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បញ្ជ ីពារយក្ខត់ 

 

ARAP Abbreviated Resettlement Action Plan 
ខផនក្ខ ័រម្មភារ

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់បំព្រួញ 

BP Bank Policy ម្ោលនម្ោបាក ប័់ធនាោ  

CBO Community Based Organizations អងគក្ខ តាម្័ហគម្ន៍ 

COI Corridor of Impact ព្ចរ ម្បៀងខដ្ល ងផលប ះពាល ់

CSO Civil Society Organizations អងគក្ខ ័ងគម្័ីុិ សល 

DIA Designated Implementing Agency ទីភាន រ់ងា អនុិតតវខដ្លព្តូិ បានចាត់តាំង 

DMS Detailed Measurement Survey ក្ខ អម្ងកតវា័ខ់ិងលម្អ ិត 

DRFI Disaster Risk Financing and Insurance 
ក្ខ ផដល់ហិ ញ្ញបបទានវនិងក្ខ ធានា

ហានិភយកម្ព្ោះម្ហនតរាកក្ខ ណ៍្ 

ESMF 
Environmental and Social Management 

Framework 
ព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងប សាា នវនិង័ងគម្ 

ESMP Environmental and Social Management Plan ខផនក្ខ ព្គប់ព្គងប សាា នវនិង័ងគម្ 

FPIC Free, Prior and Informed Consultation 
ក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបលម់្ កម្័ វីជាមុ្នវនិងខផអរ

តាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ  

GDR General Department of Resettlement អគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ 

IDA International Development Association ័ោគម្ន៍អភិិឌ្ឍន៍អនត ជាតិ 

IOL Inventory of Loss បញ្ជ ីា ម្រើភយណ្ឌ បងាា ញរីក្ខ បាត់បង់ 

IP Indigenous Peoples ជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច 

IPDP Indigenous Peoples Development Plan ខផនក្ខ អភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច 

IPPF Indigenous Peoples Planning Framework ព្របខយណ្ឌ ខផនក្ខ ជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិច 

IRC Inter-ministerial Resettlement Committee 
គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផល

ប ះពាល ់

km Kilometer គីឡូខម្ ព្ត 

M&E Monitoring and Evaluation ក្ខ រិនិតយតាម្ នវនិងក្ខ វាកតថ្ម្អ 

MEF Ministry of Economy and Finance ព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវនិងហិ ញ្ញ ិតថ ុ 

MOE Ministry of Environment ព្រ័ួងប សាា ន 

MoWRAM Ministry of Water Resources and Meteorology ព្រ័ួងធនធានទឹរវនិងឧតុនិកម្ 

MRD Ministry of Rural Development ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទ 

NGO Non-Governmental Organizations អងគក្ខ មិ្នខម្ន  ឋ ភិបាល 

NPA Non-Profit Associations ័ោគម្ន៍មិ្ន រព្បារ់ចំម្ណ្ញ 

NR National Road ផៃ ូិ ជាតិ 

OP Operational Policy ម្ោលនម្ោបាកព្បតិបតត ិ 

PAH Project Affected Households ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល ់

PAP Project Affected Persons ជនខដ្ល ងផលប ះពាល ់

PDR People’s Democratic Republic ាធា ណ្ ដ្ឋព្បជាោនិត 

RAMP Road Assessment Management Project  គម្ព្ោងព្គប់ព្គងក្ខ វាកតថ្ម្អផៃ ូិ ងនល ់
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RAP Resettlement Action Plan ខផនក្ខ ័រម្មភារម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ 

RCS Replacement Cost Study ក្ខ ័ិរារីតថ្ម្អជំនួ័ 

RF Resettlement Framework ព្របខយណ្ឌ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល ់

RGC Royal Government of Cambodia រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជា 

ROW Right of Way ដ្ីចំណី្ផៃ ូិ  

RP Resettlement Plan ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ 

TOR Terms of Reference លរាខណ្ឌក្ខ ងា  

WB World Bank ធនាោ រិភរម្ោរ 

WBG World Bank Group ព្រមុ្ធនាោ រិភរម្ោរ 
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និកម្នយកពារយ 

 

អនកេេួលផល (Beneficiary) – ជនព្គប់ បូវ និងព្គួា ទាងំអ័់វ ម្ររីភូមិ្ខដ្ល ម័ យព្គចិតតខ ែ័ ង រ

អតថ ព្បម្ោជន៍រីគម្ព្ោងវនិងចូល មួ្រន ុងគម្ព្ោង។ 

 

សំណ្ង (Compensation) – ក្ខ ទូទាត់ជាាច់ព្បារ់វ ឬមិ្នខម្នជាាច់ព្បារ់វ ័ព្ោប់ព្ទរយ័ម្បតតវិ

ឬធនធានខដ្លព្តូិ បានម្ធែ ីលទធរម្មវ ឬ ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ ម្កម្រលខដ្លចាបំាច់ព្តូិ ជំនួ័

ព្ទរយ័ម្បតតទិាងំម្នះ។ 

 

កាលររ សពចេេឱានវាេ (Cut-off Date) – ក្ខលប សម្ចឆទឱានវាទវ ព្តូិ បានរំណ្ត់ជាក្ខលប សម្ចឆទ

មុ្នម្រលក្ខ ចូលក្ខន់ក្ខប់វ ឬម្ព្បើព្បា័តំ់បន់គម្ព្ោងវ ខដ្លម្ធែ ីឱយព្បជារល ដ្ឋខដ្លតាំងទីលំម្ក

/អនរម្ព្បើព្បា័ោ់ន័ិទធិទទួលបានក្ខ ចាត់ព្បម្ភទជាជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោង។វ

ក្ខលប សម្ចឆទឱានវាទ័ព្ោប់គម្ព្ោងម្នះវ គឺជាក្ខលប សម្ចឆទថ្នក្ខ ម្ ៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់

ជាាធា ណ្ៈវ ជាមួ្កជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ មុ្នម្រលោនក្ខ ម្ ៀបចំ

បញ្ជ ីា ម្រើភយណ្ឌ បងាា ញរីក្ខ បាត់បង់វ(IOL)វឬក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិត (DMS)។  

 

ជនបារ់រងេ់ីលំពក ឬអរថ ប្រពោជនព៍សែាកិចច (Displaced persons) – ជនវ ព្គួា វឬាា បយនខដ្លបាត់

បង់ទីរខនអងវ (ព្តូិ ផ្លអ ័់បដ  ូទីរខនអងវ បាត់បង់លំម្ក ឋ នវ ឬបាត់បង់ទីជព្ម្រ)វ និង/ឬបាត់បង់

អតថ ព្បម្ោជន៍ខផនរម្័ដ្ឋរិចចវ (បាត់បង់ដ្ីធអ ីវ ព្ទរយ័ម្បតត ិវ ័ិទធិទទួលបានព្ទរយ័ម្បតត ិវ ព្បភរចំណូ្លវ

ឬម្ម្ធោបាកចិញ្ច ឹម្ជីិ សត)វ ម្ កា ខតវ (i)វ ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ ឬ (ii)វ ក្ខ  រ់រំហតិ

ម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតម្លើក្ខ ម្ព្បើព្បា័ដ់្ីធអ ីវ ឬក្ខ ចូលម្ព្បើព្បា័ឧ់ទោនវ និងតំបន់

ក្ខ ពា ខដ្លរំណ្ត់ម្ កចបប់។វ ម្គម្ៅជនទាងំម្នះម្ោ ងម្ទៀតថាវ ជន ងផលប ះពាល់វ ឬព្គួា 

 ងផលប ះពាល។់ 

 

ោច ស់ែីដែលោនសិេធសិម្ប្សរ (Eligible land holders) – ័ំម្ៅម្លើជនវ (រ)វ  ងផលប ះពាល់វ ខដ្លោន

បយណ្ណ រម្ម័ិទធិដ្ីធអ វី ឬវ (ខ)វ រំុោនបយណ្ណ រម្ម័ិទធិដ្ីធអ ីវ ប ុខនតក្ខ ក្ខន់ក្ខប់ដ្វី អាចព្តូិ បាន

ម្ធែ ីឱយោនភារព្័បចបប់វ តាម្ កៈក្ខ ម្ចញបយណ្ណ រម្ម័ិទធិវ អនុម្ោម្តាម្ចបប់ភូមិ្បាលថ្នព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ

រាប់បញ្ច លូទាងំអនរខដ្លោន័ិទធិខដ្លអាចទទួលបានក្ខ ទទួលាគ លផ់ងខដ្ ។ 

 

សិេធ ិ និងអរថ ប្រពោជន៍ដែលប្រូិ េេួលបាន (Entitlement) – ័ិទធិទទួលបានដ្ំម្ណាះព្ាក

ចំម្ពាះផលប ះពាលវ់ ពារ់រយនធនឹងព្បម្ភទថ្នក្ខ បំម្រញតាម្លរាណ្ៈ័ម្បតត ិ័ម្ព្័បណាមួ្កវ ័ំម្ៅម្លើ

ចំនួន័ ុបថ្ន័ំណ្ងទូទាត់វ និងជំនួករន ុងទព្ម្ង់ម្ផេងម្ទៀតវ ខដ្លព្តូិ បានផដល់ដ្ល់ជន

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ៅតាម្ព្បម្ភទលរាណ្ៈ័ម្ព្័បនីមួ្កៗ។ 

 

ប្គួារ (Household) – ័ំម្ៅម្លើជនព្គប់ បូវខដ្ល ័់ម្កវនិងទទួលទាន មួ្ោន ជាឯរតា័ងគម្មួ្ក។ 

 

ការាដ រចំណូ្លព ើងិ សញ (Income restoration) – ោននយកថាជាក្ខ បម្ងក ើតព្បភរចំណូ្លវនិងក្ខ រាង

ជីិភារ ័់ម្ក ប័់ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងម្ឡើងិ សញវ ដ្ល់ព្តឹម្រព្មិ្តអបបប ោ

ម្ករព្មិ្តមុ្នម្រលោនគម្ព្ោង។ 

 

ការដកលម្អ (Improvements) – ័ំណ្ង់ខដ្លព្តូិ បានាង័ង់វ (លំម្ៅ ឋ នវ  បងវ រខនអង ង់ចាំវ ព្ទងុព្ជរូវ

ម្័វាាធា ណ្ៈវ រខនអង័ហគម្ន៍វ ឃ្អ ំង។ល។)វ និងដ្ំណា/ំ ុរាជាតិខដ្ល មំ្ កបុគគលវ ព្គួា វ ាា បយនវ ឬ

អងគក្ខ ។ 

 



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        6 

លេធកម្មែីធល ី (Land acquisition) – ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ខដ្លបុគគលោន រ់ព្តូិ បាត់បង់រម្ម័ិទធិក្ខ ម្ព្បើព្បា័់វ ឬ

័ិទធិម្ព្បើព្បា័ដ់្ីធអ ីវ ម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ ម្ កា ខតគម្ព្ោង។វ ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ អាចនាឱំយោន

ផលប ះពាល់ពារ់រយនធជាម្ព្ចើនវ ដូ្ចជាវក្ខ បាត់បង់លំម្ក ឋ នវឬអចលនព្ទរយដ្ថ្ទម្ទៀតវ ( បងវអណ្ដ ងូទឹរវ

ផន  ូវឬ័ំណ្ង់វឬក្ខ ខរលម្អដ្ថ្ទម្ទៀតវខដ្លោនភាជ ប់ជាមួ្កនឹងដ្ី)។វ 

 

អាជាា ធរគពប្ោង (Project Authorities) – ័ំម្ៅម្លើព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ

ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវព្រ័ួងធនធានទឹរវនិងឧតុនិកម្វព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវនិងហិ ញ្ញ ិតថ ុវអគគនាករ ឋ ន

ម្ ះព្ាកផលប ះពាលថ់្នព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវនិងហិ ញ្ញ ិតថ ុ។ 

 

ជនដែលរងផលរ ោះពាលព់ ការគពប្ោង ឬប្គួារដែលរងផលរ ោះពាលព់ ការគពប្ោង (Project 

Affected Persons (PAP) or Project Affected Households (PAH)) –  ោួនជនវ ព្គួា វ ាា បយនវ

អងគក្ខ វ ព្រមុ្ហនុនវ ឬព្គឹះាា នាធា ណ្ៈទាងំឡាកវ ខដ្លម្ កា ខតោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូម្រើតម្ឡើង

ម្ កា គម្ព្ោងនាឱំយ (i)វ ជីិភារ ័់ម្កវ  ងផលប ះពាលជ់ាអិ សជជោន (ii)វ ័ិទធិវ បយណ្ណ រម្ម័ិទធវិ

ឬផលព្បម្ោជន៍ម្ករន ុងផទះវដ្ីធអ ីវ(រាប់បញ្ច លូដ្ីលំម្ក ឋ នវដ្ពីាណិ្ជជរម្មវដ្ីរ័ិរម្មវដ្ីថ្ព្រវដ្ីចោក  វដ្វីាលម្ ម វ

និង/ឬដី្ខដ្លោនក្ខ ម្ ៀបចំម្ផេងម្ទៀត)វ ធនធានទឹរវ ព្័ះចិញ្ច ឹម្ព្តីវ ព្័ះម្នាទ័ហគម្ន៍វ ដ្ំណាវំ

និងម្ ើហូបខផអខដ្លផលព្បចាំឆ្ន ំវ ឬព្បចាំ ដូ្ិវ និង/ឬចលនព្ទរយវ ឬអចលនព្ទរយដ្ថ្ទម្ទៀតវ ខដ្លព្តូិ

បានម្ធែ ីលទធរម្មវ ក្ខន់ក្ខប់វ  រ់រំហិតមិ្នឱយោនក្ខ ម្ព្បើព្បា័់វ ឬ ងផលប ះពាល់អិ សជជោនទាងំព្័ងុវ

ឬខផនរខអះជាអចិថ្្នតក៍វ ឬបម្ណាដ ះអា័ននវ និង/ឬ (iii)វអាជីិរម្មវក្ខ ងា វរខនអងម្ធែ ីក្ខ វឬរខនអង ័់ម្កវឬ

ខដ្នជំ រទទួល ងផលប ះពាល់អិ សជជោនវជាអចិថ្្នតក៍វឬបម្ណាដ ះអា័ននវ ម្ កោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំងវឬរំុ

ោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំង។វ ម្នះរាប់បញ្ច លូទាងំភតិរៈវ និងភតិ័នោវ និងអនរក្ខន់ក្ខប់ដ្ីធអ ីខុ័ចបប់វ

ខដ្លោម នបយណ្ណ រម្ម័ិទធិដ្ីធអ ីវឬ័ិទធិក្ខន់ក្ខបដ់្ីធអ ី។ 

 

ការាដ រនីរិសម្បទា (Rehabilitation) – ័ំម្ៅម្លើជំនួកខដ្លផដលដ់្លជ់នខដ្ល ងផលប ះពាលធ់ៃន់ធៃ 

ម្ កា ក្ខ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិផលិតរម្មវ ព្បារ់ចំណូ្លវ ក្ខ ងា វ ឬព្បភរជីិភារ ័់ម្កវ ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញបខនាម្ម្លើក្ខ ទូទាត់ព្ទរយខដ្លព្តូិ បានម្ធែ ីលទធរម្មវ ម្ដ្ើម្បអីាចាដ  ឱយបានម្រញម្លញនូិ

រព្មិ្តជីិភារវ និងគុណ្ភារជីិ សតោ ងម្ហាចណា័់ព្តឹម្រព្មិ្តអបបប ោ។វ ជាម្ ឿកៗ ក្ខ ទូទាត់័ំណ្ងវ

័ព្ោប់ព្ទរយ័ម្បតតវិ គឺមិ្នព្គប់ព្ោន់វ ម្ដ្ើម្បី័ ម្ព្ម្ចឱយបាន

នូិក្ខ ាដ  នីតិ័ម្បទាឱយបានម្រញម្លញម្ឡើងិ សញម្ឡើក។ 

 

រនម្លជំនួស (Replacement cost) – តថ្ម្អជំនួ័វគឺ័ព្ោប់ជំនួ័ព្ទរយ័ម្បតតវិដូ្ចជាវដ្ីធអ ីរន ុងតថ្ម្អម្កម្រល

ម្ធែ ីលទធរម្មវ ម្នះ មួ្ោនតថ្ម្អម្លើទីផា វ ខដ្លផដល់នូិភារកុតត ិធម៌្វ ចំណាកព្បតិបតត ិក្ខ វ ក្ខ ព្បារ់័ ុបវ

ចំណាកអនត ក្ខលវនិងចំណាក័ព្ោប់ក្ខ ាដ  ម្ឡើងិ សញវនិងក្ខ ទូទាត់ពារ់រយនធម្ផេងម្ទៀតវ ព្ប័ិនម្បើោន។វ

ក្ខ  ំម្ោះម្លើព្ទរយ័ម្បតតវិ និង័ំណ្ង់វ មិ្នគួ រម្រម្ធែ ីក្ខ រិចា ណា័ព្ោប់ក្ខ រំណ្ត់តថ្ម្អជំនួ័ម្ឡើក។វ

រន ុងរ ណី្ខដ្លរុំោនទីផា ខដ្ល័រម្មម្នាះម្ទវ តថ្ម្អជំនួ័ម្នះម្ ម័ ើនឹងចំណាក័ព្ោប់ដ្ឹរជញ្ជ នូរាល់័ោា  ៈ

ាង័ង់វថ្ងអរោអ ំងរលរម្ម័ព្ោប់ក្ខ ាង័ង់វនិងចំណាកព្បតិបតត ិក្ខ វឬក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំងដ្ថ្ទម្ទៀត។ 

 

ការព ោះប្ាកផលរ ោះពាល ់ (Resettlement) – ោននយកថាវ ជាិ សធានក្ខ ទាងំអ័់វ ខដ្លគួ អនុិតត

ម្ដ្ើម្បី័ព្ោលផលប ះពាលអ់ិ សជជោនទាងំអ័់វ ខដ្លគម្ព្ោងបងកម្លើព្ទរយ័ម្បតត ិវ និង/ឬមុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សត

 ប័ជ់នខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ ដូ្ចជាវ ័ំណ្ងទូទាត់វ ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ (រន ុងរ ណ្ី

ខដ្លពារ់រយនធ វនិងក្ខ ាដ  នីតិ័ម្បទាម្ៅតាម្ក្ខ ចាបំាច់។វ 

 

ប្កមុ្ប្កីប្កដែលងាករងពប្ោោះ (Poor and Vulnerable Group) ័ំម្ៅម្លើ (i)វព្គួា ខដ្ល ័់ម្កម្ព្ក្ខម្អព្តា

ថ្នភារព្រីព្រវ ខដ្លព្តូិ បានរំណ្ត់ម្ ករាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជា (ii)វ ព្គួា ខដ្លោនម្ម្ព្គួា ជាម្នុ័េាច់វ

ខដ្លរុោំនម្ម្ធោបាក័ព្ោប់ផដលក់្ខ ោំព្ទវ (iii)វ ព្គួា ខដ្លោនម្ម្ព្គួា ជា្ ត័ ីវ ខដ្លោន
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អនរ ័់ម្ករន ុងបនទ ុរ ័ម់្កម្ព្ក្ខម្បនាទ ត់ថ្នភារព្រីព្រ (iv)វ ព្គួា ខដ្លោនម្ម្ព្គួា ជាជនរិក្ខ វ (v)វ

ជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ (ខដ្លជាម្ ឿកៗោន័ិទធិក្ខន់ក្ខប់ដ្ីធអ ីជាព្បថ្រណី្វ

ប ុខនតរុំោនបយណ្ណ រម្ម័ិទធិជាផៃ ូិ ក្ខ )។ 
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ម្័ចរដ ីខងអងអំណ្ គុណ្ 

 

 បាកក្ខ ណ្៍ ដ័ រីីក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាលម់្នះវ ព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើងជាខផនរមួ្កថ្នគម្ព្ោងរិរិធរម្ម

វិ ស័ យករ័ិរម្មម្ករម្ព ុជាវ ខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងវ ម្ដ្ើម្បីទទួលបានហិ ញ្ញបបទានរីព្រមុ្ធនាោ រភិារម្ោរវ

តាម្ កៈរម្ច ីរី័ោគម្អភិិឌ្ឍន៍អនត ជាតិ។វ  បាកក្ខ ណ៍្ម្នះវ ព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើងម្ កព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

 ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទថ្នរាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ ម្ កោនធាតុចូលរីព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ

ព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ ម្ព្ក្ខម្ក្ខ ដ្ឹរនា ំប័់ឯរឧតតម្វ ទីវ ័ុគនធ វ  ដ្ឋម្លខាធិក្ខ 

ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ុក្ខា ព្បោញ់វនិងម្នាទវនិងជា័ហព្បធានព្រមុ្ក្ខ ងា បម្ចចរម្ទ័វិ ស័ យករ័ិរម្មវនិងទឹរវ

(TWGAW),វឯរឧតតម្បណ្ឌ ិតវចាន់វ   ុងវអគគនាករបម្ចចរម្ទ័ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវនិងម្ោរវចាន់វ

័ុីណាតវ អគគនាករ ងអគគនាករ ឋ នបម្ចចរម្ទ័វ ព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្។វ អនរនិរនធ

័ូម្ខងអងអំណ្ គុណ្ោ ងព្ជាលម្ព្ៅចំម្ពាះព្រមុ្ធនាោ រិភរម្ោរវ ខដ្លបានផដល់ក្ខ ោពំ្ទវ ជារិម្័័

ម្ោរព្័ីវ មុ្ទិតាវ ចំម្ នីវ ព្បធានព្រមុ្ក្ខ ងា វ (Task Team Leader)វ និងជាអនរឯរម្ទ័

ជាន់ខព័់ខផនរក្ខ អភិិឌ្ឍជនបទ, ម្ោរ Martin Lenihanវ អនរឯរម្ទ័ជាន់ខព័ខ់ផនរក្ខ ពា ផលប ះពាល់

័ងគម្,វ ម្ោរវម្ឡងវបនុនឡុងវអនរឯរម្ទ័ជាន់ខព័់ខផនរក្ខ ពា ផលប ះពាលប់ សាា ន, ម្ោរវម្ទរវោ ក្ខធីវ

អនរឯរម្ទ័ខផនរក្ខ ពា ផលប ះពាលប់ សាា នវនិងម្ោរវងួនវភរដ ីវទីព្បឹរាក្ខ ពា ផលប ះពាល់័ ងគម្។ 
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1.0 ម្័ចរដ ីម្ផដើម្ 

 

1. ឯរា ម្នះជាព្របខយណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាកម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ (RPF)វ ័ព្ោប់គម្ព្ោងរិរិធរម្ម

វិ ស័ យករ័ិរម្មម្ករម្ព ុជាវ (CASDP)វ ខដ្លម្ ៀបចំម្ឡើង មួ្ោន ជាមួ្កព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ

ព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ និងព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ម្ដ្ើម្បីទទួលបានហិ ញ្ញបបទាន

រីធនាោ រិភរម្ោរ។វ ម្ កា ខតគម្ព្ោង CASDPវ នឹងផដល់ហិ ញ្ញបបទានដ្លម់្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ  

(ឧទាហ ណ្៍វ ផៃ ូិ លជំនបទវ ព្បរយនធធារាា្ ត័ វ ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ ទីផា វ ខដ្លអាចបងកផលប ះពាល់ដ្លដ់្ីធអវី

ឬព្ទរយ័ម្បតតខិដ្លោនម្កម្លើដ្ីធអ ីវ ម្ោលនម្ោបាក ប័់ធនាោ រិភរម្ោរវ និងនីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ដ័ ីរីក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលម់្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតត ប័រ់ាជ  ឋ -ភិបាលរម្ព ុជាព្តូិ

ករម្រអនុិតត។វ ម្លើ័រីម្នះវ ម្ កា ខតទីតាំងជារ់ខ ដ័ ងថ្នអនុគម្ព្ោងម្កមិ្នទាន់ដ្ឹងម្កម្ឡើក ហូត

ម្រលោនក្ខ អនុិតតគម្ព្ោងវ ព្របខយណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាកម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្នះព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើងវ

ម្ដ្ើម្បបីងាា ញរីលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់ក្ខ ម្ ៀបចំវ និងក្ខ អនុិតតខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់

តាម្ទីតាំងជារ់ោរ់វបនាទ ប់រីទីតាំងម្នាះព្តូិ បានដ្ងឹ។ 

 

1.1 ម្ោលបំណ្ង 

 

2. RPF ម្នះវ អនុិតតចំម្ពាះ័រម្មភារម្ោលម្ៅទាងំអ័់វ ខដ្លទទួលបានជំនួកហិ ញ្ញ ិតថ ុវ

ឬជំនួកបម្ចចរម្ទ័រីគម្ព្ោងរិធិធរម្ម ិ ស័ យករ័ិរម្មម្ករម្ព ុជាវ (CASDP)វ និងម្ ៀបរាប់

រីម្ោលក្ខ ណ៍្ខដ្លព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ព្រ័ួងធនធានទឹរវ

និងឧតុនិកម្វ និងព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវ និងហិ ញ្ញ ិតថ ុបាន័ម្ព្ម្ចចិតតអនុិតតតាម្វ ម្ដ្ើម្បបីម្ញ្ច ៀ័វ

ឬ័ព្ោលផលប ះពាល់អិ សជជោនវ ខដ្លបងកម្ឡើងម្ កា គម្ព្ោង CASDPវ ម្លើក្ខ តាំងទីលំម្កវ

ព្ប័ិនម្បើោន។ 

 

2.0 គម្ព្ោង CASDP  

 

2.1 ម្ោលបំណ្ងថ្នក្ខ អភិិឌ្ឍគម្ព្ោង 

 

3. ម្ោលបំណ្ងថ្នក្ខ ម្ ៀបចំគម្ព្ោងវ ខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះវ គឺម្ដ្ើម្បបីងកលរាណ្ៈងាកព្័ួល

ដ្ល់ក្ខ អភិិឌ្ឍ័ងាែ រ់តថ្ម្អផលិតផលវិ ស័ យករ័ិរម្មវខដ្លោនលរាណ្ៈរិរិធរម្មវម្កតាម្ទីតាំងភូមិ្ា្ ត័

មួ្កចំនួនម្ករម្ព ុជាវនិងផដលក់្ខ ម្ អ្ ើកតបជាបនាទ ន់វព្បរបម្ កព្ប័ិទធភារ រន ុងរ ណី្ខដ្លោនវិ សបតត ិវឬ

ាា នភារអា័ននវ ខដ្លបំម្រញម្ៅតាម្លរាណ្ៈ័ម្ព្័បវ ម្ដ្ើម្បីទទួលបានក្ខ ោំព្ទរីគម្ព្ោងម្នះ។វ ក្ខ វា័់

ខិងក្ខ ័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងថ្នក្ខ អភិិឌ្ឍគម្ព្ោងវ នឹងព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងវ ម្ កម្ព្បើព្បា័់័ូចនារ ខាងម្ព្ក្ខម្៖វ

(រ) ក្ខ ម្រើនម្ឡើងនូិតថ្ម្អលរ់័ ុបម្ករព្មិ្តរ័ិ ឋ នខដ្លទទួលផល, (ខ) ក្ខ បម្ងក ើនតថ្ម្អថ្នក្ខ 

លរ់័ ុប ប័់័ហព្ោ័រ័ិរម្មវ ខដ្លទទួលផលរគីម្ព្ោង,វ (គ)វ ភាគ កផលិតផលមិ្នខម្នព្័ូិអងក វ

ថ្នប សោណ្ផលិតរម្ម័ ុបវរន ុងតំបន់ម្ោលម្ៅ ប័់គម្ព្ោង។ 

 

2.2 ក្ខ ម្ ៀបចំគម្ព្ោងវនិង័ោ័ភាគវខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើង 

 

4. េិេណ្៌នាអំេីគពប្ោង៖វ គម្ព្ោងវ CASDPវ ោនបួន័ោ័ភាគវ ដូ្ចតម្ៅ៖ (រ)វ ក្ខ ផដល់លទធភារ

ឱយោនក្ខ ម្ធែ ីរិរិធរម្មរ័ិរម្ម,វ (ខ)វ ក្ខ ម្លើររម្ព័់ព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្មវ និងក្ខ ព្គប់ព្គងក្ខ ព្តួត

រិនិតយគុណ្ភារ, (គ)វ ក្ខ ព្គប់ព្គងគម្ព្ោងវ និងក្ខ រិនិតយតាម្ នវ និងវាកតថ្ម្អវ និងវ (ឃ)វ

ក្ខ ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះាា នភារអា័ននវជាកថាម្ហតុ។ 

5. គម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះវ ព្តូិ បានតារ់ខតងម្ឡើងវ ម្ដ្ើម្បបីម្ងក ើនឱក្ខ័ទីផា វ

និងក្ខ ម្ធែ ីរិរិធរម្មរ័ិរម្មវ ម្ កម្ព្បើព្បា័អ់ភិព្រម្ខបបប សោបននវ ម្ កអនរទទួលផលជាអនរដ្ឹរនា។ំវ



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        10 

ជាមួ្កនឹងតព្មូ្ិក្ខ ិ សនិម្ោគ័ ុបចំនួនវ ១០០វ ោនដ្ុោអ  វ រន ុងម្នាះោនឥណ្ទាន ប័វ់ IDA ចំនួនវ ៩០វ

ោនដ្ោុអ  វ គម្ព្ោងម្នះខបងខចរជាបី័ោ័ភាគវ បូរ មួ្នឹង័ោ័ភាគទីវ ៤វ ខដ្លរុោំន

ក្ខ ិ សភាជន៍ធនធានទុរវ ័ព្ោប់រ ណី្ខដ្លោនិ សបតត ិវ ឬាា នភារអា័ននវ ខដ្លបំម្រញ

ម្ៅតាម្លរាណ្ៈិ សនិចឆ យក័ម្ព្័បវ ម្ដ្ើម្បីទទួលបានក្ខ ោំព្ទរីគម្ព្ោង។ ័ោ័ភាគទីវ ១វ គឺជា

ខផនរដ្៏ធំថ្នក្ខ វិ សម្ោគទាងំម្នះវ ម្ហើកគឺជា័ោ័ភាគខដ្លអនុិតតជាម្ ូឌ្ុលវនិងអាចរព្ងីរវនិងខរ័ព្មួ្ល

ឱយព្័បតាម្ទីតាំងភូមិ្ា្ ត័ វ និងផលិតផល/័ងាែ រ់តថ្ម្អ។វ ័ោ័ភាគទីវ ២វ ម្ផ្លដ តម្លើក្ខ រព្ងឹងាា បយនវ

និងបម្ងក ើនផលជះវ ថ្នក្ខ ិ សនិម្ោគវ ខដ្លម្ធែ ីម្ឡើងរន ុង័ោ័ភាគទីវ ១វ រន ុង កៈម្រលម្ធយម្វ

និង កៈម្រលខិងវម្ កធានានូិនិ នត  ភារវនិងក្ខ រព្ងីរអតថ ព្បម្ោជន៍ទូទាងំព្បម្ទ័រម្ព ុជា។ 

 

6. ក្ខ ព្បមូ្លរយត៌ោនអំរីក្ខ ោំព្ទ័ងាែ រ់តថ្ម្អវ  មួ្នឹងជំនួកបម្ចចរម្ទ័វ ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ វ

និងម្័វាហិ ញ្ញ ិតថ ុម្ព្ក្ខម្័ោ័ភាគទីវ១វម្ផ្លដ តក្ខ ករចិតតទុរ រ់ម្លើទំនារ់ទំនងដ្៏ជិត ន័ ិទធវ វាងក្ខ ោំព្ទ

ផ្លទ ល់ដ្ល់រ័ិរ វព្រមុ្អនរផលិតវនិងអាជីិរម្មរ័ិរម្មខាន តតូចវនិងខាន តម្ធយម្ ប័់គម្ព្ោងវជាមួ្កនឹង

ក្ខ ិ សនិម្ោគម្លើផៃ ូិ ងនល់វ និងម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធធារាា្ ត័ ។វ រាល់ក្ខ ិ សនិម្ោគម្លើម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធទាងំអ័់វ

នឹងព្តូិ អនុិតតជាខផនរមួ្កថ្នក្ខ ោពំ្ទដ្លអ់នុគម្ព្ោងវ ខដ្លអាចបំម្រញម្ៅតាម្លរាណ្ៈ័ម្បតត ិ័ម្ព្័បវ

និងខដ្លោនទំនារ់ទំនងជាមួ្កនឹងព្រមុ្ផលិតជារ់ោរ់។ 

 

7. សោសភាគេី ១៖ ផដលល់េធភាេឱយោនការពធវ ើេិេិធកម្មកសិកម្ម។ ័ោ័ភាគទីវ ១វ ម្នះនឹង

ម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្័ងាែ រ់តថ្ម្អវ ខដ្លោនលរាណ្ៈព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកវ ម្ៅតាម្ាា នភារទីផា វ និងាា នភារ

តព្មូ្ិក្ខ វ ម្ដ្ើម្បរីាងនូិ័ងាែ រ់តថ្ម្អវ ខដ្លោនលរាណ្ៈព្បរួតព្បខជងវនិងោនរិរិធភារវខដ្លរន ុងម្នាះ

អងគក្ខ អនរផលិត (POs)វ និង័ោជិរ ប័់អងគក្ខ ទាងំម្នះវអាចទទួលបានទីផា រន ុងព្័រុវ និងអនត ជាតិវ

ខដ្លផដលឱ់យរួរម្គនូិព្បារ់ចំម្ណ្ញខព័់ព្តលប់ម្រិ សញវ ម្ហើក័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចវ និងខាន តម្ធយម្វ

អាចទទួលបានិតថ ុធាតមុ្ដ្ើម្ខដ្លក្ខន់ខតោនគុណ្ភារជាប់ជាព្បចាំវ ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន វ

បម្ងក ើន័ម្តាភារព្័ូបករវ និង័ម្ព្ម្ច ដ័ ង់  វ គុណ្ភារវ ខដ្លទីផា ព្តូិ ក្ខ ។វ ័ោ័ភាគម្នះវ

ម្ពា ម្រញម្ កក្ខ ព្បរួតព្បខជងវ និងភាគម្ព្ចើនដ្ឹរនាំវ ម្ កិ ស័ យកឯរជនវ ម្ ក  ឋ ភិបាលបំម្រញ

តួនាទីជាអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល។វ ប ុខនត វ ័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងផដល់ក្ខ ោំព្ទដ្ល់  ឋ ភិបាលវ និងតួអងគរន ុង

វិ ស័ យកាធា ណ្ៈវរន ុងក្ខ ផដល់ម្័វាចាំបាច់នានាវដូ្ចជាវក្ខ ផេរែផាករ័ិរម្មវខដ្លភាជ ប់ទំនារ់ទំនងជាមួ្ក

នឹងទីផា វ និងផតលនូ់ិម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ ខដ្លោនលរាណ្ៈលអ ព្បម្័ើ ជាងមុ្នវ ដូ្ចជាវ ផៃ ូិ ជនបទវ និង

ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធធារាា្ ត័  ខដ្លក្ខន់ខតោនព្ប័ិទធភារខព័់ជាងមុ្នវ (higher order irrigation 

infrastructure)វ រន ុងរ ណី្ខដ្លរុំោនម្័វាខដ្លផដលម់្ កិ ស័ យកឯរជនវ ឬព្បជារល ដ្ឋរុំអាចទទួលម្័វាវ

ខដ្លផដល់ម្ កវិ ស័ យកឯរជនបាន។  

 

8. សោសភាគរង ១.១៖ ការោបំ្េែល់ការពរៀរច ំ និងការអនុិរតដផនការេិេិធកម្ម។ 

័ោ័ភាគ ងម្នះវ ោនម្ោលបំណ្ងផេរែផាករយត៌ោនអំរីគម្ព្ោងដ្លតួ់អងគពារ់រយនធនានាវ

ផដល់ក្ខ ោពំ្ទដ្ល់ក្ខ បម្ងក ើតព្រមុ្ក្ខ ងា វ ក្ខ រំណ្ត់ រឱក្ខ័អាជីិរម្មវ

និងនិងក្ខ បំខបអងឱក្ខ័ទាងំម្នះជាខផនក្ខ រិរិធរម្មវ ខដ្លោនលរាណ្ៈព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកវ ដូ្ចជាវ

ក្ខ ម្ ៀបចំ័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ (BPr) និងខផនក្ខ អាជីិរម្ម (BPl)វ ខដ្លោនព្ប័ិទធភារវ និងម្ធែ ីក្ខ វាកតថ្ម្អវ

និងម្ព្ជើ័ម្ ី័ ័ំម្ណ្ើវ និងខផនក្ខ ទាងំម្នាះវ និងចុងម្ព្ក្ខករព្ងឹង័ម្តាភារព្រមុ្អនរផលិតវ

ខដ្លបានម្ព្ជើ័ម្ ី័ វ ព្រម្ទាងំ័ោជិរ ប័់ព្រមុ្ទាងំម្នាះវ ព្រម្ទាងំ័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចវ និងខាន ត

ម្ធយម្។វ ័ោ័ភាគ ងម្នះនឹងផដល់ហិ ញ្ញបបទានដ្ល់៖វ (រ)វ កុទធនាក្ខ បម្ងក ើនក្ខ កល់ដ្ឹងវ និងក្ខ ព្បមូ្ល

តួអងគពារ់រយនធនានាវ ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើតជាព្រមុ្,វ (ខ)វ ក្ខ ម្ ៀបចំវ និងក្ខ វាកតថ្ម្អខផនក្ខ រិរិធរម្មវ

ខដ្លោនព្ប័ិទធភារវ និង័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ ខដ្លអាចផដលនូ់ិព្បារ់ចំម្ណ្ញវ និងវ (គ)វ ក្ខ ម្ ៀបចំវ

និងក្ខ វាកតថ្ម្អខផនក្ខ រិរិធរម្មម្រញម្លញវ រាប់បញ្ច លូទាងំខផនក្ខ អាជីិរម្មវ ័ព្ោប់

័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មខដ្លព្តូិ បានម្ព្ជើ័ម្ ី័ វនិងវ(ឃ)វក្ខ ោំព្ទដ្ល់ក្ខ អភិិឌ្ឍខផនក្ខ អាជីិរម្ម។ 

 



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        11 

9. សោសភាគរង ១.២៖ ការផដលហ់ិរញ្ញ របទានែល់ការពធវ ើេិេិធកម្មកសកិម្ម។ ម្ដ្ើម្បី័ព្មួ្លដ្ល់ក្ខ 

ផដលហ់ិ ញ្ញបបទានដ្ល់ក្ខ ិ សនិម្ោគម្លើ័រម្មភារផលតិរម្មវ និងជំនួកបម្ចចរម្ទ័វ រន ុង័ំម្ណ្ើម្ធែ ីរិរិធរម្មវ

និងខផនក្ខ  អាជីិរម្មវ ខដ្លទទួលបានក្ខ អនុម្យតវ គម្ព្ោងម្នះនឹងបម្ងក ើតនូិរម្ម ិ សធីផតល់ឥណ្ទានវ

(Credit Line) ម្ កោនក្ខ បំម្រញបខនាម្ម្ ករម្ម ិ សធីផគ  ូផគងជំនួកខាន តតូច។វឧបរ ណ្ហ៍ិ ញ្ញ ិតថ ុទាងំម្នះវ

នឹងជួក័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងជា មួ្ ប័់គម្ព្ោងវ ម្ពាលគឺក្ខ ម្ធែ ីរិរិធរម្មម្ៅ រដ្ំណាខំដ្លោនតថ្ម្អខព័វ់

និងក្ខ ម្ធែ ីពាណ្ិជជភាិបូនីករម្មវិ ស័ យករ័ិរម្ម។វ ដូ្ម្ចនះវ ឧបរ ណ្៍ហិ ញ្ញ ិតថ ុទាងំម្នះនឹងផតលហ់ិ ញ្ញបបទានដ្ល់

ក្ខ ិ សនិម្ោគម្ព្ចើនព្បម្ភទវ ពារ់រយនធ នឹងក្ខ ម្ធែ ីរិរិធរម្មរ័ិរម្មវ ដូ្ចជាវ ឧបរ ណ៍្ខរថ្ចនវ

ឧបរ ណ្៍ធារាា្ ត័ រន ុងរ័ិ ឋ នវ (ឧបរ ណ្៍ម្ព្ាចព្័រខបបបនតរ់ទឹរវ (drip) កនតម្ហាះខាន តតូចវ

(microject) ព្បរយនធបាចទឹរវ (sprinkler)វ ឃ្អ ំង រារ័ិផលរន ុងរ័ិ ឋ ន។ល។)វ ម្ព្គឿងកនតរ័ិរម្មវ ឃ្អ ំងវ

(ព្តជារ់)វ ោនកនតវ ឧបរ ណ្៍័ព្ោប់ម្ិចខចប់វ និងម្ធែ ីពាណ្ិជជរម្មវ ដ្ំម្ណាះព្ាកព្បរយនធបម្ចចរិ សទោវ

និងា គម្នាគម្ន៍វធនធានរ័ិរម្មវនិងក្ខ ិ សនិម្ោគ័ម្ព្័បម្ផេងម្ទៀត។ 

 

10. សោសភាគរង ១.៣៖ ពហ ា រចនាសម្ពយនធាធារណ្ៈ។ គម្ព្ោងម្នះនឹងោំព្ទដ្ល់ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ វវវវវវវវ

ាធា ណ្ៈវ ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធធារាា្ ត័ វ ខដ្លមិ្នម្កជាប់ជាមួ្កនឹងរ័ិ ឋ នវ និងផៃ ូិ ជនបទវ ម្ដ្ើម្បី

បម្ងក ើនវ វ វ វ វ វ វ វ វ លទធភារ ប័ព់្រមុ្អនរផលិតវ រន ុងក្ខ ម្ធែ ីរិរិធរម្មក្ខ  ដំ្ុះ ប័់ខៃ នួវ តាម្ កៈក្ខ 

បម្ងក ើនក្ខ ផគត់ផគង់ទឹរម្ៅតាម្តព្មូ្ិក្ខ ជារ់ខ ដ័ ងវ និង

ដ្ឹរជញ្ជ នូរ័ិផលម្ៅក្ខន់ទីផា ព្បរបម្ កព្ប័ិទធភារវ ខដ្លអាចជួករម្នអឿនក្ខ ផគត់ផគង់វ និងក្ខត់

បនាកក្ខ ខាតបង់ឱយម្កតិចជាអបបប ោ។     

 

11. សោសភាគេី ២៖ ពលើកកម្ពស់ប្រេយនធេយរ៌ោនកសិកម្ម និងការប្គរ់ប្គងការប្រួរេិនិរយ

គុណ្ភាេ។ ម្ោលបំណ្ងថ្ន័ោ័ភាគទីវ ២វ ម្នះវ គឺម្ដ្ើម្បីរព្ងឹងចំម្ណ្ះដ្ឹងជាមូ្ល ឋ នវ

័ម្តាភារិ សភាគទិនននយកវ និងព្បរយនធអនុិតតលិខិតបទ ឋ នគតិកុតត ិរន ុងិ ស័ យកាធា ណ្ៈវ ព្រម្ទាងំ

ក្ខ អនុិតតវ និងក្ខ រព្ងឹងក្ខ អនុិតតព្បរយនធទាងំម្នះ។វ ក្ខ ងា ទាងំម្នះនឹង មួ្ចំខណ្ររព្ងីរវ និង

បម្ងក ើនតោអ ភារចំម្ណ្ះដ្ងឹវព្រម្ទាងំខរលម្អក្ខ ម្ធែ ីម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត ប័់តួអងគរន ុងវិ ស័ យកាធា ណ្ៈវនិង

វិ ស័ យកឯរជនវ ខដ្លផល័ម្ព្ម្ចបាននឹងោនិ សាលភារម្លើ័រីអនុគម្ព្ោងវ PAវ ខដ្លបានទទួលក្ខ 

ោំព្ទម្ៅម្ទៀត។វ ព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្មវ និងព្គប់ព្គងគុណ្ភាររ័ិរម្មវ នឹងផដល់ព្បម្ោជន៍ដ្លអ់នរ

ពារ់រយនធផ្លទ លវ់ រ៏ដូ្ចជាវ រ័ិរ វ ព្រមុ្អនរផលិតវ និង័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចវ និងខាន តម្ធយម្វ

ខដ្លរំរុងព្បតិបតត ិក្ខ ម្ករន ុងឃុវំ និងម្ខតតម្ផេងម្ទៀតវ ម្ព្ៅខតរីតំបន់គម្ព្ោងផងខដ្ ។វ

័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងផដលហ់ិ ញ្ញបបទានដ្លក់្ខ ងា វិ សភាគវ និងផដល់ព្បឹរាម្ោលនម្ោបាកវ ម្ដ្ើម្បី

តព្ម្ង់ទិ័ក្ខ ិ សនិម្ោគ ប័់  ឋ ភិបាលវរន ុងក្ខ ោំព្ទដ្ល់ក្ខ អភិិឌ្ឍវិ ស័ យករ័ិរម្ម។  

 

12. សោសភាគរង ២.១៖ ប្រេយនធេយរ៌ោនកសិកម្ម។ នឹងោនក្ខ ផដល់ហិ ញ្ញបបទាន័ព្ោប់ក្ខ ិ សនិម្ោគ

ម្លើក្ខ បនតអភិិឌ្ឍន៍វ និងម្លើររម្ព័់ក្ខ ម្ព្បើព្បា័់ខផនទីដ្ី/ម្រេព្តប សាា នវ ព្បរយនធ

ផដល់រយត៌ោនទាន់ម្រលម្ិោពារ់រយនធនឹងរ័ិរម្មវ ា័ ិតិផលិតរម្មអាហា វ និងរ័ិរម្ម/ទិនននយកជំម្ ឿនវ

(រយត៌ោនទីផា រ័ិរម្មវ និងព្បរយនធរយត៌ោនទីផា )វ និងទិនននយកដ្ថ្ទម្ទៀត។វ បម្ចចរិ សទោវ ICT ងមីៗវ នឹងព្តូិ

ករម្រម្ព្បើព្បា័វ់ ម្ដ្ើម្បធីានាឱយោនក្ខ ផេរែផាកឱយបានទូលំទូោកបំផុតវ និង

ក្ខ ម្ព្បើព្បា័់ឱយបានលអ បំផតុនូិទិនននយកវ និងរយត៌ោនខដ្លោនវ ័ព្ោប់ក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ វ និងក្ខ ម្ធែ ី

ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត ប័តួ់អងគពារ់រយនធរន ុងវិ ស័ យកាធា ណ្ៈវ និងិ ស័ យកឯរជនវ ពារ់រយនធនឹងផលិតរម្មវ

ក្ខ ខរថ្ចនវ ក្ខ ខ ែ័ ង រទីផា ផលិតផលរ័ិរម្មវ និងម្័វារម្ម។វ ម្លើ័ រីម្នះវ រ៏នឹងោនក្ខ ោំព្ទដ្ល់ក្ខ 

ព្បមូ្លរយត៌ោនទីផា វ ម្ដ្ើម្បរំីណ្ត់ រឱក្ខ័ កៈម្រលម្ធយម្វ និង កៈម្រលខិង

័ព្ោប់ផលិតផល័ម្ព្័បផងខដ្ ។វនឹងោនក្ខ ផតលង់ិ សក្ខវ័ព្ោប់ផតល់រយត៌ោនឱយចំព្រមុ្ម្ោលម្ៅវម្ ក

ម្ព្បើព្បា័ប់ម្ចចរិ សទោ័ម្ព្័បងមីៗវ ម្ដ្ើម្បផីតល់រយត៌ោនដ្លរ់័ិរ ជា្ ត័ ចូីល មួ្រន ុងគម្ព្ោងវ ខដ្ល

ោនលទធភារតិចតួចវ ម្ដ្ើម្បកីល់រីឯរា ជាោកលយរាណ្៍អរេ ។វ ក្ខ ផេរែផាករយត៌ោនវ នឹងបញ្ច លូ

ា អប់ ំវ ពារ់រយនធ នឹងអាហា បូតាម្ាវ និងឯរា នានាវ ពារ់រយនធនឹងក្ខ រព្ងឹងលទធផលអាហា បូតាម្ា ប័់
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គម្ព្ោង។  

 

13. សោសភាគរង ២.២ ការប្គរ់ប្គងគណុ្ភាេ។ ក្ខ ិ សនិម្ោគវម្ដ្ើម្បរីព្ងឹងព្ប័ទិធភារថ្នក្ខ ក្ខ ពា 

 ុរាជាតិវ និងភូតោម្អនាម្យកវ ័ុខភារ័តែវ និងក្ខ ឃ្អ ំម្ម្ើលភូតោម្អនាម្យកវ ័ុខភារ័តែវ

និង័ុិតា ិភារអាហា វ ព្បរយនធរាកក្ខ ណ៍្វ និងព្បរយនធអធិក្ខ រិចចវ ម្ហើកនឹងោនក្ខ ោំព្ទ

ដ្ល់ព្បរយនធរព្ងឹងក្ខ អនុិតតក្ខ ព្គប់ព្គងម្លើិតថ ុធាតមុ្ដ្ើម្រ័ិរម្ម។វក្ខ ោំព្ទម្នះវ មួ្ោនវក្ខ ោំព្ទដ្លក់្ខ 

បម្ងក ើតម្័វាម្ចញវិ សញ្ញបនបព្តវផដល់អាជាា បយណ្ណ វ និងព្តួតរិនិតយវ និងព្គប់ព្គងគុណ្ភារម្ផេងម្ទៀតវ ព្រម្ទាងំ

ក្ខ ម្ ៀបចំវ និងក្ខ អនុិតតលិខិតបទ ឋ នគតិកុតត ិវ អំរីក្ខ អនុិតតលអ ខផនររ័ិរម្មវ (GAP)វ និង

ក្ខ អនុិតតលអ ខផនរផលិតផល័ រីាងគ វក្ខ ចិញ្ច ឹម្័តែវនិងក្ខ ម្ព្បើព្បា័់រយត៌ោន័ោគ ល់ភូមិ្ា្ ត័ ។ល។ 

 

14. សោសភាគេី ៣៖ ការប្គរ់ប្គងគពប្ោង និងការេិនិរយតម្ ន និងវាករនម្ល។ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

 ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ គឺជាទីភាន រ់ងា ព្បតិបតត ិចម្បងវ ័ព្ោប់អនុិតត វ និងព្គប់ព្គងក្ខ ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល

ជា មួ្។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញវ់ និងម្នាទវ នឹង័ហព្បតិបតត ិក្ខ ោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្កអងគភារ

បម្ចចរម្ទ័វ ថ្នព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ ខដ្លជាថ្ដ្គូអនុិតត

ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខ ាង័ង់ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធជនបទ។វ នឹងោនក្ខ ោំព្ទដ្លក់្ខ បម្ងក ើត

ព្រមុ្័ព្ម្ប័ព្មួ្លគម្ព្ោងវ និងោំព្ទក្ខ អនុិតតម្ព្ក្ខម្ក្ខ ដ្ឹរនាំ ប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញវ់

និងម្នាទវខដ្ល ា័ ិតម្កជាមួ្កម្លខាធិក្ខ  ឋ នថ្នព្រមុ្ក្ខ ងា បម្ចចរម្ទ័រ័ិរម្មវនិងទឹរ។វក្ខ បម្ងក ើត

គណ្ៈរោម ធិក្ខ ដឹ្រនំារព្មិ្តខព័់វ នឹងព្តូិម្ធែ ីម្ឡើងផងខដ្ វ ម្ដ្ើម្បីផដល់ដំ្បូនាម នវ និងម្ ះព្ាកបញ្ហា អនត  

វិ ស័ យកវខដ្លម្រើតម្ឡើងងមីៗ។វរយត៌ោនលំអិតវនឹងព្តូិ ម្ ៀបរាប់វរន ុងម្័ៀិម្ៅខណ្នាំ័ ត ីរពី្បតិបតត ិក្ខ គម្ព្ោង។ 

 

15. សោសភាគេី ៤៖ សោសភាគព ល្ ើកររ ចំពពាោះាា នភាេអាសននជាកថ្នពហរុ ម្ោលបំណ្ងថ្ន

័ោ័ភាគម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះាា នភារអា័ននជាកថាម្ហតុវ ខដ្លោនក្ខ ិ សភាជន៍ងិ សក្ខបម្ណាត ះអា័នន

ម្ ម័ ើ័ូនយម្នះវ គឺម្ដ្ើម្បផីតលល់ទធភារឱយោនក្ខ វិ សភាជន៍ងិ សក្ខម្ឡើងិ សញវ ម្ៅតាម្កនតក្ខ ម្ អ្ ើកតបបនាទ ន់ ប័់វ

IDA ័ំម្ៅផតលក់្ខ ម្ អ្ ើកតបបនាទ ន់វ ចំម្ពាះវិ សបតត ិវ ឬាា នភារអា័ននវ ម្ៅតាម្ក្ខ ចាំបាច់។វ ម្័ៀិម្ៅខណ្នាំ

ត័ ីរកី្ខ ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះាា នភារអា័ននវ (ERM) នឹងព្តូិ ម្ ៀបចំម្ឡើងវ ័ព្ោប់័រម្មភារនានាវ ម្ព្ក្ខម្

័ោ័ភាគម្នះវម្ កម្ ៀបរាប់លម្អ ិតរីក្ខ ម្ ៀបចំ័ព្មួ្លនីតិិ សធីព្គប់ព្គងហិ ញ្ញ ិតថ ុវ រិចចលទធរម្មវក្ខ ក្ខ ពា 

ផលប ះពាល់វ និងក្ខ ម្ ៀបចំក្ខ អនុិតតចាំបាច់ម្ផេងម្ទៀត។វ រន ុងរ ណ្ីខដ្លព្តូិ អនុិតត័ោ័ភាគម្នះវ

នឹងោនក្ខ ខរ័ព្មួ្លព្របខយណ្ឌ លទធផលវ ម្ កម្ធែ ីក្ខ ម្ ៀបចំ ចនា័ម្ពយនធផៃ ូិ ក្ខ ាជាងមីវ ម្ដ្ើម្បីបញ្ច លូ

័ូចនារ ័ម្ព្័បវពារ់រយនធ នឹង័រម្មភារម្ អ្ ើកតបវចំម្ពាះាា នភារអា័នន។  

2.3 អនរទទួលផលគម្ព្ោងវនិងទីតាំងគម្ព្ោង 

 

16. េីតងំភូ្ម្ាិស្តសត ពោលពៅ៖ គម្ព្ោងម្នះនឹងអនុិតតរន ុងម្ខតតចំនួនវ១២វបូរ មួ្ទាងំទីព្រងុភន ំម្រញ។វ

ម្ខតតទាងំម្នះព្តូិ បានម្ព្ជើ័ ម្ ី័ វ ម្ កា ាា នភារម្រេព្តប សាា ន័ម្ព្័បវ ័ព្ោប់ផលិតផលវ

ខដ្លោនតថ្ម្អខព័់វ ម្ កទីព្រងុភន ំម្រញវ គឺជាទីតាំងវ ខដ្លអាច

ោន័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចជាម្ព្ចើនោនលទធភារចូល មួ្។វ ម្ខតតទាងំម្នះវ  មួ្ោនវ បាត់ដ្ំបងវ

ម្ណ្ឌ លគិ វី ទ័ ឹងខព្តងវ តនគិ វីព្រះិ សហា វរំរង់ចាម្វរំរង់ធំវព្រម្ចះវម្័ៀម្រាបវរណាដ លវរំរង់ ព័ ឺវរំរង់ឆ្ន ំងវ

និងភន ំម្រញ។វ ម្កតាម្បណាដ ម្ខតតទាងំម្នះវ ម្គ ំរងឹថាទីតាំងគម្ព្ោងវ ខដ្លបំម្រញតាម្លរាណ្ៈ័ម្បតត ិ

័ម្ព្័បវ នឹង ា័ ិតម្កតាម្តំបន់វ ខដ្ល (i)វ ោនព្រមុ្អនរផលិត័រម្មវ ខដ្លបានចងព្រងោន ជា

ព្រមុ្ ចួជាម្ព្័ច,វ (ii)វោនទឹរម្ព្បើព្បា័ម់្ព្ចើន ដូ្ិរន ុងរព្មិ្តអាចម្ជឿទុរចិតតបានវ និង (iii)វោនផៃ ូិ តូចៗវ

ខដ្លោនព្ាប់វ ខដ្លោនព្បខិងអតិប ោវ ១០វ គីឡូខម្ ព្តវ ័ព្ោប់ភាជ ប់ជាមួ្កនឹងផៃ ូិ ខដ្លអាចម្ព្បើព្បា័់

បានព្គប់ ដូ្ិ។  

 

17. អនកេេួលផលពោលពៅ៖ អនរទទួលផលផ្លទ ល់រីគម្ព្ោងម្នះវ  មួ្ោនវ រ័ិរ ខាន តតូចវ
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ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        13 

និងខាន តម្ធយម្វ ខដ្លព្តូិ បានចងព្រងជាព្រមុ្អនរផលិតវ វ វ វ ឬជា័ហគម្ន៍វ និងបងាា ញរី័ក្ខដ នុរលវវវ

និងចំណាប់អា ម្មណ្ច៍ង់អភិិឌ្ឍន៍វ វ វ វ វ វ អាជីិរម្មរ័ិរម្ម ប័់រួរម្គវ និងអាជីិរម្មរ័ិរម្មខាន តតូចវ

និងខាន តម្ធយម្វ ខដ្លចាបអ់ា ម្មណ្ច៍ង់័ហក្ខ ម្ កផ្លទ លជ់ាមួ្ករ័ិរ វ ម្ដ្ើម្បី មួ្ោន

អភិិឌ្ឍន៍អាជីិរម្ម/័ងាែ រ់តថ្ម្អ ប័់ខៃ នួ។វអនរទទួលផលម្ កព្បម្ោលម្ផេងម្ទៀតវ មួ្ោនវអនរម្ព្បើព្បា័់

ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ វ ខដ្លព្តូិ បានខរ័ម្អ័ព្ោប់ម្លើររម្ព័់ក្ខ ភាជ ប់ទំនារ់ទំនងជាមួ្កទីផា វផៃ ូិ ងនល់វ និង

ព្បរយនធធារាា្ ត័ ។វ ក្ខ បម្ងក ើនភារអាច របាននូិទិនននយកវ និងរយត៌ោនវ និងលទធភារទទួលបានទិនននយកវ

និងរយត៌ោនទាងំម្នះវ ព្រម្ទាងំកនតក្ខ ធានាគុណ្ភារវ (ដូ្ចជាវ ព្របខយណ្ឌ និកតរម្មវ ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ )វ

នឹងផដលជ់ាព្បម្ោជន៍ដ្ល់ិ ស័ យកទាងំមូ្ល។   

 

3.0 ម្ោលក្ខ ណ៍្ថ្នក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល ់

 

18. RPFវម្នះព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើងជាខផនរមួ្កថ្នព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គបប សាា នវនិង័ងគម្វ(ESMF)វ័ព្ោប់

គម្ព្ោងម្នះវ ម្ដ្ើម្បផីដល់ក្ខ ខណ្នាដំ្ល់អនរម្ធែ ីម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរន ុងាា នភារវ ខដ្លអនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ

បានម្លើរម្ ន័ ើម្ឡើងវ អាចតព្មូ្ិឱយោនក្ខ ម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ីវ ជាបម្ណាដ ះអា័ននវ ឬអចិថ្្នតក៍វ និង/ឬក្ខ 

ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតត។វ ដូ្ម្ចនះវ RPFវ ម្នះព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើងវ ម្ដ្ើម្ប ីរ់ម្ចញនូិ

ម្ោលនម្ោបាកវ និងនីតិិ សធី័ព្ោប់បងាក  វ ឬ័ព្ោលផលប ះពាល់អិ សជជោនពារ់រយនធនឹងក្ខ 

ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវនិងក្ខ តាំងទីលមំ្កវម្ កា អនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្លើរម្ ន័ ើម្ឡើង

។វ RPFវ ម្នះរ៏រំណ្ត់រីដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វ ខដ្លចាបំាច់ព្តូិ អនុិតតឱយបានព្តឹម្ព្តូិ វ ពារ់រយនធនឹងក្ខ ផដល់អំម្ណាក

ដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតផងខដ្ ។ 

 

19. ម្ោលនម្ោបាកម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្នះវ ោនម្ោលម្ៅធានាោ ងណាឱយ

ជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងទាងំអ័វ់អាច រារព្មិ្តជីិភារ ័់ម្កវឬខរលម្អរព្មិ្តជីិភារ

 ័់ម្ក ប័រួ់រម្គវ ឱយោនរព្មិ្តខព័ជ់ាងរព្មិ្តមុ្នម្រលោនគម្ព្ោង។វ RPFវ

ម្នះោនម្ោលបំណ្ងក្ខត់បនាកឱយបានជាអតិប ោនូិក្ខ តាំងទីលំម្កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ និង

 រ់ម្ចញនូិព្របខយណ្ឌ មួ្កវ ័ព្ោប់វាកតថ្ម្អក្ខ ព្រួកបា ម្ា ប័ជ់នវ ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា

 គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ ខដ្លអាចាបត់បង់ដ្ីធអ ីវ ព្ទរយ័ម្បតតវិ

មុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវនិង័ុខុោលភារវឬរព្មិ្តជីិភារ ័់ម្កវម្ កា អនុគម្ព្ោងវខដ្លម្ ន័ ើម្ឡើង។វ 

 

20. ម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់/ក្ខ តាំងទីលំម្កម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ (OP/BP 

4.12)វ  ប័ធ់នាោ រិភរម្ោរវ ព្តូិ ករម្រអនុិតតម្កម្រលខដ្លដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ 

ខដ្លោនភារពារ់រយនធជាមួ្កោន ចំនួនរី ម្រើតោនម្ឡើង។វ រន ុងរ ណ្ីទីវ ១វ គម្ព្ោងវ (អនុគម្ព្ោង)វ

អភិិឌ្ឍន៍អាចម្ធែ ីឱយព្បជារល ដ្ឋបាត់បង់ដ្ីធអ ីវ ព្ទរយ័ម្បតត ិម្ផេងម្ទៀតវ ឬលទធភារទទួលបានធនធានវ

ខដ្លអាចបងកក្ខ  ំខានដ្ល់ក្ខ ព្បរប ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ ឬក្ខ បាត់បង់មុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ (ឧទាហ ណ្វ៍វវ

អចលនព្ទរយវ និងព្ទរយ័ម្បតត ិ)វ ័ុខុោលភារវ និង/ឬផលព្បម្ោជន៍ម្ផេងម្ទៀត។វ ម្ករន ុងរ ណ្ទីីវ ២វ

ព្ប័ិនម្បើក្ខ តព្មូ្ិឱយោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំងវ និងក្ខ តាំងទីលំម្កជាងមវី

័រម្មភារម្នះអាចបងកផលប ះពាល់ដ្លជ់នវ ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កគម្ព្ោងជាិ សជជោនវ

ម្ព្ពាះថាាា នភារ ប័់រួរម្គវ អាចោនភារលអ ព្បម្័ើ ជាងមុ្នវ ឬោ ងម្ហាចណា័ព់្តូិ ាដ  

ឱយម្កព្តឹម្រព្មិ្តមុ្នម្រលចាប់ម្ផដើម្អនុគម្ព្ោង។ RPFវ ម្នះផដល់ឱយអនរម្ធែ ីម្័ចរដ ី័ ម្ព្ម្ចចិតត

នូិម្ោលក្ខ ណ៍្ខណ្នាវំ និងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វ ម្ដ្ើម្បធីានាោ ងណាឱយជនវ ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

អាចខរលម្អជីិភារ ័់ម្កវ និង័ុខុោលភារ ប័់រួរម្គវ ឬោ ងម្ហាចណា័់ាដ  ម្ឡើងិ សញនូិរព្មិ្ត

ជីិភារ ័់ម្កវនិង័ុខុោលភារ ប័់រួរម្គម្ករព្មិ្ងមុ្នម្រលោនក្ខ ចាប់ម្ផដើម្អនុិតតគម្ព្ោង។ 

 

21. RPFវ ម្ ៀបរាប់លម្អ ិតរីឧបរ ណ្៍វ និងខផនក្ខ នានាវ ព្រម្ទាងំ័រម្មភារវ និង

វិ សធានក្ខ ខដ្លព្តូិ អនុិតតរន ុងអំឡុងដ្ំណារ់ក្ខលដ្ំបូងៗថ្នក្ខ ម្ ៀបចំអនុគម្ព្ោងវ



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        14 

និងមុ្នម្រលោនក្ខ ័ិរា័មិ្ទធិលទធភារវ និងក្ខ អនុិតត។វ RPFវ

ម្នះរំណ្ត់រីម្ោលក្ខ ណ៍្ខណ្នាំ័ព្ោប់រំណ្ត់រីលរាណ្ៈិ សនិចឆ យក័ម្ព្័បវ ពារ់រយនធនឹងក្ខ បាត់បង់ដ្ីធអ ីវ

និងបញ្ច លូក្ខ រិរណ្៌នាអំរអីែ ីខដ្លតព្មូ្ិឱយោនពារ់រយនធនឹងក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្មី្ ក ម័ យព្គចិតត។វ

ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ កវ អនុគម្ព្ោងម្ករម្ព ុជារំរុង ា័ ិតម្ករន ុងដ្ំណារ់ក្ខលម្ ៀបចំខផនក្ខ ម្កម្ឡើកវ

ម្ហើករាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ និងធនាោ រិភរម្ោររុំទាន់ម្ធែ ីក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតចុងម្ព្ក្ខកអំរីរំណាត់ផៃ ូិ វ

ខដ្លព្តូិ ទទួលបានហិ ញ្ញបបទានម្នាះម្ឡើកវ ដូ្ម្ចនះ RPFវ ម្នះវ រុំោនរយត៌ោនម្ដ្ើម្ព្ោព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកវ

ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រីរញ្ច ប់័ំណ្ងទូទាត់លម្អ ិតម្នាះម្ឡើក។វ ក្ខ រំណ្ត់ទាងំម្នះអាចម្ធែ ី ចួរាល់

ម្កដ្ណំារ់ក្ខលម្ ៀបចំខផនក្ខ ័រម្មភារម្ ះព្ាកផលប ះពាលបំ់ព្រួញវ (ARAP)វ ឬខផនក្ខ ័រម្មភារ

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល ់ (RAP)វ ថ្នក្ខ អនុិតតគម្ព្ោងវ ម្កម្រលខដ្លម្គអាច របានរយត៌ោនក្ខន់ខត

ព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកវនិងបចច ុបបននភារ ប័់អនុគម្ព្ោង។ 

 

22. RPFវ ព្តូិ ចាត់ទុរថានឹងព្តូិ អនុិតតវ ព្ប័ិនម្បើគំនិតផដ ចួម្ផដើម្អនុគម្ព្ោងខដ្លម្លើរម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះ

បងកផលប ះពាលដ់្ល់ព្គួា វនិង័ហគម្ន៍វខដ្លអាចបាត់បង់ទីលំម្កវម្ទាះបីជាជាបម្ណាដ ះអា័ននរ៏ម្ ក។វ

ាា នភារខដ្លនាំឱយោនក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ ឬក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្ក ប័ជ់ន ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងវឬព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលគ់ម្ព្ោងវ មួ្ោនក្ខ ងា ាង័ង់វដូ្ចជាវជួ័ជុលវនិងាដ  

ផៃ ូិ ម្ឡើងិ សញវ ឬក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូក្ខ  ឋ នម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ ខដ្លោនព្ាប់។វ រន ុងាា នភារទាងំម្នះវ

ក្ខ រិនិតយបឋម្នឹងជួកឱយអនរម្ធែ ីម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរំណ្ត់រីិ សធានក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាលវ់ ម្ដ្ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័វ

ឬ័ព្ោលផលប ះពាលអ់ិ សជជោនខដ្លម្រើតោនម្ឡើង។ 

 

23. ខអ ឹម្ា ភាគម្ព្ចើនថ្នម្ោលនម្ោបាកម្ ះព្ាកផលប ះពាល់/តាំងទីលំម្កម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ

(OP/BP 4.12)វ  ប័់ធនាោ រិភរម្ោរវ ព្តូិ បានបញ្ច លូព្គប់ព្ោន់រន ុងចបប់វ និងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតតនានា ប័់ព្បម្ទ័រម្ព ុជា។វ ម្ោលបំណ្ង មួ្ថ្នអនុគម្ព្ោងពារ់រយនធនឹង

ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងព្ទរយ័ម្បតត ិនានាម្នះវ គឺម្ដ្ើម្បជួីកជន ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

ម្ដ្ើម្បីាដ  ម្ឡើងិ សញនូិជីិភារ ័់ម្ក ប័់រួរម្គឱយបានោ ងម្ហាចណា័ព់្តឹម្រព្មិ្តម្ ម័ ើនឹង

រព្មិ្តអនុគម្ព្ោង ប័់រួរម្គ។វម្ោលក្ខ ណ៍្ជារ់ោរ់វខដ្លព្តូិ ករម្រអនុិតតវ មួ្ោន៖ 

 ាដ  ផៃ ូិ ម្ដ្ើម្បមី្គចម្ជៀ័រីតំបន់លំម្ក ឋ នវ រន ុងរ ណី្ខដ្លអាចម្ធែ ីម្ៅបានវ ម្ដ្ើម្បីក្ខត់បនាក

ជាអតិប ោនូិក្ខ ផ្លអ ័ប់ដ  ូទីលំម្ក ប័់ព្បជារល ដ្ឋវ និងម្ព្ជើ័ម្ ី័ តព្ោកផៃ ូិ វ ខដ្លក្ខត់បនាក

ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ផីលិតរម្មជា ប័់ឯរជនវឬ ប័ា់ធា ណ្ៈ។ 

 ធានាោ ងណាឱយ ដ័ ង់  ថ្នក្ខ ម្ ៀបចំក្ខត់បនាកជាអតិប ោនូិភារចាំបាច់វ រន ុងក្ខ  រ់រំហិត

ម្លើក្ខ ម្ព្បើព្បា័ដ់្ីធអ ីរន ុងតំបន់ខដ្លម្កជិតខាង។ 

 ម្ ៀបចំនីតិិ សធីខដ្លផដល់នូិកុតត ិធម៌្វ និងតោអ ភារវ ដូ្ចខដ្លព្តូិ បានរំណ្ត់រន ុងតារាងោ ព្ទីរ

បងាា ញរីផលព្បម្ោជនវ៍ ខដ្លព្តូិ ទទួលបានថ្ន RPFវ ម្នះវ ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រី័ំណ្ងទូទាត់នូិតថ្ម្អ

ជំនួ័័ព្ោប ់ (i)វក្ខ បាត់បង់ដ្ីធអ ីវ និង/ឬព្ទរយ័ម្បតត ិជាបម្ណាដ ះអា័ននវ រន ុងអំឡុងម្រលាង័ង់វ

និង/ឬអំឡុងម្រលាដ  ម្ឡើងិ សញ, (ii)វ ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និង/ឬព្ទរយ័ម្បតត ិជាអចិថ្្នតក៍,វ និង (iii) 

ក្ខ  រ់រំហិតម្លើក្ខ ម្ព្បើព្បា័ដ់្ីធអខីដ្លអាចព្តូិ អនុិតតចំម្ពាះតំបន់ខដ្លម្កជាប់នឹងតព្ោកផៃ ូិ វ

និងដ្ីចំណី្ផៃ ូិ ។ 

 ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ (ឬ័ិទធម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ីវ តាម្ កៈរិចច ព្រម្ម្ព្រៀងវ ខដ្លព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើង)វ

តាម្ កៈក្ខ ច ចានិងម្ព្បើព្បា័់អំណាចអ័ាមិ្រ ណ្វ៍ខតជាជម្ព្ម្ើ័ចុងម្ព្ក្ខកខតប ុម្ណាណ ះ។ 

 បនាទ ប់របីញ្ច ប់ក្ខ ាដ  វ ឬក្ខ ជួ័ជុលម្ឡើងិ សញវ ាដ  ដ្ីធអ ីឱយបានលអ បំផុតតាម្ខដ្លអាចម្ធែ ីម្ៅបានវ

ព្តឹម្រព្មិ្តាា នភារដ្ំបូងវ រន ុងរ ណី្ខដ្លក្ខ  ំខានម្នះម្រើតម្ឡើងជាបម្ណាដ ះអា័ននវ ម្ដ្ើម្បីផដល់

លទធភារឱយោច ័់ដ្/ីអនរម្ព្បើព្បា័់/អនរជួលវ អាចបនត័រម្មភារ ប័់រួរម្គវ ដូ្ច

មុ្នម្រលោនអនុគម្ព្ោង។ 

 បនតផដល់រយត៌ោនឱយបានម្រញម្លញដ្ល់ជនវ ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ ព្គួា ខដ្ល ង

ផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និង័ហគម្ន៍អំរីអនុគម្ព្ោងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វ ខដ្លព្តូិ អនុិតតតាម្វវវ



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        15 

ម្ដ្ើម្បមី្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងផដល់័ំណ្ងដ្ល់ដ្ីធអវី និង័ិទធិខដ្លពារ់រយនធ  ប័់រួរម្គវ ព្រម្ទាងំព្ចរ

័ព្ោប់ម្ ះព្ាកវក្ខ ម្រើតទុរមិ្ន័ុខចិតតនានា។ 

 ធានាោ ងណាឱយជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងោនជម្ព្ម្ើ័ទទួលបានដ្ំម្ណាះព្ាកចំម្ពាះក្ខ ម្រើតទុរមិ្ន័ុខចិតត

 ប័់រួរម្គវ ម្ហើកដ្មំ្ណាះព្ាកទាងំម្នះវ ព្័បតាម្ម្ោលក្ខ ណ្ខ៍ដ្លោនខចងរន ុងវ RPFវ ម្នះវ

ម្ហើកខដ្ល័ំខាន់ម្នាះវដ្មំ្ណាះព្ាកទាងំម្នះព្តូិ បានអនុិតត។ 

 រាលជ់នខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ

ម្ កមិ្នគិតរីាា នភារព្័បចបប់ថ្នព្ទរយ័ម្បតត ិ ប័់រួរម្គវ នឹងទទួលបានក្ខ ោពំ្ទ

ជាម្ព្ចើនព្បម្ភទវ ព្័បតាម្ម្ោលក្ខ ណ៍្ខដ្លោនខចងរន ុងតារាងោ ព្ទីរ ដ័ ីរី័ិទធិខដ្លព្តូិ ទទួល

បានវ ម្ដ្ើម្បីជួកដ្ល់រួរម្គរន ុងរិចចខិតខំព្បឹងខព្បង រារព្មិ្តជីិភារ ័់ម្កវ និង័ុខុោលភារ

 ប័់រួរម្គវ មុ្នម្រលោនអនុគម្ព្ោង។វ អនរខដ្លតាំងទីលំម្កខបបអនាធិបម្តកយវ

នឹងមិ្នទទួលបាន័ំណ្ងចំម្ពាះក្ខ បាត់បង់ដ្ីធអ ីម្ឡើកវ ប ុខនតនឹងទទួលបាន័ំណ្ង័ព្ោប់

ក្ខ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិដ្ថ្ទម្ទៀតវ ខដ្លព្តូិ បានបម្ងក ើតម្ឡើងមុ្នក្ខលប សម្ចឆទឱានវាទវ ម្ ក

ម្ព្បើព្បា័់ធនធានងិ សក្ខផ្លទ ល់ខៃ នួ ប័់រួរម្គវ និងចំម្ពាះក្ខ បាត់បង់ព្បារ់ចំណូ្លវ

ម្ដ្ើម្បឱីយរួរម្គអាចទទួលបានជំនួករន ុងរិចចខិតខំព្បឹងខព្បង រារព្មិ្តជីិ សតភារ ័់ម្កវ

និង័ុខុោលភារ ប័់រួរម្គ។វ ិ សធានក្ខ លម្អ ិតវ ខដ្លព្តូិ

អនុិតតនឹងព្តូិ រំណ្ត់ខផអរតាម្លទធផលថ្នក្ខ ម្ធែ ីជមំ្ ឿនម្លើព្ចរ ម្បៀងថ្នផលប ះពាល់វ (COI) និង

ក្ខ អម្ងកតព្បមូ្លទិនននយកម្ដ្ើម្ព្ោអំរីាា នភារ័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចវ ខដ្លម្ធែ ីម្ឡើងម្កម្រលោនក្ខ 

ម្ ៀបចំ ARAP/RAP។ 

 ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងនឹងទទួលបានក្ខ ជូនដ្ំណឹ្ងរីក្ខលិ សភាគអនុិតតអនុគម្ព្ោងវ និងទទួល

បានក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កពារ់រយនធនឹងម្ោលក្ខ ណ្៍ថ្នក្ខ ម្ធែលីទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ បាត់បង់វ

ឬក្ខ ខូចខាតព្ទរយ័ម្បតតនិានាវម្ហើក 

 ក្ខ ខូចខាតចំម្ពាះព្ទរយ័ម្បតត ិនានាវ ដូ្ចជាវ ដ្ំណាវំ (standing crops)វ ម្ដ្ើម្ម្ ើវ  បងវ និងរញ្ច ុ ះវ

និងក្ខ បាត់បង់ព្បារ់ចំណូ្លវ (រាប់បញ្ច លូទាងំក្ខ បាត់បង់ផលខដ្លព្បមូ្លបានផងវ

ព្តូិ ក្ខត់បនាកឱយម្កតិចជាអបបប ោវប ុខនតរន ុងរ ណី្ខដ្លមិ្នអាចម្ចៀ័ ចួវព្តូិ ទទួលបាន័ំណ្ង

ម្ កមិ្នគិតរីាា នភារព្័បចបប់ថ្នរម្ម័ិទធិ ប័់រួរម្គវ ព្័បតាម្តារាងខដ្លបងាា ញរី

អតថ ព្បម្ោជន៍ម្ដ្លព្តូិ ទទួលបាន។វ 

 

4.0 ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វនិងក្ខ អនុម្យតម្លើក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល ់

 

24. ម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ប សាា នវ និង័ងគម្ ប័់ធនាោ រិភរម្ោរវ តព្មូ្ិ

ឱយព្បម្ទ័ខច ីរម្ច ីវ (ព្បម្ទ័រម្ព ុជា)វ ម្ ៀបចំវ ESMFវ និង RPFវ ព្័បតាម្ចបប់ ប័់រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ និង

ម្ោលនម្ោបាក OP/BP4.12វ  ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វ ឯរា ដ័ ីរីក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ទាងំម្នះវ

ព្តូិ ម្ ៀបចំផេរែផាកជាាធា ណ្ៈវ ម្ កព្តូិ ោនរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ កម្័ ជីាមុ្នវ

និងខផអរតាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ ម្ដ្ើម្បីធានាឱយោនក្ខ រិភារារីផលប ះពាលវ់ ខដ្លបងកម្ឡើងម្ ក

អនុគម្ព្ោងខដ្លម្ ន័ ើម្លើងវ (អាចជាផលប ះពាល់វិ សជជោនវឬអិ សជជោន)វ មុ្នម្រលោនក្ខ វាកតថ្ម្អគម្ព្ោង។វ

បនាទ ប់រីទីតាំងអនុគម្ព្ោងខដ្លម្ ន័ ើម្ឡើងព្តូិ បានដ្ឹង ចួម្ហើកវ ម្គអាចម្ ៀបចំ  ARAPវ ឬ RAPវ

ជាខផនរមួ្កថ្នក្ខ អនុិតតគម្ព្ោងម្នះវ ប ុខនែ ព្តូិ ម្ធែ ីឱយបានមុ្នម្រលចាប់ម្ផដើម្ក្ខ ងា ាង័ង់វ ឬជួ័ជលុ

ផៃ ូិ ។វ ARAPវ ព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើងម្កម្រលអនុគម្ព្ោងបងកផលប ះពាល់ដ្ល់ម្នុ័េតិចជាងវ ២០០វ នារ់វ

ដូ្ចជាវ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិវ ចំណូ្លវ ក្ខ ងា វ ឬអាជីិរម្មជាម្ដ្ើម្។វ ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ កវ RAPវ ខដ្ល

លម្អ ិតជាងព្តូិ ម្ ៀបចំម្ឡើងម្កម្រលខដ្លអនុគម្ព្ោងបងកផលប ះពាល់ដ្ល់ម្នុ័េជាងវ២០០វនារ់។ 

 

25. RPFវ ម្ផ្លដ តម្លើក្ខ ផដល់ម្ោលក្ខ ណ៍្ខណ្នាខំដ្លចាប់័ព្ោប់ម្ ៀបចំ ARAP/RAPsវ



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        16 

តាម្ទីតាំងជារ់ោរ់វ (OP/BP 4.12)វ រន ុងអំឡុងម្រលអនុិតតអនុគម្ព្ោងវ ខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើង។វ ដូ្ច

រត់័ោគ ល់រនអងម្រវ ម្គមិ្ន ំរឹងថាក្ខ តាំងទីលំម្កម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ នឹងម្រើតម្ឡើងម្ កា ខត

អនុគម្ព្ោងខដ្លម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះម្ទ។វ ប ុខនតលទធរម្មដ្ីធអ ីជាបម្ណាដ ះអា័ននវ ឬអចិថ្្នតក៍អាចម្រើតម្ឡើងវ

ម្ហើករន ុងរ ណ្ីម្នះចបប់ ដ័ ីរីអ័ាមិ្រ ណ្ ៍ប័់រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ (២០១០)វ

និងម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ ប័់ធនាោ វ(OP/BP 4.12)វតព្មូ្ិឱយោនក្ខ ម្ ៀបចំARAP 

ឬ RAPវ (ចាប់រីចំណុ្ចម្នះម្ៅម្ៅថាវ ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ [RP])វ ័ព្ោប់ផដល់ក្ខ ខណ្នាដំ្លក់្ខ 

អនុិតត។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទ័ហក្ខ ជាមួ្កព្រ័ួងពារ់រយនធ វ ដូ្ចជាវអគគនាករ ឋ ន

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ ប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ (ម្លខាធិក្ខ  ឋ ននូិគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់)វ និងព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ព្តូិ ផដលក់្ខ ខណ្នាំ

ទូម្ៅអំរីក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ ័ព្ោប់ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ ឬម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ី,វ ធានា

ឱយោនក្ខ ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល វាងតួអងគពារ់រយនធនានាពារ់រយនធនឹងអនុគម្ព្ោងវ ដូ្ចជាវ អនរខដ្លោន

ទំនារ់ទំនងម្ កផ្លទ ល់ជាមួ្កនឹងក្ខ អនុិតតក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ និងក្ខ រិនិតយតាម្ ន។វ

ម្កម្រលចាបម់្ផដើម្អនុគម្ព្ោងវ ព្តូិ ោនរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កតួអងគពារ់រយនធ វ ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់

រីម្ោលក្ខ ណ៍្័ព្ោប់ក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ វ វ វ និងក្ខ ម្ ៀបចំក្ខ ងា វ ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់វ និង័ព្ោលផលប ះពាល់

អិ សជជោនខផនរ័ងគម្វ ខដ្លបងកម្ឡើងម្ កា គំនិតផដ ចួម្ផដើម្វ និង/ឬ័ម្មភារ ប័់អនុគម្ព្ោង។វ

ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ព្តូិ ទទួលរយត៌ោនរីក្ខ អម្ងកតព្បមូ្លទិនននយកម្ដ្ើម្ព្ោវ

ក្ខ វាកតថ្ម្អម្លើអចលនព្ទរយវ និងក្ខ រំណ្ត់័ំណ្ងទូទាត់វ មិ្នថាម្ធែ ីម្ឡើងរន ុងប សបទថ្នក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូ

ទីលំម្កជាបម្ណាដ ះអា័ននវ ឬអចិថ្្នតក៍វ និងក្ខ ផដល់័ ំណ្ងទូទាត់វ ឬម្ករន ុងប សបទនូិក្ខ ័ព្ោល

ផលប ះពាល់័ងគម្ពារ់រយនធនឹងអនុគម្ព្ោងម្ផេងម្ទៀត។វ 

 

26. ក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ព្តូិ បញ្ច លូទ័េនទានខាងម្ព្ក្ខម្វ ័ព្ោប់ជនខដ្ល ង

ផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវនិងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កគម្ព្ោងវម្ដ្ើម្បីឱយរួរម្គ៖ 

 ទទួលបានរយត៌ោនអំរីជម្ព្ម្ើ័វ និង័ិទធិ ប័់រួរម្គពារ់រយនធនឹងក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ និង

័ំណ្ងទូទាត់ 

 ព្តូិ បានម្គរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កវទទួលបានជម្ព្ម្ើ័វនិងជម្ព្ម្ើ័ម្ផេង័ព្ោប់ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ

និង/ឬក្ខ ទូទាត់័ំណ្ងខដ្លអាចអនុិតតម្ៅបានតាម្លរាណ្ៈបម្ចចរម្ទ័វនិងម្័ដ្ឋរិចច 

 ទទួលបាន័ំណ្ងភាអ ម្ៗព្បរបម្ កព្ប័ិទធភារនូិតថ្ម្អជំនួ័ម្រញម្លញវ ័ព្ោប់

ក្ខ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតតវិ និង័ិទធិម្ព្បើព្បា័់ធនធាននានាវ ខដ្លអាចម្រើតម្ឡើង

ម្ កា អនុគម្ព្ោង 

 

27. រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាាធា ណ្ៈវ និងក្ខ ចូល មួ្ឱយបានព្គប់ព្ោន់គឺជាលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ ខដ្លព្តូិ

ខតបំម្រញរន ុងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ថ្នក្ខ អនុិតតខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។វម្លើ័រមី្នះវជនខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងវនិងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវព្តូិ ដ្ឹងរី៖វ 

 ជម្ព្ម្ើ័វ និង័ិទធិ ប័់រួរម្គពារ់រយនធនឹងក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីវ ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ និង/ឬ

័ំណ្ងទូទាត់ 

 ជម្ព្ម្ើ័ជារ់ោរ់វ ខដ្លអាចអនុិតតបានវ តាម្លរាណ្ៈបម្ចចរម្ទ័វ និងម្័ដ្ឋរិចចវ

ម្ផេងរីទីតាំងខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័ប់ដ  ូទីរខនអងវឬ័ព្ោប់តាងំទីលំម្កាជាងម ី

 ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វ និងក្ខលប សម្ចឆទខដ្លម្ ន័ ើម្ឡើង័ព្ោប់ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីរខនអងវ ក្ខ តាំងទីលំម្កាជាងមវី

និង/ឬក្ខ ផដល់័ំណ្ងទូទាត់ 

 អព្តាផដល់័ំណ្ងម្ករព្មិ្តតថ្ម្អជំនួ័ម្រញម្លញ័ព្ោប់ក្ខ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិវ និងម្័វានានាវ

និង 

 វិ សធានក្ខ ខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងវ និងចំណាក័ព្ោប់ រាវ ឬម្លើររម្ព័ជ់ីិភារ ័់ម្កវ និង

័ុខុោលភារ ប័់រួរម្គ 

 



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        17 

28. រន ុងនាម្ជាទីភាន រ់ងា អនុិតតខដ្លបានទទួលក្ខ ចាត់តាំងវ (DIA),វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញវ់

និងម្នាទវ ព្តូិ ោនអនរឯរម្ទ័ខផនរម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ោន រ់វ ម្ដ្ើម្បីម្ធែកី្ខ ងា ជាមួ្កនឹង

ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នក្ខ សោលយក័ព្ម្ប័ព្មួ្លគម្ព្ោង។វ ភា រិចច ប័់អនរឯរម្ទ័ខផនរម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ

 មួ្ោនរិនិតយតាម្ នក្ខ អនុិតត RPFវ និងខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលត់ាម្ទីតាំងវ

ព្រម្ទាងំភា រិចចម្ផេងម្ទៀតវ ម្ដ្ើម្បីធានាោ ងណាឱយោនក្ខ អនុិតត័រម្មភារ័ម្ព្័បវ

័ព្ោប់ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ហា ពារ់រយនធនឹងក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតវ ក្ខ ផ្លអ ័ប់ដ  ូទីរខនអងវ

និង/ឬក្ខ តាំងទីលំម្កាជាងមី។វបនាទ ប់រោីនក្ខ អនុម្យតម្លើវRPF  ចួម្ហើកវចាំបាច់ព្តូិ ោនក្ខ ម្ អ្ ើកតបវ

ចំម្ពាះផលប ះពាល់័ងគម្ខដ្លអាចម្រើតោនម្ឡើង័ព្ោប់អនុគម្ព្ោងនីមួ្កៗវ និង/ឬ័រម្មភារ

ខដ្លតព្មូ្ិឱយោនក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ (រាប់បញ្ច លូទាងំក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ី)វ ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីរខនអងវ

ឬក្ខ តាំងទីលំម្កាជាងមី។វ ជាក្ខ ័ំខាន់ព្តូិ ោនក្ខ ម្ព្បើព្បា័់ិ សធីា្ ត័ វ ខដ្លោនក្ខ ចូល មួ្វ ម្ដ្ើម្បជីំ ុញ

ឱយោនក្ខ ចូល មួ្រីតួអងគពារ់រយនធ វ អងគក្ខ ័ងគម្័ីុិ សលវ និងជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងម្ដ្ើម្បីធានាឱយោនក្ខ ទទួលករខផនក្ខ ម្ ះព្ាក

ផលប ះពាលឱ់យបានទូលំទូោក។ 

 

29. គួ ម្ព្បើព្បា័់ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិនិតយបឋម្វ និងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិនិតយម្ឡើងិ សញវ ័ព្ោប់ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ធីអវី

ក្ខ ផ្លអ ័ប់ដ  ូទីរខនអងវ ឬក្ខ តាំងទីលំម្កជាងមីវ និងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតវ

ព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធ។វ ម្ោលបំណ្ងចម្បងថ្នក្ខ ម្ព្បើព្បា័់ដ្មំ្ណ្ើ ក្ខ រិនិតយបឋម្វ និងរិនិតយម្ឡើងិ សញម្នះវ

គឺម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រកី្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ធីអ ីវ ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីរខនអងវ ឬក្ខ តាំងទីលំម្កជាងមីវ និង/ឬបញ្ហា ដ្ថ្ទម្ទៀតវ

ខដ្លពារ់រយនធជាមួ្កនឹងអនុគម្ព្ោងវនិង/ឬ័រម្មភារខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងនីមួ្កៗ។វម្ដ្ើម្បីឱយក្ខ ម្ ៀបចំ

ខផនក្ខ អាចម្ធែមី្ៅបានលអ បំផុតវ ក្ខ រិនិតយបឋម្គួ ម្ធែ ីម្ឡើងម្កដ្ំណារ់ក្ខលដ្បូំងៗថ្នដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វ RPF 

ម្ដ្ើម្បឱីយអនរឯរម្ទ័ម្ ះព្ាកផលប ះពាលទ់ទួលបានរយត៌ោនព្គប់ព្ោន់័ព្ោប់ម្ ៀបចំខផនក្ខ 

ម្ ះព្ាកផលប ះពាលម់្នះ។វ ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់តព្មូ្ិឱយោនក្ខ ផដលរ់យត៌ោន

ព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកតាម្ទីតាងំនីមួ្កៗវម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់បា រា ខម្ ព្តខាងម្ព្ក្ខម្៖ 

 ជនខដ្លនឹងព្តូិ  ងផលប ះពាល់វ(ិ សជជោនវនិងអិ សជជោន)វម្ កា អនុគម្ព្ោង 

 ជនខដ្លោន័ិទធិ័ម្ព្័បវម្ដ្ើម្បីទទួលបាន័ណំ្ងទូទាត់វនិង/ឬជំនួកវនិង 

 ព្បម្ភទថ្នក្ខ ផដល់អំម្ណាកវនិងជំនួកដ្ីធអ ីវនិង/ឬជំនួកម្ផេងម្ទៀតវខដ្លចាបំាច់។ 

 

30. បនាទ ប់រីបានម្ ៀបចំចប់ ចួវ ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្នះវ ព្តូិ  រ់ជូនគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ម្ដ្ើម្បីអនុម្យតវ បនាទ បម្រខផនក្ខ ម្នះព្តូិ ម្ផាើម្ៅក្ខន់ធនាោ រិភរ

ម្ោរ។វ 

 

31. ARAPវ បញ្ច លូរយត៌ោនដូ្ចតម្ៅ៖វ (i)វ ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នាម្ ក័ម្ងាបអំរីអនុគម្ព្ោងវ ទីតាំងវ និង

ផលប ះពាល ់ប័់អនុគម្ព្ោងទាងំម្នះ,វ (ii)វ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កនឹងជនវ ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោង,វ (iii)វ រយត៌ោនម្ដ្ើម្ព្ោអំរី

ជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង, (iv) 

ព្បម្ភទម្នះជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ

ខបងខចរម្ៅតាម្រព្មិ្តវ និងព្បម្ភទថ្នផលប ះពាល់, (v)វ ័ិទធិទទួលបាន័ំណ្ងវ ព្បារ់ឧបតាម្ាវ

និងជំនួក័ព្ោប់ក្ខ ាដ  ័ម្បទាវ និងក្ខ ាដ  ម្ឡើងិ សញវ ខបងខចរតាម្ព្បម្ទ័ថ្នផលប ះពាលដូ់្ចបងាា ញ

រន ុងតារាងោ ព្ទីរអំរី័ំណ្ងទូទាត់, (vi)វ រយត៌ោនអំរីទីតាំងវ ខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័់ម្ៅវ រន ុងរ ណី្ខដ្លពារ់រយនធ , 

(vii)វ ក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ  ប័់ាា បយនម្លើក្ខ អនុិតតវ និងក្ខ រិនិតយតាម្ ន, (viii) នីតិិ សធីម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹង

ា ទុរា ,វ (ix)វ ចំណាកបា នព្បោណ្័ព្ោបម់្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និងងិ សក្ខព្បចាំឆ្ន ំវ និង (x) ខផនក្ខ 

អនុិតតម្ កោនក្ខ រំណ្ត់ម្រលម្ិោចប័់ោ័់។ 

 

32. អនុគម្ព្ោងខដ្លបងកផលប ះពាលដ់្លម់្នុ័េជាងវ២០០វនារ់វដូ្ចជាវក្ខ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិវនិង



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        18 

ជីិភារ ័់ម្កតព្មូ្ិឱយោនក្ខ ម្ ៀបចំវ RAP។វ ធម្មតា RAPវ ព្តូិ បញ្ច លូរយត៌ោនដូ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖ (i) 

ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នាម្ ក័ម្ងាបអំរីអនុគម្ព្ោងវ ទីតាំងវ និងផលប ះពាល់ ប័់អនុគម្ព្ោងទាងំម្នះ,វ (ii)វ

ម្ោលក្ខ ណ៍្វនិងម្ោលបំណ្ងថ្នក្ខ ម្ ៀបចំវនិងក្ខ អនុិតតក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់, (iii) ព្របខយណ្ឌ ចបប់, 

(iv) រយត៌ោនម្ដ្ើម្ព្ោអំរជីនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោង,វ (v) ព្បម្ភទថ្នជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល

 ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងខបងខចរតាម្រព្មិ្តវ និងព្បម្ភទថ្នផលប ះពាល,់វ (vi)វ

័ិទធិទទួលបាន័ំណ្ងវ ព្បារ់ឧបតាម្ាវ និងជំនួកាដ  នីតិ័ម្បទាវ ឬាដ  ម្ឡើងិ សញខបងខចរតាម្ព្បម្ភទថ្ន

ផលប ះពាល់វ ដូ្ចបងាា ញរន ុងតារាងោ ព្ទីរ ដ័ ីរី័ ំណ្ងទូទាត់,វ (vii)វ រយត៌ោនអំរីទីតាំងខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័់បដ  ូម្ៅវ

 មួ្នឹងាា នភារ័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចច ប័់វ ជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល

 ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ ខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័់ម្ៅវ និង័ហគម្ន៍ោច ័់ផទះម្កទីតាំងខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័់ម្ៅ, 

(viii)វ ក្ខ ម្ ៀបចំាា បយន័ព្ោប់ក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ វ និងក្ខ អនុិតត, (ix) នីតិិ សធីខដ្លោនក្ខ ចូល មួ្

រន ុងអំឡុងម្រលម្ ៀបចំខផនក្ខ វ និងក្ខ អនុិតត, (x)វ នីតិវិ សធីម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា , (xi)វ

ចំណាកបា ន់ព្បោណ្័ព្ោប់ក្ខ តាំងទីលំម្កា ជាងមីវ និងងិ សក្ខព្បចាំឆ្ន ំ, (xii)វ ខផនក្ខ ័រម្មភារវ

ខដ្លោនរំណ្ត់ម្រលម្ិោ័ព្ោប់អនុិតតវ និងវ (xiii)វ នីតិិ សធីរិនិតយតាម្ នថ្ផទររន ុងវ និងខាងម្ព្ៅវ

រាប់បញ្ច លូលរាខណ្ឌក្ខ ងា  (TOR)វ័ព្ោប់ក្ខ រិនិតយតាម្ នវនិងក្ខ វាកតថ្ម្អរីខាងម្ព្ៅ។ 

 

5.0 ព្បម្ភទថ្នជនបាត់បង់ទីលំម្ក 

 

33. អនុគម្ព្ោងរន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជានឹងបងកផលប ះពាល់ិ សជជោនផងវ និងអិ សជជោនផង

ម្លើព្បជារល ដ្ឋខដ្ល ័់ម្ករន ុងម្ខតតខដ្លព្តូិ បានម្ព្ជើ័ ម្ ី័ នីមួ្កៗវ ខដ្លរំរុងោនក្ខ រិចា ណា

ថានឹងោនក្ខ អនុិតត័រម្មភារពារ់រយនធនឹងផៃ ូិ ងនល។់វ ម្គោនម្ហតុផល័ម្ព្័បវ ម្ដ្ើម្បី័នមតជាមុ្នថាវ

ព្គួា វ ័ហព្ោ័ពាណ្ិជជរម្មវ និងម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធា ធា ណ្ៈវ (ឧទាហ ណ្៍វ ាោម្ ៀនវ

 បងគអ ីនិរ័ុខភារ)វ ខដ្លទព្នាទ នម្លើតព្ោកផៃ ូិ វ និងដ្ីចំណី្ផៃ ូិ វ នឹងទទួល ងផលប ះពាលអ់ិ សជជោនវ

ម្បើម្ទាះបីជាអាចជាក្ខ  ងផលប ះពាលតិ់ចតួចរ៏ម្ ក។ 

 

34. ម្គោនម្ហតុផល័ម្ព្័បរន ុងក្ខ ័នមតថាវ ខណ្ៈម្រលខដ្លអនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះវ

នឹងបងកផលប ះពាល់វិ សជជោនម្លើព្បជារល ដ្ឋភាគម្ព្ចើនម្លើ័លប់វ ោនម្នុ័េខតមួ្កចំនួនតូចខតប ុម្ណាណ ះវ

ខដ្លទំនងជានឹងទទួល ងផលប ះពារ់អិ សជជោនវ ម្ កា ័រម្មភារមួ្កចំនួនពារ់រយនធនឹងក្ខ អនុិតត

អនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្លើរម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះ។វ បញ្ហា ខដ្លនាឱំយោនក្ខ ព្រួកបា ម្ាម្កទីម្នះវ គឺព្តូិ ម្ធែ ីក្ខ 

បា ន់ព្បោណ្រីចំនួនអនរខដ្ល ងផលប ះពាលអ់ិ សជជោនវ និងព្បម្ភទជនខដ្លព្តូិ បាត់បង់ទីលំម្នា។វ

ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ កវ ម្ កា ខតបចច ុបបននម្នះម្គរុទំាន់ដ្ឹងរីវ COIវ ខដ្លនឹងព្តូិ អនុិតត័រម្មភារ

ខដ្លព្តូិ ម្លើរម្ ន័ ើម្ឡើងវ ក្ខ បា ន់ព្បោណ្ឱយបាន័ម្ព្័បរីជនទាងំម្នះវ ឬអនរខដ្ល ងផលប ះពាលផ់្លទ ល់វ

ឬព្បម្ោល័ព្ោប់បញ្ច លូរន ុង RPFវ រុំអាចម្ធែបីានម្ឡើកម្កដ្ណំារ់ក្ខលម្នះ។វ ក្ខ រំណ្ត់ម្នះចាបំាច់ព្តូិ

ម្ធែ ីម្ឡើងបនាទ ប់រោីនក្ខ រំណ្ត់រីទីតាំង ប័់អនុគម្ព្ោងវ និងិ សាលភារថ្នអនុគម្ព្ោងវ និង

មុ្នម្រលោនក្ខ អនុិតតអនុគម្ព្ោង។ 

 

35. បនាទ ប់រីោនក្ខ ដ្ឹងរីទីតាំងអនុគម្ព្ោងវ និងោនក្ខ រំណ្ត់រីផលប ះពាល់

ខដ្លបងកម្ឡើងម្ កក្ខ ម្ធែលីទធរម្មដ្ីធអ ីវ ឬផលប ះពាល់ពារ់រយនធដ្ថ្ទម្ទៀតវ ក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ 

ម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ គួ ចាប់ម្ផដើម្ម្ធែ ីម្ឡើង។វ ក្ខ អម្ងកតជំម្ ឿនវ ម្ដ្ើម្បីរណំ្ត់វ

និងរាប់ចំនួនជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងទាងំអ័់វ និងក្ខ អម្ងកត័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចវ ម្ដ្ើម្បី

រំណ្ត់ររីព្មិ្តវ និងិ សាលភារថ្នផលប ះពាលរ់ន ុងតំបន់ខដ្លទទួល ងផលប ះពាល់វ ព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ ក

ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ ម្ កោនក្ខ ័ហក្ខ ោ ងជិត ន័ ិទធ

ជាមួ្កព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ និងព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថាន រ់ម្ខតតវ រន ុងអំឡុងដ្ំណារ់ក្ខលអនុិតត។វ ក្ខ អម្ងកតជំម្ ឿនម្នះព្តូិ ព្គបដ្ណ្ដ ប់ម្លើ



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        19 

ជនខដ្លព្តូិ បាត់បង់ទីលំម្កឱយបានវ ១០០%វ ម្ហើកព្័បម្រលជាមួ្កោន វ ម្គអាចម្ធែ ីក្ខ អម្ងកត

័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចវ ម្ កម្ព្បើព្បា័់័ ំណារគំ ខូបបថ្ចដ្នយបាន។វ ក្ខ អម្ងកតទាងំម្នះខដ្លអាចម្ធែ ីម្ឡើង

ម្ កខឡរវឬទនទ ឹម្ោន វនិងរំណ្ត់ថាម្តើចាំបាច់ព្តូិ ម្ ៀបចំវRAP ឬ ARAP។ 

 

36. ម្បើម្ទាះបីជា័រម្មភារទាងំម្នះវ អាចបងកផលប ះពាលដ់្ល់ម្នុ័េព្គប់ព្បម្ភទទាងំអ័់ម្កតាម្

ទីតាំងនីមួ្កៗរ៏ម្ កវ (ម្និថារួរម្គព្តូិ បានខបងខចរតាម្ជាតិា្ ត័ វា័នាវជាតិរិនធ ុវ ម្កនឌ្យ វអាកវុ

ាា នភារម្័ដ្ឋរិចចវ ័ិទធិក្ខន់ក្ខប់ដ្ីធអ ីវ ឬព្បម្ភទម្ផេងម្ទៀតម្នាះម្ទ)វ ោនខត័រម្មភារទាងំឡាកវ

ខដ្លតព្មូ្ិឱយោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំងបម្ណាដ ះអា័ននរដ ីវ ឬអចិថ្្នតក៍រដ ីខតប ុម្ណាណ ះវ ខដ្លព្តូិ បានចាត់ទុរថា

អាចបងកឱយោនបញ្ហា ធៃន់ធៃ វ ខដ្លនាឱំយោនក្ខ បាត់បង់ទីលំម្ក។វ RPFវ ទទួលាគ ល់ថាវ ព្រមុ្មួ្កចំនួន

ព្បខហលជាោនលទធភារតិចតួចរន ុងក្ខ ាដ  ជីិភារ ័់ម្ក ប័់រួរម្គវ មុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ និងរព្មិ្ត

ចំណូ្ល ប័់រួរម្គម្ឡើងិ សញវ ដូ្ម្ចនះរួរម្គងាកនឹងធាអ រ់ចូលម្ៅរន ុងភារព្រីព្រវ ម្កម្រលខដ្លដ្ធីអ ីវ

និងព្ទរយ័ម្បតត ិដ្ថ្ទម្ទៀត ប័់រួរម្គទទួល ងផលប ះពាល់។វ រន ុងអំឡុងម្រលម្ធែកី្ខ វាកតថ្ម្អ័ងគម្័ព្ោប់

ក្ខ ម្ ៀបចំ RAPវអនុគម្ព្ោងព្តូិ រំណ្ត់រីតព្មូ្ិក្ខ វឬក្ខ ព្រួកបា ម្ាជារ់ោរ់វ ខដ្លចាបំាច់ព្តូិ ករម្រម្ធែ ី

ក្ខ រិចា ណា័ព្ោប់ព្រមុ្ងាក ងម្ព្ោះទាងំម្នះវ ដូ្ចជាវ ព្រមុ្ខដ្លោម នដ្ីធអ ីវ រល ដ្ឋ ព្រីព្រវ ព្គួា ខដ្លោន

ម្ម្ព្គួា ជា្ ត័ ីវជនរិក្ខ វចា័់ជរាវឬរុោ ខដ្លរុំោនម្ម្ធោបាក័ព្ោបព់្ទព្ទង់ជីិភារ ័់ម្ក ប័់ខៃ នួ។វ

ព្តូិ ោនក្ខ វាកតថ្ម្អម្លើភារងាក ងម្ព្ោះ ប័ព់្រមុ្នីមួ្កៗវ រន ុងអំឡុងម្រលម្ធែ ីក្ខ អម្ងកត័ងគម្

ម្័ដ្ឋរិចច។វព្តូិ ោនក្ខ រិចា ណាបព្ញ្ហជ បម្កនឌ្យ រន ុងអំឡុងម្រលម្ ៀបចំខផនក្ខ វនិងក្ខ អនុិតតវESMF, RPF, 

និងព្របខយណ្ឌ ខផនក្ខ ជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ(IPPF)។ 

 

6.0 លរាណ្ៈិ សនិចឆ យករំណ្ត់រីភារ័ម្ព្័ប ប័់ជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្ក 

 

37. រាល់ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងទាងំអ័់វ គឺជាព្រមុ្ព្បជាជនខុ័ោន ៗវ (ឧទាហ ណ្វ៍

ជនជាតិភាគតិចវ និងព្រមុ្ងាក ងម្ព្ោះ។ល។)វ និងទទួលបាន័ំណ្ងវ និង/ឬវ ជំនួកវ ព្ប័ិនម្បើ៖ (i) 

ថ្ផទដ្ី ប័់រួរម្គងកចុះម្កតិចជាងវ ១០%វ ថ្នថ្ផទអចលនព្ទរយ័ម្បតត ិ័ ុប ប័រួ់រម្គ, (ii) 

ព្បភរចំណូ្ល ងផលប ះពាល់អិ សជជោន, (iii) ផទះព្តូិ បានរម្ម្ទចម្ចាទខផនរខអះវ ឬទាងំព្័ងុវ និង (iv)វ ព្ទរយ

័ម្បតត ិម្ផេងម្ទៀត ដូ្ចជាវ (ដ្ំណា ំ ម្ដ្ើម្ម្ ើ និង័ំណ្ង់នានា) ឬលទធភារម្ព្បើព្បា័់ព្ទរយ័ម្បតត ិទាងំម្នះព្តូិ

បានងកចុះវឬទទួល ងក្ខ ខូចខាតវម្ កា លទធរម្មដ្ីធអ ី។ រងែះឯរា ព្័បចបប់វខដ្លបងាា ញរី័ិទធិជា

ព្បថ្រណ្ីវ ឬវិ សញ្ហញ បនបព្តបញ្ហជ រ់រីក្ខ ក្ខន់ក្ខប់ ប័រួ់រម្គវ និងរុំោនផលប ះពាល់ដ្ល់ភារ័ម្ព្័ប ប័់

រួរម្គវរន ុងក្ខ ទទួលបាន័ំណ្ងម្ឡើក។ 

 

38. ជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កវ អាចខបងខចរព្បម្ភទជាព្រមុ្មួ្ករន ុងចំម្ណាម្ព្រមុ្ទាងំបីវ

ដូ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖ 

 អនរខដ្លោន័ិទធិដ្ីធអពី្័បចបប់ជាផៃ ូិ ក្ខ វ (រាប់បញ្ច លូទាងំ័ិទធិជាទោអ ប់វ

និង័ិទធិខបបព្បថ្រណ្ីព្តូិ បានទទួលាគ ល់ម្ព្ក្ខម្ចបប់ ប័់ព្បម្ទ័) 

 ោន័ិទធិទទួលបាន័ំណ្ងវ ័ព្ោប់ដ្ីធអ ីខដ្លរួរម្គបាត់បង់រាលព់្ទរយ័ម្បតត ិទាងំអ័វ់

ខដ្លោនម្កម្លើដ្ីវរ៏ដូ្ចជាវវិ សធានក្ខ ាដ  ចំណូ្លម្ឡើងិ សញ។ 

 អនរខដ្លរំុោន័ិទធិដ្ីធអពី្័បចបប់ជាផៃ ូិ ក្ខ វ ម្កម្រលោនក្ខ ចាប់ម្ផដើម្ម្ធែជីំម្ ឿនវ

ប ុខនដបានទាម្ទា ដ្ីធអវី ឬព្ទរយ័ម្បតត ិទាងំម្នះវ

ដ្រាបណាក្ខ ទាម្ទា ខបបម្នះព្តូិ បានទទួលាគ ល់ម្ព្ក្ខម្ចបប់ ប័់ព្បម្ទ័វ ឬទទួលបានក្ខ ទទួល

ាគ លវ់ តាម្ កៈដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វ ខដ្លព្តូិ បានរំណ្ត់រន ុងខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលោ់ន័ិទធិទទួល

បាន័ំណ្ងវ ័ព្ោប់ដ្ធីអខីដ្លរួរម្គបាត់បង់រាលព់្ទរយ័ម្បតតទិាងំអ័់វ ខដ្លោនម្កម្លើដ្វី

រ៏ដូ្ចជាវិ សធានក្ខ ាដ  ចំណូ្លម្ឡើងិ សញវនិងវ 

 អនរខដ្លរុំោន័ិទធវិ ឬក្ខ ទាម្ទា ខដ្លទទួលាគ ល់ម្ កចបប់វ



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        20 

ចំម្ពាះដី្ខដ្លរួរម្គរំរុងក្ខន់ក្ខប់វ ោន័ិទធិទទួលបាន័ំណ្ង័ព្ោប់រាលព់្ទរយ័ម្បតត ិទាងំអ័វ់

ខដ្លោនម្កម្លើដ្វី រ៏ដូ្ចជាិ សធានក្ខ ាដ  ចំណូ្លម្ឡើងវិ សញ។វ

រន ុងរ ណី្ខដ្លដ្ីម្ក័ល់ខលងអាចម្ព្បើបានម្ទៀតវរួរម្គោន័ិទធិទទួលបានរបលដ្ជីំនួ័ិ សញ។ 

 

39. ជនខដ្លព្តូិ បានម្ោ រព្គបដ្ណ្ដ ប់ម្ព្ក្ខម្វ រ)វ និងវ ខ)វ ទទួលបាន័ំណ្ង័ព្ោប់ដ្វី

ខដ្លរួរម្គបាត់បង់វ និងជំនួកម្ផេងម្ទៀតព្័បតាម្រថាខណ្ឌ វ ៦វ ថ្នម្ោលនម្ោបាកវ OP/BP 4.12។វ

ជនខដ្លព្តូិ បានព្គបដ្ណ្ដ ប់ម្ព្ក្ខម្ចំណុ្ចវ គ)វ ទទួលបានជំនួកម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ជំនួ័ឱយ័ំណ្ង

័ព្ោប់ដ្ីធអ ីខដ្លរួរម្គក្ខន់ក្ខប់វ និងជំនួកម្ផេងម្ទៀតម្ៅតាម្ចាបំាច់ម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងវ

ខដ្លព្តូិ បាន រ់ម្ចញរន ុងម្ោលនម្ោបាកម្នះវ ព្ប័ិនម្បើរួរម្គ

ក្ខន់ក្ខប់តំបន់អនុគម្ព្ោងមុ្នក្ខលប សម្ចឆទឱានវាទវ ខដ្លព្តូិ បានរំណ្ត់ម្ កអនរខច ីវ និងខដ្លទទួល

ករបានចំម្ពាះធនាោ ។ 

 

40. ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីរន ុងទព្ម្ង់ចំនួនវ ២វ និងព្តូិ ករម្រម្ធែ ីក្ខ រិចា ណាវ

ម្ព្ក្ខម្ព្របខយណ្ឌ អនុគម្ព្ោងម្នះវដូ្ចជា៖ 

 ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតត៖វ នឹងព្តូិ ទទួលករវ ដ្រាបណាោនក្ខ ម្ោ រដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រមិ្ព្ោះ

ម្ោបលម់្ កម្័ វី ជាមុ្នវ និងខផអរតាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ

និងព្ប័ិនម្បើាា នភារម្នះព្តូិ បានចងព្រងទុរជាឯរា 

បានោ ងព្តឹម្ព្តូិ ម្ កអាជាា ធ មូ្ល ឋ ន។វ ដូ្ម្ចនះវ ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និង

ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ ោន័ិទធិផដល់អំម្ណាកដ្ីធអវី

ឬព្ទរយ័ម្បតតដិ្ថ្ទម្ទៀតម្ៅតាម្្នទៈ ប័់រួរម្គវ ម្ កមិ្នខ ែ័ ង រវ

ឬទទួល័ំណ្ងរន ុងទព្ម្ង់ណាមួ្កម្នាះម្ឡើក។ ាា នភារម្នះអាចទុរថាវ

ោនភារ័ម្ព្័បម្ព្ពាះថាអនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះវ

ទំនងជាផដល់ព្បម្ោជន៍ម្ កផ្លទ លដ់្លជ់នខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង។វ ក្ខ ផដល់

អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតមិ្នព្តូិ បានអនុញ្ហញ តឱយម្នាះម្ឡើកវ

ព្ប័ិនម្បើផលប ះពាល់ោនទំហំធំជាងវ១០%វថ្នថ្ផទដ្ី័ ុបវឬព្ទរយ័ម្បតត ិផលិតរម្ម័ ុប។ 

 ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូក្ខ តាំងទីលំម្កម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតត៖វជនខដ្លផដល់អំម្ណាកធីធអវី

ឬព្ទរយ័ម្បតត ិដ្ថ្ទម្ទៀតោន័ិទធិខ ែ័ ង រវ និងទទួលបាន័ំណ្ងវ រន ុងរ ណ្ីទាងំម្នះវ

អាជាា ធ អនុគម្ព្ោងព្តូិ ធានាឱយោនក្ខ ព្រម្ម្ព្រៀងតាម្លរាខណ្ឌ ថ្នក្ខ ផដល់័ ំណ្ង ខផអរតាម្ 

RPF ម្នះវមុ្នម្រលចាប់ម្ផដើម្ម្ធែ ីក្ខ ងា ាង័ង់វឬជួ័ជុលផៃ ូិ ។ 

 

41. RPFវ ម្នះវ វ វ វ អនុិតតចំម្ពាះរាល់អនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងទាងំអ័វ់វវវវវវវ

រន ុងគម្ព្ោងខដ្លទទួលបានវ វ វ វ វ វ ហិ ញ្ញបបទានរីធនាោ ។ ម្ោលនម្ោបាកម្នះអនុិតតចំម្ពាះជនវ

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងទាងំអ័វ់ ម្ កមិ្នគិតរីចំនួនវ

ឬភារធៃន់ធៃ ថ្នផលប ះពាល់ខដ្លម្រើតម្ឡើងម្ឡើក។  

 

42. ដូ្ចបញ្ហជ រ់រខីាងម្ដ្ើម្វ ព្តូិ ោនក្ខ ករចិតតទុរ រ់ជារិម្័័វ

ចំម្ពាះតព្មូ្ិ ប័់ព្រមុ្ព្បជាជនម្ផេងៗោន វដូ្ចជាជនជាតិភាគតិចវនិងព្រមុ្ងាក ងម្ព្ោះជាម្ដ្ើម្។  

 

7.0 ក្ខ វាកតថ្ម្អម្លើព្របខយណ្ឌ ចបប់ 

 

43. ខាងម្ព្ក្ខម្ម្នះវ គឺបញ្ជ ចីបប់វ និងអនុព្រឹតយខដ្លពារ់រយនធបំផុតជាមួ្កនឹងក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីី្វ

និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់រន ុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជា។  
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 នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ័ព្ោប់គម្ព្ោងវ ខដ្លទទួលបានហិ ញ្ញបបទានរខីាងម្ព្ៅ

រន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជា-ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវនិងក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ(២០០៨) 

 ចបប់ ដ័ ីរីរិចចក្ខ ពា ប សាា នវនិងក្ខ ព្គប់ព្គងធនធានម្នុ័េវ(១៩៩៦)វ 

 ចបប់ភូមិ្បាល (២០០១)វ 

 ចបប់ ដ័ ីរីក្ខ ព្គប់ព្គងតំបន់ក្ខ ពា វ(២០០៨) 

 ចបប់ ដ័ ីរីជីិៈ័ុិតា ិភារវ(២០០៨)វ 

 ចបប់ជាតិ ដ័ ីរីក្ខ ម្ធែ ីអ័ាមិ្រ ណ្វ៍(២០១០)វ 

 អនុព្រឹតយ ដ័ ីរី័ម្បទានដ្ី័ ងគម្រិចចវ(២០០៣) 

 អនុព្រឹតយ ដ័ ីរីដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វាកតថ្ម្អម្ហតុប ះពាល់ប សាា ន (១៩៩៩) 

 ារាច ម្លខវ០២វ(២០០៧) 

 អនុព្រឹតយម្លខវ ១៩វ អនរ/បរវ ដ័ ីរី័ម្បទាន ដ័ ីរី័ម្បទានដ្ី័ងគម្រិចចវ (ខខវ មី្នាវ ឆ្ន ំវ ២០០៣)វ

ខចងរកី្ខ ផដលដ់្ីឯរជន ប័់ ដ្ឋម្ កឥតគិតថ្ងអដ្ល់ជនខដ្លោម នដ្ីធអ ី័ព្ោប់័ង់លំម្ក ឋ នវ

ឬបងកបម្ងក ើនផលជាលរាណ្ៈព្គួា វ

 មួ្នឹងក្ខ ផដល់ដ្ីជំនួកឱយដី្ខដ្លបាត់បង់រន ុងប សបទថ្នក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតត។ 

 ម្័ចរដ ីព្បក្ខ័ម្លខវ ០៦វ ខដ្លោនចំណ្ងម្ជើងថាវ “វិ សធានក្ខ បព្ងាគ បក្ខ ដ្ម្ណ្ដ ើម្ដ្ីវ និងក្ខ ទព្នាទ ន

ករដ្ខីបបអនាធិបម្តកយ”វ រំណ្ត់រីដ្ីចំណី្ផៃ ូិ ័ព្ោប់ផៃ ូិ វ និងផៃ ូិ  ងម្ភអ ើង។វ ជាក្ខ ោពំ្ទវ

ក្ខ អនុិតតម្័ចរដ ីព្បក្ខ័ម្នះវ ព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវ ហិ ញ្ញ ិតថ ុវ ក្ខលរីថ្ងៃទីវ ៦វ ខខវ ម្ម្ាវ ឆ្ន ំវ ២០០០វ

បានម្ចញព្រឹតយម្លខវ ៩៦១វ ហាម្ឃ្ត់មិ្នឱយោនក្ខ ផដល់័ំណ្ងដ្ល់័ ំណ្ង់វ

និងព្ទរយ័ម្បតត ិម្ផេងម្ទៀតវ ខដ្លោនទីតាំងម្លើដ្ចំីណ្ផីៃ ូិ ។វ ទំហំផៃ ូិ មួ្កចំនួនព្តូិ បានផ្លអ ័់បដ  ូវ

តាម្ កៈអនុព្រឹតយម្លខវ ១៩៧វ ខដ្លព្តូិ បានអនុម្យតក្ខលរីថ្ងៃទីវ ២៣វ ខខវ ិ សចឆ ិក្ខវ ឆ្ន វំ ២០០៩វ

ដ័ ីរីក្ខ ព្គប់ព្គងដ្ីចំណី្ផៃ ូិ តាម្បម្ណាដ កផៃ ូិ ជាតិវ និងផៃ ូិ  ងម្ភអ ើងរន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជា។វ តារាងទីវ ១វ

បងាា ញរីលរាណ្ៈិ សនិចឆ យក័ព្ោប់រំណ្ត់ដ្ីចំណី្ផៃ ូិ ។វ 

 ារាច ម្លខវ០០៦វ(២០១៤)វ ប័់ព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវនិងហិ ញ្ញ ិតថ ុ។ 

 ារាច ម្លខវ ០២វ ចុះថ្ងៃទីវ ២៦វ ខខវ រុម្ាៈវ ឆ្ន ំវ ២០០៧វ ខចងោ ងចប័់ថាវ (i) 

អនរក្ខន់ក្ខប់ដ្ី ដ្ឋម្ កខុ័ចបប់រុំោន័ិទធិទទួលបាន័ំណ្ងអែ ីម្ឡើកវ

នឹងអាចទទួលក្ខ ផដនាទ ម្ទា័ព្័បតាម្ចបប់ភូមិ្បាលវ ឆ្ន ំវ ២០០១វ ម្ហើកវ (ii) 

អនរក្ខន់ក្ខប់ខុ័ចបប់ខដ្លោនជីិភារព្រីព្រជាអនរោម នដ្ីធអ ីវ និងម្ររីព្រមុ្ងាក ងម្ព្ោះ

អាចទទួលបានរបលដ្ីណាមួ្កវនិង 

 ារាច ម្លខវ ០០៦វ  ប័់ព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវ និងហិ ញ្ញ ិតថ ុវ ដ័ ីរីនីតិិ សធីងអនុិតតក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះ

ពាល់័ ព្ោប់គម្ព្ោងអភិិឌ្ឍន៍វចុះថ្ងៃទីវ២វខខវម្ម្ាវឆ្ន ំវ២០១៤។វផដលក់្ខ ខណ្នាោំ ងជារ់ចប័់អំរី

ក្ខ ព្គប់ព្គង ដ្ឋបាលវ និងរីតួនាទី/ក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ  ប័់ទីភាន រ់ងា អនុិតតវ និងម្ខតតវ រាជធានីវ

ខដ្លពារ់រយនធរន ុងក្ខ អនុិតតក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់័ព្ោប់គម្ព្ោងអភិិឌ្ឍន៍។ 

 

តរាងេី ១ េំហំែីចណំ្ីផល ូិ សប្ោរ់ផល ូិ  និងផល ូិ ដែក 
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ប្រពភ្េផល ូិ  េំហំែីចណំ្ីពប្កាម្ប្រកាសពលខ 

០៦ 

េំហំែីចណំ្ីពប្កាម្អនុប្កឹរពលខ 

១៩៧ 

ផៃ ូិ ជាតិម្លខវ១,វ៤វនិងវ៥ ៣០វខម្ ព្តវរីអយរេ ៣០វខម្ ព្តវរីអយរេ 

ផៃ ូិ ជាតិមួ្កខទង់ម្ផេងម្ទៀត ២៥ ខម្ ព្តវរីអយរេ ៣០វខម្ ព្តវរីអយរេ 

ផៃ ូិ ជាតិរី ខទង់ ២៥វខម្ ព្តវរីអយរេ ២៥វខម្ ព្តវរីអយរេ 

ផៃ ូិ ម្ខតត ២០ ខម្ ព្តវរីអយរេ រុំោនក្ខ រំណ្ត់ 

ផៃ ូិ ឃុ ំ ១០វខម្ ព្តវរីអយរេ រុំោនក្ខ រំណ្ត់ 

ផៃ ូិ ខដ្រខាងម្ព្ៅទីព្រងុ,វម្ខតតវ

និងទីព្បជុំជន 

៣០ ខម្ ព្តវរីអយរេ ៣០វខម្ ព្តវរីអយរេ 

ផៃ ូិ ខដ្ររន ុងតំបន់ថ្ព្រ ១០០ ខម្ ព្តវរីអយរេ រីអយរេ 

 

44.  ដ្ឋធម្មនុញ្ញ ថ្នព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជាោនបញ្ញតត ិ ដ័ ីរីក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ

័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងាធា ណ្ៈ។វ ោព្តាវ ៤៤វ ខចងថាវ “័ិទធិដ្រហូតរម្ម័ិទធិរីជនណាមួ្កបានវ

លុះព្តាខតព្បម្ោជន៍ាធា ណ្ៈតព្មូ្ិឱយម្ធែវី រន ុងរ ណ្ីខដ្លបញ្ញតត ិចបប់រំណ្ត់ទុរវ

ម្ហើកព្តូិ ផដល់័ ំណ្ងជាមុ្នម្ ក័ម្ ម្យវ និងកុតត ិធម៌្”។វ ោព្តាវ ៤៤វ ថ្ន ដ្ឋធម្មនុញ្ញ គួ បញ្ហជ រ់

រីា ៈ័ំខាន់ថ្នក្ខ ផដល់័ំណ្ងម្ កវ “័ម្ ម្យវ និងកុតត ិធម៌្”វ ័ព្ោប់រ ណី្ខដ្លចាំបាច់ព្តូិ ោនក្ខ ម្ធែ ី

លទធរម្មដ្ីធអ ី។វក្ខ ក្ខ ពា មួ្កចំនួន័ព្ោប់ព្រមុ្ខដ្លងាក ងម្ព្ោះរ៏ព្តូិ បានខចងរន ុងោព្តាវ៧៣វផងខដ្ ៖វ

“ ដ្ឋ ព្តូិ ករចិតតទុរ រ់រុោ វ និងោតា។វ  ដ្ឋម្ ៀបចំឱយោនទា រ ឋ នវ និងជួកឧបតាម្ានា ខីដ្លោនរូន

ម្ព្ចើនរន ុងបនទ ុរវ និងឥតទីរឹង”វ និងោព្តាវ ៧៤៖វ “ ដ្ឋជួកឧបតាម្ាជនរិក្ខ វ និងព្គួា កុទធជនខដ្លបាន

បូជាជីិ សតម្ដ្ើម្បពី្បម្ទ័ជាតិ”។ 

 

45. ធនាោ រិភរម្ោរម្លើរម្ឡើងថាវក្ខ អភិិឌ្ឍម្័ដ្រិចចតព្មូ្ិឱយោនក្ខ ាង័ង់ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ វ

និង័ំណ្ង់នានារន ុងរព្មិ្តខុ័ៗោន វ ម្ដ្ើម្បជួីកម្លើររម្ព័់ជីិភារ ័់ម្កវ

និង័ុខុោលភារ ប័់ព្បជារល ដ្ឋវ តាម្ កៈក្ខ រព្ងីរឱក្ខ័ម្័ដ្ឋរិចច។វ

គម្ព្ោងវិ សនិម្ោគ ប័់ធនាោ ព្តូិ ជាប់ម្ត ដ័ វ litmus test ម្ កោនខចងរន ុងម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខ 

ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ប សាា នវ និង័ងគម្ ប័់ធនាោ វ ម្ដ្ើម្បីឱយព្បម្ទ័ខច ីរម្ច ី័ព្ោប់អនុិតតអនុគម្ព្ោងវ

អាចទទួលបានហិ ញ្ញបបទាន។វ ម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ទាងំម្នះវ ជួកឱយអនរម្ធែមី្័ចរដ ី

័ម្ព្ម្ចចិតតរំណ្ត់វ បម្ញ្ច ៀ័វ ក្ខត់បនាកឱយម្កជាអបបប ោវ ឬ័ព្ោលម្ព្ោះថាន រ់ខដ្លបងកម្ឡើងចំម្ពាះ

ព្បជារល ដ្ឋវ និងប សាា ន ប័់រួរម្គ។វ ម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ ប័់ធនាោ វ

រ៏តព្មូ្ិឱយ  ឋ ភិបាលខច ីរម្ចមី្ អ្ ើកតបចំម្ពាះហានិភយកប សាា នវ និង័ងគម្ជារ់ោរ់វ ជាបុម្ លរាខណ្ឌ វ

ម្ដ្ើម្បីទទួលហិ ញ្ញបបទាន ប័់ធនាោ ័ព្ោប់គម្ព្ោងអភិិឌ្ឍន៍។ 

 

46. រំណាត់ផៃ ូិ ខអ ីៗជាម្ព្ចើនវ

រន ុងម្ខតតខដ្លព្តូិ បានម្ព្ជើ័ ម្ ី័ រន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាោនរយត៌ោនលម្អិតតិចតួចវ ឬរំុោន

រយត៌ោនលម្អិតម្ាះវ ័ព្ោប់័ព្ម្ង់បញ្ជ ីខអ ីចុងម្ព្ក្ខកវ

ខដ្លព្តូិ បញ្ច លូរន ុងអនុគម្ព្ោងនាម្រលបចច ុបបននម្នះ។ ESMFវគឺជាឯរា ដ័ ីរីក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ជា មួ្វ

ខដ្លព្គបដ្ណ្ដ ប់ម្លើិ សធីា្ ត័ ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វនិងឧបរ ណ៍្ជារ់ោរ់័ព្ោប់ផដលក់្ខ ខណ្នាំវនិងផដល់រយត៌ោនអំរី 

ESMP, RP និង IPDPវ ព្រម្ទាងំឧបរ ណ៍្វ និងិ សធានក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ដ្ថ្ទម្ទៀតវ (ព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធ )វ

រន ុងអំឡុងម្រលម្ ៀបចំវនិង័ិរា័មិ្ទធិលទធភារ ប័់អនុគម្ព្ោង។ 

 

47. ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ (LAR)វ

គឺជាក្ខ ងាខដ្លចាំបាច់វ ម្កម្រលខដ្ល  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាអនុិតតគម្ព្ោងិ សនិម្ោគវ

ម្ដ្ើម្បីបម្ព្ម្ើដ្ល់អភិិឌ្ឍន៍ម្័ដ្ឋរិចចវ និងផលព្បម្ោជន៍ព្បជារល ដ្ឋ ប័់ខៃ នួ។វ

ម្័ៀិម្ៅខណ្នាំ ដ័ ីរីនីតិិ សធីព្បតិបតត ិ ដ័ ង់   (SOP) ័ព្ោប់ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ ម្ ះព្ាកផល



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        23 

ប ះពាល់ម្នះវ ៃ្ ុះបញ្ហច ំងរីចបប់វ និងលិខិតបទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាពារ់រយនធនឹងក្ខ 

ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតត័ព្ោប់ជនខដ្ល ងផលប ះពាលវ់

ម្ហើកម្ោលនម្ោបាកវ និងនីតិិ សធី ដ័ ីរីក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ ប័់ថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍នានាវ

ខដ្លព្តូិ អនុិតតចំម្ពាះគម្ព្ោងិ សនិម្ោគម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធាធា ណ្ៈ។វ រន ុងរ ណី្ខដ្ល័ម្ព្័បវវ

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិ ដ័ ង់  ម្នះវ វ វ វ ោនបញ្ច លូរយត៌ោនម្ោងអំរីក្ខ អនុិតតលអជាវ វ វ អនត ជាតិវ

ពារ់រយនធនឹងក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ វក្ខ អនុិតតវក្ខ រិនិតយវនិងក្ខ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្៍អំរីក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះ

ពាល់។ 

 

48. SOP ម្នះវោនម្ោលបំណ្ងបម្ងក ើនចំម្ណ្ះដ្ឹងវនិងបំម្រញតួនាទីជាព្បភរឯរា ម្ោងវនិងម្ោល

ក្ខ ណ៍្ខណ្នាំ ដ័ ីរីក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ វ និងក្ខ អនុិតត័រម្មភារម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ

និងម្ ះព្ាកផលប ះពាលម់្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ ខដ្លព្តូិ អនុិតតជាចាំបាច់វ ម្កម្រលោនក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ វ

និងអនុិតតគម្ព្ោងិ សនិម្ោគម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ ម្ព្ក្ខម្ក្ខ ោំព្ទងិ សក្ខរីថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍។ SOP 

នឹងធានាឱយោនក្ខ ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះរាល់បញ្ហា ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ទាងំអ័់ពារ់រយនធនឹងក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអវី

និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតែ ព្បរបម្ ក័ងគតិភារវ តោអ ភារវ និងកុតត ិធម៌្វ

ម្ កោនក្ខ គិតរិចា ណារីចបប់វ លិខិតបទ ឋ គតិកុតតជាតិវ ព្រម្ទាងំម្ោលនម្ោបាកវ និងនីតិិ សធី

ដ័ ីរីក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ ប័់ថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍វ ម្ដ្ើម្បី័ុខុោលភារម្័ដ្ឋរិចច ប័់ព្បជារល ដ្ឋរម្ព ុជា។វ

ក្ខ ករចិតតទុរ រ់ចំម្ពាះបញ្ហា ពារ់រយនធនឹងក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ

និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ ោនា ៈ័ំខាន់ោ ងខាអ ំងម្ដ្ើម្បធីានាឱយោនក្ខ ម្ ៀបចំវ

និងអនុិតតគម្ព្ោងិ សនិម្ោគនានាវ ឱយបានទាន់ម្រលម្ិោព្បរបម្ កព្ប័ទិធភារវ និងព្ប័ិទធផលវ

ម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ចនូិអតថ ព្បម្ោជន៍ខផនរម្័ដ្ឋរិចចវ និងហិ ញ្ញ ិតថ ុខដ្លចង់បាន័ព្ោប់ព្បជារល ដ្ឋរម្ព ុជា។វ

ម្លើ័រីម្នះវ SOPវ ម្នះវ ព្តូិ ម្ព្បើម្ដ្ើម្បីបំម្រញគោអ ត វាងចបប់វ និងបទបញ្ហជ  ប័់រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ

និងម្ោលនម្ោបាក ប័់ថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍។វ័ព្ោប់ក្ខ ិ សភាគលម្អ ិតម្លើគោអ ត វាងចបប់វនិងបទបញ្ហជ វ ប័់

រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាវនិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិថ្នម្ោលនម្ោបាក OP 4.12វ ប័់ធនាោ រិភរម្ោរវ័ូម្ម្ម្ើល

ឧប័ម្ព យនធ វរ៤។ 

 

8.0 ក្ខ វាកតថ្ម្ៃ ព្ទរយ័ម្បតត ិ 

 

49. តថ្ម្អជំនួកវ (Replacement cost) គឺជាិ សធីា្ ត័ វាកតថ្ម្ៃ ព្ទរយ័ម្បតត ិរំណ្ត់រីចំនួន

ព្បារ់័ំណ្ងទូទាត់ខដ្លចាបំាច់័ព្ោប់ជំនួ័ព្ទរយ័ម្បតត ិខដ្លព្តូិ បានបាត់បង់វ

 មួ្នឹងចំណាកព្បតិបតត ិក្ខ ខដ្លចាបំាច់នានា។វ ័ំណ្ងទូទាត់ខដ្លផដល់នូិរព្មិ្តតថ្ម្អជំនួ័ព្តូិ

បានរំណ្ត់ដូ្ចតម្ៅ៖វ ័ព្ោប់ដ្ីរ័ិរម្ម វាគឺជាតថ្ម្អមុ្នគម្ព្ោងវ ឬតថ្ម្អមុ្នម្រលបាត់បង់វ

ម្ កម្ព្ជើ័ ម្ ី័ ករមួ្កណាខដ្លខព័់ជាងវ តថ្ម្អទីផា វ ដ្ីវ ខដ្លោន័ក្ខដ នុរលវ និងក្ខ ម្ព្បើព្បា័់

័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងផលិតរម្មដូ្ចោន វ ខដ្លោនទីតាំងម្កជិតដី្ខដ្ល ងផលប ះពាល់វ បូរ មួ្នឹងចំណាក

័ព្ោប់ម្ ៀបចំដ្ីម្នះឱយដ្ល់រព្មិ្តព្បខហលោន វ និងដី្ខដ្ល ងផលប ះពាល់វ បូរ មួ្នឹងចំណាក័ព្ោប់ក្ខ 

ចុះបញ្ជ ីវ និងក្ខ បង់រនធម្ផទ រម្ម័ិទធិផងខដ្ ។វ វ ័ព្ោប់លំម្កឋានវ និង័ំណ្ង់ដ្ថ្ទម្ទៀតវ

វាគឺជាតថ្ម្អទីផា ថ្ន័ោា  ៈ័ព្ោប់ាង័ង់ម្ កោនព្រឡាថ្ផទវ និងគុណ្ភារព្័ម្ដ្ៀងោន វ

ឬលអ ព្បម្័ើ ជាង័ំណ្ង់ខដ្ល ងផលប ះពាល់វ ឬជំនួ័័ំណ្ង់ខដ្ល ងផលប ះពាល់ខផនរណាមួ្កវ

បូរ មួ្នឹងចំណាក័ព្ោប់ដ្ឹរជញ្ជ នូ័ោា  ៈាង័ង់ម្ៅក្ខន់ក្ខ  ឋ នាង័ង់វ បូរ

នឹងចំណាកម្លើរោអ ំងរលរម្មវ និងថ្ងអម្័វាវ អនរម្  ក្ខ វ បូរនឹងចំណាក័ព្ោប់ក្ខ ចុះបញ្ជ ីវ និងរនធ ម្ផទ 

រម្ម័ិទធិនានា។ រន ុងក្ខ រំណ្ត់តថ្ម្អជំនួ័វ ម្គមិ្នម្ធែ ីក្ខ រិចា ណាម្លើ ំ័ល់ព្ទរយ័ម្បតត ិវ និងតថ្ម្អ័ោា  ៈ

ខដ្លម្កម្័័័ល់ម្ឡើកវ ម្ហើករ៏រុំោនក្ខ រិចា ណាថ្នផលព្បម្ោជន៍ខដ្លម្រើតម្ឡើងម្ចញរីគម្ព្ោងវ

ដ្រម្ចញរីក្ខ វាកតថ្ម្អម្លើព្ទរយ័ម្បតត ិខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្នាះខដ្ ។វ

រន ុងរ ណី្ខដ្លចបប់ ប័់ព្បម្ទ័រំុបានបំម្រញម្ៅតាម្ ដ័ ង់  ថ្នក្ខ ផដល់

័ំណ្ងរន ុងតថ្ម្អជំនួ័ម្រញម្លញម្នាះម្ទវ វក្ខ ផដល់័ំណ្ងម្ព្ក្ខម្ចបប់ ប័់ជាតិព្តូិ បំម្រញបខនាម្វតាម្ កៈ



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        24 

ក្ខ អនុិតត វិ សធានក្ខ បខនាម្នានាវ ម្ដ្ើម្បីបំម្រញម្ៅតាម្ ដ័ ង់  ម្ៅថ្នតថ្ម្អជនួំ័។វ ជំនួ័បខនាម្ទាងំម្នះវ

ខុ័រីិ សធានក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ខដ្លព្តូិ ខចងម្ព្ក្ខម្ខខចងដ្ថ្ទម្ទៀតវរន ុងម្ោលនម្ោបាកព្បតិបតត  ិ

(OP)/ម្ោលនម្ោបាក ប័់ធនាោ វ(BP) 4.12វរថាខណ្ឌ វ៦វ ប័់ធនាោ រិភរម្ោរវ(WB)។  

 

50. ក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិតវ និងក្ខ ័ិរារីតថ្ម្អជំនួ័ព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ព្ក្ខម្ក្ខ ព្គប់ព្គង

 ប័់ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ

ខផអរតាម្ក្ខ ម្ ៀបចំលម្អ ិតខដ្លបានទទួលក្ខ អនុម្យតវ និងម្ៅតាម្ក្ខ ម្ ន័ ើ័ុ ំប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្ម ប័់

 ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទ។វ ក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិតព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ កព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្ន

គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ

ម្ ក័ហក្ខ ឱយបានជិត ន័ ិទធជាមួ្កនឹងព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នវ គណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកថាន រ់ម្ខតតវ

និងអាជាា ធ មូ្ល ឋ នខដ្លពារ់រយនធ។វ ក្ខ ័ិរារីតថ្ម្អជំនួ័ព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ កាា បយនឯររាជយវ

ខដ្លជួកម្ កគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។វ ខផអរតាម្លទធផលថ្នក្ខ អម្ងកតវា័់

ខិងលម្អ ិតវ និងក្ខ ័ិរាម្លើតថ្ម្អជំនួ័ម្នះវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ និងព្រ័ួងពារ់រយនធ

ព្តូិ  មួ្ោន ម្ធែ ីបចច ុបបននភារវ វ RF-RP។វ បនាទ ប់ម្រវ គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួង

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ព្តូិ ម្ធែ ីក្ខ គណ្នាចំនួនព្បារ់័ំណ្ងវ

និងបនាទ ប់ម្រព្តូិ ម្ ន័ ើ័ំុក្ខ ទោអ រ់ងិ សក្ខរីរាជរា ឋ ភិបាលរម្ព ុជា។វ មុ្នម្រលម្ធែ ីក្ខ អម្ងកតវា័ខ់ិងលម្អ ិត

ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកអនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ

ព្តូិ ម្ ៀបចំរិចច ព្បជុំរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាាធា ណ្ៈវ

ម្ កោនជំនួករពី្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថ្នថាន រ់ម្ខតត។ 

 

51. អនុគម្ព្ោងអាចបងកផលប ះពាល់ដ្ល់ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ ម្ កផ្លទ ល់វ ឬ

ម្ កព្បម្ោលវ ម្ហើកម្គព្បខហលជាមិ្នអាចលុបម្ចាលភារចាបំាច់រន ុងក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីម្នាះម្ឡើក។វ

ម្បើម្ទាះបីជាវ ម្គមិ្ន ំរឹងថាវ នឹងោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូក្ខ តាំងរីលំម្កម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ

រន ុងអំឡុងម្រលអនុិតតអនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងោ ងណារ៏ម្ កវ អាជាា ធ មូ្ល ឋ នវ

និងព្បជារល ដ្ឋអាច័ម្ព្ម្ចចិតតផដល់អំម្ណាកដី្ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ ក ម័ យព្គចិតតវ

ម្ កមិ្នទទួល័ំណ្ងអែ ីម្ឡើក។វ រន ុងរ ណ្ីម្នះវ អនុគម្ព្ោងព្តូិ ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ហា ថ្នក្ខ ផដលអំ់ម្ណាក

ដ្ីម្ ក ម័ យព្គចិតតម្នះ។វ ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីម្ ក ម័ យព្គចិតតម្នះវ អាចទទួលករបានវ ខតម្កម្រលខដ្លម្គ

អាចធានាថាវ ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កគម្ព្ោងនឹងទទួលបានព្បម្ោជន៍រីគម្ព្ោងខតប ុម្ណាណ ះវ

និងព្ប័ិនម្បើផលប ះពាល់ោនទំហំតិចជាងវ ១០%វ ថ្នថ្ផទដ្ី័ ុប។វ

ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កអនរខដ្លអាចផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីគួ ម្ធែ ីម្ឡើងវ ម្ កចំហវ

និងព្បរបម្ កតោអ ភារវ ម្ កក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតពារ់រយនធនឹងក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតម្នះវ

ព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ កព្គួា ខដ្លទទួល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ ខផអរតាម្រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់

ម្ កម្័ វីជាមុ្នវនិងខផអរតាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ ។ 

 

52. អាជាា ធ មូ្ល ឋ នព្តូិ ចងព្រងទុរជាឯរា រីដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបល់វ និងរិចច ព្រម្ម្ព្រៀងនានាវ

ជាខផនរមួ្កថ្នរញ្ច ប់ក្ខ ងា ផៃ ូិ ងនល។់វ ព្រមុ្ជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចអាច ងផលប ះពាល់ម្ កផ្លទ លវ់

ឬព្បម្ោលម្ កា ក្ខ ងា ផៃ ូិ ងនលថ់្នអនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្លើរម្ឡើងម្ ន័ ើម្នះ។វ រន ុងរ ណ្ីម្នះវ

ព្តូិ ោនក្ខ ម្ ៀបចំ IPPF ជាឯរា ខណ្នាំម្ កខឡរមួ្កម្ផេងម្ទៀត។វ

ម្កតាម្រខនអងខដ្លជនជាតិភាគតិចទទួល ងផលប ះពាល់ម្ កផ្លទ លវ់ ឬម្ កព្បម្ោលវ

ម្ កា អនុគម្ព្ោងខដ្លម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះវ ឧបរ ណ៍្វ និងិ សធានក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ខដ្លចាំបាច់ព្តូិ

ផដល់ក្ខ ខណ្នាដំ្ល់ក្ខ ម្ ៀបចំអនុគម្ព្ោងវ និង័ិរា័មិ្ទធិលទធភារវ មុ្នម្រលោនក្ខ វាកតថ្ម្អគម្ព្ោង។វ

ដូ្ម្ចនះវ ព្តូិ ោនក្ខ ចងព្រងទុរជាឯរា ឱយបានចប័ោ់័ដ់្ំម្ណ្ើ ក្ខ ថ្នរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលវ់

និងិ សធានក្ខ បម្ញ្ច ៀ័វ ឬ័ព្ោលផលប ះពាល់ខដ្លបានគម្ព្ោងទុរ។ 

ព្ប័ិនម្បើជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចទទួល ងផលប ះពាល់ជាអិ សជជោនម្ កា អនុគម្ព្ោងវ



គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)        25 

ខដ្លនាំឱយោនក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ ឬផលប ះពាល់អិ សជជោនម្ផេងម្ទៀតវ (ឧទាហ ណ៍្វ ក្ខ បាត់បង់មុ្ខ ប 

ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ ព្ទរយ័ម្បតត ិវ ័ុខុោលភារវនិង/ឬវផលព្បម្ោជន៍នានា។ល។) ម្នាះវ IPPF គួ ម្ធែ ីក្ខ រិភារារី

ផលប ះពាល់ផ្លទ ល់វ ឬព្បម្ោលវ ទាងំម្នះវ ឱយបានលម្អិតវ និងព្តូិ ផដល់ក្ខ ខណ្នាំអំរីក្ខ ម្ ៀបចំឧបរ ណ្វ៍

និងិ សធានក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់័ងគម្នានា។វ RPF ផដល់ក្ខ ខណ្នាំអំរីក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ

និងព្ទរយ័ម្បតត ិដ្ថ្ទម្ទៀតវ(ឧទាហ ណ្វ៍ក្ខ  ំខានវឬក្ខ បាត់មុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវនិងព្បារ់ចំណូ្លជាម្ដ្ើម្)។ 

 

53. អនុគម្ព្ោងអាចបងកផលប ះពាល់ដ្ល់ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ ម្ កផ្លទ ល់វ ឬ

ម្ កព្បម្ោលវ ម្ហើកម្គព្បខហលជាមិ្នអាចលុបម្ចាលភារចាំបាច់រន ុងក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីម្នាះម្ឡើក។វ

ម្បើម្ទាះបីជាវ ម្គមិ្ន ំរឹងថាវ នឹងោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូក្ខ តាំងរីលំម្កម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ

រន ុងអំឡុងម្រលអនុិតតអនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងោ ងណារ៏ម្ កវ អាជាា ធ មូ្ល ឋ នវ

និងព្បជារល ដ្ឋអាច័ម្ព្ម្ចចិតតផដល់អំម្ណាកដ្វី ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ ក ម័ យព្គចិតតវ

ម្ កមិ្នទទួល័ំណ្ងអែ ីម្ឡើក។វ រន ុងរ ណ្ីម្នះវ អនុគម្ព្ោងព្តូិ ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ហា ថ្នក្ខ ផដល់

អំម្ណាកដ្មី្ ក ម័ យព្គចិតតម្នះ។វ ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីម្ ក ម័ យព្គចិតតម្នះវ អាចទទួលករបានវ

ខតម្កម្រលខដ្លម្គអាចធានាថាវ

ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កគម្ព្ោងនឹងទទួលបានព្បម្ោជន៍រីគម្ព្ោងខតប ុម្ណាណ ះវ និងព្ប័ិន

ម្បើផលប ះពាល់ោនទំហំតិចជាងវ ១០%វ ថ្នថ្ផទដ្ី័ ុប។វ ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កអនរខដ្លអាចផដល់

អំម្ណាកដ្ីធអ ីគួ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ កចំហវ និងព្បរបម្ កតោអ ភារវ ម្ កក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតពារ់រយនធនឹងក្ខ ផដល់

អំម្ណាកដ្ីធអមី្ ក ម័ យព្គចិតតម្នះវ ព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ កព្គួា ខដ្លទទួល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

ខផអរតាម្រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ កម្័ ជីាមុ្នវនិងខផអរតាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ ។ 

 

54. អាជាា ធ មូ្ល ឋ នព្តូិ ចងព្រងទុរជាឯរា រីដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបល់វ និងរិចច ព្រម្ម្ព្រៀងនានាវ

ជាខផនរមួ្កថ្នរញ្ច ប់ក្ខ ងា ផៃ ូិ ងនល។់វ ព្រមុ្ជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចអាច ងផលប ះពាល់ម្ កផ្លទ លវ់

ឬព្បម្ោលម្ កា ក្ខ ងា ផៃ ូិ ងនលថ់្នអនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្លើរម្ឡើងម្ ន័ ើម្នះ។វ រន ុងរ ណ្ីម្នះវ

ព្តូិ ោនក្ខ ម្ ៀបចំ IPPF ជាឯរា ខណ្នាំម្ កខឡរមួ្កម្ផេងម្ទៀត។វ

ម្កតាម្រខនអងខដ្លជនជាតិភាគតិចទទួល ងផលប ះពាល់ម្ កផ្លទ លវ់ ឬម្ កព្បម្ោលវ

ម្ កា អនុគម្ព្ោងខដ្លម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះវ ឧបរ ណ៍្វ និងិ សធានក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ខដ្លចាំបាច់ព្តូិ

ផដល់ក្ខ ខណ្នាដំ្ល់ក្ខ ម្ ៀបចំអនុគម្ព្ោងវ និង័ិរា័មិ្ទធិលទធភារវ មុ្នម្រលោនក្ខ វាកតថ្ម្អគម្ព្ោង។វ

ដូ្ម្ចនះវ ព្តូិ ោនក្ខ ចងព្រងទុរជាឯរា ឱយបានចប័ោ់័ដ់្ំម្ណ្ើ ក្ខ ថ្នរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលវ់

និងិ សធានក្ខ បម្ញ្ច ៀ័វ ឬ័ព្ោលផលប ះពាល់ខដ្លបានគម្ព្ោងទុរ។ 

ព្ប័ិនម្បើជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចទទួល ងផលប ះពាល់ជាអិ សជជោនវ ម្ កា អនុគម្ព្ោងវ

ខដ្លនាំឱយោនក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ ឬផលប ះពាល់អិ សជជោនម្ផេងម្ទៀតវ (ឧទាហ ណ៍្វ ក្ខ បាត់បង់មុ្ខ ប 

ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ ព្ទរយ័ម្បតត ិវ ័ុខុោលភារវនិង/ឬវផលព្បម្ោជន៍នានា។ល។) ម្នាះវ IPPF គួ ម្ធែ ីក្ខ រិភារារី

ផលប ះពាល់ផ្លទ លវ់ ឬព្បម្ោលវ ទាងំម្នះវ ឱយបានលម្អិតវ និងព្តូិ ផដល់ក្ខ ខណ្នាំអំរីក្ខ ម្ ៀបចំឧបរ ណ្វ៍

និងិ សធានក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់័ងគម្នានា។វ RPF ផដល់ក្ខ ខណ្នាំអំរីក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ

និងព្ទរយ័ម្បតត ិដ្ថ្ទម្ទៀតវ(ឧទាហ ណ្វ៍ក្ខ  ំខានវឬក្ខ បាត់មុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវនិងព្បារ់ចំណូ្លជាម្ដ្ើម្)។ 

 

 

 

 

 

 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  26 

តរាងេី ២  តរាងោ ប្េីករងាា ញេីសិេធ ិដែលប្រូិ េេួលបាន 

ប្រពភ្

េ 

ប្រពភ្េននការបារ់

រង់ 

ការអនុិរត ប្រពភ្េប្គួារដែលរងផលរ ោះពាល់ អរថ ប្រពោជន៍ដែលប្រូិ េេួលបាន ការរញ្ជា ក់ 

ការបារ់រង់ែីធល ី 

១ក ក្ខ បាត់បង់ដ្ីធអ ី ដ្ីរ័ិរម្ម , 

ដ្ីលំម្ក ឋ នវ

និងដ្ីពាណិ្ជជរ

ម្ម 

ោច ័់រម្ម័ិទធ ិព្័បចបប់វនិងអនរខដ្លោន័ិទធ ិ

ព្បចរេម្លើដ្ីធអ ីវរាប់បញ្ច លូទាងំអនរខដ្លព្តូិបាន

ព្គបដ្ណ្ដ ប់័ិទធ ិខបបទោអ ប់ផង 

 

 ក្ខ ទូទាត់័ព្ោប់ដ្ីធអ ីរន ុងតថ្ម្អជំនួ័ម្រញម្លញវឬក្ខ 

ម្ ះដូ្ ដ្ីខដ្លោនតថ្ម្អផលិតរម្មម្ ន័ ើោន ។  

 

 ក្ខ ផដល់រនធ ព្បថាប់ព្តា,វថ្ងអម្័វាចុះបញ្ជ ីដ្ីធអ ីវនិងរនធ

ព្័ម្ដ្ៀងោន ម្នះម្ផេងម្ទៀតវព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធ ម្ដ្ើម្បីអាច

ទទួលបាន័ិទធ ិព្័បចបប់វរន ុងរ ណី្ទទួលដ្ីជំនួ័វ

(ក្ខ ម្ ះដូ្ ដ្ីជាមួ្កដ្ី) 

 

 បញ្ច លូជម្ព្ម្ើ័ផដល់័ំណ្ងរន ុងតថ្ម្អជំនួ័ដូ្ចោន

័ព្ោប់ដ្ីខដ្ល ងផលប ះពាល់ខដ្លម្កម្័័័ល់វ

បនាទ ប់រីក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្ម ចួវ

ព្ប័ិនម្បើដី្ខដ្លម្កម្័័័ល់រុំអាចករម្ៅម្ព្បើព្បា័់

បាន។ 

 

័ព្ោប់រម្ម័ិទធ ិខបបទំម្នៀម្ទោអ ប់ដ្ីជំនួ័ម្ដ្ើម្បីធានានិ នត  

ភារម្ុខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវនិងជីិភារ ័់ម្ក។វក្ខ ចុះបញ្ជ ីដ្ីធអ ីវ

រនធ ព្បថាប់ព្តាវនិងថ្ងអម្័វាម្ផេងម្ទៀតវ

ម្ដ្ើម្បីចុះបញ្ជ ីរម្ម័ិទធ ិដ្ីធអ ីវឬ័ិទធ ិម្ព្បើព្បា័់វ

នឹងព្តូិ ទូទាត់ជូនតាម្ចំណាកជារ់ខ ដ័ ង។ 

 

ព្ប័ិនម្បើោនក្ខ  

ផដល់ដ្ី័ព្ោប់ដ្ីវ

ម្នាះបយណ្ណ រម្ម័ិទធ ិ 

ព្តូិ  រ់ម្ ម្ ះទាងំ 

បដ ីវទាងំព្បរនធ។ 

 

អនុិតតខតចំម្ពាះក្ខ  

បាត់បង់ដ្ីមួ្កខផនរ 

ប ុម្ណាណ ះ 

 

ការបារ់រង់ ការពប្រើប្បាស់ែីធល ី 
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២ក ក្ខ បាត់បង់ក្ខ ម្ព្បើ 

ព្បា័់ដ្ីធអ ី 

បាត់បង់ដ្ំណា ំ

និងម្ដ្ើម្ម្ ើហូប 

ថ្ផអវដ្ីរ័ិរម្ម  

 

ម្បើរាល់ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ទាងំអ័់វខដ្ល

ព្បរប ប  ដំ្ុះវ(រាប់បញ្ច លូទាងំអនរចូលវ

និងោច ័់ដ្ីវអនរក្ខន់ក្ខប់ខុ័ចបប់/វ

អនរ ័់ម្កខបបអនាធិបម្តកយវខដ្លរុំ

ោនបយណ្ណ រម្ម័ិទធ ិព្័បចបប់វឬ័ិទធ ិម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ី) 

 

 

 ័ព្ោប់ក្ខ បងកបម្ងក ើនផលព្័ូិ/ក្ខ  ណំា៖ំ 

  

ចំណូ្លេិរប្រចឆំ្ន ំ គុណ្នឹង ១ ឆ្ន ំ 

 

ម្លើ័រីម្នះវព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់អាចព្បមូ្លផលវនិង

 រាចំណូ្លរីដ្ំណាខំដ្លម្កដ្ុះម្កម្ឡើក។ 

 

 សប្ោរ់ពែើម្ព ើហូរនផល 

តថ្ម្អជំនួ័័ព្ោប់ក្ខ បាត់បង់ម្ ក 

ម្ព្បើព្បា័់ បូម្នដដូ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖ 

 

[ររ សោណ្ែំោំដែលប្រមូ្លកន ុង ១ ឆ្ន ំ) X (រនម្លេីផារ)X 

(ចំនួនឆ្ន ំដែលពែើម្ព ើពនោះអាចផដល់ដផលបាន)] + ចំោក

សប្ោរ់េិញកូនព ើ 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ខ អម្ងកតតថ្ម្អជំនួ

័ 

ព្តូិ រំណ្ត់រីចំនួន

ម្នះ 

 

តថ្ម្អទីផា ករតាម្ 

តថ្ម្អម្កនឹង បង 

រ័ិ ឋ ន 

     ម្ដ្ើម្ម្ ើខផអខដ្លផដល់ផលរន ុងមួ្កឆ្ន ំៗវ

ខដ្លព្តូិក្ខ  កៈម្រល 

លូតោ័់ជាងវ៥វឆ្ន ំវ

ព្តូិ បានខបងខចរចំណាត់ថាន រ់ដូ្ចតម្ៅ៖ 

 រូនម្ ើម្ព្ក្ខម្អាកុវ១វឆ្ន ំវរុំទទួលបាន័ំណ្ងម្ឡើកវ

ម្ កា ខតម្គអាច វំាម្ឡើងិ សញ។វ

ហន ឹងោនក្ខ ផដល់ជូននូិ 

ចំណាក័ព្ោប់ទិញរូនម្ ើ។ 

 ម្ដ្ើម្ម្ ើខដ្លោនអាកុតិច (១វម្ៅវ៣វឆ្ន ំ)៖ ព្តូិ បានវាក

តថ្ម្អម្ ន័ ើនឹងវ១/៣វថ្នតថ្ម្អម្រញម្លញវម្ កា ខតវម្គ

អាច វំាម្ឡើងិ សញវបូរនឹងចំណាក័ព្ោប់ទិញរូនម្ ើ 

 ម្ដ្ើម្ម្ ើខដ្លោនអាកុតិច (៣វម្ៅវ៥វឆ្ន ំ) ខដ្លោនខផអ

ខអ ះៗម្ហើក៖ ព្តូិ បានវាកតថ្ម្អម្ ន័ ើនឹងវ២/៣វថ្នតថ្ម្អ  

ម្រញម្លញវបូរនឹងតថ្ម្អ័ព្ោប់រូនម្ ើ 

 ម្ដ្ើម្ម្ ើខដ្លចា័់ (ជាងវ៥វឆ្ន ំ) ខដ្លោនខផៃ ព្តូិ បាន

 

តថ្ម្អម្រញម្លញគឺ

ជា

ចំនួនខដ្លគណ្នា

ម្ កម្ព្បើព្បា័់ បូ

ម្នដបងាា ញរន ុង [ ] 

ម្ ករុំទាន់គិត 

បញ្ច លូតថ្ម្អ័ព្ោប់ 

រូនម្ ើម្កម្ឡើក 
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វាកតថ្ម្អម្រញម្លញវបូរនឹងតថ្ម្អ័ព្ោប់ទិញរូនម្ ើ 

 

២ខ ក្ខ បាត់បង់អាជីិរ

ម្ម 

ដ្ីពាណិ្ជជរម្មវ

និងអាជីិរម្ម  

រាល់ព្គួា វខដ្ល ងផលប ះពាល់ទាងំអ័់វ

ខដ្លរំរុងព្បរបអាជីិរម្មវ

(រាប់បញ្ច លូទាងំអនរចូលវនិងោច ័់ដ្ីវអនរក្ខន់

ក្ខប់ខុ័ចបប់/វអនរ ័់ម្កខបបអនាធិបម្តកយ 

ខដ្លរុំោនបយណ្ណ រម្ម័ិទធ ិព្័បចបប់វឬ័ិទធ ិ

ម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ី) 

 

 ័ព្ោប់អាជីិរម្មខដ្លចំាបាច់ព្តូិ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតំាងម្ៅទីតំា

ងងមីវចំនួនម្ ន័ ើនឹងក្ខ បាត់បង់ថ្នចំណូ្លរិតវ

ខដ្លព្តូិបានរោរ ណ្៍័ព្ោប់ កៈម្រលវ២ ដខ 

 ័ព្ោប់អាជីិរម្មខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតំាងរន ុងទីតំាងដ្ខដ្

លវ(ព្តូិ ព្តឡប់ម្រិ សញវឬម្ករខនអងដ្ខដ្ល)វចំនួនម្ ន័ ើនឹង

ក្ខ បាត់បង់ចំណូ្លរិតខដ្លព្តូិ បានរោរ ណ្៍វ១ ដខ 

 ័ព្ោប់អាជីិរម្មខដ្លោនលរាណ្ៈខុ័ចបប់វដូ្ចជា

ខលបង័ុី័ង់វម្រ័ោចា វម្ព្គឿងម្ញៀនវ

និងព្បម្ភទដូ្ចោន ម្នះវនឹងរុំោនក្ខ ផដល់័ំណ្ងម្ឡើក 

 

ក្ខ អម្ងកតម្លើតថ្ម្អ  

ជំនួ័វនិងរំណ្ត់រី

ចំនួនម្នះ 

 

ទាងំអាជីិរម្មវខដ្ល

បានចុះបញ្ជ ីវនិង

អាជីិរម្មខដ្លរុំបាន

ចុះបញ្ជ ីព្តូិទទួល

បាន័ំណ្ងវម្លើរ

ខលងខតវម្កម្រល

ខដ្លអាជីិរម្មម្នះ

ោនលរាណ្ៈខុ័

ចបប់ 

 

 

 

ការបារ់រង់លំពក ា ន និងសំណ្ងនានា 

៣ក ក្ខ បាត់បង់លំម្ក

 ឋ នវ

និង័ំណ្ងនានា 

័ំណ្ងលំម្ក ឋ

ន័ំណ្ងពាណិ្ជជ

រម្មវនិងព្ទរយវ

័ម្បតត ិ

ម្ផេងម្ទៀត 

ោច ័់ផទះវអោ វនិង័ំណ្ង់ 

(រាប់បញ្ច លូទាងំអនរចូលវនិងោច ័់ដ្ីវអនរក្ខន់

ក្ខប់ខុ័ចបប់/វអនរ ័់ម្កខបបអនាធិបម្តកយវ

ខដ្លរុំោនបយណ្ណ រម្ម័ិទធ ិព្័បចបប់វ 

ឬ័ិទធិម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ី) 

 

 ័ំណ្ងជាាច់ព្បារ់ម្ ន័ ើនឹងតថ្ម្អជំនួ័ខផនរថ្នផទះ/អោ /វ

័ំណ្ង់។វព្ប័ិនម្បើោច ័់ជួលម្ៅឱយអនរដ្ថ្ទវ័ំណ្ង

័ព្ោប់ក្ខ 

ខរលម្អ/ក្ខ ាង័ង់ខដ្លម្ធែ ីម្ឡើងម្ កអនរជួលវនិងព្តូិ

ក្ខត់ម្ចញរី័ំណ្ងខដ្លទូទាត់ម្ៅឱយោច ័់។ 

 រន ុងរ ណី្ខដ្លោនក្ខ បាត់បង់ខតខផនរខអះថ្នផទះ/អោ /វវ

័ំណ្ង់វម្ហើកខផនរខដ្លម្ក័ល់ម្ិនអាច ័់ម្កបានវឬ

ម្ព្បើព្បា័់បានវនិងោនក្ខ ទូទាត់័ំណ្ង័ព្ោប់័ំណ្ង់

ទាងំមូ្លវរន ុងតថ្ម្អជំនួ័ដូ្ចោន ។ 

 រន ុងរ ណី្ខដ្លផទះ/អោ វព្តូិ បានជួលវក្ខ ខរលម្អ/ក្ខ 

ាង័ង់ខដ្លបខនាម្ម្ កអនរជួលវ

ក្ខ អម្ងកតតថ្ម្អជំនួ

័វនិងរំណ្ត់រីតថ្ម្អ  

ជំនួ័ 

 

ម្កម្រលខដ្លក្ខ 

បាត់បង់ោនចាប់រីវ

៧៥%វថ្នថ្ផទបាត

ម្ឡើងម្ៅ 
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នឹងព្តូិ ័ង់រន ុងតថ្ម្អជំនួ័វនិងទូទាត់ម្ៅឱយអនរជួល។វ

ោច ័់វនឹងម្ិនទទួលបាន័ំណ្ង័ព្ោប់ក្ខ ខរលម្អ/

ក្ខ ាង័ង់ខបបម្នះម្ឡើក។ 

 

 

៣ខ ក្ខ បាត់បង់លំម្ក

 ឋ នវនិង័ំណ្ង 

័ំណ្ងលំម្ក ឋ

ន័ំណ្ង់ពាណិ្ជជ

រម្មវនិង័ំណ្ង់

ម្ផេងម្ទៀត 

ក្ខ អម្ងកតតថ្ម្អជំនួ័វនិងរំណ្ត់រីតថ្ម្អជំនួ័ 

 

 

 

ចំាបាច់ព្តូិោនឯរា ជាភ ែ័ ុតាង 

 ក្ខ ទូទាត់ាច់ព្បារ់រន ុងតថ្ម្អជំនួ័័ព្ោប់ក្ខ ខរលម្អវ

ឬក្ខ ាង័ង់វខដ្លម្ធែ ីម្ឡើងម្ កអនរជួល 

 រន ុងរ ណី្ខដ្លរុំោនក្ខ ខរលម្អវឬក្ខ ាង័ង់វម្នាះ

រុំោនក្ខ ផដល់័ំណ្ងម្នាះម្ឡើក។ 

 ព្បារ់ឧបតាម្ាក្ខ ម្ផទ /ក្ខ  ំខានវ

ម្ ន័ ើនឹងតថ្ម្អជួល កៈម្រលវ១ ដខ  

ក្ខ អម្ងកតតថ្ម្អជំនួ

័វនិងរំណ្ត់រីតថ្ម្អ  

ជំនួ័ 

 

ចំាបាច់ព្តូិោនឯរ

ា ជាភ ែ័ ុតាង 

 

៣គ ក្ខ បាត់បង់លំម្ក

 ឋ នវនិង័ំណ្ង 

័ំណ្ងលំម្ក ឋ

ន័ំណ្ង់ពាណិ្ជជ

រម្មវនិង័ំណ្ង់

ម្ផេងម្ទៀត 

 

អនរក្ខន់ក្ខប់ខុ័ចបប់/អនរក្ខន់ក្ខប់ខបបអនា

ធិបម្តកយ 

 ័ំណ្ងាច់ព្បារ់័ោមូ្លនឹងតថ្ម្អក្ខ ជំនួ័ក្ខ បាត់ប

ង់វ័ំណ្ងវ់ខដ្លាង័ង់ម្ កអនរក្ខន់ក្ខប់ខុ័ចបប់/

អនរក្ខន់ក្ខប់ខបបអនាធិបម្តកយ 

ក្ខ អម្ងកតតថ្ម្អជំនួ

័វនិងរំណ្ត់រីតថ្ម្អ  

ជំនួ័ 

៣ឃ ក្ខ បាត់បង់លំម្ក

 ឋ នវនិង័ំណ្ងវ់

(ព្បារ់ឧបតាម្ា

័ព្ោប់ក្ខ 

ដ្ឹរជញ្ជ នូ) 

ព្បារ់ឧបតាម្ា

័ព្ោប់ក្ខ ដ្ឹរ

ជញ្ជ នូ ប័់ ប 

ម្ព្បើ

ព្បា័់រន ុងព្គួា 

និង ប័់ ប 

ផ្លទ ល់ខៃ នួ  

 

រន ុងមួ្កព្គួា  ងផលប ះពាល់វ(រាប់បញ្ច លូ

ទាងំអនរចូលវនិងោច ័់ដ្ីវអនរក្ខន់

ក្ខប់ខុ័ចបប់/វអនរ ័់ម្កខបប

អនាធិបម្តកយខដ្លរុំោនបយណ្ណ រម្ម

័ិទធ ិព្័បចបប់វ 

ឬ័ិទធិម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ី) 

 

 

 ព្បារ់ឧបតាម្ាម្ង ័ ុបរន ុងព្គួា  ងផលប ះពាល់ខផអរតា

ម្វ

ចំណាកជាម្ធយម្័ព្ោប់ក្ខ ដ្ឹរជញ្ជ នូម្ៅក្ខន់ទីតំាងងមី 

  ហូតដ្ល់វ៥វគីឡូខម្ ព្ត 

 ជាងវ៥វគីឡូខម្ ព្ទ 

ក្ខ អម្ងកតម្លើតថ្ម្អ

ជំនួ័ព្តូិរំណ្ត់រី

ចំនួន័ ុប័ព្ោប់

អព្តាវទាងំវ២ 

ការបារ់រង់ចំណូ្ល និងមុ្ខរររចិញ្ច ឹម្ជីិ សរ 

 

៤ក ក្ខ បាត់បង់ចំណូ្ល

រន ុង កៈម្រលអនត  

ក្ខល -ប្បាក់ឧររាម្ភ

សប្ោរ់ប្េប្េង់

ជីិភាេរស់ពក 

ក្ខ បាត់បង់

ចំណូ្ល  

ព្គួា ខដ្លបាត់បង់ចំណូ្លរន ុងអំឡុង កៈម្រលអ

នត ក្ខល។ (រាប់បញ្ច លូទាងំអនរចូលវនិងោច ័់ដ្ីវ

អនរក្ខន់ក្ខប់ខុ័ចបប់/វអនរ ័់ម្កខបប

អនាធិបម្តកយវខដ្លរុំោនបយណ្ណ រម្ម

័ិទធ ិព្័បចបប់វឬ័ិទធ ិម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ី) 

 ចំនួន័ ុបម្ ន័ ើនឹងចំណូ្ល កៈម្រលវ៣ ដខ ខផអរតាម្អព្តា

ថ្នភារព្រីព្រព្បចំាខខជាផៃ ូិ ក្ខ ខដ្លរំណ្ត់ម្ ក

រាជរា ឋ ភិបាលរម្ព ុជា។ 

 

អប្តននភាេប្កីប្កប្រចដំខ X ចំនួនសោជិកកន ុងប្គួារ

 

អព្តាភារព្រីព្រព្បចាំ

ខខខដ្លរំណ្ត់រាជ 

  ឋ ភិបាលរម្ព ុជា 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  30 

 ដែលរងផលរ ោះពាល់ X ៣  

 

 រន ុងរ ណ្ីព្គួា  ងផលប ះពាល់ព្តូិ បានខបងខចរចំណា

តថ់ាន រ់ថាជាព្រមុ្ព្គួា ព្រីព្រងាក ងម្ព្ោះវ

ចំនួនសរុរខាងពប្កាម្ប្រូិ គុណ្នឹងេីរ។  

 

៤ខ ក្ខ បាត់បង់ជា

អចិថ្្នតក៍នូិព្បភរ

ម្ុខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សត

ម្ កា 

ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ

ឬរន ុងរ ណ្ីខដ្ល

ដី្ខដ្លម្ក័ល់ម្ិន

អាច

ម្ព្បើក្ខ បានម្ទៀត  

ក្ខ ាដ  ចំណូ្ល

ម្ឡើងិ សញ  

ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់បាត់បង់ព្បភរម្ុខ ប 

ចិញ្ច ឹម្ជីិ សត ប័់រួរម្គជាអចិថ្្នត ក៍ (រាប់បញ្ច លូ

ទាងំអនរចូលវនិងោច ័់ដ្ីវអនរក្ខន់

ក្ខប់ខុ័ចបប់/វអនរ ័់ម្កខបប

អនាធិបម្តកយខដ្លរុំោនបយណ្ណ រម្ម

័ិទធ ិព្័បចបប់វឬ័ិទធ ិម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ី) 

 

 ោន័ិទធ ិចូល មួ្រន ុងកម្ម ិ សធីាដ រ/ោបំ្េជីិភាេរស់ពកវណា

មួ្ករន ុងចំម្ណាម្រម្ម ិ សធីទាងំវ៣៖ 

 ការាដ រជីិភាេរស់ពកដផអកតម្ែីធល ីវ

័ព្ោប់ព្គួា ខដ្ល ងផល

ប ះពាល់ខដ្លព្បរបម្ុខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតម្ កម្ព្បើព្បា័់ដ្ី,វ

(i) ័ព្ម្ប័ព្មួ្លលទធភារទទួលបានព្បភរចំណូ្លរឹង

ខផអរម្លើដ្ីម្ផេងម្ទៀត ព្ប័ិនម្បើដ្ីផលិតរម្មម្កោនវ

ដូ្ចជាក្ខ  បំថ្នអ វម្ដ្ើម្ម្ ើហូបខផអវក្ខ ចិញ្ច ឹម្័តែវ

និងព្បភរ រចំណូ្លរឹងខផអរ

ម្លើដ្ីព្័ម្ដ្ៀងោន ខបបម្នះម្ផេងម្ទៀត, (ii) ក្ខ ផដល់ក្ខ 

បណ្ដ ុ ះបណាដ លអំរីក្ខ  ដំ្ុះវឬក្ខ ចិញ្ច ឹម្័តែវនិង (iii)  

ក្ខ ផដល់ជំនួកាច់ព្បារ់័ ុបវ២០០ ែុល្លល រវ័ព្ោប់ចាប់

ម្ផដើម្ជីិភារ ័់ម្ករឹងខផអរម្លើដ្ីាជាងមី។ 

 រន ុងរ ណី្ខដ្លរុំោនដ្ី័ម្ព្័បវ

ព្គួា  ងផលប ះពាល់អាច

ម្ព្ជើ័ម្ ី័ ចូល មួ្រន ុងរម្ម វិ សធីម្ុខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតខដ្លរឹង

ខផអរពលើការងារ ឬការប្រករអាជីិកម្ម។វឬ 

 ក្ខរាដ រជីិភាេរស់ពកេឹងដផអកពលើការងារ័ព្ោប់ព្គួា  

ងផលប ះពាល់ខដ្លបាត់បង់ក្ខ ងា ជាអចិថ្្នតក៍។វ(i) 

ក្ខ ផដល់ក្ខ បណ្ដ ុ ះបណាដ លជំនាញ័ព្ោប់ក្ខ  រក្ខ ងា ម្ធែ ីវ

និង (ii)  

ក្ខ ផដល់ជំនួកជាាច់ព្បារ់័ ុបម្ ន័ ើនឹងចំណូ្ល កៈម្រលវ

៣ ដខ ខផអរតាម្អព្តាថ្នភារព្រីព្រផៃ ូិ ក្ខ ម្ដ្ើម្បីបំម្រញ

បខនាម្ដ្ល់ក្ខ 

ជម្ព្ម្ើ័រឹងខផអរម្លើដ្ី

័ព្ោប់ព្គួា  ងផល

ប ះពាល់ខដ្លបាត់

បងម់្ុខ

 ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតខដ្ល

រឹងខផអរម្លើដ្ីជម្ព្ម្ើ័

រឹងខផអរម្លើក្ខ ងា 

័ព្ោប់ព្គួា  ងផល

ប ះពាល់

ខដ្លបាត់បង់

ជីិភារ ័់ម្ករឹង

ខផអរម្លើក្ខ ងា  

ជម្ព្ម្ើ័រឹងខផអរម្លើ

អាជីិរម្ម័ព្ោប់

ព្គួា  ងផលប ះពាល់

ខដ្លបាត់បង់

ម្ុខ ប ជីិ សតរឹងខផអរ

ម្លើអាជីិរម្មអាច

ផដល់ជូន ព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះ

ពាល់ខដ្លម្ព្ជើ័ម្ ី័

ករជម្ព្ម្ើ័ម្នះ។វ

ព្គួា ខដ្ល ងផល

ប ះពាល់វនិងោន



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  31 

ោំព្ទ រចំណូ្លរន ុង កៈម្រលថ្នក្ខ បណ្ដ ុ ះបណាដ ល។វឬ 

 ការាដ រជីិភាេរស់ពកេឹងដផអកពលើជីិកម្ម័ព្ោប់ព្គួា  

ងផលប ះពាល់ខដ្លបាត់បង់អាជីិរម្មជាអចិថ្្នតក៍វ

ឬព្គួា ខដ្ល

ម្ព្ជើ័ម្ ី័ ករជម្ព្ម្ើ័ម្នះជាព្បភរម្ុខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សត។ 

(i)  ក្ខ ផដល់ជំនាញព្បរបអាជីិរម្មវនិង (ii) 

ក្ខ ផដល់ជំនួកជាាច់ព្បារ់័ ុបវ២០០ ែុល្លល រ ម្ដ្ើម្បីជួក

ចាប់ម្ផដើម្អាជីិរម្មខាន តតូចបំផុតវឬអាជីិរម្មផទះ។ 

 

័ិទធ ិ័ម្ព្័បខត

័ព្ោប់ជម្ព្ម្ើ័

ម្ ី័ ណាមួ្កវកន ុង

ចំពោម្ជពប្ម្ើសទាងំ 

៣ ដររ ុពោណ ោះ 

 

    

 

 វវ័ព្ោប់ព្គួា  ងផលប ះពាល់ខដ្លោនជីិភាេប្កីប្ក និង

ងាករងពប្ោោះ។វបខនាម្រីម្លើក្ខ បណ្ដ ុ ះបណាដ ជំនាញ, (i) 

ក្ខ ផដល់ជនួំកាច់ព្បារ់័ ុបវនិងគុណ្ម្ឡើងេីរែងវនិង (ii)វ

អាទិភាររន ុងក្ខ ទទួលបានឱក្ខ័ក្ខ ងា រន ុងគម្ព្ោង 

 

ក្ខ ខបងខចរចំណាត់

ថាន រ់ម្នះវព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើង

រន ុង

អំឡុងម្រល័ិរាវា័់

ខិងលម្អ ិតវនិងព្័ប

តាម្លរាណ្ៈវិ សនិចឆ យក

ខដ្លបានរំណ្ត់រន ុង

ខផនរ IV.ឃវថ្ន SOP 
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55. វារយ័រទពារ់រយនធមួ្កចំនួនខដ្លនឹងជួកអនរអានឱយម្ចះវាកតថ្ម្អម្លើ័ិទធខិដ្លព្តូិ ទទួលបានវ

និង័ំណ្ងទូទាត់័ព្ោប់ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ មួ្ោន៖  

 

 ការសកិារនម្លជំនួស (RCS)៖ ម្ោលបំណ្ងចម្បងថ្នក្ខ ័ិរាម្លើតថ្ម្អជនួំ័វ

គឺម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រីអព្តាតថ្ម្អដី្ខផអរ

តាម្ឯរា ព្បតិបតត ិក្ខ ជារ់ខ ដ័ ងថ្នព្រឡាថ្ផទខដ្ល ងផលប ះពាល់,វ ថ្ន័ំណ្ងចម្បងវ និង័ំណ្ង

បនាទ ប់បនេ ំ1 ខដ្ល ងផលប ះពាល់វ និងថ្នម្ដ្ើម្ម្ ើហូបខផអ,វ ម្ដ្ើម្ម្ ើវ និងដ្ំណានំានា។វ ខផអរតាម្

លទធផលថ្នក្ខ អម្ងកតម្លើតថ្ម្អជំនួ័វ ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា 

គម្ព្ោងនឹងទទួលបាន័ំណ្ងរន ុងតថ្ម្អជំនួ័វ ( ៃ្ ុះបញ្ហច ំងរីតថ្ម្អទីផា )វ

រីរាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជា័ព្ោប់ក្ខ បាត់បង់ដ្ីធអ ីវ និងព្ទរយ័ម្បតត ិម្ កា គម្ព្ោង។វ

ក្ខ អម្ងកតតថ្ម្អជំនួ័នឹងព្តូិ អនុិតតរន ុងអំឡុងម្រលថ្នក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិត។ 

 

 រនម្លឯកតសប្ោរ់ែីធល ី៖ ដ្ីឯរជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ព្តូិ បានខបងខចរជាវ ៤វ ខផនរ័ំខាន់ៗ៖ (១)វ

វាលខព្័, (២) ចោក  , (3) ដ្ីលំម្ក ឋ នវ និង (៤) ពាណ្ិជជរម្ម។ វិ សធីម្ដ្ើម្បី រទិនននយកអំរីអព្តាទីផា វ

គឺព្តូិ ព្បមូ្លទិនននយកអំរីក្ខ លរ់ដី្ខដ្លព្តូិ បានម្ធែ ីម្ឡើងក្ខលរីម្រលងមីៗម្នះវ ម្ទាះជាោ ងរ៏ម្ កវ

ក្ខ រត់ព្តាតថ្ម្អលរ់រុំអាច របានម្ក/ជុំិ សញតំបន់គម្ព្ោងម្ឡើកវ ដូ្ម្ចនះទិនននយកខដ្លបងាា ញ

រីក្ខ លរ់ដ្ីក្ខលរីម្រលងមីៗ ម្នះវ ព្តូិ បានព្បមូ្លតាម្ កៈក្ខ ័ោា ័ផ្លទ លជ់ាមួ្កនឹង (i) 

ោច ័់ដ្មី្ក/ជុំ ិ សញតំបន់គម្ព្ោងខដ្លជាព្គួា  ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងផងវ

និងព្គួា ខដ្លមិ្ន ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងផងវ និង (ii) អាជាា ធ មូ្ល ឋ ន

ម្ករន ុង/ជុំ ិ សញតំបន់គម្ព្ោង។វ ព្័បតាម្លទធផលថ្នក្ខ អម្ងកតម្លើតថ្ម្អជំនួ័វ តថ្ម្អ

ឯរតាថ្នដី្ខដ្លោនភ ែ័ ុតាងបងាា ញរីរម្ម័ិទធិខដ្លព្តូិ បានទទួលាគ ល់វ ័ំណ្ង់វ ដ្ំណាវំ ម្ដ្ើម្ម្ ើ

ផដលផ់លវ និងម្ដ្ើម្ម្ ើខដ្ល ំ័ ព្ោប់ករម្ ើរន ុងព្័រុវ និងឃុំវ ខដ្ល អ្ងក្ខត់ម្ កផៃ ូិ ខដ្ល

ាង័ង់ម្ កគម្ព្ោងនឹងព្តូិ រំណ្ត់។ 

 

 រនម្លឯកតសប្ោរស់ណំ្ង៖ ផទះ/័ំណ្ង់វ

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងព្តូិ បានខបងខចរជាវ២វព្រមុ្័ំខាន់ៗវផទះ/័ំណ្ង់លំម្ក ឋ នវ

និង័ំណ្ង់ម្ផេងម្ទៀត។វ ិ សធីា្ ត័ ខដ្លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់គណ្នាតថ្ម្អផទះ/័ំណ្ង់វ

 មួ្ោនក្ខ អម្ងកតម្លើប សោណ្វ និងក្ខ វា័់ខិងលម្អ ិតម្លើខផនរថ្ន័ំណ្ង់នីមួ្ក។វ ចំណាកម្លើ

រោអ ំងរលរម្មរ៏ព្តូិ បានវាកតថ្ម្អផងខដ្ វ ម្កតថ្ម្អទីផា ័ព្ោប់័ំណ្ង់ទាងំមូ្លវ ខផអរតាម្

រយត៌ោនខដ្លផដលម់្ កអនរម្  ក្ខ ាង័ង់រន ុងមូ្ល ឋ នម្កថាន រ់តំបន់។វ ័ំណ្ង់ដ្ថ្ទម្ទៀតវ

ដូ្ចជាវ អណ្ដ ងូវ និង បងវ និងម្បតិរភណ្ឌ ិបបធម៌្វ ដូ្ចជាវ

ម្ចតិកព្តូិ ទទួលបាន័ំណ្ងរន ុងតថ្ម្អទីផា វ និងព្តូិ ោនក្ខ រំណ្ត់រីអព្តាជារ់

ោរ់័ព្ោប់័ំណ្ង់ទាងំម្នាះវនិងវ  

 

 រនម្លឯកតសប្ោរ់ែំោំ និងពែើម្ព ើ។វ ម្កោនក្ខ ព្បមូ្លទិនននយកវ តាម្ កៈក្ខ 

័ោា ័អំរីចំណូ្ល ប័ោ់ច ័់/អនរ ណំាវំ និងម្ដ្ើម្ម្ ើម្ករន ុងតំបន់គម្ព្ោង។វ អព្តាទីផា ថ្នដ្ំណាវំ

និងម្ដ្ើម្ម្ ើវ ព្តូិ បានគណ្នាខផអរតាម្ទិននផលវ និងអាកុក្ខល ប័ម់្ដ្ើម្ម្ ើវ និងដ្ំណាវំ

ខដ្លព្តូិ បានរំណ្ត់ខផអរក្ខ ័ោា ័ជាមួ្ករ័ិរ ។វ  បូម្នតខដ្លព្តូិ បានម្ព្បើព្បា័់័ ព្ោប់

ម្ដ្ើម្ម្ ើហូបខផអោនដូ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖ 

 

                                                      

1  ម្នះ មួ្ោនវ បងវអណ្ដ ងូវព្ទងុព្ជរូវបងគន់វផទះបាក។ល។ 
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9.0 នីតិិ សធីាា បយន័ព្ោប់ម្ ះព្ាកផលប ះពាល ់ 

 

56. ម្បើម្ទាះបីជាព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញវ់ និងម្នាទវ ជាទីភាន រ់ងា ដ្ឹរនាំ

ក្ខ អនុិតតោ ងណារ៏ម្ កវ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទទួលខុ័ព្តូិ វ ដ្ឹរនាំក្ខ ាដ  ផៃ ូិ ជនបទវ ខដ្លជា

ផៃ ូិ រព្មិ្តទីវ ២វ និងក្ខ អនុិតតដ្ំម្ណ្ើក្ខ រិនិតយម្ផទៀងផ្លទ ត់ម្លើភារព្តឹម្ព្តូិ ថ្នក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកវ

ម្ ក ម័ យព្គចិតតវ ខណ្ៈម្រលខដ្លព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើម្ហដ្ឋ ចនា័ម្ពយនធ

ធារាា្ ត័ាធា ណ្ៈវ ម្ហើកព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើម្ហដ្ឋ ចនា័ម្ពយនធ

ពារ់រយនធនឹងទីផា ម្ផេងម្ទៀត។វព្ប័ិនម្បើោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កម្ កមិ្ ម័ យព្គចិតតវនិងក្ខ ម្ធែលីទធរម្មដ្ធីអ ីវ

ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ និងព្រ័ួងពារ់រយនធនានាវ ព្តូិ  មួ្ោន  រ់័ំម្ណ្ើម្ៅក្ខន់

គណ្ៈោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ម្ដ្ើម្បីម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ហា ថ្នក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ និង

លទធរម្មដ្ីធអ វី ព្័បតាម្ម្ោលនម្ោបាកវ និងនីតិិ សធីខដ្លោនខចងរន ុងព្របខយណ្ឌ ដ័ ីរីក្ខ 

ម្ ះព្ាកផលប ះពាលម់្នះ។វ 

 

57. ព្ប័ិនម្បើគម្ព្ោងម្នះបងកផលប ះពាល់នាឱំយោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញវ់

និងម្នាទវ និងព្រ័ួងពារ់រយនធ វ ព្តូិ  រ់័ំម្ណ្ើ មួ្ោន ម្ៅក្ខន់អគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់

/គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងវ ម្ដ្ើម្បមី្ អ្ ើកតបចំម្ពាះផលប ះពាល់ទាងំម្នះ។វ អគគនាករ ឋ ន

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល/់គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងព្តូិ ័ហក្ខ ោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្កនឹង DIAវ

និងអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថាន រ់ម្ខតតវ (PRSC)វ ម្ដ្ើម្បី័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្ក

ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ (IRC-WG)វ

ម្ដ្ើម្បមី្ ះព្ាកបញ្ហា ផលប ះពាល់ម្នះ។វ ម្ដ្ើម្បីម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ហា ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្កថាន រ់ម្ខតតវ ព្តូិ

ោនក្ខ បម្ងក ើតព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលថ់ាន រ់ម្ខតតវ(PRSC-WG)។ 

 

9.1 គណ្ៈកោម ធកិារអនតរប្កសួងព ោះប្ាកផលរ ោះពាល ់និងអគគនាកក ា នព ោះប្ាកផលរ ោះពាល ់

(GDR) 

 

58. កនតក្ខ គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ព្តូិ បានបម្ងក ើតម្ឡើង

ម្ កម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ច ប័់នាករ ដ្ឋម្្នត ីម្លខវ១៣វចុះថ្ងៃទីវ១៨វខខវមី្នាវឆ្ន ំវ១៩៩៧វនិងម្ធែ ីបចច ុបបននភារ

ម្ កម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចម្លចវ៩៨វចុះថ្ងៃទីវ១៦វខខវរុម្ាៈវឆ្ន ំវ១៩៩៩វនិងម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចុះថ្ងៃទីវ៣វខខវធន វូឆ្ន ំវ

២០១០វ ជាមួ្កនឹងតួនាទីភា រិចចរិនិតយម្ឡើងវិ សញវ និងវាកតថ្ម្អម្លើផលប ះពាលថ់្នក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ

និងក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ ័ព្ោប់គម្ព្ោងអភិិឌ្ឍន៍ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ  បូិនតាធា ណ្ៈវ

រន ុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជា។វ គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ម្បើតាម្ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ច

 ប័់នាករ ដ្ឋម្្នត ីម្នះវ ោនអំណាចបំម្រញតួនាទីជាគណ្ៈរោម ធិក្ខ អ័ាមិ្រ ណ្វ៍ ម្ព្ក្ខម្ព្របខយណ្ឌ

ចបប់ ដ័ ីរអី័ាមិ្រ ណ្៍វ និងជាាា បយន មួ្វ ខដ្លោនព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវ និងហិ ញ្ញ ិតថ ុជាព្បធានអចិថ្្នតក៍វ និង

័ោជិរម្ររពី្រ័ួងពារ់រយនធម្ផេងៗ។វ គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់បំម្រញតួនាទីវ

និងភា រិចច ប័់ខៃ នួវ តាម្ កៈព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់

ខដ្លព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវ និងហិ ញ្ញ ិតថ ុបម្ងក ើតម្ឡើង័ព្ោប់គម្ព្ោងិ សនិម្ោគាធា ណ្ៈនីមួ្កៗ។វ

អំណាចថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ ព្ត ុិ

បានម្ធែ ីព្បតិភូរម្មម្ៅឱយព្បធានអចិថ្្នតក៍ ប័់គណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្នះ។វ ក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ ័ំខាន់ៗ ប័់

គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនែ ព្រ័ួង មួ្ោន៖  

 ម្ធែ ីក្ខ ព្គប់ព្គងឱយោនព្ប័ិទធភារវ និងធានាោ ងណាឱយលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់

អនុម្ោម្តាម្ចបប់វនិងវិ សធានវនិងបទបញ្ហជ អនុិតតនានា។ 

 ធានាឱយោនក្ខ ័ព្ម្ប័ព្មួ្លព្បរបម្ កព្ប័ិទធភារ វាងព្រ័ួងពារ់រយនធ វ

អាជាា ធ ថាន រ់ម្ខតត/អាជាា ធ មូ្ល ឋ នវ និងអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  34 

ថ្នព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវនិងហិ ញ្ញ ិតថ ុវរន ុងក្ខ អនុិតតលទធរម្មដ្ីធអ ីវនិងម្ ះព្ាកផលប ះពាល។់ 

 ផដល់ក្ខ ខណ្នាជំា មួ្អំរីក្ខ អនុិតត វិ សធានវ និងលិខិតបទ ឋ នគតិកុតតអំរីលទធរម្មដ្ីធអវី

និងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់និងម្លើរម្ ន័ ើបចច ុបបននភារនានាម្ៅតាម្ក្ខ ចាបំាច់។ 

 ផដ ចួម្ផដើម្បម្ងក ើត PGRC។។ 

 អនុម្យតម្លើខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ជាមូ្ល ឋ នវ (BRP),វ ព្របខយណ្ឌ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល ់

(RF),វ ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់លម្អ ិត (DRP) និងខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់លម្អ ិត

បចច ុបបននភារ (UDRP)។ 

 

59. អគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ គឺជាអគគនាករ ឋ នអចិថ្្នតក៍ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និងជាាា បយនដ្ឹរនាកំ្ខ ងា លទធរម្មដ្ីធអ ីវ

និងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់័ ព្ោប់គម្ព្ោងវិ សនិម្ោគាធា ណ្ៈ។វ អគគនាករ ឋ នម្នះទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខ 

ម្ ៀបចំក្ខ អនុិតតវ ក្ខ រិនិតយតាម្ នវ និងក្ខ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ៍្អំរកី្ខ អនុិតតខផនក្ខ ម្ ះព្ាក

ផលប ះពាលវ់ ព្័បតាម្ចបប់វនិងិ សធានអនុិតតវ និងលិខិតបទ ឋ នគតិកុតតពារ់រយនធនឹងក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអវី

និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិថ្នម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរកី្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់

 ប័់ថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍។វ អគគនាករ ឋ នម្នះរ៏ទតួលខុ័ព្តូិ ម្ ៀបចំលិខិតបទ ឋ នគតិកុតតងមីវ ឬម្ធែ ីបចច ុបបនន

ភារនីតីិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ផងខដ្ វ និងជាាា បយនខដ្លោនអំណាចបរព្ាកវ និងបញ្ហជ រ់រីខអ ឹម្ា 

ថ្ននីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  វ ខដ្លក្ខ បរព្ាកវ និងក្ខ បញ្ហជ រ់ម្នះវ គឺជាក្ខ បរព្ាកវ និងក្ខ បញ្ហជ រ់

ាា រ ។វក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ ័ំខាន់ៗ មួ្ោន៖ 

 

 ័ព្ោប័ព្មួ្លវ និង័ហក្ខ ជាមួ្កព្រ័ួងពារ់រយនធវ ទីភាន រ់ព្បតិបតត ិ/ទីភាន រ់ងា អនុិតតវ និងទីភាន រ់

ងា ដ្ថ្ទម្ទៀតវខដ្លពារ់រយនធនឹង័រម្មភារលទធរម្មដ្ីធអ ីវនិងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។វ 

 បំម្រញតួនាទីជា័ម្ភាគី ប័់រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជា័ព្ោប់រាល់័រម្មភារលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងម្ ះ

ព្ាកផលប ះពាល់ទាងំអ័់រន ុងរិចច័ហព្បតិបតត ិក្ខ ជាមួ្កនឹងថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍។ 

 ផដល់ក្ខ ខណ្នាដំ្ល់ទីភាន រ់ងា ព្បតិបតត ិ/ទីភាន រ់ងា អនុិតតវ និង/ឬទីព្បឹរាម្ ៀបចំគម្ព្ោង

រន ុងក្ខ អនុិតតក្ខ អម្ងកត័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចវ (SES)វ ម្ កម្ព្បើព្បា័់័ ំណារគំ វូ និងរន ុងក្ខ ម្ ៀបចំ

ព្របខយណ្ឌ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ឬ BRPវរន ុងអំឡុងម្រល័ិរា័មិ្ទធិលទធភារ ប់័គម្ព្ោង។វ 

 រិនិតយម្ឡើងិ សញវ និងអនុម្យតម្លើម្័ចរដ ីព្ពាងវ BRP ឬ RF ខដ្លព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើងម្ ក

ទីភាន រ់ងា ព្បតិបតត ិ/វ ទីភាន រ់ងា អនុិតតរន ុងអំឡុងដ្ំណារ់ក្ខលម្ ៀបចំគម្ព្ោងវ ម្ដ្ើម្បីទទួលបានក្ខ 

អនុម្យតរីគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។ 

 រិនិតយម្ឡើងិ សញវ និងអនុម្យតម្លើរាលប់ញ្ហា ទាងំអ័ព់ារ់រយនធនឹងក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ

និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់រន ុងឯរា ជំនួកាម  តីវអនុ័េ ណ្ៈថ្នក្ខ ម្ោគកល់ោន វនិងរំណ្ត់

ម្ហតុថ្នរិចចរិភារាវ ខដ្លព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើងម្ កថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍រន ុងអំឡុងម្រលម្ ៀបចំគម្ព្ោងវ

ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ពារយ័ុំខច ីរម្ច ីវនិងដ្ំណារ់ក្ខលអនុម្យតម្លើរម្ច ី។វ 

 រិនិតយវនិងអនុម្យតម្លើរិចច ព្រម្ម្ព្រៀងពារ់រយនធនឹងលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលរ់ន ុង

រព្ងាងម្័ៀិម្ៅខណ្នាំ ដ័ ីរកី្ខ ចាត់ខចងគម្ព្ោងវ (PAM)/ម្័ៀិម្ៅខណ្នាំ ដ័ ីរកី្ខ អនុិតតគម្ព្ោង 

(PIM)វ និងរម្ព្ងៀងរិចច ព្រម្ម្ព្រៀង ដ័ ីរកី្ខ ផដល់ហិ ញ្ញបបទានវ និងចូល មួ្រន ុងក្ខ ច ចា

រិចច ព្រម្ម្ព្រៀងទាងំម្នះម្ៅតាម្ក្ខ ចាំបាច់។វ 

 ម្ ៀចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោលប់ជាមួ្កនឹងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់វ និងអាជាា ធ មូ្ល ឋ ន

រន ុងអំឡុងម្រលម្ ៀបចំវDRP។ 

 ម្ ៀបចំវDRP ខផអរតាម្ក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិតវ(DMS)។ 

 ម្ធែ ីបចច ុបបននភារ DRP ម្ៅតាម្ក្ខ ចាបំាច់វនិងម្កម្រលខដ្លចាំបាច់។ 

 ម្ ៀបចំវនិងធានាឱយោនងិ សក្ខចាំបាច់័ព្ោប់អនុិតត DRP។ 

 អនុិតតរាល់័រម្មភារលទធរម្មដ្ីធអ ីវនិងម្ ះព្ាកផលប ះពាលទ់ាងំអ័់ម្ៅតាម្វDRP ឬ UDRP។ 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  35 

 គណ្នាវម្ ៀបចំរិចច័នោវនិងម្ធែ ីក្ខ ទូទាត់័ំណ្ងដ្ល់ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់នីមួ្កៗវខផអរតាម្

តារាងោ ព្ទីរខដ្លបងាា ញរី័ិទធិខដ្លព្តូិ ទទួលបានរន ុង DRPវឬ UDRP។ 

 ធានាោ ងណាឱយកនតក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរាដ្ំម្ណ្ើ ម្ៅបានោ ងព្តឹម្ព្តូិ ។ 

 ព្គប់ព្គងរិនិតយតាម្ នវនិងរាកក្ខ ណ៍្អំរីិឌ្ឍនភារថ្នក្ខ អនុិតត DRP ឬ UDRP។ 

 ម្ ៀបចំ័ិក្ខា ាោបម្ងក ើនក្ខ កល់ដ្ឹង័ព្ោប់ព្រ័ួងពារ់រយនធ វ និងអាជាា ធ មូ្ល ឋ ន

ដ័ ីរីិ សធានអនុិតតវ និងលិខិតបទ ឋ នគតិកុតតនានាវ ដូ្ចខដ្លខចងរន ុងនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  

័ព្ោប់ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ និងម្ោលក្ខ ណ៍្ខណ្នាំ

ពារ់រយនធខដ្លម្ ៀបចំម្ កអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ជាបនតបនាទ ប់។ 

 បំម្រញតួនាទីជាម្ជឈម្ណ្ឌ លចំម្ណ្ះដ្ឹងពារ់រយនធនឹងក្ខ ម្ធែលីទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ ម្ ះព្ាក

ផលប ះពាល់។ 

9.2 អនុគណ្ៈកោម ធិការព ោះប្ាកផលរ ោះពាលព់កថ្នន ក់ពខរត (PRSC) 

60. អនគុណ្ៈរោម ក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលម់្កថាន រម់្ខតត  (PRSC)វ គជឺាាា បយនខដ្លព្តូិ

បានបម្ងក ើតម្ឡើងម្កថាន រម់្ខតត។វ អនគុណ្ៈរោម ធកិ្ខ ម្នះោនព្បធានជាអភបិាលម្ខតតវ

ឬអភបិាលម្ខតត ងវ នងិោន័ោជរិជាព្បធានម្នទ  ីចណុំ្ះឱយព្រ័ួងពារ់រយនធ ខដ្លជា័ោជរិថ្ន

គណ្ៈរោម ក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ នងិអភបិាលព្័រុវ នងិម្ម្ឃុវំ ខដ្ល

ផៃ ូិ គម្ព្ោង អ្ងក្ខត។់វ 

 

61. ម្័នាធិក្ខ បម្ចចរម្ទ័ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថាន រ់ម្ខតតវ គឺព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្ន

អនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថាន រ់ម្ខតតវ ខដ្ោនព្បធានជាតំណាងាោម្ខតត។វ ័ោជិរ

អចិថ្្នតក៍ ប័ព់្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលថ់ាន រ់ម្ខតតវ គឺតំណាងាោម្ខតតវ

និងម្នទ ី ម្័ដ្ឋរិចចវ និងហិ ញ្ញ ិតថ ុម្ខតត។វ រន ុងរិចចខិតខំព្បឹងខព្បងម្ដ្ើម្បមី្ធែោី ងណាឱយ

ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ទាងំមូ្លអាចព្បព្រឹតតមិ្ៅបានព្បរបម្ កព្ប័ិទធភារវ ោនក្ខ ចូល មួ្វ

និងោនតោអ ភារវ ម្ម្ឃុំវ និងម្ម្ភូមិ្ខដ្ល ងផលប ះពាលវ់ ព្តូិ ជា័ោជិរវ និងព្តូិ ចូល ួ

ម្ឱយបាន័រម្មរន ុងព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលថ់ាន រ់ម្ខតតវ ម្ដ្ើម្បីម្ អ្ ើកតប

ចំម្ពាះបញ្ហា នានាវពារ់រយនធនឹងខដ្ន័ម្តារិចចម្ ៀងៗខៃ នួ ប័់រួរម្គ។ 

 

62. តាម្ កៈព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថាន រ់ម្ខតតវ អនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

ម្ ះព្ាកផលប ះពាលថ់ាន រ់ម្ខតតបំម្រញមុ្ខងា ដូ្ចតម្ៅ៖ 

(i) ័ព្ោប័ព្មួ្លក្ខ បនតក្ខ អនុិតតកុទធនាក្ខ ផេរែផាករយត៌ោនជាាធា ណ្ៈវ

ម្ដ្ើម្បធីានាោ ងណាឱយាធា ណ្ជនទូម្ៅវជារិម្័័ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ

ទទួលបានបចច ុបបននភារអំរីក្ខ អភិិឌ្ឍន៍នានាវពារ់រយនធនឹង័រម្មភារគម្ព្ោងវនិង័រម្មភារ

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។វ 

(ii) ័ហក្ខ ជាមួ្កនឹងព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ

ម្ដ្ើម្បមី្ ៀបចំក្ខ អនុិតតខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និងជួកម្ ៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់

ាធា ណ្ៈវនិងរិចច ព្បជុំផេរែផាករយត៌ោន។ 

(iii) ព្គប់ព្គងក្ខ ផដល់័ំណ្ងវ និងអតថ ព្បម្ោជន៍ដ្ថ្ទម្ទៀតដ្ល់ព្គួា វ

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង។ 

(iv) ទទួលបណ្ដ ឹងវ និងក្ខ ម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតតរីព្គួាខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និង

ចាត់វិ សធានក្ខ ម្ អ្ ើកតបម្ៅតាម្ម្ោលនម្ោបាក ដ័ រីីក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ ប័់គម្ព្ោងវ

និង 

(v)  រាឯរា អំរីរាល់រិចច ព្បជុំាធា ណ្ៈវ បណ្ដ ឹងា ទុរា វ និងវិ សធានក្ខ ទាងំឡាកវ ខដ្ល

ម្ធែ ីម្ឡើងម្ដ្ើម្បមី្ អ្ ើកតបចំម្ពាះពារយបណ្ដ ឹងវនិងក្ខ ម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតតទាងំម្នះ។វ 
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9.2.1 ការពរៀរចំអនុិ រតគពប្ោង 

 

63. ក្ខ ម្ ៀបចំាា បយន័ព្ោប់អនុិតតគម្ព្ោងព្តូិ អនុិតតតាម្វ “ ចនា័ម្ពយនធ  ប័់  ឋ ភិបាល”វ

ម្ កោនក្ខ ខណ្នា/ំដ្ឹរនាំរីព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទ។វ ព្រ័ួងរ័រម្មវ  ុក្ខា ព្បោញវ់

និងម្នាទវ និងព្រ័ួងពារ់រយនធ ព្តូិ ័ហក្ខ ឱយបានជិត ន័ ិទធជាមួ្កអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់

/គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។វភា រិចច ប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ុក្ខា ព្បោញ់វនិងម្នាទវ

 មួ្ោន៖ 

 

រ) រិនិតយបឋម្ម្លើអនុគម្ព្ោងវ និងរំណ្ត់រីព្បម្ភទផលប ះពាលខ់ដ្លព្តូិ ម្ ះព្ាក

រន ុងអនុគម្ព្ោង។ 

ខ) ផដល់ក្ខ ខណ្នាវំ ផដល់ក្ខ ោពំ្ទវ និងព្តួតរិនិតយម្លើក្ខ ងា  ប័់ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្ន

អនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលថ់ាន រ់ម្ខតតវ និងតួអងគពារ់រយនធដ្ថ្ទម្ទៀតវ

័ព្ោប់័រម្មភារពារ់រយនធនឹងក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ វ ក្ខ អនុិតតវ និងក្ខ រិនិតយតាម្ នខផនក្ខ វ

និង័រម្មភារ័ព្ោប់ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតវនិងម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតត។ 

គ) ម្ ៀបចំ RPF-RPវ័ព្ោប់គម្ព្ោងខដ្លបងកផលប ះពាល់នាឱំយោនក្ខ តាំងទីលំម្កាជាងមីវនិង រ់

ខផនក្ខ ម្នះជូនគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវនិងហិ ញ្ញ ិតថ ុវ

ម្ដ្ើម្បីអនុម្យត។ 

ឃ) ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្កគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់និងអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថាន រ់ម្ខតតវ ម្ដ្ើម្បមី្ ៀបចំក្ខ អម្ងកតវ វា័់ខិងលម្អ ិតវ

អនុិតតរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាាធា ណ្ៈវ អភិិឌ្ឍន៍ទីតាំងខដ្លព្បជារល ដ្ឋផ្លអ ័់ម្ៅម្កងមវី

និង័រម្មភារម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្ផេងម្ទៀតវ ខដ្លចាំបាច់ម្ដ្ើម្បអីនុិតែ ព្របខយណ្ឌ

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វខដ្លបានទទួលក្ខ អនុម្យត។ 

ង) អនុិតតដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ផដល់អំម្ណាកម្ ក ម័ យព្គចិតតវ ម្ កោនក្ខ ចងព្រងរយត៌ោនទុរជាឯរា 

ឱយបានព្តឹម្ព្តូិ វនិង 

ច) ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល័រម្មភាររិនិតយតាម្ នថ្ផទរន ុងវ ដូ្ចជាវ ក្ខ ម្ ៀបចំ័ូចនារ រិនិតយតាម្ នវ

នីតិិ សធីវនិងក្ខ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ៍្។ 

 

10.0 ក្ខ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ៍្័ិរាដ្ីធអ  ី

10.1 ការពរៀរចំរបាកការណ្ស៍ដ ីេីការផដលអ់ំពោកែីធលីព កសម យប្គចរិត 

 

64. ័ព្ោប់គម្ព្ោងខដ្លោនក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតវ PCOវ ព្តូិ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្៍

ដ័ ីរីក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតវម្ កព្តូិ បញ្ហជ រ់រី៖ 

  បាកក្ខ ណ្៍ ដ័ រីីក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអមី្ ក ម័ យព្គចិតតវ(VLCR) 

 ខផនទីអម្ងកតដ្ីធអ  ី

 ក្ខ ិ សភាគថ្នក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធ  

 បញ្ជ ីក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីវនិងព្ទរយ័ម្បតត ិដ្ថ្ទម្ទៀតម្ ក ម័ យព្គចិតត 

 បញ្ជ ីអនរចូល មួ្រន ុងក្ខ អម្ងកតដ្ីធអ ីវម្ កបញ្ហជ រ់រី័ម្ភារម្កនឌ្យ វនិង 

 រំណ្ត់ម្ហតុរិចច ព្បជុំចំនួនរី ៖វ រំណ្ត់ម្ហតុថ្នរិចច ព្បជុំបងាា ញរយត៌ោនអំរី័ិទធិ

 ប័់អនរម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ីវ និងរំណ្ត់ម្ហតុថ្នរិចច ព្បជុំវ វ វ ម្ដ្ើម្បីម្ធែកី្ខ រិភារាវ និង

ម្ ៀបចំរិចច ព្រម្ម្ព្រៀង។  

10.2 ការអនុម្យរពលើរបាកការណ្៍សកិាែីធល  ី
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65.  បាកក្ខ ណ្៍ ដ័ ីរីក្ខ ័ិរាដ្ីធអ ីវ (VLCR និង/ឬ បាកក្ខ ណ្៍ ដ័ ីរីលទធរម្មដ្ីធអ ី)វ ព្តូិ ម្ ៀបចំម្ឡើងម្ ក 

PCOវ និង រ់ជូនអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ម្ដ្ើម្បីអនុម្យត។វ អគគនាករ ឋ ន

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ព្តូិ រិនិតយម្ម្ើលថាម្តើោនក្ខ ម្លើរម្ឡើងរីបណ្ដ ឹង ប័់អនរម្ព្បើព្បា័ដ់្ីធអ ីខដ្ ឬម្ទ។វ

ព្ប័ិនម្បើ បាកក្ខ ណ្៍ម្នះរុំម្រញម្លញវ ឬរុំអនុម្ោម្តាម្ម្ោលក្ខ ណ៍្ខណ្នាវំ

អគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ អាចម្ ន័ ើឱយម្្នត ី  ឋ ភិបាលខដ្លទទួលខុ័ព្តូិ

ម្លើក្ខ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្៍ម្នះវ(PRSC)វម្ ៀបចំខរ័ព្មួ្ល បាកក្ខ ណ៍្ម្ឡើងិ សញវ មួ្ជាមួ្កនឹងវPCOវនិងម្ផាើម្រ

អគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ាជាងមីវម្ដ្ើម្បផីដល់ក្ខ អនុម្យត។ 

 

66. ព្ប័ិនម្បើអនរម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអណីាមួ្កម្លើរម្ឡើងថារួរម្គមិ្នម្រញចិតតជាមួ្កនឹងដ្ំម្ណាះព្ាកវ

ខដ្លផដល់័ ព្ោប់ក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ី ប័់រួរម្គម្នាះម្ទវ គម្ព្ោងមិ្នអាចបនតអនុិតតម្ឡើកវ លុះព្តាខត

ោនក្ខ ផដល់នូិដ្ំម្ណាះព្ាក័ិន។ PCO ព្តូិ ជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល ់ PRSCវ អំរីបញ្ហា ទាងំម្នះវ ម្ហើក PRSCវ ព្តូិ

រិនិតយម្ឡើងិ សញម្លើក្ខ ម្ ៀបចំផដលដ់្ំម្ណាះព្ាកវ ម្ដ្ើម្បីធានាថាវ ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីរិតជាបានម្ធែ ីម្ឡើង

ម្ ក ម័ យព្គចិតតរិតព្បារដ្ខម្ន។វ ម្បើមិ្នដូ្ម្ចនះម្ទ PRSCវ អាចបញ្ហជ រ់ថាគម្ព្ោងមិ្នអាចបនតអនុិតត

ម្ទៀតបានម្ឡើក។វម្កម្រលខដ្ល បាកក្ខ ណ្៍ម្នះព្តូិ បានទទួលករវម្ហើករាល់ដ្ំម្ណាះព្ាកទាងំអ័់វព្តូិ បាន

អនុិតតចប់ ចួរាល់វគួ ោនក្ខ ជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល ់PCO។វVLCRវគួ បញ្ច លូរយត៌ោនដូ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖ 

 ម្ ម្ ះគម្ព្ោង 

 ទីតាំងវដូ្ចជាវម្ខតតវឃំុវនិងព្័រុ 

 ក្ខលប សម្ចឆទចាបម់្ផដើម្ 

 រិរណ្៌នាគម្ព្ោង 

 ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នារីក្ខ បងាា ញរយត៌ោនជាាធា ណ្ៈវនិងចំនួនម្នុ័េខដ្លបានចូល មួ្ 

 ក្ខលប សម្ចឆទថ្នក្ខ បងាា ញរយត៌ោនជាាធា ណ្ៈ 

 រយត៌ោនលម្អិតអំរីក្ខ អម្ងកតម្លើក្ខ ម្ព្បើព្បា័ដ់្ីធអ ីវម្ កោនក្ខ ចូល មួ្៖ 

o ក្ខលប សម្ចឆទព្បមូ្លរយត៌ោនអំរីដ្ីធអ ីវនិងព្ទរយ័ម្បតតដិ្៏ទថ្ទម្ទៀតវខដ្ល ងផលប ះពាល់ 

o ក្ខលប សម្ចឆទថ្នរិចច ព្បជុំវម្ដ្ើម្បីម្ធែកី្ខ រិភារាវនិងឯរភារោន  

o ចំនួនអនរចូល មួ្វ(ភាជ ប់បញ្ជ ីម្ ម្ ះអនរចូល មួ្) 

o ចំនួនដ្ី័ ុបខដ្លព្តូិ បានផដល់ម្ ក ម័ យព្គចិតតវនិង 

o តថ្ម្អព្ទរយ័ម្បតតខិដ្លផដល់ម្ ក ម័ យព្គចិតត។ 

 

67.  បាកក្ខ ណ្ម៍្នះគួ ចុះហតាម្លខាម្ ក PRSC ឬព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ និងព្តូិ

បញ្ច លូខផនទីអម្ងកតដ្ីធអ ីវ ក្ខលិ សភាគថ្នក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មវ បញ្ជ ីដ្ីធអ ីវ និងព្ទរយ័ម្បតត ិដ្ថ្ទម្ទៀតវ ខដ្លផដល់ជា

អំម្ណាកម្ ក ម័ យព្គចិតតវបញ្ជ ីរាកនាម្អនរចូល មួ្រន ុងក្ខ អម្ងកតដ្ីធអ ីវនិងរំណ្ត់ម្ហតុថ្នរិចច ព្បជុំ។ 

 

11.0 ក្ខ ភាជ ប់ទំនារ់ទំនង វាងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលជ់ាមួ្កនឹងក្ខ ងា ាង័ង់ 

 

68. ដូ្ចបញ្ហជ រ់រខីាងម្ដ្ើម្វ គម្ព្ោងវ CASDPវ នឹងមិ្នព្តូិ ក្ខ ឱយោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំងធំៗ័ព្ោប់

ក្ខ ងា ាង័ង់ផៃ វូិ ម្នាះម្ឡើកវ ម្ កា ខតក្ខ ងា ជួ័ជុលវ និងាដ  ផៃ ូិ  ប័់អនុគម្ព្ោងខដ្លម្ ន័ ើម្ឡើង

ទាងំអ័់វ នឹងម្ធែ ីម្ឡើងតាម្តព្ោកផៃ ូិ វ និងម្លើដ្ីចំណី្ផៃ ូិ ខដ្លោនព្ាប់។វ ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ កវ

ក្ខ ាង័ង់ម្ហដ្ឋ ចនា័ម្ពយនធ ខដ្លោនទំហតូំចវ ឬក្ខ ម្ព្បើព្បា័តំ់បន់មួ្កចំនួន័ព្ោប់ខរលម្អព្បរយនធលូវ

 ម្ដដ ដ្ីវ ឬទីតាងម្ចាល័ំណ្ល់វ អាចនាំឱយោនផលប ះពាល់តិចតួចវ ខដ្លមិ្នបាន ំរឹងទុរជាមុ្នវ ដូ្ចជាវ

ក្ខ  ំខានដ្ល់ក្ខ ចូលម្ៅដ្ល់ទីតាំងអចលនព្ទរយវ ឬក្ខ ម្ធែឱីយខូចខាតអចលនព្ទរយវ (ដូ្ចជាវ ដ្វី

និងអោ ជាម្ដ្ើម្)។វ ័រម្មភារជួ័ជលុផៃ ូិ រ៏អាចតព្មូ្ិឱយោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំង័ំណ្ង់បម្ណាដ ះអា័ននវ

ក្ខ ក្ខន់ក្ខបដ់្ីជាបម្ណាដ ះអា័ននវ ឬអាចនាឱំយោនក្ខ ខូចខាតដ្លដ់្ំណាវំ និងម្ដ្ើម្ម្ ើម្កតាម្ចំណ្ីផៃ ូិ

ផងខដ្ ។វ  



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  38 

 

69. ព្បខហលជានឹងោនក្ខ តព្មូ្ិឱយម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវរន ុងទំហំតូចជាបម្ណាដ ះអា័ននវ័ព្ោបក់្ខ ាង័ង់

ព្បឡាកលូម្កតាម្ចិម្ញ្ច ើម្ផៃ ូិ វ តាម្តព្ោកផៃ ូិ ខដ្លោនព្ាប់វ និងម្លើដ្ីចំណី្ផៃ ូិ ។វ ក្ខ រំណ្ត់រីទីតាងំ

ខដ្លព្តូិ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងរន ុងអំឡុងម្រលអនុិតតវ ម្កម្រលខដ្លោនរយត៌ោនអំរកី្ខ ម្ ៀបចំ

តព្ោកផៃ ូិ វ និងក្ខ ម្ ៀបចំក្ខ ងា ាង័ង់ផៃ ូិ ចុងម្ព្ក្ខកវ និងម្កម្រលខដ្លម្គដ្ឹងរីទំហំដី្ខដ្លព្តូិ បាន

លទធរម្មវ ព្រម្ទាងំផលប ះពាលថ់្នក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអមី្នះវ ម្លើជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង។វ

ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ កវ ម្គអាច័ម្ងាបបានថាវ ម្បើម្ទាះបីជាក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ និងក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាងំ

អាជីិរម្មម្ធែ ីម្ឡើងជាបម្ណាដ ះអា័ននរន ុង កៈម្រលខិងោ ងណារ៏ម្ កវ រ៏វាអាចបងកផលប ះពាល់

័ងគម្ជាអិ សជជោនម្លើព្រមុ្ព្បជារល ដ្ឋម្ផេងៗផងខដ្ ។វ 

 

70. ័ហគម្ន៍មូ្ល ឋ នវ និងព្បជារល ដ្ឋតាម្ព្គួា វ អាច័ម្ព្ម្ចចិតតផដល់

អំម្ណាកដី្ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ ក ម័ យព្គចិតតវ ម្ កមិ្នទទួលបាន័ំណ្ង។វ ាា នភារម្នះគួ អាច

ទទួលករបានខតម្កម្រលខដ្លោនក្ខ ធានាថាវ ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ នឹង

ទទួលអតថ ព្បម្ោជន៍រីគម្ព្ោងខតប ុម្ណាណ ះ។វ គួ ោនក្ខ ម្ ៀបចំដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កនឹង

អនរខដ្លអាចផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ កចំហវ និងម្ កតោអ ភារវ ខដ្លរន ុងម្នាះក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតពារ់រយនធនឹង

ក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតវ គួ ម្ធែ ីម្ឡើងខផអរតាម្រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ កម្័ វី ជាមុ្នវ

ខផអរតាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ និងោនក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតម្ កជនខដ្ល ងផលប ះពាលវ់ ម្ ករុោំនក្ខ 

បងា ិតបងា ំ។វ អាជាា ធ មូ្ល ឋ នព្តូិ ចងព្រងទុរជាឯរា នូិដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបល់វ និងរិចច ព្រម្ម្ព្រៀង

ជាខផនរមួ្កថ្នរញ្ច ប់ក្ខ ងា ជួ័ជុលវនិងាង័ង់ផៃ ូិ ។  

 

71. រាលជ់នខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល

 ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងទាងំអ័់វ ម្ កមិ្នគិតាា នភារចបប់ថ្នអចលនព្ទរយ ប័់រួរម្គវ និង

ទទួលបានក្ខ ោពំ្ទជាម្ព្ចើនព្បម្ភទវ ព្័បតាម្ម្ោលក្ខ ណ៍្

ខដ្លព្តូិ បាន រ់ម្ចញរន ុងតារាងោ ព្ទីរ ដ័ ីរី័ិទធិវ និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិ ទទួលបានវ ម្ដ្ើម្បជួីកដ្ល់

រួរម្គរន ុងរិចចខិតខំព្បឹងខព្បង រាមុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ និងជីិភារ ័់ម្កវ ដូ្ចមុ្នម្រលោនគម្ព្ោង។វ

អនរតាំងទីលំម្កម្ កអនាធិបម្តកយវ នឹងមិ្នទទួលបាន័ំណ្ង័ព្ោប់ក្ខ បាត់បង់ដ្ីធអមី្នាះម្ឡើកវ

ប ុខនតនឹងទទួលបាន័ំណ្ង័ព្ោប់ក្ខ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិដ្ថ្ទម្ទៀតវ ខដ្លព្តូិ បានបម្ងក ើតម្ឡើងវ

ម្ កម្ព្បើព្បា័់ធនធានហិ ញ្ញ ិតថ ុ ប័់រួរម្គវ និងចំម្ពាះក្ខ បាត់បង់ចំណូ្លវ ម្ដ្ើម្បីឱយ

រួរម្គអាចទទួលបានជំនួករន ុងរិចចខិតខំព្បឹងខព្បង រាមុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ និង័ុខុោលភារ

 ប័់រួរម្គ។វ ិ សធានក្ខ លម្អ ិតខដ្លព្តូិ អនុិតតវ នឹងព្តូិ រំណ្ត់ខផអរតាម្លទធផលថ្នជំម្ ឿនវ និងក្ខ អម្ងកត

័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចវខដ្លម្ធែ ីម្ឡើងវម្កម្រលោនក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។ 

 

72. ជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល

 ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងនឹងទទួលបានក្ខ ជូនដ្ំណ្ឹងអំរីក្ខលិ សភាគអនុិតតគម្ព្ោងវ និង

ោនក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្ករួរម្គវ ពារ់រយនធនឹងម្ោលក្ខ ណ៍្ថ្នក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ បាត់បង់វ

ឬក្ខ ខូចខាតព្ទរយ័ម្បតត ិប័់រួរម្គ។វ ក្ខ ខូចខាតព្ទរយ័ម្បតតវិ ដូ្ចជាវ ដ្ណំាវំ ខដ្លរំរុងដ្ុះវ ម្ដ្ើម្ម្ ើវ

 បងវ និងរញ្ច ុ ះវ និងក្ខ បាត់បង់ចំណូ្លរាប់បញ្ច លូទាងំក្ខ បាត់បង់ផលរ័ិផលខដ្លព្បមូ្លបានផងវ ព្តូិ

ក្ខត់បនាកឱយម្កតិចជាអបបប ោវ ម្បើម្ទាះបីជាក្ខ  ំខានមួ្កចំនួននឹងម្រើតម្ឡើងម្ ករុអំាចម្ជៀ័ ចួ

ោ ងណារ៏ម្ ក។វ ម្កម្រលខដ្លោនក្ខ  ំខានម្រើតោនម្ឡើងវ ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ នឹងទទួលបាន័ំណ្ងម្ កមិ្នគិតរីាា នភារ

ចបប់ថ្នរម្ម័ិទធិ ប័់រួរម្គវ ព្័បតាម្តារាងោ ព្ទីរ ដ័ ីរី័ិទធិវ និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិ ទទួលបានវ ដូ្ច

បងាា ញជូនរន ុងព្របខយណ្ឌ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្នះ។វ 

 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  39 

73. នឹងោនក្ខ អម្ងកតទីផា វ ម្ដ្ើម្បវីាកតថ្ម្អម្លើលតថ្ម្អទីផា  ប័់ដ្ីធអវី

និង័ោា  ៈាង័ង់័ព្ោប់័ំណ្ង់ដ្ំណាវំ និងម្ហដ្ឋ ចនា័ម្ពយនធដ្ថ្ទម្ទៀតវ ខដ្ល ងផលប ះពាលវ់

ខដ្លលទធផលថ្នក្ខ អម្ងកតម្នះនឹងព្តូិ ម្ព្បើព្បា័វ់ ម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រីតថ្ម្អឯរតា័ព្ោប់រំណ្ត់រពី្បារ់័ំណ្ង។វ

ក្ខ អម្ងកតម្នះនឹងផដល់ក្ខ ធានាដ្លជ់នខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងថាវ រួរម្គនឹងអាចទិញដ្ីជំនួ័រន ុងតថ្ម្អ័ម្មូ្ល។វ

ក្ខ បាត់បង់ចំណូ្លវនិងព្ទរយ័ម្បតតនិានានឹងទទួលបាន័ំណ្ងវម្ កមិ្នរាប់បញ្ច លូរនធ វ ំល័់វឬក្ខ ក្ខត់

ព្បារ់ម្ផេងម្ទៀតម្នាះម្ឡើក។វ 

 

កាលររ សពចេេឱានវាេសប្ោរ់កណំ្រ់េីភាេសម្ប្សរ 

 

74. ក្ខ អម្ងកតតាម្ខនងផទះវ និងក្ខ ម្ធែ ីជមំ្ ឿងនឹងព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងភាអ ម្ៗវ បនាទ ប់រោីនក្ខ បញ្ហជ រ់រី

ក្ខ ម្ព្ជើ័ម្ ី័ ផៃ ូិ  ប័អ់នុគម្ព្ោងវ និងក្ខលប សម្ចឆទថ្នរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ា

ាធា ណ្ៈជាមួ្កជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ ម្ដ្ើម្បបីម្ងក ើតនូិបញ្ជ ីបងាា ញរីផលប ះពាល់ខដ្លគម្ព្ោងបងកម្លើ

ព្គួា វ និង័ហព្ោ័ខដ្ល ងផលប ះពាល់។វ ព្តូិ ោនក្ខ ព្បងុព្បកយតនរន ុងក្ខ រំណ្ត់ក្ខលប សម្ចឆទឱានវាទ

ភាអ ម្ៗបនាទ ប់រីរំណាត់ផៃ ូិ ខដ្លព្តូិ ាដ  ម្ឡើងិ សញ ប័់អនុគម្ព្ោងព្តូិ បានរំណ្ត់ជាាា រ វ

និងម្កក្ខលប សម្ចឆទថ្នរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង។  

 

75. ក្ខ អម្ងកតព្គួា វ រាប់បញ្ច លូទាងំបញ្ជ ីា ម្រើភណ្ឌ បងាា ញរីក្ខ បាត់បង់ (IOL) 

និងក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិតវ និងក្ខ អម្ងកតម្លើតថ្ម្អជំនួ័វ នឹងព្តូិ ម្ព្បើព្បា័ម់្ដ្ើម្បីរត់ព្តា

រីរាល់ក្ខ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិទាងំអ័់វ ខដ្លម្រើតម្ឡើងម្ កា ក្ខ អនុិតតគម្ព្ោង។វ លិខិតុបរ ណ្វ៍

ខដ្លចងក្ខតរែរិចចតាម្ផៃ ូិ ចបប់វ នឹងព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បីរត់ព្តារាលក់្ខ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិទាងំអ័វ់

ម្ កោនក្ខ ចុះហតាម្លខារីជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងវ អនរជិតខាង ប័់រួរម្គវ និងតំណាងអាជាា ធ មូ្ល ឋ ន។វ ័ំណ្ងខដ្លព្តូិ ផដលដ់្ល់

អនរខដ្ល ងផលប ះពាល់នីមួ្កៗវ នឹងព្តូិ រំណ្ត់ខផអរម្ៅតាម្លិខិតុបរ ណ្ច៍បប់វ ម្ហើកិ សធីា្ ត័លម្អតិ

័ព្ោប់ម្ធែកី្ខ គណ្នា័ំណ្ងវនឹងព្តូិ ម្ ៀបរាប់បញ្ហជ រ់រន ុងខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។  

 

ែំពណ្ើរការននការអនុិរតគពប្ោង 

 

76. គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ ព្តូិ ជំ ុញឱយព្រមុ្ក្ខ ងា  ប័់ខៃ នួ័ហក្ខ 

ឱយបានជិត ន័ ិទធជាមួ្កនឹងរន ុងក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថាន រ់ម្ខតតវ និងជាមួ្ក

ទីភាន រ់ងា រិនិតយតាម្ នខាងម្ព្ៅវ (EMA)វ ព្ប័ិនម្បើចាំបាច់វ មុ្នម្រលចាប់ម្ផដើម្អនុិតត័រម្មភារ

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ណាមួ្ក។វក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ និងក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំង ប័់ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងវ នឹងមិ្នព្តូិ ចាប់ម្ផដើម្ម្ឡើកវ  ហូតដ្លម់្រលខដ្លខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់លម្អ ិត

ព្តូិ បានរិនិតយវ និងអនុម្យតម្ កគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និងធនាោ រិភរ

ម្ោរ ចួរាល់។វ ោនជហំានជាម្ព្ចើនខដ្លោនា ៈ័ំខាន់័ព្ោប់

ដ្ំម្ណ្ើក្ខ ថ្នក្ខ អនុិតែ ព្របខយណ្ឌ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វនិងខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វដូ្ចជា៖ 

 

(i) ក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិតវ(DMS)វនិងក្ខ ័ិរាតថ្ម្អជនួំ័ (RCS)៖ ក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិតវនិងក្ខ 

័ិរាតថ្ម្អជំនួ័វ នឹងព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ព្ក្ខម្ក្ខ ព្គប់ព្គង ប័់ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ខផអរតាម្ក្ខ ម្ ៀបចំលម្អ ិតខដ្លបានទទួលក្ខ អនុម្យតវ

និងម្ៅតាម្ក្ខ ម្ ន័ ើ័ុ ំប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាត។វ DMSវ ព្តូិ អនុិតតម្ ក



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  40 

ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ ម្ ក័ហក្ខ 

ោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្កនឹងព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលថ់ាន រ់ម្ខតតវ

និងអាជាា ធ មូ្ល ឋ នពារ់រយនធ។វ RCSវ នឹងព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ កទីភាន រ់ងា ឯររាជយវ ខដ្លជួលម្ ក

គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។វ ខផអរតាម្លទធផលថ្ន DMS និងវ RCS,វ

ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ  ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវនិងព្រ័ួងពារ់រយនធ វ នឹង មួ្ោន ម្ធែ ីបចច ុបបននភារព្របខយណ្ឌ

ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និងខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល។់វ បនាទ ប់ម្រគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និងម្ធែ ីក្ខ គណ្នាចំនួនព្បារ់័ំណ្ងវ ម្ហើកបនាទ ប់ម្រម្ ន័ ើ័ុំ

ឱយោនក្ខ ទោអ រ់ងិ សក្ខរីរាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជា។វ មុ្នម្រលម្ធែ ី DMSវ

នឹងោនក្ខ ម្ ៀបចំរិចច ព្បជុំរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាាធា ណ្ៈវ ម្ កព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ម្ កោនក្ខ ោំព្ទរីព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុ

គណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថាន រ់ម្ខតត។ 

 

(ii) ក្ខ បងាា ញរយត៌ោនជាាធា ណ្ៈវ និងរិចច ព្បជុំផដល់រយត៌ោនវ មុ្នម្រលោនក្ខ អម្ងកត

វា័់ខិងលម្អ ិត៖ រិចច ព្បជុំផដល់រយត៌ោនម្ កខឡរចំនួនរី វ នឹងព្តូិ ម្ ៀបចំម្ឡើងមុ្នម្រលោនក្ខ 

អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិតវ ដូ្ចជាវ រិចច ព្បជុំ៖វ  i) ជាមួ្ក័ោជិរអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ថាន រ់ម្ខតតវថាន រ់ព្័រុវនិងថាន រ់ឃុំវ និង ii)វ វ វ វ វជាមួ្កជនខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និង័ោជរិ

័ហគម្ន៍ដ្ថ្ទម្ទៀតម្កថាន រ់ឃុំវ ខដ្លនឹងទំនងជាទទួល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង។វ រិចច

ព្បជុផំដល់រយត៌ោនជាមួ្កអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្កថាន រ់ម្ខតតវ នឹងព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើង

ជាមួ្កឃុខំដ្លពារ់រយនធ។វ រិចច ព្បជុំទាងំម្នះោនម្ោលបំណ្ង៖ i) ម្ដ្ើម្បផីដល់រយត៌ោនអំរីគម្ព្ោងវ

លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់រម្ម ិ សធីម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និងនីតិិ សធី័ព្ោប់ម្ធែ ីក្ខ អម្ងកត

វា័់ខិងលម្អ ិតវ និងនីតិិ សធីអនុិតតខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និង ii)វ ធានាោ ងណាឱយរាល់

តួអងគពារ់រយនធទាងំអ័់ទទួលបានរយត៌ោនជាមូ្ល ឋ នអំរគីម្ព្ោងវ និង័រម្មភារ

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ និងោនឱក្ខ័ម្លើរជា័ំណួ្ វ និងក្ខ ព្រួកបា ម្ានានា។វ រយត៌ោនខដ្លព្តូិ

បានផដលរ់ន ុងរិចច ព្បជុំបងាា ញរយត៌ោនជាាធា ណ្ៈជាមួ្កជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កគម្ព្ោងវ

និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវមុ្នក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិតវព្តូិ បញ្ច លូ៖ 

រ) រយត៌ោនអំរីគម្ព្ោងវនិងអនរទទួលផល ប័់គម្ព្ោង 

ខ) វិ សាលភារថ្នក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វនិងក្ខ ម្ធែលីទធរម្មដ្ីធអ ីវនិងវCOI 

គ) ផលប ះពាល់ខដ្លគម្ព្ោងអាចបងកម្លើព្គួា ខដ្ល ័់ម្ករន ុងតំបន់គម្ព្ោង 

ឃ) ម្ោលនម្ោបាកផដល់័ំណ្ងវនិងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វនិង 

ង) ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ថ្នក្ខ ម្ ៀបចំវនិងក្ខ អនុិតតខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។ 

 

(iii) ក្ខ ម្ ៀបចំវក្ខ បងាា ញវនិងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់អំរីខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។  

 

(iv) ក្ខ ជូនដ្ំណ្ឹងអំរីក្ខ ័ោអ តទីតាំង៖ ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងខដ្លនឹងព្តូិ

ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំងវ គួ ទទួលបានក្ខ ជូនដ្ណំ្ឹងអំរីក្ខលិ សភាគ័ព្ោប់័ោអ តក្ខ  ឋ នគម្ព្ោងវ

និងក្ខ ចាប់ម្ផដើម្ក្ខ ងា ជារ់ខ ដ័ ង។វ ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងគួ ទទួលបាន

ម្រលម្ិោឱយបានព្គប់ព្ោន់វ ម្ដ្ើម្បផី្លអ ័ប់ដ  ូទីរខនអងវ និងព្បមូ្លផល

ដ្ំណា ំប័់រួរម្គរន ុងរ ណី្ខដ្លពារ់រយនធ វមុ្នម្រលក្ខ ចាប់ម្ផដើម្ហនុ៊ុំរយទធតំបន់គម្ព្ោង។វ 

 

12.0 កនតក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា  

 

77. ជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កអាចម្ ន័ ើ័ុជំំនួកម្ព្ៅផៃ ូិ ក្ខ រីម្ម្ឃុវំ ឬចា័ព់្រឹទាធ ចា យរន ុង័ហគម្ន៍វ



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  41 

ម្ដ្ើម្បីរភិារាវ និងខ ែ័ ង រដ្ំម្ណាះព្ាកម្ ក័នត ិិ សធីវ ចំម្ពាះក្ខ ម្រើតទុរមិ្ន័ុខចិតតជាមួ្កនឹងព្បធាន

ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលថ់ាន រ់ម្ខតត។វ ក្ខ ័ំុជំនួកម្នះអាច

ម្ធែ ីម្ឡើកម្ កផ្លទ លោ់ត់វ និងរុំចាំបាច់ រ់បណ្ដ ងឹផៃ វូិ ក្ខ ជាោកលរាណ្៍អរេ ម្នាះម្ឡើកវ (ម្បើម្ទាះបីជា

បណ្ដ ឹងវ និង ម្បៀបម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងនឹងព្តូិ រត់ព្តាទុរជាខផនរមួ្កថ្នដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិនិតយតាម្ ន

ោ ងណារ៏ម្ ក)។វ ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ ប័គ់ម្ព្ោងវ ព្តូិ ម្ធែ ីក្ខ 

រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កនឹងព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្ដ្ើម្បីធានា

ោ ងណាឱយោនក្ខ ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបណ្ដ ឹងា ទុរាឱយបានព្តឹម្ព្តូិ ។វ រន ុងរ ណី្ខដ្លបណ្ដ ឹងា ទុរាទាងំម្នះ

មិ្នព្តូិ បានម្ ះព្ាករន ុងរព្មិ្តជាទីម្រញចិតត ប័់ជនវ ខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កម្នាះម្ទវ ជនខដ្លបាត់បង់

ទីលំម្កអាចម្ព្បើព្បា័ព់្ចរជាផៃ ូិ ក្ខ ័ព្ោប់ រ់ពារយបណ្ដ ឹងវវវដូ្ចរនយលខ់ាងម្ព្ក្ខម្៖ 

 

ជំហានេី ១ 

 

78. ជនបាត់បង់ទីលំម្កខដ្លម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតតវ អាច រ់ពារយបណ្ដ ឹង

ជាោកលរាណ្៍អរេ ម្ៅក្ខន់ព្បធានក្ខ សោលយកព្័រុ។វ ជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កអាចនាចំា័់ព្រទឹាធ ចា យវ

ឬតំណាងឱយចូល មួ្ផេះផាបញ្ហា ម្នះម្កថាន រ់ព្័រុ។វ ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួង

ម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ និងារ័ួ ព្បធានក្ខ សោលយកព្័រុអំរបីញ្ហា ម្នះ។វ ព្ប័ិនម្បើពារយបណ្ដ ឹងម្នះព្តូិ

បានម្ ះព្ាក័ះជាម្កថាន រ់ព្័រុវ រន ុងរព្មិ្តជាទីម្រញចិតតចំម្ពាះជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កវ

ម្នាះព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់នឹងជូនដ្ំណ្ឹងដ្ល ់ DIMDMវ

ខដ្លនឹងម្ធែ ីក្ខ រិនិតយម្ឡើងិ សញវនិងម្ ន័ ើ័ុកំ្ខ ឯរភាររីអគគនាករ ឋ នវថ្នអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផល

ប ះពាលវ់ម្ដ្ើម្បីអនុិតត ិ សធានក្ខ ័ម្ព្័ប។ 

 

ព្ប័ិនម្បើពារយបណ្ដ ឹងម្នះព្តូិ បានបដ្ិម្័ធម្ចាលម្កដ្ំណារ់ក្ខលម្នះវ ម្ហើកជនខដ្ល

បាត់បង់ទីលំម្កម្ិនម្រញចិតតជាមួ្កនឹងលទធផលវ ោត់អាចបនតម្ៅជំហានបនាទ ប់វ និង រ់

ពារយបណ្ដ ឹងជាោកលរាណ្៍អរេ ម្ៅក្ខន់អគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វម្ដ្ើម្បមី្ ន័ ើ័ុំដ្មំ្ណាះព្ាក។                                                                                                                                                                  

 

ជំហានេី ២ 

 

79. DIMDMវ ខដ្ល ា័ ិតម្ព្ក្ខម្ចំណុ្ះអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ទទួលខុ័ព្តូិ រត់ព្តាវ និង

រិនិតយម្លើពារយបណ្ដ ឹងវ និងក្ខ ម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតតនានា។វ DIMDMវ ព្តូិ រត់ព្តាពារយបណ្ដ ឹងវ និងរិនិតយ

ម្ម្ើលអងគម្ហតុថ្នក្ខ ទាម្ទា រន ុងព្របខយណ្ឌ ថ្នតារាងោ ព្ទីរ ដ័ ីរី័ិទធិវ និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិ ទទួល

បានវខដ្លបានឯរភារ ចួ។វពារយបណ្ដ ឹងម្នះអាចម្លើរម្ឡើងរី័ ិទធិវ និងអតថ ព្បម្ោជន៍ណាមួ្កវខដ្លរុំព្តូិ

បានម្គនឹរម្ឃើញម្កម្រលម្ ៀបចំតារាងោ ព្ទីរ ដ័ ីរី័ិទធិវ និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិ ទទួលបានវ ម្ហើកជន

បាត់បង់ទីលំម្កខដ្លម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតតវអាចោនម្ហតុផល័ម្ព្័បរន ុងក្ខ ខ ែ័ ង រដ្ំម្ណាះព្ាក 

 

80. ដូ្ម្ចនះវ DIMDMវ ព្តូិ ម្ធែ ីក្ខ រិនិតយម្ឡើងិ សញឱយបានព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកវ ព្រម្ទាងំព្តូិ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្៍

ដ័ ីរលីទធផល រម្ឃើញវ អម្ជាមួ្កនឹងអនុា័ន៍ពារ់រយនធ វ

ព្ប័ិនម្បើោន រ់ជូនអគគនាករថ្នអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ច។វ

នាករ ឋ នម្នះរ៏អាចចុះជួបជាមួ្កនឹងជនបាត់បង់ទីលំម្កវ ខដ្លម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតតវ និងព្រមុ្ក្ខ ងា 

ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ នឹងម្ធែ ីក្ខ វាកតថ្ម្អម្លើពារយបណ្ដ ឹងម្នះ។វ

 បាកក្ខ ណ្៍ចុងម្ព្ក្ខកព្តូិ ម្ធែ ីឱយបាន ចួរាលវ់ មិ្នឱយហួ័វ ៣០វ ថ្ងៃម្ធែកី្ខ វ ចាប់គិតរី

ម្រលទទួលបានពារយបណ្ដ ងឹ។វ ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចុងម្ព្ក្ខកវ នឹងម្ធែ ីម្ឡើងម្ កអគគនាករថ្នអគគនាករ ឋ ន

ម្ ះព្ាកផលប ះពាលមិ់្នឱយម្លើ័  កៈម្រលវ ៥វ ថ្ងៃវ បនាទ ប់រីទទួលបាន បាកក្ខ ណ្ ៍ប័់វ DIMDM។វ

រន ុងរ ណី្ខដ្លបញ្ហា ម្នះទាម្ទា ឱយោនអនតរាគម្ន៍រព្មិ្តម្ោលនម្ោបាកវ ម្នាះបញ្ហា ម្នះនឹងព្តូិ



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  42 

បញ្ច នូម្ៅគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ ម្ដ្ើម្បីម្ធែ ីក្ខ ័ព្ម្ចចិតតវ ខដ្លរន ុងរ ណ្ីម្នះនឹងោនក្ខ 

បខនាម្វ ១០វ ថ្ងៃម្ធែកី្ខ បខនាម្ម្ទៀតវ ម្លើក្ខលប សម្ចឆទចុងម្ព្ក្ខក័ព្ោប់ក្ខ ម្ធែ ីម្័ចរដ ី័ ម្ព្ម្ចចិតត

ចុងម្ព្ក្ខក។  

 

81. អគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់នឹងម្ចញក្ខ ម្ អ្ ើកតបជាោកលរាណ្៍អរេ វ ព្រម្ទាងំ

ម្ផាើម្័ចរដ ី័ ម្ព្ម្ចម្ៅក្ខន់ជនបាត់បង់ទីលំម្កខដ្លម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតត។វ ព្ប័ិនម្បើពារយបណ្ដ ឹងម្នះព្តូិ

បាន រម្ឃើញថាោនមូ្ល ឋ ន័ម្ព្័បវ ម្នាះ DIMDMវ នឹងជូនដ្ំណ្ឹងដ្លន់ាករ ឋ នម្ ះព្ាក

ផលប ះពាល់ថ្នអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ម្ដ្ើម្បមី្ អ្ ើកតបចំម្ពាះពារយបណ្ដ ឹងម្នះវ មិ្នឱយហួ័

 កៈម្រលវ ១៥វ ថ្ងៃម្ធែកី្ខ វ បនាទ ប់រោីនក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតត ចួ។វ រន ុងរ ណ្ីខដ្លពារយបណ្ដ ឹងម្នះព្តូិ បាន

បដ្ិម្័ធម្ចាលម្កជហំានទីវ២វម្នាះជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កោនជម្ព្ម្ើ័ រ់ពារយបណ្ដ ឹងម្ៅក្ខន់វPGRC 

ឱយម្ធែកី្ខ រិចា ណា។វ 

 

82. DIMDMវ ព្តូិ បម្ងក ើតព្បរយនធទិនននយកថាន រ់រណាដ លមួ្កវ ម្ដ្ើម្បីរត់ព្តារាល់រយត៌ោនលម្អ ិតពារ់រយនធអំរី

ម្័ចរដ ី័ម្ងាបអំរីលទធផលខដ្លបាន រម្ឃើញវ និងក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតខដ្លបានម្ធែ ីម្ឡើង។វ  បាកក្ខ ណ្៍

័ម្ងាបអំរីាា នភារ ប័់រាលព់ារយបណ្ដ ឹងទាងំអ័វ់ ព្តូិ ម្ ៀបចំព្បចាំព្តីោ័វ និង រ់ជូន

គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វនិងថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍វម្ដ្ើម្បពី្ជាបជារយត៌ោន។វ 

 

ជំហានេី ៣  

 

83. ម្នះគឺជាដ្ំណារ់ក្ខលផៃ ូិ ក្ខ វ ខដ្លរន ុងម្នាះជនបាត់បង់ទីលំម្កខដ្លម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតតវ អាច

ម្ ន័ ើ័ុកំ្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតត ដ្ឋបាលចុងម្ព្ក្ខករីវ PGRC។វ ជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កវ ព្តូិ  រ់ពារយបណ្ដ ឹង

ជាោកលរាណ្៍អរេ ម្ៅក្ខន់ PGRCវតាម្ កៈក្ខ សោលយក ប័់អភិបាលម្ខតត។វជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កវឬ

តំណាងនឹងោនឱក្ខ័បងាា ញរីបណ្ដ ឹង ប័់ខៃ នួម្ករន ុងរិចច ព្បជុំវ ម្ហើក PGRCវ អាចម្ធែ ីក្ខ រិចា ណា

រីក្ខលៈម្ទ័បនាទ ន់រិម្័័ ប័់ជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កវ ម្កម្រលម្ធែ ីក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតត។វ អគគនាករ ឋ ន

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់នឹងបញ្ជ នូតំណាងោន រ់ខដ្លជា័ោជិរមិ្នអាចម្បាះម្ឆ្ន តបានឱយផដល់ក្ខ រនយល់

រីមូ្លម្ហតុវ ខដ្លនាឱំយោនក្ខ បដ្ិម្័ធពារយបណ្ដ ឹងម្នះវ

ម្ កអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្កដ្ណំារ់ក្ខលទីវ ២។វ ក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតត ប័់វ PGRCវ

ព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងខផអរតាម្ក្ខ ឯរភារោន ជាឯរចឆនទ វ និងជាម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចាា រ វ និងចងក្ខតរែរិចចវ

ម្លើរខលងខតម្កខតខដ្លោនបញ្ហា ពារ់រយនធនឹងម្ោលនម្ោបាកណាមួ្ក ័់រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជា។វ

ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចអំរបីញ្ហា ម្ោលនម្ោបាក ប័រ់ាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ ពារ់រយនធនឹងលទធរម្មដ្ីធអ ីវ

និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ ព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ កគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល។់ 

PGRCវ ោនម្រលវ ៣០វ ថ្ងៃម្ធែកី្ខ វ ចាប់គិតរីក្ខលប សម្ចឆទទទួលពារយបណ្ដ ឹងវ ម្ដ្ើម្បីម្ធែ ីក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតត

ចុងម្ព្ក្ខក។ 

 

84. ក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតត ប័់វ PGRCវ ព្តូិ  រ់ជូនគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់

តាម្ កៈអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ ម្ដ្ើម្បផីដល់ក្ខ ឯរភារវ មុ្នម្រល័រម្មភារ

ផដល់័ំណ្ងណាមួ្កអាចម្ធែមី្ៅបាន។ 

 

85. ក្ខ ម្ ះព្ាកពារយបណ្ដ ឹងបញ្ច ប់ម្កដ្ំណារ់ក្ខលទីវ៣វម្នះ។វរុំោនក្ខ បង់ថ្ងអវឬក្ខ ករថ្ងអម្័វារី

ជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្ក័ព្ោប់ក្ខ  រ់ពារយបណ្ដ ងឹវ និងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្លើពារយបណ្ដ ឹងម្កដ្ណំារ់ក្ខលទីវ ១,វ

ទីវ២វនិងទីវ៣វម្នាះម្ឡើក។វ 

 

86. ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ កវ ដូ្ចខចងរន ុងចបប់អ័ាមិ្រ ណ្៍វ ជនបាត់បង់ទីលំម្កខដ្ល
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ម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតតអាច រ់ពារយបណ្ដ ឹងម្ៅក្ខន់តុោក្ខ រាជធានីម្ខតតវ

ខដ្លពារ់រយនធម្ដ្ើម្បីខ ែ័ ង រដ្ំម្ណាះព្ាក។វ ចំណាកម្លើក្ខ  រ់ពារយបណ្ដ ឹងខបបម្នះវ ព្តូិ រា ប់ ងម្ ក

ជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្ក។វ ម្កដ្ណំារ់ក្ខលម្នះវ រុោំនក្ខ ចូល មួ្ពារ់រយនធរី

អគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ អនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលម់្កថាន រ់ម្ខតតវ

ឬព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្ឡើកវ ម្លើរខលងខតោនក្ខ បញ្ហជ

ម្ កតុោក្ខ ខដ្លោន័ម្តារិចច។ 

 

13.0 ក្ខ ម្ ៀបចំ័ព្ោប់ផដលង់ិ សក្ខដ្ល់ក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ 

 

87. ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់នីមួ្កៗព្តូិ បញ្ច លូចំណាកលម្អិត័ព្ោប់ផដល់័ំណ្ងវ និង័ព្ោប់

រា ប់ ងម្លើ័ ិទធិវ និងអតាព្បម្ោជន៍ទទួលបានក្ខ ាដ  នីតិ័ម្បទាម្ផេងម្ទៀតវ ជាខផនរមួ្កថ្នដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ 

័ព្ោប់ផដល់័ំណ្ងដ្ល់ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោង។វ នឹងោនក្ខ ម្ ៀបចំ័ព្ោប់អចលនព្ទរយវ

និងព្ទរយ័ម្បតត ិនានា ប័ជ់នខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងវ ម្ កខបងខចរជាដ្ីរ័ិរម្មវ ដ្ីលំម្ក ឋ នវដ្ីអាជីិរម្មវ ័ំណ្ង់លំម្ក ឋ នវ ព្ទរយ័ម្បតត ិ

័ព្ោប់រន ុងអាជីិរម្មវ និង័ំណ្ង់ដ្ថ្ទម្ទៀត។វ ក្ខ បា ន់ព្បោណ្ងិ សក្ខលម្អ ិតព្តូិ បញ្ច លូងិ សក្ខបព្ម្ងុឱយបាន

ព្គប់ ព្ោន់វ ម្ហើកខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលព់្តូិ បញ្ហជ រ់ឱយបានចប័់រីព្បភរងិ សក្ខទាងំអ័់វ ខដ្លព្តូ

ិក្ខ ។វ ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ព្តូិ ធានាោ ងណាឱយលំហូ ងិ សក្ខ

ោន័ងគតិភារជាមួ្កនឹងក្ខលិ សភាគទូទាត់័ំណ្ងវនិង អាចរា ប់ ងរាលជ់ំនួកម្ផេងម្ទៀតទាងំអ័់។ 

 

88. ងិ សក្ខម្នះព្តូិ រា ប់ ងម្លើលទធរម្មដ្ីធអ ីវ ក្ខ អភិិឌ្ឍទីតាំងខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័់បដ  ូម្ៅវ ចំណាក័ព្ោប់

ផដល់័ំណ្ងវ ព្បារ់ឧបតាម្ាវ និងចំណាក ដ្ឋបាលនានាវ ព្រម្ទាងំងិ សក្ខបព្ម្ងុ។វ ចំណាកម្លើក្ខ ម្ ះព្ាក

ផលប ះពាលព់្តូិ ជាខផនរមួ្កថ្នងិ សក្ខ័ម្ភាគី ប័់  ឋ ភិបាល។វ រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាព្តូិ ធានា

ឱយោនក្ខ ផដរ់ងិ សក្ខ័ម្ភាគីឱយបានទាន់ម្រលម្ិោ័ព្ោប់ក្ខ 

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្ដ្ើម្បីបំម្រញក្ខតរែរិចចនានាវ ខដ្លម្គរុំបានរោរ ណ្៍ទុរជាមុ្នខដ្លអាចោន

ចំនួនម្លើ័រចំីនួនងិ សក្ខបា ន់ព្បោណ្័ព្ោប់ក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ រន ុងម្ោលបំណ្ងបំម្រញម្ៅតាម្

លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវនិងម្ោលម្ៅពារ់រយនធថ្នក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។វ 

 

14.0 រិចចរិម្ព្ោះម្ោលប់ម្ កោនក្ខ ចូល មួ្ 

 

89. ដូ្ចរិភារារខីាងម្ដ្ើម្វជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវនិងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងវ ព្តូិ ចូល មួ្រន ុងក្ខ ម្ ៀបចំវ និងក្ខ អនុិតតដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ លទធរម្មដ្ីធអ ីវ

និងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអទីាងំមូ្ល។វ ព្រមុ្ព្បឹរាឃុវំ អាជាា ធ ម្កថាន រ់ព្័រុវ និងអាជាា ធ ម្កម្ខតតវ

នឹងម្ធែ ីក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កវ ជនខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោង។វ ម្លើ័រីម្នះរ៏នឹងោនក្ខ អម្ញ្ច ើញជន

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងឱយចូល មួ្រន ុង

រិចច ព្បជុំជាាធា ណ្ៈម្កដ្ណំារ់ក្ខលដ្ំបូងៗថ្នដ្មំ្ណ្ើ ក្ខ ម្នះផងខដ្ វ ម្ហើករួរម្គនឹងទទួលបាន

រយត៌ោនខដ្លអាចម្ជឿទុរចិតតបានវអំរីអនុគម្ព្ោងខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងវផលប ះពាល់ថ្នអនុគម្ព្ោងម្នះវ

ព្រម្ទាងំវិ សធានក្ខ ័ព្ោលផលប ះពាលវ់ និង័រម្មភារាដ  ម្័ដ្ឋរិចចម្ឡើងិ សញវ ខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើង។វ

រយត៌ោនខដ្លបងាា ញជាាធា ណ្ៈវ រ៏ព្តូិ បញ្ច លូក្ខលប សម្ចឆទឱានវាទ័ព្ោប់អនុគម្ព្ោងនីមួ្កៗវ

លរាណ្ៈិ សនិចឆ យករំណ្ត់រីភារ័ម្ព្័បវ និង័ិទធិវ និងអតាព្បម្ោជនវ៍ ខដ្លទទួលបានវ  ម្បៀបផដល់័ំណ្ងវ

នីតិិ សធី រ់បណ្ដ ឹងវនិងម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបណ្ដ ឹងា ទុរា។  

 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  
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90. ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ

ព្រម្ទាងំព្រមុ្ព្បជារល ដ្ឋម្ផេងៗវ នឹងទទួលបានឱក្ខ័បងាា ញរីគំនិតវ និង័ំណូ្ម្រ នានា ប័់រួរម្គវ

ជាធាតុចូលរន ុងក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ វ និងក្ខ អនុិតតអនុគម្ព្ោង។វ ក្ខ ព្បមូ្លគំនិតវ

និង័ំណូ្ម្រ ទាងំម្នះនឹងព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងវ តាម្ កៈក្ខ ម្ ៀបចំក្ខ រិភារាវ ម្ កោនក្ខ ចូល មួ្ជាមួ្ក

នឹងជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ

ម្ដ្ើម្បធីានាោ ងណាឱយភាគីខដ្ល ងផលប ះពាល់អាចចូល មួ្ម្ករន ុងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្នះបាន។  

 

91. ដូ្ចម្លើរម្ឡើងរខីាងម្ដ្ើម្វ ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ និងព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ នឹងចូល មួ្ជាមួ្កនឹងគណ្ៈរោម ធិក្ខ នានាវ ដូ្ចជាវ

គណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា វ ខដ្លនឹងព្តូិ បម្ងក ើតម្ឡើងវ ម្ដ្ើម្បធីានាោ ងណាឱយ

រួរម្គអាចចូល មួ្រន ុងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ថ្នក្ខ ម្ធែ ីម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរន ុងព្គប់ដ្ំណារ់

ក្ខលនានាថ្នដ្មំ្ណ្ើ ក្ខ ថ្នក្ខ អនុិតតខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ ដូ្ចជាវ ក្ខ ម្ ៀបចំវ និងក្ខ អនុិតត

ខផនក្ខ ម្នះជាម្ដ្ើម្។វ បនាទ ប់រីក្ខ បញ្ច ប់អនុគម្ព្ោងវ វ វ និងោនក្ខ ម្ធែ ីក្ខ អម្ងកតម្ កព្រ័ួងរ័ិរម្មវ

 ុក្ខា ព្បោញ់វ និងម្នាទវ និងព្រ័ួងពារ់រយនធនានាវ ជាមួ្កនឹងជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

និងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ ម្ដ្ើម្បីវាកតថ្ម្អរព្មិ្តម្រញចិតត ប័់រួរម្គវ ជាមួ្កនឹង

ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វនិងលទធផលថ្នក្ខ អនុិតតខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ម្នះ។  

 

15.0 ក្ខ រិនិតយតាម្ នវនិងក្ខ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ៍្ 

 

92. ក្ខ រិនិតយតាម្ នគឺជាខផនរមួ្កដ្៏័ខំាន់ថ្នក្ខ អនុិតតគព្មិ្ងវ CASDP។វ រន ុងនាម្ជាទីភាន រ់ងា 

អនុិតតខដ្លបានទទួលក្ខ ចាត់តាំងវព្រ័ួងរ័ិរម្មវ ុក្ខា ព្បោញ់វនិងម្នាទវនិងព្រ័ួងពារ់រយនធ ព្តូិ ខតង

តាំងបុគគលិរម្រញម្ោ ងឱយបានព្គប់ព្ោន់វ ជាខផនរមួ្កថ្នដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ រិនិតយតាម្ នថ្ផទរន ុង។វ

បុគគលិរទាងំម្នះព្តូិ រិនិតយតាម្ នដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ថ្នក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវឬក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតវវវវ

ម្ កព្តូិ ័ហក្ខ ជាមួ្កនឹងអាជាា ធ ឃុវំ វ វ និងអាជាា ធ វ វ វ ព្័រុ។វ ព្ប័ិនម្បើចាំបាច់វ នឹងោនក្ខ ផដល់

ក្ខ រាង័ម្តាភារអំរីដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ វាកតថ្ម្អដ្លបុ់គគលិរព្រ័ួងខដ្លបានទទួលក្ខ ចាត់តាំង

ចាប់រីដ្ំបូងម្ៅ។ 

 

ការេិនិរយតម្ ននផៃកន ុង 

 

93. ក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ ចម្បងម្លើក្ខ ព្បមូ្លទិនននយកវ និងរយត៌ោនអំរីិឌ្ឍនភារថ្នក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ

និងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលរ់ីតាម្មូ្ល ឋ នវ គឺជាក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ  ប័់ព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ 

អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ និងព្រមុ្ក្ខ ងា ថ្នអនុគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់

ថាន រ់ម្ខតតវ ខដ្លព្តូិ ម្ផាើ បាកក្ខ ណ៍្ព្បចាំខខជូននាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ខដ្លទទួលបនទ ុរ។វ

នាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ព្តូិ ចងព្រង បាកក្ខ ណ៍្រីតាម្មូ្ល ឋ នវ និងព្តូិ ម្ ៀបចំ

 បាកក្ខ ណ្៍័ ុប មួ្័ព្ោប់គម្ព្ោងម្កម្ ៀងរាល់ខខ។វ  បាកក្ខ ណ្៍ម្នះព្តូិ  រ់ជូនវ DIMDM ខដ្លជា

ាា បយនទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខ រិនិតយតាម្ នថ្ផទរន ុង។វ ក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ  ប័ ់ DIMDMវ  មួ្ោន (i)វ

រិនិតយម្ឡើងិ សញម្លើ បាកក្ខ ណ្៍ិឌ្ឍនភារព្បចាខំខវ និងក្ខ ចុះម្ប័ររម្មផ្លទ ល់ដ្ល់មូ្ល ឋ នវ ម្ដ្ើម្បមី្ផទៀង

ផ្លទ ត់ិឌ្ឍនភារវ និង័ុរលភារថ្នទិនននយកវ និងរយត៌ោននានាវ ព្ប័និម្បើចាំបាច់វ និង (ii)វ

ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្រ៍ិនិតយតាម្ នព្បចាពំ្តីោ័័ព្ោប់ រ់ជូនអគគនាករថ្នអគគនាករ ឋ ន

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។វ បនាទ ប់រី បាកក្ខ ណ្៍ព្បចាពំ្តីោ័បានទទួលក្ខ ឯរភាររីអគគនាករ ឋ ន

ម្ ះព្ាកផលប ះពាលម់្ហើកវ បាកក្ខ ណ៍្ម្នះនឹងព្តូិ  រ់ជូនថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍រន ុងរ ណី្ខដ្លចាបំាច់។វ 

 

94. ម្ករន ុងរ ណ្ីខដ្លជួបព្បទះនឹងបញ្ហា ធៃន់ធៃ ម្កម្រលណាមួ្ករន ុងអំឡុងម្រលម្ ៀបចំវ      ឬអនុិតត



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  45 

ខផនក្ខ       ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់លម្អ ិត DIMDMវ នឹងម្ ៀបចំចុះម្ប័ររម្មរិម្័័វ

ម្ដ្ើម្បវីាកតថ្ម្អាា នភារវ និងម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្រ៍ិម្័័អំរីិ សធានក្ខ ម្ ះព្ាកវ

ម្ដ្ើម្បី រ់ជូនអគគនាករថ្នអគគនាករ ឋ នម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់ម្ដ្ើម្បីអនុម្យត។ 

ការេិនិរយតម្ នខាងពប្ៅ 

95. អនររនិតិយតាម្ នខាងម្ព្ៅោនក្ខ ទទួលខុ័ ព្តូិ ជារោ់រ់វ ដូ្ចជាវ ័រិាវ និងម្ ៀបច ំបាក

ក្ខ ណ្អ៍រំកី្ខ អនុិតតខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលវ់និងាា នភារ័ងគម្វនិងម្័ដ្ឋរិចច ប័់ព្គួា  ង

ផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងវ ជារិម្័័ម្ កា ក្ខ ងា ជួ័ជលុវ និងាង័ងផ់ៃ ូិ ងនលវ់

រាបប់ញ្ច លូទាងំព្គួា ទាងំអ័ខ់ដ្លផទះ័ខម្បងវ ឬហាងព្តូិ ផ្លអ ័ប់ដ  ូម្ៅទតីាំងងម។ីវ

អនររនិតិយតាម្ នខាងម្ព្ៅវ រោ៏នក្ខ ទទួលខុ័ ព្តូិ រនិិតយម្លើឱក្ខ័

ក្ខ ងា ជា័ក្ខដ នរុល័ព្ោបព់្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាលម់្ កា គម្ព្ោងផងខដ្ វ ដូ្ចជាវ ឱក្ខ័

័ព្ោប់្ ត័ ីវនងិកុិជនវខដ្លព្តូិ ទទួលបានជនួំកោំព្ទរអីាជាា ធ ម្កថាន រ់ម្ខតត។វ  

ព្ប័ិនម្បើចាំបាច់វម្ៅតាម្ផលប ះពាល ់ប័គ់ម្ព្ោងវគណ្ៈរោម ធកិ្ខ អនត ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផល

ប ះពាល់វនងឹជួលទភីាន រង់ា រនិតិយតាម្ នរខីាងម្ព្ៅវ (EMA)វ ម្ដ្ើម្បីម្ធែកី្ខ រនិតិយតាម្ នរខីាងម្ព្ៅវ

នងិម្ធែកី្ខ វាកតថ្ម្អបនាទ បរ់បីញ្ចបគ់ម្ព្ោង។វ លរាខណ្ឌក្ខ ងា ័ព្ោបជួ់លទភីាន រង់ា រនិតិយតាម្ ន

រខីាងម្ព្ៅម្នះវ ព្តូិ ម្ ៀបចមំ្នុដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ លទធរម្ម។វ  បាកក្ខ ណ្រ៍និតិយតាម្ នរខីាងម្ព្ៅវ ព្តូិ  រជូ់ន

គណ្ៈរោម ធកិ្ខ អនត  ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាលព់្បចាំព្តោី័វ បនាទ បម់្រគណ្ៈរោម ធកិ្ខ អនត  ព្រ័ួង

ម្ ះព្ាកផលប ះពាលព់្តូិបានម្ផាើ បាកក្ខ ណ្ម៍្នះម្ៅក្ខនព់្រ័ួងរ័រិម្មវ កុ្ខា ព្បោញវ់នងិម្នាទ/PCOវ

នងិម្ៅក្ខនធ់នាោ រភិរម្ោរ។វក្ខ វាកតថ្ម្អម្ព្ក្ខកក្ខ អនុិតត័រម្មភារវ (Post Evaluation)វនងឹព្តូិ

ម្ធែ មី្ឡើងម្និឱយហួ័រវី៦វខខវបនាទ បរ់ី័ រម្មភារម្ ះព្ាកផលប ះពាលទ់ាងំអ័ព់្តូិបានបញ្ចប។់ 

 

16.0 ព្របខយណ្ឌ ័ព្ោប់ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីម្ ក ម័ យព្គចិតត 

 

96. ព្័បតាម្ក្ខ អនុិតតខបបទោអ ប់ម្កតាម្័ហគម្ន៍វ អនរភូមិ្អាចម្ព្ជើ័ម្ ី័ ផដល់ដ្ីធអ ីវ ឬ

ព្ទរយ័ម្បតតមិ្ ក ម័ យព្គចិតតម្ កមិ្នទទួល័ំណ្ងអែ ីទាងំអ័។់វ ជាម្ ឿកៗវ ក្ខ ម្ធែខីបបម្នះ

អាចោនម្ហតុផល័ម្ព្័បវ ម្ព្ពាះថាអនុគម្ព្ោងអាចផដល់អតថ ព្បម្ោជន៍

ម្ កផ្លទ ល់ចំម្ពាះជនខដ្ល ងផលប ះពាល់។វ បញ្ញតត ិពារ់រយនធនឹងក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតវ ព្តូិ

បានបញ្ច លូរន ុងឧប័ម្ព យនធ វរ២វនិងរព្ងាងទព្ម្ង់ោនបងាា ញជូនរន ុឧប័ម្ព យនធ វរ៣វ(័ូម្ម្ម្ើលឧទាហ ណ្គំ៍ ូ

ឯរា  DRM)។ 

 

97.  ិ សាលភាេននការផដលអំ់ពោកែីធលពី កសម យប្គចិរត។ ក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតព្តូិ អនុិតត

ចំម្ពាះ័ហគម្ន៍ទទួលផលវ ខដ្លរុោំនក្ខ ម្ធែលីទធរម្មដ្ីធអ ីម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ និងព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើង

ខផអរម្ៅតាម្តព្មូ្ិក្ខ  ប័់័ ហគម្ន៍។វ នឹងោនក្ខ ទទួលករក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអមី្ ក ម័ យព្គចិតតវ

ម្កម្រលខដ្លអនរម្ព្បើព្បា័់ដ្ីវនិងព្ទរយ័ម្បតត ិវខដ្លោនទំហំតូចៗវនិងខដ្ល ងផលប ះពាល់កល់ព្រម្ផដល់ដ្វី

និងព្ទរយ័ម្បតត ិប័់រួរម្គ័ព្ោប់ចូលជាវិ សភាគទាន ម័ យព្គចិតតដ្ល់អនុគម្ព្ោង។វ មិ្នព្តូិ ោនបុគគលវ

ឬព្គួា ណាមួ្កព្តូិ បាត់បង់ដ្ីម្លើ័រីវ ១០%វ ឬព្ទរយ័ម្បតត ិខដ្លោនតថ្ម្អម្លើ័រីវ ៤០០.០០០វ

ម្ ៀលម្នាះម្ឡើក។វ អនរខដ្លោនដ្ីលំម្ក ឋ នខដ្លោនទំហំតូចវ ម្ព្ក្ខម្វ ៣០០វ ខម្ ព្តក្ខម្  វ នឹងមិ្នព្តូិ

បានអនុញ្ហញ តឱយផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអមី្ ក ម័ យព្គចិតតម្ឡើក។វ ម្លើ័រីម្នះខផនរថ្នដ្ីខដ្លព្តូិ ផដល់អំម្ណាក

ម្ ក ម័ យព្គចិតតវ មិ្នព្តូិ ោនផទះវ ័ំណ្ង់វ ឬអចលនព្ទរយម្ផេងម្ទៀតម្នាះម្ឡើក។វ ័ព្ោប់អនុគម្ព្ោង

ព្បម្ភទម្នះវ ម្ម្ឃុំគួ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្ខ៍ដ្លបងាា ញថាវ អនរម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអបីានទទួលរយត៌ោនម្រញម្លញវ

អំរអីនុគម្ព្ោងម្នះវ និងអំរី័ិទធិ ប័់រួរម្គរន ុងក្ខ បដ្ិម្័ធមិ្នផដល់ដ្វី និងព្ទរយ័ម្បតត ិ ប័់រួរម្គវ

ម្ ករុទំទួលបាន័ំណ្ង។វ  បាកក្ខ ណ៍្ម្នះោនម្ ម្ ះថាវ “ បាកក្ខ ណ៍្ ដ័ ីរីក្ខ ផដល់

អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតត”វជាខផនរមួ្កថ្នម្័ៀិម្ៅខណ្នាំ័ ដ ីរីក្ខ អនុិតតគម្ព្ោង ប័មូ់្លនិធិឃុំ័ងាក ត់។វ 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  46 

 

98. ការផដលអំ់ពោកែីធលីគជឺាសកម្មភាេដែលោនការកល់ប្េម្ដផអកតម្េយរ៌ោនប្រឹម្ប្រូិ ។វ

បុគគលិរអនុគម្ព្ោងព្តូិ ធានាថាវ ក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអមី្ ក ម័ យព្គចិតតព្តូិ បានម្ធែ ីម្ឡើងម្ កោនក្ខ 

ដ្ឹងជាមុ្នរីជម្ព្ម្ើ័ម្ផេងម្ទៀតខដ្លោនវ ដូ្ចជាវ ័ំណ្ងរន ុងតថ្ម្អជំនួ័វ ម្ហើកក្ខ កល់ព្រម្ព្តូិ

បានម្ធែ ីម្ឡើងវ ម្ ករុោំនក្ខ បងា ិតបងា ំម្នាះម្ឡើក។វ ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងោន

័ិទធិបដ្ិម្័ធមិ្នផដល់អំម្ណាកព្ទរយ័ម្បតត ិវ និងទទួលបានអតាព្បម្ោជន៍វ ព្រម្ទាងំ័ំណ្ង័ព្ោប់ដ្ធីអ ីវ

និងព្ទរយ័ម្បតត ិខដ្លបាត់បង់ ប័់រួរម្គ។វ រួរម្គព្តូិ ទទួលបានរយត៌ោនឱយបាន

ម្រញម្លញរី័ិទធិ ប័់រួរម្គវ និងអាចម្ព្បើព្បា័ក់នតក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា វ ដូ្ចខដ្លព្តូិ បាន

ម្ ៀបរាប់រន ុងព្របខយណ្ឌ ខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលម់្នះ។វ 

 

99. ការេិនិរយពផៃៀងផ្ទៃ រ់ភាេប្រឹម្ប្រូិ ។ ក្ខ រិនិតយម្ផទៀងផ្លទ ត់ភារព្តឹម្ព្តូិ ម្លើក្ខ ផដល់អំម្ណាក

ដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតព្តូិ ចងព្រងទុរជាឯរា រន ុង បាកក្ខ ណ៍្វាកតថ្ម្អ័មិ្ទធិលទធភារថ្នក្ខ ិ សនិម្ោគ

ម្លើអនុគម្ព្ោងវនិងព្តូិ បញ្ច លូោ ងម្ហាចណា័ម់្កចំណុ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖ 

 ក្ខ ម្ផទៀងផ្លទ ត់វ និងក្ខ ចងព្រងទុរជាឯរា ខដ្លបងាា ញថាវ ដ្ខីដ្លព្តូិ ក្ខ ័ព្ោប់គម្ព្ោងម្នះវ

ព្តូិ បានផដលម់្ ក ម័ យព្គចិតតវ ម្ហើកដី្ខដ្លព្តូិ ផដលជ់ាអំម្ណាកវ រុំោនជាប់ពារ់រយនធនឹងជម្ោអ ះ

រម្ម័ិទធិវឬជម្ោអ ះម្ផេងម្ទៀតម្នាះម្ឡើក។ 

 ក្ខ ម្ផទៀងផ្លទ ត់បញ្ហជ រ់ថារុំោនព្គួា ណាមួ្កព្តូិ ធាអ រ់ចូលម្ៅរន ុងភារព្រីព្រវ ម្ កា ក្ខ ផដល់

អំម្ណាកដ្ីធអមី្នាះម្ឡើកវ (ម្ពាលគឺមិ្នព្តូិ ោនក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអមី្លើ័រីវ ១០%វ ថ្នថ្ផទដ្ី័ ុប

ខដ្លោនម្នាះម្ឡើក)។វ ម្លើ័រីម្នះវ ព្តូិ ោនក្ខ តព្មូ្ិឱយព្រមុ្អភិិឌ្ឍន៍័ហគម្ន៍ម្ធែ ីក្ខ ច ចារី

វិ សធានក្ខ ាដ  មុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតម្ឡើងវិ សញវ ដូ្ចជាវ ក្ខ ក្ខត់បនាកថ្ងៃ ព្បតិបតតកិ្ខ វ និងខងទាវំ ឬ

ក្ខ ខចរ ំខលរដ្ខីដ្លអាច ដំ្ុះបាន ប័់័ ោជិរ័ហគម្ន៍ទទួលផលម្ផេងម្ទៀត។វ 

 ក្ខ រិនិតយម្ផទៀងផ្លទ ត់វ បញ្ហជ រ់ថាក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអមី្នះនឹងមិ្នម្ធែ ីឱយអនរខដ្លជួលដ្ីបាត់

បង់ទីរខនអងវឬនឹងមិ្នម្ធែ ីឱយោនក្ខ ម្ធែ ីរលរម្មជាប់បំណុ្លម្លើដ្មី្នះម្ឡើក។ 

 រិចចរិម្ព្ោះម្ោបលព់្បរបម្ កអតានយកវ ព្តូិ បានម្ ៀបចំម្ឡើងម្ ក័ុចឆនទ ៈវ ជាមួ្កនឹងរាលអ់នរ

ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ី័ក្ខដ នុរលទាងំអ័់។វ ព្តូិ ោនក្ខ បញ្ហជ រ់ម្ផទៀងផ្លទ ត់វ និងោនក្ខ ចងព្រងទុរជា

ឯរា បញ្ហជ រ់ថាវ អនរផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអបីានកល់ព្រម្ជាមួ្កនឹងអនុគម្ព្ោងវ

និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លផដលម់្ កអនុគម្ព្ោងម្នះ។វ ព្តូិ ោនក្ខ ម្ ៀបចំរិចចរិភារាម្ កខឡរ

ជាមួ្កព្រមុ្្ ត័ វី និងព្រមុ្័ហគម្ន៍ម្ដ្ើម្បបីងកភារងាកព្័ួលឱយោនក្ខ ចូល មួ្

ព្បរបម្ កអតានយករីរួរម្គ។វនិង 

 និងោនក្ខ ធានាថាកនតក្ខ ័ហគម្ន៍័ព្ោប់អនុិតត័រម្មភារវិ សនិម្ោគដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ 

ម្ៅបានលអ ព្បម្័ើ វ និងោនព្បរយនធម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបណ្ដ ឹងា ទុរខ ព្បរបម្ កកុតត ិធម៌្វ រ៏ដូ្ចជាវ

ព្បរយនធ័ព្ោប់រិនិតយតាម្ នវនិងម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្៍គម្ព្ោង។វ 

 

100. ការចងប្កងឯការ៖វ បុគគលិរ ប័់អនុគម្ព្ោងព្តូិ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្៍័ ដ ីរកី្ខ រិនិតយម្ផទៀងផ្លទ ត់

ម្លើក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីរន ុង័ហគម្ន៍ទទួលផលនីមួ្កៗវ ខដ្លតព្មូ្ិឱយោនក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីឯរជន។វ

បុគគលិរគម្ព្ោងព្តូិ ម្ ៀបចំឱយោនក្ខ បំម្រញទព្ម្ង់ផដល់ក្ខ កល់ព្រម្ជាោកលរាណ្៍អរេ ័ព្ោប់

ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ។ីវ ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអមី្នះវ ព្តូិ ម្ផទៀងផ្លទ ត់បញ្ហជ រ់ម្ ការេីចំនួនរី នារ់វ ខដ្លជា

អនរដ្ឹរនាំ័ ហគម្ន៍វ ប ុខនតមិ្នខម្នជាអនរទទួលផលម្ កផ្លទ ល់រី័រម្មភារវិ សនិម្ោគវ ម្ដ្ើម្បីធានាថាវ

រិតជាោនក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតម្ ករុោំនក្ខ បងា ិតបងា ំរន ុង

ទព្ម្ង់ណាមួ្ករិតព្បារដ្ខម្ន។វ រយត៌ោនរិនិតយម្ផទៀងផ្លទ ត់ម្លើក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតនឹងព្តូិ

ម្ផទៀងផ្លទ ត់បញ្ហជ រ់រន ុងអំឡុងម្រលម្ ៀបចំលម្អ ិត័ព្ោប់អនុគម្ព្ោងវ និងអាចព្តូិ បានម្ធែ ីបចច ុបបននភារ

ម្ៅតាម្ក្ខ ចាំបាច់។វ 

ក្ខ រិនិតយតាម្ នម្លើក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតត។វ បញ្ហា



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  47 

ពារ់រយនធជាមួ្កនឹងក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតវ នឹងព្តូិ រិនិតយតាម្ នម្ ក

បុគគលិរ ប័់អនុគម្ព្ោងវ ម្ហើកធនាោ រិភរម្ោរនឹងម្ធែ ីក្ខ រិនិតយម្ឡើងវិ សញតាម្ក្ខលរំណ្ត់ម្លើទព្ម្ង់

កល់ព្រម្ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីវ ព្រម្ទាងំចុះ័ោា ័តាម្ខបបថ្ចដ្នយជាមួ្កនឹងអនរផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីទាងំម្នះ។វ

រន ុងអំឡុងម្ប័ររម្មរិនិតយម្ឡើងិ សញម្នះវ ធនាោ រិភរម្ោរនឹងម្ធែ ីក្ខ បញ្ហជ រ់ម្ផទៀងផ្លទ ត់ថាវ

ក្ខ រិនិតយម្ផទៀងផ្លទ ត់ម្លើក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីរិតជាព្តូិ បានម្ធែ ីម្ឡើងព្័បតាម្នីតិិ សធីខាងម្លើព្បារដ្ខម្ន។វ 

 

101. កនតការព ោះប្ាករណ្ដ ងឹារេកុខ។វ បណ្ដ ឹងា ទុរា ខដ្លអាចម្រើតោនម្ឡើងវអាចពារ់រយនធនឹងក្ខ 

បងា ិតបងា ំឱយផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីវ ឬក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ធីអ ីម្លើ័រីវ ១០%វ ថ្នដ្ីជារម្ម័ិទធិឯរជនវ ខដ្លនាំ

ឱយអនរផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្នះព្តូិ ធាអ រ់ចូលម្ៅរន ុងភារព្រីព្រ។វ ពារយបណ្ដ ឹងនានាព្តូិ  រ់

ម្ៅក្ខន់គណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា ខដ្លព្តូិ បានបម្ងក ើតម្ឡើង័ព្ោប់អនុគម្ព្ោងម្នះ។ 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  48 

 

 

 

ឧប័ម្ព យនធ  
 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  49 

 

ឧប័ម្ព យនធ វរវ១ 

  

ទព្ម្ង់ថ្នខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ 

 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  50 

ខផនក្ខ ័រម្មភារម្ ះព្ាកផលប ះពាល់បំព្រួញវ (ARAP)៖វ ោតិក្ខឯរា វ និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

អំរីរយត៌ោនខដ្លព្តូិ បញ្ច លូ 

 

រ. ម្័ចរដ ីម្ផដើម្  

1. ម្ ៀបរាប់ម្ ក័ម្ងាបរីគម្ព្ោងវ អនុគម្ព្ោងវ និង/ឬ័ោ័ភាគនានា ប័់អនុគម្ព្ោងវ

(ម្ោលម្ៅថ្នក្ខ អភិិឌ្ឍន៍គម្ព្ោងវ អនរទទួលផល ប័់គម្ព្ោងវ ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នាអំរីគម្ព្ោងវ

័ោ័ភាគគម្ព្ោងវទិដ្ឋភារទូម្ៅថ្នទីតាំងគម្ព្ោងវនិងតព្មូ្ិក្ខ ថ្នក្ខ ម្ធែលីទធរម្មដ្ីធអ ី)។ 

ខ. ព្របខយណ្ឌ ចបប់វនិងព្របខយណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាក័ព្ោប់ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវនិងក្ខ ម្ ះព្ាក

ផលប ះពាល ់

2. ម្ ៀបរាប់រ ី (i) ចបប់វ និងលិខិតបទ ឋ នគតិកុតតវ (អនុព្រឹតយ)វ ខដ្លព្គបដ្ណ្ដ ប់ម្លើក្ខ 

ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីម្ករម្ព ុជាវ (ចបប់ភូមិ្បាលឆ្ន វំ ២០០១,វ ចបប់ ត័ ីរីអ័ាមិ្រ ណ្៍ឆ្ន វំ ២០១០,វ អនុព្រឹតយ ដ័ ីរី

ដ្ីចំណី្ផៃ ូិ ។ល។)។វ បញ្ច លូតារាងខដ្លបងាា ញរីក្ខ ម្ព្បៀបម្ធៀបវ លរាខណ្ឌ ខដ្លតព្មូ្ិម្ព្ក្ខម្ម្ោលនម្ោបាក

ដ័ ីរីក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល់ ប័ថ់្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍វ និងខអ ឹម្ា ចបប់វ

និងលិខិតបទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជា ដ័ ីរីក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ី។វ បងាា ញរីក្ខ វិ សភាគម្លើ

ម្លើគោអ តវនិងិ សធានក្ខ ម្ដ្ើម្បីបិទគោអ តទាងំម្នះ។វ[ចោអ ងរីនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ។វម្នះគឺជា ដ័ ង់  

័ព្ោប់វRFs/BRPsវទាងំអ័់] 

គ. ព្របខយណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាកថ្ន BRP 

3. ម្ ៀបរាប់រីវ (i) និកម្នយកថ្នវារយ័រទខដ្លព្តូិ បានម្ព្បើព្បា័់, (ii) ម្ោលបំណ្ងថ្នវ BRPវ

និងម្ោលក្ខ ណ្ខ៍ណ្នា,ំវ(iii)វព្របខយណ្ឌ ចបប់័ព្ោប់ក្ខ ផដល់័ំណ្ងវ(័ូម្ម្ម្ើលនិតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ជា

ឯរា ខណ្នាំ),វ (iv) លរាណ្ៈិ សនិចឆ យករំណ្ត់រីភារ័ម្ព្័ប (ោច ័់រម្ម័ិទធិព្័បចបប់វ អនរ

ក្ខន់ក្ខប់ខុ័ចបប់/អនរក្ខន់ក្ខបអ់នាធិបម្តកយវ និងជួលព្័បចបប់វ ដី្ខដ្លក្ខន់ក្ខប់ខបបព្បថ្រណី្)វ និង

ក្ខលប សម្ចឆទឱានវាទ, (v) វិ សធីា្ ត័ វាកតថ្ម្អម្លើព្ទរយ័ម្បតត-ិក្ខ អម្ងកតម្លើតថ្ម្អជំនួ័,វ (vi) 

ព្បម្ភទជំនួក័ព្ោបព់្បជាជនព្រីព្រវ និងព្រមុ្ងាក ងម្ព្ោះវ (័ូម្ម្ម្ើលនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  វ ជា

ឯរា ខណ្នាំ)។ 

 

ឃ. ជំម្ ឿនវនិងរយត៌ោនអំរីាា នភារ័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចខផអរតាម្័ំណារគំ  ូ

4. បម្ងក ើតតារាងម្ ៀបរាប់រ ី (i) ទិនននយកខដ្លព្បមូ្លអំរជីនខដ្ល ងផលប ះពាលវ់ និងវ IOLs ័ព្ោប់

ក្ខ អម្ងកត័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចវ ម្ កម្ព្បើព្បា័់័ំណារគំ វូ (ក្ខ អម្ងកតតាម្ខនងផទះ),វ (ii) 

ទិនននយក/លទធផលខដ្លទទួលបានរីជំម្ ឿនវ និងបញ្ជ ីខដ្លបងាា ញរីក្ខ បាត់បង់វ និងក្ខ វាកតថ្ម្អម្លើ

ក្ខ បាត់បង់ដ្ីធអ ីវនិងក្ខ បាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិដ្ថ្ទម្ទៀត, (iii)វព្រមុ្ព្បជារល ដ្ឋព្រីព្រវនិងងាក ងម្ព្ោះវនិងវ

(iv)វាិតា ័ងគម្ខដ្លទទួលបានរីក្ខ អម្ងកត័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចខផអរតាម្័ំណារគំ ។ូ 

 

ង. ័ំណ្ងវក្ខ ាដ  ចំណូ្លវនិងក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំង 

5. ម្ ៀបរាប់វ និងផដល់រយត៌ោនអំរី (i) ័ិទធិទទួលបាន័ំណ្ង័ព្ោប់ជនខដ្លបាត់បង់ទីលំម្ក, (ii)វ

វិ សធានក្ខ ខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើង័ព្ោប់ោំព្ទដ្ល់ក្ខ  រចំណូ្លវរាប់បញ្ច លូទាងំ័ំណ្ងវ និងិ សធានក្ខ បខនាម្វ

ម្ដ្ើម្បជួីកឱយព្គួា ខដ្លងាក ងម្ព្ោះអាចម្ធែ ីោ ងណាឱយាា នភារ ប័់រួរម្គោនភារលអ ព្បម្័ើ ជាងមុ្ន,វ

(iii) វិ សធានក្ខ ័ព្ោប់ផដលដ់្ជីម្ោអ ះវ រន ុងរ ណី្ខដ្លពារ់រយនធ វ និង (iv)វ ក្ខ ម្ព្ជើ័ម្ ី័ ទីតាំងខដ្លព្តូិ

ផ្លអ ័់បដ  ូម្ៅវ រន ុងរ ណី្ខដ្លពារ់រយនធ។វ  [័ូម្ម្ព្បើព្បា័់តារាងោ ព្ទីរ ដ័ ង់  បងាា ញរី័ិទធិវ

និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិ ទទួលបានរន ុងឧប័ម្ព យនធ ទីវ៦វថ្ននីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ]។ 

ច. ក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបល់វក្ខ ចូល មួ្វនិងក្ខ បងាា ញរយត៌ោន 
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6. ម្ ៀបរាប់អំរ ី (i) កនតក្ខ ខដ្លនឹងព្តូិ អនុិតត័ព្ោប់ម្ ៀបចំឱយោនរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់

ព្បរបម្ កអតានយកជាមួ្កជនខដ្ល ងផលប ះពាលវ់ និងម្ដ្ើម្បផីដល់លទធភារឱយរួរម្គអាចចូល មួ្រន ុងក្ខ 

ម្ ៀបចំក្ខ អនុិតតវ និងក្ខ រិនិតយតាម្ នខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាលខ់ផអរតាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ ,វ (ii) 

ក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ  ប័់ាា បយនវ និង (iii)វ ក្ខ ម្ ៀបចំបបងាា ញរយត៌ោនវ ដូ្ចជាវ រយត៌ោនខដ្លព្តូិ ផេរែផាកវ

និងិ សធីា្ ត័ ផេរែផាកជាម្ដ្ើម្។វ [ចម្អងរីនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  វ វ វ និង ដ័ ង់  ័ព្ោប់ព្គប់គម្ព្ោង

ទាងំអ័]់ 

 

្. កនតក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា  

7. ម្ ៀបរាប់ (i) កនតក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា  ប័់គម្ព្ោង,វ (ii) ក្ខ បម្ងក ើតកនតក្ខ ម្ ះព្ាក

បណ្ដ ឹងា ទុរា វនិងវ (iii) ម្ោលក្ខ ណ៍្ខណ្នាំ័ព្ោបទ់ទួលវរត់ព្តាវម្ ះព្ាកវនិងម្ធែ ីម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត។។ 

[ចម្អងរីឧប័ម្ព យនធ ទីវ៨វថ្ននីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  វនិងជា ដ័ ង់  ័ព្ោប់ព្គប់គម្ព្ោងទាងំអ័់] 

 

ជ. ក្ខ ម្ ៀបចំាា បយនវនិងក្ខ អនុិតត  

8. ម្ ៀបរាប់រ ី (i) ក្ខ ម្ ៀបចំាា បយន័ព្ោប់ម្ ៀបចំអនុិតតវ និងរិនិតយតាម្ ន័រម្មភារម្ ះព្ាក

ផលប ះពាល់វ និងម្ ៀបរាប់រីិ សធានក្ខ បខនាម្ខដ្លចាបំាច់វ ម្ដ្ើម្បីបម្ងក ើន័ម្តាភារាា បយនវ រាប់បញ្ច លូទាងំ

ចំណាកម្ផេងៗ័ព្ោបអ់នុិតតវិ សធានក្ខ ទាងំម្នះវ ព្ប័ិនម្បើោន, (ii)វ ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ័ព្ោបម់្ ៀបចំខផនក្ខ 

ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់លម្អ ិតវ និងក្ខ អនុម្យតវ និងក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើក្ខ អនុិតតវ

[ ដ័ ង់  ័ព្ោប់ព្គប់គម្ព្ោងទាងំអ័់វនិងោនបងាា ញរន ុងនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ] 

 . ងិ សក្ខវនិងក្ខ ទោអ រ់ងិ សក្ខ 

9. បងាា ញរីងិ សក្ខបា នាម នវ  មួ្ទាងំលំហូ ងិ សក្ខវ និងរំណ្ត់រីព្បភរងិ សក្ខវ (ងិ សក្ខ

័ម្ភាគីម្ចញរីងិ សក្ខជាតិ)។ 

ញ. ក្ខ រិនិតយតាម្ នវនិងក្ខ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ៍្  

ម្ ៀបរាប់ (i) ក្ខ រិនិតយតាម្ នខាងរន ុងវ និងខាងម្ព្ៅវ (រន ុងរ ណី្ខដ្លចាំបាច់)វ ម្លើក្ខ ម្ ៀបចំក្ខ ម្ ះ

ព្ាកផលប ះពាល,់វ (ii) ក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ វ និង (iii) លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ័ព្ោប់ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្ ៍

[ ដ័ ង់  ័ព្ោប់រាល់គម្ព្ោងទាងំអ័់វ និងោនបងាា ញជូនរន ុងនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ]។
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ខផនក្ខ ័រម្មភារម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ(RAP)៖វោតិក្ខថ្នឯរា វនិងរយត៌ោនខដ្លព្តូិ បំម្រញ 

រ. ម្័ចរដ ី័ម្ងាប  

បងាា ញខអ ីអំរីវិ សាលភារគម្ព្ោងវ លទធផល រម្ឃើញវ ខដ្លបានរីក្ខ អម្ងកត័ំខាន់ៗវ ័ិទធិវ

និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិ ទទួលបានវនិង័រម្មភារខដ្លព្តូិ បានម្លើរជាអនុា័ន៍។  

ខ. ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នាអំរីគម្ព្ោង 

(i) ម្ ៀបរាប់រីគម្ព្ោងវ និង័ោ័ភាគគម្ព្ោងខដ្លនាឱំយោនក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវ

ក្ខ ផ្លអ ័ប់ដ  ូទីលំម្កខដ្លមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ ឬទាងំរី វ និងរំណ្ត់រតំីបន់គម្ព្ោងវ [ដូ្ចោន

នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង RF/BRP] 

(ii) រំណ្ត់រីិ សធានក្ខ វ ខដ្លព្តូិ បាន រ់ម្ចញវ ម្ដ្ើម្បបីម្ញ្ច ៀ័មិ្នឱយោនក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កវ ឬ

ក្ខត់បនាកក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កឱយម្កតិចជាអបបប ោ។ 

គ. ព្របខយណ្ឌ ចបប់  

(i) ម្ ៀបរាប់រីចបប់វ និងលិខិតបទ ឋ នម្កថាន រ់ជាតិវ និងម្កថាន រ់មូ្ល ឋ នវ ខដ្លអនុិតតចំម្ពាះ

ក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវនិងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វ[ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង RF/BRP] 

(ii) ម្ ៀបរាប់រមី្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរីក្ខ ក្ខ ពា ផលប ះពាល ់ប័់ថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍វ និងក្ខ ិ សភាគ

ម្លើគោអ ត វាងម្ោលនម្ោបាក ប័់ថ្ដ្គូអភិិឌ្ឍន៍វ និងចបប់វ

និងលិខិតបទ ឋ នគិតកុតតរន ុងព្បម្ទ័វ និងិ សធានក្ខ ម្ដ្ើម្បបិីទគោអ តទាងំម្នះ [ដូ្ចោន នឹង

តារាងោ ព្ទីរខដ្លបងាា ញរីក្ខ ម្ព្បៀបម្ធៀបវរន ុង RF/BRP] 

ឃ. វិ សាលភារថ្នក្ខ ម្ធែ ីលទធរម្មដ្ីធអ ីវនិងក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ 

(i) រិភារារផីលប ះពាល ់ប័់គម្ព្ោងវ និងបញ្ច លូខផនទីបងាា ញរីតំបន់ខដ្លទទួល ង

ផលប ះពាល់ម្ កា ័ោ័ភាគវឬ័រម្មភារ ប័់គម្ព្ោង។វ 

(ii) ម្ ៀបរាប់រីម្ោលក្ខ ណ្៍័ ខំាន់ៗវ ខដ្លព្តូិ ម្ោ រតាម្រន ុងក្ខ អនុិតតក្ខ តាំងទីលំម្ក

ម្ កមិ្ន ម័ យព្គចិតតម្ព្ក្ខម្ព្របខយណ្ឌ  ប័់គម្ព្ោង [ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង RF/BRP] 

(iii) ម្ ៀបរាប់រកី្ខ អម្ងកតវា័ខ់ិងលម្អ ិតវ និងិ សធីា្ ត័ ខដ្លព្តូិ បានម្ព្បើព្បា័វ់ ័ព្ោប់បម្ងក ើត

បញ្ជ ីា ម្រើភយណ្ឌ បងាា ញរីក្ខ បាត់បង់វ ក្ខ ជមំ្ ឿនវ និងក្ខ រំណ្ត់ក្ខលប សម្ចឆទឱានវាទ

័ព្ោប់រំណ្ត់ភារ័ម្ព្័ប [័ូម្ម្ម្ើលរព្ម្ង័ំណួ្ ័ព្ោប់ក្ខ អម្ងកតវា័់ខិងលម្អ ិតវ

ឧប័ម្ព យនធ ទីវ៥វថ្ននីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ] 

(iv) ក្ខ ័ិរាម្លើតថ្ម្អជំនួ័វនិងអព្តាឯរតា 

(v) ័ម្ងាបផលប ះពាល់័ំខាន់ៗវ ដូ្ចជាវ ព្ទរយ័ម្បតត ិខដ្លព្តូិ ម្ធែ ីលទធរម្មវ និងអនរខដ្លព្តូិ បាត់បង់

ទីលំម្កវ[រាល់ព្បម្ភទទាងំអ័់ថ្នព្ទរយ័ម្បតត ិវដូ្ចជាវលំម្ក ឋ នវនិង័ំណ្ង់វដ្ំណាវំនិងម្ដ្ើម្ម្ ើវ

អាជីិរម្មវ និងរាល់ព្បម្ភទទាងំអ័់ថ្នជនខដ្ល ងផលប ះពាលវ់ ដូ្ចជាវ ព្បជារល ដ្ឋខដ្លមិ្នព្រវ

ព្បជារល ដ្ឋខដ្លព្រីព្រវនិងងាក ងម្ព្ោះវជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវនិងជនជាតិភាគតិចវ្ ត័ ី] 

 

ង. រយត៌ោនវនិងាិតា ័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចច 

ម្ ៀបរាប់រលីទធផលខដ្លបានរីក្ខ អម្ងកត័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចវ ជំម្ ឿន IOL (រីរព្ម្ង័ំណួ្  DMS)វ ទាងំវ

១០០%វ ម្ កបងាា ញរយត៌ោនវ និង/ឬទិនននយកខបងខចរតាម្ម្កនឌ្យ វ ភារងាក ងម្ព្ោះវ និងព្រមុ្័ងគម្

ម្ផេងម្ទៀតវដូ្ចជា៖  

(i) ម្ ៀបរាប់រីិ សធីា្ ត័ ខដ្លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោបក់្ខ អម្ងកត័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចវ(រំណ្ត់័ំណួ្  DMSវនិងក្ខ 

័ោា ័តាម្ខនងផទះ)វ[ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្ន៌ារន ុង RF/BRP] 

(ii) រំណ្ត់វនិងបងាា ញរីម្នុ័េវនិង័ហគម្ន៍ខដ្លព្តូិ  ងផលប ះពាល់ 

(iii) បងាា ញរយត៌ោនម្ ក័ម្ងាបរីាា នភារ័ងគម្ម្័ដ្ឋរិចចម្ករន ុងតារាងវ (រព្ម្ិតចំណូ្លវ ព្បភរវ

ចំណូ្ល/មុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ និងទិនននយកម្ផេងម្ទៀតវ ខដ្លព្បមូ្លរន ុងរព្ម្ង័ំណួ្ វ DMS)វ

ខបងខចរតាម្ម្កនឌ្យ វ ភារងាក ងម្ព្ោះវ ព្គួា ខដ្លោន្ ត័ ីម្ម្ោ ក/្ ត័ /ីជនរិក្ខ 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  53 

ជាម្ម្ព្គួា វនិងព្រមុ្័ងគម្ម្ផេងម្ទៀត។ 

(iv) ម្ ៀបរាប់រផីលប ះពាល់័ ំខាន់ៗម្រម្លើ័ងគម្ 

(v) ម្ ៀបរាប់រីផលប ះពាលម់្លើព្បជារល ដ្ឋ ព្រីព្រវ ព្រមុ្ងាក ងម្ព្ោះវ ជនជាតិម្ដ្ើម្ភាគតិចវ

និងជនជាតិភាគតិចវនិងព្រមុ្ងាក ងម្ព្ោះម្ផេងម្ទៀត។ 

ច. ក្ខ បងាា ញរយត៌ោនវរិចចរមិ្ព្ោះម្ោបល់វនិងក្ខ ចូល មួ្ 

(i) ម្ ៀបរាប់រីរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វនិងកនតក្ខ ចូល មួ្វខដ្លព្តូិ បានម្ព្បើព្បា័រ់ន ុងអំឡុងម្រលម្ ៀបចំ 

DPR។ 

(ii) ម្ ៀបរាប់រីោតិក្ខថ្ន PIB។ 

(iii) ័ម្ងាបលទធផលថ្នរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កជនខដ្ល ងផលប ះពាលវ់ (រាប់បញ្ច លូទាងំ

័ហគម្ន៍ម្ករខនអងខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័់ម្ៅផង)វ និង ម្បៀបខដ្លក្ខ ព្រួកបា ម្ាវ និង័ំណូ្ម្រ នានា

បានទទួលក្ខ ម្ អ្ ើកតបរន ុងខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។ 

(iv) រិភារារកី្ខ បងាា ញរព្ងាងខផនក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់ចំម្ពាះអនរខដ្លបាត់បង់ទីលំម្កវ

និងបញ្ច លូរយត៌ោនអំរីក្ខ ម្ ៀបចំនានាវ ម្ដ្ើម្បីបងាា ញខផនក្ខ បចច ុបបននភារវ ខដ្លនឹងព្តូិ ម្ ៀបចំ

ជាបនតបនាទ ប់វព្ប័ិនម្បើចាំបាច់។ 

្. កនតក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា  

(i) ម្ ៀបរាប់រីព្របខយណ្ឌ ចបប់័ព្ោប់ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា  [ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង 

RF/BRP] 

(ii) ម្ ៀបរាប់រីកនតក្ខ ័ព្ោបម់្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា័ព្ោប់គម្ព្ោង [ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្៌នា

រន ុង RF/BRP] 

(iii) ម្ ៀបរាប់រី័ោ័ភារថ្នគណ្ៈរោម ធិក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា ម្កថាន រ់ម្ខតតវ [ដូ្ចោន

នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង RF/BRP] 

(iv) ម្លើរម្ឡើងរីម្ោលក្ខ ណ៍្ខណ្នាំ័ព្ោប់នីតិិ សធីថ្នកនតក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា  [័ូម្ម្ម្ើល

ឧប័ម្ព យនធ ទីវ៨វថ្ននីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ]  

 

ជ. ័ិទធិខដ្លព្តូិ ទទួលបានវជនួំកវនិងអតថ ព្បម្ោជន៍នានា 

(i) ម្ ៀបរាប់រីព្របខយណ្ឌ ចបប់័ព្ោប់ម្ោលនម្ោបាកផដល់័ំណ្ងវ [ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង 

RF/BRP] 

(ii) រំណ្ត់រី័ ិទធិខដ្លព្តូិ ទទួលបានវ និងលរាណ្ៈិ សនិចឆ យក័ម្ព្័ប [ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង 

RF/BRP] 

(iii) ម្ ៀបរាប់ររិីចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាាធា ណ្ៈវ ជាមួ្កនឹងព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់

អំរីក្ខ ផដល់័ំណ្ង [ចម្អងរឯីរា នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ] 

(iv) បងាា ញរីតារាងោ ព្ទីរអំរី័ិទធិវ និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិ ទទួលបាន [ ដ័ ង់  ខដ្លព្តូិ

ដ្រព្័ង់ម្ចញរីនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ] 

(v) ម្ ៀបរាប់រជីំនួករិម្័័/ជនួំកបខនាម្័ព្ោប់ព្បជារល ដ្ឋ ព្រីព្រវ និងព្រមុ្ងាក ងម្ព្ោះ

ព្បម្ភទនីមួ្កៗ 

(vi) ម្ ៀបរាប់រីរម្ម ិ សធីោំព្ទចំណូ្លវព្ប័ិនម្បើោន។ 

 . ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំង  

(i) ម្ ៀបរាប់រីភារចាបំាច់វ ម្ដ្ើម្បីម្ធែកី្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំងវ លរាណ្ៈិ សនិចឆ យក័ព្ោប់ម្ធែ ីក្ខ ម្ព្ជើ័ម្ ី័ វ

និងចំនួនព្គួា  ងផលប ះពាល់ខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាងំវ(ព្ប័ិនម្បើោន) 

(ii) ម្ ៀបរាប់រជីម្ព្ម្ើ័ទីតាំងខដ្លព្តូិ ផ្លអ ័់ម្ៅវ ខដ្លព្តូិ បានករម្រម្ធែ ីក្ខ រិចា ណាវ

និងមូ្ល ឋ ន័ព្ោប់ម្ធែ ីក្ខ ម្ព្ជើ័ម្ ី័ ទីតាំង័ព្ោប់គម្ព្ោងវ(បងាា ញរីទីតាំង) 

(iii) ម្ ៀបរាប់រីភារងាកព្័ួលរន ុងក្ខ ម្ៅក្ខន់ាោម្ ៀនវ ម្ណ្ឌ ល័ុខភារវ ក្ខ ទទួលបានទឹរាអ តវ

ថាម្រលវ ទីផា វ ឱក្ខ័ក្ខ ងា /ឱក្ខ័ព្បរបមុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ ផៃ ូិ ភាជ ប់ទំនារ់ទំនង។វ



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  54 

ម្លើ័រីម្នះព្តូិ ម្ ៀបរាប់រី័ហគម្ន៍ោច ័ផ់ទះផងខដ្ ។ 

(iv) ម្ ៀបរាប់រីទំហដំ្ីវ ក្ខ ម្ ៀបចំខផនរចបប់័ព្ោប់ផដល់័ ិទធិក្ខន់ក្ខប់វ និងបយណ្ណ រម្ម័ិទធិជាផៃ ូិ ក្ខ វវវ

និងខផនក្ខ ័ព្ោប់ផដលម់្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធជាមូ្ល ឋ នវ 

(v) ម្ ៀបរាប់រី័ ិទធិវ និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិ ទទួលបានវ (ព្បារ់ឧបតាម្ា័ព្ោប់ក្ខ ម្ធែ ីដ្ំម្ណ្ើ វ

រម្ម ិ សធីោំព្ទចំណូ្ល) 

(vi) ក្ខលិ សភាគ័ព្ោប់អភិិឌ្ឍន៍ទីតាំងវនិងក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំង។  

ញ. ងិ សក្ខវនិងខផនក្ខ ផដល់ហិ ញ្ញបបទាន័ព្ោបក់្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល ់

(i) ក្ខ បា ន់ព្បោណ្ងិ សក្ខវ និងក្ខ ម្ ៀបរាប់លម្អ ិត័ព្ោប់័រម្មភារម្ ះព្ាកផលប ះពាល់

ទាងំអ័់វ 

(ii) ម្ ៀបរាប់រីលំហូ ងិ សក្ខ  

(iii) ព្បភរហិ ញ្ញបបទាន។ 

ដ្. ក្ខ ម្ ៀបចំាា បយន 

(i) ក្ខ ម្ ៀបចំាា បយនវនិងតួនាទីវនិងក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ វ[ចម្អងរីនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ] 

(ii) ័ម្តាភារអនុិតតវនិងក្ខ ោំព្ទដ្ល់ក្ខ អនុិតតវព្ប័ិនម្បើោន។ 

ឋ. ក្ខលិ សភាគអនុិតត 

(i) ក្ខលិ សភាគ័ព្ោប់ក្ខ ងា ាង័ង់ 

(ii) ក្ខលិ សភាគអនុិតត័ព្ោប់័រម្មភារម្ ះព្ាកផលប ះពាល់័ ំខាន់ៗ។  

 

ឌ្. ក្ខ រិនិតយតាម្ នវនិងក្ខ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ៍្ 

(i) ក្ខ ម្ ៀបចំាា បយន័ព្ោប់រនិិតយតាម្ នវ និងម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្វ៍ [ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង 

RF/BRP] 

(ii) ក្ខ រិនិតយតាម្ នថ្ផទរន ុងវ[ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង RF/BRP] 

(iii) ក្ខ រិនិតយតាម្ នរខីាងម្ព្ៅវព្ប័ិនម្បើោន [ដូ្ចោន នឹងក្ខ រិរណ្៌នារន ុង RF/BRP] 

 

 

 

 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  55 

 

ឧប័ម្ព យនធ វរវ២ 

រិធីា ដ័ ីរីក្ខ ផដល់អំម្ណាកដី្ធអ ី 
 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  56 

ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្នះោនដូ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖ 

 

1. រយត៌ោនជាផៃ ូិ ក្ខ វ និងក្ខ វាកតថ្ម្អបឋម្។វ រំណ្ត់រីភារ័ម្ព្័បថ្ន

ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតរន ុងក្ខលៈម្ទ័ៈ ប័់គម្ព្ោង។វ ័រម្មភារខដ្លតព្មូ្ិ

ឱយោនក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ធីអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតបនាទ ប់រីោនក្ខ រិនិតយបឋម្ ចួវ និងក្ខ ័ិរារីដ្ីធអ ីជារិម្័័

 បាកក្ខ ណ្៍ ដ័ រីីក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអមី្ ក ម័ យព្គចិតតវបុគគលិរអនុគម្ព្ោងព្តូិ ព្បាប់ម្ៅម្ម្ភូមិ្វនិងអនរភូមិ្វ

ឬោច ័់ដ្វី តាម្ កៈក្ខ ជូនដ្ំណ្ឹងជាផៃ ូិ ក្ខ អំរីទីរខនអងខដ្លនឹងោនក្ខ អនុិតត័រម្មភារវ ខដ្លតព្មូ្ិ

ឱយោនក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ធីអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតត។វ រត់ព្តាវ និងចងព្រងទុរជាឯរា វ មូ្លម្ហតុខដ្ល

ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតោនលរាណ្ៈ័ម្ព្័ប័ព្ោប់គម្ព្ោងខបបម្នះ។វ ម្ម្ឃុំព្តូិ ម្ធែ ីក្ខ 

រិចា ណារីរយត៌ោនលម្អិតខាងម្ព្ក្ខម្វ័ព្ោប់បញ្ច លូម្ៅរន ុងឯរា ម្នះ៖វ 

o ម្តើដ្ីម្នះនឹងព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់័ ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងអែ ី? 

o ម្តើគម្ព្ោងព្តូិ ក្ខ ដ្ីទំហំប ុនណាវជាអចិថ្្នតក៍វនិងជាបម្ណាដ ះអា័នន? 

o ម្តើដ្បី ុនាម នខដ្លនឹងព្តូិ ផដល់អំម្ណាក? 

o ម្តើោនជម្ព្ម្ើ័អែ ីម្ផេងម្ទៀតម្ព្ៅរកី្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ធីអ ីវ (ឧទាហ ណ៍្ដ្ីចំណី្ផៃ ូិ វ ័ិទធិម្ព្បើព្បា័់)វ

លរាខណ្ឌ ថ្នក្ខ ផដល់អំម្ណាក? 

o អតត័ញ្ហញ ណ្ ប័់ភាគីខដ្លោនម្ោលបំណ្ងផដល់អំម្ណាក 

o អនរទទួលផលថ្នក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកវនិង 

o រយត៌ោនលម្អិតនានាខដ្លពារ់រយនធជាមួ្កនឹងមូ្លម្ហតុខដ្លក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីអាច

ជាក្ខ ័ម្ព្័ប។ 

 

ការពរៀរចំដផនេីអពងេរែីធល ីនិងកាលិ សភាគលេធកម្មែីធល ី 

  

2. បនាទ ប់របីានព្បមូ្លរយត៌ោនពារ់រយនធនឹងដ្ីធអ ីវ និងព្ទរយ័ម្បតត ិខដ្លនឹងទទួល

 ងផលប ះពាល់ម្ កា ក្ខ អនុិតតអនុគម្ព្ោង ចួម្រវ ម្្នត ីខដ្លទទួលខុ័ព្តូិ ម្ កោនជំនួករី

អនរពារ់រយនធ ព្តូិ ម្ ៀបចំខផនទីអម្ងកតដ្ីធអ ីវនិងក្ខ វិ សភាគលទធរម្មដ្ីធអ ី។ 

 

ខផនទីអម្ងកតដ្ីធអ ីម្នះបងាា ញរីទំហំរបលដ្ីនីមួ្កៗវ ខដ្លនឹងទទួល ងផលប ះពាល់វ ម្ហើកគួ 

ោនក្ខ  រ់ម្លខរូដ្័ោគ ល់័ ព្ោប់របលដ្ីនីមួ្កៗវ(អាចជាអរេ វឬម្លខ)។ 

 

ររូភាេ ក ២.២ ឧទាហរណ្ដ៍ែលរងាា ញេីដផនេអីពងេរែីធល។ី 

 

3. ក្ខ បញ្ហជ រ់ម្ផទៀងផ្លទ ត់ម្លើក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកម្ ក ម័ យព្គចិតត៖វ គណ្ៈរោម ធិក្ខ  មួ្ទាងំម្ម្ភូមិ្ព្តូិ

បញ្ហជ រ់ម្លើលរាខណ្ឌ ដូ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖  

 

រ) ក្ខ បញ្ហជ រ់ថាវ អនរខដ្ល ងផលប ះពាល់រិតជាបានកល់ព្រម្ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីវ ឬព្ទរយ័ម្បតត ិ

រិតព្បារដ្ខម្នវរន ុងរិចច ព្បជុំផ្លទ ល់។ 

ខ) រុំោនអនរណាោន រ់នឹងបាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិវវវផលិតរម្មម្លើ័រីវ១០%វម្នាះម្ឡើក។ 

គ) ថ្ផទ័ ុបថ្នដី្ខដ្លជារម្ម័ិទធិ ប័អ់នរខដ្ល ងផលប ះពាល់គួ ោនទំហំចាប់រវី ២០០វ ខម្ ព្ត

ក្ខម្  ម្ឡើងម្ៅវនិង 

ឃ) រុចំាំបាច់ឱយោនក្ខ ផ្លអ ័ប់ដ  ូទីតាំង។ 

 

4. រិចចរិម្ព្ោះម្ោបលប់ឋម្ម្កតាម្ភូមិ្វម្ព្ក្ខម្ក្ខ ដ្ឹរនាំ ប័់ម្ម្ភូមិ្៖វព្តូិ ោនក្ខ ម្ ៀបចំដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ 

រិម្ព្ោះម្ោបលម់្ដ្ើម្បីអម្ញ្ជ ើញភាគីពារ់រយនធនានាវ ដូ្ចជាវ ោច ័់ដ្ីជាម្ដ្ើម្វ ឱយចូល មួ្ម្ធែ ីក្ខ រិភារាវ



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  57 

និងឯរភារម្លើភារ័ម្ព្័បថ្នមូ្ល ឋ ន័ព្ោប់ក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតត។ 

 

5. ក្ខ ម្ផទ វ និងក្ខ ម្ ៀបចំដ្ីជាផៃ ូិ ក្ខ ៖វ ដ្មំ្ណ្ើ ក្ខ ័ព្ោប់ក្ខ ផដល់ដ្មំ្ណាកដ្ធីអ ីព្តូិ បញ្ច លូនីតិិ សធី

ឱយបានចប័ោ់័់វ ខដ្លរនយល់រីដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ខដ្លគួ អនុិតតតាម្វ ម្ដ្ើម្បីម្ផទ ដ្ីធអ ីម្នះវ និងិ សធីា្ ត័ ័ម្ព្័ប

័ព្ោប់ម្ ៀបចំក្ខ ម្ផទ ឱយោនលរាណ្ៈផៃ ូិ ក្ខ ។វ ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្នះ មួ្ោនក្ខ រិចា ណាម្លើលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ខផនរ ដ្ឋបាលវ និងចបប់័ព្ោប់ដ្ីធអ ីព្័បតាម្ព្របខយណ្ឌ ចបប់ ប័់ព្បម្ទ័រម្ព ុជា។វ ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្នះព្តូិ

ម្ ៀបរាប់រដី្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្ធែ ីម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតចប័់ោ័ព់្បរបម្ កតោអ ភារ។វ 

 

6. ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្ផទៀងផ្លទ ត់វ (ក្ខ អម្ងកត)វ ម្ដ្ើម្បរំីណ្ត់រីរម្ម័ិទធិវ និងក្ខ ម្ព្បើព្បា័ដ់្ីធអ ី។វ ម្ម្ឃំុវ

និងជំនួកក្ខ បម្ចចរម្ទ័វ ព្តូិ ធានាថាវ ក្ខ ័ិរាអំរីដ្ីធអនឹីងោនបញ្ច លូក្ខ អម្ងកតជារ់ោរ់វ ម្ដ្ើម្បី

ខ ែ័ ងកលរ់ីព្បម្ភទ័ិទធិដ្ីធអវី ខដ្លោនរន ុងតំបន់អនុគម្ព្ោងវ និងព្តូិ រំណ្ត់

រីបញ្ហា ជារ់ោរ់ពារ់រយនធនឹងរម្ម័ិទធិដ្ីធអ ីវ និងក្ខ ម្ព្បើព្បា័់ដ្ីធអ ី។វ ព្តូិ ោនក្ខ អម្ងកតជារ់ោរ់ម្លើ

របលដ្ីនីមួ្កៗវខដ្លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ឡើងវ័ព្ោបផ់ដលជ់ាអំម្ណាកវម្ដ្ើម្បីរំណ្ត់រី៖ 

រ) ោច ័់ដ្ ី

ខ) អនរម្ព្បើព្បា័ដ់្ីវ ឬភាគីណាមួ្កខដ្លក្ខន់ក់្ខបដ្វី (ក្ខន់ក្ខប់ជារ់ខ ដ័ ងវ ឬតាម្ កៈក្ខ 

ោនរម្ម័ិទធិម្លើព្ទរយ័ម្បតត ិវឬក្ខ ព្បរបមុ្ខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវឬ័រម្មភារអាជីិរម្មម្កម្លើដ្ី) 

គ) ក្ខ ព្បខជងទាម្ទា រម្ម័ិទធិវឬក្ខ ម្ព្បើព្បា័ ់

ឃ) ័ំណ្ង់វនិងព្ទរយ័ម្បតតមិ្កម្លើវនិង 

ង) ជម្ោអ ះម្លើដ្មី្នះ 

 

7. ជាក្ខ ័ំខាន់ណា័វ់ ខដ្លម្គព្តូិ  (i)វ រំណ្ត់រី័ិទធិខដ្លរំរុងព្តូិ បានម្ផទ វ (័ិទធិជាោច ័់រម្ម័ិទធិ,វ

័ិទធិបត ឹងផតល ់ ដ្ីចំណី្ផៃ ូិ ។ល។),វ និង (ii) ម្ធែ ីក្ខ រិនិតយថាម្តើអនរខដ្លទទួលបានក្ខ ម្ផទ 

រិតជាោន័ិទធិខដ្លោត់ទាម្ទា រិតព្បារដ្ខម្នខដ្ ឬម្ទ។វ រន ុងក្ខលៈម្ទ័ៈជាម្ព្ចើនវ ខដ្ល

រុំោនក្ខ រិនិតយម្ផទៀងផ្លទ ត់ម្ កព្បងុព្បកយតនវ ទំនា័់អាចម្រើតម្ឡើងម្កម្រលម្ព្ក្ខកម្ទៀតវ ម្កម្រលខដ្ល

ភាគមួី្កម្ទៀតម្ធែកី្ខ ទាម្ទា ថារួរម្គោន័ិទធិដូ្ចោន វ ឬភ ែ័ ុតាងបងាា ញរី័ិទធិខបបម្នះ។វ រន ុងរ ណី្ខដ្ល

រុំោនភ ែ័ ុតាងខបបម្នះវ ក្ខ រិនិតយម្ផទៀងផ្លទ ត់អាចរំណ្ត់ដ្ឹងរីអនរខដ្លោន័ិទធិវ តាម្ កៈក្ខ និោក

ម្ៅក្ខន់ម្្នត ីវ័ហគម្ន៍មូ្ល ឋ នវនិងអនរជិតខាង។ 

 

8. រិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាាធា ណ្ៈវ និងក្ខ បងាា ញរយត៌ោនជាាធា ណ្ៈ៖វ ក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតត

ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីវ ព្តូិ ម្ធែមី្ឡើងម្ កា ខតោនក្ខ កល់ដ្ឹងម្រញម្លញអំរីអនុគម្ព្ោងវ និងផលវិ សបារ

ខដ្លម្រើតម្ឡើងបនាទ ប់រកី្ខ កលព់្រម្ម្ធែ ីអំម្ណាកដ្ីធអ ីម្នះ។វ ដូ្ម្ចនះភាគីខដ្លនឹងទទួល ងផលប ះពាល់

ម្ កា ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីវ (ោច ័់ដ្ីវ និងអនរម្ព្បើព្បា័់ដ្ីវ ព្តូិ ទទួលបានរយត៌ោន័ុព្រឹតយវនិងងាកព្័ួល

កល់ពារ់រយនធនឹងម្ោលបំណ្ងថ្នក្ខ ម្ព្បើព្បា័់ដ្ីម្នះវ  កៈម្រលថ្នក្ខ ម្ព្បើព្បា័់ដ្ីវ និងផលប ះពាល់

ខដ្លក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្នះវ នឹងោនម្លើរួរម្គវ ព្រម្ទាងំព្គួា  ប័់រួរម្គ។វ ជាក្ខ ័ំខាន់ណា័់ខដ្ល

ព្តូិ ោនក្ខ បងាា ញរយត៌ោនអំរីម្ោលបំណ្ងថ្នក្ខ ម្ព្បើព្បា័ដ់្ី័ព្ោប់អនុគម្ព្ោង។វ 

 

9. រន ុងរ ណី្ខដ្លម្ោលបំណ្ងថ្នក្ខ ម្ព្បើព្បា័ដ់្មី្ធែ ីឱយភាគវី ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា ក្ខ 

ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីជួបព្បទះនឹងក្ខ លំបារជាអចិថ្្នតក៍វ ឬរន ុង កៈម្រលអូ័បនាអ កកូ វ ចំណុ្ចម្នះរ៏ព្តូ

ិបញ្ហជ រ់ឱយចប័ផ់ងខដ្ ។វ គួ ោនក្ខ រត់័ោគ ល់ថាវ ម្កតាម្័ហគម្ន៍ជាម្ព្ចើនវ ទ័េនទានថ្ន

ក្ខ ខបងខចរដ្ីវន័ូិជាម្រើតោនទូម្ៅវនិងរិបារកល់វដូ្ម្ចនះព្តូិ ោនក្ខ ព្បងុព្បកយតនម្ដ្ើម្បធីានាោ ងណា

ឱយោនក្ខ កល់ដ្ឹងឱយបានម្រញម្លញរីភារពារ់រយនធទាងំម្នះ។វ ម្លើ័ រីម្នះរ៏គួ ោនក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតរី

អនរម្ផេងម្ទៀតវ ខដ្លគួ ម្ធែ ីក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កអំរីក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីខដ្លព្តូិ បាន

ម្លើរម្ ន័ ើម្ឡើងម្នះផងខដ្ វដូ្ចជាវបដ ីព្បរនធវនិងរូនខដ្លោនអាកមុ្ព្ចើនជាម្ដ្ើម្។ 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)  58 

 

10. គួ ោនក្ខ ឯរភារឱយបានចប័់ោ័់អំរីភាគីខដ្លព្តូិ រា ប ងម្លើចំណាកនានាពារ់រយនធនឹងដ្ីវ

ខដ្លព្តូិ ផដលជ់ាអំម្ណាកម្នះ។វម្នះអាចោនដូ្ចជាវចំណាក័ព្ោប់ម្ធែ ីក្ខ វា័់ខិង។វចំណាក័ព្ោបឯ់រា វ

និងា ក្ខ វី រនធម្លើក្ខ ម្ផទ រម្ម័ិទធិវ ថ្ងអម្័វា័ព្ោប់ចុះបញ្ជ ី។វ ចំណាកទាងំម្នះរ៏គួ 

រាប់បញ្ច លូចំណាក័ព្ោប់ម្ធែ ីក្ខ វា័់ខិងម្ឡើងវិ សញ/ម្ចញបយណ្ណ រម្ម័ិទធិម្ឡើងិ សញ័ព្ោប់ដី្ខដ្លម្ក័ល់វ និង

ក្ខ ម្ចញឯរា ងមីៗពារ់រយនធជាមួ្កនឹងដ្ីម្នះផងខដ្ ។ 

 

ក្ខ ខ ែ័ ង រក្ខ កល់ព្រម្ម្លើរយត៌ោន 

 

1. ម្ម្ឃុមំ្ ក័ហក្ខ ជាមួ្កនឹងបុគគលិរ ប័់អនុគម្ព្ោងវ ព្តូិ ម្ធែ ីក្ខ ម្ផទៀងផ្លទ ត់ក្ខ កល់ព្រម្

ខផអរតាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ ឬក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតម្ កអនរខដ្លផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអវី ឬព្ទរយ័ម្បតត ិណាមួ្ក។វ

ជារិម្័័ព្តូិ ម្ផទៀងផ្លទ ត់វ និងបញ្ច លូម្ៅរន ុង បាកក្ខ ណ្៍ ដ័ ីរកី្ខ ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតតនូិ

ចំណុ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖ 

 

រ) ម្តើដ្ីម្នះនឹងព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់័ ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងអែ ីវម្ កអនរណាវនិង កៈម្រលកូ ប ុណាណ ? 

ខ) បញ្ហជ រ់ថារួរម្គនឹងបាត់បង់រម្ម័ិទធិវ ឬ័ិទធិម្ព្បើព្បា័់ដ្មី្នះវ និង

រនយល់ថាម្តើចំណុ្ចម្នះទាងំម្នះោននយកោ ងដូ្ចម្ម្តច? 

គ) ថារួរម្គោន័ិទធបិដ្ិម្័ធមិ្នផដល់ដ្ីម្នះជាអំម្ណាក។ 

ឃ) ថាម្តើោនជម្ព្ម្ើ័ម្ផេងម្ទៀតម្ព្ៅរកី្ខ ម្ព្បើព្បា័់ដ្មី្នះខដ្ ឬម្ទ? 

ង) អែ ីខដ្លរួរម្គព្តូិ ក្ខ វ ម្ដ្ើម្បីផដល់ដ្មី្នះជាអំម្ណាកវ (ឧទាហ ណ៍្វ បំម្រញឯរា ័ុំក្ខ កល់ព្រម្

រីបដ ីវឬព្បរនធវបង់រនធ) 

ច) ផលប ះពាល់ថ្នក្ខ ផដលអំ់ម្ណាកម្លើព្គួា  ប័់រួរម្គវ និងអែ ីខដ្លរួរម្គអាចម្ធែ ីបានវ

ព្ប័ិនម្បើរួរម្គវ(ឬព្គួា វឬអនរ ន័ ងម្ តរ)វចង់បានដ្ីម្នះម្រិ សញវនិង 

្) រាល់លរាខណ្ឌទាងំអ័់ខដ្លបងាា ញរន ុងរថាខណ្ឌ វ២វខាងម្លើ។ 

 

2. ័ិទធបិដ្ិម្័ធព្តូិ ខតជា័ិទធិព្័បចបប់វ រុំោនចងលរាខណ្ឌ វ ម្ហើកអនរទទួលបានក្ខ ម្ផទ រម្ម័ិទធិព្តូិ

អាចម្ព្បើព្បា័់័ ិទធិម្នះរន ុងប សបទ័ហគម្ន៍វ និងប សបទនម្ោបាករន ុងមូ្ល ឋ ន។វ ័ព្ោប់មូ្លម្ហតុម្នះវ

ជាក្ខ ័ំខាន់ណា័់ខដ្លម្គព្តូិ ធានាថាវ ក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតផដល់អំម្ណាកជាដ្ីធអវី

ម្ធែ ីម្ឡើងម្ ករុំោនក្ខ បងា ិតបងា ំវ ក្ខ បំភាន់វ ឬក្ខ  រ់័ោព ធ

រន ុង បូភារណាមួ្ករី័ំណារ់អាជាា ធ ាធា ណ្ៈវ ឬអាជាា ធ ព្បថ្រណ្ីម្នាះម្ឡើក។វ ័ព្ោប់ដ្ី័មូ្ហភារវ

ឬដ្ី មួ្វ ក្ខ ផដល់អំម្ណាកព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងខផអរម្ៅតាម្ក្ខ កល់ព្រម្ខផអរតាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ រីបុគគលព្គប់ បូវ

ខដ្លរំរុងម្ព្បើព្បា័់វឬក្ខន់ក្ខប់ដ្ីម្នះ។វ 

 

3. ក្ខ ចងព្រងឯរា ឱយបានព្តឹម្ព្តូិ ៖វ រន ុងអំឡុងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតត័ព្ោប់

ក្ខ វិ សនិម្ោគ ប័់អនុគម្ព្ោងវ ជាក្ខ ័ខំានណ់ា័់ខដ្លព្តូិ ោនក្ខ ខបងខចរឱយ ច់ វាង៖វ (រ)វ

រិចច ព្រម្ម្ព្រៀង ដ័ ីរកី្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីវ និង (ខ)វ ឯរា ខដ្លព្តូិ បានម្ ៀបចំវ និងបងាា ញភ ែ័ ុតាងរីក្ខ 

ម្ផទ រម្ម័ិទធិដ្ីធអ ីម្ កព្័បចបប់។វ ខណ្ៈម្រលខដ្លវាជាក្ខ ័ំខាន់វ ខដ្លព្តូិ ោនភ ែ័ ុតាងបងាា ញរីបំណ្ងវ

និងក្ខ ព្រម្ម្ព្រៀងផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីវ អែ ីខដ្ល័ំខាន់ដូ្ចោន ម្នាះខដ្ វ គឺព្តូិ ធានាថាវ ក្ខ ម្ផទ រម្ម័ិទធិដ្ីធអមី្នះវ

ព្តូិ បានម្ធែ ីម្ឡើងម្ កព្័បចបប់រន ុងរ ណី្ខដ្លចាបំាច់វ និង័ម្ព្័ប។វខណ្ៈម្រលខដ្លដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ពារ់រយនធ

នឹងក្ខ ម្ផទ រម្ម័ិទធិដ្ីធអ ីម្ កព្័បចបប់វ ជាម្ ឿកៗោនលរាណ្ៈ ម័ ុគាម ញវ និងព្តូិ ក្ខ ម្រលកូ វ ចាបំាច់ព្តូិ

ោនក្ខ ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ហា ទាងំម្នះ។វ [រន ុងក្ខលៈម្ទ័ៈមួ្កចំនួនវ ឧទាហ ណ្រ៍ន ុងរ ណ្ីខដ្លរម្ម័ិទធដិ្ីធអ ី

រំរុងព្តូិ បានម្ផទ ម្ៅឱយ័ហគម្ន៍ិ សញវ ម្គព្បខហលជាមិ្នចាំបាច់ម្ធែ ីក្ខ ម្ផទ ដ្មី្នះតាម្នីតិិ សធីចបប់

ម្នាះម្ឡើក។វ ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ កវ បទរិម្ាធន៍បងាា ញថាវ រងែះក្ខ ម្ផទ រម្ម័ិទធិជាផៃ ូិ ក្ខ អាចបម្ងក ើត
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ឱយោនភារមិ្នព្បារដ្ព្បជាោ ងម្ព្ចើននាម្រលអនាគតវ ខដ្លអាចបងកផលប ះពាល់ដ្ល់និ នត  ភារ

ថ្នម្ហ ឋ  ចនា័ម្ពយនធ វ និងម្័វានានាវ និងអាចបងកផលប ះពាល់ជាអិ សជជោនម្លើទំនារ់ទំនង័ហគម្ន៍] 

(ឧប័ម្ព យនធ វរ៣)។ 

 

4. ម្ម្ឃុំវនិងបុគគលិរអនុគម្ព្ោងគួ ៖ 

រ) រំណ្ត់រឯីរា ខដ្ល័ម្ព្័បព្តូិ ោនវ ដូ្ចជាវ រិចច ព្រម្ម្ព្រៀងម្ដ្ើម្បមី្ធែ ីក្ខ ម្ផទ វ និងឯរា 

ខដ្លព្័បចបប់នានាវខដ្លអាចចាំបាច់ព្តូិ ោន 

ខ) ធានាថារិចច ព្រម្ម្ព្រៀងម្នះ៖ 

  ម្លើរម្ឡើងរីរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ខដ្លព្តូិ បានម្ធែ ីម្ឡើង 

  រំណ្ត់រីលរាខណ្ឌ ថ្នក្ខ ម្ផទ  

  បញ្ហជ រ់ថាក្ខ ័ម្ព្ម្ចចិតតម្ផទ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ កម្័ វី និងរុំ ា័ ិតម្ព្ក្ខម្ម្ក្ខ បងា ិតបងា ំវ ក្ខ 

បំភាន់វឬ័ោព ធរន ុង បូភារណាមួ្កម្នាះម្ឡើកវ 

  ភាជ ប់ខផនទីព្តឹម្ព្តូិ បងាា ញរីដី្ខដ្លបានម្ផទ វ(ព្រំខដ្នវរូអ ឌ្ីម្ណ្) 

  រំណ្ត់រីអនរខដ្លព្តូិ បានរា ប់ ងម្លើចំណាក័ព្ោបក់្ខ ម្ផទ ដ្ីម្នះវ (ឧទាហ ណ៍្វ ចំណាក

័ព្ោប់ា ក្ខ វី បង់រនធវ បយណ្ណ រម្ម័ិទធិខដ្លបានម្ចញ)វ និងបងាា ញឯរា រី

័ិទធិម្លើដ្ីធអ ីខដ្លម្កម្័័័ល់។ 

គ) ធានាថារាល់ភាគីខដ្លចាបំាច់ទាងំអ័រ់ិតជាបានចុះហតាម្លខាម្លើឯរា វ មួ្ទាងំទទួលបាន

ក្ខ កលព់្រម្រីបដ ីព្បរនធវនិងរូនខដ្លោនអាកមុ្លើ័រអីាកខុដ្លព្តូិ បានរំណ្ត់ណាមួ្ក 

ឃ) ធានាថាក្ខ ម្ផទ រម្ម័ិទធិវ និងបយណ្ណ រម្ម័ិទធិរិតជាព្តូិ បានចុះបញ្ជ ីវ ឬរត់ព្តាបានព្តឹម្ព្តូិ

រិតព្បារដ្ខម្នវនិង 

ង) ធានាថាដី្ខដ្លម្ក័ល់បនាទ ប់រីផដល់អំម្ណាក ចួវ បានទទួលបយណ្ណ រម្ម័ិទធិចុះបញ្ជ ីវ ឬរត់ព្តា

បានព្តឹម្ព្តូិ ។ 

 

5. ចំណុ្ចខដ្ល័ំខាន់ផងខដ្ ម្នាះវ គឺព្តូិ  រាឯរា អំរីដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ខដ្លព្តូិ បានអនុិតតវ

ឯរា ទាងំម្នះគួ បញ្ច លូចំណុ្ចដូ្ចខាងម្ព្ក្ខម្៖ 

រ) ក្ខ ជូនដ្ំណ្ឹងខដ្លបងាា ញរីទីតាំងវ និងទំហំថ្ផទដ្វី ខដ្លចង់បានវ និង

ក្ខ ផេរែផាកជាាធា ណ្នូិក្ខ ជូនដ្ំណ្ឹងម្នះ។ 

ខ) ឯរា ខដ្លបងាា ញរីរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ខដ្លព្តូិ បានម្ធែ ីម្ឡើងវ និងចំណុ្ចខដ្លព្តូិ បាន

រិភារា។ 

គ) ័ំម្ដចម្អងអំរីក្ខ រិនិតយម្ផទៀងផ្លទ ត់ម្លើភារព្តឹម្ព្តូិ វ ខដ្លព្តូិ បានម្ធែ ីម្ឡើងវ និងចំណុ្ច

ខដ្លព្តូិ បានម្លើករម្រម្ធែ ីក្ខ រិភារា។ 

ឃ) ័ំម្ដចម្អងអំរីម្័ចរដ ីខងអងក្ខ ជាផៃ ូិ ក្ខ វ បងាា ញរីក្ខ ផដល់អំម្ណាកដ្ីធអ ីវ អម្ជាមួ្កនឹង

ក្ខ កល់ព្រម្ខផអរតាម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ ដូ្ចម្ ៀបរាប់ខាងម្លើវ និងោនក្ខ ចុះហតាម្លខា

ម្ កោច ័់ដ្ីវឬអនរម្ព្បើព្បា័់ដ្ីនីមួ្កៗខដ្លពារ់រយនធ។ 

ង) ័ំម្ដចម្អងរាល់ឯរា បញ្ជ ីវ ឬរំណ្ត់ព្តាទាងំអ័់ខដ្លបងាា ញរកី្ខ ម្ផទ រម្ម័ិទធិ

ដ្ីធអ ីខដ្លព្័បចបប់វនិង 

ច)វ ខផនទីវខដ្លបងាា ញរីរបលដ្ីនីមួ្កៗ។ 

 

6. ក្ខ សោលយក័ព្ម្ប័ព្មួ្លគម្ព្ោងគួ  រាឯរា ័ព្ោប់របលដ្ីនីមួ្កៗវ ខដ្លព្តូិ បានផដល់ជា

អំម្ណាក។វ ឯរា ទាងំម្នះព្តូិ ោន័ព្ោបក់្ខ រិនិតយម្ឡើងិ សញ ប់័ធនាោ រិភរម្ោរវ

និង័ព្ោប់ក្ខ រិនិតយម្ឡើងិ សញម្ផេងម្ទៀត

ពារ់រយនធជាមួ្កនឹងបណ្ដ ឹងា ទុរាណាមួ្កខដ្លអាចម្រើតោនម្ឡើង។  
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ក្ខ ម្ ៀបចំម្ ះព្ាកបណ្ដ ងឹា ទុរា  

1. អនុគម្ព្ោងព្តូិ បញ្ហជ រ់រមី្ម្ធោបាកខដ្លអនរផដល់អំម្ណាកវ (និងអនរខដ្លម្ព្បើព្បា័់វ ឬក្ខន់ក្ខប់

ខដ្លរុពំ្តូិ បានទទួលាគ ល់រន ុងក្ខ ម្ផទ រម្ម័ិទធិដ្ីធអ ីម្នះ)វ អាចម្លើរម្ឡើងនូិបណ្ដ ឹងា ទុរា វ និងិ សធានក្ខ 

ម្ដ្ើម្បធីានាឱយោនក្ខ រិចា ណាវ និងក្ខ ម្ អ្ ើកតបឱយបានទាន់ម្រលម្ិោវ ចំម្ពាះបណ្ដ ឹងា ទុរា វ ខដ្លព្តូិ

បានម្លើរម្ឡើង។វ ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបណ្ដ ឹងា ទុរា វ  មួ្ោនក្ខ ចូល មួ្រីអនររិនិតយម្ឡើងិ សញវ

ខដ្លមិ្នពារ់រយនធផ្លទ ល់ជាមួ្កនឹងទីភាន រ់ងា អនុិតតគម្ព្ោង។វ ដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ ម្ អ្ ើកតបចំម្ពាះបណ្ដ ឹងា ទុរា វ រុំ

តព្មូ្ិឱយអនរខដ្លម្លើរបណ្ដ ងឹា ទុរា ម្នះចំណាកអែ ីទាងំអ័់វ ម្ហើកក្ខ ចូល មួ្ម្ករន ុងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ 

ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរាម្នះវ រុំម្ធែ ីឱយោនក្ខ បាត់បង់័ិទធិខ ែ័ ង រដ្មំ្ណាះព្ាកព្័បតាម្ចបប់

 ប់័ព្បម្ទ័ម្នាះម្ឡើក។វ 
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ឧប័ម្ព យនធ វរវ៣ 

  

ទព្ម្ង់ផដល់អំម្ណាកដី្ធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតត  

 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  
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ទព្ម្ង់ផដលអំ់ម្ណាកដ្ីធអ ីម្ ក ម័ យព្គចិតត 

ម្ខតត/តំបន់  

ព្័រុ៖  

ឃុំ/័ងាក ត់៖  

ភូមិ្៖  

ម្លខ័ោគ ល់អនុគម្ព្ោង៖  

ម្ ម្ ះោច ័់ដ្ី៖ ម្លខ័ោគ ល់៖ អនរទទួលផល ប័គ់ម្ព្ោង 

បាទវចា័/ម្ទ 

ម្ភទ៖   

អា័ក ឋ ន៖ 

ម្័ចរដ ីរិរណ៌្នារីដ្ីធអ ីខដ្ល

នឹង

ព្តូិ ករ័ព្ោប់គម្ព្ោង 

តំបន់ខដ្ល ង

ផលប ះពាល់ 

ថ្ផទដ្ី័ ុប

ខដ្លជា

រម្ម័ិទធិ៖ 

ភាគ កដ្ី

ខដ្ល ងផលប ះពាល់

ម្ធៀបនឹងថ្ផទដ្ី័ ុប

ខដ្លក្ខន់ក្ខប៖់ 

ម្លខ័ោគ ល់ខផនទីវ

ព្ប័ិនម្បើោន៖ 

រិរណ្៌នារដី្ំណាពំ្បចាឆំ្ន ំវ ខដ្ល ដំ្ុះម្លើដ្នីាម្រលបចច ុបបនន វ និងផលប ះពាល់ខដ្លបងកម្ឡើងម្ កា 

គម្ព្ោង 

 រយត៌ោនលម្អិត ចំនួន 

ម្ដ្ើម្ម្ ើខដ្លនឹងព្តូិ បំផ្លអ ញម្ចាល   

ម្ដ្ើម្ម្ ើហូបខផអ   

ម្ដ្ើម្ម្ ើខដ្លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់

ម្ោលបំណ្ងម្័ដ្ឋរិចចវនិងម្ោលបំណ្ងម្ផេងម្ទៀត

រន ុងព្គួា  

  

ម្ដ្ើម្ម្ ើថ្ព្រខដ្លម្រញអាកុ   

ម្ផេងម្ទៀត   

ម្ ៀបរាប់រីព្ទរយ័ម្បតតដិ្ដ្ថ្ទម្ទៀតវខដ្លនឹងព្តូិ បាត់បង់វឬខដ្លនឹងព្តូិ ផ្លអ ័់ម្ចញវម្ដ្ើម្បីអនុិតតគម្ព្ោង៖ 

តថ្ម្អថ្នព្ទរយ័ម្បតតខិដ្លព្តូិ បានផដលជ់ាអំម្ណាកមួ្ក 

 

1. តាម្ កៈក្ខ ចុះហតាម្លខាវ ឬផដិតម្ម្ថ្ដ្ម្លើទព្ម្ង់ម្នះវ អនរម្ព្បើព្បា័់ដ្វី ឬោច ័់ដ្កីល់ព្រម្

ផដល់អំម្ណាកព្ទរយ័ម្បតត ិម្នះដ្ល់អនុគម្ព្ោង។វក្ខ ផដល់អំម្ណាកម្នះព្តូិ ម្ធែ ីម្ឡើងម្ ក ម័ យព្គចិតត។វព្ប័ិនម្បើ

អនរម្ព្បើព្បា័់វ ឬោច ័ដ់្ីមិ្នចង់ផដលអំ់ម្ណាកព្ទរយ័ម្បតត ិ ប័់ខៃ នួជាអំម្ណាកម្ៅឱយគម្ព្ោងវ ោត់អាច

បដ្ិម្័ធមិ្នចុះហតាម្លខាវឬផដិតម្ម្ថ្ដ្វនិងម្ ន័ ើ័ុំ័ ំណ្ងវិ សញ។វ 

 

 

 

ក្ខលប សម្ចឆទ        ក្ខលប សម្ចឆទ 

 

 

ហតាម្លខាតំណាង PMO ថាន រ់ព្័រុ     វវវវវវវហតាម្លខា

 ប័់អនរខដ្ល ងផលប ះពាល់         

 (ទាងំបដ ីទាងំព្បរនធ ) 
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ឧប័ម្ព យនធ វរវ៤ 

  

ក្ខ ិ សភាគម្លើគោអ ត វាងព្របខយណ្ឌ ចបប់វនិង

ព្របខយណ្ឌ គតិកុតត ប័់ជាតិវនិងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិ

ថ្នម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12  

 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)   64 

េិេណ្៌នា ពោលនពោបាក OP 4.12 រាជរ ា ភិ្បាលកម្ព ុជា គោល រ/ិ សធានការររស់គពប្ោង 

1. អចលនប្េេយែីធល ី 

1.1. ម្ោលបំនង ប័់

ម្ោលនម្ោបាក 

ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា 

គម្ព្ោងគួ ទទួឡបានជំនួកម្ករន ុង

រិចចខិតខំព្បឹងខព្បង ប័់រួរម្គវ

ម្ដ្ើម្បីខរលម្អម្ុខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវនិង

ម្លើររម្ព័់ជីិភារ ័់ម្កវ

ឬោ ងម្ហាចណា័់ាដ  ម្ឡើងវិ សញនូិ

ជីិភារ ័់ម្កឱយម្កដ្ល់រព្ម្ិត

ម្ុនម្រលបាត់បង់ទីលំម្កវឬរព្ម្ិត

ខដ្លោនជាទូម្ៅម្ុនម្រលចាប់ម្ផដើម្

ក្ខ អនុិតតគម្ព្ោងវម្ពាលគឺ

រព្ម្ិតណាមួ្កខដ្លខព័់ជាង 

ចបប់ ដ័ ីរីអ័ាម្ិរ ណ្៍ោនម្ោលបំណ្ងវi) ធានបា

ក្ខ ដ្រ័ិទធ ិព្័បចបប់ដ្ីរម្ម័ិទធ ិឯរជនវម្ ក័ម្ ម្យវនិង

កុតត ិធម្៌,វii)វធានាក្ខ ទូទាត់័ំណ្ងជាម្ុនវម្ ក័ម្ ម្យវ

និងកុតត ិធម្៌,វiii)វបម្ព្ម្ើផលព្បម្ោជន៍ាធា ណ្ៈវ

និងផលព្បម្ោជន៍ជាតិវនិង iv) 

ម្ធែ ីក្ខ អភិិឌ្ឍម្ហ ឋ  ចនា័ម្ព យនធ  បូិនតាធា ណ្ៈវ(ោព្តាវ២) 

អនុព្រឹតយ ដ័ ីរីក្ខ ផដល់័ម្បទានដ្ី័ងគម្រិចចវខចងរីក្ខ ផដល់ដ្ី ដ្ឋ

ម្ កឥតគិតថ្ងអដ្ល់ជនខដ្លោម នដ្ីធអ ីវ័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ង

័ង់លំម្ក ឋ នឬបងកបម្ងក ើនផលវ មួ្ទាងំក្ខ ក្ខ ជំនួ័ដី្ខដ្ល

បាត់បង់រន ុងប សបទថ្នក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កម្ កម្ិន ម័ យព្គចិតត។ 

ក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់៖ 

 ផដល់រម្ម ិ សធីាដ  ចំណូ្ល

ម្ឡើងិ សញ័ព្ោប់ជន ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

ខដ្លព្តូិផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កទាងំអ័់វនិង

័ព្ោប់ជន ងផលប ះពាល់ធៃន់ធៃ ម្ កា 

គម្ព្ោងម្កនឹងរខនអងវនិងជន ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងខដ្លងាក ងម្ព្ោះ។ 

 ផដល់ព្បារ់ឧបតាម្ា័ព្ោប់ក្ខ  ័់ម្ក 

 ផដល់ជំនួករិម្័័ដ្ល់ជន ងផលប ះពាល់ម្ កា 

គម្ព្ោងវខដ្លងាក ងម្ព្ោះ 

 

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញគោអ ត វាងចបប់វនិងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភីបាលរម្ព ុជាវ

និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12វ

 ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វខផអរតាម្នីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ទាងំម្នះវRPFវ

ម្នះោនបញ្ច លូបញ្ញតត ិម្ដ្ើម្បីជួកដ្ល់

ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង/ព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវរន ុងរិចចខិតខំ

ព្បឹងខព្បងម្ដ្ើម្បី រាជីិភារ ័់ម្កវ

និង័ុខុោលភារ ប័់រួរម្គឱយម្ករព្ម្ិត

ម្ុនម្រលោនក្ខ អនុិតតអនុគម្ព្ោងវ(័ូម្ម្ម្ើលខផនរ

ទីវ៣វទំរយ វទីវ២០) 

 

1.2. ក្ខ ផដល់ក្ខ ោំព្ទ

ដ្ល់ព្គួា ខដ្ល ងផល

ប ះពាល់ខដ្លរុំោន័ិទធ ិវ

ជំនួកហិ ញ្ញ ិតថ ុ័ព្ោប់ជនខដ្ល ង

ផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង

ទាងំអ័់វម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ង

ោព្តាវ១៩វ[ចបប់ភូម្ិបាល]៖វ“...ចំម្ពាះក្ខ ក្ខន់ក្ខប់ព្ទរយ័ម្បតត ិ

ាធា ណ្ៈខដ្លបណាដ លឱយខូចខាតវឬម្ធែ ីឱយកឺតោ ិដ្ល់ក្ខ ងា 

ខដ្លជាព្បម្ោជន៍ទូម្ៅវជារិម្័័ចំម្ពាះក្ខ 

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញគោអ ត វាងចបប់វនិងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភីបាលរម្ព ុជាវ
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ឬក្ខ ទាម្ទា ខដ្លព្តូិ

បាន

ទទួលាគ ល់ម្ កចបប់វ

ចំម្ពាះដី្ខដ្លរួរម្គ

រំរុងក្ខន់ក្ខប់ 

ថ្នម្ោលនម្ោបាកម្នះវ(ម្ដ្ើម្បី

ខរលម្អម្ុខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ

និងជីិភារ ័់ម្ក ប័់រួរម្គវ

ឬោ ងម្ហាចណា័់ាដ  ម្ឡើងិ សញនូិ

ម្ុខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវនិង

ជីិភារ ័់ម្កឱយដ្ល់រព្ម្ិត

ម្ុនម្រលបាត់បង់ទីលំម្កវ

ឬរព្ម្ិតទូម្ៅវម្ុនម្រលចាប់ម្ផដើម្

ក្ខ អនុិតតគម្ព្ោងវ

ម្ពាលគឺរព្ម្ិតមួ្ក

ណាខដ្លខព័់ជាង)។ 

ក្ខន់ក្ខប់ដ្ីចំណី្ផៃ ូិ វរព្ម្ិតម្ទា័វនិងព្តូិ រំណ្ត់ជាម្ទែ...” 

ោព្តាវ២៣ [ចប័់ ដ័ ីរីអ័ាម្ិរ ណ៍្]៖វ”ោច ័់អចលនិតថ ុវ

និង/ឬោច ័់័ិទធ ិោន័ិទធ ិទទួលបាននូិ័ំណ្ងម្លើក្ខ ខូចខាត

អចលនិតថ ុជារខ់ ដ័ ងខដ្លោនចាប់រីថ្ងៃម្ចញម្័ចរដ ីព្បក្ខ័

ដ័ ីរីគម្ព្ោងអ័ាម្ិរ ណ្៍ខដ្លជាក្ខលប សម្ចឆទ

ចុងម្ព្ក្ខក័ព្ោប់ោន័ិទធ ិទទួលបាន័ំណ្ង័ម្ ម្យវ

និងកុតត ិធម្៌។វ 

ក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់៖ 

 រុំោនក្ខ ផដល់័ំណ្ង័ព្ោប់ក្ខ បាត់បង់ដ្ី

ផលិតរម្មខដ្លោនទីតំាងម្លើដ្ីាធា ណ្ៈម្នាះម្ឡើក។ 

 អនរខដ្លបាត់បង់ដ្ីធអ ីម្ កា គម្ព្ោងវ

នឹងទទួលបានរបលដ្ីលំម្ក ឋ នរន ុងភូម្ិម្នាះវឬ

ភូមិ្ខដ្លម្កជិតខាងវឬម្កទីតំាងងមីវ

ម្ កោនក្ខ ផដល់ជាផៃ ូិ ័ព្ោប់ចូលម្ៅដ្ល់បណាដ ញផៃ ូិ

រន ុងទីតំាងងមីវបណាដ ញទឹរវនិងបណាដ ញអគគ ិ័នី

(ព្ប័ិនម្បើោនម្កនឹងមូ្ល ឋ ន)វនិងបងគន់អនាម្យក

តាម្ព្គួា នីមួ្កៗ។វ 

 ជំនួករិម្័័័ព្ោប់ជន ងផលប ះពាល់

ម្ កា គម្ព្ោងខដ្លងាក ងម្ព្ោះ។ 

 

 

និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12វ

 ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វខផអរតាម្នីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ទាងំម្នះវRPFវម្នះផដល់ក្ខ ោំព្ទ

ដ្ល់វជន ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង/ព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងទាងំអ័់វ

រាប់បញ្ច លូទាងំអនរខដ្លរុំោន័ិទធ ិព្័បចបប់ផងខដ្ វ

(័ូម្ម្ម្ើលខផនរទីវ៣វទំរយ វទីវ២០វនិងតារាង ដ័ ីរី័ិទធ ិវ

និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិទទូលបានម្កទំរយ វ២៧-

៣៣) 

 

 

 

1.3. សំណ្ងសប្ោរ់

សំណ្ង់ខុសចារ់ 

័ំណ្ងរន ុងតថ្ម្អម្រញម្លញ័ព្ោប់

ព្គប់័ំណ្ង់ទាងំអ័់ម្ កម្ិនគិតរី

ាា នភារចបប់ថ្នដ្ីវនិង័ំណ្ង់ ប័់

ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា 

គម្ព្ោង។ 

រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជានឹងម្ិនចំំំណាកងិ សក្ខជាតិម្ដ្ើម្បីទូទាត់ដ្ល់

័ំណ្ង់វឬអចលនាិតថ ុម្ផេងម្ទៀតវខដ្លោនទីតំាងម្លើដ្ីចំណី្ផៃ ូិ

ខដ្លរំណ្ត់ម្ ករាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាវម្ពាលគឺដ្ីចំណី្ផៃ ូិ

័ព្ោប់ផៃ ូិ វនិងផៃ ូិ ខដ្រម្នាះម្ឡើកវ(ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចម្លខវ៩៦១វ

 ប័់ព្រ័ួងម្័ដ្ឋរិចចវនិងហិ ញ្ញ ិតថ ុ)។ 

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញគោអ ត វាងចបប់វនិងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភីបាលរម្ព ុជាវ

និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12វ

 ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វខផអរតាម្នីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ទាងំម្នះវRPFវម្នះផដល់ក្ខ ោំព្ទ
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ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ កវម្ករន ុងនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  វ

នងិក្ខ អនុិតតក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វរាជ  ឋ ភិបាល

រម្ព ុជាកល់ព្រម្ផដល់័ំណ្ង័ព្ោប់័ំណ្ង់ខុ័ចបប់ទាងំម្នះវ

រន ុងតថ្ម្អជំនួ័វម្ ករុំោនក្ខ ក្ខត់វឬ ំល័់័ោា  ៈខដ្ល

ម្កម្័័័ល់វបូរនឹងព្បារ់ឧបតាម្ា័ព្ោប់ក្ខ ដ្ឹរជញ្ជ នូ។ 

 

ដ្ល់វជន ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង/ព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងទាងំអ័់វ

រាប់បញ្ច លូទាងំអនរខដ្លរុំោន័ិទធ ិព្័បចបប់ផងខដ្ វ

(័ូម្ម្ម្ើលខផនរទីវ៣វទំរយ វទីវ២០វនិងតារាង ដ័ ីរី័ិទធ ិវ

និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិទទូលបានម្កទំរយ វ២៧-

៣៣) 

2. ការផដល់សំណ្ង 

2.1.  ិ សធីាស្តសត សប្ោរ់

កំណ្រ់អប្តសំណ្ង 

ក្ខ ផដល់័ំណ្ង័ព្ោប់ដី្ខដ្លព្តូិ

បានបាត់បង់វនិងព្ទរយ័ម្បតត ិ

ដ្ថ្ទម្ទៀតគួ ម្ធែ ីម្ឡើងរន ុងតថ្ម្អជំនួ័

ម្រញម្លញ 

ោព្តាវ២២វ[ចបប់ ដ័ ីរីអ័ាម្ិរ ណ្៍]៖ “ព្បារ់័ំណ្ងខដ្លព្តូិ ផដល់

ឱយម្ៅោច ័់អចលនិតថ ុវនិង/ឬោច ័់័ិទធ ិវព្តូិ គិតតាម្ថ្ងអទីផា វ

ឬថ្ងអជំនួ័នូិក្ខលប សម្ចឆទថ្នក្ខ ម្ចញម្័ចរដ ីព្បក្ខ័

ដ័ ីរីគម្ព្ោងអ័ាម្ិរ ណ្៍។វថ្ងអទីផា វឬថ្ងអ

ជំនួ័ព្តូិរំណ្ត់ម្ កគណ្ៈរោម ធិក្ខ វឬភាន រ់ងា 

ឯររាជយមួ្កតាម្ក្ខ ម្ព្ជើ័ម្ ី័  ប័់គណ្ៈ

រោម ធិក្ខ អ័ាម្ិរ ណ្៍។” 

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញគោអ ត វាងចបប់វនិងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភីបាលរម្ព ុជាវ

និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12វ

 ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វខផអរតាម្នីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ទាងំម្នះវRPFវម្នះបញ្ច លូខអ ឹម្ា 

័ព្ោប់ផដល់័ំណ្ងគិតតាម្ថ្ងអជំនួ័វបនាទ ប់រី

ោនក្ខ បញ្ចប់ក្ខ ័ិរាម្លើថ្ងអជំនួ័ ចួវ

(័ូម្ម្ម្ើលខផនរទីវ៨វទំរយ ទីវ២០វ ដ័ ីរីក្ខ វាកតថ្ម្អ

អចលនិតថ ុ) 

 

2.2. សំណ្ងសប្ោរ់ការ

បារ់រង់ប្រភ្េចំណូ្ល 

ឬម្ពធោបាក

ចិញ្ច ឹម្ជីិ សរ 

ក្ខ បាត់បង់ព្បភរចំណូ្លគួ 

ទទួលបាន័ំណ្ងវ(ម្ិនថា

ជនខដ្លព្តូិ  ងផលប ះពាល់ព្តូិ

ផ្លអ ័់ម្ៅក្ខន់ទីតំាងមួ្កម្ទៀតវ

ឬអត់ម្នាះម្ឡើក) 

ោព្តាវ២៩វ[ចប័់ ដ័ ីរីអ័ាម្ិរ ណ្៍]៖ 

 ភតិរៈអចលនិតថ ុខដ្លោនរិចច័នោព្តឹម្ព្តូិ វព្តូិ ទទួល

បាន័ំណ្ង័ព្ោប់ក្ខ  ំខាននានាពារ់រយនធនឹងក្ខ 

ដ្រហូតជាអាទិ៍វក្ខ  ុះម្ ី័ ំណ្ង់វ័ោា  ៈក្ខ ដ្ឹរជញ្ជ នូ

ម្ៅក្ខន់ទីតំាងងមី។ 

 ចំម្ពាះភតិរៈអចលនិតថ ុខដ្លរំរុងព្បរបអាជីិរម្មវ

ព្តូិ ោន័ិទធ ិទទួលបាន័ំណ្ងម្លើផលប ះពាល់

ដ្ល់អាជីិរម្មវនិងក្ខ ឧបតាម្ាបខនាម្វម្ កអព្តា័ម្ ម្យវ

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញគោអ ត វាងចបប់វនិងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភីបាលរម្ព ុជាវ

និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12វ

 ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វខផអរតាម្នីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ទាងំម្នះវRPFវម្នះបញ្ច លូខអ ឹម្ា 

ដ័ ីរីក្ខ ាដ  ក្ខ បាត់បង់ចំណូ្លវ

(័ូម្ម្ម្ើលតារាងោ ព្ទីរវ ដ័ ីរី័ិទធ ិវនិងអតថ ព្បម្ោជន៍



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  

ប្ករខយណ្ឌ ពោលនពោបាកព ោះប្ាកផលរ ោះពាល់ (RPF)   67 

និងកុតត ិធម្៌ម្លើតថ្ម្អម្ដ្ើម្ទុនខដ្លបានចំណាកជារ់ខ ដ័ ង

័ព្ោប់័រម្មភារថ្នព្បរបអាជីិរម្មម្នាះវម្ កគិត

ព្តឹម្ថ្ងៃម្ចញម្័ចរដ ីព្បក្ខ័ ដ័ ីរីគម្ព្ោងអ័ាម្ិរ ណ្៍។ 

 ចំម្ពាះក្ខ ដ្រហូតករទីតំាងខដ្លរំរុងោន័រម្មភារ

អាជីិរម្មោច ័់អចលនិតថ ុព្តូិ ោន័ិទធ ិទទួលបាន័ំណ្ង

ឧបតាម្ាបខនាម្ម្ កអព្តា័ម្ ម្យវនិងកុតត ិធម្៌ម្លើតថ្ម្អថ្ន

ព្ទរយ័ម្បតត ិ ងផលប ះពាល់ជារ់ខ ដ័ ងវម្បើគិតព្តឹម្ថ្ងៃ

ម្ចញម្័ចរដ ីព្បក្ខ័ ដ័ ីរីគម្ព្ោងអ័ាម្ិរ ណ្៍។ 

 

រន ុងក្ខ អនុិតតក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វោច ័់ហាងខដ្លព្តូិ

ផ្លអ ័់បដ  ូទីតាំងវនឹងទទួលបានជំនួកាច់ព្បារ់ខតមួ្កដ្ងវ

ម្ហើកអនរជួលនឹងទទួលបានវi) ព្បារ់ឧបតាម្ា័ព្ោប់

ក្ខ ដ្ឹរជញ្ជ នូ, ii) ព្បារ់ឧបតាម្ា័ព្ោប់ក្ខ  ំខាននានាវនិងវiii) 

ព្បារ់ឧបតាម្ា័ព្ោប់ក្ខ ជួល។វម្លើ័រីម្នះវ

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  វរ៏ោនបញ្ច លូខអ ឹម្ា ទាងំម្នះ

ផងខដ្ ។ 

 

 

ខដ្លព្តូិទទួលបានវ២ខវនិងវ៤រ) 

 

 

2.4. ការាដ រ និងការ

ផដល់ជំនួកសប្ោរ់

មុ្ខរររចិញ្ច ឹម្ជីិ សរ 

ក្ខ ផដល់ក្ខ ាដ  វនិងជំនួក័ព្ោប់

ម្ុខ ប ចិញ្ច ឹម្ជីិ សត

ម្ដ្ើម្បី័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងថ្ន

ម្ោលនម្ោបាកម្នះ។ 

  ឋ ភិបាលរុំោនម្ោលនម្ោបាកចប័់ោ័់រន ុងនយកម្នះម្ឡើកវ

ម្ កចំណុ្ចម្នះព្តូិ បានករម្រម្ធែ ីក្ខ រិចា ណារន ុងនីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ។វម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ កវ

រម្ម ិ សធីាដ  ចំណូ្លម្ឡើងិ សញោនផដល់ជូនម្ព្ក្ខម្គម្ព្ោង

ខដ្លទទួលបានងិ សក្ខរីថ្ដ្គូរហុភាគី។វលរាខណ្ឌក្ខ ងា វ(TOR)វ

ព្តូិ បានបញ្ច លូរន ុង RAPវម្ហើកទីភាន រ់ងា ខដ្ល

បានទទួលរិចច័នោវព្តូិ អនុិតតវIRP ម្ព្ក្ខម្ក្ខ ព្គប់ព្គង

 ប័់គណ្ៈរោម ធិក្ខ អនត  ព្រ័ួងម្ ះព្ាកផលប ះពាល់។ 

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញគោអ ត វាងចបប់វនិងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភីបាលរម្ព ុជាវ

និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12វ

 ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វខផអរតាម្នីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ទាងំម្នះវRPFវម្នះបញ្ច លូខអ ឹម្ា 

ពារ់រយនធនឹងក្ខ ាដ  ចំណូ្លម្ឡើងិ សញវ

(័ូម្ម្ម្ើលតារាងោ ព្ទីរវបងាា ញរី័ិទធ ិវ

និងអតថ ព្បម្ោជន៍ខដ្លព្តូិទទួលបានវ៤ខ) 

2.5. កិចចេិពប្ោោះ

ពោរល់និងការ

រងាា ញេយរ៌ោនជា

ក្ខ ចូល មួ្រន ុងក្ខ ម្ ៀបចំខផនក្ខ វ

និងក្ខ អនុិតតវជារិម្័័ក្ខ 

បញ្ហជ រ់ម្ផទៀងផ្លទ ត់រីលរាណ្ៈិ សនិចឆ យក

ោព្តាវ១៦វ[ចបប់ ដ័ ីរីអ័ាម្ិរ ណ្៍]៖វរន ុងក្ខ ម្ធែ ីក្ខ អម្ងកតម្នះវ

គណ្ៈរោម ធិក្ខ អ័ាម្ិរ ណ្៍ព្តូិ ម្ ៀបចំចាត់ខចងម្ធែ ីក្ខ រិម្ព្ោះ

ម្ោបល់ជាាធា ណ្ៈវម្ករន ុងរព្ម្ិតអាជាា ធ រាជធានីម្ខតតព្រងុវ

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញគោអ ត វាងចបប់វនិងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភីបាលរម្ព ុជាវ



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  
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ាធារណ្ៈ រំណ្ត់អំរីធាតុ័ម្ព្័បវ

័ព្ោប់ទទួលបាន័ំណ្ងវនិងជំនួកវ

ព្រម្ទាងំ័ិទធ ិម្ព្បើព្បា័់កនតក្ខ 

ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា ។ 

ព្័រុខណ្ឌ វជាមួ្កព្រមុ្ព្បឹរាឃុំ័ងាក ត់វនិងតំណាងភូម្ិវ

ឬ័ហគម្ន៍ខដ្ល ងនឹងអ័ាម្ិរ ណ៍្

ម្ដ្ើម្បីផដល់រយត៌ោនជារ់ោរ់វចប័់ោ័់វនិងទទួលបាន

ម្តិម្ោបល់រីព្គប់ភាគីវពារ់រយនធនឹង័ំម្ណ្ើ

ថ្នគម្ព្ោងម្ហ ច  ចនា័ម្ព យនធ  បូិនតាធា ណ្ៈ។ 

និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12វ

 ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វខផអរតាម្នីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ទាងំម្នះវRPFវម្នះបញ្ច លូខអ ឹម្ា 

ពាររ់យនធនឹងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់មួ្ក

ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា 

គម្ព្ោង/ព្គួា ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា

គម្ព្ោងវ(័ូម្ម្ម្ើលខផនរទីវ១៣វ ដ័ ីរី

ក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបល់ខដ្លោនក្ខ ចូល មួ្)  

3. កនតការព ោះប្ាករណ្ដ ឹងារេុកខ  

នីតិិ សធី័ព្ោប់រត់ព្តាវ

និងដ្ំម្ណ្ើ ក្ខ បណ្ដ ឹង

ា ទុរា  

កនតក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា គួ 

ា័ ិតម្ព្ក្ខម្ក្ខ ទទួលខុ័ព្តូិ  ប័់

ម្្នត ី  ឋ ភិបាលវខដ្លព្តូិម្ ះព្ាក

បណ្ដ ឹងា ទុរា វតាម្ កៈក្ខ អនុិតត

នីតិិ សធីឱយបានចប័់ោ័់វ័ព្ោប់

រត់ព្តាវនិងម្ អ្ ើកតប

ចំម្ពាះបណ្ដ ឹងា ទុរា  

កនតក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរាោនខចងរន ុងចបប់ ដ័ ីរី

អ័ាម្ិរ ណ្៍វប ុខនតចបប់ម្នះោនបញ្ញតត ិផ្លត់ម្ចញគម្ព្ោង

ម្ហ ឋ  ចនា័ម្ព យនធាធា ណ្ៈ។ 

រន ុងក្ខ អនុិតតក្ខ ម្ ះព្ាកផលប ះពាល់វនិងរន ុង

និតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  វព្គប់គម្ព្ោងទាងំអ័់ខដ្លោន

ក្ខ ផ្លអ ័់បដ  ូទីលំម្កម្ កម្ិន ម័ យព្គចិតតវ

គណ្ៈរោម ធិរ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹងា ទុរា វព្តូិ បានបម្ងក ើតម្ឡើង

ចាប់រីថាន រ់ឃុំ ហូតដ្ល់ថាន រ់ម្ខតត។ 

នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញគោអ ត វាងចបប់វនិងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភីបាលរម្ព ុជាវ

និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12វ

 ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វខផអរតាម្នីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ទាងំម្នះវRPFវម្នះបញ្ច លូខអ ឹម្ា 

តព្មូ្ិឱយោនក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កនឹង

ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង/ព្គួា 

ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

(័ូម្ម្ម្ើលខផនរទីវ១១វ ដ័ ីរីក្ខ ម្ ះព្ាកបណ្ដ ឹង

ា ទុរា ) 

4. ការេិនិរយតម្ ន និងការវាករនម្ល 

 ចំាបាច់ព្តូិោនក្ខ រិនិតយតាម្ នវ

ខាងរន ុងវនិងឯររាជយរីខាងម្ព្ៅ 

ព្តូិ បានបញ្ច លូរន ុងនីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់   នីតិិ សធីព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ដ្ើម្បី

បំម្រញគោអ ត វាងចបប់វនិងលិខិត

បទ ឋ នគតិកុតត ប័់រាជ  ឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ

និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិរន ុងម្ោលនម្ោបាកវOP 4.12វ

 ប័់ធនាោ រិភរម្ោរ។វខផអរតាម្នីតិិ សធី

ព្បតិបតត ិក្ខ ដ័ ង់  ទាងំម្នះវRPFវម្នះបញ្ច លូខអ ឹម្ា 

តព្មូ្ិឱយោនក្ខ រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កនឹង

ជនខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោង/ព្គួា 



 

គពប្ោងេិេិធកម្ម  ិ សសយកកសិកម្មពកកម្ព ុជា (CASDP)  
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ខដ្ល ងផលប ះពាល់ម្ កា គម្ព្ោងវ

(័ូម្ម្ម្ើលខផនរទីវ១៤វ ដ័ ីរីក្ខ រិនិតយតាម្ នវនិង

ក្ខ ម្ ៀបចំ បាកក្ខ ណ្៍) 

 


