគក្ោេះថ្នែរ់ បផ្នាមគទៀតគទគៅ ល់ប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
ឃ. រាំ ណត់អាំពីវ ិធានគ ើមបីទប់ ស្ថតត់ ការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។ ការ
វាយតនមលការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតត
គោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួងទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៩៤៣ ._ រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវានបគងកើតគោយលិខិត
បទោានរតិ យុតត តាមស្ាំគណើរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ រណៈរមមការជាតិ

គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានគលខាធិ ការោានអច្ិនញ្ជ្នតយ៍មួយជាគស្នាធិ ការ
គៅរែុងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ គលខាធិ ការោានគនេះ ក្តូវ ឹរនាាំគោយអរគ
គលខាធិ ការមួ យរូប និងអរគគលខាធិ ការរងមួ យរូប ឬគក្ច្ើនរូបជាជាំនួយការតាមការចាាំាច្់ ។
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ការគរៀបច្ាំ និងក្បក្ពឹ តគត ៅននគលខាធិ ការោានអច្ិនញ្ជ្នយ
ត ៍ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ

ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតតាមស្ាំគណើបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គនេះ មានក្ររមក្បឹ រាពីរោច្់

គោយផ្ទបរពី ោែ ។ ក្ររមក្បឹ រាជាតិទី១ គ ើ រតួ នាទីជាក្ររមស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ផ្ លទទួ លបនទុរគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ង ឬវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ផ្ លប្ូា នមរពីរណៈរមម
ការស្នាធនរមមថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ ក្ររមក្បឹរាជាតិ ទី ២ គ ើ រតួ នាទី ជាក្ររមគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងក្បឆ្ាំង នឹ ង
គស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ពារ់ ព័នប
ធ រ ិស្ថាន
និ ងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៩៤៤ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ការគរៀបច្ាំ និងការក្បក្ពឹ តគត ៅននក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវ
រាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតត តាមស្ាំគណើរបស្់ក្រស្ួងបរ ិស្ថាន ។
ស្មាស្ភាពននក្ររមក្បឹ រាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ខាងគលើគនេះ មាន ូច្
ខាងគក្កាម៖
រ- មញ្ជ្នី ជ
ត ាំ នាញ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ជាក្បធាន ។

ខ- មញ្ជ្នី ជ
ត ាំ នាញក្រស្ួងពារ់ ព័នធពារ់ព័នធនឹងវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ជាស្មាជិ រ ។
រ- ក្ររមអែរជាំ នាញបគច្ចរគទស្វ ិទោស្ថស្តស្ត តាមការចាាំាច្់ ជាស្មាជិរ ។
ឃ- អងគការស្ងគមស្ុីវ ិលជាតិ ផ្ លគធវើការពារ់ព័នប
ធ រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ តាមការ
ចាាំាច្់ ជាស្មាជិរ ។
ស្មាជិ រននក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានអាណតតិ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំ
ក្តូវានផ្តងតាាំងស្ថជាែមី គលើរផ្លងផ្តមានការលាផ្លង មរណភាព

រហូតតាំ ផ្ណងគោយរាំ ហុស្

ណាមួ យផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមក្បតិ បតតិ និ ងបទបញ្ញ
ា ននទរុង
ែ ។
មាគ្តា៩៤៥ ._ ស្មតារិច្នច នក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានស្មតារិច្ច ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-គោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ផ្ លានប្ូា នមរពីរណៈរមមការ
ស្នាធនរមមបរ ិស្ថានថ្នែរ់ ឃុាំ ស្ងាកត់ ។
ខ-មានស្ិទិអ
ធ ាំ ណាច្រែុងការគស្ុើបអគងកត និងស្ថរស្ួរព័ ត៌មានពារ់ព័នធនឹងវ ិវាទ ។

រ-គរៀបច្ាំរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាគោយមានការឯរភាពពី រូភារី គលើបណឹ ត ងពារ់ព័នធនឹង
វ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
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ឃ-ពិនិតយគោេះស្ស្ថយស្ាំគណើគោេះស្ស្ថយវ ិវាទរបស្់ភារី វ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ ។
ង-មានស្ិទិអ
ធ ាំ ណាច្បងាគប់ឲ្យរូ ភារី ោរ់ ឬបងាាញឯរស្ថរ ព័ត៌មានផ្ លពារ់ព័នធនឹង
ច្ាំ ណុច្វ ិវាទ ។
ច្-មានស្ិទិគធ ស្ែើស្ុាំជាំនួយពីអែរជាំ នាញការគនសងៗពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ ននានា ។
្-មានស្ិទិគធ ស្ែើស្ុាំឲ្យមានការស្ហការពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ។
ជ-គរៀបច្ាំ និងបគងកើតបទបញ្ញ
ា ននទរុង
ែ និងក្រមក្បតិ បតតិ ។
មាគ្តា៩៤៦ ._ លរខណៈស្មបតតិននស្មាជិ រក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ស្មាជិ រននក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានលរខណៈស្មបតតិ ូច្
ខាងគក្កាម៖
រ- អាយុចាប់ ពី៣៥ (ស្ថមស្ិប) ឆ្ែាំគទបើង ។
ខ- រក្មិ តវបបធម៌ យ៉ាងតិច្បរ ិ្ញ បក្ត ។
រ- មានស្មតាភាព និងបទពិ គស្ថធន៍ ការងារពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស្័យបរ ិស្ថានយ៉ា ងតិច្៥
(ក្ាាំ)ឆ្ែាំ
ឃ- មានភាពគស្ថមេះក្តង់ ស្ុច្រ ិតភាព និ ងមិនលាំគអៀង ។
ង- ររាការស្មាងត់ ។
មាគ្តា៩៤៧ ._ រយៈគពលនន ាំ គណើរការនសេះនារបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានរយៈគពលយ៉ា ងយូរបាំ នុត ៦
(ក្ាាំមួយ) ផ្ខ គ ើមបី ាំគណើរការនសេះនាវ ិវាទ ផ្ លរយៈគពលគនេះរិតចាប់ ពីនែងទទួលានពារយបណឹ ត ង។
រយៈគពល ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះអាច្ពនោគពលាន គោយមានការក្ពម

គក្ពៀងពី រូភារី តាមការគស្ែើស្ុាំរបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន ។

រែុងររណីផ្ ល ាំ គណើរការននការនសេះនារបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ មិ នអាច្ស្គក្មច្គៅានរែុងរយៈគពល ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះគទ ក្ររមក្បឹរា

ជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ឬរូ ភារី អាច្បតឹងតវា៉ា គៅ ស្ថលា ាំ បូងរាជធានី គខតតផ្ ល
មានស្មតារិច្ច គ ើមបីគោេះស្ស្ថយគៅតាមនី តិវ ិធីច្ាប់ជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៤៨ ._ ការប្ចប់ ាំ គណើរការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ របស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ
ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
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ាំ គណើរការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ននក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវានប្ចប់ គោយមូ លគហតុ ូច្ខាងគក្កាមៈ
រ-រូ ភារី ានឯរភាពោែប្ចប់ នីតិវ ិធី នន ាំគណើរការស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ។
ខ-ភារី ណាមួ យមិនឯរភាព ឬស្ហការរែុងការគោេះស្ស្ថយតាមនីតិវ ិធី ស្នាធនរមម
បរ ិស្ថាន ។
រ-រូ ភារីមិនអាច្ឈាន ល់ការឯរភាពោែគលើវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ រុងរ
ែ

យៈគពល៦ (ក្ាាំមួយ)ផ្ខ ឬរែុងរយៈគពលផ្ លានពនោគពលតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស្់រូភារី
ានរនលងនុតគៅ ។

ឃ-រូ ភារី ានឯរភាពគលើរិច្ក្ច ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរតាមការនសេះនារបស្់
ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន ។
រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជារបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវច្ង
កាតពវរិច្ន
ច ូវច្ាប់
ល
។
មាគ្តា៩៤៩ ._ ការច្ាំ ណាយការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិគោយរូ ភារី
រែុងររណីផ្ លវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គនេះ ពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងនលក្បគយជន៍ បុរគលឯរ
ជន រូ ភារី ននវ ិវាទក្តូវទទួលខុ ស្ក្តូវបនទុរគលើការច្ាំណាយច្ាំ គពាេះ ាំ គណើរការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន

និ ងធនធានធមមជាតិ គនេះ គលើរផ្លងផ្តវ ិវាទគនាេះបតឹងគទបើងគោយអាជាាធរ ឬស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ច ឬស្ថ
ធាណជនទូ គៅគ ើមបីការពារនលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ឬស្ហរមន៍ ផ្ លក្តូវគក្បើ ក្ាស្់មូលនិធិគោេះ
ស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ខាងគលើ ។
នី តិវ ិធី ននការរាំ ណត់ ក្បគភទច្ាំណាយផ្ លក្តូវទូ ទត់ ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតត
អនតរក្រស្ួង របស្់ក្រស្ួងបរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួងមហាននទ ។
មាគ្តា៩៥០ ._ ឯររាជយភាព និងអពោក្រឹ តយភាពននស្នាធនការ ីបរ ិស្ថាន
ស្នាធនការ ីបរ ិស្ថាន និងធនធានធាមមជាតិផ្ លានទទួ លការផ្តងតាាំង ក្តូវបាំគពញមុខងាររបស្់
ខលួនគោយឯររាជយ និងអពោក្រឹ តយ រែុងក្ពាំ ផ្ នននវ ិស្ថលភាពស្មតារិច្ចរបស្់ខួន
ល តាមបទបប្ញ តិច្
ត ាប់
និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតជា
ត ធរមាន ។
មាគ្តា៩៥១ ._ រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស្់ក្ររមក្បឹ រាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជារបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមាន
ទក្មង់ លាយលរខណ៍អរសរ និ ងក្តូវគធវើការនសពវនាយជាស្ថធារណៈ ។
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មាគ្តា៩៥២ ._ ការបតឹងជាំទស្់គៅនឹ ងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស្់ក្ររមក្បឹ រាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន
រូ ភារី វ ិវាទ មានស្ិទិប
ធ ឹង
ត ជាំ ទស្់គៅតុលាការមានស្មតារិច្ច គ ើមបីឲ្យពិនិតយគទបើងវ ិញគលើអងគ
ច្ាប់ និ ងនី តិវ ិធីគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាផ្ លស្ក្មបស្ក្មួលគោយក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិ រែុងរយៈគពល១៥ ( ប់ ក្ាាំ) នែង គក្កាយគពលផ្ ល ាំ គណើរការស្នាធនរមមាន
ប្ាប់ ។
រែុងររណីផ្ លោមនបណឹ ត ងជាំ ទស្់ផ្ លគធវើគទបើងរែុងរយៈគពល ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាង
គលើគនេះគទ ក្តូវចាត់ទុរថ្នរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជាគនេះច្ូ លជាស្ថាពរ គហើយមានតនមល ូច្រាំណត់ គហតុ ស្េះ
ជាផ្ លកាលយជាលិខិតអនុវតតគោយបងខាំតាមប្ញតិ ក្ត រមនីតិវ ិធី រ ាបបគវណីជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៥៣ ._

ាំ គណាេះស្ស្ថយ

ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬក្ររមក្បឹ រាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ា
ាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគក្ជើ ស្គរ ើស្ ាំគណាេះស្ស្ថយ និ ងវ ិធានការនានាផ្ លមានផ្ច្ង
រែុងក្រមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គនេះ ។ ក្ររមក្បឹ រាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន ឬក្ររមក្បឹរាគោេះ
ស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន ក្តូវពិ ចារណានូ វជគក្មើស្ជាអាទិ ភាព គលើបញ្ញ
ា ននការស្ថតរ និងជួ ស្ជុ លប
រ ិស្ថានគទបើងវ ិញ ។
មាគ្តា៩៥៤ ._ អានុ ភាពននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ
រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជារបស្់ក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានតនមល ូ ច្
រាំ ណត់គហតុ ស្េះជា ផ្ លកាលយជាលិខិតអនុ វតាគោយបងខាំតាមនលូវតុ លាការ ូច្មានផ្ច្ងតាមបញ្ញញតតិនន

ក្រមនីតិវ ិធី រ ាបបគវណីជាធរមាន រែុងររណីផ្ លភារីវ ិវាទមិនានអនុ វតតតាមខលឹមស្ថរននរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀង
ស្េះជាគោយស្ម័ក្រ ច្ិ តត ។

មាគ្តា៩៥៥ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ា
ា លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ការគរៀបច្ាំ និងការក្បក្ពឹ តគត ៅននក្ររមក្បឹ រាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរោាលបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់
គោយលិខិតបទោានរតិយុតត តាមស្ាំគណើរបស្់ក្រស្ួងបរ ិស្ថាន ។
ស្មាស្ភាពននក្ររមក្បឹ រាស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ខាងគលើគនេះ មាន ូច្ខាង
គក្កាម៖
រ- រ ម
ា ញ្ជ្នី នត នទី ស្ីកា
ត ររណៈរ ម
ា ញ្ជ្នី ត ឬតាំណាង ជាក្បធាន ។
ខ- រ ម
ា ញ្ជ្នី ត ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬតាំណាង ជាអនុ ក្បធាន ។

រ- រ ម
ា ញ្ជ្នី ត ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធពារ់ព័នធនឹងវ ិវាទបញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ឬតាំណាង ជាស្មាជិរ ។
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ឃ- ក្ររមអែរជាំ នាញបគច្ចរគទស្វ ិទោស្ថស្តស្ត ស្ក្មាប់ពិគក្ោេះគយបល់បគច្ចរគទស្ តាម
ចាាំាច្់ ឬតាមការគស្ែើស្ុាំរបស្់ក្រស្ួងពារ់ ព័នធ ជាស្មាជិ រ ។
ង-ស្មាជិ រគនសងតាមការចាាំាច្់ អាស្ស្័យតាមររណីវ ិវាទ ជាស្មាជិរ ។
ស្មាជិ រននក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មាន
អាណតតិ៥(ក្ាាំ)ឆ្ែាំ ក្តូវានផ្តងតាាំងស្ថជាែមី គលើរផ្លងផ្តមានការ លាផ្លង មរណភាព

រហូត

តាំ ផ្ណងគោយរាំ ហុស្ណាមួ យផ្ លមានផ្ច្ងរែុងបទបញ្ញ
ា ននទរុង
ែ ឬគោយប្ញ តិ ច្
ត ាប់ហាមឃាត់ ។
មាគ្តា៩៥៦ ._ ស្មតារិច្ក្ច ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន
ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ មានស្មតារិច្ក្ច តួតពិ
និ តយ និងគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្គលើបណឹ ត ងតវា៉ា គៅនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ា
ាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លពារ់ព័នធបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
គស្ច្រតីស្គក្មច្របស្់ក្ររមក្បឹ រាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
អាច្ជាគស្ច្រតីស្គក្មច្ប ិគស្ធ ឬលុបគចាល ឬទទួលស្ថគល់ ឬផ្រផ្ក្ប គៅនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាា
លបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធានធមមជាតិ ឬស្គក្មច្គលើបណឹ ត ងទមទរ
ស្ាំណងខូច្ខាតបរ ិស្ថានរបស្់ភារី រងនលប៉ា េះពាល់ផ្ លពារ់ព័នន
ធ ឹងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
គស្ច្រតីស្គក្មច្គនេះក្តូវគធវើគទបើងជាទក្មង់ លាយលរខណ៍អរសរ និ ងមានបញ្ញ
ា រ់គហតុ នលឲ្យានក្តឹមក្តូវ
តាមច្ាប់ ។
ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មរ
បស្់ខួនផ្
ល
លមានរយៈគពលយ៉ា ងយូរបាំ នុត ៤៥(ផ្ស្ស្ិបក្ាាំ)នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ ពីនែងទទួ លាន
ពារយបណឹ ត ងតវា៉ា ។

រយៈគពល ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងវារយខណឌខាងគលើគនេះ អាច្ពនោគពលានយ៉ា ងយូរបាំ នុតមិនឲ្យ

គលើស្ពី ៣(បី ) ផ្ខ គោយមូ លគហតុ ភាពស្មរស្ថ
ម ញននបគច្ចរគទស្វ ិទោស្ថស្តស្តននគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាា
ុ
លបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិគនាេះ ។

មាគ្តា៩៥៧ ._ នីតិវ ិធី ននការស្គក្មច្គស្ច្រតីរបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ
ការស្ក្មច្គស្ច្រតីរបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវគធវើគទបើងគោយ្លងកាត់ស្វនាការជាស្ថធារណៈ ។ ការស្គក្មច្គស្ច្រតីក្តូវគធវើគទបើងគោយមតិ ភារ
គក្ច្ើនរែុងច្ាំ គណាមស្មាជិរវតតមាន ។ ស្មាជិ រក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវផ្តមានយ៉ា ងតិច្៣ (បី ) រូប ឬគក្ច្ើ នរូប ប៉ាុ ផ្នតក្តូវផ្តជាច្ាំ នួនគស្ស្ ផ្ លច្ូ លរួមរែុង
ការគធវើស្វនាការជាស្ថធារណៈអាស្ស្័យគៅតាមររណីក្បគភទននបណឹ ត ងគលើគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាល

340

បរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ា
ា លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ នីមួយៗ ផ្ លរែុងគនាេះស្មាជិ រមរពី
តាំ ណាងរណៈរ ាមញ្ជ្នី ជា
ត ក្បធាន ឹ រនាាំស្វនាការជាស្ថធារណៈ ។
ការពិ ភារាស្គក្មច្គស្ច្រតីរបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវគធវើជាស្មាងត់ ប៉ាុ ផ្នតការក្បកាស្គស្ច្រតីស្គក្មច្របស្់ខួនក្តូ
ល
វគធវើគទបើងជាស្ថធារណៈ និង
គោយមានស្ាំអាងគហតុ ក្តឹមក្តូវគៅរែុងស្ថលស្វនាការស្ថធារណៈ ។

មាគ្តា៩៥៨ ._ ការបតឹងជាំទស្់ក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ
ក្បស្ិនគបើ រូភារី វ ិវាទមិ នយល់ក្ពមតាមគស្ច្រតីស្គក្មច្របស្់ក្ររមក្បឹ រាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ
រ ាាលបរ ិស្ថាន ភារីវ ិវាទមានស្ិទិប
ធ ឹង
ត ជាំ ទស្់គៅស្ថលា ាំបូងរាជធានី គខតតឲ្យពិ និតយ និ ងស្គក្មច្គទបើ
ងវ ិញ គៅតាមក្រមនីតិវ ិធីរ ាបបគវណីផ្ លមានជាធរមាន រែុងរយៈគពល៣០(ស្ថមស្ិបក្ាាំ)នែងនននែងគធវើ
ការ រិតចាប់ពីនែងទទួ លានការជូន ាំ ណឹងអាំពីគស្ច្រតីស្គក្មច្គនាេះ ។

រែុងររណីោមនបណឹ ត ងជាំ ទស្់រុងរយៈគពល៣០
ែ
(ស្ថមស្ិប)នែងខាងគលើគនេះ ក្តូវចាត់ ទុរថ្នគស្
ច្រតីស្គក្មច្គនេះច្ូ លជាស្ថាពរ គហើយមានអានុ ភាពអនុ វតតភាលម ។
មាគ្តា៩៥៩ ._ រិច្ចស្ហការជាមួ យរណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
អាជាាធរក្រប់ លាំោប់ ថ្នែរ់ រងរមាលាំងក្បោប់ អាវុធ និងក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវនតល់រិច្ច ស្ហ
ការ ស្ក្មបស្ក្មួល និងនតល់ជាំនួយ ល់ការអនុ វតតតួនាទី របស្់រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ
បរ ិស្ថាន រែុងររណីមានស្ាំគណើពីរណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៩៦០ ._ ឯររាជយភាព និងអពោក្រឹ តយភាពននក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន
ស្មាជិ រននក្ររមក្បឹរសជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លក្តូវាន
ទទួ លការផ្តងតាាំង ក្តូវបាំគពញមុខងាររបស្់ខួនគោយឯររាជយ
ល
និងអពោក្រឹ តយ រែុងក្ពាំផ្ នននវ ិស្ថលភា
ពស្មតារិច្ចរបស្់ខួន
ល តាមបទបប្ញតិតច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតជាធរមាន ។

រែុងររណីផ្ លស្មាជិ រណាផ្ លបាំ ពានមុខងាររបស្់ខួន
ល ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើ
គនេះ គហើយក្បក្ពឹតតអាំគពើណាមួ យផ្ លខុ ស្នឹងច្ាប់ ជាធរមាន ស្មាជិ រគនាេះក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវ
ទណឌរមមរ ាាល និ ង/ឬក្ពហមទណឌគៅតាមក្បគភទននរាំ ហុស្ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងបទបប្ញ តិច្
ត ាប់ ជា
ធរមាន ។
ផ្នែកទី៤
ការទដា៉ះគ្ស្ថយវិវាទបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
កែងគ្បព័
ន្ត
ធ ុលាការ
ុ
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មាគ្តា៩៦១ ._ តុលាការជាំ នាញបរ ិស្ថានននស្ថលា ាំ បូងរាជធានី គខតត
ក្តូវបគងកើតឲ្យមានតុលាការជាំ នាញបរ ិស្ថានគៅស្ថលា ាំ បូងរាជធានី គខតត និងស្ភាជាំ នាញ
បរ ិស្ថានគៅស្ថលាឧទធរណ៍ និងតុ លាការរាំពូល គ ើ មបីទទួ លបនទុរគោេះស្ស្ថយវ ិវាទបរ ិស្ថាន និង

ធនធានធមមជាតិ និងវ ិវាទក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ា
ា លបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៩៦២ ._ ស្មតារិច្រច បស្់តុលាការជាំ នាញបរ ិស្ថាន
តុ លាការជាំ នាញបរ ិស្ថានក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ច្ាំ គពាេះបណឹ ត ងជាំ ទស្់ផ្ លប្ូា នមរគោយ
ក្ររមក្បឹរាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬក្ររមក្បឹ រាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទក្បឆ្ាំងគស្ច្
រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន គោយគយងតាមក្រមនីតិវ ិធី រ ាបបគវណីជាធរមាន ។
ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លបណឹ ត ងពារ់ព័នវធ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានច្រ ិរលរខណៈ

ជាបទគលមើស្ក្ពហមទណឌ ផ្ លរាំ ណត់ គោយក្រមគនេះ និ ងបទបប្ញ តិ តននច្ាប់ គនសងគទៀត ការ ាំ គណើរការ
នី តិវ ិធី ននគរឿងរតីក្ពហមទណឌគនេះក្តូវអនុគលាមនីតិវ ិធី ក្ពហមទណឌជាធរមាន ។
ការអនុវតតនីតិវ ិធី រុងការគោេះស្ស្ថយបណ
ែ
ឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាម

ក្រមនីតិវ ិធី រ ាបបគវណី និងក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទណឌជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានបទបប្ញ តិព
ត ិ គស្ស្ផ្ ល
រាំ ណត់គោយក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩៦៣ ._ បណឹ ា ងជាំទស្់ក្បឆ្ាំងរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារបស្់ក្ររមក្បឹ រាជាតិ ស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ
រូ ភារី ឬស្ថធារណជនផ្ លមានគោលគៅការពារនលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ឬអាជាាធរមាន
ស្មតារិច្ចមានស្ិទិប
ធ ឹង
ត ជាំទស្់នឹងរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជារបស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន ឬក្ររម
ក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គៅតុលាការជាំ នាញបរ ិស្ថាននន
ស្ថលា ាំបូងរាជធានី គខតត គ ើមបីពិនិតយគទបើងវ ិញនូ វអងគច្ាប់ និងនីតិវ ីធី ។
បុ រគលក្រប់ រប
ូ ផ្ លមិនគពញច្ិ តតស្ថលក្រមរបស្់តុលាការជាំ នាញបរ ិស្ថានននស្ថលា ាំបូងរាជ
ធានី គខតត មានស្ិទិប
ធ ឹង
ត ឧទធរណ៍នឹ ងស្ថលក្រម គៅតុ លាការជាន់ ខពស្់ាន ។ ច្ាំ គពាេះផ្បបបទ និងនី តិ
វ ិធី ននការបតឹង ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី រ ាបបគវណីជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៦៤ ._ ស្មតារិច្ព
ច ិ និតយទិ ាភាពច្ាប់ របស្់តុលាការជាំ នាញបរ ិស្ថាន
តុ លាការជាំ នាញបរ ិស្ថានមានស្មតារិច្ព
ច ិ និតយទិ ភា
ា ពច្ាប់ ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ការពិ ចារណា វ ិធានការនិ ង ាំ គណាេះស្ស្ថយនានាផ្ លានរាំ ណត់ រុងក្រមគនេះ
ែ
ក្តូវ

ានប្ូច លរែុងរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជា ។
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ខ- ក្តូវពិ ចារណាគលើការស្ថតរ និងជួ ស្ជុ លបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ជាអាទិ ភាព ។
រ- ាំ គណាេះស្ស្ថយ និ ងវ ិធានការនានា ក្តូវស្ស្បនឹ ងគោលការណ៍ទូ គៅ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុង

ក្រមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។

ឃ-រមមវតាុវ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ អាច្គោេះស្ស្ថយតាមរយៈយនតការស្នាធន

រមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។

ង-ខលឹមស្ថរននរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិនុយនឹ
ទ
ងស្ណា
ត ប់ ធាែប់

ស្ថរណៈ ទាំ គនៀមទមាលប់លរអ បស្់ស្ងគម និ ងបទបប្ញ តិ តច្ាប់គនសងៗគទៀត ។

ច្-ពិ និតយភាពក្តឹ មក្តូវនននីតិវ ិធី ននស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
្-ស្ងគតិភាពគៅនឹ ងគោលនគយាយស្ថធារណៈរបស្់រ ា ។
មាគ្តា៩៦៥ ._ ការស្គក្មច្គស្ច្រតីរបស្់តុលាការជាំនាញបរ ិស្ថាន
តុ លាការជាំ នាញបរ ិស្ថាន ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្គលើបណឹ ត ងជាំ ទស្់ ច្ាំ គពាេះរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះ
ជា របស្់ក្ររមក្បឹរាជាតិស្នាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ឬគស្ច្រតីស្គក្មច្របស្់ក្ររមក្បឹរា
ជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គោយស្ថលក្រមរែុងរយៈគពលយ៉ា ងយូរ
បាំ នុត ៣(បី )ផ្ខ រិតចាប់ពីនែងទទួ លានពារយបណឹ ត ង ។

រយៈគពល ូ ច្មានរាំណត់រុងរថ្នខណ
ែ
ឌ ខាងគលើគនេះ មិ នអាច្ពនោគពលានគទបើយ ។
មាគ្តា៩៦៦ ._ បណឹ ា ងជាំទស្់ក្បឆ្ាំងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិរបស្់ក្ររម
ក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
រូ ភារី ឬស្ថធារណជនផ្ លមានគោលគៅការពារនលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ឬអាជាាធរមាន
ស្មតារិច្ចមានស្ិទិប
ធ ឹង
ត ជាំទស្់ក្បឆ្ាំងនឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ របស្់
ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទរ ាាលបរ ិស្ថានគៅតុ លាការជាំ នាញបរ ិស្ថានននស្ថលា ាំ បូងរាជធានី
គខតត គ ើ មបីពិនិតយគទបើងវ ិញអាំ ពីនីតោនុ រូលភាពននគស្ច្រតីស្គក្មច្ ។
បុ រគលក្រប់ រប
ូ ផ្ លមិនគពញច្ិ តតស្ថលក្រមរបស្់តុលាការជាំ នាញបរ ិស្ថានននស្ថលា ាំបូងរាជ
ធានី គខតត មានស្ិទិប
ធ ឹង
ត ឧទធរណ៍នឹ ងស្ថលក្រម គៅតុ លាការជាន់ ខពស្់ាន ។ ច្ាំ គពាេះផ្បបបទ និងនី តិ
វ ិធី ននការបតឹង ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមនី តិវ ិធី រ ាបបគវណីជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៦៧ ._ ស្មតារិច្ព
ច ិ និតយពី នីតោនុរូលភាពននគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ
តុ លាការជាំ នាញបរ ិស្ថាន មានស្មតារិច្ព
ច ិ និតយគលើបញ្ញ
ា នី តោនុ រូលភាព ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ស្ុពលភាពននគស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាល មានជាអាទិ៍ ស្មតារិច្ចគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្
វ ិការៈននទក្មង់ ឬនីតិវ ិធី ននការគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ ឬរ ាំគលាភអាំ ណាច្ ។
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ខ-ខលឹមស្ថរជាស្ថរវនតននគស្ច្រតីស្គក្មច្មានជាអាទិ៍ ការរ ាំគលាភច្ាប់ ឬបទបញ្ញ
ា គនសង
ៗ ការភ័ ណឌក្ច្ទបាំនូវច្ាប់
ល
អងគគហតុ ឬមូ លគហតុននការគច្ញគស្រតីស្គក្មច្ រ ាំគលាភគោល
ការណ៍ទូ គៅននច្ាប់ ។

មាគ្តា៩៦៨ ._ ស្មតារិច្ព
ច ិ និតយគលើស្រមមភាពរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
តុ លាការជាំ នាញបរ ិស្ថានក្តូវពិ និតយគលើស្រមមភាពរ ា
ា លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ ល
ានអនុ វតតស្ស្បគៅនឹងបទបប្ញ តិ នត នក្រមគនេះ ឬបទោានរតិ យុតគត នសងៗ ឬរ ាំគលាភអាំណាច្ ។
មាគ្តា៩៦៩ ._ រយៈគពលបតឹងឧាស្ស្័យគៅតុ លាការជាន់ ខពស្់
បណឹ ត ងឧទធរណ៍ និងបណឹ ត ងស្ថរទុ រខ ក្តូវគធវើគទបើងរែុងអាំ ទបុងគពល១ (មួ យ) ផ្ខ រិតចាប់ពីនែង

ទទូ លានការប្ូា នលិខិតស្ថលក្រម ឬស្ថល ី កា ។ នី តិវ ិធីននការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងឧទធរណ៍ ឬប
ណឹ ត ងស្ថរទុរខ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី រ ាបបគវណីជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានបទបប្ញតិ ត
ពិ គស្ស្ផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩៧០ ._ បណឹ ត ងឧទធរណ៍ នឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្របស្់តុលាការជាំ នាញបរ ិស្ថាន
ស្ថលាឧទធរណ៍ ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្គលើបណឹ ត ងឧទធរណ៍ គលើស្ថលក្រមតុលាការជាំ នាញប
រ ិស្ថានគោយស្ថល ី កា រែុងរយៈគពលយ៉ា ងយូរបាំនុត ៦(ក្ាាំមួយ)ផ្ខ រិតចាប់ពីនែងទទួ លានពារយប
ណឹ ត ងឧទធរណ៍ ។

រយៈគពល ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ មិ នអាច្ពនោានគទបើយ ។
មាគ្តា៩៧១ ._ បណឹ ត ងស្ថរទុរខនឹងស្ថល ី ការបស្់ស្ថលាឧទធរណ៍
តុ លាការរាំ ពូល ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្គលើគលើបណឹ ត ងស្ថរទុរខ គលើស្ថល ីការបស្់ស្ថលា
ឧទធរណ៍គោយស្ថល ី កា រែុងរយៈគពលយ៉ា ងយូរបាំនុត ៩(ក្ាាំបួន)ផ្ខ រិ តចាប់ ពីនែងទទួ លានពារយប
ណឹ ត ងស្ថរទុរខ ។

រយៈគពល ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ មិ នអាច្ពនោានគទបើយ ។

ស្ក្មាប់ បណឹ ត ងផ្ លមានគោលបាំ ណងរ ប
ា បគវណី ឬបាំ ណងផ្នែរបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
តុ លាការរាំ ពូល ក្តូវគច្ញគស្ច្រតីស្គក្មច្ច្ុ ងគក្កាយ ឬស្ថាពរ គោយោមនការផ្រផ្ក្ប គហើយអនុ ញ្ញញតឲ្យ
ស្ថលាឧទធរណ៍ មានច្ាំណាត់ ការគ

ើងវ ិញស្ស្បតាមនីតិវ ិធី ផ្ លានរាំ ណត់ គោយក្រមនីតិវ ិធីរ ា

បបគវណីននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា គលើរផ្លងផ្ត បណឹ ត ងពារ់ព័នធនឹងធនធានធមមជាតិ និ ងបរ ិស្ថាន
គនាេះ មានច្រ ិរលរខណៈក្ពហមទណឌ ។

មាគ្តា៩៧២ ._ នី តិវ ិធីននបណឹ ត ងជាយុទធស្ថស្តស្តក្បឆ្ាំងនឹងការច្ូ លរួមជាស្ថធារណជន
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មាចស្់រគក្មាង ឬមញ្ជ្នី មា
ត នស្មតារិច្ផ្ច លទទួ លរងការបតឹងគចាទក្បកាន់ គោយមិ នក្តឹមក្តូវពី រប
ូ
វនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លគធើ វរងនលប៉ា េះពាល់ ល់នលក្បគយជន៍របស្់ខួនអាច្ោរ់
ល
ពារយបណឹ ា ងតប
ទមទរស្ាំណងរ ប
ា បគវណីគៅតុ លាការមានស្មតារិច្ច ។

មាគ្តា៩៧៣ ._ លរខខណឌននការទទួ លយរបណឹ ត ងជាយុទធស្ថស្តស្តក្បឆ្ាំងនឹងការច្ូ លរួមជា
ស្ថធារណៈ
តុ លាការ ក្តូវក្តួតពិ និតយលរខខណឌននការទទួ លយរបណឹ ត ងជាយុទធស្ថស្តស្តក្បឆ្ាំងនឹងការច្ូ ល
រួមជាស្ថធារណៈមាន ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ-ស្រមមភាពននបណឹ ត ងតប មិនមានគច្តនារែុងការគបៀតគបៀន ឬរារាាំង ឬគរៀបស្ងកត់

ល់ការច្ូ លរួមរបស្់ស្ថធារណជនគលើស្រមមភាពបណឹ ត ង ។

ខ-ោមនភស្តតាងក្តឹ
មក្តូវ ឬច្ាស្់លាស្់ថ្នបណឹ ត ងរបស្់ស្ថធារណជនជាបណឹ ត ងផ្ ល
ុ

មានគច្តនាបរ ិហារគររ ិ៍ ត ឬរារាាំង គក្ជៀតផ្ក្ជរគោយរាំនិតទុ ច្រ ិត ល់មាចស្់បណឹ ត ងតប ។

តុ លាការ ក្តូវស្គក្មច្គលើរបណឹ ត ងគចាលគោយ ី កាស្គក្មច្រែុងររណីផ្ លបណឹ ត ងពុាំគោរព

តាម លរខខណឌ ូ ច្ផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ។

ភារី ណាមិ នស្ុខច្ិតន
ត ឹ ងគស្ច្រតីស្គក្មច្ខាងគលើគនេះ មានស្ិទិប
ធ ឹង
ត ជាំ ទស្់គៅស្ថលាឧទធរណ៍

រែុងរយៈគពល១៥ ( ប់ក្ាាំ) នែង រិតចាប់ ពីនែងទទួ លានការជូន ាំ ណឹងអាំពី ី កាស្គក្មច្ ។ ការស្គក្មច្
គលើបណឹ ត ងឧទធរណ៍របស្់ស្ថលាឧទធរណ៍ បិទនលូវតវា៉ា ។
នី តិវ ិធី ននការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងជាយុទស្ថ
ធ
ស្តស្តក្បឆ្ាំងការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ ក្តូវអនុ វតត

តាមនីតិវ ិធី ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនី តិវ ិធីរ ប
ា បគវណីជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តបទបប្ញ តិផ្ត លមានផ្ច្ងជា
ពិ គស្ស្រែុងក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៩៧៤ ._ នីតិវ ិធី ននការអនុវតតគស្ច្រតីស្គក្មច្របស្់តុលាការ
ការអនុវតតគោយបងខាំច្ាំគពាេះស្ិទិ ទ
ធ មទរផ្ លមានគោលបាំ ណងស្ងជាក្ារ់ ក្តូវអនុ វតតតាម
នី តិវ ិធី ននការអនុ វតតគោយបងខាំ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវ ិធី រ ប
ា បគវណីជាធរមាន ។

ការអនុវតតគស្ច្រតីស្គក្មច្នននីតិវ ីធី ចាត់ផ្ច្ងររាការពារ ក្តូវអនុ វតតតាមនីតិវ ិធីននការអនុ វតត

គោយបងខាំច្ាំគពាេះការចាត់ ផ្ច្ងររាការពារ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវ ិធី រ ប
ា បគវណីជាធរមាន ។

ការអនុវតតគោយបងខាំច្ាំគពាេះស្ិទិ ទ
ធ មទរផ្ លោមនគោលបាំ ណងស្ងជាក្ារ់ ជាការអនុវតត

គោយបងខាំច្ាំគពាេះគស្ច្រតីស្គក្មច្របស្់តុលាការផ្ លបងាគប់ ឲ្យក្បរល់វតាុរូបី ឬបងាគប់ ឲ្យគធវើ ឬមិ នគធវើ

ស្រមមភាពណាមួ យ គហើយក្តូវអនុវតតគៅតាមនី វ ិធី វ ិធី អនុ វតតគោយបងខាំ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវធីរ ា
បបគវណីជាធរមាន ។ គក្ៅពី គនេះ អែរផ្ លមិនអនុវតតតាមគស្ច្រតីស្គក្មច្របស្់តុលាការ ក្តូវគចាទ
ក្បកាន់ និងនតនាទគទស្តាមក្រមក្ពមទណឌជាធរមាន ។
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ជំពូកទី២
ន្ីតិវធ
ិ ីទដា៉ះគ្ស្ថយបទទលមស
ើ បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិផ្ដល
មាន្ច្រ ិកលកខណ្ៈគ្ពហមទណ្ឌ
ផ្នែកទី១
ន្ីតិវធ
ិ ីម្ន្ការទសុប
ើ អទងេត ការទសុប
ើ សួរ ការទចាទគ្បកាន្់ ន្ិងការជំន្ុំជគ្ល៉ះ
មាគ្តា៩៧៥ ._ បទបប្ញតិតទូគៅ
បទបប្ញតិតននក្រមនី តិវ ិធីក្ពហមទណឌក្តូវយរមរអនុ វតតគៅរែុងការគស្ុើបអគងកត ការគចាទក្បកាន់

បទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គលើរផ្លងផ្តរែុងររណីផ្ លមានផ្ច្ងជាពិ គស្ស្រែុងផ្នែរ
គនេះ ។

មាគ្តា៩៧៦ ._ នីតិវ ិធី ននការគស្ុើបអគងកត និងគស្ុើបស្ួរ ការគចាទក្បកាន់ និ ងការជាំ នុាំជក្មេះ
នី តិវ ិធី ននការគស្ុើបអគងកត ការគស្ុើបស្ួរ និងការជាំ នុាំជក្មេះ ក្តូវអនុ វតតតាមការនី តិវ ិធី ក្ពហមទណឌជា
ធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងជាពិ គស្ស្រែុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩៧៧ ._គច្តនាក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនាបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ពុាំ មានបទគលមើស្គទ ក្បស្ិនគបើ ោមនគច្តនាក្បក្ពឹតត ប៉ាុផ្នតរុងការគចាទក្បកាន់
ែ
បទគលមើស្បរ ិស្ថាន

និ ងធនធានធមមជាតិ បទគលមើស្មួ យអាច្គរើ តគច្ញពីលរខខណឌ ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-គច្ទនាក្បក្ពឹតត ឬបាំណងក្បក្ពឹតត ។
ខ-ាន ឹងអាំ ពីបទគលមើស្ គហើយោមនចាត់ វ ិធានការទប់ ស្ថកត់ ។

រ-ការគធវស្ក្បផ្ហស្ ឬខចីខាារែុងការបាំ គពញកាតពវរិច្ចតាមច្ាប់រាំណត់ ។

ឃ-មិនអនុ វតតតាមបទបប្ញ តិតច្ាប់ ឬលរខខណឌតក្មូវរបស្់ច្ាប់ ឬបទបញ្ញ
ា គនសងៗ ។
ផ្នែកទី២
ភសតតាងកែ
ងទរឿងកត
ីបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ុ
ុ
មាគ្តា៩៧៨ ._ ភស្តតាងននបណ
ឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិផ្ លទរ់ ទងផ្នែររ ប
ា បគវណី និង
ុ
ក្ពហមទណឌ

ភស្តុតាជាមូ លោានននបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លទរ់ទងផ្នែររ ប
ា បគវណី និង
ក្ពហមទណឌមាន ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ-ឯរស្ថរ ។
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ខ-រស្សិណស្ថរសី ។
រ-វតាុនានា ។

ឃ-ការពនយល់បរស្ស្ថយ ។
ង-ការពិនិតយផ្ទទល់របស្់តុលាការ ។
មាគ្តា៩៧៩ ._ ភស្តតាងជាឯរស្ថរ
ុ

ភស្តតាងជាឯរស្ថរមាន
ូច្ខាងគក្កាម៖
ុ
រ- លិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ណណ រិច្ចក្ពមគក្ពៀង វ ិញ្ញញបនបក្តគនសងៗ ។
ខ-រាយការណ៍ននការក្តួតពិនិតយគនសងៗ ។
រ-វ ិរ័ យបក្ត ។

ឃ-រាយការណ៍ននការគធវើការពិ គស្ថធន៍ ។
ង-ផ្ននទី ។

ច្-រូបែត វ ីគ អូ ឬស្ាំគទបង ។
្-គនសងៗ ។
មាគ្តា៩៨០ ._ ភស្តតាងជារស្សិ
ណស្ថរសី
ុ

ភស្តតាងជារស្សិ
នស្ថរសីមាន ូច្ខាងគក្កាម៖
ុ
រ-ស្ថរសីជាមនុ ស្សទូគៅ ។
ខ-ស្ថរសីជាអែរជាំ នាញ ។
រ-គនសងៗ ។

មាគ្តា៩៨១ ._ ភស្តតាងជាវតា
ធ ឹងរមមវតាុននវ ិវាទ
ុ
ុផ្ លពារ់ព័នន

ភស្តតាងជាវតា
ុ
ុផ្ លពារ់ព័នធនឹងរមមវតាុននវ ិវាទមាន ូច្ខាងគក្កាម៖
រ-ស្ាំណារ ។
ខ-គនសងៗ ។

មាគ្តា៩៨២ ._ ភស្តតាងជាការពនយល់
បរស្ស្ថយ
ុ

ភស្តតាងជាការពនយល់
បរស្ស្ថយមាន ូ ច្ខាងគក្កាម៖
ុ
រ- ោក្កាម ។
ខ-តារាងនានា ។
រ-គនសងៗ ។
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មាគ្តា៩៨៣ ._ ការពិនិតយភស្តតាងជាស្មូ
ហវ ិធី
ុ

ការពិ និតយភស្តតាងគោយស្មូ
ហវ ិធី ូច្ខាងគក្កាម៖
ុ
រ-ការអេះអាងរបស្់ភារី ននវ ិវាទ ។

ខ-ការអេះអាងរបស្់អរ
ែ ជាំនាញការបគច្ចរគទស្ ។
រ-ការអេះអាងរបស្់ស្ថរសី ។
ឃ-ការអេះអាងរបស្់គមធាវ ី ។
ង-គនសងៗ ។

មាគ្តា៩៨៤ ._ ភស្តតាងននបណ
ឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិផ្ លទរ់ ទងនឹ ងផ្នែររ ាាលបរ ិស្ថា
ុ
ននិងធនធានធមមជាតិ

ភស្តតាងននបណ
ឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លទរ់ ទងនឹងផ្នែររ ាាលបិ រស្ថាន និង
ុ
ធនធានធមមជាតិ មាន ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ-គស្ច្រតីស្គក្មច្រ ាាលបរ ិស្ថាន ឬស្រមមភាពរ ា
ា លបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។
ខ- ការអេះអាងរបស្់ស្ថរសី ។

រ- គស្ច្រតីស្នែិោានរបស្់អែរជាំ នាញបគច្ចរគទស្ ។
ឃ- ការអេះអាងរបស្់ភារីវ ិវាទននវ ិវាទ ។
ង- គនសងៗ ។
មាគ្តា៩៨៥ ._ ការពិ និតយភស្តតាងរែ
ុ
ុងបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានច្រ ិរលរខណៈន
រ ប
ា បគវណី ក្ពហមទណឌនិងរ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ

ច្ាំ គពាេះការពិ និតយភស្តតាងរែ
ុ
ុងបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានច្រ ិរលរខណៈផ្នែរ

រ ប
ា បគវណី និងផ្នែររ ាាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមវ ិធានភស្តតាង
ូច្មាន
ុ
ផ្ច្ងរែុងក្រមនីតិវ ិធីរ ប
ា បគវណីជាធរមាន ។
ច្ាំ គពាេះការពិ និតយភស្តតាងរែ
ុ
ុងបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានច្រ ិរលរខណៈ
ក្ពហមទណឌ ក្តូវអនុគលាមតាមវ ិធានភស្តតាង
ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមនី តិវ ិធី ក្ពហមទណឌជាធរមាន ។
ុ
មាគ្តា៩៨៦ ._ លរខខណឌចាាំាច្់ ននភស្តតាងរែ
ុ
ុងគរឿងរតីបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ

ភស្តតាងរែ
ាច្់ ោច្់ខាត ជាគស្ច្រតី
ុ
ុងគរឿងរតីបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានភស្តតាងចាាំ
ុ
ស្នែិោានរបស្់ជាំនាញបគច្ចរគទស្វ ិទោស្ថស្តស្តមរគធវើជាមូ លោានរែុងការពិ ចារណានិងស្គក្មច្គស្ច្រតី។
មាគ្តា៩៨៧ ._ ភស្តតាងផ្
លរ ឹបអូ ស្ាន
ុ
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ភស្តតាងផ្
លរ ឹបអូ ស្ាន ក្តូវក្រប់ ក្រងគោយនីតិវ ិធីផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ ល
ុ
បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ូ ច្ានរាំ ណត់ គៅរែុងក្រមគនេះ និ ងឧបររណ៍រតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។ ភស្តតាង
ក្តូវ
ុ

មានការររាទុរឲ្យានក្តឹមក្តូវ និ ងមានស្ុវតតិភាព គៅឯស្ថាប័នផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័
យបរ ិស្ថានានឯរភាពឲ្យទទួ លបនទុរ ។

ផ្នែកទី៣
ការចាត់ផ្ច្ងរកាការពារកែងទរឿងកត
ប
ី រ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ុ
មាគ្តា៩៨៨ ._បទបប្ញ តិទ
ត ូ គៅ
នី តិននការចាត់ ផ្ច្ងររាការពារ និងនី តិវ ិធីអនុវតតររាការពារក្តូវអនុ វតតតាមក្រមនី តិវ ិធី រ ា
បបគវណីជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានបទបប្ញតិតពិគស្ស្ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩៨៩ ._ មូ លោានននការស្គក្មច្គលើពារយស្ុាំ ី កាស្គក្មច្ររាការពារ
មូ លោានននការពិ ចារណា និ ងស្ក្មច្គស្ច្រតីគលើពារយស្ុាំ ី កាស្គក្មច្ររាការពារក្តូវមាន ូ ច្
ខាងគក្កាម៖
រ-មានមូ លោានច្ាប់ ក្រប់ក្ោន់ បងាាញពី ស្ិទិឬ
ធ ទាំ នារ់ ទាំនងរតិ យុតផ្ត លក្តូវររាពារ។
ខ-មានការទទួ លរងការខូច្ខាតផ្ លមិ នអាច្ស្ថតរ ឬជួ ស្ជុ ស្គទបើងវ ិញាន អាំ ពីអាំគពើ
ផ្ លានក្បក្ពឹតត ។
រ-នលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈធាំ ជាងនលក្បគយជន៍ឯរជន ឬនលក្បគយជន៍រម
ួ ឬ
ស្មូ ហភាពធាំ ជាងនលក្បគយជន៍ឯរជន ។
មាគ្តា៩៩០ ._ រយៈគពលននការស្គក្មច្គស្ច្រតីរបស្់តុលាការ
តុ លាការជាំ នាញបរ ិស្ថាន ក្តូវស្គក្មច្គលើពារយស្ុាំគច្ញ ី កាស្គក្មច្ររាការពារ រែុងរយៈគពល

យ៉ា ងយូរ៧ (ក្ាាំពីរ) នែង រិតពីនែងទទួ លានពារយស្ុាំ ។ រែុងររណីផ្ លមានពារយស្ុាំតវា៉ា ច្ាំគពាេះ ី កា
ស្គក្មច្ការពារ តុ លាការជាំ នាញបរ ិស្ថាន ក្តូវស្គក្មច្រែុងរយៈគពលយ៉ា ងយូរ២ (ពីរ) ស្ាតហ៍ រិ តចាប់
ពី នែងផ្ លរូ ភារី ានទទួលលិខិតនី តិវ ិធីរបស្់តុលាការចាប់ មានអានុ ភាព ។

តុ លាការននបណឹ ត ងជាំ ទស្់ ក្តូវស្គក្មច្គលើបណឹ ត ងជាំទស្់នឹង ី កាស្គក្មច្គលើពារយស្ុាំតវា៉ា នឹ ង
ី កាស្គក្មច្ររាការពារ ឬ ី កាស្គក្មច្គលើរគចាលពារយស្ុាំគច្ញ ី កាស្គក្មច្ររាការពារ រែុងរយៈ

គពលយ៉ា ងយូរបាំ នុត ២ (ពីរ)ស្ាតហ៍ រិតចាប់ ពីនែងផ្ លរូ ភារី ានទទួ លលិខិតនី តិវ ិធី របស្់តុលាការ
ចាប់ មានអានុ ភាព ។
មាគ្តា៩៩១ ._ គោលការណ៍ការប្ូា ន
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នី តិវ ិធី ននការប្ូា នក្តូវអនុវតតតាមក្រមនី វ ិធី រ ប
ា បគវណីជាធរមាន គលើរផ្លងផ្តមានផ្ច្ងជា

ពិ គស្ស្រែុងក្រមគនេះ ។

ការប្ូា ន ក្តូវគធវើគទបើងគោយ្នាទនុ ស្ិទិ រធ បស្់តុលាការ រែុងការរាំណត់ពីវ ិធី ននការប្ូា ន ឬទី
រផ្នលងផ្ លក្តូវប្ូា ន គហើយផ្ លចាត់ទុរថ្នមានអានុ ភាពតាមនលូវច្ាប់ ថ្នរូ ភារី ានទទួ ល ាំ ណឹង
អាំ ពីនីតិវ ិធីតុលាការ ឬអែរផ្ លទទួ លានបនទុរននការប្ូា ន ។

ទី រផ្នលងរឺ ជាអាស្យោានផ្ លជាលាំគៅោាន ឬទី ស្ាំណារ់ ឬទី ស្ថែរ់ ការ ឬទីរផ្នលងអាជី វរមម

របស្់នីតិបុរគលផ្ លរូ ភារី ានបញ្ញ
ា រ់ គៅរែុងឯរស្ថរជានលូវការរែុងការោរ់ពារយស្ុាំ ឬពារយបណឹ ត ង ។
មាគ្តា៩៩២ ._ គោលការណ៍ជាមូ លោានននច្ាប់បរ ិស្ថានផ្ លក្តូវយរមរអនុវតត
តុ លាការគច្ញគស្រតីស្គក្មច្គលើពារយស្ុាំគច្ញ ី ការរាការពារ ក្តូវផ្នអរគលើ គោលការណ៍ប
រ ិស្ថាន ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- ការក្បរងក្បយ័តែជាមុន ។
ខាត ។

ខ-អែរបាំពុល ឬអែរបងកការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថានជាអែរទទួលបនទុរនែលច្ាំណាយការខូច្
រ-បងាករទុ រជាមុ ន ។

មាគ្តា៩៩៣ ._ ការោរ់ក្ាតិ គភារ
តុ លាការអាច្ស្គក្មច្ឲ្យអែរោរ់ ពារយស្ុាំោរ់ក្ាតិគភារ ឬមិនោរ់ ក្ាតិ គភារ គោយពិ ចារណ
គលើមូលគហតុ ូច្ខាងគក្កាម៖
រ- ពុាំ មានភស្តតាង
ឬមូ លគហតុ ក្រប់ ក្ោន់ និ ងច្ាស្់លាស្់បងាាញពីទាំហាំននការខូ ច្
ុ

ខាតបរ ិស្ថាន ឬនលក្បគយជន៍ ននភារី ផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ ។

ខ- លទធភាពននធនធានគស្ ារិច្ចរបស្់មាចស្់បាំណុល ។
រ- ឧតតមភាពននរិច្ចការពារបរ ិស្ថាន ។
ឃ- កាលៈគទស្ៈគនសងៗគទៀត ។
មាគ្តា៩៩៤ ._ បទបប្ញតិ ផ្ត លក្តូវអនុ វតតរុងគរឿងបតោប័
ែ
ន

បទបប្ញតិតននជាំពូរទី ២ មាតិ កាទី១ រនាីទី៩ ននក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទណឌ ក្តូវយរមរអនុ វតតរុង
ែ

គរឿងបតោប័នពារ់ព័នន
ធ ឹងបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិផ្ លមានច្រ ិរលរខណៈក្ពហមទណឌ ។
មាគ្តា៩៩៥ ._ ជាំនួយផ្នែរច្ាប់គៅវ ិញគៅមរ
រែុងររណីបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានលរខណៈក្ពហមទណឌ អាជាាធរ
តុ លាការននក្ពេះរាជាណាច្ក្រអាច្ក្បរល់អាំណាច្ឲ្យគៅអាជាាធរខាងតុ លាការមានស្មតារិច្ចននរ ា
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បរគទស្ណាមួ យ និ ងអាច្ទទួ លអាំ ណាច្ពី អាជាាធរតុលាការននរ ប
ា រគទស្ណាមួ យតាមរយៈក្រស្ួង
យុតតធម៌ គ ើ មបី៖
រ-ក្បមូ លយរស្រខីភាព ឬភាពច្គមលើយផ្ លគ្លើយតាមនលូវតុ លាការ ។
ខ-ឲ្យ ាំ ណឹងពី លិខិតគនសងៗរបស្់តុលាការ ។
រ-គធវើការផ្្រគ្រ ឃាត់ទុរ និង រហូត ។
ឃ-គធវើការពិនិតយវតាុ និងទីរផ្នលង ។
ង-នតល់ព័ត៌មាន និងវតាុតាង ។

ច្-នតល់ឯរស្ថររាំ ណត់ គហតុ ជាច្ាប់គ ើម ឬគស្ច្រតីច្មលងគោយមានបញ្ញ
ា រ់ ថ្នក្តឹ មក្តូវ
តាមច្ាប់គ ើមននឯរស្ថរ និ ងស្ាំណុាំគរឿង ។
្-បងាាញ ឬនតល់ស្ថរសី អែរជាំ នាញ ឬជន នទគទៀត រាប់ ទាំងជនជាប់ ឃុាំខួនផ្
ល
ល យល់

ក្ពមជួ យរែុងការគស្ុើបអគងកត ឬយល់ក្ពមច្ូ លរួមរែុងនី តិវ ិធី ។

ជ- រាំ ណត់ អតតស្ញ្ញញណ ឬស្ស្ថវក្ជាវររធនធាន ក្ទពយស្មបតតិ បរ ិកាខរ និ ងស្មាភរៈទាំង

ផ្ លានមរពី ការក្បក្ពឹតប
ត ទគលមើស្គោយគច្តនា និងមគធោាយបទគលមើស្ ។
ឈ-ោរ់គក្កាមវ ិធានការររាទុ រជាបគណា
ត េះអាស្នែនូវនលិតនល និងក្ទពយស្មបតតិ
ផ្ លានមរពីបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមានទាំងបរ ិកាខរ ស្មាភរៈផ្ លគក្បើ
ក្ាស្់ ឬទុ រស្ក្មាប់ គក្បើ ក្ាស្់គ ើ មបី ក្បក្ពឹ តប
ត ទគលមើស្គោយគច្តនាបរ ិស្ថានផ្ លមានលរខ
ណៈក្ពហមទណឌ ។
ញ-ចាត់ឲ្យអនុ វតតគស្ច្រតីស្គក្មច្ផ្ លបញ្ញ
ា ឲ្យគធវើការរ ឹបអូ ស្

រហូត ឬយរមរវ ិញនូ វ

នលិតនល ក្ទពយស្មបតតិ បរ ិកាខរ ស្មាភរៈទាំងទាយផ្ លានមរពី ការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយ
គច្តនាបរ ិស្ថាន ផ្ លមានលរខណៈក្ពហមទណឌ ។
-បញ្ញ
ា ឲ្យគធវើការរ ឹបអូ ស្វតាុទាំងទាយ ផ្ លមានផ្ច្ងរែុងច្ាំណុច្ខាងគលើ ។
ឋ- ឲ្យ ាំ ណឹងអាំពីការគចាទក្បកាន់ តាមនី តិវ ិធី ក្ពហមទណឌ ។
ឌ្- ស្ួរច្គមលើយជនក្តូវគចាទតាមនី តិវ ិធីក្ពហមទណឌ ។
ឍ-ររឲ្យគឃើញ និងរាំណត់ អតតស្ញ្ញញណស្ថរសី និងជនស្ងស័យ ។
មាគ្តា៩៩៦ ._ នីតិវ ិធី ជាំនួយផ្នែរច្ាប់គៅវ ិញគៅមរផ្នែររ ប
ា បគវណី
នី តិវ ិធី ននការអនុ វតតជាំនួយផ្នែរច្ាប់ គៅវ ិញគៅមរផ្នែររ ាបបគវណី ក្តូវអនុ វតតតាមគោលការណ៍
ទាំងទាយផ្ លានរាំ ណត់ រុងស្នែ
ែ
ិ ស្ញ្ញញ ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀងគទវភារី និងពហុភារី ផ្ លក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី និងច្ាប់ ជាតិ ជាធរមាន ។

មាតិកាទី២
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លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ លស្តន្តកា
ី រពារទបតិកភណ្ឌ ន្ិងលស្តន្តី
អធិការកិច្ចបរ ិស្ថថន្
ជំពូកទី១
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា៩៩៧ ._ ស្មាស្ភាពមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី ក្ត រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួ លបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ មានជាអាទិ៍ មញ្ជ្នី ទ
ត ទួ លបនទុរវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី ទ
ត ទួ លបនទុររគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ និងតាំ បន់ ការពារថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នីទ
ត ទួ ល
បនទុរបញ្ជ្ងាកបបទគលមើស្ស្តវនក្ព មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌ មញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចការបាំពុលបិ រស្ថាន ផ្ ល
រាំ ណត់គោយក្រមគនេះ និ ងច្ាប់ ពិគស្ស្គនសងគទៀត ក្តូវទទួ លាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាល
យុតិ ធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៩៩៨ ._ នីតិវ ិធី រុងការទទួ
ែ
លាននី តិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ

គ ើមបីទទួ លាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ មញ្ជ្នី តនររ
ាលយុតិ តធម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើស្មបែគៅច្ាំគពាេះមុខស្ថលាឧទធរណ៍ ។ ស្មបែមិន
ចាាំាច្់ គធវើស្ថជាែមីមតងគទៀតគទបើយ គៅគពលផ្ លទទួ លាននី តិស្មបទជាមញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គៅគពលគក្កាយគទៀត ។
ផ្បបបទ និ ងនី តិវ ិធីននការនតល់នីតិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតត អនតរក្រស្ួងរវាងក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធនឹងរិ ច្ចការពារប
រ ិស្ថាន និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ និងក្រស្ួងយុតិធ
ត ម៌ ។ ច្ាំ គពាេះរូបមនតននពារយស្មបែ ក្តូវរាំណត់
គោយក្រស្ួងយុតិធ
ត ម៌ ។
មាគ្តា៩៩៩ ._ គបស្ររមមមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ធារណៈ ឬមញ្ជ្នី ក្ត រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធផ្ លទទួ លបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិផ្ លទទួ លាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ មានគបស្ររមម ូច្ខាងគក្កាមៈ
រ-ទទួ លពារយបណឹ ត ងពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
ខ-គធវើការក្តួតពិនិតយបទគលមើស្ពារ់ ព័នធនឹងវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
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រ-គស្ែើស្ុាំព័ត៌មានពីអែរពារ់ ព័នធរុងក្បតិ
ែ
បតតិការគស្ុើបអគងកតបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និ ង

ធនធានធមមជាតិ ។

ឃ-គធវើអធិ ការរិច្ចទីរផ្នលងផ្ លស្ងស័យថ្នមានការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្ បរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ គោយគច្តនា។
ង-រ ឹបអូ ស្វតាុតាងនានាពារ់ ព័នធនឹងបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។

ច្-គស្ែើស្ុាំជាំនួយពី អរ
ែ ពារ់ព័នរ
ធ ុងក្បតិ
ែ
បតតិការគស្ុើបអគងកតបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និង

ធនធានធមមជាតិ ។

្-គធវើការគស្ុើបអគងកត និ ងបញ្ជ្ងាកបបទគលមើស្ពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ។
ជ-តាមោនជនស្ងស័យ ។
ឈ-ចាប់ ខួនជនគលម
ល
ើស្ និងរស្ថងស្ាំណុាំគរឿងពារ់ព័នធនឹងវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន

ធមមជាតិ ប្ូា នគៅតុ លាការមានស្មតារិច្ច ។

-ោរ់ ពារយបណឹ ត ងគៅកាន់ តុលាការ ។

ឋ-ោរ់ ការពិន័យអនតការណ៍ ។
ក្បតិ បតតិការរបស្់មញ្ជ្នីរា
ត ជការស្ធារណៈ ឬមញ្ជ្នី រត បស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងរិ ច្ចការពារប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លទទួ លាននី តិស្មបទជានររាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១០០០ ._ ស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្ននការគក្បើ ក្ាស្់អាវុធ
មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី ក្ត រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធផ្ លទទួ លបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ផ្ លមាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ មានស្ិទិគធ ក្បើក្ាស្់អាវុធ រែុងអាំទបុងគពលក្បតិបតតិការរបស្់ខួន
ល ។

ការគក្បើក្ាស្់អាវុធ ក្តូវអនុ គលាមតាមច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតរបស្់ក្រស្ួងមហាននទ។

មាគ្តា១០០១ ._ នី តិវ ិធីគស្ុើបអគងកតរបស្់មញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ច្ាំគពាេះបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ
នី តិវ ិធីរុការរស្ថងស្ាំ
ែ
ណុាំគរឿងរបស្់មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី តក្រស្ួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នន
ធ ឹង

រិ ច្ចការពារបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លទទួលាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលបរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមនី តិវ ិធី ក្ពហមទណឌជាធរមាន ។

ទក្មង់ និងផ្បបបទ រែុងការគធវើរាំណត់ គហតុ របស្់មញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និ ងធនធាន

ធមមជាតិ ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតអនតរក្រស្ួងរវាងក្រស្ួងស្ថាប័នពារ់ព័នន
ធ ឹងរិច្ច
ការពារបរ ិស្ថាន និងក្រប់ ក្រងធនធនធមមជាតិ និងក្រស្ួងយុតិធ
ត ម៌ ។
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មាគ្តា១០០២ ._ កាតពវរិច្ចរបស្់អាជាាធរពារ់ ព័នរ
ធ ុងរិ
ែ
ច្ចស្ហការច្ាំ គពាេះការគស្ុើបអគងកតបទគលមើស្ប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ

អាជាាធរផ្ ន ី ក្រប់ លាំោប់ថ្នែរ់ រងរមាលាំងក្បោប់ អាវុធ និងអាជាាធរពារ់ព័នធទាំងអស្់ ក្តូវបងក
ភាពងាយស្ស្ួល ជួ យស្ក្មួល និងជួ យនតល់រមាលាំងស្ហការរែុងការស្ស្ថវក្ជាវ ក្តួតពិនិតយបទគលមើស្ និង
បញ្ជ្ងាកបបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ រែុងររណីមានការគស្ែើស្ុាំពីមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។

មាគ្តា១០០៣ ._ ការគក្បើក្ាស្់ឯរស្ណា
ា នរែុងការគស្ុើបអគងកតគលើបណឹ ា ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ

មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី ក្ត រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធនឹងរិច្ចការពារបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ ផ្ លទទួ លាននី តិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានប័ណណ
ស្មាគល់អតតស្ញ្ញញណច្ាស្់លាស្់ គៅគពលច្ុ េះបាំ គពញគបស្ររមមរុងនាមជាមញ្ជ្
ែ
នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌
បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។

មាគ្តា១០០៤ ._ ស្ិទិ រធ បស្់ក្បជាពលរ ា និងក្ររមស្ហរមន៍ នានា
ជាតិ

ក្បជាពលរ ា និងក្ររមស្ហរមន៍ នានា មានស្ិទិ ច្
ធ ូលរួមរែុងរិ ច្ចការពារបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម

ូច្តគៅ៖

រ- គធវើការយមលាតគោយមានការស្ហការពីរ ា
ា លថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នីន
ត ររាល
យុតិ ធ
ត ម៌ ឧទោនររស ឬមញ្ជ្នី មា
ត នស្មតារិច្ចពារ់ព័ននា
ធ នា ។
ខ- គធវើការឃាត់ទុរជនគលមើស្រែុងបទគលមើស្ជារ់ ផ្ស្តង និ ងឃាត់វតាុតាងននបទគលមើស្ រួច្

ប្ូា នគៅអាជាាធរមូ លោាន ឬមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ឬឧទោនររស ឬមញ្ជ្នី មា
ត នស្មតារិច្ចពារ់
ព័ នធនានាផ្ លគៅជិ តបាំនុត ។

រ- នតល់ភស្តតាង
រាយការណ៍ និងព័ ត៌មាន នទគទៀតអាំពីបទគលមើស្ពារ់ ព័នន
ធ ឹងវ ិស្័យ
ុ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រង់ធនធានធមមជាតិ គៅឲ្យក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ ព័នធ ។

ង-នតល់ភស្តតាង
និ ងព័ ត៌មានពារ់ព័នន
ធ ឹងបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ គៅឲ្យ
ុ

ក្ពេះរាជអាជាា ។

ផ្នែកទី១
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌វាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
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មាគ្តា១០០៥ ._ ស្មាស្ភាពមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ស្មាស្ភាពមញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានមាន៖
- មញ្ជ្នីនត នអងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
- មញ្ជ្នី តននមនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត ។
មាគ្តា១០០៦ ._គបស្ររមមមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី វា
ត យតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ លទទួ លាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌
មានគបស្ររមម ូ ច្ខាងគក្កាម៖
១- ទទួ លពារយបណឹ ត ង ។
២- ក្តួតពិ និតយបទគលមើស្ ។
៣- គធវើការគស្ុើបអគងកត បញ្ជ្ងាកបបទគលមើស្ ។
៤- រស្ថងស្ាំណុាំគរឿងផ្ លពារ់ ព័នធនឹងការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គ ើ មបីបឹង
ត
គៅតុ លាការមានស្មតារិច្ច ។
ក្បតិ បតតិការ និងនី តិវ ិធី ននរស្ថងស្ាំណុាំគរឿងរបស្់មញ្ជ្នី វា
ត យតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ ល
ទទួ លាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមនីតិវ ិធីក្ពហមទណឌ ។
មាគ្តា១០០៧ ._ស្មតារិច្ចផ្ ន ី ននមញ្ជ្នីន
ត ររាលវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី វា
ត យតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ លទទួ លាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ នន
អងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានស្មតារិច្ផ្ច ន ីទូទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។

មញ្ជ្នី វា
ត យតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ លទទួ លាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ នន

មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត មានស្មតារិច្ផ្ច ន ីគៅរែុងមណឌលរ ាាលរបស្់ខួន
ល ។

រែុងររណីមានវ ិវាទស្មតារិច្ច ឬជាន់ ស្មតារិច្ចផ្ ន ី រ ាមញ្ជ្នី នត ន ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័
យបរ ិស្ថានជាអែរស្គក្មច្ ។
ការស្គក្មច្គនេះបិ ទនលូវតវា៉ា ។
ផ្នែកទី២
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌ម្ន្ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១០០៨ ._ ការចាត់តាាំងមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
មញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ក្តូវរាំ ណត់ ឬបគងកើតគោយ លិខិតបទោាន
រតិ យុតតរម
ួ ោែរវាងក្រស្ួងយុតិ ធ
ត ម៌ និ ងរណៈរមមការជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយនិរនតរភាព ។
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មាគ្តា១០០៩ ._ គបស្ររមមរបស្់មញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ននការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ
ការបាំ គពញគបស្ររមម និងការរស្ថងស្ាំណុាំគរឿងពារ់ព័នធការផ្ក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ ក្តូវអនុ វតត
ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងបទបប្ញតិ ទ
ត ូគៅជាំពូរទី ២គនេះ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទណឌជាធរមាន ។
ផ្នែកទី៣
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌ម្ន្រទបៀងអភិរកសជិវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារផ្ដលកំណ្ត់ ឬបទងេត
ើ
ទដាយថ្នែក់ជាតិ ន្ិងថ្នែក់ទគ្កាលជាតិ
មាគ្តា១០១០ ._ ការចាត់ តាាំងជាមញ្ជ្នី ន
ត រាលយុតិ ធ
ត ម៌ ផ្នែរបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិននរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារ
ថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតតគោយផ្ទបររបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្រស្ួងមហាននទ និងក្រស្ួងយុតិធ
ត ម៌ ។

ការបាំ គពញគបស្ររមម និងការរស្ថងស្ាំណុាំគរឿងពារ់ព័នន
ធ ឹ ងរគបៀងអភិ ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ថ្នែរ់

ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងបទបប្ញតិ ទ
ត ូគៅជាំពូរទី ២គនេះ និ ងច្ាប់ពិគស្ស្គនសងៗគទៀត

ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១០១១ ._ ការគស្ុើបអគងកតភាលមៗ

មញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ននរគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារ
ថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវចាត់វ ិធានការភាលមៗ គ ើមបីគស្ុើបអគងកតររណីណាមួ យននបទគលមើស្
ធនធានធមមជាតិ គៅរែុងរគបៀងអភិ ររសធនធានធមមជាតិ តាំបន់ ការពារថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ។
មាគ្តា១០១២ ._ លរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ រាយការណ៍
គៅគពលអនុវតតគបស្ររមមរុងការគស្ុ
ែ
ើបអគងកតអាំពីបទគលមើស្ផ្ លគរើតគទបើង គៅរែុងរគបៀងអភិ

ររសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នីនត នក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យប
រ ិស្ថាន និង មនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងមញ្ជ្នី ត នទគនសងគទៀតផ្ លមិនមានរុ ណស្មបតតិជាមញ្ជ្នីន
ត ររាល

យុតិ ធ
ត ម៌ ផ្នែរបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើរាយការណ៍អាំពីការគស្ុើបអគងកតរបស្់ខួនអាំ
ល
ពីបទ
គលមើស្ធនធានធមមជាតិ ស្ស្បតាមក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១០១៣ ._ ភស្ាតាង
ុ

ភស្ាតាងននបទគលម
ើស្ធនធានធមមជាតិ គទេះបី ជាគរើតគ ើងគៅខាងរែុងរាី ឬខាងគក្ៅរាី នន
ុ
រគបៀងអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវោរ់ប្ូច ននូ វព័ត៌មាន ូ ច្ខាង
គក្កាម ៖
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រ- ការឈូស្ឆ្យគច្ញ ការបាំ និច្
ល បាំ ផ្ទលញ ការរ ាំខាន ឬការគធវើឲ្យខូច្ខាតច្ាំគពាេះ នល
និ ងអនុនលននធនធានធមមជាតិ ផ្ លជាភស្ាតាងជារ់
ផ្ស្ាងននស្រមមភាពខុ ស្ច្ាប់ ។
ុ
ខ- ឧបររណ៍ និងមគធោាយននការ ឹ រជ្ូា ន ផ្ លអាច្ក្តូវានគក្បើ ក្ាស្់ស្ក្មាប់
ការក្បក្ពឹតតស្រមមភាពខុ ស្ច្ាប់ ។

រ -ឧបររណ៍ និងឯរស្ថររាំ ណត់ក្តានានា ផ្ លានគក្បើ ក្ាស្់គៅរែុងធុ ររិច្ចននការ

ក្បក្ពឹ តប
ត ទគលមើស្ មានជាអាទិ៍ ទូរស្័ពទ រាំ ណត់ ក្តាផ្នែរហិរ្ញវតាុ និងរាំណត់ ក្តាធនាោរ ។

ឃ -ក្ទពយស្មបតតិផ្ លក្តូវានពិ ចារណាថ្ន ទាំ នងជាក្តូវានទិ ញានតាមរយៈការ

ក្បក្ពឹ តប
ត ទគលមើស្ ។
ង- ឯរស្ថរនានា ឬ ស្រខីរមមគនសងគទៀត ផ្ លនាល់ឲ្យគោយស្ថរសីននស្រមមភាពខុ ស្
ច្ាប់ ឬគច្តនារែុងការក្បក្ពឹ តប
ត ទគលមើស្ផ្បបគនេះ ។
ភស្ាុតាងផ្ លផ្ច្ងគៅរែុងច្ាំ ណុច្ រ-ខាងគលើ ក្តូវរ ឹបអូ ស្ជាបគណា
ា េះអាស្នែ រហូត ល់
គពលផ្ លតុលាការគោេះស្ស្ថយច្ប់ ឬមានបញ្ញ
ា នានា
មាគ្តា១០១៤ ._ ការរ ឹបអូស្ទុ រនូ វការ ឹរជ្ូា នខុស្ច្ាប់

គៅរែុងអាំ ងគពលននការ
ឹ រជ្ូា ននល និ ងអនុ នលធនធានធមមជាតិ អែរគបើរបរមគធោាយ
ុ
ឹ រជ្ូា នគនាេះ គោយោមនវតតមានមាចស្់គៅជាមួ យ ក្តូវរ ឹបអូ ស្ទុរជាបគណា
ា េះអាស្នែ គ ើ មបីជួយ

ស្ក្មួល ល់ការគស្ុើបអគងកតជនគលមើស្ ។

មាគ្តា១០១៥ ._ ភស្ាតាងផ្
លរ ឹបអូ ស្ាន
ុ

ភស្ាតាងផ្
លរ ឹបអូ ស្ាន ក្តូវក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមនីតិវ ិធី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
ុ
បរ ិស្ថានស្ស្បតាមក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធគនសងគទៀត ។
ភស្ាតាងក្តូ
វររាគោយស្ុវតាិភាព និងក្តឹ មក្តូវ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថា
ុ
ន និងក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធនានាគនសងគទៀត ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និង
ក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ ព័នធ មានស្ិទិប
ធ គ្ចញ បាំ ផ្ទលញ ឬររាទុរ ស្ក្មាប់ នលក្បគយជន៍
ស្ថធារណៈនូវនល និងអនុ នលធនធានធមមជាតិ ផ្ លរ ឹបអូ ស្ាន ។
មាគ្តា១០១៦ ._ ស្តវនក្ពផ្ លរ ឹបអូ ស្ាន
ស្តវនក្ពគៅរស្់ផ្ លរ ឹបអូស្ាន ក្តូវក្រប់ក្រងស្ស្បតាមនីតិវ ិធី របស្់ក្ររមការងារស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវ
នក្ព និងក្តូវគោេះផ្លងឲ្យានកាន់ ផ្តឆ្ប់ តាមផ្ លអាច្គធវើគៅាន គៅឲ្យមជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងាគេះស្តវ
នក្ព ឬគៅឲ្យស្ថានី យ៍គោេះផ្លងស្តវនក្ពនានា ។
ស្ថរស្ព ឬផ្នែរនានា ននស្តវនក្ពផ្ លរ ឹបអូ ស្ាន ក្តូវក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមក្រមគនេះ អនុ
ស្ញ្ញញអនតរជាតិផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជារ ាភារី និងលិខិតបទោានរតិយុតតផ្ លពារ់ព័នធ នទ
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គទៀត ។ ស្ថរស្ព ឬផ្នែរនានាននស្តវនក្ពផ្ លរ ឹបអូស្ាន ក្តូវហាមឃាត់ មិនឲ្យគធវើការលរ់ ូរ
គ

ើយ ។
ការរ ឹបអូ ស្ និងការក្រប់ ក្រងស្តវនក្ពផ្ លគៅរស្់ ស្ថរស្ព ឬផ្នែរនានាននស្តវនក្ព ជ័ យភ័ ណឌ

ឬវតាុគនសងគទៀតផ្ លគរើតគច្ញពី ស្តវនក្ព ក្តូវរត់ ក្តាទុ រឲ្យានក្តឹ មក្តូវ និងគោរពតាមលិខិតបទោាន
រតិ យុតតស្ីព
ា ីរិច្ចការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ ក្រងស្តវនក្ព ។
មាគ្តា១០១៧ ._ ស្ិទិអ
ធ ាំណាច្រែុងការោរ់រក្មិ តនានា

បុ រគលិរននរគបៀងអភិ ររសជីវៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារថ្នែរ់ជាតិ និងថ្នែរ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នី នត នក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រ ាាលថ្នែរ់គក្កាមជាតិ និងមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងបុ រគលិរថ្នែរ់

គក្កាមនានា មានស្ិទិអ
ធ ាំណាច្រែុងការោរ់រក្មិ តគលើស្រមមភាពនានារបស្់បុរគលណាមាែរ់ ឬប្ឈប់ ជា
បគណា
ា េះអាស្នែនូវស្រមមភាពរបស្់ក្ររមហុនណាមួយ ផ្ លានក្បក្ពឹតប
ត ទគលមើស្ក្បឆ្ាំងនឹងបទ
បប្ញ តិនត នមាតិ កាគនេះ ឬានរ ាំគលាភបាំ ពានគលើរិច្ចក្ពមគក្ពៀងណាមួ យ ។
មាគ្តា១០១៨ ._ ស្ិទិ រ
ធ ុងការគធវ
ែ
ើបណឹ ា ង

រូបវនាបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លមិនយល់ស្ស្បតាមគស្ច្រាីស្គក្មច្ណាមួ យផ្ លគធវើគ

ើងគោយ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងអាជាាធរមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ គៅរែុងការអនុ វតត

អាំ ណាច្របស្់ខួនគៅគក្កាមមាតិ
ល
កាគនេះ មានស្ិទិរ
ធ ុងគធវ
ែ
ើបណឹ ា ងជាលាយលរខណ៍អរសរ ស្ស្បតាមរនាីទី
៩ ននក្រមគនេះ ។

បណឹ ា ងនានាផ្ លគធវើគ

ើងគៅគក្កាមមាតិ កាគនេះ មិ នក្តូវគធវើឲ្យប៉ា េះពាល់ច្ាំគពាេះស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្ ឬ

ទប់ ស្ថកត់ ាំ គណើរការននការពក្ងឹ ងការអនុ វតតច្ាប់របស្់មញ្ជ្នីនា នក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថា
ន គៅគក្កាមមាតិ កាគនេះគ

ើយ ។

ផ្នែកទី៤
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិច្ំទពា៉ះបទទលមស
ើ សតវម្គ្ព
មាគ្តា១០១៩ ._ ការពក្ងឹងការអនុ វតតច្ាប់
មញ្ជ្នី ផ្ត លស្ាិតគៅគក្កាមក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មនទីរបរ ិស្ថាន និងក្រស្ួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងផ្ លមាននីតិស្មបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ ផ្នែរបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវអនុវតតគបស្ររមមរបស្់ខួនស្ស្បតាមរនា
ល
ី ទី៩ ននក្រមគនេះ ស្ក្មាប់បទគលមើស្ស្តវនក្ព ផ្ លាន
រាំ ណត់ យគក្កាមមាតិ កាគនេះ គៅទូ ទាំងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។
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មាគ្តា១០២០ ._ គបស្ររមមរបស្់មញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ច្ាំគពាេះបទ
គលមើស្ស្តវនក្ព
ការបាំ គពញគបស្ររមម និងនី តិវ ិធីរុងការរស្ថងស្ាំ
ែ
ណុាំគរឿងរបស្់មញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ផ្នែរប

រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ស្តវនក្ព ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមគនេះ និ ងក្រមនី តិវ ិធី ក្ពហម
ទណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១០២១ ._ វ ិធានការបនាទន់

មញ្ជ្នី នត នក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌

នផ្នែរបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវចាត់វ ិធានការជាបនាទន់គ ើមបីគធវើការគស្ុើបអគងកត និងបញ្ជ្ងាកបបទ

គលមើស្ស្តវនក្ពទាំងឡាយ និ ងវ ិធានការស្ស្បតាមលរខខណឌតក្មូវ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងក្រមនីតិ
វ ិធី ក្ពហមទណឌននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាធរមាន ។
មាគ្តា១០២២ ._ ភស្តតាង
ុ

ភស្តតាង
ឬវតាុតាងននបទគលមើស្ស្តវនក្ព មាន ូច្តគៅ៖
ុ
រ-ស្តវនក្ពផ្ លរស្់ ស្តវនក្ពផ្ លស្ថលប់ បាំផ្ណរស្តវនក្ព ស្តវ ឬបាំ ផ្ណរននស្តវផ្ ល
បរាញ់ាន និងវតាុធាតុនានាននស្តវនក្ព ។

ខ-ឧបររណ៍ និងមគធោាយនានាផ្ លគក្បើ ស្ក្មាប់ ឹ រជ្ូា នរែុងបាំ ណងក្បក្ពឹតតបទ

គលមើស្គោយគច្តនា មានជាអាទិ៍ ស្មាភរៈផ្ លគក្បើជាមគធោាយផ្ លក្តូវានហាមឃាត់
ស្ក្មាប់ ការបរាញ់ ។
រ-ឧបររណ៍ និងរាំ ណត់ក្តានានាផ្ លានគក្បើរុងការគធវ
ែ
ើ អាជី វរមមស្តវនក្ព មាន
ជាអាទិ៍ ទូរស្័ពទ រាយការណ៍ហិរ្ញ វតាុ និងរាយការធានាោរ ។ល។

ឃ-ក្ទពយស្មបតតិផ្ លក្តូវានរាប់ ថ្ន ានមរពី ាំណារ់ កាលនានាននការក្បក្ពឹតតបទ

គលមើស្ស្តវនក្ព ។
ង-ឯរស្ថរ ឬស្រខីរមមរបស្់ស្ថរសី ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងស្រមមភាពខុ ស្ច្ាប់ ឬការប៉ាុនប៉ាង
ក្បក្ពឹ តប
ត ទគលមើស្គោយគច្តនាផ្បបណាមួ យ ។
ភស្តតាងនានាផ្
លរ ឹបអូស្ខាងគលើគនេះ ក្តូវក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមជាំ ពូរទី១១ ននមាតិ ការគនេះ និង
ុ
លិខិតបទោានរតិ យុតតនានា ផ្ លានរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០២៣ ._ នីតិវ ិធីនានាពារ់ ព័នធគៅនឹងភស្តតាង
ុ

ភស្តតាងពារ់
ព័នធនឹងស្តវនក្ព រួមទាំង ស្តវនក្ពផ្ លរស្់ ក្តូវក្បរល់ជូនគៅអងគភាពពារ់ព័នធ
ុ
ផ្ លទទួ លបនទុរគលើវ ិធានការអនុវតតច្ាប់ក្បឆ្ាំងនឹងការជួ ញ ូរស្តវនក្ព ។
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មាគ្តា១០២៤ ._ ភស្តតាងផ្
លរ ឹបអូ ស្ាន
ុ

រាល់ភស្តតាងផ្
លរ ឹបអូ ស្ាន ក្តូវគធវើការក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមនី តិវ ិធីផ្ លរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង
ុ

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងរនាីទី៩ ននក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតត

នានាផ្ លពារ់ព័នធ ។ ភស្តតាងនានា
ក្តូវររាក្បរបគោយស្ុវតាិភាព គៅឯស្ថាប័ នផ្ លមានការ
ុ
អនុ ញ្ញញតពី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន
ទទួ លស្ិទិ រ
ធ ុងកាគោេះផ្លង
ែ
បាំ ផ្ទលញ និងររានល និងអនុ នលធនធានធមមជាតិផ្ លរ ឹបអូ ស្ាន
ស្ក្មាប់ ជាក្បគយជន៍ ល់ស្ថធារណជន គោយមានរាយការណ៍ច្ាស្់លាស្់ ។

មាគ្តា១០២៥ ._ ការក្រប់ក្រងស្តវនក្ព នលិតនលស្តវនក្ព និ ងបាំ ផ្ណរស្តវ ផ្ លរ ឹបអូ ស្ាន
រាល់ការរ ឹបអូ ស្ និងការក្រប់ ក្រងស្តវនក្ព នលិតនលស្តវនក្ព និ ងបាំ ផ្ណរស្តវនក្ព ឬវតាុធាតុ នន
ស្តវនក្ព ក្តូវអនុវតតតាមលិខិតបទោានរតិ យុតតស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ ។ រាល់ស្តវនក្ព និ ងបាំ ផ្ណរស្តវ
នក្ព ក្តូវមានការក្រប់ ក្រងស្ស្បតាមអនុ ស្ញ្ញញអនតរជាតិ ផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាភារី
ហតាគលខី ។
មាគ្តា១០២៦ ._ ការហាមឃាត់គៅគលើស្រមមភាពមួ យច្ាំនួន
មញ្ជ្នី នត នក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រ ា
ា លថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ មនទីបរ ិស្ថានគខតត

និ ងភាែរ់ ងារនានាផ្ លអនុវតតគបស្ររមមរុងការគស្ុ
ែ
ើបអគងកតបទគលមើស្ ូច្មានផ្ច្ងរែុងរនាីទី៩ មានភារ
រិ ច្រ
ច ាំ ណត់ ពីការហាមឃាត់ គៅគលើស្រមមភាពនានារបស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ជាបគណា
ត េះអាស្នែ
រហូត ល់នីតិវ ិធី ននការគស្ុើបអគងកតានគោេះស្ស្ថយច្ប់ ស្ពវក្រប់ ។
មាគ្តា១០២៧ ._ បណឹ ត ង
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលនានា ផ្ លមិនយល់ស្ស្បគៅនឹ ងគស្ច្រតីស្គក្មច្ណាមួ យរបស្់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្នា
ច នាផ្ លពារ់ព័នធ ូច្

មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ច្ាប់ ពិគស្ស្គនសងគទៀត និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតតគនសងគទៀត រែុងការអនុវតត
អាំ ណាច្របស្់ខួនស្ស្បតាមមាតិ
ល
កាគនេះ មានស្ិទិរ
ធ ុងគធវ
ែ
ើបណឹ ត ងជាលាយល័រអ
ខ រសរ ស្ស្បតាម
រនាីទី៩ ននក្រមគនេះ ។

បណឹ ត ងនានាផ្ លគធវើគ

ើងស្ស្បតាមមាក្តាគនេះ មិនប៉ាេះពាល់ ល់ស្ិទិអ
ធ ាំ ណាច្ ឬរារាាំង ល់

ាំ គណើរការននការអនុ វតតច្ាប់របស្់មញ្ជ្នី នត នក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគក្កាមមាតិ កាគនេះ

គនាេះគ

ើយ។

ផ្នែកទី៥
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌ការពារទបតិកភណ្ឌ
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មាគ្តា១០២៨ ._ មញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី នត នក្រស្ួងវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈអាច្ក្តូវានផ្តងតាាំងជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ៌មផ្នែរប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ស្ស្បតាមក្រមក្ពហមទណឌននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ ស្មាស្ភាពមញ្ជ្នី ត
នររាលយុតិធ
ត ៌ មបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ រម
ួ មាន៖

រ-មញ្ជ្នី ផ្ត លក្តូវានផ្តងតាាំងជាមញ្ជ្នី តការពារគបតិរភណឌ ។
ខ-មញ្ជ្នី រត បស្់មនទី ឬនាយរោានរាជធានី គខតតរបស្់ក្រស្ួងវបបធ៌ម និ ងវ ិច្ិក្តស្ិលបៈ ។
មាគ្តា១០២៩ ._ គបស្ររមមរបស្់មញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ការពារគបតិ រភណឌ
មញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិធ
ត ៌មការពារគបតិ រភណឌមានគបស្ររមម និ ងតួ នាទី ូច្មានផ្ច្ងរែុងផ្នែរទី ១

ននក្រមមាតិ កាគនេះ ។

នី តិវ ិធី ននការរស្ថងស្ាំណុាំគរឿងរបស្់មញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ផ្នែរការពារគបតិរភណឌ ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រម នីតិវធីក្ពហមទណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១០៣០ ._ បណឹ ត ង
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងឡាយណាផ្ លមិ នយល់ស្ស្បនឹងការស្គក្មច្ច្ិ តផ្ត លគធវើគ

ើង

គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានបរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ចនានាផ្ ល
ពារ់ ព័នធ ូច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត និងលិខិតបទោានរតិ យុតតគនសងគទៀតរែុង

ការអនុវតតអាំណាច្របស្់ខួនគក្កាមមាតិ
ល
កាគនេះ មានស្ិទិ ោ
ធ រ់ ពារយបណឹ ត ងជាលាយលរខណ៍អរសរស្ស្ប
តាមរនាីទី៩ ននក្រមគនេះ ។

បណឹ ត ងណាផ្ លគធវើគ

ើងគក្កាមមាក្តាគនេះ មិ នក្តូវប៉ា េះពាល់គៅគលើស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្របស្់មញ្ជ្នី ត

ទទួ លបនទុរអនុវតតច្ាប់ គ ើមបី ទប់ស្ថកត់ ាំ គណើរការននការពក្ងឹ ងការអនុ វតតស្ស្បតាមមាតិ កាគនេះ
គទបើយ ។

ជំពូកទី២
លស្តន្តីអធិការកិច្ចបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ផ្នែកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា១០៣១ ._ ការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងរិ ច្ចការពារបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវចាត់ តាាំងមញ្ជ្នី តគោយផ្ទបរ គ ើមបីទទួ លបនទុររិ ច្កា
ច រគធវើអធិ ការរិច្ចពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និង
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ក្រប់ ក្រងធមមជាតិ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ
គនសងគទៀត ។
មាគ្តា១០៣២ ._ ឋានៈមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្ប
ច រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ស្ស្បតាម
ក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតត នទគទៀតនងផ្ រ ។ គក្ៅពី ពីគនេះ មញ្ជ្នី ត
អធិ ការរិច្ចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ មានភាររិច្ច និងតួ នាទី ជាមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិច្ចបរ ិស្ថាន និងធមមជាតិ
ធមមតា ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៣៣ខាងគក្កាម ។
មាគ្តា១០៣៣ ._ ភាររិ ច្ច និ ងតួ នាទីរបស្់មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិច្ចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្ប
ច រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ មានភាររិច្ច និងតួ នាទី ូ ច្ខាងគក្កាម៖
១- គធវើអធិ ការរិច្ចតាមោន និ ងក្តួតពិនិតយការគោរពច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិយុតត
ជាធរមាន ផ្ លពារ់ព័នន
ធ ឹងវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិគក្កាមស្មតារិច្រច បស្់ខួន
ល ។
២- គធវើរាយការណ៍ស្តីពីលទធនលននការគធវើអធិ ការរិ ច្ចោរ់ ជូនថ្នែរ់ ឹរនាាំគ ើមបីពិនិតយ
និ ងស្គក្មច្ ។
៣- ចាត់ វ ិធានការចាាំាច្់រុងររណ
ែ
ី មានការបាំ ពានក្រមគនេះ ច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ
យុតតពារ់ព័នគធ នសងគទៀត ។
៤- គច្ញបទបញ្ញ
ា នានាតាមការចាាំាច្់រុងររណ
ែ
ី មានការរាំរាមរាំរាមរាំ ផ្ហង ល់បរ ិស្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិ ានគរើ តគទបើង ។
៥- ជូន ាំ ណឹង ល់ស្ថធារណជន និងក្រស្ួង ស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ នទគទៀត
រែុងររណីមានការរាំ រាមរាំ ផ្ហងធងន់ធរង ល់បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
គក្ៅពី ភាររិច្ច និងតួ នាទី ផ្ លរាំ ណត់រុងក្រមគនេះ
ែ
មញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវអនុវតតភាររិច្ច និ ងតួ នាទី ូច្មានផ្ច្ងរែុងច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរ និ ងលិខិតបទ ានារតិ យុតតពារ់
ពាន់ នានានងផ្ រ ។
មាគ្តា១០៣៤ ._ រិច្ចស្ហការច្ាំ គពាេះការគធវើអធិ ការរិ ច្ចពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
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មាចស្់រគក្មាង ឬក្បតិបតតិររ ឬស្ថាប័នពារ់ព័នធនានា ក្តូវមានកាតពវរិច្ចស្ហការជាមួ យមញ្ជ្នី ត
អធិ ការរិច្ចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ រែុងការគធវើអធិ ការរិច្ចពារ់ព័នន
ធ ឹងបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ។
មាគ្តា១០៣៥ ._ ការគក្បើក្ាស្់ឯរស្ណា
ា នរែុងការគស្ុើបអគងកតគលើបណឹ ា ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ

មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្ប
ច រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានលិខិតអនុ ញ្ញញត និ ងពារ់ប័ណណស្មាគល់
អតតស្ញ្ញញណច្ាស្់លាស្់ គៅគពលច្ុ េះបាំគពញភាររិច្ច និងតួ នាទី របស្់ខួន
ល ។
ផ្នែកទី២
លស្តន្តីអធិការកិច្ចវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១០៣៦ ._ ការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវផ្តងតាាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់

បរ ិស្ថាន គ ើ មបីគធវើអធិ ការរិច្ចគលើរគក្មាង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាង ឬទី តាាំងននការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៣៧ ._ ឋានៈមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្វា
ច យតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្វា
ច យតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ លទទួ លានការផ្តងតាាំងក្តឹមក្តូវ គោយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ។
មាគ្តា១០៣៨ ._ ស្ិទអ
ធ ាំណាច្របស្់មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិច្ចពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នីអ
ត ធិការរិច្វា
ច យតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាននន ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មាន

ស្ិទិ ធ អាំណាច្ ូច្ខាងគក្កាម៖

រ-គធវើអធិ ការរិច្ចតាមោន និ ងក្តួតពិនិតយការគោរពច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតជា
ធរមាន លិខិតបទោានរតិយុតតនានា រិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន ស្តង់ោរ ផ្ននការក្រប់ ក្រងប
រ ិស្ថាន និងលរខខណឌតក្មូវផ្នែរបរ ិស្ថានផ្ លពារ់ ព័នគធ នសងគទៀត ។
ខ-រែុងររណីចាាំាច្់ មញ្ជ្នីអ
ត ងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន អាច្បងាគប់ឲ្យមាចស្់
រគក្មាងផ្ទអរស្រមមភាពមួយផ្នែរ ឬទាំងស្ស្រងជាបគណា
ត េះអាស្នែ ឬបិទទី តាាំងជាបគណា
ត េះ
អាស្នែ ។
រ-ពិ និតយរាំ ណត់ ក្តា ឯរស្ថរ ទិនន
ែ ័ យគអ

ិច្ក្តូនិរស្តីពីការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និង

រាំ ណត់ក្តា នទគទៀតស្តីពីរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ និងការក្បតិ បតតិរគក្មាង ។
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ង-ស្ថតប់ និ ងគធវើរាំណត់ គហតុ ស្ថតប់ច្គមលើយរបស្់រមមររ និ គយជិត តាំណាងមាចស្់រគក្មាង
និ ងបុ រគលពារ់ព័នធនានា ។
ច្-បងាគប់ឲ្យរមមររ និ គយជិ ត អភិ ាល អែរតាំណាងស្ស្បច្ាប់ និងភាែរ់ ងារននរគក្មាង
អភិវឌ្ឍ នតល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯរស្ថរជាលាយលរខណ៍អរសរ ផ្ននការ និ ងរាំណត់ ក្តាក្រប់
ក្បគភទផ្ លពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងរិច្ចការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស្់មាចស្់រគក្មាង ។
្-មានស្ិទិច្
ធ ុ េះផ្្រគ្រទីតាាំងរគក្មាង និងចាប់ យរវតាុតាង រែុងររណីផ្ លស្ងស័យថ្ន

មានអាំ គពើ គលមើស្នឹ ងច្ាប់ ឬបទបប្ញ តិ នា
ត នាស្តីពីការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬផ្ននការ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។
ជ-ជួ បក្បជុាំ ជាមួ យក្បធានក្ររមក្បឹរាភិ ាល តាំ ណាងស្ស្បច្ាប់ និងរមមររ និ គយជិ ត
ននរគក្មាងយ៉ា ងតិច្ ១ (មួយ) ឆ្ែាំ មតង គ ើមបីគធវើការវាយតនមលការអនុ វតតក្រមគនេះ និ ងបទបប្ញតិ ត
ពារ់ ព័នធ នទគទៀត ។
ឈ-គធវើរាំណត់ គហតុ ផ្្រគ្រ និ ងចាប់ យរវតាុតាងនានា គ ើមបីរស្ថងស្ាំណុាំគរឿងននការ

ក្បក្ពឹ តគត លមើស្នឹងច្ាប់ គនេះ គ ើមបីចាត់ ការតាមនីតិវ ិធីជាធរមាន ។
ផ្នែកទី៣
លស្តន្តីការពារទបតិកភណ្ឌ
មាគ្តា១០៣៩ ._មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌ

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវផ្តងតាាំងមញ្ជ្នីកា
ត រពារ

គបតិ រភណឌមួ យរូប ក្បចាាំរាជធានី គខតត ។ មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌវបបធម៌ ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
វបបធម៌ និងវ ិច្ិ ក្តស្ិលបៈ ក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យ អភិ ាលរាជធានី គខតត ។
មាគ្តា១០៤០ ._ភាររិ ច្រច បស្់មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិរភណឌ
មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌ ក្តូវក្ាស្ស្័យទរ់ ទងជាមួយរ ាាលរាជធានី គខតត និ ងក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យវបបធម៌ និងវ ិច្ិក្តស្ិលបៈ គ ើ មបីការពារវតាុគបតិរភណឌ និ ងនាល់ជាំនួយរែុងការ
អនុវតតរនាីគនេះ ។
មាគ្តា១០៤១ ._ តួ នាទី មុ ខងារ និងលរខណៈស្មបតតិរបស្់មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិរភណឌ
តួ នាទី មុខងារ និ ងលរខណៈស្មបតតិរបស្់មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌ ក្តូវរាំ ណត់ គោយលិខិត
បទោានរតិ យុតតផ្ លរាំណត់ គោយក្រស្ួងវបបធម៌ និ ងវ ិច្ិក្តស្ិលបៈ ។ មញ្ជ្នីកា
ត រពារគបតិរភណឌ អាច្
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ក្តូវគធវើការជាមួ យមញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌរាជធានី គខតត និងក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន
គ ើមបីការពារគបតិ រភណឌទាំងឡាយគៅរែុងក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ។ មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិរភណឌ អាច្
ទទួ លការផ្តងតាាំងជាមញ្ជ្នីន
ត ររាលយុតិធ
ត ម៌ ស្ស្បតាមរនាីគនេះ និ ងក្រមក្ពហមទណឌននក្ពេះរាជាណា
ច្ក្ររមពុជា ។
ផ្នែកទី៤
លស្តន្តីអធិការកិច្ចការបំពល
ុ បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១០៤២ ._ ការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចការបាំពុលបិ រស្ថាន
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវផ្តងតាាំងមញ្ជ្នីអ
ា ធិ ការរិច្ចការបាំពុលបរ ិស្ថាន
ស្ក្មាប់ គធវើអធិ ការរិ ច្គច លើក្បភពននការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៤៣ ._ ឋានៈមញ្ជ្នី តអធិ ការរិ ច្ចការបាំពុលបរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្គច លើការបាំពុលបរ ិស្ថាន ផ្ លទទួ លានការផ្តងតាាំងក្តឹ មក្តូវ គោយក្រស្ួង ស្ថា
ប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នី ន
ត ររាលយុតិ ធ
ត ម៌ ។
មាគ្តា១០៤៤ ._ លរខណៈស្មបតតិ និងការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចការបាំពុលបរ ិស្ថាន
មុ នគពលផ្តងតាាំងមញ្ជ្នី អ
ា ធិការរិ ច្គច លើការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យប
រ ិស្ថាន ក្តូវគច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតត ស្ក្មាប់ ៖
រ-រក្មិ តអបបបរមាននការបណុា េះបណា
ា ល និ ងលរខណៈស្មបតតិ ផ្ លបុរគលណាមាែរ់
ក្តូវមាន គ ើ មបីទទួ លានរុ ណស្មបតតិជាមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិច្ចគលើការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន និ ង
ខ-នី តិវ ិធី ស្ក្មាប់ ការចាត់តាាំង ការក្តួតពិនិតយ និងការផ្តងតាាំងនូ វមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិច្ចគលើ
ការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្អនុញ្ញញតឲ្យក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរពារ់ព័នធ
វ ិស្័យ បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវស្ក្មាប់រិច្ចការពារបរ ិស្ថានគៅថ្នែរ់
ក្ររង និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ រែុងការផ្តងតាាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិការរិ ច្គច លើការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន ស្ស្បតាមលរខខណឌ
តក្មូវ ននក្រមគនេះ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតផ្ លគច្ញគោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ
បរ ិស្ថាន និ ងច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត ឬ លិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធ នទគទៀត ។
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ផ្នែកទី៥
ការទធវើអធិការកិច្ចទលើការបំពល
ុ បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១០៤៥ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវរបស្់មញ្ជ្នីអ
ត ធិការរិ ច្គច លើការបពុ លបរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្គច លើការបាំពុលបរ ិស្ថាន មានស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
១- ច្ូ លគៅរែុងរែុងបរ ិគវណននអាោរ រគក្មាង ឬស្រមមភាព ឬក្បភពគនសងគទៀតននការ

បាំ ពុល គហើយគធវើអធិ ការរិច្ចគលើបរ ិគវណគនាេះ ផ្ លរួមមាន បគច្ចរវ ិជាាក្តួតពិ និតយការបាំ ពុល ឬ
វ ិធានការ នទគទៀត គៅរែុងបរ ិគវណគនាេះ ។

២- ក្បមូ ល និងយរស្ាំណារនានាននការបងាូរស្ាំណល់រាវ ការបាំ ភាយខយល់ ឬក្បភព

ជាស្កាានុ ពល នទគទៀតននការបាំពុល ផ្ លក្តូវគធវើការពិ គស្ថធន៍ គៅរែុងមនទីរពិ គស្ថធន៍របស្់

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរពិ គស្ថធន៍ នទគទៀតផ្ លទទួលស្ថគល់ គោយ
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

៣- ក្បមូ ល និងែតឯរស្ថរជារូបភាព ឬវផ្ខសភាពយនតនន ាំ គណើរការនានាននបរ ិគវណ

អាោរ មានជាអាទិ៍ ក្បតិ បតតិការននក្បភពជាស្កាានុពលននការបាំ ពុល និងបគច្ចរវ ិជាាា្ ឬវ ិធាន
ការ ផ្ លក្តូវានគរៀបច្ាំ គ

ើងគ ើមបីក្តួតពិ និតយការបាំពុលផ្បបគនេះ ។

៤- មានស្ិទិព
ធ ិ និតយគលើរាំណត់ ក្តា ការឯរភាព លិខិតអនុញ្ញញត រាយការណ៍ ឬឯរ
ស្ថរ នទគទៀតទរ់ទងនឹងការបាំ ពុល ឬ បគច្ចរវ ិជាាក្រប់ ក្រងការបាំពុល ឬវ ិធានការផ្ លតក្មូវឲ្យ
អនុវតតគៅគក្កាមក្រមគនេះ ឬច្ាប់ ឬលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធនានា ។
៥- ស្មាភស្ជាមួ យមាចស្់ ឬអែរទទួ លខុ ស្ក្តូវ ផ្ លទទួ លបនទុរច្ាំ គពាេះក្បតិ បតតិការគលើ

បរ ិគវណអាោរ មានជាអាទិ៍ បុរគលនានាផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវច្ាំគពាេះក្បតិបតតិការននវ ិធានការឬ

បគច្ចរវ ិជាាក្តួតពិ និតយការបាំពុលរបស្់អាោរ និ ងបុរល
គ
នទគទៀតផ្ លស្ាិតគៅគលើអាោរផ្ ល
ចាត់ ទុរថ្នជាការចាាំាច្់ ។
៦- គច្ញបទបញ្ញ
ា រអនុម័តគលើវ ិធានការផ្រតក្មូវ ក្បស្ិនគបើមញ្ជ្នីអ
ា ធិ ការរិច្ចការបាំ ពុលប
រ ិស្ថានររគឃើញថ្ន ស្រមមភាព ឬ ក្បតិបតតិការណាមួយគៅគលើអាោរផ្ លរាំពុងផ្តរ ាំគលាភ
បាំ ពានគលើក្រមគនេះ ឬររគឃើញថ្ន បគច្ចរវ ិជាាក្តួតពិនិតយការបាំពុល ឬវ ិធានការ នទគទៀតមិន
មាន ាំ គណើរការ ឬក្បតិ បតតិការ ស្ស្បតាមលិខិតអនុញ្ញញត ការអនុញ្ញញត ផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថា
ន ឬរិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថានផ្ លពារ់ព័នគធ នាេះគទ គោយអាស្ស្័យគៅតាមររណីផ្ លអាច្
គរើតគ

ើង ។

មាគ្តា១០៤៦ ._ នី តិវ ិធីននការគធវើអធិ ការរិ ច្ចការបាំពុលបរ ិស្ថាន
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ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនីតិវ ិធី ផ្ លមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិ ច្ប
ច រ ិស្ថាន និ ង
មាចស្់ ឬក្បតិបតតិររននអាោរ ស្រមមភាព ឬរគក្មាងផ្ លស្ាិតគក្កាមការគធវើអធិការរិ ច្ច ក្តូវអនុ វតតតាម
គ ើមបីចាប់គនាើម និ ងអនុ វតតការគធវើអធិ ការរិច្ច ។
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្គច លើការបាំពុលបរ ិស្ថាន ក្តូវគស្លៀរពារ់ឯរស្ណា
ា នស្មាគល់ខួន
ល ផ្ លអាច្
រាំ ណត់អតតស្ញ្ញញណានគោយងាយស្ស្ួល និ ងក្តូវបងាាញអតតស្ញ្ញញណរបស្់ខួនគៅកាន់
ល
មាចស្់ ឬ
ក្បតិ បតតិររននអាោរ ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង ផ្ លស្ាិតគក្កាមការគធវើអធិ ការរិច្ម
ច ុ នគពលអនុវតតអធិ ការ
រិ ច្គច នាេះ ។
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្ចការបាំពុលបរ ិស្ថាន ក្តូវផ្ែររាទុរនូវឯរស្ថររាំណត់ ក្តាននការគធវើអធិ ការរិ ច្ច
នី មួយៗ ផ្ លខលួនានអនុវតត ។ រាំ ណត់ក្តាននការគធវើអធិ ការរិច្ច ក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វង
ររាន ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ា ី ការទទួ លានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៤៧ ._ ការហាមឃាត់រុងការប
ែ
ិ គស្ធច្ាំ គពាេះការច្ូ លគធវើអធិ ការរិ ច្ច
គទេះស្ាិតគក្កាមកាលៈគទស្ៈណារ៏ គោយ មាចស្់ ឬក្បតិបតតិររ ននអាោរ ស្រមមភាព ឬ រគក្មាង
ផ្ លក្តូវស្ាិតគក្កាមការគធវើអធិ ការរិច្ច មិនអាច្ប ិ គស្ធមិនឲ្យមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្កា
ច របាំ ពុលបរ ិស្ថានច្ូ ល
គៅកាន់ បរ ិគវណអាោរ អនុ វតតតាមនី តិវ ិធីរុងការគធវ
ែ
ើអធិ ការរិច្ចានគនាេះគទ ។
ផ្នែកទី៦
វិធាន្ការផ្កតគ្លូវ
មាគ្តា១០៤៨ ._ ស្រមមភាពផ្ លទទួ លានអនុញ្ញញត
ក្បស្ិនគបើ គៅរែុងអាំ

ត ធិ ការរិច្ចគលើការបាំពុលបរ ិស្ថាន ររគឃើញនូ វ
ុងគពលគធវើអធិ ការរិ ច្ច មញ្ជ្នី អ

ក្បភពននការបាំពុល ឬការខរខានមិនានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹ មក្តូវនូវ បគច្ចរវ ិជាាក្រប់ក្រងការបាំ ពុល ឬ
វ ិធានការ នទគទៀត ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការរាំរាមរាំរាមរាំ ផ្ហងច្ាំគពាេះស្ុខភាពស្ថធារណៈ ក្ទពយ
ស្មបតតិ បរ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ គនាេះមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចគលើការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន ក្តូវមានស្ិទិអ
ធ រែុងការ៖
រ-ជូ ន ាំ ណឹងភាលម ល់បុរល
គ ឬស្ថាប័ ន នទគទៀត ផ្ លអាច្ក្បឈមនឹ ងការរាំរាម
រាំ ផ្ហងគនាេះ ។
ខ-បញ្ញ
ា ឲ្យមាចស្់ ឬក្បតិបតតិររននអាោរ ផ្ លក្តូវគធវើអធិ ការរិច្ច អនុម័តយរភាលមៗនូ វ
វ ិធានការផ្រតក្មូវ គ ើមបីធានាឲ្យាននូ វក្បតិ បតតិការផ្ លក្តឹមក្តូវនន បគច្ចរវ ិជាា ឬវ ិធានការ
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ក្រប់ ក្រងការបាំពុល ឬប្ឈប់ ការបាំ ពុលគនាេះ ។
រ-បញ្ញ
ា ឲ្យមាចស្់ ឬក្បតិបតតិររននអាោរប្ឈប់ ភាលមៗនូវក្បតិបតតិការផ្ លបងកឲ្យមាន
ការបាំ ពុល គៅរែុងររណីផ្ លវ ិធានការផ្រតក្មូវភាលមៗផ្ លពារ់ព័នម
ធ ិ នមានលរខណៈក្រប់
ក្ោន់ រុងការកាត់
ែ
បនាយការខូច្ខាត និ ងការបាំពុលផ្ លអាច្បងកគ

ើងច្ាំ គពាេះបរ ិស្ថាន ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្បគងកើតនីតិវ ិធី ផ្ លមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិ ច្គច លើការបាំពុល
បរ ិស្ថាន មាចស្់ និ ងក្បតិ បតតិររ ននអាោរផ្ លក្តូវគធវើអធិ ការរិច្ច ក្តូវគោរពតាម គៅគពលផ្ស្វងររគឃើញ
នូ វក្បភពននការបាំ ពុល ឬការខរខានមិ នានគធវើក្បតិ បតតិការក្តឹមក្តូវនូវ បគច្ចរវ ិជាាក្រប់ក្រងការបាំ ពុល ឬ
វ ិធានការ នទគទៀតផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការរាំរាមរាំផ្ហងច្ាំគពាេះបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៤៩ ._ រាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុល
គៅរែុងរយៈគពល ១៤ ( ប់ បួន) នែង ននការររគឃើញនូ វក្បភពននការបាំ ពុល ឬការខរខានមិ ន
ានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹមក្តូវនូ វ បគច្ចរវ ិជាាក្រប់ក្រងការបាំពុល ឬវ ិធានការ នទគទៀតផ្ លអាច្បងកឲ្យ
មានការរាំរាមរាំផ្ហងច្ាំ គពាេះបរ ិស្ថាន និ ងការគច្ញនូ វបទបញ្ញ
ា រែុងការអនុ ម័តយរវ ិធានការផ្រតក្មូវ
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្គច លើការបាំពុលបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបច្ាំនូវរាយការណ៍វាយតនមលការបាំ ពុលអាំ ពីការររគឃើញ
ការបាំ ពុលគនាេះ និងវ ិធានការបនតបនាទប់ ផ្ លក្តូវអនុវតតគ ើ មបីគោេះស្ស្ថយការបាំពុលគនាេះ ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាច្បគងកើតនីតិវ ិធី និ ងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការ
គរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលការបាំ ពុល ។ រាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុលទាំងអស្់ ក្តូវោរ់ ឲ្យ
ស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ា ី ស្ិទិ ទ
ធ ទួ លានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៥០ ._ នែលច្ាំណាយស្ក្មាប់វ ិធានការផ្រតក្មូវ និងរាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុល
នែលច្ាំណាយពារ់ ព័នធនឹងស្រមមភាពណាមួ យរែុងការទទួ លយរវ ិធានការផ្រតក្មូវគ ើមបីកាត់
បនាយជាអបបបរមា ក្រប់ ក្រង ឬប្ឈប់ នូវក្បភពននការបាំ ពុលណាមួ យ ផ្ លក្តូវានររគឃើញគៅរែុង
អាំ

ុងគពលននការគធវើអធិការរិ ច្ច ជាការទទួ លខុ ស្ក្តូវផ្ទាច្់មុខរបស្់មាចស្់ និង/ឬក្បតិ បតតិររននអាោរ ។
នែលស្ាំណាយផ្ លស្មរមយទរ់ ទងនឹងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលការបាំពុលគៅគក្កាម

មាតិ កាគនេះ ជាការទទួ លខុស្ក្តូវរបស្់មាចស្់ និ ង/ឬ ក្បតិបតតិររននបរ ិគវណ/អាោរ ផ្ លក្តូវគធវើរាយ
ការណ៍វាយតនមលការបាំពុល ។
មាគ្តា១០៥១ ._ ស្ិទិ រ
ធ ុងការោរ់
ែ
ស្ាំគណើ
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រូបវ ័នាបុរគល ឬ នី តិបុរគល ផ្ លមិនគពញច្ិតតច្ាំគពាេះវ ិធានការណាមួ យផ្ លគធវើគ

ើងគោយមញ្ជ្នី ត

អធិ ការរិច្ចគលើការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន អាច្ោរ់ ស្ាំគណើគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន
គ ើមបីពិនិតយនូ វវ ិធានការគនាេះ ស្ស្បតាមរនាីទី៩ រែុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមស្ិប)នែង គក្កាយពី នែងចាត់
វ ិធានការគនាេះមរ ។

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការស្គក្មច្ច្ិ តផ្ត លតក្មូវឲ្យលុបគចាល ផ្រ

ស្ក្មួល ឬបញ្ញ
ា រ់អាំពីវ ិធានការផ្ លក្តូវានចាត់ គោយមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ចគលើការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន និងក្តូវ
គធវើរាំណត់ក្តាជាលាយលរខណ៍អរសរននគស្ច្រាីស្គក្មច្គនាេះគៅរែុងរយៈគពល៤០ (ផ្ស្ស្ិប)នែងបនាទប់
ពី ទទួ លានស្ាំគណើគនាេះ ។
រាំ ណត់ក្តាជាលាយលរខណ៍អរសរគនេះ ក្តូវរួមប្ូច លនូ វមូ លគហតុ ព័ត៌មាន និ ងទិ នន
ែ ័ យផ្ ល

បគងកើតានជាមូ លោានននការស្គក្មច្គនាេះ ។ រាំ ណត់ ក្តាគនេះក្តូវនាល់គៅឲ្យរូបវ ័នាបុរគល ឬនីតិបុរគល
ផ្ លគធវើស្ាំគណើ និងក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររានស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ា ី ស្ិទិ ទ
ធ ទួ ល
ានព័ត៌មានននក្រមគនេះ ។
ក្បស្ិនគបើរប
ូ វ ័នាបុរគល ឬនីតិបុរគល ផ្ លគធវើស្ាំគណើ មិ នគពញច្ិ តន
ត ឹងគស្ច្រាីស្គក្មច្របស្់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន រូបវ ័នាបុរល
គ ឬ នីតិបុរគលគនាេះ មានស្ិទិ ធបឹង
ា តវា៉ា ស្ស្បតាម
បទបប្ញតិ តននក្រមគនេះ ។

ផ្នែកទី៧
ការទសុប
ើ អទងេត ន្ិងបទបញ្ញ
ជ
មាគ្តា១០៥២ ._ ការគធវើអធិ ការរិច្ចការគោយមញ្ជ្នី ក្ត តួតពិនិតយការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយការបាំពុលបរ ិស្ថាន អាច្គធវើអធិ ការរិច្ចគៅរែុងបរ ិគវណណាមួ យរ៏ ាន គ ើមបី

រាំ ណត់ ថ្នមាន ឬមិនមានអាំ គពើ គលមើស្ណាមួ យទស្់គៅនឹ ងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការក្រប់ក្រង
ស្ាំណល់ ។
មាគ្តា១០៥៣ ._ អាំ គពើ គលមើស្គៅនឹ ងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់

ក្បស្ិនគបើ មានអាំ គពើគលមើស្គៅនឹ ងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយ
ការបាំ ពុល បរ ិស្ថាន អាច្គច្ញបទបញ្ញ
ា បងាគប់ ឲ្យគក្បើក្ាស្់វ ិធានការផ្រតក្មូវាន ។ បទបញ្ញ
ា បងាគប់ឲ្យ
គក្បើក្ាស្់វ ិធានការផ្រតក្មូវគនេះ ក្តូវគច្ញក្បស្ិនគបើ មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិនិតយការបាំពុលបរ ិស្ថាន ររគឃើញថ្ន
ស្រមមភាព ឬក្បតិបតតិការណាមួ យគៅរែុងបរ ិគវណគនាេះ គលមើស្គៅនឹងក្រមគនេះ ឬផ្ លបគច្ចរគទស្ក្តួត
ពិ និតយការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ ឬវ ិធានការ នទគទៀត មិ ន ាំ គណើរការ ឬគធវើក្បតិបតតិការ គោយអនុគលាម

369

តាមលិខិតអនុ ញ្ញញតផ្ លមានស្ក្មាប់ បរ ិគវណគនាេះ ឬផ្ននការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀង
ោាំពារបរ ិស្ថាន គៅតាមររណីផ្ លអាច្មានគ

ើង ។

មាគ្តា១០៥៤ ._ ការរាំរាមរាំផ្ហងជារ់ ផ្ស្តងគៅ ល់ស្ុខភាព ស្ថធារណៈបរ ិស្ថាន ក្ទពយស្មបតតិ ប
រ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ
រែុងអាំ ុងគពលននការគធវើអធិ ការរិច្ច មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិនិតយការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន ររគឃើញអាំ ពីការគលមើស្
ណាមួ យគៅនឹងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការក្រប់ក្រងស្ាំណល់ ផ្ លបងកការរាំរាមរាំផ្ហងជារ់ ផ្ស្តងគៅ
ល់ស្ុខភាពស្ថធារណៈបរ ិស្ថាន ក្ទពយស្មបតតិ បរ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយការបាំ ពុល
បរ ិស្ថាន មានស្ិទិ ធ ូ ច្តគៅ៖
រ- ជូន ាំ ណឹងជាបនាទន់ គៅ ល់រប
ូ វនតឬបុ រគលណាផ្ លគៅគក្កាមការរាំ រាមរាំ ផ្ហង
ខ- បងាគប់បញ្ញ
ា មាចស្់ ឬអងគភាពរបស្់ទីបរ ិគវណគៅគក្កាមការគធវើអធិ ការរិ ច្គច នាេះឲ្យគក្បើ
ក្ាស្់វ ិធានការផ្រតក្មូវ គ ើ មបីធានានូ វការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ក្តឹមក្តូវ ។
រ- បងាគប់បញ្ញ
ា មាចស្់ ឬអងគភាពរបស្់ទីបរ ិគវណឲ្យប្ឈប់ ជាបនាទន់នូវក្បតិបតតិការណា
ផ្ លរាំពុងគលមើស្គៅនឹ ងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ រែុងររណីផ្ លការ
វ ិនិច្័ យ
ឆ របស្់មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិនិតយការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន យល់គឃើញថ្ន វ ិធានការផ្រតក្មូវផ្ លអាច្អនុ
វតតានជាបនាទន់ មិនមានភាពក្រប់ ក្ោន់រុងការបនា
ែ
យការបងកគក្ោេះថ្នែរ់ធន
ង ់ ធរង គហើយការ

ក្បក្ពឹ តគត លមើស្គៅនឹងលរខខណឌតក្មូវស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់គនាេះ អាច្បងកគក្ោេះថ្នែរ់
ល់បរ ិស្ថាន ។
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្បគងកើតនីតិវ ីធី ផ្ លមញ្ជ្នីក្ត តួតពិនិតយការបាំពុលប

រ ិស្ថាន និងមាចស្់ ឬអងគភាពននបរ ិគវណ ផ្ លគៅគក្កាមការគធវើអធិ ការរិ ច្ច ក្តូវគោរពតាមបនាទប់ ពីការររ
គឃើញអាំ ពីការគលមើស្គៅនឹងលរខខណឌតក្មូវ ស្ក្មាប់ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ ឬមានការខរខានមិនាន
គធវើក្បតិបតតិការឲ្យានក្តឹមក្តូវននបគច្ចរគទស្ក្តួតពិនិតយការបាំ ពុល ឬវ ិធានការ នទគទៀត ផ្ លអាច្បងក
ការរាំ រាមរាំ ផ្ហង ល់បរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៥៥ ._ រាយការណ៍វាយតនមលការក្រប់ក្រងស្ាំណល់
រែុងរយៈគពល១៤( ប់បួន)នែង បនាទប់ពីការររគឃើញអាំពីការគលមើស្គៅនឹ ងលរខខណឌតក្មូវ
ស្ក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ផ្ លបងកការរាំរាមរាំផ្ហងជារ់ផ្ស្តង ល់បរ ិស្ថាន និងការគច្ញ ី កា
បងាគប់ឲ្យគក្បើក្ាស្់វ ិធានការផ្រតក្មូវ មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយការបាំ ពុលបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើរាយការណ៍វាយតនមល
ការក្រប់ ក្រងស្ាំណល់ អាំពីការររ គឃើញគនាេះ និងវ ិធានការជាបនតបនាទប់ ផ្ លក្តូវគក្បើ ក្ាស្់ គ ើ មបីគោេះ
ស្ស្ថយបញ្ញ
ា គនាេះ ។
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មាតិកាទី៣
ការស្ថតរទ

ង
ើ វិញ ន្ិងសំណ្ងទលើការខូច្ខាតបរ ិស្ថថន្
ជំពូកទី១

យន្តការវាយតម្លៃទំហម្ំ ន្ការខូច្ខាតបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១០៥៦ ._ ការបគងកើតយនតការស្ក្មាប់ ការស្ថតរបរ ិស្ថានគទបើងវ ិញ និងរាំ ណត់ទាំហាំននស្ាំណងការ
ខូ ច្ខាត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ ក្តូវបគងកើតយនតការគ ើមបីវាយតនមលទាំហាំននការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន

ស្ក្មាប់ ក្រប់ ភារី ព័នធទាំងអស្់់គ ើមបីគរៀបច្ាំ បគងកើតផ្ននការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ ឬទូ ទត់ ស្ងគលើការ

ខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន ។
នី តិវ ិធី និងផ្បបបទននការវាយតនមលទាំហាំខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ការស្ថតរបរ ិស្ថានគទបើងវ ិញ និ ងការទូ រ
ទត់ ស្ង់ ការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវរាំ ណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៥៧ ._ ការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន
ការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន មានជាអាទិ៍ការខូច្ខាត ឬការគធវើឲ្យក្ទរឌ្គក្ទម ការបាំ ផ្ទលញ ការាត់ បង់
ការបងាអរ់ ល់ការគក្បើក្ាស្់ននបរ ិស្ថាន ផ្ លរែុងគនាេះមានធនធានធមមជាតិ ទាំ និញ និងគស្វារមម
ធនធានធមមជាតិ និងងការាត់ បង់ នែលឈួល
ែ ក្ារ់ ច្ាំណូល ក្ារ់ច្ាំគណញ និងពនធផ្ លាត់ បង់ ឬ
គស្ថហុយទាំងឡាយរបស្់រោាភិ ាល ។

មាគ្តា១០៥៨ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវច្ាំគពាេះការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ផ្ លាន គឃើញថ្ន ានបងកការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន តក្មូវទទួ ល
ខុ ស្ក្តូវរែុងការស្ថតរបរ ិស្ថានគ
ផ្ លានគរើតគ

ើងវ ិញ និង/ឬក្តូវទូតទត់ ស្ាំណងខូច្ខាត និ ង ការាត់ បង់ ទាំងអស្់

ើង ។

មាគ្តា១០៥៩ ._ កាតពវរិច្ចរុងការផ្ច្រចាយព័
ែ
ត៌មាន

ក្រប់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ អាជាាធរមានស្មតារិច្នា
ច នា ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ ស្ងគមស្ុីវ ិល

នី តិបុរគល និង រូបវនតបុរល
គ ផ្ លរងនលប៉ា េះពាល់ទាំងអស្់ ក្តូវផ្ច្រចាយព័ ត៌មានបគច្ចរគទស្ ច្ាំគណេះ
ឹ ង ច្ាំណាប់ អារមមណ៍ និងរងវល់ផ្ លពារ់ ពារ់ព័នទ
ធ ាំងឡាយ គ ើ មបីស្ក្មួល ល់ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

គពញគលញ ទន់ គពលគវលា និងក្បរបគោយក្បស្ិទធភាពស្ក្មាប់ ការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន ។
រាល់អរ
ែ ពារ់ព័នធនីមួយៗ ក្តូវច្ូ លរួមរែុង ាំ គណើរការននការស្គក្មច្ច្ិតតគៅគលើការស្ថតរគ

និ ងស្ាំណង ក្ពមទាំងការអនុវតតនូវការស្ថតរបរ ិស្ថានគ
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ើងវ ិញ ។

ើងវ ិញ

ជំពូកទី២
ការទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា១០៦០ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវបរ ិស្ថានរបស្់រប
ូ វ ័នតបុរគល នីតិបុរគល និងមញ្ជ្នី នត នរោាភិ ាល
ការទទួ លខុ ស្ក្តូវស្ក្មាប់ស្ាំណងផ្នែរបរ ិស្ថាន មិ នតក្មូវឲ្យមានបងាាញពី ធាតុគច្តនា និងការ
ឹ ងគនាេះគទ គហើយក្តូវអនុ វតតការទទួ លខុ ស្ក្តូវ ូច្ខាងគក្កាម ៖
រ- រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរល
គ ទាំងឡាយផ្ លមិនានគធវើស្រមមភាព ឬការខរខានរែុង

ការចាត់ វ ិធានការផ្ លនាាំឲ្យបងកការខូច្ខាត ល់បរ ិស្ថាន ។

ខ- រាល់មញ្ជ្នីរា
ត ជការក្រប់ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ក្ច រប់រក្មិ តផ្ លបាំ គពញការងារគលើស្ពី
ស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្របស្់ខួន
ល ឬក្បក្ពឹ តន
ត ុយនឹ
ទ
ងក្រមគនេះ ច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិយុតតនានា ផ្ ល
នាាំឲ្យបងកការខូច្ខាត ល់បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១០៦១ ._ ឧបររណ៍ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
រាល់ឧបររណ៍ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ មានជាអាទិ៍ នាវា យនយនត យនតគហាេះ មាស្ុីនអារគឈើ
គរាងច្ក្រអារគឈើ រែយនត ឹ រទាំ និញ ឬឧបររណ៍គនសងគទៀតផ្ លក្តូវានគក្បើក្ាស្់រុងស្រមម
ែ
ភាពខុ ស្

ច្ាប់ គហើយផ្ លនាាំឲ្យខូច្ខាត ល់បរ ិស្ថាន ក្តូវរ ឹបអូ ស្ និងលរ់គ ើមបី គក្បើ ក្ាស្់ ល់ការស្ថតរបរ ិស្ថាន
គ

ើងវ ិញផ្ លទទួ លរងការខូច្ខាត ។

មាគ្តា១០៦២ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវនននីតិបុរគល
នាយរ និងបុរគលិរននស្ថជី រមមផ្ ល ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើស្ាំណងផ្នែរបរ ិស្ថានផ្ លមាន
លរខណៈលរខណៈ និងទាំហាំ ូ ច្ោែ គៅតាមការទទួលខុ ស្ក្តូវរបស្់នីតិបុរគលគនាេះ
មាក្តា១០៦០ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៦៣ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវរបស្់បុរគលគោយផ្

ូច្មានផ្ច្ងរែុង

រៗ

រែុងររណីមានបុ រគលគលើស្ពី ១ (មួ យ) នារ់ ផ្ លក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវគក្កាមជាំពូរគនេះ បុរគល
នី មួយៗ ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវគោយផ្ រៗគលើស្ាំណងការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថានគពញគលញ គោយមិ នរិត
អាំ ពីទាំហាំជារ់ផ្ស្តងននការរួមច្ាំផ្ណរ របស្់បុរគលនីមូយៗរែុងការគធវើឲ្យខូច្ខាតបរ ិស្ថានទាំងមូ លគនាេះ
គ

ើយ ។

ជំពូកទី៣
កិច្ចការពារ ន្ិងករណ្ីទលើកផ្លងច្ំទពា៉ះកិច្ចការពារ

372

មាគ្តា១០៦៤ ._ រិ ច្ចការពារ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមិនក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវ គ
រ- ការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវានបងកគ

ើយ រែុងររណីផ្ ល ៖

ើងទាំងស្ស្រងគោយស្ថរផ្តគក្ោេះមហនតរាយធមម

ជាតិ ធន
ង ់ ធរង ផ្ លមិនានរ ាំពឹ ងទុ រមុន ឬស្រមមភាពននស្ញ្ជ្ងាគម ។
ខ- ការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវានបងកគ

ើងទាំងស្ស្រងគោយស្ថរផ្តទគងវើ ឬការខរខាន

របស្់តតិ យជនគក្ៅពីបុរល
គ ិរនគយជិត ឬភាែរ់ ងាររបស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ គនាេះ ។
រ- ការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវានបងកគ

ើងទាំងស្ស្រងគោយស្ថរផ្តស្រមមភាពផ្ លាន

អនុ ញ្ញញត យ៉ា ងច្ាស្់លាស្់គោយច្ាប់ ។
ឃ- ការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវានបងកគ

ើងទាំងស្ស្រងគោយស្ថរផ្តស្រមមភាពផ្ ល

ានអនុ ញ្ញញត ជាពិគស្ស្ និ ងផ្ លានពណ៌នាពី ភាពជារ់ លារ់ ទរ់ ទងនឹងក្បគភទ និងទាំ ហាំ
ននការខូ ច្ខាតគៅរែុងផ្នន- ការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងឬ/
វ ិញ្ញញបនបក្តនិងលិខិតអនុម័តគៅគលើការ វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៦៥ ._ ររណីគលើរផ្លងច្ាំ គពាេះរិ ច្ចការពារ
រិ ច្ចការពារ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៤ ននក្រមគនេះ មិ នក្តូវានអនុវតត គ

ើយ រែុងររណី៖

រ- ស្រមមភាពផ្ លបងកឲ្យមានការខូច្ខាតគនាេះ ក្តូវានអនុ វតតគោយមានការរ ាំគលាភ

បាំ ពានទាំងស្ស្រង ឬផ្នែរណាមួ យននក្រមបរ ិស្ថាន ឬលិខិតបទោានរតិ យុតណា
ត
មួ យគនសង
គទៀត ។
ខ- ស្រមមភាពផ្ លបងកឲ្យមានការខូច្ខាត ក្តូវានគធវើគ

ើងគយងតាមលរខខណឌ

ស្មបទន អាជាាប័ ណណ ឬការអនុញ្ញញតជារ់ ផ្ស្តងគនសងគទៀតផ្ លក្តូវាននតល់ឲ្យ មិ នស្ស្បតាម
លិខិតបទោានរតិ យុតតមានជាអាទិ៍ ការអនុ ញ្ញញតផ្ លគច្ញគោយមញ្ជ្នីផ្ត លោមនស្ិទិរ
ធ ុងការនត
ែ

ល់ការអនុញ្ញញតគនាេះ ឬការខរខាន រែុងការបាំ គពញគៅតាមលរខខណឌច្ាប់ តក្មូវ មុ នគពលគច្ញ
ការអនុញ្ញញតជាគ ើម ។

រ- ស្រមមភាពផ្ លនាាំឲ្យមានការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវានពិនិតយគឃើញថ្ន មានច្ាំនួន
ទាំ ហាំ ឬក្បគភទខុ ស្ៗោែ គក្ៅពី ការរាំណត់ច្ាំនួន និ ងការអនុញ្ញញតផ្ លានរាំណត់ ជារ់លារ់
គៅរែុងផ្ននកា ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងឬ/ វ ិញ្ញញបនបក្ត និ ង
លិខិតអនុម័តគៅគលើការ វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ឃ- ការខូច្ខាតផ្ លបងកគ

ើងគោយស្ថរការគធវស្ក្បផ្ហស្ អាំ គពើទុច្ចរ ិត ឬស្រមមភាព

ខុ ស្ច្ាប់ រែុងការអនុវតត ការគធវើក្បតិ បតតិការ ឬការបាំគពញស្រមមភាពផ្ លក្តូវានអនុ ញ្ញញត ។
ង- ស្រមមភាពទាំងឡាយផ្ លនទុយគៅនឹងខផ្ច្ង និងលរខខណឌននលិខិតអនុញ្ញញត រិ ច្ច

ស្នោ ការអនុ ញ្ញញត ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធទាំងឡាយគនសងគទៀត ក្ពមទាំងការខរខានមិនានអនុ
វតតស្រមមភាពជារ់ លារ់ នានា ផ្ លតក្មូវរែុងលិខិតអនុ ញ្ញញត ។
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ជំពូកទី៤
សំណ្ងផ្នែកបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១០៦៦ ._ ស្ាំណងផ្នែរបរ ិស្ថាន
ស្ាំណងផ្នែរបរ ិស្ថានផ្ លមានផ្ច្ងរែុងជាំពូរទី ២ ននមាតិ កាគនេះមាន ូ ច្តគៅ៖
រ- នែលគពញគលញរែុងការស្ថតរបរ ិស្ថានគ ើងវ ិញគៅកាន់ លរខខណឌគ ើ មមុនគពលមាន
ការខូ ច្ខាត ។

ខ- នែលគពញគលញស្ក្មាប់ការអនុវតតការស្ថតរគ

ើងវ ិញបផ្នាមគទៀតផ្ លក្រប់ក្ោន់ គ ើមបី
ើងវ ិញ រែុង

គធវើការទូ ទត់នឹងការខូច្ខាតទាំងមូ លផ្ លមិនានទូទត់ ស្ងគោយការស្ថតរគ
ច្ាំ ណុច្ រ. ខាងគលើ ។
រ- តនមលននទិ ាភាពននបរ ិស្ថានផ្ លរងការខូច្ខាតផ្ លមិនអាច្ស្ថតរគ
ររណី ផ្ លការស្ថតរគ

ើងវ ិញក្តូវានគធវើគ

រងការខូ ច្ខាត មិ នងាយរែុងការស្ថតរគ

ើងវ ិញាន រែុង

ើង ប៉ាុ ផ្នតផ្នែរ ឬទិ ាភាពមួ យច្ាំនួនននបរ ិស្ថានផ្ ល

ើងវ ិញាន ។

ឃ- តនមលគអរូ

ូស្ុី ឬតនមលមនុ ស្ស ផ្ លានាត់ បង់គោយស្ថរការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន
មិ នអាច្ក្តូវ ានទូ ទត់ ស្ងគពញគលញគោយស្ថររតាតផ្ លមានរែុងច្ាំ ណុច្ រ. ខ. និ ងរ.

ខាងគលើក្ពមទាំង ប្ូច លនូ វតនមលគស្ រ
ា ិច្ចស្រុប តនមលគក្បើ ក្ាស្់ផ្ទទល់ និ ងក្បគយល តនមលផ្ ល
មិ នគក្បើក្ាស្់ មានជាអាទិ៍ តនមល អតាិភាព ជគក្មើ ស្ ក្បគយជន៍ រម
ួ គររ ិ៍ ត ាំ ផ្ណល ។

ង- នែលទាំងអស្់ផ្ លក្តូវទទួ លរងគោយគ ើ មបណឹ ត ងផ្ លបតឹងគ ើ មបីគធវើការទមទរ
ស្ាំណងស្ក្មាប់ ការជួ ស្ជុស្បរ ិស្ថាន ផ្ លមានជាអាទិ៍ នែល និងការច្ាំ ណាយ ជារ់ ផ្ស្តងរបស្់
ក្ររមការងារគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ នែលននការវាយតនមលស្ាំណងននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ូ ច្ជា

នែលបុរគលិរ នែលគធវើ ាំគណើរ នែលគស្វារមមតាមរិ ច្ចស្នោ ទាំងនែលបគច្ចរគទស្នលូវច្ាប់ ឬនែលគនសង

គទៀត បួ ររួមទាំងនែលទាំងអស្់ផ្ លទទួ លរងគោយភារី ច្ាំគពាេះក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញ និ ង ាំ គណើរការពិគក្ោេះគយបល់ ។
ច្- នែលពិនិតយតាមោន និងនែលធានាឲ្យាននូ វភាពគជារជ័ យននស្រមមភាពស្ថតរគ

វ ិញ

ើង

ូច្ក្តូ ានរាំ ណត់ ពីមុនរួច្មរគហើយ ។
្- នែលទូទត់ ស្ងស្ក្មាប់ការាត់ បង់មុខរបរ និងផ្នែរគស្ រ
ា ិច្ចផ្ លបណា
ត លមរពី ការ

ខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន ។
ជ- នែលទូទត់ ស្ងតាមរយៈការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ឬគលើការាត់ បង់ គស្ារភាពននការគក្បើ

ក្ាស្់បរ ិស្ថាន ។
ឈ- ការាត់ បង់ នែលស្ុទនធ នស្ួយស្ថរ ក្ារ់ ឈួល
ែ រនក្មនានា ឬការាត់បង់ភារហុន

ននក្ារ់ ច្ាំគណញស្ុទគធ ោយស្ថរការខូច្ខាតគនាេះ ។
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ញ- ការាត់បង់ ក្ារ់ច្ាំគណញ ឬឱ្នភាពននស្មតាភាពររច្ាំ ណូលគោយស្ថរការខូ ច្
ខាត ។
- នែលស្ុទធននការនតល់គស្វាស្ថធារណៈផ្ លមានការគរើនគ
គ្លើយតបគៅនឹងការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ។

ើង និងបផ្នាម រែុងការ

ឋ- ក្ារ់ ក្បោប់ រី ត គស្ថហុយ និ ងការច្ាំណាយគនសងៗ ផ្ លគរើ តគ

ើងរែុង ាំ គណើរការនន

បណឹ ត ង មានជាអាទិ៍ ក្ារ់គបៀវតសន៍ និ ងការច្ាំណាយរបស្់គ ើ មបណឹ ត ង បុ រគលិររបស្់ពួរគរ

គស្ថហុយនិងការ- ច្ាំណាយគនសងៗរបស្់ស្ថរសី នែលគមធាវ ី អែរជាំ នាញការ ទី ក្បឹរា ការស្ិរា
ផ្នែរបគច្ចរគទស្ ។
ឌ្- ការខាតបង់ ស្ុទធននក្ារ់ ពនធ ឬច្ាំ ណូលគនសងគទៀតរបស្់ស្ថាប័នរ ា ។
រែុងអាំ

ឍ- នែលនតល់គស្វារែុងការយមលាតផ្ លស្មភាពគៅនឹ ងគស្វារមមយមលាតនានា
ល និ ងការកាត់ គទស្គៅគលើការរ ាំគលាភបាំ ពាន ។
ុង គពលននការចាប់ ខួន

មាគ្តា១០៦៧ ._ លរខខណឌតក្មូវរែុងការស្ថតរគ

ើងវ ិញឲ្យានគលឿន

ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្គច្ញលិខិតបទោានរតិ យុតល
ត មអិតអាំ ពី

លរខខណឌតក្មូវ និងនីតិវ ិធីរុងការស្ថ
ែ
ត រគ

ើងវ ិញឲ្យានគលឿន ផ្ លក្តូវផ្ច្ងពី នែលននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

បគងកើតក្បគភទ និងបរ ិមាណននការស្ថតរគ

ើងវ ិញផ្ លតក្មូវ គ ើ មបីទូទត់ ស្ងគៅគលើក្បគភទជារ់ លារ់

ស្ក្មាប់ ក្បគភទ ននការខូច្ខាតជារ់ លារ់ និ ងនីតិវ ិធីននការវាយតនមលផ្ លក្តូវានជាំរញ
ុ ស្ក្មាប់ ការ
ននការខូ ច្ខាតគនាេះ ។
មាគ្តា១០៦៨ ._ ភារី រុងការទមទរស្ាំ
ែ
ណង

ភារី ផ្ លអាច្គធវើការទមទរស្ាំណងគលើការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន រួមមាន ូ ច្តគៅ៖
រ- ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រស្ួង ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ច ផ្ ល

រងនលប៉ា េះពាល់
គលើការស្ថតរគ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៩ ននមាតិ កាគនេះ ក្តូវមានស្ិទិ គធ ស្ែើស្ុាំនែលស្ាំណង

ើងវ ិញ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៦ ច្ាំ ណុច្ រ. ខ. រ. ឃ. ង. ច្. ជ. ឈ.

. ឋ.

ឌ្. និង ឍ. ននមាតិ កាគនេះ ។

ខ- អែរគក្បើ ក្ាស្់ធនធានធមមជាតិ គ ើ មបីច្ិ្ចឹមជីវ ិតផ្ លរងការខូច្ខាត ទាំងស្ិទិ ធគៅ
គលើ ឬការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានស្ិទិ គធ ស្ែើស្ុាំនែល ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៦

ច្ាំ ណុច្ ឃ. ង. ្. ជ. ឈ. ញ. និង ឋ. ននក្រមគនេះគោយគក្បើ ក្ាស្់នីតិវ ិធី ូច្មានផ្ច្ង ូ ច្មាន
ផ្ច្ងរែុងរនាី៩ននក្រមគនេះច្ាប់ ពិគស្ស្គោយផ្ទបរគនសងគទៀង និងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់
ព័ នគធ នសងគទៀត ។
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រ- រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរល
គ ណាមួ យរ៏ គោយ ក្តូវមានស្ិទិ គធ ស្ែើស្ុាំនែល ស្ាំណងគលើការ
ស្ថតរគ

ើងវ ិញ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦៦ ច្ាំ ណុច្ រ. ខ. រ. ឃ. ង. ច្. និ ង ឋ. ននមាតិ កា

គនេះលុេះ ក្តាផ្ត៖

១- ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬអែរចាត់ តាាំងផ្ លមានការ

អនុ ញ្ញញត ខរខានរែុងការបគងកើតក្ររមការងារផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ស្ស្បតាមជាំពូរទី ៥

ននមាតិ កាគនេះ រែុងរយៈគពល ៦ (ក្ាាំមួយ)ផ្ខ បនាទប់ពីក្ពឹ តិ កា
ត រណ៍ននការខូច្ខាតបរ ិស្ថា
នានគរើតគ

ើង ឬ

២- ក្ររមការងារគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញក្តូវានបគងកើត ប៉ាុ ផ្នតខរខានរែុង

ការបាំ គពញការងារវាយតនមលស្ាំណងគលើការស្ថតរគ
បនាទប់ពីការបគងកើត ។

ើងវ ិញរែុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ែាំ

៣- រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរល
គ គនាេះ ានជូន ាំ ណឹងគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ន
ទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានរែុងគោលបាំ ណង គស្ែើស្ុាំនែល ស្ាំណងគលើការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

រែុងររណីផ្ លក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មិ នានគ្លើយតបច្ាំ គពាេះ
ស្ាំគណើអាំពីការគស្ែើស្ុាំនែលស្ាំណងស្ថតរបរ ិស្ថានគ ើងវ ិញ រែុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមស្ិប)
នែងបនាទប់ពីានជូ ន ាំ ណឹងគនេះគទ រូបវនតបុរគល ឬនីតបុ រគលផ្ លានគស្ែើស្ុាំគនេះ អាច្

អនុវតតការងារវាយតនមលគលើការស្ថតរបរ ិស្ថានគទបើងវ ិញ និ ងអាច្គស្ែើស្ុាំនែលស្ាំណងស្ថារប
រ ិស្ថានគទបើងវ ិញ ។
ឃ- មាចស្់រមមស្ិទិ ធ ឬមាចស្់ភតិ ស្នោននអច្លនក្ទពយ ឬក្ទពយស្មបតតិផ្ទទល់ខួនក្តូ
ឡ
វមាន

ស្ិទិ គធ ស្ែើស្ុាំនែល

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៦១ ច្ាំ ណុច្ ច្. ្. ឈ. ញ. និង ឋ. ននក្រមគនេះ ស្ស្ប

តាមរនាីទី៩ននក្រមគនេះ ច្ាប់ពិគស្ស្ និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតតពារ់ ព័នធនានា ។
ជំពូកទី៥
គ្កុលការង្ករទរៀបច្ំផ្នន្ការស្ថតរទ

ង
ើ វិញ ន្ិងដំទណ្ើរការវាយតម្លៃសណ្
ំ
ងការខូច្ខាត

មាគ្តា១០៦៩ ._ ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ររណីមានបណឹ ត ងទមទរឲ្យមានការជួ ស្ជុ លគោយការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ ូ ច្មានផ្ច្ង

រែុងមាក្តា១០៦៦ ននក្រមគនេះ ភារីផ្ លមានស្ិទិគធ ធវើស្រមមភាពបណឹ ត ង ូច្មានផ្ច្ងរែុងច្ាប់ពិគស្ស្
គនសងគទៀត និងលិខិតបទោានរតិ យុតត មានស្ិទិ គធ លើរជាស្ាំគណើគៅកាន់ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិ
ស្័យបរ ិស្ថាន គ ើ មបីបគងកើតនូ វក្ររមការងារ គរៀបច្ាំផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញស្ក្មាប់ គក្ោេះថ្នែរ់ គនាេះ ។

មាគ្តា១០៧០ ._ អែរច្ូ លរួម នទគទៀត
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬបុរគលផ្ លានចាត់ តាាំង ក្តូវនតល់ឱ្កាស្នានា
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ល់រ ាាលថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ រូបវនតបុរគល តាំ ណាងអងគការស្ងគមស្ុីវ ិល ជនជាតិ គ ើ មភារតិច្ ស្ហរម
ន៍ មូលោាន និងបុ រគល នទគទៀត ផ្ លអាច្រងការប៉ា េះពាល់ ល់ក្បគយជន៍ខួន
ល និ ងផ្ លមានជាំ នាញ

បគច្ចរគទស្ រ៏ ូច្ជាច្ាំ គណេះ ឹ ងស្ាំខាន់ ល់ការវាយតនមលស្ាំណងការខូច្ខាតច្ូ លរួមជាស្មាជិរនន
ក្ររមការងារគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

មាគ្តា១០៧១ ._ ការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងការទទួ លានព័ត៌មាន
ក្ររមការងារគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ក្តូវបាំ គពញការងាររបស្់ខួនឲ្យ
ល
ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ តិ

ទូ គៅ ស្តីពីការច្ូ លរួមជាស្ថរធារណៈ និ ងស្ិទិទ
ធ ទួលានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៧២ ._ ភាររិច្ច និ ងស្ិទិអ
ធ ាំ ណាច្
ភាររិ ច្និ
ច ងស្ិទិអ
ធ ាំណាច្របស្់ក្ររមការងារគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ រួមមាន៖

រ- វាយតនមលពីបរ ិមាណធមមជាតិ និងវ ិស្ថលភាពននការខូ ច្ខាតគោយគក្បើព័ត៌មានផ្ ល
មានស្ស្ថប់ ។ ស្ស្បតាមការវាយតនមលគនេះ ក្ររមការងារ ក្តូវរាំ ណត់ ថ្ន ច្ាំ ណាត់ ការ ូច្ខាង
គក្កាម ៖
១- គធវើបណឹ ត ងទមទស្ាំណងគលើការខូច្ខាតពី បុរល
គ មួ យ ឬគក្ច្ើន ផ្ លអាច្
ក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវតាមជាំពូរទី ២ននមាតិ កាគនេះ ។
២- បាំគពញតាមលរខខណឌតក្មូវ និ ងនី តិវ ិធីននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

មាក្តា១០៦៧ ននក្រមគនេះ ។
៣- គធវើការវាយតនមលពីស្ាំណងការខូ ខាតស្ក្មាប់ គធវើការស្ថតរគ

ូច្មានផ្ច្ងរែុង
ើងវ ិញ ។

៤- អនុ វតតន៍ជគក្មើ ស្ននច្ាំណាត់ ការស្មគៅតាមស្ថានភាពជារ់ លារ់ នានានន
គក្ោេះថ្នែរ់ ឬការខូ ច្ខាត ។
ខ-បនាទប់ពីានស្គក្មច្ថ្នក្តូវគរៀបច្ាំគធវើបណឹ ត ងទមទរឲ្យមានការជួ ស្ជុ លបរ ិស្ថាន
គនាេះក្ររមការងារ ចាាំាច្់ ក្តូវ៖
១- បគងកើតគស្ច្រតីផ្ែលងការអាំ ពី្នទៈរែុងការគរៀបច្ាំបណឹ ត ងទមទរការជួ ស្ជុ ល

បរ ិស្ថានផ្ លរែុងគនាេះក្តូវមានច្ុ េះអាំ ពីព័ត៌មានស្គងខបអាំ ពីគហតុ ការ និងការខូ តខាតនា
គពលខាងមុខ ឬផ្ លាន រ ាំពឹងទុរជាមុន ។
២- រាំណត់អាំពីការអនុ វតតនូវស្ិទិ អ
ធ ាំណាច្ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៧១

ទរ់ ទងគៅនឹ ងគហតុ ការណ៍ ។

៣- គធវើការជូន ាំណឹង ល់ភារី ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវ
រ- គរៀបច្ាំក្បមូ លព័ ត៌មានពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបណឹ ត ងទមទរការស្ថតរគ
ខាងមុខ ។
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ើងវ ិញនាគពល

ឃ- ពារ់ព័នគធ ៅនឹងការគរៀបបណឹ ត ងទមឲ្យមានការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ស្ស្បតាមច្រ ិរលរខ

ណៈននគក្ោេះថ្នែរ់ ឬការខូច្ខាត ល់បរ ិស្ថាន ក្ររមការងារក្តូវបាំគពញតាម ាំណារ់ កាល ូ ច្
ខាងគក្កាម គោយ ៖
១- រាំ ណត់ ពីអតតស្ញ្ញញណ និ ងបរ ិមាណននការខូច្ខាត ។
២- រាំណត់ពីលរខណៈននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និ ងឬ ាំគណាេះស្ស្ថយគោយ/

ស្ាំណងជាក្ារ់ ផ្ លរិតទាំងស្ាំណងការខូច្ខាតនាគពលខាងមុខនងផ្ រ ។
៣- បគងកើតការែលឹងផ្ែលង និងការបងាាញពីទាំនារ់ទាំនងរវាងការខូច្ខាត និង
ស្ាំណងបច្ចុបបនែ និងអនារត ។
៤- បងាាញពី ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និងឬ ជគក្មើ ស្ននស្ាំណងការ/ខូ ច្ខាត ក្ារ់

ផ្ លរិតទាំងស្ាំណងការខូ ច្ខាតនាគពលខាងមុ ខ ផ្ លគពញច្ិតត ។
ង- គក្បើ ក្ាស្់ជាំនាញ និងឯរគទស្ននស្មាជិ ររែុងក្ររមការងារ និ ងគក្ៅក្ររមការងារ

គរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរគ

ើង វ ិញ និ ងជាំនួយផ្នែរបគច្ចរគទស្គៅតាមតក្មូវការ រែុងក្រប់ ាំ គណាេះ

ស្ស្ថយ និងការគរៀបច្ាំបណឹ ត ងទមទរ ។

ច្- រាំ ណត់ ពីភាពស្មរមយននភារី ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវនាគពលខាងមុខ រែុងការអនុ វតត

ការស្ថតរគ

ើងវ ិញផ្ ល ានឯរភាព ។

្- ជូន ាំ ណឹង ល់ភារី ផ្ លអាច្ទទួ លខុ ស្ក្តូវ ឲ្យច្ូ លរួមរែុង ាំគណើរការននការច្រចារ

អាំ ពីការស្ថតរគ

ើង វ ិញ គ ើមបីនតល់ការទទួ លខុ ស្ក្តូវតាមរយៈរិច្ចការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ឬការបង់

ស្ាំណងគលើការខូ ច្ខាត ។
មាគ្តា១០៧៣ ._ នីតិវ ិធី បផ្នាម
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន អាច្គរៀបច្ាំ លិខិតបទោានរតិ យុតស្
ត ីព
ត ី នីតិវ ិធី ផ្ ល

ក្តូវបាំ គពញស្ក្មាប់ ការវាយតនមលគលើស្ាំណងការខូច្ខាតស្ក្មាប់ ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និងផ្ លមាន

ស្ាំណងការខូ ច្ខាតទាំងគនាេះទូ ទត់ គៅតាមតាំបន់ ជារ់ ផ្ស្តងស្ក្មាប់ ជា ាំ គណាេះស្ស្ថយ ល់ការខូ ច្
ខាត ឬគក្ោេះថ្នែរ់ផ្ លស្ាំខាន់ ល់បរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៦
លកខខណ្ឌតគ្លូវម្ន្ការទូទាត់ ន្ិងការច្រចារអំពីការស្ថតរទ
មាគ្តា១០៧៤ ._

ាំគណើរការននរិ ច្ច្
ច រចារអាំពីការស្ថតរគ

ក្ររមការងារគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរគ
ាំ គណើរការននរិច្ចច្រចារអាំពីការស្ថតរគ

ង
ើ វិញ

ើងវ ិញ

ើងវ ិញ និងភារី ផ្ លអាច្ទទួ លខុ ស្ក្តូវ ក្តូវច្ូ លរួមរែុង

ើងវ ិញ

ូច្ខាងគក្កាម ៖
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រ- ការជួបជាក្បចាាំ គ ើ មបីឈាន ល់ការក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និងការជួ ស្/

ជុ ល ។
ខ- គក្បើ ក្ាស្់នីតិវ ិធី ននការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ ។

រ- ការគោេះ ូរព័ត៌មានបគច្ចរគទស្ និ ងការក្បក្ពឹ តតគោយបាំ ណងស្ុច្រ ិត រែុងការគោេះ

ស្ស្ថយភាពគនសងពី ោែ ស្ស្បតាមគោលការណ៍ផ្ លានរាំ ណត់រុងរនា
ែ
ីទី១ មាតិ កាទី១ ននក្រម
គនេះ ។

ឃ- រែុងររណីផ្ លភារីទាំងឡាយានឈាន ល់ការក្ពមគក្ពៀងគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ

គហើយ ប៉ាុ ផ្នតពុាំទន់ មានការឯរភាព គៅគលើការជួ ស្ជុលគោយការស្ថតរគ
គ

ើយ ភារី ននផ្នែរផ្ លពុាំទន់ ានគោេះស្ស្ថយ អស្់គនាេះក្តូវគោេះស្ស្ថយច្ាំ គពាេះការទមទរ

ទាំងគនាេះ គ ើ មបីទុរគពលក្រប់ក្ោន់ ស្ក្មាប់ ការស្ថតរគ
គ

ើងវ ិញទាំងស្ស្រងគៅ

ើងវ ិញ និ ង/ឬ ការជួ ស្ជុលផ្ លក្តូវគរើត

ើង ។
ង- រែុងររណីផ្ ល ភារីផ្ លក្តូវទទួ លខុ ស្ក្តូវានប ិគស្ធមិ នក្ពមច្ូ លរួម ាំគណើរ

ការ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៧២ ឬមិ នានច្ូ លរួមគោយមាន្នទៈស្ុច្រ ិតគៅរែុង ាំ គណើរការ
ននរិ ច្ព
ច ិ គក្ោេះគយបល់អាំពីការស្ថតរគ

ើងវ ិញគទ ឬ ាំ គណើរការនីតិវ ិធី ផ្ លានរាំណត់ គ ើ មបី

ឈានគៅររ ាំ គណាេះស្ស្ថយគលើការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់ខួនគទ
ល
គនាេះភារី គ ើ មបណឹ ត ងស្ស្បតាម
មាក្តា១០៦៣ ននមាតិ កាគនេះក្តូវបនតនីតិវ ិធីគោយរាំណត់ យរការជួ ស្ជុ លទន់ គពលគវលា និង/
ឬ គធវើការវាយតនមលគលើការជួ ស្ជុ លគោយការស្ថតរគ

ើងវ ិញតាមការចាាំាច្់ ។

មាគ្តា១០៧៥ ._ លរខខណឌតក្មូវននរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជា
រាល់រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ក្តូវបាំ គពញតាមលរខខណឌតក្មូវស្ស្បតាមច្ាប់ ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជាផ្ លានគស្ែើ ក្តូវជាព័ត៌មានផ្ លគបើរច្ាំ ហគ ើមបីឲ្យ
ស្ថធារណជនគធវើការពិ និតយ និងនតល់គយបល់ស្ក្មាប់ រយៈគពលយ៉ា ងតិច្៦០ (ហុរស្ិប)នែង
ស្ស្បតាមបទបប្ញ តិ តននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។
ខ- បុរគលផ្ លានច្ូ លរួមរែុងរិច្ចក្បជុាំ ជាស្ថធារណៈ ផ្ លាននតល់ធាតុ ច្ូល ឬមតិ

គយបល់គៅកាន់ ក្ររមការងារគរៀបច្ាំផ្ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ក្តូវទទួ លាននូ វច្ាប់ច្មលងស្តីពី

ាំ គណាេះស្ស្ថយតាមផ្ លានគស្ែើ ។
រ- ការនតល់ ាំ ណឹងអាំពីការក្ពមគក្ពៀងផ្ លានគស្ែើ ក្តូវគបើ រឲ្យស្ថធារណជន ឹងគៅ
ក្រប់ ទីរផ្នលងផ្ លរង ការប៉ា េះពាល់គោយអនុ គលាមតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ស្ិទិទ
ធ ទួ លាន
ព័ ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។
ឃ- រែុងគោលបាំ ណងររានូ វស្ិទិរធ បស្់គ ើមបណឹ ត ង រិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជាក្តូវោរ់

ប្ូច លនូ វលរខខណឌនន ស្ិទិ ធ មានជាអាទិ៍ ស្ិទិរ
ធ ុងការគធវ
ែ
ើបណឹ ត ងជាំ ទស្់ គៅនឹងច្ុ ងច្គមលើយ រែុង
គោលបាំ ណង ទទួ លាននូ វស្ាំណងគោយការស្ថតរគ ើងវ ិញបផ្នាម រែុងររណីគឃើញមាន
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លរខខណឌែមី ឬមានព័ត៌មាន ផ្ លបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន ការខូច្ខាតខុ ស្ ឬគក្ោេះថ្នែរ់ខុស្គៅនឹ ងអវីផ្ ល
ាន ឹងរែុងគពលរាំពុងច្ុ េះរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងស្េះជា ។

ង- រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ក្តូវរាប់ប្ូច លស្តង់ោរក្បតិបតតិការការងារ និ ងការក្តួតយពិ និ

តយផ្ លក្តឹ មក្តូវតាម បគច្ចរវ ិជាា និ ងគអរូ

ូស្ុី រែុងក្រប់ លរខខណឌក្ពមគក្ពៀងផ្ លភារីទទួ ល
ខុ ស្ក្តូវានក្ពមបាំគពញ ស្ក្មាប់ ការស្ថតរគ ើងវ ិញ។ រែុងររណីផ្ លអវតតមានននរបររាំ គហើញ
ជារ់ លារ់ផ្ លបគងកើតឲ្យមាននូ វលរខខណឌស្មរមយ ស្ក្មាប់ ស្ង
ត ់ ោរទបជាង គនាេះស្តង់ោរ
ទាំងគនេះតក្មូវឲ្យគក្បើក្ាស្់ក្បគភទរុរខជាតិ គ ើ ម ផ្ លស្មស្ស្បស្ក្មាប់ ការោាំគ

ើងវ ិញ នូ វ

ស្ថរគពើររ
ុ ខជាតិ រ៏ ូច្ជាការអនុ វតតនូវការអគងកតតាមោន ស្ក្មាប់រយៈគពលមិនតិច្ជាង៥ (ក្ាាំ)
ឆ្ែាំ និ ងោរ់ ប្ូច លកាតពវរិច្រច បស្់ភារី ទទួ លខុ ស្ក្តូវ រែុងការបនតទទួ លរា៉ា ប់ រងច្ាំគពាេះ

ើងវ ិញ រហូត ល់គពលស្តង់ោរននការអនុវតតគនាេះក្តូវានបាំ គពញ។ ការក្ពម

ស្រមមភាពស្ថតរគ

គក្ពៀង រ៏ ក្តូវមានផ្ច្ង អាំពីលរខខណឌតក្មូវស្ាំរាប់ក្បតិបតតិការ និងការគធវើអធិ ការរិ ច្ប
ច ផ្នាម ផ្ ល
ានរាំ ណត់ រែុង ាំ គណើរការននការវាយតនមលអាំពីស្ាំណងគោយការស្ថតរគ
ននអធិ ការរិច្ចផ្ លនលិតាន គនាេះក្តូវគបើរឲ្យស្ថធារណជន ឹងឮ។

ើងវ ិញ។ រាល់ទិនន
ែ ័យ

ច្- រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជា ក្តូវមានគរៀបរាប់គៅរែុងលរខខណឌក្ពមគក្ពៀងអាំ ពីលរខខណឌ

តក្មូវឲ្យភារីផ្ លក្តូវ ទទួលខុ ស្ក្តូវនតល់ជាមូ លនិធិ ឬគរៀបច្ាំ ឲ្យមានការយល់ ឹ ង និងការអប់ រ ាំ
ផ្នែរបរ ិស្ថាន គៅរែុងតាំ បន់ផ្ លរង ការប៉ា េះពាល់ ស្ស្បតាមព័ ត៌មានអាំ ពីការខូច្ខាតផ្ លានររ
គឃើញ ។

្- រិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្េះជារ៏ក្តូវោរ់ ប្ូច លនងផ្ រនូវលរខខណឌបផ្នាម ផ្ លចាាំាច្់

តក្មូវឲ្យមានការស្ថត គ

ើងវ ិញទាំងស្ស្រងនងផ្ រ ។
ជំពូកទី៧

សិទអ
ធិ ំណ្តច្ម្ន្ការទច្ញបទបញ្ញ
ជ ផ្នែករដឋបាល
មាគ្តា១០៧៦ ._ ការរាំណត់ ហានិ ភ័យននគក្ោេះថ្នែរ់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មានភាររិ ច្គច ច្ញបទបញ្ញ
ា ឲ្យភារី ផ្ លអាច្ទទួ ល

ខុ ស្ក្តូវ នតល់ការឧបតាមភផ្នែរហិរ្ញវតាុជាបនាទន់ ស្ក្មាប់ ការងាររបស្់ក្ររមការងារ គរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញ និ ងការបគងកើតឲ្យមាននូ វការវាយតនមលអាំពីការជួ ស្ជុ លគោយការស្ថតរគ

ផ្ លការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថានស្ាិតគៅរែុងរក្មិ តគក្ោេះថ្នែរ់ ។

ើងវ ិញ រែុងររណី

មាគ្តា១០៧៧ ._ ការរាំណត់ ពីតក្មូវការននស្រមមភាពជាបនាទន់
ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរ វ ិស្័យបរ ិស្ថានមានភាររិ ច្គច ច្ញ បញ្ញ
ា ឲ្យភារី ផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវ

ក្បតិ បតតិគលើវ ិធានការស្ថតរគ

ើងវ ិញជារិច្ចស្គញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ គក្កាមការ ឹ រនាាំរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ ល
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បនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន បនាទប់ ពីររគឃើញថ្ន តក្មូវឲ្យមានការទប់ ស្ថកត់ ជាបនាទន់គលើការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន
ឬគ ើ មបីជាស្វាងពី ការាត់បង់ឱ្កាស្ស្ាំខាន់ ល់ការស្ថតរគ ើងវ ិញ ។
ជំពូកទី៨
សិទអ
ធិ ំណ្តច្គ្កសួង ស្ថថប័ន្ទទួលបន្ទកវិ
សយ
័ បរ ិស្ថថន្ កែងការគ្បលូ
លលវិកាបង់ម្លៃម្ន្ការ
ុ
ុ
ស្ថតរបរ ិស្ថថន្ទ

មាគ្តា១០៧៨ ._ ភាពចាាំាច្់ ននការស្ថតរគ

ង
ើ វិញ

ើងវ ិញ និ ងបញ្ជ្ងគប់នែល និងច្ាំណាយនានា

ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន មានស្ិទិអ
ធ នុវតតន៍ស្រមមភាពបណឹ ត ងទមទរ

ស្ាំណង និ ងនែលច្ាំណាយនានានស្ក្មាប់ ការស្ថតរការខូច្ខាត ល់បរ ិស្ថានគទបើងវ ិញ ពី ភារី ផ្ លបងកឲ្យ
ខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៧៩ ._ ការបង់នែល ឬការបង់ ស្ងវ ិញនូវនែល និ ងច្ាំ ណាយផ្ លានគរើតគ

ើង

ែវ ិកាក្បមូ លានស្ក្មាប់ការបាំ គពញតួ នាទី ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាតិ កាគនេះ ផ្ លជាការច្ាំ ណាយ

និ ងការបង់ ស្ង វ ិញនូវនែល និ ងការច្ាំណាយស្ក្មាប់ការវាយតនមលការជួ ស្ជុ លបរ ិស្ថានគោយការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញ និ ងស្រមមភាពរបស្់ ក្ររមការងារគរៀបច្ាំ ផ្ននការស្ថតរបរ ិស្ថាន ក្តូវបង់ជូនគោយផ្ទទល់គៅកាន់

ភារី ផ្ លានគធវើការច្ាំណាយ ។
មាគ្តា១០៨០ ._ អាជាាយុកាលននបណឹ ត ងរ ប
ា បគវណី
ស្ិទិ ទ
ធ មទរស្ាំណងការស្ថតរបរ ិស្ថានគទបើងវ ិញ និងស្ាំណងការខូ ច្ខាតគនសងៗ ក្តូវរិ តអាជាាយុ
កាល ូ ច្ខាងគក្កាម៖
រ- ៥(ក្ាាំ)ឆ្ែាំ រិតចាប់ពីនែងផ្ លាន ឹ ងពី ក្ពឹ តតិការណ៍ផ្ លបងកឲ្យ

មានការខូច្ខាត

បរ ិស្ថាន ឬពី នែងទទួ លានព័ ត៌មានពី ការបងកឲ្យមានការជួ ស្ជុ លបរ ិស្ថាន ឬ
ខ- ១០( ប់)រិតចាប់ ពីនែងផ្ លស្រមមភាព ឬគហតុ ការណ៍ននការខូច្ខាតបិ រស្ថានាន
គរើតគទបើង ។
មាគ្តា១០៨១ ._ អាជាាយុកាលននបណឹ ត ងអាជាា
អជាាយុកាលននបណឹ ត ងអាជាាពារ់ ព័នធនឹងបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុ គលាម
តាម ក្រមក្ពហមទណឌផ្ លមានជាធរមាន។
បទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ជាក្បគភទបទគលមើស្និ រនតផ្ ល អាជាាយុកាល ក្តូវរិ ត
ចាប់ ពីនែងររគឃើញបទគលមើស្ ។
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មាតិកាទី៤
បទទលមស
ើ បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា១០៨២ ._ ក្បគភទននទណឌរមម
ក្បគភទននទណឌរមមផ្ លរាំណត់ គៅរែុងក្រមគនេះ មានជាអាទិ៍ ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍
អរសរ ការលុបគចាល ការផ្ទអរការឯរភាព ឬលិខិតអនុ ញ្ញញត ការពិន័យអនតរការណ៍ ស្ាំណងការខូច្
ខាត និងគទស្ក្ពហមទណឌ។
មាគ្តា១០៨៣ ._ ការអនុវតតទណឌរមម
ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ការផ្ទអរ ឬការលុបគចាលននវ ិញ្ញញបនបក្តច្ុ េះប្ាី និងលិខិត
អនុ ញ្ញញតពារ់ ព័នធ នទគទៀតរឺ ស្ិត
ា គៅគក្កាមស្មតារិច្ចរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ូច្មានផ្ច្ងរែុង
ក្រមគនេះ ។

ការពក្ងឹ ងការអនុ វតតការពិន័យអនតរការណ៍រឺ ស្ិត
ា គៅគក្កាមស្មតារិច្ចរបស្់ក្រស្ួងទទួ លបនទុរវ ិ

ស្័យបរ ិស្ថាន និងក្រស្ួងស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ។

ស្ាំណងការខូ ច្ខាតច្ាំគពាេះបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ គក្កាមបទបប្ញ តិនត នក្រមគនេះ ក្តូវស្ាិត

គក្កាមស្មតារិច្ចរបស្់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ឬក្រស្ួងពារ់ ព័នធ នទគទៀត
ផ្ច្ងរែុងមាតិ កាទី ៣ ស្តីពីការស្ថតរគ

ូច្មាន

ើងវ ិញ និ ងស្ាំណងស្ក្មាប់ កាខូច្ខាតបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ។

មាគ្តា១០៨៤ ._ ការពិន័យអនតរការណ៍
ក្រស្ួងទទួ លបនតុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួងស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវមានស្ិទិ រ
ធ ុងការអនុ
ែ
វតតការ

ពិ ន័យអនតរការណ៍ស្ក្មាប់បទគលមើស្មួ យគក្កាមក្រមគនេះ។

ការពិ ន័យអនតរការណ៍ក្តូវានអនុ វតតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លជនគលមើស្ស្ថរភាពថ្នមានរាំ ហុស្ និងយ

លក្ពមបង់ នែលពិន័យអនតរការណ៍ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ តគក្កាមក្រមគនេះ ច្ាប់ និងលិខិតបទោានរតិ យុតត
ពារ់ ព័នធគនសងគទៀត។ ការបង់នែលពិន័យអនតរការណ៍នាាំឲ្យរលត់ បទគលមើស្បណឹ ត ងអាជាា ។
រែុងររណីគ លជនគលើស្
ម ប ិគស្ធន៍ មិនបង់ នែលពិន័យអនតរការណ៍ ក្រស្ួងទទួលបនទុរវ ិស្័យប
រ ិស្ថាន និងក្រស្ួងស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ អាច្ោរ់ ពារយបណឹ ត ង គៅតុលាការ គ ើ មបីទមទរ
ក្ារ់ ពិន័យអនតរការណ៍គនាេះាន។
នី តិវ ិធី និងផ្បបបទស្តីពីពិន័យ អនតរការណ៍ក្តូវានរាំ ណត់គោយលិខិតបទោានរតិ យុតត របស្់
ក្រស្ួងទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រស្ួងស្ថាប័នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័ន។
ធ
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មាគ្តា១០៨៥ ._ ក្ារ់ច្ាំណូលផ្ លានមរពី ការពិ ន័យអនតរការណ៍
ក្ារ់ ច្ាំណូលផ្ លានមរពី ការពិន័យអនតរការណ៍ ពិ ន័យគោយតុ លាកា ឬវតាុគនសងៗផ្ ល

តុ លាកាានស្គក្មច្ឲ្យរ ឹបអូ ស្ជាស្មបតតិរ ា ក្តូវបង់ច្ូលគៅរែុងែវ ិការជាតិ ។ ក្ារ់ ច្ាំណូលផ្បបគនេះ

ក្តូវានគក្បើនងផ្ រគ ើមបីនល
ត ់រងាវន់ ជូនមញ្ជ្នី ត និងក្បជាពលរ ផ្ា លច្ូ លរួមរែុងស្រមមភាពពក្ងឹងការអនុ
វតតច្ាប់ ។

នី តិវ ិធី ននការរាំ ណត់ ក្ារ់ រងាវន់ និងក្ារ់ ពិន័យផ្ លក្តូវបង់ច្ូលែវ ិការជាតិ និងក្តូវរាំណត់
គោយលិខិតបទោានរតិយុតតគោយផ្ទបរ ។
មាគ្តា១០៨៦ ._ ការរ ាំគលាភបាំ ពានគៅគលើកាតពវរិច្ប
ច គ្ចៀស្ការខូច្ខាតបរ ិស្ថាន
រូបវ ័នតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លរ ាំគលាភបាំ ពានបទបប្ញ តិ នត នក្រមគនេះ និ ងច្ាប់ពិគស្ស្ នទគនសង
គទៀតគហើយ បងកឲ្យមានការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន ឬក្បក្ពឹ តប
ត ទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវនតនាទ
គទស្ ថ្នែរ់ទី៣ ឬទី ៤ អាស្ស្័យតាមអាំគពើក្បក្ពឹតត និងរក្មិតពយស្នៈរមមផ្ លបងកការខូច្ខាត ល់
បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា១០៨៧ ._ ការអនុវតតស្រមមភាពបណឹ ត ងរ ប
ា បគវណី
រែុងររណីមានបណឹ ត ង ក្ពហមទណឌស្ស្បតាម ក្រមគនេះ និ ងច្ាប់ពិគស្ស្គនសងគទៀត រាំពុង
ាំ គណើរការគៅតុ លាការមានស្មតារិច្ច ស្រមមភាពបណឹ ត ងរ ាបបគវណីរែុងការទមទរស្ាំណង ឬការ

ស្ថតរគ

ើងវ ិញស្ក្មាប់ ការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថានក្បឆ្ាំងគៅនឹ ងភារី ផ្ លបងកការខូច្ខាតគៅតុ លាការរ ា

បបគវណីគោយផ្ទបរគៅផ្ត ាំ គណើរគោេះស្ស្ថយគៅតាមនីតិវ ិធី រ ាបបគវណី ឬគៅតាមនីតិវ ិធី គោេះស្ស្ថយ
វ ិវាទបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ លរាំ ណត់រុងក្រមគនេះ។
ែ
មាគ្តា១០៨៨ ._ ការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ

ក្រស្ួងទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានមានស្ិទិ រ
ធ ុងការគធវ
ែ
ើ ស្រមមភាពបណឹ ត ងគៅកាន់ តុលាការ និង

ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ គ ើមបីទមទរស្ាំណងការខូ ច្ខាត គលើការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ ឬក្ទពយ

ស្មបតតិស្ថធារណៈ ស្ស្បតាមក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៨៩ ._ មញ្ជ្នីស្ថ
ត ធារណៈផ្ លខរខានមិ នានបាំគពញភាររិច្ច
មញ្ជ្នី ស្ថ
ត
ធារណៈរូបណាផ្ លបាំ ពានឬខរខានមិនានបាំគពញភាររិច្ចស្ស្បតាមបទបប្ញតិ នត ន
ក្រមគនេះក្តូវទទួ ល ទណឌរមមរ ាាល និង/ឬការ គចាទក្បកាន់ ពារ់ព័នគធ នសងគទៀត ។
ជនស្មរាំនិត ឬគនតើមរាំ និតក្តូវទទួ លទណឌរមម ូច្ោែនឹ ងជនគលមើស្ផ្ រ ។
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មាគ្តា១០៩០ ._ ក្ទពយស្មបតតិផ្ លក្តូវានគក្បើក្ាស្់រុងការក្បក្ពឹ
ែ
តតបទគលមើស្គោយគច្តនា

មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នីរ
ត ងរមាលាំបក្បោប់ អាវុធផ្ លទទួ លខុ ស្ក្តូវគលើការក្រប់ ក្រង

ក្ទពយស្មបតតិ មានជាអាទិ៍

ី យនយនត និងក្ទពយស្បតតិគនសងគទៀត ផ្ លានគក្បើ ក្ាស្់ក្ទពយស្មបតតិ

ទាំងគនេះគ ើមបីទទួ លានក្ារ់ រនក្មគជើងពី បទគលមើស្ក្បក្ពឹ តប
ត ទគលមើស្គោយគច្តនា ក្តូវចាត់ទុរថ្នជា
អែរញុេះញុងរែុងការក្បក្ពឹតប
ត ទគលមើស្គោយគច្តនា គលើរផ្លងផ្តបុរគលគនាេះអាច្បងាាញភស្តតាងថ្ន
ុ
មិ នានក្រប់ក្រងគលើចារ ីក្បក្ពឹ តប
ត ទគលមើស្គោយគច្តនា និងគលើក្ទពយស្មបតតិផ្ លគក្បើ ក្ាស្់រុងបទ
ែ
គលើស្
ម គនាេះគទ។

បុ រគលផ្ លគធវស្ក្បផ្ហស្ និ ងានគាេះបង់គចាលភាររិច្ច មិនក្តូវរួច្នុ តពី ការទទួ លទណឌរមម
រ ាាលគនាេះគទបើយ ។
មាគ្តា១០៩១ ._ បទគលមើស្ផ្ លមិនតក្មូវឲ្យមានគច្តនាក្បក្ពឹតត
បទគលមើស្ក្ពហមទណឌស្ស្បតាមក្រមគនេះអាច្គរើតគច្ញ មរពី ការខវេះការក្បរងក្បយ័តែ ការគធវស្
ក្បផ្ហស្ ការក្ពគងើ យរគនលើយ ឬការខរខានមិនានបាំ គពញកាតពវរិច្ច គោយមិនស្ាំគៅថ្ន មានគច្តនា
ឬោមនគច្តនារែុងការក្បក្ពឹតតបទគលមើស្គោយគច្តនាគទបើយ។

ស្ក្មាប់ បទគលមើស្ក្បឆ្ាំងនឹ ងបរ ិស្ថាន មិ នតក្មូវឲ្យមានភស្តុតាងននគច្តនា គលើរផ្លងផ្តមាន

ផ្ច្ងគនសងពី ក្រមគនេះ។

មាគ្តា១០៩២ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវរបស្់នីតិបុរគល
នី តិបុរគលក្តូវមានការទទួលខុ ស្ក្តូវច្ាំគពាេះបទគលមើស្ ក្បឆ្ាំងនឹងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ផ្ លក្បក្ពឹ តគត

ើងគោយ ភាែរ់ ងារ ឬតាំណាងរបស្់នីតិបុរគល រែុងនាមនលក្បគយជន៍របស្់នីតិបុរគល ។

ការទទួ លខុ ស្ក្តូវរបស្់នីតិបុរគល ក្តូវគធវើគទបើងតាមរយៈតាំ ណាង ឬភាែរ់ ងាររបស្់ខួន
ល ។
មាគ្តា១០៩៣ ._ គទស្បផ្នាមស្ក្មាប់បទគលមើស្ក្បឆ្ាំងបរ ិស្ថានគោយរូបវ ័នតបុរគល

ក្បគភទគទស្បផ្នាមផ្ លរាំ ណត់រុងក្ពហម
ែ
ទណឌជាធរមាន ក្តូវយរមរអនុវតតនងផ្ រច្ាំគពាេះបទ

គលមើស្បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិផ្ លក្បក្ពឹតតគោយរូបវនតបុរគល ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងក្រមគនេះ និងច្ាប់
ពិ គស្ស្គនសងគទៀត ។

មាគ្តា១០៩៤ ._ គទស្បផ្នាមស្ក្មាប់បទគលមើស្ក្បឆ្ាំងបរ ិស្ថានគោយនី តិបុរគល
ក្បគភទគទស្បផ្នាម ក្តូវយរមរអនុ វតតច្ាំគពាេះបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ផ្ ល
ក្បក្ពឹ តគត ោយនីតិបុរគល មាន ូច្ខាងគក្កាម៖
គទស្បផ្នាម ូច្ខាងគក្កាមក្តូវគធវើគ

ើងស្ក្មាប់ក្រប់បទគលមើស្ក្បឆ្ាំងនឹងបរ ិស្ថាន៖

រ- ការរ ាំលាយនី តិបុរគល
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ខ- ការលុបគចាលលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬស្ិទិ អ
ធ នុ ញ្ញញត
រ- ការផ្ទអរលិខិតអនុញ្ញញត ឬស្ិទិអ
ធ នុ ញ្ញញត
ឃ- ការលុបគចាលវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ង- ការផ្ទអរស្មបទន ី គស្ ារិច្ចណាមួ យ ឬស្មបទន នទគទៀត
ច្- ការលុបគចាលស្មបទន ីគស្ រ
ា ិ ច្ណា
ច
មួ យ ឬស្មបទន នទគទៀត
្- ការរ ឹបអូ ស្បរ ិកាខពារ់ព័នធនឹងបទគលមើស្
ជ- ការរ ឹបអូ ស្ក្រប់ នលច្ាំ គណញ ឬនលច្ាំ គណញនីមួយៗផ្ លគរើតគច្ញពីបទគលមើស្
ឈ- ការនសពវនាយបទគលមើស្ និ ងគទស្ទណឌ។
គក្ៅពី គទស្បផ្នាមផ្ លរាំណត់ ខាងគលើគនេះ គទស្បផ្នាមផ្ លមានផ្ច្ងរែុងក្រមក្ពហមទណឌជា
ធរមាន ក្តូវយរមរអនុ វតតនងផ្ រច្ាំ គពាេះបទគលមើស្បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិផ្ លក្បក្ពឹ តគត ោយនីតិ
បុ រគលនងផ្ រ ។
មាគ្តា១០៩៥ ._ ថ្នែរ់ ននបទគលមើស្
បទគលមើស្បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិផ្ លរាំ ណត់រុងក្រមគនេះ
ែ
ក្តូវ ផ្បងផ្ច្រ ជា៥ថ្នែរ់ ូ ច្

ខាងគក្កាម៖

បទគលមស្
ើ ថ្នែរ់ទី១ ក្តូវ នតនាទគទស្ោរ់ ពនធនាោរពី ពី ១០ ( ប់ )ឆ្ែាំ គៅ ៣០ (ស្ថបស្ិប)
ឆ្ែាំ និ ងពិន័យជាក្ារ់ពី៤០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)គរៀល គៅ ៨០០.០០០.០០០ (ក្ាាំបី
រយលាន) ។
បទគលមស្
ើ ថ្នែរ់ទី២ ក្តូវនតនាទគទស្ោរ់ ពនធនាោរពី០៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំ

ល់១០ ( ប់ ) ឆ្ែាំ និង

ក្តូវពិ ន័យជាក្ារ់ពី២០០.០០០.០០០ (បួ នរយលាន)គរៀល គៅ ៤០០.០០០.០០០ (ក្ាាំបីរយ
លាន) និង/ឬ
បទគលមស្
ើ ថ្នែរ់ទី៣ ក្តូវនតនាទគទស្ោរ់ ពនធនាោរពី ០១ (មួ យ)ឆ្ែាំ គៅ ០៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំ
និ ង/ឬពិន័យជាពិន័យជាក្ារ់ ពី២០.០០០.០០០ (នមល លាន)គរៀល

ល់ ២០០.០០០.០០០ (ពី រ

រយលាន) ឬ
បទគលមស្
ើ ថ្នែរ់ទី៤ ក្តូវនតនាទគទស្ោរ់ ពនធនាោរពី ០៧ (ក្ាាំពីរ)នែង គៅ០១ (មួយ) ឆ្ែាំ
និ ង/ឬពិន័យជាក្ារ់ពី ២.០០០.០០០ (ពី រលាន)គរៀល

ល់ ២០.០០០.០០០ (នមលលាន) និង/ឬ

បទគលមស្
ើ ថ្នែរ់ទី៥ ក្តូវនតនាទគទស្ោរ់ ពនធនាោរពី ០១ (មួ យ) នែង គៅ ០៦ (ក្ាាំមួយ)នែង
និ ង/ឬពិន័យជាក្ារ់ពី ២០.០០០ (នមលពាន់)គរៀល
មាគ្តា១០៩៦ ._ ការចាត់ ផ្ច្ងក្ារ់ ស្ាំណង
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ល់ ២០.០០០.០០០ (នមលលាន លាន) ។

ក្ារ់ ស្ាំណងផ្ លានមរពី ការគធវើស្រមមភាពបណឹ ត ងផ្នែររ ប
ា បគវណី ក្តូវគក្បើស្ក្មាប់ ការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញ និ ងការស្ថតរនី តិស្មបទននការខូ ច្ខាតផ្ លបងកគ

ើងច្ាំ គពាេះបរ ិស្ថាននិ ងការស្ថតរគ

ើងវ ិញនន

ជី វភាពរស្់គៅរបស្់ស្ហរមន៍ ណាមួ យផ្ លរងការប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមាន ។
មាគ្តា១០៩៧ ._ លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី ការក្រប់ក្រង និ ងការផ្បងផ្ច្រការខូ ច្ខាត
ក្រស្ួងទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើត លិខិតបទោានរតិ យុតតស្ីព
ត ី ការក្រប់ ក្រង និងការ

ចាត់ ផ្ច្ងគលើក្ារ់ ស្ាំណងការខូ ច្ខាតបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ជំពូកទី២

បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈ
មាគ្តា១០៩៨ ._ ការរារាាំងស្ិទិរ
ធ ុងការច្ូ
ែ
លរួមជាស្ថធារណៈ

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៥ ច្ាំគពាេះអាំគពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លរារាាំង

ស្ិទិ រ
ធ ុងការច្ូ
ែ
លរួមជាស្ធារណៈ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៧៧ននក្រមគនេះ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លអាំគពើរារាាំងគនាេះគធវើគទបើងគោយមញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី តរាជការមាន

ស្មតារិច្គច ោយរ ាំគលាភអាំណាច្ ឬគក្បើ ក្ាស្់ស្ិទិ គធ ោយបាំ ពាន ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់
ទី ៤ ។
មាគ្តា១០៩៩ ._ អាំ គពើ រារាាំង ឬរាំរាមរាំ ផ្ហងច្ាំគពាេះការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ រាល់អាំគពើ រាំរាមរាំ ផ្ហង ឬស្ងស្ិរតាមក្រប់
មគធោាយនានារបស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណា ផ្ លរារាាំង ឬរាំ រាមរាំផ្ហង ច្ាំ គពាេះ

ស្រមមភាពននការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១០៧៧ននក្រមគនេះ ។ ប៉ាុផ្នតរុងររណ
ែ
ី

ផ្ លអាំគពើរារាាំង ឬរាំ រាមរាំផ្ហងគនាេះ ប៉ា េះពាល់ ល់បូរណភាពរូបរាងកាយធងន់ធងរ ឬក្ទពយស្មបតតិក្តូវនតនាទ
គទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ។
ក្តូវនតនាតគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ក្បស្ិនគបើអាំគពើ ក្បក្ពឹ តត ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌខាង

គលើគនេះគធវើឲ្យាត់ បង់ អាយុជីវ ិត ។

មាគ្តា១១០០ ._ ការបាំ ពានច្ាំគពាេះការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈច្ាំ គពាេះជនជាតិ គ ើមភារតិ ច្
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យរ ាាល ជាការលុបគចាល ឬ ការពយួរនូ វការច្ុ េះប្ាីពាណិជា ការពយួរ ឬ

ការលុបគចាលនូ វរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្មបទន ការលុបគចាលនូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬអាជាាប័ ណណគនសងៗគទៀត
ច្ាំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិនអនុ វតត ឬមិនបាំ គពញកាតពវរិច្ច ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២៨ និង
មាក្តា២៩ ។
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មាគ្តា១១០១ ._ ការបងខិតបងខាំច្ាំគពាេះការតាាំងទី លាំគៅគោយបងខិតបងខាំ
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យរ ាាល ជាការលុបគចាល ឬការពយួរនូ វការច្ុ េះប្ាីពាណិជារមម ការពយួរ ឬ

ការលុបគចាលនូ វរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្មបទន ការលុបគចាលនូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬអាជាាប័ ណណគនសងៗគទៀត
ច្ាំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិនអនុ វតត ឬមិនបាំ គពញកាតពវរិច្ច ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៣១ ។

រែុងររណីផ្ លអាំ គពើ បងខិតបងខាំ ឬបគណតញគច្ញគនាេះ គធវើគទបើងគោយហិងាផ្ លបងកឲ្យមានការ
ប៉ា េះពាល់ធន
ង ់ ធរង ល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ឬក្ទពយស្មបតតិ ក្តូវនតនាទគទស្ ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ។
ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លអាំគពើបងខិតបងខាំ ឬបគណតញគច្ញគនាេះគធវើឲ្យាត់បង់ អាយុជីវ ិត ឬពិ ការអច្ិនញ្ជ្នតយ៍
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ។

មាគ្តា១១០២ ._ កាតពវរិច្ចរុងការបងា
ែ
ា ញព័ត៌មានបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ

ក្តូវនតនាទគទស្ជាពិន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិ

បុ រគល ផ្ លមិ នអនុ វតតកាតពវរិច្ច ូច្មានផ្ច្ងមាក្តា៣៤ននក្រមគនេះ និង/ឬ ច្ាប់ និង/ឬ លិខិតបទោាន
រិ តយុតតពារ់ព័នធគទៀតផ្ លផ្ច្ងអាំពីស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ ត៌មាន ។ រែុងររណីផ្ ល រូបវនតបុរគល ឬនីតិ
បុ រគលគៅផ្តបនតក្បក្ពឹតប
ត ទគលមើស្ ក្តូវពិ ន័យជាក្បចាាំនែងមួយនែង ២.០០០.០០០ (ពី រលាន) គរៀល ។
ជំពូកទី៣
បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងការវាយតម្លៃហាន្ិភយ
័
ការវាយតម្លៃបរ ិស្ថថន្ជាយុទធស្ថស្តសត ន្ិងការ
វាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១១០៣ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលហានិ ភ័យ
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ច្ាំគពាេះអាំ គពើ ក្បក្ពឹ តតរបស្់ទីក្បឹ រាគរៀបច្ាំរាយការណ៍
ហានិ ភ័យបរ ិស្ថាន ឬបុ រល
គ ណាផ្ លមានគច្តនាឃុបឃិត ឬផ្រលងបនលាំ ឬគធវើគរៀបច្ាំ រាយការណ៍មិនពិត
ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧០ ។
មាគ្តា១១០៤ ._ អាំ គពើ រារាាំង ឬមិ នអនុញ្ញញត ល់មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្វា
ច យតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ ពី៥.០០០.០០០ (ក្ាាំលាន) គរៀង គៅ១០.០០០.០០០
( ប់ លាន) គរៀល ច្ាំ គពាេះមាចស្់រគក្មាងផ្ លបញ្ញ
ា ឬបងខាំឲ្យបុរគលិរ ឬអែរគៅគក្កាមឱ្វាទរបស្់ខួនគធវ
ល
ើ
ការរារាាំង ឬមិនអនុ ញ្ញញតឲ្យមញ្ជ្នីនត នអងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ច្ូ លគធវើអធិ ការរិ ច្ច តាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា៩២ ននក្រមគនេះ ។ រែុងររណីមិ នរាងចាល ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ។
រែុងររណីផ្ លអាំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹ តតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តូវនតនាទ
គទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ។
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រែុងររណីអាំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹតគត ោយហិងាបណា
ា លឲ្យាត់ បង់ ជីវ ិតមនុ ស្ស ឬពិការអច្ិនញ្ជ្នតយិ៍ ល់
ជនរងគក្ោេះក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ។
មាគ្តា១១០៥ ._

អាំ គពើមិនអនុ វតតតាមលរខខណឌតក្មូវ

ក្តួវទទួ លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ពី មញ្ជ្នី វា
ត យតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានច្ាំ គពាេះ
មាចស្់រគក្មាងទាំងឡាយណាផ្ លមិនអនុ វតតតាមលរខខណឌតក្មូវ

ូច្មានរាំណត់ គៅរែុងរាយការណ៍

វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់ បរស្ថ
ិ ា ន ាំ បូង ឬរាយការណ៍ វាយតនមល គហតុ ប៉ាេះ ពាល់ ប រស្ថ
ិ ា នគពញគលញ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១២៤ននក្រមគនេះ ។ រែុងររណីមិ នរាងចាលក្តូវពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ ពី
១០.០០០.០០០ ( ប់ លាន) គរៀល គៅ ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមស្ិបលាន) គរៀល និ ង/ឬ ផ្ទអរស្រមមភាព
រគក្មាង ។
រែុងររណីផ្ លមិ នគោរពលរខខណឌខាងគលើ គហើយបណា
ា លឲ្យាត់ បង់ ជីវ ិតមនុ ស្ស ឬពិ ការ
អច្ិនញ្ជ្នតយិ៍ ល់ជនរងគក្ោេះ ក្តូវទទួ លការនានាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ។ ការក្ពមានជា
លាយលរខណ៍អរសរ មិនក្តូវអនុ វតតច្ាំគពាេះររណីគនេះគ

ើយ ។

រែុងររណីផ្ លមិ នគោរពលរខខណឌខាងគលើ គហើយគធវើឲ្យប៉ា េះពាល់ ល់ជីវ ិតស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ
និ ងបរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម មាចស្់រគក្មាងក្តូវស្ងស្ាំណងខូច្ខាតតាមស្មាមាក្តនឹ ងទាំ ហាំននការខូ ច្ខាត ។
រែុងររណីផ្ លការប៉ា េះពាល់ផ្ លផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌទី ៣ខាងគលើមានលរខណៈធងន់ធងរ មាចស្់
រគក្មាងអាច្ទទួ លរងទណឌរមមបផ្នាម ជាអាទិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជាបគណា
ា េះអាស្នែ ការលុបគចាល
លិខិតអនុញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្ត ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ រហូតអាជាាប័ណណ និងអាច្ទទួ លការ
គចាទក្បកាន់ពីបទគលមើស្ក្ពហមទណឌគនសងគទៀត

ូ ច្មានរាំ ណត់រុងក្រមក្ពហម
ែ
ទណឌជាធរមាន ។

នី តិបុរគលអាច្ក្តូវក្បកាស្ឲ្យទទួ លខុ ស្ក្តូវក្ពហមទណឌ និងគទស្បផ្នាមតាមប្ញ តិ នត នក្រម
ក្ពហមទណឌ និងក្តូវនតនាតគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ទី២ ។
មាគ្តា១១០៦ ._ ការគធវើស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិ បតតិការរគក្មាងបាំ ពានការហាមឃាត់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន)គរៀល គៅ
៥០.០០០.០០០ (ហាស្ិបលាន) គរៀល និង/ឬ នតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ទី៣ និងក្តូវជួ ស្ជុ ល
ស្ថារការខូច្ខាត ផ្ លានបងកគ

ើងច្ាំគពាេះមាចស្់រគក្មាងផ្ លានក្បក្ពឹ តគត លមើស្ នឹ ងមាក្តា១០៩នន

ក្រមគនេះ ។ ការគចាទក្បកាន់ ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ក្ពហមទណឌខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ

ើងតាម

បណឹ ា ងពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

រែុងររណីផ្ លរគក្មាងមិនទន់ មានលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមល
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគនេះ បងកនលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមាន ល់មនុ ស្ស ស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ បរ ិស្ថាន និ ង
ស្ងគម មាចស្់រគក្មាងក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី២ និងក្តូវស្ងស្ាំណងខូ ច្ខាត
គោយមិ នទន់រិត ល់គទស្ក្ពហមទណឌគនសងគទៀតផ្ លពារ់ព័នធ ។
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គក្ៅពីទណឌរមមខាងគលើ មាចស្់រគក្មាងអាច្ទទួ លរងទណឌរមម ជាអាទិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជា
បគណា
ា េះអាស្នែ ការលុបគចាលលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្ត ការលុបគចាលរិ ច្ចស្នោ ឬការ រហូត
អាជាាប័ ណណ និងគទស្បផ្នាម ូច្មានរាំ ណត់ រុងក្រមក្ពហម
ែ
ទណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១១០៧ ._ ការគធវើស្រមមភាពស្ថងស្ង់ ឬក្បតិ បតតិការរគក្មាងបាំ ពានការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការ
វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់្ង
ល ផ្ ន
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ
៥០.០០០.០០០ (ហាស្ិបលាន)គរៀល និង/ឬ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ និ ងក្តូវ ជួ ស្
ជុ ល ស្ថារការខូច្ខាតផ្ លានបងកគ

ើង ច្ាំគពាេះមាចស្់រគក្មាងផ្ លានក្បក្ពឹតតគលមើស្នឹងមាក្តា១៣០

ននក្រមគនេះ ។ ការគចាទក្បកាន់ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ក្ពហមទណឌខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ

ើងតាម

បណឹ ា ងពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

រែុងររណីផ្ លរគក្មាងមិនទន់ មានលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមល
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគនេះ បងកនលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមាន ល់ មនុ ស្ស ស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ បរ ិស្ថាន និង
ស្ងគម មាចស្់រគក្មាងក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី២ និងក្តូវស្ងស្ាំណងខូ ច្ខាត

តាមទាំ ហាំខូច្ខាតផ្ លរាំណត់ គោយក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានគោយមិនទន់ រិត ល់
គទស្ក្ពហមទណឌគនសងគទៀតផ្ លពារ់ព័នធ ។

គក្ៅពីទណឌរមមខាងគលើ មាចស្់រគក្មាងអាច្ទទួ លរងទណឌរមម ជាអាទិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជា
បគណា
ា េះអាស្នែ ការលុបគចាលលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្ត ការលុបគចាលរិ ច្ចស្នោ ឬការ រហូត
អាជាាប័ ណណ និងគទស្បផ្នាម ូច្មានរាំ ណត់ រុងក្រមក្ពហម
ែ
ទណឌជាធរមាន ។

បទបប្ញតិ តននមាក្តាគនេះក្តូវយរមរអនុវតតគៅគពលផ្ លមានរិ ច្ក្ច ពមគក្ពៀងគទវភារី ឬស្នធិ

ស្ញ្ញញអនតរជាតិផ្ លក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាជាហតាគលខី ។
មាគ្តា១១០៨ ._

ាំ គណើរការស្ថងស្ង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងច្ាំ គពាេះរគក្មាងមានស្ស្ថប់ ឬរាំពុង
ាំ គណើរការ

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ
៥០.០០០.០០០ (ហាស្ិបលាន) គរៀល និង/ឬ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ និ ងក្តូវជួ ស្
ជុ ល ស្ថារការខូច្ខាត ផ្ លានបងកគ

ើង ច្ាំ គពាេះមាចស្់រគក្មាងផ្ លមានស្ស្ថប់ ឬរាំពុង ាំ គណើរការ

ផ្ លានក្បក្ពឹតតគលមើស្នឹងមាក្តា១១១ននក្រមគនេះ ចាប់ ពីច្ាប់ គនេះច្ូ លជាធរមាន ។ ការគចាទក្បកាន់
ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ក្ពហមទណឌខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ
យបរ ិស្ថាន ។

ើងតាមបណឹ ា ងពី ក្រស្ួងទទួ លបនទុរវ ិស្័

រែុងររណីផ្ លរគក្មាងមិនទន់ មានលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមល
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគនេះ បងកនលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមាន ល់មនុ ស្ស ស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ បរ ិស្ថាន និ ង
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ស្ងគម មាចស្់រគក្មាងក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី២ និងក្តូវស្ងស្ាំណងខូ ច្ខាត

តាមទាំ ហាំខូច្ខាតផ្ លរាំណត់ គោយ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គោយមិ នទន់ រិត ល់
គទស្ក្ពហមទណឌគនសងគទៀតផ្ លពារ់ព័នធ ។

គក្ៅពីទណឌរមមខាងគលើ មាចស្់រគក្មាងអាច្ទទួ លរងទណឌរមម ជាអាទិ៍ ការផ្ទអររគក្មាង
ជាបគណា
ា េះអាស្នែ ការលុបគចាលលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្ត ការលុបគចាលរិ ច្ចស្នោ ឬការ
រហូតអាជាាប័ ណណ និងគទស្បផ្នាម ូ ច្មានរាំណត់ រុងក្រមក្ពហម
ែ
ទណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១១០៩ ._ ការបាំ ពានកាតពវរិច្ចននការជូ ន ាំណឹង
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ
៥០.០០០.០០០ (ហាស្ិបលាន) គរៀល ច្ាំ គពាេះមាចស្់រគក្មាងផ្ លមិនានអនុ វតតការជូន ាំ ណឹង ូច្មាន
ផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩៥ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១១១០ ._អាំគពើ ផ្រលងបនលាំ ឬលួច្ច្មលងទិនែន័យ
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះមាចស្់រគក្មាងផ្ លានក្បក្ពឹតតអាំគពើ ផ្រលងបនលាំ
ទិ នន
ែ ័ យ ឬលួច្ច្មលងទិ នន
ែ ័យអែរ នទ រែុងការគរៀបច្ាំរាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង
និ ង/ឬ គពញគលញ គ ើមបីទទួ លាននូវលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមល
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំ បូង ឬ គពញគលញ ។
មាគ្តា១១១១ ._ ការបាំពានគលើរិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន
មាចស្់រគក្មាង ក្តូវទទួ លរងការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរពី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័

យបរ ិស្ថានច្ាំគពាេះការមិនគោរព ឬបាំ ពានគលើរិច្ចស្នោការពារបរ ិស្ថាន

ូច្មានផ្ច្ងរែុងរថ្នខណឌទី ២

ននមាក្តា៩៩ ននក្រមគនេះ ។ រែុងររណីមិនរាងចាលក្តូវពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ ពី ២០.០០០.០០០
(នមភលាន) គរៀល គៅ ៥០.០០០.០០០ (ហាស្ិបលាន) គរៀល ។
មាចស្់រគក្មាងក្តូវទទួ លរងការនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំ គពាេះការមិ នគោរពរិច្ច
ស្នោការពារបរ ិស្ថាន គហើយផ្ លការអនុវតតរគក្មាងគនាេះគធវើឲ្យប៉ា េះពាល់ ល់ជីវ ិតមនុ ស្ស ឬពិ ការអ
ច្ិ នញ្ជ្នតយិ៍ ល់ជនរងគក្ោេះ ។
រែុងររណីស្រមមភាព ឬរគក្មាងខាងគលើគនាេះ បងកឲ្យប៉ា េះពាល់ ល់ជីវ ិតស្តវ ក្ទពយស្មបតតិ ឬ
បរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម មាចស្់រគក្មាងក្តូវស្ងស្ាំណងខូ ច្ខាតឲ្យស្មាមាក្តគៅនឹ ងទាំ ហាំននការខូច្ខាត ។
មាគ្តា១១១២ ._ ការបាំ ពាននឹងគស្ច្រតីស្គក្មច្បងាគប់ ឲ្យបង់ នែលច្ាំណាយ

មាចស្់រគក្មាង ក្តូវទទួ លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរគោយបងាគប់ ឲ្យបង់ នែលច្ាំណាយ ូច្
មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨៨០ មាក្តា៨៨១ មាក្តា៨៨២ និ ងមាក្តា៨៨៣ ននក្រមគនេះ ។
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គៅរែុងររណីផ្ លមាចស្់រគក្មាងមិ នានបង់ ក្ារ់ គក្កាយពី ទទួ លការក្ពមានគនេះ មាចស្់
រគក្មាងក្តូវទទួ លទណឌរមមជាអាទិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជាបគណា
ា េះអាស្នែ ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ
រហូតអាជាាប័ ណណ រួមទាំងពិន័យជាក្ារ់ ច្ាំនួន ៣ (បី )

ងននច្ាំនួនទឹរក្ារ់ផ្ លក្តូវបង់ ។

មាគ្តា១១១៣ ._ ការខរខានមិនបង់ ក្ារ់ មូលនិធិបរ ិស្ថាននិងស្ងគម និងមូលនិ ធិទយជាទនបរ ិស្ថាន
មាចស្់រគក្មាងក្តូវទទួ លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ច្ាំ គពាេះការខរខានមិ នានបង់ក្ារ់
ច្ូ លមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាននិ ងស្ងគម និងមូ លនិ ធិទយជាទនបរ ិស្ថាន
និ ងមាក្តា៨៨៤ ននក្រមគនេះ ។

ូច្មានរាំណត់ គៅរែុងមាក្តា៨៨៩

គៅរែុងររណីផ្ លមាចស្់រគក្មាងមិ នានបង់ ក្ារ់ គក្កាយពី ទទួ លការក្ពមានគនេះ មាចស្់
រគក្មាងក្តូវទទួ លទណឌរមមជាអាទិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជាបគណា
ា េះអាស្នែ ការលុបគចាលរិច្ចស្នោ ឬការ
រហូតអាជាាប័ ណឌ រួមទាំងពិន័យជាក្ារ់ ច្ាំនួន ៣ (បី ) ង ននច្ាំនួនទឹរក្ារ់ផ្ លក្តូវបង់ ។ ការោរ់
ទណឌរមមគនេះ ជាស្មតារិច្រច បស្់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១១១៤ ._ការបាំ ពានច្ាំគពាេះការគរៀបច្ាំ និ ងប្ូា នរាយការណ៍ស្គងកតតាមោនបរ ិស្ថាន

មាចស្់រគក្មាងក្តូវទទួ លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយបងាគប់ ឲ្យគរៀបច្ាំ រាយការណ៍

អគងកតតាមោនរគក្មាង និងប្ូា នមរក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ូច្មានរាំ ណត់រុង
ែ

មាក្តា១២៨ និងមាក្តា១២៩ ននក្រមគនេះ ។ រែុងររណីផ្ លមាចស្់រគក្មាងមិនានគរៀបច្ាំ និងប្ូា ន
រាយការណ៍មរ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គក្កាយពីទទួ លការក្ពមានគនេះគទ មាចស្់

រគក្មាងក្តូវទទួ លទណឌរមមជាការពិន័យអនតរការណ៍ ពី ២០.០០០.០០០(នមភលាន) គរៀល គៅ ៤០.០០០
.០០០(ផ្ស្ស្ិបលាន) គរៀល ឬ ផ្ទអររគក្មាងជាបគណា
ា េះអាស្នែ ការលុបគចាលរិ ច្ចស្នោ ឬការ រហូត
អាជាាប័ ណឌ ។
មាគ្តា១១១៥ ._ ការបាំ ពានច្ាំគពាេះការបង់ ក្ារ់ ច្ាំណាយគោេះស្ស្ថយវ ិវាទវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន
ិវាទ ទាំងរែុង
រែុងររណីផ្ លមាចស្់រគក្មាង មិ នបង់ ក្ារ់ ច្ាំណាយទាំងអស្់រុងការគោេះស្ស្ថយវ
ែ
ក្បព័ នត
ធ ុ លាការ និងគក្ៅក្បព័នធតុលាការ ូ ច្មានរាំណត់ គៅរែុងមាក្តា៨៨១ ននក្រមគនេះ ក្រស្ួងទទួ ល
បនទុរបរ ិស្ថានមានស្ិទិ ស្
ធ គក្មច្ផ្ទអរស្រមមភាពរគក្មាងជាបគណា
ា េះអាស្នែ ។

មាគ្តា១១១៦ ._ អាំ គពើ ផ្រលងបនលាំ ឬលួច្ច្មលងទិ ន័ យ
ែ របស្់ក្ររមហុនទីក្បឹរាវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះក្ររមហុនទី ក្បឹរាវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថា
ន ឬអែរជាំ នាញការវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ លានច្ុ េះប្ាីស្ស្បច្ាប់ ផ្ លទទួ លស្ថគល់
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គោយក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ផ្ លានក្បក្ពឹតអ
ត ាំ គពើផ្រលងបនលាំទិនែន័យ ឬលួច្ច្មលង

ទិ នន
ែ ័ យអែរ នទរែុងការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ាំបូង និ ង/ឬគពញគលញ ។
គទស្បផ្នាមផ្ លអាច្ក្តូវក្បកាស្ មានជាអាទិ៍ ការពយួរបគណា
ា េះអាស្នែមិនឲ្យក្បរបវ ិជាាជី វៈ
រយៈគពល ៦ (ក្ាាំមួយ) ផ្ខ គៅ ៣ (បី ) ឆ្ែាំ ឬការផ្ទអរមិ នឲ្យក្បរបវ ិជាាជី វៈរយៈគពល ៥ (ក្ាាំ) ឆ្ែាំ ការ
លុបគឈាមេះពីប្ាីអរ
ែ ជាំ នាញគធវើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងការនាយគស្ច្រាី
ស្គក្មច្នានាទគទស្គៅរែុងស្ថរព័ត៌មានជាស្ថធារណៈថ្នែរ់ ជាតិ និ ង/ឬ ថ្នែរ់តាំបន់ ។
មាគ្តា១១១៧ ._ ការក្បរបវ ិជាាជីវៈរបស្់ក្ររមហុនទីក្បឹ រា ឬអែរជាំ នាញការវាយតគមលហតុប៉ាេះពាល់ប
រ ិស្ថានផ្ លមិ នានច្ុ េះប្ាី
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ ពី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមស្ិបលាន) គរៀល គៅ
៦០.០០០.០០០(ហុរស្ិបលាន) គរៀល ច្ាំ គពាេះក្ររមហុនទី ក្បរា ឬអែ រជាំ នាញការវាយតនមល គហតុ
ប៉ា េះពាល់ ប រ ស្ថ
ិ ា ន ផ្ លពុាំទន់ ានច្ុ េះប្ាី ឬទទួ លស្ថគល់គោយ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យ

បរ ិស្ថាន គហើ យានគរៀបច្ាំ រ ាយការណ៍វាយតនមល គហតុ ប៉ាេះពាល់ ប រ ស្ថ
ិ ា នោរ់ ជូ ន ក្រស្ួ ង ស្ថាប័ ន
ិ ័ យបរ ស្ថ
ទទួ លបនទុ រវ ស្
ិ ា នគ ើ មបី ទ ទួ លានការឯរភាព ។

រែុងររណីមិនរាងចាលក្តូវនតនាទគទស្ោរ់ពនធនាោរច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ។

មាគ្តា១១១៨ ._ ការបាំ ពានគស្ច្រតីស្គក្មច្ពយួររបស្់ក្ររមហុនទី ក្បឹ រា ឬអែរជាំនាញការវាយតនមលគហតុ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ឬពិន័យអនារការណ៍ជាក្ារ់ ពី ៣០.០០០.០០០
(ស្ថមស្ិបលាន) គរៀល គៅ ៦០.០០០.០០០ (ហុរស្ិបលាន) គរៀល ច្ាំ គពាេះក្ររមហុនទីក្បឹរាវាយតនមល
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬអែរជាំ នាញការវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ លការច្ុ េះប្ាីរបស្់ខួនក្តូ
ល
វ
ានពយួរតាមគស្ច្រាីស្គក្មច្របស្់ ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន គហើយគៅផ្តបនាក្បរប
ិ ា ជី វៈវាយតនមល គហតុ ប៉ាេះពាល់ ប រ ស្ថ
វ ជា
ិ ា នយររនក្មគទៀត ។ ការគចាទក្បកាន់ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ក្ពហម
ទណឌខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ

ើងតាមបណឹ ា ងពីក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១១១៩ ._ អាំគពើបាំពាន ឬមិនបាំ គពញតួ នាទី របស្់មញ្ជ្នីអ
ត ងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវទទួ លទណឌរមមវ ិន័ យរ ាាលច្ាំ គពាេះមញ្ជ្នី អ
ត ងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬមញ្ជ្នី ត
នររាលយុតិធ
ត ម៌វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានណាផ្ លក្បក្ពឹតតបាំពាន ឬមិ នបាំ គពញតួ នាទី របស្់ខួន
ល
ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩២ និ ងមាក្តា១០០៦ននក្រមគនេះ គោយពុាំ ទន់រិត ល់គទស្ក្ពហមទណឌគនសង

គទៀតផ្ លពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា១១២០ ._ អាំ គពើ ឃុបឃិតរែុងការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
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ក្តូវនតនាទគទស្រែុងច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ទី៣ ច្ាំគពាេះមញ្ជ្នីអ
ត ងគភាពវាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថា

ន មញ្ជ្នីនត នមនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត និងមញ្ជ្នី ផ្ត លមានស្មតារិច្ចពារ់ព័នធ ផ្ លាន ឃុបឃិត និង
ច្ូ លរួមគរៀបច្ាំ រាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានផ្ លមិនពិត គោយគច្តនា ផ្ លនាាំឲ្យ
ទទួ លានលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ពី ថ្នែរ់
ឹ រនាាំ ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួលបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១១២១ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្វា
ច យតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២.០០០.០០០ (ពី រលាន) គរៀល គៅ ៥.០០០.០០០
(ក្ាាំលាន) ច្ាំគពាេះបុរគលិរណាផ្ លមានស្ិទិអ
ធ ាំណាច្រែុងការស្គក្មច្ គហើយមានគច្តនាមិ នស្ហការ
មិ នអនុញ្ញញត ឬគរច្គវស្ រែុងការអនុ ញ្ញញតឲ្យមញ្ជ្នី ត ននអងគភាពវាយតនមលគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានច្ូ លគធវើ
អធិ ការរិច្ច តាមប្ញតិ នត នមាក្តា៩២ ននក្រមគនេះ ។

រែុងររណីផ្ លអាំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹ តតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់បូរណភាពរាងកាយ
គទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្៣ ។

ក្តូវនតនាទ

រែុងររណីអាំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹតគត ោយហិងាបណា
ា លឲ្យាត់ បង់ ជីវ ិតមនុ ស្ស ឬពិការអច្ិនញ្ជ្នតយិ៍ ល់
ជនរងគក្ោេះក្តូវនតនាទគទស្ោរ់ ពនធនាោរច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ។
មាគ្តា១១២២ ._ការបាំ ពានមុខងាររបស្់មញ្ជ្នីរា
ត ជការ ឬពលរ ទ
ា ទួ លអាណតតិគោយការគាេះគឆ្ែត
ក្តូវនតនាទគទស្ោរ់ពនធនាោរច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ទី៣ ច្ាំ គពាេះមញ្ជ្នី តរាជការ រងរមាលាំងក្បោប់
អាវុធ ឬពលរ ទ
ា ទួ លអាណតតិគោយការគាេះគឆ្ែត ផ្ លរ ាំគលាភគលើស្ិទិធ និ ងអាំ ណាច្របស្់ខួនក្បក្ពឹ
ល
តត

អាំ គពើ ជាអាទិ៍ ការស្ក្មួល ការគធវើអនតរារមន៍ ការបិ ទាាំង ការរារាាំង ឬការស្មរាំ និតជាមួ យនឹ ងចារ ី គ ើមបី
ឧបតាមភោាំពាររគក្មាងផ្ លមិ នមានលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន ឲ្យរគក្មាង ាំ គណើរការគៅគោយខុ ស្ច្ាប់ ។
មាគ្តា១១២៣ ._ ការខរខានមិនានគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថាន
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ទី ៤ ច្ាំ គពាេះមាចស្់រគក្មាង ឬស្រមមភាពណាមួយផ្ លមិនាន
គធវើស្វនរមមបរ ិស្ថានណាមួយ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១៣១ និ ងមាក្តា១៣២ ។
មាគ្តា១១២៤ ._ ការរារាាំងរែុងអនុ វតតការគធវើស្វនរមមបរ ិស្ថាន

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ នូវអាំគពើរារាងាំ ឬមិនអនុ ញ្ញញតឲ្យមញ្ជ្នីស្
ត វនរមមបរ ិស្ថាន

ច្ូ លគធវើស្វនរមមស្ស្បតាមមាក្តា១៣៤ ។
រែុងររណីផ្ លអាំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹ តតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ ល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តូវនតនាទ
ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ។
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រែុងររណីផ្ លអាំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹ តតគោយហិងាបណា
ត លឲ្យាត់បង់ អាយុជីវ ិត ឬពិ ការអច្ិ នញ្ជ្ន៍ ត
ក្តូវនតនាទគទស្ថ្នែរ់ទី២ ។
មាគ្តា១១២៥ ._ ការខរខានមិនាននតល់ព័ត៌មាន ល់ស្ថធារណៈ
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះការខរខានមិ នានោរ់ រាយ

ការណ៍ស្វនរមមបរ ិស្ថាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា១៣៧ ។

ជំពូកទី៤
បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងការគ្គប់គ្គងបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១១២៦ ._ ការបាំ ពានច្ាំគពាេះស្ិទិរ
ធ ុងការច្ូ
ែ
លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ លានព័ត៌មាន

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា១៤២ ។

មាគ្តា១១២៧ ._ ការខរខានមិនានរាយការណ៍
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា១៤៣ ។

មាគ្តា១១២៨ ._ ការខរខានរែុងការគរៀបច្ាំ រាយការណ៍ស្តីពីការអគងកតតាមោន និងវាយតនមល

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា១៦០ ។

មាគ្តា១១២៩ ._ ការខរខានមិននតល់ព័ត៌មានស្ក្មាប់ ប្ាីស្ថរគពើ ភណឌឧស្ម័ននទេះរ្ារ់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា១៧១ ។

មាគ្តា១១៣០ ._ ការខរខានមិននសពវនាយប្ាីបគច្ចរគទស្វ ិទោផ្ លានគនទៀងផ្ទទត់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា១៩៤ ។

មាគ្តា១១៣១ ._ ការខរខានមិនាននសពវនាយរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំស្ីព
ត ីការអនុវតតលទធរមមក្បរប
គោយនិ រនតរភាព
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ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា២០២ ។

មាគ្តា១១៣២ ._ ការខរខានមិនោរ់រាយការណ៍ស្តីពីលទធនលននការវាយតនមល
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា២១២ ។

មាគ្តា១១៣៣ ._ ការ ាំ គណើរការរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ រមមវ ិធី និងផ្ននការ
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា២២៤ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងការ
ែ
ាំ គណើរការរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ រមមវ ិធី និងផ្ននការ គោយពុាំ មានលិខិតអនុ ញ្ញញត

អនុ ញ្ញញត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមលគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ផ្ លបងកឲ្យមាន
នលប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន និ ងស្ងគម ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ។
មាគ្តា១១៣៤ ._ ការខរខានមិនាននតល់ព័ត៌មាន
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការនតល់ព័ត៌មាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២២៦ ។
មាគ្តា១១៣៥ ._ ការខរខានមិនាននតល់ព័ត៌មាន

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការនតល់ព័ត៌មាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា២៣៤ ។

មាគ្តា១១៣៦ ._ ការខរខានមិនានវាយតនមលពីក្បស្ិទធភាពននធនធាន
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខានមិនានគធវើការវាយ

តនមលពីក្បស្ិទធភាពននធនធាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា២៣៧ ។

មាគ្តា១១៣៧ ._ ការខរខានមិនានផ្ច្រចាយជាស្ថធារណៈនូវព័ត៌មានអាំពីវល
ុ ៉ា
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាន មិនានគធវើការផ្ច្រ

ចាយជាស្ថធាណៈនូ វព័ ត៌មានអាំពីវល
ុ ៉ា និ ងរុ ណភាពអរគិស្នី ផ្ លាននគត់នង
គ ់ ឬនតល់គៅឲ្យបណា
ត ញត
ច្ូ ល ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ តននមាក្តា២៧១ ។
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មាគ្តា១១៣៨ ._ ការខរខានមិនអាច្ឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររនូ វរាយការណ៍អគងកតតាមោន
បរ ិស្ថាន
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខានមិនោរ់ ឲ្យស្ថធារណ

ជនអាច្ផ្ស្វងររានូ វរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ តននមាក្តា២៨៩ ។
ជំពូកទី៥
បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងការគ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាពម្ន្ធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា១១៣៩ ._ ការបងកឲ្យមានគភលើងគ្េះនក្ពគៅរែុងរគបៀបអភិររសជីវៈច្ក្មរេះ និងតាំបន់ ការពារផ្ ល
ក្តូវានរាំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និ ងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើផ្ លបងកឲ្យមានគភលើងគ្េះនក្ព ូច្មានផ្ច្ង
រែុងមាក្តា៣២៥ ។
មាគ្តា១១៤០ ._ ស្រមមភាពគនស្ថទផ្ លស្ាិតគៅរែុងតាំ បន់ ហាមឃាត់

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពគនស្ថទទាំងទាយគរើ តគទបើងគៅ

រែុងតាំ បន់ ហាមឃាត់ ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៣២៦ ។
មាគ្តា១១៤១ ._ ស្រមមភាពផ្ លបងកការខូច្ខាត ឬគក្ោេះថ្នែរ់ បណា
ត លមរពីការទញ្ជ្នាទនយរ ី គោយ
ខុ ស្ច្ាប់
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ច្ាំគពាេះស្រមមភាពននការក្បមូ ល ការឈូស្ឆ្យ ឬការ
គធវើអាជីវរមម ការបាំពុលគៅរែុងតាំ បន់ ផ្ លមានធនធានជីវៈច្ក្មរេះ ៏ មានតនមល
៣២៧ ។

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា

មាគ្តា១១៤២ ._ ការគធវើការផ្រនច្ែ និ ងក្បតិប
ត តកការផ្ លក្តូវហាមឃាត់
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ច្ាំគពាេះស្រមមភាពផ្រនច្ែនល និងអនុនលធនធានធមម
ជាតិ និងក្បតិបតតននការចាប់ ច្ង ការច្ិ ្ចឹម ការស្តរ
ុ ការបងាកត់ពូជ ការផ្ែររា ឬការច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ពរែុង
គោលបាំ ណងគធវើពាណិជារមម ឬគោលបាំ ណងគក្ៅពីការអភិររស នទគទៀត ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា
៣២៨ ។

មាគ្តា១១៤៣ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការក្បមូ លនលគឈើ គៅរែុងតាំ បន់ អភិ ររស ឬតាំ បន់ គក្បើ ក្ាស្់
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ននរគបៀងជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារផ្ លរាំ ណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ

396

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពក្បមូ លនលគឈើ គៅរែុងតាំ បន់អភិ

ររស ឬតាំ បន់ គក្បើ ក្ាស្់ក្បរបគោយនិរនតរភាព ននរគបៀងជីវៈច្ក្មរេះ តាំ បន់ ការពារផ្ លក្តូវានរាំ ណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នែរ់ ជាតិ និងថ្នែរ់ គក្កាមជាតិ

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៣២៩ ។

មាគ្តា១១៤៤ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររានច្ាំគពាេះរាយការណ៍អគងកតតាម
ោនគលើការអនុវតតច្ាប់ និងយមលាត
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនោរ់ រាយការណ៍

ស្តីពីការអគងកតតាមការអនុវតតច្ាប់ និ ងការយមលាតឲ្យស្ថធាណជនអាច្ផ្ស្វងររាន

ូ ច្មានផ្ច្ង

រែុងប្ញ តិនត នមាក្តា៣៣១ ។
មាគ្តា១១៤៥ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាននូវឯរស្ថរពារ់ព័នន
ធ ឹងការក្រប់
ក្រងរួមោែ
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនោរ់ ឯរស្ថរពារ់

ព័ នធ និងការក្រប់ក្រងរួមោែឲ្យស្ថធាណជនអាច្ផ្ស្វងររាន

ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៣៣៩ ។

មាគ្តា១១៤៦ ._ ការបាំ ពានច្ាំគពាេះរិច្ចក្ពមគក្ពៀងស្តីពីការក្រប់ក្រងរួមោែ
ក្តូវនតនាទច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំគពើ ទាំងទាយណាផ្ លរ ាំគលាភបាំ ពានគលើរិច្ចក្ពម
គក្ពៀងរួមោែផ្ លបងកឲ្យមានការខូច្ខាត

ល់បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ

មាក្តា៣៤៧ ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ នត ន

ការគចាទក្បកាន់ ខាងគលើគនេះ មិនអាច្ឲ្យបុរគលផ្ លបាំ ពានគនាេះរួច្នុតពី ការទទួលខុ ស្ក្តូវ
ស្ាំណងផ្នែររ ប
ា បគវណី និងស្ាំណងការខូច្ខាតគទបើយ ។
មាគ្តា១១៤៧ ._ ការការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាននូ វផ្ននការគក្បើ ក្ាស្់ក្បរប
គោយនិ រនតរភាព
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនោរ់ ផ្នការ គក្បើ

ក្ាស្់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ផ្ននការក្រប់ ក្រង និងរាយការណ៍ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ
ប្ញ តិ នត នមាក្តា៣៧៤ ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុង

មាគ្តា១១៤៨ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាននូវប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ ននក្បគភទស្តវ
នក្ពផ្ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង
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ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ខរខាតមិនោរ់ ប្ាីថ្នែរ់ ជាតិ

ននក្បគភទស្តវនក្ពផ្ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហងឲ្យស្ថធារណជនអាច្ផ្ស្វងររាន
ននមាក្តា៣៩៥ ។

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ ត

មាគ្តា១១៤៩ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបរាញ់ស្តវនក្ព
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើបរាញ់ស្តវនក្ព ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ តនន

មាក្តា៣៩៩ ។

មាគ្តា១១៥០ ._ ការហាមឃាតច្ាំ គពាេះការបរាញ់ស្តវនក្ពរែុងរគបៀងអភិររសជី វៈច្ក្មរេះ

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើបរាញ់ស្តវនក្ពរែុងរគបៀងអភិររសជី វៈ

ច្ក្មរេះ ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤០០ ។

មាគ្តា១១៥១ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការស្មាលប់ស្តវនក្ពផ្ លនទុយនឹ ងលិខិតបទោានរតិ យុតត
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើស្មាលប់ ស្តវនក្ពផ្ លនទុយនឹ ងគោល
ការណ៍ផ្ណនាាំ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤០២ ។

មាគ្តា១១៥២ ._ ការហាមឃាត់ ការស្មាលប់ ក្បគភទស្តវនក្ពគក្កាមថ្នែរ់ទី១ ថ្នែរ់ ទី២ ថ្នែរ់ទី៣ និងថ្នែរ់
ទី ៤
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើស្មាលប់ ស្តវនក្ពផ្ លគៅរែុងថ្នែរ់ទី១ និង
ថ្នែរ់ ទី២គោយពុាំ មានការអនុ ញ្ញញតពី ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ ត
ននមាក្តា ៤០៥ និងមាក្តា៤០៦ ។

មាគ្តា១១៥៣ ._ ការស្ថតរ និ ងក្រប់ ក្រងស្តវនក្ពផ្ លពុាំ មានគ ើមរាំគណើតគៅរមពុជា

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើស្ថតរ និងក្រប់ក្រងស្តវនក្ពគោយពុាំ មានការ

អនុ ញ្ញញតពី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤០៧ ។

មាគ្តា១១៥៤ ._ ការចាប់ស្តវនក្ពមរអភិររស
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើចាប់ ស្តវនក្ពមរអភិ ររសគោយពុាំ មានការ
អនុ ញ្ញញតពី ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤០៨។

មាគ្តា១១៥៥ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបរាញ់ ការចាប់ ឬការក្បមូ លស្តវពីនក្ពរែុងថ្នែរ់ ទី១ ថ្នែរ់
ទី ២ ថ្នែរ់ទី៣ និ ងថ្នែរ់ ទី៤ រែុងក្រឹ េះស្ថានឧស្ោនស្តវនក្ព
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ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើបរាញ់ ការចាប់ និងក្បមូលស្តវពីនក្ពរែុង

ថ្នែរ់ ទី១ ថ្នែរ់ទី២ ថ្នែរ់ទី៣ និ ងថ្នែរ់ទី៤ រែុងក្រឹ េះស្ថានឧស្ទោនស្តវនក្ព ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ តនន
មាក្តា ៤១៣ និងមាក្តា៤១៤ ។

មាគ្តា១១៥៦ ._ ការបរាញ់គោយពុាំ មានលិខិតអនុ ញ្ញញតច្ាំ គពាេះក្បគភទស្តវរុងថ្ន
ែ
ែ រ់ ទី៣ និ ងទី៤
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើបរាញ់ស្តវនក្ពគោយពុាំមានលិខិត

អនុ ញ្ញញតរែុងក្បគភទស្តវរុងថ្ន
ែ
ែ រ់ទី៣ និងទី៤

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ តននមាក្តា៤១៦ ។

មាគ្តា១១៥៧ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តូវហាមឃាត់
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើការជួ ញ ូរ ការ ឹ រជ្ូា ន ការប្ូា ន ការ

នាាំច្ូល នាាំគច្ញ ការនាាំគច្ញបនត កាន់ កាប់ លរ់ ទិ ញ គនទរ ស្តរទុ
រ នតល់ជាអាំ គណាយ បរ ិគភារ ច្ិ ្ចឹម
ុ
និ ងការគក្បើ ក្ាស្់តាមរូបភាពពាណិជារមមនូវបាំ ផ្ណរស្តវ និងនលិតនលពី ស្តវ នទគទៀត ផ្ លជា
ក្បគភទរែុងថ្នែរ់ទី១ ទី ២ និងទី៣

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ តននមាក្តា៤២២ ។

មាគ្តា១១៥៨ ._ ស្រមមភាពផ្ លក្តូវហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្រមមភាពរូបវនតបុរល
គ និ ងនីតិបុរគល
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើទិញ ទទួ ល ឬគធវើលទធរមមស្តវនក្ពរស្់ ឬ
ស្តវនក្ព ផ្ លមានក្បគភទរែុងថ្នែរ់ ទី១ ទី ២ ឬ ទី៣ ឬបាំ ផ្ណរស្តវនក្ព ឬស្ថច្់ស្តវ ូច្មានផ្ច្ងរែុង
ប្ញ តិ តននមាក្តា៤២៣ ។
មាគ្តា១១៥៩ ._ ការមិនអនុគលាមតាមអនុ ស្ញ្ញញស្តីពីពាណិជារមមអនតរជាតិ ននក្បគភទស្តវនក្ព និ ងរុរខ
ជាតិ ផ្ លជិតនុតពូជ
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើមិនអនុគលាមតាមអនុ ស្ញ្ញញស្តីពីពាណិជា
រមមអនតរជាតិននក្បគភទស្តវនក្ព និ ងរុរខជាតិ ផ្ លជិតនុ តពូ ជ

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៤២៥ ។

មាគ្តា១១៦០ ._ ការច្ុ េះប្ាីច្ាំគពាេះការបគងកើតមជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងគេះស្តវនក្ព និងក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវ
នក្ព
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ មិនច្ុ េះប្ាីច្ាំគពាេះការគងកើត

មជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងគេះស្តវនក្ព និងក្រឹ េះស្ថានឧទោនស្តវនក្ព ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៣៥ និង
មាក្តា៤៣៧ ។

មាគ្តា១១៦១ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការបងាខាំងស្តវគៅគក្ៅមជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងគេះស្តវនក្ព រផ្នលង
បងាកត់ពូជអភិ ររស ឬក្រឹ េះស្ថាន ឬឧទោនស្តវនក្ព
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ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះការបងាខាំស្តវច្ិ្ចឹម ននក្បគភទស្តវ

ូ ច្រាំ ណត់ រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ទី១ និងថ្នែរ់ទី២គៅគក្ៅមជឈមណឌលស្គញ្ជ្ងគេះស្តវនក្ព រផ្នលងបងាកត់ពូជអភិ ររស

ឬក្រឹ េះស្ថាន ឬឧទោនស្តវនក្ព ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៣៦ ។

មាគ្តា១១៦២ ._ ការជូន ាំ ណឹងច្ាំ គពាេះការគនទរ និ ងការបតូរទី តាាំងក្បគភទស្តវផ្ លរាំ ណត់រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ ទី១
និ ងថ្នែរ់ ទី២ និងមជឈមណឌលបងាកត់ពូជ

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះការមិ នានជូ ន ាំណឹងអាំពីការគនទរ

និ ងការបាូរទី តាាំងននក្បគភទស្តវផ្ លរាំ ណត់ រុងថ្ន
ែ
ែ រ់ទី១ និងថ្នែរ់ទី២ និ ងមជឈមណឌលបងាកត់ពូជ ូ ច្
មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៤២ ។

មាគ្តា១១៦៣ ._ ការគាេះបង់គចាលបាំ ផ្ណរ ស្ថច្់ ឬវតាុតាាំងលមអ ននស្តវនក្ព
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះការគាេះបង់ គចាលបាំ ផ្ណរ ស្ថច្់ ឬ
វតាុតាាំងលមអ ននស្តវនក្ព ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ តននមាក្តា៤៤៣ ។

មាគ្តា១១៦៤ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះបគងកើតរស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព ឬទី តាាំងបងាកត់ ពូជស្តវនក្ព
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះការបគងកើតរស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព ឬទី តាាំង
បងាកត់ពូជស្តវនក្ពផ្ លក្តូវហាមឃាត់

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៥៤ ។

មាគ្តា១១៦៥ ._ ការច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ពផ្ មិនមានរែុងលិខិតអនុញ្ញញត

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះអាំគពើច្ិ្ចឹមស្តវនក្ពផ្ លមិនមានរែុងលិខិត

អនុ ញ្ញញត

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៤៥៥ ។

មាគ្តា១១៦៦ ._ ការលរ់ ូ រស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹម និ ងនលិតនលស្តវនក្ព
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះការលរ់ ូ រស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹម និងនលិតនលស្តវ
នក្ព

ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៤៥៨ ។

មាគ្តា១១៦៧ ._ ក្បតិ បតតិររននរស្ិោានផ្ លអនុញ្ញញតច្ាំគពាេះការនតល់ការផ្ែទាំច្ាំគពាេះស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹម
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះក្បតិបតតិររននរស្ិោានផ្ លមិនាននតល់ការ
ផ្ែទាំច្ាំគពាេះស្តវនក្ពច្ិ ្ចឹម

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៦១ ។

មាគ្តា១១៦៨ ._ ការបគណា
ត យឲ្យស្តវរបស្់ខួនរួ
ល ច្ ឬគរច្ពី ការបងាខាំង ឬក្ពផ្លងច្ូ លគៅរែុងនក្ព
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ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះគទស្ពិ ន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះមាចស្់រស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព

ទាំងឡាយផ្ លបគណា
ត យឲ្យស្តវរបស្់ខួនរួ
ល ច្ ឬគរច្ពី ការបងាខាំង ឬក្ពផ្លងច្ូលគៅរែុងនក្ពគ

ើយ

ូ ច្

មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៦២ ។

មាគ្តា១១៦៩ ._ ការការស្មាលប់ គោយអមនុ ស្សធម៌
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះគទស្ពិ ន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះការស្មាលប់ គោយអមនុ ស្សធម៌

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៦៣ ។

មាគ្តា១១៧០ ._ នី តិវ ិធី និ ងលិខិតបទោានរតិ យុតនត នការ ឹ ងជ្ូា ន

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះគទស្ពិ ន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះការ ឹ រជ្ូា ន រាល់ស្តវនក្ព

ផ្ លក្តូវបងាខាំង មិនស្ស្បតាមនីតិវ ិធី និងលិខិតបទោានរតិ យុតន
ត ូវច្ាប់
ល
ផ្ លបគងកើតគោយនាយរោាន
ស្ុខភាព និ ងនលិតរមមស្តវ

ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៦៤ ។

មាគ្តា១១៧១ ._ កាតពវរិច្ចរបស្់មាចស្់រស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះគទស្ពិ ន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះមាចស្់រស្ិោានច្ិ ្ចឹមស្តវនក្ព

ផ្ លមិនានអនុ វតតកាតពវរិច្រ
ច ុងការគស្ែ
ែ
ើស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញតែមី និ ងលរខខណឌតក្មូវនានា

ូ ច្មានផ្ច្ង

រែុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៦៦ ។

មាគ្តា១១៧២ ._ ការមិ នឲ្យស្ថធារណជនផ្ស្វងររាននូ វឯរស្ថរ ទិនែន័យ ឬព័ត៌មានប្ាីបច្ចុបបនែនន
ក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះគទស្ពិ ន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះការមិ នឲ្យស្ថធារណជនផ្ស្វង

ររាននូ វឯរស្ថរ ទិនែន័យ ឬព័ត៌មានប្ាីបច្ចុបបនែននក្បគភទរុរខជាតិ ផ្ លទទួលរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង
ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៧៧ ។

មាគ្តា១១៧៣ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះបាំ ផ្ទលញនិងការផ្ទលស្់បូរជក្មរក្បគភទរុ
ត
រខជាតិ ផ្ លទទួ លរង
ការរាំ រាមរាំ ផ្ហង

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះកាបាំផ្ទលញនិ ងការផ្ទលស្់បូរជក្មរក្បគភទរុ
ត
រខជាតិ

ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង

ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៧៨ ។

មាគ្តា១១៧៤ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះបាំ ផ្ទលញ ការក្បមូ ល ការគក្បើ ក្ាស្់ ការលរ់ ជាំនួញ ឬការ ឹរ
ជ្ូា ន រុរខជាតិ ផ្ លទទួ លរងការរាំ រាមរាំ ផ្ហង
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះកាបាំផ្ទលញ ការក្បមូ ល ការគក្បើក្ាស្់ ការលរ់
ជាំ នួញ ឬការ ឹ រជ្ូា ន រុរជា
ខ តិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង
៤៧៩ ។
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ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ នត នមាក្តា

មាគ្តា១១៧៥ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការក្បមូ ល ឬការបាំនិច្
ល បាំ ផ្ទលញននរុរខជាតិ ណាមួ យគៅរែុងក្ច្រ
រគបៀងអភិវរសជីវៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារ

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះការក្បមូ ល ឬការបាំ និច្
ល បាំ ផ្ទលញននរុរខជាតិណា
មួ យគៅរែុងក្ច្ររគបៀងអភិវរសជី វៈច្ក្មរេះ តាំបន់ ការពារ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៨០ ។

មាគ្តា១១៧៦ ._ ការគក្បើក្ាស្់ររ
ុ ខជាតិ ជាលរខណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើ ក្ាស្់ជាឱ្ស្ែគោយពុាំ មាន
ការអនុញ្ញញត
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះកាបាំផ្ទលញ ការក្បមូ ល ការគក្បើក្ាស្់ ការលរ់
ជាំ នួញ ឬការ ឹ រជ្ូា ន រុរជា
ខ តិ ផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំផ្ហង ឬនិ ស្សទទវតាុ ស្ក្មាប់ ការគក្បើ ក្ាស្់ជា
លរខណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើ ក្ាស្់ជាឱ្ស្ែ គោយពុាំមានការអនុ ញ្ញញត
៤៨១ ។

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា

មាគ្តា១១៧៧ ._ ការគក្បើ ក្ាស្់ររ
ុ ខជាតិផ្ លទទួ លរងការរាំរាមរាំផ្ហងគោយពុាំមានការអនុ ញាតិ
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះការគក្បើ ក្ាស្់ររ
ុ ខជាតិផ្ លទទួលរងការរាំ រាមរាំ
ផ្ហងរែុងគោលបាំ ណងវ ិទោស្ថស្តស្ត គោយពុាំ មានការអនុ ញ្ញញត

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ ត ននមាក្តា៤៨២ ។

មាគ្តា១១៧៨ ._ ការនាាំក្បគភទរាតតាតមរច្ូ លគៅរែុងបរ ិស្ថានធមមជាតិ ឬគទស្ភាពរស្ិរមម

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ការនាាំក្បគភទរាតតាតមរច្ូ លគៅរែុងបរ ិស្ថានធមម

ជាតិ ឬ គទស្ភាពរស្ិរមម

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៩៥ ។

មាគ្តា១១៧៩ ._ ស្រមមភាព ការស្ថងស្ង់ និងរគក្មាងទាំងឡាយ ពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងអាជី វរមមផ្រ ៉ាខាច្់
រគក្មាងគហោារច្នាស្មព័នផ្ធ លប៉ា េះពាល់ ល់វតាុធាតុគ ើ មននតាំ បន់ គ្ែរ

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ច្ាំគពាេះ រាល់ស្រមមភាព ការស្ថងស្ង់ និ ងរគក្មាងទាំង
ឡាយ ពារ់ ព័នធគៅនឹងអាជី វរមមផ្រ ៉ាខាច្់ រគក្មាងគហោារច្នាស្មព័នធ ផ្ លបងកឲ្យមានការាត់ បង់ ឬការ
បាំ ផ្ទលញ ល់វតាុធាតុ ននតាំបន់ គ្ែរ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៥១០ ។

មាគ្តា១១៨០ ._ ស្រមមភាពផ្ លតក្មូវឲ្យមានការនតល់ការអនុ ញ្ញញត
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះស្រមមភាពទាំងទាយផ្ លមិនមានការ
អនុ ញ្ញញត

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៥៥៤ ។

មាគ្តា១១៨១ ._ ការក្បរបស្រមមភាពអាជី វរមមគោយពុាំ មានវ ិញ្ញញបនបក្ត
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះការក្បរបស្រមមភាពអាជី វរមមគោយពុាំ មាន
វ ិញ្ញញបនបក្ត ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិនត នមាក្តា៥៨៤ ។
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មាគ្តា១១៨២ ._ ការខរខានមិនគធវើរាយការណ៍ការងារលមអិតទរ់ទងនឹងអណូត ង

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះការខរខានមិ នគធវើរាយការណ៍ស្តី

ពី ការងារលមអិតននអណូត ង

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញតិ នត នមាក្តា៥៨៥ ។
ជំពូកទី៦

បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
មាគ្តា១១៨៣ ._ កាតពវរិច្ចរាយការណ៍គពល ឹង ឬ ក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយនូ វគបតិរភណឌវបបធម៌
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លាន

ឹ ង ឬក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយនូ វគបតិ រភណឌវបបធម៌ គហើយមិ នរាយការណ៍ជាបនាទន់ជូនអាជាាធរផ្ ន
ី និងឬក្រស្ួង ស្ថាប័ នមានស្មតារិច្ា្/ ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៣០ ។
មាគ្តា១១៨៤ ._ កាតពវរិច្ចផ្ទអរស្រមមភាពស្ថងស្ង់ និងជូ ន ាំ ណឹងអាំពីការររគឃើញស្មបតតិ
គបតិ រភណឌ
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពើបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លមិនានផ្ទអរ
ស្រមមភាពស្ថងស្ង់ និ ងមិ នានរាយការណ៍ជូនអាជាាធរមានស្មតារិច្ច
៦៣១ ។

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា

មាគ្តា១១៨៥ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះយរគច្ញ ឬបាំ ផ្ទលញគបតិរភណឌ
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពើបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលផ្ លានយរគច្ញ ឬ
បាំ ផ្ទលញគចាលនូវវតាុគបតិរភណឌណាមួ យផ្ លមានគៅរែុងទី តាាំង ីរមមស្ិទិ ឯ
ធ រជន
មាក្តា៦៣៥ ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុង

មាគ្តា១១៨៦ ._ ការខរខានមិនគធវើរាំណត់ ក្តានិងែតរូបវតាុគបតិ រភណឌ

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ ការខរខានមិនានគធវើរាំណត់

ក្តា និងែតរូបវតាុគបតិរភណឌ

ូច្មានផ្ច្ងរែុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៦៣៦ ។

មាគ្តា១១៨៧ ._ ការមិនរាយការណ៍អាំ ពីការក្បទេះគឃើញគោយនច្ នយ ឬការបាំ ផ្ទលញវតាុគបតិរភណឌ
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែរ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើមិនរាយការណ៍អាំ ពីការក្បទេះគឃើញ

គោយនច្ នយ ឬការបាំ ផ្ទលញវតាុគបតិរភណឌ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៣៧ ។
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មាគ្តា១១៨៨ ._ កាតពវរិច្ចរាយការណ៍ច្ាំគពាេះការក្បទេះគឃើញវតាុគបតិរភណឌគក្កាមទឹរ

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យរែុងបទគលមើស្ថ្នែរ់ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើមិនរាយការណ៍ច្ាំ គពាេះការក្បទេះគឃើញ

វតាុគបតិរភណឌគក្កាមទឹ រ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៤០ ។

មាគ្តា១១៨៩ ._ ការគធវើឲ្យខូច្ ឬការរបាំនិច្
ល បាំ ផ្ទលញ ឬ ស្គញ្ជ្ងាគេះ ឬរ ាំខានគបតិរភណឌវបបធម៍រុងទឹ
ែ
រ

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះអាំគពើគធវើឲ្យខូច្ ឬការរបាំនិ ច្
ល បាំ ផ្ទលញ ឬស្គញ្ជ្ងាគេះ ឬ

រ ាំខានគបតិរភណឌវបបធម៍រុងទឹ
ែ រ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៤១ ។
ជំពូកទី៧

បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងសំណ្ល់ ន្ិងការបំពល
ុ
មាគ្តា១១៩០ ._ ការគធវើស្រមមភាពផ្ លនាាំឲ្យបាំពុលខយល់ ទឹ រ ឬ ី
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានគធវើស្រមមភាពណាមួយផ្ លនាាំឲ្យមានការបាំពុលខយល់ ឬទឹរ ឬ ី

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៦៧ ។

មាគ្តា១១៩១ ._ ការ ឹងជ្ូា ន ក្រប់ ក្រង ស្តរទុ
រ គធវើក្បក្ពឹតរ
ត មម ឬគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់
ុ

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ាន ឹរជ្ូា ន ក្រប់ ក្រង ស្តរទុ
រ គធវើក្បក្ពឹ តរ
ត មម ឬគាេះបង់ គចាលស្ាំណល់ណាមួ យ គទេះរែុងរូបភាព
ុ
ជាស្ថរធាតុ រ ឹង ឬរាវ ឬឧស្ម័ន ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ឬស្ាំណល់ក្បរបគោយ គក្ោេះថ្នែរ់
គោយពុាំ ស្ស្បតាមលិខិតអនុ ញ្ញញត

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៦៨ ។

មាគ្តា១១៩២ ._ ការបងកស្រមមភាពផ្ លនាាំមានការបាំពុលគោយស្ាំគ

ង ឬរ ាំញ័រផ្ លគលើស្ពី ស្ង
ត ់

ោរផ្ លអនុញ្ញញត
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
បងកស្រមមភាពណាមួ យផ្ លនាាំមាន ការបាំពុលគោយស្ាំគ

ង ឬរ ាំញ័រផ្ លគលើស្ពី ស្ង
ត ់ ោរ

ូច្មានផ្ច្

ងរែុងមាក្តា៦៦៩ ។
មាគ្តា១១៩៣ ._ ការមិនអនុវតតតាមលរខខណឌនន លិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាព
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុង
ែ បទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំង

ទាយណាផ្ លមិន គោរពតាមលរខខណឌនានាននលិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាព
ផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៧០ ។
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ូច្មាន

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លអាំគពើមិនគោរពតាមលរខខណឌនានាននលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាពខាង

គលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើ តគទបើង ល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ក្ទពយស្មបតតិ ស្តវ និងបរ ិស្ថា
នធងន់ធរង ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ។
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លមិន
គោរពតាមលរខខណឌននលិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាពខាងគលើគនេះានបងកឲ្យាត់ បង់ ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬ
ពិ ការអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១១៩៤ ._ ការមិនានោរ់ មា៉ារឲ្យានក្តឹមក្តូវគលើស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
មិ នានោរ់ មា៉ារឲ្យានក្តឹ មក្តូវគលើស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៩១ ។

មាគ្តា១១៩៥ ._ ការហាមឃាត់អាំពីស្រ ីរាងគផ្ លជាស្ថរធាតុពុលយូរអផ្ងវង
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ាននលិត គក្បើ ក្ាស្់ ឬផ្ច្រចាយស្រ ីរាងគផ្ លជាស្ថរធាតុពុលយូរអផ្ងវងផ្ លក្តូវហាមឃាត់

ូ ច្មាន

ផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៩២ ។
មាគ្តា១១៩៦ ._ ការហាមឃាត់អាំពីស្ាំណគៅរែុងថ្នែាំពណ៌ និ ងឧបររណ៍ស្ក្មាប់ រុមារ

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

ានគបើក្ាស្់ស្ាំណ ឬស្មាស្ធាតុ ស្ាំណរែុងទឹរថ្នែាំពណ៌ និ ងឧបររណ៍ស្ក្មាប់ រុមារ
មាក្តា៦៩៣ ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុង

មាគ្តា១១៩៧ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះស្ថរធាតុផ្ លមិ នានច្ុ េះប្ាី
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លាននលិត កាន់កាប់ ប៉ា េះពាល់ ររាទុរ

ឹរជ្ូា ន នាាំច្ូល នាាំគច្ញ ផ្ច្រចាយ ឬគក្បើ ក្ាស្់

នលិតនល ឬស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លមិ នទន់ ានច្ុ េះប្ាី
៦៩៦ ។

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា

មាគ្តា១១៩៨ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការគវច្ខចប់ផ្ លមិនក្តឹ មក្តូវ
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លានររាទុរ នាាំគច្ញ នាាំច្ូល ឬគធវើការផ្ច្រចាយនូ វនលិតនល ឬស្ថរធាតុ ក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លមិ នានគវច្ខចប់ស្ស្បតាមបទបប្ញតិ ត និ ងលរខខណឌននការច្ុ េះប្ាី
មាក្តា៦៩៧ ។

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុង

មាគ្តា១១៩៩ ._ ការហាមឃាត់ច្ាំគពាេះការគវច្ខចប់និងការនសពវនាយផ្រលងកាលយ ឬនាាំឲ្យភ័ ណឌក្ច្
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ាំ

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានគវច្ច្ខចប់ ឬនសពវនាយ អាំ ពីនលិតនល ឬស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លផ្រលងកាលយ គធវើឲ្យភ័
ណឌក្ច្

ាំផ្ លពារ់ព័នធតនមល ច្ាំនួន ធាតុនសាំ ស្ុវតតិភាព ឬការច្ុ េះប្ាីនននលិតនល ឬស្ថរធាតុ

ូ ច្មាន

ផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៩៨ ។
មាគ្តា១២០០ ._ គក្បើក្ាស្់ស្ថរធាតុ អាស្ុីត ឧស្ម័ន ឬរីមីពុលផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការរ ាំលាយ ការ
រលារ ការគធវើអុរស្ុីតរមម ឬរបួ ស្ស្ថែមនានា

ល់ស្ុខភាព និងជី វ ិតរបស្់មនុស្ស

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ច្ាំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានគក្បើ ក្ាស្់ស្ថរធាតុ អាស្ុីត ឧស្ម័ន ឬរីមីពុល ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានការរ ាំលាយ ការរលារ ការគធវើ
អុ រស្ុីតរមម ឬរបួ ស្ស្ថែមនានា

ល់ស្ុខភាព និងជីវ ិតរបស្់មនុ ស្ស

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៦៩៩ ។

មាគ្តា១២០១ ._ ការច្ុ េះប្ាី ស្ក្មាប់ ការកាន់ កាប់រាល់នលិតនល និងស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែរ់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានច្ុ េះប្ាីតាមការរាំណត់របស្់ច្ាប់ ស្ក្មាប់ ការកាន់ កាប់រាល់នលិតនល និងស្ថរ
ធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ គ ើ មបីនលិត ផ្ច្រចាយ លរ់ និងគក្បើ ក្ាស្់

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧០០។

មាគ្តា១២០២ ._ កាតពវរិច្នច នការនតល់ព័ត៌មានអាំពីរាយការណ៍ ទិនន
ែ ័ យស្ុវតាិភាពននស្ថរធាតុ
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណា ផ្ លមិនានផ្ច្រចាយព័ ត៌មានអាំពីរាយការណ៍ ទិនែន័យស្ុវតាិភាព ការទប់ ស្ថកត់ និងការកាត់
បនាយគក្ោេះថ្នែរ់ និងហានិភ័យ ល់ស្ុខភាព ផ្ លពារ់ ព័នធគៅនឹ ងក្រប់ ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែរ់ មុនគធវើការផ្ច្រចាយ ឬលរ់ ស្ថរធាតុ

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧០៩ ។

មាគ្តា១២០៣ ._ ការ ឹ រជ្ូា នស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណា ផ្ លមិនានគោរពតាមបទបប្ញ តិ ស្
ត ីព
ត ី ការ ឹរជ្ូា នស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នែរ់

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧១០ ។

មាគ្តា១២០៤ ._ ការបាំពានលរខខណឌននការគក្បើក្ាស្់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
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ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុង
ែ បទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំង

ទាយណាផ្ លមិនគោរពតាមលរខខណឌនានាននការគក្បើក្ាស្់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ូ ច្
មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧១២ ។
ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លអាំគពើមិនគោរពតាមលរខខណឌនានាខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមម
គរើតគទបើង ល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ក្ទពយស្មបតតិ ស្តវ និងបរ ិស្ថានធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំគពាេះបទ
គលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ។
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ច្ាំ គពាេះអាំ គពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លមិន
គោរពតាមលរខខណឌខាងគលើគនេះានបងកឲ្យាត់បង់ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិ ការអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២០៥ ._ ការគាេះបង់គចាលស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ាន ុតគចាល ឬគាេះបង់ គចាលរាល់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ជាផ្នែរ ឬជា ុាំ ឬស្ាំណល់
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ទាំងឡាយ ច្ូ លគៅរែុងបរ ិស្ថាន គោយោមនការអនុញ្ញញត ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា
៧១៤ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លអាំគពើ ុតគចាល ឬគាេះបង់ គចាលរាល់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ជា

ផ្នែរ ឬជា ុាំ ឬស្ាំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ទាំងឡាយ ច្ូ លគៅរែុងបរ ិស្ថាន គោយោមនការ

អនុ ញ្ញញត ខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នៈរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ក្ទពយស្មបតតិ
ស្តវ និងបរ ិស្ថានធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ។
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លមិន
គោរពតាមលរខខណឌខាងគលើគនេះានបងកឲ្យាត់បង់ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិ ការអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២០៦ ._ ភាររិច្គច ោរពតាមគោលបណងននការស្ស្ថវក្ជាវវ ិទោស្ថស្តស្ត
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណា ផ្ លមិនានគោរពតាមភាររិច្ចននការយរស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ មរគធវើការស្ស្ថវក្ជាវ
ផ្បបវ ិទោស្ថស្តស្ត ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧១៥ ។
មាគ្តា១២០៧ ._ ការយរស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ក្មាប់គធវើជានលិតនលអាហារ គក្រឿង
ផ្រស្មភស្ និងក្បោប់គរមងគលង

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានគក្បើ ក្ាស្់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ក្មាប់ គធវើជានលិតនលអាហារ គក្រឿងផ្រស្មភស្ស និ ង
ក្បោប់គរមងគលង ផ្ លអាច្បងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នែរ់ ល់មនុ ស្ស ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧១៦ ។
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ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លការយរមរគក្បើ ក្ាស្់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ ស្ក្មាប់ គធវើជានលិតនល

អាហារ គក្រឿងផ្រស្មភស្ស និ ងក្បោប់ គរមងគលងខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើ តគទបើង ល់
បូ រណភាពរូបរាងកាយធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ទី២ ។
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លការ
យរមរគក្បើ ក្ាស្់ស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់ស្ក្មាប់ គធវើជានលិតនលអាហារ គក្រឿងផ្រស្មភស្ស
និ ងក្បោប់ គរមងគលងខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នៈាត់បង់ អាយុជីវ ិត ឬពិ ការអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២០៨ ._ ការច្ុ េះប្ាីនលិតនលស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានច្ុ េះប្ាីនលិតស្ថរធាតុ ឬនលិតនលក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
៧២០ ។

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា

មាគ្តា១២០៩ ._ ការគរៀបច្ាំរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំជូន ល់ក្រស្ួង អាំពី ាំគណើរការនលិតរមម ច្ាំ នួន
ធាតុ នសាំក្បរបគោយគក្ោេះថ្នែរ់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានគរៀបច្ាំរាយការណ៍ក្បចាាំឆ្ែាំអាំពី ាំគណើរការនលិតរមម អាំពីច្ាំនួនធាតុ នសាំក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែរ់ អាំ ពីបាំណងននការគក្បើក្ាស្់ អាំពីទីតាាំងផ្ច្រចាយ ក្បព័ នក្ធ បក្ពឹតតរមម និងអាំ ពីការគាេះបង់
គចាលស្ាំណល់ វ ិធានការ និ ងផ្ននការស្ុវតាិភាព

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧២១ ។

មាគ្តា១២១០ ._ កាតពវរិច្ជ
ច ូ ន ាំ ណឹងអាំ ពីគក្ោេះថ្នែរ់ ផ្ លបងកគទបើងគោយស្ថរធាតុ ក្បរបគោយ
គក្ោេះថ្នែរ់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានជូ ន ាំណឹងភាលមៗ ល់អាជាាធរមានស្មតារិច្ច និ ងក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរ វ ិស្័យ
បរ ិស្ថាន និ ងក្តូវចាត់ វ ិធានការស្មរមយ ស្ស្បតាមផ្ននការទប់ ស្ថកត់ និ ងគ្លើយតបរែុងររណីស្គញ្ជ្ងាគេះ
បនាទន់ គ ើមបីកាត់ បនាយនលប៉ា េះពាល់ ល់ស្ុខភាពមនុ ស្ស និ ងបរ ិស្ថាន និ ងក្ទពយស្មបតតិ

ូច្មានផ្ច្ង

រែុងមាក្តា ៧២៣ ។
មាគ្តា១២១១ ._ ការទទួលខុ ស្ក្តូវគលើការស្តរទុ
ុ រ ការក្រប់ ក្រង និងកាគាេះបង់គចាលស្ាំណល់

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពើបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល

បគងកើតស្ាំណល់

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៣៤ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លបគងកើតស្ាំណល់ខាងខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់

បូ រណភាពរូបរាងកាយធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ទី២ ។
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ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លាន
បគងកើតស្ាំណល់ខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមាត់បង់ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិ ការអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២១២ ._ ការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំ ពុលជារ់ លារ់ គៅរែុងទឹ រគលើ ី ឬទឹ រ
គក្កាម ី

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពើបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំពុលជារ់ លារ់ គៅរែុងទឹរគលើ ី ឬទឹរគក្កាម ី
ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៤១ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំ ពុលជារ់ លារ់ គៅរែុងទឹ រគលើ ី

ឬទឹរគក្កាម ី ខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរូបរាងកាយស្តវ និងប
រ ិស្ថានធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ។
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លាន
ការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលគោយក្បភពបាំ ពុលជារ់លារ់ គៅរែុងទឹរគលើ ី ឬទឹរគក្កាម ី
ានបងកឲ្យមានពយស្នៈាត់ បង់ ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិការអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ ។

មាគ្តា១២១៣ ._ កាតពវរិច្គច ធវើក្បក្ពឹតតរមម និ ងការបគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុល
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពើបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ លមិន
ានគោរពតាមកាតពវរិច្រ
ច ុងការគធវ
ែ
ើក្បក្ពឹតតរមម និ ការបគ្ចញស្ថរធាតបាំ ពុល
ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៤២ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លមិនានគោរពតាមកាតពវរិច្ចរុងការគធវ
ែ
ើ ក្បក្ពឹតតរមម និ ការបគ្ចញស្ថរធាត

បាំ ពុលខាងគលើគនេះានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរូបរាងកាយស្តវ និងបរ ិស្ថា
នធងន់ធរង ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំគពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ។

ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លមិន
ានគោរពតាមកាតពវរិច្រ
ច ុងការគធវ
ែ
ើក្បក្ពឹតតរមម និ ងការបគ្ចញស្ថរធាតបាំ ពុលានបងកឲ្យមានពយស្នៈ
ាត់ បង់ ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិ ការអច្ិ នញ្ជ្នតយ៍ ។

មាគ្តា១២១៤ ._ ការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលផ្ លបាំ ពានលិខិតអនុ ញ្ញញត
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលផ្ លបាំ ពាននឹ ងលិខិតអនុ ញ្ញញត ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៤៣ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលផ្ លបាំ ពាននឹ ងលិខិតអនុ ញ្ញញតខាងគលើគនេះ

ានបងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរូបរាងកាយស្តវ និងបរ ិស្ថានធងន់ធរង ក្តូវនតនាទ
គទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ។
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ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លការ
បគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុលផ្ លបាំ ពាននឹ ងលិខិតអនុ ញ្ញញតានបងកឲ្យមានពយស្នរមមាត់បង់ជីវ ិតអាយុ
ជី វ ិត ឬពិ ការអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២១៥ ._ ការខរខានមិនានជូន ាំ ណឹងរែុងររណីមានការរ ាំគលាភបាំពាលិខិតអនុញ្ញញត

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញគហើយខរខានមិនានជូន ាំណឹងអាំ ពីការរ ាំគលាភបាំ ពាននឹ ងលិខិត
អនុ ញ្ញញត

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៥០ ។

មាគ្តា១២១៦ ._ ការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គលើស្ស្តង់ោររក្មិត
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ានបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គលើស្ស្តង់ោររក្មិ ត

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៦៨ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់គលើស្ស្តង់ោររក្មិត ខាងគលើគនេះាន

បងកឲ្យមានពយស្នរមមគរើតគទបើង ល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ស្តវ និងបរ ិស្ថានធងន់ធងរ ក្តូវនតនាទគទស្
ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ។
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី១ ច្ាំគពាេះអាំគពើ របស្់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ផ្ លការ
បគ្ចញស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់គលើស្ស្តង់ោររក្មិតខាងគលើគនេះ ានបងកឲ្យមានពយស្នរមមាត់បង់
អាយុជីវ ិតមនុ ស្ស ឬពិ ការអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២១៧ ._ ការនាាំច្ូល ការគក្បើ ក្ាស្់ និងការនលិតក្បភពអច្ល័ត ផ្ លគលើស្ពី ស្ង
ត ់ ោរ

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លានការនាាំច្ូល ការគក្បើក្ាស្់ និងការនលិតនូវយនយនត និ ងគក្រឿងច្ក្រ ផ្ លបគ្ចញស្ថរ
ធាតុ បាំពុលខយល់ គលើស្ពីស្ង
ត ់ ោរអនុ ញ្ញញត

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៦៩ ។

មាគ្តា១២១៨ ._ ការោរ់ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញតបាំ គពាេះការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានោរ់ ពារយស្ុាំលិខិតអនុ ញ្ញញតបាំ គពាេះការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់

ូ ច្មានផ្ច្ង

រែុងមាក្តា៧៨៨ ។
ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលខាងគលើគនេះ គៅផ្តមានក្បតិបតតិគោយពុាំ មាន

លិខិតអនុញ្ញញតគក្កាយគពល ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានានប ិ គស្ធគលើពារយគស្ែើស្ុាំ
គៅ ានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់បូរណភាពរូបរាងកាយមនុ ស្ស ស្តវ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទ
គលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ។
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ក្តូវនតនាទគទស្ថ្នែរ់់ទី១ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ខាងគលើគនេះ គៅផ្តគធវើក្បតិបតតិការរបស្់
ខលួនគោយពុាំ មានលិខិតអនុញ្ញញតគក្កាយគពល ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានានប ិ គស្ធ
គលើពារយគស្ែើស្ុាំគៅ ានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់អាយុជីវ ិតមនុ ស្ស ឬពិ ការអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២១៩ ._ ភាពគលើស្រក្មិតននក្បភពអច្ល័តនន ការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលខយល់
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានជូ ន ាំណឹងភាលម
ការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់

ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាំពីភាពគលើរក្មិតនន

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៩៤ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលខាងគលើគនេះ មិ នានជូន ាំ ណឹងភាលម

ល់ក្រស្ួង

ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាំពីភាពគលើរក្មិតននការបាំ ភាយស្ថរធាតុ បាំពុលខយល់ គហើយានបងក
ឲ្យមានពយស្នរមម ល់បូរណភាពរូបរាងកាយមនុ ស្ស និងស្តវ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្
ថ្នែរ់ ទី២ ។

ក្តូវនតនាទគទស្ថ្នែរ់់ទី១ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ខាងគលើគនេះ មិនានជូន ាំ ណឹងភាលម

ល់ក្រស្ួង ស្ថាប័នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថានអាំពីភាពគលើរក្មិតននការបាំ ភាយស្ថរធាតុបាំពុលខយល់

ានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់អាយុជីវ ិតមនុ ស្ស ឬពិការអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ ។

មាគ្តា១២២០ ._ កាតពវរិច្រា
ច យការណ៍អាំ ពីការបាំពានលិខិតអនុ ញ្ញញត
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនរាយការណ៍អាំ ពីការបាំ ពានលិខិតអនុញ្ញញតផ្ លអាច្បងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នែរ់ ល់បរ ិស្ថាន
ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៧៩៥ ។
មាគ្តា១២២១ ._ ការគធវើស្ាំណារននការបាំ ភាយននការបាំ ពុលខយល់

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានគធវើស្ាំណារននការបាំ ភាយននការបាំ ពុលខយល់

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨០០ ។

មាគ្តា១២២២ ._ អាំ គពើ រារាាំងមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ច្ចការបាំពុល
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ផ្ លានរារាាំងមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិច្ចការបាំពុល រែុងការច្ូលគធវើអធិ ការរិច្ចរុងបរ
ែ
ិគវណ ឬអាោរននក្បភព
បាំ ពុល

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨០៦ ។

ប៉ាុ ផ្នតរុងររណ
ែ
ី ផ្ លរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលខាងគលើគនេះ ានរារាាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិការរិ ច្ប
ច ាំពុលនន

ក្បភពបាំ ពុល រែុងការច្ូ លគធវើអធិ ការរិ ច្រ
ច ុងបរ
ែ
ិគវណ ឬអាោរ គហើយានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់
បូ រណភាពរូបរាងកាយ ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី២ ។
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ក្តូវនតនាទគទស្ថ្នែរ់់ទី១ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ខាងគលើគនេះ រារាាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិច្ច
បាំ ពុល រែុងការច្ូ លគធវើអធិការរិ ច្រ
ច ុងបរ
ែ
ិគវណ ឬអាោរននក្បភពបាំពុល ានបងកឲ្យមានពយស្នរមម ល់
អាយុជីវ ិតមនុ ស្ស ឬពិ ការអច្ិនញ្ជ្នតយ៍ ។

មាគ្តា១២២៣ ._ ការបគ្ចញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រ
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានបងកការបគ្ចញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រតាមស្តង់ោររាំ ណត់

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨២០។

មាគ្តា១២២៤ ._ ការបគ្ចញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រ
ក្តូវនតនាទគទស្ច្ាំ គពាេះបទគលមើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលទាំងទាយណាផ្ ល
ផ្ លានបងកបការបគ្ចញស្ាំគ

ង ឬរ ាំញ័រ គហើយបងកឲ្យប៉ា ពាល់ ល់ក្ទពយស្មបតតិស្ថធារណៈ ឬឯរជន

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨២២ ។
មាគ្តា១២២៥ ._ ការបគ្ចញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រផ្ លបាំ ពានបទបញ្ញ
ា របស្់មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយការបាំពុលប
រ ិស្ថាន
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លានបងកការបគ្ចញស្ាំគទបង និងរ ាំញ័រផ្ លបាំ ពានបទបញ្ញ
ា របស្់មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយការបាំពុលប
រ ិស្ថាន ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨២៣ ។
មាគ្តា១២២៦ ._ កាតពវរិច្រា
ច យការណ៍អាំ ពីការបាំពុលផ្ លប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានរាយការណ៍អាំ ពីការបាំពុលផ្ លប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន

ូច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨២៩ ។

មាគ្តា១២២៧ ._ កាតពវរិច្រា
ច យការណ៍អាំ ពីការបាំពុលផ្ លប៉ា េះពាល់ ល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៤ ច្ាំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានោរ់ ប្ូច លគៅរែុងប្ាីននឧស្ាហរមម ស្ាីពីការបគ្ចញស្ថរធាតុបាំពុលបរ ិស្ថាន
ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨៤១ ។

ជំពូកទី៨
បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធវិធាន្ការទសដឋកិច្ច គណ្ន្ី ម្លៃ ន្ិងលូលន្ិធិផ្នែកបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១២២៨ ._ ការមិនបង់នែល និងបនទុរគស្វាការពារបរ ិស្ថាន
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ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានបង់នែល និ ងបនទុរគស្វាការពារបរ ិស្ថាន

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៨៨៥ ។

រែុងររណីផ្ លរូបវនតបុរល
គ ឬនីតិបុរគលខាងគលើខរខានមិ នានបង់ ក្ារ់ពិន័យតាមការ
រាំ ណត់រុងរថ្នខណ
ែ
ឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវពិ ន័យជាក្ារ់ ក្បចាាំនែង២.០០០.០០០ (ពី រលាន)គរៀល បផ្នាមនឹង
ក្ារ់ ពិន័យខាងគលើរហូត ល់ានបង់ក្ារ់ ពិន័យក្រប់ច្ាំនួន ។

មាគ្តា១២២៩ ._ ការមិនបង់ក្ារ់ ធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុស្ក្មាប់ ការបិទ ការស្ថតរនី តិស្មបទ ការនតល់
ាំ គណាេះស្ស្ថយ និ ងការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានបង់ក្ារ់ ធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុស្ក្មាប់ ការបិទ ការស្ថតរនី តិស្មបទ ការនតល់ ាំគណាេះ
ស្ស្ថយ និងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩១៣ ។

រែុងររណីផ្ លរូបវនតបុរល
គ ឬនីតិបុរគលខាងគលើខរខានមិ នានបង់ ក្ារ់ ធានាផ្នែរហិរ្ញ វតាុ
ស្ក្មាប់ ការបិ ទ ការស្ថតរនីតិស្មបទ ការនតល់ ាំ គណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថតរគ ើងវ ិញតាមការរាំ ណត់រុង
ែ

រថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ក្តូវពិ ន័យជាក្ារ់ ក្បចាាំនែង២.០០០.០០០ (ពី រលាន)គរៀល បផ្នាមនឹ ងក្ារ់ពិន័យ
ខាងគលើរហូត ល់ានបង់ក្ារ់ ពិន័យក្រប់ ច្ាំនួន ។
មាគ្តា១២៣០ ._ ការមិនការគរៀបច្ាំ ោរ់ប្ូា នរាយការណ៍ និងស្វនរមម

ក្តូវនតនាទគទស្ពិ ន័យជាក្ារ់ រុងបទគលម
ែ
ើស្ថ្នែរ់ ទី៣ ច្ាំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទាំងទាយ

ណាផ្ លមិនានបាំ គពញកាតពវរិច្រ
ច ុងការគរៀបច្ាំ
ែ
ោរ់ ប្ូា នរាយការណ៍ និងស្វនរមមគៅក្រស្ួង
ស្ថាប័ នទទួ លបនទុរវ ិស្័យបរ ិស្ថាន

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុងមាក្តា៩១៧ ។

គន្ថីទី១០
អន្តរបបញ្ញ តតិ
ជំពូកទទាល

អន្តរបបញ្ញ តតិ
មាគ្តា១២៣១ ._ ការអនុវតតបទបប្ញតិ នត នក្រមគនេះ
បទបប្ញតិ នត នច្ាប់ពិគស្ស្ និ ងលិខិតបទោានរតិយុតតគោយផ្ទបរផ្ លរាំពុងគៅជាធរមាន
គៅផ្តមានអានុ ភាពអនុ វតត រហូត ល់បទបប្ញ តិនត នក្រមគនេះច្ូ លជាធរមាន ។
គក្កាយគពលក្រមគនេះច្ូ លជាធរមាន បទបប្ញ តិនត នក្រមគនេះ មានអានុ ភាពអនុ វតតជាអាទិ ភាព
ក្បស្ិនគបើ មានបទបប្ញតិ នត នច្ាប់ពិគស្ស្ និងលិខិតបទោានរតិ យុតតគនសងគទៀតផ្ លផ្ច្ងនទុយ
ពី គនាេះ ។
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បទបប្ញតិ នត នច្ាប់ពិគស្ស្ និ ងលិខិតបទោានរតិយុតតគោយផ្ទបរផ្ លរាំពុងគៅជាធរមាន
គៅផ្តមានអានុ ភាពអនុ វតត

រាបណាបទបប្ញ តិែ
ត ី នម នក្រមគនេះមិនទន់ច្ូលជាធរមាន ។

មាគ្តា១២៣២ ._ ការអនុវតតគោលការណ៍ទូ គៅននក្រមគនេះ
ជាំ ពូរទី២ មាតិ កាទី ១ ននរនាីទី១ផ្ លប្ញតិ ព
ត ីគោលការណ៍ទូ គៅ ក្តូវយរអនុវតតច្ាំគពាេះបទ
បប្ញ តិនត នច្ាប់ពិគស្ស្គោយផ្ទបរពារ់ព័នន
ធ ឹងការពារបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រប់ក្រងធនធាន ។
មាគ្តា១២៣៣ ._ នីតិវ ិធី

ាំ គណើរការ និងយនតការគនសងៗននការអនុ វតតផ្ លមានស្ស្ថប់

នី តិវ ិធី ាំ គណើរការ និ ងយនតការគនសងៗននការអនុ វតតផ្ លមានស្ស្ថប់ ទរ់ ទងការការពារបរ ិស្ថាន
និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅបនតអានុ ភាពអនុវតត រហូត ល់នីតិវ ិធី

ាំ គណើរការ និងយនតការគនសងៗ

ននការអនុវតតែី ម ផ្ លបគងកើតគទបើងគក្កាមបទបប្ញ តិនត នក្រមគនេះានបគងកើតគទបើង ។
មាគ្តា១២៣៤ ._ កាលបរ ិគច្ចទផ្ លមានក្បស្ិទធភាពស្ក្មាប់ ការហាមឃាត់គៅគលើថ្នែាំពណ៌ផ្ លមាន
ជាតិ ស្ាំណ
ការហាមឃាត់ ពារ់ព័នធគៅនឹ ងស្ាំណ និ ងនលិតនលផ្ លមានជាតិ ស្ាំណ
មាក្តា៦៩៣ ក្តូវមានក្បស្ិទធភាព ូ ច្តគៅ ៖

ូ ច្មានផ្ច្ងរែុង

រ- ស្ក្មាប់ នលិតរមម ឬការនលិតគោយគក្រឿងច្ក្រ ការនាាំច្ូល ការលរ់ រាល់នលិតនល
ស្ក្មាប់ រុមារ ផ្ លមានស្មាស្ធាតុ ស្ាំណ គលើស្ពី ៩០ភារននមួ យលានឯរតា ននបរ ិមាណផ្ លជា
រាំ ហាប់ ស្ាំណ ឬថ្នែាំពណ៌ ឬននទមងន់ននហវីលថ្នែាំពណ៌ផ្ លស្ងត
ួ ក្តូវអនុ វតតបនាទប់ ពីក្រមគនេះក្តូវាន
អនុម័តរួច្រយៈគពល ៣ (បី) ឆ្ែាំ ។
ខ- នលិតរមម ការនលិតគោយគក្រឿងច្ក្រ ឬការនាាំច្ូលថ្នែាំពណ៌ ជាជាតិពណ៌ វតាុធាតុផ្ លស្ងត
ួ
ឬលរខណៈណាមួ យតាមការគក្បើក្ាស្់ ផ្ លមានស្មាស្ធាតុ ស្ាំណគលើស្ពី ៩០ភារននមួ យលានឯរ
តាននបរ ិមាណផ្ លជារាំហាប់ ស្ាំណ ឬថ្នែាំពណ៌ ឬននទមងន់ននហវីលថ្នែាំពណ៌ផ្ លស្ងត
ួ ក្តូវអនុ វតតបនាទប់
ពី ក្រមគនេះក្តូវានអនុម័តរួច្រយៈគពល ៣ (បី ) ឆ្ែាំ ។
រ- ស្ក្មាប់ វតាុផ្ លគក្បើ តាមនទេះ ស្ក្មាប់ ការតុបផ្តង ឬស្ថាបតយរមម ក្តូវអនុ វតតបនាទប់ ពីក្រមគនេះ

ក្តូវានអនុម័តរួច្រយៈគពល ៦ (ក្ាាំមួយ) ឆ្ែាំ ។

គន្ថីទី១១
អវស្ថន្បបញ្ញ តិត
ជំពូកទទាល

អវស្ថន្បបញ្ញ តតិ
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មាគ្តា១២៣៥ ._ ការអនុវតតក្រមគនេះ
គក្កាយពី ក្រមគនេះច្ូ លជាធរមានគៅទូ ទាំងក្បគទស្ ក្រមគនេះក្តូវនសពវនាយរយៈគពល៦
(ក្ាាំមួយ)ផ្ខគទើ បអនុ វតត គលើរផ្លងផ្តបទបប្ញតិ ស្
ត ីព
ត ី ស្ិទិ នធ នការច្ូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងស្ិទិទ
ធ ទួ ល
ានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ផ្ លក្តូវមានអានុ ភាពអនុ វតតភាលម ។
ក្រមគនេះក្តូវានរ ាស្ភា ននក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជាអនុម័តគៅ

នែងទី...... ផ្ខ....... ឆ្ែាំ............ នាស្ម័ យក្បជុាំ រ ាស្ភាគលើរទី.........
នី តិកាលទី ........ ។
រាជធានី ភាំគែ ពញ នែងទី........ ផ្ខ.............. ឆ្ែាំ ២០១៧
គ្បធាន្រដឋសភា
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