
 

 

 

 

សេចក្ដីព្រាង                                                  

ព្រក្មបរិស្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

 ក្ំណែទី១០ ថ្ងៃទី១៤ ណែក្មុភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨                                                        

 

  



 

i 

 

ដំណ ើ រការតាក់តែងណេចកតីព្រាងព្រកមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែិ 
 

 សេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាតិ ដែលេសព្រមចបានរហូតមក្ែល់សេលបចចុបបននសនេះ ជាលទ្ធ
ផលននការងារអេ់រយៈសេលជាង២ឆ្ន ាំ របេ់ព្រក្េួងបរសិ្ថា ន សព្រកាមការផតួចសផតីមគាំនិតរបេ់ ឯកឧែតម ប ឌិ ែ 
ស្ថយ េអំាល ់ រែឋមន្រនតីព្រក្េួងបរសិ្ថា ន ក្នុងការអនុវតតសោលនសោបាយក្ាំដែទ្ព្រមង់ សលីវេ័ិយបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាត ិព្រេបតាមសោលនសោបាយយុទ្ធស្ថន្រេតចតុសកាែរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល សដ្ឋយមានការឯក្ភាេ នងិ
ការោាំព្រទ្ែ៏ខ្ពង់ខ្ពេ់េ ីេណមតចអគ្គមហាណេនាបែីណែណជា ហ ៊ុន តេន នាយក្រែឋមន្រនតីននព្រេេះរាជាណាចព្រក្
ក្មពុជា នងិបានសធវីក្ិចចេហការផតល់ជាំនយួបសចចក្សទ្េេី ព្រក្មុសមធាវ ីវេិណុ ។   

ចាប់តាាំងេីសែីមឆ្ន ាំ២០១៥មក្ ព្រក្េួងបរសិ្ថា ន បានចាប់សផតីមសរៀបចាំឱ្យមានសេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតមិួយ សែីមបសី្លីយតបសៅនឹងស្ថា នភាេជាក់្ដេតងននព្រេេះរាជាណាចព្រក្ក្មពុជា ដែលតព្រមូវឱ្យមានព្រក្ម 
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមួយ មានលក្ខែៈចាេ់លាេ់ និងសេញសលញព្រគប់ព្រជុងសព្រជាយ សែីមបសីធវីឱ្យមាន
ព្របេិទ្ធភាេននការសធីវក្ាំដែទ្ព្រមង់ថ្មីសលីវេ័ិយបរសិ្ថា ន នងិការព្រគប់ព្រគងធនធានធមមជាតិ ឱ្យព្រេបតាមបរបិទ្នន     
ការរកី្ចាំសរនីរបេ់ព្រេេះរាជាណាចព្រក្ក្មពុជា ។ 
 សេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ជាសេចក្តីព្រាងព្រក្មមយួដែលមានលក្ខែៈចព្រមុេះ នងិព្រគប់ 
វេ័ិយ សដ្ឋយព្របមូលផតុ ាំរាល់បទ្បបញ្ញតតិននចាប់ និងលខិ្តិបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតនានាាក់្េ័នធនឹងវេ័ិយបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ សដ្ឋយមានការដបងដចក្ជារចនាេមព័នធព្រតមឹព្រតូវ សែីមបធីានាឱ្យមានេងគតិភាេ និងភាេេុេីងាវ ក់្ោន  
និងព្រេមទាំងបានបាំសេញបដនាមនូវចាំែុចខ្វេះចសនាល េះ ភាេមិនចាេ់លាេ់ ការព្រតតួេមតាក្ិចចោន  ននការព្រគប់ព្រគង
ធនធានធមមជាតិរបេ់ព្រក្េួង ស្ថា ប័នាក់្េ័នធនានា ននព្រេេះរាជាណាចព្រក្ក្មពុជា គឺសធវោី៉ា ងណាឱ្យសេចក្តីព្រាងព្រក្ម
មួយសនេះ កាល យជាលខិ្ិតតូបក្រែ៍គតយុិតតមយួោ៉ា ងេាំខាន់ េព្រមាប់ព្រក្េងួ ស្ថា ប័នាក់្េ័នធនឹងវេ័ិយបរសិ្ថា ន និង
ការព្រគប់ព្រគងធនធានធមមជាត ិ និងអនក្អនុវតតចាប់សផេងសទ្ៀត មានភាេងាយព្រេលួក្នុងការសព្របីព្របាេ់ នងិអនុវតតតួ
នាទ្ី ភារក្ចិចរសរៀងៗខ្លួន ។ 
 ក្នុងការសរៀបចាំតាក់្ដតងសេចក្តពី្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិសនេះ ព្រក្េងួបរសិ្ថា ន បានបសងកីតព្រក្ុម
ការងារចាំនួន៤ ែូចខាងសព្រកាម៖ 
  ១- ព្រក្ុមការងារតាក់្ដតងសេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា នអនតរព្រក្េងួ 

២- ព្រក្មុការងារបសចចក្សទ្េតាក់្ដតងសេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន  
៣- សលខាធិការដ្ឋឋ នអចិនន្រនតយន៍នព្រក្ុមការងារបសចចក្សទ្េតាក់្ដតងសេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន 
៤- ព្រក្ុមការងារជាំនាញបសចចក្សទ្េតាក់្ដតសេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា នចាំនួន៧ មានជាអាទ្ិ៍           

ព្រក្ុមការងារជាំនាញនិរនតរភាេទ្ីព្រក្ុង នងិសេែឋក្ិចចនបតង ព្រក្មុការងារព្រគប់ព្រគងេាំែល់ នងិការបាំេុល ព្រក្ុម



 

ii 

 

ការងារអភិរក្េ រុក្ខឧទ្ានេតវនព្រេ និងជីវៈចព្រមុេះ ព្រក្ុមការងារអភិរក្េសបតកិ្ភែឌ  នងិឧទ្ានធមមជាតិ ព្រក្ុម
ការងារព្រគប់ព្រគងែីសេីម និងអភិរក្េជីវៈចព្រមេុះទ្កឹ្ស្ថប និងទ្ឹក្នព្រប ព្រក្មុការងារព្រគប់ព្រគង ការព្រស្ថវព្រជាវ និង
អាជីវក្មមដរ ៉ា នងិព្រក្ុមការងារអភិរក្េក្ិចចការព្រស្ថវជាវ អប់រ ាំ នងិផេេវផាយេ័ត៌មានបរសិ្ថា ន ។  

 ព្រក្មុការងារអនតរព្រក្េងួទ្ទ្លួបនទុក្តាក់្ដតងសេចក្តពី្រាងព្រក្មបរសិ្ថា នអនតរព្រក្េងួ មានភារក្ិចច និងតួនាទ្ ី
េព្រមបេព្រមួលការងារាក់្េ័នធនឹងែាំសែីរការននការេសព្រមចចិតតធាំៗ ាក់្េ័នធនឹងវេ័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ជាេិសេេ ក្នុងក្រែីមានការដខ្វងគាំនតិោន ក្នុងការដបងដចក្េមតាក្ចិចព្រគប់ព្រគងនានាសលីធនធានធមមជាតិ ។  
 ព្រក្មុការងារបសចចក្សទ្េតាក់្ដតងសេចក្តពី្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន សែរីរតួនាទ្ោី៉ា ងេាំខាន់ក្នុងការសរៀបចាំការងារ
េព្រមបេព្រមួលដផនក្ខ្លឹមស្ថរបសចចក្សទ្េ ដែលេមាេភាេេមាជិក្ចព្រមុេះេីព្រក្េងួ ស្ថា ប័នរែឋាក់្េ័នធ ដែលេុទ្ធដត
ជាមន្រនតីជាំនាញបសចចក្សទ្េ ។ 
 សលខាធកិារដ្ឋឋ នអចនិន្រនតយន៍នព្រក្មុការងារតាក់្ដតងសេចក្តពី្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន មានតួនាទ្ីោ៉ា ងេាំខាន់ក្នុងការ
េព្រមបេព្រមួលការងាររបេ់ព្រក្ុមការងារជាំនាញបសចចក្សទ្េ ននព្រក្ុមការងារតាក់្ដតងសេចក្ដីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាត ិដែលមានេមាេភាេជាសមធាវ ីសៅព្រក្មស្ថលាឧទ្ធរែ៍ និងអនក្ជាំនាញការបសចចក្សទ្េជាតិ និង
អនតរជាតិ ដែលទ្ទ្ួលបនទុក្សលីការងារតាក់្ដតងសេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា នឱ្យមានលក្ខែៈជាបសចចក្សទ្េចាប់ ព្រេប
តាមបរបិទ្ននព្រេេះរាជាណាចព្រក្ក្មពុជា ។ 
 ព្រក្មុការងារជាំនាញទាំង៧ននព្រក្មុការងារតាក់្ដតងសេចក្តពី្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន  គឺព្រក្មុការងារបឋម ដែលមាន
េមាជិក្ចព្រមុេះ ក្នុងសនាេះមានេមាជិក្េីព្រក្េងួបរសិ្ថា ន ព្រក្េួងស្ថា ប័នាក់្េ័នធ វេ័ិយឯក្ជន នងិអងគការេងគមេុី
វលិជាតិ នងិអនតរជាតិ ។ ព្រក្ុមការងារជាំនាញសនេះ សែីរតនួាទ្ចីមបងក្នុងការព្រស្ថវព្រជាវ នងិព្របមូលមតិសោបល់េីព្រគប់
ភាគីាក់្េ័នធ សែមីបចីងព្រក្ងជាទ្ិែឋភាេរមួននសោលការែ៍បសចចក្សទ្េ និងបទ្េិសស្ថធន៍នានាាក់្េ័នធនឹងការអនុវតត
ជាក់្ដេតង ដែលជាបញ្ហា ព្របឈម ដែលព្រតូវយក្មក្សដ្ឋេះព្រស្ថយ សដ្ឋយបទ្បបញ្ញតតិននសេចក្ដីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាត ិ។  
 ជាការក្ត់េមាគ ល់ ព្រក្មុសមធាវ ី វេិណុ គឺជាស្ថា ប័នឯក្ជនដតមួយគត់ ដែលជាអនក្ព្របមូលយក្មតិសោបល់    
ធាតុចូល និងអានុស្ថេន៍ទាំងអេ់ ដែលទ្ទ្លួបានេីព្រក្ុមការងារជាំនាញបសចចក្សទ្េទាំង៧ខាងសលី នងិមតិ
សោបល់េេីិកាខ ស្ថលាេិសព្រោេះសោបល់ជាសព្រចីនសលកី្ សែីមបយីក្មក្សរៀបចាំតាក់្ដតង និងដក្េព្រមលួឱ្យសចញជារូបរាង
ននសេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិទាំងព្រេុង តាាំងេីសេចក្តីព្រាងសលីក្ទ្ី១ ដែលបានចាប់សផដមីក្នុងឆ្ន ាំ
២០១៥ រហូតែល់សេចក្តីព្រាងទ្១ី០ ឆ្ន ាំ២០១៨សនេះ ។ ក្នុងសនាេះដែរ ព្រក្ុមការងារបសចចក្ននព្រក្ុមសមធាវ ី វេិណុ មាន
េមាេភាេជាអាទ្ិ៍ សមធាវ ីមន្រនតីចាប់ សៅព្រក្មជាំនាញមក្េសី្ថលាឧទ្ធរែ៍ និងអនក្ជាំនាញការអនតរជាតិ ដែលជាអនក្
សរៀបចាំ ដក្េព្រមលួសេចក្តីព្រាងព្រក្មសនេះ ។ សេចក្តីព្រាងសលកី្ទ្ី១០ននព្រក្មសនេះ បានសធវីស ងីបនាទ ប់េីបានដ្ឋក់្បញ្ចូ ល



 

iii 

 

មតិសោបល់ដែលទ្ទ្ួលបានេីព្រក្ុមការងារបសចចក្សទ្េ ក្មមវធិីអងគការេហព្របជាជាតិសែមីបអីភិវឌ្ឍន៍ ដែលសៅកាត់
ថា”UNDP” នងិរែឋបាលថាន ក់្សព្រកាមជាតិដែលាក់្េ័នធែនទ្សទ្ៀត ។  
 សព្រកាយេីទ្ទ្លួបានមតិសោបល់ នងិធាតុចូលេីព្រក្េួង ស្ថា ប័នាក់្េ័នធ ព្រក្ុមការងារននព្រក្មុសមធាវវីេិណុ និង
ព្រក្ុមការងារជាំនាញបសចចក្សទ្េរបេ់ព្រក្េួងបរសិ្ថា ន បានេហការោន ក្នុងការេនិិតយ និងដ្ឋក់្បញ្ចូល នូវមតិសោបល់ 
និងធាតុចូលទាំងសនាេះ សៅក្នុងសេចក្តីព្រាងសលកី្ទ្១ី០ ននសេចក្តីព្រាងព្រក្មបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាត ិ រហូតមក្
ែល់នថ្ៃទ្១ី៤ ដខ្កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សទ្ីបសេចក្តីព្រាងសលីក្ទ្១ី០សនេះេសព្រមចបានជាផលដផលគួរឱ្យក្ត់េមាគ ល់។ 
េព្រមាប់សេចក្តីព្រាងសលីក្ទ្១ី០ផងដែរ ព្រក្េួងបរសិ្ថា នសព្រោងនឹងដ្ឋក់្បញ្ជូ នសៅព្រក្េងួ ស្ថា ប័ន ាក់្េ័នធ សែមីបផីតល់
មតិសោបល់ និងធាតុចូលបដនាមសទ្ៀត ។ 
 សព្រកាយេីទ្ទ្លួបានមតិសោបល់ និងធាតុចូល េី ព្រក្េួង ស្ថា ប័នាក់្េ័នធ ព្រក្ុមការងារននព្រក្ុមសមធាវវីេិណុ និង
ព្រក្ុមការងារជាំនាញរបេ់ព្រក្េងួបរសិ្ថា ន សព្រោងនឹងដ្ឋក់្បញ្ចូ លមតិសោបល់ នងិធាតុចូលទាំងសនាេះ សែីមបបីសងកតីជា
សេចក្តីព្រាងសលីក្ទ្១ី១ ។ 
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គ្នាីទ១ី 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 
មាែិកាទី១ 

បទបបញ្ញែតិទូណៅ 
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញែតិទូណៅ  
 
មាព្រតា១ ._ គោលបំណង 

ក្រមគនេះ មានគោលបំណង ធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
តាមរយៈរិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររស ការក្រប់ក្រង និងការស្ថា រគ ើងវញិនូវធនធានធមមជាតិ និង
គបតិរភណឌ ជាតិ ។  
 
មាព្រតា២ ._ គោលគៅ 
 ក្រមគនេះ មានគោលគៅ ដូចខាងគក្កាម ៖  

១- ការពារបរសិ្ថា ន គដើមបីបគ ច្ ៀស និងកាត់បនាយគក្ោេះមហនតរាយ និងការខូចខាត 
បរសិ្ថា ន ។   

២- អភិររស ការពារ ក្រប់ក្រង និងស្ថា រគ ើងវញិនូវធនធានធមមជាតិ ជីវៈចក្មរេះ និងគសវា
រមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។ 

៣- គលើររមពស់ភាពសំុ្ថគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌ្ឍនបតង ប្ដលមាន
ក្បសិទ្ធភាពថាមពល និងការគក្បើក្ាស់ធនធាន និងថាមពល គោយចីរភាព ។  

៤- ប្ែររា ការពារ អភិររស ស្ថា រគ ើងវញិ និងគលើររមពស់សមបតតិគបតិរភណឌ ជាតិនន
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

៥- គលើររមពស់សុខុមាលភាពសងគម  ។  
៦- គលើររមពស់ និងការពារសិទ្ធិបុរគលក្រប់របូ និងសិទ្ធិសមូហភាព របស់ជនជាតិគដើម

ភារតិចរនុងដំគណើ រការននការការពារ ការអភិររស ការក្រប់ក្រង និងការស្ថា រធនធានធមមជាតិ  ។   
៧- គលើរទឹ្រចិតត និងគលើររមពស់សិទ្ធិរបស់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ គៅរនុងរិចច

ដំគណើ រការននការការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។ 
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៨- ោរ់ប ច្ូ លនូវការយរចិតតទុ្រោរ់អំពីបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គៅរនុងការ
គរៀបចំប្ែនការ និងការគធវើគសចរាីសគក្មច ថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់គក្កាមជាតិ ទារ់ទ្ងនឹងការអភិវឌ្ឍ
គសដឋរិចច និងសងគម ។  

៩- គលើររមពស់ការចូលរមួគោយតមាា ភាពរបស់រាជរោឋ ភិាល ជនជាតិគដើមភារតិច 
និងជនងាយរងគក្ោេះ និងអនរពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត រនុងរិចចោំពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រង
ធនធានធមមជាតិ ។  

១០- គលើររមពស់ការទ្ទួ្លខុសក្តវូប្ែនរបរសិ្ថា នជាលរខណៈអនតរជាតិរបស់ក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា  ។ 

១១- ពក្ងឹងការអនុវតតលិខិតតូបររណ៍រតិយុតតអនតរជាតិ ប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
ជាភារី ។ 

 
មាព្រតា៣ ._ វសិ្ថលភាព 

ក្រមគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះ៖ 
១- រាល់សរមមភាពទំាងទ្ាយណាប្ដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន ធនធានធមមជាតិ និង

គបតិរភណឌ ជាតិ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
២- គោលនគោាយ ប្ែនការសរមមភាព  និងវធិានការនានាប្ដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន 

ធនធានធមមជាតិ និងគបតិរភណឌ ជាតិ ។  
៣- រាល់សរមមភាពរបស់របូវនតបុរគល នីតិបុរគលស្ថធារណៈ នីតិបុរគលឯរជនប្ដលគធវើ

ក្បតិបតតិការទំាងរនុង និងគក្ៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ប្ដលបងកែលប េះពាល់ ឬជេះឥទ្ធិពលគៅ
គលើបរសិ្ថា ន ធនធានធមមជាតិ និងគបតិរភណឌ ជាតិ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។   

 
ជំពូកទី២ 

ណោលការ ៍ទូណៅ 
 
មាព្រតា៤ ._ គោលការណ៍បគ ច្ ៀសការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

បុរគលក្រប់របូមិនក្តូវគធវើសរមមភាពណាមួយ ប្ដលបងក ឬអាចបងក ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ធនធាន
ធមមជាតិ និងគបតិរភណឌ ជាតិគ ើយគលើរប្លងប្តបុរគលគនាេះ ានចាត់វធិានការសមស្សប រនុងការ
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ការពារបរសិ្ថា ន ធនធានធមមជាតិ និងគបតិរភណឌ ជាតិ និងានទ្ប់ស្ថក ត់ ឬ កាត់បនាយការខូចខាតទំាង
គនាេះឱ្យដល់រក្មិតអបបបរមា ។ 

 
មាព្រតា៥ ._ គោលការណ៍ននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលអាចទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់គោយផ្ទា ល់ ឬក្បគោលគោយស្ថរការគធវើ
គសចរាីសគក្មចណាមួយទារ់ទ្ងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានសិទ្ធិចូលរមួែតល់មតិគោបល់
ឱ្យទាន់គពលគវលា   និងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មាន មុនគពលប្ដលការគធវើគសចរាីសគក្មចគនាេះក្តូវាន
គធវើគ ើង តាមរយៈដំគណើ រការចូលរមួពីក្រប់បុរគលពារ់ព័នធគោយមានតមាា ភាព  និងរណគនយយភាព ។  
 
មាព្រតា៦ ._ គោលការណ៍ននការទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

បុរគលក្រប់របូ មានសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានទារ់ទ្ងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
រាល់ព័ត៌មានទារ់ទ្ងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើការែសពវែាយឱ្យានទូ្លំ

ទូ្លាយដល់ស្ថធារណជន ។ ស្ថធារណជន ក្តូវទ្ទួ្លានការែាល់ឱ្កាសជាអតិបរមារនុងការចូលរមួ
គរៀបចំប្ែនការ និងការគធវើគសចរាីសគក្មច ប្ដលបងកែលប េះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាព្រតា៧ ._ គោលការណ៍ននការទ្ទួ្លានដំគណាេះស្ស្ថយក្បរបគោយក្បសិទ្ធភាព 

បុរគលក្រប់របូ មានសិទ្ធិទ្ទួ្លានដំគណាេះស្ស្ថយប្ែនររដឋាល និងប្ែនរតុលាការ ឬរ៏
មគធោាយសមស្សបដនទ្គទ្ៀត  ប្ដលពារ់ព័នធគៅនឹងវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្បរបគោយ
ក្បសិទ្ធភាព ។   

យនតការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្ ក្បរបគោយក្បសិទ្ធភាព និងមិនលគមអៀង ក្តូវគរៀបចំគ ើង គដើមបីគលើរ
រមពស់ការអនុវតតចាប់ និងែានាា គទាសចំគពាេះបុរគលក្រប់របូ ប្ដលបងកការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ។ 

 
មាព្រតា៨ ._ គោលការណ៍អនរបំពុលក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវគលើតនមាននការបំពុល 

បុរគលក្រប់របូ  ប្ដលានបងកឱ្យមានការខូចខាតចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូទ្ទួ្ល
បនាុរបង់នែាចំណាយគលើការជួសជុល និងវធិានការទ្ប់ស្ថក ត់ បគ ច្ ៀស និងកាត់បនាយការខូចខាត      
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
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មាព្រតា៩ ._ គោលការណ៍ននការក្បរងក្បយ័តនជាមុន 
 រនុងររណីប្ដលមានការរំរាមរំប្ហង ឬ ការខូចខាតោ ងធងន់ធងរចំគពាេះបរសិ្ថា ន ប្ដលមិនអាច
ជួសជុលគ ើងវញិាន  រងវេះខាតភាពក្ារដក្បជាប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត មិនក្តូវយរមរគធវើជាមូលគហតុ 
រនុងការពនោរគពលននការចាត់វធិានការ គដើមបីទ្ប់ស្ថត ត់ការខូចខាតដល់បរសិ្ថា នានគ ើយ ។ 
 
មាព្រតា១០ ._គោលការណ៍ននការទ្ប់ស្ថក ត់ 

វធិានការននការកាត់បនាយ ឬ ការទ្ប់ស្ថក ត់ ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើគ ើងមុនគពលការខូច
ខាតបរសិ្ថា នគនាេះគរើតគ ើង ។ វធិានការគនេះ ក្តូវគធវើគ ើងជាមុន ក្បគសើរជាងគធវើការជួសជុលការខូច
ខាតប្ដលមិនអាចជួសជុលគ ើងវញិាន ។  
 
មាព្រតា១១ ._ គោលការណ៍សមធម៌រវាងជំនាន់បចចុបបនន និងអនារត 

សិទ្ធិរនុងការគធវើការអភិវឌ្ឍ ប្ដលអាចបងកែលប េះពាល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  ក្តូវអនុវតត
គោយសមធម៌ គដើមបបំីគពញតក្មវូការរបស់មនុសសជំនាន់បចចុបបនន និងអនារត ។ 
 
មាព្រតា១២ ._ គោលការណ៍ននការគធវើគសចរាីសគក្មចគោយប្ែអរគលើភសតុតាង  

ព័ត៌មានដ៏ក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន មានលរខណៈវទិ្ោស្ថស្រសត ឬបគចចរគទ្ស និង
ប្ដលក្បមូលានពីសហរមន៍ ចំគណេះដឹងរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច ក្តូវយរមរគធវើជាមូលោឋ ននន
ភសាុតាង រនុងការគធវើគសចរាីសគក្មចក្បរបគោយតមាា ភាព ទារ់ទ្ងនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
 
មាព្រតា១៣ ._ គោលការណ៍សមភាពគយនឌ័្ររនុងការគធវើសគក្មចពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ 
សមភាពគយនឌ័្រ និងការចូលរមួរបស់ស្រសាីទារ់ទ្ងនឹងការគធវើគសចរាីសគក្មចពារ់ព័នធនឹង        

បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវទ្ទួ្លានការគលើររមពស់ និងការគលើរទឹ្រចិតត ។  
 
មាព្រតា១៤ ._ គោលការណ៍ែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ  
 ែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ ក្តូវមានឧតតមភាពជាងក្បគោជន៍បុរគលឯរជន ឬ នីតិបុរគលឯរ
ជន គៅរនុងដំគណើ រននការគធវើគសចរាីសគក្មច ប្ដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
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មាព្រតា១៥ ._ គោលការណ៍សមាហរណរមមប្ែនរបរសិ្ថា ន  

គោលបំណងននរិចចោំពារបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ក្តវូោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងការ
គរៀបចំប្ែនការអភិវឌ្ឍ  និងការគធវើគសចរាីសគក្មច ទំាងរនុងដំណារ់កាលដំបូង និងដំណារ់កាលអនុវតត
គោលនគោាយ និងចាប់ ។  

  
មាព្រតា១៦ ._ គោលការណ៍ អនរគក្បើក្ាស់ជាអនរបង់នែា 

អនរគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិ ក្តូវបង់នែាចំណាយទំាងអស់ប្ដលពារ់ព័នធនឹងការគក្បើក្ាស់ ឬ 
ែលប េះពាល់ប្ដលគរើតគចញពីការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិទំាងគនាេះ ។  
 
មាព្រតា១៧ ._ គោលការណ៍ននការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានក្រប់

ក្ជរងគក្ជាយ សក្មាប់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច 
សរមមភាព ឬ រគក្មាងគសនើសំុ ប្ដលអាចប េះពាល់ដល់ដីធាី ឬធនធានដនទ្គទ្ៀត របស់ជនជាតិ

គដើមភារតិច ប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងការអភិវឌ្ឍ ការគក្បើក្ាស់ និងការគធវើអាជីវរមមគលើធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវទ្ទួ្លនូវការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ របស់ជន
ជាតិគដើមភារតិច ។ 
 

ជំពូកទ៣ី  
េមែាកិចចព្រកេងួ ស្ថា បន័ាកព់័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងព្រគ្ប់ព្រគ្ងធនធានធមមជាែ ិ

 
មាព្រតា១៨ ._ ការអនុវតតភាររិចច និងតួនាទី្ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្គទ្ៀត មានសិទ្ធិ
អំណាចរនុងការអនុវតតភាររិចច និងតួនាទី្របស់ខាួន ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ  និងចាប់ និងលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតតតាមវស័ិយ ប្ដលជាសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ននីមួយៗ ។  

រនុងររណីបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ប្ចងអំពីសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ននីមួយៗ មិនស្សបោន  
ឬមានភាពមិនចាស់លាស់ជាមួយនឹងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតតាមវស័ិយ នីមួយៗគែសងគទ្ៀត 
គនាេះបទ្បប ញ្តិតប្ដលមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ក្តូវមានអានុភាពជាង ។ 
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មាព្រតា១៩ ._  ការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រង
ធនធានធមមជាតិ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចគធវើការពារ់ព័នធ មានការទ្ទួ្លខុសក្តូវ ដូចខាងគក្កាម៖ 
 ១- អនុវតតបទ្បប ញ្តតិនានាននក្រមគនេះ ។ 

២- ចាត់វធិានការចំាាច់ រនុងការគោេះដូរព័ត៌មាន ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
 ៣- រស្ថងសមតាភាព និងការយល់ដឹងអំពីខាឹមស្ថរននក្រមគនេះ ដល់មន្រនតីគក្កាមឱ្វាទ្ ។   
 ៤- គលើររមពស់ក្បសិទ្ធភាពននសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  
 ៥- គរៀបចំយនតការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្ និងែាល់ដំគណាេះស្ស្ថយចំគពាេះបណតឹ ងពារ់ព័នធនឹង
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលសាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់ខាួន និងក្រប់ក្រងធនធានធមម
ជាតិ រនុងររណីប្ដលក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតដនទ្គទ្ៀត ែតល់អំណាច    
ឱ្យ ។  
 ៦- សក្មបសក្មួលចំគពាេះការគរៀបចំប្ែនការ ការោរ់គចញរមមវធីិ ការគធវើគសចរាី
សគក្មច និងការអនុវតតការងារពារ់ព័នធនឹងវស័ិយបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ជាមួយក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត គដើមបីធានាថា ក្រប់
សរមមភាពទំាងអស់គ្ាើយតបគៅនឹងគោលបំណងននក្រមគនេះ ។  

 
មាែិកាទី២ 

ការចូលរមួជាស្ថធារ ៈ  
ជំពូកទី១ 

បទបញ្ញែតទិូណៅ 
 
មាព្រតា២០ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះ គសចរាីសគក្មច វធិានការ រិចចក្ពមគក្ពៀង គោល
នគោាយ រមមវធីិ រគក្មាង ប្ែនការ សរមមភាព ការឯរភាព ការគរៀបចំចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិ
យុតតប្ដលពារ់ព័នធនឹងក្រមគនេះ។ 
 
មាព្រតា២១ ._ សិទ្ធិរនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
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 បុរគលក្រប់របូ មានសិទ្ធិចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងអាចអនុវតតសិទ្ធិរបស់ខាួន ដូចខាងគក្កាម ៖ 
១- រាយការណ៍គៅកាន់អាជាា ធរពារ់ព័នធ និងែសពវែាយព័ត៌មានអំពីសរមមភាព ឬការ

គធវើគសចរាីសគក្មចណាមួយ ប្ដលអាចនឹងមានែលប េះពាល់គៅគលើបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ។  

២- គលើរគ ើងនូវសំណួរ គសនើឱ្យមានការបរស្ស្ថយ គធវើការតវា  និងចូលរមួពិភារា អំពី
សរមមភាព ឬ គសចរាីសគក្មចណាមួយ ប្ដលអាចបងកឱ្យមានែលប េះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ។   

៣- ោរ់ពារយបណតឹ ង ឬបាឹងតវា នឹងសរមមភាព ឬគសចរាីសគក្មច ស្សបតាមយនតការ
គោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុង រនាីទី្៩ននក្រមគនេះ ។  

  
មាព្រតា២២ ._ សិទ្ធិទ្ទួ្លានការការពារ 
 បុរគលក្រប់របូប្ដលអនុវតតសិទ្ធិរនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា២១ខាង
គលើ ក្តវូរចួែុតពីការរំរាមរំប្ហង និងការសងសឹរតាមក្រប់មគធោាយនានា ។ រាល់សរមមភាពរនុងការ
ចូលរមួជាស្ថធារណៈប្ដលស្សបតាមមាតិកាគនេះ មិនក្តូវទ្ទួ្លរងការគចាទ្ក្បកាន់ពីបទ្ក្ពហមទ្ណឌ  ឬ
ក្បឈមនឹងបណាឹ ងទាមទារប្ែនររដឋបបគវណីណាមួយគទ្បើយ ។  
 សិទ្ធិរនុងការទ្ទួ្លានការការពារពីការរំរាមរំប្ហង ឬ ការសងសឹរ ចំគពាេះការចូលរមួជាស្ថ
ធារណៈ មិនក្តូវរចួែុតពីការគចាទ្ក្បកាន់ពីបទ្ក្ពហមទ្ណឌ  ឬរំហុសប្ែនររដឋបបគវណីគ ើយ រនុងររណី
ប្ដលបុរគលប្ដលានចូលរមួជាស្ថធារណៈក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសក្ពហមទ្ណឌ ណាមួយ ដូចមានប្ចងរនុង
ក្រមគនេះ ឬ ក្រមក្ពហមទ្ណឌ  ឬ ក្រមរដឋបបគវណី ឬ ចាប់ពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀតជាធរមាន ។  
 
មាព្រតា២៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

មុននឹងគធវើគសចរតីសគក្មច ឬឯរភាពគលើបញ្ហា ណាមួយពារ់ព័នធនឹងក្រមគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ និងមាច ស់រគក្មាងទំាងអស់ ក្តួវបំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវ សក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
ដូចខាងគក្កាម៖      

១- អនរពារ់ព័នធក្តវួទ្ទួ្លានការជូនដំណឹង និងគពលគវលាក្រប់ក្ោន់ សក្មាប់ចួលរមួ
គៅរនុងដំគណើ រការននការគធវើគសចរាីសគក្មចប្ដលពារ់ព័នធ ។ 

២- អនរពារ់ព័នធទំាងអស់ក្តូវទ្ទួ្លានព័ត៌មានចំាាច់ ។ ការែាល់ព័ត៌មានទំាងគនាេះ
ក្តូវយរចិតតទុ្រោរ់អំពីភាស្ថប្ដលអាចយល់ាន និងវបបធម៌របស់អនរពារ់ព័នធ ។ 
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៣- ចំគណេះដឹងខាងប្ែនរបគចចរគទ្ស វទិ្ោស្ថស្រសត និងចំគណេះដឹងលរខណៈក្បនពណីនន
សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ក្តូវយរជាមូលោឋ នរនុងការបគងកើតរគក្មាង 
ប្ែនការសរមមភាព និងការគធវើគសចរាីសគក្មច ។ 

៤- រិចចដំគណើ រការននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្តួវយរចិតតទុ្រោរ់អំពីតក្មវូការ និង
តនមា របស់អនរពារ់ព័នធ ។ 

៥- អនរពារ់ព័នធក្តវូទ្ទួ្លានគពលគវលាសមស្សប និងក្តឹមក្តូវ គដើមបីគធវើការវាយតនមា 
និងគ្ាើយតបចំគពាេះព័ត៌មានទារ់ទ្ងនឹងរគក្មាងគសនើសំុ សរមមភាព ប្ែនការ ឬគសចរាីសគក្មច
ណាមួយ ។  

៦- រក្មិតននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្តូវស្សបតាមរក្មិតននការចាប់អារមមណ៍របស់
អនរពារ់ព័នធ។ 

៧- ដំគណើ រការននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្តវូមានភាពបត់ប្បន និងអាចប្រសក្មួល
ាន គដើមបីគ្ាើយតបគៅនឹងការរពឹំងទុ្រប្ដលសមគហតុែលរបស់អនរពារ់ព័នធ ។  

៧- រិចចដំគណើ រននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្តវូមានលរខណៈបត់ប្បន និងអាចសក្មប
សក្មួលាន ស្សបតាមការរពឹំងទុ្ររបស់អនរពារ់ព័នធ ។  

៨- ក្រប់មតិគោបល់របស់ស្ថធារណជន ក្តូវទ្ទួ្លានការពិចារណាគៅរនុងដំគណើ រ
ការននការគធវើគសចរាីសគក្មច ។ ការទ្ទួ្លយរ ឬ បដិគសធចំគពាេះមតិគោបល់ខាងគលើគនេះ ក្តូវ
បញ្ហា រ់គហតុែលសមរមយ ។  

 
មាព្រតា២៤ ._ នីតិវធីិសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន  ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិសក្មាប់ការ
ចូលរមួស្ថធារណៈ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀត ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិ
សក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ទារ់ទ្ងនឹងវស័ិយនីមួយៗរបស់ខាួន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិគៅរនុង
មាតិកាគនេះ ។   
  

ជំពូកទី២  
ការចូលរមួជាស្ថធារ ៈរបេេ់ហគ្មន៍ជនជាែិណដើមភាគ្ែចិ 

 
មាព្រតា២៥ ._ ការពិគក្ោេះគោបល់របស់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច គលើគោល
នគោាយ ប្ែនការ ឬ រមមវធីិ ប្ដលអាចប េះពាល់គោយផ្ទា ល់ចំគពាេះ ដីធាី និងធនធាននានា របស់ជន
ជាតិគដើមភារតិច ។  
 
មាព្រតា២៦ ._ ការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច មិនក្តូវឯរភាពគលើរគក្មាងគសនើសំុ ប្ដលអាចប េះពាល់គោយ
ផ្ទា ល់ចំគពាេះ ដីធាី និងធនធានរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច គោយោម នការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ី
និងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយានគ ើយ ។ ការយល់ក្ពមរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច 
ក្តូវគធវើគ ើងគោយមតិភារគក្ចើនោច់ខាតននជនជាតិគដើមភារតិច ប្ដលអាចទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ពី
រគក្មាងគសនើសំុ ឬការគធវើគសចរាីសគក្មចគនេះ ។  
 
មាព្រតា២៧ ._ ការចូលរមួរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច 
 មាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តវូែាល់ឱ្កាសឱ្យមានការចូលរមួក្បរបគោយក្បសិទ្ធ
ភាពរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច ប្ដលអាចទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ពីគសចរាីសគក្មចទារ់ទ្ងនឹងបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ ។ 

ការចូលរមួក្តូវគធវើគ ើងគោយោម នការរំរាមរំប្ហង ការគារបគញ្ហោ ត ឬការបងខិតបងខំ និងក្តូវែត
ល់ឱ្កាសឱ្យមានការចូលរមួឱ្យានទាន់គពលគវលា គហើយអនរចូលរមួក្តវូទ្ទួ្លានការជូនដំណឹង
គពញគលញអំពីព័ត៌មានទំាងអស់រនុងទ្ក្មង់ និងភាស្ថប្ដលសមស្សប។ 
 
មាព្រតា២៨ ._ នីតិវធីិននការចូលរមួរបស់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច 

នីតិវធីិននការពិគក្ោេះគោបល់ ការចូលរមួ និងយល់ក្ពមចំគពាេះការគធវើគសចរាីសគក្មច ប្ដលប េះ
ពាល់ចំគពាេះដីធាី និងធនធានរបស់សហរមន៍ជាតិគដើមភារតិច ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិ
យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទី៣  
វិធានការកាែប់នាយនលប ោះាល ់

 
មាព្រតា២៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់វធិានការកាត់បនាយែលប េះពាល់ 
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 រនុងររណីប្ដលការគធវើគសចរាីសគក្មចណាមួយ អាចបងកឱ្យមានែលប េះពាល់ដល់សហរមន៍
មូលោឋ ន ឬសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ឬមាច ស់រគក្មាង ក្តូវគរៀបចំវធិាន
ការកាត់បនាយែលប េះពាល់ គោយពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន ឬជនជាតិគដើមភារតិច
គដើមបីរំណត់ឱ្យចាស់ពីែលប េះពាល់គនាេះ និងយល់ក្ពមគៅគលើវធិានការណ៍កាត់បនាយែលប េះពាល់ 
និងការចាត់ប្ចងប្បងប្ចរែលក្បគោជន៍ ។  
 វធិានការកាត់បនាយែលប េះពាល់ក្តូវមានលរខណៈសមស្សប មានចីរភាព និងមិនមានការ
គរ ើសគអើង និងក្តវូយរចិតតទុ្រោរ់ចំគពាេះជនងាយរងគក្ោេះ និងជនងាយរងហានិភ័យខាា ំងបំែុតពីែល
ប េះពាល់ប្ដលអាចគរើតគ ើងពីការគធវើគសចរតីសគក្មច។  

 
មាព្រតា៣០ ._ ការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមីគោយមិនសម័ក្រចិតត 
 រនុងររណីប្ដលតក្មូវឱ្យមានការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមីគោយមិនសមក្រ័ចិតតសក្មាប់រគក្មាងគសនើសំុ 
គនាេះមាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថា ប័នប្ដលពារ់ព័នធ ក្តូវែតល់ឱ្កាសឱ្យសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិ
គដើមភារតិច ចូលរមួរនុងការពិចារណាអំពីជគក្មើសគែសងៗ គដើមបបីគ ច្ ៀស ឬកាត់បនាយជាអបបបរមានូវ
ការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី គោយោម នការរំរាមរំប្ហង ការគារបគញ្ហោ ត ឬការបងខិតបងខំ ។  
 
មាព្រតា៣១ ._ កាគរៀបចំប្ែនការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី 
 រនុងររណីប្ដលការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី មិនអាចគជៀសវាងាន មាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថា ប័ន
ប្ដលពារ់ព័នធ ក្តូវែតល់ឱ្កាសឱ្យសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះ
ពាល់ ចូលរមួគរៀបចំប្ែនការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី គដើមបី៖ 

១- កាត់បនាយជាអបបបរមានូវែលប េះពាល់ជាអវជិចមានននការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី ។  
២- ទ្ទួ្លានជីវភាពរស់គៅនាគពលអនារត និងគសវាសងគមគសមើ ឬក្បគសើរជាង

លរខខណឌ មុនគពលគធវើការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី ។ 
៣- ទ្ទួ្លសំណងគោយយុតតិធម៌  សមធម៌ និងអាចទ្ទួ្លយរានស្សបតាមតនមាទី្

ែារ ចំគពាេះក្ទ្ពយប្ដលាត់បង់ និងែលប េះពាល់គៅគលើជីវភាពរស់គៅ ពីមាច ស់រគក្មាង ឬ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 

 
មាែិកាទី៣  

េទិធទិទលួានព័ែម៌ានបរសិ្ថា ន 
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ជំពូកទី១ 
 បទបបញ្ញែតទិូណៅ 

 
មាព្រតា៣២ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះព័ត៌មានទំាងអស់ប្ដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ប្ដលក្តវូោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។ 
 
មាព្រតា៣៣ ._ កាតពវរិចចរនុងការគបើរបងាា ញ និងោរ់ព័ត៌មានឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន 

ក្រប់មាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគបើរបងាា ញព័ត៌មានដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៣៥ ននក្រមគនេះ ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន មុនគពលគចញ៖  

១- គសចរាីសគក្មច ឬការឯរភាពណាមួយ ប្ដលពារ់ព័នធគៅនឹងបរសិ្ថា ន ឬធនធានធមម
ជាតិ ។ 

២- វធិានការប្ែនររដឋាល និងវធិានការចាប់ ។ 
៣- រិចចក្ពមគក្ពៀងប្ែនរបរសិ្ថា ន ។ 
៤- សំគណើ គោលនគោាយ ចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ។ 
៥- រមមវធីិ ប្ែនការ សរមមភាព ឬគសចរតីសគក្មចគែសងគទ្ៀតស្សបតាមក្រមគនេះ ។ 

ទ្ក្មង់ប្បបបទ្ និងនីតិវធីិននការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន ក្តូវរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត ។  

   
មាព្រតា៣៤ ._សិទ្ធិគសនើសំុព័ត៌មាន 

បុរគលក្រប់របូមានសិទ្ធិគសនើសំុព័ត៌មាន ពីក្រសួង ស្ថា ប័ន និងមាច ស់រគក្មាងស្សបតាមមាក្តា៣៥ 
ននក្រមគនេះ គលើរប្លងប្តព័ត៌មានសមាង ត់ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៣៥ ._ ព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងបញ្ហា បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមានដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ស្ថា នភាពននធាតុែសំរបស់បរសិ្ថា ន រមួមាន ខយល់ បរោិកាស ទឹ្រ ដី នែាដី តំបន់

គទ្សភាព និងតំបន់ធមមជាតិ អាកាសធាតុ ជីវៈចក្មរេះ និងធាតុែសំននជីវៈចក្មរេះ ។  
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២- រតាត នានាប្ដលប េះពាល់ ឬអាចប េះពាល់ដល់ធាតុែសំទំាងឡាយននបរសិ្ថា ន។ រតាត
ទំាងគនេះរមួមាន ស្ថរធាតុ ថាមពល សំគ ង វទិ្យុសរមម សំណល់ ការបំភាយឧសម័ន ការបងាូរ
គចញ និងការបគ ច្ញគចាលចូលគៅរនុងបរសិ្ថា ន ។ 

៣- វធិានការប្ដលប េះពាល់ ឬអាចប េះពាល់ ឬកាត់បនាយការប េះពាល់ដូចមានប្ចងរនុង
រថាខ័ណឌ ទី្១ និងទី្២ ខាងគលើ។  វធិានការទំាងគនេះ រមួមាន គោលនគោាយ ចាប់ ប្ែនការ 
រមមវធីិ រិចចក្ពមគក្ពៀងប្ែនរបរសិ្ថា ន និងសរមមភាពនានា  ។  

៤- សនិទានភាពសក្មាប់គសចរតីសគក្មចគលើវធិានការដូចមានប្ចងរនុងរថាខ័ណឌ ទី្៣
ខាងគលើគនេះ រមួមាន ការវភិារអំពីវដតជីវតិ ការវាយតនមាបរសិ្ថា ន ការវាយតនមាអំពីភាពងាយរង
គក្ោេះ និងការវភិារអំពីតនមាននការខូចខាត និងែលចំគណញប្ែនរគសដឋរិចច ។  

៥- ព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន និងការវាយតនមាបរសិ្ថា នជា
យុទ្ធស្ថស្រសត ។  

៦- ទំ្នារ់ទំ្នងជាលរខណៈបុរគល និងធុរៈរិចចរបស់មាច ស់រគក្មាងជាមួយសហក្ោហ
ពាណិជចរមម ឬស្ថា បន័ែតល់រមចីជាតិ ឬអនតរជាតិដនទ្គទ្ៀត ប្ដលោំក្ទ្ដល់រគក្មាង ឬសរមមភាព
ប្ដលពារ់ព័នធ តាមរយៈរមចីឥណទាន ឬជំនួយប្ែនរបគចចរគទ្ស ។  

៧- ការមិនអនុគលាមតាម ឬការបំពានចាប់បរសិ្ថា ន គោលនគោាយ លិខិតបទ្ោឋ ន 
និងរិចចក្ពមគក្ពៀង ។  

៨- រាយការណ៍អគងកតតាមោន និងសវនរមមបរសិ្ថា ន ។  
៩- លិខិតអនុញ្ហញ ត និងការឯរភាពប្ដលតក្មូវឱ្យមានស្សបតាមក្រមគនេះ និងលរខខណឌ

នានាប្ដលភាា ប់គៅនឹងលិខិតអនុញ្ហញ ត និងការឯរភាពទំាងគនេះ ។ 
១០- ព័ត៌មានទំាងឡាយសតីពីហានិភ័យននអាកាសធាតុ និងបរសិ្ថា ន ប្ដលប េះពាល់ដល់

ស្ថា នភាពននសុខភាព និងសុវតាិភាពរបស់មនុសស ទី្តំាងគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងរចនាសម័ពនធនន
សំណង់នានា ។  

១១- រាយការណ៍ពារ់ព័នធនឹងការអនុវតតវធិានការ ដូចមានប្ចងរនុងចំណុចទី្៣ ខាង
គលើ  និងការអនុវតតរិចចក្ពមគក្ពៀងបរសិ្ថា នពហុភារី ។  

១២- ព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការគធវើចំណាត់ការនានា ទំាងនីតិវធីិរដឋាល និងតុលាការ 
ពារ់ព័នធនឹងបញ្ហា បរសិ្ថា ន ស្សបតាមចាប់ជាធរមាន ។ 

១៣- រាល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀត ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 
បរសិ្ថា ន ។  
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មាព្រតា៣៦ ._ ព័ត៌មានស្ថធារណៈ 

ព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៥ ននមាតិកាគនេះ 
ប្ដលក្តូវែតល់ជូនគៅមាច ស់រគក្មាង ឬអងគភាពរាជរោឋ ភិាលប្ដលពារ់ព័នធស្សបតាមក្រមគនេះ ក្តូវ
រំណត់ថាជាព័ត៌មានស្ថធារណៈ គលើរប្លងប្តព័ត៌មានគនាេះជាព័ត៌មានសមាង ត់ ដូចមានប្ចងរនុងជំពូរ
ទី្៣ ននមាតិកាគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៣៧ ._ សិទ្ធិរនុងការោរ់ពារយបណតឹ ង 

របូវនាបុរគល ឬនីតិបុរគល  ប្ដលមិនគពញចិតតចំគពាេះគសចរាីសគក្មចប្ដលគធវើគ ើងគោយមាច ស់
រគក្មាង ឬក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ទារ់ទ្ងនឹងការែតល់ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ឬការរំណត់អំពីភាពសមាង ត់
ននព័ត៌មានបរសិ្ថា នណាមួយ បុរគលគនាេះមានសិទ្ធិបតឹងតវា  តាមយនតការដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្៩ ននក្រម
គនេះ ។  
 

ជំពូកទ២ី  
ការនតលព់័ែ៌មានណដាយរាជរដាឋ ភាិល 

តនែកទី១ 
 ការនដលព់័ែម៌ានជាស្ថធារ ៈ 

 
មាព្រតា៣៨ ._ ការែាល់ព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវែាល់ព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៥ នន
ក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៣៩ ._ រាយការណ៍បរសិ្ថា នជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំរាយការណ៍បរសិ្ថា នជាតិ គរៀងរាល់ក្ាំ(៥)ឆ្ន ំ 
មាង។ រាយការណ៍បរសិ្ថា នជាតិ ក្តវូរមួប ច្ូ លព័ត៌មានបរសិ្ថា នពារ់ព័នធ និងការវាយតនមាការអនុវតត
គោលនគោាយ និងចាប់បរសិ្ថា នគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

រាយការណ៍បរសិ្ថា នជាតិក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររានស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាី
ពីព័ត៌មានបរសិ្ថា ន គៅរនុងរនាីទី្១ មាតិកាទី្៣ ននក្រមគនេះ ។ 
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នីតិវធីិ និងខាឹមស្ថរននរាយការបរសិ្ថា នជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។    
 
មាព្រតា៤០ ._ ក្បព័នធ និងនីតិវធីិននការែាល់ព័ត៌មានស្ថធារណៈ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នសមតារិចច  ក្តវូបគងកើតក្បព័នធែាល់ព័ត៌មានស្ថធារណៈ ដល់ស្ថធារណជន 
ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។   

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិែាល់ព័ត៌មានស្ថធារ
ណៈ គៅគលើក្បព័នធែាល់ព័ត៌មានស្ថធារណៈ ។  
 
មាព្រតា៤១ ._ នីតិវធីិននការសំគោរព័ត៌មាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នសមតារិចច  
គដើមបីគរៀបចំនីតិវធីិននការសំគោរព័ត៌មានទំាងឡាយ ប្ដលទ្ទួ្លានពីពីក្បភពគែសងៗ និងក្តូវែាល់
ព័ត៌មានសំគោរគនាេះដល់ស្ថធារណជន និងអនរគធវើគសចរាីសគក្មចគៅថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់គក្កាម    
ជាតិ ។  
 

តនែកទី២ 
បញ្ជពីែ័៌មានបរសិ្ថា នជាែិ 

 
មាព្រតា៤២ ._ ការគរៀបចំប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នសមតារិចច  ក្តូវ
គរៀបចំប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិ ប្ដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និងសរមមភាពប្ដល
ប េះពាល់ដល់ស្ថា នភាពបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
 
 មាព្រតា៤៣ ._ ក្បគភទ្ព័ត៌មាន ននប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិ 

ប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិគនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវព័ត៌មានទំាងអស់ប្ដលែតល់ឱ្យគោយក្រសួង 
ស្ថា ប័នសមតារិចច  ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មវូននក្រមគនេះ ។  
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ក្បគភទ្ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រមួមាន សាិតិ រាយការណ៍ និងព័ត៌មានភូមិ 
ស្ថស្រសតសាីពីបរសិ្ថា ន ស្ថា នភាពននក្បព័នធគអរូ ូសីុ ជីវៈចក្មរេះ និងធនធានធមមជាតិ សរមមភាពអភិវឌ្ឍ 
និងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធាីរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច ជាអាទ្ិ៍ ។  
 
មាព្រតា៤៤ ._  ការទ្ទួ្លានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ ពីប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិ 

ប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិ ជាព័ត៌មាន ប្ដលស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន គលើរប្លងប្ត
ព័ត៌មានទំាងឡាយណា ប្ដលជាព័ត៌មានសមាង ត់ សក្មាប់ការការពារដល់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ឬ 
គបតិរភណឌ វបបធម៌ និងគបតិរភណឌ ធមមជាតិ ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  

រនុងររណីគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគលើប ា្ ីបរសិ្ថា នជាតិ ក្តវូែាល់ការបរស្ស្ថយ និងការ
ពនយល់ជាលាយលរខណ៍អរសរជារ់លារ់ ។   
 
មាព្រតា៤៥ ._ នីតិវធីិក្បមូល និងប្ចរចាយព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នសមតារិចច  ក្តូវ
គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិក្បមូល និងប្ចរចាយព័ត៌មានប្ដលក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជន
អាចប្សវងររានតាមរយៈប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។  
 

តនែកទី៣ 
មជឈម ឌ លតននទីបរសិ្ថា នជាែ ិ

 
មាព្រតា៤៦ ._ ការបគងកើតមជឈមណឌ លប្ែនទី្បរសិ្ថា នជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូបគងកើតមជឈមណឌ លប្ែនទី្បរសិ្ថា នជាតិ។ ការគរៀបចំ 
និងការក្បក្ពឹតតគៅរបស់មជឈមណឌ លប្ែនទី្បរសិ្ថា នជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត តាម
សំគណើ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា៤៧ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់មជឈមណឌ លប្ែនទី្បរសិ្ថា នជាតិ 

ការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់មជឈមណឌ លប្ែនទី្បរសិ្ថា នជាតិ មានដូចខាងគក្កាម៖  
១- ក្រប់ក្រងប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិ គោយប្ែររា និងគធវើបចចុបបននភាពក្បព័នធ

ទិ្ននន័យ និងទ្ទួ្លព័ត៌មានពារ់ព័នធមរពីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
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២- មានមុខងាររនុងការសក្មិតសក្មំាងសាិតិ ទិ្ននន័យភូមិស្ថស្រសតននការគក្បើក្ាស់ដី និង
ព័ត៌មានប្ែនទី្ ប្ដលែាល់ឱ្យគោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត គរៀបចំ និងររាប ា្ ី
ទិ្ននន័យ ព័ត៌មានសក្មាប់ទំ្នារ់ទំ្នង និងប្បបបទ្រនុងសក្មាប់ការគសនើសំុទិ្ននន័យ ។ 

៣- គធវើការវភិារទិ្ននន័យ ឬព័ត៌មានប្ដលគក្បើក្ាស់ជាមូលោឋ នរនុងការគធវើគសចរាី
សគក្មចប្ដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 

៤- ចងក្រង និងប ច្ូ លទិ្ននន័យភូមិស្ថស្រសតននការគក្បើក្ាស់ដី និងរាយការណ៍ពារ់
ព័នធនឹងការរំណត់ប្ែនទី្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលគរៀបចំគោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់
ព័នធគៅរនុងប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិ ។  

៥- គរៀបចំសតង់ោរនានាសក្មាប់ការក្បមូល ការក្រប់ក្រង ការវភិារ និងការប្បងប្ចរ 
ព័ត៌មានភូមិស្ថស្រសតននការគក្បើក្ាស់ដី ។  

៦- រំណត់ទ្ក្មង់សាង់ោរបគចចរគទ្សសក្មាប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ រនុងការែាល់
ទិ្ននន័យ ។  

៧- រំណត់ទិ្ននន័យភូមិស្ថស្រសតននការគក្បើក្ាស់ដី គោយមានការធានារុណភាព និង
គោយភាា ប់មរជាមួយនូវបណាុំ ទិ្ននន័យប្ដលមានស្ស្ថប់។ 

៨- ក្បមូលទិ្ននន័យភូមិស្ថស្រសតននការគក្បើក្ាស់ដី និងទិ្ននន័យពារ់ព័នធនឹងវស័ិយជារ់
លារ់ណាមួយ ។ ការក្បមូលគនេះ មិនក្តូវជាន់ោន នឹងព័ត៌មាន ឬទិ្ននន័យ រនុងចំគណាមក្រសួង 
ស្ថា ប័ននានាគ ើយ ។ 

 
មាព្រតា៤៨ ._  ការទ្ទួ្លានព័ត៌មានជាស្ថធារណៈ ពីប ា្ ីព័ត៌មានបរសិ្ថា នជាតិ 

ទិ្ននន័យទំាងអស់ ប្ដលគរៀបចំគោយមជឈមណឌ លប្ែនទី្បរសិ្ថា នជាតិ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជន
អាចប្សវងររាន គលើរប្លងប្តទិ្ននន័យ ប្ដលចាត់ទុ្រជាព័ត៌មានសមាង ត់ សក្មាប់ការពារក្បគភទ្សតវ
និងររុខជាតិនក្ព ឬគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងគបតិរភណឌ ធមមជាតិ ។ រនុងររណីគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវែាល់ការបរស្ស្ថយ និងការពនយល់ជាលាយលរខណ៍អរសរជារ់លារ់ ។   
 

តនែកទី៤ 
បញ្ជលីខិិែអន៊ុញ្ញញ ែថ្នែ ក់ជាែិ  

 
មាព្រតា៤៩ ._ ការគរៀបចំប ា្ ីលិខិតអនុញ្ហញ តថាន រ់ជាតិ  
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គរៀបចំប ា្ ីលិខិតអនុញ្ហញ តថាន រ់ជាតិ ។  
 
មាព្រតា៥០ ._ ក្បគភទ្លិខិតអនុញ្ហញ ត  

ប ា្ ីលិខិតអនុញ្ហញ តថាន រ់ជាតិ ប្ដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬ ក្រសួង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត ស្សបតាមក្រមគនេះ មានដូចខាងគក្កាម៖  

១- លិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
២- អាជាា បណណ ។ 
៣- លិខិតឯរភាព ។ 

 
មាព្រតា៥១ ._ ការប្សវងររាននូវប ា្ ីលិខិតអនុញ្ហញ តថាន រ់ជាតិរបស់ស្ថធារណជន 

ប ា្ ីលិខិតអនុញ្ហញ តថាន រ់ជាតិ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។ 
 
មាព្រតា៥២ ._ នីតិវធីិែសពវែាយព័ត៌មានអំពីប ា្ ីលិខិតអនុញ្ហញ តថាន រ់ជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបចំ
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិែសពវែាយព័ត៌មានអំពីប ា្ ីលិខិតអនុញ្ហញ តថាន រ់ជាតិ។  
 

តនែកទី៥ 
បញ្ជេីវនកមមបរសិ្ថា នថ្នែ ក់ជាែ ិ

 
មាព្រតា៥៣ ._ ការគរៀបចំប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបចំ
ប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ ។  
 
 មាព្រតា៥៤ ._ ក្បគភទ្ននសវនរមមបរសិ្ថា ន 

ប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ ក្តូវរាប់ប ច្ូ លក្រប់សវនរមមប្ដលតក្មវូឱ្យគធវើគលើក្រប់
សរមមភាព ឬការអភិវឌ្ឍនានា ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ និងរាល់លរខខណឌ  ដូចមានភាា ប់គៅនឹងលិខិត
អនុញ្ហញ ត ។  
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មាព្រតា៥៥ ._ ការប្សវងររានជាស្ថធារណៈននប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ 

ប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។  
 
មាព្រតា៥៦ ._ នីតិវធីិែសពវែាយប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបចំ
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិែសពវែាយព័ត៌មាន អំពីប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ព័ែ៌មានេមាា ែ ់

 
មាព្រតា៥៧ ._ សិទ្ធិគសនើសំុឱ្យមានការរំណត់ជាព័ត៌មានសមាង ត់ 

របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគលទំាងឡាយណា ប្ដលតក្មវូឱ្យែតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ មានសិទ្ធិគសនើសំុគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គដើមបចីាត់ទុ្រព័ត៌មានមួយ
ចំនួន ឬព័ត៌មានទំាងអស់ ជាព័ត៌មានសមាង ត់ ។   

ការគសនើសំុឱ្យររាភាពសមាង ត់គនេះ ក្តូវបញ្ហា រ់អំពីមូលគហតុ ប្ដលចាត់ទុ្រព័ត៌មានណាមួយជា
ព័ត៌មានសមាង ត់ ។  

  
មាព្រតា៥៨ ._ លរខណៈវនិិចោ័យអបបបរមាសក្មាប់ព័ត៌មានសមាង ត់ 

ការគសនើសំុចាត់ទុ្រព័ត៌មានណាមួយជាព័ត៌មានសមាង ត់ ក្តូវបងាា ញថាការខូចខាតប្ដលគរើត
គ ើងគោយស្ថរការបងាា ញព័ត៌មានគនាេះជាស្ថធារណៈ មានទំ្ហំធំជាងែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ
ប្ដលក្តូវការពារ ។   
 
មាព្រតា៥៩ ._ ការរំណត់អំពីព័ត៌មានសមាង ត់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវសគក្មចយល់ក្ពម ឬបដិគសធគលើសំគណើ សំុចាត់ទុ្រព័ត៌មានណា
មួយជាព័ត៌មានសមាង ត់ គោយក្តូវបញ្ហា រ់គហតុែលជាលាយលរខណ៍អរសរ។ ការគធវើគសចរាីសគក្មចគនេះ 
ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។  
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នីតិវធីិសក្មាប់ការរំណត់ព័ត៌មានណាមួយជាព័ត៌មានសមាង ត់ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ ន
រតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 
 

ជំពូកទ៤ី  
ការណេែើេ៊ុពំ័ែ៌មាន 

 
មាព្រតា៦០ ._ សិទ្ធិគសនើសំុព័ត៌មានស្ថធារណៈ 

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មានសិទ្ធិគសនើសំុព័ត៌មានពីមាច ស់រគក្មាង ឬក្រសួង  ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 
ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៥ ននក្រមគនេះ  គលើរប្លងប្តព័ត៌មានគនាេះ ជាព័ត៌មានសមាង ត់ ។  
 
មាព្រតា៦១ ._ លរខខណឌ រនុងការបដិគសធសំគណើ គោយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ មានសិទ្ធិបដិគសធការគសនើសំុព័ត៌មាន រនុងររណី ដូចខាងគក្កាម៖ 
១- មិនមានព័ត៌មានប្ដលានគសនើសំុ ។ 
២- សំគណើ សំុមិនមានបញ្ហា រ់គហតុែលក្តឹមក្តូវ ។ 
៣- សំគណើ សំុមានលរខណៈទូ្គៅគពរ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ មិនក្តូវបដិគសធសំគណើ សំុព័ត៌មាន រនុងររណីដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ព័ត៌មានប្ដលានគសនើសំុគនាេះធាា ប់ក្តូវានែតល់ពីមុនរចួគហើយ ។ 
២- ព័ត៌មានប្ដលានគសនើសំុគនាេះ មិនទាន់ចាត់ទុ្រថា ជាព័ត៌មានសមាង ត់។    

រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ បដិគសធសំគណើ សំុបងាា ញព័ត៌មាន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
គនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នគនាេះ ក្តូវបញ្ហា រ់គហតុែលជាលាយល័រខអរសរគៅកាន់អនរគសនើសំុ ។  

 
មាព្រតា៦២ ._ លរខខណឌ រនុងការបដិគសធសំគណើ គោយមាច ស់រគក្មាង 

មាច ស់រគក្មាងអាចបដិគសធចំគពាេះសំគណើ សំុបងាា ញព័ត៌មាន គោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល 
រនុងលរខខណឌ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ោម នព័ត៌មានប្ដលានគសនើសំុ ។ 
២- សំគណើ សំុមិនមានបញ្ហា រ់គហតុែលក្តឹមក្តូវ ។ 
៣- សំគណើ សំុមានលរខណៈទូ្គៅគពរ ។  

មាច ស់រគក្មាង មិនក្តូវបដិគសធសំគណើ សំុព័ត៌មាន រនុងររណីដូចខាងគក្កាម៖ 
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១- ព័ត៌មានប្ដលានគសនើសំុគនាេះធាា ប់ក្តូវានែតល់ពីមុនរចួគហើយ ឬ 
២- ព័ត៌មានប្ដលានគសនើសំុគនាេះ មិនទាន់ចាត់ទុ្រថាជាព័ត៌មានសមាង ត់។   

 រនុងររណីមាច ស់រគក្មាងបដិគសធសំគណើ សំុបងាា ញព័ត៌មាន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តាគនេះ មាច ស់
រគក្មាងក្តូវបញ្ហា រ់គហតុែលជាលាយល័រខអរសរគៅកាន់អនរគសនើសំុ ។  
 
មាព្រតា៦៣ ._ នីតិវធីិគសនើសំុព័ត៌មាន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធអាចគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិគសនើសំុព័ត៌មាន ។ 

នីតិវធីិគសនើសំុព័ត៌មាន ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។  
  

គ្នាីទី២ 
ការវាយែម្មៃ នងិការអណងេែតាមដានបរសិ្ថា ន 

មាែិកាទី១  
ការវាយែម្មៃបរសិ្ថា នជាយ៊ុទធស្ថស្តេត 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៦៤ ._ ក្របខ័ណឌ ននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 

គោលនគោាយ ប្ែនការ និងរមមវធីិនានា ប្ដលានគរៀបចំគ ើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ក្តវូគធវើការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ មុនប ា្ូ នគៅ
រាជរោឋ ភិាលសគក្មច ។ 
 
មាព្រតា៦៥ ._ វសិ្ថលភាព 
 ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះគោលនគោាយ ប្ែនការ 
និងរមមវធីិដូចខាងគក្កាម៖  

១. អាចបងកែលប េះពាល់រួរឱ្យរត់សមាគ ល់ចំគពាេះបរសិ្ថា ន ។ 
២. ពារ់ព័នធនឹងវស័ិយប្ដលរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលរខណៈវនិនិចោ័យ

ននការគធវើចំណាត់ថាន រ់ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។ 
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មាព្រតា៦៦ ._ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះ ៖ 

១- ការពិនិតយ ែាល់គោបល់ និងឯរភាព គលើដំគណើ រការ និងរាយការណ៍ វាយតនមាប
រសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ។   

២- សហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបីពក្ងឹងការអនុវតតតាមបទ្
បប ញ្តតិសាីពីការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ។  

 
មាព្រតា៦៧ ._ ការអនុវតត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន 
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សាីពីការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត  ប្ដល
ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវចំណុចដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- នីតិវធីិលមអិតសតីពីការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 
២- លរខណៈវនិិចោ័យននការគធវើចំណាត់ថាន រ់ គដើមបរំីណត់ពីសកាា នុពលននគោលនគោាយ 

ប្ែនការ និងរមមវធីិប្ដលអាចបងកែលប េះពាល់រួរឱ្យរត់សមាគ ល់ដល់បរសិ្ថា ន 
៣- ដំគណើ រននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ស្សបតាមបទ្

បប ញ្តតិននក្រមគនេះ 
៤- ខាឹមស្ថរ និងទ្ក្មង់ននរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត និង 
៥- វធីិស្ថស្រសត និងនីតិវធីិសក្មាប់ការអគងកតតាមោន ការវាយតនមា និងការគរៀបចំរាយ

ការណ៍សាីពីការអនុវតតអនុស្ថសន៍ប្ដលទ្ទួ្លានការឯរភាពគៅរនុងការវាយតនមាវប
រសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ។ 

 
ជំពូកទី២ 

ដំណ ើ រការវាយែម្មៃបរសិ្ថា នជាយ៊ុទធស្ថស្តេត  
 
មាព្រតា៦៨ ._ ការគរៀបចំគោលនគោាយ ប្ែនការ និងរមមវធីិ 
  ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ក្តូវគធវើគទ្បើងដំណាលោន ជាមួយនឹងការគរៀបចំគោល
នគោាយ ប្ែនការ និងរមមវធីិប្ដលក្តូវគធវើការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ។ 
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មាព្រតា៦៩ ._ នីតិវធីិននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត  
  នីតិវធីិននការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត  ក្តូវអនុវតតតាមដំណារ់កាល ដូចខាងគក្កាម៖  

១- ការគធវើចំណាត់ថាន រ់  
២- ការរំណត់វសិ្ថលភាព  
៣- ការគរៀបចំរាយការណ៍ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត   
៤- ការពិនិតយ ែាល់គោបល់ និងឯរភាពគលើរាយការណ៍ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធ

ស្ថស្រសត   
៥- ការអនុវតតរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ចំគពាេះគោលនគោាយ 

ប្ែនការ និងរមមវធីិ និង  
៦- ការអគងកតតាមោន ការវាយតនមា និងការគរៀបចំរាយការណ៍សាីពីការអនុវតតរាយ
ការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ចំគពាេះគោលនគោាយ ប្ែនការ និង        
រមមវធីិ ។   

 
មាព្រតា៧០ ._ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចតាមវស័ិយ ក្តូវគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធ   
ស្ថស្រសត និងោរ់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គដើមបពិីនិតយ ែាល់គោបល់ និង
ឯរភាព  ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចតាមវស័ិយ អាចគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធ  
ស្ថស្រសតគោយខាួនឯង ឬជួលទី្ក្បឹរាប្ដលទ្ទួ្លស្ថគ ល់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបី
គរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ។ 
  
មាព្រតា៧១ ._  ការគធវើគសចរាីសគក្មចគលើរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 
 បនាា ប់ពីានគធវើការពិនិតយ និងែាល់គោបល់គលើរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគធវើគសចរាីសគក្មច ដូចខាងគក្កាម ៖  

១- ែតល់គោបល់ និងបងាគ ប់ឱ្យប្រសក្មួល ឬប្រតក្មវូរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជា
យុទ្ធស្ថស្រសតជាមុនសិន មុនគពលប ា្ូ នរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសតស្ថជាែមី គដើមបី
ពិនិតយ និងែាល់គោបល់មាងគទ្ៀត ឬ 

២- ែតល់ការឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ។ 
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មាព្រតា៧២ ._ ការវភិារអំពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត  

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍ 
គោយចីរភាព និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លការវភិារគលើការប្ក្បក្បួល
អាកាសធាតុ គៅរនុងការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត  ។  
 
មាព្រតា៧៣ ._ ការពិនិតយ ែាល់គោបល់ និងឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវពិនិតយ និងែតល់គោបល់គលើរាយ
ការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត រនុងរយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នែង នននែងគធវើការ រិតចាប់ពីនែង
ទ្ទួ្លានរាយការណ៍ ។  

រយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នែង សក្មាប់ការពិនិតយ និងែាល់គោបល់ខាងគលើគនេះ  ក្តូវរាប់ស្ថជាែមី 
គៅគពលប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ានោរ់ពារយគសនើសំុពិនិតយ និងែាល់គោបល់គលើរាយ
ការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសតប្ដលានប្រតក្មូវ ឬប្រសក្មួល ស្សបតាមគសចរាីបងាគ ប់ ឬការ
ប្ណនំា របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។  

 
ជំពូកទី៣ 

ការចូលរមួជាស្ថធារ ៈកែ៊ុងនីែវិិធីម្នការវាយែម្មៃបរសិ្ថា នជាយ៊ុទធស្ថស្តេត 
 

មាព្រតា៧៤ ._  ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មាន 
ដំគណើ រការគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ក្តូវអនុវតតតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពី

ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៧៥ ._ ការយរចិតតទុ្រោរ់ជាពិគសស 

ដំគណើ រការគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ក្តូវយរចិតតទុ្រោរ់ជាពិគសស 
និងែាល់ឱ្កាសឱ្យមានការចួលរមួពីជនងាយរងគក្ោេះ ជនជាតិភារតិច និងជនជាតិគដើមភារតិច ។ 
 
មាព្រតា៧៦ ._ គពលគវលាសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគធវើគសចរាីសគក្មចគលើរាយការណ៍វាយ
តនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចានគសនើមរ បនាា ប់ពីានោរ់ឱ្យ
ស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន និងែាល់គោបល់ រនុងរយៈគពល ោ ងគហាចណាស់ ៤០ (ប្សសិប) 
នែង នននែងគធវើការ ។  
 

ជំពូកទី៤  
ការអន៊ុវែតការណរៀបចំរាយការ ៍វាយែម្មៃបរសិ្ថា នជាយ៊ុទធស្ថស្តេត 

ចំណាោះ ណោលនណោាយ តននការ និងកមមវិធ ី
 
មាព្រតា៧៧ ._ ការោរ់ប ច្ូ លលទ្ធែលននការគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ប្ដលគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសតក្តូវ ៖  
១- ក្តវូោរ់ប ច្ូ លលទ្ធែលននការគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 

និងមតិគោបល់ប្រសក្មលួរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពគៅរនុង
គោលនគោាយ ប្ែនការ និងរមមវធីិ មុននឹងប ច្ ប់រាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថ
ស្រសត និង 

២- បងាា ញអំពីរគបៀបប្ដលលទ្ធែលននការគរៀបចំរាយការណ៍ និងមតិគោបល់អំពី 
ការប្រសក្មួល ឬមិនប្រសក្មួល ក្តូវានោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងគោលនគោាយ ប្ែនការ និង
រមមវធីិចុងគក្កាយ ។ 

 
មាព្រតា៧៨ ._ ការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំរមមវធីិគដើមបីអគងកតតាមោនគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន គៅរនុងការអនុវតត 
គោលនគោាយ ប្ែនការ និងរមមវធីិ ដូចមានរំណត់គៅរនុងរាយការណ៍វាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធ
ស្ថស្រសត និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការអគងកតតាមោនការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសតននក្រម
គនេះ ។ 
 
មាព្រតា៧៩ ._ លទ្ធែលអគងកតតាមោន 
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 លទ្ធែលអគងកតតាមោន ក្តូវោរ់ឱ្យក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងស្ថធារណជនអាច
ប្សវងររាន ។  
 

មាែិកាទី២  
ការវាយែម្មៃណហែ៊ុប ោះាលប់រសិ្ថា ន 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

តនែកទី១ 
ព្រកបខ ័ឌ  នងិវសិ្ថលភាព 

 
មាព្រតា៨០ ._ ក្របខ័ណឌ ននការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 
 រគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ទំាងអស់គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់  
បរសិ្ថា ន គដើមបីោំក្ទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព តាមរយៈ ៖ 

១- ការរំណត់ឱ្យមានការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ចំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ទំាង
ស្ថធារណៈ  និងឯរជន មុននឹងោរ់ជូនអងគភាពមានសមតារិចច ឬក្រសួងស្ថមី ឬ/និង រាជរោឋ ភិាល
សគក្មច ។ 

២- ការគរៀបចំនីតិវធីិប្ដលមានភាពចាស់លាស់ មានតមាា ភាព និងមានក្បសិទ្ធភាព 
សក្មាប់ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នប្ដលគរើតគចញពីរគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

៣- ការអនុវតតបគចចរគទ្សដ៏ក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន និងទ្មាា ប់អនុវតតលអៗ
ជាអនារជាតិ គដើមបវីាយតនមាែលប េះពាល់គលើសុខុមាលភាពមនុសស ធនធានធមមជាតិ និង
គបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 

៤- គលើររមពស់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុងការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
៥- គលើររមពស់ក្បសិទ្ធភាពននការគរៀបចំ ការអនុវតត និងតាមោនការអនុវតតវធិានការ

បងាក រ បគ ច្ ៀស ឬ កាត់បនាយែលប េះពាល់អវជិាមាន និងវធិានការជួសជុល ស្ថា រគ ើងវញិ ឬ
សងសំណងការខូចខាតទំាងឡាយប្ដលបងកគ ើងគោយរគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ។ 
   

មាព្រតា៨១ ._ វសិ្ថលភាព 
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មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះរគក្មាងឯរជន និងស្ថធារណៈ ប្ដលជារគក្មាងគសនើ
សំុ រគក្មាងប្ដលមានស្ស្ថប់ ឬរគក្មាងរំពុងដំគណើ ការ ប្ដលមិនទាន់ានគធវើការវាយតនមាគហតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ។  
 លរខណៈវនិិចោ័យ និងចំណាត់ថាន រ់ក្បគភទ្រគក្មាង ប្ដលក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់       
បរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ស្សបតាម 
បទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨២ ._ រគក្មាងគលើរប្លង 

ក្រមគនេះមិនអនុវតតចំគពាេះរគក្មាងអភិវឌ្ឍ ឬសរមមភាពរបស់រដឋ ប្ដលានអនុម័តគោយ       
រាជរោឋ ភិាល   ឬរដឋសភា   គហើយប្ដលចាត់ទុ្រជារគក្មាងចំាាច់ និងបនាា ន់ទារ់ទ្ងនឹងសនតិសុខ
ជាតិ បូរណភាពទឹ្រដី អធិបគតយយជាតិ  ឬការក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយនានា ។ 
 

តនែកទី២ 
ការហាមឃាែ់ចំណាោះេកមមភាពតដលមិនានណធវើការវាយែម្មៃបរសិ្ថា ន  

 
មាព្រតា៨៣ ._ គោលការណ៍ក្រឹេះននការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 

រាល់រគក្មាង ក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់គៅគលើបរសិ្ថា ន សុខភាព  សងគម គសដឋរិចច 
ធនធានធមមជាតិ និងវបបធម៌ គោយមានការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នជាមុនសិន មុន
នឹងប ា្ូ នគៅរាជរោឋ ភិាលសគក្មច ។ 
 
មាព្រតា៨៤ ._ ការគចញលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាព 

មាច ស់រគក្មាង មិនក្តូវចាប់គែាើមសរមមភាពរគក្មាង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងគ ើយ លុេះក្តាប្ត
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ានគចញលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើ រាយការណ៍វាយ
តនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានសិទ្ធិអំណាចពយួររាល់សរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិបតតិ
ការរគក្មាង ប្ដលមិនមានលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់ប
រសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ។ 
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មាព្រតា៨៥ ._លិខិតអនុញ្ហញ ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នប្ដលគចញលិខិតអនុញ្ហញ តគលើរគក្មាង ក្តូវគោរពតាមលរខខណឌ រំណត់គៅរនុង
លិខិត ឬវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬ
រិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ។ រាល់លិខិតអនុញ្ហញ តទំាងឡាយណាប្ដលែាុយនឹងលរខខណឌ ប្ដលមាន
រំណត់គៅរនុងលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬ
គពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ក្តូវចាត់ទុ្រជាគមាឃៈ ។  
 
មាព្រតា៨៦ ._ គោលការណ៍ទូ្គៅ 

រិចចដំគណើ រការននការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារប
រសិ្ថា ន មិនមានសុពលភាពគទ្ លុេះក្តាប្តរិចចដំគណើ រការគនាេះានគធវើគ ើងស្សបតាមលរខខណឌ  និង
គោលការណ៍ទូ្គៅ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។ 
 

ជំពូកទី២ 
ព្របព័នធវាយែម្មៃណហែ៊ុប ោះាលប់រសិ្ថា ន 

តនែកទី១ 
ព្រកេងួ ស្ថា ប័នទទលួបនទ៊ុក 

 
មាព្រតា៨៧ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងគលើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់   
បរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៨៨ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបោំីក្ទ្ការអនុវតតការ
វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគោយោរ់ប ច្ូ លចំណុចដូចខាងគក្កាម៖  

១- រំណត់លរខណៈវនិិចោ័យននការគធវើចំណាត់ថាន រ់រគក្មាង គដើមបរំីណត់អំពីរក្មិតនន
ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់រគក្មាងប្ដលមានស្ស្ថប់ ឬរគក្មាងរំពុងដំគណើ រ
ការ និងរគក្មាងគសនើសំុ គក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
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២- នីតិវធីិ លរខខណឌ តក្មូវ ខាឹមស្ថរអបបបរមា និងទ្ក្មង់ប្បបបទ្ សក្មាប់ការគរៀបចំការ
វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន រាយការណ៍ននការរំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាង លរខខណឌ
ការងារ ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ការគរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន រិចច
សនោការពារបរសិ្ថា ន និងប្ែនការោំពារបរសិ្ថា ន ។ 

៣- នីតិវធីិ លរខខណឌ តក្មូវ និងលរខណៈវនិិចោ័យ ខាឹមស្ថរ និងទ្ក្មង់ប្បបបទ្សក្មាប់
ការគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាហានិភ័យ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា
រិចច និងរុណវឌិ្ឍិរបស់ទី្ក្បឹរាវាយតនមាហានិភ័យប្ដលមានការទ្ទួ្លស្ថគ ល់រនុងការគរៀបចំ
រាយការណ៍វាយតនមាហានិភ័យ គោយគក្បើក្ាស់ទ្មាា ប់អនុវតតលអបំែុត និងគោលការណ៍នន
ការវាយតនមាហានិភ័យប្ដលមានលរខណៈវទិ្ោស្ថស្រសត ។ ការវាយតនមាហានិភ័យជាប្ែនរមួយនន
រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 

៤- នីតិវធីិ លរខខណឌ តក្មូវ និងលរខណៈវនិិចោ័យ ខាឹមស្ថរ និងទ្ក្មង់ប្បបបទ្គធវើសវនរមម
បរសិ្ថា ន ការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងរុណវឌុ្ឍិសក្មាប់ការចុេះ
ប ា្ ី និងការទ្ទួ្លស្ថគ ល់សវនររបរសិ្ថា ន ។ 

៥- នីតិវធីិ លរខខណឌ តក្មូវ និងលរខណៈវនិិចោ័យ ខាឹមស្ថរ និងទ្ក្មង់ប្បបបទ្សក្មាប់ការ
គរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាហានិភ័យគោយចីរភាព ។ 

៦- ការបគងកើត និងមុខងាររបស់រណៈរមាម ធិការជំនាញក្តួតពិនិតយ ។ 
៧- នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លាន

ព័ត៌មាន ។ 
៨- នីតិវធីិសក្មាប់ការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី និងការសងសំណងការខូចខាតចំគពាេះអនរទ្ទួ្ល

រងែលប េះពាល់ពីរគក្មាង ។ 
៩- រំណត់លរខខណឌ  រុណវឌុ្ឍិ ទ្ក្មង់ប្បបបទ្ និងនីតិវធីិសក្មាប់ការចុេះប ា្ ីទី្ក្បឹរា

វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
១០- គរៀបចំ បគងកើតក្របខ័ណឌ រតិយុតត សក្មាប់ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន្ាង

ប្ដន រមួមាន លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គោលការណ៍ប្ណនំា និងវធីិស្ថស្រសតននការវាយតនមាគហតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងប្ដន ។ 

១១- ការប្ណនំា និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់មាច ស់រគក្មាង និងស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
ទារ់ទ្ងនឹងសវនរមមបរសិ្ថា ន ការអគងកតតាមោន និងការគរៀបចំរាយការណ៍ ។ 
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មាព្រតា៨៩ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តូវការគធវើសវនរមម អធិការរិចច និងការអគងកតតាមោន 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវរនុងការគធវើសវនរមម អធិការរិចច និង

អគងកតតាមោនរគក្មាង ស្សបតាមបទ្បប ញ្តាិននក្រមគនេះ។ 
 

តនែកទី២ 
គ្ ៈកមាម ធិការជនំាញព្រែួែពនិិែយ 

 
មាព្រតា៩០ ._ គោបល់ប្ែនរបគចចរគទ្ស 
 រគក្មាងគសនើសំុប្ដលតក្មវូឱ្យមានការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ក្តូវមានមតិ
គោបល់បគចចរគទ្សរបស់រណៈរមាម ធិការជំនាញក្តតួពិនិតយ ។  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
ក្តួវពិនិតយ និងពិចារណាមតិគោបល់របស់រណៈរមាម ធិការជំនាញក្តតួពិនិតយ មុនគធវើគសចរាីសគក្មច
គលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។   

 
មាព្រតា៩១ ._ សមាសភាពននរណៈរមាម ធិការជំនាញក្តួតពិនិតយ 

សមាសភាពននរណៈរមាម ធិការជំនាញក្តតួពិនិតយ រមួមាន៖ 
១- មន្រនតីបគចចរគទ្សពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា

រិចច និងរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ។ 
២- អនរជំនាញបគចចរគទ្សឯររាជយប្ដលមានរុណវឌុ្ឍិ និងបទ្ពិគស្ថធន៍ក្តតួពិនិតយគលើ

រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ។  
៣- តំណាងពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុររិចចការនារ ី។ 
៤- តំណាងពីអងគការមិនប្មនរោឋ ភិាល ។ 

សមាជិររណៈរមាម ធិការជំនាញក្តតួពិនិតយ អាចមានការប្ក្បក្បួលពីរគក្មាងមួយគៅរគក្មាង
មួយ តាមការគក្ជើសគរ ើសរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាស្ស័យគៅតាមទិ្ដឋភាពគចចរគទ្ស
ននរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការគរៀបចំ និងការ
ក្បក្ពឹតតគៅននរណៈរមាម ធិការជំនាញក្តួតពិនិតយ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 

   
មាព្រតា៩២ ._ ការទូ្ទាត់ក្ារ់រនក្មគសវាសក្មាប់សមាជិររណៈរមាម ធិការជំនាញក្តួតពិនិតយ 
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សមាជិររណៈរមាម ធិការជំនាញក្តតួពិនិតយ ក្តវូទ្ទួ្លានការទូ្ទាត់ក្ារ់រនក្មគសវា គោយ
ប្ែអរគលើការក្ពមគក្ពៀងរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន សមាជិរនីមួយៗ និងមាច ស់រគក្មាង ។  

ការទូ្ទាត់រនក្មគសវាសក្មាប់ការចូលរមួរបស់រណៈរមាម ធិការជំនាញក្តួតពិនិតយ រនុងការក្តតួពិនិតយ
រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ក្តូវរំណត់ចំគពាេះប្តសមាជិររណៈរមមការ
ប្ដលគធវើការគក្ៅគមា ងការងាររដឋរបស់ខាួនប្តប ុគណាណ េះ និងក្តវូរត់ក្តាចួលរនុងរំណត់ក្តាការងាររដឋ ។ 
បុរគលិរ មន្រនាីរាជការ ប្ដលមានកាតពវរិចចរនុងការចូលរមួគៅរនុងដំគណើ រការវាយតនមាគហតុប េះពាល់      
បរសិ្ថា នគពញគលញ មិនក្តូវទ្ទួ្លានរនក្មគសវាបប្នាមគលើការងារក្តតួពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញគនាេះគទ្ ។  
 
មាព្រតា៩៣._ ការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់រមាម ធិការជំនាញក្តួតពិនិតយ 

រណៈរមាម ធិការជំនាញក្តតួពិនិតយមានការទ្ទួ្លខុសក្តូវ ដូចខាងគក្កាម៖  
១- ពិនិតយ និងវាយតនមារាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។  
២- ពិចារណាគលើមតិគោបល់ប្ដលទ្ទួ្លានពីដំគណើ រការននការចូលរមួជាស្ថធា       

រណៈ និងែតល់គហតុែលចំគពាេះការប ច្ូ ល ឬមិនប ច្ូ លមតិគោបល់របស់ស្ថធារណជនគៅ
រនុងអនុស្ថសន៍ចុងគក្កាយរបស់រណៈរមាម ធិការជំនាញក្តួតពិនិតយប្ដលក្តវូប ា្ូ នគៅក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន។ 

៣- ែតល់គោបល់ និងអនុស្ថសន៍គលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន
គពញគលញ ។ 

៤- ែតល់អនុស្ថសន៍ជាការឯរភាព ឬបដិគសធចំគពាេះរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ គោយបញ្ហា រ់ពីលរខខណឌ ននការឯរភាព និងមូលគហតុននការ
បដិគសធ ។ 
 

តនែកទី៣ 
មាច េគ់្ណព្រមាង 

 
មាព្រតា៩៤  ._ ការចំណាយសក្មាប់ការគរៀបចំ និងការអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្ទួ្លបនាុរចំណាយ គលើការគរៀបចំ និងការអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន
របស់រគក្មាង ឬប្ែនការោំពារបរសិ្ថា ន និងនែាចំណាយគលើការអនុវតត និងការអគងកតតាមោនវធិានការ
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កាត់បនាយគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគម ដូចមានរំណត់គៅរនុងប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ឬ
ប្ែនការោំពារបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា៩៥ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការគធវើ ឬមិនគធវើសរមមភាព  

មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវប្ែនរហិរ ញ្វតាុ និងែាូវចាប់ចំគពាេះការគធវើ ឬមិនគធវើសរមមភាព
របស់ខាួន ។  

មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវប្ែនរហិរ ញ្វតាុ និងែាូវចាប់ែងប្ដរ ចំគពាេះការគធវើ ឬមិនគធវើ
សរមមភាពរបស់អនរគ  ការ អនរគ  ការបនត មន្រនតី រមមររនគោជិរ ភាន រ់ងារ អនរតំណាង និងទី្ក្បឹរា 
ប្ដលមាច ស់រគក្មាងានែាល់ការងារឱ្យ ឬជួល ឬែាល់សិទ្ធិអំណាចឱ្យអនុវតតការងាររគក្មាងជំនួសខាួន ។  
 
មាព្រតា៩៦ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមីគោយមិនសម័ក្រចិតត និងែលប េះពាល់ចំគពាេះ

ជីវភាពរស់គៅ 
រនុងររណីប្ដលរគក្មាងបងកឱ្យមានការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមីគោយមិនសម័ក្រចិតត និងបងកែលប េះពាល់

ចំគពាេះជីវភាពរស់គៅ មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវប្ែនរហិរ ញ្វតាុ និងែាូវចាប់ចំគពាេះអនរប្ដលទ្ទួ្ល
រងែលប េះពាល់ពីរគក្មាង រហូតដល់គពលអនរទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ទ្ទួ្លានសាិរភាពប្ែនរសងគម និង
គសដឋរិចច និងជីវភាពរស់គៅ ោ ងគហាចណាស់ក្តឹមរក្មិតជីវភាពគៅមុនគពលចាប់គែតើមអនុវតតរគក្មាង ។ 

 
មាព្រតា៩៧ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការគរៀបចំ និងអនុវតតរមមវធីិោំក្ទ្ដល់ការស្ថត រជីវភាពរស់គៅ 

និងការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី 
មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវប្ែនរហិរ ញ្វតាុ និងែាូវចាប់ ចំគពាេះការគរៀបចំ និងអនុវតតរមមវធីិ

ោំក្ទ្ដល់ការស្ថត រជីវភាពរស់គៅ និងការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី គោយពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយអនរទ្ទួ្លរង
ែលប េះពាល់ពីរគក្មាង ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត ។ 
 
មាព្រតា៩៨ ._ លិខិតអម 

មាច ស់រគក្មាងក្តូវគចញលិខិតអមគៅតាមទ្ក្មង់ ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
បរសិ្ថា ន។ លិខិតគនេះក្តូវភាា ប់ជាមួយរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ 
ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន គោយបញ្ហា រ់ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ភាពក្តឹមក្តូវ និងភាពគពញគលញននឯរស្ថរពារ់ព័នធ។ 
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២- ឯរស្ថរានគរៀបចំ គោយគោរពតាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
៣- រគក្មាងក្តូវគោរពតាមការគបាជាា ចិតត វធិានការកាត់បនាយគហតុប េះពាល់ ប្ែនការ

ោំពារបរសិ្ថា ន ឬប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងប្ែនការដនទ្គទ្ៀត និងលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្ត
ឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោ
ការពារបរសិ្ថា ន ។ 
 

មាព្រតា៩៩ ._ កាតពវរិចចរនុងការអនុវតតតាមលរខខណឌ ននលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរគលើភាពរាយ
ការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន  

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវអនុវតតតាមការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ  ឬរិចច
សនោការពារបរសិ្ថា ន និងលរខខណឌ  និងការគបាជាា ចិតតពារ់ព័នធនឹងរគក្មាង ។ 

 មាច ស់រគក្មាង ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តវូ និងតក្មូវឱ្យអនរគ  ការ និងអនរគ  ការបនតននរគក្មាង 
អនុគលាមតាមកាតពវរិចចទំាងអស់ ដូចមានរំណត់គៅរនុងលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយ
ការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ប្ែនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ប្ែនការោំពារបរសិ្ថា ន លរខខណឌ  និងការគបតជាា ចិតតទំាងអស់របស់រគក្មាង ។  
 
មាព្រតា១០០ ._ ការគែារ ឬផ្ទា ស់បាូរមាច ស់រគក្មាង 

រនុងររណីមានការគែារ ឬផ្ទា ស់បតូរមាច ស់រគក្មាង គោយគហតុែលណាមួយ គនាេះក្តូវអនុវតតតាម
លរខខណឌ ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- មាច ស់រគក្មាងក្តវូជូនដំណឹងភាា មគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
២- លិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍តនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង 

ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន និងលរខខណឌ ទំាងអស់ ក្តវូគែារគៅឱ្យមាច ស់រគក្មាង
ែមីគោយសវ័យក្បវតតិ ។ 
  រិចចសនោគែារ ឬផ្ទា ស់បតូរមាច ស់រគក្មាងមានសុពលភាពអនុវតត លគឹរណាប្តការគែារ ឬការផ្ទា ស់

បតូរគនាេះ គធវើគ ើងបនាា ប់ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នទ្ទួ្លានការជូនដំណឹងអំពីការគែារ ឬការ
ផ្ទា ស់បតូរគនាេះ ។ 

 
តនែកទី៤ 

ទីព្របឹកាវាយែម្មៃណហែ៊ុប ោះាលប់រសិ្ថា ន 
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មាព្រតា១០១ ._ ការក្រប់ក្រងទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន  

ទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ប្ដលអាចជារបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ក្តូវសាិតគៅ
គក្កាមការក្រប់ក្រងរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន។  
 
មាព្រតា១០២ ._ ក្ររមហ ុនទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 

ក្ររមហ ុនទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវមានក្បធាន ឬបុរគលិរ ប្ដលមានសញ្ហា តិ
ប្ខមរ ។ 
 
មាព្រតា១០៣ ._ ការចុេះប ា្ ីទី្ក្បឹរា និងក្ររមហ ុនទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 

ក្ររមហ ុនទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវចុេះប ា្ ីគដើមបទី្ទួ្លាននីតិសមបទា គៅ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

មានប្តទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ប្ដលានចុេះប ា្ ីជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា នប្តប ុគណាណ េះ គទ្ើបអាចគធវើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ និង
ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា១០៤ ._ ក្បធានក្ររមការងារវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 

ក្ររមហ ុនទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវមានទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់      
បរសិ្ថា នមួយរបូ ប្ដលទ្ទួ្លាននីតិសមបទាពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ជាក្បធានក្ររម
ការងារទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រម
គនេះ ។  

 
មាព្រតា១០៥ ._ ការមិនគោរពតាមលរខណៈវនិិចោ័យននការចុេះប ា្ ី 

ទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ប្ដលមិនគោរពតាមលរខណៈវនិិចោ័យននការចុេះប ា្ ី
របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬលរខខណឌ ប្ដលភាា ប់គៅនឹងការចុេះប ា្ ី អាចក្តូវានលុប
គ ម្ េះគចញពីប ា្ ីទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន និងក្តវូហាមឃាត់មិនឱ្យចុេះប ា្ ីស្ថជាែមី ។ 
 
មាព្រតា១០៦ ._  សុពលភាពននការចុេះប ា្ ី 
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 ការចុេះប ា្ ីជាទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវមានសុពលភាពសក្មាប់រយៈគពល
អតិបរមា ៥ (ក្ាំ) ឆ្ន ំ និងអាចបនាស្ថជាែមីាន ។ 
 

តនែកទី៥ 
ស្ថា ប័នហរិញ្ញវែា៊ុ 

 
មាព្រតា១០៧ ._  វសិ្ថលភាពននការវាយតនមាហានិភ័យគោយចីរភាព 
 ស្ថា ប័ន ឬក្រឹេះស្ថា នហិរ ញ្វតាុ និងនីតិបុរគល ប្ដលែាល់ការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុ ធានារា ប់រងប្ែនរ
ហិរ ញ្វតាុ ឬហិរ ញ្បបទានចំគពាេះរគក្មាង ក្តូវគធវើការវាយតនមាហានិភ័យគោយចីរភាព គដើមបពិីនិតយ និង
រំណត់ថាមាច ស់រគក្មាងគសនើសំុ ានគធវើការវាយតនមា និងពិចារណាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នប្ដលអាចគរើត
មានគ ើងគៅរនុងការរចនារគក្មាង ការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ការក្បតិបតតិរគក្មាង និងការបិទ្រគក្មាង ។  
 
មាព្រតា១០៨ ._  ការវាយតនមាគលើនែាចំណាយ 
 ការវាយតនមាហានិភ័យគោយចីរភាពសក្មាប់រគក្មាងគសនើសំុ ក្តវូោរ់ប ច្ូ ល ៖ 

១- នែាចំណាយគលើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។ 
២- មូលនិធិសក្មាប់វធិានការកាត់បនាយគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន រមួមាន៖ 

- នែាចំណាយជាក្បចំាគលើការអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន  
- ការទ្ទួ្លបនាុរចំណាយសក្មាប់ការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី និងសំណងខូចខាត       

បរសិ្ថា ន  
- នែាចំណាយសក្មាប់គសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ  និង 
- ការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុក្រប់ក្ោន់សក្មាប់ការបិទ្រគក្មាង ការស្ថា រគ ើងវញិ 

និងការជួសជុលឱ្យស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
កិចចដំណ ើ រការវាយែម្មៃណហែ៊ុប ោះាលប់រសិ្ថា ន 

តនែកទី១ 
ការវាយែម្មៃណហែ៊ុប ោះាលប់រសិ្ថា នចំណាោះគ្ណព្រមាងណេែើេ៊ុ ំ
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មាព្រតា១០៩ ._ ការគធវើចំណាត់ថាន រ់រគក្មាង 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូរំណត់ចំណាត់ថាន រ់គលើរគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ គដើមបីតក្មូវ

ឱ្យមាច ស់រគក្មាងគរៀបចំនូវឯរស្ថរ ដូចខាងគក្កាម ៖  
១- រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។  
២- រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ។  
៣- រិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ភាា ប់ជាមួយប្ែនការោំពារបរសិ្ថា ន ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការគធវើចំណាត់ថាន រ់
រគក្មាង គដើមបីរំណត់ពីរក្មិតននការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រម   
គនេះ ។ 
 
មាព្រតា១១០._  តំបន់ប្ដលតក្មវូឱ្យមានការវាយតនមាបរសិ្ថា ន 

ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ក្តូវគរៀបចំគ ើងចំគពាេះរគក្មាងគសនើសំុ ប្ដល
អាចបងកែលប េះពាល់អវជិាមាន ប្ដលមានទី្តំាងគៅរនុងតំបន់ប្ដលមានតនមាអភិររសខពស់ ដូចខាង  
គក្កាម៖ 
  ១- តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

២- សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 
៣- ក្បព័នធគអរូ ូសីុប្ដលានរំណត់ថារំពុងទ្ទួ្លរងការវនិាស និងជក្មរសតវនក្ព

ប្ដលសាិតគៅរនុងប ា្ ីរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្៤ននក្រមគនេះ ។ 
៤- នក្ពគកាងកាង និងតំបន់គ្នរ ។ 

 ៥- តំបន់ប្ដលែតល់ជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ។ 
 ៦- ដីធាី ឬធនធាននានារបស់ជនជាតិគដើមភារតិច ។ 

 
មាព្រតា១១១ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងសមបទាន 

រាល់រិចចក្ពមគក្ពៀងសមបទានទំាងអស់ ប្ដលែតល់ជូនគោយរាជរោឋ ភិាលរមពុជាទំាងថាន រ់ជាតិ និង
ថាន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូគធវើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ និងទ្ទួ្លានលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្ត
ឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

 
មាព្រតា១១២._  នីតិវធីិសក្មាប់ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ 
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 រគក្មាងប្ដលក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវអនុវតតតាមនីតិ
វធីិដូចខាងគក្កាម៖ 
  ១- ការរំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាង ។ 

 ២- ការពិនិតយ និងឯរភាពគលើរាយការណ៍រំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាង និងលរខខណឌ
ការងារ ។ 

៣- ការសិរា និងគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញ
គលញ ។ 

៤- ការពិនិតយ និងការគធវើគសចរាីសគក្មចគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 
ដំបូង ឬគពញគលញ ។ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើការពិនិតយ និងពិចារណាគលើមតិគោបល់របស់      
រណៈរមាម ធិការជំនាញក្តតួពិនិតយជាមុនសិន មុននឹងគធវើការសគក្មចឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយ
តនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ។  
 
មាព្រតា១១៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការគធវើរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន 

រាល់រគក្មាងគសនើសំុប្ដលមិនសាិតគៅរនុងប ា្ ីប្ដលក្តវូគធវើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់
បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវគធវើរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តាិននក្រមគនេះ ។  

រនុងររណីប្ដលរគក្មាងគសនើសំុក្តូវគធវើក្តឹមប្តរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន មាច ស់រគក្មាងក្តួវោរ់
ប ា្ូ នព័ត៌មានបគចចរគទ្ស និងប្ែនការោំពារបរសិ្ថា ន គដើមបីសំុការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 

តនែកទី២  
ការកំ ែ់វសិ្ថលភាព 

 
មាព្រតា១១៤ ._ វសិ្ថលភាព 

រាល់រគក្មាងប្ដលតក្មូវឱ្យគធវើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវ
រំណត់វសិ្ថលភាព និងគរៀបចំរាយការណ៍រំណត់វសិ្ថលភាព ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ 
គហើយក្តូវោរ់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នគដើមបីសំុការឯរភាព ។  
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រាយការណ៍រំណត់វសិ្ថលភាព ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវលរខខណឌ ការងារសក្មាប់សិរាគលើការ
វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ។    
 
មាព្រតា១១៥ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងអំ ុងគពលរំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាង 
 មាច ស់រគក្មាង និងទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំឱ្យមានដំគណើ រការចូលរមួ
ជាស្ថធារណៈ គៅរនុងអំ ុងគពលគរៀបចំរាយការណ៍រំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាង និងោរ់ព័ត៌មានឱ្យ
ស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ស្សបតាមបទ្បទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងគោលការណ៍ប្ណនំាដនទ្
គទ្ៀត ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា១១៦ ._ លរខខណឌ ការងារ 

ទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការសិរា និងគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ គោយប្ែអរតាមលរខខណឌ ការងារប្ដលទ្ទួ្លានការឯរ
ភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា១១៧ ._ ការគបើរបងាា ញព័ត៌មាន 

រាយការណ៍រំណត់វសិ្ថលភាព និងលរខខណឌ ការងារ ប្ដលទ្ទួ្លានការឯរភាពពីក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រម
គនេះ ។ 
 

តនែកទី៣ 
ការេកិា និងការណរៀបចំរាយការ ៍ 

 
មាព្រតា១១៨ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការសិរា 

មាច ស់រគក្មាងក្តូវគធវើការសិរា និងគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង 
និងគពញគលញ ស្សបតាមលរខខណឌ ដូចខាងគក្កាម៖ 

 ១- លរខខណឌ ការងារ ។ 
២- បទ្បប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានននក្រមគនេះ។ 
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៣- លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីរិចចដំគណើ រការននការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬ
គពញគលញ ប្ដលរំណត់គោយក្រមគនេះ។ 

 
មាព្រតា១១៩ ._ ការបងាា ញព័ត៌មានអបបបរមា 

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររានជាអបបបរមា នូវរាយការណ៍វាយ
តនមាបរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ប្ែនទី្ ប្ែនការ វធិានការកាត់បនាយែល
ប េះពាល់ប្ដលានគសនើគ ើង គៅរនុងដំណារ់កាលសិរា វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញ
គពញ គដើមបីែាល់គពលគវលាក្រប់ក្ោន់ដល់អនរពារ់ព័នធ គដើមបពិីនិតយ និងែាល់គោបល់ ។ 
 
មាព្រតា១២០ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់រត់ក្តា និងគ្ាើយតបគៅនឹងមតិគោបល់របស់ស្ថធារណជន 

ការគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង និងគពញគលញក្តូវ៖ 
១- រត់ក្តាមតិគោបល់របស់ស្ថធារណជន គហើយមាច ស់រគក្មាងក្តូវពិចារណាមតិ

គោបល់របស់ស្ថធារណជន គៅរនុងការគរៀបចំប្ែនការ និងអនុវតតការវាយតនមាគហតុប េះពាល់
បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ។ 

២- គផ្ទា តគលើបញ្ហា នានាប្ដលគលើរគ ើងគោយស្រសតី និងជនប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់
ខាា ំងបំែុតពីរគក្មាងគសនើសំុ ។ 

៣- ោរ់ប ច្ូ លគសចរាីលមអិតអំពីែលប េះពាល់របស់រគក្មាងចំគពាេះស្ថធារណជន និង
ការទ្ទួ្លយរ ឬបដិគសធសំគណើ របស់ស្ថធារណជន និង 

៤- ែាល់គហតុែលននការបដិគសធឱ្យានចាស់លាស់ គៅរនុងររណីប្ដលមាច ស់
រគក្មាងបដិគសធសំគណើ របស់ស្ថធារណជន ។ 
 

មាព្រតា១២១ ._ លរខខណឌ តក្មូវជាអបបបរមិាសក្មាប់ការវភិារអំពីជគក្មើសគែសងគទ្ៀត 
 រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល៖ 

១- ការពិចារណាគៅគលើជគក្មើសគែសងគទ្ៀតប្ដលអាចអនុវតតានសក្មាប់រគក្មាងគសនើ
សំុ រមួមានគសចរតីពិពណ៌នាអំពីជគក្មើសនីមួយៗ និងជគក្មើសមិនឱ្យមានរគក្មាងគសនើសំុ គហើយ
ក្តូវមានការបរស្ស្ថយអំពីជគក្មើសនីមួយៗ និងទំាងជគក្មើសប្ដលមិនប្មនរគក្មាង ។  

២- វាយតនមា និងគក្បៀបគធៀបែលប េះពាល់បរសិ្ថា ន វធិានការកាត់បនាយែលប េះពាល់ 
និងែលប េះពាល់ប្ដលគៅគសសសល់ប្ដលគរើតគចញពីជគក្មើសនីមួយៗ ។  
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ការពិចារណាអំពីជគក្មើសគែសងគទ្ៀតទារ់ទ្ងនឹងរគក្មាងគសនើសំុ ោ ងគហាចណាស់ ក្តូវោរ់
ប ច្ូ លនូវភាពអាចអនុវតតាន និងភាពក្ារដនិយម គដើមបីបំគពញតាមគោលបំណងននលរខខណឌ
តក្មូវរបស់រគក្មាង ។  

លរខខណឌ តក្មូវននការវភិារគលើជគក្មើសរគក្មាង ក្តវូោរ់ប ច្ូ លនូវជគក្មើសប្ដលបងកែលប េះ
ពាល់តិចចំគពាេះ៖  

១- ក្ទ្ពយសមបតតិ ឬ ទី្តំាង ប្ដលក្តូវក្បតិបតកិការរគក្មាងគសនើសំុ ។ 
២- ក្បគភទ្រគក្មាង ។ 
៣- ការរចនារគក្មាង ។ 
៤- បគចចរវទិ្ោប្ដលគក្បើក្ាស់រនុងក្បតិបតតិការរគក្មាង ។ 
៥- តក្មូវការចំាាច់ចំគពាេះការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមី ឬែលប េះពាល់ចំគពាេះជីវភាពរស់គៅ ។ 
៦- ែលប េះពាល់ចំគពាេះជនជាតិគដើមភារតិច និងសហរមន៍មូលោឋ ន ។ 
៧- ក្បតិបតតិការរគក្មាង និង 
៨- លរខណៈ ឬទិ្ដឋភាពសំខាន់ដនទ្គទ្ៀតននរគក្មាង ប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 

បរសិ្ថា នចាត់ទុ្រថាចំាាច់ ។ 
 
មាព្រតា១២២ ._ ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ប្ដលរំណត់គៅរនុងរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬ
គពញគលញ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន គដើមបពិីនិតយ និងែាល់គោបល់ ។  

ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តវូោរ់ប ច្ូ លនូវរិចចោំពារបរសិ្ថា ន វធិានការកាត់បនាយែលប េះពាល់   
ការអគងកតតាមោន យនាការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្ និងលរខខណឌ តក្មូវននការបិទ្ និងការស្ថា របរសិ្ថា នគ ើង
វញិ និងលរខខណឌ តក្មូវននការក្រប់ក្រង ដូចានរំណត់គៅរនុងរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 
ដំបូង ឬគពញគលញ។  
 

តនែកទី៤ 
ការវាយែម្មៃណៅណលើរាយការ ៍វាយែម្មៃណហែ៊ុប ោះាលប់រសិ្ថា នដបំូង ឬណពញណលញ នងិ

កិចចេនាការារបរសិ្ថា ន 
 
មាព្រតា១២៣ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំឱ្យមានដំគណើ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុង
ការវាយតនមាគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ គោយ៖  

១- អគ ា្ ើញឱ្យមានការចូលរមួពីតំណាងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច អងគការមិនប្មន
រោឋ ភិាល អនរពារ់ព័នធ និងអនរទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ពីរគក្មាង និងជនងាយរងគក្ោេះ ។ 

២- ែតល់គោបល់គលើរគក្មាងគសនើសំុ ។ 
៣- អនុវតតតាមបទ្ប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មាន នន

ក្រមគនេះ ។ 
 

មាព្រតា១២៤._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការពិនិតយ និងែាល់គោបល់ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូពិនិតយ និងែតល់គោបល់គៅគលើរាយការណ៍វាយតនមា

គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ បនាា ប់ពី៖  
១- ានស្ថត ប់ និងពិចារណាគលើបទ្បងាា ញ និងការការពារជាែាូវការរបស់មាច ស់រគក្មាង 

និងទី្ក្បឹរាវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន។ 
២- ពិចារណាគលើរុណសមបតតិ និងរុណវបិតតិចំគពាេះបរសិ្ថា ន គោយពិនិតយគលើវសិ្ថល

ភាពរគក្មាង ទី្តំាងភូមិស្ថស្រសត ែលប េះពាល់ប្ដលអាចគរើតគ ើង និងលរខណៈពិគសសគែសង
គទ្ៀតននរគក្មាងនីមួយៗ ។  

៣- ានពិចារណាអំពីែលប េះពាល់គោយប្ រ និងជាបណតុំ  របស់រគក្មាងគសនើសំុ គៅ
គលើសុខុមាលភាពមនុសស បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និងតនមាននលំហូរគសវារមមធនធានធមម
ជាតិ។ 

៤- ានែតល់ការពិចារណាជាពិគសសចំគពាេះែលប េះពាល់អវជិាមានគៅគលើវបបធម៌ 
ទំ្គនៀមទ្មាា ប់ ក្បនពណី ជីវភាពរស់គៅ និងក្ទ្ពយសមបតតិរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច។ 

៥- ានពិចារណាមតិគោបល់ និងធាតុចូលប្ដលទ្ទួ្លានពីដំគណើ រការននការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ។ 

៧- ានពិចារណាមតិគោបល់របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 
៨- ានពិចារណាអនុស្ថសន៍របស់រណៈរមាម ធិការជំនាញក្តតួពិនិតយ សក្មាប់ការ

វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ និង 
៩- ានវាយតនមាភាពក្តឹមក្តូវ និងក្បសិទ្ធភាព ននការគរៀបចំវធិានការកាត់បនាយគហតុ

ប េះពាល់ និងការអគងកតតាមោនរគក្មាង ប្ដលានគសនើគ ើង ។ 
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មាព្រតា១២៥._ ការគធវើគសចរតីសគក្មច  

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន  បនាា ប់ពីានពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់
បរសិ្ថា នដំបូង និងគពញគលញ រិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើគសចរតីសគក្មច ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- បដិគសធរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចច
សនោការពារបរសិ្ថា ន ។ 

២- គចញគសចរាីបងាគ ប់ឱ្យគធវើការប្រសក្មួល ឬប្រតក្មវូរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ។ 

៣- ែាល់លិខិត ឬវញិ្ហញ បក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា
នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ។ 

៤- តក្មវូឱ្យគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ចំគពាេះរិចចសនោ
ការពារបរសិ្ថា ន រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នពិនិតយគឃើញថារគក្មាង
គនាេះ បងកឱ្យមានែលប េះពាល់ខាា ំង ប្ដលអាចគរើតមានគ ើង ។ 

៥- តក្មូវឱ្យគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ចំគពាេះ
រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
បរសិ្ថា នពិនិតយគឃើញថារគក្មាងគនាេះ បងកឱ្យមានែលប េះពាល់ខាា ំង ប្ដលអាចគរើតមានគ ើង ។ 
 

មាព្រតា១២៦ ._ ការបដិគសធ ឬបងាគ ប់ឱ្យប្រតក្មូវ ឬប្រសក្មួល 
រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នបដិគសធ ឬែាល់គោបល់ និងបងាគ ប់ឱ្យគធវើ

ការប្រសក្មួល ឬប្រតក្មូវគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចច
សនោការពារបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគែាើរគសចរាីសគក្មចបដិគសធ ឬគសចរាី
បងាគ ប់ឱ្យប្រតក្មូវ ឬប្រសក្មួលជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយបញ្ហា រ់ពីគហតុែល ឬលរខខណឌ  ឬចំណុច
ប្ដលក្តូវប្រសក្មួល ឬប្រតក្មូវ គៅមាច ស់រគក្មាង ឬទី្ក្បឹរាគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា១២៧ ._ ការឯរភាព 
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រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
ក្តូវគចញលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាព សក្មាប់រគក្មាងគសនើសំុគនាេះ ។ 

លិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាព ក្តវូមានលរខខណឌ តក្មូវ និងកាតពវរិចចប្ដលក្តូវអនុវតតរគក្មាង 
រមួមាន សាង់ោរបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុល វធិានការកាត់បនាយែលប េះពាល់ និងលរខខណឌ តក្មូវរនុងការ
គរៀបចំរាយការណ៍ និងការអគងកតតាមោន ។ 
 
មាព្រតា១២៨ ._ ការែសពវែាយឯរស្ថរវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នប្ដលទ្ទួ្លានការឯរភាព 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគែាើលិខិត ឬវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយ
តនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ជូនមាច ស់រគក្មាង ក្រសួង 
ស្ថា ប័នមានសមតារិចច រមួមាន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអនុម័តរគក្មាង ក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា 
និងរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ។  

លិខិត ឬវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញ
គលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។  
 

ជំពូកទី៤ 
ការកំ ែ់រយៈណពលេព្រមាប់នែីិវិធីម្នការពនិែិយ និងនដលណ់ោបលណ់លើការវាយែម្មៃណហែ៊ុ

ប ោះាលប់រសិ្ថា នដំបូង ឬណពញណលញ នងិកចិចេនាការារបរសិ្ថា ន 
 
មាព្រតា១២៩ ._ ការគធវើចំណាត់ថាន រ់រគក្មាង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូប ច្ ប់ដំណារ់កាលគធវើចំណាត់ថាន រ់រគក្មាង សក្មាប់
ការវាយតនមាបរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ រនុងអំ ុងគពល ១៥ (ដប់ក្ាំ) នែង នននែងគធវើការ រិតចាប់ពីនែង
ប្ដលមាច ស់រគក្មាងានោរ់សំគណើ គសនើសំុគធវើចំណាត់ថាន រ់រគក្មាង ។ 
 
មាព្រតា១៣០ ._ ការរំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូប ច្ ប់ការពិចារណាគលើរាយការណ៍រំណត់វសិ្ថល
ភាព សក្មាប់ការវាយតនមាបរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ រនុងរយៈគពល ១៥ (ដប់ក្ាំ) នែង នននែងគធវើការ 
រិតចាប់ពីនែងប្ដលមាច ស់រគក្មាងានោរ់សំគណើ សំុរំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាង ។ 
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រយៈគពល ១៥ (ដប់ក្ាំ) នែងនននែងគធវើការ សក្មាប់ការរំណត់វសិ្ថលភាពរគក្មាងគនេះ ក្តូវរាប់
ស្ថជាែមី  គៅគពលប្ដលមាច ស់រគក្មាងានោរ់សំគណើ សំុប្រសក្មួលរាយការណ៍រំណត់វសិ្ថលភាព
រគក្មាង ស្សបតាមការប្ណនំា និងមតិគោបល់ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា១៣១._ រយៈគពលសក្មាប់ការពិនិតយ និងែតល់គោបល់ គលើរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នមានរយៈគពល ៣០ (ស្ថមសិប) នែង នននែងគធវើការ គដើមបីពិនិតយ ែាល់
គោបល់ ឯរភាព បដិគសធ ឬបងាគ ប់ឱ្យប្រតក្មូវ ឬប្រសក្មួល រិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន រិតចាប់ពីនែង
ប្ដលទ្ទួ្លានរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ ។  

រយៈគពល ៣០ (ស្ថបសិប) នែងនននែងគធវើការ សក្មាប់ការពិនិតយ ែាល់គោបល់ ឯរភាព បដិគសធ ឬ
បងាគ ប់ឱ្យប្រតក្មូវ ឬប្រសក្មួល រិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ក្តូវរាប់ស្ថជាែមី  គៅគពលប្ដលមាច ស់
រគក្មាងានោរ់សំគណើ សំុប្រតក្មវូ ឬប្រសក្មួលរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ស្សបតាមការប្ណនំា និង
មតិគោបល់របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា១៣២._ រយៈគពលសក្មាប់ការពិនិតយ និងែតល់គោបល់គលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះ

ពាល់បរសិ្ថា នដំបូង 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូពិនិតយ និងែតល់គោបល់គលើរាយការណ៍វាយតនមា

គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូងរនុងរយៈគពល ៦០ (ហុរសិប) នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីកាលបរគិចោទ្ទ្ទួ្ល
ានរាយការណ៍គនាេះ ។  រយៈគពល ៦០ (ហុរសិប) នែងគនេះ ក្តវូអស់សុពលភាព គៅគពលប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័
នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នានែតល់គោបល់របស់ខាួន គទាេះបីជាគោបល់គនាេះជាគោបល់បដិគសធ 
គោបល់ឯរភាព ឬជាគោបល់បងាគ ប់ឱ្យមានការប្រប្ក្ប ឬប្រសក្មួល ឬប្រតក្មូវរាយការណ៍ប្ដលខាួន
ពិនិតយរ៏គោយ ។  

រយៈគពល ៦០ (ហុរសិប) នែងនននែងគធវើការ សក្មាប់ពិនិតយ និងែតល់គោបល់ដូចមានប្ចងរនុង
រថាខណឌ ខាងគលើ ក្តូវចាប់គែាើមរាប់ស្ថជាែមី គៅគពលប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ាន
ទ្ទួ្លានពារយគសនើសំុឱ្យពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ប្ដលមាច ស់រគក្មាង
ានគធវើការប្រតក្មូវ ស្សបតាមគសចរតីបងាគ ប់ ឬគសចរាីប្ណនំា របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ          
បរសិ្ថា ន ។  
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មាព្រតា១៣៣ ._ រយៈគពលសក្មាប់ការពិនិតយ និងែតល់គោបល់គលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូពិនិតយ និងែតល់គោបល់ គលើរាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ រនុងរយៈគពល ៩០ (គៅសិប)នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីកាលបរគិចោទ្
ទ្ទួ្លានរាយការណ៍គនាេះ។ រយៈគពល៩០ (គៅសិប) នែងគនេះ ក្តូវអស់សុពលភាព គៅគពលប្ដល
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នានែតល់គោបល់របស់ខាួន គទាេះបីជាគោបល់គនាេះជាគោបល់
បដិគសធ គោបល់ឯរភាព ឬជាគោបល់បងាគ ប់ឱ្យមានការប្រប្ក្ប ឬប្រសក្មលួ ឬប្រតក្មូវរាយ
ការណ៍ប្ដលខាួនពិនិតយរ៏គោយ ។  

រយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នែងនននែងគធវើការ សក្មាប់ពិនិតយ និងែតល់គោបល់ដូចមានប្ចងរនុងរថា
ខណឌ ខាងគលើ ក្តូវចាប់គែតើមរាប់ស្ថជាែមី គៅគពលប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នទ្ទួ្លាន
ពារយគសនើសំុឱ្យពិនិតយរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ប្ដលមាច ស់រគក្មាងានគធវើការប្រ
តក្មូវ ស្សបតាមគសចរតីបងាគ ប់ ឬការប្ណនំារបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា១៣៤ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូចំគពាេះការខូចខាត 
 មាច ស់រគក្មាង ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការខូចខាតបរសិ្ថា ន ប្ដលបងកគោយរំហុស ឬការខរ
ខានមិនានប្រសក្មួលរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោ
ការពារ បរសិ្ថា ន ស្សបតាមគសចរតីប្ណនំា របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា១៣៥ ._ រយៈគពលសុពលភាពននលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមា

គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 
លិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន មានសុពល

ភាពសក្មាប់រយៈគពលវដតននរគក្មាង។ រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នពិនិតយគឃើញថា
មានការផ្ទា ស់បតូររគក្មាង ឬរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ   ប្លង
មានលរខណៈសមស្សប ឬមិនមានក្បសិទ្ធភាពរនុងការអនុវតតវធិានការកាត់បនាយែលប េះពាល់ ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានអំណាចតក្មូវឱ្យមាច ស់រគក្មាងគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញគ ើងវញិ   ឬគធវើបចចុបបននភាពរាយការណ៍ប្ដលមានស្ស្ថប់ គដើមបី
ទ្ទួ្លានជាែមីនូវលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 
ស្សបតាមលរខខណឌ រំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
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ជំពូកទី៥ 

ការពិចារណាជាពិណេេកែ៊ុងព្របពន័ធវាយែម្មៃណហែ៊ុប ោះាលប់រសិ្ថា ន 
តនែកទី១  

ការវាយែម្មៃណហែ៊ុប ោះាលប់រសិ្ថា នចំណាោះគ្ណព្រមាងតដលមានព្រស្ថប់ នងិកំព៊ុងដំណ ើ រការ 
 
មាព្រតា១៣៦ ._ គោលការណ៍ប្ណនំាសក្មាប់ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់រគក្មាងប្ដល
មានស្ស្ថប់ និងរំពុងដំគណើ រការ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីគោលការណ៍ប្ណនំា 
សក្មាប់ក្បគភទ្រគក្មាងប្ដលមានស្ស្ថប់ និងរំពុងដំគណើ រការ ប្ដលមិនានគរៀបចំរាយការណ៍វាយ
តនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង និងគពញគលញ និងរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន គដើមបីតក្មវូឱ្យមាច ស់
រគក្មាងទំាងគនាេះ៖  

១- គធវើសវនរមមបរសិ្ថា នគៅគលើក្បតិបតតិការរគក្មាងប្ដលមានស្ស្ថប់ ស្សបតាមបទ្
បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 

២- គរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ និងរិចចសនោ
ការពារបរសិ្ថា ន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។  

 
មាព្រតា១៣៧._ ការពិនិតយឯរស្ថវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នសក្មាប់រគក្មាងប្ដលមានស្ស្ថប់ និង

រំពុងដំគណើ រការ 
 មាច ស់រគក្មាងប្ដលមានស្ស្ថប់ និងរំពុងដំគណើ រការ ក្តវូគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់
បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ និងរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតប្ដលរំណត់
គោយក្រសួង ស្ថា ប័ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា១៣៦ ននក្រមគនេះ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវពិនិតយ ែាល់គោបល់ និងគធវើគសចរាីសគក្មចគលើរាយការណ៍
វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ និងរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ស្សបតាមបទ្បប្ ញតតិនន
ក្រមគនេះ ។  

 
តនែកទី២ 

ការវាយែម្មៃណហែ៊ុប ោះាលជ់ាក់លាក ់
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មាព្រតា១៣៨ ._ ការោរ់ប ច្ូ លការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន 
  ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ  ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវការវាយតនមាគហតុប េះពាល់នន
រគក្មាងគសនើសំុប្ដលបងកឱ្យមានការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ប្ដលរមួមាន ការរណនាបរមិាណននការបគ ច្ញ 
ឧសម័នែាេះរ ច្ រ់របស់រគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ និងការវភិារគលើការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់  នាគពលអនារត ។  
 មាច ស់រគក្មាងក្តូវវាយតនមាជគក្មើសថាមពលប្ដលបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ទាប និងតក្មូវការ
រនុងការកាត់បនាយការប្ក្បក្បួលចំគពាេះការែគត់ែគង់ទឹ្រ ប្ដលបណាា លមរពីរតាត អាកាសធាតុ ។  
 
មាព្រតា១៣៩ ._ ការវភិារ និងវាយតនមាពីសកាត នុពលននែលប េះពាល់ចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគពញគលញ ក្តវូវភិារ និងវាយតនមាែលប េះពាល់
ប្ដលអាចគរើតគ ើង និងភាពងាយរងគក្ោេះននរគក្មាង ប្ដលបណាត លមរពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
គដើមបីរំណត់វធិានកាត់បនាយ និងបនាុំគៅនឹងែលប េះពាល់គលើការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុប្ដលគរើត
មានគ ើង រមួមានការគរៀបចំប្ែនការគ្ាើយតបជាបនាា ន់ ។  
 
មាព្រតា១៤០ ._ ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់សុខភាព 
 ការគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវ
ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់សុខភាព ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ទិ្ននន័យមូលោឋ នសតីពីសុខភាពគៅរនុងតំបន់រគក្មាង និងរបស់ក្បជាជនប្ដលរងែល
ប េះពាល់ ។ 

២- ការពិពណ៌នាអំពីែលប េះពាល់ននរគក្មាងប្ដលអាចគរើតមាន គោយស្ថរការស្ថង
សង់ លំហូរក្បជាជន និងការប្ក្បក្បួលបរសិ្ថា ន ។ 

៣- ហានិភ័យ និងែលប េះពាល់ប្ដលអាចគរើតគ ើងចំគពាេះសុវតាិភាព សុខភាពននសហរមន៍
ប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ គៅរនុងដំណារ់កាលរចនា ស្ថងសង់ ក្បតិបតតិការ និងបិទ្រគក្មាង ។ 

៤- វធិានការកាត់បនាយែលប េះពាល់ ឬលុបបំាត់ែលប េះពាល់អវជិាមានននរគក្មាង 
និងវធិានការប្ដលោរ់ឱ្យអនុវតតគោយមាច ស់រគក្មាង គដើមបីប្រគធវើឱ្យក្បគសើរគ ើងនូវសុខភាពរបស់
សហរមន៍មូលោឋ ន ។ 
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៥- ក្រប់ប្ែនការសុខភាព និងសុវតាិភាពសក្មាប់បរោិកាសការងារ និងសក្មាប់វាយតនមា    
ហានិភ័យ និងរក្មិតននគក្ោេះថាន រ់ គៅរនុងតំបន់រគក្មាងគសនើសំុ រមួមាន គក្ោេះថាន រ់ទារ់ទ្ងរីមី
ស្ថស្រសត របូស្ថស្រសត ជីវស្ថស្រសត និងវទិ្យុសរមម និង 

៦- បញ្ហា នានាទារ់ទ្ងនឹងការអគងកតតាមោនសុខភាព និងការក្រប់ក្រងែលប េះពាល់
ប្ដលគៅសល់រនុងរយៈគពលខាី និងប្វង សក្មាប់រគក្មាង  ។   

 
មាព្រតា១៤១ ._ ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នជាបណតុំ  
 ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវវាយតនមាពីបណតុំ ននែលប េះពាល់ 
ប្ដលបងកគ ើងគោយរគក្មាងប្ដលមានស្ស្ថប់ និងរគក្មាងរនុងគពលអនារត គៅជំុវញិទី្តំាងរគក្មាង
ទំាងគនាេះ ប្ដលអាចបងកឱ្យមានែលប េះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន ឬសងគម។ មាច ស់រគក្មាង ក្តូវវាយតនមាសមតា
ភាពននធនធានបរសិ្ថា នប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ពីរគក្មាង គដើមបីរិតរូរអំពីែលប េះពាល់បប្នាម 
ប្ដលគរើតគចញពីរគក្មាងប្ដលមានស្ស្ថប់ និងរគក្មាងគសនើសំុ ។  

មាច ស់រគក្មាងក្តូវពិចារណាអំពី ជគក្មើសននវធិានការកាត់បនាយបណតុំ ននែលប េះពាល់គែសងៗ 
គដើមបីកាត់បនាយ ឬបគ ច្ ៀសបណាុំ ននែលប េះពាល់ប្ដលរួរឱ្យរត់សមាគ ល់ទំាងគនាេះ  ។  
 
មាព្រតា១៤២ ._ ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងប្ដន 

រគក្មាងគសនើសំុប្ដលអាចបងកឱ្យមានគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងប្ដន ក្តូវគធវើការវាយតនមាគហតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថា ន្ាងប្ដន ស្សបតាមរិចចក្ពមគក្ពៀងគទ្វភារី ឬពហុភារី ឬសនធិសញ្ហញ អនតរជាតិសាីពីការវាយ
តនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន្ាងប្ដន ប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ជាភារីហតាគលខី ។  
 
មាព្រតា១៤៣ ._ ការវាយតនមាហានិភ័យ 

ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវការវាយតនមាហានិ
ភ័យ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- រំណត់អតតសញ្ហញ ណ និងវាយតនមាហានិភ័យប្ដលអាចគរើតគ ើងចំគពាេះបរសិ្ថា ន 
សុវតាិភាពស្ថធារណៈ និងសុខភាពមនុសស ប្ដលអាចបងកគ ើងគោយរគក្មាងគសនើសំុ ។ 

២- រំណត់អតតសញ្ហញ ណ និងវាយតនមាហានិភ័យជារ់ប្សាងចំគពាេះបរសិ្ថា ន សុវតាិភាព
ស្ថធារណៈ និងសុខភាពមនុសស ប្ដលគរើតគចញមរពីែលប េះពាល់គលើបរសិ្ថា ន ប្ដលបងកគ ើង
គោយរគក្មាងគសនើសំុ ។  
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៣- គសនើគ ើងនូវជគក្មើសគែសងគទ្ៀត រនុងររណីចំាាច់ ឬរំណត់អតតសញ្ហញ ណ និង
រំណត់អាទិ្ភាពននសរមមភាពកាត់បនាយ និងស្ថា របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ។ 

៤- ជួយរនុងការប្បងប្ចរធនធាន គដើមបីកាត់បនាយជាអបបបរមានូវការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
និងស្ថា របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ។ 

៥- រំណត់អំពីរក្មិតននការស្ថា រគ ើងវញិ ប្ដលចំាាច់រនុងការជួសជុលគហតុប េះពាល់ 
បរសិ្ថា នជាអវជិាមាន ។ 

៦- រំណត់អំពីគពលគវលា ប្ដលក្តវូប ច្ ប់នូវការស្ថា របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ។ 
៧- រំណត់ឱ្យមានមូលនិធិ សក្មាប់ការស្ថា រគ ើងវញិនូវការខូចខាតបរសិ្ថា ន ប្ដលបងក

គ ើងគោយរគក្មាង ។ 
៨- ជូនដំណឹងដល់ស្ថធារណជន  
៩- និងទ្ប់ស្ថក ត់ និងកាត់បនាយជាអបបបរមានូវែលប េះពាល់ជាអវជិាមានគែសងគទ្ៀត ។ 

 
មាព្រតា១៤៤ ._ ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 
 ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង និងគពញគលញ ក្តូវពិនិតយ ពិចារណា និងោរ់ប ច្ូ ល
នូវការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងវស័ិយប្ដលពារ់ព័នធនឹងសំគណើ រគក្មាង ឬ
ពារ់ព័នធគៅនឹងដី ឬតំបន់ ប្ដលរគក្មាងគសនើសំុគនាេះសាិតគៅ ។ 
 

តនែកទី៣ 
ជនជាែិណដើមភាគ្ែចិ និងការផ្លៃ េទ់លីណំៅថ្មីណដាយមនិេមព័្រគ្ចែិត 

 
មាព្រតា១៤៥ ._ ការែតល់លិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍ឯរភាពវាយតនមាគហតុ     

ប េះពាល់បរសិ្ថា នចំគពាេះទី្តំាងននតំបន់ជនជាតិគដើមភារតិច 
មុនគធវើគសចរាីសគក្មចែតល់លិខិតនិង វញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះ

ពាល់បរសិ្ថា ន សក្មាប់រគក្មាងអាចបងកឱ្យមានែលប េះពាល់ផ្ទា ល់ចំគពាេះដី និងធនធានរបស់ជនជាតិ
គដើមភារតិច ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន សមាជិរននរណៈរមាម ធិការជំនាញក្តួតពិនិតយ ឬអនរ
ពារ់ព័នធរនុងការគធវើគសចរាីសគក្មច ក្តវូពិចារណាជាពិគសសចំគពាេះរគក្មាងគនាេះ គដើមបីបគ ច្ ៀសែលប េះពាល់
ជាអវជិាមានដល់វបបធម៌ ក្បនពណី ទំ្គនៀមទំ្លាប់ ជីវភាពរស់គៅ និងក្ទ្ពយសមបតតិរបស់ជនជាតិគដើម
ភារតិច ។  
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មាព្រតា១៤៦ ._ ការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មិនក្តូវឯរភាពគលើការវាយតនមាបរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញ
គលញ ចំគពាេះរគក្មាងគសនើសំុ ប្ដលអាចបងកឱ្យមានែលប េះពាល់ចំគពាេះដី និងធនធានរបស់ជនជាតិគដើម
ភារតិចគ ើយ គលើរប្លងប្តមាច ស់រគក្មាងបងាា ញថា ខាួនានទ្ទួ្លការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ី
និងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ របស់ជនជាតិគដើមភារតិចប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ 
ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិពារ់ព័នធសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈរបស់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច នន
ក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា១៤៧ ._ ការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមីគោយមិនសម័ក្រចិតត 

រនុងររណី ប្ដលរគក្មាងគសនើសំុតក្មវូឱ្យមានការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែនីគោយមិនសម័ក្រចិតត ប្ដលមិន
អាចគជៀសវាងាន មាច ស់រគក្មាងក្តូវ៖ 

១- ែាល់ឱ្កាសឱ្យអនរទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ ានចូលរមួរនុងការគរៀបចំការផ្ទា ស់ទី្
លំគៅែមី គដើមបីកាត់បនាយែលប េះពាល់ននការផ្ទា ស់ទី្លំគៅែមីឱ្យានរក្មិតអបបបរមា ។  

២- ែាល់សំណងគលើការាត់បង់ក្ទ្ពយសមបតិត គោយយុតតិធម៌ ក្តឹមក្តវូ និងអាចទ្ទួ្ល
យរានតាមតនមាទី្ែារ ។ 

៣- រំណត់វធិានការកាត់បនាយែលប េះពាល់បរសិ្ថា នឱ្យានក្តឹមក្តវូ និងមានចីរភាព ។ 
 នីតិវធីិសក្មាប់ទូ្ទាត់សំណងការខូចខាតចំគពាេះសហរមន៍ទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ ក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតអនារក្រសួង រវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  
 

ជំពូកទី៦ 
ការណធវើបចច៊ុបបនែភាពតននការព្រគ្ប់ព្រគ្ងបរសិ្ថា ន 

 
មាព្រតា១៤៨ ._ ការពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបចចុបបននភាពប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវក្តតួពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចំា គដើមបីពិចារណា
គលើការគធវើវគិស្ថធនរមមសាង់ោរបរសិ្ថា ន ឬ ការផ្ទា ស់បាូរចំគពាេះទ្មាា ប់អនុវតតការក្រប់ក្រងលអ ឬកាលៈគទ្សៈ  
ប្ក្បក្បួលននរគក្មាង ។ 



 

-  50 - 

 

 
មាព្រតា១៤៩ ._ ែលប េះពាល់ប្ដលធំជាងការវាយតនមា 
 រនុងររណីប្ដលគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នជារ់ប្សាងធំជាងគហតុប េះពាល់ប្ដលានវាយតនមាគៅរនុង
រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវតក្មូវឱ្យមាច ស់រគក្មាង ក្បតិបតតិររ និង/ឬ អនរគ  ការ ចាត់វធិានការ   
ជាបនាា ន់ គដើមបជួីសជុលែលប េះពាល់ ឬប្រសក្មលួប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ឬប្ែនការោំពារបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា១៥០ ._ ការប្រសក្មួលប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នប្ដលប្រសក្មួលរចួ  ក្តវូទ្ទួ្លការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន ។  

ការរំណត់គពលគវលារនុងការប្រសក្មួល ឬការប្រលមអ ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើគ ើង
គោយមានការក្ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសររវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងមាច ស់    
រគក្មាង។ 

 
មាែិកាទី៣  

េវនកមមបរសិ្ថា ន ការអណងេែតាមដាន នងិការណរៀបចំរាយការ ៍ 
ជំពូកទ១ី  

េវនកមមបរសិ្ថា ន 
 
មាព្រតា១៥១ ._ ការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន 

ការអនុវតតរគក្មាង ប្ដលទ្ទួ្លានការឯរភាព ឬលិខិតអនុញាត  ក្តូវគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន 
ប្ដលមានលរខណៈឯររាជយ និងក្តូវានចងក្រងទុ្រជាឯរស្ថរ ។  

ការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវចំណុច ដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ពិនិតយ និងបញ្ហា រ់ពីរគក្មាង ឬសរមមភាពណាមួយប្ដលគោរពតាមលរខខណឌ តក្មូវ

ននក្រមគនេះ និងចាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។  
២- រំណត់អតតសញ្ហញ ណននែលប េះពាល់ជានិរនតដល់បរសិ្ថា ន ។  
៣- រំណត់អតតសញ្ហញ ណននវធិានការណាមួយ គដើមបគីធវើការប្រតក្មូវឱ្យស្សបតាម

លរខខណឌ តក្មូវននក្រមគនេះ និងចាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ។  
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៤- កាត់បនាយគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នជាអបបបរមិា ។  
 
មាព្រតា១៥២ ._ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ចំគពាេះរគក្មាង និង
សរមមភាពប្ដលក្តវូគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា១៥៣ ._ នែាចំណាយចំគពាេះការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន 

នែាចំណាយទំាងអស់ ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ក្តូវជាបនាុររបស់មាច ស់រគក្មាង  ។  
 
មាព្រតា១៥៤ ._ ការខរខាន មិនានគធវើតាមបទ្បញ្ហា  ឬលរខខណឌ តក្មូវ 

រនុងររណីប្ដលរគក្មាង ខរខានមិនានគធវើតាមបទ្បញ្ហា  ឬលរខខណឌ តក្មូវរនុងការគធវើសវនរមម
បរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬសវនររបរសិ្ថា នប្ដលទ្ទ្ទួ្លាននីតិសមបទា និងក្តូវ
ានប្តងតំាងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវានអនុញ្ហញ តឱ្យគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ។  

មាច ស់រគក្មាង ក្តូវទូ្ទាត់សងជូន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នវញិ សក្មាប់នែាចំណាយ
ប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ប្ដលានគធវើគ ើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬ
សវនររបរសិ្ថា នប្ដលានប្តងតំាងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា១៥៥ ._ ការជួសជុលការខូចខាត 

រនុងររណីប្ដលសវនរមមបរសិ្ថា នបងាា ញឱ្យគឃើញថា ែលប េះពាល់ននសរមមភាពរគក្មាង ធំជាង       
ការា ន់ក្បមាណទុ្រគៅរនុងរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ និងរិចច
សនោការពារបរសិ្ថា នក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នក្តូវចាត់វធិានការជាបនាា ន់ គដើមបជួីសជុលការ
ខូចខាតទំាងគនាេះ និងបញ្ហា ឱ្យគធវើការប្រតក្មវូគលើប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ឬប្ែនការោំពារបរសិ្ថា ន គដើមបី
បគ ច្ ៀសែលប េះពាល់គៅគពលអនារត ។  
 
មាព្រតា១៥៦ ._ សិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូោរ់រាយការណ៍សវនរមមបរសិ្ថា នឱ្យស្ថធារណជន
អាចប្សវងររាន ។    
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មាព្រតា១៥៧ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជាសវនររបរសិ្ថា ន 
បុរគលក្រប់របូប្ដលទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជាសវនររបរសិ្ថា ន ក្តូវអនុញ្ហញ តឱ្យគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ។ 
មាច ស់រគក្មាង ឬមាច ស់ទី្តំាងក្តវូសហការ និងអនុញ្ហញ តគអាយសវនររបរសិ្ថា នចូលអាោរ ឬបរគិវណ 

គដើមបីគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន ។ 
 

ជំពូកទី២ 
ការណរៀបចំរាយការ ៍ និងការអណងេែតាមដានបរសិ្ថា ន 

 
មាព្រតា១៥៨._វសិ្ថលភាព 

រាល់រគក្មាង និងសរមមភាពទំាងអស់ ប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការឯរភាពក្តូវគធវើការ
អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវប្ដលរំណត់គៅរនុងលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាព
គលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន និង
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការគរៀបចំរាយការណ៍ និងការអគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន ប្ដលរំណត់
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា១៥៩ ._ ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគធវើការអគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និង
អនរពារ់ព័នធ ក្តូវទ្ទួ្លបនាុររនុងការអគងកតតាមោនការអនុវតតតាមលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើ
រាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា១៦០ ._ ការគរៀបចំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 
 រាល់រគក្មាង និងសរមមភាពទំាងអស់ ប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការឯរភាព ក្តវូ
គរៀបចំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន និងោរ់ប ា្ូ នគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ដូច
ខាងគក្កាម៖ 

១- រាយការណ៍ក្បចំាក្តីមាស ប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងលទ្ធែលននការអគងកតតាមោន  
និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។  

២- រាយការណ៍ក្បចំា្មាស ប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងលទ្ធែលននការអគងកតតាមោន  
និងការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។ 
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៣- រនុងរយៈគពល ៣ (បី) ប្ខ បនាា ប់ពីប ច្ ប់ឆ្ន ំស្ថរគពើរពនធនីមួយៗ មាច ស់រគក្មាង ក្តូវ
គរៀបចំ និងប ា្ូ នរាយការណ៍បរសិ្ថា នក្បចំាឆ្ន ំ ប្ដលសគងខបអំពីការអនុវតតការទ្ទួ្លខុសក្តូវ
ប្ែនរបរសិ្ថា ន និងោរ់ប ច្ូ លមតិគោបល់របស់សវនររបរសិ្ថា ន ។  

 
មាព្រតា១៦១ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការគ្ាើយតប 
 រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ពិនិតយគលើរាយការណ៍អគងកតតាមោន   
បរសិ្ថា នរបស់រគក្មាង គហើយានែាល់គោបល់ និងានរំណត់ពីភាពខវេះចគនាា េះគៅរនុងរាយការណ៍
គនាេះ មាច ស់រគក្មាងក្តូវគ្ាើយតប និងប្រតក្មូវចំណុចខវេះខាតគៅរនុងរាយការណ៍អគងកតតាមោន ។  
 
មាព្រតា១៦២ ._ ការបងាា ញរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 
 រាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា នទំាងអស់ ក្តវូោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។  
 
មាព្រតា១៦៣ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការអគងកតតាមោន 
បរសិ្ថា ន រមួមាន វធីិស្ថស្រសតននការអគងកតតាមោន វធីិស្ថស្រសតររាទុ្ររំណត់ក្តា និងខាឹមស្ថរអបបបរមា
ននរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន និងកាតពវរិចចគ្ាើយតប និងោរ់ប ច្ូ លមតិគោបល់របស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គៅរនុងរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា១៦៤ ._ កាតពវរិចចរនុងការគរៀបចំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់រគក្មាង ក្តូវគរៀបចំរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន និងោរ់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាននូវបញ្ហា
ដូចខាងគក្កាម៖  

១- បញ្ហា បរសិ្ថា នប្ដលក្បឈមនឹងការខូចខាតខាា ំង ឬ 
 ២- ការបំពានគលើលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន  ។ 

 
មាព្រតា១៦៥ ._ ការគធវើអធិការរិចចទី្តំាង 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើអធិការរិចចដល់ទី្តំាងរគក្មាង និងគែាៀងផ្ទា ត់
ទិ្ននន័យននការអគងកតតាមោន ប្ដលមានប្ចងគៅរនុងរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា១៦៦ ._ សិទ្ធិរនុងការការតវា  
 បុរគលប្ដលទ្ទូ្លរងែលប េះពាល់ពីរគក្មាង និងអនរពារ់ព័នធទំាងអស់ ក្តូវរាយការណ៍អំពីការ
តវា  និងការារមភគៅមាច ស់រគក្មាងស្សបតាមយនតការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្ជារ់លារ់តាមរគក្មាងនីមួយៗ 
ប្ដលានគរៀបចំគ ើងគៅរនុងប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងក្តូវរាយការណ៍គៅក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ស្សបតាមយនតការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិននក្រមគនេះ ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច  ក្តវូគ្ាើយតបចំគពាេះការ
តវា  ឬ ការគធវើញតតិណាមួយ និងគោេះស្ស្ថយរាីរងវល់អំពីបញ្ហា បរសិ្ថា ន គៅរនុងរយៈគពលមួយសមស្សប 
និងជូនដំណឹងដល់អនរពារ់ព័នធទំាងអស់ ។ 
 

គ្នាីទី៣  
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងបរសិ្ថា ន នងិយនតការចីរភាព 

មាែិកាទី១  
ការកាែ់បនាយ និងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងហានភិ័យណព្រោោះមហនតរាយ 

 
មាព្រតា១៦៧ ._ វសិ្ថលភាព  

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះសរមមភាព ការក្រប់ក្រង និងការកាត់បនាយគក្ោេះ     
មហនារាយគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាព្រតា១៦៨ ._ រិចចសហការគលើការក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូោំក្ទ្ និងសហការជាមួយស្ថា ប័នជាតិក្រប់ក្រងគក្ោេះ
មហនតរាយ គដើមបី៖ 

១- គរៀបចំការក្រប់ក្រង និងការកាត់បនាយ គក្ោេះមហនតរាយ គដើមបីកាត់បនាយែលប េះ
ពាល់ននគក្ោេះមហនតរាយ ប្ដលបងកគ ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុសស ។ 

២- បងាក រ កាត់បនាយ និងគរៀបចំ មុនគពលមានគក្ោេះមហនតរាយ ការគ្ាើយតប  សគន្រងាគ េះ
បនាា ន់រនុងគពលមានគក្ោេះមហនតរាយ និងការស្ថត រគ ើងវញិគក្កាយគពលមានគក្ោេះមហនតរាយ។  
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៣-  វាយតនមាមូលគហតុននឬសរល់ននភាពងាយរងគក្ោេះចំគពាេះគក្ោេះមហនតរាយប្ដល
អាចគរើតគ ើង និងានគរើតគ ើងរចួមរគហើយ ។  

៤- ពក្ងឹងសមតាភាពស្ថា ប័ន  គដើមបីក្រប់ក្រង និងកាត់បនាយគក្ោេះមហនតរាយ ។  
៥- គធវើការជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធ

ដនទ្គទ្ៀត គដើមបបីគងកើតភាពសំុ្ថរបស់សហរមន៍មូលោឋ នគៅនឹងគក្ោេះមហនតរាយ រមួមានែល
ប េះពាល់ និងការបនាំគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុជាអាទ្ិ៍ ។  

 
មាព្រតា១៦៩ ._ ការគរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនារាយ ប្ដលប េះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូោំក្ទ្ និងសហការជាមួយ ស្ថា ប័នជាតិក្រប់ក្រងគក្ោេះ
មហនតរាយគដើមបី ៖ 

១- គរៀបចំប្ែនការកាត់បនាយគក្ោេះមហនតរាយ  ប្ដលបងកគ ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុសស 
ប្ដលប េះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន ។  

២- គរៀបចំប្ែនការគក្តៀមបក្មរង និងប្ែនការគ្ាើយតបសគន្រងាគ េះបនាា ន់សក្មាប់គក្ោេះ
មហនតរាយ ប្ដលបងកគ ើងគោយធមមជាតិ ឬមនុសសប្ដលប េះពាល់ដល់បរសិ្ថា ន ។ 

៣- គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការវាយតនមា ហានិភ័យ និងបគចចរគទ្ស គដើមបី
បនាំគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ  ។  

 
មាព្រតា១៧០ ._ ការបណតុ េះបណាត ល និងការអប់រ ំ

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូោំក្ទ្ និងសហការជាមួយស្ថា ប័នជាតិក្រប់ក្រងគក្ោេះ
មហនតរាយ គដើមបី៖ 

១- គលើររមពស់ការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈអំពីការក្រប់ក្រង និងកាត់បនាយគក្ោេះមហ
នារាយ  

២- គរៀបចំ និងែតល់ការបណតុ េះបណាា ល និងការអប់រអំំពីការក្រប់ក្រង និងកាត់បនាយ
គក្ោេះមហនារាយ និង 

៣- គលើរទឹ្រចិតតឱ្យមានការចូលរមួចំគពាេះការទ្ប់ស្ថា ត់ ការក្រប់ក្រង និងការកាត់បនាយ 
គក្ោេះមហនតរាយ ។   

 
មាព្រតា១៧១ ._ សិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មាន 
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ស្ថធារណជនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានសាីពីការគរៀបចំប្ែនការ ការគធវើបចចុបបននភាព និងការ
ប្ចររបំ្លរព័ត៌មាន អំពីការកាត់បនាយគក្ោេះមហនារាយ ដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្១ សាីពីសិទ្ធិទ្ទួ្លាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា១៧២ ._ ការពិគក្ោេះគោបល់សាីពីការក្រប់ក្រង និងកាត់បនាយហានិភ័យ 

ស្ថា ប័នជាតិក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូពិគក្ោេះគោបល់ 
ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបីគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត  និងប្ែនការក្រប់ក្រង 
និងការកាត់បនាយគក្ោេះមហនតរាយបងកគ ើងគោយមនុសស ឬធមមជាតិ ប្ដលបងកែលប េះពាល់ដល់       
បរសិ្ថា ន ។  
 

មាែិកាទី២ 
ការតព្របព្របួលអាកាេធាែ៊ុ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា១៧៣ ._ វសិ្ថលភាព 

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះរាល់សរមមភាព គោលនគោាយ យុទ្ធស្ថស្រសត និង
ប្ែនការពារ់ព័នធគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
  
មាព្រតា១៧៤ ._ ភាររិចច និងតួនាទី្របស់ស្ថា ប័នទ្ទួ្លខុសក្តវូ 
 ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព មានភាររិចច និងតួនាទី្ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- គរៀបចំ ក្រប់ក្រង និងសក្មបសក្មួលសរមមភាពប្ដលពារ់ព័នធនឹងការប្ក្បក្បលួ
អាកាសធាតុ ។ 

  ២- ដឹរនំារិចចចរចាអំពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុជាលរខណៈអនតរជាតិ ។ 
 ៣- ែាល់ការោំក្ទ្ប្ែនរបគចចរគទ្សដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធនឹងការ
ប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

៤- គដើរតួនាទី្រនុងនាមជាស្ថា ប័នបគងាគ ល រនុងការគរៀបចំរមមវធីិ និងគោលនគោាយ សាី
ពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុជាមួយអនរពារ់ព័នធ ។ 
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៥- គលើរអនុស្ថសន៍ចំគពាេះវធិានការ គោលនគោាយសាីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ
ជូនរាជរោឋ ភិាល ។ 

៦- ែាល់ការោំក្ទ្ប្ែនរបគចចរគទ្សសាីពីការោរ់ប ច្ូ លសរមមភាពគ្ាើយតបចំគពាេះការ
ប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងក្របខ័ណឌ ននការតាមោនការអនុវតត ែវកិា និងប្ែនការតាម        
វស័ិយ ។ 

៧- ែតល់គោបល់ប្ែនរបគចចរគទ្សគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច អំពីការគរៀបចំ
សរមមភាពអនុវតត ។ 

៨- គរៀបចំការបណាុ េះបណាា ល អប់រ ំនិងរស្ថងសមតាភាពស្ថា ប័ន និងសមតាភាពបុរគល 
គដើមបីគលើររមពស់ការយល់ដឹង និងអនុវតតការគ្ាើយតបគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ  ។ 

៩- គធវើការវាយតនមាជាក្បចំាគលើសមតាភាពស្ថា ប័ន សក្មាប់អនុវតតការគ្ាើយតបចំគពាេះ
ការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុថាន រ់ជាតិ ។ 

១០- ពក្ងឹង និងអភិវឌ្ឍយនតការ គដើមបីបគងកើនការយល់ដឹង និងគលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ
បគចចរវទិ្ោ និងទ្មាា ប់ននការអនុវតតវធិានការកាត់បនាយ និងការបនាុំគៅនឹងការប្ក្បក្បួល
អាកាសធាតុ ។ 

  
ជំពូកទី២ 

ណោលនណោាយ យ៊ុទធស្ថស្តេត តននការណ្ៃើយែបចំណាោះការតព្របព្របលួអាកាេធាែ៊ុ 
 
មាព្រតា១៧៥ ._ ការគ្ាើយតបចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុថាន រ់ជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំ គធវើបចចុបបននភាព និងសក្មប
សក្មួលគលើការគ្ាើយតបចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុថាន រ់ជាតិរយៈគពលប្វង គដើមបីគធវើការគោេះ
ស្ស្ថយអំពី ៖ 

១- វធិានការពារ់ព័នធ សក្មាប់ការកាត់បនាយការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 
២- ការបនាុំគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 
៣- ការែាល់ហិរ ញ្បបទាន ការអភិវឌ្ឍប្ែនរបគចចរគទ្ស និងវធីិគែារបគចចរវទិ្ោ និងការរ

ស្ថងសមតាភាព ។ 
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ការគរៀបចំខាងគលើគនេះ ក្តូវគធវើគ ើងឱ្យស្សបតាមគោលនគោាយជាតិសាីពីការប្ក្បក្បួល
អាកាសធាតុ និងរិចចក្ពមគក្ពៀងអនារជាតិសាីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព 
ប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។   
 
មាព្រតា១៧៦ ._ ការគធវើប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ែនការ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូោរ់ប ច្ូ លការយរចិតតទុ្រោរ់គលើការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុង
ប្ែនការ និងយុទ្ធស្ថស្រសតថាន រ់ជាតិប្ដលពារ់ព័នធ និងោរ់គចញនូវគោលការណ៍ប្ណនំា និងការអនុវតត 
សក្មាប់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។   
 
មាព្រតា១៧៧ ._ ប្ែនការ និងែវកិាតាមវស័ិយ 
 ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូរំណត់ ោរ់ប ច្ូ ល និងអនុវតតសរមមភាពគ្ាើយតប
ចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ចូលគៅរនុងប្ែនការតាមវស័ិយ រនុងក្របខ័ណឌ ននការតាមោនការអនុ
វតត និងរនុងែវកិា ប្ែនការតាមវស័ិយ ឱ្យស្សបតាម  ចាប់ លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត និងគោលនគោាយ
ជាតិសាីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុប្ដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងស្សបតាមរិចច
ក្ពមគក្ពៀងអនារជាតិសាីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ប្ដលក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។  

   
មាព្រតា១៧៨ ._ ការគរៀបចំប្ែនការវនិិគោរ និងការអភិវឌ្ឍ   
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ែនការ 
ស្ថា ប័នជាតិសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមប្បបក្បជាធិបគតយយគៅថាន រ់គក្កាមជាតិ និងក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍
រមពុជា ក្តវូយរចិតតទុ្រោរ់អំពីែលប េះពាល់ និងដំគណាេះស្ស្ថយននការប្ក្បក្បលួអាកាសធាតុ គៅរនុង
ក្រប់ប្ែនការវនិិគោរ និងអភិវឌ្ឍន៍ ។  
 រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិគោយសហការជាមួយមនាីររាជធានី គខតតចំណុេះឱ្យក្រសួង និងស្ថា ប័ន
មានសមតារិចច ក្តូវោរ់ប ច្ូ លែលប េះពាល់ និងវធិានការគ្ាើយតបគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
គៅរនុងក្រប់ប្ែនការវនិិគោរ និងអភិវឌ្ឍន៍ គោយរមួប ច្ូ លការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីធាី ជាអាទ្ិ៍ ។  
 
មាព្រតា១៧៩ ._ ប្ែនការ និងយុទ្ធស្ថស្រសតគ្ាើយតបចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ    
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 រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិទំាងអស់ គោយសហការជាមួយមនាីររាជធានី-គខតត ចំណុេះក្រសួង ស្ថា
ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំ និងអនុវតតប្ែនការ និងយុទ្ធស្ថស្រសតនានា គដើមបគី្ាើយតបចំគពាេះការប្ក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមគោលនគោាយជាតិពារ់ព័នធសាីពីការប្ក្បក្បលួអាកាសធាតុ ។  
 

ជំពូកទី៣ 
ការអន៊ុវែតការណ្ៃើយែបចំណាោះការតព្របព្របលួអាកាេធាែ៊ុ 

 
មាព្រតា១៨០ ._ ការអនុវតតការគ្ាើយតបចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទំាងអស់ 
ក្តូវសក្មបសក្មួលជាមួយអនរពារ់ព័នធទំាងអស់ គដើមបីអនុវតតការគ្ាើយតបចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាស
ធាតុ ដូចខាងគក្កាម៖ 
  រ- ការចាត់វធិានការបនាុគំៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ មានជាអាទ្ិ៍៖ 

១- វាយតនមាភាពងាយរងគក្ោេះននក្បព័នធជីវស្ថស្រសត សងគម និងគសដឋរិចចចំគពាេះ 
ការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ រមួមាន វស័ិយប្ដលងាយទ្ទួ្លរងបញ្ហា អាកាសធាតុ និង
តំបន់ភូមិស្ថស្រសត ប្ដលងាយទ្ទួ្លរងគក្ោេះមហនារាយប្ដលទារ់ទ្ងនឹងអាកាសធាតុ 
និងរំណត់ឱ្កាសសក្មាប់ការបនាុំគៅនឹងការប្ក្បក្បលួអាកាសធាតុ ។ 

២- គរៀបចំ និងអនុវតតគហោឋ រចនាសមព័នធប្ដលមានភាពធន់សំុ្ថគៅនឹងអាកាស
ធាតុ និងប្ដលបគ ច្ញកាបូនទាប រមួមាន សក្មាប់វស័ិយរសិរមម ជលែល ដឹរជ ា្ូ ន 
និងថាមពល ។ 

៣- គរៀបចំ និងអនុវតតវធិានការក្រប់ក្រងសក្មាប់តំបន់ការពារធមមជាតិ  គដើមបបី
នាុគំៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

៤- គធវើឱ្យក្បគសើរគ ើងនូវក្បព័នធែាល់ព័ត៌មានជាមុន និងការែសពវែាយព័ត៌មាន 
អាកាសធាតុទាន់គពលគវលា ។ 

៥- គលើររមពស់ទ្មាា ប់ននការរស់គៅគោយចីរភាព ប្ដលបគងកើនភាពធន់សំុ្ថគៅ
នឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

៦- គធវើឱ្យក្បគសើរគ ើងនូវការទ្ទួ្លានគសវាថាមពល ទឹ្រ ដឹរជ ា្ូ ន សុខភាព 
និង    អនាម័យ ប្ដលមានតនមាសមរមយអាចទ្ទួ្លយរាន ។ 
ខ- ចាត់វធិានការកាត់បនាយការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ មានជាអាទ្ិ៍៖ 
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   ១- គលើររមពស់ និងគធវើឱ្យក្បគសើរគ ើងនូវក្បសិទ្ធែលថាមពល ។ 
២- គលើររមពស់ការអភិវឌ្ឍ និងការគក្បើក្ាស់ថាមពលរគរើតគ ើងវញិ ក្រប់វស័ិ

យទំាងអស់ ។ 
៣- បគងកើនែលិតរមមថាមពលតាមបណាា ញវមិជឈការ ប្ដលមានភាពធន់សំុ្ថ 

និង ែលិតរមមថាមពលគក្ៅបណាា ញ ។ 
៤- គលើររមពស់ការអភិវឌ្ឍ និងការគក្បើក្ាស់មគធោាយដឹរជ ា្ូ នស្ថធារណៈ 

និងការគក្បើក្ាស់ការដឹរជ ា្ូ នប្ដលសនសំសំនចឥនធនៈ និង ការដឹរជ ា្ូ នប្ដលបគ ច្ញ
កាបូនទាប ។  

៥- បគងកើនរក្មបនក្ពគឈើ និងការគលើររមពស់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយចីរភាព 
និងយនតការគដើមបីគលើររមពស់ការអភិររសនក្ពគឈើ រមួមាន  

- ការកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នពីការាត់បង់ និងការគរចរលឹនក្ពគឈើ 
- ការគលើររមពស់តួនាទី្ននការអភិររស ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយចីរភាព 
- ការបគងកើននក្ពគឈើជាអាងសាុរកាបូន 

៦- គលើររមពស់ទ្មាា ប់ក្រប់ក្រងការគក្បើក្ាស់ដីគោយក្តឹមក្តវូ គដើមបីការពារអាង
សតុទុ្រកាបូន និងោរ់រក្មិតគលើការបំភាយឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ និង  
រ- អនុវតតនូវសរមមភាពបប្នាម ដូចខាងគក្កាម៖  

១- ពក្ងឹងសមតាភាពស្ថា ប័ន និងបគចចរគទ្ស គដើមបីគ្ាើយតបចំគពាេះ ការប្ក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

២- ពក្ងឹងចំគណេះដឹង អំពីការបនាុំ និងទ្មាា ប់អនុវតតនូវការកាត់បនាយការប្ក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ និងបគចចរវទិ្ោនានាប្ដលសមរមយបំែុតចំគពាេះបរបិទ្រមពុជា ។ 

៣- គលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ ការគែារបគចចរវទិ្ោ ការអប់រ ំនិងរិចចសហការ
អនតរជាតិ គៅរនុងក្រប់វស័ិយននការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

៤- គលើររមពស់ការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈអំពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 
៥- គរៀងររហិរ ញ្បបទានអាកាសធាតុ ។  

 
មាព្រតា១៨១ ._ រិចចសហការ និងភាពជានដរូ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវ៖ 
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១- សក្មបសក្មួលរិចចសហការអនតរក្រសួង និងការចូលរមួរបស់រដឋាលថាន រ់គក្កាម
ជាតិ រនុងការគរៀបចំ និងអនុវតតសរមមភាពពារ់ព័នធនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

២- បគងកើតភាពជានដរូ និងអនុសារណៈគោរយល់សក្មាប់ការអនុវតត និងពក្ងីរ
បប្នាមនូវការគ្ាើយតប ចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ រវាងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និង
អនរពារ់ព័នធ ។  

 
មាព្រតា១៨២ ._ ការគធវើគសចរាីសគក្មច និងសរមមភាពអនុវតត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូ៖ 
១- ោរ់ប ច្ូ លការយរចិតតទុ្រោរ់អំពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងរិចចដំគណើ រ

ការននការគធវើការគធវើគសចរាីសគក្មច និងការគរៀបចំរាល់សរមមភាពអនុវតតទំាងអស់ និង 
២- យរចិតតទុ្រោរ់អំពីែលប េះពាល់ននសរមមភាព ប្ដលបគ ច្ញឧសមន័ែាេះរ ច្ រ់ ការ

ក្បឈមគៅនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុ និងសមតាភាពបនាុ ំ។   
 
មាព្រតា១៨៣ ._ លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសក្មាប់ការបនាុំនិងការកាត់បនាយការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សក្មាប់ការបនាុំនិងការ
កាត់បនាយការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគនេះ ក្តវូគធវើបចចុបបននភាពគរៀងរាល់ ៥ 
(ក្ាំ) ឆ្ន ំ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
ការអណងេែតាមដាន នងិការវាយែម្មៃការណ្ៃើយែបណៅនឹងការតព្របព្របួលអាកាេធាែ៊ុ 

 
មាព្រតា១៨៤ ._ ក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងការវាយតនមាថាន រ់ជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ែនការ និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដ៏នទ្គទ្ៀត ក្តូវគរៀបចំ និងចាត់ប្ចងឱ្យមាន
ក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយតនមាថាន រ់ជាតិមួយ គដើមបីតាមោនវឌ្ឍនភាព រនុងការគោេះស្ស្ថយ 
បញ្ហា ក្បឈមប្ដលបងកគ ើងគោយការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងជូនដំណឹងអំពីការពិនិតយ និងការគធវើ
បចចុបបននភាព ននការគ្ាើយតបគៅគលើការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។  
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ក្របខ័ណឌ ននការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមាថាន រ់ជាតិសាីពីការគ្ាើយតបគៅនឹងការប្ក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ ររបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព រនុងរយៈគពល ១ (មួយ)ឆ្ន ំបនាា ប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
 
មាព្រតា១៨៥ ._ ក្របខ័ណឌ ននការអគងកតតាមោន និងវាយតនមាតាមវស័ិយ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គោយមានការោំក្ទ្ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំ និងចាត់ប្ចងឱ្យមានក្របខ័ណឌ ននការអគងកតតាមោន និងវាយតនមាការប្ក្ប
ក្បួលបរសិ្ថា នតាមវស័ិយនីមួយៗ ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការគរៀបចំនិងចាត់ប្ចងឱ្យមាន
ការអគងកតតាមោន និងវាយតនមាការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុតាមវស័ិយនីមួយៗ គដើមបីតាមោនក្បសិទ្ធ
ភាពននវធិានការគ្ាើយតប ប្ដលមានគៅរនុងប្ែនការគ្ាើយតបគៅនឹងការប្ក្បក្បលួអាកាសធាតុតាមវស័ិ
យនីមួយៗ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពី
ក្របខ័ណឌ ននការអគងកតតាមោន និងវាយតនមាការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុតាមវស័ិយនីមួយៗ រនុងរយៈ
គពល ១ (មួយ)ឆ្ន ំបនាា ប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។   

 
មាព្រតា១៨៦ ._ សរមមភាពននការអគងកតតាមោន និងវាយតនមា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវសក្មបសក្មួល និងអនុវតតសរមមភាព
អគងកតតាមោន និងវាយតនមា ពារ់ព័នធនឹងការប្ក្បក្បលួអាកាសធាតុ ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
សាីពីក្របខ័ណឌ ននការអគងកតតាមោន និងវាយតនមាការប្ក្បក្បួលបរសិ្ថា នតាមវស័ិយនីមួយៗ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមារិចច រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ គោយសហការជាមួយមនាីររាជធានី-គខតត
ចំណុេះស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវអនុវតត
សរមមភាពអគងកតតាមោន និងវាយតនមាការគ្ាើយតបគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ឱ្យស្សបគៅ
តាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតថាន រ់ជាតិសាីពីក្របខណឌ ននការអគងកតតាមោន និងវាយតនមាការប្ក្បក្បួល
អាកាសធាតុ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមា ការប្ក្បក្បួលអាកាស
ធាតុតាមវស័ិយនីមួយៗ ។ 
 
មាព្រតា១៨៧ ._ ការគរៀបចំរាយការណ៍សតីពីការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច  ក្តវូគរៀបចំរាយការណ៍សតីពី៖ 
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១- សូចនររនានាននក្របខ័ណឌ អគងកតតាមោន និងវាយតនមាថាន រ់ជាតិសាីពីការប្ក្បក្បួល
អាកាសធាតុ ។ 

២- លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការអគងកតតាមោន និងវាយតនមា ប្ដលពារ់ព័នធនឹងការ
ប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុដនទ្គទ្ៀត ។ 

៣- ក្របខ័ណឌ សតីពីការអគងកតតាមោន និងវាយតនមាតាមវស័ិយនីមួយៗ ។ 
រាយការណ៍ទំាងគនេះ ក្តូវគរៀបចំឱ្យានទាន់គពលគវលាគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ

អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការអគងកតតាមោន និងការវាយតនមា ការ
ប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុតាមវស័ិយនីមួយៗ ។   

 
មាព្រតា១៨៨ ._ កាតពវរិចចគរៀបចំរាយការណ៍ជាអនតរជាតិ 
 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំរាយការណ៍ប ា្ូ នគៅកាន់អងគ
ការអនតរជាតិ សតីពីការអនុវតត ការគ្ាើយតបចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ស្សបតាមរិចចក្ពមគក្ពៀង
អនតរជាតិសតីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជា
ភារីហតាគលខី ។  
 
មាព្រតា១៨៩ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតទារ់ទ្ងនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការបគងកើត និងការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
ទារ់ទ្ងនឹងការវាយតនមា ការគែាៀងផ្ទា ត់ ការគរៀបចំរាយការណ៍ និងការរំណត់វធិានការ ។   

លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគនេះ ក្តូវអនុគលាមតាមអនុសញ្ហញ ក្របខ័ណឌ អងគការសហក្បជាជាតិសតីពី
ការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងលរខខណឌ តក្មូវននយនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូន ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំ និងចាត់ប្ចងឱ្យមាននីតិវធីិ និងឯរស្ថរទារ់ទ្ងនឹង
ការវាយតនមា ការគែាៀងផ្ទា ត់ ការគរៀបចំរាយការណ៍ និងការរំណត់វធិានការ ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ ន
រតិយុតតសាីពីការវាយតនមា ការគែាៀងផ្ទា ត់ ការគរៀបចំរាយការណ៍ និងការរំណត់វធិានការ ។ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំបគងកើតនីតិវធីិ ប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងការរំណត់
វធិានការ ការគរៀបចំរាយការណ៍ និងការគែាៀងផ្ទា ត់ ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការអគងកត
តាមោន ការគរៀបចំរាយការណ៍ ការគែាៀងផ្ទា ត់ និងការវាយតនមា ។ 
 



 

-  64 - 

 

មាព្រតា១៩០ ._ ការោរ់ប ច្ូ លក្របខ័ណឌ ននការអគងកតតាមោននិងវាយតនមាការប្ក្បក្បួលអាកាស
ធាតុ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូោរ់ប ច្ូ លក្របខ័ណឌ ននការអគងកតតាមោន និងវាយ
តនមាការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុតាមវស័ិយនីមួយៗ គៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរមួសាីពីការអគងកតតាម
ោន និងការវាយតនមាការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។  
 
 

ជំពូកទី៥ 
ព័ែ៌មានេតពីីការតព្របព្របលួអាកាេធាែ៊ុ 

 
មាព្រតា១៩១  . _ សរមមភាព និងព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ែនការ និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូក្បមូល គធវើបចចុបបននភាព ក្រប់ក្រង 
និងោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាននូវព័ត៌មានសតីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុប្ដលពារ់ព័នធគៅ
នឹងការអនុវតតការគ្ាើយតបក្បរបគោយក្បសិទ្ធភាពចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។  

ព័ត៌មានសតីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ មានដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ការគរៀបចំប្ែនទី្ននហានិភ័យពារ់ព័នធគៅនឹងអាកាសធាតុ គសណារយី ូននការប្ក្ប

ក្បួលអាកាសធាតុ ការវាយតនមាភាពងាយរងគក្ោេះ និងជគក្មើស និងសមតាភាពរនុងការបនាុំ ។ 
២- រតាត នានាននការបគ ច្ញឧសម័ន និងរក្មិតបរមិាណនក្ពគឈើ ។ 
៣- ក្បភព និងការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ ។ 
៤- ជគក្មើសរនុងការកាត់បនាយឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ និងការគលើររមពស់ការអភិវឌ្ឍភាពសំុ្ថ

នឹងអាកាសធាតុ ប្ដលបគ ច្ញកាបូនទាប ។ 
៥- ការកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នពីការចូលរមួអនុវតតយនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូន 

របស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
៦- ការគរៀបចំប្ែនទី្ននរគក្មាង ប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងវធិានការកាត់បនាយ និងការបនាុំ

គៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ប្ដលអនុវតតគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
៧- ទ្មាា ប់លអននការអនុវតតការកាត់បនាយ និងការបនាុំគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

ប្ដលានអនុវតតគៅរនុងបរបិទ្ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
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៨- ការគរៀបចំរាយការណ៍គោយប្ែអរគលើឯរស្ថរសាីពីការអគងកតតាមោន និងវាយ
តនមាការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។   

 
មាព្រតា១៩២ ._ ព័ត៌មានអំពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុប្ដលស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គោយសហកាជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍
គោយចីរភាព ក្តូវក្បមូល គធវើបចចុបបននភាព ក្រប់ក្រង និងោរ់ឱ្យស្ថធារណជន អាចប្សវងររាននូវ
ព័ត៌មានអំពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅតាមវស័ិយនីមួយៗសាីពីលទ្ធែលននការអនុវតតការអគងកតតាម
ោន និងវាយតនមា និងបទ្ពិគស្ថធន៍សាីពីការអនុវតតសរមមភាពស្ថរលបង ។  
 
មាព្រតា១៩៣  . _ ការគរៀបចំព័ត៌មានសាីពីការប្ក្បក្បលួអាកាសធាតុ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការ
ែលិត និងការក្រប់ក្រងទិ្ននន័យ និងព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។  
 
មាព្រតា១៩៤ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការែលិត និងការប្ចររបំ្លរទិ្ននន័យ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបគោយចីរភាព អាចចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងសតីពីការែលិត 
និងការប្ចររបំ្លរទិ្ននន័យ ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងនីតិបុរគលដនទ្គទ្ៀត គដើមបពីក្ងឹង 
និងបគងកើនសិទ្ធិទ្ទួ្លានទិ្ននន័យ និងព័ត៌មានសាីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុប្ដលពារ់ព័នធនឹងការអនុ
វតតការគ្ាើយតបគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
មាព្រតា១៩៥ ._  ការគរៀបចំរាយការណ៍ព័ត៌មានសាីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
 ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងនីតិបុរគលដនទ្គទ្ៀតគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តវូ៖ 

១-គរៀបចំរាយការណ៍សតីពីការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់តាមវស័ិយ និងតាមប្ដនសមតា
រិចចរបស់ខាួន ។  

២-គរៀបចំរាយការណ៍សាីពីការកាត់បនាយឧសម័នពីយនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូន ។  
 ការគរៀបចំរាយការណ៍ខាងគលើគនេះ ក្តូវស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ដូចមានប្ចងរនុង

មាក្តា១៩៨ ននក្រមគនេះ ។ 
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ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំរាយការណ៍ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពសាីពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតការគ្ាើយតបគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។  
 
មាព្រតា១៩៦._ ក្បព័នធព័ត៌មានប្ដលស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវបគងកើត និងគរៀបចំក្បព័នធព័ត៌មានប្ដល
ស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន គដើមបីក្បមូលែាុំព័ត៌មានសាីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ប្ដលែលិ
តគោយ  ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងនីតិបុរគលពារ់ព័នធ ។   
  
មាព្រតា១៩៧._ ការបគងកើតប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំ និងក្រប់ក្រងប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ
ឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ថាន រ់ជាតិ ប្ដលស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិ និងការប្ណនំា
ជាអនតរជាតិប្ដលពារ់ព័នធ ។   
 
មាព្រតា១៩៨._ លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីស្ថរគពើភណឌ ឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីការ
ក្បមូល ការែលិត និងការធានារុណភាព និងប ា្ូ នទិ្ននន័យស្ថរគពើភណឌ  ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងក្បគភទ្នន
អាងសាុរ និងក្បភពននការបគ ច្ញកាបូន រក្មិតបរមិាណនក្ពគឈើ ការក្បមូលទិ្ននន័យសរមមភាព និង
លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំរាយការណ៍ ។   
 
មាព្រតា១៩៩._ ការែាល់ព័ត៌មានសតីពីប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ 
 ក្រប់មាច ស់រគក្មាង និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវែតល់ព័ត៌មានសក្មាប់ការគរៀបចំប ា្ ី
ស្ថរគពើភណឌ ឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។  
 
មាព្រតា២០០ ._ ប ា្ ីថាន រ់ជាតិសក្មាប់រគក្មាងកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំ និងក្រប់ក្រងប ា្ ីថាន រ់ជាតិ
សក្មាប់រគក្មាងកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់  ប្ដលស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។   

ប ា្ ីថាន រ់ជាតិគនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវ៖ 
១- ប ា្ ីនានាប្ដលមានស្ស្ថប់ ស្សបតាមយនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូនប្ដលពារ់ព័នធ  
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២- និងយនតការឥណទានកាបូនដនទ្គទ្ៀត ប្ដលស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវគក្កាមអនុ
សញ្ហញ ក្របខ័ណឌ អងគការសហក្បជាជាតិសតីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។    

 
មាព្រតា២០១ ._ ការោរ់ប ច្ូ លព័ត៌មានគៅរនុងប ា្ ីថាន រ់ជាតិសក្មាប់រគក្មាងកាត់បនាយការបគ ច្ញ

ឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សក្មាប់
ការោរ់ប ច្ូ លព័ត៌មានគៅរនុងប ា្ ីថាន រ់ជាតិននរគក្មាងកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ ស្សប
តាមបទ្បប ញ្តតិ និងការប្ណនំាអនតរជាតិពារ់ព័នធ ។  
 
មាព្រតា២០២ ._ ការអនុវតតតាមប ា្ ីថាន រ់ជាតិសក្មាប់រគក្មាងកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ 

អនរចូលរមួទំាងអស់ គៅរនុងយនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូន  និងយនតការដនទ្គទ្ៀតប្ដលមិនក្តូវ
ានគរៀបចំគ ើងគក្កាមអនុសញ្ហញ ក្របខ័ណឌ អងគការសហក្បជាជាតិសតីពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ក្តូវ
អនុវតតតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធសតីពីការោរ់ប ច្ូ លព័ត៌មានគៅរនុងប ា្ ីព័ត៌មានថាន រ់ជាតិ 
សក្មាប់រគក្មាងកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ ។  
 

ជំពូកទី៦  
ព្រកបខ ័ឌ ហរិញ្ញបបោនេព្រមាបក់ារតព្របព្របលួអាកាេធាែ៊ុ 

 
មាព្រតា២០៣ ._ ការគរៀបចំក្របខ័ណឌ ហិរ ញ្បបទាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយនឹងក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវគរៀបចំ និងក្រប់ក្រងក្របខ័ណឌ ហិរ ញ្បបទាន សក្មាប់  
សរមមភាពននការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។  

ក្របខ័ណឌ គនេះ ក្តវូោរ់ប ច្ូ លនូវ៖ 
១- ការវភិារអំពីតក្មូវការហិរ ញ្បបទាន ។ 
២- យុទ្ធស្ថស្រសតរនុងការបំគពញតក្មូវការហិរ ញ្បបទានគនេះ តាមរយៈការគក្បើក្ាស់ក្បភព

ហិរ ញ្វតាុរនុងស្សររ  និងគក្ៅស្សររប្ដលអាចប្សវងររាន  និង 
៣- វធិានការននការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ។ 
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៤- រំប្ណទ្ក្មង់ស្ថា ប័ន ឬ យនតការហិរ ញ្វតាុ  គដើមបីគធវើការគរៀងររ  និងក្រប់ក្រងហិរ ញ្
វតាុទារ់ទ្ងនឹងការប្ក្បក្បលួអាកាសធាតុ ។  

 
មាព្រតា២០៤ ._  ក្ររមក្បឹរាពិគក្ោេះគោបល់ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព អាចប្តងតំាងក្ររមក្បឹរាពិគក្ោេះគោបល់
មួយ គដើមបីគរៀបចំ និងក្រប់ក្រងក្របខ័ណឌ ហិរ ញ្បបទានសក្មាប់សរមមភាពទារ់ទ្ងនឹងការប្ក្បក្បួល
អាកាសធាតុ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា២០៣ ននក្រមគនេះ ។  

សមាសភាព តួនាទី្ និងភាររិចចរបស់ក្ររមក្បឹរាពិគក្ោេះគោបល់ ក្តវូរំណត់គោយលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។  
 
មាព្រតា២០៥ ._ ហិរ ញ្បបទានពិគសសតាមទី្តំាង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ តាមសំគណើ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតរណនីមូលនិធិពិគសសតាមទី្តំាង គដើមបឱី្យអនរពារ់ព័នធចូលរមួរនុងយនតការ
ហិរ ញ្វតាុបរសិ្ថា ន រមួមាន យនតការកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នពីការាត់បង់ និងការគរចរលឹនក្ពគឈើ 
ការាត់បង់មុខងារននការអភិររស រគក្មាងក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយចីរភាព និងការគលើររមពស់រគក្មាង
នក្ពគឈើសក្មាប់គធវើជាអាងសាុរកាបូន គោយអនុគលាមតាមបទ្បប ញ្តតិដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្៨ ននក្រម
គនេះ ។   

 
តនែកទី១  

ថ្វិកាថ្នែ ក់ជាែ ិនិងថ្នែ ក់ណព្រកាមជាែិេព្រមាប់ការតព្របព្របួលអាកាេធាែ៊ុ 
 

មាព្រតា២០៦ ._ ែវកិាថាន រ់ជាតិសក្មាប់ការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ គោយមានការោំក្ទ្ប្ែនរបគចចរគទ្សពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវយរចិតតទុ្រោរ់អំពីែលប េះពាល់  និងដំគណាេះ
ស្ស្ថយគែសងៗននការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងដំគណើ រការគរៀបចំែវកិាជាតិ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវែតល់ឱ្យក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋ
រិចច និងហិរ ញ្វតាុនូវការវភិារអំពីហានិភ័យ និងអាទិ្ភាពននការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុក្បចំាឆ្ន ំ។  
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវយរចិតតទុ្រោរ់ និងោរ់ប ច្ូ ល នូវ៖ 
១- ការវភិារអំពីហានិភ័យ និងអាទិ្ភាពគនេះ គៅរនុងស្ថរាចរប្ណនំាសតីពីការគរៀបចំ

ែវកិាក្បចំាឆ្ន ំ ។ 
២- គោលការណ៍ប្ណនំាសាីពីការោរ់ប ច្ូ លែលប េះពាល់ និងដំគណាេះស្ស្ថយននការ

ប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងនីតិវធីិ និងការប្ណនំាសាីពីការគរៀបចំប្ែនការែវកិា ។     
 
មាព្រតា២០៧ ._ ការគលើរសំគណើ សំុែវកិាសក្មាប់ែលប េះពាល់ និងដំគណាេះស្ស្ថយននការប្ក្បក្បលួអាកាស

ធាតុ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវែល់ប េះពាល់ និង

ដំគណាេះស្ស្ថយននការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅរនុងការគលើរសំគណើ សំុែវកិារបស់ខាួន ស្សបតាម
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  

 
តនែកទី២ 

ការវិនិណោគ្តដលគ្ិែគ្ូរចំណាោះការតព្របព្របួលអាកាេធាែ៊ុពីវេិយ័ឯកជន 
 
មាព្រតា២០៨ ._ ការគលើររមពស់ការវនិិគោរប្ដលរិតរូរចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ   

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  និង ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយអនរ
ពារ់ព័នធ អំពីវធិានការស្ថរគពើពនធ បទ្បប ញ្តតិ សតង់ោរ និងយនតការ ប្ដលប្ែអរគលើទី្ែារ គដើមបីគលើរ
រមពស់ការវនិិគោរប្ដលរិតរូរចំគពាេះការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។  
 

តនែកទី៣ 
ការណកៀងគ្រហរិញ្ញបបោនការតព្របព្របលួអាកាេធាែ៊ុពបីរណទេ 

 
មាព្រតា២០៩._ ការសក្មបសក្មួលអំពីហិរ ញ្បបទានការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុពីបរគទ្ស 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវសក្មបសក្មួលគលើការគរៀងររហិរ ញ្បប
ទានការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុពីបរគទ្ស ឱ្យមានក្បសិទ្ធែល និងក្បសិទ្ធភាពបំែុត ។ 
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មាព្រតា២១០._ ការក្តតួពិនិតយហិរ ញ្បបទានការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុពីបរគទ្ស 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ និងក្ររមក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា ក្តូវក្តតួពិនិតយហិរ ញ្បបទានការប្ក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុពីបរគទ្ស និងធានាឱ្យមានការោរ់ប ច្ូ លការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងរិចច
ចរចាជាមួយនឹងនដរូអភិវឌ្ឍ  ។  

 
តនែកទី៤ 

ការណលើកកមពេយ់នតការទូោែ់ម្ថ្ៃលក់កាបនូ 
 
មាព្រតា២១១._ យនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវពិនិតយ ឯរភាព និងែតល់សុពលភាព
ចំគពាេះរគក្មាងទំាងអស់ ប្ដលគសនើសំុការោំក្ទ្ពីរាជរោឋ ភិាល គដើមបចូីលរមួគៅរនុងយនតការទូ្ទាត់នែា
លរ់កាបូន ប្ដលរមួមានយនតការនានាប្ដលានបគងកើតគ ើងគក្កាមរិចចក្ពមគក្ពៀង អាកាសធាតុទី្ក្ររង
ា រសី ។  
 
មាព្រតា២១២ ._ ការគលើររមពស់ការចូលរមួគៅរនុងយនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគលើររមពស់ការចូលរមួគៅរនុងយនតការ
ទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូនតាមរយៈ ៖ 

១- ការគចញគោលការណ៍ប្ណនំា សតីពីការទ្ទួ្លានហិរ ញ្បបទានការប្ក្បក្បលួ
អាកាសធាតុតាមរយៈ ការចូលរមួគៅរនុងយនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូន ។ 

២- ការររា និងការែសពវែាយព័ត៌មានសតីពីក្បភពជគក្មើសអាទិ្ភាពគែសងៗ និង     
សកាត នុពលសក្មាប់ការកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័ន ។ 

៣- ការររា និងការែសពវែាយព័ត៌មានសតីពីការកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័ននន
រគក្មាងប្ដលចូលរមួរនុងយនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កាបូន តាមរយៈប ា្ ីថាន រ់ជាតិសាីពីរគក្មាងកាត់
បនាយការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ រមួមានព័ត៌មានអំពីទំ្ហំននការែតល់ហិរ ញ្បបទានការប្ក្ប
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ក្បួលអាកាសធាតុ  ប្ដលក្បមូលានតាមរយៈការចូលរមួគៅរនុងយនតការទូ្ទាត់នែាលរ់កា       
បូន ។  

 
មាែិកាទី៣ 

នលែិកមម និងការណព្របើព្រាេណ់ដាយចីរភាព 
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញែតិទូណៅ 
 
មាព្រតា២១៣ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលអនុវតតចំគពាេះសរមមភាព និងការក្រប់ក្រងគលើែលិតរមម និងការគក្បើ
ក្ាស់គោយចីរភាព គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 
មាព្រតា២១៤ ._ តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវរនុងការគរៀបចំគោលនគោាយ និងរមមវធីិសតីពីែលិតរមម និងការគក្បើ
ក្ាស់គោយចីរភាព ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការណលើកកមពេន់លែិកមម និងការណព្របើព្រាេណ់ដាយចីរភាព 

 
មាព្រតា២១៥ ._ ការគក្បើក្ាស់គោយចីរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់
ព័នធ ក្តវូគរៀបចំគោលនគោាយ និងរមមវធីិ សតីពីការគក្បើក្ាស់គោយចីរភាព ។ រមមវធីិនិងគោល
នគោាយទំាងគនេះ មានដូចខាងគក្កាម៖  

រ- រមមវធីិគធវើឱ្យក្បគសើរគ ើងគលើរំរនូនការអនុវតតការគក្បើក្ាស់គោយយរចិតតទុ្រោរ់
ដល់បរសិ្ថា ន តាមរយៈការបគងកើនតក្មូវការ និងការែគត់ែគង់ែលិតែល គសវារមម និងបគចចរវទិ្ោ
គមក្តីបរសិ្ថា ន ។  
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ខ- គោលនគោាយ ប្ដលជំរញុឱ្យមានការចូលរមួពីវស័ិយឯរជន អងគការសងគមសីុ
វលិ ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងក្បជាពលរដឋ និងគដើមបីគលើររមពស់ការគក្បើក្ាស់
ធនធានក្បរបគោយក្បសិទ្ធែល និងបងកការខូចខាតបរសិ្ថា នតិចតួច ទារ់ទ្ងនឹង ៖  

១- ការគក្បើក្ាស់ថាមពល និងទឹ្រ        
២- ការបគងកើតសំណល់គក្ោេះថាន រ់  
៣- ការក្រប់ក្រងសំណល់  
៤- គទ្សចរណ៍  
៥- និងការអភិវឌ្ឍគហោឋ រចនាសមព័នធ ជាអាទ្ិ៍ ។  

 
មាព្រតា២១៦ ._ ែលិតរមមគោយចីរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់
ព័នធ ក្តវូគរៀបចំគោលនគោាយ និងរមមវធីិសតីពីែលិតរមមគោយចីរភាព។ គោលនគោាយ និងរមម
វធីិទំាងគនេះ មានដូចខាងគក្កាម ៖  

១. រមមវធីិគដើមបគីលើររមពស់ការអនុវតតរំរែូលិតែល និងទ្មាា ប់លអននការអនុវតតដំគណើ រ
ការែលិតរមមគមក្តីបរសិ្ថា ន ។  

២. គោលនគោាយប្ដលជំរញុឱ្យមានការចូលរមួពីវស័ិយឯរជន អងគការសងគមសីុ
វលិ ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងក្បជាពលរដឋគដើមបគីលើររមពស់ែលិតរមមប្ដលគក្បើក្ាស់
ធនធានក្បរបគោយក្បសិទ្ធែល និងបងកការខូចខាតបរសិ្ថា នតិចតួច ។ 

 
មាព្រតា២១៧ ._ ការគែាៀងផ្ទា ត់បគចចរវទិ្ោគមក្តីបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរឧសាហរមម និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវគរៀបចំ៖  

១- រមមវធីិសក្មាប់គធវើការគែាៀងផ្ទា ត់បគចចរវទិ្ោ ប្ដលអនុវតតគៅគលើបគចចរវទិ្ោគមក្តីប
រសិ្ថា ន រមួមានបគចចរវទិ្ោប្ដលក្តវូគក្បើក្ាស់រនុងវស័ិយឧសាហរមម ររុខក្បមា ញ់ រសិរមម ប្រ   
ឧសាហរមមគសវារមម និងលំគៅឋាន ។  

២- ប ា្ ីសក្មាប់គែាៀងផ្ទា ត់បគចចរវទិ្ោគមក្តីបរសិ្ថា ន ប្ដលអាចឱ្យស្ថធារណជនអាច
ប្សវងររាន ។ 
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មាព្រតា២១៨ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូបប្នាមរបស់ែលិតររ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរឧសាហរមម និងក្រសួង  ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំរមមវធីិសាីពីការទ្ទួ្លខុសក្តូវ
បប្នាមរបស់ែលិតររ គដើមបីគលើររមពស់ការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់ែលិតររចំគពាេះការបគងកើតសំណល់
គោយអនរគក្បើក្ាស់ ។     

រមមវធីិគនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវចំណុចដូចខាងគក្កាម៖ 
១- លរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ការចូលរមួគោយសម័ក្រចិតត និងជារំហិត សក្មាប់

ែលិតែល ក្ររមែលិតែល និងលំហូរសំណល់  ។  
២- គោលគៅសក្មាប់ការក្បមូល ការប្រនចនគទ្បើងវញិ ការចក្មាញ់ និងការគក្បើក្ាស់

គ ើងវញិ ។  
៣- រូតាសក្មាប់ការយរែលិតែលក្ត ប់មរវញិ ។  
៤- ការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់អនរពារ់ព័នធ គៅរនុងប្ខសសងាវ រ់ននការែគត់ែគង់ រមួមាន ែលិត

រររនុងស្សររ និងអនរនំាចូលបគចចរវទិ្ោ និងែលិតែលពីបរគទ្ស ។ 
៥- ការអភិវឌ្ឍសមតាភាពដល់អនរពារ់ព័នធ ។  

 
មាព្រតា២១៩ ._ ការោរ់ស្ថា រសញ្ហញ បរសិ្ថា នគោយសម័ក្រចិតត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរឧសាហរមម និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវគរៀបចំរមមវធីិសតង់ោរសម័ក្រចិតតសក្មាប់
ោរ់ស្ថា រសញ្ហញ បរសិ្ថា នគលើែលិតែល និងគសវារមម គោយភាា ប់មរជាមួយព័ត៌មានសតីពីបនាុរប្ែនរ    
បរសិ្ថា ន ប្ដលរមួមានព័ត៌មានសាីពីធាតុែសំននែលិតែល ក្បសិទ្ធែលថាមពល និងព័ត៌មានទារ់ទ្ងនឹង
ការបគងកើតសំណល់ ។  
   
មាព្រតា២២០ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីស្ថា រសញ្ហញ បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាពគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- នីតិវធីិសក្មាប់ការគរៀបចំ និងការប្ក្បសក្មួលក្បគភទ្ លរខណៈវនិនិចោ័យ និងសតង់ោ
សក្មាប់ែលិតែល និងគសវារមម 

២- នីតិវធីិសក្មាប់ ការគចញវញិ្ហញ បនបក្តបញ្ហា រ់ និងការគធវើសវនរមម  
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៣- វធិានសក្មាប់គក្បើក្ាស់ស្ថា រសញ្ហញ បរសិ្ថា ន  
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបចចុបបនន

ភាពគលើសតង់ោរ និងលរខណៈវនិនិចោ័យននស្ថា រសញ្ហញ បរសិ្ថា ន គោយប្ែអរគលើភសតុតាងប្បបវទិ្ោ
ស្ថស្រសត និង      បគចចរវទិ្ោលអបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន ។ 

 
មាព្រតា២២១ ._ ការអនុគក្ោេះគលើការគធវើលទ្ធរមម 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូធានាថាែលិតែល និងគសវារមមប្ដលទ្ទួ្លានការគចញ
វញិ្ហញ បនបក្តបញ្ហា រ់ពីស្ថា រសញ្ហញ បរសិ្ថា ន  ក្តូវទ្ទួ្លានការអនុគក្ោេះ គៅរនុងការគធវើគសចរាីសគក្មច
ប្ែនរលទ្ធរមម ។  
 

ជំពូកទី៣ 
លទធកមមណដាយចីរភាព 

 
មាព្រតា២២២ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលទ្ធរមមគោយចីរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ  គសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  គោយសហការជាមួយ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលទ្ធរមមគោយចីរភាព 
គោយោរ់ប ច្ូ លនូវលរខណៈវនិិចោ័យប្ែនរបរសិ្ថា ន ពារ់ព័នធនឹងវដតជីវតិននការគធវើលទ្ធរមមគលើទំ្និញ    
គសវារមម និងការងារ គដើមបី៖ 

១- កាត់បនាយជាអបបបរមានូវបនាុរប្ែនរបរសិ្ថា នពីការគក្បើក្ាស់ និង 
២- បំគពញតក្មូវការែលិតរមម និងគសវារមមគមក្តីបរសិ្ថា ន ។  

 
មាព្រតា២២៣ ._ គោលបំណងននលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលទ្ធរមមគោយចីរភាព 
 លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលទ្ធរមមគោយចីរភាព ក្តូវ៖ 

១- គលើរទឹ្រចិតតចំគពាេះក្បសិទ្ធែលននការែលិតធនធាន និងែលិតរមមស្ថអ តគៅក្រប់
ដំណារ់កាលទំាងអស់ននវដតជីវតិរបស់ែលិតែល និងគសវារមម ។  

២- រំណត់ក្បគភទ្ និងលំោប់អាទិ្ភាពននែលិតែល និងគសវារមម ប្ដលរមួមានបគចចរ
វទិ្ោគមក្តីបរសិ្ថា ន ហរ ិ្ ញវតាុនបតង និងនីតិវធីិសក្មាប់ការពិនិតយគ ើងវញិ។  
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៣- រំណត់លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការអនុវតត និងលរខណៈវនិិចោ័យអបបបរមាប្ែនរបរសិ្ថា
ន រមួមានក្បសិទ្ធែលធនធាន ការកាត់បនាយ ការគក្បើក្ាស់គ ើងវញិ ការនចនសំណល់ ការ
ក្រប់ក្រងសំណល់ប្ដលមានលរខណៈចក្មរេះ ែលិតរមមស្ថអ ត សក្មាប់ក្បគភទ្ែលិតែល និងគស
វារមមនីមួយៗ គោយប្ែអរគលើែលប េះពាល់បរសិ្ថា នគចញពីែលិតែល និងគសវារមមគនាេះ និង
នីតិវធីិសក្មាប់ការពិនិតយគ ើងវញិ ។  

៤-  រំណត់លរខខណឌ តក្មូវរនុងការគរៀបចំរាយការណ៍សក្មាប់ក្បគភទ្ននែលិតែល 
គសវារមម និងទំ្ហំននលទ្ធរមម ។  

៥- ែតល់ការប្ណនំាសក្មាប់ការគក្ជើសគរ ើសែលិតែល និងគសវារមម ឱ្យានក្តឹមក្តូវ ។  
៦- ែតល់ការប្ណនំាសក្មាប់ការគធវើគសចរាីសគក្មចប្ែនរលទ្ធរមម គោយរំណត់លរខណៈ

វនិនិចោ័យសក្មាប់ការអនុវតតការងារទារ់ទ្ងនឹងបរសិ្ថា ន  ឱ្យមានសងគតិភាពជាមួយនឹងលរខណៈ
វនិិចោ័យសក្មាប់ការទិ្ញលរ់ដនទ្គទ្ៀត ។  

៧- រំណត់វធិានការសក្មាប់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអនុវតតការងារលទ្ធរមម គដើមបី
គលើរទឹ្រចិតត និងជួយដល់អនរពារ់ព័នធ រនុងការអនុវតតលទ្ធរមមគោយចីរភាព ។  

 
មាព្រតា២២៤ ._ ការអនុវតតទ្មាា ប់ននការគធវើលទ្ធរមម 
 ក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្ទួ្លបនាុរអនុវតតការងារលទ្ធរមម ក្តូវអនុវតតទ្មាា ប់ននការគធវើលទ្ធរមម ឱ្យស្សប
តាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលទ្ធរមមគោយចីរភាពដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា២២៣ ននក្រមគនេះ ចំគពាេះ
ែលិតរមម និងគសវារមម ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ក្តវូគធវើលទ្ធរមមគក្កាមែវកិារបស់ក្រសួងស្ថា ប័នថាន រ់ជាតិ និងរដឋាលថាន រ់គក្កាម
ជាតិ ។  

២- ក្តូវគធវើលទ្ធរមមគោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ប្ដលក្តូវអនុវតតតាមបទ្បប ញ្តតិ
សតីពីលទ្ធរមម ។  

៣- ក្តវូគធវើលទ្ធរមមគក្កាមរគក្មាងប្ដលទ្ទួ្លានមូលនិធិពីមាច ស់ជំនួយ ។  
 
មាព្រតា២២៥ ._ ប្ែនការលទ្ធរមមគោយចីរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយ ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវ៖ 
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១- តក្មូវឱ្យក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្ទួ្លបនាុរអនុវតតការងារលទ្ធរមម ោរ់ប ច្ូ ល និងអនុ
វតតលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធសតីពីការគធវើលទ្ធរមមគោយចីរភាព ។ 

២- គរៀបចំប្ែនការជាតិសាីពីលទ្ធរមមគោយចីរភាព និងក្តូវគធវើបចចុបបននភាពប្ែនការគនេះ
ជាគរៀងរាល់ឆ្ន ំ ។  
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអនុវតតការងារលទ្ធរមម ក្តូវគរៀបចំប្ែនការលទ្ធរមមគោយចីរភាព និង

ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពប្ែនការគនេះជាគរៀងរាល់ឆ្ន ំ ។ 
 
មាព្រតា២២៦ ._ ការបណតុ េះបណាត លអំពីលទ្ធរមមគោយចីរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវែាល់ការបណតុ េះបណាត លសតីពីការអនុវតតលទ្ធរមមគោយចីរភាព
ដល់ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័ន ប្ដលទ្ទួ្លបនាុរអនុវតតការងារលទ្ធរមម អនរែគត់ែគង់ និងអនរទិ្ញមរពីវស័ិយ
ឯរជន ។  
 
មាព្រតា២២៧ ._ ការគរៀបចំរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីលទ្ធរមមគោយចីរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លអនុវតតការងារលទ្ធរមម ក្តូវគរៀបចំរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីការអនុវតត
ការងារលទ្ធរមមគោយចីរភាព ប្ដលក្តវូោរ់ប ច្ូ លចំណុចដូចខាងគក្កាម៖ 

១-  ប ា្ ីននែលិតែល និងគសវារមមគមក្តីបរសិ្ថា ន ប្ដលានទិ្ញ រនុងអំ ុងគពលននឆ្ន ំ
ស្ថរគពើពនធ ។  

២- ការវភិារអំពីការោរ់ប ច្ូ ល និងការអនុវតតលរខណៈវនិិចោ័យប្ែនរបរសិ្ថា នគៅរនុងការ
គធវើលទ្ធរមម ។  

៣- ប្ែនការក្បចំាឆ្ន ំសាីពីែលិតែល និងគសវារមមគមក្តីបរសិ្ថា ន គៅរនុងប ា្ ីអាទិ្ភាព 
ប្ដលក្តូវគធវើលទ្ធរមម ។  

 ក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្ទួ្លបនាុរអនុវតតការងារលទ្ធរមម ក្តូវែតល់ រាយការណ៍គនេះ គៅក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  
 
មាព្រតា២២៨ ._ ការវាយតនមាការអនុវតតការងារលទ្ធរមមគោយចីរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព  និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច 
និងហិរ ញ្វតាុ  ក្តូវ៖ 
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១- គក្បើក្ាស់ព័ត៌មានប្ដលានមរពីរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីទ្មាា ប់អនុវតតលទ្ធរមម
គោយចីរភាពគដើមបរំីណត់បញ្ហា  និងភាពោម នក្បសិទ្ធភាពននការអនុវតតលទ្ធរមមគោយចីរភាព 
និង 

២- ពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ គដើមបីប្រសក្មួលលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់
ព័នធ តាមការចំាាច់ ។  

 
មាព្រតា២២៩ ._ ែលិតែលគមក្តីបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច មិនក្តូវបងកជាឧបសរគ និងក្តវូគលើរទឹ្រចិតតដល់អនរែគត់ែគង់ រនុង
ការប្ណនំាឱ្យស្ថគ ល់ ការទិ្ញ ការគក្បើក្ាស់ ការនំាចូល ការនំាគចញនូវែលិតែលគមក្តីបរសិ្ថា ន ។ 
 

មាែិកាទី៤ 
ការណរៀបចំតននការណព្របើព្រាេដ់ីតដលយកចិែតទ៊ុកដាកដ់លប់រសិ្ថា ន នងិទីព្រកុងណដាយចីរភាព 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា២៣០ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះ ទី្ក្បជំុជន និងជនបទ្ប្ដលតក្មូវឱ្យមានការគរៀបចំ
ប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីធាី ស្សបតាមចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ រ និងចំគពាេះការ
អភិវឌ្ឍទី្ក្ររងគោយចីរភាព ។ 
 
មាព្រតា២៣១ ._ តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដីនររបូនី

យរមម និងសំណង់ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដីនររបូនីយរមម និងសំណង់ មានតួនាទី្ និងការទ្ទួ្ល

ខុសក្តវូដូចតគៅ៖ 
១- ការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន ។ 
២- ការគរៀបចំទី្ក្ររងគោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។ 
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មាព្រតា២៣២ ._ តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូែតល់ការោំក្ទ្ និងការប្ណនំាប្ែនរបគចចរគទ្ស ដល់

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច
គែសងគទ្ៀត ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ការគធវើសុខដុមនីយរមមគោយចីរភាពរវាងគោលគៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងការអភិររស និង
រិចចោំពារបរសិ្ថា ន ។ 

២- ការធានាការចាត់ប្ចងគក្បើក្ាស់ធនធានគោយចីរភាពតាមរយៈការគលើរទឹ្រចិតតអនរ
ក្រប់ក្រងធនធាន និងអនរគធវើគសចរាីសគក្មចឱ្យពិនិតយគលើែលប េះពាល់ និងលរខណៈពារ់ព័នធ
អនតរ   វស័ិយ ។ 

៣- ការពក្ងឹងរិចចសហក្បតិបតតិការរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធ ។ 
៤- ការបគងកើតឱ្យមានការចូលរមួរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធមិនប្មន

រោឋ ភិាល គដើមបីគធវើការផ្ទា ស់បតូរចំគណេះដឹង ព័ត៌មាន និងរងវល់ពារ់ព័នធគៅនឹងប្ែនការគក្បើ
ក្ាស់ដីធាី និងការគរៀបចំទី្ក្ររងគោយចីរភាព ។ 

៥- ការក្បមូលទិ្ននន័យជាបរមិាណ និងជារុណភាព និងការគក្បើក្ាស់ក្បព័នធោំក្ទ្ដល់ការ
គធវើគសចរតីសគក្មច គដើមបធីានាាននូវការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា ពារ់ព័នធគៅនឹងការគរៀបចំប្ែនការ
គក្បើក្ាស់ និងការគរៀបចំប្ែនការចីរភាពទី្ក្ររង ។ 
 

មាព្រតា២៣៣ ._ ការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន និងចីរភាពទី្ក្ររង 
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងនីតិវធីិននការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដី 

និងចីរភាពទី្ក្ររង នូវចំណុចដូចខាងគក្កាម៖ 
  ១- រិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសធនធានធមមជាតិ និងគោលគៅអភិវឌ្ឍគោយចីរ  

ភាព ។ 
  ២- ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ។ 
  ៣- យនតការការពារ ក្រប់ក្រង និងកាត់បនាយហានិភ័យប្ែនរបរសិ្ថា ន និងែលប េះពាល់

ននការអភិវឌ្ឍទី្ក្ររងឆ្ប់រហ័ស និងរងវេះខាតននការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដី ។ 
៤-  ការគរៀបចំទី្ក្ររងគោយចីរភាព ក្តូវប្ែអរគលើភសតតុាងប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតលអបំែុតអាច

ររាន និងក្តូវគក្បើក្ាស់ឧបររណ៍គរៀបចំប្ែនការ និងបគចចរវទិ្ោប្ដលសមស្សបតាមតំបន់ ។  
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ជំពូកទី២ 
ការណរៀបចំតននការណព្របើព្រាេដ់ីតដលយកចិែតទ៊ុកដាកដ់លប់រសិ្ថា ន 

តនែកទី១ 
ការណរៀបចំតននការណព្របើព្រាេដ់ីតដលយកចិែតទ៊ុកដាកដ់លប់រសិ្ថា ន 

 
មាព្រតា២៣៤ ._ ការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន 
 ក្រប់ប្ែនការគោលគរៀបចំគក្បើក្ាស់ដីប្ដលគសនើគ ើង ក្តូវស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំ
ប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន ដូចមានប្ចងរនុងប្ែនរគនេះ ។  
 
មាព្រតា២៣៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្តវូគរៀបចំលរខខណឌ តក្មូវ
ននការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន សក្មាប់ប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់
ដីដូចខាងគក្កាម៖ 

១-ការគរៀបចំពិគក្ោេះគោបល់សតីពីប្ែនការគោលគរៀបចំគក្បើក្ាស់ដីប្ដលានគសនើគ ើង
ជាមួយភារីពារ់ព័នធទំាងអស់។  

២- ការគរៀបចំប្ែនការគោលគរៀបចំគក្បើក្ាស់ដីប្ដលានគសនើគ ើង ក្តូវស្សបោន ជាមួយ
នឹងប្ែនការអភិវឌ្ឍគោល និងប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតទី្ក្ររងគោយចីរភាពប្ដលមានស្ស្ថប់ ឬរំពុង
គរៀបចំែមី។ 

៣- ការស្ស្ថវក្ជាវ និងការគក្បើក្ាស់ ទិ្ននន័យប្ដលក្តវូសមស្សបតាមភូមិស្ថស្រសតជារ់
ប្សតង ប្ដលមានលរខណៈលមអិត និងក្បគសើបំែុតប្ដលអាចររាន ពារ់ព័នធគៅនឹងការគក្បើ
ក្ាស់ដីបចចុបបនន និងគពលអនារត រមួមាន ធនធានដី ការគក្បើក្ាស់ដីបចចុបបនន គហោឋ រចនាស
មព័នធរបូវនត ក្បជាពលរដឋប្ដលរស់គៅជំុវញិ សហរមន៍ និងទំ្គនៀមទ្មាា ប់ វបបធម៌ ការចិ ច្ ឹមជីវតិ 
និងសិទ្ធិដីធាី ជាអាទ្ិ៍ ។  

៤- ការគក្បើក្ាស់បគចចរវទិ្ោលអបំែុតប្ដលមានស្ស្ថប់ គដើមបីគរៀបចំប្ែនទី្ដីធាីចក្មរេះនន
តំបន់គទ្សភាព។ 

៥- ការគរៀបចំដំគណាេះស្ស្ថយអំពីែលប េះពាល់ននប្ែនការគោលប្ដលានគសនើគ ើង 
គៅគលើការបគ ច្ញញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ និងអាងស្សូបកាបូន។ 
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៦- ការពោររណ៍ទុ្រជាមុន ការយរចិតតទុ្រោរ់ ការគរៀបចំដំគណាេះស្ស្ថយអំពីែលប េះ
ពាល់ននការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ប្ដលអាចមានគៅគលើការអនុវតតប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី។  

៧- ការគរៀបចំដំគណាេះស្ស្ថយអំពីការទ្ប់ស្ថក ត់គក្ោេះទឹ្រជំនន់ និងប្ែនការគរៀបចំក្បព័នធ
បងាូរសំណល់ទឹ្រគចញ និងចូលគៅរនុង និងគក្ៅតំបន់ននប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី។ 

៨- ការគរៀបចំក្បព័នធែាូវ និងចំណតគៅរនុងតំបន់ននប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី ក្តូវត
ភាា ប់គោយសុវតាិភាព និងក្បសិទ្ធែលគៅនឹងែាូវគក្ៅតំបន់ ននប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដីធាីប្ដល
ានគសនើគ ើង។ 

៩- ការគរៀបចំដំគណាេះស្ស្ថយ និងោរ់ប ច្ូ លវធិានការកាត់បនាយែលប េះពាល់ នន
ប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី ប្ដលអាចមានគៅគលើតំបន់ប្ដលមានតនមាអភិររសខពស់ រមួមាន៖ 

រ- តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
ខ- តំបន់នានាននក្បព័នធតំបន់ការពារថាន រ់ជាតិ ។ 
រ- ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ប្ដលានរំណត់ថា រំពុងទ្ទួ្លរងការវនិាស និងជក្មរ

សតវនក្ព ប្ដលសាិតគៅរនុងប ា្ ី រំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 
ឃ- តំបន់នក្ពគកាងកាង និងតំបន់គ្នរ ។ 
ង- តំបន់ប្ដលែតល់ែតល់ជីវភាពរស់គៅដល់សហរមន៍មូលោឋ ន និងសហរមន៍

ជនជាតិគដើមភារតិច ។ 
ច- ធនធាន ឬដីសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច ។ 

១០- ការគរៀបចំដំគណាេះស្ស្ថយ និងវធិានការអភិររស និងគលើររមពស់តនមាធនធានធមម
ជាតិ ឬគបតិរភ័ណឌ វបបធម៌ ប្ដលសាិតគៅរនុង ឬជាប់គៅនឹងក្រប់ដីប្ដលានរំណត់រនុងប្ែនការ
គោលគក្បើក្ាស់ដីប្ដលមានគសនើគ ើង ។ 

១១- ការគរៀបចំបក្មរងទុ្រប្ែនរខាេះននដីប្ដលានរំណត់រនុងប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី 
គដើមបីបក្មរងទុ្រគធវើជាលំហនបតង ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតិសតីពីមូលនិធិលំហនបតង 
ប្ដលានបគងកើតគ ើង ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៨៣១ មាក្តា៨៣២ ននក្រមគនេះ។   

 
មាព្រតា២៣៦ ._ រិចចសហការរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូែតល់ការោំក្ទ្ និងសហការ ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច សងគមសីុវលិ អងគ
ការមិនប្មនរោឋ ភិាល និងអនរពារ់ព័នធរនុងការអនុវតត និងពក្ងឹងការអនុវតតលរខខណឌ តក្មូវននប្ែនការ
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គក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិប្ដលពារ់
ព័នធក្តូវពិនិតយប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន ននប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី
ទំាងអស់ ប្ដលានោរ់គសនើសំុការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច។  

 
មាព្រតា២៣៧ ._ សិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានអំពីប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន 
 ក្រប់ប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី ប្ែនទី្ដីធាីចក្មរេះ និងព័ត៌មានប្ែនការគក្បើក្ាស់ដនទ្គទ្ៀត  
ប្ដលបគងកើតគ ើងជាប្ែនរមួយននដំគណើ រការប្ែនការគក្បើក្ាស់ដី ក្តវូររាទុ្រគៅឯក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អជាា ធរថាន រ់
គក្កាមជាតិប្ដលពារ់ព័នធ ។ ព័ត៌មានទំាងគនេះ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន។  
 
មាព្រតា២៣៨ ._ ការប្រសក្មួលប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដីប្ដលានឯរភាព 
 រាល់ការប្រសក្មួលប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដីប្ដលានឯរភាព ក្តវូគធវើគ ើងស្សបតាម
លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា នបប្នាម ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ប្ដលគធវើសំគណើ ប្រសក្មួលប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី ក្តូវគរៀបចំ
ចងក្រងឯរស្ថរដូចខាងគក្កាម៖  

  ១- ការបញ្ហា រ់ពីគហតុែលប្ែនរគសដឋរិចចសងគម និងវទិ្ោស្ថស្រសតសក្មាប់ការគសនើសំុប្រ 
សក្មួល ។ 

២- ការពនយល់អំពីការខិតខំក្បឹងប្ក្បងប្ដលានគធវើគដើមបីររាស្ថា នភាពននការគក្បើក្ាស់
ដីបចចុបបនន ។ 

៣- គសចរតីពនយល់អំពីែលប េះពាល់គលើជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងធុរ
រិចច ។ 

៤- ការែតល់ព័ត៌មានចំាាច់គែសងគទ្ៀតប្ដលបញ្ហា រ់ពីគហតុែលក្តឹមក្តវូននការគសនើសំុប្រ 
សក្មួល ។ 
 រាល់ការគសនើសំុឱ្យគធវើការប្រសក្មួលប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដីប្ដលានទ្ទួ្លការឯរ
ភាព ក្តូវឱ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ។  
 

មាព្រតា២៣៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ មិនក្តូវែតល់ការឯរភាពគលើប្ែនការ
គោលគក្បើក្ាស់ដីទំាងឡាយណាប្ដលមិនទាន់ាន្ាងកាត់ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ស្សប
តាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទាធ ស្ថស្រសត ដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្២ ននក្រមគនេះ។ 
 

តនែកទី២ 
លកខខ ឌ ែព្រមូវឱ្យមានការណរៀបចំតននការណព្របើព្រាេដ់ីធៃីតដលយកចែិតទ៊ុកដាក់ដលប់រសិ្ថា ន 

   
មាព្រតា២៤០._ រគក្មាងប្ដលគសនើសំុ 
 ក្រប់រគក្មាងឯរជន ឬស្ថធារណៈប្ដលានគសនើគ ើង ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល និងអនុវតតតាម
លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដីធាីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា ន។ 
 
មាព្រតា២៤១ ._ ការអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មវូ 
 ក្រប់លិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការអនុញ្ហញ ត ប្ដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គៅគលើ
រគក្មាងគសនើសំុ ក្តូវស្សបតាមលរខខណឌ តក្មវូននការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីធាីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់
ដល់បរសិ្ថា ន។ 
 
មាព្រតា២៤២._ លរខខណឌ តក្មូវគៅតាមរគក្មាង 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្តូវគរៀបចំឱ្យមានលរខខណឌ តក្មូវនន
ការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលយរចិតតទុ្រោរ់ដល់បរសិ្ថា នសក្មាប់ក្រប់រគក្មាងគសនើសំុដូចខាង
គក្កាម៖ 

១- រគក្មាងគសនើសំុក្តូវស្សបោន ជាមួយប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី និងប្ែនការយុទ្ធ
ស្ថស្រសតទី្ក្ររងគោយចីរភាពប្ដលមានស្ស្ថប់ និងប្ែនការប្ដលរំពុងក្តវូានគរៀបចំគ ើង។ 

២- ការយល់ក្ពមជាមុន គោយគសរ ីនិងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ 
គោយសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិចគលើរគក្មាងគសនើសំុ ប្ដលអាចប េះពាល់គោយផ្ទា ល់ចំគពាេះ 
ដីធាី និងធនធានរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច។  ការយល់ក្ពមរបស់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារ
តិច ក្តវូគធវើគ ើងគោយមតិភារគក្ចើនោច់ខាតននជនជាតិគដើមភារតិច ប្ដលអាចទ្ទួ្លរងែល
ប េះពាល់ពីរគក្មាងគសនើសំុ ឬ ការគធវើគសចរាីសគក្មចគនេះ ។  
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៣- ការគរៀបចំដំគណាេះស្ស្ថយចំគពាេះបញ្ហា អពោក្រឹតយកាបូន និងការបគ ច្ញការ
សំណល់ និងប្ែនការកាត់បនាយ និងទូ្ទាត់ការបគ ច្ញកាបូន និងលំហូរការសំណល់ប្ដល
ពារ់ព័នធគៅនឹងក្បតិបតតិការរគក្មាងទំាងអស់ ។ 

៤- រគក្មាងគសនើសំុក្តូវអនុគលាមតាមប្ែនការរមួសក្មាប់ទ្ប់ស្ថក ត់គក្ោេះទឹ្រជំនន់ ក្បព័នធ
បងាូរសំណល់ទឹ្រ ននប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី ប្ដលពារ់ព័នធ ។ 

៥- ការគរៀបចំវធិានការគលើរមពស់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយចីរភាព ប្ដលសាិតគៅរនុង 
ឬជាប់គៅនឹងតំបន់ក្បតិបតតិការរគក្មាង ឬសរមមភាពនានា ។ 

៦- រគក្មាងគសនើសំុក្តូវអនុគលាមតាមការគរៀបចំប្ែនការ ឬក្បព័នធចំណត ក្បព័នធ
ចរាចរណ៍ែាូវគោរ ក្បព័នធែាូវដឹរជ ា្ូ នននប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដី ។ 

៧- ការតក្មវូឱ្យមានកាតពវរិចច និងការទ្ទួ្លខុសក្តវូរនុងដំគណើ រការអភិវឌ្ឍ និង
ក្បតិបតតិការរគក្មាងស្សបតាមគោលការណ៍អនរបំពុលក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវគលើតនមាននការ    
បំពុល ។ 

៨- ការតក្មូវឱ្យរគក្មាងឯរជនគសនើសំុខាេះ ររាទុ្រមួយប្ែនរននតំបន់រគក្មាងទំាងមូល 
ជាលំហនបតង ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ រតិយុតតសតីពីមូលនិធិលំហនបតង ប្ដលគរៀបចំគ ើងដូច
មានប្ចងរនុងមាក្តា៨៣១ មាក្តា៨៣២ ននក្រមគនេះ។  

 
មាព្រតា២៤៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវឱ្យមានការឯរភាពគៅគលើការវាយតនមាបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ មិនក្តូវគចញលិខិត
អនុញ្ហញ ត ឬការឯរភាពគលើរគក្មាងគសនើសំុណាមួយ ប្ដលមិនានទ្ទួ្ល ឬមិនស្សបតាមវញិ្ហញ បនប័ក្ត 
ឬលិខិតឯរភាព ដូចមានប្ចងរនុងបទ្ប ញ្តតិសតីពីការវាយតនមាបរសិ្ថា ន រនាីទី្២ ននក្រមគនេះគ ើយ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ទីព្រកុងណដាយចីរភាព 

 
មាព្រតា២៤៤ ._ ការគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតចីរភាពទី្ក្ររង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ គោយសហការជាមួយ
នឹងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំ និងអនុវតតប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតចីរភាពទី្
ក្ររង ។  
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មាព្រតា២៤៥ ._ រណៈរមាម ធិការចីរភាពទី្ក្ររង 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ គោយសហការជាមួយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវគរៀបចំរណៈរមាម ធិការចីរភាពទី្ក្ររងនិង
គលខាធិការោឋ នសក្មាប់ទី្ក្បជំុជនរាជធានី គខតត និងទី្ក្ររងគែសងគទ្ៀត  ។  

រណៈរមាម ធិការនីមួយៗក្តូវមានក្ររមការងារបគចចរគទ្សចមបងចំនួន៤(បួន)មានដូចខាង
គក្កាម៖ 

១- ប្ែនរគរៀបចំប្ែនការទី្ក្ររង និងការដឹរជ ា្ូ ន ។  
២- ប្ែនរថាមពល និងែលិតរមម ។  
៣- ប្ែនរក្រប់ក្រងសំណល់ និងភាពងាយរងគក្ោេះននទី្ក្ររង ។  
៤- ប្ែនរលំហស្ថធារណៈ គបតិរភណឌ វបបធម៌ និងបរសិ្ថា នសំណង់ ។ 

សមាសភាព ភាររិចច ការទ្ទួ្លខុសក្តូវ និងលរខខណឌ តក្មូវរបស់រណៈរមាម ធិការចីរភាពទី្
ក្ររង និងក្ររមការងារបគចចរគទ្សចមបង ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ។      
 
មាព្រតា២៤៦ ._ ការគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតចីរភាពទី្ក្ររង 
 រាជធានី គខតត និងទី្ក្ររង គែសងគទ្ៀត  ក្តូវគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតចីរភាពទី្ក្ររងលមអិតគោយ
ប្ រៗរបស់ខាួន ស្សបតាមតាមស្ថា នភាពភូមិស្ថស្រសត ក្បជាស្ថស្រសត  និងស្ថា នភាពជារ់ប្សតងននរាជធានី 
គខតត ឬទី្ក្ររងនីមួយៗ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីដំគណើ រការ 
និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតចីរភាពទី្ក្ររង សក្មាប់ក្បគភទ្នីមួយៗននទី្
ក្ររង។ 
 
មាព្រតា២៤៧  ការគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតចីរភាពទី្ក្ររង និងការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ មិនក្តូវគចញលិខិតឯរ
ភាពគលើប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតចីរភាពទី្ក្ររងណាមួយប្ដលមិនាន្ាងកាត់ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធ
ស្ថស្រសត ដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្២ ននក្រមគនេះគ ើយ។ 



 

-  85 - 

 

 
មាព្រតា២៤៨ ការពិនិតយ និងការប្រសក្មួលប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតចីរភាពទី្ក្ររង 
 ការពិនិតយ និងប្រសក្មួលប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតចីរភាពទី្ក្ររង ក្តវូគធវើគ ើងោ ងតិច ៥ (ក្ាំ) ឆ្ន ំ 
អាស្ស័យតាមការផ្ទា ស់បតូរស្ថា នភាពជារ់ប្សតង ននការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចចសងគម ។ 
  

មាែិកាទី៥ 
ថ្នមពលណដាយចីរភាព 

ជំពូកទី១ 
ថ្នមពលណដាយចីរភាព 

 
មាព្រតា២៤៩ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគៅគលើការែលិត ការប ា្ូ ន និងការប្ចរចាយ និងការគក្បើ
ក្ាស់គសវាអរគិសនី។ 
 
មាព្រតា២៥០ ._ គោលការណ៍ចីរភាពថាមពល និងសតង់ោរអនតរជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងនីតិបុរគលស្ថធារណៈ
ប្ដលពារ់ព័នធ ក្តូវអនុវតតគោលការណ៍ថាមពលគោយចីរភាព និងសតង់ោរអនតរជាតិ គៅរនុងគសចរតី
សគក្មចចិតត និងែតល់អាទិ្ភាពគលើរគក្មាងគោយចីរភាពគៅរប្នាងប្ដលអាចគធវើគៅាន គដើមបបំីគពញ
តាមតក្មូវការថាមពលបចចុបបនន និងអនារត។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូតក្មូវឱ្យនីតិបុរគលឯរជនអនុវតតគោលការណ៍ថាមពល
គោយចីរភាពគៅរនុងរគក្មាងប្ដលខាួនានគសនើសំុ។ 
 
មាព្រតា២៥១ ._ វធីិស្ថស្រសតរនុងការសគក្មចាននូវថាមពលគោយចីរភាព 
 វធីិស្ថស្រសតរនុងការសគក្មចានាននូវចីរភាពថាមពល ក្តូវអនុវតតដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ោំក្ទ្ និងគលើររមពស់រគក្មាងចីរភាពថាមពល  ។  
២- ពិចារណាគលើការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុជាតិគៅរនុងវស័ិយថាមពល ។  
៣- អនុម័តយរនូវចីរភាពថាមពលស្ថអ តជាគោលគៅ ។ 
៤- ែតល់ការគលើរទឹ្រចិតតប្ែនរហិរ ញ្វតាុគដើមបីគលើររមពស់រគក្មាងចីរភាពថាមពល ។ 
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៥- គលើររមពស់បគចចរវទិ្ោគមក្តីបរសិ្ថា នទំ្គនើប ។  
៦- ោំក្ទ្វមិជឈការក្បភពថាមពល និងក្បព័នធបណាត ញអរគិសនីខាន តតូច និងតូចជាង ។  
៧- គលើររមពស់ក្បព័នធថាមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្តយតាមែាេះ និងក្បព័នធែលិត និងសតរុ

ថាមពលតាមែាេះ ។  
 
មាព្រតា២៥២ ._ ការក្រប់ក្រងអរគិសនីប្ដលសល់ពីការគក្បើក្ាស់គៅរនុងបណាត ញតចូល 
 អាជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរែលិត ប្ចរចាយ និងក្រប់ក្រងការគក្បើក្ាស់អរគិសនី ក្តវូគរៀបចំលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតត សក្មាប់ក្រប់ក្រង ការតភាា ប់អរគិសនីចូលគៅរនុងបណាត ញតចូលគដើមបីធានាាននូវ
សុវតាិភាពរនុងរយៈគពល ១ (មួយ) ឆ្ន ំ បនាត ប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន។ 
 
មាព្រតា២៥៣ ._ សិទ្ធិតភាា ប់គៅនឹងបណាត ញតចូល និងការលរ់អរគិសនីប្ដលសល់ពីការគក្បើក្ាស់ 
 អនរែលិតថាមពលអរគិសនីគោយចីរភាព រមួមាន ក្រួស្ថរ របូវនតបុរគល ក្ររមហ ុន សហរមន៍ 
និងក្បតិបតតិររននបណាត ញតចូលតូច និងតូចជាង មានសិទ្ធិតភាា ប់គៅនឹងបណាត ញតចូល និងចុេះរិចច
ក្ពមគក្ពៀងជាមួយអនរែគត់ែគង់ចរនតអរគិសនី គដើមបីលរ់អរគិសនីប្ដលសល់ពីការគក្បើក្ាស់ ស្សបតាមបទ្
បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត ។ 
 
មាព្រតា២៥៤ ._ តំបន់ហាមឃាត់មិនឱ្យមានរគក្មាងថាមពល 

ការតគមាើងសមាភ រៈបរកិាខ រ សក្មាប់ែលិតអរគីសនី ការប ា្ូ នអរគីសនី ឬការប្ចរចាយអរគីសនី 
ក្តូវហាមឃាត់មិនឱ្យមានគៅរនុងតំបន់ប្ដលមានតនមាអភិររសខពស់ដូចខាងគក្កាម៖  

១- ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋប្ដលរំណត់ជាតំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងក្បវតតិ  
ស្ថស្រសត  ។  

២- តំបន់សនូល និងតំបន់អភិររសននសមាសភារក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិគៅថាន រ់
ជាតិ និងថាន រ់គក្កាមជាតិ ។ 

៣- តំបន់ដីគសើម តំបន់គបតិរភណឌ ធមមជាតិ និងឋបនីយ៍ជីវមណឌ ល និង  
៤- ប្ដនដី ឬធនធានរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច គលើរប្លងប្តមានការយល់ក្ពមជាមុន 

គោយគសរ ីនិងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយពីជនជាតិគដើមភារតិចប្ដលទ្ទួ្ល
រងែលប េះពាល់ ប្ដលានោរ់ប ច្ូ លជាតំបន់អងគការសហក្បជាជាតិទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំវទិ្ោ
ស្ថស្រសត និងវបបធ៌ម។  
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៥- តំបន់ប្ដលក្បព័នធគអរុ ូសីុប្ដលានចុេះប ា្ ីងាយរងគក្ោេះថាន រ់ ឬរំពុងវនិាស ឬជា
ជក្មរក្បគភទ្សតវ ដូចានរំនត់រនុងចំណាត់ថាន រ់ក្ររមទី្១ និងក្ររមទី្២ ននក្រមគនេះ 

៦- តំបន់ប្ដលានចុេះប ា្ ីគៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ជាតំបន់ប្ដលមាន៖ 
- ក្បព័នធគអរូ ូសីុទឹ្រស្ថប សមុក្ទ្ ឬតំបន់គ្នរសំខាន់ៗ 
- តនមាអភិររសគទ្សភាពខពស់ ជីវៈចក្មរេះ សក្មាប់សតវ និងររុខជាតិ ឬតនមាអភិ

ររសក្បព័នធគអរូ ូសីុ។ 
 គលើរប្លងប្តការហាមឃាត់រនុងចំណុចទី្២ និងទី្៤ខាងគលើ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
ក្រប់ក្រងតំបន់ទំាងគនេះ អាចែតល់ការគលើរប្លងចំគពាេះការហាមឃាត់ សក្មាប់គហោឋ រចនាសមព័នធ ប្ដល
តក្មូវឱ្យមាន គដើមបបី ា្ូ នចរនតអរគិសនីពីបណាត ញតចូលគៅសហរមន៍មូលោឋ ន និងសក្មាប់រគក្មាង
អរគិសនីខាន តតូចប្ដលមិនមានែលប េះពាល់បរសិ្ថា នធងន់ធងរ ។ 
  

ជំពូកទី២ 
ការណរៀបចំតននការចីរភាពថ្នមពល 

 
មាព្រតា២៥៥ ._ ប្ែនការចីរភាពថាមគពល និងអរគិសនីថាន រ់ជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា
ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ និងគោយមានការពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ
មិនប្មនរាជរោឋ ភិាល និងសហរមន៍ ប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ពីការបគងកើតរគក្មាងអរគិសនី និង
ថាមពល ក្តូវគរៀបចំប្ែនការអរគិសនី និងចីរភាពថាមពលជាតិ។  
 
មាព្រតា២៥៦ ._ ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរ ិ
ស្ថា ន ក្តូវគរៀបចំការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសតសក្មាប់ការគរៀបចំប្ែនការអរគិសនី និងចីរភាព
ថាមពលជាតិ។ 
 ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ក្តូវគរៀបចំគ ើងគោយរំណត់អំពីក្របខ័ណឌ សក្មាប់មាច ស់
រគក្មាងោរ់ប ច្ូ លនូវវធិានការនានារនុងក្រប់ដំណារ់កាលននការអភិវឌ្ឍរគក្មាងគដើមបបីគ ា្ ៀស និង
កាត់បនាយការប េះពាល់ដល់តំបន់ប្ដលមានតនមាអភិររសខពស់ដូចខាងគក្កាម៖  

១- តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
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២-តំបន់នានាននក្បព័នធតំបន់ការពារថាន រ់ជាតិ ។ 
៣- ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ប្ដលានរំណត់ថា រំពុងទ្ទួ្លរងការវនិាស និងជក្មរសតវនក្ព 

ប្ដលសាិតគៅរនុងប ា្ ី រំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 
៤- តំបន់នក្ពគកាងកាង និងតំបន់គ្នរ ។ 
៥- តំបន់ប្ដលែតល់ជីវភាពរស់គៅដល់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ។ 

 
មាព្រតា២៥៧ ._ សមាសភារននប្ែនការ 
 ប្ែនការអរគិសនី និងចីរភាពថាមពលជាតិ ក្តវូគក្បើក្ាស់ជាមូលោឋ នសក្មាប់ការគធវើគសចរតី
សគក្មច និងការប្ណនំាសក្មាប់សរមមភាពរដឋាលនានា។ ប្ែនការគនេះ មានសមាសភារដូចខាង
គក្កាម ៖ 

១- ការគរៀបចំគោលនគោាយចីរភាពថាមពលគដើមបីបគងកើនចំនួន និងមានសមាមាក្ត 
រវាងថាមពលគោយចីរភាពប្ដលែលិតាន និងការគក្បើក្ាស់។ 

២- ការវាយតនមាស្ថា នភាពបចចុបបននននការប ា្ូ ន និងការែលិតអរគិសនី និងថាមពល ។  
៣- គសចរតីពិពណ៌នាអំពីរគក្មាងប្ដលក្តូវបគងកើតគ ើងសក្មាប់ែគត់ែគង់ក្បភពថាមពល 

ែលិត និងការប ា្ូ នអរគិសនី ។  
៤- គោលគៅជារ់លារ់សក្មាប់ការែលិតថាមពលគោយចីរភាព និងក្បសិទ្ធិែល

ថាមពល ។  
៥- ការពិនិតយសំណល់ប្ដលបគងកើតគោយរគក្មាងថាមពលគោយចីរភាព និងប្ែនការ

ប្រនចនគ ើងវញិ ឬក្រប់ក្រងសំណល់ប្ដលបគងកើតគ ើងគោយការអភិវឌ្ឍថាមពលគោយចីរភាព ។ 
  

៦- ការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ធនធានចក្មរេះ គោយប្ែអរគលើការវាយតនមាែល
ចំគណញ និងខាតប្ែនរគសដឋរិចច ននធនធាននីមួយៗ ។ 

 
មាព្រតា២៥៨ ._ ការអនុគលាមតាមប្ែនការ និងការគរៀបចំរាយការណ៍ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល ក្តូវអនុវតតតាមតាមប្ែនការអរគិសនី និងចីរភាពថាមពល
ជាតិ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល ក្តូវែសពវែាយរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីការគរៀបចំ និង
ការអនុវតតប្ែនការអរគិសនី និងចីរភាពថាមពលជាតិ ។ 
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ជំពូកទី៣ 

ការណលើកកមពេប់ណចចកវទិាណមព្រែីបរសិ្ថា ន 
 
មាព្រតា២៥៩ ._  បគចចរវទិ្ោប្ដលមានការបគ ច្ញឧសម័នទាប សំណល់តិច និងប្ដលមានក្បសិទ្ធែល  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា
ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ រតិយុតតសតីពីសតង់ោរសក្មាប់បគចចរវទិ្ោប្ដលមានការបគ ច្ញឧសម័នទាប 
សំណល់តិច និងប្ដលមានក្បសិទ្ធែល ប្ដលក្តូវគក្បើក្ាស់រនុងការែលិត ការប ា្ូ ន និងការប្ចរចាយ
អរគិសនី ។ 
 អជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងការែលិត ការប្ចរចាយ និងការគក្បើក្ាស់គសវាអរគិសនី ក្តវូក្តតួ
ពិនិតយការអនុគលាមតាមការគក្បើក្ាស់បគចចរវទិ្ោតាមសតង់ោរដូចមានប្ចងខាងគលើគៅគលើក្រប់
រគក្មាងប្ដលពារ់ព័នធ គលើរប្លងប្តមានការអនុញ្ហញ តជាពិគសសឱ្យរចួែុតពីការក្តតួពិនិតយខាងគលើគនេះ 
ប្ដលក្តូវរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល ។ 
 
មាព្រតា២៦០ ._    វមិជឈការអរគិសនី 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល និងអាជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរែលិត ប្ចរចាយ និងក្រប់ក្រង
ការគក្បើក្ាស់អរគិសនី ក្តវូគលើររមពស់ការែគត់ែគង់អរគិសនីប្ដលមានក្បភពពីបណាត ញតចូលជាតិ និងពី
ក្បភពវមិជឈការ។ អនរគក្បើក្ាស់អរគិសនី មានសិទ្ធិគក្ជើសគរ ើសគក្បើក្ាស់អរគិសនីពីក្បភពែលិតអរគិសនី
ណាមួយ។  
 
មាព្រតា២៦១ ._  ការគលើររមពស់ការែតត់ែគង់បណាត ញតចូលខាន តតូច និងខាន តតូចជាង 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូោំក្ទ្ ការែតត់ែគង់បណាត ញតចូលខាន តតូច និងខាន តតូចជាង។ 
ក្បតិបតតិររបណាត ញតចូលតូចជាង មានជគក្មើសដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ែគត់ែគង់ដល់អនរគក្បើក្ាស់ រនុងគពលស្សបោន គៅនឹងការែគត់ែគង់របស់បណាត ញតចូល
ជាតិ ។ 

២- ចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងជាមួយអនរែគត់ែគង់គដើមបីលរ់អរគិសនីប្ដលសល់ពីការគក្បើក្ាស់ ។ 
 
មាព្រតា២៦២ ._  រក្មិតសតង់ោរប្ដលក្តូវទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ ត 
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 អាជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរែលិត ប្ចរចាយ និងក្រប់ក្រងការគក្បើក្ាស់អរគិសនី និងក្រសួង ស្ថា ប័ន
មានសមតារិចច មិនក្តវូរំណត់ក្ពំប្ដនននលរខខណឌ តក្មូវ គដើមបីទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការយល់
ក្ពមមិនសមស្សបដូចខាងក្រម៖ 

១- មិនក្តវូរំណត់ក្ពំប្ដន ធុររិចច និងសហរមន៍ អនរអភិវឌ្ឍដនទ្គទ្ៀត ប្ដលមានរិចច
ក្ពមគក្ពៀងជាមួយសហរមន៍ របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ពីការអភិវឌ្ឍរគក្មាងថាមពលគោយចីរ
ភាព រនុងររណីប្ដលរគក្មាងទំាងគនេះ ានបគងកើតគ ើង និងមានក្បតិបតតិការស្សបតាមចាប់ 
និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតប្ដលពារ់ព័នធ ។ 

២- មិនក្តូវរំណត់ក្ពំប្ដន នីតិបុរគលឯរជនរនុងការទ្ទួ្លាននូវចំនួនននលិខិត
អនុញ្ហញ តពីអាជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរែលិត ប្ចរចាយ និងក្រប់ក្រងការគក្បើក្ាស់អរគិសនី សក្មាប់
រគក្មាងខាន តតូចប្ដលមានសមតាភាពគក្កាម ៥ (ក្ាំ) គមហាគ វា ត់ ។ 

 
មាព្រតា២៦៣ ._ ការពក្ងីរបណាត ញតចូល 
 រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អាចប្ឈប់រាល់ការពក្ងីរបណាត ញតចូលគៅកាន់
តំបន់ជារ់លារ់ណាមួយរនុងក្បគទ្ស គោយប្ែអរគលើរតាត បរសិ្ថា ន គសដឋរិចច និងសងគម ។   រនុងររណី
គនេះ រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវគលើររមពស់ និងអនុវតតរមមវធីិនានា គដើមបែីតល់នូវ
ដំគណាេះស្ស្ថយវមិជឈការ ដល់ក្ររមក្រួស្ថរទំាងឡាយ គដើមបែីលិតថាមពល និងការែលិតអរគិសនី
សក្មាប់តក្មវូការរបស់អនរគក្បើក្ាស់ចុងគក្កាយ។   
 
មាព្រតា២៦៤ ._ ក្បព័នធសតង់ោរក្រប់ក្រងថាមពល និងអរគិសនី 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និង ក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្ទួ្លបនាុរឧសាហរមម  ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីសតង់ោរក្បតិបតតិ សក្មាប់ក្បព័នធ
ក្រប់ក្រងថាមពល និងអរគិសនី គោយប្ែអរគលើសតង់ោរ ននរណៈរមមការបគចចរគទ្សគអទ្បចិក្តូនិរអនតរ
ជាតិ និងអងគការសតង់ោរអនតរជាតិ ៥០០០១ រនុងរយៈគពល ១ (មួយ) ឆ្ន ំ បនាា ប់ពីក្រមគនេះចូលជា
ធរមាន ។  
 លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគនេះ ក្តូវរមួប ច្ូ លនីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវ សក្មាប់អនុគលាមតាម
ក្បព័នធសតង់ោរក្រប់ក្រងអរគិសនី និងថាមពល។   
 
មាព្រតា២៦៥ ._ ការហាមឃាត់គលើឯរសិទ្ធិ 
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 រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា មិនក្តូវឱ្យមាននីតិបុរគលឯរជនណាមានឯរសិទ្ធិ
គលើសពីអនរដនទ្គ ើយ រមួប ច្ូ លទំាង រនុងការែតល់លិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការយល់ក្ពមទំាងអស់ និងរនុង
ការចរចាអំពីលរខខណឌ ននរិចចសនោ   ប្ដលក្តូវទ្ទួ្លានការយល់ក្ពមពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា
រិចច ។  

គសចរាីសគក្មចែាល់លិខិតអនុញ្ហញ ត និងយល់ក្ពម និងការបគងកើតលរខខណឌ ពារ់ព័នធសក្មាប់រិចច
សនោ ក្តវូគធវើគ ើងគោយប្ែអរគលើភសតាុតាងប្ែនរគសដឋរិចច និងបគចចរគទ្ស ដូចក្តូវានទ្ទួ្លយរគៅ
គក្កាមកាទ្មាា ប់រអនុវតតដ៏ក្បគសើរជាអនតរជាតិ ។  
 គៅគពលគក្ជើសគរ ើសនីតិបុរគលឯរជនគដើមបីអភិវឌ្ឍថាមពល ឬ ែលិតអរគិសនី ឬរគក្មាងប្ចរ
ចាយអរគិសនីប្ដលពារ់ព័នធ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
ក្តូវគរៀបចំគក្ជើសគរ ើសតាមដំគណើ រការលទ្ធរមម ប្ដលមានលរខណៈក្បរួតក្បប្ជង និងតមាា ភាព។  
 

ជំពូកទី៤ 
ការព្រែួែពនិិែយគ្៊ុ ភាពឧបករ ៍នលែិថ្នមពលណដាយនិរនតរភាព 

 
មាព្រតា២៦៦ ._ សតង់ោររុណភាពឧបររណ៍ែលិតថាមពលគោយចីរភាព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរឧសាហរមម គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
ថាមពល និងក្រសួង ស្ថា ប័ន មានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីសតង់ោររុណភាព 
បរសិ្ថា ន សុវតាិភាព និងសុខភាព សក្មាប់ឧបររណ៍ែលិតថាមពលគោយចីរភាព ប្ដលក្តវូែគត់ែគង់ និង
គក្បើក្ាស់គៅគលើទី្ែារ រនុងរយៈគពល ១ (មួយ) ឆ្ន ំ បនាា ប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
 
មាព្រតា២៦៧ ._ ការបញ្ហា រ់ និងការក្តតួពិនិតយរុណភាព 
 អាជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងការែលិត ការប្ចរចាយ និងការគក្បើក្ាស់គសវាអរគិសនី មិនក្តូវ
គចញលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការយល់ក្ពមគលើរគក្មាងឧបររណ៍ចីរភាពថាមពលប្ដលគក្បើក្ាស់ឧបររណ៍
ែលិត មិនស្សបតាមសតង់ោររុណភាព បរសិ្ថា ន សុវតាិភាព និងសុខភាព ដូចមានប្ចងរនុងលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតត។ 

អាជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរក្តួតពិនិតយការនំាចូលឧបររណ៍ែលិត ក្តវូក្តតួពិនិតយឧបររណ៍ែលិត
ថាមពលគោយចីរភាព ប្ដលនំាចូលមររនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ឱ្យស្សបតាមសតង់ោរប្ដលាន
រំណត់ខាងគលើ ។  
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ជំពូកទី៥ 

ការណលើកទកឹចែិតការណព្របើព្រាេថ់្នមពលពនៃឺព្រពោះអាទែិយ 
 

មាព្រតា២៦៨ _ រងាវ ស់ថាមពល 
 អាជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរនិយ័តរមមសក្មាប់ការែលិត ការប្ចរចាយ និងការគក្បើក្ាស់គសវាអរគិសនី 
ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីរងាវ ស់ថាមពល សក្មាប់ក្បព័នធថាមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្តយ តាមែាេះ
ប្ដលានតភាា ប់គៅនឹងបណាត ញតចូល និងសតីពីអក្តានែាលរ់អរគិសនីគនេះ គៅនីតិបុរគលស្ថធារណៈ 
ប្ដលទ្ទួ្លបនាុររនុងការែលិត ប្ចរចាយ និងការក្រប់ក្រងការគក្បើក្ាស់គសវារមមអរគិសនី ឬអនរែគត់
ែគង់គសវាអរគិសនីគែសងគទ្ៀត ។ មាច ស់ ឬរមមសិទ្ធិររននក្បព័នធពនាឺក្ពេះអាទិ្តយតាមែាេះ មានសិទ្ធិទ្ទួ្លការ
បង់នែាគក្បើក្ាស់អរគិសនី ប្ដលានតភាា ប់គៅបណាត ញតចូលខាងគលើគនេះ និងមានកាតពវរិចចបង់នែាគក្បើ
ក្ាស់គសវារងាវ ស់ថាមពលខាងគលើគនេះ ។ 

លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតខាងគលើគនេះ ក្តូវគរៀបចំគ ើងរនុងរយៈគពល ១ (មួយ) ឆ្ន ំ បនាា ប់ពីក្រម
គនេះ ចូលជាធរមាន។ 
 
មាព្រតា២៦៩ ._ ក្បព័នធអនុគក្ោេះពនធចំគពាេះរគក្មាងស្ថរលបងគក្បើក្ាស់ថាមពលគោយចីរភាព     
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល គោយសហការជាមួយអាជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរនិយ័តរមម
សក្មាប់ការែលិត ការប្ចរចាយ និងការគក្បើក្ាស់គសវាអរគិសនី ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតី
អំពីក្បព័នធអនុគក្ោេះពនធចំគពាេះរគក្មាងស្ថរលបងគក្បើក្ាស់ថាមពលគោយចីរភាព គោយក្តូវរំណត់
អាក្តាគែរ សក្មាប់ទិ្ញអរគិសនីប្ដលែលិតានពីទី្តំាងែលិតថាមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្តយ ឬពីក្បភពែលិ
តថាមពលគោយចីរភាព រនុងរយៈគពល ១ (មួយ) ឆ្ន ំបនាា ប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
 

ជំពូកទី៦ 
ព្របភពថ្នមពលណនសងណទៀែ 

 
មាព្រតា២៧០ ._ ការក្រប់ក្រងថាមពលនុយគរាប្អ រ 
 ថាមពលនុយគរាប្អ រ ក្តូវបគងកើតគ ើងគោយសាិតគៅគក្កាមការក្រប់ក្រង និងរមមសិទ្ធិផ្ទត ច់មុខ
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របស់រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងគោយមានការសហការពីស្ថា ប័នអនតរជាតិ និងអនុ
វតតតាមសតង់ោរោំពារប្ែនរបរសិ្ថា ន សុខភាព និងសុវតាិភាព ។  
 រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីថាមពល       
នុយគរាប្អ រ និងសុវតាិភាព ។ លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ក្តូវរមួមានលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់រចនាសម័ពនធ 
និងការគរៀបចំរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចសក្មាប់គធវើការក្តួតពិនិតយរគក្មាងែលិតថាមពល
នុយគរាប្អ រ ។ 
  
មាព្រតា២៧១ ._ ការបណតុ េះបណាត លសតីពីថាមពលនុយគរាប្អ រ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរថាមពល អាចគរៀបចំរមមវធីិបណតុ េះបណាា លបុរគលិរ និងមន្រនតីគក្កាម
ឱ្វាទ្ ប្ដលគធវើការគលើថាមពលនុយគរាប្អ រ គោយសហការជាមួយទី្ភាន រ់ងារថាមពលអាតូមិចអនតរ 
ជាតិ ។ 
 

មាែិកាទី៦ 
ឧេាហកមមនិេារ កមម 

ជំពូកទី១ 
ការណរៀបចំតននការបរសិ្ថា នេព្រមាបឧ់េាហកមមនេិារ កមម 

 
មាព្រតា២៧២ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើសរមមភាពននការររុររ និងការទាញយរធនធានគក្បង
ឥនធនៈ ឧសម័ន ប្រ   គលាហៈ វតាុធាតុភូរពភវទិ្ោនានា និងធនធានដនទ្គទ្ៀត គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុ
ជា ។ 
 
មាព្រតា២៧៣ ._ កាតពវរិចចរនុងការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរប្រ   ក្តវូគធវើការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត សក្មាប់សរមមភាព
ររុររ និងការទាញយរធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់លារ់ណាមួយ គៅរនុងក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ននក្រមគនេះ ។  
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ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត ក្តូវរំណត់ែតល់នូវក្របខ័ណឌ ឱ្យមាច ស់រគក្មាងោរ់ប ច្ូ ល
គៅរនុងក្រប់ដំណារ់កាលទំាងអស់ននការគរៀបចំរគក្មាង វធិានការបគ ច្ ៀស និងកាត់បនាយការរំរាម
រំប្ហងចំគពាេះតំបន់ប្ដលមានតនមាអភិររសខពស់ ប្ដលរមួមាន ដូចខាងគក្កាម៖ 

 ១- តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌  
 ២- សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិគៅថាន រ់ជាតិ  

៣- ក្បព័នធគអរូ ូសីុប្ដលានរំណត់ថារំពុងទ្ទួ្លរងការវនិាស និងជក្មរសតវនក្ព
ប្ដលសាិតគៅរនុងប ា្ ីរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្៤ននក្រមគនេះ ។ 
 ៤- នក្ពគកាងកាង និងតំបន់គ្នរ ។ 
 ៥- តំបន់ប្ដលោំក្ទ្ដល់ការចិ ច្ ឹមជីវតិរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារ
តិច ។ 
 ៦- ដីធាី ឬធនធាននានារបស់ជនជាតិគដើមភារតិច ។ 
  

មាព្រតា២៧៤ ._ការររុររ និងការទាញយរធនធានឧសាហរមមនិសារណៈរមមប្ដលគៅជាធរមាន 
រនុងររណីប្ដលមានការអនុញ្ហញ តឱ្យមានសរមមភាពររុររ និងទាញយរធនធានឧសាហរមម

និសារណរមមជារ់លារ់ណាមួយមុនគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន គហើយសរមមភាពគនាេះបនាសុពល
ភាពោ ងគហាចណាស់រយៈគពល២ឆ្ន ំគក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
ប្រ   ក្តូវ៖ 

១- គរៀបចំឱ្យានចប់សពវក្រប់នូវការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត សក្មាប់ធនធាន
ឧសាហរមមនិសារណរមមគនាេះ និង 

២- ោរ់ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសតគនេះឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។ 
 
មាព្រតា២៧៥ ._ ការររុររ និងការទាញយរធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមែមី 

រនុងររណីប្ដលមិនមានការអនុញ្ហញ តឱ្យមានសរមមភាពររុររ និងទាញយរធនធានឧសាហ
រមមនិសារណរមមជារ់លារ់ណាមួយមុនគពលក្រមគនេះចូលជាធរមានគទ្ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរប្រ   
មុននឹងគចញលិខិតអនុញាតគលើសរមមភាពររុររ និងទាញយរធនធានឧសាហរមមនិសារណរមម
គនាេះ ក្តវូ៖ 

១- គរៀបចំឱ្យានចប់សពវក្រប់នូវការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសត សក្មាប់ធនធាន
ឧសាហរមមនិសារណរមមគនាេះ និង 
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២- ោរ់ការវាយតនមាបរសិ្ថា នជាយុទ្ធស្ថស្រសតគនេះឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។ 
 
មាព្រតា២៧៦ ._ ការគធវើអាជីវរមមប្រ  ខាន តតូច និងលរខណៈសិបបរមម  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរប្រ   ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការគធវើអាជីវរមមប្រ  ខាន តតូច 
និងលរខណៈសិបបរមម គដើមបី៖ 

១- ែតល់សិទ្ធិរនុងការគធវើអាជីវរមមប្រ  ខាន តតូច និងលរខណៈសិបបរមម  ។  
២- តក្មវូឱ្យរាល់សរមមភាពននការគធវើអាជីវរមមប្រ  ខាន តតូច និងលរខណៈសិបបរមម គធវើ

គ ើងគោយមានសុវតាិភាព ក្បសិទ្ធែល និងចីរភាពបរសិ្ថា ន ។  
៣- គលើរមពស់ និងអនុវតតតាមសតង់ោរ និងទ្មាា ប់ននការអនុវតតលអជាអនតរជាតិ រនុងការ

ក្រប់ក្រងការគធវើអាជីវរមមប្រ  ខាន តតូច ឬលរខណៈសិបបរមម ។  
៤- គរៀបចំដំគណើ រការសក្មាប់ការរំណត់តំបន់សក្មាប់ការគធវើអាជីវរមមប្រ  លរខណៈសិបប

រមម គោយពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន និងអនរពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត និង 
៥- តក្មូវ និងែតល់ជំនួយដល់អនរគធវើអាជីវរមមប្រ  លរខណៈសិបបរមម គដើមបគីរៀបចំ និងអនុ

វតត ប្ែនការសនាិសុខ និងសុវតាិភាព ។  
 
មាព្រតា២៧៧ ._ តំបន់ហាមឃាត់ចំគពាេះរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមម 

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមមទំាងឡាយណា ប្ដលសាិតគៅរនុង៖ 
១- ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋប្ដលរំណត់ជាតំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងក្បវតតិ 

ស្ថស្រសត  ។  
២- តំបន់សនូល និងតំបន់អភិររសននសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិគៅថាន រ់

ជាតិ និងថាន រ់គក្កាមជាតិ ។ 
៣- តំបន់ដីគសើម តំបន់គបតិរភណឌ ធមមជាតិ និងឋបនីយ៍ជីវមណឌ ល និង  
៤- ប្ដនដី ឬធនធានរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច គលើរប្លងប្តមានការយល់ក្ពមជាមុន 

គោយគសរ ីនិងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយពីជនជាតិគដើមភារតិចប្ដលទ្ទួ្ល
រងែលប េះពាល់ ប្ដលានោរ់ប ច្ូ លជាតំបន់អងគការសហក្បជាជាតិទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំវទិ្ោ
ស្ថស្រសត និងវបបធម៌ ។  

៥- តំបន់ប្ដលក្បព័នធគអរុ ូសីុប្ដលានចុេះប ា្ ីងាយរងគក្ោេះថាន រ់ ឬរំពុងវនិាស ឬជា
ទី្ជក្មរក្បគភទ្សតវ ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ និងក្ររមទី្២ ននក្រមគនេះ ។ 
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៦- តំបន់ប្ដលានចុេះប ា្ ីគៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ជាតំបន់ប្ដលមាន៖ 
- ក្បព័នធគអរូ ូសីុទឹ្រស្ថប សមុក្ទ្ ឬតំបន់គ្នរសំខាន់ៗ 
- តនមាអភិររសគទ្សភាពខពស់ ជីវៈចក្មរេះ សក្មាប់សតវ និងររុខជាតិ ឬតនមាអភិ

ររសក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។ 
 

ជំពូកទី២ 
បណចចកវទិាលអបំន៊ុែតដលអាចតេវងរកានេព្រមាប់ឧេាហកមមនេិារ កមម 

 
មាព្រតា២៧៨ ._ បគចចរវទិ្ោលអបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរប្រ   ក្តវូតក្មូវឱ្យមាច ស់រគក្មាងគក្បើក្ាស់បគចចរវទិ្ោលអបំែុត និងការ
អនុវតតលអៗ  ប្ដលអាចប្សវងររាន គដើមបបីគ ច្ ៀសការបងកឱ្យមានការបំពុល ឬ ការខូចខាតបរសិ្ថា ន និង
គដើមបីបគងកើនក្បសិទ្ធែលជាអតិបរមា រនុងការអនុវតតសរមមភាព ឧសាហរមមនិសារណរមម ។  
 
មាព្រតា២៧៩ ._ ប ា្ ីននបគចចរវទិ្ោលអបំែុត និងការអនុវតតលអៗ ប្ដលអាចប្សវងររាន  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរប្រ   គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ បរសិ្ថា ន ក្តវូ
គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីប ា្ ីននបគចចរវទិ្ោលអបំែុត និងការអនុវតតលអៗ ប្ដលអាចប្សវងររាន 
សក្មាប់ធនធានឧសាហរមមនិសារណរមមជារ់លារ់នីមួយៗ  រនុងរយៈគពល១៨(ដប់ក្ាំបី)ប្ខ គក្កាយ
គពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។   
 
មាព្រតា២៨០ ._ លរខខណឌ តក្មូវគដើមបីបគ ច្ ៀសការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់រគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមម ក្តូវមានកាតពវរិចចអនុវតតបគចចរវទិ្ោលអបំែុតប្ដល
មានប្ចងរនុងមាក្តា២៧៨ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ក្រប់ក្រងឱ្យានក្តឹមក្តូវនូវសំណល់ែម និងសំណល់ដនទ្គទ្ៀតប្ដលគរើតគចញពីការ
គធវើអាជីវរមមនីសារណរមម គដើមបីធានាឱ្យាននូវគសារភាពននក្បព័នធក្រប់ក្រងនិងក្តតួពិនិតយការ
បគ ច្ញសំណល់ និងទ្ប់ស្ថក ត់ែលប េះពាល់ប្ដលអាចគរើតគចញពីក្បព័នធបងាូរសំណល់ប្រ  ប្ដល
មានស្ថរធាតុអាសីុត ការគលចធាា យនូវស្ថរធាតុគលាហៈ និងការាត់បង់ក្បព័នធក្រប់ក្រង
សំណល់  ។  
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២- បគ ច្ ៀសការស្ថងសង់អាងសាុរសំណល់ប្រ   គៅជិតទ្គនា ឬ សមុក្ទ្ ប្ដលមានជគក្ 
រារ់គពរ ។  

៣- យរចិតតទុ្រោរ់គលើការស្ថងសង់អាងសារុសំណល់ប្រ  អចិនន្រនតយ៍ គក្កាយពីការ
ប ច្ ប់រគក្មាង ។  

 
ជំពូកទី៣ 

ការណព្របើព្រាេ ់េានែី និងារែ ណៅកែ៊ុងការណធវើអាជវីកមមតរ  មាេ នងិព្រាក ់
 
មាព្រតា២៨១ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូ 
 រិចចក្ពមគក្ពៀងទិ្ញលរ់ ឬ រិចចក្ពមគក្ពៀងដនទ្គទ្ៀត និងការគរៀបចំប្ែនការរវាងអនរែលិត អនរ
ប្ចរចាយ អនរដឹរជ ា្ូ ន ក្បតិបតតិររ ឬ មាច ស់រគក្មាង ក្តូវរំណត់ និងប្បងប្ចរការទ្ទួ្លខុសក្តវូរនុង
ការររាឱ្យាននូវសុវតាិភាព សនាិសុខ ការទ្ប់ស្ថក ត់ការបគ ច្ញសំណល់ ការបណាុ េះបណាា ល និងការ
គ្ាើយតបចំគពាេះភាពអាសនន ទារ់ទ្ងនឹងការគក្បើក្ាស់សោនីត និងារត គៅរនុងរគក្មាងអាជីវរមមប្រ  
មាស ឬក្ារ់ ។  
 
មាព្រតា២៨២._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការគក្បើក្ាស់សោនីត និងារត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សាីពីលិខិតអនុញ្ហញ ត
សក្មាប់គក្បើក្ាស់សោនីត និងារត គៅរនុងរគក្មាងអាជីវរមមប្រ  មាស ឬក្ារ់ រនុងរយៈគពល១ (មួយ)
ឆ្ន ំ គក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូតក្មវូឱ្យមានការគរៀបចំរប្នាងររាទុ្រស្ថរធាតុសោនីត 
និងារតឱ្យានក្តឹមក្តូវ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការក្រប់ក្រងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ដូចមានប្ចងគៅ
រនុងរនាីទី្៦ ននក្រមគនេះ និងក្រមសាីពីការក្រប់ក្រងសោនីតអនារជាតិ និងគោរពតាមលរខខណឌ តក្មវូ ដូច
ខាងគក្កាម៖  

១- ការោរ់ចុេះ ការគធវើសននិធិ និងឧបររណ៍សក្មាប់លាយ ក្តវូានរចនា និងគធវើក្បតិបតតិ
ការ ស្សបតាមការអនុវតតប្ែនរវសិវរមមប្ដលក្តឹមក្តូវ និងទ្ទួ្លយរាន រ៏ដូចជា ការក្តតួពិនិតយ
រុណភាព និងនីតិវធីិននការធានារុណភាព និងវធិានការ ការពារការបគ ច្ញ និងវធិានការ
ទ្ប់ទ្ល់ ។  
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២- ការោរ់ចុេះ ការគធវើសននិធិ និងឧបររណ៍សក្មាប់លាយ ក្តវូានគធវើក្បតិបតតិការ 
គោយគក្បើក្ាស់ការគធវើអធិការរិចច ការប្ែទំាប្ដលមានការការពារ និងប្ែនការបក្មរងទុ្រជាមុន 
គដើមបីការពារ និងទ្ប់មិនឱ្យរាលោលនូវការបគ ច្ញ និងក្តតួពិនិតយ និងគ្ាើយតបចំគពាេះភាព
ងាយរងគក្ោេះរបស់រមមររ ។  

៣- ឧបររណ៍សោនីត និងារត ក្តូវានគធវើក្បតិបតតិការ និងអគងកតតាមោន គដើមបី
ការពារសុខភាព និងសុវតាិភាពរមមររ គហើយក្បសិទ្ធភាពននវធិានការសុខភាព និងសុវតាិភាព 
ក្តូវានវាយតនមាជាក្បចំា ។  

៤- ក្បព័នធក្រប់ក្រង និងក្បតិបតតិការ ក្តូវានរចនា និងអនុវតតន៍ គដើមបីការពារសុខភាព
មនុសស និងបរសិ្ថា ន រមួមាន ប្ែនការជាយថាភាព និងប្ែនការអធិការរិចច និងនីតិវធីិប្ែទំាតាម
លរខណៈការពារ ។  

៥- រមមវធីិក្រប់ក្រងទឹ្រលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ក្តវូអនុវតតន៍ គដើមបីការពារពីការ
បគ ច្ញ គោយោម នគចតនា ។  

៦- វធិានការរនុងការការពារក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិ ពីែលប េះពាល់អវជិាមានប្ដលអាច
គរើតគ ើងននដំគណើ រការ សោនីត និងារត ក្តូវានអនុវតត ។  

៧- វធិានការរនុងការការពារក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិពីការបគ ច្ញគចាលគោយផ្ទា ល់ 
និងក្បគោល ននដំគណើ រការសោនីត និងារតគៅរនុងទឹ្រគលើដី ក្តវូានអនុវតតន៍ ។  

៨- រមមវធីិអគងកតតាមោន គដើមបីវាយតនមាែលប េះពាល់ននការគក្បើក្ាស់សោនីត និង   
ារតគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិ និងរុណភាពទឹ្រគលើដីនិងគក្កាមដី ក្តូវានអនុវតតន៍ ។  

៩- ប្ែនការ និងនីតិវធីិគ្ាើយតបជាបនាា ន់ ចំគពាេះភាពងាយរងគក្ោេះរបស់រមមររពីសោនី
ត និងារត ក្តូវានបគងកើត និងអនុវតតន៍ ។  

១០- នីតិវធីិសក្មាប់ការជូនដំណឹងជាបនាា ន់នែារនុង និងខាងគក្ៅ និងការរាយការណ៍ 
ក្តូវានអនុវតតន៍ ។ 

១១- ការចូលរមួជាស្ថធារណៈប្ដលសមរមយ ក្តូវានអនុវតតន៍ សក្មាប់អនរពារ់ព័នធ 
គដើមបីគធវើការក្ាស្ស័យទារ់ទ្ងអំពីបញ្ហា  និងរងវល់នានា ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពី ការចូលរមួ
ជាស្ថធារណៈននក្រមគនេះ និង 

១២- ព័ត៌មានអំពីក្បតិបតតិការ និងព័ត៌មានបរសិ្ថា នប្ដលសមរមយ ទារ់ទ្ងនឹង ការ
ក្រប់ក្រងសោនីត និងារត ក្តូវោរ់ឱ្យអនរពារ់ព័នធអាចប្សវងររាន ស្សបតាម បទ្បប ញ្តតិសាី
ពីសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
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ជំពូកទី៤ 

ការលាែព្រែដាងព័ែ៌មាន 
 
មាព្រតា២៨៣ ._ សិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា នសាីពីរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមម 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងមាច ស់រគក្មាង ក្តវូោរ់បងាា ញព័ត៌មានទារ់ទ្ងនឹងរគក្មាង
ឧសាហរមម និសារណរមមទំាងអស់ ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន គលើរប្លងប្តព័ត៌មានសមាង ត់ 
ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា២៨៤ ._ ការគលើរប្លងជាព័ត៌មានសមាង ត់ 

រាល់ទិ្ននន័យប្ដលទារ់ទ្ងនឹងរគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមមណាមួយ មិនក្តូវចាត់ទុ្រថា
ជាព័ត៌មានសមាង ត់គ ើយ រនុងររណីប្ដលទិ្ននន័យគនាេះទារ់ទ្ងគៅនឹងសុខភាពមនុសស ឬបរសិ្ថា ន។  
 

គ្នាីទ៤ី 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងធនធានធមមជាែិណដាយចីរភាព 

មាែិកាទី១ 
ព្របព័នធែំបន់ការារធមមជាែ ិ

ជំពូកទី១ 
ការរណរៀបចំព្របព័នធែំបនក់ារារធមមជាែិ  

 
មាព្រតា២៨៥ ._ វសិ្ថលភាព 

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ប្ដលរនុងគនាេះ រាប់ប ច្ូ លក្រប់ 
សមាសភារននតំបន់ការពារធមមជាតិ រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់អភិររសដនទ្គទ្ៀតគៅរនុងក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាព្រតា២៨៦ ._ ប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ  
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតក្បព័នធតំបន់ការពារ          
ធមមជាតិ ។ ប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតគនេះ ក្តវូស្សបតាមប្ែនការគក្បើក្ាស់ដី និងមានសងគតិភាពជាមួយនឹង 
យុទ្ធស្ថស្រសត និងប្ែនការជាតិនានា គោយមានការពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ ។ 
 ប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តូវមានគោលគៅសគក្មចាននូវបរមិាណ
តំណាងក្បគភទ្ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ប្ដលសាិតគៅរនុងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ននប្ដនសមុក្ទ្ ប្ដនទឹ្រ
ស្ថប និងប្ដនដីននក្បគទ្សរមពុជា ដូចខាងគក្កាម ៖ 

 ១- គរៀបចំគោលគៅរំណត់បរមិាណតំណាងក្បគភទ្ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ននក្បព័នធគអរូ ូ
សីុទំាងអស់គៅរនុងក្បគទ្សរមពុជា ។  

២- ររា និងគធវើការជួសជុលក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិទំាងមូល និងតំបន់នីមួយៗ
គោយប្ រ ។ 

៣- គរៀបចំ និងអនុវតតតាមគោលនគោាយក្រប់ក្រង គោលការណ៍ប្ណនំា និង
ប្ែនការនានា ។ 

៤- ក្រប់ក្រងគោយក្បសិទ្ធភាព និងក្បសិទ្ធែល ។ 
៥- អភិវឌ្ឍសមតាភាពក្រប់ក្រងគោយចីរភាព និងឱ្យានក្រប់ក្ោន់ ។ 
៦- គធវើឲ្យក្បគសើគ ើងនូវអភិាលរិចចសក្មាប់ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ និងសមាសភារ

ននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ និងបគងកើនឱ្យមានការចូលរមួគធវើអភិាលរិចចពីសហរមន៍មូល
ោឋ ន ។ 

៧- ប ច្ូ លវធីិស្ថស្រសតននការក្រប់ក្រងរមួោន  និងវធីិស្ថស្រសតននការក្រប់ក្រងប្បបនវានុវ
ឌ្ឍគែសងគទ្ៀត គៅរនុងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

៨- គរៀបចំធនធានចីរភាពហិរ ញ្វតាុសក្មាប់ការគរៀបចំ និងការប្ែររាក្បព័នធតំបន់
ការពារធមមជាតិ ។ 

៩- គធវើការស្ស្ថវក្ជាវគៅរនុងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ និងគរៀបចំឲ្យ
មានក្បព័នធទិ្ននន័យប្ដលងាយស្សួលគក្បើក្ាស់ ប្ដលរនុងគនាេះ ក្តវូមាន លទ្ធែលស្ស្ថវក្ជាវ 
និងព័ត៌មានអំពីមុខងារ តួនាទី្ តនមា និងលរខខណឌ តក្មូវពារ់ព័នធគៅនឹងក្បព័នធតំបន់ការពារធមម
ជាតិ និងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។  

១០- ពក្ងឹងបប្នាមរិចចខិតខំក្បឹងប្ក្បងរនុងការអនុវតតចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ
រមួោន រវាងគៅថាន រ់ជាតិ និងគក្កាមជាតិ ។ 
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មាព្រតា២៨៧ ._ ការពិនិតយគ ើងវញិ និងការប្រសក្មួលប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវពិនិតយ និងប្រសក្មួលប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតក្បព័នធតំបន់
ការពារធមមជាតិ គៅគរៀងរាល់ ៥ (ក្ាំ) ឆ្ន ំមតង ឬគធវើការប្រសក្មួលគៅគពលមានររណីចំាាច់ គដើមបី
បំគពញតាមគោលបំណង និងគោលគៅននការក្រប់ក្រងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ និងសមាសភារនន
ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ។ 

ការពិនិតយ និងប្រសក្មួលប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តូវមានលរខណៈវនិិចោ័យ 
ដូចខាងគក្កាម៖  

១- មានការវវិតតគៅគលើព័ត៌មានប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត និងការយល់ដឹងប្ែនរធនធានធមមជាតិ ជីវៈ
ចក្មរេះ គសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងគបតិរភណឌ វបបធម៌ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

២- មានការគលចគ ើងែមីនូវការរងគក្ោេះថាន រ់ដល់ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 
៣- មានការគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើយុទ្ធស្ថស្រសត និងប្ែនការសរមមភាពជាតិសតីពីជីវៈចក្មរេះ ។ 
 

មាព្រតា២៨៨ ._ តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់

ព័នធ រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ សហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និងនដរូបគចចរគទ្សពារ់ព័នធ 
ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវជារមួ សក្មាប់ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវួមានភាររិចច ដូចតគៅ ៖ 
១- បគងកើត និងអគងកតតាមោនការអនុវតតប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 
២- គធវើការគសនើសំុរំណត់សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ស្សបតាមការតក្មូវ

របស់រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតអនតរជាតិ ។ 
៣- ែតល់គោលការណ៍ប្ណនំាប្ែនរបគចចរគទ្ស និងការោំក្ទ្ដល់ការបគងកើត និងការអនុ

វតតប្ែនការក្រប់ក្រងសក្មាប់សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 
៤- រំណត់ក្ពំក្បទ្ល់សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ និងតំបន់ក្រប់ក្រង

ទំាងអស់ប្ដលសាិតគៅរនុងសមាសភារនីមួយៗននក្បព័នធតំបន់ការធមមជាតិ គោយក្បសិទ្ធភាព 
និងសមស្សប ។ 

៥- អគងកតតាមោនការអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមម
ជាតិ ។ 
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៦- ក្រប់ក្រង និងែតល់ការោំក្ទ្ដល់ដំគណើ រការប ច្ូ លសហរមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ 
សហរមន៍នក្ពគឈើ សហរមន៍ជលែល និងតំបន់មូលោឋ ន ប្ដលមានការក្រប់ក្រងជាលរខណៈ
ក្បនពណី គៅរនុងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

៧- អភិវឌ្ឍសមតាភាពរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ គដើមបីចូលរមួក្រប់ក្រងសមាសភារនន
ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ស្សបតាមការទ្ទួ្លខុសក្តូវប្ដលានគធវើក្បតិភូរមម ។ 

៨- គរៀបចំយនតការចីរភាពហិរ ញ្បបទាន សក្មាប់ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ស្សបតាម
រនាីទី្៨ ននក្រមគនេះ ។ 

៩- គរៀបចំគោលការណ៍ប្ណនំា និងនីតិវធីិសតីពីការអនុវតតមាតិកាគនេះ ។ 
១០- ដឹរនំា និងោំក្ទ្ដល់ការោមលាត របស់សមាជិរសហរមន៍មូលោឋ នគៅក្រប់

តំបន់ការពាររបស់សហរមន៍មូលោឋ ន គោយសហការជាមួយអាជាា ធរអនុវតតចាប់ ។ 
១១- គសុើបអគងកតបទ្គលមើស ប្ដលគរើតគ ើងគៅរនុងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ និងរ

ស្ថងសំណំុគរឿងគដើមបឱី្យមានការគចាទ្ក្បកាន់ជនគលមើសគៅតាមនីតិវធីិ គោយសហការជាមួយ
អាជាា ធរអនុវតតចាប់ពារ់ព័នធ ។ 

១២- បគងកើតក្បព័នធទិ្ននន័យបទ្គលមើសប្ដលគរើតគ ើងរនុងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិប្ដល 
ក្បមូលានតាមរយៈការោមលាត ។ 

១៣- គលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ រនុងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ និងការអនុវតតលទ្ធែល
ននការស្ស្ថវក្ជាវទំាងគនាេះ ។ 

១៤- គលើររមពស់ការអប់រ ំនិងការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ អំពីក្បព័នធតំបន់ការពារធមម
ជាតិ និងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិទំាងអស់ និងតួនាទី្អភិររសជីវៈចក្មរេះគៅ
រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

 

មាព្រតា២៨៩ ._ សិទ្ធិ និងការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់មន្រនតីទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននតួនាទី្ និងភាររិចចរបស់មន្រនតីទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងក្បព័នធតំបន់
ការពារធមមជាតិ និងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិ
យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា២៩០ ._ តួនាទី្របស់រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ 
 រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវមានតួនាទី្ដូចខាងគក្កាម៖ 
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១- ែសពវែាយព័ត៌មានអំពីចាប់ និងបទ្បប ញ្តតិពារ់ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងតំបន់
ការពារធមមជាតិ គៅថាន រ់មូលោឋ ន ។ 

២- គរៀបចំ និងអនុវតតប្ែនការពក្ងឹងការក្រប់ក្រងតំបន់ការពារធមមជាតិថាន រ់មូលោឋ ន 
និងអនុវតតគោលនគោាយភូមិឃំុមានសុវតាិភាព គដើមបីគលើររមពស់ជីវភាពរស់គៅរបស់សហ
រមន៍មូលោឋ នប្ដលសាិតគៅរនុង និងជាប់គៅនឹងតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

៣- ពក្ងឹងការក្រប់ក្រងតំបន់ការពារធមមជាតិថាន រ់មូលោឋ នស្សបតាមតួនាទី្ ភាររិចច
ប្ដលានទ្ទួ្លពីការគធវើក្បតិភូរមម គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់
ព័នធ សហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និងនដរូបគចចរគទ្សពារ់ព័នធ ស្សបតាមចាប់ 
និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតប្ដលពារ់ព័នធ ។ 

៤- ក្រប់ក្រងសរមមភាពរស់គៅរបស់ក្បជាជនប្ដលរស់គៅរនុង និងជាប់គៅនឹងសហ
រមន៍តំបន់ការពារថាន រ់មូលោឋ ន ស្សបតាមនីតិវធីិជាធរមាន ។ 

៥-  ក្រប់ក្រងែវកិាប្ដលទ្ទួ្លានគោយក្បសិទ្ធភាព និងតមាា ភាព ។ 
៦- គធវើរាយការណ៍វឌ្ឍនភាពក្បចំាឆ្ន ំ ្មាស និងក្តីមាសអំពីការបំគពញមុខងារប្ដល

ានទ្ទួ្លពីការគធវើក្បតិភូរមមរបស់ខាួន គដើមបបី ា្ូ នតាមឋានានុក្រមគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 
បរសិ្ថា ន ។ 

៧- ការទ្ទួ្លខុសក្តវូគែសងគទ្ៀតប្ដលទ្ទួ្លានតាមការគធវើក្បតិភូរមម ។ 
 

មាព្រតា២៩១ ._ អាជាា ធរទ្ទួ្លបនាុរគចញលិខិតអនុញ្ហញ ត និងចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀង ឬរិចចសនោ 
 មន្រនតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងមន្រនតីក្បចំាសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមម
ជាតិ ទ្ទួ្លសិទិ្ធរនុងការគចញលិខិតអនុញ្ហញ ត និងចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀង ឬរិចចសនោសក្មាប់សរមមភាព
ទំាងឡាយប្ដលក្តវូគធវើគ ើងគៅរនុងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ និងទ្ទួ្លសិទ្ធិពយួរ ឬ
លុបគចាលនូវលិខិតអនុញ្ហញ ត និងចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀង ឬរិចចសនោទំាងឡាយណាប្ដលមិនបំគពញតាម
លរខខណឌ ប្ដលានចុេះរចួគហើយ ។ 

 
ជំពូកទី២ 

ការកំ ែ់អែតេញ្ញញ   នងិការវាយែម្មៃព្របព័នធណអកឡូេូ៊ុ ី
 
មាព្រតា២៩២ ._ ការវាយតនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ 



 

-  104 - 

 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូរំណត់អតតសញ្ហញ ណក្បព័នធគអរូ ូសីុទំាងអស់តាមការ
វាយតនមាជាលរខណៈក្បព័នធស្សបតាមក្បព័នធវាយតនមាតាមសតង់ោរអនតរជាតិ និងក្តូវប ច្ូ លលទ្ធែលនន
ការរំណត់អតតសញ្ហញ ណទំាងគនាេះចូលគៅរនុងប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 
 ក្បព័នធគអរូ ូសីុនីមួយៗ ក្តូវរំណត់ក្បគភទ្ស្សបតាមលរខណៈវនិិចោ័យននក្បព័នធគអរូ ូសីុ តាម
ចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីការអនុវតតតាមលរខណៈ
វនិិចោ័យ និងការគធវើចំណាត់ថាន រ់ក្ររមក្បគភទ្ ននប ា្ ីក្រហមសតីពីក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងនីតិវធីិសតីពីការវាយ
តនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីការគរៀបចំបគងកើតប ា្ ីថាន រ់ជាតិ សតីពីក្បព័នធគអរូ ូ
សីុប្ដលរំពុងវនិាស និងដំគណើ រការននការពិនិតយ និងការគធវើបចចុបបននភាព ។ 

បនាា ប់ពីការវាយតនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ ានបងាា ញថា មានក្បព័នធគអរូ ូសីុ រំពុងវនិាស
ទំាងស្សរង ឬរំពុងវនិាសធងន់ធងរ ឬមានទី្ជក្មរសតវ ររុខជាតិនក្ព ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ឬទី្២ ស្សបតាម
ប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ឬប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដល
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការគសនើសំុរំណត់
ក្បព័នធគអរូ ូសីុគនាេះ ជាសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 
 
មាព្រតា២៩៣ ._ ប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បព័នធគអរូ ូសីុគ ើងវញិ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និង
នដរូបគចចរគទ្សពារ់ព័នធ ក្តូវបគងកើតប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បព័នធគអរូ ូសីុគ ើងវញិ បនាា ប់ពីមាន
ការវាយតនមាបងាា ញថា រំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ឬជិតវនិាស ននចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀត
ប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ។ 
 ប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បព័នធគអរូ ូសីុគ ើងវញិ ក្តូវមានរយៈគពល ១០ (ដប់) ឆ្ន ំ ។ 
 ខាឹមស្ថរននប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បព័នធគអរូ ូសីុគ ើងវញិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា២៩៤ ._ ការវាយតនមារគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំឱ្យមានការវាយតនមានានាពារ់ព័នធនឹងប្ដនដី 
ប្ដនទឹ្រ ធនធានធមមជាតិ និងការតំាងទី្លំគៅរបស់ក្បជាជន គៅរនុងក្រប់រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ។ 
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 រនុងររណី ប្ដលលទ្ធែលននការវាយតនមាបងាា ញថា មានតំបន់ណាមួយ ប្ដលសាិតគៅរនុង
រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ មានក្បព័នធគអរូ ូសីុប្ដលរំពុងវនិាសទំាងស្សរង ឬវនិាសធងន់ធងរ ឬមានទី្
ជក្មរសតវនក្ព ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ និងទី្២ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំការគសនើសំុ
បគងកើតតំបន់ទំាងគនាេះគៅជាសមាភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចបគងកើតលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ប្ដលរំណត់អំពី
លរខខណឌ ននការវាយតនមាជារ់លារ់គៅគលើរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ។ 
 រនុងររណីការវាយតនមាានរំណត់ថា តំបន់ណាមួយគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះប្ដលាន
ចុេះប ា្ ីងាយរងគក្ោេះថាន រ់ ឬរំពុងវនិាស ឬជាទី្ជក្មរក្បគភទ្សតវដូចានរំណត់រនុងចំណាត់ថាន រ់ក្ររម
ទី្៣ គនាេះក្តូវអនុវតតតាមមាក្តា២៩៣ននក្រមគនេះ ។ 
 ក្រប់ប្ែនការក្រប់ក្រប់ និងស្ថត រក្បព័នធគអរូ ូសីុគ ើងវញិ ដូចានរំណត់រនុងមាតិការគនេះ និង
ប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រគ ើងវញិនូវក្បគភទ្ដូចានរំណត់រនុងរនាីគនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរនុង
ប្ែនការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ការបណងេើែែំបន ់

 
មាព្រតា២៩៥ ._ ការបគងកើតសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិតយុតតសតីពីការបគងកើតសមាស
ភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្រប់ក្បគភទ្ទំាងអស់ ប្ដលមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រមួមាន 
តំបន់ការពារធមមជាតិ រគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ តំបន់ប្ដលក្តវូគធវើការអភិររសធនធានធមមជាតិគែសងគទ្ៀត 
និងតំបន់ប្ដលានរំណត់គៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នអនតរជាតិប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 

តំបន់អភិររស ប្ដលានបគងកើតគ ើងតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគែសងគទ្ៀត រមួមាន តំបន់សហ
រមន៍នក្ពគឈើ តំបន់សហរមន៍ជលែល តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ តំបន់គែសងគទ្ៀតប្ដលក្តូវគធវើ
ការអភិររសធនធានធមមជាតិ គសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ ឬតំបន់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើម
ភារតិច អាចជាតំបន់ប្ដលក្តូវរាប់ប ច្ូ លគៅរនុងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

ក្រប់សហរមន៍តំបន់ការពារ ប្ដលានបគងកើតគៅមុនគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ក្តូវមាន
អនុភាពែាូវចាប់ដូចគដើម និងក្តូវបនតអនុវតតតាមការគរៀបចំប្ែនការ និងដំគណើ រការសក្មាប់រំណត់តំបន់
ក្រប់ក្រង ស្សបតាមមាតិកាគនេះ ។ 
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រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អាចចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងជាមួយក្បគទ្សដនទ្គដើមបី
បគងកើត និងក្រប់ក្រងតំបន់ការពារធមមជាតិ និងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ្ាងប្ដនាន ។ 
 
មាព្រតា២៩៦ ._ ការរំណត់តំបន់ការពារធមមជាតិ និងអចលនក្ទ្ពយរបស់ជនជាតិគដើមភារតិច 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចបគងកើតសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ
សក្មាប់តំបន់ណាប្ដលមានស្ថរៈសំខាន់ជារមួ ឬតំបន់ប្ដលមានស្ថរៈក្បគោជន៍សំខាន់ដល់សហរមន៍ជន
ជាតិគដើមភារតិច តាមការគសនើសំុរបស់សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច ។ 
 
មាព្រតា២៩៧ ._ ការបគងកើតតំបន់ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតអនតរជាតិ 

រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អាចរំណត់តំបន់ទំាងឡាយប្ដលសាិតគៅគក្កាម
សមតារិចច ឬបូរណភាពប្ដនដីរបស់ខាួន ប្ដលមានស្ថរៈសំខាន់ជាលរខណៈជាតិ និងអនតរជាតិ ស្សប
តាមលរខណៈវនិិចោ័យ ដូចមានប្ចងរនុងលិខិតបទ្ោឋ នអនតរជាតិ ប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ជាភារីហតា   
គលខី ។ 
 
មាព្រតា២៩៨ ._ នីតិវធីិននការបគងកើតសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 
  ពារយគសនើសំុបគងកើតសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តវូមានខាឹមស្ថរ ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- គសចរតីពិពណ៌នាប្ែនរចាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងតំបន់គសនើសំុ ប្ដលមានប្ែនទី្រំណត់ពី
មាក្តោឋ នក្តឹមក្តូវ និងចាស់លាស់ និងមានបញ្ហា រ់អំពីទី្តំាង ក្ពំក្បទ្ល់ ទំ្ហំ និងក្បវតតិនន
តំបន់គនាេះប្ដលានគរៀបរាប់គៅរនុងប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលពារ់ព័នធ ។ 

២- ការវាយតនមាអំពីការគក្បើក្ាស់ដី និងធនធានធមមជាតិប្ដលមានស្ស្ថប់ គៅរនុងតំបន់
គសនើសំុ ។ 

៣- គសចរតីលមអិតអំពីការប្រប្ក្បគៅគលើការគក្បើក្ាស់ដី ប្ដលក្តូវគរើតគ ើងបនាា ប់ពីមាន
ការបគងកើតជាសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

៤- គសចរតីលមអិតអំពីស្ថរៈសំខាន់ននតំបន់គសនើសំុ ពារ់ព័នធគៅនឹងតនមាជីវស្ថស្រសត 
ភូមិស្ថស្រសត ភូរពភស្ថស្រសា ក្បវតតិស្ថស្រសត វបបធម៌ និងតនមាអភិររស ។ 

៥- គសចរតីលមអិតអំពីរក្មិតននការប្បងប្ចរក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងជក្មរសតវ រនុងតំបន់គសនើ
សំុ និងហានិភ័យនានាដល់តនមាអភិររស គៅគពលរំពុងគរៀបចំពារយគសនើសំុ ។ 
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៦- ចរតិលរខណៈ និងទ្ក្មង់ននការបនាា ស់ទី្ និងចលនារបស់ក្បគភទ្សតវសំខាន់ៗ និង
ការវាយតនមាអំពីែលប េះពាល់ប្ដលជាសកាត នុពល គៅគលើក្បគភទ្សតវទំាងគនាេះ រនុងររណីមិន
មានការបគងកើតតាមការគសនើសំុ ។ 

៧- ការា ន់ក្បមាណអំពីគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ ប្ដលតំបន់គសនើសំុគនាេះបគងកើតឱ្យមាន ឬនឹង
មាន ។ 

៨- ការវាយតនមាអំពីែលប េះពាល់អវជិាមានគោយការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ គៅគលើតំបន់       
គសនើសំុ ។ 

៩- គសចរតីពនយល់អំពីរគបៀបប្ដលានគសនើសំុ ជួយសគក្មចាននូវគោលគៅដូចាន
រំណត់រនុងប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

១០- លទ្ធែលននរិចចពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយតំណាងអាជាា ធរថាន រ់ជាតិ និងគក្កាមជាតិ
ប្ដលមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធប្ដលរស់គៅរនុង ឬជាប់គៅនឹងតំបន់គសនើសំុ ។ 

១១- ព័ត៌មានគែសងគទ្ៀតពារ់ព័នធគៅនឹងតំបន់គសនើសំុ ។ 
រាល់ព័ត៌មានប្ដលក្តូវមានគៅរនុងពារយគសនើសំុបគងកើតសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមម

ជាតិ ក្តូវប្ែអរគលើឯរស្ថរអំពីលទ្ធែលននការស្ស្ថវក្ជាវ និងប្ែអរគលើការពិនិតយជារ់ប្សតងគៅគលើទី្តំាង
ននតំបន់គសនើសំុ ។ 
 
មាព្រតា២៩៩ ._ ការប្រប្ក្បគៅគលើសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 

រាល់ការគសនើសំុកាត់បនាយ ឬដរគចញ នូវសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិទំាងអស់ 
ក្តូវភាា ប់មរជាមួយនូវការគសនើសំុពក្ងីរសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិប្ដលមានក្បគភទ្ដូច
ោន ស្ស្ថប់ ឬសំុបគងកើតសមាសភារែមី ប្ដលមានក្បគភទ្ដូចោន  និងប្ដលក្របដណត ប់គៅគលើតំបន់
គទ្សភាព ឬគទ្សភាពសមុក្ទ្ ឬក្បព័នធគអរូ ូសីុ ឬជក្មរសតវប្ដលមានលរខណៈស្សគដៀងោន  ។ 

រាល់ការគសនើសំុខាងគលើ ក្តូវោរ់គសនើគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នគដើមបីគធវើការពិនិតយ 
និងសគក្មច គោយពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយនដរូបគចចរគទ្ស និងអនរជំនាញការពារ់ព័នធ ។ 
 រាល់ការគសនើសំុកាត់បនាយ ឬដរគចញនូវមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តូវោរ់
ប ច្ូ ល ៖ 

១- គសចរតីពិពណ៌នាប្ែនរចាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងតំបន់គសនើសំុប្រប្ក្បប្ដលមានប្ែនទី្រំណត់ ពី
មាក្តោឋ នក្តឹមក្តូវ និងចាស់លាស់ និងមានបញ្ហា រ់អំពីការចំណុចគសនើសំុគធវើការប្រប្ក្ប រមួមាន 
ទំ្ហំ ក្ពំក្បទ្ល់ និងការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង ។ 
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២- គសចរតីលមអិតអំពីការប្រប្ក្បគៅគលើការគក្បើក្ាស់ដី ប្ដលក្តូវគរើតគ ើងគោយស្ថរ
ការប្រប្ក្បប្ដលានគសនើសំុ ។ 

៣- គហតុែលប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត និងគសដឋរិចច-សងគម សក្មាប់ការគសនើសំុប្រប្ក្ប ។ 
៤- រិចចខិតខំក្បឹងប្ក្បងប្ដលានគធវើគ ើងគដើមបីររាក្ពំក្បទ្ល់គដើម ននតំបន់គសនើសំុគធវើ

ការប្រប្ក្ប ឬដរគចញ ។ 
៥- រគបៀបប្ដលការគសនើសំុប្រប្ក្បគលើររមពស់ដល់ជីវភាពរស់គៅ និងសិទ្ធិក្បនពណីរបស់

សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ។ 
៦- ការគរៀបរាប់អំពីការទូ្ទាត់គៅគលើការប្រប្ក្បប្ដលានគសនើសំុ ។ 
៧- ឯរស្ថរលទ្ធែលននរិចចពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន និងអនរពារ់

ព័នធប្ដលានរងែលប េះពាល់ និងឯរស្ថរអំពីការយល់ក្ពមរបស់សហរមន៍មូលោឋ នគៅគលើ
ការប្រប្ក្បប្ដលានគសនើសំុ ។ 

៨- ក្រប់ព័ត៌មានពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត តាមការតក្មវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរប
រសិ្ថា ន ។ 
 

ជំពូកទី៤ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ង 

 
មាព្រតា៣០០ ._ តំបន់ប្ដលសាិតគក្កាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុទ្ធអនតរជាតិ 

រាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តវូក្រប់ក្រងតំបន់ប្ដលចាត់ជាតំបន់មានស្ថរៈសំខាន់
ចំគពាេះជាតិ និងអនតរជាតិប្ដលសាិតគៅគក្កាមលិខិតបទ្ោឋ នរិតយុតតអនតរជាតិ ឱ្យស្សបតាមលរខណៈ
វនិិចោ័យ ប្ដលានរំណត់រនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតបគងកើតតំបន់គនាេះ ។ 
 
មាព្រតា៣០១ ._ ការផ្ទអ រសរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងសរមមភាពពាណិជចរមម 

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ ឬសរមមភាពពាណិជចរមមទំាងឡាយ គៅរនុងសមាស
ភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ រនុងររណីប្ដលមិនទាន់មានប្ែនការក្រប់ក្រងប្ដលានឯរភាព
សក្មាប់សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិទំាងគនាេះគៅគ ើយ ។ 
 
មាព្រតា៣០២ ._ ក្បគភទ្តំបន់ការពារធមមជាតិ 
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ក្បគភទ្តំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តូវានរំណត់គៅរនុងចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិប្ដលមាន
ជាធរមាន ។ 

គោលគៅ និងប្ែនការក្រប់ក្រងក្បគភទ្តំបន់ខាងគលើ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា៣០៣ ._ ការរំណត់ និងការប្បងប្ចរតំបន់ក្រប់ក្រង 
 តំបន់ការពារធមមជាតិនីមួយៗ ក្តូវប្បងប្ចរជាបួនតំបន់ក្រប់ក្រងដូចមានរំណត់គៅរនុងចាប់សតី
ពីតំបន់ការពារធមមជាតិប្ដលគៅជាធរមាន គលើរប្លងប្ត តំបន់សនូលននឋមនីយជីវមណឌ ល ប្ដលក្តូវ
ប្បងប្ចរជាបីតំបន់ក្រប់ក្រង ។ 
 
មាព្រតា៣០៤ ._ តំបន់សនលូននឋមនីយជីវមណឌ ល 
 តំបន់សនូលននឋមនីយជីវមណឌ ល មានតំបន់ក្រប់ក្រងដូចតគៅ ៖ 

១- តំបន់សនូល ៖ សំគៅដល់ក្បព័នធគអរូ ូសីុប្ដលក្តូវានការពារតឹងរុងឹ និងជាតំបន់
ប្ដលជួយអភិររសតំបន់គទ្សភាព ក្បព័នធគអរូ ូសីុ សតវ និងររុខជាតិ និងការប្ក្បក្បួលគហសគនទិ្ច ។ 

២- តំបន់ក្ទ្នាប់ ៖ សំគៅដល់តំបន់ប្ដលគៅជំុវញិ ឬប្ដលតភាា ប់គៅនឹងតំបន់សនូល 
គហើយគក្បើសក្មាប់សរមមភាពពារ់ព័នធនឹងគអរូ ូសីុ ប្ដលក្ទ្ក្ទ្ង់ដល់ការស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរវទិ្ោ
ស្ថស្រសត ការអគងកតតាមោន ការបណតុ េះបណាត ល និងការអប់រ ំ។ 

៣- អនតរតំបន់ ៖ ជាប្ែនរមួយននតំបន់បក្មរងទុ្រ ប្ដលអនុញ្ហញ តឲ្យមានសរមមភាពជាអតិ
បរមា ប្ដលនំាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងគសដឋរិចច នំាគៅររចីរភាពប្ែនរគអរូ ូសីុ 
វបបធម៌ និងសងគម ។ 

 
មាព្រតា៣០៥ ._ ការប្រប្ក្ប និងការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងគ ើងវញិ 
 រាល់ការគសនើសំុប្រប្ក្ប និងរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងគ ើងវញិ សក្មាប់តំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តូវ
ោរ់គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបីគធវើការពិចារណា និងសគក្មច គោយមានការ
ពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយនដរូជំនួយបគចចរគទ្ស និងអនរជំនាញការបគចចរគទ្ស ។ 

ការគសនើសំុគនេះ ក្តវូមានខាឹមស្ថរ ដូចខាងគក្កាម ៖  
១- គសចរតីពិពណ៌នាប្ែនរចាប់ពារ់ព័នធគៅនឹងតំបន់ក្រប់ក្រងប្ដលគសនើសំុប្រប្ក្ប ប្ដល

មានប្ែនទី្រំណត់ពីមាក្តោឋ នក្តឹមក្តូវ និងចាស់លាស់ ។ 
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២- គសចរតីលមអិតអំពីការប្រប្ក្បគៅគលើការគក្បើក្ាស់ដី ប្ដលក្តវូគរើតគ ើងបនាា ប់ពីមាន
ការប្រប្ក្ប និងការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងគ ើងវញិ  

៣- បញ្ហា រ់គហតុែលប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត និងប្ែនរគសដឋរិចច-សងគម សក្មាប់ការគសនើសំុប្រ
ប្ក្ប និងរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងគ ើងវញិ ។ 

៤- រិចចខិតខំក្បឹងប្ក្បងរនាងមររនុងការររានូវសភាពគដើមននតំបន់ក្រប់ក្រង ។ 
៥- រគបៀបប្ដលការប្រប្ក្ប និងរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងគ ើងវញិ គលើររមពស់ដល់ជីវភាព

រស់គៅ និងសិទ្ធិក្បនពណីរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ។ 
៦- រគបៀបននការទូ្ទាត់សក្មាប់ការប្រប្ក្ប និងការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងគ ើងវញិ ។ 
៧- លទ្ធែលននរិចចពិគក្ោេះគោបល់ ជាមួយសហរមន៍មូលោឋ ន និងអនរពារ់ព័នធប្ដល

ទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ រមួទំាងឯរស្ថរប្ដលបញ្ហា រ់ពីការយល់ក្ពមរបស់សហរមន៍ទំាងគនេះ ។ 
៨- រាល់ព័ត៌មានគែសងគទ្ៀត តាមការតក្មវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា៣០៦ ._ សរមមភាពប្ដលក្តវូហាមឃាត់  
 សរមមភាព ប្ដលក្តូវហាមឃាត់រនុងតំបន់ក្រប់ក្រងននតំបន់ការពារធមមជាតិ គោយគលើរប្លងប្ត
តំបន់សនូលននឋមនីយជីវមណឌ ល ៖ 

  ១- តំបន់សនូល ៖ ហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពពាណិជារមមក្រប់ក្បគភទ្ មានជាអាទ្ិ៍ ការ
ររុររប្រ   ការបូមគក្ចាេះ និងការទាញយរខាច់ ការែលិតអរគិសនី ក្បព័នធប ា្ូ ន ឬប្ចរចាយអរគិ
សនី ការគក្បើមា សីុនដឹរជ ា្ូ ន ដំណំារសិរមម វារវីបបរមមក្រប់ក្បគភទ្ គហោឋ រចនាសមព័នធ
ក្រប់ក្រងធនធានទឹ្រ រមួមាន ក្បព័នធធារាស្ថស្រសត និងទំ្នប់ទឹ្រក្រប់ក្បគភទ្ ការគក្បើក្ាស់គដើមបី
ចិ ច្ ឹមជីវតិ និងជាលរខណៈក្បនពណី ឬការចិ ច្ ឹមសតវ ។ 

  ២- តំបន់អភិររស ៖ ហាមឃាត់ចំគពាេះការររុររប្រ   ការបូមគក្ចាេះ និងការទាញយរខាច់ 
ការែលិតអរគិសនី ក្បព័នធប ា្ូ ន ឬប្ចរចាយអរគិសនី ការគក្បើមា សីុនដឹរជ ា្ូ ន ដំណំារសិរមម 
វារវីបបរមមក្រប់ក្បគភទ្ គហោឋ រចនាសមព័នធក្រប់ក្រងធនធានទឹ្រ រមួមាន ក្បព័នធធារាស្ថស្រសត និង
ទំ្នប់ទឹ្រក្រប់ក្បគភទ្ ការគក្បើក្ាស់គដើមបចិី ច្ ឹមជីវតិ និងជាលរខណៈក្បនពណី ឬការចិ ច្ ឹម
សតវ និងក្រប់សរមមភាពពាណិជារមមទំាងអស់ គលើរប្លងប្តគទ្សចរណ៍ធមមជាតិប្ដលមានែល
ប េះពាល់តិចតួចប ុគណាណ េះ ។ 
 ៣- តំបន់គក្បើក្ាស់គោយចីរភាព និងតំបន់សហរមន៍ ៖ ហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពពាណិជា
រមមធំ  ៗរមួមាន ការកាប់ឆ្ក រនក្ព រសិពាណិជារមមខាន តធំ និងពាណិជារមមប្ែនរវារវីបបរមម ។ 
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គលើរប្លងប្តររណីែលក្បគោជន៍ដល់សនតិសុខជាតិ ប្ដលតក្មូវឱ្យរងរមាា ំងការពារ ក្តូវ
ចូលគៅរនុងតំបន់សនូល ឬតំបន់អភិររសននតំបន់ការពារធមមជាតិ ឬតំបន់សនូលននតំបន់សនូលឋមនីយជីវមណឌ ល 
គនាេះនាយររដឋមន្រនតីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវែតល់ការអនុញ្ហញ តជាលាយល័រខណ៍អរសរ និងក្តូវ
ជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

ប្ែនការក្រប់ក្រងតំបន់ក្រប់ក្រងននតំបន់ការពារធមមជាតិ និងប្ែនការក្រប់ក្រងតំបន់ក្រប់ក្រង 
ននតំបន់សនូលននឋមនីយជីវមណឌ ល និងប្ែនការក្រប់ក្រងរមួោន  ដូចមានប្ចងរនុងមាតិកាទី្២ ននរនាីគនេះ 
អាចរំណត់អំពីការហាមឃាត់នូវសរមមភាពជារ់លារ់ និងការគចញចូលរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង ។ 

 
មាព្រតា៣០៧._ សរមមភាពប្ដលអាចក្តូវានអនុញ្ហញ តគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងននតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 សរមមភាពប្ដលអាចក្តូវានអនុញ្ហញ តគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងននតំបន់ការពារធមមជាតិ គលើរ
ប្លងប្តតំបន់សនូលននឋមនីយជីវមណឌ ល មានដូចតគៅ ៖ 

 ១- តំបន់សនូល ៖ អនុញ្ហញ តចំគពាេះការស្ស្ថវក្ជាវ ការោមលាត សំណង់ប្ដលមិនអ
ចិនន្រនតយ៍ សំណង់សមស្សបតាមតំបន់ ប្ដលសក្មួលដល់ការក្រប់ក្រង និងរិចចការស្ស្ថវក្ជាវ ។ 
 ២- តំបន់អភិររស ៖ អនុញ្ហញ តចំគពាេះ ការស្ស្ថវក្ជាវ ការោមលាត និងក្បតិបតតិការ
គទ្សចរណ៍ធមមជាតិប្ដលមានគហោឋ រចនាសមព័នធតូចតាច និងប្ដលមានែលប េះពាល់ទាប ការ
គក្បើក្ាស់ែលគឈើ អុស និងអនុែលនក្ពគឈើ ជាលរខណៈក្រួស្ថរ និងក្បនពណី សំណង់សម
ស្សបតាមតំបន់ ប្ដលសក្មួលដល់ការក្រប់ក្រង និងរិចចការស្ស្ថវក្ជាវ ។ 
 ៣- តំបន់គក្បើក្ាស់គោយចីរភាព ៖ អនុញ្ហញ តចំគពាេះសរមមភាពដូចមានគៅរនុងតំបន់
អភិររស និងគលើសពីគនេះ រមួមាន គហោឋ រចនាសមព័នធគៅតាមតំបន់សក្មាប់ក្បតិបតតិការ
គទ្សចរណ៍ធមមជាតិ ការចិ ច្ ឹមសតវ ការគក្បើក្ាស់គដើមបចិី ច្ ឹមជីវតិ សរមមភាពក្បមូលែល និង
ែលិតខាន តតូច រមួមានរសិរមមនក្ពគឈើ និងររុខវបបរមមរបស់សហរមន៍ និងការក្បមូលយរែល 
និងអនុែលនក្ពគឈើ រសិរមមចិ ច្ ឹមជីវតិជាលរខណៈក្រួស្ថរ និងការដំគ ើងបណាត ញអរគិសនី
គក្ៅបណាត ញតចូលរក្មិតក្រួស្ថរ និងរក្មិតភូមិ ។ 
 ៤- តំបន់សហរមន៍៖ អនុញ្ហញ តចំគពាេះសរមមភាពដូចមានគៅរនុងតំបន់គក្បើក្ាស់គោយ
ចីរភាព និងគលើសពីគនេះ រមួមាន ដីប្ដលមានការតំាងទី្លំគៅស្ស្ថប់ ដីប្ស្ស ដីោំដំណំា និងដី
ចមាក រ ។ 
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 ប្ែនការក្រប់ក្រងតំបន់ក្រប់ក្រងននតំបន់ការពារធមមជាតិ និងប្ែនការក្រប់ក្រងតំបន់ក្រប់ក្រងនន
តំបន់សនូលននឋមនីយជីវមណឌ ល និងប្ែនការក្រប់ក្រងរមួោន  ដូចមានប្ចងរនុងមាតិកាទី្២ ននរនាីគនេះ 
អាចរំណត់អំពីការអនុញ្ហញ តសក្មាប់សរមមភាពជារ់លារ់ និងការគចញចូលរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង ។ 

 
មាព្រតា៣០៨._ សរមមភាពប្ដលក្តូវហាមឃាត់ ឬអនុញ្ហញ តគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងពារ់ព័នធគៅនឹងសតវ 

និងររុខជាតិនក្ព 
 ការហាមឃាត់ និងការអនុញ្ហញ ត សក្មាប់ក្រប់សរមមភាពពារ់ព័នធនឹងសតវ និងររុខជាតិនក្ព ក្តវូ
គធវើគ ើង ស្សបតាមមាតិកាទី្៤ រនាីគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៣០៩._ សរមមភាពពាណិជារមមគៅរនុងតំបន់គក្បើក្ាស់គោយចីរភាព និងតំបន់សហរមន៍ 
 ស្សបតាមប្ែនការក្រប់ក្រងននមាតិកាគនេះ ឬប្ែនការក្រប់ក្រងរមួោន ននមាតិកាទី្២ ននរនាីគនេះ 
អាជាា ធរក្រប់ក្រងពារ់ព័នធ សក្មាប់សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ អាចរំណត់យរប្ែនរ
ណាមួយននតំបន់គក្បើក្ាស់គោយចីរភាព ឬតំបន់សហរមន៍ ប្ដលមានសកាត នុពលប្ែនរគសដឋរិចច និង
តនមាក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងតនមាននការអភិររសទាប គធវើជាតំបន់សក្មាប់សរមមភាពពាណិជារមម ។ 
 បនាា ប់ពីមានការរំណត់ដូចខាងគលើ និងគៅមុនគពលែតល់ការអនុញ្ហញ តសក្មាប់សរមមភាព
ពាណិជារមមប្បបគនេះ នីតិបុរគលប្ដលពារ់ព័នធក្តូវ ៖  

១- គបើររិចចពិគក្ោេះគោបល់សមរមយជាមួយនដរូបគចចរគទ្សពារ់ព័នធ អនរមានែល
ក្បគោជន៍ពារ់ព័នធ សហរមន៍មូលោឋ នប្ដលរងែលប េះពាល់ និងក្តូវទ្ទួ្លការយល់ក្ពមជា
មុនពីសហរមន៍ចំគពាេះសរមមភាពប្ដលានគសនើសំុ ។ 

 ២- គបើរបងាា ញឲ្ឱ្យភារីប្ដលមានែលក្បគោជន៍ពារ់ព័នធ ានដឹងអំពីការគរៀបចំឱ្យ
មានែវកិា និងចំណូលដូចានពោររណ៍ ពីសរមមភាពពាណិជារមម ប្ដលានគសនើសំុ ។ 
ចំណូលប្ដលបគងកើតានពីសរមមភាពពាណិជារមមខាងគលើ ក្តូវោរ់ចូលគៅរនុងមូលនិធិបរធនា

លរិចចបរសិ្ថា នក្បចំាតំបន់ ប្ដលានគរៀបចំ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្៨ ននក្រមគនេះ 
និងក្តូវគក្បើក្ាស់សក្មាប់ប្តែលក្បគោជន៍របស់សហរមន៍មូលោឋ នក្បចំាតំបន់ និងការអភិររស
សមាសភារពារ់ព័នធននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិប្តប ុគណាណ េះ ។ 

 
មាព្រតា៣១០ ._ ដីសមបទានគសដឋរិចច 
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 សក្មាប់ដីសមបទានគសដឋរិចចប្ដលគៅជាធរមាន គហើយប្ដលសាិតគៅរនុង ឬជាប់គៅនឹង
សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរនក្ពគឈើ ក្តវូគក្បើក្ាស់គដើមបីគលើររមពស់គោលបំណងននក្បព័នធតំបន់
ការពារធមមជាតិាន ដូចានរំណត់រនុងមាតិកាគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៣១១ ._ការលុបគចាលនូវសមបទានដីគសដឋរិចច 
 គក្កាយពីសមបទានដីគសដឋរិចចគៅរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តវូានលុបគចាលដីសមបទាន
គសដឋរិចចគនាេះ ក្តវូរំណត់ចូលគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រង ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 
 គក្កាយពីសមបទានដីគសដឋរិចចគៅរនុងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ក្តូវានលុបគចាលក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវចាត់វធិានការ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 
 គក្កាយពីសមបទានដីគសដឋរិចចគៅគក្ៅរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ក្តូវានលុបគចាល ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចគធវើការគសនើសំុរំណត់តំបន់សមបទានដីគសដឋរិចចប្ដលានលុបគចាល ជា 
សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 
 

មាែិកាទី២ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងធនធានធមមជាែិរមួោែ  

ជំពូកទី១ 
ការណរៀបចំយនដការព្រគ្ប់ព្រគ្ងរមួោែ  

មាព្រតា៣១២ ._ វសិ្ថលភាព 
មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះតំបន់ទំាងអស់ប្ដលមានលរខណៈក្រប់ក្ោន់សក្មាប់

ការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន ។ 
 
មាព្រតា៣១៣ ._ សមាសភារននតំបន់ប្ដលមានសកាត នុពល និងលរខណៈសមបតតិក្រប់ក្ោន់រនុងការ
បគងកើតជាតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  
 សមាសភារក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ សហរមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ សហរមន៍នក្ពគឈើ 
សហរមន៍ប្ដលានោរ់ពារយគសនើសំុបគងកើតជាសហរមន៍នក្ពគឈើរចួគហើយ ឬសហរមន៍ប្ដលាន
គរៀបចំឯរស្ថក្រប់ក្ោន់គដើមបីោរ់ពារយសំុបគងកើតជាសហរមន៍នក្ពគឈើ សហរមន៍គនស្ថទ្ ដីស្ថធារ
ណៈរបស់រដឋ ឬធនធានទឹ្រប្ដលមានតនមាគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ ដីប្ដលានគធវើចំណាត់ថាន រ់
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សក្មាប់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយចីរភាព និងដីអភិររសជាលរខណៈក្បនពណីរបស់ជនជាតិគដើមភារ
តិច ក្តវូរំណត់ជាសមាសភារននតំបន់ប្ដលមានសកាត នុពល និងលរខណៈសមបតតិក្រប់ក្ោន់រនុងការ
បគងកើតជាតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន ។ 
 
មាព្រតា៣១៤ ._ ការបនាឋានៈែាូវចាប់ននយនតការក្រប់ក្រងរមួោន គលើធនធានធមមជាតិរបស់សហរមន៍ 

យនតការក្រប់ក្រងរមួោន គលើធនធានធមមជាតិគោយប្ែអរគលើសហរមន៍ រមួមាន សហរមន៍តំបន់
ការពារធមមជាតិ សហរមន៍នក្ពគឈើ សហរមន៍គនស្ថទ្ប្ដលមានស្ស្ថប់ ឬរំពុងសាិតរនុងដំគណើ រការគសនើ
សំុ ក្តូវររាឋានៈែាូវចាប់ដប្ដល រហូតដល់គពលប្ដលសហរមន៍ទំាងគនេះានសគក្មចចិតតគោយសម័ក្រ
ចិតត គដើមបបីគងកើត ឬរមួោន ជាតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។  

រនុងររណីប្ដលសហរមន៍ានសគក្មចចិតតគោយសម័ក្រចិតតបគងកើត ឬរមួោន  ឬផ្ទា ស់បតូរគៅជា
តំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ឋានៈែាូវចាប់ននសហរមន៍ទំាងគនេះ ក្តូវទ្ទួ្លស្ថគ ល់គោយសវ័យក្បវតាិជាសមាស
ភារននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  គហើយក្តូវអនុវតតតាមវធិាន និងបទ្បប ញ្តតិសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
 
មាព្រតា៣១៥ ._ គោលការណ៍ប្ណនំាសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  
រនុងរយៈគពល ៣ (បី) ឆ្ន ំ គក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 

 
ជំពូកទី២ 

នីែិវធិីបណងេើែការព្រគ្ប់ព្រគ្ងរមួោែ  
 

មាព្រតា៣១៦ ._ សិទ្ធិគដើមបគីធវើការក្រប់ក្រងរមួោន   
សហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និងអងគការសងគមសីុវលិពារ់ព័នធ គោយសហការ

ជាមួយរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ មានសិទ្ធិគដើមបីគរៀបចំ និងគធវើការក្រប់ក្រងរមួោន គលើតំបន់ប្ដលក្តូវគធវើ
ការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
 
មាព្រតា៣១៧ ._  ការគរៀបចំការក្រប់ក្រងរមួោន   

តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូរំណត់
លរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  ដូចខាងគក្កាម ៖ 
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១- រចនាសមព័នធននការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
២- សមាជិរភាព និងសិទ្ធិគាេះគឆ្ន តរបស់សមាជិរសហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
៣- សំគណើ រំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង សក្មាប់តំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  និងសំគណើ ប្ែនការ

ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ ឯរស្ថរទំាងពីរគនេះ ក្តវូគរៀបចំគៅតាមសាង់ោរប្ដលស្សបតាមសមតាភាព 
និងធនធានមូលោឋ ន ប្ដល្ាុេះបញ្ហច ងំពីចំគណេះដឹង និងចរខុវស័ិយននអនរតំណាងសហរមន៍
មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និងរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវរនុងការអនុវតត
ការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
លរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវស្សបតាមប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីធាីជាធរមាន ប្ដលទារ់ទ្ង

នឹងប្ែនរណាមួយននតំបន់ប្ដលក្តវូក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រង និងប្ែនការក្រប់ក្រងសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តវូោរ់ប ច្ូ លនូវ

ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងប្ដលមានស្ស្ថប់ ការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងែមី និងប្ែនការក្រប់ក្រងប្ដលក្តូវ
គរៀបចំគ ើង ក្តូវស្សបតាមបទ្បប ញ្តាិសាីពីក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៣១៨ ._ ការោំក្ទ្សក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោន   

តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូសហការ
ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មន្រនតីរាជការពារ់ព័នធមរពីសមាសភារននក្បព័នធតំបន់
ការពារធមមជាតិ និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គដើមបីោំក្ទ្ដល់ការគរៀបចំលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រង
រមួោន  ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទំាងអស់ក្តវូោំក្ទ្ដល់តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើម
ភារតិច រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ រនុងការគរៀបចំលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូគក្បើក្ាស់
គោបល់បគចចរគទ្សប្ដលានមរពីនដរូបគចចរគទ្ស និងអនរពារ់ព័នធប្ដលមានការចាប់អារមមណ៍ 
គដើមបីគរៀបចំលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ តួនាទី្ជារ់លារ់សក្មាប់នដរូបគចចរគទ្សពារ់ព័នធ អាច
ោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  ។  
 
មាព្រតា៣១៩ ._ ការពិនិតយលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  

គៅគពលតំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ាន
បំគពញតាមលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច រដឋាល
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ថាន រ់គក្កាមជាតិ ក្តវូោរ់សំគណើ គោយភាា ប់លរខខណឌ ទំាងគនេះគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
គដើមបីបគងកើតការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបរសិ្ថា ន ក្តូវពិនិតយ និងែាល់គោបល់គលើលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  
ស្សបតាមលរខណៈវនិិចោ័យ និងនីតិវធីិ រនុងរយៈគពលបីប្ខ បនាា ប់ពីទ្ទួ្លានសំគណើ សំុគរៀបចំការ
ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

មតិគោបល់ទំាងគនេះ រមួមាន ៖ 
  ១- គសចរាីសគក្មច គដើមបីែាួចគែាើមរំនិតរនុងការក្រប់ក្រងរមួោន រនុងតំបន់គសនើសំុ ។ 

២- គសចរាីសគក្មច គដើមបែីាួចគែាើមរំនិតរនុងការក្រប់ក្រងរមួោន  គៅរនុងតំបន់គសនើសំុ 
បនាា ប់ពីានោរ់ប ច្ូ លមតិគោបល់របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នគៅរនុង
លរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន គនាេះ ឬ 

៣- គសចរាីប្ណនំា គដើមបបី្រសក្មួលគលើលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  រនុងការោរ់
សំគណើ សំុពិនិតយ និងែាល់គោបល់ស្ថជាែមី ។  
រនុងររណីមានការោរ់សំគណើ គសនើសំុពិនិតយ និងែាល់គោបល់ស្ថជាែមី ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល

បនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវពិនិតយគលើលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន ប្ដលានប្រសក្មលួ រនុងរយៈគពលបីប្ខ
បនាា ប់ពីានទ្ទួ្លសំគណើ គសនើសំុគនេះ ។  

ឯរស្ថរទំាងអស់ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជន
អាចប្សវងាន ។ 
 
មាព្រតា៣២០ ._ លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំសំគណើ គសនើសំុបគងកើតការក្រប់ក្រងរមួោន  គៅកាន់រាជរោឋ ភិា
ល រនុងរយៈគពល ៣០ (ស្ថមសិប) នែង បនាា ប់ពីមានការែាួចគែាើមរំនិតឱ្យមានការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
 គក្កាយពីទ្ទួ្លានសំគណើ គសនើសំុបគងកើតការក្រប់ក្រងរមួោន  រាជរោឋ ភិាល ក្តូវគចញលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតត ដូចខាងគក្កាម ៖ 
  ១- បគងកើតអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  ជានីតិបុរគលស្ថធារណៈ ។ 

 ២- រំណត់ពីភាររិចច និងតួនាទី្របស់អាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  រមួមានសិទ្ធិក្រប់ក្រងមូល
និធិ ចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀង គធវើក្បតិបតតិការ និងបគងកើតក្ារ់ចំណូល និងចុេះប ា្ ីដីធាីជាមួយរដឋា
លសុរគិោដី រនុងនាមជាអាជាា ធរកាន់កាប់ដីរដឋគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

  ៣- ទ្ទួ្លស្ថគ ល់តំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
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រាល់ការចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀង ឬការែាល់ការគធវើក្បតិបតតិការប្ែនរពាណិជារមម ប្ដលអនុញ្ហញ ត គៅឱ្យ
អនររស់គៅគក្ៅតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  គចញចូលតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  រនុងការគធវើអាជីវរមមគលើធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវទ្ទួ្លការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

អាណតតិននអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន មានរយៈគពលមិនរំណត់ ។ 
 
មាព្រតា៣២១ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងក្រប់ក្រង
រមួោន  រនុងរយៈគពល ៣ (បី) ប្ខ បនាា ប់ពីរាជរោឋ ភិាលានែាល់ការឯរភាពគលើការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

ភាររិចច និងតួនាទី្របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន គៅរនុង
តំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវរំណត់គៅរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀងសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

រិចចក្ពមគក្ពៀងសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  មានរយៈគពលមិនរំណត់ គហើយអាចគធវើការដរហូតវញិ 
រនុងររណីមានការបំពានគលើលរខខណឌ ប្ដលមានប្ចងគៅរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀងសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

ឯរស្ថរទំាងអស់ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងការឯរភាពគលើលរខខណឌ ននការក្រប់ក្រងរមួោន  និងរិចចក្ពម
គក្ពៀងសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចប្សវងាន ។ 

 
ជំពូកទី៣ 

ការអន៊ុវែតការព្រគ្ប់ព្រគ្ងរមួោែ  
 

មាព្រតា៣២២ ._ ក្របខ័ណឌ ននការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានសិទ្ធិពិនិតយ និងអគងកតតាមោនការអនុវតតការក្រប់ក្រង

រមួោន  ។ 
អាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តវូគរៀបចំរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 

គោយពិពណ៌នាអំពីសរមមភាព និងលទ្ធែលននការអនុវតតការងាររបស់ខាួន ។ 
 
មាព្រតា៣២៣ ._ ការគលើររមពស់ និងការោំក្ទ្ការក្រប់ក្រងរមួោន  

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូចាត់វធិានការចំាាច់ គដើមបីោំក្ទ្ការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  គៅ
រនុងតំបន់ប្ដលសាិតរនុងប្ដនសមតារិចចរបស់ខាួន ឬ គៅរនុងតំបន់ប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចគនាេះ ប្បង
ប្ចរសិទ្ធិអំណាចជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬ រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ។ 
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មាព្រតា៣២៤ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពប្ដលបំពានគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងក្រប់ក្រងរមួោន  

បុរគលក្រប់របូមិនក្តូវគធវើសរមមភាពណាមួយ ប្ដលែាុយនឹងរិចចក្ពមគក្ពៀងក្រប់ក្រងរមួោន  ប្ដល
ទ្ទួ្លានការឯរភាពគ ើយ ។ 
 
មាព្រតា៣២៥ ._ ការលុបគចាលរិចចក្ពមគក្ពៀងសាីការក្រប់ក្រងរមួោន  និងការរលំាយអាជាា ធរក្រប់ក្រង

រមួោន   
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានសិទ្ធិលប់គចាលរិចចក្ពមគក្ពៀងសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  

ឬតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  រនុងររណីដូចខាងគក្កាម ៖ 
១- មានការបំពានធងន់ធងរគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
២- មានការបំពានចាប់ធងន់ធងរ គៅរនុងការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

រនុងររណីប្ដលមានការលុបគចាលរិចចក្ពមគក្ពៀងរមួោន  ឬតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានសិទ្ធិគសនើសំុឱ្យរាជរោឋ ភិាលរលំាយអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

មុនគពលគចញគសចរាីសគក្មចលុបគចាលរិចចក្ពមគក្ពៀងសាីការក្រប់ក្រងរមួោន  ឬតំបន់ក្រប់ក្រង
រមួោន  និងការរលំាយអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  ភារីពារ់ព័នធទំាងអស់ក្តូវជួបោន គដើមបីពិភារា និងប្សវងររ
ដំគណាេះស្ស្ថយគោយសនតិវធីិជាមុនសិន ។ 
 អាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន ប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់គោយស្ថរការលុបគចាលរិចចក្ពមគក្ពៀងសាី
ការក្រប់ក្រងរមួោន  និងការរលំាយអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  មានសិទ្ធិគធវើបណាឹ ងតវា  ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិ
ននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
រយៈណពលម្នការព្រគ្ប់ព្រគ្ងរមួោែ  និងេទិធិណលើដីធៃ ី

 
មាព្រតា៣២៦ ._ អាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន   
 គក្កាយគពលទ្ទួ្លានការឯរភាពគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  អាជាា ធរក្រប់ក្រង
រមួោន  មានសិទ្ធិកាន់កាប់ គក្បើក្ាស់ និងអាស្ស័យែលគលើដីរដឋគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន ។ 
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 អាណតតិននការកាន់កាប់ គក្បើក្ាស់ និងអាស្ស័យែលគលើដីរដឋគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  មិន
ក្តូវរារាងំសិទ្ធិរបស់មន្រនាីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នមិនឱ្យចូល និងអនុវតតការងាររបស់ខាួន 
គៅរនុងតំបន់ននការក្រប់ក្រងរមួោន គ ើយ ។ 
 អាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  ពំុមានសិទ្ធិរនុងការលរ់ គែារសិទ្ធិននការកាន់កាប់ គក្បើក្ាស់ អាស្ស័យ
ែលគលើដីរដឋគនេះគៅឱ្យតតិយជន ឬនីតិបុរគលណាមួយគ ើយ ប ុប្នតអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន មានសិទ្ធិរនុង
ការគែារការកាន់កាប់ គក្បើក្ាស់ និងអាស្ស័យែលគៅឱ្យសមាជិរដនទ្គទ្ៀត ប្ដលរស់គៅរនុងតំបន់
ក្រប់ក្រងរមួោន  ប្ដលានរំណត់គៅរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀងសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
 
មាព្រតា៣២៧ ._ ខាឹមស្ថរននអាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន   
 អាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  រមួមាន សិទ្ធិរបស់សហរមន៍គៅ
រនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  រនុងការរស់គៅ អភិររស ក្រប់ក្រង គក្បើក្ាស់ និងទ្ទួ្លែលពីការគក្បើក្ាស់
ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព ស្សបតាមលរខណៈក្បនពណី គៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  និងប្ែនការ
ក្រប់ក្រងរមួោន ប្ដលទ្ទួ្លានការឯរភាព ។ 
 អាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  ប្ដលទ្ទួ្លានអាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រង
រមួោន  មានសិទ្ធិរនុងការហាមឃាត់បុរគលណាមាន រ់ មិនឱ្យគធវើសរមមភាពណាមួយ គោយោម នការយល់
ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរជាមុនពីអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- គចញចូលតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  
២- គធវើសរមមភាពពាណិជារមមគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ឬ 
៣- គក្បើក្ាស់ធនធានគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ចំគពាេះបុរគលប្ដលមិនប្មនជា

សមាជិរសហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
 សំគណើ គសនើសំុគចញចូល និងគក្បើក្ាស់ធនធានគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន របស់អនរគក្ៅ ប្ដល
មិនប្មនជាសមាជិរសហរមន៍ក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវអនវតុតតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៣២៨ ._ រយៈគពលននអាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន   
 រយៈគពលអាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  មានសុពលដូចោន គៅ
នឹងរយៈគពលននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
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មាព្រតា៣២៩ ._ ការលុបគចាលអាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន   
 ការលុបគចាលរិចចក្ពមគក្ពៀងក្រប់ក្រងរមួោន  ឬតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  នំាឱ្យមានការលុបគចាល
អាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។  

ប ុប្នត រនុងររណីប្ដលភារីណាមួយប្ដលមិនប្មនជាសហរមន៍ មិនគោរពតាមប្ែនការក្រប់ក្រង
រមួោន  និងវធិាន និងបទ្បប ញ្តតិគែសងគទ្ៀតសាីពីការក្រប់ក្រងរមួោនា្  ឬរិចចក្ពមគក្ពៀងសាីពីការក្រប់ក្រងរមួ
ោន  មិននំាឱ្យមានការលុបគចាលអាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន គនាេះគទ្ ។ 
 
មាព្រតា៣៣០ ._ សិទ្ធិបប្នាម 
 អាណតតិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីរដឋននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវជាសិទ្ធិបប្នាមគលើសិទ្ធិដនទ្
គទ្ៀតប្ដលសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិចទ្ទួ្លាន ស្សបតាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតជា
ធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៣៣១ ._  ការគរៀបចំសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ការគរៀបចំសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិនាគពលបចចុបបនន និងរនុងគពលអនារត 
គៅរនុងតំបន់ណាមួយប្ដលជនជាតិគដើមភារតិចរស់គៅ មិនក្តវូបងកជាឧបសរគដល់ជនជាតិគដើមភារ
តិចរនុងការគធវើសរមមភាពបណាឹ ងទាមទារចំគពាេះដីធាី ឬធនធានដនទ្គទ្ៀត រនុងគពលបចចុបបនន ឬរនុងគពល
អនារត ស្សបតាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតជាធរមានគ ើយ ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
បទបបញ្ញែតេិ ដពីីហរិញ្ញវែា៊ុម្នការព្រគ្ប់ព្រគ្ងរមួោែ   

 
មាព្រតា៣៣២ ._ មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា នសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោន  
 មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំគ ើងស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពីមូលនិធិបរធនាល
រិចចបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ សក្មាប់តំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន នីមួយៗ គដើមបីោំក្ទ្ដល់ការអនុវតតសរមមភាព
ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
 មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវសាិតគក្កាមការក្តួតពិនិតយ ការក្រប់ក្រងគោយតមាា ភាព
របស់អាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  ននតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន នីមួយៗ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 
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 អាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  អាចទ្ទួ្លមូលនិធិ និងទ្ទួ្លានចំណូលពីក្បភពស្ថធារណៈ និងឯរ
ជនដូចខាងគក្កាម ៖ 
  ១- មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ។ 
  ២- ពនធ ការជួល និងការគក្បើក្ាស់ រនក្មគសវាននការរំស្ថនា ឬការគចញចូល ។ 
  ៣- អំគណាយ ទាយជាទាន និងជំនួយ ។ 

 ៤- យនតការហិរ ញ្បបទានគោយចីរភាព សក្មាប់ការបង់នែាគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ 
ប្ដលមានក្បភពមរពីតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
 ៥- គែសងៗគទ្ៀត ។ 

 
មាព្រតា៣៣៣ ._ ការគលើរប្លងពនធ និងការគក្បើក្ាស់ចំណូល នែាគសវា ឬការបរចិាច រ 
 ចំណូល នែាគសវា ឬការបរចិាច រ ប្ដលទ្ទួ្លានមរពីការអនុវតតសរមមភាពគៅរនុងតំបន់
ក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវគក្បើក្ាស់ផ្ទា ច់មុខ សក្មាប់ ៖ 

១- ជាក្បគោជន៍ដល់សហរមន៍មូលោឋ នគៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
២- ោំក្ទ្សរមមភាពក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
៣- ការអភិររសតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  និងតំបន់ប្របរោន  ប្ដលមានមុខងារអភិររសដូចោន  ។ 

 នីតិវធីិននការប្បងប្ចរក្ារ់ចំណូល នែាគសវា ឬការបរចិាច រ ក្តូវរំណត់គៅរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀងសាី
ពីការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
 ក្ារ់ចំណូល នែាគសវា ឬការបរចិាច រ ប្ដលទ្ទួ្លានមរពីការអនុវតតសរមមភាពគៅរនុងតំបន់
ក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវទ្ទួ្លានគលើរប្លងពនធ និងអាររ សួយស្ថរ និងនែាគសវាគែសងៗគទ្ៀត ប្ដលាន
រំណត់គោយចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតជាធរមាន ។ 
 

មាែិកាទី៣ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងម្ព្រពណ ើណដាយចីរភាព 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៣៣៤ ._ វសិ្ថលភាព 
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មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះនក្ពោំ នក្ពធមមជាតិ ប្ដលមានទី្តំាងសាិតគៅគក្ៅ
ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

មាតិកាគនេះមិនមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះនក្ពលិចទឹ្រ ឬនក្ពប្ដលកាន់កាប់គោយជនជាតិ
គដើមភារតិច ស្សបតាមសិទ្ធិសមូហភាព និងសិទ្ធិគក្បើក្ាស់ជាលរខណៈក្បនពណី ។ 
 
មាព្រតា៣៣៥ ._ តួនាទី្ និងភាររិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ប្ដលទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូសហការជាមួយរដឋាល
ថាន រ់គក្កាមជាតិ គដើមបី ៖ 

១- ក្តតួពិនិតយការស្ថា រគ ើងវញិ ការអភិររស ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយចីរភាព ។ 
២- ចុេះប ា្ ិកាធនធាននក្ពគឈើ វភិារ និងររាទុ្រទិ្ននន័យ និងគធវើបចចុបបននភាពទិ្ននន័យ

តាមគពលរំណត់ គដើមបីគរៀបចំសាង់ោរប្ដលក្តូវគក្បើក្ាស់ គដើមបីគធវើការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយ
ចីរភាព ។ 

៣- ស្ថា រគ ើងវញិនូវដីនក្ពគរចរលឹ គដើមបែីាល់គសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងគធវើការោំនក្ព
គឈើែមី និងោំនក្ពគឈើគ ើងវញិ គដើមបីគលើររមពស់ និងសគក្មចាននូវយនតការកាត់បនាយការ
បគ ច្ញឧសម័នពីការាត់បង់ និងការគរចរលឹនក្ពគឈើ និងគោលគៅអភិររស ។ 

៤- រំណត់ និងគធវើប្ែនទី្ក្ពំក្បទ្ល់ដីនក្ព គោយបញ្ហា រ់ពីឋានៈែាូវចាប់ននដីទំាងគនេះ 
និងោរ់ប ច្ូ លសិទ្ធិកាន់កាប់ និងគក្បើក្ាស់ដីជាលរខណៈក្បនពណីប្ដលមានស្ស្ថប់ ។ 

៥- ជំរញុឱ្យមានការចូលរមួពីសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច និងគលើ
រមពស់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គៅរនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយចីរភាព ។ 

៦- គធវើការពិគក្ោេះយល់គលើរគក្មាងស្ថា បនាែាូវស្ថធារណៈ និងែាូវនក្ព គៅរនុងនក្ព ។ 
៧- ចូលរមួគៅរនុងរមមវធីិែាល់វញិ្ហញ បនបក្តក្រប់ក្រង និងែលិតែលនក្ពគឈើអនារជាតិ ។ 
៨- អនុវតតនូវទ្មាា ប់ននវធីិររាភសាុតាងទារ់ទ្ងនឹងែល និងអនុែលនក្ពគឈើ ស្សបតាម

សាង់ោរ និងគោលការណ៍ប្ណនំាជាតិ និងអនារជាតិ ។ 
៩- គរៀបចំ និងអនុវតតវធិានការ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 

សហរមន៍មូលោឋ ន នដរូបគចចរគទ្ស គដើមបីការពារនក្ពគឈើជាលរខណៈក្បព័នធ ពីការតំាងទី្
លំគៅ និងការគក្បើក្ាស់គោយោម នការអនុញ្ហញ ត ឬគោយខុសចាប់ និងសរមមភាពខុសចាប់
ដនទ្គទ្ៀត ។ 
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១០- សក្មបសក្មួល និងជួយរនុងការគសុើបអគងកត ការទ្ប់ស្ថក ត់ និងការបន្រងាក បបទ្
គលមើសនក្ពគឈើ ។ 

១១- អភិវឌ្ឍសមតាភាពននការគ្ាើយតបជាបនាា ន់ និងចាត់វធិានការទាន់គពលគវលា
បនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានអំពីបទ្គលមើសនក្ពគឈើ ។ 

១២- គរៀបចំរាយការណ៍ និងការអគងកតតាមោនបទ្គលមើសនក្ពគឈើ ។ 
១៣- បគងកើតយនាការមូលនិធិែមី គដើមបីោំក្ទ្ការអនុវតតការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយចីរភាព 

និង 
១៤- គធវើឱ្យមានតមាា ភាពរនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគោយចីរភាព ។ 

 
ជំពូកទី២ 

ការណរៀបចំតននការព្រគ្ប់ព្រគ្ងម្ព្រពណ ើណដាយចីរភាព 
 
មាព្រតា៣៣៦ ._ ការចុេះប ា្ ិកា និងការគធវើប្ែនទី្ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ គោយសហការជាមួយរដឋាល
ថាន រ់គក្កាមជាតិ សហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និងនដរូបគចចរគទ្ស ក្តូវចុេះប ា្ ិកាធនធាន 
លរខខណឌ  និងសកាា នុពលនក្ពគឈើ គដើមបីបគងកើតព័ត៌មានជាមូលោឋ នប្ដលមានលរខណៈវទិ្ោស្ថស្រសត និង
បគចចរគទ្សសាីពីស្ថា នភាពនក្ពគឈើ និងររាទុ្រទិ្ននន័យទំាងគនេះគដើមបីគរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រង ។ ការ
ចុេះប ា្ ិកានក្ពគឈើ ក្តូវអនុវតតគៅថាន រ់គក្កាមជាតិ គហើយក្តូវោរ់ប ច្ូ លរនុងប ា្ ិកានក្ពគឈើថាន រ់ជាតិ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ និងពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយរដឋាលថាន រ់
គក្កាមជាតិ សហរមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និងនដរូបគចចរគទ្ស ក្តូវគរៀបចំប្ែនទី្ថាន រ់ជាតិ
សាីពីដីនក្ព គោយប្ែអរគលើប ា្ ិកានក្ពគឈើ ។ ប្ែនទី្គនេះក្តូវបងាា ញពីក្បគភទ្ននតំបន់នក្ពគឈើនីមួយៗ 
ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 

ដំគណើ ការននការចុេះប ា្ ិកា និងការគធវើប្ែនទី្ ក្តូវែាល់ឱ្កាសឱ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៣៣៧ ._ ប្ែនការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគរៀបចំ និងក្តតួពិនិតយគលើការ
គរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើសក្មាប់ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើប្ដលសាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់ខឡួន ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគរៀបចំរិចចពិគក្ោេះគោបល់
គោយប្ រ និងពិគសសសក្មាប់តំបន់ប្ដលមានជនជាតិគដើមភារតិចរស់គៅ ឬប្ដលមានជាប់ពារ់ព័នធ
នឹងែលក្បគោជន៍សមូហភាពរបស់ជនជាតិគដើមភារតិចគដើមបីបញ្ហា រ់ថាមានការឱ្យតនមាចំគពាេះែល
ក្បគោជន៍ និងសិទ្ធិជាលរខណៈក្បនពណី និងទំ្គនៀមទ្មាា ប់របស់ពួរគរ ។ 

គសចរតីលមអិត និងដំគណើ ការសក្មាប់ការគរៀបចំ និងអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រងរមួោន សក្មាប់តំបន់
នក្ពគឈើនីមួយៗ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្ល
បនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ។ 

ដំគណើ រការននការគរៀបចំ និងគធវើបចចុបបននភាពគលើប្ែនការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តូវែាល់ឱ្កាសឱ្យ
មានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ។ 
 
មាព្រតា៣៣៨ ._ សមបទានដីគសដឋរិចច 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូតក្មូវឱ្យសមបទានដីគសដឋរិចច
ប្ដលគៅជាធរមាន គៅរនុង និងប្របរតំបន់នក្ពគឈើ អនុវតតតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពីការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ
គោយចីរភាពននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៣៣៩ ._ ការស្ថា រនក្ពគឈើគ ើងវញិ ការោំនក្ពគឈើែមី និងការោំនក្ពគឈើគ ើងវញិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូស្ថា រនក្ពគឈើគរចរលឹគ ើងវញិ 
និងគធវើការោំនក្ពគឈើែមី និងការោំនក្ពគឈើគ ើងវញិ ស្សបតាមទ្មាា ប់ប្ដលទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ ។ 

មាច ស់រគក្មាងប្ដលានគធវើសរមមភាពគៅរនុងតំបន់នក្ពគឈើ គហើយានគធវើឱ្យែយចុេះនូវរក្មប
នក្ពគឈើ ឬគធវើឱ្យគរចរលឹនក្ពគឈើ ក្តវូគធវើការស្ថា រនក្ពគឈើគ ើងវញិ ការោំនក្ពគឈើែមី និងការោំនក្ពគឈើ
គ ើងវញិ ឱ្យានសមាមាក្តគៅនឹងទំ្ហំនក្ពគឈើប្ដលានែយចុេះ ឬគរចរលឹគនាេះ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូែាល់អាទិ្ភាពគលើការគក្បើក្ាស់
ក្បគភទ្គឈើ និងស្ថរគពើររុខជាតិរនុងស្សររ គដើមបីគធវើការស្ថា រនក្ពគឈើគ ើងវញិ ការោំនក្ពគឈើែមី និងការោំ
នក្ពគឈើគ ើងវញិ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត 
គដើមបីរំណត់អំពីលរខខណឌ តក្មូវ និងនីតិវធីិរនុងការស្ថា រនក្ពគឈើគ ើងវញិ ការោំនក្ពគឈើែមី និងការោំ
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នក្ពគឈើគ ើងវញិ រនុងរយៈគពល ១ (មួយ) ឆ្ន ំ គក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៣៤០ ._ រសិររុខវបបរមម 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគលើរទឹ្រចិតតចំគពាេះការអនុវតត
រសិររុខវបបរមម គដើមបីគលើររមពស់ការគក្បើក្ាស់ដីនក្ពឱ្យកាន់ប្តមានចីរភាព និងមានែលិតភាពបប្នាម
គទ្ៀត ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវួគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
សាីពីលរខខណឌ តក្មវូ និងនីតិវធីិសក្មាប់ការអនុវតតរសិររុខវបបរមម គក្រឿងគលើរទឹ្រចិតតប្ែនរហិរ ញ្វតាុ និង
ស្ថរគពើពនធ ។  
 
មាព្រតា៣៤១ ._ ចមាក រនក្ពគឈើ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគលើរទឹ្រចិតតក្បជាពលរដឋ និង
មាច ស់រគក្មាងឱ្យគធវើការោំ និងររាទុ្រចមាក រនក្ពគឈើ គដើមបីែាល់ជាក្បភពែល និងអនុែលនក្ពគឈើ និង
គដើមបីចូលរមួចំប្ណររនុងការអភិររសតនមាវបបធម៌ សងគមប្ដលមានទំ្នារ់ទំ្នងគៅនឹងនក្ពគឈើគនាេះ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
សាីពីលរខខណឌ តក្មវូ និងនីតិវធីិសក្មាប់ការគរៀបចំ និងការររាទុ្រចមាក រនក្ពគឈើ ឱ្យស្សបតាមគោល
ការណ៍ប្ដលទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជាលរខណៈអនារជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៣៤២ ._ ការគក្បើក្ាស់អុស និងធយូងគោយចីរភាព 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគលើររមពស់ែលិតរមម និងការ
គក្បើក្ាស់អុស ធយូងគោយចីរភាព ។ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ គោយសហការជាមួយសហរមន៍
មូលោឋ ន ជនជាតិគដើមភារតិច និងនដរូបគចចគទ្ស ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការគរៀបចំយនត
ការសក្មាប់ការគចញលិខិតបញ្ហា រ់ និងគក្រឿងគលើរទឹ្រចិតតប្ែនរហិរ ញ្វតាុ និងស្ថរគពើពនធ ដល់ែលិតររ
អុសធយូងគោយចីរភាពប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
 
មាព្រតា៣៤៣ ._ វញិ្ហញ បនបក្តក្រប់ក្រង និងែលិតែលនក្ពគឈើអនារជាតិ  
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ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូចូលរមួរនុងរមមវធីិែាល់
វញិ្ហញ បនបក្តក្រប់ក្រង និងែលិតែលនក្ពគឈើអនារជាតិ រនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើគដើមបអីភិររសក្បព័នធគអ
រូ ូសីុធមមជាតិ និងែាល់អតាក្បគោជន៍ប្ែនរគសដឋរិចច ដល់ការរស់គៅគោយចីរភាពរបស់ក្បជាពលរដឋ
មូលោឋ ន។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពី
ការតាមោន និងវាយក្តាគលើគឈើហ ុប ែលិតែលគឈើ និងស្ថច់គឈើ និងអនុែលនក្ពគឈើ និងការអគងកតតាម
ោននីតិវធីិទំាងគនេះ គដើមបធីានាថាែលិតែលនក្ពគឈើទំាងគនេះគោរពតាមសាង់ោរអនតរជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៣៤៤ ._ រមមវធីិពាណិជារមម អភិាលរិចច និងការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់នក្ពគឈើ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគរៀបចំ និងអនុវតតរមមវធីិ
ពាណិជារមម អភិាលរិចច និងការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់នក្ពគឈើឱ្យានក្រប់ក្ជរងគក្ជាយ ។ 

រមមវធីិពាណិជារមម អភិាលរិចច និងការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់នក្ពគឈើ ក្តវូ ៖ 
១- គរៀបចំយនតការសក្មបសក្មួល ប្ដលតក្មវូឱ្យក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចគធវើការ

ក្ាស្ស័យទារ់ទ្ង និងប្ចររបំ្លរព័ត៌មានោន  គដើមបពីក្ងឹងការអនុវតតចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ ន
រតិយុតតពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀត ។ 

២- រំណត់ឱ្យានចាស់លាស់ ឱ្យមាន ៖ 
- ការទ្ទួ្លក្តវូប្ែនរស្ថា ប័ន  
- ឯររាជយភាពននការពិនិតយ និងអគងកតតាមោនរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមាន

សមតារិចច 
- យនតការគលើររមពស់រណគនយយភាព ។ 

៣- តក្មូវឱ្យក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច មានសមតាភាពរនុងការក្រប់ក្រង និងគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទ្ និងែាល់សិទ្ធិឱ្យបុរគលក្រប់ប្ដលមានវវិាទ្ទ្ទួ្លានដំគណាេះស្ស្ថយគោយ
យុតតិធម៌ ។ 

៤- ែាល់ឱ្យអនរពារ់ព័នធ រមួមាន ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងមន្រនាីអនុវតតចាប់ 
មានគពលគវលា ែវកិា ជំនាញ និងចំគណេះដឹងចំាាច់ រនុងការគធវើ និងអនុវតតគសចរាីសគក្មចពារ់
ព័នធនឹងនក្ពគឈើ ។ 



 

-  127 - 

 

៥- តក្មូវឱ្យលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ អនុវតតគោយគសមើភាពោន ចំគពាេះអនរពារ់ព័នធ
ទំាងអស់ ប្ដលរមួមានវធិានការរនុងការកាត់បនាយែលប េះពាល់អវជិាមានចំគពាេះក្បជាពលរដឋក្រី
ក្រ និងក្តវូមានលរខណៈសមបតតិក្រប់ក្ោន់រនុងការោំក្ទ្រមមវធីិទំាងគនេះ ។ 

៦- រំណត់តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុសក្តូវប្ែនរស្ថា ប័នគៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ឱ្យ
ានចាស់លាស់សក្មាប់អនរពារ់ព័នធទំាងអស់ និងរំណត់អំពីតមាា ភាពននការពក្ងឹងការអនុវតត
ចាប់ ។ 

៧- តក្មូវឱ្យមានការគោរពតាមនីតិវធីិននការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លាន
ព័ត៌មាន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 

៨- រំណត់វធិានការគដើមបីគសុើបអគងកត អគងកតតាមោន និងបន្រងាក បសរមមភាពគលមើស
ចាប់នក្ពគឈើ ។ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
សាីពីការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីរមមវធីិពាណិជារមម អភិាលរិចច ការពក្ងឹងការអនុវតតចាប់
នក្ពគឈើ ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
លខិែិអន៊ុញ្ញញ ែ 

 
មាព្រតា៣៤៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវននលិខិតអនុញ្ហញ ត 

បុរគលក្រប់របូក្តូវោរ់ពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរ
ក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ គដើមបីគធវើសរមមភាព ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ែលិតអុស ធយូង ។ 
២- ែលិត ែល និងែលអនុែលនក្ពគឈើ សក្មាប់ការគក្បើក្ាស់រនុងគោលគៅពាណិជា

រមម ។ 
៣- ក្រប់ក្រងែល និងអនុែលនក្ពគឈើ សក្មាប់ការគក្បើក្ាស់រនុងគោលគៅពាណិជា    

រមម ។ 
៤- ក្បមូលែល និងលរ់ែល និងអនុែលនក្ពគឈើសក្មាប់គោលគៅពាណិជារមម ស្សប

តាមរូតាក្បមូលែលក្បចំាឆ្ន ំ ។ លិខិតអនុញ្ហញ តឱ្យក្បមូលែល និងលរ់ែល និងអនុែលនក្ព
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គឈើសក្មាប់គោលគៅពាណិជារមម ក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវការោរ់ក្ារ់តមកល់ គដើមបីធានាគលើការ
បង់ក្ារ់រនក្មគសវា និងបុពវលាភ ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 

៥- ដឹរជ ា្ូ នែល និងអនុែលនក្ពគឈើ ស្សបតាមរូតាដឹរជ ា្ូ នក្បចំាឆ្ន ំ ប្ដលរំណត់
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 

៦- នំាគចញែល និងអនុែលនក្ពគឈើ ស្សបតាមរូតាអនុញ្ហញ តនំាគចញក្បចំាឆ្ន ំ ប្ដល
រំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 

៧- គក្បើក្ាស់នក្ពគឈើ គដើមបីគធវើការសិរាស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរបគចចរគទ្ស ឬវទិ្ោស្ថស្រសត រមួ
មាន ការយរនក្ពគឈើមរគធវើការស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរររុខវបបរមម ឬការប្រលមអនក្ពគឈើ ឬការអប់រ ំឬ
ការបណាុ េះបណាា លវស័ិយរសិរមម ឬការបគងកើតសួនភូតោមស្ថស្រសត ឬស្ថា នីយពិគស្ថធន៍ ឬការ
បគងកើតថាន លរូនគឈើក្តូវគែារ ឬបគងកើតតំបន់សក្មារលំប្ហ គទ្សចរណ៍រំស្ថនា ឬការែត
ភាពយនតឯរស្ថរ ។ 

៨- បគងកើតគរាងសននិធិ លរ់ ប្ចរចាយ ែល និងអនុែលនក្ពគឈើ និងការបគងកើតមូលោឋ ន
ឧសាហរមមគឈើ គរាងចក្រអារគឈើ សិបបរមមប្រនចនែល អនុែលនក្ពគឈើ ។ 

៩- បគងកើត ក្រប់ក្បគភទ្ប្ដលគក្បើក្ាស់ែល អនុែលនក្ពគឈើជាវតាុធាតុគដើម ។ 
១០- ការគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រសក្មាប់ក្បព័នធគស្ស្ថចស្សព ឬគោលគៅរសិរមម គោយ

មានការឯរភាពពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ។ 
១១- រាល់សរមមភាពពាណិជារមមគែសងគទ្ៀតដូចមានប្ចងគៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត

ពារ់ព័នធ ឬរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូស្សប
តាមបទ្បប ញ្តតិននមាតិកាគនេះ ។ 

 រាល់ការោរ់ពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត ក្តវូោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ស្សបតាម
បទ្បប ញ្តាិននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៣៤៦ ._ លរខណៈវនិិចោ័យសក្មាប់ការឯរភាពគលើលិខិតអនុញ្ហញ ត 

រនុងការពិនិតយពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រង
នក្ពគឈើ ក្តូវរំណត់សរមមភាពគសនើសំុ ៖ 

១- ក្តវូស្សបតាមប្ែនការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ។ 
២- ក្តូវស្សបជាមួយប្ែនការក្រប់ក្រងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិប្ដលគៅ 

ប្របរ ។ 
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៣- ក្តវូស្សបជាមួយប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់គក្កាមជាតិ ។ 
៤- ោំក្ទ្ និងគធវើឱ្យក្បគសើរគ ើងនូវជីវភាពរស់របស់ក្បជាពលរដឋមូលោឋ ន ។ 
៥- កាត់បនាយែលប េះពាល់អវជិាមានចំគពាេះជីវៈចក្មរេះ ។ 
៦- អនុវតតទ្មាា ប់លអគៅរនុងដំណារ់កាលគរៀបចំរគក្មាង ក្បតិបតតិការរគក្មាង និងបិទ្

រគក្មាង ។ 
៧- អនុវតតតាមក្បព័នធតាមោន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និង 
៨- បំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវដនទ្គទ្ៀត ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន

សមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ អាចបប្នាមលរខខណឌ គលើលិខិត

អនុញ្ហញ ត ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវននក្រមគនេះ ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ អាចពយួរ ឬលុបគចាលលិខិត

អនុញ្ហញ ត រនុងររណីមិនគោរពតាមលរខខណឌ ប្ដលរំណត់គៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
ការោរ់ពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត ក្តូវអនុវតតតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មាន ននក្រមគនេះ ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត 

គដើមបីរំណត់ពីនីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវននដំគណើ រការែាល់លិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
 
មាព្រតា៣៤៧ ._ រនក្មគសវា បុពវលាភ និងសួយស្ថរ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត 
គដើមបីរំណត់ពីលរខណៈវនិិចោ័យ និងនីតិវធីិ សក្មាប់ការបង់រនក្មគសវា បុពវលាភ និងសួយស្ថរ សក្មាប់
សរមមភាពគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
 
មាព្រតា៣៤៨ ._ ក្បព័នធអគងកតតាមោន និងែាល់លិខិតអនុញ្ហញ តទូ្ទំាងក្បគទ្ស 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តវូគរៀបចំក្បព័នធ និងទិ្ននន័យនន
ការអគងកតតាមោន និងការែាល់លិខិតអនុញ្ហញ តទូ្ទំាងក្បគទ្ស គៅរនុងរយៈគពល ១ (មួយ) ឆ្ន ំ គក្កាយ
គពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៣៤៩ ._ ការប្បងប្ចររនក្មគសវា បុពវលាភ និងសួយស្ថរឱ្យសហរមន៍មូលោឋ ន 
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ចំនួនមួយប្ែនរននរនក្មគសវា បុពវលាភ និងសួយស្ថរ ក្តូវគធវើការប្បងប្ចរគៅឱ្យសហរមន៍មូល
ោឋ ន ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
គដើមបីរំណត់ពីភាររយននរនក្មគសវា បុពវលាភ និងសួយស្ថរ និងលរខណៈវនិិចោ័យ និងនីតិវធីិសក្មាប់
ប្បងប្ចងរនក្មគសវា បុពវលាភ និងសួយស្ថរគៅឱ្យសហរមន៍មូលោឋ ន ។ 

 
មាែិកាទី៤ 

កិចចោាំរ ការអភិរកស និងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងេែវ នងិរ ៊ុកខជាែិម្ព្រព 
ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញែតិទូណៅ 
 

មាព្រតា៣៥០ ._ សតវ និងររុខជាតិនក្ព 
 សតវ និងររុខជាតិនក្ពសំគៅដល់ពពួរសតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលមានគដើមរំគណើ ត និងមិនមាន
គដើមរំគណើ តគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ប ុប្នតសាិតគៅរនុងទឹ្រដីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 សតវ និងររុខជាតិនក្ពក្រប់ក្បគភទ្ ជាសមបតតិរដឋ និងជាសមាសភារននធនធានធមមជាតិ។ 
 
មាព្រតា៣៥១ ._ តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានតួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុសក្តូវជារមួ សក្មាប់រិចចោំពារ 
ការអភិររស និងការក្រប់ក្រងក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុសក្តូវគនេះ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ រ ។ 
 
មាព្រតា៣៥២ ._ សហក្បតិបតតិការរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយនដរូបគចចរគទ្ស និងជំនាញ
ការបគចចរគទ្សពារ់ព័នធ និងគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូក្រប់ក្រងឋានៈ
ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលមានរនុងប ា្ ីចំណាត់ថាន រ់ក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ គដើមបីោំពារ 
និងអភិររសក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិទំាងគនាេះ ។ 

ក្រប់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ៖ 
១- ក្តវូែតល់ការសហការគដើមបីអភិររសក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិ

ននក្រមគនេះ ។ 
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២- ក្តូវសហការគដើមបទី្ប់ស្ថក ត់បទ្គលមើសពារ់ព័នធគៅនឹងក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិ និង
ប្ចរចាយព័ត៌មានពារ់ព័នធជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីនីតិវធីិននការសហ

ការ និងប្ចរចាយព័ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបទ្គលមើសក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព រវាងក្រសួង ស្ថា ប័ន
ពារ់ព័នធ ។ 
 
មាព្រតា៣៥៣ ._ សរមមភាពគៅរនុងទី្ជក្មរសតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលក្តូវហាមឃាត់ 
 ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការបំផ្ទា ញ ឬការប្រប្ក្បទី្ជក្មរធមមជាតិរបស់ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ព ដូច
ានរំណត់រនុងក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ឬទី្២ ប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នមានសតារិចចានរំណត់ថា នំាឱ្យាត់បង់
គៅគលើក្បគភទ្ទំាងគនាេះពីទី្ជក្មរធមមជាតិ ។ 
  
មាព្រតា៣៥៤ ._ ការគចញលិខិតអនុញ្ហញ តពារ់ព័នធគៅនឹងពពួរសតវ និងររុខជាតិនក្ព 
 ការគចញលិខិតអនុញ្ហញ តសក្មាប់សរមមភាពមានែលប េះពាល់អវជិាមានខាា ំង មរគលើក្បគភទ្
សតវ និងររុខជាតិនក្ព និងជក្មររបស់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ក្តូវគធវើគ ើងស្សបតាមវធិានការដូច
ានរំណត់រនុងប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ប្ដលានឯរភាព ។ 
 

ជំពូកទី២ 
ការណធវើចំណាែ់ថ្នែ កេ់ែវ និងរ ៊ុកខជាែិម្ព្រព 

 
មាព្រតា៣៥៥ ._ ប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និង
នដរូបគចចរគទ្សពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបចំប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះ
ថាន រ់ ។ 
 ប ា្ ីគនេះ ក្តូរមួប ច្ូ ល ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងប្ដល
ក្តូវានចុេះរនុងឧបសមព័នធននអនុសញ្ហញ សតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព
ប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 
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២- ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលមានគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងប្ដល
មានរនុងចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្ល    
ស្ថគ ល់ ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និង

នដរូបគចចរគទ្សពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការគរៀបចំប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ 
និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 

 
មាព្រតា៣៥៦ ._ ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព 
 ពពួរសតវ និងររុខជាតិនក្ព ប្ដលមានរនុងប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដល
រំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវានប្បងប្ចរជា ៤ (បួន) ក្បគភទ្ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ៖ ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលមាន និងមិនមានគដើម
រំគណើ តគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ៖ 

- ដូចានរំណត់រនុងឧបសមព័នធទី្១ ននក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព រនុងអនុសញ្ហញ សតីពី
ពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 

- ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ប្ដលានរំណត់ជាក្បគភទ្វនិាសែុតពូជ
ទំាងស្សរង និងក្បគភទ្រំពុងរងគក្ោេះថាន រ់្នគៅររការវនិាសែុតពូជ និង ក្បគភទ្
រំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ជិតែុតពូជ គៅរនុងប ា្ ីននក្បគភទ្ប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ននចំ
ណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ។ 

- ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ប្ដលតនមាធមមជាតិ ឬតនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ 
ឬមានស្ថរៈសំខាន់ប្ែនរគសដឋរិចច សក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

- ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលានររគឃើញែមីគៅរនុងក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា និងប្ដលមិនទាន់ក្តវូានគធវើចំណាត់ថាន រ់ននការអភិររសគៅគ ើយ ។ 
២- ក្ររមក្បគភទ្ទី្២ ៖ ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលមាន និងមិនមានគដើម

រំគណើ តគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ៖ 
- ដូចានរំណត់រនុងឧបសមព័នធទី្២ ននក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពរនុងអនុសញ្ហញ

សតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 
- ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ប្ដលានរំណត់ជាក្បគភទ្ងាយរងគក្ោេះ

ថាន រ់ និងក្បគភទ្ជិតរងគក្ោេះថាន រ់ ក្បគភទ្ពំុមានព័ត៌មានឬទិ្ននន័យក្រប់ក្ោន់ ឬមិនទាន់
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សិរាវាយតនមា គោយប្ែអរគលើប ា្ ីននក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ 
ននចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្ល
ស្ថគ ល់ ។ 
៣- ក្ររមក្បគភទ្ទី្៣ ៖ ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលមាន និងមិនមានគដើម

រំគណើ តគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ៖ 
- ដូចានរំណត់រនុងឧបសមព័នធទី្៣ ននក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព រនុងអនុសញ្ហញ សតី

ពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 
- ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលានរំណត់ជាក្បគភទ្ងាយរងគក្ោេះ

ថាន រ់តិចតួចននប ា្ ីននក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ននចំណាត់ថាន រ់
តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ គលើរប្លងប្ត
ានរំណត់ថាជាក្ររមក្បគភទ្ទី្៤ ខាងគក្កាម ។ 

៤- ក្ររមក្បគភទ្ទី្៤ ៖ ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលមានរំណត់គៅរនុងក្ររម
ក្បគភទ្ទី្៣ និងប្ដលក្តូវានចាត់ទុ្រថា ជាក្បគភទ្ទូ្គៅ ប្ដលក្តូវានអនុម័តគោយ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយនដរូបគចចរគទ្ស 
និងអនរជំនាញការបគចចរគទ្ស ។ 

 រនុងររណីមានចំណាត់ថាន រ់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពខុសោន រវាង ឧបសមព័នធននអនុសញ្ហញ សតីពី
ពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ និងចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ី
អនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ក្ររមក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដល
មានឋានៈខពស់ជាង ក្តវូមានអនុភាពអនុវតត។ 
 រនុងររណីមានក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពណាក្តូវានររគឃើញែមី គហើយមិនទាន់ានរំណត់
គៅរនុងឧបសមព័នធននអនុសញ្ហញ សតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរង
គក្ោេះថាន រ់ ឬគៅរនុងចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្ល
ស្ថគ ល់ គនាេះក្តវូរំណត់ចូលគៅរនុងក្ររមក្បគភទ្ទី្១ គលើរប្លងប្តមានការរំណត់ជាក្ររមក្បគភទ្គែសង 
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 ក្ររមក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពគៅរនុងឧបសមព័នធ ននអនុសញ្ហញ សតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើ
ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ និងគៅរនុងចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសង
គទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ក្តូវមានអនុភាពអនុវតត រហូតដល់មានលិខិតបទ្ោឋ ន
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រតិយុតតសតីអំពីការគរៀបចំប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ចូលជា
ធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៣៥៧ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរង

គក្ោេះថាន រ់ 
 ប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវគធវើបចចុបបននភាពជា
គទ្ៀងទាត់ រនុងររណីដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ប្ដលក្តូវានររគឃើញរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
ប្ដលមិនទាន់ក្តូវាន់រំណត់គៅរនុងឧបសមព័នធននអនុសញ្ហញ សតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើ
ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ឬគៅរនុងចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិ
គែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ។ 

២- ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ប្ដលមិនមានរំណត់គៅរនុងឧបសមព័នធននអនុសញ្ហញ សតី
ពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ឬគៅរនុងចំ
ណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ប្ដលតក្មូវ
ឲ្យមានការោំពារ ស្សបតាមលរខណៈវនិិចោ័យរបស់ចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដល
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ។ 
 

មាព្រតា៣៥៨ ._ ការដំគ ើងថាន រ់ននក្ររមក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព  
ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិ អាចក្តវូដំគ ើងថាន រ់ននក្ររមក្បគភទ្ គោយប្ែអរគលើមូលោឋ នដូច

ខាងគក្កាម ៖ 
១- រក្មិតហានិភ័យននរំរាមរំប្ហងខពស់ ដល់បរមិាណននពពួរសតវ និងររុខជាតិនក្ព

ទំាងគនាេះ ។ 
២- ស្ថា នភាពននពពួរសតវ និងររុខជាតិនក្ពទំាងគនាេះស្សបតាមលរខណៈវនិិចោ័យននប ា្ ី

ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់្នគៅររការវនិាសែុតពូជ ឬក្បគភទ្រំពុង
រងគក្ោេះ ថាន រ់ជិតែុតពូជ ននចំណាត់ថាន រ់តាមប ា្ ីអនតរជាតិគែសងគទ្ៀតប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ។ 

៣- មានតនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬស្ថរៈសំខាន់ប្ែនរគសដឋរិចច ។ 
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នីតិវធីិននការដំគ ើងថាន រ់ និងការប្រប្ក្បចំណាត់ថាន រ់ននក្ររមក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ក្តូវ
រំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា៣៥៩ ._ ការគសនើសំុគធវើបចចុបបននភាពគៅគលើប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដល

រំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ 
ការគសនើសំុគធវើបចចុបបននភាពគលើចំណារ់ថាន រ់ ឬបប្នាមក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពគៅរនុងប ា្ ីជាតិ

សក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវគធវើគ ើងគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

នីតិវធីិននការគសនើសំុ និងការពិនិតយ និងសគក្មចគៅគលើការគសនើសំុ ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិ
យុតតរបស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន ។ 

 
ជំពូកទី៣ 

តននការព្រគ្ប់ព្រគ្ង និងស្ថត រព្របណភទេែវ និងរ ៊ុកខជាែិម្ព្រពណឡើងវញិ 
ការអណងេែតាមដាន នងិការណរៀបចំរាយការ ៍ 

 
មាព្រតា៣៦០ ._ ប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពគ ើងវញិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយមានការោំក្ទ្ប្ែនរបគចចរគទ្សពីនដរូអភិវឌ្ឍ ក្តូវគរៀបចំ
ប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពគ ើងវញិសក្មាប់ក្ររមក្បគភទ្ទី្១ និងទី្២ ។ 
 នីតិវធីិននការគរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពគ ើងវញិ ក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 ប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពគ ើងវញិ អាចក្តវូប ច្ូ លគៅរនុងប្ែនការ
ក្រប់ក្រងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ និងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
 
មាព្រតា៣៦១ ._ ការគរៀបចំរាយការណ៍ និងការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយអនរពារ់ព័នធ ក្តូវគរៀបចំក្បព័នធអគងកត
តាមោន និងការគរៀបចំរាយការណ៍អំពីការអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រង និងស្ថត រក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិ
នក្ពគ ើងវញិ ។ 
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ជំពូកទី៤ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងព្របណភទេែវ និងរ ៊ុកខជាែិម្ព្រពតដលរាែែាែ 

 
មាព្រតា៣៦២ ._ ប្ែនការក្រប់ក្រងក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រងក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាត គដើមបីរំណត់ ៖ 

១- ែាូវប្ដលក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាតគនាេះចូលមរកាន់ក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។ 

២- វធីិននការក្រប់ក្រងក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាតទំាងគនាេះ ប្ដលមាន
គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

៣- វធីិលុបបំាត់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាតប្ដលបងកមហនតរាយ ។ 
 

មាព្រតា២៦៣ ._ ប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គរៀបចំប ា្ ីជាតិសក្មាប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាត ប្ដលមាន ឬអាចបងកគក្ោេះថាន រ់គៅ
រនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រនុងររណីមានការនំាចូលក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិទំាងគនាេះមររនុងក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាព្រតា៣៦៤ ._ ប្ែនការលុបបំាត់ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបប្ែនការលុបបំាត់ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដល
រាតតាតគដើមបីលុបបំាត់ និងកាត់បនាយជាអបបបរមានូវែលប េះពាល់ពីក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដល
រាតតាតគៅគលើបរសិ្ថា ន គសដឋរិចច និងសុខភាពមនុសស ។ 
 
មាព្រតា៣៦៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការអនុញ្ហញ ត និងការហាមឃាត់ 
 ការនំាក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិប្ដលរាតតាតណាមួយចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិគក្ៅពីតំបន់រនុង
ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការនំាចូលក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាត គៅរនុងប្ែនរណាមួយ
ននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 
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ជំពូកទី៥ 
ការបរាញ ់ការព្របមលូយក និងការណធវើា ិជជកមម 

 
មាព្រតា៣៦៦ ._ ការមិនគចញលិខិតអនុញ្ហញ ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មិនក្តូវគចញលិខិតអនុញ្ហញ តគក្កាមមាតិកាគនេះរនុងររណី
ប្ដលមិនមានព័ត៌មានប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតបញ្ហា រ់ក្រប់ក្ោន់គដើមបរំីណត់ពីែលប េះពាល់ននសរមមភាពគៅ
គលើស្ថា នភាពអភិររសននក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិគនាេះ គលើរប្លងប្តការអនុញ្ហញ តគនាេះ គធវើគ ើងសក្មាប់ប្ត
គោលបំណងស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតប ុគណាណ េះ ។ 
 
មាព្រតា៣៦៧._ ការគលើរប្លង 

សរមមភាពខាងគក្កាមគនេះ មិនតក្មូវឱ្យមានលិខិតអនុញ្ហញ ត ៖ 
១- ការបរាញ់គក្ៅក្បព័នធតំបន់ការពារជាតិនូវក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិប្ដលានគធវើចំណាត់ថាន រ់

ក្ររមក្បគភទ្ទី្៣ ឬទី្៤ សក្មាប់ការគក្បើក្ាស់រនុងក្រួស្ថរ និងការគក្បើក្ាស់ជាលរខណៈក្បនពណី ។ 
២- ការក្បមូលយរ ការគធវើពាណិជារមម ការដឹរជ ា្ូ ន និងការគក្បើក្ាស់ក្បគភទ្ររុខជាតិ

នក្ពប្ដលានគធវើចំណាត់ថាន រ់ក្ររមក្បគភទ្ទី្៤ គៅគក្ៅក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិសក្មាប់ការ
គក្បើក្ាស់រនុងក្រួស្ថរ និងការគក្បើក្ាស់ជាលរខណៈក្បនពណីប្តប ុគណាណ េះ ។ 

៣- ការក្បមូលយរែល និងអនុែលនក្ពគឈើពីចមាក រោំដុេះគលើដីឯរជន ។ 
 
មាព្រតា៣៦៨ ._ សរមមភាពប្ដលតក្មូវឱ្យមានលិខិតអនុញ្ហញ ត 

សរមមភាពខាងគក្កាម ក្តវូមានលិខិតអនុញ្ហញ ត ៖ 
១- ការក្បមូលយរក្បគភទ្ររុខជាតិនក្ពប្ដលមានរនុងប ា្ ីក្ររមក្បគភទ្ណាមួយ ពីតំបន់

ណាមួយសក្មាប់គោលបំណងគក្បើក្ាស់ប្ែនរគវជាស្ថស្រសតជាលរខណៈពាណិជារមម។ 
២- ការដឹរជ ា្ូ ន ការររាទុ្រ ឬការក្បមូលទុ្ររនុងស្សររននសំណារសតវនក្ព ។ 
៣- សរមមភាពគៅគលើដីរដឋគក្ៅពីរនុងតំបន់ននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ៖ 

- ការចាប់ ការកាន់កាប់ ការបតូរទី្តំាង និងការគែារសតវនក្ពទំាងរស់ ប្ដលានគធវើ
ចំណាត់ថាន រ់ក្ររមក្បគភទ្ទី្១ និងទី្២ សក្មាប់មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព រប្នាង
បងាក ត់ពូជអភិររស ឬសក្មាប់ការក្រប់ក្រងការអភិររស ។ 
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- ការចាប់ ការកាន់កាប់ ការបតូទី្តំាង និងការគែារសតវនក្ពទំាងរស់ ប្ដលានគធវើ
ចំណាត់ថាន រ់ក្ររមក្បគភទ្ទី្៣ និងទី្៤ សក្មាប់ស្ថា ប័នឧទ្ោនសួនសតវ ។ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិ និងលរខខណឌ
ននការែតល់ការអនុញ្ហញ តសក្មាប់សរមមភាពដូចមានប្ចងខាងគលើ ។ 
 
មាព្រតា៣៦៩ ._ លិខិតអនុញ្ហញ តសក្មាប់ពាណិជារមមអនតរជាតិ 

ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ហញ ត សក្មាប់ក្រប់សរមមភាពពារ់ព័នធគៅនឹងពាណិជារមមអនតរជាតិគៅគលើ
ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលមានរនុងប ា្ ីក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ និងសំណារសតវ ររុខជាតិទំាង
គនាេះ ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ការកាន់កាប់ ។ 
២- ការដឹរជ ា្ូ ន ។ 
៣- ការតំាងពិព័រណ៍ ។ 
៤- ការសតុរទុ្រ ។ 
៥- ការែតល់ជាអំគណាយ ។ 
៦- សរមមភាពប្ដលគធវើគ ើងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងប្ដលពារ់ព័នធគៅនឹង

ពាណិជារមមអនតរជាតិគៅគលើសំណារ និងក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ព ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងនដរូ
បគចចរគទ្ស ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលរខខណឌ តក្មវូ និងនីតិវធីិននការែតល់លិខិតអនុញ្ហញ ត
សក្មាប់ពាណិជារមមអនតរជាតិគៅគលើក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ព ។ 
 
មាព្រតា៣៧០ ._ លិខិតអនុញ្ហញ តសក្មាប់ការផ្ទា ស់បតូរប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត ការតំាងពិព័រណ៍ និងអំគណាយ

ថាន រ់រដឋ 
នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ែតល់ការអនុញ្ហញ តសក្មាប់ការផ្ទា ស់បតូរប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត ការ

តំាងពិព័រណ៍ និងអំគណាយថាន រ់រដឋ ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
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មាព្រតា៣៧១ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពរនុងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ
 ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពដូចខាងគក្កាម គៅរនុងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមម
ជាតិ ៖ 
   ១- ការបំផ្ទា ញ ឬប្រប្ក្បទី្ជក្មរធមមជាតិរបស់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ព ននក្ររម

ក្បគភទ្ទី្១ ឬទី្២ ។ 
   ២- រាល់ការបរាញ់ និងការក្បមូលយរសតវ ររុខជាតិនក្ពសក្មាប់គោលបំណង

ពាណិជចរមម ។ 
៣- ការបរាញ់ និងការក្បមូលយរសតវ ររុខជាតិនក្ព ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ និងទី្២ ប្លរ

ប្លងប្តររណីដូចមានប្ចងរនុងជំពូរ ននមាតិកាគនេះ ។ 
៤- ការបរាញ់ និងគបៀតគបៀនសតវបរសីនក្ពក្រប់ក្បគភទ្ រូនរបស់ពួរវា និងការក្បមូល

យរស ុតននសតវបរសីនក្ពទំាងគនាេះ ។ 
៥- ការក្បមូលយរ ឬការបំផ្ទា ញររុខជាតិនក្ពក្រប់ក្បគភទ្សក្មាប់គោលបំណង

ពាណិជចរមម គៅរនុងតំបន់សនូល និងតំបន់អភិររសននតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 
៦- ការែលិត ការកាន់កាប់ ការប្រនចន ការទិ្ញ ការដឹរជ ា្ូ ន និងការគក្បើក្ាស់អាវធុ ឬ

ឧបររណ៍បរាញ់ប្ដលក្តវូានហាមឃាត់។ បុរគល ប្ដលាននំាយរនូវអាវធុ ឬឧបររណ៍បរ
ាញ់ ឬវតាុធាតុប្ដលក្តូវានហាមឃាត់ ចូលមររនុងតំបន់សនូល ឬតំបន់អភិររសននតំបន់ការពារ
ធមមជាតិ ក្តូវចាត់ទុ្រថា មានពិរទុ្ធភាពរនុងការបរាញ់ ។ 

៧- រាល់ការបរាញ់ និងការចាប់យរទំាងរស់ នូវសតវនក្ពក្រប់ក្បគភទ្ទំាងគៅរនុងតំបន់
សនូល និងតំបន់អភិររសននតំបន់ការពារធមមជាតិ និងគៅរនុងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារ
ធមមជាតិ ដូចានរំណត់គៅរនុងប្ែនការក្រប់ក្រងប្ដលពារ់ព័នធ ។ 

៨- ការបរាញ់សតវនក្ព ននក្ររមក្បគភទ្ទី្៣ និងទី្៤ គោយបុរគលដនទ្ គក្ៅពីជនជាតិ
គដើមភារតិច និងសមាជិរសហរមន៍មូលោឋ ន ប្ដលក្តូវានអនុញ្ហញ តឱ្យបរាញ់ប្តសតវនក្ព 
ននក្ររមក្បគភទ្ទី្៤ សក្មាប់ការគក្បើក្ាស់រនុងក្រសួ្ថរ និងជាលរខណៈក្បនពណីប ុគណាណ េះ ។ 

៩- ការបរាញ់សតវនក្ព ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ និងទី្២ គដើមបីការពារដំណំា គៅរនុងតំបន់
គក្បើក្ាស់គោយចីរភាព និងតំបន់សហរមន៍ ននតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

១០- ការចាប់ទំាងរស់នូវសតវនក្ពក្រប់ក្បគភទ្ សក្មាប់ក្រប់គោលបំណងប្ដលាន
ហាមឃាត់ គៅរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

១១- ការនំាចូលនូវក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាត ។ 
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១២- សរមមភាពទំាងឡាយប្ដលបំផ្ទា ញដល់នក្ពធមមជាតិ ដីគមម ធមមជាតិ តំបន់ដីគសើម 
ររុខជាតិនក្ព និងទី្ជក្មរសតវនក្ព ។ 

១៣- ការបងាក ត់ពូជននក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ព ឬក្តីគែសងោន  ។ 
១៤- រាល់សរមមភាពគនស្ថទ្ ប្ដលានរំណត់ថា មិនស្សបចាប់ ។ 
១៥- រាល់រសិរមម និងការប្រនចនគដើមក្មេះគក្ៅ និងវលាិរគមៀត ។ 
១៦- ការររិំល ឬបំផ្ទា ញបគងាគ ល ឬសញ្ហញ សសមាគ ល់ក្ពំក្បទ្ល់ និងការោរ់បគងាក ល ឬ

សញ្ហញ សមាគ ល់ក្ពំក្បទ្ល់ឯរជន ។ 
១៧- សរមមភាពប្ដលបងកឱ្យមានគភាើងគ្េះនក្ព បណាត លឱ្យបំផ្ទា ញទី្ជក្មរសតវនក្ព សតវ 

ររុខជាតិនក្ព រនឺក្ពធមមជាតិ ។ 
១៨- សរមមភាពដនទ្គទ្ៀត ប្ដលរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន

ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 

មាព្រតា៣៧២ ._ ការហាមឃាត់សរមមភាពគៅគក្ៅតំបន់ននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 

ក្តូវហាមឃាត់សរមមភាពគៅគលើដីឯរជន និងដីរដឋប្ដលសាិតគៅគក្ៅក្បព័នធតំបន់ការពារធមម
ជាតិ ៖ 

១- ការបំផ្ទា ញ ឬការប្រប្ក្បជក្មរធមមជាតិននក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ព ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ 
ឬទី្២ ។ 

២- ការែលិត ការកាន់កាប់ ការប្រនចន ការទិ្ញ និងការដឹរជ ា្ូ នអាវធុ និងឧបររណ៍បរ
ាញ់ប្ដលានហាមឃាត់ ។ 

៣- ការបរាញ់ និងការក្បមូលយរសក្មាប់គោលបំណងណាមួយគៅគលើក្បគភទ្សតវ 
ររុខជាតិទំាងអស់ ប្ដលមានរនុងប ា្ ីថាន រ់ទី្១ និងទី្២ គលើរប្លងប្តសាិតគក្កាមកាលៈគទ្សៈពិគសស
ប្ដលមានប្ចងរនុងមាតិកាគនេះ ។ 

៤- ការបរាញ់ និងការចាប់ក្បមូលសក្មាប់គោលបំណងពាណិជារមមនូវក្បគភទ្សតវ 
ររុខជាតិនក្ពទំាងអស់ប្ដលមានរនុងប ា្ ីក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ ។ 

៥- ការបរាញ់ ក្បគភទ្សតវនក្ពប្ដលមានរនុងប ា្ ីក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ ទី្៣ និងទី្៤
គោយគក្បើក្ាស់អាវធុ និងឧបររណ៍បរាញ់ប្ដលហាមឃាត់ ប្្ក និងោនតយនតក្រប់ក្បគភទ្ ។ 

 

មាព្រតា៣៧៣ ._ ការគធវើពាណិជារមមរនុងស្សររ 
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ក្តូវហាមឃាត់រាល់ការគធវើពាណិជចរមមរនុងស្សររគៅគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពដូចមានរនុង
ប ា្ ីក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ ដូចខាងគក្កាម គលើរប្លងប្តការគធវើពាណិជចរមមសតវនក្ពប្ដលមាន
ក្បភពគចញពីរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពដូចមានប្ចងរនុងមាតិកាគនេះ ៖ 

១-ការែលិតនូវែលិតែលប្ដលមានវតាុធាតុននសំណារក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិននក្ររម
ក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ ឬទី្៣ ។ 

២-ោរ់លរ់ ឬែសពវែាយគដើមបីលរ់ទំ្និញណាមួយប្ដលមានវតាុធាតុននសំណារ
ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ព ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ ឬទី្៣ ។ 

៣-ែតល់គសវាែលិតសតវសិបបនិមមិត ប្ដលមានវតាុធាតុននសំណារក្បគភទ្សតវនក្ពនន
ក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ ឬទី្៣ ។ 

៤-ទិ្ញ ទ្ទួ្ល យរមរគធវើជារមមសិទ្ធិ កាន់កាប់ ចមអិន ឬលរ់ស្ថច់សតវនក្ពននក្ររម
ក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ ឬទី្៣ គលើរប្លងប្តចំគពាេះរសិោឋ នសតវនក្ពប្ដលក្តូវានអនុញ្ហញ តប្ដលមាន
សុពលភាពប្ដលអនុញ្ហញ តឱ្យលរ់ស្ថច់សតវនក្ពប្ដលចិ ច្ ឹមរនុងរសិោឋ នប្ដលមានរនុងប ា្ ី
ក្ររមក្បគភទ្ទី្៣ និងទី្៤ប្តប ុគណាណ េះ ។ 

៥- គធវើសរមមភាពទំាងឡាយ ពារ់ព័នធគៅនឹងការគក្បើក្ាស់សំណារក្បគភទ្សតវ ររុខ
ជាតិនក្ព ប្ដលហាមឃាត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា៣៧៤ ._ ការែតល់លិខិតអនុញ្ហញ តសក្មាប់គោលបំណងប្ែនរស្ស្ថវក្ជាវវទិ្ោស្ថស្រសត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចែតល់ការអនុញ្ហញ តចំគពាេះការចាប់សតវនក្ពទំាងរស់ ឬ
ក្បមូលយរក្បគភទ្ររុខជាតិនក្ព ប្ដលមានរនុងប ា្ ីក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ ឬទី្៣ ពីរប្នាងណាមួយ 
សក្មាប់គោលបំណងស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត រនុងររណីការចាប់ គហើយការក្បមូលគនាេះ មិនបងក
ែលប េះពាល់ខាា ំងដល់ស្ថា នភាពននការអភិររសពពួរក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពគៅរនុងក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។ 

នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មវូននការែតល់ការអនុញ្ហញ តសក្មាប់គោលបំណងប្ែនរស្ស្ថវក្ជាវវទិ្ោ
ស្ថស្រសត ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៣៧៥ ._ ការរំណត់រូតាសក្មាប់ការបរាញ់សតវនក្ព និងការក្បមូលយរររុខជាតិនក្ព 
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រូតាសក្មាប់ការបរាញ់សតវនក្ព និងការក្បមូលយរររុខជាតិនក្ព ប្ដលមានរនុងប ា្ ីក្ររមក្បគភទ្
ទី្៣ និងទី្៤ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការរំណត់រូតាបរាញ់ និងក្បមូលយរតាម
ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ព និងតាមគខតត របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា៣៧៦._ លិខិតអនុញ្ហញ តបាញ់សតវនក្ព និងក្បមូលយរររុខជាតិនក្ព 

ការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ តបរាញ់សតវនក្ព និងក្បមូលយរររុខជាតិនក្ព ក្តវូោរ់គៅអាជាា ធរមាន
សមតារិចចដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- មនាីរទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នគខតត រនុងររណីការគសនើសំុបរាញ់សតវនក្ព និងក្បមូលយរ
ររុខជាតិនក្ព រនុងតំបន់ប្ដលគៅគក្ៅតំបន់ននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

២- នាយរក្រប់ក្រងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិរនុងររណីការគសនើសំុបរ
ាញ់សតវនក្ព និងក្បមូលយរររុខជាតិនក្ព រនុងតំបន់ប្ដលសាិតគៅរនុងសមាសភារននក្បព័នធ
តំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

៣- អជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន  រនុងររណីការគសនើសំុបរាញ់សតវនក្ព និងក្បមូលយរររុខជាតិ
នក្ព រនុងតំបន់ប្ដលសាិតរនុងតំបន់ក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 
នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មវូននការគសនើសំុ ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង 

ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៣៧៧ ._ ការពយួរ និងការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ ត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូពយួរ ឬលុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ តបរាញ់សតវនក្ព ឬក្បមូល
ររុខជាតិនក្ព រនុងររណីដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- មានព័ត៌មាន ឬទិ្ននន័យប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតែមី ឬមានភសតុតាងែមីក្រប់ក្ោន់ ប្ដលបញ្ហា រ់
អំពីការរំរាមរំប្ហងដល់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលមានរនុងលិខិតអនុញ្ហញ តគនាេះ ។ 

២-  អនរកាន់លិខិតអនុញ្ហញ តានគក្បើក្ាស់អាវធុ ឬឧបររណ៍បាញ់ប្ដលក្តូវហាមឃាត់ ។ 
៣-  អនរកាន់លិខិតអនុញ្ហញ តបរាញ់សតវនក្ព ឬក្បមូលររុខជាតិនក្ព ានក្បក្ពឹតតសរមមភាព

ណាមួយដូចខាងគក្កាម ៖ 
- បរាញ់ ឬចាប់ក្បមូល ឬពោោមបរាញ់ ឬចាប់ក្បមូល ក្បគភទ្ប្ដលមាន

រនុងប ា្ ីថាន រ់ទី្១ ។ 
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- បរាញ់ ឬចាប់ក្បមូល ឬពោោមបរាញ់ ឬចាប់ក្បមូល ក្បគភទ្សតវ ររុខ
ជាតិ រនុងតំបន់សនូល ឬ តំបន់អភិររសននតំបន់ការពារធមមជាតិ ។ 

- បរាញ់ ឬចាប់ក្បមូល ឬពោោមបរាញ់ ឬចាប់ក្បមូល ក្បគភទ្ប្ដលមាន
រនុងប ា្ ីថាន រ់ទី្២ ។ 

- បរាញ់ ឬចាប់ក្បមូល ឬពោោមបរាញ់ ឬចាប់ក្បមូល គលើសពីរូតាប្ដល
មានប្ចងរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត ។  

- បរាញ់ ឬចាប់ក្បមូល ឬពោោមបរាញ់ ឬចាប់ក្បមូលក្បគភទ្ប្ដលមាន
រនុងប ា្ ីក្ររមក្បគភទ្ថាន រ់ទី្៣។ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយការសហការពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូ
ពិនិតយគលើរាល់ការពយួរ និងការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ តខាងគលើ ។ 

 

ជំពូកទី៦ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងេែវម្ព្រព 

តនែកទី១ 
ការអណងេែតាមដានេ៊ុខភាពេែវម្ព្រព 

 

មាព្រតា៣៧៨ ._ វធីិស្ថស្រសតអគងកតតាមោនសុខភាពសតវនក្ព 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចក្តូវ ៖ 

១- រំណត់អតតសញ្ហញ ណជំងឺសតវនក្ព និងក្តូវែសពវែាយជាស្ថធារណៈអំពីជំងឺប្ដល
ានររគឃើញ ។ 

២- គរៀបចំវធីិស្ថស្រសតអគងកតតានសុខភាព និងជំងឺសតវនក្ព ។ 
៣- គសុើបអគងកត ចងក្រងឯរស្ថរ និងគ្ាើយតបចំគពាេះការរាតតាតននជំងឺសតវនក្ព ។ 
៤- រាយការណ៍ឱ្យានទាន់គពលគវលាអំពីលទ្ធែលននសិរា ការអគងកតតាមោនសុខ

ភាពសតវនក្ព និងការគសុើបអគងកតជំងឺសតវនក្ព ។ 
 

មាព្រតា៣៧៩ ._ ចតាត  ីស័រ 
 មាច ស់សតវនក្ព និងមាច ស់រសិោឋ នសតវនក្ព ក្តវូក្បរល់សតវនក្ពឱ្យគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 
គដើមបីគធវើចតាត  ីស័រ គៅមុនគពលប្ដលសតវនក្ពទំាងគនាេះក្តូវានបតូរទី្តំាង នំាមរប ច្ូ ល ឬគែាររវាងទី្
បងាខ ំង និងនក្ព ឬរវាងរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព រប្នាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព 
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និងក្រឹេះស្ថា នឧទ្ោនសួនសតវ ។ គក្កាយពីការគធវើចតាត  ីស័រ ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចក្តូវគធវើការ
បញ្ហា រ់ជាលាយល័រខណ៍អរសរដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- សតវនក្ពក្តូវានគធវើចតាត  ីស័រមិនឱ្យគលើសពី១៤ (ដប់បួន) នែង និងក្តូវពិនិតយគៅ
មុនគពលបតូរទី្តំាង នំាចូលគៅវញិ ឬគែារ ។ 

២- សតវនក្ពគនាេះមិនបងាា ញពីគរារសញ្ហញ ជំងឺ ឬមានរបួសគនាេះគទ្ ។ 
៣- សតវនក្ពគនាេះក្តវូមានស្ថា រសមាគ ល់ប្ដលខុសពីោន រវាងសតវប្ដលមានសុខភាពលអ 

និងសតវប្ដលមានជំងឺ ។ 
៤- សតវនក្ពគនាេះក្តវូានពិនិតយសុខភាព គហើយគឃើញថា មិនមានជំងឺប្ដលរួរឱ្យរត់

សមាគ ល់ណាមួយគទ្ ។ 
៥- ក្តវូជូនដំណឹងជាបនាា ន់គៅកាន់មនាីរទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នថាន រ់គខតត រនុងររណីប្ដល

សតវនក្ពគនាេះាន្ាងជំងឺ ឬស្ថា ប់ គៅរនុងដំគណើ រការននការគធវើចតាត  ីស័រគនាេះ ។ 
 

មាព្រតា៣៨០ ._ ការតាមោនសុខភាពសតវនក្ព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច អាចតក្មវូឱ្យអនរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ហញ តបរាញ់ និងក្បមូល
យរ ក្បរល់នូវសំណារសតវនក្ពប្ដលបរាញ់ ឬក្បមូលានគដើមបីគធវើការអគងកតតាមោនពីសុខភាព
សតវ ។ ការក្បរល់សំណារសតវនក្ពគនេះ មិនទ្ទួ្លានសំណងប្ែនរហិរ ញ្វតាុគ ើយ ។ 

 

តនែកទី២ 
ការេណព្រមចឱ្យេមាៃ បេ់ែវម្ព្រព 

 
មាព្រតា៣៨ ._ ការអនុញ្ហញ តឱ្យសមាា ប់សតវនក្ព 

នាយរសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ឬមន្រនតីមានសមតារិចចននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
បរសិ្ថា ន អាចអនុញ្ហញ តឱ្យមន្រនតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬមនាីទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នគខតត សមាា ប់
សតវនក្ពទំាងឡាយណា រំពុងបងកគក្ោេះថាន រ់ដល់ជីវតិមនុសស រំពុងមានរបួស ឬ្ាងជំងឺមិនអាច
ពោាលាន ។ 
 ការសគក្មចឱ្យសមាា ប់ និងវធីិសមាា ប់សតវនក្ព ក្តវូគធវើគ ើងស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតី
សុខុមាលភាពសតវ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
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តនែកទី៣ 
ការបដូរទីតាងំ និងការចាបេ់ែវម្ព្រពោងំរេ ់

 
មាព្រតា៣៨២ ._ ការចាប់សតវនក្ពទំាងរស់សក្មាប់គោលបំណងអភិររស 
 ការចាប់សតវនក្ពទំាងរស់ ននក្ររមក្បគភទ្ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៥៦ សក្មាប់គោលបំណង
បងាក ត់ពូជអភិររស ឬក្រប់ក្រងការអភិររស ក្តូវមានការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

នីតិវធីិននការោរ់ពារយគសនើសំុ ក្តូវស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការចាប់យរ ការដឹរ
ជ ា្ូ ន និងសុខុមាលភាពសតវនក្ព ។ 

 
មាព្រតា៣៨៣ ._ ការបាូរទី្តំាងសតវនក្ព 

ការបាូរទី្តំាងសតវនក្ពននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ និងទី្២ សក្មាប់គោលបំណងបងាក ត់ពូជអភិររស 
ក្រប់ក្រងការអភិររស ក្តូវមានការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ស្សបតាមប្ែនការ
ក្រប់ក្រង និងស្ថត រសតវ ររុខជាតិនក្ពគ ើងវញិ ។ 
 

ជំពូកទី៧ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ង នងិចាែ់តចងវែា៊ុតាងេែវ នងិរ ៊ុកខជាែិម្ព្រព 

 
មាព្រតា៣៨៤ ._ ការក្រប់ក្រងវតាុតាងសតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលរបឹអូសាន 

សតវ ររុខជាតិនក្ពរស់ប្ដលរបឹអូសាន មិនក្តូវររាទុ្រជាភសតុតាងគៅតុលាការសក្មាប់ដំគណើ រ
ការនីតិវធីិតុលាការគទ្ ។ មានប្តភសតុតាងជាឯរស្ថរ រមួមាន ភសតុតាងជារបូភាព ឬរបូែតននសតវររុខ
ជាតិនក្ពប្ដលរបឹអូសានគទ្ ប្ដលក្តូវទ្ទួ្លយរជាភសតុតាង គដើមបីគក្បើក្ាស់រនុងនីតិវធីិតុលាការ ។ 
ប ុប្នតតុលាការអាចចុេះពិនិតយភសតុតាងជារ់ប្សតងននសតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលរបឹអូសានគៅទី្តំាងររា  
ទុ្រ ។ 

សំណារសតវ ររុខជាតិនក្ពងាប់ អាចក្តូវររាទុ្រជាភសតុតាងគៅឯស្ថា ប័នតុលាការសក្មាប់
ដំគណើ រការនីតិវធីិគោយមានការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន រហូតដល់គពលនីតិវធីិ
តុលាការក្តូវានប ច្ ប់ ។ 

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការររាសតវ ររុខជាតិនក្ពរស់ទុ្រជាភសតុតាង គលើរប្លងប្តមានការ
អនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 
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រនុងររណីក្តវូររាទុ្រសតវ ររុខជាតិនក្ពរស់ប្ដលរបឹអូសានទុ្រជាភសតុតាង គនាេះក្តូវគធវើគ ើង
គោយសុវតាិភាព និងផ្ទសុខភាពសក្មាប់សតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលពារ់ព័នធ ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិ
យុតតសតីពីនីតិវធីិននការក្រប់ក្រងសំណារសតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលរបឹអូសាន ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំ និងគធវើបចចុបបននភាពជាគទ្ៀងទាត់នូវប ា្ ីស្ថរគពើ
ភណឌ ជាតិ ននសតវ និងររុខជាតិនក្ពទំាងរស់ ទំាងងាប់ ប្ដលរបឹអូសាន ។ 
 
មាព្រតា៣៨៥ ._ ក្បគភទ្វតាុតាងននបទ្គលមើសសតវ ររុខជាតិនក្ព 

ក្បគភទ្វតាុតាងននបទ្គលមើសសតវ ររុខជាតិនក្ព មានដូចតគៅ ៖  
១- សតវ ររុខជាតិនក្ពប្ដលរស់ ឬងាប់ សំណារសតវ ររុខជាតិនក្ព សតវ ឬបំប្ណរននសតវ

នក្ពប្ដលបរាញ់ាន និងវតាុធាតុនានាននសតវ ររុខជាតិនក្ព ។ 
២- ឧបររណ៍ និងមគធោាយនានាប្ដលគក្បើសក្មាប់ដឹរជ ា្ូ នរនុងបំណងក្បក្ពឹតតបទ្

គលមើសគោយគចតនា មានជាអាទ្ិ៍ សមាភ រៈប្ដលគក្បើជាមគធោាយប្ដលក្តូវានហាមឃាត់
សក្មាប់ការបរាញ់ ។ 

៣- ឧបររណ៍ និងរំណត់ក្តានានាប្ដលានគក្បើរនុងការគធវើអាជីវរមមសតវ ររុខជាតិនក្ព 
រមួមាន ទូ្រស័ពា រាយការណ៍ហិរ ញ្វតាុ និងរាយការណ៍ធានាោរ ។  

៤- ក្ទ្ពយសមបតតិ ានមរពីដំណារ់កាលនានាននការក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសសតវ ររុខជាតិនក្ព ។ 
៥- ឯរស្ថរ ឬសរខីរមមរបស់ស្ថរសី ពារ់ព័នធគៅនឹងសរមមភាពខុសចាប់ ឬការប ុនប ង

ក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសគោយគចតនាប្បបណាមួយ ។ 
វតាុតាងនានាប្ដលរបឹអូសជាបគណាត េះអាសននខាងគលើគនេះ ក្តវូក្រប់ក្រងស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិនន

ក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតនានា ប្ដលានរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ            
បរសិ្ថា ន ។ 
 វតាុតាងប្ដលប្ចងគៅរនុងចំណុចខាងគលើគនេះ ក្តវូសគក្មចរបឹអូសចុងគក្កាយគោយគសចរតី
សគក្មចរបស់តុលាការ ។ 
 
មាព្រតា៣៨៦ ._ ការចាត់ប្ចងវតាុតាងប្ដលរបឹអូសាន  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានសិទ្ធិចាត់ប្ចងវតាុតាងប្ដលរបឹអូសាន ទារ់ទ្ងនឹង
ធនធានធមមជាតិ និងក្តូវានសគក្មចចុងគក្កាយគោយតុលារការឱ្យស្សបតាមនីតិវធីិប្ដលានរំណត់
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
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ជំពូកទី៨ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងទកីតនៃងរកាេែវម្ព្រព តដលណៅណព្រៅ ទីជព្រមកធមមជាែ ិ

តនែកណោល 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 

មាព្រតា៣៨៧  . _ ទី្តំាងររាសតវ ររុខជាតិនក្ព 
ទី្តំាងររាទុ្រក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ពគក្ៅទី្ជក្មរធមមជាតិ រមួមាន ទី្តំាងបងាក ត់ពូជអភិររស 

មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព ក្រឹេះស្ថា នឧទ្ោនសួនសតវ អោរសននិធិររុខជាតិសងួត សួនភូតោមស្ថស្រសត 
វទិ្ោស្ថា នរសិរមម និងស្ថរវបបរមម ។ 

ការគរៀបចំ និងដំគណើ រការក្បក្ពឹតតគៅននទី្តំាងររាសតវ និងររុខជាតិនក្ព ក្តូវរំណត់គោយលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៣៨៨ ._ ការចុេះប ា្ ីទី្តំាងររាសតវ ររុខជាតិនក្ព 
 ទី្តំាងររាសតវ ររុខជាតិនក្ព ក្តូវចុេះប ា្ ីគដើមបទី្ទួ្លានការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ និងការអនុញ្ហញ តពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសតារិចច ។ 
 មាច ស់ទី្តំាងររាសតវ និងររុខជាតិនក្ព ក្តវូោរ់ពារ់សំុចុេះប ា្ ីគដើមបទី្ទួ្លការអនុញ្ហញ តរនុងរយៈ
គពល ៦ (ក្ាំមួយ) ប្ខ បនាា ប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
 នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មវូននការចុេះប ា្ ីទី្តំាងររាសតវ ររុខជាតិនក្ព ក្តវូរំណត់គោយលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចចពារ់ព័នធ ។ 
 
មាព្រតា៣៨៩ ._ អធិការរិចច និងការអគងកតតាមោនទី្តំាងររាទុ្រសតវ ររុខជាតិនក្ព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើអធិការរិចច និងអគងកតតាមោនទី្តំាងររាររុក្បគភទ្
សតវ ររុខជាតិនក្ពទំាងគនេះ។ 
 នីតិវធីិននការគធវើអធិការរិចច និងការអគងកតតាមោនទី្តំាងររាទុ្រក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ព ក្តវូ
រំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
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មាព្រតា៣៩០ ._ ការពយួរ និងការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ តននទី្តំាងររាទុ្រសតវ ររុខជាតិនក្ព 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវពយួរ ឬលុបគចាលលិខិត
អនុញ្ហញ តសក្មាប់ទី្តំាងររាទុ្រសតវ ររុខជាតិនក្ព រនុងររណីប្ដលទី្តំាងទំាងគនាេះមិនគោរពតាមលរខខណឌ នន
ការអនុញ្ហញ ត ។ 
 
មាព្រតា៣៩១ ._ លិខិតអនុញ្ហញ តររាទុ្រសំណារសតវ ររុខជាតិនក្ព 

រាល់ទី្តំាងររាសតវ និងររុខជាតិនក្ព ប្ដលររាទុ្រសំណារសតវ ររុខជាតិនក្ព ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ 
ទី្២ និងទី្៣ ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន។ 

 
មាព្រតា៣៩២ ._ ការបងាក ត់ពូជអភិររសសក្មាប់ររុខជាតិនក្ព 
 ទី្តំាងប្ដលគធវើការបងាក ត់ពូជអភិររសននររុខជាតិនក្ព ក្តវូែតល់អាទិ្ភាពគលើការែាំ និងការោំដុេះ
នូវររុខជាតិនក្ពធមមជាតិ ប្ដលមានក្បគោជន៍ប្ែនរឱ្សែស្ថស្រសត ។ ការែា ំនិងការោំដុេះររុខជាតិគនេះ ក្តវូ
គធវើគ ើងស្សបតាមនីតិវធីិ និងសាង់ោរប្ដលានទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ រតិយុតតសតីពីសតង់ោរជាតិ និងនីតិ
វធីិននការបងាក ត់ពូជររុខជាតិនក្ពប្ដលមានក្បគោជន៍ប្ែនរឱ្សែស្ថស្រសតគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៣៩៣  . _ ការបងាក ត់ពូជអភិររសសក្មាប់សតវនក្ព 

ទី្តំាងប្ដលគធវើការបងាក ត់ពូជអភិររសសតវនក្ពននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ឬទី្២ ក្តូវគរៀបចំរប្នាងររាឱ្យ
ាននូវរគបៀបរបបននការរស់គៅតាមប្បបបធមមជាតិ និងមានភាពចក្មរេះប្ែនរគហសគនទិ្ច តាមរយៈវធិាន
ការដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- គរៀបចំប ា្ ីរំណត់គហតុសក្មាប់ក្បគភទ្សតវនីមួយៗ និងរមមវធីិបងាក ត់ពូជរបស់សតវ
ទំាងគនាេះ ។ 

២- ែតល់នូវទី្បងាខ ំងដូចមានប្ចងគៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ តសក្មាប់ទី្តំាងនីមួយៗ ។ 
៣- ររាាននូវសតង់ោរសុខុមាលភាពសតវនក្ពប្ដលមានការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ស្សបតាម

លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីសុខុមាលភាពសតវនក្ព ។ 
៤- បំគពញនូវសរមមភាពគែសងគទ្ៀត ស្សបតាមសាង់ោរអនារជាតិ ។ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីសតង់ោរ និងនីតិវធីិ
ននការអភិររសសតវនក្ព ។ 
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មាព្រតា៣៩៤ ._ ការបគ ច្ញររុខជាតិនក្ពចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ 
 ក្បតិបតតិររននក្រឹេះស្ថា នឧទ្ោនសួនសតវ អោរសននិធិររុខជាតិសងតួ សួនភូតោមស្ថស្រសត វទិ្ោស្ថា នរសិ 
រមម និងស្ថរវបបរមម និងទី្តំាងដនទ្គទ្ៀតប្ដលគធវើការអភិររសររុខជាតិនក្ពប្ដលមិនមានរំគណើ តគៅរនុងក្ពេះរាជា
ណាចក្ររមពុជា មិនក្តវូអនុញ្ហញ តឱ្យមានការបគ ច្ញររុខជាតិនក្ពប្ដលរាតតាត ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ
ានគ ើយ ។ 

 រនុងររណីមានការបគ ច្ញររុខជាតិនក្ព ក្បតិបតតិររក្តូវ ៖  
១- ជូនដំណឹងគៅកាន់មនាីរទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នគខតត រនុងរយៈគពល២៤គមា ង ។ 
២- ខិតខំក្បមូល ឬដរយរមរវញិនូវក្បគភទ្ររុខជាតិរាតតាត និងស្ថរធាតុប្ដលអាច

បងកឱ្យគរើតគ ើងវញិគចញពីបរសិ្ថា នធមមជាតិ ។ 
 នីតិវធីិ និងលរខខណឌ ននការបគ ច្ញររុខជាតិនក្ពចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ ក្តវូរំណត់គោយ
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៣៩៥ ._ ការគោេះប្លងសតវនក្ពចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ 

ក្បតិបតតិររននទី្តំាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព ក្រឹេះស្ថា នឧទ្ោនសួនសតវ 
និងទី្តំាងររាទុ្រសតវនក្ព ប្ដលគោេះប្លងសតវប្ដលានគរើតរនុងទី្ររាទុ្រ ឬសតវប្ដលានររាទុ្រ
ក្តូវរំណត់អតតសញ្ហញ ណ គរៀបចំទី្តំាងគោេះប្លងឱ្យានសមរមយ ក្តតួយពិនិតយសុខភាពសតវគៅគពល
គោេះប្លង និងអគងកតតាមោនគក្កាយគពលគោេះប្លង ស្សបតាមសតង់ោរអនតរជាតិសតីពីចតាត  ីស័រ និង
ការពិនិតយសុខភាពប្ដលមានការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ ។ 
 នីតិវធីិ និងលរខណឌ ននការគោេះប្លងសតវនក្ពចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ ក្តូវរំណត់គោយ
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៣៩៦ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបងាខ ំងក្បគភទ្សតវនក្ព 
 ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះរាល់ការររាទុ្រសតវនក្ពននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ រនុងគោល
បំណងចិ ច្ ឹម សប្មតង ឱ្យគធវើការ គក្ៅពីទី្តំាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព ឬ
ក្រឹេះស្ថា នឧទ្ោនសតវនក្ពប្ដលមានលិខិតអនុញ្ហញ ត គលើរប្លងប្តមានការការអនុញ្ហញ តជារ់លារ់ពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
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មាព្រតា៣៩៧ ._ ការគធវើរំណត់ក្តាសក្មាប់សតវនក្ពគៅរនុងទី្តំាងររាទុ្រ 
 ទី្តំាងបងាក ត់ពូជអភិររស មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព និងក្រឹេះស្ថា នឧទ្ោនសតវនក្ព ក្តូវគធវើ
រំណត់ក្តាពីរំគណើ ត ការងាប់ និងការគែារសតវនក្ពននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ និងទី្២ ។ 
 

មាព្រតា៣៩៨ ._ ការគាេះបង់គចាលសំណារននក្បគភទ្សតវនក្ព 
 ការគាេះបង់គចាលបំប្ណរស្ថច់ ឬវតាុតំាងលមអប្ដលគធវើពីសតវនក្ពប្ដលងាប់ ក្តវូគធវើគ ើងស្សប
តាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតប្ដលពារ់ព័នធ ។ 

 

ជំពូកទី៩ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងកេដិាឋ នចញិ្ចមឹេែវម្ព្រព 

 

មាព្រតា៣៩៩  . _  ការហាមឃាត់ 

 ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះ ៖ 

  ១- ការចិ ច្ ឹម ការប្ែររា ការបងាក ត់ពូជ ការគធវើសននិធិ ឬការររាទុ្រ សក្មាប់គោល

បំណងពាណិជារមមចំគពាេះសតវនក្ពននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ និងទី្២ ។  
  ២- ការបគងកើតរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព គដើមបចិី ច្ ឹម ប្ែររា បងាក ត់ពូជ គធវើសននិធិ ឬររា

ទុ្រសតវនក្ពណាមួយរនុងបរគិវណប្ដលមានចមាង យ ២០រី ូប្ម ក្ត ពីសមាសភារននក្បព័នធតំបន់
ការពារធមមជាតិ ។  

  ៣- ការនំាយរសតវនក្ពប្ដលចាប់ានពីនក្ព ចូលគៅរនុងរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ។ រ
សិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពក្តវូមានប្តក្បគភទ្សតវប្ដលយរមរពីរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពដនទ្គទ្ៀត
ប្ដលមានលិខិតអនុញ្ហញ តប្តប ុគណាណ េះ ។ 

 
មាព្រតា៤០០ ._  ការគចញលិខិតអនុញ្ហញ តសក្មាប់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព 

រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពសក្មាប់គោលបំណងពាណិជារមម ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មវូននការគចញលិខិតអនុញ្ហញ តសក្មាប់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ក្តូវ
រំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
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មាព្រតា៤០១ ._ កាតពវរិចចរបស់មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព 
 មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពប្ដលមានលិខិតអនុញ្ហញ ត ក្តវូមានកាតពវរិចចប្ែទំាងសតវនក្ពរនុងរសិ
ោឋ នដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ការគែារសតវនក្ពពីរសិោឋ នមួយគៅរសិោឋ នមួយ ក្តូវមានលិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
២- គរៀបចំទី្ជក្មរ ទី្ធាា  អាហារ និងទឹ្រឱ្យានក្រប់ក្ោន់ ។ 

៣- គរៀបចំទី្បងាខ ំងទុ្រឱ្យមានអនាម័យ និងមិនចគងអៀតគពរ ។ 
៤- គរៀបចំការក្រប់ក្រងសតវ សុខុមាលភាពសតវ សតតឃាត ឱ្យស្សបតាមសតង់ោរអនតរ

ជាតិ ។ 
 ៥- ក្តវូទ្ប់ស្ថក ត់សតវនក្ពពីការរត់គរចពីទី្តំាងររាទុ្រទឹ្រ ចូលគៅរនុងនក្ពធមមជាតិ។ 

រនុងររណីមានសតវនក្ពរត់គរច ក្តវូជូនដំណឹងដល់មនាីរទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នគខតតភាា ម និងក្តវូ
ប្សវងររ និងចាប់មរវញិ ។ 

៦- លរខខណឌ តក្មវូដនទ្គទ្ៀត ប្ដលរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 

មាព្រតា៤០២ ._ ការគធវើអធិការរិចច ការពយួរ និងការលុបគចាល 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គធវើអធិការរិចចជាគទ្ៀងទាត់គលើរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្គទ្ៀត ក្តូវពយួរ ឬដរ
ហូតអាជាា ប័ណណសក្មាប់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពណាប្ដលមិនគោរពតាមលរខខណឌ ននការអនុញ្ហញ ត ឬ
ការហាមឃាត់ដនទ្គទ្ៀតប្ដលានរំណត់រនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
បរសិ្ថា ន ។ 

នីតិវធីិននការគធវើអធិការរិចច ការពយួរ ឬការដរហូតអាជាា ប័ណណសក្មាប់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព 
ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា៤០៣ ._  ការគធវើរំណត់ក្តាគោយរសិោឋ នច ច្ ឹមសតវនក្ព 
 មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ក្តូវគធវើ និងររារំណត់ក្តាអំពីសតវប្ដលានចិ ច្ ឹម និងគរើតរនុង
រសិោឋ នតាមទ្ក្មង់ប្បបបទ្ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
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នីតិវធីិ និងប្បបបទ្ននការគធវើរំណត់ក្តាអំពីសតវនក្ពគៅរនុងរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ក្តវូរំណត់
គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា៤០៤ ._  ក្បតិបតតិការពាណិជារមមទារ់ទ្ងនឹងសំណារ និងែលិតែលសតវនក្ពចិ ច្ ឹម 
 ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការទិ្ញ ការលរ់ ការគធវើពាណិជចរមមគលើែលិតែល ឬសំណារសតវនក្ព
រស់ គៅឱ្យបុរគលណាមួយគែសងគក្ៅពីរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពប្ដលមានលិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
 ក្បតិបតតិការពាណិជារមមប្ដលទារ់ទ្ងនឹងសំណារ និងែលិតែលប្ដលានមរពីរសិោឋ ន
ចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ក្តូវមានរំណត់ក្តាប្ដលនឹងក្តូវគធវើអធិការរិចចគោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 
 
មាព្រតា៤០៥ ._ ចតាា  ីស័រ និងការអគងកតតាមោនសុខភាពសតវនក្ព 
 មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ក្តូវអនុវតតការគធវើចតាត  ីស័រ និងការអគងកតតាមោនសុខភាព
សតវនក្ពរនុងរសិោឋ ន ជាគទ្ៀងទាត់។ 

នីតិវធីិននការអគងកតតាមោនសុខភាពសតវ និងការគធវើចតាត  ីស័រ ក្តូវរំណត់គោយលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូរំណត់អតតសញ្ហញ ណជំងឺសតវនក្ពប្ដលរួរឱ្យរត់សមាគ ល់ និង
គធវើការែសពវែាយជាស្ថធារណៈ ។ 
 
មាព្រតា៤០៦ ._  ការសមាា ប់គោយមនុសសធម៌ 
 សតតឃាតចំគពាេះសតវនក្ពចិ ច្ ឹម ក្តូវគធវើគ ើងគោយមនុសសធម៌។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការសមាា ប់សតវនក្ពចិ ច្ ឹម ។ 
 

ជំពូកទី១០ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងេណំាកេែវ និងរ ៊ុកខជាែិម្ព្រពតដលរបឹអេូាន  

 
មាព្រតា៤០៧ ._ នីតិវធីិននការក្រប់ក្រងសំណារសតវនក្ពរស់ប្ដលរបឹអូសាន 

ក្រប់សំណារក្បគភទ្សតវនក្ពប្ដលរបឹអូសាន ជាសតវរស់ គហើយមានគដើមរំគណើ តរនុងស្សររ 
ប្ដលមានរនុងប ា្ ីក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ ក្តូវទ្ទួ្លានការប្ែទំាប្ែនរបសុពោាល និងក្តវូ
ប ា្ូ ន ជាបនាា ន់គៅកាន់អាជាា ធរជំនាញពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ក្បឆំ្ងនឹងការជួញដូរសតវនក្ព ដូចាន
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រំណត់គោយអាជាា ធរក្រប់ក្រង ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ប្ដលានបគងកើតគ ើង ស្សបតាមអនុសញ្ហញ
សាីពីពាណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ គដើមបីដឹរជ ា្ូ នសំណាររស់
គនាេះគៅកាន់មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព ឬទី្តំាងដនទ្គទ្ៀតប្ដល ទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តប្ដល
មានសពុលភាព និងានគចញស្សបតាមមាតិកាគនេះ និងគដើមបី គោេះប្លងសំណាររស់គនាេះគៅកាន់ទី្
ជក្មរធមមជាតិរបស់វា តាមការសមស្សប ។ 
 
មាព្រតា៤០៨ ._ នីតិវធីិននការក្រប់ក្រងសំណារសតវនក្ពប្ដលរបឹអូសាន 

សំណារសតវនក្ពរស់ ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ទំាងអស់ ប្ដលមាន ឬមិនមានគដើម
រំគណើ តរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងប្ដលរបឹអូសាន ក្តូវទ្ទួ្លការចារ់ថាន ំការពារប្ែទំាភាា ម 
គហើយក្តូវប ា្ូ នគៅកាន់អាជាា ធរក្បឆំ្ងការជួញដូរសតវនក្ព ប្ដលក្តូវានបគងកើតតាមអនុសញ្ហញ សាីពី
ពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 

អាជាា ធរខាងគលើរគនេះ ក្តូវប ា្ូ នសំណារទំាងគនាេះ គៅកាន់មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព ឬទី្តំាង
ប្ដលមានការអនុញ្ហញ តគែសងគទ្ៀតស្សបតាមមាតិកាគនេះ ឬប ា្ូ នគៅកាន់ទី្ជក្មរប្ដលសមស្សប ។ 

សំណារសតវនក្ពងាប់ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ ទំាងអស់ ប្ដលរបឹអូសានក្តវូប ា្ូ នគៅ
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបរំីគទ្ចគចាល ឬររាទុ្រស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
របស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិននការក្រប់ក្រង 
បំផ្ទា ញគចាល និងររាទុ្រសំណារសតវនក្ពងាប់ប្ដលរបឹអូសាន ស្សបតាមអនុសញ្ហញ សាីពីពាណិជា
រមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 

 
មាព្រតា៤០៩ ._ នីតិវធីិននការក្រប់ក្រងសំណារររុខជាតិនក្ពប្ដលរបឹអូសាន 

សំណារររុខជាតិនក្ពរស់ និងស្ថរធាតុប្ដលបងករំគណើ តគ ើងវញិននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្
៣ ទំាងអស់ ប្ដលរបឹអូសាន ក្តូវប ា្ូ នគៅរនុងក្បគភទ្ទី្ជក្មរសមស្សបវញិ ឬក្តូវប ា្ូ នគៅកាន់ស្ថា
ប័នភូតោមស្ថស្រសត ស្ថា ប័នររុខស្ថស្រសត ស្ថា ប័នស្ថរវបបរមម ស្ថា ប័នរសិរមម ឬទី្តំាងររាទុ្រដនទ្គទ្ៀត 
ឬស្ថា ប័នស្ស្ថវក្ជាវប្ដលមានលិខិតអនុញ្ហញ តសក្មាប់ការអភិររសររុខជាតិនក្ព ប្ដលានបគងកើតគ ើងតាម
អនុសញ្ហញ សាីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 

សំណារររុខជាតិនក្ពងាប់ និងស្ថរធាតុមិនអាចបងករំគណើ តគ ើងវញិាន ននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ទី្
២ និងទី្៣ ក្តូវប្ែររា ររាទុ្រ ឬបំផ្ទា ញគចាល ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិននការ
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ក្រប់ក្រងសំណារររុខជាតិនក្ពងាប់ប្ដលរបឹអូសាន ប្ដលក្តវូគរៀបចំគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
បរសិ្ថា ន។ 

 
មាព្រតា៤១០ ._ ការគរៀបចំរាយការណ៍សតីពីសំណារក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរបឹអូសានរនុង

ការគធវើពាណិជចរមមអនតរជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចប្ដលរបឹអូសាននូវសតវ ររុខជាតិនក្ព ដូចានរំណត់រនុង
ឧបសមព័នធននអនុសញ្ហញ សាីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ពី
ការនំាចូលពីបណាត ក្បគទ្សដនទ្ ក្តូវរាយការណ៍ពីការរបឹអូសគនេះ រនុងរយៈគពល ៤៨ (ប្សសិបក្ាំបី) 
គមា ង គៅកាន់អាជាា ធរក្រប់ក្រង ននអនុសញ្ហញ សាីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិ
ប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ។ 
 

ជំពូកទី១១ 
កិចចេហព្របែិបែតិការអនតរជាែ ិ

 
មាព្រតា៤១១ ._ សហក្បតិបតតិការអនតរជាតិរនុងការបន្រងាក បទ្គលមើស 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័ន មានសមតារិចច ក្តវូសហការ និងែតល់
ព័ត៌មានគៅឱ្យអាជាា ធរ អនុវតតចាប់ននរដឋគែសងគទ្ៀតគដើមបីទ្ប់ស្ថក ត់ រំណត់អតតសញ្ហញ ណ និងបន្រងាក ប
បទ្គលមើសគៅគក្កាមយុតាត ធិការននរដឋនីមួយៗ ។ 
 
មាព្រតា៤១២ ._ សហក្បតិបតតិការរនុងនីតិវធីិគសុើបអគងកត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូសហការជាមួយ
អាជាា ធរអនុវតតចាប់ននរដឋគែសងគទ្ៀត និងអងគការអនតរជាតិ ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ែតល់ភសតុតាងជាឯរស្ថរ សរខីរមម ស្ថរសី ស្ថរធាតុគែសងៗ និងការគធវើបទ្បងាា ញបរ
ស្ស្ថយ សក្មាប់ការវភិារ និងការគសុើបអគងកត ។ 

២- ែតល់អនរជំនាញការ ផ្ទា ស់បតូរបុរគលិរ និងបគងកើតមន្រនតីទ្ទួ្លបនាុរទំ្នារ់ទំ្នងការ 
ងារ ។ ការែតល់ជូននូវអនរជំនាញការ ការែតល់ការឯរភាព ឬការគោេះដូរបុរគលិរ និងការបិទ្
ែាយអំពីមន្រនតីទំ្នារ់ទំ្នង ។ 

៣- គសុើបអគងកតរមួោន  ។ 
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៤- គធវើការគចាទ្ក្បកាន់ ។ 
៥- ែតល់ជំនួយគែសងគទ្ៀតតាមការគសនើសំុសក្មាប់ររណីនីមួយៗ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចចរចា និងចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងជំនួយប្ែនរចាប់គៅវញិ
គៅមរ ជាមួយអាជាា ធរអនុវតតចាប់ននរដឋគែសងគទ្ៀត និងអងគការអនតរជាតិ ។ 
 

មាែិកាទី៥ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងែបំន់ណ្ែរ 

ជំពូកណោល 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៤១៣ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះ អនុវតតចំគពាេះតំបន់គ្នរទំាងអស់គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 
មាព្រតា៤១៤ ._ តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ មានភាររិចចក្រប់ក្រង ក្តតួពិនិតយ និងគចញ
បទ្បប ញ្តតិពារ់ព័នធនឹងសរមមភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ ប្ដលបងកែលប េះពាល់ចំគពាេះតំបន់គ្នរ រមួមាន៖ 

១- រំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងចំគពាេះតំបន់គ្នរ និងការអភិវឌ្ឍន៍គៅរនុងតំបន់គ្នរឱ្យស្សបោន
ជាមួយការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងគ្នរ ។ 

២- រំណត់វធិានការនានារនុងការអភិររសបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព គដើមបី
ោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងគោលនគោាយ ប្ែនការសរមមភាព ប្ែនការគម រមមវធីិ និងរគក្មាងប្ដល
បងកែលប េះពាល់ចំគពាេះការក្រប់ក្រងតំបន់គ្នរ ។ 

៣- រំណត់យុទ្ធស្ថស្រសតននការកាត់បនាយ និងបនាុំគៅនឹងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
គដើមបីោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងគោលនគោាយ ប្ែនការសរមមភាព ប្ែនការគម រមមវធីិ និងរគក្មាង
ដនទ្គទ្ៀត ប្ដលបងកែលប េះពាល់គៅរនុងតំបន់គ្នរ ។ 

៤- ក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងសរមមភាពមនុសសប្ដលមានលរខណៈចក្មរេះគៅរនុង
តំបន់គ្នរ គដើមបបីគ ច្ ៀស ឬកាត់បនាយែលប េះពាល់ឱ្យដល់រក្មិតអបបបរមាគៅរនុងតំបន់គ្នរ ។ 

៥- ក្រប់ក្រងគលើការបំពុលបរសិ្ថា នប្ដលមានក្បភពមរពីដី ប្ដលរមួមានស្ថរធាតុ
បំពុលរងឹ រាវ ស្ថរធាតុបំពុលតាមខយល់ ប្ដលអាចក្ជាបចូលគៅរនុងប្ដនទឹ្រតំបន់គ្នរ ។ 
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៦- ការពារតំបន់គ្នរមិនឱ្យមានការហូរគក្ចាេះដី ពយុេះរន្រនាត រ់ និងែលប េះពាល់ស្សគដៀង
ោន ដនទ្គទ្ៀត ។ 

៧- ែតល់ឱ្កាសឱ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាី ននក្រមគនេះ 
និង 

៨- អនុវតតតាមវធិានការចំាាច់ដនទ្គទ្ៀត គដើមបីក្រប់ក្រងក្បរបគោយក្បសិទ្ធភាព និង
ការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាពននតំបន់គ្នរ ។ 

 
មាព្រតា៤១៥ ._ ការោំក្ទ្ខាងប្ែនរបគចចរគទ្សរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ក្តូវែតល់ោំក្ទ្ខាងប្ែនរបគចចរគទ្សដល់រ
ណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ គដើមបអីនុវតតគោលនគោាយរនុងការការពារ និងគលើរ
រមពស់ធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរគោយចីរភាព ក្បរបគោយក្បសិទ្ធែល 
និងក្បសិទ្ធភាព ។ 
 
មាព្រតា៤១៦._ សរមមភាពប្ដលក្តូវហាមឃាត់ 
 ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពនានា រមួមាន ការស្ថងសង់គហោឋ រចនាសមព័នធ ការគធវើអាជីវរមម
ប្រ  ខាច់ ប្ដលបងកឱ្យមានការាត់បង់ ឬការខូចខាតគៅរនុងតំបន់គ្នរ ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ផ្ទក ែម ។ 
២- គមម សមុក្ទ្ ។ 
៣- នក្ពគកាងកាង ។ 
៤-  ទី្តំាងបងាក ត់ពូជមចាោ ជាតិទឹ្រស្ថប និងទឹ្រសមុក្ទ្ និងធនធានជលែលដនទ្គទ្ៀត ។ 

 
មាព្រតា៤១៧ ._ សរមមភាពប្ដលអាចមានែលប េះពាល់អវជិាមានចំគពាេះតំបន់គ្នរ 
 រាល់ការែាល់ការឯរភាពចំគពាេះសរមមភាពនានា ប្ដលអាចបងកែលប េះពាល់ជាអវជិាមានចំគពាេះ
តំបន់គ្នរ ក្តូវគធវើគទ្បើងស្សបោន ជាមួយនឹងវធិានការប្ដលរំណត់គៅរនុងប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នប្ដល
ទ្ទួ្លានការឯរភាព គដើមបីកាត់បនាយែលប េះពាល់ជាអវជិាមានចំគពាេះតំបន់គ្នរ ។ 
 មុននឹងគចញលិខិតអនុញ្ហញ ត ឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍គៅរនុងតំបន់គ្នរ រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង 
និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ ក្តូវរំណត់ឱ្យានថា ៖ 
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  ១- សរមមភាព ឬរគក្មាងគសនើសំុឯរជន ឬស្ថធារណៈ ស្សបោន ជាមួយនឹងប្ែនការគក្បើ
ក្ាស់ដី ដូចមានប្ចងគៅរនុងននក្រមគនេះ ។ 

២- សរមមភាព ឬរគក្មាងគសនើសំុឯរជន ឬស្ថធារណៈ ានោរ់ប ច្ូ លនូវវធិានការរនុង
ការបគ ច្ ៀស និងកាត់បនាយឱ្យដល់រក្មិតអបបបរមានូវែលប េះពាល់ចំគពាេះតំបន់គ្នរ ។ 

៣- ែលប េះពាល់ជាសកាា នុពលននការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ក្តវូានពោររណ៍ទុ្រ និងកាត់
បនាយ ប្ដលរមួមាន ការហូរគក្ចាេះគៅតំបន់គ្នរ និងតំបន់គក្ោេះថាន រ់គោយទឹ្រជំនន់សក្មាប់ប្ដនដី
តំបន់គ្នរ និងការក្រប់ក្រងហានិភ័យគក្ោេះមហនារាយ នីតិវធីិននការជគមាៀសក្បជាពលរដឋ និងគហោឋ
រចនាសមព័នធគដើមបីការពារតំបន់គ្នរពីការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

៤- ែលប េះពាល់ជាសកាា នុពលពីការបគ ច្ញសំណល់រររ និងសំណល់រាវ ចូលគៅ
រនុងតំបន់គ្នរ ក្តវូានកាត់បនាយឱ្យដល់រក្មិតអបបបរមា ឬបគ ច្ ៀស គោយមានការក្រប់ក្រង
សំណល់ក្បរប គោយក្បសិទ្ធែល ។ 

៥- ការងារចារ់បំគពញគដើមបីយរដីមរគក្បើក្ាស់ ក្តវូានកាត់បនាយឱ្យដល់រក្មិតអបប
បរមា និង 

៦- លរខណៈវនិិចោ័យដនទ្គទ្ៀត ប្ដលានរំណត់គៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
ក្តវូហាមឃាត់ជាោច់ខាតចំគពាេះការែតល់ការឯរភាពគលើសរមមភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ទំាងឡាយណា

គៅរនុងតំបន់គ្នរ លគឹរណាប្តមានភសតុតាងចាស់លាស់ប្ដលបញ្ហា រ់ថាសំគណើ ការអភិវឌ្ឍ ឬសរមមភាព
ចំគពាេះរគក្មាងគសនើសំុ ានពិចារណាអំពីែលប េះពាល់ននការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុគៅរនុងតំបន់គ្នរដូច
ខាងគក្កាម ៖ 

១- ែលប េះពាល់ប្ដលគរើតមានដល់រគក្មាង ។ 
២- ែលប េះពាល់ប្ដលបងកគ ើងគោយរគក្មាង ឬការអភិវឌ្ឍន៍ប្ដលានគសនើសំុ រមួមាន 

ក្ពឹតតិការណ៍ខយល់ពយុេះ ការជន់លិច ការារ់ស្សរតគ្នរ និង 
៣- រតាត ដនទ្គទ្ៀត ។ 

 
មាព្រតា៤១៨ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការក្រប់ក្រងតំបន់គ្នរ 
 រណៈរមមការជាតិក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់គ្នរ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការក្រប់ក្រងតំបន់គ្នរ គោយោរ់ប ច្ូ លនូវចំណុច
ដូចខាងគក្កាម ៖ 
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 ១- ការគរៀបចំប្ែនការគក្បើក្ាស់ដី និងការរំណត់តំបន់ក្រប់ក្រងគៅរនុងតំបន់គ្នរ ។ 
 ២- វធិានការគដើមបីក្បយុទ្ធក្បឆំ្ងនឹងែលប េះពាល់ជាអវជិាមានននការប្ក្បក្បួលអាកាស
ធាតុចំគពាេះតំបន់គ្នរ ។ 
 ៣- វធិានការរនុងក្តួតពិនិតយការបំពុលទឹ្រពីក្បភពខាងគលើចូលគៅរនុងតំបន់គ្នរ ។ 
 ៤- វធិានការរនុងការការពារផ្ទក ែម គមម សមុក្ទ្ និងនក្ពគកាងកាង និង 
 ៥- ការចូលរមួជាស្ថធារណៈគៅរនុងការក្រប់ក្រងតំបន់គ្នរ ។ 

 

មាែិកាទី៦ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងធនធានទកឹណដាយចីរភាព 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

តនែកទី១ 
វិស្ថលភាព នងិណោលការ ៍ 

 
មាព្រតា៤១៩ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះធនធានទឹ្រទំាងអស់ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាព្រតា៤២០ ._ គោលការណ៍ននការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្ររមួោន  
 ទឹ្រ និងធនធានទឹ្រ ក្តូវសាិតគក្កាមការក្រប់ក្រង និង អភិវឌ្ឍន៍គោយប្ែអរគលើគោលការណ៍ 
ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- សមធម៌សងគម ៖ គធវើឱ្យមានសមភាពននការទ្ទួ្លានទឹ្រសក្មាប់អនរគក្បើក្ាស់
ទំាងអស់ គោយយរចិតតទុ្រោរ់ចំគពាេះ ក្ររមមនុសសប្ដលមិនសូវានទ្ទួ្លការយរចិតត
ទុ្រោរ់ និងប្ដលមិនមានតំណាងក្រប់ក្ោន់ រនុងការទ្ទួ្លានទឹ្ររនុងបរមិាណ និងរុណភាព
ក្រប់ក្ោន់ គដើមបកី្ទ្ក្ទ្ង់សុខុមាលភាព ។ 

២- ក្បសិទ្ធែលគសដឋរិចច ៖ ែតល់ែលក្បគោជន៍ខពស់បំែុតឱ្យគៅអនរគក្បើក្ាស់ជាអតិបរ
មា សក្មាប់ធនធានហិរ ញ្វតាុ និងធនធានទឹ្រប្ដលានគក្បើក្ាស់ ។ 

៣- ចីរភាពគអរូ ូសីុ ៖ តក្មូវឱ្យគធវើការប្បងប្ចងទឹ្រក្រប់ក្ោន់ គដើមបគីធវើឱ្យមានចីរភាពននមុខ
ងារតាមធមមជាតិននពពួរសតវ និង ររុខជាតិប្ដលទ្ទួ្លការរំរាមរំប្ហង និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។ 
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មាព្រតា៤២១ ._ រតាត ប្ដលក្តូវពិចារណាសក្មាប់ការអនុវតត 

គៅគពលអនុវតតការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្រជាលរខណៈអនតរវស័ិយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
ធនធានទឹ្រ និងឧតតុនិយម ក្តូវពិចារណាចំណុចដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ក្រប់ទិ្ដឋភាពននធនធានទឹ្រ ។ 
២- ទំ្នារ់ទំ្នងរវាងធនធានទឹ្រ និងសមាសភារដនទ្គទ្ៀតននបរសិ្ថា នធមមជាតិ រមួមាន 

ដីធាី ជលែល ររុខជាតិ សតវ ជាអាទ្ិ៍។ 
៣- លរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ការគក្បើក្ាស់ទឹ្ររបស់ក្បជាពលរដឋ និងបរសិ្ថា នធមមជាតិឱ្យ

មានក្បសិទ្ធភាព និងចីរភាព ។ 
 
មាព្រតា៤២២ ._ ការសហការរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទំាងអស់ ប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តវូគលើការគក្បើក្ាស់ទឹ្រ ការអភិវឌ្ឍន៍ 
និងការក្រប់ក្រងធនធានវារជីាតិគោយចីរភាពគលើធនធានសតវ និងររុខជាតិរនុងទឹ្រប្ដលមានជីវតិ និង
ក្បព័នធគអរូ ូសីុប្ដលពារ់ព័នធ ក្តវូសហការអនុវតតការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្រជាលរខណៈរមួោន  ។ 
 
មាព្រតា៤២៣ ._ ការរមួចំប្ណររបស់អនរពារ់ព័នធ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូសហការជាមួយនីតិបុរគលស្ថធារណៈ និងឯរជន គដើមបី
ក្រប់ក្រង វនិិគោរ គធវើអាជីវរមម អភិររស និងអភិវឌ្ឍធនធានទឹ្រ ។ 

 
តនែកទី២ 

មាច េក់មមេទិធិណលើទឹក នងិធនធានទឹក 
 

មាព្រតា៤២៤ ._ រមមសិទ្ធិគលើធនធានទឹ្រ 
ទឹ្រ និងធនធានទឹ្រទំាងអស់ ជាសមបតតិរដឋ ។ 

 
មាព្រតា៤២៥ ._ ការប្បងប្ចរទឹ្រ 
 ការបប្ងវរទឹ្រ្ាងប្ដនគចញពីប្ដនដីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្តូវមានការអនុញ្ហញ ត និងការ
ឯរភាព ពីរាជរោឋ ភិាល និងមានការអនុម័តយល់ក្ពមគោយស្ថា ប័ននីតិប ញ្តតិ ។ 
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ជំពូកទី២ 

 ការទទលួខ៊ុេព្រែវូធនធានទកឹ 
តនែកទី១ 

 ការទទលួខ៊ុេព្រែវូរបេព់្រកេងួ ស្ថា បន័មានេមែាកិចច 
 
មាព្រតា៤២៦ ._ ភាររិចច និងតួនាទី្របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រក្តូវ ៖ 
១- ក្រប់ក្រង ដឹរនំា និងក្តតួពិនិតយការអនុវតតបទ្បប ញ្តតិពារ់ព័នធនឹងធនធានទឹ្រនន

ក្រមគនេះ ។ 
២- គធវើការពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធដនទ្

គទ្ៀត រនុងការបំគពញមុខងារ ។ 
 
មាព្រតា៤២៧ ._ ប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ធនធានទឹ្រថាន រ់ជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវររាទុ្រនូវរាល់ប ា្ ីស្ថរគពើភណឌ ធនធានទឹ្រថាន រ់
ជាតិ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាព្រតា៤២៨ ._ ទិ្ននន័យធនធានទឹ្រ 
 ទិ្ននន័យសាីពីបរមិាណ និងរុណភាពទឹ្រ និងព័ត៌មានគែសងគទ្ៀតពារ់ព័នធនឹងទឹ្រ ប្ដលក្បមូល
ានគោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវប ា្ូ នមរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ស្សប
តាមសាង់ោរបគចចរគទ្ស ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ។ 

ទិ្ននន័យពារ់ព័នធនឹងធនធានទឹ្រ ក្តូវោរ់ប ា្ូ នគៅក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ឬក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ោ ងគហាចណាស់ ១ (មួយ)ឆ្ន ំមាង ។ 
 
មាព្រតា៤២៩ ._ ទិ្ននន័យប្ដលអាចប្សវងររាន 
 ទិ្ននន័យ និងព័ត៌មាន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤២៨ខាងគលើគនេះ ក្តូវែាល់ជូនានគោយឥតរិត
នែាដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធប្ដលមានចំណាប់អារមមណ៍ រនុងទិ្សគៅបគក្មើ
ែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ គលើរប្លងប្តព័ត៌មានសមាង ត់ ។ 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ អាចតក្មវូឱ្យមានការបង់នែា ចំគពាេះពារយគសនើសំុទំាងឡាយ
ប្ដលគធវើគ ើងរនុងគោលបំណងអាជីវរមម ។ 
 
មាព្រតា៤៣០ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ អាចគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គោយោរ់ប ច្ូ ល
នូវចំណុច ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- តំបន់ហាមឃាត់ការគក្បើក្ាស់ទឹ្រ ឬការស្ថងសង់គហោឋ រចនាសមព័នធ ។ 
២- ការគរៀបចំបទ្បប ញ្តតិពារ់ព័នធនឹងគហោឋ រចនាសមព័នធ សក្មាប់ការយរទឹ្រ ឬ គក្បើ

ក្ាស់ធនធានទឹ្រ ។ 
៣- ការបគងកើត និងការក្រប់ក្រងអាជាា ធរអាងទ្គនា ។ 
៤- បញ្ហា ជាអាទិ្ភាពសក្មាប់ោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 
៥- ការគលើរទឹ្រចិតតឱ្យមានការស្ស្ថវក្ជាវ ឬ ការអភិវឌ្ឍន៍បគចចរវទិ្ោែមីៗ ប្ដលនឹងរមួ

ចំប្ណររនុងការកាត់បនាយសំណល់ និងការប្រលមអរុណភាពទឹ្រ និងបគងកើនក្បសិទ្ធែលននការ
គក្បើក្ាស់ទឹ្រ ។ 

៦- ការគលើរទឹ្រចិតត និងមិនគលើរទឹ្រចិតត ទារ់ទ្ងនឹងយនតការហិរ ញ្វតាុ រមួមាន ការគក្បើ
ក្ាស់ក្ារ់រនក្ម និងតារាងនែាតាមអក្តាែយចុេះ គដើមបីគលើរទឹ្រចិតតឱ្យមានការគក្បើក្ាស់ទឹ្រ
គោយក្បសិទ្ធែល ។ 

៧- ការបគងកើត និង ក្រប់ក្រងសមារមន៍រសិររគក្បើក្ាស់គក្បើក្ាស់ទឹ្រ ។ 
៨- ការក្បកាសសាីពីតំបន់គក្បើក្ាស់ទឹ្រ ប្ដលក្តវូការពារធមមជាតិ ។ 
៩- ការរំណត់ និងក្រប់ក្រងតំបន់ការពារគក្ោេះទឹ្រជំនន់ ។ 
១០- ការលុប ឬផ្ទា ស់បាូរលំហូរទឹ្រតាមធមមជាតិ ។ 
១១- ការគរៀបចំបទ្បប ញ្តតិសតីពីការអភិវឌ្ឍទឹ្រគក្កាមដី និងឧសាហរមមអភិវឌ្ឍន៍ទឹ្រ

គក្កាមដី រមួមាន៖ 
- រុណវឌុ្ឍិសក្មាប់អនរគ  ការជីរអណតូ ង និងអនរដំគ ើងអណាូ ងខួង ។ 
- លរខខណឌ តក្មូវប្ដលបញ្ហា រ់ថា មា សីុនខួងអណាូ ងានគធវើក្បតិបតតិការ ស្សប

តាមវញិ្ហញ បនបក្ត ននអនរកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ហញ តខួងអណាូ ង ។ 
- យរសំណារ គធវើគតសត វភិារ សិរា និងោរ់ប ច្ូ លទិ្ននន័យអណាូ ងខួង និង 

ប ា្ូ នទិ្ននន័យទំាងគនេះគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ។ 
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- ការស្ថា ងអណាូ ងគ ើងវញិ និងវធីិស្ថស្រសត និងលរខខណឌ តក្មវូ ប្ដលក្តូវអនុវតត
ចំគពាេះក្បតិបតតិការស្ថា រអណាូ ងគ ើងវញិ ។ 

- សរមមភាពជួសជុលអណាូ ង ។ 
- ការក្តួតយពិនិតយអណតូ ង ។ 
- វធីិស្ថស្រសតននការខួង និងការជីរអណតូ ង និងការរំណត់ក្បភពទឹ្រគក្កាមដី ។ 
- វធិានការ និងការក្បរងក្បយ័តនជាមុន ប្ដលក្តូវអនុវតតមុនគពល និងរនុងអំ ុង

គពលននការខួង ការជីរ និងការប្រលមអរអណតូ ង ។ 
- គោរពតាមការប្ែររានានាសក្មាប់អណតូ ងប្ដលមិនដំគណើ រការ ។ 
- ជួសជុល និងប្ែទំាអណាូ ងមិនដំគណើ រការ ។ 
- ការប្ែទំា និងគធវើក្បតិបតតិជួសជុលអណាូ ងជាក្បចំា ។ 

១២- ការរំណត់បនាុរគសវា និងនែាចំណាយនានា សក្មាប់ការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្រ
ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 

 
តនែកទី២ 

ការេព្រមបេព្រមួលរបេរ់ាជរដាឋ ភាិល 
 

មាព្រតា៤៣១ ._ រណៈរមាម ធិការជាតិក្រប់ក្រង និងគរៀបចំប្ែនការអាងទ្គនា 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
និងរណៈរមាម ធិការជាតិទ្គនាគមរងគ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតយុតត គដើមបីបគងកើតរណៈរមាម ធិការ
ជាតិក្រប់ក្រង និងគរៀបចំប្ែនការអាងទ្គនា ។ 
 
មាព្រតា៤៣២ ._ ភារៈរិចច និងតួនាទី្រណៈរមាម ធិការជាតិក្រប់ក្រង និងគរៀបចំប្ែនការអាងទ្គនា  
 រណៈរមាម ធិការជាតិក្រប់ក្រង និងគរៀបចំប្ែនការអាងទ្គនា មានភាររិចច និងតួនាទី្ដូចខាង
គក្កាម ៖ 

១- សក្មបសក្មួល និងក្តតួពិនិតយគលើការគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិធនធានទឹ្រ 
សក្មាប់គោលបំណងននការក្រប់ក្រង ការពារ អភិររស និងអភិវឌ្ឍន៍អាងទ្គនា ។ 

២- អគងកតតាមោន និងវាយតនមាគលើការអនុវតតប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិធនធានទឹ្រ ។ 
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៣- សក្មរេះសក្មួល និងគោេះស្ស្ថយទំ្នាស់រនុងការក្រប់ក្រង ការពារ អភិររស និងអភិវឌ្ឍ
ន៍អាងទ្គនា និង  

៤- អនុវតតរិចចការដនទ្គទ្ៀតតាមការក្បរល់ជូនរបស់រាជរោឋ ភិាល ។ 
 
មាព្រតា៤៣៣ ._ សិទ្ធិ និងកាតពវរិចចរនុងការចូលរមួគក្បើក្ាស់ អភិវឌ្ឍន៍ និងក្រប់ក្រងទ្គនាអនតរជាតិ 
 ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា មានសិទ្ធិ និងកាតពវរិចច ចាត់ប្ចងចំប្ណរសមស្សប និងគោយគសមើ
ភាពរនុងការគក្បើក្ាស់ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការក្រប់ក្រងទ្គនាអនារជាតិ រនុងទឹ្រដីរបស់ខាួន ស្សបតាមសិទ្ធិ 
និងកាតពវរិចច ប្ដលមានប្ចងរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀងអនារជាតិប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ។ 
 
មាព្រតា៤៣៤ ._ ការគក្បើក្ាស់ប្ដលសមស្សប និងមានក្បសិទ្ធភាពបំែុត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវយរចិតតទុ្រោរ់ឱ្យមានការគក្បើក្ាស់ទឹ្រអាងទ្គនា
គមរងគគលើក្រប់វស័ិយ ស្សបតាមគោលការណ៍រណៈរមាម ធិការជាតិទ្គនាគមរងគ ។ 

  
ជំពូកទី៣ 

 ការណរៀបចំតននការធនធានទកឹ 
តនែកទី១ 

ព្រកេងួ ស្ថា ប័នទទលួបនទ៊ុក 
 
មាព្រតា៤៣៥ ._ ប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតធនធានទឹ្រថាន រ់ជាតិ និងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំសក្មាប់ការប្បងប្ចរ និងការក្រប់ក្រង
ធនធានទឹ្រគោយចីរភាព គដើមបីបំគពញតាមតក្មវូការទឹ្ររនុងគពលអនារត តាមរយៈការគរៀបចំប្ែនការ
យុទ្ធស្ថស្រសតធនធានទឹ្រថាន រ់ជាតិ និងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 
 
មាព្រតា៤៣៦ ._ ការចូលរមួរបស់អនរពារ់ព័នធ 
 គៅរនុងការគរៀបចំប្ែនការធនធានទឹ្រជាយុទ្ធស្ថស្រសតថាន រ់ជាតិ និងប្ែនការធនធានទឹ្រននអាង
ទ្គនា ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរវស័ិយធនធានទឹ្រ ក្តូវសហការជាមួយក្រប់ភារីប្ដលពារ់ព័នធប្ដល
មានចំណាប់អារមមណ៍ មានជាអាទ្ិ៍ អាជាា ធរថាន រ់គក្កាមជាតិ វស័ិយឯរជន ក្ររមអនរទ្ទួ្លក្បគោជន៍ 
និងនីតិបុរគលគែសងៗគទ្ៀត ។ 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច រដឋ
ាលថាន រ់គក្កាមជាតិ អនរពារ់ព័នធប្ដលមានចំណាប់អារមមណ៍ គដើមបីគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតធនធាន
ទឹ្រថាន រ់ជាតិ និងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 
 
មាព្រតា៤៣៧ ._ ការគធវើក្បតិភូរមមអំណាច 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ អាចគធវើក្បតិភូរមមអំណាចឱ្យអាជាា ធរអាងទ្គនា គដើមបី
គរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតធនធានទឹ្រថាន រ់ជាតិ និងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 
 
មាព្រតា៤៣៨ ._ ការគរៀបចំ និងអនុវតតប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 

អាជាា ធរអាងទ្គនា ប្ដលទ្ទួ្លបនាុររនុងការគរៀបចំ និងអនុវតតប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 
ស្សបតាមមាក្តា៤៣៥ ននក្រមគនេះ ក្តវូអនុវតតតាមបទ្បប ញ្តតិនានាននមាតិកាគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៤៣៩ ._ ព័ត៌មានសក្មាប់គោលបំណងននការគរៀបចំប្ែនការ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវក្បមូលយរ ររាទុ្រ និងគក្បើក្ាស់ព័ត៌មាន
សក្មាប់គោលបំណងននការគរៀបចំប្ែនការ គោយ ៖ 

១- គធវើការគែាៀងផ្ទា ត់ជាក្បចំា និងររាទុ្ររំណត់ក្តា អំពីបរមិាណ និងរុណភាពទឹ្រ ។ 
២- ក្បមូលព័ត៌មានអំពីតក្មូវការទឹ្រ និងព័ត៌មានសាីពីែលប េះពាល់ននការក្រប់ក្រងទឹ្រ

ចំគពាេះក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ ធនធានជលែលទឹ្រស្ថបនិងសមុក្ទ្ និងក្បគភទ្សតវនិងររុខ
ជាតិប្ដលរងការរំរាមរំប្ហង ពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធ ។ 

៣- ក្បមូលព័ត៌មានអំពីតក្មូវការទឹ្រនាគពលអនារត ។ 
៤- គធវើការប្រលមអជាក្បចំាចំគពាេះបណាត ញជាតិសក្មាប់ការអគងកតតាមោន គដើមបីក្បមូល

ព័ត៌មានពារ់ព័នធ ។ 
 
មាព្រតា៤៤០ ._ ក្ររមក្បឹរាពិគក្ោេះគោបល់បគចចរគទ្ស 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវបគងកើតក្ររមក្បឹរាពិគក្ោេះគោបល់បគចចរគទ្ស ។ 

សមាសភាពននក្ររមក្បឹរាពិគក្ោេះគោបល់បគចចរគទ្ស ក្តូវមានអនរជំនាញបគចចរគទ្ស ប្ដល
មានរុណវឌុ្ឍិក្រប់ក្ោន់ ។ រុណវឌុ្ឍនិនអនរជំនាញបគចចរគទ្ស ក្តូវរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរធនធានទឹ្រ ។ 
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អនរជំនាញបគចចរគទ្ស ក្តវូគធវើការែាល់គោបល់គលើ ៖ 
១- គសចរតីក្ពាងប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតថាន រ់ជាតិធានទឹ្រ និងគសចរតីក្ពាងប្ែនការ

ធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 
២- វគិស្ថធនរមម ឬបចចុបបននភាព ននប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតថាន រ់ជាតិធានទឹ្រ និងប្ែនការ

ធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 
៣- ការែាល់សិទ្ធិអំណាចគែសងគទ្ៀត ស្សបតាមបទ្បប ញ្តាិននក្រមគនេះ ។ 

 
តនែកទី២ 

តននការយ៊ុទធស្ថស្តេតជាែិធនធានទឹក 
 
មាព្រតា៤៤១ ._ គោលគៅននប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិធនធានទឹ្រ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិធនធានទឹ្រ ប្ដល
រំណត់អំពី ៖ 

១- សនាិសុខននការែគត់ែគង់ទឹ្ររយៈគពលប្វង ។ 
២- ចីរភាពននធនធានទឹ្រ ។ 
៣- រិចចការពារក្បព័នធគអរូ ូសីុ ប្ដលពឹងប្ែអរគលើលំហូរទឹ្រ និងបរសិ្ថា ន ។ 
៤- ការប្បងប្ចរ និងគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រគោយក្បសិទ្ធភាព និងយុតតិធម៌ គដើមបទី្ប់

ស្ថក ត់គក្ោេះមហនតរាយ និងវវិាទ្ ។ 
 
មាព្រតា៤៤២ ._ លរខខណឌ តក្មូវននប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិធនធានទឹ្រ 

ប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិធនធានទឹ្រ ក្តវូោរ់ប ច្ូ លចំណុចដូចខាងគក្កាម ៖ 
១- ការរំណត់អតតសញ្ហញ ណក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិ ទ្ទួ្លរងការ

រំរាមរំប្ហង ប្ដលពឹងប្ែអរគលើលំហូរទឹ្រ និងបរសិ្ថា ន ។ 
២- ការពោររណ៍ទុ្រគលើតក្មូវការទឹ្ររយៈគពលប្វង ។ 
៣- រំណត់អតតសញ្ហញ ណគលើនិនាន ការអាកាសធាតុ និងធាតុអាកាសរយៈគពលប្វង ។ 
៤- ការពោររណ៍ពីភាពអាចប្សវងររាន និងការប្ក្បក្បួលទឹ្រនាគពលអនារត ។ 
៥- ជគក្មើសគដើមបបំីគពញតក្មូវការទឹ្រនាគពលអនារត ។ 
៦- ជគក្មើសសក្មាប់ការក្រប់ក្រងការបំគពញតក្មវូការទឹ្រនាគពលអនារត ។ 
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៧- ការរំណត់អាទិ្ភាពននការគក្បើក្ាស់ទឹ្រ ។ 
៨- រំណត់គហោឋ រចនាសមព័នធរបូវនាប្ដលមិនរាងំសាេះដល់លំហូរបរសិ្ថា ន និងមានលំហូរ

ែាូវទឹ្រក្រប់ក្ោន់សក្មាប់ការគធវើនាវាចរណ៍ ។ 
៩- យុទ្ធស្ថស្រសតក្រប់ក្រងគក្ោេះរាងំសងតួ ។ 
១០- យុទ្ធស្ថស្រសតក្រប់ក្រងគក្ោេះទឹ្រជំនន់ ។ និង 
១១- គោលបំណងននការអនុវតតការក្រប់ក្រងរុណភាពទឹ្រ ។ 

 
តនែកទី៣ 

តននការធនធានទឹកអាងទណនៃ 
 
មាព្រតា៤៤៣ ._ គោលគៅននប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនាគដើមប ី៖ 
១- រំណត់ភាពអាចប្សវងររានទឹ្រសក្មាប់គោលបំណងនីមួយៗ ។ 
២- ែតល់ក្របខ័ណឌ សក្មាប់ការក្រប់ក្រង និងគក្បើក្ាស់ទឹ្រគោយចីរភាព ។ 
៣- រំណត់អាទិ្ភាព និងយនតការសក្មាប់គោេះស្ស្ថយតក្មវូការទឹ្រនាគពលអនារត ។ 
៤- ែតល់ក្របខ័ណឌ សក្មាប់បគងកើតការប្បងប្ចរទឹ្រ ។ 
៥- ែតល់ក្របខ័ណឌ សក្មាប់ការប្បងប្ចរទឹ្រ ។ 
៦- ែាល់ក្របខ័ណឌ សក្មាប់ស្ថា រគ ើងវញិតំបន់ប្ដលទ្ទួ្លរងការហួតប្ហង ប្ដលគរើត

គ ើងគៅរនុងក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ ឬទ្គនា គដើមបកីាត់បនាយការាត់បង់ធនធានទឹ្រ ។  
 
មាព្រតា៤៤៤ ._ ទឹ្រគក្កាមដី 
 ប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ក្តូវរំណត់ក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងគលើការការទាញយរទឹ្រពីគក្កាមដី 
គៅរនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ យល់គឃើញថាមានហានិភ័យណាមួយគរើត
គ ើង គោយការទាញយរទឹ្រ ឬការគក្បើក្ាស់ទឹ្រគក្កាមដី រនុងតំបន់ណាមួយ អាចបងកែលប េះពាល់
ចំគពាេះ ៖ 

១- ភាពអាចប្សវងររានទឹ្រសក្មាប់អនរគក្បើក្ាស់បចចុបបនន ។ 
២- តក្មវូការទឹ្រសក្មាប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ ។ 
៣- រុណភាពទឹ្រ ។ 
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៤- ការសគក្មចានតាមគោលបំណង ឬលទ្ធែលរពឹំងទុ្រ ប្ដលានរំណត់គៅរនុង
ប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 

 
មាព្រតា៤៤៥ ._ ការក្បកាសផ្ទអ រការអភិវឌ្ឍន៍ជាបគណាត េះអាសនន 
 រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ជូនដំណឹងអំពីការគរៀបចំប្ែនការធនធានទឹ្រ
អាងទ្គនា ការផ្ទអ រជាបគណាា េះអាសននចំគពាេះការអភិវឌ្ឍន៍គៅរនុងតំបន់ជក្មាលននអាងទ្គនាគនាេះ ក្តវូ
មានសុពលភាពរហូតដល់គពលប្ដល ៖ 

១- ប្ែនការធនធានទឹ្រទ្ទួ្លការឯរភាព ។ 
២- ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ជូនដំណឹងអំពីការលុបគចាល ការគរៀបចំ

ប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនាវញិ ។ 
 
មាព្រតា៤៤៦ ._ វធិានននការផ្ទអ រការអភិវឌ្ឍន៍ជាបគណាា េះអាសនន 

រនុងររណីប្ដលមានការផ្ទអ រការអភិវឌ្ឍន៍ជាបគណាត េះអាសនន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤៤៥ នន
ក្រមគនេះមានសុពលភាព គនាេះ ៖ 

១- មិនអនុញ្ហញ តឱ្យមានការោរ់ពារយគសនើសំុអភិវឌ្ឍន៍ ឬគធវើការពិចារណា ឬែាល់ការ
អនុញ្ហញ តគលើពារយគសនើសំុអភិវឌ្ឍន៍គ ើយ គទាេះបីជាការោរ់ពារយគសនើសំុគធវើគ ើង មុនគពលការ
ផ្ទអ រជាបគណាា េះអាសននគនាេះមានសុពលភាពរ៏គោយ ។ មិនអនុញ្ហញ តឱ្យមានដំគណើ រការអភិវឌ្ឍ
ន៍គ ើយ គៅរនុងររណីប្ដលការអនុញ្ហញ តគនាេះ អាចបងកែលប េះពាល់ ដូចខាងគក្កាម ៖ 

   - រំគណើ នបរមិាណទឹ្រ ប្ដលក្តូវយរមរគក្បើក្ាស់  
   - ការផ្ទា ស់បតូរទី្តំាង ប្ដលក្តូវយរទឹ្រមរគក្បើក្ាស់  
   - រំគណើ នអក្តាទឹ្រ ប្ដលក្តូវយរមរគក្បើក្ាស់  
   - ការផ្ទា ស់បតូរចំគពាេះលរខខណឌ លំហូរទឹ្រ ប្ដលក្តូវយរមរគក្បើក្ាស់  
   - ការផ្ទា ស់បតូរចំគពាេះគោលគៅ ននការយរទឹ្រមរគក្បើក្ាស់ ។ 

២- ការងារែមីមិនក្តូវអនុញ្ហញ តឱ្យចាប់គែាើមដំគណើ រការគ ើយគៅរនុងតំបន់ហាមឃាត់ជា
បគណាា េះអាសនន ។ 

៣- ការងារប្ដលានចាប់គែតើមដំគណើ រការរចួគហើយ អាចអនុញ្ហញ តឱ្យដំគណើ រការរហូត
ដល់ប ច្ ប់ ប ុប្នតក្តវូមានការអនុញ្ហញ តជាលាយលរខណ៍អរសរពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
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ធនធានទឹ្រ និងក្តវូគោរពតាមកាលបរគិចោទ្ននការប ច្ ប់ និងលរខខណឌ គែសងគទ្ៀតប្ដលរំណត់
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ។ 

៤- ការងារប ច្ ប់រចួគហើយ មិនក្តូវពក្ងីរបប្នាម ឬផ្ទា ស់បតូរគ ើយ ។ 
 

មាព្រតា៤៤៧ ._ សុពលភាពននប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 
អាងទ្គនាមួយ អាចមានប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនាប្តមួយប ុគណាណ េះ គលើរប្លងមានការ

គរៀបចំប្ែនការោច់គោយប្ រ សក្មាប់ធនធានទឹ្រដីគលើ និងទឹ្រគក្កាមដី ។ 
 
មាព្រតា៤៤៨ ._ លរខខណឌ តក្មូវននប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 
 គសចរាីក្ពាងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ក្តូវ ៖ 

១- រំណត់អំពីគោលបំណងននគសចរាីក្ពាងប្ែនការ ។ 
២- ោរ់ប ច្ូ លប្ែនទី្ននតំបន់គរៀបចំប្ែនការប្ដលានគសនើគ ើង ។ 
៣- ប្ចងអំពីធនធានទឹ្រ និងគោលបំណងននការអនុវតតគសចរាីក្ពាងប្ែនការចំគពាេះ

ធនធានទឹ្រគនាេះ ។ 
៤- រំណត់អាទិ្ភាពននអនរគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រ និងធនធានទឹ្រ សក្មាប់បំគពញតក្មវូ

ការចំាាច់របស់មនុសស និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ មុននឹងប្បងប្ចរទឹ្រ និងធនធានទឹ្រគៅឱ្យអនរ
គក្បើក្ាស់រនុងគោលគៅគែសងគទ្ៀត ។ 

៥- រំណត់លទ្ធែលរពឹំងទុ្រ ប្ដលទារ់នឹងគអរូ ូសីុ ក្បព័នធគអរូ ូសីុប្ដលសាិតរនុង
សមាសភាររបស់វា ប្ដលរមួមាន ទឹ្រគក្កាមដី អាងបងាូរទឹ្រ លាអ ងទឹ្រគក្កាមដី និងអនុលាអ ង
ទឹ្រគក្កាមដី និងក្បភពទឹ្រគែសងៗ សក្មាប់ការក្រប់ក្រងទឹ្រគោយចីរភាព ។ 

៦- គក្បើក្ាស់ព័ត៌មានលអបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន និងរំណត់យុទ្ធស្ថស្រសតគដើមបី
សគក្មចានលទ្ធែលរពឹំងទុ្រ ។ 

៧- រំណត់យុទ្ធស្ថស្រសតសក្មាប់ការគរៀបចំការប្បងប្ចរទឹ្រ សក្មាប់តំបន់រគក្មាងប្ដល
ានគសនើគ ើង ។ 

៨- រំណត់អំពីវធិានក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងវធិានប្ចររបំ្លរទឹ្រ ។ 
៩- រំណត់អតាសញ្ហញ ណគហោឋ រចនាសមព័នធទឹ្រ ។ 
១០- រំណត់អតតសញ្ហញ ណននរក្មិតែគត់ែគង់ទឹ្រគពញគលញសក្មាប់ទំ្នប់ទឹ្រ រមួមាន

គហោឋ រចនាសមព័នធដូចមានរំណត់គៅរនុងចំណុចទី្៩ ខាងគលើ ។ 
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១១- រំណត់លរខខណឌ តក្មូវននការអគងកតតាមោនទឹ្រ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ 
និងការគរៀបចំរាយការណ៍ ប្ដលអាចោរ់ប ច្ូ លនូវសូចនាររសុខភាពអាងទ្គនា គដើមបីជួយ
រនុងការវាយតនមាក្បសិទ្ធភាពននយុទ្ធស្ថស្រសតក្រប់ក្រង គដើមបីសគក្មចាននូវលទ្ធែលប្ដលាន
រពឹំងទុ្រ ដូចមានរំណត់គៅរនុងចំណុចទី្៥ខាងគលើ ។ 

១២- រំណត់ពីលរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំរាយការណ៍តាមគពលរំណត់ ។ 
១៣- ោរ់ប ច្ូ លតារាងគពលគវលាននយនតការ សក្មាប់ការអនុវតតគសចរាីក្ពាងប្ែនការ ។ 
១៤- ោរ់ប ច្ូ លព័ត៌មានអំពីទឹ្រប្ដលមិនទាន់ានប្បងប្ចរ សក្មាប់គោលបំណងននការគក្បើ

ក្ាស់រនុងគពលអនារត និងអាទិ្ភាព និងដំគណើ រការសក្មាប់ការប្បងប្ចរ ឬបក្មរងទុ្រ ។  
១៥- គរៀបចំដំគណើ រសក្មាប់ការែាល់ ការបក្មរងទុ្រ ឬ ការក្រប់ក្រងទឹ្រ ប្ដលមិនទាន់

ានប្បងប្ចរ ។ 
១៦- រំណត់លរខណៈវនិិចោ័យសក្មាប់ការប្រតក្មវូគលើគសវភាព រនុងររណីចំាាច់ គដើមបី

សគក្មចានលទ្ធែលរពឹំងទុ្រននប្ែនការ និង 
១៧- រំណត់លរខណៈវនិិចោ័យសក្មាប់គោេះស្ស្ថយភាពហួតប្ហង ប្ដលានគរើតគ ើង

គៅរនុងក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ ។  
 
មាព្រតា៤៤៩ ._ ប្ែនការទ្គនាគមរងគ 

ប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ប្ដលអនុវតតចំគពាេះធនធានទឹ្រទ្គនាគមរងគ ក្តូវពិចារណាអំពី ៖ 
១- ចរនតលំហូរទឹ្រ្ាងប្ដនចូលមរកាន់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
២- លរខខណឌ តក្មូវែាូវចាប់ ឬគសមើភាពោន  សក្មាប់ចរនតលំហូរទឹ្រ្ាងប្ដនប្ែនរខាង

គក្កាមននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិ ននអនុសញ្ហញ អងគការសហក្បជាជាតិសតី
ពីចាប់ននការគក្បើក្ាស់ែាូវទឹ្រអនតរជាតិប្ដលមិនពារ់ព័នធនឹងការគធវើនាវាចរណ៍ ។ 

៣- បញ្ហា បរសិ្ថា ន្ាងប្ដនដនទ្ៗគទ្ៀត និង  
៤- អតាិភាព ក្បតិបតតិការ និងលរខខណឌ តក្មូវ ននរិចចក្ពមគក្ពៀងអនតររោឋ ភិាលទារ់ទ្ង

នឹងទ្គនាគមរងគ ។ 
 
មាព្រតា៤៥០ ._ គសចរតីក្ពាងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 

គសចរតីក្ពាងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ក្តូវែតល់នូវក្របខ័ណឌ សក្មាប់ការបគងកើតសិទ្ធិទ្ទួ្ល
ានទឹ្រ គោយរំណត់នូវចំណុចដូចខាងគក្កាម ៖ 
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១- គោលគៅននលំហូរបរសិ្ថា ន ។ 
២- គោលបំណងសនតិសុខននសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ។ 
៣- សូចនររននការអនុវតតសក្មាប់គោលបំណងននលំហូរបរសិ្ថា ន និងគោលបំណង 

សនតិសុខននសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ។ 
៤- អាទិ្ភាពសក្មាប់ការែតល់សិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ។ 

 
មាព្រតា៤៥១ ._ ការពិចារណាសក្មាប់គសចរតីក្ពាងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវពិចារណាគៅគលើចំណុចខាងគក្កាម គៅគពល
គរៀបចំគសចរតីក្ពាងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ៖ 

១- បរមិាណ និងរុណភាពទឹ្រ គៅរនុងតំបន់ប្ែនការ ។ 
២- គោលបំណង និងអាទិ្ភាព ថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់គក្កាមជាតិ គដើមបីគលើររមពស់ការ

អភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។ 
៣- ប្ែនការថាន រ់តំបន់ សក្មាប់តំបន់គនាេះ ។ 
៤- រយៈគពល គន្រហវរង់ ទំ្ហំ និងការរំណត់គពលននលំហូរទឹ្រ ប្ដលមានស្ថរៈសំខាន់

រនុងការោំក្ទ្ក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ និងក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិ ប្ដលសាិតរនុងស្ថា នភាពគក្ោេះ
ថាន រ់ និងការទ្ទួ្លរងការរំរាមរំប្ហង ដូចានវាយតនមាគោយគក្បើព័ត៌មានវទិ្ោស្ថស្រសតលអបំែុត
ប្ដលអាចប្សវងររាន ។ 

៥- ការជន់លិច និងការស្សរគៅវញិប្ដលមានក្បគោជន៍ សក្មាប់ោំក្ទ្ក្បព័នធគអរូ ូ
សីុធមមជាតិ និងក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិ ប្ដលសាិតរនុងស្ថា នភាពគក្ោេះថាន រ់ និងការទ្ទូ្លរងការ
រំរាមរំប្ហង ។ 

៦- រក្មិតទឹ្រគក្កាមដី និងដំគណើ រការហូរទឹ្រពីគលើដីគៅគក្កាមដី ប្ដលមានស្ថរសំខាន់
រនុងការោំក្ទ្ក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិ និងក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិ ប្ដលសាិតរនុងស្ថា នភាពគក្ោេះ
ថាន រ់ និងការទ្ទួ្លរងការរំរាមរំប្ហង ។ 

៧- ការចូលរមួក្រប់ក្រងទឹ្រននទី្ជក្មរ ឬក្បព័នធពារ់ព័នធ ប្ដលរមួមាន នក្ពគឈើ និងដី
គសើម ប្ដលោំក្ទ្ដល់គោលបំណងននប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 

៨- សិទ្ធិប្ដលមានស្ស្ថប់រនុងការទ្ទួ្លាន និងគក្បើក្ាស់ទឹ្រ ។ 
៩- តក្មូវការទឹ្រនាគពលអនារតរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ប្ដលរមួមាន តក្មូវការ

ប្ែនរវបបធម៌ គសដឋរិចច បរសិ្ថា ន និងសងគម ។ 
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១០- រុណតនមាប្ែនរវបបធម៌ គសដឋរិចច បរសិ្ថា ន និងសងគម ។ 
១១- ការវាយតនមាប្ែនរបគចចរគទ្សសក្មាប់គសចរតីក្ពាងប្ែនការ ។ 
១២- ែលប េះពាល់ននគសចរតីក្ពាងប្ែនការគៅគលើទឹ្រ ប្ដលមិនានរំណត់គៅរនុងគសចរតី

ក្ពាងប្ែនការ ។ 
១៣- ែលប េះពាល់ននការយរ ឬគក្បើក្ាស់ទឹ្រប្ដលមិនមានរំណត់គៅរនុងគសចរាី

ក្ពាងប្ែនការ គៅគលើទឹ្រប្ដលមានរំណត់គៅរនុងគសចរតីក្ពាងប្ែនការ ។ 
១៣- យុទ្ធស្ថស្រសត និងគោលនគោាយក្រប់ក្រងធនធានគោយចីរភាព សក្មាប់អាង

ទ្គនា ឬអាងទឹ្រគក្កាមដី និងតំបន់គ្នរពារ់ព័នធ ។ 
១៤- ការោរ់ប ា្ូ នមតិគោបល់គលើសំគណើ គសចរាីក្ពាងប្ែនការទំាងអស់ ។ 
១៥- ែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ ។ 

 
មាព្រតា៤៥២ ._ ការជូនដំណឹងននគសចរតីក្ពាងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវជូនដំណឹងគៅក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និង
ស្ថធារណជន គៅគពលប្ដលគសចរតីក្ពាងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ក្តូវានគរៀបចំរចួ គោយ
បញ្ហា រ់អំពី ៖ 

១- ទី្រប្នាងប្ដលអាចទ្ទួ្លានសំគៅននគសចរតីក្ពាងប្ែនការ ។ 
២- ការោរ់ប ា្ូ នមតិគោបល់ជាលាយលរខណ៍អរសរគលើគសចរាីក្ពាងប្ែនការ របស់

របូវនាបុរគល ឬនីតិបុរគលពារ់ព័នធ ។ 
៣- កាលបរគិចោទ្ ននការោរ់ប ា្ូ នមតិគោបល់គលើគសចរាីក្ពាងប្ែនការ ប្ដលក្តូវគធវើ

គ ើងោ ងគហាចណាស់រនុងរយៈគពល ៣០ (ស្ថមសិប)នែង គក្កាយពីនែងជូនដំណឹងជាស្ថធារ
ណៈ និងទី្រប្នាង និងបុរគលប្ដលក្តូវទ្ទួ្លការោរ់ប ា្ូ នមតិគោបល់គនាេះ ។ 

 
មាព្រតា៤៥៣ ._ ការពិចារណាគៅគលើមតិគោបល់ស្ថធារណជន 

មុននឹងប ច្ ប់ប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវ
ពិចារណាគលើរាល់ការោរ់ប ា្ូ នមតិគោបល់ទំាងអស់ ទារ់ទ្ងនឹងគសចរាីក្ពាងប្ែនការធនធានទឹ្រ
អាងទ្គនា ។ 
 
មាព្រតា៤៥៤ ._ ប្ែនការចុងគក្កាយ 
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ប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនាចុងគក្កាយ មិនមានអនុភាពអនុវតតគនាេះគទ្ លុេះក្តាប្តទ្ទួ្លាន
ការឯរភាពពីរាជរោឋ ភិាល ។ 
 
មាព្រតា៤៥៥ ._ ប្ែនការប្ដលទ្ទួ្លានការឯរភាព 

ប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនាប្ដលទ្ទួ្លានការឯរភាព ក្តូវអស់សុពលភាពគក្កាយរយៈ
គពល ១០ (ដប់) ឆ្ន ំ គលើរប្លងប្តមុនរយៈគពលគនេះ ប្ែនការគនាេះក្តូវាន៖ 

១- និរាររណ៍ ឬ 
២- ជំនួសគោយប្ែនការធនធានទឹ្រមួយគែសងគទ្ៀត ប្ដលានចាប់គែតើមអនុវតត និង

ប្ដលរំណត់ថាជាប្ែនការជំនួស ។ 
 

មាព្រតា៤៥៦ ._ ការប្រប្ក្ប និងការគរៀបចំប្ែនការែមី 
ក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្ទួ្លបនាុរវស័ិយធនធានទឹ្រ អាចគធវើការប្រប្ក្ប ឬគរៀបចំប្ែនការធនធានទឹ្រ

អាងទ្គនាែមីមួយគដើមបជំីនួសប្ែនការប្ដលមានស្ស្ថប់ គោយខាួនឯង ឬតាមរយៈការគសនើសំុពីអនរពារ់ព័នធ
ដនទ្គទ្ៀត ។ 
 
មាព្រតា៤៥៧ ._ ការគធវើយុតតិរមមសក្មាប់ការប្រប្ក្ប ឬការគរៀបចំប្ែនការែមី 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ អាចប្រប្ក្ប ឬគរៀបចំប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនាែមី 
ស្សបតាមមាក្តា៤៥៦ ននក្រមគនេះ គៅរនុងររណីប្ដល ៖ 

១- លទ្ធែលរពឹំងទុ្រននប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា មិនអាចសគក្មចាន ឬ 
២- គោលបំណងននប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ឬយុទ្ធស្ថស្រសតគដើមបីសគក្មចាននូវ

លទ្ធែលរពឹំងទុ្រគៅរនុងប្ែនការ ប្លងមានលរខណៈសមស្សបសក្មាប់តំបន់ប្ែនការគនាេះ
គទ្ៀតគហើយ ។ 

 
ជំពូកទី៤ 

 ការណចញលខិិែអន៊ុញ្ញញ ែ 
តនែកទី១ 

បទបបញ្ញែតិទូណៅ 
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មាព្រតា៤៥៨ ._ សិទ្ធិគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រ 
បុរគលក្រប់របូមានសិទ្ធិយរ និងគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រ គោយពំុចំាាច់មានលិខិតអនុញ្ហញ ត

ចំគពាេះចំណុចដូចខាងគក្កាម ៖ 
១- តក្មូវការចំាាច់របស់មនុសសជាមូលោឋ ន រមួមាន ការហូបចុរ គារររ់ ការងូត  

អនាម័យ ការគស្ស្ថចស្សពសួនចារ និងដំណំា ឬគោលបំណងជាលរខណៈក្រសួ្ថរដនទ្គទ្ៀត។ 
២- ការពនាត់អរគីភ័យ និងគោលបំណងននការសគន្រងាគ េះបនាា ន់ដនទ្គទ្ៀត ។ 

 
មាព្រតា៤៥៩ ._ ការការពារសិទ្ធិស្សបចាប់របស់បុរគលដនទ្ 

ការយរ និងការគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រ មិនក្តវូគធវើឲ្យប េះពាល់ដល់សិទ្ធិស្សបចាប់បុរគលដនទ្
គនាេះគ ើយ ។ 
 
មាព្រតា៤៦០ ._ មាច ស់រមមសិទ្ធិដី ឬអនរកាន់កាប់ដី 
 មាច ស់រមមសិទ្ធិដី ឬអនរកាន់កាប់ដី មានសិទ្ធិក្បមូលយរ និងគក្បើក្ាស់ទឹ្រគភាៀង និងទឹ្រប្ដល
ហូរគៅតាមធមមជាតិកាត់គលើដីរមមសិទ្ធិ គោយពំុចំាាច់មានលិខិតអនុញ្ហញ ត។ 

មាច ស់រមមសិទ្ធិដី ឬអនរកាន់កាប់ដីប្ែនរខាងគក្កាមមានសិទ្ធិយរ និងគក្បើក្ាស់ាននូវបរមិាណ
ទឹ្រប្ដលហូរពីដីខាងគលើ ប ុប្នតបុរគលគនាេះពំុមានសិទ្ធិរារាងំចរនតទឹ្រហូរគោយការស្ថងសង់ែាូវ របង 
ទំ្នប់ រនំាង ឬក្តពំាង ប្ដលរារាងំដល់ចរនតទឹ្រធមមជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៤៦១ ._ សរមមភាពប្ដលតក្មូវឱ្យមានលិខិតអនុញ្ហញ ត 

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពដូចខាងគក្កាម គលើរប្លងប្តមានលិខិតអនុញ្ហញ ត ៖  
១- ការគក្បើក្ាស់ទឹ្រ ការបប្ងវរទឹ្រ និងការយរទឹ្រ មិនស្សបតាមគោលបំណងមាក្តា

៤៥៨ មាក្តា៤៥៩ និងមាក្តា៤៦០ននក្រមគនេះ ។ 
២- ការស្ថងសង់ ឬក្បតិបតតិការ សក្មាប់គហោឋ រចនាសមព័នធប្ដលនំាឱ្យមានការគក្បើ

ក្ាស់ ការបប្ងវរទឹ្រ និងការយរទឹ្រ មិនស្សបតាមគោលបំណងមាក្តា៤៥៨ មាក្តា៤៥៩ និង
មាក្តា៤៦០ននក្រមគនេះ ។ 

៣- ការទាញយរខាច់ ដី ែម ក្រួស ប្រ   គក្បងកាត និងឧសម័ន ពីាត ក្ចំាង ឬគ្នរសមុក្ទ្ 
ទ្គនា សាឹង ប្ក្ពរ អូរ បឹងបួ ។ 
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៤-ការលុប ការគរៀបចំក្បព័នធលំហូរទឹ្រ ការជីរក្បឡាយ ការបប្ងវរទឹ្រននទ្គនា សាឹង 
ប្ក្ពរ អូរ បឹងបួ ក្បឡាយ អាងទឹ្រ ក្បភពទឹ្រស្ថអ ត និងអាងទឹ្រធមមជាតិ ។ 
 

មាព្រតា៤៦២ ._ រក្មិតននការគក្បើក្ាស់ ការបប្ងវរទឹ្រ និងការយរធនធានទឹ្រ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ អាចគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគដើមបរំីណត់ពីរក្មិត

ននការគក្បើក្ាស់ ការបប្ងវរទឹ្រ និងការយរធនធានទឹ្រ សក្មាប់គោលបំណងណាមួយគោយពំុចំាាច់
មានលិខិតអនុញ្ហញ ត ស្សបតាមមាក្តា៤៦១ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៤៦៣ ._ ការែតល់ការឯរភាពគលើការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត 

ការែតល់ការឯរភាពគលើការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត ក្តវូគោរពតាមលរខខណឌ តក្មវូនានាប្ដល
រំណត់គោយក្រមគនេះ ។ 
 

តនែកទី២ 
លខិែិអន៊ុញ្ញញ ែណហដាឋ រចនាេមព័នធ 

 
មាព្រតា៤៦៤ ._ ការគចញលិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគចញលិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ ស្សបតាម
ប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 
 
មាព្រតា៤៦៥ ._ គោលបំណងននលិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ 

លិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ ក្តូវែតល់សិទ្ធិឱ្យអនរកាន់នូវលិខិតអនុញ្ហញ តគនាេះ គក្បើក្ាស់ 
ទឹ្រគៅតាមរក្មិត និងបរមិាណមួយប្ដលចំាាច់សក្មាប់ក្បតិបតតិការគហោឋ រចនាសមព័នធទឹ្រ ។ 
 
មាព្រតា៤៦៦ ._ លរខខណឌ តក្មូវននលិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគដើមបរំីណត់ពី
លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ ។ 
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តនែកទី៣ 
េទិធទិទលួានទឹក 

 
មាព្រតា៤៦៧ ._ ប ា្ ីសិទ្ធទ្ទួ្លានទឹ្រ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវររាទុ្រនូវប ា្ ីសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ។ 
ព័ត៌មានប្ដលក្តូវោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិ

យុតតគោយប្ រ ។ 
 
មាព្រតា៤៦៨ ._ លរខខណឌ សក្មាប់សិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ 

ការគក្បើក្ាស់ទឹ្រ ការបប្ងវរទឹ្រ និងការយរធនធានទឹ្រ អាចគធវើគ ើងសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រប្ដល
រំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ។ 
 
មាព្រតា៤៦៩ ._ សិទ្ធិស្សបចាប់រនុងការទ្ទួ្លានទឹ្រ 

មាច ស់រមមសិទ្ធិដី ឬអនរកាន់កាប់ដី អាចោរ់ពារយគសនើសំុសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រគៅក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ គដើមបីយរទឹ្រមរគក្បើក្ាស់ពី ៖ 

១- ក្បភពទឹ្រនានា បឹងបួ ឬក្បភពទឹ្រគក្កាមដី ប្ដលសាិតគៅគលើ ឬគៅជាប់ដីណាមួយ ។ 
២- អាងទឹ្រគក្កាមដី ។ 
៣- លំហូរទឹ្រកាត់តាមដី ។ 
៤- គហោឋ រចនាសមព័នធ ប្ដលអនុវតតតាមលិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ អាចែគត់ែគង់

ទឹ្រដល់ដីប្ដលពារ់ព័នធាន ។ 
 
មាព្រតា៤៧០ ._ នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវននការោរ់ពារយគសនើសំុសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគដើមបរំីណត់ពីនីតិវធីិ 
និងលរខខណឌ តក្មូវរនុងការោរ់ពារយគសនើសំុសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ។ 
 
មាព្រតា៤៧១ ._ ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈ 
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រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រយល់គឃើញថា មានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់
សក្មាប់ែតល់ការឯរភាពគលើពារយគសនើសុសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ 
ក្តូវជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈអំពីពារយគសនើសំុគនាេះ គោយបញ្ហា រ់អំពី ៖ 

១- ព័ត៌មានលមអិតននពារយគសនើសំុគនាេះ ។ 
២- ទី្រប្នាងប្ដលក្តវូពិនិតយគលើពារយគសនើសំុគនាេះ ។ 
៣- កាលបរគិចចទ្ ននការោរ់ពារយគសនើសំុសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រជាលាយលរខណ៍អរសរ

ប្ដលានប ា្ូ នមរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ោ ងគហាចណាស់ ៣០ 
(ស្ថមសិប) នែង បនាា ប់ពីមានការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈ ។ 

 
មាព្រតា៤៧២ ._ នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការែតល់ការឯរភាព ឬបដិគសធ 

នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ការែតល់ការឯរភាព ឬបដិគសធ ចំគពាេះសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ
ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ រ ។ 
 
មាព្រតា៤៧៣ ._ អ ញ្តតិរមមសក្មាប់លំហូរបរសិ្ថា ន 

លំហូរបរសិ្ថា ន ក្តូវអនុវតតតាមបរមិាណជាអតិបរមាននការប្បងប្ចងទឹ្រ ។ 
 
មាព្រតា៤៧៤ ._ ការក្បកាសអំពីសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ 

មុនការយិបរគិចោទ្ជលស្ថស្រសត នមួយៗ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវក្បកាសអំពី
សិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រសក្មាប់ឆ្ន ំបនាា ប់ ស្សបតាមក្បគភទ្អាទិ្ភាព និងវធិានននការប្បងប្ចងទឹ្រ ប្ដល
រំណត់គៅរនុងប្ែនធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 
 
មាព្រតា៤៧៥ ._ សិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ប្ដលានក្បកាសរចួ 

សិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ប្ដលានក្បកាសរចួ ៖ 
១- ក្តវូបញ្ហា រ់អំពីភាររយននបរមិាណជាែាូវការអំពីសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រប្ដលក្តូវអនុវតត 

សក្មាប់ការយិបរគិចោទ្ជលស្ថស្រសតនីមួយៗ ។ 
២-ក្តូវសគក្មចគៅមុនការយិបរគិចោទ្ជលស្ថស្រសត ប្ដលក្តូវក្បកាសពារ់ព័នធនឹងសិទ្ធិ

ទ្ទួ្លានទឹ្រ ។ 
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៣- ក្តវូរំណត់ស្សបតាមបរមិាណទឹ្រប្ដលមានតាមរដូវកាល ចំគពាេះសិទ្ធិទ្ទួ្លាន
ទឹ្រ ។ 

៤- អាចគរើនគ ើងនូវបរមិាណទឹ្ររនុងអំ ុងគពលននការយិបរគិចោទ្ជលស្ថស្រសត ។ 
៥- អាចខុសោន គៅតាមតាមអនុតំបន់ននអាងទ្គនា ។ 
៦- អាចគធវើគ ើងខុសោន គៅតាមសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រដូចានរំណត់រនុងក្ររមអាទិ្ភាព ។ 
៧- មិនសំគៅដល់ការគចញអាជាា ប័ណណទឹ្រ ឬលិខិតអនុញ្ហញ ត សក្មាប់ការែគត់ែគង់ទឹ្រ

តាមទី្ក្បជំុជន ឬទី្ក្ររង ។ 
 
មាព្រតា៤៧៦ ._ សិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រប្ដលរំណត់រនុងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 

ប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្នា ក្តូវរំណត់អំពីសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ៖ 
១- ការយរទឹ្រក្តវូអនុវតតតាមប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ។ 
២- រនុងររណីមានភាពមិនស្សបោន រវាងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា និងសិទ្ធិទ្ទួ្ល

ានទឹ្រ គនាេះប្ែនការធនធានទឹ្រអាទ្គនាក្តូវមានមានឧតតមានុភាព ។ 
៣- សិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ មិនអាចមានការប្រប្ក្បណាមួយប្ដលនំាឱ្យកាត់បនាយ ឬមាន

ែលប េះពាល់ជាអវជិាមានគៅគលើលរខខណឌ ននការយរទឹ្ររនុងអំ ុងគពលអនុវតតប្ែនការគ ើយ 
គលើរប្លងប្តមានការយល់ក្ពមគលើសំណងការខូចខាត ប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
ធនធានទឹ្រែតល់ឱ្យ ។ 

 
មាព្រតា៤៧៧ ._ ការប្រសក្មួលគៅគលើបរមិាណជាែាូវការ 

បរមិាណជាែាូវការរនុងការប្បងប្ចងទឹ្រ និងលរខខណឌ គែសងគទ្ៀត អាចក្តវូគធវើការប្រសក្មួលគៅ
ចុងប ច្ ប់ននប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ប្ដលក្តវូអនុវតត ។ 

ការប្រសក្មួលគៅគលើបរមិាណជាែាូវការរនុងការប្បងប្ចងទឹ្រ និងលរខខណឌ គែសងគទ្ៀតខាងគលើ
គនេះ មិនមានការសងសំណងការខូចខាតគនាេះគទ្ ។ 
 
មាព្រតា៤៧៨ ._ ការក្ពមគក្ពៀងែគត់ែគង់ស្សបតាមការអនុញ្ហញ តសក្មាប់គហោឋ រចនាសមព័នធ 

រនុងររណីប្ដលលិខិតអនុញ្ហញ តណាមួយ អនុញ្ហញ តឱ្យគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រប្ដលែគត់ែគង់គលើគហ
ោឋ រចនាសមព័នធ ប្ដលរំពុងគធវើក្បតិបតតិការគៅគក្កាមលិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ អនរកាន់កាប់
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លិខិតអនុញ្ហញ តគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រ និងអនរកាន់លិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសមព័នធ ក្តូវចុេះរិចចក្ពម
គក្ពៀងែគត់ែគង់ធនធានទឹ្រជាមួយោន  គលើរប្លងប្តភារីទំាងពីរជានីតិបុរគលប្តមួយ ។ 
 
មាព្រតា៤៧៩ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងសតង់ោរែគត់ែគង់ទឹ្រ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងសតង់ោរែគត់ែគង់ទឹ្រមួយ
សក្មាប់ការសតរុទុ្រ និង/ឬការប្ចរចាយទឹ្រដល់អនរកាន់អាជាា ប័ណណទឹ្រ និងលិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ
រចនាសម័ពនធ ស្សបតាមបទ្ប ញ្តតិសតីពីសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ ។ 

រិចចក្ពមគក្ពៀងសតង់ោរែគត់ែគង់ទឹ្រអាចមានលរខណៈខុសោន ពីទី្តំាងមួយគៅទី្តំាងមួយ ។ 
 
មាព្រតា៤៨០ ._ ពារយសំុរិចចក្ពមគក្ពៀងសតង់ោរែគត់ែគង់ទឹ្រ 

រិចចក្ពមគក្ពៀងសតង់ោរែគត់ែគង់ទឹ្រសក្មាប់ទី្តំាងចំគពាេះសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រគនាេះ ក្តូវអនុវតត
ចំគពាេះសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ គលើរប្លងប្តមានរិចចក្ពមគក្ពៀងសតង់ោរែគត់ែគង់ទឹ្រប្ដលាន ៖ 

១-យល់ស្សបរវាងអនរកាន់លិខិតអនុញ្ហញ តគហោឋ រចនាសម័ពនធ និងអនរកាន់សិទ្ធិទ្ទួ្ល
ានទឹ្រ និង 

២-ោរ់ប ា្ូ នគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ។ 
 

តនែកទី៤  
ការការារទណនៃ នងិេទងឹ 

 
មាព្រតា៤៨១ ._ សរមមភាពប្ដលទ្ទួ្លានការអនុញ្ហញ ត 

បុរគលក្រប់របូអាចោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ហញ តគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ 
គដើមបីគធវើសរមមភាពដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ការជីរែាូវទឹ្រ បឹង ដីគសើម តំបន់ទំ្នាប ទឹ្រែុសគក្កាមដី ឬអាងទឹ្រ និង 
២- ចារ់បំគពញលុបែាូវទឹ្រ បឹងធមមជាតិ ដីគសើម តំបន់ទំ្នាប ទឹ្រែុសគក្កាមដី ឬអាងទឹ្រ ។ 

 
មាព្រតា៤៨២ ._ នីតិវធីិ និងលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិ និង
លរខខណឌ តក្មូវ សក្មាប់ការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
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មាព្រតា៤៨៣ ._ ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈ 

គៅគពលប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ យល់ថាមានព័ត៌មានក្រប់ក្ោន់ គដើមបគីធវើ
គសចរាីសគក្មចគលើពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រក្តវូជូនដំណឹង
ជាស្ថធារណៈ អំពីពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ព័ត៌មានលមអិតននពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ តគនាេះ ។ 
២- ទី្រប្នាងប្ដលក្តវូពិនិតយគលើពារយសំុលិខិតអនុញ្ហញ តគនាេះ ។ 
៣- កាលបរគិចោទ្ ននការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ហញ តជាលាយលរខណ៍អរសរ ប្ដលាន

ប ា្ូ នមរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទូ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ោ ងគហាចណាស់រនុងរយៈគពល ៣០ 
(ស្ថមសិប) នែងគក្កាយពីនែងជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈ ។ 

 
មាព្រតា៤៨៤ ._ នីតិវធីិ និងការពិចារណាចំគពាេះការឯរភាព ឬបដិគសធ 

នីតិវធីិ និងលរខខណឌ ននការែតល់ឯរភាព ឬការបដិគសធគលើពារយសំុលិខិតអនុញ្ហញ តក្តូវរំណត់
រនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ រ។ 

 
តនែកទី៥  

អែកអភិវឌ្ឍទឹកណព្រកាមដី 
 

មាព្រតា៤៨៥ ._ ការោរ់ពារយសំុ 
បុរគលក្រប់របូអាចោរ់ពារយគសនើសំុវញិ្ហញ បនបក្តគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ 

ដូចខាងគក្កាម ៖ 
១- អនរខួងអណាូ ងខួង ។ 
២- អនរជីរអណាូ ងខួង ។ 
៣- អនរដំគ ើងមា សីុនបូមទឹ្រគក្កាមដី ។ 

 
មាព្រតា៤៨៦ ._ នីតិវធីិសក្មាប់ការោរ់ពារយគសនើសំុ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិសក្មាប់
ការោរ់ពារយគសនើសំុវញិ្ហញ បនបក្ត ។ 
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មាព្រតា៤៨៧ ._ នីតិវធីិសក្មាប់ការឯរភាព ឬបដិគសធ 

នីតិវធីិ និងលរខខណឌ សក្មាប់ការឯរភាព ឬបដិគសធគលើពារយគសនើសំុវញិ្ហញ បនបក្ត ក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ រ។ 
 
មាព្រតា៤៨៨ ._ លរខខណឌ នានាននវញិ្ហញ បនបក្ត 

លរខខណឌ នានាននវញិ្ហញ បនបក្តក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ រ ។ 
 
មាព្រតា៤៨៩ ._ នីតិវធីិរនុងការលុបគចាលវញិ្ហញ បនបក្ត 

នីតិវធីិរនុងការលុបគចាលវញិ្ហញ បនបក្តក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ រ ។ 
 
មាព្រតា៤៩០ ._ ភសតុតាងននវញិ្ហញ បនបក្ត 

មន្រនតីមានសមតារិចច អាចតក្មូវឲ្ឱ្យរបូវនតបុរគលែតល់ភសតុតាងជាវញិ្ហញ បនបក្ត សក្មាប់ការគធវើ
អធិការរិចច រនុងររណីប្ដលមន្រនតីមានសមតារិចចគនាេះ សងស័យថា មាន៖ 

១- ការខួង ការជីរ ការគធវើឱ្យគក្ៅ ការពក្ងីរ ឬការោរ់បំពង់ទ្ប់ដីរនុងក្បតិបតតិការគធវើ
អណាូ ងសនប់ ។ 

២- ការដរគចញ ការោរ់ជំនួស ការបតូរ ឬការជួសជុលបំពង់ទ្ប់ដី និងបំពង់ហវីលរនុង
ក្បតិបតតិការគធវើអណាូ ងសនប់ ។ 

៣- ប្ឈប់ដំគណើ រការននការគធវើអណាូ ងខួង ។ 
៤- ការដំគ ើង ការោរ់ជំនួស ការបតូរ ឬការដរគចញម ូទ័្របូមទឹ្រពីអណាូ ងសនប់ ។ 

 
មាព្រតា៤៩១ ._ សរមមភាពប្ដលក្តវូហាមឃាត់ 

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះ រាល់សរមមភាពទំាងទ្ាយណាប្ដលគធវើគ ើងគោយពំុមានវញិ្ហញ បនបក្ត 
សក្មាប់មន្រនតីអធិការរិចច គដើមបីចុេះគធវើអធិការរិចច ។ 
 
មាព្រតា៤៩២ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការគរៀបចំរាយការណ៍ 

បុរគលក្រប់របូប្ដលគធវើការទារ់ទ្ងនឹងអណាូ ងខួង សក្មាប់គោលបំណងមុខរបរ ឬអាជីវរមម ក្តូវ
គរៀបចំរាយការណ៍ គៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ។  
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ព័ត៌មានលមអិតសក្មាប់ោរ់ប ច្ូ លរនុងរាយការណ៍ ក្តូវរំណត់រនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
គោយប្ រ ។ 
 
មាព្រតា៤៩៣ ._ រំណត់ក្តាសរមមភាព 

អនរកាន់វញិ្ហញ បនបក្តក្តូវររាទុ្រព័ត៌មានអំពីសរមមភាពប្ដលខាួនានអនុវតត ស្សបតាមបទ្
បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 

 អនរកាន់វញិ្ហញ បនបក្ត ក្តវូែតល់ព័ត៌មានដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើ គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ រនុងររណីមានការគសនើសំុ ។ 

 
តនែកទី៦ 

ការដកហូែការអន៊ុញ្ញញ ែ 
 

មាព្រតា៤៩៤ ._ លរខខណឌ សក្មាប់ការដរហូតការអនុញ្ហញ ត 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធសតីពី

លរខខណឌ  និងនីតិវធីិសក្មាប់ការដរហូតការអនុញ្ហញ ត ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
ការែព្រមូវឱ្យមានការអន៊ុញ្ញញ ែ 

 
មាព្រតា៤៩៥ ._ ការអនុញ្ហញ តចំគពាេះការែគត់ែគង់ និងគក្បើក្ាស់ទឹ្រ 

បុរគលក្រប់របូមិនក្តូវអនុញ្ហញ តឱ្យយរ ែគត់ែគង់ ឬគក្បើក្ាស់ទឹ្រ គលើរប្លងប្តទ្ទួ្លានការ
អនុញ្ហញ ត ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៤៩៦ ._ ការរគំលាភបំពានគៅគលើលិខិតអនុញ្ហញ ត 

អនរកាន់លិខិតអនុញ្ហញ ត មិនក្តូវបំពានគៅគលើលរខខណឌ ដូចានរំណត់គៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត
គនាេះគទ្ ។ 
 
មាព្រតា៤៩៧ ._ ការគចញចូលបរគិវណដីឯរជន របស់មន្រនតីមានសមតារិចច 
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មាច ស់រមមសិទ្ធិដី ឬអនរកាន់កាប់ដីឯរជន មិនក្តូវបដិគសធមិនឱ្យមន្រនតីប្ដលមានសមតារិចចនន
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ គចញចូលដីឯរជនរបស់ខាួនគដើមបបំីគពញភាររិចចរនុងការគធវើការ
សិរាប្ែនរបគចចរគទ្ស ការវាយតនមា ឬការអគងកតតាមោន គលើរប្លងប្ត ៖ 

១- ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ មិនានជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ
ជាមុនដល់មាច ស់រមមសិទ្ធិដី ឬអនរកាន់កាប់ដីឯរជន ឬ 

២- មន្រនតីមានសមតារិចចមិនានែតល់ភសតុតាងអំពីអតតសញ្ហញ ណ និងពំុមានលិខិត
អនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ។ 

 
ជំពូកទី៦ 

ការណរៀបចំតននការធនធានទកឹអាងទណនៃអនតរកាល 
 

មាព្រតា៤៩៨ ._ ប ា្ ីសរមមភាពអាទិ្ភាពសក្មាប់ការគរៀបចំប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំតារាងគពលគវលាសក្មាប់ការអនុវតតគលើការ

គរៀបចំប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា រនុងរយៈគពល០១ (មួយ) ឆ្ន ំគក្កាយក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៤៩៩ ._ ររណីគលើរប្លងចំគពាេះសិទ្ធិទ្ទួ្លានទឹ្រ 

បុរគលក្រប់របូមានសិទ្ធិគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រ គោយពំុចំាាច់មានលិខិតអនុញ្ហញ តចំគពាេះ
សរមមភាពដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ការគស្ស្ថចស្សពដីននតំបន់ទំាងមូលប្ដលតិចជាង ១០ (ដប់)ហិរតា ។ 
២- ការែគត់ែគង់ទឹ្រស្ថអ ត ប្ដលគក្បើក្ាស់ទឹ្រ តិចជាង ៤០ (ប្សសិប) ប្ម ក្តរូប រនុងមួយ

នែង ឬ 
៣- ថាមពលវារអីរគិសនីគដើរគោយលំហូរទឹ្រទ្គនា ឬបគចចរគទ្សថាមពលវារអីរគិសនី

ប្ដលមិនតក្មូវឲ្យមានការបងាខ ំង ការបប្ងវរ ឬការទាញយរទឹ្រមរគក្បើ ។ 
 

មាព្រតា៥០០ ._ ការអនុគលាមតាមវធិានចាប់របស់នីតិបុរគល 
នីតិបុរគលប្ដលគធវើសរមមភាព ដូចមានប្ចងរនុងជំពូរទី្៤ ននមាតិកាគនេះ គោយពំុមានការ

អនុញ្ហញ តជាមុនពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវអនុវតតតាមបទ្បប ញ្តតិដូចមានប្ចងរនុង
ជំពូរទី្៤ ននមាតិកាគនេះ។ 
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មាព្រតា៥០១ ._ ការរំណត់អំពីក្ចំាងទ្គនា ឬគ្នរសមុក្ទ្ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរធនធានទឹ្រ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគដើមបរំីណត់ពីចមាង យ
និងលរខណៈរបូស្ថស្រសតននក្ចំាងទ្គនា និងគ្នរសមុក្ទ្ និងសមាសភារននអាងទ្គនា ។ 
 

 

គ្នាីទ៥ី 
ការអភិរកស និងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងណបែិកភ ឌ វបបធម៌ នងិណបែកិភ ឌ ធមមជាែ ិ

មាែិកាណោល 
ការអភិរកស និងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងណបែិកភ ឌ វបបធម៌ នងិណបែកិភ ឌ ធមមជាែ ិ

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៥០២ ._ វសិ្ថលភាព 

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងគបតិរភណឌ ធមមជាតិ រនុង
គោលគៅប្ែររា ការពារ អភិររស និងអភិវឌ្ឍ ឱ្យានរង់វងស និងគោយចីរភាព។  
 
មាព្រតា៥០៣ ._ គបតិរភណឌ វបបធម៌ 

គបតិរភណឌ វបបធម៌សំគៅគលើ សមបតតិវបបធម៌របីូ និងអរបីូ ប្ដលជាស្ថន នដរបស់មនុសស បងាា ញពី
គទ្ពគកាសលយ ក្ាជាា ស្ថម រតី ឬរំនិតនចនក្បឌិ្ត និង្ាុេះបញ្ហច ំងអំពីដំណារ់កាលវវិតតន៍ននអារយធម៌ គហើយ
ប្ដលមានតនមាបុគរក្បវតតិស្ថស្រសត ក្បវតតិស្ថស្រសត ស្ថន នដស្ថា បតយរមម បុរាណវទិ្ោ ជាតិពនធុវទិ្ោ អរសរ
ស្ថស្រសត សិលបៈ ស្ថសនា ឬវទិ្ោស្ថស្រសត ។  
 
មាព្រតា៥០៤ ._ សមបតតិវបបធម៌របីូ និងអរបីូ 

សមបតតិវបបធម៌របីូ ដូចមានប្ចងគៅរនុងមាក្តា៥០៣ សំគៅគលើចលនៈ និងអចលនសមបតតិ ប្ដល
ក្តូវានបគងកើតគ ើងនិងររគឃើញគៅរនុងទឹ្រ រនុងដី និងគៅគលើដីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គទាេះជារមម
សិទ្ធិស្ថធារណៈរតី ឬរ៏ជារមមសិទ្ធិឯរជនរតី រិចចការពារក្តូវបគក្មើក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ។ 



 

-  184 - 

 

 សមបតតិវបបធម៌អរបីូ ជាស្ថន នដបគងកើតគោយមនុសស ានគែារបនតពីជំនាន់មួយគៅជំនាន់មួយតាម 
រយៈការក្បតិបតតិ ការបងាា ញ ការសប្មតង ការនិោយ ឬការក្តាប់តៗោន  ប្ដលមិនអាចគមើលគឃើញ មិន
អាចប េះពាល់ាន និងពិារយល់ដូចជា៖ ចំគណេះដឹង បំណិន ភាស្ថ ស្ថសនា ជំគនឿ ទំ្គនៀមទំ្លាប់ 
ក្បនពណី ឧបររណ៍ សមាភ រៈ វតាុសិលបៈជាគដើម។ 

 
មាព្រតា៥០៥ ._ រិចចការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌  
 គបតិរភណឌ វបបធម៌ ប្ដលក្តូវការពារ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥០៣ រមួមាន គបតិរភណឌ បុគរ
ក្បវតតិស្ថស្រសត មុនសម័យអងគរ សម័យអងគរ គក្កាយសម័យអងគរ សម័យអាណាពោាល និងសម័យ
ទំ្គនើប ក្តវូមានអាយុកាលចាប់ពី១០០(មួយរយ)ឆ្ន ំគ ើងគៅ គហើយសាិតគៅរនុងក្បគភទ្ណាមួយដូច
ខាងគក្កាម៖ 

១- បុរាណស្ថា ន ៖ ក្ាស្ថទ្បុរាណ ទី្សកាក រៈបូជា វតតអារាម សំណង់អាោរ ឬលំគៅ
ស្ថា នចាស់ៗ  ស្ថន នដរំនូរ ឬចមាា រ់គៅគលើជញ្ហា ងំភនំ លំគៅោឋ នលាអ ងភនំ  ទី្ប ច្ុ េះសពបុរាណ    
ទី្ក្ររងបុរាណ ទី្ក្បជំុជន ឬភូមិោឋ នបុរាណ ែាូវរមនារមន៍ ក្បព័នធែាូវទឹ្រ ស្ថព ន ស្សេះ ារាយ 
ទំ្នប់ធារាស្ថស្រសតបុរាណ ។ 

២- វតាុបុរាណ ៖  របូចមាា រ់ ផ្ទា ំងចមាា រ់ ផ្ទា ំងរំនូរវចិិក្តរមម ប្ដលរូរគោយនដគលើវតាុធាតុ
គែសងៗ របូក្បថាប់ ផ្ទា ំងសិលាចាររឹគៅោច់ប្តឯង ឬជាប់គលើែមប្ដលជាចំប្ណរននក្ាស្ថទ្  
សំគណរគលើវតាុធាតុគែសងៗ ស្ថស្រស្ថត សាឹររតិ របួន ក្កំាង រមពីរ សំគៅគដើមននការែតុំ ឬតគមាើងជា
វតាុសិលបៈក្រប់របូភាពសមាភ រៈជាគក្រឿងរណាត ប់បគក្មើឱ្យពិធីស្ថសនា ឬគោរពបូរជាគែសងៗ សមាភ
រៈគក្បើក្ាស់រនុងែាេះ សមាភ រៈរសិរមម ឧបររណ៍គភាង ឧបររណ៍គនស្ថទ្ ឧបររណ៍គពទ្យ គក្រឿង
ស្ថស្រស្ថត វធុ គក្រឿងសងាា រមឹ គក្រឿងអលងាក  មគធោាយគធវើដំគណើ រ ឬដឹរជ ា្ូ នតាមែាូវគោរ និង
តាមែាូវទឹ្រ ។ 

៣- ស្ថន នដក្បវតតិស្ថស្រសត ៖ សមបតតិវបបធម៌ទំាងឡាយប្ដល្ាុេះបញ្ហច ងំអំពីក្បវតតិស្ថស្រសត 
មានដូចជា ក្បវតតិននបគចចរវទិ្ោ ក្បវតតិខាងគោធា ឬសងគម ក្បវតតិទារ់ទ្ងនឹងអនរដឹរនំា អនរ
ក្ាជា សិលបររជាតិ រមួទំាងក្បវតតិទារ់ទ្ងនឹងក្ពឹតតិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗ ។ 

៤- ឯរស្ថររក្ម ៖ គសៀវគៅ ប័ណណស្ថរគែសងៗជាប្ខសអាត់សំប្លង ជារបូែត ឬជា
ប្ខសភាពយនត លិខិត រំណត់ក្តា ក្បកាស ក្រឹតយចាប់ ប្តមនក្បសណីយ៍ ប្តមស្ថរគពើពនធ ។ 
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៥-  ចំគណេះជំនាញ ៖ វជិាា គពទ្យបុរាណ វធីិែសំថាន ំ វធីិពោាលជមងឺ ចំគណេះវជិាា សំណង់ 
វជិាា មនតអារមន៍ វជិាា គធវើសឹរសន្រងាគ ម វជិាា ទារ់ដំរ ីចំគណេះដឹងខាងតារាស្ថស្រសត ខាងពិធីស្ថសនា 
ឬគោរពបូរជាគែសងៗ វជិាា ទ្សសន៍ទាយ វជិាា ចារយនត ។  

៦-  សិលបៈសប្មតង ៖ សិលបៈទ្សសនីយភាព តន្រនតី ប្លបងក្បជាក្បិយ ពិធីបុណយ ។ 
 

មាព្រតា៥០៦ ._ គបតិរភណឌ ធមមជាតិ 
គបតិរភណឌ ធមមជាតិសំគៅគលើទ្ក្មង់ធមមជាតិននប្ដនដី ទំាងគៅប្ដនគោរ និងប្ដនទឹ្រ ប្ដល

បងកបគងកើតគ ើងគោយរតាត របូស្ថស្រសត ភូរពភស្ថស្រសត ជីវស្ថស្រសត ឬគោយមនុសស ប្ដល្ាុេះបញ្ហច ងំអំពី
ដំណារ់កាលវវិតតន៍ននធមមជាតិ ឬអារយធម៌ និងមានតនមាក្បវតតិស្ថស្រសត សិលបៈ វទិ្ោស្ថស្រសត ឬគស្ថភ័ណ។ 
 រិចចការពារគបតិរភណឌ ធមមជាតិក្តវូបគក្មើឱ្យក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ ។  
 
មាព្រតា៥០៧ ._ ក្បគភទ្គបតិរភណឌ ធមមជាតិ  
 គបតិរភណឌ ធមមជាតិ ក្តូវចាត់ជាក្បគភទ្ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- តំបន់គបតិរភណឌ ធមមជាតិ ។ 
២- ឧទ្ោនគបតិរភណឌ ធមមជាតិ ។ 
៣- ឧទ្ោនជាតិសមុក្ទ្ ។ 
៤- សួនក្បវតតិស្ថស្រសត ។ 

 គបតិរភណឌ ធមមជាតិដូចមានប្ចងខាងគលើគនេះ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយ
ប្ រតាមសំគណើ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៥០៨ ._ តំបន់គបតិរភណឌ ធមមជាតិ 
 តំបន់គបតិរភណឌ ធមមជាតិសំគៅគលើប្ដនដី ប្ដលបគងកើតគ ើងគោយធមមជាតិ ក្បមូលែតុំគៅគោយ
អមបូរសតវ និងររុខជាតិ ធនធាននក្ពគឈើ ធនធានជីវៈចក្មរេះ ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ឬក្បភពទឹ្រ ប្ដលមានស្ថ
រៈក្បគោជន៍ខាងសតតវទិ្ោ ាស្ថណីភូតវទិ្ោ ភូតោមវទិ្ោ ជីវៈវទិ្ោ គស្ថភ័ណ ឬជំគនឿ។  

តំបន់គបតិរភណឌ ធមមជាតិអាចរមួប ច្ូ លនូវធនធានវបបធម៌ ទំាងរបីូ និងអរបីូ។ 
 

មាព្រតា៥០៩ ._ ឧទ្ោនគបតិរភណឌ ធមមជាតិ 
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ឧទ្ោនគបតិរភណឌ ធមមជាតិសំគៅគលើប្ដនដី ប្ដលបគងកើតគ ើងគោយធមមជាតិ និងមនុសស ជាទី្
រប្នាងប្ដលក្បមូលែតុំគៅគោយនក្ពគឈើ ធនធានជីវៈចក្មរេះ អមបូរសតវនិងររុខជាតិ និងធនធានវបបធម៌ 
ប្ដលជាអតតសញ្ហញ ណទឹ្រដី តំបន់ ឬទី្ក្បជំុជន និងមានតនមាខាងក្បវតតិស្ថស្រសត វទិ្ោស្ថស្រសត សិលបៈ 
ស្ថសនា ឬគស្ថភ័ណ។  

 
មាព្រតា៥១០ ._ ឧទ្ោនជាតិសមុក្ទ្ 
 ឧទ្ោនជាតិសមុក្ទ្សំគៅគលើប្ដនទឹ្រ មានតំបន់គ្នរ និងប្ដនគកាេះ ប្ដលក្បមូលែតុំគៅគោយនក្ព
លិចទឹ្រ ធនធានជីវៈចក្មរេះ ររុខជាតិ និងសតវសមុក្ទ្ ឬមចាោ ជាតិ និងមានតនមាខាងក្បវតតិស្ថស្រសត វទិ្ោ
ស្ថស្រសត គស្ថភ័ណ និងការរំស្ថនត។ 

  
មាព្រតា៥១១ ._ សួនក្បវតតិស្ថស្រសត 

សួនក្បវតតិស្ថស្រសតសំគៅគលើទី្រប្នាង ជាលំហរនបតង ប្ដលគរៀបចំគ ើងគោយមនុសសគៅតាមទី្
ក្ររង ឬទី្ក្បជំុជន ឬគៅតាមលំគៅោឋ នស្ថធារណៈ ឬឯរជន បងាា ញឱ្យគឃើញអំពីស្ថន នដ ភាពបិុន
ក្បសពវ និងរំនិតនចនក្បឌិ្ត ប្ដលមានតនមាខាងក្បវតតិស្ថស្រសត សិលបៈ ឬគស្ថភ័ណ និងមានស្ថរៈ
ក្បគោជន៍សក្មាប់ការលមអ ការរំស្ថនត និងការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ។  
 
មាព្រតា៥១២ ._ លរខណៈវនិិចោ័យននគបតិរភណឌ ធមមជាតិ 
 លរខណៈវនិិចោ័យននគបតិរភណឌ ធមមជាតិ មានដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- លរខណៈពិគសសពារ់ព័នធនឹងក្បវតតិស្ថស្រសត ដូចជា ក្បវតតិននគដើមរំគណើ ត គោយរតាត  
ភូពភស្ថស្រសត របូស្ថស្រសត ឬជីវៈស្ថស្រសត ឬគោយអនតរារមន៍ពីមនុសស ឬសហរមន៍មនុសស ។ 

២- ទី្ជក្មរននអមបូរសតវ និងររុខជាតិ ដូចជាក្បគភទ្រក្ម ជិតែុតពូជ ឬរំពុងទ្ទួ្លរង
ការរំរាមរំប្ហង ។ 

៣- ជក្មរសតវននក្បគភទ្មួយ ឬគក្ចើន ប្ដលពក្ងីរវសិ្ថលភាពគៅតំបន់គែសងៗ 
៤- តំបន់ក្បភពទឹ្រ ឬទឹ្រធាា រ់ និងតំបន់នក្ពគឈើ ប្ដលររាាននូវក្បព័នធគអរូ ូសីុ និង

បគងកើតគទ្សភាពប្បារៗ សក្មាប់ការរំស្ថនត ។ 
៥- តំបន់គក្បើក្ាស់រនុងគោលគៅអភិររសជីវៈចក្មរេះ អភិររសក្បគភទ្សតវនិងររុខជាតិរក្ម 
៦- ជក្មរផ្ទក ែម ឬររុខជាតិសមុក្ទ្ ឬសំបុរពង-រូនននមចាោ ជាតិ ឬជក្មរននក្បគភទ្សតវ   

សមុក្ទ្ ប្ដលែតល់ស្ថរៈក្បគោជន៍ដល់ការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ការអភិររស និងការរំស្ថនត ។ 
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៧- ប្ដនដីគរៀបចំគោយមនុសស សក្មាប់ជាទី្រប្នាងោំដុេះនូវពូជររុខជាតិគែសងៗ ឬចិ ច្ ឹម
សតវនក្ពគដើមបីបគក្មើឱ្យការរំស្ថនត ឬការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ។ 

៨- ប្ដនដី ឬទី្រប្នាង ប្ដលបញ្ហា រ់អំពីអតតសញ្ហញ ណ ឬក្បវតតិននននទី្ក្ររងឬទី្ក្បជំុជន ឬ
តំបន់ណាមួយ។ 

 
ជំពូកទី២ 

ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងណបែកិភ ឌ វបបធម ៌
តនែកទី១ 

ព្រកេងួ ស្ថា ប័នមានេមែាកិចច 
 
មាព្រតា៥១៣ ._ សមតារិចចការងារក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ 
 ការងារក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ជាសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ
វបបធម៌ គលើរប្លងប្តមានចាប់ ឬបទ្បប ញ្តតិណាប្ដលប្ចងែាុយពីក្រមគនេះ។ 
 
មាព្រតា៥១៤ ._ តួនាទី្ និងភាររិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវអនុវតតតួនាទី្ និងភាររិចចដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ប្ែររា ការពារ និងអភិររសគបតិរភណឌ វបបធម៌ឱ្យានរង់វងស  ស្សបតាមក្រមគនេះ 

និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរិតយុតតគោយប្ រគែសងគទ្ៀតប្ដលគៅជាធរមាន ។  
២- អនុវតតគោលនគោាយ ប្ដលោរ់គចញគោយក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌

ជាតិ រនុងការការពារ ប្ែររា និងគលើរតនមា គបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  
 
មាព្រតា៥១៥ ._ ការគលើរសំគណើ សំុប ច្ូ លទី្តំាងតំបន់គបរិរភណឌ វបបធម៌ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវគលើរសំគណើ រគៅក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរ
វបបធម៌ជាតិ អំពីបំណងគសនើសំុោរ់ប ច្ូ លទី្តំាងវបបធម៌ណាជាតំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ដូច
មានប្ចងរនុងមាក្តា៥៣៧ ។ 
 
មាព្រតា៥១៦ ._ ការគរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ គោយសហការជាមួយក្រសួង/ស្ថា ប័ន អាជាា ធ
រពារ់ព័នធ សហរមន៍នានា ក្តូវគរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ សក្មាប់បុរាណស្ថា ន ឬ
សមបតតិវបបធម៌ណា ប្ដលានចុេះគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ 
ឬតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៥១៧ ._  ការយរចិតតទុ្រោរ់អំពីែលប េះពាល់ននទី្តំាងគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវយរចិតតទុ្រោរ់អំពីែលប េះពាល់ននទី្តំាង
គបតិរភណឌ វបបធម៌ ចំគពាេះសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច ។ 
 
មាព្រតា៥១៨._ ការពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធក្តវូគធវើការពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយ សហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិ
គដើមភារតិច មុននឹងគធវើគសចរាីសគក្មចទារ់ទ្ងនឹងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ប្ដលអាចប េះពាល់ដល់ពួរោត់ 
ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។ 
 

តនែកទី២ 
ព្រកុមព្របកឹាជានខ់ពេត់នែកវបបធម៌ជាែ ិ

 
មាព្រតា៥១៩ ._ តួនាទី្ និងភាររិចចរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌ជាតិ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវមានដំគណើ រការគ ើងវញិ និងក្តូវមានតួនាទី្ និងភារ
រិចច ដូចខាងគក្កាម៖  

១- រំណត់អតតសញ្ហញ ណ ការពារ ប្ែររា គធវើរំណត់ក្តា និងគលើររមពស់រិចចការពារ
គបតិរភណឌ វបបធម៌ សក្មាប់ជំនាន់បចចុបបនន និងអនារត គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

២- បគងកើតគោលនគោាយសតីពីរិចចការពារ និងគលើរសាួយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ននក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

៣- បគងកើត និងគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសត និង ប្ែនការសរមមភាព គដើមបីការពារ គលើរ
សាួយ និងក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 

៤- ការពារក្ទ្ពយសមបតតិវបបធម៌បុគរក្បវតតិស្ថស្រសត និងក្បវតតិស្ថស្រសត និងវតាុបុរាណននធមម
ជាតិរបូស្ថស្រសត ។ 
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៥- ក្រប់ក្រង និងក្តតួពិនិតយតំបន់នានា គៅទី្រប្នាងណាប្ដលវមិាន/បូជនីយោឋ ន ប្ដល
ានចុេះប ា្ ីរចួសាិតគៅ រមួជាមួយការក្បមូលែាុំននវតាុសិលបៈនានា ប្ដលមានការទារ់ទ្ងគៅ
នឹងវមិាន ឬបូជនីយោឋ នទំាងគនេះ ។ 

៦- ែាល់ការអនុញ្ហញ តសក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរបុរាណវតាុវទិ្ោទំាងអស់  ការងារ     
អភិររស និងសរមមភាពដនទ្គទ្ៀត ប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងទី្តំាងបូជនីយោឋ ន និងក្ទ្ពយសមបតតិ      
វបបធម៌របស់ជាតិ ។ 
ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវជួបក្បជំុជាគរៀងរាល់៦(ក្ាំមួយ)ប្ខមាង គដើមបីតាមោន

ការអនុវតត ក្បរបគោយក្បសិទ្ធភាពគដើមបីគ្ាើយតបគៅនឹងការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។   
 
មាព្រតា៥២០ ._ សមាជិរននក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌ជាតិ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវមានសមាជិរដូចខាងគក្កាម៖ 
១- តំណាងនាយររដឋមន្រនតី ជាក្បធាន ។ 
២- តំណាងរដឋមន្រនតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌   ជាអនុក្បធាន ។ 
៣- តំណាងក្រសួងការបរគទ្ស និងសហក្បតិបតតិការអនារជាតិ ជាសមាជិរ ។ 
៤- តំណាងរដឋមន្រនតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ជាសមាជិរ ។ 
៥- តំណាងរដឋមន្រនតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរឧសាហរមម និងសិបបរមមជាសមាជិរ។ 
៦- តំណាងរដឋមន្រនតីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ 

ជាសមាជិរ ។ 
៧- តំណាងពីរាជបណឌិ តយសភារមពុជា ជាសមាជិរ ។ 
៨- តំណាងអាជាា ធរមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរតំបន់គបតិរភណឌ ពិភពគលារ ជា

សមាជិរ ។ 
៩- តំណាងស្ថលារាជធានី គខតត ជាសមាជិរ ។ 
១០- តំណាង២(ពីរ)របូ ពីអងគការមិនប្មនរោឋ ភិាល ប្ដលមានការពារ់ព័នធនឹងការ

ការពារ និងការអភិររសគបតិរភណឌ  ជាសមាជិរ ។ 
១១- អនរមានជំនាញប្ែនរបគចចរគទ្សចំនួន២(ពីរ) របូ ប្ដលមានរុណសមបតតិ និង

ជំនាញប្ែនរគបតិរភណឌ  ជាសមាជិរ ។ 
១២- តំណាងក្រសួង ស្ថា ប័ន ឬនីតិបុរគលដនទ្គទ្ៀត ប្ដលមានការងារពារ់ព័នធនឹង 

គបតិរភណឌ វបបធម៌ ប្ដលក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌អាចគក្ជើសគរ ើសតាមការចំាាច់ ។ 
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មាព្រតា៥២១ ._ រិចចសហការរវាងក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌ជាតិ និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ 

ក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌ជាតិ ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
គបតិរភណឌ វបបធម៌ និង  ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងនីតិបុរគលដនទ្គទ្ៀត រនុងការ៖  

១- អនុវតតគោលនគោាយរនុងការគលើរសាួយគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
២- គរៀបចំមគធោាយ គដើមបីអនុញ្ហញ តឲ្យស្ថធារណជនអាចចូលគៅកាន់គបតិរភណឌ

វបបធម៌ ។ 
៣- ប្តងតំាងបុរគលិរក្តតួពិនិតយ និងបុរគលិរដនទ្គទ្ៀត គដើមបអីនុវតតការងារគនេះ ។ 
៤- គរៀបចំបណាា ញអនរគទ្សចរណ៍ ។ 
៥- គលើររមពស់តនមាវបបធម៌ គោយគរៀងររមូលនិធិប្ដលចំាាច់ អប់រដំល់ស្ថធារណ

ជន បុរគលិរបណាុ េះបណាា ល និងអនុវតតការស្ស្ថវក្ជាវអំពីគបតិរភណឌ របូស្ថស្រសត វបបធម៌ និង
ក្បវតតិស្ថស្រសត ។ 

៦- ែាល់ការធានាទារ់ទ្ងនឹងការទ្ទួ្លខុសក្តូវ និងកាតពវរិចចប្ែនរក្រប់ក្រង ប្ដលមាន
ប្ចងគៅរនុងអនុសញ្ហញ សាីពីវបបធម៌ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគែសងគទ្ៀត ប្ដលក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 

៧- ចាត់វធិានការចំាាច់ គដើមបីអនុវតតរគក្មាង និងសរមមភាពដនទ្គទ្ៀត ប្ដលទារ់ទ្ង
នឹងការការពារ ការប្ែររា ការស្ថា រគ ើងវញិ និងការគលើរសាួយគបតិរភណឌ ជាតិ ។ 

៨- បគងកើតលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបអីនុវតតកាតពវរិចចរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា
ចំគពាេះការការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។  

   
ជំពូកទី៣ 

ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងណបែកិភ ឌ ធមមជាែ ិ
 
មាព្រតា៥២២ ._ សមតារិចចការងារក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ ធមមជាតិ 

ការងារក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ ធមមជាតិ ជាសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ  បរសិ្ថា ន 
គលើរប្លងប្តមានចាប់ ឬបទ្បប ញ្តតិណាប្ដលប្ចងែាុយពីក្រមគនេះ។ 

 
មាព្រតា៥២៣ ._ តួនាទី្ និងភាររិចចរនុងការប្ែររា ការពារ និងអភិររសគបតិរភណឌ ធមមជាតិ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នក្តវូអនុវតតតួនាទី្ និងភាររិចចរនុង ការប្ែររា ការពារ និង
អភិររសគបតិរភណឌ ធមមជាតិឱ្យានរង់វងស ស្សបតាមក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរិតយុតត
គោយប្ រប្ដលគៅជាធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៥២៤ ._ ការគរៀបចំបគងកើតប ា្ ីគបតិរភណឌ ធមមជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំបគងកើតប ា្ ីគបតិរភណឌ ធមមជាតិ គដើមបរីត់ក្តា
ប ច្ូ លនូវក្បគភទ្ននគបតិរភណឌ ធមមជាតិ និងទិ្ននន័យខាងវទិ្ោស្ថស្រសត ប្ដលបគក្មើឱ្យការសិរា
ស្ស្ថវក្ជាវ និងអភិររស។  
 
មាព្រតា៥២៥ ._  ការគរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ ធមមជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយមានការចូលរមួពិគក្ោេះគោបល់ពីសហរមន៍មូល
ោឋ ន និងអនរពារ់ព័នធនានា ក្តូវគរៀបចំប្ែនការក្រប់ក្រងគបតិរភណឌ ធមមជាតិ ស្សបតាមចាប់ជាតិ និង
អនតរជាតិ ពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ ប្ែររា និងអភិររសធនធានធមមជាតិ និងស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការ
ចូលរមួជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៥២៦ ._  ការយរចិតតទុ្រោរ់អំពីែលប េះពាល់ននទី្តំាងគបតិរភណឌ ធមមជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូយរចិតតទុ្រោរ់អំពីែលប េះពាល់ននទី្តំាងគបតិរភណឌ
ធមមជាតិគៅគលើសហរមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិគដើមភារតិច គៅគលើជំគនឿ មុខរបរ និងការក្រប់ក្រង  
ដីធាី។ 
 
មាព្រតា៥២៧ ._  ការគលើរទឹ្រចិតតរនុងការចូលរមួប្ែររា ការពារ និងអភិររសគបតិរភណឌ ធមមជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគលើរទឹ្រចិតតដល់សហរមន៍មូលោឋ ន ឬជនជាតិគដើម
ភារតិច ឱ្យចូលរមួរនុងរិចចការប្ែររា ការពារ និងអភិររសគបតិរភណឌ ធមមជាតិ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាី
ពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៥២៨ ._  ការែាល់អាទិ្ភាពរនុងការអភិវឌ្ឍមុខរបររបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ឬជនជាតិគដើម 

ភារតិច 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូែតល់អាទិ្ភាពរនុងការអភិវឌ្ឍមុខរបរ ដល់សហរមន៍
មូលោឋ ន ឬជនជាតិគដើម ភារតិច ប្ដលសាិតរនុង ឬប្របរតំបន់គបតិរភណឌ ធមមជាតិ ។  
 
មាព្រតា៥២៩ ._ ការោរ់ប ច្ូ លគបតិរភណឌ វបបធម៌និងសមបតតិវបបធម៌រនុងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់

ការពារធមមជាតិ 
សមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លទី្តំាងគបតិរភណឌ វបបធម៌ និង

សមបតតិវបបធម៌ទំាងឡាយ ប្ដលមានរនុងតំបន់គនាេះ។  
 

ជំពូកទី៤ 
បញ្ជ ណីបែកិភ ឌ វបបធម៌ជាែ ិ

 
មាព្រតា៥៣០ ._ ការគរៀបចំប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តវូគរៀបចំប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ ប្ដល
មានលរខណៈវទិ្ោស្ថស្រសតសក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាព្រតា៥៣១ ._ ការគែាៀងផ្ទា ត់គ ើងវញិនូវប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ 

ប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ ក្តូវគធវើការគែាៀងផ្ទា ត់គ ើងវញិោ ងគហាចណាស់រាល់ ៥(ក្ាំ)ឆ្ន ំ
មតង ។  

 
មាព្រតា៥៣២ ._ ការចុេះប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ  ក្តូវចុេះប ា្ ីសមបតតិវបបធម៌ ដូចមានប្ចង
រនុងមាក្តា៥០៥ គៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ ។ 
 ប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិក្តូវបញ្ហា រ់អំពីស្ថា នភាពគក្ោេះថាន រ់ននសមបតតិវបបធម៌ណា ប្ដល
តក្មូវឱ្យគធវើការសគន្រងាគ េះបនាា ន់។ 
 ប្បបបទ្ និងនីតិវធីិននការគរៀបចំ និងការចុេះប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិក្តវូអនុវតតគៅតាម
ចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតប្ដលគៅជាធរមាន។ 
 
មាព្រតា៥៣៣ ._ ការការពារស្សបចាប់ចំគពាេះសមបតតិវបបធម៌ 
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សមបតតិវបបធម៌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥០៥ ប្ដលក្តវូានចុេះរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ 
ក្តូវទ្ទួ្លាននូវការការពារ ស្សបតាមក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរិតយុតតពារ់ព័នធដ៏នទ្  
គទ្ៀត ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
ការណធវើចំណាែ់ថ្នែ ក់ណបែកិភ ឌ វបបធម ៌

 
មាព្រតា៥៣៤ ._ លរខណៈវនិិចោ័យននការរំណត់ជាគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

លរខណៈវនិិចោ័យននការរំណត់ជាគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ  ។  
 
មាព្រតា៥៣៥ ._ ប្បបបទ្ និងនីតិវធីិននការគធវើចំណាត់ថាន រ់គបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ប្បបបទ្ និងនីតិវធីិននការគធវើចំណាត់ថាន រ់គបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវអនុវតតគៅតាមចាប់ និង
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ប្ដលគៅជាធរមាន ។ 
 

ជំពូកទី៦ 
ការណរៀបចំបណងេើែែំបនក់ារារណបែិកភ ឌ វបបធម ៌

 
មាព្រតា៥៣៦ ._ ការបគងកើតតំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំបគងកើតឲ្យមានតំបន់ការពារ
គបតិរភណឌ វបបធម៌ ប្ដលក្បមូលែតុំគៅគោយ ក្ាស្ថទ្បុរាណ សំណង់ស្ថា បតយរមម ែាេះសំប្បង រចនា 
សមព័នធភូមិោឋ ន ឬក្ររង គហោឋ រចនាសមព័នធឧសាហរមម ទី្សកាក រៈបូជា ទី្ប ច្ុ េះសព សំណល់វតាុបុរាណ 
ឬតំបន់ដនទ្គទ្ៀត ប្ដលមានតនមាខាងបុគរក្បវតតិស្ថស្រសត ក្បវតតិស្ថស្រសត ស្ថា បតយរមម បុរាណវទិ្ោ ជាតិពនធុ
វទិ្ោ នរវទិ្ោ  វទិ្ោស្ថស្រសត សិលបៈ ឬស្ថសនា ។ 
 
មាព្រតា៥៣៧ ._  ការប្បងប្ចរតំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តវូប្បងប្ចរជាក្បគភទ្ ដូចខាងគក្កាម ៖ 
១- រមណីយោឋ នវបបធម៌ ។ 
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២- តំបន់បុរាណស្ថា ន ។ 
៣- តំបន់សកាក រៈសហរម ។ 
៤- តំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង ។ 

តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតតាមសំគណើ របស់
ក្រសួងទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាព្រតា៥៣៨ ._  ការគរៀបចំលរខណៈវនិិចោ័យគដើមបីរំណត់ក្បគភទ្តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ការគរៀបចំលរខណៈវនិិចោ័យគដើមបីរំណត់ក្បគភទ្តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌។ 
 
មាព្រតា៥៣៩ ._  ការគសនើសំុបគងកើតតំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ការគសនើសំុបគងកើតតំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៣៦ ក្តូវប្ែអរតាម
គោលបំណងននការក្រប់ក្រង លរខណៈវនិិចោ័យ លទ្ធែលននការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធាី និង
រតាត ពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត ។  
 
មាព្រតា៥៤០ ._  ឯរស្ថរគសនើសំុបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ឯរស្ថរគសនើសំុបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវភាា ប់មរជាមួយនូវ៖  
១-ការអធិបាយអំពីស្ថរៈសំខាន់ខាងបុគរក្បវតតិស្ថស្រសត ក្បវតតិស្ថស្រសត ស្ថា បតយរមម 

បុរាណវទិ្ោ ជាតិពនធុវទិ្ោ វទិ្ោស្ថស្រសត សិលបៈ ឬស្ថសនា និងភាពចំាាច់រនុងការការពារនិង
អភិររសតំបន់ប្ដលក្តូវគសនើសំុ ។ 

២-ការអធិបាយអំពីក្របខ័ណឌ ចាប់ ឬលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនឹងការងារ      
ប្ែររា ការពារ និងអភិររស ។ 

៣-ប្ែនទី្មានមាក្តោឋ នរំណត់ចាស់លាស់ ប្ដលបងាា ញអំពីទី្តំាងភូមិស្ថស្រសត ក្ពំ
ក្បទ្ល់ ទំ្ហំនែាដីននតំបន់ក្តូវគសនើសំុ ។ 

៤-រាយការណ៍អំពីលទ្ធែលននការពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយស្ថា ប័ន ភារីពារ់ព័នធ និង
តំណាងសហរមន៍មូលោឋ ន ប្ដលមានទី្តំាងគៅរនុង ឬគៅប្របរតំបន់គសនើសំុ។ 

 
មាព្រតា៥៤១ ._ រិចចការពារតំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ 
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តំបន់ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ប្ដលក្តូវានទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៣៦ក្តូវ
ទ្ទួ្លានរិចចការពារ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតប្ដលគៅជា    
ធរមាន ។ 
 

ជំពូកទី៧ 
ការបណងេើែែំបន់ណបែិកភ ឌ ទីព្រកុង 

 
មាព្រតា៥៤២ ._ ការគសនើសំុបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ អាចគលើរសំគណើ គសនើសំុគៅកាន់ក្ររមក្បឹរាជាន់
ខពស់ប្ែនរវបបធម៌ជាតិ គដើមបីបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង ។ 

ការគសនើសំុបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង ក្តូវប្ែអរតាមគោលបំណងននការក្រប់ក្រង លរខណៈ
វនិិចោ័យ និងលទ្ធែលននការសិរាស្ស្ថវក្ជាវអំពីរុណតនមាននធនធានវបបធម៌ ការររាអតតសញ្ហញ ណ  
វបបធម៌ ក្បនពណី ទំ្គនៀមទំ្លាប់ ការគោរពក្បណិប័តន៍ ការអភិររសស្ថន នដ និង/ឬរុណតនមាននការ
អភិវឌ្ឍគទ្សចរណ៍ ។ 
 
មាព្រតា៥៤៣ ._  តំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង 

តំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររងសំគៅគលើ បណតុំ ននសំណង់ស្ថា បតយរមមក្បវតតិស្ថស្រសត និងគហោឋ រចនា 
សមព័នធ រមួទំាងលំហនបតង ប្ដលជាប្ែនរមួយ ឬទំាងស្សរងននទី្ក្បជំុជន ឬទី្ក្ររង គហើយប្ដលររាាន
នូវលរខណៈគដើម និងបងាា ញពីគទ្ពគកាសលយ និងរំនិតនចនក្បឌិ្តរនុងការគរៀបចំតំបន់រស់គៅក្បរប 
គោយផ្ទសុខភាព ។ 
 
មាព្រតា៥៤៤ ._ ការពិភារាអំពីសំគណើ សំុបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តវូជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា
រិចចពារ់ព័នធ និងគធវើការពិភារាអំពីសំគណើ សំុបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង ។ 

ការបគងកើតតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត តាមសំគណើ របស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាព្រតា៥៤៥ ._ ការគរៀបចំប្ែនការតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង  
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំប្ែនការសក្មាប់តំបន់គបតិរភណឌ ទី្
ក្ររង និងចំណាត់ថាន រ់ននទី្តំាងគនាេះ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ  ។ 

 
មាព្រតា៥៤៦ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការប្រប្ក្ប ឬការគធវើឱ្យខូចខាតគស្ថភ័ណភាពតំបន់គបតិរភណឌ

គបតិភណឌ ទី្ក្ររង 
តំបន់ណាមួយ ឬតំបន់ទំាងមូលននទី្ក្បជំុជន ភូមិ ឬទី្ក្ររង ប្ដលក្តូវានចាត់ថាន រ់ជាតំបន់

គបតិរភណឌ ទី្ក្ររងមិនអាចប្រប្ក្ប ផ្ទា ស់បតូររបូរាង គធវើឱ្យខូចខាតគស្ថភ័ណភាព ឬទ្ទួ្លរងនូវការបំែាិច
បំផ្ទា ញគោយសរមមភាពណាមួយគ ើយ លុេះក្តាប្តមានលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
គបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាព្រតា៥៤៧ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការប្រប្ក្ប ឬការគធវើឱ្យខូចខាតគស្ថភ័ណភាពចំគពាេះសំណង់នន

តំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង 
សំណង់ស្ថធារណៈ ឯរជន ស្ថសនា  គហោឋ រចនាសមព័នធនិងលំហនបតងននតំបន់គបតិរភណឌ

ទី្ក្ររងមិនក្តវូានប្រប្ក្បរបូរាង ផ្ទា ស់បតូររចនាបទ្ ឬរ៏គធវើឱ្យខូចគស្ថភ័ណភាពក្តង់រប្នាងណាមួយ
គ ើយ លុេះក្តាប្តមានចាប់អនុញ្ហញ ត ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌។  

 
មាព្រតា៥៤៨ ._  ការគសនើសំុការអនុញ្ហញ តគដើមបជួីសជុល ប្រប្ក្បរបូរាង និងរំគទ្ចគចាលសំណង់រនុងតំបន់

គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង 
មាច ស់រមមសិទ្ធិននអចលនក្ទ្ពយ សំណង់ទូ្គៅ ឬលំគៅោឋ ន ប្ដលសាិតរនុងតំបន់គបតិរភណឌ ទី្

ក្ររង ក្តូវសំុការអនុញ្ហញ តមរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ មុននឹងគធវើការជួសជុល ប្រ
ប្ក្បរបូរាង ឬរំគទ្ចគចាលសំណង់ទំាងគនាេះ។ 
 
មាព្រតា៥៤៩ ._ ការវាយតនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តវូវាយតនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ មុនសគក្មច
ឯរភាពឲ្យមានការស្ថងសង់ ជួសជុល ឬការរំគទ្ចគចាល ឬគធវើការអភិវឌ្ឍគទ្បើងវញិគៅរនុងតំបន់
គបតិរភណឌ ទី្ក្ររងគនាេះ ។ 
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ជំពូកទី៨ 
កិចចការារណបែិកភ ឌ វបបធម៌ជាែ ិ

តនែកណោល 
ការព្របទោះណ ើញណដាយម្ចដនយនូវេមបែតិវបបធម៌ 

 
មាព្រតា៥៥០ ._ កាតពវរិចចទូ្គៅចំគពាេះការរាយការណ៍ 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលានដឹង ឬក្បទ្េះគឃើញគោយនចដនយនូវ សំណង់ក្ាស្ថទ្ារ់ប្បរ ក្រឹេះ
ក្ាស្ថទ្ ស្ថា រស្ថន មប្ដលបញ្ហា រ់អំពីទី្តំាងបុរាណស្ថា ន វតាុបុរាណ ឬតំបន់គបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តវូ
មានកាតពវរិចចរាយការណ៍ជាបនាា ន់ជូនអាជាា ធរប្ដនដី និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 
 
មាព្រតា៥៥១ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍អំពីការក្បទ្េះគឃើញគោយនចដនយរនុងការគធវើក្បតិបតតការ      

ស្ថងសង់ 
របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល  ប្ដលក្បទ្េះគឃើញគោយនចដនយនូវវតាុបុរាណ ឬសមបតតិវបបធម៌ ឬ

តំបន់គបតិរភណឌ វបបធម៌ គៅរនុងរំ ុងគពលក្បតិបតតការស្ថងសង់ ឬជីរោស់រកាយស្ថត រគហោឋ រចនា
សមព័នធគែសងៗ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥០៥ននក្រមគនេះ  ក្តូវប្ឈប់ការងារស្ថងសង់ជាបគណាត េះអាសនន  
និងក្តូវរាយការណ៍គៅកាន់អាជាា ធរមូលោឋ ន។ 
 
មាព្រតា៥៥២ ._ ការរំណត់ជាបឋមននសមបតតិវបបធម៌ ឬវតាុបុរាណ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តវូគធវើការរំណត់ជាបឋមអំពីស្ថរៈសំខាន់នន
សមបតតិវបបធម៌ ឬវតាុបុរាណ គៅរនុងរយៈគពល១៤ (ដប់បួន) នែង គក្កាយគពលទ្ទួ្លានការជូនដំណឹង 
ឬរាយការណ៍ ។  

រយៈគពលគនេះ អាចពនោានប្តមតងប ុគណាណ េះ គោយមានរយៈគពល១៤(ដប់បួន)នែងបប្នាម ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរដល់របូវន័តបុរគល 
ឬនីតិបុរគល អំពីការពនោគពលគនេះ ។  
 
មាព្រតា៥៥៣ ._ គសចរាីសគក្មចផ្ទអ រជាបគណាា េះអាសនន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តវូគចញគសចរតីសគក្មចផ្ទអ រជាបគណាត េះ
អាសននចំគពាេះទី្តំាងទំាងទ្ាយណាប្ដលមានការក្បទ្េះគឃើញសមបតតិវបបធម៌ ឬវតាុបុរាណ ។ គសចរតី
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សគក្មចផ្ទអ របគណាត េះអាសននគនេះ មានសុពលភាពរយៈគពល៣០ (ស្ថមសិប) នែង បនាា ប់ពីានគធវើការ
រំណត់ជាបឋម ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៥២ននក្រមគនេះ ។ 

រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ពំុានគចញគសចរតីសគក្មចែមី គក្កាយ 
រយៈគពល ៣០ (ស្ថមសិប) នែងបនតគទ្ៀតគនាេះគទ្ របូវន័តបុរគល ឬនីតិបុរគល  អាចបនតសរមមភាពការងារ
របស់ខាួនានជាក្បក្រតី ។ 

 
ជំពូកទី៩ 

ការណធវើកំណាយ 
 
មាព្រតា៥៥៤ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវប្សវងររសមបតតិវបបធម៌ 

ោម នជនណាមាន រ់មានសិទ្ធិជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវ គៅគលើដីរមមសិទ្ធិរបស់ខាួន ឬរបស់អនរដនទ្ ឬ
ដីស្ថធារណៈ រនុងបំណងប្សវងររវតាុគែសងៗ ឬស្ថា រស្ថន មភសតុតាង ប្ដលមានស្ថរៈសំខាន់ខាងបុគរ
ក្បវតតិស្ថស្រសត ក្បវតតិស្ថស្រសត បុរាណវទិ្ោ ជាតិពនធុវទិ្ោ សិលបៈ ឬវទិ្ោស្ថស្រសតគែសងៗ គោយោម នការ
អនុញ្ហញ តជាមុនពីក្រសួងទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌គ ើយ។ 
 
មាព្រតា៥៥៥ ._  ការជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវរបស់ស្ថា ប័នវទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ 

ស្ថា ប័នវទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ប្ដលមានបំណងជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវគៅរនុងដី ឬ
រនុងទឹ្រ រនុងបំណងសិរាស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរបុគរក្បវតតិស្ថស្រសត ក្បវតតិស្ថស្រសត បុរាណវទិ្ោ ជាតិពនធុវទិ្ោ ឬ
សិលបៈ ក្តូវោរ់សំគណើ សំុគដើមបីទ្ទួ្លការអនុញ្ហញ តគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ         
វបបធម៌ ។  
 
មាព្រតា៥៥៦ ._  ការចូលរមួជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវរបស់មន្រនតីជំនាញជាមួយស្ថា ប័នវទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរ

សិរាស្ស្ថវក្ជាវ 
រាល់ការជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវ គោយស្ថា ប័នវទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ប្ដលទ្ទួ្ល

ានចាប់អនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៥៥ ក្តវូមានការចូលរមួពីមន្រនតីជំនាញនន ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។   
 
មាព្រតា៥៥៧ ._  ការចាត់ទុ្រសមបតតិវបបធម៌ជាសមបតតិរដឋ 
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សមបតតិវបបធម៌ ប្ដលានររគឃើញរនុងគពលជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវ ក្តវូចាត់ទុ្រជាសមបតតិរដឋ។  
 

មាព្រតា៥៥៨ ._  ការប្ឈប់ជាបគណាត េះអាសនន ឬដរហូតលិខិតអនុញ្ហញ តចំគពាេះការមិនគោរព
កាតពវរិចច 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌មានសិទ្ធិប្ឈប់ជាបគណាត េះអាសនន ឬដរហូត
លិខិតអនុញ្ហញ ត រនុងររណីពិនិតយគឃើញថា ស្ថា ប័នវទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវគនាេះមិនគោរព
តាមកាតពវរិចច ដូចមានប្ចងគៅរនុងចាប់ និងបទ្បប ញ្តតិពារ់ព័នធសតីពីការជីរររុររវតាុបុរាណ ប្ដលគៅ
ជាធរមាន។ 
 
មាព្រតា៥៥៩ ._  ការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ តគដើមបីសិរាស្ស្ថវក្ជាវ 

ស្ថា ប័នវទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ប្ដលមានបំណងស្ស្ថវក្ជាវ ឬជីរររុររគៅរនុងដី ឬ
រនុងទឹ្រ រនុងបំណងសិរាស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរសតតវទិ្ោ ាស្ថណីភូតវទិ្ោ ភូតោមវទិ្ោ ជីវៈវទិ្ោ ឬវទិ្ោ
ស្ថស្រសតពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត ក្តូវោរ់សំគណើ សំុ គដើមបទី្ទួ្លការអនុញ្ហញ តគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 
បរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា៥៦០ ._  ការចូលរមួស្ស្ថវក្ជាវពីមន្រនតីជំនាញជាមួយស្ថា ប័នវទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ 

ការស្ស្ថវក្ជាវ ឬជីរររុររគោយស្ថា ប័នវទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ប្ដលទ្ទួ្លាន
ចាប់អនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៥៩ ក្តូវមានការចូលរមួពីមន្រនតីជំនាញ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា៥៦១ ._  បនាុរននការចំណាយគលើការគធវើរំណាយ 

ការចំណាយគលើការគធវើរំណាយ ជាបនាុររបស់អនរគសនើសំុ។ 
 

ជំពូកទី១០ 
កំណាយបង្កេ រ 

 
មាព្រតា៥៦២ ._  ការគសនើសំុក្ររមឯរគទ្សបុរាណវទិ្ោពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 



 

-  200 - 

 

នីតិបុរគល  ឬរបូវន័តបុរគលប្ដលមានបំណងជីររកាយ ឈូសឆ្យ ពក្ងាប ចារ់ដីបំគពញ ឬ
ស្ថងសង់សំណង់គែសងៗ រនុងតំបន់ប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ានក្បកាស
ថាជាស្ថា នីយបុរាណ ឬជារប្នាងប្ដលសងស័យថាមានវតាុបុរាណ ក្តូវគសនើសំុក្ររមឯរគទ្សបុរាណវទិ្ោ ពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ គដើមបីពិនិតយ ស្ស្ថវក្ជាវ និងរេិះររវធីិបគ ា្ ៀសែលប េះ
ពាល់ជាអវជិាមានដល់ស្ថា នីយបុរាណ ឬជារប្នាងប្ដលសងស័យថាជាស្ថា នីយបុរាណ រនុងររណីមិន
អាចបគ ា្ ៀសានគទ្ ក្តូវគធវើរំណាយបងាក រ ។  
 
មាព្រតា៥៦៣ ._  ការហាមឃាត់ោច់ខាតចំគពាេះការគធវើឱ្យខូចខាតដល់សមបតតិវបបធម៌ 

ក្តូវហាមឃាត់ោច់ខាតចំគពាេះសរមមភាពប្ដលបងកឱ្យមានការខូចខាត ការបំែាិចបំផ្ទា ញ ឬគធវើ
ឲ្យគក្ោេះថាន រ់ដល់សមបតតិវបបធម៌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥០៥ គលើរប្លងប្តមានការអនុញ្ហញ ត ស្សប
តាមក្រមគនេះ និងចាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតជាធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៥៦៤ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការែតល់លិខិតអនុញ្ហញ តស្ថងសង់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចមិនក្តវូែតល់ការអនុញ្ហញ ត គលើរគក្មាងស្ថងសង់ ដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៥៦២ លុេះក្តាប្តមាច ស់រគក្មាងអភិវឌ្ឍគហោឋ រចនាសមព័នធ ឬស្ថងសង់គនាេះានអនុវតតការគធវើ
រំណាយបងាក រជាមុនសិន ។ 
 
មាព្រតា៥៦៥ ._  រិចចសហការរនុងការគធវើរំណាយបងាក រ 

រំណាយបងាក រក្តូវអនុវតតគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬសហការ
ជាមួយស្ថា ប័នស្ស្ថវក្ជាវវទិ្ោស្ថស្រសតបុរាណវទិ្ោ ។ 
 
មាព្រតា៥៦៦ ._  ការគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ តស្ថងសង់គហោឋ រចនាសមព័នធ ឬសំណង់គែសងៗ 

លិខិតសំុការអនុញ្ហញ តស្ថងសង់គហោឋ រចនាសមព័នធ ឬសំណង់គែសងៗ ក្តូវមានភាា ប់ជាមួយនូវ
រាយការណ៍វាយតនមា របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌។ 
 
មាព្រតា៥៦៧ ._  បនាុរចំណាយគលើការងារគធវើរំណាយបងាក រ 
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មាច ស់រគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍គហោឋ រចនាសមព័នធ ឬរគក្មាងស្ថងសង់គែសងៗ ប្ដលគធវើក្បតិបតតិការគៅ
រនុងតំបន់ប្ដលក្រសួងវបបធម៌ ានក្បកាសថា ជាស្ថា នីយបុរាណ ឬជារប្នាងប្ដលសងស័យថាមានវតាុ
បុរាណ ក្តូវទ្ទួ្លបនាុរគលើការចំណាយសក្មាប់ការងារគធវើរំណាយបងាក រ ។ 
 
មាព្រតា៥៦៨ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការយរគចញ ឬបំផ្ទា ញគបតិរភណឌ  

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការយរគចញ ឬបំែាិចបំផ្ទា ញនូវសមបតតិវបបធម៌ ឬវតាុបុរាណណាមួយ 
ប្ដលមានគៅរនុងទី្តំាងដីរមមសិទ្ធិឯរជន គលើរប្លងប្តមានការអនុញ្ហញ តពីក្រសួងទ្ទួ្លបនាុរ
គបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាព្រតា៥៦៩ ._ កាតពវរិចចគធវើរំណត់ក្តា 
 របូវន័តបុរគល នីតិបុរគលក្តវូមានកាតពវរិចច រនុងការគធវើរំណត់ក្តា និងែតរបូសមបតតិវបបធម៌ ឬ វតាុ
បុរាណ រចួប ា្ូ នគៅអាជាា ធរ ឬស្ថា ប័នមានសមតារិចច។  
 
មាព្រតា៥៧០ ._ ការហាមឃាត់ពារ់ព័នធគៅនឹងការមិនានអនុគលាមតាម 

ការខរខានមិនានរាយការណ៍អំពីការក្បទ្េះគឃើញគោយនចដនយ ឬការបំែាិចបំផ្ទា ញសមបតតិ
វបបធម៌ ឬ វតាុបុរាណណាមួយ មុនគពលគធវើការរំណត់អំពីតនមាគបតិរភណឌ គនាេះ ក្តូវទ្ទួ្លរងនូវការ
លុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
 

ជំពូកទី១១ 
កិចចការារណបែិកភ ឌ វបបធម៌ណព្រកាមទឹក 

 
មាព្រតា៥៧១ ._ គបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ   
  គបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ សំគៅគលើសមបតតិវបបធម៌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥០៤ ប្ដល
លិចចូលគៅរនុងទឹ្រគោយប្ែនរ ឬទំាងស្សរង មួយរយៈកាល ឬជានិរនតរ ៍អស់រយៈគពលោ ងគហាច
ណាស់សាិតរនុងបុគរក្បវតតិស្ថស្រសត សម័យមុនអងគរ សម័យអងគរ សម័យគក្កាយអងគរ សម័យអាណា
ពោាលារាងំ និងសម័យទំ្គនើប រមួមាន ៖  

១- ទី្តំាង រចនាសមព័នធ អោរ វតាុបុរាណ ឬសំណល់អដឋិធាតុរបស់មនុសស និងសំណល់
សតវ  ។ 
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២- សំគៅ ទូ្រ នាវា យនតគហាេះ ោនយនតដនទ្គទ្ៀត ឬបំប្ណររបស់វា និងវតាុគែសង
គទ្ៀត ។ 

  ៣- វតាុនានាប្ដលមានតនមាប្ែនរបុគរក្បវតតិស្ថស្រសត ក្បវតតិស្ថស្រសត ឬសិលបៈ។ 
 
មាព្រតា៥៧២ ._ ការរំណត់ទី្តំាងសមបតតិគបតិរភណឌ គក្កាមទឹ្រ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តវូរំណត់ទី្តំាងសមបតតិវបបធម៌គក្កាមទឹ្រទំាង
គនាេះ គៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៥៧៣ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍ 
 របូវនតបុរគល និងនីតិបុរគល ក្តូវមានកាតពវរិចចរាយការណ៍ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
គបតិរភណឌ វបបធម៌  អំពីវតាុគក្កាមទឹ្រណាមួយ ប្ដលរំណត់អតាសញ្ហញ ណជាសមបតតិវបបធម៌ ប្ដលក្តូវ
ានក្បទ្េះគឃើញ គដើមបគីធវើការរំណត់ោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ ។  
  
មាព្រតា៥៧៤ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគធវើឲ្យខូចខាត ការស្សង់ ឬ ការរខំាន 

រាល់សរមមភាពប្ដលបងកការខូចខាត ការបំែាិចបំផ្ទា ញ  ការស្សង់ ឬការរខំាន ចំគពាេះ
គបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ ក្តវូហាមឃាត់ ។ 
 
មាព្រតា៥៧៥ ._ ការការពារ ការវាយតនមាប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត និងការររុររគបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបី
អនុញ្ហញ តឲ្យមានការការពារ ការវាយតនមាប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត និងការររុររគបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ ។ 
 
មាព្រតា៥៧៦ ._ ការគចញលិខិតអនុញ្ហញ តចំគពាេះសរមមភាពប្ដលបងកែលប េះពាល់ចំគពាេះគបតិរភណឌ

វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ អាចគចញលិខិតអនុញ្ហញ ត ចំគពាេះសរមមភាព

ប្ដលបងកែលប េះពាល់ចំគពាេះគបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ ស្សបតាមក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតតជាធរមាន ។  
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តនែកណោល 
លខិែិអន៊ុញ្ញញ ែេព្រមាបគ់្ណព្រមាងអភិវឌ្ឍតដលបងេនលប ោះាលដ់លណ់បែកិភ ឌ វបបធម៌ 

 
មាព្រតា៥៧៧ ._ រគក្មាង និងសរមមភាពប្ដលតក្មវូឲ្យមានលិខិតអនុញ្ហញ ត 

រាល់រគក្មាង ឬសរមមភាពទំាងទ្ាយណា ប្ដលអាចបងកែលប េះពាល់ដល់គបតិរភណឌ វបបធម៌
ប្ដលានចុេះរនុងប ា្ ី ឬមិនទាន់ានចុេះគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ និងទី្តំាងប្ដលសងស័យថា
មានគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវទ្ទួ្លលិខិតអនុញ្ហញ តជាមុនសិនពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ
វបបធម៌ មុននឹងចាប់គែាើមអនុវតតការងាររបស់ខាួន ។   
 
មាព្រតា៥៧៨ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគធវើឲ្យខូចខាត ឬការបំែាិចបំផ្ទា ញ 

ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពប្ដលបងកឱ្យមានការខូចខាត ឬការបំែាិចបំផ្ទា ញសមបតតិវបបធម៌ 
ឬវតាុបុរាណ ប្ដលមានចុេះគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ គលើរប្លងប្តមានការអនុញ្ហញ ត ពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 

ជំពូកទី១២ 
ការណដាោះព្រស្ថយវវិាទ និងបទបញ្ញជ បនាទ ន ់

 
មាព្រតា៥៧៩ ._ នីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្ 

គៅរនុងររណីមានវវិាទ្គរើតគ ើង រូភារីក្តូវអនុវតតតាមនីតិវធីិ ដូចមានប្ចងគៅរនុងរនាីទី្៩ នន
ក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៥៨០ ._ ការគធវើជាតំណាងរនុងការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវគធវើជាតំណាងគៅរនុងនីតិវធីិគោេះស្ស្ថយ
វវិាទ្ ប្ដលមានែលប េះពាល់គលើតនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាព្រតា៥៨១ ._ ការគចញបទ្បញ្ហា បនាា ន់រនុងការផ្ទអ រសរមមភាពរំរាមរំប្ហង ឬគក្ោេះថាន រ់ដល់វតាុ

គបតិរភណឌ  
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌   អាចគចញបទ្បញ្ហា បនាា ន់គដើមបីផ្ទអ រការងារ 
ការស្ថងសង់ ឬការឈូសឆ្យ រនុងររណីប្ដលទី្តំាង ឬសមបតតិវបបធម៌រំពុងទ្ទួ្លរងគក្ោេះថាន រ់ ឬ
បំែាិចបំផ្ទា ញ គទាេះបីជាទី្តំាងឬសមបតតិវបបធម៌គនាេះ ានឬមិនទាន់ានចុេះគៅរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ ជាតិ
រ៏គោយ ។  
 អំ ុងគពលការផ្ទអ រសរមមភាពការងារគនេះ ក្តូវតាមអនុវតតតាមបទ្បប ញ្តតិដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៥៥២ ននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទី១៣ 
ការណលើកកមពេ ់និងការការារណបែិកភ ឌ វបបធម៌អរបូយិ 

 
មាព្រតា៥៨២ ._ រិចចការពារ និងគលើររមពស់គបតិរភណឌ វបបធម៌អរបីូ 
 គបតិរភណឌ វបបធម៌អរបីូ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥០៥ ក្តូវទ្ទួ្លាននូវរិចចការពារ និងគលើរ
រមពស់ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ប្ដលគៅ
ជាធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៥៨៣ ._ វធិានការការពារ និងគលើររមពស់គបតិរភណឌ អរបីូ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបី
ការពារ និងគលើររមពស់គបតិរភណឌ វបបធម៌អរបីូ ។  
 
មាព្រតា៥៨៤ ._ ការចូលរមួែាល់គោបល់ជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវោរ់លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ដូចមានប្ចង
រនុងមាក្តា៥៨២ខាងគលើគនេះ ឲ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន គដើមបែីាល់គោបល់ មុនគពលមានការ
ឯរភាពពីក្ររមក្បឹរាជាន់ខពស់ប្ែនរវបបធម៌ជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៥៨៥ ._ ការគលើរតនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌អរបីូ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ក្តូវជក្មរញ និងគលើរតនមាគបតិរភណឌ វបបធម៌
អរបីូ តាមរយៈការអភិររសទំ្គនៀមទំ្លាប់ រិចចក្បតិបតតិជំគនឿគែសងៗ ប្ដលមានគៅទី្តំាងស្ស្ថប់ ការ
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បគងកើតក្ពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗដូចជា មគហាស្សព ការសប្មតង ឬការតំាងពិព័ណ៌ជាអាទ្ិ៍ ប្ដលមានលរខ
ណៈថាន រ់ជាតិ ថាន រ់តំបន់ និងអនតរជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៥៨៦ ._ ការបណតុ េះបណាត លបនតនូវទ្ក្មង់វបបធម៌អរបីូ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ក្តូវគលើរទឹ្រចិតតឱ្យមានការបណតុ េះបណាត ល បនត
នូវទ្ក្មង់វបបធម៌អរបីូប្ដលជិតាត់បង់ និងក្តវូានចុេះរនុងប ា្ ីគបតិរភណឌ វបបធម៌ជាតិ និងប ា្ ី
គបតិរភណឌ វបបធម៌អរបីូរបស់មនុសសជាតិ ។  
 
មាព្រតា៥៨៧ ._ ការឧបតាមភដល់ការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ និងគាេះពុមភែសពវែាយទ្ក្មង់វបបធម៌អរបីូ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ក្តូវជក្មរញឱ្យមាន និងឧបតាមភដល់ការសិរា
ស្ស្ថវក្ជាវ និងគាេះពុមភែសពវែាយនូវទ្ក្មង់វបបធម៌អរបីូ ប្ដលានាត់បង់ ។ 

 
ជំពូកទី១៤ 

ការអប់រ ំនងិការយលដ់ងឹ 
 
មាព្រតា៥៨៨ ._ ការអប់រ ំនិងការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច អងគការមិនប្មនរោឋ ភិាល និងវស័ិយឯរជន ក្តវូគរៀបចំរមមវធីិអប់រ ំនិងការយល់ដឹងជាស្ថ
ធារណៈ សក្មាប់ការអភិររស ការអភិវឌ្ឍគបតិរភណឌ វបបធម៌របីូ និងអរបីូ ។  
 
មាព្រតា៥៨៩ ._ នែាគសវា និងបនាុរគែសងៗ 

ប្ែនការក្រប់ក្រងតំបន់គបតិរភណឌ វបបធម៌ អាចោរ់ប ច្ូ លនូវបទ្បប ញ្តតិប្ដលប្ចងអំពីការបង់
រនក្មគសវា និងបនាុរគែសងៗ ប្ដលក្តូវយរមរគក្បើក្ាស់សក្មាប់ការគលើររមពស់ និងរិចចការពារ
គបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 
មាព្រតា៥៩០ ._ ការគរៀបចំក្របខណឌ ចាប់ក្រប់ក្រង និងការែាល់អាជាា ប័ណណ 
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  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  ក្តវូគរៀបចំចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាី
ពីការែាល់អាជាា ប័ណណ និងការក្រប់ក្រងស្ថរមនាីរ និង/ឬ ស្ថា ប័ន ឬអងគការវបបធម៌ ស្សបតាមបទ្ោឋ ន
ជាតិ និងអនតរជាតិ ។   
 

ជំពូកទី១៥ 
បទបបញ្ញែតិព្របឆងំនឹងការជួញដូរេមបែតិវបបធម៌ 

 
មាព្រតា៥៩១ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការនំាគចញសមបតតិវបបធម៌ 
 ក្តូវានហាមឃាត់ោច់ខាតនូវការនំាគចញសមបតតិវបបធម៌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥០៥ គលើរ
ប្លងប្តមានការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
 ប្បបបទ្ និងនីតិវធីិននការអនុញ្ហញ តនំាគចញសមបតតិវបបធម៌ ក្តវូអនុវតតតាមចាប់ និងបទ្បប ញ្តតិ 
ប្ដលគៅជាធរមាន។  
 
មាព្រតា៥៩២ ._ រិចចសហការ និងការចាត់វធិានការក្បឆំ្ងការជួញដូរ និងការគធវើចរាចរសមបតតិវបបធម៌ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ក្តវូចាត់វធិានការក្បឆំ្ងការជួញដូរ និងការគធវើចរាចរសមបតតិវបបធម៌។  
 
មាព្រតា៥៩៣ ._ រិចចសហការអនតរជាតិ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច អងគការមិនប្មនរោឋ ភិាល និងអងគការក្បឆំ្ងការជួញដូរវតាុបុរាណ ក្តូវគធវើការសិរា
ស្ស្ថវក្ជាវ និងគាេះពុមភែសពវែាយនូវសមបតតិវបបធម៌ ប្ដលាននំាគចញគោយខុសចាប់។  
 
មាព្រតា៥៩៤ ._ វធិានសក្មាប់ការនំាយរមរវញិ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌  គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច  អងគការអនតរជាតិ និងអងគការមិនប្មនរោឋ ភិាល ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការ
នំាមរវញិនូវសមបតតិវបបធម៌ ប្ដលក្តូវានយរគចញពីក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាគោយខុសចាប់ ។  
 
មាព្រតា៥៩៥ ._ ការចរចា ឬបតឹងទាមទារឱ្យមានការប ា្ូ នក្ត ប់មរវញិនូវសមបតតិវបបធម៌ 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគបតិរភណឌ វបបធម៌ ក្តូវចាត់វធិានការ និងនីតិវធីិរនុងការចរចាឬបតឹង
ទាមទារឱ្យមានការប ា្ូ នក្ត ប់មរវញិនូវសមបតតិវបបធម៌ ប្ដលក្តវូាននំាគចញគោយខុសចាប់ 
ស្សបតាមចាប់ជាតិ និងអនតរជាតិ ។ 

 
គ្នាីទ៦ី  

ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងេ ំល ់នងិការបំព៊ុលបរសិ្ថា ន 
មាែិកាទី១ 

កាែពវកិចចទូណៅចំណាោះការព្រែួែពនិិែយការបំព៊ុលបរសិ្ថា ន 
ជំពូកទី១ 

ការហាមឃាែ់ការបពំ៊ុលបរសិ្ថា ន 
 
មាព្រតា៥៩៦ ._ កាតពវរិចចទូ្គៅចំគពាេះការបំពុលខយល់ ទឹ្រ និងដី 
 បុរគលក្រប់របូមិនក្តូវគធវើសរមមភាពណាមួយ ប្ដលនំាឱ្យមានការបំពុលខយល់ ទឹ្រ និងដីគ ើយ។  
 
មាព្រតា៥៩៧ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះសំណល់ 
 បុរគលក្រប់របូ មិនក្តូវែលិត គវចខចប់ នំាចូល នំាគចញ ដឹរជ ា្ូ ន ប្ចរចាយ ទិ្ញ លរ់ កាន់
កាប់ គក្បើក្ាស់ ក្រប់ក្រង សតុរទុ្រ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ចក្មាញ់ ប្រនចនគ ើងវញិ បគ ច្ ញគចាល ឬ គាេះបង់
គចាលសំណល់ណាមួយគ ើយ គលើរប្លងប្តទ្ទួ្លានការអនុញ្ហញ ត ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ 
ចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ។  
 
មាព្រតា៥៩៨ ._ ការហាមឃាត់ការបំពុលគោយសំគ ង ឬរញ័ំរ 
 បុរគលក្រប់របូ មិនក្តូវគធវើសរមមភាពណាមួយ ប្ដលបងកឱ្យមានការបំពុលគោយសំគ ង ឬរញ័ំរ 
ប្ដលគលើសពីសតង់ោរបរសិ្ថា នប្ដលានអនុញ្ហញ ត ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងចាប់ និង
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 

ជំពូកទី ២ 
លខិែិអន៊ុញ្ញញ ែ  
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មាព្រតា៥៩៩ ._ កាតពវរិចចអនុវតតតាមលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ហញ ត 
 បុរគលក្រប់របូប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគោរព
តាមលរខខណឌ នានាននលិខិតអនុញ្ហញ តគនាេះ ។  
 
មាព្រតា៦០០ ._ ការអនុវតតសតង់ោរបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគក្បើក្ាស់សតង់ោរបរសិ្ថា នគដើមបរំីណត់លរខខណឌ នន
លិខិតអនុញ្ហញ ត ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 
 

មាែិកាទី ២  
េតងដ់ារបរសិ្ថា ន 
    ជំពកូទី ១  
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៦០១ ._ វសិ្ថលភាព 

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះសាង់ោរបរសិ្ថា នដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ស្ថរធាតុ និងែលិតែលគក្ោេះថាន រ់ ។ 
២- ការក្រប់ក្រងសំណល់ ។ 
៣- ការបំភាយខយល់ និងរុណភាពខយល់បរោិកាស ។ 
៤- រុណភាពទឹ្រស្ថធារណៈ ។ 
៥- ទឹ្ររខវរ់ ។ 
៦- រុណភាពដី និងការបំពុលដី ។ 
៧- ការបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរ ។ 
៨- ែលិតរមម និងការគក្បើក្ាស់គោយចីរភាព ។ 
៩- ក្បសិទ្ធែលថាមពល ។ 
១០- ការបគ ច្ញ និងគោលគៅរុណភាពបរសិ្ថា នគែសងៗ ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង 

ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦០២ ._ ការគរៀបចំសាង់ោរបរសិ្ថា ន 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូទ្ទួ្លបនាុររនុងការគរៀបចំសាង់ោរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦០៣ ._ សតង់ោរបរសិ្ថា ន  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីសតង់ោរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦០៤ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់គរៀបចំសតង់ោរបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីសាង់ោរបរសិ្ថា ន 
គោយយរចិតតទុ្រោរ់គលើចំណុច ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- គោលការណ៍នានាដូចមានប្ចងគៅរនុងរនាីទី្១ ននក្រមគនេះ ។ 
២- ែលប េះពាល់ជាសកាា នុពលចំគពាេះសុខភាពស្ថធារណៈ ។ 
៣- ែលប េះពាល់ជាសកាា នុពលចំគពាេះជនងាយរងគក្ោេះ  ។ 
៤- ការខូចខាតជាសកាា នុពលចំគពាេះបរសិ្ថា ន ។ 
៥- ព័ត៌មានប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតក្បគសើរបំែុត ប្ដលអាចប្សវងររាន ។ 
៦- សតង់ោរននសមារមន៍ក្បជាជាតិអាសីុអាគរនយ៍ ។ 
៧ -សតង់ោរអនតរជាតិ ។ 
៨- បគចចរគទ្សក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន ។  
៩- ទ្មាា ប់ននការអនុវតតលអៗ ប្ែនរឧសាហរមម។ 

 
ជំពូកទី ២ 

ការអន៊ុវែតេតង់ដារបរសិ្ថា ន 
 
មាព្រតា៦០៥ ._ វសិ្ថលភាពអនុវតតសតង់ោរបរសិ្ថា ន  

សតង់ោរបរសិ្ថា ន រមួមានសតង់ោររុណភាពបរសិ្ថា ន ការបគ ច្ញ និងការអនុវតតការក្រប់ក្រង
សំណល់ ក្តូវអនុវតតចំគពាេះរាល់សរមមភាពទំាងអស់ និងលិខិតអនុញ្ហញ តទំាងឡាយណា ប្ដលាន
គចញ ស្សបតាមក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគែសងគទ្ៀត ។  
 
មាព្រតា៦០៦ ._ លិខិតអនុញ្ហញ ត 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច មិនក្តូវគចញនូវលិខិត
អនុញ្ហញ ត ប្ដលមិនស្សបគៅនឹងសតង់ោរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦០៧ ._ ការមិនអនុគលាមតាមចាប់ 
 រាល់លិខិតអនុញ្ហញ តទំាងឡាយណា ប្ដលមិនអនុគលាមតាមសតង់ោរបរសិ្ថា នក្តូវចាត់ទុ្រជា 
គមាឃៈ ។ 
 

ជំពូកទ ី៣  
េតងដ់ារបរសិ្ថា នតដលណៅជាធរមាន 

 
មាព្រតា៦០៨ ._ ការអនុវតតសតង់ោរបរសិ្ថា នប្ដលគៅជាធរមាន  

សតង់ោរបរសិ្ថា ន ប្ដលគៅជាធរមាន ក្តវូបនតសុពលភាពអនុវតត រហូតដល់គពលមានសតង់ោរប
រសិ្ថា នែមី ប្ដលគរៀបចំគ ើងស្សបតាមក្រមគនេះមរជំនួស ។  

រនុងររណីប្ដលពំុទាន់មានសតង់ោរបរសិ្ថា នជារ់លារ់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាច
គក្ជើសគរ ើសសតង់ោរអនតរជាតិ សតង់ោរននសមារមន៍ក្បជាជាតិអាសីុអាគរនយ៍ ឬទ្មាា ប់អនុវតតដ៏លអបំែុត
ប្ែនរឧសាហរមមមរអនុវតតជាសាង់ោររនុងអំទ្បុងគពលអនតរកាលាន ។  
 
មាព្រតា៦០៩ ._ ការគរៀបចំគសចរាីក្ពាងសតង់ោរបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា
រិចច ក្តវូគរៀបចំគសចរាីក្ពាងសតង់ោរបរសិ្ថា ន  ។  
 
មាព្រតា៦១០ ._ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូែាល់ឱ្កាសឱ្យស្ថធារណជនចូលរមួែាល់គោបល់ គលើ
គសចរតីក្ពាងសតង់ោរបរសិ្ថា ន ។   
 
មាព្រតា៦១១  ._ ការប្រសក្មួលគសចរាីក្ពាងសតង់ោរបរសិ្ថា ន  
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូពិចារណាគលើមតិគោបល់ គលើគសចរាីក្ពាងសតង់ោរប
រសិ្ថា ន និងក្តវូប្រសក្មួលគសចរាីក្ពាងសតង់ោរបរសិ្ថា នគនេះគោយប្ែអរគលើមតិគោបល់ទំាងគនាេះ និង
ក្តូវពនយល់មូលគហតុ រនុងររណីមានការបដិគសធចំគពាេះមតិគោបល់ទំាងគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៦១២ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពសតង់ោរបរសិ្ថា ន  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចំា និងប្រសក្មលួសតង់ោរបរសិ្ថា
ន គោយប្ែអរតាមភាពររីចគក្មើនប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត និងបគចចរវទិ្ោ និងរតាា បរសិ្ថា ន និងសងគម ។  
 
មាព្រតា៦១៣ ._ ការគសនើសំុប្រសក្មួលសាង់ោរបរសិ្ថា ន 

បុរគលក្រប់របូមានសិទ្ធិោរ់សំគណើ សំុប្រសក្មួលសតង់ោរបរសិ្ថា ន គោយប្ែអរគលើព័ត៌មានែមីៗ 
គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦១៤ ._ នីតិវធីិននការគរៀបចំសតង់ោរបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីនីតិវធីិសក្មាប់
គរៀបចំសតង់ោរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦១៥ ._ ការោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររានសាង់ោរបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាននូវសតង់ោរ
រុណភាពបរសិ្ថា នស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិ ននក្រមគនេះ ។ 

 
មាែិកាទី ៣ 

ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងស្ថរធាែ៊ុណព្រោោះថ្នែ ក ់
ជំពូកទ ី១  

បទបបញ្ញែតិទូណៅ 
 
មាព្រតា៦១៦ ._ វសិ្ថលភាព 

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះែលិតែល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់បុរគលក្រប់របូ
ប្ដលែលិត ដឹរជ ា្ូ ន ទិ្ញ លរ់ គក្បើក្ាស់ ររាទុ្រ បគ ច្ញ ឬគាេះបង់គចាលែលិតែល និងស្ថរ
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ធាតុគក្ោេះថាន រ់ និងវតាុធាតុប្ដលពារ់ព័នធរនុងវដតជីវតិននវតាុធាតុទំាងគនេះគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ      
រមពុជា។ 

មាតិកាគនេះ មិនមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះស្ថរធាតុវទិ្យុសរមម ឱ្សែ សមាភ រៈប្រសមផសស 
ែលិតែលអាហារ ឬអាហារបនាា ប់បនសំ ប្ដលក្តូវសាិតគៅគក្កាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត 
គោយប្ រគទ្បើយ ។ 
 
មាព្រតា៦១៧ ._ តួនាទី្ និងភារៈរិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយមានការចូលរមួសហការពីក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការក្រប់ក្រងែលិតែល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់។  
 
មាព្រតា៦១៨ ._ ការគរៀបចំយនតការក្រប់ក្រង និងក្តតួពិនិតយ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង   ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសក្មាប់គធវើការក្រប់ក្រង និងក្តតួពិនិតយស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់។  
 
មាព្រតា៦១៩ ._ លរខណៈវនិិចោ័យសក្មាប់រំណត់ក្បគភទ្ និងចំណាត់ថាន រ់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលរខណៈវនិិចោ័យ
សក្មាប់រំណត់ក្បគភទ្ និងចំណាត់ថាន រ់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។  

លរខណៈវនិិចោ័យគនេះ ក្តវូប្ែអរគលើលិខិតូបររណ៍អនតរជាតិប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី
ហតាគលខី និងទ្មាា ប់អនុវតតលអបំែុត និងព័ត៌មានវទិ្ោស្ថស្រសតលអបំែុត ប្ដលអាចប្សវងររាន ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើការក្តួតពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចំា 
គលើលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ ។  

 
មាព្រតា៦២០ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូគលើការខូចខាត 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលែលិត ឬគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់សក្មាប់ការែលិតទំ្និញ និង
ែលិតែល ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវគលើការខូចខាតចំគពាេះសុខភាពមនុសស ក្ទ្ពយសមបតតិ និងបរសិ្ថា ន ។ 

 
ជំពូកទី ២  

ការហាមឃាែ់ស្ថរធាែ៊ុណព្រោោះថ្នែ ក ់



 

-  213 - 

 

 
មាព្រតា៦២១ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុហាមឃាត់ ឬោរ់មា រនំាឱ្យមានការភាន់ក្ច ំ 

បុរគលក្រប់របូមិនក្តូវគធវើសរមមភាព ដូចខាងគក្កាម ៖ 
១- ការែលិត ការគវចខចប់ ការនំាចូល ការនំាគចញ ការដឹរជ ា្ូ ន ការប្ចរចាយ ការ

ទិ្ញ ការលរ់ ការកាន់កាប់ ការគក្បើក្ាស់ ការក្រប់ក្រង ការសាុរទុ្រ ការគធវើក្បក្ពឹតតរមម ការ
ចក្មាញ់ ការប្រនចន ការបគ ច្ញ ឬការគាេះបង់គចាល ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ប្ដលានោរ់មា រនំា
ឱ្យមានការភាន់ក្ច ំ ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ហាមឃាត់ ។ 

២- ការប្រប្ក្ប ការបំផ្ទា ញគចាល ឬការដរគចញនូវស្ថា រសញ្ហញ  ឬប្ែនរណាមួយននស្ថា រ
សញ្ហញ ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ណាមួយ គៅគពលលរ់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់គនេះ ។   

 
មាព្រតា៦២២ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុបំពុលសររីាងគមិនងាយបំប្បរធាតុ 

បុរគលក្រប់របូមិនក្តូវែលិត គវចខចប់ នំាចូល នំាគចញ ដឹរជ ា្ូ ន ប្ចរចាយ ទិ្ញ លរ់ កាន់កាប់ 
គក្បើក្ាស់ ឬក្រប់ក្រង សារុទុ្រ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ចក្មាញ់ ប្រនចន បគ ច្ ញគចាល គាេះបង់គចាល ស្ថរធាតុ
បំពុលសររីាងគមិនងាយបំប្បរធាតុ ប្ដលានហាមឃាត់គោយអនុសញ្ហញ សារុខូម ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីប ា្ ីស្ថរធាតុបំពុល
សររីាងគមិនងាយបំប្បរធាតុ ប្ដលានហាមឃាត់  ដួចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើ។ 

ប ា្ ីស្ថរធាតុបំពុលសររីាងគមិនងាយបំប្បរធាតុប្ដលានហាមឃាត់ ក្តវូោរ់ឱ្យស្ថធារណជន
អាចប្សវងររាន ។    
 
មាព្រតា៦២៣ ._ ការហាមឃាត់សំណគៅរនុងថាន ំលាប និងែលិតែលសក្មាប់រុមារ 

 ថាន ំលាបទំាងឡាយប្ដលមានស្ថរធាតុសំណ ឬសមាសធាតុសំណ ប្ដលមានបរមិាណគលើស
ពី៩០ភារននមួយលានឯរតា ននបរមិាណប្ដលជារំហាប់សំណ ឬថាន ំលាប ឬទ្មងន់ននហវីលថាន ំលាប
ប្ដលសងួត ក្តវូចាត់ទុ្រជាែលិតែលហាមឃាត់ ។ 

ែលិតែលសក្មាប់រុមារ ប្ដលលាបថាន ំមានស្ថរធាតុសំណ  ប្ដលមានបរមិាណគលើសពី៩០
ភារននមួយលានឯរតា ននបរមិាណប្ដលជារំហាប់សំណ ឬថាន ំលាប ឬទ្មងន់ននហវីលថាន ំលាបប្ដល
សងួត ក្តូវចាត់ទុ្រជាែលិតែលហាមឃាត់ ។ 
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មាព្រតា៦២៤ ._ កាលបរគិចោទ្ននសុពលភាពអនុវតតចំគពាេះការហាមឃាត់គលើថាន ំលាបប្ដលមានស្ថរ
ធាតុសំណ 

ការហាមឃាត់ចំគពាេះថាន ំលាប និងែលិតែលប្ដលមានស្ថរធាតុធាតុសំណប្ដលានហាម
ឃាត់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦២៣ ននក្រមគនេះ ក្តូវមានសុពលភាពអនុវតតដូចខាងគក្កាម៖  

១- រនុងរយៈគពល៣(បី)ឆ្ន ំគក្កាយពីការចូលជាធរមានននក្រមគនេះ សក្មាប់ការែលិត 
ការនំាចូល ការនំាគចញ ការលរ់ែលិតែលរុមារ ប្ដលមានថាន ំលាបមានស្ថរធាតុសំណរនុង
បរមិាណគលើសពី៩០ភារននមួយលានឯរតាននបរមិាណប្ដលជារំហាប់សំណ ឬថាន ំលាប ឬ
ទ្មងន់ននហវីលថាន ំលាបប្ដលសងួត ។  

២- រនុងរយៈគពល៣(បី)ឆ្ន ំគក្កាយពីការចូលជាធរមានននក្រមគនេះ សក្មាប់ការែលិត 
ការនំាចូល ការនំាគចញថាន ំលាប ប្ដលមានពណ៌ ឬស្ថរធាតុគធវើឱ្យឆ្ប់សងតួ ឬការគក្បើក្ាស់រនុង
គោលបំណងណាមួយ ប្ដលរនុងគនាេះមានស្ថរធាតុសំណរនុងបរមិាណគលើសពី៩០ភារននមួយ
លានឯរតាននបរមិាណប្ដលជារំហាប់សំណ ឬថាន ំលាប ឬននទ្មងន់ននហវីលថាន ំលាបសងួត 
សក្មាប់ការអនុវតតរនុងវស័ិយស្ថា បតយរមម ការតុបប្តង និងគរហោឋ ន ។  

៣- រនុងរយៈគពល ៦ (ក្ាំមួយ) ឆ្ន ំ គក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន សក្មាប់ការែ
លិត ការនំាចូល ការនំាគចញ ថាន ំលាបប្ដលមានពណ៌ឬស្ថរធាតុគធវើឱ្យឆ្ប់សងួត ឬការគក្បើ
ក្ាស់រនុងគោលបំណងណាមួយ ប្ដលរនុងគនាេះមានស្ថរធាតុសំណរនុងបរមិាណគលើសពី៩០
ភារននមួយលានឯរតាននបរមិាណប្ដលជារំហាប់សំណ ឬថាន ំលាប ឬននទ្មងន់ននហវីលថាន ំ
លាបសងួត សក្មាប់ការអនុវតតរនុងវស័ិយឧសាហរមម ។ 

 
មាព្រតា៦២៥ ._ នីតិវធីិសក្មាប់ការអគងកតតាមោន និងការពក្ងឹងការអនុវតតចំគពាេះការហាមឃាត់គៅ

គលើថាន ំលាបប្ដលមានស្ថរធាតុសំណ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការអគងកតតាមោន 

និងការពក្ងឹងការអនុវតតចំគពាេះការហាមឃាត់គៅគលើថាន ំលាប និងែលិតែលរុមារប្ដលមានស្ថរធាតុ
សំណ ។ 
 
មាព្រតា៦២៦ ._ ការរបឹអូសស្ថរធាតុហាមឃាត់ ឬោរ់មា រនំាឱ្យមានការភាន់ក្ច ំ 
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ក្តូវគធវើការរបឹអូស រាល់ែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ប្ដលហាមឃាត់ ឬោរ់មា រនំាឱ្យមាន
ការភាន់ក្ច ំ  ។  
 
មាព្រតា៦២៧ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុប្ដលមិនានចុេះប ា្ ី 

បុរគលក្រប់របូ មិនក្តូវែលិត គវចខចប់ នំាចូល នំាគចញ ដឹរជ ា្ូ ន ប្ចរចាយ ទិ្ញ លរ់ កាន់
កាប់ គក្បើក្ាស់ ក្រប់ក្រង សាុរទុ្រ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ចក្មាញ់ ប្រនចន បគ ច្ ញគចាល គាេះបង់គចាល 
ែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ប្ដលមិនទាន់ានចុេះប ា្ ី ។  
 
មាព្រតា៦២៨ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់ប្ដលមិនក្តឹមក្តូវ 

បុរគលក្រប់របូ មិនក្តូវែលិត គវចខចប់ នំាចូល នំាគចញ ដឹរជ ា្ូ ន ប្ចរចាយ ទិ្ញ លរ់ កាន់
កាប់ គក្បើក្ាស់ ក្រប់ក្រង សាុរទុ្រ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ចក្មាញ់ ប្រនចន បគ ច្ ញគចាល គាេះបង់គចាល 
ែលិតែល ឬ ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ប្ដលមិនានគវចខចប់ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិ និងលរខខណឌ ននការគវច
ខចប់ប្ដលគៅជាធរមានគ ើយ ។ 
 
មាព្រតា៦២៩ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់ និងការែាយពាណិជារមមមិនពិត ឬនំាឱ្យមានការ

ភាន់ក្ច ំ 
បុរគលក្រប់របូ មិនក្តូវគវចខចប់ ឬែាយពាណិជារមមអំពីែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ គៅរនុង

លរខណៈប្ដលមិនពិត ឬគធវើឱ្យមានការភាន់ក្ច ំ ឬអាចនំាឱ្យមានការចាប់អារមមណ៍ប្ដលមិនក្តឹមក្តវូ
ទារ់ទ្ងនឹងលរខណៈរបូរាង តនមា បរមិាណ សមាសភារ សុវតាិភាព ឬការចុេះប ា្ ីគ ើយ ។ 
 
មាព្រតា៦៣០ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុប្ដលបងកឱ្យមានរបួសស្ថន ម  

បុរគលក្រប់របូ មិនក្តូវគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុរមួមាន អាសីុត សំ្ថង ឬស្ថរធាតុរីមីពុល ប្ដលអាច
បងកឱ្យមានប្ក្ចេះសីុ ការរលារ អុរសីុតរមម ឬរបួសស្ថន ម ប្ដលមានែលប េះពាល់ដល់សុខភាព និងជីវតិ
មនុសសគ ើយ គលើរប្លងប្តមានការអនុញ្ហញ តស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។  
 

ជំពូកទ ី៣  
ការច៊ុោះបញ្ជ  ីនងិការបង្កា ញពែ័៌មានអំពសី្ថរធាែ៊ុណព្រោោះថ្នែ ក ់
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មាព្រតា៦៣១ ._ នីតិវធីិ និងលរខខណឌ ននការចុេះប ា្ ីែលិតែល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់  
បុរគលក្រប់របូ ក្តូវគធវើការចុេះប ា្ ី ែលិតែល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ប្ដលគក្បើក្ាស់រនុងគោល

បំណង ប្ចរចាយ លរ់ ឬគក្បើក្ាស់គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ស្សបតាមក្រមគនេះ និងចាប់ និង
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតជាធរមាន ។ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិននការចុេះប ា្ ីែលិតែល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 
 
មាព្រតា៦៣២ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការោរ់ពារយគសនើសំុ 

ការោរ់ពារយគសនើសំុចុេះប ា្ ី ក្តូវោរ់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយមានភាា ប់
ជាមួយនូវព័ត៌មានដូចខាងគក្កាម៖ 

១- អនរែលិត ។ 
២- ពាណិជានាមទូ្គៅននស្ថរធាតុរីមី ។ 
៣- ចំណាត់ថាន រ់ននរក្មិតបងកគក្ោេះថាន រ់ ។ 
៤- ចំនួន ។ 
៥- គោលបំណងននការនំាចូល ឬគក្បើក្ាស់ ។ 
៦- ឯរស្ថរព័ត៌មានអំពីសុវតាិភាព ។ 
៧- ព័ត៌មានអំពីរក្មិតបងកគក្ោេះថាន រ់ ។  
៨- ហានិភ័យជាសកាា នុពលចំគពាេះសុខភាពមនុសស និង 
៩- អាសយោឋ នសក្មាប់គធវើការប្ចរចាយ ។   

 
មាព្រតា៦៣៣ ._ ការក្តតួពិនិតយគលើពារយគសនើសំុ និងការឯរភាពគលើការចុេះប ា្ ី 

ព័ត៌មានអំពីស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវទ្ទួ្លការក្តតួពិនិតយ និងការឯរភាពជាមុនពីក្រសួង ស្ថា ប័
នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មុននឹងប ា្ូ នគៅឱ្យក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គដើមបីគធវើគសចរាីសគក្មច ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចគធវើការពិគស្ថធន៍ និងែតល់ការពិគក្ោេះគោបល់បប្នាម 
គដើមបីគែាៀងផ្ទា ត់ពីភាពក្តឹមក្តូវននព័ត៌មានទំាងគនេះ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូឯរភាព
គលើការចុេះប ា្ ី រនុងររណីប្ដលព័ត៌មានសាីពីស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់បងាា ញថា មិនបងកឱ្យមានគក្ោេះថាន រ់
ដល់សុខភាពមនុសស ឬបរសិ្ថា ន ។ 
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អនរគសនើសំុការចុេះប ា្ ី ក្តូវទ្ទួ្លបនាុររនុងការបងាា ញភសតុតាងននការបំគពញតាមសតង់ោរ នន
ការចុេះប ា្ ី ។   
 
មាព្រតា៦៣៤ ._ កាតពវរិចចែតល់ព័ត៌មាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូែតល់ព័ត៌មានសាីពីែលិតែល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់គៅ
ឱ្យក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន សក្មាប់គោលបំណងននការគរៀបចំប ា្ ីស្ថរគពើភ័ណឌ  ការអគងកត
តាមោន ការវាយតនមាពីហានិភ័យ និងការគធវើអធិការរិចច ។  

រនុងររណីអនរែលិត ឬអនរនំាចូលននស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ មានព័ត៌មានបប្នាមពារ់ព័នធគៅនឹង
ែលប េះពាល់អវជិាមានរួរឱ្យរត់សមាគ ល់ននស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់គនាេះ អនរែលិត ឬអនរនំាចូល ក្តូវែតល់
ព័ត៌មានមរកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នជាបនាា ន់។ 
 
មាព្រតា៦៣៥ ._ ប្ែនការសរមមភាពសក្មាប់ការទ្ប់ស្ថក ត់ ការគ្ាើយតបជាបនាា ន់ ការកាត់បនាយ និងការ

អគងកតតាមោននិងការក្រប់ក្រងហានិភ័យ 
បនាា ប់ពីមានការចុេះប ា្ ីជាែាូវការរចួគហើយ អនរគសនើសំុចុេះប ា្ ីស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវគរៀបចំ

ប្ែនការសរមមភាពសក្មាប់ការទ្ប់ស្ថក ត់ ការគ្ាើយតបជាបនាា ន់ ការកាត់បនាយ ការអគងកតតាមោន និង
ការក្រប់ក្រងហានិភ័យ ននស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 
  អនរគសនើសំុចុេះប ា្ ីស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវរនុងការែតល់ព័ត៌មានឱ្យានក្តឹមក្តូវសាី
ពីស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ គៅឱ្យក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច រនុងររណីមានការគសនើសំុ ។ 
 
មាព្រតា៦៣៦ ._ ការលុបគចាលការចុេះប ា្ ី 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូលុបគចាលការចុេះប ា្ ីស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ឬការគក្បើ
ក្ាស់ជារ់លារ់ណាមួយននស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ រនុងររណីប្ដលានរំណត់ថា ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ឬ
ការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់គនាេះ បងកឱ្យមានហានិភ័យននែលប េះពាល់ធងន់ធងរចំគពាេះសុខភាព
មនុសស ឬបរសិ្ថា ន ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូពយួរការចុេះប ា្ ីស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ឬការគក្បើក្ាស់
ជារ់លារ់ណាមួយននស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ រនុងររណីានរំណត់ថា ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ឬការគក្បើ
ក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់គនាេះ អាចបងកឱ្យគរើតមានហានិភ័យននែលប េះពាល់ធងន់ធងរចំគពាេះ សុខភាព
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មនុសស ឬបរសិ្ថា ន ។ 
 

ជំពូកទ ី៤ 
ការដាក់ស្ថៃ កេញ្ញញ ស្ថរធាែ៊ុណព្រោោះថ្នែ ក ់

 
មាព្រតា៦៣៧ ._ បទ្បប ញ្តតិចំគពាេះការោរ់ស្ថា រសញ្ហញ ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ 

បុរគលក្រប់របូប្ដលចូលរមួរនុងការែលិត ការគវចខចប់ ការនំាចូល ការនំាគចញ ការដឹរជ ា្ូ ន 
ការប្ចរចាយ ឬការលរ់ែលិតែលឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវោរ់ស្ថា រសញ្ហញ ឱ្យានក្តឹមក្តូវគលើ
ែលិតែលឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ទំាងគនាេះ ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការោរ់ស្ថា រសញ្ហញ
គលើែលិតែល ។ 
 
មាព្រតា៦៣៨ ._ លរខណៈវនិិចោ័យននភាពអាចបងកគក្ោេះថាន រ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សាីពីការោរ់ស្ថា រសញ្ហញ
គលើែលិតែលគក្ោេះថាន រ់ ។លរខណៈវនិិចោ័យននភាពអាចបងកគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវប្ែអរគលើបទ្ោឋ នបគចចរគទ្ស 
អនារជាតិសាីពីក្បព័នធសីុចងាវ រ់ជាស្ថរលអំពីការចាត់ថាន រ់ និងោរ់ស្ថា រសញ្ហញ ស្ថរធាតុរីមី ។  
 
មាព្រតា៦៣៩ ._ កាតពវរិចចែតល់ព័ត៌មាន 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលពារ់ព័នធនឹងែលិតរមម ការគវចខចប់ ការនំាគចញ ការនំាចូល ការដឹរជ ា្ូ ន 
ការប្ចរចាយ ឬការលរ់ែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចប្សវងររាន
នូវព័ត៌មានសាីពីសុវតាិភាព ការកាត់បនាយ និងការទ្ប់ស្ថក ត់ភាពបងកគក្ោេះថាន រ់ និងហានិភ័យននែលប េះ
ពាល់ចំគពាេះសុខភាព ននែលិតែល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ប្ដលក្តវូយរមរគធវើការប្ចរចាយ ឬលរ់ 
គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។   

 
ជំពូកទ ី៥ 

ការដឹកជញ្ជូន ការណព្របើព្រាេ ់និងការណាោះបង់ណចាលស្ថរធាែ៊ុណព្រោោះថ្នែ ក់ 
 

មាព្រតា៦៤០ ._ ការដឹរជ ា្ូ ន 
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បុរគលក្រប់របូ ប្ដលដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវអនុវតតតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការដឹរជ ា្ូ ន
ស្ថរធាតុ ឬែលិតែលគក្ោេះថាន រ់ដូចានរំណត់តាមមាតិកាគនេះ ។ 

ក្បតិបតតិររ និងមាច ស់មគធោាយដឹរជ ា្ូ ន ក្តូវគរៀបចំប្ែនការសុវតាិភាព និងសុខភាព បុរគលិរ 
និងប្ែនការគ្ាើយតប គដើមបី ៖  

១- រំណត់ និងចាត់វធិានការចំាាច់ គដើមបីកាត់បនាយដល់រក្មិតអបបបរមានូវគក្ោេះ
ថាន រ់ប្ដលអាចគរើតគ ើង និងគោេះស្ស្ថយែលវាិរនានា រមួមានការបណតុ េះបណាត លបុរគលិរ
ប្ែនរដឹរជ ា្ូ នអំពីវធិានការសុវតាិភាព និងប្ែនការគ្ាើយតបទំាងគនាេះ ។ 

២- រំណត់ និងជូនដំណឹង ដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចប្ដលគៅជិតបំែុត រនុង
ររណីមានគក្ោេះថាន រ់គរើតគ ើងរនុងគពលដឹរជ ា្ូ ន  តាមែាូវគោរ ែាូវទឹ្រ និងែាូវអាកាស ។ 
 
ក្បតិបតតិររ ឬមាច ស់មគធោាយដឹរជ ា្ូ ន ក្តវូធានាថា៖ ោនយនតប្ដលគក្បើក្ាស់រនុងការដឹរ

ជ ា្ូ នែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវ៖  
១- មានសុវតាិភាពសក្មាប់ការដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ទំាងគនាេះក្បរបគោយសុវ

តតិភាព និង 
២- មានោរ់សញ្ហញ សមាគ ល់ ប្ដលមានរបូភាព ឬរបូសញ្ហញ បងាា ញពីភាពអាចបងកគក្ោេះ

ថាន រ់ឱ្យានក្តឹមក្តវូ ។ 
 
មាព្រតា៦៤១ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការដឹរជ ា្ូ ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរដឹរ
ជ ា្ូ ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្គទ្ៀត ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការដឹរជ ា្ូ ន
ែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 
 
មាព្រតា៦៤២ ._ សិទ្ធិគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ 

បុរគលក្រប់របូ មានសិទ្ធិគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ស្សបតាមលរខខណឌ ដូចមានប្ចងរនុង
ក្រមគនេះ  និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីសុវតាិភាពននស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 

 
មាព្រតា៦៤៣ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ 
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បុរគលក្រប់របូ មិនក្តូវគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ប្ដលអាចបងកែលប េះពាល់សុខភាព
មនុសស គៅរនុងែលិតែលចំណីអាហារ គក្រឿងប្រសមផសស និងែលិតរុមារគ ើយ ។  

 
មាព្រតា៦៤៤ ._ ការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់រនុងការស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ រនុងគោលបំណងគធវើការស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរវទិ្ោ
ស្ថស្រសត ក្តូវ៖ 

១- គក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ឱ្យស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងចាប់និង
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 

២- បំពារ់ឧបររណ៍ក្រប់ក្ោន់សក្មាប់មនាីរពិគស្ថធន៏គដើមបទុី្រោរ់ និងគក្បើក្ាស់ឱ្យ
មានសុវតាិភាពនូវស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ និងក្តវូមានឧបររណ៍ការពារខាួនសក្មាប់បុរគលិរ ។ 

៣- ោរ់ស្ថា រសញ្ហញ គក្ោេះថាន រ់ឱ្យានក្តឹមក្តវូគលើស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ស្សបតាម 
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការោរ់ស្ថា រសញ្ហញ គលើែលិតែលគក្ោេះថាន រ់ ។ 

៤- គរៀបចំមនាីរពិគស្ថធន៍ឱ្យមានក្បព័នធទុ្រោរ់ឯរស្ថរនិងរត់ក្តាស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់
ប្ដលគក្បើក្ាស់ឱ្យានសមស្សប ។ 

៥- គាេះបង់គចាលស្ថរធាតុ ឬសំណល់គក្ោេះថាន រ់ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការ
ក្រប់ក្រងសំណល់ ននក្រមគនេះ ។ 

៦- គរៀបចំយនតការប្ដលមានក្បសិទ្ធភាព គដើមបីរំណត់ និងកាត់បនាយឱ្យដល់រក្មិត
អបបមរមានូវគក្ោេះថាន រ់ប្ដលអាចគរើតមានគ ើង គោយស្ថរការគក្បើក្ាស់ និងការគាេះបង់
គចាលសំណល់ ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 

 
មាព្រតា៦៤៥ ._ ការគាេះបង់គចាលស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ 

បុរគលក្រប់របូ មិនក្តូវដុត ឬគាេះបង់គចាលសំណល់ ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា
ន គោយោម នការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

ការគាេះបង់គចាលប្ែនរណាមួយននស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ឬប ច្ ប់ននស្ថរធាតុទំាងគនេះ ក្តូវគធវើ
គ ើងស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការក្រប់ក្រងសំណល់ននក្រមគនេះ ។  
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ជំពូកទ ី៦ 
េ៊ុវែាិភាពម្នស្ថរធាែ៊ុណព្រោោះថ្នែ ក់ ការទប់ស្ថេ ែ់ណព្រោោះថ្នែ ក់ ការណព្រែៀមលកខ ៈ នងិការណ្ៃើយ

ែបជាបនាទ ន ់
 
មាព្រតា៦៤៦ ._ សមតាភាពប្ែនរបគចចរគទ្ស 

អនរែលិត ែលិតែលស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវបណាុ េះបណាា លបុរគលិររបស់ខាួនឱ្យមានសមតា
ភាពប្ែនរបគចចរគទ្សសក្មាប់ការគក្បើក្ាស់នីតិវធីិ និងឧបររណ៍ការពារបរសិ្ថា ន និងសងគម រមួមាន៖ 

១- គរាងជាង ឃាា ំងទុ្រោរ់ និងឧបររណ៍បគចចរគទ្ស ។ 
២- ឧបររណ៍ និងសមាភ រៈសុវតាិភាពទូ្គៅ និងឧបររណ៍ និងសមាភ រៈជារ់លារ់សក្មាប់

ទ្ប់ស្ថក ត់ និងក្បយុទ្ធក្បឆំ្ងអរីគភ័យ ការែាុេះ ការប្បរផ្ទក គភាើង ការគលចស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ឬ
ការរាលោល និងគក្ោេះថាន រ់ដនទ្គទ្ៀត គោយស្ថរស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 

៣- ឧបររណ៍ និងសមាភ រៈការពារការងារ ។ 
៤- ឧបររណ៍ និងសមាភ រៈការពារបរសិ្ថា ន ។ 
៥- ក្បព័នធក្បក្ពឹតតរមម និងបគ ច្ញសំណល់ ។  
៦- ការគរៀបចំប្ែនការទ្ប់ស្ថក ត់ និងគ្ាើយតបជាបនាា ន់ ទារ់ទ្ងនឹងការែាល់ព័ត៌មានអំពី

ភាពអាចបងកគក្ោេះថាន រ់ ។ 
 
មាព្រតា៦៤៧ ._ សមតាភាពននបុរគលិរជំនាញ 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលចូលរមួរនុងការែលិតែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវមានបុរគលិរ
ជំនាញការប្ដលមានសមតាភាពក្រប់ក្ោន់រនុងការអនុវតតសរមមភាពការងារ ទារ់ទ្ងគៅនឹងទំ្ហំ 
ក្បគភទ្ និងរក្មិត ននស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ និងមានចំគណេះដឹងអំពីបគចចរវទិ្ោ និង ប្ែនការនិងវធិានការ
សុវតាិភាពននស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 
 
មាព្រតា៦៤៨ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការចុេះប ា្ ី និងលិខិតអនុញ្ហញ ត 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលចូលរមួរនុងការែលិតែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវមានការចុេះប ា្ ី
អំពីស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ និងទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តក្តឹមក្តូវពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 
 
មាព្រតា៦៤៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវននការគរៀបចំរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំ 
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បុរគលក្រប់របូប្ដលចូលរមួរនុងការែលិតែលិតែលឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់  ក្តវូែាល់ជូនក្រសួង 
ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ននូវរាយការក្បចំាឆ្ន ំសាីពីដំគណើ រការ
ែលិតរមម ចំនួនននធាតុែសគំក្ោេះថាន រ់ គោលបំណងននការគក្បើក្ាស់ ទី្តំាងប្ចរចាយ ក្បព័នធក្បក្ពឹតត
រមម និងបគ ច្ញសំណល់ វធិានការ និងប្ែនការសុវតាិភាព ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវ
គរៀបចំទ្ក្មង់ប្បបបទ្ ននការគរៀបចំរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំ ។ 
 
មាព្រតា៦៥០ ._ លរខខណឌ តក្មូវប្ែនរសុវតាិភាព 

អនរែលិតប្ដលចូលរមួរនុងការែលិតស្ថរធាតុ ឬែលិតែលគក្ោេះថាន រ់ ក្តវូ ៖ 
១- បំគពញឱ្យានតឹងរុងឹតាមព័ត៌មានបគចចរគទ្ស ការោរ់ស្ថា រសញ្ហញ  និងការប្ណនំា

អំពីសុវតាិភាពសក្មាប់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 
២- មានវធិានការទ្ប់ស្ថក ត់ និងការគ្ាើយតបជាបនាា ន់ រមួមាន ការសគន្រងាគ េះបឋម 

ប្ែនការជគមាៀស ឧបររណ៍ពនាត់អរីគភ័យ និងឧបររណ៍ការពារខាួនសក្មាប់បុរគលិរ ។   
៣- គរៀបចំវរគបណតុ េះបណាត លសតីពីការគក្បើក្ាស់ និងការទុ្រោរ់ ឬឱ្យមានសុវតាិភាពនូវ

ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 
៤- គរៀបចំប្ែនការគ្ាើយតបជាបនាា ន់ពារ់ព័នធនឹងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ 

 
មាព្រតា៦៥១ ._ ការជូនដំណឹងអំពីគក្ោេះថាន រ់ 

បុរគលក្រប់របូ ក្តូវប្ឈប់សរមមភាពប្ដលទារ់ទ្ងនឹងគក្ោេះថាន រ់ គហើយរាយការណ៍ជាបនាា ន់
គៅកាន់អាជាា ធរមានសមតារិចច  ឬក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន រនុងររណីមានគក្ោេះថាន រ់ប្ដល
បងកគ ើងគោយស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ។ បុរគលក្រប់របូក្តូវចាត់វធិានការឱ្យានក្តឹមក្តូវ ស្សបតាម
ប្ែនការទ្ប់ស្ថក ត់ និងគ្ាើយតបជាបនាា ន់ គដើមបីកាត់បនាយែលប េះពាល់ចំគពាេះសុខភាពមនុសស និង     
បរសិ្ថា ន  ។ 

បុរគលក្រប់របូប្ដលពារ់ព័នធគោយផ្ទា ល់គៅនឹងគក្ោេះថាន រ់ ក្តូវ៖  
១- ជូនដំណឹងជាបនាា ន់គៅដល់ស្ថធារណជនរនុងតំបន់ អំពីហានិភ័យដល់សុខភាព 

ក្ទ្ពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ។ 
២- ប្ណនំាស្ថធារណជនអំពីវធិានការកាត់បនាយហានិភ័យទំាងគនាេះ ។ 
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មាែិកាទី ៤  
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងេ ំល ់

ជំពូកទី ១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៦៥២ ._ វសិ្ថលភាព  

មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះរាល់សរមមភាពប្ដលពារ់ព័នធនឹងការកាន់កាប់ ការ
ដឹរជ ា្ូ ន ការក្រប់ក្រង ការសាុរទុ្រ ការគធវើក្បក្ពឹតតរមម ការគាេះបង់គចាល ការចក្មាញ់ ឬការប្រនចន
សំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹ គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាព្រតា៦៥៣ ._ តួនាទី្ និងភាររិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
ទ្ទួ្លខុសក្តូវរនុងការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹ ស្សបតាមក្រមគនេះ និងចាប់ និង
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានតួនាទី្ និងភាររិចច ដូចខាងគក្កាម៖ 
១- គរៀបចំគោលនគោាយ ប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ពារ់

ព័នធគៅនឹងការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹ គោយសហការជាមួយក្រសួង  
ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងអនរពារ់ព័នធ ។ 

២- ែតល់ការប្ណនំាប្ែនរបគចចរគទ្ស និងការអភិវឌ្ឍសមតាភាពដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ប្ដលទ្ទួ្លបនាុររនុងការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹ ។ 

៣- បញ្ហា រ់ និងក្បរល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ប្ដលទ្ទួ្ល
បនាុរក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹ ។ 

៤- សក្មបសក្មួលជាមួយអនរពារ់ព័នធ និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចគដើមបីគរៀរររ
ធនធានហិរ ញ្វតាុ មគធោាយ និងសមាភ រៈ សក្មាប់ោំក្ទ្ដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
រនុងការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹ ។ 

៥- ោំក្ទ្ និងសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គដើមប ី៖ 
- គលើររមពស់ការអប់រ ំនិងការយល់ដឹងអំពីការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថាន រ់ 

និងសំណល់រងឹគោយមានសុវតាិភាពនិងមិនប េះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
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- គលើររមពស់រមមវធីិកាត់បនាយការបគងកើត ការគក្បើក្ាស់គ ើងវញិ និងការប្រនចន
សំណល់ និង 

- គលើររមពស់ការគក្បើក្ាស់ែលិតែលប្ដលានប្រនចនពីសំណល់ ។ 
៦- អគងកតតាមោន គធវើអធិការរិចច និងវាយតនមាគលើការអនុវតតការងាររបស់ក្រសួង    

ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ប្ដលទ្ទួ្លបនាុរគលើការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹ ។ 
 
មាព្រតា៦៥៤ ._ តួនាទី្ និងភាររិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
 រាជរោឋ ភិាលរមពុជា ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបីរំណត់ពីតួនាទី្ និងភាររិចចរបស់
ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច និងរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ រនុងការក្រប់ក្រងសំណល់គក្ោេះថាន រ់ និង
សំណល់រងឹ ។ 
 
មាព្រតា៦៥៥ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូចំគពាេះការខូចខាត 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលបគងកើតសំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹ  ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការ
ខូចខាតដល់សុខភាពមនុសស ក្ទ្ពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី ២  
ការណធវើចំណាែ់ថ្នែ កេ់ ំល ់

 
មាព្រតា៦៥៦ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការគធវើចំណាត់ថាន រ់សំណល់  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការគធវើចំណាត់ថាន រ់
សំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹ រនុងរយៈគពល ១៨ (ដប់ក្ាំបី) ប្ខ គក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជា
ធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៦៥៧ ._ ការក្តួតពិនិតយគ ើងវញិ និងការគធវើបចចុបបននភាពចំណាត់ថាន រ់សំណល់ 

លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការគធវើចំណាត់ថាន រ់សំណល់គក្ោេះថាន រ់ និងសំណល់រងឹគនាេះ ក្តវូ
ក្តតួពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបចចុបបននភាពគរៀងរាល់៥ (ក្ាំ) ឆ្ន ំមតង ។  
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ជំពូកទី៣  
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងេ ំលរ់ងឹ 

 
មាព្រតា៦៥៨ ._ ប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិសតីពីការក្រប់ក្រងសំណល់រងឹ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់មានសមតារិចច 
ក្តូវគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិសតីពីការក្រប់ក្រងសំណល់រងឹ ប្ដលគផ្ទត តគៅគលើការកាត់បនាយ ការ
គក្បើក្ាស់គ ើងវញិ និងការប្រនចនសំណល់រងឹ ស្សបគៅតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។   
 
មាព្រតា៦៥៩ ._ ការអនុវតតប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិសាីពីការក្រប់ក្រងសំណល់រងឹ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបអីនុវតតប្ែនការយុទ្ធ
ស្ថស្រសតជាតិសតីពីការក្រប់ក្រងសំណល់រងឹ ។ 
 
មាព្រតា៦៦០ ._ ការគរៀបចំប្ែនការជារ់លារ់តាមវស័ិយ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គរៀបចំប្ែនការជារ់លារ់តាមវស័ិយនីមួយៗសក្មាប់ក្រប់ក្រងក្បគភទ្សំណល់រងឹនីមួយៗ ស្សបតាម
ប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសតជាតិសតីពីការក្រប់ក្រងសំណល់រងឹ ។  

ប្ែនការជារ់លារ់តាមវស័ិយនីមួយៗ សក្មាប់ក្បគភទ្សំណល់រងឹ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លគោលគៅ
សក្មាប់ការកាត់បនាយរំគណើ នននបរមិាណសំណល់រងឹ និងវធិានការកាត់បនាយ ការគក្បើក្ាស់គ ើង
វញិ និងការប្រនចនសំណល់រងឹ ។ 
 
មាព្រតា៦៦១ ._ ការអនុវតតប្ែនការជារ់លារ់តាមវស័ិយ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបអីនុវតតប្ែនការ
ក្រប់ក្រងសំណល់រងឹជារ់លារ់តាមវស័ិយនីមួយៗ ។ 
 
មាព្រតា៦៦២ ._ ការក្តតួពិនិតយគ ើងវញិ និងការគធវើបចចុបបននភាពប្ែនការក្រប់ក្រងសំណល់រងឹ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
ក្តតួពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបចចុបបននភាពប្ែនការក្រប់ក្រងសំណល់រងឹោ ងគហាចណាស់គរៀងរាល់១០ 
(ដប់) ឆ្ន ំមតង ។ 
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ជំពូកទ៤ី  

ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងេ ំលណ់ព្រោោះថ្នែ ក ់
 
មាព្រតា៦៦៣ ._ ការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយសំណល់គក្ោេះថាន រ់  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីការក្រប់ក្រង
សំណល់គក្ោេះថាន រ់ ។ 
 
មាព្រតា៦៦៤ ._ កាតពវរិចចរនុងការសតរុទុ្រ ការក្រប់ក្រង និងការគាេះបង់គចាលសំណល់គក្ោេះថាន រ់ 
 មាច ស់បគងកើតសំណល់គក្ោេះថាន រ់ ក្តូវសតុរទុ្រ ក្រប់ក្រង គធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការគាេះបង់គចាល
សំណល់គក្ោេះថាន រ់ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 

មាច ស់បគងកើតសំណល់ ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវគលើការចំណាយគលើការក្បមូល និងការគាេះបង់គចាល
សំណល់គក្ោេះថាន រ់ ។ 
 

មាែិកាទី៥ 
ការព្រែួែពនិិែយការបំព៊ុលទកឹ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៦៦៥ ._ វសិ្ថលភាព 

មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះសរមមភាព និងការក្រប់ក្រងការបំពុលទឹ្រពីក្បភព
ជារ់លារ់ និងមិនជារ់លារ់គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
 
មាព្រតា៦៦៦ ._ ការក្រប់ក្រងការបំពុលទឹ្រពីក្បភពជារ់លារ់ និងមិនជារ់លារ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូទ្ទួ្លបនាុររនុងការក្រប់ក្រងការបំពុលទឹ្រពីក្បភពជារ់
លារ់ និងមិនជារ់លារ់ ។  
 
មាព្រតា៦៦៧ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូចំគពាេះការខូចខាត 
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បុរគលក្រប់របូ ប្ដលបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពជារ់លារ់ ចូលគៅរនុងធនធានទឹ្រគលើដី ឬ
គក្កាមដី ឬគធវើសរមមភាពគក្បើក្ាស់ដី ប្ដលបងកឱ្យមានការបំពុលទឹ្រពីក្បភពមិនជារ់លារ់ ក្តូវទ្ទួ្ល
ខុសក្តវូចំគពាេះការខូចខាតដល់សុខភាពមនុសស ក្ទ្ពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ។  

 
ជំពូកទី២ 

អណងេែតាមដាន នងិការព្រែួែពិនែិយព្របភពបពំ៊ុលទកឹជាកល់ាក ់
 

មាព្រតា៦៦៨ ._ ការហាមឃាត់ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពបំពុលទឹ្រជារ់លារ់ 
ក្តូវានហាមឃាត់ ចំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពជារ់លារ់ ចូលគៅរនុងទឹ្រគលើដី 

ឬគក្កាមដី គលើរប្លងប្តមានការអនុ ញ្តស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងចាប់និងលិខិតបទ្ោឋ ន
រតិយុតតពារ់ព័នធ។ 

 
មាព្រតា៦៦៩ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូចំគពាេះការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញគចាលស្ថរធាតុបំពុល 

មាច ស់ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលជារ់លារ់ ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការ
បគ ច្ញគចាលស្ថរធាតុបំពុល   មុនគពលបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលចូលគៅរនុងបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦៧០ ._ លិខិតអនុញ្ហញ តរនុងការបគ ច្ញគចាល 
 ការបគ ច្ញគចាលស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពជារ់លារ់ចូលគៅរនុងទឹ្រគលើដី ឬគក្កាមដី ក្តវូទ្ទួ្ល
ការអនុញ្ហញ ត ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
 លិខិតអនុញ្ហញ ត ប្ដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ៖ 

រ- ក្តវូមានរំណត់សាង់ោរបគ ច្ញគចាល និង/ឬ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការក្តួតពិនិតយ 
ស្សបតាមបទ្បប ញ្តាិសាីពីសាង់ោរបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ និងចាប់និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់
ព័នធ ។ 

ខ- អាចរំណត់ និង/ឬ លរខខណឌ តក្មូវបប្នាមសក្មាប់ការក្តួតពិនិតយ បគ ច្ ញគចាល
ស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពជារ់លារ់ គដើមបីការពាររុណភាពទឹ្រគលើដី ឬគក្កាមដីប្ដលទ្ទួ្លស្ថរ
ធាតុបំពុល ឬ ក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងប្ដនទឹ្រគៅតាមប្ខសទឹ្រខាងគក្កាម ប្ដលអាចទ្ទួ្លរងែល
ប េះពាល់ពីការបគ ច្ញគចាល  ។ 
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រ-  ក្តវូរំណត់លរខខណឌ តក្មូវ សក្មាប់ការអគងកតតាមោន និងការគរៀបចំរាយការណ៍ 
ប្ដលរមួមាន៖ 

១- ការអគងកតតាមោនបរមិាណ រុណភាព គពលគវលា និងរយៈគពល ននការ
បគ ច្ញគចាល ។ 

២- ការអគងកតតាមោនរុណភាពទឹ្រប្ដលទ្ទួ្លស្ថរធាតុបំពុល និងប្ដនទឹ្រ
គៅតាមប្ខសទឹ្រខាងគក្កាម ប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ពីការបគ ច្ញគចាល។ 

៣- ការររាទុ្ររំណត់ក្តា និងការគរៀបចំរាយការណ៍សាីពីព័ត៌មានននការ
អគងកតតាមោនជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

៤- សូចនររសក្មាប់គោលបំណងននការអគងកតតាមោន ។ 
ឃ- ក្តូវមានសុពលភាពរនុងរយៈគពល១ (មួយ)ឆ្ន ំ គលើរប្លងប្តមានការរំណត់គែសងពី

គនេះ ។  
ង- អាចប្រសក្មួល ឬលុបគចាល ក្រប់គពលគោយក្ោន់ប្តគធវើការជូនដំណឹងជា

លាយលរខណ៍អរសរ គោយបញ្ហា រ់ពីមូលគហតុគៅកាន់មាច ស់ និងក្បតិបតតិររននក្បភពជារ់ 
លារ់ ។ 

 
មាព្រតា៦៧១ ._ លរខខណឌ បប្នាម 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច អាច
គរៀបចំ ៖ 

១- នីតិវធីិសក្មាប់ការោរ់ពារយគសនើសំុ និងការគសនើសំុបនាសុពលភាពននលិខិត 
អនុញ្ហញ ត ។  

២- រក្មិតសាង់ោរ និងលរខខណឌ តក្មូវ សក្មាប់ក្តតួពិនិតយការបគ ច្ញគចាល គោយគក្បើ
ក្ាស់រក្មិតរំហាប់ និង/ឬ រក្មិតននការែាុរស្ថរធាតុបំពុលគចញពីក្បភពជារ់លារ់ គោយ
ប្ែអរគលើបគចចរវទិ្ោដ៏ក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន និងទ្មាា ប់អនុវតតដ៏ក្បគសើរបំែុតននការ
ក្រប់ក្រប់បរសិ្ថា នប្ដលចំណាយែវកិាតិច ។ 

 
មាព្រតា៦៧២ ._ លរខណៈវនិិចោ័យសក្មាប់ការែតល់វញិ្ហញ បនបក្តសក្មាប់ក្បតិបតតិររក្បភពបំពុលជារ់

លារ់ 



 

-  229 - 

 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីលរខណៈវនិិចោ័យ 
និងរក្មិតននការគចញវញិ្ហញ បនបក្ត សក្មាប់ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលជារ់លារ់ ប្ដលក្តូវោរ់ប ច្ូ ល
នូវលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការអប់រ ំការបណាុ េះបណាា ល បទ្ពិគស្ថធន៍ និងភាពស្ថា ត់ជំនាញ ។ 
 
មាព្រតា៦៧៣ ._ ការអគងកតតាមោនការអនុវតតលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ហញ ត 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលជារ់លារ់ ប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការអគងកតតាមោនការអនុវតតលរខខណឌ នានាប្ដលានរំណត់គៅរនុង
លិខិតអនុញ្ហញ តគនាេះ ។  
 
មាព្រតា៦៧៤ ._ វញិ្ហញ បនបក្តបញ្ហា រ់ពីការវភិារគលើសំណារ និងការអគងកតតាមោន 

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលជារ់លារ់ ប្ដលានទ្ទួ្លលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង      
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវបញ្ហា រ់ថាការគក្ជើសគរ ើសសំណារយរមរវភិារ និងការអគងកតតាម
ោន ក្តូវគធវើគ ើង ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវដូចមានរំណត់គៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត និងលរខខណឌ គែសង
គទ្ៀត ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦៧៥ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការជូនដំណឹង 

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលជារ់លារ់ ប្ដលានទ្ទួ្លលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង      
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវជូនដំណឹងជាបនាា ន់គៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន រនុងររណី
ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- មានការរគំលាភបំពានគៅគលើលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ហញ ត ។ 
២- មានបញ្ហា ជាមួយឧបររណ៍វភិារសំណារ ឬលទ្ធែលននការវភិារសំណារ ។ 
៣- មានដំគណើ រការមិនក្បក្រតីននឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយការបំពុល ។ 

 
មាព្រតា៦៧៦ ._ បទ្បញ្ហា ឱ្យគធវើការអគងកតតាមោន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចគធវើការអគងកតតាមោន ឬ គចញបទ្បញ្ហា ឱ្យក្បតិបតតិររ
ននក្បភពបំពុលជារ់លារ់គធវើការអគងកតតាមោនការបគ ច្ញគចាលស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពជារ់លារ់
ចូលគៅរនុងទឹ្រគលើដី ឬគក្កាមដី ។ 
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មាព្រតា៦៧៧ ._ ការអគងកតតាមោនទឹ្រគលើដី និងទឹ្រគក្កាមដី 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចគធវើការអគងកតតាមោនរុណភាពទឹ្រគលើដី ឬគក្កាម    

ដី ។  
 
មាព្រតា៦៧៨ ._ សំណារសក្មាប់ការអគងកតតាមោន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចទ្ទួ្ល និងពិចារណាគៅគលើសំណារននការអគងកត
តាមោន ននក្បភពទឹ្រគលើដី ឬគក្កាមដី ប្ដលបុរគលណាមួយានែាល់ឱ្យ ។ 
 
មាព្រតា៦៧៩ ._ ការវភិារសំណារននការអគងកតតាមោន 

សំណារននការអគងកតតាមោនទំាងអស់ ក្តូវវភិារគោយមនាីរពិគស្ថធន៍របស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬមនាីរពិគស្ថធន៍គែសងគទ្ៀត ប្ដលមានការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ការព្រែួែពនិិែយព្របភពបពំ៊ុលទឹកមនិជាក់លាក ់

 
មាព្រតា៦៨០ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូចំគពាេះទ្មាា ប់ននការក្រប់ក្រងដ៏ក្បគសើរបំែុត 

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននសរមមភាពគក្បើក្ាស់ដី ប្ដលបងកឱ្យមានការបំពុលពីក្បភពមិនជារ់លារ់ 
ក្តូវអនុវតតទ្មាា ប់ននការក្រប់ក្រងដ៏ក្បគសើរបំែុត ។ 
 
មាព្រតា៦៨១ ._ ក្បគភទ្ននក្បភពបំពុលមិនជារ់លារ់ និងទ្មាា ប់ននការក្រប់ក្រងដ៏ក្បគសើរបំែុត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីក្បគភទ្ននក្បភព
បំពុលមិនជារ់លារ់ និងទ្មាា ប់ននការក្រប់ក្រងដ៏ក្បគសើរបំែុត គដើមបីកាត់បនាយការបំពុលទឹ្រសក្មាប់
ក្បគភទ្នីមួយៗ ។ 
 

ជំពូកទី៤ 
ការណព្របើព្រាេណ់ឡើងវិញនូវទកឹកខវក់ និងេ ំល ់
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មាព្រតា៦៨២ ._ សំណល់ភរ់ និងជីវសំណល់រងឹ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីសំណល់ភរ់ ឬជីវៈ

សំណល់រងឹ រមួមាន៖ 
១- គោលការណ៍ប្ណនំា គដើមបីគលើរទឹ្រចិតតចំគពាេះការគក្បើក្ាស់សំណល់ភរ់ ឬជីវៈ

សំណល់រងឹ ។ 
២- គោលការណ៍ប្ណនំាសក្មាប់ការគក្បើក្ាស់សំណល់ភរ់ ឬជីវៈសំណល់រងឹគោយ

ការទ្ទួ្លខុសក្តូវ និងគោយសុវតាិភាព ។  
៣-  វធីិស្ថស្រសតរនុងការគក្បើក្ាស់សំណល់ភរ់ និងជីវសំណល់រងឹ ។  
៤- គក្រឿងគលើរទឹ្រចិតតចំគពាេះការគក្បើក្ាស់សំណល់ភរ់ និងជីវៈសំណល់រងឹ ប្ដលអនុ

វតតរនុងវស័ិយរសិរមម ។ 
៥- គក្រឿងគលើរទឹ្រចិតតចំគពាេះការគក្បើក្ាស់សំណល់ភរ់ និងជីវៈសំណល់រងឹរនុងការ   

ែលិតថាមពល និង  
៦- សតង់ោរអបបបរមាសក្មាប់រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទឹ្ររខវរ់ ស្សបតាមបទ្

បប ញ្តតិសាីពីសាង់ោរបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៦៨៣ ._ ការគក្បើក្ាស់ទឹ្រគ ើងវញិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការការគក្បើក្ាស់ទឹ្រ
គ ើងវញិ រមួមាន៖  

១- គោលការណ៍ប្ណនំាគដើមបីគលើរទឹ្រចិតតចំគពាេះការគក្បើក្ាស់គ ើងវញិនូវទឹ្ររខវរ់
ប្ដលានគធវើក្បក្ពឹតតរមមរចួ ។   

២- គោលការណ៍ប្ណនំាសក្មាប់ការគក្បើក្ាស់គ ើងវញិនូវទឹ្ររខវរ់ប្ដលានគធវើ
ក្បក្ពឹតតរមមរចួ គោយការទ្ទួ្លខុសក្តូវ និងគោយសុវតាិភាព ។  

៣- កាតពវរិចចរបស់ក្បតិបតតិររននបរកិាខ រក្បក្ពឹតតរមមទឹ្ររខវរ់ ។ 
៤- កាតពវរិចចរបស់ក្បតិបតតិររននក្បព័នធប្ចរចាយទឹ្រ ។ 
៥- ការអនុវតតចំគពាេះការគក្បើក្ាស់ទឹ្ររខវរ់គ ើងវញិ។ 
៦- សតង់ោរអបបបរមាសក្មាប់រក្មិតននការគធវើក្បក្ពឹតតរមមទឹ្ររខវរ់ វធីិស្ថស្រសត និងការ

ប្ចរចាយសក្មាប់ការអនុវតតការគក្បើក្ាស់ទឹ្ររខវរ់គ ើងវញិ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីសតង់ោរ
បរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។  
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៧- គក្រឿងគលើរទឹ្រចិតតចំគពាេះការគក្បើក្ាស់ទឹ្ររខវរ់គ ើងវញិ។ 
 

ជំពូកទី៥ 
ការព្រែួែពនិិែយការបំព៊ុលេម៊ុព្រទ 

 
មាព្រតា៦៨៤ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការក្តួតពិនិតយការបំពុលសមុក្ទ្ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការក្តតួពិនិតយការ
បំពុលសមុក្ទ្ គៅរនុងប្ដនសមុក្ទ្ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា  ប្ដលក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវលរខខណឌ តក្មូវ
ននការអគងកតតាមោន ការវាយតនមា និងការគរៀបចំរាយការណ៍  ស្សបតាមលិខិតូបររណ៍អនតរជាតិ
ទារ់ទ្ងនឹងការក្តតួពិនិតយការបំពុលសមុក្ទ្ ប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី ។ 
 
មាព្រតា៦៨៥ ._ ការបំពុលពីនាវា  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតបប្នាមសតីពីការទ្ប់ស្ថក ត់ និងការកាត់បនាយឱ្យដល់រក្មិតអបបបរមានូវការ
បំពុលពីនាវា ប្ដលគរើតគចញពីក្បតិបតតិការក្បចំានែង និងឧបទ្ាវគហតុ។  
 

មាែិកាទី៦ 
ការព្រែួែពនិិែយការបំព៊ុលខយល ់

ជំពូកទ១ី  
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៦៨៦ ._ វសិ្ថលភាព 

មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះក្រប់ក្បភពបំពុលខយល់ចល័ត និងអចល័ត គៅរនុង 
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គលើរប្លងប្តក្បភពបំពុលតិចតួច ដូចមានប្ចងរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត  
សាីពីសាង់ោររុណភាពខយល់ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៦៨៧ ._ ការក្រប់ក្រងការបំពុលខយល់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូទ្ទួ្លបនាុរគលើការក្រប់ក្រងការបំពុលខយល់ ។ 
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មាព្រតា៦៨៨ ._ការទ្ទួ្លខុសក្តវូគលើការខូចខាត 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលបងកឱ្យមានការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត ឬអចល័ត ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវគលើ
ការខូចខាតចំគពាេះសុខភាពមនុសស ក្ទ្ពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦៨៩ ._ សតង់ោររុណភាពខយល់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវួគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីសាង់ោររុណភាព
ខយល់ ឱ្យស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពីសាង់ោរបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ គៅរនុងរយៈគពល១ (មួយ) ឆ្ន ំ គក្កាយ
គពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 

លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីសតង់ោររុណភាពខយល់ ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល ៖ 
១- សតង់ោររុណភាពខយល់បរោិកាស  គោយប្ែអរគលើព័ត៌មានប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតដ៏

ក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន ។ 
២- សតង់ោរបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ។  
៣- ប ា្ ីននក្បភពបំពុលតិចតួច ប្ដលទ្ទួ្លានការគលើរប្លង ។ 
៤- បទ្បប ញ្តតិសក្មាប់ការកាត់បនាយការបំពុលខយល់រនុងអោរ ។ 

  
មាព្រតា៦៩០ ._ ការក្តួតពិនិតយគ ើងវញិ និងការគធវើបចចុបបននភាពគលើសតង់ោររុណភាពខយល់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នក្តវូពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបចចុបបននភាពនូវលិខិតបទ្ោឋ ន
រតិយុតតសតីពីសតង់ោររុណភាពខយល់ គរៀងរាល់១០(ដប់)ឆ្ន ំមាង និងក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវង
ររាន គដើមបចូីលរមួែាល់មតិគោបល់ ។  

 
មាព្រតា៦៩១ ._ ការអភិវឌ្ឍបគចចរវទិ្ោកាត់បនាយ និងទ្ប់ស្ថក ត់ការបំពុលខយល់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគលើររមពស់ និងោំក្ទ្ដល់រិចចការស្ស្ថវក្ជាវ និង
អភិវឌ្ឍបគចចរវទិ្ោ គដើមបីគក្បើក្ាស់រនុងការកាត់បនាយ និងទ្ប់ស្ថក ត់ការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត និង
អចល័ត ។  
 

ជំពូកទី២  
ការបំព៊ុលខយលព់ីព្របភពចលែ័ 
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មាព្រតា៦៩២ ._ សាង់ោរបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត 
 ក្តូវហាមឃាត់ចំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គចញពីក្បភពចល័តចូលគៅរនុង
បរោិកាស គលើរប្លងប្តមានការអនុញ្ហញ តស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំសតង់ោរសក្មាប់រក្មិតស្ថរធាតុបំពុលខយល់អតិ
បរមា ប្ដលអនុញ្ហញ តឱ្យបគ ច្ញគោយក្បភពចល័ត ។  
 
មាព្រតា៦៩៣ ._ ការោរ់រក្មិតចំគពាេះការនំាចូល ការគក្បើក្ាស់ និងការែលិតគលើសពីសតង់ោររំណត់ 
 ក្តូវហាមឃាត់ ចំគពាេះការែលិត ឬការគក្បើក្ាស់ោនយនត និងគក្រឿងចក្រ ប្ដលបគ ច្ញស្ថរ
ធាតុបំពុលខយល់គលើសពីសតង់ោររំណត់ ។ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុររយ ក្តវូហាមឃាត់ការនំាចូលោនយនត និងគក្រឿងចក្រប្ដល
បគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសពីសតង់ោររំណត់ ឬអាចនំាចូលោនយនត និងគក្រឿងចក្រទំាងគនេះ
ាន ប ុប្នតក្តូវជួសជុល និងប្រលមអឱ្យស្សបតាមសាង់ោរបគ ច្ញការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត មុននឹង
គធវើការគក្បើក្ាស់ ។    
 
មាព្រតា៦៩៤ ._ លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីឥនធនៈ និងស្ថរធាតុបប្នាមគៅរនុងឥនធនៈ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីឥនធនៈ ឬ ស្ថរធាតុ
បប្នាមគៅរនុងឥនធនៈ គដើមបបំីគពញបប្នាមគលើលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
គនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ លចំណុចដូចខាងគក្កាម៖ 

១- លរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ការចុេះប ា្ ីឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបប្នាមគៅរនុងឥនធនៈ គដើមបី
រំណត់ពីរក្មិតននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ប្ដលមិនបងកគក្ោេះថាន រ់ដល់បរសិ្ថា ន ។     

២- ឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបប្នាមគៅរនុងឥនធនៈ ប្ដលគក្បើក្ាស់គៅរនុងក្បភពបំពុលចល័ត
មិនគៅគលើែាូវ ប្ដលក្តូវហាមឃាត់មិនឱ្យលរ់ គោយប្ែអរគលើព័ត៌មានវទិ្ោស្ថស្រសតដ៏ក្បគសើរ
បំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន ។ 

៣- លរខខណឌ គលើរប្លងចំគពាេះការហាមឃាត់ការគក្បើក្ាស់ជាបគណាា េះអាសនននូវ   
ឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបប្នាមរនុងឥនធនៈ រនុងររណីមាន គក្ោេះមហនតរាយធមមជាតិ ការខូចខាតបំពង់
ឧសម័ន ឬឧបររណ៍ចក្មាញ់ ឬក្ពឹតតិការណ៍គែសងគទ្ៀត ប្ដលមិនអាចពោររណ៍ ឬទ្ប់ស្ថក ត់   
ាន ។  
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៤- រំហាប់អតិបរមា ប្ដលឥនធនៈ ឬស្ថរធាតុបប្នាមគៅរនុងឥនានៈ គក្បើក្ាស់គៅរនុង
ក្បភពចល័តមិនគៅគលើែាូវ និងគៅរនុងគក្រឿងមា សីុនោនាយនត  ប្ដលទ្ទួ្លានការអនុញ្ហញ ត
ឱ្យលរ់ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 

៥- រំហាប់អតិបរមា ឬ អក្តាននការបគ ច្ញនីក្តបូ្សនអុរសីុត សមាសភារសររីាងគគហើរ 
និងស្ថរធាតុបំពុលខយល់ដនទ្គទ្ៀត ប្ដលបគ ច្ញគោយក្បភពចល័ត ឬគក្រឿងមា សីុនោន  
យនត ។ 

៦- លរខខណឌ តក្មវូចំគពាេះចំណុេះស្ថព ន់ធ័រអតិបរមាសក្មាប់ឥនធនៈមា ស ូត ។ 
 
មាព្រតា៦៩៥ ._ រមមវធីិទិ្ញយរោនយនតមរវញិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីរមមវធីិគលើររមពស់
ខយល់ស្ថអ ត តាមរយៈការទិ្ញោនយនតចាស់ៗពីក្បជាពលរដឋ ។ រមមវធីិគនេះ ក្តូវែាល់ការគលើរទឹ្រចិតត
ជាស្ថច់ក្ារ់ គដើមបីឱ្យឈប់គក្បើក្ាស់ោនយនតចាស់ៗប្ដលបំពុលខយល់ ។ 

ការគលើរទឹ្រចិតតជាស្ថច់ក្ារ់ មិនក្តូវប្ែអរគលើតនមាទី្ែារននោនយនតគ ើយ ប ុប្នតក្តវូប្ែអរ គលើ
ោនយនតប្ដលរំពុងដំគណើ រការ ឬអាចគបើរបរាន ចំនួនរី ូប្ម ក្តប្ដលោនយនតគនាេះានរត់ក្តា 
និងការខូចខាតជាចមបងណាមួយចំគពាេះោនយនតគនាេះ ។  
 

ជំពូកទី៣  
ការបំព៊ុលខយលព់ីព្របភពអចលែ័ 

 
មាព្រតា៦៩៦ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពអចល័ត 
 ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់អចល័តចូលគៅរនុងបរោិកាស  ក្តូវានហាមឃាត់ គលើរ
ប្លងប្តទ្ទួ្លានការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៦៩៧ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់មាច ស់ និងក្បតិបតតិររចំគពាេះការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររ ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះស្ថរធាតុបំពុលខយល់ទំាងអស់ ប្ដលបគ ច្ញ ចូល
គៅរនុងបរោិកាស និងអនុវតតតាមសាង់ោរបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
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មាព្រតា៦៩៨ ._ សតង់ោរបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ទូ្គៅ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីសតង់ោរសតង់ោរ
បគ ច្ញការបំពុលខយល់ទូ្គៅ គោយប្ែអរគលើបគចចរវទិ្ោដ៏គក្បើគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន ប្ដល
ចំណាយែវកិាតិច សក្មាប់ក្បគភទ្នានាននក្បភពស្ថរធាតុបំពុលខយល់អចល័ត ។ 
 
មាព្រតា៦៩៩ ._ សតង់ោរសក្មាប់លិខិតអនុញ្ហញ តចំគពាេះក្បភពែមី ឬប្ដលមានស្ស្ថប់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូរំណត់សតង់ោរបគ ច្ញការបំពុលខយល់ពីក្បភព         
អចល័តគៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត សក្មាប់អនរោរ់ពារយគសនើសំុ ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- ចំគពាេះក្បភពអចល័តែមី ឬប្ដលមានស្ស្ថប់ ប្ដលមានសតង់ោរទូ្គៅរចួគហើយ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូប ច្ូ លសតង់ោរជារ់លារ់មួយគៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត 
ោ ងគហាចណាស់ ឱ្យមានលរខណៈតឹងរុងឹដូចសតង់ោរទូ្គៅ គលើរប្លងប្តរនុងររណីដូចមាន
ប្ចងរនុងមាក្តា៧០០ ននក្រមគនេះ ។  

២- ចំគពាេះក្បភពអចល័តែមី ឬប្ដលមានស្ស្ថប់ ប្ដលពំុទាន់មានសតង់ោរទូ្គៅគទ្ ប ុប្នត
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ានគចញលិខិតអនុញ្ហញ តរចួគហើយសក្មាប់ក្បភពអចល័ត
ែមីរនុងក្បគភទ្ដូចោន  ប្ដលមានសតង់ោរមួយ គោយប្ែអរគលើបគចចរវទិ្ោក្បគសើរបំែុត ប្ដលអាច
ប្សវងររាន និងចំណាយែវកិាតិច ក្រសួង  ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវប ច្ូ លសតង់ោរ
ជារ់លារ់មួយ គៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត ោ ងគហាចណាស់ ឱ្យមានលរខណៈតឹងរុងឹដូចសតង់ោរ
ប្ដលានរំណត់គៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ តគលើរមុនប្ដរ ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចគក្បើក្ាស់សតង់ោរ មួយប្ដលតឹងរុងឹជាងសតង់ោរទូ្គៅ

គៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត គៅរនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ានរំណត់ថា  សតង់
ោរតឹងរុងឹជាងមុនគនេះ មានភាពចំាាច់ គដើមបីសគក្មចាននូវសតង់ោររុណភាពខយល់បរោិកាស 
គោយប្ែអរគលើព័ត៌មានប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន។  
 
មាព្រតា៧០០ ._ ការគលើរប្លងចំគពាេះក្បភពប្ដលមានស្ស្ថប់ 

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពបំពុលខយល់អចល័តប្ដលមានស្ស្ថប់ អាចោរ់ពារយសំុការគលើរ
ប្លងពីសតង់ោរទូ្គៅ ឬសាង់ោរប្ដលានរំណត់ពីមុនគៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត គោយប្ែអរគលើបគចចរ
វទិ្ោដ៏ក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន ប្ដលចំណាយែវកិាតិច ។  
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មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ក្តូវបញ្ហា រ់ពីគហតុែលសមរមយរនុងការគក្បើក្ាស់សតង់ោរទាបជាងសាង់ោរ
ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើ គោយគហតុថាបគចចរវទិ្ោក្បគសើរបំែុតប្ដលចំណាយែវកិាតិចគនាេះ 
មិនអាចប្សវងររាន ឬក្តវូចំណាយែវកិាខពស់គពរសក្មាប់ក្បភពបំពុលប្ដលមានស្ស្ថប់ជារ់លារ់
គនាេះ ។  

រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន សគក្មចឱ្យគក្បើក្ាស់សតង់ោរប្ដលទាបជាងមុន
គនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់សតង់ោរគលើរប្លង  គោយប្ែអរគលើបគចចរវទិ្ោ
ក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន ប្ដលចំណាយែវកិាតិច សក្មាប់ក្បភពប្ដលមានស្ស្ថប់ជារ់លារ់
គនាេះ ។ 
 

ជំពូកទី៤ 
លខិែិអន៊ុញ្ញញ ែកែ៊ុងការបណញ្ចញស្ថរធាែ៊ុបពំ៊ុលខយលព់ីព្របភពអចលែ័ 

 
មាព្រតា៧០១ ._ ការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត 

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលអចល័ត ក្តវូោរ់ពារយ គសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ តគៅក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបីបគ ច្ ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គៅរនុងបរោិកាស ។ ក្រសួង ស្ថា ប័ន 
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគែាើសំគៅែតចមាងមួយចាប់ននពារយគសនើសំុគនេះ គៅក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច ។ 
 បនាា ប់ពីទ្ទួ្លានពារយគសនើសំុ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគចញលិខិតអនុញ្ហញ ត 
ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគែាើសំគៅមួយចាប់នន
លិខិតអនុញ្ហញ តគៅក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 
 
មាព្រតា៧០២ ._ នីតិវធីិរនុងការោរ់ពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិរនុងការោរ់
ពារយគសនើសំុ និងការោរ់ពារយគសនើសំុគ ើងវញិ សក្មាប់លិខិតអនុញ្ហញ តននក្បភពអចល័ត ។ 
 ដំគណើ រការននការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវ
អនុញ្ហញ តឱ្យមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៧០៣ ._ លរខខណឌ តក្មូវននលិខិតអនុញ្ហញ ត 
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  លិខិតអនុញ្ហញ តសក្មាប់ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពអចល័ត ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល
ចំណុច ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- សតង់ោរបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ គដើមបីសគក្មចាននូវសតង់ោររុណភាពខយល់
បរកិាស  និងក្តវូប្ែអរគលើបគចចរវទិ្ោក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន ប្ដលចំណាយែវកិា
តិច ។ 

២- លរខខណឌ តក្មូវនានាសក្មាប់ការដំគ ើង និងក្បតិបតតិការននក្បព័នធ ឬយនតការ អគងកត
តាមោនការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ។ 

៣- លរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ការគរៀបចំរាយការណ៍សាីពីលទ្ធែលននការអគងកត តាម
ោនគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ោ ងគហាចណាស់ គរៀងរាល់៦(ក្ាំមួយ)ប្ខមាង ។  
រាយការណ៍សាីពីការអគងកតតាមោន ក្តូវរំណត់អំពីរក្មិតននការបំពុលខយល់គលើសរក្មិតសាង់
ោរប្ដលានរំណត់គៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត។  

៤- លរខខណឌ តក្មវូសក្មាប់ការររាទុ្រនូវរំណត់ក្តាននលទ្ធែលននការអគងកតតាមោន
ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ និងរាយការណ៍សាីពីការអគងកតតាមោនណាមួយប្ដលាន
ោរ់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ រាយការណ៍ និងព័ត៌មានប្ដលគក្បើក្ាស់ 
សក្មាប់គរៀបចំរាយការណ៍ទំាងគនាេះ ក្តូវររាទុ្ររនុងរយៈគពលោ ងតិចបំែុត៥(ក្ាំ) ឆ្ន ំ រិត
ចាប់ពីនែងប្ដលានទ្ទួ្លលទ្ធែលននការអគងកតតាមោន និងនែងប្ដលរាយការណ៍សាីពីការ
អគងកតតាមោនគនាេះ ានោរ់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  

 
មាព្រតា៧០៤ ._ ក្បភពបំពុលខយល់ែមី និងប្ដលមានស្ស្ថប់  
 លរខខណឌ តក្មូវគដើមបទី្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ ត រនុងការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ក្តូវអនុ
វតតចំគពាេះទំាងក្បភពបំពុលខយល់អចល័តែមី និងប្ដលមានស្ស្ថប់ ។  
 
មាព្រតា៧០៥ ._ រយៈគពលននការោរ់ពារយសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត  
 ការោរ់ពារយគសនើសំុលិខិតអនុញ្ហញ ត សក្មាប់ការបំពុលខយល់ពី ក្បភពបំពុលខយល់អចល័តែមី ឬ
ប្ដលមានស្ស្ថប់  មានរយៈគពលដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- រយៈគពល៩០ (គៅសិប) នែង មុនគពលចាប់គែាើមក្បតិបតតិការរគក្មាង ចំគពាេះរគក្មាង
គៅរាជធានីភនំគពញ ឬ 
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២- រយៈគពល១២០(មួយរយនមភ)នែង មុនគពលចាប់គែាើមក្បតិបតតិការរគក្មាង ចំគពាេះ
រគក្មាងគៅតាមបណាា គខតត ។ 
រនុងររណីប្ដលមាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័តានោរ់ពារយគសនើសំុលិខិត

អនុញ្ហញ ត រនុងរយៈគពលដូចានរំណត់ខាងគលើគនេះ គហើយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នមិនាន
គចញលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬ បដិគសធ មុនគពលការចាប់គែាើមក្បតិបតតិការរគក្មាងអភិវឌ្ឍ មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិ
ររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័តគនាេះ អាចបនាក្បតិបតតិការរគក្មាងាន គោយទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះ 
ហានិភ័យគោយខាួនឯង ។  

រនុងររណីប្ដលមាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័តគៅប្តបនាក្បតិបតតិការរគក្មាង
របស់ខាួនរហូតដល់គពលប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គចញនូវលិខិតអនុញ្ហញ ត មាច ស់ ឬ 
ក្បតិបតតិររគនាេះ ក្តូវដំគ ើង ឬអនុវតតបគចចរវទិ្ោ ឬវធិានការចំាាច់នានា គដើមបីបំគពញតាមសតង់ោរនន
ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ ប្ដលមានមុនគពលចាប់គែាើមក្បតិបតតិការរគក្មាង ។  

រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន បដិគសធរនុងការែាល់លិខិតអនុញ្ហញ ត មាច ស់ 
ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត មិនក្តូវក្បតិបតតិការរគក្មាងគនាេះគទ្បើយ ។  
 
មាព្រតា៧០៦ ._ រយៈគពលសុពលភាពននលិខិតអនុញ្ហញ ត  
 លិខិតអនុញ្ហញ តចំគពាេះក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត មានសុពលភាពរយៈគពល៥ (ក្ាំ) ឆ្ន ំ រិត
ចាប់ពីកាលបរគិចោទ្ននការគចញលិខិតអនុញ្ហញ ត ។  

មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ក្តូវោរ់ពារយគសនើសំុបនាសុពលភាពននលិខិត
អនុញ្ហញ តគនាេះស្ថជាែមី រនុងរយៈគពលោ ងតិច៦(ក្ាំមួយ)ប្ខ មុនគពលលិខិតអនុញ្ហញ តគនាេះអស់សុពល
ភាព ។  
 
មាព្រតា៧០៧ ._ សិទ្ធិអំណាចរនុងការប្រសក្មួល និងលុបគចាលលិខិតអនុញាត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចប្រសក្មួល ឬ លុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ ត សក្មាប់
ក្បភពបំពុលអចល័តណាមួយានក្រប់គពលគវលា ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូែាល់គហតុែលជាលាយលរខណ៍អរសរ គៅឱ្យមាច ស់ ឬ 
ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត រនុងររណីសគក្មចគធវើការប្រសក្មួល ឬ លុបគចាលលិខិត
អនុញ្ហញ ត ។  
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ជំពូកទី៥ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ង នងិការព្រែែួយពិនែិយ គ្៊ុ ភាពបរោិកាេ 

 
មាព្រតា៧០៨ ._ ការអគងកតតាមោនរុណភាពខយល់បរោិកាសសក្មាប់ក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវរនុងការអគងកតតាមោន រុណភាពខយល់
បរោិកាស គោយសហការជាមួយ មាច ស់ និង/ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិសក្មាប់ការ
អគងកតតាមោនរុណភាពខយល់បរោិកាស ។  
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង  
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវរនុងការអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវននលិខិតអនុញ្ហញ ត ។  
 
មាព្រតា៧០៩ ._ រាយការណ៍អគងកតតាមោនក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា
ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវបញ្ហា រ់គៅរនុងរាយការណ៍សាីពីការអគងកតតាមោន អំពីសំណារ និងការ
អនុវតតការអគងកតតាមោន ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មវូននលិខិតអនុញ្ហញ ត និងលរខខណឌ ដនទ្គទ្ៀតប្ដល
រំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៧១០ ._ កាតពវរិចចរនុងការគរៀបចំរាយការណ៍ននក្បភពបំពុលខយល់អចល័តចំគពាេះលរខខណឌ

តក្មូវរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តពី ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់អតតសញ្ហញ ណឱ្យានចាស់លាស់ គៅរនុងរាយការណ៍ននការ
អគងកតតាមោន អំពីការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់គលើសពីរក្មិតប្ដលមានរំណត់គៅរនុងលិខិត
អនុញ្ហញ ត ។  
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ប្ដលទ្ទួ្លានអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន រនុងររណីមានបញ្ហា
ជាមួយការគធវើសំណារ ឬ ឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយការបំពុលមិនដំគណើ រការរនុងរយៈគពលោ ងយូរបំែុត
២៤(នមភបួន) គមា ង រិតចាប់ពីគពលប្ដលានដឹងអំពីបញ្ហា គនេះ ។ 



 

-  241 - 

 

 ការគរៀបចំាយការណ៍គនេះក្តូវគធវើគ ើង រនុងររណីប្ដលមានបញ្ហា ទារ់ទ្ងនឹងសំណារ និង 
ឧបររណ៍ក្តតួពិនិតយការបំពុលមិនដំគណើ រការ គទាេះបីបញ្ហា គនេះមិនបណាា លឱ្យមានការបគ ច្ញការ
បំពុលខយល់គលើសសាង់ោររំណត់រ៏គោយ ។ 
 
មាព្រតា៧១១ ._ កាតពវរិចចរនុងការគរៀបចំរាយការណ៍ននក្បភពបំពុលខយល់អចល័តចំគពាេះការរំរាម

រំប្ហងដល់បរសិ្ថា ន  
មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពអចល័ត ប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តពី ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល

បនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវរាយការណ៍ អំពីការបំពានគលើលិខិតអនុញ្ហញ ត ប្ដលអាចបងកគក្ោេះថាន រ់ដល់បរសិ្ថា ន 
គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន រនុងរយៈគពលោ ងយូរបំែុត២៤ (នមភបួន) គមា ង រិតចាប់ពី
គពលប្ដលានដឹងអំពីការបំពានគនាេះ ។ 

ការរាយការណ៍គនេះ ក្តវូោរ់ប ច្ូ ល លរខណៈ និងភាពធងន់ធងរននការបំពាន ការរំរាមរំប្ហង
ប្ដលអាចគរើតគ ើងចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងវធិានការ កាត់បនាយែលប េះពាល់ដល់រក្មិតអបបបរមានូវែល
ប េះពាល់ប្ដលានបងកគទ្បើង ។  

មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តពី ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ា្ូ នរាយការណ៍ជាលាយលរខណ៍អរសរ គៅកាន់ក្រសួង      
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន រនុងរយៈគពលោ ងយូរបំែុត៣(បី)នែង រិតចាប់ពីគពលប្ដលានដឹងអំពីការ
បំពានគនាេះ ។  
 
មាព្រតា៧១២ ._ ការអគងកតតាមោនការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
ទ្ទួ្លខុសក្តូវការអគងកតតាមោនការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតិសាីពីនីតិវធីិននការអគងកតតាមោនការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពី
ក្បភពចល័ត ។ 
 
មាព្រតា៧១៣ ._ វធីិស្ថស្រសតសក្មាប់ការអគងកតតាមោនការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត និងអចល័ត 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីវធីិស្ថស្រសតសក្មាប់
ការអគងកតតាមោនការបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត និងអចល័ត ។  
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មាព្រតា៧១៤ ._ ការគធវើគតសតគលើសំណារននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពអចល័ត 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ប្ដលទ្ទួ្លានលិខិតអនុញ្ហញ តពីក្រសួង  
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវអនុវតតការគធវើគតសាគលើសំណារ ននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពី
ក្រប់ចំណុចននការបគ ច្ញទំាងអស់ គៅរនុងរយៈគពល១ (មួយ) ប្ខ បនាា ប់ពីការចាប់គែាើមក្បតិបតតិការនន
ក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត គដើមបីគែាៀងផ្ទា ត់ក្បតិបតតិការឱ្យានក្តឹមក្តូវនូវបគចចរវទិ្ោ ឬយនតការននការ
ក្តតួពិនិតយការបំពុលខយល់ ។ 

 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ក្តូវប ា្ូ នលទ្ធែលននការគធវើគតសាសំណារ
គនេះគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៧១៥ ._ សំណារននការអគងកតតាមោនក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត 
 សំណារននការអគងកតតាមោនណាមួយ ប្ដលានែតល់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
មិនក្តូវចាត់ទុ្រថាមានសុពលភាព ឬគជឿជារ់ានគ ើយ គលើរប្លងប្ត មនាីរពិគស្ថធន៍របស់ក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬ មនាីរពិគស្ថធន៍ដនទ្គទ្ៀត ប្ដលានទ្ទួ្លស្ថគ ល់ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន ានគធវើការវភិារ និងបញ្ហា រ់គលើសំណារទំាងគនាេះ ។  
 
មាព្រតា៧១៦ ._ នែាចំណាយគលើការវភិារគលើសំណារ  
 មាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត ក្តូវទ្ទួ្លបនាុរគលើការចំណាយគលើការវភិារ
សំណារ ។  
 
មាព្រតា៧១៧ ._ ការខរខានមិនានបំគពញតាមសតង់ោរក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត 

រនុងររណីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នររគឃើញថា មានការបគ ច្ញការបំពុលខយល់ពី
ក្បភពអចល័ត មិនានបំគពញតាមសតង់ោរដូចមានប្ចងរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរិតយុតតសាីពីសតង់ោររុណ
ភាពខយល់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នក្តូវ៖ 

១- គចញបទ្បញ្ហា ជាលាយលរខណ៍អរសរ ឱ្យមាច ស់ ឬ ក្បតិបតតិររ ននក្បភពបំពុលខយល់
អចល័ត គធវើការប្រតក្មូវសរមមភាពប្ដលបំពានគនាេះ គៅរនុងរយៈគពលមួយសមរមយ មិនឱ្យ
គលើសពី៣០(ស្ថមសិប)នែង និង/ឬ  
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២- គចញបទ្បញ្ហា ជាលាយលរខណ៍អរសរ  ឱ្យមាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់
អចល័ត ប្ឈប់សរមមភាពជាបគណាា េះអាសនន រហូតដល់គពលមានការប្រតក្មូវចំគពាេះការ
បំពាន រនុងររណីប្ដលសរមមភាពបំពានគនាេះអាចបងកឱ្យមានការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា៧១៨ ._ ការក្រប់ក្រង និងភាពអាចប្សវងររានទិ្ននន័យរុណភាពខយល់ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូររាទុ្រទិ្ននន័យប្ដលពារ់ព័នធគៅនឹងលទ្ធែលននការ
ពិគស្ថធន៍រុណភាពខយល់ គដើមបីគក្បើក្ាស់រនុងការវាយតនមាស្ថា នភាពរុណភាពខយល់ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចប្សវងររាននូវព័ត៌មាន
ទំាងអស់ទារ់ទ្ងនឹងស្ថា នភាពននរុណភាពខយល់ ។  
 
មាព្រតា៧១៩ ._ ការជូនដំណឹងជាស្ថធារណៈអំពីការរំរាមរំប្ហងដល់បរសិ្ថា ន  

រនុងររណី ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ររគឃើញថា មានតំបន់ណាមួយទ្ទួ្លរងែល
ប េះពាល់គោយការបំពុលខយល់ ប្ដលអាចរំរាមរំប្ហងដល់បរសិ្ថា ន គនាេះក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ  
បរសិ្ថា ន ក្តូវជូនដំណឹងដល់ស្ថធារណជនអំពីគក្ោេះថាន រ់ទំាងគនាេះ  សិរាអំពីក្បភពននការបំពុលខយល់
គនេះ និងចាត់វធិានការទ្ប់ស្ថក ត់ការបំពុលខយល់ និងស្ថត ររុណភាពខយល់គ ើងវញិ ។  

 
ជំពូកទី៦ 

ការនដលវ់ិញ្ញញ បនបព្រែឱ្យព្របែិបែតិករ 
 
មាព្រតា៧២០ ._ លរខណៈវនិិចោ័យ និងការបញ្ហា រ់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចគរៀបចំលរខណៈវនិិចោ័យ និង/ឬវញិ្ហញ បនបក្តប្ដលក្តូវ
ែាល់ឱ្យមាច ស់ ឬក្បតិបតតិររននក្បភពបំពុលខយល់ ។   

លរខណៈវនិិចោ័យ និងវញិ្ហញ បនបក្ត អាចោរ់ប ច្ូ លនូវលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការអប់រ ំការ
បណាុ េះបណាា ល បទ្ពិគស្ថធន៍ និងភាពស្ថា ត់ជំនាញ ។  
 

ជំពូកទី៧ 
ការបំព៊ុលខយល់្ ៃងតដន 

 



 

-  244 - 

 

មាព្រតា៧២១ ._ ការបំពុលខយល់្ាងប្ដន 
 រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានគហតុែលគជឿជារ់ថា ការបំពុលខយល់
ប្ដលានបគ ច្ញពីក្បគទ្សណាមួយបងកឱ្យមានគក្ោេះថាន រ់ដល់បរសិ្ថា ន គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្រ   
រមពុជា បនាា ប់ពីទ្ទួ្លានរាយការណ៍ ការស្ថា បសាង់ ឬសិរា ពីស្ថា ប័នអនារជាតិប្ដលមានការទ្ទួ្ល
ស្ថគ ល់ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គដើមបី
អនុវតតដំគណើ រការការទូ្ត គដើមបីជូនដំណឹង និងពិគក្ោេះគោបល់ជាមួយក្បគទ្សប្ដលជាក្បភពននការ
បំពុលខយល់គនាេះ គដើមបបី្សវងររមគធោាយរនុងការកាត់បនាយែលប េះពាល់ននស្ថរធាតុបំពុលខយល់
ទំាងគនាេះ ។  
 
មាព្រតា៧២២ ._ ការបំពុលខយល់ប្ដលមានក្បភពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូសហការជាមួយក្បគទ្សប្ដលទ្ទួ្លរងការបំពុលខយល់
ប្ដលមានក្បភពមរពីក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោយប្ែអរគលើព័ត៌មានវទិ្ោស្ថស្រសតក្បគសើរបំែុតប្ដល
អាចប្សវងររាន  គដើមបីប្សវងររមគធោាយរនុងការកាត់បនាយែលប េះពាល់ននស្ថរធាតុបំពុលខយល់
ទំាងគនាេះ ប្ដលានបងកគក្ោេះថាន រ់ដល់បរសិ្ថា នគៅរនុងក្បគទ្សគនាេះ ។  
 
មាព្រតា៧២៣ ._ សិទ្ធិរនុងការគធវើបដិការ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូែាល់សិទ្ធរនុងការគធវើបដិការទារ់ទ្ងនឹងការបំពុលខយល់ 
ប្ដលមានក្បភពគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងានបងកែលប េះពាល់ដល់ក្បគទ្សដនទ្គទ្ៀត ដូច
ោន នឹងសិទ្ធិប្ដលក្បគទ្សគនាេះ ែាល់មរឱ្យក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាប្ដរ ។  
 

ជំពូកទ៨ី  
ស្ថរធាែ៊ុបំផ្លៃ ញព្រេោប់អូហសនូ 

 
មាព្រតា៧២៤ ._ ស្ថា ប័នទ្ទួ្លខុសក្តូវ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបីក្តួតពិនិតយការគក្បើ
ក្ាស់ស្ថរធាតុបំផ្ទា ញស្សទាប់អូហសូន ។  
 
មាព្រតា៧២៥ ._  ការក្តតួពិនិតយគ ើងវញិ និងការគធវើបចចុបបននភាពគលើលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត 
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 លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការក្តួតពិនិតយការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុបំផ្ទា ញស្សទាប់អូហសូន ក្តូវ
ក្តតួពិនិតយគ ើងវញិ និងគធវើបចចុបបននភាព គរៀងរាល់៣ (បី) ឆ្ន ំមាង ។   
 

 មាែិកាទី៧ 
ការព្រែួែពនិិែយេណំឡង និងរញំរ័ 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៧២៦ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះការបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរទំាងអស់ គៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
មាព្រតា៧២៧ ._ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លខុសក្តូវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវគលើការក្រប់ក្រងការបគ ច្ញសំគ ង 
និងរញ័ំរ ។  
 
មាព្រតា៧២៨ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូចំគពាេះការខូចខាត 

បុរគលក្រប់របូ ប្ដលបងកឱ្យមានការបគ ច្ញសំគ ង ឬរញ័ំរ ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការខូច
ខាតចំគពាេះសុខភាពមនុសស ក្ទ្ពយសមបតតិ និងបរសិ្ថា ន ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងេណំឡង នងិរញំរ័ 

 
មាព្រតា៧២៩ ._ ការគរៀបចំសតង់ោររក្មិតគលើការបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីសតង់ោររក្មិតគលើ
ការបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពីសតង់ោរបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។ 
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 សតង់ោររក្មិតគលើការបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរ ក្តវូចាត់ថាន រ់ការបគ ច្ញស្សបតាមក្បគភទ្នន
ក្បភពចល័ត និងអចល័ត រមួមាន គរាងចក្រ គក្រឿងចក្រ បរកិាខ ស្ថងសង់ បរកិាខ ប្រ   គក្រឿងមា សីុន និង
ោនយនត ឬនាវាគែសងគទ្ៀត ។  
 សតង់ោររក្មិតគលើការបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរ អាចោរ់ប ច្ូ លសតង់ោរតឹងរុងឹចំគពាេះរប្នាង
គធវើការ ឬតំបន់ស្ថធារណៈប្ដលងាយទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់គោយសំគ ង និងរញ័ំរ រមួមានលំគៅោឋ ន 
ស្ថលាគរៀន បណាណ ល័យ មនាីរគពទ្យ សណាឋ ោរ វតតអារាម និងទី្រប្នាងស្ថសនាគែសងគទ្ៀត ។    
 
មាព្រតា៧៣០ ._ ការគោរពតាមសតង់ោរ 
 បុរគលក្រប់របូ ប្ដលបងកឱ្យមានការបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរ ក្តូវគោរពតាមសតង់ោរបគ ច្ញ
សំគ ង និងរញ័ំរ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៧៣១ ._ លរខខណឌ តក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពី លរខខណឌ តក្មូវរនុង
ការអគងកតតាមោន គដើមបគីោរពតាមសតង់ោរបគ ច្ញសំគ ង និងរញ័ំរ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។  

លរខខណឌ តក្មូវរនុងការអគងកតតាមោន ក្តវូអនុវតត និងោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងលិខិតអនុញ្ហញ តរមួ
មាន លិខិតអនុញ្ហញ តស្ថងសង់ប្ដលគចញគោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច សក្មាប់សរមមភាព ឬ
រគក្មាងប្ដលបងកឱ្យមានែលប េះពាល់គោយសំគ ង ឬរញ័ំរ ។ 
 

មាែិកាទី៨ 
ការស្ថត រណឡើងវិញនូវទតីាងំតដលទទួលរងការបំព៊ុល 

ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញែតិទូណៅ 

 
មាព្រតា៧៣២ ._ វសិ្ថលភាព 
 មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះរាល់សរមមភាព និងការក្រប់ក្រងគលើការស្ថា រគ ើង
វញិនូវែលប េះពាល់បរសិ្ថា នធងន់ធងរគៅទី្តំាងបំពុលទំាងអស់គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 
មាព្រតា៧៣៣ ._ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 
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 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា
រិចច ក្តវូទ្ទួ្លបនាុររនុងការក្រប់ក្រងការស្ថា រគ ើងវញិទី្តំាងបំពុលទំាងអស់។  
 
មាព្រតា៧៣៤ ._ ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីក្បគភទ្ននទី្តំាងបំពុល និងនីតិវធីិននការស្ថា រ

គ ើងវញិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហកាជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចគែសង
គទ្ៀត ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីក្បគភទ្ននទី្តំាងបំពុល និងនីតិវធីិននការស្ថត រគ ើងវញិនូវទី្
តំាងបំពុល ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។  

លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីក្បគភទ្ននទី្តំាងបំពុល និងនីតិវធីិននការស្ថត រគ ើងវញិនូវទី្តំាង
បំពុល ក្តវូោរ់ប ច្ូ ល ៖ 

១- ការរំណត់អតតសញ្ហញ ណទី្តំាងបំពុល ។ 
២- ការសិរា និងការវាយតនមាហានិភ័យ ។ 
៣- លរខខណឌ តក្មវូននការស្ថា រគ ើងវញិ ។ 
៤- នីតិវធីិសក្មាប់រំណត់ការទ្ទួ្លខុសក្តូវ សក្មាប់ការស្ថា រទី្តំាងបំពុលគ ើងវញិ ។ 
៥- លរខណៈវនិិចោ័យននទី្តំាងបំពុល និងនីតិវធីសក្មាប់រំណត់អតតសញ្ហញ ណទី្តំាង

បំពុល ។ 
៦- នីតិវធីិសក្មាប់ការសិរាទី្តំាងបំពុល និងការវាយតនមាហានិភ័យ។ 
៧- នីតិវធីិសាីពីការរំណត់លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់រិចចក្ពមគក្ពៀងស្ថា រគ ើងវញិចំគពាេះទី្

តំាងបំពុល ។ 
៨- នីតិវធីិសក្មាប់រំណត់លរខខណឌ តក្មូវរនុងការែាល់មូលនិធិរនុងការអនុវតតការស្ថា រ

គ ើងវញិទី្តំាងបំពុល ។ 
៩- លរខខណឌ តក្មូវននរុណវឌុ្ឍនិនទី្ក្បឹរាពិគក្ោេះគោបល់ស្ថា រគ ើងវញិទី្តំាង    

បំពុល ។ 
១០- នីតិវធីិសក្មាប់ការអគងកតតាមោនគលើការស្ថត រគ ើងវញិទី្តំាងបំពុល ។ 
១១- នីតិវធីិសក្មាប់ការែាល់ការឯរភាពគលើការប ច្ ប់ការស្ថា រគ ើងវញិទី្តំាងបំពុល ។ 
 

មាព្រតា៧៣៥ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូចំគពាេះការស្ថា រ ទី្តំាងបំពុលគ ើងវញិ 
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 ការរំណត់អតតសញ្ហញ ណបុរគលប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការស្ថា រគ ើងវញិនូវទី្តំាងបំពុលក្តូវ
ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពីសំណងការខូចខាត និងការស្ថា រគ ើងវញិចំគពាេះការខូចខាតបរសិ្ថា ន ននក្រម
គនេះ ។ 
 
មាព្រតា៧៣៦ ._ ព័ត៌មានសាីពីទី្តំាងបំពុល 
 រាល់ព័ត៌មានទំាងអស់សាីពីទី្តំាងបំពុល ក្តវូោរ់ឱ្យស្ថធារណៈជនអាចប្សវងររាន ។ 
 
មាព្រតា៧៣៧ ._ ការចុេះប ា្ ីទី្តំាងបំពុល 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំប ា្ ីននទី្តំាងបំពុល ប្ដលក្តូវោរ់ប ច្ូ លនូវទី្
តំាងបំពុលទំាងអស់ និងលិខិតបញ្ហា រ់សាីពីការប ច្ ប់ការស្ថា រគ ើងវញិ ។ 

ប ា្ ីននទី្តំាងបំពុល និងលិខិតបញ្ហា រ់សាីពីការប ច្ ប់ការស្ថា រគ ើងវញិ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណ
ជនអាចប្សវងររាន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តាិននក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៧៣៨ ._ ឯរស្ថរគោងប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត និងបគចចរគទ្សសក្មាប់ការស្ថា រទី្តំាងបំពុលគ ើងវញិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតិសាីពីឯរស្ថរគោងប្ែនរ
បគចចរគទ្ស និងវទិ្ោស្ថស្រសត ប្ដលអាចគក្បើក្ាស់ សក្មាប់ការគរៀបចំការស្ថត រគ ើងវញិនូវែលប េះពាល់
បរសិ្ថា នគៅទី្តំាងបំពុល ។ 
 

ជំពូកទី២ 
ការកំ ែ់អែតេញ្ញញ   នងិការេកិាទតីាងំបំព៊ុល 

 
មាព្រតា៧៣៩ ._ កាតពវរិចចជូនដំណឹងរបស់អនរទ្ទួ្លខុសក្តវូចំគពាេះទី្តំាងបំពុល 
 របូវនតបុរគល ឬអនរប្ដលានដឹងអំពីទី្តំាងបំពុល ឬអនរប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវទី្តំាងបំពុល ក្តូវ
រាយការណ៍ជាបនាា ន់អំពីទី្តំាងបំពុលគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬក្រសួង ស្ថា ប័នមាន
សមតារិចច។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូជូនដំណឹងគៅ ក្រសួង  ស្ថា ប័នមានសមតារិចច រនុងរយៈ
គពល៧ (ក្ាំពីរ) នែងបនាា ប់ពីទ្ទួ្លានព័ត៌មានអំពីទី្តំាងបំពុល ។ 
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មាព្រតា៧៤០ ._ ការសិរាទី្តំាងបំពុល 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយមានការសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន មានសមតា

រិចច ក្តូវសិរាទី្តំាងបំពុល និងគធវើការវាយតនមាហានិភ័យ គដើមបីការពារសុវតាិភាពទី្តំាងបំពុល កាត់
បនាយហានិភ័យប្ដលគរើតគ ើងភាា មៗ និងវាយតនមាែលប េះពាល់បរសិ្ថា ន រំណត់ទំ្ហំននការបំពុល
សក្មាប់ការស្ថា រគ ើងវញិប្ដលអាចទ្ទួ្លយរាន និងគក្ជើសគរ ើសជគក្មើសស្ថត រគ ើងវញិប្ដលសម
ស្សបបំែុត ។  

 
ជំពូកទី៣ 

ការស្ថដ រណឡើងវិញ និងការអណងេែតាមដាន 
 
មាព្រតា៧៤១ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការស្ថត រគ ើងវញិទី្តំាងបំពុល 
  ការស្ថត រគ ើងវញិនូវែលប េះពាលបរសិ្ថា នគៅទី្តំាងបំពុល ក្តវូបំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវទី្
តំាងបំពុលដូចខាងគក្កាម៖ 
  ១- កាតពវរិចចទូ្គៅសក្មាប់ក្តួតពិនិតយការបំពុល ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។ 
  ២- សាង់ោរបរសិ្ថា ន ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។ 
  ៣- រក្មិតននហានិភ័យប្ដលានគរៀបចំគ ើងគៅរនុងការវាយតនមាហានិភ័យ ។ 
 
មាព្រតា៧៤២ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងរនុងការស្ថត រគ ើងវញិ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចតក្មូវឱ្យបុរគលក្រប់របូចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងស្ថត រគ ើងវញិ 
គោយមានលរខខណឌ តក្មូវជារ់លារ់សក្មាប់ការស្ថា រទី្តំាងបំពុលគ ើងវញិ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពី
សំណងការខូចខាត និងការស្ថា រគ ើងវញិចំគពាេះការខូចខាតបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៧៤៣._ ការែាល់មូលនិធិសក្មាប់ការស្ថា រគ ើងវញិទី្តំាងបំពុល 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការែាល់មូលនិធិ រនុងការ
អនុវតតការស្ថា រគ ើងវញិនូវទី្តំាងបំពុល ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសាីពីសំណងការខូចខាត និងការស្ថា រ
គ ើងវញិចំគពាេះការខូចខាតបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៧៤៤ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ទី្ក្បឹរាពិគក្ោេះគោបល់ទី្តំាងបំពុល 



 

-  250 - 

 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបរសិ្ថា ន អាចគរៀបចំរុណវឌុ្ឍជិារ់លារ់សក្មាប់ទី្ក្បឹរាពិគក្ោេះគោបល់
ស្ថា រគ ើងវញិទី្តំាងបំពុល ។ 

 
មាព្រតា៧៤៥ ._ ការអគងកតតាមោនការស្ថត រគ ើងវញិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូ
គធវើការអគងកតតាមោនគលើការស្ថត រគ ើងវញិទី្តំាងបំពុល ។  
 
មាព្រតា៧៤៦ ._ ការឯរភាពគលើការស្ថា រគ ើងវញិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូែាល់ការឯរភាពគលើការប ច្ ប់ការស្ថា រគ ើងវញិទី្តំាង
បំពុល ស្សបតាមលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ស្ថា រទី្តំាងបំពុលដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។ 
 នីតិវធីិសក្មាប់ែាល់ការឯរភាពគលើប ច្ ប់ការស្ថា រគ ើងវញិទី្តំាងបំពុល ក្តវូស្សបតាមបទ្      
បបប ញ្តតិសាីពីសំណងការខូចខាត និងការស្ថា រគ ើងវញិចំគពាេះការខូចខាតបរសិ្ថា នននក្រមគនេះ ។  

 
មាែិកាទី៩ 

ព្របព័នធថ្នែ ក់ជាែេិតពីសី្ថរធាែ៊ុបំព៊ុលតដលស្ថយភាយ និងផ្លៃ េទ់ ី
 ជំពូកទី១ 

បទបបញ្ញែតិទូណៅ 
 

មាព្រតា៧៤៧ ._ វសិ្ថលភាព 
មាតិកាគនេះ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះរាល់ស្ថរធាតុរីមី និងស្ថរធាតុបំពុល ប្ដលាន

បគ ច្ញគៅរនុងខយល់ ទឹ្រ និងដី ឬប្ដលានដឹរជ ា្ូ ន ឬផ្ទា ស់គចញពីទី្តំាងណាមួយគៅទី្តំាងណា
មួយគទ្ៀត គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
  
មាព្រតា៧៤៨ ._ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំ និងទ្ទួ្លខុសក្តូវរនុងការក្រប់ក្រងក្បព័នធ
ទិ្ននន័យជាតិសតីពីការស្ថយភាយ និងការបំលាស់ទី្ស្ថរធាតុបំពុល សក្មាប់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។   
 
មាព្រតា៧៤៩ ._ ប ា្ ីឧសាហរមម 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរប្រ   ក្តវូ
គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីប ា្ ីឧសាហរមមននក្បព័នធទិ្ននន័យជាតិសតីពីការស្ថយភាយ និងការ
បំលាស់ទី្ស្ថរធាតុបំពុល  គោយប្ែអរគលើ៖  

១- ចំណាត់ថាន រ់សតង់ោរឧសាហរមម អនតរជាតិននសរមមភាពគសដឋរិចចទំាងអស់ និង 
២- សំគណើ សក្មាប់ប ា្ ីសីុចងាវ រ់ោន ននវស័ិយប្ដលក្តវូគរៀបចំរាយការណ៍ ននប ា្ ី

ក្បព័នធជា សរលសាីពីស្ថរធាតុបំពុលប្ដលស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្ របស់អងគការសក្មាប់រិចច
សហក្បតិបតតិការ និងការអភិវឌ្ឍគសដឋរិចច ។  
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើបចចុបបននភាពគលើប ា្ ីននឧសាហរមមននក្បព័នធ

ទិ្ននន័យជាតិសតីពីការស្ថយភាយ និងការបំលាស់ទី្ស្ថរធាតុបំពុលគនេះ តាមការចំាាច់ ។    
 
មាព្រតា៧៥០ ._ ប ា្ ីននស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីប ា្ ីននស្ថរធាតុ
បំពុលបរសិ្ថា នននក្បព័នធទិ្ននន័យជាតិសតីពីការស្ថយភាយ និងការបំលាស់ទី្ស្ថរធាតុបំពុល  គោយប្ែអរ
គលើសំគណើ សក្មាប់ប ា្ ីសីុចងាវ រ់ោន ននវស័ិយប្ដលក្តវូគរៀបចំរាយការណ៍ ននប ា្ ីក្បព័នធជាសរលសាី
ពីស្ថរធាតុបំពុលប្ដលស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្ របស់អងគការសក្មាប់រិចចសហក្បតិបតតិការ និងការ
អភិវឌ្ឍគសដឋរិចច ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើបចចុបបននភាពគលើប ា្ ី ននស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ននន
ក្បព័នធទិ្ននន័យជាតិសតីពីការស្ថយភាយ និងការបំលាស់ទី្ស្ថរធាតុបំពុល តាមការចំាាច់ ។  
 

ជំពូកទី២ 
ការព្រគ្ប់ព្រគ្ងព្របព័នធទនិែន័យជាែេិតពីីការស្ថយភាយ និងការបំលាេទ់សី្ថរធាែ៊ុបំព៊ុល 

 
មាព្រតា៧៥១ ._ ទ្ក្មង់ប្បបបទ្ននការគសនើសំុបគ ច្ ញស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់ ឬក្បតិបតតិររ ប្ដល ានែលិត គវចខចប់ នំាចូល នំាគចញ ដឹរជ ា្ូ ន ប្ចរចាយ ទិ្ញ លរ់ 
កាន់កាប់ គក្បើក្ាស់ ក្រប់ក្រង សតរុទុ្រ គធវើក្បក្ពឹតតរមម ចក្មាញ់ ប្រនចន បគ ច្ ញ ឬ គាេះបង់គចាលស្ថរ
ធាតុបំពុលបរសិ្ថា នគលើសពីបរមិាណប្ដលានរំណត់គៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីប ា្ ីននស្ថរ
ធាតុបំពុលបរសិ្ថា នននក្បព័នធទិ្ននន័យជាតិសតីពីការស្ថយភាយ និងការបំលាស់ទី្ស្ថរធាតុបំពុល ក្តវូ
បំគពញទ្ក្មង់ប្បបបទ្គសនើសំុបគ ច្ ញស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា នសក្មាប់ស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ននីមួយៗ 
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ដូចមានរំណត់គៅរនុងប ា្ ីននស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា នននក្បព័នធទិ្ននន័យជាតិសតីពីការស្ថយភាយ និង
ការបំលាស់ទី្ស្ថរធាតុបំពុលគនាេះ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីនីតិវធីិននទ្ក្មង់ប្បប
បទ្ននការគសនើសំុបគ ច្ ញស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា ន ។ 
  
មាព្រតា៧៥២ ._ ប ា្ ីននស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា នននក្បព័នធទិ្ននន័យជាតិសតីពីការស្ថយភាយ និងការ    

បំលាស់ទី្ស្ថរធាតុបំពុល 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូររានូវប ា្ ីននស្ថរធាតុបំពុលបរសិ្ថា នននក្បព័នធ
ទិ្ននន័យជាតិសតីពីការស្ថយភាយ និងការបំលាស់ទី្ស្ថរធាតុបំពុល គោយប្ែអរគលើព័ត៌មានប្ដលាន
ប ា្ូ នមរកាន់ក្រសួង    ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ស្សបតាមមាក្តា៧៥១ ននក្រមគនេះ ។   
 

គ្នាីទី៧ 
ការអប់រ ំព្រស្ថវព្រជាវ នងិយលដ់ងឹពីបរសិ្ថា ន 

មាែិកាណោល  
ការអប់រ ំព្រស្ថវព្រជាវ នងិយលដ់ងឹពីបរសិ្ថា ន 

ជំពូកទី១ 
ណោលនណោាយ និងយ៊ុទធស្ថស្តេតអប់របំរសិ្ថា ន 

 
មាព្រតាថ្មី៧៥៣ ._វសិ្ថលភាព 

រនធីគនេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតតចំគពាេះក្រឹេះស្ថា នស្ស្ថវក្ជាវប្បបសិរា អប់រ ំបណតុ េះបណាត ល 
ក្រសួង ស្ថា ប័ន អងគការសងគមសីុវលិ ប្ដលមានការពារ់ព័នធរនុងការែតល់ការអប់រ ំបណតុ េះបណាត ល គដើមបី
គលើររំពស់ការយល់ដឹងអំពីបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៧៥៤._ គោលនគោាយអប់របំរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំគោលនគោាយអប់របំរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ 
សក្មាប់បន្រញ្ហា បគៅរនុងប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសត និងប្ែនការសរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍តាមវស័ិយ គដើមបីោំក្ទ្
ដល់ការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព។  
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គោលនគោាយអប់របំរសិ្ថា នក្តូវពិនិតយ និងប្រសក្មួលគ ើងវញិ ោ ងគហាចណាស់ គរៀង
រាល់៥ឆ្ន ំមាង ។ 

 
មាព្រតា៧៥៥ ._ ប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសត និងប្ែនការសរមមភាពថាន រ់ជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំប្ែនការយុទ្ធស្ថស្រសត និងប្ែនការសរមមភាពអប់រ ំ
បរសិ្ថា ន គោយរំណត់ក្របខណឌ អប់របំរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព គដើមបីែាល់ចំគណេះដឹង និង
ជំនាញបរសិ្ថា ន ដល់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច រនុងការោរ់ប ច្ូ លគៅរនុងប្ែនការអភិវឌ្ឍតាម      
វស័ិយនានា ។ 

 
មាព្រតា៧៥៦ ._ប្ែនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា នតាមវស័ិយ និងគៅថាន រ់គក្កាមជាតិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគរៀបចំប្ែនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន
ឱ្យស្សបតាមវស័ិយជំនាញ និងស្ថា នភាពបរសិ្ថា នរនុងប្ដនសមតារិចចរបស់ខាួន  និងក្តូវរាយការណ៍ជូន
ក្រសួងស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបីតមកល់ទុ្រជាឯរស្ថរ។   

ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ និងរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ក្តូវគរៀបចំរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំសតីពីការ
ក្បតិបតតិការងារអប់របំរសិ្ថា នតាមវស័ិយជំនាញ ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នសក្មាប់តមកល់
ទុ្រជាឯរស្ថរ ។ 

 
មាព្រតា៧៥៧._ ប្ែនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំគោយសហការជាមួយ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
និង ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំប្ែនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន គៅរនុងរយៈគពល ១៨ 
(ដប់ក្ាំបី) ប្ខ បនាា ប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
 ប្ែនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាព ោ ងគហាចណាស់ ៥ (ក្ាំ) ឆ្ន ំ មតង ។  
 
មាព្រតាថ្ម៧ី៥៨ ._រណរមាម ធិការអនតរក្រសួងដឹរនំាការងារអប់របំរសិ្ថា ន និងការទ្ទួ្លខុសក្តូវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវួគរៀបចំរណរមាម ធិការអនតរក្រសួងដឹរនំាការងារអប់រ ំ 
បរសិ្ថា ន ប្ដលមានភាររិចច និងតួនាទី្ ដូចខាងគក្កាម៖  

១- គរៀបចំ និងោំក្ទ្នូវរមមវធីិ និងរិចចក្បឹងប្ក្បងនានា គោយគធវើការសក្មបសក្មលួ
ជាមួយក្រសួងស្ថា ប័នពារ់ព័នធ គដើមបគីលើររមពស់ការយល់ដឹងពីបរសិ្ថា នធមមជាតិ ។ 
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២- ោំក្ទ្ដល់ការគរៀបចំនិងែសពវែាយនូវរំររូមមវធីិសិរា ឯរស្ថរអប់របំរសិ្ថា ន និងរមម
វធីិបណាុ េះបណាា លនានាសក្មាប់ថាន រ់មគតយយសិរា  បឋមសិរា  មធយមសិរា ឧតតមសិរា 
និងក្ររមប្ដលមានចំណាប់អារមមណ៍គែសងគទ្ៀត រមួមានអនរគធវើគសចរតីសគក្មច និងអនរគរៀបចំ
គោលនគោាយ ជាអាទ្ិ៍ ។ 

៣- សក្មបសក្មួល និងក្តតួពិនិតយគលើការែតល់រមមសិរា និងរមមវធីិអាហារបូររណ៍ ។ 
៤- សក្មបសក្មួល និងក្តតួពិនិតយគលើការែតល់រងាវ ន់គលើរទឹ្រចិតតសតីពីសរមមភាព

ស្ថលាគមក្តី បរសិ្ថា ន និងសរមមភាពគមក្តីបរសិ្ថា នគៅតាមក្រឹេះស្ថា នសិរាស្ថធារណៈ និងឯរ
ជន ។ 

៥- សក្មបសក្មួល និងតក្មង់ទិ្សការងារអប់របំរសិ្ថា ន ។ 
៦- សក្មបសក្មួល គរៀររ និងក្រប់ក្រងមូលនិធិអប់របំរសិ្ថា ន សក្មាប់ោំក្ទ្ដល់គោល

បំណងននការងារអប់របំរសិ្ថា ន ។ 
 

ជំពូកទី២ 
ការអប់រ ំនងិប ដ៊ុ ោះបណាដ លបរសិ្ថា ន 

 
មាព្រតា៧៥៩ ._ រមមវធីិអប់រ ំនិងបណាុ េះបណាា លបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច  ក្តវូគរៀបចំរមមវធីិអប់រ ំនិងបណាុ េះបណាា លបរសិ្ថា ន គោយ
ប ច្ូ លនូវចំគណេះដឹងបរសិ្ថា ន និងជំនាញពារ់ព័នធ នឹងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព គៅរនុងរមមវធីិសិរា
គោល ឬរមមវធីិសិរាជំនាញវជិាា ជីវៈ គៅតាមអងគភាពស្ថមីុរបស់ខាួន។ 
 
មាព្រតា៧៦០ ._ ការបណតុ េះបណាត លទូ្គៅ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំយនតការ និងប្ែនការការងារ គដើមបីោរ់ប ច្ូ លខាឹម
ស្ថរ វធីិស្ថស្រសត និងសមាភ រៈប្ដលទារ់ទ្ងនឹងចំគណេះដឹង និងជំនាញសតីពីការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាពគៅ
រនុងការអប់រ ំនិងការបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា នដល់អងគភាពចំណុេះរបស់ខាួន ។ 
 
មាព្រតា៧៦១ ._ ការបណតុ េះបណាត លមន្រនតី 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំប្ែនការ និងរមមវធីិបណតុ េះបណាត លបរសិ្ថា នជារ់លារ់
ពារ់ព័នធនឹងរិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និង 
ការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាពសក្មាប់មន្រនាីគក្កាមឱ្វាទ្របស់ខាួន ។  
 
មាព្រតា៧៦២ ._ ការគរៀបចំសមាភ របណតុ េះបណាត ល 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច  ក្តវូ
គរៀបចំសមាភ របណតុ េះបណាត ល និងរមមវធីិសិរាសតីពីរិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើ
ក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ។ 
 
មាព្រតា៧៦៣ ._ ការរំណត់ទំ្ហំននតក្មូវការ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
រំណត់ទំ្ហំននតក្មវូការ គដើមបីែតល់ឱ្កាសចំគពាេះការអប់រ ំនិងការបណតុ េះបណាត លសតីពីរិចចោំពារបរសិ្ថា
ន ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធាន ធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាពដល់
សហរមន៍មូលោឋ ន សងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯរជន ។ 

អនរក្រប់ក្រង អនរចាត់ការទូ្គៅ អនរតំណាងសហក្ោសែលិត និងគសវារមមក្រប់ក្បគភទ្ ក្តូវ
ចូលរមួវរគបណាុ េះបណាា លជំនាញក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នឱ្យានោ ងតិចមួយដង ឬឱ្យានរយៈគពលោ ង
តិចក្ាំបីគមា ង គោយមានការគចញវញិ្ហញ បនបក្តបញ្ហា រ់ការសិរា ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ប ឌិ ែេភាជាែអិប់រ ំនិងព្រស្ថវព្រជាវបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែ ិ

 
មាព្រតា៧៦៤ ._ បណឌិ តសភាជាតិអប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ក្តូវបគងកើតបណឌិ តសភាជាតិអប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រនុងរយៈគពល ១៨ 
(ដប់ក្ាំបី) ប្ខ គក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។ 
 
មាព្រតា៧៦៥ ._ ការបណតុ េះបណាត ល និងការអភិវឌ្ឍសមតាភាពដល់មន្រនតីរាជការ និងអនរពារ់ព័នធ  

បណឌិ តសភាជាតិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ក្តវូែតល់ការអប់រ ំការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ការបណាុ េះ
បណាា ល និងការអភិវឌ្ឍសមតាភាពវជិាា ជីវៈ ពារ់ព័នធនឹងជំនាញក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងរិចចោំពារបរសិ្ថា ន 
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ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ដល់
មន្រនតីរាជការ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្រសួង ស្ថា ប័ន និងរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ  ។ 

បណឌិ តសភាជាតិ អប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ក្តូវែតល់ការបណាុ េះបណាា លចំគណេះដឹងបរសិ្ថា ន
ដល់បុរគលិរ រមមររគរាងចក្រ សហក្ោស និងក្ររមវជិាា ជីវៈគែសងៗគទ្ៀត ។ មាច ស់ ឬអនរទ្ទួ្លខុសក្តូវ
ក្រប់ក្រងសហក្ោស សិបបរមម ែលិតរមម និងឧសាហរមម ក្តវូទ្ទួ្លការបណាុ េះបណាា លជំនាញ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នអបបបរមា ោ ងគហាចណាស់ ១៥គមា ងសិរា ។   
 
មាព្រតា៧៦៦ ._ ការែតល់វញិ្ហញ បនបក្ត 

បណឌិ តសភាជាតិ អប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ក្តវូែតល់នូវរមមវធីិបណតុ េះបណាត លរក្មិត
វញិ្ហញ បនបក្តវជិាា ជីវៈ ពារ់ព័នធនឹងជំនាញក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន រិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការ
គក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ជូនមន្រនតីរាជការថាន រ់ជាតិ និង
ថាន រ់គក្កាមជាតិ នាយរក្បចំាតំបន់ ឆ្ម ំ មន្រនាីរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះនិងតំបន់ការពារធមមជាតិ រណៈ    
រមាម ធិការក្រប់ក្រងរមួោន  និងសមាជិរសហរមន៍ និងស្ថធារណជន ក្ពមទំាងែតល់ជូនវញិ្ហញ បនបក្ត
ដល់អនរប្ដលានប ច្ ប់ការបណតុ េះបណាត លគនេះ ។  

បណឌិ តសភាជាតិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ក្តវូែាល់វញិ្ហញ បនបក្តបញ្ហា រ់ការសិរាដល់ មាច ស់ 
ឬអនរទ្ទួ្លខុសក្តវូក្រប់ក្រងសហក្ោស សិបបរមម ែលិតរមម និងឧសាហរមម  បុរគលិរ រមមររគរាង
ចក្រ សហក្ោស និងក្ររមវជិាា ជីវៈគែសងៗគទ្ៀត  ស្សបតាមមាក្តាគនេះ ។   
 
មាព្រតា៧៦៧ ._ ការបណតុ េះបណាត លសក្មាប់គោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន 

បណឌិ តសភាជាតិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន  ក្តវូែតល់ការបណតុ េះបណាា លជំនាញក្រប់ក្រង និង
គោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន គៅកាន់រណៈរមាម ធិការសនាធ នការបីរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ
សងាក ត់ និងរណៈរមាម ធិការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្
៩ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៧៦៨ ._  ការបគងកើតរមមវធីិដនទ្គទ្ៀតពារ់ព័នធនឹងការអប់រ ំការស្ស្ថវក្ជាវ និងការបណាុ េះបណាា ល

បរសិ្ថា ន 
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បណឌិ តសភាជាតិអប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតរមមវធីិដនទ្គទ្ៀត ពារ់ព័នធនឹងការ
ស្ស្ថវក្ជាវគោលនគោាយ វទិ្ាស្ថស្រសតនិងបគចចរវទិ្ោ ការអប់រ ំនិងការបណាុ េះបណាា លបរសិ្ថា ន រនុង
ររណីចំាាច់ ។ 
 

ជំពូកទី៤ 
ការអប់របំរសិ្ថា នកែ៊ុងព្របព័នធអប់រ ំ

 
មាព្រតា៦៦៩ ._ លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ចំគណេះដឹង និងចីរភាពបរសិ្ថា ន  

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវ
គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិគដើមបីោរ់ប ច្ូ ល លរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ចំគណេះដឹង និងចីរ
ភាពបរសិ្ថា ន  គៅរនុងលរខណៈវនិិចោ័យប្ដលមានរុណវឌុ្ឍកិ្រប់ក្ោន់ ប្ដលរមួមាន ការែតល់វញិ្ហញ បនបក្ត 
និងការគចញវញិ្ហញ បនបក្តបញ្ហា រ់គ ើងវញិសក្មាប់អនរមានជំនាញវជិាា ជីវៈ រនុងររណីចំាាច់ ។ 
 
មាព្រតា៧៧០ ._ សមាហរណរមមចំគណេះដឹងបរសិ្ថា នគៅរនុងរមមវធីិសិរាក្រប់រក្មិត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
ក្តូវ គរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការោរ់ប ច្ូ លបទ្ប ញ្តតិសតីពី រិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ចូលគៅរនុងរមមវធីិ
សិរា អប់រ ំនិងបណតុ េះបណាត លសក្មាប់អនរសិរាគៅក្រប់រក្មិតសិរា ប្ដលរមួមាន ការអប់រចំំគណេះ
ទូ្គៅ  ការអប់រឧំតតមសិរា ការអប់រគំក្កាយឧតតមសិរា និងការបណតុ េះបណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈ ។ 
 
មាព្រតា៧៧១ ._ អាទិ្ភាពននការអភិវឌ្ឍ និងភាពររីចគក្មើនប្ែនរស្ស្ថវក្ជាវវទិ្ោស្ថស្រសត និងបគចចរវទិ្ោ

នបតង 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 

ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សាីពីការអប់រ ំនិងការបណតុ េះបណាត លពារ់ព័នធនឹងរិចចោំពារបរសិ្ថា ន 
ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាពគដើមបី្ ាុេះ
បញ្ហច ំងពីអាទិ្ភាពននការអភិវឌ្ឍ និងភាពររីចគក្មើនប្ែនរស្ស្ថវក្ជាវវទិ្ោស្ថស្រសត និងបគចចរវទិ្ោនបតង ។ 
 
មាព្រតា៧៧២ ._ សមាភ រសិរាឧបគទ្ស 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
ក្តូវគរៀបចំ និង គធវើបចចុបបននភាពសមាភ រសិរាឧបគទ្សប្ដលានគាេះពុពែាយ ប្ដលរមួមាន ឯរស្ថរ
សិរាគរៀនសូក្តប្ែនរររគុកាសលយ ប្ែនរអប់រ ំនិងវធីិស្ថស្រសត គសៀវគៅសិរាគោល និងឯរស្ថរពារ់ព័នធ
ដនទ្គទ្ៀត ប្ដលោំក្ទ្ដល់ដំគណើ ការបគក្ងៀន និងសិរា ពារ់ព័នធនឹងរិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ។ 
 
មាព្រតា៧៧៣ ._ ក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីនីតិវធីិគដើមបីោំក្ទ្ដល់ការបគងកើតក្បព័នធក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នគៅតាម
ស្ថលាគរៀន ក្រឹេះស្ថា នឧតតមសិរា និងក្រឹេះស្ថា នសិរាដនទ្គទ្ៀត ។ 
 
មាព្រតា៧៧៤ ._ លរខណៈវនិិចោ័យប្ដលមានរុណវឌុ្ឍិក្រប់ក្ោន់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំក្តវូគរៀបចំលរខណៈវនិិចោ័យប្ដលមានរុណវឌុ្ឍកិ្រប់ក្ោន់ 
ទារ់ទ្ងនឹងការអប់រ ំនិងការបណតុ េះបណាត លចំគណេះដឹងពារ់ព័នធនឹងរិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព សក្មាប់អនរសិរាគៅ
ក្រប់រក្មិតភូមិសិរា ។ 
 
មាព្រតា៧៧៥ ._ សមតាភាពជំនាញ វធីិស្ថស្រសត និងវធិាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
និង ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត ក្តូវគរៀបចំ និងោំក្ទ្បណាា ញជាតិសតីពីសមតាភាពជំនាញ វធីិ
ស្ថស្រសត និងវធិាន ននរិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរ
ភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ។ 

 
ជំពូកទី៥ 

ការណលើកកមពេក់ារយលដ់ងឹពីបរសិ្ថា ន 
 
មាព្រតា៧៧៦ ._ ការយល់ដឹងអំពីបរសិ្ថា នរបស់ភារីពារ់ព័នធ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតប្ដលែាល់ឱ្កាសឱ្យអនរ
ពារ់ព័នធចូលរមួរនុងការគរៀបចំគោលនគោាយ និងរគក្មាងនានា និងដំគណើ ការគធវើគសចរតីសគក្មច
ពារ់ព័នធនឹងែលប េះពាល់អវជិាមាន ទារ់ទ្ងគៅនឹងដំគណើ រការននរិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ  ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ។ 
 
មាព្រតាថ្មី៧៧៧ ._ ប្ែនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវគរៀបចំប្ែនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន រនុងរយៈគពល១៨(ដប់ក្ាំ
បី)ប្ខ គក្កាយគពលក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។  

ប្ែនការសរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើបចចុបបននភាព ោ ងគហាចណាស់ គរៀងរាល់ ៥(ក្ាំ)  ឆ្ន ំ
មាង ។ 
 
មាព្រតា៧៧៨ ._ យុទ្ធនាការយល់ដឹងបរសិ្ថា នជាស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចក្តូវ
គរៀបចំ យុទ្ធនាការយល់ដឹងបរសិ្ថា នជាស្ថធារណៈ គដើមបីគលើររមពស់រិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ។ 
 
មាព្រតា៧៧៩ ._ ការអប់របំរសិ្ថា នគក្ៅក្បព័នធ  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន  គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវ
គរៀបចំរមមវធីិអប់រែំសពវែាយចំគណេះដឹងបរសិ្ថា ន តាមក្រប់មគធោាយ និងរបូភាពដល់ក្បជាពលរដឋ 
សមារមន៍ សហជីព និងក្ររមគោលគៅគែសងៗគទ្ៀតប្ដលរំពុងក្បតិបតតិការងារគៅក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។ 

 
មាព្រតា៧៨០ ._ ការអប់របំរសិ្ថា នឥតក្បព័នធ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរការងារ
ធមមការ និងរិចចស្ថសនា ក្តូវគរៀបចំ និងអនុវតតរមមវធីិអប់រ ំគដើមបីគលើររមពស់ការយល់ដឹងពីបរសិ្ថា ន 
គោយប ច្ូ លបទ្បប ញ្តតិបរសិ្ថា នគៅរនុងពិធីរមមស្ថសនា និងក្ពឹតតការណ៍ស្ថសនា ។  
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរការងារ
វបបធម៌ ក្តូវគរៀបចំ និងអនុវតតរមមវធីិអប់រ ំគដើមបីគលើររមពស់ការយល់ដឹងពីបរសិ្ថា ន គោយោរ់ប ច្ូ ល
បទ្បប ញ្តតិបរសិ្ថា នគៅរនុងភាពយនត តន្រនតីចំគរៀង និងទ្ក្មង់នានាននសិលបៈបុរាណ និងសម័យ ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរការងារ
ព័ត៌មាន និងគឃាសនាការ ក្តូវគរៀបចំ និងអនុវតតរមមវធីិអប់រ ំគដើមបីគលើររមពស់ការយល់ដឹងពីបរសិ្ថា ន 
តាមក្រប់មគធោាយ និងរបូភាព គោយោរ់ប ច្ូ លបទ្បប ញ្តតិបរសិ្ថា នគៅរនុងការែសពវែាយតាម
រលរធាតុអាកាស និងឯរស្ថរគាេះពុមពែាយ  ោ ងតិច៥(ក្ាំ)ភាររយននរមមវធីិែាយរបស់អងគភាព 
ឬស្ថា នីយ៍នីមួយៗ ។ 

 
មាព្រតា៧៨១  ._ សរមមភាពបរសិ្ថា នក្បចំាឆ្ន ំ 

រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ  ក្រឹេះស្ថា នសិរា សហក្ោសែលិត និងគសវារមមនានា ក្តូវគរៀបចំ
សរមមភាពអប់រែំសពវែាយបរសិ្ថា ន និងសរមមភាពបរសិ្ថា ននានា តាមក្រប់មគធោាយ និងរបូភាព ឱ្យ
ស្សបតាមក្បតិទិ្នបរសិ្ថា នក្បចំាឆ្ន ំ ។ 

 
មាព្រតា៧៨២ ._ មជឈមណឌ លធនធានបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំឱ្យមានមជឈមណឌ លធនធានបរសិ្ថា នថាន រ់ជាតិ 
និងថាន រ់គក្កាមជាតិ រនុងទ្ក្មង់ជាបណាណ ល័យ ស្ថលពិព័រណ៍ ឧទ្ោន ស្ថលគស្ថតទ្សសន៍ ឬស្ថលពហុ
មុខងារ សក្មាប់គក្បើក្ាស់ជាក្បគោជន៍ដល់ការសិរា ការស្ស្ថវក្ជាវ ការប្សវងយល់ និងការែសពវ 
ែាយ ចំគណេះដឹង និងព័ត៌មានបរសិ្ថា នដល់ស្ថធារណជន ។ 
 

ជំពូកទី៦ 
ការព្រស្ថវព្រជាវ នងិនវាន៊ុវែតន ៍

 
មាព្រតា៧៨៣ ._ ការគរៀបចំរមមវធីិបណតុ េះបណាត លក្របូគក្ងៀន និងររសិុសស 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំក្តវូគរៀបចំរមមវធីិបណតុ េះបណាត លក្របូគក្ងៀន និងររសិុសស 
គោយប្ែអរគលើបសិដឋរមមប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសត និងបគចចរវទិ្ោននចំគណេះដឹងប្ដលទារ់ទ្ងនឹងរិចចោំពារប
រសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយ          
ចីរភាព ។ 
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មាព្រតា៧៨៤ ._ រមមវធីិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តូវោំក្ទ្ចំគពាេះការគរៀបចំ និងការអនុវតតរមមវធីិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវ
ចក្មរេះ គដើមបីប្សវងររដំគណាេះស្ស្ថយ សក្មាប់រិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់
ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ។ 
 
មាព្រតា៧៨៥ ._ ការគធវើបចចុបបននភាពឯរស្ថរសមាភ រឧបគទ្សអប់រ ំនិងបណតុ េះបណាត ល 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំក្តវូគធវើបចចុបបននភាពជាក្បចំា គៅគលើសមាភ រឧបគទ្សសក្មាប់
ការអប់រ ំនិងបណតុ េះបណាត ល គោយប្ែអរគៅគលើចំគណេះដឹងប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតែមីបំែុត ។ 
 
មាព្រតា៧៨៦ ._ ធនធាន និងការោំក្ទ្សក្មាប់ការសិរា ការស្ស្ថវក្ជាវ និងទ្សសនរិចចសិរា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំក្តវូោំក្ទ្រាល់ការសិរា និងការស្ស្ថវក្ជាវ  តាមរយៈការែតល់
ធនធានសក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវ និងឱ្កាសសក្មាប់ការសិរា និងការគធវើទ្សសនរិចចសិរា ។ 
 
មាព្រតា៧៨៧ ._ ការអភិវឌ្ឍចំគណេះដឹងសតីពីគោលគៅអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
ក្តូវគរៀបចំគោលនគោាយ និងប្ែនការ គដើមបីគធវើឱ្យមានសងគតិភាពរវាងចំគណេះដឹងអំពីរិចចោំពារប
រសិ្ថា ន និងការគក្បើក្ាស់ធនធានចីរភាពជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍចំគណេះដឹង និងជំនាញតាមវស័ិយដនទ្
គទ្ៀតប្ដលពារ់ព័នធគៅនឹងគោលគៅអភិវឌ្ឍគោយចីរភាពរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមរយៈ ៖ 

១- រិចចសហការជាមួយអនរមានចំគណេះដឹងជាលរខណៈក្បនពណី ។ 
២- ការោំក្ទ្ចំគពាេះរិចចសហការជាអនតរវស័ិយ ការជំរញុឱ្យមានអនតររមមរវាង វទិ្ោ

ស្ថស្រសត  ការអភិវឌ្ឍប្ែនរបគចចរវទិ្ោ និងធុររិចច និងការោំក្ទ្ចំគពាេះការអភិវឌ្ឍវស័ិយបគចចរវទិ្ោ
សមស្សបនានា ប្ដលមានែលប េះពាល់ជាអវជិាមានតិចតួចចំគពាេះបរសិ្ថា ន ។ 

៣- ការោំក្ទ្ចំគពាេះការអប់រគំៅវញិគៅមររវាងការស្ស្ថវក្ជាវ និងនវានុវតតន៍ និង 
៤- ការបគងកើតរមមវធីិស្ស្ថវក្ជាវប្ដលមានគោលគៅរនុងការរំណត់អំពីដំគណាេះស្ស្ថយន

វានុវតតន៍ សក្មាប់រិចចោំពារបរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយ
ចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព ។  
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ជំពូកទី៧ 

ការណលើកទកឹចែិតេកមមភាពអប់របំរសិ្ថា ន  
 
មាព្រតា៧៨៨ ._ រមមវធីិស្ថលាគមក្តីបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំ
និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ប្ដលមានក្រឹេះស្ថា នសិរាគក្កាមចំណុេះ ក្តូវជំរញុការអនុវតតរមមវធីិ
ស្ថលាគមក្តីបរសិ្ថា ន និងរមមវធីិសរមមភាពគមក្តីបរសិ្ថា នគែសងគទ្ៀត គៅតាមក្រឹេះស្ថា នសិរាគក្កាម
ចំណុេះរបស់ខាួន ។ 
 
មាព្រតា៧៨៩ ._ ការែតល់រងាវ ន់គលើរទឹ្រចិតតដល់សរមមភាពគមក្តីបរសិ្ថា នគៅក្រឹេះស្ថា នសិរា 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអប់រ ំ
និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ប្ដលមានក្រឹេះស្ថា នសិរាគក្កាមចំណុេះ ក្តូវគរៀបចំទ្ក្មង់ននក្បគភទ្
រងាវ ន់គលើរទឹ្រចិតត និងែតល់រងាវ ន់គលើរទឹ្រចិតតរក្មិតថាន រ់ជាតិនិងថាន រ់គក្កាមជាតិ ដល់ក្រឹេះស្ថា នសិរា
ក្រប់ភូមិសិរា ប្ដលមានស្ថន នដគ្នើមរនុងការអនុវតតរមមវធីិអប់របំរសិ្ថា ន និងទ្ក្មង់នានាននសរមមភាព
គមក្តីបរសិ្ថា ន ។ 

 
មាព្រតា៧៩០ ._ សរមមភាពចូលរមួការងារអប់រ ំនិងគលើររមពស់ការយល់ដឹងពីបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 
ប្ដលមានក្រឹេះស្ថា នសិរាគក្កាមចំណុេះ ក្តូវគរៀបចំ និងែតល់រងាវ ន់យុវជនបរសិ្ថា ន ដល់សិសានុសិសស
គ្នើម ចាប់ពីថាន រ់មគតយយសិរាដល់ថាន រ់ទី្១២ ប្ដលានចូលរមួរនុងសរមមភាពគលើររមពស់ការយល់
ដឹងបរសិ្ថា នរនុងតំបន់របស់ខាួន ។ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និង ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ប្ដលមានក្រឹេះស្ថា ន
សិរាគក្កាមចំណុេះ ក្តវូគរៀបចំ និងែតល់រងាវ ន់ដល់ក្របូគក្ងៀនក្រប់ភូមិសិរាចាប់ពីថាន រ់មគតយយសិរា
ដល់ថាន រ់មធយមសិរា ប្ដលមានស្ថន នដគ្នើមរនុងការបគក្ងៀន និងដឹរនំាសិសានុសិសសគធវើសរមមភាព
សិរាស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពការងារបរសិ្ថា នគៅតាមស្ថលាគរៀន និងសហរមន៍ជំុវញិស្ថលា
គរៀន ។ 
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ជំពូកទី៨ 
មូលនិធិអប់រ ំនងិព្រស្ថវព្រជាវបរសិ្ថា ន 

 
មាព្រតា៧៩១ ._ ការបគងកើតមូលនិធិអប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរវស័ិយបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំបគងកើតមូលនិធិអប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន 
គដើមបីបគក្មើដល់ការងារអប់រនិំងបណាុ េះបណាា លបរសិ្ថា ន ឱ្យគ្ាើយតបគៅនឹងតក្មវូការននរិចចោំពារប
រសិ្ថា ន ទំាងគៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងរនុងពិភពគលារ ក្ពមទំាងគដើមបីជួយសក្មួលដល់រិចច
សហការ ការសក្មបសក្មលួ និងការប្ចររបំ្លរធនធានពីវស័ិយស្ថធារណៈ និងឯរជន។   

មូលនិធិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន  ក្តវូជួយដល់ការបគងកើតក្បព័នធអប់របំរសិ្ថា នគជឿនគលឿន
មួយ និងជួយជំរញុដល់ការបគងកើតភាពជានដរូរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នថាន រ់ជាតិ រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ     
វស័ិយធុររិចច វស័ិយឧសាហរមម ក្រឹេះស្ថា នឧតតមសិរា ក្ររមបរសិ្ថា នសហរមន៍មូលោឋ ន និងអងគការ
អនតរជាតិ ។ 

មូលនិធិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ជាអងគភាពទ្ទួ្លជំនួយសបបុរស និងមិនយរក្ារ់
ចំគណញ ប្ដលចំណូលទំាងអស់សក្មាប់មូលនិធិគនេះមិនក្តូវជាប់ពនធគ ើយ។  

 
មាព្រតា៧៩២ ._ គោលបំណងរបស់មូលនិធិអប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន 

មូលនិធិអប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ក្តូវបគងកើតគ ើងរនុងគោលបំណង៖ 
១- ទ្ទួ្លយររាល់អំគណាយទំាងអស់ពីវស័ិយស្ថធារណៈ និងឯរជន គដើមបីយរមរ

បគក្មើដល់សរមមភាពនិងគសវារមមការងារអប់របំណាុ េះបណាា ល និងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ។ 
២- អនុវតតរាល់សរមមភាពអប់របំរសិ្ថា ននានាប្ដលនឹងជួយដល់ការបណាុ េះស្ថម រតីភាា រ់

រលឹរនិងការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់ស្ថធារណជនគលើបរសិ្ថា ន រ៏ដូចជាការបណាុ េះមនុសសបរសិ្ថា ន
ដ៏លអមួយ និងការបគងកើតក្បព័នធអប់របំរសិ្ថា នគជឿនគលឿនមួយ ។ 

៣- ចូលរមួជាមួយស្ថា ប័នអនតរជាតិ និងរបូវន័តបុរគលនានារនុងការសក្មបសក្មលួនិងអនុ
វតតសរមមភាពប្ដលនឹងែតល់កាលានុវតតន៍ភាពសក្មាប់ការអប់រ ំបណាុ េះបណាា ល និងស្ស្ថវក្ជាវ  
បរសិ្ថា ន គដើមបីគោេះស្ស្ថយបញ្ហា បរសិ្ថា ន។  

 
មាព្រតា៧៩៣ ._ ក្បភពចំណូលរបស់មូលនិធិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន 

ក្បភពចំណូលរបស់មូលនិធិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា នមានដូចតគៅ៖ 
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១- ចំណូលពីមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគមប្ដលទ្ទួ្លាន ក្តូវប្ចររបំ្លរោ ងតិច១០ 
(ដប់) ភាររយ ប ច្ូ លគៅរនុងមូលនិធិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ។ 

២- ចំណូលពីការផ្ទរពិន័យបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន ប្ដលទ្ទួ្លាន ក្តូវប្ចររបំ្លរោ ង
តិច១០ (ដប់) ភាររយ ប ច្ូ លគៅរនុងមូលនិធិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ។ 

៣- ចំណូលពីការក្ារ់របស់មូលនិធិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា នផ្ទា ល់ ។ 
៤- អំគណាយពីក្បជាពលរដឋ សហក្ោសឧសាហរមម គសវារមម វស័ិយឯរជន ឬពី

សមារមន៍និងក្ររមនានា ។ 
៥- អំគណាយគែសងៗគទ្ៀតពីនដរូអភិវឌ្ឍន៍ នដរូសហការ ។ 

 
មាព្រតា៧៩៤ ._ លរខខណឌ ទ្ទួ្លអំគណាយ 

រាល់ក្បគភទ្អំគណាយជាែវកិា ឧបររណ៍បរកិាខ រ ឬមរតរ អាចទ្ទួ្លយរានគោយ មូលនិធិ
អប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន  ក្បសិនគបើអំគណាយទំាងគនេះមិនមានជាប់លរខខណឌ   ភាពក្បទំាងក្បគទ្ើស  
ឬភាា ប់នូវរមមវតាុ សក្មាប់ជាក្បគោជន៍របស់បុរគលណាមួយនាគពលបចចុបបនននិងគៅអនារត ប ុប្នតជា
ក្បគោជន៍សក្មាប់ មូលនិធិអប់រនិំងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ។  

 
មាព្រតា៧៩៥ ._ ការគក្បើក្ាស់មូលនិធិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន 

មូលនិធិអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន រួរក្តូវានគក្បើក្ាស់គដើមបីបគក្មើឱ្យសរមមភាពការងារមួយ
ចំនួនដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- គរៀបចំសិកាខ ស្ថលា ឬការបណាុ េះបណាា លបរសិ្ថា ន ។ 
២- អនុវតតរមមវធីិយុទ្ធនាការ និងក្ពឹតតការណ៍បរសិ្ថា ន ។ 
៣- ចងក្រងឯរស្ថរអប់របំរសិ្ថា ន ឯរស្ថរបគក្ងៀនពីបរសិ្ថា ន ខិតតប័ណណែសពវែាយ រូន

គសៀវគៅ ។ 
៤- អនុវតតគលើការសិរាស្ស្ថវក្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍គលើការងារអប់របំរសិ្ថា ន ។ 
៥- ឧបតាមភធនគៅគលើមគធោាយអប់របំរសិ្ថា ន ឬទី្រប្នាងប្ដលគរៀបចំក្ពឹតតការណ៍អប់រ ំ     

បរសិ្ថា ន ។ 
៦- ឧបតាមភធនដល់អងគភាព ឬភាន រ់ងារអប់របំរសិ្ថា នប្ដលានជួលអនរអប់របំរសិ្ថា នគៅ

បណាុ េះបណាា ល ឬគរៀបចំសិកាខ ស្ថលាបរសិ្ថា ន ។ 
៧- ឧបតាមភធនដល់រមមវធីិអប់របំរសិ្ថា ន ។ 



 

-  265 - 

 

៨- គក្បើក្ាស់សក្មាប់បណាុ េះបណាា លដល់អនរអប់របំរសិ្ថា ន ។ 
៩- សរមមភាពគែសងគទ្ៀតប្ដលពារ់ព័នធនឹងការគលើររមពស់ការអប់របំរសិ្ថា ន ។ 

 
ជំពូកទី៩ 

 ព្រកបខ ័ឌ ព្របែិបែតិការ និងណេចកដអីន៊ុញ្ញញ ែ 
 
មាព្រតា៧៩៦._ ការោំក្ទ្ប្ែនរលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ប្ែនរហិរ ញ្វតាុ និងប្ែនរអងគការចាត់តំាង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូគរៀបចំបគងកើតលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបរំីណត់បរធិាន
ចាប់ ហិរ ញ្វតាុ ការគរៀបចំបគងកើតអងគការចាត់តំាងសក្មាប់ការងារអប់រ ំនិងស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរបរសិ្ថា ន ។ 

លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតទំាងគនេះ ក្តូវោរ់ប ច្ូ ល ៖ 
១- ការរំណត់វស័ិយអាទិ្ភាព ជារ់លារ់ គោយគធវើការសហការជាមួយអនរពារ់ព័នធ ។ 
២- ការបគងកើតយនតការសក្មបសក្មួលការអប់រ ំនិងការបណតុ េះបណាត ល សតីពីរិចចការពារ

បរសិ្ថា ន ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព និងការអភិវឌ្ឍ
គោយចីរភាព រវាងក្រសួង ស្ថា ប័ន និងរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ និងក្រឹេះស្ថា នអប់រ ំចាប់ពីថាន រ់
បឋមសិរា រហូតដល់ថាន រ់គក្កាយឧតតមសិរា ។ 

៣- ការគក្បើក្ាស់បរធិានប្ែនរគសដឋរិចច និងអងគការចាត់តំាង គដើមបីគលើររមពស់ការគោេះ
ដូរការអប់រ ំនិងវទិ្ោស្ថស្រសតជាអនតរជាតិ  និងរមមវធីិអនតរជាតិនានា សក្មាប់ការស្ស្ថវក្ជាវ និង
ការអភិវឌ្ឍប្ែនរបគចចរវទិ្ោបរសិ្ថា ន និង 

៤- ការបគងកើតធនធានព័ត៌មាន គដើមបីោំក្ទ្គលើការអប់របំរសិ្ថា ន ។ 
 

មាព្រតា៧៩៧ ._ គសចរតីអនុញ្ហញ ត 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន  ក្តូវទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រង ចាត់ប្ចង និងសក្មបសក្មួល

គលើការអនុញ្ហញ តឱ្យគក្បើក្ាស់រ ច្ ប់ែវកិាមូលនិធិអប់របំរសិ្ថា ន គដើមបីោំក្ទ្ដល់ការងារអប់រ ំបណាុ េះ
បណាា ល និងស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តាែមី៧៩៥  សតីពីការគក្បើក្ាស់មូលនិធិអប់រ ំនិង
ស្ស្ថវក្ជាវបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។ 

 
គ្នាីទ៨ី 

វិធានការណេដឋកិចច គ្ នី ព្រាក់កម្ព្រម និងមលូនធិិតនែកបរសិ្ថា ន 
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មាែិកាទី១ 
វិធានការណេដឋកិចច និងគ្ ន ី

ជំពូកទី១ 
វិធានការណេដឋកិចច  

 
មាព្រតា៧៩៨._  ការវាយតនមាគលើឱ្កាស និងយនតការគដើមបីគលើរទឹ្រចិតតឱ្យមានការវនិិគោរប្ែនរ        

បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវដឹរនំាក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ        

បរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្គទ្ៀត គដើមបីគធវើការវាយតនមាជាក្បចំាគៅគលើឱ្កាស និង
យនតការគលើរទឹ្រចិតតឱ្យមានការវនិិគោរ រនុងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការអភិររស ការក្រប់ក្រង និងការ
ស្ថត រគ ើងវញិនូវធនធានធមមជាតិ ។   
 
មាព្រតា៧៩៩ ._  វធិានការគសដឋរិចចគដើមបីោំក្ទ្គោលនគោាយបរសិ្ថា ន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  គោយមានជំនួយពីក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្គទ្ៀត ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីវធិាន
ការគសដឋរិចច រនុងការោំក្ទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព រិចចការពារបរសិ្ថា ន និង ការអភិររស ការក្រប់ក្រង និង
ស្ថត រគ ើងវញិនូវធនធានធមមជាតិ និងគបតិរភណឌ វបបធម៌ ស្សបតាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
ពិគសសគោយប្ រពារ់ព័នធនឹងពនធ និងលទ្ធរមម ។  

ការគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវស្សបតាម
បទ្ោឋ នទំាងឡាយប្ដលទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជាអនតរជាតិ និងក្តូវគរៀបចំឱ្យមានវធិានការគសដឋរិចច ពារ់ព័នធ   
នឹង ៖ 

១- ការោរ់ប ច្ូ លសតង់ោរពារ់ព័នធ ការអនុវតតការងារបរសិ្ថា ន និងសងគម និងការ
ក្រប់ក្រងហានិភ័យ គៅរនុងការគធវើគសចរាីសគក្មចរបស់នីតិបុរគលពីវស័ិយធុររិចច និង        
ហិរ ញ្វតាុ ។  

២- ការវនិិគោរគលើវស័ិយឯរជន ពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន ។  
៣- ការកាត់បនាយការកាប់បំផ្ទា ញនក្ពគឈើ និងការគលើររមពស់ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ 

និងធនធានធមមជាតិ ។  
៤- ការែលិតធយូង និងអុសគោយចីរភាព ។ 
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៥- រកុាខ ក្បមាញ់ និងជលែលគោយចីរភាព ។  
៦-  ការអភិររសទឹ្រស្ថប រមួមានការគលើររមពស់ការគក្បើក្ាស់ធនធានទឹ្រក្បរបគោយ ក្បសិទ្ធ

ែល និងការស្ស្ថវក្ជាវគដើមបបីគងកើនរុណភាពទឹ្រ និងកាត់បនាយសំណល់រាវ ។ 
៧- ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិគៅតាមសហរមន៍ រមួមានការគលើរប្លងអាររ គលើ

តនមាបប្នាម និងពនធដនទ្គទ្ៀតគលើក្ារ់ចំណូល ក្ារ់រនក្ម ឬក្ារ់រមួវភិារទានគែសងៗ ប្ដល
ទ្ទួ្លានពីការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  ។  

៨- ការអភិវឌ្ឍ និងការវនិិគោរគលើគហោឋ រចនាសមព័នធថាមពលគោយចីរភាព រមួមាន
អរគិសនីខាន តតូច ។  

៩- ការគលើររមពស់ក្បព័នធថាមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្តយតាមែាេះ រមួមានបនាេះស្សូបពនាឺ ក្ពេះ
អាទិ្តយ អារុយនិងែមពិលគក្បើក្ាស់ពនាឺក្ពេះអាទិ្តយ និងគក្រឿងដំគ ើងដនទ្គទ្ៀត ។ 

១០- ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិក្បរបគោយក្បសិទ្ធែលគោយឧសាហរមម រមួ
មានការគក្បើក្ាស់ថាមពលស្ថអ ត ក្បគភទ្ននែលិតរមមប្ដលមានក្បសិទ្ធែលធនធាន និងមាន
ការបគ ច្ញកាបូនតិច និងការកាត់បនាយការបំពុលពីក្បភពឧសាហរមម និងរសិរមម ។  

១១- ការគក្បើក្ាស់បគចចរវទិ្ោបរសិ្ថា នក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន និងប្ដល 
ានគែាៀងផ្ទា ត់រចួ ។  

១២-  ការអភិវឌ្ឍគហោឋ រចនាសម័ពនធ និងគសវារមមនានា រនុងគោលបំណងការពារបរសិ្ថា ន ។ 
១៣-  ការប្បងប្ចរគោយសមធម៌ នូវក្ារ់ចំណូលានមរពីយនតការទូ្ទាត់ការបគ ច្ញកាបូន 

ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរអភិវឌ្ឍន៍គោយចីរភាព ។  
១៤-  ការបង់នែាគលើការែលិត ឬការប្ែទំាគសវារមមធនធានធមមជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ  គៅ

កាន់របូវនតបុរគល និងសហរមន៍ គោយសហការជាមួយរដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ ។  
១៥- ការគលើររមពស់ការនំាចូល និងការទិ្ញោនយនតគមក្តីបរសិ្ថា ន និងទ្ប់ស្ថក ត់ ការ

នំាចូលោនយនតប្ដលមានែលប េះពាល់ខពស់ដល់បរសិ្ថា ន ។  
១៦- ការគលើររមពស់ការគក្បើក្ាស់ថាមពលគោយចីរភាព រមួមានការោំក្ទ្ដល់ ការ

គក្បើក្ាស់រនុងធុររិចចនូវក្បភពថាមពលគោយចីរភាព ធុររិចចប្ដលគធវើពាណិជារមម ដំគ ើង ឬែគត់
ែគង់ប្ែនរបគចចរគទ្ស ឬប្ែទំាឧបររណ៍ថាមពលគោយចីរភាព ធុររិចចប្ដលនំាចូល ែលិត ប្ចរ
ចាយ ឬលរ់ឧបររណ៍ប្ដលែលិតថាមពលគោយចីរភាព ឬបគងកើន ក្បសិទ្ធែល ថាមពល 
ប្ដលមានលរខណៈសមបតតិក្តឹមក្តវូ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិពារ់ព័នធនឹងសុខភាព សុវតាិភាព និង 
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បរសិ្ថា ន និងការនំាចូលឧបររណ៍សក្មាប់ែលិតថាមពលគោយចីរភាព ឬបគងកើនក្បសិទ្ធែល
ថាមពល ។ 

១៧- ការអភិររស និងការការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ។ 
១៨-  ការអភិររសថាមពល តាមរយៈការបគងកើនចំគហេះ និងក្បសិទ្ធែលននការគក្បើក្ាស់អរគិសនី 

ការទ្ប់ស្ថក ត់ការាត់បង់ថាមពល ការប្រនចនសំណល់ថាមពល ការជំនួសមរវញិនូវថាមពល  
រគរើតគទ្បើងវញិ និងមគធោាយនានាននការអភិររសថាមពល ប្ដលាន រំណត់គោយក្រសួង 
ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។  

១៩- វធិានការគសដឋរិចចពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល 
បនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបីសគក្មចានគោលបំណងននក្រមគនេះ ។ 

 
មាព្រតា៨០០ ._  សំគណើ សក្មាប់ក្ររមហ ុនសហរមមសិទ្ធិឯរជន និងស្ថធារណៈ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា នផ្ទា ល់ ឬគោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា
រិចច អាចគចញលិខិតគសនើសំុចំគពាេះសំគណើ សក្មាប់ក្ររមហ ុនសហរមមសិទ្ធិ ឯរជន និងស្ថធារណៈគដើមបី
គរៀបចំគហោឋ រចនាសមព័នធោំក្ទ្ប្ែនរបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍគោយចីភាព ស្សបតាមចាប់ និងលិខិត 
បទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនឹងក្ររមហ ុនសហរមមសិទ្ធិឯរជន និងស្ថធារណៈ ។ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័ន ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចតក្មូវឱ្យអនរោរ់សំគណើ សំុ ដូចមានប្ចងរនុងរថា
ខណឌ ខាងគលើគនេះ ោរ់ប ច្ូ លភសតុតាងសតីពីធនធាន និងស្ថា នភាពហិរ ញ្វតាុ ការសិរាទី្ែារ ការគក្បើ
ក្ាស់ប្ែនការរំណត់ក្បភពគោយចីរភាព ការបងាា ញពីការចូលវភិារទានរបស់រគក្មាង ចំគពាេះការ
អភិវឌ្ឍគោយចីរភាពប្ដលសំុ្ថនឹងការបគ ច្ញកាបូនតិច និងសមតាភាពរនុងការែតល់ការោំក្ទ្ប្ែនរ
បគចចរគទ្សប្ដលរំពុងប្តដំគណើ រការ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូអនុវតតតាមដំគណើ រការននលទ្ធរមម ដូចានរំណត់គៅ
រនុងគោលការណ៍ប្ណនំាននគោលនគោាយពារ់ព័នធនានា សតីពីក្ររមហ ុនសហរមមសិទ្ធិឯរជន និង
ស្ថធារណៈ ។   

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបី
រំណត់ឱ្យមានការោរ់ប ច្ូ លអនរតំណាងសហរមន៍មូលោឋ នមួយរបូ ប្ដលរស់គៅរនុងតំបន់ប្ដលរង
ែលប េះពាល់ខាា ំងបំែុតគោយគហោឋ រចនាសម័ពនធ និងគសវារមមពារ់ព័នធនានា គៅរនុងរណៈរមមការលទ្ធ
រមម គៅគពលអនុវតតការងារគដញនែាលទ្ធរមម ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និង
សិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានននក្រមគនេះ។ 
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មាព្រតា៨០១ ._ ធនាោរអភិររស ឬធនាោរកាត់បនាយែលប េះពាល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ធនាោរជាតិននរមពុជា និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ គោយមាន ជំនួយ
ពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចបគងកើតធនាោរអភិររស ឬធនាោរកាត់បនាយែលប េះពាល់បរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ។   

ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា តាមរយៈក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចចុេះរិចចក្ពមគក្ពៀងររសីុ
រមួោន  ស្សបតាមចាប់ និងលិខិតទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។   

ធនាោរអភិររស ឬធនាោរ កាត់បនាយែលប េះពាល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមាន
សមាសភារីក្រប់ក្រងរមួោន  ។   
 

ជំពូកទី២ 
គ្ ន ី

 
មាព្រតា៨០២ ._  ការបង់នែាគលើគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំយនតការសក្មាប់ការរំណត់បង់នែា គលើគសវារមម
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ គៅឱ្យរបូវនតបុរគល សហរមន៍ ឬនីតិបុរគល ប្ដលានចូលរមួចំប្ណររនុងការក្តតួ     
ពិនិតយ ការពារ ឬក្រប់ក្រងគសវារមមក្បព័នធគអរូទ្បូសីុ គោយប្ែអរគលើទិ្ននន័យ និងសាិតិក្បគសើរបំែុតប្ដល
អាចប្សវងររាន ពារ់ព័នធនឹងស្ថា នភាព និងតនមាននគសវារមម ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ប្ដលានវាយតនមា
រចួរាល់ ។  

ការរំណត់យនតការបង់នែាគសវារមមក្បព័នធគអរូទ្បូសីុ ក្តូវប្ែអរគលើមូលោឋ នសមធម៌ និងសិទ្ធិរបស់
សហរមន៍មូលោឋ ន។ 
 
មាព្រតា៨០៣ ._  រិចចសហក្បតិបតតិការរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច 

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចទ្ទួ្លបនាុរការបង់នែាគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ ក្តូវោំក្ទ្ និង
សហការជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបីគរៀបចំ អនុវតត និងក្រប់ក្រងយនតការ ដូចមាន
ប្ចងរនុងមាក្តា៨០២ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨០៤ ._  ការទ្ទួ្លានរាយការណ៍ជាស្ថធារណៈ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ក្តវូែសពវែាយជាក្បចំា និងោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវង ររ
ាននូវរាយការណ៍ប្ដលបងាា ញពីទិ្ននន័យ និងសាិតិ ប្ដលានគរៀបចំ ពារ់ព័នធនឹងស្ថា នភាព និងតនមា 
ននបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ របស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
 

មាែិកាទី២ 
ព្រាក់កម្ព្រម មលូនិធ ិនងិការព្រគ្ប់ព្រគ្ងមូលនិធបិរសិ្ថា ន 

ជំពូកទី១ 
ព្រាក់កម្ព្រម េយួស្ថរ នងិប៊ុពវលាភបរសិ្ថា ន 

 
មាព្រតា៨០៥ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូរនុងការបង់ក្ារ់រនក្ម សួយស្ថរ និងបុពវលាភបរសិ្ថា ន 
 បុរគលក្រប់របូ ក្តូវទ្ទួ្លបនាុររនុងការបង់ក្ារ់រនក្ម សួយស្ថរ និងបុពវលាភបរសិ្ថា ន និងនែា
គែសងគទ្ៀត ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួង រវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និង
ហិរ ញ្វតាុ និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
 
មាព្រតា៨០៦ ._ ការគរៀបចំក្ារ់រនក្ម សួយស្ថរ និងបុពវលាភបរសិ្ថា ន 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ គោយមានជំនួយពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល 
បនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគដើមបរំីណត់ពីចំនួនទឹ្រក្ារ់ និងនីតិវធីិ ការក្រប់ក្រង 
និង ការគលើរប្លងការបង់ក្ារ់រនក្ម សួយស្ថរ និងបុពវលាភបរសិ្ថា នណាមួយ ប្ដលពារ់ព័នធនឹងក្រម
គនេះ រមួមាន ៖  

១- ការវាយតនមា និងអគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន ។ 
២- យនតការក្រប់ក្រង និងចីរភាពបរសិ្ថា ន ។  
៣- ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិក្បរបគោយចីរភាព ។  
៤- ការអភិររស និងក្រប់ក្រងគបតិភណឌ វបបធម៌ ។ 
៥- ការក្រប់ក្រងសំណល់ និងការបំពុល ។  
៦- ការអប់រ ំនិងការយល់ដឹងពីបរសិ្ថា ន ។  
៧- ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និង 
៨- វស័ិយដនទ្គទ្ៀតពារ់ព័នធណាមួយ ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ  

បរសិ្ថា ន ។ 
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មាព្រតា៨០៧ ._  ការទ្ទួ្លខុសក្តវូសក្មាប់ក្ារ់រនក្មគែសងគទ្ៀត 

បុរគលក្រប់របូ ក្តូវបនតទ្ទួ្លបនាុររនុងការបង់ក្ារ់រនក្ម សួយស្ថរ និងបុពវលាភទំាងឡាយ 
ស្សបតាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀត ។ 

 
មាព្រតា៨០៨ ._ ការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុសក្មាប់ការបង់ក្ារ់រនក្ម សួយស្ថរ និងបុពវលាភ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្គទ្ៀត អាចតក្មូវ ឱ្យ
បុរគលក្រប់របូ ប្ដលទ្ទួ្លបនាុរបង់ក្ារ់រនក្ម សួយស្ថរ និងបុពវលាភ និងនែាគែសងគទ្ៀត ែតល់ការ
ធានាធនធានហិរ ញ្វតាុក្រប់ក្ោន់សក្មាប់ការបង់នែាទំាងគនេះ គៅមុនគពលការគចញលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬ
លិខិតឯរភាព ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចដនទ្គទ្ៀត និងក្រសួង 
ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលរខណៈវនិិចោ័យ និង
នីតិវធីិសក្មាប់ការធានាចំគពាេះការបង់ក្ារ់រនក្ម សួយស្ថរ និងបុពវលាភ ។ 
 

ជំពូកទី២ 
ការបនតមលូនិធិបរសិ្ថា នតដលមានព្រស្ថប់ នងិការព្រគ្ប់ព្រគ្ងមលូនធិ ិ

តនែកទី១ 
ការបនតមលូនិធិបរសិ្ថា នតដលមានព្រស្ថប ់

 
មាព្រតា៨០៩ ._ ការបង់មូលនិធិទាយជាទានបរសិ្ថា ន  
 បុរគលក្រប់របូ ក្តូវបនតបង់មូលនិធិទាយជាទានបរសិ្ថា ន ស្សបតាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិ
យុតតពារ់ព័នធ  ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការក្រប់ក្រងមូលនិធិគនេះ ស្សបតាមបទ្
បប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។ 
 
មាព្រតា៨១០ ._ ការបនតមូលនិធិតំបន់ការពារ  

បុរគលក្រប់របូក្តូវបនតមូលនិធិតំបន់ការពារស្សបតាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ។ 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគធវើការក្រប់ក្រងមូលនិធិគនេះ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិសតីពីការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ និង សិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។ 
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មាព្រតា៨១១ ._ ការបនតមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម  

បុរគលក្រប់របូ ក្តូវបង់មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ស្សបតាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
ពារ់ព័នធ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគធវើការក្រប់ក្រងមូលនិធិគនេះ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិ
សតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈនិង សិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានបរសិ្ថា ន ននក្រមគនេះ ។ 

 
តនែកទី២ 

មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងេងគម 
 
មាព្រតា៨១២ ._  ក្បភពចំណូលសក្មាប់មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម 

ក្បភពចំណូលននមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគមានមរពីក្បភពដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ក្ារ់ប្ដលានមរពីការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ  ។  
២- ក្ារ់ប្ដលទ្ទួ្លានពីការអនុវតតការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ។ 
៣- ក្ារ់ប្ដលទ្ទួ្លានពីសំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន ។ 
៤- ក្ារ់ប្ដលទ្ទួ្លាន តាមរយៈហិរ ញ្បបទានជាតិ និងអនតរជាតិ និង 
៥- ក្ារ់ប្ដលទ្ទួ្លានតាមរយៈអំគណាយសបបុរសធម៌ពីអងគការ និង សបបុរសជន

នានា ។  
 
មាព្រតា៨១៣ ._  រណៈរមមការមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម 
 មូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តូវក្រប់ក្រងគោយរណៈរមមការមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ប្ដល
បគងកើតគទ្បើងគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  

រណៈរមមការមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តវូគរៀបចំយុទ្ធស្ថស្រសតមួយ គដើមបីក្រប់ក្រងមូលនិធិ    
រយៈគពលប្វង។  យុទ្ធស្ថស្រសតគនេះ ក្តូវោរ់ប ា្ូ លការពិចារណាគលើវធីិស្ថស្រសតលទ្ធរមម ការក្រប់ក្រង
មូលនិធិ ប្ដលរមួមាន មូលធនរមម និងការវនិិគោរ និងវធិានការប្ែនររដឋាល និង ែាូវចាប់ និងគោល
នគោាយពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត ។   
  ភាររិចច និងតួនាទី្ របស់រណៈរមមការមូលនិធិបរសិ្ថា ន និងសងគម ក្តូវរំណត់គោយលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតត របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
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ការចំណាយពារ់ព័នធនឹង ការបំគពញភាររិចច និងតួនាទី្របស់រណៈរមមការមូលនិធិបរសិ្ថា ន និង
សងគម ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួងរវាង ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។   

 
ជំពូកទី៣ 

ការបណងេើែ និងការព្រគ្បព់្រគ្ងមលូនធិិបរសិ្ថា ន 
តនែកទី១ 

មូលនិធិបរធនាលកចិច 
 
មាព្រតា៨១៤ ._  ការក្រប់ក្រងមូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន 

មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវានគែារពីបរធនាលទាយរគៅកាន់បរធនាល គដើមបគីធវើ
ការក្រប់ក្រងសក្មាប់ជាែលក្បគោជន៍ដល់អតាោហរៈ ស្សបតាមការរំណត់របស់បរធនាល 
ទាយរ ។  មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន មានជាអាទ្ិ៍ មូលនិធិបរធនាលរិចច សក្មាប់ការអភិររស
សតវនក្ព អាកាសធាតុ និងនក្ពគឈើ នីតិសមបទា ការស្ថត រគ ើងវញិ ការក្រប់ក្រងរមួោន  និងទ្ក្មង់គែសង
គទ្ៀតននការប្បងប្ចងែលក្បគោជន៍ប្ែនរបរសិ្ថា ន សងគម និងគសដឋរិចច ។ 

 
មាព្រតា៨១៥ ._  ការបគងកើត ការលុបគចាល និងគោលបំណងននមូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន 

បរធនាលទាយរ អាចគធវើគោយខាួនឯង ឬគោយសហការជាមួយសមារមន៍រនុងស្សររ ឬ
សមារមន៍បរគទ្ស គដើមបបីគងកើត ឬគធវើក្បតិបតតិការមូលនិធិបរធនាលរិចច។ 

មូលនិធិបរធនាលរិចច អាចលុបគចាលាន ស្សបតាមលរខខណឌ ប្ដលានរំណត់ ។ 
មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវគក្បើក្ាស់សក្មាប់សរមមភាពប្ដលានរំណត់ជាអាទិ្ភាព

គៅរនុងប្ែនការថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់គក្កាមជាតិ សតីពីរិចចការពារបរសិ្ថា ន ការក្រប់ក្រងរមួោន  ចីរភាព និង
ការអភិររស និងរនុងគោលបំណង ៖ 

១- ការពារ អភិររស និងស្ថត រគ ើងវញិនូវបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
២- ការពារគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬជីវៈចក្មរេះ ។ 
៣- គលើររមពស់ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងគសវារមមក្បព័នធគអរូ ុសីុគោយ      

ចីរភាព ។ 
៤- គលើររមពស់ការស្ស្ថវក្ជាវ និងការអប់របំរសិ្ថា ន ។   
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៥- អភិវឌ្ឍសមតាភាព ឬពក្ងឹងស្ថា ប័ន ។  
៦- ោំក្ទ្គៅគលើសហរមន៍ប្ដលរងែលប េះពាល់គោយផ្ទា ល់ពីការអភិវឌ្ឍ ឬ 
៧- រនុងគោលបំណងគដើមបកី្បគោជន៍ស្ថធារណៈ និងសក្មាប់ែលក្បគោជន៍បរសិ្ថា ន

ណាមួយ ប្ដលរំណត់គោយរដឋមន្រនតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវានបគងកើតគទ្បើងស្សបតាមនីតិវធីិ និងទ្ក្មង់ ប្ដលរំណត់

គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ និងក្តូវចុេះប ា្ ីគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  បរធនាលទាយរប្ដលមានបំណងបគងកើត ឬគធវើក្បតិបតតិការមូលនិធិ
បរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបរធនាលរិចច និងចុេះប ា្ ី គៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
គសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  ស្សបតាមលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធសតីពីបរធនាលរិចច ។  
 
មាព្រតា៨១៦ ._  លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីការក្រប់ក្រង និងការក្តួតពិនិតយមូលនិធិបរធនាលរិចច  

បរសិ្ថា ន 
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុគោយសក្មបសក្មួលជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័ន 

ទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីវធិាន និងនីតិវធីិសក្មាប់ការបគងកើត ក្រប់ក្រង 
និងក្តតួពិនិតយមូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន និងរណនីមូលនិធិគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨១៧ ._  ការចុេះប ា្ ីននបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន 

បរធនាលរិចចបរសិ្ថា នមានសុពលភាព លុេះក្តាប្តានចុេះប ា្ ីគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ 
គសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តវូគធវើគសចរតីសគក្មចគលើ
ពារយគសនើសំុចុេះប ា្ ីគនេះ រនុងរយៈគពល ៩០ (គៅសិប) នែង បនាា ប់ពីទ្ទួ្លានពារយគសនើសំុ ។   

រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ បដិគសធចំគពាេះពារយគសនើសំុ
ចុេះប ា្ ី ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ្ ញវតាុ  ក្តូវែតល់
ជាការពនយល់ជាលាយលរខណ៍អរសរគៅមាច ស់សំគណើ  រនុងរយៈគពល ៣០ (ស្ថមសិប) នែង បនាា ប់ពីកាល
បរគិចោទ្ននការទ្ទួ្លានពារយគសនើសំុ ។  
 
មាព្រតា៨១៨ ._  ក្ទ្ពយសមបតតិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន 

ក្ទ្ពយសមបតតិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន អាចបគងកើតមរពី៖ 
១- ែវកិារជាតិ ។ 
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២- ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ជាែាូវការ ប្ដលានែតល់ឱ្យគោយអងគការជាតិ និងអនតរជាតិ ។ 
៣- ការបង់នែាគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ ។ 
៤- គសវារមមក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និង  
៥- អំគណាយផ្ទា ល់ពីវស័ិយឯរជន និងសបបុរសជនដនទ្គទ្ៀត ។  

ក្បគោជន៍ទំាងអស់ប្ដលគរើតគចញពីបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវបង់ចូល និងក្តូវបគងកើតជា 
ប្ែនរននមូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា៨១៩ ._  សិទ្ធិ និងកាតពវរិចចរបស់បរធនាលទាយរ 

បរធនាលទាយរ មានសិទ្ធិជាអាទ្ិ៍ ដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ទ្ទួ្លព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងបរធនាលរិចច ប្ដលមានជាអាទ្ិ៍ រាយ 

ការណ៍ហិរ ញ្វតាុ  រាយការណ៍សវនរមម និងឯរស្ថរពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀត និង 
២- ប្តងតំាង និងប្ឈប់បរធនាល ស្សបតាមលរខខណឌ ប្ដលានរំណត់រនុងលិខិត

បរធនាលរិចច ។  
បរធនាលទាយរ មានកាតពវរិចចជាអាទ្ិ៍ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- គែារបរធន គៅឱ្យបរធនាល ។  
២- ជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរគៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និង

ហិរ ញ្វតាុ ចំគពាេះការប្រប្ក្បបរធនាលរិចច បរធនាល អនរែាល់វភិារទានបរធនាលរិចច ឬ
លរខខណឌ ននលិខិតបរធនាលរិចច និង   

៣- អនុវតតតាមលរខខណឌ ប្ដលានរំណត់រនុងលិខិតបរធនាលរិចច ។  
 រនុងររណីប្ដលបរធនាលទាយរពំុមានលទ្ធភាព ឬសមតាភាពជាស្ថា ពររនុងការអនុវតត 
កាតពវរិចចរបស់ខាួន ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ អាចបំគពញមុខងារ ជាបរធន 
ាលទាយរជំនួស ។ 

 
មាព្រតា៨២០ ._  សិទ្ធិរបស់អតាោហរៈ 

អតាោហរៈ មានសិទ្ធិជាអាទ្ិ៍ ដូចខាងគក្កាម៖  
១- ទ្ទួ្លអតាក្បគោជន៍ដូចមានប្ចងរនុងលិខិតបរធនាលរិចច ។  
២-  ទាមទារឱ្យបរធនាលបំគពញកាតពវរិចចប្ដលានរំណត់រនុងលិខិតបរធនាលរិចច ។   
៣- ទ្ទួ្លព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រង និងចាត់ប្ចងននបរធនាលរិចច និង 
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៤- សិទ្ធិគែសងៗគទ្ៀត ប្ដលមានប្ចងរនុងលិខិតបរធនាលរិចច ។  
រនុងររណីប្ដលោម នរគបៀប ឬវធីិទ្ទួ្លែល ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើ ក្តូវសនមតថា 

អតាោហរៈទំាងគនេះ ទ្ទួ្លែលគសមើៗោន  ។ 
 

មាព្រតា៨២១ ._ សិទ្ធិ និងកាតពវរិចចរបស់បរធនាល 
បរធនាល មានសិទ្ធិជាអាទ្ិ៍ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ទ្ទួ្លលាភការ ឬរនក្មនានារនុងការក្រប់ក្រងបរធនាលរិចច ប្ដលអាចប្ក្បក្បួល 
គៅតាមបទ្ពិគស្ថធន៍ការងារ និងរុណវឌ្ឍិវជិាា ជីវៈរបស់ខាួន ។ 

២-  ប្សវងររមូលនិធិ និងឱ្កាសវនិិគោរបប្នាមគដើមបីជាក្បគោជន៍របស់បរធនាល។   
៣- តំណាងឱ្យបរធនាលទាយរ ឬអតាោហរៈគៅចំគពាេះមុខចាប់ ឬអាជាា ធរ មាន

សមតារិចច ។  
៤- គោរពតាមលរខខណឌ ប្ដលរំណត់គោយលិខិតបរធនាលរិចច ឬបទ្បប ញ្តតិ ជា

ធរមាន ។  
៥- ក្រប់ក្រង និងចាត់ប្ចងបរធនតាមគោលបំណង និងលរខខណឌ ននលិខិតបរធន ា

លរិចច និងគដើមបីជាក្បគោជន៍របស់អតាោហរៈ និង 
៦- ចំណាយរនុងសរមមភាពសងគម ស្សបតាមគោលបំណង និងលរខខណឌ ននលិខិត    

បរធនាលរិចច ។  
បរធនាល មានកាតពវរិចចជាអាទ្ិ៍ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ក្តវូោរ់ពារយចុេះប ា្ ីបរធន តាមប្បបបទ្ និងនីតិវធីិរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល 
បនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។  

២- ក្តូវរាយការណ៍ និងែតល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងការក្រប់ក្រងបរធនាលរិចច ឱ្យបរធន
ាលទាយរ អតាោហរៈ និងប ញ្តតិររពារ់ព័នធ ។ 

៣- ររារំណត់គហតុននរិចចក្បជំុ សក្មាប់ការក្រប់ក្រងរណនីក្បចំាឆ្ន ំ ។ 
៤- គ្ាើយតបគៅនឹងប ញ្តតិររពារ់ព័នធ ។ 
៥- បង់ពនធក្រប់ក្បគភទ្ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងក្ទ្ពយសមបតតិបរធនាលរិចច លុេះក្តាប្ត មាន

ការគលើរប្លងពនធប្ដលរំណត់គោយចាប់ ។  
៦- ែតល់ែលក្បគោជន៍ប្ដលានរំណត់រនុងលិខិតបរធនាលរិចចឱ្យអតាោហរៈ។ 
៧- ចាត់វធិានការសមស្សបរនុងររណីរគំលាភបំពានគលើបរធន និង   
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៨- ចុេះរិចចសនោធានារា ប់រងគលើការទ្ទួ្លខុសក្តូវ រនុងមុខងារជាបរធនាល ។  
បរធនាលមិនអាចគែារមុខងាររបស់ខាួន ឱ្យគៅបុរគលគែសងគទ្ៀតានគ ើយ  គលើរប្លងប្ត 

រនុងកាលៈគទ្សៈប្ដលបរធនាលគនាេះ ទ្ទួ្លមរណភាព អសមតាភាព ឬខរខានរនុងការបំគពញ មុខ
ងាររបស់ខាួនជាបរធនាល ស្សបតាមលិខិតបរធនាលរិចច ។   
 
មាព្រតា៨២២ ._  ការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់បរធនាល 

បរធនាល ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវ ចំគពាេះសរមមភាពដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ការគធវើឱ្យាត់បង់ និងែយចុេះននបរធនគោយោម នមូលគហតុក្តឹមក្តូវ ។ 
២- ការគក្បើក្ាស់បរធន ខុសពីបំណងបរធនាលរិចចហិរ ញ្វតាុ ។ 
៣- រំហុសប្ដលានក្បក្ពឹតតគោយគចតនា ឬអគចតនា រនុងការបំគពញការងាររបស់ខាួន ។  
៤- ការចំណាយណាមួយ ែាុយពីបំណងបរធនាលរិចចហរ ិ្ ញវតាុ ។ 
៥- ប្បងប្ចងឱ្យានចាស់លាស់រវាងក្ទ្ពយសមបតតិផ្ទា ល់ខាួន និងក្ទ្ពយសមបតតិបរធន   

ាលរិចច ។ 
៦- ចាត់វធិានការសមស្សបគដើមបីការពារក្ទ្ពយសមបតតិបរធនាលរិចច និងអតាោហរៈ គោយ

មានមូលគហតុ ប្ែអរគលើចំគណេះដឹង ជំនាញ និងវជិាា ជីវៈ ។ 
៧- បំគពញតួនាទី្គោយយរចិតតទុ្រោរ់ និងក្បរងក្បយ័តន ររាភាពគស្ថម េះក្តង់ និង 

សុចរតិ និងគោយការប្ែរររា និងការក្បរងក្បយ័តនដូចការងាររបស់ខាួនផ្ទា ល់ប្ដរ ។ 
៨- គចៀសវាងទំ្នាស់ែលក្បគោជន៍គោយផ្ទា ល់ និងក្បគោល ប្ដលនំាឱ្យប េះពាល់ ឬ

ខូចខាតដល់ក្បគោជន៍របស់អតាោហរៈ ។  
៩- មិនអាចទ្ទួ្លយរែលក្បគោជន៍ពីតតិយជនានគ ើយ រនុងររណីមាន ទំ្នាស់

ែលក្បគោជន៍ ។  
 
មាព្រតា៨២៣ ._ ទំ្នាស់ែលក្បគោជន៍ចំគពាេះមូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន 

រនុងអំ ុងគពលបំគពញភាររិចចរបស់ខាួន បរធនាលក្តូវរាយការណ៍អំពីទំ្នាស់ែលក្បគោជន៍
គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។ 

រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ មានភសតតុាង និងគហតុែល
ក្រប់ក្ោន់ ប្ដលអាចគជឿជារ់ថា បរធនាលរំពុងប្តក្បក្ពឹតតអំគពើប្ដលមានទំ្នាស់ែលក្បគោជន៍ 
ចំគពាេះមូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ឬរំពុងប្តក្បក្ពឹតតែាុយគៅនឹងែលក្បគោជន៍បរសិ្ថា ន ឬស្ថធារ ណៈ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវសក្មបសក្មួលជាមួយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបីែាួចគែាើមការគសុើបអគងកតគៅគលើបញ្ហា គនេះ ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ្ ញវតាុ ក្តវូពយួរការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់បរធនាល រនុង
ររណីប្ដលការគសុើបអគងកតររគឃើញថា បរធនាលមានទំ្នាស់ែលក្បគោជន៍ ជាមួយនឹងបរធន    
ាលរិចចរបស់ខាួន ។  រនុងររណីគនេះ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវប្តងតំាង
បរធនាលបគណាត េះអាសនន គោយគោរពតាមលរខខណឌ តក្មូវននក្រមគនេះ និងស្សបតាមលិខិតបរធន 
ាលរិចច ។  
 
មាព្រតា៨២៤ ._ ប ា្ ីរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំប្ដលស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវររាទុ្រប ា្ ីរាយការណ៍ក្បចំាឆ្ន ំ ននក្រប់បរធនាលរិចច      
បរសិ្ថា ន ប្ដលអាចឱ្យស្ថធារណជនប្សវងររាន ។  
 
មាព្រតា៨២៥ ._ ការគក្បើក្ាស់ក្ទ្ពយសមបតតិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន 

បរធនាលអាចគក្បើក្ាស់ក្ទ្ពយសមបតតិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន គដើមបី៖  
១- ែាល់មូលនិធិដល់សរមមភាព ឬរគក្មាងនានា ប្ដលបំគពញតាមគោលបំណងនន 

មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ  ។ 
២- បង់នែាគលើក្បតិបតតិការននមូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ប្ដលរមួមានលាភការ 

របស់បរធនាល និងនែាចំណាយនានារនុងការក្រប់ក្រងមូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន។   
៣- ចំណាយគៅគលើសរមមភាពសងគម ស្សបតាមគោលបំណងននលិខិតបរធនាល 

រិចច និង 
៤- គធវើការបណាត រ់ទុ្នគលើការវនិិគោរ និងមូលបក្តប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវប្ែនរបរសិ្ថា ន និង 

សងគម ។  
 
មាព្រតា៨២៦ ._  ការប ច្ ប់បរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន 

គោយមានការយល់ក្ពម និងអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ    
បរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវប ច្ ប់មុនគពលរំណត់ រនុងររណីដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- គសចរតីសគក្មចគោយ្នាា នុសិទ្ធិ ឬភារគក្ចើនោច់ខាតននបរធនាល ។ 
២- ការមរដល់ននកាលវស្ថន ប្ដលរំណត់គៅរនុងលិខិតបរធនាលរិចច ឬ  
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៣- ការរគំលាភបំពានធងន់ធងររបស់បរធនាលគៅគលើបរធនាលរិចចហិរ ញ្វតាុ ។  
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវទ្ទួ្លាននូវការជូនដំណឹងក្រប់ 
ដំណារ់កាលទំាងអស់ ននដំគណើ រការប ច្ ប់បរធនាលរិចចគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨២៧ ._  ការក្តតួពិនិតយបរធនាលរិចចបរសិ្ថា នប្ដលក្តូវានប ច្ ប់ 

រនុងររណីប្ដលបរធនាលរិចចបរសិ្ថា នក្តូវានប ច្ ប់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៨២៦ ននក្រម
គនេះ  បរធនាលទាយរ ក្តូវប្តងតំាងបុរគលប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវក្តតួពិនិតយបរធនាលរិចច ប្ដលមាន
វជិាា ជីវៈ គដើមបីក្រប់ក្រង និងវាយតនមាបរធនគនាេះ ។  បុរគលប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវក្តតួពិនិតយបរធនាល
រិចចគនេះ ក្តវូមានការទ្ទួ្លខុសក្តវូ ដូចខាងគក្កាម ៖ 

១- បំគពញ និងប ច្ ប់រិចចការប្ដលគៅសល់របស់បរធនាល ។ 
២- ក្បមូល និងសងបំណុលប្ដលគៅសល់ និង  
៣- វាយតនមាបរធនប្ដលសល់ ។  

គៅគពលបំគពញតាមលរខខណឌ តក្មវូទំាងគនេះរចួរាល់គហើយ បុរគលប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តវូក្តួត    
ពិនិតយបរធនាលរិចច ក្តវូែតល់នូវរណគនយយចុងគក្កាយ និងរាយការណ៍ឱ្យគៅក្រសួង ស្ថា ប័ន 
ទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ  និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  ក្ទ្ពយសមបតតិបរធន       
ាលរិចចបរសិ្ថា នប្ដលគៅសល់ ក្តូវប្បងប្ចរ ស្សបតាមលិខិតបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ។  

ក្ារ់រនក្មសក្មាប់បុរគលប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវក្តតួពិនិតយបរធនាលរិចច ក្តូវានរណនា 
គោយប្ែអរគលើមូលោឋ នននអក្តាវជិាា ជីវៈសតង់ោរ និងក្តូវបង់គោយយរពីក្ទ្ពយសមបតតិបរធនាលរិចច 
បរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា៨២៨ ._  លរខខណឌ តក្មូវគៅគពលប ច្ ប់បរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន 

បរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវប ច្ ប់បនាា ប់ពី៖ 
១- បំណុលននមូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវានសង ។ 
២- មូលនិធិប្ដលគៅសល់រនុងរណនីននបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន និងក្ទ្ពយសមបតតិ    បរ

ធនាលរិចចទំាងអស់ ក្តវូានគែារ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្ោឋ ន   រតិ
យុតតពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀត សតីពីបរធនាលរិចចនានា និង     

៣- រាល់វវិាទ្ទំាងអស់ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងរណគនយយចុងគក្កាយ ក្តវូានគោេះស្ស្ថយ  ។ បនាា ប់
ពីការប ច្ ប់បរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន បរធនាលគៅប្តទ្ទួ្លខុសក្តូវ ចំគពាេះការាត់បង់ ឬខូច
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ខាតប្ដលានបងកគ ើង ឬប្ដលបណាត លមរពីរំហុសគោយគចតនា ការគធវសក្បប្ហស ការ
ប្រាងបនាំ ឬភាពមិនគស្ថម េះក្តង់របស់បរធនាល ។  

 
មាព្រតា៨២៩ ._  វវិាទ្ពារ់ព័នធនឹងក្បតិបតតិការននបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន 

វវិាទ្ពារ់ព័នធនឹងក្បតិបតតិការននបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ក្តូវគោេះស្ស្ថយតាមរយៈ ការែសេះែា 
ឬសនាធ នរមមគោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ។ 

ចំគពាេះវវិាទ្ពារ់ព័នធនឹងក្បតិបតតិការននបរធនាលរិចចប្ដលមិនានមរចុេះប ា្ ី ក្រសួង ស្ថា ប័ន 
ទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ក្តូវមានសិទ្ធិលុបគចាលបរធនាលរិចចគនាេះ ។  

ភារីណាមួយមិនគពញចិតតនឹងគសចរតីសគក្មចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និង
ហិរ ញ្វតាុ អាចគធវើបណាឹ ងតវា  ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិដូចមានប្ចងរនុងរនាីទី្៩ ននក្រមគនេះ ។  

លទ្ធែលនននីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្ទំាងអស់ ក្តូវោរ់ឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ។  
 
មាព្រតា៨៣០ ._  ការក្រប់ក្រង ឬការគក្បើក្ាស់មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា នមិនសមស្សប  

បរធនាលណាប្ដលក្រប់ក្រង ឬគក្បើក្ាស់មូលនិធិបរធនាលរិចចបរសិ្ថា នមិនសមស្សប ឬ
ែាុយពីគោលបំណងននបរធនាលរិចចបរសិ្ថា ន ប្ដលបណាត លឱ្យមានការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ក្តវូ
ទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះសរមមភាពរបស់ខាួន ស្សបតាមបទ្បប្ ញតតិននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់
ព័នធគែសងគទ្ៀតសតីពីបរធនាលរិចច ។  

 
តនែកទី២ 

មូលនិធេិព្រមាបក់ារណដាោះព្រស្ថយវិវាទបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែិ 
 
មាព្រតា៨៣១ ._  មូលនិធិសក្មាប់ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរមហានែា ក្តវូបគងកើតមូលនិធិគដើមបីគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ គៅថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ពារ់ព័នធនឹងរនក្មគសវាគលើការបំគពញមុខងារជាសនាធ នការ ី       
បរសិ្ថា ន ។  

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូបគងកើតមូលនិធិគដើមបីគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ននរណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ពារ់ព័នធនឹងរនក្ម
គសវាគលើការបំគពញមុខងារបស់អនរជំនាញបគចចរគទ្សបរសិ្ថា ន ។  
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មាព្រតា៨៣២ ._  ក្បភពមូលនិធិ 

ក្បភពមូលនិធិគដើមបីគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានប្ចងគៅរនុងមាក្តា
៨៣១ខាងគលើគនេះ ានមរពី៖  

១- ែវកិារជាតិប្ដលានែតល់ជូន ។ 
២- អំគណាយពីនីតិបុរគលជាតិ និងអនតរជាតិ ។  
៣- វភិារទានសបបុរសធម៌ និងអំគណាយគែសងគទ្ៀត និង  
៤- ក្បភពគែសងៗគទ្ៀត ។  

 
មាព្រតា៨៣៣ ._ ការគក្បើក្ាស់មូលនិធិ 

នីតិវធីិននការគក្បើក្ាស់មូលនិធិ គដើមបីគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូរំណត់
គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួងរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរមហានែា ។  
 

តនែកទី៣ 
មូលនិធេិព្រមាបល់ហំម្បែង 

 
មាព្រតា៨៣៤ ._  ការបគងកើតមូលនិធិលំហនបតង 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ក្តវូបគងកើតមូលនិធិ លំហ
នបតង សក្មាប់ការគរៀបចំលំហនបតង ។ ការគរៀបចំ ក្រប់ក្រង គក្បើក្ាស់ និងចាត់ប្ចងមូលនិធិលំហ
នបតងក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួងរវាង ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដន
ដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ ស្សបតាមចាប់ 
និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពិគសសគោយប្ រសតីពីហិរ ញ្វតាុ ។ 

 
មាព្រតា៨៣៥ ._  ក្បភពចំណូលននមូលនិធិលំហនបតង 
 មូលនិធិលំហនបតង មានក្បភពចំណូល ដូចខាងគក្កាម ៖ 
  ១- ក្ារ់រនក្មប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំប្ដនដី នររបូនីយរមម 

និងសំណង់ ។ 
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២- មូលនិធិពីមាច ស់ជំនួយ និង 
៣- ក្បភពគែសងៗគទ្ៀត ប្ដលានរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរគរៀបចំ  

ប្ដនដី នររបូនីយរមម និងសំណង់ ។ 
 ចំនួនទឹ្រក្ារ់ និងនីតិវធីិននការរណនា បុរគលទ្ទួ្លខុសក្តវូ និងក្បគភទ្ និងទំ្ហំននរគក្មាង ប្ដល
តក្មវូឱ្យបង់នែាគលើក្ារ់រនក្មនានា ក្តវូរំណត់គៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីមូលនិធិលំហ នបតង ដូច
មានប្ចងគៅរនុងមាក្តា៨៣៤ ។ បុរគលទំាងអស់ប្ដលានរំណត់គៅរនុងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត សតីពីមូលនិធិ
លំហនបតង ដូចមានប្ចងគៅរនុងមាក្តា៨៣៤  ក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តវូ ចំគពាេះការបង់នែាគលើមូលនិធិលំហនបតង
គនេះ។ 
 

តនែកទី៤ 
ហរិញ្ញបបោនេព្រមាប់តននការព្រគ្ប់ព្រគ្ងបរសិ្ថា ន 

 
មាព្រតា៨៣៦ ._  ធនធានហិរ ញ្វតាុសក្មាប់ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 មាច ស់ននរគក្មាងប្ដលានគសនើសំុ ប្ដលតក្មូវឱ្យមានប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ស្សបតាម     
បទ្បប ញ្តតិសតីពីការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន គៅរនុងមាតិកាទី្២ រនាីទី្២ននក្រមគនេះ ក្តូវែតល់ការ
ធានាថា ខាួនមានធនធានហិរ ញ្វតាុក្រប់ក្ោន់សក្មាប់ការអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់រគក្មាង
ជាមុនសិន មុនគពលមានការគចញលិខិត ឬវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរគក្មាងគនេះ ។ 
 លរខណៈវនិិចោ័យ និងនីតិវធីិសក្មាប់ការរំណត់ថាមាច ស់រគក្មាងានែតល់ការធានាក្រប់ក្ោន់ 
ប្ដលរមួមានទ្ក្មង់ប្បបបទ្ននការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុប្ដលអាចទ្ទួ្លយរាន ក្តូវរំណត់គោយ 
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា៨៣៧ ._  ែវកិាសក្មាប់ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 
 ែវកិាជាលមអិត សក្មាប់តនមាប្ដលក្តវូានា ន់ក្បមាណ ពារ់ព័នធនឹងការអនុវតតប្ែនការ 
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ក្តូវោរ់ប ច្ូ លរនុងប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ។ ែវកិាគនេះ ក្តវូមានជាអាទ្ិ៍ ដូចខាង
គក្កាម ៖ 

១- តនមាសក្មាប់វធិានការកាត់បនាយ ។ 
២- តនមាសក្មាប់ការអគងកតតាមោន ។ 
៣- តនមាពារ់ព័នធនឹងយនតការបណតឹ ងពារ់ព័នធនឹងក្បតិបតតិការរគក្មាង ។ 
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៤- ការទ្ទួ្លខុសក្តូវជាសកាត នុពលណាមួយសក្មាប់ការផ្ទា ស់បតូរទី្តំាង និងសំណង 
ចំគពាេះបុរគលប្ដលរងែលប េះពាល់គោយស្ថររគក្មាង ។ 

៥- ការបង់នែាគលើគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុណាមួយប្ដលតក្មូវ ។ 
៦- តនមាជាសកាត នុពលពារ់ព័នធនឹងការបិទ្ ការស្ថត រគ ើងវញិ នីតិសមបទា ដំគណាេះ 

ស្ស្ថយ ឬការប្ឈប់សរមមភាពរគក្មាង និង 
៧- តនមាគែសងគទ្ៀតណាមួយ ពារ់ព័នធនឹងការអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា នរបស់ 

រគក្មាង ។ 
 
មាព្រតា៨៣៨ ._ នីតិវធីិននការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីលរខណៈវនិិចោ័យ និង
នីតិវធីិសក្មាប់ការរំណត់អំពីការែតល់ការធានាប្ែនរហិរ្ ញវតាុក្រប់ក្ោន់ សក្មាប់ការអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រង 
បរសិ្ថា នននរគក្មាងប្ដលានគសនើសំុ មានជាអាទ្ិ៍ ៖  

១- វសិ្ថលភាពននការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុប្ដលតក្មវូសក្មាប់ការអនុវតតប្ែនការ។ 
២- ទ្ក្មង់ប្បបបទ្ននការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុប្ដលអាចទ្ទួ្លយរាន។ 
៣- ចំនួនទឹ្រក្ារ់សមស្សបននការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុ ប្ដលតក្មូវគោយប្ែអរគលើ ទំ្ហំ 

ខាន ត ទី្តំាង និងែលប េះពាល់ជាសកាត នុពល និង  
៤- ក្របខ័ណឌ គពលគវលាសក្មាប់ការបតឹងចំគពាេះធនធានហិរ ញ្វតាុប្ដលយរមរោរ់ 

ធានា ឬគបើោម នការបតឹងណាមួយគទ្ ក្តូវោរ់ឱ្យធនធានហិរ ញ្វតាុគនេះ អាចប្សវងររាន ។ 
 
មាព្រតា៨៣៩ ._ ការគធវើសវនរមម និងការគរៀបចំរាយការណ៍ហិរ ញ្វតាុ 
 មាច ស់រគក្មាង ប្ដលតក្មូវឱ្យែតល់ការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុសក្មាប់ការអនុវតតប្ែនការក្រប់ក្រង   
បរសិ្ថា ន ក្តូវអនុគលាមតាមលរខខណឌ តក្មូវរនុងការគធវើសវនរមម និងការគរៀបចំរាយការណ៍ ស្សបតាម
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ សតីពីការគធវើសវនរមម និងការគរៀបចំរាយការណ៍ ។ 
 មាច ស់រគក្មាង ក្តូវគធវើការពិនិតយក្បចំាឆ្ន ំគ ើងវញិនូវការា ន់ក្បមាណតនមានានា ពារ់ព័នធនឹង
ប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន និងោរ់ជូនការា ន់ក្បមាណគនេះ មរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។ 
ការា ន់ក្បមាណគនេះ ក្តូវគធវើគ ើងគោយអនរជំនាញការបគចចរគទ្សខាងវសិវរមម ។ 
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 រនុងររណីប្ដលរាយការណ៍សវនរមមក្បចំាឆ្ន ំ បងាា ញថាពំុមានការគោរពតាមលរខខណឌ តក្មូវ 
សក្មាប់ការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុ មាច ស់រគក្មាងក្តូវជូនដំណឹងគៅក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចគែសងគទ្ៀត ។ 
 មាច ស់រគក្មាងក្តូវគោរពតាមលរខខណឌ តក្មូវសក្មាប់ការធានាប្ែនរហិរ ញ្វតាុប្ដលានគធវើ
បចចុបបននភាព រនុងរយៈគពល ៣០ (ស្ថមសិប) នែង បនាា ប់ពីការជូនដំណឹងគនេះ ។ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចតក្មូវឱ្យមានរាយការណ៍ ឬឯរស្ថរបប្នាមគទ្ៀត 
ាន ។ 
 រនុងររណីប្ដលរាយការណ៍សវនរមមក្បចំាឆ្ន ំ បងាា ញថា មានការធានាប្ែនរហិរ្ ញវតាុ ប្ដលគលើសពី
លរខខណឌ តក្មវូននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចោរ់ សំគណើ មរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
គសដឋរិចច និងហិរ ញ្វតាុ គដើមបអីនុញ្ហញ តសំុបងវិលសងមូលនិធិប្ដលគលើស តាមការគសនើសំុរបស់មាច ស់
រគក្មាង ។ 
 

គ្នាីទ៩ី 
នីែិវធិីណដាោះព្រស្ថយប តឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែិ 

មាែិកាទី១ 
នីែិវធិីណដាោះព្រស្ថយប តឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែ ិ

ជំពូកទី១ 
ការណដាោះព្រស្ថយប តឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែិតដលមានលកខ ៈរដឋបបណវ ី  

និងរដឋាល 
តនែកទី១ 

ប តឹ ងបរសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាែ ិ
 
មាព្រតា៨៤០ ._ បណតឹ ងរដឋបបគវណី 

បណតឹ ងរដឋបបគវណី គធវើគទ្បើងរនុងគោលគៅគដើមបីធានានូវសិទ្ធិរនុងការទាមទារសំណងការខូចខាត 
ប្ែនរសមាភ រៈ ប្ែនររបូរាងកាយ និងែាូវចិតត ។  

ចំគពាេះបណតឹ ងរដឋបបគវណី គដើមបណតឹ ងអាចគក្បើក្ាស់សិទ្ធិ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមបរសិ្ថា ន និងធន
ធានធមមជាតិ ក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណី និងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។  
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មាព្រតា៨៤១ ._ បណាឹ ងអាជាា  
បណតឹ ងអាជាា  គធវើគទ្បើងរនុងគោលគៅគដើមបីធានាដល់សណាត ប់ធាន ប់ស្ថធារណៈ ឬែលក្បគោជន៍ 

សងគមទូ្គៅ ដូគចនេះរនុងររណីមានបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតតបទ្បប ញ្តតិ
ណាមួយប្ដលបំពាននឹងវធិានននក្រមគនេះ ជនរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនទូ្គៅ មានសិទ្ធិគធវើបណតឹ ងគៅ
តុលាការមានសមតារិចចាន ។  

ចំគពាេះប្បបបទ្ និងនីតិវធីននការគធវើបណតឹ ងអាជាា  ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ និងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន  ។  

 
មាព្រតា៨៤២ ._ បណតឹ ងក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

បណតឹ ងក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គធវើគទ្បើងរនុងគោលគៅ
គដើមបីក្បឆំ្ងនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលពារ់ព័នធនឹងវធិានការ
ការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិរបស់អាជាា ធរមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ។  

របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលប្ដលរងគក្ោេះ ឬស្ថធារណជនប្ដលរងែលប េះពាល់គោយស្ថរ 
គសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ អាចគក្បើ
ក្ាស់សិទ្ធិរនុងការបតឹងតវា គោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨៤៣ ._ បណតឹ ងក្បឆំ្ងនឹងសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 បណតឹ ងក្បឆំ្ងនឹងសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គធើវគទ្បើងរនុងគោលគៅគដើមបី
ទាមទារសំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន ឬធនធានធមមជាតិ ប្ដលគរើតគទ្បើងគោយស្ថរការបំគពញមុខងារ
របស់មន្រនតីរាជការស្ថធារណៈ ឬអាជាា ធរមានសមតារិចច ប្ដលទ្ទួ្លបនាុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ        
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ រនុងការគធវើសរមមភាព ចំណាត់ការ ឬវធិានការគលើសរមមភាព    
បរសិ្ថា ន ឬការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ប្ដលបងកពយសនរមម ឬបំពុលបរសិ្ថា ន ឬការបំពានសិទ្ធិ ឬែល
ក្បគោជន៍ណាដល់ភារីទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ ។  
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល អាចគក្បើក្ាស់សិទ្ធិរនុងការោរ់ពារយបណតឹ ង ដូចមានប្ចងរនុងរថា
ខណឌ ខាងគលើគនេះ គៅអាជាា ធរមានសមតារិចច ឬតុលាការមានសមតារិចចាន គោយអនុគលាមតាមក្រម
គនេះ ។  
 
មាព្រតា៨៤៤ ._ បណតឹ ងប្ដលមានគោលគៅការពារែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ 
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បណតឹ ងប្ដលមានគោលគៅការពារែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ គធវើគទ្បើងរនុងគោលគៅគដើមបី
ការពារែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ ក្បឆំ្ងនឹងបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតត
បទ្បប ញ្តិ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ និងបទ្បប ញ្តតិពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀត ។  

របូវនតបុរគល ឬនិតីបុរគល អាចគក្បើក្ាស់សិទ្ធិរនុងការោរ់ពារយបណតឹ ង ដូចមានប្ចងរនុងរថា
ខណឌ ខាងគលើគនេះ គៅតុលាការមានសមតារិចច ឬស្ថា ប័នមានសមតារិចចគោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨៤៥ ._  បណាឹ ងជាយុទ្ធស្ថស្រសតក្បឆំ្ងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 

បណាឹ ងជាយុទ្ធស្ថស្រសតក្បឆំ្ងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គធវើគទ្បើងគោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល
រនុងគោលគៅគដើមបទី្ប់ស្ថក ត់ ឬរារាងំ ឬគរៀបសងកត់បណតឹ ងរបស់ស្ថធារណជនទំាងទ្ាយ ប្ដលមាន
គចតនាទុ្ចចរតិ រនុងការគធវើសរមមភាពបណតឹ ងប្ដលគធវើឱ្យខូចគររ តិ៍គ ម្ េះ ឬខូចែលក្បគោជន៍ហិរ ញ្វតាុ
របស់របូវនត ឬនីតិបុរគលគនាេះ  ។  
  

តនែកទី២ 
ភាគ្ីម្នប តឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែិ 

 
មាព្រតា៨៤៦ ._ ភារីប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ 

បុរគលប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់គោយផ្ទា ល់ ឬក្បគោល ពីបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ មានសិទ្ធិោរ់ពារយបណតឹ ងគៅស្ថា ប័ន ឬតុលាការមានសមតារិចច គដើមបបី្ឈប់ ឬរារាងំ
សរមមភាពណាមួយ ឬទាមទារសំណងការខូចខាត ឬសំណងជំងឺចិតត គោយអនុគលាមតាមក្រមគនេះ 
និងក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។   

បណតឹ ងគនេះរ៏អាចគធវើគទ្បើងគោយសហរមន៍ គដើមបីក្បឆំ្ងនឹងបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ឬការមិនអនុវតតបទ្បប ញ្តតិ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ និងក្រមនីតិវធីិរដបគវណីជាធរមានាន
ែងប្ដរ តាមរយៈតំណាងរបស់ខាួន ។  អនរតំណាងសហរមន៍គនេះ ក្តូវមានភសតតុាង ប្ដលបញ្ហា រ់ថា
មានការក្បរល់សិទ្ធិក្តឹមក្តូវពីសហរមន៍ ។  

 
មាព្រតា៨៤៧ ._ សមារមន៍ ឬអងគការប្ដលមាននីតិសមបទា 
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ក្រប់សមារមន៍ ឬអងគការ ប្ដលានចុេះប ា្ ី និងទ្ទួ្លស្ថគ ល់គោយអាជាា ធរស្សបចាប់ក្តឹមក្តូវ
ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា  អាចគក្បើក្ាស់សិទ្ធិរនុងការគធវើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅស្ថា
ប័ន និងតុលាការមានសមតារិចចាន ។  

បណតឹ ងរបស់សមារមន៍ ឬអងគការទំាងគនេះ ក្តូវគធវើគទ្បើងរនុងគោលបំណងគដើមបបី្ឈប់ ឬទ្ប់
ស្ថក ត់សរមមភាពណាមួយ ឬទាមទារឱ្យមានការស្ថត របរសិ្ថា នគទ្បើងវញិ ឬទាមទារសំណងការខូចខាត ឬ
សំណងជំងឺចិតតជូនជនរងគក្ោេះ ឬសហរមន៍ប្តប ុគណាណ េះ ។  

រនុងររណីប្ដលបណតឹ ងប្ដលគធវើគទ្បើងរនុងគោលគៅគដើមបីទាមទារសំណងការខូចខាត ឬសំណង
ជំងឺចិតត ជូនជនរងគក្ោេះ ឬសហរមន៍ ក្តូវមានមានភសតុតាងបញ្ហា រ់ថា ានទ្ទួ្លការក្បរល់សិទ្ធិពី
តំណាងសហរមន៍ ឬសហរមន៍ ។  

 
មាព្រតា៨៤៨ ._ ភាពអាចទ្ទួ្លយរានននបណតឹ ងរបស់សមារមន៍ ឬអងគការ 

រនុងររណីប្ដលបណតឹ ងប្ដលគធវើគទ្បើង ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៨៤០ខាងគលើគនេះ បណតឹ ងរបស់
សមារមន៍ឬ អងគការទំាងគនាេះ អាចទ្ទួ្លយរាន លុេះក្តាប្តមានភសតុតាងប្ដលបញ្ហា រ់ថា ាន
ទ្ទួ្លការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬអនរតំណាងស្សបចាប់ននជនគនេះ ឬសហរមន៍ ឬតំណាងសហ
រមន៍គនេះចំគពាេះការទាមទារសំណងប្ែនររដបគវណី ។  

បណតឹ ងរបស់សមារមន៍ ឬអងគការ ប្ដលមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ អាចគធវើគៅាន
គោយពំុចំាាច់មានភសតតុាងប្ដលបញ្ហា រ់ថា ានទ្ទួ្លការយល់ក្ពមពីជនរងគក្ោេះ ឬ សហរមន៍ ឬ
តំណាងសហរមន៍គទ្បើយ គៅរនុងររណីប្ដលបណតឹ ងគនាេះគធវើគទ្បើងរនុងគោលបំណងគដើមបីឱ្យមានការ
ប្ឈប់ ឬទ្ប់ស្ថក ត់សរមមភាពណាមួយ ឬទាមទារឱ្យមានរិចចការពារបរសិ្ថា ន អភិររសជីវៈចក្មរេះ ឬការ
ស្ថត របរសិ្ថា នគទ្បើងវញិ គដើមបបីគក្មើែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈទូ្គៅ ។  

 
មាព្រតា៨៤៩ ._ បណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលគធវើគទ្បើងគោយអាជាា ធរមានសមតារិចច 

 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬអាជាា ធរមានសមតារិចចពារ់ព័នធ អាចគក្បើក្ាស់សិទ្ធិរនុង
ការគធវើសរមមភាពបតឹងទាមទារសំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬស្ថត របរសិ្ថា នគទ្បើង
វញិ ឬបតឹងក្បឆំ្ងគដើមបីប្ឈប់ ឬទ្ប់ស្ថក ត់សរមមភាពណាមួយ ប្ដលបងកែលប េះពាល់ ឬការបំពុល      
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬមិនអនុវតតបទ្បប ញ្តតិ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ គៅស្ថា ប័ន ឬតុលាការ
មានសមតារិចចាន ។  
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តនែកទី៣ 
ការណដាោះព្រស្ថយវវិាទណព្រៅព្របពន័ធែ៊ុលាការ 

 
មាព្រតា៨៥០ ._ គោលបំណងការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការ 
 ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការ មានគោលបំណង
រំណត់អំពីវធិានគដើមបគីោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលមានលរខណៈរដឋបបគវណី 
និងរដឋាល គក្ៅក្បព័នធតុលាការគោយសម័ក្រចិតត ។  
 
មាព្រតា៨៥១ ._ វសិ្ថលភាពននការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការ  

ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគក្ៅក្បព័នធតុលាការចំគពាេះបណតឹ ងបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ មានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលមានលរខណៈ
រដឋបបគវណី គៅគលើបណតឹ ងទាមទារដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ការសងសំណងការខូចខាត ។ 
២- ការស្ថត រការខូចខាតបរសិ្ថា នគទ្បើងវញិ ។ 
៣- ការរំណត់ពីវធិានការគដើមបីធានាថានឹងមិនបងកការបំពុលបរសិ្ថា ន ឬការគធវើឱ្យខូច

ខាតបរសិ្ថា នស្ថជាែមីគទ្បើងវញិគោយអនរបងក ។  
៤- រំណត់វធិានការទ្ប់ស្ថក ត់ែលប េះពាល់ជាអវជិាមាន ប្ដលគរើតមានចំគពាេះបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ ។ 
៥- ពំុមានវសិ្ថលភាពអនុវតតគលើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលមានលរខ

ណៈក្ពហមទ្ណឌ  ប្ដលានរំណត់គោយក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធគែសងៗ
គទ្ៀតគទ្បើយ ។  
ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវ

សាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់រណៈរមមការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ និង  
រណៈរមមការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាព្រតា៨៥២ ._ ការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្ក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋាល    

បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
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បណតឹ ងក្បឆំ្ងនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ប្ដលគរើតគចញពីគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ គក្កាមបទ្បប ញ្តិតននក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និង
ការក្រប់ក្រងធនធានគែសងគទ្ៀត ក្តូវសាិតគក្កាមសមតារិចចគោេះស្ស្ថយរបស់រណៈរមាម ធិការជាតិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន  និងធនធានធមមជាតិ ។   

 
មាព្រតា៨៥៣ ._ រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ 
 ក្ររមក្បឹរាឃំុ សងាក ត់នីមួយៗ ក្តូវបគងកើត និងគរៀបចំដំគណើ រការក្បក្ពឹតតគៅននរណៈរមាម ធិការ
សនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិមួយ គដើមបគីោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដល
មានលរខណៈជាបណតឹ ងរដឋបបគវណីគៅស្ថលាឃំុ សងាក ត់របស់ខាួន ។    

សមតារិចចរបស់រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមគនេះ ក្តូវរំណត់គោយក្រមគនេះ ។  ការគរៀបចំែវកិា
សក្មាប់ដំគណើ រការគលើគសវារមមគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិត
បទ្ោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួងរវាង ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
មហានែា ។  
  
មាព្រតា៨៥៤ ._ សមតារិចចរបស់រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ 

សងាក ត់ 
រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបបរសិ្ថា នថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ មានសមតារិចច ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ទ្ទួ្លពារយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
២- ប ា្ូ នបនតនូវបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលមិនសាិតគៅគក្កាមសមតារិចច

របស់ខាួន គៅកាន់អងគភាព ឬស្ថា ប័នមានសមតារិចចគែសងគទ្ៀត ឬរណៈរមាម ធិការជាតិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន រនុងររណីប្ដលបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មិនអាចគោេះស្ស្ថយ
ានគៅដំណារ់កាលសនាធ នរមម រនុងប្ដនសមតារិចចរបស់ខាួន ។ 

៣- ែតល់គសវាពិគក្ោេះគោបល់វវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និងររាការសមាង ត់ ។ 
៤- គធវើការចុេះពិនិតយទី្តំាងទំ្នាស់ ។ 
៥- ទ្ទួ្លគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលមានលរខណៈរដឋបបគវណី។ 
៦- គធវើការែសេះែាវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
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៧- គរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងតាមការឯរភាពរបស់រូភារីវវិាទ្ និងតាមោនការអនុវតតរិចច
ក្ពមគក្ពៀងសេះជា ។ 

៨- ររាទុ្ររំណត់គហតុ ឬឯរស្ថរ ននដំគណើ រការរបស់រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមម     
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ដូចជា សំណំុប្បបបទ្ រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជានានា 
ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធគែសងៗគទ្ៀត ។ 

៩- ប ា្ូ នសំណំុគរឿង និងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគៅរណៈរមាម ធិការជាតិគោេះស្ស្ថយ    
វវិាទ្ រនុងររណីប្ដលរូភារីមានវវិាទ្មិនអនុវតតតាមរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគោយរណៈរមាម ធិ
ការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ។ 
រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ មិនអាចគធវើការែសេះែា 

គៅគលើបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិណាមួយ ប្ដលាន ឬរំពុងគោេះស្ស្ថយស្សបតាមនីតិវធីិ 
គក្កាមចាប់ប្ដលគៅជាធរមានរនាងមរគ ើយ គទាេះបីជាបណតឹ ងគនាេះសាិតគៅរនុងប្ដនសមតារិចចរបស់
រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់ខាួនរ៏គោយ ។    

ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅនននីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់រ
ណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ ន
រតិយុតតអនតរក្រសួង រវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរមហានែា។   
 
មាព្រតា៨៥៥ ._  សមាសភាពននរណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ 

សងាក ត់ 
រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ មានសមាសភាព

សមាជិរចំនួន៣(បី)របូ ប្ដលមាន១(មួយ)របូជាក្បធានសក្មាប់ដឹរនំានីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ង
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ និង២(ពីរ)របូជាសមាជិរ ។  សមាជិរ២(ពីរ)របូ ក្តូវគក្ជើសគរ ើសគោយ    
រូភារីននវវិាទ្ គហើយសមាជិរ២(ពីរ)របូគនេះ ជាអនរគក្ជើសគរ ើសសនាធ នការមីាន រ់គទ្ៀតជាក្បធាន ។   

រនុងររណីប្ដលឃំុសងាក ត់ណាមួយ មានចំនួនជនជាតិគដើមភារតិចរស់គៅភារគក្ចើន រណៈ    
រមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ក្តូវមានោ ងគហាចណាស់ តំណាង
ជនជាតិគដើមភារតិច១(មួយ)នារ់ជាសមាជិរ ។ 

រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់នីមួយៗ អាចគក្ជើស
គរ ើសអនរជំនាញការបគចចសគទ្សមួយរបូ ឬគក្ចើន គធវើជាអនរក្បឹរាគោបល់ប្ែនរបគចចរគទ្ស  តាមការ
ចំាាច់អាស្ស័យតាមលរខណៈសមុរស្ថម ញននវវិាទ្ ។  អនរជំនាញបគចចរគទ្សក្តូវបំគពញការងារក្តឹមប្ត
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តាមការគសនើសំុរបស់រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា នថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ និងែតល់គសចរតីសននិោឋ ន
បគចចរគទ្សជូនរណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងភារី ប្តប ុគណាណ េះ ។  

នីតិវធីិននការគក្ជើសគរ ើស និងគរៀបចំប ា្ ីគ ម្ េះអនរជំនាញបគចចរគទ្សបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់
គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  

 នីតិវធីិននការគរៀបចំគក្ជើសគរ ើស និងគធវើប ា្ ីគ ម្ េះសនាធ នការបីរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូ
រំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរមហានែា ។   
 
មាព្រតា៨៥៦ ._  រយៈគពលននដំគណើ រការែសេះែារបស់រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ 
រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ មានរយៈគពលោ ង

យូរបំែុត៤៥(ប្សសិបក្ាំ)នែង នននែងគធវើការ គដើមបីគធវើដំគណើ រការែសេះែាវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ។  រយៈគពលគនេះអាចពនោគពលាន រនុងររណីប្ដលរូភារីវវិាទ្ានក្ពមគក្ពៀង តាមការគសនើសំុ
របស់រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ។  

រនុងររណីប្ដលដំគណើ រការននការែសេះែារបស់រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ មិនអាចសគក្មចគៅានរនុងរយៈគពលដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ
គទ្ រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ក្តូវប ា្ូ នបណតឹ ងគនេះបនត
គៅរណៈរមាម ធិការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គដើមបីគធវើចំណាត់ការបនត ោ ង
យូរបំែុតរនុងរយៈគពល១៥(ដប់ក្ាំ)នែង នននែងគធវើការ ។   
 
មាព្រតា៨៥៧ ._ ការប ច្ ប់ននដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវានប ច្ ប់គោយមូលគហតុ ដូចខាង
គក្កាម៖ 

១- រូភារីានឯរភាពោន ប ច្ ប់នីតិវធីិននដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។  

២- ភារីណាមួយមិនឯរភាព ឬសហការរនុងការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្តាមនីតិវធីិសនាធ នរមម
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 

៣- រូភារីមិនអាច្នដល់ការឯរភាពោន គលើវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រនុង 
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រយៈគពល៤៥ នែង ឬរនុងរយៈគពលប្ដលានពនោតាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់រូភារី ានរនាងែុត
គៅ ។  

៤- រូភារីានឯរភាពគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរ តាមការែសេះែារបស់
រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ។  
រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ 

សងាក ត់ ក្តួវចងកាតពវរិចចែាូវចាប់ ។  
 

មាព្រតា៨៥៨ ._ ដំគណាេះស្ស្ថយរបស់រណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធានធមមជាតិ 
រិចចក្ពមគក្ពៀងនីមួយៗប្ដលក្តូវានែសេះែាគោយរណៈរមាម ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ គោយមានការឯរភាពពីភារីចូលរមួ ក្តវូប ច្ូ លចំណុចមួយចំនួន ដូច
ខាងគក្កាម៖ 

១- រំណត់អំពីក្ារ់សំណងសក្មាប់ការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
២- រំណត់អំពីវធីិស្ថស្រសតគៅរនុងការស្ថត របរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគ ើងវញិននការ

ខូចខាតប្ដលានគរើតគ ើង ។ 
៣- រំណត់អំពីវធិានការគដើមបីធានាថានឹងមិនមានគក្ោេះថាន រ់បប្នាមគទ្ៀតគទ្ ចំគពាេះ     

បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
៤- រំណត់អំពីវធិានគដើមបទី្ប់ស្ថត ត់ការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។   
ការវាយតនមាគលើការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុវតតស្សបតាមមាក្តា

៩២៣ននក្រមគនេះ ។   
 

មាព្រតា៨៥៩ ._ រណៈរមាម ធិការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
រណៈរមាម ធិការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវបគងកើតគោយលិខិត

បទ្ោឋ នរតិយុតត តាមសំគណើ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  រណៈរមាម ធិការជាតិគោេះ
ស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមានគលខាធិការោឋ នអចិនន្រនតយ៍មួយជាគសនាធិការ គៅ
រនុងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។  គលខាធិការោឋ នគនេះ ក្តូវដឹរនំាគោយអរគគលខាធិការមួយ
របូ និងអរគគលខាធិការរងមួយរបូ ឬគក្ចើនរបូជាជំនួយការតាមការចំាាច់ ។   

ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននគលខាធិការោឋ នអចិនន្រនតយ៍ ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើ
គនេះ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត តាមសំគណើ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន។  



 

-  293 - 

 

រណៈរមាម ធិការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ មានក្ររមក្បឹរាពីរោច់
គោយប្ទ្បរពីោន  ។  ក្ររមក្បឹរាជាតិទី្១ គដើរតួនាទី្ជាក្ររមសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ
ប្ដលទ្ទួ្លបនាុរគោេះស្ស្ថយបណតឹ ង ឬវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលប ា្ូ នមរពីរណៈរមាម
ធិការសនាធ នរមមថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ។ ក្ររមក្បឹរាជាតិ ទី្២ គដើរតួនាទី្ជាក្ររមគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងក្បឆំ្ង 
នឹងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ពារ់ព័នធនឹងរិចច
ការពារបរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាព្រតា៨៦០ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវ
រំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត តាមសំគណើ របស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន ។  
 សមាសភាពននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើគនេះ មានដូច
ខាងគក្កាម៖ 

១- មន្រនតីជំនាញននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ជាក្បធាន ។ 
  ២- មន្រនតីជំនាញននក្រសួងពារ់ព័នធពារ់ព័នធនឹងវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ជាសមាជិរ ។ 

៣- ក្ររមអនរជំនាញបគចចរគទ្សវទិ្ោស្ថស្រសត តាមការចំាាច់ ជាសមាជិរ ។ 
៤- អងគការសងគមសីុវលិជាតិប្ដលគធវើការពារ់ព័នធបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ តាមការ

ចំាាច់ ជាសមាជិរ ។ 
 សមាជិរននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានអាណតតិ៥(ក្ាំ)ឆ្ន ំ 
ក្តូវានប្តងតំាងស្ថជាែមី គលើរប្លងប្តមានការលាប្លង មរណភាព ដរហូតតំប្ណងគោយរំហុស
ណាមួយ ប្ដលមានប្ចងរនុងក្រមក្បតិបតតិ និងបទ្បញ្ហា នែារនុង ។   

នីតិវធីិននការគរៀបចំគក្ជើសគរ ើស និងរំណត់លរខណៈសមបតតិសនាធ នការបីរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិ
យុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។   
 
មាព្រតា៨៦១ ._ សមតារិចចននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានសមតារិចចដូចខាងគក្កាម៖ 
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១- គោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលានប ា្ូ នមរពីរណៈរមាម
ធិការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិថាន រ់ឃំុ សងាក ត់ ។ 

២- មានសិទ្ធិអំណាចរនុងការគសុើបអគងកត និងស្ថរសួរព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងវវិាទ្ ។ 
៣- គរៀបចំរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា គោយមានការឯរភាពពីរូភារី គលើបណតឹ ងពារ់ព័នធនឹង

វវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
៤- ពិនិតយគោេះស្ស្ថយសំគណើ គោេះស្ស្ថយវវិាទ្របស់ភារីវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ ។ 
៥- មានសិទ្ធិអំណាចបងាគ ប់ឱ្យរូភារីោរ់ ឬបងាា ញឯរស្ថរ ព័ត៌មានប្ដលពារ់ព័នធនឹង

ចំណុចវវិាទ្ ។ 
៦- មានសិទ្ធិគសនើសំុជំនួយពីអនរជំនាញការគែសងៗពីក្រសួង ស្ថា ប័ននានា ។ 
៧- មានសិទ្ធិគសនើសំុឱ្យមានការសហការពីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ។ 
៨- គរៀបចំ និងបគងកើតបទ្បញ្ហា នែារនុង និងក្រមក្បតិបតតិ ។  

 
មាព្រតា៨៦២ ._ រយៈគពលននដំគណើ រការែសេះែារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ 
ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានរយៈគពលោ ងយូរបំែុត ៦ 

(ក្ាំមួយ)ប្ខ គដើមបីដំគណើ រការែសេះែាវវិាទ្ ប្ដលរយៈគពលគនេះរិតចាប់ពីនែងទ្ទួ្លានពារយបណតឹ ង។   
រយៈគពលដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ អាចពនោគពលាន គោយមានការក្ពម

គក្ពៀងពីរូភារី តាមការគសនើសំុរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
រនុងររណីប្ដលដំគណើ រការននការែសេះែារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ មិនអាចសគក្មចានរនុងរយៈគពលដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះគទ្ ក្ររមក្បឹរាជាតិ
សនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬរូភារីអាចបតឹងតវា គៅស្ថលាដំបូងប្ដលមានសមតារិចច 
គដើមបីគោេះស្ស្ថយគៅតាមនីតិវធីិចាប់ជាធរមាន ។  
 
មាព្រតា៨៦៣ ._  ការប ច្ ប់ដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិ

សនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិននក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិ ក្តូវានប ច្ ប់គោយមូលគហតុដូចខាងគក្កាម៖ 
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១- រូភារីានឯរភាពោន ប ច្ ប់នីតិវធីិននដំគណើ រការសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ។ 

២- ភារីណាមួយមិនឯរភាព ឬសហការរនុងការគោេះស្ស្ថយតាមនីតិវធីិសនាធ នរមម      
បរសិ្ថា ន ។ 

៣- រូភារីមិនអាច្នដល់ការឯរភាពោន គលើវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រនុង 
រយៈគពល៦(ក្ាំមួយ)ប្ខ ឬរនុងរយៈគពលប្ដលានពនោគពល តាមការក្ពមគក្ពៀងរបស់រូភារី 
ានរនាងែុតគៅ ។   

៤- រូភារីានឯរភាពគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងជាលាយលរខណ៍អរសរ តាមការែសេះែារបស់
ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន ។  
រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវចង

កាតពវរិចចែាូវចាប់ ។   
 
មាព្រតា៨៦៤ ._ ការចំណាយគលើការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគោយរូភារី 
 រនុងររណីប្ដលវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិពារ់ព័នធនឹងែលក្បគោជន៍បុរគលឯរជន    
រូភារីននវវិាទ្ក្តូវទ្ទួ្លបនាុរគលើការចំណាយចំគពាេះដំគណើ រការគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិគនេះ គលើរប្លងប្តវវិាទ្គនាេះបតឹងគទ្បើងគោយអាជាា ធរ ឬស្ថា ប័នមានសមតារិចច ឬស្ថធាណជន
ទូ្គៅ គដើមបីការពារែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ ឬសហរមន៍ ប្ដលក្តូវគក្បើក្ាស់មូលនិធិគោេះស្ស្ថយ
វវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើ ។  
 នីតិវធីិននការរំណត់ក្បគភទ្ចំណាយប្ដលក្តវូទូ្ទាត់ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
អនតរក្រសួង រវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរមហានែា ។  
 
មាព្រតា៨៦៥ ._ ឯររាជយភាព និងអពោក្រឹតយភាពននសនាធ នការបីរសិ្ថា ន 

សនាធ នការបីរសិ្ថា ន និងធនធនធានធមមជាតិ ប្ដលានទ្ទួ្លការប្តងតំាង ក្តូវបំគពញមុខងារ
របស់ខាួនគោយឯររាជយ និងអពោក្រឹតយ រនុងក្ពំប្ដនននវសិ្ថលភាពសមតារិចចរបស់ខាួន តាមបទ្បប ញ្តិត 
ចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតជាធរមាន ។  

 
មាព្រតា៨៦៦ ._ រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
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រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវមាន
ទ្ក្មង់លាយលរខណ៍អរសរ និងក្តវូគធវើការែសពវែាយជាស្ថធារណៈ ។  

 
មាព្រតា៨៦៧ ._ ការបតឹងជំទាស់គៅនឹងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន 

រូភារីវវិាទ្  មានសិទ្ធិបតឹងជំទាស់គៅតុលាការមានសមតារិចច គដើមបឱី្យពិនិតយគទ្បើងវញិគលើអងគ
ចាប់ និងនីតិវធីិគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ប្ដលសក្មបសក្មួលគោយក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមម        
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រនុងរយៈគពល១៥(ដប់ក្ាំ)នែង គក្កាយគពលប្ដលដំគណើ រការសនាធ នរមម
ានប ច្ ប់ ។   

រនុងររណីប្ដលោម នបណតឹ ងជំទាស់ប្ដលគធវើគទ្បើង រនុងរយៈគពលដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាង
គលើគនេះគទ្ ក្តូវចាត់ទុ្រថារិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាគនេះចូលជាស្ថា ពរ គហើយមានតនមាដូចរំណត់គហតុសេះ
ជា ប្ដលកាា យជាលិខិតអនុវតតគោយបងខំ តាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។   
 
មាព្រតា៨៦៨ ._ ដំគណាេះស្ស្ថយគលើវធិានការស្ថត រ និងជួសជុលបរសិ្ថា នគទ្បើងវញិ 

ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋ
ាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគក្ជើសគរ ើសដំគណាេះស្ស្ថយ និងវធិានការ ប្ដលមានប្ចងរនុង
ក្រមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនេះ ។   

ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន ឬក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន ក្តូវ
ពិចារណានូវជគក្មើសជាអាទិ្ភាព គលើបញ្ហា ននការស្ថត រ និងជួសជុលបរសិ្ថា នគទ្បើងវញិ ។  

 
មាព្រតា៨៦៩ ._  អានុភាពននរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិ 
រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានតនមាដូច

រំណត់គហតុសេះជា  ប្ដលកាា យជាលិខិតអនុវតាគោយបងខំតាមែាូវតុលាការដូចមានប្ចងតាមបទ្បប ញ្តតិ
ននក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន រនុងររណីប្ដលភារីវវិាទ្មិនានអនុវតតតាមខាឹមស្ថរននរិចចក្ពម
គក្ពៀងសេះជា គោយសម័ក្រចិតត ។  

 
មាព្រតា៨៧០ ._ ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 



 

-  297 - 

 

 ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅននក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត តាមសំគណើ របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន។  
 សមាសភាពននក្ររមក្បឹរាគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិខាងគលើគនេះ 
មានដូចខាងគក្កាម៖ 

១- រដឋមន្រនតីននទី្សតីការរណៈរដឋមន្រនតី ឬតំណាង ជាក្បធាន ។ 
២- រដឋមន្រនតីននក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ឬតំណាង ជាអនុក្បធាន ។ 
៣- រដឋមន្រនតីននក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធពារ់ព័នធនឹងវវិាទ្បញ្ហា បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ ឬតំណាង ជាសមាជិរ ។ 
៤- ក្ររមអនរជំនាញបគចចរគទ្សវទិ្ោស្ថស្រសត សក្មាប់ពិគក្ោេះគោបល់បគចចរគទ្ស តាម

ចំាាច់ ឬតាមការគសនើសំុរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ជាសមាជិរ ។ 
៥- សមាជិរគែសងតាមការចំាាច់ អាស្ស័យតាមររណីវវិាទ្ ជាសមាជិរ ។ 

 សមាជិរននក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មាន
អាណតតិ៥(ក្ាំ)ឆ្ន ំ ក្តូវានប្តងតំាងស្ថជាែមី គលើរប្លងប្តមានការលាប្លង មរណភាព ដរហូត
តំប្ណង គោយរំហុសណាមួយ ប្ដលមានប្ចងរនុងបទ្បញ្ហា នែារនុង ឬគោយប ញ្តតិចាប់ហាមឃាត់។   
 
មាព្រតា៨៧១ ._ សមតារិចចក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន  

ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានសមតារិចច         
ក្តតួពិនិតយ និងគចញគសចរតីសគក្មចគលើបណតឹ ងតវា ចំគពាេះគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន ឬ
សរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ។   

គសចរតីសគក្មចរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
អាចជាគសចរតីសគក្មចបដិគសធ ឬលុបគចាល ឬទ្ទួ្លស្ថគ ល់ ឬប្រប្ក្ប គសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន 
ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធានធមមជាតិ ឬសគក្មចគលើបណតឹ ងទាមទារសំណងការខូច
ខាតបរសិ្ថា នរបស់ភារីទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ប្ដលពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
គសចរាីសគក្មចគនេះ ក្តវូគធវើគទ្បើងជាទ្ក្មង់លាយលរខណ៍អរសរ និងមានបញ្ហា រ់គហតុែលឱ្យានក្តឹម
ក្តូវតាមចាប់ ។  

ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  ក្តវូគចញគសចរតី
សគក្មចរបស់ខាួនប្ដលមានរយៈគពលោ ងយូរបំែុត៤៥(ប្សសិបក្ាំ)នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីនែង
ទ្ទួ្លានពារយបណតឹ ងតវា  ។   
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រយៈគពលដូចមានប្ចងរនុងវារយខណឌ ខាងគលើគនេះ អាចពនោគពលានោ ងយូរបំែុតមិនឱ្យ
គលើសពី៣(បី)ប្ខ គោយមូលគហតុភាពសមរុស្ថម ញននបគចចរគទ្សវទិ្ោស្ថស្រសតននគសចរតីសគក្មចរដឋាល
បរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគនាេះ ។  
 
មាព្រតា៨៧២ ._ នីតិវធីិននការសគក្មចគសចរតីរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ 
 ការសក្មចគសចរតីរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  

ក្តូវគធវើគទ្បើងគោយ្ាងកាត់សវនាការជាស្ថធារណៈ ។   ការសគក្មចគសចរតីក្តវូគធវើគទ្បើងគោយមតិភារ
គក្ចើនរនុងចំគណាមសមាជិរវតតមាន ។  សមាជិរក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវប្តមានោ ងតិច៣(បី)របូ ឬគក្ចើនរបូ ប ុប្នតក្តូវប្តជាចំនួនគសស ប្ដលចូលរមួរនុង
ការគធវើសវនាការជាស្ថធារណៈអាស្ស័យគៅតាមររណីក្បគភទ្ននបណតឹ ងគលើគសចរតីសគក្មចរដឋាល  
បរសិ្ថា ន  ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិនីមួយៗ ប្ដលរនុងគនាេះសមាជិរមរពី
តំណាងរណៈរដឋមន្រនតីជាក្បធានដឹរនំាសវនាការជាស្ថធារណៈ ។  

ការពិភារាសគក្មចគសចរតីរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវគធវើជាសមាង ត់ ប ុប្នតការក្បកាសគសចរតីសគក្មចរបស់ខាួន ក្តូវគធវើគទ្បើងជាស្ថធារណៈ និង
គោយមានសំអាងគហតុក្តឹមក្តូវគៅរនុងស្ថលសវនាការស្ថធារណៈ ។  
 
មាព្រតា៨៧៣ ._  ការបតឹងជំទាស់ក្បឆំ្ងនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬ

សរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 រនុងររណីប្ដលរូភារីវវិាទ្មិនយល់ក្ពមតាមគសចរតីសគក្មចរបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយ

វវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ភារីវវិាទ្មានសិទ្ធិបតឹងជំទាស់គៅស្ថលាដំបូងឱ្យពិនិតយ និង
សគក្មចគទ្បើងវញិ គៅតាមក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន  ឬនីតិវធីិរដឋាលជាធរមាន រនុងររណីមាន
ចាប់នីតិវធីិរដឋាល រនុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិបក្ាំ)នែងនននែងគធវើការ រិតចាប់ពីនែងទ្ទួ្លានការជូន
ដំណឹងអំពីគសចរតីសគក្មចគនាេះ ។   

រនុងររណីោម នបណតឹ ងជំទាស់រនុងរយៈគពល៣០(ស្ថមសិប)នែងខាងគលើគនេះ ក្តូវចាត់ទុ្រថា
គសចរាីសគក្មចគនេះចូលជាស្ថា ពរ គហើយមានអានុភាពអនុវតតភាា ម ។  
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មាព្រតា៨៧៤ ._  រិចចសហការជាមួយរណៈរមាម ធិការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ 

 អាជាា ធរក្រប់លំោប់ថាន រ់ រងរមាា ំងក្បោប់អាវធុ និងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវែតល់រិចចសហ
ការ សក្មបសក្មួល និងែតល់ជំនួយដល់ការអនុវតតតួនាទី្របស់រណៈរមាម ធិការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្   
បរសិ្ថា ន រនុងររណីមានសំគណើ ពីរណៈរមាម ធិការជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ។  
 
មាព្រតា៨៧៥ ._ ឯររាជយភាព និងអពោក្រឹតយភាពននក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន 

សមាជិរននក្ររមក្បឹរសជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលក្តវូាន
ទ្ទួ្លការប្តងតំាង ក្តូវបំគពញមុខងាររបស់ខាួនគោយឯររាជយ និងអពោក្រឹតយ រនុងក្ពំប្ដនននវសិ្ថល  
ភាពសមតារិចចរបស់ខាួន ស្សបតាមបទ្បប ញ្តិតចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតជាធរមាន ។  

រនុងររណីប្ដលសមាជិរណាបំពានមុខងាររបស់ខាួន ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ 
គហើយក្បក្ពឹតតអំគពើណាមួយប្ដលខុសនឹងចាប់ជាធរមាន សមាជិរគនាេះក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវទ្ណឌ រមម  
រដឋាល និង/ឬ ក្ពហមទ្ណឌ  គៅតាមក្បគភទ្ននរំហុសប្ដលមានប្ចងរនុងបទ្បប ញ្តិតចាប់ជាធរមាន ។  

 
តនែកទី៤ 

ការណដាោះព្រស្ថយវវិាទបរសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាែិ កែ៊ុងព្របព័នធែ៊ុលាការ 
 
មាព្រតា៨៧៦ ._ តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន 

  ក្តូវបគងកើតឱ្យមានតុលាការជំនាញបរសិ្ថា នគៅស្ថលាដំបូងរាជធានី គខតត និងសភាជំនាញ      
បរសិ្ថា នគៅស្ថលាឧទ្ធរណ៍ និងតុលាការរំពូល គដើមបីទ្ទួ្លបនាុរគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ និងវវិាទ្ក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ។   
  
មាព្រតា៨៧៧ ._ សមតារិចចរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន 
 តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចចំគពាេះបណតឹ ងជំទាស់ប្ដលប ា្ូ នមរគោយ
ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្ក្បឆំ្ង
គសចរាីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន គោយគោងតាមក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ឬនីតិវធីិរដឋាលជា
ធរមាន រនុងររណីមានចាប់នីតិវធីិរដឋាល ។   
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រនុងររណីមានបណតឹ ងពារ់ព័នធវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលមានចររិលរខណៈជាបទ្
គលមើសក្ពហមទ្ណឌ  ប្ដលរំណត់គោយក្រមគនេះ និងបទ្បប ញ្តតិននចាប់គែសងគទ្ៀត ការដំគណើ រការនីតិវធីិ
ននគរឿងរតីក្ពហមទ្ណឌ គនេះ ក្តូវអនុគលាមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។  

ការអនុវតតនីតិវធីិរនុងការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាម
ក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណី និងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន គលើរប្លងប្តមានបទ្បប ញ្តិតពិគសសប្ដល
រំណត់គោយក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨៧៨ ._ បណាឹ ងជំទាស់ក្បឆំ្ងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន 

និងធនធានធមមជាតិ  
  រូភារី ឬស្ថធារណជនប្ដលមានគោលគៅការពារែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ ឬអាជាា ធរមាន

សមតារិចចមានសិទ្ធិបតឹងជំទាស់នឹងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជារបស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ឬក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គៅតុលាការ
ជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង គដើមបីពិនិតយគទ្បើងវញិនូវអងគចាប់ និងនីតិវធីី ។   

  បុរគលក្រប់របូប្ដលមិនគពញចិតតស្ថលក្រមរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង មាន
សិទ្ធិបតឹងឧទ្ធរណ៍នឹងស្ថលក្រម គៅតុលាការជាន់ខពស់ាន ។  ចំគពាេះប្បបបទ្ និងនីតិវធីិននការបតឹង ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។  
 

មា មាព្រតា៨៧៩ ._ សមតារិចចពិនិតយទិ្ដឋភាពចាប់របស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន 
  តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នមានសមតារិចចពិនិតយទិ្ដឋភាពចាប់ដូចខាងគក្កាម៖ 

  ១- ការពិចារណា វធិានការនិងដំគណាេះស្ស្ថយនានាប្ដលានរំណត់រនុងក្រមគនេះ ក្តូវ
ានប ច្ូ លរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា ។ 

   ២- ក្តូវពិចារណាគលើការស្ថត រ និងជួសជុលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិជាអាទិ្ភាព ។ 
  ៣- ដំគណាេះស្ស្ថយ និងវធិានការនានា ក្តូវស្សបនឹងគោលការណ៍ទូ្គៅ ដូចមានប្ចង

រនុងក្រមគនេះ ។ 
   ៤- រមមវតាុវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ អាចគោេះស្ស្ថយតាមរយៈយនតការសនាធ ន

រមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
  ៥- ខាឹមស្ថរននរិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជាបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិែាុយនឹងសណាត ប់ធាន ប់

ស្ថធារណៈ  ទំ្គនៀមទ្មាា ប់លអរបស់សងគម និងបទ្បប ញ្តតិចាប់គែសងៗគទ្ៀត ។ 
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   ៦- ពិនិតយភាពក្តឹមក្តវូនននីតិវធីិននសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
   ៧- សងគតិភាពគៅនឹងគោលនគោាយស្ថធារណៈរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
 
 មាព្រតា៨៨០ ._ ការសគក្មចគសចរតីរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង 
  តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង ក្តូវគចញគសចរតីសគក្មចគលើបណតឹ ងជំទាស់ ចំគពាេះ

រិចចក្ពមគក្ពៀងសេះជា របស់ក្ររមក្បឹរាជាតិសនាធ នរមមបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬគសចរតីសគក្មច
របស់ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគោយស្ថលក្រមរនុងរយៈ
គពលោ ងយូរបំែុត៣(បី)ប្ខ រិតចាប់ពីនែងទ្ទួ្លានពារយបណតឹ ង ។   

  រយៈគពលដូចមានរំណត់រនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ មិនអាចពនោគពលានគទ្បើយ ។  
 

មាព្រតា៨៨១ ._  បណាឹ ងជំទាស់ក្បឆំ្ងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់ក្ររម
ក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

  រូភារី ឬស្ថធារណជនប្ដលមានគោលគៅការពារែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ ឬអាជាា ធរមាន
សមតារិចច មានសិទ្ធិបតឹងជំទាស់ក្បឆំ្ងនឹងគសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិរបស់
ក្ររមក្បឹរាជាតិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅតុលាការជំនាញបរសិ្ថា ននន
ស្ថលាដំបូង គដើមបពិីនិតយគទ្បើងវញិអំពីនីតោនុរូលភាពននគសចរតីសគក្មច ។   

  បុរគលក្រប់របូប្ដលមិនគពញចិតតស្ថលក្រមរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង មាន
សិទ្ធិបតឹងឧទ្ធរណ៍នឹងស្ថលក្រម គៅតុលាការជាន់ខពស់ាន ។  ចំគពាេះប្បបបទ្ និងនីតិវធីិននការបតឹង ក្តូវ
អនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។  

 
មាព្រតា៨៨២ ._ សមតារិចចពិនិតយនីតោនុរូលភាពននគសចរតីសគក្មច ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិ 
  តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន មានសមតារិចចពិនិតយគលើបញ្ហា នីតោនុរូលភាពដូចខាងគក្កាម៖ 

  ១- សុពលភាពននគសចរតីសគក្មចរដឋាល មានជាអាទ្ិ៍ សមតារិចចគចញគសចរតីសគក្មច 
វកិារៈននទ្ក្មង់ ឬនីតិវធីិននការគចញគសចរតីសគក្មច ឬរគំលាភអំណាច ។ 

២- ខាឹមស្ថរជាស្ថរវនតននគសចរតីសគក្មចប្ដលរគំលាភគោលការណ៍ទូ្គៅននចាប់រមួ
មាន ការរគំលាភចាប់ ឬបទ្បញ្ហា គែសងៗ ការភ័ណឌ ក្ចទ្បំែាូវចាប់ អងគគហតុ ឬមូលគហតុននការ
គចញគសចរតីសគក្មច ជាអាទ្ិ៍ ។   
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  ការពិនិតយនីតោនុរូលភាពននគសចរតីសគក្មច ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ ក្តូវស្សបគៅនឹងបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងបទ្ោឋ នរតិ
យុតតគែសងៗ ។  

 
 មាព្រតា៨៨៣ ._  រយៈគពលបតឹងឧាស្ស័យគៅតុលាការជាន់ខពស់ 
  បណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ និងបណតឹ ងស្ថរទុ្រខ ក្តវូគធវើគទ្បើងរនុងអំទ្បុងគពល១ (មួយ) ប្ខ រិតចាប់ពីនែង

ទ្ទូ្លានការប ា្ូ នលិខិតស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកា ។  នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ ឬ   
បណតឹ ងស្ថរទុ្រខ ក្តវូអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន គលើរប្លងប្តមានបទ្បប ញ្តតិ
ពិគសសប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។  

 
 មាព្រតា៨៨៤ ._ បណតឹ ងឧទ្ធរណ៍នឹងគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការជំនាញបរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង  
  ស្ថលាឧទ្ធរណ៍ ក្តវូគចញគសចរតីសគក្មចគលើបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ គលើស្ថលក្រមតុលាការជំនាញ  

បរសិ្ថា នននស្ថលាដំបូង គោយស្ថលដីកា រនុងរយៈគពលោ ងយូរបំែុត៦(ក្ាំមួយ)ប្ខ រិតចាប់ពីនែង
ទ្ទួ្លានពារយបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ ។  

  រយៈគពលដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ មិនអាចពនោានគទ្បើយ ។  
 

 មាព្រតា៨៨៥ ._ បណតឹ ងស្ថរទុ្រខនឹងស្ថលដីការបស់ស្ថលាឧទ្ធរណ៍ 
  តុលាការរំពូល ក្តវូគចញគសចរតីសគក្មចគលើគលើបណតឹ ងស្ថរទុ្រខ គលើស្ថលដីការបស់ស្ថលា

ឧទ្ធរណ៍គោយស្ថលដីកា រនុងរយៈគពលោ ងយូរបំែុត៩(ក្ាំបួន)ប្ខ រិតចាប់ពីនែងទ្ទួ្លានពារយ    
បណតឹ ងស្ថរទុ្រខ ។ រយៈគពល៩(ក្ាំបួន)ប្ខគនេះ មិនអាចពនោានគទ្បើយ ។  

  សក្មាប់បណតឹ ងប្ដលមានគោលបំណងទាមទារសំណងប្ែនររដឋបបគវណី ឬសំណងខូចខាត    
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ឬបណតឹ ងទារ់ទ្ងនឹងវវិាទ្រដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ តុលាការ
រំពូល ក្តវូគចញគសចរតីសគក្មចចុងគក្កាយ គោយមិនប ា្ូ នក្តទ្បប់មរឱ្យស្ថលាឧទ្ធរណ៍គធើវចំណាត់
ការគ ើងវញិគៅតាមនីតិវធីិប្ដលានរំណត់គោយក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាគទ្ 
គលើរប្លងប្តបណតឹ ងពារ់ព័នធនឹងធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្ថា នគនាេះ មានចររិលរខណៈក្ពហមទ្ណឌ  គទ្ើប
អាចប ា្ូ នក្តទ្បប់មរស្ថលាឧទ្ធរណ៍ឱ្យជំនំុជក្មេះគទ្បើងវញិាន ។  

 
មាព្រតា៨៨៦ ._ នីតិវធីិននបណតឹ ងជាយុទ្ធស្ថស្រសតក្បឆំ្ងនឹងការចូលរមួជាស្ថធារណជន 
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 របូបុរគល ឬនីតិបុរគលប្ដលទ្ទួ្លរងការបតឹងគចាទ្ក្បកាន់គោយមិនក្តឹមក្តូវពីរបូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគល ប្ដលគធើវឱ្យទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៨៤៥ អាចោរ់ពារយបណាឹ ងតប គដើមបី
ទាមទារសំណងរដឋបបគវណីគៅតុលាការមានសមតារិចច ។  
 
មាព្រតា៨៨៧ ._ លរខខណឌ ននការទ្ទួ្លយរបណតឹ ងជាយុទ្ធស្ថស្រសតក្បឆំ្ងនឹងការចូលរមួជា             

ស្ថធារណៈ 
 តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន ក្តូវក្តួតពិនិតយលរខខណឌ ននការទ្ទួ្លយរបណតឹ ងជាយុទ្ធស្ថស្រសត
ក្បឆំ្ងនឹងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ដូចខាងគក្កាម៖  

១- សរមមភាពននបណតឹ ងតប មិនមានគចតនារនុងការគបៀតគបៀន ឬរារាងំ ឬគរៀបសងកត់
ដល់ការចូលរមួរបស់ស្ថធារណជនគលើសរមមភាពបណតឹ ង ។  

២- ោម នភសតុតាងក្តឹមក្តវូ ឬចាស់លាស់ថាបណតឹ ងរបស់ស្ថធារណជនជាបណតឹ ងប្ដល
មានគចតនាបរហិារគររ តិ៍ ឬរារាងំ គក្ជៀតប្ក្ជរគោយរំនិតទុ្ចចរតិដល់មាច ស់បណតឹ ងតប ។  

 តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន ក្តូវសគក្មចគលើរបណតឹ ងគចាលគោយដីកាសគក្មចរនុងររណីប្ដល   
បណតឹ ងពំុគោរពតាមលរខខណឌ  ដូចប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ ។   
 ភារីប្ដលមិនសុខចិតតនឹងគសចរតីសគក្មចខាងគលើគនេះ មានសិទ្ធិបតឹងជំទាស់គៅស្ថលាឧទ្ធរណ៍
រនុងរយៈគពល១៥(ដប់ក្ាំ)នែង រិតចាប់ពីនែងទ្ទួ្លានការជូនដំណឹងអំពីដីកាសគក្មច ។  ការសគក្មច
គលើបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់ស្ថលាឧទ្ធរណ៍ បិទ្ែាូវតវា  ។   
 នីតិវធីិននការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងជាយុទ្ធស្ថស្រសតក្បឆំ្ងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្តូវអនុវតត
តាមនីតិវធីិដូចមានប្ចងរនុងក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន គលើរប្លងប្តមានបទ្បប ញ្តតិប្ចងជា
ពិគសសរនុងក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨៨៨ ._ នីតិវធីិននការអនុវតតគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការ 
 ការអនុវតតគោយបងខំចំគពាេះសិទ្ធិទាមទារប្ដលមានគោលបំណងសងជាក្ារ់ ក្តវូអនុវតតតាម
នីតិវធីិននការអនុវតតគោយបងខំ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។  
 ការអនុវតតគសចរតីសគក្មចនននីតិវធីីចាត់ប្ចងររាការពារ ក្តវូអនុវតតតាមនីតិវធីិននការអនុវតត
គោយបងខំចំគពាេះការចាត់ប្ចងររាការពារ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមនីតិវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន ។  
 ការអនុវតតគោយបងខំចំគពាេះសិទ្ធិទាមទារប្ដលោម នគោលបំណងសងជាក្ារ់ ជាការអនុវតត
គោយបងខំចំគពាេះគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការប្ដលបងាគ ប់ឱ្យក្បរល់វតាុរបីូ ឬបងាគ ប់ឱ្យគធវើ ឬមិនគធវើ
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សរមមភាពណាមួយ  គហើយក្តូវអនុវតតគៅតាមនីវធីិវធីិអនុវតតគោយបងខំ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមនីតិវធី   
រដឋបបគវណីជាធរមាន ។  គក្ៅពីគនេះ អនរប្ដលមិនអនុវតតតាមគសចរតីសគក្មចរបស់តុលាការ ក្តូវគចាទ្
ក្បកាន់ និងែតនាា គទាសតាមក្រមក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។   
 

ជំពូកទី២ 
ការចាែ់តចងរកាការារកែ៊ុងណរឿងកតបីរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែ ិ

 
មាព្រតា៨៨៩ ._បទ្បប ញ្តិតទូ្គៅ 
 នីតិវធីិននការចាត់ប្ចងររាការពារ និងនីតិវធីិអនុវតតររាការពារ ក្តូវអនុវតតតាមក្រមនីតិវធីិរដឋ
បបគវណីជាធរមាន គលើរប្លងប្តមានបទ្បប ញ្តិតពិគសសប្ដលមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨៩០ ._ មូលោឋ នននការសគក្មចគលើពារយសំុដីកាសគក្មចររាការពារ 

តុលាការគចញគសចរតីសគក្មចគលើពារយសំុគចញដីការរាការពារ ក្តូវប្ែអរគលើគោលការណ៍
ទូ្គៅននក្រមបរសិ្ថា ន និងក្តូវពិចារណាចំណុចដូចខាងគក្កាម៖ 

១- មានមូលោឋ នចាប់ក្រប់ក្ោន់ប្ដលបងាា ញពីសិទ្ធិ ឬទំ្នារ់ទំ្នងរតិយុតត ប្ដលក្តូវ
ររាការពារ។ 

២- មានការទ្ទួ្លរងការខូចខាតប្ដលមិនអាចស្ថត រ ឬជួសជុសគទ្បើងវញិាន អំពីអំគពើ
ប្ដលានក្បក្ពឹតត ។ 

៣- ែលក្បគោជន៍ស្ថធារណៈធំជាងែលក្បគោជន៍ឯរជន ឬ ែលក្បគោជន៍រមួ ឬ
ែលក្បគោជន៍សមូហភាពធំជាងែលក្បគោជន៍ឯរជន ។  

 
មាព្រតា៨៩១ ._ រយៈគពលននការសគក្មចគសចរតីរបស់តុលាការ 
 តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន ក្តូវសគក្មចគលើពារយសំុគចញដីកាសគក្មចររាការពារ រនុងរយៈគពល
ោ ងយូរ៧(ក្ាំពីរ)នែង រិតពីនែងទ្ទួ្លានពារយសំុ ។  រនុងររណីប្ដលមានពារយសំុតវា ចំគពាេះដីកា
សគក្មចររាការពារ តុលាការជំនាញបរសិ្ថា ន ក្តូវសគក្មចរនុងរយៈគពលោ ងយូរ២(ពីរ)សាត ហ៍ រិត
ចាប់ពីនែងប្ដលរូភារីានទ្ទួ្លលិខិតនីតិវធីិរបស់តុលាការចាប់មានអានុភាព ។  
 តុលាការននបណតឹ ងជំទាស់ ក្តូវសគក្មចគលើបណតឹ ងជំទាស់នឹងដីកាសគក្មចគលើពារយសំុតវា  នឹង
ដីកាសគក្មចររាការពារ ឬដីកាសគក្មចគលើរគចាលពារយសំុគចញដីកាសគក្មចររាការពារ រនុងរយៈ
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គពលោ ងយូរបំែុត២(ពីរ)សាត ហ៍ រិតចាប់ពីនែងប្ដលរូភារីានទ្ទួ្លលិខិតនីតិវធីិរបស់តុលាការ
ចាប់មានអានុភាព ។  
 
មាព្រតា៨៩២ ._ គោលការណ៍ការប ា្ូ ន 
 នីតិវធីិននការប ា្ូ នក្តវូអនុវតតតាមក្រមនីវធីិរដឋបបគវណីជាធរមាន គលើរប្លងប្តមានប្ចងជា
ពិគសសរនុងក្រមគនេះ ។  
 ការប ា្ូ ន ក្តវូគធវើគទ្បើងគោយ្នាា នុសិទ្ធិរបស់តុលាការ រនុងការរំណត់ពីវធីិននការប ា្ូ ន ឬទី្
រប្នាងប្ដលក្តូវប ា្ូ ន គហើយប្ដលចាត់ទុ្រថាមានអានុភាពតាមែាូវចាប់ថារូភារីានទ្ទួ្លដំណឹង
អំពីនីតិវធីិតុលាការ ឬអនរប្ដលទ្ទួ្លបនាុរននការប ា្ូ ន ។  
 ទី្រប្នាងជាអាសយោឋ នប្ដលជាលំគៅោឋ ន ឬទី្សំណារ់ ឬទី្ស្ថន រ់ការ ឬទី្រប្នាងអាជីវរមម
របស់នីតិបុរគលប្ដលរូភារីានបញ្ហា រ់គៅរនុងឯរស្ថរជាែាូវការរនុងការោរ់ពារយសំុ ឬពារយបណតឹ ង ។    
 
មាព្រតា៨៩៣ ._ ការោរ់ក្ាតិគភារ 
 តុលាការអាចសគក្មចឱ្យអនរោរ់ពារយសំុោរ់ក្ាតិគភារ ឬមិនោរ់ក្ាតិគភារ គោយពិចារណ
គលើមូលគហតុ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- ពំុមានភសតុតាង ឬមូលគហតុក្រប់ក្ោន់ និងចាស់លាស់បងាា ញពីទំ្ហំននការខូច
ខាតបរសិ្ថា ន ឬែលក្បគោជន៍ននភារីប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ ។ 

២- លទ្ធភាពននធនធានគសដឋរិចចរបស់មាច ស់បំណុល ។ 
៣- ឧតតមភាពននរិចចការពារបរសិ្ថា ន ។ 
៤- កាលៈគទ្សៈគែសងៗគទ្ៀត ។ 

 
មាព្រតា៨៩៤ ._ បទ្បប ញ្តតិប្ដលក្តវូអនុវតតរនុងគរឿងបតោប័ន 
 បទ្បប ញ្តិតននក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ក្តូវយរមរអនុវតតរនុងគរឿងបតោប័នពារ់ព័នធនឹង
បទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលមានចររិលរខណៈក្ពហមទ្ណឌ  ។  
 
មាព្រតា៨៩៥ ._  ជំនួយប្ែនរចាប់គៅវញិគៅមរ 
 រនុងររណីមានបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលមានលរខណៈក្ពហមទ្ណឌ  អាជាា ធរ
តុលាការននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អាចក្បរល់អំណាចឱ្យគៅអាជាា ធរខាងតុលាការមានសមតារិចចនន
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រដឋបរគទ្សណាមួយ និងអាចទ្ទួ្លអំណាចពីអាជាា ធរតុលាការននរដឋបរគទ្សណាមួយតាមរយៈក្រសួង
យុតតធម៌ គដើមបី៖ 

១- ក្បមូលយរសរខីភាព ឬចគមាើយប្ដលគ្ាើយតាមែាូវតុលាការ ។  
២- ឱ្យដំណឹងពីលិខិតគែសងៗរបស់តុលាការ ។  
៣-គធវើការប្្រគ្រ ឃាត់ទុ្រ និងដរហូត ។  
៤- គធវើការពិនិតយវតាុ និងទី្រប្នាង ។  
៥- ែតល់ព័ត៌មាន និងវតាុតាង ។  
៦- ែតល់ឯរស្ថររំណត់គហតុជាចាប់គដើម ឬគសចរតីចមាងគោយមានបញ្ហា រ់ថាក្តឹមក្តវូ

តាមចាប់គដើមននឯរស្ថរ និងសំណំុគរឿង ។  
៧- បងាា ញ ឬែតល់ស្ថរសី អនរជំនាញ ឬជនដនទ្គទ្ៀត រាប់ទំាងជនជាប់ឃំុខាួន ប្ដល 

យល់ក្ពមជួយរនុងការគសុើបអគងកត ឬយល់ក្ពមចូលរមួរនុងនីតិវធីិ ។  
៨- រំណត់អតតសញ្ហញ ណ ឬស្ស្ថវក្ជាវររធនធាន ក្ទ្ពយសមបតតិ បរកិាខ រ និងសមាភ រៈទំាង

ប្ដលានមរពីការក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសគោយគចតនា និងមគធោាយបទ្គលមើស ។  
៩- ោរ់គក្កាមវធិានការររាទុ្រជាបគណាត េះអាសនននូវែលិតែល និងក្ទ្ពយសមបតតិប្ដល

ានមរពីបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលមានទំាងបរកិាខ រ សមាភ រៈប្ដលគក្បើក្ាស់ 
ឬទុ្រសក្មាប់គក្បើក្ាស់ គដើមបីក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសគោយគចតនាបរសិ្ថា នប្ដលមានលរខណៈក្ពហម
ទ្ណឌ  ។  

១០- ចាត់ឱ្យអនុវតតគសចរតីសគក្មចប្ដលបញ្ហា ឱ្យគធវើការរបឹអូស ដរហូត ឬយរមរវញិ
នូវែលិតែល ក្ទ្ពយសមបតតិ បរកិាខ រ សមាភ រៈទំាងទ្ាយ ប្ដលានមរពីការក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសប
រសិ្ថា នគោយគចតនា ប្ដលមានលរខណៈក្ពហមទ្ណឌ  ។  

១១- បញ្ហា ឱ្យគធវើការរបឹអូសវតាុទំាងទ្ាយ ប្ដលមានប្ចងរនុងចំណុចខាងគលើ ។  
១២- ឱ្យដំណឹងអំពីការគចាទ្ក្បកាន់តាមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ  ។ 
១៣- សួរចគមាើយជនក្តូវគចាទ្តាមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ  ។ 
១៤- ររឱ្យគឃើញ និងរំណត់អតតសញ្ហញ ណស្ថរស ីនិងជនសងស័យ ។  

 
មាព្រតា៨៩៦ ._ នីតិវធីិជំនួយប្ែនរចាប់គៅវញិគៅមរប្ែនររដឋបបគវណី 
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 នីតិវធីិននការអនុវតតជំនួយប្ែនរចាប់គៅវញិគៅមរប្ែនររដឋបបគវណី ក្តវូអនុវតតតាមគោលការណ៍
ទំាងទ្ាយ ប្ដលានរំណត់រនុងអនុសញ្ហញ  ឬរិចចក្ពមគក្ពៀងគទ្វភារី និងពហុភារី ប្ដលក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជាជាភារីហតាគលខី និងចាប់ជាតិជាធរមាន ។  
 

ជំពូកទី៣ 
នីែិវធិីណដាោះព្រស្ថយបទណលមើេបរសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាែិ                                              

តដលមានចរកិលកខ ៈព្រពហមទ ឌ  
តនែកទី១ 

នីែិវធិីម្នការណេ៊ុើបអណងេែ ការណេ៊ុើបេរួ ការណចាទព្របកាន់ និងការជនំ៊ុំជព្រមោះ 
 
មាព្រតា៨៩៧ ._ បទ្បប ញ្តិតទូ្គៅ 
 បទ្បប ញ្តិតននក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ ក្តវូយរមរអនុវតតគៅរនុងការគសុើបអគងកត ការគចាទ្ក្បកាន់
បទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ គលើរប្លងប្តរនុងររណីប្ដលមានប្ចងជាពិគសសរនុងប្ែនរ  
គនេះ ។  
 
មាព្រតា៨៩៨ ._ នីតិវធីិននការគសុើបអគងកត និងគសុើបសួរ ការគចាទ្ក្បកាន់ និងការជំនំុជក្មេះ 
 នីតិវធីិននការគសុើបអគងកត ការគសុើបសួរ និងការជំនំុជក្មេះ ក្តូវអនុវតតតាមការក្រមនីតិវធីិក្ពហម
ទ្ណឌ ជាធរមាន គលើរប្លងប្តមានប្ចងជាពិគសសរនុងក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៨៩៩ ._ គចតនាក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគោយគចតនា  
 ពំុមានបទ្គលមើសគទ្ ក្បសិនគបើោម នគចតនាក្បក្ពឹតត ប ុប្នតរនុងការគចាទ្ក្បកាន់បទ្គលមើសបរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិ បទ្គលមើសមួយអាចគរើតគចញពីលរខខណឌ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- គចទ្នាក្បក្ពឹតត ឬបំណងក្បក្ពឹតត ។ 
២- ានដឹងអំពីបទ្គលមើស គហើយោម នចាត់វធិានការទ្ប់ស្ថក ត់ ។ 
៣- ការគធវសក្បប្ហស ឬខចីខាា រនុងការបំគពញកាតពវរិចចតាមចាប់រំណត់ ។ 
៤- មិនអនុវតតតាមបទ្បប ញ្តិតចាប់ ឬលរខខណឌ តក្មូវរបស់ចាប់ ឬបទ្បញ្ហា គែសងៗ ។ 
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តនែកទី២ 
ភេត៊ុតាងកែ៊ុងណរឿងកតីបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែ ិ

 
មាព្រតា៩០០ ._ ភសតុតាងននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលទារ់ទ្ងប្ែនររដឋបបគវណី និង

ក្ពហមទ្ណឌ  
 ភសតុតាងជាមូលោឋ នននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលទារ់ទ្ងប្ែនររដឋបបគវណី និង
ក្ពហមទ្ណឌ  មានដូចខាងគក្កាម៖ 

 ១- ឯរស្ថរ ។ 
 ២- រសសិណស្ថរសី ។ 
 ៣- វតាុនានា ។ 
 ៤- ការពនយល់បរស្ស្ថយ ។ 
 ៥- ការពិនិតយផ្ទា ល់របស់តុលាការ ។ 

 
មាព្រតា៩០១ ._ ភសតុតាងជាឯរស្ថរ 

ភសតុតាងជាឯរស្ថរមានដូចខាងគក្កាម៖ 
១- លិខិតអនុញ្ហញ ត អាជាា ប័ណណ រិចចក្ពមគក្ពៀង វញិ្ហញ បនបក្តគែសងៗ ។ 
២- រាយការណ៍ននការក្តតួពិនិតយគែសងៗ ។ 
៣- វរ័ិយបក្ត ។ 
៤- រាយការណ៍ននការគធវើការពិគស្ថធន៍ ។ 
៥- ប្ែនទី្ ។ 
៦- របូែត វគីដអូ ឬសំគទ្បង ។ 
៧- គែសងៗ ។ 

 
មាព្រតា៩០២ ._ ភសតុតាងជារសសិណស្ថរស ី

ភសតុតាងជារសិណស្ថរស ីមានដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ស្ថរសីជាមនុសសទូ្គៅ ។ 
២- ស្ថរសីជាអនរជំនាញ ។ 
៣- គែសងៗ ។ 
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មាព្រតា៩០៣ ._ ភសតុតាងជាវតាុប្ដលពារ់ព័នធនឹងរមមវតាុននវវិាទ្ 

ភសតុតាងជាវតាុប្ដលពារ់ព័នធនឹងរមមវតាុននវវិាទ្ មានដូចខាងគក្កាម៖ 
 ១- សំណារ ។ 
 ២- គែសងៗ ។ 

 
មាព្រតា៩០៤ ._ ភសតុតាងជាការពនយល់បរស្ស្ថយ 

ភសតុតាងជាការពនយល់បរស្ស្ថយ មានដូចខាងគក្កាម៖ 
១- ដោក្កាម ។ 
២- តារាងនានា ។ 
៣- គែសងៗ ។ 

 
មាព្រតា៩០៥ ._ ការពិនិតយភសតុតាងជាសមូហវធីិ 

ការពិនិតយភសតុតាងគោយសមូហវធីិ មានដូចខាងគក្កាម៖ 
 ១- ការអេះអាងរបស់ភារីននវវិាទ្ ។ 
 ២- ការអេះអាងរបស់អនរជំនាញការបគចចរគទ្ស ។ 
 ៣- ការអេះអាងរបស់ស្ថរសី ។ 
 ៤- ការអេះអាងរបស់គមធាវ ី។ 
 ៥- គែសងៗ ។ 

 
មាព្រតា៩០៦ ._  ភសតុតាងននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងវវិាទ្រដឋាល        

បរសិ្ថា ននិងធនធានធមមជាតិ 
ភសតុតាងននបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងប្ែនររដឋាលបិរស្ថា ន និង

ធនធានធមមជាតិ មានដូចខាងគក្កាម៖ 
១- គសចរតីសគក្មចរដឋាលបរសិ្ថា ន ឬសរមមភាពរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធាន         

ធមមជាតិ ។ 
២- ការអេះអាងរបស់ស្ថរស ី។ 
៣- គសចរតីសននិោឋ នរបស់អនរជំនាញបគចចរគទ្ស ។ 
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៤- ការអេះអាងរបស់ភារីវវិាទ្ននវវិាទ្ ។ 
៥- គែសងៗ ។ 

 
មាព្រតា៩០៧ ._  ការពិនិតយភសតុតាងរនុងបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលមានចររិលរខណៈ  

រដឋបបគវណី ក្ពហមទ្ណឌ  ឬរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ចំគពាេះការពិនិតយភសតុតាងរនុងបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលមានចររិលរខណៈរដឋ

បបគវណី និងរដឋាលបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើគ ើងគោយគសរ ី។  
ចំគពាេះការពិនិតយភសតុតាងរនុងបណតឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលមានចររិលរខណៈ 

ក្ពហមទ្ណឌ  ក្តូវអនុគលាមតាមវធិានភសតុតាង ដូចមានប្ចងរនុងក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។  
 
មាព្រតា៩០៨ ._ លរខខណឌ ចំាាច់ននភសតុតាងរនុងគរឿងរតីបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ភសតុតាងរនុងគរឿងរតីបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានភសតុតាងចំាាច់ោច់ខាត ជាគសចរតី
សននិោឋ នរបស់ជំនាញបគចចរគទ្សវទិ្ោស្ថស្រសតមរគធវើជាមូលោឋ នរនុងការពិចារណានិងសគក្មចគសចរតី។  
  
មាព្រតា៩០៩ ._ វតាុតាងប្ដលរបឹអូសាន 
 វតាុតាងប្ដលរបឹអូសាន ក្តូវក្រប់ក្រង និងអនុវតតតាមនីតិវធីិរដឋបបគវណី និងនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ
ជាធរមាន គលើរប្លងប្តមានប្ចងជាពិគសសគៅរនុងក្រមគនេះ ។  
 

មាែិកាទី២ 
មស្តនតីនគ្រាលយ៊ុែតិធមប៌រសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែិ និងមស្តនតីអធិការកិចចបរសិ្ថា ន និង

ធនធានធមមជាែ ិ
ជំពូកទី១ 

នគ្រាលយ៊ុែតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែ ិ
 
មាព្រតា៩១០ ._ មន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មន្រនតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមន្រនតីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ប្ដលទ្ទួ្លបនាុរពារ់ព័នធនឹងរិចច
ការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ប្ដលរំណត់គោយក្រមគនេះ និងចាប់ពិគសសគែសង
គទ្ៀត ក្តូវទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជាមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
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មាព្រតា៩១១ ._ សមាសភាព និងលរខណៈសមបតតិមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ប្ដលទ្ទួ្លបនាុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត គដើមបីរំណត់ពីសមាសភាព និងមន្រនតីរាជការស្ថធារណៈ 
ប្ដលទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជាមន្រនាីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៩១២ ._ នីតិវធីិរនុងការទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជាមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ 
មន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវគធវើសមបែគៅចំគពាេះមុខស្ថលា

ឧទ្ធរណ៍ គដើមបីទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជាមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
សមបែមិនចំាាច់គធវើស្ថជាែមីមតងគទ្ៀតគទ្បើយ គៅគពលប្ដលទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជាមន្រនតីនររាល
យុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅគពលគក្កាយគទ្ៀត ។  

ប្បបបទ្ និងនីតិវធីិននការែតល់នីតិសមបទាជាមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត អនតរក្រសួងរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ 
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរយុតតិធម៌ ។   

ចំគពាេះរបូមនតននពារយសមបែ ក្តូវរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរយុតតិធម៌ ។  
 
មាព្រតា៩១៣ ._ គបសររមមមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

គបសររមមរបស់មន្រនតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមន្រនតីរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ   
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជានររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន គលើរប្លងប្តមានប្ចងជាពិគសសគៅរនុង
ក្រមគនេះ ឬចាប់ពិគសសដនទ្គទ្ៀតជាធរមាន ។   
  
មាព្រតា៩១៤ ._  សិទ្ធិអំណាចននការគក្បើក្ាស់អាវធុ  

មន្រនតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមន្រនតីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធប្ដលទ្ទួ្លបនាុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារ
បរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ប្ដលមាននីតិសមបទាជាមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ មានសិទ្ធិគក្បើក្ាស់អាវធុ រនុងអំទ្បុងគពលក្បតិបតតិការរបស់ខាួន ។  
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ការគក្បើក្ាស់អាវធុ ក្តូវអនុគលាមតាមចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័ន
ទ្ទួ្លបនាុរមហានែា។  
 
មាព្រតា៩១៥ ._  នីតិវធីិគសុើបអគងកតរបស់មន្រនតីនររាលយុតតិធម៌ចំគពាេះបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធាន

ធមមជាតិ 
 នីតិវធីិរនុងការរស្ថងសំណំុគរឿងរបស់មន្រនតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមន្រនតីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ
នឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជាមន្រនតីនររាលបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាមតាមក្រមនីតិវធីិក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។   

ទ្ក្មង់ និងប្បបបទ្ រនុងការគធវើរំណត់គហតុរបស់មន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួងរវាងក្រសួងស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចច
ការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធនធមមជាតិ និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរយុតតិធម៌ ។  
 
មាព្រតា៩១៦ ._  កាតពវរិចចរបស់អាជាា ធរពារ់ព័នធរនុងការសហការចំគពាេះការគសុើបអគងកតបទ្គលមើស     

បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 អាជាា ធរប្ដនដីក្រប់លំោប់ថាន រ់ រងរមាា ំងក្បោប់អាវធុ និងអាជាា ធរពារ់ព័នធទំាងអស់ ក្តវូបងក
ភាពងាយស្សួល ជួយសក្មួល និងជួយែតល់រមាា ំងសហការរនុងការស្ស្ថវក្ជាវ គសុើបអគងកត ក្តតួពិនិតយ
បទ្គលមើស និងបន្រងាក បបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រនុងររណីមានការគសនើសំុពីមន្រនតីនររាល
យុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាព្រតា៩១៧ ._  ការគក្បើក្ាស់ឯរសណាឋ នរនុងការគសុើបអគងកតគលើបណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ 
 មន្រនតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមន្រនតីក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ប្ដលទ្ទួ្លាននីតិសមបទាជាមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានប័ណណ
សមាគ ល់អតតសញ្ហញ ណចាស់លាស់ គៅគពលចុេះបំគពញគបសររមមរនុងនាមជាមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌  
បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
 មាព្រតា៩១៨ ._ សិទ្ធិរបស់របូវនតបុរគល និងសហរមន៍មូលោឋ ន 
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 របូវនតបុរគល ឬសហរមន៍មូលោឋ ន មានសិទ្ធិចូលរមួរនុងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- គធវើការោមលាតគោយមានការសហការជាមួយមន្រនតីមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ។  
២- គធវើការឃាត់ទុ្រជនគលមើសរនុងបទ្គលមើសជារ់ប្សតង និងឃាត់វតាុតាងននបទ្គលមើស រចួ

ប ា្ូ នគៅមន្រនតីមានសមតារិចចពារ់ព័នធប្ដលគៅជិតបំែុត ។  
៣- ែតល់វតាុតាង រាយការណ៍ និងព័ត៌មានដនទ្គទ្ៀតពារ់ព័នធនឹងបទ្គលមើសគៅកាន់

ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ ។  
៤- ែតល់វតាុតាង និងព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគៅឱ្យ

ស្ថា ប័នតុលាការមានសមតារិចច ។   
 

ជំពូកទី២ 
មស្តនតីអធិការកចិចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាែ ិ

 
មាព្រតា៩១៩ ._ ការប្តងតំាងមន្រនតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវចាត់តំាងមន្រនតីគោយប្ទ្បរ គដើមបទី្ទួ្លបនាុររិចចការគធវើអធិការរិចចពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន 
និងក្រប់ក្រងធមមជាតិ ស្សបតាមក្រមគនេះ ចាប់ពិគសសគោយប្ទ្បរ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ
គែសងគទ្ៀត ។  
 
មាព្រតា៩២០ ._  ភាររិចច និងតួនាទី្របស់មន្រនតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មន្រនតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មានភាររិចច និងតួនាទី្ ដូចខាងគក្កាម៖ 

១- គធវើអធិការរិចច តាមោន និងក្តតួពិនិតយការគោរពចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត
ជាធរមាន ប្ដលពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលសាិតគៅគក្កាម
សមតារិចចរបស់ខាួន ។  

២- គធវើរាយការណ៍សតីពីលទ្ធែលននការគធវើអធិការរិចចោរ់ជូនថាន រ់ដឹរនំាគដើមបពិីនិតយ 
និងសគក្មច ។  

៣- ចាត់វធិានការចំាាច់រនុងររណីមានការបំពានក្រមគនេះ ចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិ
យុតតពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀត ។  
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៤- គចញបទ្បញ្ហា នានាតាមការចំាាច់ រនុងររណីមានការរំរាមរំប្ហងដល់បរសិ្ថា ន 
និងធនធានធមមជាតិគរើតគទ្បើង ។ 

៥- ជូនដំណឹងដល់ស្ថធារណជន និងក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធដនទ្គទ្ៀត 
រនុងររណីមានការរំរាមរំប្ហងធងន់ធងរដល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 

 គក្ៅពីភាររិចច និងតួនាទី្ប្ដលរំណត់រនុងក្រមគនេះ មន្រនតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
ក្តូវអនុវតតភាររិចច និងតួនាទី្របស់ខាួន ដូចមានប្ចងរនុងចាប់ពិគសសគោយប្ទ្បរ និងលិខិតបទ្ដឋនារតិ
យុតតពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀតែងប្ដរ ។  
 
មាព្រតា៩២១ ._ រិចចសហការចំគពាេះការគធវើអធិការរិចចពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 មាច ស់រគក្មាង ឬក្បតិបតតិររ ឬស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ក្តូវមានកាតពវរិចចសហការជាមួយមន្រនតីអធិការ
រិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ រនុងការគធវើអធិការរិចចពារ់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។  
 
មាព្រតា៩២២ ._ ការគក្បើក្ាស់ឯរសណាឋ នរនុងការគសុើបអគងកតគលើបណាឹ ងបរសិ្ថា ន និងធនធានធមម

ជាតិ 
 មន្រនតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូមានលិខិតអនុញ្ហញ ត និងពារ់ប័ណណសមាគ ល់
អតតសញ្ហញ ណចាស់លាស់ និងពារ់ឯរសណាឋ ន គៅគពលចុេះបំគពញភាររិចច និងតួនាទី្របស់ខាួន ។  
 

មាែិកាទី៣ 
ការស្ថត រណឡើងវិញ និងេ ំងណលើការខូចខាែបរសិ្ថា ន 

ជំពូកទី១ 
យនតការវាយែម្មៃទំហមំ្នការខូចខាែបរសិ្ថា ន 

 
មាព្រតា៩២៣ ._   ការបគងកើតយនតការសក្មាប់ការស្ថត របរសិ្ថា នគទ្បើងវញិ និងរំណត់ទំ្ហំននសំណងការ

ខូចខាត 
នីតិវធីិ និងប្បបបទ្ននបគងកើតយនតការ ការវាយតនមាទំ្ហំននការខូចខាតបរសិ្ថា ន ការស្ថត របរសិ្ថា ន

គទ្បើងវញិ និងការទូ្រទាត់សង់ការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងការទូ្ទាត់ការខូចខាតប្ែនរហិរ ញ្វតាុ ប្ដលគរើត
គចញពីការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
បរសិ្ថា ន ។  
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មាព្រតា៩២៤ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូចំគពាេះការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណា ប្ដលានររគឃើញថា ានបងកការខូចខាតបរសិ្ថា ន ឬការខូច
ខាតប្ែនរហិរ ញ្វតាុប្ដលគរើតគចញពីការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវរនុងការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើង
វញិ ឬក្តូវទូ្ទាត់សំណងការខូចខាត និងការាត់បង់ទំាងអស់ប្ដលានគរើតគ ើង ។   
  
មាព្រតា៩២៥ ._ ការចូលរមួរនុងដំគណើ រការននស្ថា រការខូចខាតបរសិ្ថា នគ ើងវញិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាជាា ធរមានសមតារិចច ជនជាតិគដើមភារតិច សងគមសីុវលិ នីតិបុរគល 
និងរបូវនតបុរគលប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ទំាងអស់ ក្តវូែាល់ព័ត៌មានបគចចរគទ្ស ចំគណេះដឹង          
បទ្ពិគស្ថធន៍ និងរាីរងវល់ ប្ដលពារ់ពារ់ព័នធទំាងឡាយ គដើមបចូីលរមួរនុងការគធវើគសចរាីសគក្មចរនុងការ
ស្ថត រគ ើងវញិនូវការខូចខាតបរសិ្ថា ន ។   

 
ជំពូកទី២ 

ការទទលួខ៊ុេព្រែវូបរសិ្ថា ន 
 

មាព្រតា៩២៦ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូសំណងប្ែនរបរសិ្ថា ន 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ឬមន្រនតីរាជការ ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះសំណងបរសិ្ថា ន គោយ 
មិនតក្មូវឱ្យមានបងាា ញពីធាតុគចតនា និងការដឹងគនាេះគទ្  រនុងររណីដូចខាងគក្កាម៖  

១- មិនានគធវើសរមមភាព ឬការខរខានមិនានចាត់វធិានការទ្ប់ស្ថក ត់ ប្ដលបងកឱ្យ
មានការខូចខាតបរសិ្ថា ន ។ 

២- បំគពញការងារគលើសពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខាួន ឬក្បក្ពឹតតែាុយនឹងក្រមគនេះ ចាប់ និង
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតនានា ប្ដលបងកឱ្យមានការខូចខាតបរសិ្ថា ន ។  

 
មាព្រតា៩២៧ ._ ការរបឹអូសឧបររណ៍ប្ដលបងកការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
 ឧបររណ៍ការគក្បើក្ាស់រាល់ គោយខុសចាប់ និងបងកការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូរបឹអូស និងគក្បើ
ក្ាស់សក្មាប់ការស្ថត របរសិ្ថា នប្ដលទ្ទួ្លរងការខូចខាតគ ើងវញិ ស្សបតាមនីតិវធីិប្ដលមានប្ចងរនុង
ក្រមគនេះ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធគោយប្ រ ។   
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មាព្រតា៩២៨ ._ ការទ្ទួ្លខុសក្តវូនននីតិបុរគល 
 នាយរនននីតិបុរគល ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះសំណងប្ែនរបរសិ្ថា ន តាមលរខណៈ និងទំ្ហំដូច
ោន គៅនឹងការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់នីតិបុរគលគនាេះ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៩២៦ ននក្រមគនេះ ។  
 
មាព្រតា៩២៩ ._ កាតពវរិចចស្ថមរគី 

បុរគលក្រប់របូក្តូវមានកាតពវរិចចទ្ទួ្លខុសក្តវូរមួោន  ចំគពាេះការខូចខាតបរសិ្ថា ន រនុងររណី
ប្ដលមានបុរគលទ្ទួ្លខុសក្តូវគលើសពី១(មួយ)នារ់ ។ បុរគលមាន រ់ៗ ក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តវូសងសំណង
ខូចខាតគោយគពញគលញ គោយមិនរិតពីការចូលរមួចំប្ណរជារ់ប្សាងននបុរគលមាន រ់ៗប្ដលបងកឱ្យ
មានការខូចខាតជារ់ប្សាងគនាេះគទ្ ។ 

 
ជំពូកទី៣ 

ការមិនទទលួខ៊ុេព្រែូវចំណាោះការខូចខាែបរសិ្ថា ន 
 
មាព្រតា៩៣០ ._ ការមិនទ្ទួ្លខុសក្តូវ 
 របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល មិនក្តូវទ្ទួ្លខុសក្តូវគ ើយ រនុងររណីប្ដល៖ 

១- ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូានបងកគ ើងទំាងស្សរងគោយស្ថរប្តគក្ោេះមហនតរាយធមម
ជាតិធងន់ធងរ ប្ដលមិនានរពឹំងទុ្រមុន ឬសរមមភាពននសន្រងាគ ម ។ 

៣- ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវានបងកគ ើងទំាងស្សរងគោយស្ថរប្តទ្គងវើ ឬការខរខាន
របស់តតិយជនគក្ៅពីបុរគលិរនគោជិត ឬភាន រ់ងាររបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលគនាេះ ។ 

៤- ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូានបងកគ ើងទំាងស្សរងគោយស្ថរប្តសរមមភាពប្ដលាន
អនុញ្ហញ តោ ងចាស់លាស់គោយចាប់ ។ 

៥- ការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តវូានបងកគ ើងទំាងស្សរងគោយស្ថរប្តសរមមភាពប្ដលាន
អនុញ្ហញ  ជាពិគសស និងប្ដលានពណ៌នាពីភាពជារ់លារ់ទារ់ទ្ងនឹងក្បគភទ្ និងទំ្ហំននការ
ខូចខាតគៅរនុងប្ែនការក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន និង/ឬ 
វញិ្ហញ បនបក្ត និងលិខិតឯរភាពគលើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ។  

 
មាព្រតា៩៣១ ._ ការគលើរប្លងចំគពាេះការមិនទ្ទួ្លខុសក្តូវការខូចខាតបរសិ្ថា ន  
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ការមិនទ្ទួ្លខុសក្តូវការខូចខាតបរសិ្ថា ន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៩៣០ ននក្រមគនេះ មិនក្តូវ
យរមរអនុវតតគ ើយ រនុងររណីដូចខាងគក្កាម៖ 

 ១- សរមមភាពប្ដលបងកឱ្យមានការខូចខាតគនាេះ ក្តូវានអនុវតតគោយមានការរគំលាភ
បំពានទំាងស្សរង ឬប្ែនរណាមួយននក្រមបរសិ្ថា ន ឬលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតណាមួយគែសង  
គទ្ៀត ។  

 ២- សរមមភាពប្ដលបងកឱ្យមានការខូចខាត ក្តូវានគធវើគ ើងគោងតាមលរខខណឌ
សមបទាន អាជាា ប័ណណ ឬការអនុញ្ហញ តជារ់ប្សតងគែសងគទ្ៀតប្ដលក្តវូានែតល់ឱ្យ មិនស្សបតាម
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត មានជាអាទ្ិ៍ ការអនុញ្ហញ តប្ដលគចញគោយមន្រនតីប្ដលោម នសិទ្ធិរនុងការ
ែាល់ការអនុញ្ហញ តគនាេះ ឬការខរខានមិនានបំគពញតាមលរខខណឌ ប្ដលចាប់តក្មូវ មុនគពល
គចញការអនុញ្ហញ តជាគដើម ។ 

៣- សរមមភាពប្ដលនំាឱ្យមានការខូចខាតបរសិ្ថា ន ក្តូវានពិនិតយគឃើញថា មានចំនួន 
ទំ្ហំ ឬក្បគភទ្ខុសៗោន  គក្ៅពីការរំណត់ចំនួន និងការអនុញ្ហញ ត ប្ដលានរំណត់ជារ់លារ់ 
គៅរនុងប្ែនការោំពារបរសិ្ថា ន ការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ប្ែនការ
ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន ឬលិខិត ឬវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់    
បរសិ្ថា ន ។ 

៤- ការខូចខាតប្ដលបងកគ ើងគោយស្ថរការគធវសក្បប្ហស អំគពើទុ្ចចរតិ ឬសរមមភាព
ខុសចាប់ រនុងការអនុវតត ការគធវើក្បតិបតតិការ ឬការបំគពញសរមមភាពប្ដលក្តវូានអនុញ្ហញ ត ។ 

៥- សរមមភាពទំាងឡាយប្ដលែាុយគៅនឹងខប្ចង និងលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ហញ ត រិចច
សនោ ការអនុញ្ហញ ត ឬឯរស្ថរពារ់ព័នធទំាងឡាយគែសងគទ្ៀត ក្ពមទំាងការខរខានមិនាន  
អនុវតតសរមមភាពជារ់លារ់នានា ប្ដលតក្មូវរនុងលិខិតអនុញ្ហញ ត ។   

 
ជំពូកទី៤ 

េ ំងការខចូខាែបរសិ្ថា ន 
 
មាព្រតា៩៣២ ._ សំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
 សំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន មានដូចខាងគក្កាម៖ 

១- នែាគពញគលញរនុងការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិឱ្យដូចស្ថា នភាពគដើម មុនគពលមានការ
ខូចខាតគរើតគ ើង ។ 
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២- នែាគពញគលញសក្មាប់ការអនុវតតការស្ថត រគ ើងវញិបប្នាមគទ្ៀតប្ដលក្រប់ក្ោន់ 
គដើមបីគធវើការទូ្ទាត់ចំគពាេះការខូចខាតទំាងមូល ប្ដលមិនានទូ្ទាត់សងគោយការស្ថត រគ ើង
វញិ រនុងចំណុចទី្១ ខាងគលើ ។  

៣- តនមាននទិ្ដឋភាពននបរសិ្ថា នប្ដលទ្ទួ្លរងការខូចខាត ប្ដលមិនអាចស្ថត រគ ើងវញិ
ាន រនុងររណីប្ដលការស្ថត រគ ើងវញិក្តូវានគធវើគ ើង ប ុប្នតប្ែនរ ឬទិ្ដឋភាពមួយចំនួននន        
បរសិ្ថា នប្ដលទ្ទួ្លរងការខូចខាត មិនងាយស្ថត រគ ើងវញិាន ។ 

៤- តនមាគអរូ ូសីុ ឬតនមាមនុសស ប្ដលានាត់បង់គោយស្ថរការខូចខាតបរសិ្ថា ន មិន
អាចក្តវូានទូ្ទាត់សងគពញគលញគោយស្ថររតាត ប្ដលមានរនុងចំណុចទី្១ ទី្២ និងទី្៣ ខាង
គលើ រមួមាន តនមាគសដឋរិចចប្ដលរំណត់គោយវធីិស្ថស្រសតវាយតនមាគសដឋរិចចលមអិត ។ 

៥- នែាទំាងអស់ប្ដលគដើមបណតឹ ងានចំណាយរនុងការបតឹង គដើមបគីធវើការទាមទារសំណង
សក្មាប់ការជួសជុសបរសិ្ថា ន ប្ដលរមួមាន៖ 

- នែាជារ់ប្សតង និងនែាចំណាយគែសងគទ្ៀត របស់ក្ររមការងារគរៀបចំប្ែនការស្ថត រ
គ ើងវញិ  

- នែាចំណាយគលើការវាយតនមាសំណងការខូចខាត និងការស្ថត រគ ើងវញិ និង 
- នែាចំណាយទំាងអស់ប្ដលក្ររមការងារគរៀបចំប្ែនការស្ថត រគទ្បើងានចំណាយ 

និង 
- នែាចំណាយគលើដំគណើ រការពិគក្ោេះគោបល់ ។ 

៦- នែាអគងកតតាមោន និងនែាធានាឱ្យាននូវភាពគជារជ័យននសរមមភាពស្ថត រគ ើង
វញិ ដូចានរំណត់ពីមុនរចួមរគហើយ ។ 

៧- នែាទូ្ទាត់សងសក្មាប់ការាត់បង់មុខរបរ និងគសដឋរិចច ប្ដលបណាត លមរពីការខូច
ខាតបរសិ្ថា ន ។ 

៨- នែាទូ្ទាត់សងតាមរយៈការស្ថត រគ ើងវញិ ឬគលើការាត់បង់សាិរភាពននការគក្បើក្ាស់
បរសិ្ថា ន ។ 

៩- ការាត់បង់នែាសុទ្ធននសួយស្ថរ ក្ារ់ឈនួល រនក្មនានា ឬការាត់បង់ភារហ ុននន
ក្ារ់ចំគណញសុទ្ធគោយស្ថរការខូចខាតគនាេះ ។ 

១០- ការាត់បង់ក្ារ់ចំគណញ ឬឱ្នភាពននសមតាភាពររចំណូលគោយស្ថរការខូច
ខាត ។ 
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១១- នែាសុទ្ធននការែតល់គសវាស្ថធារណៈប្ដលមានការគរើនគ ើង និងបប្នាម រនុងការ
គ្ាើយតបគៅនឹងការខូចខាតបរសិ្ថា ន ។ 

១២- ក្ារ់ក្បោប់រតី គស្ថហ ុយ និងការចំណាយគែសងៗ ប្ដលគរើតគ ើងរនុងដំគណើ រការ
ននបណតឹ ង ។ 

១៣- ការខាតបង់សុទ្ធគលើរនក្មគសវា សួយស្ថរ បុពវលាភ ពនធ ឬក្ារ់ចំណូលគែសង
គទ្ៀត ប្ដលក្តូវបង់គៅក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ។ 

១៤- នែាែតល់គសវារនុងការោមលាត ប្ដលសមភាពគៅនឹងគសវារមមោមលាតនានា 
រនុងអំ ុងគពលននការចាប់ខាួន និងការកាត់គទាសគៅគលើការរគំលាភបំពាន ។  

 
មាព្រតា៩៣៣ ._ ការស្ថត រការខូចខាតបរសិ្ថា នគ ើងវញិជាបនាា ន់ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីលរខខណឌ តក្មូវ និង
នីតិវធីិរនុងការស្ថត រការខូចបរសិ្ថា នគ ើងវញិជាបនាា ន់ រនុងររណីប្ដលក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ        
បរសិ្ថា នយល់គឃើញថាមានភាពចំាាច់ ប្ដលតក្មួវឱ្យមានការចាត់វធិានការជាបនាា ន់ និងទាន់គពល
គវលា ។  
 

ជំពូកទី៥ 
ការណរៀបចំតននការស្ថត រការខូចខាែបរសិ្ថា នណឡើងវិញ  

 
មាព្រតា៩៣៤ ._ ក្ររមការងារគរៀបចំប្ែនការស្ថត រគ ើងវញិ 
 រនុងររណីមានបណតឹ ងទាមទារឱ្យមានការជួសជុលគោយការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ដូចមាន
ប្ចងរនុងមាក្តា៩៣២ ននក្រមគនេះ  ភារីប្ដលមានសិទ្ធិគធវើសរមមភាពបណតឹ ង មានសិទ្ធិគលើរជាសំគណើ
គៅកាន់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គដើមបបីគងកើតក្ររមការងារគរៀបចំប្ែនការស្ថត រគ ើងវញិនូវ
ការខូចខាតបរសិ្ថា នគនាេះ ។ 

   បុរគលប្ដលានចាត់តំាង រដឋាលថាន រ់គក្កាមជាតិ របូវនតបុរគល តំណាងអងគការសងគមសីុវលិ 
ជនជាតិគដើមភារតិច សហរមន៍មូលោឋ ន និងបុរគលដនទ្គទ្ៀត ប្ដលអាចទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ដល់
ក្បគោជន៍របស់ខាួន អាចចូលរមួគៅរនុងក្ររមការងារគរៀបចំប្ែនការស្ថត រការខូចខាតបរសិ្ថា នគ ើងវញិ 
ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើ ។ 
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មាព្រតា៩៣៥ ._ ភាររិចច និងតួនាទី្របស់ក្ររមការងារ គ ើងវញិការខូចខាតបរសិ្ថា នគរៀបចំប្ែនការស្ថត រ  
ភាររិចច និងតួនាទី្របស់ក្ររមការងារ រមួមាន៖ គ ើងវញិការខូចខាតបរសិ្ថា នគរៀបចំប្ែនការស្ថត រ  

រ- វាយតនមាពីបរមិាណធមមជាតិ និងវសិ្ថលភាពននការខូចខាតគោយគក្បើព័ត៌មានប្ដល
មានស្ស្ថប់ ។  គោយស្សបតាមការវាយតនមាគនេះ ក្ររមការងារក្តវូរំណត់ចំណាត់ការ ដូចខាង
គក្កាម ៖  

១- គធវើបណតឹ ងទាមទាសំណងគលើការខូចខាតពីបុរគលមួយ ឬគក្ចើននារ់ ប្ដល
អាចក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តវូតាមជំពូរទី្២ននមាតិកាគនេះ ។  

២- បំគពញតាមលរខខណឌ តក្មូវ និងនីតិវធីិននការស្ថត រគ ើងវញិ ដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៩៣៣ ននក្រមគនេះ ។  

៣- គធវើការវាយតនមាពីសំណងការខូខាតសក្មាប់គធវើការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
៤- អនុវតតជគក្មើសននចំណាត់ការសមស្សបគៅតាមស្ថា នភាពជារ់លារ់នន

គក្ោេះថាន រ់ ឬការខូចខាត ។  
ខ-បនាា ប់ពីានសគក្មចថាក្តូវគរៀបចំគធវើបណតឹ ងទាមទារឱ្យមានការជួសជុលបរសិ្ថា ន  

គនាេះក្ររមការងារ ចំាាច់ក្តូវ៖  
១- បគងកើតគសចរតីប្ែាងការអំពី្នាៈរនុងការគរៀបចំបណតឹ ងទាមទារការជួសជុល 

បរសិ្ថា ន ប្ដលរនុងគនាេះក្តូវមានចុេះអំពីព័ត៌មានសគងខបអំពីគហតុការ និងការខូតខាតនា
គពលខាងមុខ ឬប្ដលានរពឹំងទុ្រជាមុន ។  

២- រំណត់អំពីការអនុវតតនូវសិទ្ធិអំណាចរបស់មន្រនតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និង
ធនធានធមមជាតិទារ់ទ្ងគៅនឹងគហតុការណ៍ ។  

៣- គធវើការជូនដំណឹងដល់ភារីប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវ 
រ- គរៀបចំក្បមូលព័ត៌មានពារ់ព័នធគៅនឹងបណតឹ ងទាមទារការស្ថត រគ ើងវញិនាគពល 

ខាងមុខ ។  
ឃ- ពារ់ព័នធគៅនឹងការគរៀបបណតឹ ងទាមឱ្យមានការស្ថត រគ ើងវញិ ស្សបតាមចររិ     

លរខណៈននគក្ោេះថាន រ់ ឬការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន ក្ររមការងារក្តូវបំគពញតាមដំណារ់កាល
ដូចខាងគក្កាម គោយ ៖  

១- រំណត់ពីអតតសញ្ហញ ណ និងបរមិាណននការខូចខាត ។  
២- រំណត់ពីលរខណៈននការស្ថត រគ ើងវញិ និង/ឬ ដំគណាេះស្ស្ថយគោយ

សំណងជាក្ារ់ប្ដលរិតទំាងសំណងការខូចខាតនាគពលខាងមុខែងប្ដរ ។  
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៣- បគងកើតការែាឹងប្ែាង និងការបងាា ញពីទំ្នារ់ទំ្នងរវាងការខូចខាត និង
សំណងបចចុបបនន និងអនារត ។  

៤- បងាា ញពីការស្ថត រគ ើងវញិ និង/ឬ ជគក្មើសននសំណងការខូចខាត ក្ារ់ 
ប្ដលរិតទំាងសំណងការខូចខាតនាគពលខាងមុខ ។  
ង- គក្បើក្ាស់ជំនាញ និងឯរគទ្សននសមាជិររនុងក្ររមការងារ និងគក្ៅក្ររមការងារ

គរៀបចំប្ែនការស្ថត រគ ើងវញិ និងជំនួយប្ែនរបគចចរគទ្សគៅតាមតក្មូវការ រនុងក្រប់ដំគណាេះ
ស្ស្ថយ និងការគរៀបចំបណតឹ ងទាមទារ ។  

ច- រំណត់ពីភាពសមរមយននភារីប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវនាគពលខាងមុខ រនុងការអនុវតត
ការស្ថត រគ ើងវញិប្ដលានឯរភាព ។  

្- ជូនដំណឹងដល់ភារីប្ដលអាចទ្ទួ្លខុសក្តូវ ឱ្យចូលរមួរនុងដំគណើ រការននការចរចា
អំពីការស្ថត រគ ើ វញិ គដើមបែីតល់ការទ្ទួ្លខុសក្តវូតាមរយៈរិចចការស្ថត រគ ើងវញិ ឬការបង់
សំណងគលើការខូចខាត ។  

 
មាព្រតា៩៣៦ ._ នីតិវធីិវាយតនមាគលើសំណងការខូចខាតសក្មាប់ការស្ថត រគ ើងវញិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន  ពីនីតិវធីិអាចគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតី វាយតនមា
សំណងការខូចខាតសក្មាប់ការស្ថត រគ ើងវញិ និងសំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន គៅតាមតំបន់ភូមិ    
ស្ថស្រសតជារ់ប្សតងនីមួយៗ ។   
 
មាព្រតា៩៣៧ ._ ដំគណើ រការននរិចចចរចាអំពីការស្ថត រគ ើងវញិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តវូគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសាីពីលរខខណឌ តក្មូវនន
ការទូ្ទាត់ និងការចរចាអំពីការស្ថត រគ ើងវញិ របស់ក្ររមការងារគរៀបចំប្ែនការស្ថត រការខូចខាតបរសិ្ថា ន
គ ើងវញិ និងនិងភារីប្ដលអាចទ្ទួ្លខុសក្តូវ ។ 
 

ជំពូកទី៦ 
េទិធអិំណាចម្នការណចញបទបញ្ញជ តនែករដឋាល 

 
មាព្រតា៩៣៨ ._ បទ្បញ្ហា រដឋាលទារ់ទ្ងនឹងវធិានការហិរ ញ្វតាុ 
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ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានភាររិចចគចញបទ្បញ្ហា ឱ្យភារីប្ដលអាចទ្ទួ្លខុសក្តូវ 
ែតល់ការឧបតាមភប្ែនរហិរ ញ្វតាុជាបនាា ន់សក្មាប់ការងាររបស់ក្ររមការងារ គរៀបចំប្ែនការស្ថត រគ ើងវញិ 
និងការបគងកើតឱ្យមាននូវការវាយតនមាអំពីការជួសជុលគោយការស្ថត រគ ើងវញិ រនុងររណីប្ដលការខូច
ខាតបរសិ្ថា នសាិតគៅរនុងរក្មិតននការខូចខាតបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ។  
 
មាព្រតា៩៣៩ ._ បទ្បញ្ហា រដឋាលទារ់ទ្ងនឹងវធិានការស្ថា របរសិ្ថា នគ ើងវញិ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានភាររិចចគចញបញ្ហា ឱ្យភារីប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តវូក្បតិបតតិ
គលើវធិានការស្ថត រគ ើងវញិជារិចចសគន្រងាគ េះបនាា ន់ គក្កាមការដឹរនំារបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ     
បរសិ្ថា ន បនាា ប់ពីររគឃើញថា តក្មូវឱ្យមានការទ្ប់ស្ថក ត់ជាបនាា ន់គលើការខូចខាតបរសិ្ថា ន  ឬគដើមបីជាស
វាងពីការាត់បង់ឱ្កាសសំខាន់ដល់ការស្ថត រគ ើងវញិ ។  
 

ជំពូកទី៧ 
 ការោមោរមកវញិនវូម្ថ្ៃចំណាយណលើការស្ថដ រការខូចខាែបរសិ្ថា នណឡើងវិញ 

 
មាព្រតា៩៤០ ._  ការស្ថា រការខូចខាត និងការទាមទារមរវញិនូវនែាចំណាយ 
  ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន អាចគធវើការស្ថត រគទ្បើងវញិ ប្ដលចំាាច់ចំគពាេះការខូចខាត  
បរសិ្ថា ន គៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងអាចគធវើការទាមទារមរវញិនូវនែាចំណាយទំាងអស់ ស្សប
តាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធ ។ 
 
មាព្រតា៩៤១ ._  បណាឹ ងទាមទារសំណង និងនែាចំណាយសក្មាប់ការស្ថត រការខូចខាតដល់បរសិ្ថា ន  

គទ្បើងវញិ 
 ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានសិទ្ធិអនុវតតសរមមភាពបណតឹ ងទាមទារសំណង និងនែា

ចំណាយគែសងៗ សក្មាប់ការស្ថត រការខូចខាតបរសិ្ថា នគទ្បើងវញិ ពីភារីប្ដលបងកការខូចខាតបរសិ្ថា ន ។  
 
មាព្រតា៩៤២ ._ ការបង់នែា ឬការបង់សងវញិនូវនែា និងចំណាយប្ដលានគរើតគ ើង 

ែវកិាក្បមូលានសក្មាប់ការបំគពញតួនាទី្ ដូចមានប្ចងរនុងមាតិកាគនេះ ប្ដលជាការចំណាយ 
និងការបង់សងវញិចំគពាេះនែា និងការចំណាយសក្មាប់ការវាយតនមាការជួសជុលបរសិ្ថា ន គោយការ  
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ស្ថត រគ ើងវញិ និងសរមមភាពរបស់ក្ររមការងារគរៀបចំប្ែនការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ក្តូវបង់ជូនគោយ
ផ្ទា ល់គៅកាន់ភារីប្ដលានគធវើការចំណាយ ។  

 
គ្នាីទ១ី០ 

ណោេបបញ្ញែត ិ
មាែិកាទី១ 

បទបបញ្ញែតិទូណៅ 
ជំពូកណោល 
ទ ឌ កមម 

  
មាព្រតា៩៤៣ ._   ក្បគភទ្ននទ្ណឌ រមម 

ក្បគភទ្ននទ្ណឌ រមម ប្ដលរំណត់គៅរនុងក្រមគនេះ មានជាអាទ្ិ៍ ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍
អរសរ ការលុបគចាល ការផ្ទអ រការឯរភាព ឬលិខិតអនុញ្ហញ ត ការពិន័យអនតរការណ៍ ការែាល់សំណង
ការខូចខាត និងគទាសក្ពហមទ្ណឌ  ។ 
 
មាព្រតា៩៤៤ ._  ការផ្ទអ រ ឬលុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ ត និងសំណងខូចខាតបរសិ្ថា ន 

ការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ការផ្ទអ រ ឬការលុបគចាលវញិ្ហញ បនបក្តចុេះប ា្ ី ឬលិខិត
អនុញ្ហញ ត ក្តូវសាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន 
និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុងក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគែសង
គទ្ៀត ។ 

សំណងការខូចខាតចំគពាេះការស្ថា របរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិគ ើងវញិ និងសំណងកាខូច
ខាតបរសិ្ថា ន គក្កាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ក្តូវសាិតគក្កាមសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរ
ពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។   
 
មាព្រតា៩៤៥ ._  ការពិន័យអនតរការណ៍ 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ មាន
សិទ្ធិរនុងការអនុវតតការពិន័យអនតរការណ៍ ចំគពាេះបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានប្ចង
រនុងក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគែសងគទ្ៀត ។ ការពិន័យអនតរការណ៍ ក្តូវអនុវតតរនុង
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ររណីប្ដលជនគលមើសស្ថរភាពរំហុស និងយល់ក្ពមបង់នែាពិន័យអនតរការណ៍ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិនន
ក្រមគនេះ ចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតពារ់ព័នធគែសងគទ្ៀត។ ការបង់នែាពិន័យអនតរការណ៍នំាឲ្យ
រលត់បណតឹ ងអាជាា  ។ 

រនុងររណីប្ដលជនគលើមសបដិគសធមិនក្ពមបង់ក្ារ់ពិន័យអនតរការណ៍ ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្ល
បនាុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ អាចោរ់ពារយបណតឹ ងគៅតុលាការ 
គដើមបីទាមទារក្ារ់ពិន័យអនតរការណ៍គនាេះាន ។  

នីតិវធីិ និងប្បបបទ្សតីពីការពិន័យអនតរការណ៍ ក្តូវានរំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត 
របស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៩៤៦ ._   ក្ារ់ចំណូលប្ដលានមរពីការពិន័យអនតរការណ៍ 

ក្ារ់ចំណូលប្ដលានមរពីការពិន័យអនតរការណ៍ ពិន័យគោយតុលាការ ឬវតាុគែសងគទ្ៀត
ប្ដលតុលាការានសគក្មចឲ្យរបឹអូសលរ់ ក្តូវបង់ចូលគៅរនុងែវកិារជាតិ ។  

ក្ារ់ចំណូលប្ដលទ្ទួ្លានដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ខាងគលើគនេះ អាចគក្បើក្ាស់សក្មាប់
ែាល់ជារងាវ ន់ជូនមន្រនតីរាជការ និងក្បជាពលរដឋ ប្ដលចូលរមួរនុងសរមមភាពពក្ងឹងការអនុវតតចាប់ ។  

នីតិវធីិននការរំណត់ការែាល់ក្ារ់រងាវ ន់ និងក្ារ់ពិន័យ ប្ដលក្តវូបង់ចូលែវកិារជាតិ ក្តូវ
រំណត់គោយលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតអនតរក្រសួងរវាងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរហិរ ញ្វតាុ និងក្រសួង 
ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៩៤៧ ._   ការរគំលាភបំពានគៅគលើកាតពវរិចចបគ ច្ ៀសការខូចខាតបរសិ្ថា ន 

បុរគលក្រប់របូប្ដលរគំលាភបំពានបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ   គហើយបងកឲ្យមានការខូចខាតបរសិ្ថា ន 
ឬក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តវូែតនាា គទាសថាន រ់ទី្១ ឬទី្២ ឬទី្៣ ឬទី្៤ ឬទី្
៥  អាស្ស័យតាមអំគពើក្បក្ពឹតត និងរក្មិតពយសនៈរមមចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 
 
មាព្រតា៩៤៨ ._  ការអនុវតតសរមមភាពបណតឹ ងរដឋបបគវណី 

រនុងររណីមានបណតឹ ងអាជាា គធវើគ ើង ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងចាប់ពិគសសគែសង
គទ្ៀតគៅតុលាការមានសមតារិចច  ក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចចពារ់ព័នធ អាចគធវើសរមមភាពបណតឹ ង   
រដឋបបគវណីរនុងការទាមទារសំណងការខូចខាត ឬការស្ថត រការខូចខាតបរសិ្ថា នគ ើងវញិ ក្បឆំ្ងគៅនឹង
ភារីប្ដលបងកការខូចខាត គៅតុលាការរដឋបបគវណីគោយប្ទ្បរ ។  
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បណាឹ ងទាមទារសំណងការខូចខាត និងស្ថា របរសិ្ថា នគ ើងវញិគនេះ ក្តូវប្តដំគណើ រការចាត់ការ
គៅតាមនីតិវធីិរដឋបបគវណី ឬគៅតាមនីតិវធីិគោេះស្ស្ថយវវិាទ្បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលរំណត់
រនុងក្រមគនេះ គោយមិនរង់ចំាការសគក្មចគសចរាីជាស្ថា ពរពីតុលាការក្ពហមទ្ណឌ គ ើយ ។ 
 
មាព្រតា៩៤៩ ._  ការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ 

ក្រសួងទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន មានសិទ្ធិគធវើសរមមភាពបណតឹ ងគៅកាន់តុលាការ និងស្ថា ប័នមាន
សមតារិចចពារ់ព័នធ គដើមបទីាមទារសំណងការខូចខាតគលើការស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ ឬក្ទ្ពយសមបតតិស្ថ
ធារណៈ ស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគែសងគទ្ៀត ។  
 
មាព្រតា៩៥០ ._  មន្រនតីស្ថធារណៈប្ដលខរខានមិនានបំគពញភាររិចច 

មន្រនតីស្ថធារណៈប្ដលបំពាន ឬខរខានមិនានបំគពញភាររិចចស្សបតាមបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ 
និងចាប់ និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគែសងគទ្ៀត ក្តូវទ្ទួ្លទ្ណឌ រមមវន័ិយរដឋាល គោយមិនទាន់រិត
ដល់ការគចាទ្ក្បកាន់បទ្គលមើសក្ពហមទ្ណឌ គែសងគទ្ៀត ។ 

ជនគែតើមរំនិត ឬសមរំនិត ក្តូវទ្ទួ្លទ្ណឌ រមមដូចោន នឹងចារបី្ដរ ។ 
 
មាព្រតា៩៥១ ._  ការទ្ទួ្លខុសក្តវូក្ពហមទ្ណឌ របស់មន្រនតីរាជការ 

 មន្រនតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមន្រនតីរងរមាា ំងក្បោប់អាវធុ ប្ដលទ្ទួ្លខុសក្តូវគលើការក្រប់ក្រង ឬ
គក្បើក្ាស់ក្ទ្ពយសមបតតិស្ថធារណៈ គដើមបចូីលរមួរនុងការក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសគោយគចតនា រនុងគោល
បំណងទ្ទួ្លានែលក្បគោជន៍ផ្ទា ល់ខាួន គោយោម នការអនុញ្ហញ តក្តឹមក្តវូតាមចាប់ ក្តូវទ្ទួ្លខុស
ក្តូវក្ពហមទ្ណឌ  តាមបទ្គលមើសប្ដលខាួនានចូលរមួក្បក្ពឹតត ។ 

 
មាព្រតា៩៥២ ._  បទ្គលមើសប្ដលមិនតក្មូវឲ្យមានគចតនាក្បក្ពឹតត 

បទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិប្ដលមានចររិលរខណៈក្ពហមទ្ណឌ  ស្សបតាមបទ្
បប ញ្តតិននក្រមគនេះ អាចគរើតគចញពីការខវេះការក្បរងក្បយ័តន ការគធវសក្បប្ហស ការខាីខាា  ឬការខរខាន
មិនានបំគពញកាតពវរិចច គទាេះបីជាមាន ឬោម នគចតនា រនុងការក្បក្ពឹតតបទ្គលមើសរ៏គោយ ។ 

បទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ មិនតក្មវូឲ្យមានភសតុតាងននគចតនាក្បក្ពឹតតបទ្គលមើស
គទ្ គលើរប្លងប្តមានប្ចងជារ់លារ់គៅរនុងបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ ។  
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មាព្រតា៩៥៣ ._  ការទ្ទួ្លខុសក្តវូរបស់នីតិបុរគល 

នីតិបុរគលក្តវូទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលក្បក្ពឹតតគ ើង
គោយភាន រ់ងារ ឬតំណាងរបស់នីតិបុរគល រនុងនាមែលក្បគោជន៍របស់នីតិបុរគលគនាេះ ។ 

ការទ្ទួ្លខុសក្តូវរបស់នីតិបុរគល ក្តូវគធវើគទ្បើងតាមរយៈតំណាង ឬភាន រ់ងាររបស់ខាួន ។ 
 
មាព្រតា៩៥៤ ._  គទាសបប្នាមចំគពាេះរបូវនតបុរគល 

ក្បគភទ្គទាសបប្នាមប្ដលរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ក្តវូយរមរអនុវតតែងប្ដរ
ចំគពាេះបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលក្បក្ពឹតតគោយរបូវនតបុរគល ដូចមានប្ចងរនុងក្រម
គនេះ និងចាប់ពិគសសគែសងគទ្ៀត ។ 
 
មាព្រតា៩៥៥ ._   គទាសបប្នាមចំគពាេះនីតិបុរគល 

ក្បគភទ្គទាសបប្នាម ក្តូវយរមរអនុវតតចំគពាេះបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដល
ក្បក្ពឹតតគោយនីតិបុរគល មានដូចខាងគក្កាម៖ 
  ១- ការរលំាយនីតិបុរគល ។ 
  ២- ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬសិទ្ធិអនុញ្ហញ ត ។ 
  ៣- ការផ្ទអ រលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬសិទ្ធិអនុញ្ហញ ត ។ 
  ៤- ការលុបគចាលវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន ។ 
  ៥- ការផ្ទអ រសមបទានដីគសដឋរិចចណាមួយ ឬសមបទានដនទ្គទ្ៀត ។ 
  ៦- ការលុបគចាលសមបទានដីគសដឋរិចចណាមួយ ឬសមបទានដនទ្គទ្ៀត ។ 
  ៧- ការរបឹអូសបរកិាខ ពារ់ព័នធនឹងបទ្គលមើស ។ 

 ៨- ការរបឹអូសក្រប់ែលចំគណញ ឬែលចំគណញនីមួយៗប្ដលគរើតគចញពីបទ្គលមើស។ 
  ៩- ការែសពវែាយបទ្គលមើស និងគទាសទ្ណឌ  ។ 
 គក្ៅពីគទាសបប្នាម ប្ដលរំណត់ខាងគលើគនេះ គទាសបប្នាមប្ដលមានប្ចងរនុងក្រមក្ពហមទ្ណឌ
ជាធរមាន រ៏ក្តូវយរមរអនុវតតែងប្ដរ ចំគពាេះបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលក្បក្ពឹតត
គោយនីតិបុរគល ។ 
 
មាព្រតា៩៥៦ ._  ថាន រ់ននបទ្គលមើស 
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បទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលរំណត់រនុងក្រមគនេះ ក្តូវប្បងប្ចរជា៥ថាន រ់ ដូច
ខាងគក្កាម៖ 

១- បទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ ក្តូវែតនាា គទាសោរ់ពនធនាោរពី១០(ដប់)ឆ្ន ំ គៅ ៣០(ស្ថបសិប) 
ឆ្ន ំ និងពិន័យជាក្ារ់ពី៤០០.០០០.០០០(បួនរយលាន)គរៀល គៅ ៨០០.០០០.០០០(ក្ាំបីរយ
លាន)គរៀល ។ 

២- បទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ក្តូវែតនាា គទាសោរ់ពនធនាោរពី០៥(ក្ាំ)ឆ្ន ំ ដល់១០(ដប់)ឆ្ន ំ និង 
ក្តូវពិន័យជាក្ារ់ពី២០០.០០០.០០០(ពីររយលាន)គរៀល គៅ ៤០០.០០០.០០០(បួនរយលាន)
គរៀល ។ 

៣- បទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ក្តូវែតនាា គទាសោរ់ពនធនាោរពី០១(មួយ)ឆ្ន ំ គៅ ០៥(ក្ាំ)ឆ្ន ំ 
និងពិន័យជាក្ារ់ពី២០.០០០.០០០(នមភលាន)គរៀល ដល់ ២០០.០០០.០០០(ពីររយលាន) 
គរៀល ។  

 ៤- បទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ក្តូវែតនាា គទាសោរ់ពនធនាោរពី០៧(ក្ាំពីរ)នែង គៅ០១(មួយ)ឆ្ន ំ 
និង/ឬ ពិន័យជាក្ារ់ពី ២.០០០.០០០(ពីរលាន)គរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០(នមភលាន)គរៀល ។ 

 ៥- បទ្គលមើសថាន រ់ទី្៥ ក្តូវែតនាា គទាសោរ់ពនធនាោរពី០១(មួយ)នែង គៅ ០៦(ក្ាំមួយ)
នែង និង/ឬ ពិន័យជាក្ារ់ពី ២០.០០០(នមភពាន់)គរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០(នមភលាន)គរៀល ។ 

 
មាព្រតា៩៥៧ ._  ការចាត់ប្ចងក្ារ់សំណង 
 ក្ារ់សំណង ប្ដលានមរពីការគធវើសរមមភាពបណតឹ ងរដឋបបគវណី ក្តូវគក្បើក្ាស់សក្មាប់ការ 
ស្ថត របរសិ្ថា នគ ើងវញិ និងស្ថត រជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍ ប្ដលទ្ទួ្លរងែលប េះពាល់ជាអវជិាមាន
គ ើងវញិ ។ 
 
មាព្រតា៩៥៨ ._  លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការក្រប់ក្រង និងការប្បងប្ចរសំណងការខូចខាត 

ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ក្តូវគរៀបចំលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតសតីពីការក្រប់ក្រង និងការ
ចាត់ប្ចងក្ារ់សំណងការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។ 

 
មាព្រតា៩៥៩ ._ អាជាា យុកាលននបណតឹ ងរដឋបបគវណី 

សិទ្ធិទាមទារសំណងការស្ថត របរសិ្ថា នគទ្បើងវញិ និងសំណងការខូចខាតគែសងគទ្ៀត ក្តូវរិត
អាជាា យុកាល ដូចខាងគក្កាម៖ 
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១-  ៥(ក្ាំ)ឆ្ន ំ  រិត ប្ដលបងកណ៍ចាប់ពីនែងប្ដលានដឹងពីក្ពឹតតិការ ឲ្យ តមានការខូចខា  
ពីការបងកអំបរសិ្ថា ន ឬពីនែងទ្ទួ្លានព័ត៌មាន ឲ្យ ឬការខូចខាតគែសង មានការជួសជុលបរសិ្ថា ន

គទ្ៀត ឬ   
២- ១០(ដប់)ឆ្ន ំ រិតចាប់ពីនែងប្ដលសរមមភាព ឬគហតុការណ៍ននការខូចខាតបិរស្ថា ន

ានគរើតគទ្បើង ។   
 
មាព្រតា៩៦០ ._ អាជាា យុកាលននបណតឹ ងអាជាា  

បទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ជាបទ្គលមើសនិរនត ប្ដលអាជាា យុកាលក្តូវរិតចាប់ពីនែង
ររគឃើញបទ្គលមើស ។ 

អាជាា យុកាលននបណតឹ ងអាជាា ពារ់ព័នធនឹងបទ្គលមើសបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវអនុគលាម
តាមក្រមក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។ 

 
មាែិកាទី២ 

បទណលមើេាក់ពន័ធនឹងបរសិ្ថា ន នងិធនធានធមមជាែ ិ
ជំពូកទី១ 

បទណលមើេាក់ពន័ធនឹងការចូលរមួជាស្ថធារ ៈ 
 

មាព្រតា៩៦១ ._ ការរារាងំសិទ្ធិរនុងការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៥ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលរារាងំសិទ្ធិ
រនុងការចូលរមួជាសធារណៈ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា២១ននក្រមគនេះ ។   

រនុងររណីប្ដលអំគពើរារាងំគនាេះ គធវើគទ្បើងគោយមន្រនតីរាជការស្ថធារណៈ ឬមន្រនតីរាជការមាន
សមតារិចចគោយរគំលាភអំណាច ឬគក្បើក្ាស់សិទ្ធិគោយបំពាន ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤។  
 
មាព្រតា៩៦២ ._ អំគពើរារាងំ ឬរំរាមរំប្ហងចំគពាេះការចូលរមួជាស្ថធារណៈ 
 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ រាល់អំគពើរំរាមរំប្ហង ឬសងសិរតាមក្រប់មគធោាយ
របស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយណា ប្ដលរារាងំ ឬរំរាមរំប្ហង ចំគពាេះសរមមភាពននការចូល
រមួជាស្ថធារណៈ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា២២ននក្រមគនេះ ។  រនុងររណីប្ដលអំគពើរារាងំ ឬរំរាមរំប្ហង
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គនាេះ ប េះពាល់ដល់បូរណភាពរបូរាងកាយធងន់ធងរ ឬក្ទ្ពយសមបតតិ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់      
ទី្៣ ។  
 ក្តូវែតនាត គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ រនុងររណីប្ដលអំគពើក្បក្ពឹតតដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ
ខាងគលើគនេះគធវើឲ្យាត់បង់អាយុជីវតិ ។  
 
មាព្រតា៩៦៣ ._ កាតពវរិចចរនុងការបងាា ញព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 
 ក្តូវែតនាា គទាសជាពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគល ប្ដលមិនអនុវតតកាតពវរិចច ដូចមានប្ចងមាក្តា៣៣ននក្រមគនេះ ប្ដលប្ចងអំពីសិទ្ធិទ្ទួ្លាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ។   

រនុងររណីប្ដល របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលគៅប្តបនតក្បក្ពឹតតបទ្គលមើស ក្តូវពិន័យជាក្បចំានែង 
មួយនែង ២.០០០.០០០(ពីរលាន)គរៀល ។  
 
មាព្រតា៩៦៤ ._ ប ា្ ីននលិខិតអនុញ្ហញ ត និងការឯរភាព 
 ក្តូវែតនាា គទាសជាពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនានែតល់ឲ្យស្ថរ
ធារណជនអាចប្សវងររនូវប ា្ ីននលិខិតអនុញ្ហញ ត និងការឯរភាព ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥១ ។ 
 
មាព្រតា៩៦៥ ._ ប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា ន  
 ក្តូវែតនាា គទាសជាពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនានែតល់ឲ្យស្ថរ
ធារណជនអាចប្សវងររនូវប ា្ ីសវនរមមបរសិ្ថា ន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៥ ។ 
 

ជំពូកទី២ 
បទណលមើេាក់ពន័ធនឹងការវាយែម្មៃ នងិការអណងេែតាមដានបរសិ្ថា ន 

 
មាព្រតា៩៦៦ ._  ការគធវើសរមមភាពស្ថងសង់ ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងបំពានការហាមឃាត់ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០(នមភលាន)គរៀល គៅ 
៥០.០០០.០០០(ហាសិបលាន)គរៀល និង/ឬ ែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ និងក្តូវជួសជុល ស្ថា រ
ការខូចខាត ប្ដលានបងកគ ើងចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងប្ដលានក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងមាក្តា៨៤ននក្រម   
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គនេះ ។  ការគចាទ្ក្បកាន់ចំគពាេះបទ្គលមើសក្ពហមទ្ណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តូវគធវើគ ើងតាមបណាឹ ងពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។     

រនុងររណីប្ដលរគក្មាងមិនទាន់មានលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ បងកែលប េះពាល់ជាអវជិាមាន ដល់មនុសស សតវ ក្ទ្ពយសមបតតិ បរសិ្ថា ន និង
សងគម មាច ស់រគក្មាងក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ និងក្តូវសងសំណងខូចខាត 
គោយមិនទាន់រិតដល់គទាសក្ពហមទ្ណឌ គែសងគទ្ៀតប្ដលពារ់ព័នធ ។   

គក្ៅពីទ្ណឌ រមមខាងគលើ មាច ស់រគក្មាងអាចទ្ទួ្លរងទ្ណឌ រមម ជាអាទ្ិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជា
បគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬវញិ្ហញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិចចសនោ ឬការដរហូត
អាជាា ប័ណណ និងគទាសបប្នាម ដូចមានរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាព្រតា៩៦៧ ._ អំគពើមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវ 

ក្តួវទ្ទួ្លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ពីមន្រនតីវាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នចំគពាេះ     
មាច ស់រគក្មាងទំាងឡាយណា ប្ដលមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវ ដូចមានរំណត់គៅរនុងរាយការ
ណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នដំបូង ឬគពញគលញ ឬរិចចសនោការពារបរសិ្ថា ន ដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៩៩ននក្រមគនេះ ។  រនុងររណីមិនរាងចាលក្តូវពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ១០.០០០.០០០ (ដប់
លាន) គរៀល គៅ ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបលាន) គរៀល និង/ឬ ផ្ទអ រសរមមភាពរគក្មាង ។   

រនុងររណីប្ដលមិនគោរពលរខខណឌ ខាងគលើ គហើយបណាា លឲ្យាត់បង់ជីវតិមនុសស ឬពិការ     
អចិនន្រនតយិ៍ដល់ជនរងគក្ោេះ ក្តូវទ្ទួ្លការែានាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ។  ការក្ពមានជាលាយ
លរខណ៍អរសរមិនក្តូវអនុវតតចំគពាេះររណីគនេះគ ើយ ។  

រនុងររណីប្ដលមិនគោរពលរខខណឌ ខាងគលើ គហើយគធវើឲ្យប េះពាល់ដល់ជីវតិសតវ ក្ទ្ពយសមបតតិ 
និងបរសិ្ថា ន និងសងគម មាច ស់រគក្មាងក្តូវសងសំណងខូចខាតតាមសមាមាក្តនឹងទំ្ហំននការខូចខាត ។  

រនុងររណីប្ដលការប េះពាល់ប្ដលប្ចងរនុងរថាខណឌ ទី្៣ខាងគលើមានលរខណៈធងន់ធងរ មាច ស់
រគក្មាងអាចទ្ទួ្លរងទ្ណឌ រមមបប្នាម ជាអាទ្ិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាល
លិខិតអនុញ្ហញ ត ឬវញិ្ហញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិចចសនោ ឬការដរហូតអាជាា ប័ណណ និងអាចទ្ទួ្លការ
គចាទ្ក្បកាន់ពីបទ្គលមើសក្ពហមទ្ណឌ គែសងគទ្ៀត ដូចមានរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។  នីតិ
បុរគលអាចក្តូវក្បកាសឲ្យទ្ទួ្លខុសក្តូវក្ពហមទ្ណឌ  និងគទាសបប្នាម តាមប ញ្តតិននក្រមក្ពហមទ្ណឌ  និង
ក្តូវែតនាត គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ។ 
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មាព្រតា៩៦៨ ._ ការបំពានកាតពវរិចចននការជូនដំណឹង 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ 

៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងប្ដលមិនានអនុវតតការជូនដំណឹង ដូច
មានប្ចងរនុងមាក្តា១០០ ។   
 
មាព្រតា៩៦៩ ._  ការក្បរបវជិាា ជីវៈរបស់ក្ររមហ ុនទី្ក្បឹរាវាយតនមាហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នប្ដលមិនាន

ចុេះប ា្ ី 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ ពី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបលាន) គរៀល គៅ 

៦០.០០០.០០០(ហុរសិបលាន)គរៀល ចំគពាេះក្ររមហ ុនទី្ក្បរាប្ដលពំុទាន់ានចុេះប ា្ ី ឬទ្ទួ្លស្ថគ ល់
គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គហើយានគរៀបចំរាយការណ៍វាយតនមាគហតុប េះពាល់   
បរសិ្ថា នោរ់ជូនក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ស្សបតាមមាក្តា១០៣ ។   

រនុងររណីមិនរាងចាល ក្តវូែតនាា គទាសោរ់ពនធនាោររនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។   
 
មាព្រតា៩៧០ ._ ការបំពានកាតពវរិចចរនុងការោរ់ព័ត៌មានឱ្យស្ថធារណជនប្សវងររាន 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនានោរ់ឱ្យ
ស្ថធារណជនប្សវងររានព័ត៌មាន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា១១៩ ។  
 
មាព្រតា៩៧១ ._ ការមិនគធវើការវាយតនមាគហតុប េះពាល់្ាងប្ដន 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ 
៥០.០០០.០០០(ហាសិបលាន)គរៀល និង/ឬ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ និងក្តវូជួសជុល 
ស្ថា រការខូចខាតប្ដលានបងកគ ើង ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងប្ដលានក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងមាក្តា១៤២ នន
ក្រមគនេះ ។  ការគចាទ្ក្បកាន់ចំគពាេះបទ្គលមើសក្ពហមទ្ណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តវូគធវើគ ើងតាម
បណាឹ ងពីក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។     

រនុងររណីប្ដលរគក្មាងមិនទាន់មានលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ បងកែលប េះពាល់ជាអវជិាមាន ដល់ មនុសស សតវ ក្ទ្ពយសមបតតិ បរសិ្ថា ន និង
សងគម មាច ស់រគក្មាងក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ និងក្តូវសងសំណងខូចខាត
តាមទំ្ហំខូចខាតប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយមិនទាន់រិតដល់គទាស
ក្ពហមទ្ណឌ គែសងគទ្ៀតប្ដលពារ់ព័នធ ។    
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គក្ៅពីទ្ណឌ រមមខាងគលើ មាច ស់រគក្មាងអាចទ្ទួ្លរងទ្ណឌ រមម ជាអាទ្ិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជា
បគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬវញិ្ហញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិចចសនោ ឬការដរហូត
អាជាា ប័ណណ និងគទាសបប្នាម ដូចមានរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។  

បទ្បប ញ្តតិននមាក្តាគនេះ ក្តូវយរមរអនុវតតគៅគពលប្ដលមានរិចចក្ពមគក្ពៀងគទ្វភារី ឬសនធិ
សញ្ហញ អនតរជាតិ ប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាជាភារី ។ 
 
មាព្រតា៩៧២ ._ការបំពានចំគពាេះការគរៀបចំ និងប ា្ូ នរាយការណ៍អគងកតតាមោនបរសិ្ថា ន 

មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្ទួ្លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយបងាគ ប់ឲ្យគរៀបចំរាយការណ៍
អគងកតតាមោនរគក្មាង និងប ា្ូ នមរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ដូចមានរំណត់រនុងមាក្តា
១៦០ និងមាក្តា១៦៤ ននក្រមគនេះ ។   រនុងររណីប្ដលមាច ស់រគក្មាងមិនានគរៀបចំ និងប ា្ូ នរាយ
ការណ៍មរក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គក្កាយពីទ្ទួ្លការក្ពមានគនេះគទ្ មាច ស់រគក្មាងក្តវូ
ទ្ទួ្លទ្ណឌ រមមជាការពិន័យអនតរការណ៍ពី ២០.០០០.០០០(នមភលាន) គរៀល គៅ ៤០.០០០.០០០
(ប្សសិបលាន) គរៀល ឬ ផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលរិចចសនោ ឬការដរហូតអាជាា
ប័ណឌ  ។    
 
មាព្រតា៩៧៣ ._  ដំគណើ រការស្ថងសង ឬក្បតិបតតិការរគក្មាងចំគពាេះរគក្មាងមានស្ស្ថប់ ឬរំពុង 

ដំគណើ រការ 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី ២០.០០០.០០០ (នមភលាន) គរៀល គៅ

៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) គរៀល និង/ឬ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ និងក្តវូជួសជុល 

ស្ថា រការខូចខាតប្ដលានបងកគ ើង ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងប្ដលមានស្ស្ថប់ ឬរំពុងដំគណើ រការ ប្ដល
ានក្បក្ពឹតតគលមើសនឹងមាក្តា១៣៧ននក្រមគនេះ ចាប់ពីក្រមគនេះចូលជាធរមាន ។  ការគចាទ្ក្បកាន់
ចំគពាេះបទ្គលមើសក្ពហមទ្ណឌ ខាងគលើគោយអយយការ ក្តវូគធវើគ ើងតាមបណាឹ ងពីក្រសួងទ្ទួ្លបនាុរ      
បរសិ្ថា ន ។     

រនុងររណីប្ដលរគក្មាងមិនទាន់មានលិខិត និងវញិ្ហញ បនបក្តឯរភាពគលើរាយការណ៍វាយតនមា
គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា នគនេះ បងកែលប េះពាល់ជាអវជិាមានដល់មនុសស សតវ ក្ទ្ពយសមបតតិ បរសិ្ថា ន និង
សងគម មាច ស់រគក្មាងក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ និងក្តូវសងសំណងខូចខាត
តាមទំ្ហំខូចខាតប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន គោយមិនទាន់រិតដល់គទាស
ក្ពហមទ្ណឌ គែសងគទ្ៀតប្ដលពារ់ព័នធ ។    
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គក្ៅពីទ្ណឌ រមមខាងគលើ មាច ស់រគក្មាងអាចទ្ទួ្លរងទ្ណឌ រមម ជាអាទ្ិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាង           
ជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬវញិ្ហញ បនបក្ត ការលុបគចាលរិចចសនោ ឬការ       
ដរហូតអាជាា ប័ណណ និងគទាសបប្នាម ដូចមានរំណត់រនុងក្រមក្ពហមទ្ណឌ ជាធរមាន ។   
 
មាព្រតា៩៧៤ ._ ការខរខានមិនានែតល់ព័ត៌មានដល់ស្ថធារណៈ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះការខរខានមិនានោរ់រាយ
ការណ៍សវនរមមបរសិ្ថា នឱ្យស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា១៥៦ ។  
 
មាព្រតា៩៧៥ ._ ការរារាងំរនុងអនុវតតការគធវើសវនរមមបរសិ្ថា ន 
 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះអំគពើរារាងំ ឬមិនអនុញ្ហញ តឲ្យមន្រនតីសវនរមមបរសិ្ថា ន 
ចូលគធវើសវនរមម ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា១៥៧ ។  
 រនុងររណីប្ដលអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាគធវើឲ្យប េះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តូវែតនាា
រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  
 រនុងររណីប្ដលអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាបណាត លឲ្យាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនត៍ 
ក្តូវែតនាា គទាសថាន រ់ទី្២ ។  
 
មាព្រតា៩៧៦ ._  អំគពើរារាងំ ឬមិនអនុញ្ហញ តដល់មន្រនតីអធិការរិចច 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យអនតរការណ៍ជាក្ារ់ពី៥.០០០.០០០ (ក្ាំលាន) គរៀង គៅ១០.០០០.០០០ 
(ដប់លាន)គរៀល ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាង ឬមាច ស់ទី្រប្នាង ប្ដលបញ្ហា  ឬបងខំឲ្យបុរគលិរ ឬអនរគៅគក្កាម
ឱ្វាទ្របស់ខាួនគធវើការរារាងំ ឬមិនអនុញ្ហញ តឲ្យមន្រនតីអធិការរិចច ចូលបំគពញភាររិចច និងតួនាទី្ស្សបតាម
ប ញ្តតិននមាក្តា១៦៥ និងមាក្តា៩២០ ននក្រមគនេះ ។  រនុងររណីមិនរាងចាល ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្
គលមើសថាន រ់ទី្៤ ។  

រនុងររណីប្ដលអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាគធវើឲ្យប េះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ ក្តវូែតនាា
គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។   

រនុងររណីអំគពើគនាេះក្បក្ពឹតតគោយហិងាបណាា លឲ្យាត់បង់ជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនន្រនតយិ៍ដល់
ជនរងគក្ោេះ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ ។ 

  
មាព្រតា៩៧៧ ._ ការបំពាននឹងគសចរតីសគក្មចបងាគ ប់ឲ្យបង់នែាចំណាយ 
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មាច ស់រគក្មាង ក្តូវទ្ទួ្លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ គោយបងាគ ប់ឲ្យបង់នែាចំណាយ ដូច
មានប្ចងរនុងមាក្តា៨០៥ និងមាក្តា៨០៧ ននក្រមគនេះ ។  

រនុងររណីប្ដលមាច ស់រគក្មាងមិនានបង់ក្ារ់ គក្កាយពីទ្ទួ្លការក្ពមានគនេះ មាច ស់រគក្មាង
ក្តូវទ្ទួ្លទ្ណឌ រមម ជាអាទ្ិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលរិចចសនោ ឬការដរ
ហូតអាជាា ប័ណណ រមួទំាងពិន័យជាក្ារ់ចំនួន៣(បី)ដង ននចំនួនទឹ្រក្ារ់ប្ដលក្តូវបង់ ។    
 
មាព្រតា៩៧៨ ._ ការខរខានមិនបង់ក្ារ់មូលនិធិបរសិ្ថា ននិងសងគម និងមូលនិធិទាយជាទានបរសិ្ថា ន 

មាច ស់រគក្មាងក្តូវទ្ទួ្លការក្ពមានជាលាយលរខណ៍អរសរ ចំគពាេះការខរខានមិនានបង់ក្ារ់
ចូលមូលនិធិបរសិ្ថា ននិងសងគម និងមូលនិធិទាយជាទានបរសិ្ថា ន ដូចមានរំណត់គៅរនុងមាក្តា៨០៩ 
និងមាក្តា៨១១ ននក្រមគនេះ ។    

គៅរនុងររណីប្ដលមាច ស់រគក្មាងមិនានបង់ក្ារ់ គក្កាយពីទ្ទួ្លការក្ពមានគនេះ មាច ស់
រគក្មាងក្តូវទ្ទួ្លទ្ណឌ រមម ជាអាទ្ិ៍ ការផ្ទអ ររគក្មាងជាបគណាា េះអាសនន ការលុបគចាលរិចចសនោ ឬ
ការដរហូតអាជាា ប័ណឌ  រមួទំាងពិន័យជាក្ារ់ចំនួន ៣ (បី)ដង ននចំនួនទឹ្រក្ារ់ប្ដលក្តវូបង់ ។  ការ
ោរ់ទ្ណឌ រមមគនេះ ជាសមតារិចចរបស់ក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន ។    
 

ជំពូកទី៣ 
បទណលមើេាក់ពន័ធនឹងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងបរសិ្ថា ន នងិយនតការចីរភាព  

 
មាព្រតា៩៧៩ ._ ការបំពានសិទ្ធិទ្ទួ្លានព័ត៌មានអំពីការកាត់បនាយគក្ោេះមហនារាយ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះអំគពើខរខានមិនានោរ់ឱ្យ
ស្ថធារណជនទ្ទួ្លានព័ត៌មានសាីពីការគរៀបចំប្ែនការ ការគធវើបចចុបបននភាព និងការប្ចររបំ្លរ
ព័ត៌មានអំពីការកាត់បនាយគក្ោេះមហនារាយ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា១៧១ ។  
 
មាព្រតា៩៨០ ._ ការហាមឃាត់មិនឱ្យមានរគក្មាងថាមពលគៅរនុងតំបន់ហាមឃាត់ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះការតំគ ើងសមាភ រៈបរកិាខ សក្មាប់   
ែលិតអរគិសនី ការប ា្ូ នអរគិសនី ឬការប្ចរចាយអរគិសនី គៅរនុងតំបន់ប្ដលមានតនមាអភិររសខពស់ ដូច
មានប្ចងរនុងមាក្តា២៥៤ ។  
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មាព្រតា៩៨១ ._  រគក្មាងឧសាហរមមនិសារណរមមគៅរនុងតំបន់ហាមឃាត់ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះសរមមភាពរគក្មាងឧសាហរមម
និសារណរមម ប្ដលសាិតគៅរនុងតំបន់ហាមឃាត់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា២៧៧ ។  
 

ជំពូកទី៤ 
បទណលមើេាក់ពន័ធនឹងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងធនធានធមមជាែិណដាយចីរភាព 

 
មាព្រតា៩៨២ ._   សរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងសរមមភាពពាណិជារមមគៅរនុងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់  

ការពារធមមជាតិ 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះសរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងសរមមភាព

ពាណិជារមមគៅរនុងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ ប្ដលមិនទាន់មានប្ែនការក្រប់ក្រង 
ប្ដលទ្ទួ្លានការឯរភាព ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣០១ ។  

រនុងររណីប្ដលសរមមភាពខាងគលើគធវើឱ្យខូចខាតធងន់ធងរចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ក្តូវ
ែានាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ គោយមិនរាប់ប ច្ូ លសំណងការខូចខាតគលើការស្ថា រ
បរសិ្ថា នគ ើងវញិ និងការខូចខាតជារ់ប្សាងដនទ្គទ្ៀត ។   
 
មាព្រតា៩៨៣ ._  សរមមភាពហាមឃាត់គៅរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពគៅរនុងតំបន់
ក្រប់ក្រងននតំបន់ការពារធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣០៦ ។  
 
មាព្រតា៩៨៤ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពបំពានគលើរិចចក្ពមគក្ពៀងក្រប់ក្រងរមួោន  
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពបំពានគលើរិចចក្ពម
គក្ពៀងក្រប់ក្រងរមួោន  គហើយបងកឱ្យមានការខូចខាតបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៣២៤ គោយមិនរាប់ប ច្ូ លវធិានការដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣២៥ ។  
 
មាព្រតា៩៨៥ ._  ការមិនអនុវតតកាតពវរិចចស្ថា រនក្ពគឈើគ ើងវញិ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងប្ដលមិនានអនុវតត
កាតពវរិចចស្ថា រនក្ពគឈើគ ើងវញិ ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ទី្២ននមាក្តា៣៣៩ ។   
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មាព្រតា៩៨៦ ._  ការគធវើសរមមភាពគោយពំុមានលិខិតអនុញ្ហញ ត 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះបុរគលណាប្ដលានគធវើសរមមភាព
គោយោម នលិខិតអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ ទី្២ននមាក្តា៣៤៥ ។ 
 រនុងររណីប្ដលសរមមភាពខាងគលើ បងកឱ្យមានែលប េះពាល់ធងន់ធងរចំគពាេះបរសិ្ថា ន និងធនធាន
ធមមជាតិ  ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ គោយមិនទាន់រាប់ប ច្ូ លសំណងស្ថា រ
ការខូចខាតបរសិ្ថា នគ ើងវញិ និងសំណងការខូចខាតជារ់ប្សាងគែសងគទ្ៀត ។ 
 
មាព្រតា៩៨៧ ._  ការហាមឃាត់ការគធវើសរមមភាពគៅរនុងជក្មរសតវ ររុខជាតិនក្ពននក្ររមក្បគភទ្ទី្១      

ឬទី្២ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពបំផ្ទា ញ ការប្រ
ប្ក្បទី្ជក្មរធមមជាតិរបស់ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ពននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ឬទី្២ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៣៥៣ ។ 
 រនុងររណីប្ដលសរមមភាពខាងគលើ បងកឱ្យមានការខូចខាតធងន់ធងរដល់ទី្ជក្មរធមមជាតិ របស់
ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ពននក្ររមក្បគភទ្ទី្១ ឬទី្២  ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ 
គោយមិនទាន់រាប់ប ច្ូ លសំណងស្ថា រការខូចខាតបរសិ្ថា នគ ើងវញិ និងសំណងការខូចខាតជារ់ប្សាង
គែសងគទ្ៀត ។  
 
មាព្រតា៩៨៨ ._  ការគធវើសរមមភាពគោយោម នលិខិតអនុញ្ហញ ត 
 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពោម នមានលិខិតអនុញ្ហញ ត ដូច
មានប្ចងរនុងមាក្តា៣៦៨ ។  
 
មាព្រតា៩៨៩ ._  ការគធវើសរមមភាពពាណិជារមមអនតរជាតិគោយោម នលិខិតអនុញ្ហញ ត  
 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពពាណិជារមមអនតរជាតិគោយោម ន
លិខិតអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៦៨ ។  
 
មាព្រតា៩៩០ ._  ការគធវើសរមមភាពគៅរនុងសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 
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 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពគៅរនុងសមាសភារននក្បព័នធ
តំបន់ការពារធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៧១ ។  
 រនុងររណីប្ដលសរមមភាពខាងគលើ បងកឱ្យមានការខូចខាតធងន់ធងរដល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ គោយមិនទាន់រាប់ប ច្ូ លសំណងស្ថា រការខូចខាតបរសិ្ថា ន
គ ើងវញិ និងសំណងការខូចខាតជារ់ប្សាងគែសងគទ្ៀត ។ 
 
មាព្រតា៩៩១ ._  ការគធវើសរមមភាពគៅគក្ៅសមាសភារននក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤  ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពគៅគក្ៅសមាសភារននក្បព័នធ
តំបន់ការពារធមមជាតិ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៧២ ។  
 រនុងររណីប្ដលសរមមភាពខាងគលើ បងកឱ្យមានការខូចខាតធងន់ធងរដល់បរសិ្ថា ន និងធនធានធមម
ជាតិ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ គោយមិនទាន់រាប់ប ច្ូ លសំណងស្ថា រការខូចខាតបរសិ្ថា ន
គ ើងវញិ និងសំណងការខូចខាតជារ់ប្សាងគែសងគទ្ៀត ។  
 
មាព្រតា៩៩២ ._  ការគធវើពាណិជារមមរនុងស្សររគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលហាមឃាត់ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ចំគពាេះការគធវើពាណិជារមមរនុងស្សររគលើ
ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលហាមឃាត់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៧៣ ។  
 រនុងររណីប្ដលសរមមភាពខាងគលើ បងកឱ្យមានការខូចខាតធងន់ធងរដល់ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិនក្ព
ប្ដលហាមឃាត់ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ។   
 
មាព្រតា៩៩៣ ._  ការមិនអនុវតតកាតពវរិចចគធវើចតាត  ីស័រ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤  ចំគពាេះមាច ស់សតវនក្ព ឬមាច ស់រសិោឋ ន
ចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ប្ដលានបាូរទី្តំាង នំាចូល ឬគែាររវាងទី្បងាខ ំងសតវនក្ព ឬរវាងរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព 
ប្ដលមិនានគធវើចតាត  ីស័រ គោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៧៩ ។  
  
មាព្រតា៩៩៤ ._  ការបាូរទី្តំាងសតវនក្ពគោយោម នការអនុញ្ហញ ត 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤  ចំគពាេះការបាូរទី្តំាងសតវនក្ពរនុងគោល
បំណងបងាក ត់ពូជអភិររស ឬក្រប់ក្រងការអភិររស គោយោម នការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតា
រិចច ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៨៣ ។   
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មាព្រតា៩៩៥ ._  ការចុេះប ា្ ីទី្តំាងររាសតវ ររុខជាតិនក្ព 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤  ចំគពាេះទី្តំាងររាសតវ ររុខជាតិនក្ព ប្ដល
មិនានចុេះប ា្ ីទ្ទួ្លស្ថគ ល់គោយក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៨៨ ។    
 
មាព្រតា៩៩៦ ._  ការររាទុ្រសតវ ររុខជាតិនក្ពគោយោម នការអនុញ្ហញ ត 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤  ចំគពាេះទី្តំាងររាទុ្រសំណារសតវ ររុខ
ជាតិនក្ព គោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៩១ ។    
 
មាព្រតា៩៩៧ ._  ការបគ ច្ញររុខជាតិនក្ពចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤  ចំគពាេះក្បតិបតតិររននក្រឹស្ថា នឧទ្ោនសួន
សតវ អោរសននិធិររុខជាតិសងួត សួនភូតោមស្ថស្រសត វទិ្ោស្ថា នរសិរមម និងស្ថរវបបរមម និងទី្តំាងដនទ្
គទ្ៀតប្ដលគធវើការអភិររសររុខជាតិនក្ព ប្ដលានបគ ច្ញររុខជាតិនក្ពរាតតាតចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមម
ជាតិ  គោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៩៤ ។    
 
មាព្រតា៩៩៨ ._  ការគោេះប្លងសតវនក្ពចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤  ចំគពាេះក្បតិបតតិររននទី្តំាងបងាក ត់ពូជអភិ
ររស មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព ក្រឹេះស្ថា នឧទ្ោនសួនសតវនក្ព និងទី្តំាងររាទុ្រសតវនក្ព ប្ដលាន
ប្លងសតវប្ដលានគរើតរនុងទី្ររាទុ្រ ឬសតវប្ដលានររាទុ្រ ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នធមមជាតិ  គោយ
មិនក្តឹមក្តូវតាមលរខខណឌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៩៥ ។    
 
មាព្រតា៩៩៩ ._  ការបងាខ ំងក្បគភទ្សតវនក្ព 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤  ចំគពាេះការររាទុ្រក្បគភទ្សតវនក្ព ននក្ររម
ក្បគភទ្ទី្១ ទី្២ និងទី្៣ រនុងគោលបំណងចិ ច្ ឹម សប្មាង ឱ្យគធវើការ គក្ៅពីទី្តំាងបងាក ត់ពូជអភិររស 
មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះសតវនក្ព ឬក្រឹេះស្ថា នឧទ្ោនសួនសតវនក្ព ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៩៦ ។    
 
មាព្រតា១០០០ ._  ការគាេះបង់គចាលសំណារននក្បគភទ្សតវនក្ព 



 

-  339 - 

 

 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤  ចំគពាេះការគាេះបង់គចាលបំប្ណរ ស្ថច់ 
ឬវតាុតំាងលមអ ប្ដលគធវើពីសតវនក្ពប្ដលងាប់ មិនស្សបតាមលរខខណឌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៩៨ ។    
 
មាព្រតា១០០១ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពរបស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព 
 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ចំគពាេះសរមមភាពហាមឃាត់ប្ដលគធវើគ ើងគោយរសិរ
ោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៣៩៩ ។    
 
មាព្រតា១០០២ ._  ការគបើររសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពគោយោម នការអនុញ្ហញ ត 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ចំគពាេះរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពរនុងគោល
បំណងពាណិជារមម គោយោម នការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៤០០ ។    
 
មាព្រតា១០០៣ ._  ការគបើររសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពគោយោម នការអនុញ្ហញ ត 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ចំគពាេះរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ពរនុងគោល
បំណងពាណិជារមម គោយោម នការអនុញ្ហញ តពីក្រសួង ស្ថា ប័នមានសមតារិចច ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៤០០ ។ 
 
មាព្រតា១០០៤ ._  ការបំពានកាតពវរិចចរបស់មាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣  ចំគពាេះមាច ស់រសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព 
ប្ដលមិនានអនុវតតកាតពវរិចច ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤០១ ។    
     
មាព្រតា១០០៥ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគធវើពាណិជារមមទារ់ទ្ងនឹងសំណារ និងែលិតែល     

សតវនក្ព 
 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះការទិ្ញ ការលរ់ ការគធវើពាណិជារមមគលើ
ែលិតែល ឬសំណារសតវនក្ព គៅឱ្យបុរគលណាមួយគក្ៅពីរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ប្ដលមានលិខិត
អនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤០៤ ។    
 
មាព្រតា១០០៦ ._  ការគធវើចតាត  ីស័រ និងការអគងកតតាមោនសុខភាពសតវនក្ព 
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 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរសិោឋ នចិ ច្ ឹមសតវនក្ព ប្ដលមិន
ានគធវើចតាត  ីស័រ និងអគងកតតាមោនសុខភាពសតវនក្ព ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤០៥ ។    
 
មាព្រតា១០០៧ ._  ការគធវើសតតឃាតសតវនក្ពចិ ច្ ឹមគោយអមនុសសធម៌ 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះការគធវើសតតឃាតសតវនក្ពចិ ច្ ឹម
គោយអមនុសសធម៌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤០៦ ។    
 
មាព្រតា១០០៨ ._ សរមមភាពហាមឃាត់គៅតំបន់គ្នរ 

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ចំគពាេះសរមមភាពស្ថងសង់គហោឋ រចនាសមព័នធ ការគធវើ
អាជីវរមមប្រ  ខាច់ ប្ដលបងកឲ្យមានការាត់បង់ ឬការខូចខាតគៅរនុងតំបន់គ្នរ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៤១៦ ។  

 
មាព្រតា១០០៩ ._  ការបប្ងវរទឹ្រ្ាងកាត់ក្ពំប្ដន 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះការបប្ងវរទឹ្រ្ាងប្ដនគចញពីប្ដនដី
ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤២៥ ។    
 
មាព្រតា១០១០ ._ សរមមភាពប្ដលតក្មូវឲ្យមានការែតល់ការអនុញ្ហញ ត 

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះសរមមភាពទំាងទ្ាយ ប្ដលោម នលិខិតអនុញ្ហញ ត 
ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤៦១ ។  
 
មាព្រតា១០១១ ._ ការក្បរបសរមមភាពអាជីវរមមគោយោម នវញិ្ហញ បនបក្ត 

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះការក្បរបសរមមភាពអាជីវរមម គោយោម ន
វញិ្ហញ បនបក្ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤៩១ ។  
 
មាព្រតា១០១២ ._ ការខរខានមិនគធវើរាយការណ៍ទារ់ទ្ងអាជីវរមមខួងអណាូ ងខួង 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះការខរខានមិនគធវើរាយការណ៍សតី
ពីការងារលមអិតននអណតូ ងខួង ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤៩២ ។  
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មាព្រតា១០១៣ ._ ការអនុញ្ហញ តចំគពាេះការែគត់ែគង់ និងគក្បើក្ាស់ទឹ្រ 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះការយរ ការែគត់ែគង់ ឬ ការគក្បើ

ក្ាស់ទឹ្រ គោយោម នលិខិតអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤៩៥ ។  
 
មាព្រតា១០១៤ ._  ការបំពានលិខិតអនុញ្ហញ ត 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះអនរែគត់ែគង់ទឹ្រ ឬអនរគក្បើក្ាស់ទឹ្រ 
មិនស្សបតាមលិខិតអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤៩៦ ។    
 
មាព្រតា១០១៥ ._  ការហាមឃាត់មិនឱ្យមន្រនាីមានសមតារិចចចូលបរគិវណដីឯរជន 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះមាច ស់រមមសិទ្ធិ ឬអនរកាន់កាប់ដីឯរ
ជន ប្ដលបដិគសធមិនឱ្យមន្រនាីមានសមតារិចចចូលបរគិវណដីឯរជនរបស់ខាួន គដើមបីគធវើការសិរាប្ែនរ
បគចចរគទ្ស ការវាយតនមា ឬការអគងកតតាមោន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤៩៧ ។    
 

ជំពូកទី៥ 
បទណលមើេាក់ពន័ធនឹងការអភិរកស និងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងណបែិកភ ឌ វបបធម៌                            

និងណបែកិភ ឌ ធមមជាែិ 
 
មាព្រតា១០១៦ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការប្ក្ប ឬគធវើឱ្យខូចខាតតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះការប្រប្ក្ប ឬផ្ទា ស់បាូររបូរាង ឬគធវើឱ្យ
ខូចខាតគស្ថភណឌ ភាពតំបន់ណាមួយ ឬតំបន់ទំាងមូលននតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង គោយោម នការ
អនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៤៤៦ ។    
 
មាព្រតា១០១៧ ._   ការហាមឃាត់ការប្ក្ប ឬគធវើឱ្យខូចខាតគស្ថភណឌ ភាពចំគពាេះសំណង់ននតំបន់

គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះការប្រប្ក្បរបូរាង ឬផ្ទា ស់បាូររចនា
បែ ឬគធវើឱ្យខូចខាតគស្ថភណឌ ភាពក្តង់រប្នាងណាមួយ ននសំណង់ស្ថធារណៈ ឯរជន ស្ថសនា     
គហោឋ រចនាសមព័នធ និងលំហនបតងននគបតិរភណឌ ទី្ក្ររង គោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៤៤៧ ។    
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មាព្រតា១០១៨ ._    ការជួសជុល ឬការប្រប្ក្បរបូរាង និងរំគទ្ចគចាលសំណង់រនុងតំបន់គបតិរភណឌ ទី្

ក្ររង 
 ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះមាច ស់រមមសិទ្ធិអចលនក្ទ្ពយ មាច ស់
សំណង់ទូ្គៅ ឬលំគៅោឋ ន ប្ដលសាិតគៅរនុងតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររងប្ដលានគធវើការជួសជុល ប្រប្ក្ប
របូរាង ឬរំគទ្ចគចាលសំណង់ គៅរនុងតំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង គោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចង
រនុងមាក្តា៥៤៨ ។    
 
មាព្រតា១០១៩ ._ ការមិនអនុវតតកាតពវរិចចរាយការណ៍ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលាន
ដឹង ឬក្បទ្េះគឃើញគោយនចដនយនូវគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬវតាុបុរាណ ឬទី្តំាងបុរាណស្ថា ន គហើយមិន
រាយការណ៍ជាបនាា ន់ជូនអាជាា ធរប្ដនដី និង/ សមតារិចចស្ថា ប័នមាន ក្រសួង ឬ  ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៥៥០ ។  
 
មាព្រតា១០២០ ._  ការមិនអនុវតតកាតពវរិចចរាយការណ៍គោយក្បតិបតតិររស្ថងសង់ 

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលក្បទ្េះគឃើញគោយ
នចដនយនូវវតាុបុរាណ ឬសមបតតិវបបធម៌ ឬតំបន់គបតិរភណឌ វបបធម៌ រនុងគពលដំគណើ រការស្ថងសង់ 
ចំគពាេះការមិនានប្ឈប់សរមមភាពស្ថងសង់ និងមិនានរាយការណ៍ជូនអាជាា ធរមានសមតារិចច ដូច
មានប្ចងរនុងមាក្តា៥៥១ ។  
 
មាព្រតា១០២១ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវររសមបតតិវបបធម៌ 

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលានជីរររុររ ឬ
ស្ស្ថវក្ជាវសមបតតិវបបធម៌ គោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៥៤ ។  
 
មាព្រតា១០២២ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវររសមបតតិវបបធម៌គោយស្ថា ប័ន 

វទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ  
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ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះស្ថា ប័នវទិ្ោស្ថស្រសត ឬអនរសិរាស្ស្ថវក្ជាវ ប្ដល
មានបំណងជីរររុររ ឬស្ស្ថវក្ជាវគៅរនុងដី ឬរនុងទឹ្រ រនុងគោលបំណងសិរាស្ស្ថវក្ជាវ គោយោម នការ
អនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៥៥ ។  
 
មាព្រតា១០២៣ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះសរមមភាពប្ដលគធវើឱ្យខូចខាត ឬបងកគក្ោេះថាន រ់ដល់សមបតតិ

វបបធម៌  
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះសរមមភាពប្ដលគធវើឱ្យខូចខាត ឬ

បំែាិចបំផ្ទា ញ ឬបងកគក្ោេះថាន រ់ដល់សមបតតិវបបធម៌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៦៣ ។   
 
មាព្រតា១០២៤ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះយរគចញ ឬបំផ្ទា ញគបតិរភណឌ  

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលានយរគចញ ឬ
បំផ្ទា ញសមបតតិវបបធម៌ ឬវតាុបុរាណ គៅរនុងទី្តំាងដីរមមសិទ្ធិឯរជន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៦៨ ។  
 

មាព្រតា១០២៥ ._ ការខរខានមិនានគធវើរំណត់ក្តា និងែតរបូសមបតតិវបបធម៌ 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះអំគពើការខរខានមិនានគធវើរំណត់

ក្តា និងែតរបូសមបតតិវបបធម៌ ដូចមានប្ចងរនុងប ញ្តតិននមាក្តា៥៦៩ ។  
 
មាព្រតា១០២៦ ._ ការបំែាិចបំផ្ទា ញសមបតតិវបបធម៌ ឬវតាុបុរាណ ប្ដលក្បទ្េះគឃើញគោយនចដនយ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះការបំែាិចបំផ្ទា ញសមបតតិវបបធម៌ ឬ
វតាុបុរាណ ប្ដលក្បទ្េះគឃើញគោយនចដនយ មុនគពលរំណត់អំពីតនមាគបតិរភណឌ  ដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៥៧០ ។  
 
មាព្រតា១០២៧ ._ កាតពវរិចចរាយការណ៍ចំគពាេះការក្បទ្េះគឃើញគបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬវតាុគក្កាមទឹ្រ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះការមិនរាយការណ៍អំពីការក្បទ្េះ
គឃើញវតាុគក្កាមទឹ្រ ប្ដលរំណត់អតតសញ្ហញ ណជាសមបតតិវបបធម៌ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៧៣ ។   
 
មាព្រតា១០២៨ ._ ការគធវើឲ្យខូច ឬការបំែាិចបំផ្ទា ញ ឬការស្សង់ ឬរខំានគបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ 
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ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះអំគពើគធវើឲ្យខូច ឬការរបំែាិចបំផ្ទា ញ ឬការស្សង់ ឬ
រខំានគបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៧៤ ។   
 
មាព្រតា១០២៩ ._   សរមមភាពបងកការខូចខាតដល់គបតិរភណឌ វបបធម៌ និងទី្តំាងគបតិរភណឌ វបបធម៌

របស់មាច ស់រគក្មាង  
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះមាច ស់រគក្មាងប្ដលគធវើសរមមភាព

បងកការខូចខាតដល់គបតិរភណឌ វបបធម៌ និងទី្តំាងគបតិរភណឌ វបបធម៌ គោយោម នការអនុញ្ហញ ត មុនចាប់
គែាើមអនុវតតរគក្មាង ឬសរមមភាព  ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៧៧ ។   
 
មាព្រតា១០៣០ ._ សរមមភាពបងកការខូចខាតដល់សមបតតិវបបធម៌ ឬវតាុបុរាណ  

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះបុរគលណាប្ដលគធវើសរមមភាពបងក
ការខូចខាតដល់សមបតតិវបបធម៌ ឬវតាុបុរាណ ប្ដលមានចុេះប ា្ ី គោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចង
រនុងមាក្តា៥៧៨ ។   
 
មាព្រតា១០៣១ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការនំាគចញសមបតតិវបបធម៌  

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះការនំាគចញសមបតតិវបបធម៌ គោយោម នការ
អនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៩១ ។   
 

ជំពូកទី៦ 
បទណលមើេាក់ពន័ធនឹងការព្រគ្ប់ព្រគ្ងេ ំល ់នងិការបំព៊ុល 

 
មាព្រតា១០៣២ ._ ការបំពានកាតពវរិចចទូ្គៅចំគពាេះការបំពុលខយល់ ទឹ្រ ឬដី  

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលានគធវើសរមមភាពណាមួយ ប្ដលបងកឲ្យមានការបំពុលខយល់ ឬទឹ្រ ឬដី ដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៥៩៦ ។   
 

មាព្រតា១០៣៣ ._ ការបំពានសរមមភាពហាមឃាត់ចំគពាេះសំណល់ 
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ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលានគធវើសរមមភាពគោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៩៧ ។   
 

មាព្រតា១០៣៤ ._ ការបងកសរមមភាពប្ដលនំាមានការបំពុលគោយសំគ ង ឬរញ័ំរប្ដលគលើសពី         
សតង់ោរអនុញ្ហញ ត 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលបងកសរមមភាពណាមួយប្ដលបងកឱ្យមានការបំពុលគោយសំគ ង ឬរញ័ំរ ប្ដលគលើសពីសតង់
ោរ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៥៩៨ ។   
 
មាព្រតា១០៣៥ ._ ការមិនអនុវតតតាមលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការឯរភាព 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណាប្ដលមិន គោរពតាមលរខខណឌ នានាននលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការឯរភាព ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា 
៥៩៩ ។  

រនុងររណីប្ដលអំគពើមិនគោរពតាមលរខខណឌ នានាននលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការឯរភាពខាងគលើ
គនេះ បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្បើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្ពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ 
ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលប្ដលមិនគោរព
តាមលរខខណឌ ននលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការឯរភាពខាងគលើគនេះ បងកឲ្យាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការ     
អចិនន្រនតយ៍ ។  
 

មាព្រតា១០៣៦ ._ ការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុហាមឃាត់ ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ

ណា ប្ដលគធវើសរមមភាពហាមឃាត់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦២១ ។ 
រនុងររណីប្ដលការគធវើសរមមភាពហាមឃាត់ខាងគលើ បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្បើងដល់

បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្ពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  
 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពខាងគលើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិ

បុរគល ប្ដលបងកឲ្យាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
 

មាព្រតា១០៣៧ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុបំពុលសររីាងគមិនងាយបំប្បរធាតុ 
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ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលានែលិត គក្បើក្ាស់ ឬប្ចរចាយស្ថរធាតុបំពុលសររីាងគមិនងាយបំប្បរធាតុ ប្ដលក្តូវ
ហាមឃាត់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦២២ ។   

រនុងររណីប្ដលការគធវើសរមមភាពហាមឃាត់ខាងគលើ បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្បើងដល់
បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្ពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  

 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពខាងគលើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគល ប្ដលបងកឲ្យាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  

 
មាព្រតា១០៣៨ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះសំណគៅរនុងថាន ំពណ៌ និងែលិតែលសក្មាប់រុមារ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយណា 
ប្ដលានគក្បើក្ាស់សំណ ឬសមាសធាតុសំណរនុងទឹ្រថាន ំពណ៌ និងែលិតែលសក្មាប់រុមារ ដូចមាន
ប្ចងរនុងមាក្តា៦២៣ ។  

រនុងររណីប្ដលការគធវើសរមមភាពហាមឃាត់ខាងគលើ បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្បើងដល់
បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្ពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  

 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពខាងគលើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគល ប្ដលបងកឲ្យាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  

  
មាព្រតា១០៣៩ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះស្ថរធាតុប្ដលមិនានចុេះប ា្ ី 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលានគធវើសរមមភាពហាមឃាត់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦២៧ ។  

 រនុងររណីប្ដលការគធវើសរមមភាពហាមឃាត់ខាងគលើ បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្បើងដល់
បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្ពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  

 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ចំគពាេះការគធវើសរមមភាពខាងគលើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិ
បុរគល ប្ដលបងកឲ្យាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  

 
មាព្រតា១០៤០ ._ ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់ប្ដលមិនក្តឹមក្តវូ 
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ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលានមិនានគវចខចប់ក្តឹមក្តវូនូវែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៦២៨ ។  
 

មាព្រតា១០៤១ ._  ការហាមឃាត់ចំគពាេះការគវចខចប់ និងការែសពវែាយពាណិជារមមិនពិត ឬនំាឲ្យមាន
ការភាន់ក្ច ំ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលានគវចចខចប់មិនក្តឹមក្តូវ ឬែសពវែាយពាណិជារមមអំពីែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់មិន
ពិត ឬគធវើឲ្យមានការភាន់ក្ច ំ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦២៩ ។  
 

មាព្រតា១០៤២ ._  ការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុប្ដលបងកឲ្យមានរបួសស្ថន ម 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ

ណា ប្ដលានគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុប្ដលបងកឲ្យមានរបួសស្ថន ម គោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចង
រនុងមាក្តា៦៣០ ។ 

រនុងររណីប្ដលការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុខាងគលើ បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្បើងដល់បូរណភាព
របូរាងកាយ ក្ទ្ពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  

 ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ រនុងររណីប្ដលការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុខាងគលើ របស់របូ
វនតបុរគល ឬនីតិបុរគល បងកឲ្យាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
 
មាព្រតា០១៤៣ ._  ការចុេះប ា្ ីែលិតែល និងស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់  

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលមិនានចុេះប ា្ ីតាមការរំណត់របស់ចាប់ សក្មាប់ការកាន់កាប់រាល់ែលិតែល និងស្ថរ
ធាតុគក្ោេះថាន រ់ គដើមបីែលិត ប្ចរចាយ លរ់ និងគក្បើក្ាស់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦៣១។  

 
មាព្រតា១០៤៤ ._  ការមិនោរ់ស្ថា រសញ្ហញ គលើស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៤ ចំគពាេះែលិតររ ឬអនរនំាចូលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលនំាចូលស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ គហើយមិនានោរ់ស្ថា រសញ្ហញ ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ គលើ
ែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦៣៧ ។ 
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រនុងររណីប្ដលអំគពើននការែលិត ឬការនំាចូលស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ដូចមានប្ចងរនុងរថាខណឌ
ខាងគលើ បងកឲ្យមានពយសនរមមដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្ទ្ពយសមបតតិ សតវ ឬបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវ
ែានាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។ 

 
មាព្រតា១០៤៥ ._ ការបំពានកាតពវរិចចការដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់  

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលមិនគោរពតាមកាតពវរិចចដឹរជ ា្ូ នស្ថរធាតុ ឬែលិតែលគក្ោេះថាន រ់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៦៤០ ។  
 
មាព្រតា១០៤៦ ._  ការហាមឃាត់ការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ បងកែលប េះពាល់ដល់សុខភាពមនុសស ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៦៤៣។  

រនុងររណីប្ដលការគក្បើក្ាស់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ខាងគលើគនេះ បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្បើង
ដល់បូរណភាពរបូរាងកាយធងន់ធងរ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលប្ដលគក្បើក្ាស់
ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ខាងគលើគនេះ បងកឲ្យាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
 

មាព្រតា១០៤៧ ._ ការគាេះបង់គចាលស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ

ណា ប្ដលានដុតគចាល ឬគាេះបង់គចាលរាល់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នគោយោម នការ
អនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦៤៥ ។  

រនុងររណីប្ដលអំគពើដុតគចាល ឬគាេះបង់គចាលរាល់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា ន 
គោយោម នការអនុញ្ហញ តខាងគលើគនេះ បងកឲ្យមានពយសនៈរមមគរើតគទ្បើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ 
ក្ទ្ពយសមបតតិ សតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ។  

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលដុតគចាល 
ឬគាេះបង់គចាលរាល់ស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា ន គោយោម នការអនុញ្ហញ តខាងគលើគនេះ បងក
ឲ្យាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
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មាព្រតា១០៤៨ ._ ការចុេះប ា្ ីែលិតស្ថរធាតុ ឬែលិតែលគក្ោេះថាន រ់  

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលមិនានចុេះប ា្ ីនូវែលិតែល ឬស្ថរធាតុគក្ោេះថាន រ់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦៤៨ ។  
 
មាព្រតា១០៤៩ ._  កាតពវរិចចជូនដំណឹងអំពីគក្ោេះថាន រ់ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលមិនានជូនដំណឹងភាា មដល់អាជាា ធរមានសមតារិចច  និងក្រសួង ស្ថា ប័នទ្ទួ្លបនាុរបរសិ្ថា ន 
និងក្តូវចាត់វធិានការសមរមយ ស្សបតាមប្ែនការទ្ប់ស្ថក ត់ និងគ្ាើយតបរនុងររណីសគន្រងាគ េះបនាា ន់ គដើមបី
កាត់បនាយែលប េះពាល់ដល់សុខភាពមនុសស និងបរសិ្ថា ន និងក្ទ្ពយសមបតតិ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា
៦៥១ ។ 

  
មាព្រតា១០៥០ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពបំពុលជារ់លារ់ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពបំពុលទឹ្រជារ់លារ់ ចូលគៅរនុងទឹ្រគលើដី ឬទឹ្រគក្កាមដី 
ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦៦៨ ។  

រនុងររណីប្ដលការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពបំពុលជារ់លារ់ខាងគលើ  បងកឲ្យមាន
ពយសនរមមគរើតគទ្បើងដល់មនុសស សតវ និងបរសិ្ថា នទឹ្រធងន់ធងរ ក្តវូែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលក្បក្ពឹតតអំគពើខាងគលើ 
បងកឲ្យមានពយសនរមមាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
 
មាព្រតា១០៥១ ._  កាតពវរិចចទ្ទួ្លខុសក្តូវចំគពាេះការគធវើក្បក្ពឹតតរមម និងការបគ ច្ញគចាលស្ថរធាតុ

បំពុល 
ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយណា ប្ដល

បគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលពីក្បភពបំពុលទឹ្រជារ់លារ់ ចូលគៅរនុងបរសិ្ថា នគោយមិនានគធវើក្បក្ពឹតតរមម 
ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦៦៩ ។  

រនុងររណីប្ដលការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយក្បភពបំពុលជារ់លារ់ខាងគលើ  បងកឲ្យមាន
ពយសនរមមគរើតគទ្បើងដល់មនុសស សតវ និងបរសិ្ថា នទឹ្រធងន់ធងរ ក្តវូែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ។  
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ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលក្បក្ពឹតតអំគពើខាងគលើ 
បងកឲ្យមានពយសនរមមាត់បង់អាយុជីវតិ ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
 
មាព្រតា១០៥២ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយោម នលិខិតអនុញ្ហញ ត 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយោម នលិខិតអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦៧០ ។  

រនុងររណីប្ដលការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុល គោយោម នលិខិតអនុញ្ហញ តខាងគលើគនេះ បងកឲ្យមាន
ពយសនរមមគរើតគទ្បើងដល់បូរណភាពរបូរាងកាយសតវ និងបរសិ្ថា នធងន់ធងរ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើស
ថាន រ់ទី្២ ។  

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលប្ដលការ
បគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលគោយោម នលិខិតអនុញ្ហញ ត បងកឲ្យមានពយសនរមមាត់បង់ជីវតិអាយុជីវតិ ឬ
ពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
 
មាព្រតា១០៥៣ ._  លរខខណឌ តក្មូវរនុងការជូនដំណឹង 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលកាន់កាប់លិខិតអនុញ្ហញ ត គហើយខរខានមិនានជូនដំណឹង ដូចរនុងររណីប្ដលមានប្ចងរនុង
មាក្តា៦៧៥ ។  
 
មាព្រតា១០៥៤ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័ត 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលានបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពចល័តគោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៦៩២ ។  

រនុងររណីប្ដលការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ខាងគលើគនេះ បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្បើង
ដល់មនុសស សតវ និងបរោិកាសធងន់ធងរ ក្តវូែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលបគ ច្ញ
ស្ថរធាតុបំពុលខយល់ខាងគលើគនេះ បងកឲ្យមានពយសនរមមាត់បង់អាយុជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
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មាព្រតា១០៥៥ ._  ការនំាចូល ការគក្បើក្ាស់ និងការែលិតោនយនតប្ដលបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុល
ខយល់គលើសពីសតង់ោររំណត់ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលានែលិត គក្បើក្ាស់ នំាចូលោនយនត និងគក្រឿងចក្រ ប្ដលបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់
គលើសពីសតង់ោររំណត់ ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៦៩៣ ។  
 
មាព្រតា១០៥៦ ._ ការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពអចល័ត 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលានបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពអចល័តគោយោម នការអនុញ្ហញ ត ដូចមានប្ចងរនុង
មាក្តា៦៩៦ ។  

រនុងររណីប្ដលការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ខាងគលើគនេះ បងកឲ្យមានពយសនរមមគរើតគទ្បើង
ដល់មនុសស សតវ និងបរោិកាសធងន់ធងរ ក្តវូែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ។  

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ ចំគពាេះអំគពើរបស់របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលបគ ច្ញ
ស្ថរធាតុបំពុលខយល់ខាងគលើគនេះ បងកឲ្យមានពយសនរមមាត់បង់អាយុជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
 
មាព្រតា១០៥៧ ._ ការបំពានកាតពវរិចចរនុងការគធវើគតសាគលើសំណារននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់

ពីក្បភពអចល័ត 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ
ណា ប្ដលមិនានគធវើគតសាគលើសំណារននការបគ ច្ញស្ថរធាតុបំពុលខយល់ពីក្បភពអចល័ត ដូចមាន
ប្ចងរនុងមាក្តា៧១៤ ។  
 

 

មាព្រតា១០៥៨ ._ អំគពើរារាងំមន្រនតីអធិការរិចច 
ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យជាក្ារ់រនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្៣ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលទំាងទ្ាយ

ណា ប្ដលប្ដលានរារាងំមន្រនតីអធិការរិចច រនុងការចូលគធវើអធិការរិចចរនុងបរគិវណ ឬអាោរ ននក្បភព
បំពុល ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៩២០ ។  

រនុងររណីប្ដលរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលានរារាងំមន្រនតីអធិការខាងគលើគនេះ បងកឲ្យមានពយសន
រមមដល់បូរណភាពរបូរាងកាយ ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្២ ។  



 

-  352 - 

 

ក្តូវែតនាា គទាសរនុងបទ្គលមើសថាន រ់ទី្១ ចំគពាេះរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ប្ដលរារាងំមន្រនតីអធិការ
រិចចខាងគលើគនេះបងកឲ្យមានពយសនរមមដល់អាយុជីវតិមនុសស ឬពិការអចិនន្រនតយ៍ ។  
 

ជំពូកទី៧ 

បទណលមើេាក់ពន័ធនឹងមស្តនដីនគ្រាលយ៊ុែតធិម៌ នងិមស្តនដអីធិការកិចចបរសិ្ថា ន                         
និងធនធានធមមជាែិ  

 

មាព្រតា១០៥៩ ._ ការមិនបំគពញគបសររមមរបស់មន្រនតីនររាលយុតតិធម៌បរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យរដឋាលចំគពាេះមន្រនតីនររាលយុតតិធម៌ និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលក្បក្ពឹតត
បំពាន ឬមិនបំគពញគបសររមមរបស់ខាួន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៩១៣ គោយមិនរាប់ប ច្ូ លការគចាទ្
ក្បកាន់បទ្គលមើសក្ពហមទ្ណឌ ដនទ្គទ្ៀត ។  
 
មាព្រតា១០៦០ ._ ការមិនបំគពញភាររិចច និងតួនាទី្របស់មន្រនតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ 

ក្តូវែតនាា គទាសពិន័យរដឋាលចំគពាេះមន្រនតីអធិការរិចចបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលក្បក្ពឹតត
បំពាន ឬមិនបំគពញភាររិចច និងតួនាទី្របស់ខាួន ដូចមានប្ចងរនុងមាក្តា៩២០ គោយមិនរាប់ប ច្ូ លការ
គចាទ្ក្បកាន់បទ្គលមើសក្ពហមទ្ណឌ ដនទ្គទ្ៀត ។  
 

គ្នាីទី១១ 
អនតរបបញ្ញែត ិ
ជំពូកណោល 
អនតរបបញ្ញែត ិ

 

មាព្រតា១០៦១ ._ ការអនុវតតបទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះ  
 បទ្បប ញ្តតិននចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ទ្បរ ប្ដលពារ់ព័នធតាមវស័ិយ
នីមួយៗ ប្ដលរំពុងគៅជាធរមាន គៅប្តមានអានុភាពអនុវតត ។   

រនុងររណីបទ្បប ញ្តតិននចាប់ពិគសស និងលិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតតគោយប្ទ្បរប្ដលពារ់ព័នធតាម
វស័ិយនីមួយៗប្ដលរំពុងគៅជាធរមាន មិនស្សបោន នឹងបទ្បប ញ្តតននក្រមគនេះ គក្កាយគពលក្រមគនេះ
ចូលជាធរមាន បទ្បប ញ្តតិននក្រមគនេះមានអានុភាពអនុវតតជាអាទិ្ភាព ។ 
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មាព្រតា១០៦២ ._ នីតិវធីិ ដំគណើ រការ និងយនតការគែសងៗននការអនុវតតប្ដលមានស្ស្ថប់ 

 នីតិវធីិ ដំគណើ រការ និងយនតការគែសងៗននការអនុវតតប្ដលមានស្ស្ថប់ ទារ់ទ្ងនឹងរិចចការពារ     
បរសិ្ថា ន និងការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ គៅបនតអានុភាពអនុវតត រហូតដល់នីតិវធីិ ដំគណើ រការ និង
យនតការគែសងៗននការអនុវតតែមី ប្ដលបគងកើតគទ្បើងគក្កាមបទ្បប ញ្តិតននក្រមគនេះ ានបគងកើតគទ្បើង ។  
 

គ្នាីទី១២ 
អវស្ថនបបញ្ញែិត 
ជំពូកណោល 

អវស្ថនបបញ្ញែត ិ
 

មាព្រតា១០៦៣ ._ និរាររណ៍ននបទ្បប ញ្តតិចាប់ពារ់ព័នធ 
 រាល់បទ្បប ញ្តតិទំាងឡាយណាប្ដលែាុយនឹងក្រមគនេះ ក្តូវទុ្រជានិរាររណ៍ ។  
 
មាព្រតា១០៦៤ ._ ការអនុវតតក្រមគនេះ 

 គក្កាយពីក្រមគនេះចូលជាធរមានគៅទូ្ទំាងក្បគទ្ស ក្រមគនេះក្តូវែសពវែាយរយៈគពល៦ 
(ក្ាំមួយ)ប្ខ គទ្ើបអនុវតត គលើរប្លងប្តបទ្បប ញ្តតិសតីពីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទ្ធិទ្ទួ្លាន
ព័ត៌មានបរសិ្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ ប្ដលក្តវូមានអានុភាពអនុវតតភាា ម ។  
 

 
 
 

 
 
 
 

ក្រមគនេះក្តវូានរដឋសភា ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា   
អនុម័តគៅនែងទី្...... ប្ខ....... ឆ្ន ំ............ នាសម័យក្បជំុរដឋសភា
គលើរទី្......... នីតិកាលទី្........ ។  

រាជធានីភនំគពញ នែងទី្........ ប្ខ.............. ឆ្ន ំ ២០១៨ 

ព្របធានរដឋេភា  

 



 

 

 

 
 

 

ឯក្ស្ថរជំនយួស្ថម រត ី

ស ើការសព្របើព្រាេ់ាក្យបសចេេសទេ 

ក្នងុសេចក្ដីព្រាងព្រក្មបរិស្ថា ន និងធនធានធមមជាតិ  

ក្ំណែទី១
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ការោំនក្ពគឈើែមី : ការោំនក្ពគឈើែមីគៅគលើដីប្ដលជាក្បវតតិមរមិនប្ដលមាននក្ពគឈើគទ្។ 

រសិររុខរមម : ក្បព័នធក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ ប្ដលរមួមានការគក្បើក្ាស់ដីធាីជាលរខណៈក្បនពណី ឬ
ប្បបទំ្គនើប និងប្ដលនក្ពគឈើក្តូវានក្រប់ក្រងជាមួយោន នឹងដំណំា និង/ឬែលិតរមមសតវគៅជំុវញិទី្
រប្នាងរសិរមមគនាេះ ។ 

ស្ថរធាតុបំពុលខយល់ : ស្ថរធាតុបំពុលគែសងៗ ប្ដលរមួមានជាអាទ្ិ៍ ប្ែសង លំអងប្ែសង ធូលី គែេះ ភារ
លអិតននសំណល់ ឧសម័ន ចំហាយទឹ្រ អ័ពា រាិន និងស្ថរធាតុវទិ្យុសរមម ប្ដលបងកឱ្យមានែលប េះពាល់ជា
អវជិាមាន ប្ដលអាចបងកការខូចខាតដល់សុខភាពមនុសស ក្ទ្ពយសមបតតិ និងបរសិ្ថា ន ។ 

ក្បភពបំពុលខយល់អចល័ត : ក្បភពបំពុលខយល់ប្ដលសាិតគៅគលើទី្តំាងអចិនន្រនតយ៍មួយរប្នាងជាអាទ្ិ៍
មាន : ការោឋ នសំណង់ គក្រឿងរសិរមម និងរសិោឋ ន ទី្តំាងននឧសាហរមមនិសារណរមម ទី្តំាង    ែ
លិតថាមពល សីុម ង់ រ ច្ រ់  ដុតសំរាម គរាងចក្រសាក្បងកាត គរាងចក្រែលិតស្ថរធាតុរីមី គរាងចក្រ
ប្រនចនចំណីអាហារ គរាងចក្រវាយនភណឌ  និងក្បភពឧសាហរមម និងមិនប្មនឧសាហរមមគែសងគទ្ៀត ។ 

ក្បភពបំពុលខយល់ចល័ត : ក្បភពបំពុលខយល់ប្ដលសាិតគៅគលើទី្តំាងមិនអចិនន្រនតយ៍ជាអាទ្ិ៍មាន : យនត
គហាេះ  នាវាដឹរជ ា្ូ ន ោនយនត អយសម័យោន និងគក្រឿងមា សីុន ឧបររណ៍ និងគក្រឿងចក្រ គែសង
គទ្ៀតនប្ដលអាចផ្ទា ស់ទី្ពីរប្នាងមួយទី្រប្នាងមួយាន ។  

ក្បគភទ្គក្ៅស្សររ : ក្បគភទ្ប្ដលាននំាមរគោយមនុសស គោយគចតនា ឬអគចតនារតី គចញពីរាយធមម
ជាតិគៅអតីតកាល ឬបចចបបននកាលរបស់វា ។ 

សតវ : សំណារណាមួយននជាក្បគភទ្ែលជលិរ បរសី ែនិរសតវ ឧររសតវ មចាោ  ដឋិរសតវ ក្ពមទំាង
ស ុត រភ៌ និងរូនរបស់វា ។  

មាច ស់សំគណើ  : គៅរនុងបរបិទ្ននជីវសុវតាិភាព សំគៅគៅគលើបុរគលប្ដលជូនដំណឹងអំពីគោលបំណង
របស់ខាួនរនុងការគក្បើក្ាស់ស្ថរពាងគការប្រនចនរស់ និង/ឬបុរគលប្ដលោរ់ពារយគសនើសំុការឯរភាពគលើ
ការនំាចូល ឬនំាគចញស្ថរពាងគការប្រនចនរស់ពីក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាសក្មាប់គោលបំណងណាមួយ។  

វារវីបបរមមៈ ដំគណើ រការននការភាា ស់ បងាក ត់ពូជ ចិ ច្ ឹម និងែតល់ចំណីដល់ស ុតមចាោ  រូនមចាោ  មចាោ  ឬ
មចោជាតិនានា ឬការោំដុេះវារជិាតសក្មាប់គោលបំណងននការបងាក ត់ពូជ និងការចិ ច្ ឹមមចោជាតិ និង
សក្មាប់គោលបំណងននបងាក ត់ពូជ ឬែាំ និងវារជិាតនានា ។  
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ជលសីលាៈ ផ្ទា ំងែមប្ដលមានលរខណៈភូរពភស្ថស្រសតគៅគក្កាមដី ប្ដលែាុរទឹ្រ ឬអនុញ្ហញ តឱ្យទឹ្រហូរកាត់
វាាន ។  

ក្ចំាង : នែាដីទារ់ទ្ងគៅនឹងសមុក្ទ្ ទ្គនា សាឹង ជាអាទ្ិ៍ ក្តូវានជន់លិចគោយទឹ្រ ជាមួយោន នឹង
ខាច់ ដី ែម ឬវតាុធាតុដនទ្ណាមួយប្ដលគៅជាប់ោន គនាេះ ប ុប្នតមិនរាប់ប ច្ូ លនូវដីណាមួយប្ដលក្តវូ
ានជន់លិចមតងមាក លគោយទឹ្រគនាេះគទ្ ។ 

លរខខណឌ មូលោឋ នៈ លរខខណឌ ននគសវារមមធនធានធមមជាតិ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុ ប្ដលប្ែអរគលើព័ត៌មាន
ប្ដលអាចទុ្រចិតតបំែុតប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតប្ដលអាចប្សវងររាន និងទ្ទួ្លស្ថគ ល់គោយអាជាា ធរមាន
សមតារិចចគៅគពលគធវើការវាយតនមា ប្ដលានគរើតមានគ ើងមុនគពលមានការខូចខាតណាមួយាន
គរើតគ ើង ។  

អាង : ចំប្ណរមួយនននែាដីទារ់ទ្ងនឹងសមុក្ទ្ ទ្គនា សាឹង ជាអាទ្ិ៍ ប្ដលរំណត់ក្ពំប្ដនគោយក្ចំាងរបស់
វា និងជាធមមតា ក្តូវានក្របដណត ប់គោយទឹ្រ ។ 

អតាោហរៈ :  របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលមាន រ់ ឬគក្ចើននារ់ប្ដលមានសិទិ្ធរនុងការទ្ទួ្លែលក្បគោជន៍ពីបរធន
ាលរិចច ។ អតាោហរៈ អាចជានីតិបុរគល ឬអនរតំណាងននសហរមន៍ណាមួយប្ដលរងែលប េះពាល់
គោយផ្ទា ល់ពីការអភិវឌ្ឍ ឬប្ដលចូលរមួរនុងការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ 

ការប្បងប្ចងែលក្បគោជន៍ :  គោលការណ៍ រំរ ូនិងដំគណើ រការប្ដលានគរៀបចំ និងអនុវតត គដើមបីគធវើ
ការប្បងប្ចរែលក្បគោជន៍នានាននសរមមភាពរបស់រគក្មាង ប្ដលរមួមាន ការែតល់មូលនិធិដល់
រគក្មាង រវាងអនរចូលរមួ និងអនរពារ់ព័នធគែសងៗោន  ។  

ភសតតុាងប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន : ភសតុតាងប្ដលពារ់ព័នធបំែុតនិង សំអាង
គលើការពិគស្ថធន៍ចុងគក្កាយបងអស់ ប្ដលទ្ទួ្លានតាមមរយៈការស្ស្ថវក្ជាវប្ែនរវទិ្ោស្ថស្រសតប្ដល
ានក្តតួពិនិតយប្ដលមានលរខណៈសតោនុម័ត ក្តឹមក្តូវ និងគោយក្ររមមនុសសប្ដលមានឋានៈគសមើោន  
។ 

បគចចរវទិ្ោ/បគចចរគទ្សក្បគសើរបំែុតប្ដលអាចប្សវងររាន : ដំណារ់កាលរនុងការអភិវឌ្ឍគជឿនគលឿន 
និងក្បរបគោយក្បសិទ្ធភាពបំែុតននសរមមភាពមួយ ឬវធីិស្ថស្រសតននក្បតិបតតិការរបស់សរមមភាពគនាេះ 
ប្ដលរមួមានបគចចរគទ្សប្ដលក្តវូានគក្បើក្ាស់សក្មាប់ការរចនា ការបគងកើត ការររាទុ្រ ការគធវើ
ក្បតិបតតិការ និងការប ច្ ប់វធីិននការដំគ ើង ប្ដលអនុញ្ហញ តឱ្យមានការអនុវតតគៅរនុង វស័ិយពារ់ព័នធ
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គក្កាមលរខខណឌ គសដឋរិចច និងបគចចរគទ្សប្ដលអាចសគក្មចាន ប្ដលពិចារណាគៅគលើតនមា និងរុណ
សមបតតិ ដរាបណាលរខខណឌ ទំាងគនាេះមានលរខណៈសមស្សប និងអាចប្សវងររាន ។ 

ទ្មាា ប់ននការអនុវតតការក្រប់ក្រងលអបំែុត : ជាទ្មាា ប់ននការអនុវតតមួយ ឬជាធមមតា ជាការប ច្ូ លោន នន
ទ្មាា ប់អនុវតតគែសងៗប្ដលានរំណត់គោយឧសសហរមម ឬស្ថា ប័នពារ់ព័នធននរោឋ ភិាល ថាជា
មគធោាយក្បរបគោយក្បសិទ្ធភាពបំែុត និងប្ដលអាចអនុវតតាន (រមួមាន ការពិចារណាគែសងៗប្ែនរ
បគចចរវទិ្ោ គសដឋរិចច និងជាលរខណៈស្ថា ប័ន) ននការសគក្មចឲ្យាននូវសតង់ោរ និងគោលគៅចីរភាព ។   

ជីវៈចក្មរេះ : ភាពទី្នទ្ពីោន រនុងចំគណាមស្ថរពាងគកាយរស់គែសងៗមរពីក្បភពទំាងអស់ ប្ដលរមួមានជា
អាទ្ិ៍ ក្បព័នធគអរូ ូសីុននប្ដនគោរ ប្ដនសមុក្ទ្ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុននប្ដនទឹ្រដនទ្គទ្ៀត ក្ពមទំាងទី្
តំាងគអរូ ូសីុមួយចំនួនប្ដលស្ថរពាងគកាយទំាងគនាេះជាប្ែនរមួយននវាគនេះ រមួមានភាពចក្មរេះគៅរនុង
ក្បគភទ្ រវាងក្បគភទ្ និងននក្បព័នធគអរូ ូសីុគែសងៗ ។  

ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ សតវនក្ព និងធនធានធមមជាតិ : ការធានាឱ្យមានការអភិររសធនធានធមមជាតិ រមួមាន ជី
វៈចក្មរេះ និងចីរភាពរយៈគពលប្វងននធនធានទំាងគនេះ តាមរយៈការក្រប់ក្រងក្តឹមក្តវូ ការស្ស្ថវក្ជាវ និងការ
បគងកើនការយល់ដឹង ប្ដលទារ់ទ្ងនឹងការក្រប់ក្រងននរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
។ 

ជីវសុវតាិភាព : រិចចខំក្បឹងប្ក្បងរនុងការកាត់បនាយ និងលុបបំាត់ហានិភ័យជាសកាា នុពល ប្ដលគរើត
គចញពីជីវបគចចរវទិ្ោ ។ 

ែលិតែលសក្មាប់រុមារៈ ែលិតែលគែសងៗ ប្ដលមានជាអាទ្ិ៍ ក្បោប់គរមងគលង និងែលិតែលគែសង
គទ្ៀតប្ដលក្តូវានរចនាគ ើងសក្មាប់ ឬរនុងគោលបំណងជាបឋមផ្ទត រ់ែាុរឱ្យ ឬគក្បើក្ាស់គោយរុមារ
ប្ដលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្ន ំ (ដប់ពីរ) ចុេះគក្កាម ។ 

ែលិតរមមស្ថអ ត : ការអនុវតតជាបនតនូវយុទ្ធស្ថស្រសតបរសិ្ថា នប្ដលមានលរខណៈទ្ប់ស្ថក ត់ និងចក្មរេះចំគពាេះ
ដំគណើ រការ ទំ្និញ និងគសវារមមគែសងៗ គដើមបបីគងកើននូវក្បសិទ្ធែលជារមួ និងកាត់បនាយហានិភ័យនានា
គៅគលើមនុសស និងបរសិ្ថា ន។  

ដីគ្នរ : ដីប្ដលែុសគ ើងទំាងឡាយប្ដលលាតសនធឹងគៅកាន់ដីគោរឆ្ង យពីបនាា ត់ទឹ្រគជារ ៥ (ក្ាំ) 
រី ូប្ម ក្ត ប្ដលរមួមាន តំបន់ប្ដលមានទឹ្រគជារនាចគៅវញិគៅមរ ។ 
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ទឹ្រគៅតាមគ្នរសមុក្ទ្ : ទឹ្រទំាងឡាយប្ដលលាតសនធឹងគៅកាន់សមុក្ទ្ឆ្ង យពីបនាា ត់ទឹ្រគជារ 
 ៥ (ក្ាំ)រី ូប្ម ក្ត ប្ដលរមួមាន ដីប្ដលលិចចុេះគៅរនុងទឹ្រប្ដលពារ់ព័នធ ។ 

តំបន់គ្នរ : នែាដីប្ដលលាតសនធឹងឆ្ង យពីបនាា ត់គ្នរសមុក្ទ្គៅកាន់ដីគោរឆ្ង យពីបនាា ត់ទឹ្រគជារ ៥ 
(ក្ាំ) រី ូប្ម ក្ត និងនែាសមុក្ទ្ប្ដលលាតសនធឹងគៅកាន់សមុក្ទ្ឆ្ង យពីបនាា ត់ទឹ្រនាច  ៥ (ក្ាំ) 
រី ូប្ម ក្ត ។ 

ការក្រប់ក្រងរមួោន  : យនតការគោយសម័ក្រចិតតននការក្រប់ក្រងដីធាី និងធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍ
ជីវភាពរស់គៅគៅតាមមូលោឋ ន ប្ដលអាជាា ធរថាន រជាតិ និងថាន រ់គក្កាមជាតិ ជនជាតិគដើម ភារតិច 
សហរមន៍មូលោឋ ន និងនដរូបគចចរគទ្សនានា រមួចំប្ណររនុងការទ្ទួ្លខុសក្តូវគៅគលើការគក្បើក្ាស់ 
ការក្រប់ក្រង និងការការពារធនធានធមមជាតិ និងជីវៈចក្មរេះគោយចីរភាព ។ 

អាណតតិននបរធនាលគៅគលើការគក្បើក្ាស់ដីធាីសក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោន  : សិទ្ធិក្រប់ក្រង និងគក្បើ
ក្ាស់ជាពិគសសគលើដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ ប្ដលកាន់កាប់គោយអាជាា ធរក្រប់ក្រងរមួោន មួយ សក្មាប់
គោលបំណងននការអនុវតតការក្រប់ក្រងរមួោន  ។ អាណតតិននបរធនាលគៅគលើការគក្បើក្ាស់ដីធាី
សក្មាប់ការក្រប់ក្រងរមួោន  ក្តូវទ្ទួ្លស្ថគ ល់គោយ និងចុេះប ា្ ីគៅរដឋាលសុរគិោដីទ្ទួ្លបនាុរចុេះ
ប ា្ ីដីធាី ។ 

ការគក្បើក្ាស់ជាលរខណៈពាណិជារមម : ការគក្បើក្ាស់ណាមួយ ប្ដលគលើសពីការគក្បើក្ាស់ សក្មាប់ការ
ចិ ច្ ឹមជីវតិ ប្ដលមានគោលបំណងជាបឋម គដើមបទី្ទួ្លានក្ារ់ចំគណញ ឬែលក្បគោជន៍ប្ែនរ
គសដឋរិចច ។ 

គអរូគទ្សចរណ៍ប្ដលពឹងប្ែអរគលើសហរមន៍ : គអរូគទ្សចរណ៍ប្ដលរនុងគនាេះ សហរមន៍មូលោឋ ន
មួយ រឺជាមាច ស់ និងជាអនរក្រប់ក្រងដ៏សំខាន់ននគហដឋរចនាសមព័នធ និងសរមមភាពគទ្សចរណ៍ គហើយ
សរមមភាពគទ្សចរណ៍ទំាងគនាេះ ក្តូវគធវើក្បតិបតតិការគោយប្ែអរគលើមូលោឋ នននការប្បងប្ចរែល
ក្បគោជន៍គោយផ្ទា ល់ជាមួយនឹងសហរមន៍ ។ 

ការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិប្ដលពឹងប្ែអរគលើសហរមន៍ : វធីិស្ថស្រសតននការក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិ 
ប្ដលសាិតគៅគក្កាមរិចចការប្ដលសហរមន៍ានបំគពញ ឬោ ងគហាចណាស់សាិតគៅគក្កាមការក្តតួ
ពិនិតយ និងការចូលរមួភារគក្ចើនរបស់សហរមន៍រនុងការក្រប់ក្រងធនធានរបស់ខាួន ឬធនធាននានា និង
ែលក្បគោជន៍ទំាងអស់ ឬោ ងគហាចណាស់ ែលក្បគោជន៍ភារគក្ចើន ក្តូវបនសល់ទុ្រគៅរនុងសហ
រមន៍ ។  
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តំបន់ការពារសហរមន៍ : ប្ែនរជារ់លារ់មួយននតំបន់ការពារធមមជាតិ ប្ដលរំណត់គោយក្រសួង ស្ថា ប័
នទ្ទួ្លបនាុរក្រប់ក្រងក្បព័នធតំបន់ការពារថាន រ់ជាតិ ប្ដលក្តូវក្រប់ក្រងគោយសហរមន៍មូលោឋ ន ឬ
សហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច ប្ដលមានរចនាសមព័នធរដឋាលរបស់ខាួនប្ដលគរៀបចំគ ើងតាមរយៈការ
គាេះគឆ្ន ត ប្ដលមានគោលបំណងរមួរនុងការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិក្បរបគោយចីរភាព និងគលើរ
រមពស់សតង់ោរននការរស់គៅរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច ។   

ការបងាក ត់ពូជអភិររស : ការបងាក ត់ពូជននក្បគភទ្សតវនក្ពប្ដលបងាខ ំងទុ្រ សក្មាប់គោលបំណងចមបង
រនុងការការបគ ច្ ៀសការែុតពូជននក្បគភទ្សតវគនេះគៅរនុងនក្ព និងមិនប្មនសក្មាប់គោលបំណង
ពាណិជារមមគ ើយ ប្ដលការបងាក ត់ពូជគនេះ អាចពារ់ព័នធនឹងការនំាមរវញិជាែមីនូវសតវបងាខ ំប្ដលគរ
បងាក ត់ពូជឲ្យចូលគៅរនុងនក្ពវញិ ។  

ការក្រប់ក្រងការអភិររស : ការផ្ទា ស់រប្នាងរបស់សតវនក្ពណាមួយគៅកាន់ជក្មរសមស្សបប្ដលជា
ជគក្មើសមួយ សក្មាប់គោលបំណងននការនំាមរវញិជាែមី ការសតុរទុ្រគ ើងវញិ ឬការបំគពញបប្នាមនន
ចំនួនសតវនក្ព ឬគដើមបទី្ប់ស្ថក ត់ការែុតពូជននចំនួនសតវនក្ពប្ដលមិនអាចគជៀសែុតាន ការ
ស្ស្ថវក្ជាវ ឬការក្រប់ក្រងចំនួនសតវនក្ពគោយោម នការសមាា ប់ ឬការបំែាិចបំផ្ទា ញសតវនក្ព និងការចាប់
សតវនក្ពសក្មាប់គោលបំណងចាស់លាស់ននការបគងកើត និងការររានូវចំនួនសតវប្ដលបងាក ត់ពូជ
សក្មាប់ការអភិររសក្បរបគោយសុវតាិភាពមួយននក្បគភទ្សតវប្ដលរងការរំរាមរំប្ហងជាសរលគៅ
រនុងទី្តំាងបងាក ត់ពូជគដើមបអីភិររសប្ដលានចុេះប ា្ ីមួយ និងែលិតរមមសតវបងាខ ំងប្ដលគរានបងាក ត់
ពូជ សក្មាប់ការក្បប្លងចូលគៅរនុងនក្ពវញិ ។ 

ការអភិររសតនមា ទំ្និញ និងគសវារមមននក្បព័នធគអរូ ូសីុ : ការធានាឱ្យមានការពិចារណាដ៏គពញគលញ
អំពីតនមា ទំ្និញ និងគសវារមមគែសងៗ ប្ដលក្បព័នធគអរូ ូសីុែតល់ឱ្យ ប្ដលមានជាអាទ្ិ៍ ការែគត់ែគង់
ទឹ្រ និងបូរណភាពននទី្ជក្មាល ែលិតែលធនធានធមមជាតិ ការគរាយលំអង ការគក្ចាេះការបំពុល ការ
គធវើឲ្យមានសាិរភាពអាកាសធាតុ និងការកាត់បនាយការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការទ្ប់ស្ថក ត់ការហូរគក្ចាេះ
ដី ការែគត់ែគង់ទឹ្រស្ថអ ត និងបូរណភាពទី្ជក្មាល និងការធានាឲ្ឱ្យមានការគក្បើក្ាស់ជាក្បគោជន៍រយៈ
គពលប្វងននទំ្និញ និងគសវារមមទំាងគនេះ ប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងការក្រប់ក្រងរគបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និង
តំបន់ការពារធមមជាតិ ។  

កាគក្បើក្ាស់រនុងប្ដនរំណត់ : ក្បតិបតតិការ ឬសរមមភាពណាមួយប្ដលទារ់ទ្ងនឹងស្ថរពាងគកាយប្រនចន
រស់ប្ដលគធវើគ ើងគៅរនុងទី្រប្នាង ឬមធយាយ ឬឧបររណ៍ណាមួយ គហើយសាិតគៅគក្កាមវធិានការជារ់
លារ់ ប្ដលតគបើស្ថក ត់មិនឱ្យស្ថរពាងគកាយប្រនចនរស់ទំាងគនាេះប េះពាល់គៅដល់បរសិ្ថា ន  ខាងគក្ៅ ។ 

គបតិរភណឌ វបបធម៌ : សមបតតិរបីូ និងអរបីូប្ដលរស្ថងគ ើងគោយរិចចខំក្បឹងប្ក្បងរបស់មនុសស ប្ដល
មានលរខណៈជាវទិ្ោស្ថស្រសត ក្បវតតិស្ថស្រសត សិលបៈ ឬស្ថសនា និងមានការបងាា ញអំពីរគបៀបរស់គៅ
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របស់សហរមន៍មួយ និងានប ា្ូ នបនតពីជំនាន់មួយទី្ជំនាន់មួយគទ្ៀត ប្ដលរមូមាន ទំ្គនៀមទំ្លាប់ 
ទ្មាា ប់ការអនុវតត វតាុ ការសប្មតង និងតនមាខាងសិលបៈនានា ។ 

ទំ្នប់ទឹ្រ : ការងារគែសងៗ ប្ដលរមួមាន រាំងការពារ គទាេះជាអចិនន្រនត ឬបគណាត េះអាសននរ៏គោយ ប្ដល
គធវើ ឬ អាច ឬនឹងឃំាងទឹ្រទុ្រ និងទី្តំាងសតុរទុ្រប្ដលានបគងកើតគ ើងគោយការងារទំាងឡាយគនាេះ។ 

ការខូចខាត : រនុងបរបិទ្ននជីវសុវតាិភាព សំគៅគៅគលើែលប េះពាល់អវជិាមានគៅគលើលារអភិររសជីវៈ
ចក្មរេះ និងការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិគោយចីរភាព ប្ដលរមួមានទំាងហានិភ័យណាមួយដល់សុខ
ភាពមនុសស ប្ដលបងកគោយស្ថរពាងគកាយប្រនចនរស់ និងប្ដលអាចវាស់ប្វងាន ឬអគងកតគមើលាន ។    

ក្បព័នធក្រប់ក្រងទិ្ននន័យ : ការក្បមូលទិ្ននន័យប្ដលពារ់ព័នធក្បរបគោយលរខណៈក្រប់ក្ជរងគក្ជាយមួយ
ប្ដលគរានគរៀបចំគ ើងសក្មាប់ការគក្បើក្ាស់គោយភាពងាយស្សួល ជាទូ្គៅគៅរនុងក្បព័នធរំុពយូទ័្រ ។  

ក្បព័នធោំក្ទ្ការគធវើគសចរតីសគក្មចចិតត : បណតុំ ននរមមវធីិរំពយូទ័្រ និងទិ្ននន័យប្ដលពារ់ព័នធប្ដលតក្មូវ
ឱ្យមាន គដើមបជួីយដល់ការវភិារ និងការគធវើគសចរតីសគក្មចចិតតគៅរនុងស្ថា ប័នមួយ ។ 

ប្ែនការគោលអភិវឌ្ឍន៍ : ប្ែនការអភិវឌ្ឍន៍នានាប្ដលានគរៀបចំគោយអាជាា ធរថាន រ់គក្កាមជាតិ
សក្មាប់ការគរៀបចំគ ើងវញិ និងការគរៀបចំសមតារិចចរបស់ពួរគរគរៀងៗខាួន ។ 

ែលប េះពាល់ផ្ទា ល់ និងក្បគោល : ែលប េះពាល់ផ្ទា ល់ សំគៅគលើែលប េះពាល់ប្ដលបណាត លមរពី
រគក្មាង ឬសរមមភាពមួយ និងគរើតគ ើងរនុងគពល និងទី្រប្នាងប្តមួយ ដូចោន នឹងរគក្មាង ឬសរមមភាព
គនាេះ  ខណៈប្ដលែលប េះពាល់ក្បគោល សំគៅគលើែលប េះពាល់ប្ដលអាចពោររណ៍ទុ្រមុនាន និង
ប្ដលបណាត លមរពីរគក្មាង ឬសរមមភាពមួយ ប ុប្នតគៅរនុងគពល និងទី្រប្នាងខុសោន ពីរគក្មាង ឬ
សរមមភាពគនាេះ ។ 

ការកាត់បនាយហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយ : ទ្មាា ប់អនុវតតននការកាត់បនាយហានិភ័យគក្ោេះមហនតរាយ
តាមរយៈការវភិារ និងការក្រប់ក្រងជាក្បព័នធនូវរតាត បងកគក្ោេះមហនតរាយនានា រមួមានតាម     រយៈការ
ក្បឈមគៅនឹងគក្ោេះថាន រ់ប្ដលានកាត់បនាយ ការបនាយចុេះនូវភាពងាយរងគក្ោេះរបស់ក្បជា
ពលរដឋ និងក្ទ្ពយសមបតតិ  ការក្រប់ក្រងដីធាី និងបរសិ្ថា ន និងការគក្តៀមលរខណៈប្ដលក្បគសើរគ ើង និង
ក្ពមានជាមុនសក្មាប់ក្ពឹតតិការណ៍អវជិាមាន រមួទំាងការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ។ 

ការបងាូរគចញ :  ការបប្នាមស្ថរធាតុបំពុលទឹ្រមួយគោយក្បភពជារ់លារ់ ឬក្បភពមិនជារ់លារ់គៅ
គលើទឹ្រគៅគលើដី ឬធនធានទឹ្រគក្កាមដី ប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងការបំពុលទឹ្រ ។ 
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សមារមន៍រនុងស្សររ : ស្ថា ប័នសមាជិរភាពមួយប្ដលបគងកើតគ ើងគក្កាមចាប់ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុ
ជា គោយរបូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល រនុងគោលបំណងគធវើជាតំណាង ឬការពារក្បគោជន៍ននសមាជិរ
របស់ខាួន គោយពំុរិតពីការបគងកើត ឬប្បងប្ចរែលចំគណញ ។ 

ពាណិជារមមរនុងស្សររ : ការគោេះដូរទំ្និញជាលរខណៈពាណិជារមម ប្ដលរមួមានសំណារននសតវ និងររុខ
ជាតិនក្ព ប្ដលមានក្បភព ឬបគងកើតគៅរនុងក្ពំប្ដនននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

ក្បព័នធែតល់សញ្ហញ /ក្ពមានជាមុន : បណតុំ ននសមតាភាពគែសងៗប្ដលក្តូវការរនុងការបគងកើត និងែសពវែាយ
ព័ត៌មានប្ដលជាការែតល់សញ្ហញ ជាមុន ទាន់គពលគវលានិងមានអតាន័យ គដើមបជួីយដល់បុរគល សហរម
ន៍ និងស្ថា ប័នទំាងឡាយប្ដលរងការរំរាមរំប្ហងគោយគក្ោេះថាន រ់គដើមបីគក្តៀមលរខណៈរនុងការគ្ាើយ
តបក្បរបគោយក្បសិទ្ធភាព និងក្បតិរមមភាា មៗ និងគោយសមស្សបរនុងការកាត់បនាយនូវលទ្ធភាពនន
ការខូចខាត និងការាត់បង់ ។  

សូចនាររប្ែនរគអរូ ូសីុ : ស្ថរធាតុ/វតាុធាតុ សមាសធាតុ ឬស្ថា នភាពននក្បព័នធគអរូ ូសីុមួយជារ់
លារ់ និងអាចវាស់ប្វងាន ប្ដលមានលរខណៈឆ្ប់ទ្ទួ្លរងគៅនឹងការប្ក្បក្បលួគែសងៗគៅរនុងលរខ
ណៈសំខាន់ៗននក្បព័នធគអរូ ូសីុ ប្ដលគៅរនុងសូចនាររប្ែនរគអរូ ូសីុគនាេះនឹងមានចំនួនននការប្ក្ប
ក្បួលប្ដលអាចទ្ទួ្លយរានជាលរខណៈគអរូ ូសីុ ។ ឧទាហរណ៍គែសងៗ រមួមាន ចំនួនសរបុនន
សតវ/ររុខជាតិទំាងឡាយប្ដលធំគពញវយ័រនុងចំនួនមួយ ឬអក្តាននស្ថរគពើររុខជាតិធមមជាតិគធៀបនឹងអក្តា
ននស្ថរគពើររុខជាតិប្ដលមិនប្មនធមមជាតិ ។  

បូរណភាពប្ែនរគអរូ ូសីុ : សមតាភាពននក្បព័នធគអរូ ូសីុមួយគដើមបីោំពារ និងប្ែររានូវសហរមន៍នន
ស្ថរពាងគកាយទំាងឡាយប្ដលមានសមាសភាព ភាពចក្មរេះ និងដំគណើ រការននក្បគភទ្នានា ប្ដល
ក្បហារ់ក្បប្ហលគៅនឹងជក្មរធមមជាតិទំាងឡាយគៅរនុងតំបន់មួយ។  

លទ្ធែលប្ែនរគអរូ ូសីុ : ែលវាិរសក្មាប់ក្បព័នធគអរូ ូសីុមួយគៅរនុងប្ែនរគែសងៗននសមាសធាតុ
របស់វាប្ដលានរំណត់ សក្មាប់ជលសីលា អាងរគំោេះទឹ្រ ទី្រងទឹ្រគភាៀង ទី្រងទឹ្រគភាៀងតូចៗ 

និងែាូវទឹ្រគែសងៗ ។ 

ការរំរាមរំប្ហងប្ែនរគអរួ ូសីុ : រតាត ណាមួយប្ដលានបគងកើតគ ើង នំាមរគោយមនុសស ឬប្ដលមិន
ប្មនធមមជាតិ ប្ដលមានសកាត នុពលរនុងការបនាុចបងាអ រ់ក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិមួយ និង/ឬ បណាត ល
ឱ្យសូចនាររប្ែនរគអរូ ូសីុ មានតនមា គៅគក្ៅរក្មិតប្ក្បក្បួលប្ដលអាចទ្ទួ្លយរានប្ែនរគអរូ ូសីុ ។ 
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ចំនួនក្បគភទ្ប្ដលមានដំគណើ រការតាមលរខណៈគអរូ ូសីុ : ចំនួនក្បគភទ្ននទំ្ហំ និងឌី្ណាមិចមួយ
ប្ដលវាមិនក្ោន់ប្តអាចរស់រានគៅានគនាេះគទ្ ប ុប្នតប្ែមទំាងអាចែតល់នូវគសវារមមគអរូ ូសីុ និង តួ
នាទី្ននចំនួនក្បគភទ្តាមប្បបធមមជាតិ ប្ដលោម នការរខំាន គៅដល់ក្បព័នធគអរូ ូសីុប្ដលគៅជំុវញិ ។ 

ក្បព័នធគអរូ ូសីុ : ជាការរមួែសំប ច្ូ លោន ដ៏គពញគោយសកាត នុពលននររុខជាតិ សតវ និងក្បគភទ្មីក្រូ
ស្ថរពាងគកាយ និងបរសិ្ថា នឥតជីវតិរបស់ពួរវា និងដំគណើ រការប្ែនរគអរូ ូសីុនានា រវាងក្បគភទ្ទំាង
គនាេះ ប្ដលគធវើអនតររមម ជាអងគភាពប្ដលមានរិចចដំគណើ រការមួយ ។ 
គសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ : គសវារមមធនធានធមមជាតិ និងែលក្បគោជន៍គែសង  ៗប្ដលក្បជាពលរដឋ ទ្ទួ្ល
ានពីក្បព័នធគអរូ ូសីុប្ដលែលិត និងក្ទ្ក្ទ្ង់ធនធានធមមជាតិ តាមរយៈវដតនន ជីវស្ថស្រសត ភូមិស្ថស្រសត
 និងរីមីស្ថស្រសតប្ដលមានតនមាជារបីូយវតាុ និងមិនប្មនជារបីូយវតាុដល់បុរគល ឬសងគមជាធំ ។ តនមាទំាង
គនេះ រមួមានៈ 

១) ការែតល់គសវរមមគែសងៗ រមួមានជាអាទ្ិ៍ ចំណីអាហារ ែលិតែលនក្ពគឈើ និងទឹ្រ ។ 
២) និយ័រមមគលើគសវារមមគែសងៗ  រមួមានជាអាទ្ិ៍ និយ័តរមមទឹ្រជំនន់ គក្ោេះរាងំសងួត ការខូច

រុណភាពដី រុណភាពខយល់ អាកាសធាតុ និងជមងឺ ។ 
៣) ការោំក្ទ្ដល់គសវារមមគែសងៗ  រមួមានជាអាទ្ិ៍ ការបងករជាដីគ ើង និងការវលិជំុននស្ថរធាតុ

ចិ ច្ ឹម និង 

៤) គសវារមម និងតនមាវបបធម៌គែសងៗ  រមួមានជាអាទ្ិ៍ ែលក្បគោជន៍ប្ែនរការរំស្ថនត 
សបាយ ក្ពលឹងវញិ្ហញ ណ ស្ថសនា និងែលក្បគោជន៍មិនប្មនជាសមាភ រៈដនទ្គទ្ៀត ។ 

គអរូគទ្សចរណ៍ : គទ្សចរណ៍ក្បរបគោយចីរភាព និងមានការទ្ទួ្លខុសក្តូវគលើបរសិ្ថា ន វបបធម៌ និង
សងគម ប្ដលគលើររមពស់ការអភិររស ប្ដលមានទំ្ហំគភាៀវគទ្សចរណ៍និងែលប េះពាល់រនុងរក្មិត
ទាប ប្ដលមានការពារ់ព័នធ និងមានែលក្បគោជន៍ដល់សហរមន៍មូលោឋ ន គហើយពារ់ព័នធដល់ការ
បរស្ស្ថយ និងការអប់ររំបស់គភាៀវគទ្សចរណ៍ និងមាច ស់ែាេះ ។    

ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ : ស្ថរពាងគកាយទំាងឡាយ ប្ដលចាត់ទុ្រថា ក្បឈម
មុខនឹងហានិភ័យខពស់បំែុតននការែុតពូជគៅរនុងនក្ព គោងគៅតាមភសតុតាងក្បគសើរបំែុតប្ដលអាច
ប្សវងររាន ។ 

បរសិ្ថា ន : សមាសធាតុមានជីវតិ និងឥតជីវតិទំាងអស់ រមួមានក្ទ្ង់ក្ទាយ និងលរខខណឌ របូ
ស្ថស្រសត ជីវស្ថស្រសត សងគម វញិ្ហញ ណ និងវបបធម៌ រមួមានជាអាទ្ិ៍ ដី ខយល់ ទឹ្រ ររុខជាតិ សតវ និងភាវៈមាន
ជីវតិប្ដលមិនប្មនជាមនុសស មនុសសជាតិ សហរមន៍របស់ពួរគរ ក្ពមទំាងអវីៗប្ដលគៅជំុវញិប្ដលាន
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បគងកើតគ ើង និងទំ្នារ់ទំ្នងប្ែនររបូស្ថស្រសត និងមនប្មនរបូ ប្ដលគរើតមានរវាង ឬរនុងចំគណាមសមា
ធាតុណាមួយ ឬទំាងអស់ននសមាសធាតុតទំាងគនាេះ ។  

សវនរមមបរសិ្ថា ន : ការវាយតនមាឯររាជយប្ដលានចងក្រងជាឯរស្ថរមួយ អំពីរគក្មាង ឬសរមមភាព
មួយ មានជាអាទ្ិ៍ ការវាយតនមាននទ្មាា ប់អនុវតតននការក្រប់ក្រង ក្បព័នធននការក្រប់ក្រង និងរិចចក្បតិបតតិ
ការរបស់គរាងចក្រ ។ 

លំហូរបរសិ្ថា ន : លំហូរទឹ្រចំាាច់សក្មាប់ចីរភាពក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងជីវភាពរស់គៅនិងសុខុមាល
ភាពរបស់មនុសស ប្ដលពឹងប្ែអរគលើក្បព័នធគអរូ ូសីុគនេះ ។ 

គោលគៅលំហូរបរសិ្ថា ន : គោលគៅលំហូរមួយចំាាច់សក្មាប់ចីរភាពក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងជីវភាពរស់
គៅនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុសស ប្ដលពឹងប្ែអរគលើក្បព័នធគអរូ ូសីុគនេះ ។ គោលគៅលំហូរននបរសិ្ថា
ន អាចរមួមាន ព័ត៌មានលមអិតអំពីគពលគវលា រយៈគពល ភាពញឹរញាប់ អក្តា និងទំ្ហំននលំហូរ។ 

ការខួចខាតបរសិ្ថា ន : ែលប េះពាល់អវជិាមានគលើបរសិ្ថា ន ប្ដលរមួមានការគធវើឱ្យអន់ែយ ការបំែាិច
បំផ្ទា ញ ការាត់បង់ ឬការាត់បង់ននការគក្បើក្ាស់សមាសភាររបស់បរសិ្ថា ន រមួមាន ធនធានធមម
ជាតិ និងគបតិរភណឌ វបបធម៌ និងែលប េះពាល់អវជិាមានគលើសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់មនុសស 
រមួមានការាត់បង់ក្ារ់ឈនួល ក្ារ់ចំណូល ក្ារ់ចំគណញ ពនធ និងក្ារ់រនក្ម ចំណូល ឬសួយស្ថរ
នានារបស់រោឋ ភិាល ។  

គហតុប េះពាល់បរសិ្ថា ន : គហតុប េះពាល់ណាមួយគៅគលើបរសិ្ថា ន គោយផ្ទា ល់រតី ឬគោយក្បគោល
រតី គោយានបងកគ ើង មានលរខណៈអវជិាមាន វជិាមាន ប្ដលមានការបងគរគ ើង ឬមានលរខណៈ្ាង
ប្ដនរ៏គោយ រមួមានជាអាទ្ិ៍គហតុប េះពាល់ជាលរខណៈរបូវនត ជីវស្ថស្រសត គអរូ ូសីុ ធនធានធមមជាតិ
ទំ្និញ ឬគសវារមមធនធានធមមជាតិ ធនធានវបបធម៌របូវនត សុខភាព គស្ថភ័ណភាព វបបធម៌ សងគម ឬ
គហតុប េះពាល់គសដឋរិចចសងគម និងរាប់ប ច្ូ លែងប្ដរ និងរមួមានជាអាទ្ិ៍ គហតុប េះពាល់ប្បបគនេះណា
មួយគៅគលើស្រសតី ជនជាតិគដើមភារតិច ឬជនប្ដលងាយរងគក្ោេះដនទ្គទ្ៀត ។  

ែលប េះពាល់ខាងគក្ៅ : ែលប េះពាល់ជាវជិាមាន និងអវជិាមានននសរមមភាពគែសងៗគៅគលើអនរពារ់ព័នធ
នានាប្ដលមិនមានការពារ់ព័នធគោយផ្ទា ល់គៅរនុងសរមមភាពទំាងគនាេះ ឬគៅគលើធនធានធមមជាតិ ឬ  
បរសិ្ថា ន ប្ដលជាធមមតា មិនចូលគៅរនុងក្បព័នធរណគនយយចំណាយជាសតង់ោរគ ើយ រនុងន័យប្ដល
ថា តនមាទី្ែារននែលិតែលននសរមមភាពទំាងគនាេះ មិន្ាុេះបញ្ហច ំងពីនែាចំណាយ ឬែលចំគណញគពញ
គលញគនាេះគទ្ ។  
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ការខាតបង់ខាងប្ែនរហិរ ញ្វតាុ : ការាត់បង់ក្ារ់ឈនួល ក្ារ់ចំណូល ក្ារ់ចំគណញ និងពនធ ឬក្ារ់
រនក្មគសវារោឋ ភិាលប្ដលាត់បង់ ប្ដលបណាា លមរពីការខូចខាតបរសិ្ថា ន ។  

ការគនស្ថទ្ : ការចាប់ ការយរ ឬ ការទ្ទួ្លានការកាន់កាប់ក្តីរស់ ឬធនធានទឹ្រស្ថប ឬធនធានទឹ្រ
សមុក្ទ្ប្ដលមានជីវតិដនទ្គទ្ៀត ការប ុនប ងចាប់ យរ ឬទ្ទួ្លានការកាន់កាប់ក្តីរស់ ឬធនធានទឹ្រ
ស្ថប ឬធនធានទឹ្រសមុក្ទ្ប្ដលមានជីវតិដនទ្គទ្ៀត សរមមភាពដនទ្គែសងគទ្ៀតប្ដលអាចរពឹំងថាថាស
មហតុែលលរនុងការបណាត លឲ្យមានការចាប់ ការយរ ឬ ការទ្ទួ្លានការកាន់កាប់ក្តីរស់ ឬធនធាន
ទឹ្រស្ថប ឬធនធានទឹ្រសមុក្ទ្ប្ដលមានជីវតិដនទ្គទ្ៀត និងក្បតិបតតិការណាមួយរនុងការោំក្ទ្ ឬការ
គក្តៀមគរៀបចំណាមួយ សក្មាប់សរមមភាពណាមួយប្ដលានគរៀបរាប់ខាងគលើ ។ និយមន័យគនេះ មិន
ានប ច្ូ លនូវសរមមភាពស្ស្ថវក្ជាវជាលរខណៈវទិ្ោស្ថស្រសតណាមួយប្ដលានគធវើគ ើងគោយអនរ
ស្ស្ថវក្ជាវ ឬនាវាស្ស្ថវក្ជាវប្ដលមានការឯរភាពពីក្រសួង/ស្ថា ប័នសមស្សបណាមួយគ ើយ ។ 

សមារមន៍បរគទ្ស : ស្ថា ប័នស្សបចាប់មួយប្ដលបគងកើតគ ើងគៅគក្ៅក្បគទ្ស រនុងគោលបំណងគធវើ
សរមមភាពនានា គដើមបីបគក្មើក្បគោជន៍ស្ថធារណៈ គោយពំុបគងកើតក្ារ់ចំគណញ ។  

នក្ពគឈើ : នែាដីប្ដលមានទំ្ហំគលើសពី ០.៥ (សូនយគរបៀសក្ាំ) ហិចតា ជាមួយនឹងរក្មបស្សទាប់គលើនន
គដើមគឈើធមមជាតិប្ដលពំុានោំគោយមនុសស គលើសពី១០ (ដប់) ភាររយនននែាដីសរបុ ប្ដលជាចមបង
មិនសាិតគៅគក្កាមការគក្បើក្ាស់ដីនក្ពរសិរមម ឬការគក្បើក្ាស់ដីប្ដលមិនប្មនជាដីនក្ពជារ់លារ់គែសង
គ ើយ ។ 

ែលិតែលនក្ពគឈើ : វតាុធាតុណាមួយប្ដលានមរពីនក្ពគឈើ សក្មាប់ការគក្បើក្ាស់គោយផ្ទា ល់ ឬការ
គក្បើក្ាស់ជាលរខណៈពាណិជារមម រមួមានជាអាទ្ិ៍ ែលនក្ពគឈើ និងអនុែលនក្ពគឈើ និងចំណីសតវ ។  

រក្មិតែគត់ែគង់គពញគលញ : រក្មិតនែាទឹ្រននទំ្នប់សារុទឹ្រ គៅគពលប្ដលការសតុរទឹ្រសាិតគៅរនុងរក្មិត
ក្បតិបតតិការអតិបរមាមួយ គោយោម នការរងការប េះពាល់គោយទឹ្រជំនន់ ។    

តំបន់គក្ោេះថាន រ់គោយទឹ្រជំនន់នាគពលអនារតត :  ចំប្ណរណាមួយននដីគ្នររបស់រមពុជាបចចុបបនន 
ប្ដលមានការពោររណ៍ថា នឹងទ្ទួ្លរងទឹ្រជំនន់ គោយការគរើនគ ើងនីវ  ទឹូ្រសមុក្ទ្ពី ១ (មួយ)ប្ម ក្ត 
គលើសពីនីវ  នូនបនាា ត់គ្នរបចចុបនន ។   

ប្ដលប្រនចនគសគណទិ្ច : មានស្ថរធាតុប្ហសន (ឌី្ អឹន គអ) ប្ដលក្តូវានប្រនចនរនុងលរខណៈមួយប្ដល
មិនានគរើតគ ើងតាមធមមជាតិគទ្ ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការនំាចូលប្ហសនមួយ គចញពីស្ថរពាងគកាយ 
គែសងោន  ។  
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ក្បព័នធព័ត៌មានភូមិស្ថស្រសត : ក្បព័នធរំុពយូទ័្រប្ដលមានសមតាភាពននការចាប់យរ ការររាទុ្រ ការ
វភិារ និងការបងាា ញព័ត៌មានអំពីភូមិស្ថស្រសតប្ដលគោង ។ 

ព័ត៌មានភូមិស្ថស្រសតននការគក្បើក្ាស់ដី : ទិ្ននន័យប្ដលគោងគៅគលើបណតុំ ជារ់លារ់ននរូអរឌី្គណរ
ភូមិស្ថស្រសតប្ដលអាចក្បមូល គក្បើក្ាស់ និងបងាា ញាន តាមរយៈគក្បើក្ាស់ក្បព័នធព័ត៌មានភូមិស្ថស្រសត
មួយ ។ ព័ត៌មានភូមិស្ថស្រសតននការគក្បើក្ាស់ដីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រមួមានជាអាទ្ិ៍ ព័ត៌មានអំពី
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ ជីវៈចក្មរេះ ធនធានធមមជាតិ រមួមានជាអាទ្ិ៍ ដី ទឹ្រ និងនក្ពគឈើ បរសិ្ថា ន មានជាអាទ្ិ៍ 
រុណភាពទឹ្រ ដី និងខយល់ ។ សរមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ មានជាអាទ្ិ៍ រសិរមម ការគធវើអាជីវរមមប្រ   សមបទានដី
គសដឋរិចច ថាមពលវារអីរគីសនី គហោឋ រចនាសមព័នធគែសងគទ្ៀត និងសហរមន៍នានា មានជាអាទ្ិ៍ ទី្តំាង
របស់ជនជាតិគដើមភារតិច និងរមមសិទ្ធិរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន ។  

ទ្មាា ប់អនុវតតលអ (ទ្មាា ប់អនុវតតលអជាអនតរជាតិ) : នីតិវធីិមួយប្ដលទ្ទួ្លយរ និងទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជាអនតរ
ជាតិ ប្ដលគធវើការានលអ និងនំាមរនូវលទ្ធែលលអ គហើយក្តូវានប្ណនំារនុងការគក្បើ ជារំរ ួ។ វា រឺជា
បទ្ពិគស្ថធន៍គជារជ័យមួយណប្ដលានស្ថរលបង និងគធវើសុពលរមម គធវើមតងគហើយមតងគទ្ៀត និង
ស្ថរសមគៅរនុងការប្ចររបំ្លរទ្មាា ប់គនេះ គៅកាន់មនុសសជាគក្ចើនគទ្ៀតអនុវតត ។ 

ឧសមន័ែាេះរ ច្ រ់ : ស្ថរធាតុឧសម័នទំាងឡាយននបរោិកាស ទំាងធមមជាតិ និងបងកគ ើងគោយមនុសស 
ប្ដលស្សបូ និងបគ ច្ញមរវញិនូវកំារសមីក្រហមអំាងន្រហាវ  ។  

លទ្ធរមមស្ថធារណៈនបតង : ដំគណើ រការននលទ្ធរមមស្ថធារណៈប្ដលក្បឹងប្ក្បងកាត់បនាយែលប េះពាល់
គៅគលើបរសិ្ថា ន និងសុខភាពមនុសស និងពោយមសក្មចឱ្យាននូវតុលយភាពសមស្សបមួយរវាងសសរ
សតមភទំាងបីននការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព រតាត គសដឋរិចច សងគម និងបរសិ្ថា ន ។ រតាត គសដឋរិចច រមួមានតនមា
ននទំ្និញ និងគសវារមមគពញវដាជីវតិទំាងមូលរបស់ពួរវា ដូចជាតនមាគលើលទ្ធរមម ការប្ែររា ក្បតិបតតិ
ការនានា និងការក្រប់ក្រងគៅចុងក្ោរបស់វា (ប្ដលរមួទំាងការគាេះបង់គចាលសំណល់) ប្ដលស្សប
តាមការក្រប់ក្រងលអប្ែនរហរ ិ្ ញវតាុ ។ រតាត សងគម រមួមាន យុតតិធម៌និងសមធម៌សងគម សុវតាិភាពនិងសនតិ
សុខ សិទ្ធិមនុសសនិងលរខខណឌ ការងារនានា ។ រតាត បរសិ្ថា ន រមូមានការបគ ច្ញខយល់ ដីនិងទឹ្រ ការ
ប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ជីវៈចក្មរេះ ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិ និង   រងវេះខាតទឹ្រគពញវដាជីវតិ
ទំាងមូលននែលិតែល ។ 

ទឹ្រគក្កាមដី : ទឹ្រប្ដលហូរ តាមរយៈជលសីលា ឬគៅរនុងដីប្ដលគជារគោយទឹ្រ ស្ថរធាតុែម រំទិ្ចរំ
ទី្ ឬលាអ ងគែសងៗគទ្ៀតគៅរនុងដី ។ 
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ជក្មរ : ទី្រប្នាង ឬក្បគភទ្ននទី្តំាងប្ដលក្បគភទ្សតវ ឬររុខជាតិរគរើតគ ើងពីធមមជាតិ ប្សវងរររប្នាង
ស្ថន រ់គៅ ែតល់ចំណី និងបងាក ត់ពូជ ។ 

ការោយីរខំាន : គធវើឲ្យរខំាន គធវើឲ្យខាវ យខវល់ គធវើឲ្យគខាេះ គធវើឲ្យអស់រមាា ំង គធវើឲ្យខាន ន់ខាន ញ់ ររុរួន 
ឆ្គៅ លគលង ឬគធវើទារណុរមមគលើសតវណាមួយ ឬគបើមិនដូគចាន េះគទ្ គធវើឲ្យប េះពាល់ដល់ទ្គងវើជាធមមជាតិ
របស់សតវណាមួយ រូនគៅ ឬស ុតទំាងឡាយរបស់វា ។ មិនរាប់ប ច្ូ លនូវការបរាញ់ ការោរ់
អនាា រ់ ឬការចាប់សតវនក្ពស្សបចាប់គ ើយ ។    

ស្ថរធាតុ ឬែលិតែលគក្ោេះថាន រ់ : ស្ថរធាតុសររីាងគ និងអសររីាងគននអតតសញ្ហញ ណជាលរខណៈម ូលីរុល
ជារ់លារ់មួយ រមួទំាង ការរមួប ច្ូ លោន ននស្ថរធាតុទំាងឡាយប្បបគនេះប្ដលគរើតគ ើងទំាងមូល ឬ
គោយប្ែនរប្ដលជាលទ្ធែលមួយននក្បតិរមមរីមីប្ដលានដំគណើ ការ ឬគរើតគ ើងគៅរនុងធមម
ជាតិ គហើយប្ដលស្ថរធាតុរបស់វា រាប់ទំាង ស្ថរធាតុប្ដលមានជាតិពុល ប្ដលបងកការឆ្បគ្េះ ប្ដល
បងកការប្ក្ចេះសីុ  ជាស្ថរធាតុប្ដលបងកការរលារ ឬគបើមិនដូគចាន េះគទ្ បងកគក្ោេះថាន រ់ដល់សុខភាព
មនុសស ឬដល់បរសិ្ថា ន ។ ស្ថរធាតុ និងែលិតែលគក្ោេះថាន រ់គែសងៗ អាចមានរបូភាពជាវតាុធាតុ
រងឹ រាវ ឧសម័ន សំគណើ ម ឬជាចំហាយ ។  

សំណល់គក្ោេះថាន រ់ : សំណល់ទំាងឡាយប្ដលសាិតគៅរនុងក្បគភទ្សំណល់មួយ ឬគក្ចើនរនុងឧបសមព័នធ
ទី្១ ននអនុសញ្ហញ ាប្សល សតីពីការក្តួតពិនិតយចលនាដឹរជ ា្ូ ន និងការគាេះបង់គចាលសំណល់គក្ោេះ
ថាន រ់្ាងប្ដន និងមានលរខណៈគក្ោេះថាន រ់មួយ ឬគក្ចើន គៅរនុងឧបសមព័នធទី្៣ ននអនុសញ្ហញ គនាេះ 
។ សំណល់គក្ោេះថាន រ់ មានជាអាទ្ិ៍ អងគធាតុរងឹ អងគធាតុរាវ ឧសម័ន ស្ថរធាតុវទិ្យុសរមម សំណល់ជាតិ
ែាុេះ ស្ថរធាតុប្ដលអាចគ្េះ ស្ថរធាតុចមាងគមគរារ ឬស្ថរធាតុប្ដលបងកឱ្យមានការឆ្បគ្េះ ប្ក្ចេះសីុ អុរ
សីុដរមម ការបំពុល ជមងឺមហាររី ឬស្ថរធាតុពុលគែសងៗគទ្ៀតប្ដលបងកគក្ោេះថាន រ់ដល់សុខភាពមនុសស 
ក្ទ្ពយសមបតតិ ឬបរសិ្ថា ន ។  ក្បភពននសំណល់ ក្តវូរមួមានជាអាទ្ិ៍ លំគៅោឋ ន ទី្ែារ ែារទំ្គនើប រប្នាង
រំស្ថនត អោរស្ថធារណៈ ស្ថា ប័នអប់រ ំសរមមភាពធុររិចចស្ថធារណៈ និងឯរជន គសវារមម សិបបរមម 
គរាងចក្រ និងរប្នាងែលិតែលិតែល សរមមភាពរសិរមម និងសរមមភាពអាជីវរមមប្រ   ។  

ក្បព័នធតាមោនសុខភាព : ដំគណើ រការននការបគងកើត ក្បមូល វភិារ និងផ្ទា ស់បតូរព័ត៌មានអំពីសុខភាព
គដើមបីការពារ គលើររមពស់ និងោំក្ទ្ដល់ការសគក្មចចិតតគែសងៗប្ដលប េះពាល់គៅគលើសុខភាពសតវ
នក្ព មនុសស និងបសុសតវ ក្ពមទំាងតនមាសងគមប្ដលពារ់ព័នធគែសងៗរបស់ពួរគរ។  

តនមាអភិររសខពស់ : ការមានតនមាជីវស្ថស្រសត សងគម ឬវបបធម៌ននស្ថរៈសំខាន់ដ៏ខពស់បំែុត ឬស្ថរៈសំខាន់ដ៏
សីុជគក្ បំែុតមួយ ។  
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ការគក្បើក្ាស់រនុងការចិ ច្ មឹជីវតិជាលរខណៈក្រសួ្ថរ : ការបរាញ់ ការគនស្ថទ្ ការក្បមូលររុខជាតិនក្ព 
និងអនុែលនក្ពគឈើគែសងគទ្ៀត និងការគោេះដូរទំ្និញជាលរខណៈក្បនពណី សក្មាប់គោលបំណងែតល់
គសបៀងអាហារដល់បុរគលមាន រ់ ឬក្រួស្ថររបស់គរ គៅរនុងរក្មិតអបបបរមាប្ដលចំាាច់សក្មាប់ការរស់
រានមានជីវតិ និងមិនរាប់ប ច្ូ លនូវការលរ់ ឬការគធវើពាណិជារមមននសំណារក្បគភទ្សតវឬររុឋជាតិនានា 
ប្ដលានបរាញ់ គនស្ថទ្ ឬក្បមូលាន ។ 

គក្ោេះមហនតរាយប្ដលបងកគ ើងគោយមនុសស : គក្ោេះមហនតរាយទំាងគនេះ រមួមាន ការបំែាិចបំផ្ទា ញគៅ
គលើជីវតិមនុសសនិងជីវភាពរស់គៅ សុវតាិភាពនិងការអប់រ ំក្ទ្ពយសមបតតិ គហោឋ រចនាសមព័នធ និងបរសិ្ថា ន 
គោយស្ថរប្តមានគចតនា ការគធវសក្បប្ហស ឬនចដនយ ។ គក្ោេះមហនតរាយប្ដលបងកគ ើងគោយ
មនុសស មានជាអាទ្ិ៍ គក្ោេះមហនតរាយ និងការគក្ោេះថាន រ់ពីឧសាហរមម ការខាច យរំពុបការសំណល់
រីមី ឬការសំណល់គក្ោេះថាន រ់ ការខាច យរំពុបគក្បង ការគលចធាា យឧសម័នធមមជាតិ គក្ោេះមហនតរាយគៅ
ទី្តំាងគចាលសំរាម គក្ោេះមហនតរាយគៅទី្តំាងែលិត និងសតរុទុ្រថាមពល រមួមាន គក្ោេះថាន រ់នុយគរា
ប្អរ ការវាយក្បហារគោយអាវធុជីវស្ថស្រសត បញ្ហា អរគីភ័យគែសងៗ និងអំគពើហិងា និងការបេះគារក្បោប់
អាវធុគែសងៗ ជាគដើម។  

ការបរាញ់ : រាប់ប ច្ូ លទំាង ការោយី ការចាប់ ការសមាា ប់ ការោរ់ថាន ំបំពុល ការគដញចាប់ ការោរ់
អនាា រ់ ការាញ់ ការោរ់អនាា រ់ ការោរ់នុយបគញ្ហោ ត ការោរ់សំណាញ់ និងការជនាសតវនក្ពណា
មួយ និងការប ុនប ងណាមួយរនុងការពារ់ព័នធរនុងទ្គងវើប្បបគនេះ និងការគធវើឲ្យរបួសស្ថន ម ការគធវើឲ្យឈឺ
ចាប់ ឬការបំែាិចបំផ្ទា ញ ឬការយរបំប្ណរណាមួយននសតវ ឬរូនសតវ រាប់ទំាង ការក្បមូលយរ ការគធវើ
ឱ្យខូច ឬការរខំានគៅគលើស ុត ឬសំបុររបស់សតវ ជាគដើម។   

ជនជាតិគដើមភារតិច : ក្ររមមនុសសប្ដលរស់គៅរនុងទឹ្រដីននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ប្ដលសមាជិរ
របស់ពួរគរ បងាាា ញឱ្យគឃើញពីជាតិស្ថន៍ សងគម វបបធម៌ និងគសដឋរិចច និងការអនុវតតរគបៀបននជីវតិប្បប
ក្បនពណី និងក្ររមមនុសសប្ដលគក្បើក្ាស់ដីធាី និងទឹ្ររនុងការកាន់កាប់តាមទំ្គនៀមទំ្លាប់របស់ពួរគរ 
គោងគៅតាមវធិានជាក្បនពណីនានាននការគក្បើក្ាស់ជាសមូហភាព ។ 

សមបតតិវបបធម៌អរបីូ : សមិទ្ធិែលរបស់មនុសសប្ដលក្តូវានគែារពីជំនាន់មួយគៅជំនាន់មួយគទ្ៀតតាមរ
យៈក្បតិបតតិការ ការបងាា ញ ការសំប្ដង ការជប្ជរោន  ឬការគធវើអតាា ធិាយ និងក្បនពណីផ្ទា ល់មាត់ ដូច
ជាគរឿងនិទាន រំណាពយ និងពារយក្បគៅរបស់អនរស្សររ ការសប្មតងសិលបៈ ដូចជារាំ និងគលាខ ន ការ
អនុវតតរនុងសងគម ពិធីបុណយស្ថសនា ក្ពឹតតិការណ៍បុណយចំគណេះដឹង និងការអនុវតតនានាប្ដលពារ់ព័នធ
គៅនឹងធមមជាតិ និងសរលគលារ និងចំគណេះដឹង និងជំនាញគដើមបីបគងកើតជារបរប្បបក្បនពណី ។ 
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ការប ច្ូ លស្ថរពាងគកាយប្រនចនរស់គៅរនុងបរសិ្ថា នគោយគចតនា : ការគក្បើក្ាស់ស្ថរពាងគកាយប្រនចនរស់
គោយគចតនាគក្ៅពីក្ពំប្ដនរំណត់ ប្ដលមានដូចជាការយរគៅោំ ឬស្ថបគក្ពាេះគៅទី្ប្ស្សចំការ ឬដរ់
ចូលគៅរនុងទឹ្រ ឬបគ ច្ញគៅរនុងបរោិកាស ការោរ់លរ់គៅទី្ែារ ការគធវើអំគណាយ ឬការែតល់ឱ្យប្ត
ពំុប្មនជាស្ថរពាងគកាយប្រនចនរស់គក្បើក្ាស់រនុងក្ពំប្ដនរំណត់ ឬប្ដលនំាចូលសក្មាប់គក្បើក្ាស់ផ្ទា ល់
ជាមាូមអាហារ ឬចំណីសតវ ឬសក្មាប់គធវើការប្រនចនគៅជាអវីគែសងគទ្ៀតគ ើយ ។ 

ទឹ្រនែារនុង : ទឹ្រសមុក្ទ្ប្ដលលាតសនធឹងគៅកាន់ក្ចំាងសមុក្ទ្ ចាប់ពីប្ខសបនាា ត់គោល ប្ដលានគក្បើ
ក្ាស់គដើមបវីាស់ក្ពំប្ដនននប្ដនសមុក្ទ្ ប្ដលក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាមានសមតារិចចគពញគលញរនុងការ
ក្រប់ក្រង ។ 

ការគចញវ ិ្ ញបនបក្តបញ្ហា រ់ពីែលិតែលនក្ពគឈើ និងការក្រប់ក្រងជាអនតរជាតិ : វញិ្ហញ បនបក្តបញ្ហា រ់
មួយប្ដលធានាដល់អនរទិ្ញទំាងឡាយថា គឈើានគចញមរពីនក្ពប្ដលក្តូវានវាយតនមា និងគចញ
វញិ្ហញ បនបក្តបញ្ហា រ់ថាែលគឈើមានក្បភពមរពីនក្ពគឈើប្ដលានវាយតនមា និងបញ្ហា រ់ថាមានការ
ក្រប់ក្រង ស្សបតាមសតង់ោរសងគម គសដឋរិចច និងបរសិ្ថា នក្តឹមក្តូវ ។ 

ទ្គនាអនតរជាតិ : ទ្គនាមួយប្ដលមានទី្តំាងភូមិស្ថស្រសតគៅរនុងប្ដនដីននក្បគទ្សពីរ ឬគក្ចើន ។  

ពាណិជារមមជាអនតរជាតិ : ការនំាគចញ ការនំាគចញបនត ការនំាចូល និងការនំាមរពីសមុក្ទ្ ។ 

ក្បគភទ្គក្ៅស្សរររាតតាត : ក្បគភទ្សតវ ឬររុខជាតិប្ដលនំាមរគោយមនុសស គោយគចតនា ឬអគចតនា
រតី គចញគក្ៅពីរាយធមមជាតិគៅអតីតកាល ឬបចចុបបននរបស់វា ប្ដលមានសមតាភាព និង/ឬ ទំ្គនាររនុង
ការររីរាលោលដល់រក្មិតមួយ ប្ដលអាចបងកឲ្យមានភាពគក្ោេះថាន រ់គៅគលើបរសិ្ថា ន គសដឋរិចច និង
សុខភាពរបស់មនុសស ។   

ប្ែនការគោលគក្បើក្ាស់ដីធាី : ប្ែនការគក្បើក្ាស់ដីធាីប្ដលគរៀបចំគ ើងគោយអាជាា ធរថាន រ់គក្កាមជាតិ 
ប្ដលក្តូវស្សបតាមប្ែនការអភិវឌ្ឍន៍គោល ។ 

ថាន លំាបប្ដលមានជាតិសំណ : ថាន ំលាប ឬស្ថរធាតុសក្មាប់លាបគលើនែាខាងគលើក្បហារ់ក្បប្ហលោន
ដនទ្គទ្ៀត ប្ដលមានជាតិសំណ ឬសមាសធាតុសំណមួយចំនួន គហើយប្ដលបរមិាណជាតិសំណ
(រណនាជាគលាហៈសំណ) រឺគលើសពី ៩០ភារននមួយលានឯរតាា្ គោយទ្មងន់ននបរមិាណថាន ំលាប
ប្ដលមិនគ ើងចុេះ ឬទ្មងន់ននហវីលថាន ំលាបសងតួ ។ 
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ការអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់គៅរបស់សហរមន៍មូលោឋ ន : ទារ់ទ្ងគៅនឹងការក្រប់ក្រងក្បព័នធតំបន់ការពារ
ជាតិ សំគៅដល់ការធានាឲ្យមានការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ដ៏ក្តឹមក្តូវពីសិទិ្ធជាក្បនពណីគៅគលើការគក្បើក្ាស់
ធនធានធមមជាតិប្ដលមិនបគក្មើឱ្យគោលបំណងពាណិជារមម និងការកាន់កាប់របស់សហរមន៍មូល
ោឋ ន និងសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិច និងការពិចារណាអំពីលរខខណឌ តក្មវូននជីវភាពគោយចីរភាព
របស់សហរមន៍មូលោឋ ន និងសហរមន៍ជនជាតិគដើមភារតិចប្ដលជីវភាពរបស់គរមតភាា ប់គៅ
នឹង និងពឹងប្ែអរគៅគលើតំបន់ទំាងគនេះ ក្ពមទំាងធនធានធមមជាតិទំាងឡាយរបស់ពួរគរគដើមបីគធវើការប្ែ
ររា និងបគងកើនឲ្យកាន់ប្តក្បគសើរគ ើងនូវសិទិ្ធជាក្បនពណី និងជីវភាពរបស់ពួរគររនុងលរខណៈមួយ
ស្សបតាមចីរភាពរយៈគពលប្វងននការអភិររស និងតនមាគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុននតំបន់ទំាងគនាេះ ។  

ស្ថរពាងគកាយប្រនចនរស់ : អងគជីវៈចក្មរេះទំាងឡាយណាប្ដលមានសមតាភាពរនុងការគែារ ឬែលិតគ ើង
វញិនូវស្ថរធាតុគសគនទិ្ច រមួទំាងស្ថរពាងគកាយប្ដលមិនអាចបនតពូជាន វរីសុ និងវរីអីុូត ។ 

សហរមន៍មូលោឋ ន : ក្ររមមនុសសមួយក្ររម រនុងចំនួនណាមួយរ៏ាន ប្ដលមានសមាជិររស់គៅ និង
មានអនតររមមជាមួយោន រនុងទី្រប្នាងជារលារ់ ប្ចររបំ្លរជាមួយោន នូវបរសិ្ថា នធមមជាតិ និង/ឬ  បរសិ្ថា ន
ប្ដលបគងកើតគ ើង និងប្ដលមានបុរគលិរលរខណៈគោយប្ែអរគលើក្ររមសងគមរបស់ពួរគរ ែល
ក្បគោជន៍រមួ និង/ឬ គបតិភណឌ វបបធម៌ និងក្បវតតិស្ថស្រសតរមួ ។ 

គអរូគទ្សចរណ៍ប្ដលមានែលប េះពាល់តិច : ការក្រប់ក្រងគអរូគទ្សចរណ៍ប្ដលធានាថា សរមមភាព
នានា កាត់បនាយែលប េះពាល់គៅគលើសតវ និងររុខជាតិនក្ព ែាូវទឹ្រ រុណភាពដី និងការគក្បើក្ាស់ដីធាី
ប្ដលមាន មិនបងកឱ្យមានការាត់បង់សុទ្ធននស្ថរគពើររុខជាតិ ែតល់ជូននូវគសវារមមគោយពំុមានការស្ថង
សង់គហោឋ រចនាសមព័នធ មានែលប េះពាល់ប្ដលអាចគមើលគឃើញតិចតួចគៅគលើទី្តំាង និងប្ដលតំបន់
ប្ដលគៅជំុវញិ និងមានែលប េះពាល់ជាអាវជិាមានតិចតួចគៅគលើបររសិ្ថា ន និងសងគមគៅគលើទី្តំាង
គែសង ។ 

អាជាា ធរក្រប់ក្រង : អងគភាពប្ដលែតល់អំណាចគោយរាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោង
គៅតាមអនុសញ្ហញ សាីពីពាណិជារមមអនតរជាតិ គលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ 
គៅរនុងការែតល់លិខិតអនុញ្ហញ ត និងវញិ្ហញ បនបក្តសក្មាប់ពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្ប្ដលមានគៅ
រនុងឧបសមព័នធននអនុសញ្ហញ គនេះ ។ 

ទឹ្រសមុក្ទ្ : ទឹ្រទំាងឡាយប្ដលមាន ឬភាា ប់គៅនឹងមហាសមុក្ទ្ ប្ដលមានរក្មិតជាតិនក្បអាចតាម
ោនាន និងបងាា ញពីភាពគ ើងចុេះននជំគនារទឹ្រជាក្បចំានែង។ 
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មគធោាយដឹរជ ា្ូ ន : ោនយនតណាមួយប្ដលានគក្បើក្ាស់សក្មាប់ការគធវើដំគណើ រ ឬចលនានន
ទំ្និញគែសងៗ ប្ដលមានជាអាទ្ិ៍ ម ូតូ រង់ ក្តារ់ទ័្រ ឡានតូច រគទ្េះ ឡានដឹរជ ា្ូ ន ទូ្រ រា ល់ ឬ
ក្បគភទ្ោនយនតដនទ្គទ្ៀត ។     

ក្បតិបតតិការធនធានប្រ   : ក្បតិបតតិការណាមួយប្ដលរមួមានការគធវើសរមមភាព បុគរគសនា ប្សវងររុររ ឬអាជីររមម
ធនធានប្រ   ។ 

ជីវបគចចរវទិ្ោទំ្គនើប :  ការអនុវតតនូវ :  

 រ-  បគចចរគទ្សអាសីុតនុគរាអិុរអំាងវកី្តូ រមួមានការក្បមូលែតុំអាសីុតឌី្អុរសីុរបូីនុយរាអិុរ និង
ការចារ់អាសីុតនុយគរាអិុរគោយផ្ទា ល់គៅរនុងគកាសិកា ឬសររីាងគ ។ 

 ខ- ការរលាយចូលោន ននគកាសិកាប្ដលមិនប្មនជាក្រួស្ថរប្តមួយ ប្ដលមានលទ្ធភាពយរឈនេះ
នូវការែលិតគ ើងវញិតាមលរខណៈរបូស្ថស្រសតធមមជាតិ ឬជាឧបសរគដល់ការែតុំប ច្ូ លគ ើងវញិ គហើយ
រ៏មិនប្មនជាបគចចរគទ្សគក្បើក្ាស់គៅរនុងការបងាក ត់ពូជ ឬការគក្ជើសគរ ើសតាមរគបៀបបុរាណ ។ 

ក្បគភទ្រនុងស្សររ : ក្បគភទ្សតវ/ររុខជាតិទំាងឡាយណា ប្ដលានរស់ ឬគៅប្តរស់ ឬមានប្ែនរណាមួយ
ននរាយរបស់វា ឬការផ្ទា ស់ទី្ជាក្បចំាគៅរនុងតំបន់ភូមិស្ថស្រសតននក្បគទ្សរមពុជា និងមិនប្មនជាលទ្ធ
ែលននការនំាចូលមរែមីគទ្ គទាេះជាមានគចតនា ឬមិនមានគចតនារ៏គោយ។ 

គក្ោេះមហនតរាយធមមជាតិ : គក្ោេះមហនតរាយទំាងគនេះ រមួមាន ការបំែាិចបំផ្ទា ញដល់ជីវតិ និងក្ទ្ពយ
សមបតតិ ជីវភាព គហោឋ រចនាសមព័នធ សុវតាិភាព ការអប់រ ំនិងសុខភាពរបស់បរសិ្ថា នគោយស្ថរប្តការប្ក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ និងឧបបតតិគហតុធមមជាតិដនទ្គទ្ៀត មានជាអាទ្ិ៍បញ្ហា អរគីភ័យ ការរអិលដី ខយល់
ពយុេះ ទឹ្រជំនន់ រនាេះាញ់ ភាពរាងំសងួត រ ា្ួ យប្ែនដី ពយុេះស ូណាមិ ផ្ទា ំងទឹ្រររ រលររំគៅ ឬរលរ
ក្តជារ់ ការែាុេះភនំគភាើង ការារ់គក្ចាេះដីមាត់ក្ចំាង មាត់សមុក្ទ្ គក្ោេះថាន រ់រនុងលំហ      សមុក្ទ្ ការខូច
ខាតគៅគលើដំណំាគែសងៗប្ដលបណាត លមរពីថាន ំសមាា ប់សតវលអិត ឬជមងឺររុខជាតិ   គែសងៗ គក្ោេះ
ទុ្រភិរស និងការែាុេះគ ើងនូវជមងឺ្ាងរបស់មនុសស ឬជមងឺ្ាងរបស់សតវគែសងៗ ។ គក្ោេះមហនតរាយធមម
ជាតិ សក្មាប់គោលបំណងននជំពូរគនេះ ក្តវូប ច្ូ លែងប្ដរនូវគក្ោេះថាន រ់ដនទ្ណាមួយប្ដលានរំណត់
ថាជាគក្ោេះមហនតរាយធមមជាតិមួយ គោយរណរមាម ធិការជាតិក្រប់ក្រងគក្ោេះមហនតរាយ ។   

គបតិរភណឌ ធមមជាតិ : វតាុនិទ្សសន៍ទំាងឡាយគៅគលើដី និង/ឬ គៅរនុងទឹ្រប្ដលរនុងគនាេះមានការរគរើត
លរខណៈរបូស្ថស្រសត និងជីវស្ថស្រសត ឬក្ររមននការរគរើតទំាងគនេះ រគរើតលរខណៈភូរភភស្ថស្រសត និងតំបន់
នានាប្ដលានគរៀបរាប់ោ ងចាស់ប្ដលបគងកើតជាជក្មរក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលរងការរំរាម
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រំប្ហង និងទី្តំាងធមមជាតិគែសងគទ្ៀត ឬតំបន់នានាប្ដលានគរៀបរាប់ោ ងចាស់ ប្ដលអនរវទិ្ោស្ថស្រសត
យល់គឃើញថា មានតនមាជាសរលលអជាទី្បំែុតចំគពាេះការអភិររស និងសមផសសធមមជាតិ ។ 

តំបន់ការពារធមមជាតិ : តំបន់មួយប្ដលក្តូវមានការអភិររសជាពិគសស ក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងស្ថរៈ
សំខាន់សក្មាប់ជីវភាពរស់គៅ ប្ដលក្តូវានរំណត់ជាពិគសសគោយចាប់ និងជារមមវតាុននការោរ់
រំហិតរនុងការគក្បើក្ាស់ និងការគរៀបចំក្រប់ក្រងជារ់លារ់ គដើមបីប្ែររា និងគលើររមពស់តនមាននជីវៈ
ចក្មរេះ និងធនធានធមមជាតិ ក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងជីវភាពរស់គៅ ។ 

ធនធានធមមជាតិ : សមាសធាតុប្ដលមានជីវតិ និងឥតជីវតិទំាងអស់ននបរសិ្ថា ន ប្ដលែតល់លំហូរនន
ទំ្និញ និងគសវារមមប្ដលមានតនមា ដល់ក្បជាពលរដឋ ។  

យនាការទូ្ទាត់ថាមពលអរគីសនី : យនតការននការគចញវរិកយបក្តប្ដលែតល់ឥណទានដល់មាច ស់ក្បព័នធ
ថាមពលពនាឺក្ពេះអាទិ្តយ សក្មាប់ថាមពលអរគីសនីប្ដលគរបប្នាមគៅគលើបណាត ញថាមពលអរគីស
នី។ វាអនុញ្ហញ តឲ្យអនរគក្បើក្ាស់ប្ដលែលិតថាមពលអរគីសនីរបស់ខាួនខាេះ ឬទំាងអស់  គដើមបគីក្បើក្ាស់
ថាមពលអរគីសនីគនាេះគៅគពលណារ៏ាន ជំនួសឲ្យប្តគៅគពលប្ដលថាមពលគនាេះ ក្តូវានែលិតប្ត
ប ុគណាណ េះ ។ 

បរមិាណទឹ្រប្ដលានរំណត់ : ដូចមានប្ចងអំពីការប្បងប្ចរទឹ្រ រឺជាចំនួនទឹ្រអតិបរមា ប្ដលអាចយ
រានរនុងអំ ុងគពលជារ់លារ់មួយ ឬរនុងកាលៈគទ្សៈជារ់លារ់មួយ គោយអនុគលាមគៅតាមវធិាន
ននការប្ចរចាយទឹ្រ ប្ដលានបគងកើតគ ើងគោយប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា ប្ដលអនុវតតគៅគលើសិ
ទិ្ធទ្ទួ្លានទឹ្រ ។ 

ក្បភពអចល័ត : ទារ់ទ្ងនឹងការបំពុលទឹ្រ រឺជាក្បភពននការបំពុលប្ដលមិនអាចសនមតានគោយ
ងាយស្សួលគៅគលើទី្តំាងបគ ច្ញគចាល និងជាញឹរញយ បងគរគ ើងគៅគលើទី្តំាងដ៏ធំមួយ រមួមាន ទឹ្រ
ប្ដលហូរគចញពីតំបន់រិសិរមម និងតំបន់ទី្ក្បជំុជន ។   

ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិប្ដលមិនមានគដើមរំគណើ តគៅក្បគទ្សរមពុជា : ក្បគភទ្សតវ ររុខជាតិណាមួយ
ប្ដលមិនមានគដើមរំគណើ តដំបូងគៅក្បគទ្សរមពុជាគទ្ ប ុប្នតាននំាមរគោយមនុសស គទាេះជាគោយនចដ
នយ ឬគោយមានគចតនារ៏គោយ រមួមាន សតវនក្ពប្ដលរស់ និងស្ថា ប់ ក្ពមទំាងប្ែនរគែសងៗរបស់សតវ
នក្ព និងររុខជាតិទំាងឡាយប្ដលក្តូវានក្បប្មក្បមូលមរ(ឧទាហរណ៍ៈ ររុខជាតិ និងសតវនក្ពប្ដលគរ
ានគធវើការជួញដូរ ក្ពមទំាងែលិតែលរបស់វា) ។  

អនុែលនក្ពគឈើ : ែលិតែល ឬគសវារមមណាមួយ គក្ៅពីគឈើអារប្ដលក្តូវានែលិតគៅរនុងនក្ព រមួ
មានជាអាទ្ិ៍ ប្ែាគឈើ និងក្ោប់ប្ែាគឈើ បប្នា ពពួរែសតិ ក្តី និងសតវប្ដលគរបរាញ់ាន ររុខជាតិប្ដល
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គក្បើជាឪសែ ជ័រគឈើ ខាឹម និងសមបរគឈើ និងសនសគឈើមួយចំនួន  ប្ដលមាន ជាអាទ្ិ៍ឫសសី គតត  និង
ពពួរតាលក្ពឹរស និងគមម មួយចំនួនគែសងគទ្ៀត ។   

ក្បតិបតតិររ : គៅរនុងបរបិទ្ននជីវសុវតាិភាព សំគៅដល់បុរគលណាមួយប្ដលជាប់ពារ់ព័នធគោយផ្ទា ល់ ឬ
ក្បគោលគៅនឹងស្ថរពាងគកាយប្រនចនរស់ រមួមានអនរកាន់លិខិតអនុញ្ហញ ត អនរលរ់ស្ថរពាងគកាយប្រនចន
រស់គៅរនុងទី្ែារ អនរអភិវឌ្ឍ អនរែលិត អនរែតល់ការជូនដំណឹង អនរនំាគចញ អនរនំាចូល អនរប្ចរចាយ 
ឬអនរែគត់ែគង់ ។ 

ស្ថរពាងគកាយ : ក្បព័នធមានជីវតិោច់ពីោន មួយ មានជាអាទ្ិ៍ សតវ ររុខជាតិ អមបូរែសតិ ឬស្ថរពាងគកាយតូ
ចៗ ។   

ថាន លំាប : ការលាយប ច្ូ លោន ននជ័រគឈើប្ដលងាយឆ្បគ្េះ ជាតិពណ៌ ស្ថរធាតុបប្នាម ស្ថរធាតុ
រលំាយ និងស្ថរធាតុបប្នាមដនទ្គទ្ៀតប្ដលមានលរខណៈអមបូរប្តមួយប្ដលបគងកើតនូវែលិតែល
សគក្មចមួយ រាប់ទំាង ថាន ំលាបវានីស ក្ម័រសណ៍ខមុរ ថាន ំលាយ ថាន ំលាបការពារ ថាន ំលបឲ្យរគលាង ថាន ំ
ក្ទ្នាប់ សមាភ រៈលាបគលើនែារាបក្បហារ់ក្បប្ហលដនទ្គទ្ៀតប្ដលគរគក្បើសក្មាប់គោលបំណងណាមួយ ។ 

ការបង់នែាសក្មាប់គសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ : យនតការប្ដលអនរគក្បើក្ាស់ និងអនរទ្ទួ្លែលពីគសវារមម
ក្បព័នធគអរូ ូសីុ គធវើការទូ្ទាត់សំណងគោយការជួយជាសរមមភាពក្រប់ក្រងមួយចំនួន រមួមានជាអាទ្ិ៍ 
ការែគត់ែគង់ ការប្ែររា ការស្ថត រគ ើងវញិ ឬការគលើរមពស់ គដើមបីបគងកើតាននូវគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ 
។ 

សូចនររកាងារ : ទារ់ទ្ងគៅនឹងការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្រតាមអាងទ្គនា រឺជាការវាស់ប្វងប្ដលអាចក្តវូ
ានរណនា គដើមបគីធវើការវាយតនមាពីែលប េះពាល់ននការសគក្មចចិតតគលើការប្បងប្ចរ និងការ
ក្រប់ក្រង ឬសំគណើ  សតីពីសិទិ្ធទ្ទួ្លានទឹ្រ និងក្បព័នធគអរូ ូសីុធមមជាតិគែសងៗ ។ 

បុរគល : របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគល ។ 

ចមាក រនក្ពគឈើ : នក្ពែតល់ែល ជាបឋមមានក្បគភទ្ពូជគឈើប្តមួយក្បគភទ្ ឬក្បគភទ្ពូជគឈើពី ឬបី
ក្បគភទ្ប្តប ុគណាណ េះ ជាញឹរញយ មានតិចតួចជាក្បគភទ្ពូជគឈើប្ដលមិនដុេះគៅពីគក្កាមគរ ក្តូវាន
បគងកើតគ ើងគោយគក្បើក្ោប់ពូជសិបបនិមិមត គហើយជាទូ្គៅក្តូវានក្រប់ក្រងគោយលរខណៈវលិជំុប្ដល
មានរយៈគពលខាី ។ 

ក្បភពជារ់លារ់ :  ក្បភពននការបគ ច្ញគចាលទឹ្រប្ដលពុលប្តមួយក្បភព ប្ដលអាចរំណត់ានណា
មួយ គៅគលើក្បភពទឹ្រគលើដី ឬធនធានគក្កាមដីមួយ  មានជាអាទ្ិ៍  បំពង់បងាូរ គលណោឋ ន ក្បលាយ លូ 
ឬអាងសតរុទឹ្រគលើដី ប្ដលអាចមរពីសរមមភាពទំាងឡាយ រមួទំាង អាងក្បក្ពឹតតរមមទឹ្រលូ ក្បតិបតតិនន
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ការែលិត សណាឋ ោរ មនាីរគពទ្យ ទី្តំាងចារ់សក្មាម រសិោឋ នចិ ច្ ឹមក្តី ឬសតវសនាត ន ហាងគាេះ
ពុមព និងសរមមភាពសំណង់ ។  

ក្បព័នធសតីពីស្ថរធាតុបំពុលប្ដលស្ថយភាយ និងផ្ទា ស់ទី្ : ជាក្បព័នធក្រប់ក្រងទិ្ននន័យ ឬសននិធិ ប្ដល
ស្ថធារណជនអាចប្សវងររាន អំពីស្ថរធាតុរីមី ឬស្ថរធាតុពុលគែសងៗប្ដលក្តូវានគរបគ ច្ញគៅ
រនុងខយល់អាកាស ទឹ្រ ដី និងទី្តំាងប្ដលគរប ច្ូ នគចញ សក្មាប់ក្បក្ពឹតតរមម។ 

ក្ររមអាទិ្ភាព : រនុងបរបិទ្ននការក្រប់ក្រងធនធានទឹ្រ សក្មាប់ការប្បងប្ចរទឹ្រប្ដលានក្រប់ក្រង
គក្កាមអាជាា ប័ណណក្បតិបតតិការធនធានមួយ មានន័យថា ការប្បងប្ចរទំាងឡាយប្ដលមានគោលគៅ
សនតិសុខននការប្បងប្ចរទឹ្រដូចោន ។ 

ការររាទុ្រជាលរខណៈឯរជន :  ការររាទុ្រសតវនក្ពគៅរនុងទី្បងាខ ំងមួយប្ដលមិនានគបើរចំហរដល់
ស្ថធារណជន គហើយជាធមមតា រឺមិនប្មនសក្មាប់គោលបំណងននការអភិររសជាចមបងគនាេះគទ្។ 

អាវធុ និងឧបររណ៍បរាញ់ប្ដលហាមឃាត់ : រមួមានជាអាទ្ិ៍ អនាា រ់ អងគប់ និងឧបររន៍គែសងគទ្ៀតប្ដល
ចាប់យរសតវនក្ពគោយមិនគរ ើសមុខ ប្ខស ន្រហាវ ងំរង់ ឬម ូតូ គក្រឿងែាុេះ ក្ោប់រគំសវ ថាន ំពុល និងស្ថរធាតុ
រីមីដនទ្គទ្ៀតរមួមានថាន ំសំលាប់សតវលអិត សំណាញ់ ប្ខសសនាូច នុយប្ដលគក្បើក្ាស់គៅគលើដី ការែត
ចមាងសំគ ង ឬគក្រឿងទារ់ចិតតដនទ្គទ្ៀត រំគារ ឬកាវចាប់បរសី និងឧបររណ៍្រ់ ។ 

រគក្មាង :  សរមមភាព រមមវធីិ ធុររិចច គសវារមម ឬការក្បក្ពឹតតគែសងគទ្ៀតណាមួយ ជាស្ថធារណៈ ឬឯរ
ជន ប្ដលការបំគពញសរមមភាពទំាងគនាេះ តក្មូវឱ្យមានលិខិតអនុញ្ហញ ត ឬការឯរភាព ឬមិនដូគចាន េះគទ្ 
ក្រប់ក្រងគោយរោឋ ភិាល ។  

មាច ស់រគក្មាង :  របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលណាមាន រ់ ប្ដលោរ់ពារយគសនើសំុ បគងកើត ែតល់ហិរ ញ្បបទាន ឬ
ែតល់ជំនួយជាសមាភ រៈ សក្មាប់ការអនុវតតរគក្មាងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដឋ ឬឯរជនមួយប្ដលអាចបងកឱ្យមាន
ែលប េះពាល់គែសងៗគៅគលើបរសិ្ថា ន សុខភាព សងគម គសដឋរិចច និងវបបធម៌។ 

យនតការគរដបូរ (REDD+) : ការកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នពីការាត់បង់ និងការគរចរលឹនក្ពគឈើ (គរ
ដ) រឺជាយនតការមួយ ប្ដលានបគងកើតគ ើងគោយអនុសញ្ហញ ក្របខណឌ អងគការសហក្បជាជាតិ   សតីពី
ការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ(UNFCCC) គោយមានគោលគៅរនុងការបនាយការប្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ
តាមរយៈការកាត់បនាយការបគ ច្ញឧសម័នែាេះរ ច្ រ់ តាមរយៈការគលើររមពស់ការក្រប់ក្រងនក្ពគឈើ
ក្បរបគោយចីរភាព ការអភិររស និងការគលើររមពស់កាបូនសតរុនក្ពគឈើ និងការកាត់បនាយការបប្មាង
នក្ពគឈើ និងការាត់បង់នក្ពគឈើគៅរនុងក្បគទ្សប្ដលរំពុងអភិវឌ្ឍ ។ យនតការគរដបូរមានដំគណើ រការ
គលើសពីអវីប្ដលានគលើរគ ើងខាងគលើគនេះ   គដើមបោីរ់ប ច្ូ លនូវតួនាទី្ននការអភិររស ការក្រប់ក្រង
នក្ពគឈើក្បរបគោយចីរភាព និងការគលើររមពស់កាបូនសតុរនក្ពគឈើគែសងៗ ។ 
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ការោំនក្ពគឈើគ ើងវញិ : ការោំគដើមគឈើទំាងឡាយគៅគលើដីប្ដលនក្ពគឈើក្តូវានកាប់បំផ្ទា ញ រនុងរ
យៈគពល ៥០ (ហាសិប) ឆ្ន ំ ឬមានតំាងពីយូរលង់ណាស់មរគហើយ ។  

ការស្ថត រគ ើងវញិ : សរមមភាពមួយ  ឬបណតុំ ននសរមមភាពគែសងៗជាគក្ចើនប្ដលានដំគណើ រការគដើមបី
ោរ់ក្តលប់មរវញិនូវទិ្ដឋភាពទំាងស្សរងមួយប្ដលានាត់បង់គោយស្ថរការខូចខាត តាមរយៈការគធវើ
ឱ្យមានសមបទាគ ើងវញិ ការគលើររមពស់ ការោរ់ជំនួស ការរស្ថងគ ើងវញិ គោយស្ថរប្តវារយស័
ពាគនេះ ក្តូវានគក្បើក្ាស់ជាទូ្គៅ ឬជាការទ្ទួ្លាន និងការការពារប្ដលក្រប់ក្ោន់គដើមបទូី្ទាត់សងវញិ 
ចំគពាេះការាត់បង់ទំាងអស់ននការខូចខាត នាគពលរនាងគៅ ។  

ការបគ ច្ញ :  ទារ់ទ្ងគៅនឹងឧសាហរមមនិសារណរមម រឺជាការបគ ច្ញ ការរំពប់ខាច យ 

ការបំភាយ ការគលចធាា យ ការបូម ការោរ់ប ច្ូ ល ការោរ់ទុ្រមួយរយៈ ការបគ ច្ញគចាល ការចារ់
គចញឲ្យអស់ ការចារ់គចាល ការរស្ថត់គចញ ការគហៀរគចញ ឬការក្ជាបគចញណាមួយគៅរនុងបរសិ្ថា
ន គទាេះជាគោយគចតនា ឬគោយអគចតនារ៏គោយ ។ 

មជឈមណឌ លសគន្រងាគ េះ : ទី្តំាងមួយប្ដលមានគោលបំណង : គធវើឱ្យសតវនក្ពប្ដលរងរបួសមានសមបទា
គ ើងវញិ និងប្លងសតវនក្ពគនាេះគៅកាន់នក្ពវញិ គៅគពលប្ដលពួរវាមានសុខភាពលអ ទ្ទួ្លសតវនក្ព
ប្ដលរមឹអូសាន និងប្ែទំាពួរវា រហូតដល់គពលមួយប្ដលពួរវាអាចនំាគៅកាន់រប្នាងគដើមរបស់វា ឬ
អាចប្លងាន ែតល់ការប្ែទំាសតវនក្ពរយៈគពលប្វងប្ដលមិនអាចប ា្ូ នសតវនក្ពក្តលប់គៅនក្ពវញិ និង
អនុវតតការបងាក ត់ពូជសតវបងាខ ំងទុ្រសក្មាប់គោលបំណងអភិររស ។  

វធិានការគ្ាើយតប : គៅរនុងបរបិទ្ននជីវសុវតាិភាព រឺជាចំណាត់ការសមស្សបទំាងឡាយគដើមបី ៖ 
រ- ទ្ប់ស្ថក ត់ កាត់បនាយជាអបបបរមា ទ្ប់ទ្ល់ កាត់បនាយ ឬបគ ា្ ៀសការខូចខាត ប្ដលសម

ស្សប ។ 
ខ- ស្ថត រគ ើងវញិនូវជីវៈចក្មរេះតាមរយៈចំណាត់ការនានាប្ដលក្តូវអនុវតតតាមការបញ្ហា  ដូចខាង

គក្កាម ៖ 
១- ការស្ថត រគ ើងវញិនូវជីវៈចក្មរេះគៅកាន់លរខខណឌ ប្ដលមាន មុនគពលមានការខូច

ខាតគរើតគ ើង   
២- ការស្ថត រគ ើងវញិគោយការោរ់ជំនួសការាត់បង់ននជីវៈចក្មរេះ គោយសមាសធាតុ

ននជីវៈចក្មរេះសក្មាប់ក្បគភទ្ននការគក្បើក្ាស់ដូចោន  ឬដនទ្គទ្ៀត ប្ដលសមស្សប គៅរនុងទី្តំាង
ដប្ដល ឬទី្តំាងប្ដលជាជគក្មើស ។ 

មូលនិធិបរធនាលរិចចងប្ដលអាចដរាន : មូលនិធិបរធនាលរិចច ប្ដលអាចមានការប្រប្ក្បគៅគលើ
គោលបំណង និងរយៈគពល គោយមានការអនុញ្ហញ តពីនិយ័តររប្ដលពារ់ព័នធ និងគោយមានការជូន
ដំណឹងគៅកាន់ក្រសួងគសដឋរិចច និងហរ ញ្វតាុ ។ 
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អាងទ្គនា : តំបន់ភូមិស្ថស្រសតមួយប្ដលានរំណត់តាមរយៈប្ដនរក្មិតននទី្ជក្មាលននក្បព័នធទឹ្រគែសង
ៗ រមួមាន ទឹ្រគលើដី និងទឹ្រគក្កាមដី ។  

ឯរស្ថរព័ត៌មានអំពីសុវតាិភាព : ឯរស្ថរមួយប្ដលមានព័ត៌មានអំពីភាពអាចបងកគក្ោេះថាន រ់ (សុខ
ភាព អរគិភ័យ ក្បតិរមម ឬបរសិ្ថា ន) ននែលិតែលរីមី និងអំពីរគបៀបគដើមបគីធវើការក្បរបគោយសុវតាិភាព
ជាមួយនឹងែលិតែលរីមី ។ 

អាជាា ធរវទិ្យស្ថស្រសត : អងគភាពប្ដលែតល់អំណាចគោយរាជរោឋ ភិាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា គោង
គៅតាមអនុសញ្ហញ សតីពីពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ 
គដើមបីែតល់ជាគោបល់គៅឱ្យអាជាា ធរក្រប់ក្រង ថាគតើការនំាគចញននសំណារទំាងឡាយ នឹងបងកគក្ោេះ
ថាន រ់ដល់ការរស់រានមានជីវតិននក្បគភទ្គៅរនុងនក្ព និងបញ្ហា វទិ្ោស្ថស្រសតគែសងគទ្ៀត ពារ់ព័នធនឹង
ពាណិជារមមអនតរជាតិគលើក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិនក្ពប្ដលមានគៅរនុងឧបសមព័នធននអនុសញ្ហញ គនេះ ។ 

បរធនាលទាយរ : របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលប្ដលបគងកើតនូវគោលបំណងគែសងៗ និងលរខខណឌ មួយ
ចំនួនអំពីមូលនិធិបរធនាលរិចចមួយ និងែតល់មូលនិធិដំបូងមួយចំនួន សក្មាប់មូលនិធិបរធនាល
រិចចគនេះ ។  

ប្ខសគ្នរ :  ក្ពំក្បទ្ល់ រវាងដី និងទឹ្រគៅរមពស់ជាមធយមននទឹ្រជំគនារប្ដលខពស់ជាងគរជាក្បចំានែងគៅ
តាមមាត់ក្ចំាងដីប្ដលជាប់គៅនឹងទឹ្រគោយមានរក្មិតននជាតិនក្បប្ដលអាចតាមោនានណាមួ
យ។ សមមូលគៅនឹងពារយគនេះថា ទឹ្រខពស់ប្ដលគ ើងខពស់ជាមធយម ដូចប្ដលគរគក្បើគៅរនុងក្បគទ្ស
ដនទ្គទ្ៀត ។ 

គ្នរ :  ដីប្ដលក្របដណត ប់គោយខាច់ ដី ឬែម និងមានភាពគទ្រគៅររទឹ្រគៅរនុងនែាទឹ្រ 

ប្ដលមតងមាក ល ក្តូវានជន់លិចគោយនែាទឹ្រគនាេះ ។  

ការខូចខាតជាសកាត នុពល :  ដីប្ដលគៅរនុងបរបិទ្ននជីវសុវតាិភាព សំគៅគលើការផ្ទា ស់បតូររយៈគពលប្វង 
ឬអចិនន្រនតយ៍ ប្ដលរមួមានែលប េះពាល់ជាអវជិាមានគៅគលើសុខភាពមនុសស ប្ដលបងកគ ើងគោយ
ស្ថរពាងគកាយប្រនចនរស់ ប្ដលនឹងក្តូវសងសំណងតាមរយៈការានមរវញិនូវលរខណៈធមមជាតិ គៅ
រនុងគពលគវលាសមរមយមួយ ។ ការខូចខាតជាសកាត នុពុល ក្តវូរំណត់គោយទំ្ហំននការផ្ទា ស់បតូរប្បប
រុណភាព និងបរមិាណប្ដលមានែលប េះពាល់ជាអវជិាមានដល់ជីវៈចក្មរេះ ប្ដលរមួមានការកាត់បនាយ
សមាភាពននធនធានធមមជាតិរនុងការែតល់ជូននូវទំ្និញ និងគសវារមមនានា ។  
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ររុខវបបរមម : ទ្មាា ប់អនុវតតននការក្រប់ក្រងគលើការបគងកើត ការោំដុេះ សមាសភាព សុខភាព និងរុណភាព
នននក្ពគឈើ និងដីនក្ពគឈើគែសងៗ គដើមបបំីគពញគោលបំណងប្ដលានរំណត់រចួគហើយ ។ 

សំណល់រងឹ :  សំណល់ទំាងឡាយ មានជាអាទ្ិ៍ វតាុរងឹ ស្ថរធាតុរងឹ  ែលិតែល  ឬរំគទ្ចរំទី្ សមាភ រៈ
ប្ដលប្លងក្តូវការគក្បើក្ាស់ គោយោម នការទាញយរធនធានគទ្ៀតគទ្ គហើយប្ដលក្តវូានគរគាេះបង់
គចាល មានបំណងនឹងគាេះបង់គចាល ឬតក្មូវឱ្យគាេះបង់គចាល ។ សំណល់រងឹ អាចជាអាទ្ិ៍ សំណល់
ប្ដលមានទ្ក្មង់រងឹ  ឬសំណល់ប្ដលមានលរខណៈខាប់ ដូចជាសំណល់ភរ់ជាគដើម ។ ក្បភពនន
សំណល់ទំាងគនេះ ក្តូវរមួមានជាអាទ្ិ៍ លំគៅស្ថា ន ទី្ែារ ែារទំ្គនើប រប្នាងរំស្ថនត អាោរស្ថធារណៈ 
ក្រឺេះស្ថា នអប់រ ំសរមមភាពពាណិជារមមស្ថធារណៈ ឬឯរជន គសវារមមន សិបបរមម គរាងចក្រ និងរប្នាង
ែលិត សរមមភាពរសិរមម និងសរមមភាពអាជីវរមមប្រ   ។ 

ក្បគភទ្ :  ស្ថរពាងគកាយរស់មួយក្ររម ប្ដលមានលរខណៈក្បហារ់ក្បប្ហលោន  និងមានសមតាភាពននការ
បងាក ត់ពូជជាមួយោន ាន គដើមបបីគងកើតរូនគៅប្ដលអាចរស់រានមានជីវតិាន ។ 

សំណារ : សតវ ឬររុខជាតិណាមួយ រស់ ឬងាប់រតី និងប្ែនរណាមួយប្ដលអាចសមាគ ល់ាន ឬជាបំប្ណរ
ប្ដលប្រនចនប្ចញពីប្ែនរននក្បគភទ្សតវ ឬររុខជាតិគនេះ ។  

ការគក្បើក្ាស់គដើមបចិី ច្ មឹជីវតិ : ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិ ក្តឹមប្តគដើមបបំីគពញសនតិសុខគសបៀង 
និងតក្មូវការចិ ច្ ឹមជីវតិរបស់សហរមន៍មូលោឋ នប ុគណាណ េះ។ ការគក្បើក្ាស់គដើមបីចិ ច្ ឹមជីវតិ មិនសំគៅ
ដល់ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិ សក្មាប់ការលរ់ដូរ ការគធវើអំគណាយ ពាណិជចរមម ក្បគោជន៍ប្ែនរ
គសដឋរិចច ឬការគក្បើក្ាស់គែសងគទ្ៀតឲ្យគលើសពីការគក្បើក្ាស់របស់សហរមន៍មូលោឋ ន ។ 

ទឹ្រគលើដី :  បឹង ទ្គនា សាឹង ទឹ្រែុេះពីរនុងដី ដីគសើម នដទ្គនាឬសមុក្ទ្ ទឹ្រសមុក្ទ្ប្ដលលាតសនធឹង ៥ 
(ក្ាំ) រី ូប្ម ក្តពីគ្នរ ឬទឹ្រដនទ្គទ្ៀតប្ដលគៅគលើស្សទាប់ខាងគលើននប្ែនដី ។ 

ការគក្បើក្ាស់ និងែលិតរមមគោយចីរភាព : ការគក្បើក្ាស់គសវារមម និងែលិតែលពារ់ព័នធនានា ប្ដល
គ្ាើយតបគៅនឹងគសចរាីក្តវូការជាមូលោឋ ន និងនំាមរនូវរុណភាពជីវតិដ៏ក្បគសើរប្ដលគធវើការបនាយជា
អបបរមានូវការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិ និងស្ថរធាតុពុល រ៏ដូចជា ការបគ ច្ញសំណល់ និងស្ថរធាតុ
បំពុលនានាគៅរនុងវដតជីវតិននគសវារមម ឬែលិតែល គដើមបីរំុឱ្យបងកជាហានិភ័យដល់តក្មូវការរបស់
ជំនាន់ នាគពលអនារត ។ 

ការអភិវឌ្ឍគោយចីរភាព : ការគលើររមពស់លទ្ធែលគសដឋរិចច ប្ដលបំគពញឱ្យតក្មូវការប្ែនរការអភិវឌ្ឍ 
និងប្ែនរបរសិ្ថា នរបស់ជំនាន់បចចុបបនន និងអនារតក្បរបគោយសមធម៌ ប្ដលគៅរនុងគនាេះ រិចចការពារប
រសិ្ថា ន រឺជាប្ែនរមូយចំាាច់គៅរនុងដំគណើ រការននការអភិវឌ្ឍ និងមិនអាចគធវើការពិចារណាោច់គោយ
ប្ រពីោន ានគ ើយ ។ 
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ថាមពលគោយចីរភាព : ក្បភពថាមពលប្ដលបគក្មើដល់គសចរតីក្តូវការគែសងៗនាគពលបចចុបបននគោយ
ោម នការគធវើឱ្យប េះពាល់ដល់សមតាភាពរបស់ជំនាន់នាគពលអនារតរនុងការបំគពញគសចរតីក្តវូការរបស់
គរ ប្ដលរមួមាន ក្បព័នធថាមពលទំាងឡាយប្ដលទ្ទួ្លានថាមពលមរពីពនាឺក្ពេះអាទិ្តយ 

ខយល់ ថាមពលវារអីរគិសនីខាន តតូច (គក្កាម១៥ គមហាគ វា ត់) ជីវមា សប្ដលមានការគចញវញិ្ហញ បនបក្ត
បញ្ហា រ់ថា ទ្ទួ្លានមរពីក្បភពគោយចីរភាព ថាមពលរំគៅពីរនុងដី រលរទឹ្រ ជំគនារទឹ្រ និងបគចចរ
វទិ្ោែលិតថាមពលពីការដុតសំណល់ គហើយក្បភពទំាងគនេះ មិនរមួប ច្ូ លនូវធយូងែម ឧសម័នធមមជាតិ 
គក្បងមា ស ូត ថាមពលវារអីរគិសនីខាន តធំ (គលើសពី ១៥ គមហាគ វា ត់) ។ 

ហិរ ញ្វតាុគោយចីរភាព : យនតការននការែតល់មូលនិធិរយៈគពលប្វងគៅដល់តំបន់ការពារ មានជាអាទ្ិ៍ 
ការបង់នែាគលើគសវារមមក្បព័នធគអរូ ូសីុ យនតការគរដបូរ និងមូលនិធិបរធនាលរិចចសក្មាប់ការអភិ
ររស ។ យនតការននការែតល់មូលនិធិទំាងគនេះ ជាទូ្គៅ ែតល់ជូននូវការបង់ែាប្ដលប្ែអរគលើការអនុវតត
ការងារ ដូចប្ដលានរំណត់គៅរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀងចងកាតពវរិចចតាមែាូវចាប់ ។ 

ការគក្បើក្ាស់គោយចីរភាព : ការគក្បើក្ាស់ធនធានធមមជាតិរនុងលរខណៈ ឬអក្តាមួយ ប្ដលមិន្ន
គៅដល់ការធាា រ់ចុេះរនុងរយៈគពលប្វងននធនធានធមមជាតិ តាមរយៈការររាឱ្យាននូវសកាត នុពលរបស់វា 
គដើមបីបំគពញគសចរាីក្តវូការ និងគសចរតីក្ាថាន របស់ជំនាន់នាគពលបចចុបបនន និងអនារត ។ 

រសិរមមនក្ពដុត : បគចចរគទ្សននការគធវើរសិរមមជាលរខណៈវលិជំុ ប្ដលដី ក្តវូានឈូសឆ្យសក្មាប់
ការោំដុេះ គហើយបនាា ប់មររ៏ទុ្រគចាលរយៈគពលជាគក្ចើនឆ្ន ំ គដើមបឱី្យដីគនាេះមានជីវជាតិស្ថរជាែមី ។ 

សមបតតិវបបធម៌របីូ :  ស្ថន នដស្ថា បតយរមម ស្ថន នដរបូចមាា រ់ននបូជនីយោឋ ន រំនូរ សមាសធាតុ និងរចនាស
មព័នធខាងបុរាណវតាុវទិ្ោ សិលាចាររឹ លំគៅោឋ ន លាអ ងភនំ និងការប ច្ូ លោន ននក្ទ្ង់ក្ទាយនានា ក្ររមនន
អោរមួយចំនួនប្ដលោច់ពីោន  ឬតភាា ប់ោន  ស្ថន នដរបស់មនុសស ឬការក្ចបល់ចូលោន រវាងស្ថន នដរបស់
មនុសស និងធមមជាតិ តំបន់នានាប្ដលរមួមាន បុរាណស្ថា នប្ដលមានតនមាជាសរលជាទី្បំែុតខាងប្ែនរ
ក្បវតតិស្ថស្រសត សិលបៈ វទិ្ោស្ថស្រសត ជាតិពនធុវទិ្ោ ឬនរវទិ្ោ វតាុបុរាណ ឯរស្ថរ និងការែលិតនូវ
ក្បជាក្បិយសិលបៈ ប្ដលមានជាអាទ្ិ៍ ការរូររបូ ការលាបព៌ណ ការឆ្ា រ់ របូចមាា រ់ នាវាសមុក្ទ្  ចមាំង 
រំនូរវចិិក្តគោយែាុំរបូតូចៗ ស្ថន នដប្ដលគធវើអំពីគឈើ ែលិតែលពីគលាហៈ គក្រឿងអលងាក រ ការតាងរ
ន្រនតរ ស្ថន នដគដរា រ់ វាយនភណឌ  រំរាលក្ពំ សគមាៀរបំពារ់ និងឧបររណ៍តន្រនតីនានា ។ 

អនរជំនាញបគចចរគទ្ស :  របូវនតបុរគលប្ដលមិនលគមអៀង និងមានឯររាជយភាពមាន រ់គោយមានការ
អប់រ ំនិងបទ្ពិគស្ថធន៍រនុងវស័ិយឯរគទ្សប្ែនរបគចចរគទ្ស និងវទិ្ោស្ថស្រសតប្ដលតក្មវូឱ្យមាន គដើមបី
យល់ដឹងអំពីបញ្ហា ជារ់លារ់មួយ។ 
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នដរូបគចចរគទ្ស : ស្ថា ប័នសិរា និងស្ស្ថវក្ជាវជាតិ និងអនតរជាតិ និងបណាត អងគការសក្មាប់ការអភិររស 
ប្ដលមានបទ្ពិគស្ថធន៍រនុងការស្ស្ថវក្ជាវ ការពារ និងក្រប់ក្រងធនធានធមមជាតិននក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។ 

ក្បគភទ្ប្ដលានទ្ទួ្លរងនូវការរំរាមរំប្ហង :  ក្រប់ក្បគភទ្សតវ និងររុខជាតិ ប្ដលានចុេះជាក្បគភទ្
ប្ដលានទ្ទួ្លរងនូវការរំរាមរំប្ហង្នគៅររការវនិាសែុតពូជ ប្ដលរំពុងរងគក្ោេះថាន រ់ ឬអាច
ទ្ទួ្លការប េះពាល់ មានគៅរនុងប ា្ ីក្រហមននក្បគភទ្សតវប្ដលានទ្ទួ្លរងនូវការរំរាមរំប្ហង របស់
សហភាពអនតរជាតិ ។  

គឈើ : គឈើ គក្ៅពីអូសដុត ប្ដលអាចគក្បើក្ាស់ានសក្មាប់ជាគឈើអារ គឈើប្ដលកាត់រចួ ឬគឈើហ បុ ។ 

សរមមភាពគទ្សចរណ៍ :  រមួមានជាអាទ្ិ៍ ការដឹរជ ា្ូ ន រប្នាងស្ថន រ់គៅ គសវារមមចំណីអាហារ ការ
រំស្ថនត មរគុគទ្សន៍ គសវារមមជួល ការអប់រ ំនិងការបណតុ េះបណាត លននក្ររមហ ុនែតល់គសវារមម
គទ្សចរណ៍ទំាងឡាយប្ដលមានការពឹងប្ែអរគៅគលើធនធានធមមជាតិ ក្បវតតិស្ថស្រសត និងវបបធម៌ននក្ពេះ
រាជណាចក្ររមពុជាគ ើយ។ 

ការគក្បើក្ាស់ជាលរខណៈក្បនពណី : ការគក្បើក្ាស់ជាលរខណៈក្បនពណីគៅគលើធនធានធមមជាតិ រឺការ
អនុវតតសរមមភាពទំាងឡាយ ប្ដលធជាប្ែនរមួយននវបបធម៌ គៅគនៀមទំ្លាប់ ក្បនពណី គៅរនុងគោល
បំណងបំគពញតក្មវូការផ្ទា ល់ខាួន ក្រួស្ថរ និងសហរមន៍ ។ 

ការផ្ទា ស់បតួរទី្តំាង : ការគធវើចលនាសតវនក្ពមួយពីជក្មររបស់វា គៅកាន់តំបន់មួយប្ដលែមី ជាធមមតាគៅ
រនុងចមាង យមួយប្ដលអាចពិចារណាាន ពីរប្នាងប្ដលសតវគនាេះ ក្តូវានគរររគឃើញ ។   

បរធនាល : របូវនតបុរគល ឬនីតិបុរគលប្ដលមានសិទិ្ធអំណាចរនុងការក្រប់ក្រងមូលនិធិបរធនាល 
រិចច សក្មាប់ជាក្បគោជាន៍របស់អតាោហរៈ ស្សបគៅតាមលិខិតបទ្ោឋ នសតីពីបរធនាលរិចច ។ មូល
និធិបរធនាលរិចច  អាចមានបុរគលមាន រ់ ឬគក្ចើននារ់ ជាអនរក្រប់ក្រង ។ គដើមបីភាពចាស់លាស់ បរធនាល
ចំគពាេះគោលបំណងននក្រមគនេះ អាចរមួប ច្ូ លទំាង អនរតំណាងគែសងៗពីសហរមន៍ណាមួយប្ដលរង
ែលប េះពាល់គោយផ្ទា ល់គោយការអភិវឌ្ឍ ឬគោយនីតិបុរគលដនទ្គទ្ៀត ។  

គបតិរភណឌ វបបធម៌គក្កាមទឹ្រ : សមបតតិវបបធម៌ ប្ដលលិចចូលគៅរនុងទឹ្រគោយប្ែនរ ឬទំាងស្សរង មួយរ
យៈកាល ឬជានិរនតរ អស់រយៈគពលោ ងគហាចណាស់សាិតរនុងបុគរក្បវតតិស្ថស្រសត សម័យមុនអងគរ 
សម័យអងគរ សម័យគក្កាយអងគរ សម័យអាណាពោាលារាងំ និងសម័យទំ្គនើប រមួមានជាអាទ្ិ៍ ទី្
តំាង រចនាសមព័នធ អោរ វតាុបុរាណ ឬសំណល់អដឋិធាតុរបស់មនុសស និងសំណល់សតវ សំគៅ ទូ្រ នាវា 
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យនតគហាេះ ោនយនតដនទ្គទ្ៀត ឬបំប្ណររបស់វា និងវតាុនានាប្ដលមានតនមាប្ែនរបុគរក្បវតតិស្ថស្រសត
ក្បវតតិស្ថស្រសតឬសិលបៈ ។ 

តំបន់គបតិរភណឌ ទី្ក្ររង : បណតុំ ននសំណង់ស្ថា បតយរមមក្បវតតិស្ថស្រសត និងគហោឋ រចនាសមព័នធ រមួទំាងលំហ
នបតង ប្ដលជាប្ែនរ ឬរ៏ទំាងស្សរងននទី្ក្បជំុជន ឬទី្ក្ររង គហើយប្ដលររាាននូវលរខណៈគដើម និងបងាា ញពី
គទ្ពគកាសលយ និងរំនិតនចនក្បឌិ្តរនុខាងស្ថា បតយរមម ឬជីវតិរស់គៅរបស់សហរមន៍ ។ 

តនមា/រុណនមា : ការពិពណ៌នាជារបិូយវតាុ  និងមិនប្មនជារបិូយវតាុទំាងអស់ ននរក្មិតមួយអំពីអតា
ក្បគោជន៍ ឬស្ថរៈសំខាន់ ប្ដលរមួមាន តនមាប្ែនរគសដឋរិចច សងគម វបបធម៌  និងតនមាប្ដលមិនប្មនជា
តនមាទី្ែារគែសងៗ ។ 

ោនយនត : រមួមានជាអាទ្ិ៍ យនតគហាេះ និងោនណាមួយគៅគលើទឹ្រ ឬដីប្ដលបំពារ់គោយមា សីុន
គដើមបីគធវើក្បតិបតតិការ ។ 

ជនងាយរងគក្ោេះ : ជនប្ដលមិនក្តូវានគរយរចិតតទុ្រោរ់ ឬដរគចញ គោយស្ថរក្ររមសងគម ឬក្ររម
ភារតិចរបស់ពួរគរ គយនឌ័្រ អាយុ សុខភាពែាូវកាយ និង/ឬចិតត និង/ឬភាពក្រីក្រ ប្ដលពួរគរពំុមាន
លទ្ធភាពរនុងការរពឹំងទុ្រ គោេះស្ស្ថយ តទ្ល់នឹង និងការស្ស្ថរស្ស្ថនតពីែលប េះពាល់ជាអវជិាមាន គៅ
គលើបរសិ្ថា ន និងជិវភាពរស់គៅរបស់ពួរគរ ។ 

ភាពងាយរងគក្ោេះ : រក្មិតប្ដលក្បព័នធ ឬអងគភាពមួយ មានភាពងាយរង ឬមិនអាចទ្ប់ទ្ល់ាននូវ
ែលប េះពាល់ជាអវជិាមានននការផ្ទា ស់បតូរ ឬការប្ក្បក្បលួបរសិ្ថា ន ។ ភាពងាយរងគក្ោេះ ប្ែអរគៅគលើធមម
ជាតិ ទំ្ហំ និងគលបឿនននការប្ក្បក្បួលប្ដលក្បព័នធ ឬអងគភាពមួយក្តូវានក្បឈម និងភាពងាយទ្ទួ្ល
រង ក្ពមទំាងសមតាភាពរបស់ក្បព័នធ/អងគភាពគនាេះ សក្មាប់ការបនាុ។ំ 

ទឹ្រ : ទឹ្រគលើដី ទឹ្រគក្កាមដី និងទឹ្រគៅរនុងបរោិកាស។  

ែាូវទឹ្រ :  ក្បព័នធមួយននទឹ្រគលើដីជាគក្ចើនទារ់ទ្ងោន  ប្ដលទឹ្រហូរជាអចិនន្រនតយ៍ ឬមិនមានអារ់ គៅរនុងប
ណាត ញ ឬប្ខសទឹ្រធមមជាតិ ឬសបបនិមមិត ។   

ទិ្សគៅសនតិសុខននសិទិ្ធទ្ទួ្លានទឹ្រ : ទិ្សគៅនានាប្ដលអាចសប្មតងគចញរនុងរបូភាពជាសូចនររ
ននការអនុវតត និងទិ្សគៅគែសងៗប្ដលានប្ចងគៅរនុងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា សក្មាប់ការពារ
លទ្ធភាពទ្ទួ្លានទឹ្រ ស្សបតាមគៅតាមសិទិ្ធទ្ទួ្លានទឹ្រ ។ 
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គហោឋ រចនាសមព័នធទឹ្រ : ទំ្នប់ធំ  និងតូច  ទាវ រទឹ្រ  ក្បឡាយបប្ងវរទឹ្រ  ភាឺទ្ប់ទឹ្រ  ឬគឃឿនការពារ
ទឹ្រ ក្បព័នធរគំោេះទឹ្រធំ និងតូច  ក្បព័នធធារាស្ថស្រសត  អាងសតុរទឹ្រធំ និងតូច បំពង់បងាូរ ឬលូបងាូរទឹ្រ អ
ណតូ ងក្រប់ក្បគភទ្ ទំ្នប់វារអីរគិសនីគែសងៗ និងរចនាសមព័នធដនទ្គទ្ៀតប្បបគនេះ  ឬឧបររណ៍តគមាើងគែស
ងៗ ប្ដលក្តូវានស្ថងសង់  ឬគក្បើក្ាស់សក្មាប់គោលបំណងននការបប្ងវរទិ្ស សតរុទុ្រប ា្ូ ន រាងំ
ខាប់ គក្បើក្ាស់ អភិររស  និងការពារធនធានទឹ្រនានា គដើមបីរគំោេះទឹ្រគចញពីតំបន់ប្ដលជន់លិច
ទំាងឡាយ ឬគដើមបទី្ប់ស្ថក ត់ និងកាត់បនាយជាអបបរមានូវែលប េះពាល់ពីទឹ្រជំនន់ និងពីស្ថា នភាព
អាសននដនទ្គទ្ៀតប្ដលទារ់ទ្ងគៅនឹងទឹ្រ ។ 

ស្ថរធាតុបំពុលទឹ្រ៖  សំណល់រាវ រងឹ  ឬឧសម័នណាមួយ ប្ដលក្តវូានគរបគ ច្ញគចាលតាមរយៈ
ក្បភពជារ់លារ់  ឬក្បភពមិនជារ់លារ់មួយ គៅកាន់ទឹ្រគលើដី  និងធនធានទឹ្រគក្កាមដី ។  

ធនធានទឹ្រ :  ទឹ្រគលើដី ឬទឹ្រគក្កាមដី រមួមានជាអាទ្ិ៍ ទ្គនា សាឹង ទឹ្រគក្ជាេះ ក្បឡាយ ទឹ្រែុសគចញពីដី 
ដីគសើម បឹង ក្តពំាង និងអាងសតុរទឹ្រ ឬមគធោាយននការសតុរទឹ្រគែសងគទ្ៀត ។ 

ឆ្ន កំារយិបរគិចោទ្ននទឹ្រ : រយៈគពលប្ែនររណគនយយ ប្ដលានរំណត់រនុងប្ែនការធនធានទឹ្រអាងទ្គនា 
លិខិតបទ្ោឋ នរតិយុតត ឬប្ែនការសតីពីសិទ្ធិគក្បើក្ាស់ទឹ្រ ។ 

តំបន់ដីគសើម : តំបន់ទំាងឡាយប្ដលទឹ្រក្របដណត ប់គៅគលើដី  ឬទឹ្រមានវតតមានគៅតំបន់គនាេះឬ គៅ
ប្របរនែាខាងគលើននដីគពញមួយឆ្ន ំ ឬរនុងរយៈគពលខុសៗោន ននគពលគវលាមួយឆ្ន ំ រាប់ប ច្ូ លទំាងរនុង
អំ ុងគពលននរដូវោំដុេះែងប្ដរ ។ ភាពប្្អតននទឹ្រ ជាចមបង រំណត់ពីរគបៀបននការអភិវឌ្ឍដី និង
ក្បគភទ្ននសហរមន៍ររុខជាតិ និងសតវប្ដលរស់គៅរនុង និងគៅគលើដីគនាេះ ។ ដីគសើម អាចក្ទ្ក្ទ្ង់ទំាង
ក្បគភទ្ប្ដលរស់គៅរនុងទឹ្រ និងគលើគោរ ។  

សតវនក្ព : ក្បគភទ្សតវទំាងឡាយណាប្ដលរគរើតគ ើងគៅរនុងក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងជក្មរធមមជាតិរ
គោយពំុមានឥទ្ធិពលរបស់មនុសស រនុងការរគរើតមាន និងបនតពូជ រាប់ទំាងក្បគភទ្សតវនក្ពប្ដលគរចាប់
បងាខ ំងែងប្ដរ ។ 

ការចិ ច្ មឹសតវនក្ព : ការបងាក ត់ពូជ ការឱ្យចំណី ការររាទុ្រសតវនក្ពគៅរនុងទី្បងាខ ំង សក្មាប់គោល
បំណងជាបឋមសក្មាប់លរ់ គធវើពាណិជារមម និងទ្ទួ្លានក្ារ់ចំណូលពីសំណារទំាងគនេះ ។ 

សុខភាពសតវនក្ព : លរខណៈននសតវនក្ពប្ដលអាចមានសមតាភាពរនុងការបំគពញនូវគសចរតីក្តូវការ 
ប្ែនររបូរាងកាយ អារបបរិរោិ និងសងគមរបស់វា និងមានភាពធន់គៅនឹងការផ្ទា ស់បតូរពីធមមជាតិ ឬ
ប្ដលបងកគ ើងគោយមនុសស គៅគលើរតាត រំណត់ជាលរខណៈជីវស្ថស្ថស្រសត និងបរសិ្ថា ន មានជាអាទ្ិ៍ជមងឺ
គែសងៗ ។ 
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ររុខជាតិនក្ព : ក្បគភទ្ររុខជាតិប្ដលមិនក្តូវានគរោំ រមួទំាងរូនគៅរបស់វា ប្ដលរគរើតគ ើងគៅរនុង 

ក្បព័នធគអរូ ូសីុ និងជក្មរធមមជាតិគោយពំុមានឥទ្ធិពលរបស់មនុសស រនុងការរគរើតមាន និងបនតពូជ
របស់វា ។ 

ក្បគភទ្នក្ព : សតវនក្ព ររុខជាតិនក្ព និងស្ថរពាងគកាយនក្ពមានជីវតិគែសងគទ្ៀត គៅរនុងក្បព័នធគអរូ ូសីុ 
និងជក្មរធមមជាតិ ប្ដលមិនសាិតគៅគក្កាមការកាន់កាប់ និងក្តួតពិនិតយគោយមនុសស ។ 

ស្ថា ប័នសតតវទិ្ោ : ទី្រប្នាងកាន់កាប់នូវសតវនក្ព និងសតវរនុងស្សររ គៅរនុងទី្បងាខ ំង ឬការោរ់បងាា ញជា
ស្ថធារណៈនូវក្បគភទ្សតវទំាងគនេះ សក្មាប់គោលបំណងននការអភិររស និងការអប់រ ំ។ 

 


