
 

្រពះ ជ្រកឹតយ
ស្តីពី

ករបេងើកតអជញ ធរេដើមបីករពររមណីយ ្ឋ ន និងេរៀបចំតំបន់អងគរ
េ ថ ជញ ធរ "អប "

 

នស/រកត/០២៩៥/១២  

្រពះ ជ្រកឹតយ

េយើង
្រពះបទសេម្តច្រពះ នេ ត្តម សីហនុ វរន័ម ជហរវិង

ឧភេ សុជត វសុិទិធពង  អគគម បុរសរតន៍ និកេ ត្តម
ធមមិកម ជធិ ជ បរមនថ បរមបពិ្រត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី

បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថង២៤ ែខកញញ  ឆន ំ១៩៩៣ សី្តពីករែតង ំងនយករដ្ឋម្រនី្តទី១ និងនយករដ្ឋម្រន្តីទី២
ៃន ជរ ្ឋ ភិបល
បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី០១ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៩៣ ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ០២ នស ចុះៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ំ១៩៩៤ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈ
រដ្ឋម្រន្តី
បន្រទង់យល់េសចក្តីសេ្រមចេលខ២៥ សសរ ចុះៃថងទី២៧ ែខសី  ឆន ំ១៩៩៣ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលបេ ្ត ះ សននកមពុជ
ស្តីអំពីករបេងើកត្រកុម្របឹក ជន់ខពស់ែផនកវបបធម៌ជតិ
បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ០០១ នស ចុះៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ១៩៩៤ សី្តអំពីករេរៀបចំតំបន់ និងករ្រគប់្រគង
តំបន់េសៀម បអងគរ

មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសើនសំុ អំពីសេម្តចនយករដ្ឋម្រនី្តទំងពីរ េទសរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកកិចចករវបបធម៌
និងវចិិ្រតសិលបៈ េរៀបចំទឹកដីនគេ បនីយកមម និងសំណង់ និងេ យគណៈរដ្ឋម្រន្តីបនយល់្រពមផង មរយៈករ្របជំុ
េពញអងគៃថងទី២៧ ែខមក  ឆន ំ១៩៩៥។

្រ ស់បងគ ប់
ជំពូកទី១

បទបញញតិ្តទូេទ
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ម្រ ១ :
្រតូវបនបេងកើត ជញ ធរ េដើមបីករពររមណីយ ្ឋ ន និងេរៀបចំតំបន់អងគរេ ថ “អប ” ែដលជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈមួយ
្របកបេ យបុគគលភពគតិយុគិគ មនស្វ័យភពរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ។

ម្រ ២ : 
ជញ ធរ “អប ” មនេបសសកមមគិតគូរ ដឹកនំករងរេរៀបចំ និងអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍ ៃនតំបន់ចំនួន្របំ ែដលកំណត់េនកនុង

្រពះ ជ្រកឹតយេលខ០០១ នស ចុះៃថង២៨ ែខឧសភ ឆន ំ១៩៩៤ ស្តីអំពីករកំណត់ និងករចត់ែចងតំបន់េសៀម បអងគរ ។
េដើមបីសេ្រមចទិសេ េនះ ជញ ធរ “អប ” ្រពមជមួយ្រកសួងពក់ព័នធ្រតូវេធើ្វជ ពយបលរមួ េលើ្រគឹះ ថ នទំ យ
ែដលមនភរកិចចទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប់្រគងរមណីយ ្ឋ នទំងេនះ សរបុមន ៖

អភិរក ្ឋ នអងគរ ែដលមនេបសកមមែថរក  េរៀបចំ និងជួសជុលរមណីយ ្ឋ នអងគរេ យ
េធើ្វសហករជមួយ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ។
ភន ក់ងរេរៀបចំករអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍អងគរ ែដលទទួលបនទុកអភិវឌ ន៍ និងស្រមបស្រមួលប ្ត ញេទសចរណ៍កនុង
តំបន់េនះ េ យេធើ្វសហករជមួយ្រកសួងបរ ិ ្ឋ ន ្រកសួងេទសចរណ៍ និងជមួយអនុគណៈកមម ធិករេខត្ត េរៀបចំទឹកដី
នគេ បនីយកមម និងសំណង់។
ភន ក់ងរអភិវឌ ន៍នគេ បនីយកមម ទទួលបនទុកគិតគូរ និងេធើ្វឲបនសេ្រមចនូវករេរៀបចំេហ ្ឋ រចនសម័ពនធ និងឧបររិចន
សមព័នធែផនកេទសចរណ៍កនុងតំបន់េនះ េ្រកមករេក្ត បក្ត ប់ផទ ល់របស់ ជញ ធរ ”អប ”
សហករជមួយអភិបលេខត្តេសៀម ប និងអនុគណៈកមម ធិករេខត្តេរៀបចំទឹកដីនគរេ បនីយកមម និងសំណង់។
វទិយ ថ នវបបធម៌ែខមរែដលទទួលបនទុកបណ្តុ ះប ្ត ល្របវត្តិវទូិ បុ ណវតថុវទូិ និងភន ក់ងរអភិរក ទទួលបនទុក្រគប់្រគង
និង្រទ្រទង់រមណីយ ្ឋ នអងគរ េហើយនឹង ៉ ប់រងបេងើកនចំេណះដឹងទំង យេនកនុងែផនកវបបធម៌ និងអរយិធម៌ែខមរ
េ យសហ- ករជមួយ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ។

សនងករពិេសសករពរេបតិកភណ្ឌ ៃន្រកសួងម ៃផទ អនុវត្តភរកិចចរបស់ខ្លួន កនុងតំបន់អងគរ េ យសហករជមួយ ជញ ធរ
េខត្តេសៀម ប។

ប ្ត ្រគឹះ ថ នខងេលើេនះ នឹង្រតូវបេងើកតេឡើងេ យអនុ្រកឹតយ ។

ម្រ ៣ :
េដើមបីសេ្រមចនូវេបសកកមមរបស់ខ្លួន ជញ ធរ “អប ” ្រតូវកំណត់ឱយមនេសៀវេភបនទុកស្រមប់អងគករននែដលពក់ព័នធ
ដល់ករ្រគប់្រគងរមណីយ ្ឋ ន និងករេរៀបចំតំបន់អងគរ ។ កនុងន័យេនះ ជញ ធរ “ អប ” ច ៖

ចុះកិចចសនយ អំពីកមមវធីិ្របចំឆន ំជមួយអងគករទំងេនះ ។
ចុះកិចចសនយជមួយ ជញ ធរេខត្ត ែដលមនបំណងេធើ្វករេរៀបចំនគេ បនីយកមម ករអភិវឌ ន៍ជនបទ និងករផ្តល់េស
េផ ងៗ ជយថេហតុ ។
សហករជមួយ្រគប់វទិយ ថ ន ្រគប់អងគករេផ ងៗ ្រគប់មូលនិធិ និងសមគមែខមរ បរេទស និងអន្តរជតិែដលេដើរ ម
ទិសេ  េឆើ្លយតបនឹងសមតថកិចច ជញ ធរ “អប ” ។
សហករជមួយ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ កនុងេរឿងវនិិេយគ្រគប់្របេភទ  ែដលមនករពក់ព័នធជមួយេបសកកមម
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របស់ ជញ ធរ “អប ”។
្របគល់សិទធិេធើ្វសកមមភពេផ ងៗ ឬេចញចបប់អនុញញ តកន់កប់ ផ្តល់ករជួលដីរដ្ឋឱយអនកវនិិេយគ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ
សមតថកិចចរបស់ ជញ ធរ “អបប ” ។

្រស័យ មក្រមិតៃនកររកីចំេរ ើននូវសកមមភពរបស់ខ្លួន ជញ ធរ “អប ” ច្របគល់សិទធិទំង្រសុង ឬមួយភគែដល
េរៀប ប់ខងេលើេនះ ជូនដល់្រគឹះ ថ នែដលមនែចងកនុងម្រ ២ ។

កនុងរយៈេពលរង់ចំករបេងើកត្រគឹះ ថ នទំង យ ដូចបន្រពងទុកកនុងម្រ ២ ខងេលើ ជញ ធរ “អប ” ទទួល ៉ ប់រង ល់
េបសកកមមែដលជសមតថកិចចរបស់្រគឹះ ថ នេនះ ។

ម្រ ៤ :
ជញ ធរ “អប ” ្រតូវេធើ្វរបយករណ៍្របចំឆន ំ អំពីនេយបយសកមមភពរបស់ខ្លួន ករវនិិេយគ និងេសចក្តីអនុញញ តេផ ងៗ

ែដល្រតូវបនសេ្រមចេហើយ ។

 
ជំពូកទី២
រដ្ឋបល

 

ម្រ ៥ :
ជញ ធរ “អប ” ្រតូវ្រគប់្រគងេ យ្រកុម្របឹក ភិបលមួយ ែដលមនសមសភព ៖

- នយករដ្ឋម្រន្តីទី១ ជសហ្របធន
- នយករដ្ឋម្រន្តីទី២ ជសហ្របធន
- េទសរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកកិចចករវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ េរៀបចំទឹកដីនគេ បនីយកមម
និងសំណង់ ឬតំ ង ជអនុ្របធន
- រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន  ឬតំ ង សមជិក
- រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ឬតំ ង សមជិក
- រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ឬតំ ង សមជិក
- រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ  ឬតំ ង សមជិក
- រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេទសចរណ៍ ឬតំ ង សមជិក
- រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង្រគប់្រគងបរ ិ ្ឋ ន ឬតំ ង សមជិក
- រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ ឬតំ ង សមជិក
- អគគេលខធិករ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ ឬតំ ង សមជិក
- អភិបលេខត្តេសៀម ប ឬតំ ង សមជិក
- តំ ងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី១របូ ឬតំ ង សមជិក

ម្រ ៦:
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្រកុម្របឹក ភិបលមនសិទធិអនុម័ត ៖

ករតំរង់ទិស ល់សកមមភពរបស់ ជញ ធរ “អប ”
បទបញជ ៃផទកនុងរបស់ ជញ ធរ “អប ”
របយករណ៍្របចំឆន ំែដលអគគនយកបន ក់ជូន
ចំនួនទឹក្របក់ និងៃថ្លឈនួលេផ ងៗ និងចំណូល្រគប់ែបបែដល ជញ ធរ “អប ”្របមូលទមទរ
ចំនួនទឹក្របក់ េហើយនិងលកខខ័ណ្ឌ ៃនករខចីបុល
ល់បញជ ែដលសហ្របធន និងអគគនយក ក់ឲពិនិតយ។

ម្រ ៧:
្រកុម្របឹក ភិបលរមួ្របជំុយ៉ងតិច ៦ដងកនុងមួយឆន ំ មរយៈករេកះអញជ ីញរបស់សហ្របធន ែដលជអនកកំណត់រេបៀប រៈ។
្រកុម្របឹក ភិបល្រតូវរមួ្របជំុកនុងែខបនទ ប់ េបើសិនជករេកះអេញជ ើញ្រតូវបនសំុេ យសមជិកចំនួន ១ភគ៤ ៃន
សមជិកទំងអស់ ។ ករអនុម័តេផ ងៗ្រតូវកំណត់យក មសេម្លងភគ្រេចើនៃនសមជិកអងគ្របជំុ ។ កនុងករណីមនចំែណក
សេម្លងេសើមគន  សេម្លងសហ្របធនមនឧត្តមនុភព ។

សហ្របធន ចអេញជ ើញ ល់បុគគល ក៏េ យ ឱយមកចូលរមួបនកនុងអងគ្របជំុ កនុងករណីែដលខ្លួនយល់ថ វត្តមនបុគគល
េនះមនផល្របេយជន៍។

ម្រ ៨ :
ជញ ធរ “អប ” មនទីចត់ករទូេទ និងនយក ្ឋ នជំនញចំនួន៣ េទៀតគឺ នយក ្ឋ នសកមមភពភូមិបល នយក ្ឋ ន

នគេ បនីយកមម និងនយក ្ឋ នហិរញញកិចចនិងគណេនយយ ។

ទីចត់ករទូេទដឹកនំេ យអគគនយកមួយរបូ និងមនអនកជំនួយករជទី្របឹក  មួយរបូែផនកខងេរៀបចំែផនករ េហើយនិង
ករងរចត់ ំង។

នយក ្ឋ នកិចចករភូមិបលមនតួនទី ្រតួតពិនិតយសកមមភពភូមិបល ។ នយក ្ឋ នេនះដឹកនំេ យអនកឯកេទសខង
ភូមិបលមួយរបូ។

នយក ្ឋ នកិចចករនគេ បនីយកមម (ន.ក.ន) មនភរកិចច ៖

 ទទួលខុស្រតូវកនុងករបន្តកិចចករ និងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តងនូវគេ្រមងអភិវឌ ន៍ទំង យ កនុងតំបន់។
 ទទួលខុស្រតូវករសិក ្រ វ្រជវែផនកនគេ បនីយកមម េដើមបីឱយមនករ អនុវត្តន៍្រពមទំងេគរព ល់បញញត្តិ កនុង
កិចចករទំងេនះ ។ ន.ក.ន ដឹកនំេ យ ថ បតយករនគេ បនីយកមមមួយរបូ ។
 នយក ្ឋ នហិរញញកិចច និងគណេនយយទទួលខុស្រតូវកិចចករកន់កប់គណេនយយរបស់ ជញ ធរ “អប ” ។ នយក ្ឋ ន
េនះជជំនួយករដល់អគគនយក កនុងកិចចករ្រតួតពិនិតយឱយបន្រតឹម្រតូវនូវ ល់សកមមភពពក់ព័នធកិចចសនយ ករងរ
វនិិេយគ ឬករអនុញញ ត ។

នយក ្ឋ នេនះដឹកនំេ យនយកហិរញញកិចច និងគណេនយយមួយរបូ ែដល ចចូលរមួកនុងអងគ្របជំុ្រកុម្របឹក ភិបល េ យ
មនសេម្លង្រតឹមែតជករផ្តល់េយបល់ ។
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ម្រ ៩ :
អគគនយកៃន ជញ ធរ  “អប ” ្រតូវែតង ំងេ យអនុ្រកឹតយ មករេសើនរបស់ ្រកុម្របឹក ភិបលស្រមប់រយៈេពល ៣ ឆន ំ
រចួ ចបន្ត ៣ ឆន ំម្តងៗ េទៀតបន ។ អគគនយកជ ប័ក កនុងករចំ យរបស់អជញ ធរ “អប ” ។

អគគនយកទទួល ៉ ប់រងអនុវត្ត ល់េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភិបល េហើយនិងចត់វធិនករ្រគប់្រគង ្រគប់ែបបយ៉ង
កនុងដំេណើ រកររបស់ ជញ ធរ “អប ” ។

អគគនយកតំ ងឱយ ជញ ធរ “អប ” េនចំេពះមុខតុ ករ ។ អគគនយកែតង ំង និងតេមើ្លង នន្តរសក្តិបុគគលិក បនទ ប់ពី
មនករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក ភិបល ។

អគគនយកមនអំ ចេពញទីេលើបុគគលិក ជញ ធរ “អប ” េលើកែលងែតនយកហិរញញកិចច និងគណេនយយ ។

ម្រ ១០ :
បទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក ភិបលៃន ជញ ធរ “អប ” ្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ ។

ជំពូកទី៣
វសិមិតភព

ម្រ ១១ :
អគគនយក នយកហិរញញកិចច និងគណេនយយ សមជិកទំងអស់ៃន្រកុម្របឹក ភិបល របស់ ជញ ធរ “អប ” ពំុ ចទទួល
ផល្របេយជន៍អ្វី េ យផទ ល់ក្តី ឬ មរយៈ ្វ មី ឬភរយិ ឬកូនរបស់ខ្លួនេនកនុងសហ្រគសឯកជន មួយ ែដលេធើ្វ ជីវកមម
េ្រកមសមតថកិចច ជញ ធរ “អប ”។

កនុងករណីមិនេគរពកតព្វកិចចេនះ ្រកុម្របឹក ភិបល្រតូវេធើ្វកំណត់េហតុ ស្តីពីវសិមិតភពករងររបស់ មីជន េហើយ្របកស
ឱយ ែលងពីមុខតំែណងែតម្តង ។

ជំពូកទី៤
្របភពធនធន

ម្រ ១២ :
ធនធនរបស់ ជញ ធរ “អប ” មន ៖

វភិគទនពីរដ្ឋ និងពីឃំុ ្រសុក េខត្តនន
អំេ យមរតក និងវភិគទនអន្តរជតិ េ យមនករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក ភិបលៃន ជញ ធរ “អប ” ។
ចំណូលបនមកពីសកមមភពផទ ល់របស់ ជញ ធរ “អប ” ដូចជបំណុលៃថ្លឈនួលបនមកពីករេចញចបប់កន់កប់
េផ ងៗ។
្របក់កៃ្រមបនមកពី្របភពេស កមមេផ ងៗ ផ្តល់មកពីអងគករ ធរណៈ ឬឯកជន ។

creation_apsara http://www.autoriteapsara.org/kh/apsara/about_apsara/legal_texts/creat_...

5 of 7 5/6/2014 11:28 PM



្របក់ខចីបុល ែដលេធើ្វេឡើង មករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក ភិបលៃន ជញ ធរ “អប ” ។

ជញ ធរ “អប ” ចទទួលយកនូវ្រទពយចលនវតថុ អចលនវតថុ ឬដីធី្លែដលេគ្របគល់ឱយ ។

ម្រ ១៣ :
គេ្រមងចំណូល និងចំ យ ស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ ្រតូវ ក់ជូន្រកុម្របឹក ភិបលអនុម័តយ៉ងយូរបំផុត េនៃថងទី ០១ ែខធនូ។

ជំពូកទី៥
ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ និងករ្រតួតពិនិតយគណេនយយ

ម្រ ១៤ :
ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុៃន ជញ ធរ “អប ” ជភរកិចចរបស់នយកហិរញញកិចច និងគណេនយយ ១របូែដលែតង ំងេ យ្របកស
របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ។ ម្រន្តីរបូេនះ ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវ កនុងករ្រគប់្រគងមូលនិធិេនះ ្រពមទំង
ជអនកកន់កប់បញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ េបតិកភណ្ឌ របស់អជញ ធរ “អប ” ្រតូវេធើ្វសមបថមុន នឹងចូលកន់តំែណង ។

ម្រ ១៥ :
ករ្រតួតពិនិតយគណេនយយ ្រតូវ្របគល់ឱយសនងករគណេនយយ ១របូ ែដលែតង ំងេ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ។

សនងករគណេនយយទទួលអំ ចេផទ ងផទ ត់បញជ ីេប  ្រតួតពិនិតយភព្រប្រកតីៃនតុលយករេផ ងៗ ្រពមទំងភព្រតឹម្រតូវៃន
គណេនយយ ។ សនងករគណេនយយ ចេធើ្វករេផទ ងផទ ត់ និង្រតួតពិនិតយ ល់េពលែដលខ្លួនយល់ថចំបច់ ។

ល់េពល្របជំុ្រកុម្របឹក ភិបល សនងករគណេនយយេធើ្វរបយករណ៍អំពីករែដលខ្លួនបនេធើ្វកន្លងមក ។ ្របសិនេបើខ្លួន
សេងកតេឃើញភពមិន្រប្រកតី និងមិនេទៀងទត់ សនងករគណេនយយ្រតូវជំ បអងគ្របជំុ ្រពមទំងបេញចញេយបល់េលើ ថ នភព
ហិរញញវតថុេនះ ។

េបើមនករណីបនទ ន់ សនងករគណេនយយ ចសំុសហ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលឱយេកះអេញជ ើញ្របជំុ្រកុម្របឹក ភិបល ។
សនងករគណេនយយមនសិទធិទទួលកៃ្រមកនុងក្រមិត ែដល្រកុម្របឹក ភិបលបនកំណត់ ។ េ្រកយពីបន្រតួតពិនិតយ
គណេនយយ្របចំឆន ំរចួ េហើយេបើសនងករគណេនយយពំុេឃើញមនភពមិន្រប្រកតី កនុងករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុេទេនះ សនងករ
គណេនយយ្រតូវ្របគល់មុញច នកិចចដល់្រកុម្របឹក ភិបល អគគនយក និងនយកហិរញញកិចចគណេនយយៃន ជញ ធរ “អប ” ។

ជំពូកទី៦
អវ នបបញញតិ្ត

ម្រ ១៦ :
បទបញញត្តិទំង យ ែដលផទុយពី្រពះ ជ្រកឹតយេនះ ្រតូវទុកជនិ ករណ៍។

ម្រ ១៧ :
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នយករដ្ឋម្រន្តីទី១ នយករដ្ឋម្រន្តីទី២ េទសរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកកិចចករវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ េរៀបចំទឹកដីនគេ បនីយកមម
និងសំណង់ រដ្ឋម្រន្តីៃន្រកសួងពក់ព័នធ និងអភិបលេខត្តេសៀម ប្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្ត្រពះ ជ្រកឹតយេនះ ។

ម្រ ១៨ :
្រពះ ជ្រកឹតយេនះចូលជធរមនបញញត្តិ ចប់ពីេពល យ្រពះហសថេលខេនះតេទ ។

 

េធើ្វេន ជធនីភនំេពញ ៃថងទី ១៩ ែខ កុមភៈ ឆន ំ១៩៩៥
្រពះហស្តេលខ

នេ ត្តម សីហនុ

្រតឡប់េទេលើ  
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