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គន្ថីទ១ី 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
មាតិកាទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
ជំពូកទី១ 

ទោលទៅ ទោលបណំ្ង ន្ិងវសិ្ថលភាព 
 
មាគ្តា១ ._ គោលគៅ 

ក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ មានគោលគៅ រនុងការជំរញុឱ្យមានការអភិវឌ្ឍក្បរប
គោយនិរនតរភាព ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមរយៈការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររស ការក្រប់ក្រង និង
ការស្ថា រគ ើងវញិនូវធនធានធមមជាតិ និងវបបធម៌ ។  
 
មាគ្តា២ ._ គោលបំណង 
 ក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមានគោលបំណង ដូចខាងគក្កាម ៖  

១- ការពារបរសិ្ថា ន បគ ច្ ៀស និងកាត់បនាយគក្ោេះមហនតរាយ និងការខូចខាតបរសិ្ថា ន។   
២- ថែររា ក្រប់ក្រង និងគលើរសទួយជីវៈចក្មរេះ ធនធានធមមជាតិ និងគសវារមមក្បព័នធ   

គអរូ ូសីុ ។ 
៣- ថែររា និងគលើររមពស់ធនធានវបបធម៌ជាតិននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថែររា

វមិានបុគរក្បវតតិស្ថស្តសត និងក្បវតតិស្ថស្តសត និងវតាុបុរាណ និងបុរាណវតាុវទិ្យា នទទខាងគលើដី និង
គក្កាមដី ក្ពមទំងការពារ និងស្ថា រគ ើងវញិនូវទី្យតំាងក្បវតតិស្ថស្តសតនានា ។ 

៤- ធានា និងគលើររមពស់សុខុមាលភាពរបស់ក្បជាពលរដឋ ស្សបតាមរដឋធមមនុ ញ្ននក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។  

៥- គលើររមពស់ និងការពារសិទ្យធិបុរគល និងសមូហភាព របស់ជនជាតិគដើមភារតិចរនុង
ដំគណើ រការក្រប់ក្រង ការពារ និងការអភិររសធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  

៦- ធានា និងោរ់ប ច្ូ លយ៉ាងគពញគលញនូវរិចចោំពារបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិរនតរភាពគៅរនុងថទនគសដឋរិចចថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់តំបន់សតីពីថទនការក្រប់ក្រង
ធនធានធមមជាតិ ។ 

៧- គលើរទឹ្យរចិតត និងគលើរសទួយសិទ្យធិរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ គៅរនុងរិចចដំគណើ រ
ការននការការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
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៨- ធានាថ្ន ការពិចារណាទំងអស់ អំពីបរសិ្ថា ន ក្តវូបានោរ់ប ច្ូ លយ៉ាងគពញគលញ 
គៅរនុងការគរៀបចំថទនការ និងការគធវើការសគក្មចចិតតថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិថដលពារ់ព័នធ 
ទរ់ទ្យងនឹងការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចច និងសងគម ។  

៩- គលើររមពស់វធីិស្ថស្តសតថដលមានការសហការោន  មានតមាា ភាព និងមានការចូលរមួ 
សក្មាប់រិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ គោយមានការចូលរមួពីសំណារ់
រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា សហរមន៍ អនរកាន់កាប់ដីធាី ជនជាតិគដើមភារតិច 
និងជនថដលងាយរងគក្ោេះ មានជាអាទ្យិ៍ ជនជាតិភារតិច ស្តសតី យុវជន ជនពិការ និងជនថដល
គរមិនសូវយរចិតតទុ្យរោរ់ ។  

១០- គលើររមពស់ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូថទនរបរសិ្ថា នជាលរខណៈអនតរជាតិរបស់ក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា  ។ 

១១- ពក្ងឹងការអនុវតតលិខិតតូបររណ៍រតិយុតតអនតរជាតិថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
ភារីហតាគលខី និង 

១១- អនុវតតគោលការណ៍ចាប់សំខាន់ៗ និងគោលនគយបាយបរសិ្ថា ន ដូចមានថចង
គៅរនុងក្រមគនេះ ។  

 
មាគ្តា៣ ._ វសិ្ថលភាព 

ក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើរាល់សរមមភាពទំងទ្យាយណា
ថដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  

ក្រមគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះគោលនគយបាយ ថទនការសរមមភាព  និងវធិានការ
នានាថដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  

ក្រមគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតទងថដរ គលើរាល់សរមមភាពរបស់របូវនតបុរគល នីតិបុរគល        
ស្ថធារណៈ នីតិបុរគលឯរជនថដលគធវើក្បតិបតតិការទំងរនុង និងគក្ៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបងក
ទលប៉ាេះពាល់ ឬជេះឥទ្យធិពលគៅគលើបរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  

ក្រមគនេះរ៏គក្បើក្បាស់ជាមូលោឋ ន គដើមបអីនុវតតតាមខាឹមស្ថរសិទ្យធិសញ្ញញ អនតរជាតិ ឬរិចចក្ពម
គក្ពៀងអនតរជាតិនានា ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  
 
មាគ្តា៤ ._ កាតពវរិចចបគ ច្ ៀសការខូចខាតបរសិ្ថា ន 

របូវនតបុរគល ឬ នីតិបុរគល មិនក្តូវចាប់គទាើមសរមមភាពណាមួយ ថដលបងក ឬ ទំ្យនងជាបងក ការ
ខូចខាតបរសិ្ថា ន ឬ គលើរថលងថតរបូវនតបុរគល ឬ នីតិបុរគលគនាេះ ចាត់វធិានការសមគហតុទល រនុងការ
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ការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និងការពារ ឬ កាត់បនាយការខូចខាតបរសិ្ថា នគនាេះឱ្យដល់រក្មិត
អបបបរមា ។ 
 

ជំពូកទី២ 
ទោលការណ៍្ទូទៅ 

 
មាគ្តា៥ ._ គោលការណ៍ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

បុរគលទំងឡាយណា ថដលអាចទ្យទួ្យលរងនូវទលប៉ាេះពាល់គោយផ្ទទ ល់ ឬក្បគយលគោយស្ថរ
ការសគក្មចចិតតណាមួយទរ់ទ្យងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានសិទ្យធិចូលរមួទតល់មតិគយបល់
ទន់គពលគវលា   និងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន មុនគពលថដលការសគក្មចចិតតគនាេះក្តូវបានគធវើគ ើង 
តាមរយៈដំគណើ រការមួយ ក្បរបគោយតមាា ភាព ការចូលរមួ និងរណគនយយភាព ។  
 
មាគ្តា៦ ._ គោលការណ៍ននការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 

របូវនតបុរគល នីតិបុរគលទំងអស់ មានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានទរ់ទ្យងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។  

រាល់ព័ត៌មានសាីពីការការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើការទសពវទាយឲ្យ
បានទូ្យលំទូ្យលាយដល់ស្ថធារណជន គដើមបីបគងកើតឱ្កាសជាអតិបរមា សក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
គៅរនុងការគធវើថទនការ និងការសគក្មចចិតត ថដលបងកទលប៉ាេះពាល់ដល់សងគម និងបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៧ ._ គោលការណ៍ននការទ្យទួ្យលបានដំគណាេះស្ស្ថយក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងអស់ មានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាននូវដំគណាេះស្ស្ថយថទនររដឋបាល និងថទនរ
តុលាការ ឬរ៏មគធាបាយសមស្សបដនទ្យគទ្យៀត  គដើមបីសគក្មចបាននូវការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព ។   

ក្តូវបគងកើតឲ្យមានយនតការ និងនីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យមួយ ក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព និងមិន
លគមអៀង គដើមបីពក្ងឹងនូវសិទ្យធិខាងថទនរនីតិវធីិ គលើររមពស់ការអនុគលាមតាមចាប់ និងោរ់ទ្យណឌ រមមដល់
ជនទំងឡាយណា ថដលបងកការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន សងគម និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៨ ._ គោលការណ៍អនរបំពុលក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើតនមាននការបំពុល 
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របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលឯរជន និងនីតិបុរគលស្ថធារណៈ ថដលបានបងកឲ្យមានការខូចខាត
ចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តូវទ្យទួ្យលបនទុររនុងការចំណាយគលើការជួសជុល និងគលើវធិានការទ្យប់ស្ថក ត់ 
បគ ច្ ៀស និងកាត់បនាយការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងសងគម ។ 
 
មាគ្តា៩ ._ គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តនជាមុន 
  រនុងស្ថា នភាពថដលបរសិ្ថា នអាចក្បឈមនឹងការរំរាមរំថហងននការខូចខាតយ៉ាងធងន់ធងរ ថដល
មិនអាចជួសជុលឲ្យដូចគដើមវញិបាន គនាេះរងវេះខាតនូវភាពក្បារដក្បជាគពញគលញថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត 
មិនក្តូវយរមរគក្បើក្បាស់ជាមូលគហតុ រនុងការពនារការចាត់វធិានការ រនុងការ ទ្យប់ស្ថា ត់នូវការគធវើឲ្យ
ខូចខាតដល់បរសិ្ថា នបានគ ើយ ។  
 
មាគ្តា១០ ._គោលការណ៍ននការទ្យប់ស្ថក ត់ 

ក្តូវចាត់វធិានការគដើមបីកាត់បនាយ ឬទ្យប់ស្ថក ត់ ការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន មុនគពលការខូចខាត
គនាេះគរើតមានគ ើង តាមរយៈការទ្យប់ស្ថក ត់ជាជាងការប៉ាុនប៉ាងរនុងការជួសជុលនូវការខូចខាតណាមួយ 
ថដលមិនអាចគធវើឱ្យដូចគដើមវញិបាន ថដលអាចគរើតគ ើង ។  
 
មាគ្តា១១ ._ គោលការណ៍សមធម៌រវាងជំនាន់បចចុបបនន និងអនារត 

សិទ្យធិរនុងការគធវើការអភិវឌ្ឍ មានជាអាទ្យិ៍ ការសគក្មចចិតតនានា ថដលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវថតអនុវតតឲ្យបាន គដើមបបំីគពញតក្មូវការននការអភិវឌ្ឍ រ៏ដូចជាតក្មូវការសងគម និង
បរសិ្ថា ន របស់មនុសស ទំងរនុងជំនាន់បចចុបបនន និងអនារត ក្បរបគោយលរខណៈសមធម៌ ។  
 
មាគ្តា១២ ._ គោលការណ៍ ោម នការខាតបង់សុទ្យធ 

រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្ពមទំងរបូវនាបុរគល និងនីតិបុរគលទំងអស់ ក្តូវ
ធានាថ្ន សរមមភាពរបស់ខាួនមិនបណាា លឱ្យមានការខាតបង់សុទ្យធណាមួយ ននសននិធិធនធានធមមជាតិ
ថដលមានជីវតិ និងថដលទរ់ទ្យងនឹងលំហូរននទំ្យនិញ និងគសវារមមនានា របស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
គនាេះគ ើយ ។ គៅរនុងររណីថដលមានការខាតបង់គរើតគ ើង ការខាតបង់ទំងគនេះក្តូវកាត់បនាយ     
តាមរយៈសរមមភាពថដលសគក្មចបាននូវទលចំគណញសមមូលខាងថទនរគអរូ ូសីុ គៅរនុងតំបន់មួយ
គទ្យៀត ។  
 
មាគ្តា១៣ ._ គោលការណ៍ ននការគធវើការសគក្មចចិតតគោយថទអរគលើភសតុតាង  
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ការគធវើការសគក្មចចិតតទរ់ទ្យងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានមានតមាា ភាព និងថទអរ
គលើភសតុតាងជាមូលោឋ ន គោយគក្បើក្បាស់ព័ត៍មានដ៏ក្បគសើរបំទុតថដលអាចថសវងររបាន ។ ព័ត៌មាន
ទំងគនាេះ អាចមានលរខណៈវទិ្យាស្ថស្តសត  ឬបគចចរគទ្យស និងអាចជាទិ្យននន័យថដលក្បមូលបានមរពី
សហរមន៍ និងចំគណេះដឹងរបស់ជនជាតិគដើមមាច ស់ស្សររទងថដរ ។  
 
មាគ្តា១៤ ._ គោលការណ៍ សមភាពគយនឌ័្ររនុងការការពារបរសិ្ថា ននិងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 

សមធម៌គយនឌ័្រ និងការចូលរមួរបស់ស្តសាីគៅរនុងរាល់ទិ្យដឋភាពទំងអស់ទរ់ទ្យងនឹងការសគក្មច
ចិតតអំពីបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូទ្យទួ្យលបាននូវការគលើររមពស់ និងការគលើរទឹ្យរចិតត ។  
 
មាគ្តា១៥ ._ គោលការណ៍  ក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ  
 ទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ក្តូវមានឧតតមភាពជាងក្បគយជន៍បុរគលឯរជន ឬ នីតិបុរគលឯរ
ជន គៅរនុងក្រប់ការសគក្មចចិតតទំងអស់ ថដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
  
មាគ្តា១៦ ._ គោលការណ៍ សមាហរណរមម ឬការបញ្ជ្ញ្ញា ប  

គោលបំណងននការការពារបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តវូោរ់ប ច្ូ លគៅ
រនុងការគរៀបចំថទនការអភិវឌ្ឍ  និងការគធវើការសគក្មចចិតត ថដលតក្មូវឲ្យមានការោរ់ប ច្ូ លនូវការ
ការពារបរសិ្ថា ន ការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចច និងសិទ្យធិខាងថទនរបរសិ្ថា ន  គៅរនុងដំណារ់កាលទតួចគទតើមដំបូងនន
ការគធវើចាប់ និងគោលនគយបាយ និងដំណារ់កាលននការអនុវតាគោលនគយបាយ និងចាប់ទងថដរ។  
 
មាគ្តា១៧ ._ គោលការណ៍ អនរគក្បើក្បាស់ជាអនរបង់នែា 

អនរគក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតិ ក្តូវបង់នែាចំណាយគោយផ្ទទ ល់ ឬក្បគយល សក្មាប់ការគក្បើ
ក្បាស់ ឬទលប៉ាេះពាល់ ថដលគរើតគចញពីការគក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា១៨ ._ គោលការណ៍ ការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរង

គក្ជាយ សក្មាប់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច 
សរមមភាព ឬ រគក្មាងថដលគសនើសំុ ថដលអាចប៉ាេះពាល់ដល់ដីធាី ឬធនធានដនទ្យគទ្យៀត ជា 

ពិគសស ថដលទរ់ទ្យងគៅនឹងការអភិវឌ្ឍ ការគក្បើក្បាស់ និងការគធវើអាជីវរមមគលើធនធានធមមជាតិ ក្តូវ
ទ្យទួ្យលនូវការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ របស់ជន
ជាតិគដើមភារតិច ។  
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ជំពូកទី៣  
សលតថកិច្ចគ្កសងួ ស្ថថ បន័្ពាកព់័ន្ធវិសយ័បរសិ្ថថ ន្ ន្ិងគ្គប់គ្គងធន្ធាន្ធលមជាតិ 

 
មាគ្តា១៩ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតតសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវមានសិទ្យធិអំណាចរនុងការអនុវតតតួនាទី្យ និងការ
ទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ខាួនដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ  និង លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតតាមវស័ិយនីមួយៗគទសង
គទ្យៀតរបស់ខាួនទងថដរ ។  

រនុងររណីថដលមានបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះថចងអំពីការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន 
នីមួយៗ មិនស្សបោន  ឬមានភាពមិនចាស់លាស់ជាមួយនឹងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពិគសស

គោយថទ្យបរនីមួយៗគទសងគទ្យៀត បទ្យបប ញ្តិតថដលមានថចងរនុងក្រមគនេះ ក្តវូយរមរបរស្ស្ថយ និងក្តវូ
មានឧតតមានុភាពជាង ។  
  
មាគ្តា២០ ._  ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការ

ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចគធវើការពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធាន
ធមមជាតិទំងអស់ ក្តូវមានកាតពវរិចច និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ដូចខាងគក្កាម៖ 

 ១- អនុវតតការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ និងកាតពវរិចច រនុងការអនុវតតបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ  
២- ចាត់វធិានការចំាបាច់នានា រនុងការគោេះដូរព័ត៌មាននានា ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន

ពារ់ព័នធ ។  
 ៣- រស្ថងសមតាភាព និងការយល់ដឹងដល់បុរគលិរគក្កាមចំណុេះរបស់ខាួនឲ្យមានការ
យល់ដឹងអំពីខាឹមស្ថរននក្រមគនេះ ។  
 ៤- គលើររមពស់ឲ្យមានក្បសិទ្យធភាពចំគពាេះសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងការចូល 
រមួជាស្ថធារណៈពារ់ព័នធវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  
 ៥- គរៀបចំយនតការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យ និងទាល់ដំគណាេះស្ស្ថយចំគពាេះបណតឹ ងពារ់ព័នធ នឹង
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ថដលសាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់ខាួននិងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 
រនុងររណីថដលក្រមគនេះ និង លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតដនទ្យគទ្យៀត បានទតល់អំណាចឲ្យ ។  
 ៦- សក្មបសក្មួលចំគពាេះការគរៀបចំថទនការ ការោរ់គចញរមមវធីិ ការសគក្មចចិតត និង
ការអនុវតតនានាពារ់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គដើមបីធានាថ្នក្រប់សរមមភាពទំង
អស់ស្សបគៅតាម គោលបំណងននការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព និងក្រមគនេះ ។  



7 

 

 
មាតិកាទី២ 

ការច្ូលរលួជាស្ថធារណ្ៈ  
ជំពូកទី១ 

សទិធិ ន្ិងការការពារ សគ្មាប់ការច្លូរលួជាស្ថធារណ្ៈ 
 
មាគ្តា២១ ._ សិទ្យធិរនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 របូវនាបុរគលក្រប់របូ មានសិទ្យធិរនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈតាមរយៈដូចខាងគក្កាម ។ របូវនា
បុរគលក្រប់របូ អាចអនុវតតសិទ្យធិរបស់ខាួន រនុងការចូលរមួស្ថធារណៈ តាមរយៈ ៖ 

១- រាយការណ៍គៅកាន់អាជាា ធរពារ់ព័នធ និងទសពវទាយព័ត៌មានអំពីសរមមភាព ឬការ
សគក្មចចិតតណាមួយ ថដលអាចនឹងមានទលប៉ាេះពាល់គៅគលើបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  

២- គលើរគ ើងនូវសំណួរ និងគសនើឲ្យមានការបញ្ញា រ់ឲ្យចាស់អំពីការជំទស់ និងការជួប
ក្បជំុ គដើមបីពិភារា គោយោម នអំគពើហិងា អំពីសរមមភាព ឬ គសចរាីសគក្មចណាមួយ ថដល
អាចប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  និង  

៣- ោរ់ពារយបណតឹ ង ឬណតឹ ងជំទស់គៅនឹងសរមមភាព ឬគសចរាីសគក្មច គៅកាន់
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្ររមការងារគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន ឬតុលាការមានសមតារិចច ស្សប
គៅតាមបទ្យបប ញ្តតិ ដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ៩ននក្រមគនេះ ។  

  
មាគ្តា២២ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានការការពារចំគពាេះការរំរាមរំថហង និងការសងសិរ 
 បុរគលក្រប់របូថដលអនុវតតសិទ្យធិរនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈដូចមានថចងរនុងមាក្តា២១ខាងគលើ 
ក្តូវរចួទុតពីការរំរាមរំថហង និងការសងសឹរតាមក្រប់មគធាបាយនានា ។ រាល់សរមមភាពរនុងការចូល
រមួជាស្ថធារណៈថដលស្សបតាមមាតិកាគនេះ មិនក្តូវទ្យទួ្យលរងការគចាទ្យក្បកាន់ពីបទ្យក្ពហមទ្យណឌ  ឬ
ក្បឈមនឹងបណាឹ ងទមទរថទនររដឋបបគវណីណាមួយគទ្យបើយ ។  
 សិទ្យធិរនុងការទ្យទួ្យលបានការការពារពីការរំរាមរំថហង ឬ ការសងសឹរ ចំគពាេះការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈ មិនក្តូវរចួទុតពីការគចាទ្យក្បកាន់ពីបទ្យក្ពហមទ្យណឌ  ឬបណាឹ ងទមទរថទនររដឋបបគវណីគ ើយ រនុង
ររណីថដលបុរគលថដលបានចូលរមួជាស្ថធារណៈក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌ ណាមួយដូចមានថចង
រនុងក្រមគនេះ ឬក្រមក្ពហមទ្យណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឬបងកឲ្យមានអំគពើអនីតានុរូលណាមួយ ដូច
មានថចងគៅរនុងក្រមរដឋបបគវណី ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា២៣ ._ លរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
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ក្រប់មាច ស់រគក្មាងទំងអស់ និងក្រសួង ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រិចចដំគណើ រការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ សក្មាប់រាល់សរមមភាព ឬវធិានការ ថដលមានជាអាទ្យិ៍ វធិានការរដឋបាល រិចចក្ពម
គក្ពៀងបរសិ្ថា ន គោលនគយបាយថដលបានគសនើសំុ រមមវធីិ រគក្មាង ថទនការ សរមមភាព ឬការសគក្មច
ចិតត ឬ ការបគងកើតចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ ន ថដលទរ់ទ្យងគៅនឹងបញ្ញា ណាមួយ ថដលមានថចងរនុងក្រម
គនេះ ក្តូវគធវើគ ើងស្សបតាមលរខណៈវនិិចឆ័យដូចខាងគក្កាម៖       

រ- ការជូនដំណឹងដំបូង៖  មាច ស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ក្តវូ
ធានាថ្ន ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈ ក្តូវបានគធវើគ ើង គៅរនុងលរខណៈមួយថដលនឹង
អនុញ្ញញ តឱ្យមានគពលគវលាក្រប់ក្ោន់ សក្មាប់ការចួលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរិចចដំគណើ រការ
ននការគធវើការសគក្មចចិតតថដលពារ់ព័នធ ។ 

ខ- ព័ត៌មានថដលអាចទ្យទួ្យលបាន៖  មាច ស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថា ប័នថដលមានសមតា
រិចចពារ់ព័នធ ក្តូវទតល់ព័ត៌មានថដលចំាបាច់ គៅកាន់អនរចូលរមួថដលមានការចាប់អារមមណ៍ ឲ្យ
បានទន់គពលគវលា គដើមបឲី្យអនរចូលរមួទំងគនាេះបានចូលរមួ រនុងដំគណើ រការគធវើការសគក្មច
ចិតតថដលពារ់ព័នធ ក្តូវគធវើការពិចារណាគលើថទនរភាស្ថថដលសមរមយ សក្មាប់ព័ត៌មានគនេះ និង
តក្មូវការរនុងការគក្បើក្បាស់ មគធាបាយថដលមានលរខណៈរគសើបខាងថទនរវបបធម៌ ។  

រ- ការថចររថំលរចំគណេះដឹង៖ មាច ស់រគក្មាងឬ ក្រសួង ស្ថា ប័នថដលមានសមតារិចច
ពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតរគក្មាង ថទនការ សរមមភាព ឬការសគក្មចចិតត មានជាអាទ្យិ៍ ការបគងកើត
គោលនគយបាយ ចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គោយឈរគលើមូលោឋ នននចំគណេះដឹងខាង
ថទនរបគចចរគទ្យស វទិ្យាស្ថស្តសត ចំគណេះដឹងសហរមន៍ និងក្បនពណីជនជាតិគដើមភារតិច ។   
ចំគណេះដឹង រងវល់ តនមា និងទ្យសសនៈ ទំងឡាយ ក្តូវមានការថចររថំលរ គោយគបើរចំហ 
គោយគោរព និងទន់គពលគវលា ។  ការថចររថំលរចំគណេះដឹងទំងគនេះ រ៏ក្តូវរាប់ប ច្ូ លទំង
ព័ត៌មានសតីពីទលវបិារនានាគពលខាងមុខ ននរគក្មាង ថទនការ សរមមភាព ឬការសគក្មចចិតត
ទងថដរ ។  

ឃ- ភាពថក្បក្បួលចំគពាេះតនមាសហរមន៍៖ មាច ស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលមាន
សមតារិចចពារ់ព័នធ ក្តវូអនុវតតដំគណើ រការននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គោយគោរពគៅតាម
តក្មូវការ និងតនមាននសហរមន៍គទសងៗថដលបានចូលរមួ  ។  

ង- ការរំណត់គពលគវលាសមរមយ៖ មាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថា ប័នថដលមានសមតា
រិចចពារ់ព័នធ ក្តូវទតល់ឲ្យស្ថធារណជននូវគពលគវលាថដលសមរមយ និងក្បរបគោយយុតតិធម៌ 
គដើមបីគធវើការវាយតនមា និងគដើមបីគធវើការគ្ាើយតបគៅគលើព័ត៌មានថដលបានទតល់ឲ្យអំពីរគក្មាង
ថដលបានគសនើ សរមមភាព ឬការសគក្មចចិតត មានជាអាទ្យិ៍ ការបគងកើតគោលនគយបាយ ចាប់ 
និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ។   
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ច- រក្មិតក្តឹមក្តូវននការចូលរមួ ៖ មាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធ ក្តូវទត
ល់ជូននូវរក្មិតននការចូលរមួ  ថដលក្បហារ់ក្បថហលោន គៅតាមទំ្យហំននទលក្បគយជន៍      
ស្ថធារណៈ ។   

្- ដំគណើ រការថដលអាចថរសក្មួលបាន៖ ក្រប់ដំគណើ រការននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
ក្តូវមានភាពបត់ថបន និងអាចថរសក្មួលបាន គដើមបគី្ាើយតបគៅនឹងការរពឹំងទុ្យរថដលសម
គហតុទលរបស់អនរចូលរមួ ។ មាច ស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធ ក្តូវរចនា  អនុវតត 
និង ថរសក្មួលដំគណើ រការននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ តាមភាពចំាបាច់គដើមបីបំគពញតក្មវូការ 
និងកាលៈគទ្យសៈរបស់រគក្មាង ថទនការ សរមមភាព ឬការសគក្មចចិតតណាមួយ និងគដើមបី្ ាុេះ
បញ្ញច ំងអំពីតក្មវូការ និងការបងាា ញនូវការគពញចិតតរបស់អនរចូលរមួ ។  

ជ-លទ្យធទលថដលមានតមាា ភាព៖ ក្រប់មតិគយបល់របស់ស្ថធារណជន ក្តូវមានការ
ពិចារណា គៅរនុងដំគណើ រការននការសគក្មច ។  គៅរនុងដំណារ់កាលចុងគក្កាយននដំគណើ រការ
ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ មាច ស់រគក្មាងទំងអស់ និងក្រសួង ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធក្តូវទតល់
ព័ត៌មាន និងគហតុទល ចំគពាេះការពិចារណា ឬមិនពិចារណាគលើធាតុចូលរបស់ស្ថធារណជន 
និងថដលប៉ាេះពាល់ ដល់ការសគក្មចចិតតចុងគក្កាយ ។  

 
មាគ្តា២៤ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 មុននឹងគធវើការសគក្មចចិតត ឬឯរភាពណាមួយ ថដលសាិតគក្កាមបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ ក្រសួង 
ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធក្តូវយល់ស្សបថ្នការចូលរមួជាស្ថធារណៈថដលគពញគលញ បានគរើតមានគ ើង 
ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ព័ត៌មានថដលពារ់ព័នធទំងអស់ក្តូវបានគលើរបងាា ញតាមមគធាបាយសមស្សប 
គោយស្សបគៅនឹងតក្មូវការរបស់អនរពារ់ព័នធ ។  

ខ- អនរពារ់ព័នធមានគពលគវលា និងឱ្កាសក្រប់ក្ោន់រនុងការពិចារណាគៅគលើព័ត៌មាន
ពារ់ព័នធគនេះ ។  

រ- អនរពារ់ព័នធអាចោរ់ជូនមតិគយបល់ ធាតុចូល និងសំណូមពរនានា គៅកាន់
ក្រសួង ស្ថា ប័នរាជរោឋ ភិបាលថដលពារ់ព័នធ មុននឹង ការសគក្មចចិតត ឬការឯរភាព ក្តវូបាន
គ ើង ។  

ឃ- ក្រសួង ស្ថា ប័នរាជរោឋ ភិបាលថដលពារ់ព័នធបានគោេះស្ស្ថយគៅគលើមតិគយបល់ 
ធាតុចូល និងសំណូមពរនានាគនេះថដលគធវើគ ើងគោយអនរពារ់ព័នធ ។  

ង- ការចូលរមួជាស្ថធារណៈក្តូវមានលរខណៈសមស្សប និងគដើមបីគធវើការសគក្មចចិតត 
ឬការទតល់ការឯរភាពណាមួយ  ។  
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មាគ្តា២៥ ._ នីតិវធីិសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិ
សក្មាប់ការចូលរមួស្ថធារណៈ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត
សាីពីនីតិវធីិសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ទរ់ទ្យងនឹងវស័ិយនីមួយរបស់ខាួន ស្សបតាម បទ្យបប ញ្តតិ
គៅរនុងមាតិកាគនេះ ។  
  

ជំពូកទី២  
ការច្ូលរលួជាស្ថធារណ្ៈរបសស់ហគលន្៍ជន្ជាតិទដើលភាគតចិ្ ទៅកែងុការសទគ្លច្ច្ិតតអំពី

បរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ
 
មាគ្តា២៦ ._ ការចូលរមួក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពននជនជាតិគដើមភារតិច 
 មាច ស់រគក្មាង ឬ ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូទាល់ឱ្កាសឱ្យមានការចូលរមួក្បរបគោយ
ក្បសិទ្យធភាពរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច ថដលអាចទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់គោយគសចរាីសគក្មចទរ់ទ្យង
នឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និងក្តវូថតទ្យទួ្យលបាននូវការយល់ក្ពមគោយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យល
បានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយរបស់ពួរគរ មុនគពលថដលគសចរាីសគក្មចគនាេះក្តូវបានគធវើគ ើង ។ ការ
ចូលរមួក្តវូថតទាល់ជូនឱ្យបានទន់គពលគវលា គហើយអនរចូលរមួក្តូវទ្យទួ្យលបានការជូនដំណឹងគពញ
គលញអំពីព័ត៌មានពារ់ព័នធទំងអស់ គៅរនុងទ្យក្មង់ និងភាស្ថថដលសមរមយ ។   
 
មាគ្តា២៧ ._ ការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ី 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ មិនក្តូវឯរភាពគលើថទនការ រមមវធីិ ឬ សំគណើ ររគក្មាង ថដលអាចប៉ាេះ
ពាល់ដល់ជនជាតិគដើមភារតិច គោយោម នការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយរបស់ជនជាតិគដើមភារតិចបានគ ើយ ។  
 
មាគ្តា២៨ ._ នីតិវធីិសក្មាប់ការចូលរមួរបស់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតឧបររណ៍រតិយុតតសាីពីនីតិវធីិសក្មាប់ការពិគក្ោេះគយបល់ 
និងការចូលរមួជាស្ថធារណៈរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច គៅរនុងការសគក្មចចិតត ថដលប៉ាេះពាល់ដល់ដី 
និងសហរមន៍របស់ជនជាតិគដើមភារតិច ។  
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ជំពូកទី៣  
វិធាន្ការកាតប់ន្ថយ 

 
មាគ្តា២៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់វធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ 
     ក្បសិនគបើវធិានការកាត់បនាយ មានស្ថរៈសំខាន់សក្មាប់ការសគក្មចចិតតណាមួយ ថដលនឹងជេះ
ឥទ្យធិពលជាសំខាន់គៅគលើសហរមន៍មូលោឋ ន គនាេះមាច ស់រគក្មាង និងក្រសួងស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធក្តូវ៖ 

រ- ពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយសហរមន៍មូលោឋ នថដលរងទលប៉ាេះពាល់ គដើមបីរំណត់ឲ្យ
ចាស់ពីទលប៉ាេះពាល់ និងយល់ក្ពមគៅគលើវធិានការណ៍កាត់បនាយ និងការចាត់ថចងថបងថចរ
ទលក្បគយជន៍ ។  

ខ- ធានាថ្ន វធិានការកាត់បនាយមានលរខណៈសមរមយ មាននិរនតរភាព និងក្តវូបាន
ក្រប់ក្រងគោយការគបាជាា ចំគពាេះការមិនគរ ើសគអើង មានជាអាទ្យិ៍ ការគរ ើសគអើងអំពីគយនឌ័្រ និងក្តូវ
ធានាថ្នមានការយរចិតតទុ្យរោរ់ជាពិគសសចំគពាេះជនថដលងាយរងគក្ោេះ និងជនថដលងាយ
រងហានិភ័យខពស់ ពីទលប៉ាេះពាល់ថដលអាចគរើតមានគ ើងពីការសគក្មចចិតតគនាេះ ។  

 
មាគ្តា៣០ ._ ការតំាងទី្យលំគៅែមីគោយមិនសម័ក្រចិតត 
     ការតំាងទី្យលំគៅែមីគោយមិនសមក្រ័ចិតត អាចតក្មូវឱ្យមាន  ចំគពាេះរគក្មាងគសនើសំុ មាច ស់រគក្មាង 
និងក្រសួង ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន    សហរមន៍ថដលរងទលប៉ាេះពាល់ ក្តូវបានទតល់ឱ្កាស
គដើមបីចូលរមួគៅ រនុងការពិចារណាគៅគលើជគក្មើសគទសងៗ គដើមបីបគ ច្ ៀស ឬកាត់បនាយជាអបបបរមានូវ
ការតំាងទី្យលំគៅជាែមី ។ ឱ្កាសរនុងការចូលរមួថបបគនេះ ក្តូវថតរចួទុតពីការរំរាមរំថហង ការគរង
ចំគណញ និងការបងខិតបងខំ ។  
 
មាគ្តា៣១ ._ កាគរៀបចំថទនការការតំាងទី្យលំគៅែមី 
     រនុងររណីថដលការតំាងទី្យលំគៅែមី មិនអាចគជៀសវាងបាន មាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថា ប័ន
ថដលពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន សហរមន៍ថដលរងទលប៉ាេះពាល់ ក្តូវបានទតល់នូវឱ្កាស គៅរនុងការចូលរមួ
គរៀបចំថទនការតំាងទី្យលំគៅែមី គដើមបី៖ 

- កាត់បនាយជាអបបបរមានូវទលប៉ាេះពាល់ជាអវជិចមានននការតំាងទី្យលំគៅែមី ។  
- ធានាឱ្យបាននូវឱ្កាសសក្មាប់ជីវភាពរស់គៅនាគពលអនារត និងការទ្យទួ្យលបានគស

វាសងគមគសមើនឹង ឬក្បគសើរជាងលរខខណឌ  មុនគពលគធវើការតំាងទី្យលំគៅែមី និង  
- ធានាឱ្យបានថ្ន សំណងថដលសងគោយមាច ស់រគក្មាង ឬ ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 

សក្មាប់ក្ទ្យពយថដលបាត់បង់ និងទលប៉ាេះពាល់គៅគលើជីវភាពរស់គៅ រឺមានភាពយុតតិធម៌ សម
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ធម៌ និងអាចទ្យទួ្យលយរបាន គហើយរនុងរក្មិតអបបបរមា គសមើនឹងតនមាទី្យទារបូររមួទំងតនមា
ក្បតិបតតិការ ។  

 
មាតិកាទី៣  

សទិធទិទលួបាន្ព័តម៌ាន្បរសិ្ថថ ន្ 
ជំពូកទី១ 

 បទបបញ្ញតតទិូទៅ 
 
មាគ្តា៣២ ._ កាតពវរិចចរនុងការគបើរបងាា ញ និងថចរចាយព័ត៌មាន 

ក្រប់មាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគបើរបងាា ញ និងោរ់ជូនរាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធ
ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៣៤ ននក្រមគនេះ គដើមបទី្យទួ្យលការពិនិតយ គៅមុនគពលគចញគសចរតីសគក្មចណា
មួយថដលពារ់ព័នធគៅនឹងបរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិ វធិានការថទនររដឋបាល និងថទនរចាប់ ការក្ពម
គក្ពៀងថទនរបរសិ្ថា ន គោលនគយបាយថដលបានគសនើ រមមវធីិ ថទនការ សរមមភាព ឬគសចរតីសគក្មច
គទសងគទ្យៀតស្សបតាមក្រមគនេះ ។  

ព័ត៌មានថបបទំងគនេះក្តូវោរ់ជូន និងគបើរបងាា ញ គដើមបីធានាបានថ្ន ក្រប់អនរពារ់ព័នធ ដូចជា 
ជនជាតិគដើមភារតិចថដលរងទលប៉ាេះពាល់ មានឱ្កាសចូលរមួក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព គៅរនុងដំគណើ រ
ការននការសគក្មចចិតតដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។ ទ្យក្មង់ថបបបទ្យ និងរគបៀបននការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន 
ក្តូវរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និង ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលពារ់ព័នធដនទ្យ
គទ្យៀត ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីទ្យក្មង់ថបបបទ្យ 
និងនីតិវធីិននការថចរចាយព័ត៌មាន ថដលក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជន អាចថសវងររបាន ។   
 
មាគ្តា៣៣ ._សិទ្យធិននការគសនើសំុព័ត៌មាន 

របូវនាបុរគលក្រប់របូមានសិទ្យធិគសនើសំុរាល់ព័ត៌មានថដលពារ់ព័នធគៅនឹងបញ្ញា ទំងឡាយដូចមាន
ថចងរនុងក្រមគនេះ ស្សបតាមមាក្តា៣៤ ននក្រមគនេះ ពីក្រសួង ស្ថា ប័ន និងមាច ស់រគក្មាងថដលពារ់ព័នធ ។ 
 មាច ស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថា ប័ន  ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូទតល់ព័ត៌មានថដលបានគសនើសំុដល់អនរគសនើសំុ 
ស្សបតាមលរខខណឌ ននការររាជាការសមាង ត់ ដូចមានថចងរនុងជំពូរទី្យ៣ ននមាតិកាគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៤ ._ ព័ត៌មានពារ់ព័នធ 

ព័ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបញ្ញា ទំងឡាយដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះមានដូចខាងគក្កាម៖ 
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រ- ស្ថា នភាពននធាតុទសំរបស់បរសិ្ថា ន រមួមាន ខយល់ បរយិកាស ទឹ្យរ ដី នទទដី តំបន់
គទ្យសភាព និងតំបន់ធមមជាតិ រមួមាន អាកាសធាតុ ការពាររណ៍អំពីអាកាសធាតុ តំបន់ដីគសើម 
តំបន់សមុក្ទ្យ និងតំបន់គ្នរ ជីវៈចក្មរេះ និងធាតុទសនំនជីវៈចក្មរេះ  រមួមាន ស្ថរពាងគកាយថរនចន
ថហសន និងអនតររមមននធាតុទសំទំងគនេះ ។  

ខ- រតាត នានា មានជាអាទ្យិ៍ ស្ថរធាតុ ថ្នមពល សំគ ង វទិ្យយុសរមម សំណល់ ដូចជា
សំណល់វទិ្យយុសរមមជាគដើម ការបំភាយឧសម័ន ការគហៀរគចញ និងការបគ ច្ញចូលគៅរនុង        
បរសិ្ថា ននានា ថដលប៉ាេះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ាេះពាល់ដល់ធាតុទសំទំងឡាយននបរសិ្ថា ន ។  

រ- វធិានការ មានជាអាទ្យិ៍ គោលនគយបាយ ចាប់ ថទនការ រមមវធីិ ការក្ពមគក្ពៀងថទនរ
បរសិ្ថា ន និងសរមមភាព ថដលប៉ាេះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ាេះពាល់ដល់ធាតុទសំ និងរតាត នានា ដូចបាន
គរៀបរាប់ខាងគលើ រ៏ដូចជា វធិានការ និងសរមមភាពនានា ថដលក្តូវបានតារ់ថតងគដើមបីការពារ
ធាតុទសំទំងគនាេះ ។  

ឃ- សនិទនភាពននវធិានការ មានជាអាទ្យិ៍ ការវភិារអំពីវដតជីវតិ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ការវាយតនមាអំពីភាពងាយរងគក្ោេះ ការវភិារអំពីទលចំគណញ រ៏ដូចជា ការ
វភិារ និងការសនមតដនទ្យៗគទ្យៀត ។  

ង- ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត និង
ព័ត៌មាននានា ថដលតក្មូវគោយចាប់ មានជាអាទ្យិ៍ របាយការណ៍ថដលមាច ស់រគក្មាងបានបគងកើត 
ពារ់ព័នធគៅនឹងកាតពវរិចចននការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នរបស់ខាួន ព័ត៌មានអំពីការ
អនុគលាមតាមការវាយតនមាថបបគនេះ ថដលរមួមាន ការអគងកតតាមោន ការគរៀបចំរបាយការណ៍ 
ការអនុវតត និងការបិទ្យសរមមភាពនានា រាល់ការឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញ ត រ៏ដូចជា 
លរខខណឌ ដូចបានភាា ប់គៅនឹងការឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញ តទំងគនាេះ និងលទ្យធទលរបស់    
រណៈរមមការ ឬ ក្ររមការងារគសុើបអគងកតពីគសចរតីសគក្មចពារ់ព័នធគៅនឹងធនធានធមមជាតិ ឬ
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

ច- ទំ្យនារ់ទំ្យនងថទនរមុខរបរ និងស្ថា ប័ន របស់មាច ស់រគក្មាង មានជាអាទ្យិ៍ សហក្ោហ
ពាណិជចរិចច ឬស្ថា បន័ទតល់រមចីជាតិ ឬអនតរជាតិ ដនទ្យគទ្យៀត ថដលឧបតាមភដល់រគក្មាង ឬ
សរមមភាពថដលពារ់ព័នធ ជាលរខណៈរមចីឥណទន ឬជំនួយថទនរបគចចរគទ្យស ។  

្- លរខខណឌ ននការមិនអនុគលាមតាម ឬការបំពានចាប់ គោលនគយបាយ លិខិត
បទ្យោឋ ន និងការក្ពមគក្ពៀង អំពីបរសិ្ថា ន ។  

ជ- ក្រប់របាយការណ៍អគងកតតាមោន និងសវនរមមបរសិ្ថា ន ។  
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ឈ- ព័ត៌មានទំងឡាយសតីពីហានិភ័យននអាកាសធាតុ និងបរសិ្ថា ន ថដលប៉ាេះពាល់ដល់
ស្ថា នភាពននសុខភាព និងសុវតតិភាពរបស់មនុសស តំបន់វបបធម៌ និងរចនាសម័នធននសំណង់
នានា ។  

ញ- ការវភិារអំពីតនមា និងរុណសមបតតិនានា រ៏ដូចជា សមមតិរមមថទនរគសដឋរិចច ថដល
គក្បើរនុងក្របខ័ណឌ ននការសគក្មចចិតត និងសរមមភាពថដលពារ់ព័នធគៅនឹងរតាត  ធាតុទស ំនិងវធិាន
ការ ដូចមានថចងរនុងចំណុច រ.  ខ. និង រ. ខាងគលើ ។  

ដ- របាយការណ៍សតីពីការអនុវតតវធិានការដូចបានគរៀបរាប់រនុងចំណុច រ. ខាងគលើ  និង
គៅរនុងការអនុវតតរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីបរសិ្ថា នពហុភារី ។  

ឋ- ព័ត៌មានសតីពីការទ្យទួ្យលបានចំណាត់ការគលើនីតិវធីិថទនររដឋបាល និងថទនរតុលាការ 
ពារ់ព័នធគៅនឹងបញ្ញា បរសិ្ថា ន ។ 

ឌ្- រាល់ព័ត៌មានគទសងគទ្យៀត ថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន រំណត់ថ្ន
ជាព័ត៌មានថដលពារ់ព័នធ ។  

 
មាគ្តា៣៥ ._ ការរំណត់ថ្នជាព័ត៌មានស្ថធារណៈ 

រាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធដូចបានរំណត់រនុងមាក្តា៣៤ ននមាតិកាគនេះ ថដលក្តវូទតល់ជូនគៅមាច ស់
រគក្មាង ឬអងគភាពរាជរោឋ ភិបាលថដលពារ់ព័នធស្សបតាមក្រមគនេះ ក្តូវរំណត់ថ្នជាព័ត៌មានស្ថធារ
ណៈ គលើរថលងថតព័ត៌មានគនាេះ ក្តូវបានចាត់ទុ្យរជាព័ត៌មានសមាង ត់ ដូចមានថចងរនុងជំពូរទី្យ៣ នន
មាតិកាគនេះ ។ 

    
ជំពូកទី២  

ការនតលព់័ត៌មាន្ទដាយរាជរដាឋ ភបិាល ន្ិងមាច សគ់ទគ្មាង 
ផ្នែកទី១ 

 បទបបញ្ញតតទិូទៅ 
 
មាគ្តា៣៦ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានពារ់ព័នធជាស្ថធារណៈ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវធានាឲ្យបាននូវការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានស្ថធារណៈ
ថដលពារ់ព័នធ ដូចបានរំណត់គៅរនុងមាក្តា៣៤ ននមាតិកាគនេះ ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មវូននរិចចក្ពម
គក្ពៀងពហុភារី ចាប់ជាតិ និងកាតពវរិចចពារ់ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត ។  
 
មាគ្តា៣៧ ._ ក្បព័នធទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 
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ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ គោយមានការឧបតាមភពីរាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ក្តូវបគងកើតក្បព័នធទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានស្ថធារណៈ គដើមបីទាល់ឲ្យស្ថធារណជននូវរាល់
ព័ត៌មានស្ថធារណៈតាមការតក្មូវននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា៣៨ ._ នីតិវធីិ ការរំណត់គពលគវលា និងទ្យក្មង់ថបបបទ្យននការថចរចាយព័ត៌មាន 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធ អាចបគងកើតនីតិវធីិ ការរំណត់គពលគវលានិងទ្យក្មង់ថបបបទ្យ ថដល
មានលរខណៈជាលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត រនុងការថចរចាយព័ត៌មានថដលពារ់ព័នធ គៅគលើក្បព័នធទ្យទួ្យល
បានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈថដលពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៣៩ ._ ដំគណើ រការននការទ្យទួ្យល និងការប ច្ូ លព័ត៌មាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
គដើមបីបគងកើតដំគណើ រការមួយរនុងការទ្យទួ្យល និងោរ់ប ច្ូ លព័ត៌មានទំងឡាយថដលទ្យទួ្យលបានពី
ស្ថធារណជន ពីក្បភពគទសងៗគទ្យៀត និងជាព័ត៌មានថដលក្តវូទតល់មរឲ្យអនរគធវើការសគក្មចចិតតថ្នន រ់
ជាតិ និងគក្កាមជាតិទងថដរ  ។ 
 
មាគ្តា៤០ ._  កាតពវរិចចរបស់មាច ស់រគក្មាង 

មាច ស់រគក្មាង ក្តួវធានាឱ្យមានការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានពារ់ព័នធជាស្ថធារណៈ ដូចមានរំណត់
គៅរនុងមាក្តា៣៤ ននមាតិកាគនេះ ទរ់ទ្យងនឹងរគក្មាង និងសរមមភាពនានា ។ មាច ស់រគក្មាង គោយ
អនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវននមាតិកាគនេះ ក្តូវោរ់ព័ត៌មានទំងគនេះឱ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររ
បាន ចំគពាេះរបូវនាបុរគល ឬ នីតិបុរគលណាមួយ តាមការគសនើសំុ ។  
 

ផ្នែកទី២ 
បញ្ជពីត័៌មាន្បរសិ្ថថ ន្រដឋ 

 
មាគ្តា៤១ ._ ការបគងកើតប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នរដឋ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង    ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
ក្តូវបគងកើតប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នរដឋ ។  

ប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នរដឋ ក្តូវោរ់ចូលនូវព័ត៌មាន ថដលបានទតល់ជូនមរក្រសួង ស្ថា ប័ន ស្សប
តាមលរខខណឌ តក្មវូននក្រមគនេះ ។  
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មាគ្តា៤២ ._  ការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 
ប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នរដឋ ក្តូវថតជាព័ត៌មាន ថដលស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ។   

 
មាគ្តា៤៣ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ការរំណត់គពលគវលា និងនីតិវធីិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយ សហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូ
បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរនុងការក្បមូលព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងការអគងកតតាម
ោនថទនរបរសិ្ថា ន សក្មាប់ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលពារ់ព័នធ  ការរំណត់គពលគវលា និងនីតិវធីិរនុងការ
ក្បមូល និងថចរចាយព័ត៌មាន គៅតាមការតក្មវូឲ្យមានរនុងប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នរដឋ ។  
 

ផ្នែកទី៣ 
បញ្ជ មី្ន្លខិតិអន្ញុ្ញញ ត ន្ិងការឯកភាព 

 
មាគ្តា៤៤ ._ ការបគងកើត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា
រិចច ក្តវូបគងកើតប ា្ ីននលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពនានា ។  
 
មាគ្តា៤៥ ._ ក្បគភទ្យននព័ត៌មាន 

ប ា្ ីននលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពនានា ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា បណណ 
និងការឯរភាពទំងអស់ ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬ ក្រសួង ស្ថា ប័
នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ស្សបតាមក្រមគនេះ ។  

ប ា្ ីននលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពនានា ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវលិខិតអនុញ្ញញ តទំងអស់ ថដល
តក្មូវឱ្យមាន គដើមបីអាចអនុវតតសរមមភាព ឬ រគក្មាងអភិវឌ្ឍ ថដលសាិតគៅគក្កាមក្រមគនេះ ក្ពមទំង
លរខខណឌ ពារ់ព័នធនានាថដលភាា ប់ជាមួយនឹងលិខិតអនុញ្ញញ តទំងគនាេះ និងរបាយការណ៍អគងកតតាម
ោន ថដលតក្មូវឱ្យមានគៅគក្កាមលិខិតអនុញ្ញញ តទំងគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៤៦ ._ ការថសវងររបានរបស់ស្ថធារណៈជន 

ប ា្ ីននលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាន ។ 
 
មាគ្តា៤៧ ._ ទ្យក្មង់ថបបបទ្យ ការរំណត់គពលគវលា និង នីតិវធីិ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីទ្យក្មង់ថបបបទ្យ ការរំណត់គពលគវលា និងនីតិវធីិ សក្មាប់ការ
ទសពវទាយព័ត៌មាន ថដលចំាបាច់ក្តវូោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបានគៅគលើប ា្ ីននលិខិត
អនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព ។  
 

ផ្នែកទី៤ 
បញ្ជសីវន្កលមបរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា៤៨ ._ ការបគងកើតប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធ 
ក្តូវបគងកើតប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា ន ។   

ប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា ន ក្តវូប ច្ូ លក្រប់សវនរមមថដលតក្មូវឲ្យមានរនុងការអនុវតតសរមមភាព ឬ
ការអភិវឌ្ឍនានា ដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និងរាល់លរខខណឌ ថដលទរ់ទ្យង ដូចមានភាា ប់គៅនឹងលិខិត
អនុញ្ញញ ត ។  
 
មាគ្តា៤៩ ._ ការថសវងររបានជាស្ថធារណៈ 

ប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា ន ក្តវូថតជាព័ត៌មានថដលស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ។  
 
មាគ្តា៥០ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ការរំណត់គពលគវលា និងនីតិវធីិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធ 
ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីទ្យក្មង់ថបបបទ្យ ការរំណត់គពលគវលា និងនីតិវធីិននការថចរចាយ
ព័ត៌មាន ថដលក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានគៅគលើប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា ន ។  
 

ផ្នែកទី៥ 
លជឈលណ្ឌ លផ្នន្ទីបរសិ្ថថ ន្កលពុជា 

 
មាគ្តា៥១ ._ ការបគងកើតមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ។  
 
មាគ្តា៥២ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា ន 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ គរៀបចំ មជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តវូ ៖  
រ- ខិតខំចងក្រងទិ្យននន័យភូមិស្ថស្តសតននការគក្បើក្បាស់ដី ព័ត៌មាន និងរបាយការណ៍អំពី

ធនធានធមមជាតិ និងការរំណត់ទី្យតំាងជីវៈចក្មរេះគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលទលិត
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រនុងគោលបំណងោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងក្បព័នធក្រប់ក្រងទិ្យននន័យ
សក្មាប់ព័ត៌មាន និងទិ្យននន័យបរសិ្ថា ន ។  មជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវោរ់ជូននូវ
ទិ្យននន័យ និងព័ត៌មានថបបទំងគនេះជាស្ថធារណៈគោយោម នការរតឹបនតឹងគ ើយ ។  

ខ- ខិតខំគរៀបចំក្រប់ព័ត៌មានថដលទតល់គៅឲ្យមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា 
សក្មាប់ការគក្បើក្បាស់របស់ស្ថធារណជន គលើរថលងថតព័ត៌មានថដលក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្យទួ្យល
បនទុរគរៀបចំមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា រំណត់ថ្នចំាបាច់ក្តូវររាទុ្យរសក្មាប់រិចចការពារ
ក្បគភទ្យសតវរក្ម ឬងាយរងគក្ោេះ រិចចការពារធនធានវបបធម៌ ឬបញ្ញា សនតិសុខជាតិ។ ររណី
មានព័ត៌មានថដលក្តូវបានររាជាការសមាង ត់ថបបគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំ
មជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវទតល់ការពនយល់ និងបរស្ស្ថយជាលាយល័រខអរសរឲ្យ
បានជារ់លារ់ ។  

រ- ទតល់ឱ្កាសគធវើការសគក្មចចិតតរនុងការលារ់ទុ្យរទិ្យននន័យមិនឲ្យស្ថធារណជនដឹងឮ 
ថដលការគនេះ ក្តូវមានការពិនិតយគោយការយិល័យននរដឋមញ្ជ្នតីទ្យទួ្យលបនទុរ គរៀបចំមជឈមណឌ ល
ថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ។ គសចរតីសគក្មចរបស់រដឋមញ្ជ្នតី ក្តូវទ្យទួ្យលការពិនិតយគោយក្ររមក្បឹរា
គោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  

ឃ- គរៀបចំសតង់ោរនានាសក្មាប់ការក្បមូលព័ត៌មានែមីៗអំពីភូមិស្ថស្តសតននការគក្បើក្បាស់
ដី និងការររាទុ្យរនូវទិ្យននន័យថដលមានស្ស្ថប់ ។  

ង- តក្មូវឲ្យរាល់ព័ត៌មាន ក្តូវក្បរល់មរឲ្យមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវគធវើ
តាមទ្យក្មង់សតង់ោរបគចចរគទ្យស ថដលរំណត់គោយមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ។  

ច- តក្មូវឲ្យរាល់ទិ្យននន័យភូមិស្ថស្តសតននការគក្បើក្បាស់ដីថដលទតល់គៅឲ្យមជឈមណឌ ល
ថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវភាា ប់គៅគោយបណតុំ ព័ត៌មានពារ់ព័នធថដលមានស្ស្ថប់ ។  

្- តក្មូវឲ្យរាល់ព័ត៌មានអំពីភូមិស្ថស្តសតននការគក្បើក្បាស់ដីថដលទតល់មរឲ្យមជឈមណឌ ល
ថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវធានាថ្នមានរុណភាព និងជ- ធានាថ្ន ព័ត៌មាន និងទិ្យននន័យថដល
ក្បមូលបាន ពារ់ព័នធគៅនឹងក្បធានបទ្យ ឬវស័ិយណាមួយ មិនមានការចមាងជាឯរស្ថរគដើម 
រវាងអងគភាពរាជរោឋ ភិបាលគនាេះគទ្យ គហើយក្តវូមានក្បភពថដលជាអងគភាពទ្យទួ្យលបនទុរជាទាូវការ 
សក្មាប់ទិ្យននន័យថដលទតល់មរគៅតាមក្បធានបទ្យ ឬវស័ិយគនាេះ ។  

 
មាគ្តា៥៣ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវគោយ្នាទ នុសិទ្យធិ 
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មជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ក្តូវមានសិទ្យធិដូចតគៅ៖ 
រ- ទលិតថទនទី្យ និងទលិតទលទិ្យននន័យជារបូភាព គហើយគធវើការទតល់ជូននូវព័ត៌មាន

ទំងគនាេះ គៅឲ្យក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គដើមបីសក្មួលដល់ការបំគពញតាមតួនាទី្យ និង       
សមតារិចចពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព ។  

ខ- ទលិតថទនទី្យ និងទលិតទលទិ្យននន័យជារបូភាព សក្មាប់ការអប់រ ំនិងការទសពវទាយ
ជាស្ថធារណៈ រនុងការគលើររមពស់ការយល់ដឹងអំពីការអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងការក្រប់ក្រង
ធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  

រ- បគងកើតនូវនីតិវធីិននការធានាបាននូវរុណភាព និងការក្រប់ក្រងរុណភាព គៅគលើ
ថទនទី្យ  និងទលិតទលទិ្យននន័យជារូបភាព ថដលទលិតគោយមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា ន      
រមពុជា ។  

ឃ- ទតល់ការថែទំ ជួសជុល  គធវើបចចុបបននភាព និងការគក្បើក្បាស់បាននូវក្បព័នធក្រប់ក្រង
ទិ្យននន័យននការគក្បើក្បាស់ដីធាី ថដលបគងាា េះគោយមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ។  

ង- គលើររមពស់ ទលិតរមមគោយសហការោន  ការគក្បើក្បាស់ និងការវភិារគៅគលើ
ទិ្យននន័យភូមិស្ថស្តសតននការគក្បើក្បាស់ដីធាី ពីចំគណាមក្រសួងជាគក្ចើន ។  

 
ជំពូកទី៣ 

ព័ត៌មាន្សមាា ត ់
 
មាគ្តា៥៤ ._ សិទ្យធិគសនើសំុឲ្យមានការរំណត់ជាព័ត៌មានសមាង ត់ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងឡាយណា ថដលក្តូវទតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធដូចក្តូវបានរំណត់រនុង
មាក្តា៣៤ ននក្រមគនេះ គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធ ថដលយល់ថ្នព័ត៌មានមួយចំនួន ឬព័ត៌មាន
ទំងអស់ រួរក្តូវបានរំណត់ថ្នជាព័ត៌មានសមាង ត់ គនាេះមានសិទ្យធិគសនើសំុការរំណត់ជាព័ត៌មានសមាង ត់ 
និងការលារ់ទុ្យរមិនឲ្យមានការគបើរបងាា ញដល់ស្ថធារណជន ។    
 
មាគ្តា៥៥ ._ ការគសនើសំុគហតុទល 

រាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធ ថដលក្តូវបានរំណត់រនុងមាក្តា៣៤ ននក្រមគនេះ គហើយក្តូវបានគសនើសំុឲ្យ
មានការរំណត់ជាព័ត៌មានសមាង ត់ ក្តូវគធវើការទតល់ឲ្យ គោយថ រពីព័ត៌មានគទសងគទ្យៀត គោយភាា ប់មរ
ជាមួយនូវការគសនើសំុគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយបញ្ញា រ់ពីគហតុទលនានាសក្មាប់ការ
រំណត់ជាព័ត៌មានសមាង ត់ ។   
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មាគ្តា៥៦ ._ ចំណុចពិចារណា 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលបានគសនើសំុឲ្យមានការរំណត់ព័ត៌មានជាព័ត៌មានសមាង ត់ ក្តូវ
ចងអុលបងាា ញពីចំណុចពិចារណារនុងការរំណត់ជាព័ត៌មានសមាង ត់ និងក្តូវបងាា ញថ្ន ការខូចខាតនា
គពលខាងមុខ ថដលបងកគោយការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន នឹងមានទំ្យហំធំជាងក្បគយជន៍ស្ថធារណៈថដល
បានគោយការគបើរបងាា ញនូវព័ត៌មានទំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៥៧ ._ ការរំណត់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវពិចារណាអំពីសំគណើ ឲ្យមានការរំណត់ជាព័ត៌មានសមាង ត់ រចួគធវើ
ការរំណត់ថ្ន យល់ក្ពម ឬបដិគសធគៅគលើសំគណើ  រនុងរយៈគពល៤៥(ថសសិបក្បំា)នែង ។  
 
មាគ្តា៥៨ ._ ព័ត៌មានសមាង ត់ 
 រនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ យល់ក្ពមតាមការគសនើសំុឲ្យមានការរំណត់ជាព័ត៌មាន
សមាង ត់ គនាេះព័ត៌មានទំងគនាេះក្តូវមានស្ថា រសមាគ ល់ជាព័ត៌មានសមាង ត់ គហើយមិនក្តូវមានការបគ ច្ញ 
និងមិនក្តវូមានការថចរចាយជាស្ថធារណៈគនាេះគទ្យ ។  
 
មាគ្តា៥៩ ._ គសចរតីសគក្មចជាលាយល័រខអរសរ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចជាលាយល័រខអរសរ គ្ាើយតបគៅនឹងសំគណើ
ឲ្យមានការពិនិតយគ ើងវញិនូវព័ត៌មានថដលសគក្មចថ្នជាព័ត៌មានសមាង ត់ មិនឲ្យគលើសពី ៤៥(ថសសិប
ក្បំា)នែង បនាទ ប់ពីបានទ្យទួ្យលសំគណើ  ។  គសចរតីសគក្មចជាលាយល័រខអរសរ ក្តវូមានគហតុទលក្តឹមក្តូវ 
និងក្តូវោរ់ជូនជាស្ថធារណៈបនាទ ប់ពីបានគចញរចួគហើយ ។  
 

ជំពូកទី៤  
ការទសែើសុពំ័ត៌មាន្ 

 
មាគ្តា៦០ ._ សិទ្យធិគសនើសំុព័ត៌មានស្ថធារណៈ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលក្រប់របូ ក្តវូមានសិទ្យធិគធវើការគសនើសំុគៅកាន់មាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង  
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ឲ្យទតល់ជូនព័ត៌មានពារ់ព័នធ ដូចបានរំណត់រនុងមាក្តា៣៤ ននក្រមគនេះ  គលើរថលងថត
ព័ត៌មានគនាេះក្តូវបានរំណត់ថ្នជាព័ត៌មានសមាង ត់ ។  
 
មាគ្តា៦១ ._ លរខខណឌ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន រនុងការបដិគសធសំគណើ  
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ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ មានសិទ្យធិបដិគសធការគសនើសំុព័ត៌មាន រនុងររណី៖ 
១- មិនមានព័ត៌មានថដលបានគសនើសំុ  
២- សំគណើ មិនមានគហតុទលក្តឹមក្តវូ ឬ 
៣- សំគណើ ថដលមានទ្យក្មង់ទូ្យលំទូ្យលាយគពរ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ មិនក្តូវបដិគសធសំគណើ សំុព័ត៌មានគនាេះគទ្យ រនុងររណីថដលសំគណើ រ 
ថដលបានគសនើសំុ ក្តូវបានទតល់ឲ្យកាលពីមុនរចួគហើយ ឬមិនទន់ក្តវូបានរំណត់ថ្ន ជាព័ត៌មានសមាង ត់
គៅគ ើយ ។  

គៅរនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ បដិគសធគលើសំគណើ រនុងការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន ស្សប
តាមមាក្តាគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នគនាេះ ក្តូវទតល់គហតុទលជាលាយល័រខអរសរគៅកាន់អនរគសនើសំុ ។  

 
មាគ្តា៦២ ._ លរខខណឌ របស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលរនុងការបដិគសធសំគណើ   

រនុងររណីរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល គធវើការគសនើសំុឲ្យមានការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន មរកាន់មាច ស់
រគក្មាងស្សបតាមជំពូរគនេះ គនាេះមាច ស់រគក្មាង អាចបដិគសធរនុងការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន គៅរនុង
ររណីថដល៖ 

រ- ខាួនមិនមានព័ត៌មានថដលបានគសនើសំុ  
ខ- សំគណើ មិនមានគហតុទលក្តឹមក្តវូ ឬ 
រ- សំគណើ ថដលមានទ្យក្មង់ទូ្យលំទូ្យលាយគពរ ។  
មាច ស់រគក្មាងមិនក្តូវគធវើការបដិសធការគសនើសំុព័ត៌មានគនាេះគទ្យ  ររណីថដលព័ត៌មានថដលបាន

គសនើសំុ ក្តវូបានទតល់ជូនពីមុនរចួគហើយ ឬក្តូវបានរំណត់ថ្ន មិនថមនជាព័ត៌សមាង ត់ ។  
រនុងររណីមាច ស់រគក្មាងបដិគសធគលើសំគណើ រនុងការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន ថដលក្តូវបានរំណត់

រនុងមាក្តាគនេះ គនាេះក្តូវទតល់គហតុទលជាលាយល័រខអរសរគៅកាន់អនរគសនើសំុ ។  
 
មាគ្តា៦៣ ._ នីតិវធីិ ការរំណត់គពលគវលា និងទ្យក្មង់ថបបបទ្យ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធអាចបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិ ការរំណត់គពលគវលា 
និងទ្យក្មង់ថបបបទ្យរនុងការគសនើសំុព័ត៌មាន និងអាចបគងកើតការយិល័យទ្យទួ្យលបនទុរមួយ ។   
 

ជំពូកទី៥ 
បណ្តឹ ង ន្ងិការអន្វុតតច្ាប ់

 
មាគ្តា៦៤ ._ សិទ្យធិរនុងការោរ់ពារយបណតឹ ង 
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បុរគលទំងឡាយ ថដលមិនមានការគពញចិតតចំគពាេះគសចរាីសគក្មចថដលគធវើគ ើងគោយមាច ស់
រគក្មាង ឬ ក្រសួង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធ ទរ់ទ្យងគៅនឹងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ឬការរំណត់ពី
ភាពជាសមាង ត់ននព័ត៌មានបរសិ្ថា នណាមួយ ក្តូវមានសិទ្យធិបតឹងគៅតុលាការ ឬក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយ
វវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចក្តូវបានរំណត់រនុងរនាីទី្យ៩ ននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា៦៥ ._ នីតិវធីិរនុងការតាមោន និងការអនុវតតចាប់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតមួយសាីពីនីតិវធីិ
សក្មាប់តាមោន និងពក្ងឹងការអនុវតតននមាតិកាគនេះ ថដលមានជាអាទ្យិ៍ ទ្យក្មង់ថបបបទ្យននការគរៀបចំ
របាយការណ៍ សូចនររ យនតការទាល់មតិគយបល់ ការបគណា េះបណាា ល និងធនធាននានា រនុងការ
គរៀបចំរបាយការណ៍ ។  
 

គន្ថីទី២ 
 តតាលដាន្បរសិ្ថថ ន្ការវាយតម្លៃ ន្ងិការអទងេ  

មាតិកាទី១  
ការវាយតម្លៃហាន្ភិយ័ ន្ងិការវាយតម្លៃហាន្ិភយ័ម្ន្ន្ិរន្តរភាព 

ជំពូកទី១   
ការវាយតម្លៃហាន្ភិយ័ 

 
មាគ្តា៦៦ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 

ការវាយតនមាហានិភ័យ ក្តវូគធវើគ ើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬ ក្រសួង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ថដលមានសមតារិចច មុននឹងគចញគសចរាីសគក្មច និងការឯរភាពទំងអស់ រមួមាន 
ការគចញលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ ការឯរភាព គៅគក្កាមក្រមគនេះ សក្មាប់សរមមភាព ឬ រគក្មាង ថដលអាច
មានទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នរួរឲ្យរត់សមាគ ល់ ។ ការវាយតនមាហានិភ័យអាចក្តវូបានគរៀបចំ ជាថទនរមួយ
ននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។  
 
មាគ្តា៦៧ ._ គោលគៅននការវាយតនមាហានិភ័យ 

ការវាយតនមាហានិភ័យ ក្តវូគក្បើក្បាស់គដើមបី៖ 
រ- រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងវាយតនមាហានិភ័យថដលអាចគរើតគ ើងចំគពាេះបរសិ្ថា ន 

សុវតាិភាពស្ថធារណៈ  និងសុខភាពមនុសស ថដលបណាត លមរពី ការសក្មចចិតត ការឯរភាព 
សរមមភាព ឬ រគក្មាង គៅគក្កាមក្រមគនេះ  ។  
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ខ- រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និង វាយតនមាហានិភ័យជារ់ថសាង ចំគពាេះបរសិ្ថា ន សុវតាិភាព
ស្ថធារណៈ និងសុខភាពមនុសស ថដលបណាា លមរពីការសគក្មចចិតត ការឯរភាព សរមមភាព 
ឬ រគក្មាង គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។  

រ- រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងវាយតនមាហានិភ័យថដលអាចគរើតគ ើង ឬ ហានិភ័យជារ់
ថសាង ចំគពាេះបរសិ្ថា ន សុវតាិភាពស្ថធារណៈ និងសុខភាពមនុសស ស្សបតាមរនាីទី្យ៦ មាតិកាទី្យ៤ 
និង មាតិកាទី្យ៥ ននក្រមគនេះ ។  

 
មាគ្តា៦៨ ._ គោលបំណង 

ការវាយតនមាហានិភ័យ ក្តវូអនុវតតគដើមបី៖ 
រ- រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងទាល់អាទិ្យភាពដល់សរមមភាពនានាថដលក្តូវអនុវតត ។  
ខ- ជួយគៅរនុងការថបងថចរធនធានគដើមបីកាត់បនាយជាអបបរមានូវការខូចខាត          

បរសិ្ថា ន ។  
រ- រំណត់អំពីរក្មិតននការស្ថា រគ ើងវញិថដលចំាបាច់ គដើមបីជួសជុលទលប៉ាេះពាល់     

បរសិ្ថា នអវជិាមាន ។  
ឃ- រំណត់អំពីគពលគវលាថដលការស្ថា រគ ើងវញិអាចក្តូវបានប ច្ ប់ និងបំគពញចប់

សពវក្រប់ ។  
ង- ធានាថ្នមានមូលនិធិសក្មាប់ការស្ថា រគ ើងវញិនូវការខូចខាតបរសិ្ថា ន ថដលបងក

គ ើងគោយសរមមភាព ឬ រគក្មាង ។  
ច- ជូនដំណឹងដល់ស្ថធារណជន និង  
្- ទ្យប់ស្ថក ត់ និងកាត់បនាយជាអបបបរមានូវទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នអវជិាមាន ។  

 
មាគ្តា៦៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ទី្យក្បឹរាថដលមានការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ 

រាល់ការវាយតនមាហានិភ័យទំងអស់ ក្តូវគធវើគ ើងគោយទី្យក្បឹរាថដលមានការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ ឬ 
ថដលទ្យទួ្យលបានការឯរភាព គដើមបីអនុវតតការងារគនេះ ពីសំណារ់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយប
រសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត ។ ទី្យក្បឹរាគនេះ អាចជាទី្យក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៧០ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីការវាយតនមា
ហានិភ័យ មានជាអាទ្យិ៍ គោលការណ៍ថណនំាសាីពីខាឹមស្ថរ និងទ្យក្មង់ននរបាយការណ៍វាយតនមាហានិ
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ភ័យ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងលរខណៈសមបតតិថដលតក្មូវឱ្យមានសក្មាប់ទី្យ
ក្បឹរាវាយតនមាហានិភ័យថដលមានការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ និងថដលទ្យទួ្យលបានការឯរភាព គោយគក្បើក្បាស់
នូវទ្យមាា ប់អនុវតតដ៏ក្បគសើរបំទុត និងគោលការណ៍ថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត និងគោលការណ៍វាយតនមាហានិភ័យ 
ថដលក្តឹមក្តវូ ។  
 
មាគ្តា៧១ ._ របាយការណ៍ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬ ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវ
ធានាថ្ន របាយការណ៍ននលទ្យធទលននការវាយតនមាហានិភ័យនីមួយៗ ក្តវូបានគរៀបចំ ស្សបតាមលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីការវាយតនមាហានិភ័យ ។ របាយការណ៍វាយតនមាហានិភ័យថបបគនេះ ក្តវូគរៀបចំ 
និងសគក្មចជាចុងគក្កាយគោយទី្យក្បឹរា ថដលមានការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ ឬ ទ្យទួ្យលបានការឯរភាព រនុងការ
អនុវតតការងារថបបគនេះ ពីសំណារ់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬ ក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ។  
 
មាគ្តា៧២ ._ការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាហានិភ័យគោយថរាងបនាំ 
 ទី្យក្បឹរាគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាហានិភ័យ ក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តូវរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍
វាយតនមាហានិភ័យស្សបគោលការណ៍ថដលបានថចងរនុងមាក្តា៦៧ មាក្តា៦៨ និងមាក្តា៧០ ។  
 
មាគ្តា៧៣ ._ការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន 

ក្បព័នធក្រប់ក្រងទិ្យននន័យអំពីសរមមភាពននការវាយតនមាហានិភ័យទំងអស់ និងរបាយការណ៍
វាយតនមាហានិភ័យថដលក្តូវបានប ច្ ប់ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន គោយក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ វស័ិយបរសិ្ថា ន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន គៅរនុងរនាីទី្យ១ 
មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ ក្បព័នធក្រប់ក្រងទិ្យននន័យថបបគនេះ ក្តូវររាគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ 
វស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការវាយតម្លៃហាន្ភិយ័ន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា៧៤ ._ ការវាយតនមាហានិភ័យនិរនតរភាព 

រាល់ស្ថា ប័នហិរ ញ្វតាុ និងនីតិបុរគល ថដលទតល់ការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ ការធានារា៉ា ប់រងហិរ ញ្វតាុ 
ឬរមចី ចំគពាេះសរមមភាព ឬ រគក្មាង ក្តូវអនុវតតការវាយតនមាហានិភ័យនននិរនតរភាព គដើមបីរំណត់ថ្ន
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សរមមភាព ឬ រគក្មាងថដលបានគសនើគ ើង ក្តូវបានវាយតនមា និងពិចារណា គោយគពញគលញអំពីគហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលអាចគរើតគ ើង គៅរនុងការរចនា ការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្បតិបតតិការ និង ការបិទ្យ
សរមមភាព ឬ រគក្មាងថដលបានគសនើគ ើង ។  
 
មាគ្តា៧៥ ._ ការវាយតនមានែាចំណាយ 

ការវាយតនមាហានិភ័យនននិរនារភាព ក្តវូធានាថ្ន ការសិរាបុគរលទ្យធភាពសក្មាប់សរមមភាព ឬ 
រគក្មាង ថដលបានគសនើគ ើង មានោរ់ប ច្ូ លនូវនែាចំណាយននការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
មូលនិធិគពញគលញននវធិានការកាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រមួប ច្ូ ល នែាចំណាយជានិរនតរនន
ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន  ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវទំងអស់សក្មាប់ការគោេះស្ស្ថយ និងសំណងសក្មាប់
ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ការបង់ក្បារ់ទំងអស់ថដលតក្មវូឲ្យមានសក្មាប់គសវាក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងការ
ធានាថទនរហិរ ញ្វតាុថដលក្រប់ក្ោន់សក្មាប់ការបិទ្យ ការស្ថា រគ ើងវញិ ការជួសជុល ឬ ការប ច្ ប់
រគក្មាង តាមភាពចំាបាច់ គដើមបីបំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវថទនរចាប់ថដលពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៧៦ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវគៅរនុងររណីថដលោម នការវាយតនមាហានិភ័យនននិរនតរភាព 

រាល់ស្ថា ប័នហិរ ញ្វតាុ និងនីតិបុរគល ថដលទតល់ការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ ការធានារា៉ា ប់រងហិរ ញ្វតាុ 
ឬរមចី ចំគពាេះសរមមភាព ឬ រគក្មាង ថដលមិនអនុវតតការវាយតនមាហានិភ័យនននិរនតរភាព ក្តវូទ្យទួ្យលខុស
ក្តូវចំគពាេះការខូចខាត ឬសំណងគលើការខូចខាត សក្មាប់ទលប៉ាេះពាល់ថដលរួរឱ្យរត់សមាគ ល់គលើប
រសិ្ថា ន ថដលបងកគ ើងគោយសមរមមភាព ឬ រគក្មាងនានា ។  
 

មាតិកាទី២  
ការវាយតម្លៃបរសិ្ថថ ន្ជាយទុធស្ថស្តសត 

ជំពូកទី១ 
ការវាយតម្លៃបរសិ្ថថ ន្ជាយទុធស្ថស្តសត 

 
មាគ្តា៧៧ ._ ក្របខ័ណឌ ននការវាយតនមាបរសិ្ថា ន 

ការពិចារណាអំពីបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងការបគងកើតគោលនគយបាយ ថទនការយុទ្យធស្ថ
ស្តសត និងរមមវធីិនានារបស់រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងគៅគពលពិនិតយមតិគយបល់ 
ថដលទ្យទួ្យលបានមរពីអនរពារ់ព័នធនានា ។   
 
មាគ្តា៧៨ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ 
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ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តូវដូចខាងគក្កាម៖ 
រ- គធវើការសគក្មចចិតតចុងគក្កាយអំពីដំគណើ រការននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត 

និងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  
ខ- រំណត់វស័ិយអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗ ថដលតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមាបរសិ្ថា ន                

ជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។   
រ- ក្តវូសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ ន

រតិយុតត សក្មាប់ការវាយតនមាបរសិ្ថា នយុទ្យធស្ថស្តសតគនេះ ។    
ឃ- រំណត់រចនាសមព័នធននរបាយការណ៍សាីពីការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។  

 
ជំពូកទី២ 

ន្ីតិវធិីម្ន្ការវាយតម្លៃបរសិ្ថថ ន្ជាយទុធស្ថស្តសត  
 
មាគ្តា៧៩ ._ សំគណើ ថដលអាចអនុវតតបាន 
  ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ក្តូវគធវើគទ្យបើងគលើសំគណើ ណាថដល៖ 

រ- ទំ្យនងជានឹងមានទលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់សមាគ ល់ដល់បរសិ្ថា ន ឬ 
ខ- ទរ់ទ្យងគៅនឹងវស័ិយណាមួយ ថដលបានរំណត់គោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍

គោយចីរភាព ។   
 
មាគ្តា៨០ ._ ការអនុវតតការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបទីាល់នូវព័ត៌មានលមអិតបថនាមគទ្យៀតសាីពីនីតិវធីិនន
ការអនុវតតការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត គៅរនុងមាតិកាគនេះ ថដលមានជាអាទ្យិ៍៖ 
 រ- ក្បតិបតតិការលមអិតនននីតិវធីិននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសតគៅរនុងមាតិកាគនេះ ។ 
 ខ- លរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់រំណត់សកាា នុពលននសំគណើ ថដលអាចមានទលប៉ាេះពាល់រួរឱ្យរត់
សមាគ ល់ ។ 
 រ- ការអនុវតតបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានពត៌មានបរសិ្ថា ន 
គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ និងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ និង 
 ឃ- ខាឹមស្ថរ និងរចនាសមព័នធ (ទ្យក្មង់) ននរបាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។  
 
មាគ្តា៨១ ._ នីតិវធីិ 
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  នីតិវធីិននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត  ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវដំណារ់កាលដូចខាងគក្កាម៖  
១- ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់រគក្មាង  ។  
២- ការរំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាង  ។  
៣- ការគរៀបចំគសចរតីក្ពាងរបាយការណ៍ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត  ។  
៤- ការចូលរមួជាស្ថធារណៈគលើគសចរតីក្ពាងរបាយការណ៍ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជា

យុទ្យធស្ថស្តសត  ។  
៥- ការគរៀបចំរបាយការណ៍ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសតចុងគក្កាយ  ។  
៦- គសចរាីសគក្មចគលើរបាយការណ៍ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត   ។  
៧- ការអនុវតតរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសតចំគពាេះ

សំគណើ   ។  
 
មាគ្តា៨២ ._ សមតារិចច 

ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូរនុងការអនុវតតនីតិវធីិននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត 
ក្តូវថតជាក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលមានសមតារិចចគលើវស័ិយ ថដលជារមមវតាុននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធ
ស្ថស្តសត ។  
 
មាគ្តា៨៣ ._  ការចូលរមួជាស្ថធារណៈរនុងការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត 

បទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ
២ ននក្រមគនេះ និងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ក្តវូយរមរអនុវតតគៅក្រប់ដំណារ់កាលទំងអស់ 
គៅរនុងរិចចដំគណើ រការននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។  
 
មាគ្តា៨៤ ._ ការចូលរមួពីសំណារ់ស្តសតី និងជនងាយរងគក្ោេះ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នថដលមានការពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ក្តូវទតល់ឱ្កាស
ដល់ស្តសតី រុមារ ជនពិការ ជនងាយរងគក្ោេះ ក្ររមជនជាតិភារតិច និងជនជាតិគដើមភារតិចចូលរមួរនុង
រិចចដំគណើ រការននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ។  
 
មាគ្តា៨៥ ._ ការវភិារអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត  

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយមានរិចចសហការជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវធានាថ្នរាល់រគក្មាង និងសរមមភាពទំងអស់ ថដល
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តក្មូវឱ្យមានការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ោរ់ប ច្ូ លនូវការវភិារគលើការពិចារណាអំពីការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុរនុងការវាយតនមាខាងគលើ ។  
 
មាគ្តា៨៦ ._ ការអនុវតតនូវរបាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវោរ់ប ា្ូ លនូវលទ្យធទលននការររគឃើញ និងគសចរតីសគក្មចចិតត
គោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពគៅរនុងសំគណើ ថដលក្រសួង ស្ថា ប័ននីមួយៗបានគសនើគទ្យបើង 
មុនគពលថដលសំគណើ ថដលបានគសនើគទ្យបើងគនេះក្តវូបានគធវើការសគក្មចជាចុងគក្កាយ គហើយក្តូវបងាា ញ
គៅរនុងសំគណើ ចុងគក្កាយ អំពីវធីិថដលលទ្យធទល និងគសចរាីសគក្មចននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថ
ស្តសត ក្តវូបានោរ់ប ច្ូ លោន  រមួមាន មូលគហតុសក្មាប់ការថរថក្ប ថដលក្តូវបានគធវើគ ើង ឬ មិនបានគធវើ
គ ើង និងសក្មាប់ជគក្មើសនានា ថដលក្តូវបានគក្ជើសគរ ើស ឬ មិនបានគក្ជើសគរ ើស ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នថដលជាមាច ស់សំគណើ  ក្តវូគធវើបទ្យបងាា ញពីសំគណើ ចុងគក្កាយរបស់ខាួន គោយរនុង
គនាេះ ក្តវូបងាា ញពីរគបៀបននការអនុវតតគសចរតីសគក្មច និងលទ្យធទលននរបាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា ន
ជាយុទ្យធស្ថស្តសត  ។  
 
មាគ្តា៨៧ ._ ការអគងកតតាមោន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូបគងកើតរមមវធីិគដើមបអីគងកតតាមោនទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដល
បណាា លមរពីការអនុវតតសំគណើ ថដលបានគសនើគ ើង ។  

លទ្យធទលននរបាយការណ៍អគងកតតាមោនការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ក្តូវោរ់ឲ្យ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងស្ថធារណជន អាចថសវងររបាន គោយអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិននក្រម
គនេះ  ។  

 
មាតិកាទី៣  

ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
 
មាគ្តា៨៨ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

មាតិកាគនេះ រំណត់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលគរើតគចញពីរាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍ
ថដលអាចនឹងបងកទលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន សុខភាព សងគម គសដឋរិចច និងវបបធម៌ ។  
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មាគ្តា៨៩ ._ គោលបំណងននការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នមានគោលបំណងដូចខាងគក្កាម៖  

រ- រំណត់ឲ្យមានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍទំង          
ស្ថធារណៈ និងឯរជន មុននឹងោរ់ជូនអងគភាពមានសមតារិចច ឬក្រសួងស្ថមី និង/ឬរាជរោឋ ភិ
បាលសគក្មច ។  

ខ- គលើររមពស់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិរបស់ស្ថធារណជនក្រប់របូរនុងការ
ទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានសតីពីរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ថដលអាចបងកទលប៉ាេះពាល់ ចំគពាេះបរសិ្ថា ន សុខភាព 
គសដឋរិចច សងគមរិចច និងវបបធម៌របស់ខាួន ។  

រ- ធានាការអនុវតតសរមមភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គធវើគ ើងក្បរបគោយ
ក្បសិទ្យធភាព តមាា ភាព និងសមធម៌សងគម ។  

ឃ- គលើររមពស់ក្បសិទ្យធភាពននការបគងកើត និងតាមោនការអនុវតតវធិានការបងាក រ 
បគ ច្ ៀស ឬកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់អវជិាមាន ក្ពមទំងវធិានការជួសជុល ស្ថត រ ឬសំណង    
ខូចខាតទំងឡាយថដលបងកគ ើងគោយរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ។  

 
មាគ្តា៩០ ._ ក្របខ័ណឌ ននការអនុវតតចំគពាេះការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តវូអនុវតតចំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍទំងស្ថធារណៈ និង      
ឯរជន ថដលជារគក្មាងគសនើសំុ រគក្មាងមានស្ស្ថប់ និងរគក្មាងរំពុងដំគណើ រការគៅរនុងទឹ្យរដី         
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  

ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្តូវអនុវតតចំគពាេះ រាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍ ថដលមិនទន់បាន
សិរា  វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  គោយរាប់ប ច្ូ លទំងរគក្មាងថដលទ្យទួ្យលបាន ឬពំុទន់ទ្យទួ្យល
បានលិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ គសចរតីសគក្មចពីក្រសួង ឬស្ថា ប័នមានសមតារិចច អនុម័តរគក្មាង ។  

ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្តូវអនុវតតទងថដរ ចំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍទំងឡាយណា
ថដលអាចបងកឲ្យមានទលប៉ាេះពាល់្ាងថដនដល់បរសិ្ថា ន សុខភាព គសដឋរិចច សងគម និងវបបធម៌ លគឹរ
ណាមានការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ពីរិចចក្ពមគក្ពៀងគទ្យវភារី ឬពហុភារី សនធិសញ្ញញ អនតរជាតិសាីពីការវាយតនមា
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងថដន ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាហតាគលខី ។  

លរខណៈវនិិចឆ័យ និងចំណាត់ថ្នន រ់ក្បគភទ្យរគក្មាង ថដលក្តវូគធវើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់         
បរសិ្ថា ន នឹងក្តូវរំណត់លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ      
បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៩១ ._ រគក្មាងគលើរថលង 
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ក្រមគនេះមិនអនុវតតចំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ឬសរមមភាពរបស់រដឋ ថដលបានអនុម័តគោយ       
រាជរោឋ ភិបាល   ឬរដឋសភា   គហើយថដលចាត់ទុ្យរជារគក្មាងចំាបាច់ និងបនាទ ន់ទរ់ទ្យងនឹងសនតិសុខ
ជាតិ បូរណភាពទឹ្យរដី អធិបគតយយជាតិ  ឬការក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយនានា ។  
 

ជំពូកទី២ 
ទោលការណ៍្ម្ន្ការវាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្  

 
មាគ្តា៩២ ._ គោលការណ៍ក្រឹេះននការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

រាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍ ក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់គៅគលើបរសិ្ថា ន គសដឋរិចច សងគម  សុខ
ភាព និងវបបធម៌ គោយមានការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នជាមុនសិន មុននឹង
ប ា្ូ នគៅរាជរោឋ ភិបាលសគក្មច  ។   

រាល់ការគចញអាជាា ប័ណណ ឬលិខិតអនុញ្ញញ តគលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍនានាគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន     
អនុម័តរគក្មាង ក្តូវគធវើគ ើងអនុគលាមតាមលរខខណឌ ថដលរំណត់គៅរនុងលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តវាយ
តនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ អាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬគសចរតីសគក្មចនានាថដលទទុយនឹងស្ថម រតីនន
បទ្យបប ញ្តតិគនេះក្តូវទុ្យរជាគមាឃៈ ។  
 
មាគ្តា៩៣ ._ គោលការណ៍ទូ្យគៅ 

រិចចដំគណើ រការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន នឹងយរជាការបាន លុេះក្តាថតរិចចដំគណើ រការ
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនាេះ គធវើគ ើងស្សបតាមលរខខណឌ  និងគោលការណ៍ទូ្យគៅនានាថដល
ប ញ្តតិទុ្យររនុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៤ ._ គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តនជាមុន 

គោលការណ៍ក្បរងក្បយ័តនជាមុន  ចំគពាេះហានិភ័យថដលអាចបងកគ ើងគោយផ្ទទ ល់ ឬគោយ
ក្បគយលពីការអនុវតតរគក្មាងអភិវឌ្ឍក្តូវអនុវតត ដូចោន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩ ននក្រមគនេះ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
អងគភាពទទួលខុសគ្តូវ 

 
មាគ្តា៩៥ ._ សមតារិចចទ្យទួ្យលខុសក្តូវ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ជាគសនាធិការផ្ទទ ល់របស់រាជរោឋ ភិបាល ថដលមាន
សមតារិចចផ្ទត ច់មុខសក្មាប់ក្រប់ក្រងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នមានភាររិចច និងតួនាទី្យដូចខាងគក្កាម៖  
រ- បគងកើតរណៈរមមការជំនាញក្តួតពិនិតយ តាមការចំាបាច់ ។ 
ខ- គចញលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់          

បរសិ្ថា ន ។ 
រ- អនុម័តលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីលរខណៈវនិិចឆ័យននការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់រគក្មាង ។ 
ឃ- រំណត់លរខណៈវនិិចឆ័យននវសិ្ថលភាពរគក្មាង និងលរខខណឌ ការងារ ។ 
ង- អនុម័តលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានា សតីពីការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នការ

វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង/ឬ ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។ 
ច- អនុវតតគោលការណ៍នានាថដលបានឯរភាព និងអនុវតតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល

បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នសាីពីការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង/ឬថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន។ 
្- អនុម័តលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈរនុងរិចចដំគណើ រការវាយ

តនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
ជ- រំណត់លរខខណឌ  លរខណៈសមបតិត ថបបបទ្យនិងនីតិវធីិសក្មាប់ការចុេះប ា្ ីទី្យក្បឹរា

ននការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
ឈ- បគងកើត និងអភិវឌ្ឍ ក្របខ័ណឌ ចាប់នានា សក្មាប់អនុវតតចំគពាេះការវាយតនមាគហតុ

ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងថដន ជាអាទ្យិ៍ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត និងវធីិស្ថស្តសត
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងថដន ។  

 
មាគ្តា៩៦ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រឺជាគសនាធិការផ្ទទ ល់ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន សក្មាប់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានរចនាសមព័នធចាត់តំាងរដឋបាលថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់
គក្កាមជាតិ ។  

ការគរៀបចំ និងក្បក្ពឹតតគៅននអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់គោយលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតគោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៩៧ ._  សមតារិចចរបស់អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានសមតារិចចដូចខាងគក្កាម៖  
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រ- ក្តតួពិនិតយការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងគចញលិខិតអនុញ្ញញ ត និងគសចរតី
សគក្មចនានាពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន អនុគលាមតាមចាប់ និងនីតិវធីិ
ជាធរមានបនាទ ប់ពីមានគសចរតីសគក្មចពីរដឋមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  

ខ- តាមោន ក្តតួពិនិតយ គធវើអធិការរិចច អគងកត ស្ស្ថវក្ជាវ ថណនំា និងចាត់វធិានការ   
គោយខាួនឯង ឬគោយសហការជាមួយអនរពារ់ព័នធ ចំគពាេះការអនុវតតរគក្មាង និងសរមមភាព
ក្រប់ក្បគភទ្យ ។  

 
មាគ្តា៩៨ ._ ភាររិចច និងតួនាទី្យ 

អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានភាររិចច និងតួនាទី្យដូចខាងគក្កាម៖ 
រ- ទ្យទួ្យលបនទុរអនុវតតចាប់គនេះ គក្កាមការក្តតួពិនិតយពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ

យបរសិ្ថា ន ។ 
ខ- ទ្យទួ្យលបនទុរគធវើចំណាត់ថ្នន រ់រគក្មាង រំណត់វសិ្ថលភាពននរគក្មាង និងលរខខណឌ

ការងារ ពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងឯរស្ថរទំងអស់ថដលពារ់ព័នធ 
និងធានាឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តិតននក្រមគនេះ ។  

រ- ចុេះអគងកត និងតាមោនរាល់សរមមភាពរគក្មាងគៅតាមថទនការអគងកតតាមោន និង
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន គក្កាយពីមាច ស់រគក្មាងទ្យទួ្យលបានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយ
ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គដើមបីធានាការគោរពចាប់  ។  

 
មាគ្តា៩៩ ._ សិទ្យធអំណាចរបស់មញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

មញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មាន
សិទ្យធិ អំណាចដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- គធវើអធិការរិចចតាមោន និងក្តតួពិនិតយការគោរពចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត
ជាធរមាន លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានា  រិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន សតង់ោរថទនការក្រប់ក្រងប
រសិ្ថា ន និងលរខខណឌ តក្មវូថទនរបរសិ្ថា នថដលពារ់ព័នធគទសងៗគទ្យៀត ។ រនុងររណីចំាបាច់ មញ្ជ្នតី
អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន អាចបងាគ ប់ឲ្យមាច ស់រគក្មាងផ្ទអ រសរមមភាពមួយថទនរ 
ឬទំងស្សរងជាបគណាត េះអាសនន ឬបិទ្យទី្យតំាងជាបគណាត េះអាសនន ។  

ខ- ពិនិតយរំណត់ក្តា ឯរស្ថរ ទិ្យននន័យគអ ិចក្តូនិរ សតីពីការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និង    
រំណត់ក្តា ដនទ្យគទ្យៀត សតីពីរគក្មាងអភិវឌ្ឍ និងការក្បតិបតតិរគក្មាង ។  

រ- ស្ថត ប់ និងគធវើរំណត់គហតុស្ថត ប់ចគមាើយរបស់រមមររ និគយជិត តំណាងមាច ស់រគក្មាង  
និងបុរគលពារ់ព័នធនានា ។  
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ឃ- បងាគ ប់ឲ្យរមមររ និគយជិត អភិបាល អនរតំណាងស្សបចាប់ និងភាន រ់ងារនន
រគក្មាងអភិវឌ្ឍ ទតល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯរស្ថរជាលាយលរខណ៍អរសរ ថទនការរ៏ដូចជារំណត់
ក្តា ក្រប់ក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នធនឹងរិចចការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់មាច ស់រគក្មាង ។  

ង- មានសិទ្យធិចុេះថ្រគ្រទី្យតំាងរគក្មាង និងចាប់យរវតាុតាង រនុងររណីថដលសងស័យថ្ន
មានអំគពើគលមើសនឹងចាប់ ឬបទ្យបប ញ្តតិនានាសតីពីការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬថទនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន  ។  

ច- ជួបក្បជំុជាមួយក្បធានក្ររមក្បឹរាភិបាល តំណាងស្សបចាប់ និងរមមររ និគយជិត
ននរគក្មាងយ៉ាងតិច ១ (មួយ) ឆ្ន ំមតង គដើមបីគធវើការវាយតនមាការអនុវតតចាប់គនេះ និងបទ្យបប ញ្តតិ 
ពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។  

្- គធវើរំណត់គហតុថ្រគ្រ និងចាប់យរវតាុតាងនានា គដើមបរីស្ថងសំណំុគរឿងននការ
ក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងចាប់គនេះ គដើមបីចាត់ការតាមនីតិវធីិជាធរមាន ។   

 
មាគ្តា១០០ ._ ការអនុវតតភាររិចច និងតួនាទី្យរបស់មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត 

មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត ចូលរមួអនុវតតភាររិចច និងតួនាទី្យដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ គោយ
អនុគលាមតាមចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតជាធរមាន ក្ពមទំងការចាត់តំាងរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  

 
ជំពូកទី៤ 

កិច្ចដំទណ្ើ រការវាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
ផ្នែកទី១ 

ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ច្ំទពា៉ះគទគ្មាងទសែើសុ ំ
 
មាគ្តា១០១ ._ ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់រគក្មាង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូរំណត់ចំណាត់ថ្នន រ់គលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍ គដើមបី
តក្មូវឲ្យមាច ស់រគក្មាងគរៀបចំនូវឯរស្ថរ ដូចខាងគក្កាម ៖  

១- របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ភាា ប់ជាមួយរិចចសនាការពារ  
បរសិ្ថា ន ។  

២- របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ភាា ប់ជាមួយរិចចសនា
ការពារបរសិ្ថា ន ។  

៣- រិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន  ។  
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ក្បគភទ្យរគក្មាង ថដលតក្មវូឲ្យគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង  ឬ   
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ឬរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  ។  

រគក្មាងថដលតក្មូវឲ្យគរៀបចំរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន  ក្តូវភាា ប់ជាមួយគោលការណ៍
បគចចរគទ្យស ជាអាទ្យិ៍ ថទនការោំពារបរសិ្ថា ន គោយក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវរបស់ក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចរំណត់ចំណាត់ថ្នន រ់រគក្មាងបថនាមគទ្យៀត គោយ
ថទអរគលើទំ្យហំននគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគមថដលក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា១០២ ._ ការគទទរ ឬផ្ទា ស់បតូរមាច ស់រគក្មាង 

រនុងររណីថដលមានការគទទរ ឬផ្ទា ស់បតូរមាច ស់រគក្មាង គោយគហតុណាមួយ គនាេះលិខិតឯរភាព
គលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង និង/ឬ គពញគលញ ក្ពមទំងរិចចសនា និង   
លរខខណឌ ទំងអស់ថដលថចងរនុងវារយខណឌ គនេះ ក្តវូគទទរគៅមាច ស់ែមីគោយសវ័យក្បវតតិ ។ រិចចសនាគទទរ 
ឬការផ្ទា ស់បតូរមាច ស់រគក្មាងមានសុពលភាពអនុវតត លគឹរណាថតការគទទរ ឬការផ្ទា ស់បតូរគនាេះ គធវើគ ើង
បនាទ ប់ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ទ្យទួ្យលបានការជូនដំណឹងអំពីការផ្ទា ស់បតូរគនាេះ ។  
 
មាគ្តា១០៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង 

របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ក្តូវគធវើគ ើងសក្មាប់៖ 
១. រគក្មាងនានាថដលមានគរៀបរាប់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតោច់គោយថទ្យបររបស់

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬ 
២. រគក្មាងនានា ថដលបានគរៀបចំជារិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន គហើយក្រសួង ស្ថា ប័ន

ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន តក្មូវឲ្យគធវើរបាការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង  ។  
គៅគពលថដលរគក្មាងគសនើគ ើង ក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូងគនាេះ មាច ស់

រគក្មាងក្តូវសហការជាមួយក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរា គដើមបគីរៀបចំគសចរតីក្ពាងលរខខណឌ ការងារ គោយ
អនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានារបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយប
រសិ្ថា ន រចួោរ់សំុការអនុម័តជាស្ថា ពរពីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

មាច ស់រគក្មាង និងក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរា ក្តវូគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
ដំបូង ថទអរគលើលរខខណឌ ការងារថដលទ្យទួ្យលបានការឯរភាព ។  
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មាគ្តា១០៤ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ 
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញក្តូវគធវើគ ើងសក្មាប់៖ 

១- រគក្មាងថដលរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតោច់គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង  
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬ  

២- រគក្មាងថដលទ្យទួ្យលបានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង គហើយលទ្យធទល
ននការសិរាគនេះពិនិតយគឃើញថ្នមានការប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរដល់បរសិ្ថា ន និងសងគម គហើយក្រសួង 
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នតក្មូវឲ្យមានការសិរារបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
គពញគលញ ។  
គៅគពលថដលរគក្មាងគសនើសំុ តក្មូវឲ្យគធវើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញ 

គលញ មាច ស់រគក្មាងក្តូវសហការជាមួយក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរា គដើមបីគរៀបចំគសចរតីក្ពាងលរខខណឌ ការងារ 
គោយអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានារបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ       
វស័ិយបរសិ្ថា ន  រចួោរ់សំុការអនុម័តជាស្ថា ពរ ពីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

មាច ស់រគក្មាង និងក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរា ក្តវូគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
គពញគលញ ថទអរគលើលរខខណឌ ការងារថដលទ្យទួ្យលបានការឯរភាព ។  
 
មាគ្តា១០៥ ._ មតិគយបល់របស់រណៈរមមការជំនាញក្តួតពិនិតយ 

រាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍនានា ថដលតក្មវូឲ្យមានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ 
ចំាបាច់ក្តវូមានមតិបគចចរគទ្យសរបស់រណៈរមមការជំនាញក្តួតពិនិតយ ។  

រណៈរមមការជំនាញក្តួតពិនិតយគនេះរមួមានសមាសភាពននមញ្ជ្នតីមរពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអនរជំនាញឯររាជយ ថដលមានរុណសមបតតិ និងបទ្យ
ពិគស្ថធន៍សមស្សបរនុងការពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។  

សមាជិររណៈរមមការជំនាញក្តួតពិនិតយគនេះ អាចមានការថក្បក្បួលពីរគក្មាងមួយគៅរគក្មាង
មួយតាមការគក្ជើសគរ ើសរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាស្ស័យគៅតាមទិ្យដឋភាព
បគចចរគទ្យសននរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។  

ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននការបគងកើតរណៈរមមការជំនាញក្តួតពិនិតយគនេះ ក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតោច់គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  

សមាជិរននរណៈរមមការជំនាញក្តតួពិនិតយ ក្តវូបានទូ្យទត់ក្បារ់រនក្មសក្មាប់ការបគក្មើ
ការងាររបស់ខាួន គោយថទអរគលើការក្ពមគក្ពៀង រវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
សមាជិរនិងមាច ស់រគក្មាង ។  
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មាគ្តា១០៦ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការគធវើរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន 
រិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើគ ើងសក្មាប់រគក្មាងនានាថដលមានគរៀបរាប់រនុងលិខិត

បទ្យោឋ នរតិយុតតោច់គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរបរសិ្ថា ន ឬរគក្មាងថដលមានទំ្យហំ
គហតុប៉ាេះពាល់អវជិាមានដល់បរសិ្ថា ន និងសងគមតិចតួច ។  

គៅគពលថដលរគក្មាងគសនើគ ើងក្តូវគធវើក្តឹមរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន មាច ស់រគក្មាងក្តវូចុេះរិចច
សនាការពារបរសិ្ថា ន គោយក្តូវភាា ប់ជាមួយគោលការណ៍បគចចរគទ្យស មានជាអាទ្យិ៍ ថទនការោំពារ     
បរសិ្ថា ន និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ រចួោរ់សំុការអនុម័តជាស្ថា ពរពីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

រំររិូចចសនាការពារបរសិ្ថា ន និងថទនការោំពារបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០៧ ._ សុពលភាពននរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង និងគពញគលញ 

របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ អាចយរជាបានការ            
លុេះក្តាថត៖  

១- របាយការណ៍គនាេះក្តូវបានគរៀបចំគ ើង គោយនីតិបុរគលថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបានទាល់ជូននូវនីតិសមបទជាក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់    
បរសិ្ថា ន ។  

២- របាយការណ៍គនាេះក្តូវ តារ់ថតងគ ើងស្សបតាមនីតិវធីិ លរខខណឌ  និងលិខិបទ្យោឋ ន  
រតិយុតតថដលរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ      
បរសិ្ថា ន ។  

 
មាគ្តា១០៨ ._ ទី្យក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ទី្យក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលជារបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវសាិតគៅគក្កាម    
ការក្រប់ក្រងរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  ។  

ក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវថតមានសញ្ញា តិថខមរ និងមានក្បធាន        
ក្ររមការងារជាទី្យក្បឹរាថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  ។  

បុរគលជាទី្យក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្រប់របូ ក្តូវចុេះប ា្ ីគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នជាមុនសិន មុននឹងក្បរបវជិាា ជីវៈគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា
ន ជាមួយក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរា ។  

វញិ្ញញ បនបក្តននការចុេះប ា្ ី ទតល់នីតិសមបទជាទី្យក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវ
មានរយៈគពលសុពលភាពអតិបរមិា ៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ គហើយអាចបនតស្ថជាែមីបាន ។  
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លរខណៈសមបតតិ ថបបបទ្យ លរខខណឌ  និងនីតិវធីិសក្មាប់ចុេះប ា្ ីគដើមបីទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជា
ទី្យក្បឹរា  ។  

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលសក្មាប់វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រ៏ដូចជាការបនាសុពលភាព
ននការចុេះប ា្ ីស្ថរជាែមី ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ វស័ិ
យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០៩ ._ រយៈគពលននការពិនិតយ និងទតល់គយបល់ គលើរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នមានរយៈគពល ៣០ (ស្ថមសិប) នែង នននែងគធវើការ 
គដើមបីពិនិតយ ទាល់គយបល់    ឯរភាព បដិគសធ ឬតក្មូវឲ្យថរសក្មួល ឬថរតក្មវូ គលើរិចចសនាការពារ
បរសិ្ថា ន និងថទនការោំពារបរសិ្ថា ន ។ រយៈគពលគនេះរិតចាប់ពីកាលបរគិចឆទ្យថដលខាួនទ្យទួ្យលបានពារយ
សំុពិនិតយគលើរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន ថទនការោំពារបរសិ្ថា ន និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា១១០ ._ រយៈគពលននការពិនិតយ និងទតល់គយបល់គលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់      

បរសិ្ថា នដំបូង 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវពិនិតយ និងទតល់គយបល់គលើរបាយការណ៍វាយ

តនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូងរនុងរយៈគពល ៦០ (ហុរសិប) នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីកាលបរគិចឆទ្យ
ថដលខាួនទ្យទួ្យលបានរបាយការណ៍គនាេះ ។ រយៈគពល ៦០ (ហុរសិប) នែងគនេះ ក្តូវអស់សុពលភាព គៅ
គពលថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបានទតល់គយបល់របស់ខាួន គទេះបីជាគយបល់
គនាេះជាគយបល់បដិគសធ គយបល់ឯរភាព ឬជាគយបល់បងាគ ប់ឲ្យមានការថរថក្ប ឬថរលមអរបាយ
ការណ៍ថដលខាួនពិនិតយរ៏គោយ ។  

រយៈគពល ៦០ (ហុរសិប) នែង នននែងគធវើការ សក្មាប់ពិនិតយ និងទតល់គយបល់ខាងគលើ ក្តវូចាប់
គទាើមរាប់ស្ថរជាែមី គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបានពារយគសនើសំុឲ្យពិនិតយ ក្ពមទំងរបាយ
ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ថដលមាច ស់រគក្មាងបានគធវើការថរតក្មូវរចួជាស្ថា ពរ ស្សប
តាមគសចរតីបងាគ ប់ ឬគសចរាីថណនំា ថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបានទតល់ជូននាក្ោ
មុនៗ ។  

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ចំគពាេះពយសនរមមនានា ថដលបងកគ ើងគោយរំហុសរបស់ខាួន
ថដលបណាត លមរពីការយឺតយ៉ា វ ឬការខរខានមិនបានគធវើការថរសក្មួលឲ្យក្តូវតាមគសចរតីបងាគ ប់ ឬ
គសចរាីថណនំាខាងគលើ ។   
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មាគ្តា១១១ ._ រយៈគពលននការពិនិតយ និងទតល់គយបល់គលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់     
បរសិ្ថា នគពញគលញ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរបរសិ្ថា នក្តវូពិនិតយ និងទតល់គយបល់ គលើរបាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ រនុងរយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នែង នននែងគធវើការ រិតចាប់ពីកាល
បរគិចឆទ្យថដលខាួនទ្យទួ្យលបានរបាយការណ៍គនាេះ ។ រយៈគពល៩០(គៅសិប)នែងគនេះ ក្តូវអស់សុពលភាព 
គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបានទតល់គយបល់របស់ខាួន គទេះបីជាជា
គយបល់គនាេះជាគយបល់បដិគសធ គយបល់ឯរភាព ឬជាគយបល់បងាគ ប់ឲ្យមានការថរថក្ប ឬថរលមអ 
របាយការណ៍ថដលខាួនពិនិតយរ៏គោយ ។  

រយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នែង នននែងគធវើការ សក្មាប់ពិនិតយ និងទតល់គយបល់ខាងគលើ ក្តូវចាប់     
គទតើមរាប់ស្ថរជាែមី គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នទ្យទួ្យលបានពារយគសនើសំុឲ្យ
ពិនិតយ ក្ពមទំងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដលមាច ស់រគក្មាងបានគធវើការថរតក្មូវ
រចួជាស្ថា ពរ ស្សបតាមគសចរតីបងាគ ប់ ឬថណនំាថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបានទតល់
ជូនកាលពីគពលមុនៗ  ។  

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ចំគពាេះពយសនរមមនានាថដលបងកគ ើងគោយរំហុសរបស់ខាួន
ថដលបណាត លមរពីការយឺតយ៉ា វ ឬការខរខានមិនបានគធវើការថរសក្មួលឲ្យក្តូវតាមគសចរតីបងាគ ប់ ឬ
គសចរាីថណនំាខាងគលើ ។  
 
មាគ្តា១១២ ._ រិចចក្បជំុពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ 

រនុងអំ ុងគពលននការពិនិតយ និងទតល់គយបល់ថដលរំណត់រនុងមាក្តា១១០ និង មាក្តា១១១ 
ននក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវពិនិតយ និងទតល់គយបល់របស់ខាួន ចំគពាេះ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ បនាទ ប់ពី៖ 

រ- ស្ថត ប់និងពិចារណាគលើបទ្យបងាា ញ និងការការពារជាទាូវការរបស់មាច ស់រគក្មាង និង   
ក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរា ។ 

ខ- ពិចារណាគលើមតិគយបល់ របស់អនរថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់គោយផ្ទទ ល់ ឬ     
គោយក្បគយល មតិស្ថធារណជនពារ់ព័នធ និងសងគមសីុវលិ ។ 

រ- ពិចារណាមតិគយបល់របស់ក្រសួង ឬស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និង 
ឃ- ពិចារណាមតិរបស់រណៈរមមការជំនាញក្តតូពិនិតយថដលបានគសនើគ ើង  ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តួវទ្យទួ្យលខុសក្តវូ រនុងការគរៀបចំឲ្យមានដំគណើ រការ
ចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្បរបគោយសមធម៌  គោយអគ ា្ ើញតំណាងក្រសួង ឬស្ថា ប័នពារ់ព័នធ      
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អាជាា ធរថដនដី សងគមសីុវលិ និងអនរថដលទ្យទួ្យលរងការប៉ាេះពាល់ ឲ្យចូលរមួទតល់មតិគយបល់ចំគពាេះ
រគក្មាងថដលបានគសនើគ ើងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា១១៣ ._ ការឯរភាព ឬបដិគសធ ឬបងាគ ប់ឲ្យថរថក្ប ឬថរតក្មូវគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ

ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ 
ការទតល់គយបល់ឯរភាព ឬបដិគសធ ឬបងាគ ប់ឲ្យមានការថរថក្ប ឬថរតក្មវូគទសងៗគៅគលើ    

របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវគធវើគ ើងគោយពិចារណាគលើ           
រុណសមបតតិ និងរុណវបិតតិខាងថទនរបរសិ្ថា ន គសដឋរិចច សងគម និងវបបធម៌ តាមរយៈការពិនិតយជាអាទ្យិ៍ 
វសិ្ថលភាពននរគក្មាង ទី្យតំាងភូមិស្ថស្តសត សកាត នុពលននគហតុប៉ាេះពាល់ លរខណៈពិគសសដនទ្យគទ្យៀត
របស់រគក្មាងនីមួយៗ  និងក្បសិទ្យធភាពននការអនុវតតវធិានការក្រប់ក្រង និង/ឬការពាររុណភាពបរសិ្ថា ន 
និងកាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់ចំគពាេះសងគម អនុគលាមតាមរក្មិតវវិឌ្ឍន៍ននបគចចរវជិាា  និងវទិ្យាស្ថស្តសត ។  

រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ទតល់គយបល់ឯរភាព គលើរបាយការណ៍
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូ
គចញលិខិតនិងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននរគក្មាងគនាេះ
គោយភាា ប់ជាមួយរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន ។  

រនុងររណី ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបដិគសធគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវបញ្ញា រ់ពីគហតុទល
ននគសចរតីសគក្មចរបស់ខាួន ។  

រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ទតល់គយបល់បងាគ ប់ឲ្យគធវើការថរថក្ប ឬថរ
តក្មូវគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវភាា ប់គហតុទល និងចងអុលបងាា ញគោយចាស់ៗ នូវចំណុចក្តូវថរថក្ប ឬថរ  
តក្មូវ ។  
 
មាគ្តា១១៤ ._ ការទតល់លិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍ឯរភាពវាយតនមាគហតុ     

ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នចំគពាេះទី្យតំាងតំបន់ជនជាតិគដើមភារតិច 
មុនសគក្មចទតល់នូវលិខិតនិង វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព គលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់    

បរសិ្ថា នគលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ថដលមានទី្យតំាងសាិតគៅតំបន់ ថដលមានជនជាតិគដើមភារតិចរស់គៅ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន សមាជិរននរណៈរមមការជំនាញក្តតួពិនិតយ ឬអនរពារ់ព័នធ
រនុងការចូលរមួរនុងការសគក្មច ក្តវូគធវើការយរចិតតទុ្យរោរ់ និងពិចារណាខពស់ចំគពាេះរគក្មាងគនាេះគដើមបី
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បគ ច្ ៀសទលប៉ាេះពាល់អវជិាមាន ជាអាទ្យិ៍ វបបធម៌ ទំ្យគនៀមទំ្យលាប់ ក្បនពណី  ការក្បរបរបរចិ ច្ ឹមជីវតិ 
ក្ទ្យពយសមបតតិ ដល់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច ។  
 
មាគ្តា១១៥ ._ ការបដិគសធ ឬបងាគ ប់ឲ្យថរថក្បឬថរតក្មូវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគទាើគសចរតីសគក្មចបដិគសធ ឬគសចរតីបងាគ ប់ឲ្យ
មានការថរថក្ប ឬថរតក្មូវជាលាយលរខណ៍អរសររបស់ខាួន រមួទំងគហតុទល ឬលរខខណឌ  និង/ឬ 
ចំណុចនានាថដលក្តូវថរថក្ប ឬថរតក្មូវ ជូនគៅមាច ស់រគក្មាង និងក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរាសក្មាប់គរៀបចំ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។   

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូគទាើលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយ
ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រមួទំងរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន ជូនដល់មាច ស់រគក្មាង និង
ក្រសួង ឬស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធជាអាទ្យិ៍ ក្រសួង ឬស្ថា ប័នអនុម័តរគក្មាង ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍
រមពុជា  មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត និងក្ររមក្បឹរាឃំុ សងាក ត់ពារ់ព័នធ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទសពវទាយគសចរតីសគក្មចឯរភាពរបស់ខាួន រមួ
ទំងថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងលរខខណឌ ពារ់ព័នធខាងគលើ ជូនដល់ស្ថធារណជន តាមរយៈការោរ់
បគងាា េះគៅគលើគរហទំ្យព័ររបស់ខាួន និង/ឬ តាមរយៈការគបាេះពុមពទាយតាមស្ថរព័ត៌មាន អនុគលាមតាម
កាលៈគទ្យសៈ និងភាពចំាបាច់ ។  
 
មាគ្តា១១៦ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិបតតិការរគក្មាង 

មាច ស់រគក្មាងមិនក្តូវចាប់គទាើមសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិបតាិការរគក្មាង មុនគពលទ្យទួ្យលបាន
លិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ រនុងររណីថដល
រគក្មាងអភិវឌ្ឍោម នលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្ត ឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នមានសិទ្យធិសគក្មចផ្ទអ រសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិបតាិការ
រគក្មាង ទំងស្សរង ។  
 រាល់រិចចក្ពមគក្ពៀងសមបទន ថដលទតល់ជូនគោយរាជរោឋ ភិបាលរមពុជាទំងថ្នន រ់ជាតិ និង
ថ្នន រ់រាជធានី គខតត ក្តូវមានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់    
បរសិ្ថា នជាទាូវការគោយភាា ប់ជាមួយរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១១៧ ._ រយៈគពលននលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់

បរសិ្ថា ន 
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លិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានសុពល
ភាព សក្មាប់រយៈគពលវដតននរគក្មាង ។ រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នពិនិតយ
គឃើញថ្នមានការផ្ទា ស់បតូរថទនការគម ឬ/និង របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញ
គលញ   ថលងមានលរខណៈសមស្សប ឬមិនមានក្បសិទ្យធភាពរនុងការអនុវតតវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះ
ពាល់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នមានសិទ្យធិតក្មូវឲ្យមាច ស់រគក្មាង គរៀបចំរបាយការណ៍
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគ ើងវញិ   ឬ/និងគធវើបចចបបននភាព របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរសិ្ថា ន គដើមបីទ្យទួ្យលបានជាែមីនូវលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន តាមលរខខណឌ រំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 

ផ្នែកទី២  
ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ច្ំទពា៉ះគទគ្មាងផ្ដលមាន្គ្ស្ថប់ ន្ងិកំពងុដំទណ្ើ រការ 

 
មាគ្តា១១៨ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះបាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួង ឬស្ថា ប័នពារ់
ព័នធ ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថទអរគលើការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់រគក្មាងសក្មាប់ក្បគភទ្យរគក្មាង 
ថដលមិនបានអនុវតតការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គដើមបីតក្មវូឲ្យមាច ស់រគក្មាងទំងគនាេះ គរៀបចំ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ចំគពាេះរគក្មាងថដលមានស្ស្ថប់ និង
រំពុងដំគណើ រការ ។  
 គោលការណ៍ថណនំាក្តូវគបាេះពុមពទសពវទាយរនុងរយៈគពល ៣ (បី) ថខ រិតចាប់ពីគពលក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នសគក្មចគលើលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតទំងគនេះ ។  

មាច ស់រគក្មាងក្តូវសហការជាមួយក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរា គរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញឲ្យបានចប់ គហើយក្តូវ
ោរ់ឯរស្ថរទំងគនេះ គៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគដើមបីពិនិតយ ទតល់គយបល់ រនុងរ
យៈគពលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូពិនិតយ ទតល់គយបល់ និងសគក្មចគលើរបាយ
ការណ៍   វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ គោយគយងគៅតាមបទ្យបប ញ្តតិ ននជំពូរ
ទី្យ៤ ននក្រមគនេះ ។  

 
ផ្នែកទី៣ 

ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ 
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មាគ្តា១១៩ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
  ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ  ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
ននរគក្មាងគសនើសំុថដលបងកឲ្យមានការថក្បក្បួលអាកាសធាតុរមួមាន ការរណនាបរមិាណននការ
បគ ច្ ញឧសម័នទទេះរ ច្ រ់របស់រគក្មាងអភិវឌ្ឍ រួមប ច្ូ លការវភិារគលើការបគ ច្ ញឧសម័នទទេះរ ច្ រ់  
នាគពលអនារត ។  
 មាច ស់រគក្មាងក្តូវសិរាអំពីជគក្មើសថ្នមពលនានា ថដលបគ ច្ញឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ទប និង
សិរាអំពីតក្មូវការរនុងការកាត់បនាយការថក្បក្បួលចំគពាេះការទគត់ទគង់ទឹ្យរ ថដលបណាា លមរពីរតាត
អាកាសធាតុ ។  
 
មាគ្តា១២០ ._ ការវភិារ និងវាយតនមាពីសកាត នុពលននទលប៉ាេះពាល់ចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

រាល់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ក្តូវវភិារ និងវាយតនមា ពីសកាត នុពលនន  
ទលប៉ាេះពាល់ និងភាពងាយរងគក្ោេះននរគក្មាង ថដលបណាត លមរពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និង
សរមមភាពអភិវឌ្ឍថដលអាចរងនូវអតុលយភាពគោយស្ថរលរខខណឌ បរសិ្ថា នថដលរងការប៉ាេះពាល់ គដើមបី
សគក្មចបាននូវការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចច ថដលបគ ច្ញឧសម័នទទេះរ ច្ រ់តិច ថដលជាទិ្យសគៅចមបងននការ
អភិវឌ្ឍនបតង ។  
 រនុងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ មាច ស់រគក្មាងក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវការ        
វាយតនមាហានិភ័យ ភាពងាយរងគក្ោេះននការថក្បក្បលួអាកាសធាតុ ភាពបនាុនឹំងការថក្បក្បួលអាកាស
ធាតុ គដើមបីគសនើនូវវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់នូវហានិភ័យននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និង ោរ់
ប ច្ូ លនូវរាល់ថទនការគ្ាើយតបបនាទ ន់ និងជគក្មើសបគចចរវជិាា  គដើមបទី្យប់ទ្យល់នឹងទលប៉ាេះពាល់ននការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ។  
 

ផ្នែកទី៤ 
ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលស់ខុភាព ន្ិងការវាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ជាបណ្តុំ  

 
មាគ្តា១២១ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់សុខភាព 
 ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង និងគពញគលញ ក្តូវរាប់ប ច្ូ លនូវការវាយតនមាគហតុ
ប៉ាេះពាល់សុខភាពថដលមានជាអាទ្យិ៍៖ 

រ- ទិ្យននន័យមូលោឋ នសតីពីសុខភាពគៅរនុងតំបន់រគក្មាង និងរបស់ក្បជាជនថដលរងទល
ប៉ាេះពាល់ ។ 
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ខ- ការពិពណ៌នា អំពីទលប៉ាេះពាល់ននរគក្មាងថដលអាចមាន គោយស្ថរការស្ថងសង់     
លំហូរក្បជាជន និងការផ្ទា ស់បតូរចំគពាេះបរសិ្ថា ន ។ 

រ- វធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ គដើមបីកាត់បនាយ ឬលុបបំបាត់ទលប៉ាេះពាល់
អវជិាមានននរគក្មាង និងវធិានការថដលក្តូវោរ់ឲ្យអនុវតតគោយមាច ស់រគក្មាង គដើមបីថរលមអសុខ
ភាពរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ។ 

ឃ- បញ្ញា នានាទរ់ទ្យងនឹងការអគងកតតាមោនសុខភាព និងការក្រប់ក្រងទលប៉ាេះពាល់
ថដលគៅសល់រនុងរយៈគពលខាី និងថវង សក្មាប់រគក្មាង  ។  

 
មាគ្តា១២២ ._ ការវភិារពីហានិភ័យននការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់សុខភាព 

រនុងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់សុខភាព មាច ស់រគក្មាងក្តវូ៖  
រ- គលើរថទនការក្រប់ក្រងសុវតាិភាព និងសុខភាពជាថទនរមួយននការវាយតនមាគហតុ      

ប៉ាេះពាល់សុខភាព សក្មាប់បរសិ្ថា នការងារ គោយវភិារពីហានិភ័យថដលពារ់ព័នធ និងក្បគភទ្យនន
រតាត គក្ោេះថ្នន រ់រនុងទី្យតំាងរគក្មាង ជាអាទ្យិ៍ រតាត គក្ោេះថ្នន រ់ថទនររបូស្ថស្តសត រីមីស្ថស្តសត  ជីវស្ថស្តសត 
និងវទិ្យយុសរមម   ។  

ខ- រំណត់ និងវាយតនមាពីគក្ោេះហានិភ័យ និងសកាត នុពលននទលប៉ាេះពាល់គៅគលើ        
សុវតាិភាព និងសុខភាព របស់សហរមន៍រនុងដំណារ់កាលរចនារគក្មាង ស្ថងសង់រគក្មាង      
ក្បតិបតិតរគក្មាង និងប ច្ ប់រគក្មាង ក្ពមទំងគលើរវធិានការការពារ និងថទនការក្រប់ក្រង     
ទលប៉ាេះពាល់គៅរនុងដំណារ់កាលទំងគនេះ ។  

 
មាគ្តា១២៣ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នជាបណតុំ  
 ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ក្តូវវភិារនិងវាយតនមាពីបណតុំ ននទលប៉ាេះពាល់ 
ថដលបងកគ ើងគោយរគក្មាងថដលមានស្ស្ថប់ និងរគក្មាងរនុងគពលអនារត គៅជំុវញិននទី្យតំាង
រគក្មាងទំងគនាេះ ថដលអាចបគងកើតឲ្យមានទលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់សមាគ ល់ ដល់បរសិ្ថា ន ឬសងគម  ។  
 គៅរនុងរបាយការណ៍វាយតនមាបណតុំ ននទលប៉ាេះពាល់ មាច ស់រគក្មាងក្តូវវាយតនមាសមតាភាពនន
ធនធានរបូស្ថស្តសត ធនធានជីវស្ថស្តសត និងធនធានគសដឋរិចចសងគម គដើមបរិីតរូរអំពីទលប៉ាេះពាល់បថនាម 
ថទអរគលើរតាត គពលគវលា ស្ថា នភាពភូមិស្ថស្តសត និងសរមមភាពរបស់រគក្មាងនានាថដលគៅជំុវញិទី្យតំាង
រគក្មាង  ។  

មាច ស់រគក្មាងក្តូវពិចារណាអំពី ជគក្មើសននវធិានការកាត់បនាយបណតុំ ននទលប៉ាេះពាល់គទសងៗ 
គដើមបីកាត់បនាយ ឬបគ ច្ ៀស បណាុំ ននទលប៉ាេះពាល់ថដលរួរឲ្យរត់សមាគ ល់ទំងគនាេះ  ។  
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ជំពូកទី៥ 
ការច្ូលរលួជាស្ថធារណ្ៈ 

 
មាគ្តា១២៤ ._ គោលបំណងននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

គោលបំណងចមបងននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ រឺគដើមបីធានាថ្ន អនរថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះ
ពាល់ និងអនរពារ់ព័នធ ៖ 

រ- បានទ្យទួ្យលដំណឹងក្រប់ក្ជរងគក្ជាយអំពីរគក្មាង ។ 
ខ- មានឱ្កាសចូលរមួរនុងរិចចពិភារា និងរិចចដំគណើ រការននការគធវើគសចរតីសគក្មចពារ់

ព័នធនឹងរគក្មាង ។ 
រ- មានឱ្កាសចូលរមួរនុងការអគងកតតាមោនរគក្មាង ។ 

មាច ស់រគក្មាងថដលក្តវូគធវើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លការចូលរមួ និង
ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ពីរដឋបាលថ្នន រ់មូលោឋ ន សងគមសីុវលិ តំណាងសហរមន៍ ក្បជា
ពលរដឋថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង និងអនរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គៅរនុងរិចចដំគណើ រ
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គៅដំណារ់កាលគរៀបចំថទនការរគក្មាង គដើមបី៖ 

រ- រំណត់ថទនរថដលមានស្ថរៈសំខាន់ថទនរបរសិ្ថា ន គសដឋរិចច សងគម និងវបបធម៌ ។ 
ខ- ក្បមូលមតិគយបល់ពីអនរពារ់ព័នធ និងោរ់ប ច្ូ លមតិគយបល់ទំងគនាេះ គៅរនុង

រិចចដំគណើ រការននការគធវើគសចរតីសគក្មច  ។  
រ- ពិនិតយរគក្មាងគសនើសំុ និងពនយល់ពីទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គសដឋរិចច សងគម និង         

វបបធម៌ ។ 
ឃ- ពិចារណាជគក្មើសដនទ្យគទ្យៀត និងវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់នានា ។  

នីតិវធីិននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុងដំណារ់កាលសិរាពិគក្ោេះគយបល់ ការពិនិតយ
របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងការអគងកតតាមោនរគក្មាង ក្តូវរំណត់គោយលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតោច់គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១២៥ ._ មតិគយបល់របស់ស្ថធារណជន 
  របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញក្តូវ៖ 

រ- រត់ក្តាទុ្យរនូវគយបល់របស់ស្ថធារណជនថដលបានចូលរួម គៅរនុងដំណារ់
កាលគរៀបចំថទនការ និងដំណារ់កាលអនុវតតគលើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  ។  

ខ- គផ្ទា តគលើបញ្ញា នានា ថដលគលើរគ ើងគោយស្តសាី និងបណាា ជនថដលអាចទ្យទួ្យលរង
គក្ោេះខាា ំងបំទុត ពីទលប៉ាេះពាល់ថដលអាចគរើតមានពីរគក្មាងថដលបានគសនើគ ើង  ។  
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រ- ោរ់ប ច្ូ លនូវគសចរតីលំអិត អំពីទលប៉ាេះពាល់របស់រគក្មាងដល់ស្ថធារណជន និង
ការទ្យទួ្យលយរ ឬបដិគសធសំគណើ បស់ស្ថធារណជន ។  

ឃ- ទតល់គហតុទលននការបដិគសធឲ្យបានចាស់លាស់ គៅរនុងររណីថដលមាច ស់
រគក្មាងបដិគសធសំគណើ បស់ស្ថធារណជន ។  

 
មាគ្តា១២៦ ._ ការយល់ក្ពមជាមុនគោយគសរនិីងបនាទ ប់ពីក្ជាបព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយដល់     

សហរមន៍ 
រិចចដំគណើ រការចូលរមួស្ថធារណៈក្តវូធានាថ្ន មានការយល់ក្ពមពីសហរមន៍ថដលទ្យទួ្យលរង

ទលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង ចំគពាេះវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ថដលបានគសនើគ ើង     គោយ
ថទអរគលើគោលការណ៍យល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីក្ជាបព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ  ។  

រនុងវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ មាច ស់រគក្មាងក្តូវ ៖  
រ- រំណត់វធិានការនានា រនុងការគលើររមពស់ជីវភាព និងជួយដល់អនរថដលទ្យទួ្យលរង    

ទលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង  ។  
ខ- ធានាថ្ន អនរថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់ បានចូលរមួរនុងការគរៀបចំការផ្ទា ស់ទី្យ

លំគៅែមី គដើមបីកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ននការផ្ទា ស់ទី្យលំគៅែមីឲ្យបានរក្មិតអបបបរមា រនុងការ
ធានាថ្ន សំណងគលើការបាត់បង់ក្ទ្យពយសមបតិត  ក្តវូបានគោេះស្ស្ថយគោយយុតតិធម៌សមស្សបជា
មុនសិន និងថដលទ្យទួ្យលយរបានតាមតនមាទី្យទារ គហើយវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ប
រសិ្ថា នមានលរខណៈក្តឹមក្តូវ ។  
រនុងររណីថដលសហរមន៍ថដលរងទលប៉ាេះពាល់ មិនយល់ស្សបចំគពាេះវធិានការកាត់បនាយ

នានាថដលមាច ស់រគក្មាងបានគសនើខាងគលើ រគក្មាងអភិវឌ្ឍគៅថតបនាដថដល ប៉ាុថនតមាច ស់រគក្មាងក្តូវ
រំណត់  ររវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់គទសងគទ្យៀត ឬគោេះស្ស្ថយរាល់ទលប៉ាេះពាល់គនាេះដល់
សហរមន៍ ។  

នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយសំណងដល់សហរមន៍ថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់ និងនីតិវធីិននការ
ផ្ទា ស់បតូលំគៅែមី ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតោច់គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  ។  

ថបបបទ្យ និងនីតិវធីិននការទូ្យទត់សំណងការខូចខាត ដល់សហរមន៍ទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់   
ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួងរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  
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មាគ្តា១២៧ ._ ការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីក្ជាបព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយចំគពាេះជន
ជាតិគដើមភារតិច 

  ការចូលរមួជាស្ថធារណៈសក្មាប់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច រិចចដំគណើ រការននការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ ក្តូវតក្មវូឲ្យមាច ស់រគក្មាងជូនដំណឹងដល់សហរមន៍អំពីវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះ
ពាល់ថដលបានគសនើគ ើង មុនគពលថដលរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញ
គលញ ក្តវូប ា្ូ នគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ មាច ស់រគក្មាងក្តូវទាល់គពលគវលា
ក្រប់ក្ោន់ដល់សហរមន៏ជនជាតិគដើមភារតិចថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់ រនុងការពិចារណាគលើវធិាន
ការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ថដលបានគសនើគ ើងគនាេះ ។ សហរមន៏ជនជាតិគដើមភារតិចថដលទ្យទួ្យលរង
ទលប៉ាេះពាល់ ក្តូវឯរភាពគលើវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ថដលបានគសនើគ ើងគនាេះ គោយពំុមាន
ទ្យទួ្យលរងសមាព ធ ឬការបងខិតបងខំ ពីរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយគនាេះគ ើយ ។  

សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិចថដលពារ់ព័នធមានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាននូវការយល់ក្ពមជាមុន 
គោយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ចំគពាេះការឯរភាពគលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍណា
មួយ ថដលអាចប៉ាេះពាល់ដល់ ដីធាីរបស់ពួរគរ ។  
 
មាគ្តា១២៨ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈគលើវធិានការកាត់បនាយ 

រិចចដំគណើ រការននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្តវូថសវងររនូវការយល់ក្ពមពីអនរទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះ
ពាល់ពីរគក្មាង ចំគពាេះវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ថដលបានគសនើគ ើង ។ មាច ស់រគក្មាងក្តូវទាល់
នូវគសចរាីក្ពាងននថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ថដលក្តវូអនុញ្ញញ តឲ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅ
រនុងដំគណើ រការអគងកតតាមោន និងការគោរពតាមលរខខណឌ ថដលមានថចងគៅរនុងថទនការក្រប់ក្រងប
រសិ្ថា នគនាេះ ។  

របាយការណ៏វាយតនមាទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តវូពិចារណាអំពី
មតិគយបល់នានា របស់អនរទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់ ចំគពាេះវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ថដលបាន
គសនើគ ើង ។  
 
មាគ្តា១២៩ ._ ការទសពវទាយជាស្ថធារណៈ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូធានាថ្ន របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់ប
រសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ រមួមាន លិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយ
ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវបានទសពវទាយជាស្ថធារ
ណៈ គហើយអនរពារ់ព័នធ និង  សហរមន៍ ថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង អាចទ្យទួ្យល
បានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់ និងចាស់លាស់  ។  
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មាច ស់រគក្មាងក្តូវគធវើការទសពវទាយជាស្ថរធារណៈ តាមរយៈគរហទំ្យព័ររបស់ខាួន  យ៉ាងគហាច
ណាស់ នូវឯរស្ថរែតចមាងននរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ 
ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នននរគក្មាង ថទនទី្យ និងថទនការននរគក្មាង ក្ពមទំងបណាា វធិានការកាត់
បនាយទលប៉ាេះពាល់ននរគក្មាងថដលក្តវូបានគសនើគ ើង ។  
 នីតិវធីិសក្មាប់ការចូលរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន ក្តូវរំណត់គោយលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតោច់គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  ។  

 
ជំពូកទី៦ 

ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងការអទងេតតាលដាន្គទគ្មាង 
 
មាគ្តា១៣០ ._ ការក្តតួពិនិតយ និងអគងកតតាមោនការអនុវតតថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងមនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត ជាអាជាា ធរក្តួតពិនិតយ
គលើថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងអគងកតតាមោនសរមមភាពអនុវតតថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់
មាច ស់រគក្មាង គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាជាា ធរថដនដី និងអនរពារ់ព័នធ  ។  
 
មាគ្តា១៣១ ._ ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នក្តូវគរៀបចំគោយមាច ស់រគក្មាង ។  
 ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លលរខខណឌ តក្មូវននការការពារ ការកាត់បនាយ          
ការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ក្រង ថដលបានរំណត់គៅរនុងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់           
បរសិ្ថា នដំបូង និងគពញគលញ  ។  

ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចំា គោយអនុគលាមតាមការវវិឌ្ឍន៍          
ជារ់ថសតងននសតង់ោរបរសិ្ថា ន ឬការអនុវតតជារ់ថសតងថដលទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ជាទូ្យគៅរនុងវស័ិយនីមួយៗ ឬ    
ការថក្បក្បួលស្ថា នភាពគទសងៗននរគក្មាង  ។  

 
មាគ្តា១៣២ ._ ក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននទទរនុង 
 រាល់រគក្មាងអភិវឌ្ឍ និងអនរក្បតិបតតិការរគក្មាង ក្តូវបគងកើត និងររាក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននទទ
រនុង ថដលក្តូវធានាឲ្យមាននូវនីតិវធីិ និងវធីិស្ថស្តសតអគងកតតាមោនគោយខាួនឯង  ដូចមានថចងរនុង
ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់ខាួន  ។  
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 រនុងររណីទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានទំ្យហំធំជាងទលប៉ាេះពាល់ថដលក្តវូបានបា៉ា ន់ក្បមាណគៅ
រនុងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា នតក្មវូឲ្យចាត់វធិានការថរតក្មវូទលប៉ាេះពាល់ភាា មៗឬថរតក្មូវថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  
 ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នថដលបានថរតក្មូវរចួ និងរមមវធីិអគងកតតាមោន  ក្តូវទ្យទួ្យលបានការ
ឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ រយៈគពលរំណត់ គដើមបគីធវើការថរតក្មូវ ឬថរ
លមអជាែមីគ ើងវញិ  ក្តវូមានការក្ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរគោយភារីពារ់ព័នធ  ។  
 មាច ស់រគក្មាងក្តូវគរៀបចំរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា នគរៀងរាល់ ៣(បី)ថខមតង គហើយ
ប ា្ូ នមរអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គដើមបីពិនិតយ និងវាយតនមា ។  អងគភាពវាយតនមាគហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានសិទិ្យធចុេះក្តួតពិនិតយដល់រថនាង និងគទទៀងផ្ទទ ត់លទ្យធទល ននការអគងកតតាមោន
របស់មាច ស់រគក្មាង ។  
 
មាគ្តា១៣៣ ._ សិទ្យធិរាយការណ៍ពីបញ្ញា បរសិ្ថា ន 
 អនរថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់គោយស្ថររគក្មាង និងអនរពារ់ព័នធនានា ក្តូវមានសិទិ្យធរាយ
ការណ៍ពីបញ្ញា  និងរតីរងវល់បរសិ្ថា ន និងសងគម ជូនដល់មាច ស់រគក្មាង និងោរ់បណតឹ ងគៅស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ។  
 ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ក្តូវគ្ាើយតបចំគពាេះបណតឹ ង ឬញតតិ  គហើយគោេះស្ស្ថយបញ្ញា   
បរសិ្ថា ន និងសងគម ថដលពារ់ព័នធ តាមគពលគវលារំណត់សមស្សប និងទតល់ព័ត៌មានដល់អនរពារ់ព័នធ
តាមស្ថា នភាពជារ់ថសតង  ។  
 ថបបបទ្យ និងនីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណាឹ ង ឬញតតិគនេះក្តូវរំណត់គយងតាមនីតិវធីិននការ
គោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៣៤ ._ រគក្មាងតក្មូវគធវើសវនរមមបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ 

រគក្មាងនានាថដលក្តវូបានរំណត់គៅរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នសាីពីប ា្ ីននរគក្មាងថដលតក្មូវឲ្យមានការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ 
ក្តូវគធវើសវនរមមគោយសវនររបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ ថដលមានលរខណៈសមបតតិដូចមានថចងរនុងលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតោច់គោយថទ្យបរ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន សាីពីការគធវើសវនរមម
បរសិ្ថា នខាងគក្ៅ ។  

សវនររបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ មានភាររិចច និងតួនាទី្យដូចខាងគក្កាម៖  
រ- ជួយគក្ជាមថក្ជងរនុងការរត់ក្តារំណត់ក្តាបរសិ្ថា នឲ្យបានក្តឹមក្តូវនិងគពញគលញ ។  
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ខ- ទតល់មតិគយបល់សវនរមមវជិាា ជីវៈមានជាអាទ្យិ៍ របាយការណ៍បរសិ្ថា នថដលបងាា ញ
នូវទិ្យដឋភាពគពញគលញ និងសមស្សបអំពីការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នននរគក្មាង ឬការក្បតិបតតិការ
របស់រគក្មាង  ។  

រ- ពិនិតយភាពក្រប់ក្ោន់ននការអនុវតត នីតិវធីិននការក្រប់ក្រង និងការអគងកតតាមោន        
បរសិ្ថា ននទទរនុង ក្ពមទំងការទតល់អនុស្ថសន៍គដើមបីថរលមអ  ។  

ឃ- ទតល់ព័ត៌មានអំពីភាពមិនក្បក្រតី និងការខវេះចគនាា េះរនុងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ននទទរនុង
របស់ខាួន  ។  

 សំគៅមួយចាប់ននរបាយការណ៍សវនរមម ថដលគធវើគ ើងគោយសវនររបរសិ្ថា នខាងគក្ៅ   
ក្តូវក្បរល់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១៣៥ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 

រគក្មាងអភិវឌ្ឍនីមួយៗក្តវូគរៀបចំរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា នននរគក្មាងដូចតគៅ៖ 
រ- របាយការណ៍គរៀងរាល់ ៣(បី) ថខ ថដលរាយកាណ៍ពីលទ្យធទលទំងអស់ននការអគងកត

តាមោន  និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ថដលក្តវូប ា្ូ នគៅអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់           
បរសិ្ថា ន ។  

ខ- រនុងរយៈគពល ៣ (បី) ថខ បនាទ ប់ពីប ច្ ប់ឆ្ន ំហិរ ញ្វតាុនីមួយៗ មាច ស់រគក្មាងក្តូវគរៀប
ចំ និងប ា្ូ នរបាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំ ថដលោរ់ប ច្ូ លមតិគយបល់របស់សវនររសតីពីបរសិ្ថា ន ។ 

រ- ទតល់សំគៅរបាយការណ៍បរសិ្ថា នក្បចំាឆ្ន ំ ននរគក្មាងដល់ស្ថធារណជន តាមការ   
គសនើសំុគោយឥតរិតនែា ។ 

ឃ- ទតល់សំគៅគអ ិចក្តូនិរ ថដលក្តវូបគងាា េះគលើគរហទំ្យព័រជាស្ថធារណៈ របស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងគោយមាច ស់រគក្មាង គៅគលើគរហទំ្យព័រ            ស្ថ
ធារណៈ  ។  

 
មាគ្តា១៣៦ ._ កាគរៀបចំប ា្ូ នរបាយការណ៍ក្បចំាក្តីមាស និង្មាស 
 រគក្មាងអភិវឌ្ឍ ថដលមានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នក្តូវប ា្ូ នរបាយការណ៍ក្បចំាក្តីមាស និងក្បចំា្មាស គៅអងគភាពវាយតនមាគហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នទរ់ទ្យងនឹងការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់ខាួន ។  
 មាច ស់រគក្មាងមានកាតពវរិចចក្តូវរាយការណ៍ភាា មៗ អំពីបញ្ញា បរសិ្ថា នសំខាន់ដល់អាជាា ធរថដល
ពារ់ព័នធ និងអាជាា ធរមានសមតារិចច និងដល់ស្ថធារណជន គដើមបគីជៀសវាងទលប៉ាេះពាល់អវជិាមានមរ
គលើបរសិ្ថា ន ឬសងគម  ។  
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 មាច ស់រគក្មាង ក្តូវទតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នននរគក្មាង ដល់ក្រសួង       
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន តាមការគសនើសំុរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី៧ 
ការវាយតម្លៃទហតបុ ៉ះពាលឆ់្ៃងផ្ដន្ 

 
មាគ្តា១៣៧ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងថដន 
 រគក្មាងថដលអាចមានទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងថដន ក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
្ាងថដន ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីលរខណៈ   
វនិិចឆ័យរំណត់ពីសញ្ញញ ណននទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងថដន និងឈានគៅដល់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន្ាងថដន  ។  

ថបបបទ្យ និងនីតិវធីិ ននការអនុវតតការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់្ាងថដន ក្តូវរំណត់គោយលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតោច់គោយថទ្យបររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  ។  

 
មាតិកាទី៤  

សវន្កលមបរសិ្ថថ ន្ ការអទងេតតាលដាន្ ន្ងិការទរៀបច្ំរបាយការណ៍្ 
ជំពូកទី១  

សវន្កលមបរសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា១៣៨ ._ សវនរមមបរសិ្ថា ន 

ការអនុវតតរគក្មាង ឬសរមមភាពណាមួយថដលទ្យទួ្យលបានការឯរភាព ឬលិខិតអនុញាតក្តូវ
មានការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ថដលមានលរខណៈឯររាជយនិងក្តូវបានចងក្រងទុ្យរជាឯរស្ថរ ។  

ការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា នមានដូចខាងគក្កាម៖ 
រ- ពិនិតយ និងបញ្ញា រ់ពីរគក្មាង ឬសរមមភាពណាមួយថដលអនុគលាមតាមលរខខណឌ

តក្មូវរបស់ក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
ខ- រំណត់បងាា ញទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នរបស់រគក្មាង ឬសរមមភាពមួយ ។  
រ- រំណត់ និងបងាា ញពីវធិានការណាមួយថដលអាចអនុវតតបាន គដើមបគីធវើការថរតក្មូវ

ឲ្យស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវ  ។  
ឃ- កាត់បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នជាអបបបរមិា ។  
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មាគ្តា១៣៩ ._ វសិ្ថលភាពននរគក្មាង ឬសរមមភាពថដលក្តូវគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន 

រគក្មាង ឬសរមមភាពថដលជារមមវតាុននការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន និងនីតិវធីិននការគធវើសវនរមម  
បរសិ្ថា ន រមួប ច្ូ ល រយៈគពលជារ់លារ់  ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធរបស់ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១៤០ ._ ការចំណាយចំគពាេះការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន 

រាល់ការចំណាយ ថដលទរ់ទិ្យនជាមួយការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ក្តវូសាិតគក្កាមការទ្យទួ្យលខុស
ក្តូវរបស់ក្បតិបតតិររ ឬមាច ស់រគក្មាង  ។  
 
មាគ្តា១៤១ ._ ការខរខាន មិនបានគធវើតាមបទ្យបញ្ញា  ឬលរខខណឌ តក្មូវ 

រនុងររណីថដលរគក្មាង ឬសរមមភាពណាមួយ ខរខានមិនបានគធវើតាមបទ្យបញ្ញា  ឬលរខខណឌ
តក្មូវរនុងការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬសវនររបរសិ្ថា នថដល
ក្តូវបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ និងបានថតងតំាងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបាន
អនុញ្ញញ តឲ្យគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន និងអាចចូលគៅកាន់ ទី្យតំាង គដើមបីគធវើសវនរមមបរសិ្ថា នគលើរគក្មាង ឬ
សរមមភាពណាមួយគនាេះ ។  

មាច ស់រគក្មាង ឬក្បតិបតតិររ រគក្មាង ឬសរមមភាព ក្តវូទតល់ជូន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ      
វស័ិយបរសិ្ថា នវញិសក្មាប់ការចំណាយថដលទរ់ទ្យងគៅនឹងសវនរមមបរសិ្ថា នថដលគធវើគ ើងគោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬសវនររបរសិ្ថា នថដលបានថតងតំាងគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១៤២ ._  ការអគងកតតាមោន និងការគរៀបចំរបាយការណ៍ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលតក្មូវឱ្យមានការឯរភាព ឬលិខិតអនុញ្ញញ ត ស្សបតាមក្រមគនេះ 
ក្តូវអនុវតតការអគងកតតាមោន និងគរៀបចំរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន ស្សបតាមលរខខណឌ
តក្មូវដូចមានថចងគៅរនុងក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។  
 
មាគ្តា១៤៣ ._ ដំគណាេះស្ស្ថយទលប៉ាេះពាល់ 

រនុងររណីថដលសវនរមមបរសិ្ថា នបងាា ញឲ្យគឃើញថ្ន ទលប៉ាេះពាល់របស់រគក្មាង និងឬ
សរមមភាពគនាេះធំជាងអវីថដលបានបា៉ា ន់ក្បមាណគៅរនុងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់             
បរសិ្ថា នដំបូង របាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ឬថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន
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ថដលពារ់ព័នធ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវចាត់វធិានការភាា មៗគដើមបីគោេះស្ស្ថយទល
ប៉ាេះពាល់ទំងគនាេះ និងបញ្ញា ឲ្យគធវើការថរតក្មូវគលើថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នឲ្យបានសមស្សប គដើមបី
បគ ច្ ៀសទលប៉ាេះពាល់គៅគពលអនារត ។  
 
មាគ្តា១៤៤ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់របាយការណ៍សវនរមមបរសិ្ថា នឲ្យ
ស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន គក្កាយគពលថដលសវនរមមបរសិ្ថា នគនាេះ ក្តូវបានោរ់ប ា្ូ នគៅកាន់
ក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។   

 
ជំពូកទី២ 

ការផ្តងតាងំ ន្ិងលកខណ្ៈសលបតតិរបសស់វន្ករបរសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា១៤៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទស្សបតាមមាតិកាគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ ន
រតិយុតត ថដលក្តូវបានគចញស្សបតាមមាតិកាគនេះ ក្តូវទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ តឱ្យអនុវតតសវនរមម        
បរសិ្ថា ន ។ របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលអនុវតតសវនរមមបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្យទួ្យលនីតិសមបទ និងការអនុ
ញាតពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ នីតិវធីិ និងគោលការណ៍ថណនំារនុងការទ្យទួ្យល
ស្ថគ ល់សវនរមមបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ      
បរសិ្ថា ន  ។  
 

គន្ថីទី៣  
ការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិយន្តការន្ិរន្តរភាព 

មាតិកាទី១  
ការកាត់បន្ថយ ន្ិងការគ្គប់គ្គងហាន្ភិ័យទគ្ោ៉ះលហន្តរាយ 

ជំពូកទី១  
ទោលការណ៍្ ន្ងិការទរៀបច្ំផ្នន្ការគ្គប់គ្គងទគ្ោ៉ះលហន្តរាយ 

 
មាគ្តា១៤៦ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគលើការក្រប់ក្រង

គក្ោេះមហនតរាយ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោំក្ទ្យ និងសហការជាមួយរណៈរមាម ធិការជាតិ
ក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ រនុងការបំគពញមុខងារដូចខាងគក្កាម៖ 

១- គដើមបីគរៀបចំ បគងកើត វធីិស្ថស្តសតននការការកាត់បនាយ និងការក្រប់ក្រងហានិភ័យ
គក្ោេះមហនតរាយ ថដលមានលរខណៈទូ្យលំទូ្យលាយ រមួោន  និងមានសរមមភាពមុន គដើមបីកាត់
បនាយទលប៉ាេះពាល់ននគក្ោេះមហនតរាយ ថដលបងកគ ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុសសគៅកាន់         
បរសិ្ថា ន ។ 

២- គក្តៀមបងាក រ កាត់បនាយ និងគរៀបចំ មុនគពលមានគក្ោេះមហនតរាយ ការគ្ាើយតប    
សគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់រនុងគពលមានគក្ោេះមហនតរាយ និង ការស្ថត រគ ើងវញិគក្កាយគពលមានគក្ោេះ
មហនតរាយ ។  

៣-  ោំក្ទ្យដល់ការអនុវតតតួនាទី្យភាររិចច និងតួនាទី្យរបស់រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង
គក្ោេះមហនតរាយ ដូចមានថចងរនុងចាប់សតីពីការក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយជាធរមាន  ។  

៤-  ររបុពវគហតុ ឬសរល់ននភាពងាយរងគក្ោេះចំគពាេះគក្ោេះមហនតរាយថដលមាន   
សកាត នុពល និងគក្ោេះមហនតរាយថដលមានស្ស្ថប់ ។  

៥- ពក្ងឹងសមតាភាពស្ថា ប័នននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គៅគលើការកាត់បនាយ និងការ
ក្រប់ក្រងហានិភ័យ គក្ោេះមហនតរាយ ។  

៦. គធវើការជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និង អនរពារ់ព័នធគទសង
គទ្យៀត គដើមបី បគងកើតភាពធន់របស់សហរមន៍មូលោឋ នគៅនឹងគក្ោេះមហនតរាយ រមួមានទលប៉ាេះ
ពាល់ និងការបនាគំៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុជាអាទ្យិ៍ ។  

 
មាគ្តា១៤៧ ._ ការគរៀបចំថទនការ និងគោលការណ៍ននការក្រប់ក្រងហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយថដល

ប៉ាេះពាល់គៅដល់បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោំក្ទ្យ និងសហការជាមួយរណៈរមាម ធិការជាតិ
ក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយគដើមបីបំគពញរិចចការដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ជួយគរៀបចំថទនការកាត់បនាយហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយ ថដលគផ្ទត តគៅគលើគក្ោេះ
មហនតរាយ ថដលបងកគ ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុសស ថដលប៉ាេះពាល់គៅដល់បរសិ្ថា ន ។  

២- គរៀបចំបគងកើត និងអនុវតតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីគធវើការសិរាបា៉ា ន់ក្បមាណ    
ហានិភ័យ និងរេិះររបគចចរគទ្យស សក្មាប់ការបនាំគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងគរៀបចំ
បគងកើតថទនការគក្តៀមបក្មរងសក្មាប់ជំនួយគក្ោេះមហនតរាយ ថដលបងកគ ើងគោយធមមជាតិ 
ឬមនុសស ថដលប៉ាេះពាល់គៅដល់បរសិ្ថា ន និងការគ្ាើយតបសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ ។  

 



54 

 

មាគ្តា១៤៨ ._ ការយល់ដឹង ការបណតុ េះបណាត ល និងការអប់រ ំ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោំក្ទ្យ និងសហការជាមួយរណៈរមាម ធិការជាតិ

ក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ គលើររមពស់ ការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ គរៀបចំបគងកើត និងទតល់ការបណតុ េះ
បណាា ល និងការអប់រ ំនិងគលើរទឹ្យរចិតតឲ្យមានការ ចូលរមួ ពារ់ព័នធគៅនឹងការកាត់បនាយហានិភ័យ
គក្ោេះមហនតរាយ និងការក្តួតពិនិតយ និងការគក្តៀមបងាក រគក្ោេះមហនតរាយ រមួមានការបគងកើតក្បព័នធ
ក្បកាសឲ្យដឹងមុនជាអាទ្យិ៍ ។  
 
មាគ្តា១៤៩ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 

ការគរៀបចំបគងកើត ការគធវើទំ្យគនើបនីយរមម និងការថចរចាយអំពីព័ត៌មាន និងការគធវើថទនការកាត់
បនាយ ហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយ ក្តូវអនុគលាមគៅតាមបទ្យបប ញ្តតិពារ់ព័នធគៅនឹងការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ថដលមានថចងគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ 
ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៥០ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការពិគក្ោេះគយបល់ 

រណៈរមាម ធិការជាតិក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូពិគក្ោេះ
គយបល់ ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន រនុងការបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត  និង
ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយដ៏នទ្យគទ្យៀតទំងអស់ ថដលពារ់ព័នធគៅនឹងគក្ោេះមហនតរាយ 
ថដលបងកគ ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុសស ថដលប៉ាេះពាល់គៅ ដល់បរសិ្ថា ន ។  
 

មាតិកាទី២ 
ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា១៥១ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពទ្យទួ្យលខុសក្តវូសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរដឋបាល និងការ
សក្មបសក្មួលគលើសរមមភាពថដលទរ់ទ្យងគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមក្រមគនេះ និង
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដ៏នទ្យគទ្យៀត ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ទ្យទួ្យលខុសក្តូវស្សបតាមមុខងារ
គរៀងៗខាួន  ។  
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មាគ្តា១៥២ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពក្តវូ ដឹរនំាការចរចាអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុជា 
លរខណៈអនារជាតិ ទាល់ការោំក្ទ្យថទនរបគចចរគទ្យស តាមរយៈអរគគលខាធិការោឋ នរបស់ខាួន និង ពារ់ព័នធ
ដនទ្យគទ្យៀត គៅដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គដើរតួនាទី្យជាអងគភាពបគងាគ ល ជាមួយអនរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត
អំពីគោលនគយបាយ និងការគរៀបចំរមមវធីិសាីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងទាល់អនុស្ថសន៍អំពី
វធិានការជាគោលនគយបាយជូនរាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា  ។  
 

ជំពូកទី២ 
ទោលន្ទោបាយ យទុធស្ថស្តសត ផ្នន្ការទឆ្ៃើយតបច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាតុ 

 
មាគ្តា១៥៣ ._ ថទការគ្ាើយតបចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុថ្នន រ់ជាតិ 
 គោយអនុគលាមតាមបទ្យប ញ្តតសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានប
រសិ្ថា នរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ននក្រមគនេះ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពក្តវូ
បគងកើត គធវើបចចុបបននភាព និងសក្មប សក្មួលថទនការគ្ាើយតបចំគពាេះការថក្បក្បលួអាកាសធាតុរយៈ
គពលថវង គោយគោេះស្ស្ថយអំពីការកាត់បនាយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការបនាុំ ហិរ ញ្វតាុ ការ
អភិវឌ្ឍ និងការគទទរបគចចរវជិាា  និងការរស្ថងសមតាភាព ស្សបតាមគោលនគយបាយជាតិពារ់ព័នធសាីពី
ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងរិចចក្ពមគក្ពៀងអនារជាតិសាីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  
 
មាគ្តា១៥៤ ._ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថទនការក្តវូ៖ 

រ- ោរ់ប ច្ូ លការពិចារណាអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងថទនការយុទ្យធស្ថស្តសត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ 

ខ- បគងកើតគសចរាីថណនំាសាីពីការអនុគលាមតាមថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ 
 រ- ទតល់ការថណនំាដល់ក្រសួង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងធានាឲ្យបាននូវការគោរពតាម
ចាប់ គោយសហការជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។  

 
មាគ្តា១៥៥ ._ ថទនការតាមវស័ិយ រគក្មាងែវកិា និងក្របខ័ណឌ  
 ក្រសួង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវរំណត់ ោរ់ប ច្ូ ល និងអនុវតតសរមមភាពគ្ាើយតបចំគពាេះ ការ
ថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ចូលគៅរនុងថទនការតាមវស័ិយពារ់ព័នធទំងអស់ រគក្មាងែវកិា និងក្របខ័ណឌ នន
ការអគងកតតាមោន ស្សបតាមគោលនគយបាយជាតិសាីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុពារ់ព័នធ លិខិត
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បទ្យោឋ នរតិយុតតថដលគចញគោយក្រសួងពារ់ព័នធ និងរិចចក្ពមគក្ពៀងអនារជាតិសាីពីការថក្បក្បួល 
អាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូទាល់គយបល់ថទនរបគចចរគទ្យសសាីពីការោរ់ប ច្ូ ល 
សរមមភាពគ្ាើយតបចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងថទនការតាមវស័ិយ រគក្មាងែវកិា និង 
ក្របខ័ណឌ នានា ។   
 
មាគ្តា១៥៦ ._ ការគរៀបចំថទនការអភិវឌ្ឍ និងវនិិគយរ   
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថទនការ 
រណៈរមមការ ជាតិសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមថបបក្បជាធិបគតយយគៅថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងក្ររមក្បឹរា
អភិវឌ្ឍន៍រមពុជា ក្តវូពិចារណាអំពីទលប៉ាេះពាល់ និងដំគណាេះស្ស្ថយននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅ
រនុងការគរៀបចំ ថទនការអភិវឌ្ឍ និងវនិិគយរទំងអស់ ។  
 អជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិទំងអស់ ក្តវូសហការជាមួយមនទីរគខតតននក្រសួង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
គដើមបីោរ់ប ច្ូ លទលប៉ាេះពាល់ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងវធិានការគ្ាើយតបគៅរនុង ការគរៀបចំ
ថទនការអភិវឌ្ឍ និងវនិិគយរ រមួមានការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីជាអាទ្យិ៍ ។ សរមមភាពននការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ថដលហួសពីសមតាភាពហិរ ញ្វតាុ ឬ សមតារិចចភូមិស្ថស្តសតននអជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ 
ក្តូវប ា្ូ នគៅថ្នន រ់គលើគដើមបីពិចារណា ។  
 
មាគ្តា១៥៧ ._ ថទនការ និងយុទ្យធស្ថស្តសតគ្ាើយតបចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ    
 អជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិទំងអស់ក្តូវរចនា និងអនុវតតថទនការ និងយុទ្យធស្ថស្តសត រនុងការគ្ាើយ តប
ចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមគោលនគយបាយជាតិសាីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុពារ់
ព័នធ គោយសហការជាមួយមនទីរគខតតននក្រសួង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ការអន្ុវតតន្វូការទឆ្ៃើយតបច្ំទពា៉ះការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាត ុ

 
មាគ្តា១៥៨ ._ ក្បគភទ្យននការគ្ាើយតបចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និងក្រសួង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវសក្មប 
សក្មួលជាមួយអនរពារ់ព័នធទំងអស់ គដើមបីអនុវតតន៍ការគ្ាើយតបចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ដូច
ខាងគក្កាម៖ 
 រ- វធិានការបនាុគំៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ មានជាអាទ្យិ៍៖ 
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១- ការវាយតនមាភាពងាយរងគក្ោេះននក្បព័នធជីវស្ថស្តសត សងគម និងគសដឋរិចចចំគពាេះ ការ
ថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រមួមាន វស័ិយថដលងាយទ្យទួ្យលរងបញ្ញា អាកាសធាតុ និង តំបន់ភូមិស្ថ
ស្តសត ថដលងាយទ្យទួ្យលរងគក្ោេះមហនារាយថដលទរ់ទ្យងនឹងអាកាសធាតុ និង រំណត់ឱ្កាស
សក្មាប់ការបនាុំគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុជាអាទ្យិ៍ ។ 

២- ការបគងកើត និងអនុវតតគហោឋ រចនាសមព័នធថដលធន់សំុ្ថគៅនឹងអាកាសធាតុ និងថដល
គក្បើក្បាស់កាបូនទប រមួមាន សក្មាប់វស័ិយរសិរមម ជលទល ដឹរជ ា្ូ ន និងថ្នមពលជាអាទ្យិ៍ ។ 

៣- ការបគងកើត និងអនុវតតវធិានការក្រប់ក្រងសក្មាប់តំបន់ការពារធមមជាតិ គដើមបីបនាុំ
គៅនឹង ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

៤- ការគធវើឲ្យក្បគសើរគ ើងនូវក្បព័នធទាល់ព័ត៌មានជាមុន និងការទសពវទាយព័ត៌មាន 
អាកាសធាតុទន់គពលគវលា ។ 

៥- ការគលើររមពស់ទ្យមាា ប់ននការចិ ច្ ឹមជីវតិក្បរបគោយនិរនតរភាព ថដលបគងកើនភាពធន់
សំុ្ថគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

៦- ការគលើររមពស់ការទ្យទួ្យលបានថ្នមពល ទឹ្យរ ការដឹរជ ា្ូ ន គសវាសុខភាព និង      
អនាម័យ ថដលអាចនលលរបាន ជាពិគសស គោយមានគោលគៅចំគពាេះក្បជាពលរដឋ ថដល
ងាយរងគក្ោេះបំទុត ។ 

 ខ- វធិានការកាត់បនាយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ មានជាអាទ្យិ៍៖ 
  ១- គលើររមពស់ និងគធវើឲ្យក្បគសើរគ ើងនូវក្បសិទ្យធទលថ្នមពលទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។ 

២- គលើររមពស់ និងការបគងកើត និងការគក្បើក្បាស់នូវថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិ ទូ្យទំងក្រប់
វស័ិយទំងអស់ ។ 

៣- បគងកើនទលិតរមមថ្នមពលតាមបណាា ញវមិជឈការថដលមានភាពធន់សំុ្ថ និង 
ទលិតរមមថ្នមពលគក្ៅបណាា ញ ។ 

៤- គលើររមពស់ការបគងកើត និងការគក្បើក្បាស់មគធាបាយដឹរជ ា្ូ នស្ថធារណៈក្ទ្យង់ 
ក្ទយធំ និងការគក្បើក្បាស់ការដឹរជ ា្ូ នថដលគក្បើក្បាស់ឥនធនៈក្បរបគោយក្បសិទ្យធទល និង 
ការដឹរជ ា្ូ នថដលគក្បើក្បាស់កាបូនទប ។ 

៥- បគងកើនរក្មបនក្ពគឈើ និងគលើររមពស់ការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាពនននក្ព
ទាល់ទល និងយនតការគដើមបីគលើររមពស់ការអភិររសនក្ពគឈើ រមួមានរមមវធីិគរដបូរជាអាទ្យិ៍ ។ 

៦- គលើររមពស់ទ្យមាា ប់ក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់ដីគោយក្តឹមក្តវូ គដើមបីការពារអាងកាបូន 
និងោរ់រក្មិតចំគពាេះការបំភាយឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ ។  

 រ- សរមមភាពទាល់លទ្យធភាពនានា មានជាអាទ្យិ៍៖ 
១- ពក្ងឹងសមតាភាពស្ថា ប័ន និងបគចចរគទ្យស គដើមបអីនុវតតន៍ការគ្ាើយតបចំគពាេះ បញ្ញា

អាកាសធាតុ ។ 
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២- ពក្ងឹងចំគណេះដឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុសាីពីការបនាុំ និងទ្យមាា ប់អនុវតត ការកាត់
បនាយ និង បគចចរវជិាា នានា ថដលសមរមយបំទុតចំគពាេះបរបិទ្យរមពុជា ។ 

៣- គលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ ការគទទរបគចចរវជិាា  ការអប់រ ំរិចចសហកាអនតរជាតិ គៅរនុង
ក្រប់តំបន់ទំងអស់ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

៤- គលើររមពស់ការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 
៥- គរៀងររហិរ ញ្វតាុអាកាសធាតុ ។  

 
មាគ្តា១៥៩ ._ ការសក្មបសក្មួលរិចចសហការ និងការបគងកើតភាពជានដរូ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពក្តវូ៖ 
រ- សក្មបសក្មួលរិចចសហការជាលរខណៈអនតរក្រសួង និងការចូលរមួរបស់អជាា ធរ

ថ្នន រ់គក្កាមជាតិរនុងការរចនា និងការអនុវតតសរមមភាពការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រមួមាននូវការ
ទតល់យនតការសក្មាប់ការសគក្មចចិតតថទនរបគចចរគទ្យសជាលរខណៈអនតរក្រសួងជាអាទ្យិ៍ ។ 

ខ- បគងកើតភាពជានដរូ និងអនុសារណៈគយរយល់សក្មាប់ការអនុវតត និងបគងកើន ការ
គ្ាើយតប និងរិចចអនតរារមន៍ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុរវាងរោឋ ភិបាល និងអងគភាព មិនថមន 
រោឋ ភិបាល រមួមានសរមមភាពននការកាត់បនាយសមស្សបជាលរខណៈជាតិជាអាទ្យិ៍ ។  

 
មាគ្តា១៦០ ._ ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុរនុងសរមមភាពអនុវតត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូរមួប ច្ូ លនូវការពិចារណាអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងការ
រចនានូវរាល់សរមមភាពអនុវតតទំងអស់ និងពិចារណាគៅគលើទលប៉ាេះពាល់ននសរមមភាពគនាេះ គៅគលើ
ការបំភាយឧសមន័ទទេះរ ច្ រ់ ការក្បឈមគៅនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុ និងសមតាភាពបនាុំ ។  

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពក្តវូទតល់ដំបូនាម នថទនរបគចចរគទ្យសគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធគៅគលើការរចនានូវសរមមភាពអនុវតតន៍ រមួមានវធិានការណ៍ បគចចរគទ្យស និង ដំគណើ រការ គ្ាើយ
តបគៅគលើការស្ថរលបងតាមថទនរជារ់លារ់មួយៗជាអាទ្យិ៍ ។   
 
មាគ្តា១៦១ ._ ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុរនុងការគធវើការសគក្មចចិតត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តវូធានាថ្នក្តវូគធវើការពិចារណាអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
រនុងដំគណើ ការគធវើការសគក្មចចិតតពារ់ព័នធទំងអស់ទរ់ទិ្យននឹងការអនុវតតសរមមភាពគក្កាមសមតារិចច
របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា១៦២ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការបនាំនិងការកាត់បនាយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សក្មាប់ការបនាំ
និងការកាត់បនាយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតក្តវូគធវើបចចុបបននរមមគរៀងរាល់ ៥ 
(ក្បំា)ឆ្ន ំមតង។ 
 

ជំពូកទី៤ 
ការអទងេតតាលដាន្ ន្ងិការវាយតម្លៃការទឆ្ៃើយតបទៅន្ឹងការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុ 

 
មាគ្តា១៦៣ ._ ក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងការវាយតនមាថ្នន រ់ជាតិ 

គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថទនការ និងក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចចដ៏នទ្យគទ្យៀត ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពក្តវូបគងកើតនិងក្រប់ក្រងក្របខ័ណឌ អគងកត
តាមោន និងការវាយតនមាថ្នន រ់ជាតិ គដើមបីតាមោនវឌ្ឍនភាពរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជារនុងការគោេះ
ស្ស្ថយ បញ្ញា ក្បឈមថដលបងកគោយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងជូនដំណឹងអំពីការពិនិតយគ ើងវញិ 
និងការគធវើបចចុបបននភាព ននការគ្ាើយតបគៅគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្រ       
រមពុជា ។  

ក្របខ័ណឌ គនេះក្តវូរមួមានការវភិារនូវរក្មិតគក្តៀមរចួរាល់ននស្ថា ប័នរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្រ   
រមពុជា គដើមបអីនុវតតការគ្ាើយតបគៅគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព រ៏ដូចជាការគធវើរិចចអនតរារមន៍អាកាសធាតុរនុងការកាត់បនាយភាពងាយរង 
គក្ោេះ និងបនាយការបំភាយកាបូនឲ្យសាិតរនុងរក្មិតទប និងផ្ទា ស់បតូគៅររការអភិវឌ្ឍថដលមាន     
លរខណៈធន់សំុ្ថគោយគក្បើកាបូនទប ។  

 
មាគ្តា១៦៤ ._ ក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយតនមាតាមវស័ិយ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ក្រងនូវក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយ
តនមាការថក្បក្បួលបរសិ្ថា នតាមវស័ិយគដើមបីតាមោនក្បសិទ្យធភាពននការគ្ាើយតបវធិានការណ៍ថដលោរ់
គចញរនុងថទនការគ្ាើយតបគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុតាមវស័ិយពារ់ព័នធ គោយមានការោំក្ទ្យពី
ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និងគធវើរបាយការណ៍ជាគទ្យៀងទត់គៅកាន់ ក្ររមក្បឹរាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។ ក្របខ័ណឌ គនេះក្តវូគធវើគ ើងស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ថដល
គចញគោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។  
 
មាគ្តា១៦៥ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សក្មាប់ក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយតនមា 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូគចញនូវលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សក្មាប់ ការបគងកើត 
និងក្រប់ក្រងក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយតនមាការថក្បក្បួលតាមវស័ិយរនុងរយៈគពល ១ (មួយ)ឆ្ន ំ
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ននការអនុម័យក្រមគនេះ ។ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគនេះ ក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យប ញ្តតសតីពីការចូលរមួជា
ស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
 

 
មាគ្តា១៦៦ ._ សរមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមា 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូសក្មបសក្មួល និងសរមមភាពអគងកតតាមោន និង
វាយតនមាថដលពារ់ព័នធនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  

ក្រសួង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវសរមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមាថដលតក្មវូ
ទំងអស់ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិពារ់ព័នធននមាតិកាគនេះ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  

អជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិទំងអស់ ក្តវូគធវើសរមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមា ស្សបតាម 
ក្របខ័ណឌ  និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការអគងកតតាមោននិងការវាយតនមាតាមវស័ិយ ស្សបតាម
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ និងគោយសហការជាមួយមនទីគខតតននក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងក្ររម
ក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។  
 
មាគ្តា១៦៧ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមា 

រាល់ក្រសួង ស្ថា ប័ន និងរដឋបាលថ្នន រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ ក្តូវរាយការណ៍ឲ្យទន់គពលគវលាគៅ
កាន់ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពសតីពីសូចនររពារ់ពនធ័ននក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយ
តនមាថ្នន រ់ជាតិ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការអគងកតតាមោន និងវាយតនមាថដលពារ់ព័នធ នឹងការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុដនទ្យគទ្យៀត និងសតីពីក្របខ័ណឌ សតីពីការអគងកតតាមោននិងការវាយតនមា តាមវស័ិយ 
ស្សបជាមួយនឹងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត។ របាយការណ៍គនេះ ក្តវូោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររ
បាន ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ថដលមាន
ថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៦៨ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ជាអនតរជាតិ 
 

 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូរាយការណ៍គៅកាន់អងគការអនតរជាតិ សតីពីការ     
អនុវតតរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រនុងការគ្ាើយតបគៅគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រមួមានការ
ក្បក្ពឹតតស្សបតាមរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ
និរនតភាព ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខីជាអាទ្យិ៍ ។  
 
មាគ្តា១៦៩ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតទរ់ទ្យងនឹងការចាត់វធិានការណ៍ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ ការ

គទទៀងផ្ទទ ត់ និងការវាយតនមា សក្មាប់ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
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ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការបគងកើត និងការ
ក្រប់ក្រងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតទរ់ទ្យងនឹងការចាត់វធិានការណ៍ ការគធវើរបាយការណ៍ ការគទទៀងផ្ទទ ត់ 
និងការវាយតនមាជារ់លារ់ គោយគធវើការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និង
អនុគលាមតាមបទ្យប ញ្តតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នរនុងរនាីទី្យ១ 
មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគនេះ ក្តវូអនុគលាមតាមអនុសញ្ញញ
ក្របខ័ណឌ អងគការសហក្បជាជាតិសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងលរខខណឌ តក្មូវននយនតការហិរ ញ្
វតាុសតីពី អាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។  

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តូវបគងកើត ក្រប់ក្រង និងអនុវតតន៍ចំគពាេះលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត និង
នីតិវធីិទរ់ទ្យងនឹងការចាត់វធិានការណ៍ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ និងការគទទៀងផ្ទទ ត់ ស្សបតាមលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ដូចថដលគចញគោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និង ស្សបតាម
បទ្យប ញ្តតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងទី្យ៣ 
ននក្រមគនេះ ។ អជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិទំងអស់ ក្តូវជួយអជាា ធរពារ់ព័នធរនុងការអនុវតតនីតិវធីិទរ់ទ្យង
នឹងការចាត់វធិានការណ៍ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ និងការគទទៀងផ្ទទ ត់ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត 
និងនីតិវធីិពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា១៧០ ._ ការបញ្ជ្ញ្ញា បនូវក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោននិងវាយតនមាគៅគលើការថក្បក្បួល      

អាកាសធាតុ 
ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តវូបញ្ជ្ញ្ញា បក្របខ័ណឌ  អគងកតតាមោន និងវាយតនមាគៅ

គលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុតាមថទនរ គៅរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតននការអគងកតតាមោន និងការ
វាយតនមាគៅគលើការថក្បក្បលួអាកាសធាតុ ។  
 
 

ជំពូកទី៥ 
ព័ត៌មាន្សតពីីការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាត ុ

 
មាគ្តា១៧១  . _ ព័ត៌មានសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូគដើមបីក្បមូល    គធវើបចចុបបននភាព ក្រប់ក្រង និងោរ់
ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានបាននូវព័ត៌មានសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុទំងឡាយថដលពារ់
ព័នធគៅនឹងការអនុវតតការគ្ាើយតបក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពចំគពាេះការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថទនការ ក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរសាិតិថ្នន រ់ជាតិ និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតសតីពីការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

ព័ត៌មានសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ មានជាអាទ្យិ៍៖ 
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រ-ការរំណត់ទី្យតំាងននហានិភ័យពារ់ព័នធគៅនឹងអាកាសធាតុ គសណារយី៉ាូនន ការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ និងការវាយតនមាភាពងាយរងគក្ោេះ និងជគក្មើស និងសមតាភាព រនុង        
ការបនាុំ ។ 

ខ-រក្មិតននការបំភាយឧសម័នគោយស្ថរការបំផ្ទា ញនក្ពគឈើ និងរតាត នានាអំពីការ      
បំភាយ ឧសម័ន ថដលបានសនមត ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 

រ-ក្បភព និងការបំភាយឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ ។ 
ឃ-ជគក្មើសរនុងការកាត់បនាយឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ និងការគលើររមពស់ភាពធន់សំុ្ថ ថដល

មានជាតិកាបូនតិច ។ 
ង-ការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នថដលមានការបញ្ញា រ់ពីការចូលរមួអនុវតតរបស់ក្ពេះ

រាជាណាចក្ររមពុជាគៅរនុងយនតការហិរ ញ្បបទនអាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។  
ច-ការរំណត់ទី្យតំាងននរគក្មាង និងអនតររមន៍នានាថដលពារ់ព័នធគៅនឹងការ          

កាត់បនាយ និងការបនាុំគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថដលមានក្បតិបតតិការគៅរនុង      
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រមួមាន ការពិនិតយតាមោនជំនួយគក្ៅស្សររថដលទ្យទួ្យលបានទងថដរ 
ជាអាទ្យិ៍ ។ 

្-ទ្យមាា ប់ននការកាត់បនាយ និងការបនាុំលអបំទុត ថដលស្សបតាមបរបិទ្យននក្ពេះរាជា 
ណាចក្ររមពុជា មានជាអាទ្យិ៍ លទ្យធភាព និងក្បសិទ្យធភាពតនមាននការគធវើអនតរារមន៍ និងគមគរៀន 
ថដលបានយល់ដឹងពីរគក្មាង និងអនតរារមន៍ ថដលបានអនុវតតន៍គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ     
រមពុជា រមួមាន ការស្ថរលបង ឬការដរពិគស្ថធន៍បគចចរវជិាា នានារនុងការកាត់បនាយ និងការ ប
នាុែំមីៗ ជាអាទ្យិ៍។  

ជ-ការគរៀបចំរបាយការណ៍ថដលបានពីឧបររណ៍អគងកតតាមោន និងវាយតនមាគៅគលើ
ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។   

 
មាគ្តា១៧២ ._ រិចចសហការគដើមបីោរ់ព័ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុឲ្យស្ថធារណជនអាច

ថសវងររបាន 
ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវរមួសហកាជាមួយក្ររម ក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរ

ភាព គដើមបីក្បមូល គធវើបចចុបបននភាព ក្រប់ក្រង និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជន អាចគក្បើក្បាស់បាននូវព័ត៌មាន
អំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុទំងឡាយគៅតាមវស័ិយរបស់ខាួន ក្ពមទំងព័ត៌មានអំពីការអនុវតតការគធវើ
អនតរារមន៍គៅគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រមួមានលទ្យធទលទំងឡាយននសូចនររអគងកតតាមោន 
និងវាយតនមាថដលពារ់ព័នធ និងគមគរៀនថដលបាន យល់ដឹងពីការអនុវតតសរមមភាពស្ថរលបងនានា ជា
អាទ្យិ៍ ។ ព័ត៌មានគនេះក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួ
ជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
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មាគ្តា១៧៣  . _ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីព័ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
ក្ររមក្បឹរាអភីវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីការទលិត និងការ

ក្រប់ក្រងទិ្យននន័យ និងព័ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ រមួមាន វធីិស្ថស្តសត នីតិវធីិ ននការក្បមូល
ទិ្យននន័យ និងលរខខណឌ តក្មូវននការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន ជាអាទ្យិ៍។  
 
មាគ្តា១៧៤  . _ រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការទលិតទិ្យននន័យ និងការថចររថំលរទិ្យននន័យ 

ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបគោយចីរភាព អាចចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការទលិតទិ្យននន័យ និងការ
ថចរ រថំលរទិ្យននន័យ ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងនីតិបុរគលស្ថធារណៈ និងឯរជននានា គដើមបី
ពក្ងឹង និងបគងកើនការទ្យទួ្យលបានទិ្យននន័យ និងព័ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុថដលមានការធានា
បានគៅគលើរុណភាព និងថដលពារ់ព័នធគៅ នឹងការអនុវតតការគ្ាើយតបគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាស
ធាតុននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា១៧៥  . _ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
 ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ និងអងគភាពស្ថធារណៈ និងឯរជន រនុងរិចចសហការ
ជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និងស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ក្តូវ៖ 

រ-គរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការបំភាយឧសម័នទទេះរ ច្ រ់តាមវស័ិយ និងថដនសមតារិចច
របស់ខាួន ។  

ខ-គរៀបចំរបាយការណ៍អំពីការកាត់បនាយឧសម័នថដលបានបញ្ញា រ់ គចញពីយនតការ 
ហិរ ញ្បបទនអាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។  

 ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបចំរបាយការណ៍ជូនដល់ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍គោយ      
ចីរភាព អំពីវឌ្ឍនៈភាពននការអនុវតតការគ្ាើយតបគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថដលរនុងគនាេះ រមួ
មាន លទ្យធទលននសូចនររអគងកតតាមោន និងវាយតនមាតាមវស័ិយថដលមានស្ស្ថប់ ជាអាទ្យិ៍។  
 
មាគ្តា១៧៦  . _ ក្បព័នធទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូបគងកើត និងក្រប់ក្រងក្បព័នធទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានជា
ស្ថធារណៈ គដើមបីបក្ងមួបក្ងមួព័ត៌មានទំងអស់អំពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុថដលទលិតគោយ រាជរ
ោឋ ភិបាល និងអនរពារ់ព័នធ ។  ក្បព័នធគនេះ ក្តវូបគងកើតគ ើង ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតសតីពីការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអនរពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវរមួសហការជាមួយក្ររមក្បឹរាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព បគងកើត និងគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចំាគៅគលើក្បព័នធ ព័ត៌មានគនេះ ស្សបតាមលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ថដលគចញគោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។  
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ផ្នែកទី១ 
បញ្ជសី្ថរទពើភណ្ឌ ឧសមន័្នទ៉ះកញ្ជក ់

 
មាគ្តា១៧៧  . _ ការបគងកើតស្ថរគពើភណឌ ឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូបគងកើត និងក្រប់ក្រងប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ឧសម័ន ទទេះ
រ ច្ រ់ថ្នន រ់ជាតិ ថដលស្ថធារណជនអាចគក្បើក្បាស់បាន ស្សបតាមវធិាន និងការថណនំាជាអនតរជាតិ
ថដលពារ់ព័នធ ។   
 
មាគ្តា១៧៨  . _ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីស្ថរគពើភណឌ ឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីការក្បមូល ការ
ទលិត និងការធានាបាននូវរុណភាព និងការក្បរល់ទិ្យននន័យរនុងប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ  រមួមាន ការបគងកើត
រតាត ននការបំភាយឧសម័នថដលពារ់ព័នធសក្មាប់ក្បគភទ្យ ឬក្ររមននក្បភពបគ ច្ញ និងរថនាង ទទុរឧសម័ន 
ការបគងកើតរក្មិតននការបំភាយឧសម័នគោយស្ថរការបំផ្ទា ញនក្ពគឈើ ថដលបានសនមត ការក្បមូល
ទិ្យននន័យអំពីសរមមភាព និងលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំរបាយការណ៍ ជាអាទ្យិ៍ ។ លិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតគនេះអាចរមួមានទ្យណឌ រមមថដលអាចអនុវតតចំគពាេះនីតិបុរគលស្ថធារណៈ និងឯរជនសក្មាប់ការមិន
អនុគលាមតាម។ 
 
មាគ្តា១៧៩  . _ ការអនុគលាមតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីស្ថរគពើភណឌ ឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ 
 ក្រប់មាច ស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវទតល់ព័ត៌មានសក្មាប់ប ា្ ី    ស្ថរគពើភណឌ
ឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ សតីពីការក្បមូល ការទលិត និងការធានា
បាននូវរុណភាព និងការក្បរល់ទិ្យននន័យននប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ  ថដលគចញគោយក្ររមក្បឹរា អភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ។  
 

ផ្នែកទី២ 
បញ្ជគីទគ្មាងកាតប់ន្ថយការបភំាយឧសមន័្នទ៉ះកញ្ចក់ ថ្នែ កជ់ាតិ 

 
មាគ្តា១៨០  . _ ប ា្ ីរគក្មាងកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ ថ្នន រ់ជាតិ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូបគងកើត និងក្រប់ក្រងប ា្ ីរគក្មាងកាត់បនាយការ     
បំភាយឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ ថ្នន រ់ជាតិ ថដលស្ថធារណជនអាចគក្បើក្បាស់បាន ។  ប ា្ ីគនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល
នូវរាល់ការចុេះប ា្ ីនានាថដលបានបគងកើតមុនរចួគហើយគក្កាមយនតការហិរ ញ្បបទនអាកាសធាតុថដល
ថទអរគលើលទ្យធទលថដលពារ់ព័នធ និងអាចប ច្ូ លនូវយនតការឥណទនកាបូនដនទ្យគទ្យៀត ថដលគក្បើក្បាស់
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លរខខណឌ តក្មូវស្សគដៀងោន គៅនឹងយនតការថទអរគលើលទ្យធទល ថដលបានបគងកើតគ ើងគក្កាមអនុសញ្ញញ
ក្របខ័ណឌ អងគការសហក្បជាជាតិសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។  ប ា្ ីគនេះក្តូវបគងកើតគ ើង ស្សបតាម
បទ្យប ញ្តតសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ 
និងទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា១៨១  . _ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីការក្បរល់ព័ត៌មានសក្មាប់ប ា្ ីរគក្មាងកាត់បនាយការ

បំភាយឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ថ្នន រ់ជាតិ 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីការក្បរល់ 
ព័ត៌មានសក្មាប់ប ា្ ីរគក្មាងកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ថ្នន រ់ជាតិ ស្សបតាមវធិាន និងការ
ថណនំាអនតរជាតិពារ់ព័នធ ។ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគនេះអាចរមួមានទ្យណឌ រមមថដលអាចអនុវតតចំគពាេះនីតិ
បុរគលស្ថធារណៈ និងឯរជនសក្មាប់ការមិនអនុគលាមតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា១៨២  . _ ការអនុគលាមតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីសតីពីការក្បរល់ព័ត៌មានសក្មាប់ប ា្ ី

រគក្មាងកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នទទេះរ ច្ រ់ថ្នន រ់ជាតិ 
ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នទំងអស់ ថដលរមួចំថណរគៅរនុងយនតការហិរ ញ្បបទនអាកាសធាតុ 

ថដលថទអរគលើលទ្យធទល  រមួមានទំងយនតការទំងឡាយថដលមិនក្តូវបានបគងកើតគក្កាមអនុសញ្ញញ  
ក្របខ័ណឌ អងគការសហក្បជាជាតិសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុជាអាទ្យិ៍ ក្តូវអនុគលាមតាមលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធសតីពីការក្បរល់ព័ត៌មានសក្មាប់ប ា្ ីរគក្មាងកាត់បនាយការបំភាយ ឧសម័នទទេះ
រ ច្ រ់ថ្នន រ់ជាតិ ។  
 

ជំពូកទី៦  
ការកស្ថងសលតថភាពស្ថថ ន្បន័្ ការអភវិឌ្ឍ ន្ិងការទនទរបទច្ចកវជិាជ  ន្ិងច្ំទណ្៉ះដឹង 

 
មាគ្តា១៨៣ ._ ការអភិវឌ្ឍសមតាភាពស្ថា ប័ន 
 រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា ក្តូវអភិវឌ្ឍសមតាភាពស្ថា ប័ន វនិិគយរគលើការអភិវឌ្ឍ  និងការគទទរ
បគចចរវជិាា   រស្ថងសមតាភាព  និងបគងកើតការយល់ដឹងគៅក្រប់រក្មិត  គដើមបឲី្យមានការយល់ដឹង  និង
គោេះស្ស្ថយអំពីការថក្បក្បលួអាកាសធាតុ  និងគដើមបឲី្យមានការអនុវតតក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព ននការ
គ្ាើយតបគៅនឹងការថក្បក្បលួអាកាសធាតុរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា១៨៤ ._ ការវាយតនមាសមតាភាពស្ថា ប័នជាក្បចំា 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគធវើ
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ការវាយតនមាសមតាភាពស្ថា ប័នជាក្បចំា សក្មាប់អនុវតតការគ្ាើយតបគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ
ថ្នន រ់ជាតិ បគងកើតរមមវធីិគទសងៗ គដើមបីបំគពញនូវភាពខវេះចគនាា េះថទនរសមតាភាពសំខាន់ៗ  គធវើការគរៀងររ
ធនធានសក្មាប់ការអនុវតតរមមវធីិអភិវឌ្ឍសមតាភាព ។  
 
មាគ្តា១៨៥ ._ ការពក្ងឹងសមតាភាពស្ថា ប័ន និងសមតាភាពបុរគល 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព  រនុងរិចចសហក្បតិបតតិការជាមួយនឹងក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវពក្ងឹងបរយិកាសអំគណាយទលរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា សមតាភាពស្ថា ប័
ន និងសមតាភាពបុរគលគដើមបីគោេះស្ស្ថយការថក្បក្បលួអាកាសធាតុ ។  
 
មាគ្តា១៨៦ ._ ការអប់រ ំនិងការបណតុ េះបណាត លសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព  ក្ពមទំងក្រសួង និងស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ក្តូវ 
គលើររមពស់រមមវធីិអប់រ ំនិងរមមវធីិបណតុ េះបណាត លសតីពីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ  គោយអនុគលាម 
តាមបទ្យប ញ្តតគទសងៗសតីពីការអប់រ ំនិងការយល់ដឹងថទនរបរសិ្ថា ន ស្សបតាមរនាីទី្យ៧ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៨៧ ._ ការចូលរមួរនុងការអប់រ ំនិងការបណតុ េះបណាត លសតីពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

មញ្ជ្នតីពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវចូលរមួរនុងរមមវធីិអប់រ ំនិងរមមវធីិបណតុ េះបណាត លនានា គដើមបីធានា
បាននូវការយល់ដឹងអំពីភាពសមុរស្ថម ញគទសងៗ ននការគោេះស្ស្ថយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។    
 
មាគ្តា១៨៨ ._ យនតការរស្ថងចំគណេះដឹង និងគលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ 

គោយសហការជាមួយនឹងអនរពារ់ព័នធទំងអស់  ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ គោយចីរភាព ក្តវូ
គធវើការពក្ងឹង និងបគងកើតយនតការគទសងៗរនុងការរស្ថងចំគណេះដឹង និងគលើររមពស់ ការស្ស្ថវក្ជាវសតីពី
ការអនុវតត និងបគចចរវជិាា ននការកាត់បនាយ និងការបនាុំការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។  

 
ជំពូកទី៧  

គ្កបខណ័្ឌ ហរិញ្ញបបទាន្សគ្មាបក់ារផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាត ុ
 
មាគ្តា១៨៩ ._ ការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណឌ ហិរ ញ្បបទន 

គោយសហការជាមួយនឹងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្ររមក្បឹរាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូបគងកើត និងក្រប់ក្រងក្របខ័ណឌ ហិរ ញ្បបទន សក្មាប់  សរមមភាពនានានន
ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ ក្របខ័ណឌ ថបបគនេះ ក្តូវរមួប ច្ូ លនូវការវភិារ អំពីតក្មូវការហិរ ញ្បបទន 
យុទ្យធស្ថស្តសតរនុងការបំគពញនូវគសចរតីក្តវូការទំងគនេះតាមរយៈការគក្បើក្បាស់ក្បភពហិរ ញ្វតាុរនុង
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ស្សររ  និងគក្ៅស្សររថដលមានស្ស្ថប់  រ៏ដូចជាវធិានការននការអភិវឌ្ឍសមតាភាពណាមួយ យនតការ
ហិរ ញ្វតាុ  ឬរំថណទ្យក្មង់ស្ថា ប័ននានា គដើមបគីធវើការគរៀងររ  និងក្រប់ក្រងហិរ ញ្វតាុ ថទនរថក្បក្បួល
អាកាសធាតុរនុងលរខណៈថដលមានក្បសិទ្យធទលដ៏ខពស់បំទុតមួយ ។ ក្របខ័ណឌ ថបបគនេះនឹងក្តូវបគងកើត
គ ើង  គោយអនុគលាមគៅតាមបទ្យប ញ្តតគទសងៗសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទិ្យធទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១៩០ ._ ហិរ ញ្វតាុជារ់លារ់គៅតាមទី្យតំាង 

តាមការគសនើសំុរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ         
គសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តវូបគងកើតរណនីមូលនិធិជារ់លារ់គៅតាមទី្យតំាងមួយចំនួនសក្មាប់អនរ    
ពារ់ព័នធថដលចូលរមួ  ចំគពាេះយនតការហិរ ញ្វតាុអាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល រមួមាន រគក្មាងគរដ
បូរជាអាទ្យិ៍ គោយអនុគលាមគៅតាមបទ្យបប ញ្តតិនានា សតីពីវធិានការគសដឋរិចច រណនី  នែា ថដលក្តូវ
បង់ និងមូលនិធិគទសងៗរនុងរនាីទី្យ៨ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ ។  

 
ផ្នែកទី១  

ការផ្បងផ្ច្កធន្ធាន្ សគ្មាបក់ារផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាតុទៅកែងុលវិកាជាត ិន្ិងលវកិា    
ថ្នែ ក់ទគ្កាលជាត ិ

 
មាគ្តា១៩១ ._ ការថក្បក្បលួអាកាសធាតុគៅរនុងែវកិាជាតិ 

គោយមានការោំក្ទ្យបគចចរគទ្យសពីក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវពិចារណាពីទលប៉ាេះពាល់  និងដំគណាេះស្ស្ថយគទសងៗននការថក្បក្បួល 
អាកាសធាតុគៅរនុងដំគណើ រការែវកិាជាតិ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវទតល់ឲ្យក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុនូវការវភិារក្បចំាឆ្ន ំអំពីហានិភ័យ និងអាទិ្យភាពននការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវពិចារណា 
និងប ច្ូ ល នូវការវភិារគនេះគៅរនុងស្ថរាចរសតីពីការគរៀបចំែវកិាក្បចំាឆ្ន ំ និងប ច្ូ លការថណនំាអំពីការ
ោរ់ប ច្ូ លទលប៉ាេះពាល់ និងដំគណាេះស្ស្ថយគទសងៗននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតត និងនីតិវធីិ សក្មាប់ែវកិារគក្មាង ។     

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុក្តូវតាមោន និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាច
ថសវងររបាននូចព័ត៌មានសតីពីការថបងថចរ ការចំណាយ និងក្បសិទ្យធិភាពននហិរ ញ្វតាុការថក្បក្បួល
អាកាសធាតុតាមរយៈែវកិាជាតិ ។ 
 
មាគ្តា១៩២ ._ ទលប៉ាេះពាល់ និងដំគណាេះស្ស្ថយននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងការោរ់គសនើែវកិា 
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ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិទំងអស់ ក្តវូោរ់ប ច្ូ ល នូវទល់ប៉ាេះ
ពាល់ និងដំគណាេះស្ស្ថយននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងការោរ់គសនើែវកិារបស់ខាួន គោយ
អនុគលាមគៅតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថដលបានគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ គសដឋរិចច 
និងហិរ ញ្វតាុ ។  

 
ផ្នែកទី២ 

ការទលើកកលពស ់ការវិន្ទិោគទលើអាកាសធាតុផ្ដលមាន្លកខណ្ៈឆ្លៃ តម្វពីវសិយ័ឯកជន្ 
 
មាគ្តា១៩៣ ._ ការគលើររមពស់ការវនិិគយរគលើអាកាសធាតុថដលមានលរខណៈឆ្ា តនវ   

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយនឹងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ
គសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  និងគោយមានការចូលរមួពីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តវូគធវើការពិគក្ោេះ
គយបល់ជាមួយនឹងអនរពារ់ព័នធទំងអស់ អំពីវធិានការស្ថរគពើពនធជាសកាត នុពល បទ្យបប ញ្តតិ សតង់ោរ
និងយនតការថដលថទអរគលើទី្យទារនានា គដើមបីគលើររមពស់ការវនិិគយរគលើអាកាសធាតុថដលមានលរខ
ណៈឆ្ា តនវ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោយអនុគលាមគៅតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈ និងសិទិ្យធទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 

ផ្នែកទី៣ 
ការទកៀងគរហរិញ្ញវតថកុារផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាតុពីបរទទស 

 
មាគ្តា១៩៤ ._ ការសក្មបសក្មួលអំពីហិរ ញ្វតាុថក្បក្បួលអាកាសធាតុពីបរគទ្យស 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូសក្មបសក្មួលគលើការគរៀងររហិរ ញ្វតាុថក្បក្បួល
អាកាសធាតុពីបរគទ្យសរនុងលរខណៈមួយថដលមានក្បសិទ្យធទល និងក្បសិទ្យធភាពបំទុត គៅគពលថដលគធវើ
ការធានាឲ្យមានការបនសុោីន ននធនធានពីបរគទ្យសទំងគនេះ គៅនឹងអាទិ្យភាពគទសងៗននការថក្បក្បួល
អាកាសធាតុរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា១៩៥ ._ ការអគងកតតាមោនហិរ ញ្វតាុថក្បក្បលួអាកាសធាតុពីបរគទ្យស 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូសហក្បតិបតតិការជាមួយនឹងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ និងក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា គដើមបីគធវើការអគងកតតាមោនហិរ ញ្វតាុ     
ថក្បក្បួលអាកាសធាតុពីបរគទ្យស និងក្តូវធានាឲ្យមានការោរ់ប ច្ូ លនូវការថក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅ
រនុងរិចចចរចានានាជាមួយនឹងនដរូអភិវឌ្ឍ សតីពីយុទ្យធស្ថស្តសតសក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជារបស់ខាួន ។  
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ផ្នែកទី៤ 
ការទលើកកលពសយ់ន្តការហរិញ្ញវតថអុាកាសធាតុផ្ដលផ្នែកទលើលទធនល 

 
មាគ្តា១៩៦ ._ អាជាា ធរជាតិថដលក្តវូបានចាត់តំាង 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូថតជាអាជាា ធរជាតិថដលក្តូវបានចាត់តំាង សក្មាប់ 
ការងារហិរ ញ្វតាុអាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូ     
ពិនិតយគមើល គធវើការឯរភាព និងទតល់សុពលភាពដល់រគក្មាងទំងអស់ ថដលគសនើសំុការយល់ក្ពមពី   
រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា គដើមបីចូលរមួគៅរនុងយនតការហិរ ញ្បបទនអាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល 
រមួមាន យនតការទំងឡាយគយងតាមយនតការអភិវឌ្ឍស្ថអ ត យនតការននការទតល់ឥណទរមួ  វធិានការ
កាត់បនាយថ្នន រ់ជាតិដ៏សមស្សបមួយ ក្ពមទំងយនតការគរដបូរ ជាអាទ្យិ៍ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ក្តូវធានាថ្ន រគក្មាងទំងគនេះ អនុគលាមតាមថទនការ និងយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិ សតីពីការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុថដលពារ់ព័នធនានា ។  
 
មាគ្តា១៩៧ ._ ការគលើររមពស់ការចូលរមួគៅរនុងយនតការហិរ ញ្វតាុថដលថទអរគលើលទ្យធទល 

ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូគលើររមពស់ការចូលរមួគៅរនុងយនតការហិរ ញ្វតាុ 
អាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល មានជាអាទ្យិ៍តាមរយៈ ៖ 

រ- ការគចញការថណនំា សតីពីការទ្យទួ្យលបានហិរ ញ្វតាុថក្បក្បួលអាកាសធាតុតាមរយៈ 
ការចូលរមួគៅរនុងយនតការហិរ ញ្វតាុអាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល ។ 

ខ- ការររា និងការទសពវទាយព័ត៌មានសតីពីក្បភព ជគក្មើសអាទិ្យភាពគទសងៗ និង     
សកាត នុពលសក្មាប់ការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

រ- ការររា និងការទសពវទាយព័ត៌មានសតីពីការកាត់បនាយការបំភាយឧសម័នពី រគក្មាង
ថដលចូលរមួនានាតាមរយៈប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសក្មាប់រគក្មាងកាត់បនាយការបំភាយ ឧសម័នទទេះ
រ ច្ រ់ រមួមានព័ត៌មានអំពីទំ្យហំននការទតល់ហិរ ញ្បបទនថក្បក្បួលអាកាសធាតុ  ថដលបានគរៀង
ររតាមរយៈការចូលរមួរបស់អងគភាពរដឋ និងអងគភាពឯរជន គៅរនុងយនតការហិរ ញ្វតាុ    
អាកាសធាតុថដលថទអរគលើលទ្យធទល និងលទ្យធទលគទសងៗថដលសគក្មចបានជាអាទ្យិ៍ ។  

       
មាតិកាទី៣ 

ការទគ្បើគ្បាស ់ន្ិងនលតិកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព 
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
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ផ្នែកទី១ 
ការទលើកកលពសក់ារទគ្បើគ្បាស ់ន្ិងនលតិកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព 

 
មាគ្តា១៩៨ ._ ការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមានការឯរភាពពីក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គដើមបីបគងកើតឯរស្ថរនានាទរ់ទ្យងនឹងគោល
នគយបាយសតីពីការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ ឯរស្ថរគោលនគយបាយទំងគនេះ ក្តវូរមួ
ប ច្ូ លនូវ៖  

រ- រមមវធីិគដើមបបីគងកើននូវការអនុវតតឲ្យបានគពញគលញនូវរំរនូនការគក្បើក្បាស់មួយថដល
យរចិតតទុ្យរោរ់ដល់ បរសិ្ថា ន តាមរយៈននការបគងកើនការទគត់ទគង់ តក្មូវការសក្មាប់ទលិតទល 
គសវារមម និងបគចចរវជិាា ទំងឡាយថដលមិនបងកគក្ោេះថ្នន រ់ដល់បរសិ្ថា ន ។  

ខ- គោលនគយបាយនានា គដើមបឲី្យវស័ិយឯរជន អងគការសងគមសីុវលិ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ និងក្បជាពលរដឋបានចូលរមួ និងគលើររមពស់ការគក្បើក្បាស់ធនធានក្បរបគោយ
ក្បសិទ្យធទល និងការខូចខាតបរសិ្ថា នតិច រមួមានតំបន់ននការគក្បើក្បាស់ទឹ្យរ និងថ្នមពល      
ការបគងកើតសំណល់ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នន រ់ ការក្រប់ក្រងសំណល់ គទ្យសចរណ៍ និងការអភិវឌ្ឍ   
គហោឋ រចនាសមព័នធ ជាអាទ្យិ៍ ។  

 
មាគ្តា១៩៩ ._ ទលិតរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមានការឯរភាពពីក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រមួមានក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរឧសាហ
រមម និងសិបបរមម គដើមបីបគងកើតឯរស្ថរនានាទរ់ទ្យងនឹងគោលនគយបាយសតីពីទលិរមម ក្បរបគោយ
និរនតរភាព ។ ឯរស្ថរគោលនគយបាយទំងគនេះ ក្តវូរមួប ច្ូ លនូវ៖  

រ. រមមវធីិគដើមបគីលើររមពស់ការអនុវតតរំរទូលិតទល និងទ្យមាា ប់លអននការអនុវតតដំគណើ រ
ការទលិតរមម ថដលយរចិតតទុ្យរោរ់ដល់បរសិ្ថា ន ។  

ខ. គោលនគយបាយនានា គដើមបឲី្យវស័ិយឯរជន អងគការសងគមសីុវលិ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ និងក្បជាពលរដឋបានចូលរមួ និងគលើររមពស់ទលិតរមមថដលគក្បើក្បាស់ធនធាន
ក្បរបគោយក្បសិទ្យធទលខពស់ និងការខូចខាតបរសិ្ថា នតិច ។  

 
មាគ្តា២០០ ._ ការគទទៀងផ្ទទ ត់បគចចរវជិាា បរសិ្ថា ន 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ
ឧសាហរមម និងសិបបរមម និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ក្តវូបគងកើតរមមវធីិមួយសក្មាប់ការ
គទទៀងផ្ទទ ត់  បគចចរវជិាា បរសិ្ថា ន ថដលអាចអនុវតតបានគៅគលើគក្រឿងបគចចរវជិាា  ថដលក្តូវបានគក្បើក្បាស់
គោយឧសាហរមម ឧសាហរមមនក្ពគឈើ រសិរមម ថរ ៉ា គសវារមម និងលំគៅឋាន ។ រមមវធីិគនេះ ក្តូវថទអរ
គលើការអនុវតតលអៗ ជាអនតរជាតិ គៅរនុងការការគទទៀងផ្ទទ ត់បគចចរវជិាា បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២០១ ._ ប ា្ ីននបគចចរវជិាា ថដលបានគទទៀងផ្ទទ ត់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ
ឧសាហរមម និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ក្តូវបគងកើតប ា្ ីននបគចចរវជិាា ថដលបានគទទៀងផ្ទទ ត់ 
និងោរ់ប ា្ ីគនេះឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន 
បរសិ្ថា នរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 

ផ្នែកទី២ 
លទធកលមគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា២០២ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីលទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ       
គសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីលទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ថដលគផ្ទត
តគៅគលើការប ច្ូ លនូវ លរខណៈវនិិចឆ័យបរសិ្ថា ន រនុងអំ ុងគពលននដំគណើ រការននការគធវើលទ្យធរមមគលើ
ទំ្យនិញ គសវារមម ការងារ និងគសវាគទសងខណៈគពលថដលទ្យទួ្យលបាននូវតំនលជាស្ថច់ក្បារ់គោយឈ
គលើមូលោឋ នវដតននជីវតិទំងមូល គដើមបីកាត់បនាយជាអបបបរមានូវបនទុរថទនរបរសិ្ថា នពីការគក្បើក្បាស់ 
និងសក្មបសក្មួលតក្មូវការទលិតរមម និងគសវាថដលមិនបងកគក្ោេះថ្នន រ់គៅដល់បរសិ្ថា ន ។  

លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតទំងគនេះ ក្តូវថទអរគលើសតង់ោអនតរជាតិពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា២០៣ ._ គោលបំណង 
 លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីលទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវ៖ 

រ- គលើរទឹ្យរចិតតចំគពាេះក្បសិទ្យធទលននការទលិតធនធាន ។  
ខ- រំណត់ក្បគភទ្យ និងលំោប់ថ្នន រ់ជាអាទិ្យភាពននទលិតទល និងគសវារមម ថដលរមួមាន

បគចចរវទិ្យាថដលមាន សុវតាិភាពចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងហរ ិ្ ញវតាុនបតង ។  
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រ- រំណត់នូវលរខណៈវនិិចឆ័យបរសិ្ថា នអបបបរមា និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ក្បតិបតតិ 
រមួមានក្បសិទ្យធទលននការទលិតធនធាន ការកាត់បនាយ ការគក្បើក្បាស់គ ើងវញិ និងការនចន
សំណល់ ការក្រប់ក្រងសំណល់រមួោន  ទលិតរមមស្ថអ តជាងមុន សក្មាប់ក្បគភទ្យនីមួយៗនន
ទលិតទល និងគសវារមម គោយថទអរគៅគលើទលប៉ាេះពាល់ននទលិតរមម និងគសវារមមគនាេះគៅ
គលើបរសិ្ថា ន ។  

ឃ-  រំណត់នូវលរខខណឌ តក្មូវរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍សក្មាប់ក្បគភទ្យនន
ទលិតទល គសវារមម និង ទំ្យហំននលទ្យធរមម ។  

ង- ទតល់ការថណនំាសក្មាប់ការគក្ជើសគរ ើសអនរទគត់ទគង់ថដលមានលរខណៈសមស្សប ។  
ច- ទតល់ការថណនំាសក្មាប់ការគធវើការសគក្មចចិតត គោយយរចិតតទុ្យរោរ់ដល់បរសិ្ថា ន 

មានជាអាទ្យិ៍ ការែាឹងថែាងរវាងលរខណៈវនិិចឆ័យបរសិ្ថា នជាមួយនឹងលរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ការ
ទិ្យញគទសងគទ្យៀត រមួមានការរិតរូរដល់គសដឋរិចច តនមា ការបំគពញការងារ និងរុណភាព ជាអាទ្យិ៍ ។  

្- រំណត់ឲ្យមានទ្យណឌ រមមសក្មាប់អនររគំលាភបំពានគៅគលើលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់
ដំគណើ រការននទលិតរមម និងគសវារមមថដលក្តវូយរចិតតទុ្យរោរ់ដល់បរសិ្ថា ន ។  

ជ- រំណត់ឲ្យបានចាស់នូវវធិានការសក្មាប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តូវរនុង
ការងារលទ្យធរមម គដើមបគីលើរទឹ្យរចិតត និងជួយដល់អនរពារ់ព័នធរនុងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវចំគពាេះការ
អនុវតតលទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

 
មាគ្តា២០៤ ._ ការអនុវតតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីទ្យមាា ប់ននការគធវើលទ្យធរមម 
 ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូគៅគលើការងារ  លទ្យធរមម ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល លិខិតបទ្យោឋ ន
រតិយុតតសតីពីលទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅរនុងទ្យមាា ប់ននការអនុវតតននការគធវើលទ្យធរមមចំគពាេះ
ទលិតរមម និងគសវារមម ទំងអស់ថដលក្តូវគធវើលទ្យធរមមជាស្ថធារណៈ ថដលរមួមានទលិតរមម និងគសវា
រមម ថដល៖ 

រ- ក្តវូគធវើលទ្យធរមមគក្កាមែវកិារបស់អងគភាព អជាា ធរថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  
ខ- ក្តវូគធវើលទ្យធរមមគោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ថដលសាិតគៅគក្កាមលិខិតបទ្យោឋ នសតី

ពីលទ្យធរមម ។  
រ- ក្តវូគធវើលទ្យធរមមគក្កាមរគក្មាងថដលទ្យទួ្យលបានមូលនិធិពីមាច ស់ជំនួយ ។  

 
មាគ្តា២០៥ ._ ការប ច្ូ លទ្យមាា ប់ននការអនុវតតននការគធវើលទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយមានការសក្មបសក្មួលជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវធានាបានថ្ន ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តូវគៅគលើ
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ការងារលទ្យធរមម បានប ច្ូ ល និងអនុវតតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធសតីពីការគធវើលទ្យធរមមក្បរបគោយ
និរនតរភាព ។  
 
មាគ្តា២០៦ ._ ការបណតុ េះបណាត ល 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយមានរិចចសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវទតល់ការបណតុ េះបណាត លសតីពីការអនុវតតលទ្យធរមមក្បរបគោយ
និរនតរភាពគៅដល់ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូចំគពាេះការងារលទ្យធរមម ។  
 
មាគ្តា២០៧ ._ របាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូគៅគលើការងារ  លទ្យធរមម ក្តូវគធវើ របាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំមួយ 
សតីពីការអនុវតតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានាសតីពីការគធវើ     លទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ របាយ
ការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំគនេះ ក្តវូប ច្ូ លចំណុចដូចតគៅ៖ 

រ-  ប ា្ ីននទលិតទល និងគសវារមមថដលមិនបងកគក្ោេះថ្នន រ់គៅដល់បរសិ្ថា ន ថដលក្តូវ
បានទិ្យញ រនុងអំ ុងគពល ននឆ្ន ំស្ថរគពើពនធ ។  

ខ- ការវភិារទរ់ទ្យងគៅនឹងការោរ់ប ច្ូ ល និងការអនុវតតលរខខណៈវនិិចឆ័យបរសិ្ថា ន
គៅរនុងការគធវើលទ្យធរមម ។  

រ- ថទនការក្បចំាឆ្ន ំទំងឡាយសក្មាប់ការគធវើប ា្ ីលទ្យធរមមននទលិតទល និងគសវារមម
ជាអាទិ្យភាព ថដលមិនបងកគក្ោេះថ្នន រ់ដល់ បរសិ្ថា ន ។  

 ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូគៅគលើការងារ   លទ្យធរមម ក្តូវទតល់ជូន របាយការណ៍គនេះ 
គៅឲ្យក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគសដឋរិចច និងហិរ ញ្
វតាុ ។  
 
មាគ្តា២០៨ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូធានាថ្នក្រប់របាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីការអនុវតត
លទ្យធរមមក្បរប គោយនិរនតរភាព ក្តូវបានទសពវទាយជាស្ថធារណៈ ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យល
បានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនុងរនាីទី្យ ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
 មាគ្តា២០៩ ._ ការវាយតនមាននការអនុវតត 
 ក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគសដឋរិចច និង
ហិរ ញ្វតាុ  ក្តវូគក្បើក្បាស់ព័ត៌មានពី របាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីការអនុវតតលទ្យធរមម ក្បរបគោយនិរនតរ
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ភាព គដើមបីរំណត់នូវបញ្ញា  និងភាពោម នក្បសិទ្យធទល ននអនុវតតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនានាសតីពី
ការគធវើលទ្យធរមមក្បរបគោយនិរនតរភាព និងក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយនឹងអនរ ពារ់ព័នធ គដើមបីគធវើការថរ
ថក្បលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ តាមការចំាបាច់ ។  
 
មាគ្តា២១០ ._ ទលិតទលថដលមិនបងកគក្ោេះថ្នន រ់គៅដល់បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ ក្តូវលុបបំបាត់នូវឧបសរគនានារនុងការទសពវទាយ ការទិ្យញ ការគក្បើ
ក្បាស់ ការនំាចូល ការនំាគចញទលិតទលថដលមិនបងកគក្ោេះថ្នន រ់គៅដល់បរសិ្ថា ន គដើមបីគលើរទឹ្យរចិតត
ឲ្យអនរទគត់ទគង់ អនុគលាមគៅតាមក្រម និងបទ្យបប ញ្តតិនានា។  
 

ផ្នែកទី៣ 
ការដាក់ស្ថៃ កសញ្ញញ បរសិ្ថថ ន្ទដាយសមគ័្គច្តិត 

 
មាគ្តា២១១ ._ ស្ថា រសញ្ញញ គអរូ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យឧសាហរមម និងសិបបរមម ក្តវូបគងកើតក្បព័នធថដលមានរក្មិតសតង់ោរគោយសម័ក្រចិតតមួយរនុងការ
ោរ់ស្ថា រសញ្ញញ គលើទលិតទល និង   គសវារមមគោយោរ់គឈាម េះ ស្ថា រសញ្ញញ គអរូ គោយភាា ប់ជាមួយ
ព័ត៌មានសតីពីបនទុរថទនរបរសិ្ថា ន ថដលរមួមានស្ថរធាតុទសំ ធាតុចូល និងធាតុគចញនានាននថ្នមពល ។  
   
មាគ្តា២១២ ._ ក្បគភទ្យទលិតទល និងគសវារមម 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ      វស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តវូរំណត់ក្បគភទ្យទលិតទល និងគសវារមម លរខ
ណៈវនិិចឆ័យ និងសតង់ោរ ការគចញវញិ្ញញ បនបក្តបញ្ញា រ់ និងការគធវើសវនរមម និងវធិានននការគក្បើក្បាស់ 
គៅរនុងរយៈគពល១២ (ដប់ពីរ) ថខ បនាទ ប់ពីការអនុម័តក្រមគនេះ ។  

ការរំណត់ អំពីការោរ់ស្ថា រសញ្ញញ គអរូ និងព័ត៌មានសតីពីបនទុរបរសិ្ថា នគៅគលើទលិតទល និង
គសវារមមតាមក្បគភទ្យនានា ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២១៣ ._ ប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ទលិតទល និងគសវារមម 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវថែររា និងទសពវទាយប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ
ទលិតទល និងគសវារមមជាមួយនឹងការបញ្ញា រ់ គោយោរ់ស្ថា រសញ្ញញ គអរូ ជាស្ថធារណៈ ស្សបតាម
បទ្យបប ញ្តតិសាីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
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មាគ្តា២១៤ ._ លទ្យធរមមថដលគពញចិតត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នរោឋ ភិបាលថដលមានសមតារិចចពារ់ព័នធក្តូវធានាថ្នទលិតទល និងគសវាថដល
ពារ់ព័នធការគចញវញិ្ញញ បនបក្តស្ថា រសញ្ញញ គអរូក្តូវបានគក្បើក្បាស់ការសគក្មចចិតតថទនរលទ្យធរមម ។  
 

ផ្នែកទី៤ 
ការវាយតម្លៃគ្បសទិធនលម្ន្ធន្ធាន្ 

 
មាគ្តា២១៥ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការវាយតនមាពីក្បសិទ្យធទលននធនធានគរៀង
រាល់ ៣ (បី) ឆ្ន ំមតង ចំគពាេះនីតិបុរគលតាមវស័ិយជារ់លារ់ណាមួយថដលបានគក្បើក្បាស់ធនធាន គហើយ
បងកឲ្យមានទលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន និងគលើសរក្មិតសតង់ោររំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរិតយុតត គដើមបី
រំណត់វស័ិយពារ់ព័នធ សតង់ោរ ទ្យក្មង់ និងខាឹមស្ថរននការវាយតនមា លរខខណឌ តក្មូវ និងនីតិវធីិសក្មាប់
ការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន ។  

រាល់ការឯរភាព លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអជាា ប័ណណសក្មាប់ក្រប់វស័ិយទំងអស់ថដលបញ្ញា រ់តាមរ
យៈលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ តក្មវូឲ្យប ច្ ប់ការវាយតនមាក្បសិទ្យធិទលធនធាន ។ 

 
មាគ្តា២១៦ ._ អនរវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន 
 ការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន ក្តវូបានគធវើគ ើងគោយអនរវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន 
ថដលក្តូវបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ លរខណៈសមបតតិននអនរ
វាយតនមា និងតនមាននការវាយតនមា ក្តូវរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២១៧ ._ អនរវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធានបណតុ េះបណាត ល 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតក្បព័នធមួយសក្មាប់គធវើការបណតុ េះបណាត ល
ដល់អនរវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន ។ ប ា្ ីគឈាម េះអនរវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធានក្តូវទសពវទាយជា        
ស្ថធារណៈ និងក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជាគរៀងរាល់ឆ្ន ំ ។  
 
មាគ្តា២១៨ ._ របាយការណ៍ននការវាយតនមា 
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 បនាទ ប់ពីបានប ច្ ប់ការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន អនរវាយតនមា ក្តូវោរ់ជូនរបាយការណ៍សតី
ពីលទ្យធទល ននការវាយតនមា និងវធិានការកាត់បនាយនានាថដលបានរំណត់ ។ របាយការណ៍គនេះ ក្តូវ
ោរ់ជូនគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ស្សបតាមនីតិវធីិជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា២១៩ ._ ការវាយតនមារបាយការណ៍ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការវាយតនមា និងទតល់ការឯរភាពគៅគលើ
របាយការណ៍ននការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវ និងសតង់ោរថដលក្តូវបាន
ថចងគៅរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា២២០ ._ ការគធវើការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអាចគធវើសវនរមមបរសិ្ថា នរបស់នីតិបុរគលពារ់ព័នធ
គដើមបីគទទៀងផ្ទទ ត់ការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធាន និងការអនុវតតការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលននធនធាននន
វធិានការណ៍កាត់បនាយថដលរំំណត់អតតសញ្ញញ ណរចួ ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីសវនរមម ការអគងកត
តាមោន និងការគរៀបចំរបាយការណ៍រនុងរនាីទី្យ២ មាតិកាទី្យ៤ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា២២១ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ការបណតុ េះបណាត ល និងការសក្មបសក្មួល 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យឧសាហរមម និងសិបបរមម ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ សមារមន៍ឧសាហរមម និងអនរពារ់ព័នធគទសង
គទ្យៀតគដើមបី៖ 

រ. គរៀបចំបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ទរ់ទ្យងគៅនឹងក្បសិទ្យធទលធនធាន ការកាត់
បនាយគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នពីការគក្បើក្បាស់ទលិតទល និងទលិតរមមស្ថអ តជាងមុន ។ 

ខ. បគងកើតគរហទំ្យព័រព័ត៌មានមួយ ថដលទទុរគៅគោយ ទ្យមាា ប់ននការអនុវតត និង
បគចចរគទ្យសរមួ សក្មាប់ ទលិតរមមស្ថអ តជាងមុន និង ក្បសិទ្យធទលធនធានសក្មាប់                  
វស័ិយទលិតរមម និងវស័ិយពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។  

រ. ទតល់ការបណតុ េះបណាត លឲ្យបានគទ្យៀងទត់ និងបគងកើតបណាត ញឲ្យបានគទ្យៀងទត់ 
ថទអរគៅគលើលទ្យធទល និងបទ្យពិគស្ថធន៍ននការអនុវតតជារ់ថសតង ។  

ឃ. សក្មបសក្មួលការពិគក្ោេះគយបល់តាមវស័ិយជាមួយអនរបគចចរគទ្យស               
អនរក្រប់ក្រង និងអនរជំនាញការគទសងគទ្យៀត ។  
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ផ្នែកទី៥ 
ការទទលួខសុគ្តវូបផ្ន្ថលរបសន់លតិករ 

 
មាគ្តា២២២ ._ រមមវធីិការទ្យទួ្យលខុសក្តូវបថនាមរបស់ទលិតររ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមានការសក្មបសក្មួលជាមួយក្រសួង       
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងគធវើការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរថដលពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តូវបគងកើតរមមវធីិថដល
តក្មូវឲ្យទលិតររទ្យទួ្យលខុសក្តូវបថនាម ចំគពាេះសំណល់គក្កាយអនរគក្បើក្បាស់រចួគោយទលិតររ ។    
រមមវធីិគនេះ ក្តូវបញ្ញា រ់ចំណុចដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ការចូលរមួថដលជាកាតពវរិចច និងសម័ក្រចិតត រនុងរមមវធីិទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ទលិតររ
បថនាមអាចអនុវតតគលើ ទលិតទល ក្ររមទលិតទល និងចរនតសំណល់នានា ។  

ខ- គោលគៅសក្មាប់ការក្បមូល ការថរនចនគទ្យបើងវញិ ការទញយរ ។  
រ- រូតាសក្មាប់ការយរទលិតទលក្តលប់មរវញិ ។  
ឃ- ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់តួអងគនីមួយៗរនុងការថខសសងាវ រ់ននការទគត់ទគង់ ថដលរមួ

មានទំងទលិតរររនុងស្សររ និងអនរនំាចូលទលិតទល និងគក្រឿងបគចចរវជិាា ពីបរគទ្យស ។  
ង- ការអភិវឌ្ឍសមតាភាពសក្មាប់អនរពារ់ព័នធ ។  
ច- ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ទលិតររ និងក្ររមគោលគៅគទសងគទ្យៀតថដលជាប់កាតពវរិចច

តាមទាូវចាប់ ។  
 

មាតិកាទី៤ 
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាសប់រសិ្ថថ ន្ដី ន្ងិន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា២២៣ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 វសិ្ថលភាពននមាតិកាគនេះរមួមានរាល់ដី និងធនធានដីគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 
មាគ្តា២២៤ ._ ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីបរសិ្ថា ន និងនិរនតរភាពទី្យក្ររង 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នរោឋ ភិបាលថដលមានសមតារិចចតហរវូោរ់ប ច្ូ លចំនុចដូចមានថចងខាងគក្កាម
គនេះគៅរនុងនីតិវធីិគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ថទនការគក្បើក្បាស់ដី និងការបគងកើតនិរនតរភាពទី្យក្ររង៖ 
  រ- ការអភិររសបរសិ្ថា ន និងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបគោយនិរនតរភាព 
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  ខ- បទ្យប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថថ្នរណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
  រ- យនតការសក្មាប់ការការពារ ក្រប់ក្រង និងកាត់បនាយហានិភ័យបរសិ្ថា ន និងទល

វបិារននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលគៅមានភាពខវេះខាត និងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទី្យក្ររង
ឆ្ប់រហ័ស ។ 

 
មាគ្តា២២៥ ._ ការគក្បើក្បាស់ភសតុតាងថបបវទិ្យយស្ថស្តសតសក្មាប់ការគរៀបចំថទនការ និងវធិានការ

ក្រប់ក្រង 
ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីបរសិ្ថា ន និងវធិានការគរៀបចំ និរនតរភាពទី្យក្ររង ក្តូវថទអរគលើ        

ភសតុតាងវទិ្យាស្ថស្តសតដ៏លអបំទុតថដលអាចគក្បើក្បាស់បាន និងរមួប ច្ូ លទំងការគក្បើក្បាស់បគចចរវជិាា    
សំខាន់ៗថដលមានរនុងតំបន់ និងឧបររណ៍គរៀបចំថទនការនានា ។  
 

ជំពូកទី២ 
តួនាទី ន្ិងការទទលួខសុគ្តវូ 

 
មាគ្តា២២៦ ._ សមតារិចចននការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់ដី 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នរររបូនីយរមម និងសំណង់  ក្តូវមានសមតារិចច
ក្រប់ក្រងគលើការគក្បើក្បាស់ដី និងសំណង់ គដើមបីធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍ និងការគក្បើក្បាស់ធនធានដី 
និងដីទំងឡាយក្បរបគោយក្បសិទ្យទភាព និរនតរភាព សមធម៌ ភាពចុេះសក្មរង និងសមាហរណរមម 
គោយមានការសក្មបសក្មួលជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា២២៧ ._ អាជាា ធរទ្យទួ្យលបនទុរគលើការគចញអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព 
 អាជាា ធរទ្យទួ្យលបនទុរគលើការគចញអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព ក្តូវពិនិតយគ ើង
វញិនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ និងការឯរភាពននការគក្បើក្បាស់ និងការអភិវឌ្ឍដី ស្សបតាមចាប់
ជារ់លារ់គោយថ រ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតដ៏នទ្យគទ្យៀត គដើមបីធានារាល់ការស្ថងសង់ និងការគក្បើ
ក្បាស់ដីទំងគនាេះ ស្សបតាមលិខិតអនុញ្ញញ តស្ថងសង់ និងការឯរភាព និងគោរពតាមសតង់ោបរសិ្ថា ន
ពារ់ព័នធ ។   
 
មាគ្តា២២៨ ._ ការឯរភាពគលើលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយអជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិពារ់
ព័នធ ក្តវូពិនិតយគៅគលើលរខខណឌ តក្មវូននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់បរសិ្ថា នដី សក្មាប់ក្រប់ថទនការ
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គក្បើក្បាស់ដីថដលបានោរ់គសនើសំុការឯរភាពមរកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គដើមបីធានាបាននូវភាព
ក្តឹមក្តវូគពញគលញតាមលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីក្បរបគោយនិរនតរភាព ។   
 
មាគ្តា២២៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ មិនក្តូវគចញលិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬលិខិតឯរភាពគលើការស្ថងសង់ ចំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍសរមមភាព រមមវធីិ ឬថទនការ
ទំងឡាយណា ថដលពំុទន់មានលិខិត និង/ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគ ើយ ។  
 
មាគ្តា២៣០ ._ ការថណនំាថទនរបគចចរគទ្យស និងជំនួយនានា 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទតល់ការថណនំាថទនរបគចចរគទ្យស និងជំនួយនានា
ពារ់ព័នធគៅនឹង៖ 

រ- ការគធវើឲ្យមានសុខដុមរមនីយរមមគៅគលើគោលបំណងននរិចចការពារថទនរបរសិ្ថា ន 
ការអភិររស និង ការអភិវឌ្ឍជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

ខ- ការធានាថ្ន ធនធានទំងឡាយមានការក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព តាមការ
គលើរទឹ្យរចិតតឲ្យអនរក្រប់ក្រងធនធាន និងអនរគធវើគសចរតីសគក្មចចិតត គធវើការពិនិតយពីទល         
ប៉ាេះពាល់ និងទំ្យនារ់ទំ្យនងអនតរវស័ិយ ។  

រ- ការពក្ងឹងរិចចសក្មបសក្មួលរវាងអងគភាពរាជរោឋ ភិបាលថ្នន រ់ជាតិ ថ្នន រ់គក្កាមជាតិ
ថដលពារ់ព័នធ និងភារីថដលពារ់ព័នធ ។  

ឃ- ទំ្យនារ់ទំ្យនងជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន វស័ិយឯរជន អងគការគក្ៅ រោឋ ភិបាល      
សហរមន៍ និងអនរស្ស្ថវក្ជាវការគដើមបីផ្ទា ស់បតូរដំគណេះដឹង ព័ត៌មាន និងរងវល់ពារ់ព័នធ ពារ់ព័នធ
នឹងការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី និងនិរនតរភាពទី្យក្ររង ។    

ង- ការក្បមូលទិ្យននន័យទំងបរមិាណ និងរុណភាព និងការគក្បើក្បាស់ក្បព័នធជំនួយ
ថដលោំក្ទ្យដល់ការគធវើគសចរតីសគក្មចចិតត គដើមបីធានាបាននូវការយល់ដឹងដ៏ទូ្យលំទូ្យលាយអំពី
បញ្ញា សក្មាប់វស័ិយនានា និងរក្មិតននការក្រប់ក្រងរបស់រោឋ ភិបាល ។   

 
 មាគ្តា២៣១ ._ ការសហការជាមួយក្រសួងនានា 
 ក្រសួងស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវ សហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្រសួង ស្ថា ប័នថដលមានសមតារិចចដ៏នទ្យគទ្យៀត អងគការ   
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មិនថមនរោឋ ភិបាល និងអនរពារ់ព័នធសតីពីការអនុវតត និងការពក្ងឹងការអនុវតតលរខខណឌ តក្មូវការគរៀបចំ
ថទនការគក្បើក្បាស់ដីបរសិ្ថា នស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការដបីរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា២៣២ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 រាល់រគក្មាង ការអភិវឌ្ឍ រមមវធីិ និងថទនការសរមមភាពនានាថដលទរ់ទ្យងនឹងការគក្បើក្បាស់ដី 
និងសំណង់ ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ ឬលិខិតឯរភាព  ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដីនររបូនីយរមម និងសំណង់  និងលិខិត ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយ
ការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២៣៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីគោយរិតរូរពីបញ្ញា បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដីនររបូនីយរមម និងសំណង់ ថដលមានសមតារិចចគលើ
ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី គៅរនុងតំបន់ននរគក្មាង ការអភិវឌ្ឍ រមមវធីិ ឬថទនការថដលបានគសនើសំុ 
ក្តូវធានាថ្នការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីគនាេះ បានបំគពញតាមលរខខណឌ តក្មវូគពញគលញដូចខាង
គក្កាម៖ 

រ- មានរិចចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធគលើថទនការគក្បើក្បាស់ដីរបស់មាច ស់
រគក្មាង ។  

ខ- ទ្យទួ្យលបាននូវការក្ពមគក្ពៀងជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានក្រប់
ក្ជរងគក្ជាយពីជនជាតិគដើមភារតិច ថដលសិទ្យធិគលើដីរបស់ពួរគរ អាចនឹងរងការប៉ាេះពាល់ពី
រគក្មាង សរមមភាពរមមវធីិ ឬថទនការ ។  

រ- មានការបញ្ញា រ់អំពីភាពក្តឹមក្តូវរបស់រគក្មាង សរមមភាព រមមវធីិ និងថទនការថដល
បានគសនើសំុ ជាមួយនឹងថទនការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់ដី ថទនការគមសតីពីការគក្បើក្បាស់ដី និង
ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតទី្យក្ររងនបតង និងអំពីភាពក្តឹមក្តវូោន ជាមួយនឹងថទនការគមសតីពីការគក្បើ
ក្បាស់ដីរនុងការអភិវឌ្ឍ ។  

ឃ- មានការស្ស្ថវក្ជាវ និងការទ្យទួ្យលបាននូវទិ្យននន័យ លមអិត ថដលមានស្ស្ថប់ និងតាម
ទី្យតំាងជារ់លារ់អំពីលរខណៈពិគសសននតំបន់ពារ់ព័នធគៅនឹងការគក្បើក្បាស់ដីនាបចចុបបនន និង
នាគពលអនារត រមួមានប ា្ ីស្ថរគពើភ័ណឌ ធនធានដី ការគក្បើក្បាស់ដីបចចុបបនន គហោឋ រចនាស
មព័នធ អក្តាក្បជាជនថដលគៅជំុវញិ សហរមន៍ និងការអនុវតតតាមវបបធម៌ និងក្បព័នធគទសងៗនន
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ការចិ ច្ ឹមជីវតិ សិទ្យធិកាន់កាប់ដី រមួទំងសិទ្យធិជាលរខណៈក្បនពណី រចនាសមព័នធសងគម រោឋ ភិបា
ល ររុខជាតិ ការគធវើចលនា្ាងថដនរបស់សតវនក្ព ការរខំានគោយធមមជាតិ មុខងារធារាស្ថស្តសត 
ចរនតថ្នមពល និងរាល់ព័ត៌មានទំងឡាយពារ់ព័នធគៅនឹងការគក្បើក្បាស់ដីបចចុបបននជាអាទ្យិ៍ ។  

ង- មានការគក្បើក្បាស់បគចចរវជិាា ប់ថដលលអបំទុតរនុងការរំណត់ថទនទី្យ តំបន់គទ្យសភាព 
រមួមានការរំណត់ទី្យតំាង និង/ឬ ការវាយតនមាពីធនធានធមមជាតិ និងទំ្យនិញ និងគសវារមម   ពារ់
ព័នធគៅនឹងធនធានធមមជាតិ ការបនសុីទិ្យននន័យននការគក្បើក្បាស់ដី សិទ្យធិកាន់កាប់ដី និងតំបន់
គបតិរភណឌ វបបធម៌ថដលសាិតគៅរនុង និងថរបតំបន់អភិវឌ្ឍថដលបានគសនើសំុជាអាទ្យិ៍។  

ច- មានការទតល់ដំគណាេះស្ស្ថយបញ្ញា ននការទូ្យទត់កាបូន និងការបគ ច្ញសំណល់   
ឧសម័ន គហើយក្តវូោរ់ប ច្ូ លនូវគោលគៅ និងថទនការនានា រនុងការកាត់បនាយ និងទូ្យទត់កាបូ
ន រ៏ដូចជាលំហូរននសំណល់ថដលពារ់ព័នធគៅរនុងរាល់ក្បតិបតតិការរគក្មាងថដលបានគធវើការ  
គសនើសំុ ។  

្- មានការទតល់ដំគណាេះស្ស្ថយគៅគលើការបងកគក្ោេះទឹ្យរជំនន់ និងមានភាា ប់គៅគោយ
ថទនការនានា សក្មាប់៖  

១- ការបងាូរសំណល់ទឹ្យរគចញចូលទំងអស់ ទំងគៅខាងរនុង និងគក្ៅតំបន់
អភិវឌ្ឍ ឬតំបន់ននថទនការគក្បើក្បាស់ដី ។  

២- ហានិភ័យននការបំពុលទឹ្យរគក្កាមដី និងទឹ្យរគលើដី រ៏ដូចជាបញ្ញា ពារ់ព័នធ និង
ការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការគបាេះបង់គចាលសំណល់ទឹ្យរ ។  

៣- ការោរ់រក្មិត និងការក្រប់ក្រងលំហូរសំណល់រងឹ និងសំណល់រាវ រមួមាន
ទី្យតំាងនានាននការគបាេះបង់គចាលជាអាទ្យិ៍ ។  
ជ- ប ច្ូ លនូវវធិានការននការគលើររមពស់ការក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពគលើនក្ព

គឈើទំងឡាយគៅរនុងទី្យតំាងថដលគៅរនុង និងថរបរទី្យតំាងក្បតិបតតិការរគក្មាង សរមមភាព រមម
វធីិ និងថទនការថដលបានគសនើសំុ ។   

ឈ- ោរ់ប ច្ូ ល និងគក្បើក្បាស់ នូវក្បព័នធចំណត និងចលនាទាូវែនល់ក្បរបគោយ
ក្បសិទ្យធទល គៅរនុងទី្យតំាងក្បតិបតតិការ និងធានាថ្ន ក្បព័នធចំណត និងទាូវែនល់ទំងគនាេះតភាា ប់
យ៉ាងមានក្បសិទ្យធភាព និងសុវតាិភាពគៅកាន់ទាូវថដលសាិតគៅគក្ៅទី្យតំាងក្បតិបតតិការ    
រគក្មាង ។  

ញ- ោរ់ប ច្ូ លនូវគោលគៅ និងវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់គក្ោេះថ្នន រ់នាគពល
ខាងមុខ ថដលរគក្មាង សរមមភាព រមមវធីិ ឬថទនការមានគៅគលើ៖ 

១- ដីថដលរាជរោឋ ភិបាលកាន់កាប់ ថដលក្តូវបានរំណត់ជា តំបន់គបតិរភណឌ  
ឬតំបន់ក្បវតតិស្ថស្តសត តំបន់វបបធម៌ជាតិ ។  
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២- រគបៀងអភិររសចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិ ថដលបានរំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  

៣- តំបន់ទំងឡាយថដលបានកាន់កាប់ និងសាិតគៅគក្កាមការគក្បើក្បាស់ជា   
លរខណៈក្បនពណី របស់ជនជាតិគដើមភារតិច ។  

   ៤- តំបន់រា៉ាមស្ថរ ។  
៥- តំបន់ថដលក្តូវបានរំណត់គោយ អងគការសហក្បជាជាតិទ្យទួ្យលបនទុរអប់រ ំ

សងគម វទិ្យាស្ថស្តសត និងវបបធម៌ ។   
៦- តំបន់ទំងឡាយថដលក្តូវបានរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ថ្នជា

តំបន់ថដលមានទឹ្យរស្ថប និងទឹ្យរសមុក្ទ្យសំខាន់ៗ ឬក្បព័នធគអរូ ូសីុននតំបន់សមុក្ទ្យ ឬ
តំបន់អភិររសគទ្យសភាព ក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ និងជីវៈចក្មរេះថដលមានតនមាខពស់ ឬ
តំបន់ថដលមានតនមាអភិររសក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។  

៧- តំបន់ដនទ្យគទ្យៀតថដលក្តូវបានរំណត់សក្មាប់ការការពារ ឬជាតំបន់ពិគសស
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។  
ដ- លរខខណឌ តក្មវូរនុងការគោេះស្ស្ថយគោលគៅ និងវធិានការសក្មាប់ការររាទុ្យរ 

និង/ឬការគធវើឲ្យក្បគសើគ ើងនូវតនមាធនធានក្បវតតិស្ថស្តសត វបបធ៌ម ឬធនធានធមមជាតិ ថដលសាិត
គៅរនុងឬជាប់ទី្យតំាងក្បតិបតតការថដលគសនើទំងអស់ 

ឋ- លរខខណឌ តក្មវូរនុងការគោេះស្ស្ថយ និងទ្យទួ្យលយរក្រប់កាតពវរិចច និងារទ្យទួ្យលខុស
ក្តូវចំបងរនុងគពលអភិវឌ្ឍ និងក្បតិបតតស្សបតាមគោលការណ៍អនរបំពុលជាអនរបង់នែាចំណាយ 

ឌ្- លរខខណឌ តក្មវូថដលថ្នរគក្មាងអភិវឌ្ឍថដលបានគសនើ បងាា ញពីភាររយននតំបន់
សរបុ ននរគក្មាងអភិវឌ្ឍថដលបានគសនើ ជាលំហរនបតងថដលមានទំ្យហំសមស្សប ។    
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូ

នីយរមម និងសំណង់ក្តូវរំណត់លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់លំហរនបតងរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ។ 
រនុងររណីថដលរគក្មាង សរមមភាព រមមវធីិ ឬថទនការថដលបានគសនើសំុគនាេះ មិនតក្មូវឲ្យមាន

ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់គពញគលញ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ អាចមិនតក្មូវឲ្យរគក្មាង សរមមភាព   រមមវធីិ ឬ
ថទនការថដលបានគសនើសំុមួយចំនួន បំគពញតាមលរខខណឌ តក្មវូខាេះៗ ឬមួយចំនួន ថដលក្តូវបានរំណត់
ដូចមានថចងរនុងមាក្តា២៣៣ ។  
 
មាគ្តា២៣៤ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
 ក្រប់ថទនការគក្បើក្បាស់ដី  ថទនទី្យគក្បើក្បាស់ដីក្រប់វស័ិយ និងឯរស្ថរគរៀបចំថទនការដនទ្យគទ្យៀត
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ថដលបគងកើតគ ើងសក្មាប់ជាថទនរមួយននដំគណើ រការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ក្តូវទុ្យរគៅក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
ស្ថលាក្ររងថដលពារ់ព័នធ និងអជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិថដលពារ់ព័នធ និងក្តូវោរ់ជូនដល់ស្ថធារណជន
អាចថសវងររបាន ។  
 
មាគ្តា២៣៥ ._ នែា និងបនទុរគសវា 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់អាចគធវើការយរនែាក្រប់
ក្ោន់គដើមបីទតល់បាននូវរដឋបាលរិចចថដលពារ់ព័នធគៅនឹងលរខខណឌ តក្មូវននការគក្បើក្បាស់ដី ស្សបតាម
មាតិកាគនេះ ។   
 
មាគ្តា២៣៦ ._ ការថរសក្មួលថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលបានឯរភាព 
 ថទនការគក្បើក្បាស់ដីអាចមាន សំគណើ ការថរសក្មលួស្សបតាម លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំ
ថទនការគក្បើក្បាស់បរសិ្ថា នដីបថនាម ។  

មាច ស់រគក្មាង ឬអាជាា ធរពារ់ព័នធ ថដលគធវើការគសនើសំុឲ្យមានការថរសក្មួលគៅគលើថទនការគក្បើ
ក្បាស់ដី ក្តូវគរៀបចំឯរស្ថរថដលមានបញ្ញា រ់ពីពត័ត៌មានដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ក្តវូមានគហតុទលថទនរគសដចរិចចសងគម និងវទិ្យាស្ថស្តសត ថដលនំាឲ្យមានការថរ
សក្មួលថទនការគក្បើក្បាស់ដី ។  

ខ- បងាា ញពីការខិតខំគដើមបីររានូវស្ថា នភាពគក្បើក្បាស់ដីបចចុបបនន ។  
រ- បងាា ញពីទលប៉ាេះពាល់គៅគលើរបររចិ ច្ ឹមជីវតិរបស់សហរមន៍ និងធុររិចចនានា 

គោយស្ថរការថរសក្មួលគលើចំណាត់ថ្នន រ់ននការគក្បើក្បាស់ដីថដលទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ ត ។  
ឃ- បងាា ញព័ត៌មានដនទ្យៗគទ្យៀតថដលចំាបាច់រនុងការទតល់ភាពសមគហតុទលននសំគណើ

ថដលបានគសនើសំុ ។  
 រាល់ការគសនើសំុឲ្យគធវើការថរសក្មួលថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលបានទ្យទួ្យលការឯរភាពគហើយ ក្តូវ
អនុគលាមតាមបទ្យប ញ្តិនន  ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នរនុងរនាីទី្យ១ 
មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៣៧ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព 
 អងគភាពរោឋ ភិបាលពារ់ព័នធក្តូវធានាថ្នក្រប់លិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព
អនុគលាមគៅតាមលរខខណឌ តក្មូវននថទនការគក្បើក្បាស់ដីបរសិ្ថា ន និងថទនការក្រប់ក្រងដីថដលបានឯរ
ភាពឲ្យគក្បើក្បាស់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងគោលនគយបាយក្រប់ក្រងដីដនទ្យៗគទ្យៀត ។  
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 ក្រប់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលក្តូវគធវើសរមមភាពថដលស្សបគៅតាមថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដល
បានឯរភាពរចួរាល់។ 
 ររណីមិនទន់មានថទនការក្រប់ក្រងដីជាមរគុគទ្យស ថទនការគមសតីពីការគក្បើក្បាស់ដី ឬថទនការ
គក្បើក្បាស់ដីគៅគ ើយ គនាេះការទតល់អាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពសក្មាប់ការ
អភិវឌ្ឍ ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវននការគក្បើក្បាស់បរសិ្ថា នដី ស្សបតាមក្រមគនេះ ។   
 

ជំពូកទី៤ 
ន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង 

ផ្នែកទី១ 
ស្ថថ ប័ន្ទទលួខសុគ្តូវ 

 
មាគ្តា២៣៨ ._ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទី្យក្ររង 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគោយសហការក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំ
ថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្តូវគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទី្យក្ររង ។  
 
មាគ្តា២៣៩ ._ អាជាា ធរទ្យទួ្យលខុសក្តូវ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់   ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើ
ការធានាបាននូវការអនុគលាមតាមភាររិចច និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវដូចមានថចងរនុងមាក្តា២៣៨ ។  
 

ផ្នែកទី២ 
គណ្ៈកលមការន្ិរន្តរភាពទីគ្កុង 

 
មាគ្តា២៤០ ._ រណៈរមមការនិរនតរភាពទី្យក្ររង 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្តវូគរៀបចំបគងកើតរណៈ
រមមការនិរនតរភាពទី្យក្ររង និងគលខាធិការោឋ ន តាមការចំាបាច់ ។  

រណៈរមមការនីមួយៗក្តូវមានក្ររមការងារបគចចរគទ្យសចមបងចំនួន៤(បួន)មានដូចខាងគក្កាម៖ 
១- សក្មាប់រិចចការគរៀបចំថទនការទី្យក្ររង និងការដឹរជ ា្ូ ន ។  
២- សក្មាប់រិចចការថទនរថ្នមពល និងទលិតរមម ។  
៣- សក្មាប់ការក្រប់ក្រងសំណល់ និងភាពងាយរងគក្ោេះទី្យក្ររង ។  
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៤- សក្មាប់លំហស្ថធារណៈ គបតិរភណឌ វបបធម៌ និងបរសិ្ថា នសំណង់ ។   សមាស
ភាព ភាររិចច ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ និងលរខខណឌ តក្មវូរបស់រណៈរមមការនិរនតរភាពទី្យក្ររង និង
ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសចមបង ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ។      

 
មាគ្តា២៤១ ._ ការគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទី្យក្ររង 
 រាជធានី ទី្យក្ររងតាមគខតត និងរាល់ទី្យក្ររងគទសងគទ្យៀត ក្តូវបគងកើតថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតលមអិត
សក្មាប់និរនតរភាពទី្យក្ររងគោយថទ្យបរៗរបស់ខាួន ស្សបតាមតាមស្ថា នភាពភូមិស្ថស្តសត អក្តាក្បជារាស្តសត  
និងស្ថា នភាពជារ់ថសតងននរាជធានី ឬទី្យក្ររងនីមួយៗ ។  
 ការប ច្ ប់ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទី្យក្ររងសក្មាប់ក្បគភទ្យទី្យក្ររងនីមួយៗក្តវូអនុវតតដំគណើ
ការនិងលរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ការប ច្ ប់ក្របខណឌ គរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទី្យក្ររង 
ដូចថដលមានថចងរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថដលគធវើគ ើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយប
រសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ
គរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ក្តូវគធវើក្ពាងថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទី្យក្ររង និងក្បមូល
ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសសនលូនានាគដើមបីោំក្ទ្យថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទី្យក្ររងថដលខរខានមិន
បានបគងកើតថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទី្យក្ររងឬក្ររមការងារបគចចរគទ្យសសនលូនានា។ 
 
មាគ្តា២៤២ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្តវូធានាឲ្យមានសិទ្យធិ
ទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងការចូលរមួជាស្ថធារណៈរនុងការគរៀបចំថទនការនិរនតរភាពទី្យក្ររង ដូច
មានថចងស្សបតាមរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងទី្យ៣ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៤៣ ._ ការពិនិតយគ ើងវញិ និងការថរសក្មលួថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតទី្យក្ររងក្បរបគោយ     

និរនតរភាព 
ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតទី្យក្ររងក្បរបគោយនិរនតរភាពគម និងថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតនិរនតរភាពទី្យក្ររង

លមអិត ក្តវូទ្យទួ្យលការពិនិតយគ ើងវញិ និងអាចគធវើការថរសក្មួលយ៉ាងគហាចណាស់គរៀងរាល់ ៥ (ក្បំា) 
ឆ្ន ំមតង អាស្ស័យតាមការថក្បក្បួលស្ថា នភាពជារ់ថសតង ននការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចច និង សងគម ។  
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មាតិកាទី៥ 
ន្ិរន្តរភាពទទសច្រណ៍្ 

ជំពូកទី១ 
ការអភិវឌ្ឍន្ិរន្តរភាពទទសច្រណ៍្ 

 
មាគ្តា២៤៤ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 

មាតិកាគនេះអនុវតតគៅគលើរគក្មាងគទ្យសចរណ៍ទំងអស់រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រមួមាន
រគក្មាងថដលសាិតរនុងរគបៀងអភិររសជីវចក្មរេះនិងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ និងបគងកើត
គោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ។ 
 
មាគ្តា២៤៥ ._ ការពិនិតយគលើនិរនតរភាព 

រាល់រគក្មាង ឬសរមមភាពថទនរគទ្យសចរណ៍ថដលរំពុងអនុវតតបចចុបបនន ក្តូវតក្មវូឲ្យគធវើការពិនិតយ
គលើនិរនតរភាព ។  

ក្រសួងស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគទ្យសចរណ៍ គោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ
វស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការពិនិតយគលើនិរនតរភាព រមួមានលរខណៈវនិនិចឆ័យ 
និងនីតិវធីិ សក្មាប់រគក្មាងគទ្យសចរណ៍។ 

លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការពិនិតយគលើនិរនតរភាពក្តូវ៖ 
រ- ថទអរគលើទ្យមាា ប់លអបំទុតជាអនតរជាតិ រមួមានទ្យមាា ប់ថដលកាត់បនាយជាអបបបរមិានូវតំ

ហយធនធានរបិូយ ឬអរបិូយ 
ខ- រមួមានលរខណៈវនិនិចឆ័យសក្មាប់ពិនិតយរគក្មាងនានារនុងរគបៀងអភិររសជីវចក្មរេះនិង

តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវរំណត់និងបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ 
 
មាគ្តា២៤៦ ._ ការវាយតនមាពីក្បសិទ្យធទលននធនធាន 
 រាល់សរមមភាព ឬរគក្មាងគទ្យសចរណ៍ ថដលបងកទលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន ថដលគលើសពីរក្មិត
ថដលបានអនុញ្ញញ ត ឬឯរភាព ឬថដលមិនបានអនុគលាមសតង់ោរនានា ននការវាយតនមាគៅគលើនិរនតរ
ភាព ក្តូវតក្មវូគធវើការវាយតនមាពីក្បសិទ្យធទលធនធាន ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិ រនុងរនាីទី្យ៣ មាតិកាទី្យ៣ នន
ក្រមគនេះ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគទ្យសចរណ៍ គោយសហកាជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការវាយតនមាក្បសិទ្យធទលធនធានសក្មាប់
រគក្មាងគទ្យសចរណ៍ ។ 
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ជំពូកទី២ 

ទទសច្រណ៍្ធលមជាតិផ្ដលផ្នែកទលើសហគលន្៍គ្គប់គ្គងរលួោែ  
 

មាគ្តា២៤៧ ._ សហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួោន ថដលថទអរគលើគទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ 
 រាល់រគក្មាងគទ្យចរណ៍ថដលបានគសនើសំុសក្មាប់តំបន់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមម
ជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមបទ្យបប ញ្តតិ
អំពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិននរនាីទី្យ៤ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៤៨ ._ តនមាចូលទ្យសសនា 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចយរនែាចូលទ្យសសនាសក្មាប់រគក្មាង
គទ្យសចរណ៍មួយចំនួនថដលសាិតគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបាន
រំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគទ្យសចរណ៍ក្រសួង គោយមានរិចចពិគក្ោេះជាមួយស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  សហរមន៍ថដលរងទលប៉ាេះពាល់ និងក្រប់ភារីពារ់ព័នធ ក្តវូរំណត់ពីកាល
វភិារសក្មាប់ការបង់នែាស្សបតាមតំបន់ជារ់លារ់នានា ។   

តនមាចូលទ្យសសនាទំងគនេះ  ក្តូវសាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រងរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា ន ថដលក្តូវគក្បើសក្មាប់ថតការក្រប់ក្រងគៅតំបន់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ  ថដលក្តវូបង់នែាចូលទ្យសសនាថត
ប៉ាុគណាណ េះ ។ យនតការថបងថចរទលក្បគយជន៍គទសងៗគទ្យៀតក្តូវរំណត់គលើគោយថទអរគលើរគក្មាងមួយៗ
គោយមានរិចចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ 
 
មាគ្តា២៤៩ ._ គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគទ្យសចរណ៍គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីការអភិវឌ្ឍ និងការក្រប់ក្រងវស័ិយ
គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិថដលមានមូលោឋ នគលើសហរមន៍ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវគោយការក្រប់ក្រងរមួោន  និង
ថដលមាននិរនតរភាព ។ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគនេះ ក្តូវបំគពញតាមសតង់ោរគទ្យសចរណ៍ថដលថទអរគលើ 
សហរមន៍ ននសមារមន៍ក្បគទ្យសននតំបន់អាសីុអាគរនយ៍ ។  
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មាតិកាទី៦ 
ន្ិរន្តរភាពថ្នលពល 

ជំពូកទី១ 
ថ្នលពលគ្បកបទដាយន្រិន្តរភាព 

 
មាគ្តា២៥០ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាតិកាគនេះអនុវតតគៅគលើការទលិត និងការថចរចាយអរគិសនីនិងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី
រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 
មាគ្តា២៥១ ._ គោលការណ៍ថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 រាជរោឋ ភិបាលរមពុជាក្តូវអនុវតតគោលការណ៍និរនតភាពថ្នមពល និងទតល់អាទិ្យភាពគលើការ
អភិវឌ្ឍរគក្មាងនិរនតរភាពថ្នមពលគដើមបីសគក្មចបានការតក្មវូការនាគពលបចចុបបនន និងអនារត
សក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរថ្នមពល ក្រសួង ស្ថា ប័
នគទសងៗ និងនីតិបុរគលស្ថធារណៈក្តូវអនុវតតគោលការណ៍និរនតរភាពថ្នមពលរនុងការសគក្មចចិតត និង
រមមវធិិរបស់ពួរគរ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តូវធានាថ្ននីតិបុរគលឯរជនអនុវតតគោលការណ៍និរនតរ
ភាពថ្នមពលរនុងរគក្មាងថដលអភិវឌ្ឍគក្កាមសិទ្យធិអំណាចរបស់ពួរគរ។ 
 
មាគ្តា២៥២ ._ និរនតរភាពថ្នមពល 
 គដើមបីសគក្មចបាននូវគោលបំណងនននិរនតរភាពថ្នមពល វធីិស្ថស្តសតអនុវតតមានដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ការោំក្ទ្យ និងការគលើររមពស់រគក្មាង និងថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
ខ- ការពិចារណាគលើការថក្បក្បួលអាកាសធាតុអនតរជាតិរបស់ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា

គៅរនុងរាល់ការសគក្មចចិតតគៅគលើរគក្មាងថ្នមពល ។  
រ- ការអនុម័តយរនូវរគក្មាងថ្នមពលណា ថដលមានលរខណៈក្បរបគោយនិរនតរភាព

ចាស់លាស់មួយ ។  
ឃ- ការទតល់អាទិ្យភាពចំគពាេះការវនិិគយររនុងរគក្មាងថ្នមពលក្បរបគោយ            

និរនតរភាព ។  
ង- ការគលើររមពស់បគចចរវជិាា ថដលមិនបងកទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  
ច- ការទតល់ការោំក្ទ្យក្បភពថ្នមពលវមិជឈការនិងក្បព័នធបណាត ញអរគិសនីខាន តតូច និង

តូចជាង ។  
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្- ការគលើររមពស់ក្បព័នធថ្នមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយគលើដំបូលទទេះ និងក្បព័នធទលិតនិង
សតុរអរគិសនីតាមទទេះ ។  

 
ជំពូកទី២ 

ការទរៀបច្ំផ្នន្ការន្ិរន្តរភាពថ្នលពល 
 
មាគ្តា២៥៣ ._ ថទនការថ្នមពលនិងអរគិសនីជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថ្នមពល គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ  
វស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវបគងកើតនូវថទនការថ្នមពល និងអរគិសនីក្បរបគោយនិរនតរភាពជាតិ គោយគធវើការ
សហការរិចចការរបស់ខាួន ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធ រ៏ដូចជាពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអងគការ
សងគមសីុវលិ និងសហរមន៍ថដលប៉ាេះពាល់គោយការអភិវឌ្ឍរគក្មាងថ្នមពលនិងអរគិសនី ។  
 ថទនការនិរនតរភាពថ្នមពល និងអរគិសនីជាតិក្តូវរមួមានគោលគៅនិរនតរភាពថ្នមពលសក្មាប់
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 រនុងការអភិវឌ្ឍថទនការនិរនតរភាពថ្នមពល និងអរគិសនី ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ 
ថ្នមពល គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវគរៀបចំការវាយតនមា      
បរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិរនុងរនាីទី្យ២ មាតិកាទី្យ២ននក្រមគនេះ។ 
 
មាគ្តា២៥៤ ._ ធាតុទសំននថទនការ 
 ថទនការថ្នមពលនិងអរគិសនីជាតិជាឧបររណ៍ថដលសក្មាប់ការបគងកើតគោលនគយបាយ និង
ជាមរគុគទ្យសមួយសក្មាប់សរមមភាពក្រប់ក្រង ។ ថទនការក្តូវរមួមាន ៖ 

រ- ការស្ស្ថវក្ជាវគៅគលើការបគងកើតគោលនគយបាយសតង់ោរ គដើមបីបគងកើនចំនួន និង/ឬ    
សមាមាក្តថ្នមពលថដលអាចគរើតគ ើងជាែមី ថដលទិ្យញបានពីស្ថា ប័នជារ់លារ់មួយ ។  

ខ- ការវាយតនមាស្ថា នភាពបចចុបបននននថ្នមពល និងការទលិតអរគិសនី និងគហោឋ រចនា
សមព័នធថបងថចរគភាើង ។  

រ- ការពិពណ៌នាអំពីរគក្មាងថដលមានលទ្យធភាពអាចបគងកើត បគងកើតសក្មាប់ទតល់គក្បង
ឥនធនៈ និងការទលិតអរគិសនី រ៏ដូចជាការថចរចាយអរគិសនី ។  

ឃ- គោលគៅជារ់លារ់សក្មាប់បគងកើតថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
ង- ការពិនិតយសំណល់ថដលបនសល់ទុ្យរ គោយរគក្មាងថ្នមពលថដលអាចរគរើតែមី ។ 

ថទនការក្តូវបគងកើតសក្មាប់ការថរនែនគ ើងវញិ ឬការក្រប់ក្រងសំណល់ថដលបនសល់ទុ្យរថដល
គរើតគទ្យបើងគោយ ការអភិវឌ្ឍថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិ ។  
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ច- ការវភិារទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននរគក្មាងទលិតថ្នមពល និងអរគិសនីថដលបាន
គក្ោងទុ្យរ ។  

្- ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ធនធានប ច្ូ លោន ថដលរនុងគៅកាគក្បើក្បាស់ធនធាន
ក្បរួតក្បថជងក្តូវវាយតនមាគោយថទអរគលើ តនមាចំណាយនិងទលចំគណញននធនធាននីមួយៗ
ថដលយរមរគក្បើក្បាស់ គោយរិតពីនែាចំណាយននវដតននជីវតិធនធានគនាេះ និងទលប៉ាេះពាល់
អវជិាមានដល់សងគម និងរតាត បរសិ្ថា នខាងគក្ៅ ។  

 
មាគ្តា២៥៥ ._ ការអនុគលាមគៅតាមថទនការ និងការគរៀបចំថទនការ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថ្នមពលក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូការអនុគលាមតាមថទនការនិរនតរ
ភាពថ្នមពល និងអរគិសនីជាតិ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថ្នមពលក្តូវទសពវទាយរបាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីការអភិវឌ្ឍ
ថទនការនិរនតរភាពថ្នមពល និងអរគិសនីជាតិ ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
ននរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា២៥៦ ._ តំបន់ហាមឃាត់មិនឲ្យឲ្យមានរគក្មាងថ្នមពល 

មិនក្តូវអនុញ្ញញ តឲ្យមានរគក្មាងថ្នមពលគៅរនុង៖ 
១- ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋថដលក្តវូបានរំណត់ជាទី្យតំាងវបបធ៌មក្បវតតិស្ថស្តសត ឬ

គបតិរភណឌ ជាតិ ។  
២- រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយ

ថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ គលើរថលងការដំគ ើងរក្មិតថ្នមពលគក្ៅបណាត ញ រក្មិតភូមិ 
និង          ក្រួស្ថរ ។  

៣- តំបន់ថដលតំាងគៅគោយជនជាតិគដើមភារតិច ឬទរ់ទិ្យននឹងការគក្បើក្បាស់ជា
ក្បនពណីរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច គលើរថលងថតរនុងររណីថដលមានការទតល់ជូននូវការយល់
ក្ពមជាមុន គោយគសរបីនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយគៅកាន់ជនជាតិគដើមភារ
តិចថដលរងទលប៉ាេះពាល់ គលើរថលងការដំគ ើងរក្មិតថ្នមពលគក្ៅបណាត ញ រក្មិតភូមិ និង
ក្រួស្ថរ ។  

៤- ទី្យតំាងដីគសើម ។  
៥- ទី្យតំាង អងគការសហក្បជាជាតិទ្យទួ្យលបនទុរអប់រ ំសងគម វទិ្យាស្ថស្តសត និងវបបធម៌ ។  
៦- តំបន់ណាថដលមានរនុងប ា្ ីឧបររណ៍រតិយុតតិថ្នជាតំបន់ថដលមាន៖ 

រ-ក្បព័នធគអរូ ូសីុទឹ្យរស្ថប ទឹ្យរសមុក្ទ្យ ឬគ្នរសំខាន់ ។  
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ខ-តនមាអភិររសគទ្យសភាពខពស់ ជីវៈចក្មរេះក្បគភទ្យសតវនិងររុខជាតិ ឬតនមាអភិររស
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។  

 
ជំពូកទី៣ 

ការទលើកកលពសន់្ូវ បទច្ចកវជិាជ ទលគ្តបីរសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា២៥៧ ._  បគចចរវជិាា ថដលក្បរបគោយក្បសិទ្យធទល បគ ច្ញការបំភាយទប និងសំណល់ទប 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថ្នមពល ក្តូវពិនិតយរគក្មាងថ្នមពលនីមួយៗ គដើមបីធានាថ្ន 
រគក្មាងគនេះអនុវតតនូវបគចចរវជិាា  ថ្នមពលក្បរបគោយក្បសិទ្យធទល បគ ច្ញការបំភាយទប និង
សំណល់ទប ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថ្នមពល ក្តូវពិនិតយរគក្មាងថ្នមពលនីមួយៗ 
គោយគក្បើក្បាស់ បគចចរវជិាា ដ៏លអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន និងការអនុវតតលអៗ ជាអនារជាតិ គៅរនុង      
វស័ិយថ្នមពលពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា២៥៨ ._  បគចចរវជិាា លអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន និងជគក្មើសថដលមានទលប៉ាេះពាល់ទប 
 ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីការវាយតនមាបរសិ្ថា នននរនាីទី្យ២ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័
នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នមិនក្តូវឯរភាពគលើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង និងគពញ
គលញ សក្មាប់រគក្មាងណាមួយថដលគក្បើក្បាស់ បគចចរវជិាា  ថដលមិនថមនជា បគចចរវជិាា ដ៏លអបំទុតថដល
អាចថសវងររបាន  ឬ ថដលអាចទាល់ទលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា នគក្ចើនជាងជគក្មើសថដលអាចថសវងររ
បានណាមួយ ។ មាច ស់រគក្មាងអាចក្តូវបានតក្មវូឲ្យោរ់ប ា្ូ ននូវការរចនាថដលជាជគក្មើស ថដលមាន
ក្បសិទ្យធទលជាង និងបងកឲ្យមានសំណល់ និងការបំភាយតិច ខណៈគពលថដលសគក្មចបាននូវគោល
បំណងនានាថដលបានថចងននរគក្មាង ។  
 
មាគ្តា២៥៩ ._ ការគលើររមពស់ការទគត់ទគង់អរគិសនី 
 រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រមួមានក្រសួង ស្ថា ប័ន និងនីតិបុរគលស្ថធារណៈ
ថដលទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី ក្តូវ
ជំរញុ និងគលើររមពស់ដល់ការទគត់ទគង់អរគីសនី ថដលគចញមរពីបណាា ញតចូលជាតិ និងមរពីក្បភពអរគិ
សនីវមិជឍការ ថដលក្តូវបានទលិតគទ្យបើងគោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលឯរជន ។ អនរគក្បើក្បាស់    អរគី
សនី ក្តូវបានគលើរទឹ្យរចិតត និងគលើររមពស់ឲ្យដំគ ើងបគចចរវជិាា វមិជឈការសក្មាប់បំគពញតក្មូវការនន
ការទគត់ទគង់ថ្នមពលអរគីសនីរបស់ខាួន។  
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អនរគក្បើក្បាស់អរគិសនីមិនក្តូវបានបងខំឲ្យគក្បើក្បាស់អរគិសនីថដលបានមរពីក្បភពននការទលិត
ថ្នមពលជារ់លារ់ណាមួយគទ្យ ។   
 
មាគ្តា២៦០ ._ ការគលើររមពស់ការទគត់ទគង់អរគិសនីខាន តតូច និងបណាា ញតចូលខាន តតូច 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវោំក្ទ្យការទតល់ការទគត់ទគង់អរគសនីខាន តតូច និងការទគត់ទគង់អរគិសនី
តាមបណាា ញតូច ។ ក្បតិបតតិររបណាា ញអរគិសនីខាន តតូច ក្តូវមានជគក្មើសដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- បនតទគត់ទគង់ដល់អនរគក្បើក្បាស់ និងមានអតាិភាពស្សបោន ជាមួយបណាា ញតចូល    
ជាតិ ។  

ខ- បនាទគត់ទគង់ដល់អនរគក្បើក្បាស់ និងលរ់អរគិសនីថដលគលើស ឬ ថដលមិនទន់បាន
លរ់ គៅកាន់បណាា ញតចូលជាតិ គៅចំណុចអនតរបណាា ញ  និងទញយរថ្នមពលមរពី
បណាា ញអរគសនីខាន តតូច ។  

 រនុងររណីថដលបណាា ញតចូលខាន តតូចភាា ប់ជាមួយបណាា ញតចូលជាតិ គដើមបលីរ់គភាើងថដល
សល់ ក្បតិបតតិររននបណាា ញអរគិសនីខាន តតូច ក្តូវចុេះរិចចសនាទិ្យញថ្នមពលជាមួយនីតិបុរគលស្ថធារ
ណៈថដលទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី  ។  
 
មាគ្តា២៦១ ._ សិទ្យធិរនុងការគទទររមមសិទ្យធិ 
 ក្បតិបតតិររននបណាា ញតចូលខាន តតូច ក្តូវមានសិទ្យធិជាឯរគតាភារីរនុងការសគក្មចចិតតរនុងការ
គទទររមមសិទ្យធិននការទគត់ទគង់ និងក្ទ្យពយសមបតតិននការទលិតទំងអស់ននបណាា ញតចូលខាន តតូច គៅឲ្យនីតិ
បុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់
គសវាអរគិសនី  ។ តនមាននក្បតិបតតិការគទទររមមសិទ្យធិក្តូវតាម តាមតនមាទី្យទាគសរបីចចុបបននននក្ទ្យពយសមបតតិ
ថដលក្តូវគទទរគនាេះតាមការក្ពមគក្ពៀងរវាងរូភារី ។  
 
មាគ្តា២៦២ ._ ការទលិតថ្នមពលអរគិសនីរគរើតគ ើងវញិតាមទទេះ 
 ការទលិតថ្នមពលអរគិសនីរគរើតគ ើងវញិតាមទទេះ មិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ តណាមួយពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រនុងការដំគ ើងគ ើយ ដ៏រាបណាក្រសួ្ថរគនាេះគក្បើក្បាស់ឧបររណ៍ថដលមានការ
ទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ គោយអនុគលាមតាមលរខខណឌ នានាននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដ៏នទ្យ
គទ្យៀត ។  
 
មាគ្តា២៦៣ ._ ថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាពរបស់ធុររិចច និងសហរមន៍  
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 ធុររិចច ឬ សហរមន៍ថដលបគងកើតក្បព័នធនិរនតរភាពថ្នមពល សក្មាប់ការទគត់ទគង់ អរគិសនីផ្ទទ ល់
ខាួន មានសិទ្យធិភាា ប់គៅកាន់បណាា ញតចូលថដលមានស្ស្ថប់គៅតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់អនរពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា២៦៤ ._ លរខខណឌ សក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត 
 រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូធានាថ្ន លរខខណឌ តក្មូវរនុងការទ្យទួ្យលលិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬអាជាា ប័ណណ មិនបានទ្យប់ស្ថក ត់ 

រ- ធុររិចច និងសហរមន៍ ឬអនរអភិវឌ្ឍថដលជាភារីទី្យ៣ថដលមានរិចចក្ពមគក្ពៀង
ជាមួយធុររិចច ឬសហរមន៍ពីការអភិវឌ្ឍនិរនតរភាពថ្នមពលថតមួយ សក្មាប់បទ្យប ញ្តតិពារ់ព័នធ
នឹងអរគិសនីគៅកាន់អនរគក្បើក្បាស់ ដរាបណា៖ 

១- ធុររិចច និងសហរមន៍ ឬអនរអភិវឌ្ឍថដលជាភារីទី្យ៣ គក្បើក្បាសឧបររណ៍
ថដលមានវញិ្ញញ បនបក្តទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 

២- ធុររិចច និងសហរមន៍ ឬអនរអភិវឌ្ឍថដលជាភារីទី្យ៣គក្បើក្បាស់បគចចរគទ្យស
ជារ់លារ់គដើមបីធានាថ្ន អរគិសនីថដលោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងបណាត ញតចូលរឺមានរក្មិត
អបបបរមា គដើមបីការពារគហោឋ រចនាសម័ពនពីការខូចខាតថដលបនតគរើនគ ើង ។ 

  ខ- នីតិបុរគលឯរជនពីការអភិវឌ្ឍនិរនតរភាពថ្នមពលរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
នីតិបុរគលឯរជនមិនក្តូវបានោរ់រក្មិតនូវចំនួនននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ អាជាា ប័ណណ ថដលពួរគរ
ទ្យទួ្យលបានពីអជាា ធរទ្យទួ្យលបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការគក្បើក្បាស់
គសវាអរគិសនី សក្មាប់រគក្មាងខាន តតូច គោយមានសមតាភាពទលិតគក្កាម៥(ក្បំា)គម៉ាហាក វា៉ាត់ ។ 
នីតិបុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការ

គក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនីក្តវូគធវើនិយ័តរមមការោរ់ប ច្ូ លអរគិសនីគៅរនុងបណាត ញតចូលគដើមបីធានានូវ
ភាពអាចទុ្យរចិតតបាន និងសុវតាិភាព។ 
 
មាគ្តា២៦៥ ._ ការហាមឃាត់គលើឯរសិទ្យធិ 
 រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាក្តូវធានាថ្ន មិនមាននីតិបុរគលឯរជនណាមានឯរ
សិទ្យធិគលើសពីអនរដនទ្យគទ្យៀតគ ើយ រមួប ច្ូ ល គៅរនុងការធានានូវលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ អាជាា ប័ណណទំងអស់ 
និងគៅរនុងការចចារអំពីលរខខណឌ នានាននរិចចសនា   ថដលបានឯរភាពជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន        
ពារ់ព័នធ។  

គសចរាីសគក្មចទំងអស់ សក្មាប់ការទាល់លិខិតអនុញ្ញញ ត និងអាជាា ប័ណណ និងការគធវើឲ្យគៅជា
ទាូវការនូវលរខខណឌ ពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀតសក្មាប់រិចចសនា ក្តវូគធវើគ ើងគោយថទអរគលើភសាុតាងថទនរ
បគចចរគទ្យស និងគសដឋរិចច ដូចក្តូវបានទ្យទួ្យលយរគៅគក្កាមការអនុវតតលអៗ ជាអនតរជាតិ ។  
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 គៅគពលគក្ជើសគរ ើសនីតិបុរគលឯរជនគដើមបីអភិវឌ្ឍថ្នមពល ឬ ទលិតអរគិសនី ឬ រគក្មាងថចរ
ចាយអរគិសនីថដលពារ់ព័នធ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
ក្តូវោរ់ប ច្ូ លជាចំាបាច់ គៅរនុងដំគណើ រការននការោរ់ពារយសំុ នូវលទ្យធភាពសក្មាប់ការក្ររួតក្បថជង
លរខណៈគបើរចំហ និង   នីតិបុរគលឯរជនដនទ្យគទ្យៀត រនុងការោរ់ប ា្ូ ននូវសំគណើ  គោយធានាថ្ននីតិ
បុរគលឯរជនទំងគនាេះ អាចមានលទ្យធភាព និងគពលគវលាសមរមយ រនុងការគរៀបចំសំគណើ បស់ពួរគរ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយគុណ្ភាពនលតិនលសគ្មាប់នលតិថ្នលពលគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា២៦៦ ._ អងគភាពឯររាជយ 
 អាជាា ធរទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិ
សនីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវបគងកើតអងគភាពឯររាជយ គៅរនុងរយៈគពល១ (មួយ) ឆ្ន ំ រិតចាប់ពីនែង
អនុម័តននក្រមគនេះ គដើមបីក្តួតពិនិតយរុណភាពននឧបររណ៍ទលិតថ្នមពល ថដលក្តូវបានទគត់ទគង់ និង
គក្បើក្បាស់ សក្មាប់ទី្យទារជាតិ គដើមបីធានាថ្នឧបររណ៍ទំងគនេះអនុគលាមតាមសតង់ោរសុខភាព សុវតាិ
ភាព និងសតង់ោរបរសិ្ថា ន ។ អងគភាពឯររាជយ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ ើង ក្តូវទ្យទួ្យលភាររិចចរនុងការអនុ
វតតសវនរមម ការគធវើគតសា និងការបញ្ញា រ់គលើឧបររណ៍ទំងគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៦៧ ._ ការបញ្ញា រ់អំពីរុណភាព 
 អងគភាពឯររាជយ ក្តូវគទទៀងផ្ទទ ត់ថ្ន រុណភាពននទលិតទលថដលក្តូវបានលរ់គៅរនុង            
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា សក្មាប់ការទលិតថ្នមពល បានទ្យទួ្យលនូវការបញ្ញា រ់អំពីរុណភាព មុនគពល
ថដលទលិតទលទំងគនាេះក្តូវបានគធវើពាណិជារមម ។ ការបញ្ញា រ់គនេះអាចក្តូវបានក្តួតពិនិតយគោយអងគ
ការសតង់ោរអនតរជាតិ ។ 

ការគទទៀងផ្ទទ ត់ចំគពាេះឧបររណ៍ថដលនំាចូល ក្តូវគធវើគ ើងគៅថទនររយ ។ ការគទទៀងផ្ទទ ត់សក្មាប់
ទលិតទលថ្នន រ់ជាតិ ក្តូវគធវើគ ើងមុនគពលគធវើពាណិជារមមគៅកាន់ស្ថធារណជន គោយអងគភាពឯរ
រាជយ ។  
 
មាគ្តា២៦៨ ._ ការធានាសតង់ោរ 
 អងគភាពឯររាជយ ក្តូវក្តួតពិនិតយ និងធានាថ្ន សតង់ោរគលើទលិតទលថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិ 
ក្តូវបានបំគពញ និងអនុគលាមតាមសតង់ោរតក្មូវ ។ អនរធានាក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវជាអបបរមាសងមរវញិ
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នូវទលិតទលដល់អនរគក្បើក្បាស់គនាេះរនុងរយៈគពលសមស្សប  គៅតាមលរខខណឌ ននរិចចសនាធានា 
គៅរនុងររណីមានវកិារៈ ដំគណើ រការមិនលអ ឬ ខរខានមិនបានអនុគលាមតាមសតង់ោរ ។  
 

ជំពូកទី៥ 
គ្កបខណ័្ឌ ទៅតាលគ្បទភទថ្នលពល ឬគទគ្មាងអគគិសន្ ី

ផ្នែកទី១ 
ថ្នលពលពន្ៃឺគ្ព៉ះអាទតិយ 

 
មាគ្តា២៦៩ ._ ររណីគលើរថលងថទនរពនធ 
 ក្រប់ផ្ទទ ំងរ ច្ រ់ពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយ ែមថ្នមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយ និងសមាភ រនានា ថដលគក្បើសក្មាប់
ការដំគ ើងក្បព័នធពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយគៅតាមទទេះ មិនក្តូវជាប់ពនធនំាចូលគ ើយ រឺគដើមបីគលើរទឹ្យរចិតតឲ្យមាន
ការថចរចាយ និងការបគងកើនការទលិតថ្នមពលអរកិសនីគៅតាមទទេះននក្បជាជនរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។   
 ក្បព័នធពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយតាមទទេះ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមសតង់ោររុណភាពជាតិ និងអនតរជាតិ និង
អធិការរិចចថទនរក្រប់ក្រងរុណភាព ថដលក្តូវគធវើគ ើងគោយស្ថា ប័នឯររាជយថដលក្តូវបគងកើតគ ើងតាម
ជំពូរទី្យ៤ ននមាតិកាគនេះ ។  

អងគភាពឯររាជយគនេះ និងអជាា ធរទ្យទួ្យលបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការ
គក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនីក្តវូគធវើការអគងកតតាមោន គធវើយ៉ាងណាបញ្ញា រ់ថ្ន ក្បព័នធពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយតាមទទេះ
មានរុណភាពខពស់ ក្តូវបានដំគ ើងក្តឹមក្តូវ គហើយតនមាថដលបានបង់ទុ្យរជាមុន ទំងនែាដំគ ើងទងក្តវូ
បានទូ្យទត់ ។  
 
មាគ្តា២៧០ ._ ការក្រប់ក្រងរនុងការគក្បើក្បាស់អរគិសនីបថនាមតាមបណាត ញតចូល 
 រនុងររណីថដលមានទគត់ទគង់អរគិសនីបថនាម អរគិសនីតាមបណាត ញតចូលគោយតភាា ប់គៅនឹង
ក្បព័នធដំគ ើងថ្នមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយ តាមដំបូលទទេះ ការទគត់ទគង់អរគិសនីបថនាម ក្តូវក្រប់ក្រង នីតិ
បុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់
គសវាអរគិសនី ។  របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលឯរជន ថដលជាមាច ស់ដំគ ើងក្បព័នធពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយតាម
ដំបូលសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ផ្ទទ ល់ខាួន ក្តូវមានសិទ្យធិតភាា ប់គៅនឹងបណាត ញតចូល ។  

អជាា ធរទ្យទួ្យលបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី 
ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នគដើមបីរំណត់ពីក្របខ័ណឌ  រំណត់សតង់ោរ និងទតល់ការអនុញ្ញញ តឲ្យមានការ
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លរ់អរគិសនីថដលរគរើតគ ើងវញិគៅកាន់សហក្ោស ឬសហរមន៍គក្កាយពីក្រមគនេះក្តូវបានអនុម័ត
រនុងរយៈគពលមួយឆ្ន ំ ។  
 
មាគ្តា២៧១ ._ រងាវ ស់ថ្នមពល 
 អជាា ធរទ្យទួ្យលបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី 
ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគដើមបអីនុញ្ញញ តឲ្យមានការវាស់រក្មិតថ្នមពលគោយអនរគក្បើក្បាស់
ថ្នមពលថដលភាា ប់គៅ បណាត ញតចូល ។ អនរទ្យទួ្យលទលអាចបង់នែាគក្បើក្បាស់អរគិសនីគៅតាមអវីថដល
បងាា ញគលើវងាវ ស់ថ្នមពលគនាេះ ។  
  លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីរងាវ ស់ថ្នមពល ក្តូវបគងកើតអំពីអាក្តាតនមាអរគិសនីសក្មាប់លរ់គៅ
កាន់នីតិបុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការគក្បើ
ក្បាស់គសវាអរគិសនី ។  អនរទ្យទួ្យលទលក្តវូបង់នែាគក្បើក្បាស់អរគិសនីគៅតាមអវីថដលបងាា ញគលើវងាវ ស់
ថ្នមពលគនាេះ ។ 

នីតិបុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការ
គក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនីក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើការអនុវតតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីរងាវ ស់ថ្នមពល។ 

រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការោរ់រងាវ ស់ថ្នមពល និងការគចញវរិកយបក្តក្បចំាថខរវាងនីតិបុរគលស្ថ
ធារណៈថដលទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិ
សនី  និងមាច ស់អាោរ ឬរថនាងទគត់ទគង់ថ្នមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយក្តវូគធវើគទ្យបើង ។   
 
មាគ្តា២៧២ ._ សិទ្យធិរនុងការតភាា ប់គៅនឹងបណាត ញតចូល 
 រថនាងទតត់ទគង់ ថដលក្តូវក្បតិបតតិគោយសហរមន៍ ឬសហក្ោសទំងឡាយ ទំងថដលគក្បើពិល
ពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយ ឬគក្បើរ ច្ រ់ពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយរតី ក្តូវទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ តស្សបចាប់ឲ្យតចូល និងគទទរ
គភាើងចូលគៅរនុងបណាត ញតចូល ។  
 នីតិបុរគលស្ថធារណៈថដលទ្យទួ្យលបនទុរទលិតរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការក្រប់ក្រងការ
គក្បើក្បាស់គសវាអរគិសនី  អាចគធវើជារមមសិទ្យធិររ ក្បតិបតតិររ និងអនរថែររារថនាងទតត់ទគង់ថ្នមពលពនាឺ
ក្ពេះអាទិ្យតយ ក្តវូមានសិទ្យធិជួលបនតនូវសិទ្យធិក្បតិបតតិការ និងថែររារថនាងទំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា២៧៣ ._ ក្បព័នធអនុគក្ោេះពនធគលើថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិ ជាការស្ថរលបង    
   អជាា ធរទ្យទួ្យលបនទុររនុងការគធវើនិយ័តរមម ការថចរចាយអរគិសនី និងការគក្បើក្បាស់គសវាអរគិ
សនី ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីក្បព័នធអនុគក្ោេះពនធគលើថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិ ស្ថរ
លបងរនុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ន ំ ថដលរនុងគនាេះ រាជរោឋ ភិបាលក្តវូទតល់ជាអក្តាគែរមួយសក្មាប់ការជាវ
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អរគិសនីថដលរគរើតគ ើងវញិពីរថនាងទតល់ថ្នមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយ ឬក្បព័នធទលិតថ្នមពលថដលរគរើត
គ ើងវញិ ។   
 ក្បព័នធគនេះ ក្តូវមានគោលបំណងធានាបាននូវតក្មឹតនែាថ្នមពលសក្មាប់មួយរយៈគពលណា
មួយរនុងគោលបំណងកាត់បនាយនែាថដលក្តូវបង់គោយអនរគក្បើក្បាស់ចុងគក្កាយ និងសក្មួលដល់ស្ថត រ
គទ្យបើងវញិនូវចំណាយវនិិគយររបស់មាច ស់រគក្មាង និងចំណាយថែទំ ។   

លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគនេះ ក្តូវបគងកើតជាតារាងពនធគែរមួយថដលក្តូវបង់នែាគក្បើក្បាស់អរគិសនី
ថដលរគរើតគទ្យបើងវញិរនុងមួយរយៈគពលននការស្ថរលបង ។   
 

ផ្នែកទី២ 
ថ្នលពលន្យុទកៃផ្អ៊ែរ 

 
មាគ្តា២៧៤ ._ ការក្រប់ក្រងថ្នមពលនុយគរាថអ រ 
 ថ្នមពលនុយគរាថអ រ ក្តូវបគងកើតគ ើងគោយសាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រង និង រមមសិទ្យធិរបស់     
រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាថតមួយប៉ាុគណាណ េះ និងគោយមានការក្រប់ក្រង និងក្បតិបតតិការ
តាមសតង់ោរអនតរជាតិននការការពារថទនរសុខភាព សុវតតិភាព និងបរសិ្ថា ន ។  
 រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពី ថ្នមពល       
នុយគរាថអ រ និងសុវតាិភាព ។ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតក្តូវរមួមាន លរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់រចនាសម័នធ 
និងការគរៀបចំរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធសក្មាប់គធវើការក្តួតពិនិតយរគក្មាងទលិតថ្នមពលនុយគរាថអ 
រនានា។ 
 រាជរោឋ ភិបាល មិនក្តវូទ្យទួ្យលយរសំណល់ថ្នមពលនុយថរាថអ រពីក្បគទ្យសដនទ្យជាោច់ខាត 
គទេះបីតាមលរខខណឌ  ឬកាលៈគទ្យសៈថបបណារ៏គោយ ។  
 
មាគ្តា២៧៥ ._ ការបណតុ េះបណាត ល 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថ្នមពល អាចគរៀបចំរមមវធីិ មួយគដើមបទីតល់ការបណតុ េះ
បណាា លដល់បុរគលិរខាួន គោយសហការជាមួយនឹង អងគភាពថ្នមពលអាតូមអនតរជាតិ ។  

 
ផ្នែកទី៣ 

ការភាជ ប់គ្បព័ន្ធផ្ច្កចាយ ន្ងិបណ្តត ញតច្ូល 
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មាគ្តា២៧៦ ._ លរខខណឌ តក្មូវននក្បសិទ្យធទលននក្បព័នធថចរចាយ 
 រគក្មាងបណាត ញចរនតនានា ក្តូវគក្បើក្បាស់បគចចរវជិាា ក្បរបគោយក្បសិទ្យធទលនានា គដើមបីកាត់
បនាយការបាត់បង់អរគិសនី ។  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបដិគសធគចាលគលើការ
ឯរភាពទំងឡាយគលើការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ររណីមិនមានការគក្បើក្បាស់បគចចរវជិាា
ក្បរបគោយក្បសិទ្យធទលខពស់បំទុត ថដលមានគៅគពលោរ់ការគសនើសំុ ។  បគចចរវជិាា ថដលគក្បើ ក្តូវថតជា
បគចចរវជិាា ថដលមានលរខណៈក្បរួតក្បថជងថទនរបរសិ្ថា ន និងគសដឋរិចចគោយគធៀបគៅ គៅនឹងការ
បាត់បង់ទលអរគិសនី ថដលបគចចរវជិាា គនាេះជួយបគ ច្ ៀស ។  
 
មាគ្តា២៧៧ ._ បគចចរវជិាា រមនារមន៍ឌី្ជីែល 
 គដើមបីគបើរឲ្យទលិតថ្នមពលគរើតជាែមី តភាា ប់គៅកាន់បណាត ញតចូល និងការគក្បើក្បាស់អរគិសនី
បានពីធនធានក្បរបគោយនិរនតរភាព និងក្បសិទ្យធទល រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូ
បគងកើតបណាត ញតចូល ថដលគក្បើក្បាស់បគចចរវជិាា រមនារមន៍ឌី្ជីែលគដើមបីតាមោន និងក្បតិរមម ពារ់
ព័នធគៅនឹងការ ថក្បក្បួលរនុងការគក្បើក្បាស់ និងការទលិតថ្នមពល ។  
 រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូបគងកើតរមមវធីិអនុវតតបគចចរវជិាា គនេះគៅតាមបណាត
ញអរគិសនីជាតិ ឲ្យបានឆ្ប់គៅតាមតក្មូវការននបគចចរវជិាា  ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ 
ថ្នមពល ក្តូវគរៀបចំរមមវធីិស្ថរលបងមួយឲ្យបានរចួជាគស្សចគដើមបអីនុវតតនាគពល ៣ (បី) ឆ្ន ំ គក្កាយពី
ក្រមគនេះក្តវូបានអនុម័ត ។  
 នែាចំណាយគដើមបីអនុវតតបគចចរវជិាា បណាត ញតចូល និងនីតិវធីិទំងឡាយថដលក្តូវអនុវតត ក្តូវ
ទសពវទាយដល់ អនរគក្បើក្បាស់បណាត ញតចូលទំងអស់គោយគសមើភាពោន  ។  
 
មាគ្តា២៧៨ ._ ការពក្ងីរបណាត ញតចូល 
 គយងតាមការពិចារណាថទនរបរសិ្ថា ន គសដឋរិចច និងសងគម រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា អាចប្ឈប់រាល់ការពក្ងីរបណាត ញតចូលគៅកាន់តំបន់ជារ់លារ់ណាមួយរនុងក្បគទ្យស ។   រនុង
ររណីគនេះ រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវគលើរមពស់ និងអនុវតតរមមវធីិនានា គដើមបទីតល់
បាននូវដំគណាេះស្ស្ថយថបបវមិជឈការ ដល់ក្ររមក្រស្ថរទំងឡាយ ថទអរតាម តាមតក្មូវការរបស់អនរគក្បើ
ក្បាស់ចុងគក្កាយ ទំងការទលិតថ្នមពល និងការទលិតអរគិសនី ។   
 
មាគ្តា២៧៩ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
 អាជាា ធរពារ់ព័នធក្តវូថចរចាយជាស្ថធារណៈនូវព័ត៌មានអំពីវ ៉ាលុ និងរុណភាពអរគិសនីថដល
បានទគត់ទគង់ ឬទតល់គៅឲ្យបណាត ញតចូល ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនុង
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រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  អាជាា ធរថដលទ្យទួ្យលបនទុរ ក្តវូគធវើការគចញទាយអំពី  រុណភាពគភាើ
ង និងវ ៉ាលុគភាើង គដើមបីការពារការខូចខាតដល់គហោឋ រចនាសមព័នធននក្បព័នធថចរចាយ ឬការអារ់ខានរនុង
ការទតល់គសវារមម ។  
 

ជំពូកទី៦ 
គ្បសទិធនលថ្នលពល 

 
មាគ្តា២៨០ ._ ក្បព័នធក្រប់ក្រងថ្នមពល និងអរគិសនី 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថ្នមគពល និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ក្បព័នធក្រប់ក្រងថ្នមពល និងអរគិសនី គោយថទអរគលើសតង់ោរ 
ននរណៈរមមការបគចចរគទ្យសគអទ្យបិចក្តនិូរអនតរជាតិ និងសតង់ោរ៥០០០១ ននអងគការសតង់ោរ         
អនតរជាតិ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថ្នមពលគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ក្រសួង ស្ថា ប័នទំងអស់សតីពីការអនុគលាម
តាមថទនការក្បសិទ្យធទល ក្ពមទំងការអនុវតតតាមសតង់ោរននរណៈរមមការបគចចរគទ្យសគអទ្យបចិក្តូនិរ
អនតរជាតិ និងថទនការ និងគោលនគយបាយក្បសិទ្យធទល និងសក្មាប់ការពក្ងឹការអនុវតតសតង់ោរណៈ
រមមការបគចចរគទ្យសគអទ្យបចិក្តនិូរ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថ្នមពល គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ 
វស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើរបាយកាណ៍ក្បចំាឆ្ន ំ ជាស្ថធារណៈអំពី វឌ្ឍនភាពននក្បសិទ្យធទលថ្នមពល គដើមបី 
ធានាឲ្យបាននូវការអនុគលាមតាមសតង់ោរក្បសិទ្យធទលថ្នមពល ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យល
បានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។   
 

មាតិកាទី៧ 
ឧសាហកលមន្ិសារណ្កលមគ្បកបទដាយការទទួលខុសគ្តូវ 

ជំពូកទី១ 
វិស្ថលភាព ន្ងិការទរៀបច្ំផ្នន្ការបរសិ្ថថ ន្សគ្មាប់ឧសាហកលមន្សិារណ្កលម 

 
មាគ្តា២៨១ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
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មាតិកាគនេះអនុវតតគលើធនធានឧសាហរមមនិសារណរមម រមួមាន គក្បង ហាគ ស ថរ ៉ា ថដរ វតាុធាតុ
ភូរពភវទិ្យាគទសងៗ ថដលយរគចញពីដី និងពីក្បភពគទសងៗគទ្យៀត ថដលបគងកើតគ ើងគោយឧបររណ៍រតិ
យុតតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
 មាតិកាគនេះអនុវតតការររុររ ការគធវើអាជីវរមម ការបិទ្យ និងការស្ថត រនីតិសមបទ ននរគក្មាង
ឧសាហរមមនិសារណរមមននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាថដលមានរនុងបទ្យប ញ្តតិសតីពីការវាយតនមា និង
អគងកតតាមោនបរសិ្ថា នននរនាីទី្យ២ គលើរថលងថតមាក្តា២៨៥ និង២៨៦ ននក្រមគនេះ ថដលអនុវតតនូវរាល់
ឧសាហរមមនិសារណរមម ។  
 
មាគ្តា២៨២ ._ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថរ ៉ា និងថ្នមពលក្តវូបគងកើតការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត
ថដលថទអរគលើវស័ិយ សក្មាប់ការររុររ ឬការគធវើអាជីវរមមននធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់
លារ់នីមួយៗ រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ស្សបតាមបទ្យបបញ្ញញ តតិរនុងរនាីទី្យ២ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ ។  

ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសតថដលបគងកើតគ ើងគក្កាមជំពូរគនេះ ក្តូវតក្មូវឲ្យរំណត់អតត
សញ្ញញ ណ និងទតល់នូវក្របខណឌ សក្មាប់មាច ស់រគក្មាងគដើមបីោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងដំណារ់កាលទំងអស់
ននការអភិវឌ្ឍរគក្មាង ដូចខាងគក្កាម៖ 

 រ- លរខខណឌ តក្មវូននការអភិររសជីវចក្មរេះ និងគទ្យសភាព 
 ខ- ការរក្មាមរំថហងចំគពាេះក្បគភទ្យជិតទុតពូជ ជក្មរ និងតនមាអភិររសក្បព័នធគអរូ ូសីុ 
 រ- ជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ។ 

 
មាគ្តា២៨៣ ._ការររុររ និងគធវើអាជីវរមមថដលមានស្ស្ថប់ 

សក្មាប់ធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់លារ់នីមួយៗថដលការររុររ ឬគធវើអាជីវរមម
បានគរើតគ ើងមុនការអនុម័តននក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរថរ ៉ាក្តូវប ច្ ប់ និងោរ់ឲ្យ
ស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នរនុងរនាីទី្យ១ 
មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ  ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសតនីមួយ គៅរនុងរយៈគពល២ (ពីរ) ថខ 
គក្កាយការអនុម័តក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៨៤ ._ការររុររនិងការគធវើអាជីវរមមែមី 

សក្មាប់ធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់លារ់នីមួយៗថដលការររុររ ឬគធវើអាជីវរមមមិន
បានគរើតគ ើងមុននឹងការអនុម័តននក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថរ ៉ា និងថ្នមពលក្តូវ
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ប ច្ ប់ និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចររបាននូវការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសតនីមួយៗស្សបតាម
បទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានរនុង រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ មុននឹង៖ 

រ- ការឯរភាពគលើលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា ប័ណណសក្មាប់ការររុររ ឬការគធវើអាជីវរមម     
នានា ។  

  ខ- ការចាប់គទតើមការររុររ ឬការគធវើអាជីវរមម ។  
 
មាគ្តា២៨៥ ._ ការគធវើអាជីវរមមថរ ៉ាខាន តតូច និងគធវើជាលរខណៈសិបបរមម 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការគធវើអាជីវរមមថរ ៉ាខាន តតូច និងគធវើ
ជាលរខណៈសិបបរមមគដើមប៖ី 

រ- ថចងពីសិទ្យធិននការគធវើអាជីវរមមថរ ៉ាខាន ត និងគធវើជាលរខណៈសិបបរមមគៅកាន់ក្បជាពល 
រដឋ ។  

ខ- ធានានូវសរមមភាពននការគធវើអាជីវរមមថរ ៉ាខាន តតូច និងគធវើជាលរខណៈសិបបរមម
ក្បរបគោយនិរនតរភាពបរសិ្ថា ន សុវតាិភាព និងក្បសិទ្យធទល ។  

រ- ជំរញុ និងអនុវតតតាមសតង់ោរ និងការអនុវតតដ៏លអបំទុតជាអនតរជាតិ រនុងការក្រប់ក្រង 
ការគធវើអាជីវរមមថរ ៉ាខាន តតូច និងគធវើជាលរខណៈសិបបរមម ។  

ឃ- បគងកើតនូវដំគណើ រការសក្មាប់រំណត់ គោយមានរិចចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរ
ពារ់ព័នធ និងសហរមន៍មូលោឋ ន តំបន់សក្មាប់ការគធវើអាជីវរមមថរ ៉ាលរខណៈសិបបរមម និង 

ង- តក្មូវ និងទតល់ជំនួយសក្មាប់អនរគធវើអាជីវរមមថរ ៉ាលរខណៈសិបបរមមរនុងការបគងកើតនិង
អនុវតត ថទនការសុវតាិភាព និងសនតិសុខ ។  

 
មាគ្តា២៨៦ ._ តំបន់ហាមឃាត់ចំគពាេះរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមម 

មិនក្តូវអនុញ្ញញ តឲ្យមានរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមមគៅរនុង៖ 
១- ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋថដលក្តវូបានរំណត់ជា ទី្យតំាងវបបធម៌ ក្បវតតិស្ថស្តសត ឬ

គបតិរភណឌ ជាតិ ។  
២- តំបន់សនូលឬតំបន់អភិររសននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូ

បានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  
៣- តំបន់ថដលតំាងគៅគោយជនជាតិគដើមភារតិច ឬទរ់ទិ្យននឹងការគក្បើក្បាស់ជា

ក្បនពណីរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច គលើរថលងថតរនុងររណីថដលការយល់ក្ពមជាមុនគោយ
គសរ ីនិងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយរបស់ជនជាតិគដើមភារតិចថដលរងទល
ប៉ាេះពាល់ក្តវូបានទតលជូន ។  
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៤- ទី្យតំាងដីគសើម ។  
៥- ទី្យតំាង អងគការសហក្បជាជាតិទ្យទួ្យលបនទុរអប់រ ំសងគម វទិ្យាស្ថស្តសត និងវបបធម៌ ។  
៦- សក្មាប់គោលគៅរនុងមាក្តាគនេះ តំបន់ណាថដលមានរនុងប ា្ ីឧបររណ៍រតិយុតតិថ្ន

ជារំណត់ថដលមាន៖ 
រ- ក្បព័នធគអរូ ូសីុទឹ្យរស្ថប ទឹ្យរសមុក្ទ្យ ឬគ្នរសំខាន់ ។  
ខ- តនមាអភិររសគទ្យសភាពខពស់ ជីវៈចក្មរេះក្បគភទ្យសតវនិងររុខជាតិ ឬតនមាអភិររស

ក្បព័នធ    គអរូ ូសីុ ។   
 

ជំពូកទី២ 
បទច្ចកវជិាជ ដល៏ែបនំុតផ្ដលអាច្ផ្សែងរកបាន្សគ្មាបឧ់សាហកលមន្សិារណ្កលម 

 
មាគ្តា២៨៧ ._ ភាររិចចរនុងការបគ ច្ ៀសការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់រគក្មាងក្តូវតក្មវូឲ្យគក្បើក្បាស់បគចចរវជិាា ដ៏លអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន និងការអនុវតត
លអៗ  គដើមបីបគ ច្ ៀសការបងកឲ្យមានការបំពុល ឬ ការខូចខាតដល់បរសិ្ថា នដនទ្យគទ្យៀត និងគដើមបីបគងកើន
ក្បសិទ្យធទលជាអតិបរមា គៅគពលអនុវតតសរមមភាពឧសាហរមមនិសារណរមម ។  
 
មាគ្តា២៨៨ ._ ប ា្ ីននបគចចរវជិាា ដ៏លអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន និងការអនុវតតលអៗ  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថរ ៉ា គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរបរសិ្ថា ន 
ក្តូវររាប ា្ ីននបគចចរវជិាា ដ៏លអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន និងការអនុវតតលអៗ  សក្មាប់ធនធាន
ឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់លារ់នីមួយៗ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថរ ៉ា និងថ្នមពល ក្តូវ៖ 

រ- ចាប់គទាើមចងក្រងនូវប ា្ ីបឋមននបគចចរវជិាា ដ៏លអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន  និង
ចាប់គទាើមការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈអំពីប ា្ ីថដលបានគសនើសំុ គៅរនុងរយៈគពល ១ 
(មួយ) ថខ គក្កាយអនុម័តននក្រមគនេះ ។ 

ខ- ប ច្ ប់ និងគបាេះពុមពទាយនូវប ា្ ីនន បគចចរវជិាា ដ៏លអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន 
និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធីទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានប
រសិ្ថា នរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ គៅរនុងរយៈគពល ១៨ (ដប់ក្បំាបី) ថខ ននការអនុម័តននក្រមគនេះ ។  

 
មាគ្តា២៨៩ ._ ប ា្ ីននការគធវើបចចុបបននភាពននប ា្ ីបគចចរវជិាា ថដលលអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយថរ ៉ា និងថ្នមពល គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពនូវប ា្ ីននបគចចរវជិាា ដ៏លអបំទុតថដលអាចថសវងររបាន សក្មាប់
ធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់លារ់នីមួយៗ យ៉ាងគហាចណាស់ ជាគរៀងរាល់២(ពីរ)ឆ្ន ំមាង ។  
 
មាគ្តា២៩០ ._ លរខខណឌ តក្មូវគដើមបីគចៀសវាងការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
 ស្សបតាម បគចចរវជិាា ដ៏លអបំទុតថដលមានគៅរនុងប ា្ ី មាច ស់រគក្មាងននរគក្មាងឧសាហរមម
និសារណរមម ក្តូវ៖ 

រ- ក្រប់ក្រងឲ្យបានសមរមយនូវសំណល់ែម និងសំណល់គទសងគទ្យៀត គដើមបីធានាឲ្យបាន
នូវគសារភាពខាងថទនររចនាសមព័នធ ក្តតួពិនិតយការបគ ច្ញ និងការពារពីទលប៉ាេះពាល់ថដលអាច
គរើតគ ើង ននការហូរជាតិអាសីុតគចញពីថរ ៉ា ការគលចគចញនូវស្ថរធាតុគលាហៈ និងការបាត់បង់
ការក្រប់ក្រងរំុឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន ។  

ខ- គចៀសវាងពីការស្ថងសង់អាងសារុសំណល់ថរ ៉ា គៅជិតទ្យគនា ឬ សមុក្ទ្យ ថដលមាន
ជគក្ៅរារ់គពរ ។  

រ- ពិចារណាអំពីការស្ថងសង់នូវអាងសារុសំណល់ថរ ៉ា ថដលមិនបគ ច្ញសំណល់ទឹ្យរ 
រមួប ច្ូ ល ការសាុរទឹ្យរជាអចិនញ្ជ្នតយ៍ គក្កាយពីការប ច្ ប់រគក្មាង ។  

 
ជំពូកទី៣ 

ការទគ្បើគ្បាស ់សាន្តី ន្ិងបារ  ត ទៅកែងុការទធែើអាជវីកលមផ្រ  មាស ន្ងិគ្បាក ់
 
មាគ្តា២៩១ ._ ការគចញវញិ្ញញ បនបក្តសុវតាិភាពសានីត និងបារ ៉ាត 
 មាច ស់រគក្មាងននរគក្មាងអាជីវរមមថរ ៉ាមាស និងក្បារ់ ក្តូវតក្មូវទតល់ឯរស្ថរ គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគដើមបីបញ្ញា រ់ថ្ន សានីត និងបារ ៉ាត ថដលក្តវូគក្បើក្បាស់គៅរនុងក្បតិបតតិ
ការននការគធវើអាជីវរមមថរ ៉ាមាស និងក្បារ់ ក្តវូបានជាវគៅរនុងលរខណៈថដលមានសុវតាិភាព និងមិនប៉ាេះ
ពាល់ដល់បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា២៩២ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូ 
 រិចចក្ពមគក្ពៀងទិ្យញលរ់ ឬ រិចចក្ពមគក្ពៀងដនទ្យគទ្យៀត និងការគរៀបចំរវាងអនរទលិត អនរថចរ
ចាយ អនរដឹរជ ា្ូ ន ក្បតិបតតិររ ឬ មាច ស់រគក្មាង ក្តវូបគងកើតការទ្យទួ្យលខុសក្តវូ និងថបងថចរភាពទ្យទួ្យល
ខុសក្តវូ ថដលទរ់ទ្យងនឹងសុវតាិភាព សនាិសុខ ការទ្យប់ស្ថក ត់ការបគ ច្ញ ការបណាុ េះបណាា ល និងការ
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គ្ាើយតបចំគពាេះភាពអាសនន ទរ់ទ្យងនឹងការគក្បើក្បាស់ សានីត និងបារ ៉ាត គៅរនុងរគក្មាងអាជីវរមមថរ ៉ា
មាស និងក្បារ់ ។  
 
មាគ្តា២៩៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់សានីត និងបារ ៉ាត 
 សក្មាប់ សានីត និងបារ ៉ាត ថដលក្តូវគក្បើក្បាស់គៅរនុងរគក្មាងអាជីវរមមថរ ៉ាមាស និងក្បារ់ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រថនាងថដលររាទុ្យរស្ថរធាតុទំងគនេះ រឺស្សបតាមក្រមសាីពីការ
ក្រប់ក្រង សានីត អនារជាតិ និងគោរពតាមលរខខណឌ តក្មូវ ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ការោរ់ចុេះ ការគធវើសននិធិ និងឧបររណ៍សក្មាប់លាយ ក្តវូបានរចនា និងគធវើក្បតិបតតិ
ការ ស្សបតាមការអនុវតតថទនរវសិវរមមថដលក្តឹមក្តូវ និងទ្យទួ្យលយរបាន រ៏ដូចជា ការក្តតួពិនិតយ
រុណភាព និងនីតិវធីិននការធានារុណភាព និងវធិានការការពារការបគ ច្ញ និង វធិានការ
ទ្យប់ទ្យល់ ។  

ខ- ការោរ់ចុេះ ការគធវើសននិធិ និងឧបររណ៍សក្មាប់លាយ ក្តវូបានគធវើក្បតិបតតិការ 
គោយគក្បើក្បាស់ការគធវើអធិការរិចច ការថែទំថដលមានការការពារ និងថទនការបក្មរងទុ្យរជាមុន 
គដើមបីការពារ និងទ្យប់មិនឲ្យរាលោលនូវការបគ ច្ញ និងក្តតួពិនិតយ និងគ្ាើយតបចំគពាេះភាព
ងាយរងគក្ោេះរបស់រមមររ ។  

រ- ឧបររណ៍ សានីត និងបារ ៉ាត ក្តូវបានគធវើក្បតិបតតិការ និងអគងកតតាមោន គដើមបី
ការពារសុខភាព និងសុវតាិភាពរមមររ គហើយក្បសិទ្យធភាពននវធិានការសុខភាព និងសុវតាិភាព 
ក្តូវបានវាយតនមាជាក្បចំា ។  

ឃ- ក្បព័នធក្រប់ក្រង និងក្បតិបតតិការ ក្តូវបានរចនា និងអនុវតត គដើមបីការពារសុខភាព
មនុសស និងបរសិ្ថា ន រមួមាន ថទនការជាយថ្នភាព និងថទនការអធិការរិចច និងនីតិវធីិថែទំតាម
លរខណៈការពារ ។  

ង- រមមវធីិក្រប់ក្រងទឹ្យរលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ក្តវូអនុវតតគដើមបីការពារពីការបគ ច្ញ 
គោយោម នគចតនា ។  

ច- វធិានការរនុងការការពារក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ ពីទលប៉ាេះពាល់អវជិាមានថដលអាច
គរើតគ ើងននដំគណើ រការ សានីត និងបារ ៉ាត ក្តូវបានអនុវតត ។  

្- វធិានការរនុងការការពារក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិពីការបគ ច្ញគចាលគោយផ្ទទ ល់ 
និងក្បគយល ននដំគណើ រការ សានីត និងបារ ៉ាត ក្តវូគៅរនុងទឹ្យរគលើដី ក្តូវបានអនុវតត ។  

ជ- រមមវធីិអគងកតតាមោន គដើមបីវាយតនមាទលប៉ាេះពាល់ននការគក្បើក្បាស់ សានីត និង   
បារ ៉ាត គលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ និងរុណភាពទឹ្យរគលើដីនិងគក្កាមដី ក្តូវបានអនុវតត ។  
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ឈ- ថទនការ និងនីតិវធីិគ្ាើយតបចំគពាេះគក្ោេះបនាទ ន់ គដើមបីគ្ាើយតបចំគពាេះភាពងាយ
រងគក្ោេះរបស់រមមររចំគពាេះ សានីត និងបារ ៉ាត ក្តវូបានបគងកើត និងអនុវតត ។  

ញ- នីតិវធីិសក្មាប់ការជូនដំណឹងបនាទ ន់នទទរនុង និងខាងគក្ៅ និងការរាយការណ៍ ក្តវូ
បានអនុវតត ។ 

ដ- ការចូលរមួគពញគលញរបស់អនរពារ់ព័នធក្តូវបានអនុវតត សក្មាប់សហរមន៍ គដើមបី
គធវើការក្បាស្ស័យទរ់ទ្យងអំពីបញ្ញា នានាននការបារមភ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ ។ 

ឋ- ព័ត៌មានសាីពីក្បតិបតតិការ និងព័ត៌មានបរសិ្ថា នថដលសមរមយ ទរ់ទ្យងនឹងការ
ក្រប់ក្រង សានីត និងបារ ៉ាត ក្តូវោរ់ឲ្យអនរពារ់ព័នធអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាី
ពីការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

 
ជំពូកទី៤ 

ការលាតគ្តដាងព័ត៌មាន្ 
 
មាគ្តា២៩៤ ._ ព័ត៌មានថដលអាចអនុវតតបាន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន ព័ត៌មានលមអិតននរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមម
នីមួយៗ រមួប ច្ូ ល ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសតថដលអាចអនុវតតបានទំងអស់ ការវាយតនមា
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
សវនរមមថទនរបរសិ្ថា ន របាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន និងរិចចក្ពមគក្ពៀងដនទ្យគទ្យៀតរវាងរដឋបាល
ថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងមាច ស់រគក្មាង ក្តវូបានោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានស្សប
តាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ  និងក្តវូទាល់ព័ត៌មាន
ជូនសហរមន៍ និងអនរមានលំគៅោឋ នអចិនញ្ជ្នតយ៍ គៅរនុងលរខណៈមួយថដលងាយយល់ និងគៅរនុង
ភាស្ថ និងទ្យក្មង់ថដលសមរមយ ។  
 
មាគ្តា២៩៥ ._ ការោរ់រំហិតគលើភាពសមាង ត់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន ោម នទិ្យននន័យណាមួយទរ់ទ្យងនឹងរគក្មាងឧសាហរមម
និសារណរមម  ក្តូវចាត់ទុ្យរថ្នសមាង ត់ ក្បសិនគបើវាទរ់ទ្យងគៅនឹងសុខភាពមនុសស ឬ បរសិ្ថា ន ស្សប
តាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
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គន្ថីទ៤ី 
ការគ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្ដរភាពម្ន្ធន្ធាន្ធលមជាត ិ

មាតិកាទី១ 
រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្ល៉ុះ ន្ិងតបំន្ក់ារពារធលមជាត ិ

ជំពូកទី១ 
ន្ីតិវធិីម្ន្ការបទងេើត ន្ងិការលបុទចាលច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់ 

 
មាគ្តា២៩៦ ._ គោលគៅននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
 រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ សំគៅដល់តំបន់ការពារគទ្យសភាពទំងឡាយដូចបានរំណត់ជា
ពិគសស ថដលរនុងគនាេះ មានគៅគោយតំបន់ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់
ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ  សហរមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ សហរមន៍នក្ពគឈើ និងតំបន់ដនទ្យគទ្យៀត
ថដលមានស្ថរៈសំខាន់ថទនរអភិររសធនធានធមមជាតិ   គសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ ឬតនមាសហរមន៍មូល
ោឋ ន និងតនមាននជីវភាពរស់គៅរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច និងដីដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានតួនាទី្យយ៉ាង
សំខាន់គៅរនុងការការពាររក្មបនក្ពគឈើ ឬថដលទាល់នូវទំ្យនារ់ទំ្យនងរវាងតំបន់ជីវៈចក្មរេះសំខាន់ៗ ។  
 រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និង
ថ្នន រ់គក្កាមជាតិ  ក្តវូបគងកើត និងក្រប់ក្រង គដើមបីធានាឲ្យបាននូវនិរនតរភាពននជីវៈចក្មរេះ គសវារមមក្បព័នធ
គអរូ ូសីុធនធានធមមជាតិនិងវបបធម៌ និងជីវភាពមូលោឋ នក្បរបគោយនិរនតរភាព ននក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។  
 
មាគ្តា២៩៧ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូចំគពាេះរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូទ្យទួ្យលបនទុររនុងការរំណត់តំបន់នានាថដលក្តូវ
ក្រប់ក្រងជារគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់គោយថ្នន រ់ជាតិ ។ ការ
បគងកើតែមីនូវរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់
ជាតិ ឬការពក្ងីរនូវក្ពំក្បទ្យល់ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់
គោយថ្នន រ់ជាតិ ថដលមានស្ស្ថប់ ក្តវូគធវើគ ើងគោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
 អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធទ្យទួ្យលខុសក្តវូរនុងការរំណត់ ឬបគងកើតតំបន់ការពារធមមជាតិ
ដនទ្យគទ្យៀត គៅថ្នន រ់គក្កាមជាតិ តាមការសមរមយ ។ ការបគងកើតនូវតំបន់ការពារធមមជាតិែមី គៅថ្នន រ់គក្កាម
ជាតិ ឬការពក្ងីរនូវក្ពំក្បទ្យល់ននតំបន់ការពារធមមជាតិថដលមានស្ស្ថប់ ក្តវូគធវើគ ើងគោយលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
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 គសចរាីសគក្មចណាមួយរនុងការបគងកើត ឬពក្ងីររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការ
ចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមាន
ថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា២៩៨ ._ ការលុបគចាលចំណាត់ថ្នន រ់ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
 ការលុបគចាលចំណាត់ថ្នន រ់ ឬការកាត់បនាយ ទំងអស់ ឬថទនរណាមួយ ននរគបៀងអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូបាន
ររាទុ្យរសក្មាប់ថតកាលៈគទ្យសៈណា ថដលការអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតនមាគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុនន
តំបន់គនាេះក្តូវបានកាត់បនាយដល់រក្មិតថដលថ្នការស្ថា រគ ើងវញិរឺមិនអាចគធវើគៅបាន ។  
 ការលុបគចញពីចំណាត់ថ្នន រ់ននថទនរទំងអស់ ឬថទនរណាមួយនន រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ក្តូវគធវើគ ើងគោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតពារ់ព័នធ បនាទ ប់ពីបានទ្យទួ្យលអនុស្ថសន៍ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងរណៈរមម
ការជាតិសាីពីជីវៈចក្មរេះ ថដលសាិតគៅគក្កាមក្ររមក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរ
ភាពក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព។  
 ការលុបគចញពីចំណាត់ថ្នន រ់ននថទនរទំងអស់ ឬថទនរណាមួយននតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវ
បានបគងកើតគ ើងគោយថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូគធវើគ ើងគោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត បនាទ ប់ពីបានទ្យទួ្យល      
អនុស្ថសន៍ពីមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងរណៈរមមការជាតិសាីពីជីវៈចក្មរេះ ថដលសាិតគៅគក្កាមក្ររមក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព។  
 គសចរាីសគក្មចណាមួយថដលលុបគចាលចំណាត់ថ្នន រ់ ឬកាត់បនាយរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬ
តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូអនុគលាម
តាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិ
ទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ  ។  
 
មាគ្តា២៩៩ ._ ការរំណត់ជាពិគសសននទី្យតំាង ឬតំបន់  
 រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាអាចបគងកើត ថរសក្មួល  ឬចាត់វធិានការគទសងគទ្យៀត 
ថដលចំាបាច់គៅរនុងតំបន់ណាមួយ ថដលមានស្ថរៈសំខាន់ថ្នន រ់ជាតិ ឬអនតរជាតិ គដើមបីរំណត់ថ្នជាទី្យ
តំាងគបតិរភណឌ ថ្នន រ់តំបន់ ឬពិភពគលារ តំបន់រា៉ាមស្ថរ ឬឋបនីយជីវមណឌ ល គៅរនុងររណីថដលតំបន់
គនាេះគ្ាើយតបចំគពាេះលរខណៈវនិិចឆ័យ ថដលមានថចងគៅរនុងអនុសញ្ញញ  ឬសនធិសញ្ញញ អនតរជាតិទំងគនាេះ ។  
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 តំបន់ណាមួយថដលក្តូវបានរំណត់រចួគហើយជាតំបន់គបតិរភណឌ ថ្នន រ់តំបន់ ឬពិភពគលារ 
តំបន់រា៉ាមស្ថរ ឬឋបនីយជីវមណឌ ល ក្តូវតក្មូវឲ្យមានអនតរារមន៍ពីសំណារ់រាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា គដើមបីធានាថ្ន ការក្រប់ក្រង និងអភិររសតំបន់ទំងគនេះ ស្សបតាមនីតិវធីិ និងបទ្យបប ញ្តតិ
ពារ់ព័នធនានា ។  
 តំបន់ទំងគនេះ ថដលក្តវូបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់គោយសនធិសញ្ញញ  ឬអនុសញ្ញញ អនតរជាតិ ក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការគ្គប់គ្គង ការទគ្បើគ្បាស ់ន្ិងលកខខណ្ឌ តគ្លវូទនសងទទៀត 

 
មាគ្តា៣០០ ._ ការគរៀបចំថទនការ ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំថទនការ

ក្រប់ក្រង 
 រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និង
ថ្នន រ់ គក្កាមជាតិទំងអស់ ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីធាី ការ
រំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងថទនការក្រប់ក្រង ននមាតិកាទី្យ២ សាីពីការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
និងតំបន់ការពារធមមជាតិននរនាីគនេះ ។  
   ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីធាី ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង 
ថដលមានមុនគពលអនុម័តក្រមគនេះ  ក្តូវបានប ច្ ប់សក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមម
ជាតិថដលក្តវូបានរំណត់គោយថ្នន រ់ជាតិ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូបនតមានសុ
ពលភាព និងក្តវូចាត់ទុ្យរថ្នស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិនានាននក្រមគនេះ ។  
   ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីធាី ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង 
ថដលមានមុនគពលអនុម័តក្រមគនេះ  រំពុងថតសាិតរនុងដំគណើ រការ សក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវបនាោរ់ប ច្ូ លនូវ
លរខខណឌ តក្មូវនានាននក្រមគនេះ ។  
 តំបន់នានាថដលសាិតគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបាន
រំណត់គោយថ្នន រ់ជាតិ ថដលក្តូវគធវើការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មវូសាីពីការ
គរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីធាី ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង ននមាតិកាទី្យ៣ 
សាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន ននធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣០១ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពពាណិជារមម ឬអភិវឌ្ឍ  
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 ោម នសរមមភាពពាណិជារមម ឬអភិវឌ្ឍណាមួយ អាចគរើតមានគទ្យបើងរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ គនាេះគ ើយ 
រហូតដល់គពលថដលការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីធាី ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងដំគណើ រការ
ក្រប់ក្រង ថដលមានថចងរនុងមាតិកាទី្យ២សាីពីការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមម
ជាតិ និងមាតិកាទី្យ៣ សតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ក្តវូបានបំគពញ គលើរថលង
ថតមានថចងចាស់លាស់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនានា ។  

ការគចញនូវលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះក្តវូគធវើគ ើងបនាទ ប់ពី
មានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន សក្មាប់សរមមភាពពាណិជារមម ឬសរមមភាពអភិវឌ្ឍគសនើសំុ 
គហើយក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យ
បប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

 
ជំពូកទី៣ 

រទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្ល៉ុះលមី ន្ិងឋាន្ៈម្ន្តបំន្់ការពារធលមជាតិបច្ចុបបន្ែ 
 
មាគ្តា៣០២ ._ ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
 ក្តូវបគងកើតរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ។ ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ក្តូវបគងកើតគោយលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៣០៣ ._ ភាពបនាននតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ ើង 
ស្សបតាមចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ក្តូវបនាររាឋានៈទាូវចាប់គពញគលញជាតំបន់
ការពារធមមជាតិដូចរនុងគពលបចចុបបនន ពារ់ព័នធគៅនឹងការការពារ ក្ពរំក្បទ្យល់ និងការគរៀបចំសក្មាប់ការ
ក្រប់ក្រង ។  
 ថទនការគក្បើក្បាសដី  ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និង
តំបន់ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ អាចក្តូវអនុវតត
ដូចតគៅ៖  

១- អាចគធវើគ ើងោច់គោយថ រពីោន គៅតាមតំបន់ ។ 
២- អាចគធវើគ ើងរនុងដំគណើ រការរមួថដលអនុវតតចំគពាេះរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងមូល។ 
៣- អនុវតតទំងពីរ ។ 
រ- អាចគធវើគ ើងតាមដំគណើ រននការក្រប់ក្រងរមួោន សក្មាប់តំបន់គនាេះ ។  
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មាតិកាទី២ 

ការគ្គប់គ្គងរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្ល៉ុះ ន្ិងតបំន្ក់ារពារធលមជាត ិ
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
 
មាគ្តា៣០៤ ._ វសិ្ថលភាព  
 មាតិកាគនេះរំណត់ពីក្របខ័ណឌ ននការក្រប់ក្រង ការអភិររស និងការអភិវឌ្ឍក្រប់រគបៀងអភិររស   
ជីវៈចក្មរេះ និងក្រប់តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគទ្យបើងគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់
គក្កាមជាតិ ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់បនតបនាទ ប់ អនុតំបន់ និងក្រប់តំបន់នានាគទ្យៀតថដលសាិតគៅគក្កាមការគធវើ
ចំណាត់ថ្នន រ់ននការគក្បើក្បាស់ដី និងក្បគភទ្យតំបន់នានាថដលសាិតគៅរនុងតំបន់ទំងគនេះ។ មាតិកាគនេះរ៏
អនុវតតចំគពាេះតំបន់បំរងុទុ្យរធមមជាតិទំងឡាយណាថដលបានរំណត់ជាពិគសស តំបន់អភិររសក្បគភទ្យ
សតវ និងររុខជាតិ តំបន់អភិររសជីវមណឌ ល និងតំបន់អភិររសទឹ្យរស្ថប តំបន់អភិររសទឹ្យរសមុក្ទ្យ និងតំបន់
អភិររសដីគោរថដលក្តូវបគងកើត ។ 
 មាតិកាគនេះ អនុវតតចំគពាេះការក្រប់ក្រងរមួោន  សក្មាប់តំបន់ថដលសាិតគៅគក្កាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពី
ការក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលមានថចងគៅរនុងមាតិកាទី្យ៣ រនាីទី្យ៤ ននក្រមគនេះ ។ 

មាតិកាគនេះ អនុវតតចំគពាេះការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតភាព សក្មាប់តំបន់ថដលសាិត
គៅគក្កាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតភាព ថដលមានថចងគៅរនុងមាតិកាទី្យ៤ 
រនាីទី្យ៤ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៣០៥ ._ គោលបំណងននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ក្រប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់
ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិទំងអស់ ក្តូវក្រប់ក្រងស្សបតាមគោលបំណងដូចខាងគក្កាម៖  

រ- អភិររសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចក្មរេះ និងសតវនក្ព ។ 
ខ- អភិររសតនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ ទំ្យនិញ និងគសវារមម ។ 
រ- អភិវឌ្ឍជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ។   

 
មាគ្តា៣០៦ ._ ថទនការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
 រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះនីមួយៗក្តវូអនុគលាមតាមថទនការគមសាីពីការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររស  
ជីវៈចក្មរេះ ។ ថទនការក្រប់ក្រងតូចៗ ថដលមានលរខណៈជារ់លារ់តាមតំបន់ គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈ
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ចក្មរេះណាមួយ អាចក្តវូបានបគងកើត ឬគធវើឲ្យក្បគសើរគ ើងនូវភាពអាចអនុវតតបាន គោយថទអរគលើមូល
ោឋ នននទី្យតំាងជារ់លារ់ និងស្សបតាមតំបន់ការពារធមមជាតិ និងការរំណត់អំពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ។  
 តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិទំងឡាយណាថដលសាិត
គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ  អាចក្តូវអនុគលាមតាមថទនការក្រប់ក្រងោច់គោយថ រនីមួយៗ 
បថនាមគលើថទនការគមសាីពីការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ។  

ថទនការក្រប់ក្រងោច់គោយថ រនីមួយៗគនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងថទនការគមសាីពីការ
ក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ។ ថទនការក្រប់ក្រងោច់គោយថ រនីមួយៗថដលមានរចួគៅគហើយ
គៅមុនគពលអនុម័តក្រមគនេះ  ក្តូវបនាមានក្បសិទ្យធភាពអនុវតត និងមានលរខណៈសមបតតិសក្មាប់ការោរ់
ប ច្ូ លគៅរនុងថទនការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ។  
 តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ
ទំងឡាយណា ថដលមិនសាិតគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបាន
រំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ក្តវូអនុគលាមតាមថទនការក្រប់ក្រងោច់គោយថ រនីមួយៗ ។  
 
មាគ្តា៣០៧ ._ ការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
 ក្រប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់
ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ  មានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានការក្រប់ក្រងរមួោន ស្សបតាមមាតិកាទី្យ៣សាីពីការ
ក្រប់ក្រងរមួោន គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ រហូតដល់គពលថដលការក្រប់ក្រងរមួោន ក្តូវបានបគងកើត
គៅរនុងថទនរណាមួយននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិក្តូវក្រប់ក្រងស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។  

តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ
ទំងឡាយណា ថដលមិនថមនជារមមវតាុននការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវបនាក្រប់ក្រងស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។  

 
ជំពួកទី២ 

គ្កសងួ ស្ថថ ប័ន្ទទលួខសុគ្តវូ 
 

មាគ្តា៣០៨ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
ការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើត

គោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាជាា ធរអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងស្ថា ប័នដនទ្យគទ្យៀតដូចមានថចងរនុងបទ្យបប ញ្តតិ
គៅរនុងមាតិកាទី្យ៣ ននរនាីគនេះ ។  
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ការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវធានានូវសិទ្យធិរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច 
និងស្ថធារណជនរនុងការ៖ 

រ- ទ្យទួ្យលបាននូវការពិគក្ោេះគយបល់ និងការចូលរមួរនុងការគធវើគសចរតីសគក្មចចិតតគលើ
ការក្រប់ក្រង និងការអភិវឌ្ឍថទនរជីវៈចក្មរេះក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

ខ- ទតល់ការយល់ក្ពម ស្សបតាមគោលការណ៍យល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីបនាទ ប់ពី
ទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ តាមលរខខណឌ តក្មូវននក្រមគនេះ ។  

រ- ចូលរមួគពញគលញរនុងការគរៀបចំថទនការ ការគក្បើក្បាស់ និងការក្រប់ក្រង
ក្បរបគោយនិរនតរភាពគលើតំបន់ទំងគនេះ ។ 

ឃ- ធានាបាននូវការទ្យទួ្យលបានក្បរបគោយយុតតិធម៌ និងគសមើភាពោន  សក្មាប់អនរគក្បើ
ក្បាស់ធនធានមូលោឋ ន ឲ្យស្សបតាមការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ និងការោរ់រក្មិតននការថបងថចរ
តំបន់ក្រប់ក្រង ។  

 គៅរនុងររណីថដលជនជាតិគដើមភារតិចមានវតតមានគៅរនុងតំបន់គនាេះ ឬមានទំ្យនារ់ទំ្យនង ឬ
ទលក្បគយជន៍សមូហភាពគៅរនុងតំបន់គនាេះ នីតិវធីិពិគសស ថដលមានលរខណៈខុសោន ននការពិគក្ោេះ
គយបល់ ក្តូវអនុវតត គដើមបធីានាថ្នសិទ្យធិ និងទលក្បគយជន៍របស់ពួរោត់ រមួប ច្ូ លសិទ្យធិតាមថបប 
ក្បនពណី ទំ្យគនៀមទ្យមាា ប់ ក្តូវបានគោេះស្ស្ថយ និងគោរពឲ្យបានក្តឹមក្តូវ ។ សរមមភាពក្រប់ក្រង និងអភិ
ររសថដលគធវើគ ើងគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិដនទ្យគទ្យៀតថដលក្តវូបាន
រំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិដូចខាងគក្កាម៖ 

១- បទ្យបប ញ្តតិគនេះ ក្តូវអនុវតតចំគពាេះរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដល
ក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ទំងអស់ រហូតដល់គពលការ
ក្រប់ក្រងរមួោន ក្តូវបានបគងកើតគៅរនុងថទនរណាមួយននតំបន់ទំងគនេះ និងក្តវូក្រប់ក្រងស្សបតាម
មាតិកាទី្យ៣សាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន គលើធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ។ រាល់ការគរៀបចំថទនការគក្បើ
ក្បាស់ដីធាី ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង ថដលបានគធវើគ ើងស្សប
តាមមាតិកាគនេះគហើយ គនាេះក្តូវអនុវតតតាមលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលមានសក្មាប់
តំបន់ទំងគនេះ។  

២- រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ឬថទនរណាមួយននតំបន់ទំងគនេះ ថដលមិនថមនជារមមវតាុននការ
ក្រប់ក្រងរមួោន   ក្តូវបនតក្រប់ក្រងស្សបតាមអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិមាតិកាគនេះ។ 

 
មាគ្តា៣០៩ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
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គៅរនុងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវបំគពញការ
ទ្យទួ្យលខុសក្តូវដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ទតល់នូវក្របខ័ណឌ ទូ្យគៅ ក្តតួពិនិតយ និងក្រប់ក្រង និងទាល់ការោំក្ទ្យថទនរបគចចរគទ្យស
គៅដល់ដំគណើ រការទូ្យគៅ សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវតត ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ការ
រំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ និងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ។ 

ខ- ធានាឲ្យបាននូវការអគងកតតាមោន និងការក្តួតពិនិតយគលើការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិ
ររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ។ 

រ- បគងកើតយនតការហិរ ញ្វតាុក្បរបគោយនិរនតរភាពសក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និង
តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ស្សបតាមយនតការហិរ ញ្បប
ទនក្បរបគោយនិរនតរភាព រនាីទី្យ៨ ននក្រមគនេះ ។ 

ឃ- ក្តួតពិនិតយ និងទតល់ការោំក្ទ្យដល់ដំគណើ រការននការប ច្ូ លសហរមន៍នក្ពគឈើ និង
សហរមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ សហរមន៍គនស្ថទ្យ តំបន់មូលោឋ ន និងតំបន់ថដលមានការ
ទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ជាលរខណៈក្បនពណី ចូលគៅរនុងក្របខ័ណឌ ននការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ ជាទូ្យគៅ ។ 

ង- ដឹរនំា និងោំក្ទ្យដល់ការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគសុើបអគងកត និងការ
ពក្ងឹងការអនុវតត គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ។ 

ច- អនុវតតការងារថទនរបគចចរគទ្យស រនុង ការសិរា ការស្ស្ថវក្ជាវ ការគរៀបចំរបាយ
ការណ៍ និងការគលើររមពស់ការយល់ដឹងគៅតាមការតក្មូវ គដើមបីគលើររមពស់ការក្រប់ក្រង
ក្បរបគោយនិរនតរភាព និងការអភិររសរយៈគពលថវងននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារ
ធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ។  

 
មាគ្តា៣១០ ._ សិទ្យធិរបស់មញ្ជ្នតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
 គៅរនុងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ មញ្ជ្នតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មានសិទ្យធិ និងការទ្យទួ្យលខុស
ក្តូវដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- អនុវតតជាក្បចំានូវការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគសុើបអគងកត និង
សរមមភាពពក្ងឹងការអនុវតតក្រប់ក្បគភទ្យ ។ 
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ខ- គធវើអធិការរិចច និងគចញអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងឯរស្ថរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។ 
រ- ចាត់វធិានការរនុងការទ្យប់ស្ថក ត់ និងក្តួតពិនិតយគភាើងគ្េះនក្ព ។ 
ឃ- ក្តួតពិនិតយការនំាគចញ នំាចូលនូវពពួរសតវ ររុខជាតិ ក្ោប់ពូជ និងសំណារនានា

គចញពី ឬចូលគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ។ 

ង- គលើររមពស់ការអប់រ ំនិងការទសពវទាយគៅរនុងចំគណាមស្ថធារណជន និងសក្មប
សក្មួលជាមួយសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិចមូលោឋ ន ។ 

ច- អនុវតតតួនាទី្យរនុងនាមជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  
្- អនុវតតការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធនានា ទរ់ទ្យងនឹងការបគងកើត និងការ

ក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នន រ់ជាតិ ។ 

ជ- អនុគលាមតាមកាតពវរិចចទរ់ទ្យងនឹងការទ្យទួ្យលបានហិរ ញ្បបទនរគបៀងអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ។ 

ឈ- សហការជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន និងសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច  អាជាា ធ
រថ្នន រ់គក្កាមជាតិ នដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធ ថដលមានបទ្យពិគស្ថធថទនរស្ស្ថវក្ជាវ ការការពារ 
និងការអភិររសធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងអងគការអភិររសពារ់ព័នធគៅ
រនុងការអភិររសននតំបន់នានា និងអនរពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ គដើមបបីគងកើតការ
ក្រប់ក្រងរមួោន គលើតំបន់ទំងគនេះ ដូចមានថចងរនុងមាតិកាទី្យ៣ សាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន គលើ
ធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។ 

ញ- សិទ្យធិលមអិតគទសងគទ្យៀត និងភាររិចច ដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតពារ់ព័នធគទសងៗគទ្យៀត ។   

 
មាគ្តា៣១១ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ 
 អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវមានតួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូ ដូចខាងគក្កាម៖  

រ-  ោំក្ទ្យដល់នាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ នដរូ
បគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅ
រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងភារីពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គៅរនុងការបគងកើតថទនការគក្បើក្បាស់ដី 
ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់តំបន់ក្រប់ក្រង និងថទនការក្រប់ក្រងោច់គោយថ រ សក្មាប់រគបៀងអភិររស
ជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ។ 
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ខ- សក្មបសក្មួលជាមួយក្រសួងស្ថា ប័នពារ់ព័នធនដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមាន
បទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា  
និងក្រប់ភារីពារ់ព័នធទំងអស់សក្មាប់ការអនុវតតនូវសរមមភាពគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ថដល
រមួប ច្ូ លតំបន់ការពារធមមជាតិសហរមន៍ សហរមន៍នក្ពគឈើ ការគចញប័ណណរមមសិទ្យធិដីធាី ការ
រំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង ការអគងកតតាមោន និងការស្ស្ថវក្ជាវជីវៈចក្មរេះ  គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ 
និងការអប់រ ំក្ពមទំងការចាប់ខាួន និងការគចាទ្យក្បកាន់គលើបុរគលថដលអនុវតតសរមមភាពខុស
ចាប់ ។ 

រ- ទសពវទាយចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ទរ់ទ្យងនឹងការអភិររស និងការ
ក្រប់ក្រងតំបន់ការពារធមមជាតិ គោយសក្មបសក្មលួជាមួយអនរពារ់ព័នធមូលោឋ ន ។ 

ឃ- គធវើអធិការរិចចគលើអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងឯរស្ថរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត 
ទរ់ទ្យងនឹងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់គោយថ្នន រ់
ជាតិ និងចូលរមួគៅរនុងសរមមភាពននការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ទំងអស់ ទរ់ទ្យងនឹងបរសិ្ថា ន 
និងបញ្ញា អភិររសធនធានធមមជាតិ ។ 

ង- គចញអាជាា ប័ណណ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ទរ់ទ្យងនឹងតំបន់
ការពារធមមជាតិ ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគ ើងគោយថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។ 

ច- អនុវតតជាក្បចំានូវការយមលាត ការអគងកតតាមោន ការគសុើបអគងកត និង
សរមមភាពក្រប់ក្បគភទ្យននការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ ។ 

្- សហការជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន និងសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច ស្ថា ប័ន
ថ្នន រ់ជាតិ នដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថទនរស្ស្ថវក្ជាវ ការការពារ និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ
គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងភារីពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ គដើមបីបគងកើតការ
ក្រប់ក្រងរមួោន គលើតំបន់ទំងគនេះ ដូចមានថចងរនុងមាតិកាទី្យ៣ សាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន គលើ
ធនធានធមមជាតិននរនាីគនេះ ។  

ជ- គធវើសរមមភាពគទសងគទ្យៀត ថដលអាចក្តូវបានរំណត់គៅរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត 
ថដលពិពណ៌នាលមអិតអំពីវមិជឈការគលើការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  

 
មាគ្តា៣១២ ._ បទ្យពិគស្ថធន៍ និងការបណាុ េះបណាា លថដលចំាបាច់ 

នាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ នាយរតំបន់ការពារធមមជាតិ រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះតាមវស័ិយ
ដនទ្យគទ្យៀត និងបុរគលិរថទនរបគចចរគទ្យស និងថទនរក្រប់ក្រងននតំបន់ការពារថដលក្តូវបានរំណត់គោយ
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ថ្នន រ់ជាតិ ក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នគខតត ក្តវូបានថតងតំាង គោយថទអរគលើអនរថដលមានលរខណៈសមបតតិក្រប់
ក្ោន់ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ថទនរអប់រ ំនិងជំនាញវជិាា ជីវៈថដលចំាបាច់ ។ 
២- បទ្យពិគស្ថធន៍រនុងវស័ិយនក្ពគឈើ ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន ការអភិ

ររសជីវៈចក្មរេះ ការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ និងវស័ិយពារ់ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត ។  
នាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ នាយរតំបន់ការពារធមមជាតិ និងបុរគលិរថទនររគបៀងអភិររស

ចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់គោយថ្នន រ់ជាតិ និងក្បធានមនទីរទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
បរសិ្ថា នគខតតថដលពារ់ព័នធ ក្តូវបំគពញវរគសិរា និងវរគបណតុ េះបណាា ល គៅបណឌិ តសភាបណាុ េះ
បណាា លថទនរបរសិ្ថា នជាតិ និងធនធានធមមជាតិក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាសដ់ី ទៅកែងុរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ិងតបំន្់ការពារធលមជាត ិ

 
មាគ្តា៣១៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 

រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬ
ថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូអនុគលាមតាមការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ថដលក្តូវគដើរតួនាទី្យជាសមាសភារដ៏
សំខាន់មួយ និងឧបររណ៍ជំនួយដល់ដំគណើ រការននការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងសក្មាប់តំបន់ថបបគនេះ
ទំងអស់ ។  

ដំគណើ រការននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីនីមួយៗ ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជាគរៀងរាល់ ២០(នមភ)
ឆ្ន ំមតង ឬមុនគពល២០(នមភ)ឆ្ន ំគនេះ រនុងររណីចំាបាច់ ។  
 
មាគ្តា៣១៤ ._ លរខខណឌ តក្មូវរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នរនុងការគរៀបចំថទនការ

គក្បើក្បាស់ដី 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរគក្កាមជាតិពារ់ព័នធ ក្តវូគរៀបចំថទនការ
គក្បើក្បាស់ដីសក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិជាថទនរមួយននដំគណើ រការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង ។  
 ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីក្តវូគរៀបចំគោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយនដរូបគចចរគទ្យស នដរូ
បគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា និងភារីពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ មានជាអាទ្យិ៍រណៈរមមការក្រប់ក្រង
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រមួោន  និងសមាជិរនន  សហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួោន  គៅរនុងតំបន់នានាថដលសាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រង
រមួោន  និងសហរមន៍គទសងគទ្យៀតថដលមានទី្យតំាងគៅរនុងតំបន់ថដលក្តូវគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ។  
 គៅរនុងតំបន់ទំងឡាយណាថដលក្តវូអនុគលាមតាម ការក្រប់ក្រងរមួោន  ការគរៀបចំថទនការគក្បើ
ក្បាស់ដីអាចក្តវូបានគធវើគ ើងទងថដរជាថទនរមួយននដំគណើ រការននការក្រប់ក្រងរមួោន  ស្សបតាម បទ្យ
បប ញ្តតិសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  មាតិកាទី្យ៣ ននរនាីគនេះ ។  

ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីននការក្រប់ក្រងរមួោន អាចក្តវូបានគធវើគ ើង៖ 
រ- មុនគពលនិងោច់គោយថ រពីការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលមានថចងគៅរនុង

ជំពូរគនេះ ។ 
 ខ- រនុងគពលដំណាលោន  និងរមួោន ជាមួយថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលមានថចងគៅរនុង

ជំពូរគនេះ ឬ  
 រ- បនាទ ប់ពី និងស្សបជាមួយការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ថដលមានថចងគៅរនុង

ជំពូរគនេះ ។  
 ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី និងការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង ថដល
គធវើគ ើងគៅគក្កាមមាតិកាគនេះ គៅតាមរក្មិតធំបំទុតថដលអាចគធវើគៅបាន ក្តូវសីុចងាវ រ់ោន ជាមួយការ
គរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង ពីមុន ឬបនតបនាទ ប់ 
ថដលក្តូវបានគធវើគ ើង ស្សបតាម បទ្យបប ញ្តតិសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  មាតិកាទី្យ៣ នន រនាីគនេះ ។  
  
មាគ្តា៣១៥ ._ គោលបំណងននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី 
 ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីធាីសក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូអនុវតតដូច ខាងគក្កាម៖ 

រ- អនុវតតការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ ។  
ខ- ស្ស្ថវក្ជាវ និងទ្យទួ្យលបានទិ្យននន័យលមអិតជារ់លារ់តាមតំបន់សាីពីរបូស្ថស្តសត ជីវស្ថ

ស្តសត សងគម និងរតាត គសដឋរិចច រនុងគនាេះ មានជាអាទ្យិ៍ ទិ្យននន័យមានស្ស្ថប់ថដលលអបំទុត ពារ់ព័នធ
គៅនឹងសននិនិធិននធនធានដី ការគក្បើក្បាស់ដីបចចុបបនន គហោឋ រចនាសមព័នធ អក្តាក្បជាជន ជីវៈ
ចក្មរេះ និងធនធានធមមជាតិ សិទ្យធិដីធាី សិទ្យធិក្បនពណី រចនាសមព័នធសងគម រតាត នានាពារ់ព័នធគៅ
នឹងជីវភាពរស់គៅតាមវបបធម៌ ការក្រប់ក្រង ររុខជាតិ ការរខំានជាលរខណៈធមមជាតិ មុខងារធារា
ស្ថស្តសត លំហូរថ្នមពល ចលនាសតវនក្ព្ាងថដន និងចលនាសតវនក្ពតាមធមមតា និងរាល់
ព័ត៌មានដនទ្យគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធគៅនឹងការគក្បើក្បាស់ដីបចចុបបនន។  

រ- គរៀបចំថទនទី្យគក្បើក្បាស់ដីក្រប់វស័ិយ ថដលមានលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ននតំបន់
គទ្យសភាព របូសណាឋ នននការគក្បើក្បាស់ដី រមមសិទ្យធិដីធាី ទី្យតំាងគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងរគបៀងជីវ
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ស្ថស្តសតសំខាន់ៗថដលសាិតគៅរនុង និងគៅថរបររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ការពារ
ធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  

ឃ- ទ្យទួ្យលបានទិ្យននន័យដ៏លអបំទុតថដលអាចថសវងររបានអំពីសកាា នុពលននការគក្បើ
ក្បាស់ដី និងគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលអាចពាររណ៍បានភាា មៗ ននសកាា នុពលននការគក្បើ
ក្បាស់ដីធាីគៅរនុង ឬគៅថរបររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូ
បានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  

ង- ទ្យទួ្យលបាននូវទិ្យននន័យដ៏លអបំទុតថដលអាចថសវងររបានអំពីតនមាគសដឋរិចចននគដើមទុ្យន
ធមមជាតិ ថដលសាិតគៅរនុង ឬគៅថរបររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់ទំងអស់ និងគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ 
ថដលទគត់ទគង់គោយគដើមទុ្យនធមមជាតិ ។  

ច- រំណត់អតតសញ្ញញ ណបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងបញ្ញា ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ថដល
ទរ់ទ្យងនឹងការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចចសងគម និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

្- ពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរជំនាញការគលើការអភិររសដី និងធនធាន ថដលមានលរខ
ណៈសមបតតិក្រប់ក្ោន់ និងនដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ 
និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា  និងគៅទី្យណាថដលជនជាតិគដើម
ភារតិចរស់គៅមានវតតមាន ក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរមានជំនាញឯរគទ្យសខាងថទនរ
សងគមថដលមានលរខណៈសមបតតិ ក្រប់ក្ោន់ថដលមានជំនាញទរ់ទ្យងនឹងសហរមន៍ គៅរនុង
ដំគណើ រការទំងមូលននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលមានលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ។  
 

មាគ្តា៣១៦ ._ លទ្យធទលននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី  
 បនាទ ប់ពីដំគណើ រការននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវ
រំណត់យរថទនទី្យគក្បើក្បាស់ដីក្រប់វស័ិយជាទាូវការ និងក្តូវក្បរល់ថទនទី្យទំងគនាេះគៅកាន់នាយរោឋ ន
ទ្យទួ្យលបនទុរគលើក្បព័នធព័ត៌មានភូមិស្ថស្តសត គក្កាមចំណុេះរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
និង/ឬមជឈមណឌ លថទនទី្យបរសិ្ថា នរមពុជា ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន គៅរនុងរនាី
ទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ។  
 
មាគ្តា៣១៧ ._ ដំគណើ រការ និងលរខណៈវនិិចឆ័យ ននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី  
 ដំគណើ រការននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីគៅរនុងជំពូរគនេះ រំណត់ពីការក្រប់ក្រង និងការគធវើ
ចំណាត់ថ្នន រ់តំបន់ក្រប់ក្រង និងក្តូវអនុវតតចំគពាេះរគបៀបអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ។ 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិថដលពារ់ព័នធ គោយ
មានការពិចារណាគៅគលើធនធាន និងគពលគវលា និងការសហការជាមួយនដរូរបគចចរគទ្យស អាច
រំណត់ពីទំ្យហំននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីស្សបគៅតាមររណី និងភាពអាចពាររណ៍បាន គៅ
រនុងរគបៀងអភិររសជីវចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និង
ថ្នន រ់គក្កាមជាតិ។ 
 លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីគៅរនុងជំពូរគនេះ មិនក្តវូគធវើឲ្យយឺតយវដល់
ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងថទនការក្រប់ក្រងទំងមូលសក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិគ ើយ។ 
 
មាគ្តា៣១៨ ._ សំគណើ រនុងការថរសក្មួលថទនការគក្បើក្បាស់ដី 

ការថរសក្មួលថទនការគក្បើក្បាស់ដីថដលបានោរ់គសនើ សក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ឬថទនរណាមួយនន
តំបន់ទំងគនេះ នីតិបុរគល ឬរបូវន័បុរគល ថដលគសនើសំុឲ្យមានការថរសក្មួលគនេះ ក្តូវគរៀបចំឯរស្ថរ 
ថដលមានព័ត៌មានលមអិតដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- មូលគហតុថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត និងគសដឋរិចចសងគម សក្មាប់សំគណើ ថរសក្មួលថទនការ
គមគក្បើក្បាស់ដីធាី ។ 

ខ- រិចចខិតខំក្បឹងថក្បងថដលបានគធវើគ ើងគដើមបីររាស្ថា នភាពននការគក្បើក្បាស់ដីធាី
បចចុបបនន ។ 

រ- លរខណៈថដលការថរសក្មួលចំគពាេះការចាត់ចំណាត់ថ្នន រ់ ននការគក្បើក្បាស់ដីថដល
មានការអនុញ្ញញ ត នឹងគលើររមពស់ជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ធានាឲ្យបាននិរនតរ
ភាពននលំនំាននការគក្បើក្បាស់ដីតាមទំ្យគនៀមទ្យមាា ប់ និងធានាថ្ននឹងមិនមានទលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យ
រត់សមាគ ល់ណាមួយគៅរនុងតំបន់ថដលមានតនមាអភិររសខពស់គនាេះគ ើយ ។ 

ឃ- មគធាបាយ ថដលតាមរយៈមគធាបាយគនេះការបាត់បង់តនមាននការអភិររស និង
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ នឹងក្តូវកាត់បនាយ និង 

ង- ព័ត៌មានដនទ្យគទ្យៀតថដលចំាបាច់រនុងការគធវើឲ្យសំគណើ គនេះមានគហតុទលសមរមយ។   
 សំគណើ រនុងការគធវើការថរសក្មួលថទនការគក្បើក្បាស់ដី ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារ
ដនទ្យគទ្យៀត ក្តវូអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងសិទ្យធិ
ទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
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 បនាទ ប់មរ ការឯរភាពគលើការថរសក្មួលថបបគនេះ ក្តវូទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ តជាលាយ 
លរខណ៍អរសរពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គៅរនុងគសចរាីសគក្មចថដលបញ្ញា រ់ពីការ
ពិចារណាគោយយរចិតតទុ្យរោរ់គលើឯរស្ថរ ថដលបានទាល់ឲ្យ ។   
 

ជំពូកទី៤ 
តំបន្់គ្គប់គ្គងម្ន្រទបៀងអភិរកសជវីៈច្គ្ល៉ុះ ន្ងិតំបន្ក់ារពារធលមជាត ិ

 
មាគ្តា៣១៩ ._ ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង  

ស្សបតាមលទ្យធទលននដំគណើ រការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ថដលអាចនឹងក្តវូបានគធវើគ ើង
ស្សបតាមមាតិកាគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ 
ក្តូវរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងសក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបាន
រំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិស្សបតាមថទនការគក្បើក្បាស់ដី។ ការរំណត់តំបន់
ក្រប់ក្រង ក្តូវគលើររមពស់ដល់ការក្រប់ក្រងតំបន់ទំងគនេះ ស្សបតាមគោលបំណងដូចបានរំណត់រនុង
មាតិកាគនេះ។  

តំបន់ក្រប់ក្រងទំងគនេះក្តវូរំណត់គោយថទអរគលើទី្យតំាងជារ់លារ់នីមួយៗ ថដលក្តូវពិចារណា 
ក្បគភទ្យតំបន់ក្រប់ក្រងនីមួយៗ រ៏ដូចជារក្មិតននក្បគភទ្យតំបន់ក្រប់ក្រងនីមួយៗថដលក្តូវោរ់ប ច្ូ ល
គៅរនុងតំបន់នីមួយៗ និងក្ររមអនុតំបន់ក្រប់ក្រង ថដលអាចមានភាពសមរមយគោយថទអរគលើមូលោឋ ន
ននទី្យតំាងជារ់លារ់ ។  

ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងគៅតាមទី្យតំាងជារ់លារ់ ក្តូវគធវើគ ើងគោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយ
នដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងអនរពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ រមួមានរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួ
ោន  និងសមាជិរននសហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួោន  គៅរនុងតំបន់នានាថដលជារមមវតាុននការក្រប់ក្រងរមួោន  
និងសហរមន៍ដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានទី្យតំាងគៅរនុងតំបន់គនាេះ និងក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការ
ចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមាន
ថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិក្តូវទាល់ឱ្កាសដល់
ក្រសួង ស្ថា ប័នថ្នន រ់ជាតិ និងអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ អងគភាព និងនាយរោឋ នពារ់ព័នធ រនុងការចូលរមួ
គៅរនុងដំគណើ រការននការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងក្តូវជូនដំណឹងពួរោត់អំពីលទ្យធទលននដំគណើ រការ
ននការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង ថដលក្តូវមានចំណងកាតពវរិចចទាូវចាប់គៅគលើក្រសួង ស្ថា ប័នទំងអស់ ។  
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ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងទំងអស់ក្តូវគក្បើក្បាស់ ក្របខ័ណឌ ននការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងខាង
គក្កាម បថនាមគលើការរំណត់អនុតំបន់ក្រប់ក្រងគៅតាមទី្យតំាងជារ់លារ់៖ 

រ- តំបន់សនលូ៖ តំបន់ក្រប់ក្រងថដលមានតនមាននការអភិររសខពស់ ថដលមានក្បគភទ្យសតវ 
ររុខជាតិថដលរក្ម ជិតវនិាសទុតពូជ ទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ការរំរាមរំថហង និងមានក្បព័នធគអរូ
 ូសីុទុយស្សួយ ។  

ការគចញចូលតំបន់សនូលក្តូវហាមឃាត់ គលើរថលងថត ១-មញ្ជ្នតីថដលទ្យទួ្យលបានការ
អនុញ្ញញ តក្តឹមក្តូវ ២-អនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ថទនរវទិ្យាស្ថស្តសតធមមជាតិ រនុងគោលបំណងការពារ 
និងអភិររសធនធានជីវស្ថស្តសត និងបរសិ្ថា នធមមជាតិ ថដលក្តវូមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពីក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និង៣-អនរអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលមានរិចចក្ពម
គក្ពៀងថដលចុេះហតាគលខារចួ រនុងការក្រប់ក្រងរមួោន គលើតំបន់ថដលពារ់ព័នធ ថដលការគចញចូល
គនេះ ក្តូវមានលរខខណឌ ចាស់លាស់ននរិចចក្ពមគក្ពៀងគោយមានរក្មិតចំគពាេះ ការអគងកតតាម
ោន ការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ និងគទ្យសចរណ៍ធមមជាតិថដលមានទលប៉ាេះពាល់ទប ។ គៅរនុង
ររណីថដលទរ់ទ្យងនឹងទលក្បគយជន៍ននសនតិសុខជាតិ និងគោយមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពី
នាយររដឋមញ្ជ្នតី វស័ិយសនាិសុខ និងការពារជាតិអាចគចញចូលតំបន់សនូលបាន ។ គៅគពល
គចញចូលតំបន់សនូល វស័ិយសនតិសុខ និងការពារជាតិក្តូវជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្បធាននាយរោឋ នបរសិ្ថា ននិងតំបន់ការពារធមមជាតិ និងអាជាា ធរពារ់ព័នធ
ដនទ្យគទ្យៀត គៅគពលថដលការគចញចូលគនេះមានការចំាបាច់ និងក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត និងអនរពារ់ព័នធនានា គដើមបីកាត់
បនាយជាអបបបរមានូវការរខំានចំគពាេះតំបន់សនូល ឲ្យដល់រក្មិតថដលអាចគធវើគៅបាន ។  

ខ- តំបន់អភិររស៖ តំបន់ក្រប់ក្រងថដលមានតនមាអភិររសខពស់ ថដលមានធនធានធមមជាតិ 
ថដលមានក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិ ថដលរក្ម ជិតវនិាសទុតពូជ ទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ការរំរាម
រំថហង និងមានក្បព័នធគអរូ ូសីុទុយស្សួយ ធនធានធមមជាតិ តំបន់ទី្យជក្មាល និងតំបន់
គទ្យសភាពធមមជាតិ ថដលជាទូ្យគៅសាិតគៅថរបរតំបន់សនូល ។  

ការគចញចូលតំបន់អភិររស ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពីអងគភាពរោឋ ភិបាលពារ់ព័នធ 
រមួប ច្ូ លអនរអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលមានរិចចក្ពមគក្ពៀងថដលបានចុេះហតាគលខារចួ 
រនុងការក្រប់ក្រងរមួោន គលើតំបន់ពារ់ព័នធនានា ។ គៅរនុងររណីននទលក្បគយជន៍ននសនតិសុខ
ជាតិ និងគោយមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពីនាយររដឋមញ្ជ្នតី វស័ិយសនាិសុខ និងការពារជាតិ អាច
គចញចូលតំបន់សនូលបាន ។ គៅគពលគចញចូលតំបន់សនូល វស័ិយសនតិសុខ និងការពារជាតិ
ក្តូវជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្បធាននាយរោឋ នបរសិ្ថា ន និង
តំបន់ការពារធមមជាតិ និងអាជាា ធរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គៅគពលថដលការគចញចូលគនេះមានការ
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ចំាបាច់ និងក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរពារ់ព័នធ
ដនទ្យគទ្យៀត និងអនរពារ់ព័នធនានា គដើមបីកាត់បនាយជាអបបបរមានូវការរខំានចំគពាេះតំបន់សនូលឲ្យ
ដល់រក្មិតថដលអាចគធវើគៅបាន ។  

ក្បតិបតតិការគទ្យសចរណ៍ថដលមានទលប៉ាេះពាល់ទប ការគក្បើក្បាស់ក្ទ្យង់ក្ទយតូចគដើមបី
ចិ ច្ ឹមជីវតិនូវគឈើ អុសដុត និងការគក្បើក្បាស់ក្ទ្យង់ក្ទយតូចនូវអនុទលនក្ពគឈើ គដើមបីោំក្ទ្យ
សហរមន៍មូលោឋ ន និងជីវភាពរស់គៅរបស់ជាតិភារតិចមូលោឋ ន អាចអនុញ្ញញ តគៅគក្កាម
លរខខណឌ ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬអាជាា ធរពារ់ព័នធដនទ្យ
គទ្យៀត រមួទំងអនរអនុវតតតាមការក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលជាភារីននរិចចក្ពមគក្ពៀងគលើការក្រប់ក្រង
រមួោន គលើតំបន់ថដលពារ់ព័នធ ដរាបណាមិនទាល់នូវទលប៉ាេះពាល់អវជិាមានធងន់ធងរដល់តនមាននការ
អភិររសជីវៈចក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង ។  

រ- តំបន់គក្បើក្បាស់គោយចីរភាព៖ តំបន់ក្រប់ក្រង ថដលមានសកាា នុពលគសដឋរិចចខពស់ 
និងតនមាននការអភិររស និងក្បព័នធគអរូ ូសីុរួរឲ្យរត់សមាគ ល់ ថដលមានសកាា នុពលខពស់រនុងការ
ចូលរមួចំថណរចំគពាេះជីវភាពរស់គៅក្បរបគោយនិរនតរភាពរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន រមួ
ប ច្ូ ល សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច ។  

បថនាមគលើការគក្បើក្បាស់ក្ទ្យង់ក្ទយតូចលរខណៈ ថដលអនុញ្ញញ តគៅរនុងតំបន់អភិររស 
ការក្បមូលទល និងសរមមភាពទលិតរមមក្ទ្យង់ក្ទយតូចថដលមានថដនរក្មិត ក្តូវបានអនុញ្ញញ ត
គៅរនុងតំបន់គនេះ ។ ការគក្បើក្បាស់ថបបគនេះក្តូវមានភាពសីុចងាវ រ់ោន ជាមួយការគរៀបចំថទនការ
គក្បើក្បាស់ និងក្រប់ក្រងដីធាី ថដលក្តូវបានបគងកើតគ ើងសក្មាប់តំបន់គនេះ និងក្តូវមានការឯរ
ភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត រមួទំង
អនរអនុវតតតាមការក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលជាភារីននរិចចក្ពមគក្ពៀងគលើការក្រប់ក្រងរមួោន ននតំបន់
ថដលពារ់ព័នធ។ សរមមភាពទំងគនេះអាចរមួប ច្ូ ល សរមមភាពពាណិជារមមថដលថទអរគលើសហ
រមន៍ ដូចជា ការោំគដើមគឈើែមី ររុខវបបរមមខាន តតូច ការគធវើចំការ និងការគធវើអាជីវរមមគលើ
ទលិតរមមអនុទលនក្ពគឈើ ដរាបណាសរមមភាពទំងគនេះមិនបងកឲ្យមានទលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់
សមាគ ល់ចំគពាេះតនមាននការអភិររសជីវៈចក្មរេះថដលមានស្ស្ថប់ និងតនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។ ការ
ឆ្ក រនក្ពគឈើ និងសរមមភាពពាណិជារមមនក្ពគឈើខាន តធំមិនក្តូវអនុញ្ញញ តគ ើយ ។  

ឃ- តំបន់សហរមន៍៖ តំបន់ក្រប់ក្រង សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចចសងគមននសហរមន៍
មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច គហើយបថនាមគៅគលើការគក្បើក្បាស់ ថដលអនុញ្ញញ តគៅរនុង
តំបន់គក្បើក្បាស់គោយចីរភាពអាចរមួមាននូវដីលំគៅោឋ នថដលមានស្ស្ថប់ វាលថស្ស និងវាល
សួនដំណំា ឬចំការពគនចរ ។  
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រាល់ការលរ់ដូរលរខណៈពាណិជារមមនូវទលគឈើ និងអុសដុត ពីតំបន់គក្បើក្បាស់គោយ
ចីរភាព ឬតំបន់សហរមន៍ ក្តូវអនុគលាមគៅតាមថទនការក្រប់ក្រងថដលទ្យទួ្យលបានការឯរភាព
របស់តំបន់ និងលិខិតអនុញ្ញញ តពីអាជាា ធរពារ់ព័នធ រមួទំងអនរអនុវតតតាមការក្រប់ក្រងរមួោន  
ថដលជាភារីននរិចចក្ពមគក្ពៀងគលើការក្រប់ក្រងរមួោន ននតំបន់ថដលពារ់ព័នធ ។  

 
មាគ្តា៣២០ ._ ការរំណត់តំបន់ថដលសមរមយសក្មាប់សរមមភាពពាណិជារមម 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួ
ោន  និងអងគភាពពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានសមតារិចចរនុងការក្រប់ក្រង គៅរនុងថទនរណាមួយននរគបៀង
អភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាម
ជាតិ អាចរំណត់ថទនរជារ់លារ់ននតំបន់គក្បើក្បាស់គោយចីរភាព ឬតំបន់សហរមន៍គនាេះ ថដលមាន
ទំង សកាា នុពលគសដឋរិចចខពស់ និងតនមាអភិររសនិងក្បព័នធគអរូ ូសីុទប ថដលសមរមយបំទុតសក្មាប់
សរមមភាពពាណិជារមមគនាេះ ។  

បនាទ ប់ពីគធវើការរំណត់គនេះរចួគហើយ និងមុនគពលអនុវតតសរមមភាពពាណិជារមមគនាេះ អងគភាព
ពារ់ព័នធក្តូវ៖  

 រ-អនុវតតការពិគក្ោេះគយបល់សមរមយជាមួយនដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យ
ពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អនរ
ពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ និងសហរមន៍មូលោឋ នថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់ និង
ទ្យទួ្យលនូវការយល់ក្ពមរបស់សហរមន៍ចំគពាេះសរមមភាពពាណិជារមមថដលគសនើសំុគនាេះ។ 

ខ-បងាា ញការចាត់ថចងថទនរហិរ ញ្វតាុ និងការរណនាក្បារ់ចំណូលថដលនឹងទ្យទួ្យលបាន
មរពីសរមមភាពពាណិជារមមថបបគនេះ ដល់អនរពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ទំងអស់ ។  
គៅគពលបំគពញតាមលរខណៈវនិិចឆ័យថដលមានថចងគៅរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ អងគភាព

ពារ់ព័នធក្តូវបគងកើតអនុតំបន់ក្រប់ក្រងែមីមួយ គដើមបីក្របដណា ប់ឲ្យបានគពញគលញគលើសរមមភាព
ពាណិជារមមថដលបានគសនើសំុ ។ អនុតំបន់ក្រប់ក្រងថបបគនេះក្តូវគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ជាតំបន់គទ្យសចរណ៍ 
តំបន់អភិវឌ្ឍរសិរមមសហរមន៍ ឬតំបន់ក្រប់ក្រងដនទ្យគទ្យៀតតាមការចំាបាច់ ។  

បនាទ ប់ពីបគងកើតអនុតំបន់ក្រប់ក្រងគនេះមរ អាជាា ធរពារ់ព័នធអាចគរៀបចំសរមមភាពពាណិជារមម
ថបបគនេះបាន ។ ក្បារ់ចំណូលទំងអស់ថដលបានមរពីសរមមភាពថបបគនេះ ក្តូវោរ់ចូលគៅរនុងរណនី
តាមទី្យតំាងជារ់លារ់ថដលសមរមយ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ ើងស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិគៅរនុង  រនាីទី្យ៨ 
មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ និងក្តូវគក្បើក្បាស់ផ្ទា ច់មុខសក្មាប់ថតទលក្បគយជន៍ននសហរមន៍មូលោឋ នគៅ
រនុងតំបន់គនាេះ និងការអភិររសរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ថដលសរមមភាពពាណិជារមមគនាេះសាិតគៅ ។  
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ដំគណើ រការននការរំណត់អនុតំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបចំនានាសក្មាប់សរមមភាពពាណិជារមម និង
គសចរាីលមអិតទំងអស់ននការគរៀបចំអនុតំបន់ ក្តូវលាតក្តោង និងអាចឲ្យស្ថធារណជនទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មាន និងឱ្កាសទតល់មតិគយបល់ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាី  
ទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន ដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ នន
ក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣២១ ._ ថទនទី្យននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះនីមួយៗ 

គៅគពលប ច្ ប់ដំគណើ រការននការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង   អាជាា ធរពារ់ព័នធក្តូវគរៀបចំឲ្យគៅជា
ទាូវការនូវថទនទី្យសក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះនីមួយៗ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ 
ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។ ក្ពំក្បទ្យល់ និងតំបន់ក្រប់ក្រង ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជន
អាចថសវងររបាន និងទសពវទាយគៅកាន់អនរពារ់ព័នធទំងអស់ថដលមានការចាប់អារមមណ៍ ស្សបតាម
បទ្យបប ញ្តតិសាីពី សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣២២ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពគលើការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងការគធវើថទនទី្យ 

ការគធវើថទនទី្យ និងការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងនីមួយៗគៅតាមទី្យតំាងជារ់លារ់ ក្តូវគធវើបចចុបបនន
ភាពគរៀងរាល់២០(នមភ)ឆ្ន ំមាង ឬឆ្ប់ជាងគនេះ គៅរនុងររណីចំាបាច់ ។  
 
មាគ្តា៣២៣ ._ សំគណើ រនុងការថរសក្មួលការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង 

សំគណើ រនុងការថរសក្មួលការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមម
ជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ឬថទនរណាមួយននតំបន់ទំង
គនេះ ពីតំបន់ថដលមានឋានៈឬស្ថា នភាពការពារខពស់ គៅជាតំបន់ថដលមានឋានៈឬស្ថា នភាពការពារ
ទប ក្តូវភាា ប់មរជាមួយនូវឯរស្ថរដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- មូលគហតុថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត និងគសដឋរិចចសងគម សក្មាប់ការថរថក្បថដលបានគសនើ
គ ើងចំគពាេះការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់តំបន់ក្រប់ក្រង ។ 

ខ- រិចចខិតខំក្បឹងថក្បងថដលបានគធវើគ ើងគដើមបីររាស្ថា នភាព/ឋានៈបចចុបបននននតំបន់
ក្រប់ក្រង ។ 

រ- លរខណៈថដលការថរសក្មួលចំគពាេះការចាត់ចំណាត់ថ្នន រ់ននតំបន់ក្រប់ក្រង នឹង
គលើររមពស់ជីវភាពរស់គៅ និងសិទ្យធិជាលរខណៈក្បនពណីរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ។  

ឃ- មគធាបាយ ថដលតាមរយៈមគធាបាយគនេះការបាត់បង់តនមាននការអភិររស និង
ក្បព័នធគអរូ ីសីុ នឹងក្តូវកាត់បនាយ និង 
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ង- ការពិគក្ោេះគយបល់សមរមយជាមួយអនរពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ និង
សហរមន៍មូលោឋ នថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់ រមួមានការយល់ក្ពមជាមុនរបស់សហរមន៍
ទំងគនេះ ចំគពាេះសំគណើ សំុថរសក្មួលគនាេះ ។ 

ច- ព័ត៌មានដនទ្យគទ្យៀតថដលចំាបាច់រនុងការគធវើឲ្យសំគណើ គនេះមានគហតុទលសមរមយ ។  
សំគណើ រនុងការគធវើការថរសក្មួលការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់តំបន់ក្រប់ក្រង ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 

ឬតំបន់ការពារថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវស្សបតាមបទ្យ
បប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 

 
បនាទ ប់ពីគនាេះ រាល់ការឯរភាពគលើការថរថក្ប ក្តវូទតល់ជូនជាលាយល័រខអរសរគោយក្រសួង ស្ថា

ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន បនាទ ប់ពីបានសគក្មច គោយបងាា ញពីការពិចារណាគោយក្បរងក្បយ័តនពី
ឯរស្ថរដូចបានទតល់ជូន ។  
 

ជំពូកទី៥ 
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងជាយទុធស្ថស្តសតសគ្មាប់រទបៀងអភិរកសជវីៈច្គ្ល៉ុះ ន្ងិការគ្គប់គ្គងតបំន្់

ការពារធលមជាត ិ
 
មាគ្តា៣២៤ ._ ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងជាយុទ្យធស្ថស្តសតននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារ

ធមមជាតិថ្នន រ់ជាតិ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតក្របខ័ណឌ ននថទនការក្រប់ក្រងជាយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិ 

សាីពីរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងថទនការក្រប់ក្រងជាយុទ្យធស្ថស្តសតននតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវធានាថ្នថទនការគនេះមានលរខណៈស្សបោន  និងសីុចងាវ រ់ោន
ជាមួយថទនការ និងយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិដនទ្យគទ្យៀត និងធានាថ្នថទនការគនាេះរមួប ច្ូ លនូវការពិចារណាអំពី
រគក្មាងែវកិា ។  
 
មាគ្តា៣២៥ ._ សំគណើ សំុពិនិតយ និងថរសក្មួលថទនការ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូគរៀបចំការគសនើសំុពិនិតយ និងថរសក្មួលគ ើងវញិ
នូវថទនការក្រប់ក្រងជាយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិសាីពីរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ ជាគរៀង
រាល់ដប់ឆ្ន ំមតង ឬមុនរយៈគពលក្បំាឆ្ន ំ រនុងររណីតក្មវូឲ្យមានការផ្ទា ស់បតូរ គដើមបសីគក្មចបាននូវគោល
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គៅ ទ្យសសន វស័ិយ គោលគៅ ឬគោលបំណង របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គៅរនុង
ការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ ។  

ថទនការក្រប់ក្រងជាយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិសាីពីរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
ថដលក្តូវបគងកើតគ ើង និងថរសក្មួលគ ើងវញិ អារមមណ៍ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារ
ណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ 
មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។   

 
មាគ្តា៣២៦ ._ ការបគងកើតថទនការក្រប់ក្រង 

សក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ការពារធមមជាតិដនទ្យគទ្យៀតថដលក្តូវបានបគងកើត
គ ើងគៅថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ថដលមិនក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  តាមមាតិកាទី្យ
២ ននរនាីគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិក្តូវបគងកើតថទនការ
ក្រប់ក្រងតាមទី្យតំាងជារ់លារ់ គោយអនុគលាមតាមថទនការក្រប់ក្រងជាយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិសាីពីរគបៀង
អភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ ។  

ថទនការក្រប់ក្រងតាមទី្យតំាងជារ់លារ់ ជាអបបបរមា ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវការពិពណ៌នាអំពីតនមា
ខាងថទនរវបបធម៌ និងធមមជាតិននទី្យតំាង ការវភិារអំពីការរំរាមរំថហង និងបញ្ញា នានាថដលមានទលប៉ាេះ
ពាល់គលើតនមាទំងគនេះ និងោរ់ប ច្ូ លនូវបណាុំ ននគោលបំណងជាយុទ្យធស្ថស្តសត និងសរមមភាពក្រប់ក្រង 
ថដលនឹងគោេះស្ស្ថយការរំរាមរំថហងទំងគនេះ ។  

រិចចដំគណើ ការននការបគងកើតថទនការក្រប់ក្រងតាមទី្យតំាងជារ់លារ់ ក្តូវមានការសក្មបសក្មួល 
និងពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ សហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច ថដល
រស់គៅរនុង និងថរបរក្ចររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិដនទ្យគទ្យៀតថដលក្តវូបានបគងកើត
គ ើងគៅថ្នន រ់គក្កាមជាតិ នដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និង
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អភារីព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ និងរមួ
ប ច្ូ លនូវនីតិបុរគលឯរជន និង មាច ស់សមបទនដីគសដឋរិចច ។  

ថទនការក្រប់ក្រងតាមទី្យតំាងជារ់លារ់នីមួយៗ ក្តូវថរសក្មួលជាគរៀងរាល់ដប់ឆ្ន ំមាង រិតចាប់ពី
កាលបរគិចឆទ្យននការទ្យទួ្យលបានការឯរភាព ឬមុនរយៈគពល១០(ដប់)ឆ្ន ំគនេះ ក្បសិនគបើមានការចំាបាច់
រនុងការផ្ទា ស់បាូរ គដើមបីសគក្មចបាននូវគោលបំណងនានាននការក្រប់ក្រង ដូចមានថចងគៅរនុងថទនការ
ក្រប់ក្រង ។ ថទនការក្រប់ក្រងតាមទី្យតំាងជារ់លារ់នីមួយៗ ក្តវូថរសក្មួលស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពី
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូច
មានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
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មាគ្តា៣២៧ ._ ភាពបនាននសហរមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ សហរមន៍នក្ពគឈើ និងតំបន់ដនទ្យគទ្យៀត 
សហរមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ សហរមន៍នក្ពគឈើ សហរមន៍តំបន់គនស្ថទ្យ តំបន់មូលោឋ ន

និងតំបន់ថដលក្តូវបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់តាមក្បនពណី ថដលមានស្ស្ថប់រចួគៅគហើយ គៅគពលអនុម័តក្រម
គនេះ ក្តូវបនតមានសុពលភាព គហើយសិទ្យធិ ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ និងកាតពវរិចចទំងអស់ ទរ់ទ្យងនឹងតំបន់
ទំងគនេះ ក្តូវបនតមានសុពលភាពស្សបចាប់ គលើរថលងថត និងរហូតដល់គពលថដល សហរមន៍តំបន់
នីមួយៗ អាចក្តវូបានប ច្ូ លគៅរនុង ឬថក្បកាា យគៅជា តំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ដូចមានថចងគៅរនុង
មាតិកាទី្យ២ ននរនាីគនេះ ។  
 

ជំពូកទី៦ 
លខិតិអន្ញុ្ញញ ត ន្ិងការឯកភាព 

 
មាគ្តា៣២៨ ._ សិទ្យធិអំណាចរនុងការគចញលិខិតអនុញ្ញញ ត រិចចក្ពមគក្ពៀង និងរិចចសនា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិដនទ្យគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ 
មានសិទ្យធិអំណាចរនុងការគចញលិខិតអនុញ្ញញ ត រិចចក្ពមគក្ពៀង ឬរិចចសនា សក្មាប់ការអភិររស គៅរនុង
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់
គក្កាម ជាតិ ។ រាល់ការគចញលិខិតអនុញ្ញញ ត រិចចក្ពមគក្ពៀង ឬរិចចសនា សក្មាប់ការអភិររសថបបគនាេះ 
ក្តូវអនុគលាមស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យ
បប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣២៩ ._ ការអភិវឌ្ឍថដលក្តូវបានអនុញ្ញញ តគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង 

ការអភិវឌ្ឍអោរ ឬគហោឋ រចនាសមព័នធអចិនញ្ជ្នតយ៍ សរមមភាពពាណិជារមមក្រប់ក្បគភទ្យ ការឈូស
ឆ្យដី ឬការឈូសឆ្យគោយគក្បើគក្រឿងចក្រ ក្តូវហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរុងឹគៅរនុងតំបន់សនូល និងតំបន់
អភិររស ។  

គហោឋ រចនាសមព័នធថដលមិនមានលរខណៈអចិនញ្ជ្នតយ៍ ថដលមានទលប៉ាេះពាល់ទប ថដលសីុ
ចងាវ រ់ោន ជាមួយនឹងថទនការក្រប់ក្រងតំបន់ អាចក្តវូបានអនុញ្ញញ តគៅរនុងតំបន់សនូលនិងតំបន់         
អភិររស ។  

សរមមភាពពាណិជារមម គៅរនុងតំបន់គក្បើក្បាស់គោយចីរភាព ឬតំបន់សហរមន៍ ក្តវូថតមាន
ភាពសីុចងាវ រ់ោន ជាមួយថទនការក្រប់ក្រងសក្មាប់តំបន់ទំងគនេះ ។ ការឆ្ក រ/ឈូសឆ្យនក្ពគឈើ និង
សរមមភាពអាជីវរមមនក្ពគឈើក្ទ្យង់ក្ទយធំ មិនក្តូវអនុញ្ញញ តគ ើយគៅរនុងតំបន់គក្បើក្បាស់គោយចីរភាព 
និងតំបន់សហរមន៍ ប៉ាុថនតសរមមភាពពាណិជារមមអាចក្តូវបានអនុញ្ញញ តគៅរនុងអនុតំបន់ក្រប់ក្រង ថដល
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ក្តូវបានបគងកើតគ ើងជាពិគសស ស្សបតាមមាក្តា៣២២ ននក្រមគនេះ ។ ក្បារ់ចំណូលថដលបានមរពី
សរមមភាពពាណិជារមមថបបគនេះ ក្តូវគក្បើក្បាស់សក្មាប់ជាទលក្បគយជន៍គោយផ្ទទ ល់ននសហរមន៍មូល
ោឋ នគៅរនុងតំបន់គនាេះ និងសក្មាប់ការអភិររសតំបន់ថដលសរមមភាពពាណិជារមមគនាេះសាិតគៅ ។  

សរមមភាពពាណិជារមមទំងគនេះរ៏ក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ
គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកា
ទី្យ៣ ននក្រមគនេះ  និងក្តវូមានការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័ធ ឬអងគភាពថដលមានសមតារិចចក្រប់
គៅរនុងតំបន់ ។  

 
មាគ្តា៣៣០ ._ សំគណើ ថដលក្តូវការនូវការឯរភាពជាមុន 

រាល់សំគណើ សំុយរគចញ ឬយរចូល គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដល
ក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ នូវររុខជាតិ ក្ោប់ពូជ សតវនក្ព ឬក្តី និងការ
បងាក ត់ពូជក្បគភទ្យសតវនក្ព និងពូជមចាឆ ជាតិក្រប់ក្បគភទ្យ ក្តូវគធវើការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ វភិារ និងមានការ
ឯរភាពជាមុន ពីក្រសួងបរសិ្ថា ន  និងក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ។ 
 
មាគ្តា៣៣១ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវ ការវភិារ និងការវាយតនមា 

រាល់ការនំាគចញ ការនំាចូល ឬការគោេះដូរ សតវនក្ព ថដលពំុមានលរខណៈពាណិជារមម រវាង  
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងក្បគទ្យសដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវគធវើការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ វភិារ និងវាយតនមាឲ្យបាន
ក្រប់ក្ជរងគក្ជាយគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយនដរូ
បគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា។ មានថតក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគទ្យ ថដលអាចទតល់ការអនុញ្ញញ ត
គៅគលើសរមមភាពថបបគនេះ គៅរនុងររណីថដលសរមមភាពគសនើសំុគនេះ ស្សបតាមចាប់ និងលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតននរាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងអនុសញ្ញញ
អនតរជាតិថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជារដឋភារី ។  
 
មាគ្តា៣៣២ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពថដលបងកឲ្យមានគភាើងគ្េះនក្ព 

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពថដល អាចបងក ឲ្យមានគភាើងគ្េះនក្ពគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិគោយ
ោម នការអនុញ្ញញ ត ។  
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ការគក្បើក្បាស់គភាើងរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូបានបានហាមឃាត់ គលើរថលងថតមានការអនុវតតពីស្ថា ប័
នមានសមតារិចចទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ។  
   
មាគ្តា៣៣៣ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពគនស្ថទ្យ 

ការគនស្ថទ្យគៅរនុងតំបន់សនូលននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ការពារធមមជាតិថដល
ក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិក្តូវហាមឃាត់ជាោច់ខាត ។  

ការគនស្ថទ្យគោយគក្បើឧបររណ៍ខុសចាប់គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់ ក្តូវហាមឃាត់ជាោច់ខាត 
ថដលរមួមាន ស្ថរធាតុពុល និងស្ថរធាតុរីមី ការ្រ់ ការគក្បើបាស់មុង គក្រឿងទទុេះ សនររមួទសំជាមួយ
គក្រឿង្ាុេះ មង ឬអួន ថដលមានក្រឡាតូចជាង ១សង់ទី្យថម៉ាក្តរនាេះ សំណាញ់ថដលមានគភាើងព័ទ្យធជំុវញិ ។  

ការោរ់រនំាង ឬឧបសរគរារាងំគៅរនុងក្បព័នធវារជីាតិ គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ 
តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិថដលរាងំទាូវគធវើ
ដំគណើ ររបស់មចាឆ ជាតិ ក្តវូហាមឃាត់ជាោច់ខាត គោយោម នលិខិតអនុញ្ញញ ត ។  

ការបងាូរ ឬការប៉ាុនប៉ាងបងាូរ ឬបូមឲ្យរងីនូវក្បព័នធវារជីាតិ គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ 
តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ រនុងគោល
បំណងចាប់ ឬសមាា ប់មចាឆ ជាតិគទេះបីជាគៅរនុងលរខណៈណារ៏គោយ ក្តូវហាមឃាត់ជាោច់ខាត ។  

ការគធវើឲ្យខូចខាតរថនាងក្តីពង ក្ចំាង ឬពងរបស់មចាឆ ជាតិ ក្តូវហាមឃាត់ជាោច់ខាត គៅរនុង
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ការពារថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់
គក្កាមជាតិ ។   

ការបគងកើត ឬការគធវើក្បតិបតតិការគលើដំគណើ ការននវារវីបបរមម ក្តវូហាមឃាត់ជាោច់ខាតគៅរនុង
តំបន់សនូល និងតំបន់អភិររស ។ ដំគណើ រការវារវីបបរមមគៅរនុងតំបន់សនូល និងតំបន់គក្បើក្បាស់គោយ      
ចីរភាព ក្តូវតក្មវូឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ ត និងក្តូវអនុគលាមតាមការអគងកតតាមោន គដើមបីធានាថ្នមិន
មានទលប៉ាេះពាល់អវជិាមានណាមួយគៅជំុវញិតំបន់គនាេះ ។  
 
មាគ្តា៣៣៤ ._ ការការពារក្បឆំ្ងនឹងការអនុវតតថដលមានលរខណៈបំទាិចបំផ្ទា ញ 

រាល់ការអនុវតតសរមមភាព ថដលបងកការខូចខាត ឬគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលបណាត លមរពី ការទ្យញ្ជ្នាត ន
យរដីគោយខុសចាប់ ការក្បមូល ការឈូសឆ្យ ការគធវើអាជីវរមម ការបំពុលគៅរនុងតំបន់ថដលមាន
ធនធានជីវៈចក្មរេះដ៏មានតនមា គភាើងគ្េះនក្ព ការគធវើរសិរមមពគនចរ និងរសិរមមថបបពាណិជារមម ការ
ចមាងជំងឺ និងសតវលអិតចនក្ង ថដលរមួមាន ក្បគភទ្យររុខជាតិ ឬសតវ ថដលរាតតាត ក្តូវហាមឃាត់ រនុង 
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រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ 
និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  

ការអនុវតតសរមមភាពថដលបងកការខូចខាត ឬគក្ោេះថ្នន រ់ថដលក្តវូហាមឃាត់ រមួមាន ៖ 
រ- ការដរគចញ ឬបំទាិចបំផ្ទា ញរំនូសសមាគ ល់ក្ពំក្បទ្យល់ ឬបគងាគ លសមាគ ល់ក្ពំក្បទ្យល់

ទាូវការ ឬការោរ់ជំនួសនូវរំនូសសមាគ ល់ក្ពំក្បទ្យល់ ឬបគងាគ លសមាគ ល់ក្ពំក្បទ្យល់ឯរជន ។ 
ខ- ការក្បមូល ទល និងអនុទលនក្ពគឈើ ទលិតទលជលទល និងធនធានធមមជាតិ គៅ

រនុងលរខណៈមួយ ថដលរគំលាភបំពានគលើសិទ្យធិថដលមានការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ ឬបានអនុញ្ញញ តគោយ
ចាប់ និងថទនការក្រប់ក្រង ឬគោយបុរគលថដលោម នលិខិតអនុញ្ញញ តថដលមានសុពលភាព ។  

រ- ការកាប់ទតួលរលំំ គក្រៀវ កាប់បំផ្ទា ញ ឬបំពុល ររុខជាតិ ឬគដើមគឈើ ឬោស់រគំលើងរល់
គឈើគោយោម នលិខិតអនុញ្ញញ តថដលមានសុពលភាព ។ 

ឃ- ការចាប់ ក្បមាញ់ ក្បមូល និងយយីរខំានស ុតសតវនក្ព រូនសតវ និងសតវស្ថា បតាម
ក្រប់មគធាបាយ ។ 

ង- ការបំផ្ទា ញរុណភាពទឹ្យរក្រប់របូភាព ការោរ់ថ្នន ំបំពុល ការគក្បើស្ថរធាតុរីមី ការ
គបាេះបង់គចាលសំណល់រងឹ និងរាវចូលរនុងទឹ្យរ ឬគលើដី និងការគក្បើក្បាស់ឧបររណ៍្រ់ ថដល
មានថចងរនុងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ព ននមាតិកាទី្យ៥នន
រនាីគនេះ ។  

ច- ការយរអនាទ រ់ ឬសមាភ រៈទលិតអនាទ រ់ អងគប់ កំាគភាើងបាញ់សតវ និងសមាភ រៈគទសង
គទ្យៀត ថដលគក្បើក្បាស់រនុងការបំផ្ទា ញ ឬសមាា ប់សតវនក្ព គៅរនុងតំបន់សនូល និងតំបន់អភិររស  

្- ការក្បមាញ់សតវនក្ពគៅរនុងតំបន់សនូល និងតំបន់អភិររស ។ 
ជ- ការសតុរទុ្យរ ការទិ្យញ និងការលរ់ ការកាន់កាប់ ការគធវើពាណិជារមម ការបងាក ត់ពូជ 

ការររាទុ្យរ ការថែររាឲ្យសាិតគសារ ការដឹរជ ា្ូ ន ការគក្បើក្បាស់ ការសតរុ និងការគក្បើក្បាស់
ដនទ្យគទ្យៀតននសតវនក្ព មានថចងរនុងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងសតវ
នក្ព ននមាតិកាទី្យ៥ននរនាីគនេះ ។ ឈ- ការបំផ្ទា ញនក្ពធមមជាតិ វាលគមម ធមមជាតិ ដីគសើម ររុខជាតិ
នានា និងទី្យជក្មរសតវនក្ព ។ 

ញ- ការនំាយរចូល ឬការថលងឲ្យពពួរសតវ ឬររុខជាតិ រមួមាន គោក្របី បសុសតវ និង
ថ្កចូលគៅរនុងតំបន់សនូល ឬតំបន់អភិររស ។ 

ដ- ការបងាក ត់ពូជននក្បគភទ្យសតវនក្ព ឬមចាឆ ជាតិ ។ 
ឋ- ការអនុវតតនូវការគនស្ថទ្យខុសចាប់ ការគធវើឲ្យខូចខាតដល់ធនធានធមមជាតិ ទំងរនុង

ថដនទឹ្យរស្ថប និងទឹ្យរនក្ប នក្ពលិចទឹ្យរ នក្ពគកាងកាង ផ្ទក ែម និងគមម សមុក្ទ្យ ទ្យគនា និងដីគសើម ។ 
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ឌ្- ការបគងកើតមូលោឋ នសក្មាប់ការថរនចនខាឹមច័នទន៍ គដើមក្មេះគក្ៅ វលាិរគមៀត ឬអនុទល
នក្ពគឈើគទសងគទ្យៀត និងការគធវើវារវីបបរមមទឹ្យរស្ថប ទឹ្យរនក្ប ថដលអាចបងកការបំពុល ឬទលប៉ាេះ
ពាល់ថបបបំទាិចបំផ្ទា ញ ចំគពាេះជីវៈចក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។  

ឍ- សរមមភាពររុររថរ ៉ា រមួមាន ការស្ថទ បសទង់ ការគធវើគតសត ការររុររ និងការទញយរ
ថរ ៉ា គៅរនុងតំបន់សនូល និងតំបន់អភិររស ។  

ណ- ការបូម ឬការទញយរខាច់ និងថរ ៉ា ឬធនធានគទសងគទ្យៀត ពីទ្យគនា និងក្ចំាងទ្យគនា ឬ
តំបន់គ្នរ គៅរនុងតំបន់សនូល និងតំបន់អភិររស ។  

ត- ការអភិវឌ្ឍទំ្យនប់ទឹ្យរ ឬធារាស្ថស្តសតខាន តតូច គៅរនុងតំបន់សនូល និងតំបន់អភិររស ។  
 
មាគ្តា៣៣៥ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការថរនចន និងក្បតិបតតិការ 
 ការថរនចនទលនិងអនុទលធនធានធមមជាតិ ការបគងកើតនិងដំគណើ ការមូលោឋ នគរាងអារគក្ជៀរគឈើ 
គរាងចក្រថរនចនគឈើ សិបបរមមថរនចនគឈើ សិបបរមមថរនចនទល អនុទលធនធានធមមជាតិ និង ក្រប់
ក្បគភទ្យ គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់
ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរុងឹ គលើរថលងថតគរាងចក្រថរនចនអនុទលនក្ពគឈើថដល
ក្រប់ក្រង និងររាគោយសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ថដលអាចអនុញ្ញញ តគៅរនុងតំបន់
គក្បើក្បាស់គោយចីរភាព និងតំបន់សហរមន៍ ។ ប៉ាុថនត ការថរនចនវលាិរគមៀត និងក្មេះគក្ៅ  ក្តូវបានហាម
ឃាត់យ៉ាងតឹងរុងឹ គៅរនុងក្រប់រថនាងទំងអស់ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះទំងអស់ តំបន់ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  

ការបគងកើតក្បតិបតតិការននការចាប់ចង ការចិ ច្ ឹម ការសតុរ ការបងាក ត់ពូជ ការថែររា ឬការ
ចិ ច្ ឹមសតវនក្ពរនុងគោលបំណងគធវើពាណិជារមម ឬសក្មាប់គោលបំណងគក្ៅពីការអភិររសដនទ្យៗគទ្យៀត 
ថដលសាិតគៅរនុង ឬគៅរនុងចមាង យនមភរី ូថម៉ាក្ត ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវហាមឃាត់
យ៉ាងតឹងរុងឹ ។  

ការដឹរជ ា្ូ នធនធានធមមជាតិថដលក្បមូលបានគោយខុសចាប់ គៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងទំង
អស់ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និង
ថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូហាមឃាត់ ។ ការដឹរជ ា្ូ នធនធានធមមជាតិគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងទំងអស់នន
តំបន់ទំងគនេះ ក្តវូហាមឃាត់ ។  
 
មាគ្តា៣៣៦ ._ ការក្បមូលជ័រគឈើ 
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ការក្បមូលទលជ័រគឈើ គៅរនុងតំបន់អភិររស ឬតំបន់គក្បើក្បាស់គោយចីរភាពននរគបៀងអភិររស   
ជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវ
ហាមឃាត់គោយោម នលិខិតអនុញ្ញញ តថដលមានសុពលភាព ។  

លិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការក្បមូលទលជ័រគឈើអាចអនុវតតបានចំគពាេះបុរគលក្រប់របូក្រប់ ប៉ាុថនតចំគពាេះ
ការចូលគៅកាន់តំបន់អភិររសនិងតំបន់គក្បើក្បាស់គោយចីរភាព រឺតក្មូវមានការក្តតួពិនិតយពីអាជាា
ធរមានសមតារិចច ។  

លិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការក្បមូលទលជ័រគឈើ អនុញ្ញញ តដល់អនរគក្បើក្បាស់ថដលរំណត់អតត
សញ្ញញ ណចាស់លាស់ រនុងការក្បមូលទលជ័រគឈើគៅរនុងតំបន់ជារ់លារ់គៅរនុងរគបៀងអភិររស          
ជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ 
ស្សបតាមសិទ្យធិអនរគក្បើក្បាស់តាមថបបក្បនពណីរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងក្ររមជនជាតិគដើម       
ភារតិច ។  

របូវនតបុរគលថដលមានបំណងររាទុ្យរនូវលិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការក្បមូលទលជ័រគឈើក្តូវោរ់
ប ា្ូ នពារយសំុជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់មនទីរបរសិ្ថា នគខតត ។  

ការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ តអាចទាល់ជូនគោយអនរោរ់ពារយណាមាន រ់គៅកាន់
ការយិល័យឃំុ ថដលក្តូវគទទរពារយសំុថបបគនេះ គៅកាន់ក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងនាយររគបៀង   
អភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាម
ជាតិ ។  

គៅរនុងរយៈគពល ១ (មួយ) ថខននការទ្យទួ្យលបានពារយសំុ ពារយសំុក្បមូលជ័រគឈើសក្មាប់តំបន់
អភិររសននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ 
និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ  នឹងក្តូវបានពិនិតយ និងទ្យទួ្យលបានការឯរភាព គៅរនុងររណីសមស្សប និងក្តវូ
គចញលិខិតអនុញ្ញញ តគោយក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងនាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារ
ធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ថដលពារ់ព័នធ ។  

លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវទាល់ជូន គោយគយរយល់ ចំគពាេះសមាជិរននសហរមន៍មូលោឋ ន
ទំងឡាយណា ថដលបានក្បមូលជ័រគឈើជាថទនរមួយននជីវភាពរស់គៅរបស់ខាួនរចួគៅគហើយ គៅគពល
អនុម័តក្រមគនេះ ។  

ោម នលិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការក្បមូលទលជ័រគឈើថដលក្តូវគចញគៅឲ្យបុរគលណាមួយ ថដលធាា ប់
បានគធវើសរមមភាពខុសចាប់គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ 
ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិគស្ថេះគ ើយ ។  

ោម នលិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការក្បមូលទលជ័រគឈើ ថដលក្តូវគចញគៅឲ្យបុរគលណាមួយថដល
ក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងនាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬនាយរតំបន់ការពារធមមជាតិ មានគហតុ
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ទលសមរមយរនុងការគជឿជារ់ ឬមានភសតុតាងគដើមបីបញ្ញា រ់ថ្ន បុរគលគនាេះបានចូលរមួគៅរនុង ឬមានការ
ពារ់ព័នធជាមួយនឹងការក្បមាញ់លរខណៈអាជីវរមម និងការគធវើពាណិជារមមសតវនក្ពគនាេះគ ើយ ។  

ការគទទរលិខិតអនុញ្ញញ ត រនុងការក្បមូលជ័រគឈើពីមនុសសមាន រ់គៅមនុសសមាន រ់គទ្យៀត ក្តូវហាម
ឃាត់ ។  

ការគទទរលិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការក្បមូលទលជ័រគឈើរឺមានសុពលភាពរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ន ំ 
បនាទ ប់មរលិខិតអនុញ្ញញ តគនេះ ក្តូវគធវើការពិនិតយគ ើងវញិ និងបនតស្ថរជាែមីជាគរៀងរាល់ឆ្ន ំ ។  

គៅរនុងររណីលិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការក្បមូលទលជ័រគឈើមានការបាត់បង់ អនរកាន់កាប់លិខិត
គនាេះក្តូវជូនដំណឹងដល់មនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងនាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬនាយរតំបន់ការពារធមម
ជាតិ ក្បសិនគបើសមរមយ និងប្ឈប់រាល់សរមមភាពក្បមូលទលជ័រគឈើ រហូតដល់លិខិតអនុញ្ញញ តែមីក្តូវ
បានទតល់ជូន ។  
 នាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ នាយរតំបន់ការពារធមមជាតិ ឬនាយរមនទីរទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយប
រសិ្ថា នគខតត អាចផ្ទអ រ ឬលុបគចាលនូវរាល់លិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការក្បមូលទលជ័រគឈើ ថដលក្តូវបានទាល់
ជូនគោយអនុគលាមតាមមាតិកាគនេះ ថដលក្តវូរត់ក្តាទុ្យរជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយមានមូលគហតុ
សមរមយ ។  
 
មាគ្តា៣៣៧ ._ គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិលរខណៈពាណិជារមម 

របូវនាបុរគល នីតិបុរគល ឬសហរមន៍ ថដលអនុវតតគទ្យសចរណ៍ធមមជាតិលរខណៈពាណិជារមម គៅ
រនុងក្ពំននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ 
និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវមានរិចចក្ពមគក្ពៀងជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ឬរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួ
ោន  សក្មាប់សរមមភាព និងការគរៀបចំគទ្យសចរណ៍ធមមជាតិថដលបានគសនើសំុ ។  

គៅគពលពិចារណាអំពីសំគណើ សំុក្បតិបតតិការគទ្យសចរណ៍ធមមជាតិបថនាម ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តវូពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយ
អនរពារ់ព័នធ  នដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធាន
ធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងសហរមន៍ទំងឡាយណាថដលរំពុងគធវើក្បតិបតតិការ
គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិរចួគៅគហើយ គៅរនុងតំបន់ជំុវញិននសរមមភាពគសនើសំុ ។  
 

ជំពូកទី៧ 
ការអទងេតតាលដាន្ ន្ងិការវាយតម្លៃការគ្គប់គ្គងរទបៀងអភិរកសជីវៈច្គ្ល៉ុះ 

 
មាគ្តា៣៣៨ ._ ការអគងកតតាមោនថទនការក្រប់ក្រង 
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ថទនការក្រប់ក្រងសក្មាប់ក្រប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបាន
រំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវមានសូចនាររថដលបញ្ញា រ់ពីការសគក្មចបាន
នូវគោលបំណងអភិររស តនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងជីវភាពរស់គៅ។ របាយការណ៍សតីពីការវឌ្ឍនភាពនន
ការសគក្មចបាននូវសូចនររទំងគនេះ ក្តវូគធវើការរាយការជូនដល់ស្ថធារណៈជនគៅរាងរាល់ ២ (ពីរ) 
ឆ្ន ំមតង ។ 
 
មាគ្តា៣៣៩ ._ ការក្រប់ក្រង និងការអគងកតតាមោនការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់  
 ក្រប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់
ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិទំងអស់ ក្តូវោរ់ឲ្យគក្បើក្បាស់នូវក្បព័នធ និងក្បព័នធក្បព័នធក្រប់ក្រងទិ្យននន័យ 
សក្មាប់ក្រប់ក្រង និងអគងកតតាមោនគលើរិចចខិតខំក្បឹងថក្បងរនុងការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ និងការ
យមលាត ។ របាយការណ៍ននសរមមភាពថបបគនេះក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានជាគរៀង
រាល់ឆ្ន ំ ។  
 

មាតិកាទី៣ 
ការគ្គប់គ្គងរលួោែ  ទលើធន្ធាន្ធលមជាត ិ

ជំពូកទី១ 
ការបទងេើតគ្កបខណ័្ឌ គ្គប់គ្គងរលួោែ  

 
មាគ្តា៣៤០ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាតិកាគនេះអនុវតតចំគពាេះដំបន់ទំងឡាយ ថដលអាចទ្យទួ្យលបានការអនុវតតតាមការក្រប់ក្រងរមួ
ោន ។ ក្រប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់
ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ សហរមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ  សមារមន៍នក្ពគឈើ សហរមន៍នានាថដល
បានោរ់ពារយគសនើសំុការរំណត់ជាសហរមន៍នក្ពគឈើពីមុនរចួគហើយ ឬថដលបានគក្តៀមឯរស្ថរ
បំណងនឹងោរ់ពារយគសនើសំុការរំណត់ជាសហរមន៍នក្ពគឈើ  ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋដនទ្យគទ្យៀតថដល
មានតនមាអភិររស និងតនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ ដីបក្មរងទុ្យរ របស់ជនជាតិគដើមភារតិច ឬដីជាលរខណៈ
ក្បនពណីដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវមានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានការក្រប់ក្រងស្សបតាមគោលការណ៍ននការក្រប់ក្រងរមួោន
ដូចមានថចងរនុងមាតិកាគនេះ។ 
 
មាគ្តា៣៤១ ._ គោលការណ៍ 
 ការក្រប់ក្រងរមួោន រឺជាវធិានការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងធនធានដី រ៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍ
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ជីវភាពរស់គៅ ថដលរនុងគនាេះអាជាា ធរថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងសហរមន៍មូលោឋ នក្តូវថបង
ថចរតួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព ការក្រប់ក្រង និងរិចចការពារ
ធនធានធមមជាតិ និងជីវៈចក្មរេះ ក្បរបគោយភាពចាស់លាស់ ។  
  
មាគ្តា៣៤២ ._ ការបនតយនតការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគោយថទអរគលើសហរមន៍ 
 តំបន់ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគោយថទអរគលើសហរមន៍ មានជាអាទ្យិ៍ សហរមន៍តំបន់ការពារ
ធមមជាតិ សហរមន៍នក្ពគឈើ សហរមន៍គនស្ថទ្យថដលមានស្ស្ថប់ និងថដលរំពុងសាិតរនុងដំគណើ រការ
ទ្យទួ្យលការឯរភាព បនាទ ប់ពីមានការអនុម័តគលើក្រមគនេះ ក្តូវមានសភាពទាូវចាប់ដូចគដើម រហូតដល់
គពលមានការោរ់ប ច្ូ ល ឬថរថក្បគៅតាមក្រ័បខ័ណឌ  តំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  ជាគពលថដល
យនតការទំងគនេះក្តូវបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់គោយសវ័យក្បវតតិថ្ន ធាតុទសំននតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  
នឹងក្តូវសាិតគៅក្ររមវធិាន និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ។  
 

ជំពូកទី២  
ការអន្ុវតតគ្កបខណ័្ឌ ម្ន្ការគ្គប់គ្គងរលួោែ  

 
មាគ្តា៣៤៣ ._ សិទ្យធិរនុងការអនុវតតក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  
 សហរមន៍មូលោឋ ន ក្ររមនានាននសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច រមួទំង
សមារមន៍ និងអងគភាពរបស់ពួរគរទងថដរ គោយរមួសហការជាមួយអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិថដល
ពារ់ព័នធ ក្តូវមានសិទ្យធិគរៀបចំ និងអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  គៅតាមរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ
ដនទ្យគទ្យៀត ឬដីថដលមានតនមាអភិររស តនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងដីថដលបានគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ បទ្យបប ញ្តតិ
សតីពីការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ស្សបតាមមាតិកាទី្យ៤ ននរនាីគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៤៤ ._ ការគរៀបចំការក្រប់ក្រងរមួោន  
 រនុងដំគណើ រការគរៀបចំការក្រប់ក្រងរមួោន  តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និង
អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគធវើការរំណត់នានារនុងការគរៀបចំការក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលរនុងគនាេះរមួមាន 
ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដីគៅតាមតំបន់ និងការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងសក្មាប់តំបន់ក្រប់ក្រង និង
ការពាររមួោន  លរខខណឌ តក្មូវននភាពស្សបចាប់របស់សហរមន៍មូលោឋ នគក្កាមក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួ
ោន  និងលរខខណឌ តក្មវូដនទ្យគទ្យៀតសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ។  
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មាគ្តា៣៤៥ ._ ការឧបតាមភគៅគលើការក្រប់ក្រងរមួោន  
 រនុងដំគណើ រការគរៀបចំការក្រប់ក្រងរមួោន  តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និង
អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវចូលរមួសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន បុរគលិរ
ពារ់ព័នធពីតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងស្ថា
ប័នពារ់ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត ថដលក្តវូទតល់ជំនួយដល់អនរគសនើសំុ រនុងការគក្តៀមលរខណៈសក្មាប់ការគរៀបចំ
នានា ។  

រនុងដំគណើ រការគរៀបចំការក្រប់ក្រងរមួោន   តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច 
និងអាជាា ធរមូលោឋ ន ក្តូវគក្បើក្បាស់រំនិតថទនរបគចចរគទ្យសពីនដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យ
ពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាថដលជាបណាត
អងគការអភិររសនានាថដលពារ់ព័នធគៅនឹងការអភិររសតំបន់ទំងគនេះ និងអនរពារ់ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត ។      
តួនាទី្យជារ់លារ់សក្មាប់ភារីនដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និង
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាសក្មាប់ការអនុវតតតាមក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួ
ោន  អាចមានថចងគៅរនុងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការគរៀបចំការក្រប់ក្រងរមួោន  ។  

  
មាគ្តា៣៤៦ ._  ខាឹមស្ថរននការគរៀបចំការក្រប់ក្រងរមួោន  
 ការគរៀបចំការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវថចងអំពី៖ 

១- រចនាសមព័នធននរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
២- សមាជិរភាព និងសិទ្យធិរនុងការគបាេះគឆ្ន តរបស់ក្រប់សមាជិរសហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួ

ោន  គោយយរចិតតទុ្យរោរ់ដល់ទំ្យនារ់ទំ្យនង និងការចំណុេះោន រវាងជនជាតិគដើមភារតិចគៅគលើ
ធនធាន និងដីក្បនពណី ។  

៣- ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី និងការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងសក្មាប់តំបន់ក្រប់ក្រង
រមួោន  និងថទនការក្រប់ក្រងរមួោន ថដលបានគសនើសំុ ។ រាល់ការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ការ
រំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង ថដលក្តូវគធវើគ ើងតាមមាតិកាគនេះ ក្តវូគធវើ
គ ើងគោយមានលរខណៈស្សបោន គៅនឹងការគរៀបចំថទនការគក្បើក្បាស់ដី ការរំណត់តំបន់
ក្របក្រង និងការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រង ថដលមានកាលពីមុន ថដលមានជាបនតបនាទ ប់ និង
ថដលក្តូវគធវើគ ើងតាមមាតិកាទី្យ២ ការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមម
ជាតិ ននរនាីគនេះ ។  

៤- ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងថដលបានោរ់គសនើ ក្តវូមានលរខណៈក្រប់ក្ោន់គដើមបី
តារ់ថតងជាសតង់ោរមួយ ស្សបតាមធនធាន និងសមតាភាពរបស់មូលោឋ ន ថដល្ាុេះបញ្ញច ងំពី
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ចំគណេះដឹង និងទ្យសសនវស័ិយរបស់តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និងរដឋបា
លថ្នន រ់គក្កាមជារ់ ថដលជាអនរទ្យទួ្យលខុសក្តូវបឋមសក្មាប់ការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  ។  

 
មាគ្តា៣៤៧ ._ ការពិនិតយគ ើងវញិគៅគលើការគរៀបចំពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងរមួោន  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទតល់ការពិនិតយគ ើងវញិគៅគលើការគរៀបចំទំង
អស់ស្សបតាមលរខខណឌ គក្ជើសគរ ើស និងនីតិវធីិជារ់លារ់ និងក្តូវគធវើការគ្ាើយតបជាមតិគៅកាន់អនរគសនើ
សំុរនុងរយៈគពល៣  (បី) ថខ បនាទ ប់ពីបានទ្យទួ្យលសំគណើ  ។   មាតិកាថដលក្តូវទតល់សក្មាប់ការគ្ាើយតប 
មានដូចតគៅ៖  

រ- គសចរតីសគក្មចចាប់គទតើមអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន គៅរនុងតំបន់ថដលបានគសនើសំុ ។  
ខ- គសចរតីសគក្មចចាប់គទតើមអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន រនុងតំបន់ថដលបានគសនើសំុ បនាទ ប់

ពីបានប ច្ូ លមតិរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នចូលគៅរនុងការគរៀបចំនានា។  
រ- គសចរតីថណនំាដល់អនរគសនើសំុឲ្យគធវើការថរថក្បសក្មាប់ការគលើរសំគណើ ជាែមី ។  

 ររណីក្តូវគលើរសំគណើ ជាែមី ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវទតល់ការពិនិតយគ ើង
វញិគៅគលើការគរៀបចំថដលបានថរថក្បទំងឡាយរនុងរយៈគពល ៣ (បី)ថខ បនាទ ប់ពីបានទ្យទួ្យល ។  
 រាល់ឯរស្ថរអំពីការគរៀបចំ ពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងរមួោន  រមួទំងការពិនិតយគ ើងវញិថដល
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូគធវើទងថដរគនាេះ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររ
បាន ស្សបតាមបទ្យបបតតិសាីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៤៨ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  
 បនាទ ប់ពីមានការឯរភាពគៅគលើការគរៀបចំនានាពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងរមួោន  រណៈរមម
ការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តវូចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា ន និង/ឬអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវមានថចងអំពីតួ
នាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូចាស់លាស់របស់ក្រប់អនរពារ់ព័នធគៅនឹងតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន
ថដលបានទ្យទួ្យលការឯរភាពគនាេះ ។  
 រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវមានរយៈគពលមិនរំណត់ ថដលក្តូវអនុវតតគៅតាម
លរខណឌ ដូចបានរំណត់រនុងមាតិកាគនេះថតប៉ាុគណាណ េះ ។ 

រាល់ឯរស្ថរពារ់ព័នធគៅនឹងការឯរភាពគៅគលើការគរៀបចំនានាពារ់ព័នធគៅនឹងរិចចក្ពមគក្ពៀង
សតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  និងរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវគធវើការោរ់ជូនដល់ស្ថធារណជ
គនេះស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ននក្រមគនេះ។  
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មាគ្តា៣៤៩ ._ ការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ស្សបចាប់គៅគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  
 ការឯរភាពគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  បគងកើតបានជាការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់តាមទាូវ
ចាប់សក្មាប់តំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន ថដលពារ់ព័នធជាអងគភាពរដឋបាល ។ ក្ទ្យពយសមបតតិថដល
បគងកើតគទ្យបើងគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  ររាបាននូវឋានៈស្សបចាប់ រនុងរយៈគពលមួយ
ថដលមិនរំណត់ ថដលអាស្ស័យគៅតាមការអនុវតតតួនាទី្យក្រប់ក្រងរមួោន បានគពញគលញ ។   
 ការឯរភាពគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវសាិតគៅគក្កាមរណៈរមមការ
ក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលមានឋានៈជានីតិបុរគល ថដលនីតិបុរគលមានសិទ្យធិ និងកាតពវរិចច មានជាអាទ្យិ៍ សិទ្យធិ
រនុងការក្រប់ក្រងែវកិា សិទ្យធិចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀង មានក្បតិបតតិការ និងសិទ្យធិបគងកើតចំណូល ។  
 
មាគ្តា៣៥០ ._ មូលនិធិសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោន   
 មូលនិធិពិគសសសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោន មួយ ក្តវូបគងកើតគ ើងគដើមបឧីបតាមភដល់សរមមភាពនន
ការក្រប់ក្រងរមួោន នានា ថដលសាិតគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន នីមួយៗ ។  មូលនិធិគនេះ ក្តវូ
សាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រងរបស់រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ននតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  និង
ក្តូវទ្យទួ្យលការបគងកើត និងក្រប់ក្រងក្បរបគោយតមាា ភាព ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិននរនាីទី្យ៨ មាតិកាទី្យ២ នន
ក្រមគនេះ ។  
 រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  អាចទ្យទួ្យល និងក្បមូលចំណូលែវកិាពីក្បភពថដលមានជាអាទ្យិ៍៖ 

១-  មូលនិធិសងគម និងបរសិ្ថា ន ។  
២- ក្បភពឯរជន និងស្ថធារណៈជាគក្ចើន ។  
៣- ពនធនានា ការយរនែាជួល នែាគក្បើក្បាស់ នែារំស្ថនត ឬការយរនែាចូលទ្យសសនាជា

គដើម ។    
៤- មូលនិធិ ទយជាទន ឬការឧបតាមភនានា ។ 
៥- ហិរ ញ្បបទនគោយនិរនតរភាព និងការបង់នែាសក្មាប់ធនធានធមមជាតិ  
៥-ហិរ ញ្បបទនថដលមាននិរនតរភាព និងការបង់នែាគសវាក្បព័នធគសវាគអរូ ូសីុ និង  

គសវាធនធានធមមជាតិ។  
 

មាគ្តា៣៥១ ._ ការគក្បើក្បាស់ចំណូល បនទុរចំណាយ ឬវភិារទននានា 
 ការគក្បើក្បាស់ចំណូល បនទុរចំណាយ ឬវភិារទននានា ថដលទ្យទួ្យលបានតាមរយៈការអនុវតត
ការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តវូគក្បើសក្មាប់ថតទលក្បគយជន៍របស់សហរមន៍មូលោឋ ននានា ថដលសាិតគៅ
តំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  សក្មាប់ការគក្ជាមថក្ជងបនតដល់ការអនុវតតគៅគលើការក្រប់ក្រងរមួោន  
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និងសក្មាប់ការអភិររសទំងឡាយននតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  និងតំបន់ថដលគៅជាប់
ទំងឡាយ ថដលក្តូវទ្យទួ្យលការអភិររស ។  វធីិស្ថស្តសតចាស់លាស់រនុងការថបងថចរចំណូល បនទុរ
ចំណាយ ឬវភិារទននានា ក្តូវមានរំណត់គៅរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ។     

ចំណូល នែា ឬវភិារទននានា ថដលទ្យទួ្យលបានគោយការក្រប់ក្រងគៅគលើតំបន់ការពារធមមជាតិ 
និងក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តវូទ្យទួ្យលបានការគលើរថលងពនធ អាររ បនទុរ និងនែាគទសងៗ ដូចបានរំណត់គោយ
ចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 

មាគ្តា៣៥២ ._ ការក្រប់ក្រងគៅគលើការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  
 ការអនុវតតគៅគលើការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវសាិតគៅគក្កាមការពិនិតយតាមោន និងការគមើលការ
ខុសក្តវូ គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវគរៀបចំ
របាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំ ថដលពណ៌នាអំពីសរមមភាព និងលទ្យធទលទំងឡាយ និងបងាា ញពីសមិទ្យធិទលនន
គោលគៅ និងសូចនររណ៍នានា ។   
 
មាគ្តា៣៥៣ ._ ការប ច្ ប់រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវមានសិទ្យធិរនុងការប ច្ ប់រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការ
ក្រប់ក្រងរមួោន  ឬលុបគចាលតំបន់ការពារធមមជាតិ និងក្រប់ក្រងរមួោន  បនាទ ប់ពីបានរំណត់ថ្ន ការ
ក្រប់ក្រងរមួោន  មិនក្តវូបានអនុវតតស្សបតាមថទនការននការក្រប់ក្រងថដលបានទ្យទួ្យលការឯរភាព 
គហើយការមិនអនុគលាមតាមថបបគនាេះ នំាឲ្យមានការបំពានលរខខណឌ ននថទនការក្រប់ក្រងរមួោន  ឬមាន
ការបំពានចាប់ធងន់ធងរបានគរើតគ ើងរនុងគពលអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  ។  
 គៅមុនគពលប ច្ ប់សិទ្យធិរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  ភារីក្តូវជួបោន គោេះស្ស្ថយបញ្ញា គោយ
ស្ថម រតីគស្ថម េះក្តង់ និងសុចរតិ ។  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន ថដលទ្យទួ្យលបនទុរ ក្តូវមានសិទ្យធិបតឹងជំទស់
គៅនឹងគសចរតីសគក្មចប ច្ ប់រិចចក្ពមគក្ពៀង ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិននរនាីទី្យ៩ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៥៤ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន   
 អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ ន
រតិយុតតសតីពីគសចរតីលមអិតននការក្រប់ក្រងរមួោន  មានជាអាទ្យិ៍ តួនាទី្យជាលមអិត សិទ្យធិ និងការទ្យទួ្យលខុស
ក្តូវ លរខខណឌ គក្ជើសគរ ើស និងនីតិវធីិននការពិនិតយគ ើងវញិគៅគលើការគរៀបចំនានាននការក្រប់ក្រងរមួោន  
នីតិវធីិ និងលរខណឌ គក្ជើសគរ ើសននការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង ននតំបន់ការពារធមមជាតិ និងក្រប់ក្រងរមួោន  
ការគរៀបចំថទនការ និងការក្រប់ក្រង យនតការននការទតល់មូលនិធិ សមាជិរភាព ការថបងថចងក្បគយជន៍  
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ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យ ការរាយការណ៍ និងជំហានអនុវតតគទសងៗគទ្យៀតគៅរនុងរយៈគពល ២ (ពីរ) ឆ្ន ំ 
បនាទ ប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា៣៥៥ ._ ការគលើររមពស់ និងការឧបតាមភដល់ការក្រប់ក្រងរមួោន  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវចាត់វធិានការចំាបាច់រនុងការគលើររមពស់ និងការឧបតាមភ 
ដល់ការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  គៅរនុងតំបន់ទំងឡាយថដលសាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់ខាួន ឬគៅ
រនុងតំបន់ថដលខាួនមានសមតារិចចរមួជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និង/ឬ អាជាា ធរ
ថ្នន រ់គក្កាមជាតិថដលពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៣៥៦ ._ សរមមភាពថដលបានហាមឃាត់ 
 ហាមោច់ខាតមិនឲ្យនីតិបុរគល ឬរបូវនតបុរគលណាមួយក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការ
ក្រប់ក្រងរមួោន  ថដលបានឯរភាព ឬសិទ្យធិ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវទំងឡាយដូចមានថចងគៅរនុងរិចចក្ពម
គក្ពៀងគនាេះគ ើយ ។   
 

ជំពូកទី៣ 
រយៈទពលម្ន្ការគ្គប់គ្គងរលួោែ  ន្ិងសទិធដិីធៃ ី

 
មាគ្តា៣៥៧ ._ ប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  
 បនាទ ប់ពីមានការរំណត់ជា តំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  ស្សបតាមមាតិកាគនេះ សហរមន៍
ទំងឡាយថដលមានទី្យតំាងគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  ក្តូវមានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានប័ណណ
សមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  គហើយប័ណណគនេះ ក្តូវមានសុពលភាពគៅ
តាមរយៈគពលថដលបានរំណត់សក្មាប់តំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  ។  
 មិនថ្នមានលរខខណឌ តក្មូវ ឬការចុេះប ា្ ីបថនាមណាមួយក្តូវគធវើគ ើងរតី សិទ្យធិននប័ណណសមាគ ល់
សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  មិនអាចក្តូវបានបំពានគោយស្ថា ប័នឯរជន ឬ    
ស្ថា ប័នស្ថធារណៈណាមួយគោយោម នការយល់ក្ពមជាមុនពីសហរមន៍គនាេះគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៣៥៨ ._ ខាឹមស្ថរននសិទ្យធិគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  
 សិទ្យធិនានាគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  មានជាអាទ្យិ៍ 
សិទ្យធិស្ថន រ់គៅ សិទ្យធិអភិររស សិទ្យធិក្រប់ក្រង របស់សហរមន៍គៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  និង
សិទ្យធិរនុងការទ្យទួ្យលក្បគយជន៍ពីការគក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតិក្បរបគោយនិរនតរភាព ស្សបតាមសិទ្យធិដី
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ធាីជាលរខណៈក្បនពណី និងទំ្យគនៀមទ្យមាា ប់ននការក្បរបរបរចិ ច្ ឹមជីវតិតាមថបបក្បនពណី គៅរនុងតំបន់
ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  និងសិទ្យធិរនុងការហាមឃាត់ ឬោរ់រំហិតគលើសិទ្យធិគក្បើក្បាស់តំបន់ របស់
មនុសសពីគក្ៅតំបន់ ស្សបតាមថទនការក្រប់ក្រងរមួោន ថដលបានទ្យទួ្យលការអនុម័ត ។  
 សិទ្យធិនានាគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  មិនថមនជា
សិទ្យធិរនុងការលរ់ ឬគទទររមមសិទ្យធិគៅគលើដីទំងឡាយ ថដលក្តវូបានរំណត់ចូលគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង 
និងការពាររមួោន គនាេះគទ្យ ។  
 
មាគ្តា៣៥៩ ._ អាជាា យុកាលននសិទ្យធិគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រង

រមួោន  
រយៈគពលននសិទ្យធិនានាគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  

ក្តូវរំណត់គៅតាមរយៈគពលននតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន ថដលមានរយៈគពលមិនរំណត់ និង
ការរំណត់លរខខណឌ តាមការបំគពញតាមការទ្យទួ្យលខុសក្តវូននការក្រប់ក្រងរមួោន  ។   
 
មាគ្តា៣៦០ ._ ការដរហូតនូវសិទ្យធិគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រង 

រមួោន  
ក្តូវដរហូតសិទ្យធិគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  ពីសហ

រមន៍ទំងឡាយថដលមិនបានបំគពញតាមថទនការក្រប់ក្រងរមួោន  វធិាន និងបទ្យបប ញ្តតិដនទ្យគទ្យៀតនន
ការក្រប់ក្រងរមួោន  ប៉ាុថនត ការមិនបានអនុគលាមតាមថទនការក្រប់ក្រងរមួោន   វធិាន និងបទ្យបប ញ្តតិដនទ្យ
គទ្យៀតននការក្រប់ក្រងរមួោន  របស់ភារីណាមួយ គក្ៅពីសហរមន៍ ដូចជាការមិនបានអនុគលាមតាម 
ថដលនំាឲ្យមានការប ច្ ប់រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  តាមមាក្តា៣៥៣ ននក្រមគនេះ ជាគដើម  
មិនក្តូវនំាឲ្យមានការដរហូតនូវសិទ្យធិគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រង
រមួោន  របស់សហរមន៍គនាេះគទ្យ ។  
 មិនអាចមានការគទទរសិទ្យធិនានាគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រង
រមួោន  គៅឲ្យបុរគលណាមួយ ឬសហរមន៍ណាគទសង គក្ៅពីបុរគល និងសហរមន៍រនុងតំបន់ក្រប់ក្រង 
និងការពាររមួោន គ ើយ ។  
 
មាគ្តា៣៦១ ._ សិទ្យធិបថនាម 
 សិទ្យធិគក្កាមប័ណណសមាគ ល់សិទ្យធិសមូហភាពននដីរនុងក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងរមួោន  រឺជាសិទ្យធិបថនាមគៅ
នឹងសិទ្យធិដនទ្យៗគទ្យៀត របស់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិចថដលអាចទ្យទួ្យលបាន ដូចជា សិទ្យធិនានា
គក្កាមបទ្យបប ញ្តតិននចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគទសងគទ្យៀត ។  
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មាគ្តា៣៦២ ._ ទលប៉ាេះពាល់គៅគលើការរំណត់តំបន់ការពារធមមជាតិដនទ្យគទ្យៀត 
 រាល់ការបគងកើតរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នន រ់ជាតិនិងថ្នន រ់គក្កាមជាតិដនទ្យគទ្យៀតនាគពលបចចុបបនន ឬអនារត គៅតំបន់ទំងឡាយថដលមានជន
ជាតិគដើមភារតិចរស់គៅ ឬមានការពារ់ព័នធថបបសមូហភាព ឬក្បគយជន៍សមូហភាព មិនក្តវូប៉ាេះពាល់
ដល់សិទ្យធិដីធាីនាបចចុបបនន ឬអនារតរបស់ជនជាតិគដើមភារតិចថដលមានថចងរនុងបទ្យបប ញ្តតិននចាប់ 
និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគទសងគទ្យៀតបានរំណត់ ។  
 

មាតិកាទី៤ 
ការគ្គប់គ្គងម្គ្ពទ ើទដាយន្ិរន្តរភាព 

ជំពូកទី១  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៣៦៣ ._ វសិ្ថលភាព 

មាតិកាគនេះអនុវតតចំគពាេះនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ថដលជាតំបន់ថដលក្តវូបាន
រំណត់គៅរនុងតំបន់នក្ពគឈើ គោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ។  នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព 
ជាថដននក្ពថដលមានទី្យតំាងគៅគក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលបានរំណត់ 
ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ។ នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាពមិនសំគៅដល់ដី
ស្ថធារណៈរបស់រដឋទំងឡាយណាថដលមានតនមាអភិររស និងតនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ ដីរបស់ជនជាតិ
គដើមភារតិច និងដីបក្មរងទុ្យរជាលរខណៈក្បនពណីដនទ្យគទ្យៀត។ 
 
មាគ្តា៣៦៤ ._ គោលគៅ 

គោលគៅននមាតិកាគនេះរឺគដើមបីរំណត់ន័យននក្របខ័ណឌ សក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ
ក្បរបគោយនិរនតរភាព រមួមានការក្រប់ក្រង ការក្បមូលទល ការអភិវឌ្ឍក្ទ្យង់ក្ទយតូច ការគក្បើក្បាស់
លរខណៈពាណិជារមម និងការអភិររសតំបន់នក្ពគឈើគដើមបីថែររានិងជំរញុសមតាភាពរស់រានននគសដឋរិចច
រយៈគពលយូអថងវង និងទលក្បគយជន៍សងគម ថដលរមួមានសុខុមាលភាពរបស់ក្បជាជន រុណភាព   
បរសិ្ថា ន និងទី្យទារ និងទិ្យននទលក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

 
មាគ្តា៣៦៥ ._  គោលបំណង 
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នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវបានក្រប់ក្រងស្សបតាមគោលបំណង និង
គោលការណ៍ថដលមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ១ និងគោលបំណងជារ់លារ់ដូចខាងគក្កាម៖ 
  រ- បក្មរងទុ្យរនូវទលក្បគយជន៍សងគម គសដឋរិចច និងបរសិ្ថា ន ។ 
  ខ- អភិររស គលើរសទួយ និងស្ថត រតនមាជីវៈចក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។ 
  រ- គធវើឲ្យក្បគសើរគ ើងនូវជីវភាពរស់គៅរនុងតំបន់ និងគបតិរភណឌ វបបធ៌ម និង 
  ឃ- គលើររមពស់ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 

ជំពូកទី២  
អងគភាពផ្ដលមាន្ការទទួលខុសគ្តូវ 

 
មាគ្តា៣៦៦ ._  តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចទរ់ទ្យងនឹងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព និងអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធក្តូវ៖ 

រ- ក្រប់ក្រងការអនុវតតការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ថដលរមួមានការ
គរៀបចំថទនការ ការទតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត ការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយទំ្យលាប់លអៗ ទរ់ទ្យង
នឹងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

ខ- គរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត និងនីតិវធីិសក្មាប់ការពក្ងឹងការអនុវតតក្បរបគោយ
ក្បសិទ្យធភាព ។  

រ- សិរា និងក្បមូលទិ្យននន័យនក្ពគឈើទរ់ទ្យងនឹងគោលគៅវទិ្យាស្ថស្តសត និងរតាត    
គសដឋរិចច សងគម និងបរសិ្ថា ន គដើមបីបគងកើតមា៉ា ក្ទី្យរ និងសតង់ោរ និងបគងកើតថទនការក្រប់ក្រង
សក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

ឃ- ធានានូវការវាយតនមាគពញគលញ និងទន់គពលគវលាសក្មាប់នក្ពគឈើទំងអស់ 
និងការអភិវឌ្ឍគទសងៗទរ់ទ្យងគៅនឹងសរមមភាពថដលអាចមានទលប៉ាេះពាល់សងគម និងបរសិ្ថា
នរួរឲ្យរត់សមាគ ល់ មុននឹងការឯរភាពគៅគលើសរមមភាពទំងគនាេះ ។ 

ង- គរៀបចំសំគណើ សក្មាប់ការបគងកើត និងការថរថក្ប នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរ
ភាព ដូចថដលរាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាតក្មវូ ឬស្សបគៅនឹង អនុសញ្ញញ  ពិធី
ស្ថរ និងរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ និងតំបន់ ។ 

ច- គលើររមពស់ការអប់រ ំនិងការទសពវទាយព័ត៌មានគៅកាន់ស្ថធារណជនគដើមបីបងាា ញ
ពីស្ថរសំខាន់ននការក្រប់ក្រង ការថែររា និងការការពារធនធាននក្ពគឈើ រ៏ដូចជាគដើមបគីលើរ
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ទឹ្យរចិតតឲ្យមានការចូលរមួរនុងការអភិររស និងការការពារធនធានធមមជាតិរនុងនក្ពគឈើ ថដលក្តូវ
បានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

្- ស្ថត រគ ើងវញិនូវគសវាគអរូ ូសីុ សតីពីដីនក្ពរចិរលិ និងោំនក្ពគឈើគ ើងវញិនូវនក្ព
គឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព គដើមបគីលើររមពស់ និងសគក្មចបាននូវ       គរដបូរ និងទិ្យស
គៅអភិររសដនទ្យៗគទ្យៀត គោយពិចារណាអំពីលរខណៈវនិនិចឆ័យ ដូចជា រក្មបនក្ពគឈើ និងរមពស់
អបបបរមិាននគដើមគឈើរនុងគពលវាធំ រ៏ដូចជាការថបងថចរថ្នន រ់នក្ពគឈើ ។ 

ជ- រំណត់ន័យចាស់លាស់ននស្ថា នភាពស្សបចាប់ននដីទំងអស់ថដលក្តវូបានចាត់ជា
នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ថដលរមួមានសិទ្យធិកាន់កាប់ដីជាក្បនពណីនិងសិទ្យធិគក្បើ
ក្បាស់ថដលមានស្ស្ថប់ថដលរមួមានក្ពំដី ។ 

ឈ- បគងកើតនិងអនុវតតវធិានការ ថដលរមួមានការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នដនទ្យ
គទ្យៀត គដើមបីការពារនក្ពគឈើជាលរខណៈក្បព័នធពីការគក្បើក្បាស់ធនធាន ថដលោម នការអនុញ្ញញ ត 
ឬមិនស្សបចាប់ ការតំាងទី្យលំគៅ និងសរមមភាពមិនស្សបចាប់ដនទ្យគទ្យៀត ។ 

ញ- ទសពវទាយជាស្ថធារណៈ និងអនុវតតតមាា ភាពគពញគលញគៅក្រប់ទិ្យដឋភាពទំង
អស់ននការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

ដ- គធវើឲ្យក្បគសើរគ ើងនូវការពក្ងឹងការអនុវតតតាមរយៈការសហការជាមួយក្រសួង      
ស្ថា ប័នអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ។ 

ឋ- គធវើការអគងកតតាមោន និងការគរៀបចំរបាយការណ៍បទ្យគលមើស ។ 
ឌ្- ពក្ងាយនូវសមតាភាពរហ័ស ទរ់ទ្យងនឹងព័ត៌មានបទ្យគលមើសនក្ពគឈើ និង 
ឍ-ទរ់ទ្យងជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិចគៅក្រប់ទិ្យដឋភាពទំង

អស់ននការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 

មាគ្តា៣៦៧ ._  ភាររិចចរនុងការអភិររស និងស្ថត រគ ើងវញិ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចរនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព 

និងអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវថែររា អភិររស និង/ឬស្ថត រគ ើងវញិនូវតនមាបរសិ្ថា ន និងគសវាក្បព័នធគអ
រូ ូសីុ ថដលសាិតរនុងនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព និងក្តូវគចៀសវាង ជួសជុល ឬកាត់បនាយ
ទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នជាអវជិាមានចំគពាេះ៖ 

រ- នក្ពគឈើថដលមានការប៉ាេះពាល់ និងទាូវទឹ្យរ ។ 
ខ- រុណភាពបរសិ្ថា នននដី ទឹ្យរ ខយល់ ។ 
រ- រុណភាពគអរូ ូសីុននដី និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។ 
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ឃ- សមតាភាពរស់រាន ននក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ ជាពិគសសក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ
រក្ម ឬថដលមានតាមតំបន់ ។  

 
មាគ្តា៣៦៨ ._  ភាររិចចគទសងគទ្យៀត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចរនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពនិង
អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិក្តវូធានា៖ 

រ- ទលិតទលក្តូវបានក្បមូលគៅរក្មិត ឬគក្កាមរក្មិតថដលអាចមាននិរនតរភាពជា    
អចិនញ្ជ្នតយ៍ ។ 

ខ- ការថរនចនរនុងមូលោឋ ន គសវា និងតនមាបថនាមក្តូវបានគក្បើ គៅគពលថដលវាមាន ។ 
រ- ការចូលរមួរនុងរមមវធីិទតល់វញិ្ញញ បនបក្ត័ទលិតទល និងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើអនតរ

ជាតិ គោយមានជំនួយពីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
ឃ- ការអនុវតតនូវទំ្យលាប់ នននីតិវធីិររាភសតុតាងក្តវូបានអនុវតតសក្មាប់ទលិតទល

ថដលមិនក្តូវបានគក្បើសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់រនុងស្សររ ។  
 

ជំពូកទី៣  
ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់ម្គ្ពទ ើផ្ដលគ្គប់គ្គងទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា៣៦៩ ._  ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចរនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព
ថដលរមួមានអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូរំណត់អតតសញ្ញញ ណ គធវើចំណាត់ថ្នន រ់និងគធវើថទនទី្យនក្ពគឈើ
ថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ។ ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ក្តូវថទអរគលើថទនទី្យ ទិ្យននន័យវទិ្យាស្ថស្តសត ការវាយ
នមា និងការគរៀបចំថទនការ និងក្តូវពិចារណា៖ 

រ- មុខងារគអរូ ូសីុ គសដឋរិចច សងគមនននក្ពគឈើ ។ 
ខ- ភាពសមបូរថបបនននក្ពគឈើ ថដលរំណត់គោយរចនាសមព័នធស្ថរគពើររុខជាតិ  និងចរតិ

លរខណៈថបបជលវទិ្យា និងដីស្សទប់គក្កាម ។  
រ- ទិ្យសគៅកាត់បនាយការបំភាយពីការកាប់នក្ពគឈើ និងការរចិរលិនក្ពគឈើ និងការ

ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ការអភិររស និងការគលើរសទួយ សននិធិកាបូននក្ពគឈើ 
តាមរយៈគរដបូរ ។ 

ឃ- លរខខណឌ ពារ់ព័នធទំងអស់ថដលស្សបគៅតាមរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ និងទិ្យស
គៅនិងគោលនគយបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ 
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ការរំណត់អតតសញ្ញញ ណ ការគធវើថទនទី្យ និងដំគណើ ការននការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ក្តូវគធវើគ ើងតាមបទ្យ
បប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ។  

នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ក្តវូគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ជា   នក្ពឯរជន នក្ពទតល់ទល
គោយនិរនតរភាព នក្ពស្ថត រគ ើងវញិ នក្ពសននិធិ និង ដីនក្ពសមបទនគសដឋរិចច ៖ 

១- នក្ពឯរជន៖ ជាក្បគភទ្យដីនក្ពទំងឡាយ ថដលសាិតគក្កាមប័ណណកាន់កាប់ដីឯរជន។ 

២- នក្ពទតល់ទលគោយនិរនតរភាព៖ ជាដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ មានជាអាទ្យិ៍ដីនក្ពរចិរលិ ចមាក រនក្ព
គឈើ និងដីោំនក្ពគ ើងវញិ និងដីនក្ពទំងឡាយថដលអាចគធវើការោំដុេះនក្ពបាន។  សរមមភាពពាណិជច
រមមទំងឡាយថដលមានទី្យតំាងសាិតគៅរនុងដីនក្ពទតល់ទលគោយនិរនតរភាព ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ញញ តជា
មុន។  

៣- នក្ពស្ថត រគ ើងវញិ៖ ជាដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ និងជាដីនក្ពរចិរលិ ថដលអាចថែទំគ ើងវញិ 
គធវើការស្ថត រ និងអភិររសបាន។  

៤- នក្ពសននិធិ៖ ជាដីស្ថធារណៈរបស់រដឋទំងឡាយណា ថដលដីនក្ពបក្មរងទុ្យរសក្មាប់
ទលិតរមម និងការអភិររសនាគពលអនារត។  

៥- ដីនក្ពសមបទនគសដឋរិចច 

នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព មិនថមនជា៖  

រ- ដីថដលសាិតគៅរនុងរគបៀងអភិររសជវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបាន
រំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ។ 

ខ- រាល់ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ ថដលមានតនមាអភិររស ឬតនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុរចួគហើយ ។ 

រ- ដីបក្មរងទុ្យររបស់ជនជាតិគដើមភារតិចជាលរខណៈក្បនពណីដនទ្យគទ្យៀត ឬដីរបស់ជន
ជាតិគដើមភារតិច ។ 

ក្បគភទ្យដីខាងគលើគនេះ មិនក្តូវបានគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ស្សបតាមមាតិកាគនេះ ឬក្តវូបានរាប់ប ច្ូ ល
គៅរនុងថទនការគក្បើក្បាស់ដីធាី នននក្ពថដលក្តវូបានក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាពគ ើយ ស្សបតាមមាតិកា
គនេះ។ 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនិរនតរភាពនក្ពគឈើ អាចបគងកើតចំណាត់
ថ្នន រ់នក្ពគឈើបថនាម សក្មាប់នក្ពថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព មានជាអាទ្យិ៍ នក្ពរំស្ថនត 
នក្ពសហរមន៍ទតល់ទល នក្ពពិគស្ថធន៍ និងនក្ពស្ថត រគ ើងវញិ។ ចំណាត់ថ្នន រ់នក្ពគឈើបថនាម ក្តវូទ្យទួ្យល
ការវាយតនមាស្សបតាមគោលការណ៍ និរនតរភាព និងគោលគៅននថទនការក្រប់ក្រង។ 
 
មាគ្តា៣៧០ ._ ថទនទី្យគក្បើក្បាស់ដីសក្មាប់នក្ពថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព 
 គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ 
និងគោយមានរិចចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងសហរមន៍ពារ់ព័នធ និងជនជាតិ
គដើមភារតិច ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូវាយតនមាក្ពំក្បទ្យល់ និងវាស់ក្ពំក្បទ្យល់នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព គោយ
គយងតាមការថបងថចរថ្នន រ់និងការបគងកើតថទនទី្យគក្បើក្បាស់ដីនក្ពគឈើ ថដលក្តូវបានក្រប់ក្រង
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 ថទនទី្យគក្បើក្បាស់ដីគនេះក្តូវប ច្ ប់មុនការទតល់ជូនលិខិតអនុញ្ញញ ត ទលិតរមម ឬការគក្បើក្បាស់
ដនទ្យគទ្យៀតរនុងនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព និងក្តូវអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួ
ជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុង
រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

 
មាគ្តា៣៧១ ._  ការផ្ទា ស់បតូររនុងការថបងថចរថ្នន រ់នក្ពគឈើថដលក្តូវក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព 

រាល់សំគណើ គដើមបីគធើវការថរថក្បការថបងថចរថ្នន រ់រនុងនក្ពគឈើថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងក្បរប 
គោយនិរនតរភាព ឬថទនរណាមួយ ក្តូវគរៀបចំឯរស្ថរថដលថចងលមអិតដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- គហតុទលវទិ្យាស្ថស្តសត និងគសដឋរិចចសងគម សក្មាប់ការថរថក្បការថបងថចរថ្នន រ់
ថដលគសនើ ។ 

ខ- រិចចក្បឹងថក្បងថដលគធវើគ ើងគដើមបរីរាស្ថា នភាពននការថបងថចរថ្នន រ់នាគពលែមីៗ ។ 
រ- លរខណៈថដលការថរថក្បការថបងថចរថ្នន រ់នឹងគលើរសទួយជីវភាពរស់គៅ និងសិទ្យធិជា

ក្បនពណីរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ។ 
ឃ- លរខណៈននការគរើនគ ើងថដលរពឹំងទុ្យររនុងតនមាអភិររសនិងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ឬ

មគធាបាយថដលការបាត់បង់តនមាអភិររសនិងក្បព័នធគអរូ ូសីុនឹងក្តវូបានកាត់បនាយ ។ 
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ង- ការពិគក្ោេះគយបល់សមស្សបជាមួយអនរពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ និង
សហរមន៍មូលោឋ នថដលរងទលប៉ាេះពាល់ ថដលរមួមានការយល់ក្ពមជាមុនពីសហរមន៍គនាេះ
គៅគលើការថរថក្បថដលបានគសនើគ ើង ។ 

ច- ព័ត៌មានគទសងៗដូចខាងគលើ រនុងគោលបំណងគដើមបីគធវើឲ្យសំគណើ មានលរខណៈក្តឹម
ក្តូវ ។  
រាល់សំគណើ គដើមបីថរថក្បការថបងថចរថ្នន រ់នក្ពគឈើ ថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរ

ភាព ឬថទនរណា ក្តវូអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ
២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

 បនាទ ប់មរ ការឯរភាពគលើការថរសក្មួលថបបគនេះ ក្តវូទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ តជា
លាយលរខណ៍អរសរពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមារិចច ជាទ្យក្មង់ននគសចរាីសគក្មចថដលបញ្ញា រ់ពីការ
ពិចារណាគោយយរចិតតទុ្យរោរ់គលើឯរស្ថរ ថដលបានទាល់ឲ្យ ។ 
 

ជំពូកទី៤  
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការទគ្បើគ្បាសម់្គ្ពទ ើគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា៣៧២ ._  ការបគងកើតថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់នក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពក្តវូបគងកើត និងអនុវតតថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាពរយៈគពល៥(ក្បំា) ឆ្ន ំ និងថទនការ
ក្រប់ក្រងរយៈគពល៥(ក្បំា)ឆ្ន ំ សក្មាប់នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ។  ក្រប់ថទនការទំង
អស់ក្តវូស្សបគៅនឹងមាតិកាគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៧៣ ._  ការពិចារណាសក្មាប់ថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព 

ថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវពិចារណាគៅគលើរតាត ដូចខាងគក្កាម៖ 
រ- ក្បគភទ្យ និងរុណភាពនក្ពគឈើ គោយថទអរគលើទិ្យននន័យស្ថរគពើភណឌ  ។ 
ខ- តនមាគអរូ ូសីុនននក្ពគឈើ ។ 
រ- ទី្យតំាងរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច និងសហរមន៍មូលោឋ ន និងតក្មូវការសក្មាប់

ជីវភាពរស់គៅរបស់ពួរគរ ។ 
ឃ- ថទនរខាងគក្ៅននក្បតិបតតិការ វជិាមាន និងអវជិាមាន ។  
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មាគ្តា៣៧៤ ._  ខាឹមស្ថរននថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព 
ថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវរមួមានរតាត ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ការក្រប់ក្រងតំបន់ដីសមបទនគសដឋរិចចសរមម ។ 
ខ- ការគក្បើក្បាស់ទ្យមាា ប់ររុខវបបរមម ថដលរមួមានការក្បមូលទលក្បចំាឆ្ន ំថដលអនុញ្ញញ ត

ឲ្យ គៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងគទសងៗោន  ។ 
រ- ការោំគដើមគឈើ ការោំនក្ពគឈើគ ើងវញិ និងចំការរនុងតំបន់រចិរលិ ។ 
ឃ- ការអគងកតតាមោននក្ពគឈើ និងការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ ។ 
ង- ទំ្យនារ់ទំ្យនងជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិចរនុងការក្រប់ក្រង

នក្ពគឈើ ។  
 
មាគ្តា៣៧៥ ._  សមបទនដីគសដឋរិចច 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព
ក្តូវធានាថ្នរាល់សមបទនដីគសដឋរិចចថដលមានស្ស្ថប់ក្តូវបានក្រប់ក្រងស្សបតាមគោលបំណងនិង
ក្របខ័ណឌ ននមាតិកាគនេះ ។  
 បថនាមគៅគលើការក្រប់ក្រងតាមរយៈក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការ
ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព រាល់សមបទនដីគសដឋរិចចថដលមានស្ស្ថប់ថដលជាប់ោន  សាិត
គៅរនុងថទនរមួយរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ 
និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវស្សបគៅនឹងការចាត់ថចងគៅគលើការក្រប់ក្រងរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ
ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូគៅគលើតំបន់ទំងគនាេះ ឬតំបន់នានា និងចាត់ថចងរនុងលរខណៈស្សបោន ជាមួយ        
គោលបំណងក្រប់ក្រងការអភិររសទូ្យលំទូ្យលាយននតំបន់ទំងគនាេះ ឲ្យបានកាន់ថតទូ្យលំទូ្យលាយបំទុតតាម
ថដលអាចគធវើគៅបាន ។  
 

ជំពូកទី៥  
លខិតិអន្ញុ្ញញ ត ន្ិងការឯកភាព 

 
មាគ្តា៣៧៦ ._  សរមមភាពថដលពារ់ព័នធ 

រាល់របូវនតបុរគល ឬនីតុបុរគលថដលគសនើឲ្យគធវើសរមមភាពណាមួយខាងគក្កាមរនុងថទនរណាមួយនន
នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ក្តវូោរ់ពារយគដើមបទី្យទួ្យលបាននូវលិខិតអនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា
ប័នពារ់ព័នធ៖ 

រ- ទលិត ទល និងអនុទលគឈើពីការគក្បើក្បាស់ថទនរពាណិជារមម ។ 
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ខ- ក្រប់ក្រងទល និងអនុទលគឈើពីការគក្បើក្បាស់ថទនរពាណិជារមម ។ 
រ- ក្បមូលទល និងការលរ់ទល និងអនុទលគឈើពីការគក្បើក្បាស់សក្មាប់គោលគៅ

ពាណិជារមម ស្សបតាមរូតាក្បមូលទលក្បចំាឆ្ន ំ ថដលក្តូវរមួមានក្បារ់ររ់គដើមបីធានានូវការបង់
នែាក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ ថដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 

ឃ- ដឹរជ ា្ូ នទល និងអនុទលគឈើ ស្សបតាម រូតាដឹរជ ា្ូ នក្បចំាឆ្ន ំ ថដលរំណត់
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 

ង- នំាគចញទល និងអនុទលគឈើ ស្សបតាម រូតានំាគចញក្បចំាឆ្ន ំ ថដលរំណត់គោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 

ច- គក្បើក្បាស់នក្ពគឈើគដើមបីការស្ស្ថវក្ជាវវទិ្យាស្ថស្តសត ឬបគចចរគទ្យស ថដលរមួមានការ
ទញយរសក្មាប់គោលបំណងស្ស្ថវក្ជាវររុខវបបរមម ឬការររីចគក្មើននក្ពគឈើ ការអប់រ ំឬការ  
បណតុ េះបណាត លរសិរមម គោលបំណងធារាស្ថស្តសត និងរសិរមម គោយថទអរគលើរិចចក្ពមគក្ពៀង
របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ និងឧតតុនិយម ការបគងកើតសួនររុខជាតិ  
ថ្នន លសក្មាប់ដំណុេះពូជ ឬស្ថា នីយ៍ពិគស្ថធន៍ ឬគដើមបបីគងកើតការរំស្ថនត គទ្យសចរណ៍ធមមជាតិ 
ឬភាពយនត ឬភាពយនត     ឯរស្ថរ ។ 

្- បគងកើតរថនាងសតុរគដើមបលីរ់ និងថចរចាយទល និងអនុទលគឈើ ។ 
ជ- បគងកើត រថនាងថរនចនសក្មាប់ឧសាហរមមនក្ពគឈើ គរាងអារគឈើ ឬទល និងអនុទល

គឈើ ។ 
ឈ- បគងកើត ដុតគទសងៗថដលគក្បើក្បាស់ទល និងអនុទលគឈើ ។ 
ញ- ទលិតធយូង និងគឈើអុស ។ 
ដ- គធវើសរមមភាពថទនរពាណិជារមមគទសងៗស្សបគៅនឹងក្រមគនេះ ។  

ក្រប់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ តស្សបគៅនឹងមាក្តាគនេះ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចររបាន
ស្សបតាមសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  

ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ តណាថដលោរ់ប ា្ូ នមរស្សបតាមមាក្តាគនេះ ក្តវូអនុគលាមតាមបទ្យ
បប ញ្តតិសាីពី បទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

 
មាគ្តា៣៧៧ ._  កាពិចារណាគៅគលើពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត 

ក្រសួង ស្ថា បន័ពារ់ព័នធ ថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព 
ទរ់ទ្យងនឹងការពិនិតយគៅគលើពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវពិចារណាគៅគលើចំណុចដូចខាង  គក្កាម៖ 
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រ- ភាពសមស្សបននរគក្មាងគសនើសំុជាមួយនឹងគោលបំណងអភិររសគទ្យសភាពគៅជំុវញិ
ទី្យគនាេះ ។ 

ខ- រក្មិតថដលរគក្មាងគសនើសំុោំក្ទ្យ និងបគងកើន ជីវភាពរស់គៅរនុងតំបន់ ។ 
រ- រក្មិតថដលរគក្មាងគសនើសំុបក្មរងទុ្យរនូវតនមាជីវៈចក្មរេះ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។ 
ឃ- ភាពសីុោន ននរគក្មាងគសនើសំុ និងថទនការគក្បើក្បាស់ដីថ្នន រ់ជាតិនិងតំបន់ ។ 
ង- ភាពសីុោន ននរគក្មាងគសនើសំុ និងថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព សក្មាប់

នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ថដលសរមមភាពគសនើសំុតំាងគៅ ។ 
ច- រក្មិតថដលរគក្មាងគសនើសំុគក្បើក្បាស់ទ្យមាា ប់ដ៏លអក្បគសើរបំទុត គៅរនុងរាល់ទិ្យដឋភាព

ទំងអស់ននការគរៀបចំ ក្បតិបតតិការ និងការស្ថត រគ ើងវញិថដលបានគសនើគ ើង ។  
 

មាគ្តា៣៧៨ ._  ការពិគក្ោេះគយបល់ 
 មុននឹងគធវើការសគក្មចគលើពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចច
គលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តវូគធវើការពិគក្ោេះគយបល់សមស្សបមួយជាមួយនដរូ
បគចចរគទ្យសពារ់ព័នធថដលមានបទ្យពិគស្ថធស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

ភារីពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ និងសហរមន៍មូលោឋ នថដលរងទលប៉ាេះពាល់ និង
បងាា ញការគរៀបចំហិរ ញ្វតាុ និងក្បារ់ចំណូលថដលបា៉ា ន់ក្បមាណទុ្យរពីសរមមភាពពាណិជារមមទំងគនាេះ
គៅកាន់អនរពារ់ព័នធថដលមានការចាប់អារមមណ៍ទំងអស់ ។  
 ដំគណើ រការននពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពគពញគលញ និងគសចរតីលមអិតនន
សរមមភាពពាណិជារមមថដលគសនើសំុនិងបានឯរភាពរចួ រនុងនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ក្តូវ
ទសពវទាយឲ្យបានគពញគលញ និងស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុង  រនាីទី្យ១ 
មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 

 គសចរតីលមអិតននដំគណើ រការននពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពគពញគលញសក្មាប់ក្រប់
សរមមភាពទំងអស់រនុងនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ក្តវូមានថចងរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទី៦  
សទិធអិែកទគ្បើគ្បាសជ់ាគ្បម្ពណី្ 
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មាគ្តា៣៧៩ ._  គោលគៅ 
 សក្មាប់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ថដលរស់គៅរនុង ឬថរបរនក្ពគឈើថដល
ក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព រដឋក្តូវស្ថគ ល់ និងធានានូវសិទ្យធិអនរគក្បើក្បាស់ជាក្បនពណីរនុងនក្ពគឈើថដល
ក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព សក្មាប់គោលគៅ ទំ្យគនៀមទ្យមាា ប់ ក្បនពណី ជំគនឿ ស្ថសនា និងការរស់គៅ 
ដូចថដលរំណត់រនុងជំពូរគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៨០ ._  សិទ្យធិអនរគក្បើក្បាស់ជាក្បនពណី 

សិទ្យធិអនរគក្បើក្បាស់ជាក្បនពណីរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិចសក្មាប់ទល 
និងអនុទលនក្ពគឈើមិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ តគនាេះគទ្យ ។ សិទ្យធិអនរគក្បើក្បាស់ជាក្បនពណីទសំគៅ
គោយ៖ 

រ- ការក្បមូលគឈើងាប់ ការគបេះថទាគឈើនក្ព ការក្បមូលទឹ្យរឃមុំ ការយរជ័រទឹ្យរ និងការ
ក្បមូលអនុទលនក្ពគឈើដនទ្យៗគទ្យៀត ។ 

ខ- ការគក្បើក្បាស់គឈើគដើមបីស្ថងសង់ទទេះ គរាងសតវ របង និងគធវើឧបររណ៍រសិរមម ។ 
រ- ការកាត់គមម  និងការក្ពថលងបសុសតវឲ្យសីុអាហាររនុងនក្ព ។ 
ឃ- ការគក្បើក្បាស់ទល និងអនុទលនក្ពគឈើឲ្យស្សបតាមការគក្បើក្បាស់ជាលរខណៈ

ក្រួស្ថរជាក្បនពណី ។ 
ង- សិទ្យធិរនុងកាគោេះដូរ ឬលរ់អនុទលនក្ពគឈើមិនតក្មូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ តគនាេះគទ្យ 

ក្បសិនគបើសរមមភាពទំងគនាេះមិនបងកការរំរាមរំថហងរួរឲ្យរត់សមាគ ល់ចំគពាេះ និរនតរភាពនក្ព 
។ អតិែិជន ឬតតិយជន ថដលទ្យទួ្យលបានអនុទលនក្ពគឈើពីសហរមន៍មូលោឋ នសក្មាប់គោល
គៅពាណិជារមមក្តូវទ្យទួ្យលបានលិខិតអនុញ្ញញ តស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។  

 
ជំពូកទី៧  

ផ្នន្ការ ន្ងិរបាយការណ៍្គ្គប់គ្គងសកលមភាពពាណិ្ជជកលម 
 
មាគ្តា៣៨១ ._ វសិ្ថលភាពននថទនការក្រប់ក្រង 

ថទនការក្រប់ក្រងក្តូវបគងកើតគ ើងសក្មាប់រាល់សរមមភាពពាណិជារមមទំងអស់ថដលគធវើគទ្យបើង 
ចំគពាេះនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាពនីមួយៗ និងក្តូវសមាមាក្តគៅនឹងទំ្យហំ អំាងតង់សីុគត 
និងហានិភ័យសរមមភាពពាណិជារមមទំងគនាេះ ។ ថទនការក្រប់ក្រងក្តវូអនុវតត និងគធវើបចចុបបននភាពជា
គទ្យៀងទត់គោយថទអរគលើព័ត៌មានអគងកតតាមោនគដើមបីគលើររមពស់ការក្រប់ក្រងថដលអាចសក្មប 
បាន ។  
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មាគ្តា៣៨២ ._ ខាឹមស្ថរ ននថទនការក្រប់ក្រង 

ថទនការក្រប់ក្រងក្តូវ៖ 
រ- រំណត់ន័យននតំបន់ជារ់លារ់ ថដលអនុគលាមគៅតាមសរមមភាពពាណិជារមម 

ថដលរមួមានការពិពណ៌នា និងទី្យតំាងននសរមមភាពជារ់លារ់ថដលគក្ោងទុ្យរ ។ 
ខ- រំណត់នូវ ទិ្យសគៅ គោលបំណង និងធាតុគចញថដលក្តវូការ ននសរមមភាពពាណិជា

រមម ទរ់ទ្យងនឹងធនធានថដលក្តវូបានគក្បើក្បាស់ និងលរខណៈវនិនិចឆ័យសងគម និងចំណូល ។ 
រ- រំណត់ទូ្យនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវសក្មាប់អនរពារ់ព័នធទំងអស់ ។ 
ឃ- រំណត់រូតា សក្មាប់ការក្បមូលទលគឈើ និងអនុទលគឈើ ។ 
ង- រំណត់រមមវធីិ និងបនាទ ត់គពលវាលាសក្មាប់ការអនុវតត ។ 
ច- រំណត់ែវកិា ។ 
្- រំណត់ ការអនុវតតការក្រប់ក្រងដ៏លអបំទុត សក្មាប់គក្បើក្បាស់ និងសរមមភាពថដល

ក្តូវគចៀសវាង គោយថទអរគលើលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
ជ- រំណត់ការគក្បើក្បាស់ថដលបានគរៀបចំទុ្យរននទ្យមាា ប់អនុវតតររុខវបបរមម ។ 
ឈ-រំណត់នីតិវធីិសក្មាប់វញិ្ញញ បនបក្ត័ទលិតទលនក្ពគឈើ ក្បសិនគបើអាចអនុវតតបាន។ 
ញ- រំណត់ការថរនចននិង ការដឹរជ ា្ូ ន ទលិតទលនក្ពគឈើ ។ 
ដ- រំណត់នីតិវធីិសក្មាប់ការអគងកតតាមោនការវាយតនមា និងការគរៀបចំរបាយ     

ការណ៍ ។  
 
មាគ្តា៣៨៣ ._  របាយការណ៍ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថដលមានសមតារិចចរនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពជាក្បចំាឆ្ន ំ
ក្តូវគរៀបចំរបាយការណ៍ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើសតីពីការអនុវតត ថទនការក្រប់ក្រងរនុងនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រង
គោយនិរនតរភាព ។  

ក្រប់ថទនការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព ថទនការក្រប់ក្រង និងរបាយការណ៍ក្រប់ក្រងនក្ព
គឈើក្តវូោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន
ននរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី៨  
គ្បាក់កម្គ្ល ន្ិងបុពែលាភសតពីីនលម្គ្ពទ ើ 
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មាគ្តា៣៨៤ ._  ក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ 
របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលក្បមូលទល និងអនុទលគឈើរនុងគោលបំណងពាណិជារមមរនុង

នក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាព ក្តវូបង់នែាក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចទរ់ទ្យងនឹងនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាពនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រង
គោយនិរនតរភាព ។  
 វធិានសក្មាប់ការវាយតនមារុណភាព និងបរមិាណ ថដលរមួមានការតក្មូវការវាយតនមាមុននឹង
គធវើការដឹរជ ា្ូ ន វធីិស្ថស្តសតរនុងការបង់នែា និងវរ័ិយប័ក្តក្បារ់ចំនូល ពីក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ គៅគលើ
ទល និងអនុទលគឈើក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា៣៨៥ ._ ការថចរចាយគ ើងវញិគៅកាន់សហរមន៍មូលោឋ ន 

ថទនរមួយ ននក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ ថដលក្បមូលបានក្តវូថបងថចរគទ្យបើងវញិឲ្យសហរមន៍
មូលោឋ នគៅតាម ចំនួនថដលរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ននក្រសួង ស្ថា ប័នថដលមានសមតា
រិចចរនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ ចំថណរគសសសល់ពីក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ
ទំងអស់ក្តូវោរ់ចូលរនុងែវកិាជាតិ ។  
 
មាគ្តា៣៨៦ ._ សរមមភាពថដលអាចអនុវតតបាន 

ការបង់នែាក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ មិនតក្មូវសក្មាប់៖ 
រ- ការក្បមូលទល និងអនុទលគឈើពីនក្ពឯរជន ។ 
ខ- ការក្បមូលទល និងអនុទលគឈើគោយសហរមន៍មូលោឋ ន ថដលរំពុងគក្បើក្បាស់

សិទ្យធិអនរគក្បើក្បាស់ជាក្បនពណី ឬរនុងសហរមន៍នក្ពគឈើថដលសាិតគក្កាមរិចចក្ពមគក្ពៀងនក្ព
សហរមន៍ ។  

 
មាគ្តា៣៨៧ ._ គោលគៅវទិ្យាស្ថស្តសត 

ទល និងអនុទលគឈើ ថដលក្បមូលបានមរពីនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាពសក្មាប់
គោលគៅវទិ្យាស្ថស្តសត មិនតក្មូវនែាក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភគទ្យ  ។  
 
មាគ្តា៣៨៨ ._ គពលរំណត់រនុងការបង់នែា 
 ក្រប់ក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភថដលអាចអនុវតតបាន ក្តូវបង់មុននឹងការគទទរ ឬលរ់ទលនក្ពគឈើឬ
សិទ្យធិគៅកាន់ភារីទី្យបី ។  
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មាគ្តា៣៨៩ ._ ការពនាគពលរនុងការបង់នែា 
ក្បសិនគបើអនរកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តមិនបង់នែាក្បារ់រនក្ម និងបុពវលាភ គៅតាមកាលបរគិចឆទ្យ

រំណត់ថដលក្ពមគក្ពៀងោន  ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ
ក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តូវមានអំណាចរនុងការរបឹអូស ទល និងអនុទលគឈើ និងឃាត់ទលទំងគនាេះ
ោរ់ជាក្ទ្យពយសមបតតិស្ថធារណៈរហូតដល់មានដំគណាេះស្ស្ថយថទនរចាប់គៅគលើជគមាា េះគនាេះ ។ ការព
នាគពលរនុងការបង់នែាក្បារ់រនក្ម ឬបុពវលាភ អាចក្តូវឯរភាពស្សបតាមលរខណៈវនិនិចឆ័យដូចបាន
គរៀបរាប់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចរនុងការក្រប់ក្រង
នក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
 
មាគ្តា៣៩០ ._ នីតិវធីិននការបង់ក្បារ់រនក្ម 

នីតិវធីិសក្មាប់ការបង់ក្បារ់រនក្មក្តវូបគងកើតគោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតមានសមតារិចច ។  
 

ជំពូកទី៩  
យន្តការទនសងៗសគ្មាបក់ារគ្គប់គ្គងម្គ្ពទ ើគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

 
មាគ្តា៣៩១ ._ ការស្ថត រគ ើងវញិ និងការគលើរសទយួ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តវូ
ររា និងគលើរសទួយតនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងជីវៈចក្មរេះននតំបន់ថដលមានទី្យតំាងសាិតរនុងនក្ពគឈើថដល
ក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាពទំងមូល ។  

រាល់រគក្មាងថដលក្តូវបានឯរភាពរនុងនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាពមួយស្សបតាម
មាតិកាគនេះ ក្តវូរមួមានជាថទនរននក្បតិបតតិការ ការស្ថត រគ ើងវញិ ឬការោំគដើមគឈើននតំបន់ដីនក្ពរចិរលិ
ថដលមានទ្យហំគសមើ ជាសរមមភាពពាណិជារមមថដលក្តវូបានគធវើគ ើង ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តវូ
បគងកើតរចនាសមព័នធក្បតិបតតិការសំខាន់គដើមបីគលើររមពស់ការស្ថត រគ ើងវញិ និងការោំគដើមគឈើនក្ពរចិរលិ 
និងក្តូវបគងកើតយនតការសមស្សបរនុងរយៈគពល០១ (មួយ) ឆ្ន ំននការអនុម័តក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៩២ ._ ការោំដុេះគដើមគឈើ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តវូ
គចញ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត រ៏ដូចជារមមវធីិ និងការថណនំាថទនរបគចចរគទ្យសគដើមបីរំណត់វធិានពិគសស
សតីពីការោំដុេះគដើមគឈើ គដើមបីគលើរទឹ្យរចិតតឯរបុរគលនិងអនរអភិវឌ្ឍរគក្មាងរនុងការោំ និងររាការោំ
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ដុេះគដើមគឈើថដលអនុវតតតាមគោលការណ៍ និងសតង់ោរ សក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរប គោយ
និរនតរភាព និងថដលសមស្សបនឹងទិ្យសគៅបរសិ្ថា នគទ្យសភាព សងគម គសដឋរិចច និងធនធាន ។  
 
មាគ្តា៣៩៣ ._ និរនតរភាពធយូង និងគឈើអុស 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តវូ
គលើររមពស់ទលិតរមម និងការគក្បើក្បាស់ធយូង និងគឈើអុសក្បរបគោយនិរនតរភាពតាមរយៈការគលើរ
ទឹ្យរចិតតថទនរហិរ ញ្វតាុ និងស្ថរគពើពនធសក្មាប់ទលិតររក្បរបគោយនិរនតរភាពថដលទ្យទួ្យលលិខិត
អនុញ្ញញ ត ។ ការគលើរទឹ្យរចិតតទំងគនេះក្តូវបគងកើតគ ើងរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា៣៩៤ ._ ការទ្យប់ស្ថក ត់ និងការក្តតួពិនិតយគភាើងគ្េះនក្ព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព 
ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបរំីណត់តំបន់សក្មាប់ក្តួតពិនិតយគភាើងគ្េះនក្ព ការទ្យប់ស្ថក ត់គភាើង
គ្េះនក្ព និងការបគងកើតរណៈរមាម ធិការក្បឆំ្ងនឹងគភាើងគ្េះនក្ព គៅគពលថដលវធិាន សក្មាប់ការអនុវតត
រនុងតំបន់នក្ពគឈើទំងអស់ក្តូវបានរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសមស្សប ននក្រសួង ស្ថា ប័ន
ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ ក្បជាពលរដឋ រងរំលំាងក្បោប់
អាវធុ និងអាជាា ធរក្រប់ជាន់ថ្នន រ់ ក្តវូមានកាតពវរិចចសក្មាប់ការការពារនិងការថែររានក្ពគឈើ ការទ្យប់
ស្ថក ត់គភាើងគ្េះ និងការក្បយុទ្យធក្បឆំ្ងនឹងគភាើងគ្េះនក្ព ។  
 
មាគ្តា៣៩៥ ._ ការទតល់វញិ្ញញ បនបក្តទលនក្ពគឈើ និងការក្រប់ក្រងអនតរជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព 
ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថដលគធវើឲ្យនីតិវធីិអាចដំគណើ ការ និងពិព៌ណនាអំពីនីតិវធីិ ថដលក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជាក្តវូចូលរមួរនុងរមមវធីិវញិ្ញញ បនបក្តទលនក្ពគឈើនិងការក្រប់ក្រងអនតរជាតិ និងការ
អនុវតតនីតិវធីិរបឹអូស ឬឃាត់ទុ្យរ ទលថដលមិនក្តូវបានគក្បើសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់រនុងស្សររ ។  
 
មាគ្តា៣៩៦ ._ រមមវធីិពក្ងឹងការអនុវតតចាប់នក្ពគឈើ និងអភិបាលរិចច និងពាណិជារមម 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តវូ
បគងកើត និងអនុវតតរមមវធីិពក្ងឹងការអនុវតតចាប់នក្ពគឈើ និងអភិបាលរិចច និងពាណិជារមម គដើមបពីក្ងឹង
ការក្រប់ក្រង ការការពារ និងការអភិវឌ្ឍនក្ពគឈើថដលក្រប់ក្រងគោយនិរនតរភាពរនុងលរខណៈតមាា ភាព 
យុតតិធម៌ និងក្បរបគោយក្បសិទ្យធទល ។ គោលបំណងជារ់លារ់ននរមមវធីិពក្ងឹងការអនុវតតចាប់នក្ព
គឈើ និងអភិបាលរិចច និងពាណិជារមម ក្តូវ៖ 
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រ- ពក្ងឹងចាប់នក្ពគឈើជាមួយនឹង ការក្តតួពិនិតយ ការទ្យប់ស្ថក ត់ បញ្ជ្ងាក ប និងការលុប
បំបាត់គចាលសរមមភាពនក្ពគឈើខុសចាប់ទំងអស់ ។  

ខ- ធានាថ្នចាប់ និងគោលនគយបាយសមរមយក្តូវបានបគងកើត និងោរ់ឲ្យដំគណើ ការ ។  
រ- គលើររមពស់អភិបាលរិចចលអតាមរយៈសមតាភាពក្រប់ក្រងជគមាា េះថដលបានថរលមអ ។  
ឃ- បញ្ជ្ញ្ញា បការគក្បើក្បាស់នក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព សិទ្យធិស្ថធារណៈ និង

កាតពវរិចច ។  
ង- ថរលមអការរស្ថងសមតាភាពរបស់មញ្ជ្នតីអនុវតតចាប់ ននក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា

រិចច ទ្យទួ្យលបនទុរគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  
ច- អនុវតតតាមវធីិស្ថស្តសតក្បរបគោយក្បសិទ្យធទលគដើមបីររឲ្យគឃើញ អគងកតតាមោន 

និងបញ្ជ្ងាក បសរមមភាពនក្ពគឈើខុសចាប់ និង   
្- គលើររមពស់ការយល់ដឹងគៅកាន់ស្ថធារណជនសតីពីចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នពារ់

ព័នធននការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់នក្ពគឈើ ។  
 
មាគ្តា៣៩៧ ._ ក្បព័នធទតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការអគងកតតាមោនទូ្យទំងក្បគទ្យស 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាពក្តវូ
បគងកើតក្បព័នធទតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការអគងកតតាមោនទូ្យទំងក្បគទ្យសគដើមបតីាមោនទលិតរមម និង
ការគក្បើក្បាស់នូវរាល់ទលគឈើថដលគរើតគចញពីនក្ពថដលក្តវូបានក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
ការអនុគលាមតាមក្បព័នធតាមោនក្តូវថតជាលរខខណឌ តក្មូវរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលគធវើ
ក្បតិបតតិការស្សបតាមលិខិតអនុញ្ញញ តគក្កាមមាតិកាគនេះ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលមានសមតារិចចរនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើក្បរបគោយនិរនតរភាព 
ក្តូវបគងកើតគសចរតីលមអិតននក្បព័នធទតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការអគងកតតាមោនទូ្យទំងក្បគទ្យសគនេះរនុង     
រយៈគពល១(មួយ)ឆ្ន ំ ននការអនុម័តក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៣៩៨ ._យនតការទតល់មូលនិធិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសតារិចចគលើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយនិរនតរភាព អាចររាយនតការទតល់
មូលនិធិពារ់ព័នធថដលមានស្ស្ថប់ ឬបគងកើតយនតការទតល់មូលនិធិែមី គៅតាមការតក្មូវ គដើមបីអនុវតតតាម
មាតិការគនេះ ។ 

 
មាតិកាទី៥  

កិច្ចការពារ អភិរកស ន្ិងគ្គប់គ្គងសតែម្គ្ព 
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ជំពូកទី១  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៣៩៩ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះការក្រប់ក្រងសតវនក្ពគៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្រ   
រមពុជា។ 
 
មាគ្តា៤០០ ._ សតវនក្ពជាសមបតតិរដឋ និងជាសមាសភារននធនធានធមមជាតិ 
 សតវនក្ពក្រប់ក្បគភទ្យគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រឺជាសមបតតិរដឋ និងជាសមាសភារនន
ធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៤០១ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មានតួនាទី្យ និងសមតារិចចជារមួ រនុងការរំណត់ 
ក្រប់ក្រង និងការពារសតវនក្ពគៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
   ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមានការសហការពីក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត និងអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ មានតួនាទី្យ និងភាររិចចដូចតទ្យគៅ៖   

រ-គរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត និងនីតិវធីិនានា សក្មាប់ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ         
ការក្រប់ក្រង និងការការពារសតវនក្ព និងការទ្យប់ស្ថក ត់បទ្យគលមើសសតវនក្ពក្បរបគោយក្បសិទ្យធ
ភាព ។  

ខ-បគងកើត និងអនុវតតយុទ្យធស្ថស្តសត ថទនការក្រប់ក្រង និងថទនការសរមមភាពនានា រនុងការ
អភិររសក្បគភទ្យសតវថដលរងការរំរាមរំថហង ស្សបតាមអនុសញ្ញញ  និងរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ
នានា ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  

រ- គធវើការវាយតនមាពីស្ថា នភាពននក្បគភទ្យសតវនក្ព ដូចបានរំណត់រនុងក្ររមទី្យ១ ក្ររមទី្យ២ 
និងក្តូវរំណត់ពីរមមវធីិស្ថត រ និងោរ់ប ច្ូ លគៅវញិនូវក្បគភទ្យសតវទំងគនាេះ ថដលជាមូលោឋ ន
ក្តូវបានរំណត់ថ្ន ទុតពូជ និងសក្មាប់ក្បគភទ្យសតវថដលអាចទ្យទួ្យលក្បគយជន៍ពីសរមមភាព
ទំងគនាេះ។ 

ឃ- បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការអនុវតតថដលក្បគសើបំទុត សក្មាប់រគក្មាងនន
ការស្ថត រ និងការោរ់ប ច្ូ លគៅវញិនូវក្បគភទ្យសតវទំងគនាេះ និងរគក្មាងសក្មាប់ការស្ថត រ
ចក្មរសតវនក្ពគ ើងវញិ ស្សបតាមទ្យមាា ប់ននការអនុវតតក្បគសើបំទុត និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត
អនតរជាតិ ។  
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ង- ទ្យប់ស្ថក ត់បទ្យគលមើសសតវនក្ពទំងឡាយទំងគៅរនុង និងគក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
តំបន់ការពារធមមជាតិថដលថ្នន រ់ជាតិបានរំណត់ រមួទំង ក្ចរនំាគចញ និងនំាចូលអនតរជាតិ និង
រថនាងថដលអាចមានការក្បមូលទលសតវនក្ព ការសតរុទុ្យរសតវនក្ព ការររាទុ្យរសតវនក្ព ការ
ចរាចរសតវនក្ព អាជីវរមមសតវនក្ព និង / ឬរថនាងថដលមានការបរគិភារសតវនក្ព។ 

ច- អនុវតតតាមមាតិកាគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត និងអគងកត
តាមោនក្រប់បទ្យគលមើសសតវនក្ព និងគធវើពារយបណតឹ ងគៅកាន់តុលាការមានសមតារិចច ។   

្- បគងកើត ក្រប់ក្រង និងររារបាយការណ៍ និងទិ្យននន័យអំពីជនគលមើស និងបទ្យគលមើស
សតវនក្ព។  

ជ- គក្បើក្បាស់បណាត ញថដលមានស្ស្ថប់ គដើមបីបំគពញតួនាទី្យក្បឆំ្ងនឹងការជួញដូរសតវ
នក្ព និងបទ្យគលមើសសតវនក្ពដនទ្យគទ្យៀត និងបគងកើតយុតតិស្ថស្តសតបថនាមគៅតាមចំាបាច់ រនុងគោល
បំណងបញ្ជ្ងាក បសរមមភាពបទ្យគលមើសសតវនក្ព្ាងថដន ថដលអាចនឹងរំពុងគក្បើក្បាស់ក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជាជាក្បភព ជាទិ្យសគៅ ឬជាចំណុចក្បសពវននការគធវើចលនាសតវនក្ពខុសចាប់
រវាងក្បគទ្យសគក្ៅចំនួនពីរ។ 

ឈ- គធវើបចចុបបននភាពអំពីចំណាត់ថ្នន រ់ក្បគភទ្យសតវនក្ពក្រប់ក្បគភទ្យទំងអស់ ដូចបាន
រំណត់រនុងជំពូរទី្យ២ ននមាតិកាគនេះ ។  

ញ- បគងកើត និងអនុវតតតាមរមមវធីិអភិររស ការពារ ពិនិតយតាមោន និងស្ស្ថវក្ជាវអំពីសតវ
នក្ព និងក្បគភទ្យសតវដនទ្យគទសងគទ្យៀតថដលបានទ្យទួ្យលការរំរាមរំថហង និងបានគធវើចំណាត់ថ្នន រ់
រចួគហើយ ។  

ដ- គរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត និងការក្រប់ក្រង និងការគចញវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព
គលើការក្បមា៉ា ញ់ សក្មាប់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ថដលរស់គៅរនុង និង
គក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ 
និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។   

ឋ- ទតល់ការពិនិតយគ ើងវញិ ការបដិគសធ ឬការឯរភាពតាមលរខខណឌ នានា គលើរថលង
សក្មាប់ការក្បមា៉ាញ់សតវនក្ព ដូចបានរំណត់គៅរនុងជំពូរទី្យ៤ ននមាតិកាគនេះ ។  

ឌ្-ទតល់ការក្រប់ក្រង ការពអគងកតតាមោន និងការគចញបទ្យបញ្ញា នានា សក្មាប់
ក្បតិបតតិការឧទ្យានសតវនក្ព មជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះ និងទតល់នីតិ
សមបទដល់សតវនក្ព និងរថនាងក្បមូលទលសតវនក្ពគដើមបីគធវើអាជីវរមម ។  

ឍ-ទតល់ការពិនិតយ ការបដិគសធ ឬការឯរភាពគៅគលើសំគណើ ចាប់សតវនក្ពទំងរស់ 
សក្មាប់គោលបំណងបងាក ត់ពូជអភិររស ។  
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ណ-ទតល់ការធានាថ្ន រាល់ដំគណើ រការទតល់ការឯរភាព និងការអនុញ្ញញ ត មានតមាា ភាព 
គហើយតនមាននលិខិតឯរភាព ឬអនុញ្ញញ តទំងគនាេះ មានការរំណត់ចាស់លាស់ គហើយមានការ
ទសពវទាយជូនដល់ស្ថធារណជន ។  

ត-បគងកើត និងបនតអនុវតត វធីិស្ថស្តសតតាមោនសុខភាពសតវនក្ព គោយសហការជាមួយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងសក្មបសក្មួលឲ្យមានការគ្ាើយតបបានភាា មៗចំគពាេះររណីជំងឺ
សតវនក្ព ឬការរាតតាតជំងឺរបស់សតវនក្ព និងបញ្ញា សុខភាពសតវនក្ពដនទ្យៗគទ្យៀត ។  

ែ-គធវើសវនរមមសក្មាប់ការអគងកតតាមោនទី្យតំាងក្បមូលទលសតវនក្ព និងទី្យតំាងបងាក ត់
ពូជអភិររសសតវនក្ព គដើមបទីតល់ជាអនុស្ថសន៍គធវើការថរលមអ និងពិនិតយគ ើងវញិនូវពារយសំុ
លិខិតអនុញ្ញញ តែមីៗ មុនទតល់ការបដិគសធ ឬការអនុញ្ញញ ត ។  

ទ្យ-ពិនិតយគ ើងវញិ វាយតនមា និងទតល់អនុស្ថសន៍គដើមបីគធវើការផ្ទា ស់បតូរថដលចំាបាច់ គលើ
រាល់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន  និងការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ថដលបាន
រំណត់ពីទលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានគៅគលើក្បគភទ្យននក្ររម១ ក្ររម២ និងក្ររម៣ គោយថទអរគលើ
របាយការណ៍ និងទិ្យននន័យវទិ្យាស្ថស្តសត ។  

ធ-ទតល់ការសក្មបសក្មួល និងសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ សងគមសីុវលិ 
និងនីតិបុរគលថដលពារ់ព័នធរនុងការបំគពញកាតពវរិចចទំងគនេះ ។  

ន-សហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងចូលរមួគៅរនុងរិចចសហក្បតិបតតិការ
អនតរជាតិនានា ។  

ប-គលើររមពស់ការអប់រជំាស្ថធារណៈ និងរមមវធីិទសពវទាយនានា ថដលបងាា ញពីស្ថរៈ
សំខាន់ននរិចចការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ពក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

 
មាគ្តា៤០២ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគក្បើក្បាស់សិទ្យធិអំណាចរបស់ខាួន រនុងការចាត់វធិានការ
ក្រប់មគធាបាយគដើមបីការពារ និងអភិររសសតវនក្ព ។ 

ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព មានតួនាទី្យ និងការ
ទ្យទួ្យលខុសក្តូវរនុងការគក្ជាមថក្ជងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងសក្មបសក្មួលដល់
ដល់ការសគក្មចចិតតជាអនតរក្រសួងពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រង និងការអភិររសជីវៈចក្មរេះ។ 

អាជាា ធរក្រប់ក្រង និងថទនរបគចចរវជិាា របស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ននអនុសញ្ញញ សតីពីការជួញ
ដូរសតវ និងររុខជាតិជិតទុតពូជ អនុសញ្ញញ សាីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដល
រំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវររាក្បតិបតតិការរបស់ខាួនឲ្យបានគពញគលញ គៅតាមសមតារិចចរបស់ក្រសួង 
ស្ថា ប័នថដលទ្យទួ្យលបនទុរ ។   
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ក្ររមការងារសគញ្ជ្ងាក េះសតវនក្ពបនាទ ន់ ក្តូវររាក្បតិបតតិការរបស់ខាួនឲ្យបានគពញគលញ គៅតាម
សមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នថដលទ្យទួ្យលបនទុរ ។  
 
មាគ្តា៤០៣ ._ ការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
 ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ  ក្តវូសហការទ្យប់ស្ថក ត់បទ្យគលមើសសតវនក្ព និងក្តូវ
ថចរចាយព័ត៌មានពារ់ព័នធ ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន។ ការសហការ និងការ
ថចរចាយព័ត៌មានគនេះ រមួមាន ជាអាទ្យិ៍៖ 

រ- ការគសុើបអគងកតជាតិ និងអនតរជាតិពារ់ព័នធគៅនឹងជនគលមើស និងបទ្យគលមើសសតវនក្ព 
ថដលក្បក្ពឹតតគោយរបូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល និងក្ររមចាត់តំាង។  

ខ- ការរបឹអូសសតវនក្ព និងបំថណរសតវនក្ព បំថណរសតវនក្ព ថដលរំណត់គោយក្រម
គនេះ ឬលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថដលពារ់ព័នធ ។  

រ- ការគធវើបណាឹ ងគៅកាន់តុលាការពារ់ព័នធនឹងសតវនក្ព និងបំថណរននសតវនក្ព ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរបរសិ្ថា ន អាចគចញលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីមគធាបាយរនុងកាស
ហការ និងការទតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបទ្យគលមើសសតវនក្ពរវាងក្រសួង      ស្ថា ប័ន ប៉ាុថនតកាតពវរិចចទត
ល់ការសក្មបសក្មួល សហការ និងទតល់ព័ត៌មាន ក្តូវមានអនុភាពចំគពាេះក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន បនាទ ប់ពី
ក្រមគនេះក្តវូបានអនុម័ត គោយមិនពារ់ព័នធគៅនឹងការគចញលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថបបគនេះគនាេះ  
គ ើយ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអាចបគងកើត និងដឹរនំារងរមាា ំងក្បឆំ្ងបទ្យគលមើស
សតវនក្ពចក្មរេះ  សក្មាប់គោលបំណងកាត់បនាយ និងទ្យប់ស្ថក ត់បទ្យគលមើសសតវនក្ព និងសក្មបសក្មួល
ដល់ការខិតខំក្ពមោន រវាងក្រសួង ស្ថា ប័ន និងអងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ រមួទំងសហក្បតិបតតិការ
អនតរជាតិទងថដរ ។  
 
មាគ្តា៤០៤ ._ សមាសភាពននក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ 

ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
ក្តូវមានសមាសភាពមញ្ជ្នតីជំនាញថទនរជីវស្ថស្តសត និងគអរូ ូសីុ ពីបណាត ក្រសួង ស្ថា ប័នដូចតគៅ៖ 

រ- ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 
ខ- ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយរសិរមម វស័ិយនក្ពគឈើ  និងវស័ិយជលទល និង

ក្រសួង ស្ថា ប័នថដលមានសមតារិចចពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត។ 
 រ- ស្ថា ប័ន និងអងគភាពថទនរអប់រ ំនិងវទិ្យាស្ថស្តសត និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត 
ថដលរមួមាន នដរូថទនរបគចចរគទ្យសថដលរំពុងរមួចំថណររនុងរិចចការពាររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
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តំបន់ការពារធមមជាតិថដលបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងរនុងការ
អភិររសសតវនក្ពគៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 

ក្តូវគរៀបចំរិចចក្បជំុយ៉ាងគហាចណាស់១(មួយ)ឆ្ន ំមតង គដើមបី៖ 
រ-គធវើការពិនិតយគ ើងវញិគៅគលើប ា្ ីជាតិសតីពីក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងការរំរាមរំថហង 

គហើយទតល់អនុស្ថសន៍ជូនដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នពារ់ព័នធគៅនឹង
បចចុបបននភាពចំាបាច់ៗអំពីប ា្ ីក្បគភទ្យសតវ និងការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់សតវនក្ព ។  

ខ-គធវើការពិនិតយគ ើងវញិ ទតល់អនុស្ថសន៍គធវើការថរថក្ប និងទតល់ការឯរភាពគលើការ
ក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនានា និងគលើថទនការស្ថត រគ ើងវញិ ថទអរគលើរបាយការណ៍ និងទិ្យននន័យ  
បគចចរវជិាា  ។  

រ-ជួយគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យ និងបណតឹ ងនានាពារ់ព័នធគៅនឹងចំណាត់ថ្នន រ់សតវនក្ព រ៏ដូចជា
សរមមភាពនានាថដលនំាឲ្យមានការទុតពូជននសតវ ។  

ឃ-គោយគយងតាមការយល់ដឹងថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត ក្តូវគចញអនុស្ថសន៍សតីពីរូតា  នន
ការក្បមា៉ាញ់ របស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច សក្មាប់ការគក្បើជាលរខណៈ
ក្បនពណី និងចិ ច្ ឹមជីវតិ ។  

 
ជំពូកទី២ 

ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់គ្បទភទសតែម្គ្ព 
 
មាគ្តា៤០៥ ._ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិននក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំ ររារំណត់ក្តា ឬគធវើបចចុបបននភាពននប ា្ ី
ថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងគក្ោេះថ្នន រ់ គៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គក្កាយគពលក្រម
គនេះចូលជាធរមាន ។ ចំគពាេះប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិគនេះក្តវូ៖ ។  

រ- រំណត់ចូលក្បគភទ្យសតវនក្ព ថដលដឹងថ្ន មានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដល
បានចុេះគៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់សភាពអនតរជាតិគដើមបីការអភិររសធមមជាតិ។ 

ខ- បនតរំណត់ចូលជាបនតបនាទ ប់នូវក្បគភទ្យសតវនក្ពែមីៗ ថដលក្តូវបានោរ់ចូលរចួគហើយ
ចូលគៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់អងគការសភាពអនតរជាតិគដើមបីការអភិររសធមមជាតិ និងថដលជា
ក្បគភទ្យថដលបានក្ពទ្យេះគឃើញថ្ន មានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ ប ា្ ីគនេះ ក្តូវោរ់ឲ្យ
ស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនាី
ទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 
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មាគ្តា៤០៦ ._ ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ក្បគភទ្យសតវនក្ព 
 ក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលក្តូវរំណត់ចូលគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងគក្ោេះ
ថ្នន រ់ មានដូចតគៅ៖ 

រ-ក្ររមទី្យ១ ៖ ក្បគភទ្យទំងអស់ ថដលរមួទំង ក្បគភទ្យថដលពំុមានគដើមរំគណើ តគៅគក្ៅ
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរំណត់ជាក្បគភទ្យទុតពូជពីរនុងធមមជាតិ ជិតទុតពូជ ឬរង
គក្ោេះថ្នន រ់ គៅរនុងប ា្ ីក្រហមននអងគការ សហភាពអនតរជាតិគដើមបីការអភិររសធមមជាតិ អំពី
ក្បគភទ្យថដលរងការរំរាមរំថហង និងក្បគភទ្យនានាថដលជាគបតិរភណឌ ជាតិ និងវបបធម៌ ឬថដល
មានស្ថរៈសំខាន់ខាងគសដឋរិចចចំគពាេះរមពុជា ឧបសមព័នធទី្យ១  ននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរ
ជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ក្ររមទី្យ១  ។  

ខ-ក្ររមទី្យ២ ៖ ក្បគភទ្យទំងអស់ថដលរមួទំងក្បគភទ្យថដលមានគដើមរំគណើ តគក្ៅក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា ថដលក្តូវបានចាត់ថ្នន រ់ជា ក្បគភទ្យងាយរងគក្ោេះ និងអាចទ្យទួ្យលរងការរំរាម
រំថហង ពំុមានទិ្យននន័យក្រប់ក្ោន់ ឬោម នការវាយតនមា គៅគលើប ា្ ីក្រហមននសហភាពអនតរជាតិ
គដើមបីការអភិររសធមមជាតិ ក្បគភទ្យរងការរំរាមរំថហង និងក្បគភទ្យទំងអស់ថដលពំុមានគដើម
រំគណើ តគៅរមពុជា ថដលមានថចងរនុងតារាងក្បគភទ្យសតវនក្ពននឧបសមព័នធទី្យ២ ននអនុសញ្ញញ សាីពី
ពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  

រ-ក្ររមទី្យ ៣ ៖ ក្បគភទ្យទំងអស់ ថដលរមួទំងក្បគភទ្យថដលមានគដើមរំគណើ តគក្ៅក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ថដលក្តូវបានចាត់ជា រងវល់តិចតួច គៅរនុងប ា្ ីក្រហមននសហភាពអនតរ
ជាតិគដើមបីការអភិររសធមមជាតិ សតីពីក្បគភទ្យរងការរំរាមរំថហង គលើរថលងថតមានថចងរនុងក្ររម 
៤ និងក្រប់ក្បគភទ្យថដលមានមិនគដើមរំគណើ តគៅគក្ៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងថដលមាន
ថចងរនុងតារាងក្បគភទ្យសតវនក្ពននឧបសមព័នធ៣  ននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើ
ក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  

រ-ក្ររមទី្យ ៤ ៖ ក្បគភទ្យទំងអស់ ថដលបានចាត់ទុ្យរថ្នមានទូ្យគៅគៅរមពុជា ដូចថដលបាន
អនុម័តគោយ ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ។  

 រនុងររណីថដលក្បគភទ្យមួយ អាចសាិតគៅរនុងថ្នន រ់គក្ចើនខុសៗោន  ស្សបតាមប ា្ ីក្រហមនន 
សហភាពអនតរជាតិគដើមបកីារអភិររសធមមជាតិ សតីពីក្បគភទ្យរងការរំរាមរំថហង និងឧបសមព័នធនានាននអនុ
សញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ គនាេះក្តូវអនុវតតតាម 
ឬចាត់ចូលគៅរនុងថ្នន រ់ខពស់ជាង ។ ក្បគភទ្យណាមួយថដលគទ្យើបមានការអធិបាយែមីៗគោយោម នការគធវើ
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ចំណាត់ថ្នន រ់ពីក្បគភទ្យ គោយសហភាពអនតរជាតិគដើមបីការអភិររសធមមជាតិ  នឹងក្តូវចាត់ប ច្ូ លរនុង ក្ររម
ទី្យ១ គលើរថលងថតមានការចាត់ចំណាត់ថ្នន រ់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 ក្បគភទ្យទំងឡាយ ថដលមានគៅរនុងថ្នន រ់ទំងបួន ក្តូវមានការរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ ន 
ថដលក្តូវគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គក្កាមការពិគក្ោេះជាមួយក្រសួង      
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងនដរូបគចចរគទ្យសនានា ។  រាល់ការបគងកើត និងការអនុវតត តាមថ្នន រ់ទំងបួន ក្តូវមាន
ក្បសិទ្យធភាពភាា មៗបនាទ ប់ពីមានការអនុម័តគៅគលើក្រមគនេះ គោយឈរគលើប ា្ ីក្រហម ននសហភាព
អនតរជាតិគដើមបីការអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ និងឧបសមព័នធននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរ
ជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ គោយមិនអាស្ស័យគលើការបគងកើតលិខិត
បទ្យោឋ នណាមួយគនាេះគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៤០៧ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពគលើប ា្ ីជាតិសតីពីក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងការរំរាមរំថហង 
 ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
ក្តូវគរៀបចំរិចចក្បជំុ១(មួយ)ដង យ៉ាងតិចរនុងមួយឆ្ន ំ គដើមបីគធវើការពិនិតយគ ើងវញិ និងទតល់អនុស្ថសន៍
ជូនដល់ក្រសួង     ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគដើមបីគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើប ា្ ីជាតិសតីពីក្បគភទ្យ
សតវនក្ពថដលរងការរំរាមរំថហង និងសក្មាប់ការចាត់ចំណាត់ថ្នន រ់ក្បគភទ្យសតវនក្ព ថដលមានគដើម
រំគណើ ត និងមិនមានគដើមរំគណើ តគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 ការគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើក្បគភទ្យសតវនក្ព ក្តវូយរមូលោឋ នគៅគលើការចាត់ចំណាត់ថ្នន រ់
ក្បគភទ្យសតវ ដូចបានរំណត់គៅរនុងប ា្ ីក្រហម ននសហភាពអនតរជាតិគដើមបកីារអភិររសធមមជាតិ និង
ធនធានធមមជាតិ និងឧបសមព័នធននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដល
រំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  

គក្ៅពីគនាេះ ក្បគភទ្យទំងឡាយថដលអាចដំគ ើងចំណាត់ថ្នន រ់ ក្តូវយរមូលោឋ នគៅគលើរតាត
នានា រមួមាន៖ 

រ-រក្មិតគក្ោេះថ្នន រ់ខពស់គយងតាមអក្តាគៅក្បគភទ្យសតវក្បគភទ្យគនាេះគៅរនុងក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា ។  

ខ-អក្តាននក្បគភទ្យសតវគនាេះ ក្តូវតាមលរខខណឌ គក្ជើសគរ ើសននសហភាពអនតរជាតិគដើមបី
ការអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ សក្មាប់ក្បគភទ្យសតវថដលជិតទុតពូជ ឬរងគក្ោេះ ។  

រ-ស្ថរៈសំខាន់ននតនមាគបតិរភណឌ ធមមជាតិ ឬវបបធម៌ ចំគពាេះក្បជាជនននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។  
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 បចចុបបននភាពទំងគនេះ ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តគោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត និងក្តូវគធវើការថចរ
ចាយដល់ក្រសួង ស្ថា ប័ន អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ អងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ រណៈរមមការ
ក្រប់ក្រងរមួោន  និងតុលាការរាជធានី គខតត ។  
 មិនក្តូវមានការប ច្ុ េះថ្នន រ់សក្មាប់ក្បគភទ្យថដលគៅរនុង ក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ ឬទី្យ៣ ថដលមិនស្សបតាម
ការផ្ទា ស់បតូរដូចបានរំណត់រនុងប ា្ ីក្រហមននក្បគភទ្យជិតទុតពូជ របស់អងគការសហភាពអនតរជាតិគដើមបី
ការអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិ គនាេះគ ើយ ។   
 
មាគ្តា៤០៨ ._ ការគសនើសំុគធវើបចចុបបននភាព  
 បុរគល និងអងគភាពនានា អាចោរ់ពារយគសនើសំុគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ        
បរសិ្ថា នឲ្យគធវើបចចុបបននភាព ពីការចាត់ចំណាត់ថ្នន រ់ក្បគភទ្យសតវនក្ពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
ពារយសំុថបបគនេះ ក្តវូទតល់ទិ្យននន័យ និងព័ត៌មានគដើមបគីយងពីការចាត់ចំណាត់ថ្នន រ់ថដលក្តវូគធវើបចចុបបនន
ភាព ។  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទតល់ការគ្ាើយតបចំគពាេះពារយសំុថបបគនាេះ
គោយបញ្ញា រ់អំពីគហតុទលរនុងររណីទតល់ការឯរភាព ឬបដិគសធ រនុងរយៈគពល ៦០(ហុរសិប)នែង 
បនាទ ប់ពីបានទ្យទួ្យលពារយសំុ ។  
 រាល់ឯរស្ថរ ទិ្យននន័យ និងព័ត៌មាន ថដលក្តូវគក្បើសក្មាប់ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ជាែមីគៅគលើក្បគភទ្យ
សតវនក្ពទំងឡាយ ទំងថដលក្តវូគធវើគ ើងតាមការគសនើសំុ ក្តូវជក្មាបជូនដល់ស្ថធារណជន គោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត ថដលកាន់កាប់       
ឯរស្ថរ ឬទិ្យននន័យថបបគនាេះ ឬព័ត៌មានដនទ្យគទ្យៀត ស្សបតាមរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មានថទនរបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី៣  
ការហាលឃាត់ច្ំទពា៉ះការបបាញ ់

 
មាគ្តា៤០៩ ._ ការហាមឃាត់ទូ្យគៅ 
 ការហាមឃាត់បរបាញ់តគៅគនេះ ក្តូវអនុវតតចំគពាេះរាល់ការបបាញ់ថដលគរើតគ ើងគលើដីឯរជន 
និងដីររដឋ រ៏ដូចជា ដីរដឋទំងឡាយ គៅគក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលបាន
រំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ៖ 

រ-ហាមបបាញ់ក្បគភទ្យសតវដូចបានគរៀបរាប់រនុងក្ររមទី្យ១ និងក្ររមទី្យ២ គលើរថលងថត
ររណីដូចបានរំណត់គៅរនុងជំពូរទី្យ៥ ននមាតិកាគនេះ ។  
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ខ-ហាមបបាញ់ក្បគភទ្យសតវដូចបានរំណត់រនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ ទី្យ៣ និងទី្យ៤ គោយគក្បើ
មគធាបាយថដលក្តូវបានហាមឃាត់ ។  

រ-ហាមទលិត កាន់កាប់ ថរនចន ទិ្យញ ដឹរជ ា្ូ ន និងគក្បើក្បាស់ 

វធីិស្ថស្តសតបបាញ់ថដលមិនរំណត់គៅគលើក្បគភទ្យសតវ ថដលនំាឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ក្បគភទ្យសតវ
គក្ចើន ឬចំនួនគក្ចើន ឬអាវធុ ឬឧបររណ៍ថដលបានហាមឃាត់ រមួមាន អនាទ រ់ អងគុប កំាគភាើង 
អាវធុថរនចន ថខសលួស ថខសក្បំាងរង់ ឬម៉ាូតូ ជាតិទទុេះ រគំសវ ជាតិពុល និងស្ថរធាតុរីមី ថដលមាន
ទំង ថ្នន ំសមាា ប់សតវលអិតគៅរនុង និងគក្ៅតំបន់រសិរមម សំណាញ់ថដលគក្បើគៅគលើដី នុយ ថខស
អាត់សគមាងសតវ ឬក្បោប់ទរ់ទញគទសងៗគទ្យៀត  កាវបិទ្យ ជ័រសអិត ឧបររណ៍្រ់ ការក្បមា៉ា ញ់
គោយគក្បើសតវថ្កស្សររ និងមគធាបាយគទសងគទ្យៀតថដលបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាប់ បបាញ់ 
ោរ់អនាទ រ់ ក្បមូលទល គធវើឲ្យរបួស ឬការសមាា ប់សតវនក្ពថដលបានហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើការប
បាញ់ក្រប់គពលគវលា និងក្រប់ទី្យរថនាង។ 

ង-ការបបាញ់ក្បគភទ្យសតវដូចបានរំណត់គៅរនុងក្ររមទី្យ៣ និងទី្យ៤ ថដលសាិតគៅគក្ៅ
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬ
ថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូបានអនុញ្ញញ តចំគពាេះសហរមន៍មូលោឋ នសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ជាលរខណៈ
ក្បនពណី និងចិ ច្ ឹមជីវតិ គោយប័ណណថដលមានសុពលភាព ស្សបតាមជំពូរទី្យ៥ ននមាតិកា   
គនេះ ។   

ច-ហាមបបាញ់ក្បគភទ្យសតវគៅរនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ និងទី្យ៣ រនុងគោលគៅអាជីវរមម ។  
 
មាគ្តា៤១០ ._ ការហាមឃាត់សក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ការហាមឃាត់ខាងគក្កាម ក្តូវអនុវតតចំគពាេះរាល់ការបបាញ់ទំងអស់ គៅរនុងតំបន់អភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ៖ 

រ-ហាមឃាត់រាល់ការបបាញ់ក្បគភទ្យនានារនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ ទី្យ៣ និងទី្យ៤ គៅរនុងតំបន់
សនូល និងតំបន់អភិររសននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបាន
រំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។ តំបន់ទំងគនេះក្តូវថតហាមឃាត់ពីការ
បបាញ់ គដើមបីការពារក្ររមសតវននក្បគភទ្យនានា និងកាត់បនាយការរខំានចំគពាេះសតវនក្ព ។ តំបន់
ទំងគនេះ ក្តូវមានតួនាទី្យជាអាង ឬក្បភពសតវ ថដលអាចបំថបរហវូងគៅរនុងតំបន់នានាគទសង
គទ្យៀត ។  

ខ-ការបបាញ់ក្បគភទ្យនានាគៅរនុងក្ររមទី្យ៣ និង៤ សក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ជាលរខណៈ
ក្បនពណី ឬការបរគិភារ សក្មាប់ក្រួស្ថររបស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងក្ររមជនជាតិគដើមភារ
តិច ថដលរស់គៅរនុង ឬគៅជាប់នឹងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវ
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បានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវអនុញ្ញញ តឲ្យគធវើគ ើងថតគៅរនុងតំបន់
គក្បើក្បាស់គោយនិរនតរភាព និងតំបន់សហរមន៍មូលោឋ នប៉ាុគណាណ េះ គោយគធវើគ ើងក្តឹម
មគធាបាយថដលបានអនុញ្ញញ ត និងថដលមានលិខិតអនុញ្ញញ តឲ្យបបាញ់ថតប៉ាុគណាណ េះ ។  

រ-រូតាបបាញ់សក្មាប់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ក្តូវរំណត់គោយ
មនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត នាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ
ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ឬរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  
គក្កាមចំណុេះរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងរិចចសក្មបសក្មួលជាមួយនដ
រូបគចចរគទ្យស និងអាជាា ធរអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។ រូតាគនេះ នឹងក្តូវបានរំណត់គៅតាម
លិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់សក្មាប់បុរគលមាន រ់ៗ ។  

ឃ-ការបបាញ់ក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ៣ និងទី្យ៤ គោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយ 
គក្ៅពីសហរមន៍មូលោឋ ន និងក្ររមជនជាតិគដើមភារតិចថដលមានលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ថដល
គៅមានសុពភាព ក្តូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើគ ើងគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់
ការពារធមមជាតិថដលបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។   

រ-ការបបាញ់សតវនក្ពសក្មាប់គោលគៅអាជីវរមម ក្តូវហាមឃាត់ទំងស្សរង និងក្រប់
គពលទំងអស់គៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬ
បគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  

ង-ការបបាញ់ក្បគភទ្យរនុងក្ររម ៣ និង៤ សក្មាប់គោលគៅការពារដំណំា រនុងចមាង យ 
២០ (នមភ) ថមក្ត ពីដីោំដំណំា ក្តូវបានអនុញ្ញញ តថតគៅរនុងតំបន់សហរមន៍ប៉ាុគណាណ េះ តាមរយៈ
មគធាបាយថដលបានអនុញ្ញញ តថដលគចញគោយមនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត គក្កាម
ចំណុេះរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងសហការណ៍ជាមួយអងគភាពទាូវ
ចាប់ថដលពារ់ព័នធ ។ ការបបាញ់ក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ សក្មាប់គោលគៅការពារដំណំា 
គៅរនុងតំបន់សហរមន៍ ក្តូវហាមឃាត់ ។  

ច-ហាមឃាត់ចំគពាេះការទលិត ការកាន់កាប់ ការថរន្ន ការទិ្យញ ដឹរជ ា្ូ ន  និងគក្បើ
ក្បាស់វធីិស្ថស្តសតបបាញ់ថដលមិនរំណត់គៅគលើក្បគភទ្យសតវ ថដលនំាឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ក្បគភទ្យ
សតវគក្ចើន ឬចំនួនគក្ចើន  ការគក្បើក្បាស់អាវធុ ឬឧបររណ៍ថដលបានហាមឃាត់ រមួមាន អនាទ រ់ 
អងគុប កំាគភាើង អាវធុថរនចន ថខសលួស ថខសក្បំាងរង់ ឬម៉ាូតូ ជាតិទទុេះ រគំសវ ជាតិពុល និងស្ថរធាតុ
រីមី ថដលមានទំង ថ្នន ំសមាា ប់សតវលអិតគៅរនុង និងគក្ៅតំបន់រសិរមម សំណាញ់ថដលគក្បើគៅ
គលើដី នុយ ថខសអាត់សគមាងសតវ ឬក្បោប់ទរ់ទញគទសងៗគទ្យៀត  កាវបិទ្យ ជ័រសអិត ឧបររណ៍
្រ់ ការក្បមា៉ា ញ់គោយគក្បើសតវថ្កស្សររ និងមគធាបាយគទសងគទ្យៀតថដលបានហាមឃាត់មិន
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ឲ្យចាប់ បបាញ់ ោរ់អនាទ រ់ ក្បមូលទល គធវើឲ្យរបួស ឬការសមាា ប់សតវនក្ពថដលបានហាមឃាត់
មិនឲ្យគធវើការបបាញ់ក្រប់គពលគវលា និងក្រប់ទី្យរថនាង។ 

្-ជនណាដឹរជ ា្ូ ន ឬកាន់កាប់ក្បគភទ្យណាមួយរនុងក្ររមទី្យ៣ ឬទី្យ៤ គៅរនុងតំបន់
ការពារធមមជាតិធមមជាតិណាមួយ ថដលក្តូវបានរំណត់ និងបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់
គក្កាមជាតិ ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ថដលគៅមានសុពលភាព ។  

ជ-ការចាប់សតវនក្ពពីរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបាន
រំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  
សក្មាប់គោលគៅបគងកើត និងររាទុ្យររនុងរសិោឋ នសតវនក្ពណាមួយ ក្រឹេះស្ថា នសតវនក្ព ការ
ក្បមូលមរររាទុ្យរជាឯរជន ក្តវូហាមឃាត់ទំងស្សរង ។  

ឈ-ការចាប់សតវនក្ពសក្មាប់គោលគៅបគងកើត ឬររាទុ្យររនុងរថនាងបងាក ត់ពូជអភិររស 
ថដលក្តូវបានអនុញ្ញញ តរនុងមាក្តា៤០២ ននក្រមគនេះ ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តជាមុនគោយក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  

ញ-រាល់ថ្កស្សររ ថ្កក្បមាញ់ និងសតវចិ ច្ ឹមនានា ក្តូវហាមឃាត់មិនឲ្យគៅរនុងរគបៀង
អភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់
គក្កាមជាតិ និងតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន គនាេះគ ើយ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
ករណី្ទលើកផ្លងសគ្មាប់ការបបាញស់តែម្គ្ព 

ផ្នែកទី១ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយការបងេទគ្ោ៉ះថ្នែ ក់ដលជ់វីិតសតែម្គ្ព 

 
មាគ្តា៤១១ ._ ការរំណត់គៅគលើការក្រប់ក្រងការសមាា ប់ 
 រនុងររណីមានការឯរភាពថ្ន សតវនក្ពណាមួយ បងកគក្ោេះថ្នន រ់ដល់ជីវតិមនុសស នាយរតំបន់
ការពារធមមជាតិ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរការពារ និងអភិររសធមមជាតិ អាចគចញបញ្ញា ជា
លាយលរខណ៍អរសរ និងក្បរបគោយគហតុទល អនុញ្ញញ តឲ្យមញ្ជ្នតីគក្កាមក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា ន ឬមនទីរទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន សមាា ប់សតវថបបគនាេះ ។   
 
មាគ្តា៤១២ ._ គសចរតីសគក្មច 
 គសចរតីសគក្មចពារ់ព័នធគៅនឹងការក្តតួពិនិតយការបងកគក្ោេះថ្នន រ់ដល់ជីវតិសតវនក្ព ក្តូវគធវើតាម
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លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការពិចារណាគៅគលើសុវតាិភាព សុខុមាលភាពសតវនក្ព និងតនមាននសតវ
អភិររស ថដលក្តវូបគងកើតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៤១៣ ._ វធីិស្ថស្តសត 
 វធីិស្ថស្តសតននការសមាា ប់សតវនក្ព ក្តូវគធវើតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថដលពារ់ព័នធ សក្មាប់ការ
ធានាបាននូវសុខុមាលភាពរបស់សតវនក្ព និងការកាត់បនាយហានិភ័យគៅគលើសតវដនទ្យ រ៏ដូចជាជីវតិ
របស់មនុសស  ថដលក្តវូបគងកើតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៤១៤ ._ កាតពវរិចចរនុងការបំផ្ទា ញ 
 សតវនក្ពណាមួយថដលក្តូវបានសមាា ប់ ឬគធវើឲ្យរបួស គោយបាននំាគក្ោេះថ្នន រ់ដល់ជីវតិមនុសស 
ថដលមិនអាចជាសេះគសបើយវញិបាន ដូចបានរំណត់តាមជំពូរគនេះ ក្តូវកាា យជាក្ទ្យពយសមបតតិរបស់រដឋ 
និងក្តូវបំផ្ទា ញ ឬសមាា ប់គោយអនុគលាមតាមវធីិស្ថស្តសតដូចបានគរៀបរាប់រនុងជំពូរទី្យ១១ ននមាតិកា   
គនេះ ។  
 
មាគ្តា៤១៥ ._ ក្ររមទី្យ១ និងក្ររមទី្យ២ 
 ការសមាា ប់សតវថដលមានគៅរនុងក្បគភទ្យគក្កាមក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ ក្តូវទ្យទួ្យលការអនុញ្ញញ តពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬមនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៤១៦ ._ ក្ររមទី្យ៣ និងក្ររមទី្យ៤ 
 សក្មាប់ការសមាា ប់សតវថដលមានគៅរនុងក្បគភទ្យគក្កាមក្ររមទី្យ៣ និងទី្យ៤ ក្តូវទ្យទួ្យលការ
អនុញ្ញញ តពីនាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៤១៧ ._ ក្បគភទ្យសតវថដលមិនមានគដើមរំគណើ តគៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
 ក្បគភទ្យសតវទំងឡាយថដលមិនមានគដើមរំគណើ តគៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ដូចក្តវូបាន
រំណត់គក្កាមក្ររមទី្យ១និងទី្យ២ ថដលបងកគក្ោេះថ្នន រ់ជីវៈចក្មរេះគដើមននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូគធវើការ
ក្រប់ក្រងទំងគៅរនុងនក្ពឬដីឯរជន រនុងររណីមានសរមមភាពឬ គក្ោេះថ្នន រ់ គៅគក្កាមថទនការស្ថត រ 
និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវ តក្មូវឲ្យមានការ អនុញ្ញញ ត ជាលាយលរខណ៍អរសរ ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
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មាគ្តា៤១៨ ._ ការចាប់ទំងរស់សក្មាប់គោលគៅអភិររស 
 វធីិស្ថស្តសតចាប់សតវនក្ពទំងរស់គៅតាមក្បគភទ្យដូចបានរំណត់រនុងថ្នន រ់ណាមួយននមាតិកាគនេះ 
សក្មាប់គោលគៅបងាក ត់ពូជអភិររស ឬការក្រប់ក្រងការអភិររស ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយការគចញលិខិតអនុញ្ញញ តជារ់លារ់ ។  ពារយសំុការអនុញ្ញញ តថបបគនេះ 
ក្តូវបងាា ញពីស្ថរៈក្បគយជន៍រនុងការចាប់ក្បគភទ្យសតវ ការអនុគលាមពារ់ព័នធគៅនឹងនីតិវធីិ ពារ់ព័នធគៅ
នឹងពិធីស្ថរសតីពីសុខុមាលភាព ការចាប់ ការដឹរជ ា្ូ ន និងការចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ។ ការចាប់ថបបគនេះ ក្តូវ
មានការ   ោំក្ទ្យពីក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព និងក្បធានក្ររមឯរគទ្យសគបសររមមសគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព ននអងគការសហភាពអនតរជាតិគដើមបី
ការអភិររសធមមជាតិ  ។  
 
មាគ្តា៤១៩ ._ ការផ្ទា ស់ទី្យរថនាង 
 ការផ្ទា ស់ទី្យរថនាង និងការចាប់សតវនក្ពសក្មាប់ការបងាក ត់គដើមបអីភិររស ឬក្រប់ក្រងគដើមបីអភិររស 
ននក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ អាចអនុញ្ញញ តបានថតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
ប៉ាុគណាណ េះ ក្បសិនគបើសរមមភាពទំងគនាេះស្សបជាមួយថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បគភទ្យថដលបាន      
អនុម័ត ឬជាមួយអនុស្ថសន៍ពីក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការ
អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។  
 
មាគ្តា៤២០ ._ ការអគងកតតាមោនពីសុខភាព និងនីតិវធីិននការថញរសក្មាប់ការផ្ទា ស់ទី្យរថនាង 
 ការអគងកតតាមោនពីសុខភាព និងនីតិវធីិននការថញរសក្មាប់ការផ្ទា ស់ទី្យរថនាងសតវនក្ព ឬការ
គធវើការគទទររវាងទី្យបងាខ ំង និងទី្យនក្ពតាមធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមនីតិវធីិពារ់ព័នធថដលបានអនុញ្ញញ ត ។  
 

ផ្នែកទី២ 
គ្គឹ៉ះស្ថថ ន្ឧទាន្សតែម្គ្ព  

 
មាគ្តា៤២១ ._ លរខខណឌ តក្មូវ 
 ក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ញញ តថដលមានសុពលភាពសក្មាប់ទំងរថនាង 
និងក្រប់សតវទំងអស់ ថដលក្បមូលបានគោយក្រឹេះស្ថា ន ។   តារាងសតីពីតនមាននការអនុញ្ញញ ត ក្តូវបគងកើត 
និងរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គក្កាមការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។  ចំណូលថដលក្បមូលបានពីលិខិតអនុញ្ញញ តទំងគនាេះ ក្តវូគក្បើក្បាស់គដើមបី
ឧបតាមភដល់ការអភិររសសតវនក្ព និងជីវៈចក្មរេះ គៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រមួទំងការអនុវតត
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ថទនការ  ស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យនក្ព ឬការគក្បើក្បាស់ដនទ្យគទ្យៀតគោយក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈ
ចក្មរេះននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៤២២ ._ ការហាមឃាត់ 
 ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការបបាញ់ ការចាប់ ឬការក្បមូលសតវពីនក្ព ក្រប់ក្បគភទ្យដូចបានរំណត់
រនុងក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ សក្មាប់បំគរ ើឲ្យក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព ។  
 
មាគ្តា៤២៣ ._ ការអនុវតត 
 ការអនុវតតតាមការចាប់សតវនក្ព តាមក្បគភទ្យដូចបានរំណត់រនុងក្ររមទី្យ៣ និងទី្យ៤ សក្មាប់
គោលគៅរបស់ក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវទ្យទួ្យលការពិនិតយគ ើងវញិ គហើយទ្យទួ្យលការអនុញ្ញញ តពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគៅតាមភាពសមរមយ ។  
 
មាគ្តា៤២៤ ._ ការគចញ និងការប្ឈប់សុពលភាពននលិខិតអនុញ្ញញ តបគណាត េះអាសនន 
 មិនក្តូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញញ តសក្មាប់ក្រឹេះស្ថា ន ថដលមានជាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងការ
បបាញ់ និងអាជីវរមមសតវនក្ពខុសចាប់គនាេះគ ើយ ឬថដលមិនមានលិខិតអនុញ្ញញ តថដលមានសុពល
ភាព ឬឯរស្ថរទាូវចាប់សក្មាប់សតវគៅរនុងក្រឹេះស្ថា នគ ើយ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ទ្យទួ្យលសិទ្យធិរនុងការប្ឈប់សុពលភាពបគណាត េះ
អាសនន បិទ្យទី្យតំាង និងរបឹអូសសតវនានា ររណីមាច ស់ក្រឹេះស្ថា នមិនអនុវតតតាមបទ្យបប ញ្តតិនានាដូចមាន
ថចងរនុងមាតិកាគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន ។  

 
ជំពូកទី៥ 

លខិតិអន្ញុ្ញញ តបបាញ ់
 
មាគ្តា៤២៥ ._ លិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ 
 ការបបាញ់សតវនក្ពដូចបានរំណត់គៅរនុងក្ររមទី្យ៣ និងទី្យ៤ ក្តូវហាមឃាត់ ក្បសិនគបើោម ន
លិខិតអនុញ្ញញ តថដលមានសុពលភាព ។   
 លិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ អនុញ្ញញ តឲ្យរបូវន័បុរគលថដលបានរំណត់មានសិទ្យធិបបាញ់ គៅតាម
តំបន់ជារ់លារ់ណាមួយ ។ 
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មាគ្តា៤២៦ ._ កាតពវរិចចអនរបបាញ់ 
 របូវន័បុរគលថដលបបាញ់ ក្តូវយរលិខិតអនុញ្ញញ តតាមខាួនជានិចច រនុងគពលបបាញ់ រនុងររណី
មានការស្ថរសួរ គោយអាជាា ធរមានសមតារិចច តាមការចំាបាច់ ។  
 បុរគលកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ អាចតក្មូវឲ្យទតល់រំរតូាង ឬថទនរណាមួយននសតវថដល
បានបបាញ់ គៅឲ្យក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធមានសមតារិចច សក្មាប់ជាថទនរមួយននសរមមភាពអគងកតតាម
ោនសុខភាពសតវនក្ព ។  ោម នការបង់សំណងជាហិរ ញ្វតាុសក្មាប់ការគោេះដូររំរតូាង  ឬថទនរននសតវ
នក្ពគនាេះគទ្យ ។  
 
មាគ្តា៤២៧ ._ ការោរ់ពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ 
 បុរគលទំងឡាយថដលមានបំណងទ្យទួ្យលលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ ក្តវូគធវើការោរ់ពារយជា
លាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់មនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ឬនាយរ
ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះថដលពារ់ព័នធ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  
 ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់គៅរនុងតំបន់សហរមន៍មូលោឋ ន និងតំបន់គក្បើក្បាស់គោយចីរ
ភាព ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ 
ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងតំបន់ក្រប់ក្រង និងការពាររមួោន  ក្តូវគធវើការពិនិតយគ ើងវញិ គហើយរនុងររណីថដល
គឃើញថ្នមានភាពក្តឹមក្តូវ គនាេះក្តវូទ្យទួ្យលបានការឯរភាព ។   

លិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តវូគចញគោយរណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ឬនាយរននរគបៀងអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះថដលពារ់ព័នធ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាម
ជាតិ គក្កាមរិចចពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ ថដលមានការចាប់អារមមណ៍គៅនឹងរិចចការពារ
តំបន់នានាននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយ
ថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  
 ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់សក្មាប់តំបន់គក្ៅពីរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារ
ធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូទ្យទួ្យលការពិនិតយគ ើងវញិ 
គហើយគបើសមរមយ គនាេះក្តូវទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ ត ថដលគចញគោយនាយរមនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយប
រសិ្ថា នគខតត ។  
 
មាគ្តា៤២៨ ._ ការគចញលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ 
 រាល់ទ្យក្មង់ថបបបទ្យននការគសនើសំុ វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព និងលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ ក្តូវសាិតគៅ
គក្កាមការក្រប់ក្រងរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
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ការអនុញ្ញញ ត ការដរហូតលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬបដិគសធចំគពាេះលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬលរខខណឌ  ថដល
រំណត់ ក្តូវគធវើគ ើងស្សបតាមការយល់គឃើញថ្នសមរមយរបស់នាយរមនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា
នគខតត  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ឬនាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដល
បានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ គោយថទអរគលើលរខខណឌ តក្មវូដូចតគៅ៖  

រ-រាល់លិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តវូគចញគោយមានតមាា ភាព ។  
ខ-មួយក្រួស្ថរអាចទ្យទួ្យលបានលិខិតអនុញ្ញញ តថតមួយប៉ាុគណាណ េះ ។  
រ-មិនក្តវូមានការគចញលិខិតអនុញ្ញញ តសក្មាប់ជនទំងឡាយណាថដលមានពារ់ព័នធ

នឹងការបបាញ់ខុសចាប់ថដលមានរយៈគពល ៥ (ឆ្ន ំ) ជាអតិបរមិា ឬមានការដរហូតលិខិត
អនុញ្ញញ ត ៣ (បី) ដង ដូចបានរំណត់រនុងមាក្តា ៤៣០ ននក្រមគនេះ  ។  

ឃ-មិនក្តូវមានការគចញលិខិតអនុញ្ញញ តសក្មាប់ជនទំងឡាយណាថដលនាយរមនទី
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ឬនាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ មាន
គហតុទលបងាា ញ ឬគជឿថ្ន ធាា ប់មានពារ់ព័នធគៅនឹងការបបាញ់រនុងគោលគៅអាជីវរមម និង
អាជីវរមមសតវនក្ពមិនស្សបចាប់គ ើយ ។  

ង-ហាមមិនឲ្យមានការគទទរលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ពីបុរគលមាន រ់គៅបុរគលឯគទ្យៀតគនាេះ
គ ើយ ។  

ច-លិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់មួយក្តវូមានសុពលភាពក្តឹម (១)ឆ្ន ំប៉ាុគណាណ េះ បនាទ ប់ពីគនាេះ
លិខិតគនេះក្តូវទ្យទួ្យលការពិនិតយគ ើងវញិ និងអាចគធវើជាែមីវញិបាន ។  
ររណីបាត់លិខិតអនុញ្ញញ ត មាច ស់កាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តក្តូវជូនដំណឹងភាា មៗដល់មនទីរទ្យទួ្យល

បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ឬនាយររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់
ការពារធមមជាតិថដលបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ គហើយក្តវូប្ឈប់សម
រមមភាពបបាញ់របស់ខាួន រហូតមានលិខិតអនុញ្ញញ តែមីជំនួសវញិ ។  
 
មាគ្តា៤២៩ ._ ទិ្យននន័យអំពីលិខិតអនុញ្ញញ ត និងអនរបបាញ់ 
 ក្រប់នាយរមនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  និងនាយររគបៀង
អភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាម
ជាតិ ក្តូវគរៀបចំទិ្យននន័យ អំពីលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ និងអនរបបាញ់នានា រនុងគោលបំណងអគងកតតាម
ោន និងរំណត់ក្របខ័ណឌ គៅគលើសរមមភាពបបាញ់ ។  

ឯរស្ថរក្បព័នធទិ្យននន័យគដតាគបស ក្តូវគទាើរជូនជាក្បចំាឆ្ន ំគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ   
វស័ិយបរសិ្ថា ន និងនដរូបគចចរគទ្យសពារ់ព័នធគៅនឹងរិចចការពាររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារ
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ធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងការអភិររសក្បគភទ្យសតវនក្ព
គៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។   

ព័ត៌មានទិ្យននន័យគដតាគបស ក្តូវគធវើការថចរចាយដល់ស្ថធារណជនស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពី
សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានថទនរបរសិ្ថា ន រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា៤៣០ ._ ការដរហូត និងការផ្ទអ រលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ 
 នាយរមនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត  រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  ឬនាយររគបៀងអភិ
ររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ 
អាចគធវើការផ្ទអ រ ឬដរហូតលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ ដូចមានថចងរនុងមាតិកាគនេះ គហើយក្តូវគធវើគ ើងជា
លាយលរខណ៍អរសរ ស្សបតាមលរខខណឌ ដូចតគៅ៖ 

រ- បទ្យគលមើសបបាញ់ពារ់ព័នធគៅនឹងក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ ក្តវូសាិតគៅគក្កាមការដរហូត
លិខិតអនុញ្ញញ តសក្មាប់គពលននសុពលភាពថដលគៅសល់រនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការបដិគសធ
នូវរាល់ការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ែមីសក្មាប់រយៈគពល ៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ រិតចាប់ពីកាលបរគិចច
ទ្យននការពយួរលិខិតអនុញ្ញញ ត ជាគទសបថនាមគៅនឹងគទសដូចបានរំណត់ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ
សតីពីបទ្យគលមើស និងគទសថទនរបរសិ្ថា ន រនាីទី្យ៩ មាតិកាទី្យ១ ដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ។ 

ខ-បទ្យគលមើសបបាញ់ពារ់ព័នធគៅនឹងក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ២ ក្តវូសាិតគៅគក្កាមការដរហូត
លិខិតអនុញ្ញញ ត សក្មាប់រយៈគពលននសុពលភាពថដលគៅសល់រនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការ
ក្ចានគចាលនូវរាល់សំគណើ រសំុលិខិតបបាញ់ែមីសក្មាប់រយៈគពល ២ (ក្បំា) ឆ្ន ំ រិតចាប់ពីកាលប
រគិចចទ្យននការពយួរលិខិតអនុញ្ញញ ត ជាគទសបថនាមគៅនឹងគទសដូចបានរំណត់ស្សបតាមបទ្យ
បប ញ្តតិសតីពីបទ្យគលមើស និងគទសថទនរបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ៩ មាតិកាទី្យ១ ដូចមានថចងរនុងក្រម
គនេះ ។ 

រ-បទ្យគលមើសបបាញ់ពារ់ព័នធគៅនឹងក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ៣ ក្តូវសាិតគៅគក្កាមការដរហូត
លិខិតអនុញ្ញញ តសក្មាប់រយៈគពល ៦ (ក្បំាមួយ)ថខ ឬសក្មាប់រយៈគពលននសុពលភាពថដលគៅ
សល់រនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត រនុងររណីរយៈគពលននសុពលភាពរនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត មានរយៈគពល
តិចជាង ៦ (ក្បំាមួយ) ថខ  និងការបដិគសធរាល់ការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ែមីសក្មាប់រយៈ
គពលថដលគៅសល់រនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត ថដលជាគទសបថនាមគៅនឹងគទសដូចបានរំណត់ស្សប
តាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីបទ្យគលមើស និងគទសថទនរបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ៩ ដូចមានថចងរនុងក្រម
គនេះ។ 
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ឃ-បុរគលទំងឡាយ ថដលក្តូវបានដរហូតលិខិតអនុញ្ញញ តរនុងររណីបបាញ់ខុសចាប់ 
ឬអាជីវរមមសតវនក្ពខុសចាប់ ក្តវូសាិតគៅគក្កាមការបដិគសធមិនគចញលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់
ឲ្យជាគរៀងរហូត។ 

ង- បុរគលទំងឡាយ ថដលក្តូវបានដរហូតលិខិតអនុញ្ញញ ត ៣ (បី) ដង រនុងររណីប
បាញ់ខុសចាប់ ឬអាជីវរមមសតវនក្ពខុសចាប់ មិនអាចគធវើការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់
បថនាមជាគរៀងរហូត។ 

 រាល់ការដរហូតលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ ក្តវូសាិតគៅគក្កាមចំណុេះរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមានការសហការពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច។  
 

ជំពូកទី៦ 
ការហាលឃាត់ច្ំទពា៉ះការទធែើអាជីវកលម ការជួញដូរ ឬការទធែើពាណិ្ជជកលមសតែម្គ្ព សតែផ្ដល

គ្បមា ញប់ាន្ បំផ្ណ្កសតែ ន្ិងនលតិនលពសីតែម្គ្ពគ្គប់គ្បទភទ 
 
មាគ្តា៤៣១ ._ សរមមភាពថដលក្តវូហាមឃាត់ 
 ហាមឃាត់រាល់ការជួញដូរ ការដឹរជ ា្ូ ន ការប ា្ូ ន ការនំាចូល នំាគចញ ការនំាគចញបនត កាន់
កាប់ លរ់ ទិ្យញ គទទរ សតរុទុ្យរ ទតល់ជាអំគណាយ បរគិភារ ចិ ច្ ឹម និងការគក្បើក្បាស់តាមរបូភាពពាណិជា
រមមនូវបំថណរសតវ និងទលិតទលពីសតវដនទ្យគទ្យៀត ថដលជាក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ និងទី្យ៣ ។  

ហាមឃាត់រាល់ការទតល់ ឬការទសពវទាយ សក្មាប់លរ់សតវនក្ព វតាុតំាងលំអ បំថណរសតវ 
ស្ថច់ ឬទលិតទលសតវនក្ពថដលមានក្បគភទ្យដូចរនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ និងទី្យ៣ ។  

ការោរ់លរ់ ឬការទសពវទាយលរ់ទលិតទលថរាងកាា យ ថដលមានទសពវទាយថ្នជាទលិតទល
ពីសតវនក្ព និងបំថណរសតវ ក្តូវចាត់ទុ្យរជាបទ្យគលមើស ដូចោន នឹងបទ្យគលមើសថដលពារ់ព័នធនឹងសតវនក្ព 
និងបំថណរសតវនក្ពពិតក្បារដទងថដរ ។  
 
មាគ្តា៤៣២ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពរបូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល 

ោម នបុរគល អងគការ ក្ររមហ ុន ឬអងគភាពដនទ្យណា ក្តូវបានអនុញ្ញញ តឲ្យទិ្យញ ទ្យទួ្យល ឬគធវើលទ្យធរមម
សតវនក្ពរស់ ឬសតវនក្ព ថដលមានក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ ឬទី្យ៣ ឬបំថណរសតវនក្ព ឬស្ថច់សតវ      
គ ើយ ។ របូវន័បុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងអាជីវរមមរបស់ខាួននូវបុរគល ដូចខាង
គក្កាម៖ 

រ-អនរទលិត ឬអនរជួញដូរ សតវនក្ព ឬវតាុតំាងលមអថដលគធវើពីសតវ បំថណរសតវនក្ព 
ថដលមានថចងរនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ ឬទី្យ៣ ។  



176 

 

ខ-អនរថរនចនថសបរសតវនក្ព បំថណរសតវថដលងាប់ ឬបំថណរសតវនក្ពណាមួយ ដូច
មានថចងរនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ ឬទី្យ៣ ។  

ង-អនរជួញដូរ អនរចមអិន ឬអនរទគត់ទគង់ស្ថច់ ថដលបានពីសតវនក្ព ដូចមានថចងរនុងក្ររមទី្យ
១ ទី្យ២ ឬទី្យ៣ ។  

ច-អនរនំាចូល អនរនំាគចញ ឬអនរនំាគចញបនតសតវនក្ព ស្ថច់សតវនក្ព ឬវតាុតំាងលមអដូច
មានថចងរនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ ឬទី្យ៣ ។  

 
ជំពូកទី៧ 

អន្សុញ្ញញ សតពីីពាណិ្ជជកលមអន្តរជាតិម្ន្គ្បទភទសតែម្គ្ព  
ន្ិងរកុខជាតិ ផ្ដលជតិនតុពូជ 

 
មាគ្តា៤៣៣ ._ ក្បគភទ្យថដលថដលពារ់ព័នធ 
 គយងតាមចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យ
សតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ជំពូរគនេះអនុវតតចំគពាេះក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ គៅរនុង៖  

១. ឧបសមព័នធ ១ ននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដល
រំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ សមមូលនឹងក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ ។  

២. ឧបសមព័នធ ២ ននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដល
រំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ សមមូលនឹងក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ២ ។  

៣. ឧបសមព័នធ ៣ ននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ
ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ សមមូលនឹងក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ៣ ។  
 

មាគ្តា៤៣៤ ._ ការហាមឃាត់គៅគលើសរមមភាពនានា 
ហាមមិនឲ្យបុរគលទំងឡាយណា ក្បក្ពឹតតនូវសរមមភាព ដូចខាងគក្កាមគោយមិនបាន

អនុគលាមតាមអនុសញ្ញញ សតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិននក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិ ថដលជិតទុតពូជ៖ 
រ-ការនំាចូល ឬយរចូលពីបរគទ្យស មររនុងក្បគទ្យសនូវក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ ដូចមាន

ថចងរនុងឧបសមព័នធ ននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុង
រងគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលជំពូរគនេះបានថចងគនាេះគ ើយ ។  

ខ-ការនំាគចញ ឬយរគចញពីក្បគទ្យស គៅបរគទ្យស នូវក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ ដូចមាន
ថចងរនុងឧបសមព័នធ ននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុង
រងគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលជំពូរគនេះបានថចងគនាេះគ ើយ ។  
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រ-ការនំាគចញបនត គទទរ ឬដឹរជ ា្ូ ន្ាងកាត់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គឆ្ព េះគៅកាន់
បរគទ្យសនូវក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ ដូចមានថចងរនុងឧបសមព័នធ ននអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមម
អនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលជំពូរគនេះបានថចងគនាេះ
គ ើយ ។  

 
ជំពូកទី៨ 

សហគ្បតិបតតិការអន្តរជាត ិ
 
មាគ្តា៤៣៥ ._ ការទ្យប់ស្ថក ត់ ការរំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងការបញ្ជ្ងាក បបទ្យគលមើស 
 គក្ៅពីចាប់ដនទ្យបានរំណត់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័ន
មានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត  និងអាជាា ធរអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវសហការ និងទតល់បុរគលិរ រ៏ដូចជា
ព័ត៌មានដនទ្យគទ្យៀត គៅកាន់អាជាា ធរអនុវតតចាប់បរគទ្យស ននក្បគទ្យសគក្ៅមួយគទ្យៀត និងគៅកាន់រថនាង
របស់អងគភាពអនតរជាតិថដលពារ់ព័នធរនុងតំបន់ រនុងគោលគៅទ្យប់ស្ថក ត់ រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងបញ្ជ្ងាក ប
បទ្យគលមើស ដូចមានថចងរនុងមាតិការគនេះ គៅតាមសមតារិចចគរៀងៗខាួន ។   
 
មាគ្តា៤៣៦ ._ ការគសុើបអគងកត និងនីតិវធីិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ 
ក្តូវសហការជាមួយអាជាា ធរពក្ងឹងការអនុវតតចាប់អនតរជាតិ និងអងគការអនតរជាតិថ្នន រ់តំបន់ សក្មាប់
រិចចការថដលមានដូចតគៅ៖ 

រ-ការទតល់វតាុ ស្ថរធាតុ ឯរស្ថរ និងរបាយការណ៍នានាសក្មាប់ការវភិារ ឬការគសុើប
អគងកតនានា ។   

ខ-ការទតល់ការឯរភាព ឬការគោេះដូរបុរគលិរ រមួទំងមញ្ជ្នតីជំនាញ និងមញ្ជ្នតីមុខងារ    
គទសងៗ ។  

រ-ការគសុើបអគងកតរមួោន  ។  
ឃ-ការចាត់នីតិវធីិតុលាការ និង 
ង-ជំនួយថទនររដឋបាល ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចគធវើការចចារ និងគធវើការសនមត់គៅគលើរិចចក្ពម
គក្ពៀងនានា ជាមួយអាជាា ធរពក្ងឹងចាប់បរគទ្យស និងអងគការអនតរជាតិថ្នន រ់តំបន់ រនុងគោលបំណងគលើរ
រមពស់រិចចសហក្បតិបតតិការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់គដើមបទី្យប់ស្ថក ត់ រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងបញ្ជ្ងាក បបទ្យ
គលមើសថដលពារ់ព័នធគៅនឹងបទ្យបប ញ្តតិននចាប់ក្តូវអនុវតត ។  



178 

 

 
ជំពូកទី៩ 

ផ្នន្ការស្ថត រ ន្ិងគ្គប់គ្គងគ្បទភទសតែម្គ្ព ន្ិងរកុខជាតិ  
 
មាគ្តា៤៣៧ ._ ថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព 
និងររុខជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្យននក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ ថដលមានគដើមរំគណើ តគៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទំង
អស់ ។  ថទនការទំងគនេះក្តូវមានរយៈគពល ១០ (ដប់) ឆ្ន ំ គហើយថទនការមួយអាចរំណត់បាននូវគក្ចើន
ក្បគភទ្យ  ខុសៗោន  រ៏រមួទំងក្បគភទ្យររុខជាតិទងថដរ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូគធវើការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា
រិចច  រនុងការបគងកើតថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិ និងររុខជាតិ ។  គក្ៅពីគនេះ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគបើរឲ្យមានរិចចពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ គៅរនុង
គពលគរៀបចំថទនការគនេះ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ  រនាីទី្យ១ បមាតិកាទី្យ២  នន
ក្រមគនេះ ។  

រាល់ថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិ និងររុខជាតិ ក្តូវទ្យទួ្យលការពិនិតយ
គ ើងវញិ និងការឯរភាពពីក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការ
អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គៅមុនគពលមានការក្បតិបតតិការ ។  

មនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត ក្តវូគធវើជាអងគភាពអនុវតតជាមូលោឋ ន គក្កាមចំណុេះរបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ និងគោយមានការ
សហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងនដរូបគចចរគទ្យសថដលពារ់ព័នធថដលរមួចំថណររនុង
ការអភិររសក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិគៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា៤៣៨ ._  មាតិកាននថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់ចូលគៅរនុងថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រង
ក្បគភទ្យសតវនក្ព នូវចំណុចដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- សរមមភាពអភិររស និងការពារថដលចំាបាច់នានា ជាលរខខណឌ តក្មូវ គដើមបធីានាបាន
នូវចក្មរេះអក្តា ននក្បគភទ្យដូចបានចុេះប ា្ ីថដលបនតមានគៅរនុងក្បគទ្យសរមពុជា ។  

ខ- ជក្មរសំខាន់ៗសក្មាប់ការអភិររសក្បគភទ្យសតវ ។  
រ- សរមមភាពសក្មាប់ការក្រប់ក្រងគៅតាមជក្មរ និងតំបន់ ថដលចំាបាច់រនុងការ

សគក្មចបានតាមគោលគៅថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព។   
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រ- គោលបំណង និងលរខខណឌ គក្ជើសគរ ើសថដលអាចវាស់ថវងបានថ្ន គៅគពល

សគក្មច គនាេះនឹងមានការតគមាើងឋានៈននការអភិររសក្បគភទ្យរនុងគោលគៅ។  
ខ- ការបា៉ា ន់ក្បមាណគៅគលើគពលគវលា និងធនធានហិរ ញ្វតាុថដលក្តូវបាន

រំណត់ គដើមបអីនុវតតវធិានការណ៍ និងសរមមភាពថដលចំាបាច់។ គនាេះ ។  
ថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិ អាចក្តវូបានោរ់ប ច្ូ លគៅរនុង

ថទនការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬថទនការក្រប់ក្រងតំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តវូ
បានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ។ 

  សរមមភាពគៅគក្កាមថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព អាចរមួប ច្ូ ល ការ
ផ្ទា ស់បតូរទី្យតំាង ការអភិររសគៅគក្ៅរថនាងគដើម និងការបងាក ត់គដើមបអីភិររស និងការនំាមរប ច្ូ លគ ើង
វញិរនុងគោលគៅអភិររស។ ថទនការនានារួរថតរំណត់ទី្យតំាងសមស្សបសក្មាប់ការគោេះថលងសតវថដល
បានពីការរបឹអូស ថដលសាិតគក្កាមរមមវធីិននការនំាមរប ច្ូ លគ ើងវញិ និងការស្ថត រក្បគភទ្យសតវ ។ 
  រនុងររណីមានការនំាមរប ច្ូ លគ ើងវញិនូវក្បគភទ្យតាមថទនការ គនាេះថទនការស្ថត រ និង
ក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិ ក្តូវមានគៅគោយការសិរាពីបុគរវនីិចឆ័យ ថដលរំណត់អំពីរតាត
សងគម ការក្រប់ក្រង និងគអរូ ូសីុ សក្មាប់ការនំាមរប ា្ូ លគ ើងវញិតាមថទនការ។  
  រមមវធីិននការនំាមរប ច្ូ លគ ើងវញិ និងការស្ថត រក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ ក្តូវអនុវតត
តាមគោលការណ៍ថណនំាជាតិ និងអនតរជាតិសតីពីទ្យមាា ប់ននការអនុវតតលអៗ បំទុត និងមានគៅគោយមរុ
គទ្យសពីក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
និងអនរជំនាញការពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៤៣៩ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 ក្តូវមានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់ក្រប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពនានា 
ថដលអាចប៉ាេះពាល់ដល់ជក្មរ ននក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ និង/ឬ ក្ររមទី្យ២ ថដលបានស្ថគ ល់ ស្សបតាមបទ្យ
បប ញ្តតិសតីពីការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមាបរសិ្ថា ន រនាីទី្យ២ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ក្តវូមានការ
ពិចារណា និងការបងាា ញថ្ន ថទនការ ឬសរមមភាពទំងគនាេះ មិនបានបំផ្ទា ញចំនួនតាមធមមជាតិរបស់
ក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិននថ្នន រ់ទំងគនាេះគ ើយ រនុងររណីក្តវូអនុវតតតាមថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រង
ក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ ។  
 ររណីមានក្បគភទ្យថដលបានរំណត់គៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យសតវនក្ព ថដលរងការ       
រំរាមរំថហង ប៉ាុថនតមិនទន់មានការគរៀបចំថទនការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវនក្ពទំងគនាេះគៅគ ើយ 
គនាេះការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពនានា ថដលអាចមាន
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ទលប៉ាេះពាល់ដល់ក្បគភទ្យសតវទំងគនាេះ ក្តវូបងាា ញថ្ន រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពថដលក្តូវគធវើ នឹង
មិនបំផ្ទា ញដល់អក្តាតាមធមមជាតិននក្បគភទ្យសតវទំងគនាេះ គនាេះគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៤៤០ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ និងការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរបរសិ្ថា ន គោយមានរិចចសហការជាមួយអនរពារ់ព័នធនានា ក្តូវ
ទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើការអនុវតតតាមក្បព័នធអគងកតតាមោនឲ្យមានក្បសិទ្យធភាព សក្មាប់ស្ថា នភាពក្បគភទ្យ
ទំងឡាយ ថដលបានរំណត់រនុងក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ ថដលបានស្ថត រគ ើងគៅដល់រក្មិតស្សបតាមបទ្យ
បប ញ្តតិននមាតិកាគនេះ និងថដលក្តវូបានដរគចញពីក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគចញគសចរតីរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈអំពី
ក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានថទនរបរសិ្ថា នទូ្យគៅ រនាីទី្យ 
១  មាតិកាទី្យ៣  ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៤៤១ ._ ការទតល់អាជាា ប័ណណ និងលិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចថដលទ្យទួ្យលខុសក្តូវគចញលិខិតអនុញ្ញញ តសក្មាប់រគក្មាង ឬ
សរមមភាពនានា ថដលពារ់ព័នធនឹងការរំណត់នានារបស់ក្បគភទ្យននក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ ក្តវូពិនិតយគៅគលើ
ថទនការ  ស្ថត រ និងក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ និងថទនការក្រប់ក្រងតំបន់ការពារធមមជាតិ និង
រគបៀងអភិររស          ជីវៈចក្មរេះ មុននឹងទតល់អាជាា ប័ណណ ឬគធវើការឯរភាព ។  
 
មាគ្តា៤៤២ ._ ក្បគភទ្យថដលសាិតគក្កាមការអគងកតតាមោនគៅគលើឋានៈ   

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គក្កាមរិចចសហការជាមួយអនរពារ់ព័នធ ក្តវូទតល់ការ
អគងកតតាមោនក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពគៅគលើស្ថា នភាពននក្បគភទ្យរនុងស្សររទំងអស់គៅតាមក្ររមទី្យ១ 
និងទី្យ២ រហូតដល់រយៈគពល ៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីឋានៈននក្បគភទ្យទំងគនាេះបានបតូរគៅក្ររមទី្យ៣ ឬទី្យ៤ 
ស្សបតាមនីតិវធីិ ដូចមានថចងរនុងជំពូរទី្យ ៣ ននមាតិកាគនេះ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគចញគសចរតីរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈអំពីឋានៈ
ននក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២  ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានថទនរបរសិ្ថា នទូ្យគៅ  
រនាីទី្យ ១  មាតិកាទី្យ៣  ននក្រមគនេះ ។ 

 
មាគ្តា៤៤៣ ._ ការបង់នែាសំណង 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំគោលនគយបាយ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
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យុតតគដើមបរំីណត់ចំគពាេះការបង់នែាសំណង ថដលបងកគោយបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយថដលបបងកការ
ខូចខាតដល់សតវនក្ព ។   ែវកិាថដលក្បមូលបាន ក្តវូគក្បើសក្មាប់ការអនុវតតតាមថទនការស្ថត រ និង
ក្រប់ក្រងក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ ។  

 
ជំពូកទី១០  

ការគ្គប់គ្គងទលើកផ្ន្ៃងបង្កេ តព់ូជអភិរកស លជឈលណ្ឌ លសទស្តង្កគ ៉ះសតែម្គ្ព  
ន្ិងគ្គ៉ឹះស្ថថ ន្ឧទាន្សតែម្គ្ព 

មាគ្តា៤៤៤ ._ ការចុេះប ា្ ី 
 រាល់ទី្យតំាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវ
គធវើការចុេះប ា្ ីជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តថដលមានសុពល 
ភាព ។  
 
មាគ្តា៤៤៥ ._ ការហាមឃាត់ 
 ក្តូវហាមចំគពាេះរាល់ការបងាខ ំង ការយរមរគធវើជាសតវចិ ច្ ឹម ជាសតវសក្មាប់ោរ់តំាង ឬជាសតវ
បគក្មើការងារ នូវរាល់ក្បគភទ្យនានាដូចបានរំណត់រនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ និងទី្យ៣ ថដលមានគដើមរំគណើ តគៅ
រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គៅគក្ៅរថនាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព ឬក្រឹេះស្ថា ន
ឧទ្យានសតវនក្ពថដលមានអាជាា ប័ណណ គលើរថលងថតសក្មាប់ក្បគភទ្យថដលសាិតរនុងររណីគលើរថលង
ថដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៤៤៦ ._ លិខិតអនុញ្ញញ ត 
 រាល់ទី្យតំាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព ថដល
មានបំណងររាទុ្យរសតវនក្ពគក្ចើនក្បគភទ្យ ក្តូវមានការអនុញ្ញញ តថដលចំាបាច់សក្មាប់ក្បគភទ្យទំង     
គនាេះ ។  
 
មាគ្តា៤៤៧ ._ ក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលមានការហាមឃាត់ទំងស្សរង 
 ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
អាចទតល់ជាអនុស្ថសន៍ ជូនដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ពីក្បគភទ្យសតវនក្ពថដល
ហាមោច់ខាតមិនឲ្យមានការបងាខ ំង។ 
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មាគ្តា៤៤៨ ._ ការគធវើអធិការរិចច 
 រាល់ទី្យតំាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវ
សាិតគៅគក្កាមក្របខ័ណឌ ននអធិការរិចចថដលក្តូវគធវើគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  
 
មាគ្តា៤៤៩ ._ ការដរហូត និងប្ឈប់បគណាត េះអាសនន 
 ររណីមិនបានបំគពញតាមលរខខណឌ នានាសក្មាប់ការបងាខ ំង ឬររាទុ្យរសតវនក្ព គនាេះក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតចាប់
ទំងឡាយ មានសិទ្យធិរនុងការដរហូត ឬប្ឈប់ក្បតិបតតិការននលិខិតអនុញ្ញញ តជាបគណាត េះអាសនន គហើយ
គធវើការរបឹអូសរាល់សតវទំងឡាយថដលក្តូវបានបងាខ ំង ។   
 
មាគ្តា៤៥០ ._ ការអគងកតតាមោន និងគធវើរំណត់គហតុ 
 រាល់ទី្យតំាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព មាន 
ភាររិចចគធវើរំណត់គហតុពីរំគណើ ត ការស្ថា ប់ និងការគទទរនានា ពារ់ព័នធគៅនឹងសតវនក្ពដូចបានរំណត់
រនុងក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ និងទី្យ៣ ។  ព័ត៌មានទំងគនេះ ក្តវូគធវើការថចរចាយដល់អាជាា ធរសក្មាប់ការគធវើអធិការ
រិចចក្បចំាឆ្ន ំ គហើយរាល់សតវទំងឡាយថដលមិនបានចុេះរនុងរំណត់ក្តា គនាេះក្តូវរាប់ថ្ន ជាសតវថដល
បានពីការបបាញ់ខុសចាប់ ។  
 
មាគ្តា៤៥១ ._ ការគទទរ និងការបតូរទី្យតំាង 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងនដរូបគចចរគទ្យស 
ក្តូវជូនដំណឹងជាមុន អំពីរាល់ការគទទរ និងការបតូរទី្យតំាងននក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលបានរំណត់រនុងក្ររមទី្យ១ 
និងទី្យ២ គហើយលិខិតអនុញ្ញញ តដឹរជ ច្ូ ន ក្តវូយរតាមខាួនជានិចច ។  ការបតូរទី្យរថនាងនានារវាង
មជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជមួយ គៅមណឌ លមួយគទ្យៀត ក្តូវមានរំណត់ក្តាចាស់លាស់ អាចតាមោនបាន 
និងគធវើការជូនដំណឹងក្បរបគោយតមាា ភាព និងក្តូវគក្តៀមឯរស្ថរទំងគនាេះ សក្មាប់ក្ររមអធិការរិចចនន
ទី្យភាន រ់ងារថដលទ្យទួ្យលបនទុរ ។  
 
មាគ្តា៤៥២ ._ ការគបាេះបង់គចាលបំថណរ ស្ថច់ ឬវតាុតំាងលមអ ននសតវនក្ព 
 ការគបាេះបង់គចាលបំថណរ ស្ថច់ ឬវតាុតំាងលមអ ននសតវនក្ព ថដលបានងាប់រនុងការបងាខ ំង ក្តវូ
គធវើគ ើងស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ដូចមានថចងរនុងជំពូរទី្យ១១ ននមាតិកាគនេះ ។  ការររាទុ្យរ     
សររីាងគទំងមូល ឬជាថទនរននសតវថដលស្ថា ប់គៅរនុងទី្យតំាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវ
នក្ព ឬក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព ក្តូវហាមឃាត់ ។  
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មាគ្តា៤៥៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការពាបាល និងទី្យរថនាង 
 រាល់សតវនក្ពថដលក្តូវបានបងាខ ំង គៅតាមទី្យតំាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវ
នក្ពក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព និងរថនាងទទុរឯរជន ក្តូវទ្យទួ្យលការថែទំក្បរបគោយមនុសសធម៌ និង
រគបៀបសមរមយ គដើមបីធានាថ្ន មានការអនុគលាមតាមពិធីស្ថរននសុខុមាលភាពរបស់សតវ ។  ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើ
ការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ឬក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវបគងកើតការថែទំ ការការពារ និងការ
ស្ស្ថវក្ជាវសក្មាប់ក្បគភទ្យសតវទំងគនេះ គក្កាមរិចចសហការជាមួយនដរូបគចចរគទ្យស និងអនរពារ់ព័នធ
គទសងគទ្យៀត គហើយក្តូវគចញនូវលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីពិធីការននការចិ ច្ ឹម និងសុខុមាលភាពសតវ
នក្ព ។    
 
មាគ្តា៤៥៤ ._ ការរបឹអូស 
 គៅគពលថដលរបបអាហារ ក្ទ្យរង ទី្យបងាខ ំង ការចិ ច្ ឹម សុខភាព ឬលរខខណឌ តក្មវូគទសងគទ្យៀត
សក្មាប់សតវនក្ព មិនក្តូវបានអនុវតតបានក្រប់ក្ោន់ គៅតាមសតង់ោរអនតរជាតិនានាថដលបានឯរភាព 
គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអងគភាពពក្ងឹងការ
អនុវតតចាប់ អាចរបឹអូសសតវទំងឡាយ និងឧបររណ៍ថដលពារ់ព័នធទំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៤៥៥ ._ លរខណៈធមមជាតិរបស់សតវ  
 ទី្យតំាងនានាថដលអនុវតតការបងាក ត់ពូជសតវអភិររស ដូចបានរំណត់គក្កាមក្ររមទី្យ១ និងទី្យ២ ក្តូវ
ធានាបាននូវលរខណៈធមមជាតិតាមពូជរបស់សតវ និងទ្យមាា ប់ពីធមមជាតិ តាមវធីិដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- គរៀបចំប ា្ ីរំណត់ក្តាអំពីក្បគភទ្យពារ់ព័នធ ថដលរំណត់អំពីក្រប់ក្បគភទ្យនីមួយៗ គៅ
រនុងរមមវធីិបងាក ត់ពូជ ។ 

ខ- កាទតល់នូវការថែទំ និងការបងាខ ំងបានសមរមយ ។  
រ- ការបនតបំគពញតាមសតង់ោរសុខមាលភាពននសតវស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ ន 

រតិយុតត ។ 
ឃ- រាល់សរមមភាពគទសងគទ្យៀត ថដលពក្ងីរលរខណៈធមមជាតិតាមពូជរបស់សតវ និង

ទ្យមាា ប់ពីធមមជាតិរបស់សតវ។  
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ក្រប់ក្ពឹតតិការណ៍ និងពពួរពូជថតមួយ ក្តូវគធវើការរត់ក្តាឲ្យបានក្តឹមក្តូវនូវសតវគដើម និងរូន
ថដលគរើតពីពួរវាថដលអាចសមាគ ល់បាន ។  ក្រប់ក្បគភទ្យសតវទំងគនេះ ក្តវូោរ់សញ្ញញ សមាគ ល់ជា        
អចិនញ្ជ្នតយ៍ គដើមបីសក្មួលដល់ការរត់ក្តាពីភាររយ និងគដើមរំគណើ តរបស់ពួរវា ។   
 
មាគ្តា៤៥៦ ._ ប ា្ ីទិ្យននន័យថ្នន រ់ជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត និងក្រប់ក្រងទិ្យននន័យគដតាគបស មួយ
សក្មាប់ការពិនិតយតាមោន និងការក្រប់ក្រងថដលមានលរខណៈតឹងរងឹ និងថដលគៅជិត គៅគលើសតវ
ថដលក្តូវបងាខ ំង និងទី្យតំាងបងាខ ំង ។  
 
មាគ្តា៤៥៧ ._ ការគោេះថលង 
 គៅទី្យថដលមានសតវរស់គៅគោយការបងាខ ំង ឬបានគរើតរនុងទី្យបងាខ ំង គហើយមានការរំណត់ឲ្យ
គោេះថលងជាបនតបនាទ ប់ ក្តវូអនុគលាមតាមពិធីស្ថររបស់អងគការសហភាពអនតរជាតិគដើមបីការអភិររសធមម
ជាតិ ។  គៅមុនការគោេះថលង ក្តូវពិនិតយសុខភាពរបស់សតវទំងគនាេះ រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងគរៀបចំ
រថនាងគោេះថលង ការសក្មបតាមអាកាសធាតុននសតវថដលក្តូវគោេះថលង និងការអគងកតតាមោន
គក្កាយការគោេះថលង រនុងររណីចំាបាច់ ។ 
  

ជំពូកទី១១ 
ការគ្គប់គ្គងទៅទលើសតែម្គ្ព ន្ងិផ្នែកម្ន្សតែម្គ្ពផ្ដលបាន្របឹអូស 

 
មាគ្តា៤៥៨ ._ នីតិវធីិននការក្រប់ក្រងសតវនក្ព 

ក្រប់សតវនក្ព និងថទនរននសតវនក្ពថដលរបឹអូសបានស្សបតាមមាតិកាគនេះ ក្តូវអនុវតតតាមរតាត
ដូចមានថចងខាងគក្កាម៖ 

រ-រនុងររណីជាសតវរស់ គហើយមានគដើមរំគណើ តរនុងស្សររ ក្តូវគធវើការវាយតនមាសុខភាព 
និងភាពសមស្សបនានា មុនការគោេះថលងចូលគៅរនុងជក្មរសតវនក្ព ររណីសមរមយ ឬក្តូវ
ប ា្ូ នគៅមជឈមណឌ លថដលបានឯរភាព ។  

ខ-រនុងររណីជាសតវនក្ព ឬជាថទនរថដលងាប់ ក្តូវបំផ្ទា ញគចាល ររាទុ្យរ ឬសតុរទុ្យរ 
ស្សបតាមនីតិវធីិ ថដលក្តវូអនុវតត ។  

រ-រនុងររណីជាសតវរស់ និងមិនមានគដើមរំគណើ តរនុងស្សររ គនាេះក្តូវប ា្ូ នគៅ
មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះថដលបានទ្យទួ្យលការឯរភាព រង់ចំាការប ា្ូ នគៅរថនាងគដើម គៅតាម
ថដលអាចអនុវតតបាន ។  
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មាគ្តា៤៥៩ ._ នីតិវធីិននជីវៈសុវតតិភាព 
 បុរគលទំងឡាយថដលជាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងការរបឹអូសសតវនក្ពទំងរស់ និងថទនរសតវទំងគនាេះ 
ក្តូវអនុវតតតាមនីតិវធីិជីវៈសុវតតិភាពគដើមបគីជៀសវាងការបំពុលសតវដនទ្យគទ្យៀត ឬជំងឺថដលអាច្ាង ឬមិន
្ាងដល់មនុសស ។  
 ការដឹរជ ា្ូ នសតវនក្ពថដលបានរបឹអូស ក្តូវអនុគលាមតាមការថែទំសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ និងជំនួយ
បឋម និងនីតិវធីិននការដឹរជ ា្ូ នក្បរបគោយមនុសសធម៌ ។  
 វតាុតាងននការរបឹអូសនានា អាចអនុគលាមតាមក្របខ័ណឌ ននការយរសំណារ រនុងគោលបំណង
អគងកតតាមោនពីសុខភាពរបស់សតវនក្ព គៅតាមយុទ្យធស្ថស្តសត និងពិធីស្ថរននការពិនិតយតាមោនសុខ
ភាព ថដលក្តវូបគងកើតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គក្កាមការសក្មបសក្មួលជាមួយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងនដរូបគចចរគទ្យសនានា ។  
 
មាគ្តា៤៦០ ._ ភសតុតាង 
 ររណីក្តូវររាទុ្យរវតាុថដលរបឹអូសបានទុ្យរជាភសតុតាងសក្មាប់នីតិវធីិតុលាការ គនាេះរាល់សតវ
នក្ពថដលងាប់ និងបំថណររបស់សតវទំងគនាេះ ដូចបានរំណត់រនុងក្ររមទី្យ២ ទី្យ៣ និងទី្យ៤  ក្តូវររាទុ្យរ
ក្បរបគោយសុវតាិភាព គៅតាមស្ថា ប័នថដលមានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ ប
រសិ្ថា ន គៅតាមពិធីស្ថរសតីពីការក្រប់ក្រង និងសនតិសុខថដលសមរមយ រហូតដល់គពលប ច្ ប់នីតិវធីិ
តុលាការ ។  

មិនក្តូវមានការររាទុ្យរជាភសតុតាងសក្មាប់នីតិវធីិតុលាការនូវសតវនក្ព ឬបំថណរសតវនក្ពថដល
រស់ គក្ៅពីភសតុតាងជារបូភាព និងឯរស្ថរទាូវចាប់ថដលពារ់ព័នធគនាេះគ ើយ ។  រាល់សតវនក្ពរស់ថដល
បានរបឹអូសក្តូវទ្យទួ្យលការថែទំសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ និងជំនួយបឋមភាា មៗ គហើយក្តវូគធវើការក្បរល់គៅឲ្យ
អងគភាពឯរគទ្យសក្បឆំ្ងអំគពើជួញដូរសតវនក្ព គដើមបីគធវើការថបងថចរគៅឲ្យមជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះថដល
បានទ្យទួ្យលការឯរភាព ។  

គៅគពលនីតិវធីិតុលាការបានប ច្ ប់ ឬមានការអនុញ្ញញ តពីតុលាការ  រាល់វតាុតាងននសតវនក្ព
ងាប់ និងបំថណរសតវដូចបានរំណត់រនុងក្ររមទី្យ២ ទី្យ៣ និងទី្យ៤ ទំងគនាេះ ក្តវូគធវើការក្បរល់ជូនគៅ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងគធវើការបំផ្ទា ញគចាលស្សបតាមនីតិវធីិថដលបាន         
ឯរភាព ។  

រាល់ការរបឹអូសសតវនក្ព និងបំថណរសតវនានា ដូចបានរំណត់គក្កាមក្ររមទី្យ១  ក្តវូគធវើការគទទរ
គៅគក្កាមការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គដើមបីអនុវតតគៅតាមនីវធីិ
សតីពីការបំផ្ទា ញ និងសនតិសុខ ថដលសមរមយ និងថដលបំគពញតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថដលពារ់ព័នធ
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និងគដើមបីគធវើបចចុបបននភាពថ្នន រ់ជាតិឲ្យបានគទ្យៀតទត់អំពីសននិធិននទលិតទលទំងគនេះគដើមបជួីយទ្យប់ស្ថក ត់
បទ្យគលមើសជួញដូរសតវនក្ព ។  
 
មាគ្តា៤៦១ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍តាមអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខ
ជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 ក្រប់អងគភាពពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ ថដលបានគធវើការរបឹអូសក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិជិតទុតពូជ 
ដូចបានរំណត់រនុងអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះ
ថ្នន រ់ជាសតវទំងមូល ឬជាបំថណរននសតវនានា ពីក្បគទ្យសគទសង បនាទ ប់ពីបានរបឹអូស ៤៨ (ថសសិបក្បំា
បី) គមា៉ាង គនាេះក្តវូគរៀបចំគសចរតីរាយការណ៍ជូនដល់អាជាា ធរក្រប់ក្រងថដលទ្យទួ្យលបនទុរគលើអនុសញ្ញញ
សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  
 អាជាា ធរក្រប់ក្រងថដលទ្យទួ្យលបនទុរគលើអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និង
ររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវគធវើគសចរតីរាយការណ៍ជូនដល់គលខាធិការោឋ នសក្មាប់អនុសញ្ញញ
សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ស្សបតាមកាតពវរិចចសតីពី
ការរាយការណ៍ដូចបានរំណត់គៅរនុងអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ
ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  
 ររណីមានក្បគភទ្យដូចបានរំណត់គៅរនុងអនុញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និង
ររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ក្តវូបានរបឹអូសរនុងគពលរំពុង្ាងកាត់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឬរំពុង
ថចរចាយគៅឲ្យក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាក្បគទ្យសគោលគៅ គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ  
បរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នមានសតមារិចចគទសងគទ្យៀត ក្តូវចាត់វធិានការបំផ្ទា ញវតាុតាងថដលរបឹអូសបាន
ស្សបតាមវធិាននានាដូចបានរំណត់គៅរនុងអនុសញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខ
ជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងគោយរមួសហការជាមួយអាជាា ធរក្រប់ក្រប់ថដលទ្យទួ្យលបនទុរគលើអនុ
សញ្ញញ សាីពីពណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ រ៏ដូចជាអងគភាព
ពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ក្បឆំ្ងការជួញដូរសតវនក្ព ។  
 
មាគ្តា៤៦២ ._ សហក្បតិបតតិការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់អនតរជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអាចគធវើការចចារ និងរំណត់ពីរិចចក្ពមគក្ពៀងនានា
ជាមួយអាជាា ពរពក្ងឹងការអនុវតតចាប់អនតរជាតិ ឬអងគការអនតរជាតិថ្នន រ់តំបន់រនុងគោលបំណងគលើរ
រមពស់រិចចសហក្បតិបតតិការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់អនតរជាតិគដើមបីទ្យប់ស្ថក ត់ រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និង
បញ្ជ្ងាក បបទ្យគលមើសថដលពារ់ព័នធគៅនឹងបទ្យបប ញ្តតិទំងគនេះ ។  
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ជំពូកទី១២ 
ការគ្គប់គ្គងកសដិាឋ ន្ច្ញិ្ចលឹសតែម្គ្ព 

 
មាគ្តា៤៦៣ ._ ការហាមឃាត់ 
   ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបគងកើតរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ឬទី្យតំាងបងាក ត់ពូជសតវនក្ពដនទ្យគទ្យៀត 
គោយោម នការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគ ើយ ។  
 ហាមមិនឲ្យមានការចិ ច្ ឹម ររាទុ្យរ បងាក ត់ពូជ សតុរទុ្យរ ឬថែទំ សតវនក្ពណាមួយ រនុងរសិោឋ ន
សតវនក្ព ឬទី្យតំាងបងាខ ំងសតវនក្ពដនទ្យរនុងចមាង យ ២០ (នមភ) រី ូថម៉ាក្ត ពីរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់
ការពារធមមជាតិ ថដលរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ គនាេះគ ើយ ។  
 ហាមមិនឲ្យោរ់ប ច្ូ លសតវនក្ពថដលចាប់បានពីនក្ពចូលគៅរនុងរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពគនាេះ
គ ើយ ។  រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ក្តូវទ្យទួ្យល និងទិ្យញសតវនក្ពពីរសិោឋ នដនទ្យគទ្យៀតថដលមាន
វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពថដលមានសុពលភាពថតប៉ាុគណាណ េះ ។  
 
មាគ្តា៤៦៤ ._ ការោរ់រំហិតគៅគលើក្បគភទ្យសតវ  
 មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពថដលមានការអនុញ្ញញ ត ក្តូវររាទុ្យរថតក្បគភទ្យសតវទំងឡាយណា 
ថដលទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នថតប៉ាុគណាណ េះ ។  
 
មាគ្តា៤៦៥ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នទ្យទួ្យលភាររិចចរនុងការបគងកើត គចញ និងពក្ងឹងការអនុ
វតតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការបគងកើត ក្បតិបតតិការ ការថែទំ អធិការរិចច ការអគងកតតាមោន និង
ការរំណត់ក្របខ័ណឌ នានាសក្មាប់រថនាងថដលចិ ច្ ឹម ររាទុ្យរ សតរុទុ្យរ ឬថែទំសតវនក្ពគៅទូ្យទំងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នមានភាររិចចគធវើអធិការរិចច អគងកតតាមោន រំណត់
ក្របខ័ណឌ  ដរហូតលិខិតអនុញ្ញញ ត បិទ្យ និងគរៀបចំបណតឹ ងគៅតុលាការ ពារ់ព័នធគៅនឹងរសិោឋ នសតវ
នក្ពថដលមានស្ស្ថប់ និងថដលអាចពារ់ព័នធគៅនឹងការបបាញ់ ឬសរមមភាពននអាជីវរមមសតវនក្ពថដល
បានហាមឃាត់ ដូចបានរំណត់គៅរនុងមាតិកាគនេះ ឬថដលមិនអនុគលាមតាមគោលការណ៍ថដលជា
ក្របខ័ណឌ គចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្យ
គទ្យៀត ។   
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មាគ្តា៤៦៦ ._ រំណត់ក្តា និងស្ថរគពើភ័ណឌ  
 ក្រប់សតវនក្ពគៅរនុងរសិោឋ នសតវនក្ព ក្តវូគធវើអតតសញ្ញញ ណរមមគោយថ រៗគៅក្រប់គពល      
គវលា ។ មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ក្តវូគធវើរំណត់ក្តារបាយការណ៍អំពីស្ថរគពើភ័ណឌ ក្តឹមក្តូវមួយគៅ
តាមទ្យក្មង់ថបបបទ្យថដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងថដលបញ្ញា រ់ពី
ទិ្យដឋភាព ថដលមានដូចតគៅ៖ 

រ-ក្បគភទ្យសតវ ។ 
ខ-អតតសញ្ញញ ណពិគសសរបស់សតវ មានទំងការក្បលួថក្បទំងឡាយថដលគៅគលើអតត

សញ្ញញ ណ និងកាលបរគិចឆទ្យននការក្បួលថក្បទំងគនាេះ ។  
រ-គភទ្យសតវ ។ 
ឃ-នែងថខឆ្ន ំរំគណើ ត ។ 
ង-ររណីសតវថដលមិនគរើតគៅរនុងរសិោឋ នសតវនក្ពរបស់ក្បតិបតតិររ គនាេះក្តូវមាន៖ 

១-កាលបរគិចឆទ្យថដលក្បតិបតតិររទ្យទួ្យលសតវនក្ពមរោរ់រនុងរសិោឋ ន ។ 
២-គឈាម េះ និងអាស័យោឋ នរបស់អនរថដលបានក្បរល់សតវមរឲ្យរសិោឋ ន ។ 
៣-ទី្យតំាងននរសិោឋ នថដលបានក្បរល់សតវនក្ព ។ 

ច-កាលបរគិចឆទ្យននការស្ថា ប់ មូលគហតុននការស្ថា ប់ ររណីដឹង និងលទ្យធទលននការ
ពិគស្ថធន៍នានា ។ 

្-ការបតូរទី្យតំាងរបស់សតវគចញពីរសិោឋ នរបស់ក្បតិបតតិររ ក្តវូមាន៖ 
១-កាលបរគិចឆទ្យននការបតូរទី្យតំាង ។ 
២-ទី្យតំាងោរ់សតវថដលបានបតូរទី្យតំាង ។ 
៣-គឈាម េះ និងអាស័យោឋ នរបស់អនរថដលទ្យទួ្យលសតវ ។ 

 
មាគ្តា៤៦៧ ._ ការលរ់ដូរសតវនក្ពចិ ច្ ឹម និងទលិតទលសតវនក្ព 
 ការហាមឃាត់ចំគពាេះ ការលរ់ដូរសតវនក្ពថដលបានចិ ច្ ឹម និងទលិតទលសតវនក្ព មានដូច     
តគៅ៖ 

រ-ហាមមិនឲ្យរសិោឋ នសតវនក្ពលរ់ដូរ ឬគធវើអាជីវរមមសតវនក្ពរស់ ឬថដលបានសមាា ប់ 
ដល់បុរគលណាគ ើយ គក្ៅពីរសិោឋ នថដលមានការអនុញ្ញញ ត ។  

ខ-ហាមមិនឲ្យរសិោឋ នសតវនក្ពទិ្យញពី ឬគធវើអាជីវរមមសតវនក្ពរស់ ឬស្ថា ប់  ដល់បុរគល
ណាគ ើយ គក្ៅពីរសិោឋ នថដលមានការអនុញ្ញញ ត ។  

រ-រាល់ក្បតិបតតិការននពាណិជារមមពារ់ព័នធនឹងសតវនក្ពថដលបានពីរសិោឋ ន ក្តូវមាន
រំណត់ក្តា និងការគរៀបចំសក្មាប់អធិការរិចចតាមតក្មូវការ ។  
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មាគ្តា៤៦៨ ._ ការថញរសតវគោយថ រ និងការអគងកតតាមោនពីសុខភាព 
 ក្តូវមានការថញរសតវគោយថ រ និងការអគងកតតាមោនពីសុខភាព គៅមុនការោរ់ប ច្ូ ល
សតវនក្ពែមីចូលគៅរនុងរសិោឋ ន ។  
 រនុងររណីររគឃើញថ្ន មានសតវនក្ពស្ថា ប់គៅរនុងរសិោឋ ន គនាេះក្បតិបតតិររ ក្តូវរាយការណ៍   
ភាា មៗពីការស្ថា ប់គនេះ គៅកាន់មនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត ។  សតវនក្ពថដលស្ថា ប់ ក្តវូមាន
អធិការរិចច ទ្យទួ្យលសំណារ និងគបាេះបង់គចាលស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ថដលរំណត់គោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គក្កាមរិចចសហក្បតិបតតិការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន មាន
សមតារិចច និងនីតិបុរគលថដលពារ់ព័នធ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចគសនើឲ្យបំគពញតាមក្របខ័ណឌ តាមោនគៅនឹង
រថនាងគៅគលើជំងឺទំងឡាយណាសាិតរនុងរងវល់ជាពិគសស ស្សបតាមលរខខណឌ ដូចតគៅ៖ 

រ-ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើប ា្ ី និងគចញទាយនូវក្បគភទ្យជំងឺ
ថដលសាិតរនុងរងវល់ជាពិគសស សក្មាប់បំគពញតាមក្របខ័ណឌ តាមោនគៅនឹងរថនាងនន        
រសិោឋ នសតវនក្ព គហើយបគងកើតជាពិធីស្ថរននការការគ្ាើយ្ាង គក្កាមរិចចសហការជាមួយ
ក្រសួងពារ់ព័នធ ។  

ខ-ក្បតិបតតិររ ក្តូវរាយការណ៍ភាា មៗគៅកាន់មនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត រនុង
ររណីមានការសងស័យ ឬដឹងថ្ន មានសតវនក្ពណាមួយមានទទុរនូវជំងឺសាិតរនុងការក្ពួយបារមភ
ណ៍ជាពិគសស ឬគៅគពលដឹង ឬសងស័យថ្ន មានសតវណាមួយមានជាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងសតវ
ថដលមានជំងឺ ។  

រ-ហាមមិនឲ្យបុរគលណាមួយររា លារ់ទុ្យរ ដឹរជ ា្ូ ន លរ់ គធវើក្បទនរមម ឬគក្បើ
ក្បាស់សតវនក្ពទំងឡាយណាថដលបានដឹង ឬសងសយ័ថ្ន មានទទុរជំងឺសាិតរនុងការក្ពួយបារមភ
ណ៍ជាពិគសស ឬថដលបានដឹងថ្ន បានស្ថា ប់គោយមូលគហតុមិនចាស់លាស់រនុងរសិោឋ ន
គ ើយ ។   

ឃ-ក្បតិបតតិររននរសិោឋ នសតវនក្ព ក្តូវបំគពញតាមពិធីស្ថរ ថដលរំណត់គោយក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និង  

ង-រាល់ការខរខានមិនបានមិនអនុគលាមតាមពិធីស្ថរសតីពីការតាមោនជំងឺ អាចនំាឲ្យ
មានការបិទ្យរសិោឋ នជាបគណាត េះអាសនន ឬអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  

 
មាគ្តា៤៦៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវជាអបបបរមា 
 គោយមានការពិគក្ោេះជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងនដរូបគចចរគទ្យស ក្រសួង ស្ថា ប័
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នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវបគងកើតលរខខណឌ តក្មវូជាអបបក្បមាសក្មាប់ទី្យតំាងរសិោឋ ន និងរថនាង
បងាខ ំងសតវនក្ព ថដលក្តូវបំគពញតាមពិធីស្ថរសតីពីការចិ ច្ ឹម និងសុខុមាលភាពសតវនក្ព ។  
 គៅគពលណារ៏បាន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចគធវើអធិការរិចចគៅគលើការ
អនុគលាមតាមរបស់រសិោឋ នសតវនក្ពទំងឡាយ គៅតាមលរខខណឌ តក្មវូទំងគនេះ និងក្តូវសហការ
ជាមួយនដរូបគចចរគទ្យសចិ ច្ ឹមសតវនក្ព និងស្ថា ប័នក្បឆំ្ងបទ្យគលមើសជួញដូរសតវនក្ពគដើមបីគធវើអធិការរិចច
ក្បចំាឆ្ន ំ ។  
 ក្បតិបតតិររទំងឡាយ ថដលមិនអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មវូថដលបានរំណត់ អាចនំាឲ្យមាន
ការដរហូត ឬលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត និងទ្យទួ្យលទ្យណឌ រមមបថនាម ដូចបានរំណត់រនុងបទ្យបប ញ្តតិសាីពី
បទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងរនាីទី្យ៩  មាតិកាទី្យ៤ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៤៧០ ._ លរខខណឌ តក្មូវទូ្យគៅ 
 ក្បតិបតតិររននរសិោឋ នថដលអនុញ្ញញ ត ក្រប់គពលក្តវូទតល់ការថែទំសមរមយ ដល់រាល់សតវនក្ព
ចិ ច្ ឹមទំងឡាយ ថដលមានដូចតគៅ៖ 

រ-ការដឹរជ ា្ូ នសតវនក្ពគៅកាន់ និងពីរសិោឋ ន ក្តវូអនុគលាមតាមពិធីស្ថរសតីពីការ
ដឹរជ ា្ូ នគោយមនុសសធម៌ ។  

ខ-ក្រប់ក្បតិបតតិររននរសិោឋ នសតវនក្ព ក្តវូធានាបាននូវទី្យជក្មរ អាហារ ទឹ្យរស្ថប មាប់ 
និងទី្យធាា សមរមយ គហើយទី្យបងាខ ំងមិនក្តូវមានលរខណៈចគងអៀតខាា ំង និងមានការសមាអ តជាក្បចំា
នែង ។  

រ-ការកាន់ ឬប៉ាេះពាល់សតវ ក្តូវអនុវតតតាមបទ្យពិគស្ថធន៍ថដលអាចទ្យទួ្យលយរបានជា
ទូ្យគៅននការចិ ច្ ឹមសតវ ការក្រប់ក្រង ការសមាា ប់ និងសុខភាពរបស់សតវ ។  

ឃ-ររណីក្បតិបតតិររ មិនអនុវតតការថែទំងដិតដល់ និងប៉ាេះពាល់សតវមិនបានក្តឹមក្តូវ 
គនាេះមនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាច
លុប ឬដរហូតលិខិតអនុញ្ញញ តននរសិោឋ ន និងបិទ្យរសិោឋ នជាបគណាត េះអាសនន ឬអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  

 
មាគ្តា៤៧១ ._ ការទ្យប់ស្ថក ត់ការរត់គរច 
 មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពទំងឡាយ មិនក្តូវបគណាត យឲ្យសតវរបស់ខាួនរចួ ឬគរចពីការ
បងាខ ំង ឬក្ពថលងចូលគៅរនុងនក្ពគ ើយ ។  ររណីមានការរចួពីការបងាខ ំង គនាេះក្បតិបតតិររននរសិោឋ ន
ទ្យទួ្យលបនទុរក្តូវ៖ 

រ-ជូនដំណឹងដល់មនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតតរនុងរយៈគពល ២៤ (នមភបួន)    
គមា៉ាង ។  
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ខ-ក្តូវខិតខំតាមថដលអាចគធវើបាន រនុងការចាប់យរមរបងាខ ំងវញិ ។  
 
មាគ្តា៤៧២ ._ ការសមាា ប់គោយមនុសសធម៌ 
 រាល់ការសមាា ប់សតវចិ ច្ ឹម ក្តូវអនុវតតគោយមនុសសធម៌ ។  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ    
បរសិ្ថា ន ក្តូវគចញនូវលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការសមាា ប់សតវចិ ច្ ឹម គោយមានរិចចសហការ
ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នសុខភាព និងទលិតរមមសតវ ។  
 
មាគ្តា៤៧៣ ._ ការដឹរជ ា្ូ ន 
 រាល់ក្បតិបតតិររននរសិោឋ នសតវនក្ព ក្តវូទតល់ការដឹរជ ា្ូ ន រាល់សតវនក្ពថដលក្តូវបងាខ ំង ស្សប
តាមនីតិវធីិ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតទាូវចាប់ ថដលបគងកើតគោយនាយរោឋ នសុខភាព និងទលិតរមម  
សតវ ។  
 
មាគ្តា៤៧៤ ._ ការមិនទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មិនក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវគទេះបីរនុងររណីណាមួយដូច
ខាងគក្កាម៖ 

រ-រាល់ការខូចខាតគៅគលើក្ទ្យពយសមបតតិ ឬការប៉ាេះពាល់ទំងឡាយណា ថដលបងកគោយ
សតវនក្ពចិ ច្ ឹម ឬគោយការរចួពីការបងាខ ំងរបស់សតវនក្ពចិ ច្ ឹមគនាេះគទ្យ ។  

ខ- រាល់ការបាត់បង់ ឬការស្ថា ប់របស់សតវនក្ពចិ ច្ ឹមណាមួយគ ើយ មិនថ្នគោយការ
រចួ ឬការស្ថា ប់គោយស្ថរជំងឺគ ើយ គបើគទេះជាក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអាច
តក្មូវឲ្យមានការសមាា ប់សតវនក្ពចិ ច្ ឹមណាមួយថដលរចួ ឬគោយស្ថរស្ថា នភាពននជំងឺ           
រ៏គោយ ។  

 
មាគ្តា៤៧៥ ._ កាតពវរិចចរបស់មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព 
 មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ថដលរំពុងមានក្បតិបតតិការ បនាទ ប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន៖ 

រ-ក្តូវោរ់ពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ញញ តែមីរនុងរយៈគពល ១៨០ (មួយរយថប៉ាតសិប) នែង 
ខ-ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មវូននបទ្យបប ញ្តតិទំងគនេះ ថដលពារ់ព័នធគៅនឹង

ក្បតិបតតិការននរសិោឋ នសតវនក្ពនានា ។  
 

ជំពូកទី១៣ 
ការតាលដាន្សខុភាពសតែម្គ្ព  
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មាគ្តា៤៧៦ ._ វធីិស្ថស្តសតតាមោនជំងឺសតវនក្ព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតវធីិស្ថស្តសតតាមោនជំងឺសតវនក្ព និងការ
អគងកតតាមោនសុខភាពសតវនក្ព គោយមានការសក្មបសក្មួលជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
អងគភាពមិនថមនរោឋ ភិបាល និងនដរូបគចចរគទ្យស ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការគសុើបអគងកត គធវើរំណត់ក្តា និងគ្ាើយតប
ចំគពាេះរាល់ការតាមោនសុខភាពសតវនក្ព និងការគសុើបអគងកតពីការគលចគ ើងននជំងឺសតវនក្ព គោយ
មានការសក្មបសក្មួលជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច អងគភាពមិនថមនរោឋ ភិបាល និងនដរូ
បគចចរគទ្យស ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទតល់ព័ត៌មានអំពីសមិទ្យធិទល និងការររគឃើញ
នានា ពារ់ព័នធគៅនឹងការតាមោនសុខភាពសតវនក្ព និងការគសុើបអគងកតដល់ការគលចគ ើងនូវជំងឺសតវ
នក្ព ដល់ភារីថដលពារ់ព័នធនឹងសតវ ឬសុខភាពស្ថធារណៈ ឲ្យបានទន់គពលគវលា និងអងគការសុខ
ភាពអនតរជាតិថដលពារ់ព័នធ ជាពិគសសរនុងររណីមានជំងឺថដល្ាងពីសតវគៅមនុសស ។  
 
មាគ្តា៤៧៧ ._ ការថញរគោយថ រ 
 គៅមុនការបតូរទី្យតំាងសតវ ការនំាមរប ច្ូ ល ឬការគទទរសតវរវាងទី្យបងាខ ំង និងនក្ព គនាេះសតវនក្ព
ក្តូវមានការថញរទុ្យរគោយថ រ និងមានការអគងកតតាមោន គោយអនរថដលមានសិទ្យធិ គហើយថដលក្តូវ
ទតល់ការបញ្ញា រ់ដូច តគៅ៖ 

រ-សតវនក្ពក្តូវបានថញរទុ្យរគោយថ រមិនឲ្យគលើសពី ១៤នែង គហើយមានអធិការរិចច
គៅមុនគពលគោេះថលង ។  

ខ-សតវនក្ពទំងឡាយមិនបានបងាា ញសញ្ញញ សមាគ ល់ណាមួយថ្នមានរបួស ឬជំងឺគនាេះ
គទ្យ ។  

រ-សតវនក្ពទំងគនាេះក្តូវបានគធវើអតតសញ្ញញ ណគោយថ រៗ គហើយមានភាពវជិាមាន ។  
ឃ-សតវនក្ពទំងគនាេះក្តូវបានពិគស្ថធន៍ គហើយរចួពីជំងឺគក្កាមរងវល់ជាពិគសស 

សក្មាប់ក្បគភទ្យសតវថបបទំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៤៧៨ ._ ការគរៀបចំរបាយការណ៍ 
 មនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវជូន
ដំណឹងភាា មៗ ររណីមានសតវនក្ពចិ ច្ ឹមណាមួយគរើតជំងឺ ឬស្ថា ប់រនុងគពលថញរគោយថ រគនាេះ ។  
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ជំពូកទី១៤ 
លខិតិបទដាឋ ន្គតយិតុតសតពី ី

ការការពារ ការអភិរកស ន្ិងការគ្គប់គ្គងសតែម្គ្ព  
មាគ្តា៤៧៩ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ព  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចគចញលិខិតបទ្យោឋ នពារ់ព័នធនានាគៅតាម
ចំាបាច់ និងអំណាចរបស់ខាួន រនុងការអនុវតតបទ្យបប ញ្តតិនានាតាមមាតិកាគនេះ ឬរនុងការទតល់ឱ្វាទ្យនានា 
ឬការតក្មវូ គៅតាមមាតិកាគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៤៨០ ._  រមមវតាុននលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ព

លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត អាចគធវើគ ើងគោយមានរមមវតាុដូចតគៅ៖ 
រ-ការគរៀបចំចាត់ថចង និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ពគៅរនុង និងគក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 

តំបន់ការពារធមមជាតិជាតិថដលបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។  
ខ-ការក្រប់ក្រងគលើការគសនើសំុការបបាញ់ និងលិខិតអនុញ្ញញ តបបាញ់ និងការរំណត់ រូ

តា ។   
រ-លរខខណឌ នានារនុងការបងាខ ំងសតវនក្ព រមួមានទី្យតំាងឧទ្យានសតវនក្ព មជឈមណឌ ល 

សគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព រសិោឋ នសតវនក្ព និងមជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជអភិររស ។  
ឃ-ការបគងកើត ក្បតិបតតិការ ការថែររា អធិការរិចច ការអគងកតតាមោន និងការគចញ

លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានាពារ់ព័នធគៅនឹងរសិោឋ នសតវនក្ពទី្យតំាងឧទ្យានសតវនក្ព 
មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព រសិោឋ នសតវនក្ព និងមជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជអភិររស និងទី្យតំាង
ដនទ្យគទ្យៀតថដលររាសតវនក្ព ។   

ង-នីតិវធីិនានាសក្មាប់ការអនុវតតមាតិកាគនេះក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព ។  
ច-ការក្រប់ក្រងគលើភសតុតាងនានាថដលបានរបឹអូសគក្កាមមាតិកាគនេះ រមួមានសនតិសុខ 

និងសុខុមាលភាពសមរមយរបស់សតវនក្ពថដលរស់ តាមក្បគភទ្យននក្ររមទី្យ១ ទី្យ២ ទី្យ៣ និងទី្យ៤ និង
ពិធីស្ថរសតីពីសនតិសុខសក្មាប់ទលិតទលននក្បគភទ្យរនុងក្ររមទី្យ១ ។  

្-នែាថដលក្តូវក្បមូលនានាស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។  
ជ-នីតិវធីិសក្មាប់ការបតូរទី្យតំាង ការដឹរជ ា្ូ ន ការចាប់ ការប៉ាេះពាល់ ឬកាន់សតវនក្ព និង

ការគធវើសំណារសតវនក្ព ។  
ឈ-នីតិវធីិនានាសក្មាប់ការធានាបាននូវសុខភាពសតវនក្ព ។  
ញ-ការបគងកើត ក្បតិបតតិការ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈ

ចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។   
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ដ-នីតិវធីិនានាសក្មាប់ការគធវើរំណត់ក្តាបទ្យគលមើសសតវនក្ព ។  
ឋ-វធីិស្ថស្តសតក្បរបគោយមនុសសធម៌រនុងការសមាា ប់សតវនក្ពរនុងរសិោឋ នសតវនក្ព ។  
ឌ្-ការបង់នែាសំណងការខូចខាតថដលបានគរើតគ ើងចំគពាេះសតវនក្ព ថដលបងកគោយរបូ

វនតបុរគល និងនីតិបុរកលណាមួយ ។  
ឍ-ការទតល់ការអគងកតតាមោនជនគលមើស ។  

 
មាតិកាទី៦ 

ការការពាររកុខជាតិ ន្ិងគ្បព័ន្ធទអកឡូសូុផី្ដលកពំុងរងទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
 
មាគ្តា៤៨១ ._វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់
គៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៤៨២ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
 ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទំងអស់ ក្តូវចាត់វធិានការការការពារ និងអភិររសររុខជាតិ 
និងក្បព័នធគអរូ ូថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងក្តូវគក្បើសមតារិចចថដលមានគដើមបីគលើររមពស់មាតិកា
គនេះ។ 
 ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
ទ្យទួ្យលមុខងារក្រប់ក្រងគលើឋានៈររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលរំពុងគក្ោេះថ្នន រ់ និងសក្មបសក្មួល 
ដល់គសចរតីសគក្មចអនតរក្រសួងពារ់ព័នធគៅនឹងការអភិររស និងការក្រប់ក្រងជីវៈចក្មរេះ។ 
  អាជាា ធរវទិ្យាស្ថស្តសត និងក្រប់ក្រង អនុសញ្ញញ សតីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវ
ក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិនក្ពរំពុងទុតពូជ ក្តវូមានក្បតិបតតិការគពញគលញគក្កាមសមតារិចច របស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ។ 
  
មាគ្តា៤៨៣ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ទ្យទួ្យលសមតារិចច និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវគធវើការ
រំណត់ ក្រប់ក្រង និងការពារររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលរំពុងគក្ោេះថ្នន រ់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវមានសមតារិចចដូចខាងគក្កាម៖ 
រ- គធវើចំណាត់ថ្នន រ់ ក្រប់ក្រង និងការពារររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ 
ខ- ក្តតួពិនិតយ គរៀបចំ និងពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ ថដលពារ់ព័នធ គៅនឹងការគធវើចំណាត់

ថ្នន រ់ និងការក្រប់ក្រងររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលរំពុងរងគក្ោេះ ។  
រ- ក្រប់ក្រង រំណត់ក្របខណឌ  និងអនុវតតចាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងការរំណត់ និងការ

ក្រប់ក្រងររុខជាតិ និងក្បព័នធថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់។  
ឃ-  ក្រប់ក្រង ក្បគភទ្យររុខជាតិថដលរាតតាត ក្បគភទ្យររុខជាតិថដលមិនមានគដើមរំគណើ ត

រនុងស្សររ ឬថដលមិនគរើតគ ើងគោយធមមជាតិ ។  
៤- ចាត់វធិានការនានាគៅរនុងការអភិររស និងការក្រប់ក្រងគោយថទអរគលើភសតតុាងវទិ្យា

ស្ថស្តសតថដលមានស្ស្ថប់ និងក្បគសើបំទុត។ 
ទ្យប់ស្ថក ត់ការបាត់បង់នូវររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់។ ថដល

រំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 
មាគ្តា៤៨៤ ._ រិចចសហការរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
  ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធក្តូវសហការ និងថចររថំលរព័ត៌មានអំពីបទ្យគលមើស
ថដលពារ់ព័នធគៅនឹងក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន។ ការសហការ និងការថចររថំលរព័ត៌មានគនេះ រមួមាន ជាអាទ្យិ៍៖ 

រ. ការគសុើបអគងកតថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់អនតរជាតិននការកាន់កាប់ ការគធវើជំនួញ ឬការដឹរ
ជ ា្ូ នររុខជាតិ និងគឈើខុសចាប់ ។  

ខ. ការរបឹអូសររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះ និងគឈើថដលបានកាន់កាប់ខុសចាប់ ថដល
ក្តូវបានគធវើគ ើង គៅគក្កាមក្រមគនេះ និងចាប់ និងបទ្យបប ញ្តតិថដលពារ់ព័នធដនទ្យ គទ្យៀត ។  

រ. ក្រប់បណតឹ ងរបស់តុលាការ ពារ់ព័នធនឹងររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលរំពុងរង
គក្ោេះ ។  

 
មាគ្តា៤៨៥ ._ សមាសភាពក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ 
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 ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
ក្តូវមានសមាសភាពអនរជំនាញថទនរជីវស្ថស្តសត និងគអរូ ូសីុ មរបណាត ក្រសួង ស្ថា ប័នដូចខាង 
គក្កាម៖ 

រ- ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  
ខ-ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយរសិរមម រកុាខ ក្បមា៉ា ញ់ និងគនស្ថទ្យ និងក្រសួង ស្ថា

ប័នមានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត។ 
រ-អងគភាព និងស្ថា ប័នអប់រ ំនិងវទិ្យាស្ថស្តសត និងអងគភាព និងស្ថា ប័នដនទ្យគទ្យៀត រមួមាន 

នដរូបគចចរគទ្យសថដលរមួចំថណររនុងការការពាររគបៀងជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថដល
ក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងការអភិររសក្បគភទ្យររុខជាតិ និង
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ គៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។   

 ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
ក្តូវជួបក្បជំុោន គរៀងរាល់១ (មួយ) ឆ្ន ំមតងយ៉ាងតិចគដើមបី៖ 

រ. ពិនិតយគៅគលើប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតី
ពី ក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលរំពុងរងគក្ោេះ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិថដលទ្យទួ្យល
រងការរាតតាត និងទតល់អនុស្ថសន៍គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ថដល
ទរ់ទ្យងគៅនឹងការគធវើបចចុបបននភាព ថដលចំាបាច់គៅគលើប ា្ ី និងការគធវើ   ចំណាត់ថ្នន រ់ និង  

ខ. ពិនិតយ ទតល់អនុស្ថសន៍សក្មាប់ការផ្ទា ស់បតូរជាចំាបាច់ និងឯរភាពគៅគលើថទនការ
ក្រប់ក្រង និងស្ថត រ គ ើងវញិនូវក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិសក្មាប់ការអនុវតត ថទអរគលើមូលោឋ ន
របាយការណ៍វទិ្យាស្ថស្តសត និងទិ្យននន័យ ។  

 
ជំពូកទី២ 

ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់ម្ន្គ្បទភទរកុខជាត ិ
 

មាគ្តា៤៨៦ ._ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនិងររាប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិ
ថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលគរើតមានគ ើងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោយអនុវតតតាមការអនុ
ម័តននក្រមគនេះ។ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវទ្យទួ្យលយរក្រប់ក្បគភទ្យ
ររុខជាតិ ថដលក្តវូបានគរស្ថគ ល់ថ្នមានគៅរនុង ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាម េះគៅរនុង
ប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ។ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យល
រងគក្ោេះថ្នន រ់ នឹងទ្យទួ្យលយរក្បគភទ្យររុខជាតិែមីៗជាបនតបនាទ ប់ ថដលក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប ា្ ីក្រហម
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របស់សហភាពអនតរជាតិ អភិររសធមមជាតិ ថដលក្តូវបានគរស្ថគ ល់ថ្នមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុ
ជា ថដលមានក្បសិទ្យធភាពភាា មៗ បនាទ ប់ពី ការរាយគឈាម េះក្បគភទ្យររុខជាតិទំងគនាេះគៅរនុងប ា្ ីក្រហម
របស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ។ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន មាតិកា
ទី្យ៣ ននក្រមគនេះ។  

 
មាគ្តា៤៨៧ ._ ក្ររមននក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 ក្បគភទ្យទំងឡាយថដលមានថចងគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះ
ថ្នន រ់ ក្តូវថបងថចរគៅតាមក្ររម ដូចតគៅ៖ 

រ. ក្ររមទី្យ  ១៖ ក្រប់ក្បគភទ្យ ថដលរមួមានក្បគភទ្យថដលមិនមានគដើមរំគណើ តគៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាម េះជាក្បគភទ្យទុតពូជគៅរនុងនក្ព ជិតទុតពូជ ឬរំពុងទុត
ពូជ គៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ សតីពីក្បគភទ្យថដលទ្យទួ្យលរង
គក្ោេះថ្នន រ់ ឬក្បគភទ្យទំងគនាេះ ថដលក្តូវបាន បថនាមគៅរនុងក្បគភទ្យថដលបានគរៀបរាប់ខាងគលើ 
គៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។ ក្រប់ក្បគភទ្យថដលមិនមាន
គដើមរំគណើ តគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាម េះ គៅរនុង ឧបសមព័នធទី្យ១ នន
អនុសញ្ញញ សតីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិនក្ពរំពុងទុត
ពូជ រ៏ក្តូវបានប ច្ូ លគៅរនុងក្ររមទី្យ ១ទងថដរ ។  

ខ.ក្ររមទី្យ  ២៖ ក្រប់ក្បគភទ្យ ថដលរមួមានក្បគភទ្យថដលមិនមានគដើមរំគណើ តគៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាម េះជាក្បគភទ្យថដលងាយរងគក្ោេះ ថដលជិតទ្យទួ្យលរងការ
រំរាមរំថហង ថដលមិនមានទិ្យននន័យក្រប់ក្ោន់ ឬថដលមិនទន់បានសិរា គៅរនុងប ា្ ីក្រហម
របស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ សតីពីក្បគភទ្យថដល ទ្យទួ្យលរងការរំរាមរំថហង ក្បគភទ្យ
ទំងគនាេះ ថដលក្តូវបានបថនាមគៅរនុងក្បគភទ្យថដលបានគរៀបរាប់ខាងគលើ គៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិ
សតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងក្រប់ក្បគភទ្យថដលមិនមានគដើមរំគណើ តគៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងថដលបានរាយគឈាម េះគៅរនុងឧបសមព័នធទី្យ ២ ននអនុសញ្ញញ សតីពីការ
ក្រប់ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិនក្ពរំពុងទុតពូជ ។  

រ. ក្ររមទី្យ  ៣៖ ក្រប់ក្បគភទ្យ ថដលរមួមានក្បគភទ្យថដលមិនមានគដើមរំគណើ តគៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាម េះជាក្បគភទ្យថដលមិនទន់មានរនុងក្បគភទ្យណាមួយ 
គៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ សតីពីក្បគភទ្យថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះ
ថ្នន រ់ និងក្រប់ក្បគភទ្យ ថដលមិនមានគដើមរំគណើ ត គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងថដលបាន
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រាយគឈាម េះគៅរនុងឧបសមព័នធទី្យ២ ននអនុសញ្ញញ សតីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវ
ក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិនក្ពរំពុងទុតពូជ ។  

 គៅរនុងររណីថដលក្បគភទ្យមួយក្បគភទ្យ អាចចាត់ថ្នន រ់គក្កាមក្ររមគទសងៗគទ្យៀត អនុគលាមគៅ
តាមប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ  និងឧបសមព័នធននអនុសញ្ញញ សតីពីការក្រប់ក្រង 
ការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិនក្ពរំពុងទុតពូជ ក្ររមថដលខពស់ជាង ក្តូវបាន
យរមរអនុវតត ។ រាល់ក្បគភទ្យថដលពិព៌ណនាែមីៗគោយោម នការចាត់ថ្នន រ់ននសហភាពអនតរជាតិអភិររស
ធមមជាតិក្តូវចាត់ចូលរនុងក្ររមទី្យ១គលើរថលងថតវាក្តូវបានចាត់ថ្នន រ់ទទុយពីគនេះ គោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន។ 
 ក្បគភទ្យទំងឡាយថដលបានប ច្ូ លគៅរនុងក្ររមទំងបី ក្តូវបានរាយគឈាម េះគៅរនុងលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតមួយ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ ើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
ពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងនដរូបគចចរគទ្យស ។ ការបគងកើតក្ររមទំងបី
គនេះ ក្តូវមានក្បសិទ្យធភាពជាក្បញាប់ បនាទ ប់ពីការអនុម័តក្រមគនេះ ថដលថទអរគលើប ា្ ីក្រហម របស់សហ
ភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ និងអនុសញ្ញញ សតីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទ្យសតវ
នក្ព និងររុខជាតិនក្ពរំពុងទុតពូជ ។  
 
មាគ្តា៤៨៨ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពននប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
ក្តូវជួបក្បជំុោន គរៀងរាល់១ (មួយ) ឆ្ន ំមតងយ៉ាងតិច គដើមបពិីនិតយ និងទតល់អនុស្ថសន៍គៅដល់ក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ      វស័ិយបរសិ្ថា ន គដើមបីគធវើបចចុបបននភាព គៅគលើប ា្ ី ថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិ
ថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ននក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  
 គៅគពលថដលក្បគភទ្យររុខជាតិណាមួយថដលបានរាយគឈាម េះគៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាព
អនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ថដលពីមុនមិនក្តូវបានគរស្ថគ ល់ថ្នមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូ
បានររគឃើញថ្នមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ពពួរររុខជាតិគនេះ ក្តវូបានប ច្ូ លគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់
ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  
 ក្បគភទ្យររុខជាតិថដលមិនមានគៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ អាច
ក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  ការបថនាមគនេះ ក្តវូ
គធវើគ ើងជាមួយនឹងឯរស្ថរគយងគៅគលើលរខណៈវនិិចឆ័យ ថដលបានថចងគៅរនុងក្បគភទ្យ និង    លរខ
ណៈវនិិចឆ័យននប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ  ។  
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 ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ក្បគភទ្យររុខជាតិថដលបានគធវើបចចុបបននភាព នឹងក្តវូថទអរគៅគលើការថបងថចងជា
ក្បគភទ្យ ននក្បគភទ្យគៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ និងឧបសមព័នធននអនុ
សញ្ញញ  សតីពីការក្រប់ក្រងការគធវើជំនួញជាអនតរជាតិនូវក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិនក្ពរំពុងទុតពូជ ។  

បថនាមជាងគនេះគៅគទ្យៀត ក្បគភទ្យណាមួយអាចគធវើបចចុបបននភាពគៅជាក្បគភទ្យក្ររមថដលខពស់ជាង
មុន គោយថទអរគលើរតាត មួយចំនួន ថដលរមួមាន៖ 

រ. រក្មិតខពស់ននការរំរាមរំថហងគៅកាន់ចំនួនក្បគភទ្យថដលមានគដើមរំគណើ តគៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

ខ. ស្ថា នការណ៍ននចំនួនក្បគភទ្យថដលមានគដើមរំគណើ តគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ក្តូវនឹងលរខណៈវនិិចឆ័យននប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ ថដលជិតទុត
ពូជ ឬរំពុងទុតពូជ ។ 

រ. តនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងធមមជាតិដ៏មានស្ថរៈសំខាន់ សក្មាប់ក្បជាពលរដឋនន
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  

 ការគធវើបចចុបបននភាពទំងគនេះ ក្តូវបានអនុម័តគោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត និងក្តូវបានថចរ
ចាយគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធ អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ភាន រ់ងារពក្ងឹងការអនុវតតចាប់     
រណៈរមាម ធិការសហក្រប់ក្រង និងតុលាការគខតត ។  
 ោម នក្បគភទ្យណាមួយ អាចក្តូវរាយគឈាម េះគៅរនុងក្ររមទី្យ  ១ ឬទី្យ ២ គោយោម នការផ្ទា ស់បតូរស្សប
ោន នឹង ការរាយគឈាម េះែមីៗ គៅរនុងប ា្ ីក្រហមននក្បគភទ្យថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ របស់សហភាពអនតរ
ជាតិអភិររសធមមជាតិ និងធនធានធមមជាតិបានគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៤៨៩ ._ សំគណើ គធវើបចចុបបននភាព 
 ជន ឬអងគការណាមួយថដលចាប់អារមមណ៍ អាចបតឹងមរកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ 
បរសិ្ថា ន គដើមបីបថនាមក្បគភទ្យររុខជាតិ ណាមួយគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរង
គក្ោេះថ្នន រ់ ។ ការបតឹងគនេះ ក្តូវទតល់ទិ្យននន័យ និងព័ត៌មានគដើមបីោំក្ទ្យការប ច្ូ លក្បគភទ្យគនេះគៅរនុងប ា្ ី
ថ្នន រ់ជាតិ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគ្ាើយតបគៅនឹងបណតឹ ងគនេះ ជាមួយនឹង
គហតុទលថដលបណតឹ ងគនេះក្តូវបានទ្យទួ្យលយរទុ្យរ ឬបដិគសធ គៅរនុងរយៈគពល ៦០(ហុរសិប) នែង 
បនាទ ប់ពីការទ្យទួ្យលយរបណតឹ ងគនាេះ ។  
 ឯរស្ថរ ទិ្យននន័យ ឬព័ត៌មានគទសងគទ្យៀតណាមួយ ថដលក្តូវបានគក្បើក្បាស់សក្មាប់ការរាយ
គឈាម េះននក្បគភទ្យ មួយក្បគភទ្យ តាមការគសនើសំុ ឬគក្ៅពីគនេះ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន 
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត គៅរនុងការ



200 

 

កាន់កាប់ឯរស្ថរ ទិ្យននន័យ ឬព័ត៌មានគទសងគទ្យៀតគនេះ ស្សបតាមរនាីទី្យ១ បទ្យបប ញ្តតិសាីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ការហាលឃាត់ទៅទលើសកលមភាពផ្ដលប ៉ះពាលច់្ំទពា៉ះទជីគ្លក ន្ិងគ្បទភទរកុខជាតិ ផ្ដល

ទទលួរងទគ្ោ៉ះថ្នែ ក់ ន្ិងការគ្បលលូយករកុខជាត ិ
 
មាគ្តា៤៩០ ._ សរមមភាពថដលក្តវូហាមឃាត់ចំគពាេះទី្យជក្មរ និងក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះ

ថ្នន រ់ និងការក្បមូលយរររុខជាតិ 
 ការបំទាិចបំផ្ទា ញ និងការផ្ទា ស់បតូរជក្មរធមមជាតិននក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
ថដលបានរំណត់គោយអាជាា ធរក្តឹមក្តវូ ថ្នបងកគ ើង គោយផ្ទទ ល់ ឬក្បគយលនូវការបំទាិចបំផ្ទា ញររុខ
ជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់គៅរនុងជក្មរធមមជាតិរបស់វា ក្តូវបានហាមឃាត់ គលើរថលងថតមានថចង
គៅរនុងជំពូរទី្យ៤ ននមាតិកាគនេះ ។  
 
មាគ្តា៤៩១ ._ សរមមភាពថដលក្តវូហាមឃាត់ចំគពាេះររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 ការក្បមូល ការបំទាិចបំផ្ទា ញ ការគក្បើក្បាស់ ការលរ់ ការគធវើជំនួញ ឬការដឹរជ ា្ូ នររុខជាតិថដល
ទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ណាមួយ ឬនិសសទ្យទវតាុ ថដលក្តូវបានរាយគឈាម េះគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខ
ជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវបានហាមឃាត់ គលើរថលងថតមានថចងគៅរនុងជំពូរទី្យ៤ ននមាតិកា
គនេះ ។  
 
មាគ្តា៤៩២ ._ សរមមភាពថដលក្តវូហាមឃាត់គៅរនុងក្ចររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារ

ធមមជាតិ  
 ការក្បមូល ឬការបំទាិចបំផ្ទា ញននររុខជាតិណាមួយគៅរនុងក្ចររគបៀងអភិវរសជីវៈចក្មរេះ តំបន់
ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវបានហាមឃាត់ 
គលើរថលងថតមានថចងគៅរនុងជំពូរទី្យ ៤ ននមាតិកាគនេះ ឬស្សបតាមថទនការក្រប់ក្រងក្ចររគបៀងអភិ
ររសជីវៈចក្មរេះ ឬតំបន់ការពារធមមជាតិ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
ការនដលល់ខិតិអន្ុញ្ញញ តសគ្មាប់ទោលបំណ្ងពទិសស 
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មាគ្តា៤៩៣ ._ ការគក្បើក្បាស់ជាលរខណៈក្រសួ្ថរ និងការគក្បើក្បាស់ជាឱ្សែ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចទតល់ការអនុញ្ញញ តពិគសសគៅរនុងការក្បមូល 
ការលរ់ ជំនួញ ឬការដឹរជ ា្ូ នររុខជាតិ ថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ឬនិសសទ្យទវតាុ សក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ជា
លរខណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើក្បាស់ជាឱ្សែបាន ។ ការអនុញ្ញញ តពិគសសណាមួយគៅគក្កាមជំពូរគនេះ 
ក្តូវមានថចងអំពីការោរ់រំហិតសមរមយគៅគលើរក្មិត និងក្របខ័ណឌ គពលគវលា ថដលសរមមភាពទំង
គនាេះថដលក្តូវបានអនុវតតគៅគក្កាមការអនុញ្ញញ តគនេះ នឹងមិនគធវើឲ្យែយចុេះនូវចំនួន    ធមមជាតិ ឬគធវើ
អនតរារមន៍ជាមួយការស្ថត រគ ើងវញិនូវចំនួនធមមជាតិននររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ដូចបាន 
រំណត់គោយវទិ្យាស្ថស្តសតថដលអាចថសវងររបាន និងលអបំទុត គៅគពលថដលទតល់ការអនុញ្ញញ តពិគសស
គនេះ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនីតិវធីិរនុងការទតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត       
លរខណៈវនិិចឆ័យ និងបទ្យបប ញ្តតិនានាគៅរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា៤៩៤ ._ គោលបំណងវទិ្យាស្ថស្តសត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចទតល់ការអនុញ្ញញ តពិគសសគៅរនុងការក្បមូល  
ររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ សក្មាប់គោលបំណងវទិ្យាស្ថស្តសតបាន លុេះក្តាថតការក្បមូលគនេះ ក្តូវ
បានរំណត់ថ្នមិនមានសកាត នុពលរនុងការបងក ឲ្យមានការទុតពូជននររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ឬ
បងកការខូចខាតថដលមិនអាចជំនួសបាន គៅដល់ចំនួនធមមជាតិ ននររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
ដូចបានរំណត់គោយវទិ្យាស្ថស្តសតថដលអាចថសវងររបាន និងលអបំទុត គៅគពលថដលទតល់ការអនុញ្ញញ ត
ពិគសសគនេះ ។លិខិតអនុញ្ញញ តថដលក្តូវបានទតល់សក្មាប់គោលបំណង វទិ្យាស្ថស្តសត អាចទតល់ឲ្យបាន
ថត ស្ថា ប័នណាថដលតំណាងឲ្យស្ថា ប័នសិរា ស្ថា ប័នស្ស្ថវក្ជាវ អងគការអភិររស អោរសននិធិររុខជាតិ
សងួតសក្មាប់ការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ឬសួនររុខស្ថស្តសត ។ មិនមានកាលៈគទ្យសៈណាមួយថដលលិខិត
អនុញ្ញញ តគៅរនុងការក្បមូលររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់សក្មាប់គោលបំណងវទិ្យាស្ថស្តសត ក្តូវបាន   
ទតល់គៅ ឲ្យរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលក្បមូលររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ជាមួយនឹងទល
ក្បគយជន៍ពាណិជារមមគនាេះគ ើយ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនីតិវធីិរនុងការទតល់លិខិតអនុញ្ញញ ត       
លរខណៈវនិិចឆ័យ និងបទ្យបប ញ្តតិនានាគៅរនុង លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ។  
 
មាគ្តា៤៩៥ ._ អវតតមានននព័ត៌មានខាងថទនរវទិ្យាស្ថស្តសតក្រប់ក្ោន់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចបដិគសធរនុងការទតល់លិខិតអនុញ្ញញ តពិគសស
គៅគក្កាមជំពូរគនេះ រនុងររណីថដលមិនមានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់ខាងថទនរវទិ្យាស្ថស្តសតគដើមបីគធវើការរំណត់
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អំពីទលប៉ាេះពាល់ននសរមមភាពគៅគលើក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងជក្មររបស់វា 
ជាមួយនឹងការគលើរថលងរនុងការទតល់លិខិតអនុញ្ញញ តពិគសសនានា ថដលក្តូវទតល់ជារំហិតសក្មាប់
គោលបំណងវទិ្យាស្ថស្តសត ។ រនុងររណីថដលលិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវបានទតល់ សក្មាប់គោលបំណងវទិ្យយ
ស្ថស្តសត ែវីតបតិថតមិនមានព័ត៌មានខាងថទនរវទិ្យាស្ថស្តសតក្រប់ក្ោន់ គដើមបគីធវើការរំណត់ចាស់លាស់រ៏
គោយ រ៏ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចគក្បើក្បាស់ការវនិិចឆ័យថដលលអបំទុតរបស់ខាួន 
គដើមបីបនាទ ប រក្មិតននការក្បមូល ថដលនឹងកាត់បនាយលទ្យធភាពថដលសរមមភាពទំងគនេះ នឹងបងកឲ្យ
មានការទុតពូជននររុខជាតិ ថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ឬបងកការខូចខាតថដលមិនអាចជំនួសបាន គៅ
ដល់ចំនួនធមមជាតិននររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  
 
មាគ្តា៤៩៦ ._ ការពយួរ ឬការលុបគចាលនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវររាសិទ្យធិអំណាចគៅរនុងការពយួរជាបគណាត េះ
អាសនន ឬមិនមានការរំណត់ ឬលុបគចាល នូវលិខិតអនុញ្ញញ តថដលបានទតល់គៅគក្កាមជំពូរគនេះ ថដល
ថទអរគៅគលើទិ្យននន័យែមីៗ ព័ត៌មានខាងថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត ឬការរំរាមរំថហងថដលបានររគឃើញែមីៗគៅ
គលើក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងជក្មររបស់វា ។  
 

ជំពូកទី៥ 
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គង ន្ិងស្ថត រទឡើងវិញន្ូវគ្បទភទរកុខជាតិ 

 
មាគ្តា៤៩៧ ._ ថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ្យ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បគភទ្យ សក្មាប់ក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរង ការរំរាមរំថហងមានគដើមរំគណើ តគៅរនុងក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ថដលបានរាយគឈាម េះគៅរនុងក្ររមទី្យ  ១ ននប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរង
គក្ោេះថ្នន រ់ ។ ថទនការទំងគនេះ ក្តូវមានវសិ្ថលភាពរនុងរយៈគពល ១០ (ដប់) ឆ្ន ំ គហើយថទនការនីមួយៗ 
អាចក្របដណត ប់គៅគលើក្បគភទ្យររុខជាតិគក្ចើនក្បគភទ្យ ថដលរមួប ច្ូ លទំងក្បគភទ្យ សតវនក្ពទងថដរ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច
គទសងគទ្យៀត និងអនរជំនាញការបគចចរគទ្យស គដើមបបីគងកើតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ្យ ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទតល់ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រនុងអំ ុងគពល
ននការបគងកើតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ្យគនេះ ស្សបគៅតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ រនុងរនាីទី្យ ១ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ ។  
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 ក្រប់ថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ្យថដលបានគសនើសំុ ក្តូវពិនិតយ និងឯរភាព
គោយក្ររមការងារ បគចចរគទ្យសអភិររសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយ
ចីរភាព មុនគពលថទនការគនេះក្តូវបានអនុវតត ។  
 មនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគខតត ក្តវូគធវើជាស្ថា ប័នអនុវតតបឋម គក្កាមការក្តួតពិនិតយពីក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្ររមការងារបគចចរគទ្យសអភិររសជីវៈចក្មរេះ ននក្ររមក្បឹរាជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍គោយ  ចីរភាព និងរនុងរិចចសហការជាមួយអងគភាព រោឋ ភិបាលពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត និងនដរូ
បគចចរគទ្យសនានា ។  
 
មាគ្តា៤៩៨ ._ ថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថា រគទ្យបើងវញិនូវក្បគភទ្យររុខជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវរមួមាន ថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បគភទ្យររុខជាតិ៖ 

រ-  សរមមភាពអភិររស និងក្រប់ក្រងចំាបាច់ គដើមបីធានាបានថ្ន  ចំនួនននក្បគភទ្យមាន
មុខងារគអរូ ូសីុថដលបានរាយគឈាម េះ រំពុងមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គៅគ ើយ ។ 
  ខ-  ការទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ទំងផ្ទទ ល់ និងក្បគយល និងវធិានការថដលតក្មូវរនុងការ
កាត់បនាយគក្ោេះថ្នន រ់គនេះ និងធានាសុវតាិភាពគៅដល់ចំនួនក្បគភទ្យ ។   

រ- ជក្មរសំខាន់សក្មាប់ការអភិររសក្បគភទ្យ  
ឃ-ការក្រប់ក្រងជក្មរ និងទសភាពជារ់លារ់ថដលចំាបាច់គដើមបីសគក្មចឲ្យបាននូវ

គោលគៅរបស់ថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិ។ 
ង- គោលបំណង និងលរខណៈគក្ជើសគរ ើស ថដលបញ្ញា រ់ថ្ន ឋានៈននការអភររិសបាន

ក្បគសើជាងមុន សក្មាប់ក្បគភទ្យគោលគៅ និងទី្យជក្មរថដលពារ់ព័នធ គៅគពលសគក្មចបាន ។ 
ច- ការពាររណ៍គពលគវលា និងធនធានហិរ ញ្វតាុ ថដលតក្មវូរនុងការអនុវតតតាម

សរមមភាព និងវធិានការថដលចំាបាច់ ។ 
ថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ្យររុខជាតិ អាចក្តូវប ច្ូ លគៅរនុងថទនការក្រប់ក្រង

សក្មាប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬថទនការសក្មាប់តំបន់ការពារធមកជាតិថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើត
គោយថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។ 

 
មាគ្តា៤៩៩ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 រាល់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពទំងឡាយណា
ថដលអាចមានទលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់សមាគ ល់គៅគលើជក្មរននក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់
ថដលបានស្ថគ ល់ ក្តូវគធវើគ ើងស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រនាីទី្យ២ 
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មាតិការទី្យ៣ ននក្រមគនេះ និងក្តូវពិចារណា គហើយោរ់ប ច្ូ លនូវថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បគភទ្យររុខជាតិជាឯរស្ថរគយង និងក្តូវចងអុលបងាា ញថ្នរគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពគនេះ នឹងមិនគធវើ
ឲ្យែយចុេះនូវចំនួនធមមជាតិននររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ឬគធវើអនតរារមន៍ជាមួយការស្ថត រគ ើង
វញិនូវចំនួនធមមជាតិននររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ តាមរយៈការអនុវតតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រ
គ ើងវញិនូវក្បគភទ្យ ស្សបតាមរនាីទី្យ២ ការវាយតនមា និងការអគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន មាតិកាទី្យ៣ សាីពី
ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
 គៅរនុងររណីថដលក្បគភទ្យររុខជាតិមួយក្បគភទ្យ ក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យ
ររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ប៉ាុថនតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ្យគនេះ មិនទន់បាន
បំគពញ ដូគចនេះក្រប់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាព
ទំងឡាយណាថដលអាចមាន ទលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់សមាគ ល់គៅគលើក្បគភទ្យររុខជាតិ ក្តវូចងអុលបងាា ញ
ថ្នរគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពគនេះ នឹងមិនគធវើឲ្យែយចុេះនូវចំនួនធមមជាតិននក្បគភទ្យណាមួយគ ើយ។  
 

ជំពូកទី៦ 
ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែ ក់ម្ន្គ្បព័ន្ធទអកឡូសូុផី្ដលទទួលរងទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់

 
មាគ្តា៥០០ ._ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត និងចុេះជាប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូ
សីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលគរើតមានគ ើងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា បនាទ ប់ពីក្រមគនេះចូល
ជាធរមាន។ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តវូទតល់ទិ្យននន័យ អំពីក្បព័នធ
គអរូ ូសីុថដលក្តូវបានរំរាមរំថហង ថដលពំុរិតដល់វតតមាន ឬអវតតមានននររុខជាតិ ឬសតវនក្ពថដលមាន 
គៅរនុងក្បព័នធគអរូ ូសីុគនាេះគ ើយ ។ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដល ទ្យទួ្យលរងការរំរាម
រំថហង ក្តូវទ្យទួ្យលយរក្បព័នធគអរូ ុសីុទំងអស់ថដលគរើតគ ើងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដល
ក្តូវបានរាយគឈាម េះគៅរនុងប ា្ ីក្រហមននក្បព័នធគអរូ ូសីុរបស់សហភាពអភិររសធមមជាតិ ។ ប ា្ ីថ្នន រ់
ជាតិ សតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ នឹងទ្យទួ្យលយរក្បព័នធគអរូ ូសីុែមីជាបនតបនាទ ប់ 
ថដលក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប ា្ ីក្រហមននក្បព័នធគអរូ ូសីុរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ 
ថដលគរើតមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលមានក្បសិទ្យធភាពភាា មៗ បនាទ ប់ពីការរាយគឈាម េះ
ក្បព័នធគអរូ ូសីុទំងគនាេះ គៅរនុងប ា្ ីក្រហមននក្បព័នធគអរូ ូសីុរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមម
ជាតិ ។ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាច
ថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 
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មាគ្តា៥០១ ._ ចំណាត់ថ្នន រ់ននក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 ក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលបានរាយគឈាម េះគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរង
គក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវបានគធវើចំណាតថ្នន រ់គៅតាមក្ររមដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-ក្ររមទី្យ ១៖ ក្រប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ថដលបានរាយគឈាម េះជាក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទុត
ពូជគៅរនុងនក្ព ថដលជិតទុតពូជ ឬរំពុងទុតពូជ គៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិ
អភិររសធមមជាតិ សតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ឬក្បព័នធគអរូ ូសីុទំងគនាេះ 
ថដលក្តូវបានបថនាមគៅរនុងក្បគភទ្យថដលបានគរៀបរាប់ខាងគលើ គៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធ
គអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  

ខ- ក្ររមទី្យ ២៖ ក្រប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ថដលបានរាយគឈាម េះជាក្បព័នធគអរូ ូសីុ ថដល
ងាយរងគក្ោេះ ថដលជិតទ្យទួ្យលរងការរំរាមរំថហង ថដលមិនមានទិ្យននន័យក្រប់ក្ោន់ ឬថដលមិន
ទន់បានសិរា គៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ សតីពីក្បព័នធគអរូ ូ
សីុ ថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ទំងគនាេះ ថដលក្តូវបានបថនាមគៅរនុង
ក្បគភទ្យថដលបានគរៀបរាប់ខាងគលើ គៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ ថដលទ្យទួ្យលរង
គក្ោេះថ្នន រ់ និង 

រ- ក្ររមទី្យ ៣៖ ក្រប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ថដលបានរាយគឈាម េះជាក្បព័នធ     គអរូ ូសីុ ថដល
មិនទន់មានរនុងក្បគភទ្យណាមួយ គៅរនុងប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិ
សតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  

 
មាគ្តា៥០២ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពននប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព
ក្តូវជួបក្បជំុោន គរៀងរាល់ ១ (មួយ) ឆ្ន ំ មតងយ៉ាងតិច គដើមបីពិនិតយ និងទតល់អនុស្ថសន៍គៅដល់ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ   វស័ិយបរសិ្ថា ន គដើមបីគធវើបចចុបបននភាព គៅគលើប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ
ថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ក្ររមននក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  
 ក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលមិនមានគៅរនុង
ប ា្ ីក្រហមរបស់សហភាពអនតរជាតិអភិររសធមមជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
អាចក្តវូបានបថនាមគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់បាន ។ ការ
បថនាមគនេះ ក្តូវគធវើគ ើងជាមួយនឹងឯរស្ថរគយងគៅគលើលរខណៈវនិិចឆ័យ ថដលបានថចងគៅរនុងក្បគភទ្យ 
និងលរខណៈវនិិចឆ័យននប ា្ ីក្រហមននក្បព័នធគអរូ ូសីុរបស់សហភាពអនតរជាតិ  អភិររសធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៥០៣ ._ សំគណើ គធវើបចចុបបននភាព 
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 របូវនាបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលចាប់អារមមណ៍ អាចគធវើសំគណើ មរកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ
វស័ិយបរសិ្ថា ន គដើមបបីថនាមក្បព័នធគអរូ ូសីុណាមួយគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ ថដល
ទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។ សំគណើ គនេះ ក្តវូទតល់ទិ្យននន័យ និងព័ត៌មាន គដើមបីោំក្ទ្យការប ច្ូ លក្បព័នធ  គអរូ ូ
សីុគនេះគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគ្ាើយតបគៅនឹងបណតឹ ង
គនេះ ជាមួយនឹងគហតុទលថដលសំគណើ គនេះក្តូវបានទ្យទួ្យលយរទុ្យរ ឬបដិគសធ គៅរនុងរយៈគពល៦០ 
(ហុរសិប) នែង បនាទ ប់ពីការទ្យទួ្យលយរសំគណើ គនាេះ ។   
 ឯរស្ថរ ទិ្យននន័យ ឬព័ត៌មានគទសងគទ្យៀតណាមួយ ថដលក្តូវបានគក្បើក្បាស់សក្មាប់ការរាយ
គឈាម េះននក្បព័នធគអរូ ូសីុតាមការគសនើសំុ ឬវធីិគទសង ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន គោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត គៅរនុងការកាន់
កាប់ឯរស្ថរ ទិ្យននន័យ ឬព័ត៌មានគទសងគទ្យៀតគនេះ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានប
រសិ្ថា ន រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣  ននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី៧ 
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គង ន្ិងស្ថត រទឡើងវិញន្ូវគ្បពន័្ធទអកឡូសូុ ីផ្ដលទទលួរងទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់

 
មាគ្តា៥០៤ ._ ថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតថទនការរក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ សក្មាប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលបានរាយគឈាម េះគៅរនុងប ា្ ី
ថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។  ថទនការទំងគនេះ ក្តូវមានវសិ្ថលភាពរនុងរ
យៈគពល ១០ (ដប់) ឆ្ន ំ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច
គទសងគទ្យៀត និងអនរជំនាញការបគចចរគទ្យស គដើមបបីគងកើតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអ
រូ    ូសីុ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទតល់ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ 
រនុងអំ ុងគពលននការបគងកើតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុគនេះ ស្សបតាមបទ្យ
បប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ  រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ ។  
 ក្រប់ថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលបានគសនើសំុ ក្តូវពិនិតយ និង  
ឯរភាពគោយ ក្ររមការងារបគចចរគទ្យសអភិររសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍ
ន៍គោយចីរភាព មុនគពលថទនការគនេះក្តវូបានអនុវតត ។  
 មនទីបរសិ្ថា នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ទ្យទួ្យលភារៈរិចចជាស្ថា ប័នអនុវតតចមបង គក្កាមចំណុេះ
របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្ររមការងារបគចចរគទ្យសជីវៈចក្មរេះ  គោយសហការ
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ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត និងដីរូបគចចរគទ្យសថដលរមួចំថណររនុងការ
អភិររសក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់គៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 
មាគ្តា៥០៥ ._ខាឹមស្ថរននថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់ឲ្យបានចាស់គៅរនុងថទនការក្រប់ក្រង 
និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- វធិានការអភិររស និងក្រប់ក្រងចំាបាច់ ថដលតក្មូវគដើមបីធានាបាននូវភាពសាិតគសារ 
និងបូរណភាពគអរូ ូសីុ ននក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលបានចុេះប ា្ ីគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ      
រមពុជា ។  

ខ- មុខងារ និងតនមាគអរូ ូសីុ ។ 
រ-ទំ្យហំទី្យតំាងភូមិស្ថស្តសត ។ 
ឃ-ធនធានគអរូ ូសីុសំខាន់ៗ ។  
ង- ការរំរាមរំថហងគៅគលើក្បព័នធគអរូ ូសីុទំងគោយផ្ទទ ល់ និងក្បគយល ។ 
ច- សូចនររគអរូ ូសីុថដលអាចក្តវូបានតាមោនយ៉ាងសរមម ។  
្-លំោប់ននតនមា ថដលអាចទ្យទួ្យលយរបាន និងមិនអាចទ្យទួ្យលយរបានចំគពាេះគអរូ ូ

សីុសក្មាប់សូចនររគអរូ ូសីុនីមួយៗ ។   
 ចំគពាេះសូចនររគអរូ ូសីុណាមួយ ថដលមានតនមាថដលចាត់ទុ្យរថ្នមិនអាចទ្យទួ្យលយរបាន 
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូចាត់វធិានការកាត់បនាយថដលរំណត់គោយវទិ្យាស្ថស្តសតថដលអាច
ថសវងររបាន និងលអបំទុត គៅគពលថដលមានបំណងចង់សគក្មចបាននូវតនមាមួយថដលទ្យទួ្យលយរបាន
សក្មាប់សូចនររគអរូ ូសីុគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៥០៦ ._ ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 ក្តូវវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាពទំងឡាយណា
ថដលអាច មានទលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់សមាគ ល់គៅគលើជក្មរននក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះ
ថ្នន រ់ថដលបានរាយគឈាម េះ ក្តូវពិចារណា និងោរ់ប ច្ូ លនូវថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បព័នធគអរូ ូសីុជាឯរស្ថរគយង និងក្តូវចងអុលបងាា ញថ្នរគក្មាងគនេះនឹងមិនគធវើឲ្យែយចុេះនូវ
បូរណភាពគអរូ ូសីុននក្បព័នធគអរូ ូសីុ ឬគធវើអនតរារមន៍ជាមួយការស្ថត រគ ើងវញិ និង/ឬការក្រប់ក្រង
ក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ តាមរយៈការអនុវតតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ក្បព័នធគអរូ ូសីុតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការវាយតនមាបរសិ្ថា ន រនាីទី្យ២  មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
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 គៅរនុងររណីថដលក្បព័នធគអរូ ូសីុមួយ ក្តូវបានបថនាមគៅរនុងប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បព័នធគអរូ ូ
សីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ប៉ាុថនតថទនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បព័នធគអរូ ូសីុគនេះ មិនទន់
បានបំគពញ ដូគចនេះក្រប់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់រគក្មាង ថទនការ ឬសរមមភាព
ទំងឡាយណាថដលអាចមាន ទលប៉ាេះពាល់រួរឲ្យរត់សមាគ ល់គៅគលើក្បគភទ្យររុខជាតិ ក្តវូចងអុលបងាា ញ
ថ្នរគក្មាងថទនការ ឬសរមមភាពគនេះ នឹងមិនគធវើឲ្យែយចុេះនូវបូរណភាពគអរូ ូសីុននក្បព័នធគអរូ ូសីុ។  
 

ជំពូកទី៨ 
ការគ្គប់គ្គងគ្បទភទរកុខជាតិរាតតាត 

 
មាគ្តា៥០៧ ._ ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិរាតតាត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត និងោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររ
បាននូវប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសតីពីក្បគភទ្យររុខជាតិរាតតាត មួយណារ៏បានថដលគរើតមានគ ើងែមីៗគៅរនុង      
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឬថដលបងកជាការរំរាមរំថហង ក្បសិនគបើក្បគភទ្យគនេះបាននំាមរចូលគៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 ការនំាក្បគភទ្យរាតតាតមរចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ ឬទសភាពរសិរមម ក្តវូបានហាម
ឃាត់ ក្បសិនគបើមិនមានការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា៥០៨ ._ ថទនការក្រប់ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតថទនការរក្រប់ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត គដើមបី
រំណត់ឲ្យបានចាស់ពីក្បគភទ្យរាតតាតទំងអស់ថដលគរើតមានគ ើងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
ថទនការរក្រប់ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត ក្តូវសវេះថសវងរនុង ការលុបបំបាត់ និង/ឬកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់នន
ក្បគភទ្យរាតតាតគៅគលើបរសិ្ថា ន គសដឋរិចច និងសុខភាពមនុសស ។ ថទនការក្រប់ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត 
អាចរំណត់ឲ្យបានចាស់ពីការក្រប់ក្រងក្បគភទ្យមួយ ោច់គោយថ រថតឯង ឬក្ររមក្បគភទ្យគក្ចើន និង
ក្តូវមានសុពលភាពរនុងរយៈគពល ១០ (ដប់) ឆ្ន ំ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច
គទសងគទ្យៀត និងអនរបគចចរគទ្យស គដើមបីបគងកើតថទនការក្រប់ក្រងក្បគភទ្យរាតតាត ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទតល់ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ រនុងអំ ុងគពលននការបគងកើត ថទនការ
ក្រប់ក្រងក្បគភទ្យរាតតាតគនេះ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ 
ននក្រមគនេះ ។  
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 ក្រប់ថទនការក្រប់ក្រងក្បគភទ្យរាតតាតថដលបានគសនើសំុក្តូវពិនិតយ និងក្បសិនគបើសមរមយ ឯរ
ភាពគោយក្ររមការងារបគចចរគទ្យសអភិររសជីវៈចក្មរេះ ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព មុនគពលថទនការគនេះក្តូវបានអនុវតត ។  
 

ជំពូកទី៩ 
ការគ្គប់គ្គងរកុខជាតិផ្ដលទទួលរងទគ្ោ៉ះថ្នែ ក់ ផ្ដលរបឹអូសបាន្ ឬនលផ្ដលទកើតទច្ញពីរកុខ

ជាតិផ្ដលបាន្របឹអសូ 
 
មាគ្តា៥០៩ ._ ការក្រប់ក្រងររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ គហើយទ្យទួ្យលរងការរបឹអូស ឬទលថដល

បានគរើតគចញពីររុខជាតិថដលបានរបឹអូស  
 ក្រប់ររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ឬទលថដលបានគរើតគចញពីររុខជាតិថដលបានរបឹអូស 
គក្កាមចាប់គនេះក្តូវ ៖ 

រ- គៅរនុងររណីថដលររុខជាតិមានជីវតិ គៅគពលណាមួយរ៏បានថដលអាចគធវើគៅបាន 
ក្តូវនំាគៅកាន់ ជក្មរគដើមស្ថរជាែមី ឬក្តូវក្បរល់ឲ្យគៅស្ថា ប័នសមរមយគដើមបីគោលបំណងនន
ការទា ំឬការស្ស្ថវក្ជាវ ។ ស្ថា ប័នមានសមតារិចច រមួមានស្ថា ប័នសិរា ស្ថា ប័នស្ស្ថវក្ជាវ អងគ
ការអភិររស អោរសននិធិររុខជាតិសងួតសក្មាប់ការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ឬសួនររុខស្ថស្តសត ជាអាទ្យិ៍។  

ខ- គៅរនុងររណីថដលររុខជាតិគនាេះស្ថា ប់ ឬនិសសនទវតាុរបស់វាថដលមិនអាចទាបំាន ក្តូវ
ររាទុ្យរ សតុរទុ្យរ ឬបំផ្ទា ញគចាលស្សបតាមនីតិវធីិថដលបានឯរភាពគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  

 
មាគ្តា៥១០ ._ ការក្រប់ក្រងភសតុតាងមុនគពលប ច្ ប់បណតឹ ងគៅតុលាការ 
 រនុងររណីថដលវតាុតាងថដលបានរបឹអូស ក្តូវររាទុ្យរជាភសតុតាងសក្មាប់បណតឹ ងគៅតុលាការ 
ក្រប់សំភារៈ ឬនិសសនទវតាុថដលជាររុខជាតិមានតនមាខពស់ ក្តូវររាទុ្យរក្បរបគោយសុវតាិភាពគោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬមនទីទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយគោរពគៅតាមពិធី
ការក្រប់ក្រង និងសុវតាិភាពសមរមយ រហូតដល់គពលមួយថដលគរឿងរតីគៅតុលាការ ក្តវូបានចប់រចួរាល់ 
ឬខណៈថដលគរឿងរតីរំពុងសាិតរនុងដំគណើ ការ គៅរនុងររណីថដលតុលាកាអនុញ្ញញ តឱ្យយរភសតុតាងគនាេះ
គចញ  ។  
 
មាគ្តា៥១១ ._ ការក្រប់ក្រងភសតុតាងបនាទ ប់ពីប ច្ ប់បណតឹ ងគៅតុលាការ  
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 គៅគពលថដលបណតឹ ងគៅតុលាការក្តូវបានប ច្ ប់ ក្រប់សំភារៈ ឬនិសសនទវតាុថដលជាររុខជាតិ 
ថដលររាទុ្យរជា ភសតុតាង ក្តូវប ា្ូ នក្តលប់គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នវញិ 
សក្មាប់ជាទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ គៅរនុងររណីគឈើមានតនមាខពស់ ឬក្បណិត ឬបំផ្ទា ញគចាល ។ 
ទលររុខជាតិ និងគឈើ មិនក្តូវបានលរ់ដូរ រនុងការលរ់គដញនែាជាស្ថធារណៈគ ើយ ។  

 
ជំពូកទី១០ 

លខិតិបទដាឋ ន្គតយិតុតសគ្មាបក់ារការពាររកុខជាតិ ន្ងិគ្បព័ន្ធទអកឡូសូុផី្ដលទទលួរងទគ្ោ៉ះ
ថ្នែ ក ់

 
មាគ្តា៥១២ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការការពារររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរង
គក្ោេះថ្នន រ់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថបបគនាេះ ថដល
អាចជួយសក្មួល ឬ អាចជាការចំាបាច់  គដើមបីអនុវតតបទ្យប ញ្តតិននមាតិកាគនេះគអាយកាន់ថតក្បគសើគ ើង  
និងគដើមបីថចងអំពីអវីមួយ ថដលអាច ឬ តក្មូវឱ្យមានថចងគៅរនុងមាតិកាគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥១៣ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការការពារររុខជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុថដល
ទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 
 លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ពអាចគធវើគ ើង 
គោយពារ់ព័នធនឹងចំណុចមួយចំនួនដូចខាងគក្កាម ៖   

រ. រដឋបាល និងការក្រប់ក្រងររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 
ខ. ការថែររា និងការពារក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 
រ. ការនំាចូល និងការគក្បើក្បាស់ក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិរាតតាត ។ 
ឃ. មគធាបាយនានារនុងការគបាេះបង់គចាលនូវទលររុខជាតិថដលបានរបឹអូសថដលមាន

តនមាខពស់ រមួមាន គឈើជាអាទ្យិ៍ និង 
ង. គស្ថហ ុយឬ នែាថដលអាចបង់បាន គៅគក្កាមក្រមគនេះ ។  

 
មាតិកាទី៧ 

ការគ្គប់គ្គងតបំន្់ទឆ្ែរ 
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ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៥១៤ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត  
 មាតិកាគនេះ អនុវតតចំគពាេះតំបន់គ្នរននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 
មាគ្តា៥១៥ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ ក្តវូមានតួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការ
ក្រប់ក្រងតំបន់គ្នរននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងភាររិចចក្តតួពិនិតយ និងបគងកើតក្របខ័ណឌ នានាសក្មាប់
ការអភិវឌ្ឍ និងសរមមភាពទំងឡាយថដលពារ់ព័នធគៅនឹងតំបន់គ្នរ រមួមាន៖ 

រ-ការោរ់ប ច្ូ លគោលបំណងអភិររសបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព
ចូលគៅរនុងការក្រប់ក្រងតំបន់គ្នរ ។  

ខ-ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នពារ់ព័នធគៅនឹងការ
សគក្មចចិតតទំងអស់អំពីការក្រប់ក្រងតំបន់គ្នរ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ សតីពីការចូលរមួជាស្ថធារ
ណៈ រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ
៣ននក្រមគនេះ ។ 

រ-ការោរ់ប ច្ូ លវធីិស្ថស្តសតននការបងកឲ្យមានភាពធន់សំុ្ថ និងការកាត់បនាយការថក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ចូលគៅរនុងរគក្មាង និងសរមមភាពនានាគៅរនុងតំបន់គ្នរ ។ 

ឃ-ការចាត់វធិានការ និងកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ថដលអាចគរើតគ ើងគៅគលើទឹ្យរនន
តំបន់គ្នរ គោយការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងសរមមភាពរបស់មនុសសទំងឡាយគៅតាមទី្យ
ជក្មាលទឹ្យរននតំបន់គ្នរ ។  

ង-ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងសរមមភាពរបស់មនុសសគៅរនុងតំបន់គ្នរ គៅតាម
វធីិស្ថស្តសតថដលមានលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ គដើមបីជាសវាង និងកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់
ថដលមិនអាចពាររណ៍បានពារ់ព័នធគៅនឹងទឹ្យរននតំបន់គ្នរ ។ 

ច-ការក្រប់ក្រងក្បរបគោយភាពសរមម និងទូ្យលំទូ្យលាយ គលើក្បភពស្ថរជាតិបំពុល         
បរសិ្ថា ន និងស្ថរធាតុបំពុលខយល់ រងឹ រាវទំងឡាយ គៅតាមក្ចំាងសមុក្ទ្យ និងក្បភពស្ថរជាតិ
ពុលថដលគរើតពីដី ។ 

្-ការក្រប់ក្រង កាត ប់ស្ថា នភាព និងការពារសនតិសុខតាមតំបន់គ្នររនុងររណីបារ់ស្សរត 
ការគបារបរ់ននពយុេះ និងទលប៉ាេះពាល់ថដលពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។ 
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ជ-ការការពារគ្នរនានាតាមរយៈការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងថដលសមរមយ និងលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតអំពីការអភិវឌ្ឍ ។ 

ឈ-ការអនុវតតតាមវធិានការណ៍គទសងៗគដើមបីធានានូវការក្រប់ក្រងក្បរបគោយក្បសិទ្យធ
ភាព និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាពននតំបន់គ្ន ។ 

 
ជំពូកទី២ 
អន្ុតបំន្់ទឆ្ែរ 

 
មាគ្តា៥១៦ ._ អនុតំបន់គ្នរ 
 តំបន់គ្នរ រមួទសំគៅគោយអនុតំបន់គ្នរចំនួនបី មានដូចតគៅ៖ 

រ-ថដនទឹ្យរតំបន់គ្នរ៖ ថដនទឹ្យរថដលលាតសនធឹងចូលរនុងសមុក្ទ្យចមាង យ ៥ (ក្បំា) 
រី ូថម៉ាក្ត ពីថខសគ្នរ រមួប ច្ូ លដីថដលលិចទឹ្យរថដលជាប់ពារ់ព័នធនានា ។ 

ខ-ដីតំបន់គ្នរ៖ ដីថដលគលចគ ើងទំងឡាយ ថដលលាតសនធឹងដីគោរគចញពីថខសគ្នរ 
រនុងរយៈចមាង យ ៥ (ក្បំា) រី ូថម៉ាក្តរមួប ច្ូ ល តំបន់ថដលទ្យទួ្យលរបបទឹ្យរគជារ-នាចននសមុក្ទ្យ ។ 

រ-ទី្យជក្មាលតំបន់គ្នរ៖ វសិ្ថលភាពទំងមូលននទី្យជក្មាលបងាូររមួប ច្ូ លោន  គៅកាន់
ថដនទឹ្យរសមុក្ទ្យននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

 
មាគ្តា៥១៧ ._ ទលប៉ាេះពាល់ននការអភិវឌ្ឍនាគពលខាងមុខ 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ គោយរមួសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ ន គដើមបកី្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅគលើទលប៉ាេះពាល់គោយ
ការអភិវឌ្ឍនាគពលខាងមុខ និងទលប៉ាេះពាល់ថទនរបរសិ្ថា នថដលពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ការទរៀបច្ំផ្នន្ការសគ្មាប់ការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាតុ  

ន្ិងការអភិវឌ្ឍគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាពទៅទលើតំបន្់ទឆ្ែរ 
 

មាគ្តា៥១៨ ._ ការទតល់ជំនួយបគចចរគទ្យសរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយ     
ចីរភាព  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវទតល់ជំនួយថទនរបគចចរគទ្យស ដល់
រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ គដើមបីធានាដល់ក្បសិទ្យធភាព និងក្បសិទ្យធទលននការអនុ
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វតតតាមគោលនគយបាយការពារ និងគលើររមពស់ធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៥១៩ ._ រតាត ថដលក្តូវពិចារណា 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ ក្តូវទតល់ការពិចារណាគពញគលញគៅគលើ
បញ្ញា នានាពារ់ព័នធគៅនឹងការថក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅមុនគពលរំណត់គៅគលើក្បគភទ្យននលិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬ វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគៅគលើរគក្មាង និងសរមមភាពនានារនុងតំបន់គ្នរ មានជាអាទ្យិ៍៖ 

រ-ទលប៉ាេះពាល់ថដលបងកគ ើងគោយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ដូចជា ការបារ់ស្សរត
គ្នរ និងការជន់លិច ជាគដើម ។ 

ខ-នីតិវធីិននការវាយតនមា ។ 
រ-ការក្រប់ក្រងហានិភ័យននគក្ោេះមហនតរាយ ។ 
ឃ-យុទ្យធស្ថស្តសត ថទនការ គោលនគយបាយ និងរបាយការណ៍នានា ពារ់ព័នធគៅនឹងការ

ថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ថដលគរៀបចំគ ើងគោយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគលើការអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងនីតិបុរគលពារ់ព័នធដ៏នទ្យគទ្យៀត ។ 

 
មាគ្តា៥២០ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការឯរភាពគលើសរមមភាពថដលមិនោរ់ប ច្ូ លនូវការពិចារណា
អំពីទលប៉ាេះពាល់ថដលអាចគរើតមានគ ើង 
 មិនក្តូវមានការឯរភាពោច់ខាតគៅគលើសរមមភាព និងការអភិវឌ្ឍទំងឡាយណាគៅរនុងតំបន់
គ្នរ លុេះក្តាថតមានភសតុតាងចាស់លាស់ថដលថ្នសំគណើ ការអភិវឌ្ឍ រសឺរមមភាពរមួមាន ពិចារណា
គពញគលញអំពីទលប៉ាេះពាល់ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងតំបន់គ្នរ គៅគលើរគក្មាងគសនើសំុ ។ 
រតាត ថដលក្តវូពិចារណា មានជាអាទ្យិ៍ ទលប៉ាេះពាល់ថដលគរើតមានដល់រគក្មាង ឬបងកគ ើងគោយ
រគក្មាង ឬការអភិវឌ្ឍថដលបានគសនើសំុ រមួមាន ក្ពឹតតិការណ៍ខយល់ពយុេះ ការជន់លិច ការបារ់ស្សរតគ្នរ 
និងរតាត ដនទ្យគទ្យៀត ។ 
 
មាគ្តា៥២១ ._ លរខខណឌ តក្មូវ  
 គៅមុនគពលគចញលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ វញិ្ញញ បនបក្ត សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍគៅរនុងតំបន់គ្នរណា
មួយ រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងការអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ ក្តូវទតល់ការធានាថដលមានដូចតគៅ៖ 

រ-រគក្មាងថដលបានគសនើសំុ ក្តូវស្សបគៅនឹងគោលបំណងននការក្រប់ក្រង និងថទនការ
របស់តំបន់ ឬ អនុតំបន់ននរគក្មាង ។ 
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ខ-មាច ស់រគក្មាង ឬ អនរគសនើសំុ ក្តូវបងាា ញថ្ន ខាួនបានគោរពតាមដំណារ់កាលថដល
សមគហតុទលនានា សក្មាប់ការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ដល់ទឹ្យរតាមដងអូរ ទឹ្យរតាមទី្យ
ជក្មាល និងទឹ្យរសមុក្ទ្យននតំបន់គ្នរ ។   

រ-លរខខណឌ ននការឯរភាព ឬ ការអនុញ្ញញ ត ស្សបគៅតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការវាយតនមា
បរសិ្ថា ន រនាីទី្យ២ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

ឃ-ទលប៉ាេះពាល់គោយការថក្បក្បួលអាកាសធាតុថដលអាចគរើតមានគ ើង រមួទំង 
តំបន់គក្ោេះថ្នន រ់គោយទឹ្យរជំនន់ននតំបន់គ្នរ ជាគដើម ក្តូវបានពិចារណា គហើយមានការការពារ
គៅគលើគហោឋ រចនាសមព័នធពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

ង-មានការបគ ច្ ៀស និងកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ពីរររ ឬ ស្ថរជាតិពុល ថដលគហៀរ 
ចូលគៅរនុងតំបន់គ្នរ គោយគក្បើការក្រប់ក្រងក្បសិទ្យធទលននសំណល់ ។   

ច-ការចារ់លុបដី ក្តូវបានកាត់បនាយយ៉ាងគពញគលញ ។ 
 
មាគ្តា៥២២ ._ សរមមភាពថដលក្តវូហាមឃាត់ 
 ហាមោច់ខាតចំគពាេះ រាល់សរមមភាព ការស្ថងសង់ និងរគក្មាងទំងឡាយ ពារ់ព័នធគៅនឹង
អាជីវរមមថរ ៉ាខាច់ រគក្មាងគហោឋ រចនាសមព័នធ ថដលបងកឲ្យមានការបាត់បង់ ឬ ការបំផ្ទា ញដល់វតាុធាតុ នន
តំបន់គ្នរ ថដលមានដូចតគៅ ៖  

រ-ផ្ទក ែម ។ 
ខ-គមម សមុក្ទ្យ ឬ តំបន់គមម សមុក្ទ្យ ។ 
រ-ទី្យតំាងបងាក ត់ពូជជលទលទឹ្យរស្ថប និងសមុក្ទ្យ និងធនធានជលទល ។ 
ឃ-នក្ពគកាងកាង ។ 

 
ជំពូកទី៤ 

ការច្ូលរលួជាស្ថធារណ្ៈទៅកែងុការគ្គប់គ្គងតបំន្់ទឆ្ែរ 
 
មាគ្តា៥២៣ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ ក្តវូអនុគលាមតាមរាល់លរខខណឌ តក្មូវនានា
សក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ស្សបតាមបទ្យប ញ្តតិសតីពីការ
ចូលរមួជាស្ថធារណៈ រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២  និងបទ្យប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា នរនុងរ
នាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 
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មាគ្តា៥២៤ ._ ការគលើររមពស់ដល់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ អាចគចញនូវលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតបថនាម 
រនុងបំណងគលើររមពស់ដល់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុងការក្រប់ក្រងតំបន់គ្នរទំងឡាយ ។ 
 

មាតិកាទី៨ 
ការគ្គប់គ្គងធន្ធាន្ទកឹគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាព 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

ផ្នែកទី១ 
ទោលទៅ ន្ងិទោលការណ៍្ 

 
មាគ្តា៥២៥ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាតិកាគនេះអនុវតតចំគពាេះធនធានទឹ្យរនានារនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៥២៦ ._ គោលការណ៍ននការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្យររមួោន  
 ទឹ្យរ និង ធនធានទឹ្យរ ក្តូវសាិតគក្កាមការក្រប់ក្រង និង អភិវឌ្ឍន៍ គោយថទអរគលើគោលការណ៍ 
ដូចតគៅ ៖ 

រ- សមធម៌សងគម៖ ការធានាបាននូវសមភាពននការទ្យទួ្យលបានទឹ្យរសក្មាប់អនរគក្បើ
ក្បាស់ទំងអស់ ជាពិគសស ក្ររមមនុសសថដលមិនសូវបានទ្យទួ្យលការយរចិតតទុ្យរោរ់ និងថដល
មិនមានតំណាងក្រប់ក្ោន់ ឲ្យទ្យទួ្យលបានទឹ្យររនុងបរមិាណ និងរុណភាពក្រប់ក្ោន់ គដើមបី
ក្ទ្យក្ទ្យង់សុខុមាលភាពរបស់ពួរគរ ។ 

ខ- ក្បសិទ្យធទលគសដឋរិចច៖ ការទតល់ទលក្បគយជន៍ខពស់បំទុតឲ្យគៅអនរគក្បើក្បាស់ជាអតិ
បរមិា សក្មាប់ធនធានហិរ ញ្វតាុ និងធនធានទឹ្យរថដលបានគក្បើក្បាស់ ។ 

រ- និរនតរភាពគអរូ ូសីុ៖ ការតក្មូវឲ្យគធវើការថបងថចងទឹ្យរក្រប់ក្ោន់ គដើមបីធានានិរនតរ
ភាពននមុខងារតាមធមមជាតិននពពួរសតវ និង ររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលការរំរាមរំថហង និងក្បព័នធ 
គអរូ ូសីុ ។ 

 
មាគ្តា៥២៧ ._ រតាត ថដលក្តូវពិចារណាសក្មាប់ការអនុវតត 

គៅគពលអនុវតតការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្យរជាលរខណៈអនតរវស័ិយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យធនធានទឹ្យរ និងឧតតុនិយម ក្តូវពិចារណា៖ 
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រ-ក្រប់ទិ្យដឋភាពននធនធានទឹ្យរ ។ 
ខ-ចំណងទរ់ទ្យងរវាងធនធានទឹ្យរ និងសមាសភារដនទ្យគទ្យៀតននបរសិ្ថា នធមមជាតិរមួ

មាន ដីធាី ជលទល ររុខជាតិ សតវ ជាអាទ្យិ៍។ 
រ-លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ទឹ្យររបស់ក្បជាជន និង បរសិ្ថា នធមមជាតិឲ្យ

មានក្បសិទ្យធភាព និង និរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៥២៨ ._ ការសហការរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទំងអស់ ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការគក្បើក្បាស់ទឹ្យរ ការអភិវឌ្ឍ 
និងការក្រប់ក្រងធនធានវារជីាតិក្បរបគោយនិរនតរភាពគៅគលើធនធានទឹ្យរថដលមានជីវតិ និងក្បព័នធគអ
រូ ូសីុថដលពារ់ព័នធ ក្តូវសហការអនុវតតការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្យរជាលរខណៈរមួោន   ។ 
 
មាគ្តា៥២៩ ._ ការរមួចំថណររបស់ភារីថដលពារ់ព័នធ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវរមួសហការជាមួយោន  រ៏ដូចជានីតិបុរគលស្ថធារណៈ និងឯរជន 

សក្មាប់ការក្រប់ក្រង ការបណាត រ់ទុ្យន ការគធវើអាជីវរមម ការអភិររស និងការអភិវឌ្ឍធនធានទឹ្យរ ។  
 

ផ្នែកទី២ 
មាច សក់លមសទិធិទលើទឹក ន្ងិធន្ធាន្ទឹក 

 
មាគ្តា៥៣០ ._ រមមសិទ្យធិគលើធនធានទឹ្យរ 

ទឹ្យរ និងធនធានទឹ្យរទំងអស់ ជាក្ទ្យពយសមបតតិរបស់រដឋ ។ 
 
មាគ្តា៥៣១ ._ ការថបងថចរទឹ្យរ 
 ការបថងវរទឹ្យរគចញ្ាងថដនពីរនុងថដនដីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូមានការអនុញ្ញញ ត និង
ការឯរភាពគោយរាជរោឋ ភិបាលរមពុជា និងមានការអនុម័តទតល់សចាច នុមតតិគោយស្ថា ប័ននីតិប ញ្តតិ ។ 

 
ជំពូកទី២ 

 ការទទលួខសុគ្តវូផ្នែកធន្ធាន្ទឹក 
ផ្នែកទី១ 

 ការទទលួខសុគ្តវូរបសស់្ថលីគ្កសងួ 
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មាគ្តា៥៣២ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរក្តូវ ៖ 
១- ក្រប់ក្រង ដឹរនំា និងក្តតួពិនិតយការអនុវតតមាតិកាគនេះ ។ 
២-  គធវើការពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធ

ដនទ្យគទ្យៀត   រនុងការបំគពញតាមតួនាទី្យ ។ 
 
មាគ្តា៥៣៣ ._ ស្ថរគពើភ័ណឌ រណាត លននធនធានទឹ្យរ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវររាទុ្យរនូវរាល់ស្ថរគពើភណឌ ថ្នន រ់រណាត ល
មួយអំពីធនធានទឹ្យរននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រមួមានទី្យរថនាង បរមិាណ និងរុណភាពននធនធាន 
រនុងឆ្ន ំនីមួយៗ ។ 
 
មាគ្តា៥៣៤ ._ ទិ្យននន័យអំពីធនធានទឹ្យរ 
 ទិ្យននន័យអំពីចំនួនទឹ្យរ រុណភាពទឹ្យរ និងព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងទឹ្យរដនទ្យគទ្យៀត ថដលក្បមូលបាន
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមារិចច គៅគពលថដលក្តវូបានគសនើគោយក្រសួងស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
ធនធានទឹ្យរ ក្តូវគធវើការោរ់ជូនគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ស្សបតាមទ្យក្មង់ថបប
បទ្យថដលរំណត់គោយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ។ ទិ្យននន័យពារ់ព័នធនឹងទឹ្យរ 
គោយគរៀបចំគ ើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ក្តរវគធវើការទតល់ជូនដល់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ១ (មួយ) ដងរនុង១(មួយ)ឆ្ន ំ។ 
 
មាគ្តា៥៣៥ ._ ការអាចថសវងររបានទិ្យននន័យ 
 ទិ្យននន័យ និងព័ត៌មានថដលក្តូវោរ់ជូនដូចមានថចងរនុងមាក្តា៥៣៤ ខាងគលើ គលើរថលងថត
ររណីព៌ត័មានគនាេះជាព័ត៌មានសមាង ត់ ក្តូវគធវើការទតល់ជូនគោយឥតរិតនែាដល់ក្រប់ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ និងអនរពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត សក្មាប់ជាក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិ
ទ្យទួ្យលព័ត៌មានបិរស្ថា ន រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធាន
ទឹ្យរ អាចតក្មវូឲ្យបង់នែាសក្មាប់ទិ្យននន័យថដលគសនើសំុរនុងគោលគៅពាណិជារមម ។ 
 
មាគ្តា៥៣៦ ._ ការគចញលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ អាចគចញលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត មានជាអាទ្យិ៍ ៖ 
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រ-រថនាងថដលមានការហាមឃាត់ចំគពាេះការយរ ឬ ការរខំានដល់ទឹ្យរ ឬការស្ថងសង់
គហោឋ រចនាសមព័នធ ។ 

ខ-ការគរៀបចំបទ្យបប ញ្តតិពារ់ព័នធនឹងគហោឋ រចនាសមព័នធសក្មាប់ការទញយរទឹ្យរ ឬ 
រខំានដល់ធនធានទឹ្យរ ។  

រ-ការបគងកើត និងការក្រប់ក្រងអាជាា ធរអាងទ្យគនារនានា ។ 
ឃ-រិចចការអាទិ្យភាពសក្មាប់ោរ់ប ច្ូ លរនុងថទនការធនធានទឹ្យរននអាងទ្យគនា ។ 
ង-ការគលើរទឹ្យរចិតតឲ្យមានការស្ស្ថវក្ជាវ ឬ ការអភិវឌ្ឍ បគចចរវជិាា ែមីៗ ថដលនឹងរមួ

ចំថណររនុងការកាត់បនាយសំណល់ និងការថរលមអរុណភាពទឹ្យរ និងបគងកើនក្បសិទ្យធទលននការ
គក្បើក្បាស់ទឹ្យរ ។ 

ច- ការគលើរទឹ្យរចិតត និងការរារាងំ ថដលរមួទំង យនតការហិរ ញ្វតាុ រមួមាន ការគក្បើ
ក្បាស់រនក្ម និង តារាងនែាតាមអក្តាែយចុេះ គដើមបីគលើរទឹ្យរចិតតឲ្យមានការគក្បើក្បាស់ទឹ្យរគោយ
ក្បសិទ្យធទល ជាអាទ្យិ៍ ។ 

្- ការបគងកើត និង ក្រប់ក្រងសហរមន៍អនរគក្បើក្បាស់ទឹ្យរ ថដលរមួទំង សហរមន៍
រសិររគក្បើក្បាស់ទឹ្យរ ។ 

ជ- ការក្បកាសតំបន់ការពារធមមជាតិថដនទឹ្យរ ។ 
ឈ- ការរំណត់ និង ក្រប់ក្រងតំបន់តំរល់ទឹ្យរជំនន់ ។ 
ញ-ការចារ់បំគពញ ឬការបាូរទិ្យសគៅននទី្យជក្មាល និងលំហូរទឹ្យរ ។   
ដ-ការគរៀបចំបទ្យបបប ញ្តតិសតីពីការអភិវឌ្ឍទឹ្យរគក្កាមដី និងឧសាហរមមអភិវឌ្ឍទឹ្យរ

គក្កាមដី រមួមាន៖ 
១-លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់អនរគៅ៉ាការខួងអណតូ ង និងការដំគ ើងអណតូ ងសនប់ ។ 
២-ការទមទរឲ្យមានភសតតុាងរបស់អនរកាន់វញិ្ញញ បនបក្ត សក្មាប់ការក្បតិបតតិ

ការមា៉ា សីុនខួង  ។ 
៣-ការទ្យទួ្យលយរសំណារ ការគធវើគតសត ការវភិារ ការសទង់មតិ  និងទិ្យននន័យពី

អណាូ ងខួង និង ការក្បរល់អវីៗទំងគនេះគៅឲ្យក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
ធនធានទឹ្យរ  ។ 

៤-ការលុបអណតូ ងខួង និងវធីិស្ថស្តសត រ៏ដូចជាលរខខណឌ តក្មូវនានា ការថដល
ក្តូវបំគពញគៅរនុងក្បតិបតតិការលុបអណតូ ងខួង ។ 

៥-សរមមភាពនានារនុងការគោេះស្ស្ថយបញ្ញា អណតូ ងខួងថដលពារ់ព័នធ ។  
៦-ការក្តតួយពិនិតយអណតូ ង ។ 
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៧-វធីិស្ថស្តសតននការជីរខួង និងការជីរអណតូ ង និង ការរំណត់ពីក្បភពននទឹ្យរ
គក្កាមដី  ។  

៨-ការក្បរងក្បយ័តន និង វធិានការគដើមបីក្តូវអនុវតតមុនគពល និងអំ ុងគពលនន
ការខួង ននការជីរ និងការអភិវឌ្ឍគលើអណតូ ង ។  

៩-គោរពតាមការថែររានានាសក្មាប់អណតូ ងថដលមិនដំគណើ រការ ។ 
១០-បានគោរពការថែររា និង ការក្បតិបតតិការថដលក្តូវមានជាបនត សក្មាប់

អណាូ ង ។ 
ែ-ការរំណត់បនទុរ និង នែានានា ថដលក្តូវបង់សក្មាប់ការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្យរស្សប

តាមមាតិកាគនេះ ។ 
 

ផ្នែកទី២ 
ការសគ្លបសគ្លួលរបសរ់ាជរដាឋ ភបិាល 

 
មាគ្តា៥៣៧ ._ រណៈរមមការជាតិគរៀបចំថទនការ និងក្រប់ក្រងអាងទ្យគនា 
 ក្តូវគចញលិខិតបទ្យោឋ នរតយុតតគដើមបបីគងកើតរណៈរមាម ធិការជាតិគរៀបចំថទនការ និងក្រប់ក្រង
អាងទ្យគនា គៅគក្កាមក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ គោយមានការចូលរមួ ក្រសួង ស្ថា ប័
នមានសមតារិចច  និងរណៈរមាម ធិការជាតិទ្យគនាគមរងគ ។ 
 
មាគ្តា៥៣៨ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់រណៈរមាម ធិការជាតិគរៀបចំថទនការ និងក្រប់ក្រង
អាងទ្យគនា 
 រណៈរមាម ធិការជាតិគរៀបចំថទនការ និងក្រប់ក្រងអាងទ្យគនា មានតួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ
ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- សក្មបសក្មួល និងក្រប់ក្រងគលើការគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិសតីពីទឹ្យរ 
សក្មាប់គោលគៅក្រប់ក្រង ការពារ អភិររស និងអភិវឌ្ឍន៍អាងទ្យគនា ។ 

ខ- តាមោន និងវាយតនមាការអនុវតតថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិសតីពីទឹ្យរ សក្មាប់
ក្រប់ក្រង ការពារ អភិររស និងអភិវឌ្ឍអាងទ្យគនា ។ 

រ- សក្មរេះសក្មួល និងគោេះស្ស្ថយទំ្យនាស់នានាគលើការក្រប់ក្រង ការពារ អភិររស និង
អភិវឌ្ឍអាងទ្យគនា ។  

ឃ- អនុវតតរិចចការដនទ្យគទ្យៀតតាមការថណនំារបស់រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា ។ 
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មាគ្តា៥៣៩ ._ សិទ្យធិ និងកាតពវរិចចរនុងការចូលរមួគក្បើក្បាស់ អភិវឌ្ឍ និងក្រប់ក្រងអាងទ្យគនាអនតរជាតិ 
 ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា មានសិទ្យធិ និងររណីយរិចច ចូលរមួគៅរនុងការគក្បើក្បាស់ អភិវឌ្ឍ និង
ក្រប់ក្រងភារតាមសមធម៌ និងគហតុទលនន អាងទ្យគនាអនតរជាតិ គៅរនុងថដនទ្យគនារបស់ក្បគទ្យស ។ 
 
មាគ្តា៥៤០ ._ ការគក្បើក្បាស់ថដលសមស្សបបំទុត និងមានក្បសិទ្យធភាព 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរក្តូវយរចិតតទុ្យរោរ់ជាពិគសស ចំគពាេះរក្មិត
សមស្សបបំទុត និងការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពនូវអាងទ្យគនាគមរងគ ស្សបជាមួយគោល
ការណ៍ដឹរនំាននរណៈរមាម ធិការជាតិទ្យគនាគមរងគ ។ 

  
ជំពូកទី៣ 

 ការទរៀបច្ំផ្នន្ការធន្ធាន្ទកឹ 
ផ្នែកទី១ 

 សលតថកចិ្ចរបសគ់្កសងួ ស្ថថ ប័ន្ទទលួបន្ទុកធន្ធាន្ទកឹ 
 
មាគ្តា៥៤១ ._ ថទនការធនធានទឹ្យរជាយុទ្យទស្ថស្តសតថ្នន រ់ជាតិ និងថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវគក្ោងសក្មាប់ការថបងថចរ និងការក្រប់ក្រង
ទឹ្យរគោយនិរនតរភាព គដើមបបំីគពញបានតាមតក្មូវការរបស់រមពុជាគៅអនារត តាមរយៈថទនការធនធាន
ទឹ្យរជាយុទ្យទស្ថស្តសតថ្នន រ់ជាតិ និងគោយគរៀបចំថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ។  
 
មាគ្តា ៥៤២ ._  ការចូលរមួរបស់ភារីពារ់ព័នធ 
 គៅរនុងការគរៀបចំថទនការធនធានទឹ្យរជាយុទ្យធស្ថស្តសតថ្នន រ់ជាតិ និងថទនការធនធានទឹ្យរននអាង
ទ្យគនារ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ក្តវូសហការជាមួយក្រប់ភារីថដលពារ់ព័នធថដល
មានចំណាប់អារមមណ៍ មានជាអាទ្យិ៍ អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ វស័ិយឯរជន ក្ររមអនរទ្យទួ្យលក្បគយជន៍ 
និងនីតិបុរគលគទសងៗគទ្យៀត ។  

ការគរៀបចំថទនការធនធានទឹ្យរជាយុទ្យទស្ថស្តសត និងថទនការធនធានអាងទ្យគនា ក្តវូបំគពញតាម
លរខខណឌ តក្មូវននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន ស្សបតាមរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ 
និងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 
  
មាគ្តា៥៤៣ ._ ក្បតិភូរមមអំណាច 
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 ការគរៀបចំ និងការអនុវតតថទនការធនធានទឹ្យរននអាងទ្យគនា អាចគធវើក្បតិភូរមមពីក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរគៅអាជាា ធរអាងទ្យគនាថដលក្តវូបគងកើតគ ើងគោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិ   
យុតត ។ 
  
មាគ្តា៥៤៤ ._  ភាររិចចអនុគលាមតាម 
 អាជាា ធរអាងទ្យគនា ថដលគរៀបចំ ឬថដលអនុវតតថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ស្សបតាមមាក្តា 
៥៤៦ ននមាតិកាគនេះ ក្តវូអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិននមាតិកាគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៤៥ ._ ព័ត៌មានសក្មាប់គរៀបចំថទនការ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យ[ទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវក្បមូលយរ ររាទុ្យរ  និងគក្បើក្បាស់ព័ត៌មាន
សក្មាប់គោលបំណងននការគរៀបចំថទនការគោយ ៖ 

រ- វាស់ថវងជាគទ្យៀងទត់ និងចុេះរំណត់ក្តា អំពីបរមិាណ និងរុណភាពទឹ្យរគៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

ខ- ក្បមូលព័ត៌មានអំពីតក្មូវការទឹ្យរ និងទលប៉ាេះពាល់ននការក្រប់ក្រងទឹ្យរដល់ក្បព័នធគអ
រូ ូសីុធមមជាតិ ជក្មរជលទល អក្តាជលទល និងក្បគភទ្យសតវថដលរងការរំរាមរំថហង        
ពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ និងនីតិបុរគលនានា ។ 

រ- ក្បមូលព័ត៌មានអំពីតក្មូវការទឹ្យរគៅអនារត ។  
ឃ- គធវើការថរលមអជាបនតបនាទ ប់នូវបណាត ញជាតិសក្មាប់ការពិនិតយតាមោន គដើមបីឲ្យ

មានការក្បមូលព័ត៌មានស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។ 
 ព័ត៌មាន ថដលក្បមូលសក្មាប់គោលបំណងគរៀបចំថទនការ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាច
ថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រម
គនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៤៦ ._ ក្ររមក្បឹរាគយបល់បគចចរគទ្យស 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ អាចបគងកើតក្ររមក្បឹរាគយបល់បគចចរគទ្យស 
ថដលមានសមាសភាពននមញ្ជ្នតីជំនាញបគចចរគទ្យស ថដលបំគពញបានតាមលរខខណឌ តក្មវូ ថដលក្តូវ
បគងកើតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ គដើមបីថណនំាអំពី៖ 

រ- សំគណើ រ ឬគសចរតីក្ពាងននថទនការធនធានទឹ្យរជាយុទ្យធស្ថស្តសតថ្នន រ់ជាតិ និងថទនការ
ធនធានទឹ្យរ ។ 
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ខ-   សំគណើ រគធវើវសិ្ថធនរមមគលើថទនការធនធានទឹ្យរជាយុទ្យធស្ថស្តសត និងថទនការធនធាន
ទឹ្យរ។  

រ- ការទតល់សិទ្យធិគៅគក្កាមជំពូរទី្យ៤ ននមាតិកាគនេះ ។ 
 

ផ្នែកទី២  
ផ្នន្ការធន្ធាន្ទឹកជាយទុធស្ថស្តសត ថ្នែ កជ់ាត ិ

 
មាគ្តា៥៤៧ ._ គោលគៅននថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតធនធានទឹ្យរថ្នន រ់ជាតិ 
 ក្តូវគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតធនធានទឹ្យរថ្នន រ់ជាតិ គដើមបីទតល់ជាមរគុគទ្យស សក្មាប់ការសគក្មច
បាននូវ ៖ 

រ- សនតិសុខននការទគត់ទគង់ទឹ្យរសក្មាប់រយៈគពលថវង គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
ខ- និរនតរភាពននធនធានទឹ្យររនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
រ-រិចចការពារទឹ្យរ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុថដលពឹងថទអរគលើលំហូរទឹ្យរ ។ 
ឃ-ការថបងថចរ និងគក្បើក្បាស់ទឹ្យរឲ្យបានក្តឹមក្តូវ និងមានក្បសិទ្យធភាពគដើមបទី្យប់ស្ថក ត់

គក្ោេះមហនតរាយ និង ទំ្យនាស់នានា ។  
 
មាគ្តា៥៤៨ ._   លរខខណឌ តក្មូវននថទនការធនធានទឹ្យរជាយុទ្យធស្ថស្តសត ថ្នន រ់ជាតិ 
 ថទនការធនធានទឹ្យរជាយុទ្យធស្ថស្តសត ថ្នន រ់ជាតិ ក្តវូរាប់ប ច្ូ លនូវចំណុចដូចមានថចង 
ដូចខាងគក្កាម៖  

រ- ការរំណត់អតតសញ្ញញ ណននក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងក្បគភទ្យសតវ និងររុខជាតិ ថដលរំពុងសាិត
រនុងឋានៈថដលសាិតរនុងរតីបារមមណ៍ និងគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលពារ់ព័នធនឹងទឹ្យរ និងលំហូរថទនរ 
បរសិ្ថា ន ។ 
ខ- ការពាររណ៍អំពីតក្មូវការទឹ្យរថដលមានរយៈគពលថវង ។ 
រ- ការរំណត់អតតសញ្ញញ ណអំពីនិនាន ការអាកាសធាតុ និងធាតុអាកាសរយៈគពលថវង 
រ-ការពាររណ៍ពីការថក្បក្បួល និងបរមិាណទឹ្យរនាគពលអនារត ។ 
ឃ- ជគក្មើសនានា រនុងការបំគពញតាមលរខខណឌ តក្មវូននទឹ្យរនាគពលអនារត ។ 
ង- ជគក្មើសនានា សក្មាប់ការក្រប់ក្រងតក្មូវការទឹ្យរនាគពលអនារត ។ 
ច- ការទតល់អាទិ្យភាពគលើការគក្បើក្បាស់ទឹ្យរ ។ 
្- ការធានាបានថ្ន គហោឋ រចនាសមព័នធនានា មិនបងាអ រ់ដល់លំហូរទឹ្យរ និងមានលំហូរក្រប់
ក្ោន់សក្មាប់ទាូវទឹ្យរថដលអាចរំណត់ទិ្យសគៅបាន ។ 
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១- យុទ្យធស្ថស្តសតក្រប់ក្រងគក្ោេះរាងំសងតួ ។ 
២- យុទ្យធស្ថស្តសតក្រប់ក្រងទឹ្យរជំនុន ។ 
៣- គោលបំណងសតីលទ្យធភាពននរុណភាពទឹ្យរ ។ 
 

ផ្នែកទី៣  
ផ្នន្ការធន្ធាន្ទឹកអាងទទន្ៃ  

 
មាគ្តា៥៤៩ ._ គោលគៅននថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវគរៀបចំថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនាគដើមបី៖ 
រ- រំណត់ពីវតតមានននទឹ្យរសក្មាប់គោលបំណងនីមួយ ។ 
ខ- ទតល់ក្របខ័ណឌ សក្មាប់ការក្រប់ក្រងទឹ្យរឲ្យមាននិរនតរភាព និងការទញយរទឹ្យរ ។ 
រ- រំណត់អាទិ្យភាព និងយនតការនានាសក្មាប់គោេះស្ស្ថយតក្មូវការទឹ្យរគៅអនារត ។ 
ឃ- ទតល់ក្របខ័ណឌ សក្មាប់បគងកើតការថបងថចរទឹ្យរ ។  
ង- ទតល់ក្របខ័ណឌ សក្មាប់ថរថក្បស្ថា នភាពននការរគរចរលឹ ថដលគរើតគ ើងដល់ក្បព័នធ  

គអរូ ូសីុធមមជាតិ ដូចជា ទ្យគនាថដលមានសភាពរងីសងួត ឬ តានតឹងជាគដើម ។ 
 
មាគ្តា៥៥០ ._ ទឹ្យរគក្កាមដី 
 ថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ក្តូវទតល់ក្របខ័ណឌ រនុងការការទញយរទឹ្យរពីគក្កាមដី ក្បសិនគបើ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ យល់ថ្នមានហានិភ័យធងន់ធងរ គោយការទញយរ ឬ 
ការរខំានដល់ទឹ្យរគក្កាមដី គៅរនុងរថនាងណាមួយ អាចប៉ាេះពាល់ជាខាា ំងដល់ ៖  

រ- វតតមានទឹ្យរសក្មាប់អនរគក្បើក្បាស់បចចុបបនន ។ 
ខ- តក្មូវការទឹ្យរសក្មាប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ ។ 
រ- រុណភាពទឹ្យរ ។ 
ឃ- សមិទ្យធទលននគោលគៅណាមួយ ឬ លទ្យធទលគទសងគទ្យៀត គៅរនុងថទនការ ។ 

 
មាគ្តា៥៥១ ._ ការក្បកាសផ្ទអ រការអភិវឌ្ឍជាបគណាត េះអាសនន 
 គៅគពលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ គចញគសចរតីជូនដំណឹងអំពីបំណងរនុង
ការគរៀបចំថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ក្តវូគចញក្បកាសផ្ទអ រការអភិវឌ្ឍនានា គៅរនុងតំបន់ជក្មាល
ទឹ្យរននអាងទ្យគនា ថដលក្តូវមានសុពលភាពរហូតដល់គពលថដល៖ 

រ- ថទនការធនធានទឹ្យរ ក្តវូបានអនុម័ត គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតណាមួយ ឬ 
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ខ- ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  គចញគសចរតីជូនដំណឹងពីការលុប
គចាលបំណងគរៀបចំថទនការធនធានទឹ្យរ និងថចងពីមូលគហតុននការលុបគចាលគនាេះ ។  

 
មាគ្តា៥៥២ ._ វធិានននការផ្ទអ រជាបគណាា េះអាសននសតីពីការអភិវឌ្ឍ 

គៅគពលថដលមានការផ្ទអ រការអភិវឌ្ឍជាបគណាត េះអាសនន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៥៥១ ននក្រម
គនេះចូលជាធរមាន គនាេះ ៖ 

រ-មិនមានពារយសំុគក្កាមក្រមគនេះក្តូវបានទ្យទួ្យលយរ ឬ ដំគណើ ការ គទេះបីជាក្តវូបាន
ោរ់ប ា្ូ នមុនការផ្ទអ រជាបគណាា េះអាសននចូលជាធរមាន ក្បសិនគបើការទតល់ពារយសំុអាចមាន
ឥទ្យធិពលមួយ ឬ គក្ចើន ដូចគរៀបរាប់ខាងគក្កាម ៖ 

   ១-ការគរើនគ ើងចំនួនទឹ្យរថដលអាចក្តូវបានយរ ។ 
   ២-ការផ្ទា ស់បតូរទី្យតំាងពីរថនាងថដលទឹ្យរក្តវូបានយរ ។ 
   ៣-ការគរើនគ ើងអក្តាថដលទឹ្យរអាចក្តូវបានយរ ។ 
   ៤-ការផ្ទា ស់បតូរលរខខណឌ ចរនតថដលទឹ្យរអាចក្តវូបានយរគក្កាមគនាេះ ។ 
   ៥-ការផ្ទា ស់បតូរគោលគៅថដលទឹ្យរអាចក្តវូបានយរ ។ 

ខ-ការងារែមីមិនក្តវូចាប់គទតើមជារបូរាងរនុងតំបន់ថដលក្រប់ក្រងគោយអនុសារណៈ ។ 
រ-ការងារថដលចាប់គទតើមគហើយអាចក្តវូបានប ច្ ប់បាន ទល់ថតមានការឯរភាពជា

លាយលរខណ៍អរសរពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ និងថទអរគលើលរខខណឌ  
ថដលរមួមាន កាលបរគិចឆទ្យប ច្ ប់ ថដលរក្មិតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ        វស័ិយ
ធនធានទឹ្យរ  និង 

ឃ-រិចចការប ច្ ប់ថដលមានមិនក្តូវគលើរគ ើង ពក្ងីរ គធវើឲ្យគក្ៅ ឬ ផ្ទា ស់បតូរ ។ 
 

មាគ្តា៥៥៣ ._ ការចូលជាធរមានននថទនការមួយចំនួន 
មានថតថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា១ (មូយ)ប៉ាុគណាណ េះ  ថដលក្តូវចូលជាធរមានគៅគពលគវលា

មួយរំណត់ គលើរថលងថតគៅគពលមានថទនការោច់គោយថ រ ក្តូវបានគរៀបចំសក្មាប់ ធនធានទឹ្យរដី
គលើ និងទឹ្យរគក្កាមដី ។ 
 
មាគ្តា៥៥៤ ._ លរខខណឌ តក្មូវននថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា 

គសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនាក្តូវ ៖ 
រ-គលើរគ ើងពីគោលគៅននគសចរតីក្ពាងថទនការ ។ 
ខ-មានថទនទី្យននតំបន់ថទនការថដលគសនើរចួ ។ 
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រ-គលើរគ ើងពីទឹ្យរថដលគសចរតីក្ពាងថទនការមានបំណងរនុងការអនុវតតគលើ ។ 
ឃ- គលើរគ ើងពីអាទិ្យភាពននទឹ្យរ និងអនរគក្បើក្បាស់ធនធានទឹ្យរថដលមនុសសក្តូវការ 

និង គសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ និងធនធានទឹ្យរក្រប់ក្ោន់ មុននឹងថបងថចរទឹ្យរ 
និងធនធានទឹ្យរថដលគលើសគៅកាន់អនរគក្បើក្បាស់ដនទ្យគទ្យៀត ។ 

ង-គលើរគ ើងពីលទ្យធទល ថដលរមួមាន លទ្យធទលគអរូ ូសីុ ទរ់ទ្យងនឹងក្បព័នធគអរូ ូ
សីុរនុងថទនរទសំរបស់វា ថដលរមួមានលាអ ងទឹ្យរគក្កាមដី អាងបងាូរទឹ្យរ អាងក្បមូលទឹ្យរ អនុអាង
ក្បមូលទឹ្យរ និងក្រប់ទាូវទឹ្យរអចិនញ្ជ្នតយ៍ សក្មាប់ការក្រប់ក្រងទឹ្យរក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

ច-គៅរនុងរក្មិតថដលអាចគធវើគៅបានគោយគក្បើក្បាស់ព័ត៌មានវទិ្យាស្ថស្តសតលអបំទុត
ថដលអាចថសវងររបាន ក្តវូគលើរគ ើងពីយុទ្យធស្ថស្តសតថដលបានគសនើគ ើង គដើមបសីគក្មចបាននូវ
លទ្យធទល ថដលក្តូវបានរំណត់រនុងអនុថទនរមាក្តាគនេះ ថដលរមួមាន ការរក្មិតគៅគលើការយរ
ជាសរបុពីអាង ។ 

្-គលើរគ ើងពីយុទ្យធស្ថស្តសតថដលបានគសនើគ ើងសក្មាប់បគងកើតការថបងថចរទឹ្យរគៅកាន់
តំបន់ថទនការថដលបានគសនើ ។ 

ជ-គលើរគ ើងពីវធិានក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងវធិានថបងថចរទឹ្យរសក្មាប់ទឹ្យរថដលគសចរតី
ក្ពាងថទនការមានបំណងរនុងការអនុវតត ។ 

ឈ-រំណត់គហោឋ រចនាសម័ពនធទឹ្យរ និងថដលរមួមាន ក្បតិបតតិការននរចនាសមព័នធទឹ្យរ 
ថដលគសចរតីក្ពាងថទនការមានបំណងនឹងអនុវតត ។ 

ញ-រំណត់រក្មិតទគត់ទគង់គពញគលញ សក្មាប់ទំ្យនប់ទំងឡាយណា ថដលក្តូវបានរមួ
ប ច្ូ លរនុងគហោឋ រចនាសម័ពនធថដលមានរំណត់រនុងអនុថទនរននចំណុច ង. ននមាក្តាគនេះ ។ 

ដ-គលើរគ ើងពីលរខខណឌ តក្មូវននការអគងកតតាមោន និងការគរៀបចំរបាយការណ៍ទឹ្យរ 
និងក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ ថដលអាចរមួមានសូចនាររសុខភាពអាងទ្យគនា គដើមបីជួយរនុងការ
វាយតនមាក្បសិទ្យធភាពននយុទ្យធស្ថស្តសតក្រប់ក្រងថដលគសនើរនុងការសគក្មចបាននូវលទ្យធទលថដល
គលើរគ ើងរនុងអនុថទនរននមាក្តាគនេះ ។ 

ឋ-គលើរគ ើងពីលរខខណឌ តក្មូវរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍ជាក្បចំា សក្មាប់ការអនុវតត
គសចរតីក្ពាងថទនការ ។ 

ឌ្-រមួមានតារាងននការគរៀបចំចាត់ថចងថដលគសនើគ ើង សក្មាប់ការអនុវតតគសចរតីក្ពាង
ថទនការ ។ 

ឍ-រមួមានព័ត៌មានអំពីទឹ្យរថដលមាន ថដលមិនទន់បានថបងថចរសក្មាប់គោលគៅគក្បើ
ក្បាស់នាគពលអនារត និងអាទិ្យភាព និងដំគណើ ការសក្មាប់ការថបងថចរ ឬ បក្មរងទឹ្យរទុ្យរ ។ 
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ណ-បគងកើតដំគណើ ការរនុងការទតល់ បក្មរងទុ្យរ ឬ ទទុយពីគនាេះ គោេះស្ស្ថយគៅគលើទឹ្យរ
ថដលមិនទន់ថបងថចរ ថដលគសចរតីក្ពាងថទនការមានបំណងរនុងការអនុវតត ។ 

ត-គលើរគ ើងពីលរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ថរថក្បសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានទឹ្យរថដលមាន
ស្ស្ថប់ រនុងររណីចំាបាច់ គដើមបីសគក្មចបាននូវលទ្យធទលថទនការ ។ 

ែ-គលើរគ ើងពីលរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់គោេះស្ស្ថយគលើភាពគរចរលិថដលបានគរើត
គ ើងរនុងក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ ។ 

 
មាគ្តា៥៥៥ ._ ថទនការទ្យគនាគមរងគ 

ថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ថដលអនុវតតចំគពាេះធនធានទឹ្យរទ្យគនាគមរងគ ក្តូវពិចារណាអំពី៖ 
រ-ចរនតហូរទឹ្យរ្ាងថដនចូលមរកាន់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
ខ-លរខខណឌ តក្មូវស្សបចាប់ ឬ មិនលគមអៀង សក្មាប់ចរនតហូរទឹ្យរថទនរខាងគក្កាម្ាង

ថដនននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ ននសនធិសញ្ញញ អងគការសហក្បជាជាតិសតី
ពីចាប់ននការគក្បើក្បាស់ទាូវទឹ្យរអនតរជាតិថដលមិនពារ់ព័នធនឹងការគធវើនាវាចរ ។ 

រ-បញ្ញា បរសិ្ថា ន្ាងថដនដនទ្យៗគទ្យៀត ។  
ឃ-ការគរើតមានក្បតិបតតិការ និងលរខខណឌ តក្មូវ ននរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតររោឋ ភិបាល

ថដលទរ់ទ្យងនឹងទ្យគនាគមរងគ ។ 
 
មាគ្តា៥៥៦ ._ គសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា 

គសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ក្តូវទតល់នូវក្របខ័ណឌ សក្មាប់ការបគងកើតសិទ្យធិទ្យទួ្យល
បានទឹ្យរគោយគលើរគ ើងនូវចំណុចដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- គោលគៅលំហូរបរសិ្ថា ន ។ 
ខ- គោលបំណងសនតិសុខសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ ។ 
រ- សូចនររការងារ សក្មាប់គោលបំណងលំហូរបរសិ្ថា ន និងគោលបំណង     សនតិ

សុខននសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ ។  
ឃ- អាទិ្យភាពសក្មាប់ការទតល់សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន ។  

 
មាគ្តា៥៥៧ ._ ការពិចារណា សក្មាប់គសចរតីក្ពាងថទនការ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវពិចារណាគៅគលើចំណុចខាងគក្កាមគៅគពល
គរៀបចំគសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា៖ 

រ-រក្មិតនិងរុណភាពទឹ្យររនុងតំបន់ថទនការ ។ 
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ខ-គោលបំណង និងអាទិ្យភាព ជាតិ និងគក្កាមជាតិ សក្មាប់គលើររមពស់ការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 

រ-ថទនការតំបន់គទសងៗសក្មាប់តំបន់ ។ 
ឃ-រយៈគពល ភាពញឹរញាប់ ទំ្យហំ និងការរំណត់គពលននលំហូរទឹ្យរ ថដលវាមានស្ថរ

សំខាន់រនុងការោំក្ទ្យក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ និងក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិ សាិតរនុងរតីរងវល់ពារ់ព័នធ
គៅនឹងឋានៈ និងការទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ដូចបានវាយតនមាគោយគក្បើព័ត៌មានវទិ្យាស្ថស្តសតលអ
បំទុតថដលមាន ។ 

ង-ការជន់គលច និងការសមងួតគដើមបីោំក្ទ្យក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ និងក្បគភតសតវ ររុខ
ជាតិថដលសាិតរនុងរតីរងវល់ពារ់ព័នធគៅនឹងឋានៈ និងការទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 

ច-រក្មិតទឹ្យរគក្កាមដី និងដំគណើ រការហូរទឹ្យរពីគលើដីគៅគក្កាមដី ថដលមានស្ថរសំខាន់
រនុងការោំក្ទ្យក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ និងក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិថដលសាិតរនុងរតីរងវល់ពារ់ព័នធ
គៅនឹងឋានៈ និងការទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់។ 

្-ការចូលរមួក្រប់ក្រងទឹ្យរននទី្យជក្មរ ឬ ក្បព័នធពារ់ព័នធ ថដលរមួមាននក្ពគឈើ និងដី
គសើម ថដលោំក្ទ្យនូវគោលបំណងននថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ។ 

ជ-សិទ្យធិថដលមានស្ស្ថប់រនុងការទ្យទួ្យលបាន គក្បើក្បាស់ ឬក្រប់ក្រងទឹ្យរ ។ 
ឈ-លរខខណឌ តក្មូវរបស់ទឹ្យរនាគពលអនារតរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលរមួ

មានលរខខណឌ តក្មវូវបបធម៌ គសដឋរិចច បរសិ្ថា ន និងសងគម ។ 
ញ-តនមាវបបធម៌ គសដឋរិចច បរសិ្ថា ន និងសងគម ។ 
ដ-ការវាយតនមាថទនរបគចចរគទ្យសសក្មាប់គសចរតីក្ពាងថទនការ ។ 
ឋ-ឥទ្យធិពលថដលគសចរតីក្ពាងថទនការនឹងមានគៅគលើទឹ្យរថដលមិនមានគលើរគ ើងរនុង

គសចរតីក្ពាងថទនការ ។ 
ឌ្-ឥទ្យធិពលថដលការយរ ឬ គធវើអនតរារមន៍ជាមួយទឹ្យរថដលមិនមានគលើរគ ើងរនុង

គសចរាីក្ពាងថទនការ និងមានគលើទឹ្យរថដលគលើរគ ើងរនុងគសចរតីក្ពាងថទនការ ។ 
ឍ-យុទ្យធស្ថស្តសតក្រប់ក្រងធនធានក្បរបគោយនិរនតរភាពសក្មាប់អាងទ្យគនា ឬ អាងទឹ្យរ

គក្កាមដី ថដលរមួមានតំបន់គ្នរពារ់ព័នធគទសងៗ ។ 
ណ-ក្រប់ការោរ់ប ា្ូ ន ទរ់ទ្យងនឹងគសចរតីក្ពាងថទនការថដលគសនើគ ើង ។ 
ត-ទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។ 

 
មាគ្តា៥៥៨ ._ ការជូនដំណឹងននគសចរតីក្ពាងថទនការ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរក្តូវទសពវទាយការជូនដំណឹងគៅក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ និងស្ថធារណជនគៅគពលថដលគសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនាក្តូវបានគរៀបចំ  
គោយគលើរគ ើងអំពី៖ 

រ- ទី្យរថនាងថដលក្តូវទ្យទួ្យលគសចរតីក្ពាងថទនការ  ។  
ខ- លិខិតក្បរល់ ថដលគធវើគ ើងរវាងរបូវន័បុរគល ឬនីតិបុរគល ពារ់ព័នធគៅនឹងគសចរតីក្ពាង

ថទនការ  ។ 
រ- លិខិតក្បរល់ក្តូវគធវើគ ើងតាមកាលបរគិចចទ្យ យ៉ាងតិច ៣០ (ស្ថមសិប) នែង បនាទ ប់ពីបាន

គចញគសចរតីជូនដំណឹងអំពីគសចរតីក្ពាងថទនការ គោយមានបញ្ញា រ់ពីទី្យរថនាង និងមនុសសថដលក្តវូ
ទ្យទួ្យល ។  
 
មាគ្តា៥៥៩ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

របូវនតបុរគល ឬ នីតិបុរគល អាចោរ់ប ា្ូ នឯរស្ថរគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
ធនធានទឹ្យរ អំពីទិ្យដឋភាពណាមួយននគសចរតីក្ពាងថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ថដលរមួមានបញ្ញា
នានាថដលមិនបានោរ់ប ច្ូ លរនុងគសចរតីក្ពាងថទនការ តាមរយៈកាលបរគិចឆទ្យថដលគលើរគ ើងរនុងការ
ជូនដំណឹងថដលគចញទាយ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៥៥៨  ននក្រមគនេះ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការ
ចូលរមួជាស្ថធារណៈ ននរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៦០ ._ ការពិចារណាគៅគលើមតិគយបល់ស្ថធារណជន 

មុននឹងប ច្ ប់ថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ក្តវូ
ពិចារណារាល់ការោរ់ប ា្ូ នថដលបានគធវើគ ើងស្សបតាមមាក្តា៥៥៩ ននក្រមគនេះ ទរ់ទ្យងនឹងគសចរាី
ក្ពាងថទនការ ។ 
 
មាគ្តា៥៦១ ._ ថទនការចុងគក្កាយ 

ថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនាចុងគក្កាយ មិនមានអនុភាពគនាេះគទ្យ ទល់ថតវាក្តូវបានឯរភាព
គោយរណៈរដឋមញ្ជ្នតី ។   
 
មាគ្តា៥៦២ ._ ថទនការថដលទ្យទួ្យលបានការឯរភាព 

ថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនាថដលទ្យទួ្យលបានការឯរភាព ក្តូវទុតរំណត់បនាទ ប់ពី១០(ដប់)ឆ្ន ំ 
គលើរថលងថតមុនរយៈគពលគនេះ ថទនការគនាេះក្តូវបាន៖ 

រ-និរាររណ៍ ឬ 
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ខ-ជំនួសគោយថទនការធនធានទឹ្យរគទសងគទ្យៀតថដលបានចាប់គទតើម និងថដលគលើរគ ើង
ថ្នវាជាថទនការជំនួស ។ 

 
មាគ្តា៥៦៣ ._ វគិស្ថធនរមម និងថទនការែមី 

គោយការសគក្មចគោយខាួនឯង ឬ គោយគ្ាើយតបចំគពាេះបណាឹ ងថដលបាឹងមរកាន់ខាួនគោយ
របូវនតបុរគល ឬ នីតិបុរគល ក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ អាច ៖ 

រ- គធវើវគិស្ថធនរមមគៅគលើថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា  ឬ 
ខ- គរៀបចំថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនាែមីមួយ គដើមបជំីនួសថទនការថដលមានស្ស្ថប់ ។ 

 
មាគ្តា៥៦៤ ._ ការគធវើយុតតិរមមសក្មាប់ការគធវើវគិស្ថធនរមម ឬ ថទនការែមី 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ អាចគធវើវគិស្ថធនរមម ឬគរៀបចំថទនការធនធាន
ទឹ្យរអាងទ្យគនាែមី ស្សបតាមមាក្តា៥៦៣ននក្រមគនេះ គៅរនុងររណីថដល៖ 

រ-លទ្យធទលននថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនាមិនអាចសគក្មចបាន ឬ 
ខ-គោលបំណងននថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ឬយុទ្យធស្ថស្តសតសក្មាប់សគក្មចបាននូវ

លទ្យធទលរបស់ថទនការ ថលងមានលរខណៈសមស្សបសក្មាប់តំបន់ថទនការគទ្យៀតគហើយ ។ 
 

មាគ្តា៥៦៥ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
គៅគពលគធវើវគិស្ថធនរមមគៅគលើថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនាថដលមានស្ស្ថប់ ដូចមានថចងគៅ

រនុងមាក្តា៥៦៣ ននក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ក្តវូអនុគលាមតាមជំពូរ
គនេះ និងស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ននរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ និងបទ្យបប ញ្តតិសតីពី
សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 
 

ជំពូកទី៤  
ការនតលក់ារអន្ញុ្ញញ ត 

ផ្នែកទី១  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៥៦៦ ._ សិទ្យធិរនុងការគក្បើក្បាស់ធនធានទឹ្យរ 

រាល់របូវនតបុរគលមានសិទ្យធិរនុងការយរ និងគក្បើក្បាស់ធនធានទឹ្យរគោយមិនក្តូវការមានការទតល់
ការអនុញ្ញញ តគក្កាមជំពូរគនេះ សក្មាប់៖ 
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រ-តក្មូវការរបស់មនុសសជាសំខាន់ ថដលរមួមាន ការទឹរ ការសមាអ ត ការងូត អនាម័យ 
ការគស្ស្ថចស្សពសួនគៅតាមទទេះ  និងចំការទលក្ពឹរស និងគោលគៅរនុងទទេះគទសងៗគទ្យៀត ។ 

ខ-គោលគៅសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ ថដលរមួមានការពនាត់អរគិភ័យ ។ 
 
មាគ្តា៥៦៧ ._ ការការពារសិទ្យធិស្សបចាប់របស់អនរដនទ្យ 

ការយរ និងការគក្បើក្បាស់ធនធានទឹ្យរ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៥៦៦ ននក្រមគនេះ ក្តូវគធវើគ ើង
រនុងលរខណៈថដលមិនប៉ាេះពាល់សិទ្យធិស្សបចាប់របស់របូវនតបុរគលគទសងៗគទ្យៀត ។ 
 
មាគ្តា៥៦៨ ._ សិទ្យធិរបស់មាច ស់ និងអនរកាន់កាប់ដី 

មាច ស់ និងអនរកាន់កាប់ដីមានសិទ្យធិក្បមូល និងគក្បើក្បាស់ទឹ្យរគភាៀង និងទឹ្យរថដលហូរជាធមមជាតិ
គលើដីរបស់ពួរគរគោយោម នការទតល់ការអនុញ្ញញ តគក្កាមជំពូរគនេះ គៅរនុងររណីថដលគធវើគ ើងស្សប
តាម និមាក្តា៥៦៦ ននក្រមគនេះ  គៅរនុងររណីថដលលំហូរទឹ្យរធមមជាតិគនេះ មិនក្តូវបានរារាងំ ឬទ្យប់
ស្ថក ត់ គោយការគធវើសំណង់ទាូវ របង ទំ្យនប់ការពារ អាងទឹ្យរបគងកើតគ ើងគោយទំ្យនប់ ឬ ក្តពំាង ។ 
 
មាគ្តា៥៦៩ ._ សរមមភាពថដលតក្មូវឲ្យមានការទតល់ការអនុញ្ញញ ត 

សរមមភាពខាងគក្កាមក្តវូបានហាមឃាត់ក្បសិនគបើមិនមានការអនុញ្ញញ តគោយការទតល់សិទ្យធិ
អំណាចថដលគចញ ស្សបតាមជំពូរគនេះ និង គបើមិនបានគធវើស្សបតាមលរខខណឌ ទំងអស់របស់ការទតល់
ការអនុញ្ញញ ត ៖ 

រ-ការរារាងំ ទ្យប់ស្ថក ត់ ការបថងវរ ការយរ ឬការគក្បើក្បាស់ធនធានទឹ្យរ គក្ៅពីអវីថដល
មានថចងរនុងមាក្តា៥៦៦ និងមាក្តា៥៦៧ និងមាក្តា៥៦៨ 

ខ-ការស្ថងសង់ ឬក្បតិបតតិការននការស្ថងសង់គដើមបីរារាងំ ទ្យប់ស្ថក ត់ បថងវរ ឬយរ
ធនធានទឹ្យរ គក្ៅពីអវីថដលមានថចងរនុងមាក្តា៥៦៧ និងមាក្តា៥៦៨ ននក្រមគនេះ។ 

រ-ការទញយរ ដីខាច់ ដី ែម ក្រួស ថរ ៉ា ស្ថងំ ហាគ សពីបាត និងក្ចំាង ទាូវទឹ្យរ បឹង ដី
គសើម តំបន់ទំ្យនាប ទឹ្យរទុសពីរនុងដី ឬ អាងទឹ្យរ ។ 

ឃ-ការបំគពញ ការបគងកើតថខសទឹ្យរ ការជីរក្បឡាយ ឬ ការថរថក្បននទាូវទឹ្យរ បឹង ដីគសើម 
តំបន់ទំ្យនាប ទឹ្យរទុសពីរនុងដី ឬ អាងទឹ្យរ ។  

 
មាគ្តា៥៧០ ._ រក្មិតសក្មាប់ការរារាងំ ទ្យប់ស្ថក ត់ ការបថងវរ ការយរ ឬ គក្បើក្បាស់ 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ អាចបគងកើតគោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ
នូវរក្មិតសក្មាប់ការគធវើអនតរារមន៍ជាមួយ ការបថងវរ ការយរ ឬគក្បើក្បាស់ធនធានទឹ្យរសក្មាប់គោល
គៅជារ់លារ់ថដលមិនតក្មូវឲ្យមានការទតល់សិទ្យធិអំណាច ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៥៦៩ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៧១ ._ ពារយសំុសក្មាប់ការទតល់ការអនុញ្ញញ ត 

ពារយសំុសក្មាប់ការទតល់ការអនុញ្ញញ តគក្កាមជំពូរគនេះក្តូវអមគោយការឯរភាពគទសងៗគៅតាម
លរខខណឌ តក្មូវថដលតក្មូវគោយក្រមគនេះ ។ 

 
ផ្នែកទី២  

អាជាា បណ័្ណ ទហដាឋ រច្នាសល័ពន្ធ 
 

មាគ្តា៥៧២ ._ អាជាា ប័ណណគហោឋ រចនាសម័ពនធ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវទតល់អាជាា ប័ណណគហោឋ រចនាសម័ពនធគៅក្រប់

គហោឋ រចនាសម័ពនធថដលក្តវូបានរំណត់រនុងថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ។  
 
មាគ្តា៥៧៣ ._ គោលគៅននលិខិតអនុញ្ញញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ 

អាជាា ប័ណណគហោឋ រចនាសមព័នធទតល់ការអនុញ្ញញ តដល់អនរកាន់កាប់គនាេះគក្បើក្បាស់ ចរនតទឹ្យរហូរ
រនុងរក្មិតមួយចំាបាច់គដើមបី សង់គហោឋ រចនាសម័ពនធដូចថដលអាជាា ប័ណណបានទតល់ឲ្យ ។ 
 
មាគ្តា៥៧៤ ._ លរខខណឌ សក្មាប់អាជាា ប័ណណគហោឋ រចនាសមព័នធ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវរំណត់លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់អាជាា ប័ណណ
គហោឋ រចនាសមព័នធរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ។ 

 
ផ្នែកទី៣  

សទិធទិទលួបាន្ទឹក  
 

មាគ្តា៥៧៥ ._ ការចុេះប ា្ ីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវររានូវការចុេះប ា្ ីននក្រប់សិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន

ទឹ្យរ ។ ព័ត៌មានថដលក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ ក្តវូរំណត់គៅរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតពារ់ព័នធ ។  
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មាគ្តា៥៧៦ ._ លរខខណឌ សក្មាប់សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ 

ការយរ ឬ ការបថងវរធនធានទឹ្យរ អាចក្តឹមថតគធវើគៅបានស្សបតាមសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរថដល
គចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ។ 
 
មាគ្តា៥៧៧ ._ សិទ្យធិស្សបចាប់ចំគពាេះសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ 

របូវនតបុរគលថដលមានសិទ្យធិស្សបចាប់ចំគពាេះរាលដី អាចោរ់ពារយសំុគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ សក្មាប់សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ គដើមបីយរគក្បើក្បាស់ជាមួយទឹ្យរថដលមាន
ក្បភពមរពី ៖ 

រ-ទាូវទឹ្យរ បឹង ទឹ្យរទុសពីគក្កាមដី គលើ ឬ ជាប់ដី ។ 
ខ-លាអ ងទឹ្យរគក្កាមដី គៅគក្កាមដីណាមួយ ។ 
រ-ទឹ្យរហូរកាត់ដីគទសងៗ ។ 
ឃ-គហោឋ រចនាសម័ពនធថដលក្បតិបតតិការគក្កាមលិខិតអនុញ្ញញ តគហោឋ រចនាសមព័នធថដល

អាចទគត់ទគង់ទឹ្យរគៅកាន់ដី ។ 
 
មាគ្តា៥៧៨ ._ នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ពារយសំុ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនូវនីតិវធីិ 
និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ពារយសំុសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ្  ។ 
 
មាគ្តា៥៧៩ ._ ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈ 

គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  យល់ថ្នមានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់
គដើមបីគធវើការសគក្មចចិតតគលើពារយសំុគហើយគនាេះ ក្រសួងអាចគចញការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈអំពី
ពារយសំុថដលគលើរគ ើងពី៖ 

រ-គសចរតីលមអិតននពារយសំុ ។ 
ខ-ទី្យរថនាងថដលពារយសំុអាចក្តវូបានពិនិតយ ។ 
រ-កាលបរគិចឆទ្យ យ៉ាងគហាចណាស់ ៣០(ស្ថមសិប)នែង បនាទ ប់ពីការជូនដំណឹងជាស្ថ

ធារណៈក្តវូបានគចញ ថដលការោរ់ប ា្ូ នពារយសំុជាលាយលរខណ៍អរសរ អាចគធវើគ ើងគៅ
កាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ។ 

 
មាគ្តា៥៨០ ._ នីតិវធីិនិងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការរំណត់ 
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នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់រំណត់នូវ ការឯរភាព ឬ ការបដិគសធគៅគលើសិទ្យធិទ្យទួ្យល
បានទឹ្យរក្តូវបានរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៥៨១ ._ ររណីគលើរថលងសតីពីលំហូរបរសិ្ថា ន 
 លំហូរបរសិ្ថា ន មិនក្តវូសាិតគៅគក្កាមការរំណត់ពីចំនួនទឹ្យរជាអតិបរមិាគៅគលើការថបងថចរទឹ្យរ
គនាេះគទ្យ ។ 

 
មាគ្តា៥៨២ ._ ការក្បកាសទាយអំពីការទ្យទួ្យលបានទឹ្យរគក្បើក្បាស់ 

មុនគពលចាប់គទតើមឆ្ន ំការយិបរគិចឆទ្យននទឹ្យរនីមួយៗក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ
ក្តូវក្បកាសនូវសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរគក្បើក្បាស់ថដលក្តវូសគក្មចសក្មាប់ឆ្ន ំការយិបរគិចឆទ្យគនាេះ ស្សបតាម
វធិានថចររថំលរទឹ្យរ និងក្ររមអាទិ្យភាព ថដលក្តវូបានបគងកើតគ ើងគោយថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ។ 
 
មាគ្តា៥៨៣ ._  សិទ្យធិគក្បើក្បាស់ទឹ្យរថដលក្បកាសទ្យទួ្យលស្ថគ ល់រចួរាល់ 

សិទ្យធិថដលក្បកាសរចួរាល់ ៖ 
រ-រឺជាភាររយននតនមារំណត់ទុ្យរមុន  ននសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរថដលអាចយររនុងឆ្ន ំ

ការយិបរគិចឆទ្យននទឹ្យរ ។ 
ខ-ក្តូវបានសគក្មចចិតតមុនការចាប់គទតើមននឆ្ន ំននទឹ្យរថដលសិទ្យធិថដលក្បកាសរចួរាល់ពារ់

ព័នធ ។ 
រ-ក្តូវបានរំណត់គោយថទអរគលើភាពអាចររបានទឹ្យរតាមរដូវកាលជារ់ថសតងថដលសិទ្យធិ

ក្តូវទ្យទួ្យលបាន ។ 
ឃ-អាចក្តូវបានគធវើឲ្យគរើនអំ ុងឆ្ន ំននទឹ្យរ ។ 
ង-អាចខុសោន គៅតាមអនុតំបន់គទសងោន ននអាង ។ 
ច-អាចក្តូវបានក្បកាសគទសងោន សក្មាប់សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យររនុងក្ររមអាទិ្យភាព ។ 
្-ោរ់ពារយសំុការទតល់សិទ្យធិអំណាចជាមួយនឹងគោលគៅននការទកត់ទគង់ទឹ្យរក្ររង និងទី្យ

ក្ររង ។ 
 
មាគ្តា៥៨៤ ._ សិទ្យធិថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងគក្កាមថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា 

សក្មាប់សិទ្យធិការទ្យទួ្យលបានទឹ្យរថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងគក្កាមថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា៖ 
រ-អាចយរទឹ្យរបានរនុងររណីថតវាស្សបនឹងថទនការគនាេះ ។ 
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ខ-ក្បសិនគបើមានជគមាា េះរវាងថទនការ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ ថទនការមានអនុភាព  
ជាង ។  

រ-សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរមិនអាចក្តវូបានផ្ទា ស់បតូរ រនុងវធីិណាមួយថដលអាចកាត់បនាយ
ចំនួននន ឬ ប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានគៅគលើលរខខណឌ  ថដលទឹ្យរអាចយរបាន សក្មាប់រយៈគពលនន
ថទនការ ក្បសិនគបើក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ មិនទតល់ជូនអនរកាន់កាប់សិទ្យធិ 
នូវសំណងថដលបានក្ពមគក្ពៀងរចួ ។ 

 
មាគ្តា៥៨៥ ._ ការថរសក្មួលគៅគលើចំនួនរំណត់ធមមតា 

ចំនួនរំណត់ធមមតា គៅចុងប ច្ ប់ននជីវតិរបស់ថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ថដលវាក្តូវបាន
ក្រប់ក្រងគក្កាមថទនការគនាេះ គោយោម នសំណងណាថដលអាចបង់នែាជូនបានគ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៥៨៦ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់សក្មាប់អាជាា ប័ណណគហោឋ រចនាសមព័នធ 

ក្បសិនគបើសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរទរ់ទ្យងនឹងធនធានទឹ្យរថដលក្តវូបានទតល់ជូនគោយគហោឋ រចនា
សម័ពនធថដលក្តូវបានក្រប់ក្រងគក្កាមអាជាា ប័ណណគហោឋ រចនាសម័ពនធ រិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់ក្តូវមានរវាង
អនរកាន់កាប់សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ និងអនរកាន់កាប់អាជាា ប័ណណគហោឋ រចនាសម័ពនធ ក្បសិនគបើពួរគរមិន
ថមនជានីតិបុរគលដូចោន គនាេះគទ្យ ។ 
 
មាគ្តា៥៨៧ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់សតង់ោរ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ក្តូវគរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់ជាសតង់ោរមួយ
សក្មាប់ការសតរុទុ្យរ និង ឬការថចរចាយគោយអនរកាន់កាប់អាជាា ប័ណណគហោឋ រចនា    សម័ពនធទឹ្យរ គក្កាម
សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ ថដល៖ 
  រ-ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ និង  

ខ-អាចខុសោន សក្មាប់ទី្យតំាងគទសងោន  ។ 
 
មាគ្តា៥៨៨ ._ ពារយសំុរិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់សតង់ោរ 

រិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់ជាសតង់ោរ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៥៨៧ ននក្រមគនេះសក្មាប់ទី្យតំាងថដល
សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរពារ់ព័នធ អនុវតតចំគពាេះសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ ក្បសិនគបើរិចចក្ពមគក្ពៀងទគត់ទគង់គោយ
ថ រពីោន មិនក្តូវបាន៖ 
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រ-យល់ស្សបរវាងអនរកាន់កាប់សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ និង អនរកាន់កាប់អាជាា ប័ណណគហោឋ
រចនាសម័ពនធ ។ 

ខ-ោរ់ប ា្ូ នគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ។ 
 

ផ្នែកទី៤  
កិច្ជការពារទាក់ទងន្ងឹទទន្ៃ ន្ងិសទងឹ 

 
មាគ្តា៥៨៩ ._ សរមមភាពថដលទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ ត 

របូវនតបុរគលអាចោរ់ពារយគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ គដើមបីទ្យទួ្យល
បានលិខិតអនុញ្ញញ តគធវើសរមមភាពដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-ការគធវើរំណាយរនុង ទាូវទឹ្យរ បឹង ដីគសើម តំបន់ទំ្យនាប ទឹ្យរទុសគក្កាមដី ឬអាងទឹ្យរ ។ 
ខ-ោរ់បំគពញរនុង ទាូវទឹ្យរ បឹងធមមជាតិ ដីគសើម តំបន់ទំ្យនាប ទឹ្យរទុសគក្កាមដី ឬ អាង

ទឹ្យរ ។ 
 
មាគ្តា៥៩០ ._ នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការោរ់ពារយសំុ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនូវនីតិវធីិ 
និងលរខខណឌ តក្មូវ សក្មាប់ការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ តគក្កាមថទនរគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៥៩១ ._ ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈ 

គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  យល់ថ្នមានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់ 
គដើមបីសគក្មចចិតតគលើពារយសំុគហើយគនាេះ ក្រសួងអាចគចញនូវការជូនដំណឹងជា  ស្ថធារណៈ អំពីពារយ
សំុថដលគលើរគ ើងពី៖ 

រ-គសចរតីលមអិតននពារយសំុ ។ 
ខ-ទី្យរថនាងថដលពារយសំុអាចក្តវូបានពិនិតយ ។ 
រ-កាលបរគិចឆទ្យ យ៉ាងគហាចណាស់ ៣០(ស្ថមសិប)នែងបនាទ ប់ពីគចញនូវការជូនដំណឹង

ជាស្ថធារណៈ ថដលការោរ់ប ា្ូ នពារយសំុជាលាយលរខណ៍អរសរ អាចគធវើគ ើងគៅកាន់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ។ 

 
មាគ្តា៥៩២ ._ នីតិវធីិ និងការពិចារណាសក្មាប់ការឯរភាព ឬបដិគសធ 
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នីតិវធីិ និងការពិចារណាសក្មាប់រំណត់នូវការឯរភាព ឬការបដិគសធ ការោរ់ពារយសំុលិខិត
អនុញ្ញញ តគក្កាមថទនរគនេះ និងលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ តក្បសិនគបើការោរ់ពារយក្តូវបានឯរភាព ក្តូវ
បានរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 

 
ផ្នែកទី៥  

អែកអភិវឌ្ឍទឹកទគ្កាលដី 
 

មាគ្តា៥៩៣ ._ ការោរ់ពារយសំុវញិ្ញញ បនបក្ត 
របូវនតបុរគលអាចោរ់ពារយគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ គដើមបីទ្យទួ្យល

បានវញិ្ញញ បនបក្ត ៖ 
រ-អនរខួងអណតូ ងទឹ្យរ ។ 
ខ-អនរជីរអណតូ ងទឹ្យរ ។ 
រ-អនរតំគ ើងមា៉ា សីុនបូមទឹ្យរគក្កាមដី ។ 

 
មាគ្តា៥៩៤ ._ នីតិវធីិសក្មាប់ការោរ់ពារយសំុ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ក្តូវរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនូវនីតិវធីិ
សក្មាប់ការោរ់ពារយសំុវញិ្ញញ បនបក្ត ។ 
 
មាគ្តា៥៩៥ ._ នីតិវធីិសក្មាប់ការឯរភាព ឬបដិគសធ 

នីតិវធីិសក្មាប់រំណត់ការឯរភាព ឬការបដិគសធគៅគលើពារយសំុវញិ្ញញ បនបក្តក្តូវរំណត់រនុង
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៥៩៦ ._ លរខខណឌ ននវញិ្ញញ បនបក្ត 

លរខខណឌ ននវញិ្ញញ បនបក្តក្តូវរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៥៩៧ ._ នីតិវធីិរនុងការលុបវញិ្ញញ បនបក្ត 

នីតិវធីិរនុងការលុបវញិ្ញញ បនបក្តក្តវូរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៥៩៨ ._ ភសតុតាងននវញិ្ញញ បនបក្ត 
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មញ្ជ្នតីថដលទតល់នូវសិទ្យធិអំណាចអាចតក្មវូឲ្យរបូវនតបុរគលទតល់នូវភសតុតាងជាវញិ្ញញ បនបក្ត 
សក្មាប់ការគធវើអធិការរិចច ក្បសិនគបើមញ្ជ្នតីសងស័យបុរគលគនាេះគោយមានគហតុទលថ្ន៖ 

រ-ការខួង ការជីរ ការគធវើឲ្យគក្ៅ ការពក្ងីរ ឬការគរៀបអណតូ ងទឹ្យរ ។ 
ខ-ការដរគចញ ការោរ់ជំនួស ការបតូរ ឬការជួសជុល ការោរ់ក្ទ្យនាប់ពីរនុង ការបំាង  

អណតូ ង ។  
រ-ប្ឈប់ដំគណើ រការននអណតូ ងទឹ្យរ ។ 
ឃ-ការគរៀប ការោរ់ជំនួស ការបតូរ ឬការបិទ្យអណតូ ងសនប់ ។ 

 
មាគ្តា៥៩៩ ._ សរមមភាពថដលក្តវូបានហាមឃាត់ 

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះ រាល់សរមមភាពទំងទ្យាយណាថដលពំុមានវញិ្ញញ បនបក្តសក្មាប់ការគធវើ
អធិការរិចច ។ 
 
មាគ្តា៦០០ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍ 

បុរគលណាមួយគធវើការងារទរ់ទ្យងនឹងអណតូ ងក្រប់ក្បគភទ្យ សក្មាប់គោលគៅវជិាា ជីវៈ និង
ពាណិជារមម ក្តូវទតល់ដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ នូវរបាយការណ៍ការងារលមអិត 
។ ព័ត៌មានតក្មូវឲ្យរមួមានរនុងរបាយការណ៍ ក្តូវរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៦០១ ._ រំណត់ក្តាសរមមភាព 

អនរកាន់វញិ្ញញ បនបក្តក្តូវររាព័ត៌មានថដលមានប ញ្តតិគក្កាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធពី
សរមមភាពថដលអនរកាន់កាប់អនុវតតគក្កាមក្រមគនេះ និងទតល់ព័ត៌មានគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្បសិនគបើមានការគសនើសំុ ។ 

 
ផ្នែកទី៦  

ការដកហូតការអន្ុញ្ញញ ត 
 

មាគ្តា៦០២ ._ លរខខណឌ សក្មាប់ការដរហូតការអនុញ្ញញ ត 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ក្តូវរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ

នូវលរខខណឌ សក្មាប់ចាប់គទតើមនីតិវធីិដរហូតការអនុញ្ញញ ត ។ 
 
មាគ្តា៦០៣ ._ នីតិវធីិននការដរហូតការអនុញ្ញញ ត 
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នីតិវធីិដរហូតការអនុញ្ញញ ត ក្តូវរំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 

ជំពូកទី៥  
ការតគ្លូវឲ្យមាន្ការអន្ុញ្ញញ ត 

 
មាគ្តា៦០៤ ._ ការអនុញ្ញញ តចំគពាេះការទគត់ទគង់ និងគក្បើក្បាស់ទឹ្យរ 

បុរគលមាន រ់មិនអាចយរ ទគត់ទគង់ ឬគក្បើក្បាស់ទឹ្យរ បានគ ើយ ក្បសិនគបើោម នការអនុញ្ញញ តឲ្យគធវើ
ដូគចនេះគទ្យ និងគលើរថលងថតការអាចយរ ការទគត់ទគង់ ឬការគក្បើក្បាស់ទឹ្យរគនេះ ស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦០៥ ._ ការរគំលាភបំពានគៅគលើសិទ្យធិថដលបានអនុញ្ញញ ត 

អនរកាន់កាប់នូវការអនុញ្ញញ តគក្កាមមាតិកាគនេះមិនក្តវូរគំលាភបំពានគលើលរខខណឌ ននការទតល់
ការអនុញ្ញញ តគនាេះគទ្យ ។ 
 
មាគ្តា៦០៦ ._ ការគចញចូលបរគិវណដីឯរជន របស់មញ្ជ្នតីមានសមតារិចច 

មាច ស់ ឬអនរក្រប់ក្រងដីរមមសិទ្យធិឯរជន មិនក្តវូបដិគសធនូវការចូលគៅកាន់ដីគនាេះពីសំណារ់   
មញ្ជ្នតីថដលមានសមតារិចចមរពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ និងថដលមានភាររិចចរនុង
ការគធវើការស្ថទ បសទង់ថទនរបគចចរគទ្យស ការវាយតនមា ឬការអគងកតតាមោនបញ្ញា ទរ់ទ្យងនឹងមាតិកាគនេះ
គនាេះគទ្យ គលើរថលងដូចររណីដូចខាងគក្កាមគនេះ មាច ស់ ឬអនរក្រប់ក្រងដីឯរជនមានសិទ្យធិបដិគសធ៖ 

រ-ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ មិនបានទតល់ជូនមាច ស់ ឬអនរកាន់កាប់
ដីនូវការជូនដំណឹងជាលាយលរខអរសរជាមុន ។ 

ខ-មញ្ជ្នតីមានសមតារិចចមិនបានទតល់ភសតុតាងពីអតតសញ្ញញ ណ និងមិនមានលិខិតននការ
ទាល់សិទ្យធិអំណាចពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ។ 

 
ជំពូកទី៦  

ការទរៀបច្ំអន្តរកាល 
 

មាគ្តា៦០៧ ._ ប ា្ ីសរមមភាពអាទិ្យភាពសក្មាប់គរៀបចំថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ  ក្តូវបគងកើតតារាងអនុវតត ថដលរមួមានប ា្ ី

សរមមភាពអាទិ្យភាព សក្មាប់ការគរៀបចំថទនការធនធានទឹ្យរអាងទ្យគនា ស្សបតាមជំពូរទី្យ៣ ននមាតិកា
គនេះ រនុងរយៈគពល០១ (មួយ)ឆ្ន ំគក្កាយការអនុម័តក្រមគនេះ ។ 
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មាគ្តា៦០៨ ._ ររណីគលើរថលងចំគពាេះសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរ 

មិនតក្មូវឲ្យមានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានទឹ្យរសក្មាប់គោលគៅដូចខាងគក្កាម៖រ- ការគស្ស្ថច
ស្សពដីននតំបន់ទំងមូលថដលតិចជាង១០(ដប់)ហិរតា ។ 

ខ- ការទគត់ទគង់ទឹ្យរស្ថអ ត ថដលទឹ្យរក្តូវបានគក្បើតិចជាង៤០(ថសសិប)ថម៉ាក្តរីប រនុងមួយ
នែង ។ 

រ- ថ្នមពលវារអីរគិសនីគដើរគោយលំហូរទឹ្យរទ្យគនា  ឬ បគចចរគទ្យសថ្នមពលវារអីរគិសនី
ថដលមិនតក្មូវឲ្យមានការបងាខ ំង ការបថងវរ ឬការទញយរទឹ្យរ ។ 

 
មាគ្តា៦០៩ ._ ការអនុគលាមតាមរបស់នីតិបុរគល 

នីតិបុរគលថដលរំពុងគធវើសរមមភាពគក្កាមជំពូរទី្យ៤ ននមាតិកាគនេះគោយោម នការទតល់សិទ្យធិ
អំណាចជាមុនពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ឬមនទីរទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ 
ក្តូវគធវើសរមមភាពឲ្យអនុគលាមតាមជំពូរទី្យ៤ ននមាតិកាគនេះ រនុងរយៈគពល ៦(ក្បំាមួយ)ថខ ននការអនុម័ត
ក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦១០ ._ ការរំណត់អំពីក្ចំាងទ្យគនា ឬគ្នរសមុក្ទ្យ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយធនធានទឹ្យរ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីរងាវ ស់
ថដលក្តូវគក្បើគដើមបរំីណត់អំពីក្ចំាងទ្យគនា និងគ្នរសមុក្ទ្យ ននក្ទ្យង់ក្ទយ និងសមាសធាតុននអាងទ្យគនា ។ 
 

មាតិកាទី៩  
ន្ិរន្តរភាពជលនល 

ជំពូកទី១  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៦១១ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះ ក្របខ័ណឌ សតីពីនិរនតរភាពននការក្រប់ក្រងធនធានជល
ទលទឹ្យរស្ថប និងសមុក្ទ្យ និងធនធានជលទលគៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៦១២ ._ ក្របខ័ណឌ ននការក្រប់ក្រងធនធានជលទលក្បរបគោយនិរនតរភាព 

ការក្រប់ក្រងធនធានជលទលរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូ៖ 
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រ- ោរ់ប ច្ូ លនូវគោលបំណងនិងគោលការណ៍សតីពីការការអភិររសបរសិ្ថា ន និងការ
អភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព  ។ 

ខ- ោរ់ប ច្ូ លនូវលរខខណឌ តក្មូវសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុង រនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និង
សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 

រ- ក្រប់ក្រង និងកាត់បនាយហានិភ័យ និងទលវបិារថទនរបរសិ្ថា ន ននការអភិវឌ្ឍវារវីបប
រមម ។ 

 
មាគ្តា៦១៣ ._ ធនធានថដលពារ់ព័នធ 

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះ  រដឋបាលរិចចគលើជលទល និងធនធានជលទលទឹ្យរ
ស្ថប និងសមុក្ទ្យនិងការក្រប់ក្រងធនធានជលទលរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ថដលមានជាអាទ្យិ៍៖ 

រ-ការអនុវតត និងការបរស្ស្ថយ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនឹងជលទល និង
ធនធានជលទល ឲ្យស្សបគៅនឹងចាប់ សនធិសញ្ញញ  និងរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិ ។ 

ខ-ការអនុវតតនូវ និងការថរសក្មួលគៅគលើ ក្របខ័ណឌ ននការគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសត 
សក្មាប់ជលទល និងធនធានជលទល  គោយគយងគៅគលើក្រមក្បតិបតតិសក្មាប់ការទ្យទួ្យល
ខុសក្តវូជលទលរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

រ-រដឋបាលជលទល និងសរមមភាពក្រប់ក្រងធនធានជលទល ថដលគធវើគ ើងគោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយជលទល ក្រសួង ស្ថា ប័ន មានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធ
ដនទ្យគទ្យៀត ។ 
គៅរនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ

ស័យ មានសមតារិចច កាតពវរិចច និងតួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរមួោន  ទរ់ទ្យងនឹងធនធានមួយចំនួន 
ឬតំបន់ក្រប់ក្រងភូមិស្ថស្តសត និងរដឋបាល ថដលមានធនធានជលទល  គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលពនទុរវស័ិយជលទលក្តូវសហការោន គដើមបី ក្រប់ក្រងធនធាន
ជលទល និងតំបន់ក្រប់ក្រងភូមិស្ថស្តសត និងរដឋបាលទំងគនាេះ រនុងលរខណៈក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព 
និងនិរនតរភាព ។ 

 
មាគ្តា៦១៤ ._ ការអភិររស និងវធិានការក្រប់ក្រងធនធានជលទល 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចក្តូវបគងកើត និងអនុវតត វធិានការអភិររស និងក្រប់ក្រង គដើមបទី្យប់
ស្ថក ត់ការគនស្ថទ្យគលើសរក្មិត និងការគនស្ថទ្យរនុងលរខណៈបំផ្ទា ញសក្មាប់សននិធិជលទល ឬ សននិធិ
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ចក្មរេះ និងគដើមបីធានានូវសនតិសុខគសបៀង ចំណូល និងការងារ ។ វធិានការក្រប់ក្រងធនធានជលទល
គនាេះក្តូវ៖ 

រ-ថទអរគលើភសតុតាងថបបវទិ្យាស្ថស្តសតលអបំទុតថដលមាន ។ 
ខ-ោំក្ទ្យគោយការស្ស្ថវក្ជាវថបបវទិ្យាស្ថស្តសតថដលរំពុងបនត និងការក្បមូលទិ្យននន័យ ។ 

 
ជំពូកទី២  

ន្ិរន្តរភាពម្ន្ការគ្គប់គ្គងជលនលទឹកស្ថប ន្ងិសលុគ្ទ 
 
មាគ្តា៦១៥ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីជលទលទឹ្យរស្ថប 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបោំីក្ទ្យគៅដល់
ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងជលទលទឹ្យរស្ថបក្បរបគោយនិរនតរភាព ថដលរមួមាន ៖ 

រ-សហរមន៍ជលទល ជលទលថស្ស ក្តពំាងវាលភរ់លាប់ក្តីសហរមន៍ ការ
ក្រប់ក្រងសហរមន៍ជលទល និងការថចររថំលរទលក្បគយជន៍សហរមន៍  ថដលរមួមាន ការ
គធវើសមាហរណរមមគៅតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន   គៅរនងរនាីទី្យ៤ មាតិកាទី្យ៣ នន
ក្រមគនេះ ។ 

ខ-ោរ់ប ច្ូ លនូវទិ្យននន័យសតីពីធនធានទឹ្យរ រុណភាពនិងលំហូរទឹ្យរ ការគបាេះបង់គចាល
សតុរ ជីវៈចក្មរេះ និងរតាត ពារ់ព័នធបរសិ្ថា នដនទ្យគទ្យៀត គៅរនុងរដឋបាលរិចច និងការក្រប់ក្រង
ធនធានជលទល ។ 

រ-យុទ្យធស្ថស្តសត និងឧបររណ៍ក្រប់ក្រង គដើមបអីភិររសជីវៈចក្មរេះ ថដលរមួមាន ក្បគភទ្យ
សតវ ររុខជាតិ ថដលមិនថមនជាគោលគៅ ទី្យជក្មរមចាឆ  ថដលរមួមានជាអាទ្យិ៍ វាលទំ្យនាបថដល
លិចទឹ្យរគៅរដូវដំគ ើង បឹង អនាង់ ែមខាច់គៅបាតទាូវទឹ្យរហូរ នក្ពលិចទឹ្យរ ស្ថរគពើររុខជាតិ ថទនរ
គៅតាមមាត់ទ្យគនា និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។ 

ឃ-ការគធវើថទនទី្យ និងការអគងកតតាមោនធនធានជលទល ថដលរមួមាន ទី្យជក្មរ
ចំាបាច់ ទលិតរមមជលទល លរខខណឌ តក្មូវននលំហូរជលវទិ្យា និងតំបន់ថទនរគៅតាមមាត់សទឹង
បឹងសំខាន់ ជាអាទ្យិ៍ ។ 

ង-ការទតល់ជូននូវព័ត៌មានជលទល ថដលរមួមាន  ដូចបានរំណត់គៅរនុងអនុថទនរ ឃ. 
ននមាក្តាគនេះគៅឱ្យក្រសួង ស្ថា ប័នថដលទ្យទួ្យលបនទុរគលើការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងការ
អភិររសបរសិ្ថា ន  ជាអាទ្យិ៍ ។ 
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ច-សរមមភាពថដលក្តូវបានហាមឃាត់រនុងជលទលទឹ្យរស្ថប ថដលរមួមាន ការហាម
ឃាត់ការក្បមូលទល និងការោរ់ចុេះនូវក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិ ថដលក្តវូបានចុេះរនុងប ា្ ីជាតិ និង
អនតរជាតិ  ថ្នរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 

្-ក្បគភទ្យឧបររណ៍គនស្ថទ្យ ថដលក្តូវបានហាមឃាត់រនុងការលរ់ កាន់កាប់ ឬគក្បើ
ក្បាស់រនុងជលទលទឹ្យរស្ថប ។ 

ជ-ទរ់ទិ្យននឹងទលសតុរធនធានជលទលបំលាស់ទី្យ  រិចចសហការជាមួយ រដឋថដលជាប់
ក្ចំាងទ្យគនា ជាពិគសសរដឋទំងឡាយណាគៅតាមបគណាត យទ្យគនាគមរងគ គោយផ្ទទ ល់រាី ឬ 
ក្បគយលរាី ឬ តាមរយៈស្ថា ប័នថ្នន រ់តំបន់ ឬ អនតរជាតិ គោយមានទ្យសសនៈរនុងការធានានូវការ
អភិររស និងការគលើររមពស់សមិទ្យធិទលទិ្យននទលក្បរបគោយនិរនតរភាព ននក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិ
ទំងគនាេះពាសគពញតំបន់របស់ពួរគរ ។ 

ឈ-លរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ការអភិររស និងការស្ថត រគ ើងវញិននជក្មរជលទលទឹ្យរ  
ថដលរមួមានការក្រប់ក្រងការបំពុល និងការថែររាតំណភាា ប់រវាងទី្យជក្មរមចាច  ជាអាទ្យិ៍។ 

ញ-ការអគងកតតាមោនគៅគលើទលប៉ាេះពាល់មរពីគហោឋ រចនាសម័ពនធក្រប់ក្រងទឹ្យរ ថដល
រមួមាន ចរាចរមចាឆ ជាតិ  ដំគណើ រចារ់រររររ និងសីតុណា ភាពទឹ្យរ ។ 

ដ-អគងកតតាមោនពីទលប៉ាេះពាល់ពីការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅគលើធនធាន         
ជលទល ។ 

ឋ-វធីិស្ថស្តសតសក្មាប់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននឧបររណ៍គនស្ថទ្យែមី និងវធីិ
ស្ថស្តសត មុននឹងអនុញ្ញញ ត ឬហាមឃាត់ការគក្បើក្បាស់ទំងគនាេះ ។ 

 
មាគ្តា៦១៦ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីជលទលសមុក្ទ្យ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើត លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបោំីក្ទ្យនូវការអភិ
ររស និងការក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពននជលទលសមុក្ទ្យ ថដលរមួមាន ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-និយ័តរមម និងរក្មិតគៅគលើការទ្យទួ្យលបានធនធានជលទលសមុក្ទ្យរនុងទឹ្យរ គក្កាម
សមតារិចចរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោយរបា៉ាល់ ថដលមានសញ្ញា តិថខមរ និងបរគទ្យស តាម
រយៈការគធវើរំណត់ក្តា និងការទតល់អាជាា ប័ណណជលយន និងការបគងកើតរិចចក្ពមគក្ពៀងការទ្យទួ្យល
បានការគនស្ថទ្យ និងការពក្ងឹងការអនុវតត ។ 

ខ-ការក្បមូលទិ្យននន័យសតីពីរិចចខិតខំក្បឹងថក្បងថទនរជលទលសមុក្ទ្យ ការចាប់ និងការ
ោរ់ចុេះ ថដលគធវើគ ើងគោយរូបវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ថដលក្បមូលទលធនធានធមមជាតិ ឬ
ទិ្យញធនធានជលទល ថដលក្បមូលបានពីជលទលសមុក្ទ្យរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
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រ-ការការពារពីសរមមភាពគនស្ថទ្យថដលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានគៅគលើតំណភាា ប់នន
ជក្មរបាតសមុក្ទ្យសំខាន់ៗ ថដលរមួមាននក្ពគកាងកាង គមម សមុក្ទ្យ និងផ្ទក ែម ជាអាទ្យិ៍។ 

ឃ-ការការពារពីសរមមភាពគនស្ថទ្យ និងមិនថមនគនស្ថទ្យ ដូចជា ការចារ់បំគពញដី 
ដំគណើ រចារ់រររររ ការគបាេះគចាលសំណល់  និងការគក្បើអួន ។ 

ង-ការបគងកើត  និងការក្រប់ក្រង តំបន់ក្រប់ក្រងជលទលសមុក្ទ្យ គដើមបគីធវើនិយ័តរមមគៅ
គលើសរមមភាពគនស្ថទ្យ និងការពារទី្យជក្មរ នក្ពគកាងកាង ផ្ទក ែម និងគមម សមុក្ទ្យ ។ 

ច-ការក្រប់ក្រងសហរមន៍ជលទល និងតំបន់សហរមន៍គនស្ថទ្យ និងការថចររថំលរ
ទលក្បគយជន៍សហរមន៍ ។ 

្-ទរ់ទិ្យននឹងទលសតុរធនធានជលទលបំលាស់ទី្យ  រិចចសហក្បតិបតតិការផ្ទទ ល់ ឬតាម
រយៈស្ថា ប័នរក្មិតតំបន់ ឬអនតរជាតិពារ់ព័នធ ជាមួយនឹងរដឋពារ់ព័នធថដលមានទ្យសសនៈរនុងការ
ធានានូវការអភិររស និងការគលើររមពស់សមិទ្យធទលននទិ្យននទលក្បរបគោយនិរនតរភាពននក្បគភទ្យ
សតវ ររុខជាតិទំងគនាេះពាសគពញក្បគភទ្យរបស់ពួរគរ ។ 

ជ-សរមមភាពថដលក្តូវបានហាមឃាត់រនុងជលទលសមុក្ទ្យ ថដលរមួមាន ការហាម
ឃាត់ការក្បមូលទល ការទិ្យញ ការគធវើជារមមសិទ្យធិ ថទ និងការទតល់ជូន គដើមបីលរ់ក្បគភទ្យសតវ ររុខ
ជាតិថដលរំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ និងក្តូវទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ស្សបតាមចាប់ជាតិ និងអនតរជាតិ 
ឬតារាង ក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិទំងគនាេះ ថដលក្តវូបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ ។ 

ឈ-ក្បគភទ្យឧបររណ៍គនស្ថទ្យ ថដលក្តូវបានហាមឃាត់រនុងការលរ់ គធវើជារមមសិទ្យធិ ឬ
គក្បើក្បាស់រនុងជលទលសមុក្ទ្យ ។ 

ញ-ការនំាចូលមរក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជានូវធនធានជលទលសមុក្ទ្យ ថដលរមួមាន 
ការតក្មូវឲ្យអនរនំាចូលបញ្ញា រ់ថ្នធនធានថបបគនាេះក្តូវបានក្បមូលទល ស្សបតាមចាប់ជល
ទលននក្បគទ្យសថដលជាអនរក្បមូលទលផ្ទទ ល់ ។ 

ដ-ការក្រប់ក្រង សមតាភាពគនស្ថទ្យ តាមរយៈការក្តតួពិនិតយ ការអគងកតតាមោន និង
ការឃាា ំគមើល ។ 

ែ-ទ្យប់ស្ថក ត់ការគនស្ថទ្យខុសចាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនបានគធវើនិយ័តរមម ។ 
ឍ-ការរក្មិតអនុទលជលទលននក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិថដលមិនថមនជាគោលគៅ ថដល

រមួមាន សតវស្ថា បសមុក្ទ្យ ែនិរសតវសមុក្ទ្យ អគណតើ រសមុក្ទ្យ ថដលរមួមាន តាមរយៈការគក្បើ
ក្បាស់ឧបររណ៍ថញរគចញនូវអនុទលគនស្ថទ្យ និងរមមវធីិអនរសគងកតការណ៍ ។ 

ធ-ការស្ស្ថវក្ជាវជលទលសមុក្ទ្យ ។ 
 
មាគ្តា៦១៧ ._ ថទនការក្រប់ក្រងជលទលសមុក្ទ្យ 
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គោយសហការជាមួយ អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ពារ់ព័នធ សហរមន៍ សហរមន៍ជលទល 
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតថទនការក្រប់ក្រងជលទលសមុក្ទ្យ គោយគផ្ទត តគលើក្បគភទ្យសតវ ររុខ
ជាតិជារ់លារ់ គោយថទអរគលើព័ត៌មានវទិ្យាស្ថស្តសតដ៏ក្បគសើរបំទុត ថដលមានស្ស្ថប់ និងចំគណេះដឹងមូល
ោឋ ន ។ ថទនការក្រប់ក្រងជលទលសមុក្ទ្យ ក្តូវរមួមានោរ់ប ច្ូ លនូវបញ្ញា  ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-រដូវ និងតំបន់បិទ្យការគធវើសរមមភាព ។ 
ខ-គសចរតីលមអិតននជលទលពារ់ព័នធ ថដលរមួមានចំនួនននរបា៉ាល់ថដលពារ់ព័នធ 

ក្បគភទ្យ និងបរមិាណ ននឧបររណ៍គនស្ថទ្យថដលក្តវូគក្បើក្បាស់ ក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិរនុងសមុក្ទ្យ
ថដលក្តូវក្បមូលទល តំបន់ហាមឃាត់ និងចមាង យភូមិស្ថស្តសតននជលទល ។ 

រ-ការក្បមាណននទលក្បរបគោយនិរនតរភាពពីជលទល និងលរខខណឌ ថដលអាចគរើត
មានរបស់វា ថដលរមួមាន គសចរតីសគងខបព័ត៌មានថដលក្តូវបានគក្បើក្បាស់រនុងការបគងកើតការ
រំណត់គនេះ ជាអាទ្យិ៍។ 

ឃ-ការពិពណ៌នាអំពីវធិានការអភិររស និងក្រប់ក្រង ថដលក្តវូបានអនុវតតចំគពាេះជល
ទល គដើមបីកាត់បនាយការគនស្ថទ្យហួសរំណត់ និងការគនស្ថទ្យបំផ្ទា ញ មានជាអាទ្យិ៍អួន ។ 

ង-ដំគណើ ការសក្មាប់អគងកតតាមោន និងការពិនិតយជាែមីគៅគលើថទនការក្រប់ក្រងជល
ទលសមុក្ទ្យមួយៗ គោយសហការយ៉ាងជិតសនិទ្យធជាមួយអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ សហ
រមន៍ និងសហរមន៍ជលទល ។ 

 
មាគ្តា៦១៨ ._ វធិានការអភិររស និងការក្រប់ក្រងជលទលសមុក្ទ្យ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ អាចបគងកើត រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនូវវធិានការអភិ
ររស និងក្រប់ក្រង គដើមបីធានានូវនិរនតរភាព ននធនធានជលទលសមុក្ទ្យ៖ 

រ-រក្មិត និងរូតាមួយៗក្បចំានែង រនុងរយៈគពលយូរ សក្មាប់ក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិសមុក្ទ្យ
ជារ់លារ់ ។ 

ខ-រក្មិតទំ្យហំ និងទ្យមងន់អបបបរមា និងអតិបរមាសក្មាប់ក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិសមុក្ទ្យ 
គក្កាម ឬគលើ រនុងររណីថដលមិនក្តូវបានអនុញ្ញញ តឲ្យមានការក្បមូលទល ។ 

រ-ក្បព័នធចូលថដលរក្មិតរចួ ទរ់ទ្យងនឹងការក្បមូលទលធនធានជលទលសមុក្ទ្យជារ់
លារ់  សននិធិ ឬសននិធិចក្មរេះ ឬ ទរ់ទ្យងនឹងតំបន់ភូមិស្ថស្តសតជារ់លារ់ណាមួយ ។ 

ឃ-ការបិទ្យតាមរដូវកាលនូវធនធានជលទលជារ់លារ់ណាមួយ សននិធិ សននិធិចក្មរេះ ឬ 
ទរ់ទ្យងនឹងតំបន់ភូមិស្ថស្តសតជារ់លារ់ណាមួយ ។ 
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ង-ការបិទ្យតំបន់ជាអចិនញ្ជ្នតយ៍ ឬបគណាត េះអាសននសក្មាប់ការក្បមូលទលធនធានជល
ទលសមុក្ទ្យជារ់លារ់ សននិធិ ឬសននិធិសមរុស្ថម ញ ឬ ទរ់ទ្យងនឹងតំបន់ភូមិស្ថស្តសតជារ់លារ់
ណាមួយ ។ 

ច-ការរក្មិតគៅគលើក្បគភទ្យ ទំ្យហំ និងចំនួនឧបររណ៍ ថដលក្តូវបានគក្បើក្បាស់សក្មាប់
ការក្បមូលទលធនធានជលទលសមុក្ទ្យជារ់លារ់ ឬ ការគក្បើក្បាស់របស់ពួរគរទរ់ទ្យងនឹង
តំបន់ភូមិស្ថស្តសតជារ់លារ់ណាមួយ ។ 

 
មាគ្តា៦១៩ ._ របាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីជលទលសមុក្ទ្យ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចក្តូវទសពវទាយរបាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីសភាពននធនធានជល
ទល សមុក្ទ្យ គោយគយងគលើ ផ្ទក ែម ថ្នន លគមម សមុក្ទ្យ នក្ពគកាងកាង និងវភិារគលើតំណភាា ប់គៅកាន់
ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានននក្រមគនេះ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
វារវីបបកលម 

 
មាគ្តា៦២០ ._ យុទ្យធស្ថស្តសតវារវីបបរមមជាតិ 

ការបគងកើតនូវ និងការថរសក្មួលគៅគលើ យុទ្យធស្ថស្តសតវារវីបបរមមថ្នន រ់ជាតិ គៅរនុងថទនការ និង
គោលនគយបាយរបស់ ថដលបគងកើតគ ើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយជលទល ក្តូវ
ពិចារណាគៅគលើបញ្ញា ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-ភាពជិតបំទុតនន និងអនតរសរមមភាពជាមួយតំបន់ ថដលមានក្បព័នធគអរូ ូសីុសំខាន់ 
ឬតនមាអភិររសខពស់ ។ 

ខ-រុណភាពទឹ្យរគៅជំុវញិ គោលបំណងរុណភាពទឹ្យរ និងការគរៀបចំការក្រប់ក្រង និង
ការគរៀបចំការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្យរ ។ 

រ-ការគក្បើក្បាស់ទឹ្យរគទសងគទ្យៀតថដលអាចក្តូវប៉ាេះពាល់គោយវារវីបបរមម និងសហរមន៍
មូលោឋ ន ។ 

 
មាគ្តា៦២១ ._ វធិានការគចៀសវាង និងកាត់បនាយ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ អាចបគងកើតវធិានការគដើមបីគចៀសវាង ឬកាត់បនាយ គហតុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ននវារវីបបរមម ថដលរមួមាន ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-ធានានូវការអនុវតត ទ្យមាា ប់វារវីបបរមមលអ និងវធិានការជីវៈសនតិសុខ ។ 
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ខ-ក្បគភទ្យ វធីិស្ថស្តសត និងតំបន់វារវីបបរមមថដលអនុញ្ញញ តរចួ ។ 
រ-លរខខណឌ តក្មូវននការអគងកតតាមោន និងការគរៀបចំរបាយការណ៍បរសិ្ថា ន ។ 
ឃ-ការគក្បើក្បាស់សននិធិថរនចនថហសន ក្បគភទ្យសតវ ររុខជាតិគក្ៅក្បគទ្យស ក្បគភទ្យសតវ ររុខ

ជាតិរនុងស្សររ មចាឆ ជាតិតូចៗ និងចំណីអាហារថរនចនថហសន ។ 
ង-នីតិវធីិសក្មាប់ការគក្ជើសគរ ើសរថនាងសក្មាប់ក្តីគមពូជក្ជរ និងទលិតរមម ពង រូន

ញាស់ និងរូនក្តី គដើមបីគចៀសវាង និងកាត់បនាយហានិភ័យចំគពាេះ ក្បព័នធគអរូ ូសីុជលទល ។ 
ច-ការគក្បើក្បាស់ការពាបាលគរារ អរម៉ាូន ថ្នន ំទសេះ និងរីមី ឬវធីិស្ថស្តសតក្តតួពិនិតយជំងឺ ។ 
្-សតង់ោរននការទតល់វញិ្ញញ បណណបក្តសក្មាប់ក្បតិបតតិការវារវីបបរមម ក្តី ទលិតទលក្តី 

ថដលរមួមាន ក្បភព និងរុណភាពចំណី ។ 
ជ-លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតននភាពអាចថណនំាបាន គដើមបីគធវើឲ្យក្បគសើរគ ើងនូវការំណត់ 

អតតសញ្ញញ ណក្តី និងក្បភពគដើមននទលិតទលជលទល ។ 
 

គន្ថីទ៥ី 
ការអភិរកស ន្ិងការគ្គប់គ្គងទបតិកភណ្ឌ វបបធល ៌

មាតិកាទទាល 
ការអភិរកស ន្ិងការគ្គប់គ្គងទបតិកភណ្ឌ វបបធល ៌

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៦២២ ._ វសិ្ថលភាពអនុវតតសក្មាប់គបតិរភណឌ វបបធម៌ 

 មាតិកាគនេះអនុវតតចំគពាេះគបតិរភណឌ វបបធម៌របិូយ និងអរបិូយ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុ
ជា រមួមាន គបតិរភណឌ បុគរក្បវតតិស្ថស្តសត មុនសម័យអងគរ សម័យអងគរ គក្កាយសម័យអងគរ សម័យ
អាណានិរមនិយម និងសម័យទំ្យគនើប ជាអាទ្យិ៍ ។ គបតិរភណឌ វបបធម៌ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រមួមាន
ចំណុចដូចខាងគក្កាមគនេះ ៖ 

 រ- បូជនីយោឋ ន៖ ស្ថន នដស្ថា បតយរមម ស្ថន នដរំនូរនិងចមាា រ់ ធាតុ ឬ រចនាសមព័នធថដល
មានលរខណៈបុរាណស្ថស្តសត ចមាា រ់អរសរ លំគៅោឋ នរងូែម  និងបនសនំនក្ទ្យង់ក្ទយនានា ថដល
មានតនមារក្មិតមូលោឋ ន រក្មិតគខតត ឬ រក្មិតជាតិ គៅតាមទ្យសសនៈននក្បវតតិស្ថស្តសត សិលបៈ ឬ 
វទិ្យាស្ថសត  

ខ- បណតុំ ននសំណង់៖  ជាបណតុំ ននសំណង់តភាា ប់ ឬ ោច់គោយថ រពីោន  ថដលមាន
តនមារក្មិតមូលោឋ ន រក្មិតគខតត ឬ រក្មិតជាតិ គៅតាមទ្យសសនៈននក្បវតតិស្ថស្តសត សិលបៈ ឬ វទិ្យា
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ស្ថសត   គោយស្ថរស្ថន នដស្ថា បតយរមម ឯរសណាឋ នភាព ឬ ទី្យរថនាងរបស់វាគៅរនុងតំបន់
គទ្យសភាព  

រ- ទី្យស្ថា ន ឬទី្យតំាង ៖ ជាស្ថន នដរបស់មនុសស  ស្ថន នដរមួោន របស់មនុសស  និងធមមជាតិ 
និងតំបន់នានា រមួមាន បុរាណស្ថា ន ថដលមានតនមារក្មិតមូលោឋ ន រក្មិតគខតត ឬ រក្មិតជាតិ 
គៅតាមទ្យសសនៈក្បវតតិស្ថស្តសត គស្ថភ័ណឌ ភាព  ជាតិពនធវទិ្យា និងទ្យសសនៈនរវទិ្យា និង 

ឃ- វតាុដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានចរតិរបិូយ ឬ អរបិូយ ថដលមានតនមាមូលោឋ ន រក្មិតគខតត 
ឬ រក្មិតជាតិ គៅតាមទ្យសសនៈក្បវតតិស្ថស្តសត គស្ថភ័ណឌ ភាព  ជាតិពនធវទិ្យា និងទ្យសសនៈ           
នរវទិ្យា ។ 

 
មាគ្តា៦២៣ ._ តនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

តនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ អាចវាស់ថវងបានតាមរយៈចំណុចដូចខាងគក្កាម ៖ 
រ- ការរណត់ចំនួនឆ្ន ំ អាយុកាលននសមបតតិវបបធម៌គនាេះ  ឬ គោយថទអរតាមសម័យ

កាល ។ 
ខ- ការបគងកើតែមីថដលមានតនមាចំគពាេះសងគម ។ 
រ- សមបតតិវបបធម៌ថដលមានតនមាយ៉ាងពិគសសសក្មាប់ជាតិ ថដលរមួមាន សមបតតិវបប

ធម៌ថដលមានតនមាពិគសសចំគពាេះគខតត សហរមន៍មូលោឋ ន ឬ ជនជាតិគដើមភារតិច ជាអាទ្យិ៍ ។ 
ឃ- ចលនាននស្ថា បតយរមម ថដល្ាុេះបញ្ញច ងំអំពីអតតសញ្ញញ ណជាតិ និង 
ង- ស្ថន នដស្ថា បតយរមម ថដលមានឥទ្យធិពលដល់មនុសសជំនាន់គក្កាយ ។ 

 
មាគ្តា៦២៤ ._ ការហាមឃាត់នូវបងកទលប៉ាេះពាល់ដល់គបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច មិនក្តូវគធវើសរមមភាព ឬ ទាល់លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ ការឯរភាពណា
មួយ ថដលបងក ឬទំ្យនងជានឹងបងកឱ្យមានទលប៉ាេះពាល់ដល់តនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬ វតាុ ឬ ទី្យរថនាង
ណាមួយដូចមាន ថចងគៅរនុងរនាីគនេះគ ើយ គលើរថលងថតគធវើគ ើងស្សបតាមលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរ
ភាព  ថដលក្តូវបានទាល់ឲ្យគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ។   
 

ជំពូកទី២ 
ការទទលួខសុគ្តវូសគ្មាប់កចិ្ចការពារទបតកិភណ្ឌ វបបធល៌ 

ផ្នែកទី១ 
គ្កសងួ ស្ថថ ប័ន្មាន្សលតថកិច្ចផ្ដលមាន្គ្ស្ថប ់
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មាគ្តា៦២៥ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ស្ថា ប័នមានសមតារិចចថដលមានស្ស្ថប់ 
ស្ថា ប័ន ឬ អាជាា ធរមានសមតារិចច ថដលក្តវូបានបគងកើតគ ើងសក្មាប់គោលបំណងននការ

ក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវអនុវតតតួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ខាួនថដលមានស្ស្ថប់ ស្សប
តាមលិខិតបទ្យោឋ នរិតយុតតថដលមានស្ស្ថប់ គលើរថលងថតមានបទ្យបប ញ្តិតពិគសសថដលមានថចងរនុង
ក្រមគនេះ  ។ 
 
មាគ្តា៦២៦  . _ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវរនុងការអនុវតតគោល
នគយបាយ និងចាត់វធិានការ រនុងការការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  
 
មាគ្តា៦២៧ ._ រិចចសហការរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីតួក្តូវ

រវាងសហការនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូ សក្មាប់រិចច ក្រសួង ស្ថា ប័ន ថ្នន រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ អាជាា ធរ 
រនុងការក្រប់ក្រងសមបតតិគបតិរភណឌ វបបធម៌នីតិបុរគលនានា និង  ។ 

 
ផ្នែកទី២ 

គ្កុលគ្បកឹាជាន្ខ់ពសផ់្នែកវបបធល៌ជាត ិ
 
មាគ្តា៦២៨ ._  ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវមានដំគណើ រការគ ើងវញិ និងក្តូវមានការទ្យទួ្យលខុស
ក្តូវ ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- រំណត់អតតសញ្ញញ ណ ការពារ ថែររា គធវើរំណត់ក្តា និងគលើររមពស់រិចចការពារ
គបតិរភណឌ វបបធម៌ សក្មាប់ជំនាន់បចចុបបនន និងអនារត គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

ខ- បគងកើតគោលនគយបាយសតីពីរិចចការពារ និងគលើរសទួយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ននក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

រ- បគងកើត និងគរៀបចំថទនការយុទ្យធស្ថស្តសត និង ថទនការសរមមភាព គដើមបីការពារ គលើរ
សទួយ និងក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 

ឃ-  ការពារក្ទ្យពយសមបតតិវបបធម៌ បុគរក្បវតតិស្ថស្តសត និងក្បវតតិស្ថស្តសត និងវតាុបុរាណននធមម
ជាតិរបូស្ថស្តសត ។ 
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ង- ក្រប់ក្រង និងក្តតួពិនិតយតំបន់នានា គៅទី្យរថនាងណាថដលវមិាន/បូជនីយោឋ ន ថដល
បានចុេះប ា្ ីរចួសាិតគៅ រមួជាមួយការក្បមូលទាុំននវតាុសិលបៈនានា ថដលមានការទរ់ទ្យងគៅ
នឹងវមិាន ឬ ។ បូជនីយោឋ នទំងគនេះ  

ច -  ទាល់ការអនុញ្ញញ តសក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវថទនរបុរាណវតាុវទិ្យាទំងអស់  ការងារអភិ
និងក្ទ្យពយសមបតតិវបបធម៌ររស និងសរមមភាពដនទ្យគទ្យៀត ថដលទរ់ទ្យងគៅនឹងទី្យតំាងបូជនីយោឋ ន 

របស់ជាតិ ។ 
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវជួបក្បជំុជាគរៀងរាល់៦(ក្បំាមួយ)ថខមាង គដើមបីតាមោន

ការអនុវតត មានក្បសិទ្យធភាពគដើមបគី្ាើយតបគៅនឹងការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។   
 

មាគ្តា៦២៩ ._ សមាជិរននក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ 
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវមានសមាជិរដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- តំណាងនាយររដឋមញ្ជ្នតី ជាក្បធាន ។ 
ខ- តំណាងរដឋមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌   ជាអនុ

ក្បធាន ។ 
រ- តំណាងរដឋមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ជាសមាជិរ ។ 
ឃ- តំណាងរដឋមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយឧសាហរមម និងសិបបរមម ជា

សមាជិរ ។ 
ង- តំណាងរដឋមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគរៀបចំថដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ 

ជាសមាជិរ ។ 
ច- តំណាងអាជាា ធរមានសមតារិចចទ្យទួ្យលបនទុរថទនរគបតិរភណឌ ពិភពគលារ ជា

សមាជិរ ។ 
្- តំណាងអភិបាលរាជធានីភនំគពញ ជាសមាជិរ ។ 
ជ- តំណាង២(ពីរ)របូ ននអងគការមិនថមនរោឋ ភិបាល ថដលមានការពារ់ព័នធនឹងការ

ការពារ និងការអភិររសគបតិរភណឌ  ។ ជាសមាជិរ  
ឈ- អនរមានជំនាញថទនរបគចចរគទ្យសចំនួន២(ពីរ) និងរបូ ថដលមានរុណសមបតតិ 

ជំនាញថទនរគបតិរភណឌ  ជាសមាជិរ ។ 
ង- តំណាងក្រសួង ស្ថា ប័ន ឬ នីតិបុរគលដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានការងារពារ់ព័នធនឹងវស័ិយ

គបតិរភណឌ វបបធម៌ ថដលក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌អាចគក្ជើសគរ ើសតាមការចំាបាច់ ។ 
 
មាគ្តា៦៣០ ._ នីតិវធីិននការក្បជំុរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិជាន់ខពស់ 
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ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ ក្តវូរំណត់នីតិវធីិននការក្បជំុរបស់ខាួន គោយមានការឯរ
ភាពពីក្រសួង ឬ ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងស្សបតាមទ្យមាា ប់អនុវតតលអបំទុតជា  
អនារជាតិ ។  
 
មាគ្តា៦៣១ ._ រិចចសហការរវាងក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
គបតិរភណឌ វបបធម៌ និង  ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងនីតិបុរគលដនទ្យគទ្យៀត រនុងការ៖  

រ- បគងកើតគោលនគយបាយរនុងការគលើរសទួយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
ខ- គរៀបចំមគធាបាយ គដើមបីអនុញ្ញញ តឲ្យស្ថធារណជនអាចចូលគៅកាន់គបតិរភណឌ

វបបធម៌ ។ 
រ- ថតងតំាងបុរគលិរក្តតួពិនិតយ និងបុរគលិរដនទ្យគទ្យៀត គដើមបអីនុវតតការងារគនេះ ។ 
ឃ- គរៀបចំបណាា ញអនរគទ្យសចរណ៍ ។ 
ង- ររមូលនិធិថដលចំាបាច់ អប់រដំល់គរៀងគោយគលើររមពស់តនមាវបបធម៌ ស្ថធារណ

ជន  បណាុ េះបណាា ល និងអនុវតតការស្ស្ថវក្ជាវអំពីគបតិរភណឌ របូស្ថស្តសត វបបធម៌ និងបុរគលិរ
ក្បវតតិស្ថស្តសត ។ 

ច- ទាល់ការធានាទរ់ទ្យងនឹងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ និងកាតពវរិចចថទនរក្រប់ក្រង ថដលមាន
ថចងគៅរនុងអនុសញ្ញញ សាីពីវបបធម៌ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគទសងគទ្យៀត ថដលក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 

្- ចាត់វធិានការចំាបាច់ គដើមបីអនុវតតរគក្មាង និងសរមមភាពដនទ្យគទ្យៀត ថដលទរ់ទ្យង
នឹងការការពារ ការថែររា ការស្ថា រគ ើងវញិ និងការគលើរសទួយគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 

ជ- បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបអីនុវតតកាតពវរិចចរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
ចំគពាេះការការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  

   
មាគ្តា៦៣២ ._ការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្ន រាល់ឯរស្ថរ
ពារ់ព័នធគៅនឹងរិចចក្បជំុរបស់ខាួន ក្តវូបានទតល់ជូនដល់ស្ថធារណជនស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីសិទ្យធិ
ទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
ការបទងេើតបញ្ជ ទីបតកិភណ្ឌ ជាត ិ
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មាគ្តា៦៣៣ ._ប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវបគងកើតប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិសក្មាប់
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៦៣៤ ._សមបតតិ និងក្បគភទ្យគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ 

រដឋមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងរដឋមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចបថនាមចំនួនគបតិរភណឌ  ចូលគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា៦៣៥ ._ ការចុេះប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬតំបន់គបតិរភណឌ   
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  និងអាជាា ធរ ឬ ស្ថា ប័នមានសមតារិចច
ថដលក្តូវបានបគងកើតគ ើងសក្មាប់គោលបំណងននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តវូរត់ក្តាចំនួន
គបតិរភណឌ  និងតំបន់គបតិរភណឌ ទំងអស់ គៅរនុង ប ា្ ីបគណាា េះអាសនន ននគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ អាជាា ធរ ឬ ស្ថា ប័នមានសមតារិចចថដល
ក្តូវបានបគងកើតគ ើងសក្មាប់គោលបំណងននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវរត់ក្តាទងថដរនូវ
សមបតតិគបតិរភណឌ  ឬតំបន់គបតិរភណឌ ទំងទ្យាយណា ថដលសាិតគៅរនុងស្ថា នភាពគក្ោេះថ្នន រ់ ននការ
បំទាិចបំផ្ទា ញ ថដលសាិតគៅរនុងប ា្ ីគក្ោេះអាសននននប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ គដើមបីគធវើការសគញ្ជ្ងគេះជា
បនាទ ន់ចំគពាេះគបតិរភណឌ  ឬតំបន់គបតិរភណឌ ទំងគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៣៦ ._ ការការពារស្សបចាប់ចំគពាេះវតាុគបតិរភណឌ  

វតាុគបតិរភណឌ  ថដលបានចុេះរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ក្តូវទ្យទួ្យលបាននូវការការពារ ស្សបតាម
ក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរិតយុតតពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។ 
 
មាគ្តា៦៣៧ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីការ
គធវើបចចុបបននភាពគៅគលើប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ គោយពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរ
វបបធម៌ជាតិ ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអនរពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។ 
 
មាគ្តា៦៣៨ ._ រិចចការពារ និងការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ 
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វតាុគបតិរភណឌ វបបធម៌ក្តវូសាិតគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ និងទ្យទួ្យលបានការពារពីការខូចខាត 
ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ រហូតដល់គពលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ 
បានគធវើចំណាត់ថ្នន រ់វតាុទំងគនាេះ គោយអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិននលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពី
គបតិរភណឌ វបបធម៌។  
 
មាគ្តា៦៣៩ ._ប ា្ ីវតាុគបតិរភណឌ វបបធម៌ថដលបានគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំប ា្ ីសមបតតិគបតិរភណឌ វបបធម៌ 
ដូចបានគធវើចំណាត់ថ្នន រ់ក្បចំាឆ្ន ំ ។ ប ា្ ីគនេះ ក្តវូោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 

 
ជំពូកទី៥ 

ការទរៀបច្ំតំបន្់ការពារទបតិកភណ្ឌជាត ិ
 
មាគ្តា៦៤០ ._ ការបគងកើតតំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ 

ក្តូវបគងកើតឲ្យមានតំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ ថដលរមួមាននូវឋបនីយភណឌ ថទនរបុរាណវតាុ
វទិ្យា ឬ តំបន់ដនទ្យគទ្យៀត ថដលមានតនមាខាងថទនរវតាុបុរាណវទិ្យា នរវទិ្យា វបបធម៌ ឬ ក្បវតតិស្ថស្តសត ។ 
 
មាគ្តា៦៤១ ._ ការបគងកើតក្ពំក្បទ្យល់ និងការគរៀបចំថទនទី្យ 

ក្ពំក្បទ្យល់ននតំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត របស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាគ្តា៦៤២ ._ តំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ 

តំបន់នានាថដលរមួមាននូវទី្យតំាងគបតិរភណឌ  ក្តវូគៅថ្ន តំបន់ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 
រគបៀងអភររិសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារ ថដលបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាម
ជាតិ អាចរមួប ច្ូ លទី្យតំាង និងសមបតតិគបតិរភណឌ វបបធម៌ ននតំបន់ទំងគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៤៣ ._ រិចចការពារគៅគលើរាល់វតាុគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

វតាុគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តវូទ្យទួ្យលបាននូវការការពារ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតថដលមានស្ស្ថប់ដនទ្យគទ្យៀត គទេះបីជាវតាុទំងគនាេះមានរាី ឬ មិនមានរាី គៅរនុងតំបន់
ការពារគបតិរភណឌ ជាតិ ។  
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ជំពូកទី៦ 

ការបទងេើតតំបន្ក់ារពារទបតិកភណ្ឌ ទីគ្កុង 
 
មាគ្តា៦៤៤ ._ ការបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ ទី្យក្ររង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ អាចគលើរសំគណើ គសនើសំុគៅកាន់ក្ររម
ក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ សក្មាប់តំបន់ទី្យក្ររង គដើមបីរំណត់ជាតំបន់គបតិរភណឌ ទី្យក្ររង ។ 
 
មាគ្តា៦៤៥ ._ថទនការតំបន់គបតិរភណឌ ទី្យក្ររង  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំថទនការសក្មាប់តំបន់
គបតិរភណឌ ទី្យក្ររង និងចំណាត់ថ្នន រ់ននទី្យតំាងគនាេះ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ  ។ 
 
មាគ្តា៦៤៦ ._ការជូនដំណឹង  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវជូនដំណឹងដល់ ក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចចអំពីសំគណើ សំុបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ ទី្យក្ររង ។ 
 
មាគ្តា៦៤៧ ._ ការវាយតនមាគបតិរភណឌ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវគធវើការពិចារណា និងវាយតនមាគលើ
តនមាគបតិរភណឌ ជាមុនសិន មុនសគក្មចឯរភាពឲ្យមានការស្ថងសង់ ឬការរំគទ្យចគចាល ឬការអភិវឌ្ឍ
គទ្យបើងវញិគៅរនុងតំបន់គបតិរភណឌ ទី្យក្ររង ។ 
 

ជំពូកទី៧ 
កិច្ចការពារទបតិកភណ្ឌ វបបធល៌ជាត ិ

ផ្នែកទី១ 
ការគ្បទ៉ះទ ើញទដាយម្ច្ដន្យ កែងុអឡំងុទពលម្ន្ការកំទទច្ទចាល ការស្ថងសង់ ឬ 

សកលមភាពដម្ទទទៀត  
 

មាគ្តា៦៤៨ ._ កាតពវរិចចទូ្យគៅចំគពាេះការជូនដំណឹងអំពីការររគឃើញគោយនចដនយ 
បុរគលក្រប់របូ ថដលបានដឹង ឬ ក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយនូវ វតាុ ឬ តំបន់គបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ក្តូវមានកាតពវរិចចរាយការណ៍ជាបនាទ ន់ជូនអាជាា ធរ និង ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ។ 
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មាគ្តា៦៤៩ ._ កាតពវរិចចរនុងការប្ឈប់ការងារ និងជូនដំណឹងននអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ 

របូវនតបុរគល មាច ស់រគក្មាង មាច ស់ទី្យតំាង ឬអនរជួលននទី្យតំាង ថដលររគឃើញគោយនចដនយ គៅ
រនុងអំ ុងគពលននការងារស្ថងសង់ នូវសមបតតិ ឬ តំបន់គបតិរភណឌ  ក្តវូប្ឈប់ការងារស្ថងសង់ជាប
គណាត េះអាសនន  និងក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងក្តូវប ា្ូ នសមបតតិគបតិរភណឌ
គនេះគៅកាន់អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធគោយោម នការពនាគពល ។  
សមបតតិគបតិរភណឌ  ឬតំបន់គបតិរភណឌ  មានជាអាទ្យិ៍ វមិាន សមបតតិបារ់ថបរ វតាុបុរាណ សំណល់ននទី្យ
តំាងថដលមនុសសធាា ប់រស់គៅ ទី្យតំាងទនូរបុរាណ ចមាា រ់ ឬ សមបតតិទំងឡាយណា ថដលទំ្យនងជាមានការ
ចាប់អារមមណ៍គៅរនុងការសិរាអំពីបុគរក្បវតតិស្ថស្តសត ក្បវតតិស្ថស្តសត បុរាណវតាុវទិ្យា ជាតិពនធវទិ្យា ការ
សិរាវទិ្យាស្ថស្តសតហវូសីុលសតវនិងររុខជាតិ ឬ ស្ថខាគទសងគទ្យៀតននវទិ្យាស្ថស្តសតថដលទរ់ទ្យងនឹងអតីត
កាល ឬ វទិ្យាស្ថស្តសតមនុសសជាតិជាទូ្យគៅ ។  
 
មាគ្តា៦៥០ ._ ការជូនដំណឹងគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  

អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិពារ់ព័នធ ក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
គបតិរភណឌ វបបធម៌  និងចាត់វធិានការថដលចំាបាច់ រនុងការធានានូវការការពារសមបតតិគបតិរភណឌ  និង
ទី្យតំាងននសមបតតិគបតិរភណឌ ទំងគនាេះ រហូតដល់គពលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ
វបបធម៌គធវើអធិការរិចចទី្យតំាងគនាេះ ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវជូនដំណឹងដល់ស្ថា ប័ន ឬអាជាា ធរមានសមតារិចច
ពារ់ព័នធ ថដលក្តូវបានបគងកើតគ ើងសក្មាប់គោលបំណងននការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  
 
មាគ្តា៦៥១ ._ ការរំណត់ ជាបឋមននគបតិរភណឌ  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវគធវើការរំណត់ជាបឋមអំពីស្ថរៈ
សំខាន់ននវតាុគបតិរភណឌ  គៅរនុងរយៈគពល១៤ (ដប់បួន) នែង គក្កាយគពលទ្យទួ្យលបានការជូនដំណឹង ឬ 
របាយការណ៍ ។ រយៈគពលគនេះ អាចពនាបានថតមតងប៉ាុគណាណ េះ គោយមានរយៈគពល១៤(ដប់បួន)នែង 
បថនាម ។ ក្រសួង សាប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ
ដល់ មាច ស់រគក្មាង ឬមាច ស់ ឬមាច ស់ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬអនរជួល អំពីការពនាគពលគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៥២ ._ គសចរាីសគក្មចរនុងការផ្ទអ រជាបគណាា េះអាសនន ឬ បនាផ្ទអ រការងារ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មច រនុងការផ្ទអ រជា
បគណាត េះអាសនន ឬបនាការពយួរការងារគៅគលើទី្យតំាងទំងទ្យាយណាថដលមានការក្បទ្យេះគឃើញវតាុ
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គបតិរភណឌ  ។ គសចរតីសគក្មចផ្ទអ រ បគណាត េះអាសនន ឬបនាពយួរការងារគនេះ មានសុពលភាពក្តឹមរយៈ
គពល៣០ (ស្ថមសិប) នែង បនាទ ប់ពីបានគធវើការរំណត់ជាបឋម ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៥៥១ខាងគលើ 
គនេះ ។ 

រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ពំុបានគចញគសចរតីសគក្មចែមី 
គក្កាយរយៈគពល៣០(ស្ថមសិប)នែងខាងគលើគនេះបានរនាងទុតគនាេះគទ្យ មាច ស់រគក្មាង ឬមាច ស់ ឬមាច ស់
ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬអនរជួល អាចបនតសរមមភាពការងាររបស់ខាួនបាន ។ 
 
មាគ្តា៦៥៣ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការយរគចញ ឬបំផ្ទា ញគបតិរភណឌ  

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការយរគចញ ឬបំទាិចបំផ្ទា ញនូវវតាុគបតិរភណឌ ណាមួយថដលមានគៅរនុង
ទី្យតំាងដីរមមសិទ្យធិឯរជន គលើរថលងថតមានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 
 
មាគ្តា៦៥៤ ._ កាតពវរិចចចុេះរំណត់ក្តា 
 មាច ស់រគក្មាង ឬមាច ស់ ឬមាច ស់ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬអនរជួលមានកាតពវរិចច រនុងការគធវើរំណត់ក្តា និង
ែតរបូវតាុគបតិរភណឌ  ស្សបតាមការថណនំារបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ          
វបបធម៌ ។ 
 
មាគ្តា៦៥៥ ._ ការហាមឃាត់ពារ់ព័នធគៅនឹងការមិនបានអនុគលាមតាម 

ការខរខានមិនបានរាយការណ៍អំពីការក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយ ឬការបំទាិចបំផ្ទា ញវតាុ
គបតិរភណឌ ណាមួយ មុនគពលគធវើការរំណត់អំពីតនមាគបតិរភណឌ គនាេះ ក្តវូទ្យទួ្យលរងនូវការលុបគចាល
លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ វញិ្ញញ បនបក្តឯរភាព ។ 
 

ផ្នែកទី២ 
ការការពារទបតិកភណ្ឌ វបបធល៌ទគ្កាលទឹក ន្ិងកែងុសលុគ្ទ 

 
មាគ្តា៦៥៦ ._ គបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្យរ   
  គបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្យរ មានជាអាទ្យិ៍ រាល់ស្ថា រស្ថន មទំងអស់ននអតាិភាពរបស់មនុសស 
ថដលមានចរតិលរខណៈថទនរវបបធម៌ ក្បវតតិស្ថស្តសត ឬបុរាណវតាុវទិ្យា ថដលលិចចូលគៅរនុងទឹ្យរគោយ
ថទនរ ឬ ទំងស្សរង មួយរយៈកាល ឬ ជានិរនតរ អស់រយៈគពល យ៉ាងគហាចណាស់១០០ (មួយរយ) ឆ្ន ំ 
មានជាអាទ្យិ៍ ៖ 
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១- ទី្យតំាង រចនាសមព័នធ អោរ វតាុបុរាណ និងសំណល់អដឋិធាតុរបស់មនុសស រមួជាមួយ 
បរបិទ្យខាងថទនរបុរាណវតាុវទិ្យា និងថទនរធមមជាតិរបស់ពួរគរ ។ 

២- នាវា យនតគហាេះ យនយនតដនទ្យគទ្យៀត ឬ បំថណររបស់យនយនតទំងគនេះ និងទំ្យនិញ 
ឬបនទុរគទសងគទ្យៀតគៅរនុងយនយនតទំងគនាេះ រមួជាមួយបរបិទ្យខាងថទនរបុរាណវតាុវទិ្យារបស់
យនយនតទំងគនាេះ ។ 

  ៣- វតាុនានាថដលមានចរតិ/លរខណៈបុគរក្បវតតិស្ថស្តសត ។ 
 
មាគ្តា៦៥៧ ._ គសចរតីក្បកាសអំពីប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវគធវើគសចរាីក្បកាសទរ់ទ្យងនឹងវតាុ
គបតិរភណឌ វបបធម៌រនុងទឹ្យរ គដើមបីោរ់ប ច្ូ លវតាុគនាេះគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 
 
មាគ្តា៦៥៨ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍ 
 របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគលទំងអស់ ក្តូវមានកាតពវរិចចរាយការណ៍ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  អំពីវតាុគក្កាមទឹ្យរណាមួយ ថដលរំណត់អតាសញ្ញញ ណជាវតាុគបតិរភណឌ  
ថដលក្តូវបានក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយ គដើមបគីធវើការរំណត់ោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ។  
  
មាគ្តា៦៥៩ ._ ការហាមឃាត់រនុងការគធវើឲ្យខូចខាត ការបំទាិចបំផ្ទា ញ ការស្សង់ ឬ ការរខំាន 

រាល់សរមមភាពថដលបងកការខូចខាត ការបំទាិចបំផ្ទា ញ  ការស្សង់ ឬ ការរខំាន ចំគពាេះ
គបតិរភណឌ វបបធម៌រនុងទឹ្យរ ក្តូវហាមឃាត់ ។ 
 
មាគ្តា៦៦០ ._ ការការពារ ការវាយតនមាថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត និងការររុររ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបី
អនុញ្ញញ តឲ្យមានការការពារ ការវាយតនមាថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត និងការររុររគបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្យរ ។ 
 
មាគ្តា៦៦១ ._ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌ ជាតិ និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបប
ធម៌ អាចគចញលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពសក្មាប់សរមមភាពនានាថដលមានការប៉ាេះពាល់ចំគពាេះ
គបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្យរ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានា ។  
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ផ្នែកទី៣ 
លខិតិអន្ញុ្ញញ តសគ្មាបគ់ទគ្មាងអភិវឌ្ឍផ្ដលប ៉ះពាលដ់លទ់បតកិភណ្ឌ វបបធល៌ 

 
មាគ្តា៦៦២ ._ រគក្មាង និងសរមមភាពថដលតក្មវូឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញញ ត 

រាល់រគក្មាង ឬសរមមភាពទំងទ្យាយណា ថដលអាចមានទលប៉ាេះពាល់គៅគលើវតាុគបតិរភណឌ  ឬ 
វតាុណាមួយដូចមានចុេះរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ញញ តជាមុនសិន មុននឹងអនុវតត
ការងារថដលអាចបងកឲ្យមានការខូចខាតចំគពាេះវតាុគបតិរភណឌ  ។   
 
មាគ្តា៦៦៣ ._ នីតិវធីិរនុងការទតល់ការអនុញ្ញញ ត 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌ ជាតិ ក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិរនុងការទត
ល់លិខិតអនុញ្ញញ តចំគពាេះសរមមភាពទំងទ្យាយណាថដលអាចបងកការខូចខាតដល់វតតុគបតិរភណឌ  ។ 
 
មាគ្តា៦៦៤ ._ ការហាមឃាត់រនុងការគធវើឲ្យខូចខាត បំទាិចបំផ្ទា ញ ឬគធវើឲ្យគក្ោេះថ្នន រ់ 

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពថដៈបងកឱ្យមានការខូចខាត ការបំទាិចបំផ្ទា ញ ឬគធវើឲ្យគក្ោេះថ្នន រ់ 
ដល់វតាុថដលមានចុេះគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ គលើរថលងថតមានការទាល់លិខិតអនុញ្ញញ ត ស្សបតាម
មាតិកាគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៦៥ ._ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាពថដលតក្មវូឲ្យមាន 
 មិនក្តូវទតល់ការអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពគលើការស្ថងសង់ណាមួយគ ើយ គោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ លុេះក្តាថតក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ បានទតល់នូវការអនុញ្ញញ តគនេះ 
ស្សបតាមនីតិវធីិននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតដនទ្យគទ្យៀត ។ 
 
មាគ្តា៦៦៦ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគចញលិខិតអនុញ្ញញ តគោយោម នការរំណត់ក្តឹមក្តូវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ មិនក្តវូទតល់លិខិតអនុញ្ញញ តចំគពាេះរាល់សរមមភាពនានា 
ថដលអាចបងកទលប៉ាេះពាល់ចំគពាេះវតាុគបតិរភណឌ គទ្យបើយ ដរាបណាមិនទន់បានវាយតនមាគៅគលើតនមានន
វតាុគបតិរភណឌ ទំងគនាេះ ស្សបតាមនីតិវធីិថដលមានថចងគៅរនុងក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត
ពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។ 

 
ជំពូកទី៨ 

អងគភាពបរុាណ្វតថុវទិា 
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មាគ្តា៦៦៧ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគដើមបរំីណត់ពីតួនាទី្យ 
និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអាជាា ធរថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ថដល
ទ្យទួ្យលខុសក្តូវចំគពាេះបុរាណវតាុ ស្សបតាមក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។ 
 
មាគ្តា៦៦៨ ._ តួនាទី្យ និងភាររិចចរបស់អងគភាពថដលមានស្ស្ថប់ 

ស្ថា ប័ន ឬ អាជាា ធរមានសមតារិចច ថដលក្តវូបានបគងកើតគ ើងសក្មាប់គោលគៅននការក្រប់ក្រង
គបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវអនុវតតតួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូថដលមានស្ស្ថប់ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ ន
រតិយុតតថដលមានស្ស្ថប់ គលើរថលងថតមានថចងទទុយជារ់លារ់គៅរនុងក្រមគនេះ ។ 
 

ជំពូកទី៩ 
ការទដា៉ះគ្ស្ថយវវិាទ ន្ិងបទបញ្ញជ បនាទ ន្ ់

 
មាគ្តា៦៦៩ ._ នីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យ 

គៅរនុងររណីមានវវិាទ្យគរើតគ ើង រូភារីក្តូវអនុវតតតាមនីតិវធីិថដលរំណត់គៅរនុងរនាីទី្យ៩ នន
ក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៧០ ._ តំណាង ននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតរភណឌ វបបធ៌ម គៅរនុងវវិាទ្យ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវគធវើជាតំណាងគៅរនុងនីតិវធីិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទ្យ ថដលមានទលប៉ាេះពាល់គលើតនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាគ្តា៦៧១ ._ បទ្យបញ្ញា បនាទ ន់រនុងការផ្ទអ រសរមមភាពរំរាមរំថហង ឬគក្ោេះថ្នន រ់វតាុគបតិរភណឌ  

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌ  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  
និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច អាចគចញបញ្ញា បនាទ ន់គដើមបីផ្ទអ រការងារ ការស្ថងសង់ ឬ ការឈូស
ឆ្យ រនុងររណីថដលទី្យតំាង ឬវតាុគបតិរភណឌ  រំពុងរងគក្ោេះថ្នន រ់ ឬជិតវនិាសហិនគហាច គទេះបីជា
បាន ឬ មិនបានចុេះគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិរ៏គោយ ។  
 អំ ុងគពលននបទ្យបញ្ញា ផ្ទអ រសរមមភាពការងារគនេះ មានរយៈគពល១៤ (ដប់បួន) នែង ។  រយៈ
គពលគនេះអាចពនារបានថតមតងគទ្យៀតប៉ាុគណាណ េះ សក្មាប់រយៈគពល១៤ (ដប់បួន)  នែងបថនាម ។ 

 



259 

 

ជំពូកទី១០ 
ផ្នន្ការគ្គប់គ្គងទបតកិភណ្ឌ  

 
មាគ្តា៦៧២ ._ ថទនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  អាចតក្មូវឲ្យមានការគរៀបចំថទនការ
ក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  សក្មាប់ទី្យតំាងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ថដលមានចុេះគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ ឬ 
តំបន់គបតិរភណឌ ទី្យក្ររង ។   ថទនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ ក្តូវបគងកើតទងថដរនូវតំបន់ការពារ និងតំបន់
សនូល ។ 
 
មាគ្តា៦៧៣ ._ ការចូលរមួរបស់អនរពារ់ព័នធ 

ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  ក្តូវសហការជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន និងអនរពារ់
ព័នធ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិការទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៦៧៤ ._ ការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពី
ថទនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ  ស្សបតាមគោលការណ៍ ថដលបានបគងកើតគទ្យបើង គោយក្ររមក្បឹរាអនតរ
ជាតិសាីពីបូជនីយោឋ ន និងទី្យតំាងគបតិរភណឌ  និងការអនុវតតលអបំទុតជាអនតរជាតិដនទ្យគទ្យៀត ។  
 
មាគ្តា៦៧៥ ._ ការពិចារណាគៅគលើទលប៉ាេះពាល់គៅគលើសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារ

តិច 
គៅរនុងការគរៀបចំថទនការក្រប់ក្រងទី្យតំាងគបតិរភណឌ  ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវរិតរូរ

ពិចារណាអំពីទលប៉ាេះពាល់ននទី្យតំាងគបតិរភណឌ  ចំគពាេះសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច។ 
 
មាគ្តា៦៧៦ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈសក្មាប់ថទនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ   

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវធានាថ្នសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ទ្យទ្យទួ្យល
បានការពិគក្ោេះគយបល់មុននឹងគធវើការសគក្មចចិតត ទរ់ទ្យងនឹងគបតិរភណឌ វបបធម៌ថដលអាចប៉ាេះពាល់
ដល់ពួរគរ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ ននក្រម 
គនេះ ។  
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ជំពូកទី១១ 
ការទលើកកលពស ់ន្ិងការការពារទបតិកភណ្ឌ អរបូិយ 

 
មាគ្តា៦៧៧ ._ វធិានការរនុងការគលើររមពស់និងការពារគបតិរណឌ អរបិូយ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌ ជាតិ គោយសហការជាមួយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីគលើររមពស់ និងការពារគបតិរភណឌ
អរបិូយ ។  
 
មាគ្តា៦៧៨ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈសក្មាប់គបតិរភណឌ អរបិូយ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌ ជាតិ ក្តវូោរ់លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ដូចមានថចងរនុង
មាក្តា៦៧៧ខាងគលើគនេះ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន គដើមបទីាល់គយបល់ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ
សតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ មុនគពលមានការឯរភាពពីក្ររម
ក្បឹរាជាន់ខពស់ថទនរគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 
 

ជំពូកទី១២ 
ការអប់រ ំន្ងិការយលដ់ងឹ 

 
មាគ្តា៦៧៩ ._ ការអប់រ ំនិងការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត និងអងគការមិនថមនរោឋ ភិបាល ក្តវូគរៀបចំរមមវធីិអប់រ ំនិងការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ 
សក្មាប់ការអភិររស និងការការពារវតាុ និងទី្យតំាងគបតិរភណឌ  ។  
 
មាគ្តា៦៨០ ._ នែាគសវា និងបនទុរគទសងៗ 

ថទនការក្រប់ក្រង សក្មាប់តំបន់គបតិរភណឌ  អាចោរ់ប ច្ូ លនូវបទ្យបប ញ្តតិនននែាគសវា និង
បនទុរគទសងៗ ថដលក្តវូគក្បើក្បាស់សក្មាប់ការគលើររមពស់ និងរិចចការពារ គបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាគ្តា៦៨១ ._ ស្ថរៈមនទីរ និងស្ថា ប័នវបបធម៌ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពី
ការទាល់អាជាា ប័ណណ និងការក្រប់ក្រងស្ថរមនទីរ និងស្ថា ប័នវបបធម៌ ស្សបតាមទ្យមាា ប់អនុវតតលអបំទុតជា
អនតរជាតិ និងការតពវរិចចជាអនតរជាតិរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
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ជំពូកទី១៣ 

បទបបញ្ញតតិគ្បឆ្លងំន្ឹងការជួញដូរ 
 
មាគ្តា៦៨២ ._ រងរមាា ំងក្បឆំ្ងការជួញដូរ  
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងបណាា ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងនីតិបុរគលនានា ថដលរមួមាន ក្រសួង 
ស្ថា ប័នអនតរជាតិ និងអងគការមិនថមន   រោឋ ភិបាល ក្តូវបគងកើតរងរមាា ំងរនុងការប្ឈប់ការគធវើពាណិជា
រមម និងការជួញដូរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាគ្តា៦៨៣ ._ រិចចសហការអនតរជាតិ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់
ព័នធ អងគការមិនថមនរោឋ ភិបាល និងអងគការក្បឆំ្ងការជួញដូរ គដើមបីប្ឈប់ការគធវើពាណិជារមម និងការ
ជួញដូរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  
 
មាគ្តា៦៨៤ ._ វធិានសក្មាប់ការនំាយរមរវញិ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តូវសហការជាមួយ បណាា ក្រសួង ស្ថា
ប័នពារ់ព័ន្ និងអងគការអនតរជាតិ និងអងគការមិនថមនរោឋ ភិបាល គដើមបបីគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាី
ពីការនំាមរក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាវញិនូវគបតិរភណឌ វបបធម៌ ថដលក្តូវបានយរគចញពីក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។  
 

គន្ថីទ៦ី  
ការគ្គប់គ្គងសណំ្ល ់ន្ងិការបំពលុ 

មាតិកាទី១ 
កាតពែកិច្ចទូទៅច្ំទពា៉ះការគ្តួតពនិ្ិតយការបំពលុ 

ជំពូកទី១ 
ការហាលឃាត់សតពីីការបំពលុ 

 
មាគ្តា៦៨៥ ._ កាតពវរិចចទូ្យគៅចំគពាេះការបំពុលខយល់ ទឹ្យរ និងដី 
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 របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល មិនក្តវូគធវើសរមមភាពណាមួយថដលនំាឲ្យមានការបំពុលខយល់ ទឹ្យរ
និងដី គ ើយ ។  
 
មាគ្តា៦៨៦ ._ សំណល់ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវដឹរជ ា្ូ ន ក្រប់ក្រង សតុរទុ្យរ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ឬគបាេះបង់ គចាល
សំណល់ណាមួយ គទេះរនុងរបូភាពជាស្ថរធាតុរងឹ ឬរាវ ឬឧសម័នឬស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្នន រ់ ឬសំណល់
គក្ោេះថ្នន រ់ គលើរថលងថតស្សបតាមលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ ត ថដលបានគចញស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ
ននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនានា។  
 
មាគ្តា៦៨៧ ._ សំគ ង និងរញ័ំរ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវបងកសរមមភាពណាមួយថដលនំាមានការបំពុលគោយ សំគ ង 
ឬរញ័ំរថដលគលើសពីសតង់ោរថដលអនុញ្ញញ ត ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិននរនាីគនេះ និង លិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតពារ់ព័នធគទ្យបើយ ។ 
 

ជំពូកទី ២ 
លខិតិអន្ញុ្ញញ ត ន្ិងការឯកភាព  

 
មាគ្តា៦៨៨ ._ កាតពវរិចចអនុវតតតាមលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវគោរពតាមលរខខណឌ នានាននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព ថដល
បានគចញ ។  
 
មាគ្តា៦៨៩ ._ សតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគក្បើក្បាស់សតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់
ោរសំណល់រាវ គៅគពលគចញលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព នានាស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិក្រមគនេះ ។ 
 

មាតិកាទី ២  
សតងដ់ារគុណ្ភាពបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងសតងដ់ារសណំ្លរ់ាវ 

    ជំពកូទី ១  
ការបទងេើតសតងដ់ារគុណ្ភាពបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងសតងដ់ារសណំ្លរ់ាវ 
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មាគ្តា៦៩០ ._ សតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីសតង់ោររុណ

ភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ ។  
 
មាគ្តា៦៩១ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការបគងកើតសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គៅគពលបគងកើតសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់
ោរសំណល់រាវ ក្តវូពិចារណា ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- គោលការណ៍នានាគៅរនុងមាតិកាទី្យ១ រនាីទី្យ១ ននក្រមគនេះ ។ 
ខ- សកាត នុពលភាពននការគធវើឲ្យខូចខាតសុខភាពមនុសស ។ 
រ- សកាត នុពលននការគធវើឲ្យខូចខាតសុខភាពជនងាយរងគក្ោេះ រមួមានជាអាទ្យិ៍ រុមារ 

និងមនុសសចាស់ ។ 
ឃ- សកាត នុពលននការខូចខាតគៅគលើបរសិ្ថា ន ។ 
ង- ព័ត៌មានថទនរវទិ្យាស្ថស្តសតថដលអាចថសវងររបាន និងក្បគសើរបំទុត ។ 
ច- សតង់ោរអាស្ថ នថដលពារ់ព័នធ ។ 
្ -សតង់ោរអនតរជាតិថដលពារ់ព័នធ ។ 
ជ- បគចចរគទ្យសក្បគសើរបំទុតថដលអាចថសវងររបាន ថដលពារ់ព័នធ ។  
ឈ- ទ្យមាា ប់ននការអនុវតតលអៗ ថទនរឧសាហរមម ថដលពារ់ព័នធ។ 

 
មាគ្តា៦៩២ ._ ក្បគភទ្យក្ររមសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចបគងកើតសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរ
សំណល់រាវ មានដូចខាងគក្កាម៖ 

រ ការបំភាយខយល់ និងរុណភាពខយល់ននបរយិកាសជំុវញិ ។ 
ខ- រុណភាពទឹ្យរ រមួមានធនធានទឹ្យរគក្កាមដី និងទឹ្យរគក្កាមដី និង ធនធានរនុងតំបន់

គ្នរ និងតំបន់នដទ្យគនា ។ 
រ - សំគ ងរខំាន និងរញ័ំរ ។ 
ឃ - សំណល់រាវ រមួមានសំណល់ទឹ្យរ ។ 
ង - សំណល់រងឹ សំណល់រាវ និងសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ ។ 
ច - ទលិតរមម និងការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនារភាព ។ 
្ - ក្បសិទ្យធទលថ្នមពល ។ 
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ជ - គោលគៅរុណភាពបរសិ្ថា នគទសងៗ ដូចថដលបានរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬរាជរោឋ ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

 
ជំពូកទី ២ 

ការអន្ុវតតសតង់ដារគណុ្ភាពបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិសតង់ដារសណំ្លរ់ាវ 
 
មាគ្តា៦៩៣ ._ ការអនុវតតសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ 

សតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ ក្តូវអនុវតតចំគពាេះរាល់សរមមភាពទំងអស់ 
និងលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពទំងឡាយណា ន ថដលគចញស្សបតាមក្រមគនេះ ឬ លិខិតបទ្យោឋ ន
គទសងគទ្យៀត ។  
 
មាគ្តា៦៩៤ ._ លិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត មិនក្តវូគចញនូវ
លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព ថដលមិនស្សបគៅនឹងសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន ឬ សតង់ោរសំណល់រាវ
បានគ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៦៩៥ ._ ការមិនអនុគលាមតាមចាប់ 
 រាល់លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការអនុញ្ញញ តទំងឡាយណា ថដលមិនអនុគលាមតាមសតង់ោររុណភាព
បរសិ្ថា នឬសតង់ងារសំណល់រាវ ក្តូវចាត់ទុ្យរជាគមាឃៈ ។ 
 

ជំពូកទី ៣  
សតងដ់ារគុណ្ភាពបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងសតងដ់ារសណំ្លរ់ាវអន្តរកាល 

 
មាគ្តា៦៩៦ ._ សតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវថដលមានជាធរមាន និងសតង់ោរ

រុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវអនតរកាល  
សតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ ថដលមានជាធរមានទំងអស់ គៅរនុងក្ពេះ

រាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូបនតសាិតគៅជាធរមាន គៅគពលក្រមគនេះ ក្តូវបានអនុម័ត រហូតដល់គពលមាន
សតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវែមី ក្តូវបានបគងកើតគ ើង។  



265 

 

រនុងររណីថដលពំុទន់មានសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវជារ់លារ់ណា
មួយគទ្យ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអាច អនុវតត សតង់ោរអនតរជាតិ សតង់ោរអាស្ថ ន និង 
ទ្យមាា ប់អនុវតតដ៏លអបំទុតថទនរឧសាហរមមថដលពារ់ព័នធ គៅរនុងអំទ្យបុងគពលអនតរកាលបាន ។  
 
មាគ្តា៦៩៧ ._ ការគរៀបចំគសចរាីក្ពាងសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំគសចរាីក្ពាងសតង់ោររុណភាព បរសិ្ថា ន 
និងសតង់ោរសំណល់រាវ ។ គៅរនុងការគរៀបចំគសចរាីក្ពាងទំងគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយប
រសិ្ថា នក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។  
 
មាគ្តា៦៩៨ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូវគសច
រតីក្ពាងសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ  និងក្តូវទ្យទួ្យលមតិគយបល់នានា ស្សបតាម
បទ្យបប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ថដលមានថចងគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៦៩៩  ._ ការថរសក្មួលគសចរាីក្ពាងសតង់ោរបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូពិចារណាអំពីមតិគយបល់ថដលទ្យទួ្យលបានគលើ
គសចរាីក្ពាងសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ និងក្តវូថរសក្មួលគសចរាីក្ពាងសតង់
ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវគនេះ គោយពិចារណាគលើមតិគយបល់ទំងគនាេះ និង
ពនយល់មូលគហតុននការបដិគសធចំគពាេះមតិគយបល់ទំងគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៧០០ ._ ការគធវើវគិស្ថធនរមមសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចំា គៅគលើសតង់ោររុណ
ភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវគធវើវគិស្ថធនរមម
គៅគលើសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ ស្សបតាមភាពររីចគក្មើនថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត 
និង បគចចរវទិ្យា ឬលរខខណឌ តក្មូវននការងារ គៅតាម និង គៅគពលថដលចំាបាច់ សក្មាប់ទល
ក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ។  
 
មាគ្តា៧០១ ._ សិទ្យធិរនុងការគសនើសំុការគធវើវគិស្ថធនរមមសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់

រាវ 
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របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល អាចគលើរជាសំគណើ គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ         
បរសិ្ថា ន គដើមបីគធវើវគិស្ថធនរមមគៅគលើសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន ឬ សតង់ោរសំណល់រាវ គោយសមាអ ង
គលើព័ត៌មានែមីៗ ។ 
 
មាគ្តា៧០២ ._ នីតិវធីិននការបគងកើតសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនូវលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីនីតិវធីិ
សក្មាប់ការបគងកើតសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់ រាវ ។ 
 
មាគ្តា៧០៣ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូវសតង់
ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានប
រសិ្ថា ន ថដលមានថចងគៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 

 
មាតិកាទី ៣ 

ការគ្គប់គ្គងស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់
ជំពូកទី ១  

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
 
មាគ្តា៧០៤ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 

មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះទលិតទល និងស្ថរធាតុ គក្ោេះថ្នន រ់ទំងអស់គៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និង របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគលទំងអស់ថដលទលិត ដឹរជ ា្ូ ន ទិ្យញ លរ់ គក្បើ
ក្បាស់ ររាទុ្យរ បគ ច្ញ ឬគបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុទំងគនេះ រ៏ដូចជាវតាុធាតុថដលពារ់ព័នធ រនុងវដតជីវតិ
របស់ពួរវា គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

មាតិកាគនេះ មិនមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះស្ថរធាតុវទិ្យយុសរមម ឱ្សែ សមាភ រៈថរសមផសស 
ទលិតទលអាហារ ឬអាហារបនាទ ប់បនសំ ថដលក្តូវសាិតគៅគក្កាមចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត 
គោយថ រគទ្យបើយ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូចំគពាេះការក្រប់ក្រងស្ថរធាតុ និង
ទលិតទល និងគក្ោេះថ្នន រ់ គោយមានការចូលរមួសហការពីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា ។  
 
មាគ្តា៦០៥ ._ យនតការក្រប់ក្រង និងក្តតួពិនិតយ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមានការចូលរមួសហការពីក្រសួង   ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានាសក្មាប់គធវើការក្រប់ក្រង និងក្តួតពិនិតយស្ថរធាតុ គក្ោេះ
ថ្នន រ់គៅរនុងវដតននជីវតិស្ថរធាតុទំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៧០៦ ._ លរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់រំណត់និយមន័យ និងរំណត់ក្បគភទ្យ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីលរខណៈវនិិចឆ័
យសក្មាប់រំណត់និយមន័យ និងរំណត់ក្បគភទ្យស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ។ស្សបតាមមូលោឋ នននរិចចក្ពម
គក្ពៀងអនតរជាតិថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ទ្យមាា ប់លអបំទុត និងព័ត៌មានវទិ្យាស្ថស្តសតលអបំទុត
ថដលមានស្ស្ថប់ ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចំា គៅ
គលើលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ។ 

 
មាគ្តា៧០៧ ._ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការខូចខាត 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលទលិត ឬគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់សក្មាប់ការទលិតស្ថរ
ធាតុ និងទំ្យនិញ ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការខូចខាតគៅដល់សុខភាពមនុសស ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន 
ថដលបងកគោយស្ថរធាតុទំងគនាេះ រនុងអំ ុងគពលទលិត ឬគក្បើក្បាស់ ។ 

 
ជំពូកទី ២  

ការហាលឃាត់សតពីីស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់
 
មាគ្តា៧០៨ ._ ការហាមឃាត់អំពីការោរ់មា៉ារថដលនំាឲ្យក្ច ំ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមិនក្តូវក្បក្ពឹតតសរមមភាព ដូចខាងគក្កាម ៖ 
រ-ការនំាចូល ឬការថចរចាយស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ថដលបានោរ់មា៉ារថដលនំាឲ្យក្ច ំ 

ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ថដលបានហាមឃាត់ ។ 
ខ-ការថរថក្ប ការរំគទ្យចគចាល ឬការដរគចញនូវស្ថា រសមាគ ល់ ឬថទនរណាមួយននស្ថា រ

សមាគ ល់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ណាមួយគៅគពលលរ់ ជាគលើរដំបូង ឬគពលណាមួយ ឬដឹរ 
ជ ា្ូ ន ។  

រ-ការទ្យទួ្យលយរស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ថដលមានមា៉ារថដលនំាឲ្យក្ច ំ ឬស្ថរធាតុគក្ោេះ
ថ្នន រ់ថដលបានហាមឃាត់ និងការថចរចាយ ឬក្បរល់ស្ថរធាតុទំងគនេះសក្មាប់គោលគៅ
ថសវងរររនក្ម ឬមិនថសវងរររនក្ម ។ 
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មាគ្តា៧០៩ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុបំពុលសររីាងគមិនងាយបំថបរធាតុ 

ហាមមិនឲ្យរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយ ទលិត គក្បើក្បាស់ ឬថចរចាយស្ថរធាតុបំពុលស
ររីាងគមិនងាយបំថបរធាតុ ដូចបានហាមឃាត់ទំងស្សរងគោយអនុសញ្ញញ សារុខូម ថដលក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា រឺជាភារីហតាគលខី គនាេះគ ើយ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំប ា្ ីសតីពីស្ថរធាតុបំពុលសររីាងគមិនងាយ
បំថបរធាតុ ថដលបានហាមឃាត់ ថដលរនុងគនាេះក្តូវរាប់ប ច្ូ លនូវស្ថរធាតុបំពុលសររីាងគមិនងាយ
បំថបរធាតុទំងអស់ ដូចបានហាមឃាត់ទំងស្សរងគោយអនុសញ្ញញ សារុខូម ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុ
ជា ជាភារីហតាគលខី ។   
 
មាគ្តា៧១០ ._ ការហាមឃាត់អំពីសំណគៅរនុងថ្នន ំពណ៌ និងទលិតទលសក្មាប់រុមារ 

 ទឹ្យរថ្នន ំពណ៌ទំងឡាយថដលមានសំណ ឬសមាសធាតុសំណ គលើសពី ៩០ភារននមួយលាន
ឯរតា ននបរមិាណថដលជារំហាប់សំណ ឬថ្នន ំពណ៌ ឬទ្យមងន់ននហវីលថ្នន ំពណ៌ថដលសងតួ ជាទលិតទល
ថដលក្តូវបានហាមឃាត់ ។ 

ទលិតទលសក្មាប់រុមារ ថដលមានថ្នន ំពណ៌ថដលមានសមាសធាតុសំណ  គលើសពី ៩០ភារនន
មួយលានឯរតា ននបរមិាណថដលជារំហាប់សំណ ឬថ្នន ំពណ៌ ឬទ្យមងន់ននហវីលថ្នន ំពណ៌ថដលសងួត ជា
ទលិតទលថដលក្តវូបានហាមឃាត់ ។ 
 
មាគ្តា៧១១ ._ កាលបរគិចឆទ្យចូលជាធរមានសក្មាប់ការហាមឃាត់គលើថ្នន ំពណ៌ថដលមានសមាសធាតុ

សំណ 
ការហាមឃាត់គលើថ្នន ំពណ៌ និងទលិតទលថដលមានសមាសធាតុសំណដូចមានថចងរនុងមាក្តា

៧១០ ននក្រមគនេះ ក្តូវចូលជាធរមានដូចតគៅ៖  
រ-ទលិតរមម ឬការទលិតគោយគក្រឿងចក្រ ការនំាចូល ឬការលរ់ ទលិតទលសក្មាប់

រុមារ ថដលមានថ្នន ំពណ៌ថដលមានសមាសធាតុសំណគលើសពី ៩០ ភារននមួយលានឯរតា នន
បរមិាណថដលជារំហាប់សំណ ឬថ្នន ំពណ៌ ឬទ្យមងន់ននហវីលថ្នន ំពណ៌ថដលសងតួ រនុងរយៈគពល ៣ 
(បី) ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីក្រមគនេះក្តូវបានអនុម័ត ។  

ខ-ទលិតរមម ការទលិតគោយគក្រឿងចក្រ ឬការនំាចូលថ្នន ំពណ៌ ថដលជាជាតិពណ៌ វតាុ
ធាតុថដលសងតួ ឬលរខណៈណាមួយតាមការគក្បើក្បាស់ ថដលមានសមាសធាតុសំណគលើសពី 
៩០ ភារននមួយលានឯរតា ននបរមិាណថដលជារំហាប់សំណ ឬថ្នន ំពណ៌ ឬននទ្យមងន់ននហវីល
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ថ្នន ំពណ៌ថដលសងួតសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់រនុងវស័ិយស្ថា បតយរមម ការតុបថតង និងតាមគរហោឋ ន 
រនុងរយៈគពល ៣ (បី) ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីក្រមគនេះក្តូវបានអនុម័ត ។  

រ-ទលិតរមម ការទលិតគោយគក្រឿងចក្រ ឬការនំាចូលថ្នន ំពណ៌ ថដលជាជាតិពណ៌ វតាុ
ធាតុថដលសងតួ ឬលរខណៈណាមួយតាមការគក្បើក្បាស់ ថដលមានសមាសធាតុសំណគលើសពី 
៩០ ភារននមួយលានឯរតា ននបរមិាណថដលជារំហាប់សំណ ឬថ្នន ំពណ៌ ឬននទ្យមងន់ននហវីល
ថ្នន ំពណ៌ថដលសងួត សក្មាប់ការគក្បើក្បាស់រនុងវស័ិយឧសាហរមម រនុងរយៈគពល ៦ (ក្បំាមួយ) ឆ្ន ំ 
បនាទ ប់ពីក្រមគនេះក្តូវបានអនុម័ត ។ 

 
មាគ្តា៧១២ ._ នីតិវធីិសក្មាប់ការអគងកតតាមោន និងការពក្ងឹងការអនុវតាក រហាមឃាត់គៅគលើថ្នន ំ

ពណ៌ថដលមានសមាសធាតុសំណ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិសក្មាប់

ការអគងកតតាមោន និងការអនុវតតការហាមឃាត់គៅគលើថ្នន ំពណ៌ និងទលិតទលសក្មាប់រុមារថដល
មានសមាសធាតុសំណ ។ 
 
មាគ្តា៧១៣ ._ ការឃាត់ទុ្យរ និងការរបឹអូសស្ថរធាតុថដលមានមា៉ារថដលនំាឲ្យ ក្ច ំ 

រាល់ស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលមានមា៉ារថដលនំាឲ្យក្ច ំ ឬថដលបានហាមឃាត់ 
ក្តូវគធវើការរបឹអូស ឬឃាត់ទុ្យរ ។  
 
មាគ្តា៧១៤ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុថដលមិនបានចុេះប ា្ ី 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវទលិត កាន់កាប់ ប៉ាេះពាល់ ររាទុ្យរ ដឹរជ ា្ូ ន នំាចូល នំាគចញ 
ថចរចាយ ឬគក្បើក្បាស់ទលិតទល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលមិនទន់បានចុេះប ា្ ីស្សបតាមមាតិកា
គនេះគ ើយ ។  
 
មាគ្តា៧១៥ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់ថដលមិនក្តឹមក្តូវ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវររាទុ្យរ នំាគចញ នំាចូល ឬគធវើការថចរចាយនូវស្ថរធាតុ ឬ
ទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលមិនបានគវចខចប់ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ និងលរខខណឌ ននការចុេះប ា្ ីគនាេះ
គ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៧១៦ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់ និងការទសពវទាយថរាងកាា យ ឬនំាឲ្យ ក្ច ំ 
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របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវគធវើការគវចចខចប់ ឬទសពវទាយអំពីស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះ
ថ្នន រ់ ថដលថរាងកាា យ គធវើឲ្យក្ច ំ ឬបងកឲ្យមានការគ្ាើយតបថបបយល់ក្ច ំពារ់ព័នធគៅនឹងចរតិលរខ
ណៈ តនមា ចំនួន ធាតុទស ំសុវតាិភាព ឬការចុេះប ា្ ីគ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៧១៧ ._ សតង់ោរនានាសក្មាប់ស្ថរធាតុថដលបងកឲ្យមានថក្ចេះសីុ ការរលារ ការគធវើអុរសីុតរមម 

ឬរបួសស្ថន មនានា  
របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវបានអនុញ្ញញ តឲ្យគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុទំងឡាយ មានជាអាទ្យិ៍ 

អាសីុត ឧសម័ន ឬស្ថរធាតុរីមីពុល ថដលអាចបងកឲ្យមានថក្ចេះសីុ ការរលារ ការគធវើអុរសីុតរមម ឬរបួស
ស្ថន មនានា ថដលមានទលប៉ាេះពាល់ដល់សុខភាព និងជីវតិរបស់មនុសសគ ើយ គលើរថលងថតស្សបតាម
មាតិកាគនេះ ។  
 

ជំពូកទី ៣  
ការច្ុ៉ះបញ្ជ  ីន្ងិការលាតគ្តដាងព័តម៌ាន្ 

អំពីស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់
 
មាគ្តា៧១៨ ._ លរខខណឌ តក្មូវ និងនីតិវធីិននការចុេះប ា្ ី 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ក្តូវគធវើការចុេះប ា្ ី រាល់ទលិតទល និងស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះ
ថ្នន រ់ ថដលទលិត ថចរចាយ លរ់ ឬគក្បើក្បាស់គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមការរំណត់គោយ
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ថដលពារ់ព័នធ ។ 
  នីតិវធីិននការចុេះប ា្ ី ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ។ 
 
មាគ្តា៧១៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការោរ់ពារយគសនើសំុ 

រាល់ការោរ់ពារយគសនើសំុចុេះប ា្ ី ក្តូវោរ់ជូនគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
គោយមានភាា ប់ជាមួយនូវព័ត៌មានជាអបបបរមាអំពីក្ររមហ ុនថដលទលិត គឈាម េះ និងពាណិជានាមទូ្យគៅ
ននស្ថរធាតុរីមី ចំណាត់ថ្នន រ់ភាពបងកគក្ោេះថ្នន រ់ បរមិាណ គោលបំណងននការនំាចូល ឬគក្បើក្បាស់ ឯរ
ស្ថរព័ត៌មានអំពីសុវតាិភាព ព័ត៌មានអំពីភាពអាចបងកគក្ោេះថ្នន រ់ ហានិភ័យថដលអាចគរើតមានដល់សុខ
ភាពរបស់មនុសស និងអាសយោឋ នសក្មាប់គធវើការថចរចាយ ។   
 
មាគ្តា៧២០ ._ ការពិនិតយគ ើងវញិគៅគលើពារយគសនើសំុ និងការឯរភាពគលើការចុេះប ា្ ី 
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ព័ត៌មានអំពីស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវទ្យទួ្យលការពិនិតយគ ើងវញិ និងឯរភាពគោយក្រសួង ស្ថា ប័
នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នជាមុនសិន មុននឹងគធវើការប ា្ូ នគៅឲ្យក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គធវើការឯរ
ភាព ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអាចគធវើការពិគស្ថធន៍ និងទតល់ការពិគក្ោេះគយបល់
បថនាម គលើព័ត៌មានថដលបានទតល់ឲ្យគដើមបីបញ្ញា រ់ពីភាពក្តឹមក្តូវននព័ត៌មានទំងគនេះ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវ ឯរភាពគៅគលើការចុេះប ា្ ីគនាេះ គបើព័ត៌មានទំងគនាេះបងាា ញថ្ន ការចុេះ
ប ា្ ីសក្មាប់ស្ថរធាតុ ឬទលិតទលថដលមិននំាឲ្យមានហានិភ័យ ដល់សុខភាពមនុសស ឬបរសិ្ថា ន ។ 

អនរគសនើសំុការចុេះប ា្ ី ក្តូវទ្យទួ្យលបនទុររនុងការបងាា ញភសតុតាងននការបំគពញតាមសតង់ោរ នន
ការចុេះប ា្ ី ។   
 
មាគ្តា៧២១ ._ កាតពវរិចចននការទតល់ព័ត៌មាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា ក្តូវទតល់រាល់ព័ត៌មានអំពីទលិតទល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់គៅ
ឲ្យក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គដើមបីគធវើប ា្ ីស្ថរគពើភ័ណឌ  ការក្តតួយពិនិតយ ការវាយតនមាពី
ហានិភ័យ និងការគធវើអធិការរិចច ។  

រនុងររណីទលិតររ ឬអនរនំាចូលនូវស្ថរធាតុ មានព័ត៌មានបថនាមពារ់ព័នធគៅនឹងទលប៉ាេះពាល់
អវជិាមានរួរឲ្យរត់សមាគ ល់ននស្ថរធាតុគនាេះ ទលិតររ ឬអនរនំាចូល ក្តូវទតល់ព័ត៌មាន មរកាន់ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយោម នការពនារគពលគនាេះគ ើយ ។ 
 
មាគ្តា៧២២ ._ ថទនការសរមមភាពសក្មាប់ការទ្យប់ស្ថក ត់ ការគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ ការ
កាត់បនាយ ការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ក្រងហានិភ័យ 

បនាទ ប់ពីមានការចុេះប ា្ ីជាទាូវការរចួគហើយ របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលទ្យទួ្យលបនទុរ ក្តូវ
គរៀបចំថទនការសរមមភាពថដលសមរមយសក្មាប់ការទ្យប់ស្ថក ត់ ការគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ 
ការកាត់បនាយ ការអគងកតតាមោន និងការក្រប់ក្រងហានិភ័យ ននស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 
  របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ក្តូវទតល់ព័ត៌មានថដលក្តឹមក្តូវពារ់ព័នធគៅនឹង
ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ទំងគនាេះ គៅឲ្យក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រនុងររណីមានការគសនើសំុ ។ 
 
មាគ្តា៧២៣ ._ ការលុបគចាលការចុេះប ា្ ី 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវលុបគចាលការចុេះប ា្ ីស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ឬនន
ការគក្បើក្បាស់ថបបណាមួយននស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ រនុងររណីថដលបានរំណត់ថ្ន ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ 
ឬការគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ថបបគនាេះ បងកឲ្យមានហានិភ័យរួរឲ្យរត់សមាគ ល់គៅដល់សុខភាព
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មនុសស ឬបរសិ្ថា ន ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវពយួរការចុេះប ា្ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ឬសក្មាប់
ការគក្បើក្បាស់ថបបណាមួយននស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ រនុងររណីបានរំណត់ថ្ន ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ឬការ
គក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុថបបគនាេះ អាចបងកឲ្យគរើតមានហានិភ័យរួរឲ្យរត់សមាគ ល់គៅដល់ សុខភាពមនុសស 
ឬបរសិ្ថា ន ។ 
 

ជំពូកទី ៤ 
ការដាក់ស្ថៃ កសញ្ញញ ស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់

 
មាគ្តា៧២៤ ._ បទ្យបប ញ្តតិចំគពាេះការោរ់ស្ថា រសញ្ញញ ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ 

របូវនតបុរគល ឬនិតីបុរគលថដលជាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងការទលិត ការគវចខចប់ ការថចរចាយ ការដឹរ
ជ ា្ូ ន ឬការលរ់ស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវគធវើការោរ់ស្ថា រសញ្ញញ ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ គលើស្ថរ
ធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ទំងគនាេះ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិថដលបានរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតនានា ។ 
 
មាគ្តា៧២៥ ._ លរខណៈវនិិចឆ័យននភាពអាចបងកគក្ោេះថ្នន រ់ 

លរខណៈវនិិចឆ័យននភាពអាចបងកគក្ោេះថ្នន រ់ដល់ថទនរសុខភាព និងបរសិ្ថា ន ក្តវូអនុគលាមតាម
ឯរស្ថរបទ្យោឋ នបគចចរគទ្យសសាីពីក្បព័នធសីុចងាវ រ់ជាស្ថរលអំពីការចាត់ថ្នន រ់ និងោរ់ស្ថា រសញ្ញញ  ។  
 
មាគ្តា៧២៦ ._ កាតពវរិចចននការទតល់ព័ត៌មាន 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលពារ់ព័នធគៅនឹងទលិតរមម ការគវចខចប់ ការថចរចាយ ការដឹរ
ជ ា្ូ ន ឬការលរ់ស្ថរធាតុ ឬទលិតទល គក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាននូវឯរ
ស្ថរព័ត៌មានអំពីសុវតាិភាព ការទ្យប់ស្ថក ត់ និងការកាត់បនាយភាពបងកគក្ោេះថ្នន រ់ និងហានិភ័យដល់សុខ
ភាព ថដលពារ់ព័នធគៅនឹងក្រប់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលមានបំណងគធវើការថចរចាយ ឬលរ់ស្ថរធាតុ
ទំងគនាេះគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

 
ជំពូកទី ៥ 

ការដឹកជញ្ជូន្ ការទគ្បើគ្បាស ់ន្ិងការទបា៉ះបង់ទចាលស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែ ក់ 
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មាគ្តា៧២៧ ._ ការដឹរជ ា្ូ ន 
របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវអនុវតតតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការ

ដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ដូចបានរំណត់តាមមាតិកាគនេះ ។ 
ក្បតិបតតិររ និងមាច ស់ននមគធាបាយដឹរជ ា្ូ ន ក្តូវគរៀបចំថទនការសុខភាព និងសុវតាិភាព

បុរគលិរ និងថទនការគ្ាើយតបនានា សក្មាប់ររណីមានគក្ោេះថ្នន រ់ណាមួយគោយស្ថរវតាុធាតុននស្ថរ
ធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នន រ់ គដើមបី៖  

រ- រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងចាត់វធិានការចំាបាច់គដើមបីកាត់បនាយគក្ោេះថ្នន រ់ថដលអាច
គរើតគ ើង និងដំគណាេះស្ស្ថយនានា មានជាអាទ្យិ៍ ការបណតុ េះបណាត លបុរគលិរថដលពារ់ព័នធគៅ
នឹងការដឹរជ ា្ូ នអំពីវធិានការសុវតាិភាព និងថទនការគ្ាើយតបនានា ។ 

ខ-រំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងជូនដំណឹង ដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រនុងររណីមាន
គក្ោេះថ្នន រ់គរើតគ ើងរនុងអំ ុងគពលការដឹរជ ា្ូ ន មានជាអាទ្យិ៍ តាមទាូវគោរ ទាូវថដរ ទាូវ
អាកាស និងទាូវទឹ្យរ ។ 
ក្បតិបតតិររ ឬមាច ស់ននមគធាបាយដឹរជ ា្ូ ន ក្តូវធានាថ្ន រាល់យនយនតថដលគក្បើក្បាស់រនុងការ

ដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុ ឬទលិតទល គក្ោេះថ្នន រ់ សមស្សបសក្មាប់ការដឹរជ ា្ូ ន ស្ថរធាតុ ឬទលិតទល
ថបបគនាេះ និងយនយនតដឹរជ ា្ូ នទំងគនាេះ ក្តូវមានសញ្ញញ សមាគ ល់ ថដលមានរបូភាព ឬរបូសញ្ញញ នន
ភាពអាចបងកគក្ោេះថ្នន រ់បានក្តឹមក្តូវ ។ 
 
មាគ្តា៧២៨ ._ បទ្យបប ញ្តតិសក្មាប់ការដឹរជ ា្ូ ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយដឹរជ ា្ូ ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គដើមបគីរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពី
ការដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 
 
មាគ្តា៧២៩ ._ សិទ្យធិ និងកាតពវរិចចននការគក្បើក្បាស់ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មានសិទ្យធិគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ស្សបតាមលរខខណឌ  ថដល
បានរំណត់គោយក្រមគនេះ  និងគសចរតីថណនំាអំពីសុវតាិភាពននស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 

 
មាគ្តា៧៣០ ._ ការគក្បើក្បាស់ថដលក្តូវបានហាមឃាត់ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលអាចបងកគក្ោេះថ្នន រ់ដល់
សុខភាព និងមនុសស គៅរនុងទលិតទលអាហារ គក្រឿងថរសមផសស និងក្បោប់គរមងគលងគ ើយ ។  
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មាគ្តា៧៣១ ._ ការគក្បើក្បាស់រនុងការស្ស្ថវក្ជាវថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត 
របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ រនុងគោលបំណងគធវើការស្ស្ថវក្ជាវ

ថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត ក្តូវបំគពញតាមភាររិចចមានដូចតគៅ៖ 
រ- គក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ឲ្យស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិដូចមានថចងរនុងមាតិកា   

គនេះ ។ 
ខ- ធានាថ្ន មនទីរពិគស្ថធន៍ មានឧបររណ៍ក្រប់ក្ោន់សក្មាប់ការររាទុ្យរថដលមាន 

សុវតាិភាព និងការកាន់កាប់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ និងឧបររណ៍ការពារផ្ទទ ល់ខាួនសក្មាប់  
បុរគលិរ ។ 

រ- ធានាថ្ន រាល់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវមានការោរ់ស្ថា រសញ្ញញ ក្តឹមក្តវូ ស្សបតាម
បទ្យ បប ញ្តតិ ដូចមានថចងរនុងលិខិតបទ្យដឋនារតិយុតតថដលពារ់ព័នធ ។ 

ឃ- ធានាថ្ន មនទីរពិគស្ថធន៍ ក្តូវមានក្បព័នធគរៀបចំឯរស្ថរក្តឹមក្តូវ និងមានរបាយ
ការណ៍ អំពីស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ទំងឡាយថដលបានគក្បើក្បាស់ ។ 

ង- គបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុ ឬសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការ
ក្រប់ក្រង សំណល់ រនុងមាតិកាទី្យ៤ ននរនាីគនេះ ។ 

ច- បគងកើតយនតការថដលមានក្បសិទ្យធភាព គដើមបីរំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងកាត់បនាយ 
គក្ោេះថ្នន រ់ ថដលអាចគរើតមានគ ើងគោយស្ថរការគក្បើក្បាស់ និងការគបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុ 
ឬសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ ។ 

 
មាគ្តា៧៣២ ._ ការគបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវដុតគចាល ឬគបាេះបង់គចាលរាល់ស្ថរធាតុ ឬសំណល់គក្ោេះ
ថ្នន រ់ ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា ន គោយោម នការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគ ើយ ។ 

រាល់ការគបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ឬការគវចខចប់ននស្ថរធាតុទំងគនេះ ក្តូវស្សបតាមបទ្យ
បប ញ្តតិ សតីពីការក្រប់ក្រងសំណល់ រនុងមាតិកាទី្យ៤ ននរនាីគនេះ ។  
 

ជំពូកទី ៦ 
សវុតថិភាពម្ន្ស្ថរធាតុទគ្ោ៉ះថ្នែ ក ់

ការទបស់្ថេ ត់ទគ្ោ៉ះថ្នែ ក់ ការទគ្តៀលលកខណ្ៈ ន្ងិការទឆ្ៃើយតបនានា 
 
មាគ្តា៧៣៣ ._ សមតាភាពថទនរបគចចរគទ្យស 
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របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលមានជាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងការទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះ
ថ្នន រ់ ក្តូវមានសមតាភាពថទនរបគចចរគទ្យសសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ឧបររណ៍ និងនីតិវធីិរនុងការការពារប
រសិ្ថា ន និងសងគម មានជាអាទ្យិ៍៖ 

រ- គរាងជាង ឃាា ំង និងឧបររណ៍បគចចរគទ្យស 
ខ- ឧបររណ៍ និងសមាភ រៈទូ្យគៅថទនរសុវតាិភាព ឧបររណ៍ និងសមាភ រៈជារ់លារ់ថទនរទ្យប់

ស្ថក ត់ និងពនាត់អរីគភ័យ ការទទុេះ ការថបរផ្ទក គភាើង ការគលចស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ឬការរាលោល 
និងគក្ោេះថ្នន រ់ដនទ្យគទ្យៀត គោយស្ថរស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 

រ- ឧបររណ៍ និងសមាភ រៈការពារថទនរពលរមម ។ 
ឃ- ឧបររណ៍ និងសមាភ រៈថទនរការពារបរសិ្ថា ន ។ 
ង- ក្បព័នធគបាេះបង់គចាល និងគធវើក្បក្ពឹតតរមមសំណល់ ។  
ច- ការគរៀបចំថទនការទ្យប់ស្ថក ត់ និងគ្ាើយតប មានជាអាទ្យិ៍ ព័ត៌មានអំពីគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 

 
មាគ្តា៧៣៤ ._ លរខណៈសមបតតិនានា 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ថដលជាប់ពារ់ព័នធរនុងការទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ 
ក្តូវមានបុរគលិរជំនាញការ ថដលមានលរខណៈសមបតតិពារ់ព័នធគៅនឹងវសិ្ថលភាព ក្បគភទ្យ និងទំ្យហំ នន
សរមមភាពថដលពារ់ព័នធគៅនឹងស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ និងចំគណេះដឹងអំពីបគចចរវទិ្យា ថទនការ និងវធិាន
ការសុវតាិភាពននស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 
 
មាគ្តា៧៣៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការចុេះប ា្ ី និងលិខិតអនុញ្ញញ ត 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ថដលជាប់ពារ់ព័នធរនុងការទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ 
ក្តូវមានការចុេះប ា្ ីក្តឹមក្តវូអំពីស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ និងលិខិតអនុញ្ញញ តទលិត ថដលក្តវូគចញគោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៧៣៦ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំរបាយការណ៍ 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគលថដលជាប់ពារ់ព័នធរនុងការទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់  
ក្តូវគរៀបចំរបាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំជូនដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
បរសិ្ថា ន អំពីដំគណើ រការទលិតរមម ចំនួនធាតុទសគំក្ោេះថ្នន រ់ បំណងននការគក្បើក្បាស់ ទី្យតំាងថចរចាយ 
ក្បព័នធគបាេះបង់គចាល និងគធវើក្បក្ពឹតតរមមសំណល់ វធិានការ និងថទនការសុវតាិភាព ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលថដលពារ់ព័នធ ក្តូវរំណត់ទ្យក្មង់ថបបបទ្យននរបាយការណ៍ គោយសហការ
ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 
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មាគ្តា៧៣៧ ._ បទ្យបប ញ្តតិអំពីសុវតាិភាព 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគលថដលជាប់ពារ់ព័នធរនុងការទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ 
ក្តូវ៖ 

រ- បំគពញឲ្យបានតឹងរុងឹតាមព័ត៌មានបគចចរគទ្យស ការោរ់ស្ថា រសញ្ញញ  និងការថណនំា
អំពីសុវតាិភាព ថដលរំណត់គៅតាមស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ។ 

ខ- មានវធិានការទ្យប់ស្ថក ត់ និងការគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ មានជាអាទ្យិ៍ ការ
សគញ្ជ្ងាគ េះបឋម ថទនការជគមាៀស ឧបររណ៍ពនាត់អរីគភ័យ និងឧបររណ៍ការពារផ្ទទ ល់ខាួនសក្មាប់
បុរគលិរ ។   

រ- គរៀបចំវរគបណតុ េះបណាត លសតីពីការគក្បើក្បាស់ និងការកាន់កាប់ ឬប៉ាេះពាល់គោយសុវតាិ
ភាពនូវស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ គោយសុវតាិភាព ។ 

ឃ- បគងកើតថទនការគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ពារ់ព័នធគៅនឹងស្ថរធាតុ គក្ោេះ
ថ្នន រ់ ។ 

 
មាគ្តា៧៣៨ ._ ការជូនដំណឹងអំពីគក្ោេះថ្នន រ់ 

រនុងររណីមានគក្ោេះថ្នន រ់ថដលបងកគោយស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវ
ប្ឈប់សរមមភាពថដលពារ់ព័នធគៅនឹងគក្ោេះថ្នន រ់ គហើយគធវើការជូនដំណឹងភាា មៗដល់អាជាា ធពារ់ព័នធរ  
និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលក្តូវចាត់វធិានការ ស្សបតាម
ថទនការទ្យប់ស្ថក ត់ និងគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ គដើមបីកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ដល់សុខភាព
មនុសស និងបរសិ្ថា ន  ។ 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគលថដលពារ់ព័នធគោយផ្ទទ ល់គៅនឹងគក្ោេះថ្នន រ់ ក្តវូជូនដំណឹងជាបនាទ ន់
គៅដល់ស្ថធារណជនរនុងតំបន់ ថដលអាចទ្យទួ្យលរងនូវការប៉ាេះពាល់គោយគក្ោេះថ្នន រ់ននហានិភ័យគៅ
ដល់សុខភាព ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន  គហើយក្តូវគធវើការថណនំាដល់ស្ថធារណជនអំពីវធិានការកាត់
បនាយហានិភ័យទំងគនាេះ ។ 
 

មាតិកាទី ៤  
ការគ្គប់គ្គងសណំ្ល ់

ជំពូកទី ១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
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មាគ្តា៧៣៩ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត  
មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពគៅគលើ សំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹទំងអស់ រនុងក្ពេះរាជា

ណាចក្ររមពុជា និងមានវសិ្ថលភាពគៅគលើរបូវនតបុរគល នីតិបុរគល និងក្រសួង ស្ថា ប័ន  ថដលបគងកើត 
កាន់កាប់ ដឹរជ ា្ូ ន ក្រប់ក្រង សតរុ គធវើក្បក្ពឹតតរមម គបាេះបង់គចាល ទញយរ ឬថរនចនសំណល់គក្ោេះ
ថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៧៤០ ._ ក្បភពននសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ 

ក្បភពននសំណល់ មានជាអាទ្យិ៍ លំគៅឋាន ទី្យទារ ទារទំ្យគនើប រថនាងរំស្ថនត អោរស្ថធារណៈ 
ក្រឹេះស្ថា នអប់រ ំសរមមភាពអាជីវរមមស្ថធារណៈនិងឯរជន គសវារមម សិបបរមម គក្រឿងបរកិាខ រគរាងចក្រ
និងទលិត សរមមភាពរសិរមម និងសរមមភាពអាជីវរមមថរ ៉ា ។ 
 
មាគ្តា៧៤១ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូរនុងការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះ
ថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតថដលពារ់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មានតួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើការក្រប់ក្រង
សំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- គរៀបចំគោលនគយបាយ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ថដល
ពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ គោយសហការជាមួយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងអនរពារ់ព័នធនានា ។ 

ខ- ទតល់ការថណនំាបគចចរគទ្យស និងការអភិវឌ្ឍសមតាភាពដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
ថដលរមួមាន អាជាា ធរគៅថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះ
ថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ ។ 

រ- បញ្ញា រ់ និងក្បរល់សិទ្យធិអំណាចដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ថដលរមួមាន អាជាា ធរ
គៅថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តូវ គលើការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ។ 

ឃ- ដឹរនំាសក្មបសក្មួលជាមួយនដរូអភិវឌ្ឍ វស័ិយឯរជន និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់
ព័នធ រនុងការគរៀរររធនធានហិរ ញ្វតាុ មគធាបាយ និងសមាភ រៈ សក្មាប់ោំក្ទ្យដល់ក្រសួង ស្ថា ប័
នពារ់ព័នធ ថដលរមួមាន អាជាា ធរគៅថ្នន រ់គក្កាមជាតិគលើការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និង
សំណល់រងឹ ។ 
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ង- ោំក្ទ្យ និងសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ថដលរមួមានអាជាា ធរគៅថ្នន រ់
គក្កាមជាតិរនុងការគលើររមពស់ការអប់ររំនុង និងគក្ៅក្បព័នធ និងការយល់ដឹងអំពីការក្រប់ក្រង
សំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និង សំណល់រងឹ ក្បរបគោយសុវតាិភាពបរសិ្ថា ន និងអំពីរមមវធីិកាត់បនាយ
ការបគងកើត ការគក្បើក្បាស់គ ើងវញិ និងការថរនចនសំណល់ និងអំពីការគលើររមពស់ការគក្បើក្បាស់
ទលិតទលថដលបានមរពីការថរនចនសំណល់ ។ 

ច- តាមោនក្តតួពិនិតយ គធវើអធិការរិចច និងវាយតនមាក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ថដលរមួ
មានអាជាា ធរគៅថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និង
សំណល់រងឹ ។ 

 
មាគ្តា៧៤២ ._ តួនាទី្យ និងការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
 រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីរំណត់ពីភាររិចច និងតួនាទី្យ របស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា និង អាជាា ធរគៅថ្នន រ់គក្កាមជាតិ គៅរនុងការក្រប់ក្រងសំណល់
ក្បរបគោយគក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ ។ 
 
មាគ្តា៧៤៣ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការខូចខាត 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលបគងកើតសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ  ក្តូវទ្យទួ្យលខុស ក្តូវ
គលើការខូចខាតគៅដល់សុខភាពមនុសស ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ថដលបងកសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និង
សំណល់រងឹគនាេះ ។ 
 

ជំពូកទី ២  
ការទធែើច្ំណ្តត់ថ្នែ កស់ណំ្ល ់

 
មាគ្តា៧៤៤ ._ ការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់សំណល់  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីគធវើចំណាត់
ថ្នន រ់សំណល់ រនុងរយៈគពល ១៨ (ដប់ក្បំាបី) ថខ បនាទ ប់ពីការអនុម័តននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៧៤៥ ._ ការពិនិតយ និងការគធវើបចចុបបននភាពននការគធវើចំណាត់ថ្នន រ់សំណល់ 

លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ថដលគធវើចំណាត់ថ្នន រ់សំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹគនាេះ ក្តវូ      
ពិនិតយ និងគធវើបចចុបបននភាពជាគរៀងរាល់៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំមតង ។  
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ជំពូកទី៣  
ការគ្គប់គ្គងសណំ្លទ់គ្ោ៉ះថ្នែ ក ់

 
មាគ្តា៧៤៦ ._ ការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីការក្រប់ក្រង 
សំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ ចាប់តំាងពីដំណារ់កាលននការបគងកើតសំណល់រហូតដល់ដំណារ់កាលននការ
គបាេះបង់គចាល ឬការគធវើក្បក្ពឹតតរមម ។ 
 
មាគ្តា៧៤៧ ._ កាតពវរិចចរនុងការការសតុរទុ្យរ ការក្រប់ក្រង និងការគបាេះបង់គចាលសំណល់ គក្ោេះថ្នន រ់ 
 បុរគលទំងទ្យាយណាថដលបគងកើតសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវ គលើការសតុរទុ្យរ ការ
ក្រប់ក្រង និងការគបាេះបង់គចាលសំណល់ គក្ោេះថ្នន រ់របស់ខាួន ស្សបតាមនីតិវធីិថដលមានថចងគៅរនុង
មាតិកាគនេះ ។ 

បុរគលទំងទ្យាយថដលបគងកើតសំណល់ ក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តូវរនុងបង់នែាសក្មាប់ការក្បមូល និងការ
គបាេះបង់គចាលសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ទងថដរ ។ 
 

ជំពូកទី៤  
ការគ្គប់គ្គងសណំ្លរ់ងឹ 

 
មាគ្តា៧៤៨ ._ ថទនការជាតិជាយុទ្យធស្ថស្តសតសតីពីការក្រប់ក្រងសំណល់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា 
ក្តូវបគងកើតថទនការជាតិជាយុទ្យធស្ថស្តសតសតីពីការក្រប់ក្រងសំណល់ ថដលគផ្ទត តគៅគលើការកាត់បនាយ ការ
គក្បើក្បាស់គ ើងវញិ និងការថរនចនសំណល់ ស្សបគៅតាមបទ្យបប ញ្តតិននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធ
ស្ថស្តសត គៅរនុងរនាីទី្យ២ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា៧៤៩ ._ ការអនុវតតថទនការជាតិជាយុទ្យធស្ថស្តសតសាីពីការក្រប់ក្រងសំណល់  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីអនុវតត
ថទនការជាតិជាយុទ្យធស្ថស្តសតសតីពីក្រប់ក្រងសំណល់ ។ 
 
មាគ្តា៧៥០ ._ ថទនការគៅតាមវស័ិយោច់គោយថ រ 



280 

 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា 
គដើមបីគរៀបចំបគងកើតថទនការក្រប់ក្រងសំណល់តាមវស័ិយោច់គោយថ រ សក្មាប់ក្បគភទ្យសំណល់
នីមួយៗ ស្សបតាមថទនការជាតិជាយុទ្យធស្ថស្តសតសតីពីការក្រប់ក្រងសំណល់ ។  

ថទនការក្រប់ក្រងសំណល់តាមវស័ិយោច់គោយថ រ សក្មាប់ក្បគភទ្យសំណល់នីមួយៗ ក្តូវ
ប ច្ូ លគោលគៅសក្មាប់ការកាត់បនាយវឌ្ឍនភាពននទំ្យហំសំណល់ និងវធិានការននការកាត់បនាយ ការ
បគងកើត ការគក្បើក្បាស់គ ើងវញិ និងការថរនចនសំណល់ ។ 
 
មាគ្តា៧៥១ ._ ការអនុវតតថទនការគៅតាមវស័ិយោច់គោយថ រ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីអនុវតត
ថទនការក្រប់ក្រងសំណល់តាមវស័ិយោច់គោយថ រនីមួយៗ ។ 
 
មាគ្តា៧៥២ ._ ការពិនិតយ និងការគធវើបចចុបបននភាពថទនការក្រប់ក្រងសំណល់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា 
ក្តូវពិនិតយ និងគធវើបចចុបបននភាពថទនការក្រប់ក្រងសំណល់ទំងអស់ ជាគរៀងរាល់១០ (ដប់) ឆ្ន ំមតង ។ 
 

មាតិកាទី៥ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយការបំពលុទកឹ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៧៥៣ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 

មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគៅគលើការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពជារ់ លារ់
គៅរនុងធនធានទឹ្យរគលើដី ឬធនធានទឹ្យរគក្កាមដី និងសរមមភាពគក្បើក្បាស់ដីធាីទំងឡាយ ថដល បគងកើត
ឲ្យមានការបំពុលទឹ្យរគោយក្បភពមិនជារ់លារ់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្យទូ្យលខុសក្តវូគលើការក្រប់ក្រងការបំពុលទឹ្យរ 
គោយក្បភពជារ់លារ់ និងក្បភពមិនជារ់លារ់ ។ 

 
មាគ្តា៧៥៤ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការខូចខាត 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពជារ់លារ់ គៅរនុងធន ធាន
ទឹ្យរគលើដី ឬធនធានទឹ្យរគក្កាមដី ឬគធវើសរមមភាពគក្បើក្បាស់ដីធាីទំងឡាយ ថដលបគងកើតឲ្យមាន ការ
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បំពុលទឹ្យរគោយក្បភពមិនជារ់លារ់ ក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើការខូចខាតគៅដល់សុខភាពមនុសស ក្ទ្យពយ
សមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ថដលបងកគោយការបំពុលគោយក្បភពជារ់ជារ់ ឬក្បភពមិនជារ់លារ់គនាេះ ។ 

 
ជំពូកទី២ 

ការគ្តួតពនិ្ិតយគ្បភពបពំុលទឹកជាក់លាក ់
 

មាគ្តា៧៥៥ ._ ការហាមឃាត់ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពបំពុលជារ់លារ់ 
រាល់ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពជារ់លារ់គៅរនុងធនធានទឹ្យរគលើដី ឬធនធានទឹ្យរ

គក្កាមដី ក្តូវបានហាមឃាត់ គលើរថលងថតស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។ 
 

មាគ្តា៧៥៦ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូចំគពាេះការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញ 
មាច ស់រមមសិទ្យធិ និងក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលជារ់លារ់ ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវចំគពាេះការបគ ច្ញ 

ស្ថរធាតុបំពុល និងរិចចក្បតិបតតិការននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទំងឡាយណា មុនគពលបគ ច្ញស្ថរធាតុ 
បំពុលទំងគនាេះពីក្បភពជារ់លារ់គនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៧៥៧ ._ លិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការបគ ច្ញ 
 ក្បភពជារ់លារ់ អាចបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគៅរនុងធនធានទឹ្យរគលើដី ឬធនធានទឹ្យរគក្កាមដី 
គោយអនុគលាមគៅតាមលិខិតអនុញ្ញញ ត ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
សក្មាប់ក្បភពជារ់លារ់គនាេះ ។  
 លិខិតអនុញ្ញញ តថដលក្តូវគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ៖ 

រ- ក្តវូថចងពីថដនរំណត់ និង/ឬ លរខខណឌ តក្មវូរនុងការក្តតួពិនិតយ ស្សបតាម មាតិកា
គនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ថដលពារ់ព័នធ ។ 

ខ- អាចថចងពីថដនរំណត់ និង/ឬ លរខខណឌ តក្មវូបថនាមគទ្យៀតរនុងការក្តតួពិនិតយ 
បគ ច្ ញស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពជារ់លារ់ គដើមបីការពាររុណភាពទឹ្យរគលើដី ឬគក្កាមដី ថដល
ទ្យទួ្យលស្ថរធាតុបំពុល និង/ឬ ក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងទឹ្យរគៅតាមថខសទឹ្យរគទសងគទ្យៀត ថដលអាចរង
ទលប៉ាេះពាល់គោយការបគ ច្ញ ថដលរមួមានទឹ្យរសមុក្ទ្យទំងឡាយ ។ 

រ-  ក្តវូថចងពីលរខខណឌ តក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន និងការគរៀបចំរបាយការណ៍ ថដល
រមួមាន៖ 

១- ការអគងកតតាមោនបរមិាណ រុណភាព គពលគវលា និងរយៈគពល ននការ
បគ ច្ញ ។ 
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២- ការអគងកតតាមោនរុណភាពទឹ្យរថដលទ្យទួ្យលស្ថរធាតុបំពុល និងទឹ្យរគៅ
តាមថខសទឹ្យរគទសងគទ្យៀតថដលរងទលប៉ាេះពាល់គោយការបគ ច្ញ ថដលរមួមានទឹ្យរសមុក្ទ្យ 
និង/ឬ ទឹ្យរ្ាងថដន ។ 

៣- ការររាទុ្យររំណត់ក្តា និងការគរៀបចំគធវើរបាយការណ៍អំពីព័ត៌មានននការ
អគងកតតាមោន គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 

៤- សូចនររទំងឡាយសក្មាប់គោលគៅននការអគងកតតាមោន ។ 
ឃ- ក្តូវមានសុពលភាពរនុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ន ំ ក្បសិនគបើមិនមានការរំណត់ ដនទ្យ

គទ្យៀតគៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត ។  
ង- អាចក្តូវបានថរសក្មលួ ឬលុបគចាលគៅគពលណាមួយរ៍បាន តាមរយៈការជូន 

ដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ ថដលរមួមានគហតុទលសក្មាប់ការគធវើការសគក្មចចិតត គៅកាន់
មាច ស់ និងក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់លារ់ថដលកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តគោយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាគ្តា៧៥៨ ._ លរខខណឌ បថនាម 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង    ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
អាចបគងកើត៖ 

រ- នីតិវធីិរនុងការោរ់ពារយសំុ និងការគធវើស្ថរជាែមីននលិខិតអនុញ្ញញ ត ។  
ខ- គស្ថហ ុយសក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ តថដលបានគសនើសំុ ថដលបានគចញ និង/ឬ ថដល

បានគធវើស្ថរជាែមី ។  
រ- ក្រមិត ឬលរខខណឌ សតង់ោរ គដើមបកី្តតួពិនិតយការបគ ច្ញ ថដលគក្បើក្បាស់រក្មិត

រំហាប់ និង/ឬ រក្មិតននទទុរស្ថរធាតុបំពុលគចញពីក្បភពជារ់លារ់ និងថទអរគលើបគចចរវទិ្យាដ៏
ក្បគសើរបំទុត និងទ្យមាា ប់ននការក្រប់ក្រប់បរសិ្ថា នថដលលអបំទុត គោយថទអរគលើស្ថា នភាពគសដឋ
រិចច ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ គៅរនុង
មាតិកាទី្យ២ ននរនាីគនេះ ។ 

 
ជំពូកទី៣ 

ការគ្តួតពនិ្ិតយគ្បភពបពំុលទឹកលនិ្ជាក់លាក ់
 

មាគ្តា៧៥៩ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូចំគពាេះទ្យមាា ប់ននការក្រប់ក្រងដ៏ក្បគសើរបំទុត 
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សរមមភាពននការគក្បើក្បាស់ដីធាីទំងឡាយណាថដលបគងកើតឲ្យមានការបំពុលពីក្បភពមិនជារ់
លារ់ ក្តូវអនុវតតទ្យមាា ប់ននការក្រប់ក្រងដ៏ក្បគសើរបំទុតថដលពារ់ព័នធ  ។ 
 
មាគ្តា៧៦០ ._ ក្បគភទ្យននក្បភពបំពុលមិនជារ់លារ់ និងទ្យមាា ប់ននការក្រប់ក្រងដ៏ក្បគសើរបំទុត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីក្បគភទ្យនន
ក្បភពបំពុលមិនជារ់លារ់ និងទ្យមាា ប់ននការក្រប់ក្រងដ៏ក្បគសើរបំទុត គដើមបីកាត់បនាយការបំពុលទឹ្យរ
សក្មាប់ក្បគភទ្យនីមួយៗ ។ 
 

ជំពូកទី ៤ 
ការអទងេតតាលដាន្គ្បភពបពំុលទឹកជាកល់ាក ់

 
មាគ្តា៧៦១ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរនុងការអគងកតតាមោនលិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការបគ ច្ញរបស់ក្បភព

ជារ់លារ់ 
 ការអគងកតតាមោនលិខិតអនុញ្ញញ តរនុងការបគ ច្ញរបស់ក្បភពជារ់លារ់ក្តូវ និងការអនុគលាម
តាមរក្មិត លរខខណឌ តក្មវូរនុងការក្តួតពិនិតយ និងលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ តគនាេះ  ជាការទ្យទួ្យលខុស
ក្តូវរបស់មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់លារ់ ថដលបានគចញលិខិតអនុញ្ញញ តគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៦២ ._ វញិ្ញញ បនបក្តបញ្ញា រ់ពីការវភិារគលើសំណារ និងការអគងកតតាមោន 

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់លារ់ ថដលបានគចញលិខិតអនុញ្ញញ តគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបញ្ញា រ់ថ្នការគក្ជើសគរ ើសសំណារយរមរវភិារ និងការអគងកតតាមោន 
ក្តូវបានគធវើគ ើង ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវននលិខិតអនុញ្ញញ ត និងលរខខណឌ គទសងៗគទ្យៀត ថដលបាន
រំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៦៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការជូនដំណឹង 

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់លារ់ ថដលបានគចញលិខិតអនុញ្ញញ តគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវជូនដំណឹងជាបនាទ ន់គៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន រនុង
ររណីបានគរើតគទ្យបើង ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ. ការរគំលាភបំពានគៅគលើថដនរំណត់ននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬលរខខណឌ តក្មូវរនុងការ
ក្តតួពិនិតយ គទេះគោយ គចតនា ឬយ៉ាងណារតី ។ 
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ខ. ភាពមិនក្បក្រតីចំគពាេះឧបររណ៍វភិារគលើសំណារ ឬលទ្យធទលននការវភិារគលើ
សំណារ ។ 

រ. ការខរខានរបស់ឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយការបំពុល ។ 
 
មាគ្តា៧៦៤ ._ បទ្យបញ្ញា ឲ្យមានការអគងកតតាមោន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចតាមោន និង/ឬ បញ្ញា អងគភាពណាមួយ ឲ្យគធវើ
ការអគងកតតាមោនការបគ ច្ញរាល់ស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពជារ់លារ់ណាមួយ គៅរនុងធនធានទឹ្យរគលើ
ដី ឬធនធានទឹ្យរគក្កាមដី តាមរយៈការជូនដំណឹងគៅកាន់មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់លារ់ ថដល
បានគចញលិខិតអនុញ្ញញ តគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៧៦៥ ._ ការអគងកតតាមោនទឹ្យរគលើដី និងទឹ្យរគក្កាមដី 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចអគងកតតាមោនរុណភាពទឹ្យរននទឹ្យរគលើដី ឬទឹ្យរ
គក្កាមដីណាមួយរ៏បាន ។  
 
មាគ្តា៧៦៦ ._ សំណារសក្មាប់ការអគងកតតាមោន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចទ្យទួ្យល និងពិចារណាគៅគលើសំណារថដល 
យរគចញមរពីក្បភពទឹ្យរគក្កាមដី ឬក្បភពទឹ្យររបស់បុរគលណាមួយ ។ 
 
មាគ្តា៧៦៧ ._ ការវភិារននគលើសំណារសក្មាប់ការអគងកតតាមោន 

រាល់សំណារសក្មាប់ការអគងកតតាមោនទំងអស់ ក្តូវបានវភិារគោយមនទីរពិគស្ថធន៍របស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬមនទីរពិគស្ថធន៍គទសងគទ្យៀត ថដលមានការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
ការទធែើគ្បគ្ពឹតតកលម ន្ិងការទគ្បើគ្បាសទ់ឡើងវិញន្ូវទកឹកខែក់ ន្ិងសណំ្ល ់

 
មាគ្តា៧៦៨ ._ សំណល់ភរ់ និងជីវសំណល់រងឹ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនូវ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតទំងឡាយ
ថដលពារ់ព័នធគៅនឹងសំណល់ភរ់ ឬជីវៈសំណល់រងឹ មានជាអាទ្យិ៍៖ 
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រ- លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគដើមបីគលើរទឹ្យរចិតតចំគពាេះការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ ឬជីវៈ
សំណល់រងឹ ។ 

ខ- លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ ឬជីវៈសំណល់រងឹ
ក្បរបគោយការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ និងសុវតាិភាព ។ 

រ- សតង់ោរអបបបរមាសក្មាប់រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទឹ្យររខវរ់ និង/ឬ វធីិស្ថស្តសតរនុង
ការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ និងជីវសំណល់រងឹ ។  

ឃ- គក្រឿងគលើរទឹ្យរចិតតចំគពាេះការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ និងជីវៈសំណល់រងឹរនុងវស័ិយ 
រសិរមម ។ 

ង- គក្រឿងគលើរទឹ្យរចិតតចំគពាេះការគក្បើក្បាស់សំណល់ភរ់ និងជីវៈសំណល់រងឹរនុងការ    
ទលិតថ្នមពល ។ 

 
មាគ្តា៧៦៩ ._ ការគក្បើក្បាស់ទឹ្យរគ ើងវញិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនូវលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតទំងឡាយថដល
ពារ់ព័នធគៅនឹងការគក្បើក្បាស់ទឹ្យរគ ើងវញិ មានជាអាទ្យិ៍៖  

រ- លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគដើមបីគលើរទឹ្យរចិតតចំគពាេះការគក្បើក្បាស់គ ើងវញិនូវទឹ្យររខវរ់
ថដលបានគធវើក្បក្ពឹតតរមមរចួ ។ 

ខ- លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់គ ើងវញិនូវទឹ្យររខវរ់ថដលបានគធវើ
ក្បក្ពឹតតរមមរចួ ក្បរបគោយការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ និងសុវតាិភាព ។ 

រ- កាតពវរិចចរបស់ក្បតិបតតិររននបរកិាខ រក្បក្ពឹតតរមមទឹ្យររខវរ់ ។ 
ឃ- កាតពវរិចចរបស់ក្បតិបតតិររននក្បព័នធថចរចាយទឹ្យរ ។ 
ង- ការអនុវតតចំគពាេះការគក្បើក្បាស់ទឹ្យររខវរ់គ ើងវញិ។ 
ច- សតង់ោរអបបបរមាសក្មាប់រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទឹ្យររខវរ់ វធីិស្ថស្តសត និងការ

ថចរចាយសក្មាប់ការអនុវតត ការគក្បើក្បាស់ស្ថរទឹ្យររខវរ់គ ើងវញិ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពី 
សតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់រាវ រនុងមាតិកាទី្យ២ ននរនាីគនេះ ។  

ជ- គក្រឿងគលើរទឹ្យរចិតតចំគពាេះការគក្បើក្បាស់ទឹ្យររខវរ់គ ើងវញិ។ 
 

ជំពូកទី៦  
ការនដលវ់ិញ្ញញ បន្បគ្តម្ន្គ្បតបិតតកិរ 

 
មាគ្តា៧៧០ ._ លរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ការទតល់ឲ្យនូវវញិ្ញញ បនបក្ត 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពី លរខណៈ
វនិិចឆ័យ និង/ឬរក្មិតននការទាល់ឲ្យនូវវញិ្ញញ បនបក្ត សក្មាប់ក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់លារ់ ។ 

 
ជំពូកទី៧ 

ការគ្តួតពនិ្ិតយការបំពលុសលុគ្ទ 
 
មាគ្តា៧៧១ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគៅគលើក្បភពបំពុលទំងឡាយណាថដលគធវើសរមមភាពគលើ
ទឹ្យរសមុក្ទ្យ រនុងថដនសមុក្ទ្យននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាគ្តា៧៧២ ._ ការក្តតួពិនិតយការបំពុលសមុក្ទ្យ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពី ការក្តួតពិនិ
តយការបំពុលសមុក្ទ្យ  មានជាអាទ្យិ៍ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន ការវាយតនមា និងការគរៀបចំ
របាយការណ៍  ស្សបតាមរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតរជាតិទំងឡាយថដលទរ់ទ្យងនឹងការក្តតួពិនិតយការបំពុល
សមុក្ទ្យ  ថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 
 
មាគ្តា៧៧៣ ._ ការបំពុលពីនាវា  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតបថនាមសតីពី ការទ្យប់ស្ថក ត់ និងការកាត់បនាយការបំពុលពីនាវា ថដលគរើត
គចញពីក្បតិបតតិការគោយឧបទ្យទវគហតុ និង ក្បតិបតតិការក្បចំានែងរាី។  
 

មាតិកាទី៦ 
ការគ្តួតពនិ្ិតយការបំពលុខយល ់

ជំពូកទី១  
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៧៧៤ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះក្រប់ក្បភពចល័ត និងអចល័ត ននការបំពុលខយល់ទំង
អស់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គលើរថលងថតក្បភពតូចតាច ឬតិចតួច ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការក្រប់ក្រងការបំពុលខយល់។ 
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មាគ្តា៧៧៥ ._ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការខូចខាត 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលបងកឲ្យមានការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត ឬអចល័ត ក្តូវទ្យទួ្យល
ខុសក្តវូគលើការខូចខាតគៅដល់សុខភាពមនុសស ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ថដលបងក មានការបំពុល
ខយល់ពីក្បភពចល័ត ឬអចល័តគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៧៧៦ ._ សតង់ោររុណភាពខយល់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពី ង់ោររុណភាព
ខយល់ គៅរនុងរយៈគពល១ (មួយ) ឆ្ន ំ គក្កាយការអនុម័តននក្រមគនេះ ។ 

លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការបគងកើតសតង់ោររុណភាពខយល់ ក្តវូរមួប ច្ូ ល ៖ 
រ- សតង់ោររុណភាពខយល់ជំុវញិ ថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន បាន

រំណត់ ថទអរគលើព័ត៌មានថទនរវទិ្យាស្ថស្តសតថដរអាចថសវងររបាន និងក្បគសើរបំទុត និងមានលរខ
ណៈក្រប់ក្ោន់ គដើមបីការពារបរសិ្ថា ន ។ 

ខ- សតង់ោរសក្មាប់ការបគ ច្ញ ឬការបំភាយននស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ថដលក្តវូបាន
រចនាគ ើងគដើមបីសគក្មចបាននូវសតង់ោររុណភាពខយល់ជំុវញិ ។  

រ- និយមន័យ និងប ា្ ីននក្បភពបំពុលតូចតាច ឬតិចតួច ថដលគលើរថលង ។ 
ឃ- លិខិបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការកាត់បនាយការបំពុលខយល់រនុងអោរគទសងៗ ។ 

  
មាគ្តា៧៧៧ ._ ការក្តតួពិនិតយ និងគធវើបចចុបបននភាពគលើសតង់ោររុណភាពខយល់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូពិនិតយ និងគធវើបចចុបបននភាពនូវលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតត សតីពីសតង់ោររុណភាពខយល់ ជាគរៀងរាល់១០(ដប់)ឆ្ន ំមាង ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ សតីពីការចូលរមួជា
ស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ និងមាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

 
មាគ្តា៧៧៨ ._ ការអភិវឌ្ឍ បគចចរវទិ្យាគដើមបីកាត់បនាយ និងទ្យប់ស្ថក ត់ការបំពុលខយល់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូគលើររមពស់ និងោំក្ទ្យការស្ស្ថវក្ជាវ គដើមបអីភិវឌ្ឍ 
និងគក្បើក្បាស់បគចចរវទិ្យាកាត់បនាយ និងទ្យប់ស្ថក ត់ការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត និងអចល័ត ។  
 

ជំពូកទី២  
ការបំពលុខយលព់ីគ្បភពច្លត័ 
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មាគ្តា៧៧៩ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ 
 ការបគ ច្ញនូវស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គោយក្បភពចល័តណាមួយគៅរនុងបរយិកាស ក្តូវបាន
ហាមឃាត់ គលើរថលងថតស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតសតង់ោររុណភាពខយល់ចំគពាេះរក្មិតអបប
បរមាននស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ថដលអនុញ្ញញ តឲ្យបគ ច្ញគោយក្បភពចល័ត ។  
 
មាគ្តា៧៨០ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលថដលគលើសពីសតង់ោរ 
 ក្តូវហាមឃាត់ សក្មាប់ក្បភពចល័តណាមួយរនុងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គលើសពី  
សតង់ោរថដលពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៧៨១ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការនំាចូល ការគក្បើក្បាស់ និងការទលិតននក្បភពអចល័ត ថដល

គលើសពីសតង់ោរ 
 ក្តូវហាមឃាត់ ចំគពាេះការនំាចូល ការគក្បើក្បាស់ និងការទលិតនូវ យនយនត និងគក្រឿងចក្រ 
ថដលបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសពីសតង់ោរអនុញ្ញញ ត ។  
 
មាគ្តា៧៨២ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីគក្បងឥនធនៈ និងស្ថរធាតុបថនាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីគក្បងឥនធនៈ ឬ 
ស្ថរធាតុបថនាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ គដើមបកី្រប់ក្រងគៅគលើគក្បងឥនធនៈ ឬ ស្ថរធាតុបថនាមជាមួយឥនធនៈ
ណាមួយ ថដលអនរទលិត ឬ អនរថរនចនគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ អាចលរ់ ឬ
គសនើលរ់ ឬ ថណនំាឲ្យគក្បើក្បាស់គៅរនុងពាណិជារមម ។ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ក្តូវរមួមានដូចខាង
គក្កាម៖ 

រ- លរខខណឌ តក្មវូរនុងការចុេះប ា្ ីគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ 
គដើមបីរំណត់ថ្ន គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួយឥនធនៈគនាេះ មិនបគងកើតឲ្យមានការ
បគ ច្ញ ឬការបំភាយ ថដលនឹងគធវើឲ្យគក្ោេះថ្នន រ់ចំគពាេះបរសិ្ថា ន ។   

ខ- គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួយគក្បងឥនធនៈ ថដលបានគក្បើក្បាស់គៅរនុង
ក្បភពចល័តថដលគក្ៅពីទាូវ ថដលក្តវូបានហាមឃាត់មិនឲ្យលរ់ គធវើការគសនើលរ់ ឬ ថណនំាឲ្យ
គក្បើក្បាស់រនុងពាណិជារមម គោយថទអរគលើព័ត៌មានថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត ថដលអាចថសវងររបាន និង
ក្បគសើរបំទុត ។ 

រ- លរខខណឌ ក្តូវរនុងការគលើរថលងការហាមឃាត់ជាបគណាា េះអាសននទរ់ទ្យងនឹងការ
គក្បើក្បាស់គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួយឥនធនៈ ថដលអាចបណាា លមរពីររណីននគក្ោេះ
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មហនត រាយធមមជាតិ ការខូចខាតនូវបំពង់ឧសម័ន ឬឧបររណ៍ចក្មាញ់ ឬក្ពឹតតិការណ៍គទសងគទ្យៀត 
ថដលមិនអាចពាររណ៍ ឬទ្យប់ស្ថក ត់បាន និងមិនថមនគរើតគទ្យបើងគោយស្ថររងវេះខាតនូវ ការ
គរៀបចំថទនការគោយក្បរងក្បយ័តនរបស់អនរទគត់ទគង់គក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួយ ឥនធនៈ 
គៅគខតត ឬតំបន់ណាមួយគនាេះគទ្យ ។  

ឃ- រំហាប់អតិបរមា ថដលគក្បងឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបថនាមជាមួយគក្បងឥនទនៈ ថដល 
បានគក្បើក្បាស់គៅរនុងក្បភពចល័ត ថដលគក្ៅពីទាូវ ថដលក្តវូអនុញ្ញញ តឲ្យលរ់ គោយក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 

ង- រំហាប់អតិបរមា ឬ អក្តាននការបំភាយនីក្តូថសនអុរសីុត សមាសភារសររីាងគ មិន
សាិតគសារ និងស្ថរធាតុបំពុលខយល់ដនទ្យគទ្យៀត ថដលអាចបំភាយគោយក្បភពចល័ត ។ 

ច- លរខខណឌ តក្មវូចំគពាេះចំណុេះស្ថព ន់ធ័រអតិបរមា សក្មាប់ឥនធនៈមា៉ាស ូត ថដលរមួ 
ប ច្ូ លឥនធនៈមា៉ាស ូត ថដលក្តូវបានគក្បើក្បាស់សក្មាប់ក្បភពចល័តគក្ៅពីទាូវទងថដរ ។ 

 
មាគ្តា៧៨៣ ._ រមមវធីិទិ្យញយរយនយនតវញិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីរមមវធីិ គដើមបី
គលើររមពស់ខយល់ស្ថអ ត តាបរយៈការទិ្យញយនយនតចាស់ៗពីក្បជាពលរដឋ ។ រមមវធីិគនេះ ក្តូវទាល់នូវការ
គលើរទឹ្យរចិតត ជាស្ថច់ក្បារ់ គដើមបីឲ្យឈប់គក្បើក្បាស់យនយនតចាស់ៗថដលបំពុលខយល់ ។ 

ការគលើរទឹ្យរចិតតជាស្ថច់ក្បារ់ មិនក្តូវថទអរគលើតនមាទី្យទារននយនយនតគ ើយ ប៉ាុថនតក្តវូថទអរ គលើ
យនយនតថដលរំពុងដំគណើ រការ ឬអាចគបើរបរបាន ចំនួនរី ូថម៉ាក្តថដលយនយនតគនាេះបាន រត់ក្តា 
និងការខូចខាតជាចមបងណាមួយចំគពាេះយនយនតគនាេះ ។  
 

ជំពូកទី៣  
ការបំពលុខយលព់ីគ្បភពអច្លត័ 

 
មាគ្តា៧៨៤ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបគ ច្ញ ឬការបំភាយស្ថរធាតុបំពុលខយល់ 
 ការបគ ច្ញ ឬការបំភាយនូវស្ថរធាតុបំពុលខយល់ណាមួយគៅរនុងបរយិកាស គោយក្បភព 
អចល័ត ក្តូវបានហាមឃាត់ គលើរថលងថតអនុគលាមតាមលិខិតអនុញ្ញញ ត ថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ស្សបតាមមាតិកាគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៧៨៥ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់មាច ស់ និងក្បតិបតតិររ 
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 មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវចំគពាេះស្ថរធាតុបំពុលខយល់ទំងអស់ ថដលបគ ច្ញ ឬ
បំភាយចូលគៅរនុងបរយិកាស ។  

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវទងថដរ ចំគពាេះការអនុវតតតាមតាមសតង់ោរសក្មាប់ ការ
បគ ច្ញ ឬការបំភាយថដលរំណត់គោយក្រសួងប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៨៦ ._ សតង់ោរសក្មាប់ការបគ ច្ញ ឬការបំភាយលរខណៈទូ្យលាយតាមក្បគភទ្យ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីសតង់ោរ សតង់
ោរសក្មាប់ការបគ ច្ញ ឬការបំភាយលរខណៈទូ្យលាយតាមក្បគភទ្យ គោយថទអរគលើបគចចរវទិ្យា ថដល
អាចថសវងររបាន ក្បគសើរបំទុត និងមានតនមាទប ចំគពាេះក្បគភទ្យក្បភពអចល័ត នន ការបំពុលខយល់ ។  
 
មាគ្តា៧៨៧ ._ សតង់ោរសក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ តចំគពាេះក្បភពែមី ឬថដលមានស្ស្ថប់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់នូវសតង់ោរសក្មាប់ការបគ ច្ញ ឬ ការ
បំភាយសក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត ចំគពាេះការោរ់ពារយសំុពីមាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ែមី ឬ
ថដលមានស្ស្ថប់ ននការបំពុលខយល់ ដូចតគៅ៖ 

រ- ចំគពាេះក្បភពអចល័តែមី ឬថដលមានស្ស្ថប់ ថដលមានសតង់ោរលរខណៈ ទូ្យលាយ 
តាមក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នធរចួគហើយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវប ច្ូ លសតង់
ោរមួយគៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត យ៉ាងគហាចណាស់មានលរខណៈតឹងរុងឹដូចសតង់ោរលរខណៈ
ទូ្យលាយតាមក្បគភទ្យគនាេះ គលើរថលងថតមានថចងមាក្តា៧៨៨ ចំគពាេះក្បភពអចល័តថដលមាន
ស្ស្ថប់ ។  

ខ- ចំគពាេះក្បភពអចល័តែមី ឬថដលមានស្ស្ថប់ ថដលពំុមានសតង់ោរលរខណៈទូ្យលាយ 
តាមក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នធគទ្យ ប៉ាុថនតក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន បានគចញ លិខិត
អនុញ្ញញ តរចួគហើយសក្មាប់ក្បភពអចល័តែមីមួយរនុងក្បគភទ្យដូចោន  ថដលមានសតង់ោរ មួយ 
គោយថទអរគលើបគចចរវទិ្យាថដលអាចថសវងររបាន ក្បគសើរបំទុត និងមានតនមាទប ក្រសួង     
ស្ថា ប័ន ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវប ច្ូ លសតង់ោរមួយ គៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត យ៉ាង
គហាចណាស់មានលរខណៈតឹងរុងឹដូចសតង់ោរថដលមានរនុង លិខិតអនុញ្ញញ តគលើរមុនថដរ ។ 
រនុងររណីណារ៏គោយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចគក្បើក្បាស់សតង់ោរ មួយ

ថដលតឹងរុងឹជាងសតង់ោរលរខណៈទូ្យលាយតាមក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នធណាមួយបាន គៅរនុង លិខិត
អនុញ្ញញ ត ក្បសិនគបើក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន បានរំណត់ថ្ន  សតង់ោរតឹងរុងឹជាងមុន
គនេះ មានភាពចំាបាច់ គដើមបីសគក្មចបាននូវសតង់ោររុណភាពខយល់ជំុវញិ ថដលពារ់ព័នធ គោយថទអរគលើ
ព័ត៌មានថទនរវទិ្យាស្ថស្តសតថដលអាចថសវងររបាន និងក្បគសើរបំទុត។  



291 

 

 
មាគ្តា៧៨៨ ._ ការគលើរថលងចំគពាេះក្បភពថដលមានស្ស្ថប់ 

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពថដលមានស្ស្ថប់ អាចោរ់ពារយសំុការគលើរថលងពីសតង់ោរលរខ
ណៈទូ្យលាយតាមក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នធឬពីការរំណត់ពីមុនគៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញ តនន បគចចរវទិ្យា ថដល
អាចថសវងររបាន ក្បគសើរបំទុត និងមានតនមាទប។ មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវបងាា ញថ្ន ខាួនមានគហតុ
ទលសមរមយរនុងការគក្បើក្បាស់សតង់ោរថដលមានលរខណៈតឹងរុងឹទបជាងគនេះ ពីគក្ពាេះ បគចចរវទិ្យា
ក្បគសើរបំទុត និងមានតនមាទប មិនអាចថសវងររបាន ឬមានតនមាខពស់គពរ សក្មាប់ក្បភពបំពុលថដល
មានស្ស្ថប់ជារ់លារ់គនាេះ ។  

ក្បសិនគបើក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន រំណត់ថ្ន មានគហតុទលសមរមយរនុង ការ
គក្បើក្បាស់សតង់ោរថដលមានលរខណៈតឹងរុងឹទបជាងគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ បរសិ្ថា ន 
ក្តូវរំណត់សតង់ោរសក្មាប់ការគលើរថលងមួយថដលទ្យទួ្យលបានការឯរភាព   គោយថទអរគលើ បគចចរ
វទិ្យាថដលអាចថសវងររបាន ក្បគសើរបំទុត និងមានតនមា ទប ថដលអាចគធវើគ ើងបាន សក្មាប់ក្បភព
ថដលមានស្ស្ថប់ជារ់លារ់គនាេះ ។ 
 

ជំពូកទី៤ 
លខិតិអន្ញុ្ញញ តកែងុការបទញ្ចញស្ថរធាតុបពំលុខយលព់ីគ្បភពអច្លត័ 

 
មាគ្តា៧៨៩ ._ ការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត 

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័តណាមួយរ៏គោយ ក្តូវោរ់ពារយគៅក្រសួង ស្ថា ប័ន 
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គដើមបីគសនើសំុការអនុញ្ញញ តរនុងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គៅរនុង
បរយិកាស ។ ក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ បរសិ្ថា ន ក្តូវគទាើសំគៅែតចមាងមួយចាប់ននពារយ
សំុគនេះ គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 
 បនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានពារយគសនើសំុ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តវូគចញលិខិត
អនុញ្ញញ ត ស្សបតាមមាក្តា៧៩៤ ននក្រមគនេះ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ បរសិ្ថា ន ក្តូវគទាើ
សំគៅមួយចាប់ននលិខិតអនុញ្ញញ តគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 
 
មាគ្តា៧៩០ ._ នីតិវធីិរនុងការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតិពីនីតិវធីិរនុងការ
ោរ់ពារយសំុ និងការោរ់ពារយសំុគ ើង វញិ សក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ តននក្បភពអចល័ត ស្សបតាមបទ្យ
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បប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ មាតិកាទី្យ
៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៧៩១ ._ លរខខណឌ តក្មូវននលិខិតអនុញ្ញញ ត 
  លិខិតអនុញ្ញញ តសក្មាប់ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គោយក្បភពអចល័ត ថដលគចញ
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តវូរមួមាន ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- សតង់ោរសក្មាប់ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គដើមបីសគក្មចបាននូវសតង់ោរ
រុណភាពខយល់ជំុវញិថដលពារ់ព័នធនិងក្តូវថទអរគលើបគចចរវទិ្យាថដលអាចថសវងររបាន ក្បគសើរ
បំទុត និងមានតនមាគសដឋរិចចទប ។ 

ខ- លរខខណឌ តក្មវូនានាសក្មាប់ការដំគ ើង និងក្បតិបតតិការននក្បព័នធ ឬយនតការ រនុង
ការអគងកតតាមោន ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ។ 

រ- លរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ការគរៀបចំរបាយការណ៍អំពីលទ្យធទលននការអគងកត តាមោន
គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន យ៉ាងគហាចណាស់ ជាគរៀងរាល់៦ 
(ក្បំាមួយ) ថខ មាង ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិនានា គៅរនុងរនាីទី្យ៣ មាតិកាទី្យ៤ ននក្រមគនេះ ។ របាយ
ការណ៍សាីពីការអគងកតតាមោន ក្តូវរត់ក្តាររណី ណាមួយ ឬរាល់ររណីទំងអស់ថដលការ
បគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គលើសពីសតង់ោរ រំណត់ ថដលមានថចងយ៉ាងចាស់លាស់គៅ
រនុងលិខិតអនុញ្ញញ តថដលពារ់ព័នធ ។ របាយការណ៍សាីពីការអគងកតតាមោនទំងអស់ ក្តវូចុេះហតា
គលខា និងបញ្ញា រ់គោយ មញ្ជ្នតីទ្យទួ្យលខុសក្តូវននមាច ស់ ឬក្បតិបតតិររ ។  

ឃ- លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការ ររាទុ្យរនូវរំណត់ក្តាននលទ្យធទលននការអគងកតតាម
ោនការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ និងរបាយការណ៍សាីពីការអគងកតតាមោនទំងឡាយណា
ថដលក្តូវោរ់ជូន គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ថដលរមួមានព័ត៌មាន
ថដលគក្បើក្បាស់ សក្មាប់គរៀបចំរបាយការណ៍ទំងគនាេះ សក្មាប់រយៈគពលជាអបបបរមាចំនួន៥ 
(ក្បំា) ឆ្ន ំ រិតចាប់ពីនែងថដលបានទ្យទួ្យលលទ្យធទលននការអគងកតតាមោន និងនែងថដលរបាយ
ការណ៍សាីពី ការអគងកតតាមោនបានោរ់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 
រំណត់ក្តាទំងអស់ ក្តូវររាទុ្យរគៅរនុងបរគិវណននក្បភពអចល័ត ថដលទ្យទួ្យលបានការ
អនុញ្ញញ ត ។  

 
មាគ្តា៧៩២ ._ ក្បភពែមី និងក្បភពថដលមានស្ស្ថប់ននការបំពុលខយល់ 
 លរខខណឌ តក្មូវរនុងការទ្យទួ្យលបាននូវលិខិតអនុញ្ញញ ត រនុងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ក្តវូ
អនុវតតចំគពាេះទំងក្បភពបំពុលខយល់អចល័តែមី និងថដលមានស្ស្ថប់ ។  
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មាគ្តា៧៩៣ ._ រយៈគពលននការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត  
 មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័តែមី ឬថដលមានស្ស្ថប់ ក្តវូោរ់ពារយសំុលិខិត
អនុញ្ញញ ត រនុងការបគ ច្ញការបំពុលខយល់ គៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន៖ 

រ- គៅរនុងរាជធានីភនំគពញ រយៈគពល៩០ (គៅសិប) នែង មុនគពលចាប់គទាើមក្បតិបតតិការ
រគក្មាងថដលមានបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ឬ 

ខ-គៅរនុងគខតតគទសងគទ្យៀត រយៈគពល១២០(មួយរយនមភ)នែង មុនគពលចាប់គទាើមក្បតិបតតិ
ការរគក្មាង ថដលមានបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ។ 
រនុងររណីថដលការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត ក្តូវបានគធវើគ ើងទន់គពលគវលា គហើយក្រសួង 

ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នមិនគចញលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬ បដិគសធការោរ់ពារយគនាេះ មុនគពល
ការចាប់គទាើមក្បតិបតតិការរគក្មាងអភិវឌ្ឍ មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័តគនាេះ អាចប
នាការអភិវឌ្ឍរគក្មាងបាន គោយធានាចំគពាេះហានិភ័យគោយខាួនឯង ។  

រនុងររណីថដលមាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររគៅថតបនាការអភិវឌ្ឍរគក្មាងរបស់ខាួនរហូតដល់គពលថដល
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គចញនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររគនាេះ ក្តូវ
ដំគ ើង ឬអនុវតតបគចចរវទី្យា ឬវធិានការចំាបាច់នានា គដើមបបំីគពញតាមសតង់ោរននការបគ ច្ញស្ថរធាតុ
បំពុលខយល់ ថដលមានមុនគពលចាប់គទាើមក្បតិបតតិការរគក្មាង ។  

រនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន បដិគសធលិខិតអនុញ្ញញ តគៅគពល
គក្កាយ មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ មិនក្តូវប ច្ ប់ ឬ អនុវតតក្បតិបតតិការរគក្មាងគនាេះគទ្យបើយ ។  
 
មាគ្តា៧៩៤ ._ រយៈគពលននសុពលភាពននលិខិតអនុញ្ញញ ត  
 លិខិតអនុញ្ញញ តណាថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គៅឲ្យមាច ស់ ឬ 
ក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ក្តូវទុតរំណត់រនុងរយៈគពល៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ រិតចាប់ពីនែងថដលគចញលិខិត
អនុញ្ញញ ត ។  

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវោរ់ពារយសំុបនាស្ថរជាែមី នូវលិខិតអនុញ្ញញ តសក្មាប់ការបគ ច្ញស្ថរ
ធាតុបំពុលខយល់ មិនតិចជាង៦ (ក្បំាមួយ) ថខ មុនគពលទុតរំណត់ននលិខិតអនុញ្ញញ តចាស់ ។  
 
មាគ្តា៧៩៥ ._ សិទ្យធិអំណាចរនុងការថរសក្មួល និងលុបគចាលលិខិតអនុញាត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចថរសក្មួល ឬ លុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត 
សក្មាប់ក្បភពអចល័តណាមួយ បានក្រប់គពលគវលា ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តវូ
ទាល់គហតុទលជាលាយលរខណ៍អរសរ គៅកាន់មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ។ 
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មាគ្តា៧៩៦ ._ នែាគសវាសក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាច
តក្មូវឲ្យមាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ បង់នែាគសវាសក្មាប់លិខិតអនុញ្ញញ ត និង/ឬ ការបនាស្ថរជាែមីនូវលិខិត
អនុញ្ញញ តនីមួយៗ ។  
 

ជំពូកទី៥   
ការគ្គប់គ្គង ន្ងិការគ្តតួយពិន្តិយ គណុ្ភាពបរោិកាស 

 
មាគ្តា៧៩៧ ._ ការអគងកតតាមោនរុណភាពខយល់ជំុវញិ សក្មាប់ក្បភពអចល័ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តវូគធវើការអគងកតតាមោននូវ រុណ
ភាពខយល់ជំុវញិ គោយសហការជាមួយ មាច ស់ និង/ឬក្បតិបតតិររ ននក្បភពអចល័ត ។ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិ សក្មាប់ការអគងកតតាមោន
រុណភាពខយល់ជំុវញិ ។  
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើលរខខណឌ តក្មូវការអនុគលាមតាម និងការអគងកតតាម
ោន ។  
 
មាគ្តា៧៩៨ ._ របាយការណ៍អគងកតតាមោនក្បភពអចល័ត 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់អនរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តគចញគោយក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបញ្ញា រ់គៅរនុងរបាយការណ៍ននការអគងកតតាមោនថដលតក្មូវថ្ន 
ការគធវើសំណារ និងការអគងកតាមោន ក្តូវបានអនុវតត ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មវូននលិខិតអនុញ្ញញ ត និង
លរខខណឌ នានា ថដលបគងកើតគ ើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៧៩៩ ._ កាតពវរិចចរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍ននក្បភពអចល័ត ចំគពាេះលរខខណឌ តក្មូវរនុង

លិខិតអនុញ្ញញ ត 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់អតតសញ្ញញ ណឲ្យបានចាស់លាស់ អំពីក្រប់ររណីទំងអស់នន
ភាពគលើសរក្មិតននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ថដលមានរំណត់គៅរនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត គៅរនុង
របាយការណ៍ននការអគងកតតាមោន ។  
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 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវជូនដំណឹងភាា មដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន រនុង
ររណីមានបញ្ញា ជាមួយការគធវើសំណារ ឬ ឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយការបំពុលមិនដំគណើ រការ ឬខូច គៅរនុង
រយៈគពល២៤ (នមភបួន) គមា៉ាង រិតចាប់ពីគពលថដលបានដឹងអំពីបញ្ញា ទំងអស់គនេះ ។  
 
មាគ្តា៨០០ ._ កាតពវរិចចរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍ននក្បភពអចល័ត ចំគពាេះការរំរាមរំថហងគៅ

ដល់បរសិ្ថា ន  
មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន

ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវរាយការណ៍គោយផ្ទទ ល់មាត់អំពីការបំពានគលើលិខិតអនុញ្ញញ ត ថដល
អាចគធវើឲ្យគក្ោេះថ្នន រ់ដល់បរសិ្ថា ន គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន រនុងរយៈគពលមិន
យូរជាង២៤ (នមភបួន) គមា៉ាង រិតចាប់ពីគពល បានដឹងអំពីការបំពានគនាេះ ។  

ការរាយការណ៍គនេះ ក្តវូមានជាអាទ្យិ៍ លរខណៈ និងភាពធងន់ធងរននការបំពាន ការរំរាមរំថហង
ថដលអាចគរើតមានចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងវធិានការនានាថដលក្តូវបានចាត់ គដើមបីកាត់បនាយជាអបបបរមា
នូវទលប៉ាេះពាល់ថដលបានបងកគទ្យបើង ។  

មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវោរ់ប ា្ូ នរបាយការណ៍ជាលាយលរខណ៍អរសរ ថដលរមួមានព័ត៌មាន
គនេះគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន រនុងរយៈគពលមិនយូរជាង៣ (បី) នែង រិតចាប់ពី
គពលថដលបានដឹងអំពីការបំពានគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៨០១ ._ ការអគងកតតាមោនការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវ
ទ្យទួ្យលខុសក្តូវការអគងកតតាមោននូវការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពី នីតិវធីិននការអគងកតតាមោននូវការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពី
ក្បភពចល័ត ។ 
 
មាគ្តា៨០២ ._ វធីិស្ថស្តសតសក្មាប់ការអគងកតតាមោន ក្បភពបំពុលចល័ត និងអចល័តននការបំពុល

ខយល់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សតីពីវធីិស្ថស្តសត
សក្មាប់ការអគងកតតាមោនក្បភពបំពុលចល័ត និងអចល័តននការបំពុលខយល់ ។  
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មាគ្តា៨០៣ ._ ការគធវើសំណារននការបគ ច្ញគោយក្បភពអចល័ត 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវអនុវតតការគធវើសំណារននការបគ ច្ញពីចំណុចននការបគ ច្ញទំងអស់ 
គដើមបីគទទៀងផ្ទទ ត់នូវក្បតិបតតិការក្តឹមក្តូវននយនតការ ឬ  បគចចរវទិ្យាននការក្តួតពិនិតយការបំពុលខយល់ គៅ
រនុងរយៈគពល១ (មួយ) ថខ បនាទ ប់ពីការចាប់គទាើមននក្បតិបតតិការននក្បភពអចល័តននការបំពុលខយល់ ។ 

 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ថដលកាន់លិខិតអនុញ្ញញ តគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវប ា្ូ នភាា មនូវលទ្យធទលននគធវើសំណារគនេះគៅកាន់ក្រសួង   ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាគ្តា៨០៤ ._ សំណារននការអគងកតតាមោនក្បភពអចល័ត 
 សំណារននការអគងកតតាមោនណាមួយ ថដលបានទតល់ឲ្យក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ វស័ិយប
រសិ្ថា ន មិនក្តវូចាត់ទុ្យរថ្នមានសុពលភាព ឬ យរជាការបានគ ើយ គលើរថលងថត ក្រសួង   ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬ មនទីរពិគស្ថធន៍ដនទ្យគទ្យៀត ថដលទ្យទួ្យលបានទ្យទួ្យលការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន បានគធវើការវភិារ និងបញ្ញា រ់គលើសំណារទំងគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៨០៥ ._ នែាចំណាយគលើការវភិារគលើសំណារ  
 មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើបនទុរចំណាយននការវភិារគលើសំណាររបស់ខាួន 
ថដលនែាគសវាគនាេះ ក្តូវបានរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័
នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ និងហិរ ញ្វតតុ ។  
 
មាគ្តា៨០៦ ._ ការខរខានមិនបានបំគពញតាមសតង់ោរ 

រនុងររណី ររគឃើញថ្ន មានការបគ ច្ញនូវក្បភពននការបំពុលខយល់ណាមួយ មិនបានបំគពញ
តាមសតង់ោរដូចមានថចងរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរិតយុតតសាីពីសតង់ោររុណភាពខយល់ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវ៖ 

រ- គចញបទ្យបញ្ញា ជាលាយលរខណ៍អរសរ ថដលតក្មូវឲ្យមាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភព
បំពុលថបបគនេះ គធវើការថរតក្មូវសរមមភាពថដលបំពានគនាេះភាា មៗ គៅរនុងរយៈគពលមិនឲ្យ
គលើសពី៣០(ស្ថមសិប)នែង និង/ឬ  

ខ- គចញបទ្យបញ្ញា ជាលាយលរខណ៍អរសរថដលតក្មវូឲ្យ មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររ ននក្បភព
បំពុលគនេះ ប្ឈប់សរមមភាពរបស់ខាួនជាបគណាា េះអាសនន រហូតដល់គពលមានការថរតក្មវូ
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ចំគពាេះការបំពានគនាេះរនុងររណីថដលសរមមភាពថដលបំពានគនាេះអាចបងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នន រ់
ដល់បរសិ្ថា ន ។ 

 
មាគ្តា៨០៧ ._ ការក្រប់ក្រង និងភាពអាចថសវរងរបាននូវទិ្យននន័យរុណភាពខយល់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវររាទុ្យរទិ្យននន័យទំងឡាយថដលពារ់ព័នធគៅនឹង
លទ្យធទលននការពិគស្ថធន៍រុណភាពខយល់ និងគដើមបគីក្បើក្បាស់រនុងការវាយតនមាស្ថា នភាពរុណភាព
ខយល់ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នោរ់ព័ត៌មានអំពីស្ថា នភាពននរុណភាពខយល់ ក្ពម
ទំងស្ថា នភាពទរ់ទ្យងគៅនឹងការបំពុលខយល់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឲ្យស្ថធារណៈជនអាច
ថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ សតីពីព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៨០៨ ._ ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈអំពីការរំរាមរំថហងដល់បរសិ្ថា ន 

រនុងររណី ររគឃើញថ្ន មានតំបន់ណាមួយទ្យទួ្យលរងការប៉ាេះពាល់គោយការបំពុលខយល់ ថដល
អាចរំរាមរំថហងដល់បរសិ្ថា ន គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការជូនដំណឹង
ដល់ស្ថធារណជនអំពីគក្ោេះថ្នន រ់ទំងគនាេះ  គធវើការគសុើបអគងកតពីក្បភពននការបំពុលខយល់គនេះ និងចាត់
វធិានការទ្យប់ស្ថក ត់ការបំពុលខយល់ និងគធវើការស្ថត ររុណភាពខយល់គ ើងវញិ ។  

 
ជំពូកទី៦ 

វិញ្ញញ បន្បគ្តរបសគ់្បតបិតតិករ 
 
មាគ្តា៨០៩ ._ លរខណៈវនិិចឆ័យ និងការបញ្ញា រ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចបគងកើតលរខណៈវនិិចឆ័យ និង/ឬ រក្មិតនន
វញិ្ញញ បនបក្តសក្មាប់មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុល ។  លរខណៈវនិិចឆ័យ និងរក្មិតននវញិ្ញញ បនបក្ត 
អាចរមួប ច្ូ លជាអាទ្យិ៍នូវលរខខណឌ តក្មូវនានាសក្មាប់ការអប់រ ំការបណាុ េះបណាា ល បទ្យពិគស្ថធន៍ និង/
ឬ ភាពស្ថទ ត់ជំនាញ ។  
 

ជំពូកទី៧ 
ការបំពលុខយលឆ់្ៃងផ្ដន្ 

 
មាគ្តា៨១០ ._ ការបំពុលខយល់ថដលមានក្បភពមរពីក្បគទ្យសគក្ៅ 
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 បនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានរបាយការណ៍ គៅគពលថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគធវើ
ការស្ថទ បសទង់ ឬសិរា ពីអងគភាពអនារជាតិថដលបានបគងកើតគ ើងគោយក្តឹមក្តូវ មានគហតុទលរនុងការ
គជឿជារ់ថ្ន ការបំពុលខយល់ថដលបានបគ ច្ញគៅរនុងក្បគទ្យសគក្ៅមួយ រំពុងថតគធវើឲ្យមានគក្ោេះថ្នន រ់
ដល់បរសិ្ថា ន គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូសហការជាមួជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
គដើមបីអនុវតតដំគណើ រការការទូ្យត គដើមបជូីនដំណឹង និងពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយក្បគទ្យសថដលជាក្បភពនន
ការបំពុលខយល់គនាេះ គដើមបថីសវងររមគធាបាយនានារនុងការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ននការបំពុល   
គនាេះ ។  
 
មាគ្តា៨១១ ._ ការបំពុលខយល់ថដលមានក្បភពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការជាមួយក្បគទ្យសគក្ៅ ថដលថទអរគលើរបាយ
ការណ៍ ការស្ថទ បសទង់ ឬ ការសិរា របស់អងគភាពអនតរជាតិថដលបានបគងកើតគ ើងក្តឹមក្តូវ មានគហតុ
ទលរនុងការគជឿជារ់ថ្ន ការបំពុលខយល់ថដលមានក្បភពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រំពុងបងក 
គក្ោេះថ្នន រ់ដល់បរសិ្ថា ន គៅរនុងក្បគទ្យសមួយគទសងគទ្យៀត ។   
 
មាគ្តា៨១២ ._ សិទ្យធិគសមើភាពោន  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទាល់សិទ្យធិគសមើោន ថតប៉ាុគណាណ េះ ទរ់ទ្យងនឹងការ
បំពុលខយល់ ថដលមានក្បភពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងបានទាល់ទលប៉ាេះពាល់ដល់ក្បគទ្យស
មួយគទសងគទ្យៀត ដូចោន នឹងសិទ្យធិថដលក្បគទ្យសទំងគនាេះទាល់ឲ្យដល់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទងថដរ ។  
 

ជំពូកទី៨  
ស្ថរធាតបុំផ្លៃ ញគ្សទាប់អូហសនូ្ 

 
មាគ្តា៨១៣ ._ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបរំីណត់ពី 
ស្ថរធាតុបំផ្ទា ញស្សទប់អូហសូន ។  
 
មាគ្តា៨១៤ ._  ការក្តតួពិនិតយ និងការគធវើបចចុបបននភាពគលើលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត 
 លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ថដលរំណត់អំពីស្ថរធាតុបំផ្ទា ញស្សទប់អូហសូន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាព 
ជាគរៀងរាល់៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំមាង ។   
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 មាតិកាទី៧ 

ការគ្តួតពនិ្ិតយសទំឡង ន្ិងរញំរ័ 
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
 
មាគ្តា៨១៥ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតគៅគលើរាល់ការបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរទំងអស់ គៅរនុង
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការ
ក្រប់ក្រងការបគ ច្ញសំគ ង និងបគងកើតរញ័ំរ ។  
 
មាគ្តា៨១៦ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូចំគពាេះការខូចខាត 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ថដលបគងកើតសំគ ង ឬរញ័ំរ ក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ចំគពាេះការខូច
ខាតទំងណា ចំគពាេះសុខភាពមនុសស ក្ទ្យពយសមបតតិ និងបរសិ្ថា ន ថដលបងកគ ើងគោយការបគ ច្ញ
សំគ ង ឬរញ័ំរគនាេះ ។  
 

ជំពូកទី២ 
លខិតិបទដាឋ ន្គតយិតុតសតពីសីទំឡង ន្ងិរញំរ័ 

 
មាគ្តា៨១៧ ._ រក្មិតរំណត់សតង់ោរ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីរក្មិតរំណត់
សតង់ោរសក្មាប់ការបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និង
សតង់ោរសំណល់រាវ  គៅរនុងមាតិកាទី្យ២ ននរនាីគនេះ ។ 
 សតង់ោរគនេះ ក្តូវចាត់ថ្នន រ់ការបគ ច្ញគៅតាមក្បគភទ្យននក្បភព មានជាអាទ្យិ៍គរាងចក្រ គក្រឿង
យនត ឧបររណ៍សក្មាប់ការស្ថងសង់ មា៉ា សីុន ឬយនយនត ឬនាវាធំៗគទសងគទ្យៀត ជាក្បភពចល័ត ឬ
អចល័ត និង ក្បភពមួយមានភាពសីុោន ជាមួយនឹងឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយសំគ ង និងរញ័ំរ ។ 
 សតង់ោរគនេះ ក្តូវរំណត់ និងអាចប ច្ូ លសតង់ោរតឹងរុងឹជាង ចំគពាេះរថនាងគធវើការ ឬទី្យរថនាង
ថដលមានជនងាយទ្យទួ្យលរងការរខំានគោយសំគ ង ឬរញ័ំរ មានជាអាទ្យិ៍ គរហោឋ ន សរលវទិ្យាល័យ 
មគតយយស្ថលា បណាណ ល័យ មនទីរគពទ្យយ សណាឋ ោរ វតតអារាម ឬទី្យរថនាងស្ថសនាគទសងគទ្យៀត ។   
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មាគ្តា៨១៨ ._ ការគោរពតាមសតង់ោរ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ថដលបគងកើតសំគ ង ឬរញ័ំរ ក្តវូគោរពតាមសតង់ោរសក្មាប់ការ
បគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរ ។ 
 
មាគ្តា៨១៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពី លរខខណឌ
តក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន គដើមបីធានាបាននូវការគោរពតាមសតង់ោរសក្មាប់ការបគ ច្ញសំគ ង 
និងរញ័ំរ ។  

លរខខណឌ តក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន ក្តវូអនុវតតចំគពាេះ និង ោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងលិខិត
អនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពនានា ថដលមានជាអាទ្យិ៍ លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពគលើការស្ថងសង់ថដល
គចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានពារ់ព័នធ សក្មាប់សរមមភាព ឬរគក្មាងណាមួយថដលបងកឲ្យមានទល
ប៉ាេះពាល់ជាសំគ ង ឬរញ័ំរ ។ 
 

មាតិកាទី៨ 
ការស្ថត រទឡើងវិញន្ូវទតីាងំផ្ដលទទួលរងការបំពលុ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា៨២០ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត 
 មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត
ប ា្ ីទូ្យគៅ ឬក្បគភទ្យននទី្យតំាងថដលរងការបំពុលសំខាន់ៗ ការស្ថត រគ ើងវញិនូវទលប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរដល់
សុខភាពមនុសស ឬបរសិ្ថា ន ចំគពាេះរាល់ទី្យតំាងថដលរងការបំពុលទំងអស់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ  
រមពុជា ។  

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពី
ក្បគភទ្យ ននទី្យតំាងថដលរងការបំពុល ។ 
 
មាគ្តា៨២១ ._ នីតិវធីិននការស្ថត រគទ្យបើងវញិនូវទី្យតំាងថដលទ្យទួ្យលរងការបំពុល 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហកាជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគទសង
គទ្យៀត ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិននការស្ថត រគ ើងវញិនូវទី្យតំាងថដលទ្យទួ្យលរងការ
បំពុល ថដលរមួមាន៖ 
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រ. ការរំណត់អតតសញ្ញញ ណននទី្យតំាងថដលទ្យទួ្យលរងការបំពុល ។ 
ខ. ដំគណើ រការវាយតនមាហានិភ័យគដើមបវីាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ចំគពាេះការស្ថត រ

គ ើងវញិណាមួយ ។ 
រ. ការជូនដំណឹង និងការរាយការណ៍អំពីទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលគរើតគចញពីទី្យតំាង

ថដលទ្យទួ្យលរងការបំពុល ។ 
ឃ. ការពិគក្ោេះគយបល់ជាស្ថធារណៈ ។ 
ង. ការចាត់តំាងអនរជំនាញការ ។ 
ច. លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតបគចចរគទ្យសសតីពីការស្ថត រគ ើងវញិ មានជាអាទ្យិ៍ការគសុើប

អគងកត និងសតង់ោរ ។ 
្. ការគរៀបចំការវាយតនមាទី្យតំាង ។ 
ជ. លរខខណឌ តក្មវូរនុងការអគងកតតាមោន និងការរាយការណ៍ ។ 
ឈ. ការគរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងនានារនុងការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
ញ. ការទតល់មូលនិធិ ការអនុវតត និងការបំគពញចប់សពវក្រប់នូវការងារស្ថត រគ ើងវញិ ។  

 
ជំពូកទី២ 

ការរាយការណ៍្អពំីនលប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា៨២២ ._ កាតពវរិចចរនុងការរាយការណ៍ 
 រាល់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូ ក្តវូរាយការណ៍គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នមានពារ់ព័នធរនុងររណី បានដឹង ឬ ររគឃើញថ្ន មានទី្យ
តំាងថដលទ្យទួ្យលរងការបំពុល ឬមានទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
   
មាគ្តា៨២៣ ._ គសចរតីជូនដំណឹង និងគសចរតីសគងខបរបាយការណ៍ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ  វស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវទតល់គសចរាីជូនដំណឹង និងគសចរាីសគងខបនន
របាយការណ៍អំពីទី្យតំាងថដលទ្យទួ្យលរងការបំពុល ឬទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនាេះគៅកាន់ក្រសួង    ស្ថា ប័
នមានពារ់ព័នធ គៅរនុងរយៈគពល៧ (ក្បំាពីរ) នែងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានរបាយការណ៍ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ការទសុើបអទងេត ន្ិងការស្ថត រទឡើងវិញ 

 



302 

 

មាគ្តា៨២៤ ._ ការគសុើបអគងកត 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមានការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន ពារ់

ព័នធ ក្តូវគធវើការគសុើបអគងកតគៅគលើតំាងថដលរងការបំពុលមួយ គដើមបីការពារសុវតាិភាពទី្យតំាង កាត់បនាយ
ហានិភ័យភាា មៗ រំណត់ទំ្យហំននការបំពុល និងគក្ជើសគរ ើសជគក្មើសរនុងការស្ថត រគ ើងវញិថដលសម   
ស្សប ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិសក្មាប់
ការគ្ាើយតបគៅនឹង និងការគសុើបអគងកតគៅគលើទី្យតំាងថដលទ្យទួ្យលរងការបំពុលគនេះ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់របាយការណ៍ជាលាយលរខណ៍អរសរអំពីការ
គ្ាើយតបគៅនឹង និងការគសុើបអគងកតគៅគលើ និងការស្ថត រទី្យតំាងថដលទ្យទួ្យលរងការបំពុលគនេះ ស្សបតាម
បទ្យបប ញ្តតិ សតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៨២៥ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងរនុងការស្ថត រគ ើងវញិ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចតក្មវូឲ្យរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយគធវើ
រិចចក្ពមគក្ពៀងស្ថត រគ ើងវញិ ជាមួយនឹងលរខខណឌ តក្មូវជារ់លារ់ និង រយៈគពលសក្មាប់ការស្ថត រគ ើង
វញិនូវទី្យតំាងថដលទ្យទួ្យលរងការបំពុល ។ 
  

ជំពូកទី៤ 
ការអទងេតតាលដាន្ការស្ថត រទឡើងវិញ 

 
មាគ្តា៨២៦ ._ ការអគងកតតាមោនការស្ថត រគ ើងវញិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមានការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន   
ពារ់ព័នធ ក្តូវគធវើការអគងកតតាមោនការស្ថត រគ ើងវញិនូវទី្យតំាងថដលរងការបំពុល ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិ 
សក្មាប់ការអគងកតតាមោនការស្ថត រគ ើងវញិនូវទី្យតំាងថដលរងការបំពុលគនាេះ ។ 
 
មាគ្តា៨២៧ ._ របាយការណ៍ននការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់របាយការណ៍ ជាលាយលរខណ៍អរសរអំពីការ
អគងកតតាមោនការស្ថត រគ ើងវញិនូវទី្យតំាងថដលទ្យទួ្យលរងការបំពុល គនេះ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ សតីពី
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
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ជំពូកទី៥ 
ការទច្ញវិញ្ញញ បន្បគ្តម្ន្ការបំទពញច្ប់ការស្ថត រទឡើងវិញ 

 
មាគ្តា៨២៨ ._ ការទាល់វញិ្ញញ បនបក្តននការស្ថត រគ ើងវញិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអាចគចញវញិ្ញញ បនបញ្ញា រ់ថ្ន ការស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគៅទី្យតំាងថដលរងការបំពុលមួយ ក្តូវបានបំគពញចប់ គោយសគក្មចបាននូវ៖ 

រ. កាតពវរិចចទូ្យគៅចំគពាេះការក្តតួពិនិតយការបំពុល ដូចមានថចងរនុងមាតិកាទី្យ១ ននរនាី
គនេះ ។  

ខ. សតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន និងសតង់ោរសំណល់ 
រាវថដលពារ់ព័នធ ។ 
រ. វសិ្ថលភាពននហានិភ័យថដលបានបគងកើតគ ើង ថដលរំណត់គៅរនុងការវាយតនមា

ហានិភ័យថដលគធវើគ ើងគក្កាយការស្ថត រគ ើងវញិ ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិ សតីពី

ការគចញវញិ្ញញ បនបក្តននការបំគពញចប់ការស្ថត រគ ើងវញិនូវទី្យតំាងថដលរងការបំពុល ។ 
 

មាគ្តា៨២៩ ._ គសចរាីជូនដំណឹងអំពីគសចរាីសគក្មចចុងគក្កាយ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាននូវ ការ

គចញវញិ្ញញ បនបក្តននការបំគពញចប់ការស្ថត រគ ើងវញិនូវទី្យតំាងថដលរងការបំពុលគនាេះ ស្សបតាមបទ្យ
បប ញ្តតិ សតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតប ា្ ីននរាល់ការសគក្មចចិតតចុងគក្កាយ
ទំងអស់ពារ់ព័នធនឹងការស្ថត រគ ើងវញិនូវទី្យតំាងថដលរងការបំពុល ស្សប តាមបទ្យបប ញ្តតិ សតីពីសិទ្យធិ
ទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៨៣០ ._ ប ា្ ីឯរស្ថរគយង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត ប ា្ ីឯរស្ថរគយងអំពីព័តមានថទនរ
បគចចរគទ្យស និងវទិ្យាស្ថស្តសត ថដលអាចទរ់ទ្យង និងក្តូវបានគក្បើក្បាស់ គដើមបីគធវើការងារស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគៅទី្យតំាងថដលរងការបំពុល ។ 
 
មាគ្តា៨៣១ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានប ា្ ីឯរស្ថរគយង 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាននូវប ា្ ី
ឯរស្ថរគយងគនេះ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ សតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងមាតិកាទី្យ៣ រនាី
ទី្យ១ ននក្រមគនេះ ។  

 
មាតិកាទី៩ 

គ្បព័ន្ធថ្នែ ក់ជាតសិតពីសី្ថរធាតុបំពលុផ្ដលស្ថយភាយ ន្ិងផ្លៃ សទ់ ី
 ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
 

មាគ្តា៨៣២ ._ វសិ្ថលភាពននការអនុវតត  
មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគៅគលើរាល់ស្ថរធាតុរីមី និងស្ថរធាតុបំពុល ថដលក្តូវ បាន

បគ ច្ញគៅរនុងខយល់ ទឹ្យរ និងដី និងថដលក្តូវបានផ្ទា ស់ទី្យគចញពីទី្យតំាងណាមួយ គៅរនុងក្ពេះ រាជាណា
ចក្ររមពុជា ។ 
  
មាគ្តា៨៣៣ ._ ការបគងកើតក្បព័នធថ្នន រ់ជាតិសតីពីស្ថរធាតុបំពុលថដលស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតក្បព័នធថ្នន រ់ជាតិសតីពីស្ថរធាតុបំពុល ថដល
ស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ  សក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។   
 
មាគ្តា៨៣៤ ._ ប ា្ ីននឧសាហរមម 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីប ា្ ីនន
ឧសាហរមម ថដលក្តវូបានោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងក្បព័នធថ្នន រ់ជាតិស្ថរធាតុបំពុលថដលស្ថយភាយ និង
ផ្ទា ស់ទី្យ ថទអរគលើ ចំណាត់ថ្នន រ់ឧសាហរមមសតង់ោរអនតរជាតិននសរមមភាពគសដឋរិចចទំងអស់ និងអងគ
ការសក្មាប់រិចចសហក្បតិបតតិការ និងការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចច ក្បព័នធជាសរលសាីពីស្ថរធាតុបំពុលថដល
ស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ (សំគណើ សក្មាប់ប ា្ ីសីុចងាវ រ់ោន ននវស័ិយថដលក្តវូរាយការណ៍)។ ក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពគលើប ា្ ីននឧសាហរមមគនេះ តាមការចំាបាច់ ។  
 
មាគ្តា៨៣៥ ._ ប ា្ ីននស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីប ា្ ីននស្ថរ
ធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន ថដលក្តូវបានោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងក្បព័នធថ្នន រ់ជាតិសតីពីស្ថរធាតុបំពុលថដលស្ថយ
ភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ គោយថទអរគលើអងគការសក្មាប់រិចចសហក្បតិបតតិការនិងការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចច ក្បព័នធ
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ជាសរលសាីពីស្ថរធាតុបំពុលថដលស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ (សំគណើ សក្មាប់ប ា្ ីសីុចងាវ រ់ោន ននវស័ិយ
ថដលក្តូវរាយការណ៍) ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពគលើប ា្ ីននស្ថរ
ធាតុបំពុលបរសិ្ថា នគនេះ តាមការចំាបាច់ ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការគ្គប់គ្គងគ្បព័ន្ធថ្នែ ក់ជាតសិតពីសី្ថរធាតបុំពលុផ្ដលស្ថយភាយ ន្ងិផ្លៃ សទ់ី 

 
មាគ្តា៨៣៦ ._ ទ្យក្មង់ថបបបទ្យននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននបរកិាខ រ ថដលក្តូវបានោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងប ា្ ីននឧសាហរមមគៅរនុង
ក្បព័នធថ្នន រ់ជាតិស្ថរធាតុបំពុលថដលស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ និងថដលទលិត ថរថចន គក្បើក្បាស់ សតរុទុ្យរ 
ឬដឹរជ ា្ូ ននូវស្ថរធាតុបំពុលណាមួយ ថដលគលើសពីបរមិាណរក្មិតថដលក្តូវបាន រំណត់គោយ
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ប ា្ ីននស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា នគៅរនុងក្បព័នធថ្នន រ់ជាតិសតីពីស្ថរធាតុបំពុល
ថដលស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ ក្តូវបំគពញទ្យក្មង់ថបបបទ្យននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន សក្មាប់
ស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ននិមួយៗ ថដលក្តូវបានោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងប ា្ ីននស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន  
គនាេះ ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិនន
ទ្យក្មង់ថបបបទ្យននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន ។ 
  
មាគ្តា៨៣៧ ._ ក្បព័នធថ្នន រ់ជាតិសតីពីស្ថរធាតុបំពុលថដលស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវររានូវក្បព័នធថ្នន រ់ជាតិសតីពីស្ថរធាតុបំពុលថដល
ស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ គោយថទអរគលើព័ត៌មានថដលបានប ា្ូ នមរកាន់ក្រសួង    ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន ស្សបតាមមាក្តា៨៣៦ ននមាតិកាគនេះ ។  
 
មាគ្តា៨៣៨ ._ សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណៈជនអាចថសវងររបាននូវ
ក្បព័នធថ្នន រ់ជាតិសតីពីស្ថរធាតុបំពុលថដលស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្យ ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យល
បានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  
 

 

គន្ថីទី៧ 
ការអប់រ ំន្ងិការយលដ់ងឹពីបរសិ្ថថ ន្ 
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មាតិកាទទាល  
ការអប់រ ំន្ងិការយលដ់ងឹពីបរសិ្ថថ ន្ 

ជំពូកទី១ 
ការបណ្តុ ៉ះបណ្តត ល សតពីកីារការពារបរសិ្ថថ ន្ ការអភិរកសធន្ធាន្បរសិ្ថថ ន្ ន្ិងការអភិវឌ្ឍ

គ្បកបទដាយន្ិរន្តភាព  
 
មាគ្តា៨៣៩ ._ លរខណៈសមបតតិវជិាា ជីវៈ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តូវបគងកើតគោលនគយបាយ និងថទនការសក្មាប់ការរមួ ប ច្ូ លនូវ 
ចំគណេះដឹង និងជំនាញពារ់ព័នធ សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព គៅរនុង លរខខណឌ តក្មវូនន
ការងារសក្មាប់លរខណៈសមបតតិវជិាា ជីវៈ និងវញិ្ញញ បនបក្ត ។ 
 
មាគ្តា៨៤០ ._ ការបណតុ េះបណាត លទូ្យគៅ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយបាយ និងថទនការគដើមបីធានាថ្ន ខាឹមស្ថរ 
វធីិស្ថស្តសត និងសមាភ រៈថដលទរ់ទ្យងនឹងចំគណេះដឹង និងជំនាញសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាព ក្តូវបានោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងការបណតុ េះបណាត ល និងដំគណើ រននការគរៀនសូក្ត គទសងគទ្យៀតរបស់   
ខាួន ។ 
 
មាគ្តា៨៤១ ._ ការបណតុ េះបណាត លបុរគលិរ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយបាយ និងថទនការសក្មាប់ ការទតល់នូវ   
រមមវធីិបណតុ េះបណាត លជារ់លារ់សតីពីការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររស ធនធានធមមជាតិ និង ការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិរនតរភាពសក្មាប់បុរគលិររបស់ខាួន ។ 
 
មាគ្តា៨៤២ ._ ការបគងកើតសមាភ រៈបណតុ េះបណាត ល 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធ 
រនុងការបគងកើតសមាភ រៈបណតុ េះបណាត ល និងរមមវធីិសិរាសមស្សប សតីពីការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររស
ធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៤៣ ._ ការរំណត់អតតសញ្ញញ ណនូវទំ្យហំននតក្មូវការ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូគធវើការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធ 
គដើមបីរំណត់អតតសញ្ញញ ណនូវទំ្យហំននតក្មូវការ និងបគងកើតថទនការជាតិ គដើមបីទតល់នូវ ឱ្កាសននការប
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ណតុ េះបណាត ល និងការគរៀនសូក្ត សតីពីការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធាន ធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ
ក្បរបគោយនិរនតរភាពចំគពាេះសហរមន៍មូលោឋ ន សងគមសីុវលិ និងវស័ិយ ឯរជន ។ 
 

ជំពូកទី២ 
បណ្ឌិ តសភាជាតបិណ្តុ ៉ះបណ្តត លបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិធន្ធាន្ធលមជាត ិ

 
មាគ្តា៨៤៤ ._ បណឌិ តសភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ក្តូវបគងកើត បណឌិ តសភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រនុងរយៈគពល ១៨ 
(ដប់ក្បំាបី) ថខ ននការអនុម័តននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៨៤៥ ._ ការបណតុ េះបណាត លសក្មាប់បុរគលិរចុេះវាល 

បណឌិ តសភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូទតល់ការបណតុ េះបណាត ល 
និងការទតល់ជូនវញិ្ញញ បនបក្តវជិាា ជីវៈគៅកាន់នាយរក្បចំាតំបន់  បុរគលិរដនទ្យគទ្យៀត និងឆ្ម ំរនុងរគបៀង 
អភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារថដលរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ។ 
 
មាគ្តា៨៤៦ ._ ការរស្ថងសមតាភាពសក្មាប់បុរគលិរក្រសួង ស្ថា ប័ន 

បណឌិ តសភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូទតល់ការរស្ថង សមតាភាព
វជិាា ជីវៈសក្មាប់បុរគលិរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័ន ពារ់ព័នធ និងអាជាា ធ
រថ្នន រ់គក្កាមជាតិសតីពីជំនាញមុខវជិាា ពារ់ព័នធនឹងការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររស ជីវៈចក្មរេះ និងការ
អភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៤៧ ._ រមមវធីិទតល់វញិ្ញញ បនបក្ត 

បណឌិ តសភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ទតល់នូវរមមវធីិបណតុ េះ បណាត ល 
និង វញិ្ញញ បនបក្តវជិាា ជីវៈរនុងវស័ិយពារ់ព័នធ ជំនាញមុខវជិាា ពារ់ព័នធនឹងការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជី
វៈចក្មរេះ និងការអភិវឌ្ឍគោយនិរនតរភាព ជូនមញ្ជ្នតីរាជរោឋ ភិបាល បុរគលិររគបៀងអភិររស ជីវៈចក្មរេះ និង
តំបន់ការពារធមមជាតិ រណៈរមមការក្រប់ក្រងរមួោន  និងសមាជិរសហរមន៍ និងស្ថធារណជន ។ 
 
មាគ្តា៨៤៨ ._ ការបណតុ េះបណាត លសក្មាប់គោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន 
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បណឌិ តសភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូទតល់នូវរមមវធីិបណតុ េះ 
បណាា ល គៅកាន់សមាជិរក្ររមក្បឹរាឃំុ សងាក ត់ ថដលក្តវូបានគក្ជើសគរ ើសសក្មាប់គោេះស្ស្ថយ ប
ណតឹ ងបរសិ្ថា នរនុងឃំុ សងាក ត់របស់ខាួន ។ 
 
មាគ្តា៨៤៩ ._ រមមវធីិដនទ្យៗគទ្យៀត 

បណឌិ តសភាជាតិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូបគងកើតរមមវធីិដនទ្យគទ្យៀត រនុង
ការស្ស្ថវក្ជាវ គោលនគយបាយ ការអប់រ ំនិងការយល់ដឹង រនុងររណីចំាបាច់ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ការយលដ់ឹង 

 
មាគ្តា៨៥០ ._ ការយល់ដឹងរបស់អនរពារ់ព័នធ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ គធវើទំ្យនារ់
ទំ្យនង និងជក្មាបជូនអនរពារ់ព័នធ ថដលជាប់ទរ់ទិ្យនរនុងការបគងកើតគោលនគយបាយ និងរគក្មាង និងដំ
គណើ ការរនុងការគធវើការសគក្មចចិតតពារ់ព័នធគទសងៗគទ្យៀត សតីពីទលអវជិាមាន ថដលអាចគរើតមាននន
ដំគណើ រការទំងគនេះចំគពាេះការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ
និរនតរភាព ស្សបតាមរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា៨៥១ ._ ថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គដើមបី
បគងកើតថទនការយុទ្យធស្ថស្តសតជាតិសក្មាប់យុទ្យធនាការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ គដើមបីគលើរ រមពស់ការ
ការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 

ជំពូកទី៤ 
ការអប់រកំែងុគ្បពន័្ធ 

 
មាគ្តា៨៥២ ._ លរខខណឌ តក្មូវបរសិ្ថា ន និងនិរនតរភាព 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីធានានូវការោរ់ប ច្ូ លលរខខណឌ តក្មូវ សក្មាប់ចំគណេះ ដឹងបរសិ្ថា
ននិងនិរនតរភាពគៅរនុងលរខណៈវនិិចឆ័យ ថដលមានលរខណៈសមបតតិក្រប់ក្ោន់មានជាអាទ្យិ៍ ការគចញ
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វញិ្ញញ បនបក្ត និងនិងការគចញការទាល់វញិ្ញញ បនបក្តគ ើងវញិសក្មាប់អនរមានវជិាា ជីវៈ រនុងររណី         
ចំាបាច់។ 
 
មាគ្តា៨៥៣ ._ ការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ និរនតរភាព 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសក្មាប់សមាហរណរមមននរិចចការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររស ធនធានធមម
ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនារភាព គៅរនុងរមមវធីិបណតុ េះបណាត លសក្មាប់អនរ សិរារគៅក្រប់
រក្មិត និងគៅរនុងក្រប់រក្មិត ថដលរមួមានជាអាទ្យិ៍ ការអប់រទូំ្យគៅ និងការអប់រជំាន់ ខពស់ ការបណតុ េះប
ណាត លវជិាា ជីវៈក្រប់មុខវជិាា  ចូលគៅរនុងរមមវធីិ និងវរគសិរាជារ់លារ់ ។ 
 
មាគ្តា៨៥៤ ._ អាទិ្យភាពរនុងការអភិវឌ្ឍ និងការឈានមុខថទនរស្ស្ថវក្ជាវវទិ្យាស្ថស្តសត និងបគចចរគទ្យស 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីធានាថ្នរមមវធីិបណតុ េះបណាត ល និងរមមវធីិអប់រពំារ់ព័នធនឹង ការ
ការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ្ាុេះបញ្ញច ងំ ពីអាទិ្យ
ភាពរនុងការអភិវឌ្ឍ និងភាពររីចគក្មើនថទនរស្ស្ថវក្ជាវវទិ្យាស្ថស្តសត និងបគចចរវទិ្យា ។ 
 
មាគ្តា៨៥៥ ._ សមាភ រៈអប់រ ំ

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើត និងររាទុ្យរសមាភ រៈអប់រថំដលបានគធវើបចចុបបននភាព មានជាអាទ្យិ៍ ការគបាេះពុមភទាយ និង គសៀវគៅ
សិរាថទនរររគុកាសលយ ថទនរអប់រ ំនិងវធីិស្ថស្តសត និងធនធានពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត គដើមបី ោំក្ទ្យរិចចដំគណើ
ការរនុងការបគក្ងៀន និងការគរៀនសូក្ត ថដលទរ់ទ្យងនឹងការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ 
និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៥៦ ._ ក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវ
បគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីធានានូវការោំក្ទ្យដល់ការបគងកើតក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នគៅ 
ស្ថលាគរៀន ក្រឹេះស្ថា នឧតតមសិរា និងក្រឹេះស្ថា នសិរាដនទ្យគទ្យៀត ។ 
 
មាគ្តា៨៥៧ ._ លរខណៈវនិិចឆ័យថដលមានលរខណៈសមបតតិក្រប់ក្ោន់ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូបគងកើតលរខណៈវនិិចឆ័យថដលលរខណៈសមបតតិក្រប់ក្ោន់លមអិត ថដល
ទរ់ទ្យងនឹងចំគណេះដឹង និងការបណតុ េះបណាត លអំពីការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធាន ធមមជាតិ 
និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព សក្មាប់អនរសិរាគៅក្រប់រក្មិតននការអប់រ ំ។ 
 
មាគ្តា៨៥៨ ._ សមតារិចច វធីិស្ថស្តសត និងវធិាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយអប់រ ំក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និង ក្រសួង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ក្តូវសហការោន រនុងការបគងកើត ោំក្ទ្យបណាត ញជាតិ សតីពីសមតារិចច វធីិស្ថស្តសត 
និងវធិាន ននការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ និរនតរភាព ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
ការគ្ស្ថវគ្ជាវ ន្ងិន្វាន្ុវតតន្ ៍

 
មាគ្តា៨៥៩ ._ រមមវធីិបណតុ េះបណាត លក្របូគក្ងៀនវកិ្រឹតការ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតរមមវធីិបណតុ េះបណាត លក្របូគក្ងៀនវកិ្រឹតការ គោយថទអរ គលើ
ការររីចគក្មើនថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត និងបគចចរគទ្យសននចំគណេះដឹងថដលទរ់ទ្យងនឹងការការពារ បរសិ្ថា ន ការ
អភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៦០ ._ រមមវធីិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវោំក្ទ្យនូវការបគងកើត និងការអនុវតតរមមវធីិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវរមួោន  
គដើ់មបីបគងកើតដំគណាេះស្ស្ថយចំគពាេះបញ្ញា ក្បឈមទរ់ទ្យងនឹងការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធាន 
ធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។ 
 
មាគ្តា៨៦១ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើសមាភ រៈអប់រ ំនិងបណតុ េះបណាត ល 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចំា នូវសមាភ រៈឧបបគទ្យសសក្មាប់ការអប់រ ំនិង
បណតុ េះបណាត ល គោយថទអរគៅគលើចំគណេះដឹងថទនរវទិ្យាស្ថស្តសតចុងគក្កាយបំទុត ។ 
 
មាគ្តា៨៦២ ._ ធនធាន និងការោំក្ទ្យសក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវ ការសិរា និងការគោេះដូរ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវោំក្ទ្យសក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវ និងការអប់រ ំតាមរយៈការទតល់ 
ធនធាននានាសក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវ និងឱ្កាសសក្មាប់ការសិរា និងការគោេះដូរ ។ 
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មាគ្តា៨៦៣ ._ ការអភិវឌ្ឍចំគណេះដឹងអំពីគោលគៅអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព 
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតគោលនគយបាយ និងថទនការ គដើមបីគធវើឲ្យចំគណេះ ដឹងអំពី

ការការពារបរសិ្ថា ន និងការគក្បើក្បាស់ធនធានក្បរបគោយនិរនតរភាព សីុោន ជាមួយនឹង ការអភិវឌ្ឍថទនរ
ចំគណេះដឹង និងជំនាញតាមវស័ិយដនទ្យគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធគៅនឹងទិ្យសគៅអភិវឌ្ឍ ក្បរបគោយនិរនតរ
ភាពរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមរយៈ ៖ 

រ- ការធានាបាននូវរិចចសហការរវាងអនរមានចំគណេះដឹងជាលរខណៈក្បនពណី 
ខ- ការោំក្ទ្យចំគពាេះរិចចសហការជាអនតរវស័ិយ ការជំរញុឲ្យមានអនតររមមរវាង វទិ្យា

ស្ថស្តសត  ការអភិវឌ្ឍថទនរបគចចរវទិ្យា និងធុររិចច និងការោំក្ទ្យចំគពាេះការអភិវឌ្ឍវស័ិយ បគចចរ
វទិ្យាថដលសមរមយ ថដលមានទលប៉ាេះពាល់អវជិាមានតិចតួចគៅគលើបរសិ្ថា ន  

រ- ការោំក្ទ្យចំគពាេះការអប់រគំៅវញិគៅមររវាងការស្ស្ថវក្ជាវ និងនវានុវតតន៍ និង 
ឃ- ការបគងកើតជារមមវធីិស្ស្ថវក្ជាវថដលមានគោលគៅរនុងការរំណត់អតតសញ្ញញ ណ 

ដំគណាេះស្ស្ថយនវានុវតតន៍ ចំគពាេះបញ្ញា ក្បឈមថដលទរ់ទ្យងនឹងការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិ
ររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

 
ជំពូកទី៦ 

លខិតិបទដាឋ ន្ ន្ិងគ្កបខ័ណ្ឌ គ្បតិបតតិការ 
 
មាគ្តា៨៦៤ ._ ការោំក្ទ្យថទនរលិខិតបទ្យោឋ ន ថទនរហិរ ញ្វតាុ និងថទនរការគរៀបចំ 

រាជរោឋ ភិបាលរមពុជាក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតចំាបាច់ គដើមបីោំក្ទ្យថទនរលិខិត បទ្យោឋ ន 
ហិរ ញ្វតាុ ការគរៀបចំសក្មាប់ការអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវថទនរបរសិ្ថា ន ។ 

លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតទំងគនេះក្តវូគោេះស្ស្ថយគៅគលើ៖ 
រ- ការរំណត់អាទិ្យភាពគោយថទអរគលើថទនរមួយៗជារ់លារ់ គោយគធវើការសហការ 

ជាមួយអនរពារ់ព័នធ  
ខ- ការបគងកើតយនតការសក្មាប់រិចចសក្មបសក្មួលការអប់រ ំនិងការបណតុ េះបណាត ល សតីពី 

ការការពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព រវាង
ក្រសួង ស្ថា ប័ន និងអាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងក្រឹេះស្ថា នឧតតមសិរា  

រ- ការគក្បើក្បាស់ឧបររណ៍ថទនរគសដឋរិចច និងការគរៀបចំ គដើមបីគលើររមពស់ការគោេះដូរ
ថទនរវទិ្យាស្ថស្តសត និងអប់រជំាអនតរជាតិ  និងរមមវធីិអនតរជាតិ សក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវ និងការ
អភិវឌ្ឍថទនរបគចចរវទិ្យា និង 

ឃ- ការបគងកើតធនធានព័ត៌មានគដើមបីោំក្ទ្យគៅគលើការអប់រថំទនរបរសិ្ថា ន ។ 
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មាគ្តា៨៦៥ ._ ថទនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយអប់រ ំក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និង ក្រសួង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូបគងកើតថទនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន គដើមបីអនុវតតមាតិកាគនេះ គៅរនុង រនុងរយៈ
គពល ១៨ (ដប់ក្បំាបី) ថខ ននការអនុម័តននក្រមគនេះ ។ 
 ថទនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាព យ៉ាងគហាចណាស់ ៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ មតង ។ 

 

គន្ថីទ៨ី 
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច គណ្ន្ី ម្លៃ ន្ិងលូលន្ិធិផ្នែកបរសិ្ថថ ន្ 

មាតិកាទី១ 
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច ន្ិងគណ្ន្ ី

ជំពូកទី១ 
វិធាន្ការទសដឋកិច្ច  

 
មាគ្តា៨៦៦ ._  ការវាយតនមាជាក្បចំាគៅគលើឱ្កាស និងយនតការននការគលើរទឹ្យរចិតតឲ្យមានការវនិិ 

គយរទុ្យនថទនរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ

គសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត ក្តវូវាយតនមាជាក្បចំាគៅគលើ
ឱ្កាស និងយនតការរនុងការគលើរទឹ្យរចិតតឲ្យមានការវនិិគយរទុ្យនរនុងរិចចការពារបរសិ្ថា ន ការស្ថត របរសិ្ថា
នគ ើងវញិ និងគលើរសទួយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។   

ការវាយតនមាដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវគធវើការពិចារណាគលើអាទិ្យភាពសក្មាប់
ការក្បមូល ការរំណត់ក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាព និងថទនការធុររិចចពី៣ (បី) គៅ៥
(ក្បំា)ឆ្ន ំ គដើមបគីលើររមពស់ការគធវើឲ្យមានភាពចក្មរេះមុខ និងនិរនតរភាពននហិរ ញ្បបទន ។  
 
មាគ្តា៨៦៧ ._  វធិានការបរសិ្ថា នគដើមបីោំក្ទ្យគោលនគយបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្យគទ្យៀត គោយ
ការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតត គដើមបីរំណត់ពីវធិានការគសដឋរិចចរនុងគោលបំណងោំក្ទ្យដល់ការបគងកើតយុទ្យធស្ថស្តសតថទនរជីវៈចក្មរេះ 
ការអភិររស ការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាព  រិចចការពារបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ការគធវើឲ្យបរសិ្ថា នក្បគសើរគទ្យបើង និងមានការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
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   វធិានការគសដឋរិចចគនេះ ក្តវូស្សបតាមសតង់ោរថដលបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ និងក្តឹមក្តវូ 
រនុងរក្មិតអបបបរមិាថទនរគសដឋរិចច មានជាអាទ្យិ៍ ការយរពនធ ការឧបតាមភធនធាន និងវធិានការស្ថរគពើ
ពនធថដលទរ់ទិ្យននឹង៖ 

រ- ការោរ់ប ច្ូ លសតង់ោរ ការអនុវតតការងារបរសិ្ថា ន និងសងគម និងការក្រប់ក្រងហានិ
ភ័យគៅរនុងការគធវើគសចរតីសគក្មចថទនរពាណិជារមម និងហិរ ញ្វតាុ ។  

ខ- ការវនិិគយរគលើវស័ិយឯរជន ។  
រ- ការកាត់បនាយការកាប់បំផ្ទា ញនក្ពគឈើ និងការគលើររមពស់ជីវៈចក្មរេះ និងការអភិររស

ធនធានធមមជាតិ ។  
ឃ- និរនតរភាពនក្ពគឈើ និងជលទល ។  
ង- ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅតាមសហរមន៍ ។  
ច- ការអភិវឌ្ឍ និងការវនិិគយរគលើគហោឋ រចនាសមព័នធថ្នមពលគរើតគទ្យបើងវញិ ។  
្- ការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយក្បសិទ្យធទលនូវធនធានធមមជាតិតាមរយៈឧសាហរមម 

ថដលគក្បើក្បាស់ថ្នមពលស្ថអ ត ក្បគភទ្យននទលិតរមមថដលគក្បើក្បាស់កាបូនតិច និងក្បសិទ្យធទល
ននធនធាន និងការកាត់បនាយការបំពុលពីក្បភពឧសាហរមម និងរសិរមម ។  

ជ- ការគក្បើក្បាស់បគចចរវជិាា ថដលអាចររបានលអបំទុត និងថដលបានគទទៀងផ្ទទ ត់រចួ ។  
ឈ- ការអភិវឌ្ឍគហោឋ រចនាសម័ពនធ និងគសវារនុងគោលបំណងសក្មាប់រិចចការពារ 

បរសិ្ថា ន និងដឹរជ ា្ូ ន ។   
ញ- ការថបងថចរគសមើភាពោន ននក្បារ់ចំណូលពីយនតការកាត់បនាយកាបូនរនុងប ា្ ីថដល

នឹងក្តូវរំណត់គោយក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និងទ្យទួ្យលការឯរភាពពីក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  ប ា្ ីគនេះក្តូវបានគធវើបចចុបបននភាព និងឯរភាព
គ ើងវញិគរៀងរាល់ ៣ (បី) ឆ្ន ំមតង គោយថទអរគលើរុណភាពននការវាស់ថវង ការគរៀបចំរបាយ
ការណ៍ និងការគទទៀងផ្ទទ ត់សក្មាប់ការកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័ន និងការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយ
និរនតរភាព ។  

ដ- ការបង់នែាសក្មាប់ការទលិត ឬការថែទំទំ្យនិញ និងគសវាធនធានធមមជាតិគៅកាន់
របូវនតបុរគល និងសហរមន៍ គោយមានរិចចសហក្បតិបតតិការជាមួយអាជាា ធរ ស្សបតាមចាប់សតី
ពីហិរ ញ្វតាុស្ថធារណៈ ។  

ឋ- ការគលើររមពស់ការនំាចូល និងការទិ្យញយនយនតថដលមានលរខណៈមិនបងកទលប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន និងការទ្យប់ស្ថក ត់ការនំាចូលយនយយនតថដលមានទលប៉ាេះពាល់ខពស់ដល់ 
បរសិ្ថា ន ។  

ឌ្- ការអភិររស និងរិចចការពារវតាុ និងទី្យតំាងគបតិរភណឌ   និង  
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ធ- ការអភិររសថ្នមពល រនុងចំគហេះតាមរយៈការគធវើឲ្យក្បគសើគ ើង និងក្បសិទ្យធទលនន
ការគក្បើក្បាស់អរគិសនី ការទ្យប់ស្ថក ត់ការបាត់បង់ថ្នមពល ការនចនសំណល់ថ្នមពលគ ើងវញិ 
និងោរ់ជំនួសគោយថ្នមពលថដលអាចរគរើតគទ្យបើងវញិ និងមគធាបាយគទសងៗននការអភិររស
ថ្នមពលដូចថដលបានរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  

 
មាគ្តា៨៦៨ ._  វធិានននការយរពនធ 

រាជរោឋ ភិបាល ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូបគងកើតវធិានពនធ គដើមបីគលើររមពស់ការអនុវតតតាម
ថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាពដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ធុររិចចនានា ថដលគក្បើក្បាស់ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ថដលក្តូវទ្យទួ្យល
បានការកាត់បនាយអក្តាពនធក្បារ់ចំណូលចំនួន១០ (ដប់) ភាររយ សក្មាប់រយៈគពល៥ (ក្បំា) 
ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីបានចាប់គទតើមរាយការណ៍ពីក្បារ់ចំគណញ ឬទ្យទួ្យលបានការកាត់បនាយ ២០ (នមភ)
ភាររយ ននអក្តាពនធក្បារ់ចំណូល គៅគពលបានអនុគលាមតាមសរមមភាពដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ទលិតគក្ចើនជាង ២០ (នមភ)ភាររយ ននថ្នមពលសក្មាប់សរមមភាពឧសាហ
រមម គោយគក្បើក្បាស់ក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ។  

ខ- ការទលិតថដលថទអរគលើក្បភពថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ជាថទនរខាេះ 
និងតិចជាង ២០ (នមភ)ភាររយ ក្ររមហ ុនអាចគក្បើក្បាស់ការគលើរថលងឲ្យមានលរខណៈ
សមមាក្ត ។  
២- ធុររិចច ថដលគធវើពាណិជារមម តំគ ើងឬទតល់ការោំក្ទ្យ ឬការថែទំថទនរបគចចរគទ្យសគៅ

គលើឧបររណ៍ទលិតថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ក្តូវគលើរថលងការបង់នែាពនធគលើក្បារ់
ចំណូលជាតិ ៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីពួរគរចាប់គទតើមរាយការណ៍ពីក្បារ់ចំគណញ ឬក្តូវកាត់បនាយ 
២០ (នមភ) ភាររយ ននអក្តាពនធគលើក្បារ់ចំណូល ថដលអាចគក្ជើសជគក្មើសមួយណាថដលអាច
អនុវតតបាន ។  

៣- ធុររិចចថដលនំាចូល ទលិត ថចរចាយ ឬលរ់ឧបររណ៍ថដលទលិតថ្នមពល
ក្បរបគោយនិរនតរភាព ឬបគងកើនក្បសិទ្យធទលថ្នមពល មានជាអាទ្យិ៍ បនទេះស្សូបពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយ 
ឧបររណ៍បគងកើតឧសម័នធមមជាតិ ទុ្យរបីនទលិតថ្នមពលគោយគក្បើខយល់ អំពូលអិលអីុឌី្ 
ឧបររណ៍គក្បើក្បាស់ថ្នមពលតិច និងគសវា បំពារ់ ថែទំ និងជួសជុលឧបររណ៍ទំងគនាេះ  
ថដលក្តូវគលើរថលងពីការបង់ពនធគលើតនមាបថនាម ។  គដើមបីទ្យទួ្យលបាននូវការគលើរថលងគនេះ ធុរ
រិចចទំងឡាយក្តូវលរ់ឧបររណ៍ថដលមានលរខណៈសមបតតិក្តឹមក្តូវសមស្សបគៅនឹងសុខភាព 
សុវតាិភាព និងលិខិតបទ្យោឋ នថទនរបរសិ្ថា ន និងស្សបគៅតាមក្រមគនេះ ។  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតលិខិត
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បទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីទតល់នូវការគលើរថលងគនេះ រនុងរយៈគពល ១ (មួយ) ឆ្ន ំបនាទ ប់ក្រមគនេះ
ចូលជាធរមាន ។  

៤- ការនំាចូលឧបររណ៍សក្មាប់ទលិតថ្នមពលក្បរបគោយនិរនតរភាព ឬឧបររណ៍
សក្មាប់ការបគងកើនការគក្បើក្បាស់ថ្នមពលតិចថដលមានក្បសិទ្យធទល ថដលមិនក្តវូមានតារាងពនធ
រយថដលក្តវូអនុវតតចំគពាេះឧបររណ៍ទំងគនាេះ គៅគពលចូលមរដល់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
គ ើយ គលើរថលងថតបានរំណត់គៅរនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័
នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ រនុងរយៈគពល១ (មួយ) ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីក្រមគនេះចូលជា
ធរមាន ។  

 
មាគ្តា៨៦៩ ._  សំគណើ សក្មាប់ភាពជានដរូឯរជនស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  គោយក្រសួងផ្ទទ ល់ផ្ទទ ល់ ឬគោយមានរិចចសហ
ក្បតិបតតិការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាចគចញនូវការគសនើសំុ សក្មាប់ភាពជានដរូឯរជនស្ថធារ
ណៈសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍគហោឋ រចនាសមព័នធថដលោំក្ទ្យគលើនិរនតរភាព ឬគោលគៅបរសិ្ថា នស្សបតាម
ចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។  

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវអនុវតតតាមដំគណើ រការននលទ្យធរមម ដូចថដលបាន
រំណត់រនុងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតននគោលនគយបាយពារ់ព័នធ ។   ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
បរសិ្ថា ន អាចតក្មូវឲ្យរាល់សំគណើ  ក្តូវមានភសតុតាងសតីពីធនធានហិរ ញ្វតាុ និងសុខភាព ការសិរាទី្យ
ទារ ការគក្បើក្បាស់ថទនការរំណត់ររក្បភពក្បរបគោយនិរនតរភាព ការបងាា ញពីការចូលរមួរបស់
រគក្មាងចំគពាេះការអភិវឌ្ឍក្បរបគោយនិរនតរភាពននភាពធន់សំុ្ថចំគពាេះការគក្បើក្បាស់កាបូនទប និង
សមតាភាពសក្មាប់ទតល់នូវរិចចោំពារថទនរបគចចរគទ្យសថដលរំពុងបនតអនុវតត ។  

រណៈរមមការលទ្យធរមមក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវអនរតំណាងសហរមន៍ថដលរស់គៅរនុងតំបន់ថដលរង
ទលប៉ាេះពាល់យ៉ាងខាា ំងពីគហោឋ រចនាសម័ពនធ និងគសវាពារ់ព័នធថដលនឹងក្តវូបគងកើតតាមរយៈភាពជានដរូ
ឯរជនស្ថធារណៈ ។  រិចចដំគណើ រការរនុងការចូលរមួក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ
របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  និងស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជា
ស្ថធារណៈ និង សិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ២ ននក្រមគនេះ និងរនាីទី្យ១ 
មាតិកាទី្យ៣ ននក្រមគនេះ ។  

ក្រប់ឯរស្ថរគសនើសំុ ក្តូវគរៀបចំស្សបតាមចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតននគោល
នគយបាយពារ់ព័នធ ។  
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ជំពូកទី២ 
គណ្ន្ ី

 
មាគ្តា៨៧០ ._  ការបង់នែាសក្មាប់គសវាធនធានធមមជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតយនតការបង់នែាគៅកាន់របូវនតបុរគល សហ
រមន៍ នីតិបុរគល សក្មាប់គសវាធនធានធមមជាតិថដលពួរគរបានចូលរមួវភិារទនរនុងការទតល់ជូន មាន
ជាអាទ្យិ៍ គសវាធនធានធមមជាតិថដលមានគដើមរំគណើ តគចញពីថទនរនានាននក្បព័នធគអរូ ូសីុគក្កាមការ
ក្តតួពិនិតយ រិចចការពារ និងការក្រប់ក្រងរបស់ក្រសួង ។  យនតការ គនេះក្តវូពិចារណាគលើទិ្យននន័យ និង 
សាិតិថដលអាចររបានលអបំទុត ថដលគផ្ទត តគលើស្ថា នភាព និងតនមាថដលបានវាយតនមារចួរាល់ននគសវា
ធនធានធមមជាតិ ។   

ការបង់នែានានាសក្មាប់គសវាធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើការថបងថចរ និងថចរចាយគៅតាម   
មូលោឋ នសមធម៌គោយពិចារណាគៅគលើសិទ្យធិរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ។  
 
មាគ្តា៨៧១ ._  រិចចសហក្បតិបតតិការរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវោំក្ទ្យ និងគធវើសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ វស័ិ
យបរសិ្ថា ន គដើមបីបគងកើត អនុវតត និងក្រប់ក្រងយនតការដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨៧០ ននក្រម  គនេះ ។  
 
មាគ្តា៨៧២ ._  ការទ្យទួ្យលបានរបាយការណ៍ជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវទសពវទាយជាក្បចំា និងោរ់របាយការណ៍ថដលគលើរគ ើងពី
ទិ្យននន័យ និងសាិតិថដលបងាា ញពីស្ថា នភាព និងតនមាននធនធានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់ក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជាឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ។  
 

មាតិកាទី២ 
ម្លៃ ន្ិងបន្ទុកទសវាបរសិ្ថថ ន្ លូលន្ិធិ ន្ិងការគ្គប់គ្គងលលូន្ធិ ិ

ជំពូកទី១ 
ម្លៃ ន្ិងបន្ទុកទសវាបរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា៨៧៣ ._ ការបង់នែាចំណាយគលើការគរៀបចំ និងការអនុវតតថទនការក្រប់ក្រង អគងកតតាមោន ប

រសិ្ថា ន 
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 មាច ស់រគក្មាង ក្តូវបង់នែាចំណាយគលើការគរៀបចំ និងការអនុវតតថទនការ   ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នប
រសិ្ថា ន និងនែាចំណាយគលើការអនុវតត និងការអគងកតតាមោនវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
និងសងគម ដូចមានថចងរនុងថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងថទនការអភិវឌ្ឍសងគម ។   
 មាច ស់រគក្មាង ក្តូវមានែវកិាតមកល់ ឬែវកិាធានារា៉ាប់រង សក្មាប់ក្រប់ក្រងគក្ោេះហានិភ័យនានា 
ថទនរបរសិ្ថា ន និងសងគម ថដលក្តវូរំណត់គោយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៧៤ ._ នែាចំណាយគលើវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ែវកិាលំអិតអំពីការបា៉ា ន់ស្ថម នននការចំណាយគលើវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
ថដលក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន  ក្តូវទ្យទួ្យលរា៉ា ប់រងគោយមាច ស់រគក្មាង ។  

នែាចំណាយគលើការទសពវទាយឯរស្ថរជាស្ថធារណៈ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១២៩ ននក្រមគនេះ 
ក្តូវទ្យទួ្យលរា៉ា ប់រងគោយមាច ស់រគក្មាង ។  

នែាចំណាយទំងអស់រនុងការថរតក្មូវ ឬថរលមអវធិានការកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ និងរមមវធីិ
អគងកតតាមោនរគក្មាងដូចមានថចងរនុងមាក្តា១៣២ននក្រមគនេះក្តវូទ្យទួ្យលរា៉ា ប់រងគោយមាច ស់     
រគក្មាង ។  

នែាចំណាយទំងអស់ រនុងការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
ទំងតាមក្បព័នធតុលាការ និងគក្ៅក្បព័នធតុលាការ ស្សបតាមរនាីទី្យ៩ មាតិកាទី្យ១ ននក្រមគនេះ ជាបនទុរ
របស់មាច ស់រគក្មាង ។   
 នែាគសវា និងបនទុរគទសងៗ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតអនារក្រសួងរវាង ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  
 
មាគ្តា៨៧៥ ._ នែាចំណាយគលើការពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង  

ឬគពញគលញ  
 គៅគពលមាច ស់រគក្មាងោរ់ពារយសំុពិនិតយរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង 
ឬគពញគលញ  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវក្បមូលនែា និងបនទុរគសវា ស្សបតាម
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួងរវាង ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ សតីពីការបង់នែាគសវាការងារសក្មាប់ការពិនិតយរបាយការណ៍វាយ
តនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង និងរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។  
 
មាគ្តា៨៧៦ ._ នែាចំណាយគលើការពិនិតយគលើរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 
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មាច ស់រគក្មាងក្តូវបង់គសវាពិនិតយគលើរបាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា នគៅឲ្យក្រសួង    ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គដើមបី ក្តតួពិនិតយរបាយការណ៍តាមោន ក្តតួពិនិតយ រ៏ដូចជាគ្ាើយតប
ចំគពាេះសំគណើ ឲ្យមានការគសុើបអគងកតគលើបណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងអនុវតតការតាមោនក្តតួពិនិតយ គលើការ
អនុគលាមតាមចាប់ជាក្បចំា ទំងគៅរនុងអំ ុងគពលននដំណារ់ស្ថងសង់ និងដំណារ់កាលក្បតិបតតិ
ការរគក្មាងថដលពារ់ព័នធ ។   
 
មាគ្តា៨៧៧ ._ ការបង់មូលនិធិទយជាទនបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់រគក្មាង ក្តូវបង់មូលនិធិទយជាទនបរសិ្ថា ន តាមការក្ពមគក្ពៀងោន រវាង ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងមាច ស់រគក្មាង ជាគរៀងរាល់ឆ្ន ំរហូតដល់ អាជីវរមមបានប ច្ ប់គោយថទអរ
គលើក្បគភទ្យ និងទំ្យហំននរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ។    
 
មាគ្តា៨៧៨ ._  នែា និងបនទុរគសវាការពារបរសិ្ថា ន 

មាច ស់រគក្មាងទំងឡាយថដលតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវបង់នែា និង
បនទុរគសវាបរសិ្ថា នថដលមានចំនួន ១ (មួយ)ភាររយ ននតនមារគក្មាងសរបុ គលើរថលងថតមានការ
រំណត់រនុងចាប់ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ឬរិចចក្ពមគក្ពៀងគោយថទ្យបរគទសងគទ្យៀត ។  នែា និងបនទុរគសវា
ការពារបរសិ្ថា ននឹងក្តវូបង់ចូលគៅរនុងរណនីមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត គដើមបីរំណត់ពីវធីិ
ស្ថស្តសតរណនានែារគក្មាងសរបុដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ។  ការបង់នែា និងបនទុរទំង
គនេះក្តូវជាកាតពវរិចចសក្មាប់ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលក្តវូបានចាប់គទតើមគ ើងបនាទ ប់ពី
កាលបរគិចឆទ្យចូលជាធរមានននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៨៧៩ ._ ការគលើរថលងការបង់រនក្មគលើរិចចការពារបរសិ្ថា ន   
 នីតិបុរគលថដលបគងកើតបាននូវជគក្មើសននធនធានថ្នមពលរគរើតគ ើងវញិគោយគក្បើក្បាស់
ខយល់ ពនាឺក្ពេះអាទិ្យតយ និងជីវមា៉ាសថដលក្បរបគោយនិរនតរភាព អាចោរ់ពារយគសនើសំុឲ្យមានការគលើរ
ថលងការបង់រនក្មគលើរិចចការពារបរសិ្ថា ន ។  
 មាច ស់រគក្មាងទំងឡាយថដលអាចបងាា ញថ្ន ខាួនបានវនិិគយរគៅគលើវធិានការទ្យប់ស្ថក ត់ការ
ថក្បក្បួលអាកាសធាតុ និង/ឬ ក្បសិទ្យធទលននធនធាន អាចោរ់ពារយគសនើសំុឲ្យមានការគលើរថលងការ
បង់រនក្មគលើរិចចការពារបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៨០ ._  រគក្មាងការងារសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ វស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត និងោំក្ទ្យរគក្មាងការងារសក្មាប់ការគក្បើ
ក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព មានជាអាទ្យិ៍ ការគធវើការស្ស្ថវក្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍ ការទសពវទាយលទ្យធទល
ស្ស្ថវក្ជាវ ការអភិវឌ្ឍវធិានការ និងការឧបតាមភធននានា ការតក្មូវតាមសតង់ោរ និងការោរ់ស្ថា រ
សមាគ ល់ និងសរមមភាពពារ់ព័នធគទសងៗគទ្យៀត ។   

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចចាប់គទតើមគធវើយុទ្យធនាការអប់រ ំនិងយល់ដឹង 
គដើមបីគលើររមពស់ការយល់ដឹង និងការចូលរមួជាស្ថធារណៈរនុងរគក្មាងការងារសក្មាប់ការគក្បើក្បាស់
ក្បរបគោយនិរនតរភាពរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រមរមពុជា ។  
 
មាគ្តា៨៨១ ._  ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូសក្មាប់នែា និងបនទុរគទសងគទ្យៀត 

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវបនតទ្យទួ្យលខុសក្តវូគៅគលើនែា និងបនទុរគសវា ស្សបតាមចាប់ពិគសស និង
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត គក្ៅពីក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី២ 
លូលន្ិធិបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងការគ្គប់គ្គងលូលន្ិធ ិ

ផ្នែកទី១ 
លូលន្ិធិបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងសងគល 

 
មាគ្តា៨៨២ ._  ការបគងកើតមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម 

មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តូវបគងកើតគ ើងគោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរ វស័ិយបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា៨៨៣ ._  ក្បភពចំណូលសក្មាប់មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម 

ក្បភពចំណូលសក្មាប់មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តូវស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ វស័ិយបរសិ្ថា ន ។  ក្បភពចំណូលដនទ្យគទ្យៀត មានដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ក្បារ់ថដលបានមរពីការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងរដឋបបគវណីទរ់ទ្យងគៅនឹងក្បគយជន៍
ស្ថធារណៈ ។   

២- ក្បារ់ថដលទ្យទួ្យលបានពីការអនុវតតការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ និង   
៣- ក្បារ់ថដលទ្យទួ្យលបានពី សំណងគលើការខូចខាតគទសងៗគទ្យៀត  ។  

 
មាគ្តា៨៨៤ ._  រណៈរមមការក្រប់ក្រងមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម 
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 មូលនិធីបរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តូវក្រប់ក្រងគោយរណៈរមមការក្រប់ក្រងមូលនិធិបរសិ្ថា ន និង
សងគម ថដលបគងកើតគទ្យបើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ វស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
  ភាររិចច និងតួនាទី្យរបស់រណៈរមមការមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តវូរំណត់គោយលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៨៥ ._  ការចំណាយននមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម 
 ការចំណាយនានាសក្មាប់រណៈរមមការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងសងគមរនុងការបំគពញភាររិចច និង
តួនាទី្យរបស់ខាួន ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា
ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។   

រណៈរមមការមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តវូបគងកើតយុទ្យធស្ថស្តសតមួយ គដើមបធីានានូវអតាិភាព
មូលនិធិរយៈគពលយូរ ។  យុទ្យធស្ថស្តសតគនេះ ក្តូវគធវើការពិចារណាគលើការក្រប់ក្រង និងវធីិស្ថស្តសតលទ្យធរមម
សក្មាប់មូលនិធិ មានជាអាទ្យិ៍ ការក្រប់ក្រងមូលនិធិ ថដលរមួមាន ការគក្បើក្បាស់មូលធន និងវនិិគយរ
ទុ្យន និងវធិានការថទនររដឋបាល និងទាូវចាប់ គដើមបីក្បថមក្បមូលនូវចំនួនថដលរំណត់គោយថទនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន គៅរនុងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងគោលនគយបាយពារ់ព័នធដនទ្យ      
គទ្យៀត ។   
 

ផ្នែកទី២ 
លូលន្ិធិភារៈគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា៨៨៦ ._  ការបគងកើត ការលុបគចាល និងគោលគៅរបស់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

អាណតតិទយរ អាចគធវើគោយខាួនឯង ឬគោយសហការជាមួយសមារមន៍រនុងស្សររ និង
សមារមន៍បរគទ្យសរនុងការបគងកើត ឬក្បតិបតតិការមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នស្សបតាមលរខខណឌ
ថដលបានរំណត់ ។   

មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នគនេះ ក្តូវគក្បើក្បាស់សក្មាប់សរមមភាពជាអាទិ្យភាពដូចថដលក្តូវ
បានរំណត់រិចចការពារបរសិ្ថា នថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ការក្រប់ក្រងរមួោន  ថទនការនិរនតរភាព និង
ថទនការអភិររស និងរនុងគោលគៅនន៖ 

រ- ការអភិររស រិចចការពារ ការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ការគលើរសទួយធនធានបរសិ្ថា ន 
និងធមមជាតិ ។  

ខ- រិចចការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬជីវៈចក្មរេះ ។  
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រ- ការគលើររមពស់ការក្រប់ក្រងក្បរបគោយនិរនតរភាពននទំ្យនិញ និងគសវាធនធានធមម
ជាតិ និងធនធានធមមជាតិ ។  

ឃ- ការគលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ និងការអប់របំរសិ្ថា ន ។  
ង- ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ឬការពក្ងឹងស្ថា ប័ន ។  
ច- ការោំក្ទ្យគៅគលើសហរមន៍ថដលរងទលប៉ាេះពាល់គោយផ្ទទ ល់ពីការអភិវឌ្ឍ ។  
្- គោលគៅណាមួយគដើមបទីលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ និងសក្មាប់ទលក្បគយជន៍   

បរសិ្ថា នថដលរដឋមញ្ជ្នតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបានរំណត់ ។  
មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតគទ្យបើងស្សបតាម នីតិវធីិ និងទ្យក្មង់ ថដលរំណត់គោយ

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ និងក្តូវចុេះប ា្ ីទ្យទួ្យលស្ថគ ល់គោយក្រសួង    ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  អាណតតិទយរថដលមានបំណងបគងកើត ឬក្បតិបតតិការមូលនិធិ
ភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំសំណំុថបបបទ្យសាីពីភារៈក្រប់ក្រង និងចុេះប ា្ ី គៅក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធពារ់ព័នធ ។  
 
មាគ្តា៨៨៧ ._  ការក្រប់ក្រងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវបានគទទរពីអាណតតិទយរគៅកាន់អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង
គដើមបីគធវើការក្រប់ក្រង សក្មាប់ជាទលក្បគយជន៍របស់អនរទ្យទួ្យលទលក្បគយជន៍ស្សបតាមការរំណត់
របស់អាណតតិទយរ ។  មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន មានជាអាទ្យិ៍ មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងអភិររស    
ភារៈក្រប់ក្រងសតវនក្ព មូលនិធិអាកាសធាតុ និងនក្ពគឈើ មូលនិធិស្ថត រនីតិសមបទ និងមូលនិធិស្ថត រ   
បរសិ្ថា នគ ើងវញិ មូលនិធិក្រប់ក្រងរមួោន  និងទ្យក្មង់ដនទ្យគទ្យៀតថដលបានទតល់ឲ្យគដើមបទីលក្បគយជន៍  
បរសិ្ថា ន សងគម និងគសដឋរិចច ។ 
 
មាគ្តា៨៨៨ ._  លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសាីពីការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង    

បរសិ្ថា ន 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ គោយសក្មបសក្មលួជាមួយ ក្រសួង 

ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើត លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគដើមបរំីណត់វធិាន និងនីតិវធីិ
សក្មាប់ការក្រប់ក្រង និងការក្តតួពិនិតយមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៨៩ ._  ការចុេះប ា្ ីមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន មានសុពលភាព លុេះក្តាថតបានចុេះប ា្ ីទ្យទួ្យលស្ថគ ល់គោយ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។   ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្
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វតាុ ក្តូវសគក្មចគលើពារយគសនើសំុចុេះប ា្ ីរនុងរយៈគពល៩០(គៅសិប)នែងបនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបានសំគណើ ថដល
ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ការចុេះប ា្ ីទយជាទនហិរ ញ្វតាុ ។   

រនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ បដិគសធចំគពាេះការគសនើសំុ
ចុេះប ា្ ីដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  ក្តូវ
ទតល់ជាការពនយល់ជាលាយលរខណ៍អរសរគៅមាច ស់សំគណើ រនុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិប)នែងបនាទ ប់ពីបាន
ទ្យទួ្យលបានសំគណើ  ។  
 
មាគ្តា៨៩០ ._  ក្ទ្យពយរបស់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

ក្ទ្យពយរបស់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នអាចមានក្បភពមរពី៖ 
១- ែវកិារជាតិ ។  
២- ជំនួយអភិវឌ្ឍជាទាូវការ ថដលបានទតល់ឲ្យគោយអងគការជាតិ និងអនតរជាតិ ។ 
៣- ការបង់នែាសក្មាប់ទំ្យនិញ និងគសវាធនធានធមមជាតិ ។ 
៤- គសវាក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និង  
៥- ការបរចិាច រផ្ទទ ល់ពីវស័ិយឯរជន។  

ទលក្បគយជន៍ទំងអស់ថដលគរើតគចញពីមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ចូល ឬបគងកើត
ជាថទនរៗរនុងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  

ការបគងកើត និងការក្បក្ពឹតតគៅននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងរណនី ក្តវូរំណត់គោយ
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  និងក្រសួងក្រសួង  
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៩១ ._  សិទ្យធិ និងកាតពវរិចចរបស់អាណតតិទយរ 

អាណតតិទយរមានសិទ្យធិដូចខាងគក្កាម៖ 
រ- ទ្យទួ្យលឯរស្ថរពារ់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងភារៈក្រប់ក្រងថដលរមួមានរបាយការណ៍

ហិរ ញ្វតាុ  របាយការណ៍សវនរមម និងឯរស្ថរពារ់ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត ។  
ខ- ថតងតំាង និងប ច្ ប់ភារៈក្រប់ក្រង ស្សបតាមលរខខណឌ ថដលរំណត់រនុងលិខិត

បទ្យោឋ នរតិយុតតភារៈក្រប់ក្រង ។  
អាណតតិទយរមានកាតពវរិចចដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- គទទរមូលនិធិគៅកាន់អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង ។  
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ខ- ទតល់គសចរតីជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ
គសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ សក្មាប់ការថរថក្បភារៈក្រប់ក្រង អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង អនរទាល់
វភិារទនភារៈក្រប់ក្រង ឬលរខខណឌ របស់លរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង និង   

រ- អនុវតតតាមលរខខណឌ ថដលមានថចងរនុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។  
 គៅរនុងររណីថដលអាណតតិទយរ ពំុមានសមតាភាព ឬ លទ្យធភាព រនុងការអនុវតតកាតពវរិចច
របស់ខាួន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ អាចគដើរតួនាទី្យជាអាណតតិទយរជំនួស
បាន ។ 

មាគ្តា៨៩២ ._  សិទ្យធិរបស់អនរទ្យទួ្យលទលក្បគយជន៍ 
អនរទ្យទួ្យលទលក្បគយជន៍មានសិទ្យធិដូចខាងគក្កាម៖  

រ- ទ្យទួ្យលបានអតាក្បគយជន៍ដូចមានថចងរនុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។  
ខ- តក្មូវឲ្យអនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងឲ្យបំគពញកាតពវរិចចដូចរំណត់រនុងលរខនតិរៈភារៈ

ក្រប់ក្រង ។  
រ- ទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានទរ់ទ្យងនឹងការក្រប់ក្រង និងការថបងថចរភារៈក្រប់ក្រង ។ 

 ឃ- សិទ្យធិដនទ្យគទ្យៀតដូចមានថចងរនុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។  
អនរទ្យទួ្យលទលក្បគយជន៍ទ្យទួ្យលបានទលក្បគយជន៍គសមើោន  គលើរថលងថតមានថចងពិគសសរនុង

លរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។   
 

មាគ្តា៨៩៣ ._ សិទ្យធិ និងកាតពវរិចចរបស់អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង 
អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងមានសិទ្យធិដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ទ្យទួ្យលក្បារ់ឈនួលសុទ្យធស្ថធគសមើោន  ស្សបតាមបទ្យពិគស្ថធន៍ និងលរខណៈសមបតតិ
សក្មាប់ការក្រប់ក្រងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ។  

ខ- ថសវងររមូលនិធិបថនាម និងឱ្កាសវនិិគយរសក្មាប់ទលក្បគយជន៍ភារៈ     
ក្រប់ក្រង ។  

រ- តំណាងអាណតតិទយរ ឬអនរទ្យទួ្យលទលក្បគយជន៍ គៅចំគពាេះមុខចាប់ ឬអាជាា
ធរមានសមតារិចច ។  

ឃ- អនុវតតតាមលរខខណឌ ថដលរំណត់គោយលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ឬបទ្យបប ញ្តតិពារ់
ព័នធជាធរមាន ។  

ង- ក្រប់ក្រង និងថបងថចរមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ស្សបតាមគោលគៅ និងលរខខណឌ នន
លរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង និងសក្មាប់ទលក្បគយជន៍របស់អនរទ្យទួ្យលទលក្បគយជន៍ ។  ច- 
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ចំណាយគៅគលើសរមមភាពថដលសីុោន គៅនឹងគោលគៅនិងលរខខណឌ របស់លរខនតិរៈភារៈ
ក្រប់ក្រង ។  
អនរទ្យទួ្យលទលក្បគយជន៍ មានកាតពវរិចចដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ោរ់ប ា្ូ នសំគណើ សក្មាប់ការចុេះប ា្ ីភារៈក្រប់ក្រងស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវរបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។ 

ខ- រាយការណ៍ និងទតល់ព័ត៌មានអំពីភារៈក្រប់ក្រង និងអនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង គៅ
កាន់អាណតតិទយរ អនរទ្យទួ្យលទលក្បគយជន៍ និងអនរក្រប់ក្រងពារ់ព័នធទំងអស់ ។  

រ- ររាទុ្យររំណត់គហតុក្បជំុសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរណនីក្បចំាឆ្ន ំ ។  
ឃ- បង់ពនធថដលទរ់ទ្យងនឹងក្ទ្យពយសមបតតិភារៈក្រប់ក្រង ។  
ង- គ្ាើយតបគៅកាន់អនរក្រប់ក្រង ។  
ច- ទតល់ទលក្បគយជន៍ ដូចមានថចងគោយលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ជូនអនរទ្យទួ្យលទល

ក្បគយជន៍ ។  
្- ចាត់វធិានការសមស្សបរនុងររណីរគំលាភបំពានគលើភារៈក្រប់ក្រង ។   
ជ- ចុេះរិចចសនាធានាសក្មាប់ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង ។  

អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងមិនក្តូវគទទរមុខងារ គៅកាន់មនុសសគទសងគទ្យៀតគ ើយ គលើរថលងថតរនុង
កាលៈគទ្យសៈទ្យទួ្យលមរណភាព វសិមតាភាព ឬរនុងររណីថដលអនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងខរខានរនុងការ
បំគពញមុខការរបស់ខាួនជាអនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងដូចមានថចងរនុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រង ។  
 
មាគ្តា៨៩៤ ._  ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូផ្ទទ ល់ខឡួនរបស់អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង 

អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តូវផ្ទទ ល់ខាួនចំគពាេះ៖ 
រ- ការខូចខាត និងការែយចុេះននភារៈក្រប់ក្រងគោយោម នគហតុទលសមស្សប ។  
ខ- ខរខានរនុងការក្បមូលចំណូលរនុងភារៈក្រប់ក្រង ។  
រ- គក្បើក្បាស់ទយជាទនមិនស្សបតាមគោលគៅននភារៈក្រប់ក្រងថទនរហិរ ញ្វតាុ ។  
ឃ- ការក្បក្ពឹតតរំហុសគោយគចតនា ឬគោយក្ពគងើយរគនតើយណាមួយរនុងការអនុវតត

មុខការរបស់ខាួន ។  
ង- ការចំណាយណាមួយថដលរគំលាភគៅគលើភារៈក្រប់ក្រងហិរ ញ្វតាុ ។  
ច- ធានាបាននូវភាពោច់គោយថ រពីោន រវាងក្ទ្យពយសមបតតិភារៈក្រប់ក្រង និងក្ទ្យពយឯរ

ជនរបស់ខាួន ។  
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្- ចាត់វធិានការសមស្សបសក្មាប់រិចចការពារក្ទ្យពយសមបតតិភារៈក្រប់ក្រង និងអនរ
ទ្យទួ្យលទលក្បគយជន៍គោយការទតល់គហតុទលថដលថទអរគលើចំគណេះ ជំនាញ និងការ
ក្បរបគោយវជិាា ជីវៈ ។  

ជ- បំគពញតួនាទី្យ គោយយរចិតតទុ្យរោរ់ និងក្បរងក្បយ័តន សុចរតិនិងគស្ថម េះក្តង់ និង
គោយការថែរររា និងការក្បរងក្បយ័តនដូចជាការបំគពញការងាររបស់ខាួនផ្ទទ ល់ ។  

ឈ- គចៀសវាងទំ្យនាស់ទលក្បគយជន៍គោយផ្ទទ ល់ និងក្បគយល ថដលនំាឲ្យប៉ាេះពាល់ 
ឬខូចខាតដល់ទលក្បគយជន៍ភារៈក្រប់ក្រង ។  

ញ- បដិគសធទលក្បគយជន៍គទសងៗពីតតិយជន ថដលជាទំ្យនាស់ទលក្បគយជន៍ចំគពាេះ
ភារៈក្រប់ក្រង ។  

 
មាគ្តា៨៩៥ ._ ទំ្យនាស់ទលក្បគយជន៍ចំគពាេះមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

រនុងអំ ុងគពលននការបំគពញភាររិចចរបស់ខាួន អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង ក្តូវរាយការណ៍អំពី
បញ្ញា ទំ្យនាស់ទលក្បគយជន៍ មរកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។ 

គៅរនុងររណីថដលថទអរគលើភសាុតាង ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ
មានគហតុទលរនុងការគជឿជារ់ថ្ន អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងរំពុងថតក្បក្ពឹតតអំគពើថដលមានទំ្យនាស់ទល
ក្បគយជន៍ចំគពាេះមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ឬ រំពុងថតក្បក្ពឹតតទទុយគៅនឹងទលក្បគយជន៍បរសិ្ថា ន 
ឬ ស្ថធារណៈ គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ អាចសក្មបសក្មួល
ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គដើមបទីាួចគទាើមការគសុើបអគងកតគៅគលើបញ្ញា គនេះ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ អាចផ្ទអ រនូវការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់
អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង គៅរនុងររណីថដលការគសុើបអគងកតររគឃើញថ្ន អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងមាន
ទំ្យនាស់ទលក្បគយជន៍ចំគពាេះភារៈក្រប់ក្រង ។  ប៉ាុថនត គៅរនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា នផ្ទអ រការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងមូលនិធិបរសិ្ថា ន គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវថតងតំាងអនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងសតីទី្យថដលមានលរខណៈ
សមបតតិតាមលរខខណឌ តក្មវូននក្រមគនេះ និងស្សបតាមលរខនតិរៈននភារៈក្រប់ក្រង ។  
 
មាគ្តា៨៩៦ ._ ប ញ្ីរបាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំថដលអាចររបានជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូររានូវប ា្ ីរបាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំថដលអាចថសវង
ររបានជាស្ថធារណៈននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៨៩៧ ._ ការគក្បើក្បាស់ក្ទ្យពយសមបតតិ(ក្ទ្យពយសរមម)ននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
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អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងអាចគក្បើក្បាស់ក្ទ្យពយសមបតតិននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរនុងការ៖  
រ- ទាល់មូលនិធិដល់សរមមភាព ឬ រគក្មាងថដលបំគពញតាមគោលគៅមូលនិធិភារៈ

ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ស្សបតាមក្រមគនេះ ។  
ខ- បង់នែាសក្មាប់តនមាក្បតិបតតិការននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន មានជាអាទ្យិ៍ក្បារ់

ឈនួលរបស់អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង និងនែាចំណាយរនុងការក្រប់ក្រងមូលនិធិ ។  
រ- ចំណាយគៅគលើសរមមភាពសងគមថដលស្សបគៅនឹងគោលគៅ និងលរខនតិរៈនន    

ភារៈក្រប់ក្រង ។  
ឃ- គធវើការវនិិគយរមូលប័ក្ត និងវនិិគយរនានាថដលមានការទ្យទួ្យលខុសក្តវូថទនរ       

បរសិ្ថា ន និងសងគម ។  
 
មាគ្តា៨៩៨ ._  ការប ច្ ប់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

ការប ច្ ប់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នមុនកាលរំណត់ តក្មូវឲ្យមានការយល់ក្ពមពីក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  រនុងររណីដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- គសចរតីសគក្មច គោយ្នាទ នុសិទ្យធិ ឬសំគ ងគឆ្ន តភារគក្ចើនរបស់អាណតតិទយរ ។  
ខ- ដល់គពលរំណត់ថដលមានថចងរនុងលរខនតិរៈភារៈក្រប់ក្រងថទនរហិរ ញ្វតាុ ។  
រ- ការរគំលាភបំពានធងន់ធងររបស់អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងគៅគលើភារៈក្រប់ក្រងថទនរ

ហិរ ញ្វតាុ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវទ្យទួ្យលបាននូវការជូនដំណឹងអំពី
ក្រប់ដំណារ់កាលទំងអស់ ននដំគណើ រការប ច្ ប់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងគនេះ ។  
 
មាគ្តា៨៩៩ ._  ការក្រប់ក្រងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នថដលក្តូវបានប្ឈប់ 

គៅរនុងររណីថដលមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងក្តូវបានប ច្ ប់ អាណតតិទយរក្តូវថតងតំាងអនររដឋបា
លភារៈក្រប់ក្រងថដលមានវជិាា ជីវៈ គដើមបីក្រប់ក្រង និងវាយតនមាមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងគនាេះ ។  អនររដឋ
បាលក្រប់ក្រងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងគនាេះ ក្តវូមានការទ្យទួ្យលខុសក្តូវដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- បំគពញ និងប ច្ ប់រិចចការថដលគៅគសសសល់ របស់អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង ។  
ខ- ក្បមូល និងសងបំណុលថដលគៅគសសសល់ និង  
រ- វាយតនមាមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងថដលគៅគសសសល់ ។  

គៅគពលបំគពញលរខខណឌ តក្មូវទំងគនេះរចួរាល់ អនរក្រប់ក្រងមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងក្តូវទតល់នូវ
រណគនយយចុងគក្កាយ និងទតល់របាយការណ៍ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  
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និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  ក្ទ្យពយសមបតតិននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងថដលគៅគសស
សល់ក្តូវថបងថចរស្សបតាមឯរស្ថរនានាសាីពីមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងគនាេះ ។   

នែាគសវា សក្មាប់អនរក្រប់ក្រងភារៈក្រប់ក្រង ក្តូវរិតរូរគោយឈរគលើមូលោឋ នននអក្តាវជិាា ជីវៈ
ជាសតង់ោរ និងក្តូវបង់នែាជូនគោយយរពីក្ទ្យពយរបស់ភារៈក្រប់ក្រង។  
 
មាគ្តា៩០០ ._  លរខខណឌ តក្មូវគៅគពលប ច្ ប់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវប ច្ ប់ គក្កាយគពលថដល៖ 
រ- បំណុលននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នគនាេះ ក្តវូបានទូ្យទត់ គៅរនុងររណីថដល

មានបំណុលណាមួយ    
ខ- មូលនិធិថដលគៅគសសសល់រនុងរណនីននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងរាល់

ក្ទ្យពយសមបតតិទំងអស់ននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវបានគទទរស្សបតាមក្រមគនេះ និង
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដនទ្យៗគទ្យៀត និង     

រ- រាល់វវិាទ្យទំងអស់ថដលទរ់ទ្យងនឹងការគធវើរណគនយយចុងគក្កាយក្តូវបានគោេះ
ស្ស្ថយរចួ ។ អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រង គៅថតទ្យទួ្យលខុសក្តូវ បនាទ ប់ពីការប ច្ ប់មូលនិធិភារៈ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ចំគពាេះការបាត់បង់ ឬខូចខាតថដលបានបងកគ ើង និងថដលបណាត លមរពី 
រំហុសគោយគចតនា គសចរតីគធវសក្បថហស ការថរាងបនាំ ឬភាពមិនគស្ថម េះក្តង់របស់អនរទ្យទួ្យល
ភារៈក្រប់ក្រង។  

 
មាគ្តា៩០១ ._  វវិាទ្យទរ់ទ្យងនឹងក្បតិបតតិការមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

រាល់វវិាទ្យថដលទរ់ទ្យងនឹងក្បតិបតតិការននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវគោេះស្ស្ថយតាមរ
យៈការទសេះទា ឬសនាធ នរមម ថដលគធវើគ ើងគោយនាយរោឋ ននីតិរមមននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  

វវិាទ្យថដលទរ់ទ្យងនឹងក្បតិបតតិការននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងថដលមិនទន់ចុេះប ា្ ីរចួ នាយរ
ោឋ ននីតិរមមននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តវូមានសិទ្យធិរនុងការលុបគចាលនូវភា
រៈក្រប់ក្រងគនាេះ ។  

ភារីណាមួយមិនគពញចិតតនឹងគសចរតីសគក្មចថដលគធវើគ ើងគោយនាយរោឋ ននីតិរមមនន
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  អាចគធវើបណាឹ ង ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការគសុើប
អគងកត ការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ និងដំគណាេះស្ស្ថយ គៅរនុងរនាីទី្យ៩ ននក្រមគនេះ គៅរនុងរយៈគពល១   
(មួយ)ថខបនាទ ប់ពីបានទ្យទួ្យលគសចរាីសគក្មច ។  
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លទ្យធទលននដំគណើ រការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យទំងអស់ ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររ    
បាន ។  
 
មាគ្តា៩០២ ._  ការក្រប់ក្រងឬការគក្បើក្បាស់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នមិនសមស្សប 

អនរទ្យទួ្យលភារៈក្រប់ក្រងណាថដលក្រប់ក្រង ឬគក្បើក្បាស់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នមិនសម
ស្សប ឬក្បឆំ្ងគៅនឹងគោលគៅននមូលនិធិភារៈក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ថដលបណាត លឲ្យមានការខូចខាត
ដល់បរសិ្ថា ន ក្តវូទ្យទួ្យលខុសក្តូវចំគពាេះអំគពើរបស់ខាួន ស្សបតាមក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត
ពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។  

 
ផ្នែកទី៣ 

លូលន្ិធិដម្ទទទៀត 
 
មាគ្តា៩០៣ ._  មូលនិធិសក្មាប់គោេះស្ស្ថយទំ្យនាស់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតមូលនិធិគដើមបគីោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន 
គៅរក្មិតឃំុ សងាក ត់ ថដលសាិតគៅគក្កាមរគក្មាងែវកិាររបស់ក្រសួងមហានទទ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតមូលនិធិមួយ គដើមបីគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិ ននរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ថដលសាិត
គៅគក្កាមរគក្មាងែវកិាររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា៩០៤ ._  ក្បភពននមូលនិធិ 

ក្បភពមូលនិធិគដើមបីគោេះស្ស្ថយ វវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិដូចមានថចងគៅរនុងមាក្តា
៩០៣ ខាងគលើបានមរពី៖  

រ- ែវកិារជាតិថដលទតល់ជូន ។  
ខ- វភិារទនពីរបូវនតបុរគលជាតិ និងអនតរជាតិ ។  
រ- សបបុរសធ៌ម និង  
ឃ- ក្បភពដនទ្យៗគទ្យៀត ។  

 
មាគ្តា៩០៥ ._ ការគក្បើក្បាស់មូលនិធិ 
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នីតិវធីិរនុងការគក្បើក្បាស់មូលនិធិគដើមបីគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវ
រំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ននិង
ក្រសួងមហានទទ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ហរិញ្ញបបទាន្សគ្មាបក់ារបិទ ការស្ថត រន្ីតសិលបទា ការនតលដ់ំទណ្ត៉ះគ្ស្ថយ ន្ិងការស្ថត រទឡើង

វិញម្ន្សកលមភាពផ្ដលទធែើឲ្យប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា៩០៦ ._  នីតិវធីិសក្មាប់ការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាថដលតក្មូវឲ្យទតល់ការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុសក្មាប់ការបិទ្យ ការជួស
ជុល ការគោេះស្ស្ថយ និងការស្ថត រគ ើងវញិ ក្តូវគធវើតាមទ្យក្មង់ និងការគក្បើក្បាស់វធីិស្ថស្តសតថដលរំណត់
គោយចាប់ពិគសស លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត  ឬ រិចចក្ពមគក្ពៀង ។  

គៅរនុងររណីថដលមិនមានលរខខណឌ តក្មូវជារ់លារ់សក្មាប់ក្បារ់ធានាហិរ ញ្វតាុគទ្យ នីតិវធីិ
នានាថដលស្សបគៅនឹងក្រមគនេះ ក្តូវយរមរអនុវតត ។  
 
មាគ្តា៩០៧ ._  នែាចំណាយននការបិទ្យរគក្មាង 

រាល់មាច ស់រគក្មាង ថដលតក្មូវឲ្យមានការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងគរៀបចំថទនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លការរំណត់នែាននការបិទ្យរគក្មាង គៅរនុងថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
ថដលក្តូវទ្យទួ្យលការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  នែាថដលក្តូវបានបា៉ា ន់
ក្បមាណសក្មាប់ការបិទ្យគនេះ ក្តូវថទអរគលើចំនួនថដលបានតក្មូវគៅរនុងការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ ។  

ការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ ក្តវូបគងកើតគចញពីចំណូលថដលបំគពញនូវរាល់លរខខណឌ តក្មូវដូចខាង
គក្កាម៖ 

រ- តនមាននការប ច្ ប់រគក្មាង ។  
ខ- តនមាសក្មាប់ការសំអាត ។  
រ- តនមាសក្មាប់ទតល់នីតិសមបទ (ជួសជុលការខូចខាត?) ។   
ឃ- តនមាសក្មាប់ការថែទំ ការអគងកតតាមោន និងការថែររាជាអចិនញ្ជ្នតយ៍ 
ង- តនមាសក្មាប់ការងាររដឋបាល និង  
ច- តនមាសក្មាប់ការគក្តៀមបក្មរងទុ្យរ១៥ (ដប់ក្បំា)ភាររយ ននតនមាចំណាយសរបុ ។  
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ចំនួនទំងគនេះ ក្តវូបូរសរបុគោយថទអរគលើនែាថដលរំណត់គោយតតិយជនសក្មាប់ការស្ថត រ
តំបន់ថដលបានរងការប៉ាេះពាល់ ឲ្យស្សបគៅតាមតនមាគសដឋរិចច និងសងគមថដលសមរមយបំទុត ក្ពមទំង
ក្តូវរិតរូរអំពីរតាត អតិទរណា ។  

ចំនួនសរបុទំងអស់ថដលតក្មូវគោយការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ រនុងទ្យក្មង់ឯរភាពមួយ ដូចថដល
មានថចងរនុងមាក្តា៩០៨ ក្តូវបង់គៅមុនការចាប់គទតើមការងារននរគក្មាង សក្មាប់រគក្មាងទំងឡាយ
ណាថដលមានអាយុកាល៥(ក្បំា)ឆ្ន ំ ឬគក្កាម៥(ក្បំា)ឆ្ន ំ ឬ រនុងដំណារ់កាលររុររស្ស្ថវក្ជាវ ។   

ការបង់នែាបថនាមអាចនឹងក្តូវបានគរៀបចំគ ើងសក្មាប់រគក្មាង ថដលមានអាយុកាលគលើសពី៥
(ក្បំា)ឆ្ន ំ ឬរនុងដំណារ់កាលររុររស្ស្ថវក្ជាវ ។  ចំនួនសរបុទំងអស់ថដលតក្មវូគោយការធានាថទនរ
ហិរ ញ្វតាុ ក្តូវបង់គៅចុងឆ្ន ំទី្យ៥(ក្បំា) ននក្បតិបតតិការរគក្មាង ។  
 
មាគ្តា៩០៨ ._  ទ្យក្មង់ថបបបទ្យននការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ 
 ការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ អាចគធវើគ ើងជាទ្យក្មង់ននលិខិតឥណទន  ប័ណណបា៉ាតង់ននការធានា 
មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ឬមូលនិធិជាស្ថច់ក្បារ់ ។  មាច ស់រគក្មាង អាចគសនើឲ្យមានការទតល់ជាការធានា
រមួោន មួយគក្ៅពីការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ ។  មាច ស់រគក្មាងអាចបងាា ញថ្ន ខាួនមានែវកិាក្រប់ក្ោន់គដើមបី
នឹងគធវើការបង់នែាជាអបបបរមារនុងការអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មវូននការបិទ្យរគក្មាង ។   

គៅរនុងការរំណត់ថ្នការធានារមួោន មួយមានលរខណៈសមស្សប ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន អាចពិចារណាគៅគលើស្ថវតាហិរ ញ្វតាុរបស់មាច ស់រគក្មាង ភសតតុាងននស្ថា នភាពហិរ ញ្
វតាុបចចុបបននរបស់មាច ស់រគក្មាង និងរតាត គទសងៗគទ្យៀតថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
ចាត់ទុ្យរថ្នអាចយរមរអនុវតតបាន ។   

   
មាគ្តា៩០៩ ._  ការក្រប់ក្រង និងការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ 

រនុងររណីថដលការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ ក្តវូបានទតល់មរជាទ្យក្មង់មូលនិធិភារៈក្រប់ក្រង ឬមូល
និធិជាស្ថច់ក្បារ់ ចំនួនក្បារ់ទំងគនាេះ ក្តវូោរ់ចូលគៅរនុងរណនីថដលមានការក្បារ់ ថដលក្រប់ក្រង
គោយនីតិបុរគលឯររាជយមួយគក្ៅពីមាច ស់រគក្មាង ។  បនាទ ប់ពីមានការបិទ្យរគក្មាងក្បរបគោយ
គជារជ័យគហើយ គនាេះរាល់មូលនិធិថដលគៅសល់ ក្តវូក្បរល់ជូនដល់មាច ស់រគក្មាងវញិ ។  

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវគធវើការចាត់តំាងឲ្យមានអនរឯរគទ្យសថទនរវនិិគយរ ថដលមានលរខណៈសមបតតិ
ក្រប់ក្ោន់ រនុងនាមជានាយរក្រប់ក្រងមូលនិធិ គដើមបទី្យទួ្យលខុសក្តូវរនុងការថែររាែវកិា និង ធានាថ្ន 
រាល់ក្បតិបតតិការទំងអស់មានការរត់ក្តាបានក្តឹមក្តូវ  និងោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន។  
 
មាគ្តា៩១០ ._  លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការគរៀបចំរបាយការណ៍ និងសវនរមម 
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 មាច ស់រគក្មាងណាថដលតក្មូវឲ្យទតល់ការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុគដើមបទូី្យទត់នែាចំណាយសក្មាប់
ការបិទ្យ ការស្ថត រនីតិសមបទ ការទតល់ដំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថត រគ ើងវញិ ក្តូវអនុគលាមតាម
លរខខណឌ តក្មូវននការគធវើសវនរមម និងការគរៀបចំរបាយការណ៍ស្សបតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត ពារ់
ព័នធសាីពីរណគនយយ និងសវនរមម ។  

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវគធវើការពិនិតយគ ើងវញិជាក្បចំាឆ្ន ំ និងគធវើរបាយការណ៍អំពីការបា៉ា ន់ក្បមាណ
នែាននការបិទ្យរគក្មាង ជូនដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  ការគធវើការបា៉ា ន់ក្បមាណ
គនេះក្តូវគធវើគ ើងគោយវសិវររថដលមានវញិ្ញញ បនបក្ត ។   

រនុងររណីថដលរបាយការណ៍សវនរមមក្បចំាឆ្ន ំបងាា ញថ្ន មិនបានបំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវ
ននការធានាថទនរហិរ ញ្វតាុគនាេះគទ្យ គនាេះមាច ស់រគក្មាងក្តូវជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នថដលពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។ 

 មាច ស់រគក្មាង ក្តូវបំគពញរាល់លរខខណឌ តក្មវូថដលបានគធវើបចចុបបននភាព សក្មាប់ការធានាថទនរ
ហិរ ញ្វតាុ រនុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិប) នែង បនាទ ប់ពីមានការជូនដំណឹងខាងគលើ ។  ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអាចតក្មូវឲ្យមានរបាយការណ៍ ឬឯរស្ថរបថនាម ។  

រនុងររណីថដលរបាយការណ៍សវនរមមក្បចំាឆ្ន ំបងាា ញថ្ន មានការគលើសចំនួនរនុងការធានាថទនរ
ហិរ ញ្វតាុ ថដលតក្មូវគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ
វស័ិយបរសិ្ថា នអាចគសនើក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ឲ្យអនុញ្ញញ តឲ្យបងវិលែវកិា
ថដលគលើសចំនួនគៅវញិបនាទ ប់ពីមានសំគណើ ពីមាច ស់រគក្មាង ។  
 
មាគ្តា៩១១ ._  លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិននការរណនាតនមាននការបិទ្យរគក្មាង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តវូបគងកើតលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការរណនានែា
ននការបិទ្យរគក្មាង ថបបបទ្យននការោរ់ពារយសំុ និងការឯរភាព លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការពិនិតយ នីតិ
វធីិសក្មាប់ការទតល់ជូនវញិ និងការកាត់បនាយ ឬការគលើរថលងគទសងៗ ។  
 
មាគ្តា៩១២ ._  ការស្ថត រគ ើងវញិនូវការខូចខាត និងការទ្យទួ្យលបានវញិនូវនែាចំណាយ និងការ

ចំណាយគទសងៗ 
រដឋមញ្ជ្នតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចអនុវតតនូវការស្ថត រឱ្យដូចគដើមវញិថដល

ចំាបាច់ គលើការខូចខាតចំគពាេះធនធានរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងអាចទ្យទួ្យលបានវញិនូវតនមា
ខាតបង់ និងការចំណាយគទសងៗស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិនានាននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់
ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។  
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ជំពូកទី៤ 
បទបបញ្ញតតិទនសងទទៀត 

 
មាគ្តា៩១៣ ._  សហក្ោសថដលគផ្ទត តគលើសនតិសុខជាតិននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

សហក្ោសថដលពារ់ព័នធបញ្ញា សនតិសុខជាតិ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវក្រប់ក្រងគោយ
នីតិបុរគលស្ថធារណៈ ។ នីតិវធីិននការបគងកើតសហក្ោសថដលមានលរខណៈថបបគនេះ ក្តវូស្សបតាម
លរខនតិរៈទូ្យគៅននសហក្ោសស្ថធារណៈ  និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។ 
 
មាគ្តា៩១៤ ._  ការបគងកើត សហក្ោសថដលក្រប់ក្រងគោយរដឋ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្
វតាុ  គោយស្សបតាម លរខនតិរៈទូ្យគៅននសហក្ោសស្ថធារណៈ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដនទ្យ
គទ្យៀត អាចគសនើសំុបគងកើតសហក្ោសថដលក្រប់ក្រងគោយរដឋ មានជាអាទ្យិ៍ សហក្ោសទំងឡាយណា
ថដលទតល់អំណាចគៅ អាជាា ធរថ្នន រ់គក្កាមជាតិថដលមានសមតារិចចសក្មាប់គោលគៅោំក្ទ្យដល់គោល
គៅនននិរនតរភាព រិចចការពារបរសិ្ថា ន រិចចការពារជីវៈចក្មរេះ និងការក្រប់ក្រងសំណល់របស់ក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា៩១៥ ._ ធនាោរអភិររស ឬកាត់បនាយ 

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមរយៈក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមានរិចច
សហការជាមួយធនាោរជាតិននរមពុជា និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  អាច
បគងកើតធនាោរអភិររស ឬធនាោរកាត់បនាយមួយ ។   

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមរយៈក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចចុេះរិចចសនា
ររសីុរមួោន  ស្សបតាមលរខនតិរៈទូ្យគៅននសហក្ោសស្ថធារណៈ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ
ដនទ្យគទ្យៀត ថដលរនុងគនាេះក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាមានការក្រប់ក្រងភារគក្ចើន ។   

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវមានការក្រប់ក្រងភារគក្ចើន គៅគលើធនាោរអភិររស ឬធនាោរកាត់
បនាយ ។   
 

គន្ថីទ៩ី 
ការទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ  
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មាតិកាទី១ 
ន្ីតិវធិីទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ 

ជំពូកទី១ 
ន្ីតិវធិីទដា៉ះគ្ស្ថយបណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិផ្ដលមាន្លកខណ្ៈរដឋបបទវណី្ ន្ងិ

រដឋបាល 
ផ្នែកទី១ 

បណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិធន្ធាន្ធលមជាត ិ
 
មាគ្តា៩១៦ ._ បណតឹ ងរដឋបបគវណី 

បណតឹ ងរដឋបបគវណី គធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបីធានានូវសិទ្យធិរនុងការទមទរសំណងការខូចខាត 
ថទនរសមាភ រៈ ថទនររបូរាងកាយ និងទាូវចិតត ។  

ចំគពាេះបណតឹ ងរដឋបបគវណី គដើមបណតឹ ងអាចគក្បើក្បាស់សិទ្យធិដូចមានថចងរនុងក្រមបរសិ្ថា ន និងធន
ធានធមមជាតិ ក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណី និងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា៩១៧ ._ បណាឹ ងអាជាា  

បណតឹ ងអាជាា  គធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបីធានាដល់សណាត ប់ធាន ប់ស្ថធារណៈ ឬទលក្បគយជន៍ 
សងគមទូ្យគៅ ដូគចនេះរនុងររណីមានបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតតបទ្យបប ញ្តតិ
ណាមួយថដលបំពាននឹងវធិានននក្រមគនេះ ជនរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនទូ្យគៅ មានសិទ្យធិគធវើបណតឹ ងគៅ
តុលាការមានសមតារិចចបាន ។  

ចំគពាេះថបបបទ្យ និងនីតិវធីននការគធវើបណតឹ ងអាជាា  ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ និងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន  ។  

 
មាគ្តា៩១៨ ._ បណតឹ ងក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

បណតឹ ងក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅ
គដើមបីក្បឆំ្ងនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលពារ់ព័នធនឹងវធិានការ
ការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិរបស់អាជាា ធរមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ។  

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនថដលរងទលប៉ាេះពាល់គោយស្ថរ 
គសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ អាចគក្បើ
ក្បាស់សិទ្យធិរនុងការបតឹងតវា៉ាគោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩១៩ ._ បណតឹ ងក្បឆំ្ងសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
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 បណតឹ ងក្បឆំ្ងសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គធើវគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបី
ទមទរសំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិថដលគរើតគទ្យបើងគោយស្ថរបំគពញមុខងាររបស់
មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬអាជាា ធរមានសមតារិចចថដលទ្យទួ្យលបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និង
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ រនុងការគធវើសរមមភាព ចំណាត់ការ ឬវធិានការគលើសរមមភាពបរសិ្ថា ន ឬការ
ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិថដលបងកពយសនរមម ឬបំពុលបរសិ្ថា ន ឬការបំពានសិទ្យធិ ឬទលក្បគយជន៍ណា
ដល់ភារីរងទលប៉ាេះពាល់ ។  
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល អាចគក្បើក្បាស់សិទ្យធិរនុងការោរ់ពារយបណតឹ ងដូចមានថចងរនុងរថ្ន
ខណឌ ខាងគលើគនេះ គៅអាជាា ធរមានសមតារិចច ឬតុលាការមានសមតារិចចបាន គោយអនុគលាមតាមក្រម
គនេះ ។  
 
មាគ្តា៩២០ ._ បណតឹ ងថដលមានគោលគៅការពារទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ 

បណតឹ ងថដលមានគោលគៅការពារទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ គធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបី
ការពារទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ក្បឆំ្ងនឹងបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតត
បទ្យបប ញ្តិដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និងបទ្យបប ញ្តតិពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។  

របូវនតបុរគល ឬនិតីបុរគលអាចគក្បើក្បាស់សិទ្យធិរនុងការោរ់ពារយបណតឹ ងដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ
ខាងគលើគនេះ គៅតុលាការមានសមតារិចច ឬស្ថា ប័នមានសមតារិចចគោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩២១ ._  បណាឹ ងជាយុទ្យធស្ថស្តសតរនុងការទ្យប់ស្ថក ត់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

បណាឹ ងជាយុទ្យធស្ថស្តសតក្បឆំ្ងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គធវើគទ្យបើងគោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល
រនុងគោលគៅគដើមបទី្យប់ស្ថក ត់ ឬរារាងំ ឬគរៀបសងកត់បណតឹ ងរបស់ស្ថធារណជនទំងទ្យាយថដលមាន
គចតនាទុ្យចចរតិរនុងការគធវើសរមមភាពបណតឹ ងថដលគធវើឲ្យខូច គររ តិ៍គឈាម េះ ឬខូចទលក្បគយជន៍ហិរ ញ្វតាុ
របស់របូវនត ឬនីតិបុរគលគនាេះ  ។  
  

ផ្នែកទី២ 
ភាគីម្ន្បណ្តឹ ងបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ

 
មាគ្តា៩២២ ._ ភារីថដលទ្យទួ្យលរងទលប៉ាេះពាល់ 

បុរគលថដលរងទលប៉ាេះពាល់ផ្ទទ ល់ ឬក្បគយលគោយបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
មានសិទ្យធិោរ់ពារយបណតឹ ងគៅស្ថា ប័ន ឬតុលាការមានសមតារិចច គដើមបីទមទរសំណងការខូចខាត ឬ
សំណងជំងឺចិតត គោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ និងក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។   

បណតឹ ងគនេះរ៏អាចគធវើគទ្យបើងគោយសហរមន៍ គដើមបីក្បឆំ្ងនឹងបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតតបទ្យបប ញ្តតិដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និងក្រមនីតិវធីិរដបគវណីជាធរមានបាន
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ថដរតាមរយៈតំណាងរបស់ខាួន ។  អនរតំណាងសហរមន៍គនេះក្តូវមានភសតុតាង ថដលបញ្ញា រ់ថ្នមាន
ការក្បរល់សិទ្យធិក្តឹមក្តូវពីសហរមន៍ ។  

 
មាគ្តា៩២៣ ._ សមារមន៍ ឬអងគការថដលមាននីតិសមបទ 

ក្រប់សមារមន៍ ឬអងគការថដលបានចុេះប ា្ ី និងទ្យទួ្យលស្ថគ ល់គោយអាជាា ធរស្សបចាប់ក្តឹមក្តូវ
ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា  គទ្យើបអាចគក្បើក្បាស់សិទ្យធិរនុងការគធវើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅ
ស្ថា ប័ន និងតុលាការមានសមតារិចច 
បាន ។  

បណតឹ ងរបស់សមារមន៍ ឬអងគការទំងគនេះ ក្តូវគធវើគទ្យបើងរនុងគោលបំណងគដើមបទីមទរឲ្យមាន
ការស្ថត របរសិ្ថា នគទ្យបើងវញិ ឬទមទរសំណងការខូចខាត ឬសំណងជំងឺចិតតជូនជនរងគក្ោេះ ឬសហរម
ន៍ថតប៉ាុគណាណ េះ ។  

រនុងររណីថដលបណតឹ ងថដលគធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបីទមទរសំណងការខូចខាត ឬសំណង
ជំងឺចិតត ជូនជនរងគក្ោេះ ឬសហរមន៍ ក្តូវមានមានភសតុតាងបញ្ញា រ់ថ្ន បានទ្យទួ្យលការក្បរល់សិទ្យធិពី
តំណាងសហរមន៍ ឬសហរមន៍ ។  

 
មាគ្តា៩២៤ ._ ភាពអាចទ្យទួ្យលយរបានននបណតឹ ងរបស់សមារមន៍ ឬអងគការ 

រនុងររណីថដលបណតឹ ងថដលគធវើគទ្យបើងដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩១៦ខាងគលើគនេះ បណតឹ ងរបស់
សមារមន៍ឬ អងគការទំងគនាេះ អាចទ្យទួ្យលយរបាន លុេះក្តាថតមានភសតុតាងថដលបញ្ញា រ់ថ្ន បាន
ទ្យទួ្យលការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬអនរតំណាងស្សបចាប់ននជនគនេះ ឬសហរមន៍ ឬតំណាងសហ
រមន៍គនេះចំគពាេះការទមទរសំណងថទនររដបគវណី ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលបណតឹ ងរបស់សមារមន៍ ឬអងគការថដលមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ 
អាចគធវើគៅបានគោយពំុចំាបាច់មានភសតុតាងថដលបញ្ញា រ់ថ្ន បានទ្យទួ្យលការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬ 
សហរមន៍ ឬតំណាងសហរមន៍គទ្យបើយ ក្បសិនគបើបណតឹ ងគនាេះគធវើគទ្យបើងរនុងគោលគៅគដើមបីទមទរឲ្យ
មានរិចចការពារបរសិ្ថា ន អភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬការស្ថត របរសិ្ថា នគទ្យបើងវញិគដើមបីបគក្មើទលក្បគយជន៍ស្ថ
ធារណៈទូ្យគៅ ។  

 
មាគ្តា៩២៥ ._ បណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលគធវើគទ្យបើងគោយអាជាា ធរមានសមតារិចច 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬអាជាា ធរមានសមតារិចចពារ់ព័នធ អាចគក្បើក្បាស់
សិទ្យធិរនុងការគធវើសរមមភាពបតឹងទមទរសំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬស្ថត របរសិ្ថា ន
គទ្យបើងវញិ ឬបតឹងក្បឆំ្ង ឲ្យមានការប្ឈប់សរមមភាពណាមួយថដលបងកទលប៉ាេះពាល់ ឬបំពុលបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ ឬមិនអនុវតតបទ្យបប ញ្តតិដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ គៅស្ថា ប័ន ឬតុលាការមាន
សមតារិចចបាន ។  
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ផ្នែកទី៣ 

ការទដា៉ះគ្ស្ថយវវិាទទគ្ៅគ្បពន័្ធតលុាការ 
 
មាគ្តា៩២៦ ._ គោលបំណងការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធ

តុលាការ 
 ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការ មានគោលបំណង
រំណត់អំពីវធិានគដើមបគីោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានលរខណៈជារដឋ
បបគវណី និងរដឋបាល គក្ៅក្បព័នធតុលាការគោយសម័ក្រចិតត ។  
 
មាគ្តា៩២៧ ._វសិ្ថលភាពននការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការ  

ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការចំគពាេះបណតឹ ងបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានលរខណៈ
ជារដឋបបគវណីគៅគលើបណតឹ ងទមទរដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-ការសងសំណងការខូចខាត ។ 
ខ-ការស្ថត រការខូចខាតបរសិ្ថា នគទ្យបើងវញិ ។ 
រ-ការរំណត់ពីវធិានការគដើមបីធានាថ្ន នឹងមិនបងកការបំពុលបរសិ្ថា ន ឬការគធវើឲ្យខូច

ខាតបរសិ្ថា នស្ថជាែមីគទ្យបើងវញិគោយអនរបងក ។  
ឃ-រំណត់វធិានការទ្យប់ស្ថក ត់ទលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានថដលគរើតមានចំគពាេះបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ង-ពំុមានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានលរខណៈ

ក្ពហមទ្យណឌ  ថដលបានរំណត់គោយក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធគទសងៗគទ្យៀត
គទ្យបើយ ។  
ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិដូចបានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវ

សាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ និង  
រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៩២៨ ._ ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋបាលប

រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
បណតឹ ងក្បឆំ្ងនឹងគសរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ ថដលគរើតគចញពីគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ គក្កាមបទ្យបប ញ្តិតននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និង
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ក្រប់ក្រងធនធានគទសងគទ្យៀត ក្តូវសាិតគក្កាមសមតារិចចគោេះស្ស្ថយរបស់ររណៈរមមការជាតិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន ។   

 
មាគ្តា៩២៩ ._ រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ 
 ក្ររមក្បឹរាឃំុ សងាក ត់នីមួយៗ ក្តូវបគងកើត និងគរៀបចំដំគណើ រការក្បក្ពឹតតគៅននរណៈរមមការ
សនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមួយគដើមបគីោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដល
មានលរខណៈជាបណតឹ ងរដឋបបគវណីគៅស្ថលាឃំុ សងាក ត់របស់ខាួន ។    

សមតារិចចរបស់រណៈរមមការសនាធ នរមមគនេះ ក្តូវរំណត់គោយក្រមគនេះ ។  ការគរៀបចំែវកិា
សក្មាប់ដំគណើ រការគលើគសវារមមគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគោយសនាធ នរមមគនេះ 
ក្តូវរំណត់លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតអនតរក្រសួងរវាង ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និង
ក្រសួងមហានទទ ។  
  
មាគ្តា៩៣០ ._ សមតារិចចរបស់រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ 

រណៈរមមការសនាធ នរមមបបរសិ្ថា នថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ មានសមតារិចចដូចខាងគក្កាម៖ 
រ. ទ្យទួ្យលពារយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ខ.ប ា្ូ នបនតនូវបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមិនសាិតគៅគក្កាមសមតារិចច

របស់ខាួន គៅកាន់អងគភាព ឬស្ថា ប័នមានសមតារិចចគទសងគទ្យៀត ឬរណៈរមាម ការជាតិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន រនុងររណីថដលបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមិនអាចគោេះស្ស្ថយ
បានគៅដំណារ់កាលសនាធ នរមមរនុងថដនសមតារិចចរបស់ខាួន ។ 

រ. ទតល់គសវាពិគក្ោេះគយបល់វវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និងររាការសមាង ត់ ។ 
រ. គធវើការចុេះពិនិតយទី្យតំាងទំ្យនាស់ ។ 
ឃ. ទ្យទួ្យលគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានលរខណៈ              

រដឋបបគវណី ។ 
ង. គធវើការទសេះទាវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ច. គរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងតាមការឯរភាពរបស់រូភារីវវិាទ្យ និងតាមោនការអនុវតតរិចច

ក្ពមគក្ពៀងសេះជា ។ 
្. ររាទុ្យររំណត់គហតុ ឬឯរស្ថរននដំគណើ រការរបស់រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា

ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ ដូចជាសំណំុថបបបទ្យ រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជានានា ឬឯរ
ស្ថរពារ់ព័នធគទសងៗគទ្យៀត ។ 

ជ. ប ា្ូ នសំណំុគរឿង និងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគៅរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យ
រនុងររណីថដលរូភារីមានវវិាទ្យមិនអនុវតតតាមរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគោយរណៈរមមការសនាធ ន
រមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ ។ 
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រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ មិនអាចគធវើការទសេះទា 
គៅគលើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិណាមួយថដលបាន ឬរំពុងគោេះស្ស្ថយគោយនីតិវធីិ 
គក្កាមចាប់ថដលគៅជាធរមានរនាងមរ គបើគទេះបីជាបណតឹ ងគនាេះសាិតគៅរនុងថដនសមតារិចចរបស់រ
ណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់ខាួនរ៏គោយ ។    

ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅនននីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់រ
ណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ ន
រតិយុតតអនតរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួងមហានទទ ។   
 
មាគ្តា៩៣១ ._ សមាសភាពននរណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ 

រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ មានសមាសភាព
សមាជិរចំនួន៣(បី)របូថដលមាន១(មួយ)របូជាក្បធានសក្មាប់ដឹរនំានីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និង២(ពីរ)របូជាសមាជិរ ។  សមាជិរ២(ពីរ)របូក្តវូគក្ជើសគរ ើសគោយរូភារី
ននវវិាទ្យ គហើយសមាជិរ២(ពីរ)របូគនេះជាអនរគក្ជើសគរ ើសសនាធ នការមីាន រ់គទ្យៀតជាក្បធាន ។   

 នីតិវធីិននការការគរៀបចំគក្ជើសគរ ើស និងគធវើប ា្ ីគឈាម េះសនាធ នការបីរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួងមហានទទ ។   
 
មាគ្តា៩៣២ ._ លរខណៈសមបតតិននសមាសភាពរណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ 
 សមាសភាពននរណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ ក្តូវមាន
លរខណៈសមបតតិដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-អាយុចាប់ពី៣០ឆ្ន ំគទ្យបើង ។ 
ខ-រក្មិតវបបធម៌យ៉ាងតិចរក្មិតបឋមភូមិ ។ 
រ-មានសមតាភាព និងបទ្យពិគស្ថធន៍ការងារពារ់ព័នធននបរសិ្ថា នយ៉ាងតិច២ឆ្ន ំ ។ 
ឃ-មានភាពគស្ថម េះក្តង់ សុចរតិភាព និងមិនលំគអៀង ។ 
ង- ររាការសមាង ត់ ។ 
រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់នីមួយៗ អាចគក្ជើសគរ ើស

អនរជំនាញការបគចចសគទ្យសវទិ្យាស្ថស្តសតមួយរបូ ឬគក្ចើនគធវើជាអនរក្បឹរាគយបល់ថទនរបគចចរគទ្យស  តាម
ការចំាបាច់អាស្ស័យតាមលរខណៈសមុរស្ថម ញននវវិាទ្យ ។  អនរជំនាញបគចចរគទ្យសក្តូវបំគពញការងារក្តឹម
ថតតាមការគសនើសំុរបស់រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា នថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ និងទតល់គសចរតីសននិោឋ ន
បគចចរគទ្យសជូនរណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងភារី ថតប៉ាុគណាណ េះ ។  

នីតិវធីិននការគក្ជើសគរ ើស និងគរៀបចំប ា្ ីគឈាម េះអនរជំនាញបគចចរគទ្យសវទិ្យាស្ថស្តសតបរសិ្ថា ន ក្តូវ
រំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
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មាគ្តា៩៣៣ ._ រយៈគពលននដំគណើ រការទសេះទារបស់រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ 
រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ មានរយៈគពលយ៉ាងយូរ

បំទុត ៤៥ (ថសសិបក្បំា)នែង នននែងគធវើការ គដើមបីគធវើដំគណើ រការទសេះទាវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធាន          
ធមមជាតិ ។  រយៈគពលគនេះអាចពនាគពលបាន រនុងររណីថដលរូភារីវវិាទ្យបានក្ពមគក្ពៀង តាមការគសនើ
សំុ    របស់រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ ។  

រនុងររណីថដលដំគណើ រការននការទសេះទារបស់រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់មិនអាចសគក្មចគៅបានរនុងរយៈគពលដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ
គទ្យ រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ ក្តូវប ា្ូ នបណតឹ ងគនេះបនតគៅ
រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គដើមបីគធវើចំណាត់ការបនត យ៉ាងយូរ
បំទុតរនុងរយៈគពល២១ (នមភមួយ)នែងនននែងគធវើការ ។   
 
មាគ្តា៩៣៤ ._ ការប ច្ ប់ននដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវបានប ច្ ប់គោយមូលគហតុដូចខាង
គក្កាម៖ 
  រ- រូភារីបានឯរភាពោន ប ច្ ប់នីតិវធីិននដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។ 

ខ- ភារីណាមួយមិនឯរភាព ឬសហការរនុងការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យតាមនីតិវធីិសនាធ នរមម
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 

រ- រូភារីមិនអាចឈានដល់ការឯរភាពោន  គលើវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរនុង 
រយៈគពល៤៥ នែង ឬរនុងរយៈគពលថដលបានពនាតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់រូភារី បានរនាងទុត
គៅ ។  

ឃ- រូភារីបានឯរភាពគលើរិចចក្ពមគក្ពៀង ជាលាយលរខណ៍អរសរតាមការទសេះទារបស់
រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ ។  
រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ 

សងាក ត់ ពំុចងកាតពវរិចចទាូវចាប់គទ្យបើយ ។  
 

មាគ្តា៩៣៥ ._ ដំគណាេះស្ស្ថយ 
រិចចក្ពមគក្ពៀងនីមួយៗថដលក្តូវបានទសេះទាគោយរណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ គោយមានការឯរភាពពីភារីចូលរមួ ក្តវូប ច្ូ លចំណុចមួយចំនួនដូច
ខាងគក្កាម៖ 
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រ. រំណត់អំពីក្បារ់សំណងសក្មាប់ការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ខ. រំណត់អំពីវធីិស្ថស្តសតគៅរនុងការស្ថត របរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគ ើងវញិននការខូ

តខាតថដលបានគរើតគ ើង ។ 
រ. រំណត់អំពីវធិានការគដើមបីធានាថ្ន នឹងមិនមានគក្ោេះថ្នន រ់បថនាមគទ្យៀតគទ្យគៅដល់ប

រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ឃ. រំណត់អំពីវធិានគដើមបទី្យប់ស្ថត ត់ការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។   
ការវាយតនមាការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុវតតស្សបតាមមាក្តា

១៩៤០ននក្រមគនេះ ។   
 

មាគ្តា៩៣៦ ._ រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវបានបគងកើតគោយលិខិត

បទ្យោឋ នរតិយុតត តាមសំគណើ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  រណៈរមមការជាតិ
គោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានគលខាធិការោឋ នអចិនញ្ជ្នតយ៍មួយជាគសនាធិការ
គៅរនុងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  គលខាធិការោឋ នគនេះ ក្តូវដឹរនំាគោយអរគ
គលខាធិការមួយរបូ និងអរគគលខាធិការរងមួយរបូ ឬគក្ចើនរបូជាជំនួយការតាមការចំាបាច់ ។   

ការគរៀបចំ និងក្បក្ពឹតតគៅននគលខាធិការោឋ នអចិនញ្ជ្នតយ៍ដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ 
ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតតាមសំគណើ បស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  

រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ មានក្ររមក្បឹរាពីរោច់
គោយថទ្យបរពីោន  ។  ក្ររមក្បឹរាជាតិទី្យ១ គដើរតួនាទី្យជាក្ររមសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ
ថដលទ្យទួ្យលបនទុរគោេះស្ស្ថយបណតឹ ង ឬវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលប ា្ូ នមរពីរណៈរមម
ការសនាធ នរមមថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់  ក្ររមក្បឹរាជាតិ ទី្យ២ គដើរតួនាទី្យជាក្ររមគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងក្បឆំ្ង នឹង
គសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ពារ់ព័នធបរសិ្ថា ន 
និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៩៣៧ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវ
រំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត តាមសំគណើ របស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន ។  
 សមាសភាពននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើគនេះ មានដូច
ខាងគក្កាម៖ 

រ- មញ្ជ្នតីជំនាញ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ជាក្បធាន ។ 
  ខ- មញ្ជ្នតីជំនាញក្រសួងពារ់ព័នធពារ់ព័នធនឹងវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ជាសមាជិរ ។ 
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រ- ក្ររមអនរជំនាញបគចចរគទ្យសវទិ្យាស្ថស្តសត តាមការចំាបាច់ ជាសមាជិរ ។ 
ឃ- អងគការសងគមសីុវលិជាតិថដលគធវើការពារ់ព័នធបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ តាមការ

ចំាបាច់ ជាសមាជិរ ។ 
 សមាជិរននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានអាណតតិ៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ 
ក្តូវបានថតងតំាងស្ថជាែមី គលើរថលងថតមានការលាថលង មរណភាព ដរហូតតំថណងគោយរំហុស
ណាមួយថដលមានថចងរនុងក្រមក្បតិបតតិ និងបទ្យបញ្ញា នទទរនុង ។   
 
មាគ្តា៩៣៨ ._ សមតារិចចននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមានសមតារិចចដូចខាងគក្កាម៖ 
រ-គោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលបានប ា្ូ នមរពីរណៈរមមការ 

សនាធ នរមមបរសិ្ថា នថ្នន រ់ឃំុ សងាក ត់ ។ 
ខ-មានសិទ្យធិអំណាចរនុងការគសុើបអគងកត និងស្ថរសួរព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងវវិាទ្យ ។ 
រ-គរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគោយមានការឯរភាពពីរូភារី គលើបណតឹ ងពារ់ព័នធនឹង

វវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ឃ-ពិនិតយគោេះស្ស្ថយសំគណើ គោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរបស់ភារីវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ ។ 
ង-មានសិទ្យធិអំណាចបងាគ ប់ឲ្យរូភារីោរ់ ឬបងាា ញឯរស្ថរ ព័ត៌មានថដលពារ់ព័នធនឹង

ចំណុចវវិាទ្យ ។ 
ច-មានសិទ្យធិគសនើសំុជំនួយពីអនរជំនាញការគទសងៗពីក្រសួង ស្ថា ប័ននានា ។ 
្-មានសិទ្យធិគសនើសំុឲ្យមានការសហការពីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 
ជ-គរៀបចំ និងបគងកើតបទ្យបញ្ញា នទទរនុង និងក្រមក្បតិបតតិ ។  

 
មាគ្តា៩៣៩ ._ លរខណៈសមបតតិននសមាជិរក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 សមាជិរននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមានលរខណៈសមបតតិដូច
ខាងគក្កាម៖ 
  រ- អាយុចាប់ពី៣៥ (ស្ថមសិប) ឆ្ន ំគទ្យបើង ។ 
  ខ- រក្មិតវបបធម៌យ៉ាងតិចបរ ិ្ ញបក្ត ។ 

រ- មានសមតាភាព និងបទ្យពិគស្ថធន៍ការងារពារ់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា នយ៉ាងតិច៥ 
(ក្បំា)ឆ្ន ំ ។ 

ឃ- មានភាពគស្ថម េះក្តង់ សុចរតិភាព និងមិនលំគអៀង ។ 
ង- ររាការសមាង ត់ ។ 
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មាគ្តា៩៤០ ._ រយៈគពលននដំគណើ រការទសេះទារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានរយៈគពលយ៉ាងយូរបំទុត ៦ 
(ក្បំាមួយ) ថខ គដើមបីដំគណើ រការទសេះទាវវិាទ្យ ថដលរយៈគពលគនេះរិតចាប់ពីនែងទ្យទួ្យលបានពារយបណតឹ ង។   

រយៈគពលដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះអាចពនាគពលបាន គោយមានការក្ពម
គក្ពៀងពីរូភារី តាមការគសនើសំុរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន ។  

រនុងររណីថដលដំគណើ រការននការទសេះទារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ មិនអាចសគក្មចគៅបានរនុងរយៈគពលដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះគទ្យ ក្ររមក្បឹរា
ជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬរូភារីអាចបតឹងតវា៉ាគៅ ស្ថលាដំបូងថដលមានសមតារិចច 
គដើមបីគោេះស្ស្ថយគៅតាមនីតិវធីិចាប់ជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា៩៤១ ._ ការប ច្ ប់ដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ
សនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវបានប ច្ ប់គោយមូលគហតុដូចខាងគក្កាមៈ 

រ-រូភារីបានឯរភាពោន ប ច្ ប់នីតិវធីិននដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ។ 

ខ-ភារីណាមួយមិនឯរភាព ឬសហការរនុងការគោេះស្ស្ថយតាមនីតិវធីិសនាធ នរមម      
បរសិ្ថា ន ។ 

រ-រូភារីមិនអាចឈានដល់ការឯរភាពោន គលើវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរនុងរ
យៈគពល៦ (ក្បំាមួយ)ថខ ឬរនុងរយៈគពលថដលបានពនាគពលតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់រូភារី 
បានរនាងទុតគៅ ។   

ឃ-រូភារីបានឯរភាពគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរតាមការទសេះទារបស់
ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន ។  
រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវចង

កាតពវរិចចទាូវចាប់ ។   
 
មាគ្តា៩៤២ ._ ការចំណាយការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគោយរូភារី 
 រនុងររណីថដលវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិពារ់ព័នធនឹងទលក្បគយជន៍បុរគលឯរជន រូ
ភារីននវវិាទ្យក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវបនទុរគលើការចំណាយចំគពាេះដំគណើ រការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិគនេះ គលើរថលងថតវវិាទ្យគនាេះបតឹងគទ្យបើងគោយអាជាា ធរ ឬស្ថា ប័នមានសមតារិចច ឬស្ថធា
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ណជនទូ្យគៅគដើមបីការពារទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ឬសហរមន៍ ថដលក្តវូគក្បើក្បាស់មូលនិធិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើ ។  
 នីតិវធីិននការរំណត់ក្បគភទ្យចំណាយថដលក្តវូទូ្យទត់ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត
អនតរក្រសួង របស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន និងក្រសួងមហានទទ ។  
 
មាគ្តា៩៤៣ ._ ឯររាជយភាព និងអពាក្រឹតយភាពននសនាធ នការបីរសិ្ថា ន 

សនាធ នការបីរសិ្ថា ន និងធនធានធាមមជាតិថដលបានទ្យទួ្យលការថតងតំាង ក្តូវបំគពញមុខងាររបស់
ខាួនគោយឯររាជយ និងអពាក្រឹតយ រនុងក្ពំថដនននវសិ្ថលភាពសមតារិចចរបស់ខាួន តាមបទ្យបប ញ្តិតចាប់ 
និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតជាធរមាន ។  

 
មាគ្តា៩៤៤ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមាន
ទ្យក្មង់លាយលរខណ៍អរសរ និងក្តវូគធវើការទសពវទាយជាស្ថធារណៈ ។  

 
មាគ្តា៩៤៥ ._ ការបតឹងជំទស់គៅនឹងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន 

រូភារីវវិាទ្យ  មានសិទ្យធិបតឹងជំទស់គៅតុលាការមានសមតារិចច គដើមបឲី្យពិនិតយគទ្យបើងវញិគលើអងគ
ចាប់ និងនីតិវធីិគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាថដលសក្មបសក្មួលគោយក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិ រនុងរយៈគពល១៥ (ដប់ក្បំា) នែង គក្កាយគពលថដលដំគណើ រការសនាធ នរមមបានប
ា្ ប់ ។   

រនុងររណីថដលោម នបណតឹ ងជំទស់ថដលគធវើគទ្យបើងរនុងរយៈគពលដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាង
គលើគនេះគទ្យ ក្តូវចាត់ទុ្យរថ្នរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគនេះចូលជាស្ថា ពរ គហើយមានតនមាដូចរំណត់គហតុសេះ
ជាថដលកាា យជាលិខិតអនុវតតគោយបងខំតាមប ញ្តតិក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា៩៤៦ ._ ដំគណាេះស្ស្ថយ  

ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋ
បាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគក្ជើសគរ ើសដំគណាេះស្ស្ថយ និងវធិានការនានាថដលមានថចង
រនុងក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ ។   

ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន ឬក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន ក្តូវ
ពិចារណានូវជគក្មើសជាអាទិ្យភាព គលើបញ្ញា ននការស្ថត រ និងជួសជុលបរសិ្ថា នគទ្យបើងវញិ ។  

 
មាគ្តា៩៤៧ ._ អានុភាពននរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ 
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រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានតនមាដូច
រំណត់គហតុសេះជា  ថដលកាា យជាលិខិតអនុវតាគោយបងខំតាមទាូវតុលាការដូចមានថចងតាមបញ្ញញ តតិនន
ក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន រនុងររណីថដលភារីវវិាទ្យមិនបានអនុវតតតាមខាឹមស្ថរននរិចចក្ពមគក្ពៀង
សេះជាគោយសម័ក្រចិតត ។  

 
មាគ្តា៩៤៨ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរោឋ លបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត តាមសំគណើ របស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន ។  
 សមាសភាពននក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើគនេះ មានដូច
ខាងគក្កាម៖ 

រ- រដឋមញ្ជ្នតីននទី្យសតីការរណៈរដឋមញ្ជ្នតី ឬតំណាង ជាក្បធាន ។ 
ខ- រដឋមញ្ជ្នតី ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬតំណាង ជាអនុក្បធាន ។ 
រ- រដឋមញ្ជ្នតី ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធពារ់ព័នធនឹងវវិាទ្យបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ឬតំណាង ជាសមាជិរ ។ 
ឃ- ក្ររមអនរជំនាញបគចចរគទ្យសវទិ្យាស្ថស្តសត សក្មាប់ពិគក្ោេះគយបល់បគចចរគទ្យស តាម

ចំាបាច់ ឬតាមការគសនើសំុរបស់ក្រសួងពារ់ព័នធ ជាសមាជិរ ។ 
ង-សមាជិរគទសងតាមការចំាបាច់ អាស្ស័យតាមររណីវវិាទ្យ ជាសមាជិរ ។ 

 សមាជិរននក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មាន
អាណតតិ៥(ក្បំា)ឆ្ន ំ ក្តូវបានថតងតំាងស្ថជាែមី គលើរថលងថតមានការ លាថលង មរណភាព ដរហូត
តំថណងគោយរំហុសណាមួយថដលមានថចងរនុងបទ្យបញ្ញា នទទរនុង ឬគោយប ញ្តតិចាប់ហាមឃាត់ ។   
 
មាគ្តា៩៤៩ ._ សមតារិចចក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន  

ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានសមតារិចចក្តតួពិ
និតយ និងគចញគសចរតីសគក្មចគលើបណតឹ ងតវា៉ា គៅនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋ
បាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ថដលពារ់ព័នធបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។   

គសចរតីសគក្មចរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
អាចជាគសចរតីសគក្មចបដិគសធ ឬលុបគចាល ឬទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ ឬថរថក្ប គៅនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋបា
លបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធានធមមជាតិ ឬសគក្មចគលើបណតឹ ងទមទរ
សំណងខូចខាតបរសិ្ថា នរបស់ភារីរងទលប៉ាេះពាល់ថដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
គសចរតីសគក្មចគនេះក្តូវគធវើគទ្យបើងជាទ្យក្មង់លាយលរខណ៍អរសរ និងមានបញ្ញា រ់គហតុទលឲ្យបានក្តឹមក្តូវ
តាមចាប់ ។  
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ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  ក្តវូគចញគសចរតីសគក្មរ
បស់ខាួនថដលមានរយៈគពលយ៉ាងយូរបំទុត ៤៥(ថសសិបក្បំា)នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីនែងទ្យទួ្យលបាន
ពារយបណតឹ ងតវា៉ា ។   

រយៈគពលដូចមានថចងរនុងវារយខណឌ ខាងគលើគនេះ អាចពនាគពលបានយ៉ាងយូរបំទុតមិនឲ្យ
គលើសពី ៣(បី) ថខ គោយមូលគហតុភាពសមុរស្ថម ញននបគចចរគទ្យសវទិ្យាស្ថស្តសតននគសចរតីសគក្មចរដឋបា
លបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនាេះ ។  
 
មាគ្តា៩៥០ ._ នីតិវធីិននការសគក្មចគសចរតីរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ 
 ការសក្មចគសចរតីរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  

ក្តូវគធវើគទ្យបើងគោយ្ាងកាត់សវនាការជាស្ថធារណៈ ។   ការសគក្មចគសចរតីក្តវូគធវើគទ្យបើងគោយមតិភារ
គក្ចើនរនុងចំគណាមសមាជិរវតតមាន ។  សមាជិរក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិក្តវូថតមានយ៉ាងតិច៣ (បី) របូ ឬគក្ចើនរបូ ប៉ាុថនតក្តូវថតជាចំនួនគសស ថដលចូលរមួរនុង
ការគធវើសវនាការជាស្ថធារណៈអាស្ស័យគៅតាមររណីក្បគភទ្យននបណតឹ ងគលើគសចរតីសគក្មចរដឋបាល  
បរសិ្ថា ន  ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិនីមួយៗ ថដលរនុងគនាេះសមាជិរមរពី
តំណាងរណៈរដឋមញ្ជ្នតីជាក្បធានដឹរនំាសវនាការជាស្ថធារណៈ ។  

ការពិភារាសគក្មចគសចរតីរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវគធវើជាសមាង ត់ ប៉ាុថនតការក្បកាសគសចរតីសគក្មចរបស់ខាួនក្តូវគធវើគទ្យបើងជាស្ថធារណៈ និង
គោយមានសំអាងគហតុក្តឹមក្តូវគៅរនុងស្ថលសវនាការស្ថធារណៈ ។  
 
មាគ្តា៩៥១ ._ ការបតឹងជំទស់ក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ 
 ក្បសិនគបើរូភារីវវិាទ្យមិនយល់ក្ពមតាមគសចរតីសគក្មចរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យ

រដឋបាលបរសិ្ថា ន ភារីវវិាទ្យមានសិទ្យធិបតឹងជំទស់គៅស្ថលាដំបូងឲ្យពិនិតយ និងសគក្មចគទ្យបើងវញិ គៅតាម
ក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីថដលមានជាធរមាន  ឬនីតិវធីិរដឋបាលជាធរមានរនុងររណីមានចាប់នីតិវធីិរដឋបា
ល រនុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិបក្បំា)នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីនែងទ្យទួ្យលបានការជូនដំណឹងអំពីគសចរតី
សគក្មចគនាេះ ។   

រនុងររណីោម នបណតឹ ងជំទស់រនុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិប)នែងខាងគលើគនេះ ក្តវូចាត់ទុ្យរថ្នគស
ចរតីសគក្មចគនេះចូលជាស្ថា ពរ គហើយមានអានុភាពអនុវតតភាា ម ។  
 
មាគ្តា៩៥២ ._ រិចចសហការជាមួយរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
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 អាជាា ធរក្រប់លំោប់ថ្នន រ់ រងរមាា ំងក្បោប់អាវធុ និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវទតល់រិចចសហ
ការ សក្មបសក្មួល និងទតល់ជំនួយដល់ការអនុវតតតួនាទី្យរបស់រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យ 
បរសិ្ថា ន រនុងររណីមានសំគណើ ពីរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៩៥៣ ._ ឯររាជយភាព និងអពាក្រឹតយភាពននក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន 

សមាជិរននក្ររមក្បឹរសជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលក្តវូបាន
ទ្យទួ្យលការថតងតំាង ក្តូវបំគពញមុខងាររបស់ខាួនគោយឯររាជយ និងអពាក្រឹតយ រនុងក្ពំថដនននវសិ្ថលភា
ពសមតារិចចរបស់ខាួន តាមបទ្យបប ញ្តិតចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតជាធរមាន ។  

រនុងររណីថដលសមាជិរណាថដលបំពានមុខងាររបស់ខាួនដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើ
គនេះ គហើយក្បក្ពឹតតអំគពើណាមួយថដលខុសនឹងចាប់ជាធរមាន សមាជិរគនាេះក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវ
ទ្យណឌ រមមរដឋបាល និង/ឬក្ពហមទ្យណឌ គៅតាមក្បគភទ្យននរំហុសថដលមានថចងរនុងបទ្យបប ញ្តិតចាប់ជា
ធរមាន ។  

 
ផ្នែកទី៤ 

ការទដា៉ះគ្ស្ថយវវិាទបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិធន្ធាន្ធលមជាតិ កែងុគ្បព័ន្ធតលុាការ 
 
មាគ្តា៩៥៤ ._ តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន 

  ក្តូវបគងកើតឲ្យមានតុលាការជំនាញបរសិ្ថា នគៅស្ថលាដំបូងរាជធានី គខតត និងសភាជំនាញ      
បរសិ្ថា នគៅស្ថលាឧទ្យធរណ៍ និងតុលាការរំពូល គដើមបីទ្យទួ្យលបនទុរគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ និងវវិាទ្យក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ។   
  
មាគ្តា៩៥៥ ._ សមតារិចចរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន 
 តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចចំគពាេះបណតឹ ងជំទស់ថដលប ា្ូ នមរគោយ
ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិឬក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យក្បឆំ្ងគសច
រតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន គោយគយងតាមក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ឬនីតិវធីិរដឋបាលជា
ធរមាន រនុងររណីមានចាប់នីតិវធីិរដឋបាល ។   

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលបណតឹ ងពារ់ព័នធវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានចររិលរខណៈ
ជាបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌ  ថដលរំណត់គោយក្រមគនេះ និងបទ្យបប ញ្តតិននចាប់គទសងគទ្យៀត ការដំគណើ រការ
នីតិវធីិននគរឿងរតីក្ពហមទ្យណឌ គនេះក្តូវអនុគលាមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។  
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ការអនុវតតនីតិវធីិរនុងការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាម
ក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណី និងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន គលើរថលងថតមានបទ្យបប ញ្តិតពិគសសថដល
រំណត់គោយក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៥៦ ._ បណាឹ ងជំទស់ក្បឆំ្ងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ  
  រូភារី ឬស្ថធារណជនថដលមានគោលគៅការពារទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ឬអាជាា ធរមាន

សមតារិចចមានសិទ្យធិបតឹងជំទស់នឹងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន ឬក្ររម
ក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គៅតុលាការជំនាញបរសិ្ថា ននន
ស្ថលាដំបូង គដើមបពិីនិតយគទ្យបើងវញិនូវអងគចាប់ និងនីតិវធីី ។   

  បុរគលក្រប់របូថដលមិនគពញចិតតស្ថលក្រមរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង មាន
សិទ្យធិបតឹងឧទ្យធរណ៍នឹងស្ថលក្រម គៅតុលាការជាន់ខពស់បាន ។  ចំគពាេះថបបបទ្យ និងនីតិវធីិននការបតឹង ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។  
 

មា មាគ្តា៩៥៧ ._ សមតារិចចពិនិតយទិ្យដឋភាពចាប់របស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន 
  តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នមានសមតារិចចពិនិតយទិ្យដឋភាពចាប់ដូចខាងគក្កាម៖ 

  រ-ការពិចារណា វធិានការនិងដំគណាេះស្ស្ថយនានាថដលបានរំណត់រនុងក្រមគនេះ ក្តូវ
បានប ច្ូ លរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ។ 

   ខ- ក្តវូពិចារណាគលើការស្ថត រ និងជួសជុលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិជាអាទិ្យភាព ។ 
  រ-ដំគណាេះស្ស្ថយ និងវធិានការនានា ក្តូវស្សបនឹងគោលការណ៍ទូ្យគៅដូចមានថចងរនុង

ក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
   ឃ-រមមវតាុវវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិអាចគោេះស្ស្ថយតាមរយៈយនតការសនាធ ន

រមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
  ង-ខាឹមស្ថរននរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិទទុយនឹងសណាត ប់ធាន ប់

ស្ថរណៈ  ទំ្យគនៀមទ្យមាា ប់លអរបស់សងគម និងបទ្យបប ញ្តតិចាប់គទសងៗគទ្យៀត ។ 
   ច-ពិនិតយភាពក្តឹមក្តវូនននីតិវធីិននសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
   ្-សងគតិភាពគៅនឹងគោលនគយបាយស្ថធារណៈរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 
 មាគ្តា៩៥៨ ._ ការសគក្មចគសចរតីរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង 
  តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចគលើបណតឹ ងជំទស់ ចំគពាេះ

រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា របស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬគសចរតីសគក្មច
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របស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគោយស្ថលក្រមរនុងរយៈ
គពលយ៉ាងយូរបំទុត ៣(បី)ថខ រិតចាប់ពីនែងទ្យទួ្យលបានពារយបណតឹ ង ។   

  រយៈគពលដូចមានរំណត់រនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ មិនអាចពនាគពលបានគទ្យបើយ ។  
 

មាគ្តា៩៥៩ ._ បណាឹ ងជំទស់ក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់ក្ររម
ក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

  រូភារី ឬស្ថធារណជនថដលមានគោលគៅការពារទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈ ឬអាជាា ធរមាន
សមតារិចចមានសិទ្យធិបតឹងជំទស់ក្បឆំ្ងនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់
ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា នគៅតុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង គដើមបីពិនិ
តយគទ្យបើងវញិអំពីនីតានុរូលភាពននគសចរតីសគក្មច ។   

  បុរគលក្រប់របូថដលមិនគពញចិតតស្ថលក្រមរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង មាន
សិទ្យធិបតឹងឧទ្យធរណ៍នឹងស្ថលក្រម គៅតុលាការជាន់ខពស់បាន ។  ចំគពាេះថបបបទ្យ និងនីតិវធីិននការបតឹង ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។  

 
មាគ្តា៩៦០ ._ សមតារិចចពិនិតយពីនីតានុរូលភាពននគសចរតីសគក្មច ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ 
  តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន មានសមតារិចចពិនិតយគលើបញ្ញា នីតានុរូលភាពដូចខាងគក្កាម៖ 

  រ-សុពលភាពននគសចរតីសគក្មចរដឋបាល មានជាអាទ្យិ៍ សមតារិចចគចញគសចរតីសគក្មច 
វកិារៈននទ្យក្មង់ ឬនីតិវធីិននការគចញគសចរតីសគក្មច ឬរគំលាភអំណាច ។ 

ខ-ខាឹមស្ថរជាស្ថរវនតននគសចរតីសគក្មចថដលរគំលាភគោលការណ៍ទូ្យគៅននចាប់រមួមាន 
ការរគំលាភចាប់ ឬបទ្យបញ្ញា គទសងៗ ការភ័ណឌ ក្ចទ្យបទំាូវចាប់ អងគគហតុ ឬមូលគហតុននការគចញ
គសរតីសគក្មច ជាអាទ្យិ៍ ។   

  ការពិនិតយនីតានុរូលភាពនន គសចរតីសគក្មច ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះក្តវូ ស្សបគៅនឹងបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងបទ្យោឋ នរតិ
យុតតគទសងៗ ។  

 
 មាគ្តា៩៦១ ._ រយៈគពលបតឹងឧបាស្ស័យគៅតុលាការជាន់ខពស់ 
  បណតឹ ងឧទ្យធរណ៍ និងបណតឹ ងស្ថរទុ្យរខ ក្តវូគធវើគទ្យបើងរនុងអំទ្យបុងគពល១ (មួយ) ថខ រិតចាប់ពីនែង

ទ្យទូ្យលបានការប ា្ូ នលិខិតស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកា ។  នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងឧទ្យធរណ៍ ឬប
ណតឹ ងស្ថរទុ្យរខ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន គលើរថលងថតមានបទ្យបប ញ្តតិ
ពិគសសថចងរនុងក្រមគនេះ ។  
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 មាគ្តា៩៦២ ._ បណតឹ ងឧទ្យធរណ៍ នឹងគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង  
  ស្ថលាឧទ្យធរណ៍ ក្តវូគចញគសចរតីសគក្មចគលើបណតឹ ងឧទ្យធរណ៍ គលើស្ថលក្រមតុលាការជំនាញប

រសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង គោយស្ថលដីកា រនុងរយៈគពលយ៉ាងយូរបំទុត ៦(ក្បំាមួយ)ថខ រិតចាប់ពីនែង
ទ្យទួ្យលបានពារយបណតឹ ងឧទ្យធរណ៍ ។  

  រយៈគពលដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ មិនអាចពនាបានគទ្យបើយ ។  
 

 មាគ្តា៩៦៣ ._ បណតឹ ងស្ថរទុ្យរខនឹងស្ថលដីការបស់ស្ថលាឧទ្យធរណ៍ 
  តុលាការរំពូល ក្តវូគចញគសចរតីសគក្មចគលើគលើបណតឹ ងស្ថរទុ្យរខ គលើស្ថលដីការបស់ស្ថលា

ឧទ្យធរណ៍គោយស្ថលដីកា រនុងរយៈគពលយ៉ាងយូរបំទុត ៩(ក្បំាបួន)ថខ រិតចាប់ពីនែងទ្យទួ្យលបានពារយប
ណតឹ ងស្ថរទុ្យរខ ។ រយៈគពល៩(ក្បំាបួន)ថខគនេះ មិនអាចពនាបានគទ្យបើយ ។  

  សក្មាប់បណតឹ ងថដលមានគោលបំណងទមទរសំណងថទនររដឋបបគវណី ឬសំណងខូចខាតថទនរ
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬបណតឹ ងទរ់ទ្យងនឹងវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ តុលាការ
រំពូល ក្តវូគចញគសចរតីសគក្មចចុងគក្កាយ គោយមិន ច្ូ នក្តទ្យបប់មរ ឲ្យស្ថលាឧទ្យធរណ៍ គធើវចំណាត់
ការគ ើងវញិគៅ តាមនីតិវធីិថដលបានរំណត់គោយក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
គទ្យ គលើរថលងថត បណតឹ ងពារ់ព័នធនឹងធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន គនាេះ មានចររិលរខណៈក្ពហមទ្យណឌ  
អាចប ា្ូ នក្តទ្យបប់មរស្ថលាឧទ្យធរណ៍ឲ្យជំនំុជក្មេះគទ្យបើងវញិ ។  

 
មាគ្តា៩៦៤ ._ នីតិវធីិននបណតឹ ងជាយុទ្យធស្ថស្តសតក្បឆំ្ងនឹងការចូលរមួជាស្ថធារណជន 
 របូបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលទ្យទួ្យលរងការបតឹងគចាទ្យក្បកាន់គោយមិនក្តឹមក្តូវពីរបូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគល ថដលគធើវឲ្យរងទលប៉ាេះពាល់ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩១៤ អាចោរ់ពារយបណាឹ ងតបទមទរ
សំណងរដឋបបគវណីគៅតុលាការមានសមតារិចច ។  
 
មាគ្តា៩៦៥ ._ លរខខណឌ ននការទ្យទួ្យលយរបណតឹ ងជាយុទ្យធស្ថស្តសតក្បឆំ្ងនឹងការចូលរមួជា             

ស្ថធារណៈ 
 តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន ក្តូវក្តួតពិនិតយលរខខណឌ ននការទ្យទួ្យលយរបណតឹ ងជាយុទ្យធស្ថស្តសត
ក្បឆំ្ងនឹងការចូលរមួជាស្ថធារណៈមានដូចខាងគក្កាម៖  

រ-សរមមភាពននបណតឹ ងតប មិនមានគចតនារនុងការគបៀតគបៀន ឬរារាងំ ឬគរៀបសងកត់
ដល់ការចូលរមួរបស់ស្ថធារណជនគលើសរមមភាពបណតឹ ង ។  

ខ-ោម នភសតុតាងក្តឹមក្តូវ ឬចាស់លាស់ថ្នបណតឹ ងរបស់ស្ថធារណជនជាបណតឹ ងថដល
មានគចតនាបរហិារគររ តិ៍ ឬរារាងំ គក្ជៀតថក្ជរគោយរំនិតទុ្យចរតិដល់មាច ស់បណតឹ ងតប ។  

 តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន ក្តូវសគក្មចគលើរបណតឹ ងគចាលគោយដីកាសគក្មចរនុងររណីថដលប
ណតឹ ងពំុគោរពតាម លរខខណឌ ដូចថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ។   
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 ភារីណាមិនសុខចិតតនឹងគសចរតីសគក្មចខាងគលើគនេះ មានសិទ្យធិបតឹងជំទស់គៅស្ថលាឧទ្យធរណ៍
រនុងរយៈគពល១៥ (ដប់ក្បំា) នែង រិតចាប់ពីនែងទ្យទួ្យលបានការជូនដំណឹងអំពីដីកាសគក្មច ។  ការសគក្មច
គលើបណតឹ ងឧទ្យធរណ៍របស់ស្ថលាឧទ្យធរណ៍ បិទ្យទាូវតវា៉ា ។   
 នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងជាយុទ្យធស្ថស្តសតក្បឆំ្ងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្តូវអនុវតត
តាមនីតិវធីិដូចមានថចងរនុងក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន គលើរថលងថតបទ្យបប ញ្តតិថដលមានថចងជា
ពិគសសរនុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៦៦ ._ នីតិវធីិននការអនុវតតគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការ 
 ការអនុវតតគោយបងខំចំគពាេះសិទ្យធិទមទរថដលមានគោលបំណងសងជាក្បារ់ ក្តវូអនុវតតតាម
នីតិវធីិននការអនុវតតគោយបងខំដូចមានថចងរនុងក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។  
 ការអនុវតតគសចរតីសគក្មចនននីតិវធីីចាត់ថចងររាការពារ ក្តវូអនុវតតតាមនីតិវធីិននការអនុវតត
គោយបងខំចំគពាេះការចាត់ថចងររាការពារដូចមានថចងរនុងក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។  
 ការអនុវតតគោយបងខំចំគពាេះសិទ្យធិទមទរថដលោម នគោលបំណងសងជាក្បារ់ ជាការអនុវតត
គោយបងខំចំគពាេះគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការថដលបងាគ ប់ឲ្យក្បរល់វតាុរបីូ ឬបងាគ ប់ឲ្យគធវើ ឬមិនគធវើ
សរមមភាពណាមួយ  គហើយក្តូវអនុវតតគៅតាមនីវធីិវធីិអនុវតតគោយបងខំដូចមានថចងរនុងក្រមនីតិវធីរដឋ
បបគវណីជាធរមាន ។  គក្ៅពីគនេះ អនរថដលមិនអនុវតតតាមគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការ ក្តូវគចាទ្យ
ក្បកាន់ និងទតនាទ គទសតាមក្រមក្ពមទ្យណឌ ជាធរមាន ។   
 

ជំពូកទី២ 
ន្ីតិវធិីទដា៉ះគ្ស្ថយបទទលមើសបរសិ្ថថ ន្ ន្ងិធន្ធាន្ធលមជាតិ                                              

ផ្ដលមាន្ច្រកិលកខណ្ៈគ្ពហមទណ្ឌ  
ផ្នែកទី១ 

ន្ីតិវធិីម្ន្ការទសុើបអទងេត ការទសុើបសរួ ការទចាទគ្បកាន្់ ន្ិងការជនំ្ុំជគ្ល៉ះ 
 
មាគ្តា៩៦៧ ._ បទ្យបប ញ្តិតទូ្យគៅ 
 បទ្យបប ញ្តិតននក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ក្តវូយរមរអនុវតតគៅរនុងការគសុើបអគងកត ការគចាទ្យក្បកាន់
បទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គលើរថលងថតរនុងររណីថដលមានថចងជាពិគសសរនុងថទនរ  
គនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៦៨ ._ នីតិវធីិននការគសុើបអគងកត  និងគសុើបសួរ ការគចាទ្យក្បកាន់ និងការជំនំុជក្មេះ 
 នីតិវធីិននការគសុើបអគងកត ការគសុើបសួរ និងការជំនំុជក្មេះ ក្តូវអនុវតតតាមការក្រមនីតិវធីិក្ពហម
ទ្យណឌ ជាធរមាន គលើរថលងថតមានថចងជាពិគសសរនុងក្រមគនេះ ។  
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មាគ្តា៩៦៩ ._គចតនាក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនាបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ពំុមានបទ្យគលមើសគទ្យ ក្បសិនគបើោម នគចតនាក្បក្ពឹតត ប៉ាុថនតរនុងការគចាទ្យក្បកាន់បទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ បទ្យគលមើសមួយអាចគរើតគចញពីលរខខណឌ ដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-គចទ្យនាក្បក្ពឹតត ឬបំណងក្បក្ពឹតត ។ 
ខ-បានដឹងអំពីបទ្យគលមើស គហើយោម នចាត់វធិានការទ្យប់ស្ថក ត់ ។ 
រ-ការគធវសក្បថហស ឬខចីខាា រនុងការបំគពញកាតពវរិចចតាមចាប់រំណត់ ។ 
ឃ-មិនអនុវតតតាមបទ្យបប ញ្តិតចាប់ ឬលរខខណឌ តក្មូវរបស់ចាប់ ឬបទ្យបញ្ញា គទសងៗ ។ 

 
ផ្នែកទី២ 

ភសតតុាងកែងុទរឿងកតីបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ
 
មាគ្តា៩៧០ ._ ភសតុតាងននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលទរ់ទ្យងថទនររដឋបបគវណី និង

ក្ពហមទ្យណឌ  
 ភសតុតាជាមូលោឋ នននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលទរ់ទ្យងថទនររដឋបបគវណី និង
ក្ពហមទ្យណឌ មានដូចខាងគក្កាម៖ 

 រ-ឯរស្ថរ ។ 
 ខ-រសសិណស្ថរស ី។ 
 រ-វតាុនានា ។ 
 ឃ-ការពនយល់បរស្ស្ថយ ។ 
 ង-ការពិនិតយផ្ទទ ល់របស់តុលាការ ។ 

 
មាគ្តា៩៧១ ._ ភសតុតាងជាឯរស្ថរ 

ភសតុតាងជាឯរស្ថរមានដូចខាងគក្កាម៖ 
រ- លិខិតអនុញ្ញញ ត អាជាា ប័ណណ រិចចក្ពមគក្ពៀង វញិ្ញញ បនបក្តគទសងៗ ។ 
ខ-របាយការណ៍ននការក្តតួពិនិតយគទសងៗ ។ 
រ-វរ័ិយបក្ត ។ 
ឃ-របាយការណ៍ននការគធវើការពិគស្ថធន៍ ។ 
ង-ថទនទី្យ ។ 
ច-របូែត វគីដអូ ឬសំគទ្យបង ។ 
្-គទសងៗ ។ 
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មាគ្តា៩៧២ ._ ភសតុតាងជារសសិណស្ថរស ី
ភសតុតាងជារសសិនស្ថរសមីានដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-ស្ថរសីជាមនុសសទូ្យគៅ ។ 
ខ-ស្ថរសីជាអនរជំនាញ ។ 
រ-គទសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៧៣ ._ ភសតុតាងជាវតាុថដលពារ់ព័នធនឹងរមមវតាុននវវិាទ្យ 

 ភសតុតាងជាវតាុថដលពារ់ព័នធនឹងរមមវតាុននវវិាទ្យមានដូចខាងគក្កាម៖ 
  រ-សំណារ ។ 
  ខ-គទសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៧៤ ._ ភសតុតាងជាការពនយល់បរស្ស្ថយ 

ភសតុតាងជាការពនយល់បរស្ស្ថយមានដូចខាងគក្កាម៖ 
រ-ដាក្កាម ។ 
ខ-តារាងនានា ។ 
រ-គទសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៧៥ ._ ការពិនិតយភសតុតាងជាសមូហវធីិ 

ការពិនិតយភសតុតាងគោយសមូហវធីិដូចខាងគក្កាម៖ 
 រ-ការអេះអាងរបស់ភារីននវវិាទ្យ ។ 
 ខ-ការអេះអាងរបស់អនរជំនាញការបគចចរគទ្យស ។ 
 រ-ការអេះអាងរបស់ស្ថរសី ។ 
 ឃ-ការអេះអាងរបស់គមធាវ ី។ 
 ង-គទសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៧៦ ._ ភសតុតាងននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលទរ់ទ្យងនឹងវវិាទ្យរដឋបាលបរសិ្ថា

ននិងធនធានធមមជាតិ 
ភសតុតាងននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលទរ់ទ្យងនឹងថទនររដឋបាលបិរស្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិមានដូចខាងគក្កាម៖ 
រ-គសចរតីសគក្មចរដឋបាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធាន         

ធមមជាតិ។ 
ខ- ការអេះអាងរបស់ស្ថរស ី។ 
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រ- គសចរតីសននិោឋ នរបស់អនរជំនាញបគចចរគទ្យស ។ 
ឃ- ការអេះអាងរបស់ភារីវវិាទ្យននវវិាទ្យ ។ 
ង- គទសងៗ ។ 

 
មាគ្តា៩៧៧ ._ ការពិនិតយភសតុតាងរនុងបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានចររិលរខណៈរដឋ

បបគវណី ក្ពហមទ្យណឌ  ឬរដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ចំគពាេះការពិនិតយភសតុតាងរនុងបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានចររិលរខណៈថទនរ

រដឋបបគវណី និងថទនររដឋបាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូអនុគលាមតាមវធិានភសតុតាងដូចមាន
ថចងរនុងក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។  

ចំគពាេះការពិនិតយភសតុតាងរនុងបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានចររិលរខណៈ 
ក្ពហមទ្យណឌ  ក្តូវអនុគលាមតាមវធិានភសតុតាងដូចមានថចងរនុងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា៩៧៨ ._ លរខខណឌ ចំាបាច់ននភសតុតាងរនុងគរឿងរតីបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ភសតុតាងរនុងគរឿងរតីបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានភសតុតាងចំាបាច់ោច់ខាត ជាគសចរតី
សននិោឋ នរបស់ជំនាញបគចចរគទ្យសវទិ្យាស្ថស្តសតមរគធវើជាមូលោឋ នរនុងការពិចារណានិងសគក្មចគសចរតី។  
 
មាគ្តា៩៧៩ ._ ភសតុតាងថដលរបឹអូសបាន 
 ភសតុតាងថដលរបឹអូសបាន ក្តូវក្រប់ក្រងគោយនីតិវធីិថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ដូចបានរំណត់គៅរនុងក្រមគនេះ និងឧបររណ៍រតិយុតតពារ់ព័នធ ។  ភសតុតាង ក្តូវ
មានការររាទុ្យរឲ្យបានក្តឹមក្តូវ និងមានសុវតតិភាព គៅឯស្ថា ប័នថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា នបានឯរភាពឲ្យទ្យទួ្យលបនទុរ ។  
 

ផ្នែកទី៣ 
ការចាត់ផ្ច្ងរកាការពារកែងុទរឿងកតបីរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ

 
មាគ្តា៩៨០ ._បទ្យបប ញ្តិតទូ្យគៅ 
 នីតិននការចាត់ថចងររាការពារ និងនីតិវធីិអនុវតតររាការពារក្តវូអនុវតតតាមក្រមនីតិវធីិរដឋ
បបគវណីជាធរមាន គលើរថលងថតមានបទ្យបប ញ្តិតពិគសសថដលមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា៩៨១ ._ មូលោឋ នននការសគក្មចគលើពារយសំុដីកាសគក្មចររាការពារ 

តុលាការគចញគសចរតីសគក្មចគលើពារយសំុគចញដីការរាការពារ ក្តូវថទអរគលើ គោលការណ៍
ទូ្យគៅននក្រមបរសិ្ថា ន និងក្តូវ ពិចារណា ចំណុចដូចខាងគក្កាម៖ 
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រ-មានមូលោឋ នចាប់ក្រប់ក្ោន់បងាា ញពីសិទ្យធិឬទំ្យនារ់ទំ្យនងរតិយុតតថដលក្តូវររាពារ។ 
ខ-មានការទ្យទួ្យលរងការខូចខាតថដលមិនអាចស្ថត រ ឬជួសជុសគទ្យបើងវញិបាន អំពីអំគពើ

ថដលបានក្បក្ពឹតត ។ 
រ-ទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈធំជាងទលក្បគយជន៍ឯរជន ឬទលក្បគយជន៍រមួ ឬ

សមូហភាពធំជាងទលក្បគយជន៍ឯរជន ។  
 
មាគ្តា៩៨២ ._ រយៈគពលននការសគក្មចគសចរតីរបស់តុលាការ 
 តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន ក្តូវសគក្មចគលើពារយសំុគចញដីកាសគក្មចររាការពារ រនុងរយៈគពល
យ៉ាងយូរ៧ (ក្បំាពីរ) នែង រិតពីនែងទ្យទួ្យលបានពារយសំុ ។  រនុងររណីថដលមានពារយសំុតវា៉ាចំគពាេះដីកា
សគក្មចការពារ តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន ក្តវូសគក្មចរនុងរយៈគពលយ៉ាងយូរ២ (ពីរ) សបាត ហ៍ រិតចាប់
ពីនែងថដលរូភារីបានទ្យទួ្យលលិខិតនីតិវធីិរបស់តុលាការចាប់មានអានុភាព ។  
 តុលាការននបណតឹ ងជំទស់ ក្តូវសគក្មចគលើបណតឹ ងជំទស់នឹងដីកាសគក្មចគលើពារយសំុតវា៉ា នឹង
ដីកាសគក្មចររាការពារ ឬដីកាសគក្មចគលើរគចាលពារយសំុគចញដីកាសគក្មចររាការពារ រនុងរយៈ
គពលយ៉ាងយូរបំទុត ២ (ពីរ)សបាត ហ៍ រិតចាប់ពីនែងថដលរូភារីបានទ្យទួ្យលលិខិតនីតិវធីិរបស់តុលាការ
ចាប់មានអានុភាព ។  
 
មាគ្តា៩៨៣ ._ គោលការណ៍ការប ា្ូ ន 
 នីតិវធីិននការប ា្ូ នក្តវូអនុវតតតាមក្រមនីវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន គលើរថលងថតមានថចងជា
ពិគសសរនុងក្រមគនេះ ។  
 ការប ា្ូ ន ក្តវូគធវើគទ្យបើងគោយ្នាទ នុសិទ្យធិរបស់តុលាការ រនុងការរំណត់ពីវធីិននការប ា្ូ ន ឬទី្យ
រថនាងថដលក្តូវប ា្ូ ន គហើយថដលចាត់ទុ្យរថ្នមានអានុភាពតាមទាូវចាប់ថ្នរូភារីបានទ្យទួ្យលដំណឹង
អំពីនីតិវធីិតុលាការ ឬអនរថដលទ្យទួ្យលបានបនទុរននការប ា្ូ ន ។  
 ទី្យរថនាងជាអាសយោឋ នថដលជាលំគៅោឋ ន ឬទី្យសំណារ់ ឬទី្យស្ថន រ់ការ ឬទី្យរថនាងអាជីវរមម
របស់នីតិបុរគលថដលរូភារីបានបញ្ញា រ់គៅរនុងឯរស្ថរជាទាូវការរនុងការោរ់ពារយសំុ ឬពារយបណតឹ ង ។    
 
មាគ្តា៩៨៤ ._ ការោរ់ក្បាតិគភារ 
 តុលាការអាចសគក្មចឲ្យអនរោរ់ពារយសំុោរ់ក្បាតិគភារ ឬមិនោរ់ក្បាតិគភារ គោយពិចារណ
គលើមូលគហតុដូចខាងគក្កាម៖ 

រ- ពំុមានភសតុតាង ឬមូលគហតុក្រប់ក្ោន់ និងចាស់លាស់បងាា ញពីទំ្យហំននការខូច
ខាតបរសិ្ថា ន ឬទលក្បគយជន៍ននភារីថដលរងទលប៉ាេះពាល់ ។ 

ខ- លទ្យធភាពននធនធានគសដឋរិចចរបស់មាច ស់បំណុល ។ 
រ- ឧតតមភាពននរិចចការពារបរសិ្ថា ន ។ 
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ឃ- កាលៈគទ្យសៈគទសងៗគទ្យៀត ។ 
 

មាគ្តា៩៨៥ ._ បទ្យបប ញ្តតិថដលក្តវូអនុវតតរនុងគរឿងបតាប័ន 
 បទ្យបប ញ្តិតននក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ក្តូវយរមរអនុវតតរនុង គរឿងបតាប័នពារ់ព័នធនឹង
បទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានចររិលរខណៈក្ពហមទ្យណឌ  ។  
 
មាគ្តា៩៨៦ ._ ជំនួយថទនរចាប់គៅវញិគៅមរ 
 រនុងររណីបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានលរខណៈក្ពហមទ្យណឌ  អាជាា ធរ
តុលាការននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អាចក្បរល់អំណាចឲ្យគៅអាជាា ធរខាងតុលាការមានសមតារិចចនន
រដឋបរគទ្យសណាមួយ និងអាចទ្យទួ្យលអំណាចពីអាជាា ធរតុលាការននរដឋបរគទ្យសណាមួយតាមរយៈក្រសួង
យុតតធម៌គដើមបី៖ 

រ-ក្បមូលយរសរខីភាព ឬភាពចគមាើយថដលគ្ាើយតាមទាូវតុលាការ ។  
ខ-ឲ្យដំណឹងពីលិខិតគទសងៗរបស់តុលាការ ។  
រ-គធវើការថ្រគ្រ ឃាត់ទុ្យរ និងដរហូត ។  
ឃ-គធវើការពិនិតយវតាុ និងទី្យរថនាង ។  
ង-ទតល់ព័ត៌មាន និងវតាុតាង ។  
ច-ទតល់ឯរស្ថររំណត់គហតុជាចាប់គដើម ឬគសចរតីចមាងគោយមានបញ្ញា រ់ថ្នក្តឹមក្តូវ

តាមចាប់គដើមននឯរស្ថរ និងសំណំុគរឿង ។  
្-បងាា ញ ឬទតល់ស្ថរសី អនរជំនាញ ឬជនដនទ្យគទ្យៀត រាប់ទំងជនជាប់ឃំុខាួនថដល យល់

ក្ពមជួយរនុងការគសុើបអគងកត ឬយល់ក្ពមចូលរមួរនុងនីតិវធីិ ។  
ជ- រំណត់អតតសញ្ញញ ណ ឬស្ស្ថវក្ជាវររធនធាន ក្ទ្យពយសមបតតិ បរកិាខ រ និងសមាភ រៈទំង

ថដលបានមរពីការក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនា និងមគធាបាយបទ្យគលមើស ។  
ឈ-ោរ់គក្កាមវធិានការររាទុ្យរជាបគណាត េះអាសនននូវទលិតទល និងក្ទ្យពយសមបតតិ

ថដលបានមរពីបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលមានទំងបរកិាខ រ សមាភ រៈថដលគក្បើ
ក្បាស់ ឬទុ្យរសក្មាប់គក្បើក្បាស់គដើមបី ក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនាបរសិ្ថា នថដលមានលរខ
ណៈក្ពហមទ្យណឌ  ។  

ញ-ចាត់ឲ្យអនុវតតគសចរតីសគក្មចថដលបញ្ញា ឲ្យគធវើការរបឹអូស ដរហូត ឬយរមរវញិនូវ
ទលិតទល ក្ទ្យពយសមបតតិ បរកិាខ រ សមាភ រៈទំងទ្យាយថដលបានមរពីការក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយ
គចតនាបរសិ្ថា ន ថដលមានលរខណៈក្ពហមទ្យណឌ  ។  

ដ-បញ្ញា ឲ្យគធវើការរបឹអូសវតាុទំងទ្យាយ ថដលមានថចងរនុងចំណុចខាងគលើ ។  
ឋ- ឲ្យដំណឹងអំពីការគចាទ្យក្បកាន់តាមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ  ។ 
ឌ្- សួរចគមាើយជនក្តូវគចាទ្យតាមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ  ។ 
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ឍ- ររឲ្យគឃើញ និងរំណត់អតតសញ្ញញ ណស្ថរស ីនិងជនសងស័យ ។  
 
មាគ្តា៩៨៧ ._ នីតិវធីិជំនួយថទនរចាប់គៅវញិគៅមរថទនររដឋបបគវណី 
 នីតិវធីិននការអនុវតតជំនួយថទនរចាប់គៅវញិគៅមរថទនររដឋបបគវណី ក្តវូអនុវតតតាមគោលការណ៍
ទំងទ្យាយថដលបានរំណត់រនុងសននិសញ្ញញ  ឬរិចចក្ពមគក្ពៀងគទ្យវភារី និងពហុភារី ថដលក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី និងចាប់ជាតិជាធរមាន ។  
 

មាតិកាទី២ 
លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលប៌រសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ លស្តន្តកីារពារទបតិកភណ្ឌ  ន្ិង               

លស្តន្តីអធិការកចិ្ចបរសិ្ថថ ន្ 
ជំពូកទី១ 

លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលប៌រសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតិ 
 
មាគ្តា៩៨៨ ._ សមាសភាពមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលទ្យទួ្យលបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ រមួមាន មញ្ជ្នតីទ្យទួ្យលបនទុរវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មញ្ជ្នតី
ទ្យទួ្យលបនទុររគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ  មញ្ជ្នតីទ្យទួ្យល
បនទុរបញ្ជ្ងាក បបទ្យគលមើសសតវនក្ព មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  មញ្ជ្នតីអធិការរិចចការបំពុលបិរស្ថា នជាអាទ្យិ៍ 
ថដលរំណត់គោយក្រមគនេះ និងចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត ក្តូវទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាល
យុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៩៨៩ ._ នីតិវធីិរនុងការទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ 
គដើមបីទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មញ្ជ្នតីនររ

បាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើសមបែគៅចំគពាេះមុខស្ថលាឧទ្យធរណ៍ ។  សមបែមិន
ចំាបាច់គធវើស្ថជាែមីមតងគទ្យៀតគទ្យបើយ គៅគពលថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅគពលគក្កាយគទ្យៀត ។  

ថបបបទ្យ និងនីតិវធីិននការទតល់នីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត អនតរក្រសួងរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារប
រសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងក្រសួងយុតតិធម៌ ។  ចំគពាេះរបូមនតននពារយសមបែ ក្តវូរំណត់
គោយក្រសួងយុតតិធម៌ ។  
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មាគ្តា៩៩០ ._ គបសររមមមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីរាជការសធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលទ្យទួ្យលបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ មានគបសររមមដូចខាងគក្កាមៈ 

រ-ទ្យទួ្យលពារយបណតឹ ងពារ់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ខ-គធវើការក្តួតពិនិតយបទ្យគលមើសពារ់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
រ-គសនើសំុព័ត៌មានពីអនរពារ់ព័នធរនុងក្បតិបតតិការគសុើបអគងកតបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិ ។ 
ឃ-គធវើអធិការរិចចទី្យរថនាងថដលសងស័យថ្នមានការក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើស បរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិគោយគចតនា។ 
ង-របឹអូសវតាុតាងនានាពារ់ព័នធនឹងបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
ច-គសនើសំុជំនួយពីអនរពារ់ព័នធរនុងក្បតិបតតិការគសុើបអគងកតបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិ ។ 
្-គធវើការគសុើបអគងកត និងបញ្ជ្ងាក បបទ្យគលមើសពារ់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ ។ 
ជ-តាមោនជនសងស័យ ។ 
ឈ-ចាប់ខាួនជនគលមើស និងរស្ថងសំណំុគរឿងពារ់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិប ា្ូ នគៅតុលាការមានសមតារិចច ។ 
ដ-ោរ់ពារយបណតឹ ងគៅកាន់តុលាការ ។ 
ឋ-ោរ់ការពិន័យអនតការណ៍ ។ 

ក្បតិបតតិការរបស់មញ្ជ្នតីរាជការសធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ   
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជានររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។   
  
មាគ្តា៩៩១ ._  សិទ្យធិអំណាចននការគក្បើក្បាស់អាវធុ  

មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធថដលទ្យទួ្យលបនទុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ថដលមាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ មានសិទ្យធិគក្បើក្បាស់អាវធុ រនុងអំទ្យបុងគពលក្បតិបតតិការរបស់ខាួន ។  

ការគក្បើក្បាស់អាវធុ ក្តូវអនុគលាមតាមចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួងមហានទទ។  
 
មាគ្តា៩៩២ ._ នីតិវធីិគសុើបអគងកតរបស់មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ចំគពាេះបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ 
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 នីតិវធីិរនុការរស្ថងសំណំុគរឿងរបស់មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹង
រិចចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។   

ទ្យក្មង់ និងថបបបទ្យ រនុងការគធវើរំណត់គហតុរបស់មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួងរវាងក្រសួងស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចច
ការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធនធមមជាតិ និងក្រសួងយុតតិធម៌ ។  
 
មាគ្តា៩៩៣ ._ កាតពវរិចចរបស់អាជាា ធរពារ់ព័នធរនុងរិចចសហការចំគពាេះការគសុើបអគងកតបទ្យគលមើសប

រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 អាជាា ធរថដនដីក្រប់លំោប់ថ្នន រ់ រងរមាា ំងក្បោប់អាវធុ និងអាជាា ធរពារ់ព័នធទំងអស់ ក្តវូបងក
ភាពងាយស្សួល ជួយសក្មួល និងជួយទតល់រមាា ំងសហការរនុងការស្ស្ថវក្ជាវ ក្តតួពិនិតយបទ្យគលមើស និង
បញ្ជ្ងាក បបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រនុងររណីមានការគសនើសំុពីមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា៩៩៤ ._  ការគក្បើក្បាស់ឯរសណាឋ នរនុងការគសុើបអគងកតគលើបណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានប័ណណ
សមាគ ល់អតតសញ្ញញ ណចាស់លាស់ គៅគពលចុេះបំគពញគបសររមមរនុងនាមជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ 
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
 មាគ្តា៩៩៥ ._ សិទ្យធិរបស់របូវនតបុរគល និងសហរមន៍មូលោឋ ន 
 របូវនតបុរគល ឬសហរមន៍មូលោឋ ននានា មានសិទ្យធិចូលរមួរនុងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ដូចតគៅ៖ 

រ- គធវើការយមលាតគោយមានការសហការពីរដឋបាលថ្នន រ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នតីនររបាល
យុតតិធម៌ ឧទ្យានររស ឬមញ្ជ្នតីមានសមតារិចចពារ់ព័នធនានា ។  

ខ- គធវើការឃាត់ទុ្យរជនគលមើសរនុងបទ្យគលមើសជារ់ថសតង និងឃាត់វតាុតាងននបទ្យគលមើស រចួ
ប ា្ូ នគៅអាជាា ធរមូលោឋ ន ឬមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ ឬឧទ្យានររស ឬមញ្ជ្នតីមានសមតារិចចពារ់
ព័នធនានាថដលគៅជិតបំទុត ។  

រ- ទតល់ភសតុតាង របាយការណ៍ និងព័ត៌មានដនទ្យគទ្យៀតអំពីបទ្យគលមើសពារ់ព័នធនឹងវស័ិយ
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រង់ធនធានធមមជាតិ គៅឲ្យក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និង
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ។  
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ង-ទតល់ភសតុតាង និងព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅឲ្យ
ក្ពេះរាជអាជាា  ។   

 
ផ្នែកទី១ 

លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលវ៌ាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា៩៩៦ ._ សមាសភាពមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

សមាសភាពមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នមាន៖  
- មញ្ជ្នតីននអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
- មញ្ជ្នតីននមនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត ។ 

 
មាគ្តា៩៩៧ ._គបសររមមមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

មញ្ជ្នតីវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌   
មានគបសររមមដូចខាងគក្កាម៖ 

១-  ទ្យទួ្យលពារយបណតឹ ង ។ 
២- ក្តតួពិនិតយបទ្យគលមើស ។ 
៣- គធវើការគសុើបអគងកត បញ្ជ្ងាក បបទ្យគលមើស ។ 
៤-  រស្ថងសំណំុគរឿងថដលពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន គដើមបីបតឹង

គៅតុលាការមានសមតារិចច ។   
ក្បតិបតតិការ និងនីតិវធីិននរស្ថងសំណំុគរឿងរបស់មញ្ជ្នតីវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដល

ទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ ក្តវូអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ  ។   
 
មាគ្តា៩៩៨ ._សមតារិចចថដនដីននមញ្ជ្នតីនររបាលវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 មញ្ជ្នតីវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌នន
អងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មានសមតារិចចថដនដីទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 មញ្ជ្នតីវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដលទ្យទួ្យលបាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌នន
មនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត  មានសមតារិចចថដនដីគៅរនុងមណឌ លរដឋបាលរបស់ខាួន ។    

រនុងររណីមានវវិាទ្យសមតារិចច ឬជាន់សមតារិចចថដនដី រដឋមញ្ជ្នតីនន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា នជាអនរសគក្មច ។   

ការសគក្មចគនេះបិទ្យទាូវតវា៉ា ។   
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ផ្នែកទី២ 
លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធល៌ម្ន្ការផ្គ្បគ្បលួអាកាសធាតុ 

 
មាគ្តា៩៩៩ ._ នីតិសមបទននមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ក្តូវទតល់នីតិសមបទគោយ លិខិតបទ្យោឋ ន
រតិយុតតរមួោន រវាងក្រសួងយុតតិធម៌ និងក្ររមក្បឹរាជាតិអភិវឌ្ឍន៍គោយនិរនតរភាព ។  

 
មាគ្តា១០០០ ._ សមតារិចចរបស់មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ននការនក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ននការនក្បក្បួលអាកាសធាតុ ក្តូវអនុវតតភាររិចច និងតួនាទី្យរបស់ខាួន
ទរ់ទ្យងថទនរការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ដូចមានថចងរនុងជំពូរទី្យ១ននមាតិកាគនេះ ។ 

 
មាគ្តា១០០១ ._ គបសររមមរបស់មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ននការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

ការបំគពញគបសររមម និងការរស្ថងសំណំុគរឿងពារ់ព័នធការថក្បក្បួលអាកាសធាតុ ក្តូវអនុវតត  
ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។  

 
ផ្នែកទី៣ 

លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធល៌ម្ន្រទបៀងអភិរកសជិវៈច្គ្លុ៉ះ ន្ងិតបំន្ក់ារពារធលមជាតិផ្ដលកំណ្ត់ ឬ
បទងេើតទដាយថ្នែ ក់ជាតិ ឬថ្នែ ក់ទគ្កាលជាត ិ

 
 មាគ្តា១០០២ ._ ការចាត់តំាងជាមញ្ជ្នតីនរបាលយុតតិធម៌ថទនរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារ
ធមមជាតិថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគោយថទ្យបររបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្រសួងមហានទទ និងក្រសួងយុតតិធម៌ ។  

ការបំគពញគបសររមម និងការរស្ថងសំណំុគរឿងពារ់ព័នធនឹងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ថ្នន រ់
ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ដូចមានថចងរនុងបទ្យបប ញ្តតិទូ្យគៅជំពូរទី្យ២គនេះ និងចាប់ពិគសសគទសងៗគទ្យៀត 
ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា១០០៣ ._ ការគសុើបអគងកតភាា មៗ 

មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារ
ធមមជាតិថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវចាត់វធិានការភាា មៗ គដើមបគីសុើបអគងកតររណីណាមួយននបទ្យ
គលមើសធនធានធមមជាតិគៅរនុងរគបៀងអភិររសធនធានធមមជាតិ តំបន់ការពារធមមជាតិថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់
គក្កាមជាតិ ។  



361 

 

 
មាគ្តា១០០៤ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់របាយការណ៍ 

គៅគពលអនុវតតគបសររមមរនុងការគសុើបអគងកតអំពីបទ្យគលមើសថដលគរើតគទ្យបើង គៅរនុងរគបៀងអភិ
ររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន និង មនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងមញ្ជ្នតីដនទ្យគទសងគទ្យៀតថដលមិនមានរុណសមបតតិជាមញ្ជ្នតី
នររបាលយុតតិធម៌ថទនរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើរបាយការណ៍អំពីការគសុើបអគងកតរបស់ខាួន
អំពីបទ្យគលមើសធនធានធមមជាតិ ស្សបតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១០០៥ ._ ភសាុតាង 

ភសាុតាងននបទ្យគលមើសធនធានធមមជាតិ គទេះបីជាគរើតគ ើងគៅខាងរនុងរាី ឬខាងគក្ៅរាី នន
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូោរ់ប ច្ូ លនូវព័ត៌មាន
ដូចខាងគក្កាម ៖ 

រ- ការឈូសឆ្យ ការបំទាិចបំផ្ទា ញ ការរខំាន ឬការគធវើឲ្យខូចខាតចំគពាេះ ទល និងអនុ
ទលននធនធានធមមជាតិ ថដលជាភសាុតាងជារ់ថសាងននសរមមភាពខុសចាប់ ។ 

ខ- ឧបររណ៍ និងមគធាបាយននការដឹរជ ា្ូ ន ថដលអាចក្តវូបានគក្បើក្បាស់សក្មាប់
ការក្បក្ពឹតតសរមមភាពខុសចាប់ ។ 

រ -ឧបររណ៍ និងឯរស្ថររំណត់ក្តានានា ថដលបានគក្បើក្បាស់គៅរនុងធុររិចចននការ
ក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើស មានជាអាទ្យិ៍ ទូ្យរស័ពទ រំណត់ក្តាថទនរហិរ ញ្វតាុ និងរំណត់ក្តាធនាោរ ។ 

ឃ -ក្ទ្យពយសមបតតិថដលក្តូវបានពិចារណាថ្ន ទំ្យនងជាក្តូវបានទិ្យញបានតាមរយៈការ
ក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើស ។ 

ង- ឯរស្ថរនានា ឬ សរខីរមមគទសងគទ្យៀត ថដលទាល់ឲ្យគោយស្ថរសនីនសរមមភាពខុស
ចាប់ ឬគចតនារនុងការក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសថបបគនេះ ។  

ភសតុតាងនានាថដលរបឹអូសជាបគណាត េះអាសននខាងគលើគនេះ ក្តូវក្រប់ក្រងស្សបតាម
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានា ថដលបានរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ          
បរសិ្ថា ន ។  

ភសាុតាងថដលថចងគៅរនុងចំណុចខាងគលើគនេះ ក្តវូសគក្មចរបឹអូសចុងគក្កាយគោយ
គសចរាីសគក្មចតុលាការ ។ 

 
មាគ្តា១០០៦ ._ ការរបឹអូសទុ្យរនូវការដឹរជ ា្ូ នខុសចាប់ 

គៅរនុងអំ ុងគពលននការដឹរជ ា្ូ នទល និងអនុទលធនធានធមមជាតិ អនរគបើរបរមគធាបាយ
ដឹរជ ា្ូ នគនាេះ គោយោម នវតតមានមាច ស់គៅជាមួយ ក្តូវរបឹអូសទុ្យរជាបគណាា េះអាសនន គដើមបជួីយ
សក្មួលដល់ការគសុើបអគងកតជនគលមើស ។   
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មាគ្តា១០០៧ ._ ភសាុតាងថដលរបឹអូសបាន 

ភសាុតាងថដលរបឹអូសបាន ក្តូវក្រប់ក្រងស្សបតាមនីតិវធីិក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ 
បរសិ្ថា នស្សបតាមក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។   

ភសាុតាងក្តូវររាគោយសុវតាិភាព និងក្តឹមក្តវូ គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា
ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានាគទសងគទ្យៀតថដលទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ
វស័ិយបរសិ្ថា ន ។  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់
ព័នធ មានសិទ្យធិបគ ច្ ញ បំផ្ទា ញ ឬររាទុ្យរ សក្មាប់ទលក្បគយជន៍ស្ថធារណៈនូវទល និងអនុទល
ធនធានធមមជាតិថដលរបឹអូសបាន ។   
 
មាគ្តា១០០៨ ._ សតវនក្ពថដលរបឹអូសបាន 

សតវនក្ពគៅរស់ថដលរបឹអូសបាន ក្តូវក្រប់ក្រងស្សបតាមនីតិវធីិរបស់ក្ររមការងារសគញ្ជ្ងាគ េះសតវ
នក្ព និងក្តូវគោេះថលងឲ្យបានកាន់ថតឆ្ប់តាមថដលអាចគធវើគៅបាន គៅឲ្យមជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវ
នក្ព ឬគៅឲ្យស្ថា នីយ៍គោេះថលងសតវនក្ពនានា ។  

ស្ថរសព ឬថទនរនានា ននសតវនក្ពថដលរបឹអូសបាន ក្តូវក្រប់ក្រងស្សបតាមក្រមគនេះ  អនុ
សញ្ញញ អនតរជាតិថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជារដឋភារី និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថដលពារ់ព័នធដនទ្យ
គទ្យៀត ។  ស្ថរសព ឬថទនរនានាននសតវនក្ពថដលរបឹអូសបាន ក្តូវហាមឃាត់មិនឲ្យគធវើការលរ់ដូរ  
គ ើយ ។  

ការរបឹអូស និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ពថដលគៅរស់ ស្ថរសព ឬថទនរនានាននសតវនក្ព ជ័យភ័ណឌ  
ឬវតាុគទសងគទ្យៀតថដលគរើតគចញពីសតវនក្ព ក្តូវរត់ក្តាទុ្យរឲ្យបានក្តឹមក្តូវ និងគោរពតាមលិខិតបទ្យោឋ ន
រតិយុតតសាីពីរិចចការពារ ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ព ។     
 
មាគ្តា១០០៩ ._ សិទ្យធិអំណាចរនុងការោរ់រក្មិតនានា  

បុរគលិរននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ មញ្ជ្នតីនន
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន រដឋបាលថ្នន រ់គក្កាមជាតិ និងមនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងបុរគលិរ
ថ្នន រ់គក្កាមនានា មានសិទ្យធិអំណាចរនុងការោរ់រក្មិតគលើសរមមភាពនានារបស់បុរគលណាមាន រ់ ឬ
ប្ឈប់ជាបគណាា េះអាសនននូវសរមមភាពរបស់ក្ររមហ ុនណាមួយ ថដលបានក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសក្បឆំ្ងនឹង
បទ្យបប ញ្តតិននមាតិកាគនេះ ឬបានរគំលាភបំពានគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងណាមួយ ។   
 
មាគ្តា១០១០ ._ សិទ្យធិរនុងការគធវើបណាឹ ង 

របូវនាបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលមិនយល់ស្សបតាមគសចរាីសគក្មចណាមួយថដលគធវើគ ើងគោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរមានសមតារិចចពារ់ព័នធ គៅរនុងការអនុវតត
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អំណាចរបស់ខាួនគៅគក្កាមមាតិកាគនេះ មានសិទ្យធិរនុងគធវើបណាឹ ងជាលាយលរខណ៍អរសរ ស្សបតាមរនាីទី្យ
៩ ននក្រមគនេះ ។  

បណាឹ ងនានាថដលគធវើគ ើងគៅគក្កាមមាតិកាគនេះ មិនក្តូវគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ចំគពាេះសិទ្យធិអំណាច ឬ 
ទ្យប់ស្ថក ត់ដំគណើ រការននការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់របស់មញ្ជ្នាីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា
ន គៅគក្កាមមាតិកាគនេះគ ើយ ។    
 

ផ្នែកទី៤ 
លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលប៌រសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាតចិ្ំទពា៉ះបទទលមើសសតែម្គ្ព 

 
មាគ្តា១០១១ ._ ការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ 
 មញ្ជ្នតីថដលសាិតគៅគក្កាមក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មនទីរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងថដលមាននីតិសមបទជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ ថទនរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវអនុវតតគបសររមមរបស់ខាួនស្សបតាមរនាីទី្យ៩ ននក្រមគនេះ សក្មាប់បទ្យគលមើសសតវនក្ព ថដលបាន
រំណត់យគក្កាមមាតិកាគនេះ គៅទូ្យទំងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
មាគ្តា១០១២ ._ គបសររមមរបស់មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិចំគពាេះបទ្យ

គលមើសសតវនក្ព 
ការបំគពញគបសររមម និងនីតិវធីិរនុងការរស្ថងសំណំុគរឿងរបស់មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ថទនរប

រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិចំគពាេះបទ្យគលមើសសតវនក្ព ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមគនេះ និងក្រមនីតិវធីិក្ពហម
ទ្យណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១០១៣ ._ វធិានការបនាទ ន់ 
 មញ្ជ្នតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មនទីរបរសិ្ថា នគខតត និងមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌
ទថទនរបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវចាត់វធិានការជាបនាទ ន់គដើមបីគធវើការគសុើបអគងកត និងបញ្ជ្ងាក បបទ្យ
គលមើសសតវនក្ពទំងឡាយ និងវធិានការស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ និងក្រមនីតិ
វធីិក្ពហមទ្យណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាធរមាន ។  
 
 មាគ្តា១០១៤ ._ ភសតុតាង 

ភសតុតាងននបទ្យគលមើសសតវនក្ព មានដូចតគៅ៖  
រ-សតវនក្ពថដលរស់ សតវនក្ពថដលស្ថា ប់ បំថណរសតវនក្ព សតវ ឬបំថណរននសតវថដល

បរបាញ់បាន និងវតាុធាតុនានាននសតវនក្ព ។   
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ខ-ឧបររណ៍ និងមគធាបាយនានាថដលគក្បើសក្មាប់ដឹរជ ា្ូ នរនុងបំណងក្បក្ពឹតតបទ្យ
គលមើសគោយគចតនា មានជាអាទ្យិ៍ សមាភ រៈថដលគក្បើជាមគធាបាយថដលក្តូវបានហាមឃាត់
សក្មាប់ការបរបាញ់ ។  

រ-ឧបររណ៍ និងរំណត់ក្តានានាថដលបានគក្បើរនុងការគធវើអាជីវរមមសតវនក្ព មាន       
ជាអាទ្យិ៍ ទូ្យរស័ពទ របាយការណ៍ហិរ ញ្វតាុ និងរបាយការធានាោរ ។ល។  

ឃ-ក្ទ្យពយសមបតតិថដលក្តូវបានរាប់ថ្ន បានមរពីដំណារ់កាលនានាននការក្បក្ពឹតតបទ្យ
គលមើសសតវនក្ព ។   

ង-ឯរស្ថរ ឬសរខីរមមរបស់ស្ថរសី ពារ់ព័នធគៅនឹងសរមមភាពខុសចាប់ ឬការប៉ាុនប៉ាង
ក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនាថបបណាមួយ ។  
ភសតុតាងនានាថដលរបឹអូសជាបគណាត េះអាសននខាងគលើគនេះ ក្តូវក្រប់ក្រងស្សបតាមជំពូរទី្យ១១ 

ននមាតិការគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានា ថដលបានរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន ។    
 ភសាុតាងថដលថចងគៅរនុងចំណុចខាងគលើគនេះ ក្តវូសគក្មចរបឹអូសចុងគក្កាយគោយគសចរតី
សគក្មចតុលាការ ។ 
 
មាគ្តា១០១៥ ._ នីតិវធីិនានាពារ់ព័នធគៅនឹងភសតតុាង 
 ភសតុតាងពារ់ព័នធនឹងសតវនក្ព រមួទំង សតវនក្ពថដលរស់ ក្តូវក្បរល់ជូនគៅអងគភាពពារ់ព័នធ
ថដលទ្យទួ្យលបនទុរគលើវធិានការអនុវតតចាប់ក្បឆំ្ងនឹងការជួញដូរសតវនក្ព ។  
 
មាគ្តា១០១៦ ._ ភសតុតាងថដលរបឹអូសបាន 
 រាល់ភសតុតាងថដលរបឹអូសបាន ក្តូវគធវើការក្រប់ក្រងស្សបតាមនីតិវធីិថដលរំណត់គោយក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ៩ ននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត
នានាថដលពារ់ព័នធ ។   

ភសតុតាងនានា ក្តូវររាក្បរបគោយសុវតាិភាពគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
ឬ គៅឯក្រសួង ស្ថា ប័នដនទ្យថដលទ្យទួ្យលបានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន 
។  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ទ្យទួ្យលសិទ្យធិរនុងកាថលង បំផ្ទា ញ និងររាទល និងអនុទល
ធនធានធមមជាតិថដលរបឹអូសបានសក្មាប់ជាក្បគយជន៍ដល់ស្ថធារណជន គោយមានរបាយការណ៍
ចាស់លាស់ ។  
 
មាគ្តា១០១៧ ._ ការក្រប់ក្រងសតវនក្ព ទលិតទលសតវនក្ព និងបំថណរសតវ ថដលរបឹអូសបាន 
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 រាល់ការរបឹអូស និងការក្រប់ក្រងសតវនក្ព ទលិតទលសតវនក្ព និងបំថណរសតវនក្ព ឬវតាុធាតុនន
សតវនក្ព ក្តូវអនុវតតតាមលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតននមាតិកាគនេះ និង អនុសញ្ញញ អនតរជាតិ ថដលក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជាជាភារី ហតាគលខី ។  
 
មាគ្តា១០១៨ ._ ការហាមឃាត់គៅគលើសរមមភាពមួយចំនួន 
 មញ្ជ្នតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន រដឋបាលថ្នន រ់គក្កាមជាតិ មនទីបរសិ្ថា នគខតត 
និងភាន រ់ងារនានាថដលអនុវតតគបសររមមរនុងការគសុើបអគងកតបទ្យគលមើសដូចមានថចងរនុងរនាីទី្យ៩ មានភារ
រិចចរំណត់ពីការហាមឃាត់គៅគលើសរមមភាពនានារបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលជាបគណាត េះអាសនន 
រហូតដល់នីតិវធីិននការគសុើបអគងកតបានគោេះស្ស្ថយចប់សពវក្រប់ ។   
 
មាគ្តា១០១៩ ._ បណតឹ ង 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលនានា ថដលមិនយល់ស្សបគៅនឹងគសចរតីសគក្មចណាមួយរបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចនានាថដលពារ់ព័នធដូច
មានថចងរនុងក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគទសងគទ្យៀត រនុងការអនុវតត
អំណាចរបស់ខាួនស្សបតាមមាតិកាគនេះ មានសិទ្យធិរនុងគធវើបណតឹ ងជាលាយល័រខអរសរ ស្សបតាម  
រនាីទី្យ៩ ននក្រមគនេះ ។  
 បណតឹ ងនានាថដលគធវើគ ើងស្សបតាមមាក្តាគនេះ មិនប៉ាេះពាល់ដល់សិទ្យធិអំណាច ឬរារាងំដល់
ដំគណើ រការននការអនុវតតចាប់របស់មញ្ជ្នតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគក្កាមមាតិកាគនេះ 
គនាេះគ ើយ។ 
 

ផ្នែកទី៥ 
លស្តន្តីន្គរបាលយតុតិធលក៌ារពារទបតិកភណ្ឌ  

 
មាគ្តា១០២០ ._  មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ការពារគបតិរភណឌ  

មញ្ជ្នតីននក្រសួងវបបធម៌ និងវចិិក្តសិលបៈអាចក្តវូបានថតងតំាងជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធ៌មថទនរប
រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ស្សបតាមក្រមក្ពហមទ្យណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  សមាសភាពមញ្ជ្នតី
នររបាលយុតតិធម៌ការពារគបតិរភណឌ រមួមាន៖ 

រ-មញ្ជ្នតីថដលក្តវូបានថតងតំាងជាមញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  ។  
ខ-មញ្ជ្នតីរបស់មនទី ឬនាយរោឋ នរាជធានី គខតតរបស់ក្រសួងវបបធ៌ម និងវចិិក្តសិលបៈ ។  

 
មាគ្តា១០២១ ._ គបសររមមរបស់មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ការពារគបតិរភណឌ  
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មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធ៌មការពារគបតិរភណឌ មានគបសររមម និងតួនាទី្យដូចមានថចងរនុងថទនរទី្យ១
ននក្រមមាតិកាគនេះ ។  

នីតិវធីិននការរស្ថងសំណំុគរឿងរបស់មញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ថទនរការពារគបតិរភណឌ  ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រម នីតិវធីក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១០២២ ._  បណតឹ ង 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងឡាយណាថដលមិនយល់ស្សបនឹងការសគក្មចចិតតថដលគធវើគ ើង
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចនានាថដល
ពារ់ព័នធដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគទសងគទ្យៀតរនុង
ការអនុវតតអំណាចរបស់ខាួនគក្កាមមាតិកាគនេះ មានសិទ្យធិោរ់ពារយបណតឹ ងជាលាយលរខណ៍អរសរស្សប
តាមរនាីទី្យ៩ ននក្រមគនេះ ។ 
 បណតឹ ងណាថដលគធវើគ ើងគក្កាមមាក្តាគនេះ មិនក្តវូប៉ាេះពាល់គៅគលើសិទ្យធិអំណាចរបស់មញ្ជ្នតី
ទ្យទួ្យលបនទុរអនុវតតចាប់គដើមបី ទ្យប់ស្ថក ត់ដំគណើ រការននការពក្ងឹងការអនុវតតស្សបតាមមាតិកាគនេះ       
គទ្យបើយ ។   
 

ជំពូកទី២ 
លស្តន្តីអធិការកចិ្ចបរសិ្ថថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធលមជាត ិ

ផ្នែកទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

 
មាគ្តា១០២៣ ._ ការថតងតំាងមញ្ជ្នតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវចាត់តំាងមញ្ជ្នតីគោយថទ្យបរ គដើមបទី្យទួ្យលបនទុររិចចការគធវើអធិការរិចចពារ់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និង
ក្រប់ក្រងធមមជាតិ ស្សបតាមក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគោយថទ្យបរ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ
គទសងគទ្យៀត ។  
 
មាគ្តា១០២៤ ._ ឋានៈមញ្ជ្នតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានឋានៈជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ស្សបតាម
ក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគោយថទ្យបរ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតដនទ្យគទ្យៀតទងថដរ ។  គក្ៅពីពីគនេះ មញ្ជ្នតី
អធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានភាររិចច និងតួនាទី្យជាមញ្ជ្នតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធមមជាតិ
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ធមមតាដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០១៨ខាងគក្កាម ។  
 
មាគ្តា១០២៥ ._ ភាររិចច និងតួនាទី្យរបស់មញ្ជ្នតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មញ្ជ្នតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានភាររិចច និងតួនាទី្យដូចខាងគក្កាម៖ 

១- គធវើអធិការរិចចតាមោន និងក្តតួពិនិតយការគោរពចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត
ជាធរមាន ថដលពារ់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្កាមសមតារិចចរបស់ខាួន ។  

២- គធវើរបាយការណ៍សតីពីលទ្យធទលននការគធវើអធិការរិចចោរ់ជូនថ្នន រ់ដឹរនំាគដើមបពិីនិតយ 
និងសគក្មច ។  

៣- ចាត់វធិានការចំាបាច់រនុងររណីមានការបំពានក្រមគនេះ ចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិ
យុតតពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។  

៤- គចញបទ្យបញ្ញា នានាតាមការចំាបាច់រនុងររណីមានការរំរាមរំរាមរំថហងដល់បរសិ្ថា
ន និងធនធានធមមជាតិបានគរើតគទ្យបើង ។ 

៥- ជូនដំណឹងដល់ស្ថធារណជន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត 
រនុងររណីមានការរំរាមរំថហងធងន់ធងរដល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 

 គក្ៅពីភាររិចច និងតួនាទី្យថដលរំណត់រនុងក្រមគនេះ មញ្ជ្នតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវអនុវតតភាររិចច និងតួនាទី្យដូចមានថចងរនុងចាប់ពិគសសគោយថទ្យបរ និងលិខិតបទ្យដឋនារតិយុតតពារ់
ពាន់នានាទងថដរ ។  
 
មាគ្តា១០២៦ ._ រិចចសហការចំគពាេះការគធវើអធិការរិចចពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មាច ស់រគក្មាង ឬក្បតិបតតិររ ឬស្ថា ប័នពារ់ព័នធនានា ក្តូវមានកាតពវរិចចសហការជាមួយមញ្ជ្នតី
អធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រនុងការគធវើអធិការរិចចពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធាន        
ធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា១០២៧ ._ ការគក្បើក្បាស់ឯរសណាឋ នរនុងការគសុើបអគងកតគលើបណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ 
 មញ្ជ្នតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានលិខិតអនុញ្ញញ ត និងពារ់ប័ណណសមាគ ល់
អតតសញ្ញញ ណចាស់លាស់ និងពារ់ឯរសណាឋ ន គៅគពលចុេះបំគពញភាររិចច និងតួនាទី្យរបស់ខាួន ។  
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ផ្នែកទី២ 
លស្តន្តីអធិការកចិ្ចវាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា១០២៨ ._ ការថតងតំាងមញ្ជ្នតីអធិការរិចចវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវថតងតំាងមញ្ជ្នតីអធិការរិចចវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់
បរសិ្ថា ន គដើមបីគធវើអធិការរិចចគលើរគក្មាង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាង ឬទី្យតំាងថដលជារមមវតាុននការគធវើការ
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០២៩ ._ ឋានៈមញ្ជ្នតីអធិការរិចចវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

 មញ្ជ្នតីអធិការរិចចវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដលទ្យទួ្យលបានការថតងតំាងក្តឹមក្តវូ គោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ ។  
 
មាគ្តា១០៣០ ._ សិទ្យធអំណាចរបស់មញ្ជ្នតីអធិការរិចចពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

មញ្ជ្នតីអធិការរិចចវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មាន
សិទ្យធិ អំណាចដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-គធវើអធិការរិចចតាមោន និងក្តតួពិនិតយការគោរពចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតជា
ធរមាន លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានា  រិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន សតង់ោរ ថទនការក្រប់ក្រងប
រសិ្ថា ន និងលរខខណឌ តក្មវូថទនរបរសិ្ថា នថដលពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។   

ខ-រនុងររណីចំាបាច់ មញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន អាចបងាគ ប់ឲ្យមាច ស់
រគក្មាងផ្ទអ រសរមមភាពមួយថទនរ ឬទំងស្សរងជាបគណាត េះអាសនន ឬបិទ្យទី្យតំាងជាបគណាត េះ
អាសនន ។  

រ-ពិនិតយរំណត់ក្តា ឯរស្ថរ ទិ្យននន័យគអ ិចក្តូនិរសតីពីការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និង    
រំណត់ក្តាដនទ្យគទ្យៀតសតីពីរគក្មាងអភិវឌ្ឍ និងការក្បតិបតតិរគក្មាង ។  

ង-ស្ថត ប់ និងគធវើរំណត់គហតុស្ថត ប់ចគមាើយរបស់រមមររ និគយជិត តំណាងមាច ស់រគក្មាង  
និងបុរគលពារ់ព័នធនានា ។  

ច-បងាគ ប់ឲ្យរមមររ និគយជិត អភិបាល អនរតំណាងស្សបចាប់ និងភាន រ់ងារននរគក្មាង
អភិវឌ្ឍ ទតល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯរស្ថរជាលាយលរខណ៍អរសរ ថទនការ និងរំណត់ក្តាក្រប់
ក្បគភទ្យថដលពារ់ព័នធនឹងរិចចការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់មាច ស់រគក្មាង ។   

្-មានសិទ្យធិចុេះថ្រគ្រទី្យតំាងរគក្មាង និងចាប់យរវតាុតាង រនុងររណីថដលសងស័យថ្ន
មានអំគពើគលមើសនឹងចាប់ ឬបទ្យបប ញ្តតិនានាសតីពីការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬថទនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  
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ជ-ជួបក្បជំុជាមួយក្បធានក្ររមក្បឹរាភិបាល តំណាងស្សបចាប់ និងរមមររ និគយជិត
ននរគក្មាងយ៉ាងតិច ១ (មួយ) ឆ្ន ំ មតង គដើមបីគធវើការវាយតនមាការអនុវតតក្រមគនេះ និងបទ្យបប ញ្តតិ 
ពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។  

ឈ-គធវើរំណត់គហតុថ្រគ្រ និងចាប់យរវតាុតាងនានា គដើមបរីស្ថងសំណំុគរឿងននការ
ក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងចាប់គនេះ គដើមបីចាត់ការតាមនីតិវធីិជាធរមាន ។    

 
ផ្នែកទី៣ 

លស្តន្តីការពារទបតិកភណ្ឌ  
 
មាគ្តា១០៣១ ._ មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិក្តសិលបៈ ក្តូវថតងតំាងមញ្ជ្នតីការពារ
គបតិរភណឌ មួយរបូ ក្បចំារាជធានី គខតត ។  មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
វបបធម៌ និងវចិិក្តសិលបៈ ក្តូវពិគក្ោេះគយបល់ជាមួយ អភិបាលរាជធានីគខតត ។  

 
មាគ្តា១០៣២ ._ ភាររិចចរបស់មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  

 មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  ក្តូវក្បាស្ស័យទរ់ទ្យងជាមួយរដឋបាលរាជធានី គខតត និងក្រសួង      
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិក្តសិលបៈ គដើមបីការពារវតាុគបតិរភណឌ  និងទាល់ជំនួយរនុងការ
អនុវតតរនាីគនេះ ។  
 
មាគ្តា១០៣៣ ._ តួនាទី្យ មុខងារ និងលរខណៈសមបតតិរបស់មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  
 តួនាទី្យ មុខងារ និងលរខណៈសមបតតិរបស់មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  ក្តវូរំណត់គោយលិខិត
បទ្យោឋ នរតិយុតតថដលរំណត់គោយក្រសួងវបបធម៌ និងវចិិក្តសិលបៈ ។  មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  អាច
ក្តូវគធវើការជាមួយមញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ រាជធានី គខតត និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន
គដើមបីការពារគបតិរភណឌ ទំងឡាយគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  មញ្ជ្នតីការពារគបតិរភណឌ  អាច
ទ្យទួ្យលការថតងតំាងជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ស្សបតាមរនាីគនេះ និងក្រមក្ពហមទ្យណឌ ននក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។   
 

ផ្នែកទី៤ 
លស្តន្តីអធិការកចិ្ចការបពំលុបរសិ្ថថ ន្ 
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មាគ្តា១០៣៤ ._ ការថតងតំាងមញ្ជ្នតីអធិការរិចចការបំពុលបិរស្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវថតងតំាងមញ្ជ្នាីអធិការរិចចការបំពុលបរសិ្ថា ន 
សក្មាប់គធវើអធិការរិចចគលើក្បភពននការបំពុលបរសិ្ថា ន ។   

មញ្ជ្នតីក្តតួពិនិតយការបំពុលបរសិ្ថា ន អាចគធវើអធិការរិចចគៅរនុងបរគិវណណាមួយរ៏បាន គដើមបី
រំណត់ថ្នមាន ឬមិនមានអំគពើគលមើសណាមួយទស់គៅនឹងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការក្រប់ក្រង
សំណល់ ។  
 
មាគ្តា១០៣៥ ._ ឋានៈមញ្ជ្នតីអធិការរិចចការបំពុលបរសិ្ថា ន 
 មញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន ថដលទ្យទួ្យលបានការថតងតំាងក្តឹមក្តវូ គោយក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវមានឋានៈជាមញ្ជ្នតីនររបាលយុតតិធម៌ ។   
 
មាគ្តា១០៣៦ ._  លរខណៈសមបតតិ និងការថតងតំាងមញ្ជ្នតីអធិការរិចចការបំពុលបរសិ្ថា ន 
 មុនគពលថតងតំាងមញ្ជ្នាីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយប
រសិ្ថា ន ក្តវូគចញលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត សក្មាប់៖ 

  រ-រក្មិតអបបបរមាននការបណាុ េះបណាា ល និងលរខណៈសមបតតិ ថដលបុរគលណាមាន រ់
ក្តូវមាន គដើមបីទ្យទួ្យលបានរុណសមបតតិជាមញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន និង 
 ខ-នីតិវធីិសក្មាប់ការចាត់តំាង ការក្តួតពិនិតយ និងការថតងតំាងនូវមញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើ
ការបំពុលបរសិ្ថា ន ។  
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចអនុញ្ញញ តឲ្យក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរពារ់ព័នធ

វស័ិយ បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ  ថដលទ្យទួ្យលខុសក្តូវសក្មាប់រិចចការពារបរសិ្ថា នគៅថ្នន រ់
ក្ររង និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ រនុងការថតងតំាងមញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន ស្សបតាមលរខខណឌ
តក្មូវ ននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតថដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ        
បរសិ្ថា ន និងចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត ឬ លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ។  

 
មាគ្តា១០៣៧ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់មញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន 

 មញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន មានសិទ្យធិអំណាចដូចខាងគក្កាម៖ 
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១- ចូលគៅរនុងរនុងបរគិវណននអាោរ រគក្មាង ឬសរមមភាព ឬក្បភពគទសងគទ្យៀតននការ
បំពុល ឬសំណល់  គហើយគធវើអធិការរិចចគលើបរគិវណគនាេះ ថដលរមួមាន  បគចចរវជិាា ក្តួតពិនិតយ
ការបំពុល  បគចចរវទិ្យាក្តតួពិនិតយការក្រប់ក្រងសំណល់ ឬវធិានការដនទ្យគទ្យៀត គៅរនុងបរគិវណ
គនាេះ ។  

២- ក្បមូល និងយរសំណារនានាននការបងាូរសំណល់រាវ ការបំភាយខយល់ ឬក្បភព
ជាសកាា នុពលដនទ្យគទ្យៀតននការបំពុល ថដលក្តវូគធវើការពិគស្ថធន៍គៅរនុងមនទីរពិគស្ថធន៍របស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬមនទីរពិគស្ថធន៍ដនទ្យគទ្យៀតថដលទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ គោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។   

៣-  ក្បមូល និងែតឯរស្ថរជារបូភាព ឬវថខសភាពយនតននដំគណើ រការនានាននបរគិវណ
អាោរ  មានជាអាទ្យិ៍ ក្បតិបតតិការននក្បភពជាសកាា នុពលននការបំពុល ឬសំណល់ និងបគចចរ
វទិ្យា ឬវធិានការរនុងការក្តតួពិនិតយការបំពុល ឬសំណល់ និងបគចចរវជិាា្  ឬវធិានការ ថដលក្តវូ
បានគរៀបចំគ ើងគដើមបកី្តតួពិនិតយការបំពុលថបបគនេះ ។  

៤- មានសិទ្យធិពិនិតយគលើរំណត់ក្តា ការឯរភាព លិខិតអនុញ្ញញ ត របាយការណ៍ ឬឯរ
ស្ថរដនទ្យគទ្យៀតទរ់ទ្យងនឹងការបំពុល សំណល់ បគចចរវជិាា ក្តួតពិនិតយការបំពុល បគចចរវទិ្យាក្តួត
ពិនិតយការក្រប់ក្រងសំណល់ ឬវធិានការថដលតក្មូវឲ្យអនុវតតគៅគក្កាមក្រមគនេះ ឬចាប់ ឬ
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនានា ។  

៥- សមាភ សជាមួយមាច ស់ ឬអនរទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ថដលទ្យទួ្យលបនទុរចំគពាេះក្បតិបតតិការគលើ
បរគិវណអាោរ មានជាអាទ្យិ៍ បុរគលនានាថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូចំគពាេះក្បតិបតតិការននវធិានការ ឬ 
បគចចរវជិាា ក្តតួពិនិតយការបំពុល ឬវធិានការ ឬបគចចរវទិ្យាក្តតួពិនិតយការក្រប់ក្រងសំណល់ 
របស់អាោរ និងបុរគលដនទ្យគទ្យៀតថដលសាិតគៅគលើអាោរថដលចាត់ទុ្យរថ្នជាការចំាបាច់ ។ 

៦- គចញបទ្យបញ្ញា រអនុម័តគលើវធិានការថរតក្មវូ ក្បសិនគបើមញ្ជ្នាីអធិការរិចចការបំពុលប
រសិ្ថា នររគឃើញថ្ន សរមមភាព ឬ ក្បតិបតតិការណាមួយគៅគលើអាោរថដលរំពុងថតរគំលាភ
បំពានគលើក្រមគនេះ ឬររគឃើញថ្ន  បគចចរវជិាា ក្តតួពិនិតយការបំពុល បគចចរវទិ្យាក្តតួពិនិតយការ
ក្រប់ក្រងសំណល់ ឬវធិានការដនទ្យគទ្យៀតមិនមានដំគណើ រការ ឬក្បតិបតតិការ ស្សបតាមលិខិត
អនុញ្ញញ ត ការអនុញ្ញញ ត ថទនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ឬរិចចសនាការពារបរសិ្ថា នថដលពារ់ព័នធ
គនាេះគទ្យ គោយអាស្ស័យគៅតាមររណីថដលអាចគរើតគ ើង ។    
 

មាគ្តា១០៣៨ ._ នីតិវធីិននការគធវើអធិការរិចចការបំពុលបរសិ្ថា ន 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតនីតិវធីិ ថដលមញ្ជ្នតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និង

មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននអាោរ សរមមភាព ឬរគក្មាងថដលសាិតគក្កាមការគធវើអធិការរិចច ក្តូវអនុវតតតាម
គដើមបីចាប់គទាើម និងអនុវតតការគធវើអធិការរិចច ។   
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មញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន ក្តូវគសាៀរពារ់ឯរសណាឋ នសមាគ ល់ខាួន ថដលអាច
រំណត់អតតសញ្ញញ ណបានគោយងាយស្សួល និងក្តូវបងាា ញអតតសញ្ញញ ណរបស់ខាួនគៅកាន់មាច ស់ ឬ
ក្បតិបតតិររននអាោរ សរមមភាព ឬ រគក្មាង ថដលសាិតគក្កាមការគធវើអធិការរិចចមុនគពលអនុវតតអធិការ
រិចចគនាេះ ។  

មញ្ជ្នតីអធិការរិចចការបំពុលបរសិ្ថា ន ក្តូវថែររាទុ្យរនូវឯរស្ថររំណត់ក្តាននការគធវើអធិការរិចច
នីមួយៗ ថដលខាួនបានអនុវតត ។  រំណត់ក្តាននការគធវើអធិការរិចច ក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវង
ររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។    
 
មាគ្តា១០៣៩ ._ ការហាមឃាត់រនុងការបដិគសធចំគពាេះការចូលគធវើអធិការរិចច 

គទេះសាិតគក្កាមកាលៈគទ្យសៈណារ៏គោយ មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររ ននអាោរ សរមមភាព ឬ រគក្មាង 
ថដលក្តូវសាិតគក្កាមការគធវើអធិការរិចច មិនអាចបដិគសធមិនឲ្យមញ្ជ្នតីអធិការរិចចការបំពុលបរសិ្ថា នចូល
គៅកាន់បរគិវណអាោរ អនុវតតតាមនីតិវធីិរនុងការគធវើអធិការរិចចបានគនាេះគទ្យ ។    
 
មាគ្តា១០៤០ ._ សរមមភាពថដលទ្យទួ្យលបានអនុញ្ញញ ត 

ក្បសិនគបើ គៅរនុងអំ ុងគពលគធវើអធិការរិចច មញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន ររគឃើញនូវ
ក្បភពននការបំពុល ឬសំណល់ ឬការខរខានមិនបានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹមក្តវូនូវ បគចចរវជិាា ក្រប់ក្រងការ
បំពុល ឬបគចចរវទិ្យាក្តួតពិនិតយការក្រប់ក្រងសំណល់ ឬ វធិានការដនទ្យគទ្យៀត ថដលអាចបងកឲ្យមានការ
រំរាមរំរាមរំថហងចំគពាេះសុខភាពស្ថធារណៈ ក្ទ្យពយសមបតតិ បរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិ គនាេះមញ្ជ្នតី
អធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន ក្តវូមានសិទ្យធិអរនុងការ៖ 

រ-ជូនដំណឹងភាា មដល់បុរគល ឬស្ថា ប័នដនទ្យគទ្យៀត ថដលអាចក្បឈមនឹងការរំរាម
រំថហងគនាេះ ។ 

ខ-បញ្ញា ឲ្យមាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននអាោរ ថដលក្តូវគធវើអធិការរិចច អនុម័តយរភាា មៗនូវ
វធិានការថរតក្មូវ គដើមបីធានាឲ្យបាននូវក្បតិបតតិការថដលក្តឹមក្តូវនន បគចចរវជិាា  ឬវធិានការ
ក្រប់ក្រងការបំពុល ឬបគចចរវទិ្យាក្តតួពិនិតយការក្រប់ក្រងសំណល់ ឬវធិានការដនទ្យគទ្យៀតស្សប
តាមលរខខណឌ តក្មវូការក្រប់ក្រងសំណល់ ឬប្ឈប់ការបំពុលគនាេះ ។ 

រ-បញ្ញា ឲ្យមាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននអាោរប្ឈប់ភាា មៗនូវក្បតិបតតិការថដលបងកឲ្យមាន
ការបំពុល សំណល់ ឬការបំពានគលើលរខខណឌ តក្មវូការក្រប់ក្រងសំណល់ គៅរនុងររណីថដល
វធិានការថរតក្មូវភាា មៗថដលពារ់ព័នធមិនមានលរខណៈក្រប់ក្ោន់រនុងការកាត់បនាយការខូច
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ខាត និងការបំពុល ឬសំណល់ថដលអាចបងកគ ើងចំគពាេះ សុខភាពមនុសស ក្ទ្យពយ ឬ  បរសិ្ថា ន ។  
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចបគងកើតនីតិវធីិថដលមញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុល

បរសិ្ថា ន មាច ស់ និងក្បតិបតតិររ ននអាោរថដលក្តូវគធវើអធិការរិចច ក្តូវគោរពតាម គៅគពលថសវងររគឃើញ
នូវក្បភពននការបំពុល ឬការខរខានមិនបានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹមក្តូវនូវ បគចចរវជិាា ក្រប់ក្រងការបំពុល ឬ
វធិានការដនទ្យគទ្យៀត ឬការបំពានគលើលរខខណឌ តក្មវូការក្រប់ក្រងសំណល់ ថដលអាចបងកឲ្យមានការ
រំរាមរំថហងចំគពាេះសុខភាពមនុសស ក្ទ្យពយ ឬបរសិ្ថា ន ។   
 
មាគ្តា១០៤១ ._ របាយការណ៍វាយតនមា 

គៅរនុងរយៈគពល ១៤ (ដប់បួន) នែង ននការររគឃើញនូវក្បភពននការបំពុល ឬការខរខានមិន
បានគធវើក្បតិបតតិការក្តឹមក្តវូនូវ បគចចរវជិាា ក្រប់ក្រងការបំពុល ឬវធិានការដនទ្យគទ្យៀត ឬការបំពានគលើ
លរខខណឌ តក្មូវការក្រប់ក្រងសំណល់ ថដលអាចបងកឲ្យមានការរំរាមរំថហងចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងការ
គចញនូវបទ្យបញ្ញា រនុងការអនុម័តយរវធិានការថរតក្មវូ មញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន ក្តវូ
គរៀបចំនូវរបាយការណ៍វាយតនមាការបំពុលអំពីការររគឃើញការបំពុលគនាេះ និងវធិានការបនតបនាទ ប់ថដល
ក្តូវអនុវតតគដើមបគីោេះស្ស្ថយការបំពុលគនាេះ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអាចបគងកើតនីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការ
គរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាការបំពុល ។  របាយការណ៍វាយតនមាការបំពុលទំងអស់ ក្តវូោរ់ឲ្យ
ស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១០៤២ ._ នែាចំណាយសក្មាប់វធិានការថរតក្មូវ  

នែាចំណាយពារ់ព័នធនឹងសរមមភាពណាមួយរនុងការទ្យទួ្យលយរវធិានការថរតក្មូវគដើមបីកាត់
បនាយជាអបបបរមា ក្រប់ក្រង ឬប្ឈប់ នូវក្បភពននការបំពុល ឬសំណល់ណាមួយ ថដលក្តវូបានររ
គឃើញគៅរនុងអំ ុងគពលននការគធវើអធិការរិចច ជាការទ្យទួ្យលខុសក្តូវផ្ទា ច់មុខរបស់មាច ស់ និង/ឬក្បតិបតតិ
ររននអាោរ ។  

នែាសំណាយថដលសមរមយទរ់ទ្យងនឹងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាការបំពុលគៅគក្កាម
មាតិកាគនេះ ជាការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់មាច ស់ និង/ឬ ក្បតិបតតិររននបរគិវណ/អាោរ ថដលក្តូវគធវើរបាយ
ការណ៍វាយតនមាការបំពុល ។   
 
មាគ្តា១០៤៣ ._ សិទ្យធិរនុងការោរ់សំគណើ  
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របូវន័ាបុរគល ឬ នីតិបុរគល ថដលមិនគពញចិតតចំគពាេះវធិានការណាមួយថដលគធវើគ ើងគោយមញ្ជ្នតី
អធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន អាចោរ់សំគណើ គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន
គដើមបីពិនិតយនូវវធិានការគនាេះ រនុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិប)នែង គក្កាយពីនែងចាត់វធិានការគនាេះមរ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការសគក្មចចិតតថដលតក្មូវឲ្យលុបគចាល ថរ
សក្មួល ឬបញ្ញា រ់អំពីវធិានការថដលក្តូវបានចាត់គោយមញ្ជ្នតីអធិការរិចចគលើការបំពុលបរសិ្ថា ន និងក្តវូ
គធវើរំណត់ក្តាជាលាយលរខណ៍អរសរននគសចរាីសគក្មចគនាេះគៅរនុងរយៈគពល៤០ (ថសសិប)នែងបនាទ ប់ 
ពីទ្យទួ្យលបានសំគណើ គនាេះ ។   

រំណត់ក្តាជាលាយលរខណ៍អរសរគនេះ ក្តូវរមួប ច្ូ លនូវមូលគហតុ ព័ត៌មាន និងទិ្យននន័យថដល
បគងកើតបានជាមូលោឋ នននការសគក្មចគនាេះ ។  រំណត់ក្តាគនេះក្តូវទាល់គៅឲ្យរបូវន័ាបុរគល ឬនីតិបុរគល 
ថដលគធវើសំគណើ  និងក្តូវោរ់ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិសាីពីសិទ្យធិទ្យទួ្យល
បានព័ត៌មានននក្រមគនេះ ។   

ក្បសិនគបើរបូវន័ាបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលគធវើសំគណើ  មិនគពញចិតតនឹងគសចរាីសគក្មចរបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន របូវន័ាបុរគល ឬ នីតិបុរគលគនាេះ មានសិទ្យធិបាឹងតវា៉ាស្សបតាម
បទ្យបប ញ្តតិននរនាីទី្យ៩ ននក្រមគនេះ។  
 

មាតិកាទី៣ 
ការស្ថត រទឡើងវិញ ន្ិងសណំ្ងទលើការខូច្ខាតបរសិ្ថថ ន្ 

ជំពូកទី១ 
យន្តការវាយតម្លៃទំហមំ្ន្ការខូច្ខាតបរសិ្ថថ ន្ 

 
មាគ្តា១០៤៤ ._  ការបគងកើតយនតការសក្មាប់ការស្ថត របរសិ្ថា នគទ្យបើងវញិ និងរំណត់ទំ្យហំននសំណងការ

ខូចខាត 
នីតិវធីិ និងថបបបទ្យននបគងកើតយនតការ ការវាយតនមាទំ្យហំខូចខាតបរសិ្ថា ន ការស្ថត របរសិ្ថា នគទ្យបើង 

វញិ និងការទូ្យរទត់សង់ការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងការទូ្យទត់ការខូចខាតថទនរហិរ ញ្វតាថដលគរើតគចញពី
ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ   
បរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០៤៥ ._ ការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
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 ការខូចខាតបរសិ្ថា ន មានជាអាទ្យិ៍ការខូចខាត ឬការគធវើឲ្យក្ទ្យរឌ្គក្ទម ការបំផ្ទា ញ ការបាត់បង់ 
ការបងាអ រ់ដល់ការគក្បើក្បាស់ននបរសិ្ថា ន ថដលរនុងគនាេះមានធនធានធមមជាតិ ទំ្យនិញ និងគសវារមម
ធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាគ្តា១០៤៦ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូចំគពាេះការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ថដលបានគឃើញថ្ន បានបងកការខូចខាតបរសិ្ថា ន ឬការខូចខាត
ថទនរហិរ ញ្វតាុថដលគរើតគចញពីការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវរនុងការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ 
និង/ឬក្តវូទូ្យតទត់សំណងខូចខាត និង ការបាត់បង់ទំងអស់ថដលបានគរើតគ ើង ។   
  
មាគ្តា១០៤៧ ._ កាតពវរិចចរនុងការថចរចាយព័ត៌មាន 
 ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាជាា ធរមានសមតារិចចនានា ជនជាតិគដើមភារតិច សងគមសីុវលិ 
នីតិបុរគល និង របូវនតបុរគលថដលរងទលប៉ាេះពាល់ទំងអស់ ក្តវូថចរចាយព័ត៌មានបគចចរគទ្យស ចំគណេះ
ដឹង ចំណាប់អារមមណ៍ និងរងវល់ថដលពារ់ពារ់ព័នធទំងឡាយ គដើមបីសក្មួលដល់ការស្ថត រគ ើងវញិ
គពញគលញ ទន់គពលគវលា និងក្បរបគោយក្បសិទ្យធភាពសក្មាប់ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ។   

 រាល់អនរពារ់ព័នធនីមួយៗ ក្តូវចូលរមួរនុងដំគណើ រការននការសគក្មចចិតតគៅគលើការស្ថត រគ ើងវញិ 
និងសំណង ក្ពមទំងការអនុវតតនូវការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ។   

 
ជំពូកទី២ 

ការទទលួខសុគ្តវូ 
 

មាគ្តា១០៤៨ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូបរសិ្ថា នរបស់របូវនតបុរគល នីតិបុរគល និងមញ្ជ្នតីននរោឋ ភិបាល 
 ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវសក្មាប់សំណងថទនរបរសិ្ថា ន មិនតក្មូវឲ្យមានបងាា ញពីធាតុគចតនា និងការ
ដឹងគនាេះគទ្យ គហើយក្តូវអនុវតតការទ្យទួ្យលខុសក្តវូដូចខាងគក្កាម ៖  

រ- របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងឡាយថដលមិនបានគធវើសរមមភាព ឬការខរខានរនុង
ការចាត់វធិានការថដលនំាឲ្យបងកការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ។ 

ខ- រាល់មញ្ជ្នតីរាជការក្រប់ស្ថា ប័នមានសមតារិចចក្រប់រក្មិតថដលបំគពញការងារគលើសពី
សិទ្យធិអំណាចរបស់ខាួន ឬក្បក្ពឹតតទទុយនឹងក្រមគនេះ ចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតនានា ថដល
នំាឲ្យបងកការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ។  

 
មាគ្តា១០៤៩ ._ ឧបររណ៍គក្ោេះថ្នន រ់ 
 រាល់ឧបររណ៍គក្ោេះថ្នន រ់  មានជាអាទ្យិ៍ នាវា យនយនត យនតគហាេះ មាសីុនអារគឈើ គរាងចក្រ
អារគឈើ រែយនតដឹរទំ្យនិញ ឬឧបររណ៍គទសងគទ្យៀតថដលក្តូវបានគក្បើក្បាស់រនុងសរមមភាពខុសចាប់ 
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គហើយថដលនំាឲ្យខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ក្តវូរបឹអូស និងលរ់គដើមបី គក្បើក្បាស់ដល់ការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើង
វញិថដលទ្យទួ្យលរងការខូចខាត ។   
 
មាគ្តា១០៥០ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូនននីតិបុរគល 
 នាយរ និងបុរគលិរននស្ថជីរមមថដល ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើសំណងថទនរបរសិ្ថា នថដលមាន
លរខណៈលរខណៈ និងទំ្យហំដូចោន  គៅតាមការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់នីតិបុរគលគនាេះ ដូចមានថចងរនុង
មាក្តា១០៤១ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១០៥១ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់បុរគលគោយថ រៗ 

រនុងររណីមានបុរគលគលើសពី ១ (មួយ) នារ់ថដលក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវគក្កាមជំពូរគនេះ បុរគល
នីមួយៗ ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូគោយថ រៗគលើសំណងការខូចខាតបរសិ្ថា នគពញគលញ គោយមិនរិត
អំពីទំ្យហំជារ់ថសតងននការរមួចំថណរ របស់បុរគលនីមូយៗរនុងការគធវើឲ្យខូចខាតបរសិ្ថា នទំងមូលគនាេះ
គ ើយ ។   

 
ជំពូកទី៣ 

កិច្ចការពារ ន្ិងករណី្ទលើកផ្លងច្ំទពា៉ះកចិ្ចការពារ 
 
មាគ្តា១០៥២ ._ រិចចការពារ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមិនក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តវូ គ ើយ រនុងររណីថដល ៖ 

រ- ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូបានបងកគ ើងទំងស្សរងគោយស្ថរថតគក្ោេះមហនតរាយធមម
ជាតិធងន់ធងរ ថដលមិនបានរពឹំងទុ្យរមុន ឬសរមមភាពននសញ្ជ្ងាគ ម ។ 

ខ- ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូបានបងកគ ើងទំងស្សរងគោយស្ថរថតទ្យគងវើ ឬការខរខាន
របស់តតិយជនគក្ៅពីបុរគលិរនគយជិត ឬភាន រ់ងាររបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលគនាេះ ។ 

រ- ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូបានបងកគ ើងទំងស្សរងគោយស្ថរថតសរមមភាពថដលបាន
អនុញ្ញញ ត យ៉ាងចាស់លាស់គោយចាប់ ។ 

ឃ- ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវបានបងកគ ើងទំងស្សរងគោយស្ថរថតសរមមភាពថដល
បានអនុញ្ញញ ត ជាពិគសស និងថដលបានពណ៌នាពីភាពជារ់លារ់ទរ់ទ្យងនឹងក្បគភទ្យ និងទំ្យហំ
ននការខូចខាតគៅរនុងថទន- ការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង /ឬ
វញិ្ញញ បនបក្តនិងលិខិតអនុម័តគៅគលើការ វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

 
មាគ្តា១០៥៣ ._ ររណីគលើរថលងចំគពាេះរិចចការពារ  

រិចចការពារដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៥ ននក្រមគនេះ មិនក្តវូបានអនុវតត គ ើយ រនុងររណី៖ 
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 រ- សរមមភាពថដលបងកឲ្យមានការខូចខាតគនាេះ ក្តូវបានអនុវតតគោយមានការរគំលាភ
បំពានទំងស្សរង ឬថទនរណាមួយននក្រមបរសិ្ថា ន ឬលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតណាមួយគទសង  
គទ្យៀត ។  

 ខ- សរមមភាពថដលបងកឲ្យមានការខូចខាត ក្តូវបានគធវើគ ើងគយងតាមលរខខណឌ
សមបទន អាជាា ប័ណណ ឬការអនុញ្ញញ តជារ់ថសតងគទសងគទ្យៀតថដលក្តវូបានទតល់ឲ្យ មិនស្សបតាម
លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតមានជាអាទ្យិ៍ ការអនុញ្ញញ តថដលគចញគោយមញ្ជ្នតីថដលោម នសិទ្យធិរនុងការទត
ល់ការអនុញ្ញញ តគនាេះ ឬការខរខាន រនុងការបំគពញគៅតាមលរខខណឌ ចាប់តក្មូវ មុនគពលគចញ
ការអនុញ្ញញ តជាគដើម ។ 

រ- សរមមភាពថដលនំាឲ្យមានការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវបានពិនិតយគឃើញថ្ន មានចំនួន 
ទំ្យហំ ឬក្បគភទ្យខុសៗោន  គក្ៅពីការរំណត់ចំនួន និងការអនុញ្ញញ តថដលបានរំណត់ជារ់លារ់ 
គៅរនុងថទនកា ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង /ឬ  វញិ្ញញ បនបក្ត និង
លិខិតអនុម័តគៅគលើការ វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 

ឃ- ការខូចខាតថដលបងកគ ើងគោយស្ថរការគធវសក្បថហស អំគពើទុ្យចចរតិ ឬសរមមភាព
ខុសចាប់  រនុងការអនុវតត ការគធវើក្បតិបតតិការ ឬការបំគពញសរមមភាពថដលក្តវូបានអនុញ្ញញ ត ។ 

ង- សរមមភាពទំងឡាយថដលទទុយគៅនឹងខថចង និងលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ ត រិចច
សនា ការអនុញ្ញញ ត ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធទំងឡាយគទសងគទ្យៀត ក្ពមទំងការខរខានមិនបានអនុ
វតតសរមមភាពជារ់លារ់នានា ថដលតក្មវូរនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត ។   

 
ជំពូកទី៤ 

សណំ្ងផ្នែកបរសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា១០៥៤ ._ សំណងថទនរបរសិ្ថា ន 
 សំណងថទនរបរសិ្ថា នថដលមានថចងរនុងជំពូរទី្យ២ ននមាតិកាគនេះមានដូចតគៅ៖ 

រ- នែាគពញគលញរនុងការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិគៅកាន់លរខខណឌ គដើមមុនគពលមាន
ការខូចខាត ។ 

ខ- នែាគពញគលញសក្មាប់ការអនុវតតការស្ថត រគ ើងវញិបថនាមគទ្យៀតថដលក្រប់ក្ោន់គដើមបី
គធវើការទូ្យទត់នឹងការខូចខាតទំងមូលថដលមិនបានទូ្យទត់សងគោយការស្ថត រគ ើងវញិ រនុង
ចំណុច រ. ខាងគលើ ។  

រ- តនមាននទិ្យដឋភាពននបរសិ្ថា នថដលរងការខូចខាតថដលមិនអាចស្ថត រគ ើងវញិបាន រនុង
ររណី ថដលការស្ថត រគ ើងវញិក្តូវបានគធវើគ ើង ប៉ាុថនតថទនរ ឬទិ្យដឋភាពមួយចំនួនននបរសិ្ថា នថដល
រងការខូចខាត មិនងាយរនុងការស្ថត រគ ើងវញិបាន ។ 
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ឃ- តនមាគអរូ ូសីុ ឬតនមាមនុសស ថដលបានបាត់បង់គោយស្ថរការខូចខាតបរសិ្ថា ន
មិនអាចក្តូវ បានទូ្យទត់សងគពញគលញគោយស្ថររតាត ថដលមានរនុងចំណុច រ. ខ. និងរ. 
ខាងគលើក្ពមទំង ប ច្ូ លនូវតនមាគសដឋរិចចសរបុ តនមាគក្បើក្បាស់ផ្ទទ ល់ និងក្បគយល តនមាថដល
មិនគក្បើក្បាស់ មានជាអាទ្យិ៍ តនមា អតាិភាព ជគក្មើស ក្បគយជន៍រមួ គររ តិ៍ដំថណល ។ 

ង- នែាទំងអស់ថដលក្តូវទ្យទួ្យលរងគោយគដើមបណតឹ ងថដលបតឹងគដើមបីគធវើការទមទរ
សំណងសក្មាប់ការជួសជុសបរសិ្ថា ន ថដលមានជាអាទ្យិ៍ នែា និងការចំណាយ ជារ់ថសតងរបស់
ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើងវញិ នែាននការវាយតនមាសំណងននការស្ថត រគ ើងវញិ ដូចជា 
នែាបុរគលិរ នែាគធវើដំគណើ រ នែាគសវារមមតាមរិចចសនា ទំងនែាបគចចរគទ្យសទាូវចាប់ ឬនែាគទសង
គទ្យៀត បួររមួទំងនែាទំងអស់ថដលទ្យទួ្យលរងគោយភារីចំគពាេះក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត រ
គ ើងវញិ និងដំគណើ រការពិគក្ោេះគយបល់ ។ 

ច- នែាពិនិតយតាមោន និងនែាធានាឲ្យបាននូវភាពគជារជ័យននសរមមភាពស្ថត រគ ើង
វញិ ដូចក្តូ បានរំណត់ពីមុនរចួមរគហើយ ។ 

្- នែាទូ្យទត់សងសក្មាប់ការបាត់បង់មុខរបរ និងថទនរគសដឋរិចចថដលបណាត លមរពីការ
ខូចខាតបរសិ្ថា ន ។ 

ជ- នែាទូ្យទត់សងតាមរយៈការស្ថត រគ ើងវញិ ឬគលើការបាត់បង់គសារភាពននការគក្បើ
ក្បាស់បរសិ្ថា ន ។ 

ឈ- ការបាត់បង់នែាសុទ្យធននសួយស្ថរ ក្បារ់ឈនួល រនក្មនានា ឬការបាត់បង់ភារហ ុន
ននក្បារ់ចំគណញសុទ្យធគោយស្ថរការខូចខាតគនាេះ ។ 

ញ- ការបាត់បង់ក្បារ់ចំគណញ ឬឱ្នភាពននសមតាភាពររចំណូលគោយស្ថរការខូច
ខាត ។ 

ដ- នែាសុទ្យធននការទតល់គសវាស្ថធារណៈថដលមានការគរើនគ ើង និងបថនាម រនុងការ
គ្ាើយតបគៅនឹងការខូចខាតបរសិ្ថា ន ។ 

ឋ- ក្បារ់ក្បោប់រតី គស្ថហ ុយ និងការចំណាយគទសងៗ ថដលគរើតគ ើងរនុងដំគណើ រការនន
បណតឹ ង មានជាអាទ្យិ៍ ក្បារ់គបៀវតសន៍ និងការចំណាយរបស់គដើមបណតឹ ង បុរគលិររបស់ពួរគរ 
គស្ថហ ុយនិងការ- ចំណាយគទសងៗរបស់ស្ថរស ីនែាគមធាវ ីអនរជំនាញការ ទី្យក្បឹរា ការសិរា
ថទនរបគចចរគទ្យស ។ 

ឌ្- ការខាតបង់សុទ្យធននក្បារ់ពនធ ឬចំណូលគទសងគទ្យៀតរបស់ស្ថា ប័នរដឋ ។ 
ឍ- នែាទតល់គសវារនុងការយមលាតថដលសមភាពគៅនឹងគសវារមមយមលាតនានា 

រនុងអំ ុង គពលននការចាប់ខាួន និងការកាត់គទសគៅគលើការរគំលាភបំពាន ។  
 
មាគ្តា១០៥៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការស្ថត រគ ើងវញិឲ្យបានគលឿន 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចគចញលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតលមអិតអំពី 
លរខខណឌ តក្មូវ និងនីតិវធីិរនុងការស្ថត រគ ើងវញិឲ្យបានគលឿន ថដលក្តូវថចងពីនែាននការស្ថត រគ ើងវញិ
សក្មាប់ក្បគភទ្យ ននការខូចខាតជារ់លារ់ និងនីតិវធីិននការវាយតនមាថដលក្តូវបានជំរញុសក្មាប់ការ
បគងកើតក្បគភទ្យ និងបរមិាណននការស្ថត រគ ើងវញិថដលតក្មវូ គដើមបីទូ្យទត់សងគៅគលើក្បគភទ្យជារ់លារ់
ននការខូចខាតគនាេះ ។  
 
មាគ្តា១០៥៦ ._ ភារីរនុងការទមទរសំណង 
 ភារីថដលអាចគធវើការទមទរសំណងគលើការខូចខាតបរសិ្ថា ន រមួមានដូចតគៅ៖ 

រ- ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន  និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ថដល
រងទលប៉ាេះពាល់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧ ននមាតិកាគនេះ ក្តវូមានសិទ្យធិគសនើសំុនែាសំណង
គលើការស្ថត រគ ើងវញិ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧ ចំណុច រ. ខ. រ. ឃ. ង. ច. ជ. ឈ. ដ. ឋ
. ឌ្. និង ឍ. ននមាតិកាគនេះ ។ 

ខ- អនរគក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតិគដើមបីចិ ច្ ឹមជីវតិថដលរងការខូចខាត ទំងសិទ្យធិគៅ
គលើ ឬការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានសិទ្យធិគសនើសំុនែាដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧ 

ចំណុច ឃ. ង. ្. ជ. ឈ. ញ. និង ឋ. ននក្រមគនេះគោយគក្បើក្បាស់នីតិវធីិដូចមានថចងដូចមាន
ថចងរនុងរនាី៩ននក្រមគនេះ  ចាប់ពិគសសគោយថទ្យបរគទសងគទ្យៀង និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់

។ ព័នធគទសងគទ្យៀត  
រ- របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមួយរ៏គោយ ក្តូវមានសិទ្យធិគសនើសំុនែា សំណងគលើការ

ស្ថត រគ ើងវញិដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧ ចំណុច រ. ខ. រ. ឃ. ង. ច. និង ឋ. ននមាតិកា
គនេះ  លុេះ ក្តាថត៖ 

១-  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬអនរចាត់តំាងថដលមានការ
អនុញ្ញញ ត ខរខានរនុងការបគងកើតក្ររមការងារថទនការស្ថត រគ ើងវញិ ស្សបតាមជំពូរទី្យ ៥ 
ននមាតិកាគនេះ រនុងរយៈគពល ៦ (ក្បំាមួយ)ថខ បនាទ ប់ពីក្ពឹតតិការណ៍ននការខូចខាតបរសិ្ថា
នបានគរើតគ ើង ឬ 

២- ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើងវញិក្តូវបានបគងកើត ប៉ាុថនតខរខានរនុង
ការបំគពញការងារវាយតនមាសំណងគលើការស្ថត រគ ើងវញិរនុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ន ំ

។ បនាទ ប់ពីការបគងកើត  
៣- របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលគនាេះ បានជូនដំណឹងគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័ន

ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នរនុងគោលបំណង គសនើសំុនែា សំណងគលើការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
រនុងររណីថដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មិនបានគ្ាើយតបចំគពាេះ
សំគណើ អំពីការគសនើសំុនែាសំណងស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ រនុងរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិប)
នែងបនាទ ប់ពីបានជូនដំណឹងគនេះគទ្យ របូវនតបុរគល ឬនីតបុរគលថដលបានគសនើសំុគនេះ អាច
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អនុវតតការងារវាយតនមាគលើការស្ថត របរសិ្ថា នគទ្យបើងវញិ និងអាចគសនើសំុនែាសំណងស្ថា រប
រសិ្ថា នគទ្យបើងវញិ ។  
ឃ- មាច ស់រមមសិទ្យធិ ឬមាច ស់ភតិសនាននអចលនក្ទ្យពយ ឬក្ទ្យពយសមបតតិផ្ទទ ល់ខឡួនក្តូវមាន

សិទ្យធិគសនើសំុនែា ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៤៧ ចំណុច ច. ្. ឈ. ញ. និង ឋ. ននក្រមគនេះ ស្សប
តាមរនាីទី្យ៩ននក្រមគនេះ ចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនានា ។ 

 
ជំពូកទី៥ 

គ្កុលការង្ករទរៀបច្ំផ្នន្ការស្ថត រទឡើងវិញ ន្ិងដំទណ្ើ រការវាយតម្លៃសណំ្ងការខូច្ខាត 
 
មាគ្តា១០៥៧ ._ ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើងវញិ 
 ររណីមានបណតឹ ងទមទរឲ្យមានការជួសជុលគោយការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិដូចមានថចង
រនុងមាក្តា១០៤៧ ននក្រមគនេះ  ភារីថដលមានសិទ្យធិគធវើសរមមភាពបណតឹ ង ដូចមានថចងរនុងចាប់ពិគសស
គទសងគទ្យៀត និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត មានសិទ្យធិគលើរជាសំគណើ គៅកាន់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន គដើមបីបគងកើតនូវក្ររមការងារ គរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើងវញិសក្មាប់គក្ោេះថ្នន រ់គនាេះ ។    
 
មាគ្តា១០៥៨ ._ អនរចូលរមួដនទ្យគទ្យៀត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬបុរគលថដលបានចាត់តំាង ក្តវូទតល់ឱ្កាសនានា 
ដល់រដឋបាលថ្នន រ់គក្កាមជាតិ របូវនតបុរគល តំណាងអងគការសងគមសីុវលិ ជនជាតិគដើមភារតិច សហរម
ន៍មូលោឋ ន និងបុរគលដនទ្យគទ្យៀត ថដលអាចរងការប៉ាេះពាល់ដល់ក្បគយជន៍ខាួន និងថដលមានជំនាញ
បគចចរគទ្យស រ៏ដូចជាចំគណេះដឹងសំខាន់ដល់ការវាយតនមាសំណងការខូចខាតចូលរមួជាសមាជិរនន
ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
 
មាគ្តា១០៥៩ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងការទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
 ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើងវញិ ក្តូវបំគពញការងាររបស់ខាួនឲ្យ ស្សបតាម បទ្យបប ញ្តតិ ិិ
ទូ្យគៅ សតីពីការចូលរមួជាស្ថរធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន ព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  

 
មាគ្តា១០៦០ ._ ភាររិចច និងសិទ្យធិអំណាច 

ភាររិចច  និងសិទ្យធិអំណាចរបស់ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើងវញិ រមួមាន៖  
រ- វាយតនមាពីបរមិាណធមមជាតិ និងវសិ្ថលភាពននការខូចខាតគោយគក្បើព័ត៌មានថដល

មានស្ស្ថប់ ។  ស្សបតាមការវាយតនមាគនេះ ក្ររមការងារ ក្តវូរំណត់ថ្ន ចំណាត់ការដូចខាង
គក្កាម ៖  
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១- គធវើបណតឹ ងទមទសំណងគលើការខូចខាតពីបុរគលមួយ ឬគក្ចើន ថដលអាច
ក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវតាមជំពូរទី្យ២ននមាតិកាគនេះ ។  

២- បំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវ និងនីតិវធីិននការស្ថត រគ ើងវញិ ដូចមានថចងរនុង
មាក្តា១០៤៨ ននក្រមគនេះ ។  

៣- គធវើការវាយតនមាពីសំណងការខូខាតសក្មាប់គធវើការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
៤- អនុវតតន៍ជគក្មើសននចំណាត់ការសមគៅតាមស្ថា នភាពជារ់លារ់នានានន

គក្ោេះថ្នន រ់ ឬការខូចខាត ។  
ខ-បនាទ ប់ពីបានសគក្មចថ្នក្តូវគរៀបចំគធវើបណតឹ ងទមទរឲ្យមានការជួសជុលបរសិ្ថា ន  

គនាេះក្ររមការងារ ចំាបាច់ក្តូវ៖  
១- បគងកើតគសចរតីថែាងការអំពី្នទៈរនុងការគរៀបចំបណតឹ ងទមទរការជួសជុល 

បរសិ្ថា នថដលរនុងគនាេះក្តូវមានចុេះអំពីព័ត៌មានសគងខបអំពីគហតុការ និងការខូតខាតនា
គពលខាងមុខ ឬថដលបាន រពឹំងទុ្យរជាមុន ។  

២- រំណត់អំពីការអនុវតតនូវសិទ្យធិអំណាចដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៣០ 
ទរ់ទ្យងគៅនឹងគហតុការណ៍ ។  

៣- គធវើការជូនដំណឹងដល់ភារីថដលទ្យទួ្យលខុសក្តូវ 
រ- គរៀបចំក្បមូលព័ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបណតឹ ងទមទរការស្ថត រគ ើងវញិនាគពល 

ខាងមុខ ។  
ឃ- ពារ់ព័នធគៅនឹងការគរៀបបណតឹ ងទមឲ្យមានការស្ថត រគ ើងវញិ ស្សបតាមចររិលរខ

ណៈននគក្ោេះថ្នន រ់ ឬការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ក្ររមការងារក្តវូបំគពញតាមដំណារ់កាលដូច
ខាងគក្កាម គោយ ៖  

១- រំណត់ពីអតតសញ្ញញ ណ និងបរមិាណននការខូចខាត ។  
២- រំណត់ពីលរខណៈននការស្ថត រគ ើងវញិ និង /ឬដំគណាេះស្ស្ថយគោយ

សំណងជាក្បារ់ថដលរិតទំងសំណងការខូចខាតនាគពលខាងមុខទងថដរ ។  
៣- បគងកើតការែាឹងថែាង និងការបងាា ញពីទំ្យនារ់ទំ្យនងរវាងការខូចខាត និង

សំណងបចចុបបនន និងអនារត ។  
៤- បងាា ញពីការស្ថត រគ ើងវញិ និង /ឬ ជគក្មើសននសំណងការ ខូចខាត ក្បារ់ 

ថដលរិតទំងសំណងការខូចខាតនាគពលខាងមុខ ថដលគពញចិតត ។  
ង- គក្បើក្បាស់ជំនាញ និងឯរគទ្យសននសមាជិររនុងក្ររមការងារ និងគក្ៅក្ររមការងារ

គរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើង វញិ និងជំនួយថទនរបគចចរគទ្យសគៅតាមតក្មូវការ រនុងក្រប់ដំគណាេះ
ស្ស្ថយ និងការគរៀបចំបណតឹ ងទមទរ ។  

ច- រំណត់ពីភាពសមរមយននភារីថដលទ្យទួ្យលខុសក្តូវនាគពលខាងមុខ រនុងការអនុវតត
ការស្ថត រគ ើងវញិថដល បានឯរភាព ។  
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្- ជូនដំណឹងដល់ភារីថដលអាចទ្យទួ្យលខុសក្តូវ ឲ្យចូលរមួរនុងដំគណើ រការននការចរចារ
អំពីការស្ថត រគ ើង វញិ គដើមបទីតល់ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូតាមរយៈរិចចការស្ថត រគ ើងវញិ ឬការបង់
សំណងគលើការខូចខាត ។  

 
មាគ្តា១០៦១ ._ នីតិវធីិបថនាម 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន អាចគរៀបចំលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិថដល
ក្តូវបំគពញសក្មាប់ការវាយតនមាគលើសំណងការខូចខាតសក្មាប់ការស្ថត រគ ើងវញិ និងថដលមាន
សំណងការខូចខាតទំងគនាេះទូ្យទត់គៅតាមតំបន់ជារ់ថសតងសក្មាប់ជាដំគណាេះស្ស្ថយដល់ការខូច
ខាត ឬគក្ោេះថ្នន រ់ថដលសំខាន់ដល់បរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី៦  
លកខខណ្ឌ តគ្លូវម្ន្ការទូទាត់ ន្ិងការច្រចារអពំីការស្ថត រទឡើងវញិ 

 
មាគ្តា១០៦២ ._ ដំគណើ រការននរិចចចរចារអំពីការស្ថត រគ ើងវញិ 

ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើងវញិ និងភារីថដលអាចទ្យទួ្យលខុសក្តូវ  ក្តវូចូលរមួរនុង
ដំគណើ រការននរិចចចរចារអំពីការស្ថត រគ ើងវញិ ដូចខាងគក្កាម ៖  

រ- ការជួបជាក្បចំា គដើមបឈីានដល់ការក្ពមគក្ពៀងសតីពីការស្ថត រគ ើងវញិ និង /ការជួស
ជុល ។  

ខ- គក្បើក្បាស់នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ ។  
រ- ការគោេះដូរព័ត៌មានបគចចរគទ្យស និងការក្បក្ពឹតតគោយបំណងសុចរតិ រនុងការគោេះ

ស្ស្ថយភាពគទសងពីោន  ស្សបតាមគោលការណ៍ថដលបានរំណត់រនុងរនាីទី្យ១ មាតិកាទី្យ១ ននក្រម
គនេះ ។  

ឃ- រនុងររណីថដលភារីទំងឡាយបានឈានដល់ការក្ពមគក្ពៀងគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យ
គហើយ ប៉ាុថនតពំុទន់មានការឯរភាព គៅគលើការជួសជុលគោយការស្ថត រគ ើងវញិទំងស្សរងគៅ
គ ើយ ភារីននថទនរថដលពំុទន់បានគោេះស្ស្ថយ អស់គនាេះក្តូវគោេះស្ស្ថយចំគពាេះការទមទរ
ទំងគនាេះ គដើមបីទុ្យរគពលក្រប់ក្ោន់សក្មាប់ការស្ថត រគ ើងវញិ និង/ឬ ការជួសជុលថដលក្តូវគរើត
គ ើង ។  

ង- រនុងររណីថដល ភារីថដលក្តូវទ្យទួ្យលខុសក្តូវបានបដិគសធមិនក្ពមចូលរមួដំគណើ រ
ការដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៥៣ ឬមិនបានចូលរមួគោយមាន្នទៈសុចរតិគៅរនុងដំគណើ រការ
ននរិចចពិគក្ោេះគយបល់អំពីការស្ថត រគ ើងវញិគទ្យ ឬដំគណើ រការនីតិវធីិថដលបានរំណត់គដើមបី
ឈានគៅររដំគណាេះស្ស្ថយគលើការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ខាួនគទ្យ គនាេះភារីគដើមបណតឹ ងស្សបតាម
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មាក្តា១០៤៤ ននមាតិកាគនេះក្តូវបនតនីតិវធីិគោយរំណត់យរការជួសជុលទន់គពលគវលា និង/
ឬ គធវើការវាយតនមាគលើការជួសជុលគោយការស្ថត រគ ើងវញិតាមការចំាបាច់ ។  

 
មាគ្តា១០៦៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវននរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា 

រាល់រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ក្តូវបំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវស្សបតាមចាប់ដូចខាងគក្កាម៖ 
រ- រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាថដលបានគសនើ ក្តវូជាព័ត៌មានថដលគបើរចំហគដើមបឲី្យ

ស្ថធារណជនគធវើការពិនិតយ និងទតល់គយបល់សក្មាប់រយៈគពលយ៉ាងតិច៦០ (ហុរសិប)នែង 
ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិននការចូលរមួជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ ។  

ខ- បុរគលថដលបានចូលរមួរនុងរិចចក្បជំុជាស្ថធារណៈ ថដលបានទតល់ធាតុចូល ឬមតិ
គយបល់គៅកាន់ ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត រគ ើងវញិ ក្តូវទ្យទួ្យលបាននូវចាប់ចមាងសតីពី
ដំគណាេះស្ស្ថយតាមថដលបានគសនើ ។  

រ- ការទតល់ដំណឹងអំពីការក្ពមគក្ពៀងថដលបានគសនើ ក្តូវគបើរឲ្យស្ថធារណជនដឹងគៅ
ក្រប់ទី្យរថនាងថដលរង ការប៉ាេះពាល់គោយអនុគលាមតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពី សិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន
ព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។    

ឃ- រនុងគោលបំណងររានូវសិទ្យធិរបស់គដើមបណតឹ ង រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាក្តូវោរ់
ប ច្ូ លនូវលរខខណឌ នន សិទ្យធិ មានជាអាទ្យិ៍ សិទ្យធិរនុងការគធវើបណតឹ ងជំទស់ គៅនឹងចុងចគមាើយ រនុង
គោលបំណង ទ្យទួ្យលបាននូវសំណងគោយការស្ថត រគ ើងវញិបថនាម រនុងររណីគឃើញមាន
លរខខណឌ ែមី ឬមានព័ត៌មាន ថដលបញ្ញា រ់ថ្ន ការខូចខាតខុស ឬគក្ោេះថ្នន រ់ខុសគៅនឹងអវីថដល
បានដឹងរនុងគពលរំពុងចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ។  

ង- រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ក្តូវរាប់ប ច្ូ លសតង់ោរក្បតិបតតិការការងារ និងការក្តតួយពិនិ
តយថដលក្តឹមក្តវូតាម បគចចរវជិាា  និងគអរូ ូសីុ រនុងក្រប់លរខខណឌ ក្ពមគក្ពៀងថដលភារីទ្យទួ្យល
ខុសក្តវូបានក្ពមបំគពញ សក្មាប់ ការស្ថត រគ ើងវញិ។ រនុងររណីថដលអវតតមានននរបររំគហើញ
ជារ់លារ់ថដលបគងកើតឲ្យមាននូវលរខខណឌ សមរមយ សក្មាប់សតង់ោរទបជាង គនាេះសតង់ោរ
ទំងគនេះតក្មូវឲ្យគក្បើក្បាស់ក្បគភទ្យររុខជាតិគដើម ថដលសមស្សបសក្មាប់ការោំគ ើងវញិ នូវ
ស្ថរគពើររុខជាតិ រ៏ដូចជាការអនុវតតនូវការអគងកតតាមោន សក្មាប់រយៈគពលមិនតិចជាង៥ (ក្បំា) 
ឆ្ន ំ និងោរ់ប ច្ូ លកាតពវរិចចរបស់ភារីទ្យទួ្យលខុសក្តូវ រនុងការបនតទ្យទួ្យលរា៉ា ប់រងចំគពាេះ
សរមមភាពស្ថត រគ ើងវញិ រហូតដល់គពលសតង់ោរននការអនុវតតគនាេះក្តូវបានបំគពញ។ ការក្ពម
គក្ពៀង រ៏ក្តូវមានថចង អំពីលរខខណឌ តក្មូវសំរាប់ក្បតិបតតិការ និងការគធវើអធិការរិចចបថនាម ថដល
បានរំណត់ រនុង ដំគណើ រការននការវាយតនមាអំពីសំណងគោយការស្ថត រគ ើងវញិ។ រាល់ទិ្យននន័យ
ននអធិការរិចចថដលទលិតបាន គនាេះក្តូវគបើរឲ្យស្ថធារណជនដឹងឮ។  

ច- រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ក្តូវមានគរៀបរាប់គៅរនុងលរខខណឌ ក្ពមគក្ពៀងអំពីលរខខណឌ
តក្មូវឲ្យភារីថដលក្តូវ ទ្យទួ្យលខុសក្តវូទតល់ជាមូលនិធិ ឬគរៀបចំឲ្យមានការយល់ដឹង និងការអប់រ ំ
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ថទនរបរសិ្ថា ន គៅរនុងតំបន់ថដលរង ការប៉ាេះពាល់ ស្សបតាមព័ត៌មានអំពីការខូចខាតថដលបានររ
គឃើញ ។  

្- រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារ៏ក្តូវោរ់ប ច្ូ លទងថដរនូវលរខខណឌ បថនាម ថដលចំាបាច់
តក្មូវឲ្យមានការស្ថត  គ ើងវញិទំងស្សរងទងថដរ ។  

 
ជំពូកទី៧ 

សទិធអិំណ្តច្ម្ន្ការទច្ញបទបញ្ញជ ផ្នែករដឋបាល 
 
មាគ្តា១០៦៤ ._ ការរំណត់ហានិភ័យននគក្ោេះថ្នន រ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មានភាររិចចគចញបទ្យបញ្ញា ឲ្យភារីថដលអាចទ្យទួ្យល
ខុសក្តវូ ទតល់ការឧបតាមភថទនរហិរ ញ្វតាុជាបនាទ ន់សក្មាប់ការងាររបស់ក្ររមការងារ គរៀបចំថទនការស្ថត រ
គ ើងវញិ និងការបគងកើតឲ្យមាននូវការវាយតនមាអំពីការជួសជុលគោយការស្ថត រគ ើងវញិ រនុងររណី
ថដលការខូចខាតបរសិ្ថា នសាិតគៅរនុងរក្មិតគក្ោេះថ្នន រ់ ។  
 
មាគ្តា១០៦៥ ._ ការរំណត់ពីតក្មូវការននសរមមភាពជាបនាទ ន់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរ  វស័ិយបរសិ្ថា នមានភាររិចចគចញ បញ្ញា ឲ្យភារីថដលទ្យទួ្យលខុសក្តូវ
ក្បតិបតតិគលើវធិានការស្ថត រគ ើងវញិជារិចចសគញ្ជ្ងាគ េះបនាទ ន់ គក្កាមការដឹរនំារបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យល
បនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន បនាទ ប់ពីររគឃើញថ្ន តក្មូវឲ្យមានការទ្យប់ស្ថក ត់ជាបនាទ ន់គលើការខូចខាតបរសិ្ថា ន  
ឬគដើមបីជាសវាងពីការបាត់បង់ឱ្កាសសំខាន់ដល់ការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
 

ជំពូកទី៨ 
 សទិធអិំណ្តច្គ្កសងួ ស្ថថ ប័ន្ទទួលបន្ទកុវសិយ័បរសិ្ថថ ន្ កែងុការគ្បលលូលវិកាបង់ម្លៃម្ន្ការ

ស្ថត របរសិ្ថថ ន្ទឡើងវិញ 
 
មាគ្តា១០៦៦ ._  ភាពចំាបាច់ននការស្ថត រគ ើងវញិ និងបញ្ជ្ងគប់នែា និងចំណាយនានា 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន មានសិទ្យធិអនុវតតន៍សរមមភាពបណតឹ ងទមទរ
សំណង និងនែាចំណាយនានានសក្មាប់ការស្ថត រការខូចខាតដល់បរសិ្ថា នគទ្យបើងវញិ ពីភារីថដលបងកឲ្យ
ខូចខាតបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១០៦៧ ._ ការបង់នែា ឬការបង់សងវញិនូវនែា និងចំណាយថដលបានគរើតគ ើង 

ែវកិាក្បមូលបានសក្មាប់ការបំគពញតួនាទី្យដូចមានថចងរនុងមាតិកាគនេះ ថដលជាការចំណាយ 
និងការបង់សង វញិនូវនែា និងការចំណាយសក្មាប់ការវាយតនមាការជួសជុលបរសិ្ថា នគោយការស្ថត រ
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គ ើងវញិ និងសរមមភាពរបស់ ក្ររមការងារគរៀបចំថទនការស្ថត របរសិ្ថា ន ក្តវូបង់ជូនគោយផ្ទទ ល់គៅកាន់
ភារីថដលបានគធវើការចំណាយ ។  
 

មាតិកាទី៤ 
ទទាសបបញ្ញតត ិ
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូទៅ 
  

មាគ្តា១០៦៨ ._   ក្បគភទ្យននទ្យណឌ រមម 
ក្បគភទ្យននទ្យណឌ រមមថដលរំណត់ គៅរនុងក្រមគនេះ មានជាអាទ្យិ៍ ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍

អរសរ ការលុបគចាល ការផ្ទអ រការឯរភាព ឬលិខិតអនុញ្ញញ ត ការពិន័យអនតរការណ៍ សំណងការខូច
ខាត និងគទសក្ពហមទ្យណឌ ។ 
 
មាគ្តា១០៦៩ ._  ការអនុវតតទ្យណឌ រមម 

ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ការផ្ទអ រ ឬការលុបគចាលននវញិ្ញញ បនបក្តចុេះប ា្ ី និងលិខិត
អនុញ្ញញ តពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀតរឺសាិតគៅគក្កាមសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដូចមានថចងរនុង
ក្រមគនេះ ។ 

ការពក្ងឹងការអនុវតតការពិន័យអនតរការណ៍រឺសាិតគៅគក្កាមសមតារិចចរបស់ក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន និងក្រសួងស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ។ 

សំណងការខូចខាតចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្កាមបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ ក្តវូសាិត
គក្កាមសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ឬក្រសួងពារ់ព័នធដនទ្យគទ្យៀត ដូចមាន
ថចងរនុងមាតិកាទី្យ ៣ សតីពីការស្ថត រគ ើងវញិ និងសំណងសក្មាប់កាខូចខាតបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ។ 
 
មាគ្តា១០៧០ ._  ការពិន័យអនតរការណ៍ 

ក្រសួងទ្យទួ្យលបនតុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូមានសិទ្យធិរនុងការអនុវតតការ
ពិន័យអនតរការណ៍សក្មាប់បទ្យគលមើសមួយគក្កាមក្រមគនេះ។ 

ការពិន័យអនតរការណ៍ក្តវូបានអនុវតតរនុងររណីថដលជនគលមើសស្ថរភាពថ្នមានរំហុស និងយ
លក្ពមបង់នែាពិន័យអនតរការណ៍ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិគក្កាមក្រមគនេះ ចាប់ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត
ពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត។ ការបង់នែាពិន័យអនតរការណ៍នំាឲ្យរលត់បណតឹ ងអាជាា  ។ 

រនុងររណីគដលជនគលើមសបដិគសធន៍មិនបង់នែាពិន័យអនតរការណ៍ ក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយប
រសិ្ថា ន និងក្រសួងស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ អាចោរ់ ពារយបណតឹ ង គៅតុលាការ គដើមបីទមទរ
ក្បារ់ពិន័យអនតរការណ៍គនាេះបាន។  
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នីតិវធីិ និងថបបបទ្យសតីពីពិន័យ អនតរការណ៍ក្តូវបានរំណត់គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត របស់
ក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន និងក្រសួងស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ។ 
 
មាគ្តា១០៧១ ._   ក្បារ់ចំណូលថដលបានមរពីការពិន័យអនតរការណ៍ 

ក្បារ់ចំណូលថដលបានមរពីការពិន័យអនតរការណ៍ ពិន័យគោយតុលាកា ឬវតាុគទសងៗថដល
តុលាកាបានសគក្មចឲ្យរបឹអូសជាសមបតតិរដឋ ក្តូវបង់ចូលគៅរនុងែវកិារជាតិ។ ក្បារ់ចំណូលថបបគនេះ
ក្តូវបានគក្បើទងថដរគដើមបទីតល់រងាវ ន់ជូនមញ្ជ្នតី និងក្បជាពលរដឋថដលចូលរមួរនុងសរមមភាពពក្ងឹងការអនុ
វតតចាប់។  

នីតិវធីិននការរំណត់ក្បារ់រងាវ ន់ និងក្បារ់ពិន័យថដលក្តូវបង់ចូលែវកិារជាតិ និងក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគោយថទ្យបរ ។ 
 
មាគ្តា១០៧២ ._   ការរគំលាភបំពានគៅគលើកាតពវរិចចបគ ច្ ៀសការខូចខាតបរសិ្ថា ន 

របូវន័តបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលរគំលាភបំពានបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ   បងកឲ្យមានការខូចខាតប
រសិ្ថា ន ឬក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិក្តវូទតនាទ គទស  ថ្នន រ់ទី្យ៣ ឬទី្យ៤  អាស្ស័យតាម
អំគពើក្បក្ពឹតត និងរក្មិតពយសនៈរមមថដលបងកការខូចខាតដលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
 
មាគ្តា១០៧៣ ._  ការអនុវតតសរមមភាពបណតឹ ងរដឋបបគវណី 

រនុងររណីមានបណតឹ ង ក្ពហមទ្យណឌ ស្សបតាម ក្រមគនេះ និងចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត រំពុង
ដំគណើ រការគៅតុលាការមានសមតារិចច  សរមមភាពបណតឹ ងរដឋបបគវណីរនុងការទមទរសំណង ឬការ 
ស្ថត រគ ើងវញិសក្មាប់ការខូចខាតបរសិ្ថា នក្បឆំ្ងគៅនឹងភារីថដលបងកការខូចខាតគៅតុលាការរដឋ
បបគវណីគោយថទ្យបរ គៅថតដំគណើ រគោេះស្ស្ថយគៅតាមនីតិវធីិរដឋបបគវណី ឬគៅតាមនីតិវធីិគោេះស្ស្ថយ
វវិាទ្យបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលរំណត់រនុងក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា១០៧៤ ._  ការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ 

ក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នមានសិទ្យធិរនុងការគធវើសរមមភាពបណតឹ ងគៅកាន់តុលាការ និង
ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ គដើមបីទមទរសំណងការខូចខាត គលើការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ឬក្ទ្យពយ
សមបតតិស្ថធារណៈ ស្សបតាមក្រមគនេះ ។  
 
មាគ្តា១០៧៥ ._  មញ្ជ្នតីស្ថធារណៈថដលខរខានមិនបានបំគពញភាររិចច 

មញ្ជ្នតីស្ថធារណៈរបូណាថដលបំពានឬខរខានមិនបានបំគពញភាររិចចស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិនន
ក្រមគនេះក្តវូទ្យទួ្យល ទ្យណឌ រមមរដឋបាល និង/ឬការ គចាទ្យក្បកាន់ពារ់ព័នធគទសងគទ្យៀត ។ 

ជនសមរំនិត ឬគទតើមរំនិតក្តូវទ្យទួ្យលទ្យណឌ រមមដូចោន នឹងជនគលមើសថដរ ។ 
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មាគ្តា១០៧៦ ._  ក្ទ្យពយសមបតតិថដលក្តវូបានគក្បើក្បាស់រនុងការក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនា 

 មញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីរងរមាា ំបក្បោប់អាវធុថដលទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការក្រប់ក្រង
ក្ទ្យពយសមបតតិ មានជាអាទ្យិ៍ ដី យនយនត និងក្ទ្យពយសបតតិគទសងគទ្យៀត ថដលបានគក្បើក្បាស់ក្ទ្យពយសមបតតិ
ទំងគនេះគដើមបទី្យទួ្យលបានក្បារ់រនក្មគជើងពីបទ្យគលមើសក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនា ក្តូវចាត់ទុ្យរថ្នជា
អនរញុេះញុងរនុងការក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនា គលើរថលងថតបុរគលគនាេះអាចបងាា ញភសតុតាងថ្ន 
មិនបានក្រប់ក្រងគលើចារកី្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនា និងគលើក្ទ្យពយសមបតតិថដលគក្បើក្បាស់រនុងបទ្យ
គលើមសគនាេះគទ្យ។ 

បុរគលថដលគធវសក្បថហស និងបានគបាេះបង់គចាលភាររិចច មិនក្តូវរចួទុតពីការទ្យទួ្យលទ្យណឌ រមម
រដឋបាលគនាេះគទ្យបើយ ។ 

 
មាគ្តា១០៧៧ ._  បទ្យគលមើសថដលមិនតក្មូវឲ្យមានគចតនាក្បក្ពឹតត 

បទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌ ស្សបតាមក្រមគនេះអាចគរើតគចញ មរពីការខវេះការក្បរងក្បយ័តន ការគធវស
ក្បថហស ការក្ពគងើយរគនាើយ ឬការខរខានមិនបានបំគពញកាតពវរិចច គោយមិនសំគៅថ្ន មានគចតនា 
ឬោម នគចតនារនុងការក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើសគោយគចតនាគទ្យបើយ។ 

សក្មាប់បទ្យគលមើសក្បឆំ្ងនឹងបរសិ្ថា ន តក្មូវឲ្យមានភសតុតាងននគចតនា គលើរថលងថតមានថចង
គទសងគៅរនុងបទ្យបប ញ្តតិនន ក្រមគនេះ។  
 
មាគ្តា១០៧៨ ._  ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូរបស់នីតិបុរគល 

នីតិបុរគលក្តវូមានការទ្យទួ្យលខុសក្តវូចំគពាេះបទ្យគលមើស ក្បឆំ្ងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ថដលក្បក្ពឹតតគ ើងគោយ ភាន រ់ងារ ឬតំណាងរបស់នីតិបុរគល រនុងនាមទលក្បគយជន៍របស់នីតិបុរគល ។
ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់នីតិបុរគល ក្តូវគធវើគទ្យបើងតាមរយៈតំណាង ឬភាន រ់ងាររបស់ខាួន ។ 
 
មាគ្តា១០៧៩ ._  គទសបថនាមសក្មាប់បទ្យគលមើសក្បឆំ្ងបរសិ្ថា នគោយរបូវនតបុរគល 

ក្បគភទ្យគទសបថនាមថដលរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ក្តវូយរមរអនុវតតទងថដរ
ចំគពាេះបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលក្បក្ពឹតតគោយរបូវនតបុរគលដូចមានថចងរនុងក្រមគនេះ 
និងចាប់ពិគសសគទសងគទ្យៀត ។ 
 
មាគ្តា១០៨០ ._   គទសបថនាមសក្មាប់បទ្យគលមើសក្បឆំ្ងបរសិ្ថា នគោយនីតិបុរគល 

ក្បគភទ្យគទសបថនាម ក្តូវយរមរអនុវតតចំគពាេះបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដល
ក្បក្ពឹតតគោយនីតិបុរគល មានដូចខាងគក្កាម៖ 

គទសបថនាមដូចខាងគក្កាមក្តូវគធវើគ ើងសក្មាប់ក្រប់បទ្យគលមើសក្បឆំ្ងនឹងបរសិ្ថា ន៖ 
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  រ- ការរលំាយនីតិបុរគល 
  ខ- ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬសិទ្យធិអនុញ្ញញ ត 
  រ- ការផ្ទអ រលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬសិទ្យធិអនុញ្ញញ ត 
  ឃ- ការលុបគចាលវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
  ង- ការផ្ទអ រសមបទនដីគសដឋរិចចណាមួយ ឬសមបទនដនទ្យគទ្យៀត 
  ច- ការលុបគចាលសមបទនដីគសដឋរិចចណាមួយ ឬសមបទនដនទ្យគទ្យៀត 
  ្- ការរបឹអូសបរកិាខ ពារ់ព័នធនឹងបទ្យគលមើស 
  ជ- ការរបឹអូសក្រប់ទលចំគណញ ឬទលចំគណញនីមួយៗថដលគរើតគចញពីបទ្យគលមើស  
  ឈ- ការទសពវទាយបទ្យគលមើស និងគទសទ្យណឌ ។ 
 គក្ៅពីគទសបថនាមថដលរំណត់ខាងគលើគនេះ គទសបថនាមថដលមានថចងរនុងក្រមក្ពហមទ្យណឌ ជា
ធរមាន ក្តូវយរមរអនុវតតទងថដរចំគពាេះបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលក្បក្ពឹតតគោយនីតិ
បុរគលទងថដរ ។ 
 
មាគ្តា១០៨១ ._  ថ្នន រ់ននបទ្យគលមើស 

បទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថដលរំណត់រនុងក្រមគនេះ ក្តូវ ថបងថចរ ជា៥ថ្នន រ់ដូច
ខាងគក្កាម៖ 

បទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ក្តូវ ទតនាទ គទសោរ់ពនធនាោរពី ពី១០ (ដប់)ឆ្ន ំ គៅ ៣០ (ស្ថបសិប) 
ឆ្ន ំ និងពិន័យជាក្បារ់ពី៤០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)គរៀល គៅ ៨០០.០០០.០០០ (ក្បំាបី
រយលាន) ។ 

បទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ក្តូវទតនាទ គទសោរ់ពនធនាោរពី០៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ ដល់១០ (ដប់) ឆ្ន ំ និង 
ក្តូវពិន័យជាក្បារ់ពី២០០.០០០.០០០ (បួនរយលាន)គរៀល គៅ ៤០០.០០០.០០០ (ក្បំាបីរយ
លាន)  

បទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ក្តូវទតនាទ គទសោរ់ពនធនាោរពី ០១ (មួយ)ឆ្ន ំ គៅ ០៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ និង
ពិន័យជាពិន័យជាក្បារ់ពី២០.០០០.០០០ (នមា លាន)គរៀល ដល់ ២០០.០០០.០០០ (ពីររយ
លាន)  

 បទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ក្តវូទតនាទ គទសោរ់ពនធនាោរពី ០៧ (ក្បំាពីរ)នែង គៅ០១ (មួយ) ឆ្ន ំ 
និង/ឬពិន័យជាក្បារ់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន)គរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមាលាន)  

បទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៥ ក្តវូទតនាទ គទសោរ់ពនធនាោរពី ០១ (មួយ) នែង គៅ ០៦ (ក្បំាមួយ)នែង 
និង/ឬពិន័យជាក្បារ់ពី ២០.០០០ (នមាពាន់)គរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមាលាន លាន) ។ 

 
មាគ្តា១០៨២ ._  ការចាត់ថចងក្បារ់សំណង 
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 ក្បារ់សំណងថដលបានមរពីការគធវើសរមមភាពបណតឹ ងថទនររដឋបបគវណី ក្តូវគក្បើសក្មាប់ការស្ថត រ
គ ើងវញិ និងការស្ថត រនីតិសមបទននការខូចខាតថដលបងកគ ើងចំគពាេះបរសិ្ថា ននិងការស្ថត រគ ើងវញិនន
ជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍ណាមួយថដលរងការប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមាន ។ 
 
មាគ្តា១០៨៣ ._  លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការក្រប់ក្រង និងការថបងថចរការខូចខាត 

ក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នក្តូវបគងកើត  លិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតសតីពីការក្រប់ក្រង និងការ
ចាត់ថចងគលើក្បារ់សំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 

 
មាគ្តា១០៨៤ ._ អាជាា យុកាលននបណតឹ ងរដឋបបគវណី 

សិទ្យធិទមទរសំណងការស្ថត របរសិ្ថា នគទ្យបើងវញិ និងសំណងការខូចខាតគទសងៗ ក្តូវរិតអាជាា យុ
កាលដូចខាងគក្កាម៖ 

រ-  ៥(ក្បំា)ឆ្ន ំ  រិត ថដលបងកណ៍ចាប់ពីនែងថដលបានដឹងពីក្ពឹតតិការ ឲ្យ តមានការខូចខា    
បរសិ្ថា ន ឬពីនែងទ្យទួ្យលបានព័ត៌មានពីការបងកឲ្យមានការជួសជុលបរសិ្ថា ន ឬ   

ខ- ១០(ដប់)រិតចាប់ពីនែងថដលសរមមភាព ឬគហតុការណ៍ននការខូចខាតបិរស្ថា នបាន
គរើតគទ្យបើង ។   

 
មាគ្តា១០៨៥ ._ អាជាា យុកាលននបណតឹ ងអាជាា  

អជាា យុកាលននបណតឹ ងអាជាា ពារ់ព័នធនឹងបទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិក្តូវអនុគលាម
តាម ក្រមក្ពហមទ្យណឌ ថដលមានជាធរមាន។ 

បទ្យគលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិជាក្បគភទ្យបទ្យគលមើសនិរនតថដល អាជាា យុកាល ក្តូវរិត 
ចាប់ពីនែងររគឃើញបទ្យគលមើស ។ 
 

ជំពូកទី២ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងការច្ូលរលួជាស្ថធារណ្ៈ 

 
មាគ្តា១០៨៦ ._ ការរារាងំសិទ្យធិរនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៥ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ថដលរារាងំ
សិទ្យធិរនុងការចូលរមួជាសធារណៈដូចមានថចងរនុងមាក្តា២១ននក្រមគនេះ ។   

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលអំគពើរារាងំគនាេះគធវើគទ្យបើងគោយមញ្ជ្នតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមញ្ជ្នតីរាជការមាន
សមតារិចចគោយរគំលាភអំណាច ឬគក្បើក្បាស់សិទ្យធិគោយបំពាន ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់    
ទី្យ៤ ។  
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មាគ្តា១០៨៧ ._ អំគពើរារាងំ ឬរំរាមរំថហងចំគពាេះការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ រាល់អំគពើរំរាមរំថហង ឬសងសិរតាមក្រប់
មគធាបាយនានារបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណា ថដលរារាងំ ឬរំរាមរំថហង ចំគពាេះ
សរមមភាពននការចូលរមួជាស្ថធារណៈដូចមានថចងរនុងមាក្តា២២ននក្រមគនេះ ។  ប៉ាុថនតរនុងររណីថដល
អំគពើរារាងំ ឬរំរាមរំថហងគនាេះ ប៉ាេះពាល់ដល់បូរណភាពរបូរាងកាយធងន់ធងរ ឬក្ទ្យពយសមបតតិក្តវូទតនាទ
គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។  
 ក្តូវទតនាត គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ក្បសិនគបើអំគពើក្បក្ពឹតតដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ខាង
គលើគនេះគធវើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវតិ ។  
 
មាគ្តា១០៨៨ ._ ការបំពានចំគពាេះការចូលរមួជាស្ថធារណៈចំគពាេះជនជាតិគដើមភារតិច 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យរដឋបាល ជាការលុបគចាល ឬ ការពយួរនូវការចុេះប ា្ ីពាណិជា ការពយួរ ឬ 
ការលុបគចាលនូវរិចចក្ពមគក្ពៀងសមបទន ការលុបគចាលនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា ប័ណណគទសងៗគទ្យៀត
ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិនអនុវតត ឬមិនបំគពញកាតពវរិចចដូចមានថចងរនុងមាក្តា២៦ និង
មាក្តា២៧ ។  
 
មាគ្តា១០៨៩  ._  ការបងខិតបងខំចំគពាេះការតំាងទី្យលំគៅគោយបងខិតបងខំ 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យរដឋបាល ជាការលុបគចាល ឬការពយួរនូវការចុេះប ា្ ីពាណិជារមម ការពយួរ ឬ 
ការលុបគចាលនូវរិចចក្ពមគក្ពៀងសមបទន ការលុបគចាលនូវលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាា ប័ណណគទសងៗគទ្យៀត
ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិនអនុវតត ឬមិនបំគពញកាតពវរិចចដូចមានថចងរនុងមាក្តា៣០ ។  
 រនុងររណីថដលអំគពើបងខិតបងខំ ឬបគណត ញគចញគនាេះ គធវើគទ្យបើងគោយហិងាថដលបងកឲ្យមានការ
ប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ឬក្ទ្យពយសមបតតិ ក្តូវទតនាទ គទស ចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។  
ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលអំគពើបងខិតបងខំ ឬបគណត ញគចញគនាេះគធវើឲ្យបាត់បង់ អាយុជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  
 
មាគ្តា១០៩០ ._ កាតពវរិចចរនុងការបងាា ញព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ក្តូវទតនាទ គទសជាពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគល ថដលមិនអនុវតតកាតពវរិចចដូចមានថចងមាក្តា៣២ននក្រមគនេះ និង/ឬ ចាប់ និង/ឬ លិខិតបទ្យោឋ ន
រិតយុតតពារ់ព័នធគទ្យៀតថដលថចងអំពីសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន ។  រនុងររណីថដល របូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគលគៅថតបនតក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើស ក្តូវពិន័យជាក្បចំានែងមួយនែង ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) គរៀល ។  
 
មាគ្តា១០៩១ ._ កាតពវរិចចទតល់ព័ត៌មានរបស់មាច ស់រគក្មាង 
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 ក្តូវទតនាទ គទសជាពិន័យជាក្បារ់រនុងថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានទតល់ព័ត៌មានគោយ 
មាច ស់រគក្មាងដូចមានថចងរនុងមាក្តា៤០ ។ រនុងររណីថដលមាច ស់រគក្មាងគៅថតបនតក្បក្ពឹតតបទ្យគលមើស 
ក្តូវពិន័យជាក្បចំានែង មួយនែង ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) គរៀល ។  
 
មាគ្តា១០៩២ ._ ប ា្ ីបរសិ្ថា នរដឋ 
 ក្តូវទតនាទ គទសជាពិន័យជាក្បារ់រនុងថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានទតល់ប ា្ ីព័ត៌មាន រដឋ
ឲ្យស្ថរធារណជនអាចថសវងររដូចមានថចងរនុងមាក្តា៤២ ។  
 
មាគ្តា១០៩៣ ._ ប ា្ ីននលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព 
 ក្តូវទតនាទ គទសជាពិន័យជាក្បារ់រនុងថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានទតល់ឲ្យស្ថរធារណ
ជនអាចថសវងររនូវប ា្ ីននលិខិតអនុញ្ញញ ត និងការឯរភាព ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៤៦ ។ 
 
មាគ្តា១០៩៤ ._ ប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា ន 
 ក្តូវទតនាទ គទសជាពិន័យជាក្បារ់រនុងថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានទតល់ឲ្យស្ថរធារណ
ជនអាចថសវងររនូវប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៤៩ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងការវាយតម្លៃហាន្ភិយ័ ការវាយតម្លៃបរសិ្ថថ ន្ជាយទុធស្ថស្តសត ន្ិងការ

វាយតម្លៃទហតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថថ ន្ 
 
មាគ្តា១០៩៥ ._  ការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាហានិភ័យ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ចំគពាេះអំគពើក្បក្ពឹតតរបស់ទី្យក្បឹរាគរៀបចំរបាយការណ៍
ហានិភ័យបរសិ្ថា ន ឬបុរគលណាថដលមានគចតនាឃុបឃិត ឬថរាងបនាំ ឬគធវើការគរៀបចំរបាយការណ៍មិន
ពិតដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧២ ។   
 
មាគ្តា១០៩៦ ._  របាការណ៍វាយតនមាហានិភ័យ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានោរ់របាយការណ៍វាយ
តនមាហានិភ័យ ឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៣ ។   
 
មាគ្តា១០៩៧ ._  ការចូលរមួពីសំណារ់ស្តសតី និងជនងាយរងគក្ោេះ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិន
បានទតល់ឱ្កាសដល់ស្តសតី រុមារ ជនពិការ ជនងាយរងគក្ោេះ ក្ររមជនជាតិភារតិច និងជនជាតិគដើមភារ
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តិច ចូលរមួរនុងរិចចដំគណើ រននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្យធស្ថស្តសត ដូចមានថចងគៅរនុងមាក្តា ៨៤ នន
ក្រមគនេះ ។ 
 
មាគ្តា១០៩៨ ._  អំគពើរារាងំ ឬមិនអនុញ្ញញ តដល់មញ្ជ្នតីអធិការរិចចវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី៥.០០០.០០០ (ក្បំាលាន) គរៀង គៅ១០.០០០.០០០ 
(ដប់លាន) គរៀល ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងថដលបញ្ញា  ឬបងខំឲ្យបុរគលិរ ឬអនរគៅគក្កាមឱ្វាទ្យរបស់ខាួនគធវើ
ការរារាងំ ឬមិនអនុញ្ញញ តឲ្យមញ្ជ្នតីននអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ចូលគធវើអធិការរិចច តាម
ប ញ្តតិននមាក្តា៩៩ ននក្រមគនេះ ។  រនុងររណីមិនរាងចាល ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ។  

រនុងររណីថដលអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តវូទតនាទ
គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។   

រនុងររណីអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាបណាា លឲ្យបាត់បង់ជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយិ៍ដល់
ជនរងគក្ោេះក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ។  
 
មាគ្តា១០៩៩ ._ អំគពើមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវ 

ក្តួវទ្យទួ្យលការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ពីមញ្ជ្នតីវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នចំគពាេះ     
មាច ស់រគក្មាងទំងឡាយណាថដលមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវ ដូចមានរំណត់គៅរនុងរបាយការណ៍
វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ 
ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១៣១ននក្រមគនេះ ។  រនុងររណីមិនរាងចាលក្តវូពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី 
១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) គរៀល គៅ ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបលាន) គរៀល និង/ឬ ផ្ទអ រសរមមភាព
រគក្មាង ។   

រនុងររណីថដលមិនគោរពលរខខណឌ ខាងគលើ គហើយបណាា លឲ្យបាត់បង់ជីវតិមនុសស ឬពិការ     
អចិនញ្ជ្នតយិ៍ដល់ជនរងគក្ោេះ ក្តូវទ្យទួ្យលការទានាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣  ។  ការក្ពមានជា
លាយលរខណ៍អរសរ មិនក្តូវអនុវតតចំគពាេះររណីគនេះគ ើយ ។  

រនុងររណីថដលមិនគោរពលរខខណឌ ខាងគលើ គហើយគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ជីវតិសតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ 
និងបរសិ្ថា ន និងសងគម មាច ស់រគក្មាងក្តូវសងសំណងខូចខាតតាមសមាមាក្តនឹងទំ្យហំននការខូចខាត ។  

រនុងររណីថដលការប៉ាេះពាល់ថដលថចងរនុងរថ្នខណឌ ទី្យ៣ខាងគលើមានលរខណៈធងន់ធងរ មាច ស់
រគក្មាងអាចទ្យទួ្យលរងទ្យណឌ រមមបថនាម ជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាល
លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការដរហូតអាជាា ប័ណណ និងអាចទ្យទួ្យលការ
គចាទ្យក្បកាន់ពីបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌ គទសងគទ្យៀត ដូចមានរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។   

នីតិបុរគលអាចក្តូវក្បកាសឲ្យទ្យទួ្យលខុសក្តូវក្ពហមទ្យណឌ  និងគទសបថនាមតាមប ញ្តតិននក្រម
ក្ពហមទ្យណឌ  និងក្តូវទតនាត គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។   
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មាគ្តា១១០០ ._  ការគធវើសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងបំពានការហាមឃាត់ 
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន)គរៀល គៅ 

៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល និង/ឬ ទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ និងក្តូវជួសជុល 
ស្ថា រការខូចខាត ថដលបានបងកគ ើងចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងថដលបានក្បក្ពឹតតគលមើស នឹងមាក្តា១១៦នន
ក្រមគនេះ ។  ការគចាទ្យក្បកាន់ចំគពាេះបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តវូគធវើគ ើងតាម
បណាឹ ងពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។     

រនុងររណីថដលរគក្មាងមិនទន់មានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ បងកទលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមាន ដល់មនុសស សតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ បរសិ្ថា ន និង
សងគម មាច ស់រគក្មាងក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ និងក្តូវសងសំណងខូចខាត 
គោយមិនទន់រិតដល់គទសក្ពហមទ្យណឌ គទសងគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ ។   

គក្ៅពីទ្យណឌ រមមខាងគលើ មាច ស់រគក្មាងអាចទ្យទួ្យលរងទ្យណឌ រមម ជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជា
បគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការដរហូត
អាជាា ប័ណណ និងគទសបថនាមដូចមានរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១១០១ ._ ការគធវើសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងបំពានការហាមឃាត់ចំគពាេះការ

វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់្ាងថដន 
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ 

៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន)គរៀល និង/ឬ ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ និងក្តូវ   ជួស
ជុល ស្ថា រការខូចខាតថដលបានបងកគ ើង ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងថដលបានក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងមាក្តា១៣៧
ននក្រមគនេះ ។  ការគចាទ្យក្បកាន់ចំគពាេះបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ ើងតាម
បណាឹ ងពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។     

រនុងររណីថដលរគក្មាងមិនទន់មានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ បងកទលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមាន ដល់ មនុសស សតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ បរសិ្ថា ន និង
សងគម មាច ស់រគក្មាងក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ និងក្តូវសងសំណងខូចខាត
តាមទំ្យហំខូចខាតថដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគោយមិនទន់រិតដល់
គទសក្ពហមទ្យណឌ គទសងគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ ។    

គក្ៅពីទ្យណឌ រមមខាងគលើ មាច ស់រគក្មាងអាចទ្យទួ្យលរងទ្យណឌ រមម ជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជា
បគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការដរហូត
អាជាា ប័ណណ និងគទសបថនាមដូចមានរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។  

បទ្យបប ញ្តតិននមាក្តាគនេះក្តវូយរមរអនុវតតគៅគពលថដលមានរិចចក្ពមគក្ពៀងគទ្យវភារី ឬសនធិ
សញ្ញញ អនតរជាតិថដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាហតាគលខី ។ 
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មាគ្តា១១០២ ._  ដំគណើ រការស្ថងសង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងចំគពាេះរគក្មាងមានស្ស្ថប់ ឬរំពុង
ដំគណើ រការ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល និង/ឬ ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ និងក្តូវជួស
ជុល ស្ថា រការខូចខាត ថដលបានបងកគ ើង ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងថដលមានស្ស្ថប់ ឬរំពុងដំគណើ រការ 
ថដលបានក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងមាក្តា១១៨ននក្រមគនេះ ចាប់ពីចាប់គនេះចូលជាធរមាន ។  ការគចាទ្យក្បកាន់
ចំគពាេះបទ្យគលមើសក្ពហមទ្យណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តវូគធវើគ ើងតាមបណាឹ ងពីក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា ន ។     

រនុងររណីថដលរគក្មាងមិនទន់មានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ បងកទលប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានដល់មនុសស សតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ បរសិ្ថា ន និង
សងគម មាច ស់រគក្មាងក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ និងក្តូវសងសំណងខូចខាត
តាមទំ្យហំខូចខាតថដលរំណត់គោយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គោយមិនទន់រិតដល់
គទសក្ពហមទ្យណឌ គទសងគទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ ។    

គក្ៅពីទ្យណឌ រមមខាងគលើ មាច ស់រគក្មាងអាចទ្យទួ្យលរងទ្យណឌ រមម ជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាង           
ជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬវញិ្ញញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការ       
ដរហូតអាជាា ប័ណណ និងគទសបថនាមដូចមានរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្យណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាគ្តា១១០៣ ._ ការបំពានកាតពវរិចចននការជូនដំណឹង 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ 
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងថដលមិនបានអនុវតតការជូនដំណឹងដូចមាន
ថចងរនុងមាក្តា១០២ ននក្រមគនេះ ។   
 
មាគ្តា១១០៤ ._អំគពើថរាងបនាំ ឬលួចចមាងទិ្យននន័យ 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងថដលបានក្បក្ពឹតតអំគពើថរាងបនាំ
ទិ្យននន័យ ឬលួចចមាងទិ្យននន័យអនរដនទ្យ រនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង 
និង/ឬ គពញគលញ គដើមបទី្យទួ្យលបាននូវលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬ គពញគលញ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៣ និង១០៤។  
 
មាគ្តា១១០៥ ._  ការបំពានគលើរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន 

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវទ្យទួ្យលរងការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិ
យបរសិ្ថា នចំគពាេះការមិនគោរព ឬបំពានគលើរិចចសនាការពារបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ ទី្យ២ 
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ននមាក្តា១០៦ ននក្រមគនេះ ។  រនុងររណីមិនរាងចាលក្តូវពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២០.០០០.០០០ 
(នមភលាន) គរៀល គៅ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល ។  

មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្យទួ្យលរងការទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះការមិនគោរពរិចច
សនាការពារបរសិ្ថា ន គហើយថដលការអនុវតតរគក្មាងគនាេះគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ជីវតិមនុសស ឬពិការអ
ចិនញ្ជ្នតយិ៍ដល់ជនរងគក្ោេះ ។  

រនុងររណីសរមមភាព ឬរគក្មាងខាងគលើគនាេះ បងកឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់ជីវតិសតវ ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬ       
បរសិ្ថា ន និងសងគម មាច ស់រគក្មាងក្តូវសងសំណងខូចខាតឲ្យសមាមាក្តគៅនឹងទំ្យហំននការខូចខាត ។    
 
មាគ្តា១១០៦ ._ ការបំពាននឹងគសចរតីសគក្មចបងាគ ប់ឲ្យបង់នែាចំណាយ 

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវទ្យទួ្យលការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរគោយបងាគ ប់ឲ្យបង់នែាចំណាយដូច
មានថចងរនុងមាក្តា៨៦៦ មាក្តា៨៦៧ មាក្តា៨៦៨ និងមាក្តា៨៦៩ ននក្រមគនេះ ។  

គៅរនុងររណីថដលមាច ស់រគក្មាងមិនបានបង់ក្បារ់ គក្កាយពីទ្យទួ្យលការក្ពមានគនេះ មាច ស់
រគក្មាងក្តូវទ្យទួ្យលទ្យណឌ រមមជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការ
ដរហូតអាជាា ប័ណណ រមួទំងពិន័យជាក្បារ់ចំនួន ៣ (បី) ដងននចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថដលក្តវូបង់ ។    
 
មាគ្តា១១០៧ ._ ការខរខានមិនបង់ក្បារ់មូលនិធិបរសិ្ថា ននិងសងគម និងមូលនិធិទយជាទនបរសិ្ថា ន 

មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្យទួ្យលការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ចំគពាេះការខរខានមិនបានបង់ក្បារ់
ចូលមូលនិធិបរសិ្ថា ននិងសងគម និងមូលនិធិទយជាទនបរសិ្ថា ន ដូចមានរំណត់គៅរនុងមាក្តា៨៧០ 
និងមាក្តា៨៧៥ ននក្រមគនេះ ។    

គៅរនុងររណីថដលមាច ស់រគក្មាងមិនបានបង់ក្បារ់ គក្កាយពីទ្យទួ្យលការក្ពមានគនេះ មាច ស់
រគក្មាងក្តូវទ្យទួ្យលទ្យណឌ រមមជាអាទ្យិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការ
ដរហូតអាជាា ប័ណឌ  រមួទំងពិន័យជាក្បារ់ចំនួន ៣ (បី)ដង ននចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថដលក្តវូបង់ ។  ការោរ់
ទ្យណឌ រមមគនេះ ជាសមតារិចចរបស់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។    
 
មាគ្តា១១០៨ ._ការបំពានចំគពាេះការគរៀបចំ និងប ា្ូ នរបាយការណ៍សគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 

មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្យទួ្យលការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយបងាគ ប់ឲ្យគរៀបចំរបាយការណ៍
អគងកតតាមោនរគក្មាង និងប ា្ូ នមរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ដូចមានរំណត់រនុង
មាក្តា១៣៥ និងមាក្តា១៣៦ ននក្រមគនេះ ។   រនុងររណីថដលមាច ស់រគក្មាងមិនបានគរៀបចំ និងប ា្ូ ន
របាយការណ៍មរ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គក្កាយពីទ្យទួ្យលការក្ពមានគនេះគទ្យ មាច ស់
រគក្មាងក្តូវទ្យទួ្យលទ្យណឌ រមមជាការពិន័យអនតរការណ៍ ពី ២០.០០០.០០០(នមភលាន) គរៀល គៅ ៤០.០០០
.០០០(ថសសិបលាន) គរៀល ឬ ផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលរិចចសនា ឬការដរហូត
អាជាា ប័ណឌ  ។    
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មាគ្តា១១០៩ ._ ការបំពានចំគពាេះការបង់ក្បារ់ចំណាយគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់      

បរសិ្ថា ន 
រនុងររណីថដលមាច ស់រគក្មាង មិនបង់ក្បារ់ចំណាយទំងអស់រនុងការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្យ ទំងរនុង

ក្បព័នធតុលាការ និងគក្ៅក្បព័នធតុលាការ ដូចមានរំណត់គៅរនុងមាក្តា៨៦៧ រថ្នខណឌ ទី្យ៤ ននក្រមគនេះ 
ក្រសួងទ្យទួ្យលបនទុរបរសិ្ថា នមានសិទ្យធិសគក្មចផ្ទអ រសរមមភាពរគក្មាងជាបគណាា េះអាសនន ។  
 
មាគ្តា១១១០ ._ អំគពើថរាងបនាំ ឬលួចចមាងទិ្យនន័យរបស់ក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់        

បរសិ្ថា ន 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរាវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា

ន ឬអនរជំនាញការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដលបានចុេះប ា្ ីស្សបចាប់ ថដលទ្យទួ្យលស្ថគ ល់
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ថដលបានក្បក្ពឹតតអំគពើថរាងបនាំទិ្យននន័យ ឬលួចចមាង
ទិ្យននន័យអនរដនទ្យរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង និង/ឬគពញគលញ ។ 

គទសបថនាមថដលអាចក្តូវក្បកាស មានជាអាទ្យិ៍ ការពយួរបគណាា េះអាសននមិនឲ្យក្បរបវជិាា ជីវៈ 
រយៈគពល ៦ (ក្បំាមួយ) ថខ គៅ ៣ (បី) ឆ្ន ំ ឬការផ្ទអ រមិនឲ្យក្បរបវជិាា ជីវៈរយៈគពល ៥ (ក្បំា) ឆ្ន ំ ការ
លុបគឈាម េះពីប ា្ ីអនរជំនាញគធវើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងការទាយគសចរាី
សគក្មចទានាទ គទសគៅរនុងស្ថរព័ត៌មានជាស្ថធារណៈថ្នន រ់ជាតិ និង/ឬ ថ្នន រ់តំបន់ ។  
 
មាគ្តា១១១១ ._ ការក្បរបវជិាា ជីវៈរបស់ក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរា ឬអនរជំនាញការវាយតគមាហតុប៉ាេះពាល់ប

រសិ្ថា នថដលមិនបានចុេះប ា្ ី 
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ ពី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបលាន) គរៀល គៅ 

៦០.០០០.០០០(ហុរសិបលាន) គរៀល ចំគពាេះក្ររមហ ុនទី្យក្បរា ឬអនរជំនាញការវាយតនមាគហតុ      
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដលពំុទន់បានចុេះប ា្ ី ឬទ្យទួ្យលស្ថគ ល់គោយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ     
បរសិ្ថា ន គហើយបានគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នោរ់ជូន ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នគដើមបីទ្យទួ្យលបានការឯរភាព ស្សបតាមមាក្តា១០៨ ។   

រនុងររណីមិនរាងចាលក្តូវទតនាទ គទសោរ់ពនធនាោរចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។   
 
មាគ្តា១១១២ ._ ការបំពានគសចរតីសគក្មចពយួររបស់ក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរា ឬអនរជំនាញការវាយតនមាគហតុ

ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ឬពិន័យអនារការណ៍ជាក្បារ់ពី ៣០.០០០.០០០

(ស្ថមសិបលាន) គរៀល គៅ ៦០.០០០.០០០ (ហុរសិបលាន) គរៀល ចំគពាេះក្ររមហ ុនទី្យក្បឹរាវាយតនមា
គហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬអនរជំនាញការវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដលការចុេះប ា្ ីរបស់ខាួនក្តវូ
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បានពយួរតាមគសចរាីសគក្មចរបស់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន គហើយគៅថតបនាក្បរប
វជិាា ជីវៈវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នយររនក្មគទ្យៀត ។  ការគចាទ្យក្បកាន់ចំគពាេះបទ្យគលមើសក្ពហម
ទ្យណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តវូគធវើគ ើងតាមបណាឹ ងពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។  
 
មាគ្តា១១១៣ ._ អំគពើបំពាន ឬមិនបំគពញតួនាទី្យរបស់មញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ក្តូវទ្យទួ្យលទ្យណឌ រមមវន័ិយរដឋបាលចំគពាេះមញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ឬមញ្ជ្នតី
នររបាលយុតតិធម៌វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នណាថដលក្បក្ពឹតតបំពាន ឬមិនបំគពញតួនាទី្យរបស់ខាួន
ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩៩ និងមាក្តា៩៩២ននក្រមគនេះ គោយពំុទន់រិតដល់គទសក្ពហមទ្យណឌ គទសង
គទ្យៀតថដលពារ់ព័នធ ។   
 
មាគ្តា១១១៤ ._ អំគពើឃុបឃិតរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ក្តូវទតនាទ គទសរនុងចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះមញ្ជ្នតីអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា
ន មញ្ជ្នតីននមនទីរបរសិ្ថា នរាជធានី គខតត និងមញ្ជ្នតីថដលមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ថដលបាន ឃុបឃិត   និង
ចូលរមួគរៀបចំរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នថដលមិនពិត គោយគចតនា ថដលនំាឲ្យ
ទ្យទួ្យលបានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ពីថ្នន រ់
ដឹរនំា ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ។    
 
មាគ្តា១១១៥ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះមញ្ជ្នតីអធិការរិចចវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្បារ់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) គរៀល គៅ ៥.០០០.០០០ 
(ក្បំាលាន) ចំគពាេះបុរគលណាថដលមានសិទ្យធិអំណាចរនុងការសគក្មច គហើយមានគចតនាមិនសហការ 
មិនអនុញ្ញញ ត ឬគរចគវស រនុងការអនុញ្ញញ តឲ្យមញ្ជ្នតី ននអងគភាពវាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នចូលគធវើ
អធិការរិចច តាមប ញ្តតិននមាក្តា៩៩ ននក្រមគនេះ ។   

រនុងររណីថដលអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តវូទតនាទ
គទសចំគពាេះបទ្យគលមើស៣ ។   

រនុងររណីអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាបណាា លឲ្យបាត់បង់ជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយិ៍ដល់
ជនរងគក្ោេះក្តូវទតនាទ គទសោរ់ពនធនាោរចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ។ 

    
មាគ្តា១១១៦ ._ការបំពានមុខងាររបស់មញ្ជ្នតីរាជការ  ឬពលរដឋទ្យទួ្យលអាណតតិគោយការគបាេះគឆ្ន ត 

ក្តូវទតនាទ គទសោរ់ពនធនាោរចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះមញ្ជ្នតីរាជការ រងរមាា ំងក្បោប់
អាវធុ ឬពលរដឋទ្យទួ្យលអាណតតិគោយការគបាេះគឆ្ន ត ថដលរគំលាភគលើសិទិ្យធ និងអំណាចរបស់ខាួនក្បក្ពឹតត
អំគពើ ជាអាទ្យិ៍ ការសក្មួល ការគធវើអនតរារមន៍ ការបិទ្យបំាង ការរារាងំ ឬការសមរំនិតជាមួយនឹងចារ ី គដើមបី
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ឧបតាមភោំពាររគក្មាងថដលមិនមានលិខិត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ឲ្យរគក្មាងដំគណើ រការគៅគោយខុសចាប់ ។   
 
មាគ្តា១១១៧ ._ ការខរខានមិនបានគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសទី្យ៤ ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាង ឬសរមមភាពណាមួយថដលមិនបាន
គធវើសវនរមមបរសិ្ថា នណាមួយដូចមានថចងរនុងមាក្តា១៤១ ។   
 
មាគ្តា១១១៨ ._ ការរារាងំរនុងអនុវតតការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ នូវអំគពើរារាងំ ឬមិនអនុញ្ញញ តឲ្យមញ្ជ្នតីសវនរមមបរសិ្ថា ន 
ចូលគធវើសវនរមម ។  
 រនុងររណីថដលអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាគធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តូវទតនាទ
ចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។  
 រនុងររណីថដលអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាបណាត លឲ្យបាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នត៍ 
ក្តូវទតនាទ គទសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  
 
មាគ្តា១១១៩ ._ ការខរខានមិនបានទតល់ព័ត៌មានដល់ស្ថធារណៈ 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការខរខានមិនបានោរ់របាយ
ការណ៍សវនរមមបរសិ្ថា នដូចមានថចងរនុងមាក្តា១៤៤ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងការគ្គប់គ្គងបរសិ្ថថ ន្  

 
មាគ្តា១១២០ ._ ការបំពានចំគពាេះសិទ្យធិរនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា១៤៩ ។ 
 
មាគ្តា១១២១ ._ ការខរខានរនុងការគរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីការអគងកតតាមោន និងវាយតនមា 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា១៦៧ ។   
 
មាគ្តា១១២២ ._ ការខរខានមិនទតល់ព័ត៌មានសក្មាប់ប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ឧសម័នទទេះរ ា្ រ់ 
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ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា១៧៩ ។  
 
មាគ្តា១១២៣ ._ ការខរខានមិនទសពវទាយប ា្ ីបគចចរវជិាា ថដលបានគទទៀងផ្ទទ ត់ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា២០១ ។  
 
មាគ្តា១១២៤ ._  ការខរខានមិនបានទសពវទាយរបាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីការអនុវតតលទ្យធរមមក្បរប 

គោយនិរនតរភាព 
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានអនុវតតតាម

ប ញ្តតិននមាក្តា២០៨ ។   
 
មាគ្តា១១២៥ ._ ការខរខានមិនោរ់របាយការណ៍សតីពីលទ្យធទលននការវាយតនមា  

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា២១៨ ។   
 
មាគ្តា១១២៦ ._ រគក្មាងអភិវឌ្ឍ រមមវធីិ និងថទនការសរមមភាព 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា២៣២ ។   

ប៉ាុថនតរនុងការដំគណើ រការរគក្មាងអភិវឌ្ឍ រមមវធីិ និងថទនការសរមមភាព គោយពំុមានលិខិត
អនុញ្ញញ ត អនុញ្ញញ ត និងវញិ្ញញ បនបក្តឯរភាពគលើរបាយការណ៍វាយតនមាគហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ថដល
បងកឲ្យមានទលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តវូទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។  
 
មាគ្តា១១២៧ ._ ការខរខានមិនបានទតល់ព័ត៌មាន 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិសតីពីការទតល់ព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងមាក្តា២៣៤ ។  
 
មាគ្តា១១២៨ ._ ការខរខានមិនបានទតល់ព័ត៌មាន 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានអនុវតតតាម
ប ញ្តតិសតីពីការទតល់ព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងមាក្តា២៤២ ។  
 
មាគ្តា១១២៩ ._ ការខរខានមិនបានវាយតនមាពីក្បសិទ្យធភាពននធនធាន 
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ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនបានគធវើការវាយ
តនមាពីក្បសិទ្យធភាពននធនធានដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា២៤៦ ។  
 
មាគ្តា១១៣០ ._ ការខរខានមិនបានថចរចាយជាស្ថធារណៈនូវព័ត៌មានអំពីវ ៉ាលុ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខាន មិនបានគធវើការថចរ
ចាយជាស្ថធាណៈនូវព័ត៌មានអំពីវ ៉ាលុ និងរុណភាពអរគិសនីថដលបានទគត់ទគង់ ឬទតល់គៅឲ្យបណាត ញត
ចូលដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា២៧៩ ។  
 
មាគ្តា១១៣១ ._  ការខរខានមិនអាចឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររនូវព័ត៌មាន 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនោរ់ឲ្យស្ថធារណ
ជនអាចថសវងររបានូវព័ត៌មានដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា២៩៤ ។  
 

ជំពូកទី៥ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងការគ្គប់គ្គងគ្បកបទដាយន្ិរន្តរភាពម្ន្ធន្ធាន្ធលមជាត ិ

 
មាគ្តា១១៣២ ._  ការបងកឲ្យមានគភាើងគ្េះនក្ពគៅរនុងរគបៀបអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ

ថដលក្តូវបានរំណត់ ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើថដលបងកឲ្យមានគភាើងគ្េះនក្ពដូចមានថចង
រនុងមាក្តា៣៣២ ។  
 
មាគ្តា១១៣៣ ._ សរមមភាពគនស្ថទ្យថដលសាិតគៅរនុងតំបន់ហាមឃាត់ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះសរមមភាពគនស្ថទ្យទំងទ្យាយគរើតគទ្យបើងគៅ
រនុងតំបន់ហាមឃាត់ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៣៣៣ ។  
 
មាគ្តា១១៣៤ ._ សរមមភាពថដលបងកការខូចខាត ឬគក្ោេះថ្នន រ់បណាត លមរពីការទ្យញ្ជ្នាទ នយរដីគោយ

ខុសចាប់ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ចំគពាេះសរមមភាពននការក្បមូល ការឈូសឆ្យ ឬការ
គធវើអាជីវរមម ការបំពុលគៅរនុងតំបន់ថដលមានធនធានជីវៈចក្មរេះដ៏មានតនមា ដូចមានថចងរនុងមាក្តា
៣៣៤ ។  
 
មាគ្តា១១៣៥ ._ ការគធវើការថរនចន និងក្បតិតបតកការថដលក្តវូហាមឃាត់ 
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 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ចំគពាេះសរមមភាពថរនចនទល និងអនុទលធនធានធមម
ជាតិនិងក្បតិបតតននការចាប់ចង ការចិ ច្ ឹម ការសតុរ ការបងាក ត់ពូជ ការថែររា ឬការចិ ច្ ឹមសតវនក្ពរនុង
គោលបំណងគធវើពាណិជារមម ឬគោលបំណងគក្ៅពីការអភិររសដនទ្យគទ្យៀតដូចមានថចងរនុងមាក្តា    
៣៣៥ ។  
 
មាគ្តា១១៣៦ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការក្បមូលទលជ័រគឈើ  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះសរមមភាពក្បមូលទលគឈើគៅរនុងតំបន់អភិ
ររស ឬតំបន់គក្បើក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព ននរគបៀងជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិថដលក្តូវបាន
រំណត់ឬបគងកើតគោយថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់គក្កាមជាតិ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៣៣៦ ។  
 
មាគ្តា១១៣៧ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបានចំគពាេះរបាយការណ៍អគងកតតាម 

ោនគលើការអនុវតតចាប់ និងយមលាត 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនោរ់របាយការណ៍
សតីពីការអគងកតតាមការអនុវតតចាប់ និងការយមលាតឲ្យស្ថធាណជនអាចថសវងររបាន ដូចមានថចង
រនុងប ញ្តតិននមាក្តា៣៣៩ ។  
 
មាគ្តា១១៣៨ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូវឯរស្ថរពារ់ព័នធនឹងការក្រប់

ក្រងរមួោន  
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនោរ់ឯរស្ថរពារ់

ព័នធ និងការក្រប់ក្រងរមួោន ឲ្យស្ថធាណជនអាចថសវងររបាន ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៣៤៧។  
 
មាគ្តា១១៣៩ ._ ការបំពានចំគពាេះរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  

ក្តូវទតនាទ ចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើទំងទ្យាយណាថដលរគំលាភបំពានគលើរិចចក្ពម
គក្ពៀងរមួោន ថដលបងកឲ្យមានការខូចខាត ដល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិនន
មាក្តា៣៤៨ ។   

ការគចាទ្យក្បកាន់ខាងគលើគនេះ មិនអាចឲ្យបុរគលថដលបំពានគនាេះរចួទុតពីការទ្យទួ្យលខុសក្តវូ
សំណងថទនររដឋបបគវណី និងសំណងការខូចខាតគទ្យបើយ ។  
 
មាគ្តា១១៤០ ._ ការការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូវថទនការគក្បើក្បាស់

ក្បរបគោយនិរនតរភាព 
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ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនោរ់ថទការគក្បើ
ក្បាស់ក្បរបគោយនិរនតរភាព ថទនការក្រប់ក្រង និងរបាយការណ៍ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ដូចមានថចងរនុង
ប ញ្តតិននមាក្តា៣៨៣ ។  
 
មាគ្តា១១៤១ ._ ការខរខានមិនឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាននូវប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិននក្បគភទ្យសតវ

នក្ពថដលរងការរំរាមរំថហង 
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនោរ់ប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិ

ននក្បគភទ្យសតវនក្ពថដលរងការរំរាមរំថហងឲ្យស្ថធារណជនអាចថសវងររបាន ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិ
ននមាក្តា៤០៤ ។  
 
មាគ្តា១១៤២ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបរបាញ់សតវនក្ព 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើបរបាញ់សតវនក្ពដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិនន
មាក្តា៤០៩ ។  
 
មាគ្តា១១៤៣ ._ ការហាមឃាតចំគពាេះការបរបាញ់សតវនក្ពរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើបរបាញ់សតវនក្ពរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤១០ ។  
 
មាគ្តា១១៤៤ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការសមាា ប់សតវនក្ពថដលទទុយនឹងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតត 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើសមាា ប់សតវនក្ពថដលទទុយនឹងគោល
ការណ៍ថណនំា ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤១២ ។  
 
មាគ្តា១១៤៥ ._  ការហាមឃាត់ការសមាា ប់ក្បគភទ្យសតវនក្ពគក្កាមថ្នន រ់ទី្យ១ ថ្នន រ់ទី្យ២ ថ្នន រ់ទី្យ៣ និងថ្នន រ់

ទី្យ៤ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើសមាា ប់សតវនក្ពថដលគៅរនុងថ្នន រ់ទី្យ១ និង

ថ្នន រ់ទី្យ២គោយពំុមានការអនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិ
ននមាក្តា៤១៥  និងមាក្តា៤១៦ ។  
 
មាគ្តា១១៤៦ ._ ការស្ថត រ និងក្រប់ក្រងសតវនក្ពថដលពំុមានគដើមរំគណើ តគៅរមពុជា 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើស្ថត រ និងក្រប់ក្រងសតវនក្ពគោយពំុមានការ
អនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤១៧ ។  
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មាគ្តា១១៤៧ ._ ការចាប់សតវនក្ពមរអភិររស 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើចាប់សតវនក្ពមរអភិររសគោយពំុមានការ

អនុញ្ញញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤១៨។  
 
មាគ្តា១១៤៨ ._  លិខិតអនុញ្ញញ តចំគពាេះក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ព 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការបគងកើតក្រឹេះស្ថា នឧសទ្យានសតវនក្ព គោយ
ោម នលិខិតអនុញ្ញញ តថដលោម នសុពលភាព ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤២១ ។  
 
មាគ្តា១១៤៩ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបរបាញ់ ការចាប់ ឬការក្បមូលសតវពីនក្ពរនុងថ្នន រ់ទី្យ១ ថ្នន រ់

ទី្យ២ ថ្នន រ់ទី្យ៣ និងថ្នន រ់ទី្យ៤ រនុងក្រឹេះស្ថា នឧសានសតវនក្ព 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើបរបាញ់ ការចាប់ និងក្បមូលសតវពីនក្ពរនុង

ថ្នន រ់ទី្យ១ ថ្នន រ់ទី្យ២ ថ្នន រ់ទី្យ៣ និងថ្នន រ់ទី្យ៤ រនុងក្រឹេះស្ថា នឧសទ្យានសតវនក្ព ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិនន
មាក្តា៤២២ និងមាក្តា៤២៣ ។  
 
មាគ្តា១១៥០ ._ ការបរបាញ់គោយពំុមានលិខិតអនុញ្ញញ តចំគពាេះក្បគភទ្យសតវរនុងថ្នន រ់ទី្យ៣ និងទី្យ៤ 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើបរបាញ់សតវនក្ពគោយពំុមានលិខិត
អនុញ្ញញ តរនុងក្បគភទ្យសតវរនុងថ្នន រ់ទី្យ៣ និងទី្យ៤ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤២៥ ។  
 
មាគ្តា១១៥១ ._ សរមមភាពថដលក្តវូហាមឃាត់ 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើការជួញដូរ ការដឹរជ ា្ូ ន ការប ា្ូ ន ការ
នំាចូល នំាគចញ ការនំាគចញបនត កាន់កាប់ លរ់ ទិ្យញ គទទរ សតុរទុ្យរ ទតល់ជាអំគណាយ បរគិភារ ចិ ច្ ឹម 
និងការគក្បើក្បាស់តាមរបូភាពពាណិជារមមនូវបំថណរសតវ និងទលិតទលពីសតវដនទ្យគទ្យៀត ថដលជា
ក្បគភទ្យរនុងថ្នន រ់ទី្យ១ ទី្យ២ និងទី្យ៣ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៣១ ។  
 
មាគ្តា១១៥២ ._ សរមមភាពថដលក្តវូហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពរបូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើទិ្យញ ទ្យទួ្យល ឬគធវើលទ្យធរមមសតវនក្ពរស់ ឬ 
សតវនក្ព ថដលមានក្បគភទ្យរនុងថ្នន រ់ទី្យ១ ទី្យ២ ឬ ទី្យ៣ ឬបំថណរសតវនក្ព ឬស្ថច់សតវដូចមានថចងរនុង
ប ញ្តតិននមាក្តា៤៣២ ។  
 
មាគ្តា១១៥៣ ._  ការមិនអនុគលាមតាមអនុសញ្ញញ សតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិននក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខ

ជាតិថដលជិតទុតពូជ 
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ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើមិនអនុគលាមតាមអនុសញ្ញញ សតីពីពាណិជា
រមមអនតរជាតិននក្បគភទ្យសតវនក្ព និងររុខជាតិថដលជិតទុតពូជ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៤៣៤ ។  
 
មាគ្តា១១៥៤ ._  ការចុេះប ា្ ីចំគពាេះការបគងកើតមជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងគេះសតវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវ

នក្ព 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើមិនចុេះប ា្ ីចំគពាេះការគងកើត
មជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទ្យានសតវនក្ពដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៤៤ និង
មាក្តា៤៤៦ ។  
 
មាគ្តា១១៥៥ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបងាខ ំងសតវគៅគក្ៅមជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងាគ េះសតវនក្ព រថនាង

បងាក ត់ពូជអភិររស ឬក្រឹេះស្ថា ន ឬឧទ្យានសតវនក្ព 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការបងាខ ំសតវចិ ច្ ឹម ននក្បគភទ្យសតវ
ដូចរំណត់រនុងថ្នន រ់ទី្យ១ ថ្នន រ់ទី្យ២ និងថ្នន រ់ទី្យ៣ គៅគក្ៅមជឈមណឌ លសគញ្ជ្ងគេះសតវនក្ព រថនាងបងាក ត់ពូជ
អភិររស ឬក្រឹេះស្ថា ន ឬឧទ្យានសតវនក្ពដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៤៥ ។  
 
មាគ្តា១១៥៦ ._ ការជូនដំណឹងចំគពាេះការគទទរ និងការបតូរទី្យតំាងក្បគភទ្យសតវថដលរំណត់រនុងថ្នន រ់ទី្យ១ 

និងថ្នន រ់ទី្យ២ និងមជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជ 
 ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការមិនបានជូនដំណឹងអំពីការគទទរ 
និងការបាូរទី្យតំាងននក្បគភទ្យសតវថដលរំណត់រនុងថ្នន រ់ទី្យ១ និងថ្នន រ់ទី្យ២ និងមជឈមណឌ លបងាក ត់ពូជដូច
មានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៥១ ។  
 
មាគ្តា១១៥៧ ._ ការគបាេះបង់គចាលបំថណរ ស្ថច់ ឬវតាុតំាងលមអ ននសតវនក្ព  

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការគបាេះបង់គចាលបំថណរ ស្ថច់ ឬ
វតាុតំាងលមអ ននសតវនក្ពដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៥២ ។  
 
មាគ្តា១១៥៨ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះបគងកើតរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ឬទី្យតំាងបងាក ត់ពូជសតវនក្ព  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការបគងកើតរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ឬទី្យតំាង
បងាក ត់ពូជសតវនក្ពថដលក្តវូហាមឃាត់ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៦៣ ។  
 
មាគ្តា១១៥៩ ._ ការចិ ច្ ឹមសតវនក្ពថដលពំុមានរនុងលិខិតអនុញ្ញញ ត 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើចិ ច្ ឹមសតវនក្ពថដលមិនមានរនុងលិខិត
អនុញ្ញញ ត ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៦៤ ។  
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មាគ្តា១១៦០._ ការលរ់ដូរសតវនក្ពចិ ច្ ឹម និងទលិតទលសតវនក្ព 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការលរ់ដូរសតវនក្ពចិ ច្ ឹម និងទលិតទលសតវ
នក្ព ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៦៧ ។  
 
មាគ្តា១១៦១ ._ ក្បតិបតតិររននរសិោឋ នថដលអនុញ្ញញ តចំគពាេះការទតល់ការថែទំចំគពាេះសតវនក្ពចិ ច្ ឹម 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះក្បតិបតតិររននរសិោឋ នថដលមិនបានទតល់ការ
ថែទំចំគពាេះសតវនក្ពចិ ច្ ឹម ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៧០ ។  
 
មាគ្តា១១៦២ ._ ការបគណាត យឲ្យសតវរបស់ខាួនរចួ ឬគរចពីការបងាខ ំង ឬក្ពថលងចូលគៅរនុងនក្ព 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះគទសពិន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះមាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព
ទំងឡាយថដលបគណាត យឲ្យសតវរបស់ខាួនរចួ ឬគរចពីការបងាខ ំង ឬក្ពថលងចូលគៅរនុងនក្ពគ ើយ ដូច
មានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៧១ ។  
 

មាគ្តា១១៦៣ ._ ការសមាា ប់គោយអមនុសសធម៌ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះគទសពិន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការសមាា ប់គោយអមនុសសធម៌ 
ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៧២ ។  
 

មាគ្តា១១៦៤ ._ នីតិវធីិ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតននការដឹរជ ា្ូ ន  
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះគទសពិន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការដឹរជ ា្ូ ន រាល់សតវនក្ព
ថដលក្តូវបងាខ ំង មិនស្សបតាមនីតិវធីិ និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតទាូវចាប់ ថដលបគងកើតគោយនាយរោឋ ន
សុខភាព និងទលិតរមមសតវ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៧៣ ។  
 

មាគ្តា១១៦៥ ._ កាតពវរិចចរបស់មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះគទសពិន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះមាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព
ថដលមិនបានអនុវតតកាតពវរិចចរនុងការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ញញ តែមី និងលរខខណឌ តក្មូវនានា ដូចមានថចង
រនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៧៥ ។  
 
មាគ្តា១១៦៦ ._ ការមិនឲ្យស្ថធារណជនថសវងររបាននូវទិ្យននន័យននក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរង

គក្ោេះថ្នន រ់ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះគទសពិន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការមិនឲ្យស្ថធារណជនថសវង
ររបាននូវឯរស្ថរ ទិ្យននន័យ ឬព័ត៌មានប ា្ ីបចចុបបននននក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ដូចមាន
ថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៨៩ ។  
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មាគ្តា១១៦៧ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះបំផ្ទា ញនិងការផ្ទា ស់បតូរទី្យជក្មរ និងក្បគភទ្យររុខជាតិថដលទ្យទួ្យល
រងគក្ោេះថ្នន រ់ 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការបំផ្ទា ញនិងការផ្ទា ស់បតូរជក្មរក្បគភទ្យររុខជាតិ
ថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៩០ ។  
 

មាគ្តា១១៦៨ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះបំផ្ទា ញ ការក្បមូល ការគក្បើក្បាស់ ការលរ់ ជំនួញ ឬការដឹរ
ជ ា្ូ ន ររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការបំផ្ទា ញ ការក្បមូល ការគក្បើក្បាស់ ការលរ់ 
ជំនួញ ឬការដឹរជ ា្ូ ន ររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៩១ ។  
 

មាគ្តា១១៦៩ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការក្បមូល ឬការបំទាិចបំផ្ទា ញននររុខជាតិណាមួយគៅរនុងក្ចរ
រគបៀងអភិវរសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិ 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការក្បមូល ឬការបំទាិចបំផ្ទា ញននររុខជាតិណា
មួយគៅរនុងក្ចររគបៀងអភិវរសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ការពារធមមជាតិ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៤៩២ ។  
 

មាគ្តា១១៧០ ._  ការគក្បើក្បាស់ររុខជាតិជាលរខណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើក្បាស់ជាឱ្សែគោយពំុមាន
ការអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះកាបំផ្ទា ញ ការក្បមូល ការគក្បើក្បាស់ ការលរ់ 
ជំនួញ ឬការដឹរជ ា្ូ ន ររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់ ឬនិសសទ្យទវតាុ សក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ជាលរខ
ណៈក្រួស្ថរ និងការគក្បើក្បាស់ជាឱ្សែ គោយពំុមានការអនុញ្ញញ ត ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា
៤៩៣ ។  
 

មាគ្តា១១៧១ ._ ការគក្បើក្បាស់ររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងការរំរាមរំថហងគោយពំុមានការអនុញ្ញញ ត 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការគក្បើក្បាស់ររុខជាតិថដលទ្យទួ្យលរងគក្ោេះថ្នន រ់

រនុងគោលបំណងវទិ្យាស្ថស្តសត គោយពំុមានការអនុញ្ញញ ត ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិ ននមាក្តា៤៩៤ ។ 
 
មាគ្តា១១៧២ ._ ការមិនឲ្យស្ថធារណជនថសវងររបាននូវទិ្យននន័យក្បព័នធគអរូ ូសីុ 
 ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះគទសពិន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការមិនឲ្យស្ថធារណជនថសវង
ររបាននូវឯរស្ថរ ទិ្យននន័យ ឬព័ត៌មានប ា្ ីបចចុបបននននក្បព័នធគអរូ ូសីុ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា
៥០៣ ។  
 

មាគ្តា១១៧៣ ._ ការមិនឲ្យស្ថធារណជនថសវងររបាននូវប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិសាីពីក្បគភទ្យររុខជាតិរាតតាត 
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ក្តូវទតនាទ គទសបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការមិនឲ្យស្ថធារណជនថសវងររបាននូវប ា្ ីថ្នន រ់ជាតិ
សាីពីក្បគភទ្យររុខជាតិរាតតាត ឬ ការនំាក្បគភទ្យររុខជាតិរាតតាតមរចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ ឬ 
គទ្យសភាពរសិរមម ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៥០៧ ។  

 
មាគ្តា១១៧៤ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការឯរភាពគលើសរមមភាពថដលមិនោរ់ប ច្ូ លនូវការ
ពិចារណាអំពីទលប៉ាេះពាល់ថដលអាចគរើតមានគ ើង 
 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដល
អនុញ្ញញ តមានសរមមភាព ឬការអភិវឌ្ឍទំងឡាយណាថដលគរើតមានគៅរនុងតំបន់គ្នរ ដូចមានថចងរនុង
មាក្តា៥២០ ។ 
 
មាគ្តា១១៧៥ ._ សរមមភាពស្ថងសង់គៅតំបន់គ្នរ 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ចំគពាេះ រាល់សរមមភាព ការស្ថងសង់ និងរគក្មាងទំង
ឡាយ ពារ់ព័នធគៅនឹងអាជីវរមមថរ ៉ាខាច់ រគក្មាងគហោឋ រចនាសមព័នធ ថដលបងកឲ្យមានការបាត់បង់ ឬការ
បំផ្ទា ញដល់វតាុធាតុ ននតំបន់គ្នរ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៥២២ ។  

 
មាគ្តា១១៧៦ ._ ការមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន

ព័ត៌មាន 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលបំពាន

លរខខណឌ តក្មូវននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានព័ត៌មាន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា   
៥២៣ ។ 
 
មាគ្តា១១៧៧ ._ ការមិនឲ្យស្ថធារណជនថសវងររបាននូវទិ្យននន័យ និងព័ត៌មានធនធានទឹ្យរ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការមិនឲ្យស្ថធារណជនថសវងររបាននូវ
ទិ្យននន័យ និងព័ត៌មានធនធានទឹ្យរ ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៥៣៥ ។  

 
មាគ្តា១១៧៨ ._ សរមមភាពថដលតក្មូវឲ្យមានការទតល់ការអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះសរមមភាពទំងទ្យាយ ថដលមិនមានការ 
អនុញ្ញញ ត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៥៦៩ ។  
 

មាគ្តា១១៧៩ ._ ការក្បរបសរមមភាពអាជីវរមមគោយពំុមានវញិ្ញញ បនបក្ត 
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ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការក្បរបសរមមភាពអាជីវរមមគោយពំុមាន 
វញិ្ញញ បនបក្តដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៥៩៩ ។  
 
មាគ្តា១១៨០ ._ ការខរខានមិនគធវើរបាយការណ៍ការងារលមអិតទរ់ទ្យងនឹងអណតូ ង 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការខរខានមិនគធវើរបាយការណ៍សតី
ពីការងារលមអិតននអណតូ ង ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៦០០ ។  
 
មាគ្តា១១៨១ ._ ការអនុញ្ញញ តចំគពាេះការទគត់ទគង់ និងគក្បើក្បាស់ទឹ្យរ 
ក្តូវទតនាទ គទសបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះការយរ ការទគត់ទគង់ ឬ ការគក្បើក្បាស់ទឹ្យរ គោយោម នលិខិត
អនុញ្ញញ ត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៦០៤ ។  

ជំពូកទី៦ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងទបតិកភណ្ឌ វបបធល ៌

 
មាគ្តា១១៨២ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍គពលដឹង ឬ ក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយនូវគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលបាន
ដឹង ឬក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយនូវគបតិរភណឌ វបបធម៌ គហើយមិនរាយការណ៍ជាបនាទ ន់ជូនអាជាា ធរថដន
ដី និង /សមតារិចចស្ថា ប័នមាន ឬក្រសួង  ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៦៤៨ ។  
 
មាគ្តា១១៨៣ ._  កាតពវរិចចផ្ទអ រសរមមភាពស្ថងសង់ និងជូនដំណឹងអំពីការររគឃើញសមបតតិ

គបតិរភណឌ  
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពើបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិនបានផ្ទអ រ

សរមមភាពស្ថងសង់ និងមិនបានរាយការណ៍ជូនអាជាា ធរមានសមតារិចច ដូចមានថចងរនុងមាក្តា   
៦៤៩ ។  
 
មាគ្តា១១៨៤ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះយរគចញ ឬបំផ្ទា ញគបតិរភណឌ  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពើបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលបានយរគចញ ឬ
បំផ្ទា ញគចាលនូវវតាុគបតិរភណឌ ណាមួយថដលមានគៅរនុងទី្យតំាងដីរមមសិទ្យធិឯរជន ដូចមានថចងរនុង
មាក្តា៦៥៣ ។  
 

មាគ្តា១១៨៥ ._ ការខរខានមិនគធវើរំណត់ក្តានិងែតរបូវតាុគបតិរភណឌ  
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះអំគពើការខរខានមិនបានគធវើរំណត់

ក្តា និងែតរបូវតាុគបតិរភណឌ  ដូចមានថចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៦៥៤ ។  
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មាគ្តា១១៨៦ ._ ការមិនរាយការណ៍អំពីការក្បទ្យេះគឃើញគោយនចដនយ ឬការបំផ្ទា ញវតាុគបតិរភណឌ  

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើមិនរាយការណ៍អំពីការក្បទ្យេះគឃើញ 
គោយនចដនយ ឬការបំផ្ទា ញវតាុគបតិរភណឌ  ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៦៥៥ ។   
 
មាគ្តា១១៨៧ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍ចំគពាេះការក្បទ្យេះគឃើញវតាុគបតិរភណឌ គក្កាមទឹ្យរ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យរនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើមិនរាយការណ៍ចំគពាេះការក្បទ្យេះគឃើញ
វតាុគបតិរភណឌ គក្កាមទឹ្យរ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៦៥៨ ។   
 
មាគ្តា១១៨៨ ._ ការគធវើឲ្យខូច ឬការបំទាិចបំផ្ទា ញ ឬ ការស្សង់ ឬរខំានគបតិរភណឌ វបបធម៌រនុងទឹ្យរ 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះអំគពើគធវើឲ្យខូច ឬការរបំទាិចបំផ្ទា ញ ឬការស្សង់ 
ឬរខំានគបតិរភណឌ វបបធម៌រនុងទឹ្យរ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៦៥៩ ។   
 

ជំពូកទី៧ 
បទទលមើសពាក់ពន័្ធន្ឹងសណំ្ល ់ន្ិងការបំពលុ 

 
មាគ្តា១១៨៩ ._ ការគធវើសរមមភាពថដលនំាឲ្យបំពុលខយល់ ទឹ្យរ ឬដី  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានគធវើសរមមភាពណាមួយថដលនំាឲ្យមានការបំពុលខយល់ ឬទឹ្យរ ឬដី ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៦៨៥ ។   
 

មាគ្តា១១៩០ ._ ការដឹរជ ា្ូ ន ក្រប់ក្រង សតុរទុ្យរ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ឬគបាេះបង់គចាលសំណល់ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល

បានដឹរជ ា្ូ ន ក្រប់ក្រង សតុរទុ្យរ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ឬគបាេះបង់គចាលសំណល់ណាមួយ គទេះរនុងរបូភាព
ជាស្ថរធាតុរងឹ ឬរាវ ឬឧសម័ន ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ឬសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ គោយពំុស្សបតាមលិខិត
អនុញ្ញញ ត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៦៨៦ ។   
 

មាគ្តា១១៩១ ._ ការបងកសរមមភាពថដលនំាមានការបំពុលគោយសំគ ង ឬរញ័ំរថដលគលើសពីសតង់
ោរថដលអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បងកសរមមភាពណាមួយថដលនំាមាន ការបំពុលគោយសំគ ង ឬរញ័ំរថដលគលើសពីសតង់ោរ ដូចមានថច
ងរនុងមាក្តា៦៨៧ ។   
 
មាគ្តា១១៩២ ._ ការមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ នន លិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព 
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ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុង បទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំង
ទ្យាយណាថដលមិន គោរពតាមលរខខណឌ នានាននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាព ដូចមាន 
ថចងរនុងមាក្តា៦៨៨ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលអំគពើមិនគោរពតាមលរខខណឌ នានាននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពខាង
គលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្យពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា
នធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិន
គោរពតាមលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬការឯរភាពខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យបាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬ
ពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 

មាគ្តា១១៩៣ ._ ការោរ់មា៉ារថដលនំាឲ្យក្ច ំគលើស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល

បានោរ់មា៉ារថដលនំាឲ្យគលើស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នន រ់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧០៨ ។   
 

មាគ្តា១១៩៤ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុបំពុលសររីាងគមិនងាយបំថបរធាតុ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល

បានទលិត គក្បើក្បាស់ ឬថចរចាយស្ថរធាតុបំពុលសររីាងគមិនងាយបំថបរធាតុថដលក្តវូហាមឃាត់ ដូច
មានថចងរនុងមាក្តា៧០៩ ។   
 

មាគ្តា១១៩៥ ._ ការហាមឃាត់អំពីសំណគៅរនុងថ្នន ំពណ៌ និងឧបររណ៍សក្មាប់រុមារ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល

បានគក្បើក្បាស់សំណ ឬសមាសធាតុសំណរនុងទឹ្យរថ្នន ំពណ៌ និងឧបររណ៍សក្មាប់រុមារ ដូចមានថចង
រនុងមាក្តា៧១០ ។   
 

មាគ្តា១១៩៦ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុថដលមិនបានចុេះប ា្ ី 
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលបានទលិត កាន់កាប់ ប៉ាេះពាល់ ររាទុ្យរ ដឹរជ ា្ូ ន នំាចូល នំាគចញ ថចរចាយ ឬគក្បើក្បាស់
ស្ថរធាតុ រទឺលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលមិនទន់បានចុេះប ា្ ី ដូចមានថចងរនុងមាក្តា ៧១៤ ។  

  
មាគ្តា១១៩៧ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់ថដលមិនក្តឹមក្តវូ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលបានររាទុ្យរ នំាគចញ នំាចូល ឬគធវើការថចរចាយនូវស្ថរធាតុ រទឺលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ ថដល
មិនបានគវចខចប់ស្សបតាមបទ្យបប ញ្តតិ និងលរខខណឌ ននការចុេះប ា្ ី ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧១៥ ។  
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មាគ្តា១១៩៨ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់និងការទសពវទាយថរាងកាា យ ឬនំាឲ្យក្ច ំ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល

បានគវចចខចប់ ឬទសពវទាយ អំពីទលិតទល ឬស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នន រ់ ថដលថរាងកាា យ គធវើឲ្យ
ក្ច ំថដលពារ់ព័នធតនមា ចំនួន ធាតុទសំ សុវតតិភាព ឬការចុេះប ា្ ីននទលិតទល ឬស្ថរធាតុ ដូចមានថចង
រនុងមាក្តា៧១៦ ។  
 

មាគ្តា១១៩៩ ._  ស្ថរធាតុថដលបងកឲ្យមានថក្ចេះសីុ ការរលំាយ ការរលារ ការគធវើអុរសីុតរមម ឬរបួស
ស្ថន ម 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានគក្បើក្បាស់អាសីុត ឧសម័ន ឬស្ថរធាតុរីមីពុល ថដលអាចបងកឲ្យមានការថក្ចេះសីុ ការរលំាយ ការ
រលារ ការគធវើអុរសីុតរមម ឬរបួសស្ថន មនានា ដល់សុខភាព និងជីវតិរបស់មនុសស ដូចមានថចងរនុង
មាក្តា៧១៧ ។  
 
មាគ្តា១២០០ ._  ការចុេះប ា្ ីសក្មាប់ការកាន់កាប់រាល់ទលិតទល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់  

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានចុេះប ា្ ីតាមការរំណត់របស់ចាប់ សក្មាប់ការកាន់កាប់រាល់ទលិតទល និងស្ថរ
ធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នន រ់ គដើមបីទលិត ថចរចាយ លរ់ និងគក្បើក្បាស់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧១៨។  

 
មាគ្តា១២០១ ._  កាតពវរិចចរនុងការទតល់ព័ត៌មានរបស់ទលិតររ ឬអនរនំាចូលស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះទលិតររ ឬអនរនំាចូលទំងទ្យាយ
ណាថដលនំាចូលស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ គហើយមិនបានទតល់ព័ត៌មានគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវ ិ
ស័យបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩២១ ។ 

រនុងររណីថដលអំគពើននការទលិត ឬការនំាចូលស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ ដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ
ខាងគលើ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្យពយសមបតតិ សតវ ឬបរសិ្ថា នធងន់ធងរ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។ 

 
មាគ្តា១២០២ ._ កាតពវរិចចននការទតល់ព័ត៌មាន  

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណា ថដលមិនបានថចរចាយព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍ ទិ្យននន័យសុវតាិភាព ការទ្យប់ស្ថក ត់ និងការកាត់
បនាយគក្ោេះថ្នន រ់ និងហានិភ័យដល់សុខភាព ថដលពារ់ព័នធគៅនឹងក្រប់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់មុនគធវើការ
ថចរចាយ ឬលរ់ស្ថរធាតុ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧២៦ ។  
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មាគ្តា១២០៣ ._ ការដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់  
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណា ថដលមិនបានគោរពតាមបទ្យបប ញ្តតិសតីពីការដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ ដូចមាន
ថចងរនុងមាក្តា៧២៧ ។  
 
មាគ្តា១២០៤ ._  ការបំពានលរខខណឌ ននការគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុង បទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំង
ទ្យាយណាថដលមិនគោរពតាមលរខខណឌ នានាននការគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុក្បរបគោយគក្ោេះថ្នន រ់ដូច
មានថចងរនុងមាក្តា៧២៩ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលអំគពើមិនគោរពតាមលរខខណឌ នានាខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមម
គរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្យពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យ
គលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិន
គោរពតាមលរខខណឌ ខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យបាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 

មាគ្តា១២០៥ ._ ការគបាេះបង់គចាលស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល

បានដុតគចាល ឬគបាេះបង់គចាលរាល់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ជាថទនរ ឬជាដំុ ឬសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់
ទំងឡាយ ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា ន គោយោម នការអនុញ្ញញ តដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៣២ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលអំគពើដុតគចាល ឬគបាេះបង់គចាលរាល់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ជាថទនរ ឬជាដំុ ឬ
សំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ទំងឡាយ ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា ន គោយោម នការអនុញ្ញញ ត ខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យ
មានពយសនៈរមមគរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្យពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទ
គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិន
គោរពតាមលរខខណឌ ខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យបាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 

មាគ្តា១២០៦ ._  ភាររិចចគោរពតាមគោលបំណងននការស្ស្ថវក្ជាវវទិ្យាស្ថស្តសត 
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណា ថដលមិនបានគោរពតាមភាររិចចននការយរស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់មរគធវើការស្ស្ថវក្ជាវថបបវទិ្យា
ស្ថស្តសត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៣១ ។  
 
មាគ្តា១២០៧ ._  ការយរស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់សក្មាប់គធវើជាទលិតទលអាហារ គក្រឿងថរសមភសស និង

ក្បោប់គរមងគលង 
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ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់សក្មាប់គធវើជាទលិតទលអាហារ គក្រឿងថរសមភសស និងក្បោប់គរមង
គលង ថដលអាចបងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នន រ់ដល់មនុសសដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៣០ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលការយរមរគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់សក្មាប់គធវើជាទលិតទលអាហារ 
គក្រឿងថរសមផសស និងក្បោប់គរមងគលងខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់
បូរណភាពរបូរាងកាយធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលការ
យរមរគក្បើក្បាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់សក្មាប់គធវើជាទលិតទលអាហារ គក្រឿងថរសមផសស និងក្បោប់
គរមងគលងខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនៈបាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២០៨ ._ ការចុេះប ា្ ីទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់  

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានចុេះប ា្ ីទលិតស្ថរធាតុ ឬទលិតទលគក្ោេះថ្នន រ់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៣៥ ។  
 
មាគ្តា១២០៩ ._  ការគរៀបចំរបាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំជូនដល់ក្រសួង អំពីដំគណើ រការទលិតរមម ចំនួន

ធាតុទសគំក្ោេះថ្នន រ់  
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានគរៀបចំរបាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំអំពីដំគណើ រការទលិតរមម អំពីចំនួនធាតុទសំគក្ោេះថ្នន រ់ 
អំពីបំណងននការគក្បើក្បាស់ អំពីទី្យតំាងថចរចាយ ក្បព័នធក្បក្ពឹតតរមម និងអំពីការគបាេះបង់គចាលសំណល់ 
វធិានការ និងថទនការសុវតាិភាព ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៣៦ ។  
 
មាគ្តា១២១០ ._  កាតពវរិចចជូនដំណឹងអំពីគក្ោេះថ្នន រ់ថដលបងកគទ្យបើងគោយស្ថរធាតុគក្ោេះថ្នន រ់ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានជូនដំណឹងភាា មៗដល់អាជាា ធរមានសមតារិចច  និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយ
បរសិ្ថា ន និងក្តូវចាត់វធិានការសមរមយ ស្សបតាមថទនការទ្យប់ស្ថក ត់ និងគ្ាើយតបរនុងររណីសគញ្ជ្ងាគ េះ
បនាទ ន់ គដើមបីកាត់បនាយទលប៉ាេះពាល់ដល់សុខភាពមនុសស និងបរសិ្ថា ន និងក្ទ្យពយសមបតតិ ដូចមានថចង
រនុងមាក្តា៧៣៨ ។ 

  
មាគ្តា១២១១ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការខូចខាតថដលបងកគោយសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់

រងឹ 
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ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បគងកើតសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹ គហើយបងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នន រ់ដល់សុខភាពមនុសស ក្ទ្យពយ
សមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៤៣ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលការបគងកើតសំណល់គក្ោេះថ្នន រ់ និងសំណល់រងឹដូចមានថចងរនុងរថ្នខណឌ
ខាងគលើ បានបងកឲ្យមានមានពយសនៈបាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ក្តវូទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យ
គលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣។  

 
មាគ្តា១២១២ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការសតរុទុ្យរ ការក្រប់ក្រង និងការគបាេះបង់គចាលសំណល់

គក្ោេះថ្នន រ់ 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល

បគងកើតសំណល់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៤៧ ។  
ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលបគងកើតសំណល់ខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់

បូរណភាពរបូរាងកាយធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលបាន

បគងកើតសំណល់ខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។ 
 
មាគ្តា១២១៣ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលថដលបងកឲ្យមានការបំពុលធនធានទឹ្យរគលើដី ឬទឹ្យរ

គក្កាមដី 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពើបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដលបានការ
បគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពបំពុលជារ់លារ់ ឬមិនជារ់លារ់ថដលបងកឲ្យមានការបំពុល
ធនធានទឹ្យរគលើដី ឬទឹ្យរគក្កាមដីដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៥៤ និងមាក្តា៧៥៥ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពបំពុលជារ់លារ់ឬមិនជារ់លារ់
ថដលបងកឲ្យមានការបំពុលធនធានទឹ្យរគលើដី ឬទឹ្យរគក្កាមដីខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើត
គទ្យបើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយសតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលបាន
ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពបំពុលជារ់លារ់ឬមិនជារ់លារ់ថដលបងកឲ្យមានការបំពុល
ធនធានទឹ្យរគលើដី ឬទឹ្យរគក្កាមដី បានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១៤ ._ កាតពវរិចចគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុល 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពើបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដលមិន
បានគោរពតាមកាតពវរិចចរនុងការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលដូចមានថចងរនុងមាក្តា 
៧៥៦ ។  
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ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលមិនបានគោរពតាមកាតពវរិចចរនុងការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញស្ថរ
ធាតុបំពុលខាងគលើគនេះបានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយសតវ និងបរសិ្ថា
ន ធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលមិន
បានគោរពតាមកាតពវរិចចរនុងការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលបានបងកឲ្យមានពយសន
រមមបាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១៥ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលថដលបំពានលិខិតអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលថដលបំពាននឹងលិខិតអនុញ្ញញ តដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៥៧ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលថដលបំពាននឹងលិខិតអនុញ្ញញ តខាងគលើគនេះ
បានបងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយសតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវទតនាទ
គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដលការ
បគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលថដលបំពាននឹងលិខិតអនុញ្ញញ តបានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់បង់ជីវតិអាយុ
ជីវតិ ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១៦ ._  ការខរខានមិនបានជូនដំណឹងរនុងររណីមានការរគំលាភបំពានលិខិតអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ញញ តគហើយខរខានមិនបានជូនដំណឹងអំពីការរគំលាភបំពាននឹងលិខិត
អនុញ្ញញ ត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៦៣ ។  
 
មាគ្តា១២១៧ ._ ការទ្យទួ្យលខុសក្តវូគលើការខូតចខាតថដលបងកឲ្យមានការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត 

និងអល័ត 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល

បងកឲ្យមានការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត និងអល័ត គហើយបងកឲ្យពយសនរមមដល់សុខភាពមុនសស 
ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៧៥ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលបងកឲ្យមានការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត និងអល័តដូចមានថចងរនុងរថ្ន
ខណឌ ខាងគលើគនេះ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់បង់អាយុជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ក្តវូទតនាទ
គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ។  
 

មាគ្តា១២១៨ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសសតង់ោររក្មិត 
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ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
បានបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសសតង់ោររក្មិត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៨០ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសសតង់ោររក្មិត ខាងគលើគនេះបាន
បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្យបើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តវូទតនាទ គទស
ចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលថដល
បគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសសតង់ោររក្មិតខាងគលើគនេះ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមបាត់បង់
អាយុជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២១៩ ._ ការនំាចូល ការគក្បើក្បាស់ និងការទលិតក្បភពអចល័ត ថដលគលើសពីសតង់ោរ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលបានការនំាចូល ការគក្បើក្បាស់ និងការទលិតនូវយនយនត និងគក្រឿងចក្រ ថដលបគ ច្ញស្ថរ
ធាតុបំពុលខយល់ គលើសពីសតង់ោរអនុញ្ញញ ត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៨១ ។  
 
មាគ្តា១២២០ ._ ការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ តបំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ញញ តបំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ដូចមានថចង
រនុងមាក្តា៧៩៣ ។   

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ គៅថតមានក្បតិបតតិគោយពំុមាន
លិខិតអនុញ្ញញ តគក្កាយគពល ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបានបដិគសធគលើពារយគសនើសំុ
គៅ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់បូរណភាពរបូរាងកាយមនុសស សតវ ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យ
គលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសថ្នន រ់់ទី្យ១ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ គៅថតគធវើក្បតិបតតិការរបស់
ខាួនគោយពំុមានលិខិតអនុញ្ញញ តគក្កាយគពល ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នបានបដិគសធ
គលើពារយគសនើសំុគៅ បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់អាយុជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២២១ ._ ភាពគលើសរក្មិតននក្បភពអចល័តនន ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានជូនដំណឹងភាា ម ដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអំពីភាពគលើរក្មិតនន
ការបំភាយស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៧៩៩ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ មិនបានជូនដំណឹងភាា ម ដល់ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអំពីភាពគលើរក្មិតននការបំភាយស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គហើយបានបងក
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ឲ្យមានពយសនរមមដល់បូរណភាពរបូរាងកាយមនុសស និងសតវ ក្តវូទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើស       
ថ្នន រ់ទី្យ២ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសថ្នន រ់់ទី្យ១ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ មិនបានជូនដំណឹងភាា ម 
ដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា នអំពីភាពគលើរក្មិតននការបំភាយស្ថរធាតុបំពុលខយល់ 
បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់អាយុជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 
មាគ្តា១២២២ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍អំពីការបំពានលិខិតអនុញ្ញញ ត 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនរាយការណ៍អំពីការបំពានលិខិតអនុញ្ញញ តថដលអាចបងកឲ្យមានគក្ោេះថ្នន រ់ដល់បរសិ្ថា ន 
ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨០០ ។  
 
មាគ្តា១២២៣ ._ ការគធវើសំណារននការបគ ច្ញគោយក្បភពអល័ត 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានគធវើសំណារននការបំភាយននការបំពុលខយល់អល័ត ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨០៣ ។  
 

 

មាគ្តា១២២៤ ._ អំគពើរារាងំមញ្ជ្នតីអធិការរិចចការបំពុល 
ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល

ថដលបានរារាងំមញ្ជ្នតីអធិការរិចចការបំពុល រនុងការចូលគធវើអធិការរិចចរនុងបរគិវណ ឬអាោរននក្បភព
បំពុល ដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៣៨ ។  

ប៉ាុថនតរនុងររណីថដលរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ បានរារាងំមញ្ជ្នតីអធិការរិចចបំពុលនន
ក្បភពបំពុល រនុងការចូលគធវើអធិការរិចចរនុងបរគិវណ ឬអាោរ គហើយបានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់
បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្តវូទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ២ ។  

ក្តូវទតនាទ គទសថ្នន រ់់ទី្យ១ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើគនេះ រារាងំមញ្ជ្នតីអធិការរិចច
បំពុល រនុងការចូលគធវើអធិការរិចចរនុងបរគិវណ ឬអាោរននក្បភពបំពុល បានបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់
អាយុជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនញ្ជ្នតយ៍ ។  
 

 

មាគ្តា១២២៥ ._ ការបគ ច្ញសំគទ្យបង និងរញ័ំរថដលបំពានសតង់ោររក្មិត 
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានបងកការបគ ច្ញសំគទ្យបង និងរញ័ំរតាមសតង់ោររំណត់ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨១៨ ។  
 

 

មាគ្តា១២២៦ ._ ការបគ ច្ញសំគទ្យបង និងរញ័ំរ 
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ក្តូវទតនាទ គទសចំគពាេះបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយណាថដល
ថដលបានបងកការបគ ច្ញសំគ ង ឬរញ័ំរ គហើយបងកឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់សុខភាពមនុសស ក្ទ្យពយសមបតតិ ឬប
រសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨១៦ ។  
 

មាគ្តា១២២៧ ._ ការបគ ច្ញសំគទ្យបង និងរញ័ំរថដលបំពានបទ្យបញ្ញា របស់មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបំពុលប
រសិ្ថា ន 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលបានបងកការបគ ច្ញសំគទ្យបង និងរញ័ំរថដលបំពានបទ្យបញ្ញា របស់មញ្ជ្នតីក្តួតពិនិតយការបំពុលប
រសិ្ថា នដូចមានថចងរនុងមាក្តា១០៣៨ ។  

 
មាគ្តា១២២៨ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍អំពីការបំពុលថដលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានរាយការណ៍អំពីការបំពុលថដលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨២២ ។  
 
មាគ្តា១២២៩ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍អំពីការបំពុលថដលប៉ាេះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៤ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងប ា្ ីននឧសាហរមម សាីពីការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន 
ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨៣៦ ។  

 
ជំពូកទី៨ 

បទទលមើសពាក់ពន័្ធវិធាន្ការទសដឋកិច្ច គណ្ន្ី ម្លៃ ន្ិងលលូន្ិធិផ្នែកបរសិ្ថថ ន្ 
 

មាគ្តា១២៣០ ._ ការមិនបង់នែា និងបនទុរគសវាការពារបរសិ្ថា ន 
ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ

ណាថដលមិនបានបង់នែា និងបនទុរគសវាការពារបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៨៧៨ ។   
រនុងររណីថដលរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើខរខានមិនបានបង់ក្បារ់ពិន័យតាមការ

រំណត់រនុងរថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវពិន័យជាក្បារ់ក្បចំានែង២.០០០.០០០ (ពីរលាន)គរៀល បថនាមនឹង
ក្បារ់ពិន័យខាងគលើរហូតដល់បានបង់ក្បារ់ពិន័យក្រប់ចំនួន ។  

 
មាគ្តា១២៣១ ._ ការមិនបង់ក្បារ់ធានាថទនរហិរ ញ្វតាុសក្មាប់ការបិទ្យ ការស្ថត រនីតិសមបទ ការទតល់

ដំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ 



419 

 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានបង់ក្បារ់ធានាថទនរហិរ ញ្វតាុសក្មាប់ការបិទ្យ ការស្ថត រនីតិសមបទ ការទតល់ដំគណាេះ
ស្ស្ថយ និងការស្ថត រគ ើងវញិ ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩០៦ ។   

រនុងររណីថដលរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលខាងគលើខរខានមិនបានបង់ក្បារ់ធានាថទនរហិរ ញ្វតាុ
សក្មាប់ការបិទ្យ ការស្ថត រនីតិសមបទ ការទតល់ដំគណាេះស្ស្ថយ និងការស្ថត រគ ើងវញិតាមការរំណត់រនុង
រថ្នខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវពិន័យជាក្បារ់ក្បចំានែង២.០០០.០០០ (ពីរលាន)គរៀល បថនាមនឹងក្បារ់ពិន័យ
ខាងគលើរហូតដល់បានបង់ក្បារ់ពិន័យក្រប់ចំនួន ។  

 
មាគ្តា១២៣២ ._ ការមិនគរៀបចំោរ់ប ា្ូ នរបាយការណ៍ និងសវនរមម 

ក្តូវទតនាទ គទសពិន័យជាក្បារ់រនុងបទ្យគលមើសថ្នន រ់ទី្យ៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំងទ្យាយ
ណាថដលមិនបានបំគពញកាតពវរិចចរនុងការគរៀបចំោរ់ប ា្ូ នរបាយការណ៍ និងសវនរមមគៅក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្យទួ្យលបនទុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ដូចមានថចងរនុងមាក្តា៩១០ ។   
 

គន្ថីទី១០ 
អន្តរបបញ្ញតត ិ
ជំពូកទទាល 
អន្តរបបញ្ញតត ិ

 

មាគ្តា១២៣៣ ._ ការអនុវតតបទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ  
 បទ្យបប ញ្តតិននចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគោយថទ្យបរថដលរំពុងគៅជាធរមាន 
គៅថតមានអានុភាពអនុវតត រហូតដល់បទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។  

គក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន បទ្យបប ញ្តតិននក្រមគនេះ មានអានុភាពអនុវតតជាអាទិ្យភាព 
ក្បសិនគបើមានបទ្យបប ញ្តតិននចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគទសងគទ្យៀតថដលថចងទទុយ         
ពីគនាេះ ។  
 បទ្យបប ញ្តតិននចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្យោឋ នរតិយុតតគោយថទ្យបរថដលរំពុងគៅជាធរមាន 
គៅថតមានអានុភាពអនុវតត ដរាបណាបទ្យបប ញ្តតិែមីននក្រមគនេះមិនទន់ចូលជាធរមាន ។  
 
មាគ្តា១២៣៤ ._ ការអនុវតតគោលការណ៍ទូ្យគៅននក្រមគនេះ 
 ជំពូរទី្យ២ មាតិកាទី្យ១ ននរនាីទី្យ១ថដលប ញ្តតិពីគោលការណ៍ទូ្យគៅ ក្តវូយរអនុវតតចំគពាេះបទ្យ
បប ញ្តតិននចាប់ពិគសសគោយថទ្យបរពារ់ព័នធនឹងការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រប់ក្រងធនធាន ។  
 
មាគ្តា១២៣៥ ._ នីតិវធីិ ដំគណើ រការ និងយនតការគទសងៗននការអនុវតតថដលមានស្ស្ថប់ 



420 

 

 នីតិវធីិ ដំគណើ រការ និងយនតការគទសងៗននការអនុវតតថដលមានស្ស្ថប់ទរ់ទ្យងនឹងការការពារ     
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅបនតអានុភាពអនុវតត រហូតដល់នីតិវធីិ ដំគណើ រការ និងយនតការ
គទសងៗននការអនុវតតែមី ថដលបគងកើតគទ្យបើងគក្កាមបទ្យបប ញ្តិតននក្រមគនេះបានបគងកើតគទ្យបើង ។  
 

គន្ថីទី១១ 
អវស្ថន្បបញ្ញតិត 
ជំពូកទទាល 

អវស្ថន្បបញ្ញតត ិ
 

មាគ្តា១២៣៦ ._ និរាររណ៍ននបទ្យបប ញ្តតិចាប់ពារ់ព័នធ 
 រាល់បទ្យបប ញ្តតិទំងឡាយណាថដលទទុយនឹងក្រមគនេះ ក្តូវទុ្យរជានិរាររណ៍ ។  
 
មាគ្តា១២៣៧ ._ ការអនុវតតក្រមគនេះ 
 គក្កាយពីក្រមគនេះចូលជាធរមានគៅទូ្យទំងក្បគទ្យស ក្រមគនេះក្តូវទសពវទាយរយៈគពល៦ 
(ក្បំាមួយ)ថខគទ្យើបអនុវតត គលើរថលងថតបទ្យបប ញ្តតិសតីពីសិទ្យធិននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្យធិទ្យទួ្យល
បានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ថដលក្តវូមានអានុភាពអនុវតតភាា ម ។  
 
 
 
 

 

 

ក្រមគនេះក្តវូបានរដឋសភា ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាអនុម័តគៅ
នែងទី្យ...... ថខ....... ឆ្ន ំ............ នាសម័យក្បជំុរដឋសភាគលើរទី្យ......... 
នីតិកាលទី្យ........ ។  

រាជធានីភនំគពញ នែងទី្យ........ ថខ.............. ឆ្ន ំ ២០១៧ 

គ្បធាន្រដឋសភា 

 


