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ពាកយកាត ់
CCM-TS   តំបនជួ់ ភនំក្រវា ញរណាត ល និងទរនលស្ថប 
CMTS   ភនំក្រវា ញ និងទរនលស្ថប 
CPA    តំបនក់ា ពា សេគមន ៍ 
CSLEP គរក្មាងតំបនរ់ទសភាេ និងរទសច ណ៍ធមមជាតិក្បរបរោយនិ នត ភាេរៅ

រមពុជា 
EA   ទើភាន រង់្វ អនុវតតនគ៍រក្មាង 
ECOP ក្រមក្បតិបតតិប សិ្ថា ន 
EIA   កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន 
EMP   ខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន 
ESMF   ក្របែណឌ ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន និងសងគម 
IA   ទើភាន រង់្វ អនុវតតន ៍
IEIA   កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នបឋម 
GRM   យនតកា រោះក្ស្ថយបណតឹ ងស្ថទុរខ 
MoE   ក្រសួងប សិ្ថា ន 
MRD   ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 
NPASMP  ខ្នកា យុទធស្ថស្រសតជាតិសក្មាបក់្គបក់្គងតំបនក់ា ពា ធមមជាតិ 
NTFP   អនុ្លថ្ក្េរ ើ 
POM   រសៀវរៅខណនាកំ្បតិបតតិគរក្មាង 
PSC   គណៈរមាម ធិកា ដឹ្រនាគំរក្មាង 
SLMP   ខ្នកា ក្គបក់្គងតំបនរ់ទសភាេក្បរបរោយនិ នត ភាេ 
SME    សេក្ោសខាន តតូច និងមធយម 
RGC   រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា 
RPF   ក្របែណឌ រោលនរោបាយរោះក្ស្ថយ្លប ះពាល់ 
WB   ធនាោ េិភេរោរ 
UNDP   រមមវធិើអភិវឌ្ឍនស៍េក្បជាជាតិ 
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១.ម្សចកតីម្្តើម្ 
រនះជាឯរស្ថ ក្របែណឌ ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន និងសងគម (ESMF) សក្មាបគ់រក្មាងតំបនរ់ទសភាេ និង 

រទសច ណ៍ធមមជាតិក្បរបរោយនិ នត ភាេខដ្លក្តូវបានរសនើរ ើង និងរ ៀបរ ៀងរ ើងរោយក្រសួងប សិ្ថា ន និង
ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ រដ្ើមបើរសនើសុំេ ិញ្ញបបទានេើធនាោ េិភេរោរ។ 

ក្របែណឌ រនះមានរោលបំណងធានាថា កា ក្តួតេិនិតយសរមមភាេ CSLEP សក្មាប់្ លប ះពាល់
អវជិាមានខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគម និងវធិានកា កាតប់នាយ ក្តូវបានេិចាណារនុងកា រ ៀបចំ និងកា អនុវតត។ អាច 
និោយបានថា ឯរស្ថ រនះធានាមិនឲ្យកា វនិិរោគ បស់ CSLEP បរងកើតជា និងបងកឲ្យមាន្លប ះពាល់អវជិា
មានខាល ងំរលើ ប ចិញ្ច ឹមជើវតិមូលោឋ ន និងប សិ្ថា ន និងមានកា រំណត ់រ បរញ្ច ៀស ឬោ ងរោចណាស់ កាត់
បនាយ្លប ះពាល់ខដ្លអាចររើតមានរ ើង។ អាើខដ្លសំខានរ់នាះគឺ ឯរស្ថ រនះរ ៀបរាបេ់ើដំ្រណើ  កា ក្តួត 
េិនិតយ និងរោលកា ណ៍ខណនាសំតើេើប សិ្ថា ន និងសងគមរនុងរោលរៅ ៖ 

១. ទបស់្ថក ត ់ និង/ឬកាតប់នាយ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន និងសងគមខដ្លអាចររើតរចញេើសរមមភាេ
ខដ្លរសនើរ ើងទាងំរនះ 

២. កា ធានានូវនិ នត ភាេប សិ្ថា នយូ អខងាងខដ្ល្តល់អតាក្បរោជនរ៍ចញេើសរមមភាេ ខដ្លរសនើ 
រ ើងតាម យៈកា ធានាសុវតាិភាេធនធានធមមជាតិខដ្លេួររគអាក្ស័យ្ល និង 

៣. កា សក្មបសក្មួលក្បរបរោយកា ត្ួចរ ត្ើមជាមុន នូវសរមមភាេបរងកើនក្បសិទធ្លរលើកា រក្បើ
ក្បាស់ និងកា ក្គបក់្គងកានខ់តក្បរសើ រលើធនធានធមមជាតិ ខដ្លរធាើឲ្យមានកា  រាសាិ ភាេ និង/
ឬកា បរងកើនគុណភាេប សិ្ថា ន និងសុែុមាលភាេក្បជាជនរនុងមូលោឋ ន។ 

២.ម្ោលបំណង និងសោសភាគគម្រោង 

រោលបណំងអភិវឌ្ឍនខ៍ដ្លរសនើរ ើង 
រោលបំណងអភិវឌ្ឍន ៍បស់គរក្មាងគឺកា បរងកើនកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  និងរលើររមពស់ឱកាស     

រទស ច ណ៍ធមមជាតិ និងសង្វា រត់ថ្មលអនុ្លថ្ក្េរ ើរនុងតំបនរ់ទសភាេជួ ភនំក្រវា ញ និងទរនលស្ថប។ 
លទធ្ លសខំាន់ៗ  

១. ទំេតំំបនក់ា ពា សាិតរក្កាមកា ក្គបក់្គងកានខ់តក្បរសើ  (េចិតា) 
២. ចំនួនរភញៀវរទសច ណ៍រៅទើតាងំរទសច ណ៍ធមមជាតិរនុងសេគមនមួ៍យចំនួន 
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៣. ភាគ យក្រុមសេគមនខ៍ដ្លមានរំរណើ ន ១% រ ើងរៅ រធៀបនឹងសនទសេនត៍ថ្មលបខនាមធនធាន
ធមមជាតិ 

៤. ភាគ យសេក្គិនជាស្រសតើរនុងសេគមនរ៍ោលរៅ ខដ្លមានលទធភាេទទួលបានរសវាអភិវឌ្ឍន ៍
អាជើវរមម និង 

៥. ភាគ យសេគមនរ៍ោលរៅខដ្លរេញចិតតនឹងអតាក្បរោជន ៍បសគ់រក្មាង។ 

កា េណ៌នាគរក្មាង 
សមាសភាគទើ ១ ៖ េក្ងឹងសមតាភាេរ ៀបចំខ្នកា  និងក្គបក់្គងរទសភាេតំបនក់ា ពា  (ចំណាយបា នស់្ថម ន 
ស ុប ៦,៧៩ ោនដុ្ោល  ខដ្លក្តូវ្តលេ់ ិញ្ញបបទានទាងំក្សុងរោយឥណទាន IDA) 

1. ចាបត់ាងំេើតំបនថ់្ក្េធំៗក្តូវបានរ្ទ េើក្រសួងរសិរមមឲ្យសាិតរក្កាមខដ្នសមតារិចច បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន 
ខដ្លចូលជាធ មានចាបេ់ើខែ រមស្ថ ឆ្ន  ំ២០១៦1 មានវឌ្ឍនភាេជា មួរនុងកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  ប ុខនតបញ្ញា
ក្ប មរៅខតមាន ពារេ់ន័ធនឹងកា ក្គបក់្គងរោយក្បសិទធភាេ ៖ កា ខបងខចងតំបនក់ា ពា មិនបានរេញ
រលញ រងាះខ្នកា ក្គបក់្គងខដ្លអនុមត័រោយក្រសួងប សិ្ថា ន រងាះសមតាភាេ បសម់ស្រនតើក្រសួងប សិ្ថា ន 
និងមស្រនតើមនទើ ប សិ្ថា នជាេិរសសរៅថាន រមូ់លោឋ នរនុងកា រ ៀបចំខ្នកា តំបនក់ា ពា   និងកា េក្ងឹងកា អនុវតត
ចាបរ់នុងតំបនក់ា ពា  ក្បេន័ធមិនក្គបក់្ោន់សក្មាបក់ា ខចរ ខំលរទិនននយ័   និងេត័ម៌ានរដ្ើមបើោកំ្ទដ្ល់កា 
េក្ងឹងកា អនុវតតចាបស់តើេើតំបនក់ា ពា  រងាះកា សក្មបសក្មួលរោយក្បសិទធភាេ វាងក្រសួងនានា និងរងាះ
ក្បេន័ធក្គបក់្គងក្បារច់ំណូលសក្មាបក់្គបក់្គងក្បារច់ំណូល បស់តំបនក់ា ពា  រដ្ើមបើ្ តល់េ ិញ្ញបបទានខដ្ល
មានិ នត ភាេសក្មាបោ់កំ្ទដ្ល់កា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា ។ សមាសភាគនឹងរនះរោះក្ស្ថយបញ្ញា ទាងំរនះ
តាម យៈកា វនិិរោគជាយុទធស្ថស្រសតរលើ ៖ ក្បេន័ធេត័ម៌ាន និងោកំ្ទកា រធាើរសចរតើសរក្មចសក្មាបក់ា រ ៀបចំ
ខ្នកា  និងក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  និងសក្មាបក់ា េក្ងឹងកា អនុវតតចាបស់តើេើតំបនក់ា ពា  កា បរងកើតយុទធ
ស្ថស្រសត កា បណតុ ះបណាត ល ជំនួយខ ន្រភសតុភា  និងរក្គឿងប កិាខ  សក្មាបេ់ក្ងឹងកា អនុវតតចាបស់តើេើតំបន់
កា ពា  កា ខបងខចរក្បរភទតំបនក់ា ពា  កា រំណតក់្េំសើមា និងកា បរងកើតខ្នកា ក្គបក់្គង និងគំ ូក្គបក់្គង
ក្បារច់ំណូលេើតំបនក់ា ពា សក្មាបរ់មពុជា។ 

សមាសភាគ ង ១.១ ៖ ក្បេន័ធេត័ម៌ាន និងោកំ្ទកា រធាើរសចរតើសរក្មច (ISDS) 

                                                     
1អនុក្រឹតយឆ្ន  ំ២០១៦ សតើេើកា រ ទ្ ថ្ក្េកា ពា  កា អភិ រេថ្ក្េរ ើ និងតំបន់ថ្ក្េ្លិតរមម និង ELCs។ 
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2. គរក្មាងនឹងោកំ្ទដ្ល់កា បរងកើត ISDS ខដ្លជួយររៀ គ  និងវភិាគេត័ម៌ានពារេ់ន័ធសក្មាបក់ា រធាើ
រសចរតើសរក្មចរលើកា កា ពា  និងក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  និងកា រ ៀបចំខ្នកា តំបនរ់ទសភាេរនុង CMTS2។ 
ISDS នឹងក្តូវបានបរងកើតរ ើងជារវទិកាលំេភូមិស្ថស្រសតរនុងរមមវធិើ clould ខដ្លអាចបញ្ចូ លទិនននយ័ និង
េត័ម៌ានខដ្លមានស្ថ ៈសំខានស់ក្មាបក់ា រ ៀបចំខ្នកា  និងក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  ដូ្ចជា េត័ម៌ានសតើេើជើវៈ
ចក្មុះ េត័ម៌ានលំេសតើេើកា រក្បើក្បាស់ដ្ើធលើ និងរ ៀបចំជាក្បេន័ធនូវេត័ម៌ានខដ្លក្បមូលបានរោយមនទើ ប សិ្ថា ន 
ឧទានុ រេ និងសេគមនស៍ក្មាប ់ ឧ.  បាយកា ណ៍ចុះលាត សរមមភាេរលមើសចាប ់ និងកា សរងកត) 
ខដ្លនឹងោកំ្ទដ្ល់កា រ ៀបចំខ្នកា  កា សក្មបសក្មួល និងកា េក្ងឹងតំបនក់ា ពា កានខ់តក្បរសើ រ ើង។ 
ISDS បនេុើោន នឹងយុទធស្ថស្រសត បស់ក្រសួងប សិ្ថា នសតើេើកា ក្គបក់្គងទិនននយ័ និងេត័ម៌ានលំេភូមិស្ថស្រសត 
រេើយនឹងខ ែ្ររលើកា ង្វ មានក្ស្ថបខ់ដ្លោកំ្ទរោយ UNDP និង WCS រដ្ើមបើបរងកើតក្បេន័ធរធាើរសចរតើសរក្មច
រលើកា ខបងខចរតំបនក់ា ពា 3។ រដ្ើមបើោកំ្ទសមាសភាគរនះ ក្រសួងប សិ្ថា ននឹងបរងកើតក្រុមកា ង្វ អនត វសិ័យ
សក្មាប ់ISDS រៅថ្ងៃទើ...។ គរក្មាងរនះនឹង ត្ល់េ ិញ្ញបបទានដ្ល់ ៖  

១. កា ោកំ្ទខ្នរបរចចររទសសក្មាបក់្រសួងប សិ្ថា នរដ្ើមបើបរងកើត និងអនុវតត ISDS 
២. ខ ន្រ ងឹ និងខ ន្រទនច់ាបំាចស់ក្មាបក់ា អនុវតត ISDS និង 
៣. កា បណតុ ះបណាត លមស្រនតើក្រសួងប សិ្ថា នរនុងកា រក្បើក្បាស់ និងក្គបក់្គង ISDS និងអនរពារេ់ន័ធ 

(មនទើ ប សិ្ថា ន សេគមន ៍ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន ៍អងគកា មិនខមន ោឋ ភិបាល) រនុងកា រក្បើក្បាស់ ISDS។ 
សមាសភាគ ង ១.២ ៖ កា រ ៀបចខំ្នកា  កា ក្គបក់្គង និងកា េក្ងឹងរទសភាេតបំនក់ា ពា  

3. កា រ ៀបចំខ្នកា  និងកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា ។ គរក្មាងរនះនឹងោកំ្ទដ្ល់រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជារនុង
កា បរងកើតតំបនក់ា ពា  និងខ្នកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  និងតំបនក់ា ពា សេគមនរ៍ោយសេកា ជាមួយ
អាជាញ ធ ថាន ររ់ក្កាមជាតិ អងគកា មិនខមន ោឋ ភិបាល និងសេគមនមូ៍លោឋ ន4។ NPASMP  បស់ ោឋ ភិបាល
មានរោលបំណងយុទធស្ថស្រសតមួយសតើេើកា បរងកើតតំបនក់ា ពា  ខដ្លោកំ្ទរោយសមាសភាគ ងរនះ។ រដ្ើមបើ
                                                     
2 កា ោកំ្ទដ្ល់កា រធាើខ្នកា តំបន់រទសភាេលំេរនុង CMTS មានស្ថ ៈសំខាន់រោយស្ថ ខតកា បងកបរងកើន្លក្សូវរៅរែតត
រពាធិ៍ស្ថត់ និងបាត់ដំ្បង និងជល្លរនុងបឹងទរនលស្ថប េឹងខ ែ្ររលើរសវាក្បេ័នធរអរូ ូសុើខដ្លរំណត់ធា ទឹរ និងរំរទចរំណ េើ 
ថ្ក្េរ ើរនុងតំបន់ជួ ភនំក្រវា ញ។ 
3ក្រសួងប សិ្ថា ន ២០១៨ ៖ យុទធស្ថស្រសតសក្មាប់កា ក្គប់ក្គងេ័ត៌មាន និងទិននន័យលំេភូមិស្ថស្រសតប សិ្ថា ន បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន 
២០១៨-២០២២។ 
4ចាប់សតើេើតំបន់កា ពា  និងេក្ង្វងក្រមប សិ្ថា ន ត្ល់កា ខណនាសំតើេើក្បរភទខ្នកា ខដ្លអាចបរងកើតខ្នកា តំបន់រទសភាេរៅ
រមពុជា ដូ្ចជា ខ្នកា តំបន់កា ពា សេគមន៍ ខ្នកា តំបន់ថ្ក្េសេគមន៍ ខ្នកា ក្គប់ក្គងសរមមភាេពាណិជារមម និងខ្នកា 
អាងទរនល។ 
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ោកំ្ទសរមមភាេរនុ ងសមាសភាគ ងរនះ េក្ង្វង NPASMP នឹងក្តូវសរក្មចបញ្ចប ់ និងអនុមត័រោយ ដ្ឋមស្រនតើ
ក្រសួងប សិ្ថា ន។ 

១. គរក្មាងនឹងោកំ្ទដ្ល់ក្រសួងប សិ្ថា នរនុងកា េក្ងឹងរោលកា ណ៍ខណនាសំតើេើ ៖ ១) កា ខបងខចរ
តំបនក់ា ពា  ២) កា បរងកើតខ្នកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា សេគមន។៍ រនុងប កិា ណ៍រនះ 
ក្រសួងប សិ្ថា ននឹងរំណត ់រ និងរសនើសុំជំនួយងវកិាបខនាមសក្មាបក់ា េិនិតយតាមោនកា អនុវតត
ខ្នកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  និងតំបនក់ា ពា សេគមន ៍រក្កាយកា បរងកើតខ្នកា  ចួរាល់ (ឆ្ន  ំ
២០២០)។ 

២. គរក្មាងនឹងអនុវតតសរមមភាេរ្េងៗរនុងតំបន់កា ពា រៅ CMTS រដ្ើមបើោកំ្ទដ្ល់កា ខបងខចរជា
តំបន ់ កា បរងកើតខ្នកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  កា រំណតក់្េំសើមា និងកា ចុះបញ្ា ើដ្ើធលើតំបន់
កា ពា ខដ្លបានរំណតក់្េំសើមា ចួ (តារាង ២)។ ជាេិរសស ៖ 

• គរក្មាងនឹងោកំ្ទសរមមភាេរនុងតំបនក់ា ពា រ្េងៗ ដូ្ចជា តំបនក់ា ពា ថាន រជ់ាតិ ខដ្នជក្មរសតា
ថ្ក្េ តំបនរ់ក្បើក្បាស់ចក្មុះ និងក្ចរអភិ រេជើវៈចក្មុះ។ ចាបស់តើេើតំបនក់ា ពា រំណតក់ា ខណនាំ
សតើេើក្បរភទសរមមភាេខដ្លអាចអនុញ្ញញ តរៅបានរនុងតំបនក់ា ពា នើមួយៗ និងជះឥទធិេលរលើ
 របៀបខបងខចរ និងក្គបក់្គងក្បរភទតំបនត់ំបនក់ា ពា រ្េងៗ5។ 

• សរមមភាេខបងខចរជាតំបននឹ់ងក្តូវរធាើរ ើងរៅក្គបតំ់បនក់ា ពា ទាងំអស់រៅ CMTS រលើរខលង
ខត BCC ភនំក្រវា ញ6។ ខ្នទើបឋមសតើេើតំបនន់ានាក្តូវបានបរងកើតរ ើង មួោន រោយអងគកា សមពន័ធ
ភាេសតាថ្ក្េ និងក្រសួងប សិ្ថា ន។ សរមមភាេរនះនឹងខ ែ្ររលើខ្នកា តំបនប់ឋម រោយ មួបញ្ចូ ល

                                                     
5ឧទានជាតិ ៖ តំបន់ធមមជាតិរលើដ្ើ និង/ឬខដ្នទឹរខដ្លក្តូវបានបរងកើតរ ើងរដ្ើមបើកា ពា តួនាទើ បស់តំបន់រនាះរនុងក្បេ័នធរអរូ ូសុើ
រដ្ើមបើ្ តល់អតាក្បរោជន៍ដ្ល់មនុសេក្គប់ជំនាន់  តិតបិតកា រក្បើក្បាសខ់ដ្លអាចបងករក្ោះថាន រ់ ឬបំផ្លល ញធនធានជើវៈស្ថស្រសត ធនធាន
ធមមជាតិ ធនធានវបបធម៌ និងមុែង្វ /តួនាទើ បស់តំបន់រនះរធៀបនឹងរោលបំណងជារ់ខសតង រដ្ើ តួនាទើជាមូលោឋ នសក្មាប់កា រំស្ថនត
សបាយ ដំ្រណើ  ទសេនៈរិចច កា អប់  ំ ក្ស្ថវក្ជាវ និងជំរនឿ ឲ្យខតសរមមភាេទាងំរនះមិនគំរាមរំខេងដ្ល់ប សិ្ថា នធមមជាតិ និង
វបបធម៌មូលោឋ ន។ 

ខដ្នជក្មរសតាថ្ក្េ ៖ តំបន់រៅរលើដ្ើ និង/ឬខដ្នទឹរខដ្លតក្មូវឲ្យមានអនតរាគមន៍ោ ងសរមមរលើរោលបំណងក្គប់ក្គងរដ្ើមបើធានា
កា  រាខដ្នជក្មរ និង/ឬបំរេញលរខែណឌ ចាបំាច់សក្មាប់អំបូ  ុរខជាតិ ឬសតា។ 

តំបន់រក្បើក្បាសច់ក្មះុ ៖ តំបន់រៅរលើដ្ើ និង/ឬខដ្នទឹរ ខដ្លសំបូ រោយធនធានធមមជាតិខដ្លមិនទាន់មានកា ប ះពាល់ និងទាមទា 
នូវសរមមភាេក្គប់ក្គងរដ្ើមបើធានាកា កា ពា  និងកា ខង រាយូ អខងាងនូវធនធានជើវស្ថស្រសត និងក្បេ័នធរអរូ ូសុើ។ ទនទឹមនឹងរនះ 
តំបន់រនះ ត្ល់្លិត្ល និងរសវាធមមជាតិសក្មាបក់ា រក្បើក្បាស់រដ្ើមបើបំរេញតក្មូវកា សេគមន៍។ 
6 BCCs មិនក្តូវបានខបងខចរជាតំបន់រ ើយ។ 



9 
 

េត័ម៌ានលំេជើវៈ ូបវនតបខនាមតាម យៈ ISDS និងកា េិរក្ោះរោបល់បខនាមជាមួយអនរពារេ់ន័ធ
រនុងតំបនក់ា ពា ។ អងគកា សមពន័ធភាេសតាថ្ក្េ និងអងគកា អភិ រេអនត ជាតិរំេុងរធាើក្បតិបតតិកា រៅ
តំបនឧ់ទាជាតិភនំក្រវា ញភាគខាងតបូង តំបនឧ់ទានជាតិភនំក្រវា ញភាគរណាត ល និងខដ្នជក្មរ
សតាថ្ក្េតាថ្ត និងបានេិរក្ោះរោបល់ជាមយួសេគមនស៍តើេើកា ខបងខចរជាតំបន។់ 

• ខ្នកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  នឹងក្តូវបានបរងកើតរ ើងសក្មាបត់ំបនឧ់ទាជាតិភនំក្រវា ញភាគខាង
តបូង តំបនឧ់ទានជាតិភនំក្រវា ញភាគរណាត ល ខដ្នជក្មរសតាថ្ក្េភនំសំរុស ខដ្នជក្មរសតាថ្ក្េភនំ
ឱរា ល់ ខដ្នជក្មរសតាថ្ក្េតាថ្ត តំបនរ់ក្បើក្បាស់ចក្មុះទរនលស្ថប និង BCC ភនំក្រវា ញ។  តំបនក់ា 
ពា ទាងំរនះក្តូវបានរក្ជើសរ ើសសក្មាបក់ា បរងកើតខ្នកា ក្គបក់្គង រោយស្ថ មូលរេតុជាយុទធ
ស្ថស្រសតមួយចំនួន ៖ ១) តំបនក់ា ពា ទាងំរនះមានទំេរំសមើនឹង ៨១% ថ្នតំបនក់ា ពា រៅ  CMTS 
រេើយកា ោរឲ់្យតំបនក់ា ពា ទាងំរនះសាិតរក្កាមខ្នកា អនុមត័រោយក្រសួងប សិ្ថា ន គឺជា
ជំោនបឋមរឆ្ព ះរៅ រកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា កានខ់តក្បរសើ រ ើង ២) កា ង្វ  បស់ថ្ដ្គូ
អភិវឌ្ឍនរ៍នុងតំបនក់ា ពា ទាងំរនះបានជួយដ្ល់កា រក្តៀមែលួនសេគមន ៍ និងអនរពារេ់ន័ធរនុងតំបន់
កា ពា ទាងំរនះសក្មាបក់ា រ ៀបចំខ្នកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា ។ 

តារាង ២ ៖ សរមមភាេរ ៀបចខំ្នកា តបំនរ់ទសភាេខដ្លោកំ្ទរោយគរក្មាង 
តំបន់កា ពា រោលរៅ សរមមភាេោកំ្ទរោយគរក្មាង 

កា ខបងខចរ
ជាតំបន់ 

ខ្នកា  
ក្គប់ក្គង
តំបន់កា ពា  

កា រំណត់ 
ក្េំសើមា 

កា ចុះបញ្ា ើដ្ើធលើ 

តំបន់ភនំក្រវា ញភាគរណាត ល X X   
តំបន់ភនំក្រវា ញភាគខាងតបូង X X   
តាថ្ត X X X  
ភនំសំរុស X X X X 
ភនំឱរា ល់ X X X X 
BCC ភនំក្រវា ញ  X   
តំបន់ជើវៈខដ្នទរនលស្ថបរក្បើក្បាស់
រក្ចើនោ ង 

X X   

តំបន់កា ពា រ្េងរទៀតរៅ CMTS X    

សមាគ ល់ ៖ 
1. X បង្វា ញេើសរមមភាេខដ្លនឹងទទួលបានកា ោកំ្ទេើគរក្មាងសក្មាប់តំបន់កា ពា ។ 
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2. ខ្នកា ក្គប់ក្គង កា រំណត់ក្េំសើមា និងកា ចុះបញ្ា ើដ្ើធលើក្តូវបានរផ្លត តអាទិភាេរលើតំបន់កា ពា មួយចំនួនរោយខ ែ្ររលើ
កា េិភារាជាមួយ ោឋ ភិបាល និងតួអងគមិនខមន ោឋ ភិបាល ដូ្ចជា អនរពារ់េ័នធខដ្លរធាើក្បតិបតតិកា រៅ CMTS។ 

 

• កា រំណតក់្េំសើមានឹងក្តូវរធាើរ ើងរៅខដ្នជក្មរសតាថ្ក្េតាថ្ត ភនំសំរុស និងភនំឱរា ល់។ ក្រសួង
ប សិ្ថា នបានរផ្លត តអាទិភាេរលើតំបនក់ា ពា ទាងំរនះសក្មាបក់ា រំណតក់្េំសើមា រោយស្ថ ខត
តំបនទ់ាងំរនះជាខដ្នជក្មរសតាថ្ក្េដ្ស៏ំខាន ់ និងភាេចាបំាចរ់នុងកា ទបស់្ថក តក់ា ទស្រនាទ នកានក់ាប ់
កា បំ ល្ិចបំផ្លល ញ និងកា  ខំានដ្ល់ជក្មរសតា។ 

• កា ចុះបញ្ា ើដ្ើធលើក្េំសើមាតំបន ់ នឹងក្តូវរធាើរ ើងរនុងខដ្នជក្មរសតាថ្ក្េសំរុស និងភនំឱរា ល់។ ក្រសួង
ប សិ្ថា នបានរផ្លត តអាទិភាេកា ចុះបញ្ា ើដ្ើធលើសក្មាបត់ំបនទ់ាងំរនះ រោយស្ថ ខតកា គំរាមរំខេង
នានារនុងទក្មងជ់ាកា ទស្រនាទ នកានក់ាប ់និងកា  ខំានដ្ល់ខដ្នជក្មរ និងសរមមភាេបំ ល្ិចបំផ្លល ញ។ 

៣. គរក្មាងនឹង ត្ល់េ ិញ្ញវតាុដ្ល់ដំ្រណើ  កា ខបងខចរជាតំបន ់ និងកា បរងកើតខ្នកា ក្គបក់្គង
តំបនក់ា ពា សេគមនអ៍ាទិភាេខដ្លសាិតរនុងតំបនក់ា ពា រោលរៅ។ រយើងបានរ ៀបចំតារាង
ខដ្លមានតំបនក់ា ពា សេគមន ៍ ៣៤ រនុងតំបនក់ា ពា រោលរៅ រេើយតំបនក់ា ពា 
សេគមនស៍ក្មាបអ់នតរាគមនគ៍រក្មាង នឹងក្តូវបានរំណតរ់ ើងរោយខ ែ្ររលើកា រក្តៀមែលួន
 បស់សេគមន។៍ លរខណៈវនិិចឆយ័សក្មាបរ់កា រក្តៀមែលួនខ ែ្រតាមជំោន ៨ ចំណុច បស់
ក្រសួងប សិ្ថា នរនុងដំ្រណើ  កា បរងកើតតំបនក់ា ពា សេគមន ៍ដូ្ចជា ១) តំបនក់ា ពា សេគមន៍
ក្តូវបានបរងកើតរ ើងរៅតាមរោលកា ណ៍ខណនា ំបស់ក្រសួងសតើេើតំបនក់ា ពា សេគមន7៍ ២) 
តំបនក់ា ពា សេគមនម៍ានគណៈរមាម ធិកា ក្គបក់្គងខដ្លអនុមត័រោយឃុ/ំសង្វក ត ់ និង ៣) 
តំបនក់ា ពា សេគមន៍្ តួចរ ត្ើមកា រំណតក់្េំសើមា និងមានកា បរងកើតលរខនតិរៈ។ 

៤. កា ត្ល់េ ិញ្ញបបទានគរក្មាងរផ្លត តរលើកា បណតុ ះបណាត លមក្នើតក្រសួងប សិ្ថា ន  ោឋ ភិបាលមូល
ោឋ ន ឧទានុ រេ និងអនរពារេ់ន័ធរ្េងរទៀតសតើេើកា បរងកើតតំបនក់ា ពា  និងកា រ ៀបចខំ្នកា  
និងកា សក្មបសក្មួល និងេិនិតយតាមោនកា អនុវតតខ្នកា ទាងំរនះ។ 

4. កា េក្ងឹងតំបនក់ា ពា  ៖ គរក្មាងនឹង្តលេ់ ិញ្ញបបទានជំនួយបរចចររទសដ្ល់រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា
សក្មាបក់ា បរងកើត និងអនុវតតក្របែណឌ េក្ងឹងតំបនក់ា ពា ខដ្ល មួមានដំ្រណើ  កា  តួនាទើ និងកា ទទួលែុស
ក្តូវ និងកា រ ៀបចខំ ន្រស្ថា បន័សក្មាបក់ា េក្ងឹងតំបនក់ា ពា ។ គរក្មាងនឹងបរងកើតយុទធស្ថស្រសតេក្ងឹងកា អនុវតត

                                                     
7ក្រសួងប សិ្ថា ន ២០១៧ ៖ រោលកា ណ៍ខណនាសំតើេើនើតិវធិើ និងដំ្រណើ  កា បរងកើតតំបន់កា ពា សេគមន៍។ 
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ចាបជ់ា មួ ខដ្លក្តួសក្តាយ និងសក្មបសក្មួលសរមមភាេរនុងតំបនក់ា ពា ទាងំអស ់ បរងកើតអាទិភាេ និង
ខ្នកា សរមមភាេ។ ឯរស្ថ ជំនួយស្ថម  តើនឹងក្តូវបានបរងកើតរ ើង និង មួបញ្ចូ លកា ខណនាសំក្មាបក់ា ចុះ
លាតរោយឧទានុ រេ កា រក្បើក្បាស់អភិក្រម SMART8 កា ក្បមូលទិនននយ័ខដ្លពារេ់ន័ធនឹង ISDS 
រិចចសេកា រោយមានកា េក្ងឹងកា អនុវតតចាប ់ ដូ្ចជា ក្បេន័ធយុតតិធម ៌ កា រក្បើក្បាស់ក្ដូ្ន ផ្លក យ ណប និង
សញ្ញញ ត្ល់ ូបភាេេើចមាៃ យ និងទូ គមនាគមនរ៍នុងកា េិនិតយតាមោនថ្ក្េរ ើ។ 

5. យុទធស្ថស្រសត និងឯរស្ថ ជំនួយស្ថម  តើនឹងក្តូវបានបរងកើតរចញេើដំ្រណើ  កា ខដ្លមានកា ចូល មួរោយ
ទើភាន រង់្វ  ោឋ ភិបាល និងអងគកា មិនខមន ោឋ ភិបាលថ្ដ្គូ ដូ្ចជា អងគកា សមពន័ធភាេសតាថ្ក្េ និងអងគកា អភិ រេ
អនត ជាតិខដ្លោកំ្ទដ្ល់កា ចុះលាត បស់ឧទានុ រេរៅ CMTS។ សមាា  ប កិាខ  សក្មាបក់ា ចុះលាត និង
េិនិតយតាមោនថ្ក្េរ ើ និងកា ស្ថត  មជឈមណឌ លឧទានុ រេរៅ CMTS នឹងទទួលបានជំនួយេើគរក្មាង និងកា 
បណតុ ះបណាត លមស្រនតើក្រសួងប សិ្ថា ន  ោឋ ភិបាលមូលោឋ ន សេគមនថ៍្ក្េរ ើ និងអនរពារេ់ន័ធរ្េងរទៀតសតើេើ
កា េិនិតយតាមោន និងេក្ងឹងថ្ក្េរ ើ និងកា ោកំ្ទដ្ល់កា សក្មបសក្មួលខ ន្រភសតុភា រោយ ោឋ ភិបាលរែតត
រលើកា េក្ងឹងកា អនុវតតចាប។់ រនុងរោលបំណងេក្ងឹងតំបនក់ា ពា  ក្រសួងប សិ្ថា ននឹងរំណតេ់ើចំនួន
ឧទានុ រេបខនាមសក្មាបត់ំបនក់ា ពា រោលរៅនើមួយៗ និងជំនួយងវកិាបខនាមសក្មាបឆ់្ន  ំ២០២០។ 

6. កា ក្គបក់្គងេ ិញ្ញវតាុ និងក្បារច់ណូំលក្បរបរោយនិ នត ភាេ ៖ កា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា ក្ប មនឹង
បញ្ញា រងាះមូលនិធិក្គបក់្ោនស់ក្មាបក់ា រ ៀបចខំ្នកា  កា រស្ថងសមតាភាេ កា េិនិតយតាមោន និងកា 
ចូល មួជាមួយសេគមន។៍ សរមមភាេជារក្ចើនក្តូវបាន្តល់េ ិញ្ញបបទាន មួោន រោយអងគកា មិនខមន ោឋ ភិ
បាលអនត ជាតិ និងថ្ដ្គូរ្េងរទៀត ខដ្លមិនខមនជាទសេនាទានក្បរបរោយនិ នត ភាេរនុង យៈរេលមធយម។ 
កា ក្បមូលរថ្ក្មរសវាេើរទសច ណ៍ធមមជាតិ នឹងចូល មួចំខណរដ្ល់និ នត ភាេេ ិញ្ញវតាុ បស់តំបនក់ា ពា 
រោលរៅ។ បចចុបបនន មានកា គិតរថ្ក្មរសវាេើរភញៀវរទសច ណ៍ខដ្លចូលរៅកានត់ំបនក់ា ពា មួយចំនួន (ឧ. 
តំបនក់ា ពា គិ ើ មយ) ប ុខនតមិនទានម់ានរោលនរោបាយ និងរោលកា ណ៍ខណនាចំាសោ់ស់សតើេើរថ្ក្មរសវា 
កា ក្បមូល និងក្គបក់្គងក្បារចំ់ណូល និងកា ឯរភាេរលើកា រក្បើក្បាស់រថ្ក្មរសវាេើធនធានទាងំរនះរ ើយ។ 
កា អនុវតតលែជាអនត ជាតិបង្វា ញថា ក្តូវមានកា ខបងខចរអតាក្បរោជនស៍មក្សបរដ្ើមបើរំណតេ់ើកា ខបងខចរ
ក្បារច់ំណូលេើសរមមភាេរទសច ណ៍។ 

                                                     
8ឧបរ ណ៍រាយកា ណ៍ និងេិនិតយតាមោនលំេ (SMART) ជារក្មងកា អនុវតតលែបំ្ុតសក្មាប់ជួយដ្ល់អនរក្គប់ក្គងតំបន់កា ពា  
និងសតាថ្ក្េឲ្យេិនិតយតាមោន វាយតថ្មល និងក្គប់ក្គងសរមមភាេចុះលាតរោយក្បសិទធភាេ។ SMART រំេុងក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅ
តាមតំបន់កា ពា មួយចំនួនរៅរមពុជា។ 
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7. រក្ៅេើរថ្ក្មរសវារទសច ណ៍ គរក្មាងនឹងវភិាគេើឱកាសេ ិញ្ញបបទានជារក្ចើនរ្េងរទៀត (កា ទូទាត់
សក្មាបរ់សវាប សិ្ថា ន ៖ PES និងរ ដ្បូរ) រេើយនឹងជំ ុញកា សិរាសតើេើកា វាយតថ្មលរសវាក្បេន័ធរអរូ ូសុើ
ជលស្ថស្រសតរនុងប បិទថ្នគណរនយយធមមជាតិ (WAVES)។ រក្ៅេើរនះ គរក្មាងនឹងជំ ុញកា រ ៀបចំ និងោកំ្ទ
មូលនិធិប សិ្ថា ន និងសងគមខដ្លបរងកើតរោយក្រសួងប សិ្ថា ន។ 

8. គរក្មាងនឹងោកំ្ទដ្ល់កា រ ៀបចំ និងអនុវតតក្របែណឌ ក្គបក់្គងេ ិញ្ញវតាុសក្មាបត់ំបនក់ា ពា រៅ 
CMTS ជាេិរសស ៖  

i. កា វភិាគរដ្ើមបើជួយដ្ល់រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជារនុងកា វាយតថ្មលរលើកា ក្បមូល និងចាតខ់ចងរថ្ក្មរសវា 
វភិាគគំ ូេ ិញ្ញវតាុរ្េងៗ រ ៀនសូក្តេើកា អនុវតតលែបំ្ុត និងរ ៀបចំក្បេន័ធក្គបក់្គងេ ិញ្ញវតាុចក្មុះ
សក្មាបមូ់លនិធិប សិ្ថា ន និងសងគម រដ្ើមបើទទួលបាន និងក្គបក់្គងរថ្ក្មរសវា និងធនធានមានសកាត
នុេលរ្េងរទៀតេើរ ដ្បូរ និង PES។ 

ii. រ ៀបចំរិចចេិភារាេេុភាគើសតើេើយនតកា េ ិញ្ញបបទាន (ដូ្ចជា PES, រ ដ្បូរ និងរថ្ក្មរសវារទស
ច ណ៍)។ កា វាយតថ្មលរសវាក្បេន័ធរអរូ ូសុើជលស្ថស្រសត និងរៅ CMTS រំេុងរធាើរ ើងរក្កាមជំនួយ
 បស់ WAVES រដ្ើមបើរ ៀបចំជំនួយបរចចររទសសក្មាប ់PES។ 

iii. រ ៀបចំសិកាខ ស្ថោ និងវគគបណតុ ះបណាត លជារខ់សតងសក្មាបក់ា រស្ថងសមតាភាេរៅថាន រជ់ាតិ និង
ថាន ររ់ក្កាមជាតិរដ្ើមបើក្គបក់្គងកា ក្បមូលរថ្ក្មរសវា និងកា ខបងខចរអតាក្បរោជន។៍ 

2. េក្ងឹងឱកាសរទសច ណ៍ធមមជាតិ និងសង្វា រត់ថ្មលអនុ្លថ្ក្េរ ើ (ចណំាយបា នស់្ថម នស ុប ១៦,៧៥ ោន
ដុ្ោល  និងក្តូវ ត្លេ់ ិញ្ញបបទានទាងំក្សងុរោយឥណទាន IDA)។ 

9. សមាសភាគរនះមានរោលរៅ ត្ល់េ ិញ្ញបបទានដ្ល់កា វនិិរោគសំខាន់ៗ  និងេក្ងឹងប ោិកាសអនុ
រក្ោះសក្មាបក់ា េក្ងើរឱកាសរទសច ណ៍ធមមជាតិ និងសង្វា រត់ថ្មលអនុ្លថ្ក្េរ ើរៅរមពុជា។ ចំណុចរផ្លត ត
សំខានរ់នុងសមាសភាគរនះ (និងសមាសភាគទើ ៣) គឺកា បរងកើន និងេក្ងឹងប ោិកាសអនុរក្ោះសក្មាបក់ា 
ចូល មួ បស់វសិ័យឯរជន និងវនិិរោគរលើរេោឋ  ចនាសមពន័ធសំខាន់ៗ  (កា តភាា ប ់ មជឈមណឌ លរភញៀវរទស
ច ណ៍។ល។)។ ភាេក្បរសើ រ ើងខ ន្រអភិបាលរិចច កា ក្គបក់្គង និងបទបបញ្ញតតិពារេ់ន័ធនឹងតំបនរ់ោលរៅ 
បូរ មួនឹងកា វនិិរោគរលើកា តភាា ប ់ រេោឋ  ចនាសមពន័ធរទសច ណ៍ធមមជាតិ/អនុ្លថ្ក្េរ ើ និងតថ្មលបខនាម 
នឹងជួយជំ ុញកា វនិិរោគរោយវសិ័យឯរជន។ 

សមាសភាគ ង ២.១ ៖ េក្ងឹងឱកាសអភិវឌ្ឍនរ៍ទសច ណ៍ធមមជាតិ 
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10. ចណុំចសនូលថ្នកា បរងកើនសកាត នុេលរទសច ណ៍ធមមជាតិរៅរមពុជា គឺកា បរងកើតតណំភាា ប ់វាងក្ចរ
រទសច ណ៍សខំាន់ៗ ថ្នរែតតរសៀមរាប និងក្រុងភនំរេញរៅនឹងមូលោឋ នក្ទេយសមបតតិធមមជាតិរៅ CMTS តាម
 យៈគំ ូ “ដំុ្-កា”ំ ថ្នកា អភិវឌ្ឍវសិ័យរទសច ណ៍។ ដំ្បូង គំ ូរនះបរងកើនលទធភាេទទួលបាន និងចល័តភាេរនុង 
និងជំុវញិទើក្បជំុជន (ដំុ្)  ចួរទើបអភិវឌ្ឍ “កា”ំ រពាលគឺទើតាងំរទសច ណ៍ធមមជាតិខដ្ល្ា ភាា បរ់ៅនឹងដំុ្។  
អភិក្រមរនះរធាើឲ្យរភញៀវរទសច ណ៍រធាើដំ្រណើ  រៅមរ តាម របៀបខដ្លខបងខចរអតាក្បរោជនរ៍សដ្ឋរិចចសងគម 
ខដ្លពារេ់ន័ធនឹងវសិ័យរទសច ណ៍ដ្ល់សេគមនរ៍ៅជិតតំបនរ់ទសច ណ៍ធមមជាតិ។ 

11. “ដំុ្” ៤ សក្មាបក់ា អភិវឌ្ឍរទសច ណ៍ធមមជាតិក្តវូបានរណំតរ់ចញេើកា វភិាគលេំភូមិស្ថស្រសត និងកា 
េិរក្ោះរោបលជ់ាមយួអនរពារេ់ន័ធ។ កា វភិាគលំេភូមិស្ថស្រសតជួយរំណតប់ណតុ ំ លំេថ្នទើតាងំខដ្លមានសកាត
នុេលសក្មាបក់ា អភិវឌ្ឍរទសច ណ៍ធមមជាតិ កា អភិវឌ្ឍរទសច ណ៍ធមមជាតិមានក្ស្ថប ់ តំបនក់ា ពា 
សេគមន ៍ និងក្រុមសេគមន។៍ ដំុ្ ៤ ក្តូវបានរំណត ់ររនុងរែតតរកាះរុង រសៀមរាប រពាធិ៍ស្ថត ់ និង
រំេងស់ពឺ។ មានកា បរងកើតលរខណៈវនិិចឆយ័បឋមរដ្ើមបើជួយរំណត ់រ និងរផ្លត តអាទិភាេរលើទើតាងំរទសច ណ៍
ធមមជាតិខដ្លអាចទទួលបានជំនួយេ ិញ្ញវតាុេើគរក្មាងរនះ។ លរខណៈវនិិចឆយ័ មួមានលទធភាេរចញចូល ភាេ
ទារទ់ាញ កា រក្បើក្បាស់/សិទធិកានក់ាបដ់្ើធលើ ភាេង្វយ ងរក្ោះ បស់ទើតាងំ លទធភាេទទួលបានរសវា ទើតាងំ
រទសច ណ៍ធមមជាតិមានក្ស្ថប ់ស្ថា នភាេរសដ្ឋរិចចសងគម តក្មូវកា ទើ្ា  ជើវៈចក្មុះ និងនានាភាេថ្នកា ្តល់
រសវារទសច ណ៍ធមមជាតិ។ 

កា បរងកើនប ោិកាសអនុរក្ោះសក្មាបរ់ទសច ណ៍ធមមជាតិ 

12. នឹងមានកា ្តល់ជំនួយបរចចររទសដ្ល់កា បរងកើតក្របែណឌ ខរលមែ សក្មបសក្មួល និងបរងកើតរិចច
សនា/រិចចក្េមរក្េៀងក្គបក់្គងរទសច ណ៍ធមមជាតិមានក្ស្ថប ់និងកា បរងកើតរោលកា ណ៍ខណនាថំាន រជ់ាតិ និង
អនុវតតលែបំ្ុត រដូ៏្ចជាេក្ងឹងប ោិកាសអនុរក្ោះរដ្ើមបើជំ ុញភាេលូតោស់ បសស់េក្ោសខាន តតូច និង
មធយម។ ចំណុចរនះ មួមានកា ោកំ្ទដ្ល់រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជារនុងកា រ ៀបចំទក្មង ់ “រិចចក្េមរក្េៀងក្គបក់្គង
រទសច ណ៍ធមមជាតិ” ចាស់ោស ់ និងសុើសង្វា រោ់ន រដ្ើមបើជួយដ្ល់កា សរក្មចបញ្ចបក់្បកាស បស់ក្រសួង
ប សិ្ថា នសតើេើកា អភិវឌ្ឍរទសច ណ៍ធមមជាតិរនុងតំបនក់ា ពា  (នឹងក្តូវអនុមត័រោយរោរ ដ្ឋមស្រនតើរៅខែ ធនូ ឆ្ន  ំ
២០១៩) និងកា អនុវតតជារខ់សតង។ អាើខដ្លសំខានរ់នាះគឺគរក្មាងនឹងជួយដ្ល់រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជារនុងកា 
អនុវតតរោលកា ណ៍ខណនាទំាងំរនះ (ដូ្ចជា រោលកា ណ៍ខណនាសំតើេើកា ក្គបក់្គង េិនិតយតាមោន យនតកា 
ខបងខចរអតាក្បរោជន។៍ល។) រៅតាមទើតាងំរទសច ណ៍ធមមជាតិរ្េងៗ (ខ្ែរតាមលរខណៈវនិិចឆយ័
សតងោ់ ) រនុងតំបនក់ា ពា ។ 
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13. គរក្មាងនឹងោកំ្ទដ្ល់កា បរងកើតរសវាអភិវឌ្ឍនអ៍ាជើវរមម (BDS) រនុងមជឈមណឌ លរក្បើក្បាស់ចក្មុះ 
ខដ្ល មួមានកា បណតុ ះបណាត ល និងកា ខណនាបំរចចររទសសតើេើកា អភិវឌ្ឍអាជើវរមមសក្មាបរ់ទសច ណ៍ធមម
ជាតិ និងសេក្ោសសង្វា រត់ថ្មលអនុ្លថ្ក្េរ ើ។ BDS ទាងំរនះនឹងជួយបំរេញចំណុចែាះខាតរលើជំនាញ
សេក្គិន និងកា ខណនាអំាជើវរមម រដូ៏្ចជាជំ ុញភាេក្បរួតក្បខជងរនុងចំរណាមវសិ័យឯរជន និងក្រុមរទស
ច ណ៍ធមមជាតិសេគមន។៍ មជឈមណឌ លរនះនឹង ត្លក់ា បណតុ ះបណាត លសតើេើតក្មូវកា អភិវឌ្ឍនអ៍ាជើវរមម ដូ្ច
ជា កា រំណត ់រទើ្ា  និងកា រធាើទើ្ា  កា អភិវឌ្ឍ និងក្គបក់្គង្លិត្ល និងជួយដ្លវ់សិ័យឯរជន និង
ក្រុមសេគមនរ៍ ៀបចំខ្នកា អាជើវរមម ងឹមា។ំ BDS  មួមានកា ្តល់រសវាដ្លស់េក្គិនជាស្រសតើរដ្ើមបើជំ ុញកា 
ចូល មួ បស់ស្រសតើរនុងរទសច ណ៍ធមមជាតិ និងសង្វា រត់ថ្មលពារេ់ន័ធ។ 

រេោឋ  ចនាសមពន័ធរទសច ណ៍ធមមជាតិ 

14. សមាសភាគរនះនឹង ត្ល់េ ិញ្ញបបទានដ្ល់កា វនិិរោគ ខដ្លពារេ់ន័ធនឹងកា បរងកើត/ស្ថត  រេោឋ  ចនា
សមពន័ធរទសច ណ៍ធមមជាតិរនុងតំបនរ់ទសភាេរោលរៅ។ រទសច ណ៍ធមមជាតិជាសរមមភាេខដ្លខ ែ្ររលើ
ប សិ្ថា នធមមជាតិ និងក្តូវមានរេោឋ  ចនាសមពន័ធោកំ្ទរដ្ើមបើកាតប់នាយ្លប ះពាល់រលើមនុសេ និងបនេុើោន នឹង
តំបនរ់ទសភាេ។ ក្បរភទ និងរក្មិតរេោឋ  ចនាសមពន័ធអាក្ស័យរលើលរខណៈធមមជាតិ និងវបបធម ៌ និងភាេ
ង្វយ ងរក្ោះ បស់តំបន ់ ក្េមទាងំ របៀបរ ៀបចំរទសច ណ៍ធមមជាតិ។ រេោឋ  ចនាសមពន័ធនឹងខក្បក្បួលរៅតាម
 របៀបរ ៀបចំរទសច ណ៍ធមមជាតិខដ្លចងប់ាន និងសិទធិកានក់ាបដ់្ើធលើ។ រនុង “ដំុ្-កា”ំ រទសច ណ៍ធមមជាតិ
នើមួយៗ សរមមភាេខដ្លអាចរធាើរ ើង មួមាន កា បរងកើត ១) ចំណតសមក្សប ោងអាោ  កា ក្គបក់្គង
សំណល់ ងឹ ោង និងរញ្ចុ ះខដ្លមានលរវ់តាុសិបបរមមរនុងសេគមនខ៍ដ្លសាិតរៅជិតទើតាងំ ២)មជឈមណឌ ល
្តល់េត័ម៌ានដ្ល់រភញៀវរទសច ណ៍ ៣) ល្ូវរដ្ើ  ប មទសេនា កាត  រដ្ើ  ផ្លទ ងំបង្វា ញេត័ម៌ានចាបំាចរ់ៅតាមទើតាងំ
រទសច ណ៍ធមមជាតិ។ 

15. សក្មាបទ់ើតាងំរទសច ណ៍ធមមជាតិតាមសេគមន ៍(CBET) នឹងមានកា ត្ល់េ ិញ្ញបបទានបខនាមដ្ល់ 
១) សរមមភាេស្ថន ររ់ៅតាមសេគមន ៍ (្ទះសំណារធ់មមជាតិ) ២) រេោឋ  ចនាសមពន័ធសិបបរមមខដ្លអាច
រលចរ ើង និងប កិាខ  ពារេ់ន័ធ និង ៣) រេោឋ  ចនាសមពន័ធសមក្សបនឹងប សិ្ថា នរ្េងរទៀតរៅជំុវញិទើតាងំ។ 
សេគមន/៍តំបនក់ា ពា សេគមន ៍ អាចរក្បើក្បាស់មូលនិធិសក្មាបស់មាា  ៈប កិាខ   (ឧ. តង ់ វទិយុ) និង្លិត
្លេត័ម៌ាន និងកា ្ាយពាណិជារមម។ 

16. រិចចេិភារាបឋមគូសបញ្ញា រេ់ើតំបនដំុ់្-ការំទសច ណ៍ធមមជាតិខដ្លមានសកាត នុេល ២ ៖ មួយរៅ
រែតតរសៀមរាប និងមួយរទៀតរៅជំុវញិរែតតរកាះរុង។ សក្មាបរ់ែតតរសៀមរាបខដ្លរដ្ើ តួនាទើជាដំុ្ “កា”ំ នឹងក្តូវ



15 
 

បានអភិវឌ្ឍ/េក្ងើរបខនាមឲ្យក្គបដ្ណត បរ់លើទើតាងំរទសច ណ៍ធមមជាតិខរប ខាងជារក្ចើន រោយេក្ងើរកា 
្តល់រសវាជារក្ចើនខដ្លបង្វា ញេើមូលធនធមមជាតិ ដូ្ចជា ខដ្នជក្មរសតាស្ថល បខក្េរទាល់ ទើតាងំជារក្ចើនរៅ
រនុងឧទានជាតិភនំគូខលន និងរៅទូទាងំ និងជំុវញិទរនលស្ថប។ កា វនិិរោគសកាត នុេល មួមាន ៖  

• មជឈមណឌ លបរខក្បបខណត តទឹរ/រនុងថ្ ទ្បឹង រោយមានផ្លទ ងំបង្វា ញេត័ម៌ានេើក្បវតតិ រអរូ ូសុើ ជើវៈ
ចក្មុះបឹង សេគមន ៍និងរបតិរភណឌ ទរនលស្ថប 

• កា ខរលមែរេោឋ  ចនាសមពន័ធរទសច ណ៍ធមមជាតិខរប ខាង (រខនលងស្ថន ររ់ៅ មាូបអាោ  រសវា) 

• កា ខរលមែបណាត ញ ល្ូវទឹរ បស់បឹងរៅកានភូ់មិបខណត តទឹរ កា រធាើទំរនើបរមមរេោឋ  ចនាសមពន័ធ
ដំ្រណើ  រំស្ថនតរលើថ្ ទ្បឹង និង 

• កា បរងកើត ល្ូវតភាា ប ់វាងរែតតរសៀមរាប និងទរនលស្ថបខដ្លពារេ់ន័ធនឹងរទសច ណ៍ធមមជាតិឯររទស 
ដូ្ចជា កា រដ្ើ ថ្ក្េ កា ក្បមាញ់ ូបងត រភញៀវរទសច ណ៍ខដ្លមានចំណាបអ់ា មមណ៍េិរសស (ទសេនា
សតាស្ថល ប សតាថ្ក្េ)។ 

17. សក្មាបរ់ទសច ណ៍ធមមជាតិរនុងរែតតរកាះរុង (ដំុ្) នឹងមានកា េក្ងើររសវាជារក្ចើនរៅរនុងតំបនជ់ួ 
ភនំក្រវា ញ ដូ្ចជា ជរក្មើសសកាត នុេលសក្មាបរ់ទសច ណ៍ធមមជាតិខដ្លក្គបក់្គងរោយវសិ័យឯរជន។ កា 
តភាា បប់ណាត ញនឹងទាញក្បរោជនេ៍ើគរក្មាងស្ថងសងក់្េោនយនតរោះអនត ជាតិឯរជន (តារាស្ថគ ) 
រដ្ើមបើរធាើេិេិធរមមតំបនទ់ារទ់ាញរទសចណ៍ធមមជាតិបចចុបបនន។ ឧទាេ ណ៍ ៖ 

• មជឈមណឌ លអនត រមមខដ្លបង្វា ញេើជើវៈចក្មុះ ក្បេន័ធរអរូ ូសុើ សេគមនរ៍ៅជួ ភនំក្រវា ញ 

• កា រធាើទំរនើបរមម/ខរលមែទើជក្មរ និង ល្ូវលសំក្មាបរ់ទសច ណ៍ធមមជាតិឯររទស ដូ្ចជា កា រដ្ើ ថ្ក្េ 
កា ក្បមាញ់ ូបងត និងរភញៀវរទសច ណ៍ខដ្លមានចំណាបអ់ា មមណ៍េិរសស (ទសេនាសតាស្ថល ប 
សតាថ្ក្េ) 

• រេោឋ  ចនាសមពន័ធរៅទើតាងំរទសច ណ៍ធមមជាតិ ដូ្ចជា ចំណត ទឹរស្ថែ ត និងអនាមយ័ សិបបរមម 
និងោងអាោ ។ល។ 

• កា រដ្ើ ទសេនារនុងថ្ក្េ ប ម និងប ុសតិ៍ទសេនា និង 

• រេោឋ  ចនាសមពន័ធសុវតាិភាេរៅទើតាងំទឹររក្ជាះ និងក្ចាងំរចាត/ទើតាងំទសេនាេើខាងរលើ។ 
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សមាសភាគ ២.២ ៖ កា រលើររមពសស់ង្វា រត់ថ្មលអនុ្លថ្ក្េរ ើ 

18. កា អភិវឌ្ឍសង្វា រត់ថ្មលអនុ្លថ្ក្េរ ើ មានសកាត នុេលោកំ្ទដ្លក់ា បរងកើតក្បារច់ំណូលក្បរបរោយ
និ នត ភាេសក្មាបស់េគមនមូ៍លោឋ ន ប ុខនតក្តូវមានកា អភិវឌ្ឍ និងក្គបក់្គងលែក្បរសើ រដ្ើមបើទបស់្ថក តក់ា រធាើ
អាជើវរមមេួសរក្មិត និងរដ្ើមបើបរងកើតកា ង្វ  និងក្បារចំ់ណូលរនុងតំបនគ់រក្មាង។ ឱកាសមានចាបេ់ើកា 
ទាញយរជ ័រ ើ និងរតត  ខ ល្រ ើ ក្រវា ញ  ុរខជាតិឱសង កា ខរថ្ចនរក្បងបខនល  េូតដ្លក់ា ក្គបក់្គងរោយ
ក្បសិទធភាេនូវែលឹមចន័ទ និងឫសេើ។  ងាើរបើ្លតិ្លមួយចំនួន ត្ល់តថ្មលទើ្ា គួ ឲ្យចាបអ់ា មមណ៍ ប ុខនតមិនទាន់
មានកា រ ៀបចំរោលនរោបាយ ឬកា រលើរទឹរចិតតឲ្យបានលែក្បរសើ រ ើយ (រថ្ក្មរសវា េនធនាចូំល ខ្នកា 
ក្គបក់្គង ឬអាជាញ បណ័ណ)។ រគចាតទុ់រថារនះជាកា  តិតបតិរលើអាជើវរមម ល្ូវកា មិនឲ្យចូល មួរនុងអនុ្លថ្ក្េរ ើ
ក្ទងក់្ទាយធំ។ 

19. រក្កាមសមាសភាគទើ ១ គរក្មាងនឹងោកំ្ទដ្ល់តំបនក់ា ពា សេគមន ៍ និងខ្នកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា 
ពា  (ដូ្ចជា អនុ្លថ្ក្េរ ើ និងខ្នកា ស្ថត  រ ើងវញិ) ខដ្លនឹងជួយតក្មងទិ់សសរមមភាេរសដ្ឋរិចចរនុង
តំបនស់េគមនរ៍ៅតាមតំបនក់ា ពា រោលរៅ។ អាទិភាេសក្មាបអ់នតរាគមនគ៍រក្មាងគឺតំបនក់ា ពា 
សេគមនខ៍ដ្លសាិតរៅជិតសរមមភាេរទសច ណ៍ធមមជាតិ។ គរក្មាងនឹងរផ្លត តអាទិភាេរលើរំខណទក្មងរ់ោល
នរោបាយ ប ោិកាសអនុរក្ោះសក្មាបស់េក្ោសខាន តតូច និងមធយម រដូ៏្ចជាសេកា ជាមួយក្រសួងនានា
រដ្ើមបើជំ ុញប ោិកាសកានខ់តអនុរក្ោះ និងក្គបក់្ជុងរក្ជាយសក្មាបអ់នុ្លថ្ក្េរ ើ រដូ៏្ចជារផ្លត តរលើសង្វា រ់
តថ្មលសកាត នុេលមួយចំនួនបខនាមរទៀតរនុងរេលអនុវតតគរក្មាង។ 

20. កា វភិាគបង្វា ញថា សង្វា រត់ថ្មលឫសេើ និងក្រវា ញរៅ CMTS មានសកាត នុេលសក្មាបក់ា អភិវឌ្ឍ និង
កា េក្ងើរបខនាម។ សង្វា រត់ថ្មលនើមួយៗនឹងទាមទា ឲ្យមានយុទធស្ថស្រសតរ្េងៗរលើកា អភិវឌ្ឍ និងក្គបក់្គង។ 
 ោឋ ភិបាលរមពុជាទទួលបានជំនួយបរចចររទសេើធនាោ េិភេរោរ សក្មាបក់ា វភិាគសុើជរក្ៅេើសង្វា រត់ថ្មល
ឫសេើ និងក្រវា ញរដ្ើមបើរំណត ់រឱកាសវនិិរោគ កា តភាា បទ់ើ្ា  និងកា អភិវឌ្ឍ កា រស្ថងសមតាភាេ និង
ជំនាញអភិវឌ្ឍនស៍េគមនស៍ំរៅេក្ងឹង និងេក្ងើរសង្វា រត់ថ្មលឫសេើ និងក្រវា ញ។ 

21. គរក្មាងនឹង ត្ល់េ ិញ្ញបបទានដ្ល់កា វនិិរោគខាន តតូចសក្មាបស់រមមភាេខដ្លពារេ់ន័ធនឹងកា ក្បមូល
្លរោយនិ នត ភាេ ក្បេលវបបរមម កា ខរថ្ចន និងកា រធាើទើ្ា អនុ្លថ្ក្េរ ើរនុងរោលបំណងេក្ងើរឱកាស
 ប ចិញ្ច ឹមជើវតិសក្មាបស់េគមនមូ៍លោឋ នរនុងតំបនក់ា ពា សេគមនរ៍ៅតាមតំបនក់ា ពា រោលរៅ។ រក្ៅេើ
រនះ នឹងមានកា ត្ល់កា ោកំ្ទដ្ល់កា េក្ងើរឱកាសដ្ល់វសិ័យឯរជនរនុងកា រក្ជើសរ ើសសង្វា រត់ថ្មល និងបរងកើន
ឱកាស រក្បារច់ំណូលសក្មាបស់េគមនខ៍ដ្លចូល មួរនុងសង្វា រត់ថ្មល រដូ៏្ចជា្ា ភាា បនឹ់ងឧសាេរមមរទស
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ច ណ៍ធមមជាតិ។ ក្បរភទកា វនិិរោគខដ្លក្តូវជំ ុញ និងោកំ្ទ  មួមាន កា ្តល់ប កិាខ  ខរថ្ចន (ឧ. ប កិាខ  រដ្ើ 
រោយរមាល ងំថ្ដ្) និងកា អភិវឌ្ឍ ដូ្ចជា កា ស្ថត  រេោឋ  ចនាសមពន័ធរ ើងវញិ (ឧ. ររាងចក្រខរថ្ចន និងសតុរទុរ) 
រដ្ើមបើបំរេញសតងោ់ អនាមយ័ និងសមក្សបតាមរោលបំណង និងសមាា  ៈប កិាខ  រវចែចប/់បិទស្ថល រសញ្ញញ ។ 

សមាសភាគ ៣ ៖ បរងកើនលទធភាេ និងកា តភាា បប់ណាត ញ (ចណំាយបា នស់្ថម នស ុប ២៣,៨៦ ោនដុ្ោល  ខដ្ល
ក្តវូ ត្លេ់ ិញ្ញបបទានទាងំក្សងុរោយឥណទាន IDA) 

22. តំបនជ់នបទរៅរមពុជាមិនសូវមាន ល្ូវងនល់ក្គបក់្ោនខ់ដ្លរក្បើក្បាស់បានក្គប ់ដូ្វកាល មានទំេធំំលមម 
និងកាបា សុើរតក្គបក់្ោនរ់ទ និងមិនទានអ់ាចបំរេញតក្មូវកា ររើនរ ើងថ្នមុែទំនិញ និងមរធាបាយរធាើ
ដំ្រណើ  រៅរ ើយរទ។ ល្ូវជនបទជាង ៨០% រៅរមពុជាគឺជា ល្ូវក្កាលងមបាយរក្រៀម ឬក្គួសក្រេម ខដ្លបងក
កា លំបារោ ងរក្ចើនរៅ ដូ្វវសា រក្ពាះ ល្ូវែូចខាត និងេិបាររធាើដំ្រណើ   បូរ មួនឹងចំណាយែពស់រលើ
ក្បតិបតតិកា  និងកា ក្គបក់្គង និងកា លំបាររៅ ដូ្វក្បាងំរោយស្ថ ធូលើេុយ។ 

23. កា េក្ងើរឱកាសរទសចណ៍ធមមជាតិរៅ CMTS  ទាមទា ឲ្យមានកា បរងកើនរេោឋ  ចនាសមពន័ធតភាា ប់
រដ្ើមបើ្ តល់លទធភាេដ្ល់កា បរងកើនចំនួនរភញៀវរទសច ណ៍មរេើក្ចរសំខាន់ៗ ។ កា ខរលមែទាងំរនះមានរោល
បំណងបរងកើនចំនួនរភញៀវរទសច ណ៍ក្បរបរោយនិ នត ភាេ និងកាតប់នាយកា រ ើងចុះចំនួនរភញៀវតាម ដូ្វកាល
តាម យៈកា ្តល់លទធភាេរចញចូលក្គប ់ដូ្វកាល។ កា វនិិរោគជារោ់រអ់ាច មួមាន កា ស្ថត  ល្ូវជនបទ និង
រេោឋ  ចនាសមពន័ធជនបទពារេ់ន័ធរ្េងរទៀតរដ្ើមបើជួយដ្ល់កា អភិវឌ្ឍក្ចរ របៀងរទសច ណ៍ធមមជាតិ និងកា 
តភាា បជ់ាមួយទើ្ា សំខាន់ៗ ។ 

24. តាម យៈកា បខនាមលទធភាេចូលដ្ល់ទើតាងំចុងរក្កាយ និងរេោឋ  ចនាសមពន័ធោកំ្ទ រភញៀវរទសច ណ៍
នឹងទទួលបានរេោឋ  ចនាសមពន័ធស្ថធា ណៈសំខាន់ៗ  ខដ្លនឹងបរងកើនកា រេញចិតត បស់រភញៀវរទសច ណ៍។ បូរ
 មួនឹងកា ោរស់្ថល រសញ្ញញ សមាគ ល ់ ចំណុចរនះនឹងជួយបរងកើតអា មមណ៍ដ្រជ់ាបនឹ់ងទើរខនលង និង មួបញ្ចូ លទិស
រៅរទសច ណ៍ស្ថធា ណៈរោយមិនគិតថ្ងល។ គរក្មាងនឹង ត្ល់េ ិញ្ញបបទានដ្ល់កា រធាើទំរនើបរមម និងស្ថត  ល្ូវ
ជនបទមួយចំនួនឲ្យធនក់្គប ់ដូ្វកាល និងធននឹ់ងអាកាសធាតុ ផ្លល រសញ្ញញ តាម ល្ូវ និងរេោឋ  ចនាសមពន័ធអនា
មយ័ខាន តតូច។ រយើងនឹងរក្បើក្បាស់កា  ចនា ល្ូវងនល់ខដ្លមានក្បសិទធភាេចំណាយ រេើយកា រំណត ់រទើតាងំ
ខដ្លអាចរចញចូលក្គប ់ដូ្វកាលេិតជាចាបំាចស់ក្មាបប់ណាត ញ ល្ូវសំខាន់ៗ  ែណៈខដ្លបណាត ញ ល្ូវខដ្លមិន
សូវសំខាននឹ់ងក្តូវចាររ់បតុង (រទាះបើ្ លូវរនាះនឹងក្តូវជនល់ិចេើ បើសបាត េ៍/ឆ្ន  ំ ប ុខនតវានឹងមិនសឹរ ចិ លិ
រ ើយ)។ រក្ៅេើរនះ មានកា ខសាង រឱកាសរក្បើក្បាស់បណាត ញ ល្ូវជនបទរដ្ើមបើេក្ងឹងវធិានកា ក្គបក់្គងទឹរ
ជំននត់ាម យៈកា េក្ងើរបណាត ញក្បឡាយបងាូ ទឹរ និងលូបងាូ ទឹរ និងអាចមានកា រលើរ ល្ូវឲ្យែពស់សក្មាប់
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រក្បើក្បាស់ជាទំនប។់ កា  ចនា ងឹមាខំ ន្រវសិារមម ក្បេន័ធបងាូ ទឹរក្គបក់្ោន ់ និងអភិក្រមថ្បតង នឹងក្តូវបានយរ
មររក្បើក្បាស់រដ្ើមបើបរងកើនភាេធនថ់្ន ចនាសមពន័ធ ល្ូវងនល់រនុងទើតាងំអាទិភាេទាងំរនះ។ 

សមាសភាគទើ ៤ ៖ កា ក្គបក់្គង កា សក្មបសក្មួល កា េិនិតយតាមោន និងវាយតថ្មលគរក្មាង (ចណំាយបា ន់
ស្ថម នស ុប ៥,៧៦ ោនដុ្ោល ។ រនុងរនាះចណំាយ ៣,២៦ ោនដុ្ោល នឹងទទួលបានេ ិញ្ញបបទានេើឥណទាន 
IDA) 

25. ក្រសួងប សិ្ថា ននឹងរដ្ើ តួនាទើជាទើភាន រង់្វ អនុវតតគរក្មាងឈានមុែ សក្មាបក់ា អនុវតតសមាសភាគទាងំ 
៣ និងកា ក្គបក់្គង/សក្មបសក្មួលគរក្មាង មួ។ ក្រសួងនឹងសេកា ជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ខដ្ល
មានតួនាទើជាទើភាន រង់្វ អនុវតតនទ៍ទួលែុសក្តូវរលើកា ស្ថងសងរ់េោឋ  ចនាសមពន័ធ ល្ូវងនល់ជនបទ។ នឹងមាន
កា ្តល់កា ោកំ្ទដ្ល់កា បរងកើតអងគភាេសក្មបសក្មួល និងអនុវតតគរក្មាងខដ្លដឹ្រនារំោយក្រសួងប សិ្ថា ន។ 
គណៈរមាម ធិកា ដឹ្រនារំក្មិតែពស់មួយនឹងក្តូវបានបរងកើតរ ើងរដ្ើមបើ្ តល់កា ខណនាសំតើេើ និងរោះក្ស្ថយបញ្ញា
អនត វសិ័យខដ្លរលចរ ើង។ ែលឹមស្ថ លមែិតមានប ោិយរនុងរសៀវរៅខណនាកំា អនុវតតគរក្មាង (PIM)។ 

26. សមាសភាគទើ ៤ នឹងោកំ្ទដ្ល់កា ក្គបក់្គងគរក្មាងជា មួតាម យៈ ១) កា ្តល់បុគគលរិរិចចសនា
ចាបំាច ់ និងទើក្បឹរារនុងអងគភាេសក្មបសក្មួល និងអនុវតតនរ៍ដ្ើមបើជួយដ្ល់ក្រសួងប សិ្ថា នរនុងកា ក្គបក់្គង
កា អនុវតតគរក្មាង ២) កា េិនិតយតាមោន និងវាយតថ្មលរលើកា អនុវតតគរក្មាង និង ៣) រសវាក្បឹរា និង
េិរក្ោះរោបល់រដ្ើមបើជួយដ្ល់កា អនុវតតគរក្មាង និងកា រស្ថងសមតាភាេមស្រនតើក្រសួងប សិ្ថា ន និងអនរពារ់
េន័ធសខំាន់ៗ រ្េងរទៀត។ 

សមាសភាគទើ ៥ ៖ កា រ ល្ើយតបនឹងរក្ោះអាសននយថារេតុ (០ ោនដុ្ោល ) 

27. រោលបំណងថ្នសមាសភាគរនះ គួប្េនឹំងកា ោម នកា ខបងខចរជាបរណាត ះអាសនន គឺរដ្ើមបើ្ តល់លទធ
ភាេដ្ល់កា ខបងខចរេ ិញ្ញបបទានរ ើងវញិរដ្ើមបើ្ តល់កា រ ល្ើយតបភាល មៗចំរពាះវបិតតិ ឬរក្ោះអាសននរនុងរ ណើ
ចាបំាច។់ រសៀវរៅខណនាសំតើេើកា រ ល្ើយតបនឹងរក្ោះអាសនន នឹងក្តូវបានរ ៀបរ ៀងរ ើងសក្មាបស់រមមភាេ
ខដ្លសាិតរក្កាមសមាសភាគរនះ រោយលមែតិេើ FM  លទធរមម កា ធានាសុវតាិភាេ និងកា អនុវតតចាបំាចរ់្េង
រទៀត។ រនុងរ ណើ ខដ្លមានកា បំ្ុសសមាសភាគរនះ ក្របែណឌ លទធ្លនឹងក្តូវបានខរសក្មួលតាម យៈកា 
ផ្លល ស់បតូ  ចនាសមពន័ធរ ើងវញិជា ល្ូវកា  រដ្ើមបើ មួបញ្ចូ លសូចនារ សមក្សបខដ្លពារេ់ន័ធនឹងសរមមភាេរ ល្ើយ
តបនឹងរក្ោះអាសនន។ 
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កា អនុវតត 
 

កា រ ៀបចំខ ន្រស្ថា បន័ និងកា អនុវតត 
28. កា រ ៀបចខំ្នរស្ថា បន័ ៖ គរក្មាងនឹងក្តូវបានអនុវតត យៈរេល ៦ ឆ្ន ។ំ កា រ ៀបចំខ្នរស្ថា បន័សក្មាប់
កា អនុវតត នឹងអនុវតតតាម ចនាសមពន័ធស្ថា បន័ បស់ ោឋ ភិបាល រោយមានក្រសងួប សិ្ថា នជាទើភាន រង់្វ អនុវតត
គរក្មាង រេើយក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទជាថ្ដ្គូអនុវតតនស៍ក្មាបក់ា ោកំ្ទរេោឋ  ចនាសមពន័ធស្ថធា ណៈពារេ់ន័ធ 
រក្កាមសមាសភាគទើ ៣។ អនុសា ណៈរោគយល់ោន ជាមួយនាយរោឋ នមួយចំនួនចំណុះឲ្យក្រសួងទាងំេើ 
ខដ្លទទួលែុសក្តូវរលើកា អនុវតតសមាសភាគ ង នឹងធានាភាេចាស់ោស់រលើតួនាទើ និងកា ទទួលែុសក្តូវ 
(រមើលឧបសមពន័ធ ១, តារាង ៥)។ ទើភាន រង់្វ អនុវតតនគ៍រក្មាង និងថ្ដ្គូអនុវតតននឹ៍ងបរងកើតក្រុមអនុវតតន៍
គរក្មាងរ ៀងៗែលួន (PITs) ខដ្លមានអនរជំនាញ និងឯររទសមរេើនាយរោឋ នបរចចររទស នាយរោឋ ន
 ដ្ឋបាល នាយរោឋ នធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន និងសងគម នាយរោឋ ន ដ្ឋបាល នាយរោឋ នលទធរមម និងនាយរ
ោឋ នេ ិញ្ញវតាុ។ ទិសរៅ និងកា ខណនាជំាយុទធស្ថស្រសតសក្មាបក់ា ក្គបក់្គង និងអនុវតតគរក្មាង
ជាសមតារិចច បស់គណៈរមាម ធិកា ដឹ្រនាគំរក្មាងរក្មិតែពស ់ (PSC) ខដ្លមានក្រសួងប សិ្ថា នជាក្បធាន។ 
តួនាទើ កា ទទួលែុសក្តូវ និងនើតិវធិើមានរ ៀបរាបល់មែិតរនុងរសៀវរៅខណនាកំា អនុវតតគរក្មាង (PIM)។ 

29.  ោឋ ភិបាលថាន ររ់ក្កាមជាតិនឹងទទួលបានកា ោកំ្ទ និងជំ ុញកា ចូល មួតាម យៈក្រសួងស្ថមុើថាន រ់
ជាតិរពាលគឺក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ មស្រនតើ បស់មនទើ ពារេ់ន័ធនឹង ត្ល់កា សក្មបសក្មួល
រៅថាន ររ់ក្កាមជាតិ និងទទួលែុសក្តូវរលើសរមមភាេេិនិតយតាមោនសំខាន់ៗ តាមមូលោឋ ន។ កា ោកំ្ទរលើ
រិចចកា បរចចររទសជាសមតារិចច បស់ក្រុមគរក្មាងពារេ់ន័ធរនុងក្រសួងទាងំេើ ។ កា វនិិរោគគរក្មាងនឹងមិន
រផ្លត តរោយផ្លទ ល់រលើស្ថា បន័ ឬអាជាញ ធ ថាន ររ់ក្កាមជាតិណាមួយរ ើយ។ រនុងរ ណើ ខដ្ល និងក្បសិនរបើចាបំាច ់
ស្ថា បន័ និងអាជាញ ធ ទាងំរនះនឹងទទួលបានកា ោកំ្ទតាម យៈជំនួយបរចចររទស/កា រស្ថងសមតាភាេរដ្ើមបើ
សក្មួល និងេក្ងឹងកា អនុវតតគរក្មាងោ ង លូន។ 

30. កា ោិលយ័សក្មបសក្មួលគរក្មាង (PCO) ៖ ក្រមុអនុវតតនគ៍រក្មាង (PIT) នឹងទទួលែុសក្តូវរលើកា 
សក្មបសក្មួលកា អនុវតតគរក្មាងជា មួ ទំនារទ់ំនងខាងរក្ៅ ដូ្ចជា កា រាយកា ណ៍រៅធនាោ េិភេរោរ។ 
PCO នឹងដឹ្រនារំោយអនរសក្មបសក្មួលមាន រម់រេើក្រសួងប សិ្ថា ន រោយមានមស្រនតើជានែ់ពស់មរេើក្រសួង
អភិវឌ្ឍនជ៍នបទជាសមាជិរក្រុម។ PCO មានសមាសភាគសមាជិរមរេើអងគភាេបរចចររទសសំខាន់ៗ



20 
 

ខដ្លពារេ់ន័ធរនុងកា អនុវតតគរក្មាង ដូ្ចជា មស្រនតើជានែ់ពស់ខដ្លទទួលែុសក្តូវរលើកា ក្គបក់្គងេ ិញ្ញវតាុ លទធ
រមម កា េិនិតយតាមោន និងវាយតថ្មល និងទំនារទំ់នង។ ទើក្បឹរា និងបុគគលិររិចចសនាអាចបំរេញកា ែាះខាត
សមតាភាេរនុងក្រុមរនះបានរៅតាមភាេចាបំាច។់ PCO នឹងសាិតរនុងក្រសួងប សិ្ថា ន ប ុខនតរៅរេលខដ្ល
គរក្មាងក្តូវបានអនុវតតរោយ ចនាសមពន័ធ ោឋ ភិបាលមានក្ស្ថប ់ (ក្រសួងទាងំេើ ) ដូ្ចជា នាយរោឋ នស្ថមុើ
 បស់ទើភាន រង់្វ អនុវតតនគ៍រក្មាង និងទើភាន រង់្វ អនុវតតន ៍ ចំនួនបុគគលិរ បស់ PCO នឹងមានចំនួនរំណត ់ ប ុខនត
េួររគមានក្បសិទធភាេ និងក្បសិទធ្ល។ PCO នឹងបំរេញកា ង្វ រក្កាមកា ខណនាផំ្លទ ល់ បស់ក្បធានគរក្មាង
ខដ្លរក្ជើសតាងំរោយក្រសួងប សិ្ថា ន។ 

៣.រកបខណឌ ចាប់ជាត ិនិងម្ោលនម្ោបាយធានាសវុតាភិាពរបសធ់នាោរពិភពម្ោក 
ខ ន្ររនះរ ៀបរាបេ់ើលរខែណឌ ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន និងសងគមរៅរមពុជា និងរោលនរោបាយធានាសុវតាិភាេ

 បស់ធនាោ េិភេរោរសក្មាបគ់រក្មាង និងអនុគរក្មាង និងកា វភិាគចំណុចែុសោន  វាងលរខែណឌ  បស់
 ោឋ ភិបាល និងលរខែណឌ រោលនរោបាយ បស់ធនាោ េិភេរោរ និងវធិានកា លុបបំបាតច់ំណុចែុសោន
ទាងំរនាះ។ 

៣.១ ចាប់ជាត ិនិងលខិិតបុករណ៍ចាប ់
ខ ន្ររនះរ ៀបរាបេ់ើចាបជ់ាតិ ក្រឹតយ ស្ថរាច ណ៍ រសចរតើសរក្មច និងលិែិតុបរ ណ៍ចាប ់ និងសតងោ់ 

បរចចររទសពារេ់ន័ធនឹងគរក្មាង។ អាើខដ្លសំខានរ់នាះគឺខ ន្ររនះប ោិយេើលិែិតុបរ ណ៍ចាបស់តើេើសងគម 
និងប សិ្ថា នតាមវសិ័យ (ឧ. ថាមេល ជនបទ សំណង ់សុែភាេ...) ខដ្លពារេ់ន័ធនឹងគរក្មាងរនះ។ 

ជា មួ កា ក្គបក់្គងប សិ្ថា នសាិតរក្កាមកា ទទួលែុសក្តូវ បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន ខដ្លក្តូវបានបរងកើតរ ើង 
រៅឆ្ន  ំ ១៩៩៣។ ក្រសួងទទួលែុសក្តូវរលើកា អនុវតតចាបស់តើេើរិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងកា ក្គបក់្គងធន ធាន
ធមមជាតិ។ រៅថាន រ ់ដ្ឋធានើ និងថាន ររ់ែតត ក្រសួងមានមនទើ ប សិ្ថា នរដ្ើ តួនាទើជាស្ថា បន័រក្កាមឱវាទ។ មនទើ 
ប សិ្ថា នទទួលែុសក្តូវរលើកា េក្ងឹងកា អនុវតតចាបស់តើេើប សិ្ថា នរក្កាមយុតាត ធិកា  បស់ក្រសងួប សិ្ថា ន ប ុខនត
ក្បតិបតតិកា ក្បចាថំ្ងៃ បស់មនទើ ទាងំរនះសាិតរក្កាមកា ក្តួតេិនិតយផ្លទ ល់ បស់អាជាញ ធ រែតត។ 

ក្របែណឌ ចាបត់ក្មូវឲ្យមានកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នបឋម (IEIA) ឬកា វាយតថ្មលរេតុ
្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន (EIA) រោយខ ែ្ររលើក្បរភទ  និងសរមមភាេ និងទើតាងំ បស់គរក្មាង (អនុក្រឹតយសតើេើ
កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន ឬដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន ៖ មាក្តា ១ និង ២ 
ថ្នអនុក្រឹតយសតើេើកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នបឋម ឬដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់
ប សិ្ថា ន) ខដ្លក្តូវរធាើរ ើងសក្មាបគ់រក្មាងឯរជន និងស្ថធា ណៈទាងំអស់ និងក្តូវេិនិតយរ ើងវញិរោយ
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ក្រសួងប សិ្ថា ន មុនរេលោរជូ់ន ោឋ ភិបាលសរក្មច។ រាលស់រមមភាេខដ្លរសនើរ ើង និងសរមមភាេមាន
ក្ស្ថបក់្តូវបំរេញលរខែណឌ ទាងំរនះ។ ក្បកាសសតើេើកា ខណនាទូំរៅ រលែ ៣៧៦ សតើេើអនុក្រឹតយសតើេើដំ្រណើ  កា 
វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នបឋម/រេញរលញ ក្តូវបានចុះេតារលខា និងអនុមត័ឲ្យចូលជាធ មាន
រោយក្រសួងប សិ្ថា នរៅថ្ងៃទើ ២ ខែ រញ្ញញ  ឆ្ន  ំ ២០០៨។ កា ខណនារំនះមានរោលបំណងអនុវតតកា វាយ
តថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នបឋម (IEIA) កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន (EIA) និង ត្ល់កា 
ខណនាទូំរៅ និងតារាងរ្ទៀងផ្លទ ត។់ គរក្មាងទាងំអស់សុទធខតតក្មូវឲ្យមានកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់
ប សិ្ថា នបឋម ឬកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នរោយខ ែ្ររលើក្បរភទ និងសរមមភាេ និងទើតាងំ
គរក្មាង (មាក្តា ១ និង ២ ថ្នអនុក្រឹតយសតើេើកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នបឋម ឬដំ្រណើ  កា 
វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន)។ ក្រសួងប សិ្ថា នទទួលែុសក្តូវរលើកា េិនិតយរ ើងវញិរលើ បាយកា ណ៍
វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន េិនិតយតាមោន និងក្តួតេិនិតយបនត។ 

៣.១.១ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ននរពះរាជាណាចរកកម្ពុជា 
 ដ្ឋធមមនុញ្ញថ្នក្េះរាជាណាចក្ររមពុជាក្តូវបានក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាស់រោយក្េះរាជក្រមចុះថ្ងៃទើ ២៤ ខែ 

រញ្ញញ  ឆ្ន  ំ ១៩៩៣ និងក្តូវបានរធាើវរិស្ថធនរមម ៧ រលើរ (រលើរទើ ១ ៖ ថ្ងៃទើ ១៤ ខែ ររកោ ឆ្ន  ំ ១៩៩៤, 
រលើរទើ ២ ៖ ក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាសរ់ោយក្េះរាជក្រមរលែ នស រម/០៣៩៩/០១ ចុះថ្ងៃទើ ៨ ខែ មើនា ឆ្ន  ំ
១៩៩៩, រលើរទើ ៣ ៖ ក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាស់រោយក្េះរាជក្រមរលែ នស រម/០៧០១/១១ ចុះថ្ងៃទើ ២៨ ខែ 
ររកោ ឆ្ន  ំ ២០០១, រលើរទើ ៤ ៖ ក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាស់រោយក្េះរាជក្រមរលែ នស រម/០៦០៥/០១៨ 
ចុះថ្ងៃទើ ១៩ ខែ មិងុនា ឆ្ន  ំ២០០៥, រលើរទើ ៥ ៖  ដ្ឋធមមនុញ្ញបំរេញបខនាមខដ្លក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាស់រោយ
ក្េះរាជក្រមរលែ នស រម/០៧០៤/០០១ ចុះថ្ងៃទើ ១៣ ខែ ររកោ ឆ្ន  ំ២០០៤, រលើរទើ ៦ ៖ ក្បកាសឲ្យ
រក្បើក្បាស់រោយក្េះរាជក្រមរលែ នស រម/០៣០៦/០០៦ ចុះថ្ងៃទើ ៩ ខែ មើនា ឆ្ន  ំ២០០៦, រលើរទើ ៧ ៖ 
ក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាសរ់ោយក្េះរាជក្រមរលែ នស រម/០២០៨/០០៨ ចុះថ្ងៃទើ ១៣ ខែ រុមាៈ ឆ្ន  ំ២០០៨)។ 
មាក្តា ៥៨ 

ក្ទេយសមបតតិ បស់ ដ្ឋមានជាអាទិ៍ ដ្ើធលើ រក្កាមដ្ើ ភនំ សមុក្ទ បាតសមុក្ទ រក្កាមបាតសមុក្ទ រ្ន សមុក្ទ 
អាកាស រកាះ ទរនល ខក្េរ សទឹង បឹង ថ្ក្េរ ើ ធនធានធមមជាតិ មជឈមណឌ លរសដ្ឋរិចចវបបធម ៌មូលោឋ នកា ពា 
ក្បរទស សំណងរ់្េងរទៀតខដ្លបានរំណតថ់ាជា បស់ ដ្ឋ។ កា ក្គបក់្គងកា រក្បើក្បាស់ និងកា ចាតខ់ចងរលើ
ក្ទេយសមបតតិ ដ្ឋនឹងក្តូវរំណតរ់នុងចាប។់ 
មាក្តា ៥៩ 
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 ដ្ឋក្តូវ រាកា ពា ប សិ្ថា ន និងតុលយភាេថ្នរភាគក្ទេយធមមជាតិ រេើយក្តូវចាតខ់ចងឲ្យមានខ្នកា 
ចាស់ោស់រនុងកា ក្គបក់្គងមានជាអាទិ៍ ដ្ើធលើ ទឹរ អាកាស ែយល់ រភារោតតស្ថស្រសត ក្បេន័ធរអរូ ូសុើ ខ   
ថាមេល រក្បងកាត និងឧសម័ន ងម និងែាច ់ តបូងងម ថ្ក្េរ ើ និងអនុ្លថ្ក្េរ ើ េេួរសតាថ្ក្េ មចាឆ ជាតិ 
ធនធានជល្ល។ 
មាក្តា ៦១  

 ដ្ឋជំ ុញកា អភិវឌ្ឍរសដ្ឋរិចចក្គបវ់សិ័យ ជាេិរសសវសិ័យរសិរមម សិបបរមម ឧសាេរមម ចាបេ់ើតំបន ់
ោចក់្សោល រោយយរចិតតទុរោររ់ៅរលើនរោបាយទឹរ រភលើង ល្ូវ និងមរធាបាយដឹ្រជញ្ាូ ន បរចចររទស
ទំរនើប និងក្បេន័ធឥណទាន។ 

៣.១.២ ចាប់សតពីកីិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការរគប់រគងធនធានធម្មជាត ិ
ចាបស់តើេើរិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងកា ក្គបក់្គងធនធានធមមជាតិ   ក្តូវបានអនុមត័រោយ ដ្ឋសភា និង

ក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាសរ់ោយក្េះរាជក្រមរលែ នស រម ១២៩៦/៣៦។ ចាបរ់នះក្តូវបានអនុមត័រៅថ្ងៃទើ ១៨ 
ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ១៩៩៦។ ចាបរ់នះមានរោលរៅ ៖ 

១. កា ពា  រលើររមពស់គុណភាេប សិ្ថា ន និងសុែភាេេល ដ្ឋរោយរធាើកា ទបស់្ថក ត ់កា កាតប់នាយ 
និងកា ក្តួតេិនិតយកា បំេុល 

២. វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន មុននឹងរចញរសចរតើសរក្មច បស់រាជ ោឋ ភិបាលចំរពាះរាល់ 
គរក្មាងខដ្លបានរសនើរ ើង 

៣. ធានាឲ្យមានកា អភិ រេ កា អភិវឌ្ឍ កា ក្គបក់្គង និងកា រក្បើក្បាស់រោយសមរេតុ្ល និង
ក្បរបរោយនិ នត ភាេ និងភាេសាិតរសា នូវធនធានធមមជាតិថ្នក្េះរាជាណាចក្ររមពុជា 

៤. រលើរទឹរចិតត និង្តលល់ទធភាេឲ្យស្ថធា ណជនចូល មួរនុងរិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងកា ក្គបក់្គង
ធនធានធមមជាតិ 

៥. បស្រង្វក បអំរេើទាងំឡាយណាខដ្លរធាើឲ្យប ះពាល់ដ្ល់ប សិ្ថា ន។ 
រក្កាមចាបរ់នះ អនរអភិវឌ្ឍន ៍ ឬមាច ស់គរក្មាង ក្តូវរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ IEIA ឬ EIA សក្មាបគ់រក្មាង

អភិវឌ្ឍនខ៍ដ្លរសនើរ ើង ឬមានក្ស្ថប។់ 

៣.១.៣ ចាប់សតពីីនរពម្ ើ (២០០២) 
ចាបស់តើេើថ្ក្េរ ើ ក្តូវបានក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាស់ជា ល្ូវកា រោយក្េះរាជក្រមរលែ នស រម/០៨០២/

០១៦ ចុះថ្ងៃទើ ៣១ ខែ សើោ ឆ្ន  ំ២០០២។ 
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មាក្តា ១ 

ចាបរ់នះរំណតអំ់េើក្របែណឌ ថ្នកា ក្គបក់្គង កា ក្បមូល្ល កា រក្បើក្បាស់ កា រធាើអាជើវរមម កា អភិវឌ្ឍ 
និងកា អភិ រេថ្ក្េរ ើរៅរនុងក្េះរាជាណាចក្ររមពុជា។ រោលបំណងថ្នចាបរ់នះគឺធានានូវកា ក្គបក់្គង
ថ្ក្េរ ើរោយនិ នត ភាេ រដ្ើមបើ្ លក្បរោជនស៍ងគម រសដ្ឋរិចច និងប សិ្ថា ន  មួទាងំកា អភិ រេជើវៈចក្មុះ និង
ម តរវបបធម។៌ 

មាក្តា ២ 

ចាបរ់នះមានវសិ្ថលភាេអនុវតតរលើរាល់ថ្ក្េរ ើទាងំអស់ រទាះជាក្បរភទថ្នថ្ក្េរនាះររើតរ ើងរោយធមម
ជាតិរតើ ឬរោយោរំតើ។  ដ្ឋធានាសិទធិរក្បើក្បាស់ជាក្បថ្េណើ នូវ្ល អនុ្លថ្ក្េរ ើ បសស់េគមនមូ៍លោឋ ន 
រក្កាមបទបបញ្ញតតិថ្នចាបរ់នះ ឬចាបព់ារេ់ន័ធរ្េងរទៀត។ 

មាក្តា ៣ 

កា ក្គបក់្គងថ្ក្េរ ើក្តូវសាិតរៅរក្កាមខដ្នសមតារិចចទូរៅថ្នក្រសួងរសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ។ 
កា ក្គបក់្គងថ្ក្េលិចទឹរ សាិតរៅរក្កាមចាបម់ួយរោយខ រ។  ដ្ឋ ត្ល់សិទធិក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា ធមមជាតិដ្ល់
ក្រសួងប សិ្ថា ន រក្កាមបទបបញ្ញតតិទាងំឡាយថ្នចាបស់តើេើរិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងកា ក្គបក់្គងធនធានធមមជាតិ 
ចុះថ្ងៃទើ ២៤ ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ១៩៩៦ ក្េះរាជក្រឹតយសតើេើកា បរងកើត និងកា រំណតត់ំបនក់ា ពា ធមមជាតិ ចុះថ្ងៃទើ ១ 
ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ១៩៩៣ និងលិែិតបទោឋ នចាបរ់្េងរទៀត។ ក្រសួងរសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទមានសិទធិ
សេកា រធាើសរមមភាេេក្ងឹងកា អនុវតតចាប ់ ចំរពាះរាល់បទរលមើសថ្ក្េរ ើ ខដ្លររើតមានរៅរនុងតំបនក់ា ពា 
ធមមជាតិរក្កាមកា សក្មបសក្មួលជាមួយក្រសងួប សិ្ថា នក្សបតាមបទបបញ្ញតតដូិ្ចមានខចងរនុងជំេូរទើ ១៤ ថ្ន
ចាបរ់នះ។ សរមមភាេរនះនឹងមិនរធាើឲ្យប ះពាល់ខដ្នសមតារិចចក្គបក់្គង បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន ដូ្ចមានខចង
រនុងចាបស់តើេើរិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងកា ក្គបក់្គងធនធានធមមជាតិរ ើយ។ 

មាក្តា ៤ 

រនុងកា អនុវតតចាបរ់នះ រាល់កា សរក្មច បស់រាជ ោឋ ភិបាលខដ្លមានសកាត នុភាេចំរពាះ្លប ះពាល់
ធៃនធ់ៃ រៅរលើក្បជាេល ដ្ឋទូរៅ រលើជើវភាេសេគមនមូ៍លោឋ ន និងរលើធនធានថ្ក្េរ ើថ្នក្េះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ក្តូវមានកា ចូល មួជាស្ថធា ណៈ។ សរមមភាេចមបងៗពារេ់ន័ធនឹងក្បេន័ធមជឈោឋ នថ្ក្េរ ើខដ្លអាច
បណាត លឲ្យមាន្លប ះពាល់អាក្ររដ់្លស់ងគម និងប សិ្ថា ន ចាបំាចក់្តូវមានកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់
ប សិ្ថា ន និង្លប ះពាល់សងគម រោយខ ែ្រតាមក្រមបរចចររទសក្គបក់្គងថ្ក្េរ ើរមពុជា និងក្សបតាមចាបស់តើ
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េើរិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងកា ក្គបក់្គងធនធានធមមជាតិ។ ឯរស្ថ ថ្នកា វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន និង
្លប ះពាល់សងគម ក្តូវ្តល់ជូនសក្មាបក់ា ចូល មួ្តល់មតិជាស្ថធា ណៈបាន។ រាល់កា សរក្មចចុងរក្កាយ
រលើរាល់សរមមភាេចមបងៗ ពារេ់ន័ធរៅនឹងក្បេន័ធមជឈោឋ នថ្ក្េរ ើ រាជ ោឋ ភិបាលក្តូវេិចា ណារលើ
អនុស្ថសនចុ៍ងរក្កាយថ្នកា វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន និង្លប ះពាលស់ងគម។ កា សរក្មចចុងរក្កាយ
ណាមួយរក្កាមមាក្តារនះ រាជ ោឋ ភិបាលអាចរធាើកា ជូនដំ្ណឹងជាស្ថធា ណៈ។ 

មាក្តា ៣១ 

កា  ូសឆ្យដ្ើថ្ក្េរនុងរោលបំណងស្ថា បនា ល្ូវស្ថធា ណៈ រនុងខដ្នថ្ក្េបក្មុងទុរអចិថ្ស្រនតយ ៍ ក្តូវបាន
ោមឃាតរ់លើរខលងខតមានកា សរក្មចេើ ោឋ ភិបាលតាមសំរណើ បស់ក្រសួងស្ថធា ណកា  និងដឹ្រជញ្ាូ ន 
រោយមានកា េិរក្ោះរោបល់ជាមួយក្រសួងរសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ។ កា  ូសឆ្យដ្ើថ្ក្េរនុង
រោលបំណងស្ថា បនា ល្ូវថ្ក្េរនុងខដ្នថ្ក្េបក្មុងទុរអចិថ្ស្រនតយ ៍ ក្តូវបានោមឃាតរ់លើរខលងខតមានកា សរក្មច
េើក្រសួងរសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ តាមសំរណើ បស់ក្បធាន ដ្ឋបាលថ្ក្េរ ើ។ រាល់គរក្មាងស្ថា បនា ល្ូវ
ស្ថធា ណៈ ឬ ល្ូវថ្ក្េរនុងខដ្នថ្ក្េបក្មុងទុរអចិថ្ស្រនតយ ៍ ក្តូវមានកា េិរក្ោះរោបល់ជាមួយអាជាញ ធ ខដ្នដ្ើ និង
សេគមនមូ៍លោឋ ន និងកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន និង្លប ះពាល់សងគម ក្សបតាមមាក្តា ៤ 
ថ្នចាបរ់នះ។ កា ោរត់ាងំខដ្នជក្មរងមើតាមដ្ង ល្ូវស្ថធា ណៈ ឬ ល្ូវថ្ក្េរនុងខដ្នថ្ក្េបក្មុងទុរអចិថ្ស្រនតយ ៍ ក្តូវ
បានោមឃាតរ់លើរខលងខតមានកា អនុញ្ញញ តេើ ោឋ ភិបាល។ 

មាក្តា ៣៥ 

បខនាមរលើចាបដ់្ថ្ទរទៀតខដ្លពារេ់ន័ធនឹងកា យរងម ដ្ើ ែាច ់ខ   និងធនធានធមមជាតិដ្ថ្ទរទៀតខដ្លក្តូវ
អនុវតតរនុងខដ្នថ្ក្េបក្មុងទុរអចិថ្ស្រនតយ ៍ ក្តូវមានកា សិរាវាយតថ្មលជាមុនេើក្រសួងរសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និង
រនស្ថទ និងទទួលកា អនុញ្ញញ តេើរាជ ោឋ ភិបាល រោយក្តូវអនុវតតតាមមាក្តា ៤ ថ្នចាបរ់នះ។ 

កា អនុញ្ញញ តរនះក្តូវរក្មិត្ងខដ្ នូវវធិានកា កា ពា  និងស្ថត  រ ើងវញិរៅទើរខនលងោសរ់កាយយរងម 
ដ្ើ ែាច ់ខ   និងធនធានធមមជាតិដ្ថ្ទរទៀតខដ្លអនរទទួលសិទធិក្តូវទទួលបនទុរ រដ្ើមបើ៖ 

១. រចៀសវាងបងក ឬរធាើឲ្យធៃនធ់ៃ ដ្ល់កា េូ រចញរក្ចាះ បារដ់្ើ ឬរធាើឲ្យែូចខាតដ្ល់កា លូតោស ់
 បស់ ុរខជាតិ ឬរធាើឲ្យែូចខាតដ្ល់ក្បេន័ធជលស្ថស្រសត និងគុណភាេទឹរ។ 

២. រ ៀបចំស្ថត  ទើតាងំរនាះឲ្យមានសភាេដូ្ចរដ្ើមវញិ រក្កាយរេលបញ្ចបរិ់ចចកា ោស់រកាយយរងម 
ដ្ើ ែាច ់ខ   និងធនធានធមមជាតិដ្ថ្ទរទៀតរនុង យៈរេលខដ្លលិែិតអនុញ្ញញ តបានរំណត។់ 
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មាក្តា ៥៤ 

រាល់្ល អនុ្លថ្ក្េរ ើក្តូវវាយតថ្មលរោយមស្រនតើ ដ្ឋបាលថ្ក្េរ ើរលើប មិាណ និងគុណភាេរៅគំន 
រនុងថ្ក្េគុបក្បចាឆំ្ន មុំនរេលដឹ្ររចញេើថ្ក្េ។ គុណភាេ និងប មិាណថ្ន្ល អនុ្លថ្ក្េរ ើខដ្លបានវាយ
តថ្មល ចួ ក្តូវចុះរនុងរំណតរ់េតុបញ្ា ើរសៀវរៅ រ រោយមានកា ឯរភាេេើក្បធាន ដ្ឋបាលថ្ក្េរ ើ។ 

មាក្តា ៥៥ 

រាល់្ល អនុ្លថ្ក្េរ ើខដ្លបានចុះរនុងរំណតរ់េតុបញ្ា ើរសៀវរៅ រ ក្តូវបងក់្បារថ់្ងលសួយស្ថ  និង
បុេាោភ។ វធិានថ្នកា បង ់ និងទទួលក្បារចំ់ណូលេើថ្ងលសួយស្ថ ្ល អនុ្លថ្ក្េរ ើក្តូវរំណតរ់ោយ
ក្បកាស មួ វាងក្រសួងរសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ និងក្រសួងរសដ្ឋរិចច និងេ ិញ្ញវតាុ។ 

៣.១.៤ ចាប់សតពីីកចិចការពារម្បតិកភណឌ វបបធម្៌ (១៩៩៦) 
ចាបស់តើេើរិចចកា ពា របតិរភណឌ វបបធម ៌ ក្តូវបានអនុមត័ និងក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាស់រៅថ្ងៃទើ ២៥ ខែ 

មររា ឆ្ន  ំ១៩៩៦ ។ មាក្តាមួយចំនួនខដ្លពារេ់ន័ធនឹង បាយកា ណ៍រនះ  មួមាន ៖ 
មាក្តា ១ 

ចាបរ់នះមានរោលរៅខង រាកា ពា របតិរភណឌ វបបធមជ៌ាតិ និងសមបតតិវបបធមទូ៌រៅក្បឆ្ងំនឹងកា 
បំ ល្ិចបំផ្លល ញ កា ខក្បកាល យ កា បតូ  ូបរាង កា ជើរ ុរ រ កា រ ទ្ រមមសិទធិ កា នារំចញ និងកា នាចូំលរោយែុស
ចាប។់ 
មាក្តា ២ 

របតិរភណឌ វបបធមជ៌ាតិគឺជាសមបតតិវបបធមខ៌ដ្លក្តូវបានបរងកើតរ ើង ឬរប៏ាន ររឃើញរៅរនុងទឹរដ្ើ
ថ្នមាតុភូមិ។ 
មាក្តា ៣ 

ចាបរ់នះអនុវតតរៅរលើសមបតតិវបបធមជ៌ាចលនៈ និងអចលនៈ រទាះជារមមសិទធិស្ថធា ណៈរតើ ឬរជ៏ាឯរ
ជនរតើ រេើយរិចចកា ពា រនះគឺជា្លក្បរោជនស៍្ថធា ណៈ។ រលើរខលងខតមានបទបបញ្ញតតិ ទ្ុយេើចាបរ់នះ 
ចាបរ់នះអនុវតតរៅរលើសមបតតិវបបធមខ៌ដ្លជាចំខណរថ្នរបតិរភណឌ វបបធមជ៌ាតិខតប ុរណាណ ះ។ 
មាក្តា ៤ 

តាមនយ័ថ្នចាបរ់នះ សមបតតិវបបធមគឺ៌រាលស់្ថន ថ្ដ្ បស់មនុសេ និងរាល់្លិត្ល បសធ់មមជាតិ ខដ្ល
មានច តិវទិាស្ថស្រសត ក្បវតតិស្ថស្រសត សលិបៈ ឬស្ថសនា ខដ្ល ល្ុះបញ្ញច ងំេើដំ្ណារក់ាលថ្នកា វវិតតន ៍បស់អា យធម ៌
ឬ បស់ធមមជាតិ រេើយខដ្លរិចចកា ពា សមបតតវិបបធមទ៌ាងំរនាះ បរក្មើ្ លក្បរោជនស៍្ថធា ណៈ។ 
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មាក្តា ៣៧ 
រៅរេលរំេុងដំ្រណើ  កា ង្វ រ្េងៗ ឬសរមមភាេរ្េងៗរទៀត រេើយបានជួបក្បទះសមបតតិវបបធម ៌

ដូ្ចជា ក្បាស្ថទបារខ់បរ វតាុបុរាណ សណំល់្ទះសខមបងបុរាណ ទើបញ្ចុ ះសេបុរាណ សោិចា រឹ ឬសមបតតិ
វបបធមខ៌ដ្លទារទ់ងដ្ល់បុរ ក្បវតតិវទិា បុរាណវទិា ជាតិេនធុវទិា បាស្ថណើ ភូតវទិា ឬរស៏្ថខាដ្ថ្ទរទៀត
ថ្នវទិាស្ថស្រសតខដ្លសិរាេើអតើតកាល ឬមនុសេស្ថស្រសត អនរខដ្លបានក្បទះរឃើញសមបតតិទាងំរនះ និងមាច ស់
អចលនវតាុ ក្តូវខតបញ្ឈបក់ា ង្វ  ឬសរមមភាេរនាះ  ចួរាយកា ណ៍ជាបនាទ នជូ់នភាន រង់្វ នគ បាលរនុងតំបន។់ 
ភាន រង់្វ នគ បាលរនាះក្តូវបញ្ាូ ន បាយកា ណ៍រនះោ ងក្បញាបជូ់នរៅអភិបាលរែតត ក្រុង។ អភិបាលរែតត 
ក្រុង ក្តូវជូនេត័ម៌ានរនះដ្ល់អាជាញ ធ មានសមតារិចចរដ្ើមបើចាតវ់ធិានកា ចាបំាចរ់ដ្ើមបើធានាសរស្រង្វគ ះសមបតតិ
វបបធម ៌និង មណើ យោឋ នវបបធមរ៌នាះ។ 
មាក្តា ៣៩ 

សមបតតិវបបធមជ៌ាចលនវតាុខដ្លក្បទះរឃើញរោយថ្ចដ្នយ ក្តូវចាតទុ់រជាសមបតតិស្ថធា ណៈ។ អាជាញ ធ 
មានសមតារិចចក្តូវ្តល់ ង្វា នរ់លើរទឹរចិតតដ្លអ់នរក្បទះរឃើញ រោយថ្ចដ្នយ រោយរំណតត់ាមកា ក្សុះក្សួល
ោន  ឬតាមកា វាយតថ្មល បស់អនរជំនាញ រនុង យៈរេល ៣ សបាត េ៍រក្កាយេើបាន ររឃើញ។ 
ខ ន្រទើ ៨ ៖ កា ជើរ ុរ រវតាុបុរាណ 
មាក្តា ៤០ 

ោម នជនណាមួយអាចរធាើកា ជើរ ុរ រ ឬរធាើកា វាស់សទងរ់លើដ្ើ ឬរក្កាមដ្ើ រនុងរោលបំណងក្ស្ថវក្ជាវ រ
សមបតតិវបបធមខ៌ដ្លមានក្បរោជនដ៍្ល់កា សរិាខាងបុរ ក្បវតតិវទិា ក្បវតតិវទិា បុរាណវទិា ជាតិេនធុវទិា 
បាស្ថណើ ភូតវទិា ឬស្ថខាថ្នវទិាស្ថស្រសតរ្េងៗ ខដ្លសិរាេើអតើតកាល ឬទារទ់ងដ្លម់នុសេស្ថស្រសតរោយ
មិនបានទទួលចាបអ់នុញ្ញញ តជាមុនេើសមតារិចចរ ើយ។ 
មាក្តា ៤៦ 

អាជាញ ធ មានសមតារិចច អាចអនុញ្ញញ តឲ្យរធាើកា ជើរ ុរ ររៅរលើដ្ើជារមមសិទធិឯរជន បនាទ បេ់ើបានជូន
ដំ្ណឹងជាមុនដ្ល់មាច ស់រមមសិទធ។ិ អនរជើរ ុរ រក្តូវរធាើបញ្ា ើស្ថ រេើភណឌ ទឹរដ្ើខដ្លនឹងជើរ ុរ ររនាះ រេើយលុះ
ក្តាខតបានទទួលកា ក្សុះក្សួលេើភាគើទាងំអស់ រទើបអាចចាបរ់ ត្ើមរធាើកា ង្វ  បស់ែលួនបាន។ អនរជើរ ុរ រ
បុរាណវតាុក្តូវរធាើកា ង្វ រនះរនុង យៈរេលេើ ឆ្ន  ំរេើយនឹងអាចបនតរៅរទៀតបានរក្កាយ យៈរេលេើ ឆ្ន រំនះ។ 
មាក្តា ៤៧ 
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មាច ស់រមមសិទធិ រនុងលរខែណឌ ខដ្លមានខចងរនុងមាក្តា ៤៦ មានសិទធិនឹងកានក់ាបដ់្ើរ ើងវញិ និងទទួល
បាននូវក្បារប់ំណាចច់ំរពាះកា ែរខានេំុបានស្ថន រអ់ាក្ស័យរៅក្បរបមុែ ប  និងចំរពាះកា បងខ់ាតបង ់ឬែូច
ខាតរ្េងៗរទៀតជាយថារេតុ។ 

៣.១.៥ ចាប់សតពីី្លវូថ្នល ់(២០០៦) 
ចាបស់តើេើចរាច ណ៍ ល្ូវរោរ ក្តូវបានក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាស់ជា ល្ូវកា រៅថ្ងៃទើ ១១ ខែ រមស្ថ ឆ្ន  ំ

២០១៤។ មាក្តាមួយចំនួនខដ្លពារេ់ន័ធនឹង បាយកា ណ៍រនះ មួមាន ៖ 
មាក្តា ១ 

ចាបរ់នះមានរោលបំណងក្គបក់្គង អភិវឌ្ឍវសិ័យរេោឋ  ចនាសមពន័ធ ល្ូវងនល់ និងធានាសុវតាិភាេ
ចរាច ណ៍រៅរនុងក្េះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
  



29 
 

មាក្តា ២ 
ចាបរ់នះមានរោលបំណងដូ្ចតរៅ ៖ 
១. កា ពា ក្ទេយសមបតតិស្ថធា ណៈ កា ពា  និងរលើររមពស់គុណភាេ ល្ូវងនល ់  រាសណាត បធ់ាន ប ់

សក្មួលកា រធាើដំ្រណើ   និងកា ដឹ្រជញ្ាូ នតាម ល្ូវរោរ 
២. រំណតរ់ោលនរោបាយ យុទធស្ថស្រសត និងខ្នកា អភិវឌ្ឍនស៍ក្មាបស់្ថងសង ់ ជួសជុល និង

ខងទារំេោឋ  ចនាសមពន័ធ ល្ូវងនល់ ក្េមទាងំរំណតវ់ធិាន និងបទបបញ្ញតតិបរចចររទស 
៣. ជំ ុញ និងរលើរទឹរចិតតឲ្យវសិ័យឯរជនចូល មួរនុងកា ស្ថងសង ់កា ជសួជុល កា ខងទា ំ និងកា 

អភិវឌ្ឍវសិ័យរេោឋ  ចនាសមពន័ធ ល្ូវងនល ់
៤. ជំ ុញរិចចសេក្បតិបតតិកា  និងសមាេ ណរមមជាតិតំបន ់ អនុតំបន ់ និងអនត ជាតិរលើវសិ័យ

រេោឋ  ចនាសមពន័ធ ល្ូវងនល់ 
៥. រលើរទឹរចិតតចំរពាះកា សិរាក្ស្ថវក្ជាវបរចចររទស និងកា រ ទ្ បរចចរវទិាងមើៗ ដ្ល់កា អភិវឌ្ឍ

រេោឋ  ចនាសមពន័ធ ល្ូវងនល់រៅរនុងក្េះរាជាណាចក្ររមពុជា 
៦. អភិវឌ្ឍធនធានមនុសេរនុងវសិ័យរេោឋ  ចនាសមពន័ធ ល្ូវងនល់រៅរនុងក្េះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

មាក្តា ៣ 
ចាបរ់នះ មានវសិ្ថលភាេអនុវតតចំរពាះរាលស់រមមភាេពារេ់ន័ធនឹងវសិ័យរេោឋ  ចនាសមពន័ធ ល្ូវងនល់រៅ

រនុងក្េះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
មាក្តា ២៤ 

អនររក្បើក្បាស់ ល្ូវងនល់ និងអនរជារព់ារេ់ន័ធនឹង ល្ូវងនល់ទាងំអស់ ក្តូវរោ េតាមបទបបញ្ញតតដូិ្ចមានខចង
រនុងចាបរ់នះ និងចាបស់តើេើចរាច ណ៍ ល្ូវរោរ។ ចាបរ់នះក្តូវមានអាទិភាេ រនុងរ ណើ ខដ្លបទបបញ្ញតតិថ្នចាប់ 
សតើេើចរាច ណ៍ ល្ូវរោរមិនក្សបោន នឹងបទបបញ្ញតតិថ្នចាបរ់នះ។ 
មាក្តា ២៥ 

អនររក្បើក្បាស់ោនយនតដឹ្រជញ្ាូ នរលើ ល្ូវងនល់ក្តូវអនុវតតតាមកា រំណតអំ់េើកា ទ្ុរទមៃន ់ ដូ្ចមានខចងរនុង
មាក្តា ២៦ ថ្នចាបរ់នះ និងក្តូវចូលក្តួតេិនិតយងលឹងទមៃនរ់ៅស្ថា នើយងលឹងោនយនតខដ្លសាតិរៅតាមបណាត ញ
ល្ូវងនល់នើមួយៗ ក្េមទាងំរោ េតាមបទោឋ នបរចចររទស ទំេំ្ លូវរក្មិតរំណត។់ 

បទោឋ នបរចចររទសទំេរំក្មិតរំណតក់្តូវរំណតរ់ោយក្បកាស បស់ ដ្ឋមស្រនតើក្រសួងស្ថធា ណកា  និង
ដឹ្រជញ្ាូ ន និងក្បកាស បស់ ដ្ឋមស្រនតើក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ 
មាក្តា ២៦ 
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ទមៃនដឹ់្រជញ្ាូ នអតិប មារលើបណាត ញ ល្ូវងនល់ មានដូ្ចតរៅ ៖ 
១.រលើ ល្ូវរលបឿនរលឿន ល្ូវជាតិ ល្ូវរែតត ល្ូវរាជធានើ ល្ូវក្រុង ល្ូវទើក្បជំុជននានារនុងរែតត និង ល្ូវជនបទ 

ក្តូវអនុវតតដូ្ចខាងរក្កាម ៖ 
រ. កា រក្មិតទមៃនអ់តិប មាសងកតរ់លើរៅល  ងយនត  ុមឺ រ ឬសឺមើ ុមឺ រក្តូវរំណតក់្តឹម ៖ 

- ៦ (ក្បាមំួយ) រតាន សក្មាបរ់ៅល រទាលខដ្លមានរង ់២ (េើ ) សាិតរៅរលើខ ន្រចងកូត ងយនត 
- ១១ (ដ្បម់ួយ) រតាន សក្មាបរ់ៅល រភាល ះខដ្លមានរង ់៤ (បួន) សាិតរៅរលើខ ន្រចងកូត ងយនត 
- ១០ (ដ្ប)់ រតានសក្មាបរ់ៅល រទាលខដ្លមានរង ់៤ (បួន) 
- ១៩ (ដ្បក់្បាបំួន) រតានសក្មាបរ់ៅល រភាល ះខដ្លមានរង ់៨ (ក្បាបំើ) 
- ២៤ (ថ្មាបួន) សក្មាបរ់ៅល បើជិតោន ខដ្លមានរង ់១២ (ដ្បេ់ើ )។ 

ែ. កា រក្មិតទមៃនស់ ុបអនុញ្ញញ តអតិប មា បស់ ងយនតក្តូវរំណតក់្តឹម ៖ 
- ១៦ (ដ្បក់្បាមំួយ) រតានសក្មាប ់ងយនតខដ្លមានរៅល  ២ (េើ ) គឺរៅល រទាលខ ន្រខាងមុែ
 ងយនតខដ្លមានរង ់២ (េើ ) និងរៅល រទាលខ្នរខាងរក្កាម ងយនតខដ្លមានរង ់៤ (បួន) 

- ២៥ (ថ្មាក្បា)ំ រតាន សក្មាប ់ងយនតខដ្លមានរៅល  ៣ (បើ) គឺរៅល រទាលខ្នរខាងមុែ ងយនត
ខដ្លមានរង ់២ (េើ ) និងរៅល រភាល ះខ្នរខាងរក្កាយ ងយនតខដ្លមានរង ់៨ (ក្បាបំើ) 

- ៣០ (ស្ថមសិប) រតានសក្មាប ់ងយនតខដ្លមានរៅល  ៤ (បួន) គឺរៅល រភាន ះខ្នរខាងមុែ ងយនត
ខដ្លមានរង ់៤ (បួន) និងរៅល រភាល ះខ្នរខាងរក្កាយ ងយនតខដ្លមានរង ់៨ (ក្បាបំើ)។ 

គ. កា រក្មិតទមៃនស់ ុបអនុញ្ញញ តអតិប មា បស់ ងយនតសរណាត ង ុមឺ រក្តូវរំណតក់្តឹម ៖ 
- ៣៥ (ស្ថមសិបក្បា)ំ រតាន សក្មាប ់ងយនតសរណាត ង ុមឺ រខដ្លមានរៅល  ៤ (បួន) គឺរៅល រទាល
ខ្នរខាងមុែ ងយនតខដ្លមានរង ់ ២ (េើ ) រៅល រទាលខ្នរខាងរក្កាយ ងយនតខដ្លមានរង ់ ៤ 
(បួន)  និងរៅល រទាលខ ន្រខាងរក្កាយ ុមឺ រខដ្លមានរង ់៥ (ក្បា)ំ 

- ៤០ (ខសសិប) រតានសក្មាប ់ងយនតសរណាត ង ុមឺ រខដ្លមានរៅល ចាបេ់ើ ៥ (ក្បា)ំ រ ើងរៅ។ 
ឃ. កា រក្មិតទមៃនស់ ុបអនុញ្ញញ តអតិប មា បស់ ងយនតសរណាត ងសឺមើ ុមឺ រក្តូវរំណតក់្តឹម ៖ 

- ៣៥ (ស្ថមសិបក្បា)ំ រតាន សក្មាប ់ងយនតសរណាត ងសឺមើ ុមឺ រខដ្លមានរៅល  ៤ (បួន) គឺរៅល
រទាលខ្នរខាងមុែ ងយនតខដ្លមានរង ់ ២ (េើ ) រៅល រទាលខ ន្រខាងរក្កាយ ងយនតខដ្លមាន
រង ់៤ (បួន)  និងរៅល រភាល ះខ ន្រខាងរក្កាយសឺមើ ុមឺ រខដ្លមានរង ់៨ (ក្បាបំើ) 

- ៤០ (ខសសិប) រតានសក្មាប ់ងយនតសរណាត ងសឺមើ ុមឺ រខដ្លមានរៅល  ៥ (ក្បា)ំ។ 
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ចំរពាះទមៃន ់ងយនត និង ងយនតសរណាត ង ុមឺ រ ឬសឺមើ ុមឺ រ ខដ្លោម នខចងរៅរនុងចំណុចខាងរលើរនះ
ក្តូវសុំលិែិតអនុញ្ញញ តេិរសសេើសមតារិចចក្គបក់្គង ល្ូវងនល់។ 

២.រាល់ទមៃនស់ងកតរ់លើអរ័េរៅល  ងយនតដូ្ចមានខចងរនុងចំណុចទើ ១ ខាងរលើ ក្តូវមានសមាព ធរៅរលើថ្ ទ្
ងនល់មិនរលើសេើ ៥ (ក្បា)ំ គក្រ/សម២។ 
មាក្តា ២៧ 

អនររក្បើក្បាស់ ល្ូវងនល់រនុងរេលរៅដ្ល់រំេងច់មលង ឬ ល្ូវរ ើងចំរណាតែពស់ ឬ ល្ូវតក្មូវឲ្យមានកា ក្បុង
ក្បយត័នែពស់ ក្តូវរោ េតាមកា បញ្ញា  បស់ភាន រង់្វ រំេងច់មលង ឬភាន រង់្វ សុវតាិភាេខដ្លក្បចាកំា រៅតាមរោល 
រៅ។ បទបញ្ញា ថ្នកា រក្បើក្បាស់រំេងច់មលង និងកា រក្បើក្បាស់ ល្ូវរ ើងចំរណាតែពស់ ឬ ល្ូវតក្មូវឲ្យមានកា ក្បុង 
ក្បយត័នែពស់ ក្តូវរំណតរ់ោយក្បកាស បស់ ដ្ឋមស្រនតើក្រសួងស្ថធា ណកា  និងដឹ្រជញ្ាូ ន និងក្បកាស បស់ ដ្ឋ 
មស្រនតើក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ 
មាក្តា ២៨ 

កា រ ៀបចំចាតខ់ចងសរមមភាេនានា ដូ្ចជា សរមមភាេវបបធម ៌រើឡា កា តាងំេិេណ៌ និងេិធើបុណយរ្េង
រទៀតរៅរលើដ្ង ល្ូវងនល់ ក្តូវក្បតិបតតិតាមកា ខណនាដូំ្ចខាងរក្កាម ៖ 

១. អនររ ៀបចំក្តូវរលើរសំរណើ សុំរក្បើក្បាស់ ល្ូវងនល ់ រោយភាា បជ់ាមួយនូវគរក្មាងកា ពា សុវតាិភាេ
ចរាច ណ៍រៅ ដ្ឋបាលថាន ររ់ក្កាមជាតិ។ សរមមភាេរនះអាចក្បក្េឹតតរៅបានរក្កាយរេលទទួល 
បានកា អនុញ្ញញ តេើ ដ្ឋបាលថាន ររ់ក្កាមជាតិតាមលំោបថ់ាន ររ់ៅតាមរក្មិតថ្នេិធើ និងភាេចា ំ
បាច។់ 

២.  ដ្ឋបាលថាន ររ់ក្កាមជាតិ ក្តូវ្េេា្ាយេត័ម៌ានអំេើគរក្មាងបិទ ល្ូវងនល់ឲ្យបានទានរ់េលរវោ 
ក្េមទាងំចាតវ់ធិានកា កា ពា សណាត បធ់ាន ប ់និងសុវតាិភាេចរាច ណ៍ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។ 

៣.  ដ្ឋបាលថាន ររ់ក្កាមជាតិក្តូវចូល មួសេកា ជាមួយអនររ ៀបចំ រដ្ើមបើរធាើកា ចាតខ់ចងរិចចកា បនាទ ន ់
និងធានាសុវតាិភាេចរាច ណ៍។ 

ខបបបទ និងនើតិវធិើថ្នកា រក្បើក្បាស់្ លូវងនល់ក្តូវរំណតរ់ោយក្បកាសអនត ក្រសួង វាង ដ្ឋមស្រនតើក្រសួងមោ
ថ្ ទ្ និង ដ្ឋមស្រនតើក្រសួងស្ថធា ណកា  និងដឹ្រជញ្ាូ ន ឬក្បកាសអនត ក្រសួង វាង ដ្ឋមស្រនតើក្រសួងមោថ្ ទ្ និង ដ្ឋ 
មស្រនតើក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ 
មាក្តា ២៩ 

កា រក្បើក្បាស់ ល្ូវងនល់ និងសរមមភាេរ្េងៗពារេ់ន័ធនឹង ល្ូវងនល់តាមដ្ង ល្ូវរៅរនុងរាជធានើ ក្រុង និងទើ 
ក្បជំុជន ក្តូវអនុវតតដូ្ចតរៅ ៖ 
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រ. ចិរញ្ច ើម ល្ូវ និង ល្ូវរងមើ រជើងក្តូវរក្បើក្បាស់សក្មាបខ់តរោលបំណងរនុងកា រធាើចរាច ណ៍រោយរងមើ រជើង។ 
ែ. ចិរញ្ច ើម ល្ូវ និង ល្ូវរងមើ រជើងអាចយររៅរក្បើក្បាស់សក្មាបរ់ោលបំណងរ្េងរទៀតបានសមក្សបតាម 
បញ្ញតតិថ្នមាក្តា ២៨ ថ្នចាបរ់នះ។ 

គ. មិនក្តូវអនុវតតសរមមភាេដូ្ចខាងរក្កាម ៖ 
- ចត ងយនត ឬោនជំនិះមិនក្តឹមក្តូវតាមដ្ង ល្ូវ ចិរញ្ច ើម ល្ូវ និង ល្ូវសក្មាបរ់ងមើ រជើងែុសេើទើតាងំ
រំណត ់

- ស្ថងសង ់បា កាតទ់ទឹង ឬទួលបនាយរលបឿន ឬវតាុក្បោរក់្បខេលេើរលើ ល្ូវងនល់រោយោម នកា 
អនុញ្ញញ ត 

- រធាើសរមមភាេរ្េងរទៀត ទ្ុយេើចាបរ់នះ។ 
មាក្តា ៤៨ 

ទណឌ រមមរនុងបទរលមើសថ្នចាបរ់នះ មួមាន កា ក្េមានជាោយលរខណ៍អរេ  កា ដ្រេូត ឬកា េយួ វញិ្ញញ
បនបក្ត អាជាញ បណណ កា េិនយ័អនត កា ណ៍ រទាសេិនយ័ជាក្បារ ់និងរទាសោរេ់នធនាោ ។ 
មាក្តា ៦២ 

ជនណារដ្លមានរោ េតាមកា បញ្ញា  បស់ភាន រង់្វ សុវតាិភាេ ខដ្លក្បចាកំា តាមរោលរៅ ដូ្ចមាន
ខចងរនុងមាក្តា ២៧ ថ្នចាបរ់នះ ក្តូវេិនយ័អនត កា ណ៍ជាក្បារច់ំនួន ១០.០០០ (មួយមឺុន) រ ៀល។ 

៣.១.៦ អនុរកឹតយសតពីកីិចចដ្ំម្ណើ រការវាយតនម្លម្េតុ្លប ះពាលប់រសិ្ថា ន (១៩៩១) 
រោងតាមរសវា ត្ល់ក្បឹរា និងវភិាគ បស់ធនាោ េិភេរោរ ឆ្ន  ំ ២០១៨ (P164300) អនុក្រឹតយ

សតើេើរិចចដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន (EIA) (១៩៩៩) និងរោលកា ណ៍ខណនាោំកំ្ទខដ្ល 
បានបរងកើតរ ើងរៅឆ្ន  ំ២០០៥, ២០០៩ និង ២០១៧ មានបទបបញ្ញតតិលមែិតសតើេើលរខែណឌ  ដំ្រណើ  កា  និង
តួនាទើ និងកា ទទួលែុសក្តូវខ ន្រស្ថា បន័រលើកា វាយតថ្មលប សិ្ថា ន និងសងគម9។ រមពុជាមានអនុក្រឹតយ EIA ចាប់
តាងំេើឆ្ន  ំ១៩៩៩ មរ។ អនុក្រឹតយរនះតក្មូវឲ្យមានកា រធាើ EIA រលើ “រាល់គរក្មាង ឬសរមមភាេ បស់ឯរជន ឬ
ស្ថធាណៈ” រេើយក្តូវបានេិនិតយ និងវាយតថ្មលរោយក្រសួងប សិ្ថា នមុនោរជូ់នរាជ ោឋ ភិបាលសរក្មច “រលើរ

                                                     
9អនុក្រឹតយ EIA (១៩៩៩) េក្ងើរ និងបញ្ញា រ់បខនាមេើបទបបញ្ញតតិរនុងចាប់សតើេើកា វនិិរោគឆ្ន  ំ ១៩៩៤ ខដ្លតក្មូវឲ្យមានកា 
អនុម័តរោយគណៈ ដ្ឋមស្រនតើរលើគរក្មាងវនិិរោគខដ្លអាចបងក “្លប ះពាល់់អវជិាមានរលើប សិ្ថា ន”។ បទបបញ្ញតតិក្សរដ្ៀងោន សតើេើកា 
រ ៀបចំ េិនិតយរ ើងវញិ និងោរ់ EIAs រៅ ោឋ ភិបាល ក្តូវបាន មួបញ្ចូ លរនុងចាប់សតើេើរិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងកា ក្គប់ក្គងធនធាន
ធមមជាតិ មុនឆ្ន  ំ១៩៩៦ ៖ “ក្តូវរធាើ EIA រលើរាល់គរក្មាង ឬសរមមភាេ បស់ឯរជន ឬស្ថធាណៈ រេើយក្តូវបានេិនិតយ និងវាយតថ្មល
រោយក្រសួងប សិ្ថា នមុនោរ់ជូនរាជ ោឋ ភិបាលសរក្មច”។ 
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ខលងខតគរក្មាងខដ្លមានលរខណៈេិរសស និងចាបំាចប់នាទ នខ់ដ្លសរក្មចរោយរាជ ោឋ ភិបាល”។ សំខាន់
បំ្ុត អនុក្រឹតយរនះរ ៀបរាបល់មែិតេើកា ទទួលែុសក្តូវខ្នរស្ថា បន័ បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន និងមនទើ ប សិ្ថា ន នើតិវធិើ
សក្មាបក់ា េិនិតយរ ើងវញិ និងអនុមត័គរក្មាង និងកា ោរេិ់នយ័ទូរៅសក្មាបក់ា មិនអនុរោមតាម។ អនុ
ក្រឹតយរនះជំ ុញកា ចូល មួជាស្ថធា ណៈ និងអំពាវនាវឲ្យមាច ស់គរក្មាងបរងកើតខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន 
(EMP)។ មាច ស់គរក្មាងអាចអនុរោមតាមចាបរ់នះរោយបញ្ចប ់EIA បឋម ឬ EIA រេញរលញ រោយមាក្តា 
៨ បញ្ញា រថ់ា មានខតគរក្មាងខដ្ល “បងក្លប ះពាល់ធៃនធ់ៃ ” ប ុរណាណ ះខដ្លទាមទា ឲ្យមានកា រធាើ EIA រេញ
រលញ។ 

អនុក្រឹតយរលែ ៧២ អន រ.បរ សតើេើរិចចដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន ចុះខែ សើោ ឆ្ន  ំ
១៩៩៩។ មាក្តាសំខាន់ៗ មានដូ្ចតរៅ។  

អនុក្រឹតយរនះមានរោលបំណង ៖ 

- រំណតក់ា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន រលើរាល់គរក្មាង និងសរមមភាេឯរជន ឬ
ស្ថធា ណៈ រេើយក្តូវបានេិនិតយ និងវាយតថ្មលរោយក្រសួងប សិ្ថា នមុនោរជូ់ន ោឋ ភិបាល
សរក្មច 

- រំណតក់្បរភទ និងទំេគំរក្មាងសរមមភាេខដ្លរសនើរ ើង ក្េមទាងំសរមមភាេខដ្លមានក្ស្ថប ់
និងរំេុងដំ្រណើ  កា ទាងំឯរជន ទាងំស្ថធា ណៈខដ្លក្តូវវាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន 

- បំ្ុសឲ្យមានកា ចូល មួេើស្ថធា ណៈជន រនុងរិចចដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់
ប សិ្ថា ន ក្េមទាងំទទួលយរមតិរោបល់មររធាើកា េិចា ណារនុងរិចចដំ្រណើ  កា អនុមត័
គរក្មាង។ 

រោលកា ណ៍ខណនាទូំរៅសក្មាបក់ា រ ៀបច ំបាយកា ណ៍ EIA បឋម និងរេញរលញ (២០០៩) មាន 
តារាងសក្មាបក់ា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាលតិ់ចតួច មធយម និងធៃនធ់ៃ  ប ុខនតមិនមាននិយមនយ័ ឬលរខណៈ
វនិិចឆយ័សក្មាបក់ា រណំតរ់ក្មិតរេតុ្លប ះពាលទ់ាងំរនះរ ើយ10។ រោលកា ណ៍ខណនាឆំ្ន  ំ ២០០៩ 
បានបញ្ញា រេ់ើដំ្រណើ  កា េិនិតយរ ើងវញិរលើគរក្មាង និងកា អនុមត័។ រក្ៅេើកា រំណត ់យៈរេល ៣០ ថ្ងៃ និង
កា គូសខ្នទើជំោនខដ្លតក្មូវរោយស្ថា បន័ទទួលែុសក្តូវ ( ូប ១) រោលកា ណ៍ខណនារំ ៀបរាបេ់ើែលឹមស្ថ 
                                                     
10តារាងរនុងឧបសមព័នធ ២ ថ្នរោលកា ណ៍ខណនា ំEIA (២០០៩) ក្គបដ្ណត ប់រលើធនធានប សិ្ថា នធមមជាតិ ូបវនត និងជើវស្ថស្រសត និង
ធនធានរសដ្ឋរិចចសងគមរនុងដំ្ណារ់កាល ៣ (មុនក្បតិបតតិកា  រនុងរេលក្បតិបតតិកា  និងរៅរេលបញ្ច ប់ក្បតិបតតិកា )។ 
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ជារោ់ររ់នុង បាយកា ណ៍ EIA ដូ្ចជា តារាងរ្ទៀងផ្លទ តស់តើេើរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន11 និងរសដ្ឋរិចចសងគម
12 ខដ្លក្តូវវភិាគ និងជំេូរសតើេើកា ចូល មួជាស្ថធា ណៈ13។ 

  

                                                     
11ថ្ក្េរ ើ (តំបន់ េូជសតា កា រធាើចំណាត់ថាន រ់) សតា (រក្ម និងជិត្ុតេូជ បំោស់ទើ) ជើវៈចក្មុះ ខដ្នជក្មរ ដ្ើរសើម ដ្ើ ធនធានខ   
ធាតុអាកាស (សើតុណា ភាេ រមពស់ទឹររភលៀង រលបឿន និងទិសែយល់ សមាព ធែយល់ សំរណើ ម) គុណភាេែយល ់សំរ ង ខំាន និង ញ័ំ  
ជលស្ថស្រសត (គុណភាេ និងប មិាណទឹររលើដ្ើ និងរក្កាមដ្ើ ច នត និងលំេូ ទឹរ)។ 
12កា រក្បើក្បាស់ដ្ើធលើ កា រក្បើក្បាស់ទឹរ កា រក្បើក្បាស់ថាមេល កា អប់  ំ សុែភាេស្ថធា ណៈ របតិរភណឌ វបបធម៌ (អោ ក្បវតតិស្ថស្រសត 
ក្បាស្ថទបុរាណ វតតអារាម ទំរនៀមទំោប់/ក្បថ្េណើ  ជាតិេនធុ ជនជាតិរដ្ើមភាគតិច។ល។) ស្ថា នភាេរសដ្ឋរិចច (កា ង្វ  និងក្បារ់
ចំណូលបឋម និងបនាទ ប់បនេ)ំ ក្បេ័នធរេោឋ  ចនាសមព័នធ ក្បជាស្ថស្រសត និងលំរៅោឋ ន តំបន់រទសច ណ៍។ 
13រនុងជំេូររនះ មាច ស់គរក្មាងក្តូវេណ៌នាេើកា េិរក្ោះរោបល់ស្ថធា ណៈសតើេើ ១) កា ្េេា្ាយដ្ល់អាជាញ ធ  និងសេគមន៍មូល
ោឋ នអំេើគរក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ២) រសចរតើអតាា ធិបាយ បស់ក្រសួង/ស្ថា ប័ន/មនទើ ពារ់េ័នធ និងអាជាញ ធ មូលោឋ ន ៣) រសចរតើអតាា ធិបាយ
 បស់អងគកា មិនខមន ោឋ ភិបាលពារ់េ័នធ និង ៤) កា េិរក្ោះរោបល់ជាមួយក្បជាជនមូលោឋ ន។ 
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 ូប ១ ៖ ដំ្រណើ  កា េិនិតយរ ើងវញិរលើ EIA និងកា អនុម័ត ជំោន និងស្ថា ប័នទទួលែុសក្តវូ 

 
ក្បភេ ៖ រោលកា ណ៍ខណនាទូំរៅសតើេើ EIA សក្មាបក់ា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ EIA បឋម និងរេញរលញ (២០០៩) 

រោងតាមកា េិនិតយរ ើងវញិរោយ សំ ចនធើ មរេើវទិាស្ថា ន AIT Thailand (២០១៥) អនុក្រឹតយរលែ 
៧២ អន រ.បរ សតើេើកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន និងរោលកា ណ៍ខណនាទូំរៅសតើេើកា រ ៀបចំ
 បាយកា ណ៍ EIA បឋម និងរេញរលញ (២០០៩) ក្ោនខ់តរលើររ ើងេើតក្មូវកា ទើក្បឹរា ប ុខនតមិនបាន 
រំណតល់រខណៈនើតិបុគគលខដ្លមានគុណវុឌ្ឍសិក្មាបក់ា ្តល់រសវាវាយតថ្មលក្បរបរោយវជិាា ជើវៈ ដ្ល់អតិងិជន
រ ើយ។ បទបបញ្ញតតិរក្កាមកា ដឹ្រនា ំបស់ ដ្ឋមស្រនតើប សិ្ថា នងមើ រសនើឲ្យក្រុមេ ុនមានក្ស្ថបោ់រព់ារយសុំអាជាញ បណណ
ងមើ ខដ្លមានសុេលភាេ យៈរេល ៥ ឆ្ន ។ំ 

៣.១.៦ អនុរកឹតយពាក់ពន័ធម្្សងម្េៀត 
➢ អនុក្រឹតយសតើេើកា ក្តួតេិនិតយកា បំេុលទឹរ  
អនុក្រឹតយរលែ ៧២ អន រ.បរ សតើេើកា ក្តួតេិនិតយកា បំេុលទឹរក្តូវបានអនុមត័រៅថ្ងៃទើ ៦ ខែ រមស្ថ 
ឆ្ន  ំ ១៩៩៩។ អនុក្រឹតយរនះមានរោលរៅរំណតក់ា ក្តួតេិនិតយកា បំេុលទឹររដ្ើមបើទបស់្ថក ត ់ និងកាត ់
បនាយកា បំេុលទឹររៅតាមតំបនទឹ់រស្ថធា ណៈ សំរៅធានាបានកា កា ពា សុែភាេមនុសេ និងកា 
អភិ រេជើវៈចក្មុះ (មាក្តា ១)។ 

▪ អនុក្រឹតយរនះមានវសិ្ថលភាេអនុវតតចំរពាះរាល់ក្បភេបំេុល និងរាល់សរមមភាេទាងំឡាយ
ខដ្លបងកឲ្យមានកា បំេុលទឹររៅតាមតំបនទឹ់រស្ថធា ណៈ (មាក្តា ២)។ អនុក្រឹតយរនះខចង 
េើក្បរភទក្បភេបំេុល សតងោ់ បរញ្ចញសំណល់ សតងោ់ គុណភាេទឹររនុងតំបនរ់្េង រទៀត។ 
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សក្មាបគ់រក្មាងរនះ សតងោ់ គុណភាេទឹរមួយចំនួនសក្មាបតំ់បនទឹ់រស្ថធា ណៈក្តូវ
យរមរអនុវតត។ 

➢ អនុក្រឹតយសតើេើកា ក្គបក់្គងសំណល់ ងឹ 
▪ អនុក្រឹតយរលែ ៣៦ អន រ.បរ សតើេើកា ក្គបក់្គងសំណល់ ងឹ ក្តូវបានអនុមត័រៅថ្ងៃទើ ២៧ 
ខែ រមស្ថ ឆ្ន  ំ ១៩៩៩។ អនុក្រឹតយរនះមានរោលរៅរំណតក់ា ក្គបក់្គងសំណល់ ងឹក្បរប
រោយលរខណៈបរចចររទសសមក្សប និងក្បរបរោយសុវតាិភាេ សំរៅធានាបាននូវកា កា 
ពា សុែភាេស្ថធា ណៈ គុណភាេប សិ្ថា ន និងកា អភិ រេជើវៈចក្មុះ។ 

▪ អនុក្រឹតយរនះមានវសិ្ថលភាេអនុវតតចំរពាះរាល់សរមមភាេរបាះរចាល ទុរោរ ់ សតុរ ក្បមូល 
ដឹ្រជញ្ាូ ន ខរថ្ចន និងបរញ្ចញរចាលសំរាម និងសំណល់ក្បរបរោយរក្ោះថាន រ។់ 

➢ អនុក្រឹតយសតើេើកា ក្តួតេិនិតយកា បំេុលែយល់ និងកា  ខំានរោយសំរ ង 
▪ អនុក្រឹតយរលែ ៤២ អន រ.បរ សតើេើកា ក្តួតេិនិតយកា បំេុលែយល់ និងកា  ខំានរោយសំរ ង 
ក្តូវបានអនុមត័រៅថ្ងៃទើ ១០ ខែ ររកោ ឆ្ន  ំ២០០០។ អនុក្រឹតយរនះមានរោលបំណងកា ពា 
គុណភាេប សិ្ថា ន និងសុែភាេមនុសេេើកា បំេុលែយល់ និងកា បំេុលរោយសំរ ងតាម យៈ
សរមមភាេេិនិតយតាមោន រោះក្ស្ថយ និងកាតប់នាយ។ អនុក្រឹតយរនះមានវសិ្ថលភាេអនុវតត
ចំរពាះរាល់ក្បភេបំេុលចល័ត និងអចល័តទាងំឡាយខដ្លបងកឲ្យមានកា បំេុលែយល់ និងកា 
 ខំានរោយសំរ ងរៅរនុងប ោិកាស។ 

៣.២ ម្ោលនម្ោបាយធានាសវុតាភិាពរបសធ់នាោរពិភពម្ោក 
គរក្មាងរនះបំ្ុសរោលនរោបាយធានាសុវតាិភាេដូ្ចខាងរក្កាម ៖ 

កា វាយតថ្មលប សិ្ថា ន (OP/BP 4.01) ក្តវូបានបំ្ ុស  រចញេើរោលកា ណ៍ខណនាបំរណាត ះអាសនន បស់
ធនាោ េិភេរោរសតើេើកា ធានាសុវតាិភាេសក្មាបជំ់នួយបរចចររទស (២០១៦) និង្លប ះពាល់តាមទើតាងំ 
អាចបខងា ក្តលបប់ាន និងខ ែ្រតាមមូលោឋ ន រោយស្ថ សរមមភាេរទសច ណ៍ធមមជាតិខាន តតូច។ ដូ្រចនះ 
គរក្មាងរនះក្តូវបានរំណតជ់ាក្បរភទ ែ ងាើរបើទើតាងំគរក្មាងមិនទានក់្តូវបានរំណតជ់ាមុនរតើ។ រោយស្ថ ខត
គរក្មាងសាិតរនុងក្បរភទ ែ អនុគរក្មាងក្បរភទ រ ក្បខេលជាមិនមានរ ើយ និងោម នលរខណៈសមបតតិរដ្ើមបើ
ទទួលបានេ ិញ្ញបបទានគរក្មាងរ ើយ លុះក្តាខតគរក្មាងក្តូវបានរ ៀបចំ ចនាសមពន័ធរ ើងវញិជាក្បរភទ រ។ 

ខដ្នជក្មរធមមជាតិ (OP/BP 4.04) ក្តូវបានបំ្ុសរក្ពាះគរក្មាងនឹងពារេ់ន័ធនឹងសរមមភាេរនុងក្ចរ
តំបនគ់រក្មាង ២។ រោយស្ថ ខតរទសច ណ៍ធមមជាតិរនុងតំបនគ់រក្មាងទាងំ ២ រនះក្តូវមានកា កា ពា  គួ មាន
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កា ធានាថា វាមិនបងកកា គំរាមរំខេងកានខ់តខាល ងំរលើកា រ ៀបចំខ្នកា រទសភាេ និងសរមមភាេរទសច ណ៍
ធមមជាតិ។ កា អនុរោមតាមរោលនរោបាយរនះនឹងធានាបានថា កា អភិវឌ្ឍរទសច ណ៍ធមមជាតិអនុរោម
តាមរោលបំណងថ្នកា កា ពា ខដ្នជក្មរធមមជាតិ។ 

ថ្ក្េរ ើ (OP/BP 4.36) ក្តូវបានបំ្ុស រក្ពាះគរក្មាងនឹងវនិិរោគរលើសរមមភាេជំនួយបរចចររទស
សក្មាបតំ់បនរ់ទសភាេ និងកា ក្គបក់្គងធនធានថ្ក្េរ ើ និងកា រ ៀបចំខ្នកា អាជើវរមមរទសច ណ៍ធមមជាតិ
រនុងតំបនក់ា ពា ។ គរក្មាងនឹងមិនបងក ឬសក្មួលកា រធាើឲ្យបាតប់ង ់ឬកា បំ ល្ិចបំផ្លល ញថ្ក្េរ ើរ ើយ។ ESMS 
គរក្មាង ក្តូវបានរ ៀបចំរ ើងរដ្ើមបើចាតវ់ធិានកា សមក្សបរលើកា កា ពា គក្មបថ្ក្េរ ើរៅរសសសល់ តាម
 យៈកា  តិតបតិអនតរាគមនរ៍លើដ្ើធលើខដ្លសាិតរក្កាមកា រក្បើក្បាស់ដ្ើធលើ និងក្ទេយសមបតតិធមមជាតិ និងទបស់្ថក តក់ា 
ទស្រនាទ នកានក់ាបរ់នុងតំបនថ់្ក្េជិតខាង និងតំបនក់ា ពា សេគមន។៍ កា អនុរោមតាមរោលនរោបាយរនះ
នឹងធានាថា កា បរងកើតខ្នកា អាជើវរមមសក្មាបរ់ទសច ណ៍ធមមជាតិអនុរោមតាមរោលបំណងរោលនរោ
បាយថ្ក្េរ ើ។ 

ធនធានវបបធម ៌ូបវនត (OP/BP 4.11) ក្តូវបានបំ្ុសជាវធិានកា  “ក្បុងក្បយត័ន” ។ កា វាយតថ្មលបឋម
មិនទានក់្គបដ្ណត បរ់លើស្ថ ៈសំខានខ់ ន្របុរាណវតាុវទិា ឬវបបធមរ៌នុងតំបនរ់ទសភាេខដ្លបានរក្ជើសរ ើស
រ ើយ។ នើតិវធិើខសាង រឱកាស (chance-find) រក្កាមក្រមក្បតិបតតិប សិ្ថា ន (ECOP) ឬរិចចក្េមរក្េៀងកា 
ពា ប សិ្ថា ន បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន ក្តូវបានោរប់ញ្ចូ លរនុង ESMF។ 

គរក្មាងនឹងអនុវតត្ងខដ្ នូវរោលកា ណ៍ខណនាសំតើេើប សិ្ថា ន សុែភាេ និងសុវតាិភាេ បស់ក្រុមធនាោ 
េិភេរោរ (រោលកា ណ៍ខណនា ំ EHS)14។ រោលកា ណ៍ខណនារំនះជាកា សំអាងខ្នរបរចចររទសខដ្ល
បង្វា ញេើឧទាេ ណ៍ជារោ់រ ់ ឬទូរៅថ្នកា អនុវតតលែខ្នរឧសាេរមមជាអនត ជាតិ។ រោលកា ណ៍ខណនាំ
្តល់េត័ម៌ានសតើេើរក្មិតអនុវតតនក៍ា ង្វ  និងវធិានកា ខដ្លអាចទទួលយរបានសក្មាបធ់នាោ េិភេរោរ និង
ក្តូវបានចាតទុ់រថាក្តូវសរក្មចឲ្យបានរនុងតំបនត់ាងំខដ្នជក្មរងមើរោយមានចំណាយសមក្សប និងរក្បើក្បាស់
បរចចរវទិាមានក្ស្ថប។់ ដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលប សិ្ថា នអាច្តល់អនុស្ថសនស៍តើេើក្េំខដ្នរំណត ់ ឬវធិានកា រ្េង
រទៀត (អាចែពស់ ឬទាបជាង) រេើយក្បសនិរបើអាចទទួលយរបានសក្មាបធ់នាោ េិភេរោរ អនុស្ថសន៍
ទាងំរនះនឹងកាល យជាលរខែណឌ សក្មាបគ់រក្មាង ឬសក្មាបទ់ើតាងំជារោ់រ។់ 

កា តាងំទើលរំៅងមើរោយមិនសមក័្គចិតត (OP/BP 4.12) និងជនជាតិរដ្ើមភាគតិច (OP/BP 4.10) ក្តូវ
បានអនុវតត រេើយទើភាន រង់្វ អនុវតតនម៍ានក្របែណឌ ធានាសុវតាិភាេសងគមរោយខ រ ៖ ក្របែណឌ រ ៀបចំខ្ន

                                                     
14សូមរមើលរោលកា ណ៍ខណនា ំEHS ៖ www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines 

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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កា ជនជាតិរដ្ើមភាគតិច (IPPF) ក្របែណឌ រ ៀបចំខ្នកា តាងំទើលំរៅងមើ (RPF) និងក្របែណឌ ដំ្រណើ  កា  
(PF)។ កា រ ៀបរាបស់រងខបសតើេើក្របែណឌ ទាងំរនះមានបង្វា ញរនុងក្បអបខ់ាងរក្កាម។ 
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ក្របែណឌ រ ៀបចំខ្នកា ជនជាតិរដ្ើមភាគតិច (IPPF) ៖ រោលនរោបាយសតើេើជនជាតិរដ្ើមភាគតិច (OP/BP 4.10) ក្តវូបានរ ៀបរ ៀង
រ ើងរដ្ើមបើធានាថាដ្ំរណើ  កា អភិវឌ្ឍរោ េរេញរលញនូវរសចរតើថ្ងលងនូ សិទធិមនុសេ រសដ្ឋរិចច និងវបបធម៌ បសជ់នជាតភិាគតិច។ រៅ
រេលខដ្លកា ក្តួតេិនិតយបឋម បស់ធនាោ េិភេរោរបង្វា ញថា ក្រុមជាតិេនធុង្វយនឹងមានវតតមាន ឬមានទំនារ់ទំនងជាសមូេភាេ
រៅនឹងតំបន់គរក្មាង ប ុខនតវតតមាន ឬទំនារ់ទំនងទាងំរនាះមនិអាចក្គប់ក្គងបាន េូតទាល់ខតមានកា រំណត់រមមវធិើ ឬអនុគរក្មាង អនរែចើ
ក្តូវរ ៀបចំ IPPF មុនកា វាយតថ្មល។  IPPF ក្តូវបានរ ៀបរ ៀងរ ើងរដ្ើមបើរ ៀបរាប់េើរោលនរោបាយ បស់ធនាោ េិភេរោរ និងក្រប
ែណឌ និយត័រមមរៅរមពុជា។ ឯរស្ថ រនះ្តល់េ័ត៌មានទូរៅសតើេើជនជាតិរដ្ើមភាគតិចរៅរមពុជា ជាេិរសសរនុងរែតតក្បតបិតតិគរក្មាង។ 
ជំោនចាបំាច់រនុងកា េិរក្ោះរោបល់ជនជាតិរដ្ើមភាគតិច រ ៀបចកំា វាយតថ្មលសងគម និងធានានូវកា ក្េមរក្េៀងរោយរស ើ ជាមុន និង
ខ្ែរតាមេ័ត៌មានក្តឹមក្តូវ (FPIC)  បស់ជនជាតិរដ្ើមភាគតចិរនុងកា រ ៀបចំ អនុវតត និងេិនិតយតាមោនគរក្មាង មានរ ៀបរាប់លមែិតរនុង 
IPPF។ 

ក្របែណឌ រោលនរោបាយសតើេើកា តាងំទើលំរៅងមើ (RPF)៖ រោលនរោបាយសតើេើកា តាងំទើលំរៅងមើរោយមិនសម័ក្គចិតត (OP/BP 
4.12) មានរោលបំណងទប់ស្ថក ត់កា លំបារ យៈរេលខវង កា ធាល រ់ចូលរនុងភាេក្រើក្រ និង្លប ះពាល់អវជិាមានរលើ ប ចិញ្ច ឹមជើវតិ បស់
សេគមន៍ ង្លប ះពាល់រោយស្ថ កា តាងំទើលំរៅងមើរោយមិនសម័ក្គចិតត។ រៅរេលគរក្មាងតក្មូវឲ្យមានលទធរមមដ្ើធលើ ឬកា ផ្លល ស់បតូ 
លទធភាេទទួលបានធនធានរោយស្ថ គរក្មាង ក្តូវអនុវតតរោលនរោបាយរនះ។ រោលនរោបាយ បស់ធនាោ េិភេរោរតក្មូវឲ្យ
មានក្របែណឌ រោលនរោបាយរដ្ើមបើរោះក្ស្ថយ្លប ះពាល់/កា តាងំទើលំរៅងមើ រៅរេលរគមិនដ្ឹងេើេ័ត៌មានជារ់ោរ់រៅដ្ំណារ់
កាលវាយតថ្មលគរក្មាង និងរៅរេលខដ្លអនរែចើក្តូវោរ់ក្របែណឌ រនះមុនកា វាយតថ្មល រោយអនុរោមតាមរោលនរោបាយរនះ។ RPF  
ក្តូវបានតារ់ខតងរ ើងរនុងរោលបំណងបញ្ញា រ់េើរោលកា ណ៍តាងំទើលំរៅងមើ កា រ ៀបចំខ្នរស្ថា ប័ន និងលរខណៈវនិិចឆ័យខដ្លក្តូវអនុវតត
រលើអនុគរក្មាងខដ្លអាចរធាើឲ្យមានលទធរមមដ្ើធលើរោយមិនសម័ក្គចិតត និង្តល់កា ខណនាចំាបំាច់រលើកា រ ៀបចំខ្នកា សរមមភាេតាងំទើ
លំរៅងមើ (RAPs) រៅតាមភាេចាបំាច់។ 

ក្របែណឌ ដ្រំណើ  កា  ៖ រោលនរោបាយសតើេើកា តាងំទើលំរៅងមើរោយមិនសម័ក្គចិតត (OP/BP 4.12) រលើររ ើង្ងខដ្ េើកា  តិតបតិ
រោយមិនសម័ក្គចិតតរលើលទធភាេរចញចូលតបំន់ឧទានខដ្លរណំត់រោយចាប់  ឬតំបន់កា ពា ។ រៅរេលោម នេ័ត៌មានជារ់ោរ់សតើេើ
្លប ះពាលរ់ៅដ្ំណារ់កាលវាយតថ្មល ចាបំាច់ក្តូវមានក្របែណឌ ដ្ំរណើ  កា  (PF) សក្មាប់កា បរងកើតដ្ំរណើ  កា ខដ្លមានកា ចូល មួ
រនុងកា បរងកើត និងអនុវតតកា  តិតបតិរលើកា រក្បើក្បាស់ធនធាន។ PF ក្តូវបានរ ៀបចំរ ើងរដ្ើមបើរ ៀបរាប់េើដ្ំរណើ  កា ខដ្លមានកា ចូល មួ
ខដ្លសេគមន៍ និងអាជាញ ធ គរក្មាង ឬទើភាន រ់ង្វ /អងគកា ពារ់េ័នធរ្េងរទៀត នឹង្តលអ់នុស្ថសន៍ មួសតើេើកា  តិតបតិរលើកា រក្បើក្បាស់
ធនធាន និងសរក្មចចាត់វធិានកា កាត់បនាយ្លប ះពាលអ់វជិាមានធំៗរោយស្ថ កា  តិតបតិទាងំរនះ។ ខ្នកា ស្ថត   និងកាត់បនាយគឺជា
ខ្នរមួយថ្នក្របែណឌ រនះ។ 
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៣.៣ ចំណុចខុសោន រវាងបេបបញ្ញតតិជាតិសតពី ី EIA និងម្ោលនម្ោបាយធានាសវុតាិ
ភាពរបសធ់នាោរពិភពម្ោក 

ខ ន្រ ងរនះរផ្លត តរលើចំណុចែុសោន  វាងក្បេន័ធធានាសុវតាិភាេថាន រជ់ាតិ និងកា ធានាសុវតាិភាេពារេ់ន័ធ
 បស់ ធនាោ េិភេរោរ។ មានភាេែុសោន ោ ងរក្ចើន វាងក្បេន័ធទាងំេើ រនះ រេើយចាបំាចក់្តូវមានវធិានកា 
លុប បំបាតច់ំណុចែាះខាតមួយចំនួនខដ្លក្តូវោរប់ញ្ចូ លរនុង ESMF។ រោលនរោបាយធានាសុវតាិភាេ បស់
ធនាោ េិភេរោរ និងក្របែណឌ ចាបរ់មពុជាសតើេើកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នមានលរខណៈបនេុើ
ោន រលើរោលកា ណ៍ និងរោលបំណង ៖ 

• ក្បេន័ធទាងំេើ រនះសុទធខតតក្មូវឲ្យមានកា ក្តួតេិនិតយកា វនិិរោគរលើអនុគរក្មាង រដ្ើមបើរំណតរ់ក្មិត
ថ្នកា វាយតថ្មលសងគម និងប សិ្ថា នចាបំាច ់(ឧ. EMP, IEE ឬ EIA)។ 

• ក្បេន័ធទាងំេើ រនះសុទធខតតក្មូវឲ្យមាន ESIA លមែិតសក្មាបគ់រក្មាងខដ្លបងក្លប ះពាលក់ានខ់តខាល ងំ 
(ក្បរភទ រ) កា សិរា EIA ខដ្លមិនសូវលមែិតសក្មាបគ់រក្មាងខដ្លមិនសូវបងក្លប ះពាល ់
(ក្បរភទ ែ) និងោម នកា សិរា ESIA សក្មាបគ់រក្មាងខដ្លោម ន ឬមាន្លប ះពាល់អវជិាមានតិចតួច
រលើប សិ្ថា ន (ក្បរភទ គ) 

• រនុងដំ្រណើ  កា  ESIA សមាសភាគប សិ្ថា ន (ឧ. កា ខក្បក្បួលអាកាសធាតុ រសវាក្បេន័ធរអរូ ូសុើ និង
ទសេនាទានោម នកា បាតប់ងស់ ុប) និងសមាសភាគសងគម (ឧ. កា តាងំទើលំរៅងមើរោយមិនសម័ក្គចិតត 
របតិរភណឌ វបបធម ៌និងក្រុមង្វយ ងរក្ោះ) សុទធខតក្តូវបានោរប់ញ្ចូ លរនុងក្បេន័ធទាងំេើ រនះ។ 

• ក្បេន័ធទាងំេើ រនះសុទធខតមានអភិក្រមឋានានុក្រមកាតប់នាយ។ 
• ធនាោ េិភេរោរតក្មូវឲ្យមានកា េិរក្ោះរោបល់អនរពារេ់ន័ធ រនុងដំ្ណារក់ាលរ ៀបចំខ្នកា  
អនុវតត និងក្បតិបតតិកា គរក្មាងខដ្លសមមូលនឹងលរខែណឌ កាតប់នាយ។ 
រក្ៅេើ ESIA ក្របែណឌ ចាបថ់ាន រជ់ាតិរំណតេ់ើអភិក្រមរឆ្ព ះរៅ រកា រធាើសវនរមមប សិ្ថា ន និង 

អធិកា រិចច។ 
ចំណុចែុសោន សំខាន់ៗ  ៖ 

• រទាះបើជាក្រសួងប សិ្ថា ន និងធនាោ េិភេរោរតក្មូវឲ្យមាន ESMP សក្មាបគ់រក្មាងក្បរភទ ែ រតើ រ៏
ធនាោ េិភេរោរទាមទា ឲ្យមានកា រ ៀបចំឯរស្ថ ោចរ់ោយខ រមួយខដ្លលមែិតជាងរនះ។ 

• ក្របែណឌ ចាបជ់ាតិមិនបានោរប់ញ្ចូ លលិែិតុបរ ណ៍មួយចំនួនខដ្លក្តូវបានេិចា ណារនុង OP 4.01 
ដូ្ចជា កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន និងសងគមជាយុទធស្ថស្រសត (SESA), ESMF ឬ
ក្របែណឌ ដំ្រណើ  កា  (PF) រ ើយ។ 
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• រក្កាមចាបជ់ាតិ ោម នកា រំណតជ់ារោ់រស់តើេើវធិើស្ថស្រសតចក្មុះរលើកា ក្គបក់្គងសតាចថ្ក្ង ឬ្លិតរមម
រសិរមមស ើរាងគរនាះរទ។ 
ខាងរក្កាមរនះជាឧទាេ ណ៍ សតើេើកា វភិាគចំណុចែុសោន  វាងអនុក្រឹតយសតើេើកា វាយតថ្មលរេតុ្ល

ប ះពាល់ប សិ្ថា ន បស់រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា និងរោលនរោបាយ O.P.4.01  បស់ធនាោ េិភេរោរ។ 
តារាងទើ ១ ៖ កា វាយតថ្មលចំណុចែុសោន  វាងចាប់/លែិិតុបរ ណ៍ចាប់ បសរ់ាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា និងរោលនរោបាយវាយតថ្មលប សិ្ថា ន 
OP 4.01  បសធ់នាោ េិភេរោរ 

ក្បធានបទ OP 4.01 រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា ចំណុចែុសោន /វធិានកា 
 បស់គរក្មាង 

១.ដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលប សិ្ថា ន 
១.១ កា វាយតថ្មល
ប សិ្ថា នេិចាណាេើខ្នរ
ធមមជាតិ និងខ្នរសងគម
ទូរៅ រោយរផ្លត តរលើ
កាតេារិចចរនុងសនធិ
សញ្ញញ  និងរិចចក្េម
រក្េៀងថាន រ់ជាតិ និង
អនត ជាតិ។ 

កា វាយតថ្មលភាេក្គប់
ក្ជុងរក្ជាយថ្នក្របែណឌ
ចាប់ពារ់េ័នធ និងស្ថា ប័ន 
និងរិចចក្េមរក្េៀងប សិ្ថា ន
អនត ជាតិមានក្ស្ថប់ និងកា 
បញ្ញា រ់ថារិចចក្េមរក្េៀង
ទាងំរនះបង្វា ញថា 
 ោឋ ភិបាលខដ្លរធាើ
រិចចសេក្បតិបតតិកា ជាមួយ
ធនាោ េិភេរោរ នឹង
មិន ត្ល់េ ិញ្ញបបទានដ្ល់
សរមមភាេគរក្មាងខដ្ល
ទ្ុយនឹងកាតេារិចចអនត ជាតិ
ទាងំរនះរ ើយ។  

ចាប់សតើេើរិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងកា 
ក្គប់ក្គងធនធានធមមជាតិ ៖ 
▪ មាក្តា ៦ – កា វាយតថ្មលរេតុ្ល

ប ះពាល់ប សិ្ថា ន ក្តូវអនុវតតរលើរាល់
គរក្មាង និងសរមមភាេ បស់
ឯរជន ឬស្ថធា ណៈ រេើយក្តូវ
បានេិនិតយ និងវាយតថ្មលរោយ
ក្រសួងប សិ្ថា ន មុនោរ់ជូនរាជ ោឋ
ភិបាលសរក្មច។ 

អនុក្រឹតយរលែ ៧២ អន រ.បរ សតើេើរិចច
ដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់
ប សិ្ថា ន (១៩៩៩) ៖ 
▪ មាក្តា ១ – រំណត់កា វាយតថ្មល

រេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នរលើរាល់
គរក្មាង និងសរមមភាេ បស់
ឯរជន ឬស្ថធា ណៈ រេើយក្តូវ
បានេិនិតយ និងវាយតថ្មលរោយ
ក្រសួងប សិ្ថា ន មុនរេលោរ់ជូន
 ោឋ ភិបាលសរក្មច។ 

▪ មាក្តា ៦ – មាច ស់គរក្មាងក្តូវរធាើ
 បាយកា ណ៍វាយតថ្មលរេតុ្ល
ប ះពាល់ប សិ្ថា នដំ្បូងចំរពាះគរក្មាង

នើតិវធិើរោលនរោបាយ OP 
4.01 នឹងក្តូវបានអនុវតតរដ្ើមបើ
ធានាថា អនុគរក្មាងអនុរោម
តាមកាតេារិចចរនុងសនធិសញ្ញញ  ឬ
រិចចក្េមរក្េៀងរោយមិនគិត
អំេើថារតើចាបំាច់ ឬមិនចាបំាច់ក្តូវ
មានកា វាយតថ្មលប សិ្ថា នរក្កាម
លិែិតុបរ ណ៍ចាប់ជាតិ។ 
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តារាងទើ ១ ៖ កា វាយតថ្មលចំណុចែុសោន  វាងចាប់/លែិិតុបរ ណ៍ចាប់ បសរ់ាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា និងរោលនរោបាយវាយតថ្មលប សិ្ថា ន 
OP 4.01  បសធ់នាោ េិភេរោរ 

ក្បធានបទ OP 4.01 រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា ចំណុចែុសោន /វធិានកា 
 បស់គរក្មាង 

ខដ្លតក្មូវឲ្យមានកា វាយតថ្មលរេតុ
្លប ះពាល់ប សិ្ថា នដូ្ចមានខចងរនុង
ឧបសមព័នធថ្នអនុក្រឹតយរនះ។ 

១.២ កា វាយតថ្មល
ជរក្មើសគរក្មាងរ្េង
រទៀត 

កា បញ្ញា រ់េើកា វាយតថ្មល
ជរក្មើសខដ្លអាចមាន
សក្មាប់កា វនិិរោគ 
ជរក្មើសខ្នរបរចចររទស 
និងទើតាងំ និងជរក្មើស “មិន
ចាត់វធិានកា ” ្លប ះពាល់
ខដ្លអាចររើតមានរ ើង 
សមិទធិលទធភាេកាត់បនាយ 
មូលធន និងចំណាយច នត 
រោយស្ថ ្លប ះពាល់
ទាងំរនះ ភាេសមក្សបថ្ន
ជរក្មើសទាងំរនះរក្កាមលរខ
ែណឌ រដ្ើមក្ោ លរខែណឌ ខ្នរ
ស្ថា ប័ន កា បណតុ ះបណាត ល 
និងកា េិនិតយតាមោន
ខដ្លពារ់េ័នធនឹងជរក្មើស
ទាងំរនះ។ 

មិនក្តូវបាន មួបញ្ចូ ល  នើតិវធិើរោលនរោបាយ OP 
4.01 នឹងក្តូវបានអនុវតតរដ្ើមបើ
ធានាថា កា វាយតថ្មល្លប ះ
ពាល់ខដ្លអាចររើតមានរ ើង
 បស់គរក្មាងបានេិនិតយរ ើងវញិ
រលើជរក្មើសនានា ដូ្ចជា ជរក្មើស 
“មិនចាត់វធិានកា ”។ 

១.៣ កា  រា
ទើក្បឹរាគរក្មាង 
 

អនរែចើគួ បរងកើតគណៈរមាម
ធិកា ក្បឹរាគរក្មាងខដ្ល
 មួមានអនរឯររទសប សិ្ថា ន
ឯររាជយខដ្លទទួលស្ថគ ល់
ជាអនត ជាតិ រដ្ើមបើ្ តល់កា 
ខណនាសំតើេើខ ន្រគរក្មាង
ទាងំអស់ខដ្លពារ់េ័នធនឹង
កា វាយតថ្មលប សិ្ថា ន។ 

មិនក្តូវបាន មួបញ្ចូ ល នើតិវធិើរោលនរោបាយ OP 
4.01 នឹងក្តូវបានអនុវតតរដ្ើមបើ
ត្ល់កា ខណនាកំ្បសិនរបើក្តវូមាន
កា ខណនាដំ្ល់អនរែចើរដ្ើមបើជួល
អនរឯររទសប សិ្ថា នឯររាជយ
ខដ្លទទួលស្ថគ ល់ជាអនត ជាតិ
ឲ្យ ត្ល់កា ខណនាសំតើេើកា េិនិតយ
រ ើងវញិរលើគរក្មាង។ 
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តារាងទើ ១ ៖ កា វាយតថ្មលចំណុចែុសោន  វាងចាប់/លែិិតុបរ ណ៍ចាប់ បសរ់ាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា និងរោលនរោបាយវាយតថ្មលប សិ្ថា ន 
OP 4.01  បសធ់នាោ េិភេរោរ 

ក្បធានបទ OP 4.01 រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា ចំណុចែុសោន /វធិានកា 
 បស់គរក្មាង 

២.កា េិរក្ោះរោបលស់្ថធា ណៈ និងកា ្េេា្ាយេ័ត៌មាន 
២.១ ដំ្រណើ  កា 
វាយតថ្មលប សិ្ថា នក្តូវ
 មួបញ្ចូ លរនុងកា 
េិរក្ោះរោបល់
ស្ថធា ណៈនិងកា 
្េេា្ាយេ័ត៌មាន។ 

ក្បសិនរបើសមក្សប ធនា
ោ េិភេរោរអាចតក្មូវ
ឲ្យមានកា េិរក្ោះរោបល់
ស្ថធា ណៈ និងកា ្េេា
្ាយេ័ត៌មាន។ 
អនរែចើក្តូវេិរក្ោះរោបល់
ជាមួយក្រុមខដ្ល ង្លប ះ
ពាល់រោយស្ថ គរក្មាង 
និងអងគកា មិនខមន ោឋ
ភិបាលរនុងមូលោឋ ន។ 

ចាប់សតើេើរិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងកា 
ក្គប់ក្គងធនធានធមមជាតិ ៖ 
▪ មាក្តា ១ – ចាប់រនះមានរោលរៅ 
៖ 

o រលើរទឹរចិតត និង ត្ល់
លទធភាេឲ្យស្ថធា ណៈ
ជនចូល មួរនុងរិចចកា ពា 
ប សិ្ថា ន និងកា ក្គប់ក្គង
ធនធានធមមជាតិ។ 

▪ មាក្តា ១៦ – ក្រសួងប សិ្ថា នក្តូវ
ត្ល់ជូនតាមសំណូមេ  បស់
ស្ថធា ណជន នូវេ័ត៌មានសតើេើ
សរមមភាេ បស់ែលួន និងក្តូវរលើរ
ទឹរចិតត ឲ្យមានកា ចូល មួេើ
ស្ថធា ណជន រនុងរិចចកា ពា 
ប សិ្ថា ន និងកា ក្គប់ក្គងធនធាន
ធមមជាតិ។ 

អនុក្រឹតយរលែ ៧២ អន រ.បរ សតើេើ
ដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់
ប សិ្ថា ន (១៩៩៩) ៖ 
▪ មាក្តា ១ – បំ្ុសឲ្យមានកា ចូល

 មួេើស្ថធា ណៈជន រនុងរិចចដំ្រណើ  
កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់
ប សិ្ថា ន ក្េមទាងំទទួលយរមតិ
រោបល់មររធាើកា េិចា ណា រនុង
រិចចដំ្រណើ  កា អនុម័តគរក្មាង។ 

នើតិវធិើរោលនរោបាយ OP 4.01 
ក្តូវបានយរមរអនុវតតរដ្ើមបើ្ តល់
កា ខណនាសំតើេើកា េិរក្ោះរោបល់
ស្ថធា ណៈ និងកា ្េេា្ាយ
េ័ត៌មានរដ្ើមបើ្ តល់េ័ត៌មានដ្លក់្រុម
ខដ្ល ង្លប ះពាល់រោយស្ថ 
គរក្មាង និងអងគកា មិនខមន ោឋ ភិ
បាលរនុងមូលោឋ ន។ 

៣.កា េិនិតយតាមោន និងវាយតថ្មល  
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តារាងទើ ១ ៖ កា វាយតថ្មលចំណុចែុសោន  វាងចាប់/លែិិតុបរ ណ៍ចាប់ បសរ់ាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា និងរោលនរោបាយវាយតថ្មលប សិ្ថា ន 
OP 4.01  បសធ់នាោ េិភេរោរ 

ក្បធានបទ OP 4.01 រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា ចំណុចែុសោន /វធិានកា 
 បស់គរក្មាង 

៣.១ លរខែណឌ
េិនិតយតាមោនថ្្ទរនុង 
និងខាងរក្ៅ 

រនុងរេលអនុវតតគរក្មាង 
អនរែចើក្តូវរ ៀបចំ បាយកា ណ៍
អនុរោមតាមវធិានកា ខដ្ល
បានក្េមរក្េៀងជាមួយធនា
ោ េិភេរោររោយខ ែ្រ
រលើលទធ្ល ររឃើញ និង
លទធ្លេើកា វាយតថ្មល
ប សិ្ថា ន និងកា អនុវតត 
EMP។ 

អនុក្រឹតយរលែ ៧២ អន រ.បរ សតើេើរិចច
ដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់
ប សិ្ថា ន (១៩៩៩) ៖ 
▪ មាក្តា ៣ – ក្រសួងប សិ្ថា នក្តូវតាម

ោន ឃាល រំមើល និងចាត់វធិានកា 
ឲ្យមាច ស់គរក្មាងក្បតិបតតិតាមខ្ន
កា ក្គប់ក្គងប សិ្ថា នរនុងដំ្ណារ់
កាលស្ថងសង់ ក្បតិបតតិ និងបញ្ច ប់
គរក្មាង ដូ្ចមានខចងរនុង បាយ
កា ណ៍វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់
ប សិ្ថា នខដ្លបានអនុម័ត ចួ។ 

នើតិវធិើរោលនរោបាយ OP 
4.01 នឹងក្តូវបានអនុវតត។ 
កា ោិល័យសក្មបសក្មួល
គរក្មាង (PCO) សេកា 
ជាមួយអគគនាយរោឋ ន
រោះក្ស្ថយ្លប ះពាល់/
គណៈរមាម ធិកា រោះក្ស្ថយ
្លប ះពាល់អនត ក្រសួង រដ្ើមបើ
រធាើកា េិនិតយតាមោនថ្ ទ្រនុងរលើ
ដំ្រណើ  កា រោះក្ស្ថយទំនាស់ 
និងកា អនុរោមតាមលរខែណឌ
ថ្នកា រាយកា ណ៍សក្មាប់កា 
អនុវតត ESMMP។ កា េិនិតយ
តាមោនក្តូវ ួមបញ្ចូ ល បាយ
កា ណ៍វឌ្ឍនភាេ ស្ថា នភាេថ្ន
កា អនុវតតខ្នកា  កា រោះ
ក្ស្ថយ្លប ះពាល់/កា តាងំ
ទើលំរៅងមើ េ័ត៌មានសតើេើទើតាងំ 
និងចំនួនអនរ ង្លប ះពាល់ 
ទំេថំ្នកា ទូទាត់សំណង និង
ជំនួយខដ្ល ត្ល់ដ្ល់ក្គួស្ថ ខដ្ល
 ង្លប ះពាល់រោយស្ថ 
គរក្មាង។  បាយកា ណ៍សតើេើលទធ
្លថ្នកា េិនិតយតាមោនក្តូវ
រ ៀបចំរ ើងរោយក្រសួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងោរ់ជូន
គណៈរមាម ធិកា រោះក្ស្ថយ្ល
ប ះពាល់អនត ក្រសួង និងធនាោ 
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តារាងទើ ១ ៖ កា វាយតថ្មលចំណុចែុសោន  វាងចាប់/លែិិតុបរ ណ៍ចាប់ បសរ់ាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា និងរោលនរោបាយវាយតថ្មលប សិ្ថា ន 
OP 4.01  បសធ់នាោ េិភេរោរ 

ក្បធានបទ OP 4.01 រាជ ោឋ ភិបាលរមពុជា ចំណុចែុសោន /វធិានកា 
 បស់គរក្មាង 

េិភេរោររ ៀងរាល់ក្តើមាស។  
 

៤.្លប ះពាលដ់ដ្លអាចម្កើតោនម្ ើង នងិការកាត់បនាយ 
 សក្មាបគ់រក្មាងខដ្លោម នអនុគរក្មាងរនុងរេលរ ៀបចំគរក្មាង រគរៅខតមានវធិើមួយចំនួនរនុងកា រំណត់

្លប ះពាល់វជិាមាន និងអវជិាមានខដ្លអាចររើតមានរ ើង និងវធិានកា កាតប់នាយសក្មាបក់ា រ ៀបចំ ESMF។ 
រក្ៅេើរនះ រោលកា ណ៍ខណនា ំ EHS  បស់ក្រុមធនាោ េិភេរោរ ខដ្លមានរក្មិតអនុវតតនក៍ា ង្វ  

និងវធិានកា ខដ្លរគចាតទុ់រថាអាចសរក្មចបានរនុងរេោឋ  ចនាសមពន័ធងមើរោយរក្បើក្បាស់បរចចរវទិាមានក្ស្ថប់
រនុងតថ្មលសម មយ អាចជាមូលោឋ នខ ន្របរចចររទសសក្មាបក់ា រំណត ់រ្លប ះពាល់គរក្មាង និងវធិានកា 
កាតប់នាយ។ មា ងវញិរទៀត រគេទំេ ័សតើេើកា វាយតថ្មលរេតុ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នរៅរមពុជា ត្ល់បទបបញ្ញតតិ 
និងកា ខណនាទូំរៅសតើេើ EIA សក្មាបេ់ារ ណ៍េើ្លប ះពាល់ និងវធិានកា កាតប់នាយរនុងកា វនិិរោគ
គរក្មាងរ្េងៗ។ ចាបំាចក់្តូវរំណត ់រ្លប ះពាល់ខដ្លររើតមានរ ើងរនុងដំ្ណារក់ាលគរក្មាងនានា។ កា 
អនុវតតលែគឺកា បរងកើតតារាង្លប ះពាល់មុនដំ្ណារក់ាលស្ថងសង ់រនុងរេលស្ថងសង ់ក្បតិបតតិកា  និង ុះរ ើ។ 
្លប ះពាល់គួ  មួមានជើវៈ ូបវនត សុែភាេ រយនឌ្ ័ កា តាងំទើលំរៅងមើ ជាតិេនធុ ធនធានវបបធម ៌ សកាត នុ
េលថ្ន្លប ះពាល់ជាបនតបនាទ ប។់ 

៤.១ ្លប ះពាលដ់ដ្លអាចម្កើតម្ ើងម្ោយស្ថរសោសភាគគម្រោង 
ខ ន្រ ងរនះរ ៀបរាបេ់ើ្លប ះពាល់វជិាមាន និងអវជិាមានខដ្លអាចររើតមានរ ើង។ តាមធមមតា កា រ ៀបចំ

គរក្មាងក្តូវបានចាតទុ់រជាគរក្មាងខដ្ល មួបញ្ចូ លតំបនរ់ទសភាេទរនលស្ថប និងជួ ភនំក្រវា ញ ខដ្លជាមូលោឋ ន
សក្មាបក់ា រ ៀបចំខ្នកា វាយតថ្មលប សិ្ថា ន និងសងគមរនុងតំបន។់ រក្កាយដំ្ណារក់ាលទសេនាទាន កា រ ៀបចំ
គរក្មាងរចះខតបនតរៅមុែ និងខលងពារេ់ន័ធនឹងកា វនិិរោគជល្ល ឬរសិរមមរនុងតំបនទ់រនលស្ថបរទៀត
រេើយ។ រយើងបានដ្ររចញសមាសភាគជល្ល រេើយគរក្មាងខលងោកំ្ទកា វនិិរោគរលើតំបនរ់ទសភាេ
ពារេ់ន័ធតរៅរទៀតរេើយ។ ដូ្រចនះ រយើងមិនបានរ ៀបចំកា វាយតថ្មលប សិ្ថា ន និងសងគមថាន រតំ់បនរ់ ើយ។ 
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សមាសភាគទើ ១ ៖ េក្ងឹងសមតាភាេសក្មាបក់ា រ ៀបចំខ្នកា តំបនរ់ទសភាេ និងក្គបក់្គងតបំនក់ា ពា  
សមាសភាគ ង ១.១ ៖ ក្បេន័ធ
េត័ម៌ាន និងោកំ្ទកា រធាើរសចរតើ
សរក្មច (ISDS) 
 

្លប ះពាល់វជិាមានរលើរោលនរោបាយសតើេើខដ្នជក្មរធមមជាតិ 
និងថ្ក្េរ ើតាម យៈជំនួយបរចចររទស ខដ្លនឹងក្តូវបានេិនិតយរ ើង
វញិសក្មាប់្ លវបិារខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគមខដ្លអាចររើតរ ើង 
ោនិភយ័ និង្លប ះពាល ់ និងក្តូវអនុរោមតាមរោលនរោបាយ
 បស់ធនាោ េិភេរោរ ជាេិរសស “រោលកា ណ៍ខណនាបំរណាត ះ
អាសនន សតើេើកា អនុវតតរោលនរោបាយធានាសុវតាិភាេរលើជំនួយ
បរចចររទស រនុងគរក្មាងទទួលបានេ ិញ្ញបបទានេើធនាោ េិភេ
រោរ និង Trust Funds” ខដ្លរ ៀបចំរ ើងរោយធនាោ េិភេ
រោរ (២០១៤)”។ 
រនុងរ ណើ រនះ ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសងួអភិវឌ្ឍនជ៍នបទនឹង មួ
បញ្ចូ លកា ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន និងសងគមរនុងលរខែណឌ ជំនួយ
បរចចររទស កា េិរក្ោះរោបល ់ និង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាេ។ កា 
ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន និងសងគមនឹងក្តូវបានោរប់ញ្ចូ លរនុងកា 
រ ៀបចំខ្នកា រទសភាេ និងកា ស្ថត  រ ើងវញិ ដូ្ចជា សរមមភាេ
ោកំ្ទកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  ខដ្លគួ ទទួលបានេត័ម៌ានេើកា 
វាយតថ្មលជើវៈចក្មុះ/ខដ្នជក្មរធមមជាតិ កា រក្បើក្បាស់ NRM រោយ
សេគមនមូ៍លោឋ ន កា ទាមទា ជាក្បថ្េណើ   និងោនិភយ័ និង្ល
ប ះពាល់ខដ្លអាចររើតរ ើងចំរពាះសេគមន។៍ រក្ៅេើរនះ បញ្ញា
ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន និងសងកមនឹងក្តូវបានរោះក្ស្ថយរនុងសរមម
ភាេរ ៀបចំខ្នកា តំបនរ់ទសភាេ បស់គរក្មាង ដូ្ចជា សរមមភាេ
ោកំ្ទកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  ខដ្លគួ ទទួលបានេត័ម៌ានេើកា 
វាយតថ្មលជើវៈចក្មុះ/ជក្មរធមមជាតិ កា រក្បើក្បាស់ NRM រោយ
សេគមនមូ៍លោឋ ន កា ទាមទា ជាក្បថ្េណើ   និងោនិភយ័ និង
្លប ះពាល់ខដ្លអាចររើតរ ើងចំរពាះសេគមន ៍ (រោលកា ណ៍
ខណនាសំក្មាបឯ់រស្ថ រនះក្តូវបានរ ៀបចំរ ើងរក្កាម BPAMP 
រោយមានជំនួយេើធនាោ េិភេរោរ)។ 

សមាសភាគ ង ១.២  ៖ កា រ ៀប
ចំខ្នកា  កា ក្គបក់្គង និងកា 
េក្ងឹងតំបនរ់ទសភាេ 
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សមាសភាគទើ ២ ៖ េក្ងឹងឱកាសសក្មាបរ់ទសច ណ៍ធមមជាតិ និងសង្វា រត់ថ្មលអនុ្លថ្ក្េរ ើ 
សមាសភាគ ង ្លប ះពាលខ់ដ្លអាចររើតមានរ ើង 

សមាសភាគ ង ២.១ ៖ 
េក្ងឹងឱកាសសក្មាបក់ា 
អភិវឌ្ឍរទសច ណ៍ធមមជាតិ 

រេោឋ  ចនាសមពន័ធរទសច ណ៍ធមមជាតិងមើ និងកា ខរថ្ចនអនុ្ល
ថ្ក្េរ ើអាចបងកជា្លប ះពាល់អវជិាមានរលើប សិ្ថា ន និងសងគម  
ប ុខនតរគ េឹំងថា ្លប ះពាល់ទាងំរនាះមានរក្មិតតិចតួច-មធយម 
អាចបខងា វញិបាន និងអាចកាតប់នាយបានតាម យៈកា ក្គប់
ក្គងគរក្មាង ដូ្ចជា ECOP និង/ឬ EMP រនុង ESMF។ បញ្ញា
ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន និងសងគម នឹងក្តូវបានរោះក្ស្ថយរនុង
សរមមភាេរ ៀបចំខ្នកា តំបនរ់ទសភាេ បសគ់រក្មាង ដូ្ចជា 
សរមមភាេោកំ្ទកា ក្គបក់្គងតំបនក់ា ពា  ខដ្លគួ ទទួលបាន
េត័ម៌ានេើកា វាយតថ្មលជើវៈចក្មុះ/ជក្មរធមមជាតិ កា រក្បើក្បាស់ 
NRM រោយសេគមនមូ៍លោឋ ន កា ទាមទា ជាក្បថ្េណើ   និង
ោនិភយ័ និង្លប ះពាល់ខដ្លអាចររើតរ ើងចំរពាះ
សេគមន។៍ 

សមាសភាគ ង ២.២ ៖ កា 
ជំ ុញសង្វា រត់ថ្មលអនុ្ល
ថ្ក្េរ ើ 

 

សមាសភាគ ៣ ៖ កា តភាា បប់ណាត ញ និងរេោឋ  ចនាសមពន័ធជនបទពារេ់ន័ធរនុងតបំនម់យួចនំួន 
កា តភាា បរ់េោឋ  ចនាសមពន័ធជនបទ និងអនាមយ័ខាន តតូច នឹងបងក្លប ះពាល់ផ្លទ ល់ និងក្បរោលរលើ

ប សិ្ថា នជំុវញិ។ ្លប ះពាល់ផ្លទ ល់ររើតរចញេើកា ស្ថងសង់្ លូវងនល់រលើជក្មរធមមជាតិ ឬេូជសតាខដ្លក្តូវ
អភិ រេ។ ្លប ះពាល់ក្បរោលររើតរចញេើសរមមភាេ បស់មនុសេ ខដ្លជំ ុញរោយកា ស្ថងសង់្ លូវងនល ់
ឬកា ខរលមែ មិនខមនរោយស្ថ កា ង្វ ស្ថងសង់្ លូវងនល់ផ្លទ ល់រ ើយ។ ោនិភយ័ប សិ្ថា នរោយក្បរោល
ខដ្លពារេ់ន័ធនឹងភាវៈ ស់ខដ្លង្វយ ង្លប ះពាល់ ដូ្ចជា កា ខរលមែ ល្ូវ អាចបងកឲ្យមានកា បាតប់ង ់ និង
េនិរោចជក្មរធមមជាតិ រេើយបណាត ញ ល្ូវអាចពារេ់ន័ធនឹងកា ប បាញ់ែុសចាបរ់ោយរមមរ សំណង ់ ឬកា 
ទស្រនាទ នយរដ្ើរោយែុសចាបរ់ោយមនុសេេើខាងរក្ៅ។ រនុងរ ណើ ភាគរក្ចើន ្លប ះពាល់រោយក្បរោល
ថ្នកា ង្វ ស្ថងសង់្ លូវងនល់រលើជើវៈចក្មុះ កានខ់តធៃនធ់ៃ  និងកានខ់តលំបារក្គបក់្គងជាង្លប ះពាល់ផ្លទ ល។់ 

ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទនឹងសេកា ជាមួយក្រសួងប សិ្ថា ន និងអាជាញ ធ មូលោឋ នរដ្ើមបើចងកាតេារិចច
ក្រុមេ ុនរៅ កា ឲ្យធានាថា រមមរ មិនរធាើសរមមភាេប បាញ់ែុសចាប។់ ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទក្តូវក្េមរក្េៀង
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ជាមួយក្រសួងប សិ្ថា ន និងអាជាញ ធ មូលោឋ នពារេ់ន័ធរលើកា របតជាញ ចិតត និងវធិានកា កាតប់នាយរដ្ើមបើក្គបក់្គង
ោនិភយ័ និងកា ទស្រនាទ នយរដ្ើធលើែុសចាបរ់ោយស្ថ កា តភាា បប់ណាត ញ ល្ូវ។ ឧ. កា វនិិរោគ ល្ូវងនល់ក្តូវ
អាចរធាើរៅបាន រៅរក្កាយកា េក្ងឹងកា អនុវតតចាប ់ និងកា េក្ងឹងសមតាភាេក្គបក់្គងតំបនរ់ទសភាេ និង
តំបនក់ា ពា ។ 

្លប ះពាល់ផ្លទ ល់រនុងរេលស្ថងសងក់្តូវបានវាយតថ្មលថាមានរក្មិតតិចតួច ខក្បក្បួលតាមប បិទ
មូលោឋ ន អាចក្គបក់្គងបាន និងអាចបខងា វញិបាន និងអាចបរញ្ច ៀស ឬកាតប់នាយតាម យៈកា រ ៀបចំ និងកា 
អនុវតតវធិានកា កាតប់នាយបានសមក្សប។ វធិានខ ន្រប សិ្ថា នសក្មាបក់្រុមេ ុនរៅ កា  ដូ្ចជា កា េិនយ័ក្បរប
រោយតមាល ភាេរលើកា មិនអនុរោមតាម ក្តូវោរប់ញ្ចូ លរនុងឯរស្ថ រដ្ញថ្ងល និងរិចចសនា។ យនតកា េក្ងឹង
កា អនុវតតចាបគួ់ ក្តូវបានវាយតថ្មលរនុង បាយកា ណ៍ EMP/IEE/EIA និងកា ក្គបក់្គងក្បតិបតតិកា ។ 

៤.២ ្លប ះពាលវ់ិជ្ជោន 
រគ េឹំងថា គរក្មាងនឹងបងក្លប ះពាល់វជិាមានោ ងរក្ចើនដ្ល់ប សិ្ថា នតាម យៈកា រលើររ ើងេើរោល 

បំណងអាទិភាេថ្នតំបនរ់ទសភាេ ថ្ក្េរ ើ និងកា ស្ថត  រទសច ណ៍ធមមជាតិ។ គរក្មាងរនះបនេុើោន ទាងំក្សុង 
រៅនឹងរោលនរោបាយសតើេើខដ្នជក្មរធមមជាតិ និងថ្ក្េរ ើ បស់ធនាោ េិភេរោរ។ រគ េឹំងថា ្លប ះ
ពាល់អវជិាមានខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគមខដ្លអាចររើតមានរ ើង ខ ែ្រតាមទើតាងំ អាចបខងា រ ើងវញិ និងអាច
កាតប់នាយបានតាម យៈកា ក្គបក់្គងអនុគរក្មាង។ រយើងមិនទានរំ់ណតទ់ើតាងំគរក្មាងរ ើយ ប ុខនត្ល
ប ះពាល់អវជិាមានរលើប សិ្ថា នខដ្លអាចររើតរចញេើអនុគរក្មាងទូរៅ មួមាន ៖ 

- កា បំេុលកានខ់តខាល ងំ ឬកា េនិរោចធនធានដ្ើ និងទឹររោយស្ថ កា េក្ងើររសិរមមក្បេលវបបរមម 
បសុសតា វា ើវបបរមម និង/ឬថ្ក្េ្លិតរមម ដូ្ចជា រោយស្ថ កា រក្បើក្បាស់ថាន សំមាល បស់តាលែតិ និងជើ។ 

- ្លប ះពាល់ខដ្លពារេ់ន័ធនឹងកា ង្វ ស្ថងសងខ់ាន តតូច 
- កា បរងកើនកានខ់តខាល ងំរោយស្ថ កា របាះរចាលសមាា  សណំងមិ់នបានសមក្សប និង/ឬស្ថ ធាតុរក្ោះ
ថាន រ ់

- លទធរមមដ្ើធលើខាន តតូចខដ្លអាចររើតមានរ ើង កា បំ ល្ចិបំផ្លល ញ ចនាសមពន័ធឯរជន និង្លប ះពាល់រលើ
ដំ្ណា ំនិងរដ្ើមរ ើ 

- កា  តិតបតិរលើសេគមន ៍ និងជនជាតិរដ្ើមភាគតិចរនុងកា ទាញយរអនុ្លថ្ក្េរ ើ ធនធានធមមជាតិ 
និងក្បភេ ប ចិញ្ច ឹមជើវតិ 

- កា វនិិរោគរលើរេោឋ  ចនាសមពន័ធសេគមន ៍ និងសរមមភាេគរក្មាងរ្េងរទៀតអាចបងក្ លប ះពាល់
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រលើរបតិរភណឌ វបបធម ៌ូបវនត ឬអ ូបើយ។ 

៤.២.១ ្លប ះពាលអ់វិជ្ជោនម្លើបរសិ្ថា ន 
កា ង្វ ស្ថងសង់្ លូវងនល់ជនបទ និងរេោឋ  ចនាសមពន័ធរទសច ណ៍ធមមជាតិខាន តតូចនឹងបងក្លប ះពាល់

ផ្លទ ល់រលើប សិ្ថា នជំុវញិ។ រគ េឹំងថា ្លប ះពាល់អវជិាមានរលើប សិ្ថា ន និងសងគមររើតរ ើងតាមទើតាងំ អាច
បខងា វញិបាន និងអាចកាតប់នាយតាម យៈកា ក្គបក់្គងអនុគរក្មាង។ ប ុខនតរៅរេលេិចា ណាេើទំេ ំ ទើតាងំ 
និងក្បរភទ គរក្មាងអាចបងក្លប ះពាលប់ សិ្ថា នជារក្ចើនរៅដំ្ណារក់ាលស្ថងសង ់ និងក្បតិបតតិកា ។ 
ខ ន្ររនះរ ៀបរាបេ់ើ្លប ះពាល់/ោនិភយ័អវជិាមានជារក្ចើនខដ្លអាចររើតមានរ ើង កា េនយល់សរងខបេើបញ្ញា
ទាងំរនាះ និងសរមមភាេទូរៅខដ្លបងក្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន ្លប ះពាលស់ងគម និង្លប ះពាល់ជារខ់សតង។ 
្លប ះពាលអ់វជិាមានរលើប សិ្ថា នរោយស្ថ រសវារេោឋ  ចនាសមពន័ធរទសច ណ៍ធមមជាតិ 

 ្លប ះពាល/់ោនិភយ័
ខដ្លអាចររើតមាន

រ ើង 

កា េណ៌នាេើបញ្ញា /ោនិភយ័ សរមមភាេទូរៅខដ្ល
អាចបងក្ លប ះពាល ់ឬ 

ោនិភយ័ 
ដំ្ណារក់ាលស្ថងសង ់

 
១ កា បំផ្លល ញ ឬកា បាត់

បងគ់ក្មបដំ្ណា ំ និង
ថ្ក្េរ ើ ដូ្ចជា កា 
 ខំានដ្ល់រទសភាេ
ធមមជាតិ និងខដ្ន
ជក្មរធមមជាតិ   

គក្មបដំ្ណា/ំថ្ក្េរ ើរៅកា ោឋ ន ( ល្ូវងនល់ 
ក្បេន័ធបងាូ ទឹរ។ល។) ឬទើតាងំរ្េងរទៀតខដ្ល
ក្តូវរក្បើក្បាស់រោយគរក្មាង អាចក្តូវបាន
លុបបំបាត ់ ឬ ខំានរនុងដំ្ណារក់ាលស្ថងសង។់ 
្លប ះពាល់រនះអាចបរញ្ច ៀស ឬកាតប់នាយ
បាន។ 

• កា សមាែ តកា ោឋ  
ជំ ។ំល។ 

• កា ទាញយរ និង/ឬ
សតុរទុរវតាុធាតុស្ថង
សង ់ 

២ កា បាតប់ង ់ឬេនិ
រោចធនធានរអរូ ូ
សុើ/ធមមជាតិដ្ម៏ានតថ្មល  

• ក្បសិនរបើមានកា បូមយរដ្ើែាច ់ក្គួស និង
ងមបាតទរនល វាអាចរធាើឲ្យប ះពាល់ធៃនធ់ៃ ដ្ល់
លំេូ ទឹរ។ ទរនលអាចេូ រក្ចាះរៅជំុវញិរំេង់
ដ្ និងទក្មស្ថព ន និងបងករក្ោះថាន រដ់្លស់ាិ  
ភាេរេោឋ  ចនាសមពន័ធទាងំរនះ។ ទរនលអាច
បងកភាេសឹរ រិ លឹរលើខ ន្ររ្េងរទៀតថ្ន

• កា សមាែ តទើតាងំ 
• កា ស្ថងសង ់
• កា ទាញយរធន
ធានធមមជាតិសក្មាប់
រធាើជាវតាុធាតុស្ថង
សងរ់ៅទើតាងំ



50 
 

 ្លប ះពាល/់ោនិភយ័
ខដ្លអាចររើតមាន

រ ើង 

កា េណ៌នាេើបញ្ញា /ោនិភយ័ សរមមភាេទូរៅខដ្ល
អាចបងក្ លប ះពាល ់ឬ 

ោនិភយ័ 
បាតទរនល និងក្ចាងំ និងបងកបញ្ញា ធៃនធ់ៃ 
រៅទើរខនលងរ្េងរទៀត។ 

• ទើតាងំមួយចំនួនអាចមានស្ថ ៈសំខានប់ំ្ុត
ចំរពាះសេគមនមូ៍លោឋ ន (វបបធម ៌
ស្ថសនា ក្បវតតិស្ថស្រសត បុរាណវតាុ)។ 

• ក្បសិនរបើកា ង្វ ស្ថងសងរ់ធាើរ ើងរៅរនុង 
ឬរៅជិតទើតាងំង្វយ ង្លប ះពាល់ខ ន្រ
សងគម-វបបធម ៌អាចមានកា គំរាមរំខេង/កា 
ែូចខាតអចិថ្ស្រនតយដ៍្ល់ទើតាងំទាងំរនាះ។ 

• កា រចញចូលទើតាងំខដ្លោម នកា  ខំានអាច
រធាើឲ្យមានកា បំផ្លល ញ (ចាបេ់ើកា ក្បមូល/ដ្រ
 ុរខជាតិ កា ចាបស់តាថ្ក្េ កា ប បាញ់ កា 
បង្វក តរ់ភលើង សំរាម។ល។) គក្មបដំ្ណា ំខដ្ល
ជាជក្មរ បស់សតាថ្ក្េ ឬបងកោនិភយ័រភលើង
ថ្ក្េ។ 

សំខាន់ៗ  ជាេិរសស
កា បូមយរក្គួសេើ
បាតទរនល។ល។ 

៣ កា ប ះពាល់ដ្ល់តំបន់
រទសភាេមានក្ស្ថប ់

• ្លប ះពាល់រនះអាចររើតរ ើងរៅរេល
គក្មបដំ្ណា/ំដ្ើក្សទាបរ់លើក្តូវបានយររចញ 
ឬរម៏ានកា បរងកើត ចនាសមពន័ធបរងកើតរ ើង
រោយមនុសេរនុងមជឈោឋ នធមមជាតិខដ្លមាន
កា  ខំានតិចតួចបំ្ុត ឬរៅរេលខដ្ល ចនា
សមពន័ធងមើបិទបាងំតំបនរ់ទសភាេក្សសស់្ថែ ត
រនុងទើតាងំ។ 

• កា សមាែ តទើតាងំ 
• កា ស្ថងសងរ់េោឋ
 ចនាសមពន័ធងមើរនុង
តំបនខ់ដ្លមាន
រទសភាេក្សស់ស្ថែ ត
/មានតថ្មល។ 

៤ លទធរមមដ្ើធលើបរាជយ័ • ក្បខេលជាក្តូវមានលទធរមមដ្ើធលើមួយខ ន្រតូច
តាម យៈកា ប ចិាច គ ឬកា ទូទាតស់ំណង

• វតតមានក្រុមេ ុន
រៅ កា រៅកា ោឋ ន 
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 ្លប ះពាល/់ោនិភយ័
ខដ្លអាចររើតមាន

រ ើង 

កា េណ៌នាេើបញ្ញា /ោនិភយ័ សរមមភាេទូរៅខដ្ល
អាចបងក្ លប ះពាល ់ឬ 

ោនិភយ័ 
សក្មាបក់ា ង្វ រសិរមម បសុសតា និង
ជល្ល និងរេោឋ  ចនាសមពន័ធ្លិតភាេ
ខាន តតូច (ឧ. ប កិាខ  ខរថ្ចនរក្កាយកា ក្បមូល
្ល រខនលង រាទុរ និងររាងបសុបរេើ។ល។) 

• កា ចាបរ់ ត្ើមស្ថង
សង ់ឬសរមមភាេ
បនតជាប។់ 

 
៥ ធនធានវបបធម ៌ូបវនត

រនុងទើតាងំអនុគរក្មាង 
• រនុងដំ្ណារក់ាលរ ៀបចំខ្នកា  ឬស្ថងសង់
 បស់អនុគរក្មាង មានកា រំណត ់រធនធាន
វបបធម ៌ ូបវនត និងស្ថសនា។ 

• កា សមាែ តទើតាងំ
សំណង ់ជំ ។ំល។  

• កា រក្បើក្បាស់ និង/ឬ
សតុរទុរសមាា  /វតាុ
ធាតុស្ថងសង។់ 

៦ សំណល់ ងឹ • កា ជើរលុងរធាើឲ្យមានសំណល។់ 
• សំណល់ររើតរចញេើវតាុធាតុរដ្ើមទុររចាល 
ដូ្ចជា រ ើមូល/រញ្ចរ/់រោេៈធាតុ សមាា  
រវចែចប ់ឬរោយរមមរ  ដូ្ចជា ក្បោបោ់រ់
អាោ ថ្ងៃក្តង ់សំណល់អាោ ។ល។ 

• កា ជើរលុង 
• កា ស្ថងសង ់
• សរមមភាេក្បចាថំ្ងៃ
 បស់រមមរ  

៧ ទឹររែារ ់ • ទឹររែាររ់ចញេើសរមមភាេោងសមាែ ត និង
បងគនអ់នាមយ័ បស់រមមរ ។ 

• សំណល់ខដ្លោម នកា ក្គបក់្គងអាចរធាើឲ្យ
បំេុលប សិ្ថា ន កា  ខំាន និងបញ្ញា សុែភាេ
ដ្លរ់មមរ  និងស្ថធា ណជន។ 

• កា ជើរលុង 
• កា រក្បើក្បាស់វតាុធាតុ/
សមាា  សំណង ់

• សរមមភាេក្បចាថំ្ងៃ
 បស់រមមរ រៅកា 
ោឋ ន 

៨ ស្ថ ធាតុគើមើ 
សំណល់រក្ោះ 
ថាន រ ់

• រក្បង ថាន េំណ៌ រក្បងឥនធនៈ អាគុយខដ្លមិន
រក្បើក្បាស់ និងវតាុធាតុរដ្ើមខដ្លមានស្ថ ធាតុ 
asbestos សុទធខតបងកកា បំេុល។ 

• សំណល់ ងឹមួយចំនួនអាចបំេុលរោយរក្បង 

• កា សមាែ តទើតាងំ 
• កា ជួសជុលោន
យនត 

• កា ោបថាន  ំ
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 ្លប ះពាល/់ោនិភយ័
ខដ្លអាចររើតមាន

រ ើង 

កា េណ៌នាេើបញ្ញា /ោនិភយ័ សរមមភាេទូរៅខដ្ល
អាចបងក្ លប ះពាល ់ឬ 

ោនិភយ័ 
ឬថាន េំណ៌ខដ្លអាចរធាើឲ្យេុល ឬបងកោនិ
ភយ័សុែភាេស្ថធា ណៈ។ 

• អោ សំណង ់និង
រេោឋ  ចនាសមពន័ធ
រ្េងរទៀត 

៩ ធូលើ កា បំេុលែយល ់
 

• កា ក្ប មនឹងធូលើ និងរ្េងេុយរក្ចើនអាច
ប ះពាល់ដ្ល់សុែភាេ ក្បេន័ធដ្រដ្រងាើម និង
ខភនរ។ 

• កា សមាែ តទើតាងំ 
• កា ជើរលុង 
• កា ដំ្រណើ  កា រក្គឿង
មា សុើន 

• កា រលើរោរវ់តាុ
ធាតុ/សមាា  សំណង ់

១០ សំរ ង ខំាន និង ញ័ំ  • សំរ ង ខំានរធាើឲ្យងលង ់និងអាចបងកភាេតាន
តឹង ឬអាកា ៈ រឺាល។ 

•  ញ័ំ អាចរធាើឲ្យមានស្ថន មរក្បះ/កា ែូចខាត
 ចនាសមពន័ធមានក្ស្ថប។់ 

• កា គ ជាេំនូរ 
• កា បង្វា បដ់្ើ 
• កា រលើរោរវ់តាុធាតុ/
សមាា  សំណង ់

១១ ោនិភយ័សំណឹរ
កានខ់តខាល ងំ/រំណភរ់
លាប/់រំរទចរំណ 

• ទើជក្មាលខលងមានសាិ ភាេរៅរេលមានកា 
 ខំានថ្ ទ្ដ្ើ។ ទឹរអាចេូ រលឿនជាងមុន និង
អាចបងកសំណឹរដ្ើរលើជក្មាលខដ្លោម ន
គក្មបដំ្ណា។ំ 

• ដូ្រចនះ មានោនិភយ័ែពស់ថ្នសំណឹរដ្ើ និង
កា បារដ់្ើ ក្បសិនរបើអោ សាិតរលើជក្មាលភន ំ
ឬរស៏រមមភាេស្ថងសងប់ ះពាល់ដ្ល់ទើ
ជក្មាល។ 

• ដ្ើគក្មបរលើខដ្ល ងសំណឹរនឹងេូ ចុះរៅ
ជក្មាលខាងរក្កាមខដ្លបងកជាររ លែរ ់និង
រំរទចរំណ/ភរល់ាបរ់ៅបាតទរនល។ 

• កា សមាែ តទើតាងំ 
• កា ជើរលុងរធាើឲ្យដ្ើ
បាតប់ងគ់ក្មបដំ្ណា ំ
រៅរនុងរេល និង
រក្កាយរេលស្ថង
សង ់

• កា ង្វ ស្ថងសង់
ខដ្លរធាើរ ើងរៅរលើ
ទើជក្មាល និង/ឬ
ចំរណាត 
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 ្លប ះពាល/់ោនិភយ័
ខដ្លអាចររើតមាន

រ ើង 

កា េណ៌នាេើបញ្ញា /ោនិភយ័ សរមមភាេទូរៅខដ្ល
អាចបងក្ លប ះពាល ់ឬ 

ោនិភយ័ 
១២ កា ងយចុះគុណភាេ

ទឹរ 
• សំណល ់និងទឹររែារ ់វតាុធាតុស្ថងសងអ់ាច
រលចក្ជាប ឬរបាះរចាលរនុងក្បភេទឹររៅជិត
កា ោឋ ន ឬខែេទឹរខាងរក្កាមថ្នកា ោឋ ន។ 

• កា ធាល រចុ់ះគុណភាេទឹររនុងខែេទឹរ និងទរនល  
ក្បសិនរបើមានកា េូ រក្ចាះដ្ើេើទើជក្មាល 
រោយស្ថ ខតសំណឹរ/កា បារដ់្ើ រៅរេល
មានកា រលើរដ្ើរនុងកា ោឋ ន។ 

• សរមមភាេរក្បើក្បាស់ទឹររោយែាះកា ក្បុង
ក្បយត័ន បស់រមមរ  ដូ្ចជា កា ោងជក្មះ
ឧបរ ណ៍រោយផ្លទ ល់រនុងក្បភេទឹរ។ 

• រក្បង ឥនធនៈ ឬស្ថ ធាតុរាវរ្េងរទៀតខដ្ល
ក្តូវបានរក្បើក្បាស់រនុងរេលស្ថងសង ់ដូ្ចជា 
កា ជួសជុលរក្គឿងមា សុើនរៅនឹងទើតាងំ អាច
រលចក្ជាប ឬរេៀ រំេបចូ់លរនុងដ្ើ រេើយទឹរ
រភលៀងអាចបងាូ ស្ថ ធាតុបំេុលរៅរនុងក្បភេ
ទឹរខរប កា ោឋ ន។ 

• កា សងស់្ថព នរលើ
ខែេទឹរ បាតទរនល 

• កា បងាូ ការ
សំណល់េើសរមម 
ភាេស្ថងសង ់និង
ទឹររែារ ់

• កា ោងសមាែ ត និង
ជួសជុលឧបរ ណ៍ 
និងរក្គឿងមា សុើន 

១៣ ប ះពាល់ដ្ល់ទើតាងំ
វបបធម ៌ដូ្ចជា 
ក្េះវោិ  ទើតាងំក្បវតតិ
ស្ថស្រសត ទើបញ្ចុ ះសេ
។ល។ 

• ទើតាងំវបបធមអ៌ាច ង្លប ះពាល់រោយស្ថ 
ធូលើ សំរ ង ខំានេើកា រលើរោរ/់របាះ
រចាលវតាុធាតុរដ្ើម/សំណល់។ 

• អាចមានវតាុបុរាណរលចរ ើងរនុងរេល
ជើរកាយ ឬរលើរដ្ើរនុងកា ោឋ ន។ 

• សរមមភាេខដ្លបងក
ជាធូលើ និងសំរ ង
 ខំាន 

• កា រលើរោរស់មាា  /
វតាុធាតុសំណង ់និង
សំណល ់
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១៤ កា  ខំានសរមមភាេ
សងគម បស់សេគមន៍
មូលោឋ ន ៖   
ចរាច ណ៍/កា រធាើ
ដំ្រណើ  /កា គ្ត់្ គងទឹ់រ 
ធារាស្ថស្រសត រសិរមម 
រិចចក្បជំុសេគមន៍
។ល។ 
រមមរ រក្ៅសេគមន៍
/អនរចំណូលក្សុរ  

• ក្បសិនរបើកា ង្វ ស្ថងសងរ់ធាើរ ើងរៅរនុង 
ឬជិត ល្ូវងនល់ ឬក្បេន័ធបងាូ ទឹរ សរមមភាេ
ស្ថងសងអ់ាច ខំាន ឬរាងំសទះចរាច ណ៍រលើ
ល្ូវទាងំរនាះ។ 

• កា ជើរលុងអាចរធាើឲ្យបាតប់ងគ់ក្មបដំ្ណា ំឬ
ប ះពាល់ដ្ល់ថ្ ទ្ដ្ើ។ 

• កា ជើរលុងអាច ខំានដ្ល់ក្បតិបតតិកា  និង
រសវាខដ្ល្តល់រោយរេោឋ  ចនាសមពន័ធ
មានក្ស្ថបរ់នុងមូលោឋ ន ដូ្ចជា កា ្គត់្ គង់
ទឹរ កា បងាូ ទឹរ បណាត ញថាមេល។ល។ 
ក្បសិនរបើបំេង/់បណាត ញ តក់ាតទ់ើតាងំជើរ
លុង។ 

• គំន សមាា  /វតាុធាតុខដ្លបានជើររកាយ។ 
• ក្បសិនរបើសរមមភាេស្ថងសងរ់ធាើរ ើងរៅ
ជិតទើតាងំរសិរមម អាចមានកា  ខំានដ្ល់
លទធភាេរក្បើក្បាស់ដ្ើរសិរមម។ វតាុធាតុ 
សំណល ់និងទឹររែារេ់ើកា ោឋ នអាចរក្ជៀត
ចូលរនុងរសិោឋ នខដ្លរធាើឲ្យ្លិតភាេ
ធាល រចុ់ះ និងបងកទំនាស់រនុងសងគម។ 

• ក្បសិនរបើកា ោឋ នសាិតរៅជិតមជឈមណឌ ល
សេគមន ៍កា រលើរោរវ់តាុធាតុ/សមាា   ឬ
សំរ ង ខំានេើកា កាត ់ែួង និង្ា  អាច
រាងំសទះលទធភាេរចញចូលមជឈមណឌ ល
សេគមន ៍ឬ ខំានដ្ល់រិចចក្បជំុស្ថធា ណៈ។ 

• កា សមាែ តទើតាងំ 
• កា ជើរលុង 
• ក្បតិបតតិកា រក្គឿង
មា សុើន 

• កា ទបទ់រនល/ច នតទឹរ
/ក្បឡាយធារាស្ថស្រសត
មានក្ស្ថបជ់ា
បរណាត ះអាសននរដ្ើមបើ
រធាើកា ង្វ ស្ថងសង ់

• កា បិទ ល្ូវជាបរណាត ះ
អាសននរដ្ើមបើរធាើកា ត
ភាា បនឹ់ងបណាត ញ ល្ូវ
ងមើ 

១៥ សុែភាេ និងអនាមយ័
រនុងសេគមនមូ៍លោឋ ន 

• ទឹរនឹងរនុងកា ោឋ នកាល យជាជក្មរមូស 
ខដ្លជាភាន រង់្វ បងកជំងឺតាមទឹរ។ 

• សំណល់បនេល់រោយរមមរ ខដ្លស្ថន រ់

• កា ជើរលុងរធាើឲ្យ
មាន រតត  ឬជរក្ៅ 
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រៅកា ោឋ ន អាចទារទ់ាញសតាចថ្ក្ង និង
សតាលែិត។ 

• ទឹររែារអ់ាចបងកកា  ខំាន និងោនិភយ័
សុែភាេដ្ល់មនុសេ។ 

១៦ ោនិភយ័សុវតាិភាេ
រនុងសេគមន ៍

• សរមមភាេពារេ់ន័ធនឹងកា ស្ថងសងអ់ាចបងក
ោនិភយ័សុវតាិភាេដ្ល់សេគមនមូ៍លោឋ ន 
ជាេិរសសរុមា ក្បសិនរបើេួររគរចញចូល
 រតត  ឬមានវតតមានរៅកា ោឋ នរនុងរេលដឹ្រ
ជញ្ាូ ន/រលើរោរស់មាា  /វតាុធាតុ។ 

• កា ដឹ្រជញ្ាូ នសមាា  ៈ
/សំណល ់

• កា រលើរោរស់មាា  ៈ  
•  រតត រក្ៅ 
• ក្បតិបតតិកា រក្គឿង
មា សុើន 

១៧ សុែភាេ និងសុវតាិភាេ
រមមរ  

•  រតត ខដ្លោម នកា កា ពា រនុងកា ោឋ ន កា 
ក្ប មនឹងចរាច ណ៍តាម ល្ូវ ខែេរភលើង
ខដ្លបំពារមិ់នបានសមក្សប កា រធាើក្បតិបតតិ
កា  និងរ ៀបចំចាតខ់ចងររាងចក្រស្ថងសង ់
រក្គឿងមា សុើន និងឧបរ ណ៍នានា អាចបងក
ោនិភយ័សុវតាិភាេដ្ល់រមមរ ។ 

• សរមមភាេស្ថងសង់
ទូរៅ កា រក្បើក្បាស់
ឧបរ ណ៍ និង
ដំ្រណើ  កា ររាងចក្រ 

• ដំ្ណារក់ាលក្បតិបតតកិា   
១ 
 

កា បំេុលទឹរ/ដ្ើ • កា រលចក្ជាប ឬកា បងាូ សំណល់ 
និងទឹររែារខ់ដ្លបងាូ រចញេើកា ោឋ ន។ 

• សរមមភាេរក្បើក្បាស់
ទឹររៅប រិវណអោ /
ជក្មរ 

២ កា បំេុលទឹរ/ដ្ើ • កា បងាូ ទឹររែារខ់ដ្លមិនបានរធាើក្បក្េឹតតរមម
បំេុលក្បភេទឹរ។ 

• កា របាះរចាលសំណល់មិនបានសម មយ 
• កា រលចធាល យរចញេើអាងទឹរសំអុយអាច
បំេុលទឹររលើថ្ ទ្ដ្ើ ជាេិរសសក្បសិនរបើ
មានកា ោរបំ់េងបូ់មរណាត លវាល។ 

• កា រលចក្ជាបនូវស្ថ ធាតុខដ្លបានរធាើ

• រេោឋ  ចនាសមពន័ធ
អនាមយ័ 
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ក្បក្េឹតតរមមែលះៗរចញេើអាងទឹរសំអុយ អាច
បំេុលទឹររលើថ្ ទ្ដ្ើរនុងអណតូ ងជើរ សូមបើខត
រក្កាយ យៈរេលជារក្ចើនឆ្ន ។ំ 

• ទឹរេុលរលើថ្ ទ្ដ្ើខដ្លរលចក្ជាបេើអាងទឹរ
សំអុយអាចក្ជាបចូលរនុងទឹររលើដ្ើ។ 

៣ ្លប ះពាល់ជារខ់សតង • ក្បសិនរបើរេោឋ  ចនាសមពន័ធរលចរ ើងរនុងទើ
ស្ថ ធា ណៈ និងប ះពាល់ដ្ល់តថ្មលរទសភាេ
ជំុវញិ 

• សំណល់ ងឹ 

• រេោឋ  ចនាសមពន័ធ
អនាមយ័/បងាូ ទឹរ 

• សំណល់ ងឹ 

៤. កា  ខំាន រលិន រងាះ 
អនាមយ័ ោនិភយ័
សុែភាេស្ថធា ណៈ  
 

• អាងទឹរសំអុយជះរលិនមិនលែ និងអាច ខំាន
ដ្លស់្ថធា ណជន (េតិរលិន/រមើលរឃើញ)។ 

• សំណល់ ងឹ 
• កា រលចក្ជាបេើអាងទឹរសំអុយក្តូវបានរធាើ
ក្បក្េឹតតរមមែលះៗខតប ុរណាណ ះ និងអាចបងកជំងឺ
ល្ង។ 

• រងាះក្បេន័ធបងាូ ទឹរសមក្សបរៅជំុវញិក្បភេ
ទឹរ ូប ើរណស្ថធា ណៈ បងកជាភររ់ៅជំុវញិ
ទឹរ ូប ើរណ ឬរនុងទើធាល ។ ទឹរនឹង កាល យជា
ជក្មរមូស និងបងកកា លំបារដ្ល់អនររក្បើ
ក្បាស់ទឹរ។  

• រាល ូប ើរណចំេ ឬោម នគក្មបក្តឹមក្តូវអាច
បងាូ ទឹររចញោ ងរក្ចើន និងរធាើឲ្យបាតប់ង់
ទឹរសក្មាបរ់ក្បើក្បាស់។ 

• អនាមយ័ 
• សំណល់ ងឹ 

៦. រងាះអនាមយ័ 
ោនិភយ័សុែភាេ
ស្ថធា ណៈ  

• ភរល់ាប/់រំរទចរំណរៅក្បភេទឹរ ូប ើរណ
ស្ថធា ណៈ រធាើឲ្យបាតប់ងអ់នាមយ័ និង/ឬ
បរងកើតជាជក្មរមូស។ 

• សំណល់ ងឹ 

• កា គ្ត់្ គងទឹ់រ 
• សំណល់ ងឹ 
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៧. ប ះពាល់ដ្ល់តក្មូវកា 
ទឹររៅខែេទឹរខាង
រក្កាម 

• រៅរេលលំេូ ទឹរក្តូវបានសតុរទុរែលះរៅខែេ
ទឹរខាងរលើ រោយអនររក្បើក្បាស់ទឹរមួយក្រុម 
ក្រុមអនររក្បើក្បាស់រ្េងរទៀតអាចមិនសូវមាន
លទធភាេរក្បើក្បាស់ទឹរខដ្លែលួនក្តូវកា ។ 
បញ្ញា រនះអាចបងកទំនាស់រនុងសងគម វាងក្រុម
សេគមនរ៍្េងៗ។ 

• កា គ្ត់្ គងទឹ់រ 

៨ បាតុភូតអាកាសធាតុ
មិនលែ/រក្ោះមេនតរាយ
ធមមជាតិ ដូ្ចជា ែយល់
េយុះ។ 

• បាតុភូតអាកាសធាតុមិន/រក្ោះមេនតរាយធមម
ជាតិអាចបំផ្លល ញរេោឋ  ចនាសមពន័ធខដ្ល្តល់
រោយគរក្មាង ឬ ខំានដ្ល់រសវាខដ្ល្តល់
រោយរេោឋ  ចនាសមពន័ធទាងំរនះ។ 

• រនុងរ ណើ មួយចំនួន បាតុភូតអាកាសធាតុ
មិនលែ ដូ្ចជា េយុះសើរលូន អាចមិនបងកកា ែូច
ខាតផ្លទ ល់ដ្ល់រេោឋ  ចនាសមពន័ធ ប ុខនតបំផ្លល ញ
វតាុរៅទើតាងំជំុវញិ រេើយវតាុទាងំរនះអាច
បំផ្លល ញរេោឋ  ចនាសមពន័ធ ខដ្ល្តល់រោយ
គរក្មាង ដូ្ចជា រដ្ើមរ ើ លំរលើសុើខទនទឹរ។ 

• ជំននទឹ់ររភលៀង 
• កា បំផ្លល ញទើតាងំភូមិ
ស្ថស្រសត 

 

៤.២.២ ្លប ះពាលដ់្នកសងគម្ដដ្លអាចម្កើតម្ ើង 
ជាតិេនធុរៅរមពុជា 

ខ ែ្ររលើកា អរងកតក្បជាជនចុងរក្កាយ (ក្រសងួខ្នកា  ឆ្ន  ំ២០១៣) រមពុជាមានជាតិេនធុ ២៤ ក្រុម។ 
តំបនខ់ដ្លមានជនជាតិរដ្ើមភាគតិច ស់រៅរក្ចើនបំ្ុតសាិតរៅភាគខាងរជើង និងភាគឦស្ថនថ្នក្បរទស
រមពុជា ដូ្ចជា រែតតក្ររចះ (រសទៀង រក្កាល មិល េនង រួយ ងនូន) មណឌ លគិ ើ (េនង រសទៀង រក្កាល  ូង  ខដ្) 
 តនគិ ើ (ទំេួន ចារា យ ក្គឹង រក្ៅ លុន ការវត កាចរ)់ សទឹងខក្តង (រួយ េនង ការវ  ត ក្គឹង ែិ លុន រក្ៅ) 
ក្េះវោិ  (រួយ) និងរំេងធំ់ (រួយ) និងតំបនក់្បជំុភនំរៅរែតតរកាះរុង (េ ័) រពាធិ៍ស្ថត ់ (េ ័) រេំងស់ព ឺ
(សួយ) និងក្េះសើេនុ (សែូច)។ តំបនទ់ាងំរនះសាិតរៅតាមបរណាត យក្េំខដ្នក្បរទសរវៀតណាម ឡាវ និង
ថ្ង។ ទ្ុយរៅវញិ តំបនភ់ាគរណាត ល និងដ្ងទរនលរមគងគសំបូ រោយជនជាតិខែម ។ រងាះកា សិរាេើក្បជាជន
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បានបងកកា លំបារដ្ល់កា រំណតច់ំនួនក្រុមជាតិេនធុរៅរមពុជា។ ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទរលើររ ើងថាជន
ជាតិរដ្ើមភាគតិចអាច ស់រៅរនុងសេគមន ៍បស់ែលួនោយ នឹំងសេគមនជ៍នជាតិែម  ឬបានរធាើសមាេ ណ
រមមរេញរលញរនុងសេគមនខ៍ែម  ប ុខនតរៅខត រាលរខណៈមួយចំនួន បស់ែលួន និងភាស្ថ បស់ែលួនរនុងរ ណើ
ែលះ។ កា ង្វ ចុះតាមរែតតខដ្លមានសកាត នុេលបញ្ញា រថ់ា អនរខដ្លរំណតអ់តតសញ្ញញ ណរោយែលួនឯងថាជាជន
ជាតិរដ្ើមភាគតិច រលើររ ើងថា េួររគអាចទំនារទ់ំនងរោយរក្បើក្បាស់ភាស្ថខែម  និងភាស្ថរដ្ើម បស់ែលួន។ 
ជនជាតិរដ្ើមភាគរក្ចើននិោយថា េួររគបាន ស់រៅរនុងសេគមនជ៍នជាតិខែម ជាងមួយជំនានម់ររេើយ។ 

ដូ្ចកា  ររឃើញរនុងជំរ ឿនក្បជាជន  ោឋ ភិបាលរមពុជារលើររ ើងថាមានក្រុមជាតិេនធុ ២៦៤.៦០០ នារ់
រំេុង ស់រៅរនុងក្បរទសរមពុជា ឬក្បខេល ៤% ថ្នចំនួនក្បជាជនស ុប។ ជនជាតិចាម ឬខែម អុើស្ថល ម គឺជា
ក្រុមជាតិេនធុធំជាងរគទើេើ បនាទ បេ់ើជនជាតិខែម ។ សេគមនជ៍នជាតិចិនខដ្លមានក្បខេល ៣៤.៥០០ នារ់
គឺជាក្រុមជាតិេនធុធំជាងរគទើបើ ចំខណរលំោបទ់ើបួនគឺជនជាតិេនង ស់រៅតំបនែ់ពងរ់ាប។ សេគមនជ៍នជាតិ
រវៀតណាមក្តូវបានរំណតជ់ាក្រុមជាតិេនធុធំជាងរគទើ ៧។  េូតដ្ល់ឆ្ន  ំ ១៩៩២ រទើបជនជាតិចិន និងរវៀត
ណាមក្តូវបានរំណតជ់ាក្រុមជាតិេនធរមពុជា ទនទឹមោន នឹងជនជាតិរដ្ើមភាគតិច និងជនជាតិចាម។ 

រលើរខលងខតក្រុងភនំរេញ រាល់រែតតខដ្លអាចសាិតរក្កាមវសិ្ថលភាេគរក្មាងសុទធខតជាតំបនខ់ដ្លក្រសួង
អភិវឌ្ឍនជ៍នបទរតស់មាគ លេើវតតមានក្គួស្ថ ជនជាតិភាគតិច ខដ្ល ស់រៅរនុង ឬ រាសេគមនរ៍ោយខ រ ឬ
ដ្ើរសិរមមរនុងសេគមនជ៍នជាតិខែម ។ ដូ្រចនះ សរមមភាេអនុគរក្មាងមួយចំនួនអាចនឹង មួបញ្ចូ លក្គួស្ថ ជន
ជាតិរដ្ើមភាគតិចមួយចំនួនរនុងរេលអនុវតតគរក្មាង។ ប ុខនតរោយស្ថ ខតលរខណៈអនតរាគមនគ៍រក្មាងខដ្ល
រសនើរ ើង និងគំ ូ ប ចិញ្ច ឹមជើវតិ បស់ជនជាតិភាគតិចរនុងរែតតរោលរៅ បស់គរក្មាង រគយល់ថាោនិភយ័
សងគមខដ្លអាចររើតរ ើងពារេ់ន័ធនឹងេួររគមានទំេតូំច និងពារេ់ន័ធខតនឹងភាេចាបំាចរ់នុងកា េិរក្ោះ
រោបល់សតើេើកា ង្វ សុើវលិ និងខរសក្មលួ និងបរខក្បឯរស្ថ បណតុ ះបណាត លសតើេើបញ្ញា នានា ដូ្ចជា កា រក្បើ
ក្បាស់ថាន សំមាល បស់តាលែិត េត័ម៌ានពារេ់ន័ធនឹងរសិរមម និងសរមមភាេបរងកើនកា យល់ដឹ្ងរ្េងរទៀត។ 

៥. នីតវិិធីសរោប់ពិនិតយបឋម្ រតួតពិនិតយ និង្តលក់ារអនញុ្ញញ ត 
រដ្ើមបើធានាឱយមានកា ក្គបក់្គងធនធានធមមជាតិក្បរបរោយចើ ភាេ កា កា ពា ប សិ្ថា ន និងជើវចក្មុះ 

ក្តូវមានកា េិនិតយបឋមរលើ្លប ះពាល់ប សិ្ថា ន និងសងគមឱយបានចាសោ់ស ់ កា សរិាវាយតថ្មល និងកា 
រ ៀបចំឧបរ ណ៍ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន និងសងគម (ដូ្ចជា ECOP, EMP, IEE ឬ EIA) រនុងអនុគរក្មាង ថ្ន
គរក្មាង  ខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើងរនុងសមាសភាគទើ  ១  និងទើ  ២  និងខដ្លអាចបងកឱយមាន្លប ះពាល់
ប សិ្ថា ន និងសងគមធៃនធ់ៃ  ។ 
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ខ្នររនះ អាចខបងខចរជាខ្នរតូចៗ ដូ្ចខាងរក្កាម៖  i) កា េិនិតយរលើកា ធានាសុវតាភិាេ និងកា 
រំណតវ់សិ្ថលភាេថ្នកា វាយតថ្មលរលើ្លប ះពាល់, ii) កា រ ៀបចំវធិានកា កាតប់នាយ និងរិចចេិរក្ោះរោបល់
ជាមួយនឹងស្ថធា ណជន, iii) កា េិនិតយ កា ឯរភាេ និងកា បង្វា ញេើឧបរ ណ៍ធានាសុវតាិភាេ បស់
អនុគរក្មាង, និង iv) កា អនុវតត កា តាមោន កា ក្តួតេិនិតយ និងកា រាយកា ណ៍។  

៥.១ កា េិនិតយបឋម និងគំនូសតាងបង្វា ញេើលេូំ  
ដំ្រណើ  កា េិនិតយបឋម ដូ្ចជា ឧបសមពន័ធទើ ១៖ ទក្មងេិ់និតយបឋមរលើប សិ្ថា ន និងសងគម និង

ឧបសមពន័ធទើ ៧ បញ្ា ើអវជិាមានខដ្លមានបញ្ចូ លអនុគរក្មាង ឬសរមមភាេវនិិរោគ ខដ្លក្តូវបានោមឃាតមិ់ន
ឱយទទួលបានេ ិញ្ញបបទានេើធនាោ េិភេរោរ។ កា េិនិតយបឋមមានរោលបំណង៖ (i) រំណតេ់ើរោល 
នរោបាយសតើេើកា ធានាសុវតាិភាេ បស់ធនាោ េិភេរោរខដ្លក្តូវយរមរអនុវតត, (ii) ខបងខចរក្បរភទ 
អនុគរក្មាងជាក្បរភទ B ឬ C, និង (iii) រធាើកា រំណតថ់ារតើចាបំាចក់្តូវមានកា រ ៀបចំ ក្បរភទឧបរ ណ៍ធានា
សុវតាិភាេសក្មាបអ់នុគរក្មាងខដ្ ឬរទ។ ឧទាេ ណ៍៖  

- អនុគរក្មាងខដ្លឋតិរក្កាមក្បរភទ C ឬអនុគរក្មាង (ដូ្ចជា តរមលើងស្ថល រសញ្ញញ រទសច ណ៍) ខដ្ល
មាន្លប ះពាល់ប សិ្ថា នតិចតួច ឬរនុងរក្មិតទាប ក្តូវមាន ECOP និង/ឬ រិចចសនាកា ពា ប សិ្ថា ន 
(សូមរមើលឧបសមពន័ធទើ ២)។ ទើភាន រង់្វ អនុវតតន ៍មិនចាបំាចរ់ ៀបចំ បាយកា ណ៍ IEE ឬ បាយកា ណ៍ 
EIA ក្បសិនរបើអនុគរក្មាងរនះក្តូវរ ៀបចំជា ECOP ឬរិចចសនាកា ពា ប សិ្ថា ន រក្ពាះថាចំណុចរនះេុំ
ក្តូវបានខចររនុងឧបសមពន័ធថ្នអនុក្រឹតយ EIA រ ើយ។   

- អនុគរក្មាងខដ្លឋតិរនុងក្បរភទ B (ឧទាេ ណ៍ កា ខរលមែ ល្ូវងនល)់ អនុគរក្មាងខដ្លមានោនិភយ័
ប សិ្ថា ន េើមធយម  េូតដ្ល់បងគួ  នាយរោឋ ន EIA  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន តក្មូវឱយមាច ស់គរក្មាងរ ៀបចំ 
TOR (រនុងឧបសមពន័ធទើ ៥)  រដ្ើមបើរធាើកា វាយតថ្មលេើក្បរភទថ្នឧបរ ណ៍ធានាសុវតាិភាេ ដូ្ចជា EMP 
ឬ IEE/EIA។ 

- អនុគរក្មាងខដ្លឋតិរក្កាមក្បរភទ A ខដ្លមានោនិភយ័ប សិ្ថា នែពស់ ក្តូវមាន បាយកា ណ៍ EIA។ 
ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ គួ រធាើកា េិភារាជាបនាទ នេ់ើរ ណើ រនះ ជាមួយនឹង
ធនាោ េិភេរោរ រក្ពាះថារគមិន េឹំងថា នឹងមានអនុគរក្មាងខដ្លឋតិរនុងក្បរភទ “A” រនាះរ ើយ
រេើយក្បរភទអនុគរក្មាងទាងំរនះ រេំុ៏អាចទទួលបានេ ិញ្ញបបទានេើគរក្មាងខដ្  លុះក្តាខតគរក្មាង
រនះក្តូវបានខរសក្មួលរ ើងវញិ ជាគរក្មាងក្បរភទ A។ 
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គំនូសតាងលេូំ  ខដ្លបរងាើញេើដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុប ះពាលប់ សិ្ថា នសងគម 
 

 

កា រំណតវ់សិ្ថលភាេ 

កា វាយតថ្មល្លប ះពាល់ 

វធិានកា កាតប់នាយ្លប ះពាល់ 

មាច ស់គរក្មាង (ឧទាេ ណ៍ 
នារោឋ នរទសច ណ៍ធមមជាតិ 
ថ្នក្រសួងអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ 

និងនាយរោឋ នរទសច ណ៍ធមមជាតិថ្នក្រសួងប សិ្ថា ន
)  

ក្រសងួប សិ្ថា ន 

នាយរោឋ ន EIA 

កា េិនិតយបឋមរលើគរក្មាង 

 បាយកា ណ៍វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា នបឋម ឬរេញរលញ ក្រុមក្គបក់្គងប សិ្ថា ន 

កា ចូល មួ បស់ស្ថ
ធា ណជន 

 

កា ោរ ់បាយកា ណ៍ 

កា េិនិតយ និង ត្ល់រោបល់ កា ខរសក្មួលរ ើងវញិ 

ក្តូវបានឯរភាេ ក្តូវបានបដិ្រសធ កា េិនិតយតាមោន 

កា ោរ ់បាយកា ណ៍ 

ក្រុមកា ង្វ េិភេរោរ 
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៥.១.១ លកខខណឌ េូម្ៅននដ្ំម្ណើ រការវាយតនម្លម្េតុប ះពាលប់រសិ្ថា នសងគម្ 
ជាទូរៅ កា េិនិតយបឋម ក្តូវសរក្មច រោយនាយរោឋ ន EIA  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន រោងតាម

ចាបជ់ាតិ និងរោយធនាោ េិភេរោរ រោងតាមរោលនរោបាយសតើេើកា ធានាសុវតាិភាេ បស់        
ធនាោ ។ រដ្ើមបើវភិាគរលើ្លប ះពាល់ប សិ្ថា នរនុង IEE ឬ EIA ចាបំាចក់្តូវរធាើកា វភិាគ រោយរផ្លត តរលើបើ
ចំណុច៖  (១). ក្បរភទថ្ន្លប ះពាល់ (២). កា េារ ណ៍េើរក្មិតធៃនធ់ៃ  និងវសិ្ថលភាេថ្ន្លប ះ
ពាល់ខដ្លអាចររើតមានរ ើង និង (៣) រធាើកា រំណតេ់ើ្លប ះពាល។់  

មាច ស់គរក្មាង ក្តូវោរ ់ TOR រៅកានន់ាយរោឋ ន EIA  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន និងរ ៀបចំរិចច
េិរក្ោះរោបល់ រដ្ើមបើរំណតេ់ើក្បរភទអនុគរក្មាងខដ្លក្តូវមាន EMP ឬ IEE ឬ EIA។  

៥.១.២ ការកំណត ់និងម្្លើយតបចំម្ពាះបញ្ញា នានា  
ក្រសួងែលួនឯង ក្តូវទទួលែុសក្តូវរំណតេ់ើរាល់បញ្ញា ពារេ់ន័ធទាងំអស់ ខដ្លអាចរលើររ ើងរោយ

អនរជំនាញ បស់ក្រសួង អនររធាើកា សរក្មចចិតត អនរជំនាញវជិាា ជើវៈ ស្ថធា ណជន ឬមាច សគ់រក្មាង និងក្តូវ
បញ្ចូ លបញ្ញា ទាងំរនះរៅរនុងដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា នសងគម។ ក្រសួងទទួលបនទុរ ក្តូវ
េិនិតយ និងរធាើកា េិចា ណារលើបញ្ញា ទាងំរនះ រនុងដំ្ណារក់ាលេិរក្ោះរោបល់ និងដំ្ណារក់ាល      
រក្កាយៗរទៀត របើរទាះបើជាក្រសួងដ្ថ្ទរទៀត មាច ស់គរក្មាង ឬស្ថធា ណជន េំុបានរលើររ ើងេើកា ក្េួយ
បា មាទាងំរនះ រនុងដំ្ណារក់ាលរំណតវ់សិ្ថលភាេររ៏ោយ។ ចាបំាចក់្តូវមានកា រំណតរ់លើសំរណើ រនះ 
រោយក្បុងក្បយត័ន រដ្ើមបើរក្ជើសរ ើសក្គបប់ញ្ញា ទាងំអស់។  

ជាទូរៅ នឹងមានកា ត្ល់រោបល់រ្េងៗោន  ពារេ់ន័ធនឹងគរក្មាងខដ្លក្តូវបានរសនើរ ើង។ 
រោបល់មួយចំនួន អាចមានស្ថ ៈសំខានក់្គបក់្ោន ់រដ្ើមបើឱយរគអាចយរមររធាើកា េិចា ណា និងចងក្រង
ទុរជាឯរស្ថ សឱយបានក្តឹមក្តូវ។ បញ្ញា សំខាន់ៗ ខដ្លក្តូវរធាើកា េិចា ណា មានដូ្ចជា៖  

▪ សរមមភាេគរក្មាងខដ្លបងកឱយមាន្លប ះពាល់ 
▪ ្លប ះពាល់មររលើធនធានប សិ្ថា នខដ្លមានក្ស្ថប ់
▪ ្លប ះពាល់សងគម 
▪ ទើតាងំសរមមភាេជារោ់រ ់និងទើតាងំ្លប ះពាល់ជារោ់រ ់
▪ រេលខដ្លសរមមភាេ និង្លប ះពាល់ររើតមានរ ើង 
▪ ទំនារទំ់នងរេតុ និង្លខដ្លសរមមភាេបងកឱយមាន្លប ះពាល់រោយផ្លទ ល ់ ្លប ះ
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ពាល់ក្បរោល ឬបណតុ ំ ្លប ះពាល។់  

៥.១.៣ ការកំណតព់ីស្ថរៈសខំាន់នន្លប ះពាល ់  
ក្រសួងប សិ្ថា ន ក្តូវរធាើកា រំណតេ់ើវសិ្ថលភាេថ្ន្លប ះពាល់ បស់គរក្មាង ខដ្លក្តូវបានរលើរ

រសនើរ ើង។ កា រំណតរ់នះ គឺជាមូលោឋ នសក្មាបឱ់យនាយរោឋ ន EIA  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន រធាើកា រ ៀបចំ
រោលកា ណ៍ខណនាសំតើេើកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា នសងគមបឋម ឬរេញរលញ 
និងរោលនរោបាយធានាសុវតាិភាេ បស់ធនាោ េិភេរោរ។   នាយរោឋ ន  EIA  បសក់្រសួងប សិ្ថា ន 
ក្តូវរធាើកា េិចា ណារលើបញ្ា ើក្តួតេិនិតយ បញ្ា ើតារាងមា ក្ទើរ និងតារាងអូវរឺ  (Overlay) (ឧបសមពន័ធទើ 
៣៖ តារាងសរងខប ខដ្លបង្វា ញេើវសិ្ថលភាេថ្នវធិានកា កាត់បនាយរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន)។  

៥.២ ការកំណត់វិស្ថលភាព  
កា រំណតវ់សិ្ថលភាេរនះ គឺជាដំ្ណារក់ាលដំ្បូងខដ្លក្តូវរធាើរ ើងរនុង EIA បនាទ បេ់ើបានបញ្ចប់

កា េិនិតយបឋមរលើអនុគរក្មាង។ វាគឺជាដំ្ណារក់ាលរដ្ើមបើរធាើកា រំណតេ់ើទំេ ំ IEIA ឬ EIA និង
ទិនននយ័ខដ្លចាបំាចក់្តូវក្បមូល និងវភិាគេើ្លប ះពាល់ខដ្លគរក្មាងមានរលើប សិ្ថា ន សងគម ខដ្លកា 
សិរាខបបរនះ ទាមទា ឱយមានកា រ ៀបចំនូវលរខែណឌ ក្បតិបតតិ  សក្មាបរ់ ៀបចំ បាយកា ណ៍រេតុប ះពាល់
ប សិ្ថា ន សងគម។  

៥.២.១ វិស្ថលភាព   
ក្តូវមានកា រំណតវ់សិ្ថលភាេ រដ្ើមបើក្តូវរលើររ ើង រនុង បាយកា ណ៍វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់         

ប សិ្ថា ន សងគម។ សរមមភាេគរក្មាងខដ្លក្តូវបានរលើររសនើនើមួយៗ រោលបណំងថ្នកា រំណត់
វសិ្ថលភាេមានដូ្ចជា៖ 

▪ កា ជំ ុញឱយមានកា ចូល មួេើស្ថធា ណជន ខដ្ល ង្លប ះពាល ់
▪ កា រំណតេ់ើបញ្ញា ខដ្លនឹងររើតមានរ ើង តំបន/់ក្េំក្បទល ់
▪ កា រំណតរ់លើធនធានប សិ្ថា នខដ្លមានក្ស្ថប ់និងឯរស្ថ ខដ្លពារេ់ន័ធដ្ថ្ទរទៀត  
▪ រំណតេ់ើជរក្មើសខដ្លអាចមាន។  

៥.២.២ ការពិចារណាអំពីវិស្ថលភាព   
រដ្ើមបើរំណតេ់ើវសិ្ថលភាេ មាច ស់គរក្មាងក្តូវរផ្លត តកា យរចិតតទុរោររ់លើចំណុច ដូ្ចតរៅ៖  

▪ ត្ល់ឱកាសឱយមានកា ចូល មួេើតំណាងស្ថា បន័ ោឋ ភិបាល 
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អាជាញ ធ មូលោឋ នខដ្លពារេ់ន័ធ សេគមនខ៍ដ្ល ង្លប ះពាល ់ ជនជាតិរដ្ើមភាគតិច 
អងគកា មិនខមន ោឋ ភិបាល និងក្រុមខដ្លពារេ់ន័ធដ្ថ្ទរទៀត 

▪ ភូមិ សេគមនខ៍ដ្លអាច ង្លប ះពាល ់
▪ រំណតេ់ើបញ្ញា ខដ្លពារេ់ន័ធនឹងសរមមភាេគរក្មាង ខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើង ខដ្ល
អាចបងកឱយមាន្លប ះពាល់គួ ឱយរតស់មាគ ល ់ និងរធាើកា វភិាគបញ្ញា ទាងំរនះឱយបានសុើ
ជរក្ៅ រនុង បាយកា ណ៍វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា នសងគម  

▪ សក្មាបប់ញ្ញា ខដ្លរគមិន េឹំងថា 
បងកឱយមាន្លប ះពាល់គួ ឱយរតស់មាគ ល់រលើគុណភាេប សិ្ថា ន និងសងគម  បាយកា ណ៍
សតើេើកា វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន សងគម គួ រ ៀបរាបក់្តឹមខតមូលរេតុខដ្លនាឱំយ
មាន្លប ះពាល់ទាងំរនះរោយសរងខបខតប ុរណាណ ះ  

▪ រំណតេ់ើជរក្មើសខដ្លអាចមាន រដ្ើមបើយរមររធាើកា េិចា ណា។ 

៥.៣ លកខខណឌ របតបិតតិ  
លរខែណឌ ក្បតិបតតិ គឺជាកា េិេណ៌នាេើក្គបក់ា ង្វ ទាងំអស់ខដ្លក្តូវរធាើ រៅរេលរធាើកា វាយតថ្មល

រេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន និងសងគមបឋម ឬរេញរលញ ក្សបតាមវសិ្ថលភាេថ្នកា សិរារនះ រដ្ើមបើវាយ
តថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន (ឧបសមពន័ធទើ ៥៖ លរខែណឌ ក្បតិបតតិគំ ូសក្មាបគ់រក្មាងអភិវឌ្ឍនរ៍េោឋ  ចនា
សមពន័ធ និងរទសច ណ៍)។  

លរខែណឌ ក្បតិបតតិរនះ  ក្តូវរ ៀបរាបេ់ើវសិ្ថលភាេថ្ន បាយកា ណ៍វាយតថ្មលលរេតុប ះពាល់   រលើ
ប សិ្ថា ន សងគម និងក្តូវរក្បើក្បាស់ជាខ្នទើបង្វា ញ ល្ូវដ្ស៏ំខាន ់ សក្មាបក់្រសួងប សិ្ថា ន អនររ ៀបចំ
 បាយកា ណ៍ និងអនរេិនិតយរលើ បាយកា ណ៍។  

ទក្មងថ់្នលរខែណឌ ក្បតិបតតិ ក្តូវយរគំ ូតាមក្បកាសសតើេើលរខែណឌ ក្បតិបតតិ បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន។ 

៥.៤ ការវាយតនម្លម្លើម្េតុប ះពាលប់រសិ្ថា នសងគម្  
រៅរនុងដំ្ណារក់ាលនើមួយៗថ្នក្បតិបតតិកា  បស់គរក្មាងអភិវឌ្ឍន ៍ នឹងមាន្លប ះពាលម់ររលើ

ធនធាន ូបវនត ធនធានជើវស្ថស្រសត និងធនធានសងគមរសដ្ឋរិចចជាមិនខាន។ ដូ្រចនះ កា វាយតថ្មលរេតុប ះ
ពាល់ប សិ្ថា ន សងគម ក្តូវរធាើកា េិចា ណាេើក្គបស់រមមភាេពារេ់ន័ធនឹងគរក្មាងទាងំអស់ ដូ្ចជា 
បរចចរវទិាជារោ់រជ់ារដ្ើម រនុងរសចរតើេិេណ៌នាសក្មាបគ់រក្មាងខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើង។ ចាបំាច់
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ក្តូវមានកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ឱយបានលែ រដ្ើមបើរ ៀបរាបេ់ើ្លប ះពាល់ បងករ ើងរោយសរមមភាេ បស់
គរក្មាង។  

៥.៥ ្លប ះពាល ់និងវិធានការកាតប់នាយ  
្លប ះពាល់រោយផ្លទ ល់ និងក្បរោល ក្តូវបានវាយតថ្មលរនុង បាយកា ណ៍វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់

ប សិ្ថា ន សងគម។  
▪ ្លប ះពាល់ផ្លទ ល៖់ គឺ្លប ះពាល់ខដ្លររើតមានរ ើងរៅរេលខតមួយ និងរខនលងខត
មួយ ដូ្ចោន នឹងសរមមភាេ បស់គរក្មាងខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើង។  

▪ ្លប ះពាល់ក្បរោល៖ គឺជា្លប ះពាល់ខដ្លររើតមានរ ើងរៅរក្កាយមររទៀត ឬរៅ
ឆ្ៃ យេើសរមមភាេគរក្មាង ខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើង។  

▪ បណតុ ំ ្លប ះពាល៖់ គឺជា្លប ះពាល់ខដ្លអាចមានទំេតូំចសក្មាបគ់រក្មាងណាមួយ 
ប ុខនតរៅរេលខដ្លមានកា េិនិតយបញ្ចូ លោន រលើគរក្មាង ខដ្លអនុវតតកាលេើអតើតកាល 
បចចុបបននកាល និងអនាគតកាល ្លប ះពាល់អាចមានទំេគួំ ឱយរតស់មាគ ល់។ ជាទូរៅ 
មានកា វភិាគរលើ្លប ះពាល់ផ្លទ ល ់ និងក្បរោល មួោន ។ កា វភិាគរលើបណតុ ំ ្លប ះពាល ់
គួ រធាើរ ើងសក្មាបក់្គបធ់នធានទាងំអស់ ខដ្លក្តូវបានរលើររ ើងថាជាបញ្ញា  និងអាច
បញ្ចូ លោន  រដ្ើមបើរំណតជ់ា្លប ះពាល់គរក្មាងខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើង។ ដំ្រណើ  កា 
រំណតវ់សិ្ថលភាេបឋម នឹងជួយរធាើកា រំណត ់រធនធាន ខដ្ល ង្លប ះពាល់ជាបណតុ ំ
េើសរមមភាេគរក្មាងខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើង។  

▪ ្លប ះពាល់អវជិាមាន៖ គឺជា្លប ះពាល់ខដ្លបងករ ើងរោយវតតមាន បស់គរក្មាង 
ខដ្លអាចបងក្លប ះពាល់ជាអវជិាមានដ្ល់ធនធានរសដ្ឋរិចច និងសងគម។  

៥.៦ ដ្នការរគប់រគងបរសិ្ថា ន (EMP)  
រៅរនុងខ ន្ររនះ មាច ស់គរក្មាងក្តូវមានមូលនិធិក្គបក់្ោនស់ក្មាបក់ា ពា ប សិ្ថា ន និងក្តូវបរងកើត

ជំនាញខដ្លមានសមតាភាេមួយក្រុម ឧបរ ណ៍សមក្សប វធិើស្ថស្រសត និងរធាើកា វភិាគ រដ្ើមបើេិនិតយ
តាមោនគុណភាេប សិ្ថា ន រោយសេកា ោ ងជិតសនិទធជាមួយនឹងក្រសួងពារេ់ន័ធ ក្រសួងស្ថា បន័ និង
អងគភាេពារេ់ន័ធនានា រដ្ើមបើកាតប់នាយ្លប ះពាល់អវជិាមាន ខដ្លគរក្មាងបងករលើប សិ្ថា ន ធនធាន
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ធមមជាតិ និងធនធានសងគមរសដ្ឋរិចច។ ខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន រផ្លត តរលើសមាសភាគសខំាន់ៗ  ដូ្ចខាង
រក្កាម៖  

▪ កា េិេណ៌នារោយសរងខបេើ្លប ះពាល់អវជិាមានធំៗ និងវធិានកា កាតប់នាយ្លប ះ
ពាល់ទាងំរនះ  

រមមវធិើបណតុ ះបណាត ល  
▪ រមមវធិើេិនិតយតាមោនប សិ្ថា ន រនុងអំ ុងដំ្ណារក់ាលស្ថងសង ់ ដំ្ណារក់ាល
ក្បតិបតតិកា  និងដំ្ណារក់ាលបញ្ចបគ់រក្មាង 

▪ ខ្នកា ងវកិាសក្មាបអ់នុវតតនខ៍្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន 
▪ ខ្នកា សក្មាបមូ់លនិធិប សិ្ថា ន និងសងគម។  

ខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន (EMP)៖ EMP  បស់គរក្មាងមួយ ក្តូវបញ្ចូ លវធិានកា កាតប់នាយ្ល
ប ះពាល់ វធិានកា េិនិតយតាមោន និងវធិានកា ស្ថា បន័ ខដ្លក្តូវអនុវតតរនុងអំ ុងរេលអនុវតតន ៍ និង
ក្បតិបតតិកា គរក្មាង រដ្ើមបើលុបបំបាត់្ លប ះពាល់អវជិាមានមររលើប សិ្ថា ន និងសងគម កាតរ់ង្លប ះ
ពាល់ទាងំរនះ ឬកាតប់នាយ្លប ះពាល់ទាងំឱយរៅក្តឹមរក្មិត ខដ្លអាចទទួលយរបាន។ ខ្នកា រនះ 
រម៏ានបញ្ចូ លសរមមភាេខដ្លចាបំាច ់ សក្មាបអ់នុវតតវធិានកា ទាងំរនះ្ងខដ្ ។ EMP គឺជាសមាសភាគ
សំខាន់ៗ ថ្ន បាយកា ណ៍ បស់ EA សក្មាបគ់រក្មាងក្បរភទ A15។ រោយខ រសក្មាបគ់រក្មាងក្បរភទ B 
ជារក្ចើន  EA អាចរ ៀបចំខតខ្នកា ក្គបក់្គងខតប ុរណាណ ះ។ រដ្ើមបើរ ៀបចំខ្នកា ក្គបក់្គង អនរែចើរមចើ និង
ក្រុម ចនាគរក្មាង បស ់EA (រ) ក្តូវរធាើកា រំណតេ់ើកា រ ល្ើយតបចំរពាះ្លប ះពាល់អវជិាមាន ខដ្លអាច
ររើតមានរ ើង, (ែ) រំណតេ់ើលរខែណឌ  រដ្ើមបើធានាោ ងណាឱយកា រ ល្ើយតបទាងំរនះ រធាើរ ើងក្បរប
រោយក្បសិទធភាេ និងទានរ់េលរវោ, និង (គ) រ ៀបរាបេ់ើមរធាបាយ រដ្ើមបើបំរេញរៅតាមលរខែណឌ
តក្មូវទាងំរនះ។  

កា រ ៀបចំខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន (EMP) និងរិចចេិរក្ោះរោបល់ជាមួយស្ថធា ណជន៖ 
EMP រ ៀបរាបេ់ើរោលកា ណ៍ និងសរមមភាេជាមូលោឋ ន រដ្ើមបើរធាើរ ើងរដ្ើមបើកាតប់នាយ្លប ះពាល់
អវជិាមានខដ្លអាចររើតមានរ ើង។ EMP ក្តូវរលើររ ើងរោយសរងខបេើរសចរតើេិេណ៌នាអំេើអនុគរក្មាង 

                                                     
15 គរក្មាងឋតិរក្កាមរោលកា ណ៍ខណនាសំតើេើ EIA  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន អាចមានន័យថាជាអនុគរក្មាង ខដ្លឋតិរក្កាម 
ESMF ឬ OP ៤.០១  បស់ធនាោ េិភេរោរ។  
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ស្ថវតា សងគម និងប សិ្ថា នថ្នតំបនអ់នុគរក្មាង និងខ្នទើខដ្លបង្វា ញេើទើតាងំ បស់អនុគរក្មាង និង
សរមមភាេតាមទើតាងំជារោ់រ ់និង/ឬ ដំ្រណើ  កា រៅតាមកា សមក្សប, ្លប ះពាល់ខដ្លអាចររើតមាន
រ ើង និងវធិានកា កាតប់នាយ្លប ះពាល់ខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើង និងកា រ ៀបចំងវកិាសក្មាបអ់នុវតត 
និងេិនិតយតាមោន។ មាតិកាទូរៅថ្ន EMP មានបង្វា ញជូនរនុងឧបសមពន័ធទើ គ ថ្ន OP 4.01 និងក្តូវបាន
បញ្ចូ លរនុងឧបសមពន័ធទើ ៣។ រិចចេិរក្ោះរោបល់ជាមួយនឹងស្ថធា ណជន ក្តូវរធាើរ ើងជាខ ន្រមួយថ្នកា 
រ ៀបចំ EMP។ សក្មាបអ់នុគរក្មាងនើមួយៗ ក្តូវរធាើកា រំណតឱ់យបានចាស់ោស់េើសរមមភាេខដ្លក្តូវរធាើ 
រដ្ើមបើវាយតថ្មល និងកាតប់នាយោនិភយ័ពារេ់ន័ធ រដូ៏្ចជា ្លប ះពាល់ខដ្លអាចររើតមានរ ើង រនុង
អំ ុងរេលសមាែ តទើតាងំ និងរនុងអំ ុងកា ស្ថងសង ់ និងកាតប់នាយោនិភយ័ រនុងអំ ុងរេល
ក្បតិបតតិកា ។ ោ ងរោចណាស ់EMP ក្តូវបញ្ចូ ល ECOP ខដ្លមានលរខណៈសតងោ់  (ឧបសមពន័ធទើ ២) 
និងវធិានកា កាតប់នាយតាមទើតាងំជារោ់រ ់ មួនឹងរមមវធិើេិនិតយតាមោនប សិ្ថា ន្ងខដ្ ។ រោលកា ណ៍
ខណនាសំតើេើរ ៀបចំ និងឧទាេ ណ៍គំ ូអំេើ EMP មានបង្វា ញជូនរនុងឧបសមពន័ធទើ ៣។ 

៥.៧ កិចចពិម្រោះម្ោបលជ់ាម្ួយនងឹស្ថធារណជ្ន  
រោលបំណងថ្នកា ចូល មួ បសស់្ថធា ណជនរនុងដំ្រណើ  កា ចូល មួ បស់ស្ថធា ណជន គឺរដ្ើមបើ

្តល់ឱយអនរ ង្លប ះពាល់រោយស្ថ គរក្មាង និងតួអងគពារេ់ន័ធដ្ថ្ទរទៀត មានឱកាសទទួលបានេត័ម៌ាន 
និងចូល មួេិរក្ោះរោបល់អំេើគរក្មាង ឬសរមមភាេនានារដ្ើមបើ្ តល់រោបល់រលើគរក្មាង ឬសរមមភាេ
ទាងំរនះ និង ត្ល់លទធភាេឱយមានកា ចូល មួក្បរបរោយក្បសិទធភាេ និងអតានយ័រនុងក្គបដំ់្ណារក់ាល
ទាងំអស់ថ្នដំ្រណើ  កា វាយតថ្មលរេតុប ះពាលប់ សិ្ថា នសងគម។  

កា ចូល មួ បស់ស្ថធា ណជន អាចរធាើរ ើងរៅរក្មិតរ្េងៗោន ថ្នកា ចូល មួ និងកា ក្បាក្ស័យ
ទារទ់ង។ កា ចូល មួជាស្ថធា ណៈខបបរនះ ក្តូវបានរៅថាជារក្មិតថ្នកា ចូល មួ បស់ស្ថធា ណជន។ 
កា ចូល មួខបបរនះចាបរ់ ត្ើមរៅរក្មិតស្ថមញ្ញបំ្ុត គឺកា ជូនដំ្ណឹង (កា ត្ល់េត័ម៌ាន) ដ្ល់អនរ ង
្លប ះពាល់រោយស្ថ គរក្មាង និងដ្ល់តួអងគពារេ់ន័ធនានា។ រក្មិតេើ បនាទ បម់ររទៀត ដូ្ចជា “កា 
េិរក្ោះរោបល់” និង “កា ចូល មួរោយផ្លទ ល់” គឺសំរៅរលើកា ចូល មួ បស់អនរ ង្លប ះពាល ់      
រោយស្ថ គរក្មាង និងតួអងគពារេ់ន័ធ។ កា ចូល មួ បស់ស្ថធា ណជន អាចររើតរ ើងរក្ចើនទក្មង់ 
ប ុខនតវាជាខ ន្រមួយថ្នកា ត្ល់មតិក្តលបជ់ាមុន រៅមាច ស់គរក្មាង។ រក្មិតែពស់បំ្ុតថ្នកា ចូល មួ បស់
ស្ថធា ណជន គឺកា សេកា ។ សក្មាបក់ា ចូល មួ បស់ស្ថធា ណជនរៅទាងំេើរក្មិតរនះ និងជនខដ្ល
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 ង្លប ះពាល់រោយស្ថ គរក្មាង នឹងក្តូវចូល មួរោយផ្លទ ល់រនុងរក្មិតែពស់ជាមួយនឹងគរក្មាង រនុង
ដំ្រណើ  កា រនះ រពាលគឺេួររគនឹងកាល យរៅជាថ្ដ្គូ និងមានរក្មិតរសមើោន នឹងមាច ស់គរក្មាងខដ្ ។  

៥.៨ ម្សចកតីសម្រម្ចចិតត  
នាយរោឋ ន EIA  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន ក្តូវេិនិតយ និងអនុមត័រលើ បាយកា ណ៍វាយតថ្មលរេតុប ះ

ពាល់ប សិ្ថា នសងគមបឋម ឬរេញរលញក្សបតាមនើតិវធិើ និងដំ្រណើ  កា ថ្នកា េិនិតយ និង ត្ល់រោបល់។  

៥.៩ ការ្សពវ្ាយពត័៌ោនជាស្ថធារណៈពីគម្រោង ដដ្លបានេេួលការអនុម្័ត  
ក្តូវមានកា ធានាថា  បាយកា ណ៍នឹងអាចចូលរមើលបានរោយស្ថធា ណជនទូរៅ និងក្តូវមាន

កា ្េេា្ាយេត័ម៌ានដ្ល់ស្ថធា ណជនទូរៅ តាម យៈមរធាបាយ និងក្បេន័ធ្េេា្ាយសមក្សប 
ដូ្ចជា រគេទំេ ័ បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន និងោរត់ាងំជាឯរស្ថ រៅស្ថោក្រុង/រែតត និងមនទើ ប សិ្ថា ន 
និង/ឬស្ថោឃុ/ំសង្វក ត។់  

៥.១០ ការពនិិតយតាម្ោនគម្រោង  
ចំរពាះកា ក្គបក់្គងគរក្មាង មាច ស់គរក្មាងក្តូវរោ េរៅតាមលរខែណឌ េិនិតយតាមោន ខដ្លក្តូវ

បានរំណតរ់ោយស្ថា បន័និយតរមម រេើយមាច ស់គរក្មាងក្តូវោរ ់បាយកា ណ៍េិនិតយតាមោនប សិ្ថា ន
ឱយបានទានរ់េលរវោរៅកានស់្ថា បន័រធាើនិយតរមម និងក្តូវសេកា ជាមួយនឹងមស្រនតើជំនាញ ពារេ់ន័ធមរេើ
ក្រសួងពារេ់ន័ធរនុងកា េិនិតយតាមោនកា អនុវតតកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា នរនះ។ ដំ្រណើ  កា តាមោនកា     
អនុវតតខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន ក្តូវរធាើរ ើងក្សបតាម៖  

▪ កា ទទួលែុសក្តូវ បស់ក្រសួង   រនុងកា អនុវតតតាមរិចចក្េមរក្េៀងសតើេើកា កា ពា ប សិ្ថា ន 
▪ បណតឹ ងតវា  បស់សេគមន ៍

គុណតថ្មលថ្នកា េិនិតយតាមោន គឺកា រំណត ់ររឃើញបញ្ញា ខដ្លអាចររើតមានរ ើងទានរ់េល
រវោ។ ឧទាេ ណ៍ វធិើខដ្លលែបំ្ុតរដ្ើមបើកាតប់នាយ្លប ះពាល់រលើគុណភាេទឹរ គឺក្តូវរធាើកា រំណត់
ឱយបានទានរ់េលរវោរៅរក្មិតរនុងសំណារគំ ូ និងវធិានកា កាតប់នាយ្លប ះពាល់រនះ មុនរេល
រំេុសររើតមានរ ើង របើរធៀបនឹងសតងោ់ អនុវតតន។៍ ខ្នកា េិនិតយតាមោន គួ ្ា ភាា បទំ់នារទំ់នង
ជាមួយនឹងវធិានកា កាតប់នាយ្លប ះពាល់ជារោ់រ ់ ដូ្រចនះ ក្បសិនរបើកា េិនិតយតាមោនបង្វា ញថា េិត
ជាមានបញ្ញា ខមនរនាះ (ឧទាេ ណ៍ ក្បសនិរបើគុណភាេទឹរឋតិរក្កាមសតងោ់ ) វធិានកា កាតប់នាយ
្លប ះពាល់ជារោ់រ ់ នឹងក្តូវអនុវតតរោយមាច ស់គរក្មាង/ក្បតិបតតិរ  មាច ស់គរក្មាងក្តូវមានមូលនិធិក្គប់
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ក្ោនស់ក្មាបអ់នុវតតនខ៍្នកា េិនិតយតាមោន និងខ្នកា កាតប់នាយោនិភយ័បញ្ញា  ខដ្លររើតមាន
រ ើង។  

៦. ការម្រៀបចំការអនុវតត  

៦.១ ការេេួលខុសរតូវម្លើការអនុវតតរកបខ័ណឌ រគប់រគងបរសិ្ថា ន និងសងគម្  
ទើភាន រង់្វ អនុវតតនទ៍ាងំេើ ៖ ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ សុទធខតមាន

បទេិរស្ថធនជ៍ាមួយនឹងគរក្មាង ខដ្លទទួលបានមូលនិធិោកំ្ទេើធនាោ េិភេរោររនលងមរ ដូ្ចជា 
គរក្មាង Kh-DRM និងគរក្មាង Kh-CASDP (រំេុងអនុវតត) និងគរក្មាង BPMAP (បានបញ្ចប)់ ប ុខនតមស្រនតើ
បរង្វគ លទទួលបនទុរកា ង្វ ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន និងសងគម គឺជាមនុសេងមើសក្មាបរ់ោលនរោបាយ
សតើេើកា ធានាសុវតាិភាេ បស់ធនាោ ។ រលើសេើរនះ គរក្មាង BPAMP ខដ្លអនុវតតរោយក្រសួងប សិ្ថា ន 
គឺជាគរក្មាងមួយរ្េងែុសេើគរក្មាងខដ្លរលើររសនើរ ើងរនះ និងពារេ់ន័ធខតជាមួយនឹងតំបនក់ា ពា ខត
មួយ  រេើយរម៏ានកា ត្ល់ធាតុចូលោ ងរក្ចើនេើទើក្បរាអនត ជាតិ  រេើយរគមិនក្បារដ្រទថា  
បទេិរស្ថធន ៍  ខបបរនះមានភាេពារេ់ន័ធខាល ងំជាមួយនឹងគរក្មាង   ខដ្លរលើររសនើរ ើងរនះ  របើគិតេើកា 
ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា នរនាះ។   រោយស្ថ ខតកា រំណតទ់ើតាងំគរក្មាង   នឹងក្តូវរធាើរ ើងរនុងអំ ុងរេល
អនុវតត  ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ បានរ ៀបចំនូវក្របែណ័ឌ ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន និងសងគម 
(ESMF) រដ្ើមបើធានាោ ងណាឱយសរមមភាេ ឬអនុគរក្មាងនើមួយៗថ្នគរក្មាង CSLEP ក្តូវបានេិនិតយ
បឋម និងវាយតថ្មលរំណតេ់ើភាេអនុរោមរៅតាមរោលនរោបាយសតើេើកា ធានាសុវតាិភាេ បស់
 ោឋ ភិបាល និងធនាោ រនុងអំ ុងរេលអនុវតតន។៍ ESMF ក្តូវបានរ ៀបចំរ ើង រដ្ើមបើធានាោ ងណាមិនឱយ
អនុគរក្មាង CSLEP  បរងកើត  ឬនាឱំយមាន្លប ះពាល់អវជិាមានរលើជើវភាេ ស់រៅ បស់ក្បជាេល ដ្ឋ
រៅមូលោឋ ន និងប សិ្ថា ន និងមានកា រំណតេ់ើ្លប ះពាល់ខដ្លអាចររើតមានរ ើង បរញ្ច ៀស្លប ះ
ពាល់ទាងំរនះ ឬោ ងរោចណាស់កាតប់នាយ្លប ះពាល់ឱយរៅរក្មិតអបបប មា។ ESMF មានបញ្ចូ ល
រោលកា ណ៍ខណនាសំតើេើកា េិនិតយបឋមលប សិ្ថា ន និងសងគម និងកា វាយតថ្មលរលើរេតុប ះពាល់ រនុង
រោលបំណង៖ 

(រ) បង្វក   និង/ឬ កាតប់នាយ្លប ះពាល់រលើប សិ្ថា ន និងសងគម ខដ្លអាចររើតរចញេើ
សរមមភាេខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើង  
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(ែ) ធានាថាអតាក្បរោជនខ៍ដ្លបានេើសរមមភាេខដ្លក្តូវបានរលើររសនើរ ើង និងអាចធានា
បាននូវប សិ្ថា នរនុង យៈរេលខវង តាម យៈកា ធានាសុវតាិភាេមូលោឋ នធនធានធមមជាតិ ខដ្លសរមមភាេ
ទាងំរនះេឹងអាក្ស័យរលើ និង 

(គ) ត្ួចរ ត្ើមសក្មបសក្មួលកា អនុវតតសរមមភាេ ខដ្លរគ េឹំងថានឹងបរងកើនក្បសិទធភាេកា 
រក្បើក្បាស់ និងកា ខរលមែកា ក្គបក់្គងធនធានធមមជាតិ ខដ្លនាឱំយមានកា ធានាបាននូវសាិ ភាេ និង/ឬ 
កា បរងកើនគុណភាេប សិ្ថា ន និងសុែុមាលភាេមនុសេរនុងមូលោឋ ន។  

កា អនុវតត EMP, IEE ឬ EIA ក្តូវរោ េរៅតាមក្បេន័ធក្គបក់្គង និងអនុវតតនគ៍រក្មាង បស់          
 ោឋ ភិបាល ខដ្លឋតិរៅរក្កាមកា ដឹ្រនា ំបស់ក្រសួងប សិ្ថា ន។ ECOP សក្មាបអ់នុគរក្មាងខដ្លបងក
្លប ះពាល់តិចតួច (ដូ្ចជា កា តរមលើងស្ថល រសញ្ញញ ជារដ្ើម) គឺជាលរខែណឌ តក្មវូរោយធនាោ 
េិភេរោរ មិនខមនរោយក្រសួងប សិ្ថា នរនាះរ ើយ។ ក្រសួងប សិ្ថា នទទួលែុសក្តូវដឹ្រនាដំំ្រណើ  កា 
វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន និងសងគម រោយនាយរោឋ នវាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា នរធាើជា
រសនាធិកា សក្មាបក់ា ង្វ រនះ។  

ក្រសួងប សិ្ថា ន គឺជាទើភាន រង់្វ អនុវតតនគ៍រក្មាង សេកា ជាមួយនឹងក្រសួងរទសច ណ៍ ក្រសួង
ធនធានទឹរ និងឧតុនិយម, ក្រសួងរសិរមម  ុកាខ  ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ, ក្រសួងរ ៀបចំខដ្នដ្ើ នគ ូបនើយ-
រមម និងសំណង,់ ក្រសួងរសដ្ឋរិចច និងេ ិញ្ញវតាុ, ក្រសួងខ   និងថាមេល, ក្រសួងវបបធម ៌និងវចិិក្តសិលបៈ, 
និងស្ថា បន័ពារេ់ន័ធសក្មាបគ់រក្មាងខដ្លពារេ់ន័ធនានា។ រៅថាន រជ់ាតិ ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួង     
អភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ទទួលែុសក្តូវរលើកា អនុវតតកា ក្គបក់្គងក្បសិទធភាេ និងកា សក្មបសក្មួលជាមួយ
ក្រសួងស្ថា បន័ពារេ់ន័ធ និងជាមួយនឹងវនិិរោគិន ឬមាច ស់គរក្មាង។ នាយរោឋ នវាយតថ្មលរេតុប ះពាល់     
ប សិ្ថា ន (EIA)  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន ទទួលែុសក្តូវរលើកា េិនិតយ និងអនុមត័រលើ TOR និងកា អនុវតត 
EMP, IEE និង EIA រៅរក្មិតអនុគរក្មាង។  

នាយរោឋ ន EIA ខដ្លឋតិរក្កាមក្របែណ័ឌ ថ្នក្រសួងប សិ្ថា ន និងខដ្លក្តូវបានបរងកើតរ ើង ចាប់
តាងំេើឆ្ន  ំ ១៩៩៤ មរ គឺជាស្ថា បន័ទទួលែុសក្តូវរលើកា វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន។ រទាះជាោ ង
រនះរតើ ក្បកាសសតើេើកា រ ៀបចំ និងកា ក្បក្េឹតតរៅ បស់នាយរោឋ នរនះ ក្តូវបានក្បកាសោរឱ់យអនុវតត 
កាលេើរេលងមើៗរនះ រនុងរែតត ធនូ ឆ្ន  ំ២០០៥ ខតប ុរណាណ ះ។  
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រាល់ដំ្រណើ  កា រ ៀបចំ វាយតថ្មល េិនិតយ និងអនុមត័រលើ បាយកា ណ៍វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន 
សងគម ក្តូវរោ េតាមនើតិវធិើ ចាប ់និងលិែិតុបរ ណ៍គតិយុតតខដ្លមានក្ស្ថប ់បស់ជាតិ។  

 
 

កា ទទលួែុសក្តវូស្ថា បន័ ESMF  
សេគមន/៍ទើភាន រង់្វ  កា ទទលួែុសក្តវូ 

  

 

 

 
ទើភាន រង់្វ អនុវតតន៖៍ 
ក្រសួងប សិ្ថា ន និង
ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ  

ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ទទួលែុសក្តូវរលើកា ក្គបក់្គង
ក្របែណ័ឌ ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន និងសងគម។ អនុគរក្មាងនើមួយៗ ក្តូវរ ៀបចំ បាយកា ណ៍
េិនិតយបឋមរលើសងគម និងប សិ្ថា ន រដ្ើមបើបញ្ញា រថ់ារតើចាបំាចក់្តូវរ ៀបចំ ECOP (ឬ
រិចចក្េមរក្េៀងសតើេើកា កា ពា ប សិ្ថា ន) ឬ EMP ឬ IEE/EIA។ ECOP (សក្មាប់
ធនាោ េិភេលរោរ និងរិចចសនាសតើេើកា កា ពា ប សិ្ថា នសក្មាបក់្រសួងប សិ្ថា ន) 
គឺចាបំាចស់ក្មាបរ់ ណើ ខដ្លមានោនិភយ័ប សិ្ថា នតិចតួច ឬរនុងរក្មិតទាប រៅ
រក្មិតអនុគរក្មាង។ EMP ឬ IEE/EIA គឺចាបំាចស់ក្មាបោ់និភយ័ប សិ្ថា នមធយម 
ឬែពស់រៅរក្មិតអនុគរក្មាង។  

ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួង ឬស្ថា បន័ពារេ់ន័ធ ទទួលែុសក្តូវរលើកា េិនិតយ
តាមោនកា អនុវតតគរក្មាង រដូ៏្ចជា ភាេអនុរោមរៅតាមកា កា ពា ប សិ្ថា ន បស់
គរក្មាង។ ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួង ឬស្ថា បន័ពារេ់ន័ធ ជាអនរទទួលែុសក្តូវចុង
រក្កាយរលើកា អនុវតតក្របែណ័ឌ ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន និងសងគម។ ក្រសួងប សិ្ថា ន និង
ក្រសួង ឬស្ថា បន័ពារេ់ន័ធ ក្តូវ ១) សេកា ឱយបានជិតសនិទធជាមួយនឹងអាជាញ ធ 
មូលោឋ ន រដ្ើមបើជំ ុញឱយមានកា ចូល មួេើសេគមន ៍ រនុងអំ ុងរេលរ ៀបចំឱយអនុវតត
គរក្មាង ២) េិនិតយតាមោន និងក្គបក់្គងកា អនុវតតក្របែណ័ឌ វាយតថ្មលរេតុ
ប ះពាល់ប សិ្ថា ន និងសងគម ៣) ធានាថា ក្បេន័ធវាយតថ្មលរេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន និង
សងគម ក្តូវបានរ ៀបចំ និងបំរេញមុែង្វ ោ ងក្តឹមក្តូវ និង ៤) រ ៀបចំ បាយកា ណ៍
សតើេើកា េិនិតយតាមោនខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា នខដ្លោរជូ់នធនាោ េិភេរោរ។ 
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រដ្ើមបើអនុវតតគរក្មាង ESMF ឱយមានក្បសិទធភាេ ក្រសួងប សិ្ថា នបានយល់ក្េមខតង
តាងំជនបរង្វគ លងមើ ទទួលែុសក្តូវកា ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន មុនរេលអនុវតតគរក្មាង។  

មស្រនតើមរង្វគ លទទួល
បនទុរកា ធានា
សុវតាិភាេប សិ្ថា ន 
 បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន 
និងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ និងនាយរោឋ ន
វាយតថ្មលរេតុប ះពាល់      
ប សិ្ថា ន 

តួនាទើ បសម់ស្រនតើបរង្វគ លទទួលបនទុរធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន ខដ្លខតងតាងំ
រោយក្រសួងប សិ្ថា ន  គឺក្តូវសក្មបសក្មលួជាមួយនឹងនាយរោឋ នវាយតថ្មលរេតុប ះ
ពាល់ប សិ្ថា ន បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន និងរ ញ្ើឯរស្ថ អនុគរក្មាង (ដូ្ចជា TORs និង 
EMP/IEE/EIA) រៅកានន់ាយរោឋ ន EIA  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន។  

នាយរោឋ ន EIA  បស់
ក្រសួងប សិ្ថា ន 

នាយរោឋ ន EIA ទទួលែុសក្តូវេិនិតយតាមោនកា អនុវតតសរមមភាេគរក្មាង។ 
នាយរោឋ ន EIA ទទួលែុសក្តូវរលើ i) រេិនិតយបឋមរលើអនុគរក្មាងនានា រធៀបនឹង
លរខណៈវនិិចឆយ័ រំណតេ់ើភាេសមក្សប រដ្ើមបើរំណតេ់ើ្លប ះពាល់រលើប សិ្ថា ន 
និងសងគម រោលនរោបាយខដ្លក្តូវយរមរអនុវតត និងឧបរ ណ៍ខដ្លក្តូវរ ៀបចំ; 
ii) េិនិតយរ ើងវញិរលើ EIAs/EPCs និង EMPs  បស់អនុគរក្មាង ខដ្លរ ៀបចំ
រោយទើក្បឹរា រដ្ើមបើធានាោ ងណាឱយឯរស្ថ ទាងំរនះមានគុណភាេ។ 

នាយរោឋ ន EIA  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន មានតួនាទើេិនិតយរ ើងវញិ អនុមត័ និង
េិនិតយតាមោនឯរស្ថ ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន ខដ្លទើភាន រង់្វ អនុវតត  (រពាលគឺ 
ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ) រ ញ្ើមរ។   

ចុះបញ្ា ើក្រុមេ ុនទើក្បឹរា 
ខដ្លរធាើកា វាយតថ្មល
រេតុប ះពាល់ប សិ្ថា ន 

តាម យៈកា សក្មបសក្មួលជាមួយនឹងមស្រនតើបរង្វគ លទទួលបនទុរកា ធានា    
សុវតាិភាេប សិ្ថា ន មាច ស់គរក្មាងក្តូវជួលក្រុមេ ុន EIA រនុងក្សុរ ខដ្លក្តូវបានចុះ
បញ្ា ើឱយរ ៀបចំ TORs សក្មាបរ់ ៀបចំ EMP ឬ IEE ឬ EIA រៅរក្មិតអនុគរក្មាង។ 
ក្រុមេ ុនរនះក្តូវជួយមាច ស់គរក្មាងរនុងកា រ ៀបចំ EMP ឬ IEE ឬ EIA រោយក្តូវ
រធាើកា េិរក្ោះរោបល់ជាមួយនឹងធនាោ េិភេរោរ មុនរេលោរជូ់ននាយរោឋ ន 
EIA  បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន េិនិតយ និងអនុមត័។ 



72 
 

 

 

 

 

 

 

អនរទទួលកា  

- ខ ែ្រតាម EMP និងេត័ម៌ានយថាក្បរភទ/លរខែណឌ តក្មូវខ ន្រប សិ្ថា ន ខដ្ល
បានទទួលកា អនុមត័រនុងឯរស្ថ រដ្ញថ្ងល និងឯរស្ថ រិចចសនា អនរទទលួកា 
ទទួលែុសក្តូវរ ៀបចំ EMP សក្មាបទ់ើតាងំខដ្លមានកា ស្ថងសងន់ើមួយៗ រ ញ្ើ
ខ្នកា រៅឱយមាច ស់អនុគរក្មាង/ទើភាន រង់្វ អនុវតត និង CSC រដ្ើមបើេិនិតយ និង
អនុមត័ មុនរេលចាបរ់្្ើមកា ង្វ ស្ថងសង។់ រលើសេើរនះ អនរទទួលកា ក្តូវ
ទទួលបានកា អនុញ្ញញ តទាងំអស់សក្មាបក់ា ង្វ ស្ថងសង ់ (ដូ្ចជា កា ក្គបក់្គង 
និងកា បខងាទិសចរាច  កា រកាយដ្ើ សុវតាភិាេរមមរ ។ល។ មុនរេលចាបរ់្្ើម
កា ង្វ ស្ថងសង)់ រៅតាមលិែិតបទោឋ នគតិយុតត ខដ្លរំេុងចូលជាធ មាន។  

- អនរទទួលកា  ក្តូវខតងតាងំបុគគលខដ្លមានសមតាភាេមាន រឱ់យរធាើជា មស្រនតើទទួល
បនទុ រសុវតាិភាេ និងប សិ្ថា ន រៅនឹងទើតាងំ បស់ែលួន ខដ្លមស្រនតើ ូបរនះជាអនរ
ទទួលែុសក្តូវេិនិតយតាមោនភាេអនុរោម បស់អនរទទួលកា  
រៅតាមលរខែណឌ តក្មូវរនុង EMP និងេត័ម៌ានយថាក្បរភទអំេើប សិ្ថា ន។ 

- ចាតវ់ធិានកា កាតប់នាយរាល់្លប ះពាល់អវជិាមាន ខដ្លអាចររើតមានរ ើង
ទាងំអស់ ក្សបតាមរោលរៅ ខដ្លរ ៀបរាបរ់នុង EMP។ 

- ទំទារទ់ំនងឱយបានសរមមជាមួយនឹងក្បជាេល ដ្ឋរៅមូលោឋ ន និងចាតវ់ធិានកា  
រដ្ើមបើបង្វក  មិនឱយមានកា  ខំានរនុងអំ ុងរេលស្ថសង។់  

- ធានាោ ងណាឱយបុគគលិរ និងរមមរ យល់េើនើតិវធិើ និងេើរិចចកា ខដ្លេួររគក្តូវ
រធាើរៅរនុងក្បេន័ធក្គបក់្គងប សិ្ថា ន។ 

- រាយកា ណ៍ជូនក្រសួងរសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ និងក្រសួងពារេ់ន័ធអំេើ
កា លំបារនានា និងដំ្រណាះក្ស្ថយចំរពាះបញ្ញា ទាងំរនាះ។ 
រាយកា ណ៍ជូនអាជាញ ធ មូលោឋ ន និងក្រសួងរសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ 

និងក្រសួងពារេ់ន័ធ ក្បសិនរបើមានរក្ោះថាន ររ់រើតមានរ ើងពារេ់ន័ធនឹងប សិ្ថា ន និង
រធាើកា សក្មបសក្មួលជាមួយនឹងទើភាន រង់្វ  និងអនរពារេ់ន័ធសំខាន់ៗ  រដ្ើមបើ
រោះក្ស្ថយបញ្ញា ទាងំរនះ។  
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សេគមនមូ៍លោឋ ន 

- សេគមនម៍ានសិទធិ និងទទួលែុសក្តូវេិនិតយតាមោនជាក្បចារំលើសមិទធរមម
ប សិ្ថា ន រនុងអំ ុងរេលស្ថងសង ់ រដ្ើមបើធានាោ ងណាឱយមានកា កា ពា ឱយ
បានក្គបក់្ោនដ់្ល់សិទធិ និងសុវតាិភាេ បសេួ់ររគ និងរេើយក្រសួងរសិរមម 
 ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ និងក្រសួងពារេ់ន័ធនានា/មាច ស់អនុគរក្មាង និងអនរ
ទទួលកា ក្តូវអនុវតតវធិានកា កាតប់នាយ្លប ះពាល់ក្បរបរោយក្បសិទធភាេ។ 
រៅរនុងរ ណើ ខដ្លមានបញ្ញា មិនបាន េឹំងទុរររើតមានរ ើង េួររគក្តូវ
រាយកា ណ៍រៅកាន ់ CSC/ក្រសួងរសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ និងក្រសួង
ពារេ់ន័ធ/មាច ស់អនុគរក្មាង។ 

 ដ្ឋបាលថាន ររ់ក្កាមជាតិ៖ 
ថាន ររ់ែតត ក្សុរ និងឃុ ំ

- សក្មបសក្មួលជាមួយអនរទទូលកា  និងទើភាន រង់្វ អនុវតតរៅថាន រជ់ាតិ រដ្ើមបើ្ េេា
្ាយេត័ម៌ានអំេើវធិានកា កាតប់នាយោនិភ័យ និងសក្មបសក្មលួរ ល្ើយតប
ចំរពាះបណឹ្ងតវា  បស់សេគមនមូ៍លោឋ ន ពារេ់ន័ធនឹងកា អនុវតត EMP។ 

 
៦.២ ការម្រៀបចំរបាយការណ៍  

កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ើេើកា អនុវតត ESMF មិនខមនរធាើរ ើងោចរ់ោយខ ររនាះរ ើយ រក្ពាះ
ថាសមិទធរមមថ្នកា ធានាសុវតាិភាេ នឹងក្តូវបញ្ចូ លរៅរនុង បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាេ។ ខ្នរនានាថ្នគរក្មាង
ក្តូវរ ៀបចំ បាយកា ណ៍វឌ្ឍនភាេថ្នកា អនុវតតគរក្មាងមួយដ្ងរនុងមួយឆ្ន ។ំ 

៧. ការកស្ថងសម្តាភាព និងការបណុ្ះបណ្ាល  
េិនទុខដ្លោរឱ់យោនិភយ័ប សិ្ថា ន និងសងគម បស់គរក្មាងរនះ រៅដំ្ណារក់ាលរនះ គឺរក្មិត

បងគួ  រក្ពាះថាទាងំក្រសួងប សិ្ថា ន ទាងំក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ សុទធខតក្តូវកា កា ោកំ្ទោ ងរក្ចើនរនុង
អំ ុងរេលអនុវតតគរក្មាង។ ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទបានអនុវតតគរក្មាង ខដ្លទទួលបានងវកិាេើធនាោ 
េិភេរោរ រៅខាងរក្ៅតំបនក់ា ពា ។ ក្បសិនរបើមិនេក្ងឹងកា អនុវតតឱយបានក្គបក់្ោន ់ និងទានរ់េល
រវោរនាះរទ ល្ូវខដ្លក្តូវបានខរលមែ ខដ្លអាចភាា បទ់ំនារទ់ំនងេើតំបនមួ់យរៅតំបនមួ់យរទៀត អាចជួយ
សក្មួលដ្ល់កា អនុវតតសរមមភាេែុសចាប ់ ដូ្ចជា កា ទស្រនាទ នយរដ្ើែុសចាបជ់ារដ្ើម។ ក្រសួងប សិ្ថា ន 
ធាល បអ់នុវតតគរក្មាង BPAM រក្កាមជំនួយ បស់ធនាោ េិភេរោរ ប ុខនតគរក្មាងបានអនុវតតកាលេើមួយ
ទសវតេ មុ៍ន រោយក្រុមក្គបក់្គងគរក្មាងរ្េងមួយរទៀត។ រទាះជាោ ងណាររ៏ោយ ក្បរទសរមពុជាមាន
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ោនិភយ័ប សិ្ថា នែពស់ រក្ពាះថាក្បរទសរនះជាក្បរទសខដ្លង្វយ ងរក្ោះ រោយស្ថ កា ខក្បក្បួល
អាកាសធាតុ និងរក្ោះមេនតរាយធមមជាតិ និងកា រ ច លឹធនធានធមមជាតិ រដ្ើមបើកាតប់នាយោនិភយ័
ខដ្លអាចររើតមានរ ើង ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ បានរ ៀបចំ ESMF រនះរ ើង រដ្ើមបើ
បរញ្ច ៀសកាតប់នាយឱយបានជាអតិប មា និងសក្មាលោនិភយ័្លប ះពាល់បរណ្ាះអាសននតាមទើតាងំ
ជារោ់រ ់ ខដ្លអាចររើតរ ើងចំរពាះប សិ្ថា ន និងក្បជាេល ដ្ឋ។ រគអាចក្គបក់្គងោនិភយ័ប សិ្ថា ន
អវជិាមាន តាម យៈកា ោរឱ់យអនុវតតនូវឧបរ ណ៍ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន បស់គរក្មាង (ឧទាេ ណ៍ 
ESMF សក្មាបគ់រក្មាង; ESMP/IEE សក្មាបអ់នុគរក្មាងជារដ្ើម) និងបក្មុងទុរងវកិាសក្មាបធ់ានា
សុវតាិភាេ រដ្ើមបើជួលឱយទើក្បឹរា្្ល់កា បណុ្ះបណ្ាលផ្លទ ល់ និងបនតរស្ថងសមតាភាេដ្ល់មស្រនតើបរង្វគ ល
ទទួលបនទុរកា ធានាសុវតាិភាេប សិ្ថា ន បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ 

រដ្ើមបើធានាោ ងណាឱយមានកា អនុវតត ESMF ក្បរបរោយក្បសិទធភាេ គួ មានកា វាយតថ្មលរលើ
សមតាភាេ បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ រនុងកា ក្គបក់្គង្លប ះពាល ់ និងោនិភយ័
ប សិ្ថា ន និងសងគម និងរនុងកា អនុវតតតាមចាបជ់ាតិ និងលរខែណឌ តក្មូវ បស់ធនាោ េិភេរោរ។ រៅ
រនុងរ ណើ រនះ ក្តូវមានកា វាយតថ្មលរលើតក្មូវកា ថ្នកា បណុ្ះបណ្ាល (TNA) រោយទើក្បឹរាទទួល
បនទុរកា ធានាសុវតាិភាេរនុងអំ ុងរេលថ្នកា អនុវតតគរក្មាង។ TNA ក្តូវរធាើរលើអនរចូល មួទាងំអស់ ខដ្ល
ទទួលែុសក្តូវរលើកា អនុវតត ESMF។ ចាបំាចក់្តូវមានកា ខបងខចរនូវតក្មូវរនុងកា ្្ល់កា បណុ្ះ
បណ្ាល ដូ្ចជា កា បរងកើនកា យល់ដឹ្ង កា អប ់ ំ្ េេា្ាយអំេើបញ្ញា  និងកា រ ៀបចំវគគបណុ្ះបណ្ាល
បរចចររទសលមែិតជារដ្ើម៖ 

- កា បរងកើនកា យល់ដឹ្ងដ្ល់អនរចូល មួ   ខដ្លចាបំាចក់្តូវដឹ្ងេើស្ថ ៈសំខាន ់   ឬភាេពារេ់ន័ធ
ថ្នបញ្ញា ប សិ្ថា ន និងសងគម  

- កា ្េេា្ាយអំេើបញ្ញា ទាងំរនះដ្ល់អនរចូល មួ ខដ្លចាបំាចក់្តូវដឹ្ងេើបញ្ញា រនុងរក្មិតមួយ
ឱយបានក្គបក់្ោន ់រដ្ើមបើឱយេួររគអាចរលើសំរណើ ជារោ់រសុ់ំជំនួយបរចចររទស និង 

- កា បណុ្ះបណ្ាលបរចចររទសលមែិតដ្ល់អនរចូល មួ ខដ្លចាបំាចក់្តូវរធាើកា វភិាគរលើ្លប ះ
ពាល់ប សិ្ថា ន និងសងគម ខដ្លអាចររើតមានរ ើង រំណតេ់ើវធិើស្ថស្រសត និងវធិានកា កាតប់នាយ
្លប ះពាល់ទាងំរនះ និងរក្តៀមរ ៀបចំ រដូ៏្ចជា ក្គបក់្គងកា អនុវតតខ្នកា ក្គបក់្គង។  
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រដ្ើមបើធានាោ ងណាឱយសមតាភាេរ ៀបចំខ្នកា  និងអនុវតតវធិានកា ធានាសុវតាិភាេ គរក្មាងរនះ
បានវភិាជនង៍វកិាក្គបក់្ោន ់(រនុងជំេូរទើ ៨) សក្មាបក់ា បណុ្ះបណ្ាល កា រស្ថងសមតាភាេ និងកា 
្្ល់ជំនួយបរចចររទស ជាេិរសស រនុងឆ្ន ដំំ្បូងៗ។ រិចចែិតែំក្បឹងខក្បងទាងំរនះ មិនក្តឹមខត្្ល់
ក្បរោជនដ៍្ល់គរក្មាង បស់ធនាោ េិភេរោរប ុរណាណ ះរទ ខងមទាងំជួយរស្ថងសមតាភាេអនុវតតគំនិត
្ួ្ចរ្្ើមអភិវឌ្ឍនដ៍្ថ្ទរទៀត ខដ្លទទួលបានងវកិាេើរនុងក្សុរ និងេើអនរ្្ល់ជំនួយដ្ថ្ទរទៀត្ងខដ្ ។ 

៧.១ ការវាយតនម្លសម្តាភាពស្ថា បន័  
កា វាយតថ្មលរលើសមតាភាេខដ្លមានក្ស្ថប ់បស់ស្ថា បន័ រនុងកា អនុវតត ESMF ក្តូវបានរលើរមរ

បង្វា ញរនុងខ ន្ររនះ។ ខ ន្ររនះរផ្្លតរលើចំណុចសំខាន់ៗ  ដូ្ចខាងរក្កាម៖ 
▪  ចនាសមពន័ធថ្នស្ថា បន័ជាតិ និងអាជាញ ធ រៅក្គបរ់ក្មិតខដ្លពារេ់ន័ធរនុងកា រ ល្ើយតប 
ចំរពាះបញ្ញា ថ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន និងសងគម ខដ្លមានភាេពារេ់ន័ធជាមួយនឹងគរក្មាង 
និងអនុគរក្មាង; 

▪ ចាប ់រោលនរោបាយ និងលិែិតបទោឋ នគតិយុតតខដ្លមានក្ស្ថប ់ពារេ់ន័ធនឹងកា ក្គប់
ក្គងប សិ្ថា ន និងសងគម ដូ្ចជា លិែិតបទោឋ នសក្មាប់្ ្ល់រលើកា អនុញ្ញញ ត និង        
អាជាញ បណ័ណជារដ្ើម; 

▪ ចំនួន និងគុណវុឌ្ឍ ិបស់បុគគលិរ (មស្រនតើរាជកា  អងគកា សេគមន ៍ ទើក្បឹរាខាងរក្ៅ) 
រដ្ើមបើបំរេញកា ទទួលែុសក្តូវពារេ់ន័ធនឹង ESMF; 

▪ ធនធានងវកិា សក្មាបោ់កំ្ទដ្ល់បុគគលិររនុងកា បំរេញកា ង្វ  បស់េួររគ។ 

៧.២ ការបណុ្ះបណ្ាល  
ESMF រលើររ ើងថា អាចមានកា វាយតថ្មលរលើតក្មូវកា បណុ្ះបណ្ាល ខដ្លជាខ្នរមួយថ្ន

កា រ ៀបចំគរក្មាង។ កា វាយតថ្មលរលើតក្មូវកា បណុ្ះបណ្ាលក្តូវេិចា ណាេើតក្មូវកា បណតុ ះបណាត ល
 បស់អនរចូល មួទាងំអស ់ ខដ្លទទួលែុសក្តូវរលើកា អនុវតត ESMF។ កា វាយតថ្មលដំ្ណារក់ាលបណុ្ះ
បណ្ាលរនះនឹងរំណតេ់ើតក្មូវកា បណុ្ះបណ្ាលរ្េងៗោន  បស់េួររគ ដូ្ចជា កា បរងកើនកា យល់ដឹ្ង 
កា ្េេា្ាយអំេើបញ្ញា  និងកា បណុ្ះបណ្ាលបរចចររទសលមែិតជារដ្ើម៖ 

▪ កា បរងកើនកា យល់ដឹ្ងដ្ល់អនរចូល មួ ខដ្លក្តូវដឹ្ងេើស្ថ ៈសំខាន ់ ឬភាេពារេ់ន័ធថ្ន
បញ្ញា ប សិ្ថា ន និងសងគម 
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▪ កា ្េេា្ាយេើបញ្ញា ទាងំអស់ដ្ល់អនរចូល មួ ខដ្លចាបំាចក់្តូវដឹ្ងឲ្យបានក្គបក់្ោនេ់ើ
បញ្ញា ទាងំរនះ រដ្ើមបើអាចរលើររ ើងនូវដំ្រណាះក្ស្ថយបរចចររទសជារោ់រ ់ រដ្ើមបើរ ល្ើយ
តបចំរពាះបញ្ញា ទាងំរនះ 

▪ កា បណុ្ះបណ្ាលបរចចររទសលមែិតដ្ល់អនរចូល មួ ខដ្លចងដឹ់្ងេើ របៀបវភិាគរលើ្ល
ប ះពាល់ប សិ្ថា ន និងសងគមអវជិាមាន ខដ្លអាចររើតមានរ ើង និងខដ្លចងោ់ររ់ចញនូវ
វធិានកា កាតប់នាយ្លប ះពាល់ និងរ ៀបចំខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន 

▪ ក្រសួងប សិ្ថា នក្តូវរ ៀបចំខ្នកា បណុ្ះបណ្ាល ខ ែ្រតាមលទធ្លថ្នកា វាយតថ្មលរលើ
សមតាភាេស្ថា បន័ តាម យៈកា រំណតេ់ើក្បធានបទ  របៀបវា ៈ ធនធាន (ទើរខនលង អនរ
បណុ្ះបណ្ាល និងឧបរ ណ៍បណុ្ះបណ្ាល សមាា  ។ល។) រៅតាមក្បរភទថ្នកា 
បណុ្ះបណ្ាល។ 

៨. ថ្វកិាសរោប់អនុវតត ESMF  
ខ ន្រថ្ន ESMF រនះបង្វា ញេើងវកិាបា នក់្បមាណខដ្លចាបំាច ់ សក្មាបក់ា អនុវតតគរក្មាង។ 

សក្មាបដំ់្រណើ  កា រនះ ក្រសួងប សិ្ថា ន បានរក្ោងងវកិាសក្មាបអ់នុវតតសរមមភាេសខំាន់ៗ  ដូ្ចខាង
រក្កាម៖ 

▪ សរមមភាេអភិវឌ្ឍនស៍្ថា បន័; 
▪ កា បណុ្ះបណ្ាល និងកា េក្ងឹងសមតាភាេស្ថា បន័ ទើក្បឹរា អាជាញ ធ មូលោឋ ន ខដ្ល
ចូល មួពារេ់ន័ធរនុងគរក្មាង; 

▪ កា ជួលក្រុមេ ុន្្លក់្បឹរា រដ្ើមបើរធាើកា វាយតថ្មល និងរ ៀបចំ បាយកា ណ៍រេតុប ះពាល់
ប សិ្ថា ន និងសងគម; 

▪ ចំណាយរលើក្បតិបតតិកា  កា សក្មបសក្មួល និងកា ក្គបក់្គងគរក្មាង;  
▪ កា តាមោន និងកា វាយតថ្មល; 
▪ កា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ 

គរក្មាងរនះបានវភិាជងវកិា ១.០០០.០០០ ដុ្ោល   សក្មាបក់ា អនុវតតក្របែណ័ឌ ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន 
និងសងគម៖ កា អនុវតត កា តាមោន និងកា រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ើេើភាេអនុរោមរៅតាមកា ធានា
សុវតាិភាេខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគម បស់គរក្មាង។ ងវកិារនះក្គបដ្ណ្បរ់លើចំណាយសក្មាបជួ់លក្រុមេ ុន 
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EIA ខដ្លបានចុះបញ្ា ើ និងខដ្លមានសមតាភាេ កា ចុះតាមមូលោឋ ន កា បណុ្ះបណ្ាលបុគគលិរ  
ឧបរ ណ៍ប កិាខ  និងរោលបណំងពារេ់ន័ធដ្ថ្ទរទៀត។ ខ្នកា ងវកិាលមែិតសក្មាបអ់នុវតតក្របែណ័ឌ ក្គប់
ក្គងប សិ្ថា ន និងសងគម មានបង្វា ញជូនខាងរក្កាម។ 

 
ខ្នកា ងវកិាសក្មាបក់ា អនុវតតគរក្មាង 

ល.  េិេណ៌នា ដុ្ោល   
1 ចំណាយរលើក្បតិបតតិកា  និងកា ក្គប់ក្គងគរក្មាង 200,000 
2 ចំណាយរលើឧបរ ណ៍ សមាា   និងប កិាខ សក្មាបអ់នុវតតគរក្មាង 100,000 

3 ចំណាយរលើកា េក្ងឹងសមតាភាេ កា រ ៀបចំរិចចក្បជំុ សិកាខ ស្ថោ រវទិកា និងវគគ
បណុ្ះបណ្ាល 100,000 

4 
ចំណាយរលើកា ជួលទើក្បឹរា និងក្រុមេ ុន EIA ខដ្លបានចុះបញ្ា ើ សក្មាប់រធាើកា 
រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ IEE ឬ EIA និងខ្នកា ក្គប់ក្គងប សិ្ថា នរៅរក្មិត
អនុគរក្មាង 

500,000 

5 ចំណាយរ្េងៗ (១០%) 100,000 

ស ុប 1,000,000 
 

៩. យនតការម្ោះរស្ថយស្ថរេុកខ (GRM) 

៩.១. យនតការម្ោះរស្ថយជ្ម្ោល ះ  
ក្គបក់្បរភទថ្នជរមាល ះគឺររើតមានរ ើងរំ ុងរេលរ ៀបចំ បាយកា ណ៍បា នក់្បមាណ្លប ះពាល់

ខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគម បស់អនុគរក្មាង ថ្នសមាសភាគទាងំេើ ។ ភាគើជរមាល ះអាចរក្ជើសរ ើសយរក្បេន័ធ
តុោកា  ឬយរយនតកា រោះក្ស្ថយជរមាល ះរក្ៅក្បេន័ធតុោកា  ដូ្ចខាងរក្កាម។  

 

៩.១.១ យនតការម្ោះរស្ថយជ្ម្ោល ះម្រៅរបព័នធតុោការ  
រ. នើតិវធិើរោះក្ស្ថយ វាងភាគើជរមាល ះ 

▪ រំណតវ់សិ្ថលភាេថ្នកា សក្មុះសក្មួល (ឧទាេ ណ៍៖ រតើរក្មិតណាខដ្លអាចសក្មះុ
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សក្មួលបាន និងរក្មិតណាខដ្លមិនអាចសក្មុះសក្មួលបាន) 
▪ បរងកើតជរក្មើសថ្នកា សក្មុះសក្មួល ដូ្ចជា៖ 

o កា បងជំ់ងឺចិតត រោយខ ែ្ររលើកា រោគយល់ោន  និងកា ក្េមរក្េៀងោន  
o ជួសជុលកា ែូចខាត (ស្ថត  ឲ្យក្ត បរ់ៅ រសភាេរដ្ើមវញិ) 
o រធាើរិចចសនា វាងភាគើជរមាល ះ 

▪ អនរសរក្មចចិតត 
o អនរខដ្ល ង្លប ះពាល់/មនុសេចាស់/រមក្រុម និង/ឬ តំណាងសេគមន ៍ខដ្ល
ទទួលបានសិទធិតំណាងេើសមាជិរ 

o ក្បធានក្រុមេ ុន/តំណាងក្រុមេ ុនខដ្លទទួលបានកា អនុញ្ញញ ត 
ែ. នើតិវធិើដំ្រណាះក្ស្ថយជរមាល ះរៅថាន ររ់ក្កាមជាតិ 

▪ អាជាញ ធ ឃុ/ំសង្វក ត ់
o ភាគើជរមាល ះក្តូវោរព់ារយបណតឹ ងជាោយល័រខអរេ រៅអាជាញ ធ ឃុ/ំសង្វក ត ់
o រ ណើ ខដ្លភាគើមិនរេញចិតតនឹងកា សរក្មចចិតត បស់អាជាញ ធ ឃុ/ំសង្វក ត ់ភាគើក្តូវ
ោរព់ារយបណតឹ ងរៅអាជាញ ធ ក្រុង/ក្សុរ/ែណឌ ។   

▪ អាជាញ ធ រាជធានើ ឬ អាជាញ ធ រែតត 
o ភាគើជរមាល ះក្តូវោរព់ារយបណតឹ ងជាោយល័រខអរេ រៅអាជាញ ធ រាជធានើ/រែតត។ 
o រ ណើ ខដ្លភាគើមិនរេញចិតតនឹងកា សរក្មចចិតត បស់អាជាញ ធ រាជធានើ/រែតត  ភាគើ
ក្តូវោរព់ារយបណតឹ ងរៅ ដ្ឋបាលថាន រជ់ាតិ។ 

គ. នើតិវធិើរោះក្ស្ថយជរមាល ះរៅថាន រជ់ាតិ 
o ភាគើជរមាល ះក្តូវោរព់ារយបណតឹ ងជាោយល័រខអរេ រៅស្ថា បន័ ឬ ក្រសួងខដ្ល
ទទួលែុសក្តូវ។ 

o រ ណើ ខដ្លភាគើមិនរេញចិតតនឹងកា សរក្មចចិតត បស់ស្ថា បន័ ឬ ក្រសួងខដ្ល
ទទួលែុសក្តូវ  ភាគើក្តូវោរព់ារយបណតឹ ងរៅតុោកា ខដ្លមានសមតារិចច។ 
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៩.១.១ យនតការតុោការ  
ភាគើជរមាល ះក្តូវោរព់ារយបណតឹ ងរៅតុោកា ខដ្លមានសមតារិចច រោយអនុរោមរៅតាម នើតិវធិើ 

និងបបញ្ញតតិខដ្លមានរៅរនុងក្រមនើតិវធិើ ដ្ឋបបរវណើ  និងក្រមនើតិវធិើក្េេមទណឌ  ថ្នក្េះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 
ក្របែណ័ឌ ក្គបក់្គងខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគម (ESMF)។ 

១០. ការពិម្រោះម្ោបល ់និងការ្សពវ្ាយរកបខ័ណឌ រគប់រគងដ្នកបរសិ្ថា ន នងិ
សងគម្  
១០.១ ការពិម្រោះម្ោបលស់្ថធារណៈ  

ដំ្រណើ  កា េិរក្ោះរោបល់ជាស្ថធា ណៈ និងដំ្រណើ  កា ្េេា្ាយជាស្ថធា ណៈ រំ ុងរេល
ថ្នដំ្ណារក់ាលរ ៀបចំ បាយកា ណ៍បា នក់្បមាណ្លប ះពាល់ខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគម គឺមានបង្វា ញ
លមែិតរៅរនុងខ ន្រ ៥.៧ និង ៥.៩ ថ្នឯរស្ថ រនះ។ កា េិរក្ោះរោបល់រំ ុងរេលរ ៀបចកំ្របែណ័ឌ ក្គប់
ក្គងខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគម។ ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទបានរ ៀបចំកា េិរក្ោះរោបល់
ជាស្ថធា ណៈមួយ ខដ្លរផ្លត តរលើរសចរតើក្ពាងក្របែណ័ឌ ក្គបក់្គងខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគម រៅសណាឋ ោ 
េុើមា វា  ើ កាលេើថ្ងៃទើ ២១ ខែ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨។ បញ្ា ើអនរចូល មួមានភាា បរ់ៅរនុងឧបសមពន័ធ ៦។ រោបល់
សំខាន់ៗ ទទួលបានេើកា េិរក្ោះរោបល់ មានដូ្ចជា ក្តូវរលើរទឹរចិតតឲ្យមាច ស់គរក្មាងបនត (sub-
owners) បនតរធាើកា េិរក្ោះរោបល់ជាស្ថធា ណៈ ដូ្ចជា កា េិចា ណាអំេើរយនឌ្ ័ និងកា សក្មិត
សក្មាងំក្បរភទោនិភយ័ខ ន្រប សិ្ថា ន (A, B, និង C) សក្មាបគ់រក្មាង និងអនុគរក្មាង។ រោបល់ទាងំ
រនះក្តូវបានរ ល្ើយតបរៅរនុងជំេូរ ៥។ រៅរនុងរោលកា ណ៍ខណនាទូំរៅសក្មាប ់ EIA  បស់ក្រសួង
ប សិ្ថា ន មិនមានបបញ្ញតតិជារោ់រព់ារេ់ន័ធនឹងភាគ យថ្នកា ចូល មួខ្នររយនឌ្ ័រ ើយ។ កា េិរក្ោះ
រោបល់ជាស្ថធា ណៈនឹងក្តូវរធាើរ ើងរំ ុងរេលរ ៀបចំតារខ់តង និងអនុវតតអនុគរក្មាងនើមួយៗ។ កា 
េិរក្ោះរោបល់ស្ថជាធា ណៈ គឺជាតក្មូវកា េិរសស បស់រោលនរោបាយោពំា ខ ន្រប សិ្ថា ន និង
សងគម បស់ធនាោ េិភេរោរ និងរោលនរោបាយ បស់ ោឋ ភិបាល តាម យៈអនុក្រឹតយរលែ ៧២ 
អនក្រ/បរ សតើេើដំ្រណើ  កា បា នក់្បមាណ្លប ះពាល់ខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគម (EIA)។ កា េិរក្ោះ
រោបល់ ក្តូវក្គបដ្ណត បរ់លើចាប ់និងបទបញ្ញតតិ បស់ក្បរទស ខដ្លពារេ់ន័ធរៅនឹងដំ្រណើ  កា ្េេា្ាយ 
និងេិរក្ោះរោបល់ និងក្តូវបានរក្បើសក្មាប់្ តល់េត៌ម័ានដ្ល់អនរពារេ់ន័ធ និងឲ្យេួររគចូល មួរនុង
ដំ្រណើ  កា ខ ន្រប សិ្ថា ន និងសងគម។ 
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. 

១០.២ ការ្សពវ្ាយរកបខ័ណឌ រគបរ់គងដ្នកបរសិ្ថា ន និងសងគម្ (ESMF) 
កា ្េេា្ាយក្របែណ័ឌ ក្គបក់្គងខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម។ ក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទបាន្េេា្ាយ ESMF រៅរលើរគេទំេ ័ បស់ែលួនកាលេើខែធនូ ឆ្ន  ំ ២០១៨។ ESMF ខដ្លមាន
បចចុបបននភាេចុងរក្កាយខដ្លមានោរប់ញ្ចូ លរោបល់ទទួលបានេើកា េិរក្ោះរោបល់ គឺក្តូវបាន្េេា
្ាយរៅរលើរគេទំេ ័ បស់ក្រសួងបិ ស្ថា ន៖ www.moe-govt.kh និង គណនើរេាសប ុរ ល្ូវកា  បស់
ក្រសួង៖  www.facebook.com/314699302002531/posts/1304089593063492  កាលេើថ្ងៃទើ 
១៣ ខែ រុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩។  
 

ឯរស្ថ រោង 
MoE (1996): ចាប់ សតើេើ កា កា ពា ប សិ្ថា ន និងកា ក្គប់ក្គងធនធានធមមជាត ិ
MoE (2008): ចាប់ សតើេើ តំបន់កា ពា  
MoE (1999): អនុក្រឹតយសតើេើដ្ំរណើ  កា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន 
MoE (1999): អនុក្រឹតយសតើេើកា ក្គប់ក្គងកា បំេុលទឹរ 
MoE (1999): អនុក្រឹតយសតើេើកា ក្គប់ក្គងសំណល់ ងឹ 
MoE (2000): អនុក្រឹតយសតើេើកា ក្គប់ក្គងកា បំេុលប ោិកាស និងសំរ ង ខំាន 
MoE (2009): រោលកា ណ៍ខណនា ំសតើេើ កា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន៖      

អនុក្រឹតយសតើេើកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន (១៩៩៩) 
MoE (2018):  ក្បកាស សតើេើ ក្របែណ័ឌ ទំនលួែុសក្តូវ (ToR) ថ្នដ្ំរណើ  កា  IEE និង EIA   
  សក្មាប់កា អភិវឌ្ឍវសិ័យរេោឋ  ចនាសមព័នធ និងរទសច ណ៍។  
World Bank (2018):  រមពុជា៖ គរក្មាងរទសច ណ៍ធមមជាតិ និងកា អភិវឌ្ឍរទសភាេក្បរបរោយចើ  
   ភាេ (P165344) 
World Bank (2018):  ឯរស្ថ េ៌ត័មានគរក្មាង/តារាងទិននន័យ មួខ្នរោពំា  (PID/ISDS) 

 
 

http://www.facebook.com/314699302002531/posts/1304089593063492
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បញ្ជឧីបសម្ព័នធ  
ឧបសម្ព័នធ ១៖ តារាងរតួតពិនិតយការពិនិតយបឋម្ដ ន្កសងគម្ និងបរសិ្ថា ន 
សរោប់អនុគម្រោង 

 

 

 

 

រឈាម ះគរក្មាង 

រឈាម ះអនុគរក្មាង៖   
ទើតាងំអនុគរក្មាង៖ (ដូ្ចជា តំបន់ ក្សរុ ។ល។) 
ក្បរភទសរមមភាេ៖ (ដូ្ចជា កា ស្ថងសងង់មើ កា ជួសជុល កា ខងទាតំាមរេលរំណត់) 
មាច ស់អនុគរក្មាង នងិអាសយោឋ ន៖ 
ក្បរភទប សិ្ថា ន ថ្នគរក្មាងរម៖ (ដូ្ចជា A ឬ B) 
 
១. កា េនិតិយបឋមប សិ្ថា នខ្នរបរចចររទស 
 
1. កា េិនិតយបឋមប សិ្ថា នខ្នរបរចចររទសរលើសំរណើ អនុគរក្មាងនើមួយៗ គឺក្តូវបានរធាើរ ើង រដ្ើមបើរំណត់
វសិ្ថលភាេសមក្សប នងិក្បរភទថ្នកា បា ន់ក្បមាណខ្នរប សិ្ថា ន (EA)។ លទធ្លថ្នកា េិនិតយបឋមរនះ 
គឺក្តូវបានរក្បើរដ្ើមបើរំណត់ចំណាត់ថាន រ់អនុគរក្មាង រនុងក្បរភទមួយថ្នក្បរភទទាងំបើ អាក្ស័យរលើក្បរភទ ទើតាងំ 
ភាេង្វយ ងរក្ោះ វសិ្ថលភាេ លរខណៈ និងអនុភាេថ្ន្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា នជាសកាត នុេល បស់អនុគរក្មាង 
(OP ៤.០១ ថ្នរថាែ័ណឌ ទើ ៨)។ 
 

(a) ក្បរភទ A៖ សំរណើ អនុគរក្មាង16 ក្តូវបានចាត់ថាន រ់រនុងក្បរភទ A របើសិនជាវាទនំងនឹងមាន្លប ះ
ពាល់អវជិាមានធៃន់ធៃ ខ្នរប សិ្ថា ន ខដ្លមានភាេង្វយ ងរក្ោះ ភាេរ្េងៗោន  ឬ ខដ្លមិនធាល ប់ររើតមាន

                                                     
16 sub-project can be equiventlyrefered to project under MOE’s EIA general guidelines.  

តារាងក្តួតេិនិតយកា សក្មិតសក្មាងំអនុគរក្មាងរនះ គឺសក្មាប់មាច ស់អនុគរក្មាង/ភាន រ់ង្វ អនុវតតនយ៍ររៅរក្បើ 
រដ្ើមបើរំណត់ក្បរភទសមក្សបថ្នឯរស្ថ ោពំា  ខដ្លនឹងតក្មូវរោយធនាោ េិភេរោរ សក្មាបអ់នុគរក្មាង 
រោយអនុរោមរៅតាម ESMF។  
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េើមុនមរ។ ្លប ះពាល់ទាងំរនះ អាចមានរៅរលើតបំនម់ួយ ខដ្លធំជាងទើតាងំ ឬ ប កិាខ  ថ្នកា ង្វ ខដ្ល
ក្តូវរធាើរៅរទៀត។  

(b) ក្បរភទ B៖ សំរណើ អនុគរក្មាង ខដ្លក្តូវបានចាត់ថាន រ់រនុងក្បរភទ B លុះក្តាខត្លប ះពាល់អវជិាមាន
ខ្នរប សិ្ថា នជាសកាត នុេលមររលើក្បជាជន តំបន់សំខាន់ៗខ្នរប សិ្ថា ន ដូ្ចជា តំបន់ដ្ើរសើម ថ្ក្េរ ើ 
ដ្ើមានរមម  និងដ្ើខដ្នជក្មរធមមជាតិរ្េងៗរទៀត មានភាេអវជិាមានតិចជាងគរក្មាងរនុងក្បរភទA។ ្ល
ប ះពាល់ទាងំរនះ គឺមានស្ថា នភាេជារ់ោរ់រៅតាមតំបន់នើមួយៗ ដូ្ចជា វាមានតចិ របើសិន្លប ះពាល់
ណាមួយមនិអាចខរខក្បបាន នងិរនុងរ ណើ ភាគរក្ចើន វធិានកា ណ៍កាត់បនាយអាចក្តូវបានរ ៀបចំរ ើង
 ចួរាល់ជាងគរក្មាងរនុងក្បរភទ A។  

(c) ក្បរភទ C៖ សំរណើ គរក្មាងខដ្លក្តូវបានចាតរ់នុងក្បរភទ C របើសិនជាវាទំនងនឹងមាន្លប ះពាល់
អវជិាមានតចិតួច ឬ ោម នរស្ថះមររលើប សិ្ថា ន។ រលើសេើកា េិនិតយបឋម គរក្មាងរនុងក្បរភទ C 
មិនចាបំាច់រធាើកា បា ន់ក្បមាណខ្នរប សិ្ថា នរទ។   

រណំតស់មាគ ល៖់   
- លរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់េិនិតយបឋមគរក្មាងរនុ ងក្បរភទ A គឺក្តូវបានអនុវតតសក្មាប់រោលបំណងបង្វក  ទុរ

ជាមុន។ ចំរ ើយ េឹំងទុរ ភាគរក្ចើន គឺ “រទ” សក្មាប់សំណួ ទាងំអស់។  
- រោយស្ថ គរក្មាងរម ក្តូវបានចាត់ជាគរក្មាងរនុ ងក្បរភទ B (មិនខមនក្បរភទ A) ដូ្រចនះ អនុគរក្មាង

ទាងំឡាយក្តូវបានសនមត់ថា ជាក្បរភទ B ឬ  C ។  
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លរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់េនិិតយបឋមគរក្មាងរនុងក្បរភទ A 
សំណួ សក្មាប់េិនិតយបឋមមួយចំននួខាងរក្កាមរនះ គឺក្តូវបានបរងកើតរ ើងសក្មាបរ់ំណត់ថារតើ

អនុគរក្មាងមានសកាត នុេលអាចរធាើឲ្យមាន្លប ះពាល់អវជិាមានធៃន់ធៃ  (ដូ្ចអនុគរក្មាងរនុងក្បរភទ A) ខដ្ ឬរទ។ 
ចំរលើយ េឹងទុរ គឺ  “រទ ” សក្មាប់សំណួ ទាងំអស់។  
 

តារាងទើ ១. លរខណៈវនិចិឆយ័សក្មាបេ់និតិយបឋមគរក្មាងរនុងក្បរភទ A 
សណួំ េនិតិយបឋម  បាទ 

ចាស 
រទ រណំតស់មាគ ល ់

១. រតើអនុគរក្មាងមានសកាត នុេលអាចនងឹរធាើឲ្យមាន្លប ះពាលអ់វជិាមានធៃនធ់ៃ ដ្លខ់ដ្នជក្មរ  ធមមជាត ិ ឬ 
ខដ្នជក្មរធមមជាតសិខំាន់ៗ  ខដ្ ឬរទ? 

បណាត លឲ្យមានកា បាតប់ង់ ឬ កា ធាល រ់ចុះថ្នខដ្ន
ជក្មរធមមជាតិខដ្លង្វយ ងរក្ោះ ក្តូវបានរំណត់
និយមន័យថា៖ ដ្ើ និងតំបនទ់ឹរខដ្ល (i) សេគមន៍ 
ជើវស្ថស្រសតថ្នក្បេ័នធរអរូ ូសុើក្តូវបានបរងកើតរ ើងមួយ
ភាគធំរោយថ្ក្េធមមជាតិ នងិក្បរភទសតារ្េងៗ និង  
(ii) សរមមភាេ បសម់នុសេមនិបានខរខក្ប ជាេិរសស 
នូវមុែង្វ រអរូ ូសុើសំខាន់ៗ រនុងតំបន់រ ើយ។ 
ខដ្នជក្មរធមមជាតសិំខាន់ៗ អាចមានរៅរនុងតបំន់
ថ្ក្េខដ្លរសើម សៃួត និងមានអ័េទរនុងតំបន់ក្តេូិរ 
ថ្ក្េរៅភាគខាងរជើងខដ្លមានអាកាសធាតុបងគួ  ដ្ើ
ក្បរភទថ្ក្េលាស់រនុងតំបន់រមឌ្ើខទរា រណ ដ្ើខដ្លសៃួត
រស្ថះររក្កាះ ឬពារ់រណាត លសៃួតរស្ថះររក្កាះ ដ្ើវាល
ភរ់លាប់ថ្ក្េរកាងកាង ដ្ើវាលភរ់តាមរ្ន  និងដ្ើរសើម
រ្េងៗរទៀត ក្ចាងំទរនល ក្ចាងំសមុក្ទខដ្លមានរមម  
ផ្លក ងមសមុក្ទ បងឹនិងទរនលទរឹស្ថប ប សិ្ថា នរលើភនំ 
និងរជើងភនំ  មួមាន វាលរមម  និង paramos; និង 
វាលរមម រនុងតំបន់ក្តូេរិ និងខដ្លមានអាកាសធាតុ

  បញ្ញា រទ់ើតាងំ នងិក្បរភទខដ្នជក្មរ
ធមមជាតិ នងិក្បរភទថ្ន្លប ះពាល់ខដ្ល
អាចររើតរ ើង ដូ្ចជា កា បាត់បង់
ខដ្នជក្មរ នងិទំេថំ្នកា ែូចខាត កា 
បាត់បង់រសវារមមក្បេន័ធរអរូ ូសុើ ្ល
ប ះពាល់រលើគុណភាេថ្នខដ្នជក្មរ។ 
សូមបញ្ញា រ់ថា រេតុអាើបានជា្លប ះ
ពាល់ទាងំរនះ ធៃន់ធៃ  ឬមនិធៃន់ធៃ ។  

រត់សមាគ ល់ថា ធនាោ េិភេរោរមនិ
ោកំ្ទគរក្មាងណាខដ្លពារ់េ័នធ នឹងកា 
ខរខក្បធៃន់ធៃ រលើខដ្នជក្មរធមមជាតិ 
រលើរខលងខតោម នជរក្មើស រ្េងរទៀត 
ខដ្លអាចរធាើរៅបាន សក្មាប់គរក្មាង 
និងទើតាងំ បស់វា រេើយកា វភិាគសុើ
ជរក្ៅបង្វា ញថា ្លក្បរោជន៍ មួ
 បស់គរក្មាង គឺមានតថ្មលរលើសលុបថ្ន
កា ែូចខាតខ្នរប សិ្ថា ន។  
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បងគួ ។  

បណាត លឲ្យមានកា បាតប់ង់ ឬ កា ធាល រ់ចុះថ្នខដ្ន
ជក្មរធមមជាតិសំខាន់ៗ ដូ្ចជា ខដ្នជក្មរធមមជាតិ
ខដ្លក្តូវបានកា ពា រោយក្សបចាប់ មានសំរណើ
កា ពា ជា្លូវកា  ឬ ខដ្លមិនក្តូវបានកា ពា  ប ុខនតក្តូវ
បានរគដ្ឹងឭថាមានតថ្មលែពស់ខ្នរអភិ រេ។ ខដ្នជក្មរ
សំខាន់ៗ  មួមាន តបំន់កា ពា បចចុបបនន នងិតបំន់ខដ្ល
 ោឋ ភិបាលោរ់សំរណើ ជា្លូវកា ថាជាតំបន់កា ពា  
(ដូ្ចជា អាងខដ្លរ្លើយតបរៅតាមលរខណៈវនិិចឆយ័
 បស់អងគកា សេេន័ធអភិ រេេភិេរោរអនត ជាត ិ
IUCN) តំបន់ខដ្លក្តូវបានទទួលស្ថគ លដ់្ំបូងរោយ
សេគមន៍ ថាជាតំបន់កា ពា ខបបក្បថ្េណើ  (ដូ្ចជា 
ថ្ក្េេិសិដ្ឋ) និងទើតាងំខដ្លជួយខង រាស្ថា នភាេ
សំខាន់ៗសក្មាប់ភាេ ស់រៅបានថ្នតបំន់កា ពា ទាងំ
រនះ។ ទើតាងំទាងំរនះអាច មួមាន តំបន់ខដ្លក្តូវបាន
ស្ថគ ល់ថាមានលរខណៈសមក្សបែពសស់ក្មាប់កា 
អភិ រេជើវចក្មុះ នងិតបំន់ខដ្លសំខាន់សក្មាប់ ុរខជាតិ
និងសតាមក្រ ង្វយ ងរក្ោះ េរនច  និងខដ្លជិត
្ុតេូជ។   

  រត់សមាគ ល់ថា ធនាោ េិភេរោរមនិ
អាច្តល់មូលនធិិដ្លគ់រក្មាងទាងំឡាយ
ណាខដ្លរធាើឲ្យមានកា ផ្លល ស់បតូ ធៃនធ់ៃ  ឬ 
កា ចុះអនង់យថ្នខដ្នជក្មរធមមជាតិ
សំខាន់ៗ។  

បញ្ញា រទ់ើតាងំ នងិក្បរភទថ្នខដ្នជក្មរ
ធមមជាតិសំខាន់ៗ នងិបញ្ញា រ់ថារេតុអាើ
េួរវាធៃន់ធៃ ឬមនិធៃន់ធៃ ។  

 

២. រតើអនុគរក្មាងមានសកាត នុេលនងឹបណាត លឲ្យមាន្លប ះពាលអ់វជិាមានធៃនធ់ៃ ដ្លធ់នធាន   វបបធម ៌
ជា ូបវនតខដ្ ឬរទ? 

បណាត លឲ្យមានកា បាតប់ង់ ឬ កា ធាល រ់ចុះថ្នធនធាន
វបបធម៌ជា ូបវនត ក្តូវបានរំណត់និយមន័យថាជា វតាុ 
ទើតាងំ  ចនាសមពន័ធ ក្រុមថ្ន ចនាសមពន័ធ ខដ្លអាចផ្លល ស់
ទើបាន ឬមនិអាចផ្លល សទ់ើបាន  នងិលរខណៈ ក្េមទាងំ
រទសភាេធមមជាតិខដ្លមានស្ថ ៈសំខាន់ខ្នរបុរាណ  
វទិា បុរាណរលែស្ថស្រសត ក្បវតតិស្ថស្រសត ស្ថា បតយរមម 

  េិេ៌ណនាទើតាងំ និងក្បរភទថ្នធនធាន
ធមមជាតិ នងិក្បរភទថ្ន្លប ះពាល់ខដ្ល
អាចររើតរ ើង។ បញ្ញា រ់េើរក្មតិកា ពា  
(រៅមូលោឋ ន ថាន រ់រែតត ថាន រ់ជាតិ ឬ 
អនត ជាតិ)។ រតើមានទើតាងំណាែលះរនុង
ចំរណាមទើតាងំទាងំរនះ ក្តូវបានរគចាត់
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ស្ថសនា សិលបវជិាា  ឬតថ្មលរ្េងៗរទៀតខ្នរវបបធម៌។ 
េួររគអាចមានរៅទើក្បជុំជន ឬជនបទ រៅរលើ ឬ 
រក្កាមដ្ើ ឬ រក្កាមទឹរ។ ្លក្បរោជន៍ខ្នរវបបធម៌
 បស់វា គឺអាចមានរៅថាន រមូ់លោឋ ន ថាន រ់ រែតត ឬ 
ថាន រ់ជាតិ ឬ រនុងចំរណាមសេគមន៍អនត ជាតិ។    

ទុរថាសំខាន់ រដ្ើមបើ រាស្ថា នភាេរដ្ើម
 បស់វា មានន័យថា ធនធានទាងំរនះ 
មិនក្តូវបានយររចញេើទើតាងំរដ្ើម បស់
វារទ?  

បញ្ញា រ់ថា រេតុអាើេួរវាធៃនធ់ៃ ឬមិនធៃន់
ធៃ ។   

អាចនឹងបណាត លឲ្យមានកា បំពា បំពានរលើចាប់ បស់
ជាតិ ឬ កាតេារិចចជាតិរក្កាមរចិចក្េមរក្េៀង និង
សនធិសញ្ញញ អនត ជាតិនានា  មួមាន អនុសញ្ញញ
របតិរភ័ណឌ េិភេរោរ បស់អងគកា យូរណសកូ ឬ អាច
មាន្លប ះពាលដ់្ល់ទើតាងំ ខដ្លមានកា ទទលួ
ស្ថគ ល់េើស្ថ ៈក្បរោជន៍ខ្នររទសច ណ៍ នងិ
វទិាស្ថស្រសត។  

  េិេ៌ណនាអេំើ្លប ះពាល់ទាងំឡាយ
ណា ខដ្លអាចបំពានរៅរលើបទបញ្ញតតិ
ជាតិ ឬអនត ជាតិ ពារ់េ័នធនឹងធនធាន
វបបធម៌។ របើសិនជាវាមិនក្តូវបានរគចាត់
ទុរថាធៃន់ធៃ  សូមេនយល់េើមូលរេតុ។ 

៣. រតើអនុគរក្មាងមានសកាត នុេលនងឹបណាត លឲ្យមាន្លប ះពាលអ់វជិាមានធៃនធ់ៃ ដ្លដ់្ើ នងិធនធានធមមជាតិ
ពារេ់ន័ធនងឹដ្ើ ខដ្លជនជាតរិដ្ើមភាគតចិអាក្សយ័្លខដ្ ឬរទ? 

អាចបណាត លឲ្យមាន្លប ះពាល់រៅរលើដ្ើ ឬ ខដ្នដ្ើ
ខដ្លមានរមមសិទធិជាក្បថ្េណើ  ឬ ខដ្លក្តូវបាន
អាក្ស័យ្ល ឬកាន់កាប់ខបបក្បថ្េណើ  និងខដ្ល
លទធភាេទទួលបានធនធានធមមជាតិមានស្ថ ៈសំខាន់
ណាស់សក្មាប់ចើ ភាេខ្នរវបបធម៌ និងជើវភាេ សរ់ៅ
 បស់ក្បជាជនជនជាតិភាគតិច។ អាចមាន្លប ះ
ពាល់ជាសកាត នុេលរលើតថ្មលវបបធម៌ នងិជំរនឿរៅរលើដ្ើ 
និងធនធានទាងំរនាះ ឬមាន្លប ះពាល់រលើកា ក្គប់
ក្គងធនធានធមមជាតិ និងចើ ភាេយូ អខងាងថ្នធនធាន
ខដ្ល ងរក្ោះ។  

  េិេ៌ណនាអេំើក្បរភទ នងិវសិ្ថលភាេថ្ន
្លប ះពាល់ នងិភាេធៃន់ធៃ ថ្នកា បតូ 
ទិសរៅរៅ រធនធាន បស់ជនជាតិភាគ
តិចខដ្ល ងរក្ោះរៅវញិ។  

រត់សមាគ ល់ថា ខ្នកា អភិវឌ្ឍជនជាតិ
រដ្ើមភាគតចិ គឺជាតក្មូវកា មួយ ក្សប
តាម OP 4.10  បស់ធនាោ 
េិភេរោរ។ 

៤. រតើអនុគរក្មាងមានសកាត នុេលនងឹបណាត លឲ្យមាន្លប ះពាលអ់វជិាមានធៃនធ់ៃ ដ្លក់្បជាេល ដ្ឋ ពារេ់ន័ធ
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នងឹកា បាតប់ងទ់ើលរំៅជា ូបវនតខដ្ ឬរទ? 

បណាត លឲ្យមានកា បាតប់ង់ទើលំរៅរនុងចំរណាមក្បជា
េល ដ្ឋ ខដ្លអាក្ស័យរលើដ្ើ ឬ កា រក្បើក្បាស់ជារ់ោរ់
ថ្នធនធាន ខដ្លេិបារនងឹជនំួសបាន ឬ ស្ថត  រ ើង
វញិ? របើមិនអញ្ច ឹងរទ វានឹងបណាត លឲ្យមានបញ្ញា
លំបារៗ សក្មាប់អនុគរក្មាង រនុងកា ស្ថត  ជើវភាេ ស់
រៅ បស់ក្បជាជន? 

  បញ្ញា រអ់ំេើចំនួនថ្នែនង្ទះខដ្ល ងរក្ោះ 
និងធនធានខដ្លអាចនឹងេិបារជនំួស 
សក្មាប់កា ស្ថត  ជើវភាេ ស់រៅរ ើងវញិ។  

រត់សមាគ ល់ថា ខ្នកា សរមមភាេផ្លល ស់
ទើលំរៅ ចាបំាច់នឹងក្តូវបានរ ៀបចំ ក្សប 
តាម OP 4.12  បស់ធនាោ 
េិភេរោរ។ 

៥. រតើអនុគរក្មាងមានសកាត នុេលនងឹបណាត លឲ្យមាន្លប ះពាលខ់ដ្លមនិអាចខរខក្បបាន 
ឬ្លប ះពាលខ់ដ្លង្វយក្សលួរនុងកា កាតប់នាយខដ្ ឬរទ?  

បណាត លឲ្យមានកា បាតប់ង់តបំនរ់ររើតរ ើងវញិថ្ន
ធនធានរនុងទរឹ ្លប ះពាល់រលើគុណភាេថ្នអាង
សតុរទឹរខដ្លរក្បើ សក្មាប់្គត់្គង់ទរឹដ្លម់ណឌ ល
សំខាន់ៗខដ្លមានេល ដ្ឋ ស់រៅ។  

  ្តល់រឈាម ះរេោឋ  ចនាសមពន័ធទឹរ ខដ្ល
 ងរក្ោះ និងេិេ៌ណនាអេំើសភាេ
ធៃន់ធៃ ថ្ន្លប ះពាល់។ 

បណាត លឲ្យមាន្លប ះពាល់រ្េងៗ ដូ្ចជា រំ ុង
រេលថ្ន្លប ះពាល់គឺមានលរខណៈអចិថ្ស្រនតយប៍នតចិ 
មាន្លប ះពាលដ់្ល់តបំន់ភូមិស្ថស្រសតកាន់ខតធំ ឬ 
្លប ះពាល់កាន់ខតមានភាេធៃន់ធៃ ។  

  េិេ៌ណនាអេំើ្លប ះពាល់ទាងំឡាយ
ណាខដ្លក្តូវបានចាត់ទុរថានឹងមានជា
អចិថ្ស្រនតយ ៍ខដ្លប ះពាលដ់្លភូ់មិស្ថស្រសត
ោ ងធំ (រំណតឲ់្យចាស់) និងមាន
្លប ះពាល់រក្មតិធៃនធ់ៃ ។  

៦. រតើអនុគរក្មាងមានសកាត នុេលនងឹបណាត លឲ្យមានភាេចក្មះុដ្ធ៏រំធងថ្ន្លប ះពាលអ់វជិាមានធៃនធ់ៃ ខដ្ ឬរទ? 
ទើតាងំរក្ចើនរនុងទើតាងំរ្េងៗោន អាចមាន្លប ះពាល់
ោន រៅវញិរៅមរ និងខដ្លអាចបណាត លឲ្យកា បាត់
បង់ខដ្នជក្មរដ្ធ៏ំរធង ធនធាន ដ្ើ ឬ កា ធាល រ់ចុះ
គុណភាេថ្នធនធានទាងំរនះ។  

  រំណត់ នងិេិេណ៌នាតំបន់ទាងំអស់
ខដ្ល ងរក្ោះ។ 

្លប ះពាល់អវជិាមានធំៗជាសកាត នុេល អាចនឹងមាន   រំណត់ 
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េួសេើទើតាងំ ឬ ប កិាខ សក្មាប់រិចចកា  ជា ូបវនត បស់
អនុគរក្មាង រៅរទៀត។  

និងេេិ៌ណនាក្បរភទថ្ន្លប ះពាល់ 
ខដ្លមានេួសេើទើតាងំ ឬ ប កិាខ ថ្ន
រិចចកា  ូបវនត។ 

្លប ះពាល់្លងក្េំខដ្ន (ជាជាងកា បតូ ទិសរៅរៅជា
សរមមភាេ្លូវទឹរខដ្លរំេុងមាន)។ 

  េិេ៌ណនាអេំើរក្មិតធៃនធ់ៃ ថ្ន្លប ះពា
ល់្លងក្េំខដ្ន។ 

តក្មូវកា ឲ្យមាន្លូវរធាើដ្ំរណើ  ងមើ ្លូវ ូងរនុងដ្ើ ក្បឡាយ 
 របៀងបញ្ាូ នថាមេល បំេង់នាកំ្បង ឬតបំន់សក្មាប់ 
រចាលសំណល់ រនុងតំបន់ខដ្លមិនសូវអភិវឌ្ឍន៍
រនុងរេលបចចុបបនន។  

  េិេ៌ណនាេើសរមមភាេទាងំឡាយខដ្លងមើ 
និងខដ្លចាបំាចស់ក្មាប់ឲ្យឲ្យសរមមភាេ
សំខាន់ៗមានដ្ំរណើ  កា ។ 

កា  ខំានដ្ល់ទំរនា ថ្នដ្ំរណើ  េរនច  បស់សតាថ្ក្េ 
េាូងសតា ឬអនរចិញ្ច ឹមសតា អនរ ស្ថត់អខណត ត ឬអនរ
ពារ់រណាត ល ស្ថតអ់ខណត ត។  

  េិេ៌ណនាអេំើរក្មិតធៃនធ់ៃ ថ្ន្លប ះ
ពាល់ខដ្លមានមររលើក្បជាជននិងសតា។ 

៧. រតើអនុគរក្មាងអាចនងឹមានជរមាល ះ នងិទនំងជាអាចទារទ់ាញកា ចាបអ់ា មមណ៍េើអងគកា មនិខមន    ោឋ ភបិាល ឬ 
សងគមសុើវលិជាត ិឬ អនត ជាតខិដ្ ឬរទ? 
ក្តូវបានចាត់ទុរថាមានោនភិ័យ ឬ ទនំងជានងឹមាន
ចំណុចខែាងគំនតិោន រក្ចើន។ 

  េិេ៌ណនាអេំើោនិភ័យខដ្លក្តូវបានយ
ល់រឃើញនិងទិដ្ឋភាេជរមាល ះ ។ 

ទំនងជានឹងបណាត លឲ្យមានកា តវា  ឬក្បជាជនចង់
បាតុរមម ឬ ទប់ស្ថក តម់ិនឲ្យមានកា ស្ថងសង់។ 

  េិេ៌ណនាអេំើមូលរេតុខដ្លអនុគរក្មាង
ណាមួយមនិក្តូវបានស្ថា គមន៍។ 

 
2. របើមានចំរលើយថា បាទ/ចាស សក្មាបស់ណួំ ណាមួយរនុងចំរណាមសំណួ េិនិតយបឋមខាងរលើ 
អនុគរក្មាងរនាះអាចនឹងក្តូវបានចាតចូ់លរៅរនុងអនុគរក្មាងក្បរភទA។ របើដូ្រចនះ ក្រសួងប សិ្ថា ន និង/ឬ
ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ក្តូវរធាើកា េិភារាជាបនាទ នរ់លើលទធ្លថ្នកា េិនិតយបឋមរនះជាមួយធនាោ 
េិភេរោរ រោយស្ថ អនុគរក្មាងទាងំឡាយខដ្លសាិតរនុងក្បរភទ A គឺនឹងមិនទទួលបាន និងមិនគួ 
មានលរខណៈសមបតតិក្គបក់្ោន ់សក្មាបទ់ទួលបានេ ិញ្ញបបទានរ ើយ។  
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3. មានភាេែុសោន  វាងតក្មូវកា  បស់ធនាោ េិភេរោរ និង ោឋ ភិបាល រនុងកា រំណតគ់រក្មាង
រនុងក្បរភទ A ទារទ់ងរៅនឹងក្របែណ័ឌ ទទួលែុសក្តូវ (TOR) ថ្ន EIA/EMP កា េិរក្ោះរោបល ់
មាតិកា និង ចនាសមពន័ធថ្ន បាយកា ណ៍ EIA។ ចាបំាចក់្តូវមាន EIAs ២ ោចរ់ោយខ រេើោន  រដ្ើមបើ
បំរេញចិតតធនាោ េិភេរោរ និង ោឋ ភិបាល។  

 

លរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់េនិិតយបឋមគរក្មាងរនុងក្បរភទ C 
4. សំណួ េិនិតយបឋមមួយចំនួនខាងរក្កាម គឺរដ្ើមបើរំណតថ់ារតើអនុគរក្មាងណាមួយមាន
សកាត នុេលរធាើឲ្យមាន្លប ះពាល់អវជិាមានតិចតួច ឬោម ន (ដូ្ចជាអនុគរក្មាងរនុងក្បរភទ C)។  
 
 
 
 
 

តារាង ២. លរខណៈវនិចិឆយ័េនិតិយបឋមអនុគរក្មាងក្បរភទ B ឬ C 

សណួំ េនិតិយបឋម បាទ 
ចាស 

រទ រណំតស់មាគ ល/់កា េនយលអ់េំើ   
មូលរេតុ 

1. សរមមភាេ បស់អនុគរក្មាងមានរំណត់ក្តឹមខត
កា បណតុ ះបណាត ល ជំនួយបរចចររទស នងិកា 
រស្ថងសមតាភាេ។ 

  េិេ៌ណនាអេំើសរមមភាេ 

2. កា បណតុ ះបណាត ល ជំនួយបរចចររទស នងិកា 
រស្ថងសមតាភាេ មនិទាមទា ឲ្យមានកា រក្បើ
ក្បាស់ស្ថ ធាតុគើមើ ភាន រ់ង្វ ជើវស្ថស្រសត និងថាន ំ
សមាល ប់សតាលែិត។ 

  ោកំ្ទកា ខងលងរនះ 

3. មិនមានរេោឋ  ចនាសមពន័ធខដ្លក្តូវបំផ្លល ញ ឬ 
ស្ថងសង់។ 

  ោកំ្ទកា ខងលងរនះ 



89 
 

4. ោម នអនតរាគមន៍ខដ្លអាចប ះពាលដ់្ល់ដ្ើ ទឹរ 
ែយល់  ុរខជាតិ ឬ មនុសេ។ 

  ោកំ្ទកា ខងលងរនះ 

5. របើសិនជាកា ក្ស្ថវក្ជាវខបបវទិាស្ថស្រសតរំេុងខត
ក្តូវបានរធាើ កា ក្ស្ថវក្ជាវរនាះមិនក្តូវបណាត ល
ឲ្យមានសំណល់ខដ្លមានជាតិេុល ឬ រក្ោះថាន រ់ 
រេើយកា ក្ស្ថវក្ជាវរនាះមិនក្តូវពារ់េ័នធ
នឹងកា បរងកើតឌ្ើអិនរអ ឬ កា ក្ស្ថវក្ជាវណា
មួយខដ្លអាច           បណាត លឲ្យមានភាន រ់ង្វ 
បងករក្ោះថាន រ់ រៅរេលខដ្លបរញ្ចញវាេើរខនលង
ទុរោរ់ ឬ បនទប់េិរស្ថធន៍។  

  របើសិនជា បាទ/ចាស 
សូមេិភារាជាមួយអនរជំនាញកា  បស់
ធនាោ េិភេរោរ។ 

 

លរខណៈវនិិចឆ័យសក្មាប់េនិិតយបឋមគរក្មាងរនុងក្បរភទ B 
 
5. បនាទ ប់េើបានេិនតិយបឋមគរក្មាងក្បរភទ A និង C  ចួរេើយ និងបនាទ ប់េើបានបញ្ចប់កា សននោិឋ នថា 
អនុគរក្មាងមិនសាិតរនុងក្បរភទ A និង ក្បរភទ C មានន័យថា អនុគរក្មាងរនាះ គួ ខតសាិតរៅរនុងក្បរភទ B។ 

 
6. អនុគរក្មាងជារក្ចើនខដ្លក្តូវរសនើ រ ើង នឹងសាិតរៅរនុងក្បរភទ B។ េួររគអាចមានក្បរភទថ្ន្លប ះពាល់
ក្បោរ់ក្បខេលោន  រៅនឹងអនុគរក្មាងរនុងក្បរភទ A ខដ្  ប ុខនត ្លប ះពាល់ បស់វាគឺមិនអាចខរខក្បបានរទ រេើយ
មិនសូវរាលោល មនិសូវធៃនធ់ៃ  មិនសូវអវជិាមាន អាចង្វយក្សួលកាត់បនាយ មិនទនំងថានងឹមានជរមាល ះ និងខដ្ល
មិនធាល ប់មានេើមុនមរ។  
 
7. ក្បរភទ B រ៏តក្មូវឲ្យរធាើ EIA ឬ ឧបរ ណ៍បា ន់ក្បមាណប សិ្ថា នរ្េងៗរទៀត ក្សបតាម OP 4.01 
 បស់ធនាោ េិភេរោរ។ PCO នងឹអនុវតតលរខណៈវនិិចឆ័យថ្នបទបញ្ញតិជាតិ រដ្ើមបើរំណត់ថារតើ ក្តូវរ ៀបចំរធាើ EIA 
ឬ EPC ក្សបរៅតាមចាប់ សតើេើ កា កា ពា ប សិ្ថា ន និងក្រតិយ និងស្ថរាច ខណនា ំពារ់េ័នធ។ រនុងរ ណើ ភាគរក្ចើន 
តក្មូវឲ្យមានភាេសុើសង្វា រ់ោន  វាង EMP និងរោលនរោបាយ បស់ធនាោ េិភេរោរ។ សក្មាប់រ ណើ រ្េង 
អាចអនុវតត EMP ស្ថមញ្ញ ឬ ECOP គឺក្គប់ក្ោន់រេើយ។   
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8. បញ្ញា ខដ្លអាចក្តូវបានរ្លើយតបរៅរនុងឯរស្ថ ោពំា ក្បរភទ B គឺែុសៗោន  រេើយអាក្ស័យរលើក្បរភទថ្ន
អនុគរក្មាង ទើតាងំ បស់វា និងកា រក្បើក្បាស់ដ្ើធលើជុំវញិរនាះ ក្បរភទថ្នកា ស្ថងសង់ និងនតិិវធិើក្បតិបតត ិ ខដ្លនងឹ
ក្តូវរក្បើ។        
 

តារាងក្តួតេនិិតយ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន នងិសងគម 

តារាងទើ ៣. ្លប ះពាលជ់ាសកាត នុេលខ្នរប សិ្ថា ន នងិសងគម ខដ្លក្តវូរោះក្ស្ថយ 

 រតើអនុគរក្មាងបានបញ្ញា រេ់ើភាេចាបំាច់
ថ្ន្លប ះពាលខ់្នរប សិ្ថា ន ទាងំរនះ
ខដ្ ឬរទ? 

រទ ទាប មធយម ែពស ់ អត់
ដ្ឹង 

រំណត់សមាគ ល ់

1. កា ទស្រនាទ នកាន់កាប់តំបន់ក្បវតតិ  
ស្ថស្រសត/វបបធម៌ 

      

2. កា ទស្រនាទ នកាន់កាប់ក្បេ័នធរអរូ ូសុើ 
(ដូ្ចជា តបំន់ខដ្នជក្មរធមមជាតិ
ខដ្លង្វយ ងរក្ោះ ឬ តំបន់កា ពា  
តំបនអ់ភិ រេធមមជាតិ ។ល។) 

      េិេ៌ណនា 
និងបា ន់ក្បមាណ
រោយសរងខបេើរក្មិ
តថ្ន្លប ះពាល ់

3. កា រធាើឲ្យែូចក្ទង់ក្ទាយរដ្ើមថ្ន
រទសភាេធមមជាតិ និងបរងកើនសណំល់។  

      
 

4. កា យររចញគក្មបសួនបខនល ឬ កា 
កាប់រ ើរំ ុងរេលសំអាតដ្ើ 
សក្មាប់កា ស្ថងសង ់

      

5. ខរខក្បគុណភាេថ្នថ្្ទខាងរលើទឹរ ឬ 
លំេូ ទឹរ (ដូ្ចជា កា បរងកើននូវសភាេ
លែរ់ថ្នទឹរ រោយស្ថ ទឹរេូ រចញ 
សំណល់ទរឹរចញេើជំ ុ ំកា បារ់ដ្ើ នងិ
សំណល់េើកា ស្ថងសង់) ឬ 

     បញ្ញា រេ់ើ របៀប 
និងរេលខដ្លវាររើត
រ ើង 
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 យៈរេលខវង។    

6. កា ររើនរ ើងរក្មិតធូលើ ឬ កា បខនាម
សមាសធាតុរែារ់ចូលរៅរនុងែយល់ 
រំ ុងរេលស្ថងសង់។ 

     បញ្ញា រេ់ើ របៀប 
និងរេលខដ្លវាររើត
រ ើង 

7. កា ររើនរ ើងនូវសំរ ងនិង/ឬ ញ័ំ       បញ្ញា រេ់ើ របៀប 
និងរេលខដ្លវាររើត
រ ើង 

8. កា ផ្លល ស់ទើលំរៅ? របើខមន 
មានប ុនាម នែនង្ទះ? 

      

9. រក្បើក្បាស់ទើតាងំផ្លល ស់បតូ ទើលំរៅ ខដ្ល
ក្សបរៅតាមប សិ្ថា ន និង/ឬ វបបធម៌។ 

     េិេ៌ណនារោយ
សរងខប អំេើ្លប ះ
ពាល់ជាសកាត នុេល 

10. ោនិភ័យថ្នកា ស្ថយភាយរមររាគ 
េើរមមរ សំណង់រៅក្បជាជន រៅ
មូលោឋ ន (និងបស្រញ្ញា ស់មរវញិ)? 

     រត់ក្តាេើចនំួន
រមមរ  ខដ្លបាន
ជួលសក្មាប់កា ង្វ 
ស្ថងសង ់បស់
អនុគរក្មាង រៅរនុ ង
ឃុ/ំក្សុរ និងក្បរភទ
ថ្នរមររាគ ខដ្ល
េួររគអាចនាចូំល
រៅសេគមន៍ ឬ 
អាចចមលងេើ
សេគមន ៍

11. ជរមាល ះជាសកាត នុេល វាងរមមរ សំណង់ 
និងក្បជាជនរៅមូលោឋ ន (និង
បស្រញ្ញា ស់មរវញិ)?  
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12. កា រក្បើក្បាស់សមាសធាតុគើមើ្ ទុះ និង
ខដ្លមានរក្ោះថាន រ់។ 

      

13. កា រក្បើក្បាស់ទើតាងំខដ្លធាល ប់មាន   
រក្ោះថាន រ់ររើតរ ើងកាលេើអតើតកាល 
រោយស្ថ ក្ោប់មើនរនុងដ្ើ ឬ សមាា  ៈ្ទុះ
រ្េងៗ ខដ្លបនេល់ទុរេើសស្រង្វគ ម 

      

14. កា ស្ថងសង់ខដ្លអាចបណាត លឲ្យមាន
កា  ខំានដ្ល់កា ដ្ឹរជញ្ាូ ន ចរាច ណ៍
តាម្លូវ ឬ កា ដ្ឹរជញ្ាូ ន តាម្លូវទរឹ? 

      

15. កា ស្ថងសង់ខដ្លអាចបណាត លឲ្យមាន
កា ែូចខាតរៅដ្ល់្លូវងនល់ ស្ថព ន ឬ 
រេោឋ  ចនាសមព័នធជនបទរ្េងៗរទៀត 
ខដ្លមានក្ស្ថប់រនុងមូលោឋ ន។ 

      

16. កា ជើរយរដ្ើរំ ុងរេលកា ស្ថងសង់ 
បស់អនុគរក្មាង ខដ្លអាចបណាត ល
ឲ្យមានកា បារ់ដ្ើ។ 

      

17. តក្មូវកា ឲ្យរបើរ្លូវងមើ បរណាត ះ      
អសនន ឬ អចិថ្ស្រនតយ។៍ 

     បា ន់ក្បមាណចំននួ 
និង យៈរេលថ្ន្លូ វ
បរណាត ះអាសនន ឬ 
អចិថ្ស្រនតយ ៍និង
ទើតាងំថ្ន្លូ វទាងំ
រនាះ។ 

18. កា បំខបរ ឬកា ខចរជាខ្នរថ្នខដ្ន
ជក្មរ បស់ ុរខជាតិ និងសតា? 

     េិេ៌ណនាអេំើ របៀប 

19. ្លប ះពាល់ យៈរេលខវងរលើគុណភាេ       
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ែយល់ 

20. ោនិភ័យរក្ោះថាន រ់សក្មាបរ់មមរ  នងិ
សេគមន៍ រំ ុងរេលថ្នដ្ំណារក់ាល
ស្ថងសង់។ 

      

21. កា រក្បើក្បាស់សមាា  ៈខដ្លមានជាតិេុល 
និងរក្ោះថាន រ់ និងកា បរងកើតសំណល់
ខដ្លមានរក្ោះថាន រ់។ 

      

22. ោនិភ័យចំរពាះសុវតាិភាេ នងិសុែភាេ
 បស់មនុសេ 

     េិេ៌ណនាអេំើ របៀប 

រតើអនុគរក្មាងបានបញ្ញា រេ់ើភាេចាបំាចថ់្នកា ទទលួបានដ្ើ ឬ រេំតិថ្នកា រក្បើក្បាសធ់នធានទាងំរនះខដ្ ឬរទ? 

23. កា កាន់កាប់ដ្ើ (បរណាត ះអាសនន ឬ 
អចិថ្ស្រនតយ)៍ (ដ្ើឯរជន ឬ ដ្ើ
ស្ថធា ណៈ) សក្មាប់កា អភិវឌ្ឍ។ 

     ចុះបញ្ា ើតំបនដ់្ើ
សក្មាប់កា កាន់កាប់
បរណាត ះអាសនន ឬ 
អចិថ្ស្រនតយ ៍ក្បរភទដ្ើ 
 យៈរេល និង
រោលបំណងថ្នកា 
កាន់កាប់ដ្ើ។ 

24. រក្បើក្បាស់ដ្ើខដ្លរំេុងមានរមមសិទធិ ឬ 
ខដ្លក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជារទៀងទាត់ 
សក្មាប់រោលបំណង្លិតរមម 
(ដូ្ចជា សនួដ្ំណា ំរធាើរសិរមម ោរំមម  
ទើតាងំរនស្ថទ នងិោរំ ើ) 

      

25.
. 

កា បាត់បង់ទើលំរៅ បស់បុគគល ក្គួស្ថ  
ឬ អាជើវរមម 

      

26. កា បាត់បង់ទិនន្ លរសិរមម       
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រដ្ើមរ ើេូបខ្ល ឬរេោឋ  ចនាសមព័នធ
្ទះសំខបង ជាបរណាត ះអាសនន ឬ       
អាចិថ្ស្រនតយ ៍  

27. កា ោរ់រំេតិមិនឱយក្បជាជន រក្បើ
ក្បាស់ឧទាន នងិតបំន់កា ពា  
ខដ្លក្តូវបានរំណត់រោយចាប់។  

      

របើសិនចំរលើយសក្មាប់សំណួ ទើ ២៣ ដ្ល់ ២៧ គឺ “បាទ/ចាស” សូមេិរក្ោះរោបល់ជាមួយ ESMF រេើយទំនង
ជាចាបំាច់រនុ ងកា រ ៀបចំខ្នកា ផ្លល ស់ទើលំរៅ (RP)។ 

រតើអនុគរក្មាងបានបញ្ញា រេ់ើភាេចាបំាចថ់្នឥទធេិលខដ្លអាចមានមររលើក្បជាជន ជនជាតរិដ្ើមភាគតចិខដ្ ឬរទ? 

28. ក្រុមជនជាតិរដ្ើមភាគតិច គឺ ស់រៅរនុង
ក្េំខដ្ន បស់អនុគរក្មាង ឬរៅជិត
អនុគរក្មាង 

      

29. សមាជិរថ្នក្រុមជនជាតិរដ្ើមភាគតិច
រនុងតបំន់ខដ្លអាចទទលួបាន
ក្បរោជន៍ ឬ ទទួល ងនូវកា ែូចខាត 
រោយស្ថ គរក្មាង 

      

របើសិនចំរលើយសក្មាប់សំណួ ទើ ២៨ ឬ ២៩ ថា “ បាទ/ចាស”  សូមេិរក្ោះរោបល់ជាមួយ ESMF រេើយ កា 
រ ៀបចំខ្នកា អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិរដ្ើមភាគតិច (EMDP) គឺទំនងជាចាបំាច់។ 

 

9. ក្រសួងប សិ្ថា ន ឬ ក្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ក្តូវបញ្ាូ ន បាយកា ណ៍េិនិតយបឋមរនះ រៅធនាោ 
េិភេរោរ រដ្ើមបើេិនិតយ ពារេ់ន័ធរៅនឹងកា ឲ្យចំណាតថ់ាន រអ់នុគរក្មាង។ 
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ឧបសម្ព័នធ ២៖ រកម្របតិបតតិបរសិ្ថា ន (ECOPs) ឬ កិចចរពម្ម្រពៀងការពារបរសិ្ថា ន  
 
ដ ន្កេី ១. ម្ោលម្ៅ  

ក្រមក្បតិបតតិប សិ្ថា នរនះ (ECOP) ឬ រចិចក្េមរក្េៀងកា ពា ប សិ្ថា ន គឺក្តូវបានអនុវតត រដ្ើមបើក្គប់ក្គង្ល
ប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា នរក្មិតទាប ខដ្លបណាត លមរេើកា វនិិរោគរលើរេោឋ  ចនាសមព័នធខាន តតូច ដូ្ចជា កា ស្ថត  
រ ើងវញិប កិាខ អនាម័យ និងរទសច ណ៍ធមមជាត។ិ ECOPs នឹងក្តូវអនុវតត រដ្ើមបើក្គប់ក្គងអនុគរក្មាងវនិិរោគ
រលើរេោឋ  ចនាសមព័នធខាន តតូច។ ECOP គឺជាខ្នរមួយខដ្លក្តូវខតមាន រៅរនុងរចិចសនាស្ថងសង ់ឬ ឯរស្ថ រដ្ញ
ថ្ងល រដ្ើមបើឲ្យអនរទទួលកា អនុវតតរៅតាមរតិកាសញ្ញញ   ប សិ្ថា ន។ ក្រសងួប សិ្ថា ន និងក្រសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនងឹ
ទទួលែុសក្តូវរនុងកា េិនតិយតាមោនអនុរោមភាេរៅនឹងECOP នងិរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ ខដ្លតក្មូវ។  
 

បញ្ញា /ោនិភ័យ វធិានកា កាត់បនាយ 

១). កា រធាើឲ្យមាន
ធូលើ / ភាេរែារ់
ថ្នែយល ់

• អនរទទួលកា ក្តូវអនុវតតវធិានកា ក្គប់ក្គងធូលើ រដ្ើមបើធានាថា មានកា កាត់បនាយធូលើ 
និងមនិក្តូវរធាើឲ្យក្បជាជនរនុងសេសគមន៍មានភាេរស្ថះេមងរោយស្ថ ខត បញ្ញា រនះ 
និងរដ្ើមបើ រាសុវតាិភាេប ោិកាសកា ង្វ  ដូ្ចជា៖  
- រក្ស្ថចទឹរ្លូវខដ្លេុយ និងទើតាងំសំណង ់
- ក្គបសមាា  ៈរនុងសតុរ 
- សមាា  ៈខដ្លបានោរ់រលើឡានក្តូវក្គប និងធានាសុវតាិភាេ រំ ុងរេល     ដ្រឹជញ្ាូ ន 
រដ្ើមបើបរញ្ា ៀសភាេរាយបា យថ្នគំន ដ្ើ ែាច់ សមាា  ៈ ឬ ធូលើ 

- គំន ដ្ើ និងសមាា  ៈ គួ ខតក្តូវបានកា ពា  រុំឲ្យរបុើងតាមែយល់។ 
២). សរំ ង នងិ  
 ញ័ំ  

•  ងយនតទាងំអស់ក្តូវខតមាន “ វញិ្ញញ ប័ណណប័ក្តបញ្ញា រ់េើភាេក្តមឹក្តូវ ខដ្លរចញរោយខ្នរ
អធិកា រិចចគុណភាេ សុវតាិភាេ បរចចររទស និងកា កា ពា ខ្នរប សិ្ថា ន” ក្សបតាមរសចរតើ
សរក្មចរលែ 35/2005/QD-BGTVT រដ្ើមបើរជៀសវាងកា បរញ្ចញសំរ ងខាល ងំេើមា សុើនឡាន
ខដ្លមិនសូវខងទាបំានលែ។  

៣). កា បេុំលទរឹ • ក្តូវខត្តល់បងែនអ់នាម័យខដ្លអាចចលត័បាន ឬ ខដ្លស្ថងសង់រេើយ សក្មាប់រមមរ 
សំណង់រៅតាមកា ោឋ នរក្បើក្បាស់។ សំណល់ទឹរេើបងគន់ ចស្រង្វគ នបាយ បនទប់ងូតទឹរ អាង
ទឹរ ។ល។ គួ ខតបងាូ ចូលរៅរនុងអាងសតុរទុរមយួ ខដ្លក្តូវយររចញេើកា ោឋ ន ឬ បញ្ចូ ល
រៅរនុងក្បេ័នធលូ បស់ក្រុង។ មិនគួ មានកា បងាូ  សំណល់ទរឹទាងំរនះរោយផ្លទ ល់រៅរនុង
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ខដ្នទឹររទ។  
• សំណល់ទរឹខដ្លរលើសេើរក្មិតអនុញ្ញញ តរោយសតង់ោ/បទបញ្ញតិ បរចចររទសជាតិពារេ់័នធ 

ក្តូវខតបានក្បមូលទុររនុងអាងសតុរទុរ នងិក្តូវក្បមូលរចញេើកា ោឋ ន រោយអនរក្បមូល
សំណល់ខដ្លមានអាជាញ ប័ណណ។ 

• រៅរេលបញ្ចប់កា ង្វ ស្ថងសង់ ក្តូវក្គបធុងោរទុ់រ និងអាងសតុរទឹរសំអុយ នងិបិទ
វាឲ្យបានជិត។  

៤). លូបងាូ រចញ 
នងិកា  ងររ រៅ
បាតលូ 

• អនរទទួលកា ក្តូវអនុវតតតាមកា រ ៀបចំបលង់ក្បេ័នធលូលំអិត ខដ្លមានបញ្ចូ លរនុងខ្នកា ស្ថង
សង់ រដ្ើមបើធានាថា ក្បេ័នធលូខតងខតក្តូវបានខងទា ំនិងសមាែ តរាល់ភរ់ និងអាើៗរ្េងរទៀត
ខដ្លរារាងំដ្ល់កា េូ ។  

• ទើតាងំរ្េងៗរនុងកា ោឋ នខដ្លមិនប ះពាល់រោយសរមមភាេសំណង់ គួ ខតខង រា ឲ្យរៅ
សភាេរដ្ើម។  

៥). សណំល ់ងឹ • រៅក្គប់រខនលងកា ង្វ  អនរទទួលកា ក្តូវ្តល់ធុងោរ់សំរាម ធុង នងិរខនលងរបាះ   សំរាម
រចាល។  

• សំណល់ ងឹអាចក្តូវបាន រាទុររៅកា ោឋ ន រនុងរខនលងមួយខដ្លមានកា រំណតច់ាស់
ោស់ រោយទើក្បឹរាក្តួតេិនតិយកា ស្ថងសង់ និងអាជាញ ធ មូលោឋ ន ខដ្លពារេ់័នធរៅមុន
រេលក្បមូល នងិរបាះរចាល។  

• ធុង្ទុរសំណល់ក្តូវខតបតិឲ្យជិតរោយគក្មបខដ្លធននងឹអកាសធាតុ នងិខដ្លកា ពា រុំឲ្យ
អនររ ើសរអតចាយរបើរបាន។ 

• រុំដុ្ត នងិមនិក្តូវរប់ ឬ ទមាល រ់សំណល់ ងឹរៅរនុងកា ោឋ នសំណង់រ ើយ។ 
• រក្បើក្បាស់សមាា  ៈរ ើងវញិ ដូ្ចជា បនទះកាត រ ើសក្មាប់រិចចកា រលណោឋ ន ខដ្រ សមាា  ៈខដ្ល

អាចបតចុ់ះបត់រ ើងបាន សមាា  ៈរវចែចប់ ។ល។ គ ួខតក្តូវបានក្បមូល និងបំខបររចញេើ
ក្បភេសំណល់រ្េងរទៀត រនុងរោលបំណងរក្បើក្បាស់រ ើងវញិ រក្បើសក្មាប់ចារ់បំរេញដ្ើ ឬ 
សក្មាប់លរ់រចញ។ 

• របើមិនក្តូវបានយររចញេើកា ោឋ នរទ សំណល់ ងឹ ឬរំរទចរទំើសំណង់ នឹងក្តូវរបាះរចាល
រៅតាមទើតាងំខដ្លរំណត់នងិអនុញ្ញញ តរោយទើក្បឹរាក្តួតេិនិតយកា ស្ថងសង់ និងខដ្ល
មានបញ្ចូ លរនុងខ្នកា ក្គប់ក្គងសំណល់ ងឹ។ 
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ោម នស្ថា នភាេណាមួយខដ្លអនរទទលួកា អាចរបាះរចាលសមាា  ៈណាមួយរនុងតបំន់ខដ្លង្វ
យ ងរក្ោះខ្នរប សិ្ថា ន ដូ្ចជា ខដ្នជក្មរធមមជាតិ ឬ្លូវទឹររ ើយ។  

៦). សណំលគ់ើមើ 
ឬ សណំលខ់ដ្ល
មានរក្ោះថាន រ ់

• រក្បង និងខាល ញ់ខដ្លបានរក្បើរេើយក្តូវយររចញេើកា ោឋ ន និងលរ់រៅឲ្យក្រុមេ ុនណា
ខដ្លទទួលបានសិទធិខរថ្ចនរក្បងរ ើងវញិ។ 

• រក្បង រក្បង អំិល សមាា  ៈសមាែ តរ្េងៗ។ល។ ខដ្លបានរក្បើសល់េើកា ខងទា ំងយនត និង
រក្គឿងមា សុើន នឹងក្តូវបានក្បមូលោរ់រនុងធុងសតុរទុរ នឹងយររចញេើ កា ោឋ ន រោយ
ក្រុមេ ុនណាខដ្លទទួលបានសិទធិខរថ្ចនរក្បងរ ើងវញិ រដ្ើមបើយរ រៅរបាះរចាលរៅរខនលង
របាះរចាលសំណល់ខដ្លមានរក្ោះថាន រ់ ខដ្លទទលួបានកា អនុញ្ញញ តក្តឹមក្តូវ។ 

• រៅស ូចារ់ងនល់ខដ្លសល់េើកា រក្បើ ឬ ខដ្លក្តូវបានបដ្ិរសធមិនរក្បើ ឬ្លិត្ល រ្េងៗ
រទៀតខដ្លដូ្ចោន នងឹការរក្បង គួ ខតបញ្ាូ នរៅររាងចក្រ្លតិ បស់អនរ្គត់្គង់វញិ។  

• ទុរោរ់សមាសធាតុគើមើឲ្យមានសុវតាិភាេ ដូ្ចជា ោរ់រក្កាមដ្ំបូល រនុង បង នងិោរ់ផ្លល រ
សមាគ ល់ឲ្យបានក្តឹមក្តួវ។ 

៧). កា  ខំានរលើ
គក្មប ុរខជាត ិនងិ
ធនធានរអរូ ូសុើ 

• តំបន់ខដ្លក្តូវសមាែ ត គួ ខតមានទំេតូំច តាមខដ្លអាចរធាើរៅបាន។ 
• អនរទទួលកា ក្តូវយរដ្ើក្សទាប់ខាងរលើរចញេើតបំន់កា ង្វ  រោយស្ថ វាអាចនឹង ង្លប ះ

ពាល់រោយសរមមភាេជួសជុល  មួមាន សរមមភាេជាបរណាត ះអាសនន ដូ្ចជា កា រ ៀបចំ
ឃាល ងំ នងិកា ោរ់សមាា  ៈរនុងឃាល ងំ ។ល។ ក្សទាបដ់្ើខ្នរខាងរលើខដ្លបានយររចញទាងំ
រនាះ គួ ខតក្តូវបាន រាទុររៅរខនលងមួយខដ្លទើក្បឹរាក្តួតេិនិតយកា ស្ថងសង់បានយល់
ក្េម សក្មាប់យររៅរក្បើក្បាស់រនុងកា ោដុំ្ះបខនលរ ើងវញិ និងគួ ខតមានកា កា ពា ឲ្យបាន
ក្តឹមក្តូវ។ 

• កា រក្បើក្បាស់សមាសធាតុគើមើ រដ្ើមបើសមាែ តសនួដ្ណំាមំិនក្តូវបានអនុញ្ញញ តរទ។  
• ោមឃាត់កា កាប់រដ្ើមរ ើ រលើរខលងខតមានកា អនុញ្ញញ តចាស់ោស់ ខដ្លមានរៅរនុង

ខ្នកា សមាែ តសួនដ្ំណា។ំ 
• រេលចាបំាច់ ក្តូវោរ់ បង រដ្ើមបើកា ពា រដ្ើមរ ើខដ្លក្តូវ រាទុរ ឲ្យមានក្បសទិធិភាេ មុន

រេលចាប់រ្តើមកា ង្វ ណាមួយរៅរនុងកា ោឋ ន។ 
• អនរទទួលកា ក្តូវធានាថាមិនមានកា ប បាញ់សតា រើឡាបាញ់ចានរោះ កា បំេុល េេួរ

សតាទាងំឡាយ។  
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៨). កា ក្គបក់្គង
ចរាច ណ៍ 

• មុនរេលស្ថងសង់ េិរក្ោះរោបល់ជាមួយ ោឋ ភបិាលមូលោឋ ន សេគមន៍មូលោឋ ន និង
ប ូលើសចរាច ណ៍។  

• កា រធាើដ្ំរណើ  តាម ងយនតមានកា ររើនរ ើងោ ងរក្ចើន ដូ្រចនះ ក្តូវខតមានរលើរវារ ើងរៅរនុង
ខ្នកា ស្ថងសង់ ខដ្លក្តូវបានអនុម័តរនលងមរ។ កា របើរប តាម្លូវ ជាេិរសស សក្មាប់
 ងយនតធុនធៃន់ ចាបំាច់ក្តូវេិចា ណាអេំើរខនលងខដ្លង្វយ ងរក្ោះ ដូ្ចជា ស្ថោរ ៀន 
មនទើ រេទយ និង្ា ។ 

• កា ដ្ំរ ើងរភលើងបំភលឺសក្មាប់រេលយប់ក្តូវខតរធាើ របើសិនជាចាបំាច់ រដ្ើមបើធានាសុវតាិភាេរនុង
កា រធាើដ្ំរណើ  រៅរនុងកា ោឋ ន។ 

• ោរ់ស្ថល រសញ្ញញ សមាគ ល់ជុំវញិកា ោឋ នស្ថងសង់ រដ្ើមបើជួយសក្មួលចរាច ណ៍ បង្វា ញទសិរៅ
សក្មាប់កា បំរេញកា ង្វ  និង្តល់ជារោបល់សក្មាប់សុវតាិភាេ រធាើដ្ំរណើ   និងកា ក្េមាន
ឲ្យដ្ឹងជាមុន។  

• អនុវតតវធិានកា ក្គប់ក្គងសុវតាិភាេចរាច ណ៍  មួមាន ោរ់ស្ថល រសញ្ញញ តាម្លូវ/ទរនល/ខក្េរ និង
្តល់កា ក្បមានឲ្យដ្ឹងជាមុនសក្មាប់ស្ថា នភាេរក្ោះថាន រ់រ្េងៗ។  

• រជៀសវាងកា ដ្ឹរជញ្ាូ នសមាា  ៈសំណង់ រំ ុងរេលមានកា មមាញឹរតាម្លូវ 
• ស្ថល រសញ្ញញ គួ ខតក្តូវបានោរ់ឲ្យបានសមក្សប ទាងំរៅតាម្លូវទឹរ នងិ្លូវរោរ របើចាបំាច់។  

៩). កា  ខំានដ្ល់
កា ្តលរ់សវារមម 

• ្តល់េ៌ត័មានដ្ល់ក្គួស្ថ  ងរក្ោះអំេើកាលវភិាគកា ង្វ  និងកា ែរខាន្គត់្ គងទរឹ/រភលើង 
ោ ងរោចណាស់ឲ្យបាន ២ ថ្ងៃមុន។ 

• កា ែូចខាតណាមួយរលើខែេបណាត ញថ្នក្បេ័នធរក្បើក្បាស់បចចុបបនន នងឹក្តូវរាយកា  រៅ
អាជាញ ធ  និងក្តូវជួសជុលឲ្យបានឆ្ប់តាមខដ្លអាចរធាើរៅបាន។  

១០). កា ស្ថត  
រ ើងវញិនូវតបំន់
ខដ្ល ងរក្ោះ 

• តំបន់ខដ្លបានសមាែ ត ដូ្ចជា រខនលងចារ់សំរាម កា ោឋ ន ជក្មរ បស់រមមរ  រខនលងសតុរ
សមាា  ៈ រខនលងកា ង្វ  និងរខនលងរ្េងៗរទៀតខដ្លរក្បើក្បាស់ជា បរណាត ះអាសននរំ ុងរេល
កា ង្វ ស្ថងសង់ នឹងក្តូវស្ថត  រ ើងវញិ រោយកា ខរលមែរទសភាេ ោរ់ក្បេន័ធលូក្គប់ក្ោន់ 
និងរ ៀបចំសួនដ្ណំារំ ើងវញិ។  

• រដ្ើមរ ើនឹងក្តូវោរំៅរលើដ្ើទំរន  និងរៅតាមទើជក្មាល រដ្ើមបើកា ពា  ឬ កាត់បនាយកា 
បារ់ដ្ើ និងខង រារសា ភាេទើជក្មាល។ 

• ដ្ើខដ្លក្បឡារ់រៅរោយស្ថ ធាតុគើមើ ឬ ស្ថ ធាតុរក្ោះថាន រ់ នឹងក្តូវបានយររចញ និងដ្ឹរ
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រៅរប់រៅទើរខនលងរចាលសំណលោ់ ងក្តមឹក្តូវ។ 
១១). សុវតាភិាេ
រមមរ  នងិ
សុវតាភិាេ
ស្ថធា ណៈ 

• បណតុ ះបណាត លរមមរ អេំើបទបញ្ញតិសុវតាិភាេកា ង្វ  និង្តល់សំរលៀរបំពារ់ធានា
សុវតាិភាេដ្លរ់មមរ  ក្សបរៅតាមចាប់ជាតិខដ្លសមក្សប។ 

• រធាើ បង  បាងំ ្តល់កា ក្បមានេើរក្ោះថាន រ់/រំេតិកា ចូលរៅកាន់ទើតាងំរក្ោះថាន រ់ ជុំវញិ
កា ោឋ ន សក្មាប់ស្ថធា ណៈជន។  

• អនរទទួលកា ក្តូវ្តល់វធិានកា សុវតាិភាេ ដូ្ចជា កា រធាើ បង  បាងំ សញ្ញញ ក្បមាន រក្ោះថាន រ់ 
ក្បេ័នធបភំលឺរដ្ើមបើកា ពា រុំឲ្យមានរក្ោះថាន រ់ចរាច ណ៍ និងោនិភ័យរ្េងៗរទៀត សក្មាប់
មនុសេ និងរខនលងខដ្លង្វយ ងរក្ោះរ្េងៗរទៀត។  

• របើសិនជាកា បា ន់ក្បមាណរនលងមរបានបញ្ញា រថ់ាអាចមានរក្គឿង្ទុះ (UXO) គឺបុគគលរិ
ខដ្លមានសមតាភាេក្តូវចាបំាច់រធាើកា សមាែ ត ដូ្ចខដ្លមានខចងរៅរនុងខ្នកា លមែិត 
ខដ្លអនុមត័រោយវសិារ សំណង់។  

១២). កា 
ក្បាក្សយ័ទារទ់ង
ជាមយួសេគមនមូ៍
លោឋ ន 

• អនរទទួលកា ក្តូវសក្មបសក្មួលជាមួយអាជាញ ធ មូលោឋ ន (អនរដ្រឹនាឃុំ ំ អនរដ្ឹរនាភូំមិ) 
រដ្ើមបើក្េមរក្េៀងរលើកាលវភិាគសរមមភាេសណំងរ់ៅទើរខនលងខដ្លង្វយ ងរក្ោះ ឬរៅខរប  
និងរេលរវោេិរសសណាមួយ (ដូ្ចជា ថ្ងៃបុណយស្ថសនា)។ 

• ្េេា្ាយេត៌័មានគរក្មាងដ្ល់ភាគើ ងរក្ោះ (ឧទាេ ណ៍ អាជាញ ធ មូលោឋ ន សេក្ោស 
និងែនង្ទះ ងរក្ោះ ។ល។) តាម យៈកា ក្បជុំរៅសេគមន៍ មុនរេល សរមមភាេស្ថង
សង់ចាប់រ្តើម។ 

• ្តល់េ៌ត័មានអេំើអនរខដ្លក្តូវក្បាក្ស័យទារ់ទងជាមួយសេគមន៍ ខដ្លភាគើពារេ់័នធអាច
ទទួលេត៌័មាន អំេើសរមមភាេរៅកា ោឋ ន ស្ថា នភាេ បស់គរក្មាង នងិលទធ្ លថ្នកា អនុវតត
គរក្មាង។ 

• ្តល់េ៌ត័មានដ្ល់ក្បជាជនមូលោឋ នអំេើកាលវភិាគកា ង្វ  និងកា ស្ថងសង់ កា ែរខាន្គត់
្គង់រសវារមមជារ់ោរ់ ្លូវវាង និង្លូវ ងយនតក្រុងបរណាត ះអាសនន កា បំ្ទុះ និងកា រំរទច
រចាលណាមួយ រៅតាមស្ថា នភាេសមក្សប។    

• កាត  េ៌ត័មាននឹងក្តូវបានដ្ំរ ើងរៅក្គប់កា ោឋ នស្ថងសង់ សក្មាប់្ តល់េត៌័មានអេំើគរក្មាង 
និងេត៌័មានពារេ់័នធ បសអ់នរចាត់កា កា ោឋ ន បុគគលិរខ្នរប សិ្ថា ន បុគគលរិសុែភាេនិង
សុវតាិភាេ រលែទូ សេ័ទ នងិេ៌ត័មានរ្េងៗរទៀត និងខដ្លជន ងរក្ោះអាចបរញ្ចញរោបល ់
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អំេើកា ក្េួយបា មមណ៍ និងសំរណើ រ្េងៗ។ 
១៣). នើតវិធិើ
រ ណើ  ខដ្លបាន 
ក្បទះរឃើញអាើមយួ 

របើសិនជាអនរទទួលកា បានក្បទះរឃើញទើតាងំបុរាណ ទើតាងំក្បវតតិស្ថស្រសត សំណល់ នងិ
ឧបរ ណ៍រ្េងៗ  មួទាងំ ទើតាងំរបស់េ នងិ/ឬ ្នូ  រំ ុងរេលកាយដ្ើ ឬ ស្ថងសង់ អនរទទួល
កា ក្តូវ៖  
• បញ្ឈប់សរមមភាេស្ថងសង់រនុងតំបន់ទាងំរនាះ 
• គូសក្េំក្បទលទ់ើតាងំ ឬ រខនលងទាងំរនាះ 
• កា ពា ទើតាងំទាងំរនាះ រដ្ើមបើរុំឲ្យមានកា ែូចខាត ឬ បាត់បង់ បស់ខដ្លអាចចល័តទើបាន។ 

រនុងរ ណើ  បសបុ់រាណខដ្លអាចចល័តទើបាន ឬ សំណល់ខដ្លង្វយ ងរក្ោះ គួ ខតចាត់
ឲ្យមានអនរោមរេលយប់  េូតដ្ល់រេលខដ្លអាជាញ ធ  មូលោឋ នខដ្លមានកា ទទួលែុស
ក្តូវ ឬ នាយរោឋ នវបបធម៌ និងេ៌ត័មានមរទទួលយរ 

• ជូនដ្ំណឹងរៅទើក្បឹរាក្តួតេិនតិយកា ស្ថងសង់ ខដ្លក្តូវ្តល់ដ្ំណឹងជាបនតរៅ អាជាញ ធ 
មូលោឋ ន ឬ ថាន រ់ជាតិខដ្លមានកា ទទួលែុសក្តូវខ្នរវបបធម៌ (រំ ុងរេល២៤រមា ង ឬ 
ឆ្ប់ជាងរនះ) 

• អាជាញ ធ មូលោឋ ន ឬ ថាន រ់ជាតិខដ្លពារេ់័នធ គួ ខតទទួលែុសក្តូវរនុងរចិចកា ពា  និងខង រា
ទើតាងំ មុនរេលសរក្មចចតិតអំេើនើតិវធិើបនាទ ប់ខដ្លសមក្សប។ ចំណុចរនះ ទាមទា ឲ្យមាន
កា វាយតថ្មលបឋមមួយរលើ បរគំរេើញទាងំរនាះ។ ភាេចាបំាច់ និងស្ថ ៈសំខាន់ថ្ន បរ
គំរេើញទាងំរនះ គួ ខតក្តូវបានបា ន់ក្បមាណ ក្សបរៅតាមលរខណៈវនិិចឆ័យរ្េងៗពារេ់័នធ
រៅនឹងរបតិរភណ័ឌ ខ្នរវបបធម៌ ដូ្ចជា បរគំរេើញខដ្លមានតថ្មលខ្នរសិលបវជិាា  ក្បវតតិ
ស្ថស្រសត វទិាស្ថស្រសត ឬកា ក្ស្ថវក្ជាវ សងគម និងរសដ្ឋរិចច។   

• អាជាញ ធ ខដ្លមានកា ទទួលែុសក្តូវ គួ ខតជាអនររធាើកា សរក្មចចិតតអេំើ របៀបចាត់ខចង
រលើ បរគំរេើញ។ កា សរក្មចចិតតទាងំរនះ  មួមាន កា ផ្លល ស់បតូ  ូបរាង (ដូ្ចជា រៅរេល
បាន ររឃើញសំណល់វបបធម៌ ឬ ស្ថ ៈសំខាន់បុរាណវទិាខដ្លមានអាចចល័តបាន) 
កា អភិ រេ ខង រា ជួសជុល នងិកា ជួយរក្ស្ថចក្សង់។ 

• របើសិនជាទើតាងំវបបធម៌ និង/ឬ វតាុបុរាណខដ្លមានតថ្មលែពស់ រេើយអនរជំនាញអាជើេបាន
្តល់រោបលឲ់្យមានកា ខង រាទើតាងំ រដូ៏្ចជាកា តក្មូវ បស់អាជាញ ធ វតាុបុរាណ មាច ស់
គរក្មាងក្តូវរ ៀបចំឲ្យមានកា ផ្លល ស់បតូ បលង់ខដ្លចាបំាច់ រដ្ើមបើរ្លើយតបរៅតាមសំរណើ ទាងំ
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បញ្ញា /ោនិភ័យ វធិានកា កាត់បនាយ 

រនាះ និងរដ្ើមបើខង រាទើតាងំ។ 
• កា សរក្មចចិតតពារ់េន័ធនឹងកា ក្គប់ក្គង បរគំរេើញ នឹងក្តូវរធាើកា ក្បាក្ស័យទារ់ទងជា

ោយល័រខអរេ រោយអាជាញ ធ ពារ់េ័នធ។  
• រិចចកា ស្ថងសង់អាចចាប់រ្តើមបនតរ ើងវញិ បនាទ ប់េើទទួលបានកា អនុញ្ញញ តេើអាជាញ ធ 

មូលោឋ នខដ្លទទួលែុសក្តូវរលើរិចចកា ោពំា ខ្នររបតិរភ័ណឌ ។  
 
 

ខ្នរទើ ២ – ក្រមក្បតបិតតខិ្នរប សិ្ថា នសក្មាបរ់មមរ   បសអ់នរទទលួកា  

រនះជាឧទាេ ណ៍មួយសក្មាប់គរក្មាងជាទូរៅ ប ុខនតសក្មាប់គរក្មាងជារ់ោរ់ គឺមានតក្មូវកា រ្េងៗ
រទៀត។ ឧទាេ ណ៍ េិធើស្ថ ោងថ្ដ្ កា យល់ក្េមចូល មួសិកាខ ស្ថោអេំើ STD។  

គ ួរធាើ មនិក្តវូរធាើ 

 រក្បើក្បាស់បងគន់អនាម័យខដ្លបាន 
្តល់ឲ្យ – រាយកា ណ៍េើភាេរែារ់ ឬ 
ប កិាខ ទាងំមូល 

 សមាែ តទើរខនលងកា ង្វ  បស់អនរ រុឲំ្យ
មានសំរាម រៅរេលចុងបញ្ចប់ថ្នថ្ងៃ
នើមួយៗ – រក្បើធុងោរ់សំរាម ខដ្ល
បាន្តល់ឲ្យ នងិធានាថា មិនមានសំរាម
របាះរចាលពាសវាលពាសកាលរ ើយ។  

 រាយកា ណ៍ជាបនាទ ន់អំេើរក្បងខដ្លលិច 
និងបញ្ឈបរុ់ំឲ្យវារេៀ រទៀត។  

 ជរ់បា ើរៅទើតាងំខដ្លបានអនុញ្ញញ ត 
ខតប ុរណាណ ះ និងក្តូវទុរោរ់រនទុយបា ើ 
និងរ ើគូសរោយក្បុងក្បយត័ន (កា 
របាះរចាលរ្តសផ្លត ស់ គឺជាបទរលមើស)។  

 យររចញ ឬ រធាើឲ្យែូចខាតដ្ល់កា ោដំ្ំណា ំរោយោម នកា 
េនយល់រោយផ្លទ ល់ 

 ដុ្តរភលើង 
 លួច បងក  បួសស្ថន ម ោរ់អនាទ រ់ ឲ្យចំណើ /រធាើឲ្យសតាដ្ថ្ទមាន
រក្ោះថាន រ់ –  មួមាន សតាស្ថល ប រខងកប េស់ ។ល។ 

 ចូលរៅកាន់រខនលងណាមួយខដ្លមាន បង ឬ មានស្ថល រ សញ្ញញ
ោមឃាត់។ 

 របើរប រោយោម នកា ក្បុងក្បយត័ន ឬ រលើសរលបើនរំណត ់
 អនុញ្ញញ តឲ្យសំណល់ សំរាម រក្បង ឬ សមាា  ៈប រទស ចូលរៅរនុង
អូ/ខក្េរ។ 

 របាះសំរាម ឬ ទុរមាូបអាោ រចាលរណាត លវាល 
 កាត់រដ្ើមរ ើ រទាះជាមានមូលរេតុអើរ៏រោយ រក្ៅេើរនុងតំបន់
ស្ថងសង់ខដ្លមានកា អនុញ្ញញ ត។ 

 ទិញសតាថ្ក្េសក្មាប់រធាើមាូប។ 
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 រំណត់កា ង្វ  និងរខនលងទុរោរ់ 
សមាា  ៈ រនុងតំបន់ខរប រខនលងកា ង្វ  

 រក្បើក្បាស់ឧបរ ណ៍សុវតាិភាេទាងំអស់ 
និងអនុវតតតាមនូវរាលន់ើតិវធិើសុវតាិភាេ។ 

 ទប់ស្ថក ត់កា ចមលងររាគ ឬ កា បំេុល 
តាមអូ និងក្បឡាយទរឹ 

 ធានាថាមានឧបរ ណ៍េនលតអ់គគើភ័យ 
អាចរក្បើក្បាស់បានភាល មៗ រៅរេល 
រំេុងបំរេញ “កា ង្វ ខដ្លរៅត ៗ “    
ដូ្ចជា ្ា ខាត់ កាត់រមម  ។ល។  

 រាយកា ណ៍អំេើរក្ោះថាន រ់មររលើរមមរ  
ឬ សតានានា។ 

 របើរឡាន/រធាើដ្ំរណើ  តាម្លូវខដ្លបាន
រំណត់ខតប ុរណាណ ះ។ 

 កា ពា រុំឲ្យមានធូលើ និងសំរ ង ខំាន
ខាល ងំរេរ។ 

 

 រក្បើក្បាស់សមាា  ៈមានជាតិេុលខដ្លោម នកា អនុញ្ញញ ត ដូ្ចជា 
ទឹរថាន ខំដ្លរធាើេើសំណ  និង ូបធាតុមា ងខដ្លមិនរ្ះ ។ល។ 

 បងក កា  ខំានដ្ល់តថ្មលបុរាណវទិា ឬ ក្បវតតិស្ថស្រសត 
 រក្បើការំភលើង (រលើរខលងខតបុគគលរិសនតសុិែខដ្លទទួលបានសិទធិ) 
 រក្បើក្បាស់រក្គឿងក្សវងឹរោយរមមរ រំ ុងរេលរធាើកា  
 ោងឡាន ឬ មា សុើនរៅតាមអូ/ខក្េរ 
 រធាើកា ខងទា ំ(ផ្លល ស់បតូ រក្បង អំិល និងតក្មងរក្បង)  បស់ ឡាន 
និងឧបរ ណ៍ រក្ៅេើតំបន់ខដ្លទទលួបានសទិធិ។ 

 របាះរចាលសំរាមរៅទើរខនលងខដ្លោម នកា អនុញ្ញញ ត 
 ោរ់សតាថ្ក្េរនុងក្ទងុ (ជាេិរសស សតាស្ថល ប) រៅរខនលង  
ស្ថន រ់រៅ។ 

 រធាើកា ង្វ រោយោម នឧបរ ណ៍កា ពា សុវតាិភាេ ( មួមាន 
ខសបររជើងរខវង និងមរួកា ពា ) 

 បងក ភាេរមេមង និង ខំានរៅរនុង ឬរៅខរបសេគមន៍។ 
 របារគរ់សំរលៀរបំពារ់រៅតាមទរនល និងខក្េរ/អូ 
 របាះរចាលសំរាម សំណល់ស្ថងសង់ ឬ រំទិចរំទើរ្តសផ្លត ស់។ 
 រធាើឲ្យរេំប់ជាតេុិលជាសកាត នុេល ដូ្ចជា ្លិត្លរក្បង 
 កាប់អូស 
 ចាប់ក្តើរោយរក្បើស្ថ ធាតុគើមើ និងរក្គឿង្ទុះ 
 រក្បើបងគន់រក្ៅេើប កិាខ ខដ្លបានរំណត់ និង 
 ដុ្តសំណល់ និង/ឬ សួនដ្ណំាខំដ្លបានសមាែ តរេើយ។ 
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ឧបសម្ព័នធ ៣៖ ម្ោលការណ៍ដណនាដំ្នការរគប់រគងបរសិ្ថា ន 
សរោប់គម្រោងម្េោឋ រចនាសម្ព័នធម្េសភាព និងម្េសចរណ៍  

 
ក្េះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ជាតិ ស្ថសនា ក្េះមោរេតេ 

 
ខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន សក្មាបគ់រក្មាងរេោឋ  ចនាសមពន័ធ និងរទសច ណ៍  បស ់ 

ក្រុមេ ុន ……………………… (ខែម ) 
………………………………….. (អង់រគលស) 

 
 
 
រ ៀបចំរោយ៖ ............................ 
 
 
 

ខែ.......... ឆ្ន .ំ............... 
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២.៥ រមមវធិើសរមមភាេកា ង្វ  បស់គរក្មាង ...................................................................................1 
ជេូំរ ៣. ខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន 
៣.១ សរងខបអេំើ្លប ះពាល់អវជិាមានសំខាន់ៗ និងវធិានកា កាត់បនាយ .......................................1 
៣.២ រមមវធិើបណតុ ះបណាត ល .........................................................................................................1 
៣.៣ រមមវធិើេិនិតយតាមោនប សិ្ថា ន រនុងដ្ំណារក់ាលស្ថងសង់  
ក្បតិបតតិកា  និងកា បញ្ចប់គរក្មាង ...............................................................................................1 
ជេូំរ ៤. រសចរតើសននោិឋ ន នងិអនុស្ថសន ៍  
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ជេូំរ ១. រសចរតើរ្តើម  
១.១ ទិដ្ឋភាេ មួ៖ េេិណ៌នារោយសរងខបអេំើស្ថវតា និងមូលរេតុខដ្លក្តូវមានគរក្មាង និង      ស្ថា នភាេទូរៅ
 បស់គរក្មាង។  
១.២ រោលបំណងថ្នខ្នកា ក្គប់ក្គងប សិ្ថា ន 
១.៣ វធិើស្ថស្រសត៖ រៅចំណុចរនះ េេិណ៌នាអំេើតក្មូវកា េ៌ត័មាន - ទិននន័យ វធិើស្ថស្រសតក្បមូល និងវភិាគទិននន័យ។ 
 
ជេូំរ ២. កា េេិណ៌នា បសគ់រក្មាង  

រៅរនុងជំេូររនះ គរក្មាងនងឹបរក្ស្ថយលមែិត ដូ្ចខដ្លមានខចងរៅរនុង បាយកា ណ៍សិរាលទធភាេ
គរក្មាង ឬ ខ្នកា រម បស់ក្រុមេ ុន រោយរផ្លត តរលើេ៌ត័មានដូ្ចខាងរក្កាម៖  
២.១ ស្ថវតា និងបទេិរស្ថធន៍ បស់ក្រុមេ ុន  
២.២ ទើតាងំក្រុមេ ុន (គួ ខតភាា ប់មរជាមួយនូវខ្នទើ ដ្ឋបាលថ្នតបំន់ នងិទើតាងំ បស់គរក្មាង) 
២.៣ ក្បរភទគរក្មាង/វសិ្ថលភាេ និងរេលរវោ បស់សរមមភាេគរក្មាង (តំណារ់កាលមុនក្បតិបតតិកា  បស់
គរក្មាង រំ ុងរេលក្បតិបតតិកា  បស់គរក្មាង នងិរេលបញ្ចបគ់រក្មាង) 
២.៤ ខ្នកា សរមមភាេកា ង្វ ៖ ដូ្ចជា (១) ក្បភេ និងប មិាណវតាុធាតុរដ្ើមខដ្លក្តូវរក្បើ (២) តក្មូវកា 
រក្គឿងមា សុើន (៣) តក្មូវកា រមាល ងំេលរមមរនុងក្សុរ និងេើប រទស (៤) ប មិាណថ្ន្លតិ្លសរក្មច (៥) 
ចំណូលចណំាយ (៦) សង្វា រ់្លតិរមម (៧) ខ្នកា ក្គប់ក្គងសំណល់ ។ល។  
២.៥ រមមវធិើសរមមភាេកា ង្វ  បស់គរក្មាង  
 
ជេូំរ ៣. ខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន 

រនុងខ្នររនះ គរក្មាងចាបំាច់ក្តូវមានមូលនធិិក្គប់ក្ោន់សក្មាប់រិចចកា ពា ប សិ្ថា ន និងសក្មាបប់រងកើត ក្រុម
មួយខដ្លមានអនរជំនាញមានសមតាភាេ ឧបរ ណ៍ វធិាន និងកាលវភិាគក្តឹមក្តូវ សក្មាប់កា  េិនតិយតាមោន
គុណភាេខ្នរប សិ្ថា ន រោយមានរិចចសេកា ោ ងជតិសនិតជាមួយក្រសួង/ស្ថា បន័ពារ់េន័ធ រដ្ើមបើកាត់បនាយ្ល
ប ះពាលអ់វជិាមានខ្នរប សិ្ថា ន បស់គរក្មាង។  
 
ខ្នកា ក្គប់ក្គងប សិ្ថា ន  មួមាន៖ 
៣.១ សរងខបអេំើ្លប ះពាល់អវជិាមានសំខាន់ៗ និងវធិានកា កាត់បនាយ 
៣.២ រមមវធិើបណតុ ះបណាត ល 
៣.៣ រមមវធិើេិនិតយតាមោនប សិ្ថា ន រនុងដ្ំណារក់ាលស្ថងសង់ ក្បតបិតតិកា  និងកា បញ្ចប់គរក្មាង 
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គរក្មាងនឹងបញ្ញា រ់នូវចំណុចខាងរក្កាម៖ 
− ស្ថា ប័នទទលួែុសក្តូវរលើកា េិនិតយតាមោនគរក្មាង 
− កា រំណត់ក្េំខដ្នខដ្លក្តូវេិនតិយតាមោន 
− វធិានេិនិតយតាមោន 
− រោលកា ណ៍ខណនា ំឬ បទបញ្ញតខិដ្លក្តូវអនុវតតសក្មាប់កា េិនិតយតាមោន 
− រមមវធិើ និង យៈរេលខដ្លក្តូវេិនតិយតាមោន 
− កា វាយតថ្មលផ្លទ ល់រលើលទធ្លេើកា េិនិតយតាមោន ខដ្លរធាើរោយមាច ស់គរក្មាង 
− ្តល់ បាយកា ណ៍ក្បចាកំ្តើមាសរៅក្រសួងប សិ្ថា ន និងក្រសួង/ស្ថា បន័ពារ់េន័ធ។ 

 
ជេូំរ ៤. រសចរតើសននោិឋ ន នងិអនុស្ថសន ៍ 

រនុងរសចរតើសននិោឋ ន មាច សគ់រក្មាង/មាច ស់ក្រុមេ ុន ចាបំាច់ក្តូវបង្វា ញកា វនិិរោគ រោយក្តូវបញ្ញា រ់េើ
វធិានកា កាត់បនាយ្លប ះពាលអ់វជិាមាន ចើ ភាេវជិាមានខ្នរប សិ្ថា ន នងិកា ខរលមែជើវភាេ ស់រៅ បស់
សេគមន៍ពារ់េន័ធ រៅរេលខដ្លមានកា វនិិរោគរនុងតំបន់ បស់គរក្មាង។  
 

រៅរនុងជំេូររនះ មាច សគ់រក្មាងក្តូវធានា និងទទលួែុសក្តូវរលើខ្នកា ក្គប់ក្គងប សិ្ថា ន នងិអនុស្ថសន៍
ពារ់េ័នធនឹងគរក្មាង។  
 



107 
 

ឧបសម្ព័នធ ៤៖ សម្ងខបនន្លប ះពាលដ់ ន្កបរសិ្ថា ន និងវិធានការកាត់បនាយ្លប ះពាល ់
ធនធានប សិ្ថា ន 

ធមមជាតនិងិធនធានរសដ្ឋរចិចសងគម 
្លប ះពាលអ់វជិាមាន រណំតវ់សិ្ថលភាេថ្ន្លប ះពាល ់ វធិានកា កាតប់នាយ រណំតស់មាគ ល ់

តចិ មធយម ធៃនធ់ៃ  
១. ្លប ះពាលរ់ ុំងរេលដ្ណំារក់ាលមុនក្បតបិតតកិា គរក្មាង 
រ. ធនធានធមមជាតិ និងប សិ្ថា ន       

- ធនធាន ូបវនត       
- ធនធានជើវស្ថស្រសត       

ែ. ធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម       
១.២ ្លប ះពាលរ់ ុំងរេលដ្ណំារក់ាលស្ថងសង ់បសគ់រក្មាង 
រ. ធនធានធមមជាតិ និងប សិ្ថា ន       

- ធនធាន ូបវនត       
- ធនធានជើវស្ថស្រសត       

ែ. ធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម       
២. ្លប ះពាលរ់ ុំងរេលដ្ណំារក់ាលក្បតបិតតកិា  បសគ់រក្មាង 
រ. ធនធានធមមជាតិ និងប សិ្ថា ន       

- ធនធាន ូបវនត       
- ធនធានជើវស្ថស្រសត       

ែ. ធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម       
៣. ្លប ះពាលរ់ ុំងរេលដ្ណំារក់ាលបញ្ចប ់បសគ់រក្មាង 
រ. ធនធានធមមជាតិ និងប សិ្ថា ន       

- ធនធាន ូបវនត       
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- ធនធានជើវស្ថស្រសត       
ែ. ធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម       
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ឧបសម្ព័នធ ៥៖ គំររូកបខ័ណឌ េំនួលខុសរតូវននការបា ន់របោណ្លប ះពាលដ់ ន្កបរសិ្ថា ន 
គំ ូក្របែ័ណឌ ទនំួលែុសក្តូវរនះ រំណត់សរមមភាេ បស់គរក្មាង វសិ្ថលភាេ វធិើស្ថស្រសតសិរាក្ស្ថវក្ជាវ 

និងទក្មង់ បាយកា ណ៍បឋម ឬ  បាយកា ណ៍រេញរលញថ្នកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម 
សក្មាប់រក្បើក្បាស់រៅក្រសូងប សិ្ថា ន មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ នងិអនរពារ់េន័ធជាមួយគរក្មាង
ខ្នររេោឋ  ចនាសមព័នធ និងរទសច ណ៍។ . 

១. រសចរតើរ្តើម  
មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹាេិរក្ោះរោបលន់ឹងេេិណ៌នានូវចំណុចសំខានម់ួយចំននួ ដូ្ចខាងរក្កាម៖ 
- ទសេនៈវសិ័យ និងរោលបំណងថ្នកា វនិិរោគ រនុងកា ចូល មួដ្ល់កា អភិវឌ្ឍរសដ្ឋរិចចជាតិ តាម យៈ

វសិ័យរេោឋ  ចនាសមព័នធ និងរទសច ណ៍។  
- កាតេារចិច្លូវចាប់ខដ្លតក្មូវឲ្យក្រុមេ ុនវនិិរោគរធាើកា រ ៀបចំក្របែ័ណឌ ទនំួលែុសក្តូវរលើកា រ ៀបចំ

 បាយកា ណ៍បឋម ឬ បាយកា ណ៍រេញរលញថ្នកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម។ 
- ស្ថ ៈសំខាន់ថ្នក្របែ័ណឌ ទំនួលែុសក្តូវសក្មាប់រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ថ្នកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរ

ប សិ្ថា ន និងសងគម សក្មាប់គរក្មាងវនិិរោគរេោឋ  ចនាសមព័នធ នងិរទសច ណ៍។  
 

២. រោលបណំង បសក់្របែណ័ឌ ទនំលួែុសក្តវូ៖  
រោលបំណងសំខាន់ បស់ក្របែណ័ឌ ទំនលួែុសក្តវូ គឺ៖  

- គឺជាខ្នទើបង្វា ញ្លូវមួយសក្មាប់រ ៀបចំ បាយកា ណ៍បឋម 
ឬរេញរលញថ្នកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម ក្បរបរោយគុណភាេែពស់ និង
ភាេក្តឹមក្តូវ។ 

- រំណត់វសិ្ថលភាេ និងវធិើស្ថស្រសតរនុងកា សិរាក្ស្ថវក្ជាវអំេើធនធានប សិ្ថា នខដ្លមានក្ស្ថប់ ដូ្ចជា 
ធនធាន ូបវនត ធនធានជើវស្ថស្រសត និងធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម។ 

- រំណត់អតតសញ្ញញ ណអនរពារ់េន័ធ និងស្ថធា ណៈជន រដ្ើមបើរធាើកា េិរក្ោះរោបល ់
- រំណត់ទក្មង់ បាយកា ណ៍បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម សមាជិររនុងក្រមុសិរា

ក្ស្ថវក្ជាវ និងកាលវភិាគថ្នខ្នកា សិរា។ 
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៣. កា េេិណ៌នា បសគ់រក្មាង 
មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹាេរិក្ោះរោបលន់ឹងបង្វា ញនូវចំណុចមួយចំននួ ដូ្ចខាងរក្កាម៖ 

- ស្ថ ៈសំខាន់ថ្នវតតមាន បស់គរក្មាង 
- កា វភិាគអំេើជរក្មើសនានា បស់គរក្មាង 
- ស្ថវតានិងបទេិរស្ថធន៍ បស់ក្រុមេ ុន ពារ់េ័នធនងឹកា អនុវតតគរក្មាង 
- ក្បភេទុន និងក្បរភទគរក្មាង (វសិ័យស្ថធា ណៈ ឬ វសិ័យឯរជន ឬ ថ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍) 
- ឧបរ ណ៍ខ្នរចាប់ពារេ់័នធនឹងគរក្មាង 
- ទើតាងំភូមិស្ថស្រសត៖ បង្វា ញទើតាងំភូមិស្ថស្រសត ក្េំក្បទល់ ទំេដំ្ើ និងទើតាងំ បសគ់រក្មាង ខដ្លជាបទ់ារ់ទង

នឹងតបំន់សំខាន់ៗ រោយក្តូវភាា ប់ជាមួយនឹងខ្នទើ ដ្ឋបាល (Datum Coordinate System: UTM_
WGS1984_48N) and Google Map។ 

- សរងខបសរមមភាេ បសគ់រក្មាង (វដ្្គរក្មាង និង យៈរេល)  មួមាន៖  
➢ ខ្នកា ខបងខចរដ្ើសក្មាបគ់រក្មាង (ដ្ើសក្មាប់ស្ថងសង់ រេោឋ  ចនាសមព័នធ តំបន់ថ្បតង នងិ

ចំណតឡាន ក្សបរៅតាមខ្នកា រម ។ល។) (មានភាា ប់មរជាមួយនូវទក្មង់ខ្នកា ខបងខចងដ្ើ 
ខ្នកា អោ  គំ ូក្ពាងខ្នកា ស្ថា បតយរមម កា រក្បើក្បាស់ដ្ើធលើ គំ ូក្ពាង អោ  និងខ្នកា  ។ល។) 

➢ ខ្នកា អនុវតតគរក្មាង 
➢ បរចចររទសស្ថងសង ់
➢ តក្មូវកា រក្គឿងមា សុើន ឧបរ ណ៍ សមាា  ៈ និងប កិាខ រ្េងៗរទៀត 
➢ តក្មូវកា វតាុធាតុរដ្ើម (សមាា  ៈ និងឧបរ ណ៍សណំង់) 
➢ តក្មូវកា ធនធានមនុសេ-រមាល ងំេលរមម នងិចនំនួរទសច  (តួនាទើ សញ្ញា តិ នងិក្បារ់ខែរំ ុង

រេលស្ថងសង់ នងិក្បតបិតតិកា ) 
➢ តក្មូវកា រក្បើក្បាស់ថាមេល 

▪ អគគើសនើ ដ្ឋ ឬ ឯរជន (កា រក្បើក្បាស់ថាមេល) 
▪ មា សុើនរភលើង (ទំេរំមាល ងំថាមេល) 
▪ ក្បេ័នធេនលឺក្េះអាទតិយ 

➢ តក្មូវកា ទឹរ (ក្បភេ នងិប មិាណ) 
➢ ខ្នកា ក្គប់ក្គងសំណល់ ងឹ-ទន់៖ 
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▪ សំណល់ ងឹ៖ ក្តូវរំណតអ់តតសញ្ញញ ណក្បភេ នងិក្បរភទសំណល់ខដ្លបានបរងកើតរ ើង
រោយសរមមភាេ បសគ់រក្មាង និងេិេណ៌នាអេំើទើតាងំ កា ទុរោរ់ និងកា ក្គប់ក្គង
សំណល់។ 

▪ សំណល់ទរឹ៖ ទើតាងំររាងចក្រចរក្មាះទឹរ បរចចររទស មុែង្វ  ដ្ំរណើ  កា ថ្នររាងចក្រ
ចរក្មាះទឹរ ទំេ ំសមតាភាេ និងទើតាងំសតុរសំណល់ទឹរចុងរក្កាយ 

▪ ភរ់៖ កា ក្គប់ក្គងភរ់ខដ្លរចញេើររាងចក្រចរក្មាះសំណលទ់ឹរ 
▪ សំណល់េើឧសម័ន៖ កា ក្គប់ក្គងឧសមន័រចញេើមា សុើនរភលើង ឬ មា សុើន    រ្េងៗរទៀត 
▪ សំណល់ខដ្លមានរក្ោះថាន រ់៖ (រំរបា  ថាន ោំប ។ល។)  

➢ កា បរងកើតក្បេ័នធក្បមូលទឹររភលៀងរៅរនុងតំបន់ បស់គរក្មាង 
➢ កា ក្គប់ក្គងសុែភាេ និងសុវតាិភាេបុគគលិរ/រមមរ  រទសច  និងក្បជាជន 
➢ កា ក្គប់ក្គងោនិភ័យ (រក្ោះមេនតរាយធមមជាតិ ក្បេ័នធកា ពា រភលើងរ្ះ កា ោរ់ស្ថល រ សញ្ញញ

រក្ោះថាន រ់ កា ្តល់សញ្ញញ ក្បមានអំេើមេនតរាយ ជរណតើ  រ ើងចុះរនុងក្ោអាសនន កា បណតុ ះ
បណាត លអេំើកា សរស្រង្វគ ះ កា ជរមលៀសមនុសេ គោិនោឋ ន និងរមធាវ ើ សក្មាប់រោះក្ស្ថយរ ណើ
មានោនភិ័យររើតរ ើង)។ 

➢  យៈរេលថ្នសរមមភាេ បស់គរក្មាង 

៤. វសិ្ថលភាេ នងិវធិើស្ថស្រសតថ្នកា សរិា 
 ពារ់េ័នធនឹងកា រំណត់វសិ្ថលភាេ និងវធិើស្ថស្រសតរនុងកា សិរារលើ បាយកា ណ៍បឋម ឬ បាយកា ណ៍
រេញរលញអំេើកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម ឬ អំេើ បាយកា ណ៍បា ន់ក្បមាណ្លប ះ
ពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ ក្តូវបា ន់ក្បមាណធនធានប សិ្ថា ន
ខដ្លមានក្ស្ថប់រនុងតំបនគ់រក្មាង និងរៅជុំវញិកា ោឋ នគរក្មាង ដូ្ចជា ធនធានជា ូបវនត ធនធានជើវស្ថស្រសត និង
ធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម។  
 
 រនុងកា ក្បមូលទនិនន័យ មាច សគ់រក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវេឹងខ្ែររលើ៖ 
ទិននន័យទើ ២៖ ជាទិននន័យខដ្លក្តូវក្បមូលនងិទាញយរេើឯរស្ថ បរចចររទសសំខាន់ៗ បសគ់រក្មាង  មួមាន 
 បាយកា ណ៍បរចចររទស បស់ក្រុមេ ុន ខ្នកា រម និងឯរស្ថ ពារ់េ័នធ។ 
ទិននន័យទើ១៖ ជាទនិនន័យខដ្លក្តូវក្បមូល តាម យៈកា អរងកតរៅរនុង និងជុំវញិតំបន់ បស់គរក្មាង រោយរផ្លត ត
រលើធនធាន ូបវនត ជើវស្ថស្រសត និងធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម នងិកា រក្បើក្បាស់វធិើ   ស្ថស្រសតលមែិតខបបវទិយស្ថស្រសត។  
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៤.១ ធនធានប សិ្ថា នខដ្លមានក្ស្ថប ់ 
 ⚫ ធនធាន ូបវនត៖  

❖ ដ្ើ៖ 
➢ ភូគេាស្ថស្រសត៖ រំណត់វធិើស្ថស្រសត និងកា រក្បើក្បាស់ទិននន័យខដ្លមានក្ស្ថប ់
➢ ឋានរលខា៖ សិរាអេំើរមពស់ និងចំណាត់ថាន រ់ថ្នទើជក្មាល រោយក្តូវភាា ប់ខ្នទើជាមួយធនធាន 

និងរំណត់វធិើស្ថស្រសត និងឧបរ ណ៍ – សមាា  ៈអរងគត 
➢ កា ចាត់ថាន រ់ដ្ើ និងជើវជាតិដ្ើ៖ សរិាអេំើក្បរភទដ្ើ រក្មិតជើវជាតិដ្ើ និងភាេសមក្សប  បស់ដ្ើ 

(ទាប មធយម ែពស់) 
➢ គុណភាេ នងិរំោប់ដ្ើ៖ រំណតច់ំនួនសំណាររោយខ្ែររលើក្បរភទនិងទំេ ំបស់ដ្ើ 

រនុងតបំន ់បសគ់រក្មាង និងបញ្ញា រ់អេំើទើតាងំ (រូអ័ រោរណ)។ ក្េំខដ្នខដ្លក្តូវវភិាគ  មួមាន៖ 
▪ ធាតុ្េគំើមើថ្នដ្ើ៖ នើក្ដ្ូខេេន (N), េាូសេា័  (P), ប ូតាសយូម (K), កាល់សយូម (Ca), 
មា រញសយូម (Mg), សូដ្យូម (Na), សមាសធាតុរស ើរាងគ រ តយូ C/N, េាូសេា័ ស ុប 
េាូសេា័ ខដ្ល ោយ cation-exchange capacity (CEC), អាសុើត ឬ បាស (pH) 
នើក្ដ្ូខេេន (N), electrode conductivity, ។ល។ 

▪ ធាតុ្េដំ្ើជា ូបវនត Soil physical properties៖ សំរណើ ម លាប់ឥដ្ឋ  alluvial 
clays (%), លាប់ទន់ (%), លាប់ ងឹ (%), ែាច់ទន់ (%), 
និងែាច់ ងឹ(%).  

▪ បញ្ញា រច់ាស់អេំើវធិើស្ថស្រសតរក្ជើសរ ើសសំណារ  មួមាន សតង់ោរក្បៀបរធៀបថាន រ់
ជាត។ិ រនុងរ ណើ ខដ្លសតង់ោជាតិមនិសមក្សប គឺក្តូវរក្បើ សតង់ោរក្បៀបរធៀប
ថាន រ់អនត ជាតិ។ 

➢ ធនធានខ   និងទនិនន័យខដ្លមានក្ស្ថប់ (របើសិនជាមាន)។ 
➢ យនតកា ដ្ើ ខដ្លអាចធន់នឹងអោ ែពស់ៗ។ 

o ប ោិកាស៖ រំណតទ់ិននន័យអាកាសធាតុ/ររៅត   បបទឹររភលៀង សំរណើ ម និងទសិរៅនិង
រលបឿនែេល់ រោយរក្បើទិននន័យរនុង យៈរេល ៥ ឆ្ន ចុំងរក្កាយ  បស់ ក្រសួងធនធានទរឹ 
និងឧតតុនិយម ឬ នាយរោឋ នធនធានទរឹ និងឧតតុនិយម និងទិននន័យពារ់េ័នធនឹងទឹរជនំន ់
និងរក្ោះមេនតរាយធមមជាតិ ខដ្លបានររើតរ ើងរនុង និងជុំវញិតំបន់ បសគ់រក្មាង។ 
សូមរតស់មាគ ល់ថា: 
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រ ណើ ខដ្លមិនមានទិននន័យប ោិកាសសក្មាប់រែតតខដ្លមានគរក្មាង 
គឺអាចរក្បើទិននន័យ បស់រែតត ខដ្លរៅខរប រនាះបាន។  

❖ គុណភាេែយល៖់ រធាើកា វភិាគោ ងរោចណាស់ រលើ ២ សំណារែយល់ (ខដ្លមួយយររៅ
ទើតាងំគរក្មាង និងមួយរទៀតយរេើទើតាងំខដ្នជក្មរខដ្លមានក្បជាេល ដ្ឋ ស់រៅ) ទើតាងំ
ភូមិស្ថស្រសត ឬ ទិសរៅែយល់ (សក្មាប់ បាយកា ណ៍បឋម ថ្នកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់
ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម ោ ងរោចណាស់ ក្តូវសិរាឲ្យបាន ០១ សណំារ នងិសក្មាប់
 បាយកា ណ៍រេញរលញថ្នកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម គួ ខតក្តូវ
បានសិរា) រោយក្តូវ រំណតោ់ ងរោចណាស់ ០៨ សមាសធាតុ ដូ្ចជា CO, NO2, 
SO2, TSP, O3, Pb, PM10, និង PM2.5. 

តារាង ១៖ បា រា ខមក្ត និងសតង់ោសក្មាប់កា ក្គប់ក្គងគុណភាេែយល់  
ល.  សមាសធាតុ  ង្វា ស ់ សតងោ់បស ់MOE  យៈរេល 
១ ការបានម ូណូអុរសុើត (CO) mg/m3 ២០ ៨ រមា ង 
២ ការបានឌ្ើអុរសុើត (NO2) mg/m3 ០.១ ២៤ រមា ង 
៣ សុលេា័ ឌ្ើអុរសុើត (SO2) mg/m3 ០.៣ ២៤ រមា ង 
៤ អូេេូន (O3) mg/m3 0.២ ១ រមា ង 
៥ សំណ  (Pb) mg/m3 0.00៥ ២៤ រមា ង 
៦ Total Suspended Particles 

(TSP) 
mg/m3 0.៣៣ 

២៤ រមា ង 

៧ Particulate Matter (PM10) mg/m3 0.0៥ ២៤ រមា ង 
៨ Particulate Matter (PM2.5) mg/m3 0.0២៥ ២៤ រមា ង 

       រំណត់សមាគ ល់៖ វធិានវភិាគឺខ្ែររលើវធិើស្ថស្រសតអនុវតតជារ់ខសតង។ 

➢ កា វភិាគគុណភាេែយល៖់ មាច ស់គរក្មាងនិងក្រមុេ ុនក្បឹរារោបល់ អាចរសនើសុំកា វភិាគរៅ
មនទើ េិរស្ថធន៍ បស់ក្រសងួប សិ្ថា ន។ 
រនុងរ ណើ ខដ្លមាច សគ់រក្មាងនិងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ រក្បើមនទើ េិរស្ថធន៍ឯរជន ឬប កិាខ
រ្េងៗរទៀត មនទើ េិរស្ថធន៍ ឬ ប កិាខ ទាងំរនាះ ក្តូវខតមានកា ទទួលស្ថគ ល់រោយក្រសួង
ប សិ្ថា ន។  
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➢ សតងោ់រក្បៀបរធៀប៖ លទធ្លថ្នកា េនិិតយ ខដ្លមាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល ់
ក្តូវរក្បៀបរធៀបនឹងរក្មិតរំណតស់តង់ោគុណភាេែយល់រនុងតារាងទើ១ ខាងរលើ។ 
 

❖ សរំ ង នងិ ញ័ំ ៖ 
➢ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវវាស់រក្មិតសំរ ង នងិ ញ័ំ ោ ងតិច ០២ 
សំណារ រោយ០១សំណារយររៅទើតាងំគរក្មាង និង០១សំណាររទៀតយររៅតំបន់
ទើក្បជុំជន ឬតបំន់ស្ថធា ណៈ (ស្ថោរ ៀន មនទើ រេទយ វតតអារាម ទើសកាក  ៈបូជា) រដ្ើមបើទទួល
បានទិននន័យរោល សក្មាប់រ្ទៀងផ្លទ ត់រៅរេលអនាគត  

➢ កា វាស់រក្មិតសំរ ង នងិ ញ័ំ ៖ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់អាចសុំរធាើកា 
វភិាគរៅមនទើ េិរស្ថធន៍ បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន។ រនុងរ ណើ មាច សគ់រក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹា
រោបល់ រក្បើក្បាស់មនទើ េិរស្ថធន៍ឯរជន ឬឧបរ ណ៍រ្េងៗរទៀត ក្តូវមានកា ទទួលស្ថគ ល់
ជា្លូវកា េើក្រសួងប សិ្ថា ន 

➢  យៈរេលវាស់រក្មិតសំរ ង នងិ ញ័ំ ៖ ២៤រមា ង រោយរធាើកា រត់ក្តាគមាល តទិននន័យ ០១ 
រមា ងមតង 

➢ សតង់ោរក្បៀបរធៀប៖ លទធ្លថ្នកា វាស់រក្មតិសំរ ង  មាច ស់គរក្មាងនិងក្រុមេ ុន ក្បឹរា
រោបល់ក្តូវរក្បៀបរធៀបនឹងសតង់ោរក្មតិសំរ ង ដូ្ចមានខចងរៅរនុងតារាងទើ២ 
ខាងរក្កាម។ 

តារាងទើ២៖ បា រា ខម ក្ត នងិសតង់ោសក្មាបរ់ក្មតិសំរ ង 

 
ល.  

ទើតាងំ 
អ ុំងរេល 

េើរមា ង ៦ក្េរឹ
ដ្លរ់មា ង ១៨ោៃ ច 

េើរមា ង ១៨ោៃ ច
ដ្លរ់មា ង ២២យប ់

េើរមា ង ២២យប់
ដ្លរ់មា ង ៦ក្េរឹ 

១ 

តំបន់ស្ថៃ ត់រសៃៀម 
- មនទើ រេទយ 
- បណាណ ល័យ 
- ស្ថោរ ៀន 
- មរតតយយស្ថោ 

៤៥ dBA ៤០ dBA ៣៥ dBA 
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ល.  

ទើតាងំ 
អ ុំងរេល 

េើរមា ង ៦ក្េរឹ
ដ្លរ់មា ង ១៨ោៃ ច 

េើរមា ង ១៨ោៃ ច
ដ្លរ់មា ង ២២យប ់

េើរមា ង ២២យប់
ដ្លរ់មា ង ៦ក្េរឹ 

២ 
តំបន់ខដ្នជក្មរ 
- សណាឋ ោ  ទើរខនលង ដ្ឋបាល 
- ភូមិក្គឹះ ្ទះខលាង 

៦០ dBA ៥០ dBA ៤៥ dBA 

៣ តំបន់ពាណិជារមម រសវារមម និងចំ ុះ ៧០ dBA ៦៥ dBA ៥០ dBA 

៤ 
ឧសាេរមមធន់ក្ស្ថល 
ោយចំ ុះរៅរនុងតំបន់ខដ្នជក្មរ 

៧៥ dBA ៧០ dBA ៥០ dBA 

 
រំណត់សមាគ ល៖់ វធិើស្ថស្រសតវភិាគខ្ែររលើវធិើស្ថស្រសតជារ់ខសតង 
➢ ចំរពាះសតង់ោ ញ័ំ  មាច សគ់រក្មាង និងក្រមុេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវរំណត់រមា ងចាប់េើ ៦ក្េឹរ ដ្ល់ 
១៨ោៃ ច និងេើរមា ង ១៨ោៃ ច  ដ្ល់រមា ង ៦ក្េឹរ រេើយលទធ្លថ្នកា វាស់រក្មិត ញ័ំ  
ក្តូវរក្បៀបរធៀបនឹងសតង់ោរក្មិតសំរ ង ដូ្ចមានខចងរៅរនុងតារាងទើ៣ ខាងរក្កាម។ 

តារាងទើ៣៖ បា រា ខម ក្ត នងិសតង់ោសក្មាប់វាស់រក្មិត ញ័ំ  
ល.   យៈរេល សតង់ោ ញ័ំ  គិតជា (dBA)  
១ េើរមា ង ០៦ក្េឹរ រៅរមា ង០៦ ោៃ ច ៦៥ 
២ េើរមា ង ០៦ោៃ ច រៅរមា ង០៦ក្េរឹ ៦០ 

❖ ជលវទិា៖ សិរាអំេើក្បភេចុងរក្កាយថ្ន្លូវទឹរ លំេូ  អូ កា បរញ្ចញទឹររចាល រឈាម ះ/ ូបរាង 
និងចំង្វយ/មុែង្វ /ទំេថំ្នក្បេ័នធ្លូវទរឹ (ក្បភេទឹរស្ថធា ណៈ) ខដ្លមានទើតាងំរៅរនុង និង
ខរប ទើតាងំគរក្មាង។ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ គួ ខតរំណតច់ំង្វយេើទើរខនលង
ខដ្លក្តូវសិរារៅក្បេ័នធ្លូវទឹរ (្លូវទរឹរលើដ្ើ នងិ្លូវទឹរខ្នរខាងរក្កាមថ្នទើតាងំគរក្មាង) ោ ង
រោចណាស់ ០១ គើ ូខម ក្ត។ (រំណតស់មាគ ល់៖ សក្មាប់គរក្មាងខដ្លមានទើតាងំរៅខរប 
ក្បភេទរឹស្ថធា ណៈ)។ 

❖ គុណភាេទរឹរលើដ្ើ   
➢ កា រំណត់ចំននួសំណារ និងទើតាងំសណំារ គឺខ្ែររលើស្ថា នភាេទើតាងំភូមិស្ថស្រសត ជារ់ខសតង 
និងក្បេន័ធ្លូវទឹរធមមជាតិ ខដ្លអាចនឹងទទួល ង្លប ះពាលអ់វជិាមានេើគរក្មាង។ ោ ង
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រោចណាស់ ក្តូវយរសំណារចនំួន ០២ ខដ្ល ០១សណំារយររចញេើក្បភេធមមជាត ិ
ខដ្លមានទើតាងំរៅខរប ទើតាងំគរក្មាង និង ០១សំណាររទៀតក្តូវយររចញេើចណុំចបរញ្ចញ
រចាលសំណល់ទឹរេើររាងចក្រចរក្មាះចុងរក្កាយ បស់គរក្មាង។ 

➢ បញ្ញា រអ់ំេើវធិើស្ថស្រសតយរសណំារទឹររលើដ្ើសក្មាប់វភិាគរលើគុណភាេទរឹ និងបា រា ខម ក្ត 
ខដ្លក្តូវវភិាគ  មួមាន កា រំណត់សតង់ោគុណភាេទឹរ។  

➢ បា រា ខម ក្ត និងសតង់ោ 
តារាង ទើ ៤៖ បា រា ខម ក្ត នងិសតង់ោវាស់ខវងគុណភាេថ្្ទទឹរខាងរលើ 

ល.  បា រា ខម ក្ត  ង្វា ស ់ ទរឹទរនល បងឹ នងិអាង សមុក្ទ 
១ អាសុើត ឬ បាស់ pH - ៦.៥-៨.៥ ៦.៥-៨.៥ ៧.0-៨.៣ 
២ Total Dissolved Solid (TDS) mg/l <១000 <១000 <១000 
៣ Total Suspended Solid (TSS) mg/l ២៥-១00 ១-១៥ <៦0 
៤ អុរសុើខេេន ោយ (DO) mg/l ៧.៥-២.0 ៧.៥-២.0 ៧.៥-២.0 
៥ Biochemical Oxygen Demand (BOD5) mg/l ១-១0 <៣0 <៣0 
៦ Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l <៥0 ១-៨ ២-៨ 
៧ រក្បង និងខាល ញ់ mg/l <៥.0 <៥.0 0 
៨ ស្ថប ូ mg/l <៥.0 <៥.0 0 
៩ សុលោា ត (SO4) mg/l <៣00 <៣00 <៣00 
១០ តូតាល់ នើក្តូខេេន (TN) mg/l 0.១-0.៦ 0.១-0.៦ 0.២-១.0 
១១ តូតាល់ េាូសេា័  (TP) mg/l 0.00៥-0.0៥ 0.00៥-0.0៥ 0.0២-0.0៩ 
១២ សំណ  (Pb) mg/l <0.0១ <0.0១ <0.0១ 
១៣ អារសនិរ (AS) mg/l <0.0១ <0.0១ <0.0១ 
១៤ Cadmium (Cd) mg/l <0.00១ <0.00១ <0.00១ 
១៥ ខដ្រ (Fe) mg/l <១ <១ <១ 
១៦ បា ត (Hg) mg/l <0.000៥ <0.000៥ <0.000៥ 
១៧ Total Coliform MPN/១00ml < ៥000 < ១000 < ១000 

រំណត់សមាគ ល៖់ - ចនំួនបា រា ខម ក្ត អាចតក្មូវឲ្យមានកា វភិាគបខនាម របើសិនជាចាបំាច ់ (ដូ្ចជា ខដ្រធៃន ់
។ល។)  
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- វធិើស្ថស្រសតវភិាគខ្ែររលើវធិើស្ថស្រសតជារ់ខសតង 
 

តារាងទើ ៥៖ បា រា ខម ក្ត នងិសតង់ោ សក្មាប់វាស់ខវងកា បរញ្ចញសំណល់ទឹរេើអោ ពាណិជារមម អោ ស្ថន រ់រៅ 
ទើក្រុងធំៗ និង ើេេត ឬ រខនលងរំស្ថនតនានា៖ 

ល.  បា រា ខម ក្ត  ង្វា ស ់

សតងោ់រណំត ់
រក្មតិជាតេុិលខដ្លអនុ
ញ្ញញ តឲ្យបរញ្ចញរចាលតាម

ក្បេន័ធលូ 

រក្មតិជាតេុិលខដ្លអនុញ្ញញ ត
ឲ្យបរញ្ចញរចាលតាមក្បភេទឹ

រ ស្ថធា ណៈ 
១ អាសុើត ឬ បាស់ pH - ៥-៩ ៦-៨ 
២ Total Suspended Solid 

(TSS) 
mg/l <១៥0 <៨0 

៣ រក្បង និងខាល ញ់ mg/l <២0 <៥ 
៤ Biochemical Oxygen 

Demand (BOD5) (5 day at 
20 0C) 

mg/l <៨0 <៣0 

៥ Chemical Oxygen Demand 
(COD) (Cr2O7

2-) 
mg/l <១២0 <៥0 

៦ ស្ថប ូ –LAS mg/l <១៥ <៧ 
៧ តូតាល់ នើក្តូខេេន (TN) mg-N/l <១០ <៦ 
៨ តូតាល់ េាូសេា័  (TP) mg-P/l <១ <0.៥ 
៩ Ammonia (NH3) mg/l <៨ <៥ 
១០ Coliform MPN/100

ml 
- ៥00-២៥00 

រំណត់សមាគ ល៖់ - ចនំួនបា រា ខម ក្ត អាចតក្មូវឲ្យមានកា វភិាគបខនាម របើសិនជាចាបំាច ់ (ដូ្ចជា ខដ្រធៃន ់
។ល។)  

- វធិើស្ថស្រសតវភិាគខ្ែររលើវធិើស្ថស្រសតជារ់ខសតង 
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❖ គុណភាេទរឹរក្កាមដ្ើ 
➢ កា េិេណ៌នារោយសរងខបអំេើក្បភេទរឹរក្កាមដ្ើ រៅរនុង និងខរប តំបនគ់រក្មាង។ 
➢ រំណត់ចនំួនសណំារ និងទើតាងំសំណារ ខ្ែររលើស្ថា នភាេភូមិស្ថស្រសតជារ់ខសតង នងិក្បេន័ធ
្លូវទឹរ ខដ្លអាចទទួល ង្លប ះពាល់អវជិាមានេើគរក្មាង។ 

➢ បញ្ញា រអ់ំេើវធិើស្ថស្រសតសក្មាប់យរសំណារទឹររក្កាមដ្ើ សក្មាប់រធាើកា វភិាគគុណភាេទឹរ និង
បា រា ខម ក្តសក្មាប់វភិាគ  មួមាន កា រំណត់សតង់ោគុណភាេទរឹ។  

➢ បា រា ខម ក្ត និងសតង់ោ 
▪ កា េិនិតយតាមោនគុណភាេទរឹរក្កាមដ្ើ៖ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល ់
អាចរសនើសុំកា វភិាគរៅមនទើ េិរស្ថធន៍ បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន។ រនុងរ ណើ ខដ្លមាច សគ់រក្មាង 
និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ រក្បើមនទើ េិរស្ថធន៍ឯរជន ឬ ប កិាខ រ្េងៗរទៀត គឺក្តូវខតមាន
កា ទទួលស្ថគ ល់ជា្លូវកា រោយក្រសួង  ប សិ្ថា ន។ 

▪ សតង់ោរក្បៀបរធៀប៖ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវរក្បៀបរធៀប លទធ្ល
េើកា វភិាគ ជាមួយនឹងរក្មតិសតង់ោគុណភាេទរឹខដ្លបានរណំត់ រនុងតារាងទើ ៦ ខាង
រក្កាម៖  

តារាងទើ ៦៖ បា រា ខម ក្ត នងិសតង់ោសក្មាប់វាស់ខវងគុណភាេទឹររក្កាមដ្ើ៖ 
ល.  បា រា ខម ក្ត  ង្វា ស ់ សតងោ់ 
១ អាសុើត និងបាស់ pH - ៦.៥-៨.៥ 
២ Turbidity NTU  ៥ 

៣ 
Electrode  
Conductivity (EC) 

NTU ៥00-១៥00 

៤ Total Dissolved Solid (TDS) mg/l ៨00 
៥ Total Hardness (as CaCO3) mg/l ៣00 
៦ រល័  ើដ្ (Cl) mg/l ២៥0 
៧ វ ល ូដិ្ (F) mg/l ១.៥ 
៨ នើក្តាត (NO3) mg/l ៥0 
៩ សុលោា ត (SO4) mg/l ២៥0 
១០ ខដ្រ (Fe) mg/l 0.៣ 
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១១ អារសនិរ (As) mg/l 0.0៥ 
១២ បា ត (Hg) mg/l 0.00១ 
១៣ ក្រូរមៀម Chromium (Cr) mg/l 0.0៥ 
១៤ ម ង់ោគ ខណស (Mn) mg/l 0.១ 
១៥ អាលុយមើញូម (Al) mg/l 0.២ 
១៦ បង់ខេេន (C6H6) mg/l 0.0១ 
១៧ ឌ្ើរល  ូមើតាន (CH2Cl2) mg/l - 
១៨ កាដ្រមៀម Cadmium (Cd) mg/l 0.00៣ 
១៩ Total Coliform  MPN/100ml  0 
២០ អុើ-រូលើ MPN/100ml 0 
រំណត់សមាគ ល៖់ - ចនំួនបា រា ខម ក្ត អាចតក្មូវឲ្យមានកា វភិាគបខនាម របើសិនជាចាបំាច ់ (ដូ្ចជា ខដ្រធៃន ់
។ល។)  

សក្មាប់បា រា ខម ក្ត បងខ់េេន និងឌ្ើរល  ូមើតាន មិនតក្មូវឲ្យមានកា វភិាគណាមួយរ ើយ របើសិនជាេួររគមិន
អាចក្តូវបានវភិាគរោយមនទើ េិរស្ថធន៍ បស់ក្រសងួប សិ្ថា ន។  

- វធិើស្ថស្រសតវភិាគខ្ែររលើវធិើស្ថស្រសតជារ់ខសតង 
  
❖ កា គូសខ្នទើ៖ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់នងឹក្តូវរធាើខ្នទើរំណត់    ទើតាងំ បស់
ក្គប់សំណារទាងំអស់ថ្នគុណភាេដ្ើ គុណភាេែយល់ សំរ ង និង  ញ័ំ  ទឹររលើដ្ើ 
និងទរឹរក្កាមដ្ើ។  

   ⚫  ធនធានជើវស្ថស្រសត  
➢ ធនធានថ្ក្េរ ើ៖ កា េិេណ៌នាែលើអំេើស្ថា នភាេថ្ក្េរ ើរនុងតំបនគ់រក្មាង រោយភាា ប់មរ
ជាមួយនឹងខ្នទើគក្មបថ្ក្េរ ើឆ្ន  ំ ២០០២ ឆ្ន  ំ ២០០៦ និងឆ្ន  ំ ២០១០ ឬ ខ្នទើគក្មប
ថ្ក្េរ ើខដ្លមានបចចុបបននភាេចុងរក្កាយបំ្ុត្លូវកា  បស់ ដ្ឋបាលថ្ក្េរ ើ ក្េមទាងំរោល
បំណង វសិ្ថលភាេ នងិវធិើស្ថស្រសតថ្នកា អរងគតធនធានថ្ក្េរ ើ។   
រំណត់សមាគ ល៖់ រនុ ងរ ណើ ខដ្លថ្ក្េរ ើរនុ ងតំបន់គរក្មាងក្តូវបានកាប់អស់រេើយ កា អរងកត
រលើថ្ក្េរ ើអភិ រេ និងថ្ក្េរ ើកា ពា  ឬ ថ្ក្េរ ើតាមបរណាត យអាងសតុ រទឹរ និងក្បភេទឹរ
ធមមជាតិនានា ខដ្លរៅរនុ ង ឬ រៅខរប ទើតាងំគរក្មាង នឹងក្តូវបានសិរា សក្មាប់ជាសំណារ
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តំណាង (មានចំង្វយ ១ គើ ូខម ក្ត)។ 
➢ រោលបណំងថ្នកា អរងគត៖ រដ្ើមបើដ្ឹងេើវតតមាន/អវតតមានថ្នេេរួ ក្បរភទ ដ្ង់សុើរត ទំេំ
រដ្ើមរ ើ កា បា ន់ក្បមាណេើប មិាណការបាន (ខ្ែររលើរោលកា ណ៍ខណនាថំាន រ់ជាតិ ឬ 
ឧបរ ណ៍ចាប់ ឬ ឯរស្ថ រោងនានា ខដ្លស្ថា ប័នជាតិ ឬ អងគកា /រមមវធិើ/ខដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ធាល ប់
អនុវតតរនលងមរ) ភាេង្វយ ងរក្ោះ កា េិេណ៌នាអំេើតួនាទើ បស់ធនធានថ្ក្េរ ើ (កា វភិាគ
អំេើតួនាទើ និងស្ថា នភាេថ្ក្េ និងក្បេន័ធរអរូ ូសុើ)។ 

➢ វធិើស្ថស្រសត នងិឧបរ ណ៍សក្មាបក់ា អរងគត ៖ កា បា ន់ក្បមាណថ្ក្េរ ើ ឬកា រធាើបញ្ា ើស្ថ រេើ
ភ័ណឌ ថ្ក្េរ ើ រោយគណនាសំណារមួយតបំន ់ ក្សបរៅតាមបរចចររទសបញ្ា ើស្ថ រេើភ័ណឌ
ជាតិ និងមានភាា ប់មរជាមួយនូវខ្នទើថ្នទើតាងំតំបន់សំណាររនាះ ឬ វធិើស្ថស្រសតខបប
វទិាស្ថស្រសតរ្េងរទៀត អាក្ស័យរលើស្ថា នភាេជារ់ខសតង បស់ថ្ក្េរ ើ។ ជាងរនះរៅរទៀត 
ចាបំាច់ក្តូវរធាើកា សមាា សជាមួយជនបរង្វគ ល នងិអនរពារេ់័នធ។   

➢ វធិើស្ថស្រសតវភិាគទនិននយ័៖ វធិើស្ថស្រសតវភិាគទិននន័យ  មួមាន រមមវធិើ SPSS, MS. Excel ឬ 
រមមវធិើវភិាគរ្េងៗរទៀត គួ ខតមានមានបញ្ញា រឲ់្យបានចាស់ោស់។  
រំណត់សមាគ ល៖់ សក្មាប់គរក្មាងខដ្លមានទើតាងំរនុ ងទើក្បជុជំន គឺមិនចាបំាច់រធាើកា  សិរាេើ

ធនធានថ្ក្េរ ើរទ។ 
❖ ធនធានសតាថ្ក្េ នងិជើវចក្មះុ ៖ រោលបំណងថ្នកា សិរា ខដ្នរំណត់ (កា សរិាក្តូវរធាើរ ើង
រនុងតបំន់គរក្មាង នងិតំបន់ជុំវញិ ខដ្លមានចំង្វយចរនាល ះ 0១-0២ គើ ូខម ក្ត) និងវធិើស្ថស្រសត
សក្មាប់សិរាអេំើសតាថ្ក្េ នងិធនធានជើវៈចក្មុះ និងឧបរ ណ៍ជនំួយ។  
➢ រោលបណំងថ្នកា សរិា៖ រដ្ើមបើដ្ងឹអំេើវតតមាន/អវតតមានថ្នក្ចរ របៀង ក្បភេរសបៀង 
កា េរនច ណ៍ និងខដ្នជក្មរ បស់សតាថ្ក្េ។  

➢ វធិើស្ថស្រសត និងឧបរ ណ៍ថ្នកា សិរា៖ ១). កា អរងកតផ្លទ ល់ ឧទាេ ណ៍ រនុងន័យក្តង់ (ចនំួន 
ចំង្វយ ទើតាងំ នងិវធិើស្ថស្រសតអរងកត) វធិើស្ថស្រសតអរងកតតាមចំណុច នងិ ២). កា សមាា ស
ជាមួយជនបរង្វគ ល (រំណតជ់នបរង្វគ ល អាយុ រភទ ។ល។) រោយភាា ប់មរជាមួយនូវ
រូអ័ រោរណ និងខ្នទើថ្នរខនលងអរងកត។   
រំណត់សមាគ ល៖់ គួ ខតមានកា ខញរោន ឲ្យចាស់ វាងវធិើស្ថស្រសតសិរាអេំើងនិរសតា សតាស្ថល ប 
េេួរសតាលមួន រោយក្តូវលមែិតវាតាមក្បរភទនើមយួៗ។ 

➢ វធិើស្ថស្រសតវភិាគទិននន័យ៖ បញ្ញា រ់េើវធិើស្ថស្រសតវធិើទិននន័យ ដូ្ចជា SPSS,MS. Excel ឬ
រមមវធិើវភិាគទិននន័យរ្េងៗរទៀត។ 
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រំណត់សមាគ ល៖់ សក្មាប់គរក្មាងរនុ ងទើក្បជុជំន មិនចាបំាច់សិរាអំេើធនធានសតាថ្ក្េរទ។  
❖ ធនធានមចាឆ ជាត ិ នងិជើវចក្មះុរនុងទរឹ៖ រោលបំណងគឺរធាើកា សិរារៅរនុងតបំន់ បសគ់រក្មាង 
និងរៅជុំវញិ រនុង ងាង់ចំង្វយចរនាល ះេើ 0១-0២ គើ ូខម ក្ត និងវធិើស្ថស្រសតសរិាអេំើមចាឆ ជាត ិ និង
ធនធានជើវចក្មុះរៅរនុងទឹរ។ 
➢ រោលបំណងថ្នកា សិរា៖ រដ្ើមបើខសាងយល់អេំើវតតមានកា េរនច ណ៍ ក្បភេរសបៀង នងិ
ភាេង្វយ ងរក្ោះ។ 

➢ វធិើស្ថស្រសត៖ ១). កា អរងកតរោយផ្លទ ល់រោយរក្បើសំណាញ់ មុង ឬ ខ្លសនទូច នងិ ២). កា 
សមាា សជាមួយជនបរង្វគ ល (រំណតជ់នបរង្វគ ល ក្រុមអាយុ រភទ ។ល។) រោយភាា ប់មរ
ជាមួយនូវរូអ័ រោរណ និងខ្នទើថ្នរខនលងអរងកត។   

❖ វធិើស្ថស្រសតវភិាគទិននន័យ៖ បញ្ញា រ់េើវធិើស្ថស្រសតវភិាគទិននន័យ ដូ្ចជា SPSS,MS. Excel 
ឬរមមវធិើវភិាគទនិនន័យរ្េងៗរទៀត។ 

❖ តបំនក់ា ពា ធមមជាត៖ិ រនុងរ ណើ ខដ្លទើតាងំគរក្មាងសាិតរៅជាប់ ឬ ខរប តំបន់អភិ រេ ឬ តំបន់
កា ពា ធមមជាតិ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវបញ្ញា រ់ថា  គរក្មាងវនិិរោគមាន
ទើតាងំរៅខរប តំបន់កា ពា ធមមជាតិ រោយក្តូវភាា ប់មរជាមួយនូវខ្នទើថ្នតបំន់កា ពា ធមមជាតិ
ទាងំរនាះ។  
រំណត់សមាគ ល៖់ សក្មាប់គរក្មាងរនុ ងទើក្បជុជំន មិនចាបំាច់រធាើកា សិរារនះរទ។ 

  ⚫ ធនធានរសដ្ឋរចិចសងគម 
មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវរំណត់វសិ្ថលភាេ នងិវធិើស្ថស្រសតកា អរងគតរលើធនធាន 

រសដ្ឋរិចចសងគម រំណត់ចំង្វយេើចំណុចរណាត ល បស់គរក្មាង រនុង ងាងច់រនាល ះេើ 0.៥-៥ គើ ូខម ក្ត រោយខ្ែររលើ 
(១). កា តាងំទើលំរៅ (២). ទើតាងំភូមិស្ថស្រសត និង (៣). ទិសរៅែយល់។ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរា
រោបល់ក្តូវរក្បើវធិើស្ថស្រសតសមាា សន៍រោយថ្ចដ្នយ និងរក្បើ ូបមនត Taro Yamane ឬ  ូបមនតសរិាក្ស្ថវក្ជាវខបប
វទិាស្ថស្រសតរ្េងរទៀតខដ្លសមក្សប សក្មាបរ់ំណត់សណំារក្បជាេល ដ្ឋខដ្លក្តូវសមាា សន ៍ រោយរក្បើបញ្ា ើ
សំណួ ។ សំណារខដ្លក្តូវសមាា សន៍ នឹងក្តូវមានចរនាល ះេើ ៥-១0% គឹអាក្ស័យរលើស្ថា នភាេភូមិស្ថស្រសតជារ់
ោរ់។ វធិើស្ថស្រសតលមែិតសក្មាប់រក្ជើសរ ើសសំណារនងឹក្តូវបញ្ញា រច់ាស់ោស់រោយមានបង្វា ញអំេើក្បភេនិង
ឯរស្ថ រោងចាស់ោស់។  
 

រនុងកា សិរាអេំើធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម មាច សគ់រក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបល់ក្តូវសរិាអេំើ៖ 
➢ ក្បជាស្ថស្រសត 
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➢ កា តាងំទើលំរៅ 
➢ កា រក្បើក្បាស់ដ្ើធលើ និងកា ចុះបញ្ា ើដ្ើធលើ (មានភាា ប់ឯរស្ថ ពារ់េ័នធ) 
➢ សរមមភាេរសដ្ឋរិចច និងមុែ ប  (ក្បារ់ចំណូល ចណំាយ និងអក្តាថ្នភាេក្រើក្រ) 
➢ រេោឋ  ចនាសមព័នធ ូបវនត 
➢ កា រក្បើក្បាស់ថាមេល (ក្បភេថាមេល កា រក្បើក្បាស់ចស្រង្វក ន ។ល។) 
➢ កា រក្បើក្បាស់ទឹរ 
➢ សុែមាលភាេស្ថធា ណៈ (សុែភាេ អនាម័យ បងគន់អនាម័យ ។ល។) 
➢ កា អប់  ំ
➢ ទើតាងំរទសច ណ៍ 
➢ រទសភាេ 
➢ វបបធម៌ (របតិរភ័ណឌ វបបធម៌ ទើតាងំសកាក  ៈបូជា ទើតាងំបូជា ថ្ក្េរប់សេ ថ្ក្េរ ើសេគមន៍ 
រនស្ថទសេគមន៍ ក្បថ្េណើ  ទំរនៀមទំោប់ និងអនរកាន់ស្ថសនា) 

➢ កា ក្គប់ក្គងជាតិេុលប សិ្ថា ន (សំណល់ ងឹនិងទន់ សំណល់ខដ្លមានរក្ោះថាន រ់ ខ្េង នងិ
សំរ ងខដ្លរចញមរេើសរមមភាេ បសម់នុសេ រៅរនុង និងរៅជុំវញិតបំន់ បសគ់រក្មាង) 

➢ កា អរងគតចរាច ណ៍តាម្លូវងនល ់
➢ កា អរងគតអំេើរក្គឿង្ទុះខដ្លមិនទាន់្ទុះ 
➢ កា រោះក្ស្ថយបញ្ញា ដ្ើធលើ និងយនតកា ស្ថងសង់ (សក្មាប់្លូវងនល់ ខែេ បញ្ាូ នច នត  អគគើសនើ 
ទើតាងំរទសច ណ៍ ។ល។)។ 
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៤.២ កា ចូល មួជាស្ថធា ណៈ  
ខ្នកា សក្មាប់កា ចូល មួជាស្ថធា ណៈមានបើដ្ំណារ់កាល ដូ្ចខាងរក្កាម៖ 
 

១. ដ្ណំារក់ាល្េេា្ ាយរនុងតបំនគ់រក្មាង 
មាច ស់គរក្មាង និងក្រមុេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវ្តល់េ៌ត័មានអំេើគរក្មាង វសិ្ថលភាេ បស់គរក្មាង និងទំេំ

ថ្ន្លប ះពាល់ខដ្លគរក្មាងនងឹមានមររលើអនរពារ់េ័នធទាងំអស់ ទាងំរៅរនុងតំបន់ និងជុំវញិតបំន់គរក្មាង ក្េម
ទាងំ្តល់លទធភាេឲ្យអាជាញ ធ មូលោឋ ន អនរពារ់េន័ធ និងក្បជាជន ងរក្ោះអាចទទួលបាននូវេត៌័មានសំខាន់ៗ បស់
គរក្មាង។  

 
សមាសភាេអនរចូល មួ៖ មនទើ ប សិ្ថា ន មនទើ រសរិមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ មនទើ ខ   និងថាមេល មនទើ ជំនាញ
ពារ់េ័នធ អាជាញ ធ មូលោឋ នថាន រ់ក្សុរ/ែណឌ  ឃុ/ំសង្វក ត់ ភូម ិសេគមន៍ អងគកា សងគមសុើវលិ នងិក្បជាជន ងរក្ោះ 
ឬ អាជាញ ធ មើន នងិរក្គឿង្ទុះ (រ ណើ ខដ្លគរក្មាងសាិតរនុងទើតាងំមានសស្រង្វគ មកាលេើអតើតកាល)។  
 
ទើរខនលង៖ កា ជបួជុំរនះអាចរធាើរៅទើតាងំគរក្មាង ឬ រខនលងស្ថធា ណៈ (វតតអារាម ឬ ស្ថោរ ៀន) ឬ រខនលងក្បជុំ
រ្េងៗរទៀត។ 
 
 យ៖រេលថ្នកា ្េេា្ ាយ៖ ោ ងរោចណាស់ ០១ ថ្ងៃ។ 
 
២. ដ្ណំារក់ាលសមាា សនជ៍ាមយួអាជាញ ធ មូលោឋ ន នាយរោឋ នពារេ់ន័ធ នងិអនរពារេ់ន័ធ 
រ. កា សមាា សជាមយួអាជាញ ធ មូលោឋ ន នងិនាយរោឋ នពារេ់ន័ធ 

មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវសមាា សន៍អាជាញ ធ មូលោឋ ន មនទើ ពារ់េ័នធ និងអនរពារ់េ័នធ
រ្េងៗ ោច់េើោន  រដ្ើមបើទទួលរោបល់ នងិអនុស្ថសន៍រលើគរក្មាងរេោឋ  ចនាសមព័នធ និងរទសច ណ៍។  

 
សមាសភាេអនរចូល មួ៖  ដ្ឋបាលរាជធានើ/រែតត មនទើ ប សិ្ថា ន មនទើ ខដ្នដ្ើ នគ ូបនើយរមម នងិសំណង់ មនទើ 
រទសច ណ៍ មនទើ រសរិមម  ុកាខ ក្បមាញ់ និងរនស្ថទ មនទើ ធនធានទរឹ និងឧតតនិយម មនទើ ស្ថធា ណកា  និងដ្ឹរ
ជញ្ាូ ន មនទើ កា ង្វ  និងបណតុ ះបណាត វជិាា ជើវៈ មនទើ វបបធម៌ និងវចិិក្តសិលបៈ នាយរោឋ នខ្នកា  មនទើ អភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ មនទើ សុខាភិបាល នងិអាជាញ ធ មើន នងិរក្គឿង្ទុះ (រ ណើ ខដ្លគរក្មាងសាិតរនុងទើតាងំខដ្លមានក្ោប់មើន 
និងរក្គឿងមិនទាន់្ ទុះ)។  
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ទើរខនលង៖ កា សមាា សអាចរធាើបានរៅរនុងទើតាងំ បស់គរក្មាង ឬ រៅទើស្ថធា ណៈ (វតតអារាម ឬ ស្ថោរ ៀន) ឬ 
រខនលងក្បជុំរ្េងៗ។  
 
 យៈរេលសមាា សន៖៍ ោ ងរោចណាស់ ០១ សបាត េ៍។  
 
ែ. កា សមាា សជាមយួអាជាញ ធ មូលោឋ ន សេគមន ៍ងរក្ោះ នងិអនរពារេ់ន័ធរ្េងៗ  

មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបលន់ឹងក្តូវរធាើកា ក្បជុំជាក្រុម ឬ កា ក្បជុំោច់រោយខ រ 
ជាមួយអនរពារេ់័នធ រដ្ើមបើទទួលបានរោបល់ នងិអនុស្ថសនអ៍ំេើគរក្មាងរេោឋ  ចនាសមព័នធ និងរទសច ណ៍។  

 
សមាសភាេអនរចូល មួ៖ អាជាញ ធ ឃុ/ំសង្វក ត់ នងិភូមិ តំណាងសេគមន៍ អងគកា សងគមសុើវលិ និងក្បជាេល ដ្ឋ
ខដ្ល ងរក្ោះ។   
 
ទើរខនលង៖ កា សមាា សអាចរធាើបានរៅរនុងទើតាងំ បស់គរក្មាង ឬ រៅទើស្ថធា ណៈ (វតតអារាម ឬ ស្ថោរ ៀន) ឬ 
រខនលងក្បជុំរ្េងៗ។  
 
 យៈរេលសមាា សន៖៍ ោ ងរោចណាស់ ០៤ សបាត េ៍។  
 
៣. ដ្ណំារក់ាលសកិាខ ស្ថោេរិក្ោះរោបល ់

មាច ស់គរក្មាង និងក្រមុេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវរ ៀបចំសិកាខ ស្ថោេិរក្ោះរោបល់ស្ថធា ណៈមួយ រដ្ើមបើ
បង្វា ញលទធ្លេើកា សិរារលើកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម និងលទធ្ លេើកា សមាា ស
ជាមួយអនរពារេ់័នធខាងរលើ។   
 
សមាសភាេអនរចូល មួ៖ ក្រសួងប សិ្ថា ន (នាយរោឋ នបា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន)  ដ្ឋបាលរាជធានើ/
រែតត មនទើ ប សិ្ថា ន មនទើ ខ   និងថាមេល មនទើ ខដ្នដ្ើ នគ ូបនើយរមម និងសំណង់ មនទើ រសិរមម  ុកាខ ក្បមាញ់ 
និងរនស្ថទ មនទើ ធនធានទរឹ នងិឧតុនិយម មនទើ ស្ថធា ណកា  និងដ្ឹរជញ្ាូ ន មនទើ រចិចកា នា ើ មនទើ រទសច ណ៍ 
មនទើ វបបធម៌ និងវចិិក្តសិលបៈ មនទើ រសដ្ឋរិចច នងិេ ិញ្ញវតាុ មនទើ កា ង្វ  និងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជើវៈ និងអាជាញ ធ មើន 
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និងរក្គឿង្ទុះ (រ ណើ ខដ្លគរក្មាងសាិតរនុងទើតាងំខដ្លមានក្ោប់មើន នងិរក្គឿងមិនទាន់្ ទុះ) សេគមន៍ និង
ក្បជាេល ដ្ឋខដ្ល ងរក្ោះ។  
 
ទើរខនលង៖ កា សមាា សអាចរធាើបានរៅរនុងទើតាងំ បស់គរក្មាង ឬ រៅទើស្ថធា ណៈ (វតតអារាម ឬ ស្ថោរ ៀន) ឬ 
រខនលងក្បជុំរ្េងៗ។  
 
 យៈរេលសមាា សន៖៍ ោ ងរោចណាស់ ០១ ថ្ងៃ។  
 
លទធ្លេើកា េិរក្ោះរោបល់នងឹក្តូវបានបូរស ុប និងបង្វា ញេើភាគ យថ្នអនរខដ្លោកំ្ទ និងអនរខដ្លមិនោកំ្ទ។    
រំណត់សមាគ ល៖់ កា រធាើ បាយកា ណ៍សក្មាប់កា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម មិនចាបំាច់
តក្មូវឲ្យមានរ ៀបចំសិកាខ ស្ថោេិរក្ោះរោបល់រទ រលើរខលងខត គរក្មាងរនាះវាអាចបងក រក្ោះថាន រ់ដ្ល់ប សិ្ថា ន 
និងសងគម ជាេិរសស។  

 
៤.៣ កា រណំតអ់តតសញ្ញញ ណ្លប ះពាលជ់ាសកាត នុេលខ្នរប សិ្ថា ន នងិវធិានកា កាតប់នាយ  
៤.៣.១ ្លប ះពាលខ់្នរប សិ្ថា ន នងិវធិានកា កាតប់នាយ 

មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបល់ក្តូវបញ្ញា រ់ឲ្យចាស់អំេើវសិ្ថលភាេ និងវធិើស្ថស្រសត សក្មាប់
រំណត់្លប ះពាល់ជាសកាត នុេលខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម រៅដ្ំណារ់កាលមុនរេលក្បតិបតតិកា  (ដ្ំណារ់កាល
រ ៀបចំគរក្មាង និងដ្ំណារ់កាលស្ថងសង់) ដ្ណំារ់កាលក្បតបិតតិកា  នងិដ្ំណារ់កាលបញ្ចប់ រោយក្តូវរក្បើវធិាន
មួយចំននួ ដូ្ចខាងរក្កាម៖  

➢ តារាងមា ក្ទិរ ខដ្លក្តូវបង្វា ញេើទំនារទ់ំនង វាងសរមមភាេគរក្មាង និង្លប ះពាល់ បស់វាខដ្ល
មានមររលើធនធានប សិ្ថា ន រដ្ើមបើរំណត់្លប ះពាល់ជាសកាត នុេល (បាទ/ចាស់ ឬ រទ)  

➢ ក្បេ័នធេត៌័មានទើតាងំភូមិស្ថស្រសត (GIS) រោយរក្បើឧបរ ណ៍ Tool Overlay រដ្ើមបើរំណត់ 
ទើតាងំខដ្លគរក្មាងអាចនឹងរធាើឲ្យមាន្លប ះពាល់រលើប សិ្ថា ន។ 

➢ តារាងក្តួតេនិិតយសក្មាប់្លប ះពាល់រលើធនធានប សិ្ថា ន (តិចតចួ មធយម ធៃនធ់ៃ )។  
សក្មាប់សំរណើ គរក្មាង មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវរធាើកា បា ន់ក្បមាណមួយ ខដ្លរផ្លត តរលើ
ដ្ំណារ់កាលមុនក្បតិបតតិកា  ដ្ំណារ់កាលក្បតបិតតិកា  និងដ្ំណារ់កាលបញ្ចប់ បស់គរក្មាង។ សក្មាប់គរក្មាង
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ខដ្លរំេុងបនត មាច សគ់រក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបល់ក្តូវរធាើកា បា ន់ក្បមាណមួយ ខដ្លរផ្លត តរលើដ្ំណារ់កាល
ស្ថងសង់ នងិ/ឬ ដ្ំណារ់កាលក្បតបិតតិកា  និងដ្ណំារ់កាលបញ្ចប់។  

➢ ដ្ណំារក់ាលមុនក្បតបិតតកិា ៖ មាច សគ់រក្មាង នងិក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវខចរដ្ំណារ់កាល
រនះជាេើ ដ្ំណារ់  មួមាន ដ្ណំារ់កាលរ ៀបចគំរក្មាង និងដ្ំណារ់កាលស្ថងសង់ រោយក្តូវ
រំណត់និយមន័យថ្ន្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា នរលើធនធានជា ូបវនត ធនធានជើវស្ថស្រសត និង
ធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម ក្េមទាងំវធិានកា កាត់បនាយ។ ដ្ំណារ់កាលរ ៀបចំគរក្មាង សំរៅដ្ល់
កា រ ៀបចំខ្នកា ខសាង រដ្ំរណាះក្ស្ថយជរមាល ះដ្ើធលើ  េូតដ្ល់កា រំណត់ក្េំខដ្ន រេើយ
ដ្ំណារ់កាលស្ថងសង់ សំរៅដ្ល់កា សមាែ តដ្ើ កា ស្ថងសង់រេោឋ  ចនាសមព័នធរនុងទើតាងំ
គរក្មាង។ល។  

➢ ដ្ណំារក់ាលក្បតបិតតកិា ៖ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបល់ក្តូវរំណត់អតតសញ្ញញ ណ
្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា នរលើធនធានជា ូបវនត ធនធានជើវស្ថស្រសត និងធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម និង
វធិានកា កាត់បនាយ។ ដ្ំណារ់កាលរនះ សំរៅដ្ល់កា ចាប់រ្តើមសរមមភាេស្ថងសង់ នងិ
ក្បតិបតតិកា  បស់គរក្មាង។  

➢ ដ្ណំារក់ាលបញ្ចបគ់រក្មាង៖បនាទ បេ់ើបានបញ្ចបស់រមមភាេ បស់គរក្មាង មាច ស់គរក្មាង ក្តូវរ្ទ 
គរក្មាងអភិវឌ្ឍន៍រេោឋ  ចនាសមព័នធ និងរទសច ណ៍រៅឲ្យរាជ ោឋ ភិបាល (សក្មាប់គរក្មាងជួល
ដ្ើេើរាជ ោឋ ភិបាល) រេើយសក្មាប់គរក្មាងរលើដ្ើខដ្លជាសមបតតឯិរជន បស់ ដ្ឋ មាច ស់គរក្មាង
ក្តូវបនតអនុវតតរចិចក្េមរក្េៀងជួលេើ ោឋ ភិបាល។ រេតុដូ្រចនះ មុនរេលរ្ទ ដ្ើ មាច ស់គរក្មាង នងិ
ក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវរំណត ់    ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា នរលើធនធានជា ូបវនត ធនធាន
ជើវស្ថស្រសត និងធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម ក្េមទាងំវធិានកា កាត់បនាយ នងិវធិានកា ស្ថត  រ ើងវញិ។  
 

៤.៣.២ ្លប ះពាលស់ ុបខ្នរប សិ្ថា នសក្មាប ់បាយកា ណ៍រេញរលញថ្នកា បា នក់្បមាណ្លប ះពាលខ់្នរ
ប សិ្ថា ន នងិសងគម 

មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបល់ក្តូវរធាើកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ស ុប ខដ្លបណាត លមរេើ
សរមមភាេ មួោន  វាងគរក្មាងជារក្ចើន ឬ សរមមភាេរ្េងៗ រោយរផ្លត តរលើធនធានជា ូបវនត ធនធានជើវស្ថស្រសត និង
ធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម (ភាា ប់មរជាមួយខ្នទើថ្នទើតាងំគរក្មាង ឬ សរមមភាេ)។  

មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបល់ក្តូវបញ្ញា រ់ឲ្យបានចាស់េើទំេ ំនិងវធិើស្ថស្រសត រដ្ើមបើរណំត់្ល
ប ះពាល់ជាសកាត នុេលខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគមស ុប តាម យៈកា រក្បើក្បាស់ក្បេ័នធេ៌ត័មានទើតាងំភូមសិ្ថស្រសត (GIS) 
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ឧបរ ណ៍ Tool Overlay រនុងកា រំណត់ទើតាងំខដ្លគរក្មាងនឹងបណាត លឲ្យមាន្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន។ 
(សូមភាា បនូ់វខ្នទើទើតាងំគរក្មាង ឬសរមមភាេរ្េងៗ)។  

 
៤.៤ ខ្នកា ក្គបក់្គងប សិ្ថា ន 

មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវេិេណ៌នាខ្នកា ក្គប់ក្គងប សិ្ថា ន រោយរផ្លត តរលើខ្នកា 
សំខាន់ៗ សក្មាបេ់ិនិតយតាមោនប សិ្ថា ន នងិបរងកើតតារាងរមមវធិើេនិិតយតាមោនប សិ្ថា ន រំ ុងរេលដ្ំណារ់កាល
ស្ថងសង់ ក្បតបិតតិកា  និងដ្ំណារ់កាលបញ្ចបគ់រក្មាង ខដ្លក្រុមេ ុនក្តូវរ ៀបចំ៖   

១. រសចរតើរ្តើម 
២. មុែង្វ ក្តួតេិនតិយ និងគណរនយយភាេ 

រ). ស្ថា ប័នក្តួតក្តាថាន រ់ជាត ិ
ែ). ស្ថា ប័នក្តួតក្តាថាន រ់រក្កាមជាត ិ
គ). ស្ថា ប័នទទួលែុសក្តួវ 

៣. សរងខប្លប ះពាល់ និងវធិានកា កាត់បនាយ ខដ្លរឆ្ព ះរៅ រកា រស្ថងខ្នកា ក្គប់ក្គងប សិ្ថា ន 
៤. រមមវធិើបណតុ ះបណាត ល 
៥. រមមវធិើេនិិតយតាមោន  

រ). រំណត់អតតសញ្ញញ ណធនធានប សិ្ថា ន ទើតាងំ បា រា ខម ក្ត និងឧបរ ណ៍ សមាា  ៈេិនិតយ
តាមោន។  
ែ). ស្ថា ប័នក្តួតក្តា អនរទទួលែុសតរ ូវ និងងវកិាសក្មាប់កា េិនិតយតាមោន 
គ). រត់ក្តា និងវភិាគទិននន័យ នងិរក្បៀបរធៀបទិននន័យទាងំរនាះជាមួយនឹងទិននន័យមូលោឋ ន នងិ
សតង់ោបរចចររទសអនុវតត។  

៦. ខ្នកា ងវកិាសក្មាប់រមមវធិើេិនតិយតាមោន  
៧.  បាយកា ណ៍េិនិតយតាមោន 
៨. មូលនធិិសងគមនិងប សិ្ថា ន៖ មូលនិធិរនះក្សបរៅតាមអនុក្រឹតយរលែ ២៣៨ អនក្រ បរ ចុះ
កាលប រិចឆទ ថ្ងៃទើ ២១ ខែ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០១៦ សតើេើ កា បរងកើតមូលនធិិសងគមនិងប សិ្ថា ន នងិ
ក្បកាស មួ  វាងក្រសួងប សិ្ថា ន នងិក្រសួងរសដ្ឋរចិច និងេ ិញ្ញវតាុ។  
 

៤.៥. កា វភិាគតថ្មលរសដ្ឋរចិចនងិកា ែូចខាតខ្នរប សិ្ថា ន សក្មាប ់បាយកា ណ៍រេញរលញ ថ្នកា បា នក់្បមាណ
្លប ះពាលខ់្នរប សិ្ថា ន នងិសងគម 
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មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់នងឹក្តូវបញ្ញា រឲ់្យចាស់អេំើវសិ្ថលភាេ នងិវធិើស្ថស្រសត 
 ូបមនត រោលបំណង និងសូចនារ ថ្នកា វភិាគខ្នររសដ្ឋរចិចនងិសងគម រោយរផ្លត តរលើកា វភិាគខ្នរេ ិញ្ញវតាុ 
រសដ្ឋរិចច នងិកា ែូចខាតខ្នរប សិ្ថា ន រោយមានបញ្ញា រអ់ំេើឯរស្ថ រោង និងក្បភេចាស់ោស់។   

១. កា វភិាគខ្នរេ ិញ្ញវតាុ៖ ខ្ែររលើកា សិរាអំេើកា ខាតបង់ក្បារ់ចំរណញ បស់មាច ស់  គរក្មាង។ 
២. កា វភិាគខ្នររសដ្ឋរិចច៖ ខ្ែររលើក្បារ់ចំរណញ បស់មាច ស់គរក្មាង ខដ្លបានបង់រៅឲ្យ ដ្ឋ 
៣. កា វភិាគអំេើកា ែូចខាតខ្នរប សិ្ថា ន៖ កា វភិាគេើតថ្មលរោយផ្លទ ល់ និងក្បរោលរលើ៖  
រ.) ធនធានជា ូបវនត៖ ឋានរលខាដ្ើ ជាតិេុលរនុងែយល ់ កា  ខំានរោយសំរ ង និង ញ័ំ  
គុណភាេទរឹរលើដ្ើ នងិទឹររក្កាមដ្ើ កា ងយគុណភាេដ្ើ ។ល។ 

ែ). ធនធានជើវស្ថស្រសត៖ តថ្មលថ្ក្េរ ើរៅសល់ រសវារមមក្បេ័នធរអរូ ូសុើ ្លតិ្លនិងអនុ្ល
ថ្ក្េរ ើ ធនធានសតាថ្ក្េ ធនធានរនុងទរឹ តថ្មលរទសច ណ៍ខបបធមមជាតិ តថ្មលប សិ្ថា ន ។ល។  

គ). ធនធានរសដ្ឋរិចចសងគម៖ កា ង្វ  ក្បារ់ចំណូល ទទួលបានអនុ្លថ្ក្េរ ើ ។ល។ 
 

៥. កា រណំតទ់ក្មង ់បាយកា ណ៍បឋម ឬ  បាយកា ណ៍រេញរលញថ្នកា បា នក់្បមាណ្លប ះពាលខ់្នរប សិ្ថា ន 
នងិសងគម   

មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបលន់ឹងក្តូវរ ៀបចំ បាយកា ណ៍បឋម ឬ  បាយកា ណ៍រេញរលញថ្ន
កា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម ក្សបតាមក្បកាស បស់ក្រសួងប សិ្ថា ន សតើេើរោលកា ណ៍
ខណនាទូំរៅសក្មាប់កា រធាើ បាយកា ណ៍បឋម ឬ  បាយកា ណ៍រេញរលញថ្នកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរ
ប សិ្ថា ន និងសងគម រេើយក្តូវេិេណ៌នារោយសរងខប អំេើចណុំចខដ្លក្តូវសិរា រៅរនុងខ្នរនើមួយៗថ្ន
 បាយកា ណ៍។  
 
មាតកិាថ្ន បាយកា ណ៍បឋម ឬ  បាយកា ណ៍រេញរលញ ថ្នកា បា នក់្បមាណ្លប ះពាលខ់្នរ       ប សិ្ថា ន 

នងិសងគម 
 

មាតកិាថ្ន បាយកា ណ៍រេញរលញថ្នកា បា នក់្បមាណ្
លប ះពាលខ់្នរប សិ្ថា ន នងិសងគម 

មាតកិាថ្ន បាយកា ណ៍បឋមថ្នកា បា នក់្បមាណ្ល
ប ះពាលខ់្នរប សិ្ថា ន នងិសងគម 
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− បញ្ា ើតារាង 
− បញ្ា ើ ូបភាេ 
− បញ្ា ើក្កាេារិ 
− បញ្ា ើខ្នទើ 
− បញ្ា ើអរេ កាត ់
− សរងខបក្បតិបតត ិ
ជំេូរ ១៖ រសចរតើរ្តើម 
ជំេូរ ២៖ វសិ្ថលភាេ នងិវធិើស្ថស្រសតសិរា 
ជំេូរ ៣៖ ក្របែ័ណឌ ចាប ់
ជំេូរ ៤៖ រសចរតើេិេណ៌នាអេំើគរក្មាង 
ជំេូរ ៥៖ រសចរតើេិេណ៌នាអេំើធនធានប សិ្ថា ន 
ខដ្លមានក្ស្ថប់  

ជំេូរ ៦៖ កា ចូល មួជាស្ថធា ណៈ 
ជំេូរ ៧៖ ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន 

និងវធិានកា កាត់បនាយ 
ជំេូរ ៨៖ ខ្នកា ក្គប់ក្គងប សិ្ថា ន 
ជំេូរ ៩៖ កា វភិាគតថ្មលរសដ្ឋរិចច និងប សិ្ថា ន 
ជំេូរ ១០៖ រសចរតើសននិោឋ ន និងអនុស្ថសន៍  
− ឯរស្ថ រោង 
− ឧបសមពន័ធ 

− បញ្ា ើតារាង 
− បញ្ា ើ ូបភាេ 
− បញ្ា ើក្កាេារិ 
− បញ្ា ើខ្នទើ 
− បញ្ា ើអរេ កាត ់
− សរងខបក្បតិបតត ិ
ជំេូរ ១៖ រសចរតើរ្តើម  មួទាងំ វសិ្ថលភាេ 
និងវធិើស្ថស្រសតសិរា 

ជំេូរ ២៖ ក្របែ័ណឌ ចាប់  
ជំេូរ ៣៖ រសចរតើេិេណ៌នាអេំើគរក្មាង 
ជំេូរ ៤៖ រសចរតើេិេណ៌នាអេំើធនធានប សិ្ថា ន 
ខដ្លមានក្ស្ថប់  

ជំេូរ ៥៖ កា ចូល មួជាស្ថធា ណៈ 
ជំេូរ ៦៖ ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន 

និងវធិានកា កាត់បនាយ 
ជំេូរ ៧៖ ខ្នកា ក្គប់ក្គងប សិ្ថា ន 
ជំេូរ ៨៖ រសចរតើសននិោឋ ន នងិអនុស្ថសន៍  
− ឯរស្ថ រោង 
− ឧបសមពន័ធ       
 

 
៦. សមាសភាគថ្នក្រមុកា ង្វ សរិា  

មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវបង្វា ញរឈាម ះក្បធានក្រុមសរិា អនរជំនាញ នងិជនំួយកា  
សក្មាប់កា សិរា និងក្ស្ថវក្ជាវ បស់គរក្មាងនានា រេើយអនរទាងំរនាះនឹងក្តូវចុះរនុងបញ្ា ើក្រុមេ ុនក្បឹរា
រោបល់។ របើសិនជាមាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់សេកា ជាមួយថ្ដ្គូេិរក្ោះរោបល់ឯរជន ឬ 
អនរជំនាញ ខដ្លមនិមានរៅរនុងបញ្ា ើ មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបល់ក្តូវជូនដ្ំណឹងដ្លក់្រសួងប សិ្ថា ន 
រនុង យៈរេល ០១ ខែមុន។  
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៧. កាលវភិាគកា ង្វ /សរមមភាេកា ង្វ សរិា 
មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បឹរារោបល់ក្តូវរណំត់ យៈរេល ចាប់េើកា សិរាដ្បូំង  េូតដ្លក់ា ោរ់

 បាយកា ណ៍រៅក្រសួងប សិ្ថា ន រដ្ើមបើេិនិតយ នងិ្តល់រោបល់។   
 
៨. ឧបសមពន័ធ 

មាច ស់គរក្មាង និងក្រុមេ ុនក្បរឹារោបល់ក្តូវភាា ប់មរជាមួយនូវឯរស្ថ ្លូវចាប់ ខដ្លពារេ់័នធនងឹ
គរក្មាង ដូ្ចជា អនុក្រឹតយ សតើេើកា ្តល់ចណំាតថ់ាន រ់រ ើងវញិរលើដ្ើ រិចចសនាជួលដ្ើ ប័ណណចុះបញ្ា ើក្រុមេ ុនក្បឹរា
រោបល់រៅក្រសួងប សិ្ថា ន លិែិតអនុញ្ញញ តេើមាច ស់គរក្មាង ឲ្យក្រុមេ ុនក្បឹរាេិរក្ោះរោបល់រធាើកា សិរា និង
រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ EIA ឧបរ ណ៍្លូវចាប់នានា  បស់ក្រសួង    ស្ថា ប័ន នងិអាជាញ ធ ពារ់េន័ធ ។ល។  
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ឧបសម្ព័នធ ៦៖ បញ្ជអីនកពាក់ព័នធកនងុការពិម្រោះម្ោបលក់នងុ ESMF  
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ឧបសម្ព័នធ ៧. បញ្ជគីម្រោងអវិជ្ជោន  
បញ្ា ើគរក្មាងអវជិាមាន ឬ បញ្ា ើគរក្មាងខដ្លែាះលរខណៈសមបតតិក្គប់ក្ោន់ មានន័យថា ជាអនុគរក្មាង ឬ 

សរមមភាេវនិិរោគ ខដ្លក្តូវបានោមឃាត់េើកា ទទួលបានេ ិញ្ញបបទានេើធនាោ េភិេរោរ រេើយគរក្មាង
ក្បរភទរនះនងឹក្តូវបញ្ចូ លរៅរនុងរសៀវរៅខណនាអំនុវតត ឬ ក្បតបិតតិកា ។ ភាន រ់អនុវតតន៍ និងធនាោ េិភេរោរ 
នឹងេិចា ណារលើេត៌័មានទាងំរនះ រៅរេលេិនិតយអនុគរក្មាង រដ្ើមបើរ្ទៀងផ្លទ ត់លរខណៈសមបតតិសមក្សប 
វសិ្ថលភាេ និង រក្មិតថ្នវធិានកា ោពំា  របើសិនជាមាន។  

 
បញ្ា ើគរក្មាងអវជិាមាន ឬ គរក្មាងខដ្លែាះលរខណៈសមបតតិ មានចំណុចមួយចំនួន មិនក្តមឹខតដូ្ចខាង

រក្កាមរទ៖  
- សរមមភាេខដ្លមាន្លប ះពាល់រលើប សិ្ថា នធៃនធ់ៃ  និងខដ្លមនិអាចផ្លល សប់តូ បាន រៅរនុង ក្ចរ របៀង PA 

និងខដ្លមនិង្វយកាត់បនាយបាន 
- សរមមភាេខដ្លប ះពាល់អវជិាមានរលើតំបន់កា ពា ធមមជាតិខដ្លទទួលស្ថគ ល់រោយ ោឋ ភិបាល ថាន រ់ជាតិ 

ថាន រ់រែតត ឬ រាជធានើ (ឧទាេ ណ៍ តំបន់ក្ទនាប់) 
- កា រានដ្ើ ដូ្ចជា កា បងាូ ទរឹរចញេើដ្ើរសើម ឬកា ចារ់បំរេញខដ្នទរឹ រដ្ើមបើបរងកើតបានជាដ្ើ 
- កា ជួល ឬ កា ទិញដ្ើខដ្លមានរមមសទិធិមិនចាសោ់ស់ 
- សរមមភាេពារ់េន័ធនឹងកា ្លិតរ ើ 
- សរមមភាេពារ់េន័ធនឹងកា ប បាញ់សតាសក្មាប់រោលបំណងពាណិជារមម 
- ពាណិជារមមសតាថ្ក្េ និង្លិត្លសតាថ្ក្េខដ្លក្តូវបានោមឃាត់រោយសនធិសញ្ញញ  CITES 
- កា បរញ្ចញអងគធាតុខដ្លមានកា ផ្លល ស់បតូ រេេរនទិរ ចូលរៅរនុងប សិ្ថា នធមមជាត ិ
- សរមមភាេពារ់េន័ធនឹងកា សមាែ ត ឬ ស្ថងសង់អោ រៅចំរណាត លតំបន់អភិ រេ នងិកា អភិវឌ្ឍក្បរប

រោយចើ ភាេ ឬ រនុងតបំន់សេគមន៍ គឺទាមទា ឲ្យមានកា អនុម័តេើ ោឋ ភិបាល។ កា អភិវឌ្ឍទាងំឡាយ
រនុងតបំន់ទាងំរនះ ឬ រនុងតបំន់ជតិោន  គឺតក្មូវឲ្យរធាើកា បា ន់ក្បមាណ្លប ះពាល់ខ្នរប សិ្ថា ន និងសងគម។ 

- សរមមភាេខដ្លញាងំឲ្យមានកា ទស្រនាទ នកាប់កាបដ់្ើរោយែុសចាប់ ឬ 
រោយោម នកា ធានាេើកា អនុវតតចាប់ និងកា េក្ងងឹសមតាភាេរលើកា ក្គប់ក្គងតបំន់កា ពា ។   
 
តំបន់ក្គប់ក្គងទាងំបួន គឺ៖  

- តំបន់សំខាន់ Core zone៖ តបំន់ខដ្លមានតថ្មលខាងអភិ រេរនុងរក្មិតែពស់ ខដ្លមានេេរួសតានងិ ុរខជាតិ
ខដ្លរំេុងទទលួកា គក្មាមគំខេង និងជិត្ុតេូជ និងក្បេន័ធរអរូ ូសុើខដ្លង្វយ ងរក្ោះ។ 
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កា ចូលរៅកាន់តំបនស់ំខាន់ គឺក្តូវបានោមឃាត់ រលើរខលងខតតបំន់អភិ រេធមមជាតិ និងមស្រនតើ ដ្ឋបាល
ខ្នរអភិ រេ និងអនរសរិាក្ស្ថវក្ជាវ។ NCPA អាច្តល់កា អនុញ្ញញ តរចញចូលឲ្យមស្រនតើ នងិអនរសិរាក្ស្ថវ
ក្ជាវ រោយមានកា អនុញ្ញញ តជាមុនេើក្រសងួប សិ្ថា ន។ (មស្រនតើខ្នរកា ពា  និងសនតិសុែថាន រ់ជាតិ គឺមាន
សិទធិផ្លទ ល់ែលួនរនុងកា រចញចូលតំបន់សំខាន)់។ កា រក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតេិើតំបន់សំខាន់ក្តូវបានោម
ឃាត់។ រសរិមមេរនច  (ជួនកា ក្តូវបានរគរៅថា រសិរមមកាប់-ដុ្ត) ក្តូវបានោមឃាត់។ 

- តំបនអ់ភិ រេ៖ តំបន់ខដ្លមានតថ្មលខាងអភិ រេរនុងរក្មិតែពស់ ខដ្លមានធនធានធមមជាតិ ក្បេ័នធរអរូ ូសុើ 
តំបនជ់ក្មាល និងរទសភាេធមមជាតិខដ្លមានទើតាងំរៅខរប តំបន់សំខាន់។ កា ្តល់សិទធិរចញចូលរៅរនុង
តំបន់សំខាន់ អាចរធាើរៅបាន លុះក្តាខតមានកា អនុញ្ញញ តេើខ្នរ ដ្ឋបាលកា ពា  និងអភិ រេធមមជាតិ ជាមុន
សិន។ (មស្រនតើខ្នរកា ពា  និងសនតិសុែថាន រ់ជាតិ គមឺានសិទធិផ្លទ លែ់លួនរនុងកា រចញចូល)។ កា រក្បើក្បាស់
ខាន តតូច បសស់េគមន៍រលើអនុ្លថ្ក្េរ ើ (NTFPs) សក្មាប់ក្ទក្ទងជ់ើវភាេ ស់រៅ បស់ក្បជាជន
មូលោឋ ន អាចក្តូវបានអនុញ្ញញ ត រោយមានកា ក្តួតេិនតិយោ ងេមតច់ត់ របើសនិជាកា រក្បើក្បាស់ទាងំរនាះ
នឹងមនិប ះពាល់ធៃន់ធៃ ដ្លជ់ើវចក្មុះ។ រក្ៅេើរនះ កា រក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតិេើតំបន់រនះ គកឺ្តូវបាន
ោមឃាត់។ រសរិមមេរនច រ៏ក្តូវបានោមឃាតខ់ដ្ ។ េ៌ត័មានលមែិតមានរៅរនុងចាប់ សតើេើកា កា ពា 
ធនធានធមមជាតិ ខដ្លមានរៅរលើរគេទំេ័  បសក់្រសួងប សិ្ថា ន។  

 


