
៥ ៦

នីីតិិវិិធីីនៃនីការវាយតិនៃ�ៃហេ�តិុប៉ះះ�ពាល់ប់៉ះរសិ្ថាា នី

ព្រះ�ះរាជាណាចព្រះ��ម្ពុុ�ជា
ជាតិិ សាសនា ព្រះ�ះម្ពុហា�្សព្រះតិ

ក្រ�សួងួប៉ះរសិ្ថាា នី

១

                                ១. នីិយ�នី័យ៖

ការវាយតិម្លៃម្ពុៃហេ�តិុប៉ះះះពាល់់ប៉ះរិសាា្ន៖  គឺឺជាកិិច្ចចដំំណើ�ើ រការមួយួសម្រា�ប់ ់
វិភិាគឺសកាា នុុពលនៃនុណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុ ដែដំលអាច្ចណើកិើតុ�នុណើ�ើង 
ណើ�យស្ថារគឺណើម្រា�ង នុិង�នុការសណើម្រាមួច្ចដំជ៏ាកិល់ាកិ ់ មួុនុណើពល 
គឺណើម្រា�ងទាំងំណើ�� ម្រាតុូវិណើគឺយកិណើ�អនុុវិតុាណើដំើមួប�ធា�ថា ណើ�តុុប់ះ�ពាល់ 
អវិជិ្ជជ�នុម្រាតុូវិបានុកាតុប់់នុាយ ឬម្រាតុូវិបានុការពារឱ្យយដំល់កិម្រាមួតិុ 
អប់�ប់រ� នុិងណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុវិជិ្ជជ�នុម្រាតុូវិប់ណើងើើនុដំល់កិម្រាមួតិុ 
អតិុប់រ�។

ការវាយតិម្លៃម្ពុៃហេ�តិុប៉ះះះពាល់់ប៉ះរិសាា្នដំំប៉ះូង៖ គឺឺជាការសិកិាដំំប់ូងណើលើ 
ធនុធានុប់រសិ្ថាា នុ រូប់ស្ថាស្រ្តសាប់រសិ្ថាា នុជ្ជបវិស្ថាស្រ្តសា នុិងធនុធានុណើសដំឋកិិច្ចច-

 
សងគមួ ណើ�ើយភាគឺណើម្រាច្ចើនុគឺឺពឹងដែ�ែណើ�ណើលើទិិនុននុយ័�នុម្រាស្ថាប់ដ់ែដំល�នុ

 ណើ�កិនុង នុិងជំុ្ជវិញិតុំប់នុគ់ឺណើម្រា�ង ណើដំើមួប�ជាមួូល�ឋ នុកិនុងការកិំ�តុ់
 ពាកិរ នុិងវិភិាគឺនូុវិសកាា នុុពលនៃនុណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុ នុិងសងគមួ 

ដែដំលអាច្ចណើកិើតុ�នុណើ�ើងណើ�យស្ថារសកិមួមភាពរប់ស់គឺណើម្រា�ងសំណើ� 
រកិវិធិានុការកាតុ់ប់នុាយនូុវិណើ�តុុប់ះ�ពាល់អវិជិ្ជជ�នុឱ្យយដំល់កិម្រាមួិតុ 
អប់�ប់រ� និុងប់ណើងើើនុណើ�តុុប់ះ�ពាល់វិជិ្ជជ�នុឱ្យយដំល់កិម្រាមួតិុអតិុប់រ�។

�ិច្ចចដំំហេ�ើ រការវាយតិនៃ�ៃហេ�តិុប៉ះះ�ពាល់ប់៉ះរសិ្ថាា នី

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 ម្ចា សគ់ម្រម្ចង និងររុមហ ៊ុនទីររឹរាម្ ៀរចំសមំ្ ើដារ់ជូន  
ររសងួរ សិ្ថា ន (នាយកដ្ឋា នវាយតម្លៃហេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន  --  EIA) 

 ម្្វើចំណាត់ថ្នា រ់គម្រម្ចង 
(នានាយយកកដ្ឋដ្ឋាា នន  EIA) 

ររបាបាយយកាការរណណ៍៍ EIA  ((ហហេេញញហហលលញញ))          ររបាបាយយកាការរណណ៍៍ IEIA  ((ដដំំបបូូងង))  កកររណណីីចចំបំាបាចច់់                     កកិិចចចចសសននាាកាការរពាពាររបបររ ិសិ្ថស្ថាា នន 

 លរខខ ឌ កា ងា   
(នាយកដ្ឋា ន EIA  កំណត់ទំេ ំនិងេិនិតយហលីវធិីស្ថស្តសរ) 

 ម្ ៀរចំ បាយកា  ៍  EIA  និង IEIA ដ្ឋក់ជូនក្កសួងបរសិ្ថា ន    
ម្ចច ស់គហក្ម្ចង និងក្កុលេ ុនទីក្បឹកា 

 ច៊ុុះរតួតពិនិតយទីតងំ និង  ររជ៊ុំផ្តលម់្ោរលរ់ម្ចារម្ទស 
ម្ៅនាយរដាា ន ហលីរបាយការណ៍  EIA និង IEIA  

(ក្កុលការងារនាយកដ្ឋា ន EIA)  

 រិចាររជ៊ុំអនត ររសងួ (ជាលួយសងគលសីុវលិ) ផ្រល់ហោបល់
ហៅហលីរបាយការណ៍  EIA  និង IEIA 

 តក្លូវឱ្យ  ករសរមួល  
របាយការណ៍ហ ងីវញិ 

 ឯរភាព    
ហលីរបាយការណ៍ 

 តមដានកា អន៊ុវតត
ផផ្នការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន 

 កា
 ច
ូល
 មួ
ពីស្ថ

ធា
  

ជន
 

�ិច្ចចដំំហេ�ើ រការវាយតិនៃ�ៃហេ�តិុប៉ះះ�ពាល់ប់៉ះរសិ្ថាា នី

សម្ភាា្សន៍ជាម្ពុួយព្រះប៉ះជាជន 
និងអ្នន�ពា�់�័នធ ព្រះប៉ះជុំជាព្រះ�ុម្ពុ

ព្រះប៉ះជុំជាម្ពុួយថ្នាា្�់ហេ�តិត

ចុះ�ិនិតិ្យទីីតាំំង និងព្រះប៉ះជុំនាយ�ដ្ឋាា្ន

របាយការណ៍៍ EIA ហេល់ើ�ទីី២

របាយការណ៍៍ EIA ហេល់ើ�ទីី១

របាយការណ៍៍ EIA ហេល់ើ�ទីី៣

ព្រះប៉ះជុំអ្ននតរព្រះ�សួង

អ្នង្ក្តិតាំម្ពុដ្ឋានផ្នការគ្ប៉ះ់គ្ងប៉ះរិសាា្ន

៥. ក្រប៉ះហេ�ទគហេក្រ�ង

វិស័ិយឧសា�កិមួម

វិស័ិយកិសិកិមួម

វិស័ិយណើទិសច្ចរ�៍

ណើ��ឋ រច្ច�សមួ័ន័ុធ

វិស័ិយដែរ ះ នុិងថាមួពល

ម្រាប់
ណើ�

ទិគឺ
ណើម្រា�

ងដែ
ដំល

តុម្រា
មួូវិ

ណើធ
ើ ើ E

IA

ហេ��ពុុ�ពផ្សាាយហេ�យ៖ 
នាយ��ា នីវាយតិនៃ�ៃហេ�តិុប៉ះះ�ពាល់ប់៉ះរសិ្ថាា នី

នៃនីក្រ�សួងួប៉ះរសិ្ថាា នី  ឆំ្នាំ២ំ០២១



២ ៣ ៤

២. ហេ�ល់ការ�៍វាយតិនៃ�ៃហេ�តិុប៉ះះ�ពាល់ប់៉ះរសិ្ថាា នី

ឧប៉ះ�រណ៍៍សព្រះម្ភាប៉ះ់ហេរៀប៉ះចំ 
និងព្រះ�ប៉ះ់ព្រះ�ងប៉ះរិសាា្ន

�្យា�រណ៍៍ហេ�តិុប៉ះះះពាល់់ 
រប៉ះស់�ហេព្រះម្ភាងវិិនិហេ��

បានប៉ះហេង្កើតិវិិធានការ និង 
ផែ�នការកាតិ់ប៉ះនថយ

រដំឋធម្ពុមនុញ្ញញ ឆ្នាំា្ំ១៩៩៣  
ម្ភាព្រះតាំ ៥៨ និងម្ភាព្រះតាំ ៥៩

ច្បាប់៉ះសតី�ី�ិចចការពារប៉ះរិសាា្ន 
និងការព្រះ�ប៉ះ់ព្រះ�ងធនធានធម្ពុមជាតិិ ឆ្នាំា្ំ១៩៩៦

អ្ននុព្រះ�ឹតិ្យសតី�ី�ិចចដំំហេណ៍ើរការវាយតិំម្លៃល់ 
ហេ�តិុប៉ះះះពាល់់ប៉ះរិសាា្ន ឆ្នាំា្ំ១៩៩៩

៣. ក្រ�ប៉ះខ័័�ឌ ច្ចាប៉ះ់

ព្រះប៉ះកាសសតី�ីហេ�ល់ការណ៍៏ផែណ៍នាំទីូហេ��ន�ងការហេធើើ 
របាយការណ៍៏ IEIA/EIA ឆ្នាំា្ំ២០០៩

ព្រះប៉ះកាសហេ�្សងៗ

ក្រប៉ះកាសួហេផ្សាេងៗ

១.  ម្រាប់កាសសាបពបណើ�លការ�៍ដែ��ទូំិណើ�កិនុងការណើធើើរបាយការ�៍វាយតុនៃមួៃ

ណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុដំំប់ូង និុងណើពញណើលញ ឆ្នាំន ២ំ០០៩

២.  ម្រាប់កាសសាបពបម្រាប់តិុ�ូកិមួមអំណាច្ចកិនុងការណើធើើណើសច្ចកិាបសណើម្រាមួច្ចកិនុង�មួម្រាកិសួង
 ច្ចំណើពា�គឺណើម្រា�ងវិនិុិណើ�គឺជូ្ជនុមួនុីបរ ណើ�តុា- ម្រាកិុង ឆ្នាំន ២ំ០០៥

៣.  ម្រាប់កាសសាបពបការចុ្ច�ប់ញ្ជីជ បម្រាកិុមួ�ុុនុទិបម្រាបឹ់កិាសម្រា�ប់ក់ារសិកិា និុងណើរៀប់ច្ចំ
 

របាយការ�៍វាយតុនៃមួៃណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុ និុងសងគមួ ឆ្នាំន ២ំ០១៤

៤. ម្រាប់កាសអនុារម្រាកិសួងសាបពបច្ចំណាតុថ់ាន កិន់ៃនុការវាយតុនៃមួៃណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុ

សម្រា�ប់គ់ឺណើម្រា�ងអាជ្ជបវិកិមួមដែរ ះសំ�ងម់្រាគឺប់ម់្រាប់ណើ�ទិ ឬដែរ ះណើ�េងណើទិៀតុដែដំល�នុ

លកិខ�ៈជាសិប់�កិមួមខ្នាន តុតូុច្ច ឆ្នាំន ២ំ០១៦

៥. ម្រាប់កាសអនុារម្រាកិសួងសាបពបការ�ាល់ណើសរវាស្ថាធារ�ៈ និុងការពិនុយ័ជាម្រាបាកិ ់
ណើ�យម្រាកិសួងប់រសិ្ថាា នុ ឆ្នាំន ២ំ០១៩

៦. ម្រាប់កាសសាបពបច្ចំណាតុថ់ាន កិន់ៃនុការវាយតុនៃមួៃណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុសម្រា�ប់ ់
គឺណើម្រា�ងអ�វិិឌ្ឍឍនុ ៍ឆ្នាំន ២ំ០២០

៧.  ម្រាប់កាសសាបពបនុបតុិវិធិប នុិងការអនុុវិតុាណើ�លការ�៍ដែ��សំម្រា�ប់ត់ារាង

ណើ�ី�ងផី្ទាតុក់ិនុងការណើរៀប់ច្ចំរបាយការ�៍វាយតុនៃមួៃណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុ 

នុិងសងគមួដំំប់ូង តាមួវិស័ិយ ឆ្នាំន ២ំ០២១

ច្ចាប៉ះ់សួីពីុី�ិច្ចចការពារប៉ះរសិ្ថាា នី នីិងការក្រគប៉ះ់ក្រគងធីនីធានីធី�មជាតិិ ឆំ្នាំ១ំ៩៩៦

អនីុក្រ�ឹតិយសួីពីុី�ិច្ចចដំំហេ�ើ រការវាយតិនៃ�ៃហេ�តិុប៉ះះ�ពាល់ប់៉ះរសិ្ថាា នី ឆំ្នាំ១ំ៩៩៩

រដំាធី�មនីុញ្ញញ  ឆំ្នាំ ំ១៩៩៣ 

               ល់�ខ�ណ៍ឌការងារ

ជាដែ�នុទិបប់ង្ហាា ញ�ៃូវិណើដំើមួ�បណើរៀប់ច្ចំរបាយការ�៍

វាយតុនៃមួៃណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុ

កិំ�តុទ់ិំ�ំ នុិងវិធិបស្ថាស្រ្តសាកិនុងការសិកិា

កិំ�តុអ់នកិពាកិព់ន័ុធ

កិំ�តុទ់ិម្រាមួងរ់បាយការ�៍

របាយការណ៍៍វាយតិម្លៃម្ពុៃ 
ហេ�តិុប៉ះះះពាល់់ប៉ះរិសាា្ន 
ហេ�ញហេល់ញ   ឬ  
របាយការណ៍៍វាយតិម្លៃម្ពុៃ 
ហេ�តិុប៉ះះះពាល់់ប៉ះរិសាា្នដំំប៉ះូង 
(�រណ៍ីចាំំបាច់)

៤. �ិច្ចចដំំហេ�ើ រការវាយតិនៃ�ៃហេ�តិុប៉ះះ�ពាល់ប់៉ះរសិ្ថាា នី

       ដំាក្រកា�នៃនី�ិច្ចចដំំហេ�ើ រការពុិនីិតិយ ល់�ខខ័�ឌ ការងារ (TOR)

ក្រ�សួងួប៉ះរសិ្ថាា នី

នាយ��ា នីវាយតិនៃ�ៃហេ�តិុប៉ះះ�ពាល់ប់៉ះរសិ្ថាា នី

ពុិនីិតិយ នីិង ផ្សាីល់ហ់េ�ប៉ះល់់

ម្ពុិនឯ�ភា�

ម្ភាា្ស់�ហេព្រះម្ភាង/ព្រះ�ុម្ពុ�ុុន

ទីីព្រះប៉ះឹ�្សា ToR

ព្រះ�ុម្ពុ�ុុនទីីព្រះប៉ះឹ�្សា
ផែ�សព្រះម្ពុួល់

ព្រះ�សួងប៉ះរិសាា្ន
�តល់់ល់ិ�ិតិអ្ននុញ្ញាា្តិចុះសិ�្សា
និងហេរៀប៉ះចំរបាយការណ៍៍ EIA

ឯ�ភា�

ការវាយតិម្លៃម្ពុៃហេ�តិុប៉ះះះពាល់់ប៉ះរិសាា្នហេ�ញហេល់ញ៖  គឺឺជាការសិកិាលមួែតិុណើលើ 
ធនុធានុប់រសិ្ថាា នុរូប់ស្ថាស្រ្តសាប់រសិ្ថាា នុជ្ជបវិស្ថាស្រ្តសា នុិងធនុធានុណើសដំឋកិិច្ចច- 
សងគមួ ណើ�ើយភាគឺណើម្រាច្ចើនុគឺឺពឹងដែ�ែកិណើ�ណើលើទិិនុននុច័្ចមួ�ងដែដំល�នុ

 ណើ�កិនុង នុិងជំុ្ជវិញិតុំប់នុគ់ឺណើម្រា�ងណើដំើមួប�ជាមួូល�ឋ នុកិនុងការកិំ�តុ់
 ពាកិរ នុិងវិភិាគឺនូុវិសកាា នុុពលនៃនុណើ�តុុប់ះ�ពាល់ប់រសិ្ថាា នុ នុិងសងគមួ 

ធងនុធ់ងរ ដែដំលអាច្ចណើកិើតុ�នុណើ�ើងណើ�យស្ថារសកិមួមភាពរប់ស់គឺណើម្រា�ង 
សំណើ�រកិវិធិានុការកាតុ់ប់នុាយនូុវិណើ�តុុប់ះ�ពាល់អវិជិ្ជជ�នុឱ្យយដំល់ 
កិម្រាមួតិុអប់�ប់រ� នុិងប់ណើងើើនុណើ�តុុប់ះ�ពាល់វិជិ្ជជ�នុឱ្យយដំល់កិម្រាមួតិុ 
អតិុប់រ�។

ការចូល់រួម្ពុ�ីសាធារណ៍ជន៖ គឺឺជាការចូ្ចលរួមួពិណើម្រា��ណើ�ប់ល់រប់ស់ 
អនកិពាកិព់ន័ុធណើ�នឹុងគឺណើម្រា�ងអ�វិិឌ្ឍឍនុ ៍ ដែដំលអនកិពាកិព់ន័ុធទាំងំណើ�� 
រមួួ�នុៈ ម្រាកិសួង/ ស្ថាា ប់ន័ុពាកិព់ន័ុធអាជាា ធរមួូល�ឋ នុមួនុីបរពាកិព់ន័ុធ 
�ច ស់ម្រាកិុមួ�ុុនុ ម្រាកិុមួ�ុុនុទិបម្រាបឹ់កិា តុណំាងម្រាប់ជាពលរដំឋដែដំលរងនូុវិ 
ការប់ះ�ពាល់ នុិងតុំណាងអងគការណើម្រា�រ�ឋ �បិាល ដែដំល�នុការ
ពាកិព់ន័ុធណើ�នឹុងតុំប់នុគ់ឺណើម្រា�ង។


