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ជាំពូរទី១ 
បទបបញ្ញតតិទូសៅ 

មាព្ា ១._ 
ចាប់ននេះមាននោលនៅោាំពារបរសិ្ថទ ន អភិរក្សលបព័នននអកូ្ឡូសុ៊ី ធានាឱ្របាននូវការនលបើលបាស់

ធនធានធមយជាតិឱ្របានសមស្សប និងនលើក្ក្មភស់ការអភិវឌណលបក្បនោយនិរនថរភាព  តាមរយៈការ
បនងកើតយនថការនានា នដើមផ៊ីវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដលនក្ើតនចញព៊ីរាល់គនលមាងអភិវឌណន៍ ដដល
អាចនឹងបងកផលប េះពាល់ ដល់បរសិ្ថទ ន សុខភាព សងគម នសដឌកិ្ចច និងវបផធម៌ ។ 

មាព្ា ២._ 
ចាប់ននេះមាននោលបាំណង៖  

១-ក្ាំណត់ឱ្រមានការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នលើគនលមាងអភិវឌណន៍ ទាំង         
ស្ថធារណៈ និងឯក្ជន មុននឹងោក់្ជូនអងគភាពមានសមតទកិ្ចច ឬលក្សួងស្ថម៊ី ឬ/និង           
រាជរោឌ ភិបាលសនលមច ។ 

២-នលើក្ក្មភស់ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ និងសិទនិរបស់ស្ថធារណជនលគប់របូ ក្បុងការ
ទទួលបានព័ត៌មានសថ៊ីព៊ីគនលមាងអភិវឌណន៍ ដដលអាចបងកផលប េះពាល់ ចាំនពាេះបរសិ្ថទ ន សុខភាព 
នសដឌកិ្ចច សងគមកិ្ចច និងវបផធម៌របស់ខវួន ។ 

៣-ធានាការអនុវតថសក្មយភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នធឝើនឡើងលបក្បនោយ
លបសិទនភាព តមាវ ភាព និងសមធម៌សងគម ។ 

៤-នលើក្ក្មភស់លបសិទនភាពម្នការបនងកើត និងតាមោនការអនុវតថវធិានការបង្កក រ បន ច្ ៀស 
ឬកាត់បនទយផលប េះពាល់អវជិជមាន លពមទាំងវធិានការជួសជុល ស្ថថ រ ឬសាំណងខូចខាត
ទាំងឡាយដដលបងកនឡើងនោយគនលមាងអភិវឌណន៍ ។ 

 
មាព្ា ៣._  

ចាប់ននេះមានវសិ្ថលភាពអនុវតថចាំនពាេះគនលមាងអភិវឌណន៍ ទាំងស្ថធារណៈ និងឯក្ជន ដដលជា
គនលមាងនសបើសុាំ គនលមាងមានស្ស្ថប់ និងគនលមាងក្ាំពុងដាំនណើ រការនៅក្បុងទឹក្ដ៊ីលពេះរាជាណាចលក្ក្មភុជា។ 

ចាប់ននេះក៏្មានវសិ្ថលភាពអនុវតថចាំនពាេះ រាល់គនលមាងអភិវឌណន៍ ដដលមិនទន់បានសិក្ា    
វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  នោយរាប់ប ច្ូ លទាំងគនលមាងដដលទទួលបាន ឬពុាំទន់ទទួលបាន
លិខិតអនុញ្ញដ ត អាជាញ ប័ណត នសចក្ថ៊ីសនលមចព៊ីលក្សួង ឬស្ថទ ប័នមានសមតទកិ្ចចអនុម័តគនលមាង ។ 

ចាប់ននេះក៏្មានវសិ្ថលភាពអនុវតថផងដដរ ចាំនពាេះគនលមាងអភិវឌណន៍ទាំងឡាយណាដដលអាចបងក
ឱ្រមានផលប េះពាល់ឆវងដដនដល់បរសិ្ថទ ន សុខភាព នសដឌកិ្ចច សងគម និងវបផធម៌ លគឹក្ណាមានការ
ទទួលស្ថគ ល់ព៊ីកិ្ចចលពមនលពៀងនទឝភាគ៊ី ឬពេុភាគ៊ី សននិសញ្ញដ អនថរជាតិសឋ៊ីព៊ីការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់   
បរសិ្ថទ នឆវងដដន ដដលលពេះរាជាណាចលក្ក្មភុជាជាេតទនលខ៊ី។ 

លក្ខណៈវនិិចឆ័យ និងចាំណាត់ថ្នប ក់្លបនភទគនលមាង ដដលលតូវនធឝើការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់         
បរសិ្ថទ ន នឹងលតូវក្ាំណត់នោយអនុលកឹ្តរ ។  
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មាព្ា ៤._ 
ចាប់ននេះមិនអនុវតថចាំនពាេះគនលមាងអភិវឌណន៍ ឬសក្មយភាពរបស់រដឌ ដដលបានអនុម័តនោយ                

រាជរោឌ ភិបាល   ឬរដឌសភា   នេើយដដលចាត់ទុក្ជាគនលមាងចាាំបាច់ និងបនាធ ន់ទក់្ទងនឹងសនថិសុខជាតិ
បូរណភាពទឹក្ដ៊ី អធិបនតយរជាតិ  ឬការលគប់លគងនលោេះមេនថរាយនានា ។  

មាព្ា ៥._ 
និយមន័យម្នវាក្រស័ពធដដលនលបើក្បុងចាប់ននេះ លតវូក្ាំណត់នៅក្បុងសទធ នុលក្មម្នចាប់ននេះ ។ 

 

ជាំពូរទី ២ 
សោលការណ៍ម្នការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា ន  

មាព្ា ៦._ 
រាល់គនលមាងអភិវឌណន៍ លតូវនធឝើការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់នៅនលើបរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម     

សុខភាព និងវបផធម៌ នោយមានការឯក្ភាពព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ នជាមុនសិន មុននឹងប ជ្ូ ននៅ               
រាជរោឌ ភិបាលសនលមច ។ អាជាញ ប័ណត លិខិតអនុញ្ញដ ត ឬនសចក្ថ៊ីសនលមចនានាដដលផធុយនឹងស្ថយ រត៊ីម្ន  
បទបផ ដ្តថិននេះលតូវទុក្ជានមាឃៈ ។ 

មាព្ា ៧._ 
កិ្ចចដាំនណើ រការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នឹងយក្ជាការបាន លុេះលតាដតកិ្ចចដាំនណើ រការ

វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននាេះ នធឝើនឡើងស្សបតាមល័ក្ខខ័ណឍ នានាដដលប ដ្តថិទុក្ក្បុងចាប់ននេះ 
នេើយធានាបានជានិចចកាលនូវការនោរពនោលការណ៍ជាអាទិ៍ដូចខាងនលកាម ៖ 

-របូវន័ថបុគុគល ន៊ីតិបុគគលម្នន៊ីតិស្ថធារណៈ ន៊ីតិបុគគលម្នន៊ីតិឯក្ជន វស័ិយឯក្ជន សងគម
សុ៊ីវលិ និងសេគមន៍ដដលទទួលរងផលប េះពាល់ព៊ីគនលមាង មានសិទិនទទួលបានព័ត៌មាន និង
សិទនិចូលរមួផថល់នបបល់ក្បុង កិ្ចចដាំនណើ រការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន អនុនោមតាម  
ដបបបទ ន៊ីតិវធិ៊ី និងល័ក្ខខ័ណឍ ដដលក្ាំណត់ក្បុងជាំពូក្ ៥ ម្នចាប់ននេះ ។ 

-ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ជានិចចកាល លតូវលបកាន់ខាជ ប់នូវការអនុវតថ        
នោលការណ៍បង្កក រ និងទប់ស្ថក ត់ចាំនពាេះហាន៊ីភ័យដដលអាចបងកនឡើងនោយផ្ទធ ល់ ឬនោយ
លបនបលព៊ីការអនុវតថគនលមាងអភិវឌណន៍ ។ ក្បុងក្រណ៊ី ដដលសិក្ានឃើញថ្នស្ថទ នភាពបរសិ្ថទ ន
អាចនឹងលតូវលបឈមជាមួយនឹងការគលមាមក្ាំដេងប ងធងន់ធងរ ឬលតូវរងការខូចខាតមិនអាច  
ជួសជុលបាន ននាេះភាពស្សពិចស្សពិល ឬភាពខឝេះចននាវ េះខាងវទិាស្ថស្រសថមិនលតូវយក្មក្បក្
ស្ស្ថយ ឬនលើក្យក្មក្សមាា ងនធឝើជាមូលោឌ ន នដើមផ៊ីបដិនសធអតទិភាពម្នហាន៊ីភ័យចាំនពាេះ   
គុណភាពបរសិ្ថទ ន និងធនធានជ៊ីវៈចលមរេះទាំងននាេះនឡើយ ។ វមិតិសងស័យក្បុងក្រណ៊ី ននេះលតូវបក្
ស្ស្ថយជាលបនបជន៍ដល់ការហាមឃាត់ការអនុវតថគនលមាង ។  

-លតូវលបកាន់យក្ និងអនុវតថឱ្របានខាជ ប់ខជួននូវនោលការណ៍សមធម៌រវាងអបក្ជាំនាន់ននេះ 
និងអបក្ជាំនាន់នលកាយ នោយធានាថ្ននសចក្ថ៊ីលតូវការដដលមាននានពលបចចុបផនប មិនលតូវប េះពាល់
ការបាំនពញនសចក្ថ៊ីលតូវការរបស់អបក្ជាំនាន់នលកាយនឡើយ ។ 
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-បុគគលលគប់របូ ជារបូវន័ថបុគគលក្ថ៊ី ន៊ីតិបុគគលម្នន៊ីតិឯក្ជនក្ថ៊ី ន៊ីតិបុគគលម្នន៊ីតិស្ថធារណៈ
ក្ថ៊ី ដដលបាន ឬនឹងបងកឲ្រមានការបាំពុលបរសិ្ថទ ន នទេះនលកាមរបូភាពជាការបាំពុលនោយសាំនឡង 
រ ាំញ័រ ក្វិនដផសង ការបងហូរសាំណល់រាវ ឬការបន ច្ញសាំណល់លគប់លបនភទ ឬការបងកការខូចខាត
ដល់បរសិ្ថទ ន ឬដល់សុខភាព ឬនសដឌកិ្ចច ឬសងគម ឬវបផធម៌ណាមួយ លតូវរា ប់រងបង់ម្ថវចាំណាយ 
នដើមផ៊ីជួសជុលការខូចខាត ទប់ស្ថក ត់ បន ច្ ៀស ក៏្ដូចជាកាត់បនទយការខូចខាតទាំងននាេះ ។  

  

ជាំពូរទី ៣ 
អងគភាពទទួលែុសព្តូវ 

មាព្ា ៨._ 
លក្សួងបរសិ្ថទ ន ជានសនាធិការផ្ទធ ល់របស់រាជរោឌ ភិបាល ដដលមានសមតទកិ្ចចផ្ទថ ច់មុខសលមាប់

លគប់លគងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
លក្សួងបរសិ្ថទ នមានភារកិ្ចចដូចខាងនលកាម៖  

-បនងកើតគណៈក្មយការជាំនាញលតួតពិនិតរ តាមការចាាំបាច់ 
-នចញលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  
-អនុម័តនោលការណ៍ដណនាាំសថ៊ីព៊ីលក្ខណៈវនិិចឆ័យម្នការនធឝើចាំណាត់ថ្នប ក់្គនលមាង  
-ក្ាំណត់លក្ខណៈវនិិចឆ័យម្នវសិ្ថលភាពគនលមាង និងល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករ   
-អនុម័តនោលការណ៍ដណនាាំនានា សថ៊ីព៊ីការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ការ       

វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នជាយុទនស្ថស្រសថ និង/ឬ ដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន 
-អនុវតថនោលការណ៍នានាដដលបានឯក្ភាព និងអនុវតថនោយលក្សួងបរសិ្ថទ នសឋ៊ីព៊ី    

ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និង/ដឬពនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន  
-អនុម័តនោលការណ៍ដណនាាំសថ៊ីព៊ីការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតម្មវ

នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  
-ក្ាំណត់ល័ក្ខខ័ណឍ  លក្ខណៈសមផតិថ ដបបបទនិងន៊ីតិវធិ៊ីសលមាប់ការចុេះប ជ្ ៊ីទ៊ីលបឹក្ាម្ន

ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  
-បនងកើត និងអភិវឌណ លក្បខ័ណឍ ចាប់នានា សលមាប់អនុវតថចាំនពាេះការវាយតម្មវ            

នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆវងដដន ជាអាទិ៍ លិខិតបទោឌ នគតិយុតថ នោលការណ៍ដណនាាំ និង        
វធិ៊ីស្ថស្រសថវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆវងដដន ។ 

មាព្ា ៩._ 
អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន គឺជានសនាធិការផ្ទធ ល់ របស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន សលមាប់

ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងការវាយតម្មវបរសិ្ថទ នយុទនស្ថស្រសថ ។ 
អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានរចនាសមភ័ននចាត់តាាំងរដឌបាលថ្នប ក់្ជាតិ និងថ្នប ក់្

នលកាមជាតិ ។ 
ការនរៀបចាំ និងលបលពឹតថនៅម្នអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតវូក្ាំណត់នោយអនុលកឹ្តរ 

តាមសាំនណើ របស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
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មាព្ា ១០._ 
អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានសមតទកិ្ចចដូចខាងនលកាម៖  

-លតួតពិនិតរការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងនចញលិខិតអនុញ្ញដ ត និងនសចក្ថ៊ី
សនលមចនានាពាក់្ព័នននឹងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន អនុនោមតាមចាប់ និងន៊ីតិវធិ៊ីជា
ធរមានបនាធ ប់ព៊ីមាននសចក្ថ៊ីសនលមចព៊ីរដឌមន្រនថ៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

-តាមោន លតតួពិនិតរ នធឝើអធិការកិ្ចច អនងកត ស្ស្ថវលជាវ  ដណនាាំ និងចាត់វធិានការ   
នោយខវួនឯង ឬនោយសេការជាមួយភាគ៊ីពាក់្ព័នន ចាំនពាេះការអនុវតថគនលមាង និងសក្មយភាព
លគប់លបនភទ ។ 

មាព្ា ១១._ 
អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានភារកិ្ចចដូចខាងនលកាម៖ 

-ទទួលបនធុក្អនុវតថចាប់ននេះ នលកាមការលតតួពិនិតរព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន 
-ទទួលបនធុក្នធឝើចាំណាត់ថ្នប ក់្គនលមាងដដលនសបើសុាំ ក្ាំណត់វសិ្ថលភាពម្នគនលមាង និង 

ល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករ ពិនិតររបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងឯក្ស្ថរទាំងអស់
ដដលពាក់្ព័នន និងធានាឲ្រមានការចូលរមួជាស្ថធារណៈអនុនោមតាមបទបផ្ ដតិថម្នចាប់ននេះ ។ 

-ចុេះអនងកត និងតាមោនរាល់សក្មយភាពគនលមាងនៅតាមដផនការលតតួពិនិតរតាមោន 
និងលគប់លគងបរសិ្ថទ ន នលកាយព៊ីមាច ស់គនលមាងទទួលបានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើ
របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីធានាការនោរពចាប់ ។ 

មាព្ា ១២._ 
មន្រនថ៊ីអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នម្នលក្សួងបរសិ្ថទ ន មានសិទនិ អាំណាចដូចខាងនលកាម៖ 

-នធឝើអធិការកិ្ចចតាមោន និងលតតួពិនិតរការនោរពចាប់ និងលិខិតបទោឌ នគតិយុតថិជា
ធរមាន នោលការណ៍ដណនាាំនានា  កិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន សថង់ោរ ដផនការលគប់លគង         
បរសិ្ថទ ន និងល័ក្ខខ័ណឍ តលមូវដផបក្បរសិ្ថទ នដដលពាក់្ព័នននផសងៗនទៀត ។ ក្បុងក្រណ៊ី ចាាំបាច់ មន្រនថ៊ី
អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន អាចបង្កគ ប់ឱ្រមាច ស់គនលមាងផ្ទា ក្សក្មយភាពមួយដផបក្ ឬ
ទាំងស្សរងជាបនណាថ េះអាសនប ឬបិទទ៊ីតាាំងជាបនណាថ េះអាសនប ។ 

-ពិនិតរក្ាំណត់លតា ឯក្ស្ថរ ទិនបន័យនអឡិចលតូនិក្ សថ៊ីព៊ីការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន និងក្ាំណត់
លតា ដម្ទនទៀត សថ៊ីព៊ីគនលមាងអភិវឌណន៍ និងការលបតិបតថិគនលមាង ។ 

-ស្ថថ ប់ និងនធឝើក្ាំណត់នេតុស្ថថ ប់ចនមវើយរបស់ក្មយក្រ និនបជិត តាំណាងមាច ស់គនលមាង  ក៏្
ដូចជា បុគគលពាក់្ព័នននានា ។ 

-បង្កគ ប់ឲ្រក្មយក្រ និនបជិត អភិបាល អបក្តាំណាងស្សបចាប់ និងភាប ក់្ង្ករម្នគនលមាង
អភិវឌណន៍ ផថល់នូវរាល់ព័ត៌មាន ឯក្ស្ថរជាោយលក្ខណ៍អក្សរ ដផនការក៏្ដូចជាក្ាំណត់លតាលគប់
លបនភទដដលពាក់្ព័នននឹងកិ្ចចការលគប់លគងបរសិ្ថទ នរបស់មាច ស់គនលមាង ។  

-មានសិទនិចុេះដឆក្នឆរទ៊ីតាាំងគនលមាង និងចាប់យក្វតទុតាង ក្បុងក្រណ៊ី ដដលសងស័យថ្ន
មានអាំនពើនលយើសនឹងចាប់ ឬបទបផ ដ្តថិនានាសថ៊ីព៊ីការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬដផនការ
លគប់លគងបរសិ្ថទ ន ។ 
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-ជួបលបជុាំជាមួយលបធានលក្រមលបឹក្ាភិបាល តាំណាងស្សបចាប់ និងក្មយក្រ និនបជិតម្ន
គនលមាងប ងតិច ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ មថង នដើមផ៊ីនធឝើការវាយតម្មវការអនុវតថចាប់ននេះ និងបទបផ ដ្តថិ 
ពាក់្ព័ននដម្ទនទៀត ។ 

-នធឝើក្ាំណត់នេតុដឆក្នឆរ និងចាប់យក្វតទុតាងនានា នដើមផ៊ីក្ស្ថងសាំណុាំ នរឿងម្នការ
លបលពឹតថនលយើសនឹងចាប់ននេះ នដើមផ៊ីចាត់ការតាមន៊ីតិវធិ៊ីជាធរមាន ។   

មាព្ា ១៣._ 
មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ ចូលរមួអនុវតថចាប់ននេះ អនុនោមតាមចាប់ និងបទោឌ នគតិយុតថិ  ជា

ធរមាន លពមទាំងការចាត់តាាំងរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 

ជាំពូរទី ៤ 
រិចចដាំសណើ រការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា ន 

ខផនរទី១ 

ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា នចាំសាះគសព្មាងសសនើសុាំ 

មាព្ា ១៤._ 
លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវក្ាំណត់ចាំណាត់ថ្នប ក់្នលើគនលមាងអភិវឌណន៍  នដើមផ៊ីតលមូវឱ្រមាច ស់គនលមាងនរៀបចាំ

នូវឯក្ស្ថរ ដូចខាងនលកាម ៖  
១.របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារ     ប

រសិ្ថទ ន 
២.របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនា

ការពារបរសិ្ថទ ន 
៣.កិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ។ 

លបនភទគនលមាងដដលតលមូវឱ្រនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង  ឬរបាយ
ការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ឬកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន លតវូក្ាំណត់នោយ     
អនុលកឹ្តរ ។ 

គនលមាងដដលតលមវូឱ្រនរៀបចាំ កិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន លតវូភាជ ប់ជាមួយនោលការណ៍បនចចក្នទស         
ជាអាទិ៍ ដផនការោាំពារបរសិ្ថទ ន នោយលតវូអនុនោមតាមល័ក្ខខ័ណឍ តលមវូរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

លក្សួងបរសិ្ថទ ន អាចក្ាំណត់ចាំណាត់ថ្នប ក់្គនលមាងបដនទមនទៀត នោយដផាក្នលើទាំេាំម្ននេតុ      
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម ដដលលតូវក្ាំណត់នោយលបកាសរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
 
មាព្ា ១៥   

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមានការនផធរ ឬផ្ទវ ស់បថូរមាច ស់គនលមាង នោយនេតុណាមួយ ននាេះលិខិតឯក្ភាព
នលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និង/ឬ នពញនលញ លពមទាំងកិ្ចចសនា និង   
ល័ក្ខខ័ណឍ ទាំងអស់ដដលដចងក្បុងវាក្រខណឍ ននេះ លតូវនផធរនៅមាច ស់ថយ៊ីនោយសឝ័យលបវតថិ ។ កិ្ចចសនានផធរ ឬ
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ការផ្ទវ ស់បថូរមាច ស់គនលមាងមានសុពលភាពអនុវតថ លគឹក្ណាដតការនផធរ ឬការផ្ទវ ស់បថូរននាេះ នធឝើនឡើងបនាធ ប់
ព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន ទទួលបានការជូនដាំណឹងអាំព៊ីការផ្ទវ ស់បថូរននាេះ ។ 
 
មាព្ា ១៦._  

របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង លតូវនធឝើនឡើងសលមាប់៖ 
១.គនលមាងនានាដដលមាននរៀបរាប់ក្បុងអនុលកឹ្តរ ឬ 
២.គនលមាងនានា ដដលបាននរៀបចាំជាកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន      នេើយលក្សួងបរសិ្ថទ ន 

តលមូវឲ្រនធឝើរបាការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ។ 
នៅនពលដដលគនលមាងនសបើនឡើង លតូវនធឝើការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ននាេះមាច ស់

គនលមាងលតូវសេការជាមួយលក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ា នដើមផ៊ីនរៀបចាំនសចក្ថ៊ីលពាងល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករ នោយ
អនុនោមតាមបទបផ ដ្តថិ និងនោលការណ៍ដណនាាំនានារបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន រចួោក់្សុាំការអនុម័តជា
ស្ថទ ពរព៊ីអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

មាច ស់គនលមាង និងលក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ា លតូវនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ដាំបូង ដផាក្នលើល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករដដលទទួលបានការឯក្ភាព ។ 

 
មាព្ា ១៧._ 

របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញលតូវនធឝើនឡើងសលមាប់៖ 
១-គនលមាងដដលក្ាំណត់នោយអនុលកឹ្តរ ឬ  
២-គនលមាងដដលទទួលបានការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង នេើយលទនផលម្ន

ការសិក្ាននេះពិនិតរនឃើញថ្នមានការប េះពាល់ធងន់ធងរដល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម នេើយលក្សួង      
បរសិ្ថទ នតលមវូឱ្រមានការសិក្ារបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ។ 
នៅនពលដដលគនលមាងនសបើសុាំ តលមូវឲ្រនធឝើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន        

នពញនលញ មាច ស់គនលមាងលតូវសេការជាមួយលក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ា នដើមផ៊ីនរៀបចាំនសចក្ថ៊ីលពាងល័ក្ខខ័ណឍ
ការង្ករ នោយអនុនោមតាមបទបផ ដ្តថិ និងនោលការណ៍ដណនាាំនានារបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន  រចួោក់្សុាំ
ការអនុម័តជាស្ថទ ពរព៊ីអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

មាច ស់គនលមាង និងលក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ាលតវូ នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
នពញនលញ ដផាក្នលើល័ក្ខខ័ណឍ ការង្ករដដលទទួលបានការឯក្ភាព ។ 

  
មាព្ា ១៨._  

កិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន លតវូនធឝើនឡើងសលមាប់គនលមាងនានាដដលមាននរៀបរាប់ក្បុងអនុលកឹ្តរ ឬ
គនលមាងដដលមានទាំេាំនេតុប េះពាល់អវជិជមានដល់បរសិ្ថទ ន និងសងគមតិចតួច ។  

នៅនពលដដលគនលមាងនសបើនឡើងលតូវនធឝើលតឹមកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ននាេះមាច ស់គនលមាង លតូវចុេះ
កិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន នោយលតូវភាជ ប់ជាមួយនោលការណ៍បនចចក្នទស ជាអាទិ៍ ដផនការោាំពារ       
បរសិ្ថទ ន និងឯក្ស្ថរពាក់្ព័នន រចួោក់្សុាំការអនុម័តជាស្ថទ ពរព៊ីអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

គាំរកិូ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន និងដផនការោាំពារបរសិ្ថទ ន លតូវក្ាំណត់នោយលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
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មាព្ា ១៩._  
រាល់គនលមាងអភិវឌណន៍នានា ដដលតលមូវឲ្រមានការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ 

ចាាំបាច់លតវូមានមតិបនចចក្នទសរបស់គណៈក្មយការជាំនាញលតួតពិនិតរ ។  
គណៈក្មយការជាំនាញលតួតពិនិតរននេះរមួមានសមាសភាពម្នមន្រនថ៊ីមក្ព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន លក្សួង

ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន និងអបក្ជាំនាញឯក្រាជរ ដដលមានគុណសមផតថិ និងបទពិនស្ថធន៍សមស្សបក្បុង          
ការពិនិតររបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។   

សមាជិក្គណៈក្មយការជាំនាញលតួតពិនិតរននេះ អាចមានការដលបលបួលព៊ីគនលមាងមួយនៅគនលមាង
មួយ តាមការនលជើសនរ ើសរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន អាស្ស័យនៅតាមទិដឌភាពបនចចក្នទសម្នរបាយការណ៍
វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។  

ការនរៀបចាំ និងការលបលពឹតថនៅម្នការបនងកើតគណៈក្មយការជាំនាញលតួតពិនិតរននេះ លតូវក្ាំណត់នោយ
លបកាសរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

សមាជិក្ម្នគណៈក្មយការជាំនាញលតតួពិនិតរ លតវូបានទូទត់លបាក់្ក្ម្លមសលមាប់ការបនលមើការង្ករ
របស់ខវួន នោយដផាក្នលើការលពមនលពៀង រវាងលក្សួងបរសិ្ថទ ន និងសមាជិក្ នោយអនុនោមតាម     
នោលការណ៍ដណនាាំអាំព៊ីម្ថវ និងបនធុក្នសវាបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មាព្ា ២០._  

របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ អាចយក្ជាបានការ         
លុេះលតាដត៖  

១-របាយការណ៍ននាេះលតូវបាននរៀបចាំនឡើង នោយន៊ីតិបុគគលដដលលក្សួងបរសិ្ថទ នបាន
ផឋល់ជូននូវន៊ីតិសមផទជាលក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ាវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន។ 

២-របាយការណ៍ននាេះលតវូ តាក់្ដតងនឡើងស្សបតាមន៊ីតិវធិ៊ី ល័ក្ខខ័ណឍ  និងនោលការណ៍
ដណនាាំ ដដលក្ាំណត់នោយលបកាសរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

 
មាព្ា ២១._  

ទ៊ីលបឹក្ាវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដលជារបូវន័ថបុគគល ឬន៊ីតិបុគគល លតវូសទិតនៅនលកាមការ
លគប់លគងរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

លក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ាវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតវូមានសញ្ញជ តិដខយរ និងមានលបធាន        
លក្រមការង្ករជាទ៊ីលបឹក្ាដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទពលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 

បុគគលជាទ៊ីលបឹក្ាវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នលគប់របូ លតវូចុេះប ជ្ ៊ីនៅលក្សួងបរសិ្ថទ នជាមុនសិន 
មុននឹងលបក្បវជិាជ ជ៊ីវៈនរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ជាមួយលក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ា ។  

វញិ្ញដ បនបលតម្នការចុេះប ជ្ ៊ី ផថល់ន៊ីតិសមផទជាទ៊ីលបឹក្ាវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតូវមាន  
រយៈនពលសុពលភាពអតិបរមិា ៥ (លបាាំ) ឆ្ប ាំ នេើយអាចបនថស្ថជាថយ៊ីបាន ។  

គុណវឌុណិ ដបបបទ ល័ក្ខខ័ណឍ  និងន៊ីតិវធិ៊ីសលមាប់ចុេះប ជ្ ៊ីនដើមផ៊ីទទួលបានន៊ីតិសមផទជាទ៊ីលបឹក្ា
របូវន័ថបុគគល ឬន៊ីតិបុគគលសលមាប់វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ក៏្ដូចជាការបនឋសុពលភាពម្នការចុេះ
ប ជ្ ៊ីស្ថរជាថយ៊ី លតូវក្ាំណត់នោយលបកាសរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
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មាព្ា ២២._  
លក្សួងបរសិ្ថទ នមានរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) ម្ថង ម្នម្ថងនធឝើការ នដើមផ៊ីពិនិតរ ផឋល់នបបល់    

ឯក្ភាព បដិនសធ ឬតលមវូឱ្រដក្សលមួល ឬដក្តលមវូ នលើកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន និងដផនការោាំពារ    
បរសិ្ថទ ន។ រយៈនពលននេះគិតចាប់ព៊ីកាលបរនិចឆទដដលខវួនទទួលបានពាក្រសុាំពិនិតរនលើកិ្ចចសនាការពារ
បរសិ្ថទ ន ដផនការោាំពារបរសិ្ថទ ន និងឯក្ស្ថរពាក់្ព័នន ។ 

 
មាព្ា ២៣_ 

លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវពិនិតរ និងផថល់នបបល់នលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ដាំបូងក្បុងរយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) ម្ថងម្នម្ថងនធឝើការ គិតចាប់ព៊ីកាលបរនិចឆទដដលខវួនទទួលបានរបាយ
ការណ៍ននាេះ ។ រយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) ម្ថងននេះ លតូវអស់សុពលភាព នៅនពលដដលលក្សួងបរសិ្ថទ ន
បានផថល់នបបល់របស់ខវួន នទេះប៊ីជាជានបបល់ននាេះជានបបល់បដិនសធ នបបល់ឯក្ភាព ឬជា
នបបល់បង្កគ ប់ឱ្រមានការដក្ដលប ឬដក្លមា របាយការណ៍ដដលខវួនពិនិតរក៏្នោយ ។  

រយៈនពល ៦០ (េុក្សិប) ម្ថង ម្នម្ថងនធឝើការ សលមាប់ពិនិតរ និងផថល់នបបល់ខាងនលើ ជានិចច
កាល លតូវចាប់នផឋើមរាប់ស្ថរជាថយ៊ី នៅនពលដដលលក្សួងទទួលបានពាក្រនសបើសុាំឱ្រពិនិតរ លពមទាំងរបាយ
ការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលមាច ស់គនលមាងបាននធឝើការដក្តលមូវរចួជាស្ថទ ពរ ស្សបតាម
នសចក្ថ៊ីបង្កគ ប់ ឬនសចក្ឋ៊ីដណនាាំ ដដលលក្សួងបរសិ្ថទ នបានផថល់ជូននាលោមុនៗ ។ 

មាច ស់គនលមាង លតវូទទួលខុសលតូវ ចាំនពាេះពរសនក្មយនានា ដដលបងកនឡើងនោយក្ាំេុសរបស់ខវួន
ដដលបណាថ លមក្ព៊ីការយឺតប វ ឬការខក្ខានមិនបាននធឝើការដក្សលមួលឱ្រលតូវតាមនសចក្ថ៊ីបង្កគ ប់ ឬ
នសចក្ឋ៊ីដណនាាំខាងនលើ ។   

 
មាព្ា ២៤_ 

លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវពិនិតរ និងផថល់នបបល់ នលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
នពញនលញ ក្បុងរយៈនពល ៩០ (នៅសិប) ម្ថង ម្នម្ថងនធឝើការ គិតចាប់ព៊ីកាលបរនិចឆទដដលខវួនទទួលបាន
របាយការណ៍ននាេះ។ រយៈនពល៩០(នៅសិប)ម្ថងននេះ លតូវអស់សុពលភាព នៅនពលដដលលក្សួងបរសិ្ថទ ន
បានផថល់នបបល់របស់ខវួន នទេះប៊ីជាជានបបល់ននាេះជានបបល់បដិនសធ នបបល់ឯក្ភាព ឬជា
នបបល់បង្កគ ប់ឱ្រមានការដក្ដលប ឬដក្លមា របាយការណ៍ដដលខវួនពិនិតរក៏្នោយ ។  

រយៈនពល ៩០ (នៅសិប) ម្ថង ម្នម្ថងនធឝើការ សលមាប់ពិនិតរ និងផថល់នបបល់ខាងនលើ ជានិចចកាល
លតូវចាប់នផថើមរាប់ស្ថរជាថយ៊ី នៅនពលដដលលក្សួងទទួលបានពាក្រនសបើសុាំឱ្រពិនិតរ លពមទាំងរបាយការណ៍
វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលមាច ស់គនលមាងបាននធឝើការដក្តលមូវរចួជាស្ថទ ពរ ស្សបតាមនសចក្ថ៊ី
បង្កគ ប់ ឬដណនាាំដដលលក្សួងបរសិ្ថទ នបានផថល់ជូននាលោមុនៗ ។ 

មាច ស់គនលមាង លតូវទទួលខុសលតវូ ចាំនពាេះពរសនក្មយនានាដដលបងកនឡើងនោយក្ាំេុសរបស់ខវួន
ដដលបណាថ លមក្ព៊ីការយឺតប វ ឬការខក្ខានមិនបាននធឝើការដក្សលមួលឱ្រលតូវតាមនសចក្ថ៊ីបង្កគ ប់ ឬ
នសចក្ឋ៊ីដណនាាំខាងនលើ ។ 
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មាព្ា ២៥._  
ក្បុងអាំឡុងនពលម្នការពិនិតរ និងផថល់នបបល់ដដលក្ាំណត់ក្បុងមាលតា ២៣ និង មាលតា ២៤ ម្ន

ចាប់ននេះ លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវពិនិតរ និងផថល់នបបល់របស់ខវួន ចាំនពាេះរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុ    
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ បនាធ ប់ព៊ី៖ 

-ស្ថថ ប់និងពិចារណានលើបទបង្កហ ញ និងការការពារជាផវូវការរបស់មាច ស់គនលមាង និង   
លក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ា 

-ពិចារណានលើមតិនបបល់ របស់អបក្ដដលទទួលរងផលប េះពាល់នោយផ្ទធ ល់ ឬនោយ
លបនបល មតិស្ថធារណជនពាក់្ព័នន និងសងគមសុ៊ីវលិ  

-ពិចារណាមតិនបបល់របស់លក្សួង ឬស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន និង 
-ពិចារណាមតិរបស់គណៈក្មយការជាំនាញលតូតពិនិតរដដលបាននសបើនឡើង ។ 

លក្សួងបរសិ្ថទ នទទួលខុសលតូវ ក្បុងការនរៀបចាំឱ្រមានដាំនណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈ លបក្ប
នោយសមធម៌  នោយអន ជ្ ើញតាំណាងលក្សួង ឬស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន អាជាញ ធរដដនដ៊ី សងគមសុ៊ីវលិ និង    
អបក្ដដលទទួលរងការប េះពាល់ ឲ្រចូលរមួផថល់មតិនបបល់ចាំនពាេះគនលមាងដដលបាននសបើនឡើងននាេះ ។ 
 
មាព្ា ២៦._  

ការផថល់នបបល់ឯក្ភាព ឬបដិនសធ ឬបង្កគ ប់ឱ្រមានការដក្ដលប ឬដក្តលមូវនផសងៗនៅនលើរបាយ
ការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ លតូវនធឝើនឡើងនោយពិចារណានលើ           
គុណសមផតថិ និងគុណវបិតថិខាងដផបក្បរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម និងវបផធម៌ តាមរយៈការពិនិតរជាអាទិ៍៖ 
វសិ្ថលភាពម្នគនលមាង ទ៊ីតាាំងភូមិស្ថស្រសថ សកាថ នុពលម្ននេតុប េះពាល់ លក្ខណៈពិនសសដម្ទនទៀត
របស់គនលមាងន៊ីមួយៗ  និងលបសិទនភាពម្នការអនុវតថវធិានការលគប់លគង និង/ឬការពារគុណភាពបរសិ្ថទ ន 
និងកាត់បនទយនេតុប េះពាល់ចាំនពាេះសងគម អនុនោមតាមក្លមិតវវិឌណន៍ ម្នបនចចក្វជិាជ  និងវទិាស្ថស្រសថ ។  

ក្បុងក្រណ៊ី លក្សួងបរសិ្ថទ ន ផថល់នបបល់ឯក្ភាព នលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់        
បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ លក្សួងបរសិ្ថទ នលតវូនចញលិខិតនិងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍
វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នម្នគនលមាងននាេះ នោយភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ។ ក្បុង
ក្រណ៊ី  លក្សួងបរសិ្ថទ នបដិនសធនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ 
លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវបញ្ញជ ក់្ព៊ីនេតុផលម្ននសចក្ថ៊ីសនលមចរបស់ខវួន ។ 

ក្បុងក្រណ៊ី លក្សួងបរសិ្ថទ ន ផថល់នបបល់បង្កគ ប់ឱ្រនធឝើការដក្ដលប ឬដក្តលមវូនលើរបាយការណ៍    
វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ ននាេះលក្សួងបរសិ្ថទ នលតវូភាជ ប់នេតុផល និងចងាុល
បង្កហ ញនោយចាស់ៗ នូវចាំណុចលតវូដក្ដលប ឬដក្តលមូវ ។ 
 
មាព្ា ២៧._ 

មុនសនលមចផថល់នូវលិខិតនិង វញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាព នលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់    
បរសិ្ថទ ននលើគនលមាងអភិវឌណន៍ ដដលមានទ៊ីតាាំងសទិតនៅតាំបន់ ដដលមានជនជាតិនដើមភាគតិចរស់នៅ 
លក្សួងបរសិ្ថទ ន សមាជិក្ម្នគណៈក្មយការជាំនាញលតួតពិនិតរ ឬអបក្ពាក់្ព័ននក្បុងការចូលរមួក្បុងការ
សនលមច លតូវនធឝើការយក្ចិតថទុក្ោក់្ និងពិចារណាខភស់ចាំនពាេះគនលមាងននាេះនដើមផ៊ីបន ច្ ៀសផលប េះពាល់
អវជិជមាន ជាអាទិ៍ វបផធម៌ ទាំននៀមទាំោប់ លបម្ពណ៊ី   ការលបក្បរបរចិ ច្ ឹមជ៊ីវតិ លទពរសមផតថិ ដល់     
សេគមន៍ជនជាតិនដើមភាគតិច ។ 
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មាព្ា ២៨._  
លក្សួងបរសិ្ថទ ន លតូវនផញើនសចក្ថ៊ីសនលមចបដិនសធ ឬនសចក្ថ៊ីបង្កគ ប់ឱ្រមានការដក្ដលប ឬដក្តលមូវជា

ោយលក្ខណ៍អក្សររបស់ខវួន រមួទាំងនេតុផល ឬល័ក្ខខ័ណឍ  និង/ឬ ចាំណុចនានាដដលលតវូដក្ដលប ឬ     
ដក្តលមវូ ជូននៅមាច ស់គនលមាង និងលក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ាសលមាប់នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ន ។  

លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវនផញើលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ ន រមួទាំងកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ជូនដល់មាច ស់គនលមាង និងលក្សួង ស្ថទ ប័នមានសមតទកិ្ចច 
ពាក់្ព័ននជាអាទិ៍៖ លក្រមលបឹក្ាអភិវឌណន៍ក្មភុជា លក្សួង ឬស្ថទ ប័នមានសមតទកិ្ចចពាក់្ព័នន មនធ៊ីរបរសិ្ថទ ន    
រាជធាន៊ី នខតថ និងលក្រមលបឹក្ាឃុាំ-សង្កក ត់ពាក់្ព័នន ។ 

លក្សួងបរសិ្ថទ ន លតូវផសពឝផាយនសចក្ថ៊ីសនលមចឯក្ភាពរបស់ខវួន រមួទាំងដផនការលគប់លគង         
បរសិ្ថទ ន និងល័ក្ខខ័ណឍ ពាក់្ព័ននខាងនលើ ជូនដល់ស្ថធារណជន តាមរយៈការោក់្បនង្កហ េះនៅនលើ          
នគេទាំព័ររបស់ខវួន និង/ឬ តាមរយៈការនបាេះពុមភផាយតាមស្ថរព័ត៌មាន អនុនោមតាមកាលៈនទសៈ 
និងភាពចាាំបាច់ ។ 
 
មាព្ា ២៩._  

មាច ស់គនលមាងមិនលតូវចាប់នផឋើមសក្មយភាពស្ថងសង់ ឬលបតិបតឋិការគនលមាង មុននពលទទួលបាន
លិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ ក្បុងក្រណ៊ី ដដល
គនលមាងអភិវឌណន៍ោយ នលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលត ឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
លក្សួងបរសិ្ថទ នមានសិទនិសនលមចផ្ទា ក្សក្មយភាពស្ថងសង់ ឬលបតិបតឋិការគនលមាង ទាំងស្សរង ។  

រាល់កិ្ចចលពមនលពៀងសមផទន ដដលទទួលបានការអនុញ្ញដ តព៊ីរាជរោឌ ភិបាលក្មភុជាទាំងថ្នប ក់្
ជាតិ និងថ្នប ក់្រាជធាន៊ី នខតថ លតូវមានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុ  
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នជាផវូវការនោយភាជ ប់ជាមួយកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ។  

មាព្ា ៣០._ 
លិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានសុពល

ភាព សលមាប់រយៈនពលវដថម្នគនលមាង ។ ក្បុងក្រណ៊ី លក្សួងបរសិ្ថទ នពិនិតរនឃើញថ្ន មានការផ្ទវ ស់បថូរ
ដផនការនម ឬ/និង របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ   ដលងមាន      
លក្ខណៈសមស្សប ឬមិនមានលបសិទនិភាពក្បុងការអនុវតថវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ លក្សួង        
បរសិ្ថទ នមានសិទនិតលមវូឱ្រមាច ស់គនលមាង នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននឡើងវញិ ឬ/
និង នធឝើបចចបផនបភាព របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីទទួលបានជាថយ៊ីនូវលិខិត និង
វញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើ របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន តាមលក្ខខណឍ ក្ាំណត់នោយ
លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
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ខផនរទី២  

ការវាយតម្ម្ៃសេតបុ៉ះាលប់រសិាា នចាំសាះគសព្មាងខដលមានព្សាប់ នងិរាំពងុដាំសណើ រការ 

មាព្ា ៣១._ 
 លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវពិនលោេះនបបល់ជាមួយលក្សួង ឬស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន លតូវនរៀបចាំនោលការណ៍
ដណនាាំដផាក្នលើការចាត់ថ្នប ក់្គនលមាងសលមាប់លបនភទគនលមាង ដដលមិនបានអនុវតថការវាយតម្មវនេតុ   
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីតលមូវឲ្រមាច ស់គនលមាងទាំងននាេះ នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់          
បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ ចាំនពាេះគនលមាងដដលមានស្ស្ថប់ និងក្ាំពុងដាំនណើ រការ។ 
 នោលការណ៍ដណនាាំលតូវនបាេះពុមភផសពឝផាយក្បុងរយៈនពល ៣ (ប៊ី) ដខ គិតចាប់ព៊ីនពលលក្សួង   
បរសិ្ថទ នសនលមចនលើនោលការណ៍ដណនាាំទាំងននេះ ។  

មាច ស់គនលមាងលតូវសេការជាមួយលក្រមេ ុនទ៊ីលបឹក្ា នរៀបចាំរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់
បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ឲ្របានចប់ នេើយលតវូោក់្ 
ឯក្ស្ថរទាំងននេះ នៅលក្សួងបរសិ្ថទ ននដើមផ៊ីពិនិតរ ផថល់នបបល់ ក្បុងរយៈនពលក្ាំណត់នោយលក្សួង       
បរសិ្ថទ ន ។   

លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវពិនិតរ ផថល់នបបល់ និងសនលមចនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់  
បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ នោយនបងនៅតាមខវឹមស្ថរម្នជាំពូក្ ៤ ម្នចាប់ននេះ ។  

  

ខផនរទី ៣ 
ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា នចាំសាះការខព្បព្បួលអាកាសធាតុ 

 
មាព្ា ៣២._ 
 រាល់ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ លតវូវភិាគ និងវាយតម្មវ ព៊ីសកាថ នុពលម្ន  
ផលប េះពាល់ និងភាពង្កយរងនលោេះម្នគនលមាង ដដលបណាថ លមក្ព៊ីការដលបលបួលអាកាសធាតុ និង
សក្មយភាពអភិវឌណន៍ដដលអាចរងនូវអតុលរភាពនោយស្ថរល័ក្ខខ័ណឍ បរសិ្ថទ នដដលរងការប េះពាល់ នដើមផ៊ី
សនលមចបាននូវការអភិវឌណន៍នសដឌកិ្ចច ដដលបន ច្ញឧសយ័នផធេះក្ ច្ ក់្តិច ដដលជាទិសនៅចមផងម្នការ
អភិវឌណន៍ម្បតង។ 
 ក្បុងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ មាច ស់គនលមាងលតូវោក់្ប ច្ូ លនូវការវាយ
តម្មវហានិភ័យ ភាពង្កយរងនលោេះម្នការដលបលបួលអាកាសធាតុ ភាពបនាុាំនឹងការដលបលបួលអាកាសធាតុ 
នដើមផ៊ីនសបើនូវវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់នូវហានិភ័យម្នការដលបលបួលអាកាសធាតុ និងោក់្ប ច្ូ ល
នូវរាល់ដផនការនឆវើយតបបនាធ ន់ និងជនលមើសបនចចក្វទិា នដើមផ៊ីទប់ទល់នឹងផលប េះពាល់ម្នការដលបលបួល
អាកាសធាតុ ។   
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មាព្ា ៣៣_  
 ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ  លតូវោក់្ប ច្ូ លនូវការគណនាបរមិាណម្នការ
បន ច្ ញឧសយ័នផធេះក្ ច្ ក់្របស់គនលមាងអភិវឌណន៍ រួមប ច្ូ ល ការវភិាគនលើការបន ច្ ញឧសយ័នផធេះក្ ច្ ក់្
នានពលអនាគត ។  
 មាច ស់គនលមាងលតូវសិក្ាអាំព៊ីជនលមើសថ្នមពលនានា ដដលបន ច្ញឧសយ័នផធេះក្ ច្ ក់្ទប និងសិក្ាអាំព៊ី
តលមវូការក្បុងការកាត់បនទយការដលបលបលួចាំនពាេះការផគត់ផគង់ទឹក្ ដដលបណាឋ លមក្ព៊ីក្តាថ អាកាសធាតុ។ 
 

ខផនរទី ៤ 
ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលជ់ាបណតុ ាំ  

មាព្ា ៣៤._ 
 ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ លតវូវភិាគនិងវាយតម្មវព៊ីបណថុាំ ម្នផលប េះពាល់ 
ដដលបងកនឡើងនោយគនលមាងដដលមានស្ស្ថប់ និងគនលមាងក្បុងនពលអនាគត នៅជុាំវញិម្នទ៊ីតាាំងគនលមាង
ទាំងននាេះ ដដលអាចបនងកើតឲ្រមានផលប េះពាល់គួរឱ្រក្ត់សមាគ ល់ ដល់បរសិ្ថទ ន ឬសងគម ។ 
 នៅក្បុងរបាយការណ៍វាយតម្មវបណថុាំ ម្នផលប េះពាល់ មាច ស់គនលមាងលតូវវាយតម្មវសមតទភាពម្ន
ធនធានរបូស្ថស្រសថ ធនធានជ៊ីវស្ថស្រសថ និងធនធាននសដឌកិ្ចចសងគម នដើមផ៊ីគិតគូរអាំព៊ីផលប េះពាល់បដនទម 
ដផាក្នលើក្តាថ នពលនវោ ស្ថទ នភាពភូមិស្ថស្រសថ និងសក្មយភាពរបស់គនលមាងនានាដដលនៅជុាំវញិទ៊ីតាាំង
គនលមាង ។ 
 មាច ស់គនលមាងលតូវពិចារណាអាំព៊ី ជនលមើសម្នវធិានការកាត់បនទយបណថុាំ ម្នផលប េះពាល់នផសងៗ 
នដើមផ៊ីកាត់បនទយ ឬបន ច្ ៀស បណឋុាំ ម្នផលប េះពាល់ដដលគួរឱ្រក្ត់សមាគ ល់ទាំងននាេះ ។  

 

ខផនរទី ៥  
ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលស់ែុភាព 

មាព្ា ៣៥._ 
 ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និងនពញនលញ លតូវរាប់ប ច្ូ លនូវការវាយតម្មវនេតុ
ប េះពាល់សុខភាព ដដលមានជាអាទិ៍៖ 

-ទិនបន័យមូលោឌ ន សថ៊ីព៊ីសុខភាពនៅក្បុងតាំបន់គនលមាង និងរបស់លបជាជនដដលរង         
ផលប េះពាល់  

-ការពិពណ៌នា អាំព៊ីផលប េះពាល់ម្នគនលមាងដដលអាចមាន នោយស្ថរការស្ថងសង់     
លាំេូរលបជាជន និងការផ្ទវ ស់បថូរចាំនពាេះបរសិ្ថទ ន  

-វធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ នដើមផ៊ីកាត់បនទយ ឬលុបបាំបាត់ផលប េះពាល់អវជិជមាន
ម្នគនលមាង និងវធិានការដដលលតូវោក់្ឲ្រអនុវតថនោយមាច ស់គនលមាង នដើមផ៊ីដក្លមាសុខភាពរបស់
សេគមន៍មូលោឌ ន  

-បញ្ញហ នានាទក់្ទងនឹងការអនងកតតាមោនសុខភាព និងការលគប់លគងផលប េះពាល់ដដល
នៅសល់ក្បុងរយៈនពលខវ៊ី និងដវង សលមាប់គនលមាង ។ 
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មាព្ា ៣៦._ 
ក្បុងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់សុខភាព មាច ស់គនលមាងលតវូ៖  

-នលើក្ដផនការលគប់លគងសុវតទិភាព និងសុខភាព ជាដផបក្មួយម្នការវាយតម្មវនេតុ        
ប េះពាល់សុខភាព សលមាប់បរសិ្ថទ នការង្ករ នោយវភិាគព៊ីហានិភ័យដដលពាក់្ព័នន និងលបនភទម្ន
ក្តាថ នលោេះថ្នប ក់្ក្បុងទ៊ីតាាំងគនលមាង ជាអាទិ៍ ក្តាថ នលោេះថ្នប ក់្ដផបក្របូស្ថស្រសថ-គ៊ីម៊ីស្ថស្រសថ  ជ៊ីវស្ថស្រសថ 
និងវទិរុសក្មយ  ។ 

-ក្ាំណត់ និងវាយតម្មវព៊ីនលោេះហានិភ័យ និងសកាថ នុពលម្នផលប េះពាល់នៅនលើ សុវតទិ
ភាព និងសុខភាព របស់សេគមន៍ក្បុងដាំណាក់្កាលរចនាគនលមាង ស្ថងសង់គនលមាង    លបតិបតិថ
គនលមាង និងប ច្ ប់គនលមាង លពមទាំងនលើក្វធិានការការពារ និងដផនការលគប់លគងផលប េះពាល់
នៅក្បុងដាំណាក់្កាលទាំងននេះ ។   

 

ជាំពូរទី ៥ 
ការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ 

មាព្ា ៣៧._ 
នោលបាំណងចមផងម្នការចូលរមួជាស្ថធារណៈ គឺនដើមផ៊ីធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរងផលប េះពាល់ 

និងភាគ៊ីពាក់្ព័នន ៖ 
-បានទទួលដាំណឹងលគប់លជរងនលជាយអាំព៊ីគនលមាង  
-មានឱ្កាសចូលរមួក្បុងកិ្ចចពិភាក្ា និងកិ្ចចដាំនណើ រការម្នការនធឝើនសចក្ថ៊ីសនលមចពាក់្ព័នន

នឹងគនលមាង  
-មានឱ្កាសចូលរមួក្បុងការអនងកតតាមោនគនលមាង  

មាច ស់គនលមាងដដលលតវូនធឝើការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតូវោក់្ប ច្ូ លការចូលរមួ និងការ
ពិនលោេះនបបល់ជាស្ថធារណៈ ព៊ីរដឌបាលមូលោឌ ន សងគមសុ៊ីវលិ តាំណាងសេគមន៍ លបជាពលរដឌដដល
ទទួលរងផលប េះពាល់នោយស្ថរគនលមាង និងអបក្ពាក់្ព័ននដម្ទនទៀត នៅក្បុងកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតម្មវ
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នៅដាំណាក់្កាលនរៀបចាំដផនការគនលមាង នដើមផ៊ី៖ 

-ក្ាំណត់ដផបក្ដដលមានស្ថរៈសាំខាន់ដផបក្បរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម និងវបផធម៌  
-លបមូលមតិនបបល់ព៊ីភាគ៊ីពាក់្ព័នន និងោក់្ប ច្ូ លមតិនបបល់ទាំងននាេះ នៅក្បុងកិ្ចច

ដាំនណើ រការម្នការនធឝើនសចក្ថ៊ីសនលមច ។ 
-ពិនិតរគនលមាងនសបើសុាំ និងពនរល់ព៊ីផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម និងវបផធម៌ 
-ពិចារណាជនលមើសដម្ទនទៀត និងវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់នានា ។  

ន៊ីតិវធិ៊ីម្នការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នៅក្បុងដាំណាក់្កាលសិក្ាពិនលោេះនបបល់ ការពិនិតរ
របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងការអនងកតតាមោនគនលមាង លតូវក្ាំណត់នោយលបកាស
របស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

 
មាព្ា ៣៨._ 
  របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញលតូវ៖ 
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-ក្ត់លតាទុក្នូវនបបល់របស់ស្ថធារណជនដដលបានចូលរួម នៅក្បុងដាំណាក់្កាល
នរៀបចាំដផនការ និងដាំណាក់្កាលអនុវតថនលើការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

-នផ្ទឋ តនលើបញ្ញហ នានា ដដលនលើក្នឡើងនោយស្រសឋ៊ី និងបណាឋ ជនដដលអាចទទួលរងនលោេះ
ខាវ ាំងបាំផុត ព៊ីផលប េះពាល់ដដលអាចនក្ើតមានព៊ីគនលមាងដដលបាននសបើនឡើង ។ 

-ោក់្ប ច្ូ លនូវនសចក្ថ៊ីលាំអិត អាំព៊ីផលប េះពាល់របស់គនលមាងដល់ស្ថធារណជន និងការ
ទទួលយក្ ឬបដិនសធសាំនណើ របស់ស្ថធារណជន ។  

-ផថល់នេតុផលម្នការបដិនសធឲ្របានចាស់ោស់ នៅក្បុងក្រណ៊ី ដដលមាច ស់គនលមាង
បដិនសធសាំនណើ របស់ស្ថធារណជន ។  

 
មាព្ា ៣៩._ 

កិ្ចចដាំនណើ រការចូលរមួស្ថធារណៈលតវូធានាថ្ន មានការយល់លពមព៊ីសេគមន៍ដដលទទួលរង
ផលប េះពាល់នោយស្ថរគនលមាង ចាំនពាេះវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ដដលបាននសបើនឡើង នោយដផាក្
នលើនោលការណ៍យល់លពមជាមុន នោយនសរ ៊ី និងបនាធ ប់ព៊ីលជាបព័ត៌មានលគប់លជរងនលជាយ ។ 

ក្បុងវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នននេះ មាច ស់គនលមាងលតូវ ៖  
-ក្ាំណត់វធិានការនានា ក្បុងការនលើក្ក្មភស់ជ៊ីវភាព និងជួយដល់អបក្ដដលទទួលរង    

ផលប េះពាល់នោយស្ថរគនលមាង ។ 
-ធានាថ្ន អបក្ដដលទទួលរងផលប េះពាល់ បានចូលរមួក្បុងការនរៀបចាំការផ្ទវ ស់ទ៊ីលាំនៅថយ៊ី 

នដើមផ៊ីកាត់បនទយផលប េះពាល់ម្នការផ្ទវ ស់ទ៊ីលាំនៅថយ៊ីឲ្របានក្លមិតអបផបរមា ក្បុងការធានាថ្ន 
សាំណងនលើការបាត់បង់លទពរសមផតិថ  លតូវបាននោេះស្ស្ថយនោយយុតថិធម៌សមស្សបជាមុនសិន 
និងដដលទទួលយក្បានតាមតម្មវទ៊ីផារ នេើយវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នមាន
លក្ខណៈលតឹមលតូវ ។  
ក្បុងក្រណ៊ី ដដលសេគមន៍ដដលរងផលប េះពាល់ មិនយល់ស្សបចាំនពាេះវធិានការកាត់បនទយនានា

ដដលមាច ស់គនលមាងបាននសបើខាងនលើ គនលមាងអភិវឌណន៍នៅដតបនឋដដដល ប ុដនថមាច ស់គនលមាងលតូវក្ាំណត់រក្
វធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់នផសងនទៀត ឬនោេះស្ស្ថយរាល់ផលប េះពាល់ននាេះដល់សេគមន៍ ។  

ន៊ីតិវធិ៊ីម្នការនោេះស្ស្ថយសាំណងដល់សេគមន៍ដដលទទួលរងផលប េះពាល់ និងន៊ីតិវធិ៊ីម្នការ
ផ្ទវ ស់បថូលាំនៅថយ៊ី លតវូក្ាំណត់នោយអនុលកឹ្តរ ។ 

ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ីម្នការទូទត់សាំណងការខូចខាត ដល់សេគមន៍ទទួលរងផលប េះពាល់   
លតូវក្ាំណត់នោយលបកាសអនថរលក្សួងរវាងលក្សួងបរសិ្ថទ ន និងលក្សួងនសដឌកិ្ចច និងេិរ ដ្វតទុ ។ 

 
មាព្ា ៤០._ 
 លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវធានាថ្ន របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ 
និងឯក្ស្ថរពាក់្ព័នន រមួមាន លិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់  
បរសិ្ថទ ន និងដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន លតូវបានផសពឝផាយជាស្ថធារណៈ នេើយភាគ៊ីពាក់្ព័នន និង  
សេគមន៍ ដដលទទួលរងផលប េះពាល់នោយស្ថរគនលមាង អាចទទួលបានព័ត៌មានលគប់លោន់ និង         
ចាស់ោស់ ។ 
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មាច ស់គនលមាងលតូវនធឝើការផសពឝផាយជាស្ថរធារណៈ តាមរយៈនគេទាំព័ររបស់ខវួន ប ងនហាច
ណាស់ នូវឯក្ស្ថរថតចមវងម្នរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬនពញនលញ 
ដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ នម្នគនលមាង ដផនទ៊ី និងដផនការម្នគនលមាង លពមទាំងបណាឋ វធិានការកាត់បនទយ
ផលប េះពាល់ម្នគនលមាងដដលលតូវបាននសបើនឡើង ។  
 ន៊ីតិវធិ៊ីសលមាប់ការចូលរួមជាស្ថធារណៈ និងសិទនិទទួលបានព័ត៌មាន លតវូក្ាំណត់នោយ
លបកាសរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 

ជាំពូរទី ៦ 
ខផនការព្គប់ព្គងបរសិាា ន និងការអសងេតាម្ដានគសព្មាង  

 
មាព្ា ៤១._ 
 អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ ជាអាជាញ ធរលតួតពិនិតរ
នលើដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន និងអនងកតតាមោនសក្មយភាពអនុវតថដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ នរបស់មាច ស់
គនលមាង នោយសេការជាមួយលក្សួង ស្ថទ ប័នពាក់្ព័នន អាជាញ ធរដដនដ៊ី និងអបក្ពាក់្ព័នន ។ 
 
មាព្ា ៤២._  
 ដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ នលតូវនរៀបចាំនោយមាច ស់គនលមាង ។  
 ដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ នលតូវោក់្ប ច្ូ លល័ក្ខខ័ណឍ តលមូវ ម្នការការពារ ការកាត់បនទយ ការ  
អនងកតតាមោន និងការលគប់លគង ដដលបានក្ាំណត់នៅក្បុងរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់           
បរសិ្ថទ នដាំបូង និងនពញនលញ ។ 

ដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន លតូវនធឝើបចចុបផនបភាពជាលបចាាំ នោយអនុនោមតាមការវវិឌណន៍ជាក់្ 
ដសថងម្នសថង់ោរបរសិ្ថទ ន ឬការអនុវតថជាក់្ដសថងដដលទទួលស្ថគ ល់ជាទូនៅក្បុងវស័ិយន៊ីមួយៗ ឬការ   
ដលបលបួលស្ថទ នភាពនផសងៗម្នគនលមាង ។ 
 
មាព្ា ៤៣._  
 រាល់គនលមាងអភិវឌណន៍ និងអបក្លបតិបតថិការគនលមាង លតូវបនងកើត និងរក្ាលបព័ននលគប់លគងបរសិ្ថទ ន  
ម្ផធក្បុងដដលលតូវធានាឲ្រមាននូវន៊ីតិវធិ៊ី និងវធិ៊ីស្ថស្រសថអនងកតតាមោននោយខវួនឯង  ដូចមានដចងក្បុង
ដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ នរបស់ខវួន ។ 
 ក្បុងក្រណ៊ី ផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានទាំេាំធាំជាងផលប េះពាល់ដដលលតវូបានបា ន់លបមាណនៅក្បុង
របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន លក្សួងបរសិ្ថទ នតលមូវឲ្រចាត់
វធិានការដក្តលមូវផលប េះពាល់ភាវ មៗ ឬដក្តលមវូដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន ។  
 ដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ នដដលបានដក្តលមូវរចួ និងក្មយវធិ៊ីអនងកតតាមោន  លតូវទទួលបានការ
ឯក្ភាពព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ រយៈនពលក្ាំណត់ នដើមផ៊ីនធឝើការដក្តលមូវ ឬដក្លមាជាថយ៊ីនឡើងវញិ  លតូវមាន
ការលពមនលពៀងជាោយលក្ខណ៍អក្សរនោយភាគ៊ីពាក់្ព័នន ។  
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 មាច ស់គនលមាងលតូវនរៀបចាំរបាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ ននរៀងរាល់០៣ដខមថង នេើយប ជ្ូ ន
មក្អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីពិនិតរ និងវាយតម្មវ ។    អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ ន មានសិទិនចុេះលតតួពិនិតរដល់ក្ដនវង និងនផធៀងផ្ទធ ត់លទនផល ម្នការអនងកតតាមោនរបស់
មាច ស់គនលមាង ។  
 
មាព្ា ៤៤._ 
 អបក្ដដលទទួលរងផលប េះពាល់នោយស្ថរគនលមាង លតូវមានសិទិនរាយការណ៍ព៊ីបញ្ញហ  និងក្ថ៊ីក្ងឝល់
បរសិ្ថទ ន និងសងគម ជូនដល់មាច ស់គនលមាង និងោក់្បណថឹ ងនៅអាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចច នេើយបញ្ញហ ទាំង
ននាេះលតូវនោេះស្ស្ថយនោយអនុគណៈក្មយការថ្នប ក់្នលកាមជាតិ និងអាចបនថមក្គណៈក្មយការអនថរលក្សួង 
ដដលបនងកើតនឡើងជាដផបក្មួយម្នលបព័ននលគប់លគងបរសិ្ថទ ន ។ 
 អាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចចពាក់្ព័នន លតូវនឆវើយតបចាំនពាេះបណថឹ ង ឬញតថិ នេើយនោេះស្ស្ថយបញ្ញហ   
បរសិ្ថទ ន និងសងគម ដដលពាក់្ព័នន តាមនពលនវោក្ាំណត់សមស្សប និងផថល់ព័ត៌មានដល់អបក្ពាក់្ព័នន
តាមស្ថទ នភាពជាក់្ដសថង ។ 
 ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ីម្នការនោេះស្ស្ថយបណឋឹ ង ឬញតថិននេះលតវូក្ាំណត់នោយលបកាសរបស់លក្សួង
បរសិ្ថទ ន ។  
 
មាព្ា ៤៥._ 

គនលមាងនានាដដលលតវូបានក្ាំណត់នៅក្បុងលបកាសសឋ៊ីព៊ីប ជ្ ៊ីម្នគនលមាង ដដលតលមវូឱ្រមានការនធឝើ
សវនក្មយបរសិ្ថទ នខាងនលៅ លតូវនធឝើសវនក្មយនោយសវនក្របរសិ្ថទ នខាងនលៅ ដដលមានលក្ខណៈសមផតថិ 
ដូចមានដចងក្បុងលបកាសសឋ៊ីព៊ីការនធឝើសវនក្មយបរសិ្ថទ នខាងនលៅ ។  

សវនក្របរសិ្ថទ នខាងនលៅ មានតួនាទ៊ី និងភារៈកិ្ចច ជាអាទិ៍៖  
-ជួយនលជាមដលជងក្បុងការក្ត់លតាក្ាំណត់លតាបរសិ្ថទ នឲ្របានលតឹមលតវូនិងនពញនលញ។ 
-ផថល់មតិនបបល់សវនក្មយវជិាជ ជ៊ីវៈ ជាអាទិ៍ របាយការណ៍បរសិ្ថទ នដដលបង្កហ ញនូវ

ទិដឌភាពនពញនលញ និងសមស្សបអាំព៊ីការលគប់លគងបរសិ្ថទ នម្នគនលមាង ឬការលបតិបតថិការរបស់
គនលមាង ។ 

-ពិនិតរភាពលគប់លោន់ម្នការអនុវតថ ន៊ីតិវធិ៊ីម្នការលគប់លគង និងការអនងកតតាមោន        
បរសិ្ថទ នម្ផធក្បុង លពមទាំងការផថល់អនុស្ថសន៍នដើមផ៊ីដក្លមា ។ 

-ផថល់ព័ត៌មានអាំព៊ីភាពមិនលបលក្ត៊ី និងការខឝេះចននាវ េះក្បុងការលគប់លគងបរសិ្ថទ នម្ផធក្បុងរបស់
ខវួន ។ 

 សាំនៅមួយចាប់ម្នរបាយការណ៍សវនក្មយ ដដលនធឝើនឡើងនោយសវនក្របរសិ្ថទ នខាងនលៅ   
លតូវលបគល់ជូនលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
 
មាព្ា ៤៦._ 

គនលមាងអភិវឌណន៍ន៊ីមួយៗលតូវនរៀបចាំរបាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ នម្នគនលមាង ដូចតនៅ៖ 
-របាយការណ៍នរៀងរាល់ ០៣ (ប៊ី) ដខ ដដលរាយកាណ៍ព៊ីលទនផលទាំងអស់ម្នការអនងកត

តាមោន   និងការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន ដដលលតវូប ជ្ូ ននៅអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  
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-ក្បុងរយៈនពល ០៣ (ប៊ី) ដខ បនាធ ប់ព៊ីប ច្ ប់ឆ្ប ាំេិរ ដ្វតទុន៊ីមួយៗ មាច ស់គនលមាងលតូវនរៀបចាំ 
និងប ជ្ូ នរបាយការណ៍លបចាាំឆ្ប ាំ ដដលោក់្ប ច្ូ លមតិនបបល់របស់សវនក្រសថ៊ីព៊ីបរសិ្ថទ ន 

-ផថល់សាំនៅរបាយការណ៍បរសិ្ថទ នលបចាាំឆ្ប ាំ ម្នគនលមាងដល់ស្ថធារណជន តាមការនសបើ
សុាំនោយឥតគិតម្ថវ  

-ផថល់សាំនៅនអឡិចលតនិូក្ ដដលលតូវបនង្កហ េះនលើនគេទាំព័រជាស្ថធារណៈ របស់លក្សួង   
បរសិ្ថទ ន និងនោយមាច ស់គនលមាង នៅនលើនគេទាំព័រស្ថធារណៈមួយ ។  

 
មាព្ា ៤៧._ 
 គនលមាងអភិវឌណន៍ ដដលមានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ នលតូវប ជ្ូ នរបាយការណ៍លបចាាំលត៊ីមាស និងលបចាាំឆមាស នៅអងគភាពវាយតម្មវនេតុ
ប េះពាល់  បរសិ្ថទ នទក់្ទងនឹងការអនងកតតាមោន និងការលគប់លគងបរសិ្ថទ នរបស់ខវួន ។  
 មាច ស់គនលមាងមានកាតពឝកិ្ចចលតូវរាយការណ៍ភាវ មៗ អាំព៊ីបញ្ញហ បរសិ្ថទ នសាំខាន់ដល់អាជាញ ធរដដល
ពាក់្ព័នន និងអាជាញ ធរមានសមតទកិ្ចច និងដល់ស្ថធារណជន នដើមផ៊ីនជៀសវាងផលប េះពាល់អវជិជមានមក្
នលើបរសិ្ថទ ន ឬសងគម ។ 
 មាច ស់គនលមាង លតវូផថល់ព័ត៌មានពាក់្ព័នននឹងការលគប់លគងបរសិ្ថទ នម្នគនលមាង ដល់លក្សួងបរសិ្ថទ ន 
តាមការនសបើសុាំរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន  ។ 
 

ជាំពូរទី ៧ 
ការវាយតម្ម្ៃបរសិាា នយទុធសាស្រសត នងិផលប៉ះាលឆ់ៃងខដន 

ខផនរទី ១ 
ការវាយតម្ម្ៃបរសិាា នយទុធសាស្រសត 

 
មាព្ា ៤៨._ 
 លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវទទួលខុសលតវូក្បុងការពិនិតរ និងវាយតម្មវបរសិ្ថទ នយុទនស្ថស្រសថតាមវស័ិយនៅ
នលើនោលននបបាយ ដផនការយុទនស្ថស្រសថ និងក្មយវធិ៊ីនានារបស់រាជរោឌ ភិបាល លពមទាំងពិនិតរមតិ
នបបល់ដដលទទួលបានមក្ព៊ីភាប ក់្ង្ករពាក់្ព័នន និងព៊ីស្ថធារណជន ។ 

វស័ិយអភិវឌណន៍សាំខាន់ៗ ដដលតលមវូឱ្រមានការវាយតម្មវបរសិ្ថទ នយុទនស្ថស្រសថ លតូវក្ាំណត់នោយ
អនុលកឹ្តរ ។  

លក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវបនងកើតនោលការណ៍ដណនាាំ សលមាប់ការវាយតម្មវបរសិ្ថទ នយុទនស្ថស្រសថននេះ ។  
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ខផនរទី២ 
ការវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា នឆៃងខដន 

មាព្ា ៤៩._ 
 គនលមាងដដលអាចមានផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆវងដដន លតូវនធឝើការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ឆវងដដន ។ 

លក្សួងបរសិ្ថទ ន លតូវបនងកើតនោលការណ៍ដណនាាំ សថ៊ីព៊ីលក្ខណវនិិចឆ័យក្ាំណត់ព៊ីសញ្ញដ ណម្ន   
ផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆវងដដន និងឈាននៅដល់ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆវងដដន ។ 

ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ី ម្នការអនុវតថការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់ឆវងដដន លតូវក្ាំណត់នោយ          
អនុលកឹ្តរ ។ 
 

ជាំពូរទី ៨ 

ម្ថៃសសវា និងបនទុរសផសងៗ 

មាព្ា ៥០._ 
 មាច ស់គនលមាង លតវូទទួលរា ប់រងបង់រាល់ការចាំណាយទាំងអស់ ក្បុងការនរៀបចាំរបាយការណ៍     
វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ  នសវា 
សលមាប់ចាត់ថ្នប ក់្គនលមាង នសវាសលមាប់ក្ាំណត់នលើវសិ្ថលភាពម្នការសិក្ា និងក្បុងការចាំណាយនលើកិ្ចច
ដាំនណើ រការចូលរមួជាស្ថធារណៈ នសវាសលមាប់ការពិនិតរ និងផថល់នបបល់នលើរបាយការណ៍របស់
លក្សួងបរសិ្ថទ ន នសវាពិនិតររបាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ ន រមួទាំងគណៈក្មយការលតួតពិនិតរ
ជាំនាញ ។  

មាព្ា ៥១ 
 មាច ស់គនលមាងលតូវទទួលរា ប់រង ក្បុងការបង់ម្ថវចាំណាយនលើការនរៀបចាំ និងការអនុវតថដផនការលគប់
លគងបរសិ្ថទ ន និងដផនការអនងកតតាមោនបរសិ្ថទ ន និងម្ថវចាំណាយនលើការអនុវតថ និងការអនងកតតាមោន
វធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម ដូចមានដចងក្បុងដផនការលគប់លគង បរសិ្ថទ ន និង
ដផនការអភិវឌណន៏សងគម ។  

មាព្ា ៥២ 
ថវកិាលាំអិតអាំព៊ីការបា ន់ស្ថយ នម្នការចាំណាយ នលើវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់បរសិ្ថទ ន

ដដលលតូវោក់្ប ច្ូ លនៅក្បុងដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន        លតូវទទួលរា ប់រងនោយមាច ស់គនលមាង។ 
ម្ថវចាំណាយនលើការផសពឝផាយឯក្ស្ថរជាស្ថធារណៈ រាប់ទាំងនគេទាំព័រ ដូចមានដចងក្បុងមាលតា 

៤០ ម្នចាប់ននេះ លតូវទទួលរា ប់រងនោយមាច ស់គនលមាង ។ 
ម្ថវចាំណាយទាំងអស់ក្បុងការដក្តលមូវ ឬដក្លមាវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ និងក្មយវធិ៊ី

អនងកតតាមោនគនលមាង ដូចមានដចងក្បុងមាលតា ៤៣ ម្នចាប់ននេះ លតូវទទួលរា ប់រងនោយមាច ស់គនលមាង។ 
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ម្ថវចាំណាយទាំងអស់ ក្បុងការនោេះស្ស្ថយវវិាទពាក់្ព័នននឹង ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
ទាំងតាមលបព័ននតុោការ និងនលៅលបព័ននតុោការ ដូចមានដចងក្បុងមាលតា ៦៥  ម្នចាប់ននេះ ជាបនធុក្
របស់មាច ស់គនលមាង ។  
 ម្ថវនសវា និងបនធុក្នផសងៗ លតូវក្ាំណត់នោយលបកាសអនឋរលក្សួងរវាងលក្សួងបរសិ្ថទ ន និង
លក្សួងនសដឌកិ្ចច និងេិរ ដ្វតទុ ។ 
 
មាព្ា ៥៣._ 
 នៅនពលមាច ស់គនលមាងោក់្ពាក្រសុាំពិនិតរ របាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង 
ឬនពញនលញ លក្សួងបរសិ្ថទ នមានភារកិ្ចចលបមូលម្ថវ និងបនធុក្នសវា ដូចមានដចងនៅក្បុងលបកាសអនថរ
លក្សួងរវាងលក្សួងបរសិ្ថទ ន និងលក្សួងនសដឌកិ្ចច និងេិរ ដ្វតទុ សថ៊ីព៊ីការបង់ម្ថវនសវាការង្ករសលមាប់ការ
ពិនិតររបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 

មាព្ា ៥៤._  
មាច ស់គនលមាងលតូវបង់នសវាពិនិតរនលើរបាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ ននៅឱ្រលក្សួងបរសិ្ថទ ន 

នដើមផ៊ីនលបើលបាស់សលមាប់ការក្ស្ថងសមតទភាព ដល់មន្រនថ៊ីបរសិ្ថទ ន និងនដើមផ៊ីផថល់លទនភាពដល់លក្សួង     
បរសិ្ថទ នក្បុងការអនុវតថតួនាទ៊ីរបស់ខវួន ក្បុងការលតតួពិនិតររបាយការណ៍តាមោនលតតួពិនិតរ ក៏្ដូចជា
នឆវើយតបចាំនពាេះ សាំនណើ ឱ្រមានការនសុើបអនងកតនលើបណឋឹ ងបរសិ្ថទ ន និងក្បុងការអនុវតថការតាមោនលតតួ
ពិនិតរ នលើការអនុនោមតាមចាប់ជាលបចាាំ ទាំងនៅក្បុងអាំឡុងនពលម្នដាំណាក់្ស្ថងសង់ និងដាំណាក់្
កាលលបតិបតថិការគនលមាង ។  

មាព្ា ៥៥._ 
 មាច ស់គនលមាងលតូវបង់មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគម ដល់លក្សួងបរសិ្ថទ នជាអបផរមា ១ (មួយ) ភាគ
រយម្នម្ថវគនលមាងវនិិនបគ។ 

មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគមលតូវបានបនងកើតនឡើងនោយលក្សួងបរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីផថល់េិរ ដ្បផទន
ដល់ការស្ថថ របរសិ្ថទ ន អភិរក្សជ៊ីវៈចលមរេះ និងការអភិវឌណន៍សងគមនៅក្បុង និងជុាំវញិតាំបន់ដដលគនលមាងតាាំង
នៅ ។ មូលនិធិបរសិ្ថទ ន និងសងគម លតូវលគប់លគងនោយលក្សួងបរសិ្ថទ ន តាមការក្ាំណត់នោយអនុលកឹ្តរ។ 

មាព្ា ៥៦._ 
 មាច ស់គនលមាងលតូវបង់មូលនិធិទយជជទនបរសិ្ថទ ន តាមការលពមនលពៀងោប រវាងលក្សួងបរសិ្ថទ ន និង
មាច ស់គនលមាង ជានរៀងរាល់ឆ្ប ាំរេូតដល់ប ច្ ប់អាជ៊ីវក្មយ នោយដផាក្នលើលបនភទ និងទាំេាំម្នគនលមាងអភិវឌណន៍។   
 
មាព្ា ៥៧._ 
 លក្សួងបរសិ្ថទ ន មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ និងភាប ក់្ង្ករទទួលខុសលតូវបរសិ្ថទ ន និងរដឌបាល
មូលោឌ ន មានសិទិននធឝើសាំនណើ សុាំរង្កឝ ន់ ឬវញិ្ញដ បនបលតនលើក្ទឹក្ចិតថ ឬលិខិតទទួលស្ថគ ល់ដម្ទនទៀត 
ចាំនពាេះសមិទនផល ដដលសនលមចបាននូវកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននៅក្បុងលបនទស
ក្មភុជា ឲ្រនៅបុគគល អងគភាព លក្រមេ ុន ឬអងគការណាមួយដដលមានស្ថប ម្ដនឆបើមក្បុងសក្មយភាពវាយតម្មវ
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
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ជាំពូរទី ៩ 
ម្ស្រនតីនគរបាលយតុតិធម្៌ 

មាព្ា ៥៨._  
សមាសភាពមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នមាន៖  

-មន្រនថ៊ីម្នអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 

-មន្រនថ៊ីម្នមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ 
នដើមផ៊ីទទួលបានន៊ីតិសមផទ ជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន       

មន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នម្នលក្សួងបរសិ្ថទ ន លតូវនធឝើសមផថនៅចាំនពាេះមុខ
ស្ថោឧទនរណ៍។ សមផថមិនចាាំបាច់នធឝើជាថយ៊ីមឋងនទៀតនឡើយ នៅនពលដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជា 
មន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌នៅនពលនលកាយនទៀត ។ 

ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ីម្នការផថល់ន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ លតវូក្ាំណត់នោយលបកាស 
អនឋរលក្សួងរវាងលក្សួងបរសិ្ថទ ន និងលក្សួងយុតថិធម៌ ។ ចាំនពាេះរបួមនថម្នពាក្រសមផថ លតូវក្ាំណត់នោយ
លក្សួងយុតថិធម៌ ។    
 
មាព្ា ៥៩._  

មន្រនថ៊ីវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ មាន
សមតទកិ្ចចក្បុងការ ទទួលពាក្របណថឹ ង លតួតពិនិតរបទនលយើស នធឝើការនសុើបអនងកត បន្រង្កក បបទនលយើស និង   
ក្ស្ថងសាំណុាំ នរឿងដដលពាក់្ព័នននឹង ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន នដើមផ៊ីបថឹងនៅតុោការមាន
សមតទកិ្ចច ។  

លបតិបតថិការ របស់មន្រនថ៊ីវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ី
នគរបាលយុតថិធម៌ លតវូអនុនោមតាមលក្មន៊ីតិវធិ៊ីលពេយទណឍ  ។ 
 
មាព្ា ៦០._ 
 មន្រនថ៊ីវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ម្ន
អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មានសមតទកិ្ចចដដនដ៊ីទូទាំងលពេះរាជាណាចលក្ក្មភុជា ។ 
 មន្រនថ៊ីវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ម្ន
មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី /នខតថ  មានសមតទកិ្ចចដដនដ៊ីនៅក្បុងមណឍ លរដឌបាលរបស់ខវួន ។   

ក្បុងក្រណ៊ី មានវវិាទសមតទកិ្ចច ឬជាន់សមតទកិ្ចចដដនដ៊ី រដឌមន្រនថ៊ីម្នលក្សួងបរសិ្ថទ នជាអបក្សនលមច ។  
ការសនលមចននេះបិទផវូវតវា  ។  

 
មាព្ា ៦១._  
 អាជាញ ធរដដនដ៊ីលគប់លាំោប់ថ្នប ក់្ ក្ងក្មាវ ាំងលបោប់អាវធុ និងអាជាញ ធរពាក់្ព័ននទាំងអស់ លតូវបងក
ភាពង្កយស្សួល និងជួយផថល់ក្មាវ ាំងសេការក្បុងការស្ស្ថវលជាវ លតួតពិនិតរបទនលយើស និងបន្រង្កក ប      
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បទនលយើសវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ក្បុងក្រណ៊ី មានការនសបើសុាំ ព៊ីមន្រនថ៊ីវាយតម្មវនេតុប េះពាល់         
បរសិ្ថទ នដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ ។ 
 
មាព្ា ៦២._  

ន៊ីតិវធិ៊ីក្ស្ថងសាំណុាំ នរឿងរបស់មន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតូវ
អនុនោមតាមលក្មន៊ីតិវធិ៊ីលពេយទណឍ  ។ ទលមង់ និងដបបបទម្នការនធឝើក្ាំណត់នេតុបទនលយើសការវាយតម្មវ
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតូវក្ាំណត់នោយលបកាសអនឋរលក្សួងរវាងលក្សួងបរសិ្ថទ ន និងលក្សួងយុតថិធម៌ ។ 
 
មាព្ា ៦៣._  

មន្រនថ៊ីវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលទទួលបានន៊ីតិសមផទជាមន្រនថ៊ីនគរបាលយុតថិធម៌ លតវូ
មានប័ណតសមាគ ល់អតថសញ្ញដ ណចាស់ោស់ នៅនពលចុេះបាំនពញនបសក្ក្មយក្បុងនាមជា មន្រនថ៊ីនគរបាល
យុតថិធម៌ ។ 
 

ជាំពូរទី ១០ 

ការសដាះព្សាយវិវាទវាយតម្ម្ៃសេតុប៉ះាលប់រសិាា ន 

មាព្ា ៦៤._  
 បុគគលលគប់របូមានកាតពឝកិ្ចចលតូវរាយការណ៍ អាំព៊ីបទនលយើសដដលពាក់្ព័នននឹងការវាយតម្មវនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន  មក្អាជាញ ធរមូលោឌ ន ឃុាំ/សង្កក ត់ ឬស្សរក្/ខណឍ  ឬនខតថ/រាជាធាន៊ី ឬមនធ៊ីរបរសិ្ថទ ន     
រាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នម្នលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

បនាធ ប់ព៊ីបានទទួលនសចក្ថ៊ីរាយការណ៍ អាជាញ ធរមូលោឌ នលតវូរាយការណ៍បនថជូន មនធ៊ីរបរសិ្ថទ ន
រាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នម្នលក្សួងបរសិ្ថទ នប ងយូរបាំផុត ៥ (លបាាំ) ម្ថងម្ន
ម្ថងនធឝើការ គិតចាប់ព៊ីម្ថងទទួលបាននសចក្ឋ៊ីរាយការណ៍ននាេះ ។ នលកាយព៊ីបានទទួលនសចក្ថ៊ីរាយការណ៍  
មនធ៊ីរបរសិ្ថទ ននខតថ/រាជធាន៊ី ឬអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតូវនធឝើការនសុើបអនងកត និងចាំណាត់
ការ នលើនសចក្ថ៊ីរាយការណ៍ននាេះ ។ 

មាព្ា ៦៥._   
 នៅនពលដដលភាគ៊ីទទួលរងផលប េះពាល់ នោយស្ថរបទនលយើសដដលពាក់្ព័នននឹងការវាយ
តម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន បានបថឹងតវា មក្មាច ស់គនលមាង មាច ស់គនលមាងលតូវនធឝើការនោេះស្ស្ថយវវិាទននេះ
នអាយចប់សពឝលគប់ក្បុងអាំទផុងនពល ប ងយូរបាំផុត  ៣០ (ស្ថមសិប) ម្ថង គិតចាប់ព៊ីម្ថងទទួលបានពាក្រ
បណឋឹ ង ។  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលភាគ៊ីរងផលប េះពាល់មិននពញចិតថនឹងដាំនណាេះស្ស្ថយរបស់មាច ស់គនលមាង ភាគ៊ី
ដដលរងផលប េះពាល់អាចបឋឹងជាំទស់នៅ មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់  
បរសិ្ថទ នក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) ម្ថង គិតព៊ីម្ថងទទួលបាននសចក្ឋ៊ីសនលមចរបស់មាច ស់គនលមាង។ 
មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ ឬអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតូវសនលមចនលើបណឋឹ ងជាំទស់ក្បុងរ
យៈនពល ៣០ (ស្ថបសិប) ម្ថង ម្នម្ថងនធឝើការ គិតចាប់ព៊ីម្ថងទទួលបានបណឋឹ ងជាំទស់ននាេះ ។   
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 ប ុដនថនៅនពលដដលភាគ៊ីណាមួយ មិននពញចិតថនឹងនសចក្ថ៊ីសនលមច ឬដាំនណាេះស្ស្ថយរបស់មនធ៊ីរ 
បរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ភាគ៊ីននាេះអាចបថឹងជាំទស់បនថមក្       
រដឌមន្រនថ៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ នក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) ម្ថង គិតចាប់ព៊ីម្ថងទទួលបានដាំនណាេះស្ស្ថយ ឬ 
នសចក្ថ៊ីសនលមចននេះ ។   

រដឌមន្រនថ៊ីម្នលក្សួងបរសិ្ថទ នមានរយៈនពល ៤៥ (ដសសិបលបាាំ) ម្ថងម្នម្ថងនធឝើការនដើមផ៊ីនធឝើការនោេះ
ស្ស្ថយបណឋឹ ងជាំទស់ននេះ ។ ក្បុងក្រណ៊ី ដដលភាគ៊ីមិននពញចិតថនឹងនសចក្ថ៊ីសនលមចរបស់រដឌមន្រនថ៊ីម្ន         
លក្សួងបរសិ្ថទ ន ភាគ៊ីអាចបថឹងជាំទស់បនថនទៀតមក្តុោការមានសមតទកិ្ចច ក្បុងរយៈនពល៣០ (ស្ថមសិប) 
ម្ថង គិតចាប់ព៊ីម្ថងទទួលបានដាំនណាេះស្ស្ថយ ឬនសចក្ថ៊ីសនលមចននេះ។ 

តុោការលតូវនធឝើការសនលមចនលើពាក្របណឋឹ ងជាំទស់ខាងនលើននេះ ក្បុងរយៈនពល ៣ (ប៊ី) ដខ គិតព៊ី
ម្ថងទទួលបានពាក្របណឋឹ ងជាំទស់ខាងនលើននេះ ។ ភាគ៊ីដដលមិនសុខចិតថនឹងនសចក្ឋ៊ីសនលមចរបស់ស្ថោ
ដាំបូង អាចបថឹងជាំទស់នៅស្ថោឧទនរណ៍ ក្បុងរយៈនពល ១៥ (ដប់លបាាំ) ម្ថង ម្នម្ថងនធឝើការ គិតចាប់ព៊ីម្ថង
ទទួលបាននសចក្ឋ៊ីសនលមចរបស់ស្ថោដាំបូង ។ ស្ថោឧទនរណ៍ជាតុោការចុងនលកាយ ដដលលតូវ
សនលមចក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) ម្ថង ម្នម្ថងនធឝើការ ។ នសចក្ឋ៊ីសនលមចននេះជានសចក្ឋ៊ីសនលមចបិទផវូវ
តវា ។  
 
មាព្ា ៦៦._   
 មាច ស់គនលមាង លតូវមាននសៀវនៅក្ាំណត់លតាពាក្របណថឹ ង ដដលអនុនោមនៅតាមនោលការណ៍
ដណនាាំរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ លក្សួងបរសិ្ថទ ន ឬស្ថទ ប័នតុោការអាចពិនិតរនសៀវនៅក្ាំណត់លតា   ពាក្រ
បណឋឹ ងននេះលគប់នពលនវោ ។ 
  
មាព្ា ៦៧._ 

វវិាទពាក់្ព័នននឹងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតវូដតនធឝើការនោេះស្ស្ថយតាមយនថការ
សលមបសលមួលរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ នជាមុនសិន មុននឹងឈានដល់ការនោេះស្ស្ថយតាមលបព័ននតុោការ 
នលើក្ដលងដតវវិាទននេះមានលក្ខណៈជាបទនលយើសលពេយទណឍ ដដលជាសមតទកិ្ចចរបស់តុោការ ។ 

ដបបបទ និងន៊ីតិវធិ៊ីក្បុងការនោេះស្ស្ថយវវិាទ ពាក់្ព័នននឹងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន   
លតូវក្ាំណត់នោយលបកាសរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  
  
មាព្ា ៦៨._  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមានវវិាទនឹងនសចក្ឋ៊ីសនលមចផវូវរដឌបាល ដដលពាក់្ព័នននឹងការវាយតម្មវនេតុ    
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលនចញនោយមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ឬអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់         ប
រសិ្ថទ ន ភាគ៊ីដដលមិនសុខចិតថនឹងនសចក្ឋ៊ីរដឌបាលននាេះអាចបឋឹងតវា នៅរដឌមន្រនថ៊ីម្នលក្សួងបរសិ្ថទ ន ក្បុង  រ
យៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) ម្ថងម្នម្ថងនធឝើការ គិតចាប់ព៊ីម្ថងទទួលបាននសចក្ឋ៊ីសនលមចននាេះ ។  

រដឌមន្រនថ៊ីម្នលក្សួងបរសិ្ថទ នលតូវសនលមចនលើបណឋឹ ងតវា ននាេះក្បុងរយៈនពល ៤៥ (ដសសិបលបាាំ)ម្ថងម្ន
ម្ថងនធឝើការ នលកាយនពលទទួលបានពាក្របណថឹ ង ។  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមិនសុខចិតថនឹង នសចក្ឋ៊ីសនលមចរបស់រដឌមន្រនថ៊ីម្នលក្សួងបរសិ្ថទ ន ភាគ៊ីអាចបឋឹង
ជាំទស់បនថនៅតុោការ ក្បុងរយៈនពល ៣០ (ស្ថមសិប) ម្ថង គិតចាប់ព៊ីម្ថងទទួលបាននសចក្ថ៊ីសនលមចននាេះ។ 



23 

 

តុោការលតូវនធឝើការសនលមចនលើពាក្របណឋឹ ងជាំទស់ខាងនលើននេះ ក្បុងរយៈនពល ៣ (ប៊ី) ដខ គិតព៊ី
ម្ថងទទួលបានពាក្របណឋឹ ងជាំទស់ខាងនលើននេះ ។  
 
មាព្ា ៦៩._  

អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ មានសិទនិបថឹង ឬចូលរមួក្បុង
ដាំនណើ រការម្នការទមទរសាំណងនលើការខូចខាតបរសិ្ថទ ន និងសងគម ដដលនក្ើតនចញព៊ីបទនលយើសពាក់្
ព័នននឹងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននៅក្បុងដាំណាក់្កាលតុោការ ។  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ពុាំមានលទនភាពនធឝើការគណនាព៊ីបរមិាណម្នសាំណង
ការខូចខាតននាេះ មនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថអាចនធឝើការនសបើសុាំជាំនួយព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។  

ការចាត់ដចងលបាក់្សាំណងការខូចខាតតាមរយៈស្ថលលក្ម ឬស្ថលដ៊ីកាស្ថទ ពរ ក្បុងការស្ថឋ រការ
ខូចខាតបរសិ្ថទ ន និងសងគមនឡើងវញិ ជាសមតទកិ្ចចរបស់អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងមនធ៊ីរ
បរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ ។ 
 

ជាំពូរទី ១១ 
សោសបបញ្ញតតិ  

 
មាព្ា ៧០._ 

ទណឍ ក្មយដដលមានក្បុងចាប់ននេះរមួមាន ទណឍ ក្មយវន័ិយខាងរដឌបាល នទសពិន័យអនថរការណ៍ 
និងនទសលពេយទណឍ  ។ 

ទណឍ ក្មយវន័ិយខាងរដឌបាលមានជាអាទិ៍ ការលពមាន ការពរួរការង្ករ ការដក្េូតព៊ីតួនាទ៊ី ឬ     
មុខតាំដណង និងប្ឈប់ព៊ីលក្បខណឍ ការង្ករ ។ 

នទសពិន័យអនថរការណ៍ គឺជាការបង់លបាក់្ពិន័យដដលជាសមតទកិ្ចចរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ នជាអបក្
លបមូល ។ នទសពិន័យអនថរការណ៍អាចអនុវតថបានក្បុងក្រណ៊ី ដដលជននលយើសទទួលស្ថគ ល់ក្ាំេុស និង
យល់លពមបង់លបាក់្ពិន័យ ។ ការបង់លបាក់្ពិន័យអនថរការណ៍នាាំឱ្ររលត់បណឋឹ ងអាជាញ  ។  

ន៊ីតិវធិ៊ីម្នការក្ាំណត់ និងការបង់លបាក់្ពិន័យអនថរការណ៍លតវូក្ាំណត់នោយលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
លបាក់្ពិន័យអនថរការណ៍លតវូបង់ចូលថវកិារជាតិ ប ុដនថរាជរោឌ ភិបាលអាចសនលមចផឋល់លបាក់្រង្កឝ ន់នលើក្
ទឹក្ចិតថដល់មន្រនថ៊ីដដលបានចូលរមួក្បុងការបន្រង្កក បបទនលយើសតាមសាំនណើ ររបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។   

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមាច ស់គនលមាង មិនលពមបង់លបាក់្ពិន័យអនថរការណ៍តាមការក្ាំណត់ លក្សួង        
បរសិ្ថទ ន អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី/នខតថ អាចបឋឹងនៅតុោការ
នដើមផ៊ីចាត់ការតាមន៊ីតិវធិ៊ីចាប់ ។  

នទសលពេយទណឍ មានជាអាទិ៍ នទសពនននាោរ នទសពិន័យជាលបាក់្ និងនទសបដនទម។    
បុគគលដដលទទួលនទសទណឍ ខាងនលើននេះ មិនអាចរចួផុតព៊ីការទទួលខុសលតវូ នលើសាំណងការ

ខូចខាត និងសាំណងជមងឺចិតថ និងការជួសជុលការខូចខាតបរសិ្ថទ ននឡើងវញិបាននឡើយ ក្បុងក្រណ៊ី ដដល
មានបណឋឹ ងទមទរ ។ 
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មាព្ា ៧១._ 
ការសនលមចផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ នទសពិន័យជាលបាក់្ នទសបដនទម ការរបឹអូសវតទុតាង 

សាំណងការខូចខាត ការជួសជួល ការស្ថថ រការខូចខាតបរសិ្ថទ ននឡើងវញិជាសមតទកិ្ចចរបស់តុោការ ។ 
ការសនលមចពិន័យអនថរការណ៍ ជាការលពមាន ការដក្តលមូវ ការចាប់យក្វតទុតាងម្នបទនលយើស និង

ការបង់លបាក់្ពិន័យអនថរការណ៍ ជាសមតទកិ្ចចរបស់អងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមនធ៊ីរ     
បរសិ្ថទ នរាជធាន៊ីនខតថ ។ 

ចាំនពាេះនទសទណឍ ជាការជួសជុល ការស្ថថ រការខូចខាត ការពរួរជាបនណាថ េះអាសនប ការលុប
លិខិតអនុញ្ញដ ត ឬវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ការលុបនចាល កិ្ចចសនា 
ឬការបង់លបាក់្ពិន័យអនថរការណ៍ ឬផ្ទា ក្សក្មយភាពគនលមាង ជាសមតទកិ្ចចរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មាព្ា ៧២._ 

អាជាញ យុកាលម្នបទនលយើសពាក់្ព័នននឹងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន លតូវអនុនោមនៅ
តាមលក្មន៊ីតិវធិ៊ីលពេយទណឍ ដដលមានជាធរមាន ។  

បទនលយើសពាក់្ព័នននឹងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ជាលបនភទបទនលយើសនិរនថ ដដលអាជាញ
យុកាលម្នបទនលយើសលតូវគិតចាប់ព៊ីម្ថងរក្នឃើញបទនលយើស ។  

 
មាព្ា ៧៣._ 

លតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជាលបាក់្ព៊ី ២.០០០.០០០ (ព៊ីរោន) នរៀល នៅ ៥.០០០.០០០ 
(លបាាំោន) នរៀល ចាំនពាេះបុគគលិក្ណាដដលមាននចតនាមិនសេការ មិនអនុញ្ញដ ត ឬនគចនវស ក្បុងការ
អនុញ្ញដ តឲ្រមន្រនថ ម្នអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នចូលនធឝើអធិការកិ្ចច តាមប ដ្តថិម្នមាលតា ១២ 
ម្នចាប់ននេះ ។  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលអាំនពើននាេះនធឝើឲ្រប េះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ លតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី 
១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ០៥ (លបាាំ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជាលបាក់្ព៊ី ៥.០០០.០០០ (លបាាំោន) នរៀល ដល់ 
១៥.០០០.០០០ (ដប់លបាាំោន) នរៀល ។  

ក្បុងក្រណ៊ី អាំនពើននាេះបណាឋ លឱ្របាត់បង់ជ៊ីវតិមនុសស ឬពិការអចិម្ន្រនថយិ៍ដល់ជនរងនលោេះលតូវផថនាធ
នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ១០ (ដប់) ឆ្ប ាំ ដល់ ១៥ (ដប់លបាាំ) ឆ្ប ាំាំ្  ។  

  
មាព្ា ៧៤._ 

  លតវូផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជាលបាក់្ព៊ី ៥.០០០.០០០ (លបាាំោន) នរៀល នៅ 
១០.០០០.០០០ (ដប់ោន) នរៀល ចាំនពាេះមាច ស់គនលមាង បុគគលដដលមានសិទនអាំណាចក្ក្បុងការសនលមច 
បុគគលដដលមានអាំណាច  បងខាំឱ្របុគគលិក្ ឬអបក្នៅនលកាមឱ្វាទរបស់ខវួននធឝើការរារាាំង ឬមិនអនុញ្ញដ តឱ្រ 
មន្រនថ៊ីម្នអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ចូលនធឝើអធិការកិ្ចច តាមប ដ្តថិម្នមាលតា ១២ ម្នចាប់
ននេះ ។ ក្បុងក្រណ៊ី មិនរាងចាល លតវូផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ៦ (លបាាំមួយ) ដខ នៅ ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ និង
ពិន័យជាលបាក់្ព៊ី១០.០០០.០០០ (ដប់ោន) នរៀល នៅ ២០.០០០.០០០ (ម្មមោន) នរៀល ។ 

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលអាំនពើននាេះនធឝើឲ្រប េះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយ លតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី 
១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ០៥ (លបាាំ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជាលបាក់្ព៊ី ៥.០០០.០០០ (លបាាំោន) នរៀល ដល់ 
១៥.០០០.០០០ (ដប់លបាាំោន) នរៀល ។  
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ក្បុងក្រណ៊ី អាំនពើននាេះបណាឋ លឱ្របាត់បង់ជ៊ីវតិមនុសស ឬពិការអចិម្ន្រនថយិ៍ដល់ជនរងនលោេះលតូវផថនាធ
នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ១០ (ដប់) ឆ្ប ាំ ដល់ ១៥ (ដប់លបាាំ) ឆ្ប ាំាំ្  ។    

 
មាព្ា ៧៥._ 

លតួវទទួលការលពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរព៊ីមន្រនថ៊ីវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ចាំនពាេះមាច ស់
គនលមាងទាំងឡាយណាដដលមិនអនុវតថតាមល័ក្ខខ័ណឍ តលមូវ ដូចមានក្ាំណត់នៅក្បុងរបាយការណ៍វាយ
តម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ដូចមាន
ដចងក្បុងមាលតា ៤២ ម្នចាប់ននេះ ។ ក្បុងក្រណ៊ី មិនរាងចាលលតវូពិន័យអនថរការណ៍ជាលបាក់្ព៊ី 
១០.០០០.០០០ (ដប់ោន) នរៀល ដល់ ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបោន) នរៀល ឬផ្ទា ក្សក្មយភាព
គនលមាង ។  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមិននោរពល័ក្ខខ័ណឍ ខាងនលើ នេើយបណាឋ លឱ្របាត់បង់ជ៊ីវតិមនុសស ឬពិការ     
អចិម្ន្រនថយិ៍ដល់ជនរងនលោេះ មាច ស់គនលមាង លតូវទទួលការផឋនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ 
(ប៊ី)  ឆ្ប ាំាំ្  និងពិន័យជាលបាក់្ព៊ី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបោន) នរៀល នៅ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិប
ោន) នរៀល ។ 

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមិននោរពល័ក្ខខ័ណឍ ខាងនលើ នេើយនធឝើឲ្រប េះពាល់ដល់ជ៊ីវតិសតឝ លទពរសមផតថិ 
និងបរសិ្ថទ ន និងសងគម មាច ស់គនលមាងលតូវសងសាំណងខូចខាតតាមសមាមាលតនឹងទាំេាំម្នការខូចខាត ។  

ន៊ីតិបុគគលអាចលតូវលបកាសឱ្រទទួលខុសលតូវលពេយទណឍ  តាមប ដ្តថិម្នលក្មលពេយទណឍ  និងលតវូ
ពិន័យជាលបាក់្ព៊ី ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល នៅ ១០០.០០០.០០០ (មួយរយោន) នរៀល ។  
 
មាព្ា ៧៦._ 

លតូវទទួលទណឍ ក្មយវន័ិយរដឌបាល ចាំនពាេះមន្រនថ៊ីអងគភាពវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬមន្រនថ៊ី
នគរបាលយុតថិធម៌វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នណា ដដលលបលពឹតថបាំពាន ឬមិនបាំនពញតួនាទ៊ីរបស់ខវួន
ដូចមានដចងក្បុងមាលតា ១២ និងមាលតា ៥៩  ម្នចាប់ននេះ នោយពុាំទន់គិតដល់នទសលពេយទណឍ នផសង
នទៀតដដលពាក់្ព័នន ។  

  
មាព្ា ៧៧._  

លតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជាលបាក់្ព៊ី ២០.០០០.០០០ (ម្មមោន) នរៀល នៅ 
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល និង/ឬ ោក់្ពនននាោរព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ ដល់ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ និងលតូវជួស
ជុល ស្ថឋ រការខូចខាត ដដលបានបងកនឡើង ចាំនពាេះមាច ស់គនលមាងដដលបានលបលពឹតថនលយើសនឹងមាលតា ២៨ 
ម្នចាប់ននេះ ។ ការនចាទលបកាន់ចាំនពាេះបទនលយើសលពេយទណឍ ខាងនលើនោយអយរការ លតូវនធឝើនឡើងតាម
បណឋឹ ងព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។    

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលគនលមាងមិនទន់មានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវ
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននេះ បងកផលប េះពាល់ជាអវជិជមាន ដល់ មនុសស សតឝ លទពរសមផតថិ បរសិ្ថទ ន និង
សងគម មាច ស់គនលមាងលតូវទទួលទណឍ ក្មយពិន័យជាលបាក់្ព៊ី ៤០.០០០.០០០ (ដសសិបោន) នរៀល នៅ 
១០០.០០០.០០០ (មួយរយោន) នរៀល និងលតូវសងសាំណងខូចខាត នោយមិនទន់គិតដល់នទស
លពេយទណឍ នផសងនទៀតដដលពាក់្ព័នន ។  
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នលៅព៊ីទណឍ ក្មយខាងនលើ មាច ស់គនលមាងអាចទទួលរងទណឍ ក្មយ ជាអាទិ៍ ការផ្ទា ក្គនលមាងជា
បនណាឋ េះអាសនប ការលុបនចាលលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬវញិ្ញដ បនបលត ការលុបនចាលកិ្ចចសនា ឬការដក្េូត
អាជាញ ប័ណត និងនទសបដនទមដូចមានក្ាំណត់ក្បុងលក្មលពេយទណឍ ជាធរមាន ។  
 
មាព្ា ៧៨._  

លតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជាលបាក់្ព៊ី ២០.០០០.០០០ (ម្មមោន) នរៀល នៅ 
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល និង/ឬោក់្ពនននាោរព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ ដល់ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ និងលតូវជួស
ជុល ស្ថឋ រការខូចខាត ដដលបានបងកនឡើង ចាំនពាេះមាច ស់គនលមាងដដលមានស្ស្ថប់ ឬក្ាំពុងដាំនណើ រការ 
ដដលបានលបលពឹតថនលយើសនឹងមាលតា ៣១ ម្នចាប់ននេះ ចាប់ព៊ីចាប់ននេះចូលជាធរមាន ។ ការនចាទលបកាន់
ចាំនពាេះបទនលយើសលពេយទណឍ ខាងនលើនោយអយរការ លតវូនធឝើនឡើងតាមបណឋឹ ងព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។    

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលគនលមាងមិនទន់មានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវ
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នននេះ បងកផលប េះពាល់ជាអវជិជមាន ដល់ មនុសស សតឝ លទពរសមផតថិ បរសិ្ថទ ន និង
សងគម មាច ស់គនលមាងលតូវទទួលទណឍ ក្មយពិន័យជាលបាក់្ព៊ី ៤០.០០០.០០០ (ដសសិបោន) នរៀល នៅ 
១០០.០០០.០០០ (មួយរយោន) នរៀល និងលតូវសងសាំណងខូចខាត នោយមិនទន់គិតដល់នទស
លពេយទណឍ នផសងនទៀតដដលពាក់្ព័នន ។  

នលៅព៊ីទណឍ ក្មយខាងនលើ មាច ស់គនលមាងអាចទទួលរងទណឍ ក្មយ ជាអាទិ៍ ការផ្ទា ក្គនលមាង           
ជាបនណាឋ េះអាសនប ការលុបនចាលលិខិតអនុញ្ញដ ត ឬវញិ្ញដ បនបលត ការលុបនចាលកិ្ចចសនា ឬការដក្
េូតអាជាញ ប័ណត និងនទសបដនទមដូចមានក្ាំណត់ក្បុងលក្មលពេយទណឍ ជាធរមាន ។  
 
មាព្ា ៧៩._ 

លតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជាលបាក់្ព៊ី ២០.០០០.០០០ (ម្មមោន) នរៀល នៅ 
៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល ចាំនពាេះមាច ស់គនលមាងដដលមិនបានអនុវតថការជូនដាំណឹងដូចមាន
ដចងក្បុងមាលតា ១៥ ម្នចាប់ននេះ ។  
 
មាព្ា ៨០._ 

លតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជាលបាក់្ព៊ី 
៣០.០០០.០០០ (ស្ថបសិបោន) នរៀល នៅ ៦០.០០០.០០០ (េុក្សិបោន) នរៀល ចាំនពាេះ          
មាច ស់គនលមាងដដលបានលបលពឹតថអាំនពើដក្វងបនវាំទិនបន័យ ឬលួចចមវងទិនបន័យអបក្ដម្ទ ក្បុងការនធឝើរបាយ
ការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និង/ឬ នពញនលញ នដើមផ៊ីទទួលបាននូវលិខិត និង
វញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬ នពញនលញ ។ 

 
មាព្ា ៨១._ 

លតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជាលបាក់្ព៊ី 
៣០.០០០.០០០ (ស្ថបសិបោន) នរៀល នៅ ៦០.០០០.០០០ (េុក្សិបោន) នរៀល ចាំនពាេះលក្រមេ ុនទ៊ី
លបឹក្ាវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬអបក្ជាំនាញការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលបានចុេះ
ប ជ្ ៊ីស្សបចាប់ ដដលទទួលស្ថគ ល់នោយលក្សួងបរសិ្ថទ ន ដដលបានលបលពឹតថអាំនពើដក្វងបនវាំទិនបន័យ ឬលួច
ចមវងទិនបន័យអបក្ដម្ទក្បុងការនធឝើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង និង/ឬ នពញនលញ ។ 



27 

 

នទសបដនទមដដលអាចលតូវលបកាស មានជាអាទិ៍ ការផ្ទា ក្មិនឱ្រលបក្បវជិាជ ជ៊ីវៈរយៈនពល ៥ (បាាំ) 
ឆ្ប ាំ ការលុបនឈាយ េះព៊ីប ជ្ ៊ីអបក្ជាំនាញនធឝើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងការផាយ
នសចក្ឋ៊ីសនលមចផឋនាធ នទសនៅក្បុងស្ថរពត៌មានជាស្ថធារណៈថ្នប ក់្ជាតិ និង/ឬ ថ្នប ក់្តាំបន់ ។ 
 
មាព្ា ៨២._ 

លតូវផថនាធ នទសពិន័យអនថរការណ៍ជាលបាក់្ ព៊ី ៣០.០០០.០០០ (ស្ថបសិបោន) នរៀល នៅ 
៦០.០០០.០០០ (េុក្សិបោន) នរៀល ចាំនពាេះលក្រមេ ុនទ៊ីលបក្ា ឬអបក្ជាំនាញការវាយតម្មវនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលលបក្បវជិាជ ជ៊ីវៈយក្ក្ម្លម នេើយពុាំទន់បានចុេះប ជ្ ៊ី ឬទទួលស្ថគ ល់នោយលក្សួង   
បរសិ្ថទ ន ។  

ក្បុងក្រណ៊ី មិនរាងចាលលតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ ដល់ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ និងពិន័យ
ជាលបាក់្ព៊ី ៦០.០០០.០០០(េុក្សិបោន) នរៀល ដល់ ១០០.០០០.០០០ (មួយរយោន) នរៀល ។  
 
មាព្ា ៨៣._  

លតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ព៊ី ១ (មួយ) ដខ នៅ ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ ឬពិន័យអនឋរការណ៍ជាលបាក់្ព៊ី 
៣០.០០០.០០០ (ស្ថបសិបោន) នរៀល នៅ ៦០.០០០.០០០ (េុក្សិបោន) នរៀល ចាំនពាេះលក្រមេ ុនទ៊ី
លបឹក្ាវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬអបក្ជាំនាញការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ដដលការចុេះប ជ្ ៊ី
របស់ខវួនលតូវបានពរួរតាមនសចក្ឋ៊ីសនលមចរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន នេើយនៅដតបនឋលបក្បវជិាជ ជ៊ីវៈវាយតម្មវ
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នយក្ក្ម្លមនទៀត ។ ការនចាទលបកាន់ចាំនពាេះបទនលយើសលពេយទណឍ ខាងនលើនោយ
អយរការ លតូវនធឝើនឡើងតាមបណឋឹ ងព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
មាព្ា ៨៤._ 

មាច ស់គនលមាង លតូវទទួលរងការលពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរព៊ីលក្សួងបរសិ្ថទ ន ចាំនពាេះការមិន
នោរព ឬបាំពាននលើកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន ដូចមានដចងក្បុងក្ថ្នខណឍ ទ៊ី២ ម្នមាលតា ១៨ ។ ក្បុងក្រណ៊ី
មិនរាងចាលលតវូពិន័យអនថរការណ៍ជាលបាក់្ព៊ី ២០.០០០.០០០ (ម្មមោន) នរៀល នៅ ៥០.០០០.០០០ 
(ហាសិបោន) នរៀល ។ 

មាច ស់គនលមាងលតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំប  និងពិន័យជាលបាក់្ព៊ី 
៣០.០០០.០០០ (ស្ថមសិបោន) នរៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបោន) នរៀល ចាំនពាេះការ     មិន
នោរពកិ្ចចសនាការពារបរសិ្ថទ ន នេើយដដលការអនុវតថគនលមាងននាេះនធឝើឱ្រប េះពាល់ដល់ជ៊ីវតិមនុសស ឬ
ពិការអចិម្ន្រនថយិ៍ដល់ជនរងនលោេះ។ 

ក្បុងក្រណ៊ី សក្មយភាព ឬគនលមាងខាងនលើននាេះ បងកឱ្រប េះពាល់ដល់ជ៊ីវតិសតឝ លទពរសមផតថិ ឬ       
បរសិ្ថទ ន និងសងគម មាច ស់គនលមាងលតូវសងសាំណងខូចខាតឱ្រសមាមាលតនៅនឹងទាំេាំម្នការខូចខាត ។   
 
មាព្ា ៨៥._  

លតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ព៊ី ១ (មួយ) ឆ្ប ាំ នៅ ៣ (ប៊ី) ឆ្ប ាំ ចាំនពាេះមន្រនថ៊ីអងគភាពវាយតម្មវនេតុ
ប េះពាល់បរសិ្ថទ ន មន្រនថ៊ីម្នមនធ៊ីរបរសិ្ថទ នរាជធាន៊ី នខតថ និងមន្រនថ៊ីដដលមានសមតទកិ្ចចពាក់្ព័នន ដដលបាន   
ឃុបឃិត ឬជួយសលមួល នរៀបចាំឯក្ស្ថរ ឬនធឝើរបាយការណ៍ដដលមិនពិត នោយនចតនា ដដលនាាំឱ្រ
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ទទួលបានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ព៊ីថ្នប ក់្
ដឹក្នាាំលក្សួងបរសិ្ថទ ន។   
 
មាព្ា ៨៦._ 

លតូវផថនាធ នទសោក់្ពនននាោរ ព៊ី ៦ (លបាាំមួយ) ដខ នៅ ២ (ព៊ីរ) ឆ្ប ាំ និងពិន័យជាលបាក់្ព៊ី 
២០.០០០.០០០ (ម្មមោន) នរៀល នៅ ៤០.០០០.០០០ (ដសសិបោន) នរៀល  ចាំនពាេះមន្រនថ៊ីរាជការ       
ក្ងក្មាវ ាំងលបោប់អាវធុ ឬពលរដឌទទួលអាណតថិនោយការនបាេះនឆ្ប ត ដដលរ ាំនោភនលើសិទិននិងអាំណាច
របស់ខវួនលបលពឹតថអាំនពើ ជាអាទិ៍ ការសលមួល ការនធឝើអនថរាគមន៍ ការបិទបាាំង ការរារាាំង ឬការសមគាំនិត
ជាមួយនឹងចារ ៊ី  នដើមផ៊ីឧបតទមមោាំពារគនលមាងដដលមិនមានលិខិត និងវញិ្ញដ បនបលតឯក្ភាពនលើរបាយ
ការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ឱ្រគនលមាងដាំនណើ រការនៅនោយខុសចាប់ ។ 
 
មាព្ា ៨៧._ 

មាច ស់គនលមាង លតូវទទួលការលពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរនោយបង្កគ ប់ឱ្របង់មូលនិធិបរសិ្ថទ ន
និងសងគម ចាំនពាេះការខក្ខានមិនបានបង់លបាក់្ចូលមូលនិធិដូចមានក្ាំណត់នៅក្បុងមាលតា ៥៥ និងការ
ខក្ខានមិនបានបង់មូលនិធិទយជជទនដូចមានដចងនៅក្បុងមាលតា ៥៦ ម្នចាប់ននេះ នោយលក្សួង      
បរសិ្ថទ ន ។  នៅក្បុងក្រណ៊ី ដដលមាច ស់គនលមាងមិនបានបង់លបាក់្ នលកាយព៊ីទទួលការលពមានននេះ មាច ស់
គនលមាងលតូវទទួលទណឍ ក្មយជាអាទិ៍ ការផ្ទា ក្គនលមាងជាបនណាឋ េះអាសនប ការលុបនចាលកិ្ចចសនា ឬការ
ដក្េូតអាជាញ ប័ណឍ  រមួទាំងពិន័យជាលបាក់្ចាំនួន ៣ (ប៊ី) ដង ម្នចាំនួនទឹក្លបាក់្ដដលលតូវបង់ចូលមូលនិធិ
បរសិ្ថទ ន និងសងគម និងមូលនិធិទយជជទនបរសិ្ថទ ន តាមប ដ្តថិមាលតា ៥៥ និង ៥៦ ម្នចាប់ននេះ ។   
 
មាព្ា ៨៨._ 

មាច ស់គនលមាងលតូវទទួលការលពមានជាោយលក្ខណ៍អក្សរ នោយបង្កគ ប់ឱ្រនរៀបចាំរបាយការណ៍
អនងកតតាមោនគនលមាង និងប ជ្ូ នមក្លក្សួងបរសិ្ថទ ន ដូចមានក្ាំណត់ក្បុងមាលតា ៤៦ និងមាលតា ៤៧ ម្ន
ចាប់ននេះ ។  ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមាច ស់គនលមាងមិនបាននរៀបចាំ និងប ជ្ូ នរបាយការណ៍មក្លក្សួងបរសិ្ថទ ន 
នលកាយព៊ីទទួលការលពមានននេះនទ មាច ស់គនលមាងលតូវទទួលទណឍ ក្មយជាការពិន័យអនថរការណ៍ ព៊ី 
២០.០០០.០០០ (ម្មមោន) នរៀល នៅ ៤០.០០០.០០០ (ដសសិបោន) នរៀល ឬ ផ្ទា ក្គនលមាង              
ជាបនណាឋ េះអាសនប ការលុបនចាលកិ្ចចសនា ឬការដក្េូតអាជាញ ប័ណឍ  ។   
 
មាព្ា ៨៩._  

ក្បុងក្រណ៊ី ដដលមាច ស់គនលមាង មិនបង់លបាក់្ចាំណាយទាំងអស់ក្បុងការនោេះស្ស្ថយវវិាទ ទាំងក្បុង
លបព័ននតុោការ និងនលៅលបព័ននតុោការ ដូចមានក្ាំណត់នៅក្បុងមាលតា ៥២ ម្នចាប់ននេះ លក្សួងបរសិ្ថទ ន
មានសិទនិសនលមចផ្ទា ក្សក្មយភាពគនលមាងជាបនណាឋ េះអាសនប ។   
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ជាំពូរទី ១២ 
ការអនុវតតន៍សសចរតីសសព្ម្ចតុលាការ 

 
មាព្ា ៩០._ 

ការអនុវតថនសចក្ឋ៊ីសនលមចរបស់តុោការ ដដលពាក់្ព័នននឹងបទនលយើសវាយតម្មវនេតុប េះពាល់       
បរសិ្ថទ ន លតូវនធឝើនឡើងនោយមលន៊ីថមានសមតទកិ្ចចរបស់លក្សួងបរសិ្ថទ ន នលកាមការដឹក្នាាំ ឬការបញ្ញជ  របស់
តុោការ ។   

 
មាព្ា ៩១._ 

លក្សួងបរសិ្ថទ នអាចនសបើសុាំថតចមវងនូវ នសចក្ឋ៊ីសនលមចរបស់តុោការ ដដលពាក់្ព័នននឹង        
បទនលយើសវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។  

 
មាព្ា ៩២._ 

វតទុតាងដដលបានរបឹអូសតាមនសចក្ឋ៊ីសនលមចរបស់តុោការ ដដលបានចូលជាស្ថទ ពរ លតូវអនុវតថ
តាមន៊ីតិវធិ៊ីលពេយទណឍ ដដលមានជាធរមាន ។  
 

ជាំពូរទី  ១៣ 

អនតរបបញ្ញតតិ 
 
មាព្ា ៩៣._ 

អនុលកឹ្តរនលខ ៧២ អនលក្.បក្ ចុេះម្ថងទ៊ី ១១ ដខ ស៊ីហា ឆ្ប ាំ ១៩៩៩ សថ៊ីព៊ីកិ្ចចដាំនណើ រការវាយតម្មវ
នេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន និងលិខិតបទោឌ នគតិយុតថពាក់្ព័នននឹងការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដដល
នៅជាធរមាន នៅមានសុពលភាពរេូតដល់មានលិខិតបទោឌ នគតិយុតថថយ៊ីមក្ជាំនួសស្សបតាមស្ថយ រត៊ីម្ន
ចាប់ននេះ ។ 
 
មាព្ា ៩៤._ 

បទបផ ដ្តថិម្នមាលតា ៣១ ដដលអនុវតថចាំនពាេះគនលមាងដដលមានស្ស្ថប់ និងគនលមាងក្ាំពុងដាំនណើ រ
ការទាំងអស់លតូវអនុវតថរេូតដល់នពលដដលមាច ស់គនលមាងទាំងអស់ បានបាំនពញកាតពឝកិ្ចចចប់សពឝលគប់ ។  

នទសបផ ដ្តថិដដលមានដចងក្បុងមាលតា ៧៨ ម្នចាប់ននេះ មានអានុភាពអនុវតថ នៅនពលដដល
លក្សួងបរសិ្ថទ ន ក្ាំណត់រយៈនពលតលមវូឱ្រមាច ស់គនលមាងនធឝើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន
ដាំបូង ឬនពញនលញ ដូចមានដចងក្បុងមាលតា ៣១ ម្នចាប់ននេះ ។   
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ជាំពូរទី  ១៤ 

អវសានបបញ្ញតតិ 
 
មាព្ា ៩៥._ 

បទបផ ដ្តថិម្នដផបក្ទ៊ី៣ សឋ៊ីព៊ីការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ចាំនពាេះការដលបលបួល        
អាកាសធាតុ ម្នជាំពូក្ទ៊ី៤ ម្នចាប់ននេះ លតវូយក្មក្អនុវតថបនាធ ប់ព៊ីរយៈនពល ២ ឆ្ប ាំ នលកាយព៊ីចាប់ននេះ
ចូលជាធរមាន ។  

បទបផ ដ្តថិម្នដផបក្ទ៊ី២ សឋ៊ីព៊ីផលប េះពាល់បរសិ្ថទ នឆវងដដន ម្នជាំពូក្ទ៊ី៧ ម្នចាប់ននេះ លតូវយក្មក្
អនុវតថ លុេះលតាដតមានកិ្ចចលពមនលពៀងនទឝភាគ៊ី ឬសិទនិសញ្ញដ អនថរជាតិសឋ៊ីព៊ីការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់      
បរសិ្ថទ នឆវងដដន ដដលក្បុងននាេះលពេះរាជាណាចលក្ក្មភុជាជាេតទនលខ៊ី ។ 

 
មាព្ា ៩៦._  

១ - បទបផ ដ្តថិទាំងឡាយណាដដលផធុយនឹងចាប់ននេះលតូវទុក្ជានិរាក្រណ៍ ។ 
២ - ចាប់ននេះលតូវលបកាសជាការលបញាប់ ។   
 

  ចាប់ននេះលតូវបានរដឌសភាម្នលពេះរាជាណាចលក្ក្មភុជា 
អនុម័តនៅម្ថងទ៊ី........... ដខ.................  ឆ្ប ាំ.................... 
ក្បុងសម័យលបជុាំរដឌសភានលើក្ទ៊ី ...........ន៊ីតិកាលទ៊ី៥ ។ 

 
រាជធាន៊ីភបាំនពញ ម្ថងទ៊ី.......... ដខ............ ឆ្ប ាំ............... 

 
                         ព្បធានរដឋសភា 
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ឧបសមភ័ននទ៊ី ១ 
 

វារយសព័ទ 
 
ចាប់សថ៊ីព៊ីការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
ចាប់ននេះដចង និងប ដ្តថ អាំព៊ីការលគប់លគងនលើកិ្ចចដាំនណើ រវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នក្បុងលពេះរាជា
ណាចលក្ក្មភុជា។ រាល់សក្មយភាព ចលនា ការលបលពឹតថទាំងអស់របស់បុគគល លគួស្ថរ មាច ស់ទ៊ីតាាំង មាច ស់
ក្មយសិទនិ នទេះជារបូវន័ថបុគគល ជាន៊ីតិបុគគលឯក្ជន ឬជាន៊ីតិបុគគលស្ថធារណៈ  ជាអងគភាព ជាលក្សួង ជា
ស្ថទ ប័នរដឌ ឬជារដឌនិងរដឌក្ថ៊ី ដដលបាននធឝើសក្មយភាពលគប់ប ងនិងដដលបានផ្ទវ ស់បថូរស្ថទ នភាពនដើមម្នប
រសិ្ថទ ន នសដឌកិ្ចច សងគម វបផធម៌ លតូវនោរពអនុវតថតាមបទបផ ដ្តិថម្នចាប់ននេះ ចាំនពាេះសក្មយភាពដដល
មានស្ស្ថប់ ដដលក្ាំពុងដាំនណើ រការ ឬដដលនរៀបចាំចាប់នផឋើម ។ 
 
បណឋុាំ ម្នផលប េះពាល់ : បណឋុាំ ម្នផលប េះពាល់ គឺ ជាផលប េះពាល់ទាំងទាយណា ដដលនក្ើតមក្ ព៊ីផលប េះ
ពាល់ចាំនួនបដនទមរបស់គនលមាង ដដលបដនទមនលើសក្មយភាពព៊ី អត៊ីតកាល បចចុបផនប និង អនាគត ។ 
 
ការឯក្ភាពនលើគនលមាងអភិវឌណន៍ : ជាការអនុម័ត ឬ ការអនុញ្ញដ ត ដដលផឋល់នអាយនោយ រោឌ ភិបាលក្មភុ
ជាសលមាប់គនលមាង ឬ នោយស្ថទ ប័ននផសងនទៀត រមួទាំង កិ្ចចសនាសមផទន ។  
 
អបក្ទទួលផលប េះពាល់ផ្ទធ ល់: ជាអបក្ទទួលផលប េះពាល់ដដលមាន សិទឌិតទល់ ហានិភ័យ និង ការទទួល
ខុសលតវូនលើបញ្ញហ  ។ អបក្ទាំងននាេះ អាចជាអបក្ដដលនៅក្បុងតាំបន់ដដលគនលមាងតាាំងនៅ (ឧទេរណ៍ 
សេគមន៍ដដលរងផលប េះពាល់ព៊ីគនលមាង ) ឬ នៅនលៅតាំបន់គនលមាងតាាំងនៅ (និយតក្រ រោឌ ភិបាល 
តាំណាងស្ថទ ប័នេិរ ដ្វតទុ ឬ ម្ដគូវនិិនបគទុននផសងៗ។)  
 
ដផនការអភិវឌណន៍ជនជាតិភាគតិច(Ethnic Minorities Development Plan):ដផនការអភិវឌណន៍ជនជាតិ
ភាគតិច មានអតទន័យដដលលតូវបានផឋល់ឱ្រវា នោយអនុលកិ្តសឋ៊ីព៊ី សាំណង និងការផ្ទវ ស់ទ៊ីលាំនៅរបស់
លបជាជន ដដលរងផលប េះពាល់នោយគនលមាងអភិវឌណន៍នានា [ដដលនឹងលតវូនធឝើនសចក្ថ៊ីលពាងសលមាប់ការ
ពិចារណា] ។  
 
ការវាយតម្មវបរសិ្ថទ ន: ជាដាំនណើ រការ នោយនបងតាម ចាប់សឋ៊ីព៊ីការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន 
និង ចាប់ពាក់្ព័នឌ ។ 
 
ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ: គឺជាការវាយតម្មវប ងលាំអិត ព៊ីផលប េះពាល់  បរសិ្ថទ ន 
និង សងគម ។ ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន គឺ ជាដាំនណើ រការសិក្ា និង ការលបនមើនមើលព៊ីផលប េះ
ពាល់វជិជមាន និង អវជិជមាន នលើបរសិ្ថទ ន និង សងគម នដើមផ៊ីក្ាំនត់ព៊ីវធិានការការពារ និង កាត់បនទយផល
ប េះពាល់នលើបរសិ្ថទ ន និង សងគម ដដលនក្ើតនចញព៊ីគនលមាង និង សក្មយភាពអភិវឌណន៍នផសងៗ ។ 
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វញិ្ញដ ប័នបលតឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន: គឺជាវញិ្ញដ បនបលត ដដលនចញ
នោយ លក្សួងបរសិ្ថទ ន នោយនបងតាមការវាយតម្មវបរសិ្ថទ នរបស់គនលមាង ដដលមានដចងលាំអិតអាំព៊ី 
ដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន និង ល័ក្ខខ័ណឍ ដដលនចញនោយលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
 
ដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន: សាំនៅនលើដផនការ ដដលមានដចងនៅក្បុង របាយការណ៍វាយ តម្មវនេតុប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ ន  និង សងគម ដដលបានក្ាំនត់ព៊ីវធិានការការពារ និង កាត់បនទយ ផលប េះពាល់ ការទទួល
ខុសលតវូ និង កាលវភិាគសលមាប់ការអនុវតឋដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន ដផនការតាមោន និង ការវាយ
តម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នព៊ីគនលមាង នោយរមួប ជ្ូ លទាំង ដផនការេិរ ដ្វតទុសលមាប់ សក្មយភាពបរសិ្ថទ ន
ក្បុងតាំណាក់្កាលស្ថងសង់ ដាំនណើ រការ និង ការប ច្ ប់គនលមាង ។  
 

លបព័ននលគប់លគងបរសិ្ថទ ន (Environmental Management System) មានអតទន័យដដលលតូវបានផឋល់ឱ្រវា 
នោយសឋង់ោរម្នលបព័ននលគប់លគងបរសិ្ថទ ន ISO 14001 ម្នឆ្ប ាំ ២០០៤ ។ 

 
របាយការណ៍អនងកតតាមោនបរសិ្ថទ ន: ជារបាយការណ៍សឋ៊ីព៊ីការតាមោន និង វាយតម្មវបរសិ្ថទ នរបស់
គនលមាងអភិវឌណន៍ ដូចដដលមានដចងនៅក្បុងដផនការលគប់លគងបរសិ្ថទ ន ដដលោក់្ជូនលក្សួងបរសិ្ថទ ន ។ 
ក្មយវធិ៊ីតាមោន លតូវអនុវតឋតាមដាំនណើ រការ និង ការក្ាំនត់ព៊ី គុណភាពបរសិ្ថទ ន ដូចមានដចងក្បុង ដផនការ
លគប់លគងបរសិ្ថទ ន ដដលបានអនុម័តជាផវូវការ ។ 
 
គនលមាងដដលមានស្ស្ថប់: គនលមាងដដលមានស្ស្ថប់ គឺ ជាគនលមាងទាំងទាយណា ដដលក្ាំពុងស្ថងសង់ 
ដាំនណើ រការ ឬ នៅដាំណាក់្កាលប ច្ ប់ម្នក្បុងវដឋគនលមាង ដដលក្ាំពុងអនុវតឋមុន នពលចូលជាធរមានរបស់
ចាប់សឋ៊ីព៊ីការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ។ 
  
អបក្លតតួពិនិតរឯក្រាជរ: ជាអបក្លតតួពិនិតរជាំនាញ ដដលមិនបានជួលមក្នោយគនលមាង និង ពុាំបាន
ទទួលផលលបនបជន៍ដផបក្េិរ ដ្វតទុព៊ីគនលមាង ។ 
 
ការយល់លពមជាមុន នោយនសរ ៊ី និងបនាធ ប់ព៊ីលជាបព័ត៌មានលគប់លជរងនលជាយ: មានន័យថ្ន កិ្ចចដាំនណើ រការ
ចូលរមួស្ថធារណៈលតូវតលមូវឱ្រមាច ស់គនលមាងផឋល់ព័ត៌មានដល់សេគន៍ អាំព៊ីវធិានការកាត់បនទយផលប េះ
ពាល់បរសិ្ថទ ន មុននពលរបាយការណ៍វាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នបឋម និងនពញនលញ លតូវបាន
ប ជ្ូ ននៅលក្សួងបរសិ្ថទ ន។ មាច ស់គនលមាងលតូវផឋល់នពលនវោលគប់លោន់ដល់សេគមន៍ដដលរងផលប េះ
ពាល់ ក្បុងការពិចារណានលើវធិានការកាត់បនទយផលប េះពាល់ននេះ ។ សេគមន៍ដដលរងផលប េះពាល់លតូវ
ឯក្ភាពនលើវធិានការណ៍កាត់បនទយផលប េះពាល់ នោយពុាំមានទទួលរងការោក់្សមាភ ធ ឬការបងខិតបងខាំ
ព៊ីរបូវន័ថបុគគល ឬន៊ីតិបុគគលណានឡើយ ។  
 
ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង: គឺជាការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់នលើបរសិ្ថទ ន និង សងគមដាំបូង 
នដើមផ៊ីលបនមើនមើលផលប េះពាល់ដផបក្បរសិ្ថទ ន និង សងគម ដដលនក្ើតនចញព៊ីគនលមាង និង សក្មយភាពអភិវឌណ
ន៍នផសងៗ នោយរ ាំពឹងថ្ននឹងមានផលប េះពាល់តិចបាំផុត ដដលអាចមានវធិានការ កាត់បនទយផលប េះពាល់
បរសិ្ថទ ន ។  
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ដផនការលគប់លគង: ដផនការលគប់លគង គឺ ជាឧបក្រណ៍សលមាប់នលបើជាឯក្ស្ថរនោលក្បុងការ លគប់លគង ជា
ពិនសស បញ្ញហ គនលមាង និង ជាយនឋការសលមាប់នោេះស្ស្ថយនៅនឹងសាំនួរ នេតុអឝ៊ី ជាអឝ៊ី ប ងនម ច 
នរណា ប ុនាយ ន និង នពលណា សលមាប់បញ្ញហ ទាំងននាេះ ។ 
 
លបព័ននលគប់លគង (Management System): លក្បខណឍ ម្នដាំនណើ រការ និងន៊ីតិវធិ៊ីនានា ដដលលតូវបាននលបើ
លបាស់ក្បុងការធានាឱ្របានថ្ន អងគការណា១អាចបាំនពញកិ្ចចការទាំងអស់ ដដលចាាំបាច់តលមូវឱ្រនធឝើ នដើមផ៊ី
សនលមចបាននូវវតទុបាំណងទាំងឡាយរបស់ខវួន។ 
 
ការកាត់បនទយ (Offset): ការអភិរក្សដដលអាចវាស់ដវងបាន នក្ើតព៊ីសក្មយភាពនដើមផ៊ីបនងកើតនអាយមាន 
សាំណងជាំងឺចិតឋនលើផលប េះពាល់នលើជ៊ីវចាំរេុះ ដដលនក្ើតនចញព៊ីគនលមាងអភិវឌណន៍ និង    យនឋការសមរមរ 
សលមាប់នជៀសវាង កាត់បនទយ និង ការស្ថឋ រនទផើងវញិ ។ ជាទូនៅ វាមិនសទិតនៅក្បុងទ៊ីតាាំងរបស់គនលមាង
នទ ។ 
 
មាច ស់គនលមាង: មាច ស់គនលមាង គឺជាមាច ស់គនលមាង ឬ អបក្អភិវឌណន៍គនលមាង ដដលសាំនៅនលើរបូវនឋ បុគគល
ទាំងទាយ ន៊ីតិបុគគល ឬ ស្ថទ ប័ន ដដលបានទទួលការអនុញ្ញដ តនធឝើការសិក្ាស្ស្ថវលជាវ ក្ស្ថង និង អនុវ
តឋគនលមាង ។ មាច ស់គនលមាង អាចមក្ព៊ីស្ថទ ប័នឯក្ជន ស្ថទ ប័នរដឌ ឬ ស្ថទ ប័នទទួលបនធុក្ អភិវឌណន៍ ។ 
 
ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ ការចូលរមួជាស្ថធារណៈ មានន័យថ្ន ជាការពិនលោេះនបបល់ និង ការចូល
រមួពិភាក្ាក្បុងដាំនណើ រការ ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ន ការផ្ទវ ស់បឋូរគាំនិត និង មតិនបបល់ ការ
ទទួលយក្ព័តមានព៊ីលគប់ភាគ៊ីដដលនឹងទទួលរងផលប េះពាល់ផ្ទធ ល់ និង លបនបល ព៊ីគនលមាងអភិវឌណន៍ 
និង ដាំនណាេះស្ស្ថយបញ្ញហ  ដដលរាប់ចាប់តាាំងព៊ីក្ាំទផុងនពលតាក់្ដតងដផនការ ការអនុវតឋ និង ការជួស
ជុលដផបក្បរសិ្ថទ ន និង ការស្ថឋ រនទផើងវញិ មុននពលប ច្ ប់គនលមាង ។ 
 
ការស្ថឋ រជាថយ៊ី (Refurbishment): ស្ថទ នភាពម្នការស្ថឋ រនៅកាន់ស្ថទ នភាពលារបស់វាកាលព៊ីមុន។  
 
គនលមាងដផនការផ្ទវ ស់ទ៊ីលាំនៅថយ៊ី (Resettlement Action Plan): ជាឯក្ស្ថរ ឬ បណឋុាំ ឯក្ស្ថរ ដដលនធឝើនទផើង
ជាពិនសស នដើមផ៊ីក្ាំនត់សក្មយភាព ដដលនឹងយក្មក្នលបើនដើមផ៊ីជាដាំនណាេះស្ស្ថយបញ្ញហ  (ដផនការទាំងននេះ 
នឹង ក្ាំនត់នោយនសចក្ឋ៊ីដណនាាំសឋ៊ីព៊ី សាំណងជាំងឺ ចិតឋ និង ដាំនណាេះស្ស្ថយ សលមាប់លបជាជនដដលរង 
ផលប េះពាល់នោយស្ថរគនលមាងអភិវឌណន៍)។ ដផនការននេះ លតូវប ជ្ូ លអតឋសញ្ញដ ណរបស់អបក្ដដល លតវូ
បានទទួលការនោេះស្ស្ថយ ការសិក្ាព៊ីសងគម-នសដឌកិ្ចច សលមាប់អបក្ដដលទទួលការនោេះស្ស្ថយ វធិាន
ការដដលនឹងយក្មក្អនុវតឋ ដដលជាដផបក្មួយម្នដាំនណើ រការនោេះស្ស្ថយ នោយរាប់ទាំងជាំនួយ នានា ក្បុង
ការនោេះស្ស្ថយបញ្ញហ  និង ការោាំលទដផបក្ជ៊ីវភាព លពមទាំងយនឋការដផបក្ចាប់ និង សាំណងជាំងឺចិតឋ តួនាទ៊ី 
និង ការទទួលខុសលតវូរបស់ ស្ថទ ប័ន ការលគប់លគងថវកិា និង េរ ិ្ ដវតទុ នពលនវោ ក្មយវតទុ និង លក្រម
នោលនៅ យនឋការដក្ដលបទុក្ខលពួយ ការតាមោនរបាយការណ៍ និង ការពិនិតរ និង ការយល់ដឹងព៊ីការ
ពិនលោេះនបបល់ ការចូលរមួ និង ការផ្ទវ ស់បឋូរព័ត៌មាន ។ 
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ការនលជើសនរ ើសនលោង: ការនលជើសនរ ើសគនលមាង មានន័យថ្ន ជាការក្ាំនត់លបនភទគនលមាងនសបើសុាំ នដើមផ៊ីពិនិតរ
នមើលថ្ននតើ គនលមាងននាេះចាាំបាច់នអាយនធឝើការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ នដាំបូង ឬ ការនធឝើការវាយ
តម្មវនេតុប េះពាល់បរសិ្ថទ ននពញនលញ ។ 
 
ការវាយតម្មវនេតុប េះពាល់សងគម: គឺជាដាំនណើ រការម្នការសិក្ា និង លបនមើនមើលព៊ី ផលប េះពាល់វជិជមាន 
និង អវជិជមាន នលើដផបក្សងគមនសដឌកិ្ចចម្នសងគមព៊ីគនលមាង និង សក្មយភាព អភិវឌណន៍ដដលក្ាំនត់ព៊ីវធិាន
ការសមរមរនដើមផ៊ីទប់ស្ថក ត់ កាត់បនទយ និង ផឋល់ជាំងឺចិតឋ ដល់បុគគលដដល ទទួលរងការប េះពាល់ព៊ី
គនលមាង ដដលអាចជាផលប េះពាល់នលើជ៊ីវតិ ជ៊ីវភាព សុខុមាលភាព និង សុខភាព ។ 
 
ការវាយតម្មវបរសិ្ថទ នជាយុទឌស្ថស្រសឋ: ការវាយតម្មវបរសិ្ថទ នជាយុទឌស្ថស្រសឋ សាំនៅនលើលាំោប់ លទឹសឋ៊ីម្នការ
វិាភាគ និង ការចូលរមួ ដដលមាននោលបាំណង នដើមផ៊ីរមួប ជ្ូ លការពិនិតរពិច័យ ដផបក្បរសិ្ថទ ន នៅក្បុង
នោលននបបាយ ដផនការ និង ក្មយវធិ៊ីនផសងៗ និង ការវាយតម្មវ ការពិនិតរពិច័យ ទាំនាក់្ទាំនងរវាង 
នសដឌកិ្ចច និង សងគម ។  
 
កិ្ចចលពមនលពៀងឆវងដដន: ជាកិ្ចចលពមនលពៀង ដដលបនងកើតនទផើងនោយរដឌលត៊ីភាគ៊ី សឋ៊ីព៊ី រនបៀបម្នការដចក្
រ ាំដលក្ធនធាន ដដលនឹងនលបើលបាស់នោយភាគ៊ីដដលពាក់្ព័នឌ នេើយនឹងដាំនណើ រការ ដដលលតូវនធឝើលបតិបតឋិ
តាម នដើមផ៊ីរក្ាខវឹមស្ថរម្នការលពមនលពៀងននេះ ។ 
 
គនលមាងអភិវឌណន៍: សាំនៅនៅនលើគនលមាងអភិវឌណ គនលមាងវនិិនបគ សក្មយភាពអាជ៊ីវក្មយ និងសក្មយភាព
ទាំងឡាយនផសងនទៀត ទាំងវស័ិយឯក្ជន និងស្ថធារណៈ ។  
 
 
 
 
 


