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បុ រគលទំងឡាយណា ថដលអាចទ្យទ្យួ លរងនូ វទលប៉ា េះពាល់គោយផ្ទទល់ ឬក្បគយលគោយស្ថរ
ការសគក្មចចិ តណា
ត
មួ យទរ់ ទ្យងនឹងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានសិទ្យិច
ធ ូលរួមទតល់មតិ គយបល់
ទន់ គពលគវលា និងបនាទប់ ពីទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មាន មុនគពលថដលការសគក្មចចិតតគនាេះក្តូវបានគធវើគ

ើង

តាមរយៈដំគណើរការមួ យ ក្បរបគោយតមាាភាព ការចូ លរួម និងរណគនយយភាព ។
មាគ្តា៦ ._ គោលការណ៍ននការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
រូបវនតបុរគល នី តិបុរគលទំងអស់ មានសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានទរ់ទ្យងនឹ ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ។
រាល់ព័ត៌មានសាីពីការការពារបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើការទសពវទាយឲ្យ
បានទ្យូ លំទ្យូលាយដល់ស្ថធារណជន គដើ មបីបគងកើតឱ្កាសជាអតិបរមា សក្មាប់ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
គៅរនុងការគធវើថទនការ និងការសគក្មចចិ តត ថដលបងកទលប៉ា េះពាល់ដល់សងគម និងបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧ ._ គោលការណ៍ននការទ្យទ្យួ លបានដំគណាេះស្ស្ថយក្បរបគោយក្បសិទ្យភា
ធ ព
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងអស់ មានសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបាននូ វដំ គណាេះស្ស្ថយថទនររដឋបាល និងថទនរ
តុ លាការ ឬរ៏មគធាបាយសមស្សបដនទ្យគទ្យៀត គដើមបីសគក្មចបាននូវការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព ។
ក្តូវបគងកើតឲ្យមានយនតការ និ ងនី តិវ ិធីគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យមួ យ ក្បរបគោយក្បសិទ្យភា
ធ ព និងមិ ន
លគមអៀង គដើ មបីពក្ងឹងនូ វសិទ្យិ ខា
ធ ងថទនរនីតិវ ិធី គលើររមពស់ការអនុ គលាមតាមចាប់ និងោរ់ ទ្យណឌរមមដល់
ជនទំងឡាយណា ថដលបងកការខូចខាតដល់បរ ិស្ថាន សងគម និ ងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៨ ._ គោលការណ៍អនរបំ ពុលក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើតនមាននការបំពុល
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រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលឯរជន និ ងនី តិបុរគលស្ថធារណៈ ថដលបានបងកឲ្យមានការខូចខាត
ចំ គពាេះបរ ិស្ថាន និងសងគម ក្តូវទ្យទ្យួ លបនទុររនុងការចំណាយគលើការជួ សជុ ល និងគលើវ ិធានការទ្យប់ ស្ថកត់
បគ្ចៀស និ ងកាត់បនាយការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន និ ងសងគម ។
មាគ្តា៩ ._ គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តនជាមុ ន
រនុងស្ថានភាពថដលបរ ិស្ថានអាចក្បឈមនឹ ងការរំរាមរំថហងននការខូ ចខាតយ៉ា ងធងន់ធងរ ថដល

មិ នអាចជួ សជុ លឲ្យដូចគដើមវ ិញបាន គនាេះរងវេះខាតនូវភាពក្បារដក្បជាគពញគលញថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត
មិ នក្តូវយរមរគក្បើក្បាស់ជាមូ លគហតុ រនុងការពនារការចាត់ វ ិធានការ រនុងការ ទ្យប់ស្ថាត់នូវការគធវើឲ្យ
ខូ ចខាតដល់បរ ិស្ថានបានគ

ើយ ។

មាគ្តា១០ ._គោលការណ៍ននការទ្យប់ ស្ថកត់
ក្តូវចាត់ វ ិធានការគដើ មបីកាត់ បនាយ ឬទ្យប់ ស្ថកត់ ការខូចខាតដល់បរ ិស្ថាន មុនគពលការខូ ចខាត
គនាេះគរើតមានគ

ើង តាមរយៈការទ្យប់ស្ថកត់ ជាជាងការប៉ាុនប៉ាងរនុងការជួ សជុ លនូវការខូចខាតណាមួ យ

ថដលមិនអាចគធវើឱ្យដូចគដើមវ ិញបាន ថដលអាចគរើ តគ

ើង ។

មាគ្តា១១ ._ គោលការណ៍សមធម៌ រវាងជំ នាន់ បចចុបបនន និងអនារត

សិទ្យិ រ
ធ ុងការគធវ
ន
ើ ការអភិវឌ្ឍ មានជាអាទ្យិ៍ ការសគក្មចចិតតនានា ថដលប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន និ ង

ធនធានធមមជាតិ ក្តូវថតអនុ វតតឲ្យបាន គដើមបីបំគពញតក្មូវការននការអភិវឌ្ឍ រ៏ដូចជាតក្មូវការសងគម និង
បរ ិស្ថាន របស់មនុ សស ទំងរនុងជំ នាន់បចចុបបនន និ ងអនារត ក្បរបគោយលរខណៈសមធម៌ ។
មាគ្តា១២ ._ គោលការណ៍ ោមនការខាតបង់ សុទ្យធ
រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្ពមទំងរូបវនាបុរគល និងនី តិបុរគលទំងអស់ ក្តូវ

ធានាថ្ន សរមមភាពរបស់ខួនមិ
ា
នបណា
ា លឱ្យមានការខាតបង់ សុទ្យធណាមួ យ ននសននិធិធនធានធមមជាតិ

ថដលមានជី វ ិត និ ងថដលទរ់ ទ្យងនឹងលំហូរននទ្យំ និញ និ ងគសវារមមនានា របស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
គនាេះគ

ើយ ។ គៅរនុងររណីថដលមានការខាតបង់ គរើ តគ

ើង ការខាតបង់ ទំងគនេះក្តូវកាត់ បនាយ

តាមរយៈសរមមភាពថដលសគក្មចបាននូ វទលចំគណញសមមូ លខាងថទនរគអរូ
គទ្យៀត ។
មាគ្តា១៣ ._ គោលការណ៍ ននការគធវើការសគក្មចចិ តគត ោយថទអរគលើភសតតាង
ុ
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ូសុី គៅរនុងតំបន់មួយ

ការគធវើការសគក្មចចិ តតទរ់ទ្យងនឹ ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានមានតមាាភាព និងថទអរ
គលើភសតតាងជាមូ
លោឋន គោយគក្បើ ក្បាស់ព័ត៍មានដ៏ ក្បគសើរបំ ទុតថដលអាចថសវងររបាន ។ ព័ ត៌មាន
ុ
ទំងគនាេះ អាចមានលរខណៈវ ិទ្យាស្ថស្តសត ឬបគចចរគទ្យស និ ងអាចជាទ្យិនន
ន ័ យថដលក្បមូ លបានមរពី
សហរមន៍ និងចំ គណេះដឹ ងរបស់ជនជាតិ គដើ មមាចស់ស្សររទងថដរ ។
មាគ្តា១៤ ._ គោលការណ៍ សមភាពគយនឌ្័ ររនុងការការពារបរ ិស្ថាននិងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ

សមធម៌ គយនឌ្័រ និងការចូលរួមរបស់ស្តសាីគៅរនុងរាល់ទ្យិដឋភាពទំងអស់ទរ់ទ្យងនឹ ងការសគក្មច

ចិ តអ
ត ំ ពីបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវទ្យទ្យួ លបាននូ វការគលើររមពស់ និងការគលើរទ្យឹរចិ តត ។
មាគ្តា១៥ ._ គោលការណ៍ ក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ

ទលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ក្តូវមានឧតតមភាពជាងក្បគយជន៍បុរគលឯរជន ឬ នី តិបុរគលឯរ
ជន គៅរនុងក្រប់ ការសគក្មចចិតតទំងអស់ ថដលពារ់ព័នន
ធ ឹ ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា១៦ ._ គោលការណ៍ សមាហរណរមម ឬការបញ្ជ្ញ្ញ
ា ប
គោលបំ ណងននការការពារបរ ិស្ថាន និ ងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ក្តូវោរ់ ប្ូច លគៅ

រនុងការគរៀបចំ ថទនការអភិ វឌ្ឍ និ ងការគធវើការសគក្មចចិ តត ថដលតក្មូវឲ្យមានការោរ់ ប្ូច លនូ វការ

ការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ វឌ្ឍគសដឋរិចច និងសិទ្យិ ធខាងថទនរបរ ិស្ថាន គៅរនុងដំ ណារ់ កាលទតួចគទតើមដំ បូងនន

ការគធវើចាប់ និ ងគោលនគយបាយ និ ងដំណារ់ កាលននការអនុវតាគោលនគយបាយ និ ងចាប់ទងថដរ។
មាគ្តា១៧ ._ គោលការណ៍ អនរគក្បើ ក្បាស់ជាអនរបង់ នែា
អនរគក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតិ ក្តូវបង់ នែាចំណាយគោយផ្ទទល់ ឬក្បគយល សក្មាប់ ការគក្បើ
ក្បាស់ ឬទលប៉ា េះពាល់ ថដលគរើ តគចញពី ការគក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា១៨ ._ គោលការណ៍ ការយល់ក្ពមជាមុ ន គោយគសរ ី និងបនាទប់ពីទ្យទ្យួលបានព័ត៌មានក្រប់ ក្ជរង
គក្ជាយ សក្មាប់ សហរមន៍ ជនជាតិគដើមភារតិច
សរមមភាព ឬ រគក្មាងថដលគសនើសុំ ថដលអាចប៉ា េះពាល់ដល់ដីធី ា ឬធនធានដនទ្យគទ្យៀត ជា
ពិ គសស ថដលទរ់ទ្យងគៅនឹ ងការអភិ វឌ្ឍ ការគក្បើ ក្បាស់ និ ងការគធវើអាជី វរមមគលើធនធានធមមជាតិ ក្តូវ
ទ្យទ្យួ លនូ វការយល់ក្ពមជាមុ ន គោយគសរ ី និ ងបនាទប់ពីទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយ របស់ជន
ជាតិ គដើមភារតិច ។
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ជំពូកទី៣
សលតថកិច្ចគ្កសួង ស្ថថប័ន្ពាក់ព័ន្វ
ធ ិសយ
័ បរ ិស្ថថន្ ន្ិងគ្គប់គ្គងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា១៩ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុវតតសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចច
ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចដ
ច នទ្យគទ្យៀត ក្តូវមានសិទ្យិ អ
ធ ំណាចរនុងការអនុ វតតតួនាទ្យី និងការ

ទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ខួនដូ
ា ចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និង លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតា
ត មវ ិស័យនីមួយៗគទសង
គទ្យៀតរបស់ខួនទងថដរ
ា
។

រនុងររណីថដលមានបទ្យបប្ញ តិ នត នក្រមគនេះថចងអំពីការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័

ននីមួយៗ មិនស្សបោន ឬមានភាពមិ នចាស់លាស់ជាមួ យនឹងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពិគសសគោយ
ថទ្យបរនីមួយៗគទសងគទ្យៀត បទ្យបប្ញតិតថដលមានថចងរនុងក្រមគនេះ ក្តូវយរមរបរស្ស្ថយ និ ងក្តូវមាន
ឧតតមានុ ភាពជាង ។

មាគ្តា២០ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងរិ ចចការពារបរ ិស្ថាន និ ងការ
ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចគច ធវើការពារ់ព័នន
ធ ឹ ងរិចកា
ច រពារបរ ិស្ថាន និងការក្រប់ ក្រងធនធាន
ធមមជាតិ ទំងអស់ ក្តូវមានកាតពវរិចច និងការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ ដូចខាងគក្កាម៖
១- អនុ វតតការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ និ ងកាតពវរិចច រនុងការអនុវតតបទ្យបប្ញតិ នត នក្រមគនេះ

២- ចាត់វ ិធានការចាំបាច់នានា រនុងការគោេះដូរព័ត៌មាននានា ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ ន

ពារ់ ព័នធ ។

៣- រស្ថងសមតាភាព និងការយល់ដឹងដល់បុរគលិរគក្កាមចំណុេះរបស់ខួនឲ្យមានការ
ា

យល់ដឹងអំ ពីខឹម
ា ស្ថរននក្រមគនេះ ។

៤- គលើររមពស់ឲ្យមានក្បសិទ្យធភាពចំ គពាេះសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន និ ងការចូ ល
រួមជាស្ថធារណៈពារ់ព័នវធ ិស័យបរ ិស្ថាន និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ។
៥- គរៀបចំ យនតការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យ និងទាល់ដំគណាេះស្ស្ថយចំ គពាេះបណឹ ត ងពារ់ព័នធ នឹង
បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថដលសាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់ខួននិ
ា
ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ
រនុងររណីថដលក្រមគនេះ និង លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតដ
ត នទ្យគទ្យៀត បានទតល់អំណាចឲ្យ ។

៦- សក្មបសក្មួលចំ គពាេះការគរៀបចំថទនការ ការោរ់ គចញរមមវ ិធី ការសគក្មចចិ តត និង

ការអនុវតតនានាពារ់ ព័នន
ធ ឹងវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
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បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គដើ មបីធានាថ្នក្រប់សរមមភាពទំង
អស់ស្សបគៅតាម គោលបំ ណងននការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព និងក្រមគនេះ ។
មាតិកាទី២
ការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈ
ជំពូកទី១
សិទធិ ន្ិងការការពារ សគ្មាប់ការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈ
មាគ្តា២១ ._ សិទ្យិរ
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាស្ថធារណៈ

រូបវនាបុរគលក្រប់ រប
ូ មានសិទ្យិ រ
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាស្ថធារណៈតាមរយៈដូ ចខាងគក្កាម ។ រូបវនា

បុ រគលក្រប់ រប
ូ អាចអនុ វតតសិទ្យិ រធ បស់ខួន
ា រនុងការចូ លរួមស្ថធារណៈ តាមរយៈ ៖

១- រាយការណ៍គៅកាន់ អាជាាធរពារ់ព័នធ និងទសពវទាយព័ ត៌មានអំពីសរមមភាព ឬការ

សគក្មចចិតណា
ត
មួ យ ថដលអាចនឹងមានទលប៉ា េះពាល់គៅគលើបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
២- គលើរគ

ើងនូ វសំណួរ និ ងគសនើឲ្យមានការបញ្ញ
ា រ់ឲ្យចាស់អំពីការជំ ទស់ និងការជួប

ក្បជុំ គដើ មបីពិភារា គោយោមនអំ គពើ ហិងា អំពីសរមមភាព ឬ គសចរាីសគក្មចណាមួ យ ថដល
អាចប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ និ ង
៣- ោរ់ ពារយបណឹ ត ង ឬណឹ ត ងជំ ទស់គៅនឹងសរមមភាព ឬគសចរាីសគក្មច គៅកាន់
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្ររមការងារគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន ឬតុ លាការមានសមតារិចច ស្សប
គៅតាមបទ្យបប្ញ តិ ត ដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី៩ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២២ ._ សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានការការពារចំ គពាេះការរំ រាមរំថហង និងការសងសិរ
បុ រគលក្រប់ រប
ូ ថដលអនុ វតតសិទ្យិ រ
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាស្ថធារណៈដូចមានថចងរនុងមាក្តា២១ខាងគលើ

ក្តូវរួចទុ តពី ការរំ រាមរំ ថហង និងការសងសឹរតាមក្រប់ មគធាបាយនានា ។ រាល់សរមមភាពរនុងការចូ ល
រួមជាស្ថធារណៈថដលស្សបតាមមាតិ កាគនេះ មិនក្តូវទ្យទ្យួ លរងការគចាទ្យក្បកាន់ពីបទ្យក្ពហមទ្យណឌ ឬ
ក្បឈមនឹងបណឹ ា ងទមទរថទនររដឋបបគវណីណាមួ យគទ្យបើយ ។
សិទ្យិ រ
ធ ុងការទ្យទ្យួ
ន
លបានការការពារពី ការរំរាមរំ ថហង ឬ ការសងសឹរ ចំ គពាេះការចូ លរួមជាស្ថ

ធារណៈ មិនក្តូវរួចទុ តពីការគចាទ្យក្បកាន់ ពីបទ្យក្ពហមទ្យណឌ ឬបណឹ ា ងទមទរថទនររដឋបបគវណីគ

ើយ រនុង

ររណីថដលបុ រគលថដលបានចូ លរួមជាស្ថធារណៈក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌណាមួ យដូ ចមានថចង

រនុងក្រមគនេះ ឬក្រមក្ពហមទ្យណឌននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឬបងកឲ្យមានអំ គពើ អនីតានុ រូលណាមួ យ ដូច
មានថចងគៅរនុងក្រមរដឋបបគវណី ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
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មាគ្តា២៣ ._ លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ សក្មាប់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
ក្រប់ មាចស់រគក្មាងទំងអស់ និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រិចចដំគណើរការចូ ល
រួមជាស្ថធារណៈ សក្មាប់រាល់សរមមភាព ឬវ ិធានការ ថដលមានជាអាទ្យិ៍ វ ិធានការរដឋបាល រិ ចក្ច ពម
គក្ពៀងបរ ិស្ថាន គោលនគយបាយថដលបានគសនើសុំ រមមវ ិធី រគក្មាង ថទនការ សរមមភាព ឬការសគក្មច
ចិ តត ឬ ការបគងកើតចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋន ថដលទរ់ទ្យងគៅនឹងបញ្ញ
ា ណាមួ យ ថដលមានថចងរនុងក្រម
គនេះ ក្តូវគធវើគ

ើងស្សបតាមលរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ដូ ចខាងគក្កាម៖

រ- ការជូនដំណឹងដំ បូង៖ មាចស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ក្តូវ
ធានាថ្ន ការជូ នដំ ណឹងជាស្ថធារណៈ ក្តូវបានគធវើគ

ើង គៅរនុងលរខណៈមួ យថដលនឹង

អនុ ញ្ញញតឱ្យមានគពលគវលាក្រប់ ក្ោន់ សក្មាប់ ការចួ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរិ ចដ
ច ំ គណើរការ
ននការគធវើការសគក្មចចិ តថត ដលពារ់ព័នធ ។

ខ- ព័ត៌មានថដលអាចទ្យទ្យួលបាន៖ មាចស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថាប័នថដលមានសមតា
រិ ចចពារ់ ព័នធ ក្តូវទតល់ព័ត៌មានថដលចាំបាច់ គៅកាន់អនរចូ លរួមថដលមានការចាប់ អារមមណ៍ ឲ្យ
បានទន់ គពលគវលា គដើ មបីឲ្យអនរចូ លរួមទំងគនាេះបានចូ លរួម រនុងដំ គណើរការគធវើការសគក្មច

ចិ តថត ដលពារ់ ព័នធ ក្តូវគធវើការពិ ចារណាគលើថទនរភាស្ថថដលសមរមយ សក្មាប់ព័ត៌មានគនេះ និង
តក្មូវការរនុងការគក្បើ ក្បាស់ មគធាបាយថដលមានលរខណៈរគសើបខាងថទនរវបបធម៌ ។

រ- ការថចររ ំថលរចំ គណេះដឹ ង៖ មាចស់រគក្មាងឬ ក្រសួង ស្ថាប័ នថដលមានសមតារិចច

ពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតរគក្មាង ថទនការ សរមមភាព ឬការសគក្មចចិ តត មានជាអាទ្យិ៍ ការបគងកើត
គោលនគយបាយ ចាប់ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គោយឈរគលើមូលោឋនននចំគណេះដឹងខាង
ថទនរបគចចរគទ្យស វ ិទ្យាស្ថស្តសត ចំ គណេះដឹ ងសហរមន៍ និ ងក្បនពណីជនជាតិ គដើមភារតិច ។
ចំ គណេះដឹ ង រងវល់ តនមា និងទ្យសសនៈ ទំងឡាយ ក្តូវមានការថចររ ំថលរ គោយគបើរចំ ហ
គោយគោរព និងទន់គពលគវលា ។ ការថចររ ំថលរចំ គណេះដឹ ងទំងគនេះ រ៏ ក្តូវរាប់ប្ូច លទំង
ព័ ត៌មានសតីពីទលវ ិបារនានាគពលខាងមុខ ននរគក្មាង ថទនការ សរមមភាព ឬការសគក្មចចិ តត
ទងថដរ ។
ឃ- ភាពថក្បក្បួលចំ គពាេះតនមាសហរមន៍ ៖ មាចស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថាប័ន ថដលមាន
សមតារិចចពារ់ព័នធ ក្តូវអនុវតតដំគណើរការននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គោយគោរពគៅតាម
តក្មូវការ និ ងតនមាននសហរមន៍ គទសងៗថដលបានចូលរួម ។
ង- ការរំ ណត់ គពលគវលាសមរមយ៖ មាចស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថាប័នថដលមានសមតា
រិ ចចពារ់ ព័នធ ក្តូវទតល់ឲ្យស្ថធារណជននូ វគពលគវលាថដលសមរមយ និ ងក្បរបគោយយុតិធ
ត ម៌
គដើមបីគធវើការវាយតនមា និ ងគដើ មបីគធវើការគ្ាើយតបគៅគលើព័ត៌មានថដលបានទតល់ឲ្យអំ ពីរគក្មាង
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ថដលបានគសនើ សរមមភាព ឬការសគក្មចចិតត មានជាអាទ្យិ៍ ការបគងកើតគោលនគយបាយ ចាប់
និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ។
ច- រក្មិ តក្តឹមក្តូវននការចូលរួម ៖ មាចស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថាប័នថដលពារ់ព័នធ ក្តូវទត
ល់ជូននូ វរក្មិ តននការចូ លរួម ថដលក្បហារ់ ក្បថហលោនគៅតាមទ្យំ ហំននទលក្បគយជន៍
ស្ថធារណៈ ។
្- ដំ គណើរការថដលអាចថរសក្មួលបាន៖ ក្រប់ ដំគណើរការននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
ក្តូវមានភាពបត់ ថបន និ ងអាចថរសក្មួលបាន គដើ មបីគ្ាើយតបគៅនឹងការរ ំពឹ ងទ្យុរថដលសម
គហតុ ទលរបស់អនរចូ លរួម ។ មាចស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធ ក្តូវរចនា អនុវតត
និ ង ថរសក្មួលដំ គណើរការននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ តាមភាពចាំបាច់ គដើ មបីបំគពញតក្មូវការ
និ ងកាលៈគទ្យសៈរបស់រគក្មាង ថទនការ សរមមភាព ឬការសគក្មចចិតតណាមួ យ និ ងគដើមបី្ុេះ
ា
បញ្ញ
ច ំងអំពីតក្មូវការ និ ងការបងាាញនូវការគពញចិតរត បស់អរ
ន ចូ លរួម ។

ជ-លទ្យធទលថដលមានតមាាភាព៖ ក្រប់មតិគយបល់របស់ស្ថធារណជន ក្តូវមានការ
ពិ ចារណា គៅរនុងដំ គណើរការននការសគក្មច ។ គៅរនុងដំ ណារ់ កាលចុងគក្កាយននដំគណើរការ

ននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ មាចស់រគក្មាងទំងអស់ និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធក្តូវទតល់
ព័ ត៌មាន និ ងគហតុទល ចំគពាេះការពិ ចារណា ឬមិនពិចារណាគលើធាតុ ចូលរបស់ស្ថធារណជន
និ ងថដលប៉ា េះពាល់ ដល់ការសគក្មចចិតច
ត ុ ងគក្កាយ ។
មាគ្តា២៤ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
មុ ននឹ ងគធវើការសគក្មចចិតត ឬឯរភាពណាមួ យ ថដលសាិតគក្កាមបទ្យបប្ញ តិនត នក្រមគនេះ ក្រសួង
ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធក្តូវយល់ស្សបថ្នការចូ លរួមជាស្ថធារណៈថដលគពញគលញ បានគរើតមានគ

ើង

ដូ ចខាងគក្កាម៖
រ- ព័ត៌មានថដលពារ់ព័នទ
ធ ំងអស់ក្តូវបានគលើរបងាាញតាមមគធាបាយសមស្សប
គោយស្សបគៅនឹ ងតក្មូវការរបស់អនរពារ់ ព័នធ ។
ខ- អនរពារ់ព័នធមានគពលគវលា និងឱ្កាសក្រប់ ក្ោន់រុងការពិ
ន
ចារណាគៅគលើព័ត៌មាន

ពារ់ ព័នធគនេះ ។

រ- អនរពារ់ព័នធអាចោរ់ជូនមតិ គយបល់ ធាតុ ចូល និ ងសំណូមពរនានា គៅកាន់
ក្រសួង ស្ថាប័នរាជរោឋភិបាលថដលពារ់ព័នធ មុននឹង ការសគក្មចចិតត ឬការឯរភាព ក្តូវបាន
គ

ើង ។
ឃ- ក្រសួង ស្ថាប័នរាជរោឋភិ បាលថដលពារ់ ព័នធបានគោេះស្ស្ថយគៅគលើមតិ គយបល់

ធាតុ ចូល និ ងសំណូមពរនានាគនេះថដលគធវើគ
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ើងគោយអនរពារ់ ព័នធ ។

ង- ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈក្តូវមានលរខណៈសមស្សប និ ងគដើមបីគធវើការសគក្មចចិ តត
ឬការទតល់ការឯរភាពណាមួ យ ។
មាគ្តា២៥ ._ នីតិវ ិធី សក្មាប់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ា ី នីតិវ ិធី

សក្មាប់ ការចូ លរួមស្ថធារណៈ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធគទសងគទ្យៀត ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
សាីពីនីតិវ ិធី សក្មាប់ ការចូលរួមជាស្ថធារណៈ ទរ់ទ្យងនឹ ងវ ិស័យនីមួយរបស់ខួន
ា ស្សបតាម បទ្យបប្ញតិ ត
គៅរនុងមាតិ កាគនេះ ។

ជំពូកទី២
ការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈរបស់សហគលន្៍ជន្ជាតិទដើលភាគតិច្ ទៅកែងការសទគ្លច្ច្ិ
តអ
ត ំពី
ុ
បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ

មាគ្តា២៦ ._ ការចូ លរួមក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពននជនជាតិ គដើ មភារតិច
មាចស់រគក្មាង ឬ ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវទាល់ឱ្កាសឱ្យមានការចូ លរួមក្បរបគោយ
ក្បសិទ្យធភាពរបស់ជនជាតិ គដើ មភារតិច ថដលអាចទ្យទ្យួលរងទលប៉ា េះពាល់គោយគសចរាីសគក្មចទរ់ទ្យង
នឹ ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ និងក្តូវថតទ្យទ្យួ លបាននូវការយល់ក្ពមគោយគសរ ី និងបនាទប់ ពីទ្យទ្យួ ល
បានព័ត៌មានក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយរបស់ពួរគរ មុ នគពលថដលគសចរាីសគក្មចគនាេះក្តូវបានគធវើគ

ើង ។ ការ

ចូ លរួមក្តូវថតទាល់ជូនឱ្យបានទន់ គពលគវលា គហើយអនរចូ លរួមក្តូវទ្យទ្យួ លបានការជូនដំ ណឹងគពញ
គលញអំ ពីព័ត៌មានពារ់ ព័នទ
ធ ំងអស់ គៅរនុងទ្យក្មង់ និងភាស្ថថដលសមរមយ ។
មាគ្តា២៧ ._ ការយល់ក្ពមជាមុ ន គោយគសរ ី
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ មិនក្តូវឯរភាពគលើថទនការ រមមវ ិធី ឬ សំគណើររគក្មាង ថដលអាចប៉ា េះ
ពាល់ដល់ជនជាតិ គដើមភារតិច គោយោមនការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ី និងបនាទប់ ពីទ្យទ្យួ លបាន
ព័ ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយរបស់ជនជាតិគដើមភារតិ ចបានគ

ើយ ។

មាគ្តា២៨ ._ នីតិវ ិធី សក្មាប់ ការចូ លរួមរបស់សហរមន៍ ជនជាតិ គដើ មភារតិច
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតឧបររណ៍រតិ យុតតសីព
ា ីនីតិវ ិធី សក្មាប់ ការពិគក្ោេះគយបល់
និ ងការចូ លរួមជាស្ថធារណៈរបស់ជនជាតិ គដើ មភារតិច គៅរនុងការសគក្មចចិ តត ថដលប៉ា េះពាល់ដល់ដី
និ ងសហរមន៍ របស់ជនជាតិ គដើ មភារតិច ។
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ជំពូកទី៣
វិធាន្ការកាត់បន្ថយ
មាគ្តា២៩ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ វ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់
ក្បសិនគបើវ ិធានការកាត់បនាយ មានស្ថរៈសំខាន់ សក្មាប់ ការសគក្មចចិតតណាមួយ ថដលនឹ ងជេះ
ឥទ្យធិពលជាសំខាន់ គៅគលើសហរមន៍ មូលោឋន គនាេះមាចស់រគក្មាង និងក្រសួងស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធក្តូវ៖
រ- ពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួយសហរមន៍ មូលោឋនថដលរងទលប៉ា េះពាល់ គដើមបីរំណត់ ឲ្យ
ចាស់ពីទលប៉ា េះពាល់ និ ងយល់ក្ពមគៅគលើវ ិធានការណ៍កាត់ បនាយ និ ងការចាត់ ថចងថបងថចរ
ទលក្បគយជន៍ ។
ខ- ធានាថ្ន វ ិធានការកាត់បនាយមានលរខណៈសមរមយ មាននិរនតរភាព និ ងក្តូវបាន
ក្រប់ ក្រងគោយការគបាជាាចំគពាេះការមិនគរ ើសគអើង មានជាអាទ្យិ៍ ការគរ ើសគអើងអំ ពីគយនឌ្័ រ និងក្តូវ
ធានាថ្នមានការយរចិ តទ្យ
ត ុរោរ់ ជាពិ គសសចំគពាេះជនថដលងាយរងគក្ោេះ និ ងជនថដលងាយ
រងហានិ ភ័យខពស់ ពី ទលប៉ាេះពាល់ថដលអាចគរើតមានគ

ើងពី ការសគក្មចចិ តគត នាេះ ។

មាគ្តា៣០ ._ ការតាំងទ្យីលំគៅែមីគោយមិ នសម័ក្រចិតត
ការតាំងទ្យី លំគៅែមីគោយមិនសមក្រ័ចិតត អាចតក្មូវឱ្យមាន ចំគពាេះរគក្មាងគសនើសុំ មាចស់រគក្មាង
និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន

សហរមន៍ ថដលរងទលប៉ា េះពាល់ ក្តូវបានទតល់ឱ្កាស

គដើមបីចូលរួមគៅ រនុងការពិចារណាគៅគលើជគក្មើ សគទសងៗ គដើ មបីបគ្ចៀស ឬកាត់ បនាយជាអបបបរមានូ វ
ការតាំងទ្យី លំគៅជាែមី ។ ឱ្កាសរនុងការចូ លរួមថបបគនេះ ក្តូវថតរួចទុតពី ការរំ រាមរំថហង ការគរង
ចំ គណញ និ ងការបងខិតបងខំ ។

មាគ្តា៣១ ._ កាគរៀបចំ ថទនការការតាំងទ្យី លំគៅែមី
រនុងររណីថដលការតាំងទ្យីលំគៅែមី មិ នអាចគជៀសវាងបាន មាចស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថាប័ ន

ថដលពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន សហរមន៍ ថដលរងទលប៉ាេះពាល់ ក្តូវបានទតល់នូវឱ្កាស គៅរនុងការចូ លរួម
គរៀបចំ ថទនការតាំងទ្យី លំគៅែមី គដើ មបី៖

- កាត់បនាយជាអបបបរមានូ វទលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជចមានននការតាំងទ្យី លំគៅែមី ។
- ធានាឱ្យបាននូ វឱ្កាសសក្មាប់ ជីវភាពរស់គៅនាគពលអនារត និងការទ្យទ្យួលបានគស
វាសងគមគសមើនឹង ឬក្បគសើរជាងលរខខណឌ មុ នគពលគធវើការតាំងទ្យី លំគៅែមី និ ង
- ធានាឱ្យបានថ្ន សំណងថដលសងគោយមាចស់រគក្មាង ឬ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ
សក្មាប់ ក្ទ្យពយថដលបាត់បង់ និងទលប៉ា េះពាល់គៅគលើជីវភាពរស់គៅ រឺ មានភាពយុតិ ធ
ត ម៌ សម
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ធម៌ និងអាចទ្យទ្យួ លយរបាន គហើយរនុងរក្មិ តអបបបរមា គសមើនឹងតនមាទ្យីទារបូ ររួមទំងតនមា
ក្បតិ បតតិការ ។

មាតិកាទី៣
សិទទ
ធិ ទួលបាន្ព័តមា
៌ ន្បរ ិស្ថថន្
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតទ
ិ ូទៅ
មាគ្តា៣២ ._ កាតពវរិចរ
ច ុងការគបើ
ន
របងាាញ និងថចរចាយព័ត៌មាន

ក្រប់ មាចស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្តូវគបើរបងាាញ និ ងោរ់ជូនរាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធ

ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៣៤ ននក្រមគនេះ គដើមបីទ្យទ្យួ លការពិ និតយ គៅមុនគពលគចញគសចរតីសគក្មចណា
មួ យថដលពារ់ព័នធគៅនឹងបរ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ វ ិធានការថទនររដឋបាល និ ងថទនរចាប់ ការក្ពម
គក្ពៀងថទនរបរ ិស្ថាន គោលនគយបាយថដលបានគសនើ រមមវ ិធី ថទនការ សរមមភាព ឬគសចរតីសគក្មច
គទសងគទ្យៀតស្សបតាមក្រមគនេះ ។
ព័ ត៌មានថបបទំងគនេះក្តូវោរ់ ជូន និ ងគបើរបងាាញ គដើ មបីធានាបានថ្ន ក្រប់ អរ
ន ពារ់ ព័នធ ដូ ចជា
ជនជាតិ គដើ មភារតិចថដលរងទលប៉ា េះពាល់ មានឱ្កាសចូ លរួមក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព គៅរនុងដំគណើរ
ការននការសគក្មចចិ តដ
ត ូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។ ទ្យក្មង់ ថបបបទ្យ និងរគបៀបននការគបើរបងាាញព័ ត៌មាន
ក្តូវរំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ង ក្រសួង ស្ថាប័ន ថដលពារ់ព័នដ
ធ នទ្យ
គទ្យៀត ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី ទ្យក្មង់ ថបបបទ្យ

និ ងនី តិវ ិធីននការថចរចាយព័ ត៌មាន ថដលក្តូវោរ់ ឱ្យស្ថធារណៈជន អាចថសវងររបាន ។
មាគ្តា៣៣ ._សិទ្យិនធ នការគសនើសុំព័ត៌មាន

រូបវនាបុរគលក្រប់ រប
ូ មានសិទ្យិ គធ សនើសុំរាល់ព័ត៌មានថដលពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបញ្ញ
ា ទំងឡាយដូ ចមាន
ថចងរនុងក្រមគនេះ ស្សបតាមមាក្តា៣៤ ននក្រមគនេះ ពីក្រសួង ស្ថាប័ន និ ងមាចស់រគក្មាងថដលពារ់ព័នធ ។
មាចស់រគក្មាង និ ងក្រសួង ស្ថាប័ ន ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវទតល់ព័ត៌មានថដលបានគសនើសុំដល់អរ
ន គសនើសុំ

ស្សបតាមលរខខណឌននការររាជាការសមាងត់ ដូចមានថចងរនុងជំពូរទ្យី៣ ននមាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា៣៤ ._ ព័ ត៌មានពារ់ ព័នធ
ព័ ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបញ្ញ
ា ទំងឡាយដូ ចមានថចងរនុងក្រមគនេះមានដូចខាងគក្កាម៖
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រ- ស្ថានភាពននធាតុទសំរបស់បរ ិស្ថាន រួមមាន ខយល់ បរ ិយកាស ទ្យឹ រ ដី នទទដី តំបន់
គទ្យសភាព និងតំបន់ ធមមជាតិ រួមមាន អាកាសធាតុ ការពាររណ៍អំពីអាកាសធាតុ តំបន់ ដីគសើម
តំ បន់ សមុក្ទ្យ និងតំបន់ គ្នរ ជី វៈចក្មរេះ និងធាតុទសំននជីវៈចក្មរេះ រួមមាន ស្ថរពាងគកាយថរនចន
ថហសន និងអនតររមមននធាតុទសំទំងគនេះ ។
ខ- រតាតនានា មានជាអាទ្យិ៍ ស្ថរធាតុ ថ្នមពល សំគ

ង វ ិទ្យយុសរមម សំណល់ ដូចជា

សំណល់វ ិទ្យយុសរមមជាគដើម ការបំ ភាយឧសម័ន ការគហៀរគចញ និងការបគ្ចញចូលគៅរនុង
បរ ិស្ថាននានា ថដលប៉ា េះពាល់ ឬអាចនឹ ងប៉ា េះពាល់ដល់ធាតុ ទសំទំងឡាយននបរ ិស្ថាន ។

រ- វ ិធានការ មានជាអាទ្យិ៍ គោលនគយបាយ ចាប់ ថទនការ រមមវ ិធី ការក្ពមគក្ពៀងថទនរ
បរ ិស្ថាន និ ងសរមមភាព ថដលប៉ា េះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ា េះពាល់ដល់ធាតុទសំ និ ងរតាតនានា ដូ ចបាន
គរៀបរាប់ ខាងគលើ រ៏ដូចជា វ ិធានការ និ ងសរមមភាពនានា ថដលក្តូវបានតារ់ ថតងគដើមបីការពារ
ធាតុ ទសំទំងគនាេះ ។
ឃ- សនិ ទនភាពននវ ិធានការ មានជាអាទ្យិ៍ ការវ ិភារអំ ពីវដតជីវ ិត ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន ការវាយតនមាអំពីភាពងាយរងគក្ោេះ ការវ ិភារអំ ពីទលចំគណញ រ៏ ដូចជា ការ
វ ិភារ និ ងការសនមតដនទ្យៗគទ្យៀត ។
ង- ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត និ ង
ព័ ត៌មាននានា ថដលតក្មូវគោយចាប់ មានជាអាទ្យិ៍ របាយការណ៍ថដលមាចស់រគក្មាងបានបគងកើត
ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងកាតពវរិចចននការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានរបស់ខួន
ា ព័ ត៌មានអំពីការ

អនុគលាមតាមការវាយតនមាថបបគនេះ ថដលរួមមាន ការអគងកតតាមោន ការគរៀបចំរបាយការណ៍
ការអនុវតត និងការបិ ទ្យសរមមភាពនានា រាល់ការឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញត រ៏ ដូចជា
លរខខណឌដូចបានភាាប់ គៅនឹ ងការឯរភាព និងលិខិតអនុ ញ្ញញតទំងគនាេះ និ ងលទ្យធទលរបស់
រណៈរមមការ ឬ ក្ររមការងារគសុើបអគងកតពី គសចរតីសគក្មចពារ់ព័នធគៅនឹងធនធានធមមជាតិ ឬ
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ច- ទ្យំ នារ់ទ្យំនងថទនរមុខរបរ និងស្ថាប័ ន របស់មាចស់រគក្មាង មានជាអាទ្យិ៍ សហក្ោហ
ពាណិជចរិចច ឬស្ថាបន័ទតល់រមចីជាតិ ឬអនតរជាតិ ដនទ្យគទ្យៀត ថដលឧបតាមដ
ភ ល់រគក្មាង ឬ
សរមមភាពថដលពារ់ព័នធ ជាលរខណៈរមចីឥណទន ឬជំនួយថទនរបគចចរគទ្យស ។
្- លរខខណឌននការមិនអនុ គលាមតាម ឬការបំ ពានចាប់ គោលនគយបាយ លិខិត
បទ្យោឋន និ ងការក្ពមគក្ពៀង អំពីបរ ិស្ថាន ។
ជ- ក្រប់ របាយការណ៍អគងកតតាមោន និងសវនរមមបរ ិស្ថាន ។
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ឈ- ព័ ត៌មានទំងឡាយសតីពីហានិភ័យននអាកាសធាតុ និងបរ ិស្ថាន ថដលប៉ា េះពាល់ដល់
ស្ថានភាពននសុខភាព និងសុវតតិភាពរបស់មនុ សស តំបន់វបបធម៌ និងរចនាសម័នធននសំណង់
នានា ។
ញ- ការវ ិភារអំពីតនមា និងរុ ណសមបតតិនានា រ៏ដូចជា សមមតិរមមថទនរគសដឋរិចច ថដល
គក្បើរុងក្របខ័
ន
ណឌននការសគក្មចចិតត និ ងសរមមភាពថដលពារ់ព័នគធ ៅនឹងរតាត ធាតុ ទសំ និងវ ិធាន
ការ ដូចមានថចងរនុងចំ ណុច រ. ខ. និង រ. ខាងគលើ ។

ដ- របាយការណ៍សតីពីការអនុវតតវ ិធានការដូ ចបានគរៀបរាប់ រុងចំ
ន
ណុច រ. ខាងគលើ និ ង

គៅរនុងការអនុ វតតរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីបរ ិស្ថានពហុភារី ។

ឋ- ព័ត៌មានសតីពីការទ្យទ្យួ លបានចំណាត់ ការគលើនីតិវ ិធីថទនររដឋបាល និងថទនរតុលាការ

ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន ។
ឌ្- រាល់ព័ត៌មានគទសងគទ្យៀត ថដលក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រំ ណត់ ថ្ន

ជាព័ ត៌មានថដលពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា៣៥ ._ ការរំ ណត់ថ្នជាព័ ត៌មានស្ថធារណៈ
រាល់ព័ត៌មានពារ់ ព័នដ
ធ ូ ចបានរំ ណត់រុងមាក្តា៣៤
ន
ននមាតិ កាគនេះ ថដលក្តូវទតល់ជូនគៅមាចស់

រគក្មាង ឬអងគភាពរាជរោឋភិ បាលថដលពារ់ ព័នធស្សបតាមក្រមគនេះ ក្តូវរំ ណត់ថ្នជាព័ ត៌មានស្ថធារ
ណៈ គលើរថលងថតព័ ត៌មានគនាេះ ក្តូវបានចាត់ទ្យុរជាព័ ត៌មានសមាងត់ ដូចមានថចងរនុងជំពូរទ្យី៣ នន
មាតិ កាគនេះ ។

ជំពូកទី២
ការនតលព
់ ័ត៌មាន្ទដាយរាជរដាឋភិបាល ន្ិងមាចស់គទគ្មាង
ផ្នែកទី១
បទបបញ្ញ តតទ
ិ ូទៅ
មាគ្តា៣៦ ._ សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានពារ់ ព័នធជាស្ថធារណៈ
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវធានាឲ្យបាននូវការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានស្ថធារណៈ
ថដលពារ់ព័នធ ដូចបានរំណត់ គៅរនុងមាក្តា៣៤ ននមាតិ កាគនេះ ស្សបតាមលរខខណឌតក្មូវននរិចចក្ពម
គក្ពៀងពហុភារី ចាប់ ជាតិ និ ងកាតពវរិចចពារ់ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត ។
មាគ្តា៣៧ ._ ក្បព័នទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ
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ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធទំងអស់ គោយមានការឧបតាមព
ភ ីរាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ក្តូវបគងកើតក្បព័នធទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានស្ថធារណៈ គដើមបីទាល់ឲ្យស្ថធារណជននូវរាល់
ព័ ត៌មានស្ថធារណៈតាមការតក្មូវននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៣៨ ._ នី តិវ ិធី ការរំ ណត់គពលគវលា និងទ្យក្មង់ថបបបទ្យននការថចរចាយព័ ត៌មាន
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ន ពារ់ព័នធ អាចបគងកើតនី តិវ ិធី ការរំ ណត់គពលគវលានិ ងទ្យក្មង់ ថបបបទ្យ ថដល
មានលរខណៈជាលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត រនុងការថចរចាយព័ ត៌មានថដលពារ់ព័នធ គៅគលើក្បព័ នទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈថដលពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា៣៩ ._ ដំ គណើរការននការទ្យទ្យួ ល និ ងការប្ូច លព័ ត៌មាន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ

គដើមបីបគងកើតដំ គណើរការមួយរនុងការទ្យទ្យួ ល និងោរ់ប្ូច លព័ត៌មានទំងឡាយថដលទ្យទ្យួ លបានពី

ស្ថធារណជន ពី ក្បភពគទសងៗគទ្យៀត និងជាព័ត៌មានថដលក្តូវទតល់មរឲ្យអនរគធវើការសគក្មចចិ តតថ្ននរ់
ជាតិ និងគក្កាមជាតិ ទងថដរ ។
មាគ្តា៤០ ._ កាតពវរិចចរបស់មាចស់រគក្មាង
មាចស់រគក្មាង ក្តួវធានាឱ្យមានការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានពារ់ព័នធជាស្ថធារណៈ ដូ ចមានរំណត់
គៅរនុងមាក្តា៣៤ ននមាតិកាគនេះ ទរ់ ទ្យងនឹងរគក្មាង និងសរមមភាពនានា ។ មាចស់រគក្មាង គោយ

អនុគលាមតាមលរខខណឌតក្មូវននមាតិ កាគនេះ ក្តូវោរ់ព័ត៌មានទំងគនេះឱ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររ
បាន ចំគពាេះរូបវនាបុរគល ឬ នី តិបុរគលណាមួ យ តាមការគសនើសុំ ។
ផ្នែកទី២
បញ្ជ ព
ី ត
័ ៌មាន្បរ ិស្ថថន្រដឋ
មាគ្តា៤១ ._ ការបគងកើតប្ាីព័ត៌មានបរ ិស្ថានរដឋ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ

ក្តូវបគងកើតប្ាីព័ត៌មានបរ ិស្ថានរដឋ ។

ប្ាីព័ត៌មានបរ ិស្ថានរដឋ ក្តូវោរ់ចូលនូ វព័ ត៌មាន ថដលបានទតល់ជូនមរក្រសួង ស្ថាប័ន ស្សប
តាមលរខខណឌតក្មូវននក្រមគនេះ ។
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មាគ្តា៤២ ._ ការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ
ប្ាីព័ត៌មានបរ ិស្ថានរដឋ ក្តូវថតជាព័ត៌មាន ថដលស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ។
មាគ្តា៤៣ ._ ការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ ការរំ ណត់ គពលគវលា និងនីតិវ ិធី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយ សហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតសីព
ា ី ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរនុងការក្បមូ លព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន និ ងការអគងកតតាម
ោនថទនរបរ ិស្ថាន សក្មាប់ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ន ថដលពារ់ ព័នធ ការរំ ណត់ គពលគវលា និ ងនី តិវ ិធីរុងការ
ន
ក្បមូ ល និងថចរចាយព័ ត៌មាន គៅតាមការតក្មូវឲ្យមានរនុងប្ាីព័ត៌មានបរ ិស្ថានរដឋ ។
ផ្នែកទី៣
បញ្ជ ម្ី ន្លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ ត ន្ិងការឯកភាព
មាគ្តា៤៤ ._ ការបគងកើត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតា

រិ ចច ក្តូវបគងកើតប្ាីននលិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាពនានា ។
មាគ្តា៤៥ ._ ក្បគភទ្យននព័ត៌មាន

ប្ាីននលិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាពនានា ក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វលិខិតអនុញ្ញញត អាជាាបណណ

និ ងការឯរភាពទំងអស់ ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬ ក្រសួង ស្ថាប័
នពារ់ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត ស្សបតាមក្រមគនេះ ។

ប្ាីននលិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាពនានា ក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វលិខិតអនុញ្ញញតទំងអស់ ថដល

តក្មូវឱ្យមាន គដើមបីអាចអនុ វតតសរមមភាព ឬ រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ថដលសាិតគៅគក្កាមក្រមគនេះ ក្ពមទំង
លរខខណឌពារ់ព័នធនានាថដលភាាប់ ជាមួ យនឹ ងលិខិតអនុ ញ្ញញតទំងគនាេះ និងរបាយការណ៍អគងកតតាម
ោន ថដលតក្មូវឱ្យមានគៅគក្កាមលិខិតអនុញ្ញញតទំងគនាេះ ។
មាគ្តា៤៦ ._ ការថសវងររបានរបស់ស្ថធារណៈជន
ប្ាីននលិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាព ក្តូវោរ់ ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាន ។
មាគ្តា៤៧ ._ ទ្យក្មង់ថបបបទ្យ ការរំ ណត់ គពលគវលា និ ង នីតិវ ិធី
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតសីព
ា ីទ្យក្មង់ថបបបទ្យ ការរំ ណត់ គពលគវលា និងនី តិវ ិធី សក្មាប់ ការ

ទសពវទាយព័ត៌មាន ថដលចាំបាច់ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបានគៅគលើប្ាីននលិខិត
អនុ ញ្ញញត និ ងការឯរភាព ។
ផ្នែកទី៤
បញ្ជ ស
ី វន្កលមបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៤៨ ._ ការបគងកើតប្ាីសវនរមមបរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធ

ក្តូវបគងកើតប្ាីសវនរមមបរ ិស្ថាន ។

ប្ាីសវនរមមបរ ិស្ថាន ក្តូវប្ូច លក្រប់ សវនរមមថដលតក្មូវឲ្យមានរនុងការអនុ វតតសរមមភាព ឬ

ការអភិវឌ្ឍនានា ដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និ ងរាល់លរខខណឌថដលទរ់ ទ្យង ដូចមានភាាប់ គៅនឹ ងលិខិត
អនុ ញ្ញញត ។

មាគ្តា៤៩ ._ ការថសវងររបានជាស្ថធារណៈ
ប្ាីសវនរមមបរ ិស្ថាន ក្តូវថតជាព័ត៌មានថដលស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ។
មាគ្តា៥០ ._ ការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ ការរំ ណត់ គពលគវលា និងនីតិវ ិធី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធ

ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ី ទ្យក្មង់ ថបបបទ្យ ការរំ ណត់ គពលគវលា និងនី តិវ ិធី ននការថចរចាយ
ព័ ត៌មាន ថដលក្តូវោរ់ ឱ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានគៅគលើប្ាីសវនរមមបរ ិស្ថាន ។
ផ្នែកទី៥
លជឈលណ្ឌលផ្នន្ទីបរ ិស្ថថន្កលពជា
ុ
មាគ្តា៥១ ._ ការបគងកើតមជឈមណឌលថទនទ្យី បរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតមជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ។
មាគ្តា៥២ ._ ការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ មជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថាន
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ គរៀបចំ មជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវ ៖

រ- ខិតខំចងក្រងទ្យិ នន
ន ័ យភូ មិស្ថស្តសតននការគក្បើ ក្បាស់ដី ព័ត៌មាន និងរបាយការណ៍អំពី

ធនធានធមមជាតិ និងការរំណត់ ទ្យីតាំងជី វៈចក្មរេះគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលទលិត
គោយក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ រនុងគោលបំណងោរ់ប្ូច លគៅរនុងក្បព័នធក្រប់ ក្រងទ្យិ នន
ន ័យ
សក្មាប់ ព័ត៌មាន និងទ្យិ នន
ន ័យបរ ិស្ថាន ។ មជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវោរ់ជូននូវ
ទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងព័ ត៌មានថបបទំងគនេះជាស្ថធារណៈគោយោមនការរ ឹតបនតឹងគ

ើយ ។

ខ- ខិតខំ គរៀបចំក្រប់ ព័ត៌មានថដលទតល់គៅឲ្យមជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា

សក្មាប់ ការគក្បើក្បាស់របស់ស្ថធារណជន គលើរថលងថតព័ត៌មានថដលក្រសួង ស្ថាប័ ន ទ្យទ្យួ ល
បនទុរគរៀបចំមជឈមណឌលថទនទ្យី បរ ិស្ថានរមពុជា រំ ណត់ ថ្នចាំបាច់ ក្តូវររាទ្យុរសក្មាប់ រិចចការពារ
ក្បគភទ្យសតវរក្ម ឬងាយរងគក្ោេះ រិចចការពារធនធានវបបធម៌ ឬបញ្ញ
ា សនតិសុខជាតិ ។ ររណី
មានព័ត៌មានថដលក្តូវបានររាជាការសមាងត់ ថបបគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ

មជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវទតល់ការពនយល់ និ ងបរស្ស្ថយជាលាយល័រខអរសរឲ្យ
បានជារ់ លារ់ ។

រ- ទតល់ឱ្កាសគធវើការសគក្មចចិ តរ
ត ុងការលារ់
ន
ទ្យុរទ្យិននន័យមិ នឲ្យស្ថធារណជនដឹងឮ

ថដលការគនេះ ក្តូវមានការពិ និតយគោយការ ិយល័យននរដឋមញ្ជ្នីទ្យ
ត ទ្យួ លបនទុរ គរៀបចំ មជឈមណឌល
ថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ។ គសចរតីសគក្មចរបស់រដឋមញ្ជ្នី ត ក្តូវទ្យទ្យួ លការពិនិតយគោយក្ររមក្បឹរា
គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។

ឃ- គរៀបចំ សង
ត ់ ោរនានាសក្មាប់ ការក្បមូ លព័ត៌មានែមីៗអំពីភូមិស្ថស្តសតននការគក្បើក្បាស់
ដី និងការររាទ្យុរនូ វទ្យិ នន
ន ័យថដលមានស្ស្ថប់ ។
ង- តក្មូវឲ្យរាល់ព័ត៌មាន ក្តូវក្បរល់មរឲ្យមជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវគធវើ

តាមទ្យក្មង់ សង
ត ់ ោរបគចចរគទ្យស ថដលរំ ណត់ គោយមជឈមណឌលថទនទ្យី បរ ិស្ថានរមពុជា ។

ច- តក្មូវឲ្យរាល់ទ្យិននន័យភូមិស្ថស្តសតននការគក្បើក្បាស់ដីថដលទតល់គៅឲ្យមជឈមណឌល

ថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវភាាប់ គៅគោយបណំុត ព័ត៌មានពារ់ព័នថធ ដលមានស្ស្ថប់ ។

្- តក្មូវឲ្យរាល់ព័ត៌មានអំពីភូមិស្ថស្តសតននការគក្បើ ក្បាស់ដីថដលទតល់មរឲ្យមជឈមណឌល

ថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវធានាថ្នមានរុ ណភាព និងជ- ធានាថ្ន ព័ត៌មាន និងទ្យិ នន
ន ័ យថដល
ក្បមូ លបាន ពារ់ ព័នធគៅនឹងក្បធានបទ្យ ឬវ ិស័យណាមួ យ មិនមានការចមាងជាឯរស្ថរគដើ ម

រវាងអងគភាពរាជរោឋភិ បាលគនាេះគទ្យ គហើយក្តូវមានក្បភពថដលជាអងគភាពទ្យទ្យួលបនទុរជាទាូវការ
សក្មាប់ ទ្យិនន
ន ័ យថដលទតល់មរគៅតាមក្បធានបទ្យ ឬវ ិស័យគនាេះ ។
មាគ្តា៥៣ ._ ការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវគោយ្នាទនុ សិទ្យិ ធ
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មជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ក្តូវមានសិទ្យិដ
ធ ូ ចតគៅ៖

រ- ទលិតថទនទ្យី និងទលិតទលទ្យិននន័យជារូបភាព គហើយគធវើការទតល់ជូននូវព័ត៌មាន

ទំងគនាេះ គៅឲ្យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ គដើមបីសក្មួលដល់ការបំ គពញតាមតួនាទ្យី និង
សមតារិចចពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្បរបគោយក្បសិទ្យភា
ធ ព។
ខ- ទលិតថទនទ្យី និងទលិតទលទ្យិននន័យជារូបភាព សក្មាប់ ការអប់រ ំ និងការទសពវទាយ
ជាស្ថធារណៈ រនុងការគលើររមពស់ការយល់ដឹងអំ ពីការអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងការក្រប់ ក្រង
ធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

រ- បគងកើតនូ វនីតិវ ិធី ននការធានាបាននូ វរុ ណភាព និងការក្រប់ក្រងរុ ណភាព គៅគលើ

ថទនទ្យី និងទលិតទលទ្យិនន
ន ័ យជារូបភាព ថដលទលិតគោយមជឈមណឌលថទនទ្យី បរ ិស្ថាន
រមពុជា ។

ឃ- ទតល់ការថែទំ ជួ សជុល គធវើបចចុបបននភាព និងការគក្បើ ក្បាស់បាននូ វក្បព័ នក្ធ រប់ក្រង

ទ្យិ នន
ន ័ យននការគក្បើ ក្បាស់ដីធី ា ថដលបគងាាេះគោយមជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ។

ង- គលើររមពស់ ទលិតរមមគោយសហការោន ការគក្បើក្បាស់ និ ងការវ ិភារគៅគលើ

ទ្យិ នន
ន ័ យភូមិស្ថស្តសតននការគក្បើ ក្បាស់ដីធី ា ពីចំគណាមក្រសួងជាគក្ចើន ។
ជំពូកទី៣
ព័ត៌មាន្សមាាត់
មាគ្តា៥៤ ._ សិទ្យិ គធ សនើសុំឲ្យមានការរំណត់ ជាព័ ត៌មានសមាងត់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងឡាយណា ថដលក្តូវទតល់ព័ត៌មានពារ់ ព័នដ
ធ ូ ចក្តូវបានរំ ណត់រុង
ន

មាក្តា៣៤ ននក្រមគនេះ គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ន ពារ់ព័នធ ថដលយល់ថ្នព័ ត៌មានមួ យចំនួន ឬព័ ត៌មាន

ទំងអស់ រួ រក្តូវបានរំ ណត់ ថ្នជាព័ត៌មានសមាងត់ គនាេះមានសិទ្យិ គធ សនើសុំការរំណត់ ជាព័ត៌មានសមាងត់
និ ងការលារ់ទ្យុរមិនឲ្យមានការគបើ របងាាញដល់ស្ថធារណជន ។
មាគ្តា៥៥ ._ ការគសនើសុំគហតុ ទល
រាល់ព័ត៌មានពារ់ ព័នធ ថដលក្តូវបានរំណត់រុងមាក្តា៣៤
ន
ននក្រមគនេះ គហើយក្តូវបានគសនើសុំឲ្យ

មានការរំណត់ ជាព័ ត៌មានសមាងត់ ក្តូវគធវើការទតល់ឲ្យ គោយថ

រពី ព័ត៌មានគទសងគទ្យៀត គោយភាាប់មរ

ជាមួ យនូ វការគសនើសុំគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ គោយបញ្ញ
ា រ់ ពីគហតុទលនានាសក្មាប់ ការ
រំ ណត់ ជាព័ត៌មានសមាងត់ ។
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មាគ្តា៥៦ ._ ចំ ណុចពិ ចារណា
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលបានគសនើសុំឲ្យមានការរំ ណត់ព័ត៌មានជាព័ ត៌មានសមាងត់ ក្តូវ
ចងអុលបងាាញពីចំណុចពិចារណារនុងការរំ ណត់ ជាព័ ត៌មានសមាងត់ និងក្តូវបងាាញថ្ន ការខូ ចខាតនា

គពលខាងមុខ ថដលបងកគោយការគបើរបងាាញព័ ត៌មាន នឹងមានទ្យំ ហំធំជាងក្បគយជន៍ស្ថធារណៈថដល
បានគោយការគបើ របងាាញនូ វព័ ត៌មានទំងគនាេះ ។
មាគ្តា៥៧ ._ ការរំ ណត់
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវពិ ចារណាអំពីសំគណើឲ្យមានការរំណត់ ជាព័ ត៌មានសមាងត់ រួចគធវើ
ការរំ ណត់ ថ្ន យល់ក្ពម ឬបដិ គសធគៅគលើសំគណើ រនុងរយៈគពល៤៥(ថសសិបក្បាំ)នែង ។
មាគ្តា៥៨ ._ ព័ត៌មានសមាងត់
រនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ យល់ក្ពមតាមការគសនើសុំឲ្យមានការរំ ណត់ ជាព័ត៌មាន

សមាងត់ គនាេះព័ត៌មានទំងគនាេះក្តូវមានស្ថារសមាគល់ជាព័ ត៌មានសមាងត់ គហើយមិ នក្តូវមានការបគ្ចញ
និ ងមិ នក្តូវមានការថចរចាយជាស្ថធារណៈគនាេះគទ្យ ។
មាគ្តា៥៩ ._ គសចរតីសគក្មចជាលាយល័រខអរសរ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចជាលាយល័រខអរសរ គ្ាើយតបគៅនឹ ងសំគណើ
ឲ្យមានការពិនិតយគ

ើងវ ិញនូ វព័ ត៌មានថដលសគក្មចថ្នជាព័ ត៌មានសមាងត់ មិ នឲ្យគលើសពី ៤៥(ថសសិប

ក្បាំ)នែង បនាទប់ពីបានទ្យទ្យួលសំគណើ ។ គសចរតីសគក្មចជាលាយល័រខអរសរ ក្តូវមានគហតុ ទលក្តឹមក្តូវ
និ ងក្តូវោរ់ជូនជាស្ថធារណៈបនាទប់ពីបានគចញរួចគហើយ ។
ជំពូកទី៤
ការទសែស
ើ ព
ំ ុ ័ត៌មាន្
មាគ្តា៦០ ._ សិទ្យិ គធ សនើសុំព័ត៌មានស្ថធារណៈ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលក្រប់រប
ូ ក្តូវមានសិទ្យិ គធ ធវើការគសនើសុំគៅកាន់ មាចស់រគក្មាង ឬក្រសួង
ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ឲ្យទតល់ជូនព័ត៌មានពារ់ព័នធ ដូចបានរំ ណត់រុងមាក្តា៣៤
ន
ននក្រមគនេះ គលើរថលងថត
ព័ ត៌មានគនាេះក្តូវបានរំណត់ ថ្នជាព័ត៌មានសមាងត់ ។

មាគ្តា៦១ ._ លរខខណឌរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន រនុងការបដិគសធសំគណើ
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ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ មានសិទ្យិប
ធ ដិគសធការគសនើសុំព័ត៌មាន រនុងររណី៖
១- មិនមានព័ ត៌មានថដលបានគសនើសុំ

២- សំគណើមិនមានគហតុទលក្តឹ មក្តូវ ឬ
៣- សំគណើថដលមានទ្យក្មង់ ទ្យូលំទ្យូលាយគពរ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ មិនក្តូវបដិ គសធសំគណើសុំព័ត៌មានគនាេះគទ្យ រនុងររណីថដលសំគណើរ

ថដលបានគសនើសុំ ក្តូវបានទតល់ឲ្យកាលពីមុនរួចគហើយ ឬមិនទន់ក្តូវបានរំណត់ ថ្ន ជាព័ត៌មានសមាងត់
គៅគ

ើយ ។
គៅរនុងររណីក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ បដិគសធគលើសំគណើរនុងការគបើ របងាាញព័ ត៌មាន ស្សប

តាមមាក្តាគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័ នគនាេះ ក្តូវទតល់គហតុទលជាលាយល័រអ
ខ រសរគៅកាន់ អរ
ន គសនើសុំ ។
មាគ្តា៦២ ._ លរខខណឌរបស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ រនុងការបដិ គសធសំគណើ

រនុងររណីរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល គធវើការគសនើសុំឲ្យមានការគបើ របងាាញព័ត៌មាន មរកាន់ មាចស់

រគក្មាងស្សបតាមជំ ពូរគនេះ គនាេះមាចស់រគក្មាង អាចបដិគសធរនុងការគបើរបងាាញព័ ត៌មាន គៅរនុង
ររណីថដល៖

រ- ខាួនមិនមានព័ត៌មានថដលបានគសនើសុំ
ខ- សំគណើមិនមានគហតុទលក្តឹ មក្តូវ ឬ

រ- សំគណើថដលមានទ្យក្មង់ ទ្យូលំទ្យូលាយគពរ ។
មាចស់រគក្មាងមិនក្តូវគធវើការបដិ សធការគសនើសុំព័ត៌មានគនាេះគទ្យ ររណីថដលព័ ត៌មានថដលបាន
គសនើសុំ ក្តូវបានទតល់ជូនពីមុនរួចគហើយ ឬក្តូវបានរំណត់ ថ្ន មិ នថមនជាព័ត៌សមាងត់ ។
រនុងររណីមាចស់រគក្មាងបដិ គសធគលើសំគណើរនុងការគបើ របងាាញព័ត៌មាន ថដលក្តូវបានរំ ណត់

រនុងមាក្តាគនេះ គនាេះក្តូវទតល់គហតុ ទលជាលាយល័រអ
ខ រសរគៅកាន់ អរ
ន គសនើសុំ ។
មាគ្តា៦៣ ._ នី តិវ ិធី ការរំ ណត់គពលគវលា និងទ្យក្មង់ថបបបទ្យ

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធអាចបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតសីព
ា ីនីតិវ ិធី ការរំ ណត់ គពលគវលា
និ ងទ្យក្មង់ថបបបទ្យរនុងការគសនើសុំព័ត៌មាន និងអាចបគងកើតការ ិយល័យទ្យទ្យួ លបនទុរមួ យ ។
ជំពូកទី៥
បណ្តឹង ន្ិងការអន្ុវតតច្ាប់
មាគ្តា៦៤ ._ សិទ្យិ រ
ធ ុងការោរ់
ន
ពារយបណឹ ត ង
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បុ រគលទំងឡាយ ថដលមិនមានការគពញចិ តច
ត ំ គពាេះគសចរាីសគក្មចថដលគធវើគ

ើងគោយមាចស់

រគក្មាង ឬ ក្រសួង ស្ថាប័ន ពារ់ ព័នធ ទរ់ ទ្យងគៅនឹ ងបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ីព័ត៌មានបរ ិស្ថាន ឬការរំណត់ពី
ភាពជាសមាងត់ ននព័ត៌មានបរ ិស្ថានណាមួ យ ក្តូវមានសិទ្យិ ប
ធ ឹង
ត គៅតុ លាការ ឬក្ររមក្បឹ រាគោេះស្ស្ថយ
វ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ដូ ចក្តូវបានរំ ណត់ រុងរនា
ន
ីទ្យី៩ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៦៥ ._ នីតិវ ិធីរុងការតាមោន
ន
និងការអនុ វតតចាប់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតម
ត ួយសាីពីនីតិវ ិធី

សក្មាប់ តាមោន និ ងពក្ងឹងការអនុ វតតននមាតិ កាគនេះ ថដលមានជាអាទ្យិ៍ ទ្យក្មង់ ថបបបទ្យននការគរៀបចំ
របាយការណ៍ សូចនររ យនតការទាល់មតិ គយបល់ ការបគណាេះបណា
ា ល និងធនធាននានា រនុងការ
គរៀបចំ របាយការណ៍ ។

គន្ថីទី២
ការវាយតម្លៃ ន្ិងការអទងេតតាលដាន្បរ ិស្ថថន្
មាតិកាទី១
ការវាយតម្លៃហាន្ិភយ
័
ន្ិងការវាយតម្លៃហាន្ិភយ
័ ម្ន្ន្ិរន្តរភាព
ជំពូកទី១
ការវាយតម្លៃហាន្ិភយ
័
មាគ្តា៦៦ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុវតត
ការវាយតនមាហានិភ័យ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬ ក្រសួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ថដលមានសមតារិចច មុននឹងគចញគសចរាីសគក្មច និ ងការឯរភាពទំងអស់ រួមមាន

ការគចញលិខិតអនុញ្ញញត ឬ ការឯរភាព គៅគក្កាមក្រមគនេះ សក្មាប់ សរមមភាព ឬ រគក្មាង ថដលអាច
មានទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានរួ រឲ្យរត់ សមាគល់ ។ ការវាយតនមាហានិភ័យអាចក្តូវបានគរៀបចំ ជាថទនរមួ យ
ននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។
មាគ្តា៦៧ ._ គោលគៅននការវាយតនមាហានិ ភ័យ
ការវាយតនមាហានិភ័យ ក្តូវគក្បើ ក្បាស់គដើ មបី៖
រ- រំ ណត់ អតតសញ្ញញណ និងវាយតនមាហានិ ភ័យថដលអាចគរើតគ

ើងចំ គពាេះបរ ិស្ថាន

សុវតាិភាពស្ថធារណៈ និងសុខភាពមនុ សស ថដលបណា
ត លមរពី ការសក្មចចិតត ការឯរភាព
សរមមភាព ឬ រគក្មាង គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។

22

ខ- រំ ណត់ អតតសញ្ញញណ និង វាយតនមាហានិ ភ័យជារ់ថសាង ចំ គពាេះបរ ិស្ថាន សុវតាិភាព
ស្ថធារណៈ និងសុខភាពមនុ សស ថដលបណា
ា លមរពី ការសគក្មចចិតត ការឯរភាព សរមមភាព
ឬ រគក្មាង គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។
រ- រំ ណត់ អតតសញ្ញញណ និងវាយតនមាហានិ ភ័យថដលអាចគរើតគ

ើង ឬ ហានិ ភ័យជារ់

ថសាង ចំ គពាេះបរ ិស្ថាន សុវតាិភាពស្ថធារណៈ និ ងសុខភាពមនុ សស ស្សបតាមរនាីទ្យី៦ មាតិ កាទ្យី៤
និ ង មាតិ កាទ្យី៥ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៦៨ ._ គោលបំ ណង
ការវាយតនមាហានិភ័យ ក្តូវអនុ វតតគដើមបី៖
រ- រំ ណត់ អតតសញ្ញញណ និងទាល់អាទ្យិ ភាពដល់សរមមភាពនានាថដលក្តូវអនុ វតត ។
ខ- ជួ យគៅរនុងការថបងថចរធនធានគដើមបីកាត់ បនាយជាអបបរមានូវការខូចខាត

បរ ិស្ថាន ។

រ- រំ ណត់ អំពីរក្មិ តននការស្ថារគ

ើងវ ិញថដលចាំបាច់ គដើ មបីជួសជុ លទលប៉ា េះពាល់

បរ ិស្ថានអវ ិជាមាន ។
ឃ- រំ ណត់អំពីគពលគវលាថដលការស្ថារគ

ើងវ ិញអាចក្តូវបានប្ចប់ និងបំ គពញចប់

សពវក្រប់ ។
ង- ធានាថ្នមានមូ លនិ ធិសក្មាប់ ការស្ថារគ
គ

ើងវ ិញនូ វការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន ថដលបងក

ើងគោយសរមមភាព ឬ រគក្មាង ។
ច- ជូនដំ ណឹងដល់ស្ថធារណជន និង
្- ទ្យប់ ស្ថកត់ និងកាត់បនាយជាអបបបរមានូ វទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានអវ ិជាមាន ។

មាគ្តា៦៩ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ទ្យីក្បឹ រាថដលមានការទ្យទ្យួ លស្ថគល់
រាល់ការវាយតនមាហានិ ភ័យទំងអស់ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយទ្យី ក្បឹរាថដលមានការទ្យទ្យួ លស្ថគល់ ឬ

ថដលទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព គដើ មបីអនុ វតតការងារគនេះ ពី សំណារ់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យប

រ ិស្ថាន និងក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចដ
ច នទ្យគទ្យៀត ។ ទ្យីក្បឹរាគនេះ អាចជាទ្យី ក្បឹ រាវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧០ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ា ី ការវាយតនមា

ហានិ ភ័យ មានជាអាទ្យិ៍ គោលការណ៍ថណនាំសីព
ា ីខឹម
ា ស្ថរ និងទ្យក្មង់ ននរបាយការណ៍វាយតនមាហានិ
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ភ័ យ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និ ងលរខណៈសមបតតិថដលតក្មូវឱ្យមានសក្មាប់ទ្យី
ក្បឹរាវាយតនមាហានិភ័យថដលមានការទ្យទ្យួ លស្ថគល់ និ ងថដលទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព គោយគក្បើ ក្បាស់
នូ វទ្យមាាប់អនុវតតដ៏ក្បគសើរបំទុត និងគោលការណ៍ថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត និ ងគោលការណ៍វាយតនមាហានិភ័យ
ថដលក្តឹ មក្តូវ ។
មាគ្តា៧១ ._ របាយការណ៍
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬ ក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចដ
ច នទ្យគទ្យៀត ក្តូវ

ធានាថ្ន របាយការណ៍ននលទ្យធទលននការវាយតនមាហានិ ភ័យនីមួយៗ ក្តូវបានគរៀបចំ ស្សបតាមលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ី ការវាយតនមាហានិភ័យ ។ របាយការណ៍វាយតនមាហានិភ័យថបបគនេះ ក្តូវគរៀបចំ
និ ងសគក្មចជាចុ ងគក្កាយគោយទ្យី ក្បឹរា ថដលមានការទ្យទ្យួ លស្ថគល់ ឬ ទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព រនុងការ
អនុវតតការងារថបបគនេះ ពីសំណារ់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬ ក្រសួង ស្ថាប័នមាន
សមតារិចច ។

មាគ្តា៧២ ._ការគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាហានិ ភ័យគោយថរាងបនាំ
ទ្យី ក្បឹ រាគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាហានិភ័យ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍

វាយតនមាហានិភ័យស្សបគោលការណ៍ថដលបានថចងរនុងមាក្តា៦៧ មាក្តា៦៨ និ ងមាក្តា៧០ ។
មាគ្តា៧៣ ._ការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មាន

ក្បព័ នធក្រប់ ក្រងទ្យិ នន
ន ័ យអំពីសរមមភាពននការវាយតនមាហានិភ័យទំងអស់ និ ងរបាយការណ៍
វាយតនមាហានិភ័យថដលក្តូវបានប្ចប់ ក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន គោយក្រសួង ស្ថា
ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ វ ិស័យបរ ិស្ថាន ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ា ី សិទ្យិ ធទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មាន គៅរនុងរនាីទ្យី១

មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។ ក្បព័ នធក្រប់ ក្រងទ្យិ នន
ន ័ យថបបគនេះ ក្តូវររាគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ
វ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ជំពូកទី២
ការវាយតម្លៃហាន្ិភយ
័ ន្ិរន្តរភាព
មាគ្តា៧៤ ._ ការវាយតនមាហានិភ័យនិ រនតរភាព
រាល់ស្ថាប័នហិរ្ញ វតាុ និ ងនី តិបុរគល ថដលទតល់ការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ ការធានារា៉ា ប់ រងហិរ្ញវតាុ

ឬរមចី ចំ គពាេះសរមមភាព ឬ រគក្មាង ក្តូវអនុ វតតការវាយតនមាហានិភ័យនននិរនតរភាព គដើ មបីរំណត់ ថ្ន
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សរមមភាព ឬ រគក្មាងថដលបានគសនើគ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានថដលអាចគរើតគ

ើង ក្តូវបានវាយតនមា និ ងពិ ចារណា គោយគពញគលញអំពីគហតុ

ើង គៅរនុងការរចនា ការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្បតិបតតិការ និង ការបិទ្យ

សរមមភាព ឬ រគក្មាងថដលបានគសនើគ

ើង ។

មាគ្តា៧៥ ._ ការវាយតនមានែាចំណាយ
ការវាយតនមាហានិភ័យនននិ រនារភាព ក្តូវធានាថ្ន ការសិរាបុ គរលទ្យធភាពសក្មាប់ សរមមភាព ឬ
រគក្មាង ថដលបានគសនើគ

ើង មានោរ់ ប្ូច លនូ វនែាចំណាយននការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន

មូ លនិធិគពញគលញននវ ិធានការកាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន រួមប្ូច ល នែាចំណាយជានិរនតរនន
ថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវទំងអស់សក្មាប់ ការគោេះស្ស្ថយ និ ងសំណងសក្មាប់
ការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន ការបង់ ក្បារ់ ទំងអស់ថដលតក្មូវឲ្យមានសក្មាប់ គសវាក្បព័នធគអរូ
ធានាថទនរហិរ្ញ វតាុថដលក្រប់ក្ោន់ សក្មាប់ ការបិ ទ្យ ការស្ថារគ

ូសុី និ ងការ

ើងវ ិញ ការជួ សជុ ល ឬ ការប្ចប់

រគក្មាង តាមភាពចាំបាច់ គដើមបីបំគពញតាមលរខខណឌតក្មូវថទនរចាប់ថដលពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៧៦ ._ ការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវគៅរនុងររណីថដលោមនការវាយតនមាហានិ ភ័យនននិរនតរភាព

រាល់ស្ថាប័នហិរ្ញ វតាុ និ ងនី តិបុរគល ថដលទតល់ការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ ការធានារា៉ា ប់ រងហិរ្ញវតាុ

ឬរមចី ចំ គពាេះសរមមភាព ឬ រគក្មាង ថដលមិ នអនុវតតការវាយតនមាហានិភ័យនននិ រនតរភាព ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ ស
ក្តូវចំ គពាេះការខូចខាត ឬសំណងគលើការខូ ចខាត សក្មាប់ ទលប៉ា េះពាល់ថដលរួ រឱ្យរត់ សមាគល់គលើប
រ ិស្ថាន ថដលបងកគ

ើងគោយសមរមមភាព ឬ រគក្មាងនានា ។
មាតិកាទី២
ការវាយតម្លៃបរ ិស្ថថន្ជាយុទស្ថ
ធ ស្តសត
ជំពូកទី១
ការវាយតម្លៃបរ ិស្ថថន្ជាយុទស្ថ
ធ ស្តសត

មាគ្តា៧៧ ._ ក្របខ័ ណឌននការវាយតនមាបរ ិស្ថាន
ការពិ ចារណាអំពីបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ ប្ូច លគៅរនុងការបគងកើតគោលនគយបាយ ថទនការយុទ្យធស្ថ

ស្តសត និងរមមវ ិធី នានារបស់រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងគៅគពលពិ និតយមតិគយបល់
ថដលទ្យទ្យួ លបានមរពីអរ
ន ពារ់ ព័នធនានា ។
មាគ្តា៧៨ ._ ការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ
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ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវទ្យទ្យួ លខុសក្តូវដូ ចខាងគក្កាម៖
រ- គធវើការសគក្មចចិ តច
ត ុងគក្កាយអំ ពីដំគណើរការននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យស្ថ
ធ ស្តសត
និ ងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ខ- រំ ណត់ វ ិស័យអភិ វឌ្ឍសំខាន់ ៗ ថដលតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមាបរ ិស្ថាន
ជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។
រ- ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបគងកើតលិខិតបទ្យោឋន

រតិ យុតត សក្មាប់ ការវាយតនមាបរ ិស្ថានយុទ្យធស្ថស្តសតគនេះ ។

ឃ- រំ ណត់ រចនាសមព័នធននរបាយការណ៍សាីពីការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។
ជំពូកទី២
ន្ីតិវធ
ិ ីម្ន្ការវាយតម្លៃបរ ិស្ថថន្ជាយុទស្ថ
ធ ស្តសត
មាគ្តា៧៩ ._ សំគណើថដលអាចអនុ វតតបាន
ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ក្តូវគធវើគទ្យបើងគលើសំគណើណាថដល៖
រ- ទ្យំនងជានឹ ងមានទលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់ សមាគល់ដល់បរ ិស្ថាន ឬ
ខ- ទរ់ ទ្យងគៅនឹងវ ិស័យណាមួ យ ថដលបានរំ ណត់ គោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍
គោយចី រភាព ។
មាគ្តា៨០ ._ ការអនុ វតតការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍

គោយចី រភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើមបីទាល់នូវព័ត៌មានលមអិតបថនាមគទ្យៀតសាីពីនីតិវ ិធី នន
ការអនុវតតការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសត គៅរនុងមាតិ កាគនេះ ថដលមានជាអាទ្យិ៍៖

រ- ក្បតិ បតតិការលមអិតនននីតិវ ិធី ននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសតគៅរនុងមាតិ កាគនេះ ។

ខ- លរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ សក្មាប់ រំណត់ សកាានុ ពលននសំគណើថដលអាចមានទលប៉ា េះពាល់រួរឱ្យរត់
សមាគល់ ។
រ- ការអនុ វតតបទ្យបប្ញ តិស
ត ីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានពត៌ មានបរ ិស្ថាន
គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ ននក្រមគនេះ និងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ និង

ឃ- ខាឹមស្ថរ និងរចនាសមព័នធ (ទ្យក្មង់) ននរបាយការណ៍វាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។

មាគ្តា៨១ ._ នីតិវ ិធី

26

នី តិវ ិធី ននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសត ក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វដំ ណារ់ កាលដូ ចខាងគក្កាម៖
១- ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ រគក្មាង ។

២- ការរំ ណត់ វ ិស្ថលភាពរគក្មាង ។
៣- ការគរៀបចំ គសចរតីក្ពាងរបាយការណ៍ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។
៤- ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈគលើគសចរតីក្ពាងរបាយការណ៍ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជា
យុទ្យធស្ថស្តសត ។
៥- ការគរៀបចំ របាយការណ៍ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសតចុងគក្កាយ ។
៦- គសចរាីសគក្មចគលើរបាយការណ៍ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសត ។
៧- ការអនុ វតតរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសតចំគពាេះ
សំគណើ ។
មាគ្តា៨២ ._ សមតារិចច
ក្រសួង ស្ថាប័ន ថដលទ្យទ្យួលខុ សក្តូវរនុងការអនុវតតនីតិវ ិធី ននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត

ក្តូវថតជាក្រសួង ស្ថាប័ ន ថដលមានសមតារិចគច លើវ ិស័យ ថដលជារមមវតាុននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធ
ស្ថស្តសត ។

មាគ្តា៨៣ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈរនុងការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត

បទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី

២ ននក្រមគនេះ និងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ក្តូវយរមរអនុវតតគៅក្រប់ដំណារ់ កាលទំងអស់
គៅរនុងរិចចដំគណើរការននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។
មាគ្តា៨៤ ._ ការចូ លរួមពី សំណារ់ ស្តសតី និ ងជនងាយរងគក្ោេះ

ក្រសួង ស្ថាប័នថដលមានការពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ក្តូវទតល់ឱ្កាស
ដល់ស្តសតី រុ មារ ជនពិ ការ ជនងាយរងគក្ោេះ ក្ររមជនជាតិ ភារតិ ច និងជនជាតិគដើ មភារតិចចូ លរួមរនុង
រិ ចដ
ច ំ គណើរការននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។

មាគ្តា៨៥ ._ ការវ ិភារអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសត

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយមានរិចចសហការជាមួ យក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព

និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវធានាថ្នរាល់រគក្មាង និ ងសរមមភាពទំងអស់ ថដល
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តក្មូវឱ្យមានការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ោរ់ ប្ូច លនូ វការវ ិភារគលើការពិ ចារណាអំពីការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុរុងការវាយតនមា
ន
ខាងគលើ ។

មាគ្តា៨៦ ._ ការអនុវតតនូវរបាយការណ៍វាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសត
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវោរ់ប្ូា លនូ វលទ្យធទលននការររគឃើញ និងគសចរតីសគក្មចចិតត

គោយក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយចីរភាពគៅរនុងសំគណើថដលក្រសួង ស្ថាប័ននីមួយៗបានគសនើគទ្យបើង
មុ នគពលថដលសំគណើថដលបានគសនើគទ្យបើងគនេះក្តូវបានគធវើការសគក្មចជាចុងគក្កាយ គហើយក្តូវបងាាញ

គៅរនុងសំគណើចុ ងគក្កាយ អំ ពីវ ិធី ថដលលទ្យធទល និ ងគសចរាីសគក្មចននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថ
ស្តសត ក្តូវបានោរ់ ប្ូច លោន រួមមាន មូ លគហតុ សក្មាប់ ការថរថក្ប ថដលក្តូវបានគធវើគ
គ

ើង ឬ មិ នបានគធវើ

ើង និ ងសក្មាប់ជគក្មើ សនានា ថដលក្តូវបានគក្ជើ សគរ ើស ឬ មិនបានគក្ជើ សគរ ើស ។

ក្រសួង ស្ថាប័នថដលជាមាចស់សំគណើ ក្តូវគធវើបទ្យបងាាញពី សំគណើចុ ងគក្កាយរបស់ខួន
ា គោយរនុង

គនាេះ ក្តូវបងាាញពី រគបៀបននការអនុ វតតគសចរតីសគក្មច និងលទ្យធទលននរបាយការណ៍វាយតនមាបរ ិស្ថាន
ជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។
មាគ្តា៨៧ ._ ការអគងកតតាមោន
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើតរមមវ ិធី គដើ មបីអគងកតតាមោនទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន ថដល
បណា
ា លមរពី ការអនុវតតសំគណើថដលបានគសនើគ

ើង ។

លទ្យធទលននរបាយការណ៍អគងកតតាមោនការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ក្តូវោរ់ឲ្យ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងស្ថធារណជន អាចថសវងររបាន គោយអនុ គលាមតាមបទ្យបប្ញ តិនត នក្រម
គនេះ ។
មាតិកាទី៣
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៨៨ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មាតិ កាគនេះ រំណត់ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានថដលគរើ តគចញពី រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ
ថដលអាចនឹងបងកទលប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន សុខភាព សងគម គសដឋរិចច និងវបបធម៌ ។
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មាគ្តា៨៩ ._ គោលបំ ណងននការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានមានគោលបំ ណងដូ ចខាងគក្កាម៖
រ- រំណត់ឲ្យមានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍទំង
ស្ថធារណៈ និងឯរជន មុននឹងោរ់ជូនអងគភាពមានសមតារិចច ឬក្រសួងស្ថមី និ ង/ឬរាជរោឋភិ
បាលសគក្មច ។
ខ- គលើររមពស់ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិ រធ បស់ស្ថធារណជនក្រប់រប
ូ រនុងការ

ទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានសតីពីរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ថដលអាចបងកទលប៉ា េះពាល់ ចំគពាេះបរ ិស្ថាន សុខភាព
គសដឋរិចច សងគមរិចច និងវបបធម៌ របស់ខួន
ា ។

រ- ធានាការអនុ វតតសរមមភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គធវើគ

ើងក្បរបគោយ

ក្បសិទ្យធភាព តមាាភាព និងសមធម៌ សងគម ។
ឃ- គលើររមពស់ក្បសិទ្យធភាពននការបគងកើត និ ងតាមោនការអនុ វតតវ ិធានការបងាករ
បគ្ចៀស ឬកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមាន ក្ពមទំងវ ិធានការជួ សជុ ល ស្ថតរ ឬសំណង
ខូ ចខាតទំងឡាយថដលបងកគ

ើងគោយរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ។

មាគ្តា៩០ ._ ក្របខ័ណឌននការអនុ វតតចំគពាេះការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវអនុ វតតចំគពាេះរគក្មាងអភិ វឌ្ឍទំងស្ថធារណៈ និង
ឯរជន ថដលជារគក្មាងគសនើសុំ រគក្មាងមានស្ស្ថប់ និ ងរគក្មាងរំ ពុងដំគណើរការគៅរនុងទ្យឹរដី
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានក្តូវអនុវតតចំគពាេះ រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ថដលមិ នទន់ បាន

សិរា វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គោយរាប់ប្ូច លទំងរគក្មាងថដលទ្យទ្យួ លបាន ឬពុំ ទន់ ទ្យទ្យួ ល
បានលិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ ណណ គសចរតីសគក្មចពី ក្រសួង ឬស្ថាប័នមានសមតារិចច អនុ ម័តរគក្មាង ។
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានក្តូវអនុវតតទងថដរ ចំ គពាេះរគក្មាងអភិ វឌ្ឍទំងឡាយណា
ថដលអាចបងកឲ្យមានទលប៉ា េះពាល់្ង
ា ថដនដល់បរ ិស្ថាន សុខភាព គសដឋរិចច សងគម និងវបបធម៌ លគឹរ
ណាមានការទ្យទ្យួ លស្ថគល់ពីរិចចក្ពមគក្ពៀងគទ្យវភារី ឬពហុភារី សនធិសញ្ញញអនតរជាតិ សីព
ា ី ការវាយតនមា
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន្ាងថដន ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាហតាគលខី ។

លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ និងចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យរគក្មាង ថដលក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់

បរ ិស្ថាន នឹ ងក្តូវរំ ណត់ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៩១ ._ រគក្មាងគលើរថលង
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ក្រមគនេះមិនអនុ វតតចំគពាេះរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ឬសរមមភាពរបស់រដឋ ថដលបានអនុ ម័តគោយ
រាជរោឋភិ បាល ឬរដឋសភា គហើយថដលចាត់ទ្យុរជារគក្មាងចាំបាច់ និងបនាទន់ទរ់ ទ្យងនឹងសនតិសុខ
ជាតិ បូរណភាពទ្យឹរដី អធិបគតយយជាតិ ឬការក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយនានា ។
ជំពូកទី២
ទោលការណ្៍ម្ន្ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៩២ ._ គោលការណ៍ក្រឹ េះននការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់គៅគលើបរ ិស្ថាន គសដឋរិចច សងគម សុខ
ភាព និ ងវបបធម៌ គោយមានការឯរភាពពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានជាមុ នសិន មុ ននឹ ង
ប្ូា នគៅរាជរោឋភិ បាលសគក្មច ។

រាល់ការគចញអាជាាប័ ណណ ឬលិខិតអនុ ញ្ញញតគលើរគក្មាងអភិ វឌ្ឍនានាគោយក្រសួង ស្ថាប័ ន

អនុម័តរគក្មាង ក្តូវគធវើគ

ើងអនុ គលាមតាមលរខខណឌថដលរំ ណត់គៅរនុងលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តវាយ

តនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។ អាជាាប័ ណណ លិខិតអនុញ្ញញត ឬគសចរតីសគក្មចនានាថដលទទុយនឹ ងស្ថមរតី នន
បទ្យបប្ញតិ គត នេះក្តូវទ្យុ រជាគមាឃៈ ។
មាគ្តា៩៣ ._ គោលការណ៍ទ្យូ គៅ
រិ ចដ
ច ំ គណើរការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន នឹ ងយរជាការបាន លុេះក្តាថតរិ ចដ
ច ំ គណើរការ
វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគនាេះ គធវើគ

ើងស្សបតាមលរខខណឌ និ ងគោលការណ៍ទ្យូ គៅនានាថដល

ប្ញ តិ ទ្យ
ត ុររនុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩៤ ._ គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តនជាមុ ន
គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តជា
ន មុ ន ចំ គពាេះហានិភ័យថដលអាចបងកគ

ើងគោយផ្ទទល់ ឬគោយ

ក្បគយលពី ការអនុវតតរគក្មាងអភិ វឌ្ឍក្តូវអនុវតត ដូចោនដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៩ ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៣
អងគភាពទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា៩៥ ._ សមតារិចចទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ជាគសនាធិ ការផ្ទទល់របស់រាជរោឋភិបាល ថដលមាន

សមតារិចចផ្ទតច់មុខសក្មាប់ក្រប់ ក្រងការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានមានភាររិចច និងតួ នាទ្យីដូចខាងគក្កាម៖
រ- បគងកើតរណៈរមមការជំនាញក្តួតពិនិតយ តាមការចាំបាច់ ។

ខ- គចញលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ។
រ- អនុ ម័តលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី លរខណៈវ ិនិច័យ
ឆ ននការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់រគក្មាង ។
ឃ- រំ ណត់ លរខណៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ននវ ិស្ថលភាពរគក្មាង និ ងលរខខណឌការងារ ។
ង- អនុ ម័តលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានា សតីពីការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានការ
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ង/ឬ ថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។
ច- អនុ វតតគោលការណ៍នានាថដលបានឯរភាព និ ងអនុវតតគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានសាីពីការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ង/ឬថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន។

្- អនុ ម័តលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈរនុងរិ ចដ
ច ំ គណើរការវាយ

តនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

ជ- រំ ណត់ លរខខណឌ លរខណៈសមបតិ ត ថបបបទ្យនិ ងនីតិវ ិធី សក្មាប់ ការចុ េះប្ាីទ្យីក្បឹ រា
ននការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ឈ- បគងកើត និ ងអភិ វឌ្ឍ ក្របខ័ ណឌចាប់ នានា សក្មាប់ អនុ វតតចំគពាេះការវាយតនមាគហតុ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន្ាងថដន ជាអាទ្យិ៍ លិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត និងវ ិធី ស្ថស្តសត
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន្ាងថដន ។
មាគ្តា៩៦ ._ ការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវអងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
អងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន រឺ ជាគសនាធិ ការផ្ទទល់ របស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន សក្មាប់ ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

អងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានរចនាសមព័នធចាត់ តាំងរដឋបាលថ្ននរ់ ជាតិ និង ថ្ននរ់

គក្កាមជាតិ ។
ការគរៀបចំ និងក្បក្ពឹ តគត ៅននអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវរំ ណត់គោយលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតគោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៩៧ ._ សមតារិចចរបស់អងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
អងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានសមតារិចដ
ច ូ ចខាងគក្កាម៖
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រ- ក្តួតពិនិតយការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងគចញលិខិតអនុ ញ្ញញត និងគសចរតី
សគក្មចនានាពារ់ព័នន
ធ ឹងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន អនុ គលាមតាមចាប់ និងនីតិវ ិធី
ជាធរមានបនាទប់ ពីមានគសចរតីសគក្មចពី រដឋមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
ខ- តាមោន ក្តួតពិ និតយ គធវើអធិ ការរិ ចច អគងកត ស្ស្ថវក្ជាវ ថណនាំ និងចាត់ វ ិធានការ

គោយខាួនឯង ឬគោយសហការជាមួ យអនរពារ់ព័នធ ចំ គពាេះការអនុវតតរគក្មាង និ ងសរមមភាព
ក្រប់ ក្បគភទ្យ ។

មាគ្តា៩៨ ._ ភាររិចច និ ងតួ នាទ្យី
អងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានភាររិចច និ ងតួ នាទ្យី ដូចខាងគក្កាម៖
រ- ទ្យទ្យួ លបនទុរអនុ វតតចាប់ គនេះ គក្កាមការក្តួតពិនិតយពី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័

យបរ ិស្ថាន ។

ខ- ទ្យទ្យួ លបនទុរគធវើចំណាត់ថ្ននរ់ រគក្មាង រំ ណត់ វ ិស្ថលភាពននរគក្មាង និងលរខខណឌ

ការងារ ពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងឯរស្ថរទំងអស់ ថដលពារ់ព័នធ
និ ងធានាឲ្យមានការចូ លរួមជាស្ថធារណៈអនុគលាមតាមបទ្យបប្ញ តិនត នក្រមគនេះ ។
រ- ចុ េះអគងកត និ ងតាមោនរាល់សរមមភាពរគក្មាងគៅតាមថទនការអគងកតតាមោន និង
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន គក្កាយពី មាចស់រគក្មាងទ្យទ្យួ លបានលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយ
ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គដើ មបីធានាការគោរពចាប់ ។
មាគ្តា៩៩ ._ សិទ្យធអំណាចរបស់មញ្ជ្នីអ
ត ងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី អ
ត ងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានននក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មាន

សិទ្យិ ធ អំណាចដូចខាងគក្កាម៖

រ- គធវើអធិ ការរិចចតាមោន និ ងក្តួតពិនិតយការគោរពចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត
ជាធរមាន លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានា រិ ចចសនាការពារបរ ិស្ថាន សតង់ោរថទនការក្រប់ ក្រងប
រ ិស្ថាន និងលរខខណឌតក្មូវថទនរបរ ិស្ថានថដលពារ់ ព័នគធ ទសងៗគទ្យៀត ។ រនុងររណីចាំបាច់ មញ្ជ្នី ត

អងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន អាចបងាគប់ឲ្យមាចស់រគក្មាងផ្ទអរសរមមភាពមួ យថទនរ
ឬទំងស្សរងជាបគណា
ត េះអាសនន ឬបិទ្យទ្យី តាំងជាបគណា
ត េះអាសនន ។
ខ- ពិនិតយរំ ណត់ ក្តា ឯរស្ថរ ទ្យិនន
ន ័ យគអ

ិចក្តូនិរ សតីពីការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និង

រំ ណត់ក្តា ដនទ្យគទ្យៀត សតីពីរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ និ ងការក្បតិបតតិរគក្មាង ។
រ- ស្ថតប់ និងគធវើរំណត់ គហតុ ស្ថតប់ចគមាើយរបស់រមមររ និ គយជិត តំណាងមាចស់រគក្មាង
និ ងបុ រគលពារ់ព័នធនានា ។
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ឃ- បងាគប់ ឲ្យរមមររ និ គយជិ ត អភិ បាល អនរតំណាងស្សបចាប់ និងភានរ់ ងារនន
រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ទតល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯរស្ថរជាលាយលរខណ៍អរសរ ថទនការរ៏ ដូចជារំណត់
ក្តា ក្រប់ក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នន
ធ ឹ ងរិចចការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស់មាចស់រគក្មាង ។
ង- មានសិទ្យិច
ធ ុ េះថ្រគ្រទ្យីតាំងរគក្មាង និងចាប់ យរវតាុតាង រនុងររណីថដលសងស័យថ្ន

មានអំ គពើ គលមើសនឹ ងចាប់ ឬបទ្យបប្ញ តិ នា
ត នាសតីពីការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬថទនការ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។
ច- ជួបក្បជុំ ជាមួ យក្បធានក្ររមក្បឹរាភិ បាល តំ ណាងស្សបចាប់ និងរមមររ និគយជិត
ននរគក្មាងយ៉ា ងតិច ១ (មួយ) ឆ្នំមង
ត គដើ មបីគធវើការវាយតនមាការអនុ វតតចាប់ គនេះ និ ងបទ្យបប្ញ តិ ត
ពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។
្- គធវើរំណត់ គហតុ ថ្រគ្រ និងចាប់ យរវតាុតាងនានា គដើមបីរស្ថងសំណុំគរឿងននការ

ក្បក្ពឹ តគត លមើសនឹងចាប់ គនេះ គដើមបីចាត់ ការតាមនីតិវ ិធីជាធរមាន ។

មាគ្តា១០០ ._ ការអនុ វតតភាររិ ចច និងតួ នាទ្យី របស់មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត
មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត ចូ លរួមអនុ វតតភាររិ ចច និងតួ នាទ្យីដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ គោយ

អនុគលាមតាមចាប់ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតជាធរមាន ក្ពមទំងការចាត់តាំងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៤
កិច្ចដំទណ្ើរការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
ផ្នែកទី១
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្ច្ំទពា៉ះគទគ្មាងទសែស
ើ ំុ
មាគ្តា១០១ ._ ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ រគក្មាង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវរំណត់ ចំណាត់ ថ្ននរ់ គលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍ គដើមបី

តក្មូវឲ្យមាចស់រគក្មាងគរៀបចំ នូវឯរស្ថរ ដូ ចខាងគក្កាម ៖

១- របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំ បូង ភាាប់ ជាមួ យរិចចសនាការពារ
បរ ិស្ថាន ។
២- របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់ ប រិស្ថានគពញគលញ ភាាប់ ជាមួ យ រិ ចចសនា
ការពារបរស្ថ
ិ ាន។
៣- រិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន ។
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ក្បគភទ្យរគក្មាង ថដលតក្មូវឲ្យគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ឬរិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន ក្តូវរំ ណត់
គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

រគក្មាងថដលតក្មូវឲ្យគរៀបចំ រិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន ក្តូវភាាប់ ជាមួ យគោលការណ៍

បគចចរគទ្យស ជាអាទ្យិ៍ ថទនការោំពារបរ ិស្ថាន គោយក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវរបស់ក្រសួង ស្ថា
ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចរំណត់ ចំណាត់ ថ្ននរ់រគក្មាងបថនាមគទ្យៀត គោយ

ថទអរគលើទ្យំហំននគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងសងគមថដលក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត របស់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០២ ._ ការគទទរ ឬផ្ទាស់បូរមា
ត ច ស់រគក្មាង

រនុងររណីថដលមានការគទទរ ឬផ្ទាស់បូរមា
ត ច ស់រគក្មាង គោយគហតុណាមួ យ គនាេះលិខិតឯរភាព

គលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំ បូង និង/ឬ គពញគលញ ក្ពមទំងរិចចសនា និ ង

លរខខណឌទំងអស់ថដលថចងរនុងវារយខណឌគនេះ ក្តូវគទទរគៅមាចស់ែី គម ោយសវ័យក្បវតតិ ។ រិចចសនាគទទរ
ឬការផ្ទាស់បូរមា
ត ច ស់រគក្មាងមានសុពលភាពអនុវតត លគឹរណាថតការគទទរ ឬការផ្ទាស់បូរគនាេះ
ត
គធវើគ

ើង

បនាទប់ពីក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ទ្យទ្យួ លបានការជូ នដំ ណឹងអំ ពីការផ្ទាស់បូរគនាេះ
ត
។
មាគ្តា១០៣ ._ លរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ក្តូវគធវើគ

ើងសក្មាប់ ៖

១. រគក្មាងនានាថដលមានគរៀបរាប់ រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតោច់គោយថទ្យបររបស់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬ

២. រគក្មាងនានា ថដលបានគរៀបចំ ជារិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន គហើយក្រសួង ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន តក្មូវឲ្យគធវើរបាការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ។
គៅគពលថដលរគក្មាងគសនើគ

ើង ក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូងគនាេះ មាចស់

រគក្មាងក្តូវសហការជាមួយក្ររមហុនទ្យី ក្បឹ រា គដើ មបីគរៀបចំ គសចរតីក្ពាងលរខខណឌការងារ គោយ
អនុគលាមតាមបទ្យបប្ញតិ ត និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតនា
ត នារបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យប
រ ិស្ថាន រួចោរ់ សុំការអនុម័តជាស្ថាពរពីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

មាចស់រគក្មាង និងក្ររមហុនទ្យីក្បឹរា ក្តូវគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ដំ បូង ថទអរគលើលរខខណឌការងារថដលទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព ។
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មាគ្តា១០៤ ._ លរខខណឌតក្មូវរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញក្តូវគធវើគ

ើងសក្មាប់ ៖

១- រគក្មាងថដលរំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតោច់ គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬ

២- រគក្មាងថដលទ្យទ្យួ លបានការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង គហើយលទ្យធទល

ននការសិរាគនេះពិ និតយគឃើញថ្នមានការប៉ា េះពាល់ធងន់ធងរដល់បរ ិស្ថាន និងសងគម គហើយក្រសួង
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានតក្មូវឲ្យមានការសិរារបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
គពញគលញ ។

គៅគពលថដលរគក្មាងគសនើសុំ តក្មូវឲ្យគធវើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញ
គលញ មាចស់រគក្មាងក្តូវសហការជាមួ យក្ររមហុនទ្យី ក្បឹ រា គដើ មបីគរៀបចំ គសចរតីក្ពាងលរខខណឌការងារ
គោយអនុគលាមតាមបទ្យបប្ញ តិ ត និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានារបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ
វ ិស័យបរ ិស្ថាន រួចោរ់ សុំការអនុម័តជាស្ថាពរ ពី អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

មាចស់រគក្មាង និងក្ររមហុនទ្យីក្បឹរា ក្តូវគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
គពញគលញ ថទអរគលើលរខខណឌការងារថដលទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព ។
មាគ្តា១០៥ ._ មតិ គយបល់របស់រណៈរមមការជំ នាញក្តួតពិនិតយ
រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍនានា ថដលតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ
ចាំបាច់ ក្តូវមានមតិបគចចរគទ្យសរបស់រណៈរមមការជំនាញក្តួតពិនិតយ ។
រណៈរមមការជំ នាញក្តួតពិ និតយគនេះរួមមានសមាសភាពននមញ្ជ្នីម
ត រពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងអនរជំ នាញឯររាជយ ថដលមានរុ ណសមបតតិ និងបទ្យ
ពិ គស្ថធន៍ សមស្សបរនុងការពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ។

សមាជិ ររណៈរមមការជំនាញក្តួតពិនិតយគនេះ អាចមានការថក្បក្បួលពីរគក្មាងមួ យគៅរគក្មាង

មួ យតាមការគក្ជើ សគរ ើសរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាស្ស័យគៅតាមទ្យិដឋភាព
បគចចរគទ្យសននរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ។

ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹ តគត ៅននការបគងកើតរណៈរមមការជំ នាញក្តួតពិ និតយគនេះ ក្តូវរំ ណត់
គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតោច់ គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
សមាជិ រននរណៈរមមការជំ នាញក្តួតពិ និតយ ក្តូវបានទ្យូ ទត់ ក្បារ់ រនក្មសក្មាប់ ការបគក្មើ

ការងាររបស់ខួន
ា គោយថទអរគលើការក្ពមគក្ពៀង រវាងក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
សមាជិ រនិ ងមាចស់រគក្មាង ។
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មាគ្តា១០៦ ._ លរខខណឌតក្មូវរនុងការគធវើរិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន
រិ ចចសនាការពារបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើគ

ើងសក្មាប់ រគក្មាងនានាថដលមានគរៀបរាប់រុងលិ
ន
ខិត

បទ្យោឋនរតិ យុតតោច់ គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរបរ ិស្ថាន ឬរគក្មាងថដលមានទ្យំ ហំ
គហតុ ប៉ាេះពាល់អវ ិជាមានដល់បរ ិស្ថាន និងសងគមតិ ចតួ ច ។
គៅគពលថដលរគក្មាងគសនើគ

ើងក្តូវគធវើក្តឹមរិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន មាចស់រគក្មាងក្តូវចុ េះរិចច

សនាការពារបរ ិស្ថាន គោយក្តូវភាាប់ ជាមួ យគោលការណ៍បគចចរគទ្យស មានជាអាទ្យិ៍ ថទនការោំពារ
បរ ិស្ថាន និ ងឯរស្ថរពារ់ព័នធ រួចោរ់ សុំការអនុម័តជាស្ថាពរពី អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
រំ ររ
ូ ិ ចចសនាការពារបរ ិស្ថាន និងថទនការោំពារបរ ិស្ថាន ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ
យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៧ ._ សុពលភាពននរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង និងគពញគលញ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញគលញ អាចយរជាបានការ
លុេះក្តាថត៖
១- របាយការណ៍គនាេះក្តូវបានគរៀបចំ គ

ើង គោយនីតិបុរគលថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល

បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបានទាល់ជូននូ វនី តិសមបទជាក្ររមហុនទ្យី ក្បឹ រាវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ។

២- របាយការណ៍គនាេះក្តូវ តារ់ ថតងគ

ើងស្សបតាមនីតិវ ិធី លរខខណឌ និ ងលិខិបទ្យោឋន

រតិ យុតតថដលរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១០៨ ._ ទ្យីក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ទ្យី ក្បឹ រាវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានថដលជារូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវសាិតគៅគក្កាម
ការក្រប់ ក្រងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ក្ររមហុនទ្យី ក្បឹ រាវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវថតមានសញ្ញ
ា តិថខមរ និងមានក្បធាន

ក្ររមការងារជាទ្យី ក្បឹរាថដលទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទពី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

បុ រគលជាទ្យី ក្បឹ រាវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានក្រប់រប
ូ ក្តូវចុ េះប្ាីគៅក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល

បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានជាមុនសិន មុននឹ ងក្បរបវ ិជាាជី វៈគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថា
ន ជាមួ យក្ររមហុនទ្យី ក្បឹ រា ។

វ ិញ្ញញបនបក្តននការចុ េះប្ាី ទតល់នីតិសមបទជាទ្យី ក្បឹ រាវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវ
មានរយៈគពលសុពលភាពអតិបរ ិមា ៥ (ក្បាំ) ឆ្នំ គហើយអាចបនតស្ថជាែមីបាន ។
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លរខណៈសមបតតិ ថបបបទ្យ លរខខណឌ និងនីតិវ ិធី សក្មាប់ ចុេះប្ាីគដើ មបីទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទជា
ទ្យី ក្បឹ រា ។
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលសក្មាប់ វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន រ៏ដូចជាការបនាសុពលភាព
ននការចុ េះប្ាីស្ថរជាែមី ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតរត បស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ វ ិស័
យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១០៩ ._ រយៈគពលននការពិ និតយ និងទតល់គយបល់ គលើរិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានមានរយៈគពល ៣០ (ស្ថមសិប) នែង នននែងគធវើការ

គដើមបីពិនិតយ ទាល់គយបល់

ឯរភាព បដិ គសធ ឬតក្មូវឲ្យថរសក្មួល ឬថរតក្មូវ គលើរិចចសនាការពារ

បរ ិស្ថាន និ ងថទនការោំពារបរ ិស្ថាន ។ រយៈគពលគនេះរិ តចាប់ ពីកាលបរ ិគចឆទ្យថដលខាួនទ្យទ្យួ លបានពារយ
សុំពិនិតយគលើរិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន ថទនការោំពារបរ ិស្ថាន និ ងឯរស្ថរពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា១១០ ._ រយៈគពលននការពិ និតយ និងទតល់គយបល់គលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថានដំបូង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវពិ និតយ និងទតល់គយបល់គលើរបាយការណ៍វាយ

តនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំ បូងរនុងរយៈគពល ៦០ (ហុរសិប) នែងនននែងគធវើការ រិ តចាប់ ពីកាលបរ ិគចឆទ្យ
ថដលខាួនទ្យទ្យួ លបានរបាយការណ៍គនាេះ ។ រយៈគពល ៦០ (ហុរសិប) នែងគនេះ ក្តូវអស់សុពលភាព គៅ
គពលថដលក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបានទតល់គយបល់របស់ខួន
ា គទេះបី ជាគយបល់
គនាេះជាគយបល់បដិគសធ គយបល់ឯរភាព ឬជាគយបល់បងាគប់ឲ្យមានការថរថក្ប ឬថរលមអរបាយ
ការណ៍ថដលខាួនពិនិតយរ៏គោយ ។

រយៈគពល ៦០ (ហុរសិប) នែង នននែងគធវើការ សក្មាប់ពិនិតយ និងទតល់គយបល់ខាងគលើ ក្តូវចាប់

គទាើមរាប់ ស្ថរជាែមី គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបានពារយគសនើសុំឲ្យពិនិតយ ក្ពមទំងរបាយ
ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ថដលមាចស់រគក្មាងបានគធវើការថរតក្មូវរួចជាស្ថាពរ ស្សប
តាមគសចរតីបងាគប់ ឬគសចរាីថណនាំ ថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបានទតល់ជូននាក្ោ
មុ នៗ ។

មាចស់រគក្មាង ក្តូវទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ ចំ គពាេះពយសនរមមនានា ថដលបងកគ

ើងគោយរំ ហុសរបស់ខួន
ា

ថដលបណា
ត លមរពី ការយឺតយ៉ា វ ឬការខរខានមិ នបានគធវើការថរសក្មួលឲ្យក្តូវតាមគសចរតីបងាគប់ ឬ
គសចរាីថណនាំខាងគលើ ។
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មាគ្តា១១១ ._ រយៈគពលននការពិ និតយ និងទតល់គយបល់គលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថានគពញគលញ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរបរ ិស្ថានក្តូវពិនិតយ និ ងទតល់គយបល់ គលើរបាយការណ៍វាយតនមា

គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ រនុងរយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នែង នននែងគធវើការ រិតចាប់ពីកាល

បរ ិគចឆទ្យថដលខាួនទ្យទ្យួ លបានរបាយការណ៍គនាេះ ។ រយៈគពល៩០(គៅសិប)នែងគនេះ ក្តូវអស់សុពលភាព
គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបានទតល់គយបល់របស់ខួន
ា គទេះបី ជាជា

គយបល់គនាេះជាគយបល់បដិគសធ គយបល់ឯរភាព ឬជាគយបល់បងាគប់ ឲ្យមានការថរថក្ប ឬថរលមអ
របាយការណ៍ថដលខាួនពិនិតយរ៏ គោយ ។

រយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នែង នននែងគធវើការ សក្មាប់ ពិនិតយ និងទតល់គយបល់ខាងគលើ ក្តូវចាប់

គទតើមរាប់ ស្ថរជាែមី គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានទ្យទ្យួ លបានពារយគសនើសុំឲ្យ

ពិ និតយ ក្ពមទំងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ថដលមាចស់រគក្មាងបានគធវើការថរតក្មូវ
រួចជាស្ថាពរ ស្សបតាមគសចរតីបងាគប់ ឬថណនាំថដលក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបានទតល់
ជូ នកាលពី គពលមុនៗ ។

មាចស់រគក្មាង ក្តូវទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ ចំ គពាេះពយសនរមមនានាថដលបងកគ

ើងគោយរំ ហុសរបស់ខួន
ា

ថដលបណា
ត លមរពី ការយឺតយ៉ា វ ឬការខរខានមិ នបានគធវើការថរសក្មួលឲ្យក្តូវតាមគសចរតីបងាគប់ ឬ
គសចរាីថណនាំខាងគលើ ។
មាគ្តា១១២ ._ រិចចក្បជុំពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ
រនុងអំ

ន
និង មាក្តា១១១
ុងគពលននការពិនិតយ និ ងទតល់គយបល់ថដលរំ ណត់រុងមាក្តា១១០

ននក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវពិនិតយ និ ងទតល់គយបល់របស់ខួន
ា ចំគពាេះ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញគលញ បនាទប់ពី៖

រ- ស្ថតប់និងពិ ចារណាគលើបទ្យបងាាញ និងការការពារជាទាូវការរបស់មាចស់រគក្មាង និង

ក្ររមហុនទ្យី ក្បឹ រា ។

ខ- ពិ ចារណាគលើមតិ គយបល់ របស់អរ
ន ថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់គោយផ្ទទល់ ឬ
គោយក្បគយល មតិ ស្ថធារណជនពារ់ព័នធ និងសងគមសុីវ ិល ។
រ- ពិ ចារណាមតិ គយបល់របស់ក្រសួង ឬស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និ ង
ឃ- ពិ ចារណាមតិរបស់រណៈរមមការជំ នាញក្តូតពិនិតយថដលបានគសនើគ

ើង ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តួវទ្យទ្យួលខុ សក្តូវ រនុងការគរៀបចំឲ្យមានដំ គណើរការ

ចូ លរួមជាស្ថធារណៈ ក្បរបគោយសមធម៌ គោយអគ្ាើញតំណាងក្រសួង ឬស្ថាប័ នពារ់ព័នធ
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អាជាាធរថដនដី សងគមសុីវ ិល និ ងអនរថដលទ្យទ្យួ លរងការប៉ា េះពាល់ ឲ្យចូ លរួមទតល់មតិ គយបល់ចំគពាេះ
រគក្មាងថដលបានគសនើគ

ើងគនាេះ ។

មាគ្តា១១៣ ._ ការឯរភាព ឬបដិ គសធ ឬបងាគប់ឲ្យថរថក្ប ឬថរតក្មូវគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានដំ បូង ឬគពញគលញ
ការទតល់គយបល់ឯរភាព ឬបដិ គសធ ឬបងាគប់ ឲ្យមានការថរថក្ប ឬថរតក្មូវគទសងៗគៅគលើ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយពិ ចារណាគលើ

រុ ណសមបតតិ និងរុណវ ិបតតិខាងថទនរបរ ិស្ថាន គសដឋរិចច សងគម និងវបបធម៌ តាមរយៈការពិ និតយជាអាទ្យិ៍
វ ិស្ថលភាពននរគក្មាង ទ្យីតាំងភូមិស្ថស្តសត សកាតនុ ពលននគហតុ ប៉ាេះពាល់ លរខណៈពិ គសសដនទ្យគទ្យៀត
របស់រគក្មាងនីមួយៗ និងក្បសិទ្យធភាពននការអនុ វតតវ ិធានការក្រប់ ក្រង និង/ឬការពាររុ ណភាពបរ ិស្ថាន
និ ងកាត់ បនាយគហតុ ប៉ាេះពាល់ចំគពាេះសងគម អនុគលាមតាមរក្មិតវ ិវឌ្ឍន៍ ននបគចចរវ ិជាា និងវ ិទ្យាស្ថស្តសត ។
រនុងររណីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ទតល់គយបល់ឯរភាព គលើរបាយការណ៍

វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញគលញ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវ

គចញលិខិតនិ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានននរគក្មាងគនាេះ
គោយភាាប់ ជាមួ យរិ ចចសនាការពារបរ ិស្ថាន ។
រនុងររណី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបដិគសធគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ

ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានដំ បូង ឬគពញគលញ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបញ្ញ
ា រ់ពីគហតុ ទល
ននគសចរតីសគក្មចរបស់ខួន
ា ។

រនុងររណីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ទតល់គយបល់បងាគប់ឲ្យគធវើការថរថក្ប ឬថរ

តក្មូវគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញគលញ គនាេះក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវភាាប់ គហតុទល និ ងចងអុលបងាាញគោយចាស់ៗ នូ វចំណុចក្តូវថរថក្ប ឬថរ
តក្មូវ ។

មាគ្តា១១៤ ._ ការទតល់លិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍ឯរភាពវាយតនមាគហតុ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានចំ គពាេះទ្យីតាំងតំបន់ជនជាតិ គដើមភារតិច
មុ នសគក្មចទតល់នូវលិខិតនិ ង វ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព គលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថានគលើរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ថដលមានទ្យី តាំងសាិតគៅតំ បន់ ថដលមានជនជាតិ គដើ មភារតិចរស់គៅ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន សមាជិរននរណៈរមមការជំ នាញក្តួតពិនិតយ ឬអនរពារ់ព័នធ

រនុងការចូ លរួមរនុងការសគក្មច ក្តូវគធវើការយរចិតតទ្យុរោរ់ និងពិ ចារណាខពស់ចំគពាេះរគក្មាងគនាេះគដើ មបី
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បគ្ចៀសទលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមាន ជាអាទ្យិ៍ វបបធម៌ ទ្យំ គនៀមទ្យំ លាប់ ក្បនពណី ការក្បរបរបរចិ ្ចឹមជីវ ិត
ក្ទ្យពយសមបតតិ ដល់សហរមន៍ជនជាតិ គដើមភារតិ ច ។
មាគ្តា១១៥ ._ ការបដិ គសធ ឬបងាគប់ឲ្យថរថក្បឬថរតក្មូវ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគទាើគសចរតីសគក្មចបដិ គសធ ឬគសចរតីបងាគប់ ឲ្យ

មានការថរថក្ប ឬថរតក្មូវជាលាយលរខណ៍អរសររបស់ខួន
ា រួមទំងគហតុ ទល ឬលរខខណឌ និ ង/ឬ

ចំ ណុចនានាថដលក្តូវថរថក្ប ឬថរតក្មូវ ជូនគៅមាចស់រគក្មាង និ ងក្ររមហុនទ្យី ក្បឹរាសក្មាប់ គរៀបចំ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវគទាើលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយ

ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន រួមទំងរិ ចស
ច នាការពារបរ ិស្ថាន ជូនដល់មាចស់រគក្មាង និង
ក្រសួង ឬស្ថាប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធជាអាទ្យិ៍ ក្រសួង ឬស្ថាប័នអនុម័តរគក្មាង ក្ររមក្បឹរាអភិ វឌ្ឍន៍
រមពុជា មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត និងក្ររមក្បឹរាឃុំ សងាកត់ ពារ់ព័នធ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទសពវទាយគសចរតីសគក្មចឯរភាពរបស់ខួន
ា រួម

ទំងថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងលរខខណឌពារ់ព័នធខាងគលើ ជូនដល់ស្ថធារណជន តាមរយៈការោរ់
បគងាាេះគៅគលើគរហទ្យំ ព័ររបស់ខួន
ា និង/ឬ តាមរយៈការគបាេះពុ មទ
ព ាយតាមស្ថរព័ត៌មាន អនុ គលាមតាម
កាលៈគទ្យសៈ និងភាពចាំបាច់ ។

មាគ្តា១១៦ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិបតតិការរគក្មាង
មាចស់រគក្មាងមិនក្តូវចាប់ គទាើមសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិ បតាិការរគក្មាង មុ នគពលទ្យទ្យួ លបាន
លិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។ រនុងររណីថដល

រគក្មាងអភិ វឌ្ឍោមនលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្ត ឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានមានសិទ្យិស
ធ គក្មចផ្ទអរសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិ បតាិការ
រគក្មាង ទំងស្សរង ។

រាល់ រិចចក្ពមគក្ពៀងសមបទន ថដលទត ល់ជូន គោយរាជរោឋ ភិ បាលរមពុជាទំ ងថ្ននរ់ ជាតិ និ ង

ថ្ននរ់ រាជធានី គខតត ក្តូវមានលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថានជាទាូវការគោយភាាប់ ជាមួ យរិ ចចសនាការពារបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១១៧ ._ រយៈគពលននលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន

40

លិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានសុពល
ភាព សក្មាប់ រយៈគពលវដតននរគក្មាង ។ រនុងររណីក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានពិ និតយ

គឃើញថ្នមានការផ្ទាស់បូរថទនការគម
ត
ឬ/និង របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញ
គលញ ថលងមានលរខណៈសមស្សប ឬមិ នមានក្បសិទ្យធភាពរនុងការអនុ វតតវ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះ
ពាល់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានមានសិទ្យិត
ធ ក្មូវឲ្យមាចស់រគក្មាង គរៀបចំរបាយការណ៍
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ ឬ/និងគធវើបចចបបននភាព របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់

បរ ិស្ថាន គដើ មបីទ្យទ្យួ លបានជាែមីនូវលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន តាមលរខខណឌរំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
ផ្នែកទី២
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្ច្ំទពា៉ះគទគ្មាងផ្ដលមាន្គ្ស្ថប់ ន្ិងកំពង
ុ ដំទណ្ើរការ
មាគ្តា១១៨ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះបាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញគលញ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រសួង ឬស្ថាប័នពារ់

ព័ នធ ក្តូវគរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតថត ទអរគលើការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់រគក្មាងសក្មាប់ ក្បគភទ្យរគក្មាង

ថដលមិនបានអនុ វតតការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គដើមបីតក្មូវឲ្យមាចស់រគក្មាងទំងគនាេះ គរៀបចំ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញគលញ ចំ គពាេះរគក្មាងថដលមានស្ស្ថប់ និង
រំ ពុងដំគណើរការ ។
គោលការណ៍ថណនាំក្តូវគបាេះពុ មទ
ព សពវទាយរនុងរយៈគពល ៣ (បី) ថខ រិតចាប់ពីគពលក្រសួង

ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានសគក្មចគលើលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតទំងគនេះ ។

មាចស់រគក្មាងក្តូវសហការជាមួ យក្ររមហុនទ្យី ក្បឹរា គរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះ

ពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញឲ្យបានចប់ គហើយក្តូវ
ោរ់ ឯរស្ថរទំងគនេះ គៅក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគដើ មបីពិនិតយ ទតល់គយបល់ រនុងរ
យៈគពលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវពិនិតយ ទតល់គយបល់ និ ងសគក្មចគលើរបាយ

ការណ៍ វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញគលញ គោយគយងគៅតាមបទ្យបប្ញ តិ ត ននជំពូរ
ទ្យី ៤ ននក្រមគនេះ ។
ផ្នែកទី៣
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្ច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
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មាគ្តា១១៩ ._ ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ក្តូវោរ់ប្ូច លនូ វការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់

ននរគក្មាងគសនើសុំថដលបងកឲ្យមានការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រម
ួ មាន ការរណនាបរិមាណននការ

ិ រគលើ ការបគ្ចញឧសម័នទទេះរ្ចរ់
បគ្ចញឧសម័នទទេះរ្ចរ់ របស់ រ គក្មាងអភិ វ ឌ្ឍ រួមប្ូច លការវភា
នាគពលអនារត ។

មាចស់រគក្មាងក្តូវសិរាអំពីជគក្មើ សថ្នមពលនានា ថដលបគ្ចញឧសម័នទទេះរ្ចរ់ ទប និ ង
សិរាអំ ពីតក្មូវការរនុងការកាត់ បនាយការថក្បក្បួលចំ គពាេះការទគត់ទង
គ ់ ទ្យឹរ ថដលបណា
ា លមរពីរតាត
អាកាសធាតុ ។

មាគ្តា១២០ ._ ការវ ិភារ និ ងវាយតនមាពីសកាតនុពលននទលប៉ា េះពាល់ចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
រាល់ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ក្តូវវ ិភារ និ ងវាយតនមា ពីសកាតនុ ពលនន
ទលប៉ា េះពាល់ និ ងភាពងាយរងគក្ោេះននរគក្មាង ថដលបណា
ត លមរពី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និ ង
សរមមភាពអភិ វឌ្ឍថដលអាចរងនូ វអតុ លយភាពគោយស្ថរលរខខណឌបរ ិស្ថានថដលរងការប៉ា េះពាល់ គដើ មបី
សគក្មចបាននូ វការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចច ថដលបគ្ចញឧសម័នទទេះរ្ចរ់តិច ថដលជាទ្យិ សគៅចមបងននការ
អភិវឌ្ឍនបតង ។
រនុងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ មាចស់រគក្មាងក្តូវោរ់ប្ូច លនូ វការ

វាយតនមាហានិភ័យ ភាពងាយរងគក្ោេះននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ភាពបនាុន
ំ ឹ ងការថក្បក្បួលអាកាស
ធាតុ គដើ មបីគសនើនូវវ ិធានការកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់នូវហានិ ភ័យននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និង ោរ់

ប្ូច លនូ វរាល់ថទនការគ្ាើយតបបនាទន់ និងជគក្មើ សបគចចរវ ិជាា គដើមបីទ្យប់ ទ្យល់នឹងទលប៉ា េះពាល់ននការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ។

ផ្នែកទី៤
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់សខ
ុ ភាព ន្ិងការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្ជាបណ្តុំ
មាគ្តា១២១ ._ ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់សុខភាព
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង និងគពញគលញ ក្តូវរាប់ ប្ូច លនូ វការវាយតនមាគហតុ

ប៉ា េះពាល់សុខភាពថដលមានជាអាទ្យិ៍៖

រ- ទ្យិននន័យមូ លោឋនសតីពីសុខភាពគៅរនុងតំ បន់រគក្មាង និ ងរបស់ក្បជាជនថដលរងទល

ប៉ា េះពាល់ ។
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ខ- ការពិពណ៌នា អំពីទលប៉ា េះពាល់ននរគក្មាងថដលអាចមាន គោយស្ថរការស្ថងសង់
លំហូរក្បជាជន និងការផ្ទាស់បូរចំ
ត គពាេះបរ ិស្ថាន ។

រ- វ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ គដើមបីកាត់បនាយ ឬលុបបំ បាត់ ទលប៉ា េះពាល់

អវ ិជាមានននរគក្មាង និ ងវ ិធានការថដលក្តូវោរ់ ឲ្យអនុ វតតគោយមាចស់រគក្មាង គដើ មបីថរលមអសុខ
ភាពរបស់សហរមន៍ មូលោឋន ។
ឃ- បញ្ញ
ា នានាទរ់ ទ្យងនឹងការអគងកតតាមោនសុខភាព និងការក្រប់ ក្រងទលប៉ា េះពាល់
ថដលគៅសល់រុងរយៈគពលខា
ន
ី និងថវង សក្មាប់ រគក្មាង ។
មាគ្តា១២២ ._ ការវ ិភារពី ហានិភ័យននការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់សុខភាព
រនុងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់សុខភាព មាចស់រគក្មាងក្តូវ៖

រ- គលើរថទនការក្រប់ក្រងសុវតាិភាព និងសុខភាពជាថទនរមួ យននការវាយតនមាគហតុ

ប៉ា េះពាល់សុខភាព សក្មាប់បរ ិស្ថានការងារ គោយវ ិភារពី ហានិភ័យថដលពារ់ព័នធ និងក្បគភទ្យនន
រតាតគក្ោេះថ្ននរ់ រុងទ្យី
ន
តាំងរគក្មាង ជាអាទ្យិ៍ រតាតគក្ោេះថ្ននរ់ ថទនររូបស្ថស្តសត រីមីស្ថស្តសត ជីវស្ថស្តសត
និ ងវ ិទ្យយុសរមម ។

ខ- រំ ណត់ និ ងវាយតនមាពីគក្ោេះហានិភ័យ និងសកាតនុពលននទលប៉ា េះពាល់គៅគលើ

សុវតាិភាព និ ងសុខភាព របស់សហរមន៍ រុងដំ
ន ណារ់កាលរចនារគក្មាង ស្ថងសង់ រគក្មាង

ក្បតិ បតិ តរគក្មាង និងប្ចប់ រគក្មាង ក្ពមទំងគលើរវ ិធានការការពារ និងថទនការក្រប់ ក្រង
ទលប៉ា េះពាល់គៅរនុងដំណារ់ កាលទំងគនេះ ។
មាគ្តា១២៣ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានជាបណំុត

ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ក្តូវវ ិភារនិងវាយតនមាពីបណំុត ននទលប៉ា េះពាល់

ថដលបងកគ

ើងគោយរគក្មាងថដលមានស្ស្ថប់ និ ងរគក្មាងរនុងគពលអនារត គៅជុំ វ ិញននទ្យី តាំង

រគក្មាងទំងគនាេះ ថដលអាចបគងកើតឲ្យមានទលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ សមាគល់ ដល់បរ ិស្ថាន ឬសងគម ។
គៅរនុងរបាយការណ៍វាយតនមាបណំុត ននទលប៉ា េះពាល់ មាចស់រគក្មាងក្តូវវាយតនមាសមតាភាពនន

ធនធានរូបស្ថស្តសត ធនធានជីវស្ថស្តសត និ ងធនធានគសដឋរិចចសងគម គដើមបីរិតរូរអំពីទលប៉ា េះពាល់បថនាម
ថទអរគលើរតាតគពលគវលា ស្ថានភាពភូ មិស្ថស្តសត និ ងសរមមភាពរបស់រគក្មាងនានាថដលគៅជុំ វ ិញទ្យី តាំង
រគក្មាង ។
ិ នការកាត់ បនា យបណំុត ននទលប៉ាេះ ពាល់ គទសងៗ
មាចស់ រ គក្មាងក្តូ វពិ ចារណាអំ ពី ជគក្មើ សននវធា

គដើមបីកាត់បនាយ ឬបគ្ចៀស បណំុា ននទលប៉ា េះពាល់ថដលរួ រឲ្យរត់ សមាគល់ទំងគនាេះ ។
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ជំពូកទី៥
ការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈ
មាគ្តា១២៤ ._ គោលបំណងននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
គោលបំ ណងចមបងននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ រឺ គដើមបីធានាថ្ន អនរថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះ
ពាល់ និ ងអនរពារ់ ព័នធ ៖
រ- បានទ្យទ្យួ លដំ ណឹងក្រប់ក្ជរងគក្ជាយអំ ពីរគក្មាង ។
ខ- មានឱ្កាសចូ លរួមរនុងរិ ចព
ច ិ ភារា និ ងរិចចដំគណើរការននការគធវើគសចរតីសគក្មចពារ់

ព័ នន
ធ ឹ ងរគក្មាង ។

រ- មានឱ្កាសចូ លរួមរនុងការអគងកតតាមោនរគក្មាង ។

មាចស់រគក្មាងថដលក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ ប្ូច លការចូ លរួម និង

ការពិ គក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ពី រដឋបាលថ្ននរ់ មូលោឋន សងគមសុីវ ិល តំណាងសហរមន៍ ក្បជា

ពលរដឋថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង និងអនរពារ់ ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត គៅរនុងរិ ចដ
ច ំ គណើរ
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គៅដំ ណារ់ កាលគរៀបចំ ថទនការរគក្មាង គដើមបី៖

រ- រំ ណត់ ថទនរថដលមានស្ថរៈសំខាន់ ថទនរបរ ិស្ថាន គសដឋរិចច សងគម និងវបបធម៌ ។
ខ- ក្បមូ លមតិ គយបល់ពីអនរពារ់ ព័នធ និ ងោរ់ប្ូច លមតិ គយបល់ទំងគនាេះ គៅរនុង

រិ ចដ
ច ំ គណើរការននការគធវើគសចរតីសគក្មច ។

រ- ពិនិតយរគក្មាងគសនើសុំ និងពនយល់ពីទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន គសដឋរិចច សងគម និង
វបបធម៌ ។
ឃ- ពិ ចារណាជគក្មើ សដនទ្យគទ្យៀត និងវ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់នានា ។
នី តិវ ិធី ននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅរនុងដំណារ់កាលសិរាពិ គក្ោេះគយបល់ ការពិនិតយ

របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងការអគងកតតាមោនរគក្មាង ក្តូវរំ ណត់គោយលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតោច់ គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១២៥ ._ មតិ គយបល់របស់ស្ថធារណជន
របាយការណ៍វាយតនមា គហតុ ប៉ាេះពាល់ ប រស្ថ
ិ ា នគពញគលញក្តូវ ៖
រ- រត់ ក្តាទ្យុ រនូ វ គយបល់ របស់ ស្ថធារណជនថដលបានចូ លរួម គៅរនុងដំណារ់

កាលគរៀបចំ ថទនការ និ ងដំណារ់ កាលអនុវតតគលើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ខ- គផ្ទាតគលើបញ្ញ
ា នានា ថដលគលើរគ

ើងគោយស្តសាី និងបណា
ា ជនថដលអាចទ្យទ្យួ លរង

គក្ោេះខាាំងបំ ទុត ពី ទលប៉ា េះពាល់ថដលអាចគរើតមានពីរគក្មាងថដលបានគសនើគ
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ើង ។

រ- ោរ់ ប្ូច លនូ វគសចរតីលំអិត អំពីទលប៉ា េះពាល់របស់រគក្មាងដល់ស្ថធារណជន និង

ការទ្យទ្យួ លយរ ឬបដិ គសធសំគណើបស់ស្ថធារណជន ។

ឃ- ទតល់គហតុទលននការបដិគសធឲ្យបានចាស់លាស់ គៅរនុងររណីថដលមាចស់

រគក្មាងបដិ គសធសំគណើបស់ស្ថធារណជន ។

មាគ្តា១២៦ ._ ការយល់ក្ពមជាមុ នគោយគសរ ីនិ ងបនាទប់ ពីក្ជាបព័ ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយដល់
សហរមន៍
រិ ចដ
ច ំ គណើរការចូ លរួមស្ថធារណៈក្តូវធានាថ្ន មានការយល់ក្ពមពី សហរមន៍ថដលទ្យទ្យួ លរង
ទលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង ចំ គពាេះវ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ថដលបានគសនើគ

ើង

គោយ

ថទអរគលើគោលការណ៍យល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ី និ ងបនាទប់ពីក្ជាបព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ។
រនុងវ ិធានការកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានគនេះ មាចស់រគក្មាងក្តូវ ៖

រ- រំ ណត់ វ ិធានការនានា រនុងការគលើររមពស់ជីវភាព និ ងជួ យដល់អរ
ន ថដលទ្យទ្យួលរង

ទលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង ។

ខ- ធានាថ្ន អនរថដលទ្យទ្យួលរងទលប៉ា េះពាល់ បានចូលរួមរនុងការគរៀបចំ ការផ្ទាស់ទ្យី

លំគៅែមី គដើ មបីកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ននការផ្ទាស់ទ្យីលំគៅែមីឲ្យបានរក្មិ តអបបបរមា រនុងការ

ធានាថ្ន សំណងគលើការបាត់ បង់ ក្ទ្យពយសមបតិ ត ក្តូវបានគោេះស្ស្ថយគោយយុតិ ធ
ត ម៌ សមស្សបជា
ិ នការកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់ ប
មុ នសិន និ ងថដលទ្យទ្យួ លយរបានតាមតនមាទ្យីទារ គហើ យវធា
រ ស្ថ
ិ ា នមានលរខ ណៈក្តឹមក្តូវ ។
រនុងររណីថដលសហរមន៍ថដលរងទលប៉ា េះពាល់ មិ នយល់ស្សបចំគពាេះវ ិធានការកាត់ បនាយ

នានាថដលមាចស់រគក្មាងបានគសនើខាងគលើ រគក្មាងអភិវឌ្ឍគៅថតបនាដថដល ប៉ាុ ថនតមាចស់រគក្មាងក្តូវ

រំ ណត់ ររវ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់គទសងគទ្យៀត ឬគោេះស្ស្ថយរាល់ទលប៉ា េះពាល់គនាេះដល់
សហរមន៍ ។
នី តិវ ិធី ននការគោេះស្ស្ថយសំណងដល់សហរមន៍ ថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់ និ ងនី តិវ ិធីននការ
ផ្ទាស់បូលំ
ត គៅែមី ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតោច់ គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ថបបបទ្យ និ ងនី តិវ ិធីននការទ្យូ ទត់ សំណងការខូ ចខាត ដល់សហរមន៍ទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់

ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតអ
ត នតរក្រសួងរវាងក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ។
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មាគ្តា១២៧ ._ ការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ី និងបនាទប់ ពីក្ជាបព័ ត៌មានក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយចំគពាេះជន
ជាតិ គដើមភារតិច
ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈសក្មាប់ សហរមន៍ជនជាតិ គដើ មភារតិច រិ ចដ
ច ំ គណើរការននការចូ ល
រួមជាស្ថធារណៈ ក្តូវតក្មូវឲ្យមាចស់រគក្មាងជូនដំ ណឹងដល់សហរមន៍ អំពីវ ិធានការកាត់ បនាយទលប៉ា េះ
ពាល់ថដលបានគសនើគ

ើង មុ នគពលថដលរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញ

គលញ ក្តូវប្ូា នគៅក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ មាចស់រគក្មាងក្តូវទាល់គពលគវលា

ក្រប់ ក្ោន់ដល់សហរមន៏ជនជាតិ គដើ មភារតិចថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់ រនុងការពិ ចារណាគលើវ ិធាន
ការកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់ថដលបានគសនើគ

ើងគនាេះ ។ សហរមន៏ ជនជាតិគដើមភារតិ ចថដលទ្យទ្យួ លរង

ទលប៉ា េះពាល់ ក្តូវឯរភាពគលើវ ិធានការកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់ថដលបានគសនើគ
ទ្យទ្យួ លរងសមាពធ ឬការបងខិតបងខំ ពី រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួ យគនាេះគ

ើងគនាេះ គោយពុំ មាន

ើយ ។

សហរមន៍ ជនជាតិគដើមភារតិចថដលពារ់ព័នធមានសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបាននូ វការយល់ក្ពមជាមុ ន
គោយគសរ ី និងបនាទប់ពីទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ចំគពាេះការឯរភាពគលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍណា
មួ យ ថដលអាចប៉ា េះពាល់ដល់ ដី ធីរា បស់ពួរគរ ។
មាគ្តា១២៨ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈគលើវ ិធានការកាត់ បនាយ
រិ ចដ
ច ំ គណើរការននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ ក្តូវថសវងររនូ វការយល់ក្ពមពីអនរទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះ
ពាល់ពីរគក្មាង ចំ គពាេះវ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ថដលបានគសនើគ

ើង ។ មាចស់រគក្មាងក្តូវទាល់

នូ វគសចរាីក្ពាងននថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ថដលក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យមានការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅ
រនុងដំ គណើរការអគងកតតាមោន និងការគោរពតាមលរខខណឌថដលមានថចងគៅរនុងថទនការក្រប់ ក្រងប
រ ិស្ថានគនាេះ ។

របាយការណ៏វាយតនមាទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន និងថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវពិ ចារណាអំពី
មតិគយបល់នានា របស់អរ
ន ទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់ ចំគពាេះវ ិធានការកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់ថដលបាន
គសនើគ

ើង ។

មាគ្តា១២៩ ._ ការទសពវទាយជាស្ថធារណៈ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវធានាថ្ន របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់ប

រ ិស្ថានដំ បូង ឬគពញគលញ និ ងឯរស្ថរពារ់ ព័នធ រួមមាន លិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយ

ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវបានទសពវទាយជាស្ថធារ
ណៈ គហើយអនរពារ់ព័នធ និង សហរមន៍ ថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង អាចទ្យទ្យួ ល
បានព័ត៌មានក្រប់ ក្ោន់ និងចាស់លាស់ ។
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មាចស់រគក្មាងក្តូវគធវើការទសពវទាយជាស្ថរធារណៈ តាមរយៈគរហទ្យំព័ររបស់ខួន
ា យ៉ា ងគហាច

ណាស់ នូវឯរស្ថរែតចមាងននរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬគពញគលញ

ថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានននរគក្មាង ថទនទ្យី និងថទនការននរគក្មាង ក្ពមទំងបណា
ា វ ិធានការកាត់
បនាយទលប៉ា េះពាល់ននរគក្មាងថដលក្តូវបានគសនើគ

ើង ។

ិ ី ស ក្មាប់ កា រចូ ល រួម ជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
នី តិ វ ធ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មាន ក្តូវរំណត់ គោយលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតោច់ គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៦
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងការអទងេតតាលដាន្គទគ្មាង
មាគ្តា១៣០ ._ ការក្តួតពិនិតយ និងអគងកតតាមោនការអនុវតតថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
អងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងមនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត ជាអាជាាធរក្តួតពិនិតយ
គលើថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងអគងកតតាមោនសរមមភាពអនុ វតតថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស់
មាចស់រគក្មាង គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ អាជាាធរថដនដី និងអនរពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា១៣១ ._ ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
ថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានក្តូវគរៀបចំ គោយមាចស់រគក្មាង ។
ថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ ប្ូច លលរខខណឌតក្មូវននការការពារ ការកាត់ បនាយ

ការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ ក្រង ថដលបានរំ ណត់ គៅរនុងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថានដំបូង និងគពញគលញ ។

ថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចាំ គោយអនុគលាមតាមការវ ិវឌ្ឍន៍

ជារ់ ថសតងននសតង់ោរបរ ិស្ថាន ឬការអនុ វតតជារ់ ថសតងថដលទ្យទ្យួ លស្ថគល់ជាទ្យូគៅរនុងវ ិស័យនីមួយៗ ឬ
ការថក្បក្បួលស្ថានភាពគទសងៗននរគក្មាង ។

មាគ្តា១៣២ ._ ក្បព័នធក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាននទទរុង
ន

រាល់រគក្មាងអភិ វឌ្ឍ និ ងអនរក្បតិបតតិការរគក្មាង ក្តូវបគងកើត និ ងររាក្បព័នធក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាននទទ

រនុង ថដលក្តូវធានាឲ្យមាននូ វនី តិវ ិធី និ ងវ ិធីស្ថស្តសតអគងកតតាមោនគោយខាួនឯង ដូចមានថចងរនុង
ថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស់ខួន
ា ។

47

រនុងររណីទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន មានទ្យំ ហំធំជាងទលប៉ា េះពាល់ថដលក្តូវបានបា៉ា ន់ក្បមាណគៅ

រនុងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័
យបរ ិស្ថានតក្មូវឲ្យចាត់ វ ិធានការថរតក្មូវទលប៉ា េះពាល់ភាាមៗឬថរតក្មូវថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។

ថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានថដលបានថរតក្មូវរួច និ ងរមមវ ិធី អគងកតតាមោន ក្តូវទ្យទ្យួ លបានការ
ឯរភាពពីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ រយៈគពលរំ ណត់ គដើមបីគធវើការថរតក្មូវ ឬថរ
លមអជាែមីគ

ើងវ ិញ ក្តូវមានការក្ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរគោយភារីពារ់ ព័នធ ។

មាចស់រគក្មាងក្តូវគរៀបចំ របាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថានគរៀងរាល់ ៣(បី)ថខមតង គហើយ
ប្ូា នមរអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គដើ មបីពិនិតយ និងវាយតនមា ។ អងគភាពវាយតនមាគហតុ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន មានសិទ្យិច
ធ ុ េះក្តួតពិ និតយដល់រថនាង និ ងគទទៀងផ្ទទត់ លទ្យធទល ននការអគងកតតាមោន
របស់មាចស់រគក្មាង ។
មាគ្តា១៣៣ ._ សិទ្យិរា
ធ យការណ៍ពីបញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន
អនរថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង និ ងអនរពារ់ព័នធនានា ក្តូវមានសិទ្យិធរាយ
ការណ៍ពីបញ្ញ
ា និ ងរតីរងវល់បរ ិស្ថាន និងសងគម ជូនដល់មាចស់រគក្មាង និងោរ់ បណឹ ត ងគៅស្ថាប័នមាន
សមតារិចច ។
ស្ថាប័ ន មានសមតារិចចពារ់ ព័នធ ក្តូវគ្ាើយតបចំ គពាេះបណឹ ត ង ឬញតតិ គហើ យគោេះស្ស្ថយបញ្ញ
ា
បរ ិស្ថាន និ ងសងគម ថដលពារ់ ព័នធ តាមគពលគវលារំណត់ សមស្សប និងទតល់ព័ត៌មានដល់អរ
ន ពារ់ព័នធ
តាមស្ថានភាពជារ់ថសតង ។
ថបបបទ្យ និ ងនី តិវ ិធីននការគោេះស្ស្ថយបណឹ ា ង ឬញតតិគនេះក្តូវរំណត់គយងតាមនីតិវ ិធី ននការ
គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថដលមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៣៤ ._ រគក្មាងតក្មូវគធវើសវនរមមបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ
រគក្មាងនានាថដលក្តូវបានរំ ណត់ គៅរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតគត ោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា

ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានសាីពីប្ាីននរគក្មាងថដលតក្មូវឲ្យមានការគធវើសវនរមមបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ
ក្តូវគធវើសវនរមមគោយសវនររបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ ថដលមានលរខណៈសមបតតិដូចមានថចងរនុងលិខិត

បទ្យោឋនរតិ យុតតោច់ គោយថទ្យបរ របស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន សាីពីការគធវើសវនរមម
បរ ិស្ថានខាងគក្ៅ ។

សវនររបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ មានភាររិចច និ ងតួ នាទ្យី ដូចខាងគក្កាម៖
រ- ជួ យគក្ជាមថក្ជងរនុងការរត់ ក្តារំណត់ក្តាបរ ិស្ថានឲ្យបានក្តឹមក្តូវនិងគពញគលញ ។
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ខ- ទតល់មតិ គយបល់សវនរមមវ ិជាាជី វៈមានជាអាទ្យិ៍ របាយការណ៍បរ ិស្ថានថដលបងាាញ
នូ វទ្យិ ដឋភាពគពញគលញ និងសមស្សបអំ ពីការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានននរគក្មាង ឬការក្បតិ បតតិការ
របស់រគក្មាង ។
រ- ពិនិតយភាពក្រប់ ក្ោន់ននការអនុ វតត នី តិវ ិធីននការក្រប់ក្រង និ ងការអគងកតតាមោន
បរ ិស្ថាននទទរុង
ន ក្ពមទំងការទតល់អនុ ស្ថសន៍ គដើ មបីថរលមអ ។

ឃ- ទតល់ព័ត៌មានអំ ពីភាពមិ នក្បក្រតី និងការខវេះចគនាាេះរនុងការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាននទទរុង
ន

របស់ខួន
ា ។

សំគៅមួ យចាប់ ននរបាយការណ៍សវនរមម ថដលគធវើគ

ើងគោយសវនររបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ

ក្តូវក្បរល់ជូនក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១៣៥ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន
រគក្មាងអភិ វឌ្ឍនី មួយៗក្តូវគរៀបចំរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថានននរគក្មាងដូចតគៅ៖
រ- របាយការណ៍គរៀងរាល់ ៣(បី ) ថខ ថដលរាយកាណ៍ពី លទ្យធទលទំងអស់ននការអគងកត
តាមោន និងការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ថដលក្តូវប្ូា នគៅអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន ។

ខ- រនុងរយៈគពល ៣ (បី ) ថខ បនាទប់ពីប្ចប់ ឆ្នំហិរ្ញវតាុនី មួយៗ មាចស់រគក្មាងក្តូវគរៀប

ចំ និងប្ូា នរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំ ថដលោរ់ប្ូច លមតិ គយបល់របស់សវនររសតីពីបរ ិស្ថាន ។
រ- ទតល់សំគៅរបាយការណ៍បរ ិស្ថានក្បចាំឆ្នំ ននរគក្មាងដល់ស្ថធារណជន តាមការ

គសនើសុំគោយឥតរិតនែា ។
ឃ- ទតល់សំគៅគអ

ិចក្តូនិរ ថដលក្តូវបគងាាេះគលើគរហទ្យំព័រជាស្ថធារណៈ របស់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងគោយមាចស់រគក្មាង គៅគលើគរហទ្យំ ព័រ

ស្ថ

ធារណៈ ។

មាគ្តា១៣៦ ._ កាគរៀបចំប្ូា នរបាយការណ៍ក្បចាំក្តី មាស និង្មាស

ិ ញ បនបក្តឯរភាពគលើ រ បាយការណ៍ វាយតនមា គហតុ
រគក្មាងអភិ វ ឌ្ឍ ថដលមានលិ ខិ ត និ ង វ ញ្ញ

ប៉ា េះពាល់ ប រស្ថ
ិ ា នក្តូ វប្ូា នរបាយការណ៍ក្បចាំ ក្តី មាស និ ង ក្បចាំ ្ មាស គៅអងគ ភាពវាយតនមាគហតុ
ប៉ា េះពាល់ ប រ ិស្ថានទរ់ ទ្យងនឹ ងការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស់ខួន
ា ។

មាចស់រគក្មាងមានកាតពវរិចចក្តូវរាយការណ៍ភាាមៗ អំពីបញ្ញ
ា បរ ិស្ថានសំខាន់ ដល់អាជាាធរថដល

ពារ់ ព័នធ និ ងអាជាាធរមានសមតារិចច និងដល់ស្ថធារណជន គដើ មបីគជៀសវាងទលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានមរ
គលើបរ ិស្ថាន ឬសងគម ។
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មាចស់រគក្មាង ក្តូវទតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នន
ធ ឹងការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានននរគក្មាង ដល់ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន តាមការគសនើសុំរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៧
ការវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់ឆ្ៃងផ្ដន្
មាគ្តា១៣៧ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន្ាងថដន
រគក្មាងថដលអាចមានទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន្ាងថដន ក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
្ាងថដន ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីលរខណៈ

វ ិនិច័ យ
ឆ រំ ណត់ពីសញ្ញញណននទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន្ាងថដន និងឈានគៅដល់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន្ាងថដន ។
ថបបបទ្យ និ ងនី តិវ ិធី ននការអនុវតតការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់្ាងថដន ក្តូវរំ ណត់គោយលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតោច់ គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាតិកាទី៤
សវន្កលមបរ ិស្ថថន្ ការអទងេតតាលដាន្ ន្ិងការទរៀបច្ំរបាយការណ្៍
ជំពូកទី១
សវន្កលមបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១៣៨ ._ សវនរមមបរ ិស្ថាន
ការអនុវតតរគក្មាង ឬសរមមភាពណាមួ យថដលទ្យទ្យួលបានការឯរភាព ឬលិខិតអនុ ញាតក្តូវ
មានការគធវើសវនរមមបរ ិស្ថាន ថដលមានលរខណៈឯររាជយនិងក្តូវបានចងក្រងទ្យុរជាឯរស្ថរ ។
ការគធវើសវនរមមបរ ិស្ថានមានដូចខាងគក្កាម៖
រ- ពិនិតយ និងបញ្ញ
ា រ់ពីរគក្មាង ឬសរមមភាពណាមួយថដលអនុ គលាមតាមលរខខណឌ
តក្មូវរបស់ក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
ខ- រំ ណត់ បងាាញទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានរបស់រគក្មាង ឬសរមមភាពមួ យ ។
រ- រំ ណត់ និ ងបងាាញពីវ ិធានការណាមួ យថដលអាចអនុ វតតបាន គដើមបីគធវើការថរតក្មូវ
ឲ្យស្សបតាមលរខខណឌតក្មូវ ។
ឃ- កាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានជាអបបបរ ិមា ។
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មាគ្តា១៣៩ ._ វ ិស្ថលភាពននរគក្មាង ឬសរមមភាពថដលក្តូវគធវើសវនរមមបរ ិស្ថាន
រគក្មាង ឬសរមមភាពថដលជារមមវតាុននការគធវើសវនរមមបរ ិស្ថាន និ ងនីតិវ ិធី ននការគធវើសវនរមម

បរ ិស្ថាន រួមប្ូច ល រយៈគពលជារ់ លារ់ ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតពារ់ព័នរធ បស់ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១៤០ ._ ការចំ ណាយចំ គពាេះការគធវើសវនរមមបរ ិស្ថាន
រាល់ការចំណាយ ថដលទរ់ ទ្យិនជាមួ យការគធវើសវនរមមបរ ិស្ថាន ក្តូវសាិតគក្កាមការទ្យទ្យួ លខុ ស
ក្តូវរបស់ក្បតិ បតតិររ ឬមាចស់រគក្មាង ។
មាគ្តា១៤១ ._ ការខរខាន មិ នបានគធវើតាមបទ្យបញ្ញ
ា ឬលរខខណឌតក្មូវ
រនុងររណីថដលរគក្មាង ឬសរមមភាពណាមួ យ ខរខានមិនបានគធវើតាមបទ្យបញ្ញ
ា ឬលរខខណឌ

តក្មូវរនុងការគធវើសវនរមមបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬសវនររបរ ិស្ថានថដល
ក្តូវបានទ្យទ្យួ លស្ថគល់ និ ងបានថតងតាំងគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបាន

អនុ ញ្ញញតឲ្យគធវើសវនរមមបរ ិស្ថាន និ ងអាចចូ លគៅកាន់ ទ្យី តាំង គដើមបីគធវើសវនរមមបរ ិស្ថានគលើរគក្មាង ឬ
សរមមភាពណាមួ យគនាេះ ។
មាចស់រគក្មាង ឬក្បតិបតតិររ រគក្មាង ឬសរមមភាព ក្តូវទតល់ជូន ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

វ ិស័យបរ ិស្ថានវ ិញសក្មាប់ការចំ ណាយថដលទរ់ ទ្យងគៅនឹ ងសវនរមមបរ ិស្ថានថដលគធវើគ

ើងគោយ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬសវនររបរ ិស្ថានថដលបានថតងតាំងគោយក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១៤២ ._ ការអគងកតតាមោន និ ងការគរៀបចំ របាយការណ៍
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលតក្មូវឱ្យមានការឯរភាព ឬលិខិតអនុ ញ្ញញត ស្សបតាមក្រមគនេះ
ក្តូវអនុវតតការអគងកតតាមោន និងគរៀបចំ របាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន ស្សបតាមលរខខណឌ
តក្មូវដូចមានថចងគៅរនុងក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។
មាគ្តា១៤៣ ._ ដំ គណាេះស្ស្ថយទលប៉ា េះពាល់
រនុងររណីថដលសវនរមមបរ ិស្ថានបងាាញឲ្យគឃើញថ្ន ទលប៉ា េះពាល់របស់រគក្មាង និ ងឬ

សរមមភាពគនាេះធំ ជាងអវីថដលបានបា៉ា ន់ ក្បមាណគៅរនុងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់

បរ ិស្ថានដំបូង របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ឬថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
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ថដលពារ់ព័នធ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវចាត់ វ ិធានការភាាមៗគដើមបីគោេះស្ស្ថយទល
ប៉ា េះពាល់ទំងគនាេះ និងបញ្ញ
ា ឲ្យគធវើការថរតក្មូវគលើថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានឲ្យបានសមស្សប គដើមបី
បគ្ចៀសទលប៉ា េះពាល់គៅគពលអនារត ។
មាគ្តា១៤៤ ._ សិទ្យិ ធទ្យទ្យួលបានព័ ត៌មាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់របាយការណ៍សវនរមមបរ ិស្ថានឲ្យ

ស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន គក្កាយគពលថដលសវនរមមបរ ិស្ថានគនាេះ ក្តូវបានោរ់ប្ូា នគៅកាន់
ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ជំពូកទី២
ការផ្តងតា ំង ន្ិងលកខណ្ៈសលបតតិរបស់សវន្ករបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១៤៥ ._ លរខខណឌតក្មូវរនុងការទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទ

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលទ្យទ្យួ លបាននី តិសមបទស្សបតាមមាតិ កាគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋន

រតិ យុតត ថដលក្តូវបានគចញស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ក្តូវទ្យទ្យួ លបានការអនុ ញ្ញញតឱ្យអនុ វតតសវនរមម
បរ ិស្ថាន ។ រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលថដលអនុវតតសវនរមមបរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យួ លនីតិសមបទ និងការអនុ
ញាតពីក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ នី តិវ ិធី និងគោលការណ៍ថណនាំរុងការទ្យទ្យួ
ន
ល
ស្ថគល់សវនរមមបរ ិស្ថាន ក្តូវរំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតរត បស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ
បរ ិស្ថាន ។

គន្ថីទី៣
ការគ្គប់គ្គងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងយន្តការន្ិរន្តរភាព
មាតិកាទី១
ការកាត់បន្ថយ ន្ិងការគ្គប់គ្គងហាន្ិភ័យទគ្ោ៉ះលហន្តរាយ
ជំពូកទី១
ទោលការណ្៍ ន្ិងការទរៀបច្ំផ្នន្ការគ្គប់គ្គងទគ្ោ៉ះលហន្តរាយ
មាគ្តា១៤៦ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគលើការក្រប់ ក្រង
គក្ោេះមហនតរាយ
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោំក្ទ្យ និ ងសហការជាមួ យរណៈរមាមធិ ការជាតិ

ក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ រនុងការបំ គពញមុ ខងារដូចខាងគក្កាម៖

១- គដើមបីគរៀបចំ បគងកើត វ ិធីស្ថស្តសតននការការកាត់បនាយ និ ងការក្រប់ ក្រងហានិភ័យ

គក្ោេះមហនតរាយ ថដលមានលរខណៈទ្យូ លំទ្យូលាយ រួមោន និងមានសរមមភាពមុន គដើ មបីកាត់
បនាយទលប៉ា េះពាល់ននគក្ោេះមហនតរាយ ថដលបងកគ

ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុ សសគៅកាន់

បរ ិស្ថាន ។
២- គក្តៀមបងាករ កាត់ បនាយ និ ងគរៀបចំ មុនគពលមានគក្ោេះមហនតរាយ ការគ្ាើយតប
សគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ រុងគពលមានគក្ោេះមហនត
ន
រាយ និ ង ការស្ថតរគ

ើងវ ិញគក្កាយគពលមានគក្ោេះ

មហនតរាយ ។

៣- ោំក្ទ្យដល់ការអនុវតតតួនាទ្យី ភាររិចច និ ងតួ នាទ្យី របស់រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង
គក្ោេះមហនតរាយ ដូចមានថចងរនុងចាប់ សីព
ត ី ការក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយជាធរមាន ។

៤- ររបុពវគហតុ ឬសរល់ននភាពងាយរងគក្ោេះចំ គពាេះគក្ោេះមហនតរាយថដលមាន

សកាតនុ ពល និ ងគក្ោេះមហនតរាយថដលមានស្ស្ថប់ ។
៥- ពក្ងឹ ងសមតាភាពស្ថាប័នននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គៅគលើការកាត់បនាយ និ ងការ

ក្រប់ ក្រងហានិភ័យ គក្ោេះមហនតរាយ ។

៦. គធវើការជាមួ យសហរមន៍ មូលោឋន ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ និង អនរពារ់ ព័នធគទសង
គទ្យៀត គដើមបី បគងកើតភាពធន់ របស់សហរមន៍មូលោឋនគៅនឹងគក្ោេះមហនតរាយ រួមមានទលប៉ា េះ
ពាល់ និ ងការបនាំគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ជាអាទ្យិ៍ ។
មាគ្តា១៤៧ ._ ការគរៀបចំថទនការ និ ងគោលការណ៍ននការក្រប់ ក្រងហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយថដល
ប៉ា េះពាល់គៅដល់បរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោំក្ទ្យ និ ងសហការជាមួ យរណៈរមាមធិ ការជាតិ

ក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយគដើ មបីបំគពញរិ ចចការដូចខាងគក្កាម៖

១- ជួ យគរៀបចំ ថទនការកាត់ បនាយហានិ ភ័យគក្ោេះមហនតរាយ ថដលគផ្ទតតគៅគលើគក្ោេះ
មហនតរាយ ថដលបងកគ

ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុ សស ថដលប៉ា េះពាល់គៅដល់បរ ិស្ថាន ។

២- គរៀបចំបគងកើត និងអនុ វតតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើ មបីគធវើការសិរាបា៉ា ន់ក្បមាណ
ហានិ ភ័យ និងរ ិេះររបគចចរគទ្យស សក្មាប់ ការបនាំគៅនឹ ងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងគរៀបចំ
បគងកើតថទនការគក្តៀមបក្មរងសក្មាប់ជំនួយគក្ោេះមហនតរាយ ថដលបងកគ

ើងគោយធមមជាតិ

ឬមនុ សស ថដលប៉ា េះពាល់គៅដល់បរ ិស្ថាន និងការគ្ាើយតបសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ ។
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មាគ្តា១៤៨ ._ ការយល់ដឹង ការបណុត េះបណា
ត ល និងការអប់ រ ំ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោំក្ទ្យ និ ងសហការជាមួ យរណៈរមាមធិ ការជាតិ

ក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ គលើររមពស់ ការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ គរៀបចំបគងកើត និងទតល់ការបណុត េះ
បណា
ា ល និ ងការអប់ រ ំ និងគលើរទ្យឹរចិ តឲ្
ត យមានការ ចូលរួម ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការកាត់ បនាយហានិ ភ័យ
គក្ោេះមហនតរាយ និងការក្តួតពិ និតយ និងការគក្តៀមបងាករគក្ោេះមហនតរាយ រួមមានការបគងកើតក្បព័ នធ
ក្បកាសឲ្យដឹងមុ នជាអាទ្យិ៍ ។
មាគ្តា១៤៩ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
ការគរៀបចំបគងកើត ការគធវើទ្យំគនើ បនី យរមម និ ងការថចរចាយអំ ពីព័ត៌មាន និ ងការគធវើថទនការកាត់

បនាយ ហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយ ក្តូវអនុ គលាមគៅតាមបទ្យបប្ញ តិ ពា
ត រ់ ព័នគធ ៅនឹ ងការចូ លរួមជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន ថដលមានថចងគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងមាតិ កាទ្យី ៣
ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា១៥០ ._ លរខខណឌតក្មូវរនុងការពិ គក្ោេះគយបល់

រណៈរមាមធិ ការជាតិ ក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ និងក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវពិ គក្ោេះ

គយបល់ ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រនុងការបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត និ ង

ការគរៀបចំថទនការក្រប់ ក្រងគក្ោេះមហនតរាយដ៏នទ្យគទ្យៀតទំងអស់ ថដលពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងគក្ោេះមហនតរាយ
ថដលបងកគ

ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុ សស ថដលប៉ា េះពាល់គៅ ដល់បរ ិស្ថាន ។
មាតិកាទី២
ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ

មាគ្តា១៥១ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាពទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវសក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងរដឋបាល និ ង ការ
សក្មបសក្មួលគលើសរមមភាពថដលទរ់ទ្យងគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមក្រមគនេះ និ ង
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធដ៏នទ្យគទ្យៀត ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ទ្យទ្យួ លខុសក្តូវស្សបតាមមុខងារ
គរៀងៗខាួន ។
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មាគ្តា១៥២ ._ តួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាពក្តូវ ដឹរនាំការចរចាអំ ពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ជា
លរខណៈអនារជាតិ ទាល់ការោំក្ទ្យថទនរបគចចរគទ្យស តាមរយៈអរគគលខាធិ ការោឋនរបស់ខួន
ា និ ង ពារ់ព័នធ

ដនទ្យគទ្យៀត គៅដល់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ គដើរតួ នាទ្យី ជាអងគភាពបគងាគល ជាមួយអនរពារ់ ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត
អំ ពីគោលនគយបាយ និងការគរៀបចំរមមវ ិធី សីព
ា ី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និ ងទាល់អនុ ស្ថសន៍អំពី
វ ិធានការជាគោលនគយបាយជូ នរាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
ជំពូកទី២
ទោលន្ទោបាយ យុទស្ថ
ធ ស្តសត ផ្នន្ការទឆ្ៃយ
ើ តបច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៥៣ ._ ថទការគ្ាើយតបចំ គពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថ្ននរ់ ជាតិ
គោយអនុគលាមតាមបទ្យប្ញ តតសីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានប
រ ិស្ថានរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និ ងមាតិ កាទ្យី៣ននក្រមគនេះ ក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាពក្តូវ
បគងកើត គធវើបចចុបបននភាព និងសក្មប សក្មួលថទនការគ្ាើយតបចំ គពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រយៈ

គពលថវង គោយគោេះស្ស្ថយអំ ពីការកាត់បនាយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការបនាុំ ហិរ្ញ វតាុ ការ
អភិវឌ្ឍ និងការគទទរបគចចរវ ិជាា និ ងការរស្ថងសមតាភាព ស្សបតាមគោលនគយបាយជាតិ ពារ់ព័នធសីព
ា ី
ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និ ងរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងអនារជាតិ សីព
ា ី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។
មាគ្តា១៥៤ ._ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថទនការក្តូវ៖

រ- ោរ់ ប្ូច លការពិ ចារណាអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងថទនការយុទ្យធស្ថស្តសត
អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ ។
ខ- បគងកើតគសចរាីថណនាំសីព
ា ី ការអនុ គលាមតាមថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតអភិ វឌ្ឍន៍ជាតិ ។
រ- ទតល់ការថណនាំដល់ក្រសួង និងស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និ ងធានាឲ្យបាននូ វការគោរពតាម
ចាប់ គោយសហការជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចីរភាព ។
មាគ្តា១៥៥ ._ ថទនការតាមវ ិស័យ រគក្មាងែវ ិកា និ ងក្របខ័ណឌ
ក្រសួង និងស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្តូវរំ ណត់ ោរ់ប្ូច ល និ ងអនុវតតសរមមភាពគ្ាើយតបចំ គពាេះ ការ

ថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ចូលគៅរនុងថទនការតាមវ ិស័យពារ់ ព័នធទំងអស់ រគក្មាងែវ ិកា និងក្របខ័ ណឌនន
ការអគងកតតាមោន ស្សបតាមគោលនគយបាយជាតិ សីព
ា ី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ពារ់ព័នធ លិខិត
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បទ្យោឋនរតិ យុតតថដលគចញគោយក្រសួងពារ់ព័នធ និ ងរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងអនារជាតិ សីព
ា ី ការថក្បក្បួល
អាកាសធាតុ និងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវទាល់គយបល់ថទនរបគចចរគទ្យសសាីពីការោរ់ ប្ូច ល

សរមមភាពគ្ាើយតបចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងថទនការតាមវ ិស័យ រគក្មាងែវ ិកា និ ង
ក្របខ័ ណឌនានា ។
មាគ្តា១៥៦ ._ ការគរៀបចំថទនការអភិ វឌ្ឍ និងវ ិនិ គយរ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញវតាុ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថទនការ

រណៈរមមការ ជាតិ សក្មាប់ ការអភិ វឌ្ឍតាមថបបក្បជាធិ បគតយយគៅថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងក្ររមក្បឹរា

អភិវឌ្ឍន៍រមពុជា ក្តូវពិ ចារណាអំពីទលប៉ា េះពាល់ និ ងដំ គណាេះស្ស្ថយននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅ

រនុងការគរៀបចំ ថទនការអភិវឌ្ឍ និងវ ិនិ គយរទំងអស់ ។
អជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ទំងអស់ ក្តូវសហការជាមួយមនទីរគខតតននក្រសួង និងស្ថាប័ នពារ់ព័នធ
គដើមបីោរ់ប្ូច លទលប៉ា េះពាល់ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងវ ិធានការគ្ាើយតបគៅរនុង ការគរៀបចំ
ថទនការអភិ វឌ្ឍ និងវ ិនិ គយរ រួមមានការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីជាអាទ្យិ៍ ។ សរមមភាពននការថក្ប

ក្បួលអាកាសធាតុ ថដលហួសពី សមតាភាពហិរ្ញវតាុ ឬ សមតារិចភ
ច ូ មិស្ថស្តសតននអជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ
ក្តូវប្ូា នគៅថ្ននរ់ គលើគដើមបីពិចារណា ។

មាគ្តា១៥៧ ._ ថទនការ និ ងយុទ្យធស្ថស្តសតគ្ាើយតបចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
អជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ទំងអស់ក្តូវរចនា និងអនុ វតតថទនការ និ ងយុទ្យធស្ថស្តសត រនុងការគ្ាើយ តប

ចំ គពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមគោលនគយបាយជាតិ សីព
ា ី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ពារ់
ព័ នធ គោយសហការជាមួយមនទីរគខតតននក្រសួង និងស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ។
ជំពូកទី៣
ការអន្ុវតតន្វ
ូ ការទឆ្ៃយ
ើ តបច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៥៨ ._ ក្បគភទ្យននការគ្ាើយតបចំ គពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព និងក្រសួង និ ងស្ថាប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវសក្មប
សក្មួលជាមួ យអនរពារ់ព័នធទំងអស់ គដើ មបីអនុ វតតន៍ការគ្ាើយតបចំ គពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ដូច
ខាងគក្កាម៖
រ- វ ិធានការបនាុគំ ៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ មានជាអាទ្យិ៍៖
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១- ការវាយតនមាភាពងាយរងគក្ោេះននក្បព័នធជីវស្ថស្តសត សងគម និងគសដឋរិចចចំគពាេះ ការ
ថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រួមមាន វ ិស័យថដលងាយទ្យទ្យួលរងបញ្ញ
ា អាកាសធាតុ និង តំបន់ ភូមិស្ថ
ស្តសត ថដលងាយទ្យទ្យួ លរងគក្ោេះមហនារាយថដលទរ់ទ្យងនឹងអាកាសធាតុ និង រំណត់ ឱ្កាស
សក្មាប់ ការបនាុំគៅនឹ ងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុជាអាទ្យិ៍ ។

២- ការបគងកើត និងអនុ វតតគហោឋរចនាសមព័នធថដលធន់ស្ថុំគៅនឹងអាកាសធាតុ និងថដល

គក្បើក្បាស់កាបូនទប រួមមាន សក្មាប់វ ិស័យរសិរមម ជលទល ដឹរជ្ូា ន និងថ្នមពលជាអាទ្យិ៍ ។
៣- ការបគងកើត និ ងអនុវតតវ ិធានការក្រប់ក្រងសក្មាប់តំបន់ ការពារធមមជាតិ គដើមបីបនាុំ

គៅនឹ ង ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។
៤- ការគធវើឲ្យក្បគសើរគ

ើងនូ វក្បព័នទ
ធ ាល់ព័ត៌មានជាមុន និងការទសពវទាយព័ ត៌មាន

អាកាសធាតុ ទន់ គពលគវលា ។
៥- ការគលើររមពស់ទ្យមាាប់ ននការចិ ្ចឹមជី វ ិតក្បរបគោយនិ រនតរភាព ថដលបគងកើនភាពធន់
ស្ថុំគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។
៦- ការគលើររមពស់ការទ្យទ្យួលបានថ្នមពល ទ្យឹរ ការដឹ រជ្ូា ន គសវាសុខភាព និ ង

អនាម័ យ ថដលអាចនលលរបាន ជាពិ គសស គោយមានគោលគៅចំ គពាេះក្បជាពលរដឋ ថដល
ងាយរងគក្ោេះបំទុត ។
ខ- វ ិធានការកាត់បនាយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ មានជាអាទ្យិ៍៖
១- គលើររមពស់ និងគធវើឲ្យក្បគសើរគ
រមពុជា ។

ើងនូ វក្បសិទ្យទ
ធ លថ្នមពលទ្យូ ទំងក្ពេះរាជាណាចក្រ

២- គលើររមពស់ និ ងការបគងកើត និងការគក្បើ ក្បាស់នូវថ្នមពលរគរើ តគ

ើងវ ិញ ទ្យូ ទំងក្រប់

វ ិស័យទំងអស់ ។
៣- បគងកើនទលិតរមមថ្នមពលតាមបណា
ា ញវ ិមជឈការថដលមានភាពធន់ ស្ថុំ និ ង
ទលិតរមមថ្នមពលគក្ៅបណា
ា ញ។
៤- គលើររមពស់ការបគងកើត និ ងការគក្បើ ក្បាស់មគធាបាយដឹ រជ្ូា នស្ថធារណៈក្ទ្យង់

ក្ទយធំ និ ងការគក្បើ ក្បាស់ការដឹ រជ្ូា នថដលគក្បើ ក្បាស់ឥនធនៈក្បរបគោយក្បសិទ្យធទល និ ង
ការដឹ រជ្ូា នថដលគក្បើ ក្បាស់កាបូ នទប ។

៥- បគងកើនរក្មបនក្ពគឈើ និងគលើររមពស់ការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាពនននក្ព

ទាល់ទល និ ងយនតការគដើមបីគលើររមពស់ការអភិ ររសនក្ពគឈើ រួមមានរមមវ ិធី គរដបូរជាអាទ្យិ៍ ។
៦- គលើររមពស់ទ្យមាាប់ក្រប់ក្រងការគក្បើ ក្បាស់ដីគោយក្តឹមក្តូវ គដើ មបីការពារអាងកាបូ ន
និ ងោរ់ រក្មិតចំ គពាេះការបំភាយឧសម័នទទេះរ្ចរ់ ។
រ- សរមមភាពទាល់លទ្យធភាពនានា មានជាអាទ្យិ៍៖
១- ពក្ងឹ ងសមតាភាពស្ថាប័ន និងបគចចរគទ្យស គដើមបីអនុ វតតន៍ការគ្ាើយតបចំ គពាេះ បញ្ញ
ា
អាកាសធាតុ ។
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២- ពក្ងឹងចំ គណេះដឹ ងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ សីព
ា ីការបនាុំ និ ងទ្យមាាប់ អនុ វតត ការកាត់

បនាយ និង បគចចរវ ិជាានានា ថដលសមរមយបំទុតចំ គពាេះបរ ិបទ្យរមពុជា ។

៣- គលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ ការគទទរបគចចរវ ិជាា ការអប់រ ំ រិចចសហកាអនតរជាតិ គៅរនុង
ក្រប់ តំបន់ ទំងអស់ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។
៤- គលើររមពស់ការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈអំ ពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។
៥- គរៀងររហិរ្ញវតាុអាកាសធាតុ ។
មាគ្តា១៥៩ ._ ការសក្មបសក្មួលរិចចសហការ និងការបគងកើតភាពជានដរូ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាពក្តូវ៖
រ- សក្មបសក្មួលរិចចសហការជាលរខណៈអនតរក្រសួង និងការចូ លរួមរបស់អជាាធរ
ថ្ននរ់ គក្កាមជាតិរុងការរចនា
ន
និ ងការអនុ វតតសរមមភាពការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រួមមាននូ វការ
ទតល់យនតការសក្មាប់ ការសគក្មចចិតតថទនរបគចចរគទ្យសជាលរខណៈអនតរក្រសួងជាអាទ្យិ៍ ។

ខ- បគងកើតភាពជានដរូ និងអនុ សារណៈគយរយល់សក្មាប់ ការអនុវតត និងបគងកើន ការ
គ្ាើយតប និ ងរិចចអនតរារមន៍ ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រវាងរោឋភិ បាល និ ងអងគភាព មិនថមន
រោឋភិ បាល រួមមានសរមមភាពននការកាត់បនាយសមស្សបជាលរខណៈជាតិ ជាអាទ្យិ៍ ។
មាគ្តា១៦០ ._ ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រុងសរមម
ន
ភាពអនុវតត

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវរួមប្ូច លនូវការពិ ចារណាអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងការ

រចនានូវរាល់សរមមភាពអនុ វតតទំងអស់ និងពិ ចារណាគៅគលើទលប៉ា េះពាល់ននសរមមភាពគនាេះ គៅគលើ
ការបំ ភាយឧសមន័ទទេះរ្ចរ់ ការក្បឈមគៅនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុ និ ងសមតាភាពបនាុំ ។

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាពក្តូវទតល់ដំបូនាមនថទនរបគចចរគទ្យសគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ន

ពារ់ ព័នធគៅគលើការរចនានូវសរមមភាពអនុវតតន៍ រួមមានវ ិធានការណ៍ បគចចរគទ្យស និ ង ដំ គណើរការ គ្ាើយ
តបគៅគលើការស្ថរលបងតាមថទនរជារ់ លារ់មួយៗជាអាទ្យិ៍ ។
មាគ្តា១៦១ ._ ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រុងការគធវ
ន
ើ ការសគក្មចចិតត

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធទំងអស់ ក្តូវធានាថ្នក្តូវគធវើការពិ ចារណាអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ

រនុងដំ គណើការគធវើការសគក្មចចិតតពារ់ព័នធទំងអស់ទរ់ ទ្យិននឹងការអនុ វតតសរមមភាពគក្កាមសមតារិចច
របស់ក្រសួង ស្ថាប័នទំងគនាេះ ។

មាគ្តា១៦២ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសក្មាប់ ការបនាំនិងការកាត់ បនាយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សក្មាប់ ការបនាំ

និ ងការកាត់បនាយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតក្តូវគធវើបចចុបបននរមមគរៀងរាល់ ៥
(ក្បាំ)ឆ្នំមតង។

ជំពូកទី៤
ការអទងេតតាលដាន្ ន្ិងការវាយតម្លៃការទឆ្ៃយ
ើ តបទៅន្ឹងការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៦៣ ._ ក្របខ័ណឌអគងកតតាមោន និងការវាយតនមាថ្ននរ់ ជាតិ
គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថទនការ និងក្រសួង ស្ថាប័ នមាន

សមតារិចដ
ច ៏ នទ្យគទ្យៀត ក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយចី រភាពក្តូវបគងកើតនិងក្រប់ ក្រងក្របខ័ណឌអគងកត
តាមោន និ ងការវាយតនមាថ្ននរ់ ជាតិ គដើមបីតាមោនវឌ្ឍនភាពរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជារនុងការគោេះ
ស្ស្ថយ បញ្ញ
ា ក្បឈមថដលបងកគោយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងជូនដំ ណឹងអំពីការពិ និតយគ

ើងវ ិញ

និ ងការគធវើបចចុបបននភាព ននការគ្ាើយតបគៅគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ របស់ក្ពេះរាជាណាចក្រ

រមពុជា ។
ក្របខ័ ណឌគនេះក្តូវរួមមានការវ ិភារនូ វរក្មិ តគក្តៀមរួចរាល់ននស្ថាប័នរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា គដើមបីអនុវតតការគ្ាើយតបគៅគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ របស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
ក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព រ៏ ដូចជាការគធវើរិចអ
ច នតរារមន៍ អាកាសធាតុ រុងការកាត់
ន
បនាយភាពងាយរង
គក្ោេះ និងបនាយការបំ ភាយកាបូ នឲ្យសាិតរនុងរក្មិតទប និងផ្ទាស់បូគៅររការអភិ
ត
វឌ្ឍថដលមាន
លរខណៈធន់ ស្ថុគំ ោយគក្បើកាបូ នទប ។

មាគ្តា១៦៤ ._ ក្របខ័ណឌអគងកតតាមោន និងវាយតនមាតាមវ ិស័យ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធទំងអស់ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ក្រងនូ វក្របខ័ណឌអគងកតតាមោន និងវាយ
តនមាការថក្បក្បួលបរ ិស្ថានតាមវ ិស័យគដើ មបីតាមោនក្បសិទ្យធភាពននការគ្ាើយតបវ ិធានការណ៍ថដលោរ់
គចញរនុងថទនការគ្ាើយតបគៅនឹ ងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ តាមវ ិស័យពារ់ ព័នធ គោយមានការោំក្ទ្យពី
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព និងគធវើរបាយការណ៍ជាគទ្យៀងទត់ គៅកាន់ ក្ររមក្បឹរាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ។ ក្របខ័ ណឌគនេះក្តូវគធវើគ

ើងស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ថដល

គចញគោយក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចីរភាព ។
មាគ្តា១៦៥ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សក្មាប់ ក្របខ័ ណឌអគងកតតាមោន និងវាយតនមា
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវគចញនូ វលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សក្មាប់ ការបគងកើត
និ ងក្រប់ ក្រងក្របខ័ណឌអគងកតតាមោន និងវាយតនមាការថក្បក្បួលតាមវ ិស័យរនុងរយៈគពល ១ (មួ យ)ឆ្នំ
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ននការអនុម័យក្រមគនេះ ។ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគនេះ ក្តូវអនុ គលាមតាមបទ្យប្ញ តតសីព
ត ី ការចូ លរួមជា
ស្ថធារណៈ និងសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៦៦ ._ សរមមភាពអគងកតតាមោន និ ងវាយតនមា
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវសក្មបសក្មួល និ ងសរមមភាពអគងកតតាមោន និង
វាយតនមាថដលពារ់ព័នធនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។
ក្រសួង និងស្ថាប័ នពារ់ ព័នធទំងអស់ ក្តូវសរមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមាថដលតក្មូវ
ទំងអស់ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ពា
ត រ់ព័ននធ នមាតិ កាគនេះ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
អជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ទំងអស់ ក្តូវគធវើសរមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមា ស្សបតាម
ក្របខ័ ណឌ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការអគងកតតាមោននិងការវាយតនមាតាមវ ិស័យ ស្សបតាម
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ និ ងគោយសហការជាមួ យមនទីគខតតននក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងក្ររម
ក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ។
មាគ្តា១៦៧ ._ ការគរៀបចំ របាយការណ៍សតីពីការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមា
រាល់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដឋបាលថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធ ក្តូវរាយការណ៍ឲ្យទន់ គពលគវលាគៅ
កាន់ ក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាពសតីពីសូចនររពារ់ពនធ័ននក្របខ័ណឌអគងកតតាមោន និងវាយ
តនមាថ្ននរ់ ជាតិ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការអគងកតតាមោន និងវាយតនមាថដលពារ់ព័នធ នឹងការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុដនទ្យគទ្យៀត និងសតីពីក្របខ័ ណឌសតីពីការអគងកតតាមោននិងការវាយតនមា តាមវ ិស័យ
ស្សបជាមួ យនឹងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុត។
ត របាយការណ៍គនេះ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររ
បាន ស្សបតាមបទ្យប្ញ តស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន ថដលមាន
ថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី២ និងមាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៦៨ ._ ការគរៀបចំ របាយការណ៍ជាអនតរជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់អងគការអនតរជាតិ សតីពីការ
អនុវតតរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រនុងការគ្ាើយតបគៅគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រួមមានការ

ក្បក្ពឹ តស្ត សបតាមរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ សីព
ត ី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ
និ រនតភាព ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ជាអាទ្យិ៍ ។
មាគ្តា១៦៩ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតទរ់ទ្យងនឹងការចាត់ វ ិធានការណ៍ ការគរៀបចំ របាយការណ៍ ការ
គទទៀងផ្ទទត់ និងការវាយតនមា សក្មាប់ ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
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ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាពក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ីការបគងកើត និងការ
ក្រប់ ក្រងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតទរ់ ទ្យងនឹ ងការចាត់វ ិធានការណ៍ ការគធវើរបាយការណ៍ ការគទទៀងផ្ទទត់
និ ងការវាយតនមាជារ់ លារ់ គោយគធវើការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និង
អនុគលាមតាមបទ្យប្ញ តស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថានរនុងរនាីទ្យី១
មាតិ កាទ្យី ២ និងមាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតគត នេះ ក្តូវអនុ គលាមតាមអនុ សញ្ញញ

ក្របខ័ ណឌអងគការសហក្បជាជាតិ សីព
ត ី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងលរខខណឌតក្មូវននយនតការហិរ ្ញ
វតាុសតីពី អាកាសធាតុ ថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធក្តូវបគងកើត ក្រប់ ក្រង និងអនុវតតន៍ចំគពាេះលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត និង
នី តិវ ិធី ទរ់ ទ្យងនឹ ងការចាត់វ ិធានការណ៍ ការគរៀបចំ របាយការណ៍ និងការគទទៀងផ្ទទត់ ស្សបតាមលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ដូ ចថដលគចញគោយក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយចី រភាព និង ស្សបតាម
បទ្យប្ញ តតសីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និ ងទ្យី៣
ននក្រមគនេះ ។ អជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ទំងអស់ ក្តូវជួយអជាាធរពារ់ព័នរ
ធ ុងការអនុ
ន
វតតនីតិវ ិធី ទរ់ ទ្យង

នឹ ងការចាត់ វ ិធានការណ៍ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ និងការគទទៀងផ្ទទត់ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
និ ងនី តិវ ិធី ពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា១៧០ ._ ការបញ្ជ្ញ្ញ
ា បនូវក្របខ័ ណឌអគងកតតាមោននិ ងវាយតនមាគៅគលើការថក្បក្បួល
អាកាសធាតុ
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ន ពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវបញ្ជ្ញ្ញ
ា បក្របខ័ ណឌ អគងកតតាមោន និ ងវាយតនមាគៅ
គលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ តាមថទនរ គៅរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតននការអគងកតតាមោន និងការ
វាយតនមាគៅគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។

ជំពូកទី៥
ព័ត៌មាន្សតព
ី ីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៧១ . _ ព័ ត៌មានសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវគដើ មបីក្បមូ ល

គធវើបចចុបបននភាព ក្រប់ ក្រង និងោរ់

ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានបាននូវព័ត៌មានសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ទំងឡាយថដលពារ់
ព័ នគធ ៅនឹងការអនុ វតតការគ្ាើយតបក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពចំ គពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថទនការ ក្រសួង ស្ថា
ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរសាិតិថ្ននរ់ជាតិ និងក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ស្សបតាមបទ្យប្ញ តតសីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន រនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី២ និងមាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
ព័ ត៌មានសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ មានជាអាទ្យិ៍៖
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រ-ការរំ ណត់ ទ្យីតាំងននហានិ ភ័យពារ់ ព័នធគៅនឹ ងអាកាសធាតុ គសណារ ីយ៉ាូនន ការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ និងការវាយតនមាភាពងាយរងគក្ោេះ និ ងជគក្មើ ស និងសមតាភាព រនុង

ការបនាុំ ។
ខ-រក្មិ តននការបំ ភាយឧសម័នគោយស្ថរការបំ ផ្ទាញនក្ពគឈើ និ ងរតាតនានាអំពីការ
បំ ភាយ ឧសម័ន ថដលបានសនមត ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
រ-ក្បភព និងការបំ ភាយឧសម័នទទេះរ្ចរ់ ។
ឃ-ជគក្មើ សរនុងការកាត់បនាយឧសម័នទទេះរ្ចរ់ និងការគលើររមពស់ភាពធន់ស្ថុំ ថដល

មានជាតិ កាបូ នតិ ច ។

ង-ការកាត់បនាយការបំ ភាយឧសម័នថដលមានការបញ្ញ
ា រ់ ពីការចូ លរួមអនុវតតរបស់ក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជាគៅរនុងយនតការហិរ្ញ បបទនអាកាសធាតុ ថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។
ច-ការរំ ណត់ ទ្យីតាំងននរគក្មាង និងអនតររមន៍ នានាថដលពារ់ព័នគធ ៅនឹងការ
កាត់ បនាយ និងការបនាុំគៅនឹ ងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថដលមានក្បតិ បតតិការគៅរនុង

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រួមមាន ការពិនិតយតាមោនជំ នួយគក្ៅស្សររថដលទ្យទ្យួលបានទងថដរ
ជាអាទ្យិ៍ ។
្-ទ្យមាាប់ននការកាត់បនាយ និ ងការបនាុំលប
អ ំទុត ថដលស្សបតាមបរ ិបទ្យននក្ពេះរាជា

ណាចក្ររមពុជា មានជាអាទ្យិ៍ លទ្យធភាព និ ងក្បសិទ្យធភាពតនមាននការគធវើអនតរារមន៍ និ ងគមគរៀន
ថដលបានយល់ដឹងពីរគក្មាង និងអនតរារមន៍ ថដលបានអនុ វតតន៍គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ

រមពុជា រួមមាន ការស្ថរលបង ឬការដរពិ គស្ថធន៍បគចចរវ ិជាានានារនុងការកាត់ បនាយ និ ងការ ប
នាុែ
ំ ីៗ
ម ជាអាទ្យិ៍។
ជ-ការគរៀបចំ របាយការណ៍ថដលបានពីឧបររណ៍អគងកតតាមោន និងវាយតនមាគៅគលើ

ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា១៧២ ._ រិចចសហការគដើមបីោរ់ ព័ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ឲ្យស្ថធារណជនអាច
ថសវងររបាន
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវរួមសហកាជាមួ យក្ររម ក្បឹ រាអភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រ
ភាព គដើ មបីក្បមូ ល គធវើបចចុបបននភាព ក្រប់ ក្រង និងោរ់ ឲ្យស្ថធារណជន អាចគក្បើ ក្បាស់បាននូ វព័ ត៌មាន

អំ ពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ទំងឡាយគៅតាមវ ិស័យរបស់ខួន
ា ក្ពមទំងព័ត៌មានអំ ពីការអនុ វតតការគធវើ
អនតរារមន៍ គៅគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រួមមានលទ្យធទលទំងឡាយននសូចនររអគងកតតាមោន

និ ងវាយតនមាថដលពារ់ ព័នធ និ ងគមគរៀនថដលបាន យល់ដឹងពី ការអនុវតតសរមមភាពស្ថរលបងនានា ជា
អាទ្យិ៍ ។ ព័ត៌មានគនេះក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួម
ជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានបរ ិស្ថានរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងមាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
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មាគ្តា១៧៣ . _ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីព័ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
ក្ររមក្បឹរាអភី វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីការទលិត និងការ
ក្រប់ ក្រងទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងព័ ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រួមមាន វ ិធី ស្ថស្តសត នី តិវ ិធី ននការក្បមូ ល
ទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងលរខខណឌតក្មូវននការគបើរបងាាញព័ ត៌មាន ជាអាទ្យិ៍។
មាគ្តា១៧៤ . _ រិ ចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការទលិតទ្យិ នន
ន ័យ និ ងការថចររ ំថលរទ្យិ នន
ន ័យ
ក្ររមក្បឹរាអភិ វឌ្ឍន៍ ក្បរបគោយចី រភាព អាចចុ េះរិ ចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការទលិតទ្យិននន័យ និងការ
ថចរ រ ំថលរទ្យិនន
ន ័ យ ជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និ ងនីតិបុរគលស្ថធារណៈ និ ងឯរជននានា គដើ មបី
ពក្ងឹ ង និងបគងកើនការទ្យទ្យួលបានទ្យិននន័យ និងព័ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថដលមានការធានា
បានគៅគលើរុណភាព និងថដលពារ់ព័នធគៅ នឹ ងការអនុវតតការគ្ាើយតបគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាស
ធាតុ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
មាគ្តា១៧៥ . _ ការគរៀបចំ របាយការណ៍ព័ ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធទំងអស់ និងអងគភាពស្ថធារណៈ និងឯរជន រនុងរិចចសហការ

ជាមួ យក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព និងស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ក្តូវ៖

រ-គរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការបំ ភាយឧសម័នទទេះរ្ចរ់ តាមវ ិស័យ និងថដនសមតារិចច
របស់ខួន
ា ។

ខ-គរៀបចំរបាយការណ៍អំ ពីការកាត់ បនាយឧសម័នថដលបានបញ្ញ
ា រ់ គចញពី យនតការ

ហិរ្ញ បបទនអាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបចំ របាយការណ៍ជូ នដល់ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍ គោយ
ចី រភាព អំពីវឌ្ឍនៈភាពននការអនុវតតការគ្ាើយតបគៅនឹ ងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថដលរនុងគនាេះ រួម
មាន លទ្យធទលននសូចនររអគងកតតាមោន និងវាយតនមាតាមវ ិស័យថដលមានស្ស្ថប់ ជាអាទ្យិ៍។
មាគ្តា១៧៦ . _ ក្បព័នទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានជាស្ថធារណៈ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវបគងកើត និ ងក្រប់ ក្រងក្បព័ នទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានជា
ស្ថធារណៈ គដើ មបីបក្ងួមបក្ងួមព័ត៌មានទំងអស់អំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថដលទលិតគោយ រាជរ
ោឋភិ បាល និងអនរពារ់ ព័នធ ។ ក្បព័ នគធ នេះ ក្តូវបគងកើតគ

ើង ស្សបតាមបទ្យប្ញ តស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថ

ធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថានរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី២ និងមាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។

ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ និងអនរពារ់ ព័នធទំងអស់ ក្តូវរួមសហការជាមួ យក្ររមក្បឹរាជាតិ

អភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព បគងកើត និងគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចាំគៅគលើក្បព័ នធ ព័ត៌មានគនេះ ស្សបតាមលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ថដលគចញគោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ។
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ផ្នែកទី១
បញ្ជ ស្ថ
ី រទពើភណ្ឌឧសមន្
័ នទ៉ះកញ្ជ ក់
មាគ្តា១៧៧ . _ ការបគងកើតស្ថរគពើ ភណឌឧសម័នទទេះរ្ចរ់
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវបគងកើត និ ងក្រប់ ក្រងប្ាីស្ថរគពើភណឌឧសម័ន ទទេះ
រ្ចរ់ ថ្ននរ់ ជាតិ ថដលស្ថធារណជនអាចគក្បើក្បាស់បាន ស្សបតាមវ ិធាន និ ងការថណនាំជាអនតរជាតិ
ថដលពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា១៧៨ . _ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ីស្ថរគពើភណឌឧសម័នទទេះរ្ចរ់
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីការក្បមូ ល ការ
ទលិត និងការធានាបាននូវរុ ណភាព និងការក្បរល់ទ្យិនន
ន ័ យរនុងប្ាីស្ថរគពើភណឌ រួមមាន ការបគងកើត
រតាតននការបំ ភាយឧសម័នថដលពារ់ព័នធសក្មាប់ ក្បគភទ្យ ឬក្ររមននក្បភពបគ្ចញ និ ងរថនាង ទទុរឧសម័ន
ការបគងកើតរក្មិតននការបំភាយឧសម័នគោយស្ថរការបំ ផ្ទាញនក្ពគឈើ ថដលបានសនមត ការក្បមូ ល

ទ្យិ នន
ន ័ យអំពីសរមមភាព និងលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំរបាយការណ៍ ជាអាទ្យិ៍ ។ លិខិតបទ្យោឋនរតិ
យុតតគនេះអាចរួមមានទ្យណឌរមមថដលអាចអនុ វតតចំគពាេះនី តិបុរគលស្ថធារណៈ និ ងឯរជនសក្មាប់ ការមិន
អនុគលាមតាម។
មាគ្តា១៧៩ . _ ការអនុគលាមតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ស្ថរគពើភណឌឧសម័នទទេះរ្ចរ់
ក្រប់ មាចស់រគក្មាង និ ងក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវទតល់ព័ត៌មានសក្មាប់ប្ាី

ស្ថរគពើភណឌ

ឧសម័នទទេះរ្ចរ់ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ សតីពីការក្បមូ ល ការទលិត និងការធានា
បាននូ វរុ ណភាព និ ងការក្បរល់ទ្យិនន
ន ័ យននប្ាីស្ថរគពើភណឌ ថដលគចញគោយក្ររមក្បឹរា អភិ វឌ្ឍន៍
គោយចី រភាព ។
ផ្នែកទី២
បញ្ជ គ
ី ទគ្មាងកាត់បន្ថយការបំភាយឧសមន្
័ នទ៉ះកញ្ច ក់ ថ្នែក់ជាតិ
មាគ្តា១៨០ . _ ប្ាីរគក្មាងកាត់បនាយការបំ ភាយឧសម័នទទេះរ្ចរ់ ថ្ននរ់ ជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ ក្រងប្ាីរគក្មាងកាត់ បនាយការ
បំ ភាយឧសម័នទទេះរ្ចរ់ ថ្ននរ់ ជាតិ ថដលស្ថធារណជនអាចគក្បើក្បាស់បាន ។ ប្ាីគនេះ ក្តូវោរ់ ប្ូច ល
នូ វរាល់ការចុ េះប្ាីនានាថដលបានបគងកើតមុនរួចគហើយគក្កាមយនតការហិរ្ញបបទនអាកាសធាតុ ថដល

ថទអរគលើលទ្យធទលថដលពារ់ ព័នធ និ ងអាចប្ូច លនូ វយនតការឥណទនកាបូ នដនទ្យគទ្យៀត ថដលគក្បើ ក្បាស់

64

លរខខណឌតក្មូវស្សគដៀងោនគៅនឹ ងយនតការថទអរគលើលទ្យធទល ថដលបានបគងកើតគ

ើងគក្កាមអនុ សញ្ញញ

ក្របខ័ ណឌអងគការសហក្បជាជាតិ សីព
ត ី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ ប្ាីគនេះក្តូវបគងកើតគ

ើង ស្សបតាម

បទ្យប្ញ តតសីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន រនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២
និ ងទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា១៨១ . _ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីការក្បរល់ព័ត៌មានសក្មាប់ប្ាីរគក្មាងកាត់បនាយការ
បំ ភាយឧសម័នទទេះរ្ចរ់ ថ្ននរ់ ជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីការក្បរល់
ព័ ត៌មានសក្មាប់ ប្ាីរគក្មាងកាត់បនាយការបំ ភាយឧសម័នទទេះរ្ចរ់ ថ្ននរ់ ជាតិ ស្សបតាមវ ិធាន និងការ
ថណនាំអនតរជាតិ ពារ់ព័នធ ។ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតគត នេះអាចរួមមានទ្យណឌរមមថដលអាចអនុ វតតចំគពាេះនីតិ
បុ រគលស្ថធារណៈ និ ងឯរជនសក្មាប់ ការមិ នអនុ គលាមតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគនាេះ ។
មាគ្តា១៨២ . _ ការអនុគលាមតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី សីព
ត ី ការក្បរល់ព័ត៌មានសក្មាប់ប្ាី
រគក្មាងកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នទទេះរ្ចរ់ ថ្ននរ់ជាតិ
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទំងអស់ ថដលរួមចំ ថណរគៅរនុងយនតការហិរ្ញបបទនអាកាសធាតុ

ថដលថទអរគលើលទ្យធទល រួមមានទំងយនតការទំងឡាយថដលមិ នក្តូវបានបគងកើតគក្កាមអនុ សញ្ញញ
ក្របខ័ ណឌអងគការសហក្បជាជាតិ សីព
ត ី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ជាអាទ្យិ៍ ក្តូវអនុ គលាមតាមលិខិត

បទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នស
ធ ីព
ត ី ការក្បរល់ព័ត៌មានសក្មាប់ ប្ាីរគក្មាងកាត់ បនាយការបំ ភាយ ឧសម័នទទេះ
រ្ចរ់ ថ្ននរ់ ជាតិ ។
ជំពូកទី៦
ការកស្ថងសលតថភាពស្ថថន្ប័ន្ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងការទនទរបទច្ចកវិជាជ ន្ិងច្ំទណ្៉ះដឹង
មាគ្តា១៨៣ ._ ការអភិវឌ្ឍសមតាភាពស្ថាប័ ន
រាជរោឋភិ បាលរមពុជា ក្តូវអភិវឌ្ឍសមតាភាពស្ថាប័ន វ ិនិ គយរគលើការអភិ វឌ្ឍ និ ងការគទទរ

បគចចរវ ិជាា រស្ថងសមតាភាព និងបគងកើតការយល់ដឹងគៅក្រប់រក្មិ ត គដើមបីឲ្យមានការយល់ដឹង និង
គោេះស្ស្ថយអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងគដើ មបីឲ្យមានការអនុ វតតក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព ននការ
គ្ាើយតបគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ របស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
មាគ្តា១៨៤ ._ ការវាយតនមាសមតាភាពស្ថាប័នជាក្បចាំ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយចី រភាព គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវគធវើ
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ការវាយតនមាសមតាភាពស្ថាប័ នជាក្បចាំ សក្មាប់អនុ វតតការគ្ាើយតបគៅនឹ ងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
ថ្ននរ់ ជាតិ បគងកើតរមមវ ិធី គទសងៗ គដើ មបីបំគពញនូ វភាពខវេះចគនាាេះថទនរសមតាភាពសំខាន់ ៗ គធវើការគរៀងររ
ធនធានសក្មាប់ ការអនុ វតតរមមវ ិធីអភិវឌ្ឍសមតាភាព ។
មាគ្តា១៨៥ ._ ការពក្ងឹ ងសមតាភាពស្ថាប័ ន និងសមតាភាពបុរគល
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយចី រភាព រនុងរិចចសហក្បតិបតតិការជាមួ យនឹងក្រសួង ស្ថាប័ ន
ពារ់ ព័នធទំងអស់ ក្តូវពក្ងឹងបរ ិយកាសអំគណាយទលរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា សមតាភាពស្ថាប័
ន និ ងសមតាភាពបុ រគលគដើមបីគោេះស្ស្ថយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។

មាគ្តា១៨៦ ._ ការអប់រ ំ និងការបណុត េះបណា
ត លសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្ពមទំងក្រសួង និ ងស្ថាប័នពារ់ព័នទ
ធ ំងអស់ក្តូវ

គលើររមពស់រមមវ ិធីអប់រ ំ និងរមមវ ិធី បណុត េះបណា
ត លសតីពីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គោយអនុគលាម
តាមបទ្យប្ញតតគទសងៗសតីពីការអប់រ ំ និងការយល់ដឹងថទនរបរស្ថ
ិ ា ន ស្សបតាមរនាីទ្យី៧ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៨៧ ._ ការចូ លរួមរនុងការអប់រ ំ និងការបណុត េះបណា
ត លសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ

មញ្ជ្នី ពា
ត រ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវចូ លរួមរនុងរមមវ ិធី អប់ រ ំ និងរមមវ ិធីបណុត េះបណា
ត លនានា គដើមបីធានា

បាននូ វការយល់ដឹងអំពីភាពសមរស្ថ
ម ញគទសងៗ ននការគោេះស្ស្ថយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។
ុ
មាគ្តា១៨៨ ._ យនតការរស្ថងចំគណេះដឹ ង និងគលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ

គោយសហការជាមួ យនឹងអនរពារ់ ព័នធទំងអស់ ក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្តូវ
គធវើការពក្ងឹ ង និងបគងកើតយនតការគទសងៗរនុងការរស្ថងចំគណេះដឹង និ ងគលើររមពស់ ការស្ស្ថវក្ជាវសតីពី
ការអនុវតត និងបគចចរវ ិជាាននការកាត់បនាយ និងការបនាុំការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។
ជំពូកទី៧
គ្កបខ័ណ្ឌហិរញ្ញ បបទាន្សគ្មាប់ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា១៨៩ ._ ការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណឌហិរ្ញ បបទន
គោយសហការជាមួ យនឹងក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញវតាុ ក្ររមក្បឹរាជាតិ

អភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ក្រងក្របខ័ ណឌហិរ្ញបបទន សក្មាប់ សរមមភាពនានានន

ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ ក្របខ័ ណឌថបបគនេះ ក្តូវរួមប្ូច លនូ វការវ ិភារ អំ ពីតក្មូវការហិរ្ញបបទន
យុទ្យធស្ថស្តសតរុងការបំ
ន
គពញនូ វគសចរតីក្តូវការទំងគនេះតាមរយៈការគក្បើក្បាស់ក្បភពហិរ្ញវតាុរនុង
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ស្សររ និ ងគក្ៅស្សររថដលមានស្ស្ថប់ រ៏ ដូចជាវ ិធានការននការអភិ វឌ្ឍសមតាភាពណាមួ យ យនតការ
ហិរ្ញ វតាុ ឬរំ ថណទ្យក្មង់ស្ថាប័ ននានា គដើមបីគធវើការគរៀងររ និងក្រប់ ក្រងហិរ្ញ វតាុ ថទនរថក្បក្បួល

អាកាសធាតុ រុងលរខ
ន
ណៈថដលមានក្បសិទ្យធទលដ៏ ខស
ព ់បំទុតមួ យ ។ ក្របខ័ណឌថបបគនេះនឹងក្តូវបគងកើត
គ

ើង គោយអនុ គលាមគៅតាមបទ្យប្ញតតគទសងៗសតីពីការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបាន

ព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន រនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និ ងមាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១៩០ ._ ហិរ្ញ វតាុជារ់ លារ់គៅតាមទ្យី តាំង

តាមការគសនើសុំរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរ

គសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវបគងកើតរណនីមូលនិធិជារ់ លារ់គៅតាមទ្យី តាំងមួ យចំ នួនសក្មាប់ អរ
ន

ពារ់ ព័នធថដលចូ លរួម ចំគពាេះយនតការហិរ្ញ វតាុអាកាសធាតុ ថដលថទអរគលើលទ្យធទល រួមមាន រគក្មាងគរដ
បូ រជាអាទ្យិ៍ គោយអនុគលាមគៅតាមបទ្យបប្ញ តិ នា
ត នា សតីពីវ ិធានការគសដឋរិចច រណនី នែា ថដលក្តូវ
បង់ និងមូ លនិធិគទសងៗរនុងរនាីទ្យី៨ មាតិ កាទ្យី ២ ននក្រមគនេះ ។
ផ្នែកទី១
ការផ្បងផ្ច្កធន្ធាន្ សគ្មាប់ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុទៅកែងលវិ
កាជាតិ ន្ិងលវិកា
ុ
ថ្នែក់ទគ្កាលជាតិ

មាគ្តា១៩១ ._ ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងែវ ិកាជាតិ

គោយមានការោំក្ទ្យបគចចរគទ្យសពីក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល

បនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវពិ ចារណាពី ទលប៉ា េះពាល់ និងដំ គណាេះស្ស្ថយគទសងៗននការថក្បក្បួល
អាកាសធាតុ គៅរនុងដំគណើរការែវ ិកាជាតិ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្តូវទតល់ឲ្យក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុនូ វការវ ិភារក្បចាំឆ្នំអំពីហានិភ័យ និងអាទ្យិ ភាពននការថក្ប

ក្បួលអាកាសធាតុ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញវតាុ និងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវពិ ចារណា

និ ងប្ូច ល នូវការវ ិភារគនេះគៅរនុងស្ថរាចរសតីពីការគរៀបចំ ែវ ិកាក្បចាំឆ្នំ និងប្ូច លការថណនាំអំពីការ
ោរ់ ប្ូច លទលប៉ា េះពាល់ និ ងដំ គណាេះស្ស្ថយគទសងៗននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតត និងនី តិវ ិធី សក្មាប់ ែវ ិការគក្មាង ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញវតាុក្តូវតាមោន និ ងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច

ថសវងររបាននូចព័ត៌មានសតីពីការថបងថចរ ការចំណាយ និងក្បសិទ្យិ ភា
ធ ពននហិរ្ញ វតាុការថក្បក្បួល
អាកាសធាតុ តាមរយៈែវ ិកាជាតិ ។

មាគ្តា១៩២ ._ ទលប៉ាេះពាល់ និ ងដំ គណាេះស្ស្ថយននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងការោរ់ គសនើែវ ិកា
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ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងអជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ទំងអស់ ក្តូវោរ់ប្ូច ល នូ វទល់ប៉ាេះ

ពាល់ និងដំគណាេះស្ស្ថយននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងការោរ់ គសនើែវ ិការបស់ខួន
ា គោយ

អនុគលាមគៅតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតថដលបានគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ គសដឋរិចច
និ ងហិរ្ញវតាុ ។

ផ្នែកទី២
ការទលើកកលពស ់ ការវិន្ទិ ោគទលើអាកាសធាតុផ្ដលមាន្លកខណ្ៈឆ្លៃតម្វពីវស
ិ យ
័ ឯកជន្
មាគ្តា១៩៣ ._ ការគលើររមពស់ការវ ិនិគយរគលើអាកាសធាតុ ថដលមានលរខណៈឆ្ាតនវ
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព គោយសហការជាមួ យនឹងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

គសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ និងគោយមានការចូ លរួមពី ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវគធវើការពិគក្ោេះ
គយបល់ជាមួ យនឹងអនរពារ់ ព័នធទំងអស់ អំ ពីវ ិធានការស្ថរគពើ ពនធជាសកាតនុពល បទ្យបប្ញតិ ត សតង់ោរ
និ ងយនតការថដលថទអរគលើទ្យីទារនានា គដើមបីគលើររមពស់ការវ ិនិ គយរគលើអាកាសធាតុ ថដលមានលរខ
ណៈឆ្ាតនវ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោយអនុគលាមគៅតាមបទ្យប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថានរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី២ និងមាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
ផ្នែកទី៣
ការទកៀងគរហិរញ្ញ វតថការផ្គ្បគ្បួ
លអាកាសធាតុពីបរទទស
ុ
មាគ្តា១៩៤ ._ ការសក្មបសក្មួលអំពីហិរ្ញ វតាុថក្បក្បួលអាកាសធាតុពីបរគទ្យស

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវសក្មបសក្មួលគលើការគរៀងររហិរ្ញ វតាុថក្បក្បួល

អាកាសធាតុ ពីបរគទ្យសរនុងលរខណៈមួ យថដលមានក្បសិទ្យធទល និ ងក្បសិទ្យធភាពបំ ទុត គៅគពលថដលគធវើ
ការធានាឲ្យមានការបនសុោ
ី ន ននធនធានពីបរគទ្យសទំងគនេះ គៅនឹ ងអាទ្យិ ភាពគទសងៗននការថក្បក្បួល
អាកាសធាតុ របស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
មាគ្តា១៩៥ ._ ការអគងកតតាមោនហិរ្ញវតាុថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ពីបរគទ្យស

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវសហក្បតិ បតតិការជាមួ យនឹងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល

បនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ និងក្ររមក្បឹរាអភិ វឌ្ឍន៍រមពុជា គដើមបីគធវើការអគងកតតាមោនហិរ្ញវតាុ

ថក្បក្បួលអាកាសធាតុពីបរគទ្យស និ ងក្តូវធានាឲ្យមានការោរ់ ប្ូច លនូ វការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅ

រនុងរិ ចច
ច រចានានាជាមួ យនឹ ងនដរូ អភិ វឌ្ឍ សតីពីយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតសក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជារបស់ខួន
ា ។
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ផ្នែកទី៤
ការទលើកកលពសយ
់ ន្តការហិរញ្ញ វតថអាកាសធាតុ
ផ្ដលផ្នែកទលើលទធនល
ុ
មាគ្តា១៩៦ ._ អាជាាធរជាតិ ថដលក្តូវបានចាត់ តាំង
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវថតជាអាជាាធរជាតិថដលក្តូវបានចាត់ តាំង សក្មាប់
ការងារហិរ្ញ វតាុអាកាសធាតុ ថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចីរភាព ក្តូវ
ពិ និតយគមើ ល គធវើការឯរភាព និងទតល់សុពលភាពដល់រគក្មាងទំងអស់ ថដលគសនើសុំការយល់ក្ពមពី

រាជរោឋភិ បាលរមពុជា គដើមបីចូលរួមគៅរនុងយនតការហិរ្ញ បបទនអាកាសធាតុ ថដលថទអរគលើលទ្យធទល

រួមមាន យនតការទំងឡាយគយងតាមយនតការអភិ វឌ្ឍស្ថអត យនតការននការទតល់ឥណទរួម វ ិធានការ
កាត់ បនាយថ្ននរ់ ជាតិ ដ៏សមស្សបមួ យ ក្ពមទំងយនតការគរដបូរ ជាអាទ្យិ៍ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍
គោយចី រភាព ក្តូវធានាថ្ន រគក្មាងទំងគនេះ អនុ គលាមតាមថទនការ និ ងយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតជាតិ សតីពីការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ថដលពារ់ ព័នធនានា ។
មាគ្តា១៩៧ ._ ការគលើររមពស់ការចូ លរួមគៅរនុងយនតការហិរ្ញ វតាុថដលថទអរគលើលទ្យធទល

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវគលើររមពស់ការចូ លរួមគៅរនុងយនតការហិរ្ញ វតាុ

អាកាសធាតុ ថដលថទអរគលើលទ្យធទល មានជាអាទ្យិ៍តាមរយៈ ៖

រ- ការគចញការថណនាំ សតីពីការទ្យទ្យួ លបានហិរ្ញ វតាុថក្បក្បួលអាកាសធាតុ តាមរយៈ

ការចូ លរួមគៅរនុងយនតការហិរ្ញ វតាុអាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។

ខ- ការររា និងការទសពវទាយព័ត៌មានសតីពីក្បភព ជគក្មើ សអាទ្យិ ភាពគទសងៗ និង

សកាតនុ ពលសក្មាប់ ការកាត់ បនាយការបំ ភាយឧសម័នគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

រ- ការររា និ ងការទសពវទាយព័ត៌មានសតីពីការកាត់បនាយការបំ ភាយឧសម័នពី រគក្មាង

ថដលចូ លរួមនានាតាមរយៈប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សក្មាប់រគក្មាងកាត់បនាយការបំ ភាយ ឧសម័នទទេះ
រ្ចរ់ រួមមានព័ត៌មានអំពីទ្យំហំននការទតល់ហិរ្ញបបទនថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថដលបានគរៀង
ររតាមរយៈការចូ លរួមរបស់អងគភាពរដឋ និងអងគភាពឯរជន គៅរនុងយនតការហិរ្ញ វតាុ
អាកាសធាតុ ថដលថទអរគលើលទ្យធទល និងលទ្យធទលគទសងៗថដលសគក្មចបានជាអាទ្យិ៍ ។
មាតិកាទី៣
ការទគ្បើគ្បាស់ ន្ិងនលិតកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
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ផ្នែកទី១
ការទលើកកលពសកា
់ រទគ្បើគ្បាស់ ន្ិងនលិតកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព
មាគ្តា១៩៨ ._ ការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយមានការឯរភាពពីក្ររមក្បឹ រាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍

គោយចី រភាព ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គដើមបីបគងកើតឯរស្ថរនានាទរ់ ទ្យងនឹងគោល
នគយបាយសតីពីការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។ ឯរស្ថរគោលនគយបាយទំងគនេះ ក្តូវរួម
ប្ូច លនូ វ៖

រ- រមមវ ិធីគដើមបីបគងកើននូ វការអនុវតតឲ្យបានគពញគលញនូ វរំរនូ នការគក្បើ ក្បាស់មួយថដល

យរចិតតទ្យុរោរ់ ដល់ បរ ិស្ថាន តាមរយៈននការបគងកើនការទគត់ទគង់ តក្មូវការសក្មាប់ ទលិតទល
គសវារមម និ ងបគចចរវ ិជាាទំងឡាយថដលមិនបងកគក្ោេះថ្ននរ់ ដល់បរ ិស្ថាន ។
ខ- គោលនគយបាយនានា គដើមបីឲ្យវ ិស័យឯរជន អងគការសងគមសុីវ ិល ក្រសួង ស្ថាប័ ន
ពារ់ ព័នធ និ ងក្បជាពលរដឋបានចូ លរួម និ ងគលើររមពស់ការគក្បើក្បាស់ធនធានក្បរបគោយ
ក្បសិទ្យទ
ធ ល និ ងការខូចខាតបរ ិស្ថានតិច រួមមានតំ បន់ ននការគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរ និងថ្នមពល
ការបគងកើតសំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្ននរ់ ការក្រប់ ក្រងសំណល់ គទ្យសចរណ៍ និ ងការអភិ វឌ្ឍ
គហោឋរចនាសមព័នធ ជាអាទ្យិ៍ ។
មាគ្តា១៩៩ ._ ទលិតរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយមានការឯរភាពពីក្ររមក្បឹ រាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍

គោយចី រភាព ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ រួមមានក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរឧសាហ
រមម និងសិបបរមម គដើ មបីបគងកើតឯរស្ថរនានាទរ់ទ្យងនឹ ងគោលនគយបាយសតីពីទលិរមម ក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ។ ឯរស្ថរគោលនគយបាយទំងគនេះ ក្តូវរួមប្ូច លនូវ៖

រ. រមមវ ិធីគដើមបីគលើររមពស់ការអនុវតតរំរទ
ូ លិតទល និ ងទ្យមាាប់ លនអ នការអនុ វតតដំគណើរ

ការទលិតរមម ថដលយរចិតតទ្យុរោរ់ដល់បរ ិស្ថាន ។
ខ. គោលនគយបាយនានា គដើមបីឲ្យវ ិស័យឯរជន អងគការសងគមសុីវ ិល ក្រសួង ស្ថាប័ ន
ពារ់ ព័នធ និ ងក្បជាពលរដឋបានចូ លរួម និ ងគលើររមពស់ទលិតរមមថដលគក្បើក្បាស់ធនធាន
ក្បរបគោយក្បសិទ្យធទលខពស់ និ ងការខូចខាតបរ ិស្ថានតិច ។
មាគ្តា២០០ ._ ការគទទៀងផ្ទទត់ បគចចរវ ិជាាបរ ិស្ថាន
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

ឧសាហរមម និងសិបបរមម និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ក្តូវបគងកើតរមមវ ិធី មួយសក្មាប់ ការ

គទទៀងផ្ទទត់ បគចចរវ ិជាាបរ ិស្ថាន ថដលអាចអនុ វតតបានគៅគលើគក្រឿងបគចចរវ ិជាា ថដលក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់
គោយឧសាហរមម ឧសាហរមមនក្ពគឈើ រសិរមម ថរ ៉ា គសវារមម និ ងលំគៅឋាន ។ រមមវ ិធី គនេះ ក្តូវថទអរ
គលើការអនុ វតតលៗ
អ ជាអនតរជាតិ គៅរនុងការការគទទៀងផ្ទទត់ បគចចរវ ិជាាបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២០១ ._ ប្ាីននបគចចរវ ិជាាថដលបានគទទៀងផ្ទទត់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

ឧសាហរមម និងក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នគធ ទសងគទ្យៀត ក្តូវបគងកើតប្ាីននបគចចរវ ិជាាថដលបានគទទៀងផ្ទទត់

និ ងោរ់ ប្ាីគនេះឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មាន
បរ ិស្ថានរនុងរនាីទ្យី១ មាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
ផ្នែកទី២
លទធកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
មាគ្តា២០២ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី លទ្យធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ

គសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត សតីពីលទ្យធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព ថដលគផ្ទត
តគៅគលើការប្ូច លនូវ លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ បរ ិស្ថាន រនុងអំ

ុងគពលននដំ គណើរការននការគធវើលទ្យធរមមគលើ

ទ្យំ និញ គសវារមម ការងារ និងគសវាគទសងខណៈគពលថដលទ្យទ្យួ លបាននូ វតំ នលជាស្ថច់ ក្បារ់ គោយឈ
គលើមូលោឋនវដតននជី វ ិតទំងមូ ល គដើមបីកាត់ បនាយជាអបបបរមានូ វបនទុរថទនរបរ ិស្ថានពី ការគក្បើ ក្បាស់
និ ងសក្មបសក្មួលតក្មូវការទលិតរមម និងគសវាថដលមិ នបងកគក្ោេះថ្ននរ់គៅដល់បរ ិស្ថាន ។
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតទំងគនេះ ក្តូវថទអរគលើសង
ត ់ ោអនតរជាតិ ពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា២០៣ ._ គោលបំណង
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី លទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវ៖
រ- គលើរទ្យឹ រចិតតចំគពាេះក្បសិទ្យធទលននការទលិតធនធាន ។
ខ- រំ ណត់ ក្បគភទ្យ និងលំោប់ ថ្ននរ់ ជាអាទ្យិ ភាពននទលិតទល និ ងគសវារមម ថដលរួមមាន
បគចចរវ ិទ្យាថដលមាន សុវតាិភាពចំ គពាេះបរ ិស្ថាន និ ងហរ ិ្ញ វតាុនបតង ។
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រ- រំ ណត់ នូវលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ បរ ិស្ថានអបបបរមា និងលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ក្បតិ បតតិ
រួមមានក្បសិទ្យទ
ធ លននការទលិតធនធាន ការកាត់ បនាយ ការគក្បើ ក្បាស់គ

ើងវ ិញ និ ងការនចន

សំណល់ ការក្រប់ ក្រងសំណល់រម
ួ ោន ទលិតរមមស្ថអតជាងមុ ន សក្មាប់ក្បគភទ្យនី មួយៗនន
ទលិតទល និងគសវារមម គោយថទអរគៅគលើទលប៉ា េះពាល់ននទលិតរមម និងគសវារមមគនាេះគៅ
គលើបរ ិស្ថាន ។
ឃ- រំណត់នូវលរខខណឌតក្មូវរនុងការគរៀបចំ របាយការណ៍សក្មាប់ក្បគភទ្យនន

ទលិតទល គសវារមម និ ង ទ្យំ ហំននលទ្យធរមម ។

ង- ទតល់ការថណនាំសក្មាប់ ការគក្ជើ សគរ ើសអនរទគត់ទង
គ ់ ថដលមានលរខណៈសមស្សប ។
ច- ទតល់ការថណនាំសក្មាប់ ការគធវើការសគក្មចចិតត គោយយរចិតតទ្យុរោរ់ដល់បរ ិស្ថាន
មានជាអាទ្យិ៍ ការែាឹងថែាងរវាងលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ បរ ិស្ថានជាមួ យនឹ ងលរខណៈវ ិនិច័យ
ឆ សក្មាប់ ការ
ទ្យិ ញគទសងគទ្យៀត រួមមានការរិតរូ រដល់គសដឋរិចច តនមា ការបំ គពញការងារ និងរុណភាព ជាអាទ្យិ៍ ។
្- រំ ណត់ ឲ្យមានទ្យណឌរមមសក្មាប់អរ
ន រ ំគលាភបំ ពានគៅគលើលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់
ដំ គណើរការននទលិតរមម និងគសវារមមថដលក្តូវយរចិតតទ្យុរោរ់ដល់បរ ិស្ថាន ។
ជ- រំ ណត់ ឲ្យបានចាស់នូវវ ិធានការសក្មាប់ ក្រសួង ស្ថាប័ ន ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរនុង

ការងារលទ្យធរមម គដើមបីគលើរទ្យឹរចិតត និ ងជួ យដល់អរ
ន ពារ់ ព័នធរុងការទ្យទ្យួ
ន
លខុ សក្តូវចំ គពាេះការ
អនុវតតលទ្យធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

មាគ្តា២០៤ ._ ការអនុ វតតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ទ្យមាាប់ ននការគធវើលទ្យធរមម
ក្រសួង ស្ថាប័ន ថដលទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគៅគលើការងារ លទ្យធរមម ក្តូវោរ់ ប្ូច ល លិខិតបទ្យោឋន

រតិ យុតតសីព
ត ី លទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅរនុងទ្យមាាប់ ននការអនុ វតតននការគធវើលទ្យធរមមចំគពាេះ

ទលិតរមម និងគសវារមម ទំងអស់ថដលក្តូវគធវើលទ្យធរមមជាស្ថធារណៈ ថដលរួមមានទលិតរមម និងគសវា
រមម ថដល៖
រ- ក្តូវគធវើលទ្យធរមមគក្កាមែវ ិការបស់អងគភាព អជាាធរថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។
ខ- ក្តូវគធវើលទ្យធរមមគោយក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ថដលសាិតគៅគក្កាមលិខិតបទ្យោឋនសតី
ពី លទ្យធរមម ។
រ- ក្តូវគធវើលទ្យធរមមគក្កាមរគក្មាងថដលទ្យទ្យួ លបានមូលនិ ធិពីមាចស់ជំនួយ ។
មាគ្តា២០៥ ._ ការប្ូច លទ្យមាាប់ ននការអនុវតតននការគធវើលទ្យធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព គោយមានការសក្មបសក្មួលជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវធានាបានថ្ន ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ន ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគៅគលើ
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ការងារលទ្យធរមម បានប្ូច ល និ ងអនុ វតតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធសីព
ត ី ការគធវើលទ្យធរមមក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ។

មាគ្តា២០៦ ._ ការបណុត េះបណា
ត ល

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព គោយមានរិចចសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល

បនទុរវ ិស័យគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវទតល់ការបណុត េះបណា
ត លសតីពីការអនុវតតលទ្យធរមមក្បរបគោយ
និ រនតរភាពគៅដល់ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ ន ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវចំគពាេះការងារលទ្យធរមម ។
មាគ្តា២០៧ ._ របាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំ
ក្រសួង ស្ថាប័ន ថដលទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគៅគលើការងារ លទ្យធរមម ក្តូវគធវើ របាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំមួយ
សតីពីការអនុ វតតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានាសតីពីការគធវើ

លទ្យធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។ របាយ

ការណ៍ក្បចាំឆ្នំគនេះ ក្តូវប្ូច លចំ ណុចដូចតគៅ៖

រ- ប្ាីននទលិតទល និងគសវារមមថដលមិ នបងកគក្ោេះថ្ននរ់ គៅដល់បរ ិស្ថាន ថដលក្តូវ

បានទ្យិ ញ រនុងអំ

ងគពល
ននឆ្នំស្ថរគពើពនធ ។
ុ

ខ- ការវ ិភារទរ់ទ្យងគៅនឹងការោរ់ប្ូច ល និ ងការអនុវតតលរខខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ បរ ិស្ថាន

គៅរនុងការគធវើលទ្យធរមម ។

រ- ថទនការក្បចាំឆ្នំទំងឡាយសក្មាប់ ការគធវើប្ាីលទ្យធរមមននទលិតទល និងគសវារមម

ជាអាទ្យិ ភាព ថដលមិ នបងកគក្ោេះថ្ននរ់ ដល់ បរ ិស្ថាន ។
ក្រសួង ស្ថាប័ន ថដលទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគៅគលើការងារ លទ្យធរមម ក្តូវទតល់ជូន របាយការណ៍គនេះ
គៅឲ្យក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយចីរភាព និងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ
វតាុ ។

មាគ្តា២០៨ ._ សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវធានាថ្នក្រប់របាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំសីព
ត ី ការអនុ វតត
លទ្យធរមមក្បរប គោយនិ រនតរភាព ក្តូវបានទសពវទាយជាស្ថធារណៈ ស្សបតាមបទ្យប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន រនុងរនាីទ្យី ១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២០៩ ._ ការវាយតនមាននការអនុ វតត
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព និងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគសដឋរិចច និ ង

ហិរ្ញ វតាុ ក្តូវគក្បើ ក្បាស់ព័ត៌មានពី របាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំសីព
ត ី ការអនុ វតតលទ្យធរមម ក្បរបគោយនិ រនតរ
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ភាព គដើ មបីរំណត់នូវបញ្ញ
ា និ ងភាពោមនក្បសិទ្យទ
ធ ល ននអនុ វតតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធនានាសតីពី
ការគធវើលទ្យធរមមក្បរបគោយនិ រនតរភាព និងក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យនឹងអនរ ពារ់ព័នធ គដើ មបីគធវើការថរ
ថក្បលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធ តាមការចាំបាច់ ។
មាគ្តា២១០ ._ ទលិតទលថដលមិនបងកគក្ោេះថ្ននរ់គៅដល់បរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ ក្តូវលុបបំ បាត់ នូវឧបសរគនានារនុងការទសពវទាយ ការទ្យិ ញ ការគក្បើ

ក្បាស់ ការនាំចូល ការនាំគចញទលិតទលថដលមិ នបងកគក្ោេះថ្ននរ់ គៅដល់បរ ិស្ថាន គដើ មបីគលើរទ្យឹរចិតត
ឲ្យអនរទគត់ទង
គ ់ អនុ គលាមគៅតាមក្រម និ ងបទ្យបប្ញ តិ នា
ត នា។
ផ្នែកទី៣
ការដាក់ស្ថៃកសញ្ញ
ញ បរ ិស្ថថន្ទដាយសមគ្័ គច្ិតត
មាគ្តា២១១ ._ ស្ថារសញ្ញញគអរូ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ

ស័យឧសាហរមម និងសិបបរមម ក្តូវបគងកើតក្បព័នធថដលមានរក្មិតសតង់ោរគោយសម័ក្រចិតម
ត ួ យរនុងការ
ោរ់ ស្ថារសញ្ញញគលើទលិតទល និង គសវារមមគោយោរ់ គឈាមេះ ស្ថារសញ្ញញគអរូ គោយភាាប់ ជាមួ យ

ព័ ត៌មានសតីពីបនទុរថទនរបរ ិស្ថាន ថដលរួមមានស្ថរធាតុ ទសំ ធាតុចូល និ ងធាតុ គចញនានាននថ្នមពល ។
មាគ្តា២១២ ._ ក្បគភទ្យទលិតទល និ ងគសវារមម
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ

វ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរំណត់ ក្បគភទ្យទលិតទល និងគសវារមម លរខ

ណៈវ ិនិច័ យ
ឆ និងសតង់ោរ ការគចញវ ិញ្ញញបនបក្តបញ្ញ
ា រ់ និ ងការគធវើសវនរមម និ ងវ ិធានននការគក្បើក្បាស់
គៅរនុងរយៈគពល១២ (ដប់ពីរ) ថខ បនាទប់ ពីការអនុម័តក្រមគនេះ ។

ការរំ ណត់ អំពីការោរ់ស្ថារសញ្ញញគអរូ និងព័ ត៌មានសតីពីបនទុរបរ ិស្ថានគៅគលើទលិតទល និ ង

គសវារមមតាមក្បគភទ្យនានា ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ
ស័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា២១៣ ._ ប្ាីស្ថរគពើភណឌទលិតទល និងគសវារមម
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវថែររា និងទសពវទាយប្ាីស្ថរគពើភណឌ

ទលិតទល និងគសវារមមជាមួ យនឹងការបញ្ញ
ា រ់ គោយោរ់ ស្ថារសញ្ញញគអរូ ជាស្ថធារណៈ ស្សបតាម
បទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ា ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន រនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
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មាគ្តា២១៤ ._ លទ្យធរមមថដលគពញចិតត
ក្រសួង ស្ថាប័នរោឋភិ បាលថដលមានសមតារិចចពារ់ព័នធក្តូវធានាថ្នទលិតទល និ ងគសវាថដល
ពារ់ ព័នធការគចញវ ិញ្ញញបនបក្តស្ថារសញ្ញញគអរូ ក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់ការសគក្មចចិ តថត ទនរលទ្យធរមម ។
ផ្នែកទី៤
ការវាយតម្លៃគ្បសិទន
ធ លម្ន្ធន្ធាន្
មាគ្តា២១៥ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការវាយតនមាពីក្បសិទ្យទ
ធ លននធនធានគរៀង

រាល់ ៣ (បី ) ឆ្នំមតង ចំគពាេះនី តិបុរគលតាមវ ិស័យជារ់លារ់ ណាមួ យថដលបានគក្បើ ក្បាស់ធនធាន គហើយ
បងកឲ្យមានទលប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន និងគលើសរក្មិតសតង់ោររំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរិតយុតត គដើ មបី

រំ ណត់វ ិស័យពារ់ព័នធ សតង់ោរ ទ្យក្មង់ និងខាឹមស្ថរននការវាយតនមា លរខខណឌតក្មូវ និ ងនី តិវ ិធី សក្មាប់
ការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន ។
រាល់ការឯរភាព លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬអជាាប័ណណសក្មាប់ ក្រប់ វ ិស័យទំងអស់ថដលបញ្ញ
ា រ់ តាមរ
យៈលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធ តក្មូវឲ្យប្ចប់ ការវាយតនមាក្បសិទ្យិ ទ
ធ លធនធាន ។
មាគ្តា២១៦ ._ អនរវាយតនមាក្បសិទ្យទ
ធ លធនធាន
ការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន ក្តូវបានគធវើគ

ើងគោយអនរវាយតនមាក្បសិទ្យទ
ធ លធនធាន

ថដលក្តូវបានទ្យទ្យួ លស្ថគល់គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ លរខណៈសមបតតិននអនរ
វាយតនមា និ ងតនមាននការវាយតនមា ក្តូវរំណត់គោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២១៧ ._ អនរវាយតនមាក្បសិទ្យទ
ធ លធនធានបណុត េះបណា
ត ល

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតក្បព័នធមួយសក្មាប់ គធវើការបណុត េះបណា
ត ល

ដល់អរ
ន វាយតនមាក្បសិទ្យទ
ធ លធនធាន ។ ប្ាីគឈាមេះអនរវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធានក្តូវទសពវទាយជា
ស្ថធារណៈ និងក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជាគរៀងរាល់ឆ្នំ ។
មាគ្តា២១៨ ._ របាយការណ៍ននការវាយតនមា
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បនាទប់ពីបានប្ចប់ ការវាយតនមាក្បសិទ្យទ
ធ លធនធាន អនរវាយតនមា ក្តូវោរ់ជូនរបាយការណ៍សតី
ពី លទ្យធទល ននការវាយតនមា និងវ ិធានការកាត់ បនាយនានាថដលបានរំ ណត់ ។ របាយការណ៍គនេះ ក្តូវ
ោរ់ ជូនគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ស្សបតាមនីតិវ ិធីជាធរមាន ។
មាគ្តា២១៩ ._ ការវាយតនមារបាយការណ៍
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការវាយតនមា និងទតល់ការឯរភាពគៅគលើ

របាយការណ៍ននការវាយតនមាក្បសិទ្យទ
ធ លធនធាន ស្សបតាមលរខខណឌតក្មូវ និ ងសតង់ោរថដលក្តូវបាន
ថចងគៅរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ។
មាគ្តា២២០ ._ ការគធវើការអគងកតតាមោន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអាចគធវើសវនរមមបរ ិស្ថានរបស់នីតិបុរគលពារ់ព័នធ

គដើមបីគទទៀងផ្ទទត់ ការវាយតនមាក្បសិទ្យទ
ធ លធនធាន និងការអនុវតតការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលននធនធាននន
វ ិធានការណ៍កាត់ បនាយថដលរំំ ណត់អតតសញ្ញញណរួច ស្សបតាមបទ្យប្ញតិ ស
ត ីព
ត ីសវនរមម ការអគងកត
តាមោន និ ងការគរៀបចំ របាយការណ៍រនុងរនាីទ្យី២ មាតិ កាទ្យី៤ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២២១ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ការបណុត េះបណា
ត ល និ ងការសក្មបសក្មួល

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័

យឧសាហរមម និងសិបបរមម ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ សមារមន៍ឧសាហរមម និ ងអនរពារ់ព័នគធ ទសង
គទ្យៀតគដើ មបី៖

រ. គរៀបចំបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ទរ់ទ្យងគៅនឹ ងក្បសិទ្យធទលធនធាន ការកាត់
បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានពី ការគក្បើ ក្បាស់ទលិតទល និ ងទលិតរមមស្ថអតជាងមុន ។
ខ. បគងកើតគរហទ្យំព័រព័ត៌មានមួ យ ថដលទទុរគៅគោយ ទ្យមាាប់ននការអនុ វតត និង

បគចចរគទ្យសរួម សក្មាប់ ទលិតរមមស្ថអតជាងមុ ន និង ក្បសិទ្យធទលធនធានសក្មាប់
វ ិស័យទលិតរមម និងវ ិស័យពារ់ ព័នធគទសងគទ្យៀត ។

រ. ទតល់ការបណុត េះបណា
ត លឲ្យបានគទ្យៀងទត់ និ ងបគងកើតបណា
ត ញឲ្យបានគទ្យៀងទត់

ថទអរគៅគលើលទ្យធទល និ ងបទ្យពិ គស្ថធន៍ ននការអនុ វតតជារ់ ថសតង ។

ឃ. សក្មបសក្មួលការពិ គក្ោេះគយបល់តាមវ ិស័យជាមួ យអនរបគចចរគទ្យស
អនរក្រប់ ក្រង និងអនរជំ នាញការគទសងគទ្យៀត ។
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ផ្នែកទី៥
ការទទួលខុសគ្តូវបផ្ន្ថលរបស់នលិតករ
មាគ្តា២២២ ._ រមមវ ិធីការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវបថនាមរបស់ទលិតររ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយមានការសក្មបសក្មួលជាមួយក្រសួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងគធវើការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអនរថដលពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវបគងកើតរមមវ ិធីថដល
តក្មូវឲ្យទលិតររទ្យទ្យួ លខុសក្តូវបថនាម ចំ គពាេះសំណល់គក្កាយអនរគក្បើ ក្បាស់រច
ួ គោយទលិតររ ។
រមមវ ិធី គនេះ ក្តូវបញ្ញ
ា រ់ចំណុចដូចខាងគក្កាម៖
រ- ការចូ លរួមថដលជាកាតពវរិចច និងសម័ក្រចិតត រនុងរមមវ ិធីទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ទលិតររ

បថនាមអាចអនុ វតតគលើ ទលិតទល ក្ររមទលិតទល និងចរនតសំណល់នានា ។

ខ- គោលគៅសក្មាប់ ការក្បមូ ល ការថរនចនគទ្យបើងវ ិញ ការទញយរ ។
រ- រូ តាសក្មាប់ ការយរទលិតទលក្តលប់ មរវ ិញ ។
ឃ- ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់តួអងគនីមួយៗរនុងការថខសសងាវរ់ ននការទគត់ទគង់ ថដលរួម

មានទំងទលិតរររនុងស្សររ និងអនរនាំចូលទលិតទល និ ងគក្រឿងបគចចរវ ិជាាពីបរគទ្យស ។
ង- ការអភិ វឌ្ឍសមតាភាពសក្មាប់ អរ
ន ពារ់ ព័នធ ។

ច- ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ទលិតររ និ ងក្ររមគោលគៅគទសងគទ្យៀតថដលជាប់ កាតពវរិចច
តាមទាូវចាប់ ។
មាតិកាទី៤
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាស់បរ ិស្ថថន្ដី ន្ិងន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា២២៣ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
វ ិស្ថលភាពននមាតិ កាគនេះរួមមានរាល់ដី និងធនធានដី គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។
មាគ្តា២២៤ ._ ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីបរ ិស្ថាន និ ងនិ រនតរភាពទ្យីក្ររង
ក្រសួង ស្ថាប័នរោឋភិ បាលថដលមានសមតារិចចតហរូវោរ់ ប្ូច លចំ នុចដូចមានថចងខាងគក្កាម

គនេះគៅរនុងនីតិវ ិធី គរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ថទនការគក្បើក្បាស់ដី និ ងការបគងកើតនិ រនតរភាពទ្យី ក្ររង៖
រ- ការអភិ ររសបរ ិស្ថាន និ ងគោលបំ ណងអភិ វឌ្ឍន៍ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
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ខ- បទ្យប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថថ្នរណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
រ- យនតការសក្មាប់ ការការពារ ក្រប់ក្រង និ ងកាត់ បនាយហានិភ័យបរ ិស្ថាន និងទល
វ ិបារននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលគៅមានភាពខវេះខាត និងការអភិ វឌ្ឍតំបន់ទ្យីក្ររង
ឆ្ប់ រហ័ស ។
ិទ្យយស្ថស្តសតសក្មាប់ ការគរៀបចំថទនការ និងវ ិធានការ
មាគ្តា២២៥ ._ ការគក្បើក្បាស់ភសតតាងថបបវ
ុ
ក្រប់ ក្រង

ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីបរ ិស្ថាន និងវ ិធានការគរៀបចំ និ រនតរភាពទ្យីក្ររង ក្តូវថទអរគលើ
ិទ្យាស្ថស្តសតដ៏លប
ភសតតាងវ
អ ំ ទុតថដលអាចគក្បើក្បាស់បាន និងរួមប្ូច លទំងការគក្បើ ក្បាស់បគចចរវ ិជាា
ុ
សំខាន់ ៗថដលមានរនុងតំបន់ និងឧបររណ៍គរៀបចំ ថទនការនានា ។
ជំពូកទី២
តួនាទី ន្ិងការទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា២២៦ ._ សមតារិចចននការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់ដី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នរររូបនីយរមម និងសំណង់ ក្តូវមានសមតារិចច

ក្រប់ ក្រងគលើការគក្បើ ក្បាស់ដី និងសំណង់ គដើ មបីធានាបាននូ វការអភិ វឌ្ឍ និងការគក្បើក្បាស់ធនធានដី
និ ងដី ទំងឡាយក្បរបគោយក្បសិទ្យទភាព និ រនតរភាព សមធម៌ ភាពចុ េះសក្មរង និងសមាហរណរមម
គោយមានការសក្មបសក្មួលជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២២៧ ._ អាជាាធរទ្យទ្យួ លបនទុរគលើការគចញអាជាាប័ ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាព

អាជាាធរទ្យទ្យួ លបនទុរគលើការគចញអាជាាប័ ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាព ក្តូវពិ និតយគ

ើង

វ ិញនូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ ណណ និ ងការឯរភាពននការគក្បើ ក្បាស់ និងការអភិ វឌ្ឍដី ស្សបតាមចាប់
ជារ់ លារ់គោយថ

រ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតដ៏នទ្យគទ្យៀត គដើ មបីធានារាល់ការស្ថងសង់ និងការគក្បើ

ក្បាស់ដីទំងគនាេះ ស្សបតាមលិខិតអនុ ញ្ញញតស្ថងសង់ និងការឯរភាព និ ងគោរពតាមសតង់ោបរ ិស្ថាន
ពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា២២៨ ._ ការឯរភាពគលើលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យអជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់

ព័ នធ ក្តូវពិនិតយគៅគលើលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់បរ ិស្ថានដី សក្មាប់ ក្រប់ថទនការ

78

គក្បើក្បាស់ដីថដលបានោរ់គសនើសុំការឯរភាពមរកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គដើ មបីធានាបាននូ វភាព
ក្តឹមក្តូវគពញគលញតាមលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
មាគ្តា២២៩ ._ លរខខណឌតក្មូវលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និងសំណង់ មិនក្តូវគចញលិខិត

អនុ ញ្ញញត ឬលិខិតឯរភាពគលើការស្ថងសង់ ចំ គពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍសរមមភាព រមមវ ិធី ឬថទនការ

ទំងឡាយណា ថដលពុំ ទន់ មានលិខិត និង/ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគ

ើយ ។

មាគ្តា២៣០ ._ ការថណនាំថទនរបគចចរគទ្យស និងជំនួយនានា
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទតល់ការថណនាំថទនរបគចចរគទ្យស និ ងជំនួយនានា

ពារ់ ព័នធគៅនឹ ង៖

រ- ការគធវើឲ្យមានសុខដុមរមនី យរមមគៅគលើគោលបំណងននរិចចការពារថទនរបរ ិស្ថាន
ការអភិររស និង ការអភិ វឌ្ឍជាតិ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ខ- ការធានាថ្ន ធនធានទំងឡាយមានការក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព តាមការ
គលើរទ្យឹរចិ តឲ្
ត យអនរក្រប់ ក្រងធនធាន និងអនរគធវើគសចរតីសគក្មចចិតត គធវើការពិ និតយពីទល
ប៉ា េះពាល់ និងទ្យំ នារ់ទ្យំនងអនតរវ ិស័យ ។
រ- ការពក្ងឹងរិចចសក្មបសក្មួលរវាងអងគភាពរាជរោឋភិ បាលថ្ននរ់ ជាតិ ថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ
ថដលពារ់ព័នធ និងភារី ថដលពារ់ ព័នធ ។
ឃ- ទ្យំ នារ់ ទ្យំនងជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ ន វ ិស័យឯរជន អងគការគក្ៅ រោឋភិ បាល
សហរមន៍ និងអនរស្ស្ថវក្ជាវការគដើមបីផ្ទាស់បូរដំ
ត គណេះដឹ ង ព័ត៌មាន និងរងវល់ពារ់ ព័នធ ពារ់ព័នធ
នឹ ងការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី និងនិរនតរភាពទ្យី ក្ររង ។

ង- ការក្បមូ លទ្យិ នន
ន ័ យទំងបរ ិមាណ និងរុ ណភាព និ ងការគក្បើ ក្បាស់ក្បព័នជ
ធ ំនួយ
ថដលោំក្ទ្យដល់ការគធវើគសចរតីសគក្មចចិ តត គដើមបីធានាបាននូ វការយល់ដឹងដ៏ទ្យូលំទ្យូលាយអំពី
បញ្ញ
ា សក្មាប់ វ ិស័យនានា និ ងរក្មិ តននការក្រប់ ក្រងរបស់រោឋភិ បាល ។
មាគ្តា២៣១ ._ ការសហការជាមួ យក្រសួងនានា
ក្រសួងស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវ សហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័

យគរៀបចំ ថដនដី នររូបនីយរមម និងសំណង់ ក្រសួង ស្ថាប័ នថដលមានសមតារិចដ
ច ៏ នទ្យគទ្យៀត អងគការ
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មិ នថមនរោឋភិ បាល និងអនរពារ់ព័នធសីព
ត ី ការអនុវតត និ ងការពក្ងឹងការអនុ វតតលរខខណឌតក្មូវការគរៀបចំ
ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីបរ ិស្ថានស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ។
ជំពូកទី៣
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការដីបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា២៣២ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
រាល់រគក្មាង ការអភិ វឌ្ឍ រមមវ ិធី និងថទនការសរមមភាពនានាថដលទរ់ ទ្យងនឹងការគក្បើ ក្បាស់ដី
និ ងសំណង់ ក្តូវមានលិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ណណ ឬលិខិតឯរភាព ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដីនររូបនី យរមម និងសំណង់ និ ងលិខិត ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយ

ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា២៣៣ ._ លរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីគោយរិតរូ រពី បញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដីនររូបនី យរមម និងសំណង់ ថដលមានសមតារិចចគលើ

ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី គៅរនុងតំ បន់ ននរគក្មាង ការអភិ វឌ្ឍ រមមវ ិធី ឬថទនការថដលបានគសនើសុំ
ក្តូវធានាថ្នការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីគនាេះ បានបំ គពញតាមលរខខណឌតក្មូវគពញគលញដូចខាង
គក្កាម៖
រ- មានរិចព
ច ិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអនរពារ់ព័នគធ លើថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីរបស់មាចស់
រគក្មាង ។
ខ- ទ្យទ្យួ លបាននូ វការក្ពមគក្ពៀងជាមុន គោយគសរ ី និងបនាទប់ ពីទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មានក្រប់
ក្ជរងគក្ជាយពី ជនជាតិគដើមភារតិច ថដលសិទ្យិគធ លើដីរបស់ពួរគរ អាចនឹងរងការប៉ា េះពាល់ពី
រគក្មាង សរមមភាពរមមវ ិធី ឬថទនការ ។
រ- មានការបញ្ញ
ា រ់ អំពីភាពក្តឹ មក្តូវរបស់រគក្មាង សរមមភាព រមមវ ិធី និ ងថទនការថដល
បានគសនើសុំ ជាមួ យនឹងថទនការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់ដី ថទនការគមសតីពីការគក្បើ ក្បាស់ដី និង
ថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតទ្យីក្ររងនបតង និងអំពីភាពក្តឹមក្តូវោនជាមួ យនឹងថទនការគមសតីពីការគក្បើ
ក្បាស់ដីរុងការអភិ
ន
វឌ្ឍ ។

ឃ- មានការស្ស្ថវក្ជាវ និ ងការទ្យទ្យួ លបាននូ វទ្យិនន
ន ័ យ លមអិត ថដលមានស្ស្ថប់ និងតាម

ទ្យី តាំងជារ់ លារ់ អំពីលរខណៈពិ គសសននតំ បន់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹងការគក្បើ ក្បាស់ដីនាបចចុបបនន និង
នាគពលអនារត រួមមានប្ាីស្ថរគពើភ័ណឌធនធានដី ការគក្បើ ក្បាស់ដីបចចុបបនន គហោឋរចនាស

មព័នធ អក្តាក្បជាជនថដលគៅជុំ វ ិញ សហរមន៍ និងការអនុវតតតាមវបបធម៌ និងក្បព័ នធគទសងៗនន
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ការចិ ្ចឹមជី វ ិត សិទ្យិ កា
ធ ន់កាប់ ដី រួមទំងសិទ្យិ ជា
ធ លរខណៈក្បនពណី រចនាសមព័នស
ធ ងគម រោឋភិ បា
ល រុរខជាតិ ការគធវើចលនា្ាងថដនរបស់សតវនក្ព ការរ ំខានគោយធមមជាតិ មុ ខងារធារាស្ថស្តសត
ចរនតថ្នមពល និងរាល់ព័ត៌មានទំងឡាយពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការគក្បើ ក្បាស់ដីបចចុបបននជាអាទ្យិ៍ ។

ង- មានការគក្បើក្បាស់បគចចរវ ិជាាប់ថដលលអបំទុតរនុងការរំ ណត់ ថទនទ្យី តំ បន់ គទ្យសភាព

រួមមានការរំណត់ទ្យីតាំង និ ង/ឬ ការវាយតនមាពីធនធានធមមជាតិ និងទ្យំនិញ និងគសវារមម ពារ់
ព័ នគធ ៅនឹងធនធានធមមជាតិ ការបនសុីទ្យិននន័យននការគក្បើ ក្បាស់ដី សិទ្យិ កា
ធ ន់ កាប់ដី និងតំ បន់
គបតិ រភណឌវបបធម៌ថដលសាិតគៅរនុង និ ងថរបតំបន់អភិវឌ្ឍថដលបានគសនើសុំជាអាទ្យិ៍។

ច- មានការទតល់ដំគណាេះស្ស្ថយបញ្ញ
ា ននការទ្យូ ទត់កាបូ ន និងការបគ្ចញសំណល់

ឧសម័ន គហើយក្តូវោរ់ប្ូច លនូ វគោលគៅ និងថទនការនានា រនុងការកាត់បនាយ និ ងទ្យូ ទត់ កាបូ
ន រ៏ដូចជាលំហូរននសំណល់ថដលពារ់ព័នធគៅរនុងរាល់ក្បតិបតតិការរគក្មាងថដលបានគធវើការ
គសនើសុំ ។

្- មានការទតល់ដំគណាេះស្ស្ថយគៅគលើការបងកគក្ោេះទ្យឹ រជំ នន់ និ ងមានភាាប់ គៅគោយ
ថទនការនានា សក្មាប់ ៖
១- ការបងាូរសំណល់ទ្យឹរគចញចូ លទំងអស់ ទំងគៅខាងរនុង និងគក្ៅតំបន់

អភិវឌ្ឍ ឬតំ បន់ ននថទនការគក្បើក្បាស់ដី ។

២- ហានិ ភ័យននការបំពុលទ្យឹ រគក្កាមដី និ ងទ្យឹរគលើដី រ៏ ដូចជាបញ្ញ
ា ពារ់ព័នធ និង
ការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និ ងការគបាេះបង់ គចាលសំណល់ទ្យឹរ ។
៣- ការោរ់រក្មិ ត និងការក្រប់ ក្រងលំហូរសំណល់រ ឹង និងសំណល់រាវ រួមមាន
ទ្យី តាំងនានាននការគបាេះបង់គចាលជាអាទ្យិ៍ ។
ជ- ប្ូច លនូវវ ិធានការននការគលើររមពស់ការក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពគលើនក្ព

គឈើ ទំងឡាយគៅរនុងទ្យីតាំងថដលគៅរនុង និ ងថរបរទ្យី តាំងក្បតិ បតតិការរគក្មាង សរមមភាព រមម
វ ិធី និ ងថទនការថដលបានគសនើសុំ ។

ឈ- ោរ់ប្ូច ល និ ងគក្បើ ក្បាស់ នូ វក្បព័នច
ធ ំ ណត និងចលនាទាូវែនល់ក្បរបគោយ

ក្បសិទ្យទ
ធ ល គៅរនុងទ្យី តាំងក្បតិ បតតិការ និ ងធានាថ្ន ក្បព័នធចំណត និងទាូវែនល់ទំងគនាេះតភាាប់
យ៉ា ងមានក្បសិទ្យធភាព និងសុវតាិភាពគៅកាន់ទូវថដលសា
ា
ិតគៅគក្ៅទ្យី តាំងក្បតិបតតិការ
រគក្មាង ។

ញ- ោរ់ប្ូច លនូវគោលគៅ និ ងវ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់គក្ោេះថ្ននរ់នាគពល

ខាងមុខ ថដលរគក្មាង សរមមភាព រមមវ ិធី ឬថទនការមានគៅគលើ៖

១- ដី ថដលរាជរោឋភិ បាលកាន់ កាប់ ថដលក្តូវបានរំណត់ ជា តំ បន់ គបតិរភណឌ
ឬតំបន់ក្បវតតិស្ថស្តសត តំ បន់វបបធម៌ ជាតិ ។
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២- រគបៀងអភិររសចក្មរេះ ឬតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។
៣- តំបន់ ទំងឡាយថដលបានកាន់ កាប់ និងសាិតគៅគក្កាមការគក្បើ ក្បាស់ជា
លរខណៈក្បនពណី របស់ជនជាតិ គដើមភារតិ ច ។
៤- តំបន់រា៉ាមស្ថរ ។
៥- តំបន់ ថដលក្តូវបានរំណត់ គោយ អងគការសហក្បជាជាតិទ្យទ្យួ លបនទុរអប់រ ំ

សងគម វ ិទ្យាស្ថស្តសត និងវបបធម៌ ។

៦- តំបន់ ទំងឡាយថដលក្តូវបានរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ថ្នជា
តំ បន់ ថដលមានទ្យឹ រស្ថប និ ងទ្យឹ រសមុ ក្ទ្យសំខាន់ៗ ឬក្បព័ នធគអរូ

ូសុីននតំបន់សមុ ក្ទ្យ ឬ

តំ បន់ អភិ ររសគទ្យសភាព ក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ និ ងជី វៈចក្មរេះថដលមានតនមាខស
ព ់ឬ
តំ បន់ ថដលមានតនមាអភិ ររសក្បព័ នគធ អរូ

ូសុី ។

៧- តំបន់ដនទ្យគទ្យៀតថដលក្តូវបានរំ ណត់ សក្មាប់ ការការពារ ឬជាតំ បន់ពិគសស
គោយក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចច ។
ដ- លរខខណឌតក្មូវរនុងការគោេះស្ស្ថយគោលគៅ និ ងវ ិធានការសក្មាប់ ការររាទ្យុ រ

និ ង/ឬការគធវើឲ្យក្បគសើគ

ើងនូវតនមាធនធានក្បវតតិស្ថស្តសត វបបធ៌ម ឬធនធានធមមជាតិ ថដលសាិត

គៅរនុងឬជាប់ ទ្យីតាំងក្បតិបតតការថដលគសនើទំងអស់

ឋ- លរខខណឌតក្មូវរនុងការគោេះស្ស្ថយ និងទ្យទ្យួ លយរក្រប់ កាតពវរិចច និ ងារទ្យទ្យួលខុ ស

ក្តូវចំ បងរនុងគពលអភិវឌ្ឍ និ ងក្បតិ បតតស្សបតាមគោលការណ៍អនរបំពុលជាអនរបង់នែាចំណាយ
ឌ្- លរខខណឌតក្មូវថដលថ្នរគក្មាងអភិ វឌ្ឍថដលបានគសនើ បងាាញពី ភាររយននតំ បន់

សរុប ននរគក្មាងអភិ វឌ្ឍថដលបានគសនើ ជាលំហរនបតងថដលមានទ្យំ ហំសមស្សប ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូប

នី យរមម និ ងសំណង់ ក្តូវរំណត់ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ លំហរនបតងរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ។

រនុងររណីថដលរគក្មាង សរមមភាព រមមវ ិធី ឬថទនការថដលបានគសនើសុំគនាេះ មិ នតក្មូវឲ្យមាន

ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ឬការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់គពញគលញ ក្រសួង ស្ថាប័ ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និ ងសំណង់ អាចមិនតក្មូវឲ្យរគក្មាង សរមមភាព រមមវ ិធី ឬ

ថទនការថដលបានគសនើសុំមួយចំ នួន បំ គពញតាមលរខខណឌតក្មូវខាេះៗ ឬមួ យចំ នួន ថដលក្តូវបានរំ ណត់
ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា២៣៣ ។
មាគ្តា២៣៤ ._ សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
ក្រប់ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ថទនទ្យី គក្បើក្បាស់ដីក្រប់ វ ិស័យ និ ងឯរស្ថរគរៀបចំថទនការដនទ្យគទ្យៀត
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ថដលបគងកើតគ

ើងសក្មាប់ជាថទនរមួ យននដំ គណើរការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ក្តូវទ្យុ រគៅក្រសួ ង ស្ថា

ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំថដនដី នររូបនី យរមម និងសំណង់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន

ស្ថលាក្ររងថដលពារ់ព័នធ និ ងអជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិថដលពារ់ព័នធ និងក្តូវោរ់ជូនដល់ស្ថធារណជន
អាចថសវងររបាន ។
មាគ្តា២៣៥ ._ នែា និ ងបនទុរគសវា

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និងសំណង់ អាចគធវើការយរនែាក្រប់

ក្ោន់ គដើ មបីទតល់បាននូវរដឋបាលរិ ចចថដលពារ់ព័នធគៅនឹ ងលរខខណឌតក្មូវននការគក្បើ ក្បាស់ដី ស្សបតាម
មាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា២៣៦ ._ ការថរសក្មួលថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីថដលបានឯរភាព
ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីអាចមាន សំគណើការថរសក្មួលស្សបតាម លរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំ
ថទនការគក្បើ ក្បាស់បរ ិស្ថានដី បថនាម ។
មាចស់រគក្មាង ឬអាជាាធរពារ់ ព័នធ ថដលគធវើការគសនើសុំឲ្យមានការថរសក្មួលគៅគលើថទនការគក្បើ
ក្បាស់ដី ក្តូវគរៀបចំឯរស្ថរថដលមានបញ្ញ
ា រ់ពីពត័ត៌មានដូចខាងគក្កាម៖
រ- ក្តូវមានគហតុទលថទនរគសដចរិចចសងគម និងវ ិទ្យាស្ថស្តសត ថដលនាំឲ្យមានការថរ
សក្មួលថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ។
ខ- បងាាញពី ការខិតខំគដើមបីររានូវស្ថានភាពគក្បើក្បាស់ដីបចចុបបនន ។

រ- បងាាញពីទលប៉ា េះពាល់គៅគលើរបររចិ ្ចឹមជីវ ិតរបស់សហរមន៍ និងធុ ររិ ចនា
ច នា
គោយស្ថរការថរសក្មួលគលើចំណាត់ ថ្ននរ់ននការគក្បើ ក្បាស់ដីថដលទ្យទ្យួ លបានការអនុ ញ្ញញត ។
ឃ- បងាាញព័ ត៌មានដនទ្យៗគទ្យៀតថដលចាំបាច់រុងការទត
ន
ល់ភាពសមគហតុទលននសំគណើ

ថដលបានគសនើសុំ ។

រាល់ការគសនើសុំឲ្យគធវើការថរសក្មួលថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីថដលបានទ្យទ្យួ លការឯរភាពគហើយ ក្តូវ
អនុគលាមតាមបទ្យប្ញ តិនន ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថានរនុងរនាីទ្យី១
មាតិ កាទ្យី ២ និងមាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា២៣៧ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ ណណ ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព
អងគភាពរោឋភិ បាលពារ់ព័នធក្តូវធានាថ្នក្រប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ ណណ ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព
អនុគលាមគៅតាមលរខខណឌតក្មូវននថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីបរ ិស្ថាន និងថទនការក្រប់ ក្រងដី ថដលបានឯរ
ភាពឲ្យគក្បើ ក្បាស់គោយក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងគោលនគយបាយក្រប់ក្រងដី ដនទ្យៗគទ្យៀត ។
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ក្រប់ រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ក្តូវគធវើសរមមភាពថដលស្សបគៅតាមថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដល
បានឯរភាពរួចរាល់។
ររណីមិ នទន់ មានថទនការក្រប់ ក្រងដី ជាមរគុគទ្យស ថទនការគមសតីពីការគក្បើក្បាស់ដី ឬថទនការ

គក្បើក្បាស់ដីគៅគ

ើយ គនាេះការទតល់អាជាាប័ ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពសក្មាប់ ការ

អភិវឌ្ឍ ក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវននការគក្បើ ក្បាស់បរ ិស្ថានដី ស្សបតាមក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៤
ន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង
ផ្នែកទី១
ស្ថថប័ន្ទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា២៣៨ ._ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទ្យី ក្ររង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគោយសហការក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរគរៀបចំ

ថដនដី នររូបនី យរមម និងសំណង់ ក្តូវគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទ្យីក្ររង ។
មាគ្តា២៣៩ ._ អាជាាធរទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និងសំណង់ ក្តូវទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគលើ

ការធានាបាននូវការអនុ គលាមតាមភាររិចច និ ងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា២៣៨ ។
ផ្នែកទី២
គណ្ៈកលមការន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង
មាគ្តា២៤០ ._ រណៈរមមការនិ រនតរភាពទ្យីក្ររង

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និងសំណង់ ក្តូវគរៀបចំ បគងកើតរណៈ

រមមការនិ រនតរភាពទ្យីក្ររង និងគលខាធិ ការោឋន តាមការចាំបាច់ ។

រណៈរមមការនីមួយៗក្តូវមានក្ររមការងារបគចចរគទ្យសចមបងចំ នួន៤(បួ ន)មានដូ ចខាងគក្កាម៖
១- សក្មាប់រិចចការគរៀបចំ ថទនការទ្យី ក្ររង និងការដឹ រជ្ូា ន ។
២- សក្មាប់ រិចចការថទនរថ្នមពល និងទលិតរមម ។

៣- សក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងសំណល់ និ ងភាពងាយរងគក្ោេះទ្យី ក្ររង ។
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៤- សក្មាប់ លំហស្ថធារណៈ គបតិ រភណឌវបបធម៌ និ ងបរ ិស្ថានសំណង់ ។ សមាស
ភាព ភាររិ ចច ការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ និងលរខខណឌតក្មូវរបស់រណៈរមមការនិ រនតរភាពទ្យី ក្ររង និង
ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសចមបង ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និ ងសំណង់ ។
មាគ្តា២៤១ ._ ការគរៀបចំថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតនិរនតរភាពទ្យី ក្ររង
រាជធានី ទ្យី ក្ររងតាមគខតត និ ងរាល់ទ្យីក្ររងគទសងគទ្យៀត ក្តូវបគងកើតថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតលមអិត
សក្មាប់ និរនតរភាពទ្យី ក្ររងគោយថទ្យបរៗរបស់ខួន
ា ស្សបតាមតាមស្ថានភាពភូ មិស្ថស្តសត អក្តាក្បជារាស្តសត
និ ងស្ថានភាពជារ់ ថសតងននរាជធានី ឬទ្យី ក្ររងនីមួយៗ ។

ការប្ចប់ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទ្យីក្ររងសក្មាប់ ក្បគភទ្យទ្យី ក្ររងនី មួយៗក្តូវអនុ វតតដំគណើ
ការនិ ងលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការប្ចប់ ក្របខណឌគរៀបចំ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទ្យីក្ររង
ដូ ចថដលមានថចងរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតថដលគធវើគ

ើងគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យប

រ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និ ងសំណង់។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

គរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និងសំណង់ ក្តូវគធវើក្ពាងថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតនិរនតរភាពទ្យី ក្ររង និងក្បមូ ល
ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសសនលនានាគដើ
មបីោំក្ទ្យថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទ្យីក្ររងថដលខរខានមិន
ូ
បានបគងកើតថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតនិរនតរភាពទ្យីក្ររងឬក្ររមការងារបគចចរគទ្យសសនលនានា។
ូ
មាគ្តា២៤២ ._ សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និងសំណង់ ក្តូវធានាឲ្យមានសិទ្យិ ធ

ទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន និងការចូ លរួមជាស្ថធារណៈរនុងការគរៀបចំ ថទនការនិ រនតរភាពទ្យីក្ររង ដូ ច
មានថចងស្សបតាមរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងទ្យី៣ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២៤៣ ._ ការពិនិតយគ

ើងវ ិញ និងការថរសក្មួលថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតទ្យីក្ររងក្បរបគោយ

និ រនតរភាព
ថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតទ្យីក្ររងក្បរបគោយនិ រនតរភាពគម និ ងថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទ្យី ក្ររង
លមអិត ក្តូវទ្យទ្យួ លការពិ និតយគ

ើងវ ិញ និងអាចគធវើការថរសក្មួលយ៉ា ងគហាចណាស់គរៀងរាល់ ៥ (ក្បាំ)

ឆ្នំមតង អាស្ស័យតាមការថក្បក្បួលស្ថានភាពជារ់ថសតង ននការអភិ វឌ្ឍគសដឋរិចច និ ង សងគម ។
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មាតិកាទី៥
ន្ិរន្តរភាពទទសច្រណ្៍
ជំពូកទី១
ការអភិវឌ្ឍន្ិរន្តរភាពទទសច្រណ្៍
មាគ្តា២៤៤ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
មាតិ កាគនេះអនុ វតតគៅគលើរគក្មាងគទ្យសចរណ៍ទំងអស់រុនងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រួមមាន

រគក្មាងថដលសាិតរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វចក្មរេះនិងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ និ ងបគងកើត
គោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ។

មាគ្តា២៤៥ ._ ការពិនិតយគលើនិរនតរភាព
រាល់រគក្មាង ឬសរមមភាពថទនរគទ្យសចរណ៍ថដលរំពុងអនុ វតតបចចុបបនន ក្តូវតក្មូវឲ្យគធវើការពិ និតយ

គលើនិរនតរភាព ។

ក្រសួងស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគទ្យសចរណ៍ គោយសហការជាមួ យក្រសួងស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

វ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការពិនិតយគលើនិរនតរភាព រួមមានលរខណៈវ ិននិច័ យ
ឆ
និ ងនី តិវ ិធី សក្មាប់រគក្មាងគទ្យសចរណ៍។
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការពិនិតយគលើនិរនតរភាពក្តូវ៖

រ- ថទអរគលើទ្យមាាប់ លប
អ ំ ទុតជាអនតរជាតិ រួមមានទ្យមាាប់ថដលកាត់បនាយជាអបបបរ ិមានូ វតំ
ហយធនធានរូបិយ ឬអរូបិយ
ខ- រួមមានលរខណៈវ ិននិច័យ
ឆ សក្មាប់ ពិនិតយរគក្មាងនានារនុងរគបៀងអភិររសជីវចក្មរេះនិង

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវរំ ណត់ និងបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ
មាគ្តា២៤៦ ._ ការវាយតនមាពីក្បសិទ្យទ
ធ លននធនធាន

រាល់សរមមភាព ឬរគក្មាងគទ្យសចរណ៍ ថដលបងកទលប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន ថដលគលើសពី រក្មិត
ថដលបានអនុ ញ្ញញត ឬឯរភាព ឬថដលមិ នបានអនុ គលាមសតង់ោរនានា ននការវាយតនមាគៅគលើនិរនតរ
ភាព ក្តូវតក្មូវគធវើការវាយតនមាពីក្បសិទ្យធទលធនធាន ស្សបតាមបទ្យប្ញតិ ត រនុងរនាីទ្យី៣ មាតិ កាទ្យី៣ នន
ក្រមគនេះ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគទ្យសចរណ៍ គោយសហកាជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល

បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការវាយតនមាក្បសិទ្យទ
ធ លធនធានសក្មាប់
រគក្មាងគទ្យសចរណ៍ ។
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ជំពូកទី២
ទទសច្រណ្៍ធលមជាតិផ្ដលផ្នែកទលើសហគលន្៍គ្គប់គ្គងរ ួលោែ
មាគ្តា២៤៧ ._ សហរមន៍ ក្រប់ ក្រងរួមោនថដលថទអរគលើគទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ
រាល់រគក្មាងគទ្យចរណ៍ថដលបានគសនើសុំសក្មាប់តំបន់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមម
ជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមបទ្យបប្ញ តិ ត
អំ ពីការក្រប់ ក្រងរួមោន ស្សបតាមបទ្យប្ញតិ នត នរនាីទ្យី៤ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២៤៨ ._ តនមាចូលទ្យសសនា
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចយរនែាចូលទ្យសសនាសក្មាប់រគក្មាង

គទ្យសចរណ៍មួ យចំនួនថដលសាិតគៅរនុងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបាន
រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគទ្យសចរណ៍ក្រសួង គោយមានរិចចពិគក្ោេះជាមួ យស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន សហរមន៍ ថដលរងទលប៉ា េះពាល់ និងក្រប់ ភារី ពារ់ព័នធ ក្តូវរំ ណត់ពីកាល
វ ិភារសក្មាប់ ការបង់ នែាស្សបតាមតំ បន់ ជារ់លារ់នានា ។

តនមាចូលទ្យសសនាទំងគនេះ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមការក្រប់ ក្រងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័

យបរ ិស្ថាន ថដលក្តូវគក្បើសក្មាប់ ថតការក្រប់ក្រងគៅតំ បន់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដលក្តូវបង់ នែាចូលទ្យសសនាថត
ប៉ាុ គណាណេះ ។ យនតការថបងថចរទលក្បគយជន៍គទសងៗគទ្យៀតក្តូវរំ ណត់ គលើគោយថទអរគលើរគក្មាងមួ យៗ
គោយមានរិចព
ច ិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអនរពារ់ ព័នធ
មាគ្តា២៤៩ ._ គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគទ្យសចរណ៍គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល

បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីការអភិ វឌ្ឍ និ ងការក្រប់ ក្រងវ ិស័យ

គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ ថដលមានមូ លោឋនគលើសហរមន៍ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគោយការក្រប់ ក្រងរួមោន និ ង
ថដលមាននិ រនតរភាព ។ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគនេះ ក្តូវបំ គពញតាមសតង់ោរគទ្យសចរណ៍ថដលថទអរគលើ
សហរមន៍ ននសមារមន៍ក្បគទ្យសននតំបន់ អាសុីអាគរនយ៍ ។
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មាតិកាទី៦
ន្ិរន្តរភាពថ្នលពល
ជំពូកទី១
ថ្នលពលគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
មាគ្តា២៥០ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
មាតិ កាគនេះអនុ វតតគៅគលើការទលិត និងការថចរចាយអរគិសនី និងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី
រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។
មាគ្តា២៥១ ._ គោលការណ៍ថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព
រាជរោឋភិ បាលរមពុជាក្តូវអនុ វតតគោលការណ៍និ រនតភាពថ្នមពល និងទតល់អាទ្យិភាពគលើការ

អភិវឌ្ឍរគក្មាងនិ រនតរភាពថ្នមពលគដើមបីសគក្មចបានការតក្មូវការនាគពលបចចុបបនន និងអនារត
សក្មាប់ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរថ្នមពល ក្រសួង ស្ថាប័

នគទសងៗ និ ងនីតិបុរគលស្ថធារណៈក្តូវអនុ វតតគោលការណ៍និ រនតរភាពថ្នមពលរនុងការសគក្មចចិ តត និង
រមមវ ិធិ របស់ពួរគរ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធក្តូវធានាថ្ននី តិបុរគលឯរជនអនុវតតគោលការណ៍និ រនតរ
ភាពថ្នមពលរនុងរគក្មាងថដលអភិ វឌ្ឍគក្កាមសិទ្យិ អ
ធ ំណាចរបស់ពួរគរ។
មាគ្តា២៥២ ._ និ រនតរភាពថ្នមពល
គដើមបីសគក្មចបាននូ វគោលបំ ណងនននិ រនតរភាពថ្នមពល វ ិធី ស្ថស្តសតអនុ វតតមានដូចខាងគក្កាម៖
រ- ការោំក្ទ្យ និងការគលើររមពស់រគក្មាង និ ងថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ខ- ការពិ ចារណាគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ អនតរជាតិ របស់ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

គៅរនុងរាល់ការសគក្មចចិតតគៅគលើរគក្មាងថ្នមពល ។

រ- ការអនុ ម័តយរនូ វរគក្មាងថ្នមពលណា ថដលមានលរខណៈក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ចាស់លាស់មួយ ។
ឃ- ការទតល់អាទ្យិ ភាពចំ គពាេះការវ ិនិ គយររនុងរគក្មាងថ្នមពលក្បរបគោយ

និ រនតរភាព ។

ង- ការគលើររមពស់បគចចរវ ិជាាថដលមិនបងកទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ច- ការទតល់ការោំក្ទ្យក្បភពថ្នមពលវ ិមជឈការនិងក្បព័ នប
ធ ណា
ត ញអរគិសនី ខានតតូ ច និង
តូ ចជាង ។
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្- ការគលើររមពស់ក្បព័នថ្ន
ធ មពលពនាឺក្ពេះអាទ្យិ តយគលើដំបូលទទេះ និងក្បព័ នទ
ធ លិតនិង
សតរអរគ
ិ សនី តាមទទេះ ។
ុ
ជំពូកទី២
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការន្ិរន្តរភាពថ្នលពល
មាគ្តា២៥៣ ._ ថទនការថ្នមពលនិ ងអរគិសនី ជាតិ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថ្នមពល គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

វ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតនូវថទនការថ្នមពល និងអរគិសនី ក្បរបគោយនិរនតរភាពជាតិ គោយគធវើការ
សហការរិ ចចការរបស់ខួន
ា ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ន ពារ់ ព័នធ រ៏ ដូចជាពិគក្ោេះគយបល់ជាមួ យអងគការ
សងគមសុីវ ិល និងសហរមន៍ ថដលប៉ា េះពាល់គោយការអភិវឌ្ឍរគក្មាងថ្នមពលនិងអរគិសនី ។

ថទនការនិរនតរភាពថ្នមពល និ ងអរគិសនី ជាតិ ក្តូវរួមមានគោលគៅនិ រនតរភាពថ្នមពលសក្មាប់
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។

រនុងការអភិ វឌ្ឍថទនការនិរនតរភាពថ្នមពល និងអរគិសនី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យ

ថ្នមពល គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវគរៀបចំ ការវាយតនមា
បរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ស្សបតាមបទ្យប្ញ តិរ
ត ុងរនា
ន
ីទ្យី២ មាតិ កាទ្យី ២ននក្រមគនេះ។
មាគ្តា២៥៤ ._ ធាតុ ទសំននថទនការ
ថទនការថ្នមពលនិងអរគិសនី ជាតិ ជាឧបររណ៍ថដលសក្មាប់ ការបគងកើតគោលនគយបាយ និ ង
ជាមរគុគទ្យសមួ យសក្មាប់សរមមភាពក្រប់ក្រង ។ ថទនការក្តូវរួមមាន ៖

រ- ការស្ស្ថវក្ជាវគៅគលើការបគងកើតគោលនគយបាយសតង់ោរ គដើ មបីបគងកើនចំនួន និង/ឬ

សមាមាក្តថ្នមពលថដលអាចគរើតគ

ើងជាែមី ថដលទ្យិ ញបានពី ស្ថាប័ នជារ់ លារ់ មួយ ។

ខ- ការវាយតនមាស្ថានភាពបចចុបបននននថ្នមពល និ ងការទលិតអរគិសនី និងគហោឋរចនា

សមព័នធថបងថចរគភាើង ។

រ- ការពិពណ៌នាអំ ពីរគក្មាងថដលមានលទ្យធភាពអាចបគងកើត បគងកើតសក្មាប់ ទល
ត ់គក្បង
ឥនធនៈ និ ងការទលិតអរគិសនី រ៏ដូចជាការថចរចាយអរគិសនី ។
ឃ- គោលគៅជារ់ លារ់សក្មាប់ បគងកើតថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ង- ការពិនិតយសំណល់ថដលបនសល់ទ្យុរ គោយរគក្មាងថ្នមពលថដលអាចរគរើ តែមី ។
ថទនការក្តូវបគងកើតសក្មាប់ការថរនែនគ

ើងវ ិញ ឬការក្រប់ក្រងសំណល់ថដលបនសល់ទ្យុរថដល

គរើតគទ្យបើងគោយ ការអភិ វឌ្ឍថ្នមពលរគរើ តគ
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ើងវ ិញ ។

ច- ការវ ិភារទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានននរគក្មាងទលិតថ្នមពល និ ងអរគិសនីថដលបាន
គក្ោងទ្យុ រ ។
្- ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ធនធានប្ូច លោនថដលរនុងគៅកាគក្បើ ក្បាស់ធនធាន

ក្បរួ តក្បថជងក្តូវវាយតនមាគោយថទអរគលើ តនមាចំណាយនិ ងទលចំគណញននធនធាននីមួយៗ
ថដលយរមរគក្បើ ក្បាស់ គោយរិ តពី នែាចំណាយននវដតននជី វ ិតធនធានគនាេះ និ ងទលប៉ា េះពាល់
អវ ិជាមានដល់សងគម និ ងរតាតបរ ិស្ថានខាងគក្ៅ ។
មាគ្តា២៥៥ ._ ការអនុ គលាមគៅតាមថទនការ និងការគរៀបចំថទនការ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថ្នមពលក្តូវទ្យទ្យួលខុ សក្តូវការអនុ គលាមតាមថទនការនិ រនតរ

ភាពថ្នមពល និងអរគិសនីជាតិ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថ្នមពលក្តូវទសពវទាយរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំសីព
ត ី ការអភិ វឌ្ឍ

ថទនការនិរនតរភាពថ្នមពល និ ងអរគិសនី ជាតិ ស្សបតាមបទ្យប្ញតិ តសីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន
ននរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២៥៦ ._ តំបន់ ហាមឃាត់មិនឲ្យឲ្យមានរគក្មាងថ្នមពល
មិ នក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យមានរគក្មាងថ្នមពលគៅរនុង៖

១- ដី ស្ថធារណៈរបស់រដឋថដលក្តូវបានរំ ណត់ ជាទ្យីតាំងវបបធ៌មក្បវតតិស្ថស្តសត ឬ

គបតិ រភណឌជាតិ ។
២- រគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ គលើរថលងការដំគ
និ ង

ើងរក្មិតថ្នមពលគក្ៅបណា
ត ញ រក្មិតភូមិ

ក្រួស្ថរ ។
៣- តំបន់ថដលតាំងគៅគោយជនជាតិ គដើ មភារតិច ឬទរ់ ទ្យិននឹងការគក្បើក្បាស់ជា

ក្បនពណីរបស់ជនជាតិ គដើមភារតិ ច គលើរថលងថតរនុងររណីថដលមានការទតល់ជូននូ វការយល់
ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីបនាទប់ ពីទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយគៅកាន់ជនជាតិ គដើមភារ
តិ ចថដលរងទលប៉ា េះពាល់ គលើរថលងការដំគ

ើងរក្មិតថ្នមពលគក្ៅបណា
ត ញ រក្មិ តភូ មិ និង

ក្រួស្ថរ ។
៤- ទ្យី តាំងដី គសើម ។
៥- ទ្យី តាំង អងគការសហក្បជាជាតិ ទ្យទ្យួ លបនទុរអប់ រ ំ សងគម វ ិទ្យាស្ថស្តសត និងវបបធម៌ ។
៦- តំបន់ណាថដលមានរនុងប្ាីឧបររណ៍រតិ យុតិថ្ន
ត ជាតំ បន់ ថដលមាន៖
រ-ក្បព័ នគធ អរូ

ូសុីទ្យឹរស្ថប ទ្យឹរសមុ ក្ទ្យ ឬគ្នរសំខាន់ ។
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ខ-តនមាអភិ ររសគទ្យសភាពខពស់ ជី វៈចក្មរេះក្បគភទ្យសតវនិងរុរខជាតិ ឬតនមាអភិ ររស
ក្បព័ នធគអរូ

ូសុី ។
ជំពូកទី៣

ការទលើកកលពសន្
់ ូវ បទច្ចកវិជាជទលគ្តីបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា២៥៧ ._ បគចចរវ ិជាាថដលក្បរបគោយក្បសិទ្យធទល បគ្ចញការបំ ភាយទប និងសំណល់ទប
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថ្នមពល ក្តូវពិ និតយរគក្មាងថ្នមពលនីមួយៗ គដើ មបីធានាថ្ន

រគក្មាងគនេះអនុ វតតនូវបគចចរវ ិជាា ថ្នមពលក្បរបគោយក្បសិទ្យទ
ធ ល បគ្ចញការបំ ភាយទប និង

សំណល់ទប ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថ្នមពល ក្តូវពិនិតយរគក្មាងថ្នមពលនីមួយៗ

គោយគក្បើក្បាស់ បគចចរវ ិជាាដ៏ លប
អ ំទុតថដលអាចថសវងររបាន និ ងការអនុ វតតលៗ
អ ជាអនារជាតិ គៅរនុង
វ ិស័យថ្នមពលពារ់ ព័នធ ។

មាគ្តា២៥៨ ._ បគចចរវ ិជាាលអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន និងជគក្មើ សថដលមានទលប៉ា េះពាល់ទប
ស្សបតាមបទ្យប្ញតិ ស
ត ីព
ត ីការវាយតនមាបរ ិស្ថានននរនាីទ្យី២ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័
នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានមិនក្តូវឯរភាពគលើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង និងគពញ

គលញ សក្មាប់រគក្មាងណាមួ យថដលគក្បើ ក្បាស់ បគចចរវ ិជាា ថដលមិនថមនជា បគចចរវ ិជាាដ៏ លប
អ ំ ទុតថដល
អាចថសវងររបាន ឬ ថដលអាចទាល់ទលប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថានគក្ចើនជាងជគក្មើ សថដលអាចថសវងររ
បានណាមួ យ ។ មាចស់រគក្មាងអាចក្តូវបានតក្មូវឲ្យោរ់ ប្ូា ននូវការរចនាថដលជាជគក្មើ ស ថដលមាន
ក្បសិទ្យទ
ធ លជាង និងបងកឲ្យមានសំណល់ និ ងការបំភាយតិ ច ខណៈគពលថដលសគក្មចបាននូ វគោល
បំ ណងនានាថដលបានថចងននរគក្មាង ។
មាគ្តា២៥៩ ._ ការគលើររមពស់ការទគត់ទង
គ ់ អរគិសនី
រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រួមមានក្រសួង ស្ថាប័ ន និងនីតិបុរល
គ ស្ថធារណៈ

ថដលទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និ ងការក្រប់ ក្រងការគក្បើ ក្បាស់គសវាអរគិសនី ក្តូវ

ជំ រញ
ុ និ ងគលើររមពស់ដល់ការទគត់ទង
គ ់ អរគីសនី ថដលគចញមរពីបណា
ា ញតចូ លជាតិ និងមរពី ក្បភពអរគិ
សនី វ ិមជឍការ ថដលក្តូវបានទលិតគទ្យបើងគោយរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលឯរជន ។ អនរគក្បើក្បាស់
សនី ក្តូវបានគលើរទ្យឹរចិតត និ ងគលើររមពស់ឲ្យដំ គ

អរគី

ើងបគចចរវ ិជាាវ ិមជឈការសក្មាប់ បំគពញតក្មូវការនន

ការទគត់ទង
គ ់ ថ្នមពលអរគីសនី របស់ខួន។
ា
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អនរគក្បើក្បាស់អរគិសនីមិនក្តូវបានបងខំឲ្យគក្បើ ក្បាស់អរគិសនី ថដលបានមរពីក្បភពននការទលិត
ថ្នមពលជារ់ លារ់ណាមួយគទ្យ ។
មាគ្តា២៦០ ._ ការគលើររមពស់ការទគត់ទង
គ ់ អរគិសនីខានតតូច និ ងបណា
ា ញតចូលខានតតូច
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវោំក្ទ្យការទតល់ការទគត់ទង
គ ់ អរគសនី ខានតតូ ច និងការទគត់ទគង់អរគិសនី
តាមបណា
ា ញតូច ។ ក្បតិបតតិររបណា
ា ញអរគិសនី ខានតតូច ក្តូវមានជគក្មើ សដូចខាងគក្កាម៖
រ- បនតទត
គ ់ ទង
គ ់ដល់អរ
ន គក្បើក្បាស់ និងមានអតាិភាពស្សបោនជាមួ យបណា
ា ញតចូ ល
ជាតិ ។
ខ- បនាទត
គ ់ ទង
គ ់ដល់អរ
ន គក្បើក្បាស់ និងលរ់អរគិសនី ថដលគលើស ឬ ថដលមិនទន់បាន
លរ់ គៅកាន់បណា
ា ញតចូលជាតិ គៅចំណុចអនតរបណា
ា ញ និងទញយរថ្នមពលមរពី
បណា
ា ញអរគសនី ខានតតូច ។
រនុងររណីថដលបណា
ា ញតចូ លខានតតូ ចភាាប់ ជាមួ យបណា
ា ញតចូ លជាតិ គដើមបីលរ់ គភាើងថដល

សល់ ក្បតិ បតតិររននបណា
ា ញអរគិសនី ខានតតូ ច ក្តូវចុ េះរិ ចចសនាទ្យិ ញថ្នមពលជាមួ យនីតិបុរគលស្ថធារ
ណៈថដលទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ ក្រងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី ។
មាគ្តា២៦១ ._ សិទ្យិ រ
ធ ុងការគទទ
ន
ររមមសិទ្យិ ធ

ក្បតិ បតតិររននបណា
ា ញតចូលខានតតូច ក្តូវមានសិទ្យិជា
ធ ឯរគតាភារីរុងការសគក្មចចិ
ន
តរ
ត ុងការ
ន

គទទររមមសិទ្យិ នធ នការទគត់ទង
គ ់ និ ងក្ទ្យពយសមបតតិននការទលិតទំងអស់ននបណា
ា ញតចូ លខានតតូច គៅឲ្យនី តិ
បុ រគលស្ថធារណៈថដលទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និ ងការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់

គសវាអរគិសនី ។ តនមាននក្បតិបតតិការគទទររមមសិទ្យិ ក្ធ តូវតាម តាមតនមាទ្យីទាគសរ ីបចចុបបននននក្ទ្យពយសមបតតិ
ថដលក្តូវគទទរគនាេះតាមការក្ពមគក្ពៀងរវាងរូ ភារី ។

មាគ្តា២៦២ ._ ការទលិតថ្នមពលអរគិសនីរគរើតគ
ការទលិតថ្នមពលអរគិសនី រគរើតគ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ រនុងការដំគ

ើងគ

ើងវ ិញតាមទទេះ

ើងវ ិញតាមទទេះ មិ នតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញតណាមួ យពី

ើយ ដ៏រាបណាក្រួស្ថរគនាេះគក្បើក្បាស់ឧបររណ៍ថដលមានការ

ទ្យទ្យួ លស្ថគល់ គោយអនុ គលាមតាមលរខខណឌនានាននក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នដ
ធ ៏ នទ្យ
គទ្យៀត ។
មាគ្តា២៦៣ ._ ថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាពរបស់ធុររិចច និ ងសហរមន៍
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ធុ ររិ ចច ឬ សហរមន៍ ថដលបគងកើតក្បព័ នន
ធ ិ រនតរភាពថ្នមពល សក្មាប់ ការទគត់ទង
គ ់ អរគិសនី ផ្ទទល់
ខាួន មានសិទ្យិ ភា
ធ ា ប់ គៅកាន់បណា
ា ញតចូ លថដលមានស្ស្ថប់ គៅតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់អរ
ន ពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា២៦៤ ._ លរខខណឌសក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត
រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវធានាថ្ន លរខខណឌតក្មូវរនុងការទ្យទ្យួ លលិខិត

អនុ ញ្ញញត ឬអាជាាប័ណណ មិនបានទ្យប់ស្ថកត់

រ- ធុ ររិ ចច និងសហរមន៍ ឬអនរអភិ វឌ្ឍថដលជាភារីទ្យី៣ថដលមានរិចចក្ពមគក្ពៀង
ជាមួ យធុ ររិចច ឬសហរមន៍ ពីការអភិ វឌ្ឍនិ រនតរភាពថ្នមពលថតមួ យ សក្មាប់បទ្យប្ញ តិ ពា
ត រ់ព័នធ
នឹ ងអរគិសនី គៅកាន់ អរ
ន គក្បើ ក្បាស់ ដរាបណា៖
១- ធុ ររិ ចច និងសហរមន៍ ឬអនរអភិ វឌ្ឍថដលជាភារីទ្យី៣ គក្បើ ក្បាសឧបររណ៍
ថដលមានវ ិញ្ញញបនបក្តទ្យទ្យួលស្ថគល់ស្សបតាមបទ្យប្ញ តិ នត នក្រមគនេះ ។
២- ធុររិចច និ ងសហរមន៍ ឬអនរអភិ វឌ្ឍថដលជាភារីទ្យី៣គក្បើ ក្បាស់បគចចរគទ្យស
ជារ់ លារ់គដើមបីធានាថ្ន អរគិសនី ថដលោរ់ ប្ូច លគៅរនុងបណា
ត ញតចូ លរឺ មានរក្មិត
អបបបរមា គដើមបីការពារគហោឋរចនាសម័ន
ព ពី ការខូចខាតថដលបនតគរើ នគ

ើង ។

ខ- នីតិបុរគលឯរជនពី ការអភិវឌ្ឍនិ រនតរភាពថ្នមពលរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

នី តិបុរគលឯរជនមិនក្តូវបានោរ់រក្មិ តនូ វចំ នួនននលិខិតអនុញ្ញញត ឬ អាជាាប័ណណ ថដលពួ រគរ
ទ្យទ្យួ លបានពីអជាាធរទ្យទ្យួ លបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការគក្បើក្បាស់

គសវាអរគិសនី សក្មាប់ រគក្មាងខានតតូ ច គោយមានសមតាភាពទលិតគក្កាម៥(ក្បាំ)គម៉ា ហាកវា៉ា ត់ ។
នី តិបុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ ក្រងការ

គក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី ក្តូវគធវើនិយ័តរមមការោរ់ប្ូច លអរគិសនី គៅរនុងបណា
ត ញតចូ លគដើមបីធានានូវ
ភាពអាចទ្យុ រចិតតបាន និ ងសុវតាិភាព។

មាគ្តា២៦៥ ._ ការហាមឃាត់ គលើឯរសិទ្យិ ធ
រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាក្តូវធានាថ្ន មិ នមាននីតិបុរគលឯរជនណាមានឯរ

សិទ្យិ គធ លើសពីអរ
ន ដនទ្យគទ្យៀតគ

ើយ រួមប្ូច ល គៅរនុងការធានានូ វលិខិតអនុញ្ញញត ឬ អាជាាប័ ណណទំងអស់

និ ងគៅរនុងការចចារអំពីលរខខណឌនានាននរិ ចចសនា ថដលបានឯរភាពជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន
ពារ់ ព័នធ។

គសចរាីសគក្មចទំងអស់ សក្មាប់ ការទាល់លិខិតអនុញ្ញញត និ ងអាជាាប័ ណណ និ ងការគធវើឲ្យគៅជា
ទាូវការនូ វលរខខណឌពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀតសក្មាប់ រិចចសនា ក្តូវគធវើគ

ើងគោយថទអរគលើភសាតាងថទន
រ
ុ

បគចចរគទ្យស និ ងគសដឋរិចច ដូ ចក្តូវបានទ្យទ្យួ លយរគៅគក្កាមការអនុ វតតលៗ
អ ជាអនតរជាតិ ។
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គៅគពលគក្ជើ សគរ ើសនីតិបុរគលឯរជនគដើមបីអភិ វឌ្ឍថ្នមពល ឬ ទលិតអរគិសនី ឬ រគក្មាងថចរ
ចាយអរគិសនី ថដលពារ់ព័នធ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

ក្តូវោរ់ ប្ូច លជាចាំបាច់ គៅរនុងដំ គណើរការននការោរ់ ពារយសុំ នូ វលទ្យធភាពសក្មាប់ ការក្ររួ តក្បថជង
លរខណៈគបើ រចំ ហ និ ង នីតិបុរគលឯរជនដនទ្យគទ្យៀត រនុងការោរ់ប្ូា ននូ វសំគណើ គោយធានាថ្ននីតិ

បុ រគលឯរជនទំងគនាេះ អាចមានលទ្យធភាព និងគពលគវលាសមរមយ រនុងការគរៀបចំ សំគណើបស់ពួរគរ ។
ជំពូកទី៤
ការគ្តួតពិន្ិតយគុណ្ភាពនលិតនលសគ្មាប់នលិតថ្នលពលគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
មាគ្តា២៦៦ ._ អងគភាពឯររាជយ
អាជាាធរទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និ ងការក្រប់ ក្រងការគក្បើ ក្បាស់គសវាអរគិ

សនី ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវបគងកើតអងគភាពឯររាជយ គៅរនុងរយៈគពល១ (មួ យ) ឆ្នំ រិ តចាប់ ពីនែង
អនុម័តននក្រមគនេះ គដើមបីក្តួតពិ និតយរុ ណភាពននឧបររណ៍ទលិតថ្នមពល ថដលក្តូវបានទគត់ទគង់ និង

គក្បើក្បាស់ សក្មាប់ទ្យីទារជាតិ គដើ មបីធានាថ្នឧបររណ៍ទំងគនេះអនុ គលាមតាមសតង់ោរសុខភាព សុវតាិ
ភាព និងសតង់ោរបរ ិស្ថាន ។ អងគភាពឯររាជយ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ
វតតសវនរមម ការគធវើគតសា និ ងការបញ្ញ
ា រ់ គលើឧបររណ៍ទំងគនេះ ។

ើង ក្តូវទ្យទ្យួ លភាររិចរ
ច ុងការអនុ
ន

មាគ្តា២៦៧ ._ ការបញ្ញ
ា រ់ អំពីរុណភាព
អងគភាពឯររាជយ ក្តូវគទទៀងផ្ទទត់ ថ្ន រុ ណភាពននទលិតទលថដលក្តូវបានលរ់គៅរនុង

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា សក្មាប់ ការទលិតថ្នមពល បានទ្យទ្យួ លនូវការបញ្ញ
ា រ់ អំពីរុណភាព មុនគពល
ថដលទលិតទលទំងគនាេះក្តូវបានគធវើពាណិជារមម ។ ការបញ្ញ
ា រ់ គនេះអាចក្តូវបានក្តួតពិ និតយគោយអងគ
ការសតង់ោរអនតរជាតិ ។
ការគទទៀងផ្ទទត់ ចំគពាេះឧបររណ៍ថដលនាំចូល ក្តូវគធវើគ
ទលិតទលថ្ននរ់ ជាតិ ក្តូវគធវើគ

ើងគៅថទនររយ ។ ការគទទៀងផ្ទទត់ សក្មាប់

ើងមុនគពលគធវើពាណិជារមមគៅកាន់ ស្ថធារណជន គោយអងគភាពឯរ

រាជយ ។
មាគ្តា២៦៨ ._ ការធានាសតង់ោរ
អងគភាពឯររាជយ ក្តូវក្តួតពិ និតយ និងធានាថ្ន សតង់ោរគលើទលិតទលថ្នមពលរគរើតគ

ើងវ ិញ

ក្តូវបានបំគពញ និងអនុ គលាមតាមសតង់ោរតក្មូវ ។ អនរធានាក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវជាអបបរមាសងមរវ ិញ
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នូ វទលិតទលដល់អនរគក្បើ ក្បាស់គនាេះរនុងរយៈគពលសមស្សប គៅតាមលរខខណឌននរិ ចចសនាធានា
គៅរនុងររណីមានវ ិការៈ ដំគណើរការមិ នលអ ឬ ខរខានមិនបានអនុ គលាមតាមសតង់ោរ ។
ជំពូកទី៥
គ្កបខ័ណ្ឌទៅតាលគ្បទភទថ្នលពល ឬគទគ្មាងអគគិសន្ី
ផ្នែកទី១
ថ្នលពលពន្ៃឺគ្ព៉ះអាទិតយ
មាគ្តា២៦៩ ._ ររណីគលើរថលងថទនរពនធ
ក្រប់ ផ្ទទំងរ្ចរ់ពនាឺក្ពេះអាទ្យិ តយ ែមថ្នមពលពនាឺក្ពេះអាទ្យិ តយ និងសមាភរនានា ថដលគក្បើ សក្មាប់
ការដំ គ

ើងក្បព័នធពនាឺក្ពេះអាទ្យិ តយគៅតាមទទេះ មិ នក្តូវជាប់ ពនធនាំចូលគ

ើយ រឺ គដើ មបីគលើរទ្យឹរចិតតឲ្យមាន

ការថចរចាយ និងការបគងកើនការទលិតថ្នមពលអរកិសនី គៅតាមទទេះននក្បជាជនរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។

ក្បព័ នព
ធ នាឺក្ពេះអាទ្យិ តយតាមទទេះ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមសតង់ោររុ ណភាពជាតិ និ ងអនតរជាតិ និ ង

អធិ ការរិចចថទនរក្រប់ ក្រងរុណភាព ថដលក្តូវគធវើគ

ើងគោយស្ថាប័នឯររាជយថដលក្តូវបគងកើតគ

ើងតាម

ជំ ពូរទ្យី៤ ននមាតិ កាគនេះ ។
អងគភាពឯររាជយគនេះ និងអជាាធរទ្យទ្យួ លបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និ ងការ

គក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី ក្តូវគធវើការអគងកតតាមោន គធវើយ៉ាងណាបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន ក្បព័នធពនាឺក្ពេះអាទ្យិតយតាមទទេះ
មានរុ ណភាពខពស់ ក្តូវបានដំគ

ើងក្តឹមក្តូវ គហើយតនមាថដលបានបង់ ទ្យុរជាមុន ទំងនែាដំគ

ើងទងក្តូវ

បានទ្យូ ទត់ ។
មាគ្តា២៧០ ._ ការក្រប់ ក្រងរនុងការគក្បើ ក្បាស់អរគិសនី បថនាមតាមបណា
ត ញតចូ ល

រនុងររណីថដលមានទគត់ទង
គ ់ អរគិសនីបថនាម អរគិសនីតាមបណា
ត ញតចូ លគោយតភាាប់ គៅនឹង

ក្បព័ នដ
ធ ំគ

ើងថ្នមពលពនាឺក្ពេះអាទ្យិតយ តាមដំ បូលទទេះ ការទគត់ទង
គ ់ អរគិសនីបថនាម ក្តូវក្រប់ ក្រង នីតិ

បុ រគលស្ថធារណៈថដលទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និ ងការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់
គសវាអរគិសនី ។ រូបវនតបុរល
គ ឬនីតិបុរគលឯរជន ថដលជាមាចស់ដំគ

ើងក្បព័ នព
ធ នាឺក្ពេះអាទ្យិតយតាម

ដំ បូលសក្មាប់ ការគក្បើក្បាស់ផ្ទទល់ខួន
ា ក្តូវមានសិទ្យិត
ធ ភាាប់ គៅនឹងបណា
ត ញតចូល ។

អជាាធរទ្យទ្យួ លបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការគក្បើ ក្បាស់គសវាអរគិសនី

ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនគដើ មបីរំណត់ពីក្របខ័ ណឌ រំណត់ សង
ត ់ ោរ និងទតល់ការអនុ ញ្ញញតឲ្យមានការ
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លរ់ អរគិសនីថដលរគរើ តគ

ើងវ ិញគៅកាន់ សហក្ោស ឬសហរមន៍គក្កាយពីក្រមគនេះក្តូវបានអនុម័ត

រនុងរយៈគពលមួ យឆ្នំ ។
មាគ្តា២៧១ ._ រងាវស់ថ្នមពល
អជាាធរទ្យទ្យួ លបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការគក្បើ ក្បាស់គសវាអរគិសនី

ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគដើមបីអនុ ញ្ញញតឲ្យមានការវាស់រក្មិតថ្នមពលគោយអនរគក្បើក្បាស់

ថ្នមពលថដលភាាប់គៅ បណា
ត ញតចូ ល ។ អនរទ្យទ្យួលទលអាចបង់នែាគក្បើក្បាស់អរគិសនី គៅតាមអវីថដល
បងាាញគលើវងាវស់ថ្នមពលគនាេះ ។
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី រងាវស់ថ្នមពល ក្តូវបគងកើតអំពីអាក្តាតនមាអរគិសនីសក្មាប់ លរ់គៅ
កាន់ នីតិបុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និ ងការក្រប់ ក្រងការគក្បើ
ក្បាស់គសវាអរគិសនី ។ អនរទ្យទ្យួ លទលក្តូវបង់ នែាគក្បើក្បាស់អរគិសនី គៅតាមអវីថដលបងាាញគលើវងាវស់
ថ្នមពលគនាេះ ។
នី តិបុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ ក្រងការ

គក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការអនុវតតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី រងាវស់ថ្នមពល។

រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសតីពីការោរ់ រងាវស់ថ្នមពល និ ងការគចញវ ិរកយបក្តក្បចាំថខរវាងនីតិបុរគលស្ថ
ធារណៈថដលទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការគក្បើ ក្បាស់គសវាអរគិ
សនី និងមាចស់អាោរ ឬរថនាងទគត់ទង
គ ់ ថ្នមពលពនាឺក្ពេះអាទ្យិ តយក្តូវគធវើគទ្យបើង ។
មាគ្តា២៧២ ._ សិទ្យិរ
ធ ុងការតភា
ន
ា ប់គៅនឹងបណា
ត ញតចូ ល

រថនាងទតត់ទង
គ ់ ថដលក្តូវក្បតិ បតតិគោយសហរមន៍ ឬសហក្ោសទំងឡាយ ទំងថដលគក្បើ ពិល

ពនាឺក្ពេះអាទ្យិ តយ ឬគក្បើ រ្ចរ់ ពនាឺក្ពេះអាទ្យិតយរតី ក្តូវទ្យទ្យួលបានការអនុ ញ្ញញតស្សបចាប់ ឲ្យតចូ ល និ ងគទទរ
គភាើងចូ លគៅរនុងបណា
ត ញតចូ ល ។

នី តិបុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទ្យួ លបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ ក្រងការ

គក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី អាចគធវើជារមមសិទ្យិរ
ធ រ ក្បតិបតតិររ និងអនរថែររារថនាងទតត់ទង
គ ់ ថ្នមពលពនាឺ
ក្ពេះអាទ្យិតយ ក្តូវមានសិទ្យិ ជ
ធ ួលបនតនូវសិទ្យិ ក្ធ បតិបតតិការ និ ងថែររារថនាងទំងគនាេះ ។
មាគ្តា២៧៣ ._ ក្បព័នអ
ធ នុ គក្ោេះពនធគលើថ្នមពលរគរើ តគ

ើងវ ិញ ជាការស្ថរលបង

អជាាធរទ្យទ្យួ លបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិ

សនី ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីក្បព័ នអ
ធ នុ គក្ោេះពនធគលើថ្នមពលរគរើ តគ

ើងវ ិញ ស្ថរ

លបងរនុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្នំ ថដលរនុងគនាេះ រាជរោឋភិ បាលក្តូវទតល់ជាអក្តាគែរមួ យសក្មាប់ ការជាវ
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អរគិសនី ថដលរគរើតគ
គ

ើងវ ិញពី រថនាងទតល់ថ្នមពលពនាឺក្ពេះអាទ្យិតយ ឬក្បព័នទ
ធ លិតថ្នមពលថដលរគរើត

ើងវ ិញ ។
ក្បព័ នធគនេះ ក្តូវមានគោលបំ ណងធានាបាននូវតក្មឹតនែាថ្នមពលសក្មាប់ មួយរយៈគពលណា

មួ យរនុងគោលបំ ណងកាត់បនាយនែាថដលក្តូវបង់គោយអនរគក្បើក្បាស់ចុងគក្កាយ និ ងសក្មួលដល់ស្ថតរ
គទ្យបើងវ ិញនូ វចំ ណាយវ ិនិ គយររបស់មាចស់រគក្មាង និ ងចំ ណាយថែទំ ។

លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគនេះ ក្តូវបគងកើតជាតារាងពនធគែរមួ យថដលក្តូវបង់ នែាគក្បើក្បាស់អរគិសនី
ថដលរគរើតគទ្យបើងវ ិញរនុងមួយរយៈគពលននការស្ថរលបង ។
ផ្នែកទី២
ថ្នលពលន្ុយទកៃផ្អ៊ែរ
មាគ្តា២៧៤ ._ ការក្រប់ ក្រងថ្នមពលនុ យគរាថអរ
ថ្នមពលនុ យគរាថអរ ក្តូវបគងកើតគ

ើងគោយសាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រង និ ង រមមសិទ្យិ ធរបស់

រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាថតមួ យប៉ាុគណាណេះ និងគោយមានការក្រប់ក្រង និ ងក្បតិ បតតិការ
តាមសតង់ោរអនតរជាតិននការការពារថទនរសុខភាព សុវតតិភាព និងបរ ិស្ថាន ។

រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ថ្នមពល

នុ យគរាថអរ និងសុវតាិភាព ។ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតក្ត តូវរួមមាន លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ រចនាសម័នធ
និ ងការគរៀបចំ របស់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធសក្មាប់ គធវើការក្តួតពិនិតយរគក្មាងទលិតថ្នមពលនុ យគរាថអ
រនានា។
រាជរោឋភិ បាល មិ នក្តូវទ្យទ្យួលយរសំណល់ថ្នមពលនុ យថរាថអរពីក្បគទ្យសដនទ្យជាោច់ ខាត
គទេះបី តាមលរខខណឌ ឬកាលៈគទ្យសៈថបបណារ៏គោយ ។
មាគ្តា២៧៥ ._ ការបណុត េះបណា
ត ល

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថ្នមពល អាចគរៀបចំរមមវ ិធី មួ យគដើមបីទតល់ការបណុត េះ

បណា
ា លដល់បុរគលិរខាួន គោយសហការជាមួ យនឹង អងគភាពថ្នមពលអាតូ មអនតរជាតិ ។
ផ្នែកទី៣
ការភាជប់គ្បព័ន្ធផ្ច្កចាយ ន្ិងបណ្ត
ត ញតច្ូល
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មាគ្តា២៧៦ ._ លរខខណឌតក្មូវននក្បសិទ្យទ
ធ លននក្បព័ នធថចរចាយ
រគក្មាងបណា
ត ញចរនតនានា ក្តូវគក្បើ ក្បាស់បគចចរវ ិជាាក្បរបគោយក្បសិទ្យធទលនានា គដើ មបីកាត់
បនាយការបាត់បង់អរគិសនី ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបដិ គសធគចាលគលើការ
ឯរភាពទំងឡាយគលើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ររណីមិ នមានការគក្បើ ក្បាស់បគចចរវ ិជាា

ក្បរបគោយក្បសិទ្យធទលខពស់បំទុត ថដលមានគៅគពលោរ់ ការគសនើសុំ ។ បគចចរវ ិជាាថដលគក្បើ ក្តូវថតជា
បគចចរវ ិជាាថដលមានលរខណៈក្បរួ តក្បថជងថទនរបរ ិស្ថាន និ ងគសដឋរិចគច ោយគធៀបគៅ គៅនឹ ងការ
បាត់ បង់ ទលអរគិសនី ថដលបគចចរវ ិជាាគនាេះជួ យបគ្ចៀស ។
មាគ្តា២៧៧ ._ បគចចរវ ិជាារមនារមន៍ឌ្ីជីែល
គដើមបីគបើ រឲ្យទលិតថ្នមពលគរើ តជាែមី តភាាប់គៅកាន់ បណា
ត ញតចូ ល និ ងការគក្បើ ក្បាស់អរគិសនី
បានពីធនធានក្បរបគោយនិ រនតរភាព និងក្បសិទ្យទ
ធ ល រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវ

បគងកើតបណា
ត ញតចូ ល ថដលគក្បើ ក្បាស់បគចចរវ ិជាារមនារមន៍ ឌ្ីជីែលគដើមបីតាមោន និងក្បតិរមម ពារ់
ព័ នគធ ៅនឹងការ ថក្បក្បួលរនុងការគក្បើ ក្បាស់ និងការទលិតថ្នមពល ។

រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវបគងកើតរមមវ ិធីអនុវតតបគចចរវ ិជាាគនេះគៅតាមបណា
ត

ញអរគិសនី ជាតិ ឲ្យបានឆ្ប់ គៅតាមតក្មូវការននបគចចរវ ិជាា ។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

ថ្នមពល ក្តូវគរៀបចំ រមមវ ិធីស្ថរលបងមួ យឲ្យបានរួចជាគស្សចគដើមបីអនុ វតតនាគពល ៣ (បី) ឆ្នំ គក្កាយពី
ក្រមគនេះក្តូវបានអនុម័ត ។
នែាចំណាយគដើមបីអនុ វតតបគចចរវ ិជាាបណា
ត ញតចូ ល និងនីតិវ ិធី ទំងឡាយថដលក្តូវអនុ វតត ក្តូវ
ទសពវទាយដល់ អនរគក្បើ ក្បាស់បណា
ត ញតចូ លទំងអស់គោយគសមើភាពោន ។
មាគ្តា២៧៨ ._ ការពក្ងីរបណា
ត ញតចូ ល
គយងតាមការពិ ចារណាថទនរបរ ិស្ថាន គសដឋរិចច និងសងគម រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា អាចប្ឈប់រាល់ការពក្ងី របណា
ត ញតចូ លគៅកាន់ តំបន់ ជារ់ លារ់ ណាមួយរនុងក្បគទ្យស ។ រនុង
ររណីគនេះ រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវគលើរមពស់ និងអនុវតតរមមវ ិធី នានា គដើមបីទតល់

បាននូ វដំ គណាេះស្ស្ថយថបបវ ិមជឈការ ដល់ក្ររមក្រស្ថរទំងឡាយ ថទអរតាម តាមតក្មូវការរបស់អរ
ន គក្បើ
ក្បាស់ចុងគក្កាយ ទំងការទលិតថ្នមពល និងការទលិតអរគិសនី ។
មាគ្តា២៧៩ ._ សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
អាជាាធរពារ់ព័នធក្តូវថចរចាយជាស្ថធារណៈនូ វព័ត៌មានអំពីវល
ុ ៉ា និ ងរុ ណភាពអរគិសនី ថដល
បានទគត់ទង
គ ់ ឬទតល់គៅឲ្យបណា
ត ញតចូ ល ស្សបតាមបទ្យប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន រនុង
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រនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។ អាជាាធរថដលទ្យទ្យួ លបនទុរ ក្តូវគធវើការគចញទាយអំ ពី រុណភាពគភាើ
ង និងវល
ុ ៉ា គភាើង គដើ មបីការពារការខូចខាតដល់គហោឋរចនាសមព័នធននក្បព័នធថចរចាយ ឬការអារ់ ខានរនុង
ការទតល់គសវារមម ។

ជំពូកទី៦
គ្បសិទធនលថ្នលពល
មាគ្តា២៨០ ._ ក្បព័ នក្ធ រប់ ក្រងថ្នមពល និងអរគិសនី
ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថ្នមគពល និងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន

ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសក្មាប់ ក្បព័នធក្រប់ ក្រងថ្នមពល និងអរគិសនី គោយថទអរគលើសង
ត ់ ោរ
ននរណៈរមមការបគចចរគទ្យសគអទ្យបិចក្តូនិរអនតរជាតិ និ ងសតង់ោរ៥០០០១ ននអងគការសតង់ោរ
អនតរជាតិ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថ្នមពលគោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ

ស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសក្មាប់ ក្រសួង ស្ថាប័នទំងអស់សីព
ត ី ការអនុ គលាម

តាមថទនការក្បសិទ្យធទល ក្ពមទំងការអនុវតតតាមសតង់ោរននរណៈរមមការបគចចរគទ្យសគអទ្យបិចក្តូនិរ
អនតរជាតិ និ ងថទនការ និងគោលនគយបាយក្បសិទ្យទ
ធ ល និងសក្មាប់ ការពក្ងឹការអនុវតតសង
ត ់ ោរណៈ
រមមការបគចចរគទ្យសគអទ្យបិចក្តូនិរ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថ្នមពល គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

វ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើរបាយកាណ៍ក្បចាំឆ្នំ ជាស្ថធារណៈអំពី វឌ្ឍនភាពននក្បសិទ្យទ
ធ លថ្នមពល គដើ មបី
ធានាឲ្យបាននូ វការអនុ គលាមតាមសតង់ោរក្បសិទ្យទ
ធ លថ្នមពល ស្សបតាមបទ្យប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
មាតិកាទី៧
ឧសាហកលមន្ិសារណ្កលមគ្បកបទដាយការទទួលខុសគ្តូវ
ជំពូកទី១
វិស្ថលភាព ន្ិងការទរៀបច្ំផ្នន្ការបរ ិស្ថថន្សគ្មាប់ឧសាហកលមន្ស
ិ ារណ្កលម
មាគ្តា២៨១ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
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មាតិ កាគនេះអនុ វតតគលើធនធានឧសាហរមមនិសារណរមម រួមមាន គក្បង ហាគស ថរ ៉ា ថដរ វតាុធាតុ

ភូ រពភវ ិទ្យាគទសងៗ ថដលយរគចញពីដី និងពី ក្បភពគទសងៗគទ្យៀត ថដលបគងកើតគ

ើងគោយឧបររណ៍រតិ

យុតតគោយក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ។
មាតិ កាគនេះអនុ វតតការរុរររ ការគធវើអាជី វរមម ការបិទ្យ និងការស្ថតរនីតិសមបទ ននរគក្មាង
ឧសាហរមមនិសារណរមមននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាថដលមានរនុងបទ្យប្ញតិស
ត ីព
ត ី ការវាយតនមា និ ង

អគងកតតាមោនបរ ិស្ថានននរនាីទ្យី២ គលើរថលងថតមាក្តា២៨៥ និង២៨៦ ននក្រមគនេះ ថដលអនុ វតតនូវរាល់
ឧសាហរមមនិសារណរមម ។
មាគ្តា២៨២ ._ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថរ ៉ា និងថ្នមពលក្តូវបគងកើតការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត

ថដលថទអរគលើវ ិស័យ សក្មាប់ ការរុរររ ឬការគធវើអាជី វរមមននធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់

លារ់ នីមួយៗ រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ស្សបតាមបទ្យបបញ្ញញតតិរុងរនា
ន
ីទ្យី២ មាតិ កាទ្យី ២ ននក្រមគនេះ ។
ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសតថដលបគងកើតគ

ើងគក្កាមជំ ពូរគនេះ ក្តូវតក្មូវឲ្យរំ ណត់អតត

សញ្ញញណ និងទតល់នូវក្របខណឌសក្មាប់ មាចស់រគក្មាងគដើ មបីោរ់ប្ូច លគៅរនុងដំ ណារ់ កាលទំងអស់
ននការអភិវឌ្ឍរគក្មាង ដូចខាងគក្កាម៖

រ- លរខខណឌតក្មូវននការអភិររសជី វចក្មរេះ និ ងគទ្យសភាព
ខ- ការរក្មាមរំ ថហងចំ គពាេះក្បគភទ្យជិតទុតពូជ ជក្មរ និងតនមាអភិររសក្បព័នគធ អរូ
រ- ជី វភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍ មូលោឋន និ ងជនជាតិ គដើមភារតិច ។

ូសុី

មាគ្តា២៨៣ ._ការរុរររ និ ងគធវើអាជី វរមមថដលមានស្ស្ថប់
សក្មាប់ ធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់ លារ់ នីមួយៗថដលការរុរររ ឬគធវើអាជី វរមម
បានគរើតគ

ើងមុ នការអនុម័តននក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរថរ ៉ាក្តូវប្ចប់ និងោរ់ឲ្យ

ស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថានរនុងរនាីទ្យី១
មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសតនីមួយ គៅរនុងរយៈគពល២ (ពី រ) ថខ
គក្កាយការអនុម័តក្រមគនេះ ។

មាគ្តា២៨៤ ._ការរុរររនិ ងការគធវើអាជី វរមមែី ម
សក្មាប់ ធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់ លារ់ នីមួយៗថដលការរុរររ ឬគធវើអាជី វរមមមិន
បានគរើតគ

ើងមុ ននឹ ងការអនុម័តននក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថរ ៉ា និងថ្នមពលក្តូវ
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ប្ចប់ និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចររបាននូ វការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតនីមួយៗស្សបតាម
បទ្យប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានរនុង រនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ មុននឹង៖

រ- ការឯរភាពគលើលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬអាជាាប័ណណសក្មាប់ ការរុរររ ឬការគធវើអាជី វរមម

នានា ។
ខ- ការចាប់ គទតើមការរុរររ ឬការគធវើអាជីវរមម ។
មាគ្តា២៨៥ ._ ការគធវើអាជី វរមមថរ ៉ាខានតតូច និងគធវើជាលរខណៈសិបបរមម
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការគធវើអាជីវរមមថរ ៉ាខានតតូ ច និងគធវើ
ជាលរខណៈសិបបរមមគដើ មបី៖
រ- ថចងពី សិទ្យិ នធ នការគធវើអាជី វរមមថរ ៉ាខានត និងគធវើជាលរខណៈសិបបរមមគៅកាន់ ក្បជាពល
រដឋ ។
ខ- ធានានូ វសរមមភាពននការគធវើអាជី វរមមថរ ៉ាខានតតូច និ ងគធវើជាលរខណៈសិបបរមម
ក្បរបគោយនិ រនតរភាពបរ ិស្ថាន សុវតាិភាព និងក្បសិទ្យធទល ។
រ- ជំ រញ
ុ និងអនុ វតតតាមសតង់ោរ និ ងការអនុ វតតដ៏លប
អ ំទុតជាអនតរជាតិ រនុងការក្រប់ ក្រង

ការគធវើអាជី វរមមថរ ៉ាខានតតូច និ ងគធវើជាលរខណៈសិបបរមម ។

ឃ- បគងកើតនូវដំគណើរការសក្មាប់ រំណត់ គោយមានរិចចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរ
ពារ់ ព័នធ និ ងសហរមន៍ មូលោឋន តំបន់ សក្មាប់ ការគធវើអាជី វរមមថរ ៉ាលរខណៈសិបបរមម និង
ង- តក្មូវ និងទតល់ជំនួយសក្មាប់ អរ
ន គធវើអាជី វរមមថរ ៉ាលរខណៈសិបបរមមរុងការបគងក
ន
ើ តនិ ង

អនុវតត ថទនការសុវតាិភាព និ ងសនតិសុខ ។

មាគ្តា២៨៦ ._ តំបន់ ហាមឃាត់ចំគពាេះរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមម
មិ នក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យមានរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមមគៅរនុង៖

១- ដី ស្ថធារណៈរបស់រដឋថដលក្តូវបានរំ ណត់ ជា ទ្យីតាំងវបបធម៌ ក្បវតតិស្ថស្តសត ឬ

គបតិ រភណឌជាតិ ។
២- តំបន់ សលឬតំ
បន់អភិររសននរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវ
ូន

បានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។

៣- តំបន់ថដលតាំងគៅគោយជនជាតិ គដើ មភារតិច ឬទរ់ ទ្យិននឹងការគក្បើក្បាស់ជា
ក្បនពណីរបស់ជនជាតិ គដើមភារតិ ច គលើរថលងថតរនុងររណីថដលការយល់ក្ពមជាមុនគោយ
គសរ ី និងបនាទប់ពីទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយរបស់ជនជាតិ គដើ មភារតិចថដលរងទល
ប៉ា េះពាល់ក្តូវបានទតលជូន ។
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៤- ទ្យី តាំងដី គសើម ។
៥- ទ្យី តាំង អងគការសហក្បជាជាតិ ទ្យទ្យួ លបនទុរអប់ រ ំ សងគម វ ិទ្យាស្ថស្តសត និងវបបធម៌ ។

៦- សក្មាប់ គោលគៅរនុងមាក្តាគនេះ តំ បន់ណាថដលមានរនុងប្ាីឧបររណ៍រតិយុតិ តថ្ន

ជារំ ណត់ថដលមាន៖

រ- ក្បព័ នគធ អរូ

ូសុីទ្យឹរស្ថប ទ្យឹ រសមុ ក្ទ្យ ឬគ្នរសំខាន់ ។

ខ- តនមាអភិ ររសគទ្យសភាពខពស់ ជីវៈចក្មរេះក្បគភទ្យសតវនិងរុរខជាតិ ឬតនមាអភិររស
ក្បព័ នធ

គអរូ

ូសុី ។
ជំពូកទី២

បទច្ចកវិជាជដ៏លប
ែ ន
ំ ុតផ្ដលអាច្ផ្សែងរកបាន្សគ្មាប់ឧសាហកលមន្ស
ិ ារណ្កលម
មាគ្តា២៨៧ ._ ភាររិចចរុងការបគ្
ន
ច ៀសការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន

មាចស់រគក្មាងក្តូវតក្មូវឲ្យគក្បើ ក្បាស់បគចចរវ ិជាាដ៏ លប
អ ំទុតថដលអាចថសវងររបាន និ ងការអនុ វតត

លអៗ គដើ មបីបគ្ចៀសការបងកឲ្យមានការបំពុល ឬ ការខូ ចខាតដល់បរ ិស្ថានដនទ្យគទ្យៀត និងគដើ មបីបគងកើន
ក្បសិទ្យទ
ធ លជាអតិបរមា គៅគពលអនុ វតតសរមមភាពឧសាហរមមនិសារណរមម ។
មាគ្តា២៨៨ ._ ប្ាីននបគចចរវ ិជាាដ៏ លប
អ ំ ទុតថដលអាចថសវងររបាន និ ងការអនុវតតលៗ
អ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថរ ៉ា គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរបរ ិស្ថាន

ក្តូវររាប្ាីននបគចចរវ ិជាាដ៏ លប
អ ំទុតថដលអាចថសវងររបាន និងការអនុ វតតលៗ
អ សក្មាប់ ធនធាន
ឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់ លារ់នីមួយៗ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថរ ៉ា និងថ្នមពល ក្តូវ៖

រ- ចាប់ គទាើមចងក្រងនូ វប្ាីបឋមននបគចចរវ ិជាាដ៏ លប
អ ំ ទុតថដលអាចថសវងររបាន និ ង

ចាប់ គទាើមការពិ គក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈអំពីប្ាីថដលបានគសនើសុំ គៅរនុងរយៈគពល ១
(មួ យ) ថខ គក្កាយអនុម័តននក្រមគនេះ ។

ខ- ប្ចប់ និងគបាេះពុ មទ
ព ាយនូ វប្ាីនន បគចចរវ ិជាាដ៏លប
អ ំ ទុតថដលអាចថសវងររបាន
និ ងោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យីទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានប
រ ិស្ថានរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ គៅរនុងរយៈគពល ១៨ (ដប់ ក្បាំបី) ថខ ននការអនុ ម័តននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២៨៩ ._ ប្ាីននការគធវើបចចុបបននភាពននប្ាីបគចចរវ ិជាាថដលលអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យថរ ៉ា និងថ្នមពល គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល

បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពនូ វប្ាីននបគចចរវ ិជាាដ៏ លប
អ ំទុតថដលអាចថសវងររបាន សក្មាប់
ធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់ លារ់ នីមួយៗ យ៉ា ងគហាចណាស់ ជាគរៀងរាល់២(ពី រ)ឆ្នំមង
ា ។
មាគ្តា២៩០ ._ លរខខណឌតក្មូវគដើ មបីគចៀសវាងការខូចខាតបរ ិស្ថាន
ស្សបតាម បគចចរវ ិជាាដ៏ លប
អ ំ ទុតថដលមានគៅរនុងប្ាី មាចស់រគក្មាងននរគក្មាងឧសាហរមម

និ សារណរមម ក្តូវ៖

រ- ក្រប់ ក្រងឲ្យបានសមរមយនូ វសំណល់ែម និងសំណល់គទសងគទ្យៀត គដើមបីធានាឲ្យបាន
នូ វគសារភាពខាងថទនររចនាសមព័នធ ក្តួតពិនិតយការបគ្ចញ និ ងការពារពីទលប៉ា េះពាល់ថដលអាច
គរើតគ

ើង ននការហូរជាតិអាសុីតគចញពី ថរ ៉ា ការគលចគចញនូវស្ថរធាតុ គលាហៈ និ ងការបាត់បង់

ការក្រប់ ក្រងរុំឲ្យប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន ។
ខ- គចៀសវាងពី ការស្ថងសង់ អាងសារសំ
ណល់ថរ ៉ា គៅជិ តទ្យគនា ឬ សមុ ក្ទ្យ ថដលមាន
ុ

ជគក្ៅរារ់គពរ ។

រ- ពិ ចារណាអំពីការស្ថងសង់ នូវអាងសារសំ
ណល់ថរ ៉ា ថដលមិនបគ្ចញសំណល់ទ្យឹរ
ុ

រួមប្ូច ល ការសារទ្យឹ
រជាអចិនញ្ជ្នតយ៍ គក្កាយពី ការប្ចប់ រគក្មាង ។
ុ
ជំពូកទី៣

ការទគ្បើគ្បាស់ សាន្ីត ន្ិងបារត ទៅកែងការទធែ
ើអាជីវកលមផ្រមាស ន្ិងគ្បាក់
ុ
មាគ្តា២៩១ ._ ការគចញវ ិញ្ញញបនបក្តសុវតាិភាពសានី ត និងបារ ៉ាត
មាចស់រគក្មាងននរគក្មាងអាជី វរមមថរ ៉ាមាស និងក្បារ់ ក្តូវតក្មូវទតល់ឯរស្ថរ គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថា
ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគដើ មបីបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន សានី ត និងបារ ៉ាត ថដលក្តូវគក្បើ ក្បាស់គៅរនុងក្បតិ បតតិ
ការននការគធវើអាជី វរមមថរ ៉ាមាស និ ងក្បារ់ ក្តូវបានជាវគៅរនុងលរខណៈថដលមានសុវតាិភាព និងមិនប៉ា េះ
ពាល់ដល់បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា២៩២ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវ
រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងទ្យិ ញលរ់ ឬ រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងដនទ្យគទ្យៀត និ ងការគរៀបចំ រវាងអនរទលិត អនរថចរ
ចាយ អនរដឹ រជ្ូា ន ក្បតិបតតិររ ឬ មាចស់រគក្មាង ក្តូវបគងកើតការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ និ ងថបងថចរភាពទ្យទ្យួ ល
ខុ សក្តូវ ថដលទរ់ទ្យងនឹងសុវតាិភាព សនាិសុខ ការទ្យប់ ស្ថកត់ ការបគ្ចញ ការបណុា េះបណា
ា ល និងការ
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គ្ាើយតបចំ គពាេះភាពអាសនន ទរ់ទ្យងនឹងការគក្បើក្បាស់ សានីត និ ងបារ ៉ាត គៅរនុងរគក្មាងអាជី វរមមថរ ៉ា
មាស និ ងក្បារ់ ។

មាគ្តា២៩៣ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការគក្បើក្បាស់សានីត និងបារ ៉ាត
សក្មាប់ សានីត និងបារ ៉ាត ថដលក្តូវគក្បើ ក្បាស់គៅរនុងរគក្មាងអាជី វរមមថរ ៉ាមាស និ ងក្បារ់

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រថនាងថដលររាទ្យុរស្ថរធាតុ ទំងគនេះ រឺ ស្សបតាមក្រមសាីពីការ
ក្រប់ ក្រង សានីត អនារជាតិ និងគោរពតាមលរខខណឌតក្មូវ ដូ ចខាងគក្កាម៖
រ- ការោរ់ចុេះ ការគធវើសននិធិ និងឧបររណ៍សក្មាប់លាយ ក្តូវបានរចនា និ ងគធវើក្បតិបតតិ
ការ ស្សបតាមការអនុវតតថទនរវ ិសវរមមថដលក្តឹមក្តូវ និ ងទ្យទ្យួ លយរបាន រ៏ដូចជា ការក្តួតពិនិតយ
រុ ណភាព និងនីតិវ ិធី ននការធានារុ ណភាព និងវ ិធានការការពារការបគ្ចញ និង វ ិធានការ
ទ្យប់ទ្យល់ ។
ខ- ការោរ់ចុេះ ការគធវើសននិធិ និងឧបររណ៍សក្មាប់លាយ ក្តូវបានគធវើក្បតិ បតតិការ
គោយគក្បើក្បាស់ការគធវើអធិការរិ ចច ការថែទំថដលមានការការពារ និងថទនការបក្មរងទ្យុ រជាមុន
គដើមបីការពារ និងទ្យប់មិនឲ្យរាលោលនូវការបគ្ចញ និ ងក្តួតពិនិតយ និ ងគ្ាើយតបចំគពាេះភាព
ងាយរងគក្ោេះរបស់រមមររ ។
រ- ឧបររណ៍ សានីត និងបារ ៉ាត ក្តូវបានគធវើក្បតិបតតិការ និងអគងកតតាមោន គដើ មបី
ការពារសុខភាព និងសុវតាិភាពរមមររ គហើយក្បសិទ្យភា
ធ ពននវ ិធានការសុខភាព និ ងសុវតាិភាព
ក្តូវបានវាយតនមាជាក្បចាំ ។
ឃ- ក្បព័នធក្រប់ក្រង និ ងក្បតិ បតតិការ ក្តូវបានរចនា និងអនុ វតត គដើ មបីការពារសុខភាព
មនុ សស និងបរ ិស្ថាន រួមមាន ថទនការជាយថ្នភាព និងថទនការអធិ ការរិចច និ ងនី តិវ ិធី ថែទំតាម
លរខណៈការពារ ។
ង- រមមវ ិធីក្រប់ ក្រងទ្យឹរលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ក្តូវអនុ វតតគដើមបីការពារពី ការបគ្ចញ
គោយោមនគចតនា ។
គរើតគ

ច- វ ិធានការរនុងការការពារក្បគភទ្យសតវ និងរុរខជាតិ ពី ទលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានថដលអាច
ើងននដំ គណើរការ សានីត និ ងបារ ៉ាត ក្តូវបានអនុ វតត ។

្- វ ិធានការរនុងការការពារក្បគភទ្យសតវ និងរុរខជាតិពីការបគ្ចញគចាលគោយផ្ទទល់

និ ងក្បគយល ននដំគណើរការ សានី ត និងបារ ៉ាត ក្តូវគៅរនុងទ្យឹរគលើដី ក្តូវបានអនុវតត ។

ជ- រមមវ ិធីអគងកតតាមោន គដើ មបីវាយតនមាទលប៉ា េះពាល់ននការគក្បើក្បាស់ សានី ត និ ង

បារ ៉ាត គលើក្បគភទ្យសតវ និងរុរខជាតិ និងរុណភាពទ្យឹ រគលើដីនិងគក្កាមដី ក្តូវបានអនុវតត ។
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ឈ- ថទនការ និងនី តិវ ិធីគ្ាើយតបចំ គពាេះគក្ោេះបនាទន់ គដើ មបីគ្ាើយតបចំគពាេះភាពងាយ
រងគក្ោេះរបស់រមមររចំ គពាេះ សានីត និ ងបារ ៉ាត ក្តូវបានបគងកើត និងអនុវតត ។
ញ- នីតិវ ិធី សក្មាប់ ការជូនដំ ណឹងបនាទន់ នទទរុង
ន និ ងខាងគក្ៅ និ ងការរាយការណ៍ ក្តូវ

បានអនុ វតត ។

ដ- ការចូ លរួមគពញគលញរបស់អរ
ន ពារ់ ព័នធក្តូវបានអនុ វតត សក្មាប់ សហរមន៍ គដើមបី
គធវើការក្បាស្ស័យទរ់ទ្យងអំពីបញ្ញ
ា នានាននការបារមភ ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ា ីការចូ លរួមជាស្ថ
ធារណៈរនុងរនាីទ្យី១ មាតិកាទ្យី ២ ននក្រមគនេះ ។

ឋ- ព័ត៌មានសាីពីក្បតិបតតិការ និងព័ត៌មានបរ ិស្ថានថដលសមរមយ ទរ់ទ្យងនឹ ងការ

ក្រប់ ក្រង សានីត និ ងបារ ៉ាត ក្តូវោរ់ ឲ្យអនរពារ់ព័នអា
ធ ចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីា
ពី ការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន រនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៤
ការលាតគ្តដាងព័ត៌មាន្
មាគ្តា២៩៤ ._ ព័ត៌មានថដលអាចអនុវតតបាន
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន ព័ត៌មានលមអិតននរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមម
នី មួយៗ រួមប្ូច ល ការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសតថដលអាចអនុ វតតបានទំងអស់ ការវាយតនមា

គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង ថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
សវនរមមថទនរបរ ិស្ថាន របាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន និ ងរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងដនទ្យគទ្យៀតរវាងរដឋបាល
ថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងមាចស់រគក្មាង ក្តូវបានោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានស្សប
តាមបទ្យប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ និ ងក្តូវទាល់ព័ត៌មាន
ជូ នសហរមន៍ និ ងអនរមានលំគៅោឋនអចិ នញ្ជ្នតយ៍ គៅរនុងលរខណៈមួ យថដលងាយយល់ និ ងគៅរនុង
ភាស្ថ និងទ្យក្មង់ ថដលសមរមយ ។

មាគ្តា២៩៥ ._ ការោរ់រំហិតគលើភាពសមាងត់
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន ោមនទ្យិននន័យណាមួ យទរ់ ទ្យងនឹងរគក្មាងឧសាហរមម
និ សារណរមម ក្តូវចាត់ទ្យុរថ្នសមាងត់ ក្បសិនគបើ វាទរ់ ទ្យងគៅនឹ ងសុខភាពមនុ សស ឬ បរ ិស្ថាន ស្សប
តាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ី ការទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន រនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
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គន្ថីទ៤
ី
ការគ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្ដរភាពម្ន្ធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាតិកាទី១
រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារធលមជាតិ
ជំពូកទី១
ន្ីតិវធ
ិ ីម្ន្ការបទងេើត ន្ិងការលុបទចាលច្ំណ្តត់ថ្នែក់
មាគ្តា២៩៦ ._ គោលគៅននរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ សំគៅដល់តំបន់ ការពារគទ្យសភាពទំងឡាយដូ ចបានរំណត់ ជា
ពិ គសស ថដលរនុងគនាេះ មានគៅគោយតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់
ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ សហរមន៍ តំបន់ ការពារធមមជាតិ សហរមន៍ នក្ពគឈើ និ ងតំបន់ដនទ្យគទ្យៀត
ថដលមានស្ថរៈសំខាន់ថទនរអភិ ររសធនធានធមមជាតិ គសវារមមក្បព័នធគអរូ

សុ
ូ ី ឬតនមាសហរមន៍មូល

ោឋន និងតនមាននជី វភាពរស់គៅរបស់ជនជាតិ គដើ មភារតិច និ ងដី ដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានតួ នាទ្យី យ៉ាង

សំខាន់ គៅរនុងការការពាររក្មបនក្ពគឈើ ឬថដលទាល់នូវទ្យំ នារ់ទ្យំនងរវាងតំបន់ ជីវៈចក្មរេះសំខាន់ ៗ ។

រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ង

ថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ ក្រង គដើមបីធានាឲ្យបាននូ វនិ រនតរភាពននជី វៈចក្មរេះ គសវារមមក្បព័នធ
គអរូ

ូសុីធនធានធមមជាតិនិងវបបធម៌ និងជី វភាពមូលោឋនក្បរបគោយនិរនតរភាព ននក្ពេះរាជាណាចក្រ

រមពុជា ។

មាគ្តា២៩៧ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវចំគពាេះរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវទ្យទ្យួ លបនទុររនុងការរំ ណត់ តំបន់នានាថដលក្តូវ

ក្រប់ ក្រងជារគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ ឬតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ គោយថ្ននរ់ ជាតិ ។ ការ
បគងកើតែមីនូវរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់
ជាតិ ឬការពក្ងីរនូវក្ពំ ក្បទ្យល់ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ ឬតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់
គោយថ្ននរ់ ជាតិ ថដលមានស្ស្ថប់ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។

អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរនុងការរំ ណត់ ឬបគងកើតតំបន់ ការពារធមមជាតិ

ដនទ្យគទ្យៀត គៅថ្ននរ់គក្កាមជាតិ តាមការសមរមយ ។ ការបគងកើតនូ វតំបន់ ការពារធមមជាតិ ែី ម គៅថ្ននរ់គក្កាម
ជាតិ ឬការពក្ងីរនូវក្ពំ ក្បទ្យល់ននតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលមានស្ស្ថប់ ក្តូវគធវើគ
បទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។

106

ើងគោយលិខិត

គសចរាីសគក្មចណាមួ យរនុងការបគងកើត ឬពក្ងីររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិ

ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យបប្ញ តិ ត សីព
ា ី ការ
ចូ លរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានដូ ចមាន
ថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា២៩៨ ._ ការលុបគចាលចំ ណាត់ ថ្ននរ់ ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ
ការលុបគចាលចំ ណាត់ ថ្ននរ់ ឬការកាត់បនាយ ទំងអស់ ឬថទនរណាមួ យ ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈ
ចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវបាន
ររាទ្យុរសក្មាប់ ថតកាលៈគទ្យសៈណា ថដលការអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតនមាគសវារមមក្បព័នធគអរូ
តំ បន់ គនាេះក្តូវបានកាត់បនាយដល់រក្មិតថដលថ្នការស្ថារគ

ើងវ ិញរឺមិនអាចគធវើគៅបាន ។

ូសុីនន

ការលុបគចញពីចំណាត់ ថ្ននរ់ ននថទនរទំងអស់ ឬថទនរណាមួ យនន រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ

យុតតពារ់ព័នធ បនាទប់ ពីបានទ្យទ្យួ លអនុស្ថសន៍ ពីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងរណៈរមម
ការជាតិ សីព
ា ីជីវៈចក្មរេះ ថដលសាិតគៅគក្កាមក្ររមក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រ
ភាពក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគលើការអភិ វឌ្ឍន៍គោយចី រភាព។

ការលុបគចញពីចំណាត់ ថ្ននរ់ ននថទនរទំងអស់ ឬថទនរណាមួ យននតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវ

បានបគងកើតគ

ើងគោយថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត បនាទប់ពីបានទ្យទ្យួ ល

អនុ ស្ថសន៍ពីមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងរណៈរមមការជាតិ សីព
ា ីជីវៈចក្មរេះ ថដលសាិតគៅគក្កាមក្ររមក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព។

គសចរាីសគក្មចណាមួ យថដលលុបគចាលចំ ណាត់ ថ្ននរ់ ឬកាត់បនាយរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ ឬ

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុ គលាម
តាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ា ី ការចូលរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ធ
ទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា២៩៩ ._ ការរំ ណត់ ជាពិ គសសននទ្យី តាំង ឬតំបន់
រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាអាចបគងកើត ថរសក្មួល ឬចាត់វ ិធានការគទសងគទ្យៀត

ថដលចាំបាច់គៅរនុងតំបន់ណាមួ យ ថដលមានស្ថរៈសំខាន់ ថ្ននរ់ ជាតិ ឬអនតរជាតិ គដើ មបីរំណត់ ថ្នជាទ្យី

តាំងគបតិរភណឌថ្ននរ់តំបន់ ឬពិភពគលារ តំ បន់ រា៉ាមស្ថរ ឬឋបនី យជី វមណឌល គៅរនុងររណីថដលតំបន់
គនាេះគ្ាើយតបចំ គពាេះលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ថដលមានថចងគៅរនុងអនុសញ្ញញ ឬសនធិសញ្ញញអនតរជាតិ ទំងគនាេះ ។
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តំ បន់ ណាមួ យថដលក្តូវបានរំ ណត់ រច
ួ គហើយជាតំ បន់គបតិ រភណឌថ្ននរ់ តំបន់ ឬពិភពគលារ
តំ បន់ រា៉ាមស្ថរ ឬឋបនី យជីវមណឌល ក្តូវតក្មូវឲ្យមានអនតរារមន៍ ពីសំណារ់រាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា គដើមបីធានាថ្ន ការក្រប់ ក្រង និងអភិ ររសតំបន់ ទំងគនេះ ស្សបតាមនីតិវ ិធី និងបទ្យបប្ញតិ ត
ពារ់ ព័នធនានា ។

តំ បន់ ទំងគនេះ ថដលក្តូវបានទ្យទ្យួ លស្ថគល់គោយសនធិសញ្ញញ ឬអនុ សញ្ញញអនតរជាតិ ក្តូវរំ ណត់
គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតពារ់ព័នធ ។
ជំពូកទី២
ការគ្គប់គ្គង ការទគ្បើគ្បាស់ ន្ិងលកខខណ្ឌតគ្លូវទនសងទទៀត
មាគ្តា៣០០ ._ ការគរៀបចំថទនការ ការរំ ណត់ តំបន់ក្រប់ក្រង និ ងលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំថទនការ
ក្រប់ ក្រង
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ង
ថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ទំងអស់ ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីធី ា ការ
រំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រង និងថទនការក្រប់ក្រង ននមាតិកាទ្យី ២ សាីពីការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ
និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិននរនាីគនេះ ។
ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីធី ា ការរំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រង និ ងការគរៀបចំ ថទនការក្រប់ក្រង
ថដលមានមុនគពលអនុ ម័តក្រមគនេះ ក្តូវបានប្ចប់សក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមម
ជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ គោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវបនតមានសុ
ពលភាព និ ងក្តូវចាត់ទ្យុរថ្នស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ នា
ត នាននក្រមគនេះ ។
ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីធី ា ការរំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រង និ ងការគរៀបចំ ថទនការក្រប់ក្រង
ថដលមានមុនគពលអនុ ម័តក្រមគនេះ រំពុងថតសាិតរនុងដំ គណើរការ សក្មាប់ រគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវបនាោរ់ ប្ូច លនូវ
លរខខណឌតក្មូវនានាននក្រមគនេះ ។

តំ បន់ នានាថដលសាិតគៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបាន

រំ ណត់គោយថ្ននរ់ ជាតិ ថដលក្តូវគធវើការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវសាីពីការ

គរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីធី ា ការរំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រង និងការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង ននមាតិ កាទ្យី ៣
សាីពីការក្រប់ក្រងរួមោនននធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ ។
មាគ្តា៣០១ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះសរមមភាពពាណិជារមម ឬអភិ វឌ្ឍ
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ោមនសរមមភាពពាណិជារមម ឬអភិ វឌ្ឍណាមួ យ អាចគរើតមានគទ្យបើងរនុងរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ

និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ គនាេះគ

ើយ

រហូតដល់គពលថដលការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីធី ា ការរំ ណត់ តំបន់ ក្រប់ក្រង និ ងដំ គណើរការ
ក្រប់ ក្រង ថដលមានថចងរនុងមាតិ កាទ្យី ២សាីពីការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ និ ងតំបន់ ការពារធមម

ជាតិ និងមាតិ កាទ្យី៣ សតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោនគលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ក្តូវបានបំគពញ គលើរថលង
ថតមានថចងចាស់លាស់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធនានា ។
ការគចញនូ វលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះក្តូវគធវើគ

ើងបនាទប់ពី

មានការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន សក្មាប់ សរមមភាពពាណិជារមម ឬសរមមភាពអភិ វឌ្ឍគសនើសុំ
គហើយក្តូវអនុ គលាមតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី២ និងបទ្យ
បប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៣
រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះលមី ន្ិងឋាន្ៈម្ន្តំបន្់ការពារធលមជាតិបច្ចបបន្ែ
ុ
មាគ្តា៣០២ ._ ការបគងកើតរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ
ក្តូវបគងកើតរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ ។ ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ ក្តូវបគងកើតគោយលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៣០៣ ._ ភាពបនាននតំបន់ ការពារធមមជាតិ
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ

ើង

ស្សបតាមចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ក្តូវបនាររាឋានៈទាូវចាប់ គពញគលញជាតំបន់

ការពារធមមជាតិដូចរនុងគពលបចចុបបនន ពារ់ព័នធគៅនឹងការការពារ ក្ពរំក្បទ្យល់ និងការគរៀបចំ សក្មាប់ ការ
ក្រប់ ក្រង ។

ថទនការគក្បើ ក្បាសដី ការរំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រង និងការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និង
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ អាចក្តូវអនុវតត
ដូ ចតគៅ៖
១- អាចគធវើគ

ើងោច់ គោយថ

រពី ោនគៅតាមតំ បន់ ។

២- អាចគធវើគ

ើងរនុងដំ គណើរការរួមថដលអនុ វតតចំគពាេះរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះទំងមូ ល។

៣- អនុ វតតទំងពី រ ។
រ- អាចគធវើគ

ើងតាមដំ គណើរននការក្រប់ក្រងរួមោនសក្មាប់ តំបន់ គនាេះ ។
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មាតិកាទី២
ការគ្គប់គ្គងរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារធលមជាតិ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៣០៤ ._ វ ិស្ថលភាព
មាតិ កាគនេះរំ ណត់ ពីក្របខ័ណឌននការក្រប់ ក្រង ការអភិ ររស និ ងការអភិ វឌ្ឍក្រប់រគបៀងអភិ ររស
ជី វៈចក្មរេះ និងក្រប់តំបន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគទ្យបើងគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់
គក្កាមជាតិ ការគធវើចំណាត់ថ្ននរ់ បនតបនាទប់ អនុតំបន់ និ ងក្រប់ តំបន់ នានាគទ្យៀតថដលសាិតគៅគក្កាមការគធវើ
ចំ ណាត់ ថ្ននរ់ននការគក្បើ ក្បាស់ដី និងក្បគភទ្យតំបន់ នានាថដលសាិតគៅរនុងតំបន់ទំងគនេះ។ មាតិ កាគនេះរ៏
អនុវតតចំគពាេះតំ បន់ បំរង
ុ ទ្យុរធមមជាតិ ទំងឡាយណាថដលបានរំ ណត់ ជាពិគសស តំ បន់ អភិ ររសក្បគភទ្យ

សតវ និងរុរខជាតិ តំបន់អភិររសជី វមណឌល និ ងតំបន់អភិ ររសទ្យឹរស្ថប តំ បន់អភិ ររសទ្យឹ រសមុ ក្ទ្យ និងតំ បន់
អភិររសដី គោរថដលក្តូវបគងកើត ។
មាតិ កាគនេះ អនុ វតតចំគពាេះការក្រប់ ក្រងរួមោន សក្មាប់ តំបន់ថដលសាិតគៅគក្កាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី
ការក្រប់ ក្រងរួមោន ថដលមានថចងគៅរនុងមាតិ កាទ្យី៣ រនាីទ្យី៤ ននក្រមគនេះ ។

មាតិ កាគនេះ អនុ វតតចំគពាេះការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតភាព សក្មាប់តំបន់ ថដលសាិត

គៅគក្កាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ីការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតភាព ថដលមានថចងគៅរនុងមាតិ កាទ្យី ៤
រនាីទ្យី៤ ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ
ក្រប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់
ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិទំងអស់ ក្តូវក្រប់ ក្រងស្សបតាមគោលបំ ណងដូចខាងគក្កាម៖
រ- អភិ ររសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចក្មរេះ និងសតវនក្ព ។
ខ- អភិ ររសតនមាក្បព័ នគធ អរូ

ូសុី ទ្យំ និញ និងគសវារមម ។

រ- អភិ វឌ្ឍជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍មូលោឋន ។
មាគ្តា៣០៦ ._ ថទនការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ

រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះនី មួយៗក្តូវអនុ គលាមតាមថទនការគមសាីពីការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររស
ជី វៈចក្មរេះ ។ ថទនការក្រប់ ក្រងតូ ចៗ ថដលមានលរខណៈជារ់ លារ់ តាមតំ បន់ គៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជីវៈ
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ចក្មរេះណាមួ យ អាចក្តូវបានបគងកើត ឬគធវើឲ្យក្បគសើរគ

ើងនូ វភាពអាចអនុ វតតបាន គោយថទអរគលើមូល

ោឋនននទ្យី តាំងជារ់ លារ់ និងស្សបតាមតំ បន់ ការពារធមមជាតិ និងការរំណត់អំពីការក្រប់ ក្រងរួមោន ។
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ទំងឡាយណាថដលសាិត
គៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ អាចក្តូវអនុគលាមតាមថទនការក្រប់ ក្រងោច់ គោយថ

រនីមួយៗ

បថនាមគលើថទនការគមសាីពីការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ ។
ថទនការក្រប់ក្រងោច់គោយថ

រនីមួយៗគនេះ ក្តូវោរ់ ប្ូច លគៅរនុងថទនការគមសាីពីការ

ក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ។ ថទនការក្រប់ ក្រងោច់ គោយថ

រនីមួយៗថដលមានរួចគៅគហើយ

គៅមុ នគពលអនុ ម័តក្រមគនេះ ក្តូវបនាមានក្បសិទ្យធភាពអនុ វតត និ ងមានលរខណៈសមបតតិសក្មាប់ ការោរ់
ប្ូច លគៅរនុងថទនការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ ។

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ

ទំងឡាយណា ថដលមិ នសាិតគៅរនុងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ ឬតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបាន
រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមថទនការក្រប់ ក្រងោច់ គោយថ

រនីមួយៗ ។

មាគ្តា៣០៧ ._ ការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ
ក្រប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ ឬតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់
ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ មានសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានការក្រប់ ក្រងរួមោនស្សបតាមមាតិកាទ្យី ៣សាីពីការ
ក្រប់ ក្រងរួមោនគលើធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ រហូតដល់គពលថដលការក្រប់ក្រងរួមោនក្តូវបានបគងកើត
គៅរនុងថទនរណាមួ យននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវក្រប់ ក្រងស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ។

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ
ទំងឡាយណា ថដលមិ នថមនជារមមវតាុននការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវបនាក្រប់ ក្រងស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ។
ជំពួកទី២
គ្កសួង ស្ថថប័ន្ទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា៣០៨ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ របស់ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ
ការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាជាាធរអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ និ ងស្ថាប័នដនទ្យគទ្យៀតដូ ចមានថចងរនុងបទ្យបប្ញតិ ត
គៅរនុងមាតិ កាទ្យី ៣ ននរនាីគនេះ ។

111

ការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវធានានូ វសិទ្យិរធ បស់សហរមន៍ មូលោឋន ជនជាតិ គដើ មភារតិច
និ ងស្ថធារណជនរនុងការ៖

រ- ទ្យទ្យួ លបាននូ វការពិ គក្ោេះគយបល់ និ ងការចូ លរួមរនុងការគធវើគសចរតីសគក្មចចិតតគលើ

ការក្រប់ ក្រង និងការអភិ វឌ្ឍថទនរជី វៈចក្មរេះក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

ខ- ទតល់ការយល់ក្ពម ស្សបតាមគោលការណ៍យល់ក្ពមជាមុ ន គោយគសរ ី បនាទប់ ពី
ទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយ តាមលរខខណឌតក្មូវននក្រមគនេះ ។
រ- ចូ លរួមគពញគលញរនុងការគរៀបចំថទនការ ការគក្បើក្បាស់ និងការក្រប់ក្រង

ក្បរបគោយនិ រនតរភាពគលើតំបន់ ទំងគនេះ ។

ឃ- ធានាបាននូ វការទ្យទ្យួលបានក្បរបគោយយុតិធ
ត ម៌ និងគសមើភាពោន សក្មាប់អនរគក្បើ
ក្បាស់ធនធានមូ លោឋន ឲ្យស្សបតាមការគធវើចំណាត់ថ្ននរ់ និងការោរ់ រក្មិតននការថបងថចរ
តំ បន់ ក្រប់ក្រង ។
គៅរនុងររណីថដលជនជាតិ គដើ មភារតិចមានវតតមានគៅរនុងតំបន់គនាេះ ឬមានទ្យំនារ់ ទ្យំនង ឬ

ទលក្បគយជន៍ សមូ ហភាពគៅរនុងតំ បន់ គនាេះ នីតិវ ិធីពិគសស ថដលមានលរខណៈខុ សោនននការពិគក្ោេះ
គយបល់ ក្តូវអនុ វតត គដើ មបីធានាថ្នសិទ្យិ ធ និងទលក្បគយជន៍របស់ពួរោត់ រួមប្ូច លសិទ្យិ តា
ធ មថបប

ក្បនពណី ទ្យំ គនៀមទ្យមាាប់ ក្តូវបានគោេះស្ស្ថយ និងគោរពឲ្យបានក្តឹមក្តូវ ។ សរមមភាពក្រប់ក្រង និ ងអភិ
ររសថដលគធវើគ

ើងគៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិដនទ្យគទ្យៀតថដលក្តូវបាន

រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិដូចខាងគក្កាម៖

១- បទ្យបប្ញតិ គត នេះ ក្តូវអនុវតតចំគពាេះរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដល
ក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ទំងអស់ រហូតដល់គពលការ
ក្រប់ ក្រងរួមោនក្តូវបានបគងកើតគៅរនុងថទនរណាមួ យននតំបន់ ទំងគនេះ និ ងក្តូវក្រប់ ក្រងស្សបតាម
មាតិ កាទ្យី៣សាីពីការក្រប់ ក្រងរួមោនគលើធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ។ រាល់ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ
ក្បាស់ដីធី ា ការរំណត់តំបន់ ក្រប់ ក្រង និងការគរៀបចំថទនការក្រប់ ក្រង ថដលបានគធវើគ

ើងស្សប

តាមមាតិ កាគនេះគហើយ គនាេះក្តូវអនុវតតតាមលរខខណឌននការក្រប់ក្រងរួមោន ថដលមានសក្មាប់
តំ បន់ ទំងគនេះ។
២- រគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ឬថទនរណាមួ យននតំបន់ ទំងគនេះ ថដលមិនថមនជារមមវតាុននការ
ក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវបនតក្រប់ ក្រងស្សបតាមអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ មាតិ កាគនេះ។
មាគ្តា៣០៩ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
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គៅរនុងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬ

បគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបំ គពញការ
ទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវដូ ចខាងគក្កាម៖

រ- ទតល់នូវក្របខ័ ណឌទ្យូ គៅ ក្តួតពិនិតយ និងក្រប់ ក្រង និ ងទាល់ការោំក្ទ្យថទនរបគចចរគទ្យស
គៅដល់ដំគណើរការទ្យូ គៅ សក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុ វតត ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើក្បាស់ដី ការ
រំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រង ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ និងការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ និងតំ បន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ។
ខ- ធានាឲ្យបាននូវការអគងកតតាមោន និងការក្តួតពិ និតយគលើការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ
ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ។
រ- បគងកើតយនតការហិរ្ញវតាុក្បរបគោយនិ រនតរភាពសក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និង

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ស្សបតាមយនតការហិរ្ញបប
ទនក្បរបគោយនិរនតរភាព រនាីទ្យី៨ ននក្រមគនេះ ។
ឃ- ក្តួតពិ និតយ និងទតល់ការោំក្ទ្យដល់ដំគណើរការននការប្ូច លសហរមន៍នក្ពគឈើ និង

សហរមន៍ តំបន់ ការពារធមមជាតិ សហរមន៍ គនស្ថទ្យ តំ បន់មូលោឋន និ ងតំបន់ថដលមានការ
ទ្យទ្យួ លស្ថគល់ជាលរខណៈក្បនពណី ចូ លគៅរនុងក្របខ័ ណឌននការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈ
ចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ជាទ្យូគៅ ។

ង- ដឹរនាំ និងោំក្ទ្យដល់ការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគសុើបអគងកត និងការ
ពក្ងឹ ងការអនុ វតត គៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ។

ច- អនុ វតតការងារថទនរបគចចរគទ្យស រនុង ការសិរា ការស្ស្ថវក្ជាវ ការគរៀបចំ របាយ

ការណ៍ និងការគលើររមពស់ការយល់ដឹងគៅតាមការតក្មូវ គដើមបីគលើររមពស់ការក្រប់ ក្រង
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព និងការអភិ ររសរយៈគពលថវងននរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារ
ធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ជាតិ ។
មាគ្តា៣១០ ._ សិទ្យិ រធ បស់មញ្ជ្នី នត នក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន

គៅរនុងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬ

បគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ មញ្ជ្នី នត នក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មានសិទ្យិ ធ និងការទ្យទ្យួ លខុ ស
ក្តូវដូ ចខាងគក្កាម៖

រ- អនុ វតតជាក្បចាំនូវការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគសុើបអគងកត និង
សរមមភាពពក្ងឹងការអនុវតតក្រប់ ក្បគភទ្យ ។
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ខ- គធវើអធិ ការរិចច និ ងគចញអាជាាប័ ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត និងឯរស្ថរពារ់ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត ។
រ- ចាត់ វ ិធានការរនុងការទ្យប់ ស្ថកត់ និងក្តួតពិនិតយគភាើងគ្េះនក្ព ។

ឃ- ក្តួតពិ និតយការនាំគចញ នាំចូលនូ វពពួ រសតវ រុរខជាតិ ក្ោប់ពូជ និងសំណារនានា
គចញពី ឬចូ លគៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ។

ង- គលើររមពស់ការអប់ រ ំ និងការទសពវទាយគៅរនុងចំ គណាមស្ថធារណជន និ ងសក្មប

សក្មួលជាមួ យសហរមន៍ជនជាតិ គដើ មភារតិចមូ លោឋន ។

ច- អនុ វតតតួនាទ្យី រុងនាមជាមញ្ជ្
ន
នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ

្- អនុ វតតការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួ យអនរពារ់ ព័នធនានា ទរ់ ទ្យងនឹងការបគងកើត និ ងការ
ក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្ននរ់ ជាតិ ។
ជ- អនុ គលាមតាមកាតពវរិចចទរ់ទ្យងនឹងការទ្យទ្យួ លបានហិរ្ញ បបទនរគបៀងអភិ ររសជី វៈ
ចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ។
ឈ- សហការជាមួ យសហរមន៍ មូលោឋន និ ងសហរមន៍ ជនជាតិ គដើមភារតិ ច អាជាាធ
រថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ នដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធ ថដលមានបទ្យពិ គស្ថធថទនរស្ស្ថវក្ជាវ ការការពារ
និ ងការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និ ងអងគការអភិ ររសពារ់ព័នធគៅ
រនុងការអភិ ររសននតំបន់ នានា និ ងអនរពារ់ព័នថធ ដលមានការចាប់ អារមមណ៍ គដើមបីបគងកើតការ
ក្រប់ ក្រងរួមោនគលើតំបន់ ទំងគនេះ ដូចមានថចងរនុងមាតិ កាទ្យី៣ សាីពីការក្រប់ក្រងរួមោនគលើ
ធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ ។

ញ- សិទ្យិ ល
ធ មអិតគទសងគទ្យៀត និ ងភាររិចច ដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ

យុតតពារ់ព័នគធ ទសងៗគទ្យៀត ។

មាគ្តា៣១១ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ
អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវមានតួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ ដូ ចខាងគក្កាម៖
រ- ោំក្ទ្យដល់នាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ នដរូ
បគចចរគទ្យសពារ់ ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិគៅ
រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និ ងភារី ពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គៅរនុងការបគងកើតថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី
ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់តំបន់ក្រប់ក្រង និ ងថទនការក្រប់ក្រងោច់ គោយថ

រ សក្មាប់ រគបៀងអភិ ររស

ជី វៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ជាតិ ។
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ខ- សក្មបសក្មួលជាមួ យក្រសួងស្ថាប័នពារ់ព័នធនដរូ បគចចរគទ្យសពារ់ព័នថធ ដលមាន
បទ្យពិ គស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

និ ងក្រប់ ភារី ពារ់ ព័នធទំងអស់សក្មាប់ ការអនុ វតតនូវសរមមភាពគៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដល

រួមប្ូច លតំបន់ ការពារធមមជាតិ សហរមន៍ សហរមន៍ នក្ពគឈើ ការគចញប័ ណណរមមសិទ្យិ ដ
ធ ីធី ា ការ
រំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រង ការអគងកតតាមោន និងការស្ស្ថវក្ជាវជី វៈចក្មរេះ គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ

និ ងការអប់ រ ំ ក្ពមទំងការចាប់ ខួន
ា និ ងការគចាទ្យក្បកាន់ គលើបុរគលថដលអនុ វតតសរមមភាពខុ ស
ចាប់ ។

រ- ទសពវទាយចាប់ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ទរ់ទ្យងនឹ ងការអភិ ររស និងការ
ក្រប់ ក្រងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ គោយសក្មបសក្មួលជាមួ យអនរពារ់ព័នម
ធ ូ លោឋន ។
ឃ- គធវើអធិ ការរិ ចគច លើអាជាាប័ ណណ លិខិតអនុញ្ញញត និ ងឯរស្ថរពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត
ទរ់ ទ្យងនឹងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ ឬតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ គោយថ្ននរ់
ជាតិ និងចូ លរួមគៅរនុងសរមមភាពននការពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់ ទំងអស់ ទរ់ទ្យងនឹងបរ ិស្ថាន
និ ងបញ្ញ
ា អភិររសធនធានធមមជាតិ ។

ង- គចញអាជាាប័ ណណ លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ទរ់ ទ្យងនឹ ងតំបន់
ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគ

ើងគោយថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។

ច- អនុ វតតជាក្បចាំនូវការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគសុើបអគងកត និង
សរមមភាពក្រប់ក្បគភទ្យននការពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់ ។
្- សហការជាមួ យសហរមន៍ មូលោឋន និ ងសហរមន៍ជនជាតិ គដើមភារតិ ច ស្ថាប័ ន
ថ្ននរ់ ជាតិ នដរូ បគចចរគទ្យសពារ់ ព័នធថទនរស្ស្ថវក្ជាវ ការការពារ និ ងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ
គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងភារី ពារ់ព័នថធ ដលមានការចាប់ អារមមណ៍ គដើ មបីបគងកើតការ
ក្រប់ ក្រងរួមោនគលើតំបន់ ទំងគនេះ ដូចមានថចងរនុងមាតិ កាទ្យី៣ សាីពីការក្រប់ក្រងរួមោនគលើ
ធនធានធមមជាតិ ននរនាីគនេះ ។

ជ- គធវើសរមមភាពគទសងគទ្យៀត ថដលអាចក្តូវបានរំ ណត់ គៅរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត

ថដលពិពណ៌នាលមអិតអំពីវ ិមជឈការគលើការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៣១២ ._ បទ្យពិ គស្ថធន៍ និងការបណុា េះបណា
ា លថដលចាំបាច់

នាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ នាយរតំបន់ ការពារធមមជាតិ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះតាមវ ិស័យ

ដនទ្យគទ្យៀត និងបុរគលិរថទនរបគចចរគទ្យស និងថទនរក្រប់ ក្រងននតំ បន់ ការពារថដលក្តូវបានរំណត់ គោយ
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ថ្ននរ់ ជាតិ ក្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគខតត ក្តូវបានថតងតាំង គោយថទអរគលើអរ
ន ថដលមានលរខណៈសមបតតិក្រប់
ក្ោន់ ដូចខាងគក្កាម៖
១- ថទនរអប់ រ ំ និងជំ នាញវ ិជាាជី វៈថដលចាំបាច់ ។
២- បទ្យពិ គស្ថធន៍រុងវ
ន ិស័យនក្ពគឈើ ការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ និ ងបរ ិស្ថាន ការអភិ

ររសជី វៈចក្មរេះ ការពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់ និងវ ិស័យពារ់ ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត ។

នាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ នាយរតំបន់ ការពារធមមជាតិ និងបុរគលិរថទនររគបៀងអភិ ររស
ចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ គោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងក្បធានមនទីរទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
បរ ិស្ថានគខតតថដលពារ់ ព័នធ ក្តូវបំ គពញវរគសិរា និ ងវរគបណុត េះបណា
ា ល គៅបណិ ឌ តសភាបណុា េះ
បណា
ា លថទនរបរ ិស្ថានជាតិ និ ងធនធានធមមជាតិ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៣
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាស់ដី ទៅកែងរទបៀងអភិ
រកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារធលមជាតិ
ុ
មាគ្តា៣១៣ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីននរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬ
ថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមការគរៀបចំ ថទនការគក្បើក្បាស់ដី ថដលក្តូវគដើ រតួ នាទ្យី ជាសមាសភារដ៏
សំខាន់ មួយ និ ងឧបររណ៍ជំ នួយដល់ដំគណើរការននការគរៀបចំថទនការក្រប់ ក្រងសក្មាប់តំបន់ថបបគនេះ
ទំងអស់ ។
ដំ គណើរការននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីនីមួយៗ ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជាគរៀងរាល់ ២០(នមភ)

ឆ្នំមតង ឬមុ នគពល២០(នមភ)ឆ្នំគនេះ រនុងររណីចាំបាច់ ។

មាគ្តា៣១៤ ._ លរខខណឌតក្មូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានរនុងការគរៀបចំ ថទនការ
គក្បើក្បាស់ដី

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងអាជាាធរគក្កាមជាតិ ពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបចំ ថទនការ

គក្បើក្បាស់ដីសក្មាប់ រគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ជាថទនរមួ យននដំ គណើរការគរៀបចំ ថទនការក្រប់ ក្រង ។

ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីក្តូវគរៀបចំ គោយពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យនដរូបគចចរគទ្យស នដរូ
បគចចរគទ្យសពារ់ ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា និ ងភារី ពារ់ព័នថធ ដលមានការចាប់ អារមមណ៍ មានជាអាទ្យិ៍រណៈរមមការក្រប់ ក្រង
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រួមោន និ ងសមាជិ រនន សហរមន៍ ក្រប់ក្រងរួមោន គៅរនុងតំ បន់ នានាថដលសាិតគៅគក្កាមការក្រប់ ក្រង
រួមោន និ ងសហរមន៍ គទសងគទ្យៀតថដលមានទ្យី តាំងគៅរនុងតំ បន់ ថដលក្តូវគរៀបចំថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ។

គៅរនុងតំបន់ ទំងឡាយណាថដលក្តូវអនុ គលាមតាម ការក្រប់ ក្រងរួមោន ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ

ក្បាស់ដីអាចក្តូវបានគធវើគ

ើងទងថដរជាថទនរមួ យននដំ គណើរការននការក្រប់ក្រងរួមោន ស្សបតាម បទ្យ

បប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការក្រប់ ក្រងរួមោន មាតិ កាទ្យី ៣ ននរនាីគនេះ ។
ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីននការក្រប់ក្រងរួមោនអាចក្តូវបានគធវើគ
រ- មុនគពលនិងោច់ គោយថ
ជំ ពូរគនេះ ។

ើង ៖

រពី ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលមានថចងគៅរនុង

ខ- រនុងគពលដំណាលោន និ ងរួមោនជាមួ យថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីថដលមានថចងគៅរនុង

ជំ ពូរគនេះ ឬ

រ- បនាទប់ ពី និងស្សបជាមួយការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ថដលមានថចងគៅរនុង

ជំ ពូរគនេះ ។

ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី និងការរំ ណត់ តំបន់ក្រប់ក្រង ការគរៀបចំថទនការក្រប់ ក្រង ថដល
គធវើគ

ើងគៅគក្កាមមាតិ កាគនេះ គៅតាមរក្មិតធំបំទុតថដលអាចគធវើគៅបាន ក្តូវសុីចងាវរ់ ោនជាមួ យការ

គរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ការរំ ណត់ តំបន់ ក្រប់ក្រង ការគរៀបចំ ថទនការក្រប់ ក្រង ពីមុន ឬបនតបនាទប់
ថដលក្តូវបានគធវើគ

ើង ស្សបតាម បទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី ការក្រប់ ក្រងរួមោន មាតិ កាទ្យី៣ នន រនាីគនេះ ។

មាគ្តា៣១៥ ._ គោលបំណងននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើក្បាស់ដី
ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីធី ស
ា ក្មាប់ រគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុ វតតដូច ខាងគក្កាម៖
រ- អនុ វតតការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួ យអនរពារ់ ព័នធ ។
ខ- ស្ស្ថវក្ជាវ និងទ្យទ្យួ លបានទ្យិននន័យលមអិតជារ់ លារ់តាមតំបន់ សីព
ា ី រប
ូ ស្ថស្តសត ជី វស្ថ
ស្តសត សងគម និងរតាតគសដឋរិចច រនុងគនាេះ មានជាអាទ្យិ៍ ទ្យិ នន
ន ័ យមានស្ស្ថប់ថដលលអបំទុត ពារ់ព័នធ
គៅនឹ ងសននិនិធិននធនធានដី ការគក្បើក្បាស់ដីបចចុបបនន គហោឋរចនាសមព័នធ អក្តាក្បជាជន ជី វៈ

ចក្មរេះ និងធនធានធមមជាតិ សិទ្យិ ដ
ធ ីធី ា សិទ្យិ ក្ធ បនពណី រចនាសមព័នធសងគម រតាតនានាពារ់ ព័នធគៅ
នឹ ងជី វភាពរស់គៅតាមវបបធម៌ ការក្រប់ ក្រង រុរខជាតិ ការរ ំខានជាលរខណៈធមមជាតិ មុខងារធារា
ស្ថស្តសត លំហូរថ្នមពល ចលនាសតវនក្ព្ាងថដន និងចលនាសតវនក្ពតាមធមមតា និ ងរាល់
ព័ ត៌មានដនទ្យគទ្យៀតថដលពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការគក្បើ ក្បាស់ដីបចចុបបនន។

រ- គរៀបចំថទនទ្យី គក្បើ ក្បាស់ដីក្រប់ វ ិស័យ ថដលមានលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ននតំ បន់

គទ្យសភាព រូបសណា
ឋ នននការគក្បើក្បាស់ដី រមមសិទ្យិដ
ធ ីធី ា ទ្យី តាំងគបតិរភណឌវបបធម៌ និងរគបៀងជី វ
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ស្ថស្តសតសំខាន់ៗថដលសាិតគៅរនុង និងគៅថរបររគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះទំងអស់ តំ បន់ ការពារ
ធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ។

ឃ- ទ្យទ្យួ លបានទ្យិននន័យដ៏លប
អ ំ ទុតថដលអាចថសវងររបានអំពីសកាានុពលននការគក្បើ
ក្បាស់ដី និ ងគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានថដលអាចពាររណ៍បានភាាមៗ ននសកាានុពលននការគក្បើ
ក្បាស់ដីធីគា ៅរនុង ឬគៅថរបររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះទំងអស់ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវ
បានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។

ង- ទ្យទ្យួ លបាននូ វទ្យិ នន
ន ័ យដ៏ លប
អ ំទុតថដលអាចថសវងររបានអំ ពីតនមាគសដឋរិចចននគដើមទ្យុន
ធមមជាតិ ថដលសាិតគៅរនុង ឬគៅថរបររគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ ទំងអស់ និងគសវារមមក្បព័នធគអរូ
ថដលទគត់ទគង់គោយគដើមទ្យុនធមមជាតិ ។

ូសុី

ច- រំ ណត់ អតតសញ្ញញណបញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន និ ងបញ្ញ
ា ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ថដល
ទរ់ ទ្យងនឹងការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចចសងគម និ ងការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
្- ពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរជំ នាញការគលើការអភិ ររសដី និងធនធាន ថដលមានលរខ
ណៈសមបតតិក្រប់ក្ោន់ និ ងនដរូ បគចចរគទ្យសពារ់ព័នថធ ដលមានបទ្យពិ គស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ
និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងគៅទ្យីណាថដលជនជាតិគដើម
ភារតិចរស់គៅមានវតតមាន ក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអនរមានជំ នាញឯរគទ្យសខាងថទនរ

សងគមថដលមានលរខណៈសមបតតិ ក្រប់ ក្ោន់ ថដលមានជំ នាញទរ់ ទ្យងនឹងសហរមន៍ គៅរនុង
ដំ គណើរការទំងមូ លននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីថដលមានលរខណៈក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយ ។
មាគ្តា៣១៦ ._ លទ្យធទលននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី
បនាទប់ពីដំគណើរការននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

រំ ណត់ យរថទនទ្យី គក្បើក្បាស់ដីក្រប់ វ ិស័យជាទាូវការ និ ងក្តូវក្បរល់ថទនទ្យី ទំងគនាេះគៅកាន់ នាយរោឋន

ទ្យទ្យួ លបនទុរគលើក្បព័ នព
ធ ័ត៌មានភូមិស្ថស្តសត គក្កាមចំណុេះរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
និ ង/ឬមជឈមណឌលថទនទ្យីបរ ិស្ថានរមពុជា ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មាន គៅរនុងរនាី
ទ្យី ១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ។

មាគ្តា៣១៧ ._ ដំ គណើរការ និងលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី
ដំ គណើរការននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីគៅរនុងជំពូរគនេះ រំ ណត់ ពីការក្រប់ ក្រង និងការគធវើ

ចំ ណាត់ ថ្ននរ់តំបន់ ក្រប់ ក្រង និងក្តូវអនុវតតចំគពាេះរគបៀបអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំបន់ ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ។
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ថដលពារ់ ព័នធ គោយ

មានការពិ ចារណាគៅគលើធនធាន និ ងគពលគវលា និងការសហការជាមួ យនដរូរបគចចរគទ្យស អាច

រំ ណត់ពីទ្យំហំននការគរៀបចំថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីស្សបគៅតាមររណី និងភាពអាចពាររណ៍បាន គៅ
រនុងរគបៀងអភិ ររសជីវចក្មរេះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និង
ថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ។

លរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដីគៅរនុងជំ ពូរគនេះ មិ នក្តូវគធវើឲ្យយឺតយវដល់

ការរំ ណត់ តំបន់ ក្រប់ ក្រង និ ងថទនការក្រប់ ក្រងទំងមូ លសក្មាប់រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ គ

ើយ។

មាគ្តា៣១៨ ._ សំគណើរនុងការថរសក្មួលថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី

ការថរសក្មួលថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលបានោរ់ គសនើ សក្មាប់ រគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់

ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ឬថទនរណាមួ យនន
តំ បន់ ទំងគនេះ នីតិបុរគល ឬរូបវ ័នបុរគល ថដលគសនើសុំឲ្យមានការថរសក្មួលគនេះ ក្តូវគរៀបចំឯរស្ថរ
ថដលមានព័ត៌មានលមអិតដូចខាងគក្កាម៖
រ- មូ លគហតុ ថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត និងគសដឋរិចចសងគម សក្មាប់ សំគណើថរសក្មួលថទនការ
គមគក្បើ ក្បាស់ដីធី ា ។
ខ- រិចចខិតខំក្បឹងថក្បងថដលបានគធវើគ

ើងគដើមបីររាស្ថានភាពននការគក្បើ ក្បាស់ដីធី ា

បចចុបបនន ។

រ- លរខណៈថដលការថរសក្មួលចំគពាេះការចាត់ចំណាត់ ថ្ននរ់ ននការគក្បើក្បាស់ដីថដល

មានការអនុ ញ្ញញត នឹ ងគលើររមពស់ជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍ មូលោឋន ធានាឲ្យបាននិ រនតរ
ភាពននលំនាំននការគក្បើ ក្បាស់ដីតាមទ្យំ គនៀមទ្យមាាប់ និងធានាថ្ននឹងមិនមានទលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យ
រត់ សមាគល់ណាមួ យគៅរនុងតំបន់ថដលមានតនមាអភិ ររសខពស់គនាេះគ

ើយ ។

ឃ- មគធាបាយ ថដលតាមរយៈមគធាបាយគនេះការបាត់ បង់ តនមាននការអភិ ររស និង

ក្បព័ នធគអរូ

ូសុី នឹងក្តូវកាត់ បនាយ និង

ង- ព័ត៌មានដនទ្យគទ្យៀតថដលចាំបាច់ រុងការគធវ
ន
ើ ឲ្យសំគណើគនេះមានគហតុ ទលសមរមយ។

សំគណើរនុងការគធវើការថរសក្មួលថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ននរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ ឬតំបន់ ការពារ

ដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវអនុ គលាមតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការចូលរួមជាស្ថធារណៈ រនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងសិទ្យិ ធ
ទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ រនាីទ្យី១ មាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
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បនាទប់មរ ការឯរភាពគលើការថរសក្មួលថបបគនេះ ក្តូវទ្យទ្យួ លបានការអនុញ្ញញតជាលាយ
លរខណ៍អរសរពីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គៅរនុងគសចរាីសគក្មចថដលបញ្ញ
ា រ់ពីការ
ពិ ចារណាគោយយរចិ តទ្យ
ត ុរោរ់ គលើឯរស្ថរ ថដលបានទាល់ឲ្យ ។
ជំពូកទី៤
តំបន្់គ្គប់គ្គងម្ន្រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារធលមជាតិ
មាគ្តា៣១៩ ._ ការរំណត់ តំបន់ក្រប់ ក្រង
ស្សបតាមលទ្យធទលននដំ គណើរការគរៀបចំ ថទនការគក្បើក្បាស់ដី ថដលអាចនឹងក្តូវបានគធវើគ

ើង

ស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធ
ក្តូវរំ ណត់ តំបន់ ក្រប់ ក្រងសក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបាន

រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិស្សបតាមថទនការគក្បើក្បាស់ដី។ ការរំ ណត់តំបន់
ក្រប់ ក្រង ក្តូវគលើររមពស់ដល់ការក្រប់ក្រងតំបន់ ទំងគនេះ ស្សបតាមគោលបំណងដូចបានរំ ណត់រុង
ន
មាតិ កាគនេះ។

តំ បន់ ក្រប់ក្រងទំងគនេះក្តូវរំ ណត់គោយថទអរគលើទ្យីតាំងជារ់ លារ់នីមួយៗ ថដលក្តូវពិ ចារណា
ក្បគភទ្យតំបន់ក្រប់ ក្រងនីមួយៗ រ៏ដូចជារក្មិតននក្បគភទ្យតំ បន់ ក្រប់ ក្រងនី មួយៗថដលក្តូវោរ់ ប្ូច ល

គៅរនុងតំបន់នីមួយៗ និ ងក្ររមអនុតំបន់ក្រប់ ក្រង ថដលអាចមានភាពសមរមយគោយថទអរគលើមូលោឋន
ននទ្យី តាំងជារ់ លារ់ ។

ការរំ ណត់ តំបន់ ក្រប់ ក្រងគៅតាមទ្យី តាំងជារ់ លារ់ ក្តូវគធវើគ

ើងគោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួ យ

នដរូ បគចចរគទ្យសពារ់ព័នថធ ដលមានបទ្យពិ គស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងអនរពារ់ព័នធថដលមានការចាប់ អារមមណ៍ រួមមានរណៈរមមការក្រប់ក្រងរួម
ោន និ ងសមាជិ រននសហរមន៍ក្រប់ ក្រងរួមោន គៅរនុងតំ បន់ នានាថដលជារមមវតាុននការក្រប់ក្រងរួមោន

និ ងសហរមន៍ដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានទ្យី តាំងគៅរនុងតំបន់ គនាេះ និ ងក្តូវអនុ គលាមតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ី ការ
ចូ លរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានដូ ចមាន
ថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវទាល់ឱ្កាសដល់

ក្រសួង ស្ថាប័នថ្ននរ់ ជាតិ និ ងអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ អងគភាព និងនាយរោឋនពារ់ព័នធ រនុងការចូ លរួម
គៅរនុងដំ គណើរការននការរំណត់ តំបន់ ក្រប់ក្រង និ ងក្តូវជូ នដំ ណឹងពួរោត់អំពីលទ្យធទលននដំ គណើរការ

ននការរំ ណត់ តំបន់ក្រប់ ក្រង ថដលក្តូវមានចំ ណងកាតពវរិចទ
ច ូវចាប់
ា
គៅគលើក្រសួង ស្ថាប័ នទំងអស់ ។
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ការរំ ណត់ តំបន់ ក្រប់ ក្រងទំងអស់ក្តូវគក្បើ ក្បាស់ ក្របខ័ ណឌននការរំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រងខាង
គក្កាម បថនាមគលើការរំ ណត់ អនុ តំបន់ ក្រប់ក្រងគៅតាមទ្យី តាំងជារ់លារ់ ៖
រ- តំបន់សល៖
តំ បន់ ក្រប់ក្រងថដលមានតនមាននការអភិររសខពស់ ថដលមានក្បគភទ្យសតវ
ូន

រុរខជាតិថដលរក្ម ជិ តវ ិនាសទុ តពូ ជ ទ្យទ្យួ លរងគក្ោេះថ្ននរ់ ការរំ រាមរំថហង និងមានក្បព័នធគអរូ
ូសុីទុយស្សួយ ។

ការគចញចូ លតំបន់ សលក្តូ
វហាមឃាត់ គលើរថលងថត ១-មញ្ជ្នីថត ដលទ្យទ្យួ លបានការ
ូន

អនុ ញ្ញញតក្តឹមក្តូវ ២-អនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសតធមមជាតិ រនុងគោលបំ ណងការពារ

និ ងអភិររសធនធានជី វស្ថស្តសត និ ងបរ ិស្ថានធមមជាតិ ថដលក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតជាមុ នពី ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ង៣-អនរអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោន ថដលមានរិចចក្ពម

គក្ពៀងថដលចុ េះហតាគលខារួច រនុងការក្រប់ ក្រងរួមោនគលើតំបន់ ថដលពារ់ព័នធ ថដលការគចញចូ ល
គនេះ ក្តូវមានលរខខណឌចាស់លាស់ននរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងគោយមានរក្មិតចំគពាេះ ការអគងកតតាម

ោន ការពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់ និ ងគទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ ថដលមានទលប៉ា េះពាល់ទប ។ គៅរនុង
ររណីថដលទរ់ ទ្យងនឹងទលក្បគយជន៍ ននសនតិសុខជាតិ និងគោយមានការអនុ ញ្ញញតជាមុនពី
នាយររដឋមញ្ជ្នី ត វ ិស័យសនាិសុខ និងការពារជាតិ អាចគចញចូ លតំ បន់ សូលបាន
ន
។ គៅគពល

គចញចូ លតំបន់ សល
ូន វ ិស័យសនតិសុខ និ ងការពារជាតិ ក្តូវជូនដំ ណឹងដល់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្បធាននាយរោឋនបរ ិស្ថាននិងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ និ ងអាជាាធរពារ់ព័នធ

ដនទ្យគទ្យៀត គៅគពលថដលការគចញចូ លគនេះមានការចាំបាច់ និងក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថា
ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងអាជាាធរពារ់ ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត និងអនរពារ់ ព័ននា
ធ នា គដើមបីកាត់
បនាយជាអបបបរមានូ វការរ ំខានចំ គពាេះតំបន់ សល
ូន ឲ្យដល់រក្មិតថដលអាចគធវើគៅបាន ។

ខ- តំបន់អភិររស៖ តំបន់ ក្រប់ ក្រងថដលមានតនមាអភិររសខពស់ ថដលមានធនធានធមមជាតិ

ថដលមានក្បគភទ្យសតវ រុរជា
ខ តិ ថដលរក្ម ជិ តវ ិនាសទុ តពូ ជ ទ្យទ្យួ លរងគក្ោេះថ្ននរ់ ការរំ រាម
រំ ថហង និងមានក្បព័នធគអរូ

ូសុីទុយស្សួយ ធនធានធមមជាតិ តំបន់ទ្យីជក្មាល និ ងតំបន់

គទ្យសភាពធមមជាតិ ថដលជាទ្យូ គៅសាិតគៅថរបរតំ បន់សល
ូន ។

ការគចញចូ លតំបន់អភិ ររស ក្តូវមានការអនុញ្ញញតជាមុនពីអងគភាពរោឋភិ បាលពារ់ ព័នធ

រួមប្ូច លអនរអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោន ថដលមានរិចក្ច ពមគក្ពៀងថដលបានចុ េះហតាគលខារួច

រនុងការក្រប់ ក្រងរួមោនគលើតំបន់ ពារ់ព័នធនានា ។ គៅរនុងររណីននទលក្បគយជន៍ ននសនតិសុខ

ជាតិ និងគោយមានការអនុ ញ្ញញតជាមុនពី នាយររដឋមញ្ជ្នី ត វ ិស័យសនាិសុខ និ ងការពារជាតិ អាច
គចញចូ លតំបន់ សលបាន
។ គៅគពលគចញចូ លតំ បន់ សល
ូន
ូន វ ិស័យសនតិសុខ និងការពារជាតិ

ក្តូវជូ នដំ ណឹងដល់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្បធាននាយរោឋនបរ ិស្ថាន និង
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ និ ងអាជាាធរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គៅគពលថដលការគចញចូលគនេះមានការ
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ចាំបាច់ និងក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងអាជាាធរពារ់ព័នធ
ដនទ្យគទ្យៀត និងអនរពារ់ ព័ននា
ធ នា គដើមបីកាត់បនាយជាអបបបរមានូ វការរ ំខានចំ គពាេះតំ បន់ សលឲ្យ
ូន
ដល់រក្មិតថដលអាចគធវើគៅបាន ។

ក្បតិ បតតិការគទ្យសចរណ៍ថដលមានទលប៉ា េះពាល់ទប ការគក្បើក្បាស់ក្ទ្យង់ ក្ទយតូចគដើ មបី
ចិ ្ចឹមជី វ ិតនូវគឈើ អុ សដុត និងការគក្បើក្បាស់ក្ទ្យង់ ក្ទយតូ ចនូ វអនុទលនក្ពគឈើ គដើមបីោំក្ទ្យ
សហរមន៍ មូលោឋន និ ងជីវភាពរស់គៅរបស់ជាតិ ភារតិចមូ លោឋន អាចអនុញ្ញញតគៅគក្កាម
លរខខណឌថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬអាជាាធរពារ់ព័នធដនទ្យ

គទ្យៀត រួមទំងអនរអនុ វតតតាមការក្រប់ក្រងរួមោន ថដលជាភារី ននរិចចក្ពមគក្ពៀងគលើការក្រប់ ក្រង
រួមោនគលើតំបន់ ថដលពារ់ព័នធ ដរាបណាមិ នទាល់នូវទលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានធងន់ធរង ដល់តនមាននការ
អភិររសជី វៈចក្មរេះ និ ងក្បព័នធគអរូ

ូសុីគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង ។

រ- តំបន់គក្បើក្បាស់គោយចីរភាព៖ តំ បន់ ក្រប់ក្រង ថដលមានសកាានុពលគសដឋរិចចខពស់
និ ងតនមាននការអភិ ររស និងក្បព័ នធគអរូ

ន
ូសុីរួរឲ្យរត់សមាគល់ ថដលមានសកាានុពលខពស់រុងការ

ចូ លរួមចំ ថណរចំ គពាេះជី វភាពរស់គៅក្បរបគោយនិរនតរភាពរបស់សហរមន៍មូលោឋន រួម
ប្ូច ល សហរមន៍ជនជាតិ គដើ មភារតិច ។

បថនាមគលើការគក្បើ ក្បាស់ក្ទ្យង់ ក្ទយតូចលរខណៈ ថដលអនុ ញ្ញញតគៅរនុងតំបន់អភិ ររស

ការក្បមូ លទល និងសរមមភាពទលិតរមមក្ទ្យង់ក្ទយតូ ចថដលមានថដនរក្មិ ត ក្តូវបានអនុ ញ្ញញត
គៅរនុងតំបន់គនេះ ។ ការគក្បើ ក្បាស់ថបបគនេះក្តូវមានភាពសុីចងាវរ់ ោនជាមួ យការគរៀបចំថទនការ
គក្បើក្បាស់ និងក្រប់ក្រងដីធី ា ថដលក្តូវបានបគងកើតគ

ើងសក្មាប់តំបន់គនេះ និងក្តូវមានការឯរ

ភាពពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត រួមទំង

អនរអនុវតតតាមការក្រប់ ក្រងរួមោន ថដលជាភារី ននរិចចក្ពមគក្ពៀងគលើការក្រប់ក្រងរួមោនននតំ បន់
ថដលពារ់ព័នធ។ សរមមភាពទំងគនេះអាចរួមប្ូច ល សរមមភាពពាណិជារមមថដលថទអរគលើសហ
រមន៍ ដូ ចជា ការោំគដើមគឈើ ែី ម រុរខវបបរមមខានតតូ ច ការគធវើចំការ និ ងការគធវើអាជី វរមមគលើ

ទលិតរមមអនុ ទលនក្ពគឈើ ដរាបណាសរមមភាពទំងគនេះមិ នបងកឲ្យមានទលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់
សមាគល់ចំគពាេះតនមាននការអភិររសជី វៈចក្មរេះថដលមានស្ស្ថប់ និងតនមាក្បព័ នគធ អរូ
ឆ្ករនក្ពគឈើ និ ងសរមមភាពពាណិជារមមនក្ពគឈើ ខានតធំ មិនក្តូវអនុញ្ញញតគ

ើយ ។

ូសុី ។ ការ

ឃ- តំបន់សហរមន៍៖ តំ បន់ ក្រប់ ក្រង សក្មាប់ ការអភិ វឌ្ឍគសដឋរិចចសងគមននសហរមន៍
មូ លោឋន និ ងជនជាតិគដើមភារតិច គហើយបថនាមគៅគលើការគក្បើក្បាស់ ថដលអនុញ្ញញតគៅរនុង

តំ បន់ គក្បើ ក្បាស់គោយចី រភាពអាចរួមមាននូ វដី លំគៅោឋនថដលមានស្ស្ថប់ វាលថស្ស និងវាល
សួនដំណាំ ឬចំ ការពគនចរ ។
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រាល់ការលរ់ដូរលរខណៈពាណិជារមមនូវទលគឈើ និងអុ សដុ ត ពីតំបន់ គក្បើក្បាស់គោយ
ចី រភាព ឬតំ បន់ សហរមន៍ ក្តូវអនុ គលាមគៅតាមថទនការក្រប់ក្រងថដលទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព
របស់តំបន់ និងលិខិតអនុញ្ញញតពី អាជាាធរពារ់ ព័នធ រួមទំងអនរអនុ វតតតាមការក្រប់ក្រងរួមោន
ថដលជាភារីននរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងគលើការក្រប់ ក្រងរួមោនននតំ បន់ ថដលពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៣២០ ._ ការរំ ណត់ តំបន់ថដលសមរមយសក្មាប់ សរមមភាពពាណិជារមម
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួម

ោន និ ងអងគភាពពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានសមតារិចចរុងការក្រប់
ន
ក្រង គៅរនុងថទនរណាមួ យននរគបៀង
អភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាម
ជាតិ អាចរំ ណត់ ថទនរជារ់លារ់ ននតំបន់ គក្បើ ក្បាស់គោយចី រភាព ឬតំ បន់ សហរមន៍ គនាេះ ថដលមាន
ទំង សកាានុពលគសដឋរិចខ
ច ពស់ និងតនមាអភិ ររសនិ ងក្បព័នធគអរូ
សរមមភាពពាណិជារមមគនាេះ ។

ូសុីទប ថដលសមរមយបំទុតសក្មាប់

បនាទប់ពីគធវើការរំ ណត់គនេះរួចគហើយ និ ងមុ នគពលអនុវតតសរមមភាពពាណិជារមមគនាេះ អងគភាព
ពារ់ ព័នធក្តូវ៖
រ-អនុ វតតការពិគក្ោេះគយបល់សមរមយជាមួ យនដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យ
ពិ គស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អនរ

ពារ់ ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ និ ងសហរមន៍មូលោឋនថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់ និង
ទ្យទ្យួ លនូ វការយល់ក្ពមរបស់សហរមន៍ ចំគពាេះសរមមភាពពាណិជារមមថដលគសនើសុំគនាេះ។
ខ-បងាាញការចាត់ថចងថទនរហិរ្ញ វតាុ និងការរណនាក្បារ់ ចំណូលថដលនឹងទ្យទ្យួ លបាន

មរពី សរមមភាពពាណិជារមមថបបគនេះ ដល់អរ
ន ពារ់ ព័នធថដលមានការចាប់ អារមមណ៍ទំងអស់ ។
គៅគពលបំ គពញតាមលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ថដលមានថចងគៅរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ អងគភាព

ពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើតអនុតំបន់ ក្រប់ ក្រងែមីមួយ គដើមបីក្របដណាប់ឲ្យបានគពញគលញគលើសរមមភាព

ពាណិជារមមថដលបានគសនើសុំ ។ អនុតំបន់ ក្រប់ក្រងថបបគនេះក្តូវគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ជាតំ បន់ គទ្យសចរណ៍
តំ បន់ អភិ វឌ្ឍរសិរមមសហរមន៍ ឬតំបន់ក្រប់ ក្រងដនទ្យគទ្យៀតតាមការចាំបាច់ ។
បនាទប់ពីបគងកើតអនុតំបន់ ក្រប់ ក្រងគនេះមរ អាជាាធរពារ់ ព័នធអាចគរៀបចំ សរមមភាពពាណិជារមម
ថបបគនេះបាន ។ ក្បារ់ ចំណូលទំងអស់ថដលបានមរពី សរមមភាពថបបគនេះ ក្តូវោរ់ចូលគៅរនុងរណនី
តាមទ្យី តាំងជារ់ លារ់ ថដលសមរមយ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ

ើងស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ គត ៅរនុង រនាីទ្យី៨

មាតិ កាទ្យី ២ ននក្រមគនេះ និងក្តូវគក្បើ ក្បាស់ផ្ទាច់ មុខសក្មាប់ ថតទលក្បគយជន៍ ននសហរមន៍ មូលោឋនគៅ
រនុងតំ បន់ គនាេះ និងការអភិ ររសរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដលសរមមភាពពាណិជារមមគនាេះសាិតគៅ ។
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ដំ គណើរការននការរំណត់អនុ តំបន់ក្រប់ ក្រង និងការគរៀបចំ នានាសក្មាប់ សរមមភាពពាណិជារមម និង
គសចរាីលមអិតទំងអស់ននការគរៀបចំអនុ តំបន់ ក្តូវលាតក្តោង និងអាចឲ្យស្ថធារណជនទ្យទ្យួ លបាន
ព័ ត៌មាន និ ងឱ្កាសទតល់មតិ គយបល់ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាី
ទ្យី ១ មាតិ កាទ្យី២ និងបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មាន ដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ នន
ក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៣២១ ._ ថទនទ្យីននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះនី មួយៗ
គៅគពលប្ចប់ដំគណើរការននការរំ ណត់ តំបន់ក្រប់ ក្រង អាជាាធរពារ់ព័នធក្តូវគរៀបចំឲ្យគៅជា
ទាូវការនូ វថទនទ្យី សក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះនីមួយៗ ឬតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់

ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។ ក្ពំ ក្បទ្យល់ និងតំ បន់ ក្រប់ក្រង ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជន
អាចថសវងររបាន និ ងទសពវទាយគៅកាន់អនរពារ់ ព័នទ
ធ ំងអស់ថដលមានការចាប់ អារមមណ៍ ស្សបតាម
បទ្យបប្ញតិ តសីព
ា ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានដូ ចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣២២ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពគលើការរំ ណត់តំបន់ ក្រប់ក្រង និ ងការគធវើថទនទ្យី

ការគធវើថទនទ្យី និងការរំ ណត់ តំបន់ក្រប់ ក្រងនីមួយៗគៅតាមទ្យី តាំងជារ់ លារ់ ក្តូវគធវើបចចុបបនន

ភាពគរៀងរាល់២០(នមភ)ឆ្នំមង
ា ឬឆ្ប់ ជាងគនេះ គៅរនុងររណីចាំបាច់ ។

មាគ្តា៣២៣ ._ សំគណើរនុងការថរសក្មួលការរំណត់ តំបន់ក្រប់ ក្រង

សំគណើរនុងការថរសក្មួលការរំ ណត់ តំបន់ ក្រប់ ក្រងននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមម

ជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ឬថទនរណាមួ យននតំ បន់ ទំង
គនេះ ពី តំបន់ ថដលមានឋានៈឬស្ថានភាពការពារខពស់ គៅជាតំ បន់ ថដលមានឋានៈឬស្ថានភាពការពារ
ទប ក្តូវភាាប់មរជាមួ យនូវឯរស្ថរដូ ចខាងគក្កាម៖
រ- មូ លគហតុ ថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត និងគសដឋរិចចសងគម សក្មាប់ ការថរថក្បថដលបានគសនើ
គ

ើងចំគពាេះការគធវើចំណាត់ថ្ននរ់ តំបន់ក្រប់ ក្រង ។
ខ- រិចចខិតខំក្បឹងថក្បងថដលបានគធវើគ

ក្រប់ ក្រង ។

ើងគដើមបីររាស្ថានភាព/ឋានៈបចចុបបននននតំបន់

រ- លរខណៈថដលការថរសក្មួលចំគពាេះការចាត់ចំណាត់ ថ្ននរ់ ននតំបន់ក្រប់ ក្រង នឹង
គលើររមពស់ជីវភាពរស់គៅ និ ងសិទ្យិ ជា
ធ លរខណៈក្បនពណីរបស់សហរមន៍ មូលោឋន ។
ឃ- មគធាបាយ ថដលតាមរយៈមគធាបាយគនេះការបាត់ បង់ តនមាននការអភិ ររស និង
ក្បព័ នធគអរូ

ីសុី នឹងក្តូវកាត់ បនាយ និង
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ង- ការពិ គក្ោេះគយបល់សមរមយជាមួ យអនរពារ់ព័នថធ ដលមានការចាប់ អារមមណ៍ និ ង
សហរមន៍ មូលោឋនថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់ រួមមានការយល់ក្ពមជាមុ នរបស់សហរមន៍
ទំងគនេះ ចំគពាេះសំគណើសុំថរសក្មួលគនាេះ ។
ច- ព័ត៌មានដនទ្យគទ្យៀតថដលចាំបាច់ រុងការគធវ
ន
ើ ឲ្យសំគណើគនេះមានគហតុ ទលសមរមយ ។

សំគណើរនុងការគធវើការថរសក្មួលការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់តំបន់ក្រប់ ក្រង ននរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ

ឬតំបន់ ការពារថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវស្សបតាមបទ្យ

បប្ញ តិ តសីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបាន
ព័ ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។

បនាទប់ពីគនាេះ រាល់ការឯរភាពគលើការថរថក្ប ក្តូវទតល់ជូនជាលាយល័រខអរសរគោយក្រសួង ស្ថា
ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន បនាទប់ពីបានសគក្មច គោយបងាាញពី ការពិ ចារណាគោយក្បរងក្បយ័តព
ន ី
ឯរស្ថរដូចបានទតល់ជូន ។

ជំពូកទី៥
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងជាយុទធស្ថស្តសតសគ្មាប់រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងការគ្គប់គ្គងតំបន្់
ការពារធលមជាតិ
មាគ្តា៣២៤ ._ ការគរៀបចំ ថទនការក្រប់ ក្រងជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារ
ធមមជាតិ ថ្ននរ់ ជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតក្របខ័ណឌននថទនការក្រប់ក្រងជាយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិ

សាីពីរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងថទនការក្រប់ ក្រងជាយុទ្យធស្ថស្តសតននតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ។ ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវធានាថ្នថទនការគនេះមានលរខណៈស្សបោន និ ងសុីចងាវរ់ ោន

ជាមួ យថទនការ និងយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតជាតិដនទ្យគទ្យៀត និងធានាថ្នថទនការគនាេះរួមប្ូច លនូ វការពិ ចារណាអំពី
រគក្មាងែវ ិកា ។

មាគ្តា៣២៥ ._ សំគណើសុំពិនិតយ និ ងថរសក្មួលថទនការ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវគរៀបចំការគសនើសុំពិនិតយ និងថរសក្មួលគ

ើងវ ិញ

នូ វថទនការក្រប់ក្រងជាយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិ សីព
ា ី រគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ ជាគរៀង
រាល់ដប់ ឆ្នំមង
ត ឬមុនរយៈគពលក្បាំឆ្នំ រនុងររណីតក្មូវឲ្យមានការផ្ទាស់បូរត គដើ មបីសគក្មចបាននូ វគោល
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គៅ ទ្យសសន វ ិស័យ គោលគៅ ឬគោលបំណង របស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គៅរនុង
ការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ។

ថទនការក្រប់ក្រងជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតជាតិ សីព
ា ី រគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបគងកើតគ

ើង និ ងថរសក្មួលគ

ើងវ ិញ អារមមណ៍ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិស
ត ីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារ

ណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិកាទ្យី ២ និងបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១
មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៣២៦ ._ ការបគងកើតថទនការក្រប់ ក្រង
សក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ ការពារធមមជាតិដនទ្យគទ្យៀតថដលក្តូវបានបគងកើត
គ

ើងគៅថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដលមិនក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ា ី ការក្រប់ ក្រងរួមោន តាមមាតិ កាទ្យី

២ ននរនាីគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវបគងកើតថទនការ
ក្រប់ ក្រងតាមទ្យី តាំងជារ់លារ់ គោយអនុគលាមតាមថទនការក្រប់ ក្រងជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតជាតិ សីព
ា ី រគបៀង
អភិររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំបន់ការពារធមមជាតិ ។
ថទនការក្រប់ក្រងតាមទ្យី តាំងជារ់ លារ់ ជាអបបបរមា ក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វការពិពណ៌នាអំ ពីតនមា

ខាងថទនរវបបធម៌ និងធមមជាតិ ននទ្យី តាំង ការវ ិភារអំពីការរំរាមរំថហង និងបញ្ញ
ា នានាថដលមានទលប៉ា េះ
ពាល់គលើតនមាទំងគនេះ និ ងោរ់ ប្ូច លនូ វបណំុា ននគោលបំ ណងជាយុទ្យធស្ថស្តសត និ ងសរមមភាពក្រប់ក្រង
ថដលនឹងគោេះស្ស្ថយការរំរាមរំ ថហងទំងគនេះ ។

រិ ចដ
ច ំ គណើការននការបគងកើតថទនការក្រប់ក្រងតាមទ្យី តាំងជារ់ លារ់ ក្តូវមានការសក្មបសក្មួល
និ ងពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួយអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ សហរមន៍ មូលោឋន ជនជាតិ គដើមភារតិច ថដល
រស់គៅរនុង និងថរបរក្ចររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ដនទ្យគទ្យៀតថដលក្តូវបានបគងកើត
គ

ើងគៅថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ នដរូបគចចរគទ្យសពារ់ ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និ ង

ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អភារី ព័នធថដលមានការចាប់ អារមមណ៍ និ ងរួម
ប្ូច លនូ វនីតិបុរគលឯរជន និង មាចស់សមបទនដី គសដឋរិចច ។

ថទនការក្រប់ក្រងតាមទ្យី តាំងជារ់ លារ់ នីមួយៗ ក្តូវថរសក្មួលជាគរៀងរាល់ដប់ឆ្នំមាង រិតចាប់ពី

កាលបរ ិគចឆទ្យននការទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព ឬមុនរយៈគពល១០(ដប់ )ឆ្នំគនេះ ក្បសិនគបើ មានការចាំបាច់
រនុងការផ្ទាស់បូរា គដើមបីសគក្មចបាននូវគោលបំណងនានាននការក្រប់ ក្រង ដូ ចមានថចងគៅរនុងថទនការ
ក្រប់ ក្រង ។ ថទនការក្រប់ក្រងតាមទ្យី តាំងជារ់ លារ់នីមួយៗ ក្តូវថរសក្មួលស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ តសីព
ា ី
ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និ ងបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានដូច
មានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
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មាគ្តា៣២៧ ._ ភាពបនាននសហរមន៍តំបន់ ការពារធមមជាតិ សហរមន៍ នក្ពគឈើ និងតំបន់ដនទ្យគទ្យៀត
សហរមន៍ តំបន់ ការពារធមមជាតិ សហរមន៍ នក្ពគឈើ សហរមន៍ តំបន់ គនស្ថទ្យ តំ បន់ មូលោឋន
និ ងតំ បន់ ថដលក្តូវបានទ្យទ្យួលស្ថគល់តាមក្បនពណី ថដលមានស្ស្ថប់ រច
ួ គៅគហើយ គៅគពលអនុម័តក្រម
គនេះ ក្តូវបនតមានសុពលភាព គហើយសិទ្យិ ធ ការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ និងកាតពវរិចចទំងអស់ ទរ់ទ្យងនឹងតំបន់
ទំងគនេះ ក្តូវបនតមានសុពលភាពស្សបចាប់ គលើរថលងថត និងរហូតដល់គពលថដល សហរមន៍ តំបន់
នី មួយៗ អាចក្តូវបានប្ូច លគៅរនុង ឬថក្បកាាយគៅជា តំ បន់ ក្រប់ក្រងរួមោន ដូចមានថចងគៅរនុង
មាតិ កាទ្យី ២ ននរនាីគនេះ ។

ជំពូកទី៦
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ ត ន្ិងការឯកភាព
មាគ្តា៣២៨ ._ សិទ្យិ អ
ធ ំណាចរនុងការគចញលិខិតអនុ ញ្ញញត រិ ចក្ច ពមគក្ពៀង និ ងរិ ចចសនា

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ដនទ្យគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ

មានសិទ្យិអ
ធ ំ ណាចរនុងការគចញលិខិតអនុ ញ្ញញត រិ ចចក្ពមគក្ពៀង ឬរិ ចចសនា សក្មាប់ ការអភិររស គៅរនុង
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់

គក្កាម ជាតិ ។ រាល់ការគចញលិខិតអនុញ្ញញត រិចចក្ពមគក្ពៀង ឬរិចចសនា សក្មាប់ ការអភិ ររសថបបគនាេះ
ក្តូវអនុគលាមស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី២ និងបទ្យ
បប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣២៩ ._ ការអភិ វឌ្ឍថដលក្តូវបានអនុ ញ្ញញតគៅរនុងតំ បន់ ក្រប់ ក្រង

ការអភិវឌ្ឍអោរ ឬគហោឋរចនាសមព័នធអចិ នញ្ជ្នតយ៍ សរមមភាពពាណិជារមមក្រប់ ក្បគភទ្យ ការឈូស

ឆ្យដី ឬការឈូសឆ្យគោយគក្បើ គក្រឿងចក្រ ក្តូវហាមឃាត់ យ៉ាងតឹងរុងគៅរន
ឹ
ុងតំ បន់ សល
ូន និ ងតំបន់
អភិររស ។

គហោឋរចនាសមព័នធថដលមិនមានលរខណៈអចិ នញ្ជ្នតយ៍ ថដលមានទលប៉ា េះពាល់ទប ថដលសុី
ចងាវរ់ ោនជាមួ យនឹងថទនការក្រប់ ក្រងតំបន់ អាចក្តូវបានអនុ ញ្ញញតគៅរនុងតំបន់ សលនិ
ងតំបន់
ូន
អភិររស ។

សរមមភាពពាណិជារមម គៅរនុងតំ បន់ គក្បើក្បាស់គោយចី រភាព ឬតំ បន់ សហរមន៍ ក្តូវថតមាន

ភាពសុីចងាវរ់ ោនជាមួ យថទនការក្រប់ក្រងសក្មាប់ តំបន់ ទំងគនេះ ។ ការឆ្ករ/ឈូសឆ្យនក្ពគឈើ និង
សរមមភាពអាជីវរមមនក្ពគឈើ ក្ទ្យង់ ក្ទយធំ មិនក្តូវអនុ ញ្ញញតគ

ើយគៅរនុងតំ បន់គក្បើក្បាស់គោយចី រភាព

និ ងតំ បន់ សហរមន៍ ប៉ាុ ថនតសរមមភាពពាណិជារមមអាចក្តូវបានអនុ ញ្ញញតគៅរនុងអនុតំបន់ ក្រប់ ក្រង ថដល
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ក្តូវបានបគងកើតគ

ើងជាពិគសស ស្សបតាមមាក្តា៣២២ ននក្រមគនេះ ។ ក្បារ់ចំណូលថដលបានមរពី

សរមមភាពពាណិជារមមថបបគនេះ ក្តូវគក្បើ ក្បាស់សក្មាប់ ជាទលក្បគយជន៍ គោយផ្ទទល់ននសហរមន៍មូល
ោឋនគៅរនុងតំ បន់ គនាេះ និ ងសក្មាប់ ការអភិររសតំបន់ថដលសរមមភាពពាណិជារមមគនាេះសាិតគៅ ។

សរមមភាពពាណិជារមមទំងគនេះរ៏ ក្តូវអនុ គលាមតាមបទ្យបប្ញតិ តសីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ

គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និ ងបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កា
ទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ និ ងក្តូវមានការឯរភាពពី ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័ធ ឬអងគភាពថដលមានសមតារិចចក្រប់
គៅរនុងតំបន់ ។
មាគ្តា៣៣០ ._ សំគណើថដលក្តូវការនូ វការឯរភាពជាមុ ន
រាល់សំគណើសុំយរគចញ ឬយរចូ ល គៅរនុងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដល

ក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ នូ វរុរខជាតិ ក្ោប់ពូជ សតវនក្ព ឬក្តី និ ងការ
បងាកត់ពូជក្បគភទ្យសតវនក្ព និ ងពូ ជមចាឆជាតិ ក្រប់ ក្បគភទ្យ ក្តូវគធវើការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ វ ិភារ និងមានការ
ឯរភាពជាមុន ពី ក្រសួងបរ ិស្ថាន និងក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍
គោយចី រភាព ។
មាគ្តា៣៣១ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការស្ស្ថវក្ជាវ ការវ ិភារ និងការវាយតនមា
រាល់ការនាំគចញ ការនាំចូល ឬការគោេះដូ រ សតវនក្ព ថដលពុំ មានលរខណៈពាណិជារមម រវាង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងក្បគទ្យសដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវគធវើការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ វ ិភារ និងវាយតនមាឲ្យបាន
ក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យនដរូ

បគចចរគទ្យសពារ់ ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះ

រាជាណាចក្ររមពុជា។ មានថតក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគទ្យ ថដលអាចទតល់ការអនុញ្ញញត
គៅគលើសរមមភាពថបបគនេះ គៅរនុងររណីថដលសរមមភាពគសនើសុំគនេះ ស្សបតាមចាប់ និ ងលិខិត

បទ្យោឋនរតិ យុតតននរាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និ ងអនុ សញ្ញញ
អនតរជាតិ ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជារដឋភារី ។

មាគ្តា៣៣២ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះសរមមភាពថដលបងកឲ្យមានគភាើងគ្េះនក្ព
ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពថដល អាចបងក ឲ្យមានគភាើងគ្េះនក្ពគៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈ

ចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិគោយ
ោមនការអនុ ញ្ញញត ។
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ការគក្បើក្បាស់គភាើងរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬ

បគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវបានបានហាមឃាត់ គលើរថលងថតមានការអនុ វតតពីស្ថាប័
នមានសមតារិចចទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ ។
មាគ្តា៣៣៣ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះសរមមភាពគនស្ថទ្យ
ការគនស្ថទ្យគៅរនុងតំបន់សលននរគបៀងអភិ
ររសជី វៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដល
ូន

ក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច់ ខាត ។

ការគនស្ថទ្យគោយគក្បើឧបររណ៍ខុ សចាប់ គៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់

ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច់ ខាត
ថដលរួមមាន ស្ថរធាតុ ពុល និ ងស្ថរធាតុរីមី ការ្រ់ ការគក្បើ បាស់មុង គក្រឿងទទុេះ សនររួមទសំជាមួ យ

គក្រឿង្ាុេះ មង ឬអួ ន ថដលមានក្រឡាតូចជាង ១សង់ទ្យីថម៉ា ក្តរនាេះ សំណាញ់ថដលមានគភាើងព័ ទ្យជ
ធ ុំ វ ិញ ។
ការោរ់ រនាំង ឬឧបសរគរារាំងគៅរនុងក្បព័នធវារ ីជាតិ គៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដលរាំងទាូវគធវើ
ដំ គណើររបស់មចាឆជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច់ ខាត គោយោមនលិខិតអនុ ញ្ញញត ។

ការបងាូរ ឬការប៉ាុនប៉ា ងបងាូរ ឬបូមឲ្យរ ីងនូវក្បព័នវា
ធ រ ីជាតិ គៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ រនុងគោល

បំ ណងចាប់ ឬសមាាប់មចាឆជាតិ គទេះបី ជាគៅរនុងលរខណៈណារ៏គោយ ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច់ ខាត ។

ការគធវើឲ្យខូ ចខាតរថនាងក្តីពង ក្ចាំង ឬពងរបស់មចាឆជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច់ ខាត គៅរនុង

រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ ការពារថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់
គក្កាមជាតិ ។
ការបគងកើត ឬការគធវើក្បតិ បតតិការគលើដំគណើការននវារ ីវបបរមម ក្តូវហាមឃាត់ ជាោច់ ខាតគៅរនុង

តំ បន់ សូល
ន និងតំ បន់អភិ ររស ។ ដំគណើរការវារ ីវបបរមមគៅរនុងតំ បន់ សូល
ន និ ងតំបន់គក្បើក្បាស់គោយ

ចី រភាព ក្តូវតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញត និងក្តូវអនុ គលាមតាមការអគងកតតាមោន គដើមបីធានាថ្នមិ ន
មានទលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានណាមួ យគៅជុំ វ ិញតំ បន់ គនាេះ ។
មាគ្តា៣៣៤ ._ ការការពារក្បឆ្ំងនឹងការអនុវតតថដលមានលរខណៈបំ ទិច
ា បំ ផ្ទាញ
រាល់ការអនុ វតតសរមមភាព ថដលបងកការខូចខាត ឬគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលបណា
ត លមរពី ការទ្យញ្ជ្នាតន
យរដី គោយខុ សចាប់ ការក្បមូ ល ការឈូសឆ្យ ការគធវើអាជី វរមម ការបំពុលគៅរនុងតំបន់ថដលមាន
ធនធានជីវៈចក្មរេះដ៏ មានតនមា គភាើងគ្េះនក្ព ការគធវើរសិរមមពគនចរ និងរសិរមមថបបពាណិជារមម ការ

ចមាងជំងឺ និ ងសតវលិត
អ ចនក្ង ថដលរួមមាន ក្បគភទ្យរុរជា
ខ តិ ឬសតវ ថដលរាតតាត ក្តូវហាមឃាត់ រនុង
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រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ
និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។
ការអនុវតតសរមមភាពថដលបងកការខូចខាត ឬគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលក្តូវហាមឃាត់ រួមមាន ៖
រ- ការដរគចញ ឬបំទិ ច
ា បំផ្ទាញរំ នូសសមាគល់ក្ពំ ក្បទ្យល់ ឬបគងាគលសមាគល់ ក្ពំក្បទ្យល់
ទាូវការ ឬការោរ់ ជំនួសនូវរំ នូសសមាគល់ក្ពំ ក្បទ្យល់ ឬបគងាគលសមាគល់ក្ពំ ក្បទ្យល់ឯរជន ។

ខ- ការក្បមូ ល ទល និងអនុ ទលនក្ពគឈើ ទលិតទលជលទល និ ងធនធានធមមជាតិ គៅ

រនុងលរខណៈមួ យ ថដលរ ំគលាភបំ ពានគលើសិទ្យិ ធថដលមានការទ្យទ្យួ លស្ថគល់ ឬបានអនុ ញ្ញញតគោយ
ចាប់ និ ងថទនការក្រប់ ក្រង ឬគោយបុរគលថដលោមនលិខិតអនុ ញ្ញញតថដលមានសុពលភាព ។

រ- ការកាប់ទួលរ
ត
ំលំ គក្រៀវ កាប់ បំផ្ទាញ ឬបំពុល រុរជា
ខ តិ ឬគដើមគឈើ ឬោស់រ ំគលើងរល់

គឈើ គោយោមនលិខិតអនុញ្ញញតថដលមានសុពលភាព ។

ឃ- ការចាប់ ក្បមាញ់ ក្បមូល និ ងយយីរ ំខានសុតសតវនក្ព រូ នសតវ និ ងសតវស្ថាបតាម
ក្រប់ មគធាបាយ ។
ង- ការបំ ផ្ទាញរុ ណភាពទ្យឹរក្រប់ រប
ូ ភាព ការោរ់ ថ្ននំបំពុល ការគក្បើ ស្ថរធាតុ រីមី ការ
គបាេះបង់គចាលសំណល់រ ឹង និ ងរាវចូ លរនុងទ្យឹ រ ឬគលើដី និងការគក្បើក្បាស់ឧបររណ៍្រ់ ថដល

មានថចងរនុងបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី ការការពារ ការអភិ ររស និ ងការក្រប់ ក្រងសតវនក្ព ននមាតិ កាទ្យី ៥នន
រនាីគនេះ ។

ច- ការយរអនាទរ់ ឬសមាភរៈទលិតអនាទរ់ អងគប់ កាំគភាើងបាញ់សតវ និ ងសមាភរៈគទសង
គទ្យៀត ថដលគក្បើ ក្បាស់រុងការបំ
ន
ផ្ទាញ ឬសមាាប់ សតវនក្ព គៅរនុងតំបន់ សល
ូន និងតំ បន់ អភិ ររស
្- ការក្បមាញ់សតវនក្ពគៅរនុងតំ បន់ សល
ូន និ ងតំ បន់ អភិ ររស ។

ជ- ការសតរទ្យុ
រ ការទ្យិ ញ និងការលរ់ ការកាន់ កាប់ ការគធវើពាណិជារមម ការបងាកត់ ពូជ
ុ

ការររាទ្យុរ ការថែររាឲ្យសាិតគសារ ការដឹរជ្ូា ន ការគក្បើក្បាស់ ការសតរ
ុ និងការគក្បើ ក្បាស់

ដនទ្យគទ្យៀតននសតវនក្ព មានថចងរនុងបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ ក្រងសតវ
នក្ព ននមាតិ កាទ្យី៥ននរនាីគនេះ ។ ឈ- ការបំ ផ្ទាញនក្ពធមមជាតិ វាលគមមធមមជាតិ ដី គសើម រុរខជាតិ
នានា និ ងទ្យី ជក្មរសតវនក្ព ។
ញ- ការនាំយរចូ ល ឬការថលងឲ្យពពួ រសតវ ឬរុរខជាតិ រួមមាន គោក្របី បសុសតវ និង
ថ្កចូលគៅរនុងតំ បន់ សល
ូន ឬតំបន់អភិ ររស ។

ដ- ការបងាកត់ ពូជននក្បគភទ្យសតវនក្ព ឬមចាឆជាតិ ។
ឋ- ការអនុ វតតនូវការគនស្ថទ្យខុ សចាប់ ការគធវើឲ្យខូ ចខាតដល់ធនធានធមមជាតិ ទំ ងរនុង

ថដនទ្យឹរស្ថប និងទ្យឹ រនក្ប នក្ពលិចទ្យឹរ នក្ពគកាងកាង ផ្ទកែម និងគមមសមុ ក្ទ្យ ទ្យគនា និ ងដី គសើម ។
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ឌ្- ការបគងកើតមូ លោឋនសក្មាប់ ការថរនចនខឹម
ា ច័នន
ទ ៍ គដើមក្មេះគក្ៅ វលាិរគមៀត ឬអនុ ទល
នក្ពគឈើ គទសងគទ្យៀត និងការគធវើវារ ីវបបរមមទ្យឹរស្ថប ទ្យឹរនក្ប ថដលអាចបងកការបំពុល ឬទលប៉ា េះ
ពាល់ថបបបំទិ ច
ា បំ ផ្ទាញ ចំគពាេះជី វៈចក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ

ូសុី ។

ឍ- សរមមភាពរុរររថរ ៉ា រួមមាន ការស្ថទបសទង់ ការគធវើគតសត ការរុរររ និ ងការទញយរ
ថរ ៉ា គៅរនុងតំ បន់ សល
ូន និ ងតំ បន់ អភិ ររស ។

ណ- ការបូ ម ឬការទញយរខាច់ និងថរ ៉ា ឬធនធានគទសងគទ្យៀត ពីទ្យគនា និងក្ចាំងទ្យគនា ឬ

តំ បន់ គ្នរ គៅរនុងតំបន់ សល
ូន និ ងតំបន់អភិររស ។

ត- ការអភិ វឌ្ឍទ្យំ នប់ ទ្យឹរ ឬធារាស្ថស្តសតខានតតូច គៅរនុងតំបន់ សល
ូន និងតំបន់ អភិររស ។

មាគ្តា៣៣៥ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះការថរនចន និ ងក្បតិបតតិការ
ការថរនចនទលនិងអនុទលធនធានធមមជាតិ ការបគងកើតនិងដំគណើការមូ លោឋនគរាងអារគក្ជៀរគឈើ
គរាងចក្រថរនចនគឈើ សិបបរមមថរនចនគឈើ សិបបរមមថរនចនទល អនុ ទលធនធានធមមជាតិ និង

ក្រប់

ក្បគភទ្យ គៅរនុងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់

ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ យ៉ាងតឹងរុង
ឹ គលើរថលងថតគរាងចក្រថរនចនអនុ ទលនក្ពគឈើ ថដល
ក្រប់ ក្រង និ ងររាគោយសហរមន៍ មូលោឋន និ ងជនជាតិ គដើមភារតិ ច ថដលអាចអនុ ញ្ញញតគៅរនុងតំ បន់
គក្បើក្បាស់គោយចី រភាព និងតំបន់ សហរមន៍ ។ ប៉ាុ ថនត ការថរនចនវលាិរគមៀត និងក្មេះគក្ៅ ក្តូវបានហាម

ឃាត់ យ៉ាងតឹងរុង
ឹ គៅរនុងក្រប់រថនាងទំងអស់ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះទំងអស់ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។

ការបគងកើតក្បតិបតតិការននការចាប់ ចង ការចិ ្ចឹម ការសតរ
ុ ការបងាកត់ពូជ ការថែររា ឬការ

ចិ ្ចឹមសតវនក្ពរនុងគោលបំណងគធវើពាណិជារមម ឬសក្មាប់ គោលបំណងគក្ៅពីការអភិររសដនទ្យៗគទ្យៀត
ថដលសាិតគៅរនុង ឬគៅរនុងចមាងយនមភរី

ូថម៉ាក្ត ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់
យ៉ា ងតឹងរុង
ឹ ។
ការដឹ រជ្ូា នធនធានធមមជាតិ ថដលក្បមូ លបានគោយខុ សចាប់ គៅរនុងតំ បន់ក្រប់ ក្រងទំង

អស់ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និង
ថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ ។ ការដឹ រជ្ូា នធនធានធមមជាតិគៅរនុងតំបន់ ក្រប់ក្រងទំងអស់នន
តំ បន់ ទំងគនេះ ក្តូវហាមឃាត់ ។

មាគ្តា៣៣៦ ._ ការក្បមូលជ័ រគឈើ
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ការក្បមូ លទលជ័ រគឈើ គៅរនុងតំ បន់អភិររស ឬតំ បន់ គក្បើ ក្បាស់គោយចី រភាពននរគបៀងអភិ ររសជី

វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវ
ហាមឃាត់ គោយោមនលិខិតអនុ ញ្ញញតថដលមានសុពលភាព ។

លិខិតអនុញ្ញញតរនុងការក្បមូ លទលជ័ រគឈើ អាចអនុវតតបានចំ គពាេះបុ រគលក្រប់ រប
ូ ក្រប់ ប៉ាុថនតចំគពាេះ

ការចូ លគៅកាន់ តំបន់អភិ ររសនិ ងតំ បន់ គក្បើក្បាស់គោយចី រភាព រឺតក្មូវមានការក្តួតពិនិតយពី អាជាា
ធរមានសមតារិចច ។
លិខិតអនុញ្ញញតរនុងការក្បមូ លទលជ័ រគឈើ អនុ ញ្ញញតដល់អរ
ន គក្បើ ក្បាស់ថដលរំណត់ អតត

សញ្ញញណចាស់លាស់ រនុងការក្បមូ លទលជ័រគឈើ គៅរនុងតំ បន់ ជារ់ លារ់គៅរនុងរគបៀងអភិ ររស

ជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ
ស្សបតាមសិទ្យិអ
ធ នរគក្បើក្បាស់តាមថបបក្បនពណីរបស់សហរមន៍ មូលោឋន និ ងក្ររមជនជាតិ គដើម
ភារតិច ។
រូបវនតបុរគលថដលមានបំណងររាទ្យុរនូវលិខិតអនុញ្ញញតរនុងការក្បមូ លទលជ័រគឈើ ក្តូវោរ់

ប្ូា នពារយសុំជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់មនទីរបរ ិស្ថានគខតត ។

ការោរ់ ពារយសុំលិខិតអនុញ្ញញតអាចទាល់ជូនគោយអនរោរ់ ពារយណាមានរ់ គៅកាន់

ការ ិយល័យឃុំ ថដលក្តូវគទទរពារយសុំថបបគនេះ គៅកាន់ ក្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និ ងនាយររគបៀង
អភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាម
ជាតិ ។
គៅរនុងរយៈគពល ១ (មួ យ) ថខននការទ្យទ្យួ លបានពារយសុំ ពារយសុំក្បមូ លជ័ រគឈើ សក្មាប់ តំបន់

អភិររសននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ
និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ នឹងក្តូវបានពិនិតយ និងទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព គៅរនុងររណីសមស្សប និ ងក្តូវ

គចញលិខិតអនុ ញ្ញញតគោយក្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារ
ធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ថដលពារ់ព័នធ ។
លិខិតអនុញ្ញញតក្តូវទាល់ជូន គោយគយរយល់ ចំ គពាេះសមាជិ រននសហរមន៍មូលោឋន
ទំងឡាយណា ថដលបានក្បមូ លជ័ រគឈើ ជាថទនរមួ យននជី វភាពរស់គៅរបស់ខួនរួ
ា ចគៅគហើយ គៅគពល
អនុម័តក្រមគនេះ ។

ោមនលិខិតអនុ ញ្ញញតរនុងការក្បមូ លទលជ័ រគឈើ ថដលក្តូវគចញគៅឲ្យបុ រគលណាមួ យ ថដលធាាប់

បានគធវើសរមមភាពខុ សចាប់ គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់
ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ គស្ថេះគ

ើយ ។

ោមនលិខិតអនុ ញ្ញញតរនុងការក្បមូ លទលជ័ រគឈើ ថដលក្តូវគចញគៅឲ្យបុ រគលណាមួ យថដល

ក្បធានមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និ ងនាយររគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ ឬនាយរតំ បន់ ការពារធមមជាតិ មានគហតុ
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ទលសមរមយរនុងការគជឿជារ់ ឬមានភសតតាងគដើ
មបីបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន បុ រគលគនាេះបានចូលរួមគៅរនុង ឬមានការ
ុ
ពារ់ ព័នធជាមួ យនឹ ងការក្បមាញ់លរខណៈអាជី វរមម និងការគធវើពាណិជារមមសតវនក្ពគនាេះគ

ើយ ។

ការគទទរលិខិតអនុ ញ្ញញត រនុងការក្បមូ លជ័ រគឈើ ពីមនុសសមានរ់ គៅមនុ សសមានរ់ គទ្យៀត ក្តូវហាម

ឃាត់ ។

ការគទទរលិខិតអនុ ញ្ញញតរនុងការក្បមូ លទលជ័ រគឈើ រឺមានសុពលភាពរយៈគពល១ (មួ យ)ឆ្នំ

បនាទប់មរលិខិតអនុ ញ្ញញតគនេះ ក្តូវគធវើការពិ និតយគ

ើងវ ិញ និ ងបនតស្ថរជាែមីជាគរៀងរាល់ឆ្នំ ។

គៅរនុងររណីលិខិតអនុញ្ញញតរនុងការក្បមូ លទលជ័រគឈើ មានការបាត់បង់ អនរកាន់ កាប់ លិខិត

គនាេះក្តូវជូនដំណឹងដល់មនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ ឬនាយរតំ បន់ ការពារធមម
ជាតិ ក្បសិនគបើ សមរមយ និងប្ឈប់រាល់សរមមភាពក្បមូ លទលជ័រគឈើ រហូតដល់លិខិតអនុញ្ញញតែមីក្តូវ
បានទតល់ជូន ។
នាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ នាយរតំបន់ ការពារធមមជាតិ ឬនាយរមនទីរទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យប

រ ិស្ថានគខតត អាចផ្ទអរ ឬលុបគចាលនូវរាល់លិខិតអនុញ្ញញតរនុងការក្បមូ លទលជ័រគឈើ ថដលក្តូវបានទាល់
ជូ នគោយអនុ គលាមតាមមាតិ កាគនេះ ថដលក្តូវរត់ ក្តាទ្យុ រជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយមានមូ លគហតុ
សមរមយ ។
មាគ្តា៣៣៧ ._ គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ លរខណៈពាណិជារមម
រូបវនាបុរគល នី តិបុរគល ឬសហរមន៍ ថដលអនុ វតតគទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ លរខណៈពាណិជារមម គៅ
រនុងក្ពំ ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ

និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវមានរិចចក្ពមគក្ពៀងជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ឬរណៈរមមការក្រប់ក្រងរួម
ោន សក្មាប់ សរមមភាព និងការគរៀបចំ គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ ថដលបានគសនើសុំ ។
គៅគពលពិ ចារណាអំពីសំគណើសុំក្បតិ បតតិការគទ្យសចរណ៍ធមមជាតិបថនាម ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យ
អនរពារ់ ព័នធ នដរូ បគចចរគទ្យសពារ់ព័នថធ ដលមានបទ្យពិ គស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និ ងក្រប់ ក្រងធនធាន
ធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងសហរមន៍ ទំងឡាយណាថដលរំ ពុងគធវើក្បតិបតតិការ
គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ រច
ួ គៅគហើយ គៅរនុងតំបន់ ជុំវ ិញននសរមមភាពគសនើសុំ ។
ជំពូកទី៧
ការអទងេតតាលដាន្ ន្ិងការវាយតម្លៃការគ្គប់គ្គងរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ
មាគ្តា៣៣៨ ._ ការអគងកតតាមោនថទនការក្រប់ក្រង
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ថទនការក្រប់ក្រងសក្មាប់ ក្រប់រគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ និ ងតំបន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបាន
រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវមានសូចនាររថដលបញ្ញ
ា រ់ ពីការសគក្មចបាន
នូ វគោលបំ ណងអភិ ររស តនមាក្បព័នធគអរូ

ូសុី និងជីវភាពរស់គៅ។ របាយការណ៍សតីពីការវឌ្ឍនភាពនន

ការសគក្មចបាននូ វសូចនររទំងគនេះ ក្តូវគធវើការរាយការជូ នដល់ស្ថធារណៈជនគៅរាងរាល់ ២ (ពីរ)
ឆ្នំមតង ។
មាគ្តា៣៣៩ ._ ការក្រប់ ក្រង និងការអគងកតតាមោនការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់
ក្រប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់
ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិទំងអស់ ក្តូវោរ់ឲ្យគក្បើ ក្បាស់នូវក្បព័នធ និ ងក្បព័ នក្ធ បព័នធក្រប់ក្រងទ្យិ នន
ន ័យ
សក្មាប់ ក្រប់ក្រង និ ងអគងកតតាមោនគលើរិចខ
ច ិ តខំ ក្បឹងថក្បងរនុងការពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់ និងការ

យមលាត ។ របាយការណ៍ននសរមមភាពថបបគនេះក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានជាគរៀង
រាល់ឆ្នំ ។
មាតិកាទី៣
ការគ្គប់គ្គងរ ួលោែ ទលើធន្ធាន្ធលមជាតិ
ជំពូកទី១
ការបទងេើតគ្កបខ័ណ្ឌគ្គប់គ្គងរ ួលោែ
មាគ្តា៣៤០ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
មាតិ កាគនេះអនុ វតតចំគពាេះដំបន់ ទំងឡាយ ថដលអាចទ្យទ្យួ លបានការអនុ វតតតាមការក្រប់ ក្រងរួម
ោន។ ក្រប់រគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់
ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ សហរមន៍ តំបន់ ការពារធមមជាតិ សមារមន៍ នក្ពគឈើ សហរមន៍ នានាថដល
បានោរ់ ពារយគសនើសុំការរំណត់ ជាសហរមន៍នក្ពគឈើ ពីមុនរួចគហើយ ឬថដលបានគក្តៀមឯរស្ថរ
បំ ណងនឹងោរ់ ពារយគសនើសុំការរំ ណត់ ជាសហរមន៍ នក្ពគឈើ ដីស្ថធារណៈរបស់ រដឋដនទ្យគទ្យៀតថដល
មានតនមាអភិររស និងតនមាក្បព័នធគអរូ

ូសុី ដីបក្មរងទ្យុរ របស់ជនជាតិគដើមភារតិ ច ឬដី ជាលរខណៈ

ក្បនពណីដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវមានសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានការក្រប់ ក្រងស្សបតាមគោលការណ៍ននការក្រប់ ក្រងរួមោន
ដូ ចមានថចងរនុងមាតិ កាគនេះ។
មាគ្តា៣៤១ ._ គោលការណ៍
ការក្រប់ ក្រងរួមោនរឺ ជាវ ិធានការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងធនធានដី រ៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍ
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ជី វភាពរស់គៅ ថដលរនុងគនាេះអាជាាធរថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងសហរមន៍ មូលោឋនក្តូវថបង

ថចរតួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ការក្រប់ ក្រង និ ងរិចចការពារ
ធនធានធមមជាតិ និងជី វៈចក្មរេះ ក្បរបគោយភាពចាស់លាស់ ។
មាគ្តា៣៤២ ._ ការបនតយនតការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ គោយថទអរគលើសហរមន៍
តំ បន់ ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ គោយថទអរគលើសហរមន៍ មានជាអាទ្យិ៍ សហរមន៍ តំបន់ ការពារ
ធមមជាតិ សហរមន៍ នក្ពគឈើ សហរមន៍ គនស្ថទ្យថដលមានស្ស្ថប់ និងថដលរំពុងសាិតរនុងដំ គណើរការ
ទ្យទ្យួ លការឯរភាព បនាទប់ពីមានការអនុ ម័តគលើក្រមគនេះ ក្តូវមានសភាពទាូវចាប់ ដូចគដើ ម រហូតដល់

គពលមានការោរ់ប្ូច ល ឬថរថក្បគៅតាមក្រ័បខ័ ណឌ តំ បន់ ក្រប់ ក្រង និ ងការពាររួមោន ជាគពលថដល

យនតការទំងគនេះក្តូវបានទ្យទ្យួ លស្ថគល់គោយសវ័យក្បវតតិថ្ន ធាតុទសំននតំ បន់ ក្រប់ក្រង និងការពាររួមោន
នឹ ងក្តូវសាិតគៅក្ររមវ ិធាន និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី ការក្រប់ក្រងរួមោន ។
ជំពូកទី២
ការអន្ុវតតគ្កបខ័ណ្ឌម្ន្ការគ្គប់គ្គងរ ួលោែ
មាគ្តា៣៤៣ ._ សិទ្យិ រ
ធ ុងការអនុ
ន
វតតក្របខ័ ណឌក្រប់ក្រងរួមោន

សហរមន៍ មូលោឋន ក្ររមនានាននសហរមន៍មូលោឋន និងជនជាតិ គដើ មភារតិច រួមទំង

សមារមន៍ និងអងគភាពរបស់ពួរគរទងថដរ គោយរួមសហការជាមួ យអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិថដល
ពារ់ ព័នធ ក្តូវមានសិទ្យិគធ រៀបចំ និងអនុវតតការក្រប់ ក្រងរួមោន គៅតាមរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ
ដនទ្យគទ្យៀត ឬដី ថដលមានតនមាអភិ ររស តនមាក្បព័ នគធ អរូ

ូសុី និ ងដី ថដលបានគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ បទ្យបប្ញតិ ត

សតីពីការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ស្សបតាមមាតិ កាទ្យី៤ ននរនាីគនេះ ។
មាគ្តា៣៤៤ ._ ការគរៀបចំការក្រប់ ក្រងរួមោន

រនុងដំ គណើរការគរៀបចំ ការក្រប់ក្រងរួមោន តំណាងសហរមន៍ មូលោឋន ជនជាតិគដើមភារតិ ច និង

អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើការរំ ណត់ នានារនុងការគរៀបចំ ការក្រប់ ក្រងរួមោន ថដលរនុងគនាេះរួមមាន
ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីគៅតាមតំបន់ និងការរំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រងសក្មាប់ តំបន់ក្រប់ ក្រង និង

ការពាររួមោន លរខខណឌតក្មូវននភាពស្សបចាប់ របស់សហរមន៍ មូលោឋនគក្កាមក្របខ័ ណឌក្រប់ ក្រងរួម
ោន និ ងលរខខណឌតក្មូវដនទ្យគទ្យៀតសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន ។
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មាគ្តា៣៤៥ ._ ការឧបតាមភគៅគលើការក្រប់ ក្រងរួមោន
រនុងដំ គណើរការគរៀបចំ ការក្រប់ក្រងរួមោន តំណាងសហរមន៍ មូលោឋន ជនជាតិគដើមភារតិ ច និង

អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវចូ លរួមសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន បុរគលិរ
ពារ់ ព័នធពីតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងស្ថា
ប័ នពារ់ ព័នដ
ធ នទ្យៗគទ្យៀត ថដលក្តូវទតល់ជំនួយដល់អរ
ន គសនើសុំ រនុងការគក្តៀមលរខណៈសក្មាប់ ការគរៀបចំ
នានា ។

រនុងដំ គណើរការគរៀបចំ ការក្រប់ក្រងរួមោន តំ ណាងសហរមន៍ មូលោឋន ជនជាតិគដើមភារតិ ច

និ ងអាជាាធរមូ លោឋន ក្តូវគក្បើ ក្បាស់រំនិតថទនរបគចចរគទ្យសពី នដរូ បគចចរគទ្យសពារ់ ព័នធថដលមានបទ្យ

ពិ គស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាថដលជាបណា
ត
អងគការអភិ ររសនានាថដលពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការអភិ ររសតំ បន់ ទំងគនេះ និងអនរពារ់ព័នដ
ធ នទ្យៗគទ្យៀត ។

តួ នាទ្យី ជារ់ លារ់ សក្មាប់ភារី នដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នថធ ដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និង
ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាសក្មាប់ ការអនុ វតតតាមក្របខ័ ណឌក្រប់ ក្រងរួម
ោន អាចមានថចងគៅរនុងបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការគរៀបចំ ការក្រប់ ក្រងរួមោន ។
មាគ្តា៣៤៦ ._ ខាឹមស្ថរននការគរៀបចំ ការក្រប់ ក្រងរួមោន
ការគរៀបចំ ការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវថចងអំពី៖
១- រចនាសមព័ននធ នរណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោន ។
២- សមាជិរភាព និងសិទ្យិរ
ធ ុងការគបាេះគឆ្
ន
ន តរបស់ក្រប់ សមាជិរសហរមន៍ក្រប់ក្រងរួម

ោន គោយយរចិតទ្យ
ត ុ រោរ់ដល់ទ្យំនារ់ ទ្យំនង និងការចំណុេះោនរវាងជនជាតិគដើមភារតិចគៅគលើ
ធនធាន និ ងដី ក្បនពណី ។

៣- ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី និងការរំ ណត់ តំបន់ ក្រប់ ក្រងសក្មាប់តំបន់ក្រប់ក្រង
រួមោន និ ងថទនការក្រប់ ក្រងរួមោនថដលបានគសនើសុំ ។ រាល់ការគរៀបចំ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ការ
រំ ណត់តំបន់ក្រប់ ក្រង និងការគរៀបចំថទនការក្រប់ ក្រង ថដលក្តូវគធវើគ
គ

ើងតាមមាតិ កាគនេះ ក្តូវគធវើ

ើងគោយមានលរខណៈស្សបោនគៅនឹងការគរៀបចំថទនការគក្បើ ក្បាស់ដី ការរំណត់ តំបន់

ក្របក្រង និ ងការគរៀបចំ ថទនការក្រប់ក្រង ថដលមានកាលពី មុន ថដលមានជាបនតបនាទប់ និ ង
ថដលក្តូវគធវើគ

ើងតាមមាតិកាទ្យី ២ ការក្រប់ ក្រងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំបន់ការពារធមម

ជាតិ ននរនាីគនេះ ។
៤- ការគរៀបចំ ថទនការក្រប់ក្រងថដលបានោរ់គសនើ ក្តូវមានលរខណៈក្រប់ ក្ោន់ គដើ មបី
តារ់ ថតងជាសតង់ោរមួ យ ស្សបតាមធនធាន និ ងសមតាភាពរបស់មូលោឋន ថដល្ាុេះបញ្ញ
ច ង
ំ ពី
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ចំ គណេះដឹ ង និងទ្យសសនវ ិស័យរបស់តំណាងសហរមន៍ មូលោឋន ជនជាតិ គដើ មភារតិច និ ងរដឋបា
លថ្ននរ់ គក្កាមជារ់ ថដលជាអនរទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវបឋមសក្មាប់ ការអនុវតតការក្រប់ក្រងរួមោន ។
មាគ្តា៣៤៧ ._ ការពិនិតយគ

ើងវ ិញគៅគលើការគរៀបចំពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការក្រប់ ក្រងរួមោន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទតល់ការពិ និតយគ

ើងវ ិញគៅគលើការគរៀបចំ ទំង

អស់ស្សបតាមលរខខណឌគក្ជើ សគរ ើស និ ងនីតិវ ិធី ជារ់លារ់ និ ងក្តូវគធវើការគ្ាើយតបជាមតិគៅកាន់អនរគសនើ
សុំរុងរយៈគពល៣
ន
(បី) ថខ បនាទប់ពីបានទ្យទ្យួ លសំគណើ ។ មាតិ កាថដលក្តូវទតល់សក្មាប់ ការគ្ាើយតប
មានដូចតគៅ៖

រ- គសចរតីសគក្មចចាប់ គទតើមអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោនគៅរនុងតំបន់ថដលបានគសនើសុំ ។

ខ- គសចរតីសគក្មចចាប់ គទតើមអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោនរនុងតំ បន់ ថដលបានគសនើសុំ បនាទប់

ពី បានប្ូច លមតិ របស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានចូ លគៅរនុងការគរៀបចំ នានា។
រ- គសចរតីថណនាំដល់អរ
ន គសនើសុំឲ្យគធវើការថរថក្បសក្មាប់ ការគលើរសំគណើជាែមី ។

ររណីក្តូវគលើរសំគណើជាែមី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវទតល់ការពិ និតយគ

ើង

វ ិញគៅគលើការគរៀបចំ ថដលបានថរថក្បទំងឡាយរនុងរយៈគពល ៣ (បី )ថខ បនាទប់ពីបានទ្យទ្យួ ល ។
រាល់ឯរស្ថរអំពីការគរៀបចំ ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការក្រប់ ក្រងរួមោន រួមទំងការពិ និតយគ

ើងវ ិញថដល

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើទងថដរគនាេះ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររ
បាន ស្សបតាមបទ្យបបតតិសីព
ា ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន រនុងរនាីទ្យី១ មាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣៤៨ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន
បនាទប់ពីមានការឯរភាពគៅគលើការគរៀបចំ នានាពារ់ព័នគធ ៅនឹងការក្រប់ក្រងរួមោន រណៈរមម
ការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវចុ េះរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោនជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័

យបរ ិស្ថាន និង/ឬអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។ រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវមានថចងអំ ពីតួ
នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវចាស់លាស់របស់ក្រប់អរ
ន ពារ់ព័នគធ ៅនឹងតំបន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោន
ថដលបានទ្យទ្យួ លការឯរភាពគនាេះ ។
រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវមានរយៈគពលមិនរំណត់ ថដលក្តូវអនុវតតគៅតាម
លរខណឌដូចបានរំ ណត់រុងមាតិ
ន
កាគនេះថតប៉ាុ គណាណេះ ។

រាល់ឯរស្ថរពារ់ ព័នធគៅនឹងការឯរភាពគៅគលើការគរៀបចំ នានាពារ់ព័នធគៅនឹងរិ ចក្ច ពមគក្ពៀង

សតីពីការក្រប់ក្រងរួមោន និងរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរួមោន ក្តូវគធវើការោរ់ ជូនដល់ស្ថធារណជ
គនេះស្សបតាមបទ្យបប្ញតិស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ននក្រមគនេះ។
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មាគ្តា៣៤៩ ._ ការទ្យទ្យួ លស្ថគល់ស្សបចាប់ គៅគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន
ការឯរភាពគលើរិចក្ច ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន បគងកើតបានជាការទ្យទ្យួលស្ថគល់តាមទាូវ

ចាប់ សក្មាប់ តំបន់ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោនថដលពារ់ ព័នធជាអងគភាពរដឋបាល ។ ក្ទ្យពយសមបតតិថដល
បគងកើតគទ្យបើងគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង និ ងការពាររួមោន ររាបាននូ វឋានៈស្សបចាប់ រនុងរយៈគពលមួ យ
ថដលមិនរំ ណត់ ថដលអាស្ស័យគៅតាមការអនុ វតតតួនាទ្យី ក្រប់ ក្រងរួមោនបានគពញគលញ ។

ការឯរភាពគលើរិចក្ច ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវសាិតគៅគក្កាមរណៈរមមការ
ក្រប់ ក្រងរួមោន ថដលមានឋានៈជានីតិបុរគល ថដលនីតិបុរគលមានសិទ្យិ ធ និ ងកាតពវរិចច មានជាអាទ្យិ៍ សិទ្យិ ធ
រនុងការក្រប់ ក្រងែវ ិកា សិទ្យិ ច
ធ ុ េះរិ ចក្ច ពមគក្ពៀង មានក្បតិបតតិការ និងសិទ្យិ ប
ធ គងកើតចំ ណូល ។
មាគ្តា៣៥០ ._ មូ លនិ ធិសក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងរួមោន
មូ លនិធិពិគសសសក្មាប់ការក្រប់ ក្រងរួមោនមួ យ ក្តូវបគងកើតគ

ើងគដើមបីឧបតាមដ
ភ ល់សរមមភាពនន

ការក្រប់ ក្រងរួមោននានា ថដលសាិតគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររួមោននី មួយៗ ។ មូ លនិ ធិគនេះ ក្តូវ
សាិតគៅគក្កាមការក្រប់ ក្រងរបស់រណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោន ននតំ បន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោន និង

ក្តូវទ្យទ្យួ លការបគងកើត និ ងក្រប់ក្រងក្បរបគោយតមាាភាព ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិនត នរនាីទ្យី៨ មាតិ កាទ្យី ២ នន
ក្រមគនេះ ។
រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោន អាចទ្យទ្យួ ល និ ងក្បមូ លចំ ណូលែវ ិកាពីក្បភពថដលមានជាអាទ្យិ៍៖
១- មូ លនិ ធិសងគម និងបរ ិស្ថាន ។
២- ក្បភពឯរជន និងស្ថធារណៈជាគក្ចើ ន ។
៣- ពនធនានា ការយរនែាជួល នែាគក្បើក្បាស់ នែារំស្ថនត ឬការយរនែាចូលទ្យសសនាជា
គដើម ។
៤- មូ លនិធិ ទយជាទន ឬការឧបតាមភនានា ។
៥- ហិរ្ញ បបទនគោយនិ រនតរភាព និងការបង់នែាសក្មាប់ ធនធានធមមជាតិ
៥-ហិរ្ញបបទនថដលមាននិ រនតរភាព និងការបង់នែាគសវាក្បព័នធគសវាគអរូ
គសវាធនធានធមមជាតិ។

ូសុី និ ង

មាគ្តា៣៥១ ._ ការគក្បើ ក្បាស់ចំណូល បនទុរចំណាយ ឬវ ិភារទននានា

ការគក្បើក្បាស់ចំណូល បនទុរចំណាយ ឬវ ិភារទននានា ថដលទ្យទ្យួ លបានតាមរយៈការអនុវតត

ការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវគក្បើសក្មាប់ ថតទលក្បគយជន៍របស់សហរមន៍ មូលោឋននានា ថដលសាិតគៅ

តំ បន់ ក្រប់ក្រង និ ងការពាររួមោន សក្មាប់ ការគក្ជាមថក្ជងបនតដល់ការអនុវតតគៅគលើការក្រប់ ក្រងរួមោន
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និ ងសក្មាប់ ការអភិររសទំងឡាយននតំបន់ ក្រប់ ក្រង និ ងការពាររួមោន និងតំ បន់ថដលគៅជាប់
ទំងឡាយ ថដលក្តូវទ្យទ្យួលការអភិររស ។ វ ិធី ស្ថស្តសតចាស់លាស់រុងការថបងថចរចំ
ន
ណូល បនទុរ
ចំ ណាយ ឬវ ិភារទននានា ក្តូវមានរំណត់គៅរនុងរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន ។

ចំ ណូល នែា ឬវ ិភារទននានា ថដលទ្យទ្យួ លបានគោយការក្រប់ ក្រងគៅគលើតំបន់ ការពារធមមជាតិ

និ ងក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវទ្យទ្យួលបានការគលើរថលងពនធ អាររ បនទុរ និ ងនែាគទសងៗ ដូ ចបានរំណត់គោយ
ចាប់ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។

មាគ្តា៣៥២ ._ ការក្រប់ ក្រងគៅគលើការអនុ វតតការក្រប់ក្រងរួមោន
ការអនុវតតគៅគលើការក្រប់ ក្រងរួមោន ក្តូវសាិតគៅគក្កាមការពិនិតយតាមោន និ ងការគមើ លការ
ខុ សក្តូវ គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោន ក្តូវគរៀបចំ

របាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំ ថដលពណ៌នាអំពីសរមមភាព និ ងលទ្យធទលទំងឡាយ និងបងាាញពី សមិទ្យិ ទ
ធ លនន
គោលគៅ និងសូចនររណ៍នានា ។
មាគ្តា៣៥៣ ._ ការប្ចប់រិចក្ច ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានសិទ្យិ រ
ធ ុងការប្
ន
ច ប់រិចក្ច ពមគក្ពៀងសតីពីការ

ក្រប់ ក្រងរួមោន ឬលុបគចាលតំ បន់ ការពារធមមជាតិ និងក្រប់ ក្រងរួមោន បនាទប់ ពីបានរំ ណត់ ថ្ន ការ
ក្រប់ ក្រងរួមោន មិ នក្តូវបានអនុ វតតស្សបតាមថទនការននការក្រប់ ក្រងថដលបានទ្យទ្យួ លការឯរភាព

គហើយការមិនអនុ គលាមតាមថបបគនាេះ នាំឲ្យមានការបំ ពានលរខខណឌននថទនការក្រប់ ក្រងរួមោន ឬមាន
ការបំ ពានចាប់ធងន់ធងរបានគរើតគ

ើងរនុងគពលអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោន ។

គៅមុ នគពលប្ចប់ សិទ្យិរ
ធ ុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោន ភារី ក្តូវជួ បោនគោេះស្ស្ថយបញ្ញ
ា គោយ

ស្ថមរតី គស្ថមេះក្តង់ និងសុចរ ិត ។ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោនថដលទ្យទ្យួ លបនទុរ ក្តូវមានសិទ្យិប
ធ ឹង
ត ជំ ទស់
គៅនឹ ងគសចរតីសគក្មចប្ចប់ រិចចក្ពមគក្ពៀង ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិនត នរនាីទ្យី៩ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣៥៤ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការក្រប់ ក្រងរួមោន
អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគលើវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋន

រតិ យុតតសីព
ត ីគសចរតីលមអិតននការក្រប់ ក្រងរួមោន មានជាអាទ្យិ៍ តួ នាទ្យី ជាលមអិត សិទ្យិ ធ និងការទ្យទ្យួ លខុ ស
ក្តូវ លរខខណឌគក្ជើ សគរ ើស និ ងនី តិវ ិធីននការពិនិតយគ

ើងវ ិញគៅគលើការគរៀបចំ នានាននការក្រប់ ក្រងរួមោន

នី តិវ ិធី និងលរខណឌគក្ជើ សគរ ើសននការរំ ណត់ តំបន់ ក្រប់ ក្រង ននតំ បន់ ការពារធមមជាតិ និងក្រប់ក្រងរួមោន
ការគរៀបចំថទនការ និងការក្រប់ ក្រង យនតការននការទតល់មូលនិធិ សមាជិរភាព ការថបងថចងក្បគយជន៍
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ការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យ ការរាយការណ៍ និងជំហានអនុវតតគទសងៗគទ្យៀតគៅរនុងរយៈគពល ២ (ពីរ) ឆ្នំ
បនាទប់ពីក្រមគនេះចូ លជាធរមាន ។

មាគ្តា៣៥៥ ._ ការគលើររមពស់ និងការឧបតាមដ
ភ ល់ការក្រប់ ក្រងរួមោន
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវចាត់វ ិធានការចាំបាច់ រុងការគលើ
ន
ររមពស់ និ ងការឧបតាមភ

ដល់ការអនុ វតតការក្រប់ ក្រងរួមោន គៅរនុងតំ បន់ ទំងឡាយថដលសាិតគក្កាមសមតារិចរច បស់ខួន
ា ឬគៅ

រនុងតំ បន់ ថដលខាួនមានសមតារិចរច ម
ួ ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ង/ឬ អាជាាធរ
ថ្ននរ់ គក្កាមជាតិថដលពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា៣៥៦ ._ សរមមភាពថដលបានហាមឃាត់
ហាមោច់ ខាតមិ នឲ្យនី តិបុរគល ឬរូបវនតបុរគលណាមួយក្បក្ពឹ តគត លមើសនឹងរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការ
ក្រប់ ក្រងរួមោន ថដលបានឯរភាព ឬសិទ្យិ ធ និ ងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវទំងឡាយដូចមានថចងគៅរនុងរិ ចក្ច ពម
គក្ពៀងគនាេះគ

ើយ ។

ជំពូកទី៣
រយៈទពលម្ន្ការគ្គប់គ្គងរ ួលោែ ន្ិងសិទដ
ធិ ីធៃី
មាគ្តា៣៥៧ ._ ប័ ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោន

បនាទប់ពីមានការរំ ណត់ ជា តំ បន់ ក្រប់ ក្រង និ ងការពាររួមោន ស្សបតាមមាតិ កាគនេះ សហរមន៍

ទំងឡាយថដលមានទ្យី តាំងគៅរនុងតំ បន់ ក្រប់ក្រង និងការពាររួមោន ក្តូវមានសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានប័ ណណ

សមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ក្រងរួមោន គហើយប័ ណណគនេះ ក្តូវមានសុពលភាពគៅ
តាមរយៈគពលថដលបានរំណត់ សក្មាប់ តំបន់ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោន ។
មិ នថ្នមានលរខខណឌតក្មូវ ឬការចុ េះប្ាីបថនាមណាមួយក្តូវគធវើគ

ើងរតី សិទ្យិនធ នប័ណណសមាគល់

សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោន មិនអាចក្តូវបានបំ ពានគោយស្ថាប័ នឯរជន ឬ
ស្ថាប័ នស្ថធារណៈណាមួយគោយោមនការយល់ក្ពមជាមុនពី សហរមន៍ គនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៣៥៨ ._ ខាឹមស្ថរននសិទ្យិ គធ ក្កាមប័ ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោន
សិទ្យិ នា
ធ នាគក្កាមប័ ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោន មានជាអាទ្យិ៍

សិទ្យិ ស្ថ
ធ ន រ់គៅ សិទ្យិអ
ធ ភិ ររស សិទ្យិ ក្ធ រប់ក្រង របស់សហរមន៍ គៅរនុងតំបន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោន និង
សិទ្យិ រ
ធ ុងការទ្យទ្យួ
ន
លក្បគយជន៍ពីការគក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព ស្សបតាមសិទ្យិ ដ
ធ ី
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ធាីជាលរខណៈក្បនពណី និងទ្យំគនៀមទ្យមាាប់ននការក្បរបរបរចិ ្ចឹមជី វ ិតតាមថបបក្បនពណី គៅរនុងតំបន់
ក្រប់ ក្រង និ ងការពាររួមោន និ ងសិទ្យិរ
ធ ុងការហាមឃាត់
ន
ឬោរ់រំហិតគលើសិទ្យិ គធ ក្បើ ក្បាស់តំបន់ របស់
មនុ សសពី គក្ៅតំបន់ ស្សបតាមថទនការក្រប់ ក្រងរួមោនថដលបានទ្យទ្យួ លការអនុ ម័ត ។

សិទ្យិ នា
ធ នាគក្កាមប័ ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោន មិ នថមនជា

សិទ្យិ រ
ធ ុងការលរ់
ន
ឬគទទររមមសិទ្យិ គធ ៅគលើដីទំងឡាយ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ចូលគៅរនុងតំ បន់ ក្រប់ ក្រង
និ ងការពាររួមោនគនាេះគទ្យ ។

មាគ្តា៣៥៩ ._ អាជាាយុកាលននសិទ្យិគធ ក្កាមប័ ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ក្រង
រួមោន

រយៈគពលននសិទ្យិ នា
ធ នាគក្កាមប័ ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដី រុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោន

ក្តូវរំ ណត់ គៅតាមរយៈគពលននតំបន់ ក្រប់ក្រង និ ងការពាររួមោនថដលមានរយៈគពលមិនរំ ណត់ និង
ការរំ ណត់ លរខខណឌតាមការបំ គពញតាមការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវននការក្រប់ក្រងរួមោន ។

មាគ្តា៣៦០ ._ ការដរហូតនូវសិទ្យិ គធ ក្កាមប័ ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រង
រួមោន

ក្តូវដរហូតសិទ្យិ គធ ក្កាមប័ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ក្រងរួមោន ពី សហ

រមន៍ ទំងឡាយថដលមិនបានបំ គពញតាមថទនការក្រប់ក្រងរួមោន វ ិធាន និងបទ្យបប្ញ តិដ
ត នទ្យគទ្យៀតនន

ការក្រប់ ក្រងរួមោន ប៉ាុ ថនត ការមិ នបានអនុគលាមតាមថទនការក្រប់ក្រងរួមោន វ ិធាន និងបទ្យបប្ញតិ ដ
ត នទ្យ
គទ្យៀតននការក្រប់ ក្រងរួមោន របស់ភារី ណាមួ យ គក្ៅពី សហរមន៍ ដូចជាការមិនបានអនុគលាមតាម
ថដលនាំឲ្យមានការប្ចប់រិចក្ច ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ ក្រងរួមោន តាមមាក្តា៣៥៣ ននក្រមគនេះ ជាគដើ ម
មិ នក្តូវនាំឲ្យមានការដរហូតនូ វសិទ្យិ គធ ក្កាមប័ ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រង
រួមោន របស់សហរមន៍ គនាេះគទ្យ ។

មិ នអាចមានការគទទរសិទ្យិនា
ធ នាគក្កាមប័ ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រង

រួមោន គៅឲ្យបុ រគលណាមួយ ឬសហរមន៍ណាគទសង គក្ៅពីបុរគល និងសហរមន៍រុងតំ
ន
បន់ក្រប់ ក្រង
និ ងការពាររួមោនគ

ើយ ។

មាគ្តា៣៦១ ._ សិទ្យិប
ធ ថនាម
សិទ្យិ គធ ក្កាមប័ណណសមាគល់សិទ្យិ ស
ធ មូ ហភាពននដីរុងក្របខ័
ន
ណឌក្រប់ ក្រងរួមោន រឺជាសិទ្យិ ប
ធ ថនាមគៅ

នឹ ងសិទ្យិ ដ
ធ នទ្យៗគទ្យៀត របស់សហរមន៍ ជនជាតិគដើមភារតិចថដលអាចទ្យទ្យួ លបាន ដូ ចជា សិទ្យិ នា
ធ នា
គក្កាមបទ្យបប្ញតិ នត នចាប់ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតគត ទសងគទ្យៀត ។

141

មាគ្តា៣៦២ ._ ទលប៉ា េះពាល់គៅគលើការរំ ណត់តំបន់ ការពារធមមជាតិដនទ្យគទ្យៀត
រាល់ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្ននរ់ ជាតិនិងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ដនទ្យគទ្យៀតនាគពលបចចុបបនន ឬអនារត គៅតំបន់ ទំងឡាយថដលមានជន

ជាតិ គដើមភារតិចរស់គៅ ឬមានការពារ់ព័នធថបបសមូ ហភាព ឬក្បគយជន៍ សមូ ហភាព មិ នក្តូវប៉ា េះពាល់
ដល់សិទ្យិដ
ធ ី ធី នា
ា បចចុបបនន ឬអនារតរបស់ជនជាតិគដើមភារតិចថដលមានថចងរនុងបទ្យបប្ញតិ នត នចាប់
និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតគត ទសងគទ្យៀតបានរំ ណត់ ។

មាតិកាទី៤
ការគ្គប់គ្គងម្គ្ពទ

ទើ ដាយន្ិរន្តរភាព

ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៣៦៣ ._ វ ិស្ថលភាព
មាតិ កាគនេះអនុ វតតចំគពាេះនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព ថដលជាតំ បន់ ថដលក្តូវបាន
រំ ណត់គៅរនុងតំ បន់ នក្ពគឈើ គោយក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ។ នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ក្រងគោយនិ រនតរភាព

ជាថដននក្ពថដលមានទ្យី តាំងគៅគក្ៅរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលបានរំ ណត់
ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ។ នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ក្រងគោយនិ រនតរភាពមិនសំគៅដល់ដី
ស្ថធារណៈរបស់រដឋទំងឡាយណាថដលមានតនមាអភិររស និងតនមាក្បព័នធគអរូ
គដើមភារតិ ច និងដីបក្មរងទ្យុ រជាលរខណៈក្បនពណីដនទ្យគទ្យៀត។

ូសុី ដីរបស់ជនជាតិ

មាគ្តា៣៦៤ ._ គោលគៅ
គោលគៅននមាតិ កាគនេះរឺគដើ មបីរំណត់ន័យននក្របខ័ណឌសក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព រួមមានការក្រប់ក្រង ការក្បមូលទល ការអភិ វឌ្ឍក្ទ្យង់ ក្ទយតូ ច ការគក្បើ ក្បាស់
លរខណៈពាណិជារមម និ ងការអភិររសតំបន់ នក្ពគឈើ គដើ មបីថែររានិ ងជំ រញ
ុ សមតាភាពរស់រានននគសដឋរិចច
រយៈគពលយូអថងវង និងទលក្បគយជន៍ សងគម ថដលរួមមានសុខុមាលភាពរបស់ក្បជាជន រុ ណភាព
បរ ិស្ថាន និ ងទ្យី ទារ និងទ្យិននទលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៣៦៥ ._ គោលបំណង
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នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវបានក្រប់ ក្រងស្សបតាមគោលបំ ណង និង
គោលការណ៍ថដលមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ១ និ ងគោលបំ ណងជារ់លារ់ ដូចខាងគក្កាម៖
រ- បក្មរងទ្យុរនូវទលក្បគយជន៍ សងគម គសដឋរិចច និងបរ ិស្ថាន ។
ខ- អភិ ររស គលើរសទយ
ួ និងស្ថតរតនមាជីវៈចក្មរេះ និងក្បព័ នគធ អរូ
រ- គធវើឲ្យក្បគសើរគ

ូសុី ។

ើងនូ វជីវភាពរស់គៅរនុងតំបន់ និងគបតិ រភណឌវបបធ៌ ម និង

ឃ- គលើររមពស់ការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
ជំពូកទី២

អងគភាពផ្ដលមាន្ការទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា៣៦៦ ._ តួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចទរ់ទ្យងនឹ ងការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាព និងអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធក្តូវ៖
រ- ក្រប់ ក្រងការអនុ វតតការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ថដលរួមមានការ
គរៀបចំ ថទនការ ការទតល់លិខិតអនុញ្ញញត ការក្រប់ក្រង និ ងការក្តួតពិ និតយទ្យំ លាប់លៗ
អ ទរ់ទ្យង
នឹ ងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
ខ- គរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី សក្មាប់ការពក្ងឹ ងការអនុ វតតក្បរបគោយ
ក្បសិទ្យធភាព ។
រ- សិរា និងក្បមូ លទ្យិននន័យនក្ពគឈើ ទរ់ទ្យងនឹងគោលគៅវ ិទ្យាស្ថស្តសត និងរតាត
គសដឋរិចច សងគម និងបរ ិស្ថាន គដើមបីបគងកើតមា៉ា ក្ទ្យី រ និ ងសតង់ោរ និ ងបគងកើតថទនការក្រប់ក្រង
សក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ឃ- ធានានូ វការវាយតនមាគពញគលញ និងទន់ គពលគវលាសក្មាប់នក្ពគឈើ ទំងអស់
និ ងការអភិ វឌ្ឍគទសងៗទរ់ទ្យងគៅនឹងសរមមភាពថដលអាចមានទលប៉ា េះពាល់សងគម និងបរ ិស្ថា
នរួរឲ្យរត់ សមាគល់ មុននឹងការឯរភាពគៅគលើសរមមភាពទំងគនាេះ ។
ង- គរៀបចំ សំគណើសក្មាប់ការបគងកើត និងការថរថក្ប នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរ
ភាព ដូចថដលរាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាតក្មូវ ឬស្សបគៅនឹង អនុ សញ្ញញ ពិ ធី
ស្ថរ និងរិ ចចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ និងតំបន់ ។

ច- គលើររមពស់ការអប់ រ ំ និងការទសពវទាយព័ត៌មានគៅកាន់ ស្ថធារណជនគដើមបីបងាាញ
ពី ស្ថរសំខាន់ ននការក្រប់ក្រង ការថែររា និ ងការការពារធនធាននក្ពគឈើ រ៏ ដូចជាគដើមបីគលើរ
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ទ្យឹ រចិ តឲ្
ត យមានការចូ លរួមរនុងការអភិ ររស និ ងការការពារធនធានធមមជាតិ រុងនក្ពគឈើ
ន
ថដលក្តូវ
បានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
្- ស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វគសវាគអរូ

ូសុី សតីពីដីនក្ពរ ិចរ ិល និ ងោំនក្ពគឈើ គ

គឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព គដើមបីគលើររមពស់ និ ងសគក្មចបាននូវ

ើងវ ិញនូវនក្ព
គរដបូរ និងទ្យិ ស

គៅអភិររសដនទ្យៗគទ្យៀត គោយពិ ចារណាអំ ពីលរខណៈវ ិននិច័ យ
ឆ ដូចជា រក្មបនក្ពគឈើ និ ងរមពស់
អបបបរ ិមាននគដើមគឈើ រុងគពលវាធំ
ន
រ៏ ដូចជាការថបងថចរថ្ននរ់ នក្ពគឈើ ។

ជ- រំ ណត់ ន័យចាស់លាស់ននស្ថានភាពស្សបចាប់ននដី ទំងអស់ថដលក្តូវបានចាត់ ជា

នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព ថដលរួមមានសិទ្យិ កា
ធ ន់ កាប់ ដីជាក្បនពណីនិ ងសិទ្យិ គធ ក្បើ
ក្បាស់ថដលមានស្ស្ថប់ ថដលរួមមានក្ពំដី ។
ឈ- បគងកើតនិ ងអនុ វតតវ ិធានការ ថដលរួមមានការសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នដនទ្យ
គទ្យៀត គដើមបីការពារនក្ពគឈើ ជាលរខណៈក្បព័នព
ធ ី ការគក្បើ ក្បាស់ធនធាន ថដលោមនការអនុ ញ្ញញត
ឬមិនស្សបចាប់ ការតាំងទ្យី លំគៅ និ ងសរមមភាពមិនស្សបចាប់ដនទ្យគទ្យៀត ។
ញ- ទសពវទាយជាស្ថធារណៈ និងអនុ វតតតមាាភាពគពញគលញគៅក្រប់ទ្យិដឋភាពទំង
អស់ននការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ដ- គធវើឲ្យក្បគសើរគ

ើងនូ វការពក្ងឹ ងការអនុ វតតតាមរយៈការសហការជាមួ យក្រសួង

ស្ថាប័ នអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងសហរមន៍ មូលោឋន និងជនជាតិ គដើ មភារតិ ច ។
ឋ- គធវើការអគងកតតាមោន និ ងការគរៀបចំ របាយការណ៍បទ្យគលមើស ។
ឌ្- ពក្ងាយនូ វសមតាភាពរហ័ស ទរ់ ទ្យងនឹងព័ ត៌មានបទ្យគលមើសនក្ពគឈើ និង
ឍ-ទរ់ទ្យងជាមួ យសហរមន៍មូលោឋន និងជនជាតិគដើ មភារតិចគៅក្រប់ ទ្យិដឋភាពទំង
អស់ននការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៣៦៧ ._ ភាររិចចរុងការអភិ
ន
ររស និងស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចរុងការក្រប់
ន
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព

និ ងអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវថែររា អភិ ររស និ ង/ឬស្ថតរគ
រូ

ើងវ ិញនូ វតនមាបរ ិស្ថាន និ ងគសវាក្បព័ នគធ អ

ូសុី ថដលសាិតរនុងនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិរនតរភាព និ ងក្តូវគចៀសវាង ជួ សជុ ល ឬកាត់ បនាយ

ទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានជាអវ ិជាមានចំ គពាេះ៖

រ- នក្ពគឈើ ថដលមានការប៉ា េះពាល់ និងទាូវទ្យឹរ ។
ខ- រុ ណភាពបរ ិស្ថានននដី ទ្យឹ រ ខយល់ ។
រ- រុ ណភាពគអរូ

ូសុីននដី និងក្បព័ នធគអរូ
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ូសុី ។

ឃ- សមតាភាពរស់រាន ននក្បគភទ្យសតវ និងរុរខជាតិ ជាពិ គសសក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ
រក្ម ឬថដលមានតាមតំ បន់ ។
មាគ្តា៣៦៨ ._ ភាររិចចគទសងគទ្យៀត
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចរុងការក្រប់
ន
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពនិង

អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវធានា៖

រ- ទលិតទលក្តូវបានក្បមូ លគៅរក្មិត ឬគក្កាមរក្មិ តថដលអាចមាននិ រនតរភាពជា
អចិនញ្ជ្នតយ៍ ។
ខ- ការថរនចនរុងមូ
ន
លោឋន គសវា និងតនមាបថនាមក្តូវបានគក្បើ គៅគពលថដលវាមាន ។
រ- ការចូ លរួមរនុងរមមវ ិធីទល
ត ់វ ិញ្ញញបនបក្ត័ទលិតទល និ ងការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ អនតរ

ជាតិ គោយមានជំនួយពី ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ។

ឃ- ការអនុ វតតនូវទ្យំ លាប់ នននីតិវ ិធី ររាភសតតាងក្តូ
វបានអនុ វតតសក្មាប់ទលិតទល
ុ

ថដលមិនក្តូវបានគក្បើ សក្មាប់ ការគក្បើ ក្បាស់រុងស្សរ
ន
រ។
ជំពូកទី៣
ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែក់ម្គ្ពទ

ផ្ើ ដលគ្គប់គ្គងទដាយន្ិរន្តរភាព

មាគ្តា៣៦៩ ._ ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចរុងការក្រប់
ន
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ថដលរួមមានអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវរំណត់អតតសញ្ញញណ គធវើចំណាត់ ថ្ននរ់និងគធវើថទនទ្យីនក្ពគឈើ
ថដលក្រប់ក្រងគោយនិ រនតរភាព ។ ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្តូវថទអរគលើថទនទ្យី ទ្យិ នន
ន ័យវ ិទ្យាស្ថស្តសត ការវាយ
នមា និ ងការគរៀបចំ ថទនការ និ ងក្តូវពិ ចារណា៖
រ- មុខងារគអរូ

ូសុី គសដឋរិចច សងគមនននក្ពគឈើ ។

ខ- ភាពសមបូរថបបនននក្ពគឈើ ថដលរំ ណត់ គោយរចនាសមព័នធស្ថរគពើ ររ
ុ ខជាតិ និ ងចរ ិត

លរខណៈថបបជលវ ិទ្យា និងដីស្សទប់ គក្កាម ។

រ- ទ្យិ សគៅកាត់ បនាយការបំ ភាយពី ការកាប់ នក្ពគឈើ និ ងការរ ិចរ ិលនក្ពគឈើ និងការ
ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ការអភិ ររស និងការគលើរសទួយ សននិធិកាបូននក្ពគឈើ
តាមរយៈគរដបូ រ ។

ឃ- លរខខណឌពារ់ ព័នធទំងអស់ថដលស្សបគៅតាមរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ និងទ្យិ ស
គៅនិ ងគោលនគយបាយអភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ ។
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ការរំ ណត់ អតតសញ្ញញណ ការគធវើថទនទ្យី និងដំគណើការននការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្តូវគធវើគ

ើងតាមបទ្យ

បប្ញ តិ តសីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបាន
ព័ ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ។

នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព ក្តូវគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ ជា នក្ពឯរជន នក្ពទតល់ទល
គោយនិ រនតរភាព នក្ពស្ថតរគ

ើងវ ិញ នក្ពសននិធិ និង ដីនក្ពសមបទនគសដឋរិចច ៖

១- នក្ពឯរជន៖ ជាក្បគភទ្យដី នក្ពទំងឡាយ ថដលសាិតគក្កាមប័ណណកាន់ កាប់ ដីឯរជន។
២- នក្ពទតល់ទលគោយនិ រនតរភាព៖ ជាដី ស្ថធារណៈរបស់រដឋ មានជាអាទ្យិ៍ដីនក្ពរ ិចរ ិល ចមាករនក្ព
គឈើ និងដី ោំនក្ពគ

ើងវ ិញ និ ងដី នក្ពទំងឡាយថដលអាចគធវើការោំដុេះនក្ពបាន។ សរមមភាពពាណិជច

រមមទំងឡាយថដលមានទ្យីតាំងសាិតគៅរនុងដី នក្ពទតល់ទលគោយនិរនតរភាព ក្តូវមានលិខិតអនុ ញ្ញញតជា
មុ ន។

៣- នក្ពស្ថតរគ

ើងវ ិញ៖ ជាដី ស្ថធារណៈរបស់រដឋ និ ងជាដី នក្ពរ ិចរ ិល ថដលអាចថែទំគ

ើងវ ិញ

គធវើការស្ថតរ និងអភិររសបាន។
៤- នក្ពសននិធិ៖ ជាដីស្ថធារណៈរបស់រដឋទំងឡាយណា ថដលដី នក្ពបក្មរងទ្យុ រសក្មាប់
ទលិតរមម និងការអភិររសនាគពលអនារត។
៥- ដី នក្ពសមបទនគសដឋរិចច
នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព មិនថមនជា៖
រ- ដី ថដលសាិតគៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបាន

រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ។

ខ- រាល់ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ ថដលមានតនមាអភិររស ឬតនមាក្បព័ នគធ អរូ

ួ គហើយ ។
ូសុីរច

រ- ដីបក្មរងទ្យុ ររបស់ជនជាតិ គដើមភារតិចជាលរខណៈក្បនពណីដនទ្យគទ្យៀត ឬដី របស់ជន
ជាតិ គដើមភារតិច ។
ក្បគភទ្យដី ខាងគលើគនេះ មិ នក្តូវបានគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ ស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ឬក្តូវបានរាប់ ប្ូច ល

គៅរនុងថទនការគក្បើក្បាស់ដីធី ា នននក្ពថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងគោយនិ រនតរភាពគ
គនេះ។
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ើយ ស្សបតាមមាតិ កា

ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចគច លើការក្រប់ក្រងនិរនតរភាពនក្ពគឈើ អាចបគងកើតចំណាត់
ថ្ននរ់ នក្ពគឈើ បថនាម សក្មាប់ នក្ពថដលក្តូវបានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព មានជាអាទ្យិ៍ នក្ពរំ ស្ថនត
នក្ពសហរមន៍ទតល់ទល នក្ពពិគស្ថធន៍ និ ងនក្ពស្ថតរគ

ើងវ ិញ។ ចំណាត់ ថ្ននរ់ នក្ពគឈើ បថនាម ក្តូវទ្យទ្យួ ល

ការវាយតនមាស្សបតាមគោលការណ៍ និ រនតរភាព និ ងគោលគៅននថទនការក្រប់ក្រង។
មាគ្តា៣៧០ ._ ថទនទ្យីគក្បើក្បាស់ដីសក្មាប់ នក្ពថដលក្តូវបានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព
គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និ ងសំណង់

និ ងគោយមានរិ ចព
ច ិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងសហរមន៍ ពារ់ព័នធ និងជនជាតិ
គដើមភារតិ ច ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ថដលមានសមតារិចគច លើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាពក្តូវវាយតនមាក្ពំ ក្បទ្យល់ និ ងវាស់ក្ពំ ក្បទ្យល់នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព គោយ
គយងតាមការថបងថចរថ្ននរ់ និងការបគងកើតថទនទ្យីគក្បើ ក្បាស់ដីនក្ពគឈើ ថដលក្តូវបានក្រប់ ក្រង
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ថទនទ្យី គក្បើក្បាស់ដីគនេះក្តូវប្ចប់មុនការទតល់ជូនលិខិតអនុ ញ្ញញត ទលិតរមម ឬការគក្បើក្បាស់
ដនទ្យគទ្យៀតរនុងនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ក្រងគោយនិ រនតរភាព និងក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ី ការចូ លរួម
ជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី២ និងបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានដូ ចមានថចងរនុង
រនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៣៧១ ._ ការផ្ទាស់បូររន
ត ុងការថបងថចរថ្ននរ់ នក្ពគឈើ ថដលក្តូវក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព
រាល់សំគណើគដើមបីគធើ វការថរថក្បការថបងថចរថ្ននរ់រុងនក្ពគឈើ
ន
ថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងក្បរប

គោយនិ រនតរភាព ឬថទនរណាមួ យ ក្តូវគរៀបចំ ឯរស្ថរថដលថចងលមអិតដូ ចខាងគក្កាម៖

រ- គហតុទលវ ិទ្យាស្ថស្តសត និ ងគសដឋរិចចសងគម សក្មាប់ ការថរថក្បការថបងថចរថ្ននរ់
ថដលគសនើ ។
ខ- រិចចក្បឹងថក្បងថដលគធវើគ

ើងគដើមបីររាស្ថានភាពននការថបងថចរថ្ននរ់ នាគពលែមីៗ ។

រ- លរខណៈថដលការថរថក្បការថបងថចរថ្ននរ់នឹងគលើរសទយជី
វភាពរស់គៅ និងសិទ្យិ ជា
ធ
ួ

ក្បនពណីរបស់សហរមន៍មូលោឋន ។
ឃ- លរខណៈននការគរើនគ

ើងថដលរ ំពឹងទ្យុ ររនុងតនមាអភិររសនិងក្បព័នធគអរូ

មគធាបាយថដលការបាត់បង់តនមាអភិ ររសនិ ងក្បព័នធគអរូ

147

សុ
ូ ីឬ

ូសុីនឹងក្តូវបានកាត់បនាយ ។

ង- ការពិ គក្ោេះគយបល់សមស្សបជាមួ យអនរពារ់ ព័នថធ ដលមានការចាប់ អារមមណ៍ និង
សហរមន៍ មូលោឋនថដលរងទលប៉ា េះពាល់ ថដលរួមមានការយល់ក្ពមជាមុ នពី សហរមន៍ គនាេះ
គៅគលើការថរថក្បថដលបានគសនើគ
ក្តូវ ។

ើង ។

ច- ព័ត៌មានគទសងៗដូចខាងគលើ រនុងគោលបំ ណងគដើមបីគធវើឲ្យសំគណើមានលរខណៈក្តឹម

រាល់សំគណើគដើមបីថរថក្បការថបងថចរថ្ននរ់ នក្ពគឈើ ថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាព ឬថទនរណា ក្តូវអនុ គលាមតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ីការចូ លរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី
២ និងបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
បនាទប់មរ ការឯរភាពគលើការថរសក្មួលថបបគនេះ ក្តូវទ្យទ្យួ លបានការអនុញ្ញញតជា
លាយលរខណ៍អរសរពីក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមារិចច ជាទ្យក្មង់ ននគសចរាីសគក្មចថដលបញ្ញ
ា រ់ពីការ
ពិ ចារណាគោយយរចិ តទ្យ
ត ុរោរ់ គលើឯរស្ថរ ថដលបានទាល់ឲ្យ ។
ជំពូកទី៤
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាស់ម្គ្ពទ

គ្ើ បកបទដាយន្ិរន្តរភាព

មាគ្តា៣៧២ ._ ការបគងកើតថទនការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់នក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តូវបគងកើត និ ងអនុ វតតថទនការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាពរយៈគពល៥(ក្បាំ) ឆ្នំ និ ងថទនការ
ក្រប់ ក្រងរយៈគពល៥(ក្បាំ)ឆ្នំ សក្មាប់ នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ក្រងគោយនិ រនតរភាព ។ ក្រប់ថទនការទំង
អស់ក្តូវស្សបគៅនឹងមាតិកាគនេះ ។
មាគ្តា៣៧៣ ._ ការពិ ចារណាសក្មាប់ថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ថទនការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវពិ ចារណាគៅគលើរតាតដូចខាងគក្កាម៖
រ- ក្បគភទ្យ និ ងរុ ណភាពនក្ពគឈើ គោយថទអរគលើទ្យិននន័យស្ថរគពើភណឌ ។
ខ- តនមាគអរូ

ូសុីនននក្ពគឈើ ។

រ- ទ្យី តាំងរបស់ជនជាតិ គដើមភារតិ ច និងសហរមន៍មូលោឋន និ ងតក្មូវការសក្មាប់
ជី វភាពរស់គៅរបស់ពួរគរ ។
ឃ- ថទនរខាងគក្ៅននក្បតិបតតិការ វ ិជាមាន និ ងអវ ិជាមាន ។
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មាគ្តា៣៧៤ ._ ខាឹមស្ថរននថទនការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ថទនការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវរួមមានរតាតដូចខាងគក្កាម៖
រ- ការក្រប់ ក្រងតំបន់ដីសមបទនគសដឋរិចចសរមម ។
ខ- ការគក្បើ ក្បាស់ទ្យមាាប់ ររ
ុ វខ បបរមម ថដលរួមមានការក្បមូ លទលក្បចាំឆ្នំថដលអនុ ញ្ញញត
ឲ្យ គៅរនុងតំបន់ក្រប់ ក្រងគទសងៗោន ។

រ- ការោំគដើមគឈើ ការោំនក្ពគឈើ គ

ើងវ ិញ និងចំ ការរនុងតំ បន់ រ ិចរ ិល ។

ឃ- ការអគងកតតាមោននក្ពគឈើ និងការពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់ ។

ង- ទ្យំ នារ់ទ្យំនងជាមួ យសហរមន៍ មូលោឋន និ ងជនជាតិ គដើមភារតិចរនុងការក្រប់ក្រង

នក្ពគឈើ ។

មាគ្តា៣៧៥ ._ សមបទនដីគសដឋរិចច
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ថដលមានសមតារិចគច លើការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្តូវធានាថ្នរាល់សមបទនដី គសដឋរិចចថដលមានស្ស្ថប់ ក្តូវបានក្រប់ ក្រងស្សបតាមគោលបំណងនិ ង
ក្របខ័ ណឌននមាតិ កាគនេះ ។
បថនាមគៅគលើការក្រប់ក្រងតាមរយៈក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការ
ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព រាល់សមបទនដី គសដឋរិចថច ដលមានស្ស្ថប់ ថដលជាប់ ោន សាិត
គៅរនុងថទនរមួ យរនុងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ
និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវស្សបគៅនឹងការចាត់ ថចងគៅគលើការក្រប់ ក្រងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ
ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគៅគលើតំបន់ ទំងគនាេះ ឬតំបន់នានា និ ងចាត់ ថចងរនុងលរខណៈស្សបោនជាមួ យ

គោលបំ ណងក្រប់ ក្រងការអភិររសទ្យូ លំទ្យូលាយននតំបន់ ទំងគនាេះ ឲ្យបានកាន់ ថតទ្យូ លំទ្យូលាយបំទុតតាម
ថដលអាចគធវើគៅបាន ។
ជំពូកទី៥
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ ត ន្ិងការឯកភាព
មាគ្តា៣៧៦ ._ សរមមភាពថដលពារ់ព័នធ
រាល់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតុបុរល
គ ថដលគសនើឲ្យគធវើសរមមភាពណាមួ យខាងគក្កាមរនុងថទនរណាមួ យនន

នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព ក្តូវោរ់ ពារយគដើមបីទ្យទ្យួ លបាននូវលិខិតអនុ ញ្ញញតពី ក្រសួង ស្ថា
ប័ នពារ់ ព័នធ៖
រ- ទលិត ទល និងអនុ ទលគឈើ ពីការគក្បើ ក្បាស់ថទនរពាណិជារមម ។
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ខ- ក្រប់ ក្រងទល និ ងអនុ ទលគឈើ ពីការគក្បើ ក្បាស់ថទនរពាណិជារមម ។
រ- ក្បមូ លទល និងការលរ់ ទល និងអនុ ទលគឈើ ពីការគក្បើក្បាស់សក្មាប់គោលគៅ
ពាណិជារមម ស្សបតាមរូតាក្បមូ លទលក្បចាំឆ្នំ ថដលក្តូវរួមមានក្បារ់ររ់ គដើមបីធានានូវការបង់
នែាក្បារ់ រនក្ម និងបុ ពវលាភ ថដលរំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ។
ឃ- ដឹរជ្ូា នទល និងអនុទលគឈើ ស្សបតាម រូ តាដឹ រជ្ូា នក្បចាំឆ្នំ ថដលរំណត់

គោយក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ។

ង- នាំគចញទល និងអនុទលគឈើ ស្សបតាម រូ តានាំគចញក្បចាំឆ្នំ ថដលរំ ណត់ គោយ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ។
ច- គក្បើ ក្បាស់នក្ពគឈើ គដើមបីការស្ស្ថវក្ជាវវ ិទ្យាស្ថស្តសត ឬបគចចរគទ្យស ថដលរួមមានការ
ទញយរសក្មាប់ គោលបំណងស្ស្ថវក្ជាវរុរខវបបរមម ឬការរ ីរចគក្មើ ននក្ពគឈើ ការអប់រ ំ ឬការ
បណុត េះបណា
ត លរសិរមម គោលបំ ណងធារាស្ថស្តសត និ ងរសិរមម គោយថទអរគលើរិចចក្ពមគក្ពៀង
របស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ការបគងកើតសួនរុរខជាតិ

ថ្ននលសក្មាប់ ដំណុេះពូជ ឬស្ថានី យ៍ពិគស្ថធន៍ ឬគដើ មបីបគងកើតការរំ ស្ថនត គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ
ឬភាពយនត ឬភាពយនត

ឯរស្ថរ ។

្- បគងកើតរថនាងសតរគដើ
មបីលរ់ និងថចរចាយទល និងអនុ ទលគឈើ ។
ុ

ជ- បគងកើត រថនាងថរនចនសក្មាប់ ឧសាហរមមនក្ពគឈើ គរាងអារគឈើ ឬទល និងអនុ ទល
គឈើ ។
ឈ- បគងកើត

ដុ តគទសងៗថដលគក្បើ ក្បាស់ទល និងអនុ ទលគឈើ ។

ញ- ទលិតធយូង និងគឈើ អុស ។

ដ- គធវើសរមមភាពថទនរពាណិជារមមគទសងៗស្សបគៅនឹ ងក្រមគនេះ ។
ក្រប់ ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញតស្សបគៅនឹងមាក្តាគនេះ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចររបាន
ស្សបតាមសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញតណាថដលោរ់ប្ូា នមរស្សបតាមមាក្តាគនេះ ក្តូវអនុ គលាមតាមបទ្យ

បប្ញ តិ តសីព
ា ី បទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានដូ ចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣៧៧ ._ កាពិ ចារណាគៅគលើពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញត
ក្រសួង ស្ថាបន័ ពារ់ ព័នធ ថដលមានសមតារិចគច លើការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ទរ់ ទ្យងនឹងការពិ និតយគៅគលើពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញត ក្តូវពិ ចារណាគៅគលើចំណុចដូចខាង គក្កាម៖
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រ- ភាពសមស្សបននរគក្មាងគសនើសុំជាមួ យនឹ ងគោលបំ ណងអភិ ររសគទ្យសភាពគៅជុំវ ិញ
ទ្យី គនាេះ ។
ខ- រក្មិ តថដលរគក្មាងគសនើសុំោំក្ទ្យ និងបគងកើន ជី វភាពរស់គៅរនុងតំ បន់ ។
រ- រក្មិ តថដលរគក្មាងគសនើសុំបក្មរងទ្យុ រនូ វតនមាជីវៈចក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ

ូសុី ។

ឃ- ភាពសុីោនននរគក្មាងគសនើសុំ និ ងថទនការគក្បើក្បាស់ដីថ្ននរ់ ជាតិ និងតំបន់ ។

ង- ភាពសុីោនននរគក្មាងគសនើសុំ និ ងថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព សក្មាប់
នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព ថដលសរមមភាពគសនើសុំតាំងគៅ ។
ច- រក្មិ តថដលរគក្មាងគសនើសុំគក្បើ ក្បាស់ទ្យមាាប់ដ៏លក្អ បគសើរបំទុត គៅរនុងរាល់ទ្យិដឋភាព

ទំងអស់ននការគរៀបចំ ក្បតិ បតតិការ និ ងការស្ថតរគ

ើងវ ិញថដលបានគសនើគ

ើង ។

មាគ្តា៣៧៨ ._ ការពិគក្ោេះគយបល់
មុ ននឹ ងគធវើការសគក្មចគលើពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញត ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចច
គលើការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវគធវើការពិគក្ោេះគយបល់សមស្សបមួ យជាមួ យនដរូ
បគចចរគទ្យសពារ់ ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។

ភារី ពារ់ព័នថធ ដលមានការចាប់ អារមមណ៍ និងសហរមន៍មូលោឋនថដលរងទលប៉ា េះពាល់ និង
បងាាញការគរៀបចំ ហិរ្ញ វតាុ និ ងក្បារ់ចំណូលថដលបា៉ា ន់ ក្បមាណទ្យុរពី សរមមភាពពាណិជារមមទំងគនាេះ
គៅកាន់ អរ
ន ពារ់ ព័នធថដលមានការចាប់ អារមមណ៍ទំងអស់ ។

ដំ គណើរការននពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញត និងការឯរភាពគពញគលញ និងគសចរតីលមអិតនន
សរមមភាពពាណិជារមមថដលគសនើសុំនិងបានឯរភាពរួច រនុងនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព ក្តូវ
ទសពវទាយឲ្យបានគពញគលញ និ ងស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈគៅរនុង រនាីទ្យី១

មាតិ កាទ្យី ២ និងបទ្យបប្ញ តិស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
គសចរតីលមអិតននដំ គណើរការននពារយសុំលិខិតអនុញ្ញញត និងការឯរភាពគពញគលញសក្មាប់ ក្រប់
សរមមភាពទំងអស់រុងនក្ពគឈើ
ន
ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព ក្តូវមានថចងរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ
យុតតគោយក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ។

ជំពូកទី៦
សិទអ
ធិ ែកទគ្បើគ្បាស់ជាគ្បម្ពណ្ី

151

មាគ្តា៣៧៩ ._ គោលគៅ
សក្មាប់ សហរមន៍មូលោឋន និងជនជាតិ គដើ មភារតិច ថដលរស់គៅរនុង ឬថរបរនក្ពគឈើ ថដល

ក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព រដឋក្តូវស្ថគល់ និងធានានូ វសិទ្យិ អ
ធ រ
ន គក្បើ ក្បាស់ជាក្បនពណីរនុងនក្ពគឈើ ថដល

ក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព សក្មាប់ គោលគៅ ទ្យំ គនៀមទ្យមាាប់ ក្បនពណី ជំ គនឿ ស្ថសនា និ ងការរស់គៅ
ដូ ចថដលរំ ណត់ រុងជំ
ន
ពូរគនេះ ។
មាគ្តា៣៨០ ._ សិទ្យិអ
ធ នរគក្បើ ក្បាស់ជាក្បនពណី
សិទ្យិ អ
ធ រ
ន គក្បើ ក្បាស់ជាក្បនពណីរបស់សហរមន៍ មូលោឋន និងជនជាតិ គដើ មភារតិ ចសក្មាប់ទល
និ ងអនុទលនក្ពគឈើ មិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុ ញ្ញញតគនាេះគទ្យ ។ សិទ្យិអ
ធ រ
ន គក្បើ ក្បាស់ជាក្បនពណីទសំគៅ
គោយ៖
រ- ការក្បមូ លគឈើ ងាប់ ការគបេះថទាគឈើ នក្ព ការក្បមូលទ្យឹ រឃមំុ ការយរជ័ រទ្យឹ រ និ ងការ

ក្បមូ លអនុ ទលនក្ពគឈើ ដនទ្យៗគទ្យៀត ។

ខ- ការគក្បើ ក្បាស់គឈើ គដើមបីស្ថងសង់ ទទេះ គរាងសតវ របង និងគធវើឧបររណ៍រសិរមម ។
រ- ការកាត់ គមម និងការក្ពថលងបសុសតវឲ្យសុីអាហាររនុងនក្ព ។

ឃ- ការគក្បើ ក្បាស់ទល និ ងអនុទលនក្ពគឈើ ឲ្យស្សបតាមការគក្បើ ក្បាស់ជាលរខណៈ
ក្រួស្ថរជាក្បនពណី ។
ង- សិទ្យិ រ
ធ ុងកាគោេះដូ
ន
រ ឬលរ់ អនុ ទលនក្ពគឈើ មិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុ ញ្ញញតគនាេះគទ្យ

ក្បសិនគបើ សរមមភាពទំងគនាេះមិ នបងកការរំរាមរំ ថហងរួរឲ្យរត់ សមាគល់ចំគពាេះ និ រនតរភាពនក្ព

។ អតិែិជន ឬតតិ យជន ថដលទ្យទ្យួ លបានអនុទលនក្ពគឈើ ពីសហរមន៍មូលោឋនសក្មាប់គោល
គៅពាណិជារមមក្តូវទ្យទ្យួ លបានលិខិតអនុ ញ្ញញតស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ។
ជំពូកទី៧
ផ្នន្ការ ន្ិងរបាយការណ្៍គ្គប់គ្គងសកលមភាពពាណ្ិជជកលម
មាគ្តា៣៨១ ._ វ ិស្ថលភាពននថទនការក្រប់ ក្រង
ថទនការក្រប់ក្រងក្តូវបគងកើតគ

ើងសក្មាប់រាល់សរមមភាពពាណិជារមមទំងអស់ថដលគធវើគទ្យបើង

ចំ គពាេះនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាពនីមួយៗ និងក្តូវសមាមាក្តគៅនឹងទ្យំ ហំ អាំងតង់ សុីគត
និ ងហានិភ័យសរមមភាពពាណិជារមមទំងគនាេះ ។ ថទនការក្រប់ ក្រងក្តូវអនុ វតត និ ងគធវើបចចុបបននភាពជា
គទ្យៀងទត់គោយថទអរគលើព័ត៌មានអគងកតតាមោនគដើមបីគលើររមពស់ការក្រប់ ក្រងថដលអាចសក្មប
បាន ។
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មាគ្តា៣៨២ ._ ខាឹមស្ថរ ននថទនការក្រប់ ក្រង
ថទនការក្រប់ក្រងក្តូវ៖
រ- រំ ណត់ ន័យននតំ បន់ ជារ់ លារ់ ថដលអនុ គលាមគៅតាមសរមមភាពពាណិជារមម
ថដលរួមមានការពិពណ៌នា និ ងទ្យី តាំងននសរមមភាពជារ់ លារ់ថដលគក្ោងទ្យុរ ។
ខ- រំ ណត់ នូវ ទ្យិ សគៅ គោលបំ ណង និងធាតុគចញថដលក្តូវការ ននសរមមភាពពាណិជា
រមម ទរ់ទ្យងនឹ ងធនធានថដលក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់ និងលរខណៈវ ិននិច័ យ
ឆ សងគម និ ងចំ ណូល ។
រ- រំ ណត់ ទ្យូនាទ្យី និ ងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវសក្មាប់អនរពារ់ ព័នធទំងអស់ ។
ឃ- រំ ណត់រូតា សក្មាប់ការក្បមូ លទលគឈើ និ ងអនុ ទលគឈើ ។
ង- រំ ណត់ រមមវ ិធី និ ងបនាទត់ គពលវាលាសក្មាប់ ការអនុ វតត ។
ច- រំ ណត់ ែវ ិកា ។
្- រំ ណត់ ការអនុវតតការក្រប់ក្រងដ៏ លប
អ ំទុត សក្មាប់ គក្បើ ក្បាស់ និ ងសរមមភាពថដល
ក្តូវគចៀសវាង គោយថទអរគលើលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធ ។
ជ- រំ ណត់ ការគក្បើក្បាស់ថដលបានគរៀបចំទ្យុរននទ្យមាាប់ អនុ វតតររ
ុ ខវបបរមម ។
ឈ-រំណត់នីតិវ ិធី សក្មាប់វ ិញ្ញញបនបក្ត័ទលិតទលនក្ពគឈើ ក្បសិនគបើ អាចអនុវតតបាន។
ញ- រំ ណត់ ការថរនចននិង ការដឹ រជ្ូា ន ទលិតទលនក្ពគឈើ ។

ដ- រំ ណត់ នីតិវ ិធី សក្មាប់ការអគងកតតាមោនការវាយតនមា និងការគរៀបចំរបាយ
ការណ៍ ។
មាគ្តា៣៨៣ ._ របាយការណ៍ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ
ក្រសួង ស្ថាប័ន ថដលមានសមតារិចរ
ច ុងការក្រប់
ន
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពជាក្បចាំឆ្នំ

ក្តូវគរៀបចំរបាយការណ៍ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ សីព
ត ី ការអនុវតត ថទនការក្រប់ក្រងរនុងនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រង
គោយនិ រនតរភាព ។

ក្រប់ ថទនការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ថទនការក្រប់ ក្រង និងរបាយការណ៍ក្រប់ ក្រងនក្ព
គឈើ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចររបាន ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
ននរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៨
គ្បាក់កម្គ្ល ន្ិងបុពលា
ែ ភសតព
ី ីនលម្គ្ពទ
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ើ

មាគ្តា៣៨៤ ._ ក្បារ់រនក្ម និងបុ ពវលាភ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលក្បមូ លទល និងអនុទលគឈើ រុងគោលបំ
ន
ណងពាណិជារមមរុង
ន

នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាព ក្តូវបង់ នែាក្បារ់ រនក្ម និងបុពវលាភ គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ន

ពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចទរ់ទ្យងនឹងនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ក្រងគោយនិ រនតរភាពនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រង
គោយនិ រនតរភាព ។
វ ិធានសក្មាប់ ការវាយតនមារុណភាព និងបរ ិមាណ ថដលរួមមានការតក្មូវការវាយតនមាមុននឹង
គធវើការដឹ រជ្ូា ន វ ិធី ស្ថស្តសតរុងការបង់
ន
នែា និងវ ិរ័ យប័ ក្តក្បារ់ចំនូល ពីក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ គៅគលើ
ទល និងអនុទលគឈើ ក្តូវរំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ។
មាគ្តា៣៨៥ ._ ការថចរចាយគ

ើងវ ិញគៅកាន់ សហរមន៍ មូលោឋន

ថទនរមួ យ ននក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ ថដលក្បមូ លបានក្តូវថបងថចរគទ្យបើងវ ិញឲ្យសហរមន៍
មូ លោឋនគៅតាម ចំ នួនថដលរំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ននក្រសួង ស្ថាប័ នថដលមានសមតា
រិ ចរ
ច ុងការក្រប់
ន
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។ ចំ ថណរគសសសល់ពីក្បារ់ រនក្ម និងបុពវលាភ
ទំងអស់ក្តូវោរ់ ចូលរនុងែវ ិកាជាតិ ។

មាគ្តា៣៨៦ ._ សរមមភាពថដលអាចអនុវតតបាន
ការបង់នែាក្បារ់រនក្ម និ ងបុ ពវលាភ មិ នតក្មូវសក្មាប់ ៖
រ- ការក្បមូ លទល និងអនុទលគឈើ ពីនក្ពឯរជន ។
ខ- ការក្បមូ លទល និងអនុទលគឈើ គោយសហរមន៍មូលោឋន ថដលរំ ពុងគក្បើ ក្បាស់
សិទ្យិ អ
ធ រ
ន គក្បើ ក្បាស់ជាក្បនពណី ឬរនុងសហរមន៍ នក្ពគឈើ ថដលសាិតគក្កាមរិចចក្ពមគក្ពៀងនក្ព
សហរមន៍ ។

មាគ្តា៣៨៧ ._ គោលគៅវ ិទ្យាស្ថស្តសត
ទល និងអនុទលគឈើ ថដលក្បមូ លបានមរពី នក្ពគឈើ ថដលក្រប់ ក្រងគោយនិរនតរភាពសក្មាប់
គោលគៅវ ិទ្យាស្ថស្តសត មិនតក្មូវនែាក្បារ់ រនក្ម និងបុពវលាភគទ្យ ។
មាគ្តា៣៨៨ ._ គពលរំណត់ រុងការបង់
ន
នែា

ក្រប់ ក្បារ់រនក្ម និងបុពលា
វ
ភថដលអាចអនុវតតបាន ក្តូវបង់ មុននឹងការគទទរ ឬលរ់ ទលនក្ពគឈើ ឬ

សិទ្យិ គធ ៅកាន់ ភារី ទ្យីបី ។
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មាគ្តា៣៨៩ ._ ការពនាគពលរនុងការបង់នែា

ក្បសិនគបើអរ
ន កាន់ លិខិតអនុ ញ្ញញតមិនបង់ នែាក្បារ់ រនក្ម និងបុ ពវលាភ គៅតាមកាលបរ ិគចឆទ្យ

រំ ណត់ថដលក្ពមគក្ពៀងោន ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចគច លើការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវមានអំណាចរនុងការរ ឹបអូស ទល និងអនុទលគឈើ និ ងឃាត់ទលទំងគនាេះ
ោរ់ ជាក្ទ្យពយសមបតតិស្ថធារណៈរហូតដល់មានដំ គណាេះស្ស្ថយថទនរចាប់គៅគលើជគមាាេះគនាេះ ។ ការព
នាគពលរនុងការបង់ នែាក្បារ់ រនក្ម ឬបុ ពលា
វ
ភ អាចក្តូវឯរភាពស្សបតាមលរខណៈវ ិននិច័ យ
ឆ ដូចបាន

គរៀបរាប់ រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គោយក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នថធ ដលមានសមតារិចរ
ច ុងការក្រប់
ន
ក្រង
នក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

មាគ្តា៣៩០ ._ នីតិវ ិធី ននការបង់ក្បារ់រនក្ម
នី តិវ ិធី សក្មាប់ ការបង់ក្បារ់ រនក្មក្តូវបគងកើតគោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតមានសមតារិចច ។
ជំពូកទី៩
យន្តការទនសងៗសគ្មាប់ការគ្គប់គ្គងម្គ្ពទ
មាគ្តា៣៩១ ._ ការស្ថតរគ

គ្ើ បកបទដាយន្ិរន្តរភាព

ើងវ ិញ និ ងការគលើរសទយ
ួ

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវ
ររា និងគលើរសទយតនមា
ក្បព័នធគអរូ
ួ

ក្រប់ ក្រងគោយនិ រនតរភាពទំងមូ ល ។

ូសុី និងជីវៈចក្មរេះននតំបន់ថដលមានទ្យី តាំងសាិតរនុងនក្ពគឈើ ថដល

រាល់រគក្មាងថដលក្តូវបានឯរភាពរនុងនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ក្រងគោយនិ រនតរភាពមួយស្សបតាម

មាតិ កាគនេះ ក្តូវរួមមានជាថទនរននក្បតិ បតតិការ ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ឬការោំគដើមគឈើ ននតំ បន់ដីនក្ពរ ិចរ ិល

ថដលមានទ្យហំគសមើ ជាសរមមភាពពាណិជារមមថដលក្តូវបានគធវើគ

ើង ។

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវ
បគងកើតរចនាសមព័នធក្បតិ បតតិការសំខាន់ គដើ មបីគលើររមពស់ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និ ងការោំគដើមគឈើ នក្ពរ ិចរ ិល

និ ងក្តូវបគងកើតយនតការសមស្សបរនុងរយៈគពល០១ (មួយ) ឆ្នំននការអនុម័តក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣៩២ ._ ការោំដុេះគដើមគឈើ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវ
គចញ លិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត រ៏ដូចជារមមវ ិធី និងការថណនាំថទនរបគចចរគទ្យសគដើ មបីរំណត់វ ិធានពិ គសស
សតីពីការោំដុេះគដើមគឈើ គដើមបីគលើរទ្យឹរចិ តឯ
ត របុរគលនិ ងអនរអភិ វឌ្ឍរគក្មាងរនុងការោំ និងររាការោំ

155

ដុ េះគដើ មគឈើ ថដលអនុ វតតតាមគោលការណ៍ និងសតង់ោរ សក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរប គោយ
និ រនតរភាព និងថដលសមស្សបនឹងទ្យិ សគៅបរ ិស្ថានគទ្យសភាព សងគម គសដឋរិចច និ ងធនធាន ។
មាគ្តា៣៩៣ ._ និ រនតរភាពធយូង និងគឈើ អុស

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវ

គលើររមពស់ទលិតរមម និងការគក្បើក្បាស់ធយូង និងគឈើ អុសក្បរបគោយនិ រនតរភាពតាមរយៈការគលើរ
ទ្យឹ រចិ តថត ទនរហិរ្ញ វតាុ និ ងស្ថរគពើពនធសក្មាប់ទលិតររក្បរបគោយនិ រនតរភាពថដលទ្យទ្យួ លលិខិត
អនុ ញ្ញញត ។ ការគលើរទ្យឹ រចិ តតទំងគនេះក្តូវបគងកើតគ

ើងរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ។

មាគ្តា៣៩៤ ._ ការទ្យប់ស្ថកត់ និ ងការក្តួតពិ និតយគភាើងគ្េះនក្ព
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើមបីរំណត់ តំបន់សក្មាប់ ក្តួតពិនិតយគភាើងគ្េះនក្ព ការទ្យប់ ស្ថកត់ គភាើង
គ្េះនក្ព និងការបគងកើតរណៈរមាមធិ ការក្បឆ្ំងនឹ ងគភាើងគ្េះនក្ព គៅគពលថដលវ ិធាន សក្មាប់ ការអនុវតត
រនុងតំ បន់ នក្ពគឈើ ទំងអស់ក្តូវបានរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសមស្សប ននក្រសួង ស្ថាប័ន

ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។ ក្បជាពលរដឋ រងរំ លាង
ំ ក្បោប់
អាវុធ និ ងអាជាាធរក្រប់ ជាន់ ថ្ននរ់ ក្តូវមានកាតពវរិចស
ច ក្មាប់ ការការពារនិងការថែររានក្ពគឈើ ការទ្យប់
ស្ថកត់ គភាើងគ្េះ និងការក្បយុទ្យធក្បឆ្ំងនឹ ងគភាើងគ្េះនក្ព ។
មាគ្តា៣៩៥ ._ ការទតល់វ ិញ្ញញបនបក្តទលនក្ពគឈើ និ ងការក្រប់ ក្រងអនតរជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតថដលគធវើឲ្យនីតិវ ិធី អាចដំគណើការ និ ងពិព៌ណនាអំ ពីនីតិវ ិធី ថដលក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជាក្តូវចូលរួមរនុងរមមវ ិធីវ ិញ្ញញបនបក្តទលនក្ពគឈើ និងការក្រប់ក្រងអនតរជាតិ និងការ
អនុវតតនីតិវ ិធីរ ឹបអូ ស ឬឃាត់ ទ្យុរ ទលថដលមិនក្តូវបានគក្បើ សក្មាប់ ការគក្បើ ក្បាស់រុងស្សរ
ន
រ។
មាគ្តា៣៩៦ ._ រមមវ ិធី ពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់នក្ពគឈើ និងអភិ បាលរិចច និ ងពាណិជារមម
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវ
បគងកើត និងអនុ វតតរមមវ ិធី ពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់នក្ពគឈើ និងអភិ បាលរិចច និ ងពាណិជារមម គដើមបីពក្ងឹ ង
ការក្រប់ ក្រង ការការពារ និ ងការអភិ វឌ្ឍនក្ពគឈើ ថដលក្រប់ក្រងគោយនិ រនតរភាពរនុងលរខណៈតមាាភាព
យុតិ ធ
ត ម៌ និ ងក្បរបគោយក្បសិទ្យទ
ធ ល ។ គោលបំណងជារ់ លារ់ ននរមមវ ិធីពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់ នក្ព
គឈើ និងអភិ បាលរិ ចច និងពាណិជារមម ក្តូវ៖
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រ- ពក្ងឹ ងចាប់នក្ពគឈើ ជាមួ យនឹង ការក្តួតពិនិតយ ការទ្យប់ស្ថកត់ បញ្ជ្ងាកប និ ងការលុប
បំ បាត់ គចាលសរមមភាពនក្ពគឈើ ខុសចាប់ ទំងអស់ ។
ខ- ធានាថ្នចាប់ និ ងគោលនគយបាយសមរមយក្តូវបានបគងកើត និងោរ់ ឲ្យដំ គណើការ ។
រ- គលើររមពស់អភិ បាលរិចចលតា
អ មរយៈសមតាភាពក្រប់ក្រងជគមាាេះថដលបានថរលមអ ។
ឃ- បញ្ជ្ញ្ញ
ា បការគក្បើ ក្បាស់នក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព សិទ្យិ ស្ថ
ធ
ធារណៈ និ ង
កាតពវរិចច ។
ង- ថរលមអការរស្ថងសមតាភាពរបស់មញ្ជ្នី អ
ត នុ វតតចាប់ ននក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតា
រិ ចច ទ្យទ្យួ លបនទុរគលើការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

ច- អនុ វតតតាមវ ិធី ស្ថស្តសតក្បរបគោយក្បសិទ្យទ
ធ លគដើមបីររឲ្យគឃើញ អគងកតតាមោន

និ ងបញ្ជ្ងាកបសរមមភាពនក្ពគឈើ ខុសចាប់ និង
្- គលើររមពស់ការយល់ដឹងគៅកាន់ស្ថធារណជនសតីពីចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនពារ់
ព័ ននធ នការពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់ នក្ពគឈើ ។
មាគ្តា៣៩៧ ._ ក្បព័ នទ
ធ ល
ត ់លិខិតអនុញ្ញញត និងការអគងកតតាមោនទ្យូ ទំងក្បគទ្យស
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពក្តូវ
បគងកើតក្បព័ នទ
ធ តល់លិខិតអនុ ញ្ញញត និងការអគងកតតាមោនទ្យូ ទំងក្បគទ្យសគដើមបីតាមោនទលិតរមម និង
ការគក្បើក្បាស់នូវរាល់ទលគឈើ ថដលគរើតគចញពី នក្ពថដលក្តូវបានក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
ការអនុគលាមតាមក្បព័ នតា
ធ មោនក្តូវថតជាលរខខណឌតក្មូវរបស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលគធវើ
ក្បតិ បតតិការស្សបតាមលិខិតអនុ ញ្ញញតគក្កាមមាតិ កាគនេះ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលមានសមតារិចចរុងការក្រប់
ន
ក្រងនក្ពគឈើ ក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ក្តូវបគងកើតគសចរតីលមអិតននក្បព័ នទ
ធ តល់លិខិតអនុ ញ្ញញត និ ងការអគងកតតាមោនទ្យូទំងក្បគទ្យសគនេះរនុង
រយៈគពល១(មួ យ)ឆ្នំ ននការអនុម័តក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៣៩៨ ._យនតការទតល់មូលនិធិ

ក្រសួង ស្ថាប័នមានសតារិចចគលើការក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ គោយនិ រនតរភាព អាចររាយនតការទតល់
មូ លនិធិពារ់ព័នធថដលមានស្ស្ថប់ ឬបគងកើតយនតការទតល់មូលនិធិែី ម គៅតាមការតក្មូវ គដើមបីអនុ វតតតាម
មាតិ ការគនេះ ។
មាតិកាទី៥
កិច្ចការពារ អភិរកស ន្ិងគ្គប់គ្គងសតែម្គ្ព
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ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៣៩៩ ._ តួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវខិ តខំ ការពារ និងអភិ ររសសតវនក្ពទំងឡាយ និ ងក្តូវគក្បើ ក្បាស់
សមតារិចរច បស់ខួន
ា ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មានការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ និ ងសមតារិចចជារួម រនុងការ

ចាត់ តាំង ការក្រប់ ក្រង និងការការពារសតវនក្ពគៅទ្យូទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព មានភាររិចច

ក្រប់ ក្រងគលើឋានៈននសតវនក្ពទំងឡាយ និងគធវើការសក្មបសក្មួលពារ់ ព័នធគសចរតីសគក្មចអនតរក្រសួង
រនុងរិ ចចការអភិ ររស និងក្រប់ ក្រងជី វៈចក្មរេះ ។

អាជាាធរក្រប់ក្រង និ ងថទនរបគចចរវ ិជាារបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលអនុគលាមតាមអនុ

សញ្ញញសតីពីការជួ ញដូ រសតវ និ ងរុរខជាតិ ជិតទុ តពូជ អនុ សញ្ញញសាីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ
និ ងរុរខជាតិ ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវររាក្បតិបតតិការរបស់ខួនឲ្យបានគពញគលញ
ា
គៅតាមសមតា
រិ ចរច បស់ក្រសួង ស្ថាប័ នថដលទ្យទ្យួ លបនទុរ ។

ក្ររមការងារសគញ្ជ្ងាកេះសតវនក្ពបនាទន់ ក្តូវររាក្បតិបតតិការរបស់ខួនឲ្យបានគពញគលញ
ា
គៅតាម

សមតារិចរច បស់ក្រសួង ស្ថាប័ នថដលទ្យទ្យួ លបនទុរ ។

មាគ្តា៤០០ ._ ភាររិ ចចរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ

មានភាររិចច
ច មបងៗដូចតគៅ៖

រ- គរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត និងនីតិវ ិធី នានា សក្មាប់ ការក្រប់ ក្រង ការការពារ និង
អភិររសសតវនក្ព ក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព ។
ខ- បគងកើត និងអនុ វតតយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសត ថទនការក្រប់ ក្រង និ ងថទនការសរមមភាពនានា រនុង

ការអភិររសក្បគភទ្យសតវថដលរងការរំ រាមរំ ថហង ស្សបតាមអនុ សញ្ញញអនតរជាតិនានា ថដលក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។

រ- ទ្យប់ ស្ថកត់បទ្យគលមើសសតវនក្ពទំងឡាយទំងគៅរនុង និងគក្ៅរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលថ្ននរ់ ជាតិ បានរំ ណត់ រួមទំង ក្ចរនាំគចញ និ ងនាំចូល ការសតរទ្យុ
រ
ុ
សតវនក្ព ការចរាចរសតវនក្ព រថនាងអាជីវរមមសតវនក្ព ឬរថនាងថដលមានការបរ ិគភារសតវនក្ព
ថដលក្តូវបានក្បមូ លទលខុ សចាប់ ។
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ឃ- ពក្ងឹងការអនុវតត ចាប់ និ ងលិខិតបទ្យោឋនពារ់ ព័នធនានា និងគធវើការគសុើបអគងកត
អគងកតតាមោន និងគធវើសរមមភាពបណឹ ត ងគៅកាន់តុលាការ ពារ់ព័នន
ធ ឹងបទ្យគលមើសសតវនក្ព
នានា ។
ង- បគងកើត និងក្រប់ក្រងគលើក្បព័ នធក្រប់ ក្រងទ្យិ នន
ន ័ យ និងការររាទ្យិននន័យឲ្យបានក្តឹ ម
ក្តូវ ពារ់ព័នធគៅនឹងបទ្យគលមើសសតវនក្ពទំងអស់ ។
ច- គក្បើ ក្បាស់បណា
ត ញក្បឆ្ំងការជួ ញដូ រសតវនក្ពថដលមានស្ស្ថប់ និងបគងកើតវ ិធី ស្ថស្តសត
បថនាមនានា ថដលចាំបាច់រុងការក្បយុ
ន
ទ្យធក្បឆ្ំងនឹងបទ្យគលមើសសតវនក្ព ថដលគរើ តគ

ើងគៅរនុង

ក្បគទ្យសដនទ្យ និងបទ្យគលមើសសតវនក្ព ថដលគក្បើ ក្បាស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាក្បភព ជាគោល
គៅគដើមបីជួញដូរគៅកាន់ក្បគទ្យសដនទ្យគទ្យៀត ។

្- គធវើបចចុបបននភាពអំពីចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យសតវនក្ពក្រប់ ក្បគភទ្យទំងអស់ ។

ជ- បគងកើត និងអនុ វតតតាមរមមវ ិធី អភិ ររស ការពារ ពិនិតយតាមោន និងស្ស្ថវក្ជាវអំពីសតវ
នក្ព និងក្បគភទ្យសតវដនទ្យគទសងគទ្យៀតថដលបានទ្យទ្យួ លការរំ រាមរំ ថហង និងបានគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់
រួចគហើយ ។
ឈ- គរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត និ ងការក្រប់ ក្រង និ ងការគចញវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព
គលើការក្បមា៉ា ញ់ សក្មាប់សហរមន៍ មូលោឋន និ ងជនជាតិ គដើមភារតិ ច ថដលរស់គៅរនុង និង
គក្ៅរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ
និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។
ញ- ទតល់ការពិនិតយគ

ើងវ ិញ ការបដិ គសធ ឬការឯរភាពតាមលរខខណឌនានា គលើរ

ថលងសក្មាប់ ការក្បមា៉ា ញ់សតវនក្ព ដូ ចបានរំណត់ គៅរនុងជំ ពូរទ្យី ៤ ននមាតិ កាគនេះ ។

ដ- ទតល់ការក្រប់ ក្រង ការពិនិតយតាមោន និងការគចញបទ្យបញ្ញ
ា នានា សក្មាប់ក្បតិ បតតិ

ការឧទ្យានសតវនក្ព មជឈមណឌលបងាកត់ពូជអភិ ររស មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះ និ ងទតល់នីតិសមបទ
ដល់សតវនក្ព និងរថនាងក្បមូ លទលសតវនក្ពគដើ មបីគធវើអាជី វរមម ។
ឋ- ទតល់ការពិ និតយ ការបដិ គសធ ឬការឯរភាពគៅគលើសំគណើចាប់ សតវនក្ពទំងរស់
សក្មាប់ គោលបំ ណងបងាកត់ ពូជអភិ ររស ។
ឌ្- ទតល់ការធានាថ្ន រាល់ដំគណើរការទតល់ការឯរភាព និ ងការអនុ ញ្ញញត មានតមាាភាព
គហើយតនមាននលិខិតឯរភាព ឬអនុ ញ្ញញតទំងគនាេះគហើយទសពវទាយជូនដល់ស្ថធារណជន ។
ឍ- បគងកើត និ ងបនតអនុ វតត វ ិធី ស្ថស្តសតតាមោនសុខភាពសតវនក្ព គោយសហការជាមួ យ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងសក្មបសក្មួលឲ្យមានការគ្ាើយតបបានភាាមៗចំ គពាេះររណីជំ ងឺ
សតវនក្ព ឬការរាតតាតជំងឺរបស់សតវនក្ព និងបញ្ញ
ា សុខភាពសតវនក្ពដនទ្យៗគទ្យៀត ។
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ណ-សហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នដនទ្យ និ ងចូ លរួមគៅរនុងរិចចសហក្បតិបតតិការអនតរ

ជាតិ នានា ។

ត-គលើររមពស់ការអប់ រ ំជាស្ថធារណៈ និងរមមវ ិធីទសពវទាយនានា ថដលបងាាញពី ស្ថរៈ
សំខាន់ ននរិចចការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ ក្រងសតវនក្ពក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៤០១ ._ ភាររិ ចចរបស់មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត
មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត និ ងបុរគលិរននរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំបនការពារថដលបាន
រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ គក្កាមចំ ណុេះ និងការឧបតាមព
ភ ី ក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងគក្កាមការសក្មបសក្មួលជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ និងនដរូ
បគចចរគទ្យស ថដលពារ់ ព័នគធ ៅនឹ ងការអភិ ររសតំ បន់ ទំងគនេះ ក្តូវមានភាររិចច
ច មបងៗដូ ចតគៅ៖

រ- ជួ យបគងកើត និ ងអនុ វតតយុទ្យធស្ថស្តសត ថទនការក្រប់ក្រង និងថទនការសរមមភាពនានា
រនុងការអភិ ររសក្បគភទ្យសតវថដលរងការរំ រាមរំថហង ស្សបតាមអនុ សញ្ញញអនតរជាតិ នានាថដល
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។

ខ- ទ្យប់ ស្ថកត់បទ្យគលមើសសតវនក្ពទំងឡាយ ។
រ- ពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធនានាតាមរយៈការគសុើប

អគងកត និងសរមមភាពបណឹ ត ង គៅកាន់ តុលាការ ពារ់ ព័នធនឹងបទ្យគលមើសសតវនក្ពនានា ថដល
ក្បក្ពឹ តគត ៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ឃ- ចុ េះរំ ណត់ ក្តាក្បព័នធក្រប់ក្រងទ្យិនន
ន ័ យ និងការររាទ្យិ នន
ន ័ យឲ្យបានគទ្យៀតទត់ ពារ់

ព័ នគធ ៅនឹងបទ្យគលមើសសតវនក្ពតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័
យ

បរ ិស្ថាន ។

ង- ទ្យទ្យួ ល និងគធវើការពិ ចារណាគៅគលើពារយសុំវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើការក្បមា៉ា ញ់
សក្មាប់ សហរមន៍មូលោឋន និងក្ររមជនជាតិគដើមភារតិច គៅតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ពី
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ។
ច- ទតល់ការអគងកតតាមោនគលើការអនុវតតតាមលិខិតអនុ ញ្ញញតក្បមា៉ា ញ់ និ ងដរហូត
បគណា
ត េះអាសនន ឬដរហូតលិខិតអនុញ្ញញត ររណីររគឃើញថ្នមានការបំ ពាននឹងលិខិត
អនុ ញ្ញញត ។
្- ចុ េះរំ ណត់ក្តារនុងក្បព័នធក្រប់ ក្រងទ្យិនន
ន ័ យ ពារ់ព័នធគៅនឹងលិខិតអនុញ្ញញតក្បមា៉ា ញ់

និ ងអនរបរបាញ់ សក្មាប់ គោលបំ ណងពិនិតយតាមោន វាយតនមា និ ងរំ ណត់ ក្របខ័ ណឌ និង

ក្បរល់គសចរតីចមាងននព័ត៌មានក្បព័នធក្រប់ក្រងទ្យិនន
ន ័យទំងគនាេះគៅកាន់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
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ជ- អនុ វតតតាម វ ិធី ស្ថស្តសតតាមោនសុខភាពសតវនក្ព គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថា
ប័ នពារ់ ព័នធ និ ងសក្មបសក្មួលឲ្យមានការគ្ាើយតបបានភាាមៗចំគពាេះររណីជំងឺសតវនក្ព ឬការ
រាតតាតជំ ងឺរបស់សតវនក្ព និ ងបញ្ញ
ា សុខភាពសតវនក្ពដនទ្យៗគទ្យៀត ។
ឈ- គធវើសវនរមមសក្មាប់ការអគងកតតាមោនទ្យី តាំងក្បមូ លទលសតវនក្ព និងទ្យីតាំង
បងាកត់ពូជអភិ ររសសតវនក្ព គដើមបីទតល់ជាអនុ ស្ថសន៍គធវើការថរលមអ និងពិនិតយគ

ើងវ ិញនូវពារយ

សុំលិខិតអនុញ្ញញតែមីៗ មុនទតល់ការបដិ គសធ ឬការអនុ ញ្ញញត ។
ញ- ពិនិតយគ

ើងវ ិញ វាយតនមា និ ងទតល់អនុ ស្ថសន៍ គដើមបីគធវើការផ្ទាស់បូរថដលចាំ
ត
បាច់

គលើរាល់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសត ថដលបាន
រំ ណត់ពីទលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមាន គោយថទអរគលើរបាយការណ៍ និងទ្យិនន
ន ័ យវ ិទ្យាស្ថស្តសត ។
ដ- ទតល់ការសក្មបសក្មួល និ ងសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ សងគមសុីវ ិល
និ ងអងគការមិនថមនរោឋភិបាលរនុងការបំ គពញភាររិចចទំងគនេះ ។
មាគ្តា៤០២ ._ ការសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នថដលទ្យទ្យួ លបនទុរថទនរទ្យប់ ស្ថកត់បទ្យគលមើស មានភាររិចចទល
ត ់ការសក្មប

សក្មួល សហការ និ ងទតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នគធ ៅនឹងបទ្យគលមើសសតវនក្ពគៅទ្យូ ទំងក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ថដលព័ត៌មានទំងគនាេះមានដូចតគៅ៖

រ- ការគសុើបអគងកតជាតិ និងអនតរជាតិ ពារ់ព័នគធ ៅនឹងជនគលមើស និងបទ្យគលមើសសតវនក្ព

ថដលក្បក្ពឹ តគត ោយរូបវនតបុរគល និងនី តិបុរគល ។
ខ- ការរ ឹបអូ សសតវនក្ព និ ងបំ ថណរសតវនក្ព បំថណរសតវនក្ព ថដលរំណត់គោយក្រម
គនេះ ឬលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតថដលពារ់ព័នធ ។
រ- ការគធវើបណឹ ា ងគៅកាន់តុលាការពារ់ ព័នធនឹងសតវនក្ព និ ងបំ ថណរននសតវនក្ព ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរបរ ិស្ថាន អាចគចញលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី មគធាបាយរនុងការ

សក្មបសក្មួល ការសហការ និងការទតល់ព័ត៌មានពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបទ្យគលមើសសតវនក្ពរវាងក្រសួង

ស្ថាប័ ន ប៉ាុថនត ភាររិចចទតល់ការសក្មបសក្មួល សហការ និងទតល់ព័ត៌មាន ក្តូវមានអនុ ភាពចំ គពាេះក្រប់
ក្រសួង ស្ថាប័ន បនាទប់ពីក្រមគនេះក្តូវបានអនុម័ត គោយមិ នពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការគចញលិខិតបទ្យោឋនរតិ
យុតតថបបគនេះគនាេះគ

ើយ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអាចបគងកើត និងដឹ រនាំរងរមាាំងក្បឆ្ំងបទ្យគលមើស

សតវនក្ពចក្មរេះ សក្មាប់គោលបំ ណងកាត់ បនាយ និងទ្យប់ ស្ថកត់ បទ្យគលមើសសតវនក្ព និ ងសក្មបសក្មួល
ដល់ការខិតខំ ក្ពមោនរវាងក្រសួង ស្ថាប័ន និ ងអងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ រួមទំងសហក្បតិ បតតិការ
អនតរជាតិទងថដរ ។

161

មាគ្តា៤០៣ ._ សមាសភាពននក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ
ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្តូវមានសមាស
ភាពដូចខាងគក្កាម៖
១- មញ្ជ្នី ជ
ត ំ នាញថទនរជីវស្ថស្តសត និងគអរូ
បរ ិស្ថាន ។

ូសុីននក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

២- មញ្ជ្នី ត ក្រសួង ស្ថាប័ន មានសមតារិចចពារ់ព័នធនានា ។
៣- ស្ថាប័ន និ ងអងគភាពថទនរអប់ រ ំ និងវ ិទ្យាស្ថស្តសត ។
៤- នដរូ ថទនរបគចចរគទ្យសថដលរំពុងរួមចំ ថណររនុងរិចចការពាររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។

ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្តូវគរៀបចំរិចចក្បជុំ
យ៉ា ងគហាចណាស់១(មួ យ)ឆ្នំមង
ត គដើ មបី៖
រ- គធវើការពិនិតយគ

ើងវ ិញគៅគលើប្ាីជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងការរំរាមរំថហង

គហើយទតល់អនុ ស្ថសន៍ ជូនដល់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានពារ់ព័នធគៅនឹង
បចចុបបននភាពចាំបាច់ ៗអំពីប្ាីក្បគភទ្យសតវ និងការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ សតវនក្ព ។
ខ- គធវើការពិនិតយគ

ើងវ ិញ ទតល់អនុ ស្ថសន៍ គធវើការថរថក្ប និ ងទតល់ការឯរភាពគលើការ

ក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យសតវនានា និ ងគលើថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ថទអរគលើរបាយការណ៍ និ ងទ្យិននន័យ

បគចចរវ ិជាា ។
រ- ជួ យគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យ និ ងបណឹ ត ងនានាពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងចំ ណាត់ ថ្ននរ់ សតវនក្ព រ៏ដូច
ជាសរមមភាពនានាថដលនាំឲ្យមានការទុតពូជននសតវ ។
ឃ- គោយគយងតាមការយល់ដឹងថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត ក្តូវគចញអនុស្ថសន៍ សីព
ត ីរូតា នន
ការក្បមា៉ា ញ់ របស់សហរមន៍មូលោឋន និងជនជាតិគដើ មភារតិច សក្មាប់ ការគក្បើ ជាលរខណៈ
ក្បនពណី និ ងចិ ្ចឹមជីវ ិត ។
ជំពូកទី២
ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែក់គ្បទភទសតែម្គ្ព
មាគ្ត៤០៤ ._ ប្ាីថ្ននរ់ជាតិ ននក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងការរំ រាមរំ ថហង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ ររារំ ណត់ ក្តា ឬគធវើបចចុបបននភាពននប្ាី
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ថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងការរំ រាមរំថហង គៅទ្យូ ទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គក្កាយគពល
ក្រមគនេះចូ លជាធរមាន ។ ចំ គពាេះប្ាីថ្ននរ់ ជាតិគនេះ រឺស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ។
មាគ្តា៤០៥ ._ ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យសតវនក្ព
ក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលក្តូវរំណត់ ចូលគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងការ

រំ រាមរំថហង មានដូ ចតគៅ៖

រ- ថ្ននរ់ ទ្យី ១ ៖ ក្បគភទ្យទំងអស់ ថដលរួមទំង ក្បគភទ្យថដលពុំ មានគដើមរំ គណើតគៅគក្ៅ
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរំ ណត់ ជាក្បគភទ្យទុ តពូ ជពីរុងធមម
ន
ជាតិ ជិ តទុ តពូ ជ ឬរង

គក្ោេះថ្ននរ់ គៅរនុងប្ាីក្រហមននអងគការ សហភាពអនតរជាតិ សក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ អំពី

ក្បគភទ្យថដលរងការរំរាមរំថហង និ ងក្បគភទ្យនានាថដលជាគបតិរភណឌជាតិ និងវបបធម៌ ឬថដល
មានស្ថរៈសំខាន់ ខាងគសដឋរិចចចំគពាេះរមពុជា ឧបសមព័នទ្យ
ធ ី ១ ននអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរ
ជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដលរំ ពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ថ្ននរ់ទ្យី១ មានដូ ចជា ដំ រ ីអាញ្ជ្ហិរ
វ
រមាស ។
ខ- ថ្ននរ់ ទ្យី ២ ៖ ក្បគភទ្យទំងអស់ថដលរួមទំងក្បគភទ្យថដលមានគដើមរំគណើតគក្ៅក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ថដលក្តូវបានចាត់ ថ្ននរ់ ជា ក្បគភទ្យងាយរងគក្ោេះ និ ងអាចទ្យទ្យួ លរងការ

រំ រាមរំថហង ពុំ មានទ្យិននន័យក្រប់ក្ោន់ ឬោមនការវាយតនមា គៅគលើប្ាីក្រហមននសហភាព
អនតរជាតិ សក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ ក្បគភទ្យរងការរំ រាមរំថហង និងក្បគភទ្យទំងអស់ថដលពុំ
មានគដើមរំ គណើតគៅរមពុជា ថដលមានថចងរនុងតារាងក្បគភទ្យសតវនក្ពននឧបសមព័នទ្យ
ធ ី ២ ននអនុ
សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដលរំ ពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ។

រ- ថ្ននរ់ ទ្យី ៣ ៖ ក្បគភទ្យទំងអស់ ថដលរួមទំងក្បគភទ្យថដលមានគដើមរំ គណើតគក្ៅក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ថដលក្តូវបានចាត់ ជា រងវល់តិចតួ ច គៅរនុងប្ាីក្រហមននសហភាពអនតរ
ជាតិ សក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ សតីពីក្បគភទ្យរងការរំ រាមរំថហង គលើរថលងថតមានថចងរនុង

ក្ររម ៤ និងក្រប់ក្បគភទ្យថដលមានមិនគដើ មរំ គណើតគៅគក្ៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងថដល

មានថចងរនុងតារាងក្បគភទ្យសតវនក្ពននឧបសមព័ន៣
ធ
ននអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើ
ក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដលរំ ពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ។

រ- ថ្ននរ់ ទ្យី ៤ ៖ ក្បគភទ្យទំងអស់ ថដលបានចាត់ ទ្យុរថ្នមានទ្យូ គៅគៅរមពុជា ដូ ចថដល

បានអនុ ម័តគោយ ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ គោយ
ចី រភាព ។

រនុងររណីថដលក្បគភទ្យមួយ អាចសាិតគៅរនុងថ្ននរ់ គក្ចើ នខុ សៗោន ស្សបតាមប្ាីក្រហមនន

សហភាពអនតរជាតិ សក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ សតីពីក្បគភទ្យរងការរំរាមរំ ថហង និ ងឧបសមព័នធនានានន
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អនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ គនាេះក្តូវអនុវតត
តាម ឬចាត់ ចូលគៅរនុងថ្ននរ់ ខពស់ជាង ។ ក្បគភទ្យណាមួ យថដលគទ្យើបមានការអធិបាយែមីៗគោយោមន

ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ពីក្បគភទ្យ គោយសហភាពអនតរជាតិ សក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ នឹងក្តូវចាត់ ប្ូច ល
រនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ គលើរថលងថតមានការចាត់ចំណាត់ ថ្ននរ់ គោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន។
ក្បគភទ្យទំងឡាយ ថដលមានគៅរនុងថ្ននរ់ ទំងបួ ន ក្តូវមានការរំណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋន

ថដលក្តូវគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គក្កាមការពិ គក្ោេះជាមួ យក្រសួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងនដរូបគចចរគទ្យសនានា ។ រាល់ការបគងកើត និងការអនុវតត តាមថ្ននរ់ ទំងបួន ក្តូវមាន
ក្បសិទ្យធភាពភាាមៗបនាទប់ពីមានការអនុម័តគៅគលើក្រមគនេះ គោយឈរគលើប្ាីក្រហម ននសហភាព
អនតរជាតិ សក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ និងឧបសមព័នធននអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមម
អនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ គោយមិនអាស្ស័យគលើការបគងកើតលិខិត
បទ្យោឋនណាមួ យគនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៤០៦ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពគលើប្ាីជាតិ សីព
ត ីក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងការរំរាមរំ ថហង

ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំ រិចចក្បជុំ

១(មួ យ)ដង យ៉ា ងតិចរនុងមួ យឆ្នំ គដើ មបីគធវើការពិនិតយគ

ើងវ ិញ និ ងទតល់អនុ ស្ថសន៍ ជូនដល់ក្រសួង

ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគដើ មបីគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើប្ាីជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរង

ការរំ រាមរំ ថហង និងសក្មាប់ ការចាត់ចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យសតវនក្ព ថដលមានគដើ មរំ គណើត និ ងមិនមាន
គដើមរំ គណើតគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ការគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើក្បគភទ្យសតវនក្ព ក្តូវយរមូលោឋនគៅគលើការចាត់ ចំណាត់ ថ្ននរ់

ក្បគភទ្យសតវ ដូ ចបានរំ ណត់ គៅរនុងប្ាីក្រហម ននសហភាពអនតរជាតិ សក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ និ ង
ធនធានធមមជាតិ និងឧបសមព័នធននអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដល
រំ ពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ។
គក្ៅពី គនាេះ ក្បគភទ្យទំងឡាយថដលអាចដំ គ

ើងចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្តូវយរមូ លោឋនគៅគលើរតាត

នានា រួមមាន៖
រ- រក្មិ តគក្ោេះថ្ននរ់ ខពស់គយងតាមអក្តាគៅក្បគភទ្យសតវក្បគភទ្យគនាេះគៅរនុងក្ពេះរាជា

ណាចក្ររមពុជា ។

ខ- អក្តាននក្បគភទ្យសតវគនាេះ ក្តូវតាមលរខខណឌគក្ជើសគរ ើសននសហភាពអនតរជាតិ

សក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ សក្មាប់ ក្បគភទ្យសតវថដលជិតទុ តពូ ជ ឬរង
គក្ោេះ ។
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រ- ស្ថរៈសំខាន់ននតនមាគបតិ រភណឌធមមជាតិ ឬវបបធម៌ ចំគពាេះក្បជាជនននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។

បចចុបបននភាពទំងគនេះ ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតគោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត និ ងក្តូវគធវើការថចរ

ចាយដល់ក្រសួង ស្ថាប័ ន អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ អងគភាពពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់ រណៈរមមការ
ក្រប់ ក្រងរួមោន និ ងតុ លាការរាជធានី គខតត ។

មិ នក្តូវមានការប្ុច េះថ្ននរ់សក្មាប់ ក្បគភទ្យថដលគៅរនុង ថ្ននរ់ទ្យី១ ទ្យី ២ ឬទ្យី៣ ថដលមិ នស្សបតាម

ការផ្ទាស់បូរដូ
ត ចបានរំណត់ រុងប្
ន
ា ីក្រហមននក្បគភទ្យជិតទុតពូ ជ របស់សហភាពអនតរជាតិ សក្មាប់ ការ
អភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ គនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៤០៧ ._ ការគសនើសុំគធវើបចចុបបននភាព

បុ រគល និងអងគភាពនានា អាចោរ់ ពារយគសនើសុំគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

បរ ិស្ថានឲ្យគធវើបចចុបបននភាព ពី ការចាត់ ចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យសតវនក្ពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ពារយសុំថបបគនេះ ក្តូវទតល់ទ្យិនន
ន ័ យ និ ងព័ ត៌មានគដើ មបីគយងពី ការចាត់ ចំណាត់ថ្ននរ់ ថដលក្តូវគធវើបចចុបបនន
ភាព ។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទតល់ការគ្ាើយតបចំគពាេះពារយសុំថបបគនាេះ

គោយបញ្ញ
ា រ់ អំពីគហតុ ទលរនុងររណីទតល់ការឯរភាព ឬបដិ គសធ រនុងរយៈគពល ៦០(ហុរសិប)នែង
បនាទប់ពីបានទ្យទ្យួ លពារយសុំ ។

រាល់ឯរស្ថរ ទ្យិននន័យ និងព័ ត៌មាន ថដលក្តូវគក្បើ សក្មាប់ ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ ជាែមីគៅគលើក្បគភទ្យ
សតវនក្ពទំងឡាយ ទំងថដលក្តូវគធវើគ

ើងតាមការគសនើសុំ ក្តូវជក្មាបជូនដល់ស្ថធារណជន គោយ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នដ
ធ នទ្យៗគទ្យៀត ថដលកាន់ កាប់ ឯរ

ស្ថរ ឬទ្យិននន័យថបបគនាេះ ឬព័ត៌មានដនទ្យគទ្យៀត ស្សបតាមមាតិ កាទ្យី ១ បទ្យបប្ញ តិ ទ្យ
ត ូគៅ មាតិ កាទ្យី ៣ សិទ្យិ ធ
ទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៣
ការហាលឃាត់ច្ំទពា៉ះការបរបាញ់
មាគ្តា៤០៨ ._ ការហាមឃាត់ ទ្យូគៅ
ការហាមឃាត់បរបាញ់តគៅគនេះ ក្តូវអនុវតតចំគពាេះរាល់ការបរបាញ់ថដលគរើ តគ

ើងគលើដីឯរជន

និ ងដី ររដឋ រ៏ ដូចជា ដី រដឋទំងឡាយ គៅគក្ៅរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលបាន
រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើត៖
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រ- ហាមបរបាញ់ក្បគភទ្យសតវដូចបានគរៀបរាប់រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី១ និ ងថ្ននរ់ ទ្យី២ គលើរថលងថត

ររណីដូ ចបានរំ ណត់គៅរនុងជំ ពូរទ្យី ៥ ននមាតិ កាគនេះ ។

ខ- ហាមបរបាញ់ក្បគភទ្យសតវដូចបានរំ ណត់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី១ ទ្យី ២ ទ្យី ៣ និងទ្យី៤ គោយគក្បើ

មគធាបាយថដលក្តូវបានហាមឃាត់ ។

រ-ហាមទលិត គធវើជាមាចស់ ថរនចន ទ្យិ ញ ដឹរជ្ូា ន និ ងគក្បើ ក្បាស់អនាទរ់ អងគប់ និង

សំណាញ់គៅជាប់នឹងដី កាំគភាើងថរនចន ថ្ននំពុល និ ងមគធាបាយថដលក្តូវបានហាមឃាត់ រនុងការ
បរបាញ់គៅក្រប់ ទ្យីរថនាងទំងអស់ ។

ឃ- ហាមបរបាញ់ តាមចាប់ ឬគបៀតគបៀនសតវនក្ពគោយយនយនត មិនថ្នគលើទ្យឹរ គលើដី
គលើអាកាស ឬគក្បើ អាកាសយន ម៉ាូ តូគក្បើ មា៉ាសុីន ទ្យូ រ ឬយនយនតថរនចន សក្មាប់ការគបើររិន ឬ
ជាន់ គៅគលើសតវនក្ពក្រប់ក្បគភទ្យទំងអស់ ។
ង- ការបរបាញ់ក្បគភទ្យសតវដូចបានរំ ណត់ គៅរនុងថ្ននរ់ ទ្យី៣ និ ងទ្យី ៤ ថដលសាិតគៅគក្ៅ

រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬ

ថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវបានអនុ ញ្ញញតចំ គពាេះសហរមន៍មូលោឋនសក្មាប់ ការគក្បើ ក្បាស់ជាលរខណៈ
ក្បនពណី និ ងចិ ្ចឹមជីវ ិត គោយប័ ណណថដលមានសុពលភាព ស្សបតាមជំ ពូរទ្យី៥ ននមាតិ កា
គនេះ ។
ច- ហាមបរបាញ់ក្បគភទ្យសតវគៅរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី ២ និ ងទ្យី៣ រនុងគោលគៅអាជីវរមម ។
មាគ្តា៤០៩ ._ ការហាមឃាត់ សក្មាប់ រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ
ការហាមឃាត់ ខាងគក្កាម ក្តូវអនុវតតចំគពាេះរាល់ការបរបាញ់ទំងអស់ គៅរនុងតំបន់អភិររសជីវៈ

ចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ៖

រ- ហាមឃាត់រាល់ការបរបាញ់ក្បគភទ្យនានារនុងថ្ននរ់ទ្យី១ ទ្យី ២ ទ្យី៣ និងទ្យី ៤ គៅរនុងតំ បន់

សនល
ូ និ ងតំ បន់អភិររសននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបាន

រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ។ តំបន់ ទំងគនេះក្តូវថតហាមឃាត់ពីការបរ
បាញ់ គដើមបីការពារក្ររមសតវននក្បគភទ្យនានា និ ងកាត់បនាយការរ ំខានចំ គពាេះសតវនក្ព ។ តំ បន់
ទំងគនេះនឹងមានតួ នាទ្យី ជាអាង ឬក្បភពសតវ ថដលអាចបំ ថបរហវងគៅរន
ូ
ុងតំបន់ នានាគទសង
គទ្យៀត ។

ខ- ការបរបាញ់ក្បគភទ្យនានាគៅរនុងថ្ននរ់ទ្យី៣ និង៤ សក្មាប់ ការគក្បើក្បាស់ជាលរខណៈ

ក្បនពណី ឬការបរ ិគភារ សក្មាប់ ក្រួស្ថររបស់សហរមន៍ មូលោឋន និ ងក្ររមជនជាតិ គដើមភារ

តិ ច ថដលរស់គៅរនុង ឬគៅជាប់ នឹងរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវ
បានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យគធវើគ
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ើងថតគៅរនុងតំ បន់

គក្បើក្បាស់គោយនិ រនតរភាព និ ងតំបន់ សហរមន៍មូលោឋនប៉ាុ គណាណេះ គោយគធវើគ

ើងក្តឹ ម

មគធាបាយថដលបានអនុញ្ញញត និ ងសក្មាប់បុរគលថដលមានលិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់ថដលគៅ
មានសុពលភាពប៉ាុ គណាណេះ ។
រ- រូ តាបរបាញ់សក្មាប់សហរមន៍ មូលោឋន និ ងជនជាតិ គដើមភារតិ ច ក្តូវរំណត់
គោយមនទីរបរ ិស្ថានគខតត នាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបាន
រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ឬរណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោន គក្កាមចំ ណុេះ
របស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងរិចចសក្មបសក្មួលជាមួយនដរូបគចចរគទ្យស
និ ងអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។ រូ តាគនេះ នឹ ងក្តូវបានរំ ណត់គៅតាមលិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់
សក្មាប់ បុរគលមានរ់ៗ ។
ឃ- ការបរបាញ់ក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ទ្យី៣ និងទ្យី៤ គោយរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួ យ

គក្ៅពី សហរមន៍ មូលោឋន និ ងក្ររមជនជាតិ គដើ មភារតិ ចថដលមានលិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់
ថដលគៅមានសុពភាព ក្តូវបានហាមឃាត់ មិនឲ្យគធវើគ

ើងគៅរនុងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ និង

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។

ង- ការបរបាញ់សតវនក្ពសក្មាប់ គោលគៅអាជី វរមម ក្តូវហាមឃាត់ ទំងស្សរង និងក្រប់
គពលទំងអស់គៅរនុងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។

ច- ការបរបាញ់ក្បគភទ្យរនុងក្ររម ៣ និង៤ សក្មាប់គោលគៅការពារដំណាំ រនុងចមាងយ

២០ (នមភ) ថមក្ត ពី ដីោដ
ំ ំណាំ ក្តូវបានអនុ ញ្ញញតថតគៅរនុងតំ បន់ សហរមន៍ ប៉ាុគណាណេះ តាមរយៈ

មគធាបាយថដលបានអនុញ្ញញតថដលគចញគោយមនទីរបរ ិស្ថានគខតត គក្កាមចំ ណុេះរបស់ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងការសក្មបសក្មួលជាមួ យអងគភាពទាូវចាប់ថដលពារ់ ព័នធ
។ ការបរបាញ់ក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ និ ងទ្យី ២ សក្មាប់ គោលគៅការពារដំណាំ គៅរនុងតំ បន់ សហ
រមន៍ ក្តូវហាមឃាត់ ។

្- ហាមឃាត់ចំគពាេះការកាន់ កាប់ ដំ គ

ើង ររាទ្យុរ ដឹ រជ្ូា ន ឬនាំយរបរ ិកាខរណាមួ យ

ថដលអាចគក្បើ ក្បាស់សក្មាប់ បរបាញ់សតវ តាមមគធាបាយថដលហាមឃាត់ គៅរនុងក្រប់ តំបន់
ននរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់

ជាតិ ឬថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងតំបន់ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោន មានជាអាទ្យិ៍ អនាទរ់ អងគប់ កាំគភាើង
ឬអាវុធថរនចនដនទ្យគទ្យៀត ថខសលួស រង់ ថខសញ្ជ្ហាវង
ំ រង់ ឬម៉ាូតូ បរ ិកាខរសក្មាប់្រ់ គោយអរគិសនី
សំណាញ់ ។
ជ-ជនណាដឹ រជ្ូា ន ឬកាន់ កាប់ ក្បគភទ្យណាមួ យរនុងថ្ននរ់ ទ្យី៣ ឬទ្យី៤ គៅរនុងតំបន់

ការពារធមមជាតិណាមួ យ ក្តូវមានលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់ថដលគៅមានសុពលភាព ។
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ឈ-ការចាប់ សតវនក្ពពី រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំបន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបាន
រំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ និ ងតំ បន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោន
សក្មាប់ គោលគៅបគងកើត និ ងររាទ្យុររនុងរសិោឋនសតវនក្ពណាមួ យ ក្រឹ េះស្ថានសតវនក្ព ការ
ក្បមូ លមរររាទ្យុ រជាឯរជន ក្តូវហាមឃាត់ ទំងស្សរង ។

ញ-ការចាប់ សតវនក្ពសក្មាប់ គោលគៅបគងកើត ឬររាទ្យុ ររនុងរថនាងបងាកត់ ពូជអភិ ររស

ថដលក្តូវបានអនុ ញ្ញញតរនុងមាក្តា៤១៨ ននក្រមគនេះ ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតជាមុនគោយក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ដ-រាល់ថ្កស្សររ ថ្កក្បមាញ់ និ ងសតវចិ្ចឹមនានា ក្តូវហាមឃាត់ មិនឲ្យគៅរនុងរគបៀង

អភិររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់
គក្កាមជាតិ និងតំ បន់ ក្រប់ក្រង និងការពាររួមោនគនាេះគ

ើយ ។

ជំពូកទី៤
ករណ្ីទលើកផ្លងសគ្មាប់ការបរបាញ់សតែម្គ្ព
ផ្នែកទី១
ី ិតសតែម្គ្ព
ការគ្តួតពិន្ិតយការបងេទគ្ោ៉ះថ្នែក់ដល់ជវ
មាគ្តា៤១០ ._ ការរំ ណត់ គៅគលើការក្រប់ ក្រងការសមាាប់
រនុងររណីមានការឯរភាពថ្ន សតវនក្ពណាមួ យ បងកគក្ោេះថ្ននរ់ ដល់ជីវ ិតមនុ សស នាយរតំបន់

ការពារធមមជាតិ ឬមញ្ជ្នី រត ដឋបាលការពារ និងអភិ ររសធមមជាតិ អាចគចញបញ្ញ
ា ជាលាយលរខណ៍អរសរ និ ង
ក្បរបគោយគហតុទល អនុ ញ្ញញតឲ្យមញ្ជ្នី គត ក្កាមក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរបរ ិស្ថា
ន សមាាប់ សតវថបបគនាេះ ។

មាគ្តា៤១១ ._ គសចរតីសគក្មច
គសចរតីសគក្មចពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការក្តួតពិ និតយការបងកគក្ោេះថ្ននរ់ ដល់ជីវ ិតសតវនក្ព ក្តូវគធវើតាម
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសក្មាប់ ការពិ ចារណាគៅគលើសុវតាិភាព សុខុមាលភាពសតវនក្ព និ ងតនមាននសតវ
អភិររស ថដលក្តូវបគងកើតគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤១២ ._ វ ិធី ស្ថស្តសត
វ ិធី ស្ថស្តសតននការសមាាប់ សតវនក្ព ក្តូវគធវើតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សក្មាប់ ការធានាបាននូវ
សុខុមាលភាពរបស់សតវនក្ព និងការកាត់ បនាយហានិភ័យគៅគលើសតវដនទ្យ រ៏ ដូចជាជី វ ិតរបស់មនុ សស
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ថដលក្តូវបគងកើតគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤១៣ ._ កាតពវរិចរ
ច ុងការសមា
ន
ា ប់ ឬបំ ផ្ទាញ

សតវនក្ពណាមួ យថដលក្តូវបានសមាាប់ ឬគធវើឲ្យរបួ ស គោយបាននាំគក្ោេះថ្ននរ់ ដល់ជីវ ិតមនុ សស

ថដលមិនអាចជាសេះគសបើយវ ិញបាន ក្តូវកាាយជាក្ទ្យពយសមបតតិរបស់រដឋ និងក្តូវបំ ផ្ទាញ ឬសមាាប់ គោយ
អនុគលាមតាមវ ិធី ស្ថស្តសតដូចបានគរៀបរាប់រុងជំ
ន
ពូរទ្យី១១ ។
មាគ្តា៤១៤ ._ ថ្ននរ់ទ្យី១ និ ងថ្ននរ់ ទ្យី២
ការសមាាប់ សតវថដលមានគៅរនុងក្បគភទ្យគក្កាមថ្ននរ់ទ្យី១ និងទ្យី ២ ក្តូវទ្យទ្យួ លការអនុ ញ្ញញតពី

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤១៥ ._ ថ្ននរ់ទ្យី៣ និ ងថ្ននរ់ ទ្យី៤

សក្មាប់ ការសមាាប់ សតវថដលមានគៅរនុងក្បគភទ្យគក្កាមថ្ននរ់ទ្យី៣ និងទ្យី៤ ក្តូវទ្យទ្យួលការ

អនុ ញ្ញញតពី នាយររគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។
មាគ្តា៤១៦ ._ ក្បគភទ្យសតវថដលមិនមានគដើមរំគណើតគៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

ក្បគភទ្យសតវទំងឡាយថដលមិ នមានគដើ មរំ គណើតគៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ដូ ចក្តូវបាន

រំ ណត់គក្កាមថ្ននរ់ទ្យី១និងទ្យី ២ ថដលបងកគក្ោេះថ្ននរ់ជីវៈចក្មរេះគដើមននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវគធវើការ
ក្រប់ ក្រងទំងគៅរនុងនក្ពឬដី ឯរជន រនុងររណីមានសរមមភាពឬ គក្ោេះថ្ននរ់ គៅគក្កាមថទនការស្ថតរ

និ ងក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យសតវ តក្មូវឲ្យមានការ អនុ ញ្ញញត ជាលាយលរខណ៍អរសរ ពីក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤១៧ ._ ការចាប់ទំងរស់សក្មាប់ គោលគៅអភិររស
វ ិធី ស្ថស្តសតចាប់ សតវនក្ពទំងរស់គៅតាមក្បគភទ្យដូ ចបានរំ ណត់រុងថ្ន
ន
ន រ់ ណាមួយននមាតិ កាគនេះ

សក្មាប់ គោលគៅបងាកត់ពូជអភិ ររស ឬការក្រប់ ក្រងការអភិររស ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតពី ក្រសួង ស្ថាប័ ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយការគចញលិខិតអនុញ្ញញតជារ់លារ់ ។ ពារយសុំការអនុញ្ញញតថបបគនេះ

ក្តូវបងាាញពីស្ថរៈក្បគយជន៍រុងការចាប់
ន
ក្បគភទ្យសតវ ការអនុគលាមពារ់ព័នធគៅនឹ ងនី តិវ ិធី ពារ់ព័នគធ ៅ
នឹ ងពិ ធីស្ថរសតីពីសុខុមាលភាព ការចាប់ ការដឹរជ្ូា ន និងការចិ ្ចឹមសតវនក្ព ។
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មាគ្តា៤១៨ ._ ការក្រប់ក្រងការអភិ ររស
ការបងាកត់ពូជអភិ ររស ឬការក្រប់ ក្រងការអភិ ររស មានដូ ចតគៅ៖
រ- ការបតូរទ្យីរថនាងសក្មាប់សតវនក្ពណាមួ យ គៅររទ្យីជក្មរសមស្សប សក្មាប់គោល

គៅននការប្ូច លសតវក្បគភទ្យគនាេះគៅទ្យីរថនាងគនាេះគ

ើងវ ិញ ការោរ់ ចិ្ចឹមគ

ើងវ ិញ ឬការ

បំ គពញបថនាមនូវក្ររមសតវនក្ព ឬគដើ មបីទ្យប់ ស្ថកត់ ការវ ិនាសទុ តពូ ជថដលមិ នអាចគជៀសវាងបាននន
ក្ររមសតវនក្ព ។
ខ- ការស្ស្ថវក្ជាវ ឬការក្រប់ ក្រងក្ររមភាវរស គោយពុំ ចាំបាច់ សមាាប់ ឬបំ ផ្ទាញ
សតវនក្ព ។
រ- ការចាប់ សតវនក្ពសក្មាប់ គោលគៅជារ់ ថសតងននការគធវើឲ្យមានលំនឹង និ ងររាក្ររម
សតវ រនុងគោលគៅបងាកត់គដើ មបីអភិ ររសនូ វក្បគភទ្យថដលរងការរំ រាមរំ ថហងគលើពិភពគលារ គៅ
រនុងរថនាងបងាកត់ គដើមបីអភិ ររស ថដលបានចុ េះប្ាីក្តឹ មក្តូវ និ ងគដើមបីទលិតសតវថដលបងាកត់រុង
ន
រថនាងបងាខំង សក្មាប់គោេះថលងក្ត

ប់គៅរនុងធមមជាតិ វ ិញ ។ ការចាប់ ថបបគនេះ ក្តូវមានការ

ោំក្ទ្យពីក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ និ ងក្ររមក្បឹ រាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព និងក្ររម
ឯរគទ្យសគបសររមមសគញ្ជ្ងាគេះសតវនក្ព ននសហភាពអនតរជាតិ សក្មាប់ ការអភិររសធមមជាតិ និង
ធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៤១៩ ._ ការផ្ទាស់ទ្យីរថនាង
ការផ្ទាស់ទ្យីរថនាង និ ងការចាប់ សតវនក្ពសក្មាប់ ការបងាកត់ គដើមបីអភិ ររស ឬក្រប់ ក្រងគដើមបីអភិររស
ននក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ទ្យី១ និងទ្យី ២ អាចអនុ ញ្ញញតបានថតគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
ប៉ាុ គណាណេះ ក្បសិនគបើ សរមមភាពទំងគនាេះស្សបជាមួ យថទនការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរក្បគភទ្យថដលបាន

អនុម័ត ឬជាមួ យអនុ ស្ថសន៍ ពីក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រ
ភាព ។
មាគ្តា៤២០ ._ ការអគងកតតាមោនពី សុខភាព និ ងនីតិវ ិធី ននការថញរសក្មាប់ការផ្ទាស់ទ្យីរថនាង
ការអគងកតតាមោនពី សុខភាព និងនី តិវ ិធី ននការថញរសក្មាប់ ការផ្ទាស់ទ្យីរថនាងសតវនក្ព ឬការ
គធវើការគទទររវាងទ្យី បងាខំង និងទ្យីនក្ពតាមធមមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមនីតិវ ិធីថដលបានអនុ ញ្ញញត ។
ផ្នែកទី២
គ្គឹ៉ះស្ថថន្ឧទាន្សតែម្គ្ព
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មាគ្តា៤២១ ._ លរខខណឌតក្មូវ
ក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវមានលិខិតអនុ ញ្ញញតថដលមានសុពលភាពសក្មាប់ ទំងរថនាង
និ ងក្រប់ សតវទំងអស់ ថដលក្បមូ លបានគោយក្រឹ េះស្ថាន ។ តារាងសតីពីតនមាននការអនុ ញ្ញញត ក្តូវបគងកើត
និ ងរំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គក្កាមការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រសួង
ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ។ ចំ ណូលថដលក្បមូ លបានពី លិខិតអនុ ញ្ញញតទំងគនាេះ ក្តូវគក្បើ ក្បាស់គដើ មបីឧបតាមភ
ដល់ការអភិ ររសសតវនក្ព និងជីវៈចក្មរេះ គៅទ្យូ ទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រួមទំងការអនុ វតតថទនការ

ស្ថតរ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យនក្ព ឬការគក្បើ ក្បាស់ដនទ្យគទ្យៀតគោយក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះននក្ររម
ក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព និងក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៤២២ ._ ការហាមឃាត់
ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការបរបាញ់ ការចាប់ ឬការក្បមូលសតវពីនក្ព ក្រប់ ក្បគភទ្យដូ ចបានរំណត់
រនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ និ ងទ្យី ២ សក្មាប់ បំគរ ើឲ្យក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ព ។
មាគ្តា៤២៣ ._ ការអនុ វតត
ការអនុវតតតាមការចាប់ សតវនក្ព តាមក្បគភទ្យដូ ចបានរំ ណត់រុងថ្ន
ន
ន រ់ទ្យី៣ និងទ្យី៤ សក្មាប់

គោលគៅរបស់ក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវទ្យទ្យួ លការពិ និតយគ

ើងវ ិញ គហើយទ្យទ្យួ លការអនុ ញ្ញញតពី

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគៅតាមភាពសមរមយ ។
មាគ្តា៤២៤ ._ ការគចញ និ ងការប្ឈប់ សុពលភាពននលិខិតអនុញ្ញញតបគណា
ត េះអាសនន
មិ នក្តូវមានការគចញលិខិតអនុ ញ្ញញតសក្មាប់ក្រឹ េះស្ថាន ថដលមានជាប់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងការបរ
បាញ់ និ ងអាជី វរមមសតវនក្ពខុ សចាប់ គនាេះគ

ើយ ឬថដលមិ នមានលិខិតអនុ ញ្ញញតថដលមានសុពលភាព

ឬឯរស្ថរទាូវចាប់ សក្មាប់សតវគៅរនុងក្រឹ េះស្ថានគ

ើយ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ទ្យទ្យួ លសិទ្យិ រ
ធ ុងការប្ឈប់
ន
សុពលភាពបគណា
ត េះ

អាសនន បិទ្យទ្យី តាំង និ ងរ ឹបអូ សសតវនានា ររណីមាចស់ក្រឹ េះស្ថានមិនអនុ វតតតាមបទ្យបប្ញតិ នា
ត នាដូចមាន
ថចងរនុងមាតិ កាគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៥
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ តបរបាញ់
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មាគ្តា៤២៥ ._ លិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់
ការបរបាញ់សតវនក្ពដូចបានរំ ណត់ គៅរនុងថ្ននរ់ទ្យី៣ និ ងទ្យី ៤ ក្តូវហាមឃាត់ ក្បសិនគបើ ោមន

លិខិតអនុញ្ញញតថដលមានសុពលភាព ។

លិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់ អនុ ញ្ញញតឲ្យអនរគក្បើ ក្បាស់ថដលបានរំ ណត់ មានសិទ្យិប
ធ របាញ់ គៅតាម
តំ បន់ ជារ់លារ់ណាមួ យ ដូ ចជា តំបន់ សហរមន៍ មូលោឋន និងតំបន់ គក្បើ ក្បាស់គោយចី រភាព ននរគបៀង
អភិររសជី វៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិ ឬតំ បន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោនជាគដើម ។
មាគ្តា៤២៦ ._ កាតពវរិចអ
ច នរបរបាញ់
បុ រគលថដលបរបាញ់ ក្តូវយរលិខិតអនុ ញ្ញញតតាមខាួនជានិចច រនុងគពលបរបាញ់ រនុងររណីមាន

ការស្ថរសួរ គោយអាជាាធរមានសមតារិចច តាមការចាំបាច់ ។

បុ រគលកាន់ កាប់ លិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់ អាចតក្មូវឲ្យទតល់រំរតា
ូ ង ឬថទនរណាមួយននសតវថដល
បានបរបាញ់ គៅឲ្យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ សក្មាប់ ជាថទនរមួ យននសរមមភាពអគងកតតាមោនសុខភាព
សតវនក្ព ។ ោមនការបង់ សំណងជាហិរ្ញ វតាុសក្មាប់ការគោេះដូ ររំ រតា
ូ ង ឬថទនរននសតវនក្ពគនាេះគទ្យ ។
មាគ្តា៤២៧ ._ ការោរ់ពារយគសនើសុំ
បុ រគលទំងឡាយថដលមានបំ ណងទ្យទ្យួ លលិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់ ក្តូវគធវើការោរ់ ពារយជា
លាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់ មនទីរបរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោន ឬនាយរននរគបៀងអភិ ររស
ជី វៈចក្មរេះថដលពារ់ ព័នធ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់
គក្កាមជាតិ ។
ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់គៅរនុងតំបន់ សហរមន៍មូលោឋន និងតំបន់ គក្បើក្បាស់គោយចី រ

ភាព ននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ
ឬថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និ ងតំ បន់ ក្រប់ ក្រង និងការពាររួមោន ក្តូវគធវើការពិនិតយគ
គឃើញថ្នមានភាពក្តឹមក្តូវ គនាេះក្តូវទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព ។

ើងវ ិញ គហើយរនុងររណីថដល

លិខិតអនុញ្ញញត ក្តូវគចញគោយរណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោន ឬនាយរននរគបៀងអភិររសជី វៈ
ចក្មរេះថដលពារ់ព័នធ ឬតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាម
ជាតិ គក្កាមរិចព
ច ិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យអនរពារ់ព័នធ ថដលមានការចាប់ អារមមណ៍គៅនឹងរិចចការពារ
តំ បន់ នានាននរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ។
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ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់សក្មាប់ តំបន់គក្ៅពី រគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំ បន់ ការពារ
ធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ជាតិ ឬថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវទ្យទ្យួ លការពិនិតយគ

ើងវ ិញ

គហើយគបើ សមរមយ គនាេះក្តូវទ្យទ្យួ លបានការអនុ ញ្ញញត ថដលគចញគោយនាយរមនទីរបរ ិស្ថានគខតត ។
មាគ្តា៤២៨ ._ ការគចញលិខិតអនុញ្ញញត
រាល់ទ្យក្មង់ ថបបបទ្យននការគសនើសុំ វ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់ ក្តូវសាិតគៅ
គក្កាមការក្រប់ ក្រងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ការអនុញ្ញញត ការដរហូតលិខិតអនុញ្ញញត ឬបដិគសធចំគពាេះលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬលរខខណឌ ថដល

រំ ណត់ ក្តូវគធវើគ

ើងស្សបតាមការយល់គឃើញថ្នសមរមយរបស់នាយរមនទីរបរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការ

ក្រប់ ក្រងរួមោន ឬនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ គោយថទអរគលើលរខខណឌតក្មូវដូ ចតគៅ៖
រ- រាល់លិខិតអនុ ញ្ញញត ក្តូវគចញគោយមានតមាាភាព ។
ខ- មួ យក្រួស្ថរអាចទ្យទ្យួ លបានលិខិតអនុ ញ្ញញតថតមួយប៉ាុ គណាណេះ ។
រ- មិនក្តូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញញតសក្មាប់ជនទំងឡាយណាថដលមានពារ់ព័នធ
នឹ ងការបរបាញ់ខុសចាប់រនាងមរ ។
ឃ- មិនក្តូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញញតសក្មាប់ជនទំងឡាយណាថដលនាយរមនទីរ
បរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោន ឬនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំ បន់ ការពារ
ធមមជាតិ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ មានគហតុ ទលបងាាញ
ឬគជឿថ្ន ធាាប់ មានពារ់ ព័នគធ ៅនឹ ងការបរបាញ់រុងគោលគៅអាជី
ន
វរមម និងអាជី វរមមសតវនក្ពមិ ន
ស្សបចាប់ គ

ើយ ។

ង- ហាមមិ នឲ្យមានការគទទរលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់ពីបុរគលមានរ់ គៅបុ រគលឯគទ្យៀតគនាេះ
គ

ើយ ។
ច- លិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់មួយក្តូវមានសុពលភាពក្តឹ ម ៣(បី)ថខប៉ាុគណាណេះ បនាទប់ ពី

គនាេះលិខិតគនេះក្តូវទ្យទ្យួ លការពិ និតយគ

ើងវ ិញ និងអាចគធវើជាែមីវ ិញបាន ។

ររណីបាត់ លិខិតអនុ ញ្ញញត មាចស់កាន់ កាប់ លិខិតអនុញ្ញញតក្តូវជូ នដំ ណឹងភាាមៗដល់មនទីរ
បរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោន ឬនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ
ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ គហើយក្តូវប្ឈប់ សមរមមភាពបរបាញ់
របស់ខួន
ា រហូតមានលិខិតអនុ ញ្ញញតែមីជំនួសវ ិញ ។
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មាគ្តា៤២៩ ._ ក្បព័ នក្ធ រប់ ក្រងទ្យិ នន
ន ័យ
ក្រប់ នាយរមនទីរបរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោន និងនាយររគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ
និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគរៀបចំ
ក្បព័ នធក្រប់ ក្រងទ្យិ នន
ន ័ យ អំពីលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់ និ ងអនរបរបាញ់នានា រនុងគោលបំ ណងអគងកតតាម
ោន និងរំ ណត់ក្របខ័ ណឌគៅគលើសរមមភាពបរបាញ់ ។

ឯរស្ថរក្បព័នធក្បព័នធក្រប់ ក្រងទ្យិ នន
ន ័ យ ក្តូវគទាើរជូនជាក្បចាំឆ្នំគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរ វ ិស័យបរ ិស្ថាន និងនដរូ បគចចរគទ្យសពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងរិ ចចការពាររគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ និងការអភិររសក្បគភទ្យ
សតវនក្ពគៅទ្យូ ទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ព័ ត៌មានក្បព័នធក្រប់ក្រងទ្យិននន័យ ក្តូវគធវើការថចរចាយដល់ស្ថធារណជនស្សបតាមសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ ល

បានព័ត៌មានថទនរបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៤៣០ ._ ការដរហូត និងការផ្ទអរលិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់ជាបគណា
ត េះអាសនន
នាយរមនទីរបរ ិស្ថានគខតត រណៈរមមការក្រប់ ក្រងរួមោន ឬនាយររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និង
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ អាចគធវើការផ្ទអរ ឬ
ដរហូតលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់ ដូ ចមានថចងរនុងមាតិ កាគនេះ គហើយក្តូវគធវើគ

ើងជាលាយលរខណ៍អរសរ

ស្សបតាមលរខខណឌដូចតគៅ៖

រ- ចំ គពាេះបទ្យគលមើសបរបាញ់ក្បឆ្ំងនឹងថ្ននរ់ទ្យី១ ក្តូវដរហូតលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់
បថនាមគលើទ្យណឌរមមដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។

ខ- ចំ គពាេះបទ្យគលមើសបរបាញ់ក្បឆ្ំងនឹងថ្ននរ់ទ្យី២ ក្តូវដរហូតលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់

គហើយទ្យទ្យួ លការបដិ គសធចំ គពាេះការោរ់ ពារយសុំលិខិតអនុញ្ញញតែមី បថនាមគលើទ្យណឌរមមដូច
មានថចងរនុងក្រមគនេះ ។

រ- ចំ គពាេះបទ្យគលមើសបរបាញ់ក្បឆ្ំងនឹងថ្ននរ់ទ្យី៣ ក្តូវដរហូតលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់

គហើយទ្យទ្យួ លការបដិ គសធចំ គពាេះការោរ់ ពារយសុំលិខិតអនុញ្ញញតែមី បថនាមគលើទ្យណឌរមមដូច
មានថចងរនុងក្រមគនេះ ។

ឃ- បុរគលណាថដលពារ់ព័នរ
ធ ុងររណ
ន
ី គលមើសបរបាញ់ ឬការជួ ញដូ រសតវនក្ព ក្តូវ

បដិគសធការទតល់លិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់ជាគរៀងរហូត ។

រាល់ការដរហូតលិខិតអនុញ្ញញតបរបាញ់ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមចំ ណុេះរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
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ជំពូកទី៦
ការហាលឃាត់ច្ំទពា៉ះការទធែើអាជីវកលម ការជួញដូរ ឬការទធែើពាណ្ិជជកលមសតែម្គ្ព សតែផ្ដល
គ្បមាញ់បាន្ បំផ្ណ្កសតែ ន្ិងនលិតនលពីសតែម្គ្ពគ្គប់គ្បទភទ
មាគ្តា៤៣១ ._ សរមមភាពថដលក្តូវហាមឃាត់
ហាមឃាត់ រាល់ការជួ ញដូ រ ការដឹរជ្ូា ន ការប្ូា ន ការនាំចូល នាំគចញ ការនាំគចញបនត កាន់

កាប់ លរ់ ទ្យិ ញ គទទរ សតរទ្យុ
ុ រ ទតល់ជាអំ គណាយ បរ ិគភារ ចិ ្ចឹម និ ងការគក្បើ ក្បាស់តាមរូបភាពពាណិជា
រមមនូវបំ ថណរសតវ និងទលិតទលពី សតវដនទ្យគទ្យៀត ថដលជាក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ទ្យី១ ទ្យី២ និងទ្យី ៣ ។

ហាមឃាត់ រាល់ការទតល់ ឬការទសពវទាយ សក្មាប់ លរ់ សតវនក្ព វតាុតាំងលំអ បំថណរសតវ

ស្ថច់ ឬទលិតទលសតវនក្ពថដលមានក្បគភទ្យដូចរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី ២ និងទ្យី ៣ ។

ទលិតទលថរាងកាាយ ថដលមានទសពវទាយថ្នជាទលិតទលពី សតវនក្ព និងបំថណរសតវ ក្តូវ

ចាត់ ទ្យុរជាបទ្យគលមើស ដូ ចោននឹ ងបទ្យគលមើសថដលពារ់ព័នន
ធ ឹ ងសតវនក្ព និងបំថណរសតវនក្ពពិតក្បារដ
ទងថដរ ។
មាគ្តា៤៣២ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះសរមមភាពរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល
ោមនបុរគល អងគការ ក្ររមហុន ឬអងគភាពដនទ្យណា ក្តូវបានអនុ ញ្ញញតឲ្យទ្យិ ញ ទ្យទ្យួ ល ឬគធវើលទ្យធរមម
សតវនក្ពរស់ ឬសតវនក្ព ថដលមានក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី ២ ឬទ្យី៣ ឬបំថណរសតវនក្ព ឬស្ថច់ សតវ
គ

ើយ ។ ស្សបតាមក្រមគនេះ បំថណរសតវរឺសំគៅដល់ថទនរ ឬសមាសធាតុ ឬទលិតទលណាមួ យនន

សតវនក្ព គទេះជាសតវជាប់ឃុំឃាំង ឬគៅរនុងនក្ព និងបូ ររួមទំង ការគក្បើក្បាស់បំថណរ ឬចគក្មៀរណា
មួ យ ឬថទនរទំងមូ លននសតវនក្ព ។

បុ រគល អងគភាព ក្ររមហុន ឬស្ថាប័នណាមួ យ មិនក្តូវោរ់ ប្ូច លគៅរនុងអាជី វរមមរបស់ខួននូ
ា វ

បុ រគល ដូចខាងគក្កាម៖

រ- អនរទលិត ឬអនរជួ ញដូ រ សតវនក្ព ឬវតាុតាំងលមអថដលគធវើពីសតវ បំ ថណរសតវនក្ព

ថដលមានថចងរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី ២ ឬទ្យី៣ ។

ខ- អនរថរនចនថសបរសតវនក្ព បំថណរសតវថដលងាប់ ឬបំថណរសតវនក្ពណាមួយ ដូ ច

មានថចងរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី ២ ឬទ្យី៣ ។
ទ្យី ៣ ។

រ- អនរជួ ញដួ រវតាុតាំងលមអថដលទលិតគចញពី សតវនក្ព ដូចមានថចងរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី២ ឬ
ឃ- អនរជួ ញដូ រសតវនក្ពថដលក្តូវបានចាប់មរចិ ្ចឹម/បងាខំង ដូចមានថចងរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី

២ ឬទ្យី ៣ ។
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ង-អនរជួ ញដូ រ អនរចមអិន ឬអនរទគត់ទង
គ ់ ស្ថច់ ថដលបានពី សតវនក្ព ដូ ចមានថចងរនុងថ្ននរ់ ទ្យី

១ ទ្យី២ ឬទ្យី៣ ។

ច-អនរនាំចូល អនរនាំគចញ ឬអនរនាំគចញបនតសតវនក្ព ស្ថច់ សតវនក្ព ឬវតាុតាំងលមអដូច

មានថចងរនុងក្ររមទ្យី១ ទ្យី ២ ឬទ្យី៣ ។

ជំពូកទី៧
អន្ុសញ្ញ
ញ សតព
ី ីពាណ្ិជជកលមអន្តរជាតិម្ន្គ្បទភទសតែម្គ្ព ន្ិងរ ុកខជាតិ ផ្ដលកំពុងរងទគ្ោ៉ះថ្នែក់
មាគ្តា៤៣៣ ._ ក្បគភទ្យថដលក្តូវអនុវតត
គយងតាមចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ី អនុសញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យ
សតវ និងរុរខជាតិថដលរំ ពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ជំពូរគនេះអនុ វតតចំគពាេះក្បគភទ្យសតវ និងរុរខជាតិ គៅរនុង៖

១- ឧបសមព័នធ ១ ននអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរជា
ខ តិ ថដល

រំ ពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ សមមូលនឹ ងក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ទ្យី១ ។

២- ឧបសមព័នធ ២ ននអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរជា
ខ តិ

ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ សមមូ លនឹ ងក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ ទ្យី២ ។

៣- ឧបសមព័នធ ៣ ននអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរជា
ខ តិ

ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ សមមូ លនឹ ងក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។
មាគ្តា៤៣៤ ._ ការហាមឃាត់ គៅគលើសរមមភាពនានា
ហាមមិនឲ្យបុ រគលទំងឡាយណា ក្បក្ពឹតន
ត ូ វសរមមភាព ដូចខាងគក្កាមគោយមិ នបាន
អនុគលាមតាមអនុ សញ្ញញសតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិ ននក្បគភទ្យសតវនក្ព និ ងរុរជា
ខ តិ ថដលជិតទុតពូ ជ៖
រ- ការនាំចូល ឬយរចូ លពី បរគទ្យស មររនុងក្បគទ្យសនូ វក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ដូ ច

មានថចងរនុងឧបសមព័នធ ននអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដល
រំ ពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលជំពូរគនេះបានថចងគនាេះគ

ើយ ។

ខ- ការនាំគចញ ឬយរគចញពី ក្បគទ្យស គៅបរគទ្យស នូ វក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ដូ ចមាន
ថចងរនុងឧបសមព័នធ ននអនុសញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដលរំ ពុង
រងគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលជំ ពូរគនេះបានថចងគនាេះគ

ើយ ។

រ- ការនាំគចញបនត គទទរ ឬដឹ រជ្ូា ន្ាងកាត់ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គឆ្ពេះគៅកាន់

បរគទ្យសនូវក្បគភទ្យសតវ និងរុរខជាតិ ដូ ចមានថចងរនុងឧបសមព័នធ ននអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមម
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អនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលជំពូរគនេះបានថចងគនាេះ
គ

ើយ ។
ជំពូកទី៨
កិច្ស
ច ហគ្បតិបតតិការអន្តរជាតិ

មាគ្តា៤៣៥ ._ ការទ្យប់ស្ថកត់ ការរំ ណត់ អតតសញ្ញញណ និងការបញ្ជ្ងាកបបទ្យគលមើស
គក្ៅពីចាប់ដនទ្យបានរំ ណត់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងក្រសួង ស្ថាប័ ន

ពារ់ ព័នធ រ៏ ដូចជាអាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវសហការ និងទតល់ទំងព័ត៌មានផ្ទទល់ខួន
ា និ ងព័ត៌មានដនទ្យ
គទ្យៀត គៅកាន់ អាជាាធរអនុវតតចាប់ បរគទ្យស ននក្បគទ្យសគក្ៅមួ យគទ្យៀត និ ងគៅកាន់ រថនាងរបស់ អងគភាព
អនតរជាតិ ថដលពារ់ព័នធរុងតំ
ន
បន់ រនុងគោលគៅទ្យប់ស្ថកត់ រំ ណត់អតតសញ្ញញណ និងបញ្ជ្ងាកបបទ្យគលមើស
ដូ ចមានថចងរនុងមាតិ ការគនេះ គៅតាមសមតារិចចគរៀងៗខាួន ។
មាគ្តា៤៣៦ ._ ការគសុើបអគងកត និងនីតិវ ិធី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ

ក្តូវសហការជាមួ យអាជាាធរពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់អនតរជាតិ និងអងគការអនតរជាតិ ថ្ននរ់តំបន់ សក្មាប់
រិ ចចការថដលមានដូចតគៅ៖

រ- ការទតល់វតាុ ស្ថរធាតុ ឯរស្ថរ ឬរបាយការណ៍នានាសក្មាប់ ការវ ិភារ ឬការគសុើប

អគងកតនានា ។

ខ- ការទតល់ការឯរភាព ឬការគោេះដូ របុរគលិរ រួមទំងមញ្ជ្នីជ
ត ំ នាញ និងមញ្ជ្នី ម
ត ុខងារ
គទសងៗ ។
រ- ការគសុើបអគងកតរួមោន ។
ឃ- ការចាត់នីតិវ ិធី តុលាការ និង
ង- ជំនួយថទនររដឋបាល ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចគធវើការចចារ និ ងគធវើការសនមតគៅគលើរិចចក្ពម

គក្ពៀងនានា ជាមួ យអាជាាធរពក្ងឹងចាប់បរគទ្យស និងអងគការអនតរជាតិ ថ្ននរ់ តំបន់ រនុងគោលបំ ណងគលើរ
រមពស់រិចចសហក្បតិ បតតិការពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់ គដើមបីទ្យប់ ស្ថកត់ រំ ណត់ អតតសញ្ញញណ និងបញ្ជ្ងាកបបទ្យ
គលមើសថដលពារ់ ព័នធគៅនឹងបទ្យបប្ញ តិនត នចាប់ ក្តូវអនុ វតត ។
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ជំពូកទី៩
ផ្នន្ការស្ថតរ ន្ិងគ្គប់គ្គងគ្បទភទសតែម្គ្ព ន្ិងរ ុកខជាតិ
មាគ្តា៤៣៧ ._ ថទនការស្ថតរ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ ថទនការស្ថតរ និ ងក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព

សក្មាប់ ក្បគភទ្យននថ្ននរ់ ទ្យី១ និ ងទ្យី ២ ថដលមានគដើ មរំ គណើតគៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទំងអស់ ។

ថទនការទំងគនេះក្តូវមានរយៈគពល ១០ (ដប់) ឆ្នំ គហើយថទនការមួ យអាចរំណត់ បាននូ វគក្ចើ នក្បគភទ្យខុ
សៗោន រ៏រម
ួ ទំងក្បគភទ្យរុរខជាតិទងថដរ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើការសក្មបសក្មួលជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់

ព័ នធ និងមញ្ជ្នីជ
ត ំ នាញនានា រនុងការបគងកើតថទនការស្ថតរ និ ងក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព និ ងរុរខជាតិ ។ គក្ៅ
ពី គនេះ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគបើរឲ្យមានរិចចពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ

គៅរនុងគពលគរៀបចំថទនការគនេះ ស្សបតាមរនាីទ្យី១ បទ្យបប្ញ តិទ្យ
ត ូ គៅ មាតិ កាទ្យី ២ ការចូ លរួមជាស្ថធារ
ណៈននក្រមគនេះ ។

រាល់ថទនការស្ថតរ និ ងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព និ ងរុរខជាតិ ក្តូវទ្យទ្យួ លការពិ និតយគ

ើងវ ិញ និង

ការឯរភាពពី ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព គៅមុនគពល
មានការក្បតិបតតិការ ។
មនទីរបរ ិស្ថានគខតត ក្តូវគធវើជាអងគភាពអនុ វតតជាមូ លោឋន គក្កាមចំណុេះរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ និងគោយមានការសក្មបសក្មួលជាមួ យ

ក្រសួង ស្ថាប័ន និ ងនដរូបគចចរគទ្យសថដលពារ់ ព័នធថដលរួមចំថណររនុងការអភិររសក្បគភទ្យសតវនក្ព និង
រុរខជាតិគៅទ្យូ ទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៤៣៨ ._ លរខខណឌតក្មូវននថទនការស្ថតរ និ ងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរំ ណត់ ពី៖

១- សរមមភាពអភិររស និងការពារថដលចាំបាច់ នានាចូ លគៅរនុងថទនការស្ថតរ និ ង

ក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព ។

២- ជក្មរសំខាន់ៗសក្មាប់ ការអភិ ររសក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ និងក្តូវបញ្ញ
ា រ់អំពីវ ិធាន
ការក្រប់ ក្រងគៅតាមជក្មរ និងតំ បន់ ថដលចាំបាច់រុងការបំ
ន
គពញតាមគោលគៅអភិ ររស ។

៣- ការោរ់ប្ូច លគៅរនុងថទនការក្រប់ ក្រងតំបន់ការពារធមមជាតិ និងរគបៀងអភិររស

ជី វៈចក្មរេះ ។
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៤- ការោរ់ប្ូច លគោលបំ ណង និងលរខខណឌគក្ជើសគរ ើសថដលអាចវាស់បាន ថដល

បគងកើតបាននូវរក្មិតននការអភិររសថដលក្បគសើរជាងសក្មាប់ ក្បគភទ្យថដលជាគោលគៅ និ ងមាន
ិធានការ
ការបា៉ា ន់ ក្បមាណគៅគលើគពលគវលា និងធនធានហិរ្ញ វតាុ ចាំបាច់រុងការសគក្មចតាមវ
ន
ទំងគនាេះ ។

៥- ការផ្ទាស់ទ្យីរថនាង វ ិធានការអភិររសគក្ៅជក្មរគដើម ការបងាកត់ ពូជអភិ ររស និងការ
ោរ់ ឲ្យគ

ើងវ ិញសក្មាប់ការអភិររស ។

មាគ្តា៤៣៩ ._ ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវមានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានសក្មាប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពនានា ថដល
អាចប៉ា េះពាល់ដល់ជក្មរ ននក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ និ ង/ឬ ថ្ននរ់ទ្យី២ ថដលបានស្ថគល់ ក្តូវមានការពិ ចារណា
និ ងការបងាាញថ្ន ថទនការ ឬសរមមភាពទំងគនាេះ មិនបានបំ ផ្ទាញចំនួនតាមធមមជាតិ របស់ក្បគភទ្យសតវ
និ ងរុរខជាតិ ននថ្ននរ់ ទំងគនាេះគ
រុរខជាតិ ។

ើយ រនុងររណីក្តូវអនុ វតតតាមថទនការស្ថតរ និងក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យសតវ និង

ររណីមានក្បគភទ្យថដលបានរំ ណត់ គៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យសតវនក្ព ថដលរងការ

រំ រាមរំថហង ប៉ាុ ថនតមិនទន់មានការគរៀបចំ ថទនការស្ថតរ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ពទំងគនាេះគៅគ

ើយ

គនាេះការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានសក្មាប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពនានា ថដលអាចមាន
ទលប៉ា េះពាល់ដល់ក្បគភទ្យសតវទំងគនាេះ ក្តូវបងាាញថ្ន រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពថដលក្តូវគធវើ នឹ ង
មិ នបំ ផ្ទាញដល់អក្តាតាមធមមជាតិ ននក្បគភទ្យសតវទំងគនាេះ គនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៤៤០ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ និងការអគងកតតាមោន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរបរ ិស្ថាន គោយមានរិ ចស
ច ហការជាមួ យអនរពារ់ព័នធនានា ក្តូវ

ទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការអនុ វតតតាមក្បព័ នអ
ធ គងកតតាមោនឲ្យមានក្បសិទ្យធភាព សក្មាប់ ស្ថានភាពក្បគភទ្យ
ទំងឡាយ ថដលបានរំណត់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី១ និ ងទ្យី ២ ថដលបានស្ថតរគ

ើងគៅដល់រក្មិតស្សបតាមបទ្យ

បប្ញ តិនត នមាតិ កាគនេះ និ ងថដលក្តូវបានដរគចញពី ថ្ននរ់ ទ្យី១ និ ងទ្យី ២ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគចញគសចរតីរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈអំពី

ក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ទ្យី១ និងទ្យី២ ស្សបតាមមាតិ កាសតីពីការទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ បទ្យបប្ញ តិ ត
ទ្យូ គៅ មាតិ កាទ្យី៣ សិទ្យិ ធទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មានថទនរបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៤៤១ ._ ការទតល់អាជាាប័ ណណ និងលិខិតអនុញ្ញញត
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគចញលិខិតអនុញ្ញញតសក្មាប់រគក្មាង ឬសរមមភាព
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នានា ថដលពារ់ព័នធនឹងការរំ ណត់ នានារបស់ក្បគភទ្យននថ្ននរ់ទ្យី១ និងទ្យី ២ ក្តូវពិនិតយគៅគលើថទនការ
ស្ថតរ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវ និងរុរខជាតិ និងថទនការក្រប់ ក្រងតំបន់ ការពារធមមជាតិ និ ងរគបៀងអភិ ររស
ជី វៈចក្មរេះ មុននឹងទតល់អាជាាប័ ណណ ឬគធវើការឯរភាព ។
មាគ្តា៤៤២ ._ ការអគងកតតាមោនស្ថានភាពននក្បគភទ្យសតវនក្ព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គក្កាមរិចចសហការជាមួ យអនរពារ់ព័នធ ក្តូវទតល់ការ

អគងកតតាមោនក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពគៅគលើស្ថានភាពននក្បគភទ្យរនុងស្សររទំងអស់គៅតាមថ្ននរ់ទ្យី១
និ ងទ្យី ២ រហូតដល់រយៈគពល ៥ (ក្បាំ) ឆ្នំ បនាទប់ពីឋានៈននក្បគភទ្យទំងគនាេះបានបតូរគៅថ្ននរ់ ទ្យី៣ ឬទ្យី៤
ស្សបតាមនីតិវ ិធី ដូចមានថចងរនុងជំពូរទ្យី៣ ននមាតិកាគនេះ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគចញគសចរតីរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈអំពីឋានៈ

ននក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ទ្យី១ និងទ្យី ២ ស្សបតាមរនាីទ្យី១ បទ្យបប្ញ តិទ្យ
ត ូ គៅ មាតិ កាទ្យី ៣ សិទ្យិ ធទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មាន
ថទនរបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៤៤៣ ._ ការបង់ នែាសំណង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ គោលនគយបាយ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ

យុតតគដើមបីរំណត់ ចំគពាេះការបង់ នែាសំណង ថដលបងកគោយបុ រគល ឬនីតិបុរគលណាមួ យថដលបបងកការ
ខូ ចខាតដល់សតវនក្ព ។ ែវ ិកាថដលក្បមូ លបាន ក្តូវគក្បើ សក្មាប់ ការអនុ វតតតាមថទនការស្ថតរ និ ង
ក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ។
ជំពូកទី១០
ការគ្គប់គ្គងការបង្កេត់ពូជអភិរកស លជឈលណ្ឌលសទស្តង្កគ៉ះសតែម្គ្ព
ន្ិងគ្គឹ៉ះស្ថថន្ឧទាន្សតែម្គ្ព
មាគ្តា៤៤៤ ._ ការចុ េះប្ាី
រាល់ទ្យីតាំងបងាកត់ ពូជអភិររស មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះសតវនក្ព និ ងក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវ
គធវើការចុ េះប្ាីជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតថដលមានសុពលភាព ។
មាគ្តា៤៤៥ ._ ការហាមឃាត់
ក្តូវហាមចំ គពាេះរាល់ការបងាខំង ការយរមរគធវើជាសតវចិ្ចឹម ឬជាសតវបគក្មើ ការងារ នូវរាល់
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ក្បគភទ្យនានាដូចបានរំ ណត់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ទ្យី១ ទ្យី២ និងទ្យី ៣ គៅគក្ៅមជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះសតវនក្ព រថនាង
បងាកត់ពូជអភិ ររស ឬក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ពថដលមានការក្រប់ក្រង និ ងបានអនុ ញ្ញញតគនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៤៤៦ ._ ការអនុញ្ញញត
រាល់ទ្យីតាំងបងាកត់ ពូជអភិររស មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះសតវនក្ព និ ងក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ព ថដល
មានបំ ណងររាទ្យុរសតវនក្ពគក្ចើ នក្បគភទ្យ ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញតថដលចាំបាច់ សក្មាប់ ក្បគភទ្យទំង
គនាេះ ។
មាគ្តា៤៤៧ ._ ក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលមានការហាមឃាត់ ទំងស្សរង
ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវរាប់ប្ូច ល

ក្បគភទ្យសតវនក្ពនានាគៅរនុងក្របខ័ ណឌននការហាមមិនឲ្យមានការបងាខំងជាោច់ខាត ។
មាគ្តា៤៤៨ ._ ការគធវើអធិការរិ ចច

រាល់ទ្យីតាំងបងាកត់ ពូជអភិររស មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះសតវនក្ព និ ងក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវ
សាិតគៅគក្កាមក្របខ័ ណឌននអធិ ការរិ ចថច ដលក្តូវគធវើគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
មាគ្តា៤៤៩ ._ ការដរហូត និងប្ឈប់បគណា
ត េះអាសនន
ររណីមិ នបានបំ គពញតាមលរខខណឌនានាសក្មាប់ ការបងាខំង ឬររាទ្យុរសតវនក្ព គនាេះក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និ ងអងគភាពពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់

ទំងឡាយ មានសិទ្យិរ
ធ ុងការដរហូ
ន
ត ឬប្ឈប់ក្បតិបតតិការននលិខិតអនុ ញ្ញញតជាបគណា
ត េះអាសនន គហើយ
គធវើការរ ឹបអូ សរាល់សតវទំងឡាយថដលក្តូវបានបងាខំង ។
មាគ្តា៤៥០ ._ ការអគងកតតាមោន និ ងគធវើរំណត់ គហតុ
រាល់ទ្យីតាំងបងាកត់ ពូជអភិររស មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះសតវនក្ព និ ងក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ព មាន
ភាររិ ចគច ធវើរំណត់ គហតុ ពីរំគណើត ការស្ថាប់ និងការគទទរនានា ពារ់ព័នធគៅនឹ ងសតវនក្ពដូចបានរំ ណត់
រនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី ២ និ ងទ្យី៣ ។ ព័ ត៌មានទំងគនេះ ក្តូវគធវើការថចរចាយដល់អាជាាធរសក្មាប់ ការគធវើអធិ ការ
រិ ចក្ច បចាំឆ្នំ គហើយរាល់សតវទំងឡាយថដលមិ នបានចុ េះរនុងរំណត់ក្តា គនាេះក្តូវរាប់ ថ្ន ជាសតវថដល
បានពី ការបរបាញ់ខុសចាប់ ។
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មាគ្តា៤៥១ ._ ការគទទរ និងការបតូរទ្យី តាំង

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងនដរូបគចចរគទ្យស ក្តូវ

ជូ នដំ ណឹងជាមុន អំ ពីរាល់ការគទទរ និងការបតូរទ្យី តាំងននក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលបានរំ ណត់រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី១ និ ង
ទ្យី ២ គហើយលិខិតអនុញ្ញញតដឹ រជ្ូច ន ក្តូវយរតាមខាួនជានិចច ។ ការបតូរទ្យី រថនាងនានារវាងមជឈមណឌល
បងាកត់ពូជមួ យ គៅមណឌលមួ យគទ្យៀត ក្តូវមានរំណត់ ក្តាចាស់លាស់ អាចតាមោនបាន និងគធវើការ

ជូ នដំ ណឹងក្បរបគោយតមាាភាព និងក្តូវគក្តៀមឯរស្ថរទំងគនាេះ សក្មាប់ក្ររមអធិ ការរិ ចនច នទ្យី ភានរ់ ងារ
ថដលទ្យទ្យួ លបនទុរ ។
មាគ្តា៤៥២ ._ ការគបាេះបង់គចាលបំ ថណរ ស្ថច់ ឬវតាុតាំងលមអ ននសតវនក្ព
គធវើគ

ការគបាេះបង់ គចាលបំថណរ ស្ថច់ ឬវតាុតាំងលមអ ននសតវនក្ព ថដលបានងាប់រុងការបងា
ន
ខ ំង ក្តូវ

ើងស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ដូ ចមានថចងរនុងជំពូរទ្យី១១ ននមាតិកាគនេះ ។ ការររាទ្យុរ

សរ ីរាងគទំងមូ ល ឬជាថទនរននសតវថដលស្ថាប់ គៅរនុងទ្យី តាំងបងាកត់ពូជអភិ ររស មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះសតវ
នក្ព ឬក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវហាមឃាត់ ។

មាគ្តា៤៥៣ ._ លរខខណឌតក្មូវននការពាបាល និ ងទ្យី រថនាង
រាល់សតវនក្ពថដលក្តូវបានបងាខំង គៅតាមទ្យី តាំងបងាកត់ ពូជអភិ ររស មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះសតវ
នក្ពក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ព និងរថនាងទទុរឯរជន ក្តូវទ្យទ្យួ លការថែទំក្បរបគោយមនុ សសធម៌ និង

រគបៀបសមរមយ គដើមបីធានាថ្ន មានការអនុ គលាមតាមពិ ធីស្ថរននសុខុមាលភាពរបស់សតវ ។ ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយ
ចី រភាព ឬក្រសួង ស្ថាប័ នដនទ្យ ក្តូវបគងកើតការថែទំ ការការពារ និងការស្ស្ថវក្ជាវសក្មាប់ ក្បគភទ្យសតវ
ទំងគនេះ គក្កាមរិចចសហការជាមួ យនដរូបគចចរគទ្យស និ ងអនរពារ់ព័នគធ ទសងគទ្យៀត គហើយក្តូវគចញនូ វ
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ពិធីការននការចិ ្ចឹម និងសុខុមាលភាពសតវនក្ព ។
មាគ្តា៤៥៤ ._ ការរ ឹបអូស
គៅគពលថដលរបបអាហារ ក្ទ្យរង ទ្យីបងាខំង ការចិ ្ចឹម សុខភាព ឬលរខខណឌតក្មូវគទសងគទ្យៀត
សក្មាប់ សតវនក្ព មិនក្តូវបានអនុ វតតបានក្រប់ ក្ោន់ គៅតាមសតង់ោរអនតរជាតិនានាថដលបានឯរភាព
គនាេះក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងអងគភាពពក្ងឹងការអនុ វតត
ចាប់ អាចរ ឹបអូ សសតវទំងឡាយ និ ងឧបររណ៍ថដលពារ់ ព័នធទំងគនាេះ ។
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មាគ្តា៤៥៥ ._ លរខណៈធមមជាតិ របស់សតវ
ទ្យី តាំងនានាថដលអនុ វតតការបងាកត់ពូជសតវអភិររស ដូចបានរំ ណត់ គក្កាមថ្ននរ់ទ្យី១ និងទ្យី ២ ក្តូវ
ធានាបាននូ វលរខណៈធមមជាតិ របស់សតវ និ ងទ្យមាាប់របស់សតវ ។
ទ្យី តាំងនានាថដលអនុ វតតការបងាកត់ពូជសតវអភិររស ក្តូវបគងកើតគសៀវគៅរំ ណត់ ក្តាសក្មាប់
ក្បគភទ្យថដលពារ់ ព័នធទំងអស់គៅរនុងរមមវ ិធីបងាកត់ពូជ ការទតល់នូវការចិ ្ចឹម និងការបងាខំងថដលសម
រមយ គហើយមានសតង់ោរថដលអាចទ្យទ្យួ លយរបានសក្មាប់ សុខុមាលភាពរបស់សតវ គយងគៅតាម
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានា ។
ក្រប់ ក្ពឹតិ កា
ត រណ៍ និងពពួរពូ ជថតមួ យ ក្តូវគធវើការរត់ក្តាឲ្យបានក្តឹមក្តូវនូ វសតវគដើ ម និងរូន
ថដលគរើ តពីពួរវាថដលអាចសមាគល់បាន ។ ក្រប់ ក្បគភទ្យសតវទំងគនេះ ក្តូវោរ់សញ្ញញសមាគល់ជា
អចិនញ្ជ្នតយ៍ គដើមបីសក្មួលដល់ការរត់ក្តាពី ភាររយ និងគដើ មរំ គណើតរបស់ពួរវា ។
មាគ្តា៤៥៦ ._ ក្បព័នធក្រប់ ក្រងទ្យិ នន
ន ័ យថ្ននរ់ ជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ ក្រងក្បព័ នក្ធ រប់ក្រងទ្យិននន័យ

មួ យសក្មាប់ ការពិនិតយតាមោន និងការក្រប់ក្រងថដលមានលរខណៈតឹ ងរ ឹង និងថដលគៅជិត គៅគលើ
សតវថដលក្តូវបងាខំង និ ងទ្យីតាំងបងាខំង ។
មាគ្តា៤៥៧ ._ ការគោេះថលង
គៅទ្យី ថដលមានសតវរស់គៅគោយការបងាខំង ឬបានគរើតរនុងទ្យីបងាខំង គហើយមានការរំណត់ឲ្យ

គោេះថលងជាបនតបនាទប់ ក្តូវអនុ គលាមតាមពិ ធីស្ថររបស់សហភាពអនតរជាតិ សក្មាប់ ការអភិ ររសធមមជាតិ
និ ងធនធានធមមជាតិ ។ គៅមុ នការគោេះថលង ក្តូវពិនិតយសុខភាពរបស់សតវទំងគនាេះ រំ ណត់
អតតសញ្ញញណ និងគរៀបចំរថនាងគោេះថលង ការសក្មបតាមអាកាសធាតុ ននសតវថដលក្តូវគោេះថលង និ ង
ការអគងកតតាមោនគក្កាយការគោេះថលង រនុងររណីចាំបាច់ ។
ជំពូកទី១១
ការគ្គប់គ្គងទៅទលើសតែម្គ្ព ន្ិងផ្នែកម្ន្សតែម្គ្ពផ្ដលបាន្រ ឹបអូស
មាគ្តា៤៥៨ ._ នីតិវ ិធី ននការក្រប់ ក្រងសតវនក្ព
ក្រប់ សតវនក្ព និងថទនរននសតវនក្ពថដលរ ឹបអូ សបានស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ក្តូវអនុ វតតតាមរតាត
ណាមួ យខាងគក្កាម៖
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រ-រនុងររណីជាសតវរស់ គហើយមានគដើមរំ គណើតរនុងស្សររ ក្តូវគធវើការវាយតនមាសុខភាព

និ ងភាពសមស្សបនានា មុនការគោេះថលងចូ លគៅរនុងជក្មរសតវនក្ព ររណីសមរមយ ឬក្តូវ
ប្ូា នគៅមជឈមណឌលថដលបានឯរភាព ។

ខ-រនុងររណីជាសតវនក្ព ឬជាថទនរថដលងាប់ ក្តូវបំ ផ្ទាញគចាល ររាទ្យុរ ឬសតរទ្យុ
រ
ុ

ស្សបតាមនីតិវ ិធី ថដលក្តូវអនុវតត ។

រ-រនុងររណីជាសតវរស់ និងមិនមានគដើមរំ គណើតរនុងស្សររ គនាេះក្តូវប្ូា នគៅ

មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះថដលបានទ្យទ្យួ លការឯរភាព រង់ចាំការប្ូា នគៅរថនាងគដើម គៅតាម
ថដលអាចអនុ វតតបាន ។

មាគ្តា៤៥៩ ._ នីតិវ ិធី ននជី វៈសុវតតិភាព
បុ រគលទំងឡាយថដលជាប់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹងការរ ឹបអូសសតវនក្ពទំងរស់ និងថទនរសតវទំងគនាេះ
ក្តូវអនុវតតតាមនី តិវ ិធីជីវៈសុវតតិភាពគដើមបីគជៀសវាងការបំ ពុលសតវដនទ្យគទ្យៀត ឬជំងឺថដលអាច្ាង ឬមិ ន
្ាងដល់មនុ សស ។
ការដឹ រជ្ូា នសតវនក្ពថដលបានរ ឹបអូ ស ក្តូវអនុ គលាមតាមការថែទំសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ និងជំនួយ

បឋម និ ងនី តិវ ិធីននការដឹរជ្ូា នក្បរបគោយមនុ សសធម៌ ។

វតាុតាងននការរ ឹបអូ សនានា អាចអនុ គលាមតាមក្របខ័ណឌននការយរសំណារ រនុងគោលបំណង

អគងកតតាមោនពី សុខភាពរបស់សតវនក្ព គៅតាមយុទ្យធស្ថស្តសត និ ងពិធីស្ថរននការពិ និតយតាមោនសុខ

ភាព ថដលក្តូវបគងកើតគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គក្កាមការសក្មបសក្មួលជាមួ យ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងនដរូបគចចរគទ្យសនានា ។
មាគ្តា៤៦០ ._ ភសតតាង
ុ

ររណីក្តូវររាទ្យុ រវតាុថដលរ ឹបអូ សបានទ្យុ រជាភសតតាងសក្មាប់
នីតិវ ិធី តុលាការ គនាេះរាល់សតវ
ុ

នក្ពថដលងាប់ និងបំ ថណររបស់សតវទំងគនាេះ ដូ ចបានរំ ណត់រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី២ ទ្យី៣ និ ងទ្យី ៤ ក្តូវររាទ្យុរ
ក្បរបគោយសុវតាិភាព គៅតាមស្ថាប័នថដលមានការអនុញ្ញញតពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

បរ ិស្ថាន គៅតាមពិធីស្ថរសតីពីការក្រប់ក្រង និ ងសនតិសុខថដលសមរមយ រហូតដល់គពលប្ចប់នីតិវ ិធី
តុ លាការ ។
មិ នក្តូវមានការររាទ្យុរជាភសតុតាងសក្មាប់ នីតិវ ិធីតុលាការនូ វសតវនក្ព ឬបំ ថណរសតវនក្ពថដល

រស់ គក្ៅពី ភសតតាងជារូ
បភាព និងឯរស្ថរទាូវចាប់ថដលពារ់ព័នគធ នាេះគ
ុ

ើយ ។ រាល់សតវនក្ពរស់ថដល

បានរ ឹបអូ សក្តូវទ្យទ្យួ លការថែទំសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ និងជំនួយបឋមភាាមៗ គហើយក្តូវគធវើការក្បរល់គៅឲ្យ
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អងគភាពឯរគទ្យសក្បឆ្ំងអំគពើជួញដូ រសតវនក្ព គដើមបីគធវើការថបងថចរគៅឲ្យមជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះថដល
បានទ្យទ្យួ លការឯរភាព ។
គៅគពលនី តិវ ិធីតុលាការបានប្ចប់ ឬមានការអនុញ្ញញតពីតុលាការ រាល់វតាុតាងននសតវនក្ព

ថដលស្ថាប់ និងបំ ថណរសតវដូចបានរំ ណត់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ទ្យី២ ទ្យី ៣ និងទ្យី៤ ទំងគនាេះ ក្តូវគធវើការក្បរល់ជូន
គៅក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងគធវើការបំ ផ្ទាញគចាលស្សបតាមនីតិវ ិធី ថដលបានឯរ
ភាព ។

រាល់ការរ ឹបអូ សសតវនក្ព និងបំថណរសតវនានា ដូ ចបានរំ ណត់ គក្កាមថ្ននរ់ ទ្យី១ ក្តូវគធវើការគទទរ
គៅគក្កាមការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គដើ មបីអនុ វតតគៅតាមនី វ ិធី

សតីពីការបំ ផ្ទាញ និងសនតិសុខ ថដលសមរមយ និងថដលបំ គពញតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតរត បស់រាជរោឋភិ
បាល និ ងគដើមបីគធវើបចចុបបននភាពថ្ននរ់ ជាតិ ឲ្យបានគទ្យៀតទត់ អំពីសននិធិននទលិតទលទំងគនេះគដើមបីជួយ
ទ្យប់ ស្ថកត់បទ្យគលមើសជួ ញដូ រសតវនក្ព ។

មាគ្តា៤៦១ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍តាមអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខ
ជាតិ ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់
ក្រប់ អងគភាពពក្ងឹ ងការអនុវតតចាប់ ថដលបានគធវើការរ ឹបអូ សក្បគភទ្យសតវ និងរុរជា
ខ តិ ជិតទុតពូ ជ
ដូ ចបានរំណត់រុងអនុ
ន
សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរជា
ខ តិ ថដលរំពុងរងគក្ោេះ

ថ្ននរ់ ជាសតវទំងមូ ល ឬជាបំ ថណរននសតវនានា ពី ក្បគទ្យសគទសង បនាទប់ពីបានរ ឹបអូ ស ៤៨ (ថសសិបក្បាំ
បី ) គមា៉ា ង គនាេះក្តូវគរៀបចំ គសចរតីរាយការណ៍ជូ នដល់អាជាាធរក្រប់ក្រងថដលទ្យទ្យួលបនទុរគលើអនុ សញ្ញញ
សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ។

អាជាាធរក្រប់ក្រងថដលទ្យទ្យួលបនទុរគលើអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ង

រុរខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវគធវើគសចរតីរាយការណ៍ជូនដល់គលខាធិ ការោឋនសក្មាប់អនុ សញ្ញញ

សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ស្សបតាមកាតពវរិចចសីព
ត ី
ការរាយការណ៍ដូ ចបានរំណត់ គៅរនុងអនុ សញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងរុរខជាតិ
ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ។

ររណីមានក្បគភទ្យដូ ចបានរំ ណត់គៅរនុងអនុ ញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ង

រុរខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវបានរ ឹបអូ សរនុងគពលរំ ពុង្ាងកាត់ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឬរំ ពុង
ថចរចាយគៅឲ្យក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាក្បគទ្យសគោលគៅ គនាេះក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

បរ ិស្ថាន ឬក្រសួង ស្ថាប័នគទសង ក្តូវចាត់ វ ិធានការបំផ្ទាញវតាុតាងថដលរ ឹបអូ សបានស្សបតាមវ ិធាននានា
ដូ ចបានរំណត់គៅរនុងអនុសញ្ញញសាីពីពណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរខជាតិ ថដលរំ ពុងរង

គក្ោេះថ្ននរ់ និ ងគោយរួមសហការជាមួ យអាជាាធរក្រប់ក្រប់ ថដលទ្យទ្យួ លបនទុរគលើអនុ សញ្ញញសាីពីពាណិជា
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រមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងរុរខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ រ៏ដូចជាអងគភាពពក្ងឹងការអនុ វតត
ចាប់ ក្បឆ្ំងការជួ ញដូ រសតវនក្ព ។
មាគ្តា៤៦២ ._ សហក្បតិបតតិការពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់អនតរជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអាចគធវើការចចារ និងរំ ណត់ពីរិចចក្ពមគក្ពៀងនានា

ជាមួ យអាជាាពរពក្ងឹ ងការអនុវតតចាប់អនតរជាតិ ឬអងគការអនតរជាតិ ថ្ននរ់តំបន់រុងគោលបំ
ន
ណងគលើរ

រមពស់រិចចសហក្បតិ បតតិការពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់ អនតរជាតិ គដើ មបីទ្យប់ ស្ថកត់ រំ ណត់ អតតសញ្ញញណ និង
បញ្ជ្ងាកបបទ្យគលមើសថដលពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបទ្យបប្ញតិ ទ
ត ំងគនេះ ។
ជំពូកទី១២
ការគ្គប់គ្គងកសិដាឋន្ច្ិញ្ចល
ឹ សតែម្គ្ព
មាគ្តា៤៦៣ ._ ការហាមឃាត់
ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបគងកើតរសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព ឬទ្យី តាំងបងាកត់ពូជសតវនក្ពដនទ្យគទ្យៀត
គោយោមនការអនុ ញ្ញញតពី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគ

ើយ ។

ហាមមិនឲ្យមានការចិ ្ចឹម ររាទ្យុរ បងាកត់ពូជ សតរទ្យុ
រ ឬថែទំ សតវនក្ពណាមួយ រនុងរសិោឋន
ុ

សតវនក្ព ឬទ្យី តាំងបងាខំងសតវនក្ពដនទ្យរនុងចមាងយ ២០ (នមភ) រី

ូថម៉ា ក្ត ពីរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់

ការពារធមមជាតិ ថដលរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ គនាេះគ
គ

ើយ ។

ហាមមិនឲ្យោរ់ ប្ូច លសតវនក្ពថដលចាប់ បានពីនក្ពចូ លគៅរនុងរសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ពគនាេះ

ើយ ។ រសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព ក្តូវទ្យទ្យួ ល និងទ្យិញសតវនក្ពពីរសិោឋនដនទ្យគទ្យៀតថដលមាន

វ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពថដលមានសុពលភាពថតប៉ាុ គណាណេះ ។
មាគ្តា៤៦៤ ._ ការគលើរថលងចំ គពាេះមាចស់រសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព
មាចស់រសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ពថដលមានការអនុ ញ្ញញត ក្តូវររាទ្យុរថតក្បគភទ្យសតវទំងឡាយណា
ថដលទ្យទ្យួ លបានការអនុញ្ញញតពីក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានថតប៉ាុ គណាណេះ ។
មាគ្តា៤៦៥ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានទ្យទ្យួ លភាររិ ចរ
ច ុងការបគងក
ន
ើត គចញ និងពក្ងឹងការអនុ

វតតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ក្មាប់ ការបគងកើត ក្បតិ បតតិការ ការថែទំ អធិ ការរិចច ការអគងកតតាមោន និង
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ការរំ ណត់ ក្របខ័ ណឌនានាសក្មាប់ រថនាងថដលចិ ្ចឹម ររាទ្យុរ សតរទ្យុ
រ ឬថែទំសតវនក្ពគៅទ្យូ ទំងក្ពេះ
ុ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានមានភាររិចចគធវើអធិ ការរិ ចច អគងកតតាមោន រំ ណត់

ក្របខ័ ណឌ ដរហូតលិខិតអនុ ញ្ញញត បិ ទ្យ និងគរៀបចំបណឹ ត ងគៅតុ លាការ ពារ់ ព័នធគៅនឹងរសិោឋនសតវ
នក្ពថដលមានស្ស្ថប់ និ ងថដលអាចពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការបរបាញ់ ឬសរមមភាពននអាជី វរមមសតវនក្ពថដល
បានហាមឃាត់ ដូចបានរំណត់ គៅរនុងមាតិ កាគនេះ ឬថដលមិនអនុគលាមតាមគោលការណ៍ថដលជា

ក្របខ័ ណឌគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត ។
មាគ្តា៤៦៦ ._ រំណត់ ក្តា និ ងស្ថរគពើ ភ័ណឌ
ក្រប់ សតវនក្ពគៅរនុងរសិោឋនសតវនក្ព ក្តូវគធវើអតតសញ្ញញណរមមគោយថ

រៗគៅក្រប់គពល

គវលា ។ មាចស់រសិោឋនចិ្ចឹមសតវនក្ព ក្តូវគធវើរំណត់ ក្តារបាយការណ៍អំពីស្ថរគពើភ័ណឌក្តឹមក្តូវមួ យគៅ
តាមទ្យក្មង់ ថបបបទ្យថដលរំណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងថដលបញ្ញ
ា រ់ពី
ទ្យិ ដឋភាព ថដលមានដូចតគៅ៖

រ-ក្បគភទ្យសតវ ។
ខ-អតតសញ្ញញណពិគសសរបស់សតវ មានទំងការក្បួលថក្បទំងឡាយថដលគៅគលើអតត
សញ្ញញណ និងកាលបរ ិគចឆទ្យននការក្បួលថក្បទំងគនាេះ ។
រ-គភទ្យសតវ ។
ឃ-នែងថខឆ្នំរំគណើត ។
ង-ររណីសតវថដលមិនគរើតគៅរនុងរសិោឋនសតវនក្ពរបស់ក្បតិបតតិររ ។
ច-កាលបរ ិគចឆទ្យថដលក្បតិបតតិររទ្យទ្យួ លសតវនក្ពមរោរ់ រុងរសិ
ន
ោឋន ។

្-គឈាមេះ និ ងអាស័យោឋនរបស់អរ
ន ថដលបានក្បរល់សតវមរឲ្យរសិោឋន ។
ជ-ទ្យី តាំងននរសិោឋនថដលបានក្បរល់សតវនក្ព ។
ឈ-កាលបរ ិគចឆទ្យននការស្ថាប់ មូ លគហតុននការស្ថាប់ ររណីដឹ ង និងលទ្យធទលននការ
ពិ គស្ថធន៍ នានា ។
ញ-ការបតូរទ្យី តាំងរបស់សតវគចញពីរសិោឋនរបស់ក្បតិបតតិររ ។
ដ-កាលបរ ិគចឆទ្យននការបតូរទ្យីតាំង ។

ឋ-ទ្យី តាំងោរ់ សតវថដលបានបតូរទ្យី តាំង ។

ឌ្-គឈាមេះ និ ងអាស័យោឋនរបស់អរ
ន ថដលទ្យទ្យួ លសតវ ។
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មាគ្តា៤៦៧ ._ ការលរ់ដូរសតវនក្ពចិ ្ចឹម និងទលិតទលសតវនក្ព
ការហាមឃាត់ចំគពាេះ ការលរ់ ដូរសតវនក្ពថដលបានចិ ្ចឹម និងទលិតទលសតវនក្ព មានដូ ច
តគៅ៖
រ-ហាមមិ នឲ្យរសិោឋនសតវនក្ពលរ់ដូរ ឬគធវើអាជី វរមមសតវនក្ពរស់ ឬថដលបានសមាាប់
ដល់បុរគលណាគ

ើយ គក្ៅពី រសិោឋនថដលមានការអនុ ញ្ញញត ។

ខ-ហាមមិ នឲ្យរសិោឋនសតវនក្ពទ្យិ ញពី ឬគធវើអាជីវរមមសតវនក្ពរស់ ឬស្ថាប់ ដល់បុរគល
ណាគ

ើយ គក្ៅពីរសិោឋនថដលមានការអនុញ្ញញត ។
រ-រាល់ក្បតិបតតិការននពាណិជារមមពារ់ ព័នធនឹងសតវនក្ពថដលបានពីរសិោឋន ក្តូវមាន

រំ ណត់ក្តា និងការគរៀបចំសក្មាប់ អធិ ការរិ ចចតាមតក្មូវការ ។
មាគ្តា៤៦៨ ._ ការថញរសតវគោយថ
ក្តូវមានការថញរសតវគោយថ
សតវនក្ពែមីចូលគៅរនុងរសិោឋន ។

រ និងការអគងកតតាមោនពី សុខភាព
រ និ ងការអគងកតតាមោនពី សុខភាព គៅមុ នការោរ់ ប្ូច ល

រនុងររណីររគឃើញថ្ន មានសតវនក្ពស្ថាប់គៅរនុងរសិោឋន គនាេះក្បតិបតតិររ ក្តូវរាយការណ៍

ភាាមៗពី ការស្ថាប់ គនេះ គៅកាន់ មនទីបរ ិស្ថានគខតត ។ សតវនក្ពថដលស្ថាប់ ក្តូវមានអធិ ការរិ ចច ទ្យទ្យួ ល
សំណារ និ ងគបាេះបង់ គចាលស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ថដលរំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គក្កាមរិចចសហក្បតិបតតិការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ន និ ងអងគភាពមិ នថមនរោឋ
ភិ បាល ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចគសនើឲ្យបំ គពញតាមក្របខ័ ណឌតាមោនគៅនឹង

រថនាងគៅគលើជំងឺទំងឡាយណាសាិតរនុងរងវល់ជាពិគសស ស្សបតាមលរខខណឌដូ ចតគៅ៖

រ-ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើប្ាី និងគចញទាយនូ វក្បគភទ្យជំងឺ

ថដលសាិតរនុងរងវល់ជាពិគសស សក្មាប់ បំគពញតាមក្របខ័ ណឌតាមោនគៅនឹងរថនាងនន

រសិោឋនសតវនក្ព គហើយបគងកើតជាពិធីស្ថរននការការគ្ាើយ្ាង គក្កាមរិ ចចសហការជាមួ យ
ក្រសួងពារ់ព័នធ ។
ខ-ក្បតិ បតតិររ ក្តូវរាយការណ៍ភាាមៗគៅកាន់មនទីរបរ ិស្ថានគខតត រនុងររណីមានការ

សងស័យ ឬដឹងថ្ន មានសតវនក្ពណាមួ យមានទទុរនូវជំ ងឺសិត
ា រនុងការក្ពួយបារមភណ៍ជាពិ គសស ឬ
គៅគពលដឹ ង ឬសងស័យថ្ន មានសតវណាមួ យមានជាប់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹងសតវថដលមានជំងឺ ។
រ-ហាមមិ នឲ្យបុ រគលណាមួ យររា លារ់ទ្យុរ ដឹរជ្ូា ន លរ់ គធវើក្បទនរមម ឬគក្បើ

ក្បាស់សតវនក្ពទំងឡាយណាថដលបានដឹ ង ឬសងស័យថ្ន មានទទុរជំងឺសិត
ា រនុងការក្ពួយបារមភ
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ណ៍ជាពិ គសស ឬថដលបានដឹងថ្ន បានស្ថាប់គោយមូ លគហតុមិនចាស់លាស់រុងរសិ
ន
ោឋន
គ

ើយ ។

ឃ-ក្បតិបតតិររននរសិោឋនសតវនក្ព ក្តូវបំ គពញតាមពិធីស្ថរ ថដលរំ ណត់ គោយក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ង

ង-រាល់ការមិ នអនុគលាមតាមពិធីស្ថរសតីពីការតាមោនជំងឺ អាចនាំឲ្យមានការបិទ្យ

រសិោឋនជាបគណា
ត េះអាសនន ឬអចិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា៤៦៩ ._ លរខខណឌតក្មូវជាអបបបរមា
គោយមានការពិ គក្ោេះជាមួយក្រសួងស្ថាប័ ពារ់ ព័នធ និងនដរូ បគចចរគទ្យស ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលរខខណឌតក្មូវជាអបបក្បមាសក្មាប់ ទ្យីតាំងរសិោឋន និងរថនាងបងាខំង
សតវនក្ព ថដលក្តូវបំ គពញតាមពិធីស្ថរសតីពីការចិ ្ចឹម និងសុខុមាលភាពសតវនក្ព ។

គៅគពលណារ៏ បាន ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចក្តួតពិ និតយគៅគលើការ

អនុគលាមតាមរបស់រសិោឋនសតវនក្ពទំងឡាយ គៅតាមលរខខណឌតក្មូវទំងគនេះ និងក្តូវសហការ
ជាមួ យនដរូបគចចរគទ្យសចិ្ចឹមសតវនក្ព និងស្ថាប័ នក្បឆ្ំងបទ្យគលមើសជួ ញដូ រសតវនក្ពគដើ មបីគធវើអធិ ការរិ ចច
ក្បចាំឆ្នំ ។
ក្បតិ បតតិររទំងឡាយ ថដលមិ នអនុគលាមតាមលរខខណឌតក្មូវថដលបានរំ ណត់ អាចនាំឲ្យមាន
ការដរហូត ឬលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញត និងទ្យទ្យួ លទ្យណឌរមមបថនាម ដូចបានរំណត់ រុងរនា
ន
ីទ្យី៩ សតីពី
បទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ មាតិ កាទ្យី ៤ សាីពីបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ នន
ក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៤៧០ ._ លរខខណឌតក្មូវទ្យូគៅ
ក្បតិ បតតិររននរសិោឋនថដលអនុ ញ្ញញត ក្រប់ គពលក្តូវទតល់ការថែទំសមរមយ ដល់រាល់សតវនក្ព
ចិ ្ចឹមទំងឡាយ ថដលមានដូចតគៅ៖
រ-ការដឹរជ្ូា នសតវនក្ពគៅកាន់ និងពីរសិោឋន ក្តូវអនុ គលាមតាមពិ ធីស្ថរសតីពីការ

ដឹ រជ្ូា នគោយមនុ សសធម៌ ។

ខ-ក្រប់ ក្បតិបតតិររននរសិោឋនសតវនក្ព ក្តូវធានាបាននូវទ្យីជក្មរ អាហារ ទ្យឹ រស្ថប មាប់

និ ងទ្យី ធាាសមរមយ គហើយទ្យីបងាខំងមិ នក្តូវមានលរខណៈចគងអៀតខាាំង និ ងមានការសមាអតជាក្បចាំ
នែង ។
រ-ការកាន់ ឬប៉ា េះពាល់សតវ ក្តូវអនុ វតតតាមបទ្យពិ គស្ថធន៍ថដលអាចទ្យទ្យួ លយរបានជា
ទ្យូ គៅននការចិ ្ចឹមសតវ ការក្រប់ ក្រង ការសមាាប់ និងសុខភាពរបស់សតវ ។
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ឃ-ររណីក្បតិបតតិររ មិនអនុ វតតការថែទំងដិតដល់ និ ងប៉ា េះពាល់សតវមិនបានក្តឹ មក្តូវ
គនាេះមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និ ងក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចលុប ឬដរហូត
លិខិតអនុញ្ញញតននរសិោឋន និងបិ ទ្យរសិោឋនជាបគណា
ត េះអាសនន ឬអចិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា៤៧១ ._ ការទ្យប់ស្ថកត់ ការរត់ គរច
មាចស់រសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ពទំងឡាយ មិនក្តូវបគណា
ត យឲ្យសតវរបស់ខួនរួ
ា ច ឬគរចពី ការ

បងាខំង ឬក្ពថលងចូ លគៅរនុងនក្ពគ

ើយ ។ ររណីមានការរួចពី ការបងាខំង គនាេះក្បតិបតតិររននរសិោឋន

ទ្យទ្យួ លបនទុរក្តូវ៖

រ-ជូ នដំ ណឹងដល់មនទីរបរ ិស្ថានគខតតរុងរយៈគពល
ន
២៤ (នមភបួន)គមា៉ា ង ។
ខ-ក្តូវខិតខំ តាមថដលអាចគធវើបាន រនុងការចាប់ យរមរបងាខំងវ ិញ ។

មាគ្តា៤៧២ ._ ការសមាាប់ គោយមនុ សសធម៌
រាល់ការសមាាប់ សតវចិ្ចឹម ក្តូវអនុ វតតគោយមនុ សសធម៌ ។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យ

បរ ិស្ថាន ក្តូវគចញនូ វលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសក្មាប់ការសមាាប់ សតវចិ្ចឹម គោយមានរិចចសហការ
ជាមួ យនាយរោឋនសុខភាព និងទលិតរមមសតវ ។
មាគ្តា៤៧៣ ._ ការដឹរជ្ូា ន

រាល់ក្បតិបតតិររននរសិោឋនសតវនក្ព ក្តូវទតល់ការដឹរជ្ូា ន រាល់សតវនក្ពថដលក្តូវបងាខំង ស្សប

តាមនីតិវ ិធី និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតទ
ត ូវចាប់
ា
ថដលបគងកើតគោយនាយរោឋនសុខភាព និងទលិតរមម
សតវ ។

មាគ្តា៤៧៤ ._ ការមិនទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មិនក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគទេះបីរុងររណ
ន
ី ណាមួ យដូច

ខាងគក្កាម៖

រ-រាល់ការខូ ចខាតគៅគលើក្ទ្យពយសមបតតិ ឬការប៉ា េះពាល់ទំងឡាយណា ថដលបងកគោយ
សតវនក្ពចិ ្ចឹម ឬគោយការរួចពី ការបងាខំងរបស់សតវនក្ពចិ ្ចឹមគនាេះគទ្យ ។
ខ- រាល់ការបាត់ បង់ ឬការស្ថាប់ របស់សតវនក្ពចិ ្ចឹមណាមួ យគ
រួច ឬការស្ថាប់ គោយស្ថរជំ ងឺគ

ើយ មិនថ្នគោយការ

ើយ គបើគទេះជាក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអាច

តក្មូវឲ្យមានការសមាាប់ សតវនក្ពចិ ្ចឹមណាមួ យថដលរួច ឬគោយស្ថរស្ថានភាពននជំ ងឺ
រ៏ គោយ ។
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មាគ្តា៤៧៥ ._ កាតពវរិចរច បស់មាចស់រសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព
មាចស់រសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព ថដលរំ ពុងមានក្បតិ បតតិការ បនាទប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន៖
រ-ក្តូវោរ់ ពារយគសនើសុំលិខិតអនុញ្ញញតែមីរុងរយៈគពល
ន
១៨០ (មួ យរយថប៉ាតសិប) នែង
ខ-ក្តូវអនុ គលាមតាមលរខខណឌតក្មូវននបទ្យបប្ញ តិទ
ត ំងគនេះ ថដលពារ់ព័នគធ ៅនឹ ង
ក្បតិ បតតិការននរសិោឋនសតវនក្ពនានា ។
ជំពូកទី១៣
ការតាលដាន្សុខភាពសតែម្គ្ព
មាគ្តា៤៧៦ ._ វ ិធីស្ថស្តសតតាមោនជំ ងឺសតវនក្ព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតវ ិធី ស្ថស្តសតតាមោនជំងឺសតវនក្ព និ ងការ

អគងកតតាមោនសុខភាពសតវនក្ព គោយមានការសក្មបសក្មួលជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ ន អងគភាពមិ ន
ថមនរោឋភិ បាល និងនដរូបគចចរគទ្យស ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការគសុើបអគងកត គធវើរំណត់ ក្តា និ ងគ្ាើយតប

ចំ គពាេះរាល់ការតាមោនសុខភាពសតវនក្ព និ ងការគសុើបអគងកតពី ការគលចគ

ើងននជំងឺសតវនក្ព គោយ

មានការសក្មបសក្មួលជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ន អងគភាពមិនថមនរោឋភិ បាល និងនដរូបគចចរគទ្យស ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទតល់ព័ត៌មានអំពីសមិ ទ្យិទ
ធ ល និងការររគឃើញ

នានា ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការតាមោនសុខភាពសតវនក្ព និ ងការគសុើបអគងកតដល់ការគលចគ

ើងនូ វជំ ងឺសតវ

នក្ព ដល់ភារីថដលពារ់ ព័នធនឹងសតវ ឬសុខភាពស្ថធារណៈ ឲ្យបានទន់ គពលគវលា និ ងអងគការសុខ
ភាពអនតរជាតិ ថដលពារ់ព័នធ ជាពិគសសរនុងររណីមានជំងឺថដល្ាងពី សតវគៅមនុ សស ។
មាគ្តា៤៧៧ ._ ការថញរគោយថ
គោយថ

រ

គៅមុ នការបតូរទ្យី តាំងសតវ ឬការគទទរសតវរវាងទ្យី បងាខំង និ ងនក្ព គនាេះសតវនក្ពក្តូវមានការថញរទ្យុរ
រ និ ងមានការអគងកតតាមោន គោយអនរថដលមានសិទ្យិ ធ គហើយថដលក្តូវទតល់ការបញ្ញ
ា រ់ដូច

តគៅ៖
រ-សតវនក្ពក្តូវបានថញរទ្យុរគោយថ

រមិនឲ្យគលើសពី ១៤នែង គហើយមានអធិការរិ ចច

គៅមុ នគពលគោេះថលង ។
ខ-សតវនក្ពទំងឡាយមិនបានបងាាញសញ្ញញសមាគល់ណាមួ យថ្នមានរបួ ស ឬជំងឺគនាេះ
គទ្យ ។
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រ-សតវនក្ពទំងគនាេះក្តូវបានគធវើអតតសញ្ញញណគោយថ

រៗ គហើយមានភាពវ ិជាមាន ។

ឃ-សតវនក្ពទំងគនាេះក្តូវបានពិ គស្ថធន៍ គហើយរួចពីជំងឺគក្កាមរងវល់ជាពិ គសស
សក្មាប់ ក្បគភទ្យសតវថបបទំងគនាេះ ។
មាគ្តា៤៧៨ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍
មនទីរបរ ិស្ថានគខតត និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវជូ នដំណឹងភាាមៗ ររណី

មានសតវនក្ពចិ ្ចឹមណាមួយគរើ តជំងឺ ឬស្ថាប់រុងគពលថញរគោយថ
ន

រគនាេះ ។

ជំពូកទី១៤
លិខត
ិ បទដាឋន្ទូទៅ
មាគ្តា៤៧៩ ._ លិខិតបទ្យោឋន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចគចញលិខិតបទ្យោឋនពារ់ព័ននា
ធ នាគៅតាម

ចាំបាច់ និងអំណាចរបស់ខួន
ា រនុងការអនុ វតតបទ្យបប្ញ តិ នា
ត នាតាមមាតិ កាគនេះ ឬរនុងការទតល់ឱ្វាទ្យនានា
ឬការតក្មូវ គៅតាមមាតិកាគនេះ៖

លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត អាចគធវើគ

ើងស្សបតាមលរខខណឌដូ ចតគៅ៖

រ-ការគរៀបចំ ចាត់ ថចង និងការក្រប់ ក្រងសតវនក្ពគៅរនុង និងគក្ៅរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ

តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ជាតិ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។

ខ-ការក្រប់ ក្រងគលើការគសនើសុំការបរបាញ់ និ ងលិខិតអនុ ញ្ញញតបរបាញ់ និ ងការរំ ណត់
រូ តា ។
រ-លរខខណឌនានារនុងការបងាខំងសតវនក្ព រួមមានទ្យីតាំងឧទ្យានសតវនក្ព មជឈមណឌល

សគញ្ជ្ងាគេះសតវនក្ព រសិោឋនសតវនក្ព និ ងមជឈមណឌលបងាកត់ពូជអភិ ររស ។

ឃ-ការបគងកើត ក្បតិ បតតិការ ការថែររា អធិ ការរិចច ការអគងកតតាមោន និងការគចញ
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានាពារ់ ព័នធគៅនឹ ងរសិោឋនសតវនក្ពទ្យី តាំងឧទ្យានសតវនក្ព
មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះសតវនក្ព រសិោឋនសតវនក្ព និ ងមជឈមណឌលបងាកត់ពូជអភិររស និងទ្យី តាំង
ដនទ្យគទ្យៀតថដលររាសតវនក្ព ។
ង-នី តិវ ិធី នានាសក្មាប់ ការអនុវតតមាតិ កាគនេះក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព ។
ច-ការក្រប់ ក្រងគលើភសតតាងនានាថដលបានរ
ឹបអូ សគក្កាមមាតិ កាគនេះ រួមមានសនតិសុខ
ុ

និ ងសុខុមាលភាពសមរមយរបស់សតវនក្ពថដលរស់ តាមក្បគភទ្យននថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី ២ ទ្យី ៣ និងទ្យី៤ និ ង
ពិ ធីស្ថរសតីពីសនតិសុខសក្មាប់ ទលិតទលននក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ។
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្-នែាថដលក្តូវក្បមូ លនានាស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ។
ជ-នី តិវ ិធី សក្មាប់ ការបតូរទ្យីតាំង ការដឹ រជ្ូា ន ការចាប់ ការប៉ា េះពាល់ ឬកាន់ សតវនក្ព និង

ការគធវើសំណារសតវនក្ព ។

ឈ-នីតិវ ិធី នានាសក្មាប់ការធានាបាននូវសុខភាពសតវនក្ព ។
ញ-ការបគងកើត ក្បតិ បតតិការ និ ងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈ
ចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។
ដ-នី តិវ ិធី នានាសក្មាប់ ការគធវើរំណត់ក្តាបទ្យគលមើសសតវនក្ព ។
ឋ-វ ិធី ស្ថស្តសតក្បរបគោយមនុ សសធម៌ រុងការសមា
ន
ា ប់សតវនក្ពរនុងរសិោឋនសតវនក្ព ។
ឌ្-ការបង់ នែាសំណងការខូចខាតថដលបានគរើតគ

ើងចំ គពាេះសតវនក្ព ថដលបងកគោយរូប

វនតបុរគល និ ងនីតិបុរកលណាមួ យ ។
ឍ-ការទតល់ការអគងកតតាមោនជនគលមើស ។
មាតិកាទី៦
កិច្ចការពាររ ុកខជាតិ ន្ិងគ្បព័ន្ធទអកូឡសុ
ូ ផ្ី ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហង
ជំពូកទី១

បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៤៨០ ._ តួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានសិទ្យិ អ
ធ ំណាចដូចខាងគក្កាម៖
១- ចាត់ ថ្ននរ់ ការក្រប់ក្រង និ ងរិ ចច ការពាររុរខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ

ការរំ រាមរំ ថហង ។

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរង

២- ក្តួតពិនិតយ គរៀបចំ និ ងពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់ ថដលពារ់ ព័នធ គៅនឹ ងការគធវើចំណាត់
ថ្ននរ់ និងការក្រប់ ក្រងរុរជា
ខ តិ និងក្បព័នធគអរូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហង ។

៣- ក្រប់ ក្រង ក្បគភទ្យរុរជា
ខ តិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរាតតាត ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលមិ នមាន
គដើមរំ គណើតរនុងស្សររ ឬថដលមិនគរើ ត គ

ើងគោយធមមជាតិ ។

៤- ចាត់ វ ិធានការនានាគៅរនុងការអភិ ររស និ ងការក្រប់ ក្រងថដលបានអនុ វតតគោយអងគ

ភាពរោឋភិ បាលថដលក្តឹមក្តូវ ក្តូវថទអរគៅគលើភសតតាងថទន
រវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដលលអបំទុត និ ងក្តូវ
ុ
ទ្យប់ ស្ថកត់ ការបាត់ បង់ ររ
ុ ខជាតិ និងក្បព័ នធគអរូ
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ូសុី ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ។

៥- ក្រប់ ក្រង និងថែររា គដើ មបីគធវើឲ្យលរខណៈគអរូ
គរើតគ

សុ
ូ ីននរុរខជាតិ ឬក្បព័ នគធ អរូ

ើងគៅរនុងលំោប់ខុសោនននធមមជាតិ របស់វា និ ងរួចទុ តពី ការរ ំខានពី ធមមជាតិ និង

ូសុី

សរមមភាពរបស់មនុ សស ។

មាគ្តា៤៨១ ._ រិចចសហការរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នថដលមានការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរនុងការទ្យប់ស្ថកត់បទ្យគលមើសថដលពារ់ ព័នធ មាន

ការ ទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគៅរនុងការសក្មបសក្មួល សហការ និងថចររ ំថលរព័ត៌មាន ថដលតក្មូវគោយ

គោលការណ៍ ថណនាំរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន សតីពីបទ្យគលមើសទំងឡាយថដលពារ់ ព័នធគៅនឹ ង រុរខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ
ទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង ថដលរួមមាន៖

ូសុីថដល

រ. ការគសុើបអគងកតថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ អនតរជាតិ ននការកាន់ កាប់ ការគធវើជំនួញ ឬការដឹ រ
ជ្ូា នរុរខជាតិ និងគឈើ ខុសចាប់ ។

ខ. ការរ ឹបអូ សរុរខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង និងគឈើ ថដលបានកាន់កាប់ ខុស

ចាប់ ថដលក្តូវបានគធវើគ

ើង គៅគក្កាមក្រមគនេះ និងចាប់ និ ងបទ្យបប្ញតិ ថត ដលពារ់ ព័នធដនទ្យ

គទ្យៀត ។
រ. ក្រប់ បណឹ ត ងរបស់តុលាការ ពារ់ព័នន
ធ ឹ ងរុរខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ
ការរំ រាមរំ ថហង ។

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរង

មាគ្តា៤៨២ ._ សមាសភាពក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ
ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្តូវមានសមាស
ភាពដូចខាងគក្កាម៖
១- អនរជំ នាញការថទនរជី វៈចក្មរេះនិងអនរបរ ិស្ថានមរពី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ

វ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

២- ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធនានា ។
៣- អងគការ ស្ថាប័ នវ ិទ្យាស្ថស្តសត អប់ រ ំ និងអងគការ ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត ។
៤- នដរូ បគចចរគទ្យសថដលចូ លរួមគៅរនុងរិ ចចការពារក្ចររគបៀងជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ការពារ

ធមមជាតិ ថដលរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងការការពារក្បគភទ្យរុរខ
ជាតិ និងក្បព័នធគអរូ

ូសុីទ្យូទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្តូវជួបក្បជុំ ោន
គរៀងរាល់១ (មួ យ) ឆ្នំមង
ត យ៉ា ងតិចគដើមបី៖
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រ. ពិនិតយគៅគលើប្ាីថ្ននរ់ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ប្ាី
ថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ

ត ី ក្បគភទ្យសតវ
ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង ប្ាីថ្ននរ់ ជាតិសីព

និ ងរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរាតតាត និងទតល់អនុស្ថសន៍ គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ
វ ិស័យបរ ិស្ថាន ថដលទរ់ទ្យងគៅនឹងការគធវើបចចុបបននភាព ថដលចាំបាច់ គៅគលើប្ាី និងការគធវើ
ចំ ណាត់ ថ្ននរ់ និង

ខ. ពិនិតយ ទតល់អនុស្ថសន៍សក្មាប់ ការផ្ទាស់បូរជាចាំ
ត
បាច់ និងឯរភាពគៅគលើថទនការ

ក្រប់ ក្រង និ ងស្ថតរ គ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរជា
ខ តិ សក្មាប់ ការអនុ វតត ថទអរគលើមូលោឋន

របាយការណ៍វ ិទ្យាស្ថស្តសត និ ងទ្យិ នន
ន ័យ ។
ជំពូកទី២
ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែក់ម្ន្គ្បទភទរ ុកខជាតិ
មាគ្តា៤៨៣ ._ ប្ាីថ្ននរ់ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដល

ទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង ថដលគរើ តមានគ

ើងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និ ងោរ់ ឲ្យស្ថធារណ

ជនអាចថសវងររប្ាីគនេះបាន ។ បនាទប់ ពីការអនុ ម័តននក្រមគនេះ ប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដល
ទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង នឹ ងទ្យទ្យួ លយរក្រប់ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលក្តូវបានគរស្ថគល់ថ្នមានគៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាមេះគៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ អភិ ររស
ធមមជាតិ ។

ប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង នឹងទ្យទ្យួ លយរក្បគភទ្យរុរខជាតិ
ែមីៗជាបនតបនាទប់ ថដលក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ

ថដលក្តូវបានគរស្ថគល់ថ្នមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលមានក្បសិទ្យធភាពភាាមៗ បនាទប់ ពី

ការរាយគឈាមេះក្បគភទ្យរុរជា
ខ តិ ទំងគនាេះគៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ ។
មាគ្តា៤៨៤ ._ ចំណាត់ថ្ននរ់ ននក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង
ក្បគភទ្យទំងឡាយថដលមានថចងគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការ

រំ រាមរំថហង ក្តូវថបងថចរគៅតាមកាលវ ិភារដូចតគៅ៖

រ. ចំ ណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យទ្យី ១៖ ក្រប់ក្បគភទ្យ ថដលរួមមានក្បគភទ្យថដលមិនមានគដើ ម
រំ គណើតគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាមេះជាក្បគភទ្យទុតពូជគៅរនុងនក្ព ជិត
ទុ តពូ ជ ឬរំ ពុងទុ តពូជ គៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ សតីពី
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ក្បគភទ្យថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំថហង ឬក្បគភទ្យទំងគនាេះ ថដលក្តូវបាន បថនាមគៅរនុងក្បគភទ្យ
ថដលបានគរៀបរាប់ ខាងគលើ គៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ីក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាម
រំ ថហង ។ ក្រប់ ក្បគភទ្យថដលមិ នមានគដើ មរំ គណើតគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបាន

រាយគឈាមេះ គៅរនុង ឧបសមព័នទ្យ
ធ ី ១ ននអនុ សញ្ញញសតីពីការក្រប់ ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវ

ក្បគភទ្យសតវនក្ព និងរុរខជាតិ នក្ពរំពុងទុតពូ ជ រ៏ ក្តូវបានប្ូច លគៅរនុងចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យទ្យី១
ទងថដរ ។

ខ.ចំ ណាត់ ថ្ននរ់ក្បគភទ្យទ្យី ២៖ ក្រប់ ក្បគភទ្យ ថដលរួមមានក្បគភទ្យថដលមិនមានគដើ ម
រំ គណើតគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាមេះជាក្បគភទ្យថដលងាយរងគក្ោេះ

ថដលជិតទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហង ថដលមិ នមានទ្យិននន័យក្រប់ ក្ោន់ ឬថដលមិនទន់ បានសិរា
គៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ សតីពីក្បគភទ្យថដល ទ្យទ្យួ លរងការ

រំ រាមរំថហង ក្បគភទ្យទំងគនាេះ ថដលក្តូវបានបថនាមគៅរនុងក្បគភទ្យថដលបានគរៀបរាប់ ខាងគលើ

គៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហង និងក្រប់ ក្បគភទ្យថដល
មិ នមានគដើ មរំ គណើតគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និ ងថដលបានរាយគឈាមេះគៅរនុង

ឧបសមព័នទ្យ
ធ ី ២ ននអនុ សញ្ញញសតីពីការក្រប់ ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិ នូវក្បគភទ្យសតវនក្ព និ ង
រុរខជាតិនក្ពរំពុងទុតពូជ ។
រ. ចំ ណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យទ្យី ៣៖ ក្រប់ក្បគភទ្យ ថដលរួមមានក្បគភទ្យថដលមិនមានគដើ ម
រំ គណើតគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាមេះជាក្បគភទ្យថដលមិ នទន់ មានរនុង

ក្បគភទ្យណាមួ យ គៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ សតីពីក្បគភទ្យថដល

ទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង និ ងក្រប់ ក្បគភទ្យ ថដលមិ នមានគដើមរំ គណើត គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា និងថដលបានរាយគឈាមេះគៅរនុងឧបសមព័នទ្យ
ធ ី ២ ននអនុ សញ្ញញសតីពីការក្រប់ក្រងការគធវើ
ជំ នួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទ្យសតវនក្ព និងរុរខជាតិនក្ពរំ ពុងទុតពូ ជ ។

គៅរនុងររណីថដលក្បគភទ្យមួ យក្បគភទ្យ អាចចាត់ ថ្ននរ់គក្កាមកាលវ ិភារគទសងៗគទ្យៀត អនុ គលាម

គៅតាមប្ាី ក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ និ ងធនធានធមមជាតិ និងឧបសមព័ននធ នអនុ
សញ្ញញសតីពីការក្រប់ក្រង ការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទ្យសតវនក្ព និងរុរខជាតិ នក្ពរំពុងទុតពូ ជ កាល
វ ិភារថដលខពស់ជាង ក្តូវបានយរមរអនុ វតត ។
ក្បគភទ្យទំងឡាយថដលបានប្ូច លគៅរនុងកាលវ ិភារទំងបី ក្តូវបានរាយគឈាមេះគៅរនុងលិខិត

បទ្យោឋនរតិ យុតតមួយ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ

ើងគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន

ពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធ ។ ការបគងកើតកាលវ ិភារទំងបី គនេះ ក្តូវមាន
ក្បសិទ្យធភាពជាក្បញាប់ បនាទប់ ពីការអនុ ម័តក្រមគនេះ ថដលថទអរគលើប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ
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អភិររសធមមជាតិ ឧបសមព័ននធ នអនុ សញ្ញញសតីពីការក្រប់ ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិ នូវក្បគភទ្យសតវនក្ព
និ ងរុរខជាតិ នក្ពរំ ពុងទុតពូជ និងពឹ ងថទអរគលើការបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ។
មាគ្តា៤៨៥ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពននប្ាីថ្ននរ់ ជាតិសីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង

ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាពក្តូវជួ បក្បជុំ ោនគរៀង

រាល់១ (មួ យ) ឆ្នំមតងយ៉ា ងតិ ច គដើមបីពិនិតយ និងទតល់អនុ ស្ថសន៍ គៅដល់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

វ ិស័យបរ ិស្ថាន គដើមបីគធវើបចចុបបននភាព គៅគលើប្ាី ថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាម
រំ ថហង និងការគធវើចំណាត់ថ្ននរ់ ននក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ។

គៅគពលថដលក្បគភទ្យរុរជា
ខ តិ ណាមួ យថដលបានរាយគឈាមេះគៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាព

អនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ថដលពីមុនមិនក្តូវបានគរស្ថគល់ថ្នមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវ

បានររគឃើញថ្នមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ពពួររុរខជាតិគនេះ ក្តូវបានប្ូច លគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់
ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ។

ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលមិនមានគៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ អាច

ក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង ។ ការបថនាម
គនេះ ក្តូវគធវើគ

ើងជាមួ យនឹងឯរស្ថរគយងគៅគលើលរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ថដលបានថចងគៅរនុងក្បគភទ្យ និង

លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ននប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ រំ ថណែមី ៣.១ ការថរសក្មួល
គលើរទ្យីពីរ ។
ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ក្បគភទ្យរុរខជាតិថដលបានគធវើបចចុបបននភាព នឹងក្តូវថទអរគៅគលើការថបងថចងជា

ក្បគភទ្យ ននក្បគភទ្យគៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ និ ងធនធានធមមជាតិ និ ង
ឧបសមព័ននធ នអនុ សញ្ញញ សតីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទ្យសតវនក្ព និ ងរុរខជាតិ នក្ព
រំ ពុងទុតពូ ជ ។
បថនាមជាងគនេះគៅគទ្យៀត ក្បគភទ្យណាមួ យអាចគធវើបចចុបបននភាពគៅជាក្បគភទ្យកាលវ ិភារថដល

ខពស់ជាងមុ ន គោយថទអរគលើរតាតមួ យចំ នួន ថដលរួមមាន៖

រ. រក្មិ តខពស់ននការរំ រាមរំ ថហងគៅកាន់ចំនួនក្បគភទ្យថដលមានគដើមរំ គណើតគៅរនុង

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ខ. ស្ថានការណ៍ននចំនួនក្បគភទ្យថដលមានគដើមរំ គណើតគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

ក្តូវនឹ ងលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ននប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ថដលជិតទុ តពូ ជ ឬរំពុងទុតពូជ ។
រ. តនមាគបតិរភណឌវបបធម៌ និងធមមជាតិ ដ៏មានស្ថរៈសំខាន់ សក្មាប់ក្បជាពលរដឋនន
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងសហភាពអនតរជាតិ អភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ។
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ការគធវើបចចុបបននភាពទំងគនេះ ក្តូវបានអនុម័តគោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត និ ងក្តូវបានថចរ

ចាយគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នធ អាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ភានរ់ ងារពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់
រណៈរមាមធិ ការសហក្រប់ក្រង និងតុ លាការគខតត ។

ោមនក្បគភទ្យណាមួ យ អាចក្តូវរាយគឈាមេះគៅរនុងចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យទ្យី ១ ឬទ្យី ២ គោយោមន

ការផ្ទាស់បូរស្សបោ
ត
ន នឹង ការរាយគឈាមេះែមីៗ គៅរនុងប្ាីក្រហមននក្បគភទ្យថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាម
រំ ថហង របស់សហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ បានគ

ើយ ។

មាគ្តា៤៨៦ ._ សំគណើគធវើបចចុបបននភាព

ជន ឬអងគការណាមួ យថដលចាប់ អារមមណ៍ អាចបតឹងមរកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

បរ ិស្ថាន គដើ មបីបថនាមក្បគភទ្យរុរខជាតិ ណាមួ យគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរង

ការរំ រាមរំ ថហង ។ ការបតឹងគនេះ ក្តូវទតល់ទ្យិននន័យ និងព័ត៌មានគដើមបីោំក្ទ្យការប្ូច លក្បគភទ្យគនេះគៅរនុង

ប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគ្ាើយតបគៅនឹ ងបណឹ ត ងគនេះ ជាមួ យនឹ ង
គហតុ ទលថដលបណឹ ត ងគនេះក្តូវបានទ្យទ្យួ លយរទ្យុរ ឬបដិគសធ គៅរនុងរយៈគពល ៦០(ហុរសិប) នែង
បនាទប់ពីការទ្យទ្យួ លយរបណឹ ត ងគនាេះ ។

ឯរស្ថរ ទ្យិ នន
ន ័ យ ឬព័ត៌មានគទសងគទ្យៀតណាមួ យ ថដលក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់សក្មាប់ ការរាយ
គឈាមេះននក្បគភទ្យ មួ យក្បគភទ្យ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន គោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត គៅរនុងការកាន់ កាប់ឯរស្ថរ ទ្យិ នន
ន ័យ ឬ
ព័ ត៌មានគទសងគទ្យៀតគនេះ ស្សបតាមរនាីទ្យី១ សតីពីបទ្យបប្ញ តិទ្យ
ត ូ គៅ មាតិ កាទ្យី ៣ សាីពីសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបាន
ព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៣
ការហាលឃាត់ទៅទលើសកលមភាពផ្ដលប៉ះពាល់ទៅដល់ជគ្លកគ្បទភទរ ុកខជាតិ ផ្ដលទទួល
រងការគំរាលកំផ្ហង ន្ិងការគ្បលូលរ ុកខជាតិ
មាគ្តា៤៨៧ ._ សរមមភាពថដលក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះជក្មរក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាម
រំ ថហង
ការបំ ទិច
ា បំ ផ្ទាញ និងការផ្ទាស់បូរជក្មរធមម
ត
ជាតិ ននក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាម

រំ ថហង ថដលបានរំ ណត់គោយអាជាាធរក្តឹ មក្តូវ ថ្នបងកគ

ើង គោយផ្ទទល់ ឬក្បគយលនូ វការបំ ទិច
ា

បំ ផ្ទាញរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហងគៅរនុងជក្មរធមមជាតិ របស់វា ក្តូវបានហាមឃាត់ គលើរ

ថលងថតមានថចងគៅរនុងជំពូរទ្យី ៤ ននមាតិ កាគនេះ ។ គៅរនុងមាតិ កាគនេះ ជក្មរធមមជាតិ សំគៅគៅដល់
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ជក្មរថដលក្បគភទ្យមួ យចំនួន ឬក្បគភទ្យនីមួយៗរស់គៅ ថដលទ្យី ជក្មរគនាេះ មិ នទន់ ក្តូវបានផ្ទាស់បូរពី
ត
លរខណៈធមមជាតិ របស់វា តាមរយៈមនុ សស សក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ថទនររសិរមម និ ងការគក្បើ ក្បាស់ពារ់
ព័ នន
ធ ឹ ងសរមមភាពមនុ សស ។
មាគ្តា៤៨៨ ._ សរមមភាពថដលក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះរុរខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង
ការក្បមូ ល ការបំ ទិច
ា បំ ផ្ទាញ ការគក្បើ ក្បាស់ ការលរ់ ការគធវើជំនួញ ឬការដឹរជ្ូា នរុរខជាតិ ថដល

ទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហងណាមួ យ ឬនិ សសទ្យទវតាុ ថដលក្តូវបានរាយគឈាមេះគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី

ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ក្តូវបានហាមឃាត់ គលើរថលងថតមានថចងគៅរនុងជំ ពូរ
ទ្យី ៤ ននមាតិ កាគនេះ ។

មាគ្តា៤៨៩ ._ សរមមភាពថដលក្តូវហាមឃាត់គៅរនុងក្ចររគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ និងតំ បន់ ការពារ
ធមមជាតិ

ការក្បមូ ល ឬការបំទិច
ា បំផ្ទាញននរុរខជាតិណាមួ យគៅរនុងក្ចររគបៀងអភិ វរសជីវៈចក្មរេះ តំ បន់

ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ ឬថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវបានហាមឃាត់
គលើរថលងថតមានថចងគៅរនុងជំ ពូរទ្យី ៤ ននមាតិ កាគនេះ ឬស្សបតាមថទនការក្រប់ ក្រងក្ចររគបៀងអភិ
ររសជី វៈចក្មរេះ ឬតំបន់ ការពារធមមជាតិ ។

ជំពូកទី៤
ការនដលល
់ ខ
ិ ត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ តសគ្មាប់ទោលបំណ្ងពិទសស
មាគ្តា៤៩០ ._ ការគក្បើ ក្បាស់ជាលរខណៈក្រួស្ថរ និ ងការគក្បើ ក្បាស់ជាឱ្សែ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចទតល់ការអនុញ្ញញតពិ គសសគៅរនុងការក្បមូ ល

ការលរ់ ជំ នួញ ឬការដឹ រជ្ូា នរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ឬនិ សសទ្យទវតាុ សក្មាប់ ការគក្បើ

ក្បាស់ជាលរខណៈក្រួស្ថរ និ ងការគក្បើ ក្បាស់ជាឱ្សែបាន ។ ការអនុ ញ្ញញតពិគសសណាមួ យគៅគក្កាម
ជំ ពូរគនេះ ក្តូវមានថចងអំ ពីការោរ់ រំហិតសមរមយគៅគលើរក្មិ ត និងក្របខ័ ណឌគពលគវលា ថដល
សរមមភាពទំងគនាេះថដលក្តូវបានអនុ វតតគៅគក្កាមការអនុ ញ្ញញតគនេះ នឹងមិនគធវើឲ្យែយចុ េះនូ វចំនួន
ធមមជាតិ ឬគធវើអនតរារមន៍ជាមួ យការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវចំនួនធមមជាតិ ននរុរខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាម

រំ ថហង ដូចបាន រំ ណត់ គោយវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដលអាចថសវងររបាន និ ងលអបំទុត គៅគពលថដលទតល់ការ
អនុ ញ្ញញតពិ គសសគនេះ ។
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនីតិវ ិធី រុងការទត
ន
ល់លិខិតអនុ ញ្ញញត

លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ និងបទ្យបប្ញ តិ នា
ត នាគៅរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ។
មាគ្តា៤៩១ ._ គោលបំណងវ ិទ្យាស្ថស្តសត

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចទតល់ការអនុញ្ញញតពិ គសសគៅរនុងការក្បមូ ល

រុរខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំថហង សក្មាប់គោលបំ ណងវ ិទ្យាស្ថស្តសតបាន លុេះក្តាថតការក្បមូ ល
គនេះ ក្តូវបានរំណត់ ថ្នមិ នមានសកាតនុពលរនុងការបងក ឲ្យមានការទុតពូជននរុរជា
ខ តិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការ
រំ រាមរំថហង ឬបងកការខូចខាតថដលមិនអាចជំ នួសបាន គៅដល់ចំនួនធមមជាតិ ននរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ ល
រងការរំ រាមរំ ថហង ដូចបានរំ ណត់ គោយវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដលអាចថសវងររបាន និ ងលអបំទុត គៅគពល
ថដលទតល់ការអនុ ញ្ញញតពិគសសគនេះ ។
លិខិតអនុញ្ញញតថដលក្តូវបានទតល់សក្មាប់ គោលបំណង វ ិទ្យាស្ថស្តសត អាចទតល់ឲ្យបានថត
ស្ថាប័ នណាថដលតំណាងឲ្យស្ថាប័ នសិរា ស្ថាប័ នស្ស្ថវក្ជាវ អងគការអភិ ររស អោរសននិធិររ
ុ ខជាតិ សត
ួង

សក្មាប់ ការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ឬសួនរុរស្ថ
ខ
ស្តសត ។ មិនមានកាលៈគទ្យសៈណាមួយថដលលិខិតអនុ ញ្ញញត
គៅរនុងការក្បមូ លរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហងសក្មាប់គោលបំ ណងវ ិទ្យាស្ថស្តសត ក្តូវបាន
ទតល់គៅ ឲ្យរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលថដលក្បមូ លរុរជា
ខ តិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហង ជាមួ យនឹង
ទលក្បគយជន៍ ពាណិជារមមគនាេះគ

ើយ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនីតិវ ិធី រុងការទត
ន
ល់លិខិតអនុ ញ្ញញត

លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ និងបទ្យបប្ញ តិ នា
ត នាគៅរនុង លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ។
មាគ្តា៤៩២ ._ អវតតមានននព័ត៌មានខាងថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសតក្រប់ ក្ោន់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចបដិគសធរនុងការទតល់លិខិតអនុញ្ញញតពិគសស

គៅគក្កាមជំពូរគនេះ រនុងររណីថដលមិ នមានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់ ខាងថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសតគដើមបីគធវើការរំ ណត់
អំ ពីទលប៉ា េះពាល់ននសរមមភាពគៅគលើក្បគភទ្យរុរខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង និងជក្មររបស់វា
ជាមួ យនឹងការគលើរថលងរនុងការទតល់លិខិតអនុញ្ញញតពិគសសនានា ថដលក្តូវទតល់ជារំ ហិតសក្មាប់
គោលបំ ណងវ ិទ្យាស្ថស្តសត ។

រនុងររណីថដលលិខិតអនុញ្ញញត ក្តូវបានទតល់ សក្មាប់ គោលបំណងវ ិទ្យយស្ថស្តសត ែវីតបិតថតមិ ន

មានព័ត៌មានខាងថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសតក្រប់ ក្ោន់ គដើមបីគធវើការរំ ណត់ ចាស់លាស់រ៏គោយ រ៏ ក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចគក្បើ ក្បាស់ការវ ិនិច័ យ
ឆ ថដលលអបំទុតរបស់ខួន
ា គដើមបីោរ់រំហិតគៅគលើ

រក្មិ តននការក្បមូ ល ថដលនឹ ងកាត់ បនាយលទ្យធភាពថដលសរមមភាពទំងគនេះ នឹ ងបងកឲ្យមានការទុ តពូ ជ

200

ននរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ឬបងកការខូ ចខាតថដលមិនអាចជំនួសបាន គៅដល់ចំនួនធមម
ជាតិ ននរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ។
មាគ្តា៤៩៣ ._ ការពយួរ ឬការលុបគចាលនូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវររាសិទ្យិ អ
ធ ំណាចគៅរនុងការពយួរជាបគណា
ត េះ

អាសនន ឬមិ នមានការរំណត់ ឬលុបគចាល នូ វលិខិតអនុញ្ញញតថដលបានទតល់គៅគក្កាមជំពូរគនេះ ថដល
ថទអរគៅគលើទ្យិនន
ន ័ យែមីៗ ព័ត៌មានខាងថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត ឬការរំ រាមរំថហងថដលបានររគឃើញែមីៗគៅ
គលើក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង និងជក្មររបស់វា ។
ជំពូកទី៥
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គង ន្ិងស្ថតរទឡើងវិញន្ូវគ្បទភទរ ុកខជាតិ
មាគ្តា៤៩៤ ._ ថទនការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ្យ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតថទនការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវ

ក្បគភទ្យ សក្មាប់ក្បគភទ្យរុរជា
ខ តិ ថដលទ្យទ្យួ លរង ការរំរាមរំ ថហងមានគដើមរំគណើតគៅរនុងក្ពេះរាជាណា

ចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាមេះគៅរនុងចំ ណាត់ ថ្ននរ់ក្បគភទ្យទ្យី ១ ននប្ាីថ្ននរ់ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យរុរខជាតិ
ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ។

ថទនការទំងគនេះ ក្តូវមានវ ិស្ថលភាពរនុងរយៈគពល ១០ (ដប់) ឆ្នំ គហើយថទនការនី មួយៗ អាច

ក្របដណតប់ គៅគលើក្បគភទ្យរុរខជាតិគក្ចើ នក្បគភទ្យ ថដលរួមប្ូច លទំងក្បគភទ្យ សតវនក្ពទងថដរ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ន ពារ់ ព័នធគទសង

គទ្យៀត និ ងអនរជំ នាញការបគចចរគទ្យស គដើមបីបគងកើតថទនការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បគភទ្យ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទតល់ការពិ គក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រនុងអំ
ននការបគងកើតថទនការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ងគពល
ុ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ្យគនេះ ស្សបគៅតាមរនាីទ្យី ១ សតីពីបទ្យបប្ញ តិ ត

ទ្យូ គៅ មាតិ កាទ្យី ២ សតីពីការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។
ក្រប់ ថទនការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បគភទ្យថដលបានគសនើសុំ ក្តូវពិ និតយ និ ងឯរភាព

គោយក្ររមការងារ បគចចរគទ្យសអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព មុនគពល
ថទនការគនេះក្តូវបានអនុ វតត ។
មនទីរបរ ិស្ថានគខតត ក្តូវគធវើជាស្ថាប័ នអនុ វតតបឋម គក្កាមការក្តួតពិនិតយពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងក្ររមការងារបគចចរគទ្យសអភិររសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រ
ភាព និងរនុងរិ ចចសហការជាមួ យអងគភាព រោឋភិ បាលពារ់ ព័នធគទសងគទ្យៀត និងនដរូ បគចចរគទ្យសនានា ។
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មាគ្តា៤៩៥ ._ ថទនការក្រប់ក្រង និ ងស្ថារគទ្យបើងវ ិញនូ វក្បគភទ្យរុរខជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ ថទនការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវ

ក្បគភទ្យរុរខជាតិ គោយរំ ណត់ ឲ្យបានជារ់ លារ់នូវ៖

១- ការគធវើសរមមភាពអភិ ររស និ ងក្រប់ ក្រងចាំបាច់ ចំនួនននក្បគភទ្យមានមុ ខងារគអរូ
ូ

សុីថដលបានរាយគឈាមេះ គៅថតមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ ចំ នួនននក្បគភទ្យមានមុខ
ងារគអរូ

ូសុី រឺ ជាចំនួនននទ្យំ ហំ និងថ្នមពលមួ យ ថដលមិនក្ោន់ ថតអាចរស់បានប៉ាុ គណាណេះគទ្យ

ប៉ាុ ថនតអាចទតល់នូវគសវាគអរូ
ក្បព័ នធ គអរូ

ូសុី និ ងតួ នាទ្យីននចំនួនធមមជាតិ និងមិនក្តូវបានរ ំខានគៅកាន់

ូសុីថដលគៅជុំ វ ិញខាួនវាទងថដរ ។

២- ការរំ ណត់ អំពីការរំ រាមរំថហង ទំងគោយផ្ទទល់ និ ងក្បគយល និ ងវ ិធានការតក្មូវ
រនុងការកាត់បនាយការរំរាមរំថហងគនេះ និ ងធានាសុវតាិភាពគៅដល់ចំនួនក្បគភទ្យ ។

៣- ការរំ ណត់ពីជក្មរសំខាន់ សក្មាប់ ការអភិ ររសក្បគភទ្យ និងក្តូវថចងពីវ ិធានការ

ក្រប់ ក្រងជក្មរ និងទសភាពជារ់ លារ់ ថដលចាំបាច់ គដើ មបីសគក្មចឲ្យបាននូវគោលគៅរបស់
ថទនការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ្យ សក្មាប់ ការអភិ ររស និងការរស់រានមានជី វ ិតនន

ក្បគភទ្យទំងគនេះ ។
៤- ការប្ូច លគៅរនុងថទនការក្រប់ ក្រងក្ចររគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំ បន់ ការពារធមម

ជាតិ ថដលរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។
ថទនការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ្យ ក្តូវប្ូច លគោលបំ ណង លរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ថដល

អាចវាស់បាន ថដលក្តូវសគក្មចបានជាលទ្យធទលនូ វគៅគពលថដលស្ថានភាពននការអភិររសក្បគភទ្យ
គោលគៅ និងជក្មររបស់វា មានលរខណៈក្បគសើរគ

ើង គហើយថទនការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វ

ក្បគភទ្យ ក្តូវប្ូច លទងថដរនូ វការបា៉ា ន់ ស្ថមនននរយៈគពល និ ងធនធានហរ ិ្ញវតាុថដលក្តូវការគដើមបីអនុ វតត
វ ិធានការទំងគនេះ ។

មាគ្តា៤៩៦ ._ ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវគធវើ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានសក្មាប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពទំងឡាយ
ណាថដលអាចមានទលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ សមាគល់គៅគលើជក្មរននក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការ
រំ រាមរំថហងថដលបានស្ថគល់ ក្តូវពិ ចារណា និងោរ់ប្ូច លនូ វថទនការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវ

ក្បគភទ្យរុរខជាតិ ជាឯរស្ថរគយង និ ងក្តូវចងអុលបងាាញថ្នរគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពគនេះ នឹងមិ នគធវើ
ឲ្យែយចុ េះនូ វចំ នួនធមមជាតិននរុរខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ឬគធវើអនតរារមន៍ ជាមួ យការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញនូ វចំ នួនធមមជាតិ ននរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង តាមរយៈការអនុ វតតថទនការ
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ក្រប់ ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ្យ ស្សបតាមរនាីទ្យី២ ការវាយតនមា និ ងការអគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន

មាតិ កាទ្យី៣ សាីពីការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
គៅរនុងររណីថដលក្បគភទ្យរុរខជាតិមួយក្បគភទ្យ ក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យ

រុរខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំថហង ប៉ាុ ថនតថទនការក្រប់ ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បគភទ្យគនេះ មិនទន់

បានបំ គពញ ដូ គចនេះក្រប់ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានសក្មាប់ រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាព
ទំងឡាយណាថដលអាចមាន ទលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ សមាគល់គៅគលើក្បគភទ្យរុរខជាតិ ក្តូវចងអុលបងាាញ
ថ្នរគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពគនេះ នឹងមិ នគធវើឲ្យែយចុ េះនូ វចំ នួនធមមជាតិ ននក្បគភទ្យណាមួ យគ

ើយ។

ជំពូកទី៦
ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែក់ម្ន្គ្បព័ន្ធទអកូឡសុ
ូ ផ្ី ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហង
មាគ្តា៤៩៧ ._ ប្ាីថ្ននរ់ជាតិ សីព
ត ី ក្បព័ នគធ អរូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហង

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត និងោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររ

បាននូ វប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួលរងការរំ រាមរំ ថហង ថដលគរើ តមានគ

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលក្តូវទតល់ឯរស្ថរ អំ ពីក្បព័នធគអរូ

ូសុីថដលក្តូវបានរំរាមរំ ថហង ថដលពុំ

រិ តដល់វតតមាន ឬអវតតមានននរុរខជាតិ ឬសតវនក្ពថដលមាន គៅរនុងក្បព័ នគធ អរូ
បនាទប់ពីការអនុម័តននក្រមគនេះ ប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ីក្បព័ នគធ អរូ

រំ ថហង ក្តូវទ្យទ្យួ លយរក្បព័ នគធ អរូ

ុសុីទំងអស់ថដលគរើ តគ

ក្តូវបានរាយគឈាមេះគៅរនុងប្ាីក្រហមននក្បព័នធគអរូ
ប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សតីពីក្បព័ នគធ អរូ

ើងគៅរនុង

ូសុីគនាេះគ

ើយ ។

ូសុីថដល ទ្យទ្យួ លរងការរំ រាម

ើងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដល

ូសុីរបស់សហភាពអភិររសធមមជាតិ ។

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង នឹងទ្យទ្យួ លយរក្បព័នធគអរូ

ម បនតបនាទប់ ថដលក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប្ាីក្រហមននក្បព័នធគអរូ
ូសុីែី ជា

ូសុីរបស់សហភាពអនតរ

ជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ ថដលគរើតមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលមានក្បសិទ្យធភាពភាាមៗ
បនាទប់ពីការរាយគឈាមេះក្បព័ នគធ អរូ
ភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ ។

ូសុីទំងគនាេះ គៅរនុងប្ាីក្រហមននក្បព័នធគអរូ

មាគ្តា៤៩៨ ._ ចំណាត់ថ្ននរ់ ននក្បព័នធគអរូ
ក្បព័ នធគអរូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង

ត ី ក្បព័នធគអរូ
ូសុីថដលបានរាយគឈាមេះគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព

ការរំ រាមរំ ថហង ក្តូវបានគធវើចំណាតថ្ននរ់ គៅតាមកាលវ ិភារដូចខាងគក្កាម៖
រ-ចំ ណាត់ ថ្ននរ់ក្បគភទ្យទ្យី ១៖ ក្រប់ ក្បព័នធគអរូ

ូសុីរបស់សហ

សុ
ូ ីថដលទ្យទ្យួ លរង

ូសុី ថដលបានរាយគឈាមេះជាក្បព័នធគអរូ

ូសុីថដលទុតពូ ជគៅរនុងនក្ព ថដលជិ តទុ តពូជ ឬរំពុងទុតពូជ គៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហ
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ភាពអនតរជាតិ អភិ ររសធមមជាតិ សតីពីក្បព័ នគធ អរូ
រូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ឬក្បព័ នគធ អ

ូសុីទំងគនាេះ ថដលក្តូវបានបថនាមគៅរនុងក្បគភទ្យថដលបានគរៀបរាប់ ខាងគលើ គៅរនុងប្ាី

ថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង ។

ខ- ចំ ណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យទ្យី២៖ ក្រប់ ក្បព័នធគអរូ

ូសុី ថដលបានរាយគឈាមេះជាក្បព័ នគធ អរូ

ូសុី ថដលងាយរងគក្ោេះ ថដលជិតទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហង ថដលមិ នមានទ្យិននន័យក្រប់ ក្ោន់

ឬថដលមិនទន់ បានសិរា គៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ សតីពី
ក្បព័ នធគអរូ

ូសុី ថដលទ្យទ្យួលរងការរំ រាមរំ ថហង និងក្បព័ នធគអរូ

ូសុី ទំងគនាេះ ថដលក្តូវបាន

បថនាមគៅរនុងក្បគភទ្យថដលបានគរៀបរាប់ ខាងគលើ គៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ីក្បព័នធគអរូ
ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង និង

រ- ចំ ណាត់ ថ្ននរ់ ក្បគភទ្យទ្យី៣៖ ក្រប់ក្បព័នធគអរូ
គអរូ

ូសុី

ូសុី ថដលបានរាយគឈាមេះជាក្បព័ នធ

ូសុី ថដលមិនទន់មានរនុងក្បគភទ្យណាមួ យ គៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ

អភិររសធមមជាតិ សីព
ត ី ក្បព័នគធ អរូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ។

មាគ្តា៤៩៩ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពននប្ាីថ្ននរ់ ជាតិសីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ
រំ ថហង

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាម

ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចី រភាពក្តូវជួ បក្បជុំ ោនគរៀង
រាល់ ១ (មួ យ) ឆ្នំ មតងយ៉ា ងតិច គដើមបីពិនិតយ និ ងទតល់អនុ ស្ថសន៍ គៅដល់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ
វ ិស័យបរ ិស្ថាន គដើមបីគធវើបចចុបបននភាព គៅគលើប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បព័នធគអរូ
រំ រាមរំថហង និងការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ កាលវ ិភារននក្បព័នធគអរូ
ក្បព័ នធគអរូ

សុ
ូ ីថដលទ្យទ្យួ លរងការ

ូសុីថដលទ្យទ្យួលរងការរំ រាមរំ ថហង ។

ូសុីថដលទ្យទ្យួលរងការរំ រាមរំ ថហងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលមិ នមាន

គៅរនុងប្ាីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិ ររសធមមជាតិ សីព
ត ីក្បព័ នគធ អរូ

សុ
ូ ីថដលទ្យទ្យួ លរងការ

រំ រាមរំថហង អាចក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បព័ នគធ អរូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាម

ថចងគៅរនុងក្បគភទ្យ និងលរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ននប្ាីក្រហមននក្បព័នធគអរូ

ូសុីរបស់សហភាពអនតរជាតិ

រំ ថហងបាន ។ ការបថនាមគនេះ ក្តូវគធវើគ

ើងជាមួ យនឹ ងឯរស្ថរគយងគៅគលើលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ថដលបាន

អភិររសធមមជាតិ ។

មាគ្តា៥០០ ._ សំគណើគធវើបចចុបបននភាព

រូបវនាបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលចាប់ អារមមណ៍ អាចគធវើសំគណើមរកាន់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

វ ិស័យ បរ ិស្ថាន គដើមបីបថនាមក្បព័នធគអរូ

ត ី ក្បព័នធគអរូ
ូសុីណាមួយគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព

ូសុី ថដល

ទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង ។ សំគណើគនេះ ក្តូវទតល់ទ្យិនន
ន ័ យ និងព័ ត៌មាន គដើ មបីោំក្ទ្យការប្ូច លក្បព័នធ
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គអរូ

ូសុីគនេះគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ ។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគ្ាើយតបគៅនឹង

បណឹ ត ងគនេះ ជាមួ យនឹ ងគហតុ ទលថដលសំគណើគនេះក្តូវបានទ្យទ្យួ លយរទ្យុ រ ឬបដិគសធ គៅរនុងរយៈគពល
៦០ (ហុរសិប) នែង បនាទប់ពីការទ្យទ្យួ លយរសំគណើគនាេះ ។

ឯរស្ថរ ទ្យិ នន
ន ័ យ ឬព័ត៌មានគទសងគទ្យៀតណាមួ យ ថដលក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់សក្មាប់ ការរាយ
គឈាមេះននក្បព័នធ គអរូ

ូសុីមួយ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន គោយក្រសួង ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត គៅរនុងការកាន់កាប់ ឯរស្ថរ ទ្យិននន័យ
ឬព័ត៌មានគទសងគទ្យៀតគនេះ ស្សបតាមរនាីទ្យី១ សតីពីបទ្យបប្ញ តិទ្យ
ត ូ គៅ មាតិ កាទ្យី ៣ សតីពីសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបាន
ព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៧
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គង ន្ិងស្ថតរទឡើងវិញន្ូវគ្បព័ន្ធទអកូឡសុ
ូ ី ផ្ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហង
មាគ្តា៥០១ ._ ថទនការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បព័នធគអរូ

ូសុី

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតថទនការរក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ក្បព័ នធគអរូ

ូសុី សក្មាប់ក្បព័នធគអរូ

រនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ីក្បព័នធគអរូ

ើងវ ិញនូវ

ូសុី ថដលទ្យទ្យួលរងការរំ រាមរំ ថហង ថដលបានរាយគឈាមេះគៅ

ូសុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ។ ថទនការទំងគនេះ ក្តូវមាន

វ ិស្ថលភាពរនុងរយៈគពល ១០ (ដប់) ឆ្នំ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធគទសង

គទ្យៀត និ ងអនរជំ នាញការបគចចរគទ្យស គដើមបីបគងកើតថទនការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បព័នធគអរូ

សុី ។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទតល់ការពិ គក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រនុងអំ
គពលននការបគងកើតថទនការក្រប់ ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បព័នធគអរូ

ូសុីគនេះ ស្សបតាមរនាីទ្យី១ សាីពី

ូ

ុង

បទ្យបប្ញតិ ទ្យ
ត ូគៅ មាតិ កាទ្យី២ សតីពីការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។
ក្រប់ ថទនការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បព័នធគអរូ

ូសុីថដលបានគសនើសុំ ក្តូវពិ និតយ និ ង

ឯរភាពគោយ ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍ គោយចីរភាព មុន
គពលថទនការគនេះក្តូវបានអនុវតត ។
មាគ្តា៥០២ ._ថទនការក្រប់ក្រង និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បព័នធគអរូ

ូសុី

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរំ ណត់ ឲ្យបានចាស់គៅរនុងថទនការក្រប់ក្រង

និ ងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវក្បព័នគធ អរូ

ូសុីដូចខាងគក្កាម៖
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១- វ ិធានការអភិ ររស និ ងក្រប់ ក្រងចាំបាច់ ថដលតក្មូវគដើ មបីធានាបាននូ វភាពសាិតគសារ
និ ងបូ រណភាពគអរូ

ូសុី ននក្បព័នធគអរូ

រមពុជា ។ បូ រណភាពគអរូ

ូសុីថដលបានរាយគឈាមេះគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ

ូសុី សំគៅគៅដល់សមតាភាពននក្បព័ នគធ អរូ

ូសុីមួយ រនុងការោំក្ទ្យ

និ ងថែររាសហរមន៍ស្ថរពាងគកាយ ថដលមានសមាសភារជាក្បគភទ្យ ភាពចក្មរេះោន និងការ

គរៀបចំមុខងារ ថដលអាចគធវើការគក្បៀបក្បដូ ចគៅនឹងស្ថរពាងគកាយ ននជក្មរធមមជាតិ គទសងគទ្យៀត
គៅរនុងតំបន់មួយ ។

២- មុខងារ និងតនមាគអរូ

រនុងក្បព័ នគធ អរូ

ូសុី ទ្យំ ហំទ្យីតាំងភូមិស្ថស្តសតធនធានគអរូ

ូសុីគនាេះ ការរំ រាមរំ ថហងគៅគលើក្បព័ នគធ អរូ

ក្បគយល សូចនររគអរូ

ូសុីសំខាន់ ៗ គៅ

ូសុីទំងគោយផ្ទទល់ និ ង

ូសុីថដលអាចក្តូវបានតាមោនយ៉ា ងសរមម លំោប់ននតនមា ថដល

អាចទ្យទ្យួ លយរបាន និ ងមិនអាចទ្យទ្យួ លយរបានចំ គពាេះគអរូ
នី មួយៗ ។ ការរំ រាមរំថហងគៅគលើក្បព័ នគធ អរូ

ូសុីសក្មាប់ សូចនររគអរូ

ូសុី

ូសុី សំគៅគៅដល់រតាតណាមួយថដលបគងកើត

គោយមនុ សស ថដលបងាាញជាគលើរដំបូង ឬថដលមិនថមនជាធមមជាតិ ថដលមានសកាតនុពលរនុង
ការរារាំងក្បព័ នគធ អរូ
ននតនមាគអរូ

ូសុីថដលអាចទ្យទ្យួ លយរបាន ។

សូចនររគអរូ
បាន ននក្បព័នធគអរូ
របស់ក្បព័នធគអរូ

ូសុីមួយ និង/ឬបងកឲ្យសូចនររគអរូ

ូសុីមានតនមាគក្ៅពីលំោប់ ថក្បក្បួល

ូសុី រឺ ជាលរខណៈ ធាតុទសំ ឬលរខខណឌមួ យថដលជារ់ លារ់ និងថដលអាចវាស់

ត
ណភាពសំខាន់ ៗ
ូសុី ថដលរហ័សរនុងការគ្ាើយតបគៅនឹងការផ្ទាស់បូរនានាននរុ

ូសុី ថដលគៅរនុងសូចនររគអរូ

យរបានចំ គពាេះក្បព័នធគអរូ

សុ
ូ ីគនេះ នឹ ងមានលំោប់ខុសៗោនថដលអាចទ្យទ្យួ ល

ូសុី ។ ឧទហរណ៍រួមមាន ចំនួនសរុបននរុរខជាតិ ថដលគពញលរខណៈគៅ

រនុងចំ នួនមួ យ ឬអក្តារុរជា
ខ តិ ធមមជាតិ គធៀបគៅនឹងរុរខជាតិថដលមិនគរើតគ
ចំ គពាេះសូចនររគអរូ

ើងពី ធមមជាតិ ។

ូសុីណាមួ យ ថដលមានតនមាថដលចាត់ទ្យុរថ្នមិ នអាចទ្យទ្យួ លយរបាន

ក្រសួង ស្ថាប័នថដលពារ់ព័នធ ក្តូវចាត់ វ ិធានការកាត់បនាយថដលរំ ណត់គោយវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដលអាច
ថសវងររបាន និងលអបំទុត គៅគពលថដលមានបំ ណងចង់ សគក្មចបាននូ វតនមាមួយថដលទ្យទ្យួ លយរបាន
សក្មាប់ សូចនររគអរូ

សុ
ូ ីគនាេះ ។

មាគ្តា៥០៣ ._ ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានសក្មាប់ រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពទំងឡាយណា
ថដលអាច មានទលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ សមាគល់គៅគលើជក្មរននក្បព័ នធគអរូ

សុ
ូ ីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាម

រំ ថហងថដលបានរាយគឈាមេះ ក្តូវពិ ចារណា និងោរ់ ប្ូច លនូ វថទនការក្រប់ ក្រង និងស្ថតរគ
ក្បព័ នធគអរូ

ើងវ ិញនូវ

ូសុីជាឯរស្ថរគយង និងក្តូវចងអុលបងាាញថ្នរគក្មាងគនេះនឹងមិនគធវើឲ្យែយចុ េះនូវ

បូ រណភាពគអរូ

ូសុីននក្បព័ នគធ អរូ

ូសុី ឬគធវើអនតរារមន៍ ជាមួ យការស្ថតរគ
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ើងវ ិញ និ ង/ឬការក្រប់ក្រង

ក្បព័ នធគអរូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួលរងការរំ រាមរំ ថហង តាមរយៈការអនុវតតថទនការក្រប់- ក្រង និងស្ថតរគ

វ ិញនូ វក្បព័ នគធ អរូ

ើង

ូសុីតាមរនាីទ្យី២ សតីពីការវាយតនមា និងការអគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន មាតិ កាទ្យី ៣សតីពី

ការវាយតនមាបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ ។

គៅរនុងររណីថដលក្បព័នធគអរូ

ត ី ក្បព័នធគអរូ
ូសុីមួយ ក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប្ាីថ្ននរ់ ជាតិសីព

សុីថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ប៉ាុថនតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វក្បព័នធគអរូ

ូសុីគនេះ មិន

ទន់ បានបំ គពញ ដូគចនេះក្រប់ ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានសក្មាប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាព
ទំងឡាយណាថដលអាចមាន ទលប៉ា េះពាល់រួរឲ្យរត់ សមាគល់គៅគលើក្បគភទ្យរុរខជាតិ ក្តូវចងអុលបងាាញ
ថ្នរគក្មាងថទនការ ឬសរមមភាពគនេះ នឹ ងមិនគធវើឲ្យែយចុ េះនូ វបូ រណភាពគអរូ

សុ
ូ ីននក្បព័នធគអរូ

ូសុី។

ជំពូកទី៨
ការគ្គប់គ្គងគ្បទភទសតែរាតតាត
មាគ្តា៥០៤ ._ ប្ាីថ្ននរ់ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យសតវរាតតាត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត និងោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររ

បាននូ វប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ក្បគភទ្យសតវ រាតតាត មួ យណារ៏ បានថដលគរើតមានគ

ើងែមីៗគៅរនុង

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឬថដលបងកជាការរំ រាមរំ ថហង ក្បសិនគបើ ក្បគភទ្យគនេះបាននាំមរចូ លគៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ ក្បគភទ្យសតវរាតតាត សំគៅគៅគលើក្បគភទ្យទំងឡាយណាថដលមិនមាន
គដើមរំ គណើតគៅរនុងទ្យី តាំង ឬក្បព័នធគអរូ

ូសុីជារ់លារ់ មួយ និងថដលមានសមតាភាព និង/ឬនិ នានការ

រនុងការរ ីររាលោលគៅដល់រក្មិតមួ យ ថដលអាចបងកការខូចខាតគៅដល់បរ ិស្ថាន គសដឋរិចច និ ងសុខ
ភាពមនុ សស ។

ការនាំក្បគភទ្យរាតតាតមរចូ លគៅរនុងបរ ិស្ថានធមមជាតិ ឬទសភាពរសិរមម ក្តូវបានហាម

ឃាត់ ក្បសិនគបើមិនមានការឯរភាពពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៥០៥ ._ ថទនការក្រប់ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតថទនការរក្រប់ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត គដើ មបី

រំ ណត់ឲ្យបានចាស់ពីក្បគភទ្យរាតតាតទំងអស់ថដលគរើ តមានគ

ើងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ថទនការរក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត នឹ ងសវេះថសវងរនុង ការលុបបំ បាត់ និ ង/ឬកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់នន
ក្បគភទ្យរាតតាតគៅគលើបរ ិស្ថាន គសដឋរិចច និ ងសុខភាពមនុ សស ។ ថទនការក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត
អាចរំ ណត់ឲ្យបានចាស់ពីការក្រប់ក្រងក្បគភទ្យមួ យ ោច់ គោយថ
ក្តូវមានសុពលភាពរនុងរយៈគពល ១០ (ដប់) ឆ្នំ ។
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រថតឯង ឬក្ររមក្បគភទ្យគក្ចើន និ ង

ូ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធគទសង

គទ្យៀត គដើមបីបគងកើតថទនការក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត ។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ
ទតល់ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រនុងអំ

ុងគពលននការបគងកើត ថទនការក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យ

រាតតាតគនេះ ស្សបតាមរនាីទ្យី១ សាីពីបទ្យបប្ញ តិទ្យ
ត ូ គៅ មាតិ កាទ្យី ២ សាីពីការចូលរួមជាស្ថធារណៈ នន
ក្រមគនេះ ។
ក្រប់ ថទនការក្រប់ ក្រងក្បគភទ្យរាតតាតថដលបានគសនើសុំក្តូវពិ និតយ និងឯរភាពគោយក្ររម
ការងារបគចចរគទ្យសអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចីរភាព មុ នគពលថទនការគនេះ
ក្តូវបានអនុ វតត ។
ជំពូកទី៩
ការគ្គប់គ្គងរ ុកខជាតិផ្ដលទទួលរងការគំរាលកំផ្ហងទហើយទទួលបាន្ការរ ឹបអូស ឬនល
ផ្ដលទកើតទច្ញពីរ ុកខជាតិផ្ដលបាន្រ ឹបអូស
មាគ្តា៥០៦ ._ ការក្រប់ក្រងរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង គហើយទ្យទ្យួ លរងការរ ឹបអូ ស ឬទល
ថដលបានគរើតគចញពីររ
ុ ជា
ខ តិ ថដលបានរ ឹបអូ ស
ក្រប់ ររ
ុ ខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ឬទលថដលបានគរើតគចញពីររ
ុ ខជាតិថដលបានរ ឹប
អូ ស គក្កាមចាប់ គនេះក្តូវ ៖
រ- គៅរនុងររណីថដលរុរជា
ខ តិ មានជី វ ិត គៅគពលណាមួ យរ៏ បានថដលអាចគធវើគៅបាន

ក្តូវនាំគៅកាន់ ជក្មរគដើមស្ថរជាែមី ឬក្តូវក្បរល់ឲ្យគៅស្ថាប័ នសមរមយគដើមបីគោលបំ ណងនន
ការទាំ ឬការស្ស្ថវក្ជាវ ។ ស្ថាប័ នសមរមយ រួមមានស្ថាប័ នសិរា ស្ថាប័ នស្ស្ថវក្ជាវ អងគការ
អភិររស អោរសននិធិររ
ុ ខជាតិ សតសក្មាប់
ការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ឬសួនរុរស្ថ
ខ
ស្តសត ។
ួង

ខ- គៅរនុងររណីថដលរុរជា
ខ តិ គនាេះស្ថាប់ ឬនិ សសនទវតាុរបស់វាថដលមិ នអាចទាំបាន ក្តូវ

ររាទ្យុរ សតរទ្យុ
ុ រ ឬបំ ផ្ទាញគចាល ថដលគោរពគៅតាមនីតិវ ិធី ថដលបានឯរភាពគោយក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៥០៧ ._ ការក្រប់ក្រងភសតតាងមុ
នគពលប្ចប់ បណឹ ត ងគៅតុ លាការ
ុ

រនុងររណីថដលវតាុតាងថដលបានរ ឹបអូ ស ក្តូវររាទ្យុរជាភសតតាងសក្មាប់
បណឹ ត ងគៅតុ លាការ
ុ

ក្រប់ សំភារៈ ឬនិ សសនទវតាុថដលជារុរខជាតិ មានតនមាខស
ព ់ ក្តូវររាទ្យុរក្បរបគោយសុវតាិភាពគោយ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរបរ ិស្ថាន គខតត គោយគោរពគៅតាមពិធីការក្រប់ក្រង
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និ ងសុវតាិភាពសមរមយ រហូតដល់គពលមួ យថដលគរឿងរតីគៅតុលាការ ក្តូវបានចប់ រច
ួ រាល់ ឬរ៏ មានការ
អនុ ញ្ញញតពី តុលាការ ។
មាគ្តា៥០៨ ._ ការក្រប់ក្រងភសតតាងបនា
ទ ប់ពីប្ចប់ បណឹ ត ងគៅតុ លាការ ឬមានការអនុ ញ្ញញតពី
ុ
តុ លាការ

គៅគពលថដលបណឹ ត ងគៅតុ លាការក្តូវបានប្ចប់ ក្រប់ សំភារៈ ឬនិ សសនទវតាុថដលជារុរខជាតិ

ថដលររាទ្យុរជា ភសតតាង
ក្តូវប្ូា នក្តលប់ គៅកាន់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានវ ិញ
ុ

សក្មាប់ ជាទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ គៅរនុងររណីគឈើ មានតនមាខពស់ ឬក្បណិត ឬបំ ផ្ទាញគចាល ។
ទលរុរខជាតិ និ ងគឈើ មិ នក្តូវបានលរ់ដូរ រនុងការលរ់ គដញនែាជាស្ថធារណៈគ

ើយ ។

ជំពូកទី១០
លិខត
ិ បទដាឋន្គតិយត
ុ ទ
ត ូទៅ
មាគ្តា៥០៩ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានា
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត តាមការចាំបាច់

ពារ់ ព័នធទ្យិដឋភាពដូចខាងគក្កាម៖

រ. រដឋបាល និ ងការក្រប់ក្រងរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំ ថហង ។
ខ. ការថែររា និ ងការពារក្បព័នធគអរូ

ូសុីថដលទ្យទ្យួលរងការរំ រាមរំ ថហង ។

រ. ការនាំចូល និ ងការគក្បើ ក្បាស់ក្បគភទ្យសតវ និ ងរុរជា
ខ តិ រាតតាត ។

ឃ. មគធាបាយនានារនុងការគបាេះបង់ គចាលនូវទលរុរខជាតិ ថដលបានរ ឹបអូ សថដលមាន

តនមាខពស់ ដូ ចជា គឈើ ជាគដើ ម និង

ង. គស្ថហុយ ឬ នែាថដលអាចបង់ បាន គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។
មាតិកាទី៧
ការគ្គប់គ្គងតំបន្់ទឆ្ែរ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៥១០ ._ រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និ ងអភិវឌ្ឍតំ បន់ គ្នរ
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ មានភាររិចចក្រប់ ក្រងតំ បន់ គ្នរននក្ពេះរាជា
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ណាចក្ររមពុជា និងភាររិចចក្តួតពិ និតយ និងបគងកើតក្របខ័ ណឌនានាសក្មាប់ ការអភិ វឌ្ឍ និ ងសរមមភាព
ទំងឡាយថដលពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងតំ បន់ គ្នរ ស្សបតាមគោលបំ ណងដូចខាងគក្កាម៖

រ-ោរ់ ប្ូច លគោលបំ ណងអភិ ររសបរ ិស្ថាន និ ងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាពចូ ល

គៅរនុងការក្រប់ក្រងតំបន់ គ្នរ ។

ខ-បគងកើតឲ្យមានក្របខ័ ណឌននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានពារ់

ព័ នគធ ៅនឹងការសគក្មចចិតទ
ត ំងអស់អំពីការក្រប់ ក្រងតំ បន់ គ្នរ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ធ
ទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានថទនរបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
រ-ោរ់ ប្ូច លវ ិធី ស្ថស្តសតននការបងកឲ្យមានភាពធន់ស្ថុំ និងការកាត់បនាយការថក្បក្បួល

អាកាសធាតុ ចូ លគៅរនុងរគក្មាង និ ងសរមមភាពនានាគៅរនុងតំបន់គ្នរ ។

មាគ្តា៥១១ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និ ងអភិ វឌ្ឍតំ បន់ គ្នរ
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរមានភាររិចច និ ងការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវដូ ចខាង
គក្កាម ៖
រ-ចាត់ វ ិធានការ និ ងកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ថដលអាចគរើតគ

ើងគៅគលើទ្យឹរននតំបន់

គ្នរ គោយការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និ ងសរមមភាពរបស់មនុ សសទំងឡាយគៅតាមទ្យី
ជក្មាលទ្យឹរននតំ បន់ គ្នរ ។
ខ-ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ និងសរមមភាពរបស់មនុសសគៅរនុងតំបន់ គ្នរ គៅតាមវ ិធី

ស្ថស្តសតថដលមានលរខណៈក្រប់ ក្ជរងគក្ជាយ គដើ មបីជាសវាង និងកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ថដល
មិ នអាចពាររណ៍បានពារ់ ព័នធគៅនឹ ងទ្យឹរននតំបន់គ្នរ ។
រ-ក្រប់ ក្រងក្បរបគោយភាពសរមម និងទ្យូ លំទ្យូលាយ គលើក្បភពស្ថរជាតិ បំពុល

បរ ិស្ថាន និ ងស្ថរធាតុបំពុលខយល់ រ ឹង រាវទំងឡាយ គៅតាមក្ចាំងសមុ ក្ទ្យ និ ងក្បភពស្ថរជាតិ
ពុ លថដលគរើតពី ដី ។
ឃ-ក្រប់ ក្រង និងកាតប់ស្ថានភាពសនតិសុខតាមតំបន់ គ្នររនុងររណីបារ់ ស្សរត ការគបារ

បរ់ននពយុេះ និ ងទលប៉ា េះពាល់ថដលពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។

ង-ការពារគ្នរនានាតាមរយៈការរំ ណត់ តំបន់ក្រប់ ក្រងថដលសមរមយ និ ងលិខិតបទ្យោឋន

រតិ យុតតអំពីការអភិវឌ្ឍ ។
ច-អនុវតតតាមរបាយការណ៍ពារ់ ព័នធ ថដលគចញគោយ រណៈរមមការជាតិសក្មាប់ ការ
ក្រប់ ក្រង និ ងការអភិ វឌ្ឍតំបន់គ្នរ ។
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មាគ្តា៥១២ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការវាយតនមាបរ ិស្ថាន
រាល់សរមមភាព ការអភិ វឌ្ឍ ការស្ថងសង់ និ ងរគក្មាងដនទ្យនានា ថដលមានទលប៉ា េះពាល់
សំខាន់ ៗគៅគលើបរ ិស្ថានគៅរនុងតំ បន់ គ្នរ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមការវាយតនមាបរ ិស្ថានដំបូង ឬការវាយតនមា
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ី ការវាយតនមាបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី២
អន្ុតប
ំ ន្់ទឆ្ែរ
មាគ្តា៥១៣ ._ អនុ តំបន់ គ្នរ
តំ បន់ គ្នរ រួមទសំគៅគោយអនុតំបន់ គ្នរចំនួនបី មានដូ ចតគៅ៖
រ-ថដនទ្យឹរតំ បន់ គ្នរ៖ ថដនទ្យឹ រថដលលាតសនធឹងចូ លរនុងសមុ ក្ទ្យចមាងយ ៥ រ.ម ពី

ថខសគ្នរ រួមប្ូច លដី ថដលលិចទ្យឹរថដលជាប់ ពារ់ ព័ននា
ធ នា ។
ខ-ដី តំបន់ គ្នរ៖ ដី ថដលគលចគ

ើងទំងឡាយ ថដលលាតសនធឹងដី គោរគចញពីថខសគ្នរ

រនុងរយៈចមាងយ ៥ រ.ម រួមប្ូច ល តំបន់ថដលទ្យទ្យួ លរបបទ្យឹ រគជារ-នាចននសមុ ក្ទ្យ ។

រ-ទ្យី ជក្មាលតំបន់គ្នរ៖ វ ិស្ថលភាពទំងមូ លននទ្យីជក្មាលបងាូររួមប្ូច លោន គៅកាន់

ថដនទ្យឹរសមុក្ទ្យននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៥១៤ ._ ទលប៉ា េះពាល់ននការអភិវឌ្ឍនាគពលខាងមុខ
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ គោយរួមសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់
ព័ នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋន គដើ មបីក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាព គៅគលើទលប៉ា េះពាល់គោយការ
អភិវឌ្ឍនាគពលខាងមុខ និងទលប៉ា េះពាល់ថទនរបរ ិស្ថានថដលពារ់ព័នធ ។
ជំពូកទី៣
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការសគ្មាប់ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
ន្ិងការអភិវឌ្ឍគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាពទៅទលើតំបន្់ទឆ្ែរ
មាគ្តា៥១៥ ._ ការទតល់ជំនួយបគចចរគទ្យសរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចី រភាព ក្តូវទតល់ជំនួយថទនរបគចចរគទ្យស ដល់រណៈរមមការជាតិ
ក្រប់ ក្រង និ ងអភិ វឌ្ឍតំ បន់គ្នរ គដើមបីធានាដល់ក្បសិទ្យធភាព និងក្បសិទ្យទ
ធ លននការអនុវតតតាមគោល
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នគយបាយការពារ និងគលើររមពស់ធនធានធមមជាតិ និងបរ ិស្ថាន និ ងការអភិវឌ្ឍតំ បន់ គ្នរក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ។
មាគ្តា៥១៦ ._ រតាតថដលក្តូវពិ ចារណា
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ ក្តូវទតល់ការពិ ចារណាគពញគលញគៅគលើ
បញ្ញ
ា នានាពារ់ព័នគធ ៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅមុ នគពលរំ ណត់គៅគលើក្បគភទ្យននលិខិត
អនុ ញ្ញញត ឬ វ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគៅគលើរគក្មាង និងសរមមភាពនានារនុងតំបន់ គ្នរ មានជាអាទ្យិ៍៖
រ-ទលប៉ា េះពាល់ថដលបងកគ

ើងគោយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ដូចជា ការបារ់ស្សរត

គ្នរ និងការជន់ លិច ជាគដើម ។
ខ-នី តិវ ិធីននការវាយតនមា ។
រ-ការក្រប់ ក្រងហានិភ័យននគក្ោេះមហនតរាយ ។
ឃ-យុទ្យធស្ថស្តសត ថទនការ គោលនគយបាយ និ ងរបាយការណ៍នានា ពារ់ព័នធគៅនឹ ងការ
ថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថដលគរៀបចំ គ

ើងគោយ ក្ររមក្បឹរាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយចី រភាព ក្រសួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងអងគការមិនថមនរោឋភិ បាលថដលពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៥១៧ ._ ការហាមឃាត់
មិ នក្តូវមានការឯរភាពោច់ ខាតគៅគលើសរមមភាព និ ងការអភិ វឌ្ឍទំងឡាយណាគៅរនុងតំ បន់

គ្នរ គលើរថលងថតមានភសតតាងចាស់
លាស់ គដើ មបីបញ្ញ
ា រ់ ថ្នមានការោរ់ ប្ូច លនូ វពិ ចារណា អំពីទល
ុ
ប៉ា េះពាល់ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងតំបន់ គ្នរ គៅគលើរគក្មាងគសនើសុំ ។ រតាតថដលក្តូវ
ពិ ចារណា មានជាអាទ្យិ៍ ទលប៉ា េះពាល់ថដលគរើតមានដល់រគក្មាង ឬបងកគ

ើងគោយរគក្មាង ឬការ

អភិវឌ្ឍថដលបានគសនើសុំ រួមមាន ក្ពឹតិ កា
ត រណ៍ខយល់ពយុេះ ការជន់ លិច ការបារ់ស្សរតគ្នរ និ ងរតាតដនទ្យ
គទ្យៀត ។

មាគ្តា៥១៨ ._ លរខខណឌតក្មូវ
គៅមុ នគពលគចញលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬ វ ិញ្ញញបនបក្ត សក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍគៅរនុងតំបន់គ្នរណា

មួ យ រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ ក្រង និងការអភិ វឌ្ឍតំ បន់ គ្នរ ក្តូវទតល់ការធានាថដលមានដូចតគៅ៖

រ-រគក្មាងថដលបានគសនើសុំ ក្តូវស្សបគៅនឹងគោលបំ ណងននការក្រប់ ក្រង និងថទនការ
របស់តំបន់ ឬ អនុ តំបន់ ននរគក្មាង ។
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ខ-មាចស់រគក្មាង ឬ អនរគសនើសុំ ក្តូវបងាាញថ្ន ខាួនបានគោរពតាមដំណារ់ កាលថដល

សមគហតុទលនានា សក្មាប់ ការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ដល់ទ្យឹរតាមដងអូ រ ទ្យឹ រតាមទ្យី
ជក្មាល និ ងទ្យឹ រសមុ ក្ទ្យននតំ បន់ គ្នរ ។

រ-លរខខណឌននការឯរភាព ឬ ការអនុ ញ្ញញត ស្សបគៅតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការវាយតនមា
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ឃ-ទលប៉ា េះពាល់គោយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុថដលអាចគរើតមានគ

ើង រួមទំង

តំ បន់ គក្ោេះថ្ននរ់ គោយទ្យឹ រជំ នន់ ននតំបន់ គ្នរ ជាគដើ ម ក្តូវបានពិ ចារណា គហើយមានការការពារ
គៅគលើគហោឋរចនាសមព័នព
ធ ី ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។
ង-មានការបគ្ចៀស និ ងកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់ពីរររ ឬ ស្ថរជាតិ ពុល ថដលគហៀរ
ចូ លគៅរនុងតំ បន់ គ្នរ គោយគក្បើ ការក្រប់ ក្រងក្បសិទ្យទ
ធ លននសំណល់ ។
ច-ការចារ់ លុបដី ក្តូវបានកាត់ បនាយយ៉ា ងគពញគលញ ។

មាគ្តា៥១៩ ._ សរមមភាពថដលក្តូវហាមឃាត់
ហាមោច់ ខាតចំ គពាេះ រាល់សរមមភាព ការស្ថងសង់ និ ងរគក្មាងទំងឡាយ ពារ់ ព័នធគៅនឹ ង
អាជី វរមមថរ ៉ាខាច់ រគក្មាងគហោឋរចនាសមព័នធ ថដលបងកឲ្យមានការបាត់ បង់ ឬ ការបំ ផ្ទាញដល់វតាុធាតុ នន
តំ បន់ គ្នរ ថដលមានដូចតគៅ ៖
រ-គអរូ

ូសុីសមុ ក្ទ្យ ឬ ជក្មរសតវសមុក្ទ្យ ។

ខ-គមមសមុក្ទ្យ ឬ តំ បន់ គមមសមុ ក្ទ្យ ។
រ-ទ្យី តាំងបងាកត់ពូជជលទល ។

ឃ-នក្ពគកាងកាង ឬ នក្ពគកាងកាងថដលគៅគសសសល់ ។
មាគ្តា៥២០ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងការទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មាន
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ ក្តូវអនុ គលាមតាមរាល់លរខខណឌតក្មូវនានា
សក្មាប់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មាន ដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៥២១ ._ ការគលើររមពស់ដល់ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
រណៈរមមការជាតិ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ អាចគចញនូ វលិខិតបទ្យោឋនបថនាម រនុងបំ ណង

គលើររមពស់ដល់ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅរនុងការក្រប់ ក្រងតំបន់ គ្នរទំងឡាយ ។
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មាតិកាទី៨
ការគ្គប់គ្គងធន្ធាន្ទឹកគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
ផ្នែកទី១
ទោលទៅ ន្ិងទោលការណ្៍
មាគ្តា៥២២ ._ គោលការណ៍ននការក្រប់ក្រងធនធានទ្យឹររួមោន
ទ្យឹ រ និង ធនធានទ្យឹរ ក្តូវសាិតគក្កាមការក្រប់ក្រង និង អភិ វឌ្ឍន៍ គោយថទអរគលើគោលការណ៍
ដូ ចតគៅ ៖
រ- សមធម៌ សងគម៖ ការធានាបាននូ វសមភាពននការទ្យទ្យួ លបានទ្យឹរសក្មាប់ អរ
ន គក្បើ
ក្បាស់ទំងអស់ ជាពិ គសស ក្ររមមនុ សសថដលមិ នសូវបានទ្យទ្យួ លការយរចិតទ្យ
ត ុ រោរ់ និ ងថដល
មិ នមានតំណាងក្រប់ ក្ោន់ ឲ្យទ្យទ្យួ លបានទ្យឹររនុងបរ ិមាណ និងរុ ណភាពក្រប់ក្ោន់ គដើ មបី
ក្ទ្យក្ទ្យង់ សុខុមាលភាពរបស់ពួរគរ ។

ខ- ក្បសិទ្យធទលគសដឋរិចច៖ ការទតល់ទលក្បគយជន៍ខស
ព ់បំទុតឲ្យគៅអនរគក្បើក្បាស់ជាអតិ
បរ ិមា សក្មាប់ ធនធានហិរ្ញ វតាុ និ ងធនធានទ្យឹ រថដលបានគក្បើ ក្បាស់ ។
រ- និ រនតរភាពគអរូ

ូសុី៖ ការតក្មូវឲ្យគធវើការថបងថចងទ្យឹរក្រប់ក្ោន់ គដើមបីធានានិ រនតរ

ភាពននមុខងារតាមធមមជាតិ ននពពួ រសតវ និ ង រុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លការរំរាមរំថហង និងក្បព័នធ
គអរូ

ូសុីថដលពឹ ងថទអរគលើទ្យឹរ ថដលជា ការរួមទសំននទ្យំ នារ់ ទ្យំនងរវាងរុរខជាតិ សតវ ស្ថរពាងគ

កាយលអិតៗ ពពួរនានា បរ ិស្ថានមិ នមានជី វ ិត និងដំគណើរការគអរូ
អងគថតមួ យ ។

ូសុី ថដគលមានមុខងារជា

មាគ្តា៥២៣ ._ រតាតថដលក្តូវពិ ចារណាសក្មាប់ការអនុវតត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវពិ ចារណា៖
រ-ក្រប់ ទ្យិដឋភាពននធនធានទ្យឹ រ ។

ខ-ចំ ណងទរ់ទ្យងរវាងធនធានទ្យឹរ និ ងសមាសភារដនទ្យគទ្យៀតននបរ ិស្ថានធមមជាតិ
ថដលរួមទំង ដីធី ា ជលទល រុរខជាតិ និង សតវ ។
រ-លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ទ្យឹររបស់ក្បជាជន និង បរ ិស្ថានធមមជាតិ ឲ្យ
មានក្បសិទ្យធភាព និង និ រនតរភាព ។
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មាគ្តា៥២៤ ._ ក្របខ័ណឌននការសហការរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធទំងអស់ ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរ ការអភិវឌ្ឍ និងការ
ក្រប់ ក្រងធនធានវារ ីជាតិ ក្បរបគោយនិ រនតរភាពគៅគលើធនធានទ្យឹរថដលមានជីវ ិត និ ងក្បព័ នគធ អរូ
ថដលពារ់ព័នធ ក្តូវសហការ និងក្រប់ក្រងធនធានទ្យឹររួមោន ។

ូសុី

មាគ្តា៥២៥ ._ ការរួមចំ ថណររបស់ភារីថដលពារ់ព័នធ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធមានសមតារិចច ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ននានា វ ិស័យឯរជន
អងគការសងគមសុីវ ិល គដើ មបីគធវើសរមមភាពក្រប់ ក្រង ការវ ិនិគយរ ការគធវើអាជីវរមម ការអភិ ររស និ ងការ
អភិវឌ្ឍធនធានទ្យឹ រ ។
មាគ្តា៥២៦ ._ រមមសិទ្យិ គធ លើធនធានទ្យឹរ
ទ្យឹ រ និងធនធានទ្យឹរទំងអស់ ជារមមសិទ្យិ រធ បស់រដឋ ។
មាគ្តា៥២៧ ._ ការថបងថចរទ្យឹ រ
ការបថងវរទ្យឹ រគចញពី រុងថដនដី
ន
ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវមានការអនុ ញ្ញញត និ ងការ

ឯរភាពគោយរាជរោឋភិ បាលរមពុជា និ ងមានការអនុម័តយល់ក្ពមគោយស្ថាប័ននីតិប្ញតិ ត ។
ជំពូកទី២
ការទទួលខុសគ្តូវផ្នែកធន្ធាន្ទឹក
ផ្នែកទី១
ការទទួលខុសគ្តូវរបស់ស្ថលីគ្កសួង
មាគ្តា៥២៨ ._ ភាររិចចរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរធនធានទ្យឹ រ និងឧតតុនិយម

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម មានភាររិចដ
ច ូ ចខាងគក្កាម ៖
១- ក្រប់ ក្រង ដឹរនាំ និងក្តួតពិនិតយគលើការក្រប់ ក្រងធនធានទ្យឹ រ និងឧតតុនិ យម ។

២- គធវើការពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងអនរពារ់ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត
ពារ់ ព័នធនឹងដំ គណើរការននការក្រប់ ក្រង ។
មាគ្តា៥២៩ ._ ស្ថរគពើ ភ័ណឌរណា
ត លននធនធានទ្យឹរ
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវររាទ្យុរនូ វរាល់ស្ថរគពើភណឌ

ថ្ននរ់ រណា
ត លមួ យអំ ពីធនធានទ្យឹរននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ ស្ថរគពើភណឌគនេះ ក្តូវបងាាញអំពីទ្យី
រថនាង បរ ិមាណ និងរុណភាពននធនធាន រនុងឆ្នំនីមួយៗ ។
មាគ្តា៥៣០ ._ ទ្យិននន័យអំពីធនធានទ្យឹរ
ទ្យិ នន
ន ័ យអំពីបរ ិមាណ និ ង រុ ណភាព និង ព័ ត៌មានថដលពារ់ ព័នធណាមួ យដនទ្យគទ្យៀត ថដល

ស្ថាប័ នដនទ្យគទ្យៀតក្បមូ លបាន គោយក្រសួង ស្ថាប័នក្រប់ រក្មិ ត ក្តូវោរ់ជូនមរក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរ វ ិស័យធនធានទ្យឹ រ និ ង ឧតតុនិ យម តាមការគសនើសុំរបស់ក្រសួង ។ ការោរ់ ជូនព័ត៌មានថដលគធវើ
គ

ើងគោយក្រសួង ស្ថាប័នដនទ្យ ក្តូវគធវើគ

ើងយ៉ា ងគហាចណាស់១ (មួ យ) ឆ្នំមង
ត ។

មាគ្តា៥៣១ ._ ទ្យិននន័យថដលមានស្ស្ថប់
ទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងព័ ត៌មានថដលក្តូវោរ់ ជូនតាមមាក្តា៥៣០ ខាងគលើ គលើរថលងថតររណីព៌ត័មាន
គនាេះជាព័ ត៌មានសមាងត់ ក្តូវគធវើការទតល់ជូនគោយឥតរិ តនែាដល់ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័ នរដឋ និងអនរពារ់
ព័ នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត សក្មាប់ ជាក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹ រ និង
ឧតតុនិ យម អាចតក្មូវឲ្យបង់ នែាសក្មាប់ទ្យិននន័យថដលគសនើសុំរុងគោលគៅពាណ
ន
ិ ជារមម ។
មាគ្តា៥៣២ ._ ការគចញលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម អាចគចញលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត

មានជាអាទ្យិ៍ ៖

រ-រថនាងថដលមានការហាមឃាត់ចំគពាេះការយរ ឬ ការរ ំខានដល់ទ្យឹរ ឬការស្ថងសង់
គហោឋរចនាសមព័នធ ។
ខ-ការគរៀបចំ បទ្យបប្ញ តិ តពារ់ ព័នធនឹងគហោឋរចនាសមព័នធសក្មាប់ ការទញយរទ្យឹរ ឬ
រ ំខានដល់ធនធានទ្យឹ រ ។
រ-ការបគងកើត និងការគរៀបចំ អាជាាធរអាងទ្យគនារនានា ថដលជាតំបន់ ភូមិស្ថស្តសត រំ ណត់
គោយរក្មិ តទ្យី ក្ជាលតាមក្បព័នធទ្យឹរនានា រួមទំងទ្យឹរថដលគៅគលើដី និ ងគក្កាមដី ទងថដរ ។
ឃ-រិចចការអាទ្យិ ភាពសក្មាប់ ោរ់ប្ូច លរនុងថទនការធនធានទ្យឹរននអាងទ្យគនា ។

ង-ការគលើរទ្យឹ រចិតតឲ្យមានការស្ស្ថវក្ជាវ ឬ ការអភិ វឌ្ឍ បគចចរវ ិជាាែមីៗ ថដលនឹងរួម
ចំ ថណររនុងការកាត់ បនាយសំណល់ និ ងការថរលមអរុណភាពទ្យឹរ និ ងបគងកើនក្បសិទ្យធទលននការ
គក្បើក្បាស់ទ្យឹរ ។
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ច- ការគលើរទ្យឹរចិតត និ ងការរារាំង ថដលរួមទំង យនតការហិរ្ញ វតាុ ដូចជា ការគក្បើ ក្បាស់

រនក្ម និ ង តារាងនែាតាមអក្តាែយចុ េះ គដើមបីគលើរទ្យឹ រចិ តឲ្
ត យមានការគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរគោយក្បសិទ្យធ
ទល ។
្- ការបគងកើត និង ក្រប់ ក្រងសហរមន៍អរ
ន គក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរ ថដលរួមទំង សហរមន៍
រសិររគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរ ។
ជ- ការក្បកាសតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថដនទ្យឹរ ។
ឈ- ការរំ ណត់ និង ក្រប់ ក្រងតំ បន់តំរល់ទ្យឹរជំនន់ ។
ញ-ការចារ់បំគពញ ឬ ការបាូរទ្យិ សគៅននទ្យីជក្មាល បឹងបួរ ទ្យីគចាត ជក្មាលទ្យឹ រ ។

ញ-ការគរៀបចំ បទ្យបបប្ញ តិស
ត ីព
ត ី ការអភិ វឌ្ឍទ្យឹ រគក្កាមដី សក្មាប់ លំហូរទ្យឹររនុងតំបន់

ដី ស្សូបទ្យឹរ តំបន់ ែម តំបន់គក្បេះ ឬ តំបន់ ថដលមានភារពុរស្សួយគៅរនុងដី និ ងឧសាហរមម
អភិវឌ្ឍទ្យឹរគក្កាមដី មានជាអាទ្យិ៍៖

១-លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់អនរគៅ៉ាការខួងអណូត ង និងការដំ គ

ើងអណូត ងសនប់ ។

២-ការទមទរឲ្យមានភសតតាងរបស់
អរ
ន កាន់ វ ិញ្ញញបនបក្ត សក្មាប់ ការក្បតិបតតិ
ុ

ការមា៉ា សុីនខួង ។

៣-ការទ្យទ្យួ លយរសំណារ ការគធវើគតសត ការវ ិភារ ការសទង់មតិ និ ងទ្យិននន័យពី
អណូា ងខួង និង ការក្បរល់អី ៗ
វ ទំងគនេះគៅឲ្យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
ធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។

៤-ការលុបអណូត ងខួង និងវ ិធី ស្ថស្តសត រ៏ដូចជាលរខខណឌតក្មូវនានា ការថដល

ក្តូវបំ គពញគៅរនុងក្បតិ បតតិការលុបអណូត ងខួ ង ។

៥-សរមមភាពនានារនុងការគោេះស្ស្ថយបញ្ញ
ា អណូត ងខួងថដលពារ់ព័នធ ។
៦-ការក្តួតយពិ និតយអណូត ង ។

៧-វ ិធីស្ថស្តសតននការជី រខួង និ ងការជីរអណូត ង និង ការរំ ណត់ ពីក្បភពននទ្យឹរ

គក្កាមដី ។

៨-ការក្បរងក្បយ័តន និង វ ិធានការគដើ មបីក្តូវអនុ វតតមុនគពល និងអំ
ការខួ ង ននការជីរ និ ងការអភិវឌ្ឍគលើអណូត ង ។

ុងគពលនន

៩-គោរពតាមការថែររានានាសក្មាប់ អណូត ងថដលមិ នដំ គណើរការ ។

១០-បានគោរពការថែររា និ ង ការក្បតិបតតិការថដលក្តូវមានជាបនត សក្មាប់
អណូា ង ។

ដ-ការរំ ណត់ បនទុរ និង នែានានា ថដលក្តូវបង់ សក្មាប់ ការក្រប់ក្រងធនធានទ្យឹរស្សប

តាមមាតិ កាគនេះ ។
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ផ្នែកទី២
ការសគ្លបសគ្លួលរបស់រាជរដាឋភិបាល
មាគ្តា៥៣៣ ._ រណៈរមមការជាតិ គរៀបចំ ថទនការ និងក្រប់ ក្រងអាងទ្យគនា
ក្តូវគចញលិខិតបទ្យោឋនរតយុតតគដើមបីបគងកើតរណៈរមាមធិ ការជាតិគរៀបចំថទនការ និងក្រប់ក្រង
អាងទ្យគនា គៅគក្កាមក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិយម ថដលមានសមាស
ភាពតំណាងមរពី ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងរណៈរមាមធិ ការជាតិទ្យគនាគមរងគ ។

មាគ្តា៥៣៤ ._ ភាររិចចរបស់រណៈរមាមធិ ការជាតិ គរៀបចំថទនការ និ ងក្រប់ ក្រងអាងទ្យគនា
រណៈរមាមធិ ការជាតិ គរៀបចំ ថទនការ និងក្រប់ក្រងអាងទ្យគនា មានភាររិ ចដ
ច ូចខាងគក្កាម៖
រ- សក្មបសក្មួល និងក្រប់ ក្រងគលើការគរៀបចំ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិ សីព
ត ីទ្យឹរ ។
ខ- តាមោន និងវាយតនមាការអនុវតតថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិ សីព
ត ីទ្យឹរ សក្មាប់
ក្រប់ ក្រង ការពារ អភិ ររស និ ងអភិវឌ្ឍអាងទ្យគនា ។
រ- សក្មរេះសក្មួល និ ងគោេះស្ស្ថយទ្យំ នាស់នានាគលើការក្រប់ ក្រង ការពារ អភិររស និ ង
អភិវឌ្ឍអាងទ្យគនា ។
ឃ- អនុ វតតរិចចការដនទ្យគទ្យៀតតាមការថណនាំរបស់រាជរោឋភិ បាលរមពុជា ។
មាគ្តា៥៣៥ ._ សិទ្យិ ធ និ ងភាររិ ចរ
ច ុងការចូ
ន
លរួមគក្បើ ក្បាស់ អភិវឌ្ឍ និងក្រប់ក្រងអាងទ្យគនាអនតរជាតិ

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា មានសិទ្យិ ធ និ ងររណីយរិចច ចូ លរួមគៅរនុងការគក្បើ ក្បាស់ អភិវឌ្ឍ និង

ក្រប់ ក្រងភារចំថណរ អាងទ្យគនាអនតរជាតិ គៅរនុងថដនដីរបស់ខួន
ា ថដលជាទ្យគនាថដលមានទ្យី តាំង

ភូ មិស្ថស្តសតគៅជាប់រវាងក្បគទ្យសពីរ ឬ គក្ចើនគៅតាមកាតពវរិចថច ដលគរើតគចញពី រិចចក្ពមគក្ពៀងអនតរ
ជាតិ ថដលរមពុជាជាភារីហតាគលខី ។
មាគ្តា៥៣៦ ._ ការគក្បើ ក្បាស់ថដលសមស្សបបំ ទុត និ ងមានក្បសិទ្យធភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវយរចិតទ្យ
ត ុ រោរ់ ជាពិ គសស

ចំ គពាេះរក្មិតសមស្សបបំទុត និងការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពនូ វអាងទ្យគនាគមរងគ ស្សប
ជាមួ យគោលការណ៍ដឹ រនាំននរណៈរមាមធិ ការជាតិទ្យគនាគមរងគ ។
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ជំពូកទី៣
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការធន្ធាន្ទឹក
ផ្នែកទី១
ទោលទៅ ន្ិងទោលការណ្៍
មាគ្តា៥៣៧ ._ គោលគៅននថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតធនធានទ្យឹរថ្ននរ់ ជាតិ
ក្តូវគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតធនធានទ្យឹ រថ្ននរ់ ជាតិ គដើ មបីទតល់ជាមរគុគទ្យស សក្មាប់ ការសគក្មច

បាន ថដលមានដូ ចតគៅ ៖

រ- គោលគៅននមាតិ កាគនេះ ។
ខ- សនតិសុខននការទគត់ទង
គ ់ទ្យឹរសក្មាប់ រយៈគពលថវង គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។
រ- និ រនតរភាពននធនធានទ្យឹររនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
ឃ-រិចចការពារទ្យឹ រ និងក្បព័ នគធ អរូ

ូសុីថដលពឹងថទអរគលើលំហូរទ្យឹ រ ។

ង-ការថបងថចរ និងគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរឲ្យបានក្តឹមក្តូវ និ ងមានក្បសិទ្យធភាពគដើ មបីទ្យប់ ស្ថកត់
គក្ោេះមហនតរាយ និង ទ្យំ នាស់នានា ។
មាគ្តា៥៣៨ ._ ការគរៀបចំថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតថ្ននរ់ជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវគក្ោងសក្មាប់ ការថបងថចរ

និ ងការក្រប់ ក្រងទ្យឹរគោយនិ រនតរភាព គដើមបីបំគពញបានតាមតក្មូវការរបស់រមពុជាគៅអនារត តាមរយៈ
ការគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតថ្ននរ់ ជាតិ សក្មាប់ ធនធានទ្យឹរ និ ងគោយការគរៀបចំថទនការធនធានទ្យឹរ
ននអាងទ្យគនា ។
គៅរនុងរិចចគរៀបចំ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតថ្ននរ់ ជាតិ សក្មាប់ ធនធានទ្យឹរ និងថទនការធនធានទ្យឹ រនន

អាងទ្យគនារ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹ រ និងឧតតុនិ យម ក្តូវសក្មបសក្មួលជាមួ យក្រប់
ភារី ថដលពារ់ព័នធ ។

ការគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតថ្ននរ់ ជាតិ សក្មាប់ធនធានទ្យឹរ និ ងគោយការគរៀបចំថទនការ
ធនធានទ្យឹរននអាងទ្យគនារ ក្តូវបំ គពញតាមលរខខណឌតក្មូវននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានព័ត៌មាន ។
មាគ្តា៥៣៩ ._ ក្បតិភូរមមអំណាច
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ការគរៀបចំ និងការអនុវតតថទនការធនធានទ្យឹ រននអាងទ្យគនា អាចគធវើក្បតិ ភូរមមពីក្រសួ ង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹ រ និងឧតតុនិ យម គៅអាជាាធរអាងទ្យគនាថដលក្តូវបគងកើតគ

ើងគោយលិខិត

បទ្យោឋនរតិ យុតត ។

មាគ្តា៥៤០ ._ ព័ត៌មានសក្មាប់ គរៀបចំ ថទនការ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវក្បមូ លយរ ររាទ្យុ រ គក្តៀម

បក្មរង និងគក្បើ ក្បាស់ព័ត៌មានសក្មាប់គោលបំ ណងននការគរៀបចំថទនការគោយ ៖

រ- វាស់ថវងជាគទ្យៀងទត់ និងគក្តៀមរំណត់ក្តាសក្មាប់ ស្ថធារណជនអំពីបរ ិមាណ និង
រុ ណភាពទ្យឹរគៅរមពុជា ។

ខ- ក្បមូ លព័ត៌មានអំពីតក្មូវការទ្យឹ រ និងទលប៉ា េះពាល់ននការក្រប់ ក្រងទ្យឹ រដល់ក្បព័ នធគអ

រូ

ូសុីធមមជាតិ ជក្មរជលទល អក្តាជលទល និងក្បគភទ្យសតវថដលរងការរំ រាមរំថហង

ពី ក្រសួង ស្ថាប័នដនទ្យ និងអងគការមិនថមនរោឋភិ បាលនានា ។
រ- ក្បមូ លព័ត៌មានអំពីតក្មូវការទ្យឹ រគៅអនារត ។

ឃ- គធវើការថរលមអជាបនតបនាទប់ នូវបណា
ត ញជាតិ សក្មាប់ ការពិនិតយតាមោន គដើ មបីឲ្យ
មានការក្បមូ លព័ ត៌មានស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា៥៤១ ._ ក្ររមក្បឹរាគយបល់បគចចរគទ្យស
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម អាចបគងកើតក្ររមក្បឹ រាគយបល់

បគចចរគទ្យស ថដលមានសមាសភាពននមញ្ជ្នី ជ
ត ំ នាញបគចចរគទ្យស ថដលបំ គពញបានតាមលរខខណឌតក្មូវ
ថដលក្តូវបគងកើតគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម គដើមបីថណនាំអំពី៖
រ- សំគណើ ឬ គសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទ្យឹររនុងអាងទ្យគនា ។
ខ- សំគណើវ ិគស្ថធនរមមថទនការធនធានទ្យឹររនុងអាងទ្យគនា ។
រ- ការទតល់សិទ្យិ គធ ៅគក្កាមជំ ពូរទ្យី៤ ននមាតិ កាគនេះ ។

មាគ្តា៥៤២ ._ លរខខណឌតក្មូវននថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតធនធានទ្យឹរថ្ននរ់ ជាតិ
ថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតធនធានទ្យឹរថ្ននរ់ ជាតិ ក្តូវមានថចងអំពីបញ្ញ
ា ដូចតគៅ៖
រ- ការរំ ណត់អតតសញ្ញញណក្បព័ នគធ អរូ
បរ ិស្ថាន ។

ូសុីសំខាន់ ៗ ថដលពឹ ងថទអរគលើទ្យឹរ និ ងលំហូរ

ខ-ការពាររណ៍អំពីតក្មូវការទ្យឹ រសក្មាប់រយៈគពលថវង ។

220

រ- ការរំ ណត់អតតសញ្ញញណនិ នានការអាកាសធាតុ និ ងធាតុ អាកាសសក្មាប់រយៈគពល
ថវង ការពាររណ៍ពី ភាពងាយរងគក្ោេះនានា និងសក្មាប់ គពលខាងមុ ខពារ់ព័នធនឹងទ្យឹរ ។
ឃ- ជគក្មើ សសក្មាប់បំគពញតក្មូវការទ្យឹ រគៅអនារត ។
ង- ជគក្មើ សសក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងតក្មូវការទ្យឹ រគៅអនារត ។
ច- ការចាត់ អាទ្យិ ភាពននការគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរ ។
្- ការធានាបាននូ វគហោឋរចនាសមព័នម
ធ ួ យ ថដលមិនរាំងសទេះដល់ចរនតទ្យឹរ និងថដល
មានលំហូរក្រប់ក្ោន់ សក្មាប់ ទូវទ្យឹ
ា រថដលអាចគធវើនាវាចរបាន ។
ជ- យុទ្យធស្ថស្តសតក្រប់ ក្រងគក្ោេះរាំងសងត
ួ ។
ឈ- យុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតក្រប់ក្រងទ្យឹ រជំ នន់ ។

ញ- គោលគៅរុ ណទលននរុ ណភាពទ្យឹ រ ។
ផ្នែកទី២
ផ្នន្ការធន្ធាន្ទឹកអាងទទន្ៃ
មាគ្តា៥៤៣ ._ គោលគៅសក្មាប់ ថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនារ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវគរៀបចំថទនការធនធានទ្យឹ រ

អាងទ្យគនាគដើមបី៖

រ-រំ ណត់ ពីវតតមានននទ្យឹរសក្មាប់ គោលបំ ណងនីមួយ ។
ខ-ទតល់ក្របខ័ ណឌសក្មាប់ការក្រប់ ក្រងទ្យឹរឲ្យមាននិ រនតរភាព និងការទញយរទ្យឹ រ ។
រ-រំ ណត់ អាទ្យិ ភាព និងយនតការនានាសក្មាប់គោេះស្ស្ថយតក្មូវការទ្យឹ រគៅអនារត ។
ឃ-ទតល់ក្របខ័ ណឌសក្មាប់បគងកើតការថបងថចរទ្យឹរ ។
ង-ទតល់ក្របខ័ ណឌសក្មាប់ ថរថក្បស្ថានភាពននការរគរចរ ឹល ថដលគរើតគ
គអរូ

ើងដល់ក្បព័នធ

ូសុីធមមជាតិ ដូចជា ទ្យគនាថដលមានសភាពរ ីងសងត
ួ ឬ តានតឹ ងជាគដើម ។

មាគ្តា៥៤៤ ._ ទ្យឹរគក្កាមដី
ថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា ក្តូវទតល់ក្របខ័ ណឌរនុងការការទញយរទ្យឹរពី គក្កាមដី ក្បសិនគបើ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម យល់ថ្នមានហានិ ភ័យធងន់ធងរ គោយការ
ទញយរ ឬ ការរ ំខានដល់ទ្យឹរគក្កាមដី គៅរនុងរថនាងណាមួ យ អាចប៉ា េះពាល់ជាខាាំងដល់ ៖
រ- វតតមានទ្យឹរសក្មាប់ អរ
ន គក្បើក្បាស់បចចុបបនន ។
ខ- តក្មូវការទ្យឹរសក្មាប់ក្បព័នធគអរូ

ូសុីធមមជាតិ ។
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រ- រុ ណភាពទ្យឹរ ។
ឃ- សមិទ្យធទលននគោលគៅណាមួ យ ឬ លទ្យធទលគទសងគទ្យៀត គៅរនុងថទនការ ។
មាគ្តា៥៤៥ ._ ការក្បកាសផ្ទអរការអភិ វឌ្ឍជាបគណា
ត េះអាសនន
គៅគពលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និងឧតតុនិ យមក្តូវគចញគសចរតីជូន

ដំ ណឹងអំពីបំណងគរៀបចំថទនការធនធានទ្យឹ រអាងទ្យគនា ក្តូវគចញក្បកាសផ្ទអរការអភិវឌ្ឍនានា គៅរនុង
តំ បន់ ជក្មាលទ្យឹរននអាងទ្យគនា ថដលក្តូវមានសុពលភាពរហូតដល់គពលថដល៖

រ- ថទនការធនធានទ្យឹរ ក្តូវបានអនុម័ត គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតណាមួ យ ឬ
ខ- ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹ រ និងឧតតុនិ យម គចញគសចរតីជូន

ដំ ណឹងពី ការលុបគចាលបំណងគរៀបចំ ថទនការធនធានទ្យឹរ និ ងថចងពីមូលគហតុននការលុប
គចាលគនាេះ ។
មាគ្តា៥៤៦ ._ វ ិធានននការផ្ទអរជាបគណា
ា េះអាសននសីព
ត ី ការអភិ វឌ្ឍ
គៅគពលថដលមានការផ្ទអរការអភិ វឌ្ឍជាបគណា
ត េះអាសននគក្កាមមាក្តា៥៤៥ ននក្រមគនេះចូ លជា
ធរមាន គនាេះ ៖
រ-មិ នមានពារយសុំគក្កាមក្រមគនេះក្តូវបានទ្យទ្យួ លយរ ឬ ដំ គណើការ គទេះបី ជាក្តូវបាន
ោរ់ ប្ូា នមុនការផ្ទអរជាបគណា
ា េះអាសននចូលជាធរមាន ក្បសិនគបើ ការទតល់ពារយសុំអាចមាន
ឥទ្យធិពលមួ យ ឬ គក្ចើន ដូ ចគរៀបរាប់ ខាងគក្កាម ៖
១-ការគរើនគ

ើងចំនួនទ្យឹរថដលអាចក្តូវបានយរ ។

២-ការផ្ទាស់បូរទ្យី
ត តាំងពីរថនាងថដលទ្យឹ រក្តូវបានយរ ។
៣-ការគរើនគ

ើងអក្តាថដលទ្យឹ រអាចក្តូវបានយរ ។

៤-ការផ្ទាស់បូរលរខ
ត
ខណឌចរនតថដលទ្យឹរអាចក្តូវបានយរគក្កាមគនាេះ ។
៥-ការផ្ទាស់បូតរគោលគៅថដលទ្យឹរអាចក្តូវបានយរ ។

ខ-ការងារែមីមិនក្តូវចាប់គទតើមជារូបរាងរនុងតំ បន់ ថដលក្រប់ក្រងគោយអនុ សារណៈ ។
រ-ការងារថដលចាប់ គទតើមគហើយអាចក្តូវបានប្ចប់បាន ទល់ថតមានការឯរភាពជា

លាយលរខណ៍អរសរពីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម និងថទអរគលើ
លរខខណឌ ថដលរួមមាន កាលបរ ិគចឆទ្យប្ចប់ ថដលរក្មិ តគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ
វ ិស័យធនធានទ្យឹ រ និងឧតតុនិ យម ។

ឃ-រិចចការប្ចប់ ថដលមានមិនក្តូវគលើរគ
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ើង ពក្ងីរ គធវើឲ្យគក្ៅ ឬ ផ្ទាស់បូរត ។

មាគ្តា៥៤៧ ._ ការចូ លជាធរមានននថទនការមួ យចំ នួន
គៅរនុងអាងទ្យគនាមួយមានថតថទនការធនធានទ្យឹ រអាងទ្យគនា១ (មូ យ) ថដលក្តូវចូលជាធរមានគៅ

គពលគវលាមួ យរំ ណត់ គលើរថលងថតគៅគពលមានថទនការោច់គោយថ

រ ក្តូវបានគរៀបចំ សក្មាប់

ធនធានទ្យឹរដី គលើ និ ងទ្យឹ រគក្កាមដី ។
មាគ្តា៥៤៨ ._ លរខខណឌតក្មូវននថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា
គសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនាក្តូវ ៖
រ- គលើរគ

ើងពី គោលគៅននគសចរតីក្ពាងថទនការ ។

ខ- មានថទនទ្យី ននតំ បន់ ថទនការថដលគសនើរច
ួ ។
រ- គលើរគ
ឃ- គលើរគ

ើងពី ទ្យឹរថដលគសចរតីក្ពាងថទនការមានបំណងរនុងការអនុ វតតគលើ ។

ើងពី អាទ្យិ ភាពននទ្យឹ រ និងអនរគក្បើ ក្បាស់ធនធានទ្យឹ រថដលមនុ សសក្តូវការ

និ ង គសវារមមក្បព័នធគអរូ

ូសុីទ្យទ្យួ លបានទ្យឹរ និ ងធនធានទ្យឹ រក្រប់ ក្ោន់ មុ ននឹងថបងថចរទ្យឹរ

និ ងធនធានទ្យឹ រថដលគលើសគៅកាន់ អរ
ន គក្បើ ក្បាស់ដនទ្យគទ្យៀត ។
ង-គលើរគ

ើងពី លទ្យធទល ថដលរួមមាន លទ្យធទលគអរូ

ូសុី ទរ់ ទ្យងនឹងក្បព័ នធគអរូ

សុីរុងថទន
ន
រទសំរបស់វា ថដលរួមមានលាអងទ្យឹ រគក្កាមដី អាងបងាូរទ្យឹរ អាងក្បមូលទ្យឹ រ អនុ អាង

ូ

ក្បមូ លទ្យឹរ ។ ក្រប់ទូវទ្យឹ
ា រអចិនញ្ជ្នតយ៍ និងទាូវទ្យឹរមិ នគទ្យៀងទត់ ថដលជា ទ្យគនា ថក្ពរ អូ រគទសងៗ
ថដលរួមមានរនុងទ្យក្មង់ ឬ ក្បឡាយធមមជាតិ ឬ ក្បឡាយជី រ សក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងទ្យឹ រ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។

ច-គៅរនុងរក្មិតថដលអាចគធវើគៅបានគោយគក្បើ ក្បាស់ព័ត៌មានវ ិទ្យាស្ថស្តសតលប
អ ំ ទុត

ថដលអាចថសវងររបាន ក្តូវគលើរគ

ើងពី យុទ្យធស្ថស្តសតថដលបានគសនើគ

ើង គដើមបីសគក្មចបាននូ វ

លទ្យធទល ថដលក្តូវបានរំណត់ រុងចំ
ន
ណុច ង. ថដលរួមមាន ការរក្មិតគៅគលើការយរជាសរុប
ពី អាង ។

្-គលើរគ

ើងពី យុទ្យធស្ថស្តសតថដលបានគសនើគ

ើងសក្មាប់ បគងកើតការថបងថចរទ្យឹរគៅកាន់

តំ បន់ ថទនការថដលបានគសនើ ។
ជ-គលើរគ

ើងពីវ ិធានក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងវ ិធានថបងថចរទ្យឹរសក្មាប់ ទ្យឹរថដលគសចរតី

ក្ពាងថទនការមានបំ ណងរនុងការអនុ វតត ។

ឈ-រំណត់គហោឋរចនាសម័ ពនទ្យ
ធ ឹ រ រួមមាន ទ្យំ នប់តូចធំ ទ្យំនប់ បគងាៀរ ការបថងវរទ្យឹរ

ក្បឡាយ ទ្យំ បន់ ការពារ ក្បព័ នប
ធ ងាូរតូចធំ ក្បព័នធគស្ស្ថចស្សព អាងទ្យឹ រតូចធំ ក្បឡាយនាំទ្យឹរ

អណូា ងសនប់ និ ងអណូត ងទ្យឹរក្រប់ ក្បគភទ្យ ទ្យំនប់ អរគិសនី ឬ សំណង់ ឬ ការបំ ពារ់ថដលបានស្ថង

សង់ និងគក្បើ ក្បាស់រុងគោលបំ
ន
ណង បថងវរទ្យឹរ ររាទ្យឹ រទ្យុ រ នាំទ្យឹរ យរទ្យឹរ គក្បើ ក្បាស់ អភិ ររស
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ទ្យឹ រ ឬ សក្មាប់ ការទ្យប់ស្ថកត់ និងកាត់ បនាយឥទ្យធិពលជំ នន់ និ ងស្ថានភាពបនាទន់ថដលទរ់ទ្យង
នឹ ងទ្យឹ រ ថដលរួមមាន ការក្បតិបតតិការរបស់ពួរគរ ថដលគសចរតីក្ពាងថទនការមានបំ ណងនឹ ង
អនុវតត ។
ញ-រំ ណត់រក្មិតទគត់ទង
គ ់ គពញគលញ ជារក្មិតនននទទខាងគលើននទ្យឹររបស់ទ្យំនប់ គៅគពល
ថដលការទទុរទ្យឹរសាិតគៅរនុងរក្មិតក្បតិបតតិការជាអបបបរមា គោយោមនប៉ា េះពាល់គោយជំ នន់

សក្មាប់ ទ្យំនប់ ទំងឡាយណា ថដលក្តូវបានរួមប្ូច លរនុងគហោឋរចនាសម័ ពនថធ ដលមានរំ ណត់
រនុងចំ ណុច ច. ។

ដ-គលើរគ

និ ងក្បព័ នគធ អរូ

ើងពី លរខខណឌតក្មូវននការអគងកតតាមោន និងការគរៀបចំរបាយការណ៍ទ្យឹ រ
ូសុីធមមជាតិ ថដលអាចរួមមានសូចនាររសុខភាពអាងទ្យគនា គដើ មបីជួយរនុងការ

វាយតនមាក្បសិទ្យធភាពននយុទ្យធស្ថស្តសតក្រប់ ក្រងថដលគសនើរុងការសគក្មចបាននូ
ន
វលទ្យធទលថដល
គលើរគ

ើងរនុងចំ ណុច ង. ។

ឋ-គលើរគ

ើងពី លរខខណឌតក្មូវរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍ជាក្បចាំ សក្មាប់ការអនុវតត

គសចរតីក្ពាងថទនការ ។

ឌ្-រួមមានតារាងននការគរៀបចំ ចាត់ ថចងថដលគសនើគ

ើង សក្មាប់ ការអនុ វតតគសចរតីក្ពាង

ថទនការ ។
ឍ-រួមមានព័ ត៌មានអំពីទ្យឹរថដលមាន ថដលមិនទន់ បានថបងថចរសក្មាប់គោលគៅគក្បើ
ក្បាស់នាគពលអនារត និងអាទ្យិ ភាព និងដំ គណើការសក្មាប់ ការថបងថចរ ឬ បក្មរងទ្យឹរទ្យុរ ។
ណ-បគងកើតដំ គណើការរនុងការទតល់ បក្មរងទ្យុ រ ឬ ទទុយពី គនាេះ គោេះស្ស្ថយគៅគលើទ្យឹរ

ថដលមិនទន់ ថបងថចរ ថដលគសចរតីក្ពាងថទនការមានបំ ណងរនុងការអនុ វតត ។
ត-គលើរគ

ើងពី លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ សក្មាប់ ថរថក្បសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានទ្យឹរថដលមាន

ស្ស្ថប់ រនុងររណីចាំបាច់ គដើ មបីសគក្មចបាននូវលទ្យធទលថទនការ ។
ែ-គលើរគ

គ

ើងពី លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ សក្មាប់ គោេះស្ស្ថយគលើភាពគរចរ ិលថដលបានគរើ ត

ើងរនុងក្បព័ នគធ អរូ

ូសុីធមមជាតិ ។

មាគ្តា៥៤៩ ._ ថទនការទ្យគនាគមរងគ
ថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនាថដលក្របដណតប់ ធនធានទ្យឹរទ្យគនាគមរងគក្តូវពិ ចារណាទងថដរ៖
រ-ចរនតហូរទ្យឹ រ្ាងថដនចូលមរកាន់ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ខ-លរខខណឌតក្មូវស្សបចាប់ ឬ មិ នលគមអៀង សក្មាប់ ចរនតហូរទ្យឹរថទនរខាងគក្កាម្ាង
ថដនននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ត ននសនធិសញ្ញញអងគការសហក្បជាជាតិ សី ត
ពី ចាប់ននការគក្បើ ក្បាស់ទូវទ្យឹ
ា រអនតរជាតិថដលមិ នពារ់ព័នន
ធ ឹ ងការគធវើនាវាចរ ។
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រ-បញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន្ាងថដនដនទ្យៗគទ្យៀត ។
ឃ-ការគរើ តមានក្បតិបតតិការ និងលរខខណឌតក្មូវ ននរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតររោឋភិបាល
ថដលទរ់ទ្យងនឹងទ្យគនាគមរងគ ។
មាគ្តា៥៥០ ._ គសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទ្យឹ រអាងទ្យគនា
គសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនាក្តូវទតល់នូវក្របខ័ ណឌសក្មាប់ ការបគងកើតសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានទ្យឹរគោយគលើរគ

ើងនូ វចំ ណុចដូចខាងគក្កាម៖

រ-គោលគៅលំហូរបរ ិស្ថានមានគោលបំ ណងលំហូរ សក្មាប់ ការការពារ សុខភាព
ក្បព័ នធគអរូ

ធ លននលទ្យធទលគអរូ
ូសុីធមមជាតិ សក្មាប់ សមិទ្យទ

ូសុី ថដលរួមមានគសចរតីលមអិត

អំ ពី ការរំ ណត់ គពល រយៈគពល ភាពញឹរញាប់ អក្តា និ ងទ្យំ ហំននចរនតហូរ ។

ខ-គោលបំ ណងសនតិសុខសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹ រមានគោលបំ ណងថដលអាចបងាាញថ្នជា
សូចនររការងារ និងអាចគលើរគ

ើងរនុងថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនាសក្មាប់ការការពារនូវ

ភាពអាចមានរនុងការទ្យទ្យួលបានទ្យឹរ ស្សបតាមសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរ ។

រ-សូចនររការងារមានវ ិធានការថដលអាចរណនា គដើមបីវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់ នន

ការសគក្មចចិ តថត បងថចរ និ ងគសចរតីសគក្មចចិតត ឬ សំគណើថទនរក្រប់ ក្រង គលើសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបាន
ទ្យឹ រ និងក្បព័នធគអរូ

ូសុីធមមជាតិ សក្មាប់ គោលបំណងលំហូរបរ ិស្ថាន និ ងគោលបំ ណង

សនតិសុខននសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរ ។

ឃ-អាទ្យិ ភាពសក្មាប់ ការទតល់សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មាន ។
មាគ្តា៥៥១ ._ ការពិ ចារណា សក្មាប់គសចរតីក្ពាងថទនការ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យលបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវពិ ចារណាគៅគលើចំណុចខាង

គក្កាមគៅគពលគរៀបចំគសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទ្យឹ រអាងទ្យគនា៖
រ-រក្មិ តនិងរុ ណភាពទ្យឹ ររនុងតំ បន់ ថទនការ ។

ខ-គោលបំ ណង និ ងអាទ្យិភាព ជាតិ និងគក្កាមជាតិ សក្មាប់ គលើររមពស់ការអភិ វឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
រ-ថទនការតំ បន់ គទសងៗសក្មាប់ តំបន់ ។
ឃ-រយៈគពល ភាពញឹរញាប់ ទ្យំ ហំ និងការរំ ណត់គពលននលំហូរទ្យឹ រ ថដលវាមានស្ថរ
សំខាន់ រុងការោំ
ន
ក្ទ្យក្បព័នគធ អរូ

ូសុីធមមជាតិ និងក្បគភទ្យសតវ រុរខជាតិថដលរងការក្ពួយបារមភ

គោយគក្បើព័ត៌មានវ ិទ្យាស្ថស្តសតលប
អ ំ ទុតថដលមាន ។
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ង-ការជន់ គលច និងការសមងួតគដើមបីោំក្ទ្យក្បព័នធគអរូ

ជាតិ ថដលរងការក្ពួយបារមភ ។

ូសុីធមមជាតិ និងក្បគភតសតវ រុរខ

ច-រក្មិ តទ្យឹរគក្កាមដី និងដំ គណើរការហូរទ្យឹ រពី គលើដីគៅគក្កាមដី ថដលមានស្ថរសំខាន់
រនុងការោំក្ទ្យក្បព័ នគធ អរូ

សុ
ូ ីធមមជាតិ និងក្បគភទ្យសតវ រុរខជាតិថដលរងការក្ពួយបារមភ ។

្-ការចូ លរួមក្រប់ក្រងទ្យឹ រននទ្យី ជក្មរ ឬ ក្បព័នធពារ់ព័នធ ថដលរួមមាននក្ពគឈើ និ ងដី

គសើម ថដលោំក្ទ្យនូវគោលបំ ណងននថទនការធនធានទ្យឹ រអាងទ្យគនា ។
ជ-សិទ្យិ ថធ ដលមានស្ស្ថប់រុងការទ្យទ្យួ
ន
លបាន គក្បើ ក្បាស់ ឬក្រប់ក្រងទ្យឹរ ។

ឈ-លរខខណឌតក្មូវរបស់ទ្យឹរនាគពលអនារតរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលរួម

មានលរខខណឌតក្មូវវបបធម៌ គសដឋរិចច បរ ិស្ថាន និ ងសងគម ។
ញ-តនមាវបបធម៌ គសដឋរិចច បរ ិស្ថាន និ ងសងគម ។

ដ-ការវាយតនមាថទនរបគចចរគទ្យសសក្មាប់ គសចរតីក្ពាងថទនការ ។
ឋ-ឥទ្យធិពលថដលគសចរតីក្ពាងថទនការនឹងមានគៅគលើទ្យឹរថដលមិ នមានគលើរគ
គសចរតីក្ពាងថទនការ ។
ឌ្-ឥទ្យធិពលថដលការយរ ឬ គធវើអនតរារមន៍ ជាមួ យទ្យឹរថដលមិនមានគលើរគ
គសចរាីក្ពាងថទនការ និ ងមានគលើទ្យឹរថដលគលើរគ

ើងរនុងគសចរតីក្ពាងថទនការ ។

ើ ងរនុង

ើងរនុង

ឍ-យុទ្យធស្ថស្តសតក្រប់ ក្រងធនធានក្បរបគោយនិ រនតរភាពសក្មាប់ អាងទ្យគនា ឬ អាងទ្យឹ រ
គក្កាមដី ថដលរួមមានតំ បន់ គ្នរពារ់ព័នធគទសងៗ ។
ណ-ក្រប់ ការោរ់ប្ូា ន ទរ់ ទ្យងនឹងគសចរតីក្ពាងថទនការថដលគសនើគ

ើង ។

ត-ទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។

មាគ្តា៥៥២ ._ ការជូនដំណឹងននគសចរតីក្ពាងថទនការ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវទសពវទាយការជូ នដំ ណឹងគៅ

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងស្ថធារណជនគៅគពលថដលគសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា
ក្តូវបានគរៀបចំ ។
មាគ្តា៥៥៣ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
រូបវនតបុរគល ឬ នី តិបុរគលអាចោរ់ប្ូា នឯរស្ថគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

ធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យមអំ ពីទ្យិដឋភាពណាមួ យននគសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា ថដលរួម
មានបញ្ញ
ា នានាថដលមិ នបានោរ់ប្ូច លរនុងគសចរតីក្ពាងថទនការ តាមរយៈកាលបរ ិគចឆទ្យថដលគលើរ
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គ

ើងរនុងការជូនដំ ណឹងថដលគចញទាយគក្កាមមាក្តា៥៥២ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជា

ស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៥៥៤ ._ ការពិ ចារណាគៅគលើគយបល់ស្ថធារណជន
មុ ននឹ ងប្ចប់ ថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ង

ឧតតុនិ យម ក្តូវពិ ចារណារាល់ការោរ់ ប្ូា នថដលបានគធវើគ

ើងស្សបតាមមាក្តា៥៥៣ ទរ់ ទ្យងនឹង

គសចរាីក្ពាងថទនការ ។

មាគ្តា៥៥៥ ._ ថទនការចុងគក្កាយ
ថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនាចុងគក្កាយ មិនមានអនុភាពគនាេះគទ្យ ទល់ថតវាក្តូវបានឯរភាព
គោយរណៈរដឋមញ្ជ្នី ត ។
មាគ្តា៥៥៦ ._ ថទនការឯរភាពរួច
ថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនាថដលឯរភាពរួច និងទុតរំ ណត់បនាទប់ពី១០(ដប់ )ឆ្នំ ក្បសិនគបើ
មុ នគពលគនាេះវាមិ ន៖
រ-និ រាររណ៍ ឬ
ខ-ជំ នួសគោយថទនការធនធានទ្យឹ រគទសងគទ្យៀតថដលបានចាប់ គទតើម និងថដលគលើរគ

ើង

ថ្នវាជាថទនការជំ នួស ។
មាគ្តា៥៥៧ ._ វ ិគស្ថធនរមម និងថទនការែមី
គៅគពលថដលមានសំគណើ គោយរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលមរ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័

យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិយម ឬ តាមរំ និតទតូចគទតើមរបស់ខួន
ា ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធាន
ទ្យឹ រ និងឧតតុនិ យមអាច៖

រ-គធវើវ ិគស្ថធនរមមគៅគលើថទនការធនធានទ្យឹ រអាងទ្យគនា ឬ
ខ-គរៀបចំថទនការធនធានទ្យឹ រអាងទ្យគនាែីម
ម ួ យគដើមបីជំនួសថទនការថដលមានស្ស្ថប់ ។

មាគ្តា៥៥៨ ._ ការគធវើយុតិ រ
ត មមសក្មាប់ ការគធវើវ ិគស្ថធនរមម ឬ ថទនការែមី
ក្បសិនគបើ យុតិរ
ត មមណាមួយដូ ចខាងគក្កាមក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ង

ឧតតុនិ យមអាចគធវើវ ិគស្ថធនរមម ឬគរៀបចំ ថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនាែីស្ម សបតាមមាក្តា៥៥៧ខាងគលើ៖
រ-លទ្យធទលននថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនាមិនអាចសគក្មចបាន ឬ
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ខ-គោលបំ ណងននថទនការធនធានទ្យឹ រអាងទ្យគនា ឬយុទ្យធស្ថស្តសតសក្មាប់ សគក្មចបាននូ វ
លទ្យធទលរបស់ថទនការ ថលងមានលរខណៈសមស្សបសក្មាប់តំបន់ថទនការគទ្យៀតគហើយ ។
មាគ្តា៥៥៩ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
គៅគពលគធវើវ ិគស្ថធនរមមគៅគលើថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនាថដលមានស្ស្ថប់ គក្កាមមាក្តា
៥៥៧ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវអនុគលាមតាមជំពូរ និង

លរខខណឌតក្មូវននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានថដលមានថចងរនុងននក្រម
គនេះ ។

ជំពូកទី៤
ការនតលកា
់ រអន្ុញ្ញ
ញ ត
ផ្នែកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៥៦០ ._ សិទ្យិរ
ធ ុងការគក្បើ
ន
ក្បាស់ធនធានទ្យឹរ

រាល់រប
ូ វនតបុរគលមានសិទ្យិរ
ធ ុងការយរ
ន
និ ងគក្បើ ក្បាស់ធនធានទ្យឹរគោយមិ នក្តូវការមានការទតល់

ការអនុញ្ញញតគក្កាមជំពូរគនេះ សក្មាប់ ៖

រ-តក្មូវការរបស់មនុ សសជាសំខាន់ ថដលរួមមាន ការទឹ រ ការសមាអត ការងូត អនាម័ យ
ការគស្ស្ថចស្សពសួនគៅតាមទទេះ និងចំ ការទលក្ពឹរស និ ងគោលគៅរនុងទទេះគទសងៗគទ្យៀត ។
ខ-គោលគៅសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ ថដលរួមមានការពនាត់អរគិភ័យ ។

មាគ្តា៥៦១ ._ ការការពារសិទ្យិ ស្ធ សបចាប់ របស់អរ
ន ដនទ្យ
ការយរ និ ងការគក្បើ ក្បាស់ធនធានទ្យឹរគក្កាមមាក្តា៥៦០ក្តូវគធវើគ
ពាល់សិទ្យិ ស្ធ សបចាប់ របស់រប
ូ វនតបុរគលគទសងៗគទ្យៀត ។

ើងរនុងលរខណៈថដលមិ នប៉ា េះ

មាគ្តា៥៦២ ._ សិទ្យិ រធ បស់មាចស់ និ ងអនរកាន់ កាប់ ដី
មាចស់ និ ងអនរកាន់ កាប់ ដីមានសិទ្យិ ក្ធ បមូ ល និងគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរគភាៀង និ ងទ្យឹរថដលហូរជាធមមជាតិ
គលើដីរបស់ពួរគរគោយោមនការទតល់ការអនុ ញ្ញញតគក្កាមជំពូរគនេះ និងស្សបតាមមាក្តា៥៦០ ។
ក្បសិនគបើ លំហូរទ្យឹរធមមជាតិ គនេះ មិនក្តូវបានរារាំង ឬទ្យប់ ស្ថកត់ គោយការគធវើសំណង់ ទូវា របង

ទ្យំ នប់ ការពារ អាងទ្យឹ របគងកើតគ

ើងគោយទ្យំនប់ ឬ ក្តពាំង ។
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មាគ្តា៥៦៣ ._ សរមមភាពថដលតក្មូវឲ្យមានការទតល់ការអនុញ្ញញត
សរមមភាពខាងគក្កាមក្តូវបានហាមឃាត់ក្បសិនគបើមិនមានការអនុ ញ្ញញតគោយការទតល់សិទ្យិ ធ
អំ ណាចថដលគចញ ស្សបតាមជំពូរគនេះ និង គបើ មិនបានគធវើស្សបតាមលរខខណឌទំងអស់របស់ការទតល់
ការអនុញ្ញញត ៖
រ-ការរារាំង ទ្យប់ ស្ថកត់ ការបថងវរ ការយរ ឬការគក្បើ ក្បាស់ធនធានទ្យឹរ គក្ៅពីអីថវ ដល
មានថចងរនុងមាក្តា៥៦០ និ ងមាក្តា៥៦១ និងមាក្តា៥៦២ ។

ខ-ការស្ថងសង់ ឬក្បតិបតតិការននការស្ថងសង់គដើមបីរារាំង ទ្យប់ ស្ថកត់ បថងវរ ឬយរ

ធនធានទ្យឹរ គក្ៅពីអី ថវ ដលមានថចងរនុងមាក្តា៥៦១ និ ងមាក្តា៥៦២ ។

រ-ការទញយរ ដី ខាច់ ដី ែម ក្រួស ថរ ៉ា ស្ថំង ហាគសពីបាត ថដលទរ់ទ្យងនឹងសមុ ក្ទ្យ

បឹ ង រឺ ជាថទនរននដី ថដលក្របដណតប់ គោយទ្យឹរ និ ងក្ចាំង ថដលទរ់ទ្យងនឹងសមុ ក្ទ្យ បឹង ជាថទនរ
ននដី ថដលលិចទ្យឹ រ ថដលមានរនុងសមុក្ទ្យបឹ ងគនាេះ ដី ែម ឬ វតាុធាតុ គទសងគទ្យៀតថដលគៅជាប់ នឹងវា
ប៉ាុ ថនតមិនរាប់ប្ូច លដី ថដលយូរៗមតងលិចទ្យឹរថតប៉ាុគណាណេះ ននទ្យទ្យឹ ងមុខទ្យឹរ បឹ ង ដី គសើម តំបន់
ទ្យំ នាប ទ្យឹរទុ សពី រុងដី
ន
ឬ អាងទ្យឹរ ។

ឃ-ការបំគពញ ការបគងកើតថខសទ្យឹ រ ការជីរក្បឡាយ ឬ ការថរថក្បននទាូវទ្យឹ រ បឹង ដីគសើម

តំ បន់ ទ្យំនាប ទ្យឹ រទុ សពី រុងដី
ន
ឬ អាងទ្យឹ រ ។

មាគ្តា៥៦៤ ._ រក្មិតសក្មាប់ ការរារាំង ទ្យប់ ស្ថកត់ ការបថងវរ ការយរ ឬ គក្បើ ក្បាស់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យមអាចបគងកើតគោយលិខិតបទ្យោឋន

រតិ យុតតពារ់ព័នធនូវរក្មិតសក្មាប់ ការគធវើអនតរារមន៍ជាមួ យ ការបថងវរ ការយរ ឬគក្បើ ក្បាស់ធនធានទ្យឹរ
សក្មាប់ គោលគៅជារ់ លារ់ ថដលមិនតក្មូវឲ្យមានការទតល់សិទ្យិអ
ធ ំណាចគក្កាមមាក្តា៥៦៣ ននមាតិ កា
គនេះ ។
មាគ្តា៥៦៥ ._ ពារយសុំសក្មាប់ ការទតល់ការអនុញ្ញញត
ពារយសុំសក្មាប់ ការទតល់ការអនុញ្ញញតគក្កាមជំពូរគនេះក្តូវអមគោយការឯរភាពគទសងៗគៅតាម
លរខខណឌតក្មូវថដលតក្មូវគោយក្រមគនេះ ។
ផ្នែកទី២
អាជាាប័ណ្ណទហដាឋរច្នាសល័ន្
ព ធ
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មាគ្តា៥៦៦ ._ អាជាាប័ណណគហោឋរចនាសម័ ពនធ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវទតល់អាជាាប័ណណគហោឋរចនាស

ម័ ពនគធ ៅក្រប់ គហោឋរចនាសម័ ពនថធ ដលក្តូវបានរំណត់រុងថទនការធនធានទ្យឹ
ន
រអាងទ្យគនា គក្កាមមាក្តា
៥៤៨ ចំ ណុច ឈ. ននមាតិកាគនេះ ។

មាគ្តា៥៦៧ ._ គោលគៅននលិខិតអនុញ្ញញតគហោឋរចនាសមព័នធ
អាជាាប័ ណណគហោឋរចនាសមព័នទ
ធ តល់ការអនុ ញ្ញញតដល់អនរកាន់ កាប់គនាេះគក្បើ ក្បាស់ ចរនតទ្យឹរហូរ
រនុងរក្មិ តមួ យចាំបាច់គដើមបី សង់ គហោឋរចនាសម័ ពនដ
ធ ូចថដលអាជាាប័ ណណបានទតល់ឲ្យ ។
មាគ្តា៥៦៨ ._ លរខខណឌសក្មាប់ អាជាាប័ ណណគហោឋរចនាសមព័នធ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវរំ ណត់ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់

អាជាាប័ ណណគហោឋរចនាសមព័នរ
ធ ុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិយុតត ។
ផ្នែកទី៣

សិទទ
ធិ ទួលបាន្ទឹក
មាគ្តា៥៦៩ ._ ការចុ េះប្ាីសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹ រ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវររានូវការចុ េះប្ាីននក្រប់ សិទ្យិ ធ

ទ្យទ្យួ លបានទ្យឹរ ។

មាគ្តា៥៧០ ._ លរខខណឌសក្មាប់ សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរ
ការយរ ឬ ការបថងវរធនធានទ្យឹរអាចក្តឹមថតគធវើគៅបានស្សបតាមសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរថដល
គចញគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។
មាគ្តា៥៧១ ._ សិទ្យិ ស្ធ សបចាប់ ចំគពាេះសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរ
រូបវនតបុរគលថដលមានសិទ្យិស្ធ សបចាប់ ចំគពាេះរាលដី អាចោរ់ ពារយសុំគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹ រ និងឧតតុនិ យម សក្មាប់ សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរ គដើមបីយរគក្បើ ក្បាស់ជាមួ យ
ទ្យឹ រថដលមានក្បភពមរពី ៖

រ-ទាូវទ្យឹ រ បឹង ទ្យឹរទុ សពីគក្កាមដី គលើ ឬ ជាប់ដី ។
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ខ-លាអងទ្យឹ រគក្កាមដី ថដលមានទ្យក្មង់ ភូមិស្ថស្តសតថដលទ្យឹ រគក្កាមដី គរើ នគ

ើងជា

អចិនញ្ជ្នតយ៍ គៅគក្កាមដីណាមួ យ ។
រ-ទ្យឹ រហូរកាត់ដីគទសងៗ ។
ឃ-គហោឋរចនាសម័ន
ព ធថដលក្បតិបតតិការគក្កាមលិខិតអនុ ញ្ញញតគហោឋរចនាសមព័នថធ ដល
អាចទគត់ទង
គ ់ទ្យឹរគៅកាន់ដី ។
មាគ្តា៥៧២ ._ នី តិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ពារយសុំ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យមក្តូវរំ ណត់រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ

យុតតនូវនីតិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ពារយសុំសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹ រ ។
មាគ្តា៥៧៣ ._ ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈ

គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម យល់ថ្នមាន

ព័ ត៌មានក្រប់ក្ោន់ គដើមបីគធវើការសគក្មចចិ តគត លើពារយសុំគហើយគនាេះ ក្រសួងអាចគចញការជូ នដំ ណឹងជា
ស្ថធារណៈអំពីពារយសុំថដលគលើរគ

ើងពី ៖

រ-គសចរតីលមអិតននពារយសុំ ។
ខ-ទ្យី រថនាងថដលពារយសុំអាចក្តូវបានពិនិតយ ។
រ-កាលបរ ិគចឆទ្យ យ៉ា ងគហាចណាស់ ៣០(ស្ថមសិប)នែង បនាទប់ពីការជូនដំ ណឹងជាស្ថ
ធារណៈក្តូវបានគចញ ថដលការោរ់ ប្ូា នពារយសុំជាលាយលរខណ៍អរសរ អាចគធវើគ

ើងគៅ

កាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និងឧតតុនិ យម ។
មាគ្តា៥៧៤ ._ នីតិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការរំ ណត់

នី តិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ រំណត់នូវ ការឯរភាព ឬ ការបដិ គសធគៅគលើសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានទ្យឹរក្តូវបានរំ ណត់រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៥៧៥ ._ ចំនួនននរក្មិតននការថបងថចរទ្យឹរ
ចំ នួនរំណត់ធមមតាននការថបងថចរទ្យឹរ រឺ ជាចំនួន អតិ បរ ិមាថដលអាចក្តូវបានយររនុងរយៈ

គពលជារ់លារ់មួយ ឬ រនុងឱ្កាសជារ់ លារ់មួយ ថដលទរ់ទ្យងនឹងវ ិធានថបងថចរទ្យឹរណាមួ យថដល
បគងកើតគោយថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា ថដលអនុ វតតចំគពាេះសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹ រ ។
មាគ្តា៥៧៦ ._ ការក្បកាសទាយអំ ពីការទ្យទ្យួ លបានទ្យឹរគក្បើ ក្បាស់
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មុ នគពលចាប់ គទតើមឆ្នំការ ិយបរ ិគចឆទ្យននទ្យឹរនីមួយៗថដលរយៈគពលរិត មានថចងរនុងថទនការ

ធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ឬសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរសក្មាប់ តំបន់ ថទនការ ឬសិទ្យិ ធ គនាេះ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវក្បកាសនូ វសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរគក្បើ

ក្បាស់ថដលក្តូវសគក្មចសក្មាប់ ឆ្នំការ ិយបរ ិគចឆទ្យគនាេះ ស្សបតាមវ ិធានថចររ ំថលរទ្យឹរ និ ងក្ររមអាទ្យិ ភាព
ថដលក្តូវបានបគងកើតគ

ើងគោយថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា ។

មាគ្តា៥៧៧ ._ សិទ្យិ គធ ក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរថដលក្បកាសទ្យទ្យួលស្ថគល់រច
ួ រាល់
សិទ្យិ ថធ ដលក្បកាសរួចរាល់ ៖
រ-រឺ ជាភាររយននតនមារំណត់ ទ្យុរមុ ន ននសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានទ្យឹរថដលអាចយររនុងឆ្នំ

ការ ិយបរ ិគចឆទ្យននទ្យឹរ ។

ខ-ក្តូវបានសគក្មចចិតម
ត ុ នការចាប់ គទតើមននឆ្នំននទ្យឹ រថដលសិទ្យិ ថធ ដលក្បកាសរួចរាល់ពារ់
ព័ នធ ។
រ-ក្តូវបានរំ ណត់គោយថទអរគលើភាពអាចររបានទ្យឹរតាមរដូ វកាលជារ់ ថសតងថដលសិទ្យិ ធ
ក្តូវទ្យទ្យួ លបាន ។
ឃ-អាចក្តូវបានគធវើឲ្យគរើ នអំ

ុងឆ្នំននទ្យឹ រ ។

ង-អាចខុ សោនគៅតាមអនុតំបន់ គទសងោនននអាង ។
ច-អាចក្តូវបានក្បកាសគទសងោនសក្មាប់ សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹររនុងក្ររមអាទ្យិ ភាព ។

្-ោរ់ ពារយសុំការទតល់សិទ្យិ អ
ធ ំណាចជាមួ យនឹងគោលគៅននការទកត់ទង
គ ់ ទ្យឹរក្ររង និងទ្យី
ក្ររង ។
មាគ្តា៥៧៨ ._ សិទ្យិ ថធ ដលក្តូវបានក្រប់ក្រងគក្កាមថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា
សក្មាប់ សិទ្យិ កា
ធ រទ្យទ្យួ លបានទ្យឹរថដលក្តូវបានក្រប់ ក្រងគក្កាមថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា៖
រ-អាចយរទ្យឹ របានរនុងររណីថតវាស្សបនឹងថទនការគនាេះ ។

ខ-ក្បសិនគបើ មានជគមាាេះរវាងថទនការ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរ ថទនការមានអនុភាព
ជាង ។
រ-សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរមិនអាចក្តូវបានផ្ទាស់បូរត រនុងវ ិធី ណាមួ យថដលអាចកាត់បនាយ

ចំ នួននន ឬ ប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមានគៅគលើលរខខណឌ ថដលទ្យឹរអាចយរបាន សក្មាប់ រយៈគពលនន
ថទនការ ក្បសិនគបើក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យមមិ នទតល់ជូនអនរ
កាន់ កាប់ សិទ្យិ ធ នូវសំណងថដលបានក្ពមគក្ពៀងរួច ។
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មាគ្តា៥៧៩ ._ ការថរសក្មួលគៅគលើចំនួនរំណត់ធមមតា
ចំ នួនរំណត់ធមមតា គៅចុងប្ចប់ ននជីវ ិតរបស់ថទនការធនធានទ្យឹ រអាងទ្យគនា ថដលវាក្តូវបាន
ក្រប់ ក្រងគក្កាមថទនការគនាេះ គោយោមនសំណងណាថដលអាចបង់ នែាជូនបានគ

ើយ ។

មាគ្តា៥៨០ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទង
គ ់ សក្មាប់ អាជាាប័ ណណគហោឋរចនាសមព័នធ
ក្បសិនគបើ សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹ រទរ់ ទ្យងនឹ ងធនធានទ្យឹរថដលក្តូវបានទតល់ជូនគោយគហោឋរចនា
សម័ ពនធថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងគក្កាមអាជាាប័ ណណគហោឋរចនាសម័ន
ព ធ រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងទគត់ទង
គ ់ ក្តូវមានរវាង
អនរកាន់ កាប់ សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរ និ ងអនរកាន់ កាប់ អាជាាប័ ណណគហោឋរចនាសម័ន
ព ធ ក្បសិនគបើ ពួរគរមិន
ថមនជានីតិបុរគលដូចោនគនាេះគទ្យ ។
មាគ្តា៥៨១ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទង
គ ់ សង
ត ់ ោរ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវគរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់

ជាសតង់ោរមួ យសក្មាប់ ការសតរទ្យុ
រ និ ង ឬការថចរចាយគោយអនរកាន់ កាប់អាជាាប័ ណណគហោឋរចនា
ុ
សម័ ពនទ្យ
ធ ឹ រ គក្កាមសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានទ្យឹរ ថដល៖

រ-ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចររបាន ។
ខ-អាចខុ សោនសក្មាប់ទ្យីតាំងគទសងោន ។
មាគ្តា៥៨២ ._ ពារយសុំរិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទង
គ ់ សង
ត ់ោរ
រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់ជាសតង់ោរគក្កាមមាក្តា៥៨១ ននក្រមគនេះសក្មាប់ទ្យីតាំងថដលសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានទ្យឹរពារ់ព័នធ អនុ វតតចំគពាេះសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹ រ ក្បសិនគបើរិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់គោយថ

រពី ោនមិន

ក្តូវបាន៖
រ- យល់ស្សបរវាងអនរកាន់ កាប់ សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹ រ និ ង អនរកាន់ កាប់ អាជាាប័ណណគហោឋ
រចនាសម័ន
ព ធ។
ខ- ោរ់ ប្ូា នគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។
ផ្នែកទី៤
កិច្ជការពារទាក់ទងន្ឹងទទន្ៃ ន្ិងសទង
ឹ
មាគ្តា៥៨៣ ._ សរមមភាពថដលទ្យទ្យួ លបានការអនុញ្ញញត
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រូបវនតបុរគលអាចោរ់ ពារយគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និងឧតតុនិ យម

គដើមបីទ្យទ្យួ លបានលិខិតអនុញ្ញញតគធវើសរមមភាពដូចខាងគក្កាម៖

រ- ការគធវើរំណាយរនុង ទាូវទ្យឹ រ បឹង ដីគសើម តំបន់ទ្យំនាប ទ្យឹរទុ សគក្កាមដី ឬអាងទ្យឹ រ ។
ទ្យឹ រ ។

ខ- ោរ់ បំគពញរនុង ទាូវទ្យឹរ បឹ ងធមមជាតិ ដី គសើម តំបន់ទ្យំនាប ទ្យឹរទុ សគក្កាមដី ឬ អាង

មាគ្តា៥៨៤ ._ នីតិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ការោរ់ ពារយសុំ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវរំ ណត់ រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ

យុតតនូវនីតិវ ិធី និងលរខខណឌតក្មូវ សក្មាប់ ការោរ់ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញតគក្កាមថទនរគនេះ ។
មាគ្តា៥៨៥ ._ ការជូ នដំណឹងជាស្ថធារណៈ

គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម យល់ថ្នមាន

ព័ ត៌មានក្រប់ក្ោន់ គដើមបីសគក្មចចិតតគលើពារយសុំគហើយគនាេះ ក្រសួងអាចគចញនូ វការជូ នដំ ណឹងជា
ស្ថធារណៈ អំពីពារយសុំថដលគលើរគ

ើងពី ៖

រ- គសចរតីលមអិតននពារយសុំ ។
ខ- ទ្យីរថនាងថដលពារយសុំអាចក្តូវបានពិនិតយ ។
រ- កាលបរ ិគចឆទ្យ យ៉ា ងគហាចណាស់ ៣០(ស្ថមសិប)នែងបនាទប់ ពីគចញនូ វការជូនដំ ណឹង
ជាស្ថធារណៈ ថដលការោរ់ ប្ូា នពារយសុំជាលាយលរខណ៍អរសរ អាចគធវើគ

ើងគៅកាន់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។
មាគ្តា៥៨៦ ._ នីតិវ ិធី និងការពិ ចារណាសក្មាប់ ការឯរភាព

នី តិវ ិធី និងការពិ ចារណាសក្មាប់ រំណត់នូវការឯរភាព ឬការបដិ គសធ ការោរ់ ពារយសុំលិខិត
អនុ ញ្ញញតគក្កាមថទនរគនេះ និងលរខខណឌននលិខិតអនុញ្ញញតក្បសិនគបើ ការោរ់ ពារយក្តូវបានឯរភាព ក្តូវ
បានរំ ណត់រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។
ផ្នែកទី៥
អែកអភិវឌ្ឍទឹកទគ្កាលដី
មាគ្តា៥៨៧ ._ ការោរ់ពារយសុំវ ិញ្ញញបនបក្ត
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រូបវនតបុរគលអាចោរ់ ពារយគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និងឧតតុនិ យម

គដើមបីទ្យទ្យួ លបានវ ិញ្ញញបនបក្ត ៖

រ-អនរខួងអណូត ងទ្យឹ រ ។
ខ-អនរជីរអណូត ងទ្យឹ រ ។
រ-អនរតំ គ

ើងមា៉ា សុីនបូមទ្យឹរគក្កាមដី ។

មាគ្តា៥៨៨ ._ នីតិវ ិធី សក្មាប់ ការោរ់ ពារយសុំ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវរំ ណត់ រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ

យុតតនូវនីតិវ ិធី សក្មាប់ ការោរ់ ពារយសុវំ ិញ្ញញបនបក្ត ។

មាគ្តា៥៨៩ ._ នីតិវ ិធី សក្មាប់ ការឯរភាព ឬបដិ គសធ
នី តិវ ិធី សក្មាប់រំណត់ ការឯរភាព ឬការបដិ គសធគៅគលើពារយសុំវ ិញ្ញញបនបក្តក្តូវរំណត់រុង
ន

លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។

មាគ្តា៥៩០ ._ លរខខណឌននវ ិញ្ញញបនបក្ត
លរខខណឌននវ ិញ្ញញបនបក្តក្តូវរំ ណត់រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៥៩១ ._ នីតិវ ិធី រុងការលុ
ន
បវ ិញ្ញញបនបក្ត

នី តិវ ិធីរុងការលុ
ន
បវ ិញ្ញញបនបក្តក្តូវរំណត់រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។

ិញ្ញញបនបក្ត
មាគ្តា៥៩២ ._ ភសតតាងននវ
ុ

ិញ្ញញបនបក្ត
មញ្ជ្នី ថត ដលទតល់នូវសិទ្យិអ
ធ ំណាចអាចតក្មូវឲ្យរូបវនតបុរគលទតល់នូវភសតតាងជាវ
ុ

សក្មាប់ ការគធវើអធិ ការរិចច ក្បសិនគបើមញ្ជ្នី ស
ត ងស័យបុរល
គ គនាេះគោយមានគហតុ ទលថ្ន៖
រ-ការខួង ការជី រ ការគធវើឲ្យគក្ៅ ការពក្ងី រ ឬការគរៀបអណូត ងទ្យឹ រ ។

ខ-ការដរគចញ ការោរ់ជំនួស ការបតូរ ឬការជួ សជុល ការោរ់ ក្ទ្យនាប់ពីរុង
ន ការបាំង

អណូត ង ។

រ-ប្ឈប់ ដំគណើរការននអណូត ងទ្យឹរ ។

ឃ-ការគរៀប ការោរ់ជំនួស ការបតូរ ឬការបិ ទ្យអណូត ងសនប់ ។
មាគ្តា៥៩៣ ._ សរមមភាពថដលក្តូវបានហាមឃាត់
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ក្តូវបានហាមឃាត់ចំគពាេះរាល់សរមមភាពទំងទ្យាយណាថដលពុំ មានវ ិញ្ញញបនបក្តសក្មាប់ ការ
គធវើអធិ ការរិចច ។
មាគ្តា៥៩៤ ._ លរខខណឌតក្មូវរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍

បុ រគលណាមួ យគធវើការងារទរ់ ទ្យងនឹងអណូត ងក្រប់ ក្បគភទ្យ សក្មាប់គោលគៅវ ិជាាជី វៈ និ ង

ពាណិជារមម ក្តូវទតល់ដល់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹ រ និងឧតតុនិ យមនូ វរបាយការណ៍
ការងារលមអិត ។ ព័ត៌មានតក្មូវឲ្យរួមមានរនុងរបាយការណ៍ ក្តូវរំណត់រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់
ព័ នធ ។

មាគ្តា៥៩៥ ._ រំណត់ ក្តាសរមមភាព
អនរកាន់ វ ិញ្ញញបនបក្តក្តូវររាព័ ត៌មានថដលមានប្ញតិ គត ក្កាមលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតពារ់ព័នព
ធ ី
សរមមភាពថដលអនរកាន់កាប់ អនុ វតតគក្កាមក្រមគនេះ និ ងទតល់ព័ត៌មានគៅកាន់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និងឧតតុនិ យម ក្បសិនគបើ មានការគសនើសុំ ។
ផ្នែកទី៦
ការដកហូតការអន្ុញ្ញ
ញ ត
មាគ្តា៥៩៦ ._ លរខខណឌសក្មាប់ ការដរហូតការអនុ ញ្ញញត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវរំ ណត់ រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ

យុតតពារ់ព័នន
ធ ូ វលរខខណឌសក្មាប់ ចាប់គទតើមនីតិវ ិធីដរហូតការអនុ ញ្ញញត ។
មាគ្តា៥៩៧ ._ នីតិវ ិធី ននការដរហូតការអនុញ្ញញត

នី តិវ ិធីដរហូតការអនុញ្ញញត ក្តូវរំ ណត់រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
ជំពូកទី៥
ការតគ្លូវឲ្យមាន្ការអន្ុញ្ញ
ញ ត
មាគ្តា៥៩៨ ._ ការអនុញ្ញញតចំគពាេះការទគត់ទគង់ គក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរ
បុ រគលមានរ់ មិនអាចយរ ទគត់ទង
គ ់ ឬគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរដូ ចមានរំ ណត់រុងមាតិ
ន
កាគនេះបានគ

ក្តាថតមានការអនុ ញ្ញញតឲ្យគធវើដូគចនេះ ។
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មាគ្តា៥៩៩ ._ ការរ ំគលាភបំ ពាន
អនរកាន់ កាប់នូវការអនុ ញ្ញញតគក្កាមមាតិ កាគនេះមិ នក្តូវរ ំគលាភបំ ពានគលើលរខខណឌននការទាល់
ការអនុញ្ញញតគនាេះគទ្យ ។
មាគ្តា៦០០ ._ ការទតល់សិទ្យិ អ
ធ ំណាចដល់មញ្ជ្នី មា
ត នសមតារិចច
មាចស់ ឬអនរក្រប់ក្រងដី រមមសិទ្យិ ឯ
ធ រជន មិ នក្តូវបដិ គសធនូ វការចូ លគៅកាន់ដីគនាេះពី សំណារ់
មញ្ជ្នី ថត ដលមានសមតារិចម
ច រពីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និងឧតតុនិ យមថដលមាន
ភាររិ ចរ
ច ុងការគធវ
ន
ើ ការស្ថទបសទង់ថទនរបគចចរគទ្យស ការវាយតនមា ឬការអគងកតតាមោនបញ្ញ
ា ទរ់ទ្យងនឹ ង
មាតិ កាគនេះគនាេះគទ្យ គលើរថលងដូចររណីដូ ចខាងគក្កាមគនេះ មាចស់ ឬអនរក្រប់ ក្រងដី ឯរជនមានសិទ្យិ ធ
បដិគសធ៖
រ- ក្រសួងមិនបានទតល់ជូនមាចស់ ឬអនរកាន់ កាប់ ដីនូវការជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍
អរសរជាមុន ។
ខ- មញ្ជ្នី មា
ត នសមតារិចចមិនបានទតល់ភសតតាងពី
អតតសញ្ញញណ និងមិនមានលិខិតននការ
ុ

ទាល់សិទ្យិអ
ធ ំ ណាចពីក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ។
ជំពូកទី៦
ការទរៀបច្ំអន្តរកាល
មាគ្តា៦០១ ._ ប្ាីសរមមភាពអាទ្យិ ភាពសក្មាប់ គរៀបចំថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ក្តូវបគងកើតតារាងអនុវតត ថដលរួម

មានប្ាីសរមមភាពអាទ្យិភាព សក្មាប់ ការគរៀបចំ ថទនការធនធានទ្យឹរអាងទ្យគនា រនុងរយៈគពល០១ (មួ យ)
ឆ្នំគក្កាយការអនុ ម័តក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៦០២ ._ ការរ ឹតតបិតចំគពាេះសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានទ្យឹរ
មិ នតក្មូវឲ្យមានសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានទ្យឹរសក្មាប់គោលគៅដូ ចខាងគក្កាម៖
រ-ការគស្ស្ថចស្សពដីននតំបន់ ទំងមូ លថដលតិ ចជាង១០(ដប់)ហិរតា ។
នែង ។

ខ-ការទគត់ទង
គ ់ ទ្យឹរស្ថអត ថដលទ្យឹ រក្តូវបានគក្បើតិចជាង៤០(ថសសិប)ថម៉ា ក្តរី ប រនុងមួ យ
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រ-ថ្នមពលវារ ីអរគិសនី គដើ រគោយលំហូរទ្យឹរទ្យគនា ឬ បគចចរគទ្យសថ្នមពលវារ ីអរគិសនី
ថដលមិនតក្មូវឲ្យមានការបងាខំង ការបថងវរ ឬការទញយរទ្យឹរ ។
មាគ្តា៦០៣ ._ ការគធវើសរមមភាពនានារបស់នីតិបុរល
គ
នី តិបុរគលថដលរំ ពុងគធវើសរមមភាពគក្កាមជំ ពូរទ្យី ៤ ននមាតិ កាគនេះគោយោមនការទតល់សិទ្យិ ធ
អំ ណាចជាមុនពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យធនធានទ្យឹរ និ ងឧតតុនិ យម ឬមនទីរធនធានទ្យឹ រ និង

ឧតតុនិ យមថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើសរមមភាពឲ្យអនុ គលាមតាមជំពូរទ្យី ៤ ននមាតិ កាគនេះ រនុងរយៈគពល ៦
(ក្បាំមួយ)ថខ ននការអនុម័តក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៦០៤ ._ ការរំ ណត់ ក្ចាំង ឬគ្នរ
ក្ចាំង និ ងគ្នរ រឺ សំគៅគលើដីថដលក្របដណតប់គោយខាច់ ឬដី និងជក្មាលចូលគៅរនុងទ្យឹរ

ថដលយូៗមតងលិចទ្យឹ រ ននថទនរអាងទ្យគនា និងលរខណៈពិ គសសក្តូវបានវាស់ថវងដូចខាងគក្កាម៖

រ-គ្នរ និងពាមក្តូវបានវាស់ថដលមានចមាងយ១០០(មួ យរយ)ថម៉ាក្តពី គ្នរ និ ងមាត់
ជំ គនារទ្យឹ រខពស់បំទុត ។
ខ-ទ្យគនា ក្តូវបានវាស់ថដលមានចមាងយ ៥០ (ហាសិប) ថម៉ា ក្ត ពី ក្ចាំងទ្យគនា ។
រ-នដទ្យគនា ក្តូវបានវាស់ថដលមានចមាងយ ៣០ (ស្ថមសិប) ថម៉ា ក្តពី ក្ចាំងនននដទ្យគនា ។
ឃ-ថក្ពរ ក្តូវបានវាស់ថដលមានចមាងយ ២០ (នមភ) ថម៉ា ក្តពី ក្ចាំងថក្ពរ ។
ង-អូ រក្តូវបានវាស់ថដលមានចមាងយ ១០(ដប់) ថម៉ា ក្ត ពី ក្ចាំងអូ រ ។
ច-ក្បឡាយគម ក្តូវបានវាស់ថដលមានចមាងយ ១០(ដប់) ថម៉ា ក្ត ពី ថទនរខាងគក្ៅននទ្យំ នប់
ការពារក្បឡាយ ។
្-ក្បឡាយរង ក្តូវបានវាស់ថដលមានចមាងយ ៥ (ក្បាំ) ថម៉ា ក្ត ពីថទនរខាងគក្ៅននទ្យំនប់
ការពារក្បឡាយ ។
ជ-ក្បឡាយគស្ស្ថចស្សពក្តូវបានវាស់ថដលមានចមាងយ ៣ (បី) ថម៉ា ក្ត ពីថទនរខាងគក្ៅ
ននទ្យំ នប់ ការពារក្បឡាយ ។
ឈ-បឹងក្តូវបានវាស់ថដលមានចមាងយ ៥០ (ហាសិប) ថម៉ា ក្ត ពី ការរំ ណត់រក្មិតទ្យឹ រជា
អតិបរ ិមារនុងអាង ។

ញ-តំបន់ទ្យំនាប មិនក្តូវបានវាស់ថវងពី ចមាងយគនាេះគទ្យ ថតវាបានរំ ណត់ ថ្នជាតំបន់ ដីរាប

គសមើជាប់ នឹងទាូវទ្យឹ រថដល៖

១-ក្របដណតប់មតងគហើយមតងគទ្យៀតគោយទ្យឹរជំនន់ ថដលហូរគក្ចើនពី ទូវទ្យឹ
ា រ។
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២-មិនរារាំងទ្យឹរជន់ថដលហូរជាទ្យូ គៅតាមទាូវននទាូវទ្យឹរ គក្ៅពី ការឈានដល់

ក្ជលងភនំថទនរខាងគលើ ។

មាតិកាទី៩
ន្ិរន្តរភាពជលនល
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៦០៥ ._ ក្របខ័ ណឌនិ រនតរភាពននធនធានជលទល
ការក្រប់ ក្រងធនធានជលទលរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវថចងអំ ពី៖

រ-ការោរ់ប្ូច លនូ វគោលបំ ណង និងគោលការណ៍អភិររសបរ ិស្ថាន និងការអភិ វឌ្ឍ

ក្បរបគោយនិ រនតរភាព គៅរនុងជលទល និងការក្រប់ ក្រងធនធានជលទល ។

ខ-ការោរ់ប្ូច លនូ វបទ្យបប្ញ តិ តននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបាន

ព័ ត៌មានគៅរនុងរដឋបាលជលទល និងការក្រប់ ក្រងធនធានជលទល ។

រ-ការក្រប់ ក្រង និងការកាត់ បនាយហានិ ភ័យ និងទលវ ិបារថទនរបរ ិស្ថាន ននការអភិវឌ្ឍ

វារ ីវបបរមម ។
មាគ្តា៦០៦ ._ ធនធានថដលអាចអនុវតតបាន
រដឋបាលជលទល និ ងការក្រប់ក្រងធនធានជលទលរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាថដលរួមមាន៖

រ-ការអនុ វតត និងការបរស្ស្ថយ ចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធនឹងជលទល

ឲ្យស្សបគៅនឹ ង សនធិសញ្ញញ និងរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ ។
ខ-ការអនុ វតត ក្របខ័ ណឌគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតសក្មាប់ ជលទល គោយគយងគៅ
គលើក្រមក្បតិបតតិសក្មាប់ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវជលទលរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
រ-រដឋបាលជលទល និ ងសរមមភាពក្រប់ក្រងធនធានជលទល ថដលគធវើគ

ើងគោយរដឋ

បាលជលទល និ ងក្រសួង ស្ថាប័ន និងអនរពារ់ ព័ននា
ធ នា ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងរដឋបាលជលទល អាចគធវើក្បតិភូរមមសមតារិចច

ភាររិ ចច និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ ទរ់ទ្យងនឹ ងធនធានជលទល ឬតំ បន់ ក្រប់ ក្រងភូមិស្ថស្តសត និ ងរដឋបាល
ថដលមានធនធានជលទល ។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងរដឋបាលនក្ពគឈើ ក្តូវសហ
ការោនគដើមបី ក្រប់ ក្រងធនធានជលទលទំងគនាេះ និងតំបន់ក្រប់ ក្រងភូមិស្ថស្តសត និ ងរដឋបាលរនុងលរខ
ណៈក្បរបគោយក្បសិទ្យភា
ធ ព និងនិ រនតរភាព ។
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មាគ្តា៦០៧ ._ ការអភិ ររស និងវ ិធានការក្រប់ក្រងធនធានជលទល
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើត និងអនុ វតត វ ិធានការអភិររស និងក្រប់ ក្រង គដើ មបីទ្យប់ ស្ថកត់ ការ
គនស្ថទ្យគលើសរក្មិត និ ងការគនស្ថទ្យរនុងលរខណៈបំផ្ទាញសក្មាប់ សននិធិជលទល ឬ សននិធិចក្មរេះ និង
គដើមបីធានានូវសនតិសុខគសបៀង ចំ ណូល និងការងារ ។ វ ិធានការក្រប់ ក្រងធនធានជលទលគនាេះក្តូវ៖
ិទ្យាស្ថស្តសតលប
រ-ថទអរគលើភសតតាងថបបវ
អ ំទុតថដលមាន ។
ុ

ខ-ោំក្ទ្យគោយការស្ស្ថវក្ជាវថបបវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដលរំ ពុងបនត និ ងការក្បមូ លទ្យិននន័យ ។
ជំពូកទី២
ការគ្គប់គ្គងជលនលទឹកស្ថបគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
មាគ្តា៦០៨ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត គដើ មបីោំក្ទ្យគៅដល់ការអភិររស និង
ការក្រប់ ក្រងជលទលទ្យឹរស្ថបក្បរបគោយនិ រនតរភាព ថដលរួមមាន ៖
រ-សហរមន៍ ជលទល ជលទលថស្ស ក្តពាំងវាលភរ់ លាប់ ក្តី សហរមន៍ ការ
ក្រប់ ក្រងសហរមន៍ ជលទល និ ងការថចររ ំថលរទលក្បគយជន៍ សហរមន៍ ថដលរួមមាន ការ
រួមប្ូច ល រនាីទ្យី៤ សតីពីការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិក្បរបគោយនិ រនតរភាព មាតិ កាទ្យី ៣ សតីពី
ការក្រប់ ក្រងរួមោនននធនធានធមមជាតិននក្រមគនេះ ។

ខ-ោរ់ ប្ូច លនូ វទ្យិ នន
ន ័ យសតីពីធនធានទ្យឹរ រុណភាពនិងលំហូរទ្យឹ រ ការគបាេះបង់ គចាល

សតរ
ុ ជីវៈចក្មរេះ និ ងរតាតពារ់ ព័នធបរ ិស្ថានដនទ្យគទ្យៀត គៅរនុងរដឋបាលជលទល និងការក្រប់ក្រង
ធនធានជលទល ។

រ-យុទ្យធស្ថស្តសត និងឧបររណ៍ក្រប់ ក្រង គដើមបីអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ ថដលរួមមាន ក្បគភទ្យ
សតវ រុរខជាតិ ថដលមិ នថមនជាគោលគៅ ទ្យី ជក្មរមចាឆ ថដលរួមមាន វាលទ្យំ នាបថដលលិចទ្យឹ រ
គៅរដូ វដំ គ

ើង បឹ ង អនាង់ ែមខាច់គៅបាតទាូវទ្យឹ រហូរ នក្ពលិចទ្យឹរ ស្ថរគពើ ររ
ុ ខជាតិ ថទនរគៅតាម

មាត់ ទ្យគនា និ ងក្បព័នធគអរូ

ូសុី ។

ឃ-ការគធវើថទនទ្យី និ ងការអគងកតតាមោនធនធានជលទល ថដលរួមមាន ទ្យី ជក្មរ
ចាំបាច់ ទលិតរមមជលទល លរខខណឌតក្មូវននលំហូរជលវ ិទ្យា និងតំបន់ ថទនរគៅតាមមាត់ សឹង
ទ
បឹ ងសំខាន់ ។
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ង-ការទតល់ជូននូ វព័ ត៌មានជលទល ថដលរួមមានដូចថដលមានរនុងមាក្តា៦០៨ ចំ ណុច

ឃ. ននក្រមគនេះ គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការក្រប់ក្រងធនធាន
ធមមជាតិ និ ងការអភិ ររសបរ ិស្ថាន ។
ច-សរមមភាពថដលក្តូវបានហាមឃាត់រុងជលទលទ្យឹ
ន
រស្ថប ថដលរួមមាន ការហាម

ឃាត់ ការក្បមូ លទល និ ងការោរ់ ចុេះនូ វក្បគភទ្យសតវ រុរខជាតិ ថដលជិតទុតពូ ជ និ ងក្តូវបានរំ រាម
រំ ថហង ថដលរនុងប្ាីជាតិអនតរជាតិ ។

្-ក្បគភទ្យឧបររណ៍គនស្ថទ្យ ថដលក្តូវបានហាមឃាត់ រុងការលរ់
ន
កាន់ កាប់ ឬគក្បើ

ក្បាស់រុងជលទលទ្យឹ
ន
រស្ថប ។

ជ-ទរ់ ទ្យិននឹ ងទលសតរធនធានជលទលបំ
លាស់ទ្យី រិ ចចសហក្បតិ បតតិការផ្ទទល់ ឬតាម
ុ

រយៈអងគការតំបន់ ឬអនតរជាតិ ពារ់ព័នធ ជាពិ គសសអងគការទំងឡាយណាគៅតាមបគណា
ត យ

ទ្យគនាគមរងគ ថដលមានទ្យសសនៈរនុងការធានានូ វការអភិររស និងការគលើររមពស់សមិ ទ្យិទ
ធ លទ្យិនន

ទលក្បរបគោយនិរនតរភាព ននក្បគភទ្យសតវ រុរខជាតិទំងគនាេះពាសគពញតំបន់របស់ពួរគរ ។
ឈ-លរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ សក្មាប់ ការអភិ ររស និងការស្ថតរគ

ើងវ ិញននជក្មរជលទលទ្យឹរ

ថដលរួមមានការក្រប់ ក្រងការបំ ពុល និងការថែររាតំ ណភាាប់រវាងទ្យី ជក្មរមចាច ។
ញ-ការអគងកតតាមោនគៅគលើទលប៉ា េះពាល់មរពី គហោឋរចនាសម័ន
ព ធក្រប់ក្រងទ្យឹរ ថដល
រួមមាន ចរាចរមចាឆជាតិ ដំគណើរចារ់រររររ និ ងសីតុណាភាពទ្យឹរ ។
ដ-អគងកតតាមោនពីទលប៉ាេះពាល់ពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅគលើធនធាន
ជលទល ។
ឋ-វ ិធី ស្ថស្តសតសក្មាប់ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានននឧបររណ៍គនស្ថទ្យែមី និងវ ិធី
ស្ថស្តសត មុននឹងអនុញ្ញញត ឬហាមឃាត់ ការគក្បើ ក្បាស់ទំងគនាេះ ។
ជំពូកទី៣
ការគ្គប់គ្គងជលនលសលុគ្ទគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព
មាគ្តា៦០៩ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើត លិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត គដើ មបីោំក្ទ្យនូ វការអភិររស និងការ
ក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពននជលទលសមុក្ទ្យ ថដលរួមមាន ដូ ចខាងគក្កាម៖
រ-និ យ័តរមម និងរក្មិតគៅគលើការទ្យទ្យួ លបានធនធានជលទលសមុ ក្ទ្យរនុងទ្យឹរ គក្កាម

សមតារិចរច បស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោយរបា៉ា ល់ ថដលមានសញ្ញ
ា តិ ថខមរ និ ងបរគទ្យស តាម
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រយៈការគធវើរំណត់ ក្តា និ ងការទតល់អាជាាប័ ណណជលយន និ ងការបគងកើតរិចចក្ពមគក្ពៀងការទ្យទ្យួ ល
បានការគនស្ថទ្យ និងការពក្ងឹងការអនុ វតត ។
ខ-ការក្បមូ លទ្យិនន
ន ័ យសតីពីរិចចខិតខំ ក្បឹងថក្បងថទនរជលទលសមុ ក្ទ្យ ការចាប់ និងការ
ោរ់ ចុេះ ថដលគធវើគ

ើងគោយរូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរល
គ ថដលក្បមូ លទលធនធានធមមជាតិ ឬ

ទ្យិ ញធនធានជលទល ថដលក្បមូ លបានពី ជលទលសមុ ក្ទ្យរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
រ-ការការពារពី សរមមភាពគនស្ថទ្យថដលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមានគៅគលើតំណភាាប់ នន

ជក្មរបាតសមុក្ទ្យសំខាន់ៗ ថដលរួមមាននក្ពគកាងកាង គមមសមុ ក្ទ្យ និងផ្ទកែម ។
ឃ-ការការពារពី សរមមភាពគនស្ថទ្យ និងមិនថមនគនស្ថទ្យ ដូ ចជា ការចារ់បំគពញដី
ដំ គណើរចារ់រររររ ការគបាេះគចាលសំណល់ និងការគក្បើអួន ។
ង-ការបគងកើត និងការក្រប់ ក្រង តំបន់ក្រប់ ក្រងជលទលសមុ ក្ទ្យ គដើមបីគធវើនិយ័តរមមគៅ
គលើសរមមភាពគនស្ថទ្យ និងការពារទ្យី ជក្មរ នក្ពគកាងកាង ផ្ទកែម និ ងគមមសមុក្ទ្យ ។
ច-ការក្រប់ ក្រងសហរមន៍ជលទល និ ងតំបន់ សហរមន៍គនស្ថទ្យ និ ងការថចររ ំថលរ
ទលក្បគយជន៍ សហរមន៍ ។
្-ទរ់ ទ្យិននឹ ងទលសតុរធនធានជលទលបំ លាស់ទ្យី រិ ចចសហក្បតិ បតតិការផ្ទទល់ ឬតាម

រយៈអងគការតំបន់ ឬអនតរជាតិ ពារ់ព័នធ ជាមួ យនឹ ងរដឋពារ់ ព័នធថដលមានទ្យសសនៈរនុងការធានានូ វ

ការអភិររស និងការគលើររមពស់សមិទ្យធទលននទ្យិ នទ
ន លក្បរបគោយនិ រនតរភាពននក្បគភទ្យសតវ រុរខ
ជាតិ ទំងគនាេះពាសគពញក្បគភទ្យរបស់ពួរគរ ។
ជ-សរមមភាពថដលក្តូវបានហាមឃាត់រុងជលទលសមុ
ន
ក្ទ្យ ថដលរួមមាន ការហាម

ឃាត់ ការក្បមូ លទល ការទ្យិ ញ ការគធវើជារមមសិទ្យិ ធ ថទ និ ងការទតល់ជូន គដើមបីលរ់ក្បគភទ្យសតវ រុរខ
ជាតិ ថដលជិតទុតពូជ និ ងក្តូវបានរំរាមរំ ថហងស្សបតាមចាប់ ជាតិ និ ងអនតរជាតិ ឬតារាង
ក្បគភទ្យសតវ រុរខជាតិ ទំងគនាេះ ថដលក្តូវបានទ្យទ្យួ លស្ថគល់ជាអនតរជាតិ ។
ឈ-ក្បគភទ្យឧបររណ៍គនស្ថទ្យ ថដលក្តូវបានហាមឃាត់ រុងការលរ់
ន
គធវើជារមមសិទ្យិ ធ ឬ

គក្បើក្បាស់រុងជលទលសមុ
ន
ក្ទ្យ ។

ញ-ការនាំចូលមរក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជានូ វធនធានជលទលសមុ ក្ទ្យ ថដលរួមមាន

ការតក្មូវឲ្យអនរនាំចូលបញ្ញ
ា រ់ ថ្នធនធានថបបគនាេះក្តូវបានក្បមូ លទល ស្សបតាមចាប់ជល
ទលននក្បគទ្យសថដលជាអនរក្បមូ លទលផ្ទទល់ ។
ដ-ការក្រប់ ក្រង សមតាភាពគនស្ថទ្យ តាមរយៈការក្តួតពិនិតយ ការអគងកតតាមោន និង
ការឃាាំគមើ ល ។
ែ-ទ្យប់ស្ថកត់ ការគនស្ថទ្យខុសចាប់ មិ នបានរាយការណ៍ និងមិនបានគធវើនិយ័តរមម ។
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ឍ-ការរក្មិតអនុទលជលទលននក្បគភទ្យសតវ រុរខជាតិ ថដលមិនថមនជាគោលគៅ ថដល
រួមមាន សតវស្ថាបសមុ ក្ទ្យ ែនិរសតវសមុ ក្ទ្យ អគណើ ត រសមុ ក្ទ្យ ថដលរួមមាន តាមរយៈការគក្បើ
ក្បាស់ឧបររណ៍ថញរគចញនូ វអនុទលគនស្ថទ្យ និងរមមវ ិធីអនរសគងកតការណ៍ ។
ធ-ការស្ស្ថវក្ជាវជលទលសមុ ក្ទ្យ ។
មាគ្តា៦១០ ._ ថទនការក្រប់ក្រងជលទល
គោយសហការជាមួ យ អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ពារ់ព័នធ សហរមន៍ សហរមន៍ ជលទល
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតថទនការក្រប់ក្រងជលទល ថដលគផ្ទតតគលើក្បគភទ្យសតវ រុរខជាតិ ជារ់
លារ់ គោយថទអរគលើព័ត៌មានវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដលមានស្ស្ថប់ ក្បគសើរបំទុត និងចំគណេះដឹ ងមូ លោឋន និង
ក្តូវរួមមានដូចខាងគក្កាម៖
រ-រដូ វ និងតំបន់ បិទ្យការគធវើសរមមភាព ។
ខ-គសចរតីលមអិតននជលទលពារ់ ព័នធ ថដលរួមមានចំនួនននរបា៉ា ល់ថដលពារ់ព័នធ
ក្បគភទ្យ និងបរ ិមាណ ននឧបររណ៍គនស្ថទ្យថដលក្តូវគក្បើ ក្បាស់ ក្បគភទ្យសតវ រុរជា
ខ តិ រុងសមុ
ន
ក្ទ្យ
ថដលក្តូវក្បមូ លទល តំ បន់ ហាមឃាត់ និងចមាងយភូមិស្ថស្តសតននជលទល ។

រ-ការក្បមាណននទលក្បរបគោយនិ រនតរភាពពីជលទល និងលរខខណឌថដលអាចគរើត
មានរបស់វា ថដលរួមមាន គសចរតីសគងខបព័ ត៌មានថដលក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់រុងការបគងក
ន
ើ តការ
រំ ណត់គនេះ ។

ឃ-រំ ណត់អំពីវ ិធានការអភិ ររស និ ងក្រប់ ក្រង ថដលក្តូវបានអនុ វតតចំគពាេះជលទល
គដើមបីកាត់បនាយការគនស្ថទ្យហួសរំ ណត់ និ ងការគនស្ថទ្យបំ ផ្ទាញ មានជាអាទ្យិ៍អួន ។
ង-ដំ គណើការសក្មាប់អគងកតតាមោន និងការពិនិតយជាែមីគៅគលើថទនការក្រប់ក្រងជល
ទលមួ យៗ គោយសហការយ៉ា ងជិ តសនិទ្យធជាមួ យអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ពារ់ព័នធ សហរមន៍
និ ងសហរមន៍ជលទល ។
មាគ្តា៦១១ ._ វ ិធានការអភិររស និងការក្រប់ ក្រង
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ អាចបគងកើត រនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតន
ត ូ វវ ិធានការអភិ ររស និ ង

ក្រប់ ក្រង គដើមបីធានានូ វនិរនតរភាព ននធនធានជលទលសមុ ក្ទ្យ៖

រ-រក្មិ ត និងរូ តាមួ យៗក្បចាំនែង រនុងរយៈគពលយូរ សក្មាប់ ក្បគភទ្យសតវ រុរខជាតិ សមុ ក្ទ្យ

ជារ់ លារ់ ។

ខ-រក្មិ តទ្យំ ហំ និ ងទ្យមងន់អបបបរមា និ ងអតិបរមាសក្មាប់ ក្បគភទ្យសតវ រុរខជាតិសមុ ក្ទ្យ
គក្កាម ឬគលើ រនុងររណីថដលមិ នក្តូវបានអនុ ញ្ញញតឲ្យមានការក្បមូ លទល ។
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រ-ក្បព័ នច
ធ ូ លថដលរក្មិតរួច ទរ់ទ្យងនឹងការក្បមូ លទលធនធានជលទលសមុក្ទ្យជារ់
លារ់ សននិធិ ឬសននិធិចក្មរេះ ឬ ទរ់ទ្យងនឹងតំ បន់ ភូមិស្ថស្តសតជារ់ លារ់ ណាមួ យ ។
ឃ-ការបិទ្យតាមរដូវកាលនូវធនធានជលទលជារ់ លារ់ ណាមួ យ សននិធិ សននិធិចក្មរេះ ឬ
ទរ់ ទ្យងនឹងតំ បន់ ភូមិស្ថស្តសតជារ់ លារ់ណាមួ យ ។
ង-ការបិទ្យតំបន់ ជាអចិ នញ្ជ្នយ
ត ៍ ឬបគណា
ត េះអាសននសក្មាប់ ការក្បមូ លទលធនធានជល
ទលសមុ ក្ទ្យជារ់ លារ់ សននិធិ ឬសននិធិសរស្ថ
ម ញ ឬ ទរ់ ទ្យងនឹងតំ បន់ ភូមិស្ថស្តសតជារ់ លារ់
ុម
ណាមួ យ ។

ច-ការរក្មិតគៅគលើក្បគភទ្យ ទ្យំ ហំ និងចំនួនឧបររណ៍ ថដលក្តូវបានគក្បើក្បាស់សក្មាប់
ការក្បមូ លទលធនធានជលទលសមុ ក្ទ្យជារ់លារ់ ឬ ការគក្បើក្បាស់របស់ពួរគរទរ់ទ្យងនឹង
តំ បន់ ភូមិស្ថស្តសតជារ់ លារ់ណាមួ យ ។
មាគ្តា៦១២ ._ របាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវទសពវទាយរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំសីព
ត ី សភាពននធនធានជលទល
សមុ ក្ទ្យ គោយគយងគលើ ផ្ទកែម ថ្ននលគមមសមុ ក្ទ្យ នក្ពគកាងកាង និ ងវ ិភារគលើតំណភាាប់គៅកាន់ ការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៤
វារ ីវបបកលម
មាគ្តា៦១៣ ._ យុទ្យធស្ថស្តសតវារ ីវបបរមមជាតិ
ការបគងកើតយុទ្យធស្ថស្តសត និងការថរសក្មួល ថទនការ និងគោលនគយបាយរដឋបាលជលទលក្តូវ
ពិ ចារណាគៅគលើបញ្ញ
ា ដូចខាងគក្កាម៖
រ-ភាពជិតបំ ទុតនន និងអនតរសរមមភាពជាមួ យតំ បន់ក្បព័ នធគអរូ
ររសខពស់ ។

ូសុីសំខាន់ ឬតនមាអភិ

ខ-រុ ណភាពទ្យឹរគៅជុំ វ ិញ គោលបំ ណងរុ ណភាពទ្យឹរ និងការគរៀបចំ ការក្រប់ ក្រង និង
ការគរៀបចំ ការក្រប់ ក្រងធនធានទ្យឹរ ។
រ-ការគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរគទសងគទ្យៀតថដលអាចក្តូវប៉ា េះពាល់គោយវារ ីវបបរមម និងសហរមន៍
មូ លោឋន ។
មាគ្តា៦១៤ ._ វ ិធានការគចៀសវាង និ ងកាត់បនាយ
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ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ អាចបគងកើតវ ិធានការគដើ មបីគចៀសវាង ឬកាត់បនាយ គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថា
ន ននវារ ីវបបរមម ថដលរួមមាន ដូចខាងគក្កាម៖
រ-ធានានូ វការអនុវតត ទ្យមាាប់ វារ ីវបបរមមលអ និ ងវ ិធានការជី វៈសនតិសុខ ។
ខ-ក្បគភទ្យ វ ិធី ស្ថស្តសត និងតំបន់វារ ីវបបរមមថដលអនុ ញ្ញញតរួច ។
រ-លរខខណឌតក្មូវននការអគងកតតាមោន និងការគរៀបចំ របាយការណ៍បរ ិស្ថាន ។
ឃ-ការគក្បើ ក្បាស់សននិធិថរនចនថហសន ក្បគភទ្យសតវ រុរជា
ខ តិ គក្ៅក្បគទ្យស ក្បគភទ្យសតវ រុរខ
ជាតិ រុងស្សរ
ន
រ មចាឆជាតិ តូចៗ និងការគក្បើ ក្បាស់ចំណីអាហារថរនចនថហសន ។

ង-នី តិវ ិធី សក្មាប់ ការគក្ជើសគរ ើសរថនាងសក្មាប់ក្តីគមពូជក្ជរ និងទលិតរមម ពង រូន

ញាស់ និងរូនក្តី គដើ មបីគចៀសវាង និងកាត់បនាយហានិ ភ័យចំ គពាេះ ក្បព័ នគធ អរូ

ូសុីជលទល ។

ច-ការគក្បើ ក្បាស់ការពាបាលគរារ អរម៉ាូន ថ្ននំទសេះ និ ងរី មី ឬវ ិធី ស្ថស្តសតក្តួតពិ និតយជំងឺ ។
គន្ថីទ៥
ី
ការអភិរកស ន្ិងការគ្គប់គ្គងទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
មាតិកាទទាល
ការអភិរកស ន្ិងការគ្គប់គ្គងទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៦១៥ ._ វ ិស្ថលភាពអនុ វតតសក្មាប់ គបតិរភណឌវបបធម៌
មាតិ កាគនេះអនុ វតតចំគពាេះគបតិរភណឌវបបធម៌ រប
ូ ិ យ និងអរូបិយ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុ

ជា រួមមាន គបតិរភណឌបុគរក្បវតតិស្ថស្តសត មុនសម័ យអងគរ សម័ យអងគរ គក្កាយសម័ យអងគរ សម័ យ

អាណានិរមនិ យម និងសម័ យទ្យំ គនើប ជាអាទ្យិ៍ ។ គបតិរភណឌវបបធម៌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រួមមាន
ចំ ណុចដូចខាងគក្កាមគនេះ ៖

រ- បូជនី យោឋន៖ ស្ថននដស្ថាបតយរមម ស្ថននដរំនូរនិងចមាារ់ ធាតុ ឬ រចនាសមព័នធថដល
មានលរខណៈបុរាណស្ថស្តសត ចមាារ់អរសរ លំគៅោឋនរូងែម និងបនសំននក្ទ្យង់ ក្ទយនានា ថដល
មានតនមារក្មិ តមូ លោឋន រក្មិ តគខតត ឬ រក្មិតជាតិ គៅតាមទ្យសសនៈននក្បវតតិស្ថស្តសត សិលបៈ ឬ
វ ិទ្យាស្ថសត
ខ- បណំុត ននសំណង់ ៖ ជាបណំុត ននសំណង់ តភាាប់ ឬ ោច់ គោយថ

រពី ោន ថដលមាន

តនមារក្មិតមូ លោឋន រក្មិតគខតត ឬ រក្មិ តជាតិ គៅតាមទ្យសសនៈននក្បវតតិស្ថស្តសត សិលបៈ ឬ វ ិទ្យា
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ស្ថសត គោយស្ថរស្ថននដស្ថាបតយរមម ឯរសណា
ឋ នភាព ឬ ទ្យីរថនាងរបស់វាគៅរនុងតំ បន់
គទ្យសភាព

រ- ទ្យី ស្ថាន ឬទ្យី តាំង ៖ ជាស្ថននដរបស់មនុ សស ស្ថននដរួមោនរបស់មនុ សស និ ងធមមជាតិ
និ ងតំ បន់ នានា រួមមាន បុរាណស្ថាន ថដលមានតនមារក្មិ តមូ លោឋន រក្មិតគខតត ឬ រក្មិតជាតិ
គៅតាមទ្យសសនៈក្បវតតិស្ថស្តសត គស្ថភ័ ណឌភាព ជាតិ ពនធវ ិទ្យា និងទ្យសសនៈនរវ ិទ្យា និ ង
ឃ- វតាុដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានចរ ិតរូបិយ ឬ អរូបិយ ថដលមានតនមាមូលោឋន រក្មិតគខតត

ឬ រក្មិតជាតិ គៅតាមទ្យសសនៈក្បវតតិស្ថស្តសត គស្ថភ័ណឌភាព ជាតិ ពនធវ ិទ្យា និងទ្យសសនៈ
នរវ ិទ្យា ។
មាគ្តា៦១៦ ._ តនមាគបតិរភណឌវបបធម៌
តនមាគបតិរភណឌវបបធម៌ អាចវាស់ថវងបានតាមរយៈចំ ណុចដូចខាងគក្កាម ៖

រ- ការរណត់ចំនួនឆ្នំ អាយុកាលននសមបតតិវបបធម៌ គនាេះ ឬ គោយថទអរតាមសម័ យ
កាល ។
ខ- ការបគងកើតែមីថដលមានតនមាចំគពាេះសងគម ។
រ- សមបតតិវបបធម៌ថដលមានតនមាយ៉ាងពិ គសសសក្មាប់ ជាតិ ថដលរួមមាន សមបតតិវបប
ធម៌ថដលមានតនមាពិគសសចំ គពាេះគខតត សហរមន៍មូលោឋន ឬ ជនជាតិ គដើមភារតិច ជាអាទ្យិ៍ ។
ឃ- ចលនាននស្ថាបតយរមម ថដល្ាុេះបញ្ញ
ច ង
ំ អំ ពីអតតសញ្ញញណជាតិ និ ង
ង- ស្ថននដស្ថាបតយរមម ថដលមានឥទ្យធិពលដល់មនុ សសជំ នាន់គក្កាយ ។
មាគ្តា៦១៧ ._ ការហាមឃាត់ នូវបងកទលប៉ា េះពាល់ដល់គបតិរភណឌវបបធម៌
ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចច មិនក្តូវគធវើសរមមភាព ឬ ទាល់លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬ ការឯរភាពណា
មួ យ ថដលបងក ឬទ្យំនងជានឹ ងបងកឱ្យមានទលប៉ា េះពាល់ដល់តនមាគបតិ រភណឌវបបធម៌ ឬ វតាុ ឬ ទ្យីរថនាង
ណាមួ យដូ ចមាន ថចងគៅរនុងរនាីគនេះគ

ើយ គលើរថលងថតគធវើគ

ើងស្សបតាមលិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរ

ភាព ថដលក្តូវបានទាល់ឲ្យគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
ជំពូកទី២
ការទទួលខុសគ្តូវសគ្មាប់កច្
ិ ចការពារទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
ផ្នែកទី១
គ្កសួង ស្ថថប័ន្មាន្សលតថកិច្ចផ្ដលមាន្គ្ស្ថប់
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មាគ្តា៦១៨ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ស្ថាប័នមានសមតារិចថច ដលមានស្ស្ថប់
ស្ថាប័ ន ឬ អាជាាធរមានសមតារិចច ថដលក្តូវបានបគងកើតគ

ើងសក្មាប់គោលបំណងននការ

ក្រប់ ក្រងគបតិ រភណឌវបបធម៌ ក្តូវអនុវតតតួនាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ខួនថដលមានស្ស្ថប់
ា
ស្សប

តាមលិខិតបទ្យោឋនរិតយុតតថដលមានស្ស្ថប់ គលើរថលងថតមានបទ្យបប្ញតិតពិគសសថដលមានថចងរនុង
ក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៦១៩ . _ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរនុងការអនុវតតគោល

នគយបាយ និ ងចាត់ វ ិធានការ រនុងការការពារគបតិ រភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦២០ ._ រិចចសហការរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចច

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ីតួ

នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ សក្មាប់រិចចសហការរវាងក្រសួង ស្ថាប័ន ពារ់ព័នធ អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ
និ ងនី តិបុរគលនានា រនុងការក្រប់ ក្រងសមបតតិគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
ផ្នែកទី២
គ្កុលគ្បឹកាជាន្់ខពសផ្់ នែកវបបធល៌ជាតិ
មាគ្តា៦២១ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវរបស់ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវមានដំគណើរការគ

ើងវ ិញ និងក្តូវមានការទ្យទ្យួ លខុ ស

ក្តូវ ដូចខាងគក្កាម៖
រ- រំណត់អតតសញ្ញញណ ការពារ ថែររា គធវើរំណត់ក្តា និងគលើររមពស់រិចចការពារ
គបតិ រភណឌវបបធម៌ សក្មាប់ ជំនាន់ បចចុបបនន និងអនារត គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ខ- បគងកើតគោលនគយបាយសតីពីរិចចការពារ និងគលើរសទួយគបតិរភណឌវបបធម៌ ននក្ពេះ

រាជាណាចក្ររមពុជា ។

រ- បគងកើត និ ងគរៀបចំ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសត និង ថទនការសរមមភាព គដើមបីការពារ គលើរ

សទយ
ួ និ ងក្រប់ ក្រងគបតិ រភណឌវបបធម៌ ។

ឃ- ការពារក្ទ្យពយសមបតតិវបបធម៌ បុ គរក្បវតតិស្ថស្តសត និងក្បវតតិស្ថស្តសត និ ងវតាុបុ រាណននធមម

ជាតិ រប
ូ ស្ថស្តសត ។
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ង- ក្រប់ ក្រង និងក្តួតពិនិតយតំបន់ នានា គៅទ្យីរថនាងណាថដលវ ិមាន/បូ ជនី យោឋន ថដល
បានចុ េះប្ាីរច
ួ សាិតគៅ រួមជាមួ យការក្បមូ លទាំុននវតាុសិលបៈនានា ថដលមានការទរ់ ទ្យងគៅ
នឹ ងវ ិមាន ឬបូជនី យោឋនទំងគនេះ ។

ច - ទាល់ការអនុ ញ្ញញតសក្មាប់ ការស្ស្ថវក្ជាវថទនរបុរាណវតាុវ ិទ្យាទំងអស់ ការងារអភិ

ររស និងសរមមភាពដនទ្យគទ្យៀត ថដលទរ់ទ្យងគៅនឹ ងទ្យីតាំងបូជនី យោឋន និ ងក្ទ្យពយសមបតតិវបបធម៌
របស់ជាតិ ។
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវជួ បក្បជុំ ជាគរៀងរាល់៦(ក្បាំមួយ)ថខមាង គដើ មបីតាមោន
ការអនុវតត មានក្បសិទ្យធភាពគដើ មបីគ្ាើយតបគៅនឹងការពារគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦២២ ._ សមាជិរននក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវមានសមាជិ រដូ ចខាងគក្កាម៖
រ- តំ ណាងនាយររដឋមញ្ជ្នី ត ជាក្បធាន ។
ខ- តំណាងរដឋមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ជាអនុ

ក្បធាន ។

រ- តំ ណាងរដឋមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ជាសមាជិរ ។

ឃ- តំណាងរដឋមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យឧសាហរមម និងសិបបរមម ជា

សមាជិ រ ។

ង- តំ ណាងរដឋមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគរៀបចំ ថដនដី នររូបនី យរមម និ ងសំណង់

ជាសមាជិ រ ។

ច- តំ ណាងអាជាាធរមានសមតារិចទ្យ
ច ទ្យួ លបនទុរថទនរគបតិ រភណឌពិ ភពគលារ ជា

សមាជិ រ ។

្- តំ ណាងអភិ បាលរាជធានី ភំ នគពញ ជាសមាជិ រ ។
ជ- តំ ណាង២(ពីរ)រូប ននអងគការមិនថមនរោឋភិ បាល ថដលមានការពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងការ
ការពារ និងការអភិររសគបតិ រភណឌ ជាសមាជិ រ ។
ឈ- អនរមានជំ នាញថទនរបគចចរគទ្យសចំ នួន២(ពី រ) រូប ថដលមានរុ ណសមបតតិ និ ង
ជំ នាញថទនរគបតិ រភណឌ ជាសមាជិ រ ។
ង- តំ ណាងក្រសួង ស្ថាប័ ន ឬ នី តិបុរគលដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានការងារពារ់ព័នធនឹងវ ិស័យ
គបតិ រភណឌវបបធម៌ ថដលក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ អាចគក្ជើ សគរ ើសតាមការចាំបាច់ ។
មាគ្តា៦២៣ ._ នី តិវ ិធីននការក្បជុំ របស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ ជាន់ខពស់
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ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវរំ ណត់នីតិវ ិធី ននការក្បជុំ របស់ខួន
ា គោយមានការឯរ

ភាពពី ក្រសួង ឬ ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ និងស្សបតាមទ្យមាាប់អនុវតតលប
អ ំ ទុតជា
អនារជាតិ ។

មាគ្តា៦២៤ ._ រិចចសហការរវាងក្ររមក្បឹរាជាន់ខស
ព ់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ និងក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យ

គបតិ រភណឌវបបធម៌ និង ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ និងនីតិបុរគលដនទ្យគទ្យៀត រនុងការ៖

រ- បគងកើតគោលនគយបាយរនុងការគលើរសទយគបតិ
រភណឌវបបធម៌ ។
ួ

ខ- គរៀបចំមគធាបាយ គដើ មបីអនុ ញ្ញញតឲ្យស្ថធារណជនអាចចូ លគៅកាន់គបតិរភណឌ
វបបធម៌ ។
រ- ថតងតាំងបុរគលិរក្តួតពិ និតយ និងបុរគលិរដនទ្យគទ្យៀត គដើមបីអនុ វតតការងារគនេះ ។
ឃ- គរៀបចំ បណា
ា ញអនរគទ្យសចរណ៍ ។
ង- គលើររមពស់តនមាវបបធម៌ គោយគរៀងររមូ លនិ ធិថដលចាំបាច់ អប់រ ំដល់ស្ថធារណ
ជនបុរគលិរបណុា េះបណា
ា ល និ ងអនុ វតតការស្ស្ថវក្ជាវអំពីគបតិរភណឌរូបស្ថស្តសត វបបធម៌ និង
ក្បវតតិស្ថស្តសត ។

ច- ទាល់ការធានាទរ់ទ្យងនឹ ងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ និងកាតពវរិចថច ទនរក្រប់ក្រង ថដលមាន
ថចងគៅរនុងអនុ សញ្ញញសាីពីវបបធម៌ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគទសងគទ្យៀត ថដលក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។

្- ចាត់ វ ិធានការចាំបាច់ គដើ មបីអនុ វតតរគក្មាង និងសរមមភាពដនទ្យគទ្យៀត ថដលទរ់ ទ្យង

នឹ ងការការពារ ការថែររា ការស្ថារគ

ើងវ ិញ និ ងការគលើរសទយគបតិ
រភណឌជាតិ ។
ួ

ជ- បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើមបីអនុវតតកាតពវរិចរច បស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

ចំ គពាេះការការពារគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦២៥ ._ការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ និងក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រាល់ឯរស្ថរ
ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងរិ ចក្ច បជុំ របស់ខួន
ា ក្តូវបានទតល់ជូនដល់ស្ថធារណជនស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ា ី សិទ្យិ ធ
ទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៤
ការបទងេើតបញ្ជ ទី បតិកភណ្ឌជាតិ
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មាគ្តា៦២៦ ._ប្ាីគបតិរភណឌជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវបគងកើតប្ាីគបតិរភណឌជាតិ សក្មាប់

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៦២៧ ._សមបតតិ និងក្បគភទ្យគៅរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ

រដឋមញ្ជ្នីក្ត រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ និងរដឋមញ្ជ្នីក្ត រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល

បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចបថនាមចំ នួនគបតិ រភណឌ ចូលគៅរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៦២៨ ._ ការចុ េះប្ាីគបតិរភណឌវបបធម៌ ឬតំបន់គបតិ រភណឌ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ និ ងអាជាាធរ ឬ ស្ថាប័ នមានសមតារិចច

ថដលក្តូវបានបគងកើតគ

ើងសក្មាប់ គោលបំ ណងននការក្រប់ ក្រងគបតិ រភណឌវបបធម៌ ក្តូវរត់ ក្តាចំ នួន

គបតិ រភណឌ និ ងតំបន់គបតិរភណឌទំងអស់ គៅរនុង ប្ាីបគណា
ា េះអាសនន ននគបតិ រភណឌវបបធម៌ ជាតិ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ អាជាាធរ ឬ ស្ថាប័នមានសមតារិចថច ដល

ក្តូវបានបគងកើតគ

ើងសក្មាប់ គោលបំណងននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវរត់ ក្តាទងថដរនូវ

សមបតតិគបតិរភណឌ ឬតំ បន់ គបតិ រភណឌទំងទ្យាយណា ថដលសាិតគៅរនុងស្ថានភាពគក្ោេះថ្ននរ់ ននការ

បំ ទិច
ា បំ ផ្ទាញ ថដលសាិតគៅរនុងប្ាីគក្ោេះអាសននននប្ាីគបតិរភណឌវបបធម៌ ជាតិ គដើ មបីគធវើការសគញ្ជ្ងគេះជា
បនាទន់ចំគពាេះគបតិ រភណឌ ឬតំបន់គបតិរភណឌទំងគនាេះ ។

មាគ្តា៦២៩ ._ ការការពារស្សបចាប់ចំគពាេះវតាុគបតិរភណឌ

វតាុគបតិរភណឌ ថដលបានចុ េះរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ក្តូវទ្យទ្យួ លបាននូវការការពារ ស្សបតាម

ក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនរិតយុតតពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។

មាគ្តា៦៣០ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើប្ាីគបតិរភណឌជាតិ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ី ការ

គធវើបចចុបបននភាពគៅគលើប្ាីគបតិរភណឌជាតិ គោយពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្ររមក្បឹ រាជាន់ខពស់ថទនរ
វបបធម៌ ជាតិ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ និងអនរពារ់ ព័នគធ ទសងគទ្យៀត ។
មាគ្តា៦៣១ ._ រិចចការពារ និងការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់
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វតាុគបតិរភណឌវបបធម៌ក្តូវសាិតគៅរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ និ ងទ្យទ្យួ លបានការពារពី ការខូចខាត

ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ នត នក្រមគនេះ រហូតដល់គពលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌
បានគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ វតាុទំងគនាេះ គោយអនុគលាមតាមបទ្យបប្ញ តិនត នលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី
គបតិ រភណឌវបបធម៌។

មាគ្តា៦៣២ ._ប្ាីវតាុគបតិ រភណឌវបបធម៌ ថដលបានគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំប្ាីសមបតតិគបតិរភណឌវបបធម៌

ដូ ចបានគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ ក្បចាំឆ្នំ ។ ប្ាីគនេះ ក្តូវោរ់ប្ូច លគៅរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ។
ជំពូកទី៥
ការទរៀបច្ំតំបន្់ការពារទបតិកភណ្ឌជាតិ
មាគ្តា៦៣៣ ._ ការបគងកើតតំ បន់ ការពារគបតិ រភណឌជាតិ

ក្តូវបគងកើតឲ្យមានតំបន់ ការពារគបតិ រភណឌជាតិ ថដលរួមមាននូ វឋបនី យភណឌថទនរបុរាណវតាុ

វ ិទ្យា ឬ តំ បន់ ដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានតនមាខាងថទនរវតាុបុរាណវ ិទ្យា នរវ ិទ្យា វបបធម៌ ឬ ក្បវតតិស្ថស្តសត ។
មាគ្តា៦៣៤ ._ ការបគងកើតក្ពំ ក្បទ្យល់ និងការគរៀបចំ ថទនទ្យី

ក្ពំ ក្បទ្យល់ននតំបន់ ការពារគបតិរភណឌជាតិ ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត របស់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦៣៥ ._ តំបន់ ការពារគបតិ រភណឌជាតិ
តំ បន់ នានាថដលរួមមាននូ វទ្យី តាំងគបតិ រភណឌ ក្តូវគៅថ្ន តំបន់ ការពារគបតិរភណឌជាតិ ។
រគបៀងអភរ ិរសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារ ថដលបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាម
ជាតិ អាចរួមប្ូច លទ្យី តាំង និ ងសមបតតិគបតិរភណឌវបបធម៌ ននតំបន់ ទំងគនេះ ។
មាគ្តា៦៣៦ ._ រិចចការពារគៅគលើរាល់វតាុគបតិ រភណឌវបបធម៌
វតាុគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវទ្យទ្យួ លបាននូវការការពារ ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ នត នក្រមគនេះ និងលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតថដលមានស្ស្ថប់ដនទ្យគទ្យៀត គទេះបីជាវតាុទំងគនាេះមានរាី ឬ មិ នមានរាី គៅរនុងតំ បន់
ការពារគបតិរភណឌជាតិ ។
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ជំពូកទី៦
ការបទងេើតតំបន្់ការពារទបតិកភណ្ឌទីគ្កុង
មាគ្តា៦៣៧ ._ ការបគងកើតតំ បន់ គបតិរភណឌទ្យីក្ររង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ អាចគលើរសំគណើគសនើសគុំ ៅកាន់ ក្ររម

ក្បឹរាជាន់ ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ សក្មាប់តំបន់ទ្យីក្ររង គដើ មបីរំណត់ ជាតំ បន់ គបតិ រភណឌទ្យី ក្ររង ។
មាគ្តា៦៣៨ ._ថទនការតំបន់គបតិ រភណឌទ្យី ក្ររង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំ ថទនការសក្មាប់ តំបន់

គបតិ រភណឌទ្យី ក្ររង និងចំណាត់ ថ្ននរ់ ននទ្យី តាំងគនាេះ ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ នត នក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៦៣៩ ._ការជូនដំណឹង

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវជូ នដំ ណឹងដល់ ក្រសួង ស្ថាប័ នមាន

សមតារិចអ
ច ំពីសំគណើសុំបគងកើតតំ បន់ គបតិ រភណឌទ្យី ក្ររង ។
មាគ្តា៦៤០ ._ ការវាយតនមាគបតិរភណឌ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវគធវើការពិ ចារណា និងវាយតនមាគលើ

តនមាគបតិរភណឌជាមុនសិន មុនសគក្មចឯរភាពឲ្យមានការស្ថងសង់ ឬការរំគទ្យចគចាល ឬការអភិ វឌ្ឍ
គទ្យបើងវ ិញគៅរនុងតំបន់គបតិរភណឌទ្យី ក្ររង ។
ជំពូកទី៧
កិច្ចការពារទបតិកភណ្ឌវបបធល៌ជាតិ
ផ្នែកទី១
ការគ្បទ៉ះទ

ញ
ើ ទដាយម្ច្ដន្យ កែងអំ
ឡងទពលម្ន្ការកំ
ទទច្ទចាល ការស្ថងសង់ ឬ
ុ
ុ
សកលមភាពដម្ទទទៀត

មាគ្តា៦៤១ ._ កាតពវរិចទ្យ
ច ូ គៅចំគពាេះការជូ នដំ ណឹងអំ ពីការររគឃើញគោយនចដនយ
បុ រគលក្រប់ រប
ូ ថដលបានដឹង ឬ ក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយនូ វ វតាុ ឬ តំបន់គបតិ រភណឌវបបធម៌

ក្តូវមានកាតពវរិចរា
ច យការណ៍ជាបនាទន់ជូនអាជាាធរ និ ង ក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ។
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មាគ្តា៦៤២ ._ កាតពវរិចរ
ច ុងការប្ឈប់
ន
ការងារ និងជូ នដំ ណឹងននអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ

រូបវនតបុរគល មាចស់រគក្មាង មាចស់ទ្យីតាំង ឬអនរជួ លននទ្យី តាំង ថដលររគឃើញគោយនចដនយ គៅ

រនុងអំ

ុងគពលននការងារស្ថងសង់ នូ វសមបតតិ ឬ តំបន់គបតិ រភណឌ ក្តូវប្ឈប់ ការងារស្ថងសង់ ជាប

គណា
ត េះអាសនន និងក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់ អាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងក្តូវប្ូា នសមបតតិគបតិ រភណឌ
គនេះគៅកាន់ អាជាាធរថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និ ងស្ថាប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធគោយោមនការពនាគពល ។

សមបតតិគបតិរភណឌ ឬតំ បន់ គបតិរភណឌ មានជាអាទ្យិ៍ វ ិមាន សមបតតិបារ់ ថបរ វតាុបុ រាណ សំណល់ននទ្យី

តាំងថដលមនុ សសធាាប់រស់គៅ ទ្យី តាំងទនូរបុ រាណ ចមាារ់ ឬ សមបតតិទំងឡាយណា ថដលទ្យំនងជាមានការ
ចាប់ អារមមណ៍គៅរនុងការសិរាអំ ពីបុគរក្បវតតិស្ថស្តសត ក្បវតតិស្ថស្តសត បុរាណវតាុវ ិទ្យា ជាតិពនធវ ិទ្យា ការ

សិរាវ ិទ្យាស្ថស្តសតហសុ
ូវ ីលសតវនិងរុរខជាតិ ឬ ស្ថខាគទសងគទ្យៀតននវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដលទរ់ទ្យងនឹងអតី ត
កាល ឬ វ ិទ្យាស្ថស្តសតមនុសសជាតិ ជាទ្យូគៅ ។

មាគ្តា៦៤៣ ._ ការជូនដំណឹងគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌

អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ពារ់ ព័នធ ក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

គបតិ រភណឌវបបធម៌ និងចាត់ វ ិធានការថដលចាំបាច់ រនុងការធានានូ វការការពារសមបតតិគបតិរភណឌ និ ង
ទ្យី តាំងននសមបតតិគបតិរភណឌទំងគនាេះ រហូតដល់គពលក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌ
វបបធម៌គធវើអធិ ការរិចទ្យ
ច ី តាំងគនាេះ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវជូ នដំ ណឹងដល់ស្ថាប័ន ឬអាជាាធរមានសមតារិចច
ពារ់ ព័នធ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ

ើងសក្មាប់ គោលបំណងននការក្រប់ ក្រងគបតិរភណឌវបបធម៌ ។

មាគ្តា៦៤៤ ._ ការរំ ណត់ ជាបឋមននគបតិរភណឌ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវគធវើការរំ ណត់ ជាបឋមអំ ពីស្ថរៈ

សំខាន់ ននវតាុគបតិ រភណឌ គៅរនុងរយៈគពល១៤ (ដប់បួន) នែង គក្កាយគពលទ្យទ្យួលបានការជូនដំ ណឹង ឬ
របាយការណ៍ ។ រយៈគពលគនេះ អាចពនាបានថតមតងប៉ាុគណាណេះ គោយមានរយៈគពល១៤(ដប់ បួន)នែង

បថនាម ។ ក្រសួង សាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវជូ នដំ ណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ
ដល់ មាចស់រគក្មាង ឬមាចស់ ឬមាចស់ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬអនរជួ ល អំ ពីការពនាគពលគនេះ ។
មាគ្តា៦៤៥ ._ គសចរាីសគក្មចរនុងការផ្ទអរជាបគណា
ា េះអាសនន ឬ បនាផ្ទអរការងារ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មច រនុងការផ្ទអរជា

បគណា
ត េះអាសនន ឬបនាការពយួរការងារគៅគលើទ្យីតាំងទំងទ្យាយណាថដលមានការក្បទ្យេះគឃើញវតាុ
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គបតិ រភណឌ ។ គសចរតីសគក្មចផ្ទអរ បគណា
ត េះអាសនន ឬបនាពយួរការងារគនេះ មានសុពលភាពក្តឹមរយៈ
គពល៣០ (ស្ថមសិប) នែង បនាទប់ពីបានគធវើការរំ ណត់ជាបឋម ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៦៤៤ខាងគលើ
គនេះ ។

រនុងររណីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិ រភណឌវបបធម៌ ពុំបានគចញគសចរតីសគក្មចែមី

គក្កាយរយៈគពល៣០(ស្ថមសិប)នែងខាងគលើគនេះបានរនាងទុតគនាេះគទ្យ មាចស់រគក្មាង ឬមាចស់ ឬមាចស់
ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬអនរជួ ល អាចបនតសរមមភាពការងាររបស់ខួនបាន
ា
។
មាគ្តា៦៤៦ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះការយរគចញ ឬបំ ផ្ទាញគបតិ រភណឌ

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការយរគចញ ឬបំ ទិច
ា បំ ផ្ទាញនូ វវតាុគបតិរភណឌណាមួ យថដលមានគៅរនុង

ទ្យី តាំងដី រមមសិទ្យិ ឯ
ធ រជន គលើរថលងថតមានការអនុញ្ញញតពីក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចច ។
មាគ្តា៦៤៧ ._ កាតពវរិចច
ច ុ េះរំ ណត់ ក្តា

មាចស់រគក្មាង ឬមាចស់ ឬមាចស់ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬអនរជួលមានកាតពវរិចច រនុងការគធវើរំណត់ ក្តា និង

ែតរូបវតាុគបតិ រភណឌ ស្សបតាមការថណនាំរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌ
វបបធម៌ ។

មាគ្តា៦៤៨ ._ ការហាមឃាត់ ពារ់ព័នធគៅនឹងការមិនបានអនុគលាមតាម
ការខរខានមិ នបានរាយការណ៍អំពីការក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយ ឬការបំទិ ច
ា បំ ផ្ទាញវតាុ

គបតិ រភណឌណាមួ យ មុ នគពលគធវើការរំណត់អំពីតនមាគបតិ រភណឌគនាេះ ក្តូវទ្យទ្យួលរងនូវការលុបគចាល
លិខិតអនុញ្ញញត ឬ វ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាព ។
ផ្នែកទី២
ការការពារទបតិកភណ្ឌវបបធល៌ទគ្កាលទឹក ន្ិងកែងសលុ
គ្ទ
ុ
មាគ្តា៦៤៩ ._ គបតិរភណឌវបបធម៌ គក្កាមទ្យឹរ
គបតិ រភណឌវបបធម៌ គក្កាមទ្យឹ រ មានជាអាទ្យិ៍ រាល់ស្ថារស្ថនមទំងអស់ននអតាិភាពរបស់មនុ សស
ថដលមានចរ ិតលរខណៈថទនរវបបធម៌ ក្បវតតិស្ថស្តសត ឬបុ រាណវតាុវ ិទ្យា ថដលលិចចូ លគៅរនុងទ្យឹ រគោយ

ថទនរ ឬ ទំងស្សរង មួ យរយៈកាល ឬ ជានិរនតរ អស់រយៈគពល យ៉ា ងគហាចណាស់ ១០០ (មួ យរយ) ឆ្នំ
មានជាអាទ្យិ៍ ៖
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១- ទ្យី តាំង រចនាសមព័នធ អោរ វតាុបុរាណ និ ងសំណល់អដឋិធាតុ របស់មនុ សស រួមជាមួ យ

បរ ិបទ្យខាងថទនរបុ រាណវតាុវ ិទ្យា និងថទនរធមមជាតិ របស់ពួរគរ ។

២- នាវា យនតគហាេះ យនយនតដនទ្យគទ្យៀត ឬ បំថណររបស់យនយនតទំងគនេះ និងទ្យំនិញ

ឬបនទុរគទសងគទ្យៀតគៅរនុងយនយនតទំងគនាេះ រួមជាមួ យបរ ិបទ្យខាងថទនរបុរាណវតាុវ ិទ្យារបស់
យនយនតទំងគនាេះ ។

៣- វតាុនានាថដលមានចរ ិត/លរខណៈបុ គរក្បវតតិស្ថស្តសត ។
មាគ្តា៦៥០ ._ គសចរតីក្បកាសអំ ពីប្ាីគបតិរភណឌជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវគធវើគសចរាីក្បកាសទរ់ ទ្យងនឹងវតាុ

គបតិ រភណឌវបបធម៌រុងទ្យឹ
ន
រ គដើមបីោរ់ ប្ូច លវតាុគនាេះគៅរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ។
មាគ្តា៦៥១ ._ កាតពវរិចរា
ច យការណ៍

រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគលទំងអស់ ក្តូវមានកាតពវរិចចរាយការណ៍ជូនក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យគបតិ រភណឌវបបធម៌ អំពីវតាុគក្កាមទ្យឹ រណាមួ យ ថដលរំ ណត់ អតាសញ្ញញណជាវតាុគបតិ រភណឌ
ថដលក្តូវបានក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយ គដើមបីគធវើការរំ ណត់ ោរ់ប្ូច លគៅរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ។
មាគ្តា៦៥២ ._ ការហាមឃាត់ រុងការគធវ
ន
ើឲ្យខូ ចខាត ការបំទិ ាចបំ ផ្ទាញ ការស្សង់ ឬ ការរ ំខាន

រាល់សរមមភាពថដលបងកការខូ ចខាត ការបំទិ ច
ា បំ ផ្ទាញ ការស្សង់ ឬ ការរ ំខាន ចំ គពាេះ

គបតិ រភណឌវបបធម៌រុងទ្យឹ
ន
រ ក្តូវហាមឃាត់ ។
មាគ្តា៦៥៣ ._ ការការពារ ការវាយតនមាថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត និងការរុរររ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើមបី

អនុ ញ្ញញតឲ្យមានការការពារ ការវាយតនមាថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត និងការរុរររគបតិរភណឌវបបធម៌ គក្កាមទ្យឹ រ ។
មាគ្តា៦៥៤ ._ លិខិតអនុញ្ញញត និ ងការឯរភាព
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌជាតិ និងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបប

ធម៌ អាចគចញលិខិតអនុញ្ញញត និ ងការឯរភាពសក្មាប់ សរមមភាពនានាថដលមានការប៉ា េះពាល់ចំគពាេះ
គបតិ រភណឌវបបធម៌គក្កាមទ្យឹ រ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានា ។
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ផ្នែកទី៣
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ តសគ្មាប់គទគ្មាងអភិវឌ្ឍផ្ដលប៉ះពាល់ដល់ទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
មាគ្តា៦៥៥ ._ រគក្មាង និ ងសរមមភាពថដលតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុ ញ្ញញត
រាល់រគក្មាង ឬសរមមភាពទំងទ្យាយណា ថដលអាចមានទលប៉ា េះពាល់គៅគលើវតាុគបតិរភណឌ ឬ

វតាុណាមួ យដូ ចមានចុ េះរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ក្តូវមានលិខិតអនុ ញ្ញញតជាមុនសិន មុននឹ ងអនុវតត
ការងារថដលអាចបងកឲ្យមានការខូចខាតចំគពាេះវតាុគបតិ រភណឌ ។
មាគ្តា៦៥៦ ._ នីតិវ ិធី រុងការទត
ន
ល់ការអនុ ញ្ញញត

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌជាតិ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ី នីតិវ ិធី រុងការទត
ន

ល់លិខិតអនុញ្ញញតចំ គពាេះសរមមភាពទំងទ្យាយណាថដលអាចបងកការខូចខាតដល់វតតុគបតិរភណឌ ។
មាគ្តា៦៥៧ ._ ការហាមឃាត់ រុងការគធវ
ន
ើឲ្យខូ ចខាត បំ ទិច
ា បំ ផ្ទាញ ឬគធវើឲ្យគក្ោេះថ្ននរ់

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពថដៈបងកឱ្យមានការខូចខាត ការបំទិ ច
ា បំ ផ្ទាញ ឬគធវើឲ្យគក្ោេះថ្ននរ់

ដល់វតាុថដលមានចុ េះគៅរនុងប្ាីគបតិ រភណឌជាតិ គលើរថលងថតមានការទាល់លិខិតអនុញ្ញញត ស្សបតាម
មាតិ កាគនេះ ។

មាគ្តា៦៥៨ ._ លិខិតអនុញ្ញញត និ ងការឯរភាពថដលតក្មូវឲ្យមាន
មិ នក្តូវទតល់ការអនុញ្ញញត ឬការឯរភាពគលើការស្ថងសង់ ណាមួ យគ

ើយ គោយក្រសួង ស្ថាប័ន

ពារ់ ព័នធ លុេះក្តាថតក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិ រភណឌវបបធម៌ បានទតល់នូវការអនុញ្ញញតគនេះ
ស្សបតាមនីតិវ ិធី ននក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតដនទ្យគទ្យៀត ។

មាគ្តា៦៥៩ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះការគចញលិខិតអនុ ញ្ញញតគោយោមនការរំ ណត់ក្តឹមក្តូវ
ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចចពារ់ ព័នធ មិ នក្តូវទតល់លិខិតអនុញ្ញញតចំ គពាេះរាល់សរមមភាពនានា
ថដលអាចបងកទលប៉ា េះពាល់ចំគពាេះវតាុគបតិរភណឌគទ្យបើយ ដរាបណាមិនទន់ បានវាយតនមាគៅគលើតនមានន
វតាុគបតិរភណឌទំងគនាេះ ស្សបតាមនី តិវ ិធីថដលមានថចងគៅរនុងក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ពារ់ ព័នធគទសងគទ្យៀត ។

ជំពូកទី៨
អងគភាពបុរាណ្វតថវិ
ុ ទា
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មាគ្តា៦៦០ ._ តួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ ជាតិ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគដើមបីរំណត់ ពីតួនាទ្យី
និ ងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និ ងអាជាាធរថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដល
ទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវចំ គពាេះបុរាណវតាុ ស្សបតាមក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។
មាគ្តា៦៦១ ._ តួ នាទ្យី និងភាររិចចរបស់អងគភាពថដលមានស្ស្ថប់
ស្ថាប័ ន ឬ អាជាាធរមានសមតារិចច ថដលក្តូវបានបគងកើតគ

ើងសក្មាប់គោលគៅននការក្រប់ក្រង

គបតិ រភណឌវបបធម៌ ក្តូវអនុ វតតតួនាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវថដលមានស្ស្ថប់ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋន
រតិ យុតតថដលមានស្ស្ថប់ គលើរថលងថតមានថចងទទុយជារ់ លារ់គៅរនុងក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៩
ការទដា៉ះគ្ស្ថយវិវាទ ន្ិងបទបញ្ញ
ជ បនាទន្់
មាគ្តា៦៦២ ._ នីតិវ ិធីគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យ
គៅរនុងររណីមានវ ិវាទ្យគរើតគ

ក្រមគនេះ ។

ើង រូ ភារី ក្តូវអនុវតតតាមនីតិវ ិធី ថដលរំ ណត់ គៅរនុងរនាីទ្យី៩ នន

មាគ្តា៦៦៣ ._ តំណាង ននក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតរភណឌវបបធ៌ ម គៅរនុងវ ិវាទ្យ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវគធវើជាតំណាងគៅរនុងនីតិវ ិធី គោេះ

ស្ស្ថយវ ិវាទ្យ ថដលមានទលប៉ា េះពាល់គលើតនមាគបតិ រភណឌវបបធម៌ ។

មាគ្តា៦៦៤ ._ បទ្យបញ្ញ
ា បនាទន់រុងការផ្ទ
ន
អ រសរមមភាពរំរាមរំ ថហង ឬគក្ោេះថ្ននរ់ វតាុគបតិរភណឌ

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌

និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចច អាចគចញបញ្ញ
ា បនាទន់ គដើមបីផ្ទអរការងារ ការស្ថងសង់ ឬ ការឈូស
ឆ្យ រនុងររណីថដលទ្យី តាំង ឬវតាុគបតិ រភណឌ រំពុងរងគក្ោេះថ្ននរ់ ឬជិតវ ិនាសហិនគហាច គទេះបី ជា
បាន ឬ មិនបានចុ េះគៅរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិរ៏គោយ ។
អំ

ា ផ្ទអរសរមមភាពការងារគនេះ មានរយៈគពល១៤ (ដប់ បួន) នែង ។ រយៈ
ុងគពលននបទ្យបញ្ញ

គពលគនេះអាចពនារបានថតមតងគទ្យៀតប៉ាុគណាណេះ សក្មាប់ រយៈគពល១៤ (ដប់ បួន) នែងបថនាម ។

257

ជំពូកទី១០
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងទបតិកភណ្ឌ
មាគ្តា៦៦៥ ._ ថទនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ អាចតក្មូវឲ្យមានការគរៀបចំ ថទនការ

ក្រប់ ក្រងគបតិ រភណឌ សក្មាប់ ទ្យីតាំងគបតិរភណឌវបបធម៌ ថដលមានចុ េះគៅរនុងប្ាីគបតិរភណឌជាតិ ឬ

តំ បន់ គបតិរភណឌទ្យីក្ររង ។ ថទនការក្រប់ ក្រងគបតិ រភណឌក្តូវបគងកើតទងថដរនូវតំ បន់ ការពារ និងតំបន់
សនូល ។
មាគ្តា៦៦៦ ._ ការចូ លរួមរបស់អរ
ន ពារ់ព័នធ
ការគរៀបចំថទនការក្រប់ ក្រងគបតិរភណឌ ក្តូវសហការជាមួ យសហរមន៍មូលោឋន និងអនរពារ់
ព័ នធ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិការទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៦៦៧ ._ ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ី

ថទនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ ស្សបតាមគោលការណ៍ ថដលបានបគងកើតគទ្យបើង គោយក្ររមក្បឹ រាអនតរ
ជាតិ សីព
ា ីបូជនី យោឋន និងទ្យី តាំងគបតិ រភណឌ និងការអនុវតតលប
អ ំ ទុតជាអនតរជាតិដនទ្យគទ្យៀត ។

មាគ្តា៦៦៨ ._ ការពិ ចារណាគៅគលើទលប៉ា េះពាល់គៅគលើសហរមន៍ មូលោឋន និ ងជនជាតិ គដើមភារ
តិ ច
គៅរនុងការគរៀបចំ ថទនការក្រប់ក្រងទ្យី តាំងគបតិរភណឌ ក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចច ក្តូវរិ តរូ រ

ពិ ចារណាអំពីទលប៉ា េះពាល់ននទ្យី តាំងគបតិ រភណឌ ចំ គពាេះសហរមន៍ មូលោឋន និងជនជាតិគដើមភារតិច។
មាគ្តា៦៦៩ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈសក្មាប់ ថទនការក្រប់ ក្រងគបតិរភណឌ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវធានាថ្នសហរមន៍មូលោឋន និងជនជាតិ គដើ មភារតិ ច ទ្យទ្យទ្យួ ល
បានការពិគក្ោេះគយបល់មុននឹងគធវើការសគក្មចចិតត ទរ់ ទ្យងនឹងគបតិ រភណឌវបបធម៌ ថដលអាចប៉ា េះពាល់
ដល់ពួរគរ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ ននក្រម
គនេះ ។
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ជំពូកទី១១
ការទលើកកលពស ់ ន្ិងការការពារទបតិកភណ្ឌអរ ូបិយ
មាគ្តា៦៧០ ._ វ ិធានការរនុងការគលើររមពស់និងការពារគបតិ រណឌអរូបិយ

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌជាតិ គោយសហការជាមួ យ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ

ស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើមបីគលើររមពស់ និ ងការពារគបតិរភណឌ
អរូបិយ ។
មាគ្តា៦៧១ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈសក្មាប់ គបតិរភណឌអរូបិយ
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌជាតិ ក្តូវោរ់លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ដូចមានថចងរនុង

មាក្តា៦៧០ខាងគលើគនេះ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន គដើមបីទាល់គយបល់ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ត
សតីពីការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ មុ នគពលមានការឯរភាពពី ក្ររម
ក្បឹរាជាន់ ខពស់ថទនរគបតិរភណឌជាតិ ។

ជំពូកទី១២
ឹ
ការអប់រ ំ ន្ិងការយល់ដង
មាគ្តា៦៧២ ._ ការអប់ រ ំ និ ងការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ន

ពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត និងអងគការមិ នថមនរោឋភិ បាល ក្តូវគរៀបចំរមមវ ិធី អប់ រ ំ និងការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ
សក្មាប់ ការអភិររស និងការការពារវតាុ និងទ្យី តាំងគបតិរភណឌ ។
មាគ្តា៦៧៣ ._ នែាគសវា និ ងបនទុរគទសងៗ

ថទនការក្រប់ក្រង សក្មាប់តំបន់ គបតិរភណឌ អាចោរ់ ប្ូច លនូ វបទ្យបប្ញតិ នត ននែាគសវា និង

បនទុរគទសងៗ ថដលក្តូវគក្បើក្បាស់សក្មាប់ ការគលើររមពស់ និងរិ ចចការពារ គបតិរភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦៧៤ ._ ស្ថរៈមនទីរ និ ងស្ថាប័នវបបធម៌

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ី

ការទាល់អាជាាប័ ណណ និងការក្រប់ ក្រងស្ថរមនទីរ និងស្ថាប័ នវបបធម៌ ស្សបតាមទ្យមាាប់អនុវតតលប
អ ំ ទុតជា
អនតរជាតិ និ ងការតពវរិចជា
ច អនតរជាតិ របស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
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ជំពូកទី១៣
បទបបញ្ញ តតិគ្បឆ្ល ំងន្ឹងការជួញដូរ
មាគ្តា៦៧៥ ._ រងរមាាំងក្បឆ្ំងការជួ ញដូ រ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងបណា
ា ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និ ងនី តិបុរគលនានា ថដលរួមមាន ក្រសួង
ស្ថាប័ នអនតរជាតិ និងអងគការមិ នថមន រោឋភិ បាល ក្តូវបគងកើតរងរមាាំងរនុងការប្ឈប់ ការគធវើពាណិជា
រមម និងការជួ ញដូ រគបតិ រភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦៧៦ ._ រិចចសហការអនតរជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់

ព័ នធ អងគការមិនថមនរោឋភិបាល និ ងអងគការក្បឆ្ំងការជួ ញដូរ គដើ មបីប្ឈប់ការគធវើពាណិជារមម និងការ
ជួ ញដូ រគបតិរភណឌវបបធម៌ ។
មាគ្តា៦៧៧ ._ វ ិធានសក្មាប់ ការនាំយរមរវ ិញ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគបតិរភណឌវបបធម៌ ក្តូវសហការជាមួ យ បណា
ា ក្រសួង ស្ថា

ប័ នពារ់ ព័ន្ និ ងអងគការអនតរជាតិ និងអងគការមិនថមនរោឋភិ បាល គដើមបីបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសី ា
ពី ការនាំមរក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាវ ិញនូ វគបតិ រភណឌវបបធម៌ ថដលក្តូវបានយរគចញពី ក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។

គន្ថីទ៦
ី
ការគ្គប់គ្គងសំណ្ល់ ន្ិងការបំពល
ុ
មាតិកាទី១
កាតពែកិច្ទ
ច ូទៅច្ំទពា៉ះការគ្តួតពិន្ិតយការបំពល
ុ
ជំពូកទី១
ការហាលឃាត់សព
ី ត ីការបំពល
ុ
មាគ្តា៦៧៨ ._ កាតពវរិចទ្យ
ច ូ គៅចំគពាេះការបំ ពុលខយល់ ទ្យឹ រ និងដី
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រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល មិ នក្តូវគធវើសរមមភាពណាមួ យថដលនាំឲ្យមានការបំពុលខយល់ ទ្យឹរ
និ ងដី គ

ើយ ។

មាគ្តា៦៧៩ ._ សំណល់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវដឹរជ្ូា ន ក្រប់ ក្រង សតរទ្យុ
រ គធវើក្បក្ពឹតរ
ត មម ឬគបាេះបង់ គចាល
ុ

សំណល់ណាមួ យ គទេះរនុងរូបភាពជាស្ថរធាតុ រ ឹង ឬរាវ ឬឧសម័នឬស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ឬសំណល់

គក្ោេះថ្ននរ់ គលើរថលងថតស្សបតាមលរខខណឌននលិខិតអនុ ញ្ញញត ថដលបានគចញស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ត
ននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធនានា។
មាគ្តា៦៨០ ._ សំគ

ង និ ងរ ំញ័រ

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវបងកសរមមភាពណាមួ យថដលនាំមានការបំ ពុលគោយ សំគ

ង

ឬរ ំញ័រថដលគលើសពី សង
ត ់ោរថដលអនុញ្ញញត ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិនត នរនាីគនេះ និ ង លិខិតបទ្យោឋនរតិ
យុតតពារ់ព័នគធ ទ្យបើយ ។
ជំពូកទី ២
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ ត ន្ិងការឯកភាព
មាគ្តា៦៨១ ._ កាតពវរិចអ
ច នុវតតតាមលរខខណឌននលិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាព
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវគោរពតាមលរខខណឌនានាននលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាព ថដល
បានគចញ ។
មាគ្តា៦៨២ ._ សតង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគក្បើ ក្បាស់សង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់

ោរសំណល់រាវ គៅគពលគចញលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាព នានាស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ក្ត រមគនេះ ។
មាតិកាទី ២
សតងដា
់ រគុណ្ភាពបរ ិស្ថថន្ ន្ិងសតងដា
់ រសំណ្ល់រាវ
ជំពក
ូ ទី ១
ការបទងេើតសតងដា
់ រគុណ្ភាពបរ ិស្ថថន្ ន្ិងសតងដា
់ រសំណ្ល់រាវ
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មាគ្តា៦៨៣ ._ សតង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី សង
ត ់ ោររុ ណ

ភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ ។

មាគ្តា៦៨៤ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការបគងកើតសតង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គៅគពលបគងកើតសតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់

ោរសំណល់រាវ ក្តូវពិ ចារណា ដូចខាងគក្កាម៖

រ- គោលការណ៍នានាគៅរនុងមាតិ កាទ្យី១ រនាីទ្យី១ ននក្រមគនេះ ។
ខ- សកាតនុ ពលភាពននការគធវើឲ្យខូចខាតសុខភាពមនុសស ។

រ- សកាតនុ ពលននការគធវើឲ្យខូចខាតសុខភាពជនងាយរងគក្ោេះ រួមមានជាអាទ្យិ៍ រុ មារ
និ ងមនុ សសចាស់ ។
ឃ- សកាតនុពលននការខូចខាតគៅគលើបរ ិស្ថាន ។
ង- ព័ត៌មានថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដលអាចថសវងររបាន និ ងក្បគសើរបំទុត ។
ច- សតង់ោរអាស្ថនថដលពារ់ ព័នធ ។
្ -សតង់ោរអនតរជាតិ ថដលពារ់ ព័នធ ។
ជ- បគចចរគទ្យសក្បគសើរបំទុតថដលអាចថសវងររបាន ថដលពារ់ព័នធ ។
ឈ- ទ្យមាាប់ ននការអនុវតតលៗ
អ ថទនរឧសាហរមម ថដលពារ់ ព័នធ។
មាគ្តា៦៨៥ ._ ក្បគភទ្យក្ររមសតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចបគងកើតសតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរ

សំណល់រាវ មានដូចខាងគក្កាម៖

រ ការបំ ភាយខយល់ និងរុណភាពខយល់ននបរ ិយកាសជុំ វ ិញ ។
ខ- រុ ណភាពទ្យឹរ រួមមានធនធានទ្យឹ រគក្កាមដី និងទ្យឹរគក្កាមដី និ ង ធនធានរនុងតំ បន់

គ្នរ និងតំបន់នដទ្យគនា ។
រ -សំគ

ងរ ំខាន និ ងរ ំញ័រ ។

ឃ -សំណល់រាវ រួមមានសំណល់ទ្យឹរ ។
ង -សំណល់រ ឹង សំណល់រាវ និងសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ ។
ច -ទលិតរមម និងការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនារភាព ។
្ -ក្បសិទ្យធទលថ្នមពល ។
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ជ -គោលគៅរុណភាពបរ ិស្ថានគទសងៗ ដូចថដលបានរំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬរាជរោឋភិ បាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
ជំពូកទី ២
ការអន្ុវតតសតង់ដារគុណ្ភាពបរ ិស្ថថន្ ន្ិងសតង់ដារសំណ្ល់រាវ
មាគ្តា៦៨៦ ._ ការអនុ វតតសង
ត ់ ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវ
សតង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវ ក្តូវអនុ វតតចំគពាេះរាល់សរមមភាពទំងអស់
និ ងលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាពទំងឡាយណា ន ថដលគចញស្សបតាមក្រមគនេះ ឬ លិខិតបទ្យោឋន
គទសងគទ្យៀត ។
មាគ្តា៦៨៧ ._ លិខិតអនុញ្ញញត និ ងការឯរភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត មិ នក្តូវគចញនូ វ

លិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាព ថដលមិនស្សបគៅនឹងសតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន ឬ សតង់ោរសំណល់រាវ
បានគ

ើយ ។

មាគ្តា៦៨៨ ._ ការមិ នអនុ គលាមតាមចាប់
រាល់លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬការអនុ ញ្ញញតទំងឡាយណា ថដលមិនអនុ គលាមតាមសតង់ោររុណភាព
បរ ិស្ថានឬសតង់ងារសំណល់រាវ ក្តូវចាត់ ទ្យុរជាគមាឃៈ ។
ជំពូកទី ៣
សតងដា
់ រគុណ្ភាពបរ ិស្ថថន្ ន្ិងសតងដា
់ រសំណ្ល់រាវអន្តរកាល
មាគ្តា៦៨៩ ._ សតង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវថដលមានជាធរមាន និងសតង់ោរ
រុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវអនតរកាល
សតង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវ ថដលមានជាធរមានទំងអស់ គៅរនុងក្ពេះ

រាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវបនតសិត
ា គៅជាធរមាន គៅគពលក្រមគនេះ ក្តូវបានអនុម័ត រហូតដល់គពលមាន
សតង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវែមី ក្តូវបានបគងកើតគ
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ើង។

រនុងររណីថដលពុំ ទន់ មានសតង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវជារ់ លារ់ណា

មួ យគទ្យ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអាច អនុ វតត សតង់ោរអនតរជាតិ សតង់ោរអាស្ថន និង
ទ្យមាាប់អនុវតតដ៏លប
អ ំទុតថទនរឧសាហរមមថដលពារ់ព័នធ គៅរនុងអំ ទ្យបុងគពលអនតរកាលបាន ។
មាគ្តា៦៩០ ._ ការគរៀបចំគសចរាីក្ពាងសតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ គសចរាីក្ពាងសតង់ោររុណភាព បរ ិស្ថាន

និ ងសតង់ោរសំណល់រាវ ។ គៅរនុងការគរៀបចំ គសចរាីក្ពាងទំងគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យប
រ ិស្ថានក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។
មាគ្តា៦៩១ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូ វគសច

រតីក្ពាងសតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវ និងក្តូវទ្យទ្យួ លមតិ គយបល់នានា ស្សបតាម
បទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ា ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ ថដលមានថចងគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៦៩២ ._ ការថរសក្មួលគសចរាីក្ពាងសតង់ោរបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវពិ ចារណាអំពីមតិ គយបល់ថដលទ្យទ្យួ លបានគលើ

គសចរាីក្ពាងសតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ និ ងក្តូវថរសក្មួលគសចរាីក្ពាងសតង់
ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវគនេះ គោយពិ ចារណាគលើមតិ គយបល់ទំងគនាេះ និង
ពនយល់មូលគហតុ ននការបដិ គសធចំ គពាេះមតិ គយបល់ទំងគនេះ ។
មាគ្តា៦៩៣ ._ ការគធវើវ ិគស្ថធនរមមសង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចាំ គៅគលើសង
ត ់ ោររុណ

ភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើវ ិគស្ថធនរមម
គៅគលើសង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវ ស្សបតាមភាពរ ីរចគក្មើនថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត
និ ង បគចចរវ ិទ្យា ឬលរខខណឌតក្មូវននការងារ គៅតាម និង គៅគពលថដលចាំបាច់ សក្មាប់ទល
ក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ។
មាគ្តា៦៩៤ ._ សិទ្យិរ
ធ ុងការគសន
ន
ើសុំការគធវើវ ិគស្ថធនរមមសង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់
រាវ
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រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល អាចគលើរជាសំគណើគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

បរ ិស្ថាន គដើ មបីគធវើវ ិគស្ថធនរមមគៅគលើសង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន ឬ សតង់ោរសំណល់រាវ គោយសមាអង
គលើព័ត៌មានែមីៗ ។
មាគ្តា៦៩៥ ._ នីតិវ ិធី ននការបគងកើតសតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនូវលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីនីតិវ ិធី

សក្មាប់ ការបគងកើតសតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់ រាវ ។
មាគ្តា៦៩៦ ._ សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូ វសតង់

ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និងសតង់ោរសំណល់រាវ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មានប
រ ិស្ថាន ថដលមានថចងគៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
មាតិកាទី ៣
ការគ្គប់គ្គងស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែក់
ជំពូកទី ១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៦៩៧ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត

មាតិ កាគនេះ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតចំគពាេះទលិតទល និ ងស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ទំងអស់គៅរនុង

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និង រូបវនតបុរគល និ ងនី តិបុរល
គ ទំងអស់ថដលទលិត ដឹរជ្ូា ន ទ្យិ ញ លរ់ គក្បើ
ក្បាស់ ររាទ្យុរ បគ្ចញ ឬគបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុ ទំងគនេះ រ៏ដូចជាវតាុធាតុ ថដលពារ់ ព័នធ រនុងវដតជីវ ិត
របស់ពួរវា គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

មាតិ កាគនេះ មិនមានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតចំគពាេះស្ថរធាតុ វ ិទ្យយុសរមម ឱ្សែ សមាភរៈថរសមផសស

ទលិតទលអាហារ ឬអាហារបនាទប់ បនសំ ថដលក្តូវសាិតគៅគក្កាមចាប់ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
គោយថ

រគទ្យបើយ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យួលខុ សក្តូវចំគពាេះការក្រប់ក្រងស្ថរធាតុ និង

ទលិតទល និងគក្ោេះថ្ននរ់ គោយមានការចូ លរួមសហការពី ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធនានា ។
មាគ្តា៦៩៨ ._ យនតការក្រប់ក្រង និ ងក្តួតពិនិតយ
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយមានការចូ លរួមសហការពី ក្រសួង ស្ថាប័ ន

ពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានាសក្មាប់ គធវើការក្រប់ក្រង និ ងក្តួតពិ និតយស្ថរធាតុ គក្ោេះ
ថ្ននរ់ គៅរនុងវដតននជីវ ិតស្ថរធាតុ ទំងគនាេះ ។
មាគ្តា៦៩៩ ._ លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ សក្មាប់រំណត់និយមន័ យ និងរំ ណត់ ក្បគភទ្យ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី លរខណៈវ ិនិច័ ឆ

យសក្មាប់ រំណត់និយមន័យ និ ងរំ ណត់ ក្បគភទ្យស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ។ស្សបតាមមូ លោឋនននរិចចក្ពម
គក្ពៀងអនតរជាតិថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ទ្យមាាប់ លប
អ ំ ទុត និ ងព័ត៌មានវ ិទ្យាស្ថស្តសតលប
អ ំទុត
ថដលមានស្ស្ថប់ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវពិ និតយគ

ើងវ ិញ និងគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចាំ គៅ

គលើលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ដូ ចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ។
មាគ្តា៧០០ ._ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការខូ ចខាត

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលទលិត ឬគក្បើ ក្បាស់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ សក្មាប់ ការទលិតស្ថរ
ធាតុ និងទ្យំ និញ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការខូ ចខាតគៅដល់សុខភាពមនុ សស ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរ ិស្ថាន
ថដលបងកគោយស្ថរធាតុទំងគនាេះ រនុងអំ

ុងគពលទលិត ឬគក្បើ ក្បាស់ ។
ជំពូកទី ២

ការហាលឃាត់សព
ី ត ីស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែក់
មាគ្តា៧០១ ._ ការហាមឃាត់ អំពីការោរ់ មា៉ារថដលនាំឲ្យក្ច
ំ

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមិនក្តូវក្បក្ពឹ តតសរមមភាព ដូចខាងគក្កាម ៖
រ-ការនាំចូល ឬការថចរចាយស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ថដលបានោរ់ មា៉ារថដលនាំឲ្យក្ច

ំ

ឬស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ថដលបានហាមឃាត់ ។
ខ-ការថរថក្ប ការរំ គទ្យចគចាល ឬការដរគចញនូ វស្ថារសមាគល់ ឬថទនរណាមួ យននស្ថារ
សមាគល់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ណាមួ យគៅគពលលរ់ ជាគលើរដំបូង ឬគពលណាមួ យ ឬដឹរ
ជ្ូា ន ។

រ-ការទ្យទ្យួ លយរស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលមានមា៉ា រថដលនាំឲ្យក្ច

ំ ឬស្ថរធាតុ គក្ោេះ

ថ្ននរ់ ថដលបានហាមឃាត់ និ ងការថចរចាយ ឬក្បរល់ស្ថរធាតុ ទំងគនេះសក្មាប់ គោលគៅ
ថសវងរររនក្ម ឬមិនថសវងរររនក្ម ។
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មាគ្តា៧០២ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះស្ថរធាតុ បំពុលសរ ីរាងគមិនងាយបំ ថបរធាតុ
ហាមមិនឲ្យរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលណាមួ យ ទលិត គក្បើក្បាស់ ឬថចរចាយស្ថរធាតុបំពុលស
រ ីរាងគមិនងាយបំថបរធាតុ ដូ ចបានហាមឃាត់ ទំងស្សរងគោយអនុ សញ្ញញសារខូ
ម ថដលក្ពេះរាជាណា
ុ
ចក្ររមពុជា រឺ ជាភារី ហតាគលខី គនាេះគ

ើយ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ ប្ាីសីព
ត ី ស្ថរធាតុ បំពុលសរ ីរាងគមិនងាយ

បំ ថបរធាតុ ថដលបានហាមឃាត់ ថដលរនុងគនាេះក្តូវរាប់ប្ូច លនូវស្ថរធាតុ បំពុលសរ ីរាងគមិនងាយ

បំ ថបរធាតុ ទំងអស់ ដូ ចបានហាមឃាត់ ទំងស្សរងគោយអនុ សញ្ញញសារខូ
ម ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុ
ុ
ជា ជាភារី ហតាគលខី ។

មាគ្តា៧០៣ ._ ការហាមឃាត់ អំពីសំណគៅរនុងថ្ននំពណ៌ និ ងទលិតទលសក្មាប់ រុមារ

ទ្យឹ រថ្ននំពណ៌ទំងឡាយថដលមានសំណ ឬសមាសធាតុ សំណ គលើសពី ៩០ភារននមួ យលាន

ឯរតា ននបរ ិមាណថដលជារំ ហាប់ សំណ ឬថ្ននំពណ៌ ឬទ្យមងន់ននហវីលថ្ននំពណ៌ថដលសងត
ួ ជាទលិតទល
ថដលក្តូវបានហាមឃាត់ ។

ទលិតទលសក្មាប់រុមារ ថដលមានថ្ននំពណ៌ថដលមានសមាសធាតុ សំណ គលើសពី ៩០ភារនន
មួ យលានឯរតា ននបរ ិមាណថដលជារំ ហាប់ សំណ ឬថ្ននំពណ៌ ឬទ្យមងន់ននហវីលថ្ននំពណ៌ថដលសងត
ួ ជា
ទលិតទលថដលក្តូវបានហាមឃាត់ ។

មាគ្តា៧០៤ ._ កាលបរ ិគចឆទ្យចូ លជាធរមានសក្មាប់ការហាមឃាត់ គលើថ្ននំពណ៌ថដលមានសមាសធាតុ
សំណ
ការហាមឃាត់ គលើថ្ននំពណ៌ និ ងទលិតទលថដលមានសមាសធាតុ សំណដូចមានថចងរនុងមាក្តា

៧០៣ ននក្រមគនេះ ក្តូវចូលជាធរមានដូចតគៅ៖

រ-ទលិតរមម ឬការទលិតគោយគក្រឿងចក្រ ការនាំចូល ឬការលរ់ ទលិតទលសក្មាប់
រុ មារ ថដលមានថ្ននំពណ៌ថដលមានសមាសធាតុ សំណគលើសពី ៩០ ភារននមួយលានឯរតា នន
បរ ិមាណថដលជារំហាប់សំណ ឬថ្ននំពណ៌ ឬទ្យមងន់ននហវីលថ្ននំពណ៌ថដលសងត
ួ រនុងរយៈគពល ៣
(បី) ឆ្នំ បនាទប់ពីក្រមគនេះក្តូវបានអនុ ម័ត ។

ខ-ទលិតរមម ការទលិតគោយគក្រឿងចក្រ ឬការនាំចូលថ្ននំពណ៌ ថដលជាជាតិពណ៌ វតាុ

ធាតុ ថដលសងត
ួ ឬលរខណៈណាមួ យតាមការគក្បើ ក្បាស់ ថដលមានសមាសធាតុសំណគលើសពី

៩០ ភារននមួ យលានឯរតា ននបរ ិមាណថដលជារំហាប់ សំណ ឬថ្ននំពណ៌ ឬននទ្យមងន់ននហវីល
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ថ្ននំពណ៌ថដលសងតសក្មាប់
ការគក្បើក្បាស់រុងវ
ន ិស័យស្ថាបតយរមម ការតុបថតង និ ងតាមគរហោឋន
ួ
រនុងរយៈគពល ៣ (បី) ឆ្នំ បនាទប់ ពីក្រមគនេះក្តូវបានអនុម័ត ។

រ-ទលិតរមម ការទលិតគោយគក្រឿងចក្រ ឬការនាំចូលថ្ននំពណ៌ ថដលជាជាតិពណ៌ វតាុ

ធាតុ ថដលសងត
ួ ឬលរខណៈណាមួ យតាមការគក្បើ ក្បាស់ ថដលមានសមាសធាតុសំណគលើសពី

៩០ ភារននមួ យលានឯរតា ននបរ ិមាណថដលជារំហាប់ សំណ ឬថ្ននំពណ៌ ឬននទ្យមងន់ននហវីល
ថ្ននំពណ៌ថដលសងត
ន ិស័យឧសាហរមម រនុងរយៈគពល ៦ (ក្បាំមួយ) ឆ្នំ
ួ សក្មាប់ ការគក្បើ ក្បាស់រុងវ
បនាទប់ពីក្រមគនេះក្តូវបានអនុ ម័ត ។

មាគ្តា៧០៥ ._ នីតិវ ិធី សក្មាប់ ការអគងកតតាមោន និងការពក្ងឹងការអនុវតាករហាមឃាត់ គៅគលើថ្ននំ
ពណ៌ថដលមានសមាសធាតុ សំណ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី នីតិវ ិធី សក្មាប់

ការអគងកតតាមោន និងការអនុ វតតការហាមឃាត់គៅគលើថ្ននំពណ៌ និងទលិតទលសក្មាប់ រុមារថដល
មានសមាសធាតុ សំណ ។
មាគ្តា៧០៦ ._ ការឃាត់ទ្យុរ និងការរ ឹបអូ សស្ថរធាតុ ថដលមានមា៉ា រថដលនាំឲ្យ ក្ច
រាល់ស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលមានមា៉ា រថដលនាំឲ្យក្ច

ំ

ំ ឬថដលបានហាមឃាត់

ក្តូវគធវើការរ ឹបអូ ស ឬឃាត់ទ្យុរ ។
មាគ្តា៧០៧ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះស្ថរធាតុ ថដលមិ នបានចុ េះប្ាី
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវទលិត កាន់ កាប់ ប៉ាេះពាល់ ររាទ្យុរ ដឹ រជ្ូា ន នាំចូល នាំគចញ

ថចរចាយ ឬគក្បើក្បាស់ទលិតទល ឬស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ថដលមិនទន់ បានចុ េះប្ាីស្សបតាមមាតិ កា
គនេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៧០៨ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះការគវចខចប់ថដលមិ នក្តឹមក្តូវ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវររាទ្យុ រ នាំគចញ នាំចូល ឬគធវើការថចរចាយនូ វស្ថរធាតុ ឬ
ទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលមិ នបានគវចខចប់ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ត និងលរខខណឌននការចុ េះប្ាីគនាេះ
គ

ើយ ។

មាគ្តា៧០៩ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះការគវចខចប់ និងការទសពវទាយថរាងកាាយ ឬនាំឲ្យ ក្ច
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ំ

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវគធវើការគវចចខចប់ ឬទសពវទាយអំពី ស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះ
ថ្ននរ់ ថដលថរាងកាាយ គធវើឲ្យក្ច

ំ ឬបងកឲ្យមានការគ្ាើយតបថបបយល់ក្ច

ណៈ តនមា ចំ នួន ធាតុ ទសំ សុវតាិភាព ឬការចុ េះប្ាីគ

ំពារ់ព័នគធ ៅនឹងចរ ិតលរខ

ើយ ។

មាគ្តា៧១០ ._ សតង់ោរនានាសក្មាប់ ស្ថរធាតុ ថដលបងកឲ្យមានថក្ចេះសុី ការរលារ ការគធវើអុរសុីតរមម
ឬរបួ សស្ថនមនានា
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវបានអនុ ញ្ញញតឲ្យគក្បើ ក្បាស់ស្ថរធាតុ ទំងឡាយ មានជាអាទ្យិ៍
អាសុីត ឧសម័ន ឬស្ថរធាតុរីមីពុល ថដលអាចបងកឲ្យមានថក្ចេះសុី ការរលារ ការគធវើអុរសុីតរមម ឬរបួ ស
ស្ថនមនានា ថដលមានទលប៉ា េះពាល់ដល់សុខភាព និ ងជី វ ិតរបស់មនុ សសគ

ើយ គលើរថលងថតស្សបតាម

មាតិ កាគនេះ ។
ជំពូកទី ៣
ការច្ុ៉ះបញ្ជ ី ន្ិងការលាតគ្តដាងព័តមា
៌ ន្
អំពីស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែក់
មាគ្តា៧១១ ._ លរខខណឌតក្មូវ និ ងនី តិវ ិធីននការចុ េះប្ាី
រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល ក្តូវគធវើការចុ េះប្ាី រាល់ទលិតទល និ ងស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្ននរ់ ថដលទលិត ថចរចាយ លរ់ ឬគក្បើ ក្បាស់គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមការរំណត់គោយ
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ថដលពារ់ ព័នធ ។

នី តិវ ិធី ននការចុ េះប្ាី ក្តូវរំណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ។
មាគ្តា៧១២ ._ លរខខណឌតក្មូវននការោរ់ ពារយគសនើសុំ
រាល់ការោរ់ ពារយគសនើសុំចុេះប្ាី ក្តូវោរ់ជូនគៅក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន

គោយមានភាាប់ ជាមួ យនូវព័ ត៌មានជាអបបបរមាអំ ពីក្ររមហុនថដលទលិត គឈាមេះ និ ងពាណិជានាមទ្យូគៅ
ននស្ថរធាតុរីមី ចំណាត់ថ្ននរ់ ភាពបងកគក្ោេះថ្ននរ់ បរ ិមាណ គោលបំ ណងននការនាំចូល ឬគក្បើ ក្បាស់ ឯរ
ស្ថរព័ត៌មានអំពីសុវតាិភាព ព័ ត៌មានអំ ពីភាពអាចបងកគក្ោេះថ្ននរ់ ហានិ ភ័យថដលអាចគរើតមានដល់សុខ
ភាពរបស់មនុ សស និ ងអាសយោឋនសក្មាប់ គធវើការថចរចាយ ។
មាគ្តា៧១៣ ._ ការពិនិតយគ

ើងវ ិញគៅគលើពារយគសនើសុំ និ ងការឯរភាពគលើការចុ េះប្ាី
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ព័ ត៌មានអំពីស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវទ្យទ្យួ លការពិនិតយគ

ើងវ ិញ និ ងឯរភាពគោយក្រសួង ស្ថាប័

នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានជាមុនសិន មុននឹងគធវើការប្ូា នគៅឲ្យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ គធវើការឯរ
ភាព ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអាចគធវើការពិ គស្ថធន៍ និងទតល់ការពិគក្ោេះគយបល់

បថនាម គលើព័ត៌មានថដលបានទតល់ឲ្យគដើមបីបញ្ញ
ា រ់ពីភាពក្តឹមក្តូវននព័ ត៌មានទំងគនេះ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ ឯរភាពគៅគលើការចុេះប្ាីគនាេះ គបើ ព័ត៌មានទំងគនាេះបងាាញថ្ន ការចុ េះ
ប្ាីសក្មាប់ស្ថរធាតុ ឬទលិតទលថដលមិ ននាំឲ្យមានហានិភ័យ ដល់សុខភាពមនុ សស ឬបរ ិស្ថាន ។
អនរគសនើសុំការចុ េះប្ាី ក្តូវទ្យទ្យួ លបនទុររនុងការបងាាញភសតតាងននការបំ
គពញតាមសតង់ោរ នន
ុ

ការចុ េះប្ាី ។

មាគ្តា៧១៤ ._ កាតពវរិចនច នការទតល់ព័ត៌មាន
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធនានា ក្តូវទតល់រាល់ព័ត៌មានអំពីទលិតទល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ គៅ
ឲ្យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គដើមបីគធវើប្ាីស្ថរគពើ ភ័ណឌ ការក្តួតយពិ និតយ ការវាយតនមាពី
ហានិ ភ័យ និងការគធវើអធិការរិ ចច ។

រនុងររណីទលិតររ ឬអនរនាំចូលនូ វស្ថរធាតុ មានព័ត៌មានបថនាមពារ់ ព័នធគៅនឹងទលប៉ា េះពាល់

អវ ិជាមានរួ រឲ្យរត់ សមាគល់ននស្ថរធាតុ គនាេះ ទលិតររ ឬអនរនាំចូល ក្តូវទតល់ព័ត៌មាន មរកាន់ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយោមនការពនារគពលគនាេះគ

ើយ ។

មាគ្តា៧១៥ ._ ថទនការសរមមភាពសក្មាប់ ការទ្យប់ស្ថកត់ ការគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ ការ
កាត់ បនាយ ការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ ក្រងហានិ ភ័យ

បនាទប់ពីមានការចុ េះប្ាីជាទាូវការរួចគហើយ រូបវនតបុរល
គ ឬនីតិបុរគល ថដលទ្យទ្យួលបនទុរ ក្តូវ

គរៀបចំ ថទនការសរមមភាពថដលសមរមយសក្មាប់ ការទ្យប់ ស្ថកត់ ការគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់
ការកាត់ បនាយ ការអគងកតតាមោន និ ងការក្រប់ក្រងហានិ ភ័យ ននស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ។

រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ ក្តូវទតល់ព័ត៌មានថដលក្តឹមក្តូវពារ់ ព័នធគៅនឹ ងស្ថរធាតុ
គក្ោេះថ្ននរ់ ទំងគនាេះ គៅឲ្យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ រនុងររណីមានការគសនើសុំ ។
មាគ្តា៧១៦ ._ ការលុបគចាលការចុ េះប្ាី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវលុបគចាលការចុ េះប្ាីស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ឬនន

ការគក្បើក្បាស់ថបបណាមួយននស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ រនុងររណីថដលបានរំណត់ ថ្ន ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់

ឬការគក្បើ ក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ថបបគនាេះ បងកឲ្យមានហានិភ័យរួ រឲ្យរត់ សមាគល់គៅដល់សុខភាព
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មនុ សស ឬបរ ិស្ថាន ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវពយួរការចុ េះប្ាស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ឬសក្មាប់

ការគក្បើក្បាស់ថបបណាមួយននស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ រនុងររណីបានរំ ណត់ ថ្ន ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ឬការ

គក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុថបបគនាេះ អាចបងកឲ្យគរើ តមានហានិ ភ័យរួ រឲ្យរត់ សមាគល់គៅដល់ សុខភាពមនុសស
ឬបរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី ៤
ការដាក់ស្ថៃកសញ្ញ
ញ ស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែក់
មាគ្តា៧១៧ ._ បទ្យបប្ញតិ ច
ត ំគពាេះការោរ់ ស្ថារសញ្ញញស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់
រូបវនតបុរគល ឬនិតីបុរគលថដលជាប់ ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការទលិត ការគវចខចប់ ការថចរចាយ ការដឹរ
ជ្ូា ន ឬការលរ់ ស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវគធវើការោរ់ ស្ថារសញ្ញញឲ្យបានក្តឹមក្តូវ គលើស្ថរ
ធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ ទំងគនាេះ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិថត ដលបានរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ
យុតតនានា ។
មាគ្តា៧១៨ ._ លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ននភាពអាចបងកគក្ោេះថ្ននរ់
លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ននភាពអាចបងកគក្ោេះថ្ននរ់ដល់ថទនរសុខភាព និ ងបរ ិស្ថាន ក្តូវអនុគលាមតាម
ឯរស្ថរបទ្យោឋនបគចចរគទ្យសសាីពីក្បព័នធសុីចងាវរ់ ជាស្ថរលអំពីការចាត់ ថ្ននរ់ និ ងោរ់ ស្ថារសញ្ញញ ។
មាគ្តា៧១៩ ._ កាតពវរិចនច នការទតល់ព័ត៌មាន
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលពារ់ព័នគធ ៅនឹងទលិតរមម ការគវចខចប់ ការថចរចាយ ការដឹ រ
ជ្ូា ន ឬការលរ់ ស្ថរធាតុ ឬទលិតទល គក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាននូវឯរ
ស្ថរព័ត៌មានអំពីសុវតាិភាព ការទ្យប់ ស្ថកត់ និងការកាត់បនាយភាពបងកគក្ោេះថ្ននរ់ និ ងហានិភ័យដល់សុខ
ភាព ថដលពារ់ព័នគធ ៅនឹងក្រប់ ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ថដលមានបំ ណងគធវើការថចរចាយ ឬលរ់ ស្ថរធាតុ
ទំងគនាេះគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។

ជំពូកទី ៥
ការដឹកជញ្ជូ ន្ ការទគ្បើគ្បាស់ ន្ិងការទបា៉ះបង់ទចាលស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែក់
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មាគ្តា៧២០ ._ ការដឹរជ្ូា ន

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលដឹរជ្ូា នស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវអនុ វតតតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការ

ដឹ រជ្ូា នស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ដូចបានរំណត់ តាមមាតិ កាគនេះ ។

ក្បតិ បតតិររ និងមាចស់ននមគធាបាយដឹ រជ្ូា ន ក្តូវគរៀបចំថទនការសុខភាព និ ងសុវតាិភាព

បុ រគលិរ និ ងថទនការគ្ាើយតបនានា សក្មាប់ររណីមានគក្ោេះថ្ននរ់ ណាមួ យគោយស្ថរវតាុធាតុ ននស្ថរ
ធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្ននរ់ គដើ មបី៖

រ- រំ ណត់ អតតសញ្ញញណ និងចាត់ វ ិធានការចាំបាច់ គដើមបីកាត់បនាយគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលអាច
គរើតគ

ើង និងដំគណាេះស្ស្ថយនានា មានជាអាទ្យិ៍ ការបណុត េះបណា
ត លបុ រគលិរថដលពារ់ព័នគធ ៅ

នឹ ងការដឹរជ្ូា នអំពីវ ិធានការសុវតាិភាព និងថទនការគ្ាើយតបនានា ។

ខ-រំ ណត់ អតតសញ្ញញណ និងជូនដំណឹង ដល់ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ រនុងររណីមាន

គក្ោេះថ្ននរ់ គរើតគ

ើងរនុងអំ

អាកាស និ ងទាូវទ្យឹ រ ។

ុងគពលការដឹរជ្ូា ន មានជាអាទ្យិ៍ តាមទាូវគោរ ទាូវថដរ ទាូវ

ក្បតិ បតតិររ ឬមាចស់ននមគធាបាយដឹរជ្ូា ន ក្តូវធានាថ្ន រាល់យនយនតថដលគក្បើក្បាស់រុងការ
ន

ដឹ រជ្ូា នស្ថរធាតុ ឬទលិតទល គក្ោេះថ្ននរ់ សមស្សបសក្មាប់ ការដឹរជ្ូា ន ស្ថរធាតុ ឬទលិតទល
ថបបគនាេះ និ ងយនយនតដឹរជ្ូា នទំងគនាេះ ក្តូវមានសញ្ញញសមាគល់ ថដលមានរូបភាព ឬរូបសញ្ញញនន
ភាពអាចបងកគក្ោេះថ្ននរ់ បានក្តឹ មក្តូវ ។

មាគ្តា៧២១ ._ បទ្យបប្ញតិ តសក្មាប់ ការដឹរជ្ូា ន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល

បនទុរវ ិស័យដឹ រជ្ូា ន និងក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គដើ មបីគរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី
ការដឹ រជ្ូា នស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ ។

មាគ្តា៧២២ ._ សិទ្យិ ធ និងកាតពវរិចនច នការគក្បើ ក្បាស់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មានសិទ្យិ គធ ក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ស្សបតាមលរខខណឌ ថដល
បានរំ ណត់ គោយក្រមគនេះ និងគសចរតីថណនាំអំពីសុវតាិភាពននស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ។
មាគ្តា៧២៣ ._ ការគក្បើក្បាស់ថដលក្តូវបានហាមឃាត់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវគក្បើ ក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលអាចបងកគក្ោេះថ្ននរ់ ដល់
សុខភាព និ ងមនុ សស គៅរនុងទលិតទលអាហារ គក្រឿងថរសមផសស និងក្បោប់គរមងគលងគ
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ើយ ។

មាគ្តា៧២៤ ._ ការគក្បើ ក្បាស់រុងការស្ស្ថវក្ជាវថទន
ន
រវ ិទ្យាស្ថស្តសត

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលគក្បើ ក្បាស់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ រនុងគោលបំ ណងគធវើការស្ស្ថវក្ជាវ

ថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត ក្តូវបំ គពញតាមភាររិចចមានដូចតគៅ៖
គនេះ ។

រ- គក្បើ ក្បាស់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ឲ្យស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិដ
ត ូចមានថចងរនុងមាតិ កា
ខ- ធានាថ្ន មនទីរពិគស្ថធន៍ មានឧបររណ៍ក្រប់ ក្ោន់សក្មាប់ ការររាទ្យុរថដលមាន

សុវតាិភាព និងការកាន់ កាប់ ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ និ ងឧបររណ៍ការពារផ្ទទល់ខួនសក្មាប់
ា
បុ រគលិរ ។

រ- ធានាថ្ន រាល់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវមានការោរ់ស្ថារសញ្ញញក្តឹមក្តូវ ស្សបតាម
បទ្យ បប្ញតិ ត ដូ ចមានថចងរនុងលិខិតបទ្យដឋនារតិ យុតថត ដលពារ់ព័នធ ។

ឃ- ធានាថ្ន មនទីរពិ គស្ថធន៍ ក្តូវមានក្បព័នធគរៀបចំ ឯរស្ថរក្តឹមក្តូវ និ ងមានរបាយ

ការណ៍ អំពីស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ទំងឡាយថដលបានគក្បើ ក្បាស់ ។
ង- គបាេះបង់ គចាលស្ថរធាតុ ឬសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ីការ
ក្រប់ ក្រង សំណល់ រនុងមាតិ កាទ្យី៤ ននរនាីគនេះ ។

ច- បគងកើតយនតការថដលមានក្បសិទ្យធភាព គដើ មបីរំណត់ អតតសញ្ញញណ និងកាត់បនាយ

គក្ោេះថ្ននរ់ ថដលអាចគរើ តមានគ

ើងគោយស្ថរការគក្បើ ក្បាស់ និ ងការគបាេះបង់ គចាលស្ថរធាតុ

ឬសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ ។
មាគ្តា៧២៥ ._ ការគបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិ នក្តូវដុតគចាល ឬគបាេះបង់ គចាលរាល់ស្ថរធាតុ ឬសំណល់គក្ោេះ
ថ្ននរ់ ចូ លគៅរនុងបរ ិស្ថាន គោយោមនការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគ

ើយ ។

រាល់ការគបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ឬការគវចខចប់ននស្ថរធាតុ ទំងគនេះ ក្តូវស្សបតាមបទ្យ

បប្ញ តិ ត សតីពីការក្រប់ ក្រងសំណល់ រនុងមាតិ កាទ្យី ៤ ននរនាីគនេះ ។
ជំពូកទី ៦
សុវតថិភាពម្ន្ស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែក់
ការទប់ស្ថេត់ទគ្ោ៉ះថ្នែក់ ការទគ្តៀលលកខណ្ៈ ន្ិងការទឆ្ៃើយតបនានា
មាគ្តា៧២៦ ._ សមតាភាពថទនរបគចចរគទ្យស
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រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគល ថដលមានជាប់ ពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងការទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះ
ថ្ននរ់ ក្តូវមានសមតាភាពថទនរបគចចរគទ្យសសក្មាប់ ការគក្បើ ក្បាស់ឧបររណ៍ និ ងនី តិវ ិធីរុងការការពារប
ន
រ ិស្ថាន និងសងគម មានជាអាទ្យិ៍៖

រ- គរាងជាង ឃាាំង និងឧបររណ៍បគចចរគទ្យស
ខ- ឧបររណ៍ និងសមាភរៈទ្យូ គៅថទនរសុវតាិភាព ឧបររណ៍ និងសមាភរៈជារ់ លារ់ថទនរទ្យប់
ស្ថកត់ និ ងពនាត់អរីភ
គ ័ យ ការទទុេះ ការថបរផ្ទកគភាើង ការគលចស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ឬការរាលោល
និ ងគក្ោេះថ្ននរ់ដនទ្យគទ្យៀត គោយស្ថរស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ។
រ- ឧបររណ៍ និងសមាភរៈការពារថទនរពលរមម ។
ឃ- ឧបររណ៍ និ ងសមាភរៈថទនរការពារបរ ិស្ថាន ។
ង- ក្បព័ នគធ បាេះបង់ គចាល និ ងគធវើក្បក្ពឹតតរមមសំណល់ ។
ច- ការគរៀបចំ ថទនការទ្យប់ស្ថកត់ និ ងគ្ាើយតប មានជាអាទ្យិ៍ ព័ត៌មានអំពីគក្ោេះថ្ននរ់ ។
មាគ្តា៧២៧ ._ លរខណៈសមបតតិនានា
រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល ថដលជាប់ ពារ់ព័នរ
ធ ុងការទលិ
ន
តស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់

ក្តូវមានបុរគលិរជំ នាញការ ថដលមានលរខណៈសមបតតិពារ់ព័នគធ ៅនឹងវ ិស្ថលភាព ក្បគភទ្យ និងទ្យំ ហំ នន
សរមមភាពថដលពារ់ព័នគធ ៅនឹ ងស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ និ ងចំ គណេះដឹងអំពីបគចចរវ ិទ្យា ថទនការ និងវ ិធាន
ការសុវតាិភាពននស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ។
មាគ្តា៧២៨ ._ លរខខណឌតក្មូវននការចុ េះប្ាី និងលិខិតអនុ ញ្ញញត
រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគល ថដលជាប់ ពារ់ព័នរ
ធ ុងការទលិ
ន
តស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់

ក្តូវមានការចុ េះប្ាីក្តឹមក្តូវអំពីស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ និងលិខិតអនុ ញ្ញញតទលិត ថដលក្តូវគចញគោយ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៧២៩ ._ លរខខណឌតក្មូវននការគរៀបចំរបាយការណ៍

រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគលថដលជាប់ ពារ់ព័នរ
ធ ុងការទលិ
ន
តស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់

ក្តូវគរៀបចំរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំជូនដល់ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
បរ ិស្ថាន អំ ពីដំគណើរការទលិតរមម ចំ នួនធាតុទសំគក្ោេះថ្ននរ់ បំណងននការគក្បើ ក្បាស់ ទ្យី តាំងថចរចាយ
ក្បព័ នធគបាេះបង់ គចាល និ ងគធវើក្បក្ពឹតរ
ត មមសំណល់ វ ិធានការ និ ងថទនការសុវតាិភាព ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លថដលពារ់ ព័នធ ក្តូវរំ ណត់ ទ្យក្មង់ថបបបទ្យននរបាយការណ៍ គោយសហការ
ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
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មាគ្តា៧៣០ ._ បទ្យបប្ញតិ អ
ត ំពីសុវតាិភាព
ក្តូវ៖

រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគលថដលជាប់ ពារ់ព័នរ
ធ ុងការទលិ
ន
តស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់
រ- បំ គពញឲ្យបានតឹ ងរុងតាមព័
ឹ
ត៌មានបគចចរគទ្យស ការោរ់ ស្ថារសញ្ញញ និ ងការថណនាំ
អំ ពីសុវតាិភាព ថដលរំ ណត់ គៅតាមស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ។
ខ- មានវ ិធានការទ្យប់ ស្ថកត់ និ ងការគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ មានជាអាទ្យិ៍ ការ

សគញ្ជ្ងាគេះបឋម ថទនការជគមាៀស ឧបររណ៍ពនាត់អរីភ
គ ័ យ និងឧបររណ៍ការពារផ្ទទល់ខួនសក្មាប់
ា
បុ រគលិរ ។

រ- គរៀបចំវរគបណុត េះបណា
ត លសតីពីការគក្បើ ក្បាស់ និ ងការកាន់ កាប់ ឬប៉ា េះពាល់គោយសុវតាិ

ភាពនូ វស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ គោយសុវតាិភាព ។
ថ្ននរ់ ។

ឃ- បគងកើតថទនការគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងស្ថរធាតុ គក្ោេះ

មាគ្តា៧៣១ ._ ការជូនដំណឹងអំពីគក្ោេះថ្ននរ់
រនុងររណីមានគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលបងកគោយស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវ

ប្ឈប់ សរមមភាពថដលពារ់ ព័នធគៅនឹ ងគក្ោេះថ្ននរ់ គហើយគធវើការជូ នដំ ណឹងភាាមៗដល់អាជាាធពារ់ ព័នធរ
និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលក្តូវចាត់ វ ិធានការ ស្សបតាម
ថទនការទ្យប់ ស្ថកត់ និ ងគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ គដើ មបីកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ដល់សុខភាព
មនុ សស និងបរ ិស្ថាន ។

រូបវនតបុរគល និ ងនីតិបុរគលថដលពារ់ព័នធគោយផ្ទទល់គៅនឹ ងគក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវជូនដំណឹងជាបនាទន់
គៅដល់ស្ថធារណជនរនុងតំ បន់ ថដលអាចទ្យទ្យួ លរងនូ វការប៉ា េះពាល់គោយគក្ោេះថ្ននរ់ ននហានិភ័យគៅ
ដល់សុខភាព ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរ ិស្ថាន គហើយក្តូវគធវើការថណនាំដល់ស្ថធារណជនអំ ពីវ ិធានការកាត់
បនាយហានិភ័យទំងគនាេះ ។
មាតិកាទី ៤
ការគ្គប់គ្គងសំណ្ល់
ជំពូកទី ១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
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មាគ្តា៧៣២ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
មាតិ កាគនេះ មានវ ិស្ថលភាពគៅគលើ សំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹងទំងអស់ រនុងក្ពេះរាជា

ណាចក្ររមពុជា និងមានវ ិស្ថលភាពគៅគលើរប
ូ វនតបុរគល នីតិបុរគល និ ងក្រសួង ស្ថាប័ ន ថដលបគងកើត
កាន់ កាប់ ដឹ រជ្ូា ន ក្រប់ក្រង សតរ
ត មម គបាេះបង់ គចាល ទញយរ ឬថរនចនសំណល់គក្ោេះ
ុ គធវើក្បក្ពឹ តរ
ថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹង រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៧៣៣ ._ ក្បភពននសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹង
ក្បភពននសំណល់ មានជាអាទ្យិ៍ លំគៅឋាន ទ្យីទារ ទារទ្យំ គនើប រថនាងរំ ស្ថនត អោរស្ថធារណៈ
ក្រឹ េះស្ថានអប់ រ ំ សរមមភាពអាជី វរមមស្ថធារណៈនិងឯរជន គសវារមម សិបបរមម គក្រឿងបរ ិកាខរគរាងចក្រ
និ ងទលិត សរមមភាពរសិរមម និងសរមមភាពអាជី វរមមថរ ៉ា ។
មាគ្តា៧៣៤ ._ តួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យួលខុ សក្តូវរនុងការក្រប់ ក្រងសំណល់គក្ោេះ

ថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹង គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ និងស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ
យុតតថដលពារ់ព័នន
ធ ឹ ងការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹង ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មានតួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការក្រប់ ក្រង

សំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹង ដូ ចខាងគក្កាម៖

រ- គរៀបចំគោលនគយបាយ ថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតជាតិ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត ថដល
ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការក្រប់ ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និ ងសំណល់រ ឹង គោយសហការជាមួ យ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ និងអនរពារ់ព័នធនានា ។
ខ- ទតល់ការថណនាំបគចចរគទ្យស និងការអភិវឌ្ឍសមតាភាពដល់ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ
ថដលរួមមាន អាជាាធរគៅថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដលទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគលើការក្រប់ ក្រងសំណល់គក្ោេះ
ថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹង ។
រ- បញ្ញ
ា រ់ និ ងក្បរល់សិទ្យិអ
ធ ំ ណាចដល់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ថដលរួមមាន អាជាាធរ
គៅថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ គលើការក្រប់ ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និ ងសំណល់រ ឹង។
ឃ- ដឹរនាំសក្មបសក្មួលជាមួ យនដរូអភិវឌ្ឍ វ ិស័យឯរជន និងក្រសួង ស្ថាប័នពារ់
ព័ នធ រនុងការគរៀរររធនធានហិរ្ញ វតាុ មគធាបាយ និងសមាភរៈ សក្មាប់ ោំក្ទ្យដល់ក្រសួង ស្ថាប័
នពារ់ព័នធ ថដលរួមមាន អាជាាធរគៅថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ គលើការក្រប់ ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និ ង
សំណល់រ ឹង ។
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ង- ោំក្ទ្យ និងសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ថដលរួមមានអាជាាធរគៅថ្ននរ់
គក្កាមជាតិ រុងការគលើ
ន
ររមពស់ការអប់ រ ំរនុង និងគក្ៅក្បព័នធ និ ងការយល់ដឹងអំពីការក្រប់ ក្រង

សំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និង សំណល់រ ឹង ក្បរបគោយសុវតាិភាពបរ ិស្ថាន និងអំពីរមមវ ិធី កាត់ បនាយ
ការបគងកើត ការគក្បើ ក្បាស់គ

ើងវ ិញ និ ងការថរនចនសំណល់ និងអំពីការគលើររមពស់ការគក្បើ ក្បាស់

ទលិតទលថដលបានមរពីការថរនចនសំណល់ ។
ច- តាមោនក្តួតពិ និតយ គធវើអធិ ការរិចច និងវាយតនមាក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ថដលរួម
មានអាជាាធរគៅថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និ ង
សំណល់រ ឹង ។
មាគ្តា៧៣៥ ._ តួ នាទ្យី និងការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ
រាជរោឋភិ បាលរមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត គដើ មបីរំណត់ពីភាររិចច និងតួ នាទ្យី របស់

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធនានា និ ង អាជាាធរគៅថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ គៅរនុងការក្រប់ក្រងសំណល់
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹង ។

មាគ្តា៧៣៦ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការខូ ចខាត
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលបគងកើតសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹង ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ ស ក្តូវ
គលើការខូចខាតគៅដល់សុខភាពមនុ សស ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរ ិស្ថាន ថដលបងកសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និង
សំណល់រ ឹងគនាេះ ។
ជំពូកទី ២
ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែក់សណ្
ំ
ល់
មាគ្តា៧៣៧ ._ ការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ សំណល់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើ មបីគធវើចំណាត់

ថ្ននរ់ សំណល់ រនុងរយៈគពល ១៨ (ដប់ក្បាំបី) ថខ បនាទប់ ពីការអនុ ម័តននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៧៣៨ ._ ការពិនិតយ និ ងការគធវើបចចុបបននភាពននការគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ សំណល់

លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ថដលគធវើចំណាត់ ថ្ននរ់ សំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និ ងសំណល់រ ឹងគនាេះ ក្តូវពិនិ

តយ និ ងគធវើបចចុបបននភាពជាគរៀងរាល់៥ (ក្បាំ) ឆ្នំមង
ត ។
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ជំពូកទី ៣
ការគ្គប់គ្គងសំណ្ល់ទគ្ោ៉ះថ្នែក់
មាគ្តា៧៣៩ ._ ការក្រប់ ក្រង និងការក្តួតពិនិតយសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីការក្រប់ក្រង

សំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ ចាប់តាំងពីដំណារ់ កាលននការបគងកើតសំណល់រហូតដល់ដំណារ់ កាលននការ
គបាេះបង់គចាល ឬការគធវើក្បក្ពឹតតរមម ។

មាគ្តា៧៤០ ._ កាតពវរិចរ
ច ុងការការសត
ន
រទ្យុ
រ ការក្រប់ ក្រង និងការគបាេះបង់គចាលសំណល់ គក្ោេះថ្ននរ់
ុ
បុ រគលទំងទ្យាយណាថដលបគងកើតសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ គលើការសតរទ្យុ
រ ការ
ុ

ក្រប់ ក្រង និ ងការគបាេះបង់ គចាលសំណល់ គក្ោេះថ្ននរ់ របស់ខួន
ា ស្សបតាមនីតិវ ិធីថដលមានថចងគៅរនុង
មាតិ កាគនេះ ។

បុ រគលទំងទ្យាយថដលបគងកើតសំណល់ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុសក្តូវរនុងបង់ នែាសក្មាប់ការក្បមូ ល និងការ

គបាេះបង់គចាលសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ ទងថដរ ។

ជំពូកទី ៤
ការគ្គប់គ្គងសំណ្ល់រ ឹង
មាគ្តា៧៤១ ._ ថទនការជាតិ ជាយុទ្យធស្ថស្តសតសីព
ត ី ការក្រប់ ក្រងសំណល់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធនានា

ក្តូវបគងកើតថទនការជាតិ ជាយុទ្យធស្ថស្តសតសីព
ត ី ការក្រប់ក្រងសំណល់ ថដលគផ្ទតតគៅគលើការកាត់បនាយ ការ
គក្បើក្បាស់គ

ើងវ ិញ និងការថរនចនសំណល់ ស្សបគៅតាមបទ្យបប្ញ តិនត នការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធ

ស្ថស្តសត គៅរនុងរនាីទ្យី២ មាតិ កាទ្យី ២ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៧៤២ ._ ការអនុ វតតថទនការជាតិ ជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតសីព
ា ី ការក្រប់ក្រងសំណល់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើ មបីអនុ វតត

ថទនការជាតិ ជាយុទ្យធស្ថស្តសតសីព
ត ី ក្រប់ ក្រងសំណល់ ។
មាគ្តា៧៤៣ ._ ថទនការគៅតាមវ ិស័យោច់ គោយថ
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រ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធនានា

គដើមបីគរៀបចំបគងកើតថទនការក្រប់ ក្រងសំណល់តាមវ ិស័យោច់ គោយថ

រ សក្មាប់ ក្បគភទ្យសំណល់

នី មួយៗ ស្សបតាមថទនការជាតិ ជាយុទ្យស្ថ
ធ ស្តសតសីព
ត ីការក្រប់ ក្រងសំណល់ ។
ថទនការក្រប់ក្រងសំណល់តាមវ ិស័យោច់គោយថ

រ សក្មាប់ ក្បគភទ្យសំណល់នីមួយៗ ក្តូវ

ប្ូច លគោលគៅសក្មាប់ការកាត់ បនាយវឌ្ឍនភាពននទ្យំ ហំសំណល់ និងវ ិធានការននការកាត់បនាយ ការ
បគងកើត ការគក្បើ ក្បាស់គ

ើងវ ិញ និងការថរនចនសំណល់ ។

មាគ្តា៧៤៤ ._ ការអនុ វតតថទនការគៅតាមវ ិស័យោច់ គោយថ

រ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើ មបីអនុ វតត

ថទនការក្រប់ក្រងសំណល់តាមវ ិស័យោច់គោយថ

រនីមួយៗ ។

មាគ្តា៧៤៥ ._ ការពិនិតយ និ ងការគធវើបចចុបបននភាពថទនការក្រប់ក្រងសំណល់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធនានា

ក្តូវពិ និតយ និងគធវើបចចុបបននភាពថទនការក្រប់ ក្រងសំណល់ទំងអស់ ជាគរៀងរាល់១០ (ដប់) ឆ្នំមង
ត ។
មាតិកាទី ៥
ការគ្តួតពិន្ិតយការបំពល
ុ ទឹក
ជំពូកទី ១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៧៤៦ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត

មាតិ កាគនេះ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគៅគលើការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពជារ់ លារ់
គៅរនុងធនធានទ្យឹ រគលើដី ឬធនធានទ្យឹរគក្កាមដី និងសរមមភាពគក្បើ ក្បាស់ដីធីទ
ា ំងឡាយ ថដល បគងកើត
ឲ្យមានការបំពុលទ្យឹរគោយក្បភពមិ នជារ់ លារ់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យូលខុ សក្តូវគលើការក្រប់ ក្រងការបំពុលទ្យឹ រ

គោយក្បភពជារ់ លារ់ និងក្បភពមិនជារ់ លារ់ ។

មាគ្តា៧៤៧ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការខូ ចខាត
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពជារ់ លារ់ គៅរនុងធន ធាន

ទ្យឹ រគលើដី ឬធនធានទ្យឹរគក្កាមដី ឬគធវើសរមមភាពគក្បើក្បាស់ដីធី ាទំងឡាយ ថដលបគងកើតឲ្យមាន ការ
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បំ ពុលទ្យឹ រគោយក្បភពមិនជារ់ លារ់ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការខូចខាតគៅដល់សុខភាពមនុ សស ក្ទ្យពយ
សមបតតិ ឬបរ ិស្ថាន ថដលបងកគោយការបំ ពុលគោយក្បភពជារ់ ជារ់ ឬក្បភពមិនជារ់ លារ់ គនាេះ ។
ជំពូកទី ២
ការគ្តួតពិន្ិតយគ្បភពបំពុលទឹកជាក់លាក់
មាគ្តា៧៤៨ ._ ការហាមឃាត់ ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពបំពុលជារ់ លារ់
រាល់ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពជារ់លារ់ គៅរនុងធនធានទ្យឹ រគលើដី ឬធនធានទ្យឹ រ

គក្កាមដី ក្តូវបានហាមឃាត់ គលើរថលងថតស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ។

មាគ្តា៧៤៩ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវចំគពាេះការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និ ងការបគ្ចញ
មាចស់រមមសិទ្យិ ធ និងក្បតិ បតតិររននក្បភពបំ ពុលជារ់ លារ់ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវចំ គពាេះការបគ្ចញ
ស្ថរធាតុ បំពុល និងរិចចក្បតិ បតតិការននការគធវើក្បក្ពឹ តរ
ត មមទំងឡាយណា មុនគពលបគ្ចញស្ថរធាតុ
បំ ពុលទំងគនាេះពី ក្បភពជារ់ លារ់គនាេះ ។
មាគ្តា៧៥០ ._ លិខិតអនុញ្ញញតរនុងការបគ្ចញ

ក្បភពជារ់ លារ់ អាចបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលគៅរនុងធនធានទ្យឹរគលើដី ឬធនធានទ្យឹរគក្កាមដី

គោយអនុគលាមគៅតាមលិខិតអនុញ្ញញត ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
សក្មាប់ ក្បភពជារ់លារ់គនាេះ ។

លិខិតអនុញ្ញញតថដលក្តូវគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ៖

រ- ក្តូវថចងពី ថដនរំ ណត់ និ ង/ឬ លរខខណឌតក្មូវរនុងការក្តួតពិនិតយ ស្សបតាម មាតិ កា

គនេះ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត ថដលពារ់ព័នធ ។

ខ- អាចថចងពី ថដនរំ ណត់ និ ង/ឬ លរខខណឌតក្មូវបថនាមគទ្យៀតរនុងការក្តួតពិ និតយ

បគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលពី ក្បភពជារ់លារ់ គដើមបីការពាររុ ណភាពទ្យឹរគលើដី ឬគក្កាមដី ថដល
ទ្យទ្យួ លស្ថរធាតុបំពុល និង/ឬ ក្បព័ នគធ អរូ

ូសុី និ ងទ្យឹរគៅតាមថខសទ្យឹរគទសងគទ្យៀត ថដលអាចរង

ទលប៉ា េះពាល់គោយការបគ្ចញ ថដលរួមមានទ្យឹរសមុ ក្ទ្យទំងឡាយ ។

រ- ក្តូវថចងពី លរខខណឌតក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន និ ងការគរៀបចំ របាយការណ៍ ថដល

រួមមាន៖

១- ការអគងកតតាមោនបរ ិមាណ រុ ណភាព គពលគវលា និងរយៈគពល ននការ
បគ្ចញ ។
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២- ការអគងកតតាមោនរុណភាពទ្យឹរថដលទ្យទ្យួ លស្ថរធាតុបំពុល និងទ្យឹរគៅ
តាមថខសទ្យឹរគទសងគទ្យៀតថដលរងទលប៉ា េះពាល់គោយការបគ្ចញ ថដលរួមមានទ្យឹ រសមុ ក្ទ្យ
និ ង/ឬ ទ្យឹរ្ាងថដន ។
៣- ការររាទ្យុ ររំ ណត់ ក្តា និ ងការគរៀបចំ គធវើរបាយការណ៍អំពីព័ត៌មានននការ
អគងកតតាមោន គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

៤- សូចនររទំងឡាយសក្មាប់ គោលគៅននការអគងកតតាមោន ។

ឃ- ក្តូវមានសុពលភាពរនុងរយៈគពល១ (មួ យ)ឆ្នំ ក្បសិនគបើមិនមានការរំ ណត់ ដនទ្យ

គទ្យៀតគៅរនុងលិខិតអនុ ញ្ញញត ។

ង- អាចក្តូវបានថរសក្មួល ឬលុបគចាលគៅគពលណាមួ យរ៍ បាន តាមរយៈការជូ ន

ដំ ណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ ថដលរួមមានគហតុ ទលសក្មាប់ ការគធវើការសគក្មចចិ តត គៅកាន់
មាចស់ និ ងក្បតិ បតតិររននក្បភពជារ់ លារ់ ថដលកាន់ លិខិតអនុញ្ញញតគោយ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៥១ ._ លរខខណឌបថនាម
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ

អាចបគងកើត៖

រ- នីតិវ ិធីរុងការោរ់
ន
ពារយសុំ និងការគធវើស្ថរជាែមីននលិខិតអនុញ្ញញត ។

ខ- គស្ថហុយសក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតថដលបានគសនើសុំ ថដលបានគចញ និង/ឬ ថដល
បានគធវើស្ថរជាែមី ។
រ- ក្រមិ ត ឬលរខខណឌសតង់ោរ គដើមបីក្តួតពិនិតយការបគ្ចញ ថដលគក្បើក្បាស់រក្មិ ត
រំ ហាប់ និង/ឬ រក្មិ តននទទុរស្ថរធាតុ បំពុលគចញពីក្បភពជារ់លារ់ និងថទអរគលើបគចចរវ ិទ្យាដ៏
ក្បគសើរបំទុត និងទ្យមាាប់ ននការក្រប់ ក្រប់បរ ិស្ថានថដលលអបំទុត គោយថទអរគលើស្ថានភាពគសដឋ
រិ ចច ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិស
ត ីព
ត ី សង
ត ់ ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវ គៅរនុង
មាតិ កាទ្យី ២ ននរនាីគនេះ ។

ជំពូកទី ៣
ការគ្តួតពិន្ិតយគ្បភពបំពុលទឹកលិន្ជាក់លាក់
មាគ្តា៧៥២ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវចំគពាេះទ្យមាាប់ ននការក្រប់ ក្រងដ៏ ក្បគសើរបំទុត
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សរមមភាពននការគក្បើ ក្បាស់ដីធី ទ
ា ំងឡាយណាថដលបគងកើតឲ្យមានការបំពុលពី ក្បភពមិនជារ់
លារ់ ក្តូវអនុវតតទ្យមាាប់ ននការក្រប់ ក្រងដ៏ ក្បគសើរបំទុតថដលពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៧៥៣ ._ ក្បគភទ្យននក្បភពបំ ពុលមិនជារ់ លារ់ និ ងទ្យមាាប់ ននការក្រប់ក្រងដ៏ ក្បគសើរបំ ទុត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីក្បគភទ្យនន

ក្បភពបំ ពុលមិនជារ់ លារ់ និ ងទ្យមាាប់ ននការក្រប់ក្រងដ៏ ក្បគសើរបំ ទុត គដើមបីកាត់បនាយការបំពុលទ្យឹរ
សក្មាប់ ក្បគភទ្យនី មួយៗ ។
ជំពូកទី ៤
ការអទងេតតាលដាន្គ្បភពបំពុលទឹកជាក់លាក់

មាគ្តា៧៥៤ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរនុងការអគងកតតាមោនលិខិតអនុ ញ្ញញតរនុងការបគ្ចញរបស់ក្បភព
ជារ់ លារ់

ការអគងកតតាមោនលិខិតអនុ ញ្ញញតរនុងការបគ្ចញរបស់ក្បភពជារ់ លារ់ ក្តូវ និ ងការអនុ គលាម

តាមរក្មិត លរខខណឌតក្មូវរនុងការក្តួតពិនិតយ និងលរខខណឌននលិខិតអនុ ញ្ញញតគនាេះ ជាការទ្យទ្យួ លខុ ស
ក្តូវរបស់មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់ លារ់ ថដលបានគចញលិខិតអនុ ញ្ញញតគោយក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៥៥ ._ វ ិញ្ញញបនបក្តបញ្ញ
ា រ់ពីការវ ិភារគលើសំណារ និ ងការអគងកតតាមោន
មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់ លារ់ ថដលបានគចញលិខិតអនុ ញ្ញញតគោយក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបញ្ញ
ា រ់ ថ្នការគក្ជើ សគរ ើសសំណារយរមរវ ិភារ និ ងការអគងកតតាមោន
ក្តូវបានគធវើគ

ើង ស្សបតាមលរខខណឌតក្មូវននលិខិតអនុ ញ្ញញត និ ងលរខខណឌគទសងៗគទ្យៀត ថដលបាន

រំ ណត់គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៥៦ ._ លរខខណឌតក្មូវរនុងការជូនដំ ណឹង

មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់ លារ់ ថដលបានគចញលិខិតអនុ ញ្ញញតគោយក្រសួង ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវជូនដំ ណឹងជាបនាទន់ គៅក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រនុង
ររណីបានគរើ តគទ្យបើង ដូ ចខាងគក្កាម៖

រ. ការរ ំគលាភបំ ពានគៅគលើថដនរំ ណត់ ននលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬលរខខណឌតក្មូវរនុងការ

ក្តួតពិនិតយ គទេះគោយ គចតនា ឬយ៉ា ងណារតី ។
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ខ. ភាពមិនក្បក្រតី ចំគពាេះឧបររណ៍វ ិភារគលើសំណារ ឬលទ្យធទលននការវ ិភារគលើ
សំណារ ។
រ. ការខរខានរបស់ឧបររណ៍ក្តួតពិ និតយការបំពុល ។
មាគ្តា៧៥៧ ._ បទ្យបញ្ញ
ា ឲ្យមានការអគងកតតាមោន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចតាមោន និង/ឬ បញ្ញ
ា អងគភាពណាមួ យ ឲ្យគធវើ

ការអគងកតតាមោនការបគ្ចញរាល់ស្ថរធាតុបំពុលពី ក្បភពជារ់លារ់ណាមួយ គៅរនុងធនធានទ្យឹរគលើ

ដី ឬធនធានទ្យឹ រគក្កាមដី តាមរយៈការជូ នដំ ណឹងគៅកាន់ មាចស់ ឬ ក្បតិ បតតិររននក្បភពជារ់ លារ់ ថដល
បានគចញលិខិតអនុ ញ្ញញតគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគនាេះ ។
មាគ្តា៧៥៨ ._ ការអគងកតតាមោនទ្យឹ រគលើដី និងទ្យឹ រគក្កាមដី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចអគងកតតាមោនរុណភាពទ្យឹ រននទ្យឹរគលើដី ឬទ្យឹរ

គក្កាមដី ណាមួ យរ៏ បាន ។

មាគ្តា៧៥៩ ._ សំណារសក្មាប់ ការអគងកតតាមោន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចទ្យទ្យួល និ ងពិ ចារណាគៅគលើសំណារថដល

យរគចញមរពីក្បភពទ្យឹរគក្កាមដី ឬក្បភពទ្យឹររបស់បុរគលណាមួ យ ។
មាគ្តា៧៦០ ._ ការវ ិភារននគលើសំណារសក្មាប់ ការអគងកតតាមោន

រាល់សំណារសក្មាប់ ការអគងកតតាមោនទំងអស់ ក្តូវបានវ ិភារគោយមនទីរពិ គស្ថធន៍របស់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរពិគស្ថធន៍គទសងគទ្យៀត ថដលមានការទ្យទ្យួ លស្ថគល់ពី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ជំពូកទី ៥
ការទធែើគ្បគ្ពឹតក
ត លម ន្ិងការទគ្បើគ្បាស់ទឡើងវិញន្ូវទឹកកខែក់ ន្ិងសំណ្ល់
មាគ្តា៧៦១ ._ សំណល់ភរ់ និងជីវសំណល់រ ឹង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនូវ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតទំងឡាយ

ថដលពារ់ព័នធគៅនឹងសំណល់ភរ់ ឬជី វៈសំណល់រ ឹង មានជាអាទ្យិ៍៖
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រ- លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតគត ដើមបីគលើរទ្យឹរចិ តច
ត ំ គពាេះការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ ឬជីវៈ
សំណល់រ ឹង ។
ខ- លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ក្មាប់ ការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ ឬជី វៈសំណល់រ ឹង
ក្បរបគោយការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ និងសុវតាិភាព ។
រ- សតង់ោរអបបបរមាសក្មាប់ រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទ្យឹររខវរ់ និ ង/ឬ វ ិធីស្ថស្តសតរុង
ន

ការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ និ ងជី វសំណល់រ ឹង ។

ឃ- គក្រឿងគលើរទ្យឹរចិតច
ត ំ គពាេះការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ និងជីវៈសំណល់រ ឹងរនុងវ ិស័យ

រសិរមម ។

ង- គក្រឿងគលើរទ្យឹរចិតតចំគពាេះការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ និងជីវៈសំណល់រ ឹងរនុងការ

ទលិតថ្នមពល ។

មាគ្តា៧៦២ ._ ការគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរគ

ើងវ ិញ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនូវលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតទំងឡាយថដល

ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងការគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹរគ

ើងវ ិញ មានជាអាទ្យិ៍៖

រ- លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតគត ដើមបីគលើរទ្យឹរចិ តច
ត ំ គពាេះការគក្បើក្បាស់គ

ើងវ ិញនូវទ្យឹ ររខវរ់

ថដលបានគធវើក្បក្ពឹតតរមមរច
ួ ។
ខ- លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ក្មាប់ ការគក្បើក្បាស់គ

ើងវ ិញនូវទ្យឹររខវរ់ថដលបានគធវើ

ក្បក្ពឹ តរ
ត មមរច
ួ ក្បរបគោយការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ និ ងសុវតាិភាព ។
រ- កាតពវរិចចរបស់ក្បតិបតតិររននបរ ិកាខរក្បក្ពឹតរ
ត មមទ្យឹររខវរ់ ។
ឃ- កាតពវរិចចរបស់ក្បតិបតតិររននក្បព័នធថចរចាយទ្យឹរ ។
ង- ការអនុ វតតចំគពាេះការគក្បើ ក្បាស់ទ្យឹររខវរ់គ

ើងវ ិញ។

ច- សតង់ោរអបបបរមាសក្មាប់ រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទ្យឹររខវរ់ វ ិធី ស្ថស្តសត និ ងការ
ថចរចាយសក្មាប់ ការអនុ វតត ការគក្បើក្បាស់ស្ថរទ្យឹ ររខវរ់គ

ើងវ ិញ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ តសីព
ត ី

សតង់ោររុណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់រាវ រនុងមាតិ កាទ្យី ២ ននរនាីគនេះ ។
ជ- គក្រឿងគលើរទ្យឹរចិតតចំគពាេះការគក្បើក្បាស់ទ្យឹររខវរ់គ

ើងវ ិញ។

ជំពូកទី៦
ការនដលវ
់ ិញ្ញ
ញ បន្បគ្តម្ន្គ្បតិបតតក
ិ រ
មាគ្តា៧៦៣ ._ លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ សក្មាប់ ការទតល់ឲ្យនូ វវ ិញ្ញញបនបក្ត
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពី លរខណៈ

វ ិនិច័ យ
ឆ និង/ឬរក្មិ តននការទាល់ឲ្យនូវវ ិញ្ញញបនបក្ត សក្មាប់ ក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់ លារ់ ។
ជំពូកទី៧
ការគ្តួតពិន្ិតយការបំពល
ុ សលុគ្ទ
មាគ្តា៧៦៤ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត

មាតិ កាគនេះ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគៅគលើក្បភពបំពុលទំងឡាយណាថដលគធវើសរមមភាពគលើ
ទ្យឹ រសមុ ក្ទ្យ រនុងថដនសមុ ក្ទ្យននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
មាគ្តា៧៦៥ ._ ការក្តួតពិនិតយការបំពុលសមុក្ទ្យ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី ការក្តួតពិនិ

តយការបំ ពុលសមុ ក្ទ្យ មានជាអាទ្យិ៍ លរខខណឌតក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន ការវាយតនមា និ ងការគរៀបចំ

របាយការណ៍ ស្សបតាមរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ ទំងឡាយថដលទរ់ទ្យងនឹងការក្តួតពិនិតយការបំ ពុល
សមុ ក្ទ្យ ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។
មាគ្តា៧៦៦ ._ ការបំពុលពី នាវា
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតបថនាមសតីពី ការទ្យប់ស្ថកត់ និ ងការកាត់បនាយការបំ ពុលពី នាវា ថដលគរើត
គចញពីក្បតិបតតិការគោយឧបទ្យទវគហតុ និ ង ក្បតិបតតិការក្បចាំនែងរី ។
ា
មាតិកាទី៦
ការគ្តួតពិន្ិតយការបំពល
ុ ខយល់
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៧៦៧ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត

មាតិ កាគនេះមានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតចំគពាេះក្រប់ ក្បភពចល័ត និងអចល័ត ននការបំ ពុលខយល់ទំង
អស់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គលើរថលងថតក្បភពតូចតាច ឬតិចតួច ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគលើការក្រប់ ក្រងការបំពុលខយល់។
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មាគ្តា៧៦៨ ._ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការខូ ចខាត
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលបងកឲ្យមានការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត ឬអចល័ត ក្តូវទ្យទ្យួ ល
ខុ សក្តូវគលើការខូ ចខាតគៅដល់សុខភាពមនុ សស ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរ ិស្ថាន ថដលបងក មានការបំ ពុល
ខយល់ពីក្បភពចល័ត ឬអចល័តគនាេះ ។
មាគ្តា៧៦៩ ._ សតង់ោររុណភាពខយល់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ង់ ោររុណភាព

ខយល់ គៅរនុងរយៈគពល១ (មួ យ) ឆ្នំ គក្កាយការអនុ ម័តននក្រមគនេះ ។

លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការបគងកើតសតង់ោររុណភាពខយល់ ក្តូវរួមប្ូច ល ៖

រ- សតង់ោររុ ណភាពខយល់ជុំវ ិញ ថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន បាន

រំ ណត់ ថទអរគលើព័ត៌មានថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដរអាចថសវងររបាន និ ងក្បគសើរបំទុត និងមានលរខ
ណៈក្រប់ ក្ោន់ គដើ មបីការពារបរ ិស្ថាន ។
ខ- សតង់ោរសក្មាប់ ការបគ្ចញ ឬការបំ ភាយននស្ថរធាតុ បំពុលខយល់ ថដលក្តូវបាន
រចនាគ

ើងគដើ មបីសគក្មចបាននូ វសតង់ោររុ ណភាពខយល់ជុំវ ិញ ។
រ- និ យមន័ យ និ ងប្ាីននក្បភពបំពុលតូ ចតាច ឬតិចតួ ច ថដលគលើរថលង ។
ឃ- លិខិបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ក្មាប់ ការកាត់ បនាយការបំ ពុលខយល់រុងអោរគទសងៗ
ន
។

មាគ្តា៧៧០ ._ ការក្តួតពិនិតយ និងគធវើបចចុបបននភាពគលើសង
ត ់ ោររុណភាពខយល់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវពិនិតយ និ ងគធវើបចចុបបននភាពនូវលិខិតបទ្យោឋនរតិ

យុតត សតីពីសង
ត ់ ោររុ ណភាពខយល់ ជាគរៀងរាល់១០(ដប់ )ឆ្នំមាង ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ត សតីពីការចូ លរួមជា
ស្ថធារណៈ និងសិទ្យិ ធទ្យទ្យួលបានព័ត៌មាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ និងមាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៧៧១ ._ ការអភិ វឌ្ឍ បគចចរវ ិទ្យាគដើមបីកាត់ បនាយ និ ងទ្យប់ ស្ថកត់ ការបំពុលខយល់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវគលើររមពស់ និងោំក្ទ្យការស្ស្ថវក្ជាវ គដើមបីអភិវឌ្ឍ

និ ងគក្បើក្បាស់បគចចរវ ិទ្យាកាត់ បនាយ និងទ្យប់ស្ថកត់ការបំ ពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត និងអចល័ត ។
ជំពូកទី២
ការបំពល
ុ ខយល់ពីគ្បភពច្ល័ត
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មាគ្តា៧៧២ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់
ការបគ្ចញនូ វស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គោយក្បភពចល័តណាមួ យគៅរនុងបរ ិយកាស ក្តូវបាន

ហាមឃាត់ គលើរថលងថតស្សបតាមមាតិ កាគនេះ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតសតង់ោររុណភាពខយល់ចំគពាេះរក្មិតអបប

បរមាននស្ថរធាតុ បំពុលខយល់ ថដលអនុ ញ្ញញតឲ្យបគ្ចញគោយក្បភពចល័ត ។

មាគ្តា៧៧៣ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលថដលគលើសពី សង
ត ់ ោរ
ក្តូវហាមឃាត់ សក្មាប់ ក្បភពចល័តណាមួ យរនុងការបគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលខយល់ គលើសពី

សតង់ោរថដលពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា៧៧៤ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះការនាំចូល ការគក្បើ ក្បាស់ និងការទលិតននក្បភពអចល័ត ថដល
គលើសពី សង
ត ់ ោរ
ក្តូវហាមឃាត់ ចំ គពាេះការនាំចូល ការគក្បើ ក្បាស់ និងការទលិតនូ វ យនយនត និងគក្រឿងចក្រ
ថដលបគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលខយល់គលើសពី សង
ត ់ ោរអនុ ញ្ញញត ។
មាគ្តា៧៧៥ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ី គក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុបថនាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី គក្បងឥនធនៈ ឬ

ស្ថរធាតុបថនាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ គដើមបីក្រប់ ក្រងគៅគលើគក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរធាតុ បថនាមជាមួ យឥនធនៈ
ណាមួ យ ថដលអនរទលិត ឬ អនរថរនចនគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ អាចលរ់ ឬ
គសនើលរ់ ឬ ថណនាំឲ្យគក្បើក្បាស់គៅរនុងពាណិជារមម ។ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ក្តូវរួមមានដូចខាង
គក្កាម៖

រ- លរខខណឌតក្មូវរនុងការចុ េះប្ាីគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុ បថនាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ

គដើមបីរំណត់ ថ្ន គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួយឥនធនៈគនាេះ មិ នបគងកើតឲ្យមានការ
បគ្ចញ ឬការបំ ភាយ ថដលនឹ ងគធវើឲ្យគក្ោេះថ្ននរ់ចំគពាេះបរ ិស្ថាន ។

ខ- គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុ បថនាមជាមួ យគក្បងឥនធនៈ ថដលបានគក្បើ ក្បាស់គៅរនុង

ក្បភពចល័តថដលគក្ៅពីទូវា ថដលក្តូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យលរ់ គធវើការគសនើលរ់ ឬ ថណនាំឲ្យ

គក្បើក្បាស់រុងពាណ
ន
ិ ជារមម គោយថទអរគលើព័ត៌មានថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត ថដលអាចថសវងររបាន និ ង
ក្បគសើរបំទុត ។

រ- លរខខណឌក្តូវរនុងការគលើរថលងការហាមឃាត់ជាបគណា
ា េះអាសននទរ់ទ្យងនឹ ងការ

គក្បើក្បាស់គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួ យឥនធនៈ ថដលអាចបណា
ា លមរពី ររណីននគក្ោេះ
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មហនត រាយធមមជាតិ ការខូចខាតនូ វបំ ពង់ឧសម័ន ឬឧបររណ៍ចក្មាញ់ ឬក្ពឹតិ កា
ត រណ៍គទសងគទ្យៀត
ថដលមិនអាចពាររណ៍ ឬទ្យប់ ស្ថកត់ បាន និងមិ នថមនគរើតគទ្យបើងគោយស្ថររងវេះខាតនូ វ ការ
គរៀបចំ ថទនការគោយក្បរងក្បយ័តនរបស់អនរទគត់ទង
គ ់ គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួ យ ឥនធនៈ
គៅគខតត ឬតំបន់ណាមួ យគនាេះគទ្យ ។
ឃ- រំ ហាប់អតិបរមា ថដលគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុ បថនាមជាមួ យគក្បងឥនទនៈ ថដល
បានគក្បើ ក្បាស់គៅរនុងក្បភពចល័ត ថដលគក្ៅពីទូវា ថដលក្តូវអនុ ញ្ញញតឲ្យលរ់ គោយក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ង- រំ ហាប់ អតិបរមា ឬ អក្តាននការបំ ភាយនី ក្តូថសនអុ រសុីត សមាសភារសរ ីរាងគ មិន

សាិតគសារ និ ងស្ថរធាតុ បំពុលខយល់ដនទ្យគទ្យៀត ថដលអាចបំ ភាយគោយក្បភពចល័ត ។
ច- លរខខណឌតក្មូវចំ គពាេះចំ ណុេះស្ថពន់ ធ័រអតិ បរមា សក្មាប់ ឥនធនៈមា៉ា សូត ថដលរួម
ប្ូច លឥនធនៈមា៉ា សូត ថដលក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់សក្មាប់ ក្បភពចល័តគក្ៅពីទូវទងថដរ
ា
។
មាគ្តា៧៧៦ ._ រមមវ ិធីទ្យិញយរយនយនតវ ិញ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ា ី រមមវ ិធី គដើ មបី

គលើររមពស់ខយល់ស្ថអត តាបរយៈការទ្យិ ញយនយនតចាស់ៗពី ក្បជាពលរដឋ ។ រមមវ ិធី គនេះ ក្តូវទាល់នូវការ
គលើរទ្យឹរចិ តត ជាស្ថច់ក្បារ់ គដើ មបីឲ្យឈប់គក្បើ ក្បាស់យនយនតចាស់ៗថដលបំពុលខយល់ ។
ការគលើរទ្យឹ រចិតតជាស្ថច់ក្បារ់ មិនក្តូវថទអរគលើតនមាទ្យីទារននយនយនតគ
យនយនតថដលរំ ពុងដំ គណើរការ ឬអាចគបើរបរបាន ចំនួនរី
និ ងការខូចខាតជាចមបងណាមួ យចំ គពាេះយនយនតគនាេះ ។

ើយ ប៉ាុ ថនតក្តូវថទអរ គលើ

ូថម៉ា ក្តថដលយនយនតគនាេះបាន រត់ ក្តា

ជំពូកទី៣
ការបំពល
ុ ខយល់ពីគ្បភពអច្ល័ត
មាគ្តា៧៧៧ ._ ការហាមឃាត់ ចំគពាេះការបគ្ចញ ឬការបំ ភាយស្ថរធាតុ បំពុលខយល់
ការបគ្ចញ ឬការបំ ភាយនូ វស្ថរធាតុបំពុលខយល់ណាមួ យគៅរនុងបរ ិយកាស គោយក្បភព

អចល័ត ក្តូវបានហាមឃាត់ គលើរថលងថតអនុ គលាមតាមលិខិតអនុ ញ្ញញត ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា
ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ស្សបតាមមាតិ កាគនេះ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៧៧៨ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់មាចស់ និងក្បតិ បតតិររ

288

មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវចំ គពាេះស្ថរធាតុ បំពុលខយល់ទំងអស់ ថដលបគ្ចញ ឬ
បំ ភាយចូ លគៅរនុងបរ ិយកាស ។

មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវទងថដរ ចំ គពាេះការអនុវតតតាមតាមសតង់ោរសក្មាប់ ការ

បគ្ចញ ឬការបំ ភាយថដលរំ ណត់គោយក្រសួងប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៧៧៩ ._ សតង់ោរសក្មាប់ ការបគ្ចញ ឬការបំ ភាយលរខណៈទ្យូ លាយតាមក្បគភទ្យ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ា ី សង
ត ់ ោរ សតង់

ោរសក្មាប់ ការបគ្ចញ ឬការបំ ភាយលរខណៈទ្យូ លាយតាមក្បគភទ្យ គោយថទអរគលើបគចចរវ ិទ្យា ថដល

អាចថសវងររបាន ក្បគសើរបំ ទុត និ ងមានតនមាទប ចំគពាេះក្បគភទ្យក្បភពអចល័ត នន ការបំពុលខយល់ ។
មាគ្តា៧៨០ ._ សតង់ោរសក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតចំ គពាេះក្បភពែមី ឬថដលមានស្ស្ថប់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរំ ណត់ នូវសតង់ោរសក្មាប់ ការបគ្ចញ ឬ ការ

បំ ភាយសក្មាប់ លិខិតអនុញ្ញញត ចំ គពាេះការោរ់ ពារយសុំពីមាចស់ ឬ ក្បតិ បតតិររននក្បភពអចល័ត ែមី ឬ
ថដលមានស្ស្ថប់ ននការបំពុលខយល់ ដូចតគៅ៖
រ- ចំ គពាេះក្បភពអចល័តែមី ឬថដលមានស្ស្ថប់ ថដលមានសតង់ោរលរខណៈ ទ្យូលាយ

តាមក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នធរច
ួ គហើយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវប្ូច លសតង់
ោរមួ យគៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញត យ៉ា ងគហាចណាស់មានលរខណៈតឹងរុងដូ
ឹ ចសតង់ោរលរខណៈ

ទ្យូ លាយតាមក្បគភទ្យគនាេះ គលើរថលងថតមានថចងមាក្តា៧៨១៧៨២ ចំ គពាេះក្បភពអចល័តថដល
មានស្ស្ថប់ ។
ខ- ចំ គពាេះក្បភពអចល័តែមី ឬថដលមានស្ស្ថប់ ថដលពុំ មានសតង់ោរលរខណៈទ្យូលាយ
តាមក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នធគទ្យ ប៉ាុថនតក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន បានគចញ លិខិត
អនុ ញ្ញញតរួចគហើយសក្មាប់ក្បភពអចល័តែមីមួយរនុងក្បគភទ្យដូ ចោន ថដលមានសតង់ោរ មួ យ
គោយថទអរគលើបគចចរវ ិទ្យាថដលអាចថសវងររបាន ក្បគសើរបំ ទុត និ ងមានតនមាទប ក្រសួង

ស្ថាប័ ន ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវប្ូច លសតង់ោរមួ យ គៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញត យ៉ា ង

គហាចណាស់មានលរខណៈតឹ ងរុងដូ
ឹ ចសតង់ោរថដលមានរនុង លិខិតអនុញ្ញញតគលើរមុនថដរ ។

រនុងររណីណារ៏ គោយ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចគក្បើ ក្បាស់សង
ត ់ ោរ មួ យ

ថដលតឹងរុងជាងសត
ឹ
ង់ោរលរខណៈទ្យូលាយតាមក្បគភទ្យថដលពារ់ ព័នធណាមួ យបាន គៅរនុង លិខិត

អនុ ញ្ញញត ក្បសិនគបើ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន បានរំ ណត់ ថ្ន សតង់ោរតឹ ងរុងជាងមុ
ឹ
ន

គនេះ មានភាពចាំបាច់ គដើ មបីសគក្មចបាននូវសតង់ោររុណភាពខយល់ជុំវ ិញ ថដលពារ់ ព័នធ គោយថទអរគលើ
ព័ ត៌មានថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសតថដលអាចថសវងររបាន និងក្បគសើរបំទុត។
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មាគ្តា៧៨១ ._ ការគលើរថលងចំ គពាេះក្បភពថដលមានស្ស្ថប់
មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពថដលមានស្ស្ថប់ អាចោរ់ ពារយសុំការគលើរថលងពី សង
ត ់ ោរលរខ
ណៈទ្យូ លាយតាមក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នឬ
ធ ពី ការរំណត់ ពីមុនគៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញតនន បគចចរវ ិទ្យា ថដល
អាចថសវងររបាន ក្បគសើរបំ ទុត និ ងមានតនមាទប។ មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវបងាាញថ្ន ខាួនមានគហតុ
ទលសមរមយរនុងការគក្បើ ក្បាស់សង
ត ់ ោរថដលមានលរខណៈតឹងរុងទបជាងគនេះ
ឹ
ពី គក្ពាេះ បគចចរវ ិទ្យា

ក្បគសើរបំទុត និងមានតនមាទប មិនអាចថសវងររបាន ឬមានតនមាខពស់គពរ សក្មាប់ ក្បភពបំពុលថដល
មានស្ស្ថប់ ជារ់ លារ់ គនាេះ ។
ក្បសិនគបើក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រំ ណត់ ថ្ន មានគហតុទលសមរមយរនុង ការ

គក្បើក្បាស់សង
ត ់ ោរថដលមានលរខណៈតឹងរុងទបជាងគនេះ
ឹ
ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ បរ ិស្ថាន
ក្តូវរំ ណត់ សង
ត ់ ោរសក្មាប់ ការគលើរថលងមួ យថដលទ្យទ្យួ លបានការឯរភាព គោយថទអរគលើ បគចចរ
វ ិទ្យាថដលអាចថសវងររបាន ក្បគសើរបំ ទុត និ ងមានតនមា ទប ថដលអាចគធវើគ

ើងបាន សក្មាប់ ក្បភព

ថដលមានស្ស្ថប់ ជារ់ លារ់គនាេះ ។
ជំពូកទី៤
លិខត
ិ អន្ុញ្ញ
ញ តកែងការបទញ្ច
ញស្ថរធាតុបព
ំ ល
ុ ខយល់ពីគ្បភពអច្ល័ត
ុ
មាគ្តា៧៨២ ._ ការោរ់ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញត
មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័តណាមួ យរ៏ គោយ ក្តូវោរ់ ពារយគៅក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គដើមបីគសនើសុំការអនុ ញ្ញញតរនុងការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គៅរនុង

បរ ិយកាស ។ ក្រសួង ស្ថាប័ ន ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ បរ ិស្ថាន ក្តូវគទាើសំគៅែតចមាងមួ យចាប់ ននពារយ
សុំគនេះ គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ។

បនាទប់ពីទ្យទ្យួ លបានពារយគសនើសុំ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគចញលិខិត

អនុ ញ្ញញត ស្សបតាមមាក្តា៧៨៧ ននក្រមគនេះ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ បរ ិស្ថាន ក្តូវគទាើ
សំគៅមួ យចាប់ ននលិខិតអនុ ញ្ញញតគៅកាន់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៧៨៣ ._ នីតិវ ិធីរុងការោរ់
ន
ពារយសុំលិខិតអនុញ្ញញត

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ិព
ត ី នីតិវ ិធី រុងការ
ន

ោរ់ ពារយសុំ និងការោរ់ពារយសុំគ

ើង វ ិញ សក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតននក្បភពអចល័ត ស្សបតាមបទ្យ
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បប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ មាតិ កាទ្យី
៣ ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៧៨៤ ._ លរខខណឌតក្មូវននលិខិតអនុ ញ្ញញត
លិខិតអនុ ញ្ញញតសក្មាប់ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គោយក្បភពអចល័ត ថដលគចញ
គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរួមមាន ដូ ចខាងគក្កាម៖

រ- សតង់ោរសក្មាប់ ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គដើមបីសគក្មចបាននូ វសតង់ោរ

រុ ណភាពខយល់ជុំវ ិញថដលពារ់ ព័នធនិងក្តូវថទអរគលើបគចចរវ ិទ្យាថដលអាចថសវងររបាន ក្បគសើរ
បំ ទុត និ ងមានតនមាគសដឋរិចចទប ។
ខ- លរខខណឌតក្មូវនានាសក្មាប់ ការដំ គ

ើង និងក្បតិ បតតិការននក្បព័ នធ ឬយនតការ រនុង

ការអគងកតតាមោន ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ។

រ- លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការគរៀបចំ របាយការណ៍អំ ពីលទ្យធទលននការអគងកត តាមោន
គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន យ៉ា ងគហាចណាស់ ជាគរៀងរាល់៦

(ក្បាំមួយ) ថខ មាង ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ នា
ត នា គៅរនុងរនាីទ្យី៣ មាតិ កាទ្យី ៤ ននក្រមគនេះ ។ របាយ
ការណ៍សាីពីការអគងកតតាមោន ក្តូវរត់ ក្តាររណី ណាមួ យ ឬរាល់ររណីទំងអស់ថដលការ

បគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលខយល់ គលើសពី សង
ត ់ ោរ រំណត់ ថដលមានថចងយ៉ា ងចាស់លាស់គៅ
រនុងលិខិតអនុ ញ្ញញតថដលពារ់ ព័នធ ។ របាយការណ៍សាីពីការអគងកតតាមោនទំងអស់ ក្តូវចុ េះហតា
គលខា និងបញ្ញ
ា រ់ គោយ មញ្ជ្នី ទ្យ
ត ទ្យួ លខុ សក្តូវននមាចស់ ឬក្បតិបតតិររ ។

ឃ- លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការ ររាទ្យុរនូវរំណត់ ក្តាននលទ្យធទលននការអគងកតតាម
ោនការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ និ ងរបាយការណ៍សាីពីការអគងកតតាមោនទំងឡាយណា
ថដលក្តូវោរ់ ជូន គៅកាន់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ថដលរួមមានព័ត៌មាន

ថដលគក្បើ ក្បាស់ សក្មាប់ គរៀបចំ របាយការណ៍ទំងគនាេះ សក្មាប់ រយៈគពលជាអបបបរមាចំ នួន៥
(ក្បាំ) ឆ្នំ រិតចាប់ពីនែងថដលបានទ្យទ្យួ លលទ្យធទលននការអគងកតតាមោន និងនែងថដលរបាយ
ការណ៍សាីពី ការអគងកតតាមោនបានោរ់ជូនក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
រំ ណត់ក្តាទំងអស់ ក្តូវររាទ្យុ រគៅរនុងបរ ិគវណននក្បភពអចល័ត ថដលទ្យទ្យួ លបានការ
អនុ ញ្ញញត ។

មាគ្តា៧៨៥ ._ ក្បភពែមី និ ងក្បភពថដលមានស្ស្ថប់ននការបំ ពុលខយល់
លរខខណឌតក្មូវរនុងការទ្យទ្យួលបាននូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត រនុងការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ក្តូវ

អនុវតតចំគពាេះទំងក្បភពបំពុលខយល់អចល័តែមី និ ងថដលមានស្ស្ថប់ ។
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មាគ្តា៧៨៦ ._ រយៈគពលននការោរ់ ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញត
មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំ ពុលខយល់អចល័តែមី ឬថដលមានស្ស្ថប់ ក្តូវោរ់ ពារយសុំលិខិត
អនុ ញ្ញញត រនុងការបគ្ចញការបំ ពុលខយល់ គៅក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន៖

រ- គៅរនុងរាជធានី ភំ គន ពញ រយៈគពល៩០ (គៅសិប) នែង មុនគពលចាប់គទាើមក្បតិបតតិការ

រគក្មាងថដលមានបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ឬ

ខ-គៅរនុងគខតតគទសងគទ្យៀត រយៈគពល១២០(មួ យរយនមភ)នែង មុ នគពលចាប់ គទាើមក្បតិបតតិ

ការរគក្មាង ថដលមានបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ។

រនុងររណីថដលការោរ់ ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញត ក្តូវបានគធវើគ

ើងទន់ គពលគវលា គហើយក្រសួង

ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានមិនគចញលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬ បដិ គសធការោរ់ ពារយគនាេះ មុនគពល

ការចាប់ គទាើមក្បតិ បតតិការរគក្មាងអភិវឌ្ឍ មាចស់ ឬ ក្បតិ បតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័តគនាេះ អាចប
នាការអភិ វឌ្ឍរគក្មាងបាន គោយធានាចំ គពាេះហានិ ភ័យគោយខាួនឯង ។

រនុងររណីថដលមាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររគៅថតបនាការអភិ វឌ្ឍរគក្មាងរបស់ខួនរហូ
ា
តដល់គពលថដល

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គចញនូ វលិខិតអនុញ្ញញត មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររគនាេះ ក្តូវ
ដំ គ

ើង ឬអនុវតតបគចចរវ ីទ្យា ឬវ ិធានការចាំបាច់ នានា គដើមបីបំគពញតាមសតង់ោរននការបគ្ចញស្ថរធាតុ

បំ ពុលខយល់ ថដលមានមុនគពលចាប់គទាើមក្បតិបតតិការរគក្មាង ។
រនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន បដិ គសធលិខិតអនុ ញ្ញញតគៅគពល

គក្កាយ មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ មិនក្តូវប្ចប់ ឬ អនុវតតក្បតិបតតិការរគក្មាងគនាេះគទ្យបើយ ។
មាគ្តា៧៨៧ ._ រយៈគពលននសុពលភាពននលិខិតអនុ ញ្ញញត

លិខិតអនុញ្ញញតណាថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គៅឲ្យមាចស់ ឬ

ក្បតិ បតតិររននក្បភពអចល័ត ក្តូវទុ តរំ ណត់ រុងរយៈគពល៥
ន
(ក្បាំ) ឆ្នំ រិតចាប់ ពីនែងថដលគចញលិខិត
អនុ ញ្ញញត ។

មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវោរ់ ពារយសុំបនាស្ថរជាែមី នូវលិខិតអនុញ្ញញតសក្មាប់ ការបគ្ចញស្ថរ
ធាតុ បំពុលខយល់ មិនតិ ចជាង៦ (ក្បាំមួយ) ថខ មុនគពលទុតរំណត់ននលិខិតអនុ ញ្ញញតចាស់ ។
មាគ្តា៧៨៨ ._ សិទ្យិអ
ធ ំណាចរនុងការថរសក្មួល និ ងលុបគចាលលិខិតអនុញាត

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចថរសក្មួល ឬ លុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញត

សក្មាប់ ក្បភពអចល័តណាមួ យ បានក្រប់គពលគវលា ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ
ទាល់គហតុទលជាលាយលរខណ៍អរសរ គៅកាន់ មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ។
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មាគ្តា៧៨៩ ._ នែាគសវាសក្មាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ អាច

តក្មូវឲ្យមាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ បង់នែាគសវាសក្មាប់ លិខិតអនុញ្ញញត និង/ឬ ការបនាស្ថរជាែមីនូវលិខិត
អនុ ញ្ញញតនី មួយៗ ។
ជំពូកទី៥
ការគ្គប់គ្គង ន្ិងការគ្តួតយពិន្ត
ិ យ គុណ្ភាពបរ ិោកាស
មាគ្តា៧៩០ ._ ការអគងកតតាមោនរុ ណភាពខយល់ជុំវ ិញ សក្មាប់ ក្បភពអចល័ត

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគធវើការអគងកតតាមោននូ វ រុ ណ

ភាពខយល់ជុំវ ិញ គោយសហការជាមួ យ មាចស់ និង/ឬក្បតិ បតតិររ ននក្បភពអចល័ត ។ ក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី នីតិវ ិធី សក្មាប់ការអគងកតតាមោន
រុ ណភាពខយល់ជុំវ ិញ ។

មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់ លិខិតអនុ ញ្ញញតគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើលរខខណឌតក្មូវការអនុ គលាមតាម និងការអគងកតតាម
ោន ។

មាគ្តា៧៩១ ._ របាយការណ៍អគងកតតាមោនក្បភពអចល័ត
មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់អនរកាន់ កាប់ លិខិតអនុញ្ញញតគចញគោយក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបញ្ញ
ា រ់ គៅរនុងរបាយការណ៍ននការអគងកតតាមោនថដលតក្មូវថ្ន
ការគធវើសំណារ និងការអគងកតាមោន ក្តូវបានអនុ វតត ស្សបតាមលរខខណឌតក្មូវននលិខិតអនុញ្ញញត និង
លរខខណឌនានា ថដលបគងកើតគ

ើងគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៧៩២ ._ កាតពវរិចចរុងការគរៀបចំ
ន
របាយការណ៍ននក្បភពអចល័ត ចំ គពាេះលរខខណឌតក្មូវរនុង
លិខិតអនុញ្ញញត

មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់ លិខិតអនុ ញ្ញញតគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរំ ណត់ អតតសញ្ញញណឲ្យបានចាស់លាស់ អំ ពីក្រប់ររណីទំងអស់នន

ភាពគលើសរក្មិតននការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ថដលមានរំ ណត់ គៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញត គៅរនុង
របាយការណ៍ននការអគងកតតាមោន ។
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មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់ លិខិតអនុ ញ្ញញតគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវជូនដំ ណឹងភាាមដល់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រនុង

ររណីមានបញ្ញ
ា ជាមួ យការគធវើសំណារ ឬ ឧបររណ៍ក្តួតពិនិតយការបំ ពុលមិ នដំគណើរការ ឬខូច គៅរនុង
រយៈគពល២៤ (នមភបួន) គមា៉ា ង រិតចាប់ពីគពលថដលបានដឹងអំពីបញ្ញ
ា ទំងអស់គនេះ ។

មាគ្តា៧៩៣ ._ កាតពវរិចរ
ច ុងការគរៀបចំ
ន
របាយការណ៍ននក្បភពអចល័ត ចំ គពាេះការរំ រាមរំ ថហងគៅ
ដល់បរ ិស្ថាន

មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់ លិខិតអនុ ញ្ញញតគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវរាយការណ៍គោយផ្ទទល់មាត់ អំពីការបំ ពានគលើលិខិតអនុញ្ញញត ថដល

អាចគធវើឲ្យគក្ោេះថ្ននរ់ដល់បរ ិស្ថាន គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រនុងរយៈគពលមិ ន
យូរជាង២៤ (នមភបួន) គមា៉ា ង រិ តចាប់ពីគពល បានដឹ ងអំ ពីការបំ ពានគនាេះ ។

ការរាយការណ៍គនេះ ក្តូវមានជាអាទ្យិ៍ លរខណៈ និ ងភាពធងន់ធរង ននការបំ ពាន ការរំ រាមរំថហង
ថដលអាចគរើតមានចំ គពាេះបរ ិស្ថាន និ ងវ ិធានការនានាថដលក្តូវបានចាត់ គដើមបីកាត់ បនាយជាអបបបរមា
នូ វទលប៉ា េះពាល់ថដលបានបងកគទ្យបើង ។
មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់ លិខិតអនុ ញ្ញញតគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវោរ់ ប្ូា នរបាយការណ៍ជាលាយលរខណ៍អរសរ ថដលរួមមានព័ត៌មាន

គនេះគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រនុងរយៈគពលមិ នយូរជាង៣ (បី ) នែង រិតចាប់ពី
គពលថដលបានដឹ ងអំពីការបំ ពានគនាេះ ។

មាគ្តា៧៩៤ ._ ការអគងកតតាមោនការបគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្តូវ

ទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវការអគងកតតាមោននូ វការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត សតីពី នីតិវ ិធី ននការអគងកតតាមោននូ វការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពី
ក្បភពចល័ត ។
មាគ្តា៧៩៥ ._ វ ិធីស្ថស្តសតសក្មាប់ ការអគងកតតាមោន ក្បភពបំ ពុលចល័ត និងអចល័តននការបំ ពុល
ខយល់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សតីពីវ ិធីស្ថស្តសត

សក្មាប់ ការអគងកតតាមោនក្បភពបំពុលចល័ត និ ងអចល័តននការបំ ពុលខយល់ ។
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មាគ្តា៧៩៦ ._ ការគធវើសំណារននការបគ្ចញគោយក្បភពអចល័ត
មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់ លិខិតអនុ ញ្ញញតគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវអនុវតតការគធវើសំណារននការបគ្ចញពីចំណុចននការបគ្ចញទំងអស់

គដើមបីគទទៀងផ្ទទត់នូវក្បតិ បតតិការក្តឹមក្តូវននយនតការ ឬ បគចចរវ ិទ្យាននការក្តួតពិនិតយការបំ ពុលខយល់ គៅ
រនុងរយៈគពល១ (មួ យ) ថខ បនាទប់ពីការចាប់ គទាើមននក្បតិ បតតិការននក្បភពអចល័តននការបំ ពុលខយល់ ។
មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់ លិខិតអនុញ្ញញតគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវប្ូា នភាាមនូ វលទ្យធទលននគធវើសំណារគនេះគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៧៩៧ ._ សំណារននការអគងកតតាមោនក្បភពអចល័ត
សំណារននការអគងកតតាមោនណាមួ យ ថដលបានទតល់ឲ្យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរ វ ិស័យប

រ ិស្ថាន មិនក្តូវចាត់ទ្យុរថ្នមានសុពលភាព ឬ យរជាការបានគ

ើយ គលើរថលងថត ក្រសួង ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬ មនទីរពិ គស្ថធន៍ ដនទ្យគទ្យៀត ថដលទ្យទ្យួ លបានទ្យទ្យួ លការអនុញ្ញញតពី ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន បានគធវើការវ ិភារ និ ងបញ្ញ
ា រ់ គលើសំណារទំងគនាេះ ។

មាគ្តា៧៩៨ ._ នែាចំណាយគលើការវ ិភារគលើសំណារ
មាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើបនទុរចំណាយននការវ ិភារគលើសំណាររបស់ខួន
ា

ថដលនែាគសវាគនាេះ ក្តូវបានរំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រសួង ស្ថាប័
នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ និងហិរ្ញវតតុ ។

មាគ្តា៧៩៩ ._ ការខរខានមិនបានបំ គពញតាមសតង់ោរ
រនុងររណី ររគឃើញថ្ន មានការបគ្ចញនូវក្បភពននការបំ ពុលខយល់ណាមួ យ មិ នបានបំគពញ

តាមសតង់ោរដូចមានថចងរនុងលិខិតបទ្យោឋនរិ តយុតស
ត ីព
ា ី សង
ត ់ ោររុ ណភាពខយល់ ក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវ៖

រ- គចញបទ្យបញ្ញ
ា ជាលាយលរខណ៍អរសរ ថដលតក្មូវឲ្យមាចស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភព

បំ ពុលថបបគនេះ គធវើការថរតក្មូវសរមមភាពថដលបំ ពានគនាេះភាាមៗ គៅរនុងរយៈគពលមិ នឲ្យ
គលើសពី ៣០(ស្ថមសិប)នែង និ ង/ឬ
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ខ- គចញបទ្យបញ្ញ
ា ជាលាយលរខណ៍អរសរថដលតក្មូវឲ្យ មាចស់ ឬក្បតិ បតតិររ ននក្បភព
បំ ពុលគនេះ ប្ឈប់ សរមមភាពរបស់ខួនជាបគណា
ា
ា េះអាសនន រហូតដល់គពលមានការថរតក្មូវ

ចំ គពាេះការបំ ពានគនាេះរនុងររណីថដលសរមមភាពថដលបំ ពានគនាេះអាចបងកឲ្យមានគក្ោេះថ្ននរ់
ដល់បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨០០ ._ ការក្រប់ក្រង និងភាពអាចថសវរងរបាននូ វទ្យិននន័យរុ ណភាពខយល់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវររាទ្យុ រទ្យិ នន
ន ័ យទំងឡាយថដលពារ់ ព័នធគៅនឹ ង

លទ្យធទលននការពិ គស្ថធន៍រុណភាពខយល់ និងគដើ មបីគក្បើ ក្បាស់រុងការវាយតនមា
ន
ស្ថានភាពរុ ណភាព
ខយល់ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានោរ់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពននរុ ណភាពខយល់ ក្ពម

ទំងស្ថានភាពទរ់ទ្យងគៅនឹ ងការបំពុលខយល់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឲ្យស្ថធារណៈជនអាច
ថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ត សតីពីព័ត៌មានបរ ិស្ថាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិកាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៨០១ ._ ការជូ នដំណឹងជាស្ថធារណៈអំពីការរំរាមរំ ថហងដល់បរ ិស្ថាន
រនុងររណី ររគឃើញថ្ន មានតំបន់ណាមួ យទ្យទ្យួ លរងការប៉ា េះពាល់គោយការបំ ពុលខយល់ ថដល

អាចរំរាមរំ ថហងដល់បរ ិស្ថាន គនាេះក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការជូនដំណឹង

ដល់ស្ថធារណជនអំពីគក្ោេះថ្ននរ់ ទំងគនាេះ គធវើការគសុើបអគងកតពីក្បភពននការបំ ពុលខយល់គនេះ និ ងចាត់
វ ិធានការទ្យប់ស្ថកត់ ការបំពុលខយល់ និ ងគធវើការស្ថតររុណភាពខយល់គ

ើងវ ិញ ។

ជំពូកទី៦
វិញ្ញ
ញ បន្បគ្តរបស់គ្បតិបតតិករ
មាគ្តា៨០២ ._ លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ និងការបញ្ញ
ា រ់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចបគងកើតលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ និ ង/ឬ រក្មិ តនន

វ ិញ្ញញបនបក្តសក្មាប់ មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុល ។ លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ និងរក្មិតននវ ិញ្ញញបនបក្ត
អាចរួមប្ូច លជាអាទ្យិ៍នូវលរខខណឌតក្មូវនានាសក្មាប់ ការអប់ រ ំ ការបណុា េះបណា
ា ល បទ្យពិគស្ថធន៍ និង/
ឬ ភាពស្ថទត់ជំនាញ ។

ជំពូកទី៧
ការបំពល
ុ ខយល់ឆ្ង
ៃ ផ្ដន្
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មាគ្តា៨០៣ ._ ការបំពុលខយល់ថដលមានក្បភពមរពី ក្បគទ្យសគក្ៅ
បនាទប់ពីទ្យទ្យួ លបានរបាយការណ៍ គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគធវើ

ការស្ថទបសទង់ ឬសិរា ពីអងគភាពអនារជាតិ ថដលបានបគងកើតគ

ើងគោយក្តឹ មក្តូវ មានគហតុទលរនុងការ

គជឿជារ់ ថ្ន ការបំ ពុលខយល់ថដលបានបគ្ចញគៅរនុងក្បគទ្យសគក្ៅមួ យ រំពុងថតគធវើឲ្យមានគក្ោេះថ្ននរ់
ដល់បរ ិស្ថាន គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវសហការជាមួ ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ

គដើមបីអនុ វតតដំគណើរការការទ្យូ ត គដើមបីជូនដំ ណឹង និ ងពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យក្បគទ្យសថដលជាក្បភពនន
ការបំ ពុលខយល់គនាេះ គដើ មបីថសវងររមគធាបាយនានារនុងការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ននការបំ ពុល
គនាេះ ។

មាគ្តា៨០៤ ._ ការបំ ពុលខយល់ថដលមានក្បភពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការជាមួ យក្បគទ្យសគក្ៅ ថដលថទអរគលើរបាយ

ការណ៍ ការស្ថទបសទង់ ឬ ការសិរា របស់អងគភាពអនតរជាតិថដលបានបគងកើតគ

ើងក្តឹមក្តូវ មានគហតុ

ទលរនុងការគជឿជារ់ ថ្ន ការបំពុលខយល់ថដលមានក្បភពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រំ ពុងបងក
គក្ោេះថ្ននរ់ដល់បរ ិស្ថាន គៅរនុងក្បគទ្យសមួ យគទសងគទ្យៀត ។
មាគ្តា៨០៥ ._ សិទ្យិគធ សមើភាពោន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទាល់សិទ្យិ គធ សមើោនថតប៉ាុគណាណេះ ទរ់ ទ្យងនឹងការ

បំ ពុលខយល់ ថដលមានក្បភពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និ ងបានទាល់ទលប៉ា េះពាល់ដល់ក្បគទ្យស
មួ យគទសងគទ្យៀត ដូចោននឹងសិទ្យិ ថធ ដលក្បគទ្យសទំងគនាេះទាល់ឲ្យដល់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទងថដរ ។
ជំពូកទី៨
ស្ថរធាតុបំផ្លៃញគ្សទាប់អូហសន្
ូ
មាគ្តា៨០៦ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើមបីរំណត់ពី

ស្ថរធាតុបំផ្ទាញស្សទប់អូហសូន ។

មាគ្តា៨០៧ ._ ការក្តួតពិ និតយ និងការគធវើបចចុបបននភាពគលើលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត
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លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ថដលរំ ណត់អំពីស្ថរធាតុ បំផ្ទាញស្សទប់ អូហសូន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាព

ជាគរៀងរាល់៥ (ក្បាំ) ឆ្នំមាង ។

មាតិកាទី៧
ការគ្តួតពិន្ិតយសំទឡង ន្ិងរ ំញ័រ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៨០៨ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
មាតិ កាគនេះមានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគៅគលើរាល់ការបគ្ចញសំគ

ង និងរ ំញ័រទំងអស់ គៅរនុង

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគលើការ
ក្រប់ ក្រងការបគ្ចញសំគ

ង និងបគងកើតរ ំញ័រ ។

មាគ្តា៨០៩ ._ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវចំគពាេះការខូចខាត
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ថដលបគងកើតសំគ

ង ឬរ ំញ័រ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ ចំ គពាេះការខូ ច

ខាតទំងណា ចំគពាេះសុខភាពមនុ សស ក្ទ្យពយសមបតតិ និ ងបរ ិស្ថាន ថដលបងកគ
សំគ

ើងគោយការបគ្ចញ

ង ឬរ ំញ័រគនាេះ ។
ជំពូកទី២
លិខត
ិ បទដាឋន្គតិយត
ុ ស
ត ព
ីត ស
ី ទំ ឡង ន្ិងរ ំញ័រ

មាគ្តា៨១០ ._ រក្មិតរំណត់ សង
ត ់ ោរ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី រក្មិតរំណត់

សតង់ោរសក្មាប់ ការបគ្ចញសំគ

ង និងរ ំញ័រ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ា ី សង
ត ់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និង

សតង់ោរសំណល់រាវ គៅរនុងមាតិ កាទ្យី ២ ននរនាីគនេះ ។

សតង់ោរគនេះ ក្តូវចាត់ ថ្ននរ់ការបគ្ចញគៅតាមក្បគភទ្យននក្បភព មានជាអាទ្យិ៍គរាងចក្រ គក្រឿង

យនត ឧបររណ៍សក្មាប់ ការស្ថងសង់ មា៉ា សុីន ឬយនយនត ឬនាវាធំៗគទសងគទ្យៀត ជាក្បភពចល័ត ឬ
អចល័ត និ ង ក្បភពមួ យមានភាពសុីោនជាមួ យនឹងឧបររណ៍ក្តួតពិ និតយសំគ
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ង និងរ ំញ័រ ។

សតង់ោរគនេះ ក្តូវរំ ណត់ និងអាចប្ូច លសតង់ោរតឹងរុងជាង
ឹ
ចំ គពាេះរថនាងគធវើការ ឬទ្យីរថនាង

ថដលមានជនងាយទ្យទ្យួ លរងការរ ំខានគោយសំគ

ង ឬរ ំញ័រ មានជាអាទ្យិ៍ គរហោឋន សរលវ ិទ្យាល័យ

មគតយយស្ថលា បណាណល័យ មនទីរគពទ្យយ សណា
ឋ ោរ វតតអារាម ឬទ្យីរថនាងស្ថសនាគទសងគទ្យៀត ។
មាគ្តា៨១១ ._ ការគោរពតាមសតង់ោរ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ថដលបគងកើតសំគ
បគ្ចញសំគ

ង ឬរ ំញ័រ ក្តូវគោរពតាមសតង់ោរសក្មាប់ ការ

ង និងរ ំញ័រ ។

មាគ្តា៨១២ ._ លរខខណឌតក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី លរខខណឌ

តក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន គដើ មបីធានាបាននូ វការគោរពតាមសតង់ោរសក្មាប់ការបគ្ចញសំគ

ង

និ ងរ ំញ័រ ។

លរខខណឌតក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន ក្តូវអនុ វតតចំគពាេះ និ ង ោរ់ប្ូច លគៅរនុងលិខិត

អនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាពនានា ថដលមានជាអាទ្យិ៍ លិខិតអនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាពគលើការស្ថងសង់ ថដល
គចញគោយក្រសួង ស្ថាប័នមានពារ់ ព័នធ សក្មាប់ សរមមភាព ឬរគក្មាងណាមួយថដលបងកឲ្យមានទល
ប៉ា េះពាល់ជាសំគ

ង ឬរ ំញ័រ ។
មាតិកាទី៨
ការស្ថតរទឡើងវិញន្ូវទីតា ំងផ្ដលទទួលរងការបំពល
ុ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ

មាគ្តា៨១៣ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
មាតិ កាគនេះ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគលើ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត

ប្ាីទ្យូគៅ ឬក្បគភទ្យននទ្យីតាំងថដលរងការបំពុលសំខាន់ ៗ ការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវទលប៉ា េះពាល់ធន
ង ់ ធងរដល់

សុខភាពមនុ សស ឬបរ ិស្ថាន ចំគពាេះរាល់ទ្យីតាំងថដលរងការបំពុលទំងអស់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី

ក្បគភទ្យ ននទ្យី តាំងថដលរងការបំ ពុល ។
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មាគ្តា៨១៤ ._ នីតិវ ិធី ននការស្ថតរគទ្យបើងវ ិញនូវទ្យី តាំងថដលទ្យទ្យួ លរងការបំ ពុល
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហកាជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នគធ ទសង

គទ្យៀត ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី នីតិវ ិធី ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវទ្យី តាំងថដលទ្យទ្យួ លរងការ

បំ ពុល ថដលរួមមាន៖
រ. ការរំ ណត់អតតសញ្ញញណននទ្យី តាំងថដលទ្យទ្យួ លរងការបំពុល ។
ខ. ដំ គណើរការវាយតនមាហានិ ភ័យគដើមបីវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ចំ គពាេះការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញណាមួ យ ។
រ. ការជូនដំណឹង និងការរាយការណ៍អំ ពីទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានថដលគរើតគចញពី ទ្យីតាំង

ថដលទ្យទ្យួ លរងការបំ ពុល ។
ឃ. ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ។
ង. ការចាត់ តាំងអនរជំ នាញការ ។
ច. លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតប
ត គចចរគទ្យសសតីពីការស្ថតរគ

ើងវ ិញ មានជាអាទ្យិ៍ការគសុើប

អគងកត និងសតង់ោរ ។
្. ការគរៀបចំ ការវាយតនមាទ្យីតាំង ។
ជ. លរខខណឌតក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន និងការរាយការណ៍ ។
ឈ. ការគរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងនានារនុងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

ញ. ការទតល់មូលនិ ធិ ការអនុ វតត និងការបំ គពញចប់ សពវក្រប់នូវការងារស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

ជំពូកទី២
ការរាយការណ្៍អំពីនលប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៨១៥ ._ កាតពវរិចរ
ច ុនងការរាយការណ៍

រាល់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ ក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬក្រសួង ស្ថាប័នមានពារ់ ព័នធរុងររណ
ន
ី បានដឹ ង ឬ ររគឃើញថ្ន មានទ្យី
តាំងថដលទ្យទ្យួ លរងការបំពុល ឬមានទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨១៦ ._ គសចរតីជូនដំ ណឹង និ ងគសចរតីសគងខបរបាយការណ៍
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ វ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវទតល់គសចរាីជូនដំណឹង និងគសចរាីសគងខបនន

របាយការណ៍អំពីទ្យីតាំងថដលទ្យទ្យួ លរងការបំ ពុល ឬទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានគនាេះគៅកាន់ ក្រសួង
នមានពារ់ ព័នធ គៅរនុងរយៈគពល៧ (ក្បាំពីរ) នែងបនាទប់ ពីទ្យទ្យួ លបានរបាយការណ៍ ។
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ស្ថាប័

ជំពូកទី៣
ការទសុប
ើ អទងេត ន្ិងការស្ថតរទឡើងវិញ
មាគ្តា៨១៧ ._ ការគសុើបអគងកត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយមានការសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ន ពារ់

ព័ នធ ក្តូវគធវើការគសុើបអគងកតគៅគលើតាំងថដលរងការបំពុលមួ យ គដើ មបីការពារសុវតាិភាពទ្យី តាំង កាត់បនាយ
ហានិ ភ័យភាាមៗ រំណត់ទ្យំហំននការបំពុល និងគក្ជើ សគរ ើសជគក្មើ សរនុងការស្ថតរគ

ើងវ ិញថដលសម

ស្សប ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី នីតិវ ិធី សក្មាប់

ការគ្ាើយតបគៅនឹង និងការគសុើបអគងកតគៅគលើទ្យីតាំងថដលទ្យទ្យួ លរងការបំ ពុលគនេះ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ របាយការណ៍ជាលាយលរខណ៍អរសរអំពីការ

គ្ាើយតបគៅនឹង និងការគសុើបអគងកតគៅគលើ និងការស្ថតរទ្យី តាំងថដលទ្យទ្យួ លរងការបំ ពុលគនេះ ស្សបតាម
បទ្យបប្ញ តិ ត សតីពីសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៨១៨ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងរនុងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចតក្មូវឲ្យរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរល
គ ណាមួ យគធវើ

រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងស្ថតរគ

ើងវ ិញ ជាមួ យនឹងលរខខណឌតក្មូវជារ់ លារ់ និង រយៈគពលសក្មាប់ ការស្ថតរគ

វ ិញនូ វទ្យី តាំងថដលទ្យទ្យួ លរងការបំពុល ។
ជំពូកទី៤
ការអទងេតតាលដាន្ការស្ថតរទឡើងវិញ
មាគ្តា៨១៩ ._ ការអគងកតតាមោនការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយមានការសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ន

ពារ់ ព័នធ ក្តូវគធវើការអគងកតតាមោនការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វទ្យី តាំងថដលរងការបំពុល ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី នីតិវ ិធី

សក្មាប់ ការអគងកតតាមោនការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វទ្យី តាំងថដលរងការបំពុលគនាេះ ។
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ើង

មាគ្តា៨២០ ._ របាយការណ៍ននការអគងកតតាមោន
ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ របាយការណ៍ ជាលាយលរខណ៍អរសរអំ ពីការ

អគងកតតាមោនការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វទ្យី តាំងថដលទ្យទ្យួលរងការបំ ពុល គនេះ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ត សតីពី

ព័ ត៌មានបរ ិស្ថាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី៥
ការទច្ញវិញ្ញ
ញ បន្បគ្តម្ន្ការបំទពញច្ប់ការស្ថតរទឡើងវិញ
មាគ្តា៨២១ ._ ការទាល់វ ិញ្ញញបនបក្តននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអាចគចញវ ិញ្ញញបនបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន ការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វ

ទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានគៅទ្យីតាំងថដលរងការបំពុលមួយ ក្តូវបានបំគពញចប់ គោយសគក្មចបាននូ វ៖
គនេះ ។

រ. កាតពវរិចចទ្យូគៅចំ គពាេះការក្តួតពិនិតយការបំ ពុល ដូ ចមានថចងរនុងមាតិ កាទ្យី១ ននរនាី
ខ. សតង់ោររុ ណភាពបរ ិស្ថាន និ ងសតង់ោរសំណល់
រាវថដលពារ់ព័នធ ។
រ. វ ិស្ថលភាពននហានិភ័យថដលបានបគងកើតគ

ហានិ ភ័យថដលគធវើគ

ើងគក្កាយការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

ើង ថដលរំ ណត់ គៅរនុងការវាយតនមា

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី នីតិវ ិធី សតីពី

ការគចញវ ិញ្ញញបនបក្តននការបំ គពញចប់ ការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វទ្យី តាំងថដលរងការបំ ពុល ។

មាគ្តា៨២២ ._ គសចរាីជូនដំ ណឹងអំ ពីគសចរាីសគក្មចចុងគក្កាយ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាននូ វ ការ

គចញវ ិញ្ញញបនបក្តននការបំគពញចប់ ការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូ វទ្យី តាំងថដលរងការបំ ពុលគនាេះ ស្សបតាមបទ្យ

បប្ញ តិ ត សតីពីសិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតប្ាីននរាល់ការសគក្មចចិ តច
ត ុ ងគក្កាយ

ទំងអស់ពារ់ ព័នធនឹងការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវទ្យី តាំងថដលរងការបំ ពុល ស្សប តាមបទ្យបប្ញ តិ ត សតីពីសិទ្យិ ធ

ទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៨២៣ ._ ប្ាីឯរស្ថរគយង
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត ប្ាីឯរស្ថរគយងអំ ពីព័តមានថទនរ

បគចចរគទ្យស និ ងវ ិទ្យាស្ថស្តសត ថដលអាចទរ់ទ្យង និងក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់ គដើមបីគធវើការងារស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវ

ទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថានគៅទ្យីតាំងថដលរងការបំពុល ។
មាគ្តា៨២៤ ._ សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួលបានប្ាីឯរស្ថរគយង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាននូ វប្ាី

ឯរស្ថរគយងគនេះ ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ត សតីពីសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន គៅរនុងមាតិ កាទ្យី ៣ រនាី
ទ្យី ១ ននក្រមគនេះ ។

មាតិកាទី៩
គ្បព័ន្ថ្ន
ធ ែ ក់ជាតិសព
ី ត ស្ថ
ី រធាតុបំពល
ុ ផ្ដលស្ថយភាយ ន្ិងផ្លៃស់ទី
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា៨២៥ ._ វ ិស្ថលភាពននការអនុ វតត
មាតិ កាគនេះ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគៅគលើរាល់ស្ថរធាតុ រីមី និ ងស្ថរធាតុបំពុល ថដលក្តូវ បាន
បគ្ចញគៅរនុងខយល់ ទ្យឹ រ និ ងដី និ ងថដលក្តូវបានផ្ទាស់ទ្យីគចញពីទ្យីតាំងណាមួយ គៅរនុងក្ពេះ រាជាណា
ចក្ររមពុជា ។

មាគ្តា៨២៦ ._ ការបគងកើតក្បព័ នធថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ស្ថរធាតុ បំពុលថដលស្ថយភាយ និ ងផ្ទាស់ទ្យី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតក្បព័នធថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ីស្ថរធាតុ បំពុល ថដល

ស្ថយភាយ និ ងផ្ទាស់ទ្យី សក្មាប់ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។
មាគ្តា៨២៧ ._ ប្ាីននឧសាហរមម

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី ប្ាីនន

ឧសាហរមម ថដលក្តូវបានោរ់ប្ូច លគៅរនុងក្បព័នធថ្ននរ់ ជាតិ ស្ថរធាតុ បំពុលថដលស្ថយភាយ និ ង

ផ្ទាស់ទ្យី ថទអរគលើ ចំណាត់ថ្ននរ់ ឧសាហរមមសង
ត ់ ោរអនតរជាតិ ននសរមមភាពគសដឋរិចចទំងអស់ និ ងអងគ
ការសក្មាប់រិចចសហក្បតិបតតិការ និងការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចច ក្បព័ នធជាសរលសាីពីស្ថរធាតុ បំពុលថដល
ស្ថយភាយ និ ងផ្ទាស់ទ្យី (សំគណើសក្មាប់ប្ាីសុីចងាវរ់ ោនននវ ិស័យថដលក្តូវរាយការណ៍)។ ក្រសួង ស្ថា
ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពគលើប្ាីននឧសាហរមមគនេះ តាមការចាំបាច់ ។

303

មាគ្តា៨២៨ ._ ប្ាីននស្ថរធាតុបំពុលបរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ប្ាីននស្ថរ

ធាតុ បំពុលបរ ិស្ថាន ថដលក្តូវបានោរ់ប្ូច លគៅរនុងក្បព័ នធថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ស្ថរធាតុ បំពុលថដលស្ថយ
ភាយ និ ងផ្ទាស់ទ្យី គោយថទអរគលើអងគការសក្មាប់ រិចស
ច ហក្បតិបតតិការនិងការអភិ វឌ្ឍគសដឋរិចច ក្បព័ នធ

ជាសរលសាីពីស្ថរធាតុបំពុលថដលស្ថយភាយ និងផ្ទាស់ទ្យី (សំគណើសក្មាប់ប្ាីសុីចងាវរ់ ោនននវ ិស័យ
ថដលក្តូវរាយការណ៍) ។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពគលើប្ាីននស្ថរ
ធាតុ បំពុលបរ ិស្ថានគនេះ តាមការចាំបាច់ ។

ជំពូកទី២
ការគ្គប់គ្គងគ្បព័ន្ធថ្នែក់ជាតិសព
ី ត ស្ថ
ី រធាតុបំពល
ុ ផ្ដលស្ថយភាយ ន្ិងផ្លៃស់ទី
មាគ្តា៨២៩ ._ ទ្យក្មង់ថបបបទ្យននការបគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលបរ ិស្ថាន
មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននបរ ិកាខរ ថដលក្តូវបានោរ់ ប្ូច លគៅរនុងប្ាីននឧសាហរមមគៅរនុង

ក្បព័ នធថ្ននរ់ ជាតិ ស្ថរធាតុបំពុលថដលស្ថយភាយ និងផ្ទាស់ទ្យី និងថដលទលិត ថរថចន គក្បើ ក្បាស់ សតរទ្យុ
ុ រ
ឬដឹរជ្ូា ននូ វស្ថរធាតុបំពុលណាមួ យ ថដលគលើសពី បរ ិមាណរក្មិតថដលក្តូវបាន រំណត់ គោយ

លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ប្ាីននស្ថរធាតុបំពុលបរ ិស្ថានគៅរនុងក្បព័ នធថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ស្ថរធាតុបំពុល

ថដលស្ថយភាយ និ ងផ្ទាស់ទ្យី ក្តូវបំ គពញទ្យក្មង់ ថបបបទ្យននការបគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលបរ ិស្ថាន សក្មាប់
ស្ថរធាតុបំពុលបរ ិស្ថាននិមួយៗ ថដលក្តូវបានោរ់ប្ូច លគៅរនុងប្ាីននស្ថរធាតុ បំពុលបរ ិស្ថាន
គនាេះ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី នីតិវ ិធី នន

ទ្យក្មង់ ថបបបទ្យននការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨៣០ ._ ក្បព័នធថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ស្ថរធាតុ បំពុលថដលស្ថយភាយ និ ងផ្ទាស់ទ្យី
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវររានូ វក្បព័នធថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ស្ថរធាតុ បំពុលថដល

ស្ថយភាយ និ ងផ្ទាស់ទ្យី គោយថទអរគលើព័ត៌មានថដលបានប្ូា នមរកាន់ក្រសួង
ស័យបរ ិស្ថាន ស្សបតាមមាក្តា៨២៩ ននមាតិ កាគនេះ ។
មាគ្តា៨៣១ ._ សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
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ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាននូ វ

ក្បព័ នធថ្ននរ់ ជាតិ សីព
ត ី ស្ថរធាតុ បំពុលថដលស្ថយភាយ និ ងផ្ទាស់ទ្យី ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
គន្ថីទី៧
ឹ ពីបរ ិស្ថថន្
ការអប់រ ំ ន្ិងការយល់ដង
មាតិកាទទាល
ឹ ពីបរ ិស្ថថន្
ការអប់រ ំ ន្ិងការយល់ដង
ជំពូកទី១
ការបណ្តុ៉ះបណ្ត
ត ល សតព
ី កា
ី រការពារបរ ិស្ថថន្ ការអភិរកសធន្ធាន្បរ ិស្ថថន្ ន្ិងការអភិវឌ្ឍ
គ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព

មាគ្តា៨៣២ ._ លរខណៈសមបតតិវ ិជាាជីវៈ
ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធក្តូវបគងកើតគោលនគយបាយ និ ងថទនការសក្មាប់ការរួម ប្ូច លនូវ

ចំ គណេះដឹ ង និងជំ នាញពារ់ ព័នធ សក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព គៅរនុង លរខខណឌតក្មូវនន
ការងារសក្មាប់ លរខណៈសមបតតិវ ិជាាជីវៈ និងវ ិញ្ញញបនបក្ត ។
មាគ្តា៨៣៣ ._ ការបណុត េះបណា
ត លទ្យូ គៅ

ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយបាយ និ ងថទនការគដើមបីធានាថ្ន ខាឹមស្ថរ

វ ិធី ស្ថស្តសត និងសមាភរៈថដលទរ់ ទ្យងនឹងចំ គណេះដឹ ង និ ងជំ នាញសក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព ក្តូវបានោរ់ប្ូច លគៅរនុងការបណុត េះបណា
ត ល និ ងដំ គណើរននការគរៀនសូក្ត គទសងគទ្យៀតរបស់
ខាួន ។

មាគ្តា៨៣៤ ._ ការបណុត េះបណា
ត លបុ រគលិរ

ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយបាយ និ ងថទនការសក្មាប់ ការទតល់នូវ

រមមវ ិធីបណុត េះបណា
ត លជារ់លារ់ សីព
ត ី ការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិររស ធនធានធមមជាតិ និ ង ការអភិ វឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាពសក្មាប់ បុរគលិររបស់ខួន
ា ។
មាគ្តា៨៣៥ ._ ការបគងកើតសមាភរៈបណុត េះបណា
ត ល
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ ន ពារ់ព័នធ

រនុងការបគងកើតសមាភរៈបណុត េះបណា
ត ល និ ងរមមវ ិធី សិរាសមស្សប សតីពីការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររស
ធនធានធមមជាតិ និងការអភិ វឌ្ឍក្បរគោយនិ រនតរភាព ។

មាគ្តា៨៣៦ ._ ការរំណត់ អតតសញ្ញញណនូ វទ្យំ ហំននតក្មូវការ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវគធវើការសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ ន ពារ់ព័នធ

គដើមបីរំណត់អតតសញ្ញញណនូ វទ្យំ ហំននតក្មូវការ និងបគងកើតថទនការជាតិ គដើ មបីទល
ត ់នូវ ឱ្កាសននការប

ណុត េះបណា
ត ល និងការគរៀនសូក្ត សតីពីការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិររសធនធាន ធមមជាតិ និ ងការអភិ វឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិ រនតរភាពចំគពាេះសហរមន៍ មូលោឋន សងគមសុីវ ិល និងវ ិស័យ ឯរជន ។
ជំពូកទី២
បណ្ឌិតសភាជាតិបណ្តុ៉ះបណ្ត
ត លបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា៨៣៧ ._ បណិ ឌ តសភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ

ក្តូវបគងកើត បណិ ឌ តសភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ រនុងរយៈគពល ១៨

(ដប់ ក្បាំបី) ថខ ននការអនុ ម័តននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៨៣៨ ._ ការបណុត េះបណា
ត លសក្មាប់ បុរគលិរចុ េះវាល

បណិ ឌ តសភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវទតល់ការបណុត េះបណា
ត ល

និ ងការទតល់ជូនវ ិញ្ញញបនបក្តវ ិជាាជីវៈគៅកាន់ នាយរក្បចាំតំបន់ បុរគលិរដនទ្យគទ្យៀត និងឆ្មំរុងរគបៀង
ន
អភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារថដលរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ។
មាគ្តា៨៣៩ ._ ការរស្ថងសមតាភាពសក្មាប់បុរល
គ ិរក្រសួង ស្ថាប័ន
បណិ ឌ តសភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវទតល់ការរស្ថង សមតាភាព

វ ិជាាជី វៈសក្មាប់បុរគលិរក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័ ន ពារ់ព័នធ និងអាជាាធ
រថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ សីព
ត ីជំនាញមុ ខវ ិជាាពារ់ព័នន
ធ ឹ ងការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររស ជី វៈចក្មរេះ និ ងការ
អភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
មាគ្តា៨៤០ ._ រមមវ ិធី ទល
ត ់វ ិញ្ញញបនបក្ត
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បណិ ឌ តសភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ទតល់នូវរមមវ ិធីបណុត េះ បណា
ត ល

និ ង វ ិញ្ញញបនបក្តវ ិជាាជី វៈរនុងវ ិស័យពារ់ព័នធ ជំ នាញមុខវ ិជាាពារ់ព័នធនឹងការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសជី
វៈចក្មរេះ និ ងការអភិ វឌ្ឍគោយនិ រនតរភាព ជូនមញ្ជ្នីរា
ត ជរោឋភិ បាល បុរគលិររគបៀងអភិររស ជីវៈចក្មរេះ និ ង
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរួមោន និ ងសមាជិ រសហរមន៍ និ ងស្ថធារណជន ។
មាគ្តា៨៤១ ._ ការបណុត េះបណា
ត លសក្មាប់ គោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន

បណិ ឌ តសភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវទតល់នូវរមមវ ិធី បណុត េះ

បណា
ា ល គៅកាន់ សមាជិរក្ររមក្បឹរាឃុំ សងាកត់ ថដលក្តូវបានគក្ជើ សគរ ើសសក្មាប់ គោេះស្ស្ថយ ប
ណឹ ត ងបរ ិស្ថានរនុងឃុំ សងាកត់ របស់ខួន
ា ។
មាគ្តា៨៤២ ._ រមមវ ិធីដនទ្យៗគទ្យៀត
បណិ ឌ តសភាជាតិ បណុត េះបណា
ត លបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវបគងកើតរមមវ ិធី ដនទ្យគទ្យៀត រនុង

ការស្ស្ថវក្ជាវ គោលនគយបាយ ការអប់ រ ំ និ ងការយល់ដឹង រនុងររណីចាំបាច់ ។
ជំពូកទី៣
ការយល់ដឹង
មាគ្តា៨៤៣ ._ ការយល់ដឹងរបស់អនរពារ់ ព័នធ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ក្មាប់ គធវើទ្យំនារ់

ទ្យំ នង និ ងជក្មាបជូនអនរពារ់ ព័នធ ថដលជាប់ ទរ់ ទ្យិនរនុងការបគងកើតគោលនគយបាយ និ ងរគក្មាង និងដំ
គណើការរនុងការគធវើការសគក្មចចិ តតពារ់ព័នគធ ទសងៗគទ្យៀត សតីពីទលអវ ិជាមាន ថដលអាចគរើតមាននន

ដំ គណើរការទំងគនេះចំ គពាេះការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ស្សបតាមរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៨៤៤ ._ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គដើ មបី

បគងកើតថទនការយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតជាតិ សក្មាប់ យុទ្យធនាការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ គដើ មបីគលើរ រមពស់ការ
ការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ និ ងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។
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ជំពូកទី៤
ការអប់រ ំកែងគ្បព័
ន្ធ
ុ
មាគ្តា៨៤៥ ._ លរខខណឌតក្មូវបរ ិស្ថាន និងនិ រនតរភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត គដើ មបីធានានូ វការោរ់ ប្ូច លលរខខណឌតក្មូវ សក្មាប់ ចំគណេះ ដឹ ងបរ ិស្ថា
ននិងនិរនតរភាពគៅរនុងលរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ថដលមានលរខណៈសមបតតិក្រប់ ក្ោន់មានជាអាទ្យិ៍ ការគចញ
វ ិញ្ញញបនបក្ត និងនិងការគចញការទាល់វ ិញ្ញញបនបក្តគ
ចាំបាច់ ។

ើងវ ិញសក្មាប់ អរ
ន មានវ ិជាាជី វៈ រនុងររណី

មាគ្តា៨៤៦ ._ ការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយ និ រនតរភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតសក្មាប់ សមាហរណរមមននរិ ចចការពារបរ ិស្ថាន ការអភិររស ធនធានធមម

ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនារភាព គៅរនុងរមមវ ិធី បណុត េះបណា
ត លសក្មាប់ អរ
ន សិរារគៅក្រប់
រក្មិ ត និងគៅរនុងក្រប់ រក្មិ ត ថដលរួមមានជាអាទ្យិ៍ ការអប់រ ំទ្យូគៅ និងការអប់រ ំជាន់ ខពស់ ការបណុត េះប
ណា
ត លវ ិជាាជីវៈក្រប់មុខវ ិជាា ចូ លគៅរនុងរមមវ ិធី និងវរគសិរាជារ់ លារ់ ។

មាគ្តា៨៤៧ ._ អាទ្យិ ភាពរនុងការអភិ វឌ្ឍ និ ងការឈានមុ ខថទនរស្ស្ថវក្ជាវវ ិទ្យាស្ថស្តសត និងបគចចរគទ្យស

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត គដើ មបីធានាថ្នរមមវ ិធីបណុត េះបណា
ត ល និ ងរមមវ ិធីអប់រ ំពារ់ព័នន
ធ ឹង ការ

ការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ និ ងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ្ាុេះបញ្ញ
ច ង
ំ ពី អាទ្យិ
ភាពរនុងការអភិវឌ្ឍ និងភាពរ ីរចគក្មើនថទនរស្ស្ថវក្ជាវវ ិទ្យាស្ថស្តសត និ ងបគចចរវ ិទ្យា ។
មាគ្តា៨៤៨ ._ សមាភរៈអប់ រ ំ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើត និងររាទ្យុ រសមាភរៈអប់រ ំថដលបានគធវើបចចុបបននភាព មានជាអាទ្យិ៍ ការគបាេះពុ មទ
ភ ាយ និង គសៀវគៅ
សិរាថទនរររុគកាសលយ ថទនរអប់រ ំ និ ងវ ិធី ស្ថស្តសត និងធនធានពារ់ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត គដើ មបី ោំក្ទ្យរិចចដំគណើ

ការរនុងការបគក្ងៀន និងការគរៀនសូក្ត ថដលទរ់ទ្យងនឹ ងការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ
និ ងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
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មាគ្តា៨៤៩ ._ ក្បព័នធក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវ

បគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត គដើ មបីធានានូ វការោំក្ទ្យដល់ការបគងកើតក្បព័នធក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានគៅ
ស្ថលាគរៀន ក្រឹ េះស្ថានឧតតមសិរា និ ងក្រឹ េះស្ថានសិរាដនទ្យគទ្យៀត ។
មាគ្តា៨៥០ ._ លរខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ថដលមានលរខណៈសមបតតិក្រប់ ក្ោន់

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធក្តូវបគងកើតលរខណៈវ ិនិច័ យ
ឆ ថដលលរខណៈសមបតតិក្រប់ ក្ោន់ លមអិត ថដល
ទរ់ ទ្យងនឹងចំ គណេះដឹ ង និងការបណុត េះបណា
ត លអំពីការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធាន ធមមជាតិ
និ ងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព សក្មាប់អនរសិរាគៅក្រប់រក្មិតននការអប់ រ ំ ។
មាគ្តា៨៥១ ._ សមតារិចច វ ិធី ស្ថស្តសត និងវ ិធាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យអប់ រ ំ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ង ក្រសួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត ក្តូវសហការោនរនុងការបគងកើត ោំក្ទ្យបណា
ត ញជាតិ សតីពីសមតារិចច វ ិធី ស្ថស្តសត
និ ងវ ិធាន ននការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និ ងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយ និ រនតរភាព ។
ជំពូកទី៥
ការគ្ស្ថវគ្ជាវ ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍
មាគ្តា៨៥២ ._ រមមវ ិធីបណុត េះបណា
ត លក្រូបគក្ងៀនវ ិក្រឹ តការ

ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតរមមវ ិធីបណុត េះបណា
ត លក្រូបគក្ងៀនវ ិក្រឹតការ គោយថទអរ គលើ

ការរ ីរចគក្មើនថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត និងបគចចរគទ្យសននចំ គណេះដឹ ងថដលទរ់ ទ្យងនឹ ងការការពារ បរ ិស្ថាន ការ
អភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៨៥៣ ._ រមមវ ិធី អប់រ ំ និងស្ស្ថវក្ជាវ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវោំក្ទ្យនូវការបគងកើត និ ងការអនុវតតរមមវ ិធី អប់ រ ំ និ ងស្ស្ថវក្ជាវរួមោន
គដើ់មបីបគងកើតដំ គណាេះស្ស្ថយចំ គពាេះបញ្ញ
ា ក្បឈមទរ់ ទ្យងនឹងការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិររសធនធាន
ធមមជាតិ និ ងការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
មាគ្តា៨៥៤ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើសមាភរៈអប់ រ ំ និ ងបណុត េះបណា
ត ល
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ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចាំ នូ វសមាភរៈឧបបគទ្យសសក្មាប់ ការអប់ រ ំ និង

បណុត េះបណា
ត ល គោយថទអរគៅគលើចំគណេះដឹ ងថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសតចុងគក្កាយបំទុត ។

មាគ្តា៨៥៥ ._ ធនធាន និ ងការោំក្ទ្យសក្មាប់ ការស្ស្ថវក្ជាវ ការសិរា និងការគោេះដូ រ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវោំក្ទ្យសក្មាប់ ការស្ស្ថវក្ជាវ និងការអប់ រ ំ តាមរយៈការទតល់
ធនធាននានាសក្មាប់ ការស្ស្ថវក្ជាវ និ ងឱ្កាសសក្មាប់ ការសិរា និ ងការគោេះដូ រ ។
មាគ្តា៨៥៦ ._ ការអភិ វឌ្ឍចំ គណេះដឹងអំពីគោលគៅអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយបាយ និ ងថទនការ គដើមបីគធវើឲ្យចំ គណេះ ដឹងអំពី
ការការពារបរ ិស្ថាន និងការគក្បើ ក្បាស់ធនធានក្បរបគោយនិ រនតរភាព សុីោនជាមួយនឹ ង ការអភិ វឌ្ឍថទនរ
ចំ គណេះដឹ ង និងជំ នាញតាមវ ិស័យដនទ្យគទ្យៀតថដលពារ់ ព័នធគៅនឹ ងទ្យិ សគៅអភិវឌ្ឍ ក្បរបគោយនិ រនតរ
ភាពរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមរយៈ ៖

រ- ការធានាបាននូ វរិចចសហការរវាងអនរមានចំ គណេះដឹ ងជាលរខណៈក្បនពណី
ខ- ការោំក្ទ្យចំ គពាេះរិ ចចសហការជាអនតរវ ិស័យ ការជំរញ
ុ ឲ្យមានអនតររមមរវាង វ ិទ្យា

ស្ថស្តសត ការអភិវឌ្ឍថទនរបគចចរវ ិទ្យា និ ងធុ ររិចច និងការោំក្ទ្យចំ គពាេះការអភិវឌ្ឍវ ិស័យ បគចចរ
វ ិទ្យាថដលសមរមយ ថដលមានទលប៉ា េះពាល់អវ ិជាមានតិ ចតួ ចគៅគលើបរ ិស្ថាន
រ- ការោំក្ទ្យចំ គពាេះការអប់រ ំគៅវ ិញគៅមររវាងការស្ស្ថវក្ជាវ និ ងនវានុវតតន៍ និង
ឃ- ការបគងកើតជារមមវ ិធី ស្ស្ថវក្ជាវថដលមានគោលគៅរនុងការរំ ណត់ អតតសញ្ញញណ

ដំ គណាេះស្ស្ថយនវានុ វតតន៍ ចំ គពាេះបញ្ញ
ា ក្បឈមថដលទរ់ ទ្យងនឹងការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ
ររសធនធានធមមជាតិ និ ងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ជំពូកទី៦
លិខត
ិ បទដាឋន្ ន្ិងគ្កបខ័ណ្ឌគ្បតិបតតិការ
មាគ្តា៨៥៧ ._ ការោំក្ទ្យថទនរលិខិតបទ្យោឋន ថទនរហិរ្ញ វតាុ និងថទនរការគរៀបចំ

រាជរោឋភិ បាលរមពុជាក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតចាំបាច់ គដើមបីោំក្ទ្យថទនរលិខិត បទ្យោឋន

ហិរ្ញ វតាុ ការគរៀបចំ សក្មាប់ ការអប់ រ ំ និងស្ស្ថវក្ជាវថទនរបរ ិស្ថាន ។
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតទំងគនេះក្តូវគោេះស្ស្ថយគៅគលើ៖

រ- ការរំ ណត់ អាទ្យិ ភាពគោយថទអរគលើថទនរមួ យៗជារ់ លារ់ គោយគធវើការសហការ
ជាមួ យអនរពារ់ព័នធ
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ខ- ការបគងកើតយនតការសក្មាប់ រិចចសក្មបសក្មួលការអប់ រ ំ និ ងការបណុត េះបណា
ត ល សតីពី

ការការពារបរ ិស្ថាន ការអភិ ររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព រវាង
ក្រសួង ស្ថាប័ន និ ងអាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ និងក្រឹ េះស្ថានឧតតមសិរា

រ- ការគក្បើ ក្បាស់ឧបររណ៍ថទនរគសដឋរិចច និ ងការគរៀបចំ គដើមបីគលើររមពស់ការគោេះដូ រ
ថទនរវ ិទ្យាស្ថស្តសត និងអប់ រ ំជាអនតរជាតិ និងរមមវ ិធី អនតរជាតិ សក្មាប់ ការស្ស្ថវក្ជាវ និងការ
អភិវឌ្ឍថទនរបគចចរវ ិទ្យា និង
ឃ- ការបគងកើតធនធានព័ត៌មានគដើមបីោំក្ទ្យគៅគលើការអប់រថំ ទនរបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៥៨ ._ ថទនការសរមមភាពអប់ រ ំបរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យអប់ រ ំ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ង ក្រសួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតថទនការសរមមភាពអប់ រ ំបរ ិស្ថាន គដើមបីអនុ វតតមាតិ កាគនេះ គៅរនុង រនុងរយៈ
គពល ១៨ (ដប់ ក្បាំបី) ថខ ននការអនុម័តននក្រមគនេះ ។

ថទនការសរមមភាពអប់ រ ំបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាព យ៉ា ងគហាចណាស់ ៥ (ក្បាំ) ឆ្នំ មតង ។
គន្ថីទ៨
ី
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច គណ្ន្ី ម្លៃ ន្ិងលូលន្ិធិផ្នែកបរ ិស្ថថន្
មាតិកាទី១
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច ន្ិងគណ្ន្ី
ជំពូកទី១
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច
មាគ្តា៨៥៩ ._ ការវាយតនមាជាក្បចាំគៅគលើឱ្កាស និ ងយនតការននការគលើរទ្យឹរចិតឲ្
ត យមានការវ ិនិ
គយរទ្យុ នថទនរបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ

គសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ និងក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវវាយតនមាជាក្បចាំគៅគលើ

ឱ្កាស និងយនតការរនុងការគលើរទ្យឹ រចិតតឲ្យមានការវ ិនិ គយរទ្យុនរនុងរិ ចចការពារបរ ិស្ថាន ការស្ថតរបរ ិស្ថា
នគ

ើងវ ិញ និងគលើរសទយបរ
ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ួ

ការវាយតនមាដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ក្តូវគធវើការពិ ចារណាគលើអាទ្យិ ភាពសក្មាប់

ការក្បមូ ល ការរំ ណត់ ក្របខ័ ណឌក្រប់ ក្រងក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព និ ងថទនការធុ ររិ ចព
ច ី៣ (បី) គៅ៥
(ក្បាំ)ឆ្នំ គដើមបីគលើររមពស់ការគធវើឲ្យមានភាពចក្មរេះមុខ និងនិ រនតរភាពននហិរ្ញ បបទន ។

311

មាគ្តា៨៦០ ._ វ ិធានការបរ ិស្ថានគដើ មបីោំក្ទ្យគោលនគយបាយរបស់រាជរោឋភិបាល
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចដ
ច នទ្យគទ្យៀត គោយ

ការសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញវតាុ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ

យុតត គដើ មបីរំណត់ពីវ ិធានការគសដឋរិចរ
ច ុងគោលបំ
ន
ណងោំក្ទ្យដល់ការបគងកើតយុទ្យធស្ថស្តសតថទនរជី វៈចក្មរេះ
ការអភិររស ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាព រិចចការពារបរ ិស្ថាន និ ង
ធនធានធមមជាតិ ការគធវើឲ្យបរ ិស្ថានក្បគសើរគទ្យបើង និ ងមានការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

វ ិធានការគសដឋរិចគច នេះ ក្តូវស្សបតាមសតង់ោរថដលបានទ្យទ្យួ លស្ថគល់ជាអនតរជាតិ និងក្តឹ មក្តូវ
រនុងរក្មិ តអបបបរ ិមាថទនរគសដឋរិចច មានជាអាទ្យិ៍ ការយរពនធ ការឧបតាមភធនធាន និងវ ិធានការស្ថរគពើ
ពនធថដលទរ់ ទ្យិននឹង៖

រ- ការោរ់ប្ូច លសតង់ោរ ការអនុ វតតការងារបរ ិស្ថាន និងសងគម និងការក្រប់ក្រងហានិ

ភ័ យគៅរនុងការគធវើគសចរតីសគក្មចថទនរពាណិជារមម និ ងហិរ្ញវតាុ ។
ខ- ការវ ិនិគយរគលើវ ិស័យឯរជន ។

រ- ការកាត់បនាយការកាប់បំផ្ទាញនក្ពគឈើ និងការគលើររមពស់ជីវៈចក្មរេះ និងការអភិររស
ធនធានធមមជាតិ ។
ឃ- និរនតរភាពនក្ពគឈើ និ ងជលទល ។
ង- ការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅតាមសហរមន៍ ។
ច- ការអភិ វឌ្ឍ និ ងការវ ិនិ គយរគលើគហោឋរចនាសមព័នធថ្នមពលគរើ តគទ្យបើងវ ិញ ។
្- ការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយក្បសិទ្យទ
ធ លនូវធនធានធមមជាតិ តាមរយៈឧសាហរមម
ថដលគក្បើ ក្បាស់ថ្នមពលស្ថអត ក្បគភទ្យននទលិតរមមថដលគក្បើ ក្បាស់កាបូ នតិច និ ងក្បសិទ្យធទល
ននធនធាន និងការកាត់ បនាយការបំពុលពី ក្បភពឧសាហរមម និងរសិរមម ។
ជ- ការគក្បើ ក្បាស់បគចចរវ ិជាាថដលអាចររបានលអបំទុត និងថដលបានគទទៀងផ្ទទត់រច
ួ ។
ឈ- ការអភិវឌ្ឍគហោឋរចនាសម័ ពនធ និ ងគសវារនុងគោលបំ ណងសក្មាប់រិចចការពារ

បរ ិស្ថាន និ ងដឹ រជ្ូា ន ។

ញ- ការថបងថចរគសមើភាពោនននក្បារ់ ចំណូលពី យនតការកាត់ បនាយកាបូនរនុងប្ាីថដល

នឹ ងក្តូវរំ ណត់ គោយក្ររមក្បឹ រាជាតិអភិ វឌ្ឍន៍គោយចី រភាព និងទ្យទ្យួ លការឯរភាពពី ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ ។ ប្ាីគនេះក្តូវបានគធវើបចចុបបននភាព និ ងឯរភាព
គ

ើងវ ិញគរៀងរាល់ ៣ (បី) ឆ្នំមតង គោយថទអរគលើរុណភាពននការវាស់ថវង ការគរៀបចំរបាយ

ការណ៍ និងការគទទៀងផ្ទទត់សក្មាប់ ការកាត់ បនាយការបគ្ចញឧសម័ន និ ងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ
និ រនតរភាព ។
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ដ- ការបង់ នែាសក្មាប់ ការទលិត ឬការថែទំទ្យំនិញ និ ងគសវាធនធានធមមជាតិ គៅកាន់
រូបវនតបុរគល និ ងសហរមន៍ គោយមានរិចចសហក្បតិ បតតិការជាមួ យអាជាាធរ ស្សបតាមចាប់ សី ត
ពី ហិរ្ញ វតាុស្ថធារណៈ ។

ឋ- ការគលើររមពស់ការនាំចូល និងការទ្យិ ញយនយនតថដលមានលរខណៈមិនបងកទលប៉ា េះ

ពាល់បរ ិស្ថាន និងការទ្យប់ស្ថកត់ ការនាំចូលយនយយនតថដលមានទលប៉ា េះពាល់ខស
ព ់ដល់
បរ ិស្ថាន ។
ឌ្- ការអភិ ររស និ ងរិចចការពារវតាុ និងទ្យី តាំងគបតិរភណឌ និង

ធ- ការអភិ ររសថ្នមពល រនុងចំគហេះតាមរយៈការគធវើឲ្យក្បគសើគ

ើង និ ងក្បសិទ្យធទលនន

ការគក្បើក្បាស់អរគិសនី ការទ្យប់ ស្ថកត់ ការបាត់ បង់ ថ្នមពល ការនចនសំណល់ថ្នមពលគ

ើងវ ិញ

និ ងោរ់ ជំនួសគោយថ្នមពលថដលអាចរគរើតគទ្យបើងវ ិញ និងមគធាបាយគទសងៗននការអភិ ររស
ថ្នមពលដូ ចថដលបានរំណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ។
មាគ្តា៨៦១ ._ វ ិធានននការយរពនធ
រាជរោឋភិ បាល ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវបគងកើតវ ិធានពនធ គដើមបីគលើររមពស់ការអនុវតតតាម

ថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាពដូចខាងគក្កាម៖

១- ធុ ររិ ចចនានា ថដលគក្បើ ក្បាស់ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ថដលក្តូវទ្យទ្យួ ល
បានការកាត់បនាយអក្តាពនធក្បារ់ចំណូលចំ នួន១០ (ដប់) ភាររយ សក្មាប់ រយៈគពល៥ (ក្បាំ)
ឆ្នំ បនាទប់ពីបានចាប់ គទតើមរាយការណ៍ពី ក្បារ់ចំគណញ ឬទ្យទ្យួ លបានការកាត់បនាយ ២០ (នមភ)
ភាររយ ននអក្តាពនធក្បារ់ចំណូល គៅគពលបានអនុគលាមតាមសរមមភាពដូចខាងគក្កាម៖
រ- ទលិតគក្ចើ នជាង ២០ (នមភ)ភាររយ ននថ្នមពលសក្មាប់ សរមមភាពឧសាហ
រមម គោយគក្បើ ក្បាស់ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ។
ខ- ការទលិតថដលថទអរគលើក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ជាថទនរខាេះ
និ ងតិ ចជាង ២០ (នមភ)ភាររយ ក្ររមហុនអាចគក្បើ ក្បាស់ការគលើរថលងឲ្យមានលរខណៈ
សមមាក្ត ។
២- ធុររិចច ថដលគធវើពាណិជារមម តំ គ

ើងឬទតល់ការោំក្ទ្យ ឬការថែទំថទនរបគចចរគទ្យសគៅ

គលើឧបររណ៍ទលិតថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ក្តូវគលើរថលងការបង់នែាពនធគលើក្បារ់
ចំ ណូលជាតិ ៥ (ក្បាំ) ឆ្នំ បនាទប់ពីពួរគរចាប់គទតើមរាយការណ៍ពី ក្បារ់ ចំគណញ ឬក្តូវកាត់ បនាយ
២០ (នមភ) ភាររយ ននអក្តាពនធគលើក្បារ់ចំណូល ថដលអាចគក្ជើ សជគក្មើ សមួ យណាថដលអាច
អនុវតតបាន ។
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៣- ធុ ររិចចថដលនាំចូល ទលិត ថចរចាយ ឬលរ់ឧបររណ៍ថដលទលិតថ្នមពល
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ឬបគងកើនក្បសិទ្យធទលថ្នមពល មានជាអាទ្យិ៍ បនទេះស្សូបពនាឺក្ពេះអាទ្យិ តយ
ឧបររណ៍បគងកើតឧសម័នធមមជាតិ ទ្យុរបីនទលិតថ្នមពលគោយគក្បើខយល់ អំពូលអិ លអុីឌ្ី
ឧបររណ៍គក្បើ ក្បាស់ថ្នមពលតិ ច និងគសវា បំ ពារ់ ថែទំ និ ងជួ សជុ លឧបររណ៍ទំងគនាេះ
ថដលក្តូវគលើរថលងពី ការបង់ពនធគលើតនមាបថនាម ។ គដើ មបីទ្យទ្យួ លបាននូ វការគលើរថលងគនេះ ធុ រ
រិ ចចទំងឡាយក្តូវលរ់ ឧបររណ៍ថដលមានលរខណៈសមបតតិក្តឹមក្តូវសមស្សបគៅនឹ ងសុខភាព
សុវតាិភាព និងលិខិតបទ្យោឋនថទនរបរ ិស្ថាន និ ងស្សបគៅតាមក្រមគនេះ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
បនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ គោយសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតត គដើ មបីទល
ត ់នូវការគលើរថលងគនេះ រនុងរយៈគពល ១ (មួ យ) ឆ្នំបនាទប់ ក្រមគនេះ
ចូ លជាធរមាន ។

៤- ការនាំចូលឧបររណ៍សក្មាប់ ទលិតថ្នមពលក្បរបគោយនិ រនតរភាព ឬឧបររណ៍
សក្មាប់ ការបគងកើនការគក្បើ ក្បាស់ថ្នមពលតិ ចថដលមានក្បសិទ្យទ
ធ ល ថដលមិនក្តូវមានតារាងពនធ
រយថដលក្តូវអនុ វតតចំគពាេះឧបររណ៍ទំងគនាេះ គៅគពលចូ លមរដល់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
គ

ើយ គលើរថលងថតបានរំ ណត់គៅរនុងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតថត ដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័

នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ រនុងរយៈគពល១ (មួ យ) ឆ្នំ បនាទប់ ពីក្រមគនេះចូ លជា
ធរមាន ។

មាគ្តា៨៦២ ._ សំគណើសក្មាប់ ភាពជានដរូ ឯរជនស្ថធារណៈ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយក្រសួងផ្ទទល់ផ្ទទល់ ឬគោយមានរិចចសហ

ក្បតិ បតតិការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ អាចគចញនូ វការគសនើសុំ សក្មាប់ភាពជានដរូឯរជនស្ថធារ
ណៈសក្មាប់ ការអភិវឌ្ឍគហោឋរចនាសមព័នធថដលោំក្ទ្យគលើនិរនតរភាព ឬគោលគៅបរ ិស្ថានស្សបតាម
ចាប់ ពិគសស និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។
ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវអនុ វតតតាមដំ គណើរការននលទ្យធរមម ដូចថដលបាន

រំ ណត់រុងលិ
ន
ខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតននគោលនគយបាយពារ់ ព័នធ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
បរ ិស្ថាន អាចតក្មូវឲ្យរាល់សំគណើ ក្តូវមានភសតតាងសត
ីពីធនធានហិរ្ញ វតាុ និងសុខភាព ការសិរាទ្យី
ុ
ទារ ការគក្បើ ក្បាស់ថទនការរំ ណត់ ររក្បភពក្បរបគោយនិ រនតរភាព ការបងាាញពី ការចូ លរួមរបស់

រគក្មាងចំគពាេះការអភិ វឌ្ឍក្បរបគោយនិ រនតរភាពននភាពធន់ ស្ថុច
ំ ំ គពាេះការគក្បើក្បាស់កាបូ នទប និង
សមតាភាពសក្មាប់ទតល់នូវរិ ចចោំពារថទនរបគចចរគទ្យសថដលរំពុងបនតអនុ វតត ។
រណៈរមមការលទ្យធរមមក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វអនរតំ ណាងសហរមន៍ ថដលរស់គៅរនុងតំបន់ថដលរង

ទលប៉ា េះពាល់យ៉ាងខាាំងពី គហោឋរចនាសម័ន
ព ធ និ ងគសវាពារ់ព័នថធ ដលនឹ ងក្តូវបគងកើតតាមរយៈភាពជានដរូ
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ឯរជនស្ថធារណៈ ។ រិ ចដ
ច ំ គណើរការរនុងការចូ លរួមក្តូវរំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ
របស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ និ ងស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការចូ លរួមជា

ស្ថធារណៈ និង សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន គៅរនុងរនាីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី ២ ននក្រមគនេះ និងរនាីទ្យី១
មាតិ កាទ្យី៣ ននក្រមគនេះ ។

ក្រប់ ឯរស្ថរគសនើសុំ ក្តូវគរៀបចំស្សបតាមចាប់ពិគសស និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតននគោល
នគយបាយពារ់ ព័នធ ។
ជំពូកទី២
គណ្ន្ី
មាគ្តា៨៦៣ ._ ការបង់ នែាសក្មាប់គសវាធនធានធមមជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតយនតការបង់ នែាគៅកាន់រប
ូ វនតបុរគល សហ

រមន៍ នី តិបុរគល សក្មាប់គសវាធនធានធមមជាតិ ថដលពួ រគរបានចូ លរួមវ ិភារទនរនុងការទតល់ជូន មាន
ជាអាទ្យិ៍ គសវាធនធានធមមជាតិ ថដលមានគដើ មរំ គណើតគចញពី ថទនរនានាននក្បព័នធគអរូ

ូសុីគក្កាមការ

ក្តួតពិនិតយ រិចចការពារ និងការក្រប់ក្រងរបស់ក្រសួង ។ យនតការ គនេះក្តូវពិ ចារណាគលើទ្យិនន
ន ័ យ និ ង
សាិតិថដលអាចររបានលអបំទុត ថដលគផ្ទតតគលើស្ថានភាព និងតនមាថដលបានវាយតនមារច
ួ រាល់ននគសវា
ធនធានធមមជាតិ ។
ការបង់នែានានាសក្មាប់ គសវាធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើការថបងថចរ និ ងថចរចាយគៅតាម
មូ លោឋនសមធម៌ គោយពិចារណាគៅគលើសិទ្យិ រធ បស់សហរមន៍ មូលោឋន ។
មាគ្តា៨៦៤ ._ រិចចសហក្បតិ បតតិការរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ

ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវោំក្ទ្យ និ ងគធវើសហការជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ វ ិស័

យបរ ិស្ថាន គដើ មបីបគងកើត អនុ វតត និងក្រប់ក្រងយនតការដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៨៦៣ ននក្រម គនេះ ។
មាគ្តា៨៦៥ ._ ការទ្យទ្យួលបានរបាយការណ៍ជាស្ថធារណៈ
ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធ ក្តូវទសពវទាយជាក្បចាំ និងោរ់ របាយការណ៍ថដលគលើរគ

ើងពី

ទ្យិ នន
ន ័ យ និ ងសាិតិថដលបងាាញពី ស្ថានភាព និ ងតនមាននធនធានបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ របស់ក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជាឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ។
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មាតិកាទី២
ម្លៃ ន្ិងបន្ទកទសវាបរ
ិស្ថថន្ លូលន្ិធិ ន្ិងការគ្គប់គ្គងលូលន្ិធិ
ុ
ជំពូកទី១

ម្លៃ ន្ិងបន្ទកទសវាបរ
ិស្ថថន្
ុ
មាគ្តា៨៦៦ ._ ការបង់ នែាចំណាយគលើការគរៀបចំ និងការអនុ វតតថទនការក្រប់ក្រង អគងកតតាមោន ប
រ ិស្ថាន
មាចស់រគក្មាង ក្តូវបង់នែាចំណាយគលើការគរៀបចំ និ ងការអនុវតតថទនការ ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានប
រ ិស្ថាន និងនែាចំណាយគលើការអនុវតត និងការអគងកតតាមោនវ ិធានការកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន
និ ងសងគម ដូចមានថចងរនុងថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និងថទនការអភិ វឌ្ឍសងគម ។

មាចស់រគក្មាង ក្តូវមានែវ ិកាតមកល់ ឬែវ ិកាធានារា៉ា ប់រង សក្មាប់ ក្រប់ក្រងគក្ោេះហានិ ភ័យនានា

ថទនរបរ ិស្ថាន និងសងគម ថដលក្តូវរំណត់គោយ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៦៧ ._ នែាចំណាយគលើវ ិធានការកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន
ែវ ិកាលំអិតអំ ពីការបា៉ា ន់ស្ថមនននការចំ ណាយគលើវ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន
ថដលក្តូវោរ់ ប្ូច លគៅរនុងថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យួ លរា៉ា ប់ រងគោយមាចស់រគក្មាង ។

នែាចំណាយគលើការទសពវទាយឯរស្ថរជាស្ថធារណៈ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា១២៩ ននក្រមគនេះ

ក្តូវទ្យទ្យួ លរា៉ា ប់ រងគោយមាចស់រគក្មាង ។

នែាចំណាយទំងអស់រុងការថរតក្មូ
ន
វ ឬថរលមអវ ិធានការកាត់បនាយទលប៉ា េះពាល់ និ ងរមមវ ិធី

អគងកតតាមោនរគក្មាងដូចមានថចងរនុងមាក្តា១៣២ននក្រមគនេះក្តូវទ្យទ្យួ លរា៉ា ប់រងគោយមាចស់
រគក្មាង ។

នែាចំណាយទំងអស់ រនុងការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន

ទំងតាមក្បព័ នត
ធ ុ លាការ និ ងគក្ៅក្បព័នត
ធ ុ លាការ ស្សបតាមរនាីទ្យី៩ មាតិ កាទ្យី១ ននក្រមគនេះ ជាបនទុរ
របស់មាចស់រគក្មាង ។

នែាគសវា និ ងបនទុរគទសងៗ ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតអ
ត នារក្រសួងរវាង ក្រសួង

ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ ។

មាគ្តា៨៦៨ ._ នែាចំណាយគលើការពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង
ឬគពញគលញ
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គៅគពលមាចស់រគក្មាងោរ់ ពារយសុំពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង
ឬគពញគលញ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវក្បមូ លនែា និងបនទុរគសវា ស្សបតាម

លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតអនតរក្រសួងរវាង ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ សតីពីការបង់នែាគសវាការងារសក្មាប់ ការពិនិតយរបាយការណ៍វាយ
តនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំ បូង និ ងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគពញគលញ ។
មាគ្តា៨៦៩ ._ នែាចំណាយគលើការពិនិតយគលើរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន
មាចស់រគក្មាងក្តូវបង់ គសវាពិ និតយគលើរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរ ិស្ថានគៅឲ្យក្រសួង

ស្ថា

ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គដើមបី ក្តួតពិនិតយរបាយការណ៍តាមោន ក្តួតពិនិតយ រ៏ ដូចជាគ្ាើយតប
ចំ គពាេះសំគណើឲ្យមានការគសុើបអគងកតគលើបណឹ ា ងបរ ិស្ថាន និ ងអនុវតតការតាមោនក្តួតពិ និតយ គលើការ
អនុគលាមតាមចាប់ ជាក្បចាំ ទំងគៅរនុងអំ
ការរគក្មាងថដលពារ់ព័នធ ។

ុងគពលននដំណារ់ ស្ថងសង់ និងដំណារ់ កាលក្បតិ បតតិ

មាគ្តា៨៧០ ._ ការបង់មូលនិ ធិទយជាទនបរ ិស្ថាន
មាចស់រគក្មាង ក្តូវបង់មូលនិ ធិទយជាទនបរ ិស្ថាន តាមការក្ពមគក្ពៀងោនរវាង ក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងមាចស់រគក្មាង ជាគរៀងរាល់ឆ្នំរហូតដល់ អាជី វរមមបានប្ចប់គោយថទអរ
គលើក្បគភទ្យ និងទ្យំ ហំននរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ ។

មាគ្តា៨៧១ ._ នែា និងបនទុរគសវាការពារបរ ិស្ថាន

មាចស់រគក្មាងទំងឡាយថដលតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ក្តូវបង់ នែា និង

បនទុរគសវាបរ ិស្ថានថដលមានចំនួន ១ (មួ យ)ភាររយ ននតនមារគក្មាងសរុប គលើរថលងថតមានការ

រំ ណត់រុងចាប់
ន
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ឬរិចចក្ពមគក្ពៀងគោយថទ្យបរគទសងគទ្យៀត ។ នែា និងបនទុរគសវា
ការពារបរ ិស្ថាននឹ ងក្តូវបង់ចូលគៅរនុងរណនីមូលនិធិបរ ិស្ថាន និងសងគម ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត គដើ មបីរំណត់ពីវ ិធី

ស្ថស្តសតរណនានែារគក្មាងសរុបដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ។ ការបង់នែា និងបនទុរទំង
គនេះក្តូវជាកាតពវរិចចសក្មាប់ ការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានថដលក្តូវបានចាប់ គទតើមគ
កាលបរ ិគចឆទ្យចូ លជាធរមានននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៨៧២ ._ ការគលើរថលងការបង់រនក្មគលើរិចកា
ច រពារបរ ិស្ថាន
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នី តិបុរគលថដលបគងកើតបាននូ វជគក្មើ សននធនធានថ្នមពលរគរើតគ

ើងវ ិញគោយគក្បើក្បាស់

ខយល់ ពនាឺក្ពេះអាទ្យិ តយ និងជី វមា៉ា សថដលក្បរបគោយនិ រនតរភាព អាចោរ់ ពារយគសនើសុំឲ្យមានការគលើរ
ថលងការបង់រនក្មគលើរិចកា
ច រពារបរ ិស្ថាន ។
មាចស់រគក្មាងទំងឡាយថដលអាចបងាាញថ្ន ខាួនបានវ ិនិ គយរគៅគលើវ ិធានការទ្យប់ ស្ថកត់ ការ

ថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និង/ឬ ក្បសិទ្យធទលននធនធាន អាចោរ់ ពារយគសនើសុំឲ្យមានការគលើរថលងការ
បង់រនក្មគលើរិចចការពារបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៧៣ ._ រគក្មាងការងារសក្មាប់ ការគក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ វ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត និងោំក្ទ្យរគក្មាងការងារសក្មាប់ ការគក្បើ

ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព មានជាអាទ្យិ៍ ការគធវើការស្ស្ថវក្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ ការទសពវទាយលទ្យធទល
ស្ស្ថវក្ជាវ ការអភិ វឌ្ឍវ ិធានការ និ ងការឧបតាមធ
ភ ននានា ការតក្មូវតាមសតង់ោរ និងការោរ់ស្ថារ
សមាគល់ និ ងសរមមភាពពារ់ ព័នធគទសងៗគទ្យៀត ។
ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចចាប់គទតើមគធវើយុទ្យធនាការអប់រ ំ និងយល់ដឹង

គដើមបីគលើររមពស់ការយល់ដឹង និងការចូ លរួមជាស្ថធារណៈរនុងរគក្មាងការងារសក្មាប់ ការគក្បើ ក្បាស់
ក្បរបគោយនិ រនតរភាពរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រមរមពុជា ។

មាគ្តា៨៧៤ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវសក្មាប់នែា និងបនទុរគទសងគទ្យៀត

មាចស់រគក្មាង ក្តូវបនតទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគៅគលើនែា និ ងបនទុរគសវា ស្សបតាមចាប់ ពិគសស និង

លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធគទសងគទ្យៀត គក្ៅពី ក្រមគនេះ ។
ជំពូកទី២

លូលន្ិធិបរ ិស្ថថន្ ន្ិងការគ្គប់គ្គងលូលន្ិធិ
ផ្នែកទី១
លូលន្ិធិបរ ិស្ថថន្ ន្ិងសងគល
មាគ្តា៨៧៥ ._ ការបគងកើតមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាន និងសងគម
មូ លនិធិបរ ិស្ថាន និងសងគម ក្តូវបគងកើតគ

ើងគោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរ វ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៧៦ ._ ក្បភពចំណូលសក្មាប់មូលនិធិបរ ិស្ថាន និ ងសងគម
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ក្បភពចំ ណូលសក្មាប់ មូលនិ ធិបរ ិស្ថាន និ ងសងគម ក្តូវស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតរត បស់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ វ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ ក្បភពចំ ណូលដនទ្យគទ្យៀត មានដូ ចខាងគក្កាម៖

១- ក្បារ់ ថដលបានមរពីការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងរដឋបបគវណីទរ់ទ្យងគៅនឹងក្បគយជន៍

ស្ថធារណៈ ។
២- ក្បារ់ ថដលទ្យទ្យួ លបានពី ការអនុ វតតការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ និង

៣- ក្បារ់ថដលទ្យទ្យួ លបានពី សំណងគលើការខូ ចខាតគទសងៗគទ្យៀត ។
មាគ្តា៨៧៧ ._ រណៈរមមការក្រប់ក្រងមូ លនិធិបរ ិស្ថាន និ ងសងគម
មូ លនិធីបរ ិស្ថាន និងសងគម ក្តូវក្រប់ ក្រងគោយរណៈរមមការក្រប់ក្រងមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាន និ ង
សងគម ថដលបគងកើតគទ្យបើងគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរ វ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

ភាររិ ចច និងតួ នាទ្យី របស់រណៈរមមការមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាន និងសងគម ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិត

បទ្យោឋនរតិ យុតតរបស់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៧៨ ._ ការចំណាយននមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាន និ ងសងគម
ការចំ ណាយនានាសក្មាប់រណៈរមមការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងសងគមរនុងការបំគពញភាររិចច និ ង

តួ នាទ្យី របស់ខួន
ា ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតរបស់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថា
ន និងក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ។

រណៈរមមការមូ លនិធិបរ ិស្ថាន និ ងសងគម ក្តូវបគងកើតយុទ្យធស្ថស្តសតមួយ គដើមបីធានានូ វអតាិភាព

មូ លនិធិរយៈគពលយូរ ។ យុទ្យធស្ថស្តសតគនេះ ក្តូវគធវើការពិ ចារណាគលើការក្រប់ក្រង និ ងវ ិធីស្ថស្តសតលទ្យធរមម
សក្មាប់ មូលនិធិ មានជាអាទ្យិ៍ ការក្រប់ក្រងមូ លនិធិ ថដលរួមមាន ការគក្បើ ក្បាស់មូលធន និងវ ិនិ គយរ
ទ្យុ ន និងវ ិធានការថទនររដឋបាល និ ងទាូវចាប់ គដើមបីក្បថមក្បមូ លនូ វចំ នួនថដលរំ ណត់ គោយថទនការ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន គៅរនុងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងគោលនគយបាយពារ់ ព័នធដនទ្យ
គទ្យៀត ។

ផ្នែកទី២
លូលន្ិធិភារៈគ្គប់គ្គងបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៨៧៩ ._ ការបគងកើត ការលុបគចាល និងគោលគៅរបស់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
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អាណតតិទយរ អាចគធវើគោយខាួនឯង ឬគោយសហការជាមួ យសមារមន៍រុងស្សរ
ន
រ និង

សមារមន៍ បរគទ្យសរនុងការបគងកើត ឬក្បតិបតតិការមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានស្សបតាមលរខខណឌ
ថដលបានរំ ណត់ ។

មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានគនេះ ក្តូវគក្បើក្បាស់សក្មាប់ សរមមភាពជាអាទ្យិ ភាពដូចថដលក្តូវ
បានរំ ណត់រិចចការពារបរ ិស្ថានថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ការក្រប់ ក្រងរួមោន ថទនការនិរនតរភាព និង
ថទនការអភិ ររស និងរនុងគោលគៅនន៖

រ- ការអភិ ររស រិ ចចការពារ ការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

និ ងធមមជាតិ ។

ើងវ ិញ ការគលើរសទយធនធានបរ
ិស្ថាន
ួ

ខ- រិចចការពារគបតិ រភណឌវបបធម៌ ឬជី វៈចក្មរេះ ។
រ- ការគលើររមពស់ការក្រប់ ក្រងក្បរបគោយនិ រនតរភាពននទ្យំនិញ និងគសវាធនធានធមម
ជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ។
ឃ- ការគលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ និ ងការអប់ រ ំបរ ិស្ថាន ។
ង- ការអភិ វឌ្ឍសមតាភាព ឬការពក្ងឹងស្ថាប័ ន ។
ច- ការោំក្ទ្យគៅគលើសហរមន៍ ថដលរងទលប៉ា េះពាល់គោយផ្ទទល់ពីការអភិ វឌ្ឍ ។
្- គោលគៅណាមួ យគដើមបីទលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ និងសក្មាប់ទលក្បគយជន៍
បរ ិស្ថានថដលរដឋមញ្ជ្នី នត នក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបានរំ ណត់ ។

មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតគទ្យបើងស្សបតាម នីតិវ ិធី និងទ្យក្មង់ ថដលរំ ណត់ គោយ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញវតាុ និ ងក្តូវចុ េះប្ាីទ្យទ្យួ លស្ថគល់គោយក្រសួង

ស្ថាប័ន

ទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ។ អាណតតិទយរថដលមានបំ ណងបគងកើត ឬក្បតិបតតិការមូ លនិ ធិ
ភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវគរៀបចំ សំណុំថបបបទ្យសាីពីភារៈក្រប់ ក្រង និងចុ េះប្ាី គៅក្រសួង ស្ថាប័ ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធពារ់ ព័នធ ។
មាគ្តា៨៨០ ._ ការក្រប់ ក្រងមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវបានគទទរពី អាណតតិទយរគៅកាន់ អរ
ន ទ្យទ្យួលភារៈក្រប់ ក្រង
គដើមបីគធវើការក្រប់ ក្រង សក្មាប់ ជាទលក្បគយជន៍ របស់អនរទ្យទ្យួ លទលក្បគយជន៍ ស្សបតាមការរំ ណត់
របស់អាណតតិទយរ ។ មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន មានជាអាទ្យិ៍ មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងអភិ ររស
ភារៈក្រប់ ក្រងសតវនក្ព មូលនិ ធិអាកាសធាតុ និងនក្ពគឈើ មូ លនិធិស្ថតរនីតិសមបទ និ ងមូ លនិធិស្ថតរ
បរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ មូ លនិធិក្រប់ ក្រងរួមោន និ ងទ្យក្មង់ដនទ្យគទ្យៀតថដលបានទតល់ឲ្យគដើមបីទលក្បគយជន៍

បរ ិស្ថាន សងគម និ ងគសដឋរិចច ។
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មាគ្តា៨៨១ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ា ី ការក្រប់ ក្រង និងការក្តួតពិនិតយមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រង
បរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ គោយសក្មបសក្មួលជាមួ យ ក្រសួង

ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើត លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគដើមបីរំណត់ វ ិធាន និងនី តិវ ិធី
សក្មាប់ ការក្រប់ ក្រង និ ងការក្តួតពិនិតយមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៨២ ._ ការចុ េះប្ាីមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន

មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន មានសុពលភាព លុេះក្តាថតបានចុ េះប្ាីទ្យទ្យួ លស្ថគល់គោយ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញវតាុ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ
វតាុ ក្តូវសគក្មចគលើពារយគសនើសុំចុេះប្ាីរុងរយៈគពល៩០(គៅសិ
ន
ប)នែងបនាទប់ពីទ្យទ្យួ លបានសំគណើថដល
ស្សបតាមលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការចុ េះប្ាីទយជាទនហិរ្ញ វតាុ ។

រនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ បដិគសធចំ គពាេះការគសនើសុំ

ចុ េះប្ាីដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញវតាុ ក្តូវ

ទតល់ជាការពនយល់ជាលាយលរខណ៍អរសរគៅមាចស់សំគណើរនុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិប)នែងបនាទប់ពីបាន
ទ្យទ្យួ លបានសំគណើ ។

មាគ្តា៨៨៣ ._ ក្ទ្យពយរបស់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
ក្ទ្យពយរបស់មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានអាចមានក្បភពមរពី ៖
១- ែវ ិការជាតិ ។
២- ជំនួយអភិវឌ្ឍជាទាូវការ ថដលបានទតល់ឲ្យគោយអងគការជាតិ និងអនតរជាតិ ។
៣- ការបង់ នែាសក្មាប់ ទ្យំនិញ និ ងគសវាធនធានធមមជាតិ ។
៤- គសវាក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ និ ង
៥- ការបរ ិចាចរផ្ទទល់ពីវ ិស័យឯរជន។
ទលក្បគយជន៍ ទំងអស់ថដលគរើតគចញពី មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ ចូល ឬបគងកើត
ជាថទនរៗរនុងមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ។

ការបគងកើត និងការក្បក្ពឹ តគត ៅននមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន និងរណនី ក្តូវរំ ណត់គោយ

លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ និងក្រសួងក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨៨៤ ._ សិទ្យិ ធ និងកាតពវរិចរច បស់អាណតតិទយរ
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អាណតតិទយរមានសិទ្យិដ
ធ ូចខាងគក្កាម៖
រ- ទ្យទ្យួ លឯរស្ថរពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងការក្រប់ ក្រងភារៈក្រប់ក្រងថដលរួមមានរបាយការណ៍
ហិរ្ញ វតាុ របាយការណ៍សវនរមម និ ងឯរស្ថរពារ់ព័នដ
ធ នទ្យៗគទ្យៀត ។

ខ- ថតងតាំង និងប្ចប់ ភារៈក្រប់ក្រង ស្សបតាមលរខខណឌថដលរំណត់រុងលិ
ន
ខិត

បទ្យោឋនរតិ យុតតភារៈក្រប់ក្រង ។

អាណតតិទយរមានកាតពវរិចដ
ច ូ ចខាងគក្កាម៖
រ- គទទរមូ លនិ ធិគៅកាន់អរ
ន ទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង ។
ខ- ទតល់គសចរតីជូនដំ ណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ

គសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ សក្មាប់ ការថរថក្បភារៈក្រប់ ក្រង អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង អនរទាល់
វ ិភារទនភារៈក្រប់ ក្រង ឬលរខខណឌរបស់លរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង និង

រ- អនុ វតតតាមលរខខណឌថដលមានថចងរនុងលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ។

គៅរនុងររណីថដលអាណតតិទយរ ពុំ មានសមតាភាព ឬ លទ្យធភាព រនុងការអនុវតតកាតពវរិចច

របស់ខួន
ា ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ អាចគដើ រតួ នាទ្យីជាអាណតតិទយរជំ នួស
បាន ។

មាគ្តា៨៨៥ ._ សិទ្យិរធ បស់អនរទ្យទ្យួ លទលក្បគយជន៍
អនរទ្យទ្យួ លទលក្បគយជន៍មានសិទ្យិដ
ធ ូ ចខាងគក្កាម៖
រ- ទ្យទ្យួ លបានអតាក្បគយជន៍ដូចមានថចងរនុងលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ក្រង ។

ខ- តក្មូវឲ្យអនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងឲ្យបំ គពញកាតពវរិចដ
ច ូ ចរំ ណត់រុងលរខ
ន
និរ
ត ៈភារៈ

ក្រប់ ក្រង ។

រ- ទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មានទរ់ ទ្យងនឹងការក្រប់ ក្រង និងការថបងថចរភារៈក្រប់ ក្រង ។
ឃ- សិទ្យិដ
ធ នទ្យគទ្យៀតដូចមានថចងរនុងលរខនិ រ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ។

អនរទ្យទ្យួ លទលក្បគយជន៍ទ្យទ្យួ លបានទលក្បគយជន៍គសមើោន គលើរថលងថតមានថចងពិ គសសរនុង

លរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ក្រង ។

មាគ្តា៨៨៦ ._ សិទ្យិ ធ និងកាតពវរិចរច បស់អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង
អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងមានសិទ្យិដ
ធ ូ ចខាងគក្កាម៖
រ- ទ្យទ្យួ លក្បារ់ឈួលសុ
ន
ទ្យស្ថ
ធ
ធគសមើោន ស្សបតាមបទ្យពិ គស្ថធន៍ និងលរខណៈសមបតតិ

សក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រង ។
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ខ- ថសវងររមូ លនិធិបថនាម និ ងឱ្កាសវ ិនិ គយរសក្មាប់ ទលក្បគយជន៍ ភារៈ
ក្រប់ ក្រង ។
រ- តំ ណាងអាណតតិទយរ ឬអនរទ្យទ្យួ លទលក្បគយជន៍ គៅចំគពាេះមុខចាប់ ឬអាជាា
ធរមានសមតារិចច ។
ឃ- អនុ វតតតាមលរខខណឌថដលរំ ណត់ គោយលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ឬបទ្យបប្ញតិ ពា
ត រ់
ព័ នធជាធរមាន ។
ង- ក្រប់ ក្រង និងថបងថចរមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រង ស្សបតាមគោលគៅ និងលរខខណឌនន
លរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ក្រង និងសក្មាប់ទលក្បគយជន៍ របស់អរ
ន ទ្យទ្យួ លទលក្បគយជន៍ ។ ចចំ ណាយគៅគលើសរមមភាពថដលសុីោនគៅនឹងគោលគៅនិ ងលរខខណឌរបស់លរខនិរ
ត ៈភារៈ
ក្រប់ ក្រង ។
អនរទ្យទ្យួ លទលក្បគយជន៍ មានកាតពវរិចដ
ច ូ ចខាងគក្កាម៖
រ- ោរ់ ប្ូា នសំគណើសក្មាប់ ការចុ េះប្ាីភារៈក្រប់ ក្រងស្សបតាមលរខខណឌតក្មូវរបស់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញវតាុ ។

ខ- រាយការណ៍ និងទតល់ព័ត៌មានអំ ពីភារៈក្រប់ ក្រង និងអនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង គៅ

កាន់ អាណតតិទយរ អនរទ្យទ្យួ លទលក្បគយជន៍ និ ងអនរក្រប់ ក្រងពារ់ព័នធទំងអស់ ។
រ- ររាទ្យុររំ ណត់ គហតុក្បជុំ សក្មាប់ ការក្រប់ ក្រងរណនី ក្បចាំឆ្នំ ។
ឃ- បង់ ពនធថដលទរ់ទ្យងនឹ ងក្ទ្យពយសមបតតិភារៈក្រប់ក្រង ។
ង- គ្ាើយតបគៅកាន់អនរក្រប់ក្រង ។
ច- ទតល់ទលក្បគយជន៍ ដូចមានថចងគោយលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ជូនអនរទ្យទ្យួលទល
ក្បគយជន៍ ។
្- ចាត់ វ ិធានការសមស្សបរនុងររណីរ ំគលាភបំ ពានគលើភារៈក្រប់ ក្រង ។

ជ- ចុ េះរិ ចចសនាធានាសក្មាប់ ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង ។
អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងមិនក្តូវគទទរមុ ខងារ គៅកាន់មនុ សសគទសងគទ្យៀតគ

ើយ គលើរថលងថតរនុង

កាលៈគទ្យសៈទ្យទ្យួ លមរណភាព វ ិសមតាភាព ឬរនុងររណីថដលអនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងខរខានរនុងការ
បំ គពញមុខការរបស់ខួនជាអន
ា
រទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងដូចមានថចងរនុងលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រង ។
មាគ្តា៨៨៧ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវផ្ទទល់ខួនរបស់
ឡ
អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង
អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវផ្ទទល់ខួនចំ
ា
គពាេះ៖

រ- ការខូចខាត និងការែយចុ េះននភារៈក្រប់ក្រងគោយោមនគហតុទលសមស្សប ។
ខ- ខរខានរនុងការក្បមូ លចំ ណូលរនុងភារៈក្រប់ ក្រង ។
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រ- គក្បើ ក្បាស់ទយជាទនមិ នស្សបតាមគោលគៅននភារៈក្រប់ ក្រងថទនរហិរ្ញ វតាុ ។

ឃ- ការក្បក្ពឹ តរ
ត ំ ហុសគោយគចតនា ឬគោយក្ពគងើយរគនតើយណាមួ យរនុងការអនុវតត

មុ ខការរបស់ខួន
ា ។

ង- ការចំណាយណាមួ យថដលរ ំគលាភគៅគលើភារៈក្រប់ ក្រងហិរ្ញវតាុ ។
ច- ធានាបាននូវភាពោច់ គោយថ

រពី ោនរវាងក្ទ្យពយសមបតតិភារៈក្រប់ក្រង និ ងក្ទ្យពយឯរ

ជនរបស់ខួន
ា ។

្- ចាត់ វ ិធានការសមស្សបសក្មាប់រិចចការពារក្ទ្យពយសមបតតិភារៈក្រប់ក្រង និ ងអនរ

ទ្យទ្យួ លទលក្បគយជន៍គោយការទតល់គហតុ ទលថដលថទអរគលើចំគណេះ ជំ នាញ និងការ
ក្បរបគោយវ ិជាាជី វៈ ។
ជ- បំ គពញតួ នាទ្យី គោយយរចិតតទ្យុរោរ់ និងក្បរងក្បយ័តន សុចរ ិតនិ ងគស្ថមេះក្តង់ និ ង
គោយការថែរររា និងការក្បរងក្បយ័តដ
ន ូ ចជាការបំ គពញការងាររបស់ខួនផ្ទ
ា
ទ ល់ ។

ឈ- គចៀសវាងទ្យំ នាស់ទលក្បគយជន៍ គោយផ្ទទល់ និ ងក្បគយល ថដលនាំឲ្យប៉ា េះពាល់

ឬខូចខាតដល់ទលក្បគយជន៍ ភារៈក្រប់ ក្រង ។
ញ- បដិ គសធទលក្បគយជន៍គទសងៗពីតតិ យជន ថដលជាទ្យំ នាស់ទលក្បគយជន៍ ចំគពាេះ
ភារៈក្រប់ ក្រង ។
មាគ្តា៨៨៨ ._ ទ្យំ នាស់ទលក្បគយជន៍ ចំគពាេះមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
រនុងអំ

ា អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ក្រង ក្តូវរាយការណ៍អំពី
ុងគពលននការបំ គពញភាររិ ចរច បស់ខួន

បញ្ញ
ា ទ្យំ នាស់ទលក្បគយជន៍ មរកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ ។

គៅរនុងររណីថដលថទអរគលើភសាតាង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ
ុ

មានគហតុទលរនុងការគជឿជារ់ ថ្ន អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងរំ ពុងថតក្បក្ពឹ តអ
ត ំ គពើថដលមានទ្យំ នាស់ទល

ក្បគយជន៍ ចំគពាេះមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ឬ រំ ពុងថតក្បក្ពឹ តទ
ត ុយគៅនឹ
ទ
ងទលក្បគយជន៍ បរ ិស្ថាន
ឬ ស្ថធារណៈ គនាេះក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ អាចសក្មបសក្មួល

ជាមួ យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គដើមបីទួចគទា
ា
ើមការគសុើបអគងកតគៅគលើបញ្ញ
ា គនេះ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ អាចផ្ទអរនូ វការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវរបស់

អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង គៅរនុងររណីថដលការគសុើបអគងកតររគឃើញថ្ន អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ក្រងមាន

ទ្យំ នាស់ទលក្បគយជន៍ ចំគពាេះភារៈក្រប់ ក្រង ។ ប៉ាុ ថនត គៅរនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័
យបរ ិស្ថានផ្ទអរការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់អរ
ន ទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាន គនាេះក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវថតងតាំងអនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងសតីទ្យីថដលមានលរខណៈ
សមបតតិតាមលរខខណឌតក្មូវននក្រមគនេះ និងស្សបតាមលរខនិរ
ត ៈននភារៈក្រប់ក្រង ។
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មាគ្តា៨៨៩ ._ ប្ញីរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំថដលអាចររបានជាស្ថធារណៈ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវររានូវប្ាីរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំថដលអាចថសវង

ររបានជាស្ថធារណៈននមូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា៨៩០ ._ ការគក្បើ ក្បាស់ក្ទ្យពយសមបតតិ(ក្ទ្យពយសរមម)ននមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងអាចគក្បើ ក្បាស់ក្ទ្យពយសមបតតិននមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានរនុងការ៖
រ- ទាល់មូលនិធិដល់សរមមភាព ឬ រគក្មាងថដលបំគពញតាមគោលគៅមូ លនិធិភារៈ

ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ស្សបតាមក្រមគនេះ ។
ខ- បង់ នែាសក្មាប់តនមាក្បតិ បតតិការននមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន មានជាអាទ្យិ៍ក្បារ់
ឈនួលរបស់អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង និ ងនែាចំណាយរនុងការក្រប់ ក្រងមូ លនិ ធិ ។

រ- ចំ ណាយគៅគលើសរមមភាពសងគមថដលស្សបគៅនឹ ងគោលគៅ និងលរខនិរ
ត ៈនន

ភារៈក្រប់ ក្រង ។
ឃ- គធវើការវ ិនិ គយរមូ លប័ក្ត និ ងវ ិនិគយរនានាថដលមានការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវថទនរ
បរ ិស្ថាន និ ងសងគម ។
មាគ្តា៨៩១ ._ ការប្ចប់ មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
ការប្ចប់មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានមុ នកាលរំណត់ តក្មូវឲ្យមានការយល់ក្ពមពី ក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ រនុងររណីដូ ចខាងគក្កាម៖
រ- គសចរតីសគក្មច គោយ្នាទនុ សិទ្យិ ធ ឬសំគ

ងគឆ្នតភារគក្ចើនរបស់អាណតតិទយរ ។

ខ- ដល់គពលរំណត់ ថដលមានថចងរនុងលរខនិរ
ត ៈភារៈក្រប់ ក្រងថទនរហិរ្ញ វតាុ ។

រ- ការរ ំគលាភបំ ពានធងន់ធរង របស់អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ក្រងគៅគលើភារៈក្រប់ក្រងថទនរ
ហិរ្ញ វតាុ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ក្តូវទ្យទ្យួ លបាននូ វការជូនដំ ណឹងអំ ពី

ក្រប់ ដំណារ់ កាលទំងអស់ ននដំ គណើរការប្ចប់ មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងគនេះ ។

មាគ្តា៨៩២ ._ ការក្រប់ ក្រងមូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថានថដលក្តូវបានប្ឈប់
គៅរនុងររណីថដលមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងក្តូវបានប្ចប់ អាណតតិទយរក្តូវថតងតាំងអនររដឋបា

លភារៈក្រប់ ក្រងថដលមានវ ិជាាជី វៈ គដើមបីក្រប់ ក្រង និងវាយតនមាមូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងគនាេះ ។ អនររដឋ
បាលក្រប់ក្រងមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងគនាេះ ក្តូវមានការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវដូ ចខាងគក្កាម៖
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រ- បំ គពញ និ ងប្ចប់រិចកា
ច រថដលគៅគសសសល់ របស់អរ
ន ទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង ។
ខ- ក្បមូ ល និ ងសងបំណុលថដលគៅគសសសល់ និង
រ- វាយតនមាមូលនិ ធិភារៈក្រប់ក្រងថដលគៅគសសសល់ ។
គៅគពលបំ គពញលរខខណឌតក្មូវទំងគនេះរួចរាល់ អនរក្រប់ក្រងមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងក្តូវទតល់នូវ
រណគនយយចុ ងគក្កាយ និងទតល់របាយការណ៍ជូនក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញវតាុ

និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ ក្ទ្យពយសមបតតិននមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងថដលគៅគសស
សល់ក្តូវថបងថចរស្សបតាមឯរស្ថរនានាសាីពីមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងគនាេះ ។

នែាគសវា សក្មាប់ អរ
ន ក្រប់ក្រងភារៈក្រប់ ក្រង ក្តូវរិ តរូ រគោយឈរគលើមូលោឋនននអក្តាវ ិជាាជី វៈ
ជាសតង់ោរ និងក្តូវបង់ នែាជូនគោយយរពី ក្ទ្យពយរបស់ភារៈក្រប់ ក្រង។
មាគ្តា៨៩៣ ._ លរខខណឌតក្មូវគៅគពលប្ចប់មូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវប្ចប់ គក្កាយគពលថដល៖
រ- បំ ណុលននមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានគនាេះ ក្តូវបានទ្យូ ទត់ គៅរនុងររណីថដល

មានបំ ណុលណាមួ យ

ខ- មូ លនិធិថដលគៅគសសសល់រុងរណនី
ន
ននមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និ ងរាល់

ក្ទ្យពយសមបតតិទំងអស់ននមូលនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវបានគទទរស្សបតាមក្រមគនេះ និង
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត និ ង
រ- រាល់វ ិវាទ្យទំងអស់ថដលទរ់ ទ្យងនឹងការគធវើរណគនយយចុ ងគក្កាយក្តូវបានគោេះ

ស្ស្ថយរួច ។ អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រង គៅថតទ្យទ្យួ លខុសក្តូវ បនាទប់ពីការប្ចប់មូលនិធិភារៈ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ចំ គពាេះការបាត់ បង់ ឬខូចខាតថដលបានបងកគ

ើង និងថដលបណា
ត លមរពី

រំ ហុសគោយគចតនា គសចរតីគធវសក្បថហស ការថរាងបនាំ ឬភាពមិ នគស្ថមេះក្តង់របស់អរ
ន ទ្យទ្យួ ល
ភារៈក្រប់ ក្រង។
មាគ្តា៨៩៤ ._ វ ិវាទ្យទរ់ទ្យងនឹ ងក្បតិបតតិការមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន
រាល់វ ិវាទ្យថដលទរ់ទ្យងនឹងក្បតិ បតតិការននមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវគោេះស្ស្ថយតាមរ
យៈការទសេះទា ឬសនាធនរមម ថដលគធវើគ
យគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ វតាុ ។

ើងគោយនាយរោឋននី តិរមមននក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័

វ ិវាទ្យថដលទរ់ទ្យងនឹ ងក្បតិបតតិការននមូ លនិ ធិភារៈក្រប់ ក្រងថដលមិ នទន់ ចុេះប្ាីរច
ួ នាយរ

ោឋននីតិរមមននក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញវតាុ ក្តូវមានសិទ្យិរ
ធ ុងការលុ
ន
បគចាលនូ វភា
រៈក្រប់ ក្រងគនាេះ ។
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ភារី ណាមួ យមិនគពញចិតន
ត ឹ ងគសចរតីសគក្មចថដលគធវើគ

ើងគោយនាយរោឋននី តិរមមនន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញវតាុ អាចគធវើបណឹ ា ង ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ា ី ការគសុើប
អគងកត ការពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់ និងដំគណាេះស្ស្ថយ គៅរនុងរនាីទ្យី៩ ននក្រមគនេះ គៅរនុងរយៈគពល១
(មួ យ)ថខបនាទប់ ពីបានទ្យទ្យួលគសចរាីសគក្មច ។

លទ្យធទលននដំ គណើរការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យទំងអស់ ក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររ
បាន ។
មាគ្តា៨៩៥ ._ ការក្រប់ ក្រងឬការគក្បើក្បាស់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានមិនសមស្សប
អនរទ្យទ្យួ លភារៈក្រប់ ក្រងណាថដលក្រប់ ក្រង ឬគក្បើក្បាស់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានមិនសម
ស្សប ឬក្បឆ្ំងគៅនឹងគោលគៅននមូ លនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ថដលបណា
ត លឲ្យមានការខូចខាត
ដល់បរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យួ លខុសក្តូវចំ គពាេះអំ គពើ របស់ខួន
ា ស្សបតាមក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។

ផ្នែកទី៣
លូលន្ិធិដម្ទទទៀត
មាគ្តា៨៩៦ ._ មូ លនិធិសក្មាប់ គោេះស្ស្ថយទ្យំ នាស់បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតមូ លនិ ធិគដើមបីគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន

គៅរក្មិ តឃុំ សងាកត់ ថដលសាិតគៅគក្កាមរគក្មាងែវ ិការរបស់ក្រសួងមហានទទ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតមូ លនិ ធិមួយ គដើមបីគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថា

ន និងធនធានធមមជាតិ ននរណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលសាិត
គៅគក្កាមរគក្មាងែវ ិការរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៨៩៧ ._ ក្បភពននមូ លនិធិ
ក្បភពមូ លនិធិគដើ មបីគោេះស្ស្ថយ វ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិដូចមានថចងគៅរនុងមាក្តា

៨៩៦ ខាងគលើបានមរពី ៖

រ- ែវ ិការជាតិ ថដលទតល់ជូន ។
ខ- វ ិភារទនពីរប
ូ វនតបុរល
គ ជាតិ និងអនតរជាតិ ។
រ- សបបុរសធ៌ម និង

ឃ- ក្បភពដនទ្យៗគទ្យៀត ។
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មាគ្តា៨៩៨ ._ ការគក្បើ ក្បាស់មូលនិធិ
នី តិវ ិធីរុងការគក្បើ
ន
ក្បាស់មូលនិ ធិគដើមបីគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវ

រំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាននិង
ក្រសួងមហានទទ ។

ជំពូកទី៣
ហិរញ្ញ បបទាន្សគ្មាប់ការបិទ ការស្ថតរន្ីតស
ិ លបទា ការនតលដ
់ ំទណ្ត៉ះគ្ស្ថយ ន្ិងការស្ថតរទឡើង
វិញម្ន្សកលមភាពផ្ដលទធែើឲ្យប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៨៩៩ ._ នីតិវ ិធី សក្មាប់ ការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាថដលតក្មូវឲ្យទតល់ការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុសក្មាប់ ការបិទ្យ ការជួ ស

ជុ ល ការគោេះស្ស្ថយ និងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ក្តូវគធវើតាមទ្យក្មង់ និងការគក្បើ ក្បាស់វ ិធី ស្ថស្តសតថដលរំ ណត់

គោយចាប់ពិគសស លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត ឬ រិចចក្ពមគក្ពៀង ។
គៅរនុងររណីថដលមិនមានលរខខណឌតក្មូវជារ់លារ់ សក្មាប់ក្បារ់ ធានាហិរ្ញ វតាុគទ្យ នី តិវ ិធី

នានាថដលស្សបគៅនឹងក្រមគនេះ ក្តូវយរមរអនុ វតត ។
មាគ្តា៩០០ ._ នែាចំណាយននការបិ ទ្យរគក្មាង

រាល់មាចស់រគក្មាង ថដលតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងគរៀបចំ ថទនការ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ក្តូវោរ់ប្ូច លការរំណត់ នែាននការបិទ្យរគក្មាង គៅរនុងថទនការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន
ថដលក្តូវទ្យទ្យួ លការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ នែាថដលក្តូវបានបា៉ា ន់
ក្បមាណសក្មាប់ ការបិ ទ្យគនេះ ក្តូវថទអរគលើចំនួនថដលបានតក្មូវគៅរនុងការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ ។
គក្កាម៖

ការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ ក្តូវបគងកើតគចញពីចំណូលថដលបំ គពញនូ វរាល់លរខខណឌតក្មូវដូ ចខាង
រ- តនមាននការប្ចប់រគក្មាង ។
ខ- តនមាសក្មាប់ ការសំអាត ។
រ- តនមាសក្មាប់ ទតល់នីតិសមបទ (ជួ សជុ លការខូចខាត?) ។
ឃ- តនមាសក្មាប់ ការថែទំ ការអគងកតតាមោន និងការថែររាជាអចិ នញ្ជ្នតយ៍
ង- តនមាសក្មាប់ ការងាររដឋបាល និ ង
ច- តនមាសក្មាប់ ការគក្តៀមបក្មរងទ្យុ រ១៥ (ដប់ ក្បាំ)ភាររយ ននតនមាចំណាយសរុប ។
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ចំ នួនទំងគនេះ ក្តូវបូរសរុបគោយថទអរគលើនែាថដលរំណត់ គោយតតិ យជនសក្មាប់ ការស្ថតរ
តំ បន់ ថដលបានរងការប៉ា េះពាល់ ឲ្យស្សបគៅតាមតនមាគសដឋរិចច និងសងគមថដលសមរមយបំទុត ក្ពមទំង
ក្តូវរិ តរូ រអំពីរតាតអតិទរណា ។
ចំ នួនសរុបទំងអស់ថដលតក្មូវគោយការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ រនុងទ្យក្មង់ ឯរភាពមួ យ ដូចថដល

មានថចងរនុងមាក្តា៩០១ ក្តូវបង់ គៅមុនការចាប់គទតើមការងារននរគក្មាង សក្មាប់ រគក្មាងទំងឡាយ
ណាថដលមានអាយុកាល៥(ក្បាំ)ឆ្នំ ឬគក្កាម៥(ក្បាំ)ឆ្នំ ឬ រនុងដំ ណារ់ កាលរុរររស្ស្ថវក្ជាវ ។
ការបង់នែាបថនាមអាចនឹ ងក្តូវបានគរៀបចំ គ

ើងសក្មាប់ រគក្មាង ថដលមានអាយុកាលគលើសពី ៥

(ក្បាំ)ឆ្នំ ឬរនុងដំ ណារ់ កាលរុរររស្ស្ថវក្ជាវ ។ ចំ នួនសរុបទំងអស់ថដលតក្មូវគោយការធានាថទនរ
ហិរ្ញ វតាុ ក្តូវបង់ គៅចុ ងឆ្នំទ្យី៥(ក្បាំ) ននក្បតិបតតិការរគក្មាង ។
មាគ្តា៩០១ ._ ទ្យក្មង់ ថបបបទ្យននការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ
ការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ អាចគធវើគ

ើងជាទ្យក្មង់ននលិខិតឥណទន ប័ ណណបា៉ាតង់ននការធានា

មូ លនិធិភារៈក្រប់ ក្រង ឬមូលនិ ធិជាស្ថច់ ក្បារ់ ។ មាចស់រគក្មាង អាចគសនើឲ្យមានការទតល់ជាការធានា
រួមោនមួ យគក្ៅពី ការធានាថទនរហិរ្ញវតាុ ។ មាចស់រគក្មាងអាចបងាាញថ្ន ខាួនមានែវ ិកាក្រប់ ក្ោន់ គដើ មបី
នឹ ងគធវើការបង់ នែាជាអបបបរមារនុងការអនុ វតតតាមលរខខណឌតក្មូវននការបិទ្យរគក្មាង ។

គៅរនុងការរំណត់ ថ្នការធានារួមោនមួ យមានលរខណៈសមស្សប ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ

ស័យបរ ិស្ថាន អាចពិ ចារណាគៅគលើស្ថវតាហិរ្ញ វតាុរបស់មាចស់រគក្មាង ភសតតាងននស្ថ
ា នភាពហិរ្ញ
ុ
វតាុបចចុបបននរបស់មាចស់រគក្មាង និងរតាតគទសងៗគទ្យៀតថដលក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
ចាត់ ទ្យុរថ្នអាចយរមរអនុ វតតបាន ។

មាគ្តា៩០២ ._ ការក្រប់ ក្រង និងការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ

រនុងររណីថដលការធានាថទនរហិរ្ញវតាុ ក្តូវបានទតល់មរជាទ្យក្មង់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ឬមូ ល

និ ធិជាស្ថច់ ក្បារ់ ចំ នួនក្បារ់ ទំងគនាេះ ក្តូវោរ់ចូលគៅរនុងរណនី ថដលមានការក្បារ់ ថដលក្រប់ក្រង
គោយនី តិបុរគលឯររាជយមួយគក្ៅពី មាចស់រគក្មាង ។ បនាទប់ពីមានការបិទ្យរគក្មាងក្បរបគោយ
គជារជ័ យគហើយ គនាេះរាល់មូលនិធិថដលគៅសល់ ក្តូវក្បរល់ជូនដល់មាចស់រគក្មាងវ ិញ ។

មាចស់រគក្មាង ក្តូវគធវើការចាត់ តាំងឲ្យមានអនរឯរគទ្យសថទនរវ ិនិគយរ ថដលមានលរខណៈសមបតតិ
ក្រប់ ក្ោន់ រនុងនាមជានាយរក្រប់ ក្រងមូ លនិ ធិ គដើមបីទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរនុងការថែររាែវ ិកា និ ង ធានាថ្ន
រាល់ក្បតិបតតិការទំងអស់មានការរត់ ក្តាបានក្តឹ មក្តូវ និ ងោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន។
មាគ្តា៩០៣ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការគរៀបចំ របាយការណ៍ និងសវនរមម
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មាចស់រគក្មាងណាថដលតក្មូវឲ្យទតល់ការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុគដើមបីទ្យូទត់ នែាចំណាយសក្មាប់

ការបិ ទ្យ ការស្ថតរនីតិសមបទ ការទតល់ដំគណាេះស្ស្ថយ និ ងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ក្តូវអនុ គលាមតាម

លរខខណឌតក្មូវននការគធវើសវនរមម និ ងការគរៀបចំ របាយការណ៍ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត ពារ់
ព័ នធសីព
ា ី រណគនយយ និ ងសវនរមម ។
មាចស់រគក្មាង ក្តូវគធវើការពិនិតយគ

ើងវ ិញជាក្បចាំឆ្នំ និ ងគធវើរបាយការណ៍អំពីការបា៉ា ន់ ក្បមាណ

នែាននការបិ ទ្យរគក្មាង ជូ នដល់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ ការគធវើការបា៉ា ន់ ក្បមាណ
គនេះក្តូវគធវើគ

ើងគោយវ ិសវររថដលមានវ ិញ្ញញបនបក្ត ។

រនុងររណីថដលរបាយការណ៍សវនរមមក្បចាំឆ្នំបងាាញថ្ន មិ នបានបំគពញតាមលរខខណឌតក្មូវ

ននការធានាថទនរហិរ្ញ វតាុគនាេះគទ្យ គនាេះមាចស់រគក្មាងក្តូវជូ នដំ ណឹងដល់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័
យបរ ិស្ថាន និងក្រសួង ស្ថាប័ នថដលពារ់ ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត ។

មាចស់រគក្មាង ក្តូវបំ គពញរាល់លរខខណឌតក្មូវថដលបានគធវើបចចុបបននភាព សក្មាប់ ការធានាថទនរ

ហិរ្ញ វតាុ រនុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិប) នែង បនាទប់ពីមានការជូនដំ ណឹងខាងគលើ ។ ក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអាចតក្មូវឲ្យមានរបាយការណ៍ ឬឯរស្ថរបថនាម ។

រនុងររណីថដលរបាយការណ៍សវនរមមក្បចាំឆ្នំបងាាញថ្ន មានការគលើសចំ នួនរនុងការធានាថទនរ

ហិរ្ញ វតាុ ថដលតក្មូវគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គនាេះក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ
វ ិស័យបរ ិស្ថានអាចគសនើក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញវតាុ ឲ្យអនុ ញ្ញញតឲ្យបងវិលែវ ិកា
ថដលគលើសចំ នួនគៅវ ិញបនាទប់ ពីមានសំគណើពី មាចស់រគក្មាង ។

មាគ្តា៩០៤ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ីនីតិវ ិធី ននការរណនាតនមាននការបិទ្យរគក្មាង
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការរណនានែា

ននការបិ ទ្យរគក្មាង ថបបបទ្យននការោរ់ ពារយសុំ និ ងការឯរភាព លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការពិ និតយ នី តិ
វ ិធី សក្មាប់ ការទតល់ជូនវ ិញ និ ងការកាត់បនាយ ឬការគលើរថលងគទសងៗ ។
មាគ្តា៩០៥ ._ ការស្ថតរគ

ើងវ ិញនូវការខូ ចខាត និងការទ្យទ្យួ លបានវ ិញនូវនែាចំណាយ និ ងការ

ចំ ណាយគទសងៗ
រដឋមញ្ជ្នីនត នក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចអនុ វតតនូវការស្ថតរឱ្យដូ ចគដើមវ ិញថដល

ចាំបាច់ គលើការខូ ចខាតចំគពាេះធនធានរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងអាចទ្យទ្យួ លបានវ ិញនូ វតនមា

ខាតបង់ និ ងការចំណាយគទសងៗស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ តនានាននក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់
ព័ នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត ។
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ជំពូកទី៤
បទបបញ្ញ តតិទនសងទទៀត
មាគ្តា៩០៦ ._ សហក្ោសថដលគផ្ទតតគលើសនតិសុខជាតិ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

សហក្ោសថដលពារ់ព័នប
ធ ញ្ញ
ា សនតិសុខជាតិ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវក្រប់ក្រងគោយ

នី តិបុរគលស្ថធារណៈ ។ នី តិវ ិធី ននការបគងកើតសហក្ោសថដលមានលរខណៈថបបគនេះ ក្តូវស្សបតាម
លរខនិរ
ត ៈទ្យូគៅននសហក្ោសស្ថធារណៈ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។
មាគ្តា៩០៧ ._ ការបគងកើត សហក្ោសថដលក្រប់ ក្រងគោយរដឋ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និ ងហិរ្ញ

វតាុ គោយស្សបតាម លរខនិ រ
ត ៈទ្យូ គៅននសហក្ោសស្ថធារណៈ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធដនទ្យ
គទ្យៀត អាចគសនើសុំបគងកើតសហក្ោសថដលក្រប់ក្រងគោយរដឋ មានជាអាទ្យិ៍ សហក្ោសទំងឡាយណា

ថដលទតល់អំណាចគៅ អាជាាធរថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ថដលមានសមតារិចចសក្មាប់ គោលគៅោំក្ទ្យដល់ គោល
គៅនននិ រនតរភាព រិចចការពារបរ ិស្ថាន រិ ចចការពារជីវៈចក្មរេះ និងការក្រប់ ក្រងសំណល់របស់ក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។
មាគ្តា៩០៨ ._ ធនាោរអភិ ររស ឬកាត់បនាយ
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមរយៈក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយមានរិចច

សហការជាមួ យធនាោរជាតិ ននរមពុជា និងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ្ញ វតាុ អាច
បគងកើតធនាោរអភិ ររស ឬធនាោរកាត់ បនាយមួ យ ។

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមរយៈក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចចុ េះរិ ចចសនា

ររសុីរម
ួ ោន ស្សបតាមលរខនិ រ
ត ៈទ្យូ គៅននសហក្ោសស្ថធារណៈ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ
ដនទ្យគទ្យៀត ថដលរនុងគនាេះក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាមានការក្រប់ក្រងភារគក្ចើ ន ។

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវមានការក្រប់ក្រងភារគក្ចើ ន គៅគលើធនាោរអភិ ររស ឬធនាោរកាត់

បនាយ ។

គន្ថីទ៩
ី
ការទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
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មាតិកាទី១
ន្ីតិវធ
ិ ីទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ជំពូកទី១
ន្ីតិវធ
ិ ីទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិផ្ដលមាន្លកខណ្ៈរដឋបបទវណ្ី ន្ិង
រដឋបាល
ផ្នែកទី១
បណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា៩០៩ ._ បណឹ ត ងរដឋបបគវណី
បណឹ ត ងរដឋបបគវណី គធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបីធានានូ វសិទ្យិរ
ធ ុងការទមទរសំ
ន
ណងការខូ ចខាត

ថទនរសមាភរៈ ថទនររូបរាងកាយ និ ងទាូវចិ តត ។

ចំ គពាេះបណឹ ត ងរដឋបបគវណី គដើ មបណឹ ត ងអាចគក្បើក្បាស់សិទ្យិ ដ
ធ ូចមានថចងរនុងក្រមបរ ិស្ថាន និ ងធន

ធានធមមជាតិ ក្រមនី តិវ ិធី រដឋបបគវណី និងក្រមនីតិវ ិធីក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា៩១០ ._ បណឹ ា ងអាជាា

បណឹ ត ងអាជាា គធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបីធានាដល់សណា
ត ប់ ធានប់ ស្ថធារណៈ ឬទលក្បគយជន៍

សងគមទ្យូ គៅ ដូ គចនេះរនុងររណីមានបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុ វតតបទ្យបប្ញ តិ ត

ណាមួ យថដលបំ ពាននឹ ងវ ិធានននក្រមគនេះ ជនរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនទ្យូគៅ មានសិទ្យិគធ ធវើបណឹ ត ងគៅ
តុ លាការមានសមតារិចចបាន ។
ចំ គពាេះថបបបទ្យ និងនី តិវធី ននការគធវើបណឹ ត ងអាជាា ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ និ ងក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា៩១១ ._ បណឹ ត ងក្បឆ្ំងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
បណឹ ត ងក្បឆ្ំងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ គធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅ

គដើមបីក្បឆ្ំងនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិធានការ
ការពារបរ ិស្ថាន និងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ របស់អាជាាធរមានសមតារិចពា
ច រ់ ព័នធ ។

រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនថដលរងទលប៉ា េះពាល់គោយស្ថរ
គសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ អាចគក្បើ
ក្បាស់សិទ្យិ រ
ធ ុងការបត
ន
ឹ ងតវា៉ា គោយអនុ គលាមតាមក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៩១២ ._ បណឹ ត ងក្បឆ្ំងសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
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បណឹ ត ងក្បឆ្ំងសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គធើគវ ទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបី

ទមទរសំណងការខូចខាតបរ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ ថដលគរើតគទ្យបើងគោយស្ថរបំ គពញមុ ខងាររបស់
មញ្ជ្នី តរាជការស្ថធារណៈ ឬអាជាាធរមានសមតារិចចថដលទ្យទ្យួ លបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិ ចចការពារបរ ិស្ថាន និង

ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ រនុងការគធវើសរមមភាព ចំណាត់ ការ ឬវ ិធានការគលើសរមមភាពបរ ិស្ថាន ឬការ
ក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ថដលបងកពយសនរមម ឬបំ ពុលបរ ិស្ថាន ឬការបំ ពានសិទ្យិ ធ ឬទលក្បគយជន៍ ណា
ដល់ភារី រងទលប៉ា េះពាល់ ។
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល អាចគក្បើ ក្បាស់សិទ្យិរ
ធ ុងការោរ់
ន
ពារយបណឹ ត ងដូចមានថចងរនុងរថ្ន

ខណឌខាងគលើគនេះ គៅអាជាាធរមានសមតារិចច ឬតុលាការមានសមតារិចចបាន គោយអនុ គលាមតាមក្រម
គនេះ ។
មាគ្តា៩១៣ ._ បណឹ ត ងថដលមានគោលគៅការពារទលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ
បណឹ ត ងថដលមានគោលគៅការពារទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ គធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបី

ការពារទលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ក្បឆ្ំងនឹ ងបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតត
បទ្យបប្ញតិដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និ ងបទ្យបប្ញ តិពា
ត រ់ ព័នធគទសងគទ្យៀត ។

រូបវនតបុរគល ឬនិតីបុរគលអាចគក្បើ ក្បាស់សិទ្យិរ
ធ ុងការោរ់
ន
ពារយបណឹ ត ងដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ

ខាងគលើគនេះ គៅតុ លាការមានសមតារិចច ឬស្ថាប័ នមានសមតារិចចគោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩១៤ ._ បណឹ ា ងជាយុទ្យធស្ថស្តសតរុងការទ្យប់
ន
ស្ថកត់ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ

បណឹ ា ងជាយុទ្យធស្ថស្តសតក្បឆ្ំងការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ គធវើគទ្យបើងគោយរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគល

រនុងគោលគៅគដើ មបីទ្យប់ ស្ថកត់ ឬរារាំង ឬគរៀបសងកត់បណឹ ត ងរបស់ស្ថធារណជនទំងទ្យាយថដលមាន
ិ៍ ត
គចតនាទ្យុចចរ ិតរនុងការគធវើសរមមភាពបណឹ ត ងថដលគធវើឲ្យខូ ច គររគឈា
ម េះ ឬខូ ចទលក្បគយជន៍ ហិរ្ញ វតាុ
របស់រប
ូ វនត ឬនីតិបុរគលគនាេះ ។

ផ្នែកទី២
ភាគីម្ន្បណ្តឹងបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា៩១៥ ._ ភារីថដលទ្យទ្យួ លរងទលប៉ា េះពាល់
បុ រគលថដលរងទលប៉ា េះពាល់ផ្ទទល់ ឬក្បគយលគោយបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
មានសិទ្យិ ធោរ់ ពារយបណឹ ត ងគៅស្ថាប័ន ឬតុ លាការមានសមតារិចច គដើមបីទមទរសំណងការខូ ចខាត ឬ
សំណងជំងឺចិតត គោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ និងក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន ។
បណឹ ត ងគនេះរ៏ អាចគធវើគទ្យបើងគោយសហរមន៍ គដើ មបីក្បឆ្ំងនឹងបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតតបទ្យបប្ញ តិដ
ត ូ ចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និងក្រមនី តិវ ិធីរដបគវណីជាធរមានបាន
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ថដរតាមរយៈតំ ណាងរបស់ខួន
ា ។ អនរតំណាងសហរមន៍គនេះក្តូវមានភសតតាង
ថដលបញ្ញ
ា រ់ ថ្នមាន
ុ
ការក្បរល់សិទ្យិក្ធ តឹមក្តូវពីសហរមន៍ ។

មាគ្តា៩១៦ ._ សមារមន៍ ឬអងគការថដលមាននី តិសមបទ
ក្រប់ សមារមន៍ ឬអងគការថដលបានចុ េះប្ាី និងទ្យទ្យួលស្ថគល់គោយអាជាាធរស្សបចាប់ក្តឹមក្តូវ
ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គទ្យើបអាចគក្បើ ក្បាស់សិទ្យិរ
ធ ុងការគធវ
ន
ើបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ គៅ
ស្ថាប័ ន និងតុលាការមានសមតារិចច
បាន ។
បណឹ ត ងរបស់សមារមន៍ ឬអងគការទំងគនេះ ក្តូវគធវើគទ្យបើងរនុងគោលបំ ណងគដើមបីទមទរឲ្យមាន

ការស្ថតរបរ ិស្ថានគទ្យបើងវ ិញ ឬទមទរសំណងការខូចខាត ឬសំណងជំ ងឺចិតតជូនជនរងគក្ោេះ ឬសហរម
ន៍ ថតប៉ាុ គណាណេះ ។
រនុងររណីថដលបណឹ ត ងថដលគធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើ មបីទមទរសំណងការខូចខាត ឬសំណង
ជំ ងឺចិតត ជូនជនរងគក្ោេះ ឬសហរមន៍ ក្តូវមានមានភសតុតាងបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន បានទ្យទ្យួលការក្បរល់សិទ្យិព
ធ ី
តំ ណាងសហរមន៍ ឬសហរមន៍ ។

មាគ្តា៩១៧ ._ ភាពអាចទ្យទ្យួ លយរបានននបណឹ ត ងរបស់សមារមន៍ ឬអងគការ
រនុងររណីថដលបណឹ ត ងថដលគធវើគទ្យបើងដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩១៦ខាងគលើគនេះ បណឹ ត ងរបស់
សមារមន៍ ឬ អងគការទំងគនាេះ អាចទ្យទ្យួ លយរបាន លុេះក្តាថតមានភសតតាងថដលបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន បាន
ុ

ទ្យទ្យួ លការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬអនរតំ ណាងស្សបចាប់ននជនគនេះ ឬសហរមន៍ ឬតំណាងសហ
រមន៍ គនេះចំគពាេះការទមទរសំណងថទនររដបគវណី ។
ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលបណឹ ត ងរបស់សមារមន៍ ឬអងគការថដលមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ

អាចគធវើគៅបានគោយពុំ ចាំបាច់ មានភសតតាងថដលបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន បានទ្យទ្យួ លការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬ
ុ
សហរមន៍ ឬតំណាងសហរមន៍ គទ្យបើយ ក្បសិនគបើបណឹ ត ងគនាេះគធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបីទមទរឲ្យ
មានរិចចការពារបរ ិស្ថាន អភិ ររសជីវៈចក្មរេះ ឬការស្ថតរបរ ិស្ថានគទ្យបើងវ ិញគដើ មបីបគក្មើ ទលក្បគយជន៍ ស្ថ
ធារណៈទ្យូ គៅ ។
មាគ្តា៩១៨ ._ បណឹ ា ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិថដលគធវើគទ្យបើងគោយអាជាាធរមានសមតារិចច
ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬអាជាាធរមានសមតារិចចពារ់ ព័នធ អាចគក្បើ ក្បាស់

សិទ្យិ រ
ធ ុងការគធវ
ន
ើ សរមមភាពបតឹងទមទរសំណងការខូចខាតបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬស្ថតរបរ ិស្ថាន
គទ្យបើងវ ិញ ឬបតឹងក្បឆ្ំង ឲ្យមានការប្ឈប់ សរមមភាពណាមួ យថដលបងកទលប៉ា េះពាល់ ឬបំពុលបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ ឬមិនអនុវតតបទ្យបប្ញតិ តដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ គៅស្ថាប័ន ឬតុ លាការមាន
សមតារិចចបាន ។
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ផ្នែកទី៣
ការទដា៉ះគ្ស្ថយវិវាទទគ្ៅគ្បព័ន្ធតលា
ុ ការ
មាគ្តា៩១៩ ._ គោលបំណងការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គក្ៅក្បព័ នត
ធ ុ លាការ
ការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គក្ៅក្បព័នត
ធ ុ លាការ មានគោលបំ ណង
រំ ណត់អំពីវ ិធានគដើមបីគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលមានលរខណៈជារដឋ
បបគវណី និ ងរដឋបាល គក្ៅក្បព័ នត
ធ ុ លាការគោយសម័ក្រចិតត ។
មាគ្តា៩២០ ._វ ិស្ថលភាពននការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គក្ៅក្បព័ នត
ធ ុ លាការ
ការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គក្ៅក្បព័នត
ធ ុ លាការចំ គពាេះបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគលើវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថដលមានលរខណៈ
ជារដឋបបគវណីគៅគលើបណឹ ត ងទមទរដូចខាងគក្កាម៖
រ-ការសងសំណងការខូ ចខាត ។
ខ-ការស្ថតរការខូ ចខាតបរ ិស្ថានគទ្យបើងវ ិញ ។

រ-ការរំ ណត់ ពីវ ិធានការគដើ មបីធានាថ្ន នឹងមិនបងកការបំ ពុលបរ ិស្ថាន ឬការគធវើឲ្យខូច
ខាតបរ ិស្ថានស្ថជាែមីគទ្យបើងវ ិញគោយអនរបងក ។
ឃ-រំ ណត់ វ ិធានការទ្យប់ស្ថកត់ ទលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមានថដលគរើតមានចំ គពាេះបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ង-ពុំ មានវ ិស្ថលភាពអនុ វតតគលើបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថដលមានលរខណៈ
ក្ពហមទ្យណឌ ថដលបានរំណត់ គោយក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធគទសងៗគទ្យៀត
គទ្យបើយ ។
ការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ដូចបានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ក្តូវ

សាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ និង
រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។

មាគ្តា៩២១ ._ ការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យក្បឆ្ំងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
បណឹ ត ងក្បឆ្ំងនឹ ងគសរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ថដលគរើតគចញពី គសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ គក្កាមបទ្យបប្ញតិតននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរ ិស្ថាន និង
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ក្រប់ ក្រងធនធានគទសងគទ្យៀត ក្តូវសាិតគក្កាមសមតារិចចគោេះស្ស្ថយរបស់ររណៈរមមការជាតិ គោេះ
ស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា៩២២ ._ រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ឃុំ សងាកត់
ក្ររមក្បឹរាឃុំ សងាកត់នីមួយៗ ក្តូវបគងកើត និ ងគរៀបចំដំគណើរការក្បក្ពឹ តតគៅននរណៈរមមការ
សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិមួយគដើមបីគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដល
មានលរខណៈជាបណឹ ត ងរដឋបបគវណីគៅស្ថលាឃុំ សងាកត់ របស់ខួន
ា ។

សមតារិចរច បស់រណៈរមមការសនាធនរមមគនេះ ក្តូវរំណត់ គោយក្រមគនេះ ។ ការគរៀបចំែវ ិកា

សក្មាប់ ដំគណើរការគលើគសវារមមគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ គោយសនាធនរមមគនេះ
ក្តូវរំ ណត់ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតអនតរក្រសួងរវាង ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ង
ក្រសួងមហានទទ ។

មាគ្តា៩២៣ ._ សមតារិចចរបស់រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់
រណៈរមមការសនាធនរមមបបរ ិស្ថានថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ មានសមតារិចដ
ច ូ ចខាងគក្កាម៖
រ. ទ្យទ្យួ លពារយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ខ.ប្ូា នបនតនូវបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិថដលមិនសាិតគៅគក្កាមសមតារិចច
របស់ខួន
ា គៅកាន់អងគភាព ឬស្ថាប័ នមានសមតារិចចគទសងគទ្យៀត ឬរណៈរមាមការជាតិ គោេះ
ស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន រនុងររណីថដលបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មិនអាចគោេះស្ស្ថយ
បានគៅដំណារ់ កាលសនាធនរមមរុងថដនសមតា
ន
រិចរច បស់ខួន
ា ។

រ. ទតល់គសវាពិគក្ោេះគយបល់វ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ និងររាការសមាងត់ ។
រ. គធវើការចុ េះពិ និតយទ្យី តាំងទ្យំ នាស់ ។
ឃ. ទ្យទ្យួ លគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលមានលរខណៈ

រដឋបបគវណី ។
ង. គធវើការទសេះទាវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ច. គរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងតាមការឯរភាពរបស់រូភារី វ ិវាទ្យ និងតាមោនការអនុ វតតរិចច
ក្ពមគក្ពៀងសេះជា ។
្. ររាទ្យុររំ ណត់ គហតុ ឬឯរស្ថរននដំគណើរការរបស់រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ ដូចជាសំណុំថបបបទ្យ រិ ចចក្ពមគក្ពៀងសេះជានានា ឬឯរ
ស្ថរពារ់ព័នគធ ទសងៗគទ្យៀត ។
ជ. ប្ូា នសំណុំគរឿង និងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគៅរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យ

រនុងររណីថដលរូ ភារី មានវ ិវាទ្យមិនអនុ វតតតាមរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគោយរណៈរមមការសនាធន
រមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ ។
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រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ មិនអាចគធវើការទសេះទា
គៅគលើបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ណាមួយថដលបាន ឬរំ ពុងគោេះស្ស្ថយគោយនីតិវ ិធី
គក្កាមចាប់ ថដលគៅជាធរមានរនាងមរ គបើ គទេះបី ជាបណឹ ត ងគនាេះសាិតគៅរនុងថដនសមតារិចចរបស់រ
ណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិរបស់ខួនរ៏
ា
គោយ ។

ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹ តគត ៅនននីតិវ ិធី គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ របស់រ

ណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋន
រតិ យុតតអនតរក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងក្រសួងមហានទទ ។
មាគ្តា៩២៤ ._ សមាសភាពននរណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់
រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ មានសមាសភាព
សមាជិ រចំ នួន៣(បី )រូបថដលមាន១(មួ យ)រូបជាក្បធានសក្មាប់ដឹរនាំនីតិវ ិធី ននការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ និង២(ពីរ)រូបជាសមាជិរ ។ សមាជិរ២(ពី រ)រូបក្តូវគក្ជើ សគរ ើសគោយរូ ភារី
ននវ ិវាទ្យ គហើយសមាជិរ២(ពី រ)រូបគនេះជាអនរគក្ជើ សគរ ើសសនាធនការ ីមានរ់ គទ្យៀតជាក្បធាន ។
នី តិវ ិធីននការការគរៀបចំ គក្ជើ សគរ ើស និ ងគធវើប្ាីគឈាមេះសនាធនការ ីបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតរបស់ក្រសួងមហានទទ ។
មាគ្តា៩២៥ ._ លរខណៈសមបតតិននសមាសភាពរណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់
សមាសភាពននរណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ ក្តូវមាន
លរខណៈសមបតតិដូចខាងគក្កាម៖
រ-អាយុចាប់ ពី៣០ឆ្នំគទ្យបើង ។
ខ-រក្មិ តវបបធម៌ យ៉ាងតិចរក្មិ តបឋមភូ មិ ។
រ-មានសមតាភាព និងបទ្យពិ គស្ថធន៍ ការងារពារ់ព័នធននបរ ិស្ថានយ៉ា ងតិ ច២ឆ្នំ ។
ឃ-មានភាពគស្ថមេះក្តង់ សុចរ ិតភាព និ ងមិនលំគអៀង ។
ង- ររាការសមាងត់ ។
រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ នីមួយៗ អាចគក្ជើ សគរ ើស
អនរជំ នាញការបគចចសគទ្យសវ ិទ្យាស្ថស្តសតមួយរូប ឬគក្ចើ នគធវើជាអនរក្បឹរាគយបល់ថទនរបគចចរគទ្យស តាម
ការចាំបាច់ អាស្ស័យតាមលរខណៈសមរស្ថ
ម ញននវ ិវាទ្យ ។ អនរជំ នាញបគចចរគទ្យសក្តូវបំ គពញការងារក្តឹម
ុ
ថតតាមការគសនើសុំរបស់រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថានថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ និ ងទតល់គសចរតីសននិោឋន
បគចចរគទ្យសជូ នរណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងភារី ថតប៉ាុ គណាណេះ ។
នី តិវ ិធី ននការគក្ជើ សគរ ើស និងគរៀបចំ ប្ាីគឈាមេះអនរជំនាញបគចចរគទ្យសវ ិទ្យាស្ថស្តសតបរ ិស្ថាន ក្តូវ
រំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតរត បស់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
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មាគ្តា៩២៦ ._ រយៈគពលននដំ គណើរការទសេះទារបស់រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់
រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ មានរយៈគពលយ៉ា ងយូរ
បំ ទុត ៤៥ (ថសសិបក្បាំ)នែង នននែងគធវើការ គដើមបីគធវើដំគណើរការទសេះទាវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។ រយៈគពលគនេះអាចពនាគពលបាន រនុងររណីថដលរូ ភារី វ ិវាទ្យបានក្ពមគក្ពៀង តាមការគសនើ
សុំ

របស់រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ ។

រនុងររណីថដលដំ គណើរការននការទសេះទារបស់រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ មិនអាចសគក្មចគៅបានរនុងរយៈគពលដូ ចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ

គទ្យ រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ ក្តូវប្ូា នបណឹ ត ងគនេះបនតគៅ
រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គដើមបីគធវើចំណាត់ ការបនត យ៉ា ងយូរ
បំ ទុតរនុងរយៈគពល២១ (នមភមួយ)នែងនននែងគធវើការ ។
មាគ្តា៩២៧ ._ ការប្ចប់ ននដំ គណើរការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ដំ គណើរការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវបានប្ចប់ គោយមូ លគហតុ ដូចខាង
គក្កាម៖
រ- រូ ភារី បានឯរភាពោនប្ចប់នីតិវ ិធីននដំ គណើរការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។
ខ- ភារី ណាមួ យមិ នឯរភាព ឬសហការរនុងការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យតាមនីតិវ ិធីសនាធនរមម

បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។

រ- រូ ភារីមិនអាចឈានដល់ការឯរភាពោន គលើវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ រុង
ន

រយៈគពល៤៥ នែង ឬរនុងរយៈគពលថដលបានពនាតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់រូភារី បានរនាងទុ ត
គៅ ។

ឃ- រូ ភារី បានឯរភាពគលើរិចចក្ពមគក្ពៀង ជាលាយលរខណ៍អរសរតាមការទសេះទារបស់
រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ ។
រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជារបស់រណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ
សងាកត់ ពុំចងកាតពវរិចចទូវចាប់
ា
គទ្យបើយ ។
មាគ្តា៩២៨ ._ ដំ គណាេះស្ស្ថយ
រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងនី មួយៗថដលក្តូវបានទសេះទាគោយរណៈរមមការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ង
ធនធានធមមជាតិ ថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ គោយមានការឯរភាពពី ភារី ចូលរួម ក្តូវប្ូច លចំ ណុចមួ យចំនួនដូច
ខាងគក្កាម៖

338

រ. រំ ណត់ អំពីក្បារ់ សំណងសក្មាប់ ការខូចខាតបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ខ. រំ ណត់ អំពីវ ិធី ស្ថស្តសតគៅរនុងការស្ថតរបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គ

តខាតថដលបានគរើតគ

ើងវ ិញននការខូ

ើង ។

រ. រំ ណត់ អំពីវ ិធានការគដើមបីធានាថ្ន នឹងមិ នមានគក្ោេះថ្ននរ់ បថនាមគទ្យៀតគទ្យគៅដល់ប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
ឃ. រំ ណត់អំពីវ ិធានគដើមបីទ្យប់ ស្ថតត់ ការខូចខាតបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
ការវាយតនមាការខូចខាតបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុវតតស្សបតាមមាក្តា
១៩៤០ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩២៩ ._ រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវបានបគងកើតគោយលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតត តាមសំគណើរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ រណៈរមមការជាតិ

គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានគលខាធិ ការោឋនអចិនញ្ជ្នតយ៍មួយជាគសនាធិ ការ
គៅរនុងក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ គលខាធិ ការោឋនគនេះ ក្តូវដឹរនាំគោយអរគ
គលខាធិ ការមួ យរូប និងអរគគលខាធិ ការរងមួ យរូប ឬគក្ចើនរូបជាជំនួយការតាមការចាំបាច់ ។
ការគរៀបចំ និងក្បក្ពឹ តគត ៅននគលខាធិ ការោឋនអចិនញ្ជ្នយ
ត ៍ដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ

ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតតាមសំគណើបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គនេះ មានក្ររមក្បឹ រាពីរោច់

គោយថទ្យបរពី ោន ។ ក្ររមក្បឹ រាជាតិទ្យី១ គដើ រតួ នាទ្យីជាក្ររមសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ថដលទ្យទ្យួ លបនទុរគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ង ឬវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថដលប្ូា នមរពីរណៈរមម

ការសនាធនរមមថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ ក្ររមក្បឹរាជាតិ ទ្យី ២ គដើ រតួ នាទ្យី ជាក្ររមគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងក្បឆ្ំង នឹ ង
គសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ពារ់ ព័នប
ធ រ ិស្ថាន
និ ងការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៩៣០ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹ តគត ៅននក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវ
រំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត តាមសំគណើរបស់ក្រសួងបរ ិស្ថាន ។
សមាសភាពននក្ររមក្បឹ រាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ខាងគលើគនេះ មានដូច
ខាងគក្កាម៖
រ- មញ្ជ្នី ជ
ត ំ នាញ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ជាក្បធាន ។

ខ- មញ្ជ្នី ជ
ត ំ នាញក្រសួងពារ់ ព័នធពារ់ព័នធនឹងវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ជាសមាជិ រ ។
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រ- ក្ររមអនរជំ នាញបគចចរគទ្យសវ ិទ្យាស្ថស្តសត តាមការចាំបាច់ ជាសមាជិរ ។
ឃ- អងគការសងគមសុីវ ិលជាតិ ថដលគធវើការពារ់ព័នប
ធ រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ តាមការ
ចាំបាច់ ជាសមាជិរ ។
សមាជិ រននក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានអាណតតិ៥ (ក្បាំ) ឆ្នំ
ក្តូវបានថតងតាំងស្ថជាែមី គលើរថលងថតមានការលាថលង មរណភាព ដរហូតតំ ថណងគោយរំ ហុស
ណាមួ យថដលមានថចងរនុងក្រមក្បតិ បតតិ និ ងបទ្យបញ្ញ
ា នទទរុង
ន ។
មាគ្តា៩៣១ ._ សមតារិចនច នក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានសមតារិចដ
ច ូចខាងគក្កាម៖
រ-គោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថដលបានប្ូា នមរពីរណៈរមមការ

សនាធនរមមបរ ិស្ថានថ្ននរ់ ឃុំ សងាកត់ ។

ខ-មានសិទ្យិអ
ធ ំ ណាចរនុងការគសុើបអគងកត និងស្ថរសួរព័ ត៌មានពារ់ព័នធនឹងវ ិវាទ្យ ។

រ-គរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគោយមានការឯរភាពពី រូភារី គលើបណឹ ត ងពារ់ព័នធនឹង
វ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
ឃ-ពិនិតយគោេះស្ស្ថយសំគណើគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរបស់ភារី វ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ ។
ង-មានសិទ្យិអ
ធ ំ ណាចបងាគប់ឲ្យរូ ភារី ោរ់ ឬបងាាញឯរស្ថរ ព័ត៌មានថដលពារ់ព័នធនឹង
ចំ ណុចវ ិវាទ្យ ។
ច-មានសិទ្យិគធ សនើសុំជំនួយពីអនរជំ នាញការគទសងៗពី ក្រសួង ស្ថាប័ ននានា ។
្-មានសិទ្យិគធ សនើសុំឲ្យមានការសហការពី ក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ ព័នធ ។
ជ-គរៀបចំ និងបគងកើតបទ្យបញ្ញ
ា នទទរុង
ន និងក្រមក្បតិ បតតិ ។
មាគ្តា៩៣២ ._ លរខណៈសមបតតិននសមាជិ រក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
សមាជិ រននក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានលរខណៈសមបតតិដូច
ខាងគក្កាម៖
រ- អាយុចាប់ ពី៣៥ (ស្ថមសិប) ឆ្នំគទ្យបើង ។
ខ- រក្មិ តវបបធម៌ យ៉ាងតិចបរ ិ្ញ បក្ត ។
រ- មានសមតាភាព និងបទ្យពិ គស្ថធន៍ ការងារពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស័យបរ ិស្ថានយ៉ា ងតិច៥
(ក្បាំ)ឆ្នំ ។
ឃ- មានភាពគស្ថមេះក្តង់ សុចរ ិតភាព និ ងមិនលំគអៀង ។
ង- ររាការសមាងត់ ។
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មាគ្តា៩៣៣ ._ រយៈគពលននដំ គណើរការទសេះទារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ
ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានរយៈគពលយ៉ា ងយូរបំ ទុត ៦
(ក្បាំមួយ) ថខ គដើមបីដំគណើរការទសេះទាវ ិវាទ្យ ថដលរយៈគពលគនេះរិតចាប់ ពីនែងទ្យទ្យួលបានពារយបណឹ ត ង។
រយៈគពលដូ ចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះអាចពនាគពលបាន គោយមានការក្ពម

គក្ពៀងពី រូភារី តាមការគសនើសុំរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធនរមមបរ ិស្ថាន ។

រនុងររណីថដលដំ គណើរការននការទសេះទារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ មិ នអាចសគក្មចគៅបានរនុងរយៈគពលដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះគទ្យ ក្ររមក្បឹរា

ជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ឬរូ ភារី អាចបតឹងតវា៉ា គៅ ស្ថលាដំ បូងថដលមានសមតារិចច
គដើមបីគោេះស្ស្ថយគៅតាមនី តិវ ិធីចាប់ ជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៣៤ ._ ការប្ចប់ដំគណើរការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ
សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ដំ គណើរការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិននក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវបានប្ចប់ គោយមូ លគហតុ ដូចខាងគក្កាមៈ
រ-រូ ភារី បានឯរភាពោនប្ចប់ នីតិវ ិធី ននដំគណើរការសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ។
ខ-ភារី ណាមួ យមិនឯរភាព ឬសហការរនុងការគោេះស្ស្ថយតាមនីតិវ ិធី សនាធនរមម

បរ ិស្ថាន ។

រ-រូ ភារីមិនអាចឈានដល់ការឯរភាពោនគលើវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ រុងរ
ន

យៈគពល៦ (ក្បាំមួយ)ថខ ឬរនុងរយៈគពលថដលបានពនាគពលតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់រូភារី
បានរនាងទុតគៅ ។

ឃ-រូ ភារី បានឯរភាពគលើរិចក្ច ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរតាមការទសេះទារបស់
ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន ។
រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវចង
កាតពវរិចទ
ច ូវចាប់
ា
។
មាគ្តា៩៣៥ ._ ការចំណាយការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិគោយរូ ភារី
រនុងររណីថដលវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ពារ់ ព័នធនឹងទលក្បគយជន៍បុរគលឯរជន រូ
ភារី ននវ ិវាទ្យក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវបនទុរគលើការចំណាយចំ គពាេះដំគណើរការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និង

ធនធានធមមជាតិ គនេះ គលើរថលងថតវ ិវាទ្យគនាេះបតឹងគទ្យបើងគោយអាជាាធរ ឬស្ថាប័ នមានសមតារិចច ឬស្ថធា
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ណជនទ្យូ គៅគដើមបីការពារទលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ឬសហរមន៍ ថដលក្តូវគក្បើ ក្បាស់មូលនិធិគោេះ
ស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ខាងគលើ ។
នី តិវ ិធី ននការរំ ណត់ ក្បគភទ្យចំណាយថដលក្តូវទ្យូ ទត់ ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
អនតរក្រសួង របស់ក្រសួងបរ ិស្ថាន និ ងក្រសួងមហានទទ ។
មាគ្តា៩៣៦ ._ ឯររាជយភាព និងអពាក្រឹ តយភាពននសនាធនការ ីបរ ិស្ថាន
សនាធនការ ីបរ ិស្ថាន និងធនធានធាមមជាតិថដលបានទ្យទ្យួ លការថតងតាំង ក្តូវបំគពញមុខងាររបស់
ខាួនគោយឯររាជយ និងអពាក្រឹ តយ រនុងក្ពំ ថដនននវ ិស្ថលភាពសមតារិចចរបស់ខួន
ា តាមបទ្យបប្ញ តិច
ត ាប់
និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតជា
ត ធរមាន ។
មាគ្តា៩៣៧ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹ រាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមាន
ទ្យក្មង់ លាយលរខណ៍អរសរ និ ងក្តូវគធវើការទសពវទាយជាស្ថធារណៈ ។

មាគ្តា៩៣៨ ._ ការបតឹងជំទស់គៅនឹ ងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹ រាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន
រូ ភារី វ ិវាទ្យ មានសិទ្យិប
ធ ឹង
ត ជំ ទស់គៅតុលាការមានសមតារិចច គដើមបីឲ្យពិនិតយគទ្យបើងវ ិញគលើអងគ
ចាប់ និ ងនី តិវ ិធីគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាថដលសក្មបសក្មួលគោយក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិ រនុងរយៈគពល១៥ (ដប់ ក្បាំ) នែង គក្កាយគពលថដលដំ គណើរការសនាធនរមមបានប
្ាប់ ។
រនុងររណីថដលោមនបណឹ ត ងជំ ទស់ថដលគធវើគទ្យបើងរនុងរយៈគពលដូ ចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាង
គលើគនេះគទ្យ ក្តូវចាត់ទ្យុរថ្នរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជាគនេះចូ លជាស្ថាពរ គហើយមានតនមាដូចរំណត់ គហតុ សេះ
ជាថដលកាាយជាលិខិតអនុវតតគោយបងខំតាមប្ញតិ ក្ត រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៣៩ ._ ដំ គណាេះស្ស្ថយ
ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬក្ររមក្បឹ រាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋ
បាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគក្ជើ សគរ ើសដំគណាេះស្ស្ថយ និ ងវ ិធានការនានាថដលមានថចង
រនុងក្រមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គនេះ ។
ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន ឬក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន ក្តូវ
ពិ ចារណានូ វជគក្មើ សជាអាទ្យិ ភាព គលើបញ្ញ
ា ននការស្ថតរ និងជួ សជុ លបរ ិស្ថានគទ្យបើងវ ិញ ។

342

មាគ្តា៩៤០ ._ អានុ ភាពននរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ
រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មានតនមាដូច
រំ ណត់គហតុ សេះជា ថដលកាាយជាលិខិតអនុ វតាគោយបងខំតាមទាូវតុ លាការដូចមានថចងតាមបញ្ញញតតិនន

ក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន រនុងររណីថដលភារីវ ិវាទ្យមិនបានអនុ វតតតាមខាឹមស្ថរននរិ ចក្ច ពមគក្ពៀង
សេះជាគោយសម័ក្រចិតត ។

មាគ្តា៩៤១ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹ តគត ៅននក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរោឋលបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត តាមសំគណើរបស់ក្រសួងបរ ិស្ថាន ។
សមាសភាពននក្ររមក្បឹ រាគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ខាងគលើគនេះ មានដូច
ខាងគក្កាម៖
រ- រដឋមញ្ជ្នី នត នទ្យី សីកា
ត ររណៈរដឋមញ្ជ្នី ត ឬតំណាង ជាក្បធាន ។
ខ- រដឋមញ្ជ្នី ត ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬតំណាង ជាអនុ ក្បធាន ។

រ- រដឋមញ្ជ្នី ត ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធពារ់ព័នធនឹងវ ិវាទ្យបញ្ញ
ា បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ឬតំណាង ជាសមាជិរ ។
ឃ- ក្ររមអនរជំ នាញបគចចរគទ្យសវ ិទ្យាស្ថស្តសត សក្មាប់ពិគក្ោេះគយបល់បគចចរគទ្យស តាម
ចាំបាច់ ឬតាមការគសនើសុំរបស់ក្រសួងពារ់ ព័នធ ជាសមាជិ រ ។
ង-សមាជិ រគទសងតាមការចាំបាច់ អាស្ស័យតាមររណីវ ិវាទ្យ ជាសមាជិរ ។
សមាជិ រននក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ មាន
អាណតតិ៥(ក្បាំ)ឆ្នំ ក្តូវបានថតងតាំងស្ថជាែមី គលើរថលងថតមានការ លាថលង មរណភាព ដរហូត
តំ ថណងគោយរំ ហុសណាមួ យថដលមានថចងរនុងបទ្យបញ្ញ
ា នទទរុង
ន ឬគោយប្ញ តិ ច
ត ាប់ហាមឃាត់ ។
មាគ្តា៩៤២ ._ សមតារិចក្ច ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន
ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ មានសមតារិចក្ច តួតពិ
និ តយ និងគចញគសចរតីសគក្មចគលើបណឹ ត ងតវា៉ា គៅនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋ
បាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលពារ់ព័នធបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
គសចរតីសគក្មចរបស់ក្ររមក្បឹ រាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
អាចជាគសចរតីសគក្មចបដិគសធ ឬលុបគចាល ឬទ្យទ្យួលស្ថគល់ ឬថរថក្ប គៅនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋបា
លបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធានធមមជាតិ ឬសគក្មចគលើបណឹ ត ងទមទរ
សំណងខូចខាតបរ ិស្ថានរបស់ភារី រងទលប៉ា េះពាល់ថដលពារ់ព័នន
ធ ឹងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
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គសចរតីសគក្មចគនេះក្តូវគធវើគទ្យបើងជាទ្យក្មង់ លាយលរខណ៍អរសរ និ ងមានបញ្ញ
ា រ់គហតុ ទលឲ្យបានក្តឹមក្តូវ
តាមចាប់ ។
ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មរ
បស់ខួនថដលមានរយៈគពលយ៉ា
ា
ងយូរបំ ទុត ៤៥(ថសសិបក្បាំ)នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីនែងទ្យទ្យួ លបាន
ពារយបណឹ ត ងតវា៉ា ។

រយៈគពលដូ ចមានថចងរនុងវារយខណឌខាងគលើគនេះ អាចពនាគពលបានយ៉ា ងយូរបំ ទុតមិនឲ្យ

គលើសពី ៣(បី ) ថខ គោយមូ លគហតុ ភាពសមរស្ថ
ម ញននបគចចរគទ្យសវ ិទ្យាស្ថស្តសតននគសចរតីសគក្មចរដឋបា
ុ
លបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិគនាេះ ។

មាគ្តា៩៤៣ ._ នីតិវ ិធី ននការសគក្មចគសចរតីរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ
ការសក្មចគសចរតីរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវគធវើគទ្យបើងគោយ្ាងកាត់សវនាការជាស្ថធារណៈ ។ ការសគក្មចគសចរតីក្តូវគធវើគទ្យបើងគោយមតិ ភារ
គក្ចើនរនុងចំ គណាមសមាជិរវតតមាន ។ សមាជិ រក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវថតមានយ៉ា ងតិច៣ (បី ) រូប ឬគក្ចើ នរូប ប៉ាុ ថនតក្តូវថតជាចំ នួនគសស ថដលចូ លរួមរនុង
ការគធវើសវនាការជាស្ថធារណៈអាស្ស័យគៅតាមររណីក្បគភទ្យននបណឹ ត ងគលើគសចរតីសគក្មចរដឋបាល
បរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ នីមួយៗ ថដលរនុងគនាេះសមាជិ រមរពី
តំ ណាងរណៈរដឋមញ្ជ្នី ជា
ត ក្បធានដឹ រនាំសវនាការជាស្ថធារណៈ ។

ការពិ ភារាសគក្មចគសចរតីរបស់ក្ររមក្បឹ រាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវគធវើជាសមាងត់ ប៉ាុ ថនតការក្បកាសគសចរតីសគក្មចរបស់ខួនក្តូ
ា
វគធវើគទ្យបើងជាស្ថធារណៈ និង
គោយមានសំអាងគហតុ ក្តឹមក្តូវគៅរនុងស្ថលសវនាការស្ថធារណៈ ។

មាគ្តា៩៤៤ ._ ការបតឹងជំទស់ក្បឆ្ំងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ
ក្បសិនគបើ រូភារី វ ិវាទ្យមិ នយល់ក្ពមតាមគសចរតីសគក្មចរបស់ក្ររមក្បឹ រាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យ
រដឋបាលបរ ិស្ថាន ភារីវ ិវាទ្យមានសិទ្យិប
ធ ឹង
ត ជំ ទស់គៅស្ថលាដំបូងឲ្យពិ និតយ និងសគក្មចគទ្យបើងវ ិញ គៅតាម
ក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីថដលមានជាធរមាន ឬនីតិវ ិធី រដឋបាលជាធរមានរនុងររណីមានចាប់ នីតិវ ិធី រដឋបា
ល រនុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិបក្បាំ)នែងនននែងគធវើការ រិ តចាប់ ពីនែងទ្យទ្យួ លបានការជូនដំ ណឹងអំ ពីគសចរតី
សគក្មចគនាេះ ។

រនុងររណីោមនបណឹ ត ងជំ ទស់រុងរយៈគពល៣០
ន
(ស្ថមសិប)នែងខាងគលើគនេះ ក្តូវចាត់ ទ្យុរថ្នគស
ចរតីសគក្មចគនេះចូ លជាស្ថាពរ គហើយមានអានុ ភាពអនុ វតតភាាម ។
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មាគ្តា៩៤៥ ._ រិចចសហការជាមួ យរណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
អាជាាធរក្រប់ លំោប់ ថ្ននរ់ រងរមាាំងក្បោប់ អាវុធ និងក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវទតល់រិចចសហ
ការ សក្មបសក្មួល និងទតល់ជំនួយដល់ការអនុ វតតតួនាទ្យី របស់រណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យ
បរ ិស្ថាន រនុងររណីមានសំគណើពីរណៈរមមការជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៩៤៦ ._ ឯររាជយភាព និងអពាក្រឹ តយភាពននក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន
សមាជិ រននក្ររមក្បឹរសជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលក្តូវបាន
ទ្យទ្យួ លការថតងតាំង ក្តូវបំគពញមុខងាររបស់ខួនគោយឯររាជយ
ា
និងអពាក្រឹ តយ រនុងក្ពំថដនននវ ិស្ថលភា
ពសមតារិចចរបស់ខួន
ា តាមបទ្យបប្ញតិតចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតជាធរមាន ។

រនុងររណីថដលសមាជិ រណាថដលបំ ពានមុខងាររបស់ខួនដូ
ា
ចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើ
គនេះ គហើយក្បក្ពឹតតអំគពើណាមួ យថដលខុ សនឹងចាប់ ជាធរមាន សមាជិ រគនាេះក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ
ទ្យណឌរមមរដឋបាល និ ង/ឬក្ពហមទ្យណឌគៅតាមក្បគភទ្យននរំ ហុសថដលមានថចងរនុងបទ្យបប្ញ តិច
ត ាប់ ជា
ធរមាន ។

ផ្នែកទី៤
ការទដា៉ះគ្ស្ថយវិវាទបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ កែងគ្បព័
ន្ធតលា
ុ ការ
ុ
មាគ្តា៩៤៧ ._ តុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថាន
ក្តូវបគងកើតឲ្យមានតុលាការជំ នាញបរ ិស្ថានគៅស្ថលាដំ បូងរាជធានី គខតត និងសភាជំ នាញ
បរ ិស្ថានគៅស្ថលាឧទ្យធរណ៍ និងតុ លាការរំពូល គដើ មបីទ្យទ្យួ លបនទុរគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និង

ធនធានធមមជាតិ និងវ ិវាទ្យក្បឆ្ំងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៩៤៨ ._ សមតារិចរច បស់តុលាការជំ នាញបរ ិស្ថាន
តុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថានក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចចំ គពាេះបណឹ ត ងជំ ទស់ ថដលប្ូា នមរគោយ

ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬក្ររមក្បឹ រាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យក្បឆ្ំងគសច
រតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន គោយគយងតាមក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន ឬនី តិវ ិធី រដឋបាលជា
ធរមាន រនុងររណីមានចាប់ នីតិវ ិធី រដឋបាល ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលបណឹ ត ងពារ់ព័នវធ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលមានចរ ិរលរខណៈ

ជាបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌ ថដលរំ ណត់ គោយក្រមគនេះ និ ងបទ្យបប្ញ តិ តននចាប់ គទសងគទ្យៀត ការដំ គណើរការ
នី តិវ ិធី ននគរឿងរតីក្ពហមទ្យណឌគនេះក្តូវអនុគលាមនីតិវ ិធី ក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។
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ការអនុវតតនីតិវ ិធី រុងការគោេះស្ស្ថយបណ
ន
ឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាម

ក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណី និងក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន គលើរថលងថតមានបទ្យបប្ញ តិព
ត ិ គសសថដល
រំ ណត់គោយក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩៤៩ ._ បណឹ ា ងជំទស់ក្បឆ្ំងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹ រាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ
រូ ភារី ឬស្ថធារណជនថដលមានគោលគៅការពារទលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ឬអាជាាធរមាន
សមតារិចចមានសិទ្យិប
ធ ឹង
ត ជំទស់នឹងរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធនរមមបរ ិស្ថាន ឬក្ររម
ក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គៅតុលាការជំ នាញបរ ិស្ថាននន
ស្ថលាដំបូង គដើមបីពិនិតយគទ្យបើងវ ិញនូវអងគចាប់ និ ងនីតិវ ីធី ។
បុ រគលក្រប់ រប
ូ ថដលមិនគពញចិ តតស្ថលក្រមរបស់តុលាការជំ នាញបរស្ថ
ិ ា នននស្ថលាដំបូង មាន
សិទ្យិ ប
ធ ឹង
ត ឧទ្យធរណ៍នឹងស្ថលក្រម គៅតុ លាការជាន់ ខស
ព ់បាន ។ ចំ គពាេះថបបបទ្យ និ ងនី តិវ ិធីននការបតឹង ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៥០ ._ សមតារិចព
ច ិ និតយទ្យិ ដឋភាពចាប់ របស់តុលាការជំ នាញបរ ិស្ថាន
តុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថានមានសមតារិចព
ច ិ និតយទ្យិ ដភា
ឋ ពចាប់ដូចខាងគក្កាម៖
រ-ការពិ ចារណា វ ិធានការនិ ងដំ គណាេះស្ស្ថយនានាថដលបានរំ ណត់ រុងក្រមគនេះ
ន
ក្តូវ

បានប្ូច លរនុងរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជា ។
ខ- ក្តូវពិ ចារណាគលើការស្ថតរ និងជួ សជុ លបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ជាអាទ្យិ ភាព ។

រ-ដំ គណាេះស្ស្ថយ និ ងវ ិធានការនានា ក្តូវស្សបនឹ ងគោលការណ៍ទ្យូ គៅដូ ចមានថចងរនុង

ក្រមបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។

ឃ-រមមវតាុវ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ អាចគោេះស្ស្ថយតាមរយៈយនតការសនាធន

រមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។

ង-ខាឹមស្ថរននរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិទុយនឹ
ទ
ងសណា
ត ប់ ធានប់

ស្ថរណៈ ទ្យំ គនៀមទ្យមាាប់លរអ បស់សងគម និ ងបទ្យបប្ញ តិ តចាប់គទសងៗគទ្យៀត ។

ច-ពិ និតយភាពក្តឹ មក្តូវនននីតិវ ិធី ននសនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
្-សងគតិភាពគៅនឹ ងគោលនគយបាយស្ថធារណៈរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។
មាគ្តា៩៥១ ._ ការសគក្មចគសចរតីរបស់តុលាការជំនាញបរ ិស្ថានននស្ថលាដំបូង
តុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថានននស្ថលាដំ បូង ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចគលើបណឹ ត ងជំ ទស់ ចំគពាេះ
រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជា របស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ សនាធនរមមបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬគសចរតីសគក្មច
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របស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គោយស្ថលក្រមរនុងរយៈ
គពលយ៉ា ងយូរបំ ទុត ៣(បី )ថខ រិ តចាប់ ពីនែងទ្យទ្យួ លបានពារយបណឹ ត ង ។

រយៈគពលដូ ចមានរំណត់រុងរថ្នខណ
ន
ឌ ខាងគលើគនេះ មិ នអាចពនាគពលបានគទ្យបើយ ។
មាគ្តា៩៥២ ._ បណឹ ា ងជំទស់ក្បឆ្ំងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិរបស់ក្ររម
ក្បឹរាជាតិ គោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
រូ ភារី ឬស្ថធារណជនថដលមានគោលគៅការពារទលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈ ឬអាជាាធរមាន
សមតារិចចមានសិទ្យិប
ធ ឹង
ត ជំទស់ក្បឆ្ំងនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ របស់
ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថានគៅតុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថានននស្ថលាដំ បូង គដើមបីពិនិ
តយគទ្យបើងវ ិញអំ ពីនីតានុ រូលភាពននគសចរតីសគក្មច ។
បុ រគលក្រប់ រប
ូ ថដលមិនគពញចិ តតស្ថលក្រមរបស់តុលាការជំ នាញបរ ិស្ថានននស្ថលាដំបូង មាន
សិទ្យិ ប
ធ ឹង
ត ឧទ្យធរណ៍នឹងស្ថលក្រម គៅតុ លាការជាន់ ខស
ព ់បាន ។ ចំ គពាេះថបបបទ្យ និ ងនី តិវ ិធីននការបតឹង ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៥៣ ._ សមតារិចព
ច ិ និតយពី នីតានុរូលភាពននគសចរតីសគក្មច ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ
តុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថាន មានសមតារិចព
ច ិ និតយគលើបញ្ញ
ា នី តានុ រូលភាពដូចខាងគក្កាម៖
រ-សុពលភាពននគសចរតីសគក្មចរដឋបាល មានជាអាទ្យិ៍ សមតារិចចគចញគសចរតីសគក្មច
វ ិការៈននទ្យក្មង់ ឬនីតិវ ិធី ននការគចញគសចរតីសគក្មច ឬរ ំគលាភអំ ណាច ។
ខ-ខាឹមស្ថរជាស្ថរវនតននគសចរតីសគក្មចថដលរ ំគលាភគោលការណ៍ទ្យូ គៅននចាប់រម
ួ មាន
ការរ ំគលាភចាប់ ឬបទ្យបញ្ញ
ា គទសងៗ ការភ័ ណឌក្ចទ្យបំទូវចាប់
ា
អងគគហតុ ឬមូ លគហតុ ននការគចញ
គសរតីសគក្មច ជាអាទ្យិ៍ ។

ការពិ និតយនីតានុ រូលភាពនន គសចរតីសគក្មច ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះក្តូវ ស្សបគៅនឹងបទ្យបប្ញតិ នត នក្រមគនេះ និងបទ្យោឋនរតិ
យុតតគទសងៗ ។

មាគ្តា៩៥៤ ._ រយៈគពលបតឹងឧបាស្ស័យគៅតុ លាការជាន់ ខពស់
បណឹ ត ងឧទ្យធរណ៍ និងបណឹ ត ងស្ថរទ្យុ រខ ក្តូវគធវើគទ្យបើងរនុងអំ ទ្យបុងគពល១ (មួ យ) ថខ រិតចាប់ពីនែង

ទ្យទ្យូ លបានការប្ូា នលិខិតស្ថលក្រម ឬស្ថលដី កា ។ នី តិវ ិធីននការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងឧទ្យធរណ៍ ឬប
ណឹ ត ងស្ថរទ្យុរខ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន គលើរថលងថតមានបទ្យបប្ញតិ ត
ពិ គសសថចងរនុងក្រមគនេះ ។
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មាគ្តា៩៥៥ ._ បណឹ ត ងឧទ្យធរណ៍ នឹងគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការជំ នាញបរ ិស្ថានននស្ថលាដំ បូង
ស្ថលាឧទ្យធរណ៍ ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចគលើបណឹ ត ងឧទ្យធរណ៍ គលើស្ថលក្រមតុលាការជំ នាញប
រ ិស្ថានននស្ថលាដំបូង គោយស្ថលដី កា រនុងរយៈគពលយ៉ា ងយូរបំ ទុត ៦(ក្បាំមួយ)ថខ រិតចាប់ពីនែង
ទ្យទ្យួ លបានពារយបណឹ ត ងឧទ្យធរណ៍ ។

រយៈគពលដូ ចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ មិ នអាចពនាបានគទ្យបើយ ។
មាគ្តា៩៥៦ ._ បណឹ ត ងស្ថរទ្យុរខនឹងស្ថលដី ការបស់ស្ថលាឧទ្យធរណ៍
តុ លាការរំ ពូល ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចគលើគលើបណឹ ត ងស្ថរទ្យុរខ គលើស្ថលដីការបស់ស្ថលា
ឧទ្យធរណ៍គោយស្ថលដី កា រនុងរយៈគពលយ៉ា ងយូរបំទុត ៩(ក្បាំបួន)ថខ រិ តចាប់ ពីនែងទ្យទ្យួ លបានពារយប
ណឹ ត ងស្ថរទ្យុរខ ។ រយៈគពល៩(ក្បាំបួន)ថខគនេះ មិ នអាចពនាបានគទ្យបើយ ។

សក្មាប់ បណឹ ត ងថដលមានគោលបំ ណងទមទរសំណងថទនររដឋបបគវណី ឬសំណងខូចខាតថទនរ
បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ឬបណឹ ត ងទរ់ទ្យងនឹងវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ តុលាការ
រំ ពូល ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចចុងគក្កាយ គោយមិន្ូច នក្តទ្យបប់ មរ ឲ្យស្ថលាឧទ្យធរណ៍ គធើច
វ ំ ណាត់
ការគ

ើងវ ិញគៅ តាមនី តិវ ិធី ថដលបានរំ ណត់គោយក្រមនី តិវ ិធីរដឋបបគវណីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

គទ្យ គលើរថលងថត បណឹ ត ងពារ់ ព័នធនឹងធនធានធមមជាតិ និងបរ ិស្ថាន គនាេះ មានចរ ិរលរខណៈក្ពហមទ្យណឌ
អាចប្ូា នក្តទ្យបប់មរស្ថលាឧទ្យធរណ៍ឲ្យជំ នុំជក្មេះគទ្យបើងវ ិញ ។
មាគ្តា៩៥៧ ._ នីតិវ ិធី ននបណឹ ត ងជាយុទ្យធស្ថស្តសតក្បឆ្ំងនឹងការចូ លរួមជាស្ថធារណជន
រូបបុ រគល ឬនីតិបុរគលថដលទ្យទ្យួ លរងការបតឹងគចាទ្យក្បកាន់ គោយមិនក្តឹមក្តូវពីរប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិ
បុ រគល ថដលគធើឲ្
វ យរងទលប៉ា េះពាល់ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩១៤ អាចោរ់ ពារយបណឹ ា ងតបទមទរ
សំណងរដឋបបគវណីគៅតុលាការមានសមតារិចច ។

មាគ្តា៩៥៨ ._ លរខខណឌននការទ្យទ្យួ លយរបណឹ ត ងជាយុទ្យធស្ថស្តសតក្បឆ្ំងនឹងការចូ លរួមជា
ស្ថធារណៈ
តុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថាន ក្តូវក្តួតពិនិតយលរខខណឌននការទ្យទ្យួ លយរបណឹ ត ងជាយុទ្យធស្ថស្តសត
ក្បឆ្ំងនឹងការចូ លរួមជាស្ថធារណៈមានដូ ចខាងគក្កាម៖
រ-សរមមភាពននបណឹ ត ងតប មិនមានគចតនារនុងការគបៀតគបៀន ឬរារាំង ឬគរៀបសងកត់

ដល់ការចូ លរួមរបស់ស្ថធារណជនគលើសរមមភាពបណឹ ត ង ។

ខ-ោមនភសតតាងក្តឹ
មក្តូវ ឬចាស់លាស់ថ្នបណឹ ត ងរបស់ស្ថធារណជនជាបណឹ ត ងថដល
ុ

មានគចតនាបរ ិហារគររ ិ៍ ត ឬរារាំង គក្ជៀតថក្ជរគោយរំនិតទ្យុ ចរ ិតដល់មាចស់បណឹ ត ងតប ។

តុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថាន ក្តូវសគក្មចគលើរបណឹ ត ងគចាលគោយដី កាសគក្មចរនុងររណីថដលប

ណឹ ត ងពុំគោរពតាម លរខខណឌដូ ចថចងរនុងរថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ។
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ភារី ណាមិ នសុខចិតន
ត ឹ ងគសចរតីសគក្មចខាងគលើគនេះ មានសិទ្យិប
ធ ឹង
ត ជំ ទស់គៅស្ថលាឧទ្យធរណ៍
រនុងរយៈគពល១៥ (ដប់ក្បាំ) នែង រិតចាប់ ពីនែងទ្យទ្យួ លបានការជូនដំ ណឹងអំពីដីកាសគក្មច ។ ការសគក្មច
គលើបណឹ ត ងឧទ្យធរណ៍របស់ស្ថលាឧទ្យធរណ៍ បិទ្យទាូវតវា៉ា ។
នី តិវ ិធី ននការគោេះស្ស្ថយបណឹ ត ងជាយុទ្យស្ថ
ធ
ស្តសតក្បឆ្ំងការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ ក្តូវអនុ វតត

តាមនីតិវ ិធី ដូចមានថចងរនុងក្រមនី តិវ ិធីរដឋបបគវណីជាធរមាន គលើរថលងថតបទ្យបប្ញ តិថត ដលមានថចងជា
ពិ គសសរនុងក្រមគនេះ ។

មាគ្តា៩៥៩ ._ នីតិវ ិធី ននការអនុវតតគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការ
ការអនុវតតគោយបងខំចំគពាេះសិទ្យិ ទ
ធ មទរថដលមានគោលបំ ណងសងជាក្បារ់ ក្តូវអនុ វតតតាម
នី តិវ ិធី ននការអនុ វតតគោយបងខំដូចមានថចងរនុងក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន ។

ការអនុវតតគសចរតីសគក្មចនននីតិវ ីធី ចាត់ថចងររាការពារ ក្តូវអនុ វតតតាមនីតិវ ិធីននការអនុ វតត

គោយបងខំចំគពាេះការចាត់ ថចងររាការពារដូ ចមានថចងរនុងក្រមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន ។

ការអនុវតតគោយបងខំចំគពាេះសិទ្យិ ទ
ធ មទរថដលោមនគោលបំ ណងសងជាក្បារ់ ជាការអនុវតត

គោយបងខំចំគពាេះគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការថដលបងាគប់ឲ្យក្បរល់វតាុរូបី ឬបងាគប់ ឲ្យគធវើ ឬមិ នគធវើ

សរមមភាពណាមួ យ គហើយក្តូវអនុវតតគៅតាមនី វ ិធី វ ិធី អនុ វតតគោយបងខំដូចមានថចងរនុងក្រមនីតិវធីរដឋ
បបគវណីជាធរមាន ។ គក្ៅពី គនេះ អនរថដលមិនអនុវតតតាមគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការ ក្តូវគចាទ្យ
ក្បកាន់ និងទតនាទគទសតាមក្រមក្ពមទ្យណឌជាធរមាន ។
ជំពូកទី២
ន្ីតិវធ
ិ ីទដា៉ះគ្ស្ថយបទទលមស
ើ បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ផ្ដលមាន្ច្រ ិកលកខណ្ៈគ្ពហមទណ្ឌ
ផ្នែកទី១
ន្ីតិវធ
ិ ីម្ន្ការទសុប
ើ អទងេត ការទសុប
ើ សួរ ការទចាទគ្បកាន្់ ន្ិងការជំន្ុំជគ្ល៉ះ
មាគ្តា៩៦០ ._ បទ្យបប្ញតិតទ្យូគៅ
បទ្យបប្ញតិតននក្រមនី តិវ ិធីក្ពហមទ្យណឌក្តូវយរមរអនុ វតតគៅរនុងការគសុើបអគងកត ការគចាទ្យក្បកាន់

បទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គលើរថលងថតរនុងររណីថដលមានថចងជាពិ គសសរនុងថទនរ
គនេះ ។

មាគ្តា៩៦១ ._ នីតិវ ិធី ននការគសុើបអគងកត និងគសុើបសួរ ការគចាទ្យក្បកាន់ និ ងការជំ នុំជក្មេះ
នី តិវ ិធី ននការគសុើបអគងកត ការគសុើបសួរ និងការជំ នុំជក្មេះ ក្តូវអនុ វតតតាមការក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហម
ទ្យណឌជាធរមាន គលើរថលងថតមានថចងជាពិ គសសរនុងក្រមគនេះ ។
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មាគ្តា៩៦២ ._គចតនាក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនាបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ពុំ មានបទ្យគលមើសគទ្យ ក្បសិនគបើ ោមនគចតនាក្បក្ពឹតត ប៉ាុថនតរុងការគចាទ្យក្បកាន់
ន
បទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន

និ ងធនធានធមមជាតិ បទ្យគលមើសមួ យអាចគរើ តគចញពីលរខខណឌដូចខាងគក្កាម៖
រ-គចទ្យនាក្បក្ពឹតត ឬបំណងក្បក្ពឹតត ។

ខ-បានដឹងអំ ពីបទ្យគលមើស គហើយោមនចាត់ វ ិធានការទ្យប់ ស្ថកត់ ។
រ-ការគធវសក្បថហស ឬខចីខាារនុងការបំ គពញកាតពវរិចចតាមចាប់រំណត់ ។

ឃ-មិនអនុ វតតតាមបទ្យបប្ញ តិតចាប់ ឬលរខខណឌតក្មូវរបស់ចាប់ ឬបទ្យបញ្ញ
ា គទសងៗ ។
ផ្នែកទី២
ភសតតាងកែ
ងទរឿងកត
ីបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ុ
ុ
មាគ្តា៩៦៣ ._ ភសតតាងននបណ
ឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិថដលទរ់ ទ្យងថទនររដឋបបគវណី និង
ុ
ក្ពហមទ្យណឌ

ភសតតាជាមូ
លោឋនននបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលទរ់ទ្យងថទនររដឋបបគវណី និង
ុ
ក្ពហមទ្យណឌមានដូ ចខាងគក្កាម៖
រ-ឯរស្ថរ ។
ខ-រសសិណស្ថរសី ។
រ-វតាុនានា ។

ឃ-ការពនយល់បរស្ស្ថយ ។

ង-ការពិនិតយផ្ទទល់របស់តុលាការ ។
មាគ្តា៩៦៤ ._ ភសតតាងជាឯរស្ថរ
ុ

ភសតតាងជាឯរស្ថរមានដូ
ចខាងគក្កាម៖
ុ
រ- លិខិតអនុ ញ្ញញត អាជាាប័ណណ រិចចក្ពមគក្ពៀង វ ិញ្ញញបនបក្តគទសងៗ ។
ខ-របាយការណ៍ននការក្តួតពិនិតយគទសងៗ ។
រ-វ ិរ័ យបក្ត ។

ឃ-របាយការណ៍ននការគធវើការពិ គស្ថធន៍ ។
ង-ថទនទ្យី ។
ច-រូបែត វ ីគដអូ ឬសំគទ្យបង ។
្-គទសងៗ ។

350

មាគ្តា៩៦៥ ._ ភសតតាងជារសសិ
ណស្ថរសី
ុ

ភសតតាងជារសសិ
នស្ថរសីមានដូចខាងគក្កាម៖
ុ
រ-ស្ថរសីជាមនុ សសទ្យូគៅ ។
ខ-ស្ថរសីជាអនរជំ នាញ ។
រ-គទសងៗ ។

មាគ្តា៩៦៦ ._ ភសតតាងជាវតា
ធ ឹងរមមវតាុននវ ិវាទ្យ
ុ
ុថដលពារ់ព័នន

ភសតតាងជាវតា
ុ
ុថដលពារ់ព័នធនឹងរមមវតាុននវ ិវាទ្យមានដូចខាងគក្កាម៖
រ-សំណារ ។
ខ-គទសងៗ ។

មាគ្តា៩៦៧ ._ ភសតតាងជាការពនយល់
បរស្ស្ថយ
ុ

ភសតតាងជាការពនយល់
បរស្ស្ថយមានដូ ចខាងគក្កាម៖
ុ
រ-ដាក្កាម ។
ខ-តារាងនានា ។
រ-គទសងៗ ។

មាគ្តា៩៦៨ ._ ការពិ និតយភសតតាងជាសមូ
ហវ ិធី
ុ

ការពិ និតយភសតតាងគោយសមូ
ហវ ិធីដូចខាងគក្កាម៖
ុ
រ-ការអេះអាងរបស់ភារី ននវ ិវាទ្យ ។

ខ-ការអេះអាងរបស់អរ
ន ជំនាញការបគចចរគទ្យស ។
រ-ការអេះអាងរបស់ស្ថរសី ។

ឃ-ការអេះអាងរបស់គមធាវ ី ។
ង-គទសងៗ ។
មាគ្តា៩៦៩ ._ ភសតតាងននបណ
ឹ ត ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិថដលទរ់ ទ្យងនឹ ងវ ិវាទ្យរដឋបាលបរ ិស្ថា
ុ
ននិងធនធានធមមជាតិ

ភសតតាងននបណ
ឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលទរ់ ទ្យងនឹងថទនររដឋបាលបិ រស្ថាន និង
ុ
ធនធានធមមជាតិ មានដូ ចខាងគក្កាម៖
រ-គសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរ ិស្ថាន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។
ខ- ការអេះអាងរបស់ស្ថរសី ។
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រ- គសចរតីសននិោឋនរបស់អនរជំ នាញបគចចរគទ្យស ។
ឃ- ការអេះអាងរបស់ភារីវ ិវាទ្យននវ ិវាទ្យ ។
ង- គទសងៗ ។
មាគ្តា៩៧០ ._ ការពិនិតយភសតតាងរន
ុ
ុងបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលមានចរ ិរលរខណៈរដឋ
បបគវណី ក្ពហមទ្យណឌ ឬរដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ

ចំ គពាេះការពិ និតយភសតតាងរន
ុ
ុងបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលមានចរ ិរលរខណៈថទនរ

រដឋបបគវណី និងថទនររដឋបាលបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមវ ិធានភសតតាងដូ
ចមាន
ុ
ថចងរនុងក្រមនីតិវ ិធីរដឋបបគវណីជាធរមាន ។
ចំ គពាេះការពិ និតយភសតតាងរន
ុ
ុងបណឹ ត ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលមានចរ ិរលរខណៈ
ក្ពហមទ្យណឌ ក្តូវអនុគលាមតាមវ ិធានភសតតាងដូ
ចមានថចងរនុងក្រមនី តិវ ិធី ក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។
ុ
មាគ្តា៩៧១ ._ លរខខណឌចាំបាច់ ននភសតតាងរន
ុ
ុងគរឿងរតីបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ

ភសតុតាងរនុងគរឿងរតីបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានភសតុតាងចាំបាច់ ោច់ខាត ជាគសចរតី
សននិោឋនរបស់ជំនាញបគចចរគទ្យសវ ិទ្យាស្ថស្តសតមរគធវើជាមូ លោឋនរនុងការពិ ចារណានិងសគក្មចគសចរតី។
មាគ្តា៩៧២ ._ ភសតតាងថដលរ
ឹបអូ សបាន
ុ

ភសតតាងថដលរ
ឹបអូ សបាន ក្តូវក្រប់ ក្រងគោយនីតិវ ិធីថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ ល
ុ
បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ដូ ចបានរំ ណត់ គៅរនុងក្រមគនេះ និ ងឧបររណ៍រតិ យុតតពារ់ ព័នធ ។ ភសតតាង
ក្តូវ
ុ

មានការររាទ្យុរឲ្យបានក្តឹមក្តូវ និ ងមានសុវតតិភាព គៅឯស្ថាប័នថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័
យបរ ិស្ថានបានឯរភាពឲ្យទ្យទ្យួ លបនទុរ ។

ផ្នែកទី៣
ការចាត់ផ្ច្ងរកាការពារកែងទរឿងកត
ប
ី រ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ុ
មាគ្តា៩៧៣ ._បទ្យបប្ញតិតទ្យូគៅ
នី តិននការចាត់ ថចងររាការពារ និងនី តិវ ិធីអនុវតតររាការពារក្តូវអនុ វតតតាមក្រមនី តិវ ិធី រដឋ
បបគវណីជាធរមាន គលើរថលងថតមានបទ្យបប្ញតិតពិគសសថដលមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។
មាគ្តា៩៧៤ ._ មូ លោឋនននការសគក្មចគលើពារយសុំដីកាសគក្មចររាការពារ
តុ លាការគចញគសចរតីសគក្មចគលើពារយសុំគចញដី ការរាការពារ ក្តូវថទអរគលើ គោលការណ៍
ទ្យូ គៅននក្រមបរ ិស្ថាន និ ងក្តូវ ពិ ចារណា ចំ ណុចដូ ចខាងគក្កាម៖

352

រ-មានមូ លោឋនចាប់ ក្រប់ក្ោន់ បងាាញពី សិទ្យិឬ
ធ ទ្យំ នារ់ ទ្យំនងរតិ យុតថត ដលក្តូវររាពារ។
ខ-មានការទ្យទ្យួ លរងការខូចខាតថដលមិ នអាចស្ថតរ ឬជួ សជុ សគទ្យបើងវ ិញបាន អំ ពីអំគពើ
ថដលបានក្បក្ពឹតត ។
រ-ទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈធំ ជាងទលក្បគយជន៍ឯរជន ឬទលក្បគយជន៍រម
ួ ឬ
សមូ ហភាពធំ ជាងទលក្បគយជន៍ឯរជន ។
មាគ្តា៩៧៥ ._ រយៈគពលននការសគក្មចគសចរតីរបស់តុលាការ
តុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថាន ក្តូវសគក្មចគលើពារយសុំគចញដី កាសគក្មចររាការពារ រនុងរយៈគពល

យ៉ា ងយូរ៧ (ក្បាំពីរ) នែង រិតពីនែងទ្យទ្យួ លបានពារយសុំ ។ រនុងររណីថដលមានពារយសុំតវា៉ា ចំគពាេះដី កា
សគក្មចការពារ តុ លាការជំ នាញបរ ិស្ថាន ក្តូវសគក្មចរនុងរយៈគពលយ៉ា ងយូរ២ (ពីរ) សបាតហ៍ រិ តចាប់
ពី នែងថដលរូ ភារី បានទ្យទ្យួលលិខិតនី តិវ ិធីរបស់តុលាការចាប់ មានអានុ ភាព ។

តុ លាការននបណឹ ត ងជំ ទស់ ក្តូវសគក្មចគលើបណឹ ត ងជំទស់នឹងដី កាសគក្មចគលើពារយសុំតវា៉ា នឹ ង
ដី កាសគក្មចររាការពារ ឬដី កាសគក្មចគលើរគចាលពារយសុំគចញដី កាសគក្មចររាការពារ រនុងរយៈ

គពលយ៉ា ងយូរបំ ទុត ២ (ពីរ)សបាតហ៍ រិតចាប់ ពីនែងថដលរូ ភារី បានទ្យទ្យួ លលិខិតនី តិវ ិធី របស់តុលាការ
ចាប់ មានអានុ ភាព ។
មាគ្តា៩៧៦ ._ គោលការណ៍ការប្ូា ន

នី តិវ ិធី ននការប្ូា នក្តូវអនុវតតតាមក្រមនី វ ិធី រដឋបបគវណីជាធរមាន គលើរថលងថតមានថចងជា

ពិ គសសរនុងក្រមគនេះ ។

ការប្ូា ន ក្តូវគធវើគទ្យបើងគោយ្នាទនុ សិទ្យិ រធ បស់តុលាការ រនុងការរំណត់ពីវ ិធី ននការប្ូា ន ឬទ្យី
រថនាងថដលក្តូវប្ូា ន គហើយថដលចាត់ទ្យុរថ្នមានអានុ ភាពតាមទាូវចាប់ ថ្នរូ ភារី បានទ្យទ្យួ លដំ ណឹង
អំ ពីនីតិវ ិធីតុលាការ ឬអនរថដលទ្យទ្យួ លបានបនទុរននការប្ូា ន ។

ទ្យី រថនាងជាអាសយោឋនថដលជាលំគៅោឋន ឬទ្យី សំណារ់ ឬទ្យី ស្ថនរ់ ការ ឬទ្យីរថនាងអាជី វរមម

របស់នីតិបុរគលថដលរូ ភារី បានបញ្ញ
ា រ់ គៅរនុងឯរស្ថរជាទាូវការរនុងការោរ់ពារយសុំ ឬពារយបណឹ ត ង ។
មាគ្តា៩៧៧ ._ ការោរ់ ក្បាតិ គភារ
តុ លាការអាចសគក្មចឲ្យអនរោរ់ ពារយសុំោរ់ក្បាតិគភារ ឬមិនោរ់ ក្បាតិ គភារ គោយពិ ចារណ
គលើមូលគហតុ ដូចខាងគក្កាម៖
រ- ពុំ មានភសតតាង
ឬមូ លគហតុ ក្រប់ ក្ោន់ និ ងចាស់លាស់បងាាញពីទ្យំហំននការខូ ច
ុ

ខាតបរ ិស្ថាន ឬទលក្បគយជន៍ ននភារី ថដលរងទលប៉ា េះពាល់ ។

ខ- លទ្យធភាពននធនធានគសដឋរិចចរបស់មាចស់បំណុល ។
រ- ឧតតមភាពននរិចចការពារបរ ិស្ថាន ។
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ឃ- កាលៈគទ្យសៈគទសងៗគទ្យៀត ។
មាគ្តា៩៧៨ ._ បទ្យបប្ញតិ ថត ដលក្តូវអនុ វតតរុងគរឿងបតាប័
ន
ន

បទ្យបប្ញតិតននក្រមនី តិវ ិធីក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ក្តូវយរមរអនុ វតតរុង
ន គរឿងបតាប័ នពារ់ព័នន
ធ ឹង

បទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិថដលមានចរ ិរលរខណៈក្ពហមទ្យណឌ ។
មាគ្តា៩៧៩ ._ ជំនួយថទនរចាប់គៅវ ិញគៅមរ

រនុងររណីបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលមានលរខណៈក្ពហមទ្យណឌ អាជាាធរ
តុ លាការននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អាចក្បរល់អំណាចឲ្យគៅអាជាាធរខាងតុ លាការមានសមតារិចចនន
រដឋបរគទ្យសណាមួ យ និ ងអាចទ្យទ្យួ លអំណាចពី អាជាាធរតុ លាការននរដឋបរគទ្យសណាមួ យតាមរយៈក្រសួង
យុតតធម៌ គដើ មបី៖
រ-ក្បមូ លយរសរខីភាព ឬភាពចគមាើយថដលគ្ាើយតាមទាូវតុ លាការ ។
ខ-ឲ្យដំ ណឹងពី លិខិតគទសងៗរបស់តុលាការ ។
រ-គធវើការថ្រគ្រ ឃាត់ទ្យុរ និងដរហូត ។
ឃ-គធវើការពិនិតយវតាុ និងទ្យីរថនាង ។
ង-ទតល់ព័ត៌មាន និងវតាុតាង ។

ច-ទតល់ឯរស្ថររំ ណត់ គហតុ ជាចាប់គដើម ឬគសចរតីចមាងគោយមានបញ្ញ
ា រ់ ថ្នក្តឹ មក្តូវ
តាមចាប់គដើមននឯរស្ថរ និ ងសំណុំគរឿង ។
្-បងាាញ ឬទតល់ស្ថរសី អនរជំ នាញ ឬជនដនទ្យគទ្យៀត រាប់ ទំងជនជាប់ ឃុំខួនថដល
ា
យល់

ក្ពមជួ យរនុងការគសុើបអគងកត ឬយល់ក្ពមចូ លរួមរនុងនី តិវ ិធី ។

ជ- រំ ណត់ អតតសញ្ញញណ ឬស្ស្ថវក្ជាវររធនធាន ក្ទ្យពយសមបតតិ បរ ិកាខរ និ ងសមាភរៈទំង

ថដលបានមរពី ការក្បក្ពឹតប
ត ទ្យគលមើសគោយគចតនា និងមគធាបាយបទ្យគលមើស ។
ឈ-ោរ់គក្កាមវ ិធានការររាទ្យុ រជាបគណា
ត េះអាសនននូវទលិតទល និងក្ទ្យពយសមបតតិ
ថដលបានមរពីបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថដលមានទំងបរ ិកាខរ សមាភរៈថដលគក្បើ
ក្បាស់ ឬទ្យុ រសក្មាប់ គក្បើ ក្បាស់គដើ មបី ក្បក្ពឹ តប
ត ទ្យគលមើសគោយគចតនាបរ ិស្ថានថដលមានលរខ
ណៈក្ពហមទ្យណឌ ។
ញ-ចាត់ឲ្យអនុ វតតគសចរតីសគក្មចថដលបញ្ញ
ា ឲ្យគធវើការរ ឹបអូ ស ដរហូត ឬយរមរវ ិញនូ វ
ទលិតទល ក្ទ្យពយសមបតតិ បរ ិកាខរ សមាភរៈទំងទ្យាយថដលបានមរពី ការក្បក្ពឹតប
ត ទ្យគលមើសគោយ
គចតនាបរ ិស្ថាន ថដលមានលរខណៈក្ពហមទ្យណឌ ។
ដ-បញ្ញ
ា ឲ្យគធវើការរ ឹបអូ សវតាុទំងទ្យាយ ថដលមានថចងរនុងចំណុចខាងគលើ ។
ឋ- ឲ្យដំ ណឹងអំពីការគចាទ្យក្បកាន់ តាមនី តិវ ិធី ក្ពហមទ្យណឌ ។
ឌ្- សួរចគមាើយជនក្តូវគចាទ្យតាមនី តិវ ិធីក្ពហមទ្យណឌ ។
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ឍ- ររឲ្យគឃើញ និងរំ ណត់ អតតសញ្ញញណស្ថរសី និងជនសងស័យ ។
មាគ្តា៩៨០ ._ នីតិវ ិធី ជំនួយថទនរចាប់គៅវ ិញគៅមរថទនររដឋបបគវណី
នី តិវ ិធី ននការអនុ វតតជំនួយថទនរចាប់ គៅវ ិញគៅមរថទនររដឋបបគវណី ក្តូវអនុ វតតតាមគោលការណ៍
ទំងទ្យាយថដលបានរំ ណត់ រុងសនន
ន
ិ សញ្ញញ ឬរិចចក្ពមគក្ពៀងគទ្យវភារី និងពហុភារី ថដលក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី និងចាប់ ជាតិ ជាធរមាន ។

មាតិកាទី២
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ លស្តន្តកា
ី រពារទបតិកភណ្ឌ ន្ិង
លស្តន្តីអធិការកិច្ចបរ ិស្ថថន្
ជំពូកទី១
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា៩៨១ ._ សមាសភាពមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធថដលទ្យទ្យួ លបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ រួមមាន មញ្ជ្នីទ្យ
ត ទ្យួ លបនទុរវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មញ្ជ្នី ត

ទ្យទ្យួ លបនទុររគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ ថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នី ទ្យ
ត ទ្យួ ល
បនទុរបញ្ជ្ងាកបបទ្យគលមើសសតវនក្ព មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌ មញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចចការបំពុលបិ រស្ថានជាអាទ្យិ៍
ថដលរំណត់គោយក្រមគនេះ និ ងចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត ក្តូវទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាល
យុតិ ធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា៩៨២ ._ នីតិវ ិធីរុងការទ្យទ្យួ
ន
លបាននី តិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ

គដើមបីទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ មញ្ជ្នីន
ត ររ
បាលយុតិ តធម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើសមបែគៅចំគពាេះមុខស្ថលាឧទ្យធរណ៍ ។ សមបែមិន
ចាំបាច់ គធវើស្ថជាែមីមតងគទ្យៀតគទ្យបើយ គៅគពលថដលទ្យទ្យួ លបាននី តិសមបទជាមញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ ប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ គៅគពលគក្កាយគទ្យៀត ។
ថបបបទ្យ និ ងនី តិវ ិធីននការទតល់នីតិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវរំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត អនតរក្រសួងរវាងក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធនឹងរិ ចចការពារប
រ ិស្ថាន និងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ និងក្រសួងយុតិធ
ត ម៌ ។ ចំ គពាេះរូបមនតននពារយសមបែ ក្តូវរំណត់
គោយក្រសួងយុតិធ
ត ម៌ ។
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មាគ្តា៩៨៣ ._ គបសររមមមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី រា
ត ជការសធារណៈ ឬមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធថដលទ្យទ្យួ លបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិថដលទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ ប រ ិស្ថាន
និ ងធនធានធមមជាតិ មានគបសររមមដូចខាងគក្កាមៈ
រ-ទ្យទ្យួ លពារយបណឹ ត ងពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។
ខ-គធវើការក្តួតពិនិតយបទ្យគលមើសពារ់ ព័នធនឹងវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
រ-គសនើសុំព័ត៌មានពីអនរពារ់ ព័នធរុងក្បតិ
ន
បតតិការគសុើបអគងកតបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ង

ធនធានធមមជាតិ ។

ឃ-គធវើអធិ ការរិចចទ្យីរថនាងថដលសងស័យថ្នមានការក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើស បរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ គោយគចតនា។
ង-រ ឹបអូ សវតាុតាងនានាពារ់ ព័នធនឹងបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។

ច-គសនើសុំជំនួយពី អរ
ន ពារ់ព័នរ
ធ ុងក្បតិ
ន
បតតិការគសុើបអគងកតបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និង

ធនធានធមមជាតិ ។

្-គធវើការគសុើបអគងកត និ ងបញ្ជ្ងាកបបទ្យគលមើសពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ។
ជ-តាមោនជនសងស័យ ។
ឈ-ចាប់ ខួនជនគលម
ា
ើស និងរស្ថងសំណុំគរឿងពារ់ព័នធនឹងវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន

ធមមជាតិ ប្ូា នគៅតុ លាការមានសមតារិចច ។

ដ-ោរ់ ពារយបណឹ ត ងគៅកាន់ តុលាការ ។
ឋ-ោរ់ ការពិន័យអនតការណ៍ ។

ក្បតិ បតតិការរបស់មញ្ជ្នីរា
ត ជការសធារណៈ ឬមញ្ជ្នី រត បស់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងរិ ចចការពារប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លបាននី តិសមបទជានររបាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៨៤ ._ សិទ្យិអ
ធ ំណាចននការគក្បើ ក្បាស់អាវុធ
មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធថដលទ្យទ្យួ លបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ថដលមាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ មានសិទ្យិគធ ក្បើក្បាស់អាវុធ រនុងអំទ្យបុងគពលក្បតិបតតិការរបស់ខួន
ា ។

ការគក្បើក្បាស់អាវុធ ក្តូវអនុ គលាមតាមចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតរបស់ក្រសួងមហានទទ។

មាគ្តា៩៨៥ ._ នីតិវ ិធី គសុើបអគងកតរបស់មញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ ចំគពាេះបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធាន
ធមមជាតិ
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នី តិវ ិធីរុការរស្ថងសំ
ន
ណុំគរឿងរបស់មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នន
ធ ឹង

រិ ចចការពារបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលទ្យទ្យួលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលបរ ិស្ថាន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមនី តិវ ិធី ក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។

ទ្យក្មង់ និងថបបបទ្យ រនុងការគធវើរំណត់ គហតុ របស់មញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌បរ ិស្ថាន និ ងធនធាន

ធមមជាតិ ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតអនតរក្រសួងរវាងក្រសួងស្ថាប័នពារ់ព័នន
ធ ឹងរិចច
ការពារបរ ិស្ថាន និងក្រប់ ក្រងធនធនធមមជាតិ និងក្រសួងយុតិធ
ត ម៌ ។

មាគ្តា៩៨៦ ._ កាតពវរិចរច បស់អាជាាធរពារ់ ព័នរ
ធ ុងរិ
ន
ចចសហការចំ គពាេះការគសុើបអគងកតបទ្យគលមើសប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ

អាជាាធរថដនដី ក្រប់ លំោប់ថ្ននរ់ រងរមាាំងក្បោប់ អាវុធ និងអាជាាធរពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវបងក
ភាពងាយស្សួល ជួ យសក្មួល និងជួ យទតល់រមាាំងសហការរនុងការស្ស្ថវក្ជាវ ក្តួតពិនិតយបទ្យគលមើស និង
បញ្ជ្ងាកបបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ រនុងររណីមានការគសនើសុំពីមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ។

មាគ្តា៩៨៧ ._ ការគក្បើ ក្បាស់ឯរសណា
ឋ នរនុងការគសុើបអគងកតគលើបណឹ ា ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ

មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី ក្ត រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លបាននី តិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានប័ណណ
សមាគល់អតតសញ្ញញណចាស់លាស់ គៅគពលចុ េះបំ គពញគបសររមមរុងនាមជាមញ្ជ្
ន
នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌
បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។

មាគ្តា៩៨៨ ._ សិទ្យិរធ បស់រប
ូ វនតបុរគល និ ងសហរមន៍មូលោឋន
រូបវនតបុរគល ឬសហរមន៍មូលោឋននានា មានសិទ្យិច
ធ ូលរួមរនុងរិ ចចការពារបរ ិស្ថាន និងធនធាន

ធមមជាតិ ដូ ចតគៅ៖

រ- គធវើការយមលាតគោយមានការសហការពីរដឋបាលថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នីន
ត ររបាល
យុតិ ធ
ត ម៌ ឧទ្យានររស ឬមញ្ជ្នី មា
ត នសមតារិចចពារ់ព័ននា
ធ នា ។
ខ- គធវើការឃាត់ទ្យុរជនគលមើសរនុងបទ្យគលមើសជារ់ ថសតង និ ងឃាត់វតាុតាងននបទ្យគលមើស រួច

ប្ូា នគៅអាជាាធរមូ លោឋន ឬមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ ឬឧទ្យានររស ឬមញ្ជ្នី មា
ត នសមតារិចចពារ់
ព័ នធនានាថដលគៅជិ តបំទុត ។

រ- ទតល់ភសតតាង
របាយការណ៍ និងព័ ត៌មានដនទ្យគទ្យៀតអំពីបទ្យគលមើសពារ់ ព័នន
ធ ឹងវ ិស័យ
ុ

បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រង់ធនធានធមមជាតិ គៅឲ្យក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និង
ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចចពារ់ ព័នធ ។
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ង-ទតល់ភសតតាង
និ ងព័ ត៌មានពារ់ព័នន
ធ ឹងបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ គៅឲ្យ
ុ

ក្ពេះរាជអាជាា ។

ផ្នែកទី១
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌វាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា៩៨៩ ._ សមាសភាពមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
សមាសភាពមញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានមាន៖
- មញ្ជ្នីនត នអងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
- មញ្ជ្នី តននមនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត ។
មាគ្តា៩៩០ ._គបសររមមមញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី វា
ត យតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ថដលទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌
មានគបសររមមដូចខាងគក្កាម៖
១- ទ្យទ្យួ លពារយបណឹ ត ង ។
២- ក្តួតពិ និតយបទ្យគលមើស ។
៣- គធវើការគសុើបអគងកត បញ្ជ្ងាកបបទ្យគលមើស ។
៤- រស្ថងសំណុំគរឿងថដលពារ់ ព័នធនឹងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន គដើ មបីបឹង
ត
គៅតុ លាការមានសមតារិចច ។
ក្បតិ បតតិការ និងនី តិវ ិធី ននរស្ថងសំណុំគរឿងរបស់មញ្ជ្នី វា
ត យតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ថដល
ទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមនីតិវ ិធីក្ពហមទ្យណឌ ។
មាគ្តា៩៩១ ._សមតារិចចថដនដី ននមញ្ជ្នីន
ត ររបាលវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី វា
ត យតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ថដលទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ នន
អងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន មានសមតារិចថច ដនដីទ្យូទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

មញ្ជ្នី វា
ត យតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ថដលទ្យទ្យួ លបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ នន

មនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត មានសមតារិចថច ដនដីគៅរនុងមណឌលរដឋបាលរបស់ខួន
ា ។

ិ ័
រនុងររណីមានវ ិវាទ្យសមតារិចច ឬជាន់ សមតារិចចថដនដី រដឋមញ្ជ្នី នត ន ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវស
យបរ ិស្ថានជាអនរសគក្មច ។
ការសគក្មចគនេះបិ ទ្យទាូវតវា៉ា ។
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ផ្នែកទី២
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌ម្ន្ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ
មាគ្តា៩៩២ ._ នីតិសមបទននមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
មញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ក្តូវទតល់នីតិសមបទគោយ លិខិតបទ្យោឋន
រតិ យុតតរម
ួ ោនរវាងក្រសួងយុតិ ធ
ត ម៌ និ ងក្ររមក្បឹ រាជាតិ អភិ វឌ្ឍន៍ គោយនិរនតរភាព ។
មាគ្តា៩៩៣ ._ សមតារិចរច បស់មញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ ននការនក្បក្បួលអាកាសធាតុ
មញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ ននការនក្បក្បួលអាកាសធាតុ ក្តូវអនុវតតភាររិចច និ ងតួ នាទ្យី របស់ខួន
ា

ទរ់ ទ្យងថទនរការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ដូចមានថចងរនុងជំ ពូរទ្យី ១ននមាតិ កាគនេះ ។

មាគ្តា៩៩៤ ._ គបសររមមរបស់មញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
ការបំ គពញគបសររមម និងការរស្ថងសំណុំគរឿងពារ់ព័នធការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ក្តូវអនុ វតត
ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។
ផ្នែកទី៣
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌ម្ន្រទបៀងអភិរកសជិវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតំបន្់ការពារធលមជាតិផ្ដលកំណ្ត់ ឬ
បទងេើតទដាយថ្នែក់ជាតិ ឬថ្នែក់ទគ្កាលជាតិ
មាគ្តា៩៩៥ ._ ការចាត់តាំងជាមញ្ជ្នីន
ត របាលយុតិធ
ត ម៌ថទនរបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិននរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារ
ធមមជាតិ ថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគោយថទ្យបររបស់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្រសួងមហានទទ និងក្រសួងយុតិ ធ
ត ម៌ ។

ការបំ គពញគបសររមម និងការរស្ថងសំណុំគរឿងពារ់ព័នន
ធ ឹ ងរគបៀងអភិ ររសជី វៈចក្មរេះ តំ បន់ ថ្ននរ់

ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ដូ ចមានថចងរនុងបទ្យបប្ញតិ ទ្យ
ត ូគៅជំពូរទ្យី ២គនេះ និ ងចាប់ពិគសសគទសងៗគទ្យៀត
ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវ ិធី ក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៩៦ ._ ការគសុើបអគងកតភាាមៗ
មញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារ
ធមមជាតិ ថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ក្តូវចាត់ វ ិធានការភាាមៗ គដើមបីគសុើបអគងកតររណីណាមួ យននបទ្យ
គលមើសធនធានធមមជាតិ គៅរនុងរគបៀងអភិ ររសធនធានធមមជាតិ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់
គក្កាមជាតិ ។
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មាគ្តា៩៩៧ ._ លរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ របាយការណ៍
គៅគពលអនុវតតគបសររមមរុងការគសុ
ន
ើបអគងកតអំពីបទ្យគលមើសថដលគរើតគទ្យបើង គៅរនុងរគបៀងអភិ

ររសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថ្ននរ់ ជាតិ និ ងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នីនត នក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ
ស័យបរ ិស្ថាន និង មនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងមញ្ជ្នីដ
ត នទ្យគទសងគទ្យៀតថដលមិនមានរុណសមបតតិជាមញ្ជ្នី ត

នររបាលយុតិធ
ត ម៌ ថទនរបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើរបាយការណ៍អំ ពីការគសុើបអគងកតរបស់ខួន
ា
អំ ពីបទ្យគលមើសធនធានធមមជាតិ ស្សបតាមក្រមនីតិវ ិធីក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា៩៩៨ ._ ភសាតាង
ុ

ភសាតាងននបទ្យគលម
ើសធនធានធមមជាតិ គទេះបី ជាគរើតគ ើងគៅខាងរនុងរាី ឬខាងគក្ៅរាី នន
ុ
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ ក្តូវោរ់ ប្ូច លនូ វព័ ត៌មាន
ដូ ចខាងគក្កាម ៖

រ- ការឈូសឆ្យ ការបំ ទិច
ា បំ ផ្ទាញ ការរ ំខាន ឬការគធវើឲ្យខូចខាតចំ គពាេះ ទល និ ងអនុ
ទលននធនធានធមមជាតិ ថដលជាភសាុតាងជារ់ ថសាងននសរមមភាពខុ សចាប់ ។
ខ- ឧបររណ៍ និងមគធាបាយននការដឹ រជ្ូា ន ថដលអាចក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់សក្មាប់
ការក្បក្ពឹតតសរមមភាពខុ សចាប់ ។

រ -ឧបររណ៍ និងឯរស្ថររំ ណត់ក្តានានា ថដលបានគក្បើ ក្បាស់គៅរនុងធុ ររិចចននការ

ក្បក្ពឹ តប
ត ទ្យគលមើស មានជាអាទ្យិ៍ ទ្យូរស័ពទ រំ ណត់ ក្តាថទនរហិរ្ញវតាុ និងរំណត់ ក្តាធនាោរ ។

ឃ -ក្ទ្យពយសមបតតិថដលក្តូវបានពិ ចារណាថ្ន ទ្យំ នងជាក្តូវបានទ្យិ ញបានតាមរយៈការ

ក្បក្ពឹ តប
ត ទ្យគលមើស ។
ង- ឯរស្ថរនានា ឬ សរខីរមមគទសងគទ្យៀត ថដលទាល់ឲ្យគោយស្ថរសីននសរមមភាពខុ ស
ចាប់ ឬគចតនារនុងការក្បក្ពឹ តប
ត ទ្យគលមើសថបបគនេះ ។
ភសតតាងនានាថដលរ
ឹបអូសជាបគណា
ត េះអាសននខាងគលើគនេះ ក្តូវក្រប់ ក្រងស្សបតាម
ុ
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានា ថដលបានរំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
បរ ិស្ថាន ។

ភសាតាងថដលថចងគៅរន
ុ
ុងចំ ណុចខាងគលើគនេះ ក្តូវសគក្មចរ ឹបអូ សចុងគក្កាយគោយ
គសចរាីសគក្មចតុ លាការ ។
មាគ្តា៩៩៩ ._ ការរ ឹបអូសទ្យុ រនូ វការដឹរជ្ូា នខុសចាប់

គៅរនុងអំ ងគពលននការដឹ
រជ្ូា នទល និ ងអនុ ទលធនធានធមមជាតិ អនរគបើរបរមគធាបាយ
ុ
ដឹ រជ្ូា នគនាេះ គោយោមនវតតមានមាចស់គៅជាមួ យ ក្តូវរ ឹបអូ សទ្យុរជាបគណា
ា េះអាសនន គដើ មបីជួយ
សក្មួលដល់ការគសុើបអគងកតជនគលមើស ។
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មាគ្តា១០០០ ._ ភសាតាងថដលរ
ឹបអូ សបាន
ុ

ភសាតាងថដលរ
ឹបអូ សបាន ក្តូវក្រប់ ក្រងស្សបតាមនីតិវ ិធី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
ុ
បរ ិស្ថានស្សបតាមក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតពា
ត រ់ ព័នធគទសងគទ្យៀត ។
ភសាតាងក្តូ
វររាគោយសុវតាិភាព និងក្តឹ មក្តូវ គោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថា
ុ
ន ឬក្រសួង ស្ថាប័ នពារ់ព័នធនានាគទសងគទ្យៀតថដលទ្យទ្យួ លបានការអនុ ញ្ញញតពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរ
វ ិស័យបរ ិស្ថាន ។ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចចពារ់
ព័ នធ មានសិទ្យិប
ធ គ្ចញ បំផ្ទាញ ឬររាទ្យុ រ សក្មាប់ទលក្បគយជន៍ ស្ថធារណៈនូ វទល និងអនុទល
ធនធានធមមជាតិ ថដលរ ឹបអូសបាន ។
មាគ្តា១០០១ ._ សតវនក្ពថដលរ ឹបអូ សបាន
សតវនក្ពគៅរស់ថដលរ ឹបអូសបាន ក្តូវក្រប់ក្រងស្សបតាមនីតិវ ិធី របស់ក្ររមការងារសគញ្ជ្ងាគេះសតវ
នក្ព និងក្តូវគោេះថលងឲ្យបានកាន់ ថតឆ្ប់ តាមថដលអាចគធវើគៅបាន គៅឲ្យមជឈមណឌលសគញ្ជ្ងាគេះសតវ
នក្ព ឬគៅឲ្យស្ថានី យ៍គោេះថលងសតវនក្ពនានា ។
ស្ថរសព ឬថទនរនានា ននសតវនក្ពថដលរ ឹបអូ សបាន ក្តូវក្រប់ ក្រងស្សបតាមក្រមគនេះ អនុ
សញ្ញញអនតរជាតិថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជារដឋភារី និងលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតថដលពារ់ព័នដ
ធ នទ្យ
គទ្យៀត ។ ស្ថរសព ឬថទនរនានាននសតវនក្ពថដលរ ឹបអូសបាន ក្តូវហាមឃាត់ មិនឲ្យគធវើការលរ់ ដូរ
គ

ើយ ។
ការរ ឹបអូ ស និងការក្រប់ ក្រងសតវនក្ពថដលគៅរស់ ស្ថរសព ឬថទនរនានាននសតវនក្ព ជ័ យភ័ ណឌ

ឬវតាុគទសងគទ្យៀតថដលគរើតគចញពី សតវនក្ព ក្តូវរត់ ក្តាទ្យុ រឲ្យបានក្តឹ មក្តូវ និងគោរពតាមលិខិតបទ្យោឋន
រតិ យុតតសីព
ា ីរិចចការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ ក្រងសតវនក្ព ។
មាគ្តា១០០២ ._ សិទ្យិអ
ធ ំណាចរនុងការោរ់រក្មិ តនានា

បុ រគលិរននរគបៀងអភិ ររសជីវៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នី នត ន

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រដឋបាលថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ និងមនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងបុ រគលិរ
ថ្ននរ់ គក្កាមនានា មានសិទ្យិអ
ធ ំ ណាចរនុងការោរ់ រក្មិតគលើសរមមភាពនានារបស់បុរគលណាមានរ់ ឬ

ប្ឈប់ ជាបគណា
ា េះអាសនននូវសរមមភាពរបស់ក្ររមហុនណាមួ យ ថដលបានក្បក្ពឹ តប
ត ទ្យគលមើសក្បឆ្ំងនឹ ង
បទ្យបប្ញតិ នត នមាតិ កាគនេះ ឬបានរ ំគលាភបំ ពានគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងណាមួ យ ។
មាគ្តា១០០៣ ._ សិទ្យិរ
ធ ុងការគធវ
ន
ើបណឹ ា ង

រូបវនាបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលមិនយល់ស្សបតាមគសចរាីសគក្មចណាមួ យថដលគធវើគ

ើងគោយ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងអាជាាធរមានសមតារិចចពារ់ព័នធ គៅរនុងការអនុ វតត
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អំ ណាចរបស់ខួនគៅគក្កាមមាតិ
ា
កាគនេះ មានសិទ្យិរ
ធ ុងគធវ
ន
ើបណឹ ា ងជាលាយលរខណ៍អរសរ ស្សបតាមរនាីទ្យី
៩ ននក្រមគនេះ ។

បណឹ ា ងនានាថដលគធវើគ

ើងគៅគក្កាមមាតិ កាគនេះ មិ នក្តូវគធវើឲ្យប៉ា េះពាល់ចំគពាេះសិទ្យិ អ
ធ ំណាច ឬ

ទ្យប់ ស្ថកត់ដំគណើរការននការពក្ងឹ ងការអនុ វតតចាប់របស់មញ្ជ្នីនា នក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថា
ន គៅគក្កាមមាតិ កាគនេះគ

ើយ ។

ផ្នែកទី៤
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិច្ំទពា៉ះបទទលមស
ើ សតែម្គ្ព
មាគ្តា១០០៤ ._ ការពក្ងឹងការអនុ វតតចាប់
មញ្ជ្នី ថត ដលសាិតគៅគក្កាមក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មនទីរបរ ិស្ថាន និងក្រសួង

ស្ថាប័ នពារ់ព័នធ និងថដលមាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ ថទនរបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវអនុវតតគបសររមមរបស់ខួនស្សបតាមរនា
ា
ី ទ្យី៩ ននក្រមគនេះ សក្មាប់បទ្យគលមើសសតវនក្ព ថដលបាន
រំ ណត់ យគក្កាមមាតិ កាគនេះ គៅទ្យូ ទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។

មាគ្តា១០០៥ ._ គបសររមមរបស់មញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ចំគពាេះបទ្យ
គលមើសសតវនក្ព
ការបំ គពញគបសររមម និងនី តិវ ិធីរុងការរស្ថងសំ
ន
ណុំគរឿងរបស់មញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ ថទនរប

រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ចំគពាេះបទ្យគលមើសសតវនក្ព ក្តូវអនុ គលាមតាមក្រមគនេះ និ ងក្រមនី តិវ ិធី ក្ពហម
ទ្យណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១០០៦ ._ វ ិធានការបនាទន់

មញ្ជ្នី នត នក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មនទីរបរ ិស្ថានគខតត និងមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌

ទថទនរបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវចាត់វ ិធានការជាបនាទន់គដើមបីគធវើការគសុើបអគងកត និងបញ្ជ្ងាកបបទ្យ

គលមើសសតវនក្ពទំងឡាយ និ ងវ ិធានការស្សបតាមលរខខណឌតក្មូវដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និងក្រមនីតិ
វ ិធី ក្ពហមទ្យណឌននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាធរមាន ។
មាគ្តា១០០៧ ._ ភសតតាង
ុ

ភសតតាងននបទ្យគលម
ើសសតវនក្ព មានដូ ចតគៅ៖
ុ
រ-សតវនក្ពថដលរស់ សតវនក្ពថដលស្ថាប់ បំថណរសតវនក្ព សតវ ឬបំ ថណរននសតវថដល
បរបាញ់បាន និងវតាុធាតុនានាននសតវនក្ព ។
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ខ-ឧបររណ៍ និងមគធាបាយនានាថដលគក្បើ សក្មាប់ដឹរជ្ូា នរនុងបំ ណងក្បក្ពឹតតបទ្យ

គលមើសគោយគចតនា មានជាអាទ្យិ៍ សមាភរៈថដលគក្បើជាមគធាបាយថដលក្តូវបានហាមឃាត់
សក្មាប់ ការបរបាញ់ ។
រ-ឧបររណ៍ និងរំ ណត់ក្តានានាថដលបានគក្បើរុងការគធវ
ន
ើ អាជី វរមមសតវនក្ព មាន

ជាអាទ្យិ៍ ទ្យូរស័ពទ របាយការណ៍ហិរ្ញ វតាុ និងរបាយការធានាោរ ។ល។

ឃ-ក្ទ្យពយសមបតតិថដលក្តូវបានរាប់ ថ្ន បានមរពីដំណារ់ កាលនានាននការក្បក្ពឹតតបទ្យ

គលមើសសតវនក្ព ។
ង-ឯរស្ថរ ឬសរខីរមមរបស់ស្ថរសី ពារ់ ព័នធគៅនឹ ងសរមមភាពខុ សចាប់ ឬការប៉ាុនប៉ាង
ក្បក្ពឹ តប
ត ទ្យគលមើសគោយគចតនាថបបណាមួ យ ។
ភសតតាងនានាថដលរ
ឹបអូសជាបគណា
ត េះអាសននខាងគលើគនេះ ក្តូវក្រប់ ក្រងស្សបតាមជំពូរទ្យី ១១
ុ
ននមាតិ ការគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតនានា ថដលបានរំ ណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ
ស័យបរ ិស្ថាន ។

ភសាតាងថដលថចងគៅរន
ុ
ុងចំ ណុចខាងគលើគនេះ ក្តូវសគក្មចរ ឹបអូ សចុងគក្កាយគោយគសចរតី
សគក្មចតុលាការ ។
មាគ្តា១០០៨ ._ នី តិវ ិធីនានាពារ់ ព័នធគៅនឹងភសតតាង
ុ

ភសតតាងពារ់
ព័នធនឹងសតវនក្ព រួមទំង សតវនក្ពថដលរស់ ក្តូវក្បរល់ជូនគៅអងគភាពពារ់ព័នធ
ុ
ថដលទ្យទ្យួ លបនទុរគលើវ ិធានការអនុវតតចាប់ក្បឆ្ំងនឹងការជួ ញដូរសតវនក្ព ។
មាគ្តា១០០៩ ._ ភសតតាងថដលរ
ឹបអូ សបាន
ុ

រាល់ភសតតាងថដលរ
ឹបអូ សបាន ក្តូវគធវើការក្រប់ ក្រងស្សបតាមនី តិវ ិធីថដលរំ ណត់ គោយក្រសួង
ុ

ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ដូ ចមានថចងរនុងរនាីទ្យី៩ ននក្រមគនេះ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
នានាថដលពារ់ព័នធ ។

ភសតតាងនានា
ក្តូវររាក្បរបគោយសុវតាិភាពគោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
ុ
ឬ គៅឯក្រសួង ស្ថាប័នដនទ្យថដលទ្យទ្យួ លបានការអនុញ្ញញតពីក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន

។ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ទ្យទ្យួ លសិទ្យិ រ
ធ ុងកាថលង
ន
បំ ផ្ទាញ និ ងររាទល និងអនុទល
ធនធានធមមជាតិ ថដលរ ឹបអូសបានសក្មាប់ ជាក្បគយជន៍ដល់ស្ថធារណជន គោយមានរបាយការណ៍
ចាស់លាស់ ។
មាគ្តា១០១០ ._ ការក្រប់ក្រងសតវនក្ព ទលិតទលសតវនក្ព និ ងបំ ថណរសតវ ថដលរ ឹបអូ សបាន
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រាល់ការរ ឹបអូ ស និងការក្រប់ ក្រងសតវនក្ព ទលិតទលសតវនក្ព និ ងបំ ថណរសតវនក្ព ឬវតាុធាតុ នន

សតវនក្ព ក្តូវអនុវតតតាមលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតននមាតិ កាគនេះ និង អនុ សញ្ញញអនតរជាតិ ថដលក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។
មាគ្តា១០១១ ._ ការហាមឃាត់គៅគលើសរមមភាពមួ យចំនួន
មញ្ជ្នី នត នក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រដឋបាលថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ មនទីបរ ិស្ថានគខតត

និ ងភានរ់ ងារនានាថដលអនុវតតគបសររមមរុងការគសុ
ន
ើបអគងកតបទ្យគលមើសដូចមានថចងរនុងរនាីទ្យី៩ មានភារ
រិ ចរ
ច ំ ណត់ ពីការហាមឃាត់ គៅគលើសរមមភាពនានារបស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ជាបគណា
ត េះអាសនន
រហូតដល់នីតិវ ិធី ននការគសុើបអគងកតបានគោេះស្ស្ថយចប់ សពវក្រប់ ។
មាគ្តា១០១២ ._ បណឹ ត ង
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលនានា ថដលមិនយល់ស្សបគៅនឹ ងគសចរតីសគក្មចណាមួ យរបស់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចនា
ច នាថដលពារ់ព័នដ
ធ ូច

មានថចងរនុងក្រមគនេះ ចាប់ ពិគសសគទសងគទ្យៀត និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគទសងគទ្យៀត រនុងការអនុវតត
អំ ណាចរបស់ខួនស្សបតាមមាតិ
ា
កាគនេះ មានសិទ្យិរ
ធ ុនងគធវើបណឹ ត ងជាលាយល័រអ
ខ រសរ ស្សបតាម
រនាីទ្យី៩ ននក្រមគនេះ ។

បណឹ ត ងនានាថដលគធវើគ

ើងស្សបតាមមាក្តាគនេះ មិនប៉ាេះពាល់ដល់សិទ្យិអ
ធ ំ ណាច ឬរារាំងដល់

ដំ គណើរការននការអនុ វតតចាប់របស់មញ្ជ្នី នត នក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគក្កាមមាតិ កាគនេះ
គនាេះគ

ើយ។

ផ្នែកទី៥
លស្តន្តីន្គរបាលយុតតិធល៌ការពារទបតិកភណ្ឌ
មាគ្តា១០១៣ ._ មញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ ការពារគបតិ រភណឌ
មញ្ជ្នី នត នក្រសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ក្តសិលបៈអាចក្តូវបានថតងតាំងជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ៌មថទនរប
រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ស្សបតាមក្រមក្ពហមទ្យណឌននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ សមាសភាពមញ្ជ្នី ត
នររបាលយុតិធ
ត ម៌ ការពារគបតិរភណឌរួមមាន៖

រ-មញ្ជ្នី ថត ដលក្តូវបានថតងតាំងជាមញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិរភណឌ ។
ខ-មញ្ជ្នី រត បស់មនទី ឬនាយរោឋនរាជធានី គខតតរបស់ក្រសួងវបបធ៌ម និ ងវ ិចិក្តសិលបៈ ។
មាគ្តា១០១៤ ._ គបសររមមរបស់មញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ ការពារគបតិ រភណឌ
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មញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិធ
ត ៌មការពារគបតិ រភណឌមានគបសររមម និ ងតួ នាទ្យីដូចមានថចងរនុងថទនរទ្យី ១

ននក្រមមាតិ កាគនេះ ។

នី តិវ ិធី ននការរស្ថងសំណុំគរឿងរបស់មញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ ថទនរការពារគបតិរភណឌ ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រម នីតិវធីក្ពហមទ្យណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១០១៥ ._ បណឹ ត ង
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងឡាយណាថដលមិ នយល់ស្សបនឹងការសគក្មចចិ តថត ដលគធវើគ

ើង

គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបរ ិស្ថាន និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចចនានាថដល
ពារ់ ព័នធដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគទសងគទ្យៀតរនុង

ការអនុវតតអំណាចរបស់ខួនគក្កាមមាតិ
ា
កាគនេះ មានសិទ្យិ ោ
ធ រ់ ពារយបណឹ ត ងជាលាយលរខណ៍អរសរស្សប
តាមរនាីទ្យី៩ ននក្រមគនេះ ។

បណឹ ត ងណាថដលគធវើគ

ើងគក្កាមមាក្តាគនេះ មិ នក្តូវប៉ា េះពាល់គៅគលើសិទ្យិ អ
ធ ំណាចរបស់មញ្ជ្នី ត

ទ្យទ្យួ លបនទុរអនុវតតចាប់ គដើមបី ទ្យប់ស្ថកត់ដំគណើរការននការពក្ងឹ ងការអនុ វតតស្សបតាមមាតិ កាគនេះ
គទ្យបើយ ។

ជំពូកទី២
លស្តន្តីអធិការកិច្ចបរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ
ផ្នែកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា១០១៦ ._ ការថតងតាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចចពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងរិ ចចការពារបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវចាត់ តាំងមញ្ជ្នី តគោយថទ្យបរ គដើមបីទ្យទ្យួ លបនទុររិ ចកា
ច រគធវើអធិ ការរិចចពារ់ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស័យបរ ិស្ថាន និង
ក្រប់ ក្រងធមមជាតិ ស្សបតាមក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគោយថទ្យបរ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធ
គទសងគទ្យៀត ។
មាគ្តា១០១៧ ._ ឋានៈមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចប
ច រ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចប
ច រស្ថ
ិ ា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ ស្សបតាម
ក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគោយថទ្យបរ និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតដ
ត នទ្យគទ្យៀតទងថដរ ។ គក្ៅពី ពីគនេះ មញ្ជ្នី ត
អធិ ការរិចចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ មានភាររិចច និងតួ នាទ្យី ជាមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិចចបរ ិស្ថាន និងធមមជាតិ
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ធមមតាដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា១០១៨ខាងគក្កាម ។
មាគ្តា១០១៨ ._ ភាររិចច និ ងតួ នាទ្យីរបស់មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិចចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចប
ច រស្ថ
ិ ា ន និងធនធានធមមជាតិ មានភាររិចច និងតួ នាទ្យីដូចខាងគក្កាម៖
១- គធវើអធិ ការរិចចតាមោន និ ងក្តួតពិនិតយការគោរពចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតត
ជាធរមាន ថដលពារ់ព័នន
ធ ឹងវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិគក្កាមសមតារិចរច បស់ខួន
ា ។
២- គធវើរបាយការណ៍សតីពីលទ្យធទលននការគធវើអធិ ការរិ ចចោរ់ ជូនថ្ននរ់ ដឹរនាំគដើមបីពិនិតយ
និ ងសគក្មច ។
៣- ចាត់ វ ិធានការចាំបាច់រុងររណ
ន
ី មានការបំ ពានក្រមគនេះ ចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ
យុតតពារ់ព័នគធ ទសងគទ្យៀត ។
៤- គចញបទ្យបញ្ញ
ា នានាតាមការចាំបាច់រុងររណ
ន
ី មានការរំរាមរំរាមរំ ថហងដល់បរ ិស្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិ បានគរើ តគទ្យបើង ។
៥- ជូនដំ ណឹងដល់ស្ថធារណជន និងក្រសួង ស្ថាប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត
រនុងររណីមានការរំ រាមរំ ថហងធងន់ធរង ដល់បរស្ថ
ិ ា ន និងធនធានធមមជាតិ ។
គក្ៅពី ភាររិចច និងតួ នាទ្យី ថដលរំ ណត់រុងក្រមគនេះ
ន
មញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិ ចចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ក្តូវអនុវតតភាររិចច និ ងតួ នាទ្យី ដូចមានថចងរនុងចាប់ពិគសសគោយថទ្យបរ និ ងលិខិតបទ្យដឋនារតិ យុតតពារ់
ពាន់ នានាទងថដរ ។
មាគ្តា១០១៩ ._ រិ ចចសហការចំ គពាេះការគធវើអធិ ការរិ ចចពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
មាចស់រគក្មាង ឬក្បតិបតតិររ ឬស្ថាប័នពារ់ព័នធនានា ក្តូវមានកាតពវរិចចសហការជាមួ យមញ្ជ្នី ត
អធិ ការរិចចបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ រនុងការគធវើអធិ ការរិចចពារ់ព័នន
ធ ឹងបរ ិស្ថាន និ ងធនធាន
ធមមជាតិ ។
មាគ្តា១០២០ ._ ការគក្បើ ក្បាស់ឯរសណា
ឋ នរនុងការគសុើបអគងកតគលើបណឹ ា ងបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមម
ជាតិ

មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចប
ច រ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានលិខិតអនុ ញ្ញញត និ ងពារ់ប័ណណសមាគល់
អតតសញ្ញញណចាស់លាស់ និ ងពារ់ឯរសណា
ឋ ន គៅគពលចុ េះបំ គពញភាររិ ចច និងតួ នាទ្យី របស់ខួន
ា ។
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ផ្នែកទី២
លស្តន្តីអធិការកិច្ចវាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១០២១ ._ ការថតងតាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចចវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវថតងតាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចចវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់

បរ ិស្ថាន គដើ មបីគធវើអធិ ការរិចចគលើរគក្មាង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាង ឬទ្យី តាំងថដលជារមមវតាុននការគធវើការ
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១០២២ ._ ឋានៈមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចចវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចវា
ច យតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ថដលទ្យទ្យួ លបានការថតងតាំងក្តឹមក្តូវ គោយ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ ។
មាគ្តា១០២៣ ._ សិទ្យធអំណាចរបស់មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិចចពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នីអ
ត ធិការរិចវា
ច យតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាននន ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មាន

សិទ្យិ ធ អំណាចដូចខាងគក្កាម៖

រ-គធវើអធិ ការរិចចតាមោន និ ងក្តួតពិនិតយការគោរពចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតជា
ធរមាន លិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតនានា រិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន សតង់ោរ ថទនការក្រប់ ក្រងប
រ ិស្ថាន និងលរខខណឌតក្មូវថទនរបរ ិស្ថានថដលពារ់ ព័នគធ ទសងគទ្យៀត ។
ខ-រនុងររណីចាំបាច់ មញ្ជ្នីអ
ត ងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន អាចបងាគប់ឲ្យមាចស់
រគក្មាងផ្ទអរសរមមភាពមួយថទនរ ឬទំងស្សរងជាបគណា
ត េះអាសនន ឬបិទ្យទ្យី តាំងជាបគណា
ត េះ
អាសនន ។
រ-ពិ និតយរំ ណត់ ក្តា ឯរស្ថរ ទ្យិនន
ន ័ យគអ

ិចក្តូនិរសតីពីការក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន និង

រំ ណត់ក្តាដនទ្យគទ្យៀតសតីពីរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ និងការក្បតិ បតតិរគក្មាង ។
ង-ស្ថតប់ និ ងគធវើរំណត់ គហតុ ស្ថតប់ចគមាើយរបស់រមមររ និ គយជិត តំណាងមាចស់រគក្មាង
និ ងបុ រគលពារ់ព័នធនានា ។
ច-បងាគប់ឲ្យរមមររ និ គយជិ ត អភិ បាល អនរតំណាងស្សបចាប់ និងភានរ់ ងារននរគក្មាង
អភិវឌ្ឍ ទតល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯរស្ថរជាលាយលរខណ៍អរសរ ថទនការ និ ងរំណត់ ក្តាក្រប់
ក្បគភទ្យថដលពារ់ ព័នន
ធ ឹ ងរិចចការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថានរបស់មាចស់រគក្មាង ។
្-មានសិទ្យិច
ធ ុ េះថ្រគ្រទ្យីតាំងរគក្មាង និងចាប់ យរវតាុតាង រនុងររណីថដលសងស័យថ្ន

មានអំ គពើ គលមើសនឹ ងចាប់ ឬបទ្យបប្ញ តិ នា
ត នាសតីពីការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬថទនការ
ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ។
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ជ-ជួ បក្បជុំ ជាមួ យក្បធានក្ររមក្បឹរាភិ បាល តំ ណាងស្សបចាប់ និងរមមររ និ គយជិ ត
ននរគក្មាងយ៉ា ងតិច ១ (មួយ) ឆ្នំ មតង គដើមបីគធវើការវាយតនមាការអនុ វតតក្រមគនេះ និ ងបទ្យបប្ញតិ ត
ពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។
ឈ-គធវើរំណត់ គហតុ ថ្រគ្រ និ ងចាប់ យរវតាុតាងនានា គដើមបីរស្ថងសំណុំគរឿងននការ

ក្បក្ពឹ តគត លមើសនឹងចាប់ គនេះ គដើមបីចាត់ ការតាមនីតិវ ិធីជាធរមាន ។
ផ្នែកទី៣
លស្តន្តីការពារទបតិកភណ្ឌ
មាគ្តា១០២៤ ._ មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌ

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ ក្តសិលបៈ ក្តូវថតងតាំងមញ្ជ្នីកា
ត រពារ

គបតិ រភណឌមួ យរូប ក្បចាំរាជធានី គខតត ។ មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌវបបធម៌ ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
វបបធម៌ និងវ ិចិ ក្តសិលបៈ ក្តូវពិ គក្ោេះគយបល់ជាមួ យ អភិ បាលរាជធានី គខតត ។
មាគ្តា១០២៥ ._ ភាររិ ចចរបស់មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិរភណឌ
មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌ ក្តូវក្បាស្ស័យទរ់ ទ្យងជាមួយរដឋបាលរាជធានី គខតត និ ងក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិក្តសិលបៈ គដើ មបីការពារវតាុគបតិរភណឌ និ ងទាល់ជំនួយរនុងការ
អនុវតតរនាីគនេះ ។
មាគ្តា១០២៦ ._ តួ នាទ្យី មុ ខងារ និងលរខណៈសមបតតិរបស់មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិរភណឌ
តួ នាទ្យី មុខងារ និ ងលរខណៈសមបតតិរបស់មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌ ក្តូវរំ ណត់ គោយលិខិត
បទ្យោឋនរតិ យុតតថដលរំណត់ គោយក្រសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិក្តសិលបៈ ។ មញ្ជ្នីកា
ត រពារគបតិរភណឌ អាច
ក្តូវគធវើការជាមួ យមញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិ រភណឌរាជធានី គខតត និងក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
គដើមបីការពារគបតិ រភណឌទំងឡាយគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ មញ្ជ្នី កា
ត រពារគបតិរភណឌ អាច
ទ្យទ្យួ លការថតងតាំងជាមញ្ជ្នីន
ត ររបាលយុតិធ
ត ម៌ ស្សបតាមរនាីគនេះ និ ងក្រមក្ពហមទ្យណឌននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។
ផ្នែកទី៤
លស្តន្តីអធិការកិច្ចការបំពល
ុ បរ ិស្ថថន្
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មាគ្តា១០២៧ ._ ការថតងតាំងមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចចការបំ ពុលបិ រស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវថតងតាំងមញ្ជ្នីអ
ា ធិ ការរិចចការបំពុលបរ ិស្ថាន
សក្មាប់ គធវើអធិ ការរិ ចគច លើក្បភពននការបំ ពុលបរ ិស្ថាន ។
មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយការបំពុលបរ ិស្ថាន អាចគធវើអធិ ការរិចចគៅរនុងបរ ិគវណណាមួ យរ៏ បាន គដើមបី

រំ ណត់ ថ្នមាន ឬមិនមានអំ គពើ គលមើសណាមួ យទស់គៅនឹ ងលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការក្រប់ក្រង
សំណល់ ។
មាគ្តា១០២៨ ._ ឋានៈមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចចការបំពុលបរ ិស្ថាន

មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចគច លើការបំពុលបរ ិស្ថាន ថដលទ្យទ្យួ លបានការថតងតាំងក្តឹ មក្តូវ គោយក្រសួង ស្ថា
ប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នី ន
ត ររបាលយុតិ ធ
ត ម៌ ។
មាគ្តា១០២៩ ._ លរខណៈសមបតតិ និងការថតងតាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចចការបំពុលបរ ិស្ថាន
មុ នគពលថតងតាំងមញ្ជ្នី អ
ា ធិការរិ ចគច លើការបំ ពុលបរ ិស្ថាន ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យប
រ ិស្ថាន ក្តូវគចញលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត សក្មាប់ ៖
រ-រក្មិ តអបបបរមាននការបណុា េះបណា
ា ល និ ងលរខណៈសមបតតិ ថដលបុរគលណាមានរ់
ក្តូវមាន គដើ មបីទ្យទ្យួ លបានរុ ណសមបតតិជាមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិចចគលើការបំ ពុលបរ ិស្ថាន និ ង
ខ-នី តិវ ិធី សក្មាប់ ការចាត់តាំង ការក្តួតពិនិតយ និងការថតងតាំងនូ វមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិចចគលើ
ការបំ ពុលបរ ិស្ថាន ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចអនុញ្ញញតឲ្យក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរពារ់ព័នធ

វ ិស័យ បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវសក្មាប់រិចចការពារបរ ិស្ថានគៅថ្ននរ់
ក្ររង និ ងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ រនុងការថតងតាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិការរិ ចគច លើការបំ ពុលបរ ិស្ថាន ស្សបតាមលរខខណឌ
តក្មូវ ននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
បរ ិស្ថាន និ ងចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត ឬ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នដ
ធ នទ្យគទ្យៀត ។
មាគ្តា១០៣០ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវរបស់មញ្ជ្នីអ
ត ធិការរិ ចគច លើការបំ ពុលបរ ិស្ថាន
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចគច លើការបំពុលបរ ិស្ថាន មានសិទ្យិ អ
ធ ំណាចដូ ចខាងគក្កាម៖
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១- ចូ លគៅរនុងរនុងបរ ិគវណននអាោរ រគក្មាង ឬសរមមភាព ឬក្បភពគទសងគទ្យៀតននការ

បំ ពុល ឬសំណល់ គហើយគធវើអធិ ការរិ ចគច លើបរ ិគវណគនាេះ ថដលរួមមាន បគចចរវ ិជាាក្តួតពិនិតយ

ការបំ ពុល បគចចរវ ិទ្យាក្តួតពិនិតយការក្រប់ ក្រងសំណល់ ឬវ ិធានការដនទ្យគទ្យៀត គៅរនុងបរ ិគវណ
គនាេះ ។

២- ក្បមូ ល និងយរសំណារនានាននការបងាូរសំណល់រាវ ការបំ ភាយខយល់ ឬក្បភព

ជាសកាានុ ពលដនទ្យគទ្យៀតននការបំពុល ថដលក្តូវគធវើការពិ គស្ថធន៍ គៅរនុងមនទីរពិ គស្ថធន៍របស់

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬមនទីរពិ គស្ថធន៍ដនទ្យគទ្យៀតថដលទ្យទ្យួលស្ថគល់ គោយ
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

៣- ក្បមូ ល និងែតឯរស្ថរជារូបភាព ឬវថខសភាពយនតននដំ គណើរការនានាននបរ ិគវណ

អាោរ មានជាអាទ្យិ៍ ក្បតិ បតតិការននក្បភពជាសកាានុពលននការបំ ពុល ឬសំណល់ និ ងបគចចរ
វ ិទ្យា ឬវ ិធានការរនុងការក្តួតពិនិតយការបំ ពុល ឬសំណល់ និងបគចចរវ ិជាា្ ឬវ ិធានការ ថដលក្តូវ
បានគរៀបចំ គ

ើងគដើមបីក្តួតពិ និតយការបំពុលថបបគនេះ ។

៤- មានសិទ្យិព
ធ ិ និតយគលើរំណត់ ក្តា ការឯរភាព លិខិតអនុញ្ញញត របាយការណ៍ ឬឯរ
ស្ថរដនទ្យគទ្យៀតទរ់ទ្យងនឹងការបំ ពុល សំណល់ បគចចរវ ិជាាក្តួតពិនិតយការបំពុល បគចចរវ ិទ្យាក្តួត
ពិ និតយការក្រប់ ក្រងសំណល់ ឬវ ិធានការថដលតក្មូវឲ្យអនុ វតតគៅគក្កាមក្រមគនេះ ឬចាប់ ឬ
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធនានា ។
៥- សមាភសជាមួ យមាចស់ ឬអនរទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ ថដលទ្យទ្យួ លបនទុរចំ គពាេះក្បតិ បតតិការគលើ

បរ ិគវណអាោរ មានជាអាទ្យិ៍ បុរគលនានាថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវចំគពាេះក្បតិបតតិការននវ ិធានការ ឬ
បគចចរវ ិជាាក្តួតពិ និតយការបំពុល ឬវ ិធានការ ឬបគចចរវ ិទ្យាក្តួតពិនិតយការក្រប់ ក្រងសំណល់
របស់អាោរ និងបុ រគលដនទ្យគទ្យៀតថដលសាិតគៅគលើអាោរថដលចាត់ ទ្យុរថ្នជាការចាំបាច់ ។

៦- គចញបទ្យបញ្ញ
ា រអនុម័តគលើវ ិធានការថរតក្មូវ ក្បសិនគបើមញ្ជ្នីអ
ា ធិ ការរិចចការបំ ពុលប
រ ិស្ថានររគឃើញថ្ន សរមមភាព ឬ ក្បតិបតតិការណាមួយគៅគលើអាោរថដលរំពុងថតរ ំគលាភ
បំ ពានគលើក្រមគនេះ ឬររគឃើញថ្ន បគចចរវ ិជាាក្តួតពិនិតយការបំពុល បគចចរវ ិទ្យាក្តួតពិនិតយការ
ក្រប់ ក្រងសំណល់ ឬវ ិធានការដនទ្យគទ្យៀតមិនមានដំ គណើរការ ឬក្បតិបតតិការ ស្សបតាមលិខិត
អនុ ញ្ញញត ការអនុ ញ្ញញត ថទនការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ឬរិ ចចសនាការពារបរ ិស្ថានថដលពារ់ព័នធ
គនាេះគទ្យ គោយអាស្ស័យគៅតាមររណីថដលអាចគរើតគ

ើង ។

មាគ្តា១០៣១ ._ នីតិវ ិធី ននការគធវើអធិ ការរិ ចចការបំពុលបរ ិស្ថាន
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវបគងកើតនីតិវ ិធី ថដលមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិ ចប
ច រ ិស្ថាន និ ង
មាចស់ ឬក្បតិបតតិររននអាោរ សរមមភាព ឬរគក្មាងថដលសាិតគក្កាមការគធវើអធិការរិ ចច ក្តូវអនុ វតតតាម
គដើមបីចាប់គទាើម និ ងអនុ វតតការគធវើអធិ ការរិចច ។

370

មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចគច លើការបំពុលបរ ិស្ថាន ក្តូវគសាៀរពារ់ឯរសណា
ឋ នសមាគល់ខួន
ា ថដលអាច
រំ ណត់អតតសញ្ញញណបានគោយងាយស្សួល និ ងក្តូវបងាាញអតតសញ្ញញណរបស់ខួនគៅកាន់
ា
មាចស់ ឬ
ក្បតិ បតតិររននអាោរ សរមមភាព ឬ រគក្មាង ថដលសាិតគក្កាមការគធវើអធិ ការរិចម
ច ុ នគពលអនុវតតអធិ ការ
រិ ចគច នាេះ ។
មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចចការបំពុលបរ ិស្ថាន ក្តូវថែររាទ្យុរនូវឯរស្ថររំណត់ក្តាននការគធវើអធិ ការរិ ចច
នី មួយៗ ថដលខាួនបានអនុវតត ។ រំ ណត់ក្តាននការគធវើអធិ ការរិចច ក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវង
ររបាន ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ា ី ការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៣២ ._ ការហាមឃាត់រុងការបដិ
ន
គសធចំ គពាេះការចូ លគធវើអធិ ការរិ ចច
គទេះសាិតគក្កាមកាលៈគទ្យសៈណារ៏ គោយ មាចស់ ឬក្បតិបតតិររ ននអាោរ សរមមភាព ឬ រគក្មាង
ថដលក្តូវសាិតគក្កាមការគធវើអធិ ការរិចច មិនអាចបដិ គសធមិនឲ្យមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចកា
ច របំ ពុលបរ ិស្ថានចូ ល
គៅកាន់ បរ ិគវណអាោរ អនុ វតតតាមនី តិវ ិធីរុងការគធវ
ន
ើអធិ ការរិចចបានគនាេះគទ្យ ។
មាគ្តា១០៣៣ ._ សរមមភាពថដលទ្យទ្យួ លបានអនុញ្ញញត
ក្បសិនគបើ គៅរនុងអំ

ត ធិ ការរិចចគលើការបំពុលបរ ិស្ថាន ររគឃើញនូ វ
ុងគពលគធវើអធិ ការរិ ចច មញ្ជ្នី អ

ក្បភពននការបំពុល ឬសំណល់ ឬការខរខានមិ នបានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹមក្តូវនូ វ បគចចរវ ិជាាក្រប់ក្រងការ
បំ ពុល ឬបគចចរវ ិទ្យាក្តួតពិនិតយការក្រប់ក្រងសំណល់ ឬ វ ិធានការដនទ្យគទ្យៀត ថដលអាចបងកឲ្យមានការ
រំ រាមរំរាមរំថហងចំ គពាេះសុខភាពស្ថធារណៈ ក្ទ្យពយសមបតតិ បរ ិស្ថាន ឬធនធានធមមជាតិ គនាេះមញ្ជ្នី ត
អធិ ការរិចចគលើការបំ ពុលបរ ិស្ថាន ក្តូវមានសិទ្យិ អ
ធ រនុងការ៖
រ-ជូ នដំ ណឹងភាាមដល់បុរល
គ ឬស្ថាប័ នដនទ្យគទ្យៀត ថដលអាចក្បឈមនឹ ងការរំរាម
រំ ថហងគនាេះ ។
ខ-បញ្ញ
ា ឲ្យមាចស់ ឬក្បតិបតតិររននអាោរ ថដលក្តូវគធវើអធិ ការរិចច អនុម័តយរភាាមៗនូ វ
វ ិធានការថរតក្មូវ គដើមបីធានាឲ្យបាននូ វក្បតិ បតតិការថដលក្តឹមក្តូវនន បគចចរវ ិជាា ឬវ ិធានការ
ក្រប់ ក្រងការបំពុល ឬបគចចរវ ិទ្យាក្តួតពិនិតយការក្រប់ ក្រងសំណល់ ឬវ ិធានការដនទ្យគទ្យៀតស្សប
តាមលរខខណឌតក្មូវការក្រប់ ក្រងសំណល់ ឬប្ឈប់ការបំ ពុលគនាេះ ។
រ-បញ្ញ
ា ឲ្យមាចស់ ឬក្បតិបតតិររននអាោរប្ឈប់ ភាាមៗនូវក្បតិបតតិការថដលបងកឲ្យមាន
ការបំ ពុល សំណល់ ឬការបំ ពានគលើលរខខណឌតក្មូវការក្រប់ ក្រងសំណល់ គៅរនុងររណីថដល
វ ិធានការថរតក្មូវភាាមៗថដលពារ់ ព័នធមិនមានលរខណៈក្រប់ ក្ោន់ រុងការកាត់
ន
បនាយការខូច
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ខាត និងការបំ ពុល ឬសំណល់ថដលអាចបងកគ

ើងចំ គពាេះ សុខភាពមនុ សស ក្ទ្យពយ ឬ បរ ិស្ថាន ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចបគងកើតនីតិវ ិធី ថដលមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិ ចគច លើការបំពុល
បរ ិស្ថាន មាចស់ និ ងក្បតិ បតតិររ ននអាោរថដលក្តូវគធវើអធិ ការរិចច ក្តូវគោរពតាម គៅគពលថសវងររគឃើញ
នូ វក្បភពននការបំ ពុល ឬការខរខានមិ នបានគធវើក្បតិ បតតិការក្តឹមក្តូវនូវ បគចចរវ ិជាាក្រប់ក្រងការបំ ពុល ឬ
វ ិធានការដនទ្យគទ្យៀត ឬការបំ ពានគលើលរខខណឌតក្មូវការក្រប់ ក្រងសំណល់ ថដលអាចបងកឲ្យមានការ
រំ រាមរំថហងចំ គពាេះសុខភាពមនុ សស ក្ទ្យពយ ឬបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៣៤ ._ របាយការណ៍វាយតនមា
គៅរនុងរយៈគពល ១៤ (ដប់ បួន) នែង ននការររគឃើញនូ វក្បភពននការបំ ពុល ឬការខរខានមិ ន

បានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹមក្តូវនូ វ បគចចរវ ិជាាក្រប់ក្រងការបំពុល ឬវ ិធានការដនទ្យគទ្យៀត ឬការបំ ពានគលើ

លរខខណឌតក្មូវការក្រប់ ក្រងសំណល់ ថដលអាចបងកឲ្យមានការរំរាមរំ ថហងចំ គពាេះបរ ិស្ថាន និងការ
គចញនូវបទ្យបញ្ញ
ា រនុងការអនុ ម័តយរវ ិធានការថរតក្មូវ មញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចចគលើការបំពុលបរ ិស្ថាន ក្តូវ

គរៀបចំនូវរបាយការណ៍វាយតនមាការបំពុលអំពីការររគឃើញការបំ ពុលគនាេះ និងវ ិធានការបនតបនាទប់ ថដល
ក្តូវអនុវតតគដើមបីគោេះស្ស្ថយការបំ ពុលគនាេះ ។
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអាចបគងកើតនីតិវ ិធី និ ងលរខខណឌតក្មូវសក្មាប់ ការ
គរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាការបំ ពុល ។ របាយការណ៍វាយតនមាការបំពុលទំងអស់ ក្តូវោរ់ឲ្យ
ស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ា ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៣៥ ._ នែាចំណាយសក្មាប់វ ិធានការថរតក្មូវ
នែាចំណាយពារ់ ព័នធនឹងសរមមភាពណាមួ យរនុងការទ្យទ្យួ លយរវ ិធានការថរតក្មូវគដើមបីកាត់
បនាយជាអបបបរមា ក្រប់ ក្រង ឬប្ឈប់ នូវក្បភពននការបំ ពុល ឬសំណល់ណាមួ យ ថដលក្តូវបានររ
គឃើញគៅរនុងអំ

ងគពលននការគធវ
ើ អធិ ការរិ ចច ជាការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវផ្ទាច់មុខរបស់មាចស់ និ ង/ឬក្បតិ បតតិ
ុ

ររននអាោរ ។
នែាសំណាយថដលសមរមយទរ់ ទ្យងនឹងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាការបំពុលគៅគក្កាម
មាតិ កាគនេះ ជាការទ្យទ្យួ លខុសក្តូវរបស់មាចស់ និ ង/ឬ ក្បតិបតតិររននបរ ិគវណ/អាោរ ថដលក្តូវគធវើរបាយ
ការណ៍វាយតនមាការបំពុល ។
មាគ្តា១០៣៦ ._ សិទ្យិរ
ធ ុងការោរ់
ន
សំគណើ
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រូបវ ័នាបុរគល ឬ នី តិបុរគល ថដលមិនគពញចិតតចំគពាេះវ ិធានការណាមួ យថដលគធវើគ

ើងគោយមញ្ជ្នី ត

អធិ ការរិចចគលើការបំ ពុលបរ ិស្ថាន អាចោរ់ សំគណើគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន
គដើមបីពិនិតយនូ វវ ិធានការគនាេះ រនុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិប)នែង គក្កាយពី នែងចាត់ វ ិធានការគនាេះមរ ។

ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ក្តូវគធវើការសគក្មចចិ តថត ដលតក្មូវឲ្យលុបគចាល ថរ

សក្មួល ឬបញ្ញ
ា រ់អំពីវ ិធានការថដលក្តូវបានចាត់ គោយមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចចគលើការបំ ពុលបរ ិស្ថាន និងក្តូវ
គធវើរំណត់ក្តាជាលាយលរខណ៍អរសរននគសចរាីសគក្មចគនាេះគៅរនុងរយៈគពល៤០ (ថសសិប)នែងបនាទប់
ពី ទ្យទ្យួ លបានសំគណើគនាេះ ។
រំ ណត់ក្តាជាលាយលរខណ៍អរសរគនេះ ក្តូវរួមប្ូច លនូ វមូ លគហតុ ព័ត៌មាន និ ងទ្យិ នន
ន ័ យថដល
បគងកើតបានជាមូ លោឋនននការសគក្មចគនាេះ ។ រំ ណត់ ក្តាគនេះក្តូវទាល់គៅឲ្យរូបវ ័នាបុរគល ឬនីតិបុរគល
ថដលគធវើសំគណើ និងក្តូវោរ់ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ា ី សិទ្យិ ទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានព័ត៌មានននក្រមគនេះ ។
ក្បសិនគបើរប
ូ វ ័នាបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលគធវើសំគណើ មិ នគពញចិ តន
ត ឹងគសចរាីសគក្មចរបស់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន រូបវ ័នាបុរល
គ ឬ នីតិបុរគលគនាេះ មានសិទ្យិ ធបឹង
ា តវា៉ា ស្សបតាម
បទ្យបប្ញតិ នត នរនាីទ្យី៩ ននក្រមគនេះ។

មាតិកាទី៣
ការស្ថតរទឡើងវិញ ន្ិងសំណ្ងទលើការខូច្ខាតបរ ិស្ថថន្
ជំពូកទី១
យន្តការវាយតម្លៃទំហម្ំ ន្ការខូច្ខាតបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១០៣៧ ._ ការបគងកើតយនតការសក្មាប់ ការស្ថតរបរ ិស្ថានគទ្យបើងវ ិញ និងរំ ណត់ទ្យំហំននសំណងការ
ខូ ចខាត
នី តិវ ិធី និងថបបបទ្យននបគងកើតយនតការ ការវាយតនមាទ្យំហំខូចខាតបរ ិស្ថាន ការស្ថតរបរ ិស្ថានគទ្យបើង
វ ិញ និងការទ្យូរទត់ សង់ ការខូចខាតបរ ិស្ថាន និ ងការទ្យូ ទត់ ការខូចខាតថទនរហិរ្ញ វតាថដលគរើ តគចញពី
ការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវរំណត់ គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
បរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១០៣៨ ._ ការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន
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ការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន មានជាអាទ្យិ៍ការខូចខាត ឬការគធវើឲ្យក្ទ្យរឌ្គក្ទម ការបំ ផ្ទាញ ការបាត់ បង់
ការបងាអរ់ដល់ការគក្បើក្បាស់ននបរ ិស្ថាន ថដលរនុងគនាេះមានធនធានធមមជាតិ ទ្យំ និញ និងគសវារមម
ធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា១០៣៩ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវចំគពាេះការខូចខាតបរ ិស្ថាន
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ថដលបានគឃើញថ្ន បានបងកការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន ឬការខូចខាត
ថទនរហិរ្ញ វតាុថដលគរើតគចញពី ការខូចខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរនុងការស្ថតរបរ ិស្ថានគ
និ ង/ឬក្តូវទ្យូតទត់ សំណងខូ ចខាត និ ង ការបាត់បង់ទំងអស់ថដលបានគរើតគ

ើងវ ិញ

ើង ។

មាគ្តា១០៤០ ._ កាតពវរិចចរុងការថចរចាយព័
ន
ត៌មាន

ក្រប់ ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ព័នធ អាជាាធរមានសមតារិចនា
ច នា ជនជាតិ គដើ មភារតិច សងគមសុីវ ិល

នី តិបុរគល និង រូបវនតបុរល
គ ថដលរងទលប៉ា េះពាល់ទំងអស់ ក្តូវថចរចាយព័ ត៌មានបគចចរគទ្យស ចំគណេះ
ដឹ ង ចំណាប់ អារមមណ៍ និងរងវល់ថដលពារ់ ពារ់ព័នទ
ធ ំងឡាយ គដើ មបីសក្មួលដល់ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

គពញគលញ ទន់ គពលគវលា និងក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពសក្មាប់ ការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន ។
រាល់អរ
ន ពារ់ព័នធនីមួយៗ ក្តូវចូ លរួមរនុងដំ គណើរការននការសគក្មចចិតតគៅគលើការស្ថតរគ

និ ងសំណង ក្ពមទំងការអនុវតតនូវការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ

ើងវ ិញ ។

ជំពូកទី២
ការទទួលខុសគ្តូវ
មាគ្តា១០៤១ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវបរ ិស្ថានរបស់រប
ូ វនតបុរគល នីតិបុរគល និងមញ្ជ្នី នត នរោឋភិ បាល
ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវសក្មាប់សំណងថទនរបរ ិស្ថាន មិ នតក្មូវឲ្យមានបងាាញពី ធាតុគចតនា និងការ
ដឹ ងគនាេះគទ្យ គហើយក្តូវអនុ វតតការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវដូចខាងគក្កាម ៖
រ- រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរល
គ ទំងឡាយថដលមិនបានគធវើសរមមភាព ឬការខរខានរនុង

ការចាត់ វ ិធានការថដលនាំឲ្យបងកការខូចខាតដល់បរ ិស្ថាន ។

ខ- រាល់មញ្ជ្នីរា
ត ជការក្រប់ស្ថាប័ នមានសមតារិចចក្រប់រក្មិ តថដលបំ គពញការងារគលើសពី
សិទ្យិ អ
ធ ំណាចរបស់ខួន
ា ឬក្បក្ពឹ តទ
ត ុយនឹ
ទ
ងក្រមគនេះ ចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតនានា ថដល
នាំឲ្យបងកការខូចខាតដល់បរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៤២ ._ ឧបររណ៍គក្ោេះថ្ននរ់
រាល់ឧបររណ៍គក្ោេះថ្ននរ់ មានជាអាទ្យិ៍ នាវា យនយនត យនតគហាេះ មាសុីនអារគឈើ គរាងចក្រ
អារគឈើ រែយនតដឹរទ្យំនិញ ឬឧបររណ៍គទសងគទ្យៀតថដលក្តូវបានគក្បើ ក្បាស់រុងសរមម
ន
ភាពខុ សចាប់
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គហើយថដលនាំឲ្យខូចខាតដល់បរ ិស្ថាន ក្តូវរ ឹបអូ ស និ ងលរ់ គដើ មបី គក្បើ ក្បាស់ដល់ការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើង

វ ិញថដលទ្យទ្យួ លរងការខូចខាត ។
មាគ្តា១០៤៣ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវនននីតិបុរគល
នាយរ និងបុរគលិរននស្ថជី រមមថដល ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើសំណងថទនរបរ ិស្ថានថដលមាន
លរខណៈលរខណៈ និងទ្យំហំដូចោន គៅតាមការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវរបស់នីតិបុរគលគនាេះ ដូចមានថចងរនុង
មាក្តា១០៤១ ននក្រមគនេះ ។

មាគ្តា១០៤៤ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវរបស់បុរគលគោយថ

រៗ

រនុងររណីមានបុ រគលគលើសពី ១ (មួ យ) នារ់ ថដលក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគក្កាមជំពូរគនេះ បុរគល
នី មួយៗ ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគោយថ រៗគលើសំណងការខូ ចខាតបរ ិស្ថានគពញគលញ គោយមិ នរិត
អំ ពីទ្យំហំជារ់ថសតងននការរួមចំថណរ របស់បុរគលនីមូយៗរនុងការគធវើឲ្យខូចខាតបរ ិស្ថានទំងមូ លគនាេះ
គ

ើយ ។

ជំពូកទី៣
កិច្ចការពារ ន្ិងករណ្ីទលើកផ្លងច្ំទពា៉ះកិច្ចការពារ
មាគ្តា១០៤៥ ._ រិ ចចការពារ
រូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមិនក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ គ
រ- ការខូចខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវបានបងកគ

ើយ រនុងររណីថដល ៖

ើងទំងស្សរងគោយស្ថរថតគក្ោេះមហនតរាយធមម

ជាតិ ធន
ង ់ ធរង ថដលមិនបានរ ំពឹ ងទ្យុ រមុន ឬសរមមភាពននសញ្ជ្ងាគម ។
ខ- ការខូចខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវបានបងកគ

ើងទំងស្សរងគោយស្ថរថតទ្យគងវើ ឬការខរខាន

របស់តតិ យជនគក្ៅពីបុរល
គ ិរនគយជិត ឬភានរ់ ងាររបស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ គនាេះ ។
រ- ការខូចខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវបានបងកគ

ើងទំងស្សរងគោយស្ថរថតសរមមភាពថដលបាន

អនុ ញ្ញញត យ៉ា ងចាស់លាស់គោយចាប់ ។
ឃ- ការខូចខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវបានបងកគ

ើងទំងស្សរងគោយស្ថរថតសរមមភាពថដល

បានអនុ ញ្ញញត ជាពិគសស និ ងថដលបានពណ៌នាពី ភាពជារ់ លារ់ ទរ់ ទ្យងនឹងក្បគភទ្យ និងទ្យំ ហំ
ននការខូ ចខាតគៅរនុងថទន- ការក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និ ងឬ/
វ ិញ្ញញបនបក្តនិងលិខិតអនុម័តគៅគលើការ វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៤៦ ._ ររណីគលើរថលងចំ គពាេះរិ ចចការពារ
រិ ចចការពារដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៥ ននក្រមគនេះ មិ នក្តូវបានអនុវតត គ
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ើយ រនុងររណី៖

រ- សរមមភាពថដលបងកឲ្យមានការខូចខាតគនាេះ ក្តូវបានអនុ វតតគោយមានការរ ំគលាភ
បំ ពានទំងស្សរង ឬថទនរណាមួ យននក្រមបរ ិស្ថាន ឬលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតណា
ត
មួ យគទសង
គទ្យៀត ។
ខ- សរមមភាពថដលបងកឲ្យមានការខូចខាត ក្តូវបានគធវើគ

ើងគយងតាមលរខខណឌ

សមបទន អាជាាប័ ណណ ឬការអនុញ្ញញតជារ់ ថសតងគទសងគទ្យៀតថដលក្តូវបានទតល់ឲ្យ មិ នស្សបតាម
លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតមានជាអាទ្យិ៍ ការអនុ ញ្ញញតថដលគចញគោយមញ្ជ្នីថត ដលោមនសិទ្យិរ
ធ ុងការទត
ន

ល់ការអនុញ្ញញតគនាេះ ឬការខរខាន រនុងការបំ គពញគៅតាមលរខខណឌចាប់ តក្មូវ មុ នគពលគចញ
ការអនុញ្ញញតជាគដើម ។

រ- សរមមភាពថដលនាំឲ្យមានការខូចខាតបរ ិស្ថាន ក្តូវបានពិនិតយគឃើញថ្ន មានចំនួន
ទ្យំ ហំ ឬក្បគភទ្យខុ សៗោន គក្ៅពី ការរំណត់ចំនួន និ ងការអនុញ្ញញតថដលបានរំណត់ ជារ់លារ់
គៅរនុងថទនកា ក្រប់ ក្រងបរ ិស្ថាន ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងឬ/ វ ិញ្ញញបនបក្ត និ ង
លិខិតអនុម័តគៅគលើការ វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ។
ឃ- ការខូចខាតថដលបងកគ

ើងគោយស្ថរការគធវសក្បថហស អំ គពើទ្យុចចរ ិត ឬសរមមភាព

ខុ សចាប់ រនុងការអនុវតត ការគធវើក្បតិ បតតិការ ឬការបំគពញសរមមភាពថដលក្តូវបានអនុ ញ្ញញត ។
ង- សរមមភាពទំងឡាយថដលទទុយគៅនឹងខថចង និងលរខខណឌននលិខិតអនុញ្ញញត រិ ចច

សនា ការអនុ ញ្ញញត ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធទំងឡាយគទសងគទ្យៀត ក្ពមទំងការខរខានមិនបានអនុ
វតតសរមមភាពជារ់ លារ់ នានា ថដលតក្មូវរនុងលិខិតអនុ ញ្ញញត ។
ជំពូកទី៤
សំណ្ងផ្នែកបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១០៤៧ ._ សំណងថទនរបរ ិស្ថាន
សំណងថទនរបរ ិស្ថានថដលមានថចងរនុងជំពូរទ្យី ២ ននមាតិ កាគនេះមានដូ ចតគៅ៖
រ- នែាគពញគលញរនុងការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញគៅកាន់ លរខខណឌគដើ មមុនគពលមាន

ការខូ ចខាត ។

ខ- នែាគពញគលញសក្មាប់ការអនុវតតការស្ថតរគ

ើងវ ិញបថនាមគទ្យៀតថដលក្រប់ក្ោន់ គដើមបី

គធវើការទ្យូ ទត់នឹងការខូចខាតទំងមូ លថដលមិនបានទ្យូទត់ សងគោយការស្ថតរគ
ចំ ណុច រ. ខាងគលើ ។
រ- តនមាននទ្យិដឋភាពននបរ ិស្ថានថដលរងការខូចខាតថដលមិនអាចស្ថតរគ
ររណី ថដលការស្ថតរគ

ើងវ ិញក្តូវបានគធវើគ

រងការខូ ចខាត មិ នងាយរនុងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ រនុង
ើងវ ិញបាន រនុង

ើង ប៉ាុ ថនតថទនរ ឬទ្យិ ដឋភាពមួ យចំនួនននបរ ិស្ថានថដល

ើងវ ិញបាន ។
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ឃ- តនមាគអរូ

ូសុី ឬតនមាមនុ សស ថដលបានបាត់ បង់គោយស្ថរការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន
មិ នអាចក្តូវ បានទ្យូ ទត់ សងគពញគលញគោយស្ថររតាតថដលមានរនុងចំ ណុច រ. ខ. និ ងរ.

ខាងគលើក្ពមទំង ប្ូច លនូ វតនមាគសដឋរិចចសរុប តនមាគក្បើ ក្បាស់ផ្ទទល់ និ ងក្បគយល តនមាថដល
ិ៍ ត ថណល ។
មិ នគក្បើក្បាស់ មានជាអាទ្យិ៍ តនមា អតាិភាព ជគក្មើ ស ក្បគយជន៍ រម
ួ គររដំ

ង- នែាទំងអស់ថដលក្តូវទ្យទ្យួ លរងគោយគដើ មបណឹ ត ងថដលបតឹងគដើ មបីគធវើការទមទរ
សំណងសក្មាប់ ការជួ សជុសបរ ិស្ថាន ថដលមានជាអាទ្យិ៍ នែា និងការចំ ណាយ ជារ់ ថសតងរបស់
ក្ររមការងារគរៀបចំ ថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញ នែាននការវាយតនមាសំណងននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ដូ ចជា

នែាបុរគលិរ នែាគធវើដំគណើរ នែាគសវារមមតាមរិ ចចសនា ទំងនែាបគចចរគទ្យសទាូវចាប់ ឬនែាគទសង

គទ្យៀត បួ ររួមទំងនែាទំងអស់ថដលទ្យទ្យួ លរងគោយភារី ចំគពាេះក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញ និ ងដំ គណើរការពិគក្ោេះគយបល់ ។
ច- នែាពិនិតយតាមោន និងនែាធានាឲ្យបាននូ វភាពគជារជ័ យននសរមមភាពស្ថតរគ

ើង

វ ិញ ដូចក្តូ បានរំ ណត់ ពីមុនរួចមរគហើយ ។
្- នែាទ្យូទត់ សងសក្មាប់ការបាត់ បង់មុខរបរ និងថទនរគសដឋរិចចថដលបណា
ត លមរពី ការ
ខូ ចខាតបរ ិស្ថាន ។
ជ- នែាទ្យូទត់ សងតាមរយៈការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ឬគលើការបាត់ បង់ គសារភាពននការគក្បើ

ក្បាស់បរ ិស្ថាន ។
ឈ- ការបាត់ បង់ នែាសុទ្យនធ នសួយស្ថរ ក្បារ់ ឈួល
ន រនក្មនានា ឬការបាត់បង់ភារហុន

ននក្បារ់ ចំគណញសុទ្យគធ ោយស្ថរការខូចខាតគនាេះ ។

ញ- ការបាត់បង់ ក្បារ់ចំគណញ ឬឱ្នភាពននសមតាភាពររចំ ណូលគោយស្ថរការខូ ច
ខាត ។
ដ- នែាសុទ្យធននការទតល់គសវាស្ថធារណៈថដលមានការគរើនគ
គ្ាើយតបគៅនឹងការខូចខាតបរ ិស្ថាន ។

ើង និងបថនាម រនុងការ

ឋ- ក្បារ់ ក្បោប់ រី ត គស្ថហុយ និ ងការចំណាយគទសងៗ ថដលគរើ តគ

ើងរនុងដំ គណើរការនន

បណឹ ត ង មានជាអាទ្យិ៍ ក្បារ់គបៀវតសន៍ និ ងការចំណាយរបស់គដើ មបណឹ ត ង បុ រគលិររបស់ពួរគរ

គស្ថហុយនិងការ- ចំណាយគទសងៗរបស់ស្ថរសី នែាគមធាវ ី អនរជំ នាញការ ទ្យី ក្បឹរា ការសិរា
ថទនរបគចចរគទ្យស ។
ឌ្- ការខាតបង់ សុទ្យធននក្បារ់ ពនធ ឬចំ ណូលគទសងគទ្យៀតរបស់ស្ថាប័នរដឋ ។
រនុងអំ

ឍ- នែាទតល់គសវារនុងការយមលាតថដលសមភាពគៅនឹ ងគសវារមមយមលាតនានា
ា និ ងការកាត់ គទសគៅគលើការរ ំគលាភបំ ពាន ។
ុង គពលននការចាប់ ខួន

មាគ្តា១០៤៨ ._ លរខខណឌតក្មូវរនុងការស្ថតរគ

ើងវ ិញឲ្យបានគលឿន
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ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចគចញលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតល
ត មអិតអំ ពី

លរខខណឌតក្មូវ និងនីតិវ ិធីរុងការស្ថ
ន
ត រគ

ើងវ ិញឲ្យបានគលឿន ថដលក្តូវថចងពី នែាននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

បគងកើតក្បគភទ្យ និងបរ ិមាណននការស្ថតរគ

ើងវ ិញថដលតក្មូវ គដើ មបីទ្យូទត់ សងគៅគលើក្បគភទ្យជារ់ លារ់

សក្មាប់ ក្បគភទ្យ ននការខូចខាតជារ់ លារ់ និ ងនីតិវ ិធីននការវាយតនមាថដលក្តូវបានជំរញ
ុ សក្មាប់ ការ
ននការខូ ចខាតគនាេះ ។
មាគ្តា១០៤៩ ._ ភារី រុងការទមទរសំ
ន
ណង

ភារី ថដលអាចគធវើការទមទរសំណងគលើការខូចខាតបរ ិស្ថាន រួមមានដូ ចតគៅ៖
រ- ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និងក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិចច ថដល

រងទលប៉ា េះពាល់ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧ ននមាតិ កាគនេះ ក្តូវមានសិទ្យិ គធ សនើសុំនែាសំណង
គលើការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧ ចំ ណុច រ. ខ. រ. ឃ. ង. ច. ជ. ឈ. ដ. ឋ

. ឌ្. និ ង ឍ. ននមាតិ កាគនេះ ។

ខ- អនរគក្បើ ក្បាស់ធនធានធមមជាតិ គដើ មបីចិ្ចឹមជីវ ិតថដលរងការខូចខាត ទំងសិទ្យិ ធគៅ
គលើ ឬការក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានសិទ្យិ ធគសនើសុំនែាដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧

ចំ ណុច ឃ. ង. ្. ជ. ឈ. ញ. និង ឋ. ននក្រមគនេះគោយគក្បើ ក្បាស់នីតិវ ិធីដូចមានថចងដូ ចមាន
ថចងរនុងរនាី៩ននក្រមគនេះចាប់ ពិគសសគោយថទ្យបរគទសងគទ្យៀង និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់
ព័ នគធ ទសងគទ្យៀត ។
រ- រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរល
គ ណាមួ យរ៏ គោយ ក្តូវមានសិទ្យិ គធ សនើសុំនែា សំណងគលើការ
ស្ថតរគ

ើងវ ិញដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧ ចំ ណុច រ. ខ. រ. ឃ. ង. ច. និ ង ឋ. ននមាតិ កា

គនេះលុេះ ក្តាថត៖

១- ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬអនរចាត់ តាំងថដលមានការ

អនុ ញ្ញញត ខរខានរនុងការបគងកើតក្ររមការងារថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ស្សបតាមជំពូរទ្យី ៥

ននមាតិ កាគនេះ រនុងរយៈគពល ៦ (ក្បាំមួយ)ថខ បនាទប់ពីក្ពឹ តិ កា
ត រណ៍ននការខូចខាតបរ ិស្ថា
នបានគរើតគ

ើង ឬ

២- ក្ររមការងារគរៀបចំ ថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញក្តូវបានបគងកើត ប៉ាុ ថនតខរខានរនុង

ការបំ គពញការងារវាយតនមាសំណងគលើការស្ថតរគ
បនាទប់ពីការបគងកើត ។

ើងវ ិញរនុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្នំ

៣- រូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរល
គ គនាេះ បានជូនដំ ណឹងគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ន
ទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានរនុងគោលបំ ណង គសនើសុំនែា សំណងគលើការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

រនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មិ នបានគ្ាើយតបចំ គពាេះ
សំគណើអំពីការគសនើសុំនែាសំណងស្ថតរបរ ិស្ថានគ ើងវ ិញ រនុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិប)
នែងបនាទប់ពីបានជូ នដំ ណឹងគនេះគទ្យ រូបវនតបុរគល ឬនីតបុ រគលថដលបានគសនើសុំគនេះ អាច
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អនុវតតការងារវាយតនមាគលើការស្ថតរបរ ិស្ថានគទ្យបើងវ ិញ និ ងអាចគសនើសុំនែាសំណងស្ថារប
រ ិស្ថានគទ្យបើងវ ិញ ។
ឃ- មាចស់រមមសិទ្យិ ធ ឬមាចស់ភតិ សនាននអចលនក្ទ្យពយ ឬក្ទ្យពយសមបតតិផ្ទទល់ខួនក្តូ
ឡ
វមាន

សិទ្យិ ធគសនើសុំនែា ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧ ចំ ណុច ច. ្. ឈ. ញ. និង ឋ. ននក្រមគនេះ ស្សប
តាមរនាីទ្យី៩ននក្រមគនេះ ចាប់ពិគសស និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតពារ់ ព័នធនានា ។
ជំពូកទី៥
គ្កុលការង្ករទរៀបច្ំផ្នន្ការស្ថតរទឡើងវិញ ន្ិងដំទណ្ើរការវាយតម្លៃសណ្
ំ
ងការខូច្ខាត
មាគ្តា១០៥០ ._ ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ររណីមានបណឹ ត ងទមទរឲ្យមានការជួ សជុ លគោយការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញដូ ចមានថចង

រនុងមាក្តា១០៤៧ ននក្រមគនេះ ភារីថដលមានសិទ្យិគធ ធវើសរមមភាពបណឹ ត ង ដូចមានថចងរនុងចាប់ពិគសស
គទសងគទ្យៀត និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត មានសិទ្យិ គធ លើរជាសំគណើគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ
ស័យបរ ិស្ថាន គដើ មបីបគងកើតនូ វក្ររមការងារ គរៀបចំថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញសក្មាប់ គក្ោេះថ្ននរ់ គនាេះ ។

មាគ្តា១០៥១ ._ អនរចូ លរួមដនទ្យគទ្យៀត
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬបុរគលថដលបានចាត់ តាំង ក្តូវទតល់ឱ្កាសនានា

ដល់រដឋបាលថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ រូបវនតបុរគល តំ ណាងអងគការសងគមសុីវ ិល ជនជាតិ គដើ មភារតិច សហរម
ន៍ មូលោឋន និងបុ រគលដនទ្យគទ្យៀត ថដលអាចរងការប៉ា េះពាល់ដល់ក្បគយជន៍ខួន
ា និ ងថដលមានជំ នាញ

បគចចរគទ្យស រ៏ ដូចជាចំ គណេះដឹ ងសំខាន់ដល់ការវាយតនមាសំណងការខូចខាតចូ លរួមជាសមាជិរនន
ក្ររមការងារគរៀបចំ ថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

មាគ្តា១០៥២ ._ ការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងការទ្យទ្យួ លបានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន
ក្ររមការងារគរៀបចំ ថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ក្តូវបំ គពញការងាររបស់ខួនឲ្យ
ា
ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ តិ

ទ្យូ គៅ សតីពីការចូ លរួមជាស្ថរធារណៈ និ ងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួលបានព័ត៌មានបរ ិស្ថានននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៥៣ ._ ភាររិ ចច និ ងសិទ្យិ អ
ធ ំណាច
ភាររិ ចនិ
ច ងសិទ្យិអ
ធ ំណាចរបស់ក្ររមការងារគរៀបចំ ថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញ រួមមាន៖

រ- វាយតនមាពីបរ ិមាណធមមជាតិ និងវ ិស្ថលភាពននការខូ ចខាតគោយគក្បើព័ត៌មានថដល
មានស្ស្ថប់ ។ ស្សបតាមការវាយតនមាគនេះ ក្ររមការងារ ក្តូវរំ ណត់ ថ្ន ចំ ណាត់ ការដូចខាង
គក្កាម ៖
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១- គធវើបណឹ ត ងទមទសំណងគលើការខូចខាតពី បុរល
គ មួ យ ឬគក្ចើន ថដលអាច
ក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវតាមជំពូរទ្យី ២ននមាតិ កាគនេះ ។
២- បំគពញតាមលរខខណឌតក្មូវ និ ងនី តិវ ិធីននការស្ថតរគ
មាក្តា១០៤៨ ននក្រមគនេះ ។

ើងវ ិញ ដូចមានថចងរនុង

៣- គធវើការវាយតនមាពីសំណងការខូ ខាតសក្មាប់ គធវើការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ។

៤- អនុ វតតន៍ជគក្មើ សននចំណាត់ ការសមគៅតាមស្ថានភាពជារ់ លារ់ នានានន
គក្ោេះថ្ននរ់ ឬការខូ ចខាត ។
ខ-បនាទប់ពីបានសគក្មចថ្នក្តូវគរៀបចំគធវើបណឹ ត ងទមទរឲ្យមានការជួ សជុ លបរ ិស្ថាន
គនាេះក្ររមការងារ ចាំបាច់ ក្តូវ៖
១- បគងកើតគសចរតីថែាងការអំ ពី្នទៈរនុងការគរៀបចំបណឹ ត ងទមទរការជួ សជុ ល

បរ ិស្ថានថដលរនុងគនាេះក្តូវមានចុ េះអំ ពីព័ត៌មានសគងខបអំ ពីគហតុ ការ និងការខូ តខាតនា
គពលខាងមុខ ឬថដលបាន រ ំពឹងទ្យុរជាមុន ។

២- រំណត់អំពីការអនុ វតតនូវសិទ្យិ អ
ធ ំណាចដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៣០

ទរ់ ទ្យងគៅនឹ ងគហតុ ការណ៍ ។

៣- គធវើការជូនដំណឹងដល់ភារី ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ
រ- គរៀបចំក្បមូ លព័ ត៌មានពារ់ ព័នធគៅនឹ ងបណឹ ត ងទមទរការស្ថតរគ

ើងវ ិញនាគពល

ខាងមុខ ។
ឃ- ពារ់ព័នគធ ៅនឹងការគរៀបបណឹ ត ងទមឲ្យមានការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ស្សបតាមចរ ិរលរខ

ណៈននគក្ោេះថ្ននរ់ ឬការខូចខាតដល់បរ ិស្ថាន ក្ររមការងារក្តូវបំគពញតាមដំណារ់ កាលដូ ច
ខាងគក្កាម គោយ ៖
១- រំ ណត់ ពីអតតសញ្ញញណ និ ងបរ ិមាណននការខូចខាត ។
២- រំណត់ពីលរខណៈននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និ ងឬដំគណាេះស្ស្ថយគោយ/

សំណងជាក្បារ់ ថដលរិតទំងសំណងការខូចខាតនាគពលខាងមុខទងថដរ ។
៣- បគងកើតការែាឹងថែាង និងការបងាាញពីទ្យំនារ់ទ្យំនងរវាងការខូចខាត និង
សំណងបចចុបបនន និងអនារត ។
៤- បងាាញពី ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និងឬ ជគក្មើ សននសំណងការ/ខូ ចខាត ក្បារ់

ថដលរិតទំងសំណងការខូ ចខាតនាគពលខាងមុ ខ ថដលគពញចិតត ។
ង- គក្បើ ក្បាស់ជំនាញ និងឯរគទ្យសននសមាជិ ររនុងក្ររមការងារ និ ងគក្ៅក្ររមការងារ

គរៀបចំ ថទនការស្ថតរគ

ើង វ ិញ និ ងជំនួយថទនរបគចចរគទ្យសគៅតាមតក្មូវការ រនុងក្រប់ ដំគណាេះ

ស្ស្ថយ និងការគរៀបចំបណឹ ត ងទមទរ ។

ច- រំ ណត់ ពីភាពសមរមយននភារី ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវនាគពលខាងមុខ រនុងការអនុ វតត

ការស្ថតរគ

ើងវ ិញថដល បានឯរភាព ។
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្- ជូនដំ ណឹងដល់ភារី ថដលអាចទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ ឲ្យចូ លរួមរនុងដំគណើរការននការចរចារ

អំ ពីការស្ថតរគ

ើង វ ិញ គដើមបីទតល់ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវតាមរយៈរិចចការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ឬការបង់

សំណងគលើការខូ ចខាត ។
មាគ្តា១០៥៤ ._ នី តិវ ិធីបថនាម
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន អាចគរៀបចំ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតស
ត ីព
ត ី នីតិវ ិធី ថដល

ក្តូវបំ គពញសក្មាប់ ការវាយតនមាគលើសំណងការខូចខាតសក្មាប់ ការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និងថដលមាន

សំណងការខូ ចខាតទំងគនាេះទ្យូ ទត់ គៅតាមតំបន់ ជារ់ ថសតងសក្មាប់ ជាដំ គណាេះស្ស្ថយដល់ការខូ ច
ខាត ឬគក្ោេះថ្ននរ់ថដលសំខាន់ ដល់បរ ិស្ថាន ។
ជំពូកទី៦
លកខខណ្ឌតគ្លូវម្ន្ការទូទាត់ ន្ិងការច្រចារអំពីការស្ថតរទឡើងវិញ
មាគ្តា១០៥៥ ._ ដំ គណើរការននរិ ចច
ច រចារអំពីការស្ថតរគ
ក្ររមការងារគរៀបចំ ថទនការស្ថតរគ
ដំ គណើរការននរិចចចរចារអំពីការស្ថតរគ

ើងវ ិញ

ើងវ ិញ និងភារី ថដលអាចទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ ក្តូវចូ លរួមរនុង

ើងវ ិញ ដូចខាងគក្កាម ៖

រ- ការជួបជាក្បចាំ គដើ មបីឈានដល់ការក្ពមគក្ពៀងសតីពីការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និងការជួ ស/

ជុ ល ។
ខ- គក្បើ ក្បាស់នីតិវ ិធី ននការគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យដូ ចមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។

រ- ការគោេះដូរព័ត៌មានបគចចរគទ្យស និ ងការក្បក្ពឹ តតគោយបំ ណងសុចរ ិត រនុងការគោេះ

ស្ស្ថយភាពគទសងពី ោន ស្សបតាមគោលការណ៍ថដលបានរំ ណត់រុងរនា
ន
ីទ្យី១ មាតិ កាទ្យី១ ននក្រម
គនេះ ។

ឃ- រនុងររណីថដលភារីទំងឡាយបានឈានដល់ការក្ពមគក្ពៀងគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យ

គហើយ ប៉ាុ ថនតពុំទន់ មានការឯរភាព គៅគលើការជួ សជុលគោយការស្ថតរគ
គ

ើយ ភារី ននថទនរថដលពុំទន់ បានគោេះស្ស្ថយ អស់គនាេះក្តូវគោេះស្ស្ថយចំ គពាេះការទមទរ

ទំងគនាេះ គដើ មបីទ្យុរគពលក្រប់ក្ោន់ សក្មាប់ ការស្ថតរគ
គ

ើងវ ិញទំងស្សរងគៅ

ើងវ ិញ និ ង/ឬ ការជួ សជុលថដលក្តូវគរើត

ើង ។
ង- រនុងររណីថដល ភារីថដលក្តូវទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវបានបដិគសធមិ នក្ពមចូ លរួមដំគណើរ

ការដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា១០៥៣ ឬមិនបានចូ លរួមគោយមាន្នទៈសុចរ ិតគៅរនុងដំ គណើរការ
ននរិ ចព
ច ិ គក្ោេះគយបល់អំពីការស្ថតរគ

ើងវ ិញគទ្យ ឬដំ គណើរការនីតិវ ិធី ថដលបានរំណត់ គដើ មបី

ឈានគៅររដំ គណាេះស្ស្ថយគលើការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់ខួនគទ្យ
ា
គនាេះភារី គដើ មបណឹ ត ងស្សបតាម
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មាក្តា១០៤៤ ននមាតិ កាគនេះក្តូវបនតនីតិវ ិធីគោយរំណត់ យរការជួ សជុ លទន់ គពលគវលា និង/
ឬ គធវើការវាយតនមាគលើការជួ សជុ លគោយការស្ថតរគ

ើងវ ិញតាមការចាំបាច់ ។

មាគ្តា១០៥៦ ._ លរខខណឌតក្មូវននរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជា
រាល់រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ក្តូវបំ គពញតាមលរខខណឌតក្មូវស្សបតាមចាប់ដូចខាងគក្កាម៖
រ- រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាថដលបានគសនើ ក្តូវជាព័ត៌មានថដលគបើរចំ ហគដើមបីឲ្យ
ស្ថធារណជនគធវើការពិ និតយ និងទតល់គយបល់សក្មាប់ រយៈគពលយ៉ា ងតិច៦០ (ហុរសិប)នែង
ស្សបតាមបទ្យបប្ញ តិ តននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។
ខ- បុរគលថដលបានចូ លរួមរនុងរិចចក្បជុំ ជាស្ថធារណៈ ថដលបានទតល់ធាតុ ចូល ឬមតិ

គយបល់គៅកាន់ ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ក្តូវទ្យទ្យួ លបាននូ វចាប់ចមាងសតីពី

ដំ គណាេះស្ស្ថយតាមថដលបានគសនើ ។
រ- ការទតល់ដំណឹងអំពីការក្ពមគក្ពៀងថដលបានគសនើ ក្តូវគបើ រឲ្យស្ថធារណជនដឹងគៅ
ក្រប់ ទ្យីរថនាងថដលរង ការប៉ា េះពាល់គោយអនុ គលាមតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបាន
ព័ ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។
ឃ- រនុងគោលបំ ណងររានូ វសិទ្យិរធ បស់គដើមបណឹ ត ង រិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជាក្តូវោរ់

ប្ូច លនូ វលរខខណឌនន សិទ្យិ ធ មានជាអាទ្យិ៍ សិទ្យិរ
ធ ុងការគធវ
ន
ើបណឹ ត ងជំ ទស់ គៅនឹងចុ ងចគមាើយ រនុង
គោលបំ ណង ទ្យទ្យួ លបាននូ វសំណងគោយការស្ថតរគ ើងវ ិញបថនាម រនុងររណីគឃើញមាន
លរខខណឌែមី ឬមានព័ត៌មាន ថដលបញ្ញ
ា រ់ ថ្ន ការខូចខាតខុ ស ឬគក្ោេះថ្ននរ់ខុសគៅនឹ ងអវីថដល
បានដឹងរនុងគពលរំពុងចុ េះរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងសេះជា ។

ង- រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ក្តូវរាប់ប្ូច លសតង់ោរក្បតិបតតិការការងារ និ ងការក្តួតយពិ និ

តយថដលក្តឹ មក្តូវតាម បគចចរវ ិជាា និ ងគអរូ

ូសុី រនុងក្រប់ លរខខណឌក្ពមគក្ពៀងថដលភារីទ្យទ្យួ ល
ខុ សក្តូវបានក្ពមបំគពញ សក្មាប់ ការស្ថតរគ ើងវ ិញ។ រនុងររណីថដលអវតតមានននរបររំ គហើញ
ជារ់ លារ់ថដលបគងកើតឲ្យមាននូ វលរខខណឌសមរមយ សក្មាប់ សង
ត ់ ោរទបជាង គនាេះសតង់ោរ
ទំងគនេះតក្មូវឲ្យគក្បើក្បាស់ក្បគភទ្យរុរខជាតិ គដើ ម ថដលសមស្សបសក្មាប់ ការោំគ

ើងវ ិញ នូ វ

ស្ថរគពើររ
ុ ខជាតិ រ៏ ដូចជាការអនុ វតតនូវការអគងកតតាមោន សក្មាប់រយៈគពលមិនតិចជាង៥ (ក្បាំ)
ឆ្នំ និ ងោរ់ ប្ូច លកាតពវរិចរច បស់ភារី ទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ រនុងការបនតទ្យទ្យួ លរា៉ា ប់ រងចំគពាេះ
សរមមភាពស្ថតរគ

ើងវ ិញ រហូតដល់គពលសតង់ោរននការអនុវតតគនាេះក្តូវបានបំ គពញ។ ការក្ពម

គក្ពៀង រ៏ ក្តូវមានថចង អំពីលរខខណឌតក្មូវសំរាប់ក្បតិបតតិការ និងការគធវើអធិ ការរិ ចប
ច ថនាម ថដល
បានរំ ណត់ រនុង ដំ គណើរការននការវាយតនមាអំពីសំណងគោយការស្ថតរគ
ននអធិ ការរិចចថដលទលិតបាន គនាេះក្តូវគបើរឲ្យស្ថធារណជនដឹងឮ។

ើងវ ិញ។ រាល់ទ្យិនន
ន ័យ

ច- រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ក្តូវមានគរៀបរាប់គៅរនុងលរខខណឌក្ពមគក្ពៀងអំ ពីលរខខណឌ

តក្មូវឲ្យភារីថដលក្តូវ ទ្យទ្យួលខុ សក្តូវទតល់ជាមូ លនិធិ ឬគរៀបចំឲ្យមានការយល់ដឹង និងការអប់ រ ំ
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ថទនរបរ ិស្ថាន គៅរនុងតំ បន់ថដលរង ការប៉ា េះពាល់ ស្សបតាមព័ ត៌មានអំ ពីការខូចខាតថដលបានររ
គឃើញ ។

្- រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារ៏ក្តូវោរ់ ប្ូច លទងថដរនូវលរខខណឌបថនាម ថដលចាំបាច់

តក្មូវឲ្យមានការស្ថត គ

ើងវ ិញទំងស្សរងទងថដរ ។
ជំពូកទី៧

សិទអ
ធិ ំណ្តច្ម្ន្ការទច្ញបទបញ្ញ
ជ ផ្នែករដឋបាល
មាគ្តា១០៥៧ ._ ការរំណត់ ហានិ ភ័យននគក្ោេះថ្ននរ់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មានភាររិ ចគច ចញបទ្យបញ្ញ
ា ឲ្យភារី ថដលអាចទ្យទ្យួ ល

ខុ សក្តូវ ទតល់ការឧបតាមភថទនរហិរ្ញវតាុជាបនាទន់ សក្មាប់ ការងាររបស់ក្ររមការងារ គរៀបចំ ថទនការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញ និ ងការបគងកើតឲ្យមាននូ វការវាយតនមាអំពីការជួ សជុ លគោយការស្ថតរគ

ថដលការខូ ចខាតបរ ិស្ថានសាិតគៅរនុងរក្មិ តគក្ោេះថ្ននរ់ ។

ើងវ ិញ រនុងររណី

មាគ្តា១០៥៨ ._ ការរំណត់ ពីតក្មូវការននសរមមភាពជាបនាទន់
ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរ វ ិស័យបរ ិស្ថានមានភាររិ ចគច ចញ បញ្ញ
ា ឲ្យភារី ថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវ

ក្បតិ បតតិគលើវ ិធានការស្ថតរគ

ើងវ ិញជារិចចសគញ្ជ្ងាគេះបនាទន់ គក្កាមការដឹ រនាំរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ ល

បនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន បនាទប់ ពីររគឃើញថ្ន តក្មូវឲ្យមានការទ្យប់ ស្ថកត់ ជាបនាទន់គលើការខូចខាតបរ ិស្ថាន
ឬគដើ មបីជាសវាងពី ការបាត់បង់ឱ្កាសសំខាន់ដល់ការស្ថតរគ ើងវ ិញ ។
ជំពូកទី៨
សិទអ
ធិ ំណ្តច្គ្កសួង ស្ថថប័ន្ទទួលបន្ទកវិ
សយ
័ បរ ិស្ថថន្ កែងការគ្បលូ
លលវិកាបង់ម្លៃម្ន្ការ
ុ
ុ
ស្ថតរបរ ិស្ថថន្ទឡើងវិញ

មាគ្តា១០៥៩ ._ ភាពចាំបាច់ ននការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និ ងបញ្ជ្ងគប់នែា និងចំណាយនានា

ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន មានសិទ្យិអ
ធ នុវតតន៍សរមមភាពបណឹ ត ងទមទរ

សំណង និ ងនែាចំណាយនានានសក្មាប់ ការស្ថតរការខូចខាតដល់បរ ិស្ថានគទ្យបើងវ ិញ ពី ភារី ថដលបងកឲ្យ
ខូ ចខាតបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១០៦០ ._ ការបង់នែា ឬការបង់ សងវ ិញនូវនែា និ ងចំ ណាយថដលបានគរើតគ

ើង

ែវ ិកាក្បមូ លបានសក្មាប់ការបំ គពញតួ នាទ្យី ដូចមានថចងរនុងមាតិ កាគនេះ ថដលជាការចំ ណាយ

និ ងការបង់ សង វ ិញនូវនែា និ ងការចំណាយសក្មាប់ការវាយតនមាការជួ សជុ លបរ ិស្ថានគោយការស្ថតរ
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គ

ើងវ ិញ និ ងសរមមភាពរបស់ ក្ររមការងារគរៀបចំ ថទនការស្ថតរបរ ិស្ថាន ក្តូវបង់ជូនគោយផ្ទទល់គៅកាន់

ភារី ថដលបានគធវើការចំណាយ ។
មាតិកាទី៤
បទទលមស
ើ បរ ិស្ថថន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ ន្ិងទទាសបបញ្ញ តតិ
ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ តតិទូទៅ
មាគ្តា១០៦១ ._ ក្បគភទ្យននទ្យណឌរមម
ក្បគភទ្យននទ្យណឌរមមថដលរំណត់ គៅរនុងក្រមគនេះ មានជាអាទ្យិ៍ ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍
អរសរ ការលុបគចាល ការផ្ទអរការឯរភាព ឬលិខិតអនុ ញ្ញញត ការពិន័យអនតរការណ៍ សំណងការខូច
ខាត និងគទសក្ពហមទ្យណឌ។
មាគ្តា១០៦២ ._ ការអនុវតតទ្យណឌរមម
ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ការផ្ទអរ ឬការលុបគចាលននវ ិញ្ញញបនបក្តចុ េះប្ាី និងលិខិត
អនុ ញ្ញញតពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀតរឺ សិត
ា គៅគក្កាមសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នពារ់ ព័នធដូចមានថចងរនុង
ក្រមគនេះ ។

ការពក្ងឹ ងការអនុ វតតការពិន័យអនតរការណ៍រឺ សិត
ា គៅគក្កាមសមតារិចចរបស់ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ

ស័យបរ ិស្ថាន និងក្រសួងស្ថាប័ នមានសមតារិចចពារ់ព័នដ
ធ ូ ចមានថចងរនុងក្រមគនេះ។

សំណងការខូ ចខាតចំគពាេះបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ គក្កាមបទ្យបប្ញ តិនត នក្រមគនេះ ក្តូវសាិត

គក្កាមសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ឬក្រសួងពារ់ ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ដូចមាន
ថចងរនុងមាតិ កាទ្យី ៣ សតីពីការស្ថតរគ

ើងវ ិញ និ ងសំណងសក្មាប់ កាខូចខាតបរ ិស្ថាន ននក្រមគនេះ។

មាគ្តា១០៦៣ ._ ការពិ ន័យអនតរការណ៍
ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនតុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រសួងស្ថាប័នពារ់ព័នធ ក្តូវមានសិទ្យិ រ
ធ ុងការអនុ
ន
វតតការ

ពិ ន័យអនតរការណ៍សក្មាប់បទ្យគលមើសមួ យគក្កាមក្រមគនេះ។

ការពិ ន័យអនតរការណ៍ក្តូវបានអនុ វតតរុងររណ
ន
ី ថដលជនគលមើសស្ថរភាពថ្នមានរំ ហុស និងយ

លក្ពមបង់ នែាពិន័យអនតរការណ៍ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ តគក្កាមក្រមគនេះ ចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ពារ់ ព័នធគទសងគទ្យៀត។ ការបង់នែាពិន័យអនតរការណ៍នាំឲ្យរលត់ បណឹ ត ងអាជាា ។
រនុងររណីគដលជនគលើស
ម បដិគសធន៍ មិនបង់ នែាពិន័យអនតរការណ៍ ក្រសួងទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យប
រ ិស្ថាន និងក្រសួងស្ថាប័ នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ អាចោរ់ ពារយបណឹ ត ង គៅតុលាការ គដើ មបីទមទរ
ក្បារ់ ពិន័យអនតរការណ៍គនាេះបាន។
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នី តិវ ិធី និងថបបបទ្យសតីពីពិន័យ អនតរការណ៍ក្តូវបានរំ ណត់គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត របស់
ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន និ ងក្រសួងស្ថាប័នមានសមតារិចចពារ់ព័ន។
ធ
មាគ្តា១០៦៤ ._ ក្បារ់ចំណូលថដលបានមរពី ការពិ ន័យអនតរការណ៍
ក្បារ់ ចំណូលថដលបានមរពី ការពិន័យអនតរការណ៍ ពិ ន័យគោយតុ លាកា ឬវតាុគទសងៗថដល

តុ លាកាបានសគក្មចឲ្យរ ឹបអូ សជាសមបតតិរដឋ ក្តូវបង់ចូលគៅរនុងែវ ិការជាតិ ។ ក្បារ់ ចំណូលថបបគនេះ

ក្តូវបានគក្បើទងថដរគដើមបីទល
ត ់រងាវន់ ជូនមញ្ជ្នី ត និងក្បជាពលរដឋថដលចូ លរួមរនុងសរមមភាពពក្ងឹងការអនុ
វតតចាប់ ។

នី តិវ ិធី ននការរំ ណត់ ក្បារ់ រងាវន់ និងក្បារ់ ពិន័យថដលក្តូវបង់ចូលែវ ិការជាតិ និងក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតគោយថទ្យបរ ។
មាគ្តា១០៦៥ ._ ការរ ំគលាភបំ ពានគៅគលើកាតពវរិចប
ច គ្ចៀសការខូចខាតបរ ិស្ថាន
រូបវ ័នតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលរ ំគលាភបំ ពានបទ្យបប្ញ តិ នត នក្រមគនេះ បងកឲ្យមានការខូចខាតប
រ ិស្ថាន ឬក្បក្ពឹ តប
ត ទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ក្តូវទតនាទគទស ថ្ននរ់ទ្យី៣ ឬទ្យី ៤ អាស្ស័យតាម
អំ គពើ ក្បក្ពឹតត និ ងរក្មិតពយសនៈរមមថដលបងកការខូ ចខាតដលបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា១០៦៦ ._ ការអនុវតតសរមមភាពបណឹ ត ងរដឋបបគវណី
រនុងររណីមានបណឹ ត ង ក្ពហមទ្យណឌស្សបតាម ក្រមគនេះ និ ងចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត រំពុង
ដំ គណើរការគៅតុ លាការមានសមតារិចច សរមមភាពបណឹ ត ងរដឋបបគវណីរនុងការទមទរសំណង ឬការ
ស្ថតរគ

ើងវ ិញសក្មាប់ ការខូ ចខាតបរ ិស្ថានក្បឆ្ំងគៅនឹ ងភារី ថដលបងកការខូចខាតគៅតុ លាការរដឋ

បបគវណីគោយថទ្យបរ គៅថតដំគណើរគោេះស្ស្ថយគៅតាមនីតិវ ិធី រដឋបបគវណី ឬគៅតាមនីតិវ ិធី គោេះស្ស្ថយ
វ ិវាទ្យបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដលរំ ណត់រុងក្រមគនេះ
ន
។
មាគ្តា១០៦៧ ._ ការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ

ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានមានសិទ្យិ រ
ធ ុងការគធវ
ន
ើ សរមមភាពបណឹ ត ងគៅកាន់ តុលាការ និង

ស្ថាប័ នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ គដើមបីទមទរសំណងការខូ ចខាត គលើការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ ឬក្ទ្យពយ

សមបតតិស្ថធារណៈ ស្សបតាមក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៦៨ ._ មញ្ជ្នីស្ថ
ត ធារណៈថដលខរខានមិ នបានបំគពញភាររិចច
មញ្ជ្នី ស្ថ
ត
ធារណៈរូបណាថដលបំ ពានឬខរខានមិនបានបំគពញភាររិចចស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ នត ន
ក្រមគនេះក្តូវទ្យទ្យួ ល ទ្យណឌរមមរដឋបាល និង/ឬការ គចាទ្យក្បកាន់ ពារ់ព័នគធ ទសងគទ្យៀត ។
ជនសមរំនិត ឬគទតើមរំ និតក្តូវទ្យទ្យួ លទ្យណឌរមមដូចោននឹ ងជនគលមើសថដរ ។
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មាគ្តា១០៦៩ ._ ក្ទ្យពយសមបតតិថដលក្តូវបានគក្បើក្បាស់រុងការក្បក្ពឹ
ន
តតបទ្យគលមើសគោយគចតនា

មញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នីរ
ត ងរមាាំបក្បោប់ អាវុធថដលទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវគលើការក្រប់ ក្រង

ក្ទ្យពយសមបតតិ មានជាអាទ្យិ៍ ដី យនយនត និងក្ទ្យពយសបតតិគទសងគទ្យៀត ថដលបានគក្បើ ក្បាស់ក្ទ្យពយសមបតតិ
ទំងគនេះគដើមបីទ្យទ្យួ លបានក្បារ់ រនក្មគជើងពី បទ្យគលមើសក្បក្ពឹ តប
ត ទ្យគលមើសគោយគចតនា ក្តូវចាត់ទ្យុរថ្នជា
អនរញុេះញុងរនុងការក្បក្ពឹតប
ត ទ្យគលមើសគោយគចតនា គលើរថលងថតបុរគលគនាេះអាចបងាាញភសតតាងថ្ន
ុ
មិ នបានក្រប់ក្រងគលើចារ ីក្បក្ពឹ តប
ត ទ្យគលមើសគោយគចតនា និងគលើក្ទ្យពយសមបតតិថដលគក្បើ ក្បាស់រុងបទ្យ
ន
គលើស
ម គនាេះគទ្យ។

បុ រគលថដលគធវសក្បថហស និ ងបានគបាេះបង់គចាលភាររិចច មិនក្តូវរួចទុ តពី ការទ្យទ្យួ លទ្យណឌរមម
រដឋបាលគនាេះគទ្យបើយ ។
មាគ្តា១០៧០ ._ បទ្យគលមើសថដលមិនតក្មូវឲ្យមានគចតនាក្បក្ពឹតត
បទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌស្សបតាមក្រមគនេះអាចគរើតគចញ មរពី ការខវេះការក្បរងក្បយ័តន ការគធវស
ក្បថហស ការក្ពគងើ យរគនាើយ ឬការខរខានមិនបានបំ គពញកាតពវរិចច គោយមិនសំគៅថ្ន មានគចតនា
ឬោមនគចតនារនុងការក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនាគទ្យបើយ។

សក្មាប់ បទ្យគលមើសក្បឆ្ំងនឹ ងបរ ិស្ថាន តក្មូវឲ្យមានភសតតាងននគចតនា
គលើរថលងថតមានថចង
ុ

គទសងគៅរនុងបទ្យបប្ញតិ នត ន ក្រមគនេះ។

មាគ្តា១០៧១ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវរបស់នីតិបុរគល
នី តិបុរគលក្តូវមានការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវចំគពាេះបទ្យគលមើស ក្បឆ្ំងនឹងបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ
ថដលក្បក្ពឹ តគត

ើងគោយ ភានរ់ ងារ ឬតំណាងរបស់នីតិបុរគល រនុងនាមទលក្បគយជន៍របស់នីតិបុរគល ។

ការទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវរបស់នីតិបុរគល ក្តូវគធវើគទ្យបើងតាមរយៈតំ ណាង ឬភានរ់ ងាររបស់ខួន
ា ។
មាគ្តា១០៧២ ._ គទសបថនាមសក្មាប់បទ្យគលមើសក្បឆ្ំងបរ ិស្ថានគោយរូបវនតបុរគល

ក្បគភទ្យគទសបថនាមថដលរំ ណត់រុងក្រមក្ពហម
ន
ទ្យណឌជាធរមាន ក្តូវយរមរអនុវតតទងថដរ

ចំ គពាេះបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថដលក្បក្ពឹ តតគោយរូបវនតបុរគលដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ
និ ងចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត ។

មាគ្តា១០៧៣ ._ គទសបថនាមសក្មាប់បទ្យគលមើសក្បឆ្ំងបរ ិស្ថានគោយនី តិបុរគល
ក្បគភទ្យគទសបថនាម ក្តូវយរមរអនុ វតតចំគពាេះបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ថដល
ក្បក្ពឹ តគត ោយនីតិបុរគល មានដូចខាងគក្កាម៖
គទសបថនាមដូចខាងគក្កាមក្តូវគធវើគ

ើងសក្មាប់ក្រប់បទ្យគលមើសក្បឆ្ំងនឹងបរ ិស្ថាន៖
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រ- ការរ ំលាយនី តិបុរគល
ខ- ការលុបគចាលលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬសិទ្យិ អ
ធ នុ ញ្ញញត
រ- ការផ្ទអរលិខិតអនុញ្ញញត ឬសិទ្យិអ
ធ នុ ញ្ញញត
ឃ- ការលុបគចាលវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ង- ការផ្ទអរសមបទនដី គសដឋរិចចណាមួ យ ឬសមបទនដនទ្យគទ្យៀត
ច- ការលុបគចាលសមបទនដីគសដឋរិចណា
ច
មួ យ ឬសមបទនដនទ្យគទ្យៀត
្- ការរ ឹបអូ សបរ ិកាខពារ់ព័នធនឹងបទ្យគលមើស
ជ- ការរ ឹបអូ សក្រប់ ទលចំ គណញ ឬទលចំ គណញនីមួយៗថដលគរើតគចញពីបទ្យគលមើស
ឈ- ការទសពវទាយបទ្យគលមើស និ ងគទសទ្យណឌ។
គក្ៅពី គទសបថនាមថដលរំណត់ ខាងគលើគនេះ គទសបថនាមថដលមានថចងរនុងក្រមក្ពហមទ្យណឌជា

ធរមាន ក្តូវយរមរអនុ វតតទងថដរចំ គពាេះបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិថដលក្បក្ពឹ តគត ោយនីតិ
បុ រគលទងថដរ ។
មាគ្តា១០៧៤ ._ ថ្ននរ់ ននបទ្យគលមើស
បទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិថដលរំ ណត់រុងក្រមគនេះ
ន
ក្តូវ ថបងថចរ ជា៥ថ្ននរ់ដូច

ខាងគក្កាម៖

បទ្យគលមស
ើ ថ្ននរ់ទ្យី១ ក្តូវ ទតនាទគទសោរ់ ពនធនាោរពី ពី ១០ (ដប់ )ឆ្នំ គៅ ៣០ (ស្ថបសិប)
ឆ្នំ និ ងពិន័យជាក្បារ់ពី៤០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)គរៀល គៅ ៨០០.០០០.០០០ (ក្បាំបី
រយលាន) ។
បទ្យគលមស
ើ ថ្ននរ់ទ្យី២ ក្តូវទតនាទគទសោរ់ ពនធនាោរពី០៥ (ក្បាំ) ឆ្នំ ដល់១០ (ដប់ ) ឆ្នំ និង
ក្តូវពិ ន័យជាក្បារ់ពី២០០.០០០.០០០ (បួ នរយលាន)គរៀល គៅ ៤០០.០០០.០០០ (ក្បាំបីរយ
លាន)
បទ្យគលមស
ើ ថ្ននរ់ទ្យី៣ ក្តូវទតនាទគទសោរ់ ពនធនាោរពី ០១ (មួ យ)ឆ្នំ គៅ ០៥ (ក្បាំ) ឆ្នំ និង
ពិ ន័យជាពិ ន័យជាក្បារ់ពី២០.០០០.០០០ (នមា លាន)គរៀល ដល់ ២០០.០០០.០០០ (ពី ររយ
លាន)
បទ្យគលមស
ើ ថ្ននរ់ទ្យី៤ ក្តូវទតនាទគទសោរ់ ពនធនាោរពី ០៧ (ក្បាំពីរ)នែង គៅ០១ (មួយ) ឆ្នំ
និ ង/ឬពិន័យជាក្បារ់ពី ២.០០០.០០០ (ពី រលាន)គរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមាលាន)
បទ្យគលមស
ើ ថ្ននរ់ទ្យី៥ ក្តូវទតនាទគទសោរ់ ពនធនាោរពី ០១ (មួ យ) នែង គៅ ០៦ (ក្បាំមួយ)នែង
និ ង/ឬពិន័យជាក្បារ់ពី ២០.០០០ (នមាពាន់)គរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមាលាន លាន) ។
មាគ្តា១០៧៥ ._ ការចាត់ ថចងក្បារ់ សំណង
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ក្បារ់ សំណងថដលបានមរពី ការគធវើសរមមភាពបណឹ ត ងថទនររដឋបបគវណី ក្តូវគក្បើសក្មាប់ ការស្ថតរ
គ

ើងវ ិញ និ ងការស្ថតរនី តិសមបទននការខូ ចខាតថដលបងកគ

ើងចំ គពាេះបរ ិស្ថាននិ ងការស្ថតរគ

ើងវ ិញនន

ជី វភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍ ណាមួ យថដលរងការប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមាន ។
មាគ្តា១០៧៦ ._ លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការក្រប់ក្រង និ ងការថបងថចរការខូ ចខាត
ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានក្តូវបគងកើត លិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតសីព
ត ី ការក្រប់ ក្រង និងការ

ចាត់ ថចងគលើក្បារ់ សំណងការខូ ចខាតបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ។
មាគ្តា១០៧៧ ._ អាជាាយុកាលននបណឹ ត ងរដឋបបគវណី

សិទ្យិ ទ
ធ មទរសំណងការស្ថតរបរ ិស្ថានគទ្យបើងវ ិញ និងសំណងការខូ ចខាតគទសងៗ ក្តូវរិ តអាជាាយុ
កាលដូ ចខាងគក្កាម៖
រ- ៥(ក្បាំ)ឆ្នំ រិតចាប់ពីនែងថដលបានដឹ ងពី ក្ពឹ តិ កា
ត រណ៍ថដលបងកឲ្យ

មានការខូចខាត

បរ ិស្ថាន ឬពី នែងទ្យទ្យួ លបានព័ ត៌មានពី ការបងកឲ្យមានការជួ សជុ លបរ ិស្ថាន ឬ
ខ- ១០(ដប់)រិតចាប់ ពីនែងថដលសរមមភាព ឬគហតុ ការណ៍ននការខូចខាតបិ រស្ថានបាន
គរើតគទ្យបើង ។
មាគ្តា១០៧៨ ._ អាជាាយុកាលននបណឹ ត ងអាជាា
អជាាយុកាលននបណឹ ត ងអាជាាពារ់ ព័នធនឹងបទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុ គលាម
តាម ក្រមក្ពហមទ្យណឌថដលមានជាធរមាន។
បទ្យគលមើសបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ជាក្បគភទ្យបទ្យគលមើសនិ រនតថដល អាជាាយុកាល ក្តូវរិ ត
ចាប់ ពីនែងររគឃើញបទ្យគលមើស ។
ជំពូកទី២
បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងការច្ូលរ ួលជាស្ថធារណ្ៈ
មាគ្តា១០៧៩ ._ ការរារាំងសិទ្យិរ
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាស្ថធារណៈ

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៥ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលរារាំង

សិទ្យិ រ
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាសធារណៈដូចមានថចងរនុងមាក្តា២១ននក្រមគនេះ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលអំគពើរារាំងគនាេះគធវើគទ្យបើងគោយមញ្ជ្នី រា
ត ជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នី តរាជការមាន

សមតារិចគច ោយរ ំគលាភអំណាច ឬគក្បើ ក្បាស់សិទ្យិ គធ ោយបំ ពាន ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់
ទ្យី ៤ ។
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មាគ្តា១០៨០ ._ អំ គពើ រារាំង ឬរំរាមរំ ថហងចំគពាេះការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ រាល់អំគពើ រំរាមរំ ថហង ឬសងសិរតាមក្រប់
មគធាបាយនានារបស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណា ថដលរារាំង ឬរំ រាមរំថហង ចំ គពាេះ
សរមមភាពននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈដូចមានថចងរនុងមាក្តា២២ននក្រមគនេះ ។ ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដល
អំ គពើ រារាំង ឬរំ រាមរំ ថហងគនាេះ ប៉ា េះពាល់ដល់បូរណភាពរូបរាងកាយធងន់ធរង ឬក្ទ្យពយសមបតតិក្តូវទតនាទ
គទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។
ក្តូវទតនាតគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ក្បសិនគបើអំគពើ ក្បក្ពឹ តដ
ត ូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌខាង

គលើគនេះគធវើឲ្យបាត់ បង់ អាយុជីវ ិត ។

មាគ្តា១០៨១ ._ ការបំ ពានចំគពាេះការចូ លរួមជាស្ថធារណៈចំ គពាេះជនជាតិ គដើមភារតិ ច
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យរដឋបាល ជាការលុបគចាល ឬ ការពយួរនូ វការចុ េះប្ាីពាណិជា ការពយួរ ឬ

ការលុបគចាលនូ វរិចចក្ពមគក្ពៀងសមបទន ការលុបគចាលនូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬអាជាាប័ ណណគទសងៗគទ្យៀត
ចំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិនអនុ វតត ឬមិនបំ គពញកាតពវរិចចដូចមានថចងរនុងមាក្តា២៦ និង
មាក្តា២៧ ។

មាគ្តា១០៨២ ._ ការបងខិតបងខំចំគពាេះការតាំងទ្យី លំគៅគោយបងខិតបងខំ
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យរដឋបាល ជាការលុបគចាល ឬការពយួរនូ វការចុ េះប្ាីពាណិជារមម ការពយួរ ឬ

ការលុបគចាលនូ វរិចចក្ពមគក្ពៀងសមបទន ការលុបគចាលនូ វលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬអាជាាប័ ណណគទសងៗគទ្យៀត
ចំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិនអនុ វតត ឬមិនបំ គពញកាតពវរិចចដូចមានថចងរនុងមាក្តា៣០ ។

រនុងររណីថដលអំ គពើ បងខិតបងខំ ឬបគណតញគចញគនាេះ គធវើគទ្យបើងគោយហិងាថដលបងកឲ្យមានការ
ប៉ា េះពាល់ធន
ង ់ ធរង ដល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ឬក្ទ្យពយសមបតតិ ក្តូវទតនាទគទស ចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។
ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលអំគពើបងខិតបងខំ ឬបគណតញគចញគនាេះគធវើឲ្យបាត់បង់ អាយុជីវ ិត ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី២ ។

មាគ្តា១០៨៣ ._ កាតពវរិចចរុងការបងា
ន
ា ញព័ត៌មានបរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ

ក្តូវទតនាទគទសជាពិន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ទ្យី៤ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិ

បុ រគល ថដលមិ នអនុ វតតកាតពវរិចដ
ច ូ ចមានថចងមាក្តា៣២ននក្រមគនេះ និង/ឬ ចាប់ និង/ឬ លិខិតបទ្យោឋន
រិ តយុតតពារ់ព័នធគទ្យៀតថដលថចងអំពីសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ ត៌មាន ។ រនុងររណីថដល រូបវនតបុរគល ឬនីតិ
បុ រគលគៅថតបនតក្បក្ពឹតប
ត ទ្យគលមើស ក្តូវពិ ន័យជាក្បចាំនែងមួយនែង ២.០០០.០០០ (ពី រលាន) គរៀល ។
មាគ្តា១០៨៤ ._ កាតពវរិចចទតល់ព័ត៌មានរបស់មាចស់រគក្មាង
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ក្តូវទតនាទគទសជាពិន័យជាក្បារ់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំគពើខរខានមិនបានទតល់ព័ត៌មានគោយ

មាចស់រគក្មាងដូចមានថចងរនុងមាក្តា៤០ ។ រនុងររណីថដលមាចស់រគក្មាងគៅថតបនតក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើស
ក្តូវពិ ន័យជាក្បចាំនែង មួ យនែង ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) គរៀល ។
មាគ្តា១០៨៥ ._ ប្ាីបរ ិស្ថានរដឋ
ក្តូវទតនាទគទសជាពិន័យជាក្បារ់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំគពើខរខានមិនបានទតល់ប្ាីព័ត៌មាន រដឋ

ឲ្យស្ថរធារណជនអាចថសវងររដូចមានថចងរនុងមាក្តា៤២ ។
មាគ្តា១០៨៦ ._ ប្ាីននលិខិតអនុញ្ញញត និងការឯរភាព

ក្តូវទតនាទគទសជាពិន័យជាក្បារ់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំគពើខរខានមិនបានទតល់ឲ្យស្ថរធារណ

ជនអាចថសវងររនូ វប្ាីននលិខិតអនុញ្ញញត និងការឯរភាព ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៤៦ ។
មាគ្តា១០៨៧ ._ ប្ាីសវនរមមបរ ិស្ថាន

ក្តូវទតនាទគទសជាពិន័យជាក្បារ់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំគពើខរខានមិនបានទតល់ឲ្យស្ថរធារណ

ជនអាចថសវងររនូ វប្ាីសវនរមមបរ ិស្ថាន ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៤៩ ។
ជំពូកទី៣

បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងការវាយតម្លៃហាន្ិភយ
័
ការវាយតម្លៃបរ ិស្ថថន្ជាយុទធស្ថស្តសត ន្ិងការ
វាយតម្លៃទហតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១០៨៨ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាហានិ ភ័យ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ចំគពាេះអំ គពើ ក្បក្ពឹ តតរបស់ទ្យីក្បឹ រាគរៀបចំរបាយការណ៍
ហានិ ភ័យបរ ិស្ថាន ឬបុ រល
គ ណាថដលមានគចតនាឃុបឃិត ឬថរាងបនាំ ឬគធវើការគរៀបចំរបាយការណ៍មិន
ពិ តដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៧២ ។
មាគ្តា១០៨៩ ._ របាការណ៍វាយតនមាហានិភ័យ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានោរ់ របាយការណ៍វាយ
តនមាហានិភ័យ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៣ ។
មាគ្តា១០៩០ ._ ការចូលរួមពី សំណារ់ ស្តសតី និ ងជនងាយរងគក្ោេះ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលមិន
បានទតល់ឱ្កាសដល់ស្តសតី រុ មារ ជនពិ ការ ជនងាយរងគក្ោេះ ក្ររមជនជាតិ ភារតិ ច និងជនជាតិគដើមភារ
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តិ ច ចូ លរួមរនុងរិ ចដ
ច ំ គណើរននការវាយតនមាបរ ិស្ថានជាយុទ្យធស្ថស្តសត ដូ ចមានថចងគៅរនុងមាក្តា ៨៤ នន
ក្រមគនេះ ។

មាគ្តា១០៩១ ._ អំ គពើ រារាំង ឬមិ នអនុញ្ញញតដល់មញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចវា
ច យតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី៥.០០០.០០០ (ក្បាំលាន) គរៀង គៅ១០.០០០.០០០
(ដប់ លាន) គរៀល ចំ គពាេះមាចស់រគក្មាងថដលបញ្ញ
ា ឬបងខំឲ្យបុរគលិរ ឬអនរគៅគក្កាមឱ្វាទ្យរបស់ខួនគធវ
ា
ើ
ការរារាំង ឬមិនអនុ ញ្ញញតឲ្យមញ្ជ្នីនត នអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ចូ លគធវើអធិ ការរិ ចច តាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា៩៩ ននក្រមគនេះ ។ រនុងររណីមិ នរាងចាល ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ។
រនុងររណីថដលអំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹ តតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តូវទតនាទ
គទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។

រនុងររណីអំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹតគត ោយហិងាបណា
ា លឲ្យបាត់ បង់ ជីវ ិតមនុ សស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយិ៍ដល់
ជនរងគក្ោេះក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ។
មាគ្តា១០៩២ ._ អំគពើមិនអនុវតតតាមលរខខណឌតក្មូវ
ក្តួវទ្យទ្យួ លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ពី មញ្ជ្នី វា
ត យតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានចំ គពាេះ
មាចស់រគក្មាងទំងឡាយណាថដលមិនអនុ វតតតាមលរខខណឌតក្មូវ ដូចមានរំណត់ គៅរនុងរបាយការណ៍
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់ បរស្ថ
ិ ា នដំ បូង ឬរបាយការណ៍ វាយតនមា គហតុ ប៉ាេះ ពាល់ ប រស្ថ
ិ ា នគពញគលញ

ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា១៣១ននក្រមគនេះ ។ រនុងររណីមិ នរាងចាលក្តូវពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ ពី
១០.០០០.០០០ (ដប់ លាន) គរៀល គៅ ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបលាន) គរៀល និ ង/ឬ ផ្ទអរសរមមភាព
រគក្មាង ។
រនុងររណីថដលមិ នគោរពលរខខណឌខាងគលើ គហើយបណា
ា លឲ្យបាត់ បង់ ជីវ ិតមនុ សស ឬពិ ការ
អចិនញ្ជ្នតយិ៍ដល់ជនរងគក្ោេះ ក្តូវទ្យទ្យួ លការទានាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។ ការក្ពមានជា
លាយលរខណ៍អរសរ មិនក្តូវអនុ វតតចំគពាេះររណីគនេះគ

ើយ ។

រនុងររណីថដលមិ នគោរពលរខខណឌខាងគលើ គហើយគធវើឲ្យប៉ា េះពាល់ដល់ជីវ ិតសតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ
និ ងបរ ិស្ថាន និ ងសងគម មាចស់រគក្មាងក្តូវសងសំណងខូចខាតតាមសមាមាក្តនឹ ងទ្យំ ហំននការខូ ចខាត ។
រនុងររណីថដលការប៉ា េះពាល់ថដលថចងរនុងរថ្នខណឌទ្យី ៣ខាងគលើមានលរខណៈធងន់ធងរ មាចស់
រគក្មាងអាចទ្យទ្យួ លរងទ្យណឌរមមបថនាម ជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជាបគណា
ា េះអាសនន ការលុបគចាល
លិខិតអនុញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្ត ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការដរហូតអាជាាប័ណណ និងអាចទ្យទ្យួ លការ
គចាទ្យក្បកាន់ពីបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌគទសងគទ្យៀត ដូ ចមានរំ ណត់រុងក្រមក្ពហម
ន
ទ្យណឌជាធរមាន ។

នី តិបុរគលអាចក្តូវក្បកាសឲ្យទ្យទ្យួ លខុ សក្តូវក្ពហមទ្យណឌ និងគទសបថនាមតាមប្ញ តិ នត នក្រម

ក្ពហមទ្យណឌ និងក្តូវទតនាតគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ទ្យី២ ។
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មាគ្តា១០៩៣ ._ ការគធវើសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិ បតតិការរគក្មាងបំ ពានការហាមឃាត់
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន)គរៀល គៅ
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល និង/ឬ ទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ទ្យី៣ និងក្តូវជួ សជុ ល
ស្ថារការខូចខាត ថដលបានបងកគ

ើងចំគពាេះមាចស់រគក្មាងថដលបានក្បក្ពឹ តគត លមើស នឹ ងមាក្តា១១៦នន

ក្រមគនេះ ។ ការគចាទ្យក្បកាន់ ចំគពាេះបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ

ើងតាម

បណឹ ា ងពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

រនុងររណីថដលរគក្មាងមិនទន់ មានលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមា
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគនេះ បងកទលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមាន ដល់មនុ សស សតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ បរ ិស្ថាន និ ង
សងគម មាចស់រគក្មាងក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី២ និងក្តូវសងសំណងខូ ចខាត
គោយមិ នទន់រិតដល់គទសក្ពហមទ្យណឌគទសងគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ ។

គក្ៅពីទ្យណឌរមមខាងគលើ មាចស់រគក្មាងអាចទ្យទ្យួ លរងទ្យណឌរមម ជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជា
បគណា
ា េះអាសនន ការលុបគចាលលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្ត ការលុបគចាលរិ ចចសនា ឬការដរហូត
អាជាាប័ ណណ និងគទសបថនាមដូចមានរំ ណត់ រុងក្រមក្ពហម
ន
ទ្យណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១០៩៤ ._ ការគធវើសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិ បតតិការរគក្មាងបំ ពានការហាមឃាត់ចំគពាេះការ
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់្ង
ា ថដន
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន)គរៀល និង/ឬ ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ និ ងក្តូវ ជួ ស
ជុ ល ស្ថារការខូចខាតថដលបានបងកគ

ើង ចំគពាេះមាចស់រគក្មាងថដលបានក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងមាក្តា១៣៧

ននក្រមគនេះ ។ ការគចាទ្យក្បកាន់ចំគពាេះបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ

ើងតាម

បណឹ ា ងពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

រនុងររណីថដលរគក្មាងមិនទន់ មានលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមា
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគនេះ បងកទលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមាន ដល់ មនុ សស សតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ បរ ិស្ថាន និង
សងគម មាចស់រគក្មាងក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី២ និងក្តូវសងសំណងខូ ចខាត

តាមទ្យំ ហំខូចខាតថដលរំណត់ គោយក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានគោយមិនទន់ រិតដល់
គទសក្ពហមទ្យណឌគទសងគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ ។

គក្ៅពីទ្យណឌរមមខាងគលើ មាចស់រគក្មាងអាចទ្យទ្យួ លរងទ្យណឌរមម ជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជា
បគណា
ា េះអាសនន ការលុបគចាលលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្ត ការលុបគចាលរិ ចចសនា ឬការដរហូត
អាជាាប័ ណណ និងគទសបថនាមដូចមានរំ ណត់ រុងក្រមក្ពហម
ន
ទ្យណឌជាធរមាន ។

បទ្យបប្ញតិ តននមាក្តាគនេះក្តូវយរមរអនុវតតគៅគពលថដលមានរិ ចក្ច ពមគក្ពៀងគទ្យវភារី ឬសនធិ

សញ្ញញអនតរជាតិថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាហតាគលខី ។
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មាគ្តា១០៩៥ ._ ដំ គណើរការស្ថងសង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងចំ គពាេះរគក្មាងមានស្ស្ថប់ ឬរំពុង
ដំ គណើរការ
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល និង/ឬ ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ និ ងក្តូវជួ ស
ជុ ល ស្ថារការខូចខាត ថដលបានបងកគ

ើង ចំ គពាេះមាចស់រគក្មាងថដលមានស្ស្ថប់ ឬរំពុងដំ គណើរការ

ថដលបានក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងមាក្តា១១៨ននក្រមគនេះ ចាប់ ពីចាប់ គនេះចូ លជាធរមាន ។ ការគចាទ្យក្បកាន់
ចំ គពាេះបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ
យបរ ិស្ថាន ។

ើងតាមបណឹ ា ងពី ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័

រនុងររណីថដលរគក្មាងមិនទន់ មានលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមា
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានគនេះ បងកទលប៉ា េះពាល់ជាអវ ិជាមានដល់មនុ សស សតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ បរ ិស្ថាន និ ង
សងគម មាចស់រគក្មាងក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី២ និងក្តូវសងសំណងខូ ចខាត

តាមទ្យំ ហំខូចខាតថដលរំណត់ គោយ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គោយមិ នទន់ រិតដល់
គទសក្ពហមទ្យណឌគទសងគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ ។

គក្ៅពីទ្យណឌរមមខាងគលើ មាចស់រគក្មាងអាចទ្យទ្យួ លរងទ្យណឌរមម ជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអររគក្មាង
ជាបគណា
ា េះអាសនន ការលុបគចាលលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬវ ិញ្ញញបនបក្ត ការលុបគចាលរិ ចចសនា ឬការ
ដរហូតអាជាាប័ ណណ និងគទសបថនាមដូ ចមានរំណត់ រុងក្រមក្ពហម
ន
ទ្យណឌជាធរមាន ។
មាគ្តា១០៩៦ ._ ការបំ ពានកាតពវរិចចននការជូ នដំណឹង
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល ចំ គពាេះមាចស់រគក្មាងថដលមិនបានអនុ វតតការជូនដំ ណឹងដូចមាន
ថចងរនុងមាក្តា១០២ ននក្រមគនេះ ។
មាគ្តា១០៩៧ ._អំគពើ ថរាងបនាំ ឬលួចចមាងទ្យិននន័យ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះមាចស់រគក្មាងថដលបានក្បក្ពឹតតអំគពើ ថរាងបនាំ
ទ្យិ នន
ន ័ យ ឬលួចចមាងទ្យិ នន
ន ័យអនរដនទ្យ រនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង
និ ង/ឬ គពញគលញ គដើមបីទ្យទ្យួ លបាននូវលិខិត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមា
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំ បូង ឬ គពញគលញ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៣ និង១០៤។
មាគ្តា១០៩៨ ._ ការបំពានគលើរិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន
មាចស់រគក្មាង ក្តូវទ្យទ្យួ លរងការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរពី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័

យបរ ិស្ថានចំគពាេះការមិនគោរព ឬបំ ពានគលើរិចចសនាការពារបរ ិស្ថាន ដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌទ្យី ២
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ននមាក្តា១០៦ ននក្រមគនេះ ។ រនុងររណីមិ នរាងចាលក្តូវពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ ពី ២០.០០០.០០០
(នមភលាន) គរៀល គៅ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល ។
មាចស់រគក្មាងក្តូវទ្យទ្យួ លរងការទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះការមិ នគោរពរិចច
សនាការពារបរ ិស្ថាន គហើយថដលការអនុវតតរគក្មាងគនាេះគធវើឲ្យប៉ា េះពាល់ដល់ជីវ ិតមនុ សស ឬពិ ការអ
ចិ នញ្ជ្នតយិ៍ដល់ជនរងគក្ោេះ ។
រនុងររណីសរមមភាព ឬរគក្មាងខាងគលើគនាេះ បងកឲ្យប៉ា េះពាល់ដល់ជីវ ិតសតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬ
បរ ិស្ថាន និ ងសងគម មាចស់រគក្មាងក្តូវសងសំណងខូ ចខាតឲ្យសមាមាក្តគៅនឹ ងទ្យំ ហំននការខូចខាត ។
មាគ្តា១០៩៩ ._ ការបំ ពាននឹងគសចរតីសគក្មចបងាគប់ ឲ្យបង់ នែាចំណាយ
មាចស់រគក្មាង ក្តូវទ្យទ្យួ លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរគោយបងាគប់ឲ្យបង់ នែាចំណាយដូច
មានថចងរនុងមាក្តា៨៦៦ មាក្តា៨៦៧ មាក្តា៨៦៨ និ ងមាក្តា៨៦៩ ននក្រមគនេះ ។
គៅរនុងររណីថដលមាចស់រគក្មាងមិ នបានបង់ ក្បារ់ គក្កាយពី ទ្យទ្យួ លការក្ពមានគនេះ មាចស់

រគក្មាងក្តូវទ្យទ្យួ លទ្យណឌរមមជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជាបគណា
ា េះអាសនន ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការ
ដរហូតអាជាាប័ ណណ រួមទំងពិន័យជាក្បារ់ ចំនួន ៣ (បី ) ដងននចំនួនទ្យឹរក្បារ់ថដលក្តូវបង់ ។
មាគ្តា១១០០ ._ ការខរខានមិនបង់ ក្បារ់ មូលនិធិបរ ិស្ថាននិងសងគម និងមូលនិ ធិទយជាទនបរ ិស្ថាន
មាចស់រគក្មាងក្តូវទ្យទ្យួ លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ចំ គពាេះការខរខានមិ នបានបង់ក្បារ់
ចូ លមូ លនិ ធិបរ ិស្ថាននិ ងសងគម និ ងមូ លនិ ធិទយជាទនបរ ិស្ថាន ដូចមានរំណត់ គៅរនុងមាក្តា៨៧០
និ ងមាក្តា៨៧៥ ននក្រមគនេះ ។

គៅរនុងររណីថដលមាចស់រគក្មាងមិ នបានបង់ ក្បារ់ គក្កាយពី ទ្យទ្យួ លការក្ពមានគនេះ មាចស់
រគក្មាងក្តូវទ្យទ្យួ លទ្យណឌរមមជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអររគក្មាងជាបគណា
ា េះអាសនន ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការ
ដរហូតអាជាាប័ ណឌ រួមទំងពិន័យជាក្បារ់ ចំនួន ៣ (បី )ដង ននចំនួនទ្យឹរក្បារ់ថដលក្តូវបង់ ។ ការោរ់
ទ្យណឌរមមគនេះ ជាសមតារិចរច បស់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១១០១ ._ការបំ ពានចំគពាេះការគរៀបចំ និ ងប្ូា នរបាយការណ៍សគងកតតាមោនបរ ិស្ថាន

មាចស់រគក្មាងក្តូវទ្យទ្យួ លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយបងាគប់ឲ្យគរៀបចំ របាយការណ៍

អគងកតតាមោនរគក្មាង និងប្ូា នមរក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ដូចមានរំ ណត់ រុង
ន

មាក្តា១៣៥ និ ងមាក្តា១៣៦ ននក្រមគនេះ ។ រនុងររណីថដលមាចស់រគក្មាងមិនបានគរៀបចំ និងប្ូា ន
របាយការណ៍មរ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គក្កាយពីទ្យទ្យួ លការក្ពមានគនេះគទ្យ មាចស់

រគក្មាងក្តូវទ្យទ្យួ លទ្យណឌរមមជាការពិន័យអនតរការណ៍ ពី ២០.០០០.០០០(នមភលាន) គរៀល គៅ ៤០.០០០
.០០០(ថសសិបលាន) គរៀល ឬ ផ្ទអររគក្មាងជាបគណា
ា េះអាសនន ការលុបគចាលរិ ចចសនា ឬការដរហូត
អាជាាប័ ណឌ ។
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មាគ្តា១១០២ ._ ការបំ ពានចំគពាេះការបង់ ក្បារ់ ចំណាយគោេះស្ស្ថយវ ិវាទ្យវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន
ិវាទ្យ ទំងរនុង
រនុងររណីថដលមាចស់រគក្មាង មិ នបង់ ក្បារ់ ចំណាយទំងអស់រុងការគោេះស្ស្ថយវ
ន
ក្បព័ នត
ធ ុ លាការ និងគក្ៅក្បព័នធតុលាការ ដូ ចមានរំណត់ គៅរនុងមាក្តា៨៦៧ រថ្នខណឌទ្យី៤ ននក្រមគនេះ
ក្រសួងទ្យទ្យួ លបនទុរបរ ិស្ថានមានសិទ្យិ ស
ធ គក្មចផ្ទអរសរមមភាពរគក្មាងជាបគណា
ា េះអាសនន ។

មាគ្តា១១០៣ ._ អំ គពើ ថរាងបនាំ ឬលួចចមាងទ្យិ ន័ យ
ន របស់ក្ររមហុនទ្យីក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរ ិស្ថាន
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះក្ររមហុនទ្យី ក្បឹរាវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថា
ន ឬអនរជំ នាញការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ថដលបានចុ េះប្ាីស្សបចាប់ ថដលទ្យទ្យួ លស្ថគល់
គោយក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ថដលបានក្បក្ពឹតអ
ត ំ គពើថរាងបនាំទ្យិននន័យ ឬលួចចមាង

ទ្យិ នន
ន ័ យអនរដនទ្យរនុងការគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានដំបូង និ ង/ឬគពញគលញ ។
គទសបថនាមថដលអាចក្តូវក្បកាស មានជាអាទ្យិ៍ ការពយួរបគណា
ា េះអាសននមិនឲ្យក្បរបវ ិជាាជី វៈ

រយៈគពល ៦ (ក្បាំមួយ) ថខ គៅ ៣ (បី ) ឆ្នំ ឬការផ្ទអរមិ នឲ្យក្បរបវ ិជាាជី វៈរយៈគពល ៥ (ក្បាំ) ឆ្នំ ការ
លុបគឈាមេះពីប្ាីអរ
ន ជំ នាញគធវើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន និងការទាយគសចរាី
សគក្មចទានាទគទសគៅរនុងស្ថរព័ត៌មានជាស្ថធារណៈថ្ននរ់ ជាតិ និ ង/ឬ ថ្ននរ់តំបន់ ។

មាគ្តា១១០៤ ._ ការក្បរបវ ិជាាជីវៈរបស់ក្ររមហុនទ្យីក្បឹ រា ឬអនរជំ នាញការវាយតគមាហតុប៉ាេះពាល់ប
រ ិស្ថានថដលមិ នបានចុ េះប្ាី
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ ពី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបលាន) គរៀល គៅ
៦០.០០០.០០០(ហុរសិបលាន) គរៀល ចំ គពាេះក្ររមហុនទ្យី ក្បរា ឬអន រជំ នាញការវាយតនមា គហតុ
ប៉ា េះពាល់ ប រ ស្ថ
ិ ា ន ថដលពុំទន់ បានចុ េះប្ាី ឬទ្យទ្យួ លស្ថគល់គោយ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ

បរ ិស្ថាន គហើ យបានគរៀបចំ រ បាយការណ៍វាយតនមា គហតុ ប៉ាេះពាល់ ប រ ស្ថ
ិ ា នោរ់ ជូ ន ក្រសួ ង ស្ថាប័ ន
ិ ័ យបរ ស្ថ
ទ្យទ្យួ លបនទុ រវ ស
ិ ា នគដើ មបី ទ្យ ទ្យួ លបានការឯរភាព ស្សបតាមមាក្តា១០៨ ។

រនុងររណីមិនរាងចាលក្តូវទតនាទគទសោរ់ពនធនាោរចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។

មាគ្តា១១០៥ ._ ការបំ ពានគសចរតីសគក្មចពយួររបស់ក្ររមហុនទ្យី ក្បឹ រា ឬអនរជំនាញការវាយតនមាគហតុ
ប៉ា េះពាល់បរ ិស្ថាន

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ឬពិន័យអនារការណ៍ជាក្បារ់ ពី ៣០.០០០.០០០
(ស្ថមសិបលាន) គរៀល គៅ ៦០.០០០.០០០ (ហុរសិបលាន) គរៀល ចំ គពាេះក្ររមហុនទ្យីក្បឹរាវាយតនមា
គហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬអនរជំ នាញការវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ថដលការចុ េះប្ាីរបស់ខួនក្តូ
ា
វ
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បានពយួរតាមគសចរាីសគក្មចរបស់ ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន គហើយគៅថតបនាក្បរប
ិ ា ជី វៈវាយតនមា គហតុ ប៉ាេះពាល់ ប រ ស្ថ
វ ជា
ិ ា នយររនក្មគទ្យៀត ។ ការគចាទ្យក្បកាន់ចំគពាេះបទ្យគលមើសក្ពហម
ទ្យណឌខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ

ើងតាមបណឹ ា ងពីក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។

មាគ្តា១១០៦ ._ អំគពើបំពាន ឬមិនបំ គពញតួ នាទ្យី របស់មញ្ជ្នីអ
ត ងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន
ក្តូវទ្យទ្យួ លទ្យណឌរមមវ ិន័ យរដឋបាលចំ គពាេះមញ្ជ្នី អ
ត ងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ឬមញ្ជ្នី ត
នររបាលយុតិធ
ត ម៌វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានណាថដលក្បក្ពឹតតបំពាន ឬមិ នបំ គពញតួ នាទ្យី របស់ខួន
ា
ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៩៩ និ ងមាក្តា៩៩២ននក្រមគនេះ គោយពុំ ទន់រិតដល់គទសក្ពហមទ្យណឌគទសង
គទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ ។

មាគ្តា១១០៧ ._ អំគពើ ឃុបឃិតរនុងការគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន

ក្តូវទតនាទគទសរនុងចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ទ្យី៣ ចំគពាេះមញ្ជ្នីអ
ត ងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថា

ន មញ្ជ្នីនត នមនទីរបរ ិស្ថានរាជធានី គខតត និងមញ្ជ្នី ថត ដលមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ថដលបាន ឃុបឃិត និង
ចូ លរួមគរៀបចំ របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានថដលមិនពិត គោយគចតនា ថដលនាំឲ្យ
ទ្យទ្យួ លបានលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ពី ថ្ននរ់
ដឹ រនាំ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួលបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ។
មាគ្តា១១០៨ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចវា
ច យតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២.០០០.០០០ (ពី រលាន) គរៀល គៅ ៥.០០០.០០០
(ក្បាំលាន) ចំ គពាេះបុ រគលណាថដលមានសិទ្យិអ
ធ ំណាចរនុងការសគក្មច គហើយមានគចតនាមិ នសហការ

មិ នអនុញ្ញញត ឬគរចគវស រនុងការអនុ ញ្ញញតឲ្យមញ្ជ្នី ត ននអងគភាពវាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថានចូ លគធវើ
អធិ ការរិចច តាមប្ញតិ នត នមាក្តា៩៩ ននក្រមគនេះ ។

រនុងររណីថដលអំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹ តតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ
គទសចំ គពាេះបទ្យគលមើស៣ ។

ក្តូវទតនាទ

រនុងររណីអំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹតគត ោយហិងាបណា
ា លឲ្យបាត់ បង់ ជីវ ិតមនុ សស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយិ៍ដល់
ជនរងគក្ោេះក្តូវទតនាទគទសោរ់ ពនធនាោរចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ។
មាគ្តា១១០៩ ._ការបំ ពានមុខងាររបស់មញ្ជ្នីរា
ត ជការ ឬពលរដឋទ្យទ្យួ លអាណតតិគោយការគបាេះគឆ្នត
ក្តូវទតនាទគទសោរ់ពនធនាោរចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ទ្យី៣ ចំគពាេះមញ្ជ្នី តរាជការ រងរមាាំងក្បោប់
អាវុធ ឬពលរដឋទ្យទ្យួ លអាណតតិគោយការគបាេះគឆ្នត ថដលរ ំគលាភគលើសិទ្យិធ និ ងអំ ណាចរបស់ខួនក្បក្ពឹ
ា
តត

អំ គពើ ជាអាទ្យិ៍ ការសក្មួល ការគធវើអនតរារមន៍ ការបិ ទ្យបាំង ការរារាំង ឬការសមរំ និតជាមួ យនឹ ងចារ ី គដើមបី
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ឧបតាមភោំពាររគក្មាងថដលមិ នមានលិខិត និ ងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរ ិស្ថាន ឲ្យរគក្មាងដំ គណើរការគៅគោយខុ សចាប់ ។
មាគ្តា១១១០ ._ ការខរខានមិនបានគធវើសវនរមមបរ ិស្ថាន
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសទ្យី ៤ ចំ គពាេះមាចស់រគក្មាង ឬសរមមភាពណាមួយថដលមិនបាន
គធវើសវនរមមបរ ិស្ថានណាមួយដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា១៤១ ។
មាគ្តា១១១១ ._ ការរារាំងរនុងអនុ វតតការគធវើសវនរមមបរ ិស្ថាន

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ នូវអំគពើរារាងំ ឬមិនអនុ ញ្ញញតឲ្យមញ្ជ្នីស
ត វនរមមបរ ិស្ថាន

ចូ លគធវើសវនរមម ។
រនុងររណីថដលអំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹ តតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តូវទតនាទ
ចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។
រនុងររណីថដលអំ គពើ គនាេះក្បក្ពឹ តតគោយហិងាបណា
ត លឲ្យបាត់បង់ អាយុជីវ ិត ឬពិ ការអចិ នញ្ជ្ន៍ ត
ក្តូវទតនាទគទសថ្ននរ់ទ្យី២ ។
មាគ្តា១១១២ ._ ការខរខានមិនបានទតល់ព័ត៌មានដល់ស្ថធារណៈ
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះការខរខានមិ នបានោរ់ របាយ

ការណ៍សវនរមមបរ ិស្ថានដូចមានថចងរនុងមាក្តា១៤៤ ។

ជំពូកទី៤
បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងការគ្គប់គ្គងបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១១១៣ ._ ការបំ ពានចំគពាេះសិទ្យិរ
ធ ុងការចូ
ន
លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មាន

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា១៤៩ ។

មាគ្តា១១១៤ ._ ការខរខានរនុងការគរៀបចំ របាយការណ៍សតីពីការអគងកតតាមោន និងវាយតនមា

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា១៦៧ ។

មាគ្តា១១១៥ ._ ការខរខានមិនទតល់ព័ត៌មានសក្មាប់ ប្ាីស្ថរគពើ ភណឌឧសម័នទទេះរ្ារ់
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ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា១៧៩ ។

មាគ្តា១១១៦ ._ ការខរខានមិនទសពវទាយប្ាីបគចចរវ ិជាាថដលបានគទទៀងផ្ទទត់
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា២០១ ។

មាគ្តា១១១៧ ._ ការខរខានមិនបានទសពវទាយរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំសីព
ត ីការអនុវតតលទ្យធរមមក្បរប
គោយនិ រនតរភាព
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា២០៨ ។

មាគ្តា១១១៨ ._ ការខរខានមិនោរ់របាយការណ៍សតីពីលទ្យធទលននការវាយតនមា
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា២១៨ ។

មាគ្តា១១១៩ ._ រគក្មាងអភិវឌ្ឍ រមមវ ិធី និ ងថទនការសរមមភាព
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ នត នមាក្តា២៣២ ។

ប៉ាុ ថនតរុងការដំ
ន
គណើរការរគក្មាងអភិ វឌ្ឍ រមមវ ិធី និងថទនការសរមមភាព គោយពុំមានលិខិត

អនុ ញ្ញញត អនុញ្ញញត និងវ ិញ្ញញបនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ ប៉ាេះពាល់បរ ិស្ថាន ថដល
បងកឲ្យមានទលប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន និងសងគម ក្តូវទតនាទគទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។
មាគ្តា១១២០ ._ ការខរខានមិនបានទតល់ព័ត៌មាន
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការទតល់ព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងមាក្តា២៣៤ ។
មាគ្តា១១២១ ._ ការខរខានមិនបានទតល់ព័ត៌មាន

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានអនុ វតតតាម

ប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការទតល់ព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងមាក្តា២៤២ ។

មាគ្តា១១២២ ._ ការខរខានមិនបានវាយតនមាពីក្បសិទ្យធភាពននធនធាន
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ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនបានគធវើការវាយ

តនមាពីក្បសិទ្យធភាពននធនធានដូចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា២៤៦ ។

មាគ្តា១១២៣ ._ ការខរខានមិនបានថចរចាយជាស្ថធារណៈនូវព័ត៌មានអំពីវល
ុ ៉ា
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខាន មិនបានគធវើការថចរ

ចាយជាស្ថធាណៈនូ វព័ ត៌មានអំពីវល
ុ ៉ា និ ងរុ ណភាពអរគិសនី ថដលបានទគត់ទង
គ ់ ឬទតល់គៅឲ្យបណា
ត ញត
ចូ លដូចមានថចងរនុងប្ញតិ តននមាក្តា២៧៩ ។
មាគ្តា១១២៤ ._ ការខរខានមិនអាចឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររនូ វព័ត៌មាន
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនោរ់ ឲ្យស្ថធារណ

ជនអាចថសវងររបានូ វព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងប្ញតិ តននមាក្តា២៩៤ ។
ជំពូកទី៥

បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងការគ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាពម្ន្ធន្ធាន្ធលមជាតិ
មាគ្តា១១២៥ ._ ការបងកឲ្យមានគភាើងគ្េះនក្ពគៅរនុងរគបៀបអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំ ណត់ ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ ជាតិ និងថ្ននរ់ គក្កាមជាតិ

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើថដលបងកឲ្យមានគភាើងគ្េះនក្ពដូ ចមានថចង
រនុងមាក្តា៣៣២ ។
មាគ្តា១១២៦ ._ សរមមភាពគនស្ថទ្យថដលសាិតគៅរនុងតំ បន់ ហាមឃាត់

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះសរមមភាពគនស្ថទ្យទំងទ្យាយគរើ តគទ្យបើងគៅ

រនុងតំ បន់ ហាមឃាត់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៣៣៣ ។
មាគ្តា១១២៧ ._ សរមមភាពថដលបងកការខូចខាត ឬគក្ោេះថ្ននរ់ បណា
ត លមរពីការទ្យញ្ជ្នាទនយរដី គោយ
ខុ សចាប់
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ចំគពាេះសរមមភាពននការក្បមូ ល ការឈូសឆ្យ ឬការ
គធវើអាជីវរមម ការបំពុលគៅរនុងតំ បន់ ថដលមានធនធានជីវៈចក្មរេះដ៏ មានតនមា ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា
៣៣៤ ។

មាគ្តា១១២៨ ._ ការគធវើការថរនចន និ ងក្បតិប
ត តកការថដលក្តូវហាមឃាត់
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ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ចំគពាេះសរមមភាពថរនចនទល និងអនុទលធនធានធមម
ជាតិ និងក្បតិបតតននការចាប់ ចង ការចិ ្ចឹម ការសតរ
ុ ការបងាកត់ពូជ ការថែររា ឬការចិ ្ចឹមសតវនក្ពរនុង
គោលបំ ណងគធវើពាណិជារមម ឬគោលបំ ណងគក្ៅពីការអភិររសដនទ្យគទ្យៀតដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា
៣៣៥ ។

មាគ្តា១១២៩ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការក្បមូ លទលជ័ រគឈើ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះសរមមភាពក្បមូ លទលគឈើ គៅរនុងតំ បន់អភិ

ររស ឬតំ បន់ គក្បើ ក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព ននរគបៀងជីវៈចក្មរេះ តំ បន់ ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបាន
រំ ណត់ឬបគងកើតគោយថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរ់គក្កាមជាតិ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៣៣៦ ។
មាគ្តា១១៣០ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានចំគពាេះរបាយការណ៍អគងកតតាម
ោនគលើការអនុវតតចាប់ និងយមលាត
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនោរ់ របាយការណ៍

សតីពីការអគងកតតាមការអនុវតតចាប់ និ ងការយមលាតឲ្យស្ថធាណជនអាចថសវងររបាន ដូ ចមានថចង
រនុងប្ញ តិនត នមាក្តា៣៣៩ ។
មាគ្តា១១៣១ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូវឯរស្ថរពារ់ព័នន
ធ ឹងការក្រប់
ក្រងរួមោន
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនោរ់ ឯរស្ថរពារ់

ព័ នធ និងការក្រប់ក្រងរួមោនឲ្យស្ថធាណជនអាចថសវងររបាន ដូចមានថចងរនុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៣៤៧។
មាគ្តា១១៣២ ._ ការបំពានចំ គពាេះរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរួមោន
ក្តូវទតនាទចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំគពើ ទំងទ្យាយណាថដលរ ំគលាភបំ ពានគលើរិចចក្ពម
គក្ពៀងរួមោនថដលបងកឲ្យមានការខូចខាត ដល់បរ ិស្ថាន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានថចងរនុងប្ញ តិ នត ន
មាក្តា៣៤៨ ។

ការគចាទ្យក្បកាន់ ខាងគលើគនេះ មិនអាចឲ្យបុរគលថដលបំ ពានគនាេះរួចទុតពី ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវ
សំណងថទនររដឋបបគវណី និងសំណងការខូចខាតគទ្យបើយ ។
មាគ្តា១១៣៣ ._ ការការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូ វថទនការគក្បើ ក្បាស់
ក្បរបគោយនិ រនតរភាព
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ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនោរ់ ថទការគក្បើ

ក្បាស់ក្បរបគោយនិ រនតរភាព ថទនការក្រប់ ក្រង និងរបាយការណ៍ក្រប់ ក្រងនក្ពគឈើ ដូចមានថចងរនុង
ប្ញ តិ នត នមាក្តា៣៨៣ ។

មាគ្តា១១៣៤ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូវប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ ននក្បគភទ្យសតវ
នក្ពថដលរងការរំ រាមរំ ថហង
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ខរខានមិនោរ់ ប្ាីថ្ននរ់ ជាតិ

ននក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងការរំ រាមរំ ថហងឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ ត
ននមាក្តា៤០៤ ។

មាគ្តា១១៣៥ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបរបាញ់សតវនក្ព
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើបរបាញ់សតវនក្ពដូចមានថចងរនុងប្ញតិ តនន

មាក្តា៤០៨ ។

មាគ្តា១១៣៦ ._ ការហាមឃាតចំ គពាេះការបរបាញ់សតវនក្ពរនុងរគបៀងអភិររសជី វៈចក្មរេះ

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើបរបាញ់សតវនក្ពរនុងរគបៀងអភិររសជី វៈ

ចក្មរេះដូចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤០៩ ។

មាគ្តា១១៣៧ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការសមាាប់សតវនក្ពថដលទទុយនឹ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតត
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើសមាាប់ សតវនក្ពថដលទទុយនឹ ងគោល

ការណ៍ថណនាំ ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤១១ ។

មាគ្តា១១៣៨ ._ ការហាមឃាត់ ការសមាាប់ ក្បគភទ្យសតវនក្ពគក្កាមថ្ននរ់ទ្យី១ ថ្ននរ់ ទ្យី២ ថ្ននរ់ទ្យី៣ និងថ្ននរ់
ទ្យី ៤
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើសមាាប់ សតវនក្ពថដលគៅរនុងថ្ននរ់ទ្យី១ និង

ថ្ននរ់ ទ្យី២គោយពុំ មានការអនុ ញ្ញញតពី ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ ត
ននមាក្តា ៤១៤ និងមាក្តា៤១៥ ។

មាគ្តា១១៣៩ ._ ការស្ថតរ និ ងក្រប់ ក្រងសតវនក្ពថដលពុំ មានគដើមរំគណើតគៅរមពុជា

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើស្ថតរ និងក្រប់ក្រងសតវនក្ពគោយពុំ មានការ

អនុ ញ្ញញតពី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤១៦ ។
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មាគ្តា១១៤០ ._ ការចាប់សតវនក្ពមរអភិររស
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើចាប់ សតវនក្ពមរអភិ ររសគោយពុំ មានការ
អនុ ញ្ញញតពី ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤១៧។
មាគ្តា១១៤១ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបរបាញ់ ការចាប់ ឬការក្បមូ លសតវពីនក្ពរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ថ្ននរ់
ទ្យី ២ ថ្ននរ់ទ្យី៣ និ ងថ្ននរ់ ទ្យី៤ រនុងក្រឹ េះស្ថានឧសានសតវនក្ព

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើបរបាញ់ ការចាប់ និងក្បមូលសតវពីនក្ពរនុង

ថ្ននរ់ ទ្យី១ ថ្ននរ់ទ្យី២ ថ្ននរ់ទ្យី៣ និ ងថ្ននរ់ទ្យី៤ រនុងក្រឹ េះស្ថានឧសទ្យានសតវនក្ពដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ តនន
មាក្តា ៤២២ និងមាក្តា៤២៣ ។

មាគ្តា១១៤២ ._ ការបរបាញ់គោយពុំ មានលិខិតអនុ ញ្ញញតចំ គពាេះក្បគភទ្យសតវរុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី៣ និ ងទ្យី៤
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើបរបាញ់សតវនក្ពគោយពុំមានលិខិត

អនុ ញ្ញញតរនុងក្បគភទ្យសតវរុងថ្ន
ន
ន រ់ទ្យី៣ និងទ្យី៤ ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ តននមាក្តា៤២៥ ។
មាគ្តា១១៤៣ ._ សរមមភាពថដលក្តូវហាមឃាត់
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើការជួ ញដូរ ការដឹ រជ្ូា ន ការប្ូា ន ការ

នាំចូល នាំគចញ ការនាំគចញបនត កាន់ កាប់ លរ់ ទ្យិ ញ គទទរ សតរទ្យុ
រ ទតល់ជាអំ គណាយ បរ ិគភារ ចិ ្ចឹម
ុ
និ ងការគក្បើ ក្បាស់តាមរូបភាពពាណិជារមមនូវបំ ថណរសតវ និងទលិតទលពី សតវដនទ្យគទ្យៀត ថដលជា
ក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ទ្យី១ ទ្យី ២ និងទ្យី៣ ដូ ចមានថចងរនុងប្ញ តិ តននមាក្តា៤៣១ ។
មាគ្តា១១៤៤ ._ សរមមភាពថដលក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពរូបវនតបុរល
គ និ ងនីតិបុរគល
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើទ្យិញ ទ្យទ្យួ ល ឬគធវើលទ្យធរមមសតវនក្ពរស់ ឬ
សតវនក្ព ថដលមានក្បគភទ្យរនុងថ្ននរ់ ទ្យី១ ទ្យី ២ ឬ ទ្យី៣ ឬបំ ថណរសតវនក្ព ឬស្ថច់សតវដូចមានថចងរនុង
ប្ញ តិ តននមាក្តា៤៣២ ។

មាគ្តា១១៤៥ ._ ការមិនអនុគលាមតាមអនុ សញ្ញញសតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិ ននក្បគភទ្យសតវនក្ព និ ងរុរខ
ជាតិ ថដលជិតទុតពូជ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើមិនអនុគលាមតាមអនុ សញ្ញញសតីពីពាណិជា
រមមអនតរជាតិននក្បគភទ្យសតវនក្ព និ ងរុរខជាតិ ថដលជិតទុ តពូ ជ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៤៣៤ ។
មាគ្តា១១៤៦ ._ ការចុ េះប្ាីចំគពាេះការបគងកើតមជឈមណឌលសគញ្ជ្ងគេះសតវនក្ព និងក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវ
នក្ព
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ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ មិនចុ េះប្ាីចំគពាេះការគងកើត

មជឈមណឌលសគញ្ជ្ងគេះសតវនក្ព និងក្រឹ េះស្ថានឧទ្យានសតវនក្ពដូចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៤៤ និង
មាក្តា៤៤៦ ។

មាគ្តា១១៤៧ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបងាខំងសតវគៅគក្ៅមជឈមណឌលសគញ្ជ្ងគេះសតវនក្ព រថនាង
បងាកត់ពូជអភិ ររស ឬក្រឹ េះស្ថាន ឬឧទ្យានសតវនក្ព
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះការបងាខំសតវចិ្ចឹម ននក្បគភទ្យសតវ

ដូ ចរំ ណត់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ទ្យី១ ថ្ននរ់ ទ្យី២ និងថ្ននរ់ទ្យី៣ គៅគក្ៅមជឈមណឌលសគញ្ជ្ងគេះសតវនក្ព រថនាងបងាកត់ពូជ
អភិររស ឬក្រឹ េះស្ថាន ឬឧទ្យានសតវនក្ពដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៤៥ ។

មាគ្តា១១៤៨ ._ ការជូនដំ ណឹងចំ គពាេះការគទទរ និ ងការបតូរទ្យី តាំងក្បគភទ្យសតវថដលរំ ណត់រុងថ្ន
ន
ន រ់ ទ្យី១
និ ងថ្ននរ់ ទ្យី២ និងមជឈមណឌលបងាកត់ពូជ

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះការមិ នបានជូ នដំណឹងអំពីការគទទរ

និ ងការបាូរទ្យី តាំងននក្បគភទ្យសតវថដលរំ ណត់ រុងថ្ន
ន
ន រ់ទ្យី១ និងថ្ននរ់ទ្យី២ និ ងមជឈមណឌលបងាកត់ពូជដូ ច
មានថចងរនុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៥១ ។

មាគ្តា១១៤៩ ._ ការគបាេះបង់គចាលបំ ថណរ ស្ថច់ ឬវតាុតាំងលមអ ននសតវនក្ព
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះការគបាេះបង់ គចាលបំ ថណរ ស្ថច់ ឬ
វតាុតាំងលមអ ននសតវនក្ពដូចមានថចងរនុងប្ញ តិ តននមាក្តា៤៥២ ។

មាគ្តា១១៥០ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះបគងកើតរសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព ឬទ្យី តាំងបងាកត់ ពូជសតវនក្ព
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះការបគងកើតរសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព ឬទ្យី តាំង
បងាកត់ពូជសតវនក្ពថដលក្តូវហាមឃាត់ ដូ ចមានថចងរនុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៦៣ ។
មាគ្តា១១៥១ ._ ការចិ ្ចឹមសតវនក្ពថដលពុំ មានរនុងលិខិតអនុញ្ញញត

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះអំគពើចិ្ចឹមសតវនក្ពថដលមិនមានរនុងលិខិត

អនុ ញ្ញញត ដូ ចមានថចងរនុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៤៦៤ ។

មាគ្តា១១៥២._ ការលរ់ដូរសតវនក្ពចិ ្ចឹម និ ងទលិតទលសតវនក្ព
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះការលរ់ ដូរសតវនក្ពចិ ្ចឹម និងទលិតទលសតវ
នក្ព ដូចមានថចងរនុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៤៦៧ ។
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មាគ្តា១១៥៣ ._ ក្បតិ បតតិររននរសិោឋនថដលអនុញ្ញញតចំគពាេះការទតល់ការថែទំចំគពាេះសតវនក្ពចិ ្ចឹម
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះក្បតិបតតិររននរសិោឋនថដលមិនបានទតល់ការ
ថែទំចំគពាេះសតវនក្ពចិ ្ចឹម ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៧០ ។
មាគ្តា១១៥៤ ._ ការបគណា
ត យឲ្យសតវរបស់ខួនរួ
ា ច ឬគរចពី ការបងាខំង ឬក្ពថលងចូ លគៅរនុងនក្ព

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះគទសពិ ន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះមាចស់រសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព

ទំងឡាយថដលបគណា
ត យឲ្យសតវរបស់ខួនរួ
ា ច ឬគរចពី ការបងាខំង ឬក្ពថលងចូលគៅរនុងនក្ពគ

ើយ ដូ ច

មានថចងរនុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៧១ ។

មាគ្តា១១៥៥ ._ ការសមាាប់ គោយអមនុ សសធម៌
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះគទសពិ ន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះការសមាាប់ គោយអមនុ សសធម៌

ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៧២ ។

មាគ្តា១១៥៦ ._ នីតិវ ិធី និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតនត នការដឹ រជ្ូា ន

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះគទសពិ ន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះការដឹ រជ្ូា ន រាល់សតវនក្ព

ថដលក្តូវបងាខំង មិនស្សបតាមនីតិវ ិធី និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតទ
ត ូវចាប់
ា
ថដលបគងកើតគោយនាយរោឋន
សុខភាព និ ងទលិតរមមសតវ ដូចមានថចងរនុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៧៣ ។
មាគ្តា១១៥៧ ._ កាតពវរិចចរបស់មាចស់រសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះគទសពិ ន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះមាចស់រសិោឋនចិ ្ចឹមសតវនក្ព

ថដលមិនបានអនុ វតតកាតពវរិចរ
ច ុងការគសន
ន
ើសុំលិខិតអនុ ញ្ញញតែមី និ ងលរខខណឌតក្មូវនានា ដូ ចមានថចង
រនុងប្ញ តិនត នមាក្តា៤៧៥ ។

មាគ្តា១១៥៨ ._ ការមិនឲ្យស្ថធារណជនថសវងររបាននូ វក្បគភទ្យរុរខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ
ថហង
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះគទសពិ ន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះការមិ នឲ្យស្ថធារណជនថសវង

ររបាននូ វឯរស្ថរ ទ្យិននន័យ ឬព័ត៌មានប្ាីបចចុបបននននក្បគភទ្យរុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួលរងការរំ រាមរំ ថហង
ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៨៦ ។

មាគ្តា១១៥៩ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះបំ ផ្ទាញនិងការផ្ទាស់បូរជក្មរក្បគភទ្យរុ
ត
រខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការ
រំ រាមរំថហង

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះការបំផ្ទាញនិ ងការផ្ទាស់បូរជក្មរក្បគភទ្យរុ
ត
រខជាតិ

ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង ដូចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៤៨៧ ។
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មាគ្តា១១៦០ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះបំ ផ្ទាញ ការក្បមូ ល ការគក្បើ ក្បាស់ ការលរ់ ជំនួញ ឬការដឹរ
ជ្ូា ន រុរខជាតិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំ រាមរំ ថហង
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះការបំផ្ទាញ ការក្បមូ ល ការគក្បើក្បាស់ ការលរ់
ជំ នួញ ឬការដឹ រជ្ូា ន រុរជា
ខ តិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហង ដូ ចមានថចងរនុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៤៨៨ ។
មាគ្តា១១៦១ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការក្បមូ ល ឬការបំទិច
ា បំ ផ្ទាញននរុរខជាតិ ណាមួ យគៅរនុងក្ចរ
រគបៀងអភិវរសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះការក្បមូ ល ឬការបំ ទិច
ា បំ ផ្ទាញននរុរខជាតិណា
មួ យគៅរនុងក្ចររគបៀងអភិវរសជី វៈចក្មរេះ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ដូ ចមានថចងរនុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៤៨៩ ។
មាគ្តា១១៦២ ._ ការគក្បើក្បាស់ររ
ុ ខជាតិ ជាលរខណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើ ក្បាស់ជាឱ្សែគោយពុំ មាន
ការអនុញ្ញញត
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះកាបំផ្ទាញ ការក្បមូ ល ការគក្បើក្បាស់ ការលរ់
ជំ នួញ ឬការដឹ រជ្ូា ន រុរជា
ខ តិ ថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហង ឬនិ សសទ្យទវតាុ សក្មាប់ ការគក្បើ ក្បាស់ជា

លរខណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើ ក្បាស់ជាឱ្សែ គោយពុំមានការអនុ ញ្ញញត ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា
៤៩០ ។

មាគ្តា១១៦៣ ._ ការគក្បើ ក្បាស់ររ
ុ ខជាតិថដលទ្យទ្យួ លរងការរំរាមរំថហងគោយពុំមានការអនុ ញ្ញញត
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះការគក្បើ ក្បាស់ររ
ុ ខជាតិថដលទ្យទ្យួលរងការរំ រាមរំ
ថហងរនុងគោលបំ ណងវ ិទ្យាស្ថស្តសត គោយពុំ មានការអនុ ញ្ញញត ដូ ចមានថចងរនុងប្ញ តិ ត ននមាក្តា៤៩១ ។
មាគ្តា១១៦៤ ._ ការនាំក្បគភទ្យរាតតាតមរចូ លគៅរនុងបរ ិស្ថានធមមជាតិ ឬគទ្យសភាពរសិរមម

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ការនាំក្បគភទ្យរាតតាតមរចូ លគៅរនុងបរ ិស្ថានធមម

ជាតិ ឬ គទ្យសភាពរសិរមម ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៥០៤ ។

មាគ្តា១១៦៥ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាព និ ងការអភិ វឌ្ឍគៅរនុងតំបន់ គ្នរ

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដល

អនុ ញ្ញញតមានសរមមភាព ឬការអភិ វឌ្ឍទំងឡាយណាថដលគរើតមានគៅរនុងតំ បន់ គ្នរ ដូ ចមានថចងរនុង
មាក្តា៥១៧ ។

មាគ្តា១១៦៦ ._ សរមមភាពស្ថងសង់ គៅតំ បន់ គ្នរ
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ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ចំគពាេះ រាល់សរមមភាព ការស្ថងសង់ និ ងរគក្មាងទំង
ឡាយ ពារ់ ព័នធគៅនឹងអាជី វរមមថរ ៉ាខាច់ រគក្មាងគហោឋរចនាសមព័នធ ថដលបងកឲ្យមានការបាត់ បង់ ឬការ
បំ ផ្ទាញដល់វតាុធាតុ ននតំបន់ គ្នរ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៥១៩។
មាគ្តា១១៦៧ ._ ការមិនអនុវតតតាមលរខខណឌតក្មូវននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបាន
ព័ ត៌មាន
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលបំ ពាន
លរខខណឌតក្មូវននការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ លបានព័ត៌មាន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា
៥២០ ។

មាគ្តា១១៦៨ ._ សរមមភាពថដលតក្មូវឲ្យមានការទតល់ការអនុ ញ្ញញត
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះសរមមភាពទំងទ្យាយថដលមិនមានការ
អនុ ញ្ញញត ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៥៦៣ ។
មាគ្តា១១៦៩ ._ ការក្បរបសរមមភាពអាជី វរមមគោយពុំ មានវ ិញ្ញញបនបក្ត
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះការក្បរបសរមមភាពអាជី វរមមគោយពុំ មាន
វ ិញ្ញញបនបក្តដូចមានថចងរនុងប្ញ តិនត នមាក្តា៥៩៣ ។
មាគ្តា១១៧០ ._ ការខរខានមិនគធវើរបាយការណ៍ការងារលមអិតទរ់ទ្យងនឹងអណូត ង

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះការខរខានមិ នគធវើរបាយការណ៍សតី

ពី ការងារលមអិតននអណូត ង ដូ ចមានថចងរនុងប្ញតិ នត នមាក្តា៥៩៤ ។
ជំពូកទី៦

បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងទបតិកភណ្ឌវបបធល៌
មាគ្តា១១៧១ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍គពលដឹង ឬ ក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយនូ វគបតិរភណឌវបបធម៌
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលបាន

ដឹ ង ឬក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយនូ វគបតិ រភណឌវបបធម៌ គហើយមិ នរាយការណ៍ជាបនាទន់ជូនអាជាាធរថដន
ដី និងឬក្រសួង ស្ថាប័ នមានសមតារិច្/ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៦៤១ ។
មាគ្តា១១៧២ ._ កាតពវរិចចផ្ទអរសរមមភាពស្ថងសង់ និងជូ នដំ ណឹងអំពីការររគឃើញសមបតតិ
គបតិ រភណឌ
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ក្តូវទតនាទគទសចំ គពើបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិនបានផ្ទអរ
សរមមភាពស្ថងសង់ និ ងមិ នបានរាយការណ៍ជូនអាជាាធរមានសមតារិចច ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា
៦៤២ ។

មាគ្តា១១៧៣ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះយរគចញ ឬបំ ផ្ទាញគបតិរភណឌ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពើបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលបានយរគចញ ឬ
បំ ផ្ទាញគចាលនូវវតាុគបតិរភណឌណាមួ យថដលមានគៅរនុងទ្យី តាំងដីរមមសិទ្យិ ឯ
ធ រជន ដូចមានថចងរនុង
មាក្តា៦៤៦ ។

មាគ្តា១១៧៤ ._ ការខរខានមិនគធវើរំណត់ ក្តានិងែតរូបវតាុគបតិ រភណឌ

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះអំ គពើ ការខរខានមិនបានគធវើរំណត់

ក្តា និងែតរូបវតាុគបតិរភណឌ ដូចមានថចងរនុងប្ញ តិ នត នមាក្តា៦៤៧ ។

មាគ្តា១១៧៥ ._ ការមិនរាយការណ៍អំ ពីការក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយ ឬការបំ ផ្ទាញវតាុគបតិរភណឌ
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្ននរ់ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើមិនរាយការណ៍អំ ពីការក្បទ្យេះគឃើញ

គោយនចដនយ ឬការបំ ផ្ទាញវតាុគបតិរភណឌ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៦៤៨ ។

មាគ្តា១១៧៦ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍ចំ គពាេះការក្បទ្យេះគឃើញវតាុគបតិរភណឌគក្កាមទ្យឹរ

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្ននរ់ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើមិនរាយការណ៍ចំ គពាេះការក្បទ្យេះគឃើញ

វតាុគបតិរភណឌគក្កាមទ្យឹ រ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៦៥១ ។

មាគ្តា១១៧៧ ._ ការគធវើឲ្យខូច ឬការបំទិ ច
ា បំ ផ្ទាញ ឬ ការស្សង់ ឬរ ំខានគបតិរភណឌវបបធម៌ រុងទ្យឹ
ន
រ

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះអំគពើគធវើឲ្យខូច ឬការរបំទិ ច
ា បំ ផ្ទាញ ឬការស្សង់

ឬរ ំខានគបតិរភណឌវបបធម៌រុងទ្យឹ
ន
រ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៦៥២ ។
ជំពូកទី៧
បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធន្ឹងសំណ្ល់ ន្ិងការបំពល
ុ
មាគ្តា១១៧៨ ._ ការគធវើសរមមភាពថដលនាំឲ្យបំពុលខយល់ ទ្យឹ រ ឬដី
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានគធវើសរមមភាពណាមួយថដលនាំឲ្យមានការបំពុលខយល់ ឬទ្យឹរ ឬដី ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៦៧៨ ។
មាគ្តា១១៧៩ ._ ការដឹរជ្ូា ន ក្រប់ ក្រង សតរទ្យុ
រ គធវើក្បក្ពឹតរ
ត មម ឬគបាេះបង់ គចាលសំណល់
ុ
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ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានដឹរជ្ូា ន ក្រប់ ក្រង សតរទ្យុ
រ គធវើក្បក្ពឹ តរ
ត មម ឬគបាេះបង់ គចាលសំណល់ណាមួ យ គទេះរនុងរូបភាព
ុ
ជាស្ថរធាតុ រ ឹង ឬរាវ ឬឧសម័ន ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ឬសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ គោយពុំ ស្សបតាមលិខិត
អនុ ញ្ញញត ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៦៧៩ ។
មាគ្តា១១៨០ ._ ការបងកសរមមភាពថដលនាំមានការបំពុលគោយសំគ

ង ឬរ ំញ័រថដលគលើសពី សង
ត ់

ោរថដលអនុញ្ញញត
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បងកសរមមភាពណាមួ យថដលនាំមាន ការបំពុលគោយសំគ

ង ឬរ ំញ័រថដលគលើសពី សង
ត ់ ោរ ដូចមានថច

ងរនុងមាក្តា៦៨០ ។
មាគ្តា១១៨១ ._ ការមិនអនុវតតតាមលរខខណឌនន លិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាព
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុង
ន បទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំង

ទ្យាយណាថដលមិន គោរពតាមលរខខណឌនានាននលិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាព ដូចមាន

ថចងរនុងមាក្តា៦៨១ ។
ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលអំគពើមិនគោរពតាមលរខខណឌនានាននលិខិតអនុ ញ្ញញត ឬការឯរភាពខាង

គលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើ តគទ្យបើងដល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ក្ទ្យពយសមបតតិ សតវ និងបរ ិស្ថា
នធងន់ធរង ក្តូវទតនាទគទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី២ ចំ គពាេះអំ គពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលមិន
គោរពតាមលរខខណឌននលិខិតអនុញ្ញញត ឬការឯរភាពខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យបាត់ បង់ ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬ
ពិ ការអចិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១១៨២ ._ ការោរ់មា៉ារថដលនាំឲ្យក្ច

ំគលើស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានោរ់ មា៉ារថដលនាំឲ្យគលើស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្ននរ់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧០១ ។
មាគ្តា១១៨៣ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុបំពុលសរ ីរាងគមិនងាយបំ ថបរធាតុ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានទលិត គក្បើ ក្បាស់ ឬថចរចាយស្ថរធាតុបំពុលសរ ីរាងគមិនងាយបំ ថបរធាតុ ថដលក្តូវហាមឃាត់ ដូច
មានថចងរនុងមាក្តា៧០២ ។
មាគ្តា១១៨៤ ._ ការហាមឃាត់អំពីសំណគៅរនុងថ្ននំពណ៌ និ ងឧបររណ៍សក្មាប់ រុមារ
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ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានគក្បើ ក្បាស់សំណ ឬសមាសធាតុ សំណរនុងទ្យឹរថ្ននំពណ៌ និ ងឧបររណ៍សក្មាប់ រុមារ ដូចមានថចង
រនុងមាក្តា៧០៣ ។

មាគ្តា១១៨៥ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុថដលមិ នបានចុ េះប្ាី
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលបានទលិត កាន់កាប់ ប៉ា េះពាល់ ររាទ្យុរ ដឹរជ្ូា ន នាំចូល នាំគចញ ថចរចាយ ឬគក្បើ ក្បាស់
ស្ថរធាតុ រ ឺទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលមិនទន់ បានចុេះប្ាី ដូចមានថចងរនុងមាក្តា ៧០៧ ។
មាគ្តា១១៨៦ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់ថដលមិនក្តឹ មក្តូវ

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលបានររាទ្យុរ នាំគចញ នាំចូល ឬគធវើការថចរចាយនូ វស្ថរធាតុ រ ឺទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ ថដល
មិ នបានគវចខចប់ស្សបតាមបទ្យបប្ញតិ ត និងលរខខណឌននការចុ េះប្ាី ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៧០៨ ។
មាគ្តា១១៨៧ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់និងការទសពវទាយថរាងកាាយ ឬនាំឲ្យក្ច
ំ

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានគវចចខចប់ ឬទសពវទាយ អំ ពីទលិតទល ឬស្ថរធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលថរាងកាាយ គធវើឲ្យ
ក្ច

ំថដលពារ់ព័នត
ធ នមា ចំនួន ធាតុទសំ សុវតតិភាព ឬការចុ េះប្ាីននទលិតទល ឬស្ថរធាតុ ដូចមានថចង

រនុងមាក្តា៧០៩ ។
មាគ្តា១១៨៨ ._ ស្ថរធាតុ ថដលបងកឲ្យមានថក្ចេះសុី ការរ ំលាយ ការរលារ ការគធវើអុរសុីតរមម ឬរបួ ស
ស្ថនម
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី២ ចំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានគក្បើ ក្បាស់អាសុីត ឧសម័ន ឬស្ថរធាតុរីមីពុល ថដលអាចបងកឲ្យមានការថក្ចេះសុី ការរ ំលាយ ការ
រលារ ការគធវើអុរសុីតរមម ឬរបួ សស្ថនមនានា ដល់សុខភាព និងជី វ ិតរបស់មនុសស ដូចមានថចងរនុង
មាក្តា៧១០ ។

មាគ្តា១១៨៩ ._ ការចុ េះប្ាីសក្មាប់ ការកាន់ កាប់រាល់ទលិតទល និងស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានចុ េះប្ាីតាមការរំណត់របស់ចាប់ សក្មាប់ ការកាន់ កាប់រាល់ទលិតទល និងស្ថរ

ធាតុ ក្បរបគោយគក្ោេះថ្ននរ់ គដើ មបីទលិត ថចរចាយ លរ់ និងគក្បើ ក្បាស់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧១១។
មាគ្តា១១៩០ ._ កាតពវរិចរ
ច ុងការទត
ន
ល់ព័ត៌មានរបស់ទលិតររ ឬអនរនាំចូលស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់
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ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះទលិតររ ឬអនរនាំចូលទំងទ្យាយ

ណាថដលនាំចូលស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ គហើយមិនបានទតល់ព័ត៌មានគៅកាន់ ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិ
ស័យបរ ិស្ថាន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩១៤ ។

រនុងររណីថដលអំ គពើ ននការទលិត ឬការនាំចូលស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ
ខាងគលើ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ក្ទ្យពយសមបតតិ សតវ ឬបរ ិស្ថានធងន់ធងរ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។
មាគ្តា១១៩១ ._ កាតពវរិចចននការទតល់ព័ត៌មាន
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណា ថដលមិនបានថចរចាយព័ ត៌មានអំពីរបាយការណ៍ ទ្យិននន័យសុវតាិភាព ការទ្យប់ ស្ថកត់ និងការកាត់

បនាយគក្ោេះថ្ននរ់ និងហានិភ័យដល់សុខភាព ថដលពារ់ ព័នធគៅនឹ ងក្រប់ ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ មុនគធវើការ
ថចរចាយ ឬលរ់ ស្ថរធាតុ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៧១៩ ។
មាគ្តា១១៩២ ._ ការដឹរជ្ូា នស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណា ថដលមិនបានគោរពតាមបទ្យបប្ញ តិ ស
ត ីព
ត ី ការដឹរជ្ូា នស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ ដូចមាន
ថចងរនុងមាក្តា៧២០ ។

មាគ្តា១១៩៣ ._ ការបំពានលរខខណឌននការគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុង
ន បទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំង

ទ្យាយណាថដលមិនគោរពតាមលរខខណឌនានាននការគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្ននរ់ដូច
មានថចងរនុងមាក្តា៧២២ ។
ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលអំគពើមិនគោរពតាមលរខខណឌនានាខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមម
គរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ក្ទ្យពយសមបតតិ សតវ និងបរ ិស្ថានធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទគទសចំគពាេះបទ្យ
គលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី២ ចំ គពាេះអំ គពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលមិន
គោរពតាមលរខខណឌខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យបាត់ បង់ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១១៩៤ ._ ការគបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានដុតគចាល ឬគបាេះបង់ គចាលរាល់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ ជាថទនរ ឬជាដុំ ឬសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់
ទំងឡាយ ចូ លគៅរនុងបរ ិស្ថាន គោយោមនការអនុញ្ញញតដូចមានថចងរនុងមាក្តា ៧២៥ ។

410

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលអំគពើដុតគចាល ឬគបាេះបង់ គចាលរាល់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ ជាថទនរ ឬជាដុំ ឬ

សំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ ទំងឡាយ ចូ លគៅរនុងបរ ិស្ថាន គោយោមនការអនុ ញ្ញញត ខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យ

មានពយសនៈរមមគរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរូបរាងកាយ ក្ទ្យពយសមបតតិ សតវ និ ងបរ ិស្ថានធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទ
គទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី២ ។
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលមិន
គោរពតាមលរខខណឌខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យបាត់ បង់ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១១៩៥ ._ ភាររិចគច ោរពតាមគោលបំ ណងននការស្ស្ថវក្ជាវវ ិទ្យាស្ថស្តសត
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណា ថដលមិនបានគោរពតាមភាររិចចននការយរស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់មរគធវើការស្ស្ថវក្ជាវថបបវ ិទ្យា
ស្ថស្តសត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧២៤ ។

មាគ្តា១១៩៦ ._ ការយរស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ សក្មាប់ គធវើជាទលិតទលអាហារ គក្រឿងថរសមភសស និង
ក្បោប់គរមងគលង
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានគក្បើ ក្បាស់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ សក្មាប់គធវើជាទលិតទលអាហារ គក្រឿងថរសមភសស និ ងក្បោប់ គរមង
គលង ថដលអាចបងកឲ្យមានគក្ោេះថ្ននរ់ ដល់មនុ សសដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧២៣ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលការយរមរគក្បើ ក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្ននរ់ សក្មាប់គធវើជាទលិតទលអាហារ

គក្រឿងថរសមផសស និ ងក្បោប់ គរមងគលងខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់
បូ រណភាពរូបរាងកាយធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ទ្យី២ ។

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលការ
យរមរគក្បើ ក្បាស់ស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់ សក្មាប់គធវើជាទលិតទលអាហារ គក្រឿងថរសមផសស និងក្បោប់
គរមងគលងខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនៈបាត់ បង់ អាយុជីវ ិត ឬពិ ការអចិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១១៩៧ ._ ការចុ េះប្ាីទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានចុ េះប្ាីទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្ននរ់ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៧២៨ ។

មាគ្តា១១៩៨ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំជូនដល់ក្រសួង អំពីដំគណើរការទលិតរមម ចំ នួនធាតុ
ទសំគក្ោេះថ្ននរ់
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានគរៀបចំរបាយការណ៍ក្បចាំឆ្នំអំពីដំគណើរការទលិតរមម អំពីចំនួនធាតុ ទសំគក្ោេះថ្ននរ់
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អំ ពីបំណងននការគក្បើ ក្បាស់ អំ ពីទ្យីតាំងថចរចាយ ក្បព័នធក្បក្ពឹ តរ
ត មម និងអំ ពីការគបាេះបង់ គចាលសំណល់
វ ិធានការ និ ងថទនការសុវតាិភាព ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧២៩ ។
មាគ្តា១១៩៩ ._ កាតពវរិចជ
ច ូ នដំ ណឹងអំ ពីគក្ោេះថ្ននរ់ ថដលបងកគទ្យបើងគោយស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្ននរ់
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានជូ នដំណឹងភាាមៗដល់អាជាាធរមានសមតារិចច និ ងក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យ
បរ ិស្ថាន និ ងក្តូវចាត់ វ ិធានការសមរមយ ស្សបតាមថទនការទ្យប់ ស្ថកត់ និ ងគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគេះ

បនាទន់ គដើមបីកាត់ បនាយទលប៉ា េះពាល់ដល់សុខភាពមនុ សស និ ងបរ ិស្ថាន និ ងក្ទ្យពយសមបតតិ ដូចមានថចង
រនុងមាក្តា៧៣១ ។
មាគ្តា១២០០ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគលើការខូ ចខាតថដលបងកគោយសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និងសំណល់
រ ឹង
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បគងកើតសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និ ងសំណល់រ ឹង គហើយបងកឲ្យមានគក្ោេះថ្ននរ់ ដល់សុខភាពមនុ សស ក្ទ្យពយ
សមបតតិ ឬបរ ិស្ថាន ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៧៣៦ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលការបគងកើតសំណល់គក្ោេះថ្ននរ់ និងសំណល់រ ឹងដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ

ខាងគលើ បានបងកឲ្យមានមានពយសនៈបាត់ បង់ អាយុជីវ ិត ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យ
គលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣។
មាគ្តា១២០១ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគលើការសតរទ្យុ
ុ រ ការក្រប់ ក្រង និងការគបាេះបង់គចាលសំណល់
គក្ោេះថ្ននរ់

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បគងកើតសំណល់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៤០ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលបគងកើតសំណល់ខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់

បូ រណភាពរូបរាងកាយធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ទ្យី២ ។

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលបាន
បគងកើតសំណល់ខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់បង់ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិ ការអចិ នញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២០២ ._ ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលថដលបងកឲ្យមានការបំ ពុលធនធានទ្យឹរគលើដី ឬទ្យឹរ
គក្កាមដី
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ក្តូវទតនាទគទសចំ គពើបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដលបានការ
បគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលគោយក្បភពបំ ពុលជារ់ លារ់ ឬមិនជារ់ លារ់ ថដលបងកឲ្យមានការបំពុល
ធនធានទ្យឹរគលើដី ឬទ្យឹរគក្កាមដី ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៤៧ និងមាក្តា៧៤៨ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពបំ ពុលជារ់ លារ់ ឬមិនជារ់លារ់

ថដលបងកឲ្យមានការបំពុលធនធានទ្យឹរគលើដី ឬទ្យឹរគក្កាមដី ខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើត
គទ្យបើងដល់បូរណភាពរូបរាងកាយសតវ និ ងបរ ិស្ថានធងន់ធរង ក្តូវទតនាទគទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ទ្យី២ ។
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលបាន
ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពបំ ពុលជារ់លារ់ ឬមិនជារ់ លារ់ ថដលបងកឲ្យមានការបំ ពុល
ធនធានទ្យឹរគលើដី ឬទ្យឹរគក្កាមដី បានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់បង់ ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២០៣ ._ កាតពវរិចគច ធវើក្បក្ពឹតតរមម និ ងការបគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុល
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពើបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដលមិន
បានគោរពតាមកាតពវរិចរ
ច ុងការគធវ
ន
ើក្បក្ពឹតតរមម និ ងការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា
៧៤៩ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលមិនបានគោរពតាមកាតពវរិចចរុងការគធវ
ន
ើ ក្បក្ពឹតតរមម និ ងការបគ្ចញស្ថរ

ធាតុ បំពុលខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរូបរាងកាយសតវ និងបរ ិស្ថា
ន ធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទគទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ទ្យី២ ។
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលមិន
បានគោរពតាមកាតពវរិចរ
ច ុងការគធវ
ន
ើក្បក្ពឹតតរមម និ ងការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលបានបងកឲ្យមានពយសន
រមមបាត់ បង់ជីវ ិតអាយុជីវ ិត ឬពិ ការអចិ នញ្ជ្នតយ៍ ។

មាគ្តា១២០៤ ._ ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលថដលបំ ពានលិខិតអនុ ញ្ញញត
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលថដលបំ ពាននឹ ងលិខិតអនុ ញ្ញញតដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៥០ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលថដលបំ ពាននឹ ងលិខិតអនុ ញ្ញញតខាងគលើគនេះ

បានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរូបរាងកាយសតវ និងបរ ិស្ថានធងន់ធរង ក្តូវទតនាទ
គទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី២ ។

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ថដលការ
បគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលថដលបំ ពាននឹ ងលិខិតអនុ ញ្ញញតបានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់បង់ជីវ ិតអាយុ
ជី វ ិត ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២០៥ ._ ការខរខានមិនបានជូនដំ ណឹងរនុងររណីមានការរ ំគលាភបំពានលិខិតអនុ ញ្ញញត
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ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលកាន់ កាប់ លិខិតអនុ ញ្ញញតគហើយខរខានមិនបានជូ នដំ ណឹងអំពីការរ ំគលាភបំ ពាននឹ ងលិខិត
អនុ ញ្ញញត ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៧៥៦ ។

មាគ្តា១២០៦ ._ ការទ្យទ្យួលខុ សក្តូវគលើការខូ តចខាតថដលបងកឲ្យមានការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត
និ ងអល័ត
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បងកឲ្យមានការបំ ពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត និ ងអល័ត គហើយបងកឲ្យពយសនរមមដល់សុខភាពមុ នសស
ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរ ិស្ថាន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៦៨ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលបងកឲ្យមានការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត និ ងអល័តដូចមានថចងរនុងរថ្ន

ខណឌខាងគលើគនេះ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់ បង់អាយុជីវ ិតមនុ សស ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ក្តូវទតនាទ
គទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ។
មាគ្តា១២០៧ ._ ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសសតង់ោររក្មិត

ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសសតង់ោររក្មិ ត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៧៣ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសសតង់ោររក្មិត ខាងគលើគនេះបាន

បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរូបរាងកាយ សតវ និងបរ ិស្ថានធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទគទស
ចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី២ ។
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី១ ចំគពាេះអំគពើ របស់រប
ូ វនតបុរគល ឬនី តិបុរល
គ ថដល
បគ្ចញស្ថរធាតុ បំពុលខយល់គលើសសតង់ោររក្មិតខាងគលើគនេះ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់បង់
អាយុជីវ ិតមនុ សស ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២០៨ ._ ការនាំចូល ការគក្បើ ក្បាស់ និងការទលិតក្បភពអចល័ត ថដលគលើសពី សង
ត ់ ោរ

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលបានការនាំចូល ការគក្បើក្បាស់ និងការទលិតនូវយនយនត និ ងគក្រឿងចក្រ ថដលបគ្ចញស្ថរ
ធាតុ បំពុលខយល់ គលើសពីសង
ត ់ ោរអនុ ញ្ញញត ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៧៧៤ ។
មាគ្តា១២០៩ ._ ការោរ់ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញតបំ គពាេះការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានោរ់ ពារយសុំលិខិតអនុ ញ្ញញតបំ គពាេះការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ដូ ចមានថចង
រនុងមាក្តា៧៨៦ ។
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ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលខាងគលើគនេះ គៅថតមានក្បតិបតតិគោយពុំ មាន

លិខិតអនុញ្ញញតគក្កាយគពល ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបានបដិ គសធគលើពារយគសនើសុំ
គៅ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់បូរណភាពរូបរាងកាយមនុ សស សតវ ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យ
គលមើសថ្ននរ់ ទ្យី២ ។

ក្តូវទតនាទគទសថ្ននរ់់ទ្យី១ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរល
គ ខាងគលើគនេះ គៅថតគធវើក្បតិបតតិការរបស់

ខាួនគោយពុំ មានលិខិតអនុញ្ញញតគក្កាយគពល ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានបានបដិ គសធ
គលើពារយគសនើសុំគៅ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់អាយុជីវ ិតមនុ សស ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។
មាគ្តា១២១០ ._ ភាពគលើសរក្មិតននក្បភពអចល័តនន ការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលខយល់
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានជូ នដំណឹងភាាម ដល់ក្រសួង ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអំពីភាពគលើរក្មិតនន
ការបំ ភាយស្ថរធាតុ បំពុលខយល់ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៧៩២ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលខាងគលើគនេះ មិ នបានជូនដំ ណឹងភាាម ដល់ក្រសួង

ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអំពីភាពគលើរក្មិតននការបំ ភាយស្ថរធាតុ បំពុលខយល់ គហើយបានបងក
ឲ្យមានពយសនរមមដល់បូរណភាពរូបរាងកាយមនុ សស និងសតវ ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើស
ថ្ននរ់ ទ្យី២ ។

ក្តូវទតនាទគទសថ្ននរ់់ទ្យី១ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរល
គ ខាងគលើគនេះ មិនបានជូនដំ ណឹងភាាម

ដល់ក្រសួង ស្ថាប័នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថានអំពីភាពគលើរក្មិតននការបំ ភាយស្ថរធាតុបំពុលខយល់
បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់អាយុជីវ ិតមនុ សស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។

មាគ្តា១២១១ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍អំពីការបំ ពានលិខិតអនុ ញ្ញញត
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនរាយការណ៍អំ ពីការបំ ពានលិខិតអនុញ្ញញតថដលអាចបងកឲ្យមានគក្ោេះថ្ននរ់ដល់បរ ិស្ថាន
ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៧៩៣ ។
មាគ្តា១២១២ ._ ការគធវើសំណារននការបគ្ចញគោយក្បភពអល័ត

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានគធវើសំណារននការបំ ភាយននការបំ ពុលខយល់អល័ត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៩៦ ។
មាគ្តា១២១៣ ._ អំ គពើរារាំងមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិ ចចការបំពុល
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ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
ថដលបានរារាំងមញ្ជ្នី អ
ត ធិ ការរិចចការបំពុល រនុងការចូលគធវើអធិ ការរិចចរុងបរ
ន
ិគវណ ឬអាោរននក្បភព
បំ ពុល ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៣១ ។

ប៉ាុ ថនតរុងររណ
ន
ី ថដលរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលខាងគលើគនេះ បានរារាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិការរិ ចប
ច ំពុលនន

ក្បភពបំ ពុល រនុងការចូ លគធវើអធិ ការរិ ចរ
ច ុងបរ
ន
ិគវណ ឬអាោរ គហើយបានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់
បូ រណភាពរូបរាងកាយ ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី២ ។

ក្តូវទតនាទគទសថ្ននរ់់ទ្យី១ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ រារាំងមញ្ជ្នីអ
ត ធិ ការរិចច

បំ ពុល រនុងការចូ លគធវើអធិការរិ ចរ
ច ុងបរ
ន
ិគវណ ឬអាោរននក្បភពបំពុល បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់
អាយុជីវ ិតមនុ សស ឬពិ ការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។

មាគ្តា១២១៤ ._ ការបគ្ចញសំគទ្យបង និងរ ំញ័រថដលបំ ពានសតង់ោររក្មិត
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានបងកការបគ្ចញសំគទ្យបង និងរ ំញ័រតាមសតង់ោររំ ណត់ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៨១១ ។
មាគ្តា១២១៥ ._ ការបគ្ចញសំគទ្យបង និងរ ំញ័រ
ក្តូវទតនាទគទសចំ គពាេះបទ្យគលមើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនី តិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
ថដលបានបងកការបគ្ចញសំគ

ង ឬរ ំញ័រ គហើយបងកឲ្យប៉ា េះពាល់ដល់សុខភាពមនុ សស ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬប

រ ិស្ថាន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨០៩ ។
មាគ្តា១២១៦ ._ ការបគ្ចញសំគទ្យបង និងរ ំញ័រថដលបំ ពានបទ្យបញ្ញ
ា របស់មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយការបំពុលប
រ ិស្ថាន
ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលបានបងកការបគ្ចញសំគទ្យបង និងរ ំញ័រថដលបំ ពានបទ្យបញ្ញ
ា របស់មញ្ជ្នី ក្ត តួតពិ និតយការបំពុលប
រ ិស្ថានដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា១០៣១ ។
មាគ្តា១២១៧ ._ កាតពវរិចរា
ច យការណ៍អំ ពីការបំពុលថដលប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានរាយការណ៍អំ ពីការបំពុលថដលប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨១៥ ។
មាគ្តា១២១៨ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍អំពីការបំ ពុលថដលប៉ា េះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន
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ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៤ ចំ គពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានោរ់ ប្ូច លគៅរនុងប្ាីននឧសាហរមម សាីពីការបគ្ចញស្ថរធាតុបំពុលបរ ិស្ថាន
ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៨២៩ ។

ជំពូកទី៨
បទទលមស
ើ ពាក់ពន្
័ ធវិធាន្ការទសដឋកិច្ច គណ្ន្ី ម្លៃ ន្ិងលូលន្ិធិផ្នែកបរ ិស្ថថន្
មាគ្តា១២១៩ ._ ការមិ នបង់នែា និងបនទុរគសវាការពារបរ ិស្ថាន

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានបង់នែា និ ងបនទុរគសវាការពារបរ ិស្ថាន ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៨៧១ ។

រនុងររណីថដលរូបវនតបុរល
គ ឬនីតិបុរគលខាងគលើខរខានមិ នបានបង់ ក្បារ់ពិន័យតាមការ
រំ ណត់រុងរថ្នខណ
ន
ឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវពិ ន័យជាក្បារ់ ក្បចាំនែង២.០០០.០០០ (ពី រលាន)គរៀល បថនាមនឹង
ក្បារ់ ពិន័យខាងគលើរហូតដល់បានបង់ក្បារ់ពិន័យក្រប់ចំនួន ។

មាគ្តា១២២០ ._ ការមិនបង់ក្បារ់ ធានាថទនរហិរ្ញ វតាុសក្មាប់ ការបិទ្យ ការស្ថតរនី តិសមបទ ការទតល់
ដំ គណាេះស្ស្ថយ និ ងការស្ថតរបរ ិស្ថានគ

ើងវ ិញ

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានបង់ក្បារ់ ធានាថទនរហិរ្ញ វតាុសក្មាប់ ការបិទ្យ ការស្ថតរនី តិសមបទ ការទតល់ដំគណាេះ
ស្ស្ថយ និងការស្ថតរគ

ើងវ ិញ ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៨៩៩ ។

រនុងររណីថដលរូបវនតបុរល
គ ឬនីតិបុរគលខាងគលើខរខានមិ នបានបង់ ក្បារ់ ធានាថទនរហិរ្ញ វតាុ
សក្មាប់ ការបិ ទ្យ ការស្ថតរនីតិសមបទ ការទតល់ដំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថតរគ ើងវ ិញតាមការរំ ណត់រុង
ន

រថ្នខណឌខាងគលើគនេះ ក្តូវពិ ន័យជាក្បារ់ ក្បចាំនែង២.០០០.០០០ (ពី រលាន)គរៀល បថនាមនឹ ងក្បារ់ពិន័យ
ខាងគលើរហូតដល់បានបង់ក្បារ់ ពិន័យក្រប់ ចំនួន ។
មាគ្តា១២២១ ._ ការមិនគរៀបចំ ោរ់ ប្ូា នរបាយការណ៍ និងសវនរមម

ក្តូវទតនាទគទសពិ ន័យជាក្បារ់ រុងបទ្យគលម
ន
ើសថ្ននរ់ ទ្យី៣ ចំគពាេះរូបវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានបំ គពញកាតពវរិចរ
ច ុងការគរៀបចំ
ន
ោរ់ ប្ូា នរបាយការណ៍ និងសវនរមមគៅក្រសួង
ស្ថាប័ នទ្យទ្យួ លបនទុរវ ិស័យបរ ិស្ថាន ដូ ចមានថចងរនុងមាក្តា៩០៣ ។
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គន្ថីទី១០
អន្តរបបញ្ញ តតិ
ជំពូកទទាល

អន្តរបបញ្ញ តតិ
មាគ្តា១២២២ ._ ការអនុ វតតបទ្យបប្ញ តិនត នក្រមគនេះ
បទ្យបប្ញតិ នត នចាប់ពិគសស និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតគោយថទ្យបរថដលរំពុងគៅជាធរមាន
គៅថតមានអានុ ភាពអនុ វតត រហូតដល់បទ្យបប្ញ តិនត នក្រមគនេះចូ លជាធរមាន ។
គក្កាយគពលក្រមគនេះចូ លជាធរមាន បទ្យបប្ញ តិនត នក្រមគនេះ មានអានុ ភាពអនុ វតតជាអាទ្យិ ភាព
ក្បសិនគបើ មានបទ្យបប្ញតិ នត នចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្យោឋនរតិ យុតតគទសងគទ្យៀតថដលថចងទទុយ
ពី គនាេះ ។

បទ្យបប្ញតិ នត នចាប់ពិគសស និ ងលិខិតបទ្យោឋនរតិយុតតគោយថទ្យបរថដលរំពុងគៅជាធរមាន
គៅថតមានអានុ ភាពអនុ វតត ដរាបណាបទ្យបប្ញ តិែ
ត ី នម នក្រមគនេះមិនទន់ចូលជាធរមាន ។
មាគ្តា១២២៣ ._ ការអនុវតតគោលការណ៍ទ្យូ គៅននក្រមគនេះ
ជំ ពូរទ្យី២ មាតិ កាទ្យី ១ ននរនាីទ្យី១ថដលប្ញតិ ព
ត ីគោលការណ៍ទ្យូ គៅ ក្តូវយរអនុវតតចំគពាេះបទ្យ
បប្ញ តិនត នចាប់ពិគសសគោយថទ្យបរពារ់ព័នន
ធ ឹងការពារបរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រប់ក្រងធនធាន ។
មាគ្តា១២២៤ ._ នីតិវ ិធី ដំ គណើរការ និងយនតការគទសងៗននការអនុ វតតថដលមានស្ស្ថប់
នី តិវ ិធី ដំ គណើរការ និ ងយនតការគទសងៗននការអនុ វតតថដលមានស្ស្ថប់ ទរ់ ទ្យងនឹងការការពារ
បរ ិស្ថាន និ ងក្រប់ ក្រងធនធានធមមជាតិគៅបនតអានុភាពអនុ វតត រហូតដល់នីតិវ ិធី ដំគណើរការ និងយនតការ
គទសងៗននការអនុ វតតែី ម ថដលបគងកើតគទ្យបើងគក្កាមបទ្យបប្ញ តិតននក្រមគនេះបានបគងកើតគទ្យបើង ។

គន្ថីទី១១
អវស្ថន្បបញ្ញ តិត
ជំពូកទទាល

អវស្ថន្បបញ្ញ តតិ
មាគ្តា១២២៥ ._ និរាររណ៍ននបទ្យបប្ញតិ ច
ត ាប់ ពារ់ ព័នធ
រាល់បទ្យបប្ញ តិ ទ
ត ំងឡាយណាថដលទទុយនឹ ងក្រមគនេះ ក្តូវទ្យុរជានិរាររណ៍ ។
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មាគ្តា១២២៦ ._ ការអនុវតតក្រមគនេះ
គក្កាយពី ក្រមគនេះចូ លជាធរមានគៅទ្យូ ទំងក្បគទ្យស ក្រមគនេះក្តូវទសពវទាយរយៈគពល៦
(ក្បាំមួយ)ថខគទ្យើ បអនុ វតត គលើរថលងថតបទ្យបប្ញតិ ស
ត ីព
ត ី សិទ្យិ នធ នការចូ លរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យិទ្យ
ធ ទ្យួ ល
បានព័ត៌មានបរ ិស្ថាន និ ងធនធានធមមជាតិ ថដលក្តូវមានអានុ ភាពអនុ វតតភាាម ។
ក្រមគនេះក្តូវបានរដឋសភា ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាអនុម័តគៅ

នែងទ្យី...... ថខ....... ឆ្នំ............ នាសម័ យក្បជុំ រដឋសភាគលើរទ្យី.........
នី តិកាលទ្យី ........ ។
រាជធានី ភំគន ពញ នែងទ្យី........ ថខ.............. ឆ្នំ ២០១៧
គ្បធាន្រដឋសភា
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