
 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
ព្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយការងារគ ះព្សាយផលប ះពាល ់

សព្ាប ់

គគព្ាងគលើររម្ពសក់ារផគត់ផគង់ទឹរសាា ត និងអនាម្័យ
រនងុព្បគទសរម្ពុជា 

 

សម្រាប់៖  

ម្ររុមធនាគារពភិពលោរ 

១៨១៨ H STREET NW WASHINGTON, DC, USA ២០៤៣៣ 

លោយ៖  

ម្ររសួងឧសាហរមម នងិសិបបរមម 

លេខ ៤៥ មហាវថិីម្រពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ ១២២០៥  

ម្ររសួងសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន 

ករងមហាវថិីម្រពះនលោត្តម និងផ្លូវលេខ១០៦ ោជធានីភនំលពញ ១២០០០ 

 
កខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



2 

 

ាតិកា 

ាតិ្កា ........................................................................................................................................... ២ 

បញ្ជ ីតាោង ....................................................................................................................................... ៥ 

បញ្ជ ីពារយកាត្់ .................................................................................................................................. ៦ 

រថាមុខ .......................................................................................................................................... ៨ 

និយមន័យ និងពារយបលចេរលេស .......................................................................................................... ៩ 

លសចរតីសលងេប ............................................................................................................................... ១២ 

១. ការពិពណ៌នាគលម្រាង និងម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយ ការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ........................ ២៤ 

ការពិពណ៌នាគលម្រាង ............................................................................................................... ២៤ 

វសិាេភាពននម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ......................................... ២៨ 

២. ការពិនិត្យល ងីវញិពីម្ររបខ័ណឌ ចាប់ ........................................................................................... ២៩ 

២.១ ម្ររបខ័ណឌ ចាបរ់មពុជា ....................................................................................................... ៣០ 

២.២ លគាេនលោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោរសតីពីការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត (OP/BP៤.១២)
 ........................................................................................................................................... ៣៤ 

២.៣ គាល ត្រវាងលគាេនលោបាយរបស់រោា ភិបាេ និងធនាគារពិភពលោរ ........................................ ៣៥ 

៣. ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយអំពីេេធរមមដី និងសំណងពីផ្េប ះពាេ់ ............................................... ៤៣ 

៣.១ លគាេបំណង និងលគាេការណ៍ .......................................................................................... ៤៣ 

៣.២  ម្របលភេបុគគេកដេម្រតូ្វបានផ្លល ស់េីេំលៅ .......................................................................... ៤៦ 

៣.៣  េរេខណឌ វនិិចឆ័យននការេេួេបានលគាេនលោបាយសំណង ................................................ ៤៧ 

៣.៤ តាោងបញ្ជជ រស់ិេធិលេមី្រេពយសមបត្តិ ....................................................................................... ៤៨ 

៣.៥ វធីិសាស្រសតវាយត្នមលម្រេពយ .................................................................................................... ៥៩ 

៣.៦ ការពិចារណាពិលសស ....................................................................................................... ៦០ 

៣.៧ យុេធសាស្រសតលយនឌរ័ .......................................................................................................... ៦១ 

៤. ដំលណីរការតាងំេីេំលៅ និងការឯរភាព ...................................................................................... ៦២ 



3 

 

៤.១ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនលេីការការពារម្របលោជន៍សងគម ........................................................... ៦២ 

៤.២ ការលរៀបចំ និងការឯរភាពលេីកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាព
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ .......................................................................................................... ៦២ 

៥. នីតិ្វធីិលរៀបចំសម្រាបល់ោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ .............................................................................. ៦៥ 

៦. ការភាជ បក់ារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ជាមួយនឹងការងារសាងសង់ ..................................................... ៧០ 

៦.១ កាេបរលិចឆេឱសានុវាេសម្រាបរ់ំណត្ពី់សិេធិេេួេបានសំណង ............................................... ៧១ 

៦.២ ដំលណីរការអនុវត្ត កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់ .......................................................................................................................... ៧២ 

៧. យនតការត្ាល ភាព និងយនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារេុរេ ............................................................... ៧៥ 

៨. ថវកិាលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងការចំណាយ ............................................................................ ៧៨ 

៩. ការពិលម្រគាះលោបេ់ និងការបងាា ញព័ត្៌ាន ................................................................................. ៧៩ 

៩.១ លគាេនលោបាយសម្រាបក់ារពិលម្រគាះសាធារណៈ និងការផ្សពវផ្ាយព័ត្ា៌ន ................................ ៧៩ 

៩.២ ការចូេរមួ និងរិចេពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ ...................................................................... ៧៩ 

៩.៣ ការបងាា ញពត័្៌ាន ........................................................................................................... ៨២ 

១០. ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងការោយការណ៍ .............................................................................. ៨៣ 

១០.១ ការពិនិត្យតាមោនខាងរនុង៖ ........................................................................................... ៨៣ 

១០.២ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យពីខាងលម្រៅ ................................................................................................ ៨៤ 

ឧបសមពន័ធ ..................................................................................................................................... ៨៥ 

ឧបសមពន័ធ  ១៖ លគាេការណ៍កណនាបំលចេរលេស .................................................................................. ៨៥ 

ឧបសមពន័ធ ១រ៖ ា ម្រេិរលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលយនឌ័រ ............................................................... ៨៦ 

ឧបសមពន័ធ ១ខ៖ េរេខណឌ ត្ម្រមូវការសម្រាប់សម្រាប់ការលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ...................................................................... ៩២ 

ឧបសមពន័ធ ១គ៖  ម្ររបខណ័ឌ សម្រាបដំ់លណីរការម្របឹរាលោបេ់រនុងសហគមន ៍និងដំលណីរការការចូេរមួ .... ៩៦ 

ឧបសមពន័ធ ១ឃ៖ សូចនាររននការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង ....................................................... ១០១ 



4 

 

ឧបសមពន័ធ ១ង៖ សូចនាររននការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនពីខាងលម្រៅ .................................................... ១០៣ 

ឧបសមពន័ធ ២៖ ............................................................................................................................. ១០៦ 

កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ...................................................................................... ១០៦ 

ឧបសមពន័ធ ២រ៖ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប (ARAP)៖  ខលឹមសារឯរសារ និង
េរេខណឌ ពត័្៌ានេមអិត្ ....................................................................................................... ១០៧ 

ឧបសមពន័ធ ២ខ៖ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (RAP) ............................................. ១១០ 

ឧបសមពន័ធ ៣៖ ........................................................................................................................... ១១៧ 

បញ្ជ ីអនរចូេរមួ និងលសចរតីសលងេបននរំណត្ល់ហតុ្ ម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់ ................................................ ១១៧ 

ឧបសមពន័ធ ៣រ៖ រំណត្ល់ហតុ្ននរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈសម្រាប់ការផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្លៅលខត្ត
មណឌ េគីរ ី........................................................................................................................... ១១៨ 

ឧបសមពន័ធ ៣ខ៖ រំណត្ល់ហតុ្ននរិចេម្របជំុពិលម្រគាះជាសាធារណៈអំពីការអភិវឌឍម្របពន័ធម្របមូេសំណេ់ោវរនុង
ម្ររុងលសៀមោប ..................................................................................................................... ១២១ 

 

  



5 

 

បញ្ជតីារាង 
តាោង ១៖ ការវភិាគចំណុចខវះចលនាល ះរវាងម្ររបខណ័ឌ ចាប/់បេបបញ្ញត្តិរបស់ោជរោា ភិបាេរមពុជា និងលគាេនលោបាយ

ធនាគារពិភពលោរ OP/BP៤.១២ ............................................................................................ ៣៦ 
តាោង ២៖ តាោងបញ្ជជ រស់ិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិសម្រាប់ការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត ........................... ៤៩ 
  



6 

 

បញ្ជពីារយកាត់ 
ARAP កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប  
COI  រលបៀងននផ្េប ះពាេ់ 
CMU អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគ 

DIMDM នាយរោា នម្រតួ្ត្ពិនិត្យនផ្ៃរនុង និងម្រគបម់្រគងេិនននយ័ 
DMS ការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ 

ECOP ម្ររមអនុវត្តបរសិាា ន  

EIA ការវាយត្នមលផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន 

EMF ម្ររបខណ័ឌ ម្រគប់ម្រគងបរសិាា ន  
EMP កផ្នការម្រគប់ម្រគងបរសិាា ន  
ESIA ការវាយត្នមលផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគម 

ESMF ម្ររបខណ័ឌ ម្រគប់ម្រគងបរសិាា ន និងសងគម  
ESMP កផ្នការម្រគប់ម្រគងបរសិាា ន និងសងគម  
ESSAF ម្ររបខណ័ឌ ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្នមលបរសិាា ន និងសងគម 

FPIC ការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ីជាមុន និងកផ្អរលេីពត័្៌ានម្រគបម់្រគាន់ 
IDA សាគមអភិវឌឍនអ៍នតរជាតិ្ 

IEIA ការវាយត្នមលផ្េប ះពាេ់បរសិាា នដំបូង  
IOL បញ្ជ ីបាត្ប់ង ់  
IPDP កផ្នការអភិវឌឍនជ៍នជាតិ្លដីម  
IPO អងគការជនជាតិ្លដីម  
IPPF ម្ររបខណ័ឌ លរៀបចំកផ្នការជនជាតិ្លដីម  
IRC គណៈរាម ការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង  
ISDS ម្ររោសេិននន័យសតីពីការការពារសងគមរមួ 

GDR អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
MIH ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម  
MoE ម្ររសួងបរសិាា ន  

MPWT ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន 

NGO អងគការមិនកមនរោា ភិបាេ 

PAH ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 

PAP ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 

RCS ការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស  
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RF ម្ររបខណ័ឌ លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
RGC ោជរោា ភិបាេរមពុជា  
ROW ដីចំណីផ្លូវ 
RP កផ្នការតាងំេីេំលៅ  
RPF ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
SESA ការវាយត្នមលជាយុេធសាស្រសតលេីកផ្នរបរសិាា ន និងសងគម 

SSFP ជនបលងាគ េការពារផ្េម្របលោជនស៍ងគម 

WaSSIP គលម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ និងអនាមយ័  
TEGs លគាេការណ៍កណនាបំលចេរលេសសតីពីបរសិាា ន 

WB ធនាគារពិភពលោរ 
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រថាម្ុខ 

ឯរសារលនះានល ម្ ះថាម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (RPF) របស់
គលម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ និងអនាមយ័ (WaSSIP)។ ម្ររបខណ័ឌ លនះម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងី លោយកផ្អរ
លេីេេធផ្េននការវាយត្នមលសងគម (SA)។  ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ គឺជាកផ្នរ
មួយននម្ររបខ័ណឌ ម្រគបម់្រគងបរសិាា ន និងសងគម (ESMF) សម្រាបគ់លម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ និងអនាមយ័។ 
ម្ររបខណ័ឌ លនះនឹងម្រតូ្វយរមរអនុវត្តនល៍ៅម្រគបក់ារវនិិលោគទងំអស់កដេបានេេួេហរិញ្ញបបទនពី ធនាគារពិភពលោរ
សម្រាប់គាមំ្រេដេ់កផ្នរបលចេរលេស និងហរិញ្ញវត្ាុពីគលម្រាងកដេពារ់ពន័ធនឹង ការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត 
(OP/BP ៤.១២) និងការលធវីអំលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្ត។ 

គលម្រាងលនះានសាសភាគចំនួនពីរ ដូចបានលេីរល ងីរនុងកផ្នរេី១ ននឯរសារលនះ។ គលម្រាងលនះនឹងម្រតូ្វ
អនុវត្តនល៍ោយម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម (MIH) និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន (MPWT) កដេ
បលងកីត្អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគ (CMUs) លរៀងៗខលួនលដីមបមី្រគបម់្រគងការអនុវត្តគលម្រាង។ ការអនុវត្តន៍ការគាពំារ 
(safeguard) នឹងម្រតូ្វលធវីល ងីលោយអងគភាពម្រគប់ម្រគងសាសភាគ និងេីភាន រ់ងារ /ពារ់ពន័ធសាា បន័ ។ 

ឯរសារលនះជាឯរសាររស់ ដូលចនះ វានឹងានការករសម្រមួេ និងលធវីបចេុបបននភាព ម្រសបតាមការកម្របម្របួេនន
សាា នភាព ឬវសិាេភាពរបស់សរមមភាព។ ការពិលម្រគាះលោបេ់េអិត្េអនជ់ាមួយនឹងធនាគារពិភពលោរ និងការឯរភាព
លេីម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេបានករសម្រមួេ គឺជាការចាបំាច។់ 
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និយម្នយ័ និងពារយបគចេរគទស 
អនរេេេួផ្េ (Beneficiary(៖ ម្របជាពេរដា និងេំលៅឋានរនុងភូមិកដេជាលគាេលៅ និងជាកផ្នរណាមួយននលម្រាង។  

សណំង (Compensation(៖ ការផ្តេ់ជាសាចម់្របារ ់ ឬមិនកមនជាសាចម់្របារត់ាមត្នមលជំនួសដេ់ម្រេពយសមបត្តិកដេ
គលម្រាងម្រតូ្វការ។ 

កាេបរលិចឆេឱសានវាេ (Cut-off date(៖ កាេបរលិចឆេឱសានវាេរបស់គលម្រាងម្រត្ូវបានរំណត្់ថាជាកាេបរលិចឆេ 
មុនការកាន់កាប ់ ឬលម្របីម្របាស់ត្ំបន់អនុវត្តនគ៍លម្រាង លោយរំណត្់ជាម្ររុមននម្របជាពេរដា/អនរលម្របីម្របាស់ជាម្របជាពេរដា
កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ កាេបរលិចឆេឱសានវាេពីគលម្រាងលនះនឹងជាកាេបរលិចឆេននសរមមភាពពិលម្រគាះ
លោបេ់ជាសាធារណៈជាមួយនឹងម្របជាពេរដារងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង មុននឹងលរៀបចបំញ្ជ ីបាត្់បង ់(IOL) ឬ ការ
សៃងវ់ាស់កវងេមអិត្។  

ម្របជាពេរដាកដេផ្លល សេី់េលំៅ (Displaced persons(៖ សំលៅេ់ម្របជាជពេរដាទងំអស់ លោយកផ្អរលេី
សរមមភាពទងំអស់កដេបានលេីរល ងីខាងលេី កដេអាចរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ដូចជា (១( រម្រមិត្ជីវភាព
របស់ពួរលគអាចរងផ្េប ះពាេ់អវជិជានឬ (២( សិេធិ សិេធិកាន់កាបម់្រេពយសមបត្តិ ផ្េម្របលោជនល៍ផ្សងៗលេៀត្រនុង
ផ្ៃះលេីដី (រនុងលនាះរមួទងំបរលិវណជំុវញិផ្ៃះ ដីរសិរមម និងដីលមម សម្រាប់សត្វ) ឬអចេនម្រេពយ ឬចេនម្រេពយកដេ
គលម្រាងម្រតូ្វការ ឬកានក់ាប់បលណាត ះអាសនន ឬអចិនស្រនតយ ៍ (៣( េេធភាពចូេលៅលម្របីម្របាស់ម្រេពយសមបត្តិាន 
ផ្េិត្ភាពកដេផ្េប ះពាេ់អវជិជានជាបលណាត ះអាសនន ឬអចិនស្រនតយ ៍(៤( ការររសុី មុខរបរ ការងារ ឬរកនលងសាន រល់ៅ 
ឬេីជម្រមរកដេរងផ្េប ះពាេ់អវជិជាន និង “ម្របជាពេរដាកដេផ្លល ស់េីេំលៅ” កដេានន័យសំលៅដេ់ជនទងំ
អស់កដេផ្លល ស់េីេំលៅលោយសារកត្គលម្រាង។ 

ាេ សដី់ម្រសបចាប ់(Eligible land holders(៖ សំលៅដេ់ម្របជាពេរដារងផ្េប ះពាេ់កដេ (រ( ានបណ័ណសាគ េ់
រមមសិេធិដី ឬ (ខ(ពុំានបណ័ណសាគ េ់រមមសិេធិដី ប ុកនតអាចានការកានក់ាបដី់ម្រសបចាប់លោយានបណ័ណបញ្ជជ រ់
ម្រសបតាមចាប់ភូមិបាេននម្របលេសរមពុជា រនុងលនាះរមួទងំជនកដេានសិេធិលេីដីកដេានការេេួេសាគ េ់ផ្ង។ 

សេិធេិេេួបានសណំង (Entitlement(៖ បណតុ ំ វធិានការ រមួានការផ្តេ់សំណង ការគាមំ្រេដេ់ការសាត រម្របារច់ំណូេ 
ជំនួយឧបត្ាមភសម្រាប់ការផ្លល ស់េីេំលៅ ជលម្រមីសររម្របារ់ចំណូេ និងការគាមំ្រេដេ់ការផ្លល ស់បតូរេំលៅឋានកដេលធវីឱយ
ប ះពាេ់ជនរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង អាម្រស័យលេីេរេណៈននការបាត្ប់ងរ់បស់ពួរលគ លដីមបជីួយសាត រមូេោា ន
លសដារិចេ និងសងគមរបស់ពួរលគ។ សិេធិេេួេបានសំណងសម្រាប់គលម្រាងលេីររមពសក់ារអបរ់មំធយមសិរាម្រត្ូវឱយ
ម្រសបតាមចាប់ និងបេបបញ្ញត្តជិាធរានរបស់ជាតិ្ និងលគាេនលោបាយរបស់ ធនាគារពិភពលោរ OP/BP ៤.១២។ 
សិេធិេេួេបានសំណងអាចម្រតូ្វបានពិនិត្យករសម្រមួេ លោយកផ្អរលេសីាា នភាពជារក់សតងននផ្េប ះពាេ់ម្របសិនាន 
រនុងសំលៅកដេបានលធវីបចេុបបននភាពននម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 

ម្រគួសារ (Household(៖  សំលៅដេ់មនុសសទងំអស់កដេរំពុងរស់លៅ និងបរលិភាគរមួគាន ជាបណតុ ំ សងគមលទេមួយ។ 

ការសាត រម្របារច់ណូំេ (Income restoration(៖ ាននយ័ថាបលងកីត្ល វីញិនូវម្របភពម្របារច់ំណូេ និងជីវភាពរស់លៅ
របស់ម្រគួសាររងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងឱយដេ់រម្រមិត្អបបបរាននរម្រមិត្ម្របភពចំណូេ និងជីវភាព មុនលពេអនុវត្តន៍
គលម្រាង។ 
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ការលេរីរមពស ់(Improvements(៖ រចនាសមពន័ធកដេបានសាងសង ់(ដូចជា រកនលងរស់លៅ របង រកនលងរង់ចា ំម្រេុង
ម្រជូរ បនៃប ់ លហោា រចនាសមពន័ធសហគមន៍ ហាងេំនិញ ឃ្ល ងំ ។េ។) និងដំណា/ំរុរេជាតិ្ កដេម្របជាពេរដា ម្រគួសារ   
សាា បន័ ឬអងគការបានោ។ំ 

េេធរមមដី (Land acquisition(៖ ដំលណីរការកដេបុគគេាន រប់ាត្ប់ងល់ោយមិនសម័ម្រគចិត្តនូវរមមសិេធិ ការលម្របីម្របាស់ 
ឬភាពងាយម្រសួេរនុងការលៅលម្របីម្របាស់ដី លោយសារកត្ដំលណីរការគលម្រាង។ េេធរមមដីអាចនាឱំយានផ្េប ះពាេ់
ជាលម្រចីនរនុងលនាះរមួទងំការបាត្់បងេំលៅឋាន ឬអចេនម្រេពយលផ្សងៗលេៀត្ (របង អណតូ ងេឹរ ផ្នូរសព ឬ រចនាសមព័នធ 
ឬសំណងរ់ងឹកដេានលៅលេីដី)។ 

សាា បន័ដំលណីរការគលម្រាង (Project authorities(៖ សំលៅដេម់្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម (MIH) ម្ររសួង
សាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន (MPWT) ម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ (MEF) អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់លោយសារគលម្រាងអភិវឌឍន៍ (GDR) ននម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ។ 

េីភាន រង់ារអនុវត្តគលម្រាង (Project executive agency(៖ សំលៅដេ់ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួង
សាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន និងអងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគរបស់ម្ររសួងទងំពីរលនះ។ 

ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេពី់គលម្រាង (PAP) ឬ ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេពី់គលម្រាង (PAH) (Project 
Affected Persons (PAP) or Project Affected Households (PAH)(៖ រមួានបុគគេ ម្រគួសារ ជនជាតិ្លដីមភាគ
តិ្ច អងគការ ម្ររុមហ ុន ឬកផ្នរឯរជន កដេតាមរយៈការផ្លល ស់បតូរបណាត េមរពីគលម្រាងនឹងនាឱំយានផ្េប ះពាេ់
អវជិជាន ានជាអាេិ៍ (i) រម្រមិត្ជីវភាពរស់លៅ (ii) សិេធិ រមមសិេធិ ឬ ផ្េម្របលោជន៍រនុងផ្ៃះ លេីដី (រមួទងំដីេំលៅ
ឋាន អាជីវរមម រសិរមម នម្រព ចាក រ េីវាេលមម  និងេីតាងំជួបជំុ) ធនធានេឹរ ម្រត្ពាងំម្រតី្  ូលនសាេឃុ ំដំណា ំនិងរុរេ
ជាតិ្ម្របចាឆំ្ន /ំអចិនស្រនតយ ៍ឬអចេន ឬចេនម្រេពយលផ្សងៗលេៀត្កដេបានលធវីេេធរមម កានក់ាប ់រតឹ្ត្បតិ្ ឬផ្ៃុយពីលនះរង
ផ្េប ះពាេ់អវជិជាន ទងំម្រសុង ឬលោយកផ្នរ រនុងរយៈលពេអចិនស្រនតយ ៍ ឬបលណាត ះអាសនន  និង/ឬ (iii)  
អាជីវរមម មុខរបរ រកនលងការងារ ឬេំលៅឋាន  ឬេីជម្រមរកដេេេួេរងផ្េប ះពាេ់អវជិជានជាអចិនស្រនតយ ៍ ឬ            
បលណាត ះអាសនន លោយាន ឬគាម នការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ។ 

ការសាត រេេធភាពល ងីវញិ (Rehabilitation(៖ សំលៅដេ់ជំនួយឧបត្ាមភឱយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ធងន់ធងរ
លោយសារកត្បាត្ប់ង់ម្រេពយ ផ្េិត្រមម ម្របារច់ំណូេ ការងារ ឬម្របភពសម្រាបម់្រេម្រេងជី់វភាព ផ្តេ់បកនាមលេីការ
េូទត្ម់្របារស់ំណងចំលពាះម្រេពយសមបត្តិកដេម្រតូ្វលធវីេេធរមម លដីមបោី ងលហាចណាស់ សាត ររម្រមិត្ជីវភាពរស់លៅឱយ
បានលពញលេញ និងគុណភាពជីវតិ្។ លគាេនលោបាយសំណងដេ់ម្រេពយសមបត្តិជាញឹរញាប ់គឺមិនម្រគបម់្រគានល់ យី
លដីមបី្ នលៅសាត រេេធភាពឱយបានលពញលេញលនាះ។ 

ការចណំាយសង (Replacement cost(៖ គឺជាវធីិសាស្រសតវាយត្នមលម្រេពយសមបត្តិសម្រាបរ់ំណត្ពី់បរាិណសំណង
ម្រគបម់្រគានស់ម្រាបស់ងម្រេពយសមបត្តិកដេបានបាត្ប់ង់ានជាអាេិ៍ ការចំណាយលេីការលោះដូរ។ សំណងេូទត្ក់ដេ
ម្រតូ្វេូទត្ត់ាមរយៈការចំណាយសង ម្រត្ូវបានរំណត្ដូ់ចត្លៅ៖ ចំលពាះដីរសិរមម ការចំណាយសងកដេម្រតូ្វលធវលី ងី
មុនលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាង ឬមុនលពេផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ លោយអនុវត្តនជ៍លម្រមីសណាមួយកដេានត្នមលខពស់ជាងត្នមល
េីផ្ារ លោយចាត្េុ់រលសមីនឹងដីានសកាត នុពេផ្េិត្រមម ឬជាការលម្របីម្របាស់ដីកដេានេីតាងំជិត្នឹងដីរងផ្េប ះពាេ់ 
បូរការចំណាយសម្រាបក់ារលរៀបចំដីឱយដេ់រម្រមិត្ម្រសលដៀងគាន នឹងសាា នភាពដីកដេរងផ្េប ះពាេ់ បូរការចំណាយ
លេីេិខិត្សាន មរដាបាេពារ់ពន័ធ និងពនធផ្លល ស់បតូរាេ ស់រមមសិេធិ។ ចំលពាះដីរនុងត្ំបន់េីម្របជំុជន វាជាត្នមលេីផ្ារមុន
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លពេផ្លល ស់បតូរេីេំលៅននេំហដីំលសមីគាន  និងការលម្របីម្របាស់ដី លោយានលហោា រចនាសមពន័ធ និងលសវារមមសាធារណៈដូច
គាន  ឬម្របលសីរជាងេីតាងំម្រត្ូវផ្លល ស់បតូរ និងសាិត្រនុងេីតាងំជិត្នឹងដីកដេរងផ្េប ះពាេ់ បូរការចំណាយសម្រាបក់ារ
លរៀបចំដីឱយដេ់រម្រមិត្ម្រសលដៀងគាន នឹងសាា នភាពដីកដេរងផ្េប ះពាេ់ បូរការចំណាយលេីេិខិត្សាន មរដាបាេពារព់័នធ 
និងពនធផ្លល ស់បតូរាេ ស់រមមសិេធិ។ ចំលពាះផ្ៃះ និងរចនាសមព័នធលផ្សងៗលេៀត្ ការចំណាយសង គឺជាត្នមលេីផ្ារននសាភ រ
សម្រាបស់ាងសងរ់ចនាសមព័នធជំនួសលៅរនុងេីតាងំមួយ និងានគុណភាពម្រសលដៀងគាន នឹង ឬគុណភាពខពស់ជាងរចនា
សមពន័ធកដេរងផ្េប ះពាេ់  ឬជួសជុេរចនាសមព័នធកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយកផ្នរ បូរការចំណាយលេីការដឹរ
ជញ្ជូ នសាភ រសំណងល់ៅកានេី់តាងំសាងសង ់ បូរការចំណាយលេីរាល ងំពេរមម និងត្នមលជាង/អនរសាងសង់ បូរ
ការចំណាយលេីេិខិត្សាន មរដាបាេពារព់័នធ និងពនធផ្លល ស់បតូរាេ ស់រមមសិេធិ។ លៅរនុងការរំណត្់ការចំណាយសង ការ
ធាល រត់្នមលននម្រេពយ និងត្នមលសាភ រមិនលម្របីម្របាស់/េុរលចាេ មិនម្រត្ូវយរមរពិចារណាល យី លហយីការមិនពិចារណា
លនះរល៏ធវីល ងីផ្ងកដរចំលពាះត្នមលននផ្េោភពីគលម្រាងកដេបានដរពីការវាយត្នមលលេីម្រេពយកដេរងផ្េប ះពាេ់។ 
រនុងររណី ចាបរ់នុងម្របលេសសាិត្លម្រកាមសតងោ់ររនុងការផ្តេ់សំណង លៅលពេេូទត្់ការចំណាយសងទងំម្រសុងលនាះ 
ការផ្តេ់សំណងតាមចាបរ់នុងម្រសុរលនះម្រតូ្វបំលពញបកនាម លោយការចាត្វ់ធិានការបកនាមលដីមបឱីយល ល្ីយត្បលៅនឹង
សតងោ់ររនុងការផ្តេ់សំណង។ ជំនួយឧបត្ាមភបកនាមលនះម្រត្ូវកត្ខុសពីវធិានការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេម្រត្ូវផ្តេ់
ឱយម្រសបតាម លគាេនលោបាយម្របតិ្បត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោរ (OP)/Bank Policy (BP) ៤.១២ រថាខណឌ  ៦។ 

ការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ ់(Resettlement(៖ ានន័យថាគួរចាត្់វធិានការទងំអស់លដីមបកីាត្់បនាយផ្េប ះពាេ់
អវជិជានណាមួយ និងផ្េប ះពាេ់អវជិជានទងំអស់របស់គលម្រាងលេមី្រេពយសមបត្តិរបស់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់ពីគលម្រាង និង/ឬជីវភាពរបស់ពួរលគ រនុងលនាះរមួទងំការផ្តេ់សំណង ការផ្លល ស់េីេំលៅ (ម្របសិនលបីាន( 
និងការសាត រេេធភាពល ងីវញិ លៅលពេចាបំាច។់ 

ម្ររុមអនរងាយរងលម្រគាះ (Vulnerable groups(៖ គឺជាម្ររុមមនុសសោចល់ោយក រកដេរងផ្េប ះពាេ់មិនសមម្រសប 
ឬម្របឈមនឹងហានិភ័យកដេលធវីឱយពួរលគរងលម្រគាះលោយសារកត្ឥេធិពេននផ្េប ះពាេ់របស់គលម្រាង និងជាពិលសស 
ានជាអាេិ៍៖ (i) ម្រគួសារកដេានស្រសតីជាលមផ្ៃះលោយានរូនរនុងបនៃុរ (ii) លមផ្ៃះកដេជាជនពិការ (iii) ម្រគួសារ
កដេបានធាល រ់ខលួនលៅលម្រកាមសនៃសសនម៍្ររីម្ររកដេានការេេួេសាគ េ់េូលៅ (iv) ម្រគួសារានមនុសសចាស់ គាម នមធយ
បាយលដីមបគីាមំ្រេខលួន និងគាម នដី និង (v) ជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច។ ភាពងាយរងលម្រគាះននម្រគួសារនីមួយៗគឺអាម្រស័យលេី
ផ្េប ះពាេ់ និងសាា នភាពលសដារិចេសងគមរបស់ពួរលគកដេនឹងម្រតូ្វបានវាយត្នមលតាមរយៈការអលងកត្មូេោា នលសដា
រិចេសងគមេមអិត្ រនុងអំ ុងលពេការសៃង់េមអិត្ ឬសារលពីភណឌ ននម្រេពយសមបត្តិកដេបាត្ប់ង។់ 
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គសចរតសីគងេប 
លសចរតលីផ្តមី និងកផ្នរសខំាន់ៗ របសគ់លម្រាង 
១. លគាេលៅអភិវឌឍនល៍ោយចីរភាព (SDG( សតីពីេឹរសាអ ត្ និងអនាម័យានឧបសគគោ ងលម្រចីនដេ់ម្របលេស
រមពុជា លៅលពេពិនិត្យលេីការពម្រងីរការេេួេបាន ការកាត្ប់នាយគាល ត្ និងការបលងកីនគុណភាពលសវា។ លៅរនុង
ម្របលេសរមពុជា េេធភាពេេួេបានការផ្គត្់ផ្គងេឹ់រកដេានភាពេអម្របលសីរ គឺាន ៧៥% និងអនាមយ័ាន ៤៩% 
លៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៥។ ម្របជាពេរដាម្របាណជា ២៤% ប ុលណាណ ះានេេធភាពេេួេបានការផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្កដេ
ានការម្រគប់ម្រគងលោយសុវត្ាិភាព លៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៥1។ ការផ្តេ់េឹរតាមរយៈបំពងេឹ់រសុវត្ាិភាពចូេបរលិវណេំលៅ
ឋាន និងការម្រគបម់្រគងសំណេ់ោវម្របរបលោយម្របសិេធភាព (ជាពិលសសរនុងតំ្បន់ម្របជំុជន( នឹងរមួចំកណរោ ងខាល ងំ
ដេ់ការសលម្រមចលគាេលៅអភិវឌឍនល៍ោយចីរភាព។ លទះជាោ ងលនះរតី អម្រតាម្រគបដណត បរ់ម្រមិត្ទបននម្របពន័ធផ្គត្់ផ្គង់
េឹរសាអ ត្តាមបំពង ់ រងវះលហោា រចនាសមពន័ធសម្រាបក់ារម្រគបម់្រគងេឹររខវរ ់ និងរងវះម្របព័នធម្រគប់ម្រគងពារ់ពន័ធ គឺជា
បញ្ជា ម្របឈមដធំ៏ដេ់ការ្នលៅសលម្រមចឱយទនល់ពេលវោននលគាេលៅអភិវឌឍនល៍ោយចីរភាព។ 

២. លគាេបំណងអភិវឌឍនន៍នគលម្រាងលនះ គឺលដីមបលីេីររមពសេ់េធភាពេេេួបានការផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្តាម
បំពង ់ និងលសវាអនាមយ័កដេានភាពម្របលសីរ និងពម្រងឹងការបំលពញការងារម្របតិ្បត្តិននអនរផ្តេ់លសវាលៅរនុងម្ររុង ឬ
ត្ំបនក់ដេបានលម្រជីសលរសី។ គលម្រាងលនះានលគាេបំណងបំលពញបកនាមរមមវធីិនានាកដេរំពុងអនុវត្តន៍ និងកផ្អរ
តាមកផ្នការរបស់ោជរោា ភិបាេ និងនដគូអភិវឌឍន៍។ ចំលពាះការផ្គត្់ផ្គង់េឹរសាអ ត្ េីតាងំលគាេលៅ នឹងលផ្លត ត្ការយរ
ចិត្តេុោរល់េីត្ំបនក់ដេានរងវះខាត្ការផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្តាមបំពង។់ លោយលផ្លត ត្លេីេីម្របជំុជនលខត្ត និងម្ររុង
សំខាន់ៗ កដេបានលម្រជីសលរសី។ គលម្រាងលនះនឹងផ្តេ់ការគាមំ្រេដេ់ការពម្រងីរននការផ្តេ់លសវា កដេរំពុងដំលណីរការ
នាលពេបចេុបបននលៅកានត់្ំបនក់របរៗលនាះ លដីមបបីលងកីនអម្រតាម្រគបដណត បន់នការផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្ និងលេីររមពស់
ម្របសិេធភាព និងនិរនតរភាពរបស់អនរផ្តេ់លសវាផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្។ ចំលពាះបញ្ជា អនាម័យ ការយរចិត្តេុរោរ់ជាចមបង
លនាះ គឺម្រត្ូវលេីររមពសឱ់យបានេូេំេូោយនូវមុខងារននម្របពន័ធម្រគបម់្រគងេឹររខវរក់ដេានម្រសាបរ់នុងម្ររុងលសៀមោប 
តាមរយៈការតាភាជ ប់ម្របពន័ធេូេឹររខវរល់ោយផ្លៃ េ់លដីមបបីងាូរេឹររខវរល់ចញពីេំលៅឋាន។  

៣. គលម្រាងលនះានសាសភាគចំនួនពីរ។ សាសភាគេីមួយ នឹងផ្តេ់ហរិញ្ញវត្ាុសម្រាបអ់នុវត្តនស៍រមមភាព
នានាដេ់ម្របព័នធផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្លខត្ត រនុងម្ររុងកសនមលនារមយ (លខត្តមណឌ េគិរ(ី ម្ររុងលសាៃ ង (លខត្តរំពងធំ់( ម្រសុរភនំ
ម្រពឹរ (លខត្តបាត្ដំ់បង( និងេីតាងំលផ្សងៗលេៀត្កដេម្រតូ្វបានរំណត្ល់ធវីល ងី លៅរនុងអំ ុងលពេននការអនុវត្តគលម្រាង។ 
សាសភាគេីពីរនឹងផ្តេ់ហរិញ្ញវត្ាុសម្រាបអ់នុវត្តនស៍រមមភាពសម្រាបក់រេមអបញ្ជា អនាមយ័រនុងម្ររុងលសៀមោប និង
ត្ំបនល់ផ្សងៗលេៀត្។ 

៤. ចំលពាះការផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ លបីលទះបីជាការសិរាលម្រគាងបលងេ់មអិត្រំពុងកត្ដំលណីរការរល៏ោយ រេី៏តាងំ
ពម្រងីរបណាត ញផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្រនុងម្ររុងកសនមលនារមយម្រត្ូវបានរំណត្់ជាបឋមរចួោេ់លហយី។ លោយសារកត្ការងារ
លនះជាការងារតូ្ចតាច ដូចជាការជីរដីសម្រាប់ោរបំ់ពងផ់្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្រនុងជលម្រៅម្របាណជា ០,៧៥ កម ម្រត្ និង
ការត្លមលីងម ូេ័របូមេឹររនុងេីតាងំចំនួនបីប ុលណាណ ះ ដូលចនះគលម្រាងលនះានផ្េប ះពាេ់រយៈលពេខលីប ុលណាណ ះរនុងអំ ុង
លពេសាងសង់។ គលម្រាងលនះរនឹ៏ងសាងសងស់ាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរថមីៗកដេនឹងរំណត្ល់ ងីលៅរនុងេីតាងំសំខាន់ៗ 

                                                            
1 WHO/UNICEF JMP, 2017. Note that the estimate for safely managed sanitation is not available.  
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រនុងម្ររុងកសនមលនារមយ ម្ររុងលសាៃ ង ម្រសុរភនំម្រពឹរ និងេីតាងំ/ម្ររុង/តំ្បនន់ានា រនុងអំ ុងលពេននការអនុវត្តគលម្រាង។  

៥. ចំលពាះការម្រគប់ម្រគងេូេឹររខវរ ់ គឺលផ្លត ត្ការយរចិត្តេុរោរល់េីការគាមំ្រេដេ់ការអភិវឌឍ និងសាងសង់
បណាត ញេូកខនង កដេម្រតូ្វត្ភាជ បល់ៅម្របព័នធេូលម រនុងេីម្ររុងលសៀមោប លដីមបឱីយេំលៅឋាន និងេីតាងំជំនួញអាចត្ភាជ ប់
លោយផ្លៃ េ់លៅនឹងម្របពន័ធេូ។ លដីមបកីាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់លេីសងគម បណាត ញេូកខនងបកនាមរនុងម្ររុងលសៀមោបនឹង
ម្រតូ្វបានសាងសងភ់ាគលម្រចីនលៅតាមម្របព័នធផ្លូវកដេានម្រសាប។់ ដូលចនះ លម្រកាមសាសភាគលនះពំុានត្ម្រមូវការេិញដី
មរលម្របីម្របាស់លនាះលេ លបីលទះបីជាអាចានការជលមលៀសម្របជាជនបលណាត ះអាសននមួយចំនួនរល៏ោយ ជាពិលសសរនុង
តំ្បនផ់្ារោម្រតី្កដេឋតិ្លៅរណាត េម្ររុង។ 

៦. លៅរនុងត្ំណារក់ាេលនះ វសិាេភាពននេេធរមមដីលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត ឬការលធវអំីលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្ត
មិនទន់ដឹងលៅល យីលេ ពីលម្រពាះការលរៀបចំេមអិត្ និងេីតាងំពិត្ម្របារដរបស់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរសាអ ត្ថមីៗ (សាិត្
រនុងសាសភាគេី១( នឹងម្រត្ូវរំណត្់រនុងអំ ុងលពេននការអនុវត្តគលម្រាង និងការសិរាលម្រគាងបលងេ់មអិត្សម្រាប់
បណាត ញេូ រនុងេីម្ររុងលសៀមោប (រនុងសាសភាគេី២( រនុងត្ំបនផ់្ារោម្រតី្ មិនទនប់ានបញ្េបល់ៅល យី។ ដូលចនះ 
ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (RPF( ម្រត្ូវបានបលងកីត្ល ងីលដីមបលីម្របីជាឯរសារលគាេមុន
លពេអនុវត្តការងារ សម្រាបក់ាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់អវជិជានសំខាន់ៗ  លោយសារកត្ (រ(-េេធរមមដីលោយមិនសម័ម្រគ
ចិត្ត ឬ (ខ(-ការលធវីអំលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្ត ឬ(គ(-ការរខំានដេ់សរមមភាពចិញ្េ ឹមជីវតិ្។ ម្ររបខ័ណឌ លគាេ
នលោបាយលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ម្រត្ូវលធវីល ងីឱយម្រសបតាម (១(-លគាេនលោបាយ របស់ធនាគារពិភពលោរសតីពី
ការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត (OP/BP ៤.១២( និង (២(-ចាបរ់មពុជាសតីពីអសាមិររណ៍ និងលគាេ
នលោបាយ និងនីតិ្វធីិពារព់ន័ធលផ្សងៗលេៀត្នឹងម្រតូ្វយរមរអនុវត្តនល៍ៅម្រគបក់ផ្នរ និងសរមមភាពទងំអស់របស់
គលម្រាង (រនុងលនាះរមួទងំនីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិសតងោ់រចុងលម្រកាយរបស់រោា ភិបាេ(។ 

ការពិនិត្យល ងីវញិពីម្ររបខណ័ឌ ចាប ់

៧. ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លនះម្រតូ្វបានលរៀបចំល ងីម្រសបតាម OP/BP ៤.១២ 
របស់ធនាគារពិភពលោរ សតីពីការតាងំេីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត និងចាប ់និងបេបបញ្ញត្តិពារ់ព័នធរនុងម្របលេសរមពុជា 
ជាពិលសសរដាធមមនុញ្ញរមពុជា ចាបភូ់មិបាេ និងចាប់សតីពីអសាមិររណ៍។ គាល ត្រវាងម្ររបខណ័ឌ ចាប់ទងំពីរ លពាេ
គឺោជរោា ភិបាេរមពុជា និងធនាគារពិភពលោរម្រតូ្វបានវភិាគ លហយីវធិានការបំលពញចលនាល ះខវះខាត្ម្រត្ូវបានលសនីល ងី 
លដីមបកីាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់ជាអតិ្បរាលេីជីវភាពរស់លៅរបស់ម្របជាពេរដា។ 

៨. ចាបស់តីពីអសាមិររណ៍កដេបានោរឱ់យលម្របីម្របាសល់ៅរនុង ឆ្ន ២ំ០១០ កចងពីលគាេការណ៍យនតការ និង
នីតិ្វធីិអំពីអសាមិររណ៍ និងរំណត្ពី់ការផ្តេ់សំណងលោយម្រតឹ្មម្រតូ្វ និងយុត្តិធម៌ដេ់គលម្រាងពម្រងីរការសាងសង់ 
ការសាត រល ងីវញិ និងលហោា រចនាសមពន័ធរូបវន័តចំលពាះសាធារណជន និងផ្េម្របលោជនជ៍ាតិ្ និងការអភិវឌឍរមពុជា។ 
ចាបស់តីពីអសាមិររណ៍កដេភាគលម្រចីនសុីសងាវ រគ់ាន ជាមួយនឹង លគាេការណ៍ចមបងននលគាេនលោបាយតាងំេីេំលៅ 
លោយមិនសម័ម្រគចិត្ត (OP/BP ៤.១២( នឹងម្រតូ្វលម្របីម្របាស់រនុងគលម្រាងសម្រាបច់ំកណរដច៏ាបំាចន់នការកាន់កាប់
អចេនម្រេពយ ឬសិេធិជារ់កសតងលេីអចេនម្រេពយរបស់រូបវន័តបុគគេ ឬនីតិ្បុគគេ ឬនីតិ្បុគគេសាធារណៈ រមួទងំដីធលី 
អគារ និងដំណា ំនិងសម្រាបក់ារសាងសង ់ការសាត រល ងីវញិ ឬការពម្រងីរលហោា រចនាសមពន័ធរូបវន័តសាធារណៈ។  
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៩. លគាេបំណងរមួននលគាេនលោបាយធនាគារ OP/BP ៤.១២ គឺលដីមបបីលញ្េ ៀស ឬកាត្ប់នាយជាអតិ្បរានូវ
ផ្េប ះពាេ់ និងកសវងររជលម្រមីសរនុងការលរៀបចំគលម្រាងកដេានភាពសមម្រសបបំផុ្ត្។ រនុងររណីកដេមិនអាច
បលញ្េ ៀសបានលេ សរមមភាពតាងំេីេំលៅគួរកត្ម្រត្ូវបានពិចារណា និងអនុវត្តនល៍ោយចាត្េុ់រជារមមវធីិអភិវឌឍន៍
ម្របរបលោយនិរនតរភាព តាមរយៈការផ្តេ់ធនធានវនិិលោគឱយបានម្រគបម់្រគានល់ដីមបឱីយបុគគេកដេម្រតូ្វបានបំោស់េី
លោយសារគលម្រាងបានេេួេផ្េម្របលោជនពី៍គលម្រាង។ បុគគេកដេម្រតូ្វបានផ្លល ស់បតូរេីេំលៅគួរកត្េេួេបានការ
ពិលម្រគាះលោបេ់ឱយបានលពញលេញ និងគួរានឱកាសចូេរមួរនុងការលរៀបចកំផ្នការ និងការអនុវត្តរមមវធីិតាងំេីេំលៅ។ 
បុគគេកដេម្រត្ូវបានផ្លល ស់បតូរេីេំលៅគួរេេួេបានជំនួយលដីមបលីេីររមពស់ជីវភាពរស់លៅ និងរម្រមិត្រស់លៅ ឬោ ង
លហាចណាស់ជួយពួរលគជារក់សតងឱយរស់លៅរនុងរម្រមិត្មួយលសមីនឹងរម្រមិត្មុនផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ ឬរម្រមិត្ជីវភាពលៅមុន
ចាបល់ផ្តីមអនុវត្តនគ៍លម្រាង លពាេគឺរម្រមិត្ខពស់ជាងមុនលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាង។ 

ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយអំពីេេធរមមដីធល ីនិងលគាេនយបាយសណំង 

១០. លគាេបណំង៖ គលម្រាងមុនៗ និងម្រសលដៀងៗគាន កដេម្រតូ្វបានអនុវត្តនល៍ោយ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម 
ពំុានេេធរមមដី ពីលម្រពាះលហោា រចនាសមពន័ធផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ទងំអស់ម្រតូ្វបានសាងសងល់ ងីលៅលេីដីកដេជារមមសិេធិ 
របស់មនៃីរ ឬជាដីរបស់រដា។ ម្រសលដៀងគាន លនះកដរ ចំលពាះម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន បណាត ញេូកខនងកដេម្រត្ូវ
បានសាងសង់តាមរយៈគលម្រាងម្រសលដៀងគាន លនះ គឺសាិត្រនុងកផ្នរខាងរនុងននផ្លូវកដេានម្រសាប។់ ដូលចនះម្ររបខណ័ឌ  
លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លនះម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីសម្រាប់លម្របីជាកផ្នរមួយននម្ររបខណ័ឌ ម្រគបម់្រគង 
បរសិាា ន និងសងគម (ESMF) សម្រាប ់ គលម្រាងលធវីឱយម្របលសីរល ងីការផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ និងអនាមយ័ (WaSSIP( 
សម្រាបផ់្តេ់ការកណនាដំេ់មនៃីរឧសាហរមម និងសិបបរមម និងមនៃីរសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន លដីមបលីធវកីារសម្រមប
សម្រមួេរនុងសាា នភាពកដេត្ំបនល់គាេលៅ កដេបានលសនីល ងីអាចត្ម្រមូវឱយានការលម្របីម្របាស់ដីបលណាត ះអាសនន ឬ
អចិនស្រនតយ ៍ និងកផ្អរលេីការផ្តេ់ដីឱយលោយសម័ម្រគចិត្ត ឬេេធរមមដីមិនសម័ម្រគចិត្តកដេជាត្ម្រមូវការចាបំាចស់ម្រាបក់ារ
សាងសងរ់នុងត្ំបន់លគាេលៅ។ ចំណុចលនះរនឹ៏ងអាចអនុវត្តនប៍ានផ្ងកដរចំលពាះដីកដេសាិត្រនុងត្ម្រមូវការមុនការផ្តេ់
ឥណទនពីធនាគារដេ់េីតាងំនានាកដេេេួេបានការគាមំ្រេពីគលម្រាង។ ដូលចនះ ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារ
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លនះ ម្រតូ្វបានលរៀបចំល ងីសម្រាបរ់ំណត្ពី់លគាេនលោបាយ និងនីតិ្វធីិរនុងលគាេបំណង
េបស់ាក ត្ ់ ឬកាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់អវជិជានពារព់័នធនឹងេេធរមមដីលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត និងការតាងំេីេំលៅ
លោយសារកត្ការងារសាងសងក់ដេម្រត្ូវអនុវត្តន។៍ ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លនះ 
ររំ៏ណត្ពី់ដំលណីរការកដេចាបំាចម់្រត្ូវកត្អនុវត្តលោយការយរចិត្តេុរោរខ់ពស់ទរេ់ងនឹងការផ្តេ់ដីលោយសម័ម្រគចិត្ត។ 

១១. លគាេការណ៍៖ លោយអនុលោមតាមចាប ់ និងបេបញ្ញត្តិជាធរានរបស់រមពុជា ចំណុចភាគលម្រចីនបំផុ្ត្នន
ការតាងំេីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត (OP/BP ៤.១២( ម្រតូ្វបានបញ្ជជ រ់ោ ងម្រគបម់្រគានល់ៅរនុងចាប់ននម្របលេសរមពុជា 
ជាពិលសសចាបស់តីពីអសាមិររណ៍។ លគាេបំណងចមបងននគលម្រាងលនះទរ់េងនឹងេេធរមមដី និងម្រេពយសមបត្តិគឺ
លដីមបជីួយឱយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងរនុងការសាត រជីវភាពរស់លៅរបស់ពួរលគ ោ ងលហាចណាស់
ដេ់រម្រមិត្មួយលសមីនឹងរម្រមិត្មុនអនុវត្តគលម្រាង។ លគាេការណ៍ជារោ់រក់ដេគលម្រាងម្រត្ូវអនុវត្តន ៍ានដូចខាងលម្រកាម៖ 

(i) ការរសាងសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរសាអ ត្ថមី ការត្ពម្រងីរបណាត ញបំពងផ់្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ ការសាងសង់
បណាត ញេូកខនង និងការត្លមលីងម ូេរ័បូមេឹរ គឺលដីមបបីលញ្ជ ៀសេេធរមមដីកដេជារមមសិេធិឯរជន និងការផ្លល ស់បតូរេី
េំលៅរបស់ម្របជាជន រមួទងំជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច 
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(ii)  ធានាថា បេោា នលរៀបចំកាត្ប់នាយជាអតិ្បរា នូវត្ម្រមូវការកដេនាដំេ់ការរតឹ្ត្បតិ្លេីការលម្របីម្របាស់ដី
លៅត្ំបនជិ់ត្ៗលនាះ 

(iii) លរៀបចំបលងកីត្នីតិ្វធីិលោយយុត្តិធម ៌ និងានត្ាល ភាព ដូចានរំណត្រ់នុងតាោងបញ្ជជ រស់ិេធិលេីម្រេពយ
សមបត្តិននម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបរីំណត្ល់គាេនលោបាយសំណង
សម្រាប ់(១(-ការបាត្់បងដី់ និង/ឬ ម្រេពយសមបត្តិមួយរយៈរនុងអំ ុងលពេសាងសង់ (២(-េេធរមមអចិនស្រនតយ ៍ ននដី 
និង/ឬម្រេពយសមបត្តិ និង(៣(-ការរតឹ្ត្បតិ្លេីការលម្របីម្របាស់ដី។ 

(iv) ត្ម្រមូវការដី (ឬសិេធិលម្របីម្របាស់ដី( តាមរយៈការចរចាចុះរិចេម្រពមលម្រពៀង និងលម្របីម្របាស់អំណាចពិលសស 
កត្លៅលពេជលម្រមីសចុងលម្រកាយបំផុ្ត្ប ុលណាណ ះ 

(v) បនាៃ ប់ពីបញ្េប់ការសាងសង ់ម្រតូ្វេុបដី ឬកាយដីលចញវញិលអាយដូចសាា នភាពលដីមមុនលពេសាងសង់ 
រនុងររណីានការរខំានជាបលណាត ះអាសននរនុងលពេសាងសង ់ លដីមបឱីយាេ ស់ដី/អនរលម្របីម្របាស់/អនរជួេអាចចាបល់ផ្តីម
សរមមភាពដូចលៅមុនលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាងល ងីវញិ 

(vi) ម្រតូ្វជូនពត័្ា៌នឱយបានលពញលេញដេ់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងខនងផ្ៃះ សហ
គមន៍ កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងជាម្របចាអំំពីសរមមភាពសាងសង់របស់គលម្រាង ដំលណីរការកដេម្រតូ្វអនុវត្តលដីមបី
ផ្តេ់លគាេនលោបាយសំណងដេ់ដី និងសិេធិពារព់័នធ និងនីតិ្វធីិរនុងការផ្តេ់សំណង/ជួសជុេ 

(vii) ធានាថា ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងេេួេបានដំលណាះម្រសាយ និង
ានជលម្រមីសធនធាន និងថាដំលណាះម្រសាយម្រតូ្វម្រសបតាមលគាេការណ៍នានាកដេានកចងរនុងម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយ 
ការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងជាពិលសស ម្រតូ្វានការអនុវត្តនជ៍ារក់សតង 

(viii) ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលោយមិនគិត្ពីសាា នភាពផ្លូវចាប់លេីម្រេពយ
សមបត្តិនឹងេេួេបានការគាមំ្រេលម្រចីនម្របលភេ ដូចានលរៀបោបល់ៅរនុងតាោងបញ្ជជ រ់ពីសិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិលដីមបជីួយ
ពួរលគកថររាជីវភាពរស់លៅ និងសុខុាេភាពរនុងរម្រមិត្មួយលសមីនឹងរម្រមិត្មុនលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាង។ ម្របជាពេរដា
កដេរស់លៅរនុងត្ំបន់មិនលរៀបរយនឹងមិនេេួេបានលគាេនលោបាយសំណងលេីការបាត្ប់ងដី់ធលី ប ុកនតនឹងេេួេ
បានលគាេនលោបាយលេីការបាត្ប់ងម់្រេពយសមបត្តិ កដេម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីមុនកាេបរលិចឆេផ្សពវផ្ាយពីគលម្រាង 
និងលគាេនលោបាយចំលពាះការបាត្ប់ងម់្របារចំ់ណូេ លដីមបជីួយឱយពួរលគបនតជីវភាពរស់លៅ និងសុខុាេភាពរបស់
ពួរលគ។ វធិានការេមអិត្សម្រាបអ់នុវត្តននឹ៍ងម្រតូ្វរំណត្់ លោយកផ្អរលេីការឯរភាពគាន  និងេិននន័យមូេោា នននការ
សិរាម្រសាវម្រជាវលសដារិចេ-សងគម កដេបានលធវីល ងីលៅលពេលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅសលងេប/កផ្នការ
សរមមភាពតាងំេីេំលៅ (ARAP/RAP( 

(ix) ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងេេួេបានការជូនដំណឹងពីតាោងលពេ
លវោរំណត្់សម្រាបអ់នុវត្តនគ៍លម្រាង និងេេួេបានការពិលម្រគាះលោបេ់ទរេ់ងនឹងលគាេការណ៍េេធរមមដីធលី និង
ការបាត្ប់ង ់ឬការខូចខាត្ម្រេពយសមបត្តិ និង 

(x) ការបារក់បរ ខូចខាត្ដេ់ម្រេពយសមបត្តិ ដូចជា ដំណា ំលដីមលឈ ីរបង និងសំណងតូ់្ចៗ និងការបាត្ប់ង់
ម្របារច់ំណូេ (រមួទងំការបាត្េិ់ននផ្េ( នឹងម្រតូ្វកាត្ប់នាយជាអតិ្បរា។ រនុងររណីមិនអាចលចៀសរចួ ការខូចខាត្ 
ការបាត្ប់ង់ទងំលនាះម្រត្ូវបានលគាេនលោបាយសំណង លោយមិនពារព់ន័ធនឹងសាា នភាពផ្លូវចាបន់នការកាន់កាប ់
អនុលោមតាមតាោងបញ្ជជ រ់ពីសិេធិលេមី្រេពយសមបត្តិដូចានបងាា ញរនុងតាោង ២។ 
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១២. ម្របជាពេរដាផ្លល សេី់េលំៅ និងសេិធ៖ិ សរមមភាពសាងសងរ់បស់គលម្រាងអាចានផ្េប ះពាេ់វជិជាន និង
អវជិជានលេីម្របជាពេរដា ប ុកនតផ្េប ះពាេទងំលនាះានរម្រមិត្ខុសៗគាន  អាម្រស័យលេីកាេៈលេសៈជារ់កសតង។ 
លយងីអាចសនមត្ល់ោយានលហតុ្ផ្េថា លបីលទះបីត្ំបន់លគាេលៅកដេលសនីល ងីនឹងានផ្េប ះពាេ់វជិជានលេី
ម្របជាពេរដាោ ងលម្រចីនរល៏ោយ រ៏បុគគេមួយចំនួនប ុលណាណ ះនឹងេំនងជារងការប ះពាេ់អវជិជានពីសរមមភាពខលះនន
សរមមភាពសាងសងក់ដេលម្រគាងអនុវត្តន។៍ បញ្ជា លេីចំណុចលនះគឺម្រតូ្វលធវកីារបា នស់ាម នពីផ្េប ះពាេ់អវជិជាន និង
លរៀបចំម្របលភេននម្របជាពេរដាផ្លល ស់េីេំលៅ។ លទះជាោ ងណារល៏ោយ រតាត កដេថា ត្ំបនល់គាេលៅមួយចំនួនរបស់
គលម្រាង និងការលរៀបចេំមអិត្អំពីរកនលងកដេម្រតូ្វអនុវត្តនគ៍លម្រាងមិនទនប់ានដឹងលៅលពេលនាះលធវីឱយលយងីានការ
េំបាររនុងការបា នស់ាម នឱយបានសមរមយពីម្របជាពេរដាកដេម្រតូ្វផ្លល ស់េីេំលៅ ឬពីម្របជាពេរដាណាកដេនឹងរងផ្េ
ប ះពាេ់លោយផ្លៃ េ់ ឬម្របលោេ លដីមបោីរ់បញ្េូ េរនុងម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 
លទះជាោ ងណារល៏ោយ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងអាចម្រតូ្វបានកបងកចរជាបីម្របលភេ និងម្រត្ូវ
េេួេបានលគាេនលោបាយសំណង លោយកផ្អរលេីម្របលភេម្រេពយសមបត្តិកដេរងផ្េប ះពាេ់ និងវសិាេភាពនន
ផ្េប ះពាេ់។ ម្របលភេទងំបីននម្របជាពេរដាផ្លល ស់េីេំលៅគឺ (១(-ាេ ស់ដីម្រសបចាប ់ (២(-ាេ ស់ដីកដេានការ
េេួេសាគ េ់ និង(៣(-អនរលម្របីម្របាស់ដីគាម នការេេួេសាគ េ់ ឬគាម នការអនុញ្ជញ តិ្។ 

១៣. េរេខណឌ វនិិចឆយ័ននការេេេួបានលគាេនលោបាយសណំង៖ ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាងកដេានម្របជាជនលម្រចីនម្របលភេ រនុងលនាះរមួទងំជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច ម្ររុមជនងាយរងលម្រគាះនឹងេេួេបាន
លគាេនលោបាយសំណង និង/ឬ ជំនួយ ម្របសិនលបី (១(-ដីរមមសិេធជនរបស់ពួរលគម្រតូ្វបានរងការផ្េប ះពាេ់ 
(២(-ម្របភពម្របារច់ំណូេម្រត្ូវរងការប ះពាេ់អវជិជាន (៣(-ផ្ៃះរបស់លគម្រតូ្វបានវាយលចាេលោយកផ្នរ ឬវាយលចាេ
ទងំម្រសុង និង (៤(-ម្រេពយសមបត្តិលផ្សងៗលេៀត្ (ដូចជា ដំណា ំលដីមលឈ ីនិងសំណង់នានា( ឬេេធភាពចូេលៅលម្របី
ម្របាស់ម្រេពយសមបត្តិនឹងម្រតូ្វបានកាត្ប់នាយ ឬរងការខូចខាត្លោយសារេេធរមមដី។ រងវះឯរសារផ្លូវចាប់ពីសិេធិលម្របី
ម្របាស់ជាម្របនពណី ឬវញិ្ជញ បនបម្រត្កានក់ាបនឹ់ងមិនប ះពាេ់ដេ់សិេធិម្រសបចាបរ់នុងការេេួេលគាេនលោបាយ
សំណងលេ។ 

១៤. ការពិចារណាកផ្នរសងគម៖ គលម្រាងេេួេសាគ េ់ថា ម្ររុមមនុសសរនុងសងគមមួយចំនួន រនុងលនាះរមួទងំជនជាតិ្
លដីមភាគតិ្ចអាចានេេធភាពតិ្ចត្ួចរនុងការសាត ររម្រមិត្ជីវភាព ការរស់លៅ និងរម្រមិត្ម្របារច់ំណូេរបស់ខលួន លហយី
គលម្រាងបានបញ្េូ េបញ្ជា រងវេ់ទងំលនះលៅរនុងការលរៀបចំ និងការអនុវត្តសរមមភាពគលម្រាង តាមរយៈដំលណីការនន
ការលរៀបចំកផ្នការ និងការលធវីលសចរតីសលម្រមចលោយានការចូេរមួ។ រនុងអំ ុងលពេអនុវត្តន ៍ គលម្រាងនឹងលផ្លត ត្ការ
យរចិត្តេុរោរពិ់លសសលេីស្រសតី និងម្រគួសារកដេានលមម្រគួសារជាស្រសតី លោយលម្រជីសលរសីពួរលគជាអនរេេួេផ្េពីការ
វនិិលោគរបស់គលម្រាង ដូចជា ការជួេឱយពួរលគលធវីការងារសាងសង ់ជាលដីម។ ការចូេរមួលោយលសមីភាពគាន របស់ស្រសតី
រនុងវដតទងំមូេននសរមមភាពគលម្រាងនឹងម្រត្ូវលធវីល ងីលដីមបលីេីររមពស់ពីេេធភាពនននិរនតរភាពគលម្រាង។ គលម្រាងនឹង
ធានាឱយានការចូេរមួោ ងសរមមរបស់ស្រសតី និងម្ររុមជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច រនុងអំ ុងលពេននការលរៀបចវំធិានការ
សមម្រសបលដីមបឱីយល ល្ីយត្បលៅនឹងត្ម្រមូវការជារោ់រ ់ឬរងវេរ់បស់ម្ររុមទងំលនះ ដូចជាម្របជាពេរដាគាម នដីធលី ម្ររីម្ររ 
និងម្រគួសារកដេានស្រសតីជាលមផ្ៃះ ជនពិការ មនុសសចាស់ ឬរុារកដេគាម នមលធោបាយគាមំ្រេខលួនឯង។ យុេធសាស្រសតលយ
នឌរ័ និងសរមមភាពជារោ់រស់ម្រាប់ម្ររុមជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ចនឹងម្រត្ូវបានលរៀបចលំ ងី រចួោរ់បញ្េូ េរនុងកផ្នការ
សរមមភាពតាងំេីេំលៅសលងេប/កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ។ 
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១៥. ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យការពារម្របលោជនស៍ងគម៖ បនាៃ បពី់ានការឯរភាពលេីត្ំបនល់គាេលៅរចួលហយី ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យ
កផ្នរសងគមនឹងម្រតូ្វបានលធវីល ងីលោយជនបលងាគ េការពារផ្េម្របលោជនស៍ងគម (SSFP( និង/ឬេីម្របឹរាននម្ររសួង
ឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន លដីមបរីំណត្ថ់ាលតី្ដី និង/ឬម្រេពយសមបត្តិម្រតូ្វផ្តេ់
ឱយលោយសម័ម្រគចិត្ត ម្រតូ្វបានផ្លល ស់បតូរេីតាងំ ឬម្រតូ្វតាងំេីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្តនិង/ឬ បញ្ជា លផ្សងៗលេៀត្ពារ់ពន័ធ
នឹងសរមមភាពសាងសងក់ដេម្រតូ្វអនុវត្តនល៍ៅតាមកផ្នការនីមួយៗ។ ជាេេធផ្េ កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ
សលងេប ឬកផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅនឹងម្រតូ្វលរៀបចំល ងីសម្រាបត់្ំបនល់គាេលៅកដេានផ្េប ះពាេ់អវជិជាន
លោយសា រការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត ទងំរយៈលពេខលី ឬអចិនស្រនតយ។៍ លម្រៅពីកផ្នការសរមមភាពតាងំេី
េំលៅសលងេប/កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ គលម្រាងនឹងលរៀបចរំបាយការណ៍ពីការយរចិត្តេុរោររ់ម្រមិត្ខពស់ 
(DDR( សម្រាបត់្ំបនល់គាេលៅកដេគាម នផ្េប ះពាេ់ននការតាងំេីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត និង/ឬេីតាងំកដេ
សហគមន៍ ឬម្របជាពេរដាផ្តេ់ដីលោយសម័ម្រគចិត្ត។ សម្រាបក់ារលធវីកផ្នការកដេានម្របសិេធភាព ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យគួរលធវី
ល ងីឱយបានលេឿនបំផុ្ត្តាមកដេអាចលធវីបាន និងលៅមុនលពេដំលណីរការលរៀបចំ កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ 
លដីមបឱីយជនបលងាគ េការពារផ្េម្របលោជន៍សងគមបានេេួេពត័្ា៌នម្រគបម់្រជុងលម្រជាយ លដីមបលីរៀបចំកផ្នការសរមមភាព
តាងំេីេំលៅសលងេប/កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ ឬរបាយការណ៍ពីការយរចិត្តេុរោររ់ម្រមិត្ខពស់សម្រាបក់ារផ្តេ់
ដីលោយសម័ម្រគចិត្តសម្រាបត់្ំបនល់គាេលៅនីមួយៗ។ 

១៦. ការលរៀបចកំផ្នការសរមមភាពតាងំេីេលំៅសលងេប/កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេលំៅ និងការឯរភាព៖ ម្ររសួង
ឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នលោយសហការជាមួយនឹងអគគនាយរោា នលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់ននម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ កដេជាលេខាធិការោា នននគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់អនតរម្ររសួងផ្តេ់ការកណនាេូំលៅសម្រាបល់រៀបចំកផ្នការ ការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងដំលណីរការ
េេធរមមដីលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត ធានាឱយានការសម្រមបសម្រមួេរវាងភាគីលផ្សងៗ ទរេ់ងនឹងគលម្រាង រនុងលនាះរមួទងំ
ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយផ្លៃ េ់ពីការផ្លល ស់បតូរេីតាងំ និងសរមមភាពម្រតួ្ត្ពិនិត្យ។ មុននឹងចាប់លផ្តីមសាង
សងរ់បស់គលម្រាង ភាគីពារព់ន័ធពីត្ំបនល់គាេលៅកដេអាចានផ្េប ះពាេ់ពី ការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅនឹងម្រត្ូវបាន
ពិភារា លដីមបបីលងកីត្លគាេការណ៍រនុងការលរៀបចំកផ្នការ និងការលរៀបចំការងាររនុងលគាេបំណងលដីមបរីំណត្ ់ និង
កាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់អវជិជានកផ្នរសងគមលោយសារកត្សរមមភាពសាងសង។់ កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ
សលងេប/កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅនឹងម្រតូ្វកផ្អរលេីពត័្៌ានពី េិននន័យននការសិរាបឋម ការវាយត្នមលម្រេពយសមបត្តិ 
និងការរំណត្់ទរេ់ងនឹងលគាេនលោបាយសំណង លទះបីសាិត្រនុងបរបិេននការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅបលណាត ះអាសនន ឬ
អចិនស្រនតយរ៍ល៏ោយ និងលគាេនលោបាយសំណង ឬរនុងបរបិេននការកាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់សងគមលផ្សងៗលេៀត្បណាត េ
មរពីការអនុវត្តគលម្រាង។ ត្ំបន់លគាេលៅរបស់គលម្រាងកដេប ះពាេ់ម្របជាពេរដាលេីសពី ២០០នារ់ លពាេគឺ
បាត្់បងម់្រេពយសមបត្តិ និងជីវភាពរស់លៅ ចាបំាចម់្រត្ូវលធវីកផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ។ ជាអនុសាសនក៍ផ្នការ
សរមមភាពតាងំេីេំលៅសលងេប/កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅនឹងម្រត្ូវលរៀបចំលោយកផ្អរលេីត្ំបន ់ឬរញ្េប់រិចេសនោ 
កដេជារកនលងម្រត្ូវអនុវត្តនស៍រមមភាពគលម្រាង។ េលងវីដូលចនះនឹងនាឱំយានការអនុវត្ត និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យ កផ្នការសរមមភាព
តាងំេីេំលៅសលងេប/កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅបានកានក់ត្ម្របលសីរ។ កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅសលងេប/
កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅនឹងម្រតូ្វលរៀបចំល ងីលោយជនបលងាគ េកផ្នរសុវត្ាភិាពសងគមរបស់ ម្ររសួងឧសាហរមម 
និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន និងោរ់ជូន គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរ
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ម្ររសួង/អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ពិនិត្យ និងឯរភាពមុននឹងបញ្ជូ នលៅធនាគារពិភពលោរ។ លោយសារ
ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នជាសាា បន័សម្រមបសម្រមួេដឹរនាគំលម្រាង សាា ប័នលនះនឹងេេួេខុសម្រតូ្វ ម្របមូេ 
និងបូរសរុបឯរសារ កផ្នរសុវត្ាិភាពសងគមពារព់័នធទងំអស់សម្រាប់ោរជូ់ន គណៈរាម ធិការតាងំេីេំលៅអនតរ
ម្ររសួង/អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងធនាគារពិភពលោរ រនុងនាមគលម្រាង។  

នីតិ្វធីិលរៀបចំសម្រាបក់ារតាងំេីេលំៅ 
១៧. ការអនុវត្តម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងម្រតូ្វលធវលី ងី លោយកផ្អរលេីការ
លរៀបចំអនុវត្តនគ៍លម្រាង។ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ននឹងបលងកីត្អងគ
ភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគរបស់គលម្រាង (អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគេី១ និងអងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគេី 
២( សម្រាប់ការអនុវត្តសាសភាគេី១ និងសាសភាគេី២ របស់គលម្រាង។ អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគទងំពីរ 
នឹងដឹរនាកំារអនុវត្តគលម្រាងម្របចានំថង េេួេខុសម្រតូ្វខពស់លេីការងារដូចជា ការម្រគបម់្រគងហរិញ្ញវត្ាុ និងេេធរមម ម្រត្ួត្
ពិនិត្យវឌឍនភាពគលម្រាង និងលធវីការម្រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមល ធានាឱយានការអនុវត្តការងារម្រសបតាមេរេខណឌ
ការពារបរសិាា ន និងសងគម លរៀបចំរបាយការណ៍គលម្រាង ម្រតួ្ត្ពិនិត្យការងារសំណងសុ់ីវេិ សម្រមបសម្រមួេនិងម្របមូេ
របាយការណ៏ពីម្ររសួងសាា ប័នពារព់័នធទរ់េងនឹងកផ្នររបស់ខលួន។ 

១៨. ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ននឹងចាត្ត់ាងំជនបលងាគ េសុវត្ាិ
ភាពបរសិាា ន និងសងគម ចំនួន ២រូប ឱយេេួេខុសម្រត្ូវលេីការអនុវត្តតាមេរេខណឌ សុវត្ាិភាព បរសិាា ន និងសងគម  ដូច
ានកចងរនុងម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេបានេេួេការឯរភាពគាន  និងកផ្នការ
សរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្របសិនលបីាន។ លោយានការគាមំ្រេពីេីម្របឹរាបលចេរលេសសុវត្ាិភាពសងគមាន រ់
កដេនឹងម្រតូ្វលម្រជីសលរសីលដីមបជីួយដេ់សាសភាគទងំពីររបស់គលម្រាង ជនបលងាគ េសុវត្ាិភាពសងគម នឹងេេួេខុស
ម្រតូ្វលេី (រ(-ការអនុវត្តសរមមភាពដូចានរំណត្រ់នុងម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
(ខ(-លរៀបចំរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ និងការវាយត្នមលសងគមលដីមបរីំណត្់ពីត្ម្រមូវការននេីតាងំជារោ់រ់
របស់អនុគលម្រាង ផ្េប ះពាេ់អវជិជានកដេអាចលរីត្ានបណាត េមរពី ការអនុវត្តអនុគលម្រាងលៅតាមេីតាងំជារ់
ោរ ់ និងអនតោគមនក៍ដេអាចានពីគលម្រាង (គ(-លរៀបចរំំណត្ល់ហតុ្ ននរិចេម្របជំុលោយលរៀបចំេមអិត្ពីការ
ផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ាន បញ្ជា កដេបានពិភារា រងវេ់កដេលេីរល ងីលោយ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង និងអនតោគមនគ៍លម្រាងកដេអាចលរីត្ាន និង (ឃ(-លរៀបចរិំចេពិលម្រគាះលោបេ់ វាយត្នមលកផ្នរសងគមកដេ
បានលធវីបចេុបបននភាព និងលរៀបចរំបាយការណ៍។ េេធផ្េននរិចេការនឹងម្រតូ្វសលងេបជារបាយការណ៍ និងបញ្ជូ នលៅអងគ
ភាពម្រគបម់្រគងកផ្នរ កដេនឹងម្រតូ្វចងម្ររងជារបាយការណ៍ និងោរជូ់នធនាគារតាមរយៈអងគភាពសម្រមបសម្រមួេ
គលម្រាង (PCU(។ 

១៩. មនៃរីឧសាហរមម និងសបិបរមម រោា ររេឹរលខត្ត និងមនៃរីសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន៖ ជាតំ្ណាងថាន រល់ម្រកាម
ជាតិ្របស់ ម្ររសួង ឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន លហយីជារកនលងេំនារ់េំនង
រវាង ម្ររសួងសាមីនិងអាជាា ធរមូេោា ន/សហគមន៍មូេោា ន។ 

២០. េីម្របឹរាលចេរលេសសុវត្ាភិាពសងគម កដេត្ំកណងលនះានថវកិារនុង ម្ររបខណ័ឌ ម្រគប់ម្រគងបរសិាា ន និងសងគម នឹង
ម្រតូ្វលម្រជីសលរសីឱយបំលពញការងារលដីមបជីួយជនបលងាគ េកផ្នរសុវត្ាិភាពសងគមលោយលធវីការធានាថា ការវាយត្នមលកផ្នរ
សងគមម្រតូ្វបានលធវីចបរ់ចួោេ់ រនុងលនាះរមួទងំរិចេពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរជីាមុន និងជារិចេពិលម្រគាះលោបេល់ោយ
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កផ្អរលេីព័ត្ា៌នម្រគបម់្រគាន ់និងធានាថា កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ លៅលពេចាបំាច ់ម្រត្ូវបានលរៀបចំលធវីល ងី និង
អនុវត្តន។៍ 
 
២១. គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេអ់នតរម្ររសងួ (IRC) គឺជាសាា បន័រកំេរអំណាចមួយកដេ ដឹរនាំ
លោយតំ្ណាងមរពីម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ និងរមួានតំ្ណាងមរពីម្ររសួងពារព់ន័ធដូចជា ម្ររសួងសាធារណ
ការ និងដឹរជញ្ជូ ន ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម ម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ និងម្ររសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនី
យរមម និងសំណង។់ លោយម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីលោយ នាយររដាមស្រនតីតាមរយៈ លសចរតីសលម្រមចលេខ ១៣ ចុះនថងេី១៨ 
កខមីនា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ ទរេ់ងនឹងការបាល ស់េីេំលៅននម្រគួសារប ះពាេ់ លៅរនុងគលម្រាងផ្លូវហាយលវ  លេខ  ១  (រមេី 
១៦៥៩-CAM) គណៈរាម ធិការលនះបនតចូេរមួលៅរនុងគលម្រាងលហោា រចនាសមពន័ធរបស់រោា ភិបាេកដេានជំនួយ
ពីបរលេសលផ្សងលេៀត្កដេានការតាងំេីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត។ គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរ
ម្ររសួងមួយនឹងម្រតូ្វបលងកីត្ល ងីរនុងររណីពិលសសសម្រាបគ់លម្រាងនីមួយៗ តាមការលសនីសុំពីភាន រ់ងារអនុវត្តនគ៍លម្រាង 
ឬភាន រ់ងារម្របត្តិបតិ្តគលម្រាង គឺម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន។ គណៈ
រាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួងលនះនឹងសនមត្មុ់ខងារននសាា បន័បលងកីត្ថមីលោយធានាថា ថវកិាសម្រាប់
ការលោះម្រសាយផ្េប ះបាេ់ម្រតូ្វបានចំណាយម្រតឹ្មម្រតូ្វ និងធានាថា ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់-កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រត្ូវបានអនុវត្តនត៍ាមលគាេបំណង។ កផ្នរបលចេរលេសរបស់
គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង គឺលេខាធិការោា នរបស់ខលួន គឺអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់នន ម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ។ 
២២. អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ(់GDR) គឺជាលេខាធិការោា នរបស់គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង លហយីនឹងលធវីការោ ងជិត្សនិេធជាមួយនឹងសាា បន័ពារ់ពន័ធលផ្សងលេៀត្លដីមបលីោះម្រសាយោេ់
បញ្ជា ននការតាងំេីេំលៅកដេលរីត្លចញពីគលម្រាង។ អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់រំពុងលដីរតួ្នាេី្ន
មុខលៅរនុងការអនុវត្ត កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 

២៣. អនុគណៈរាម ធិការតាងំេីេលំៅថាន រល់ខត្ត (PRSC)៖ អនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រ់
លខត្ត គឺជាសាា ប័នរកំេរអំណាចមួយកដេបលងកីត្ល ងីលៅថាន រល់ខត្ត។ លម្រកាមការដឹរនាពីំអភិបាេលខត្ត ឬអភិបាេរងលខត្ត 
សាជិរននអនុគណៈរាម ធិការលនះរមួាន ម្របធានមនៃីរននម្ររសួងពារ់ពន័ធ កដេតំ្ណាងលៅរនុងគណៈរាម ធិការ
តាងំេីេំលៅអនតរម្ររសួង និងរមួទងំលៅហាវ យម្រសុរ និងលមឃុលំៅរនុងតំ្បនក់ដេរងប ះពាេ់លោយគលម្រាងផ្ងកដរ។ 

ភាជ បក់ារតាងំេីេលំៅលៅនឹងការងារពេរដា 

២៤. ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងទងំអស់ លោយមិន
គិត្ពីសាា នភាពម្រសបចាបន់នម្រេពយសមបត្តិ នឹងេេួេបានការគាមំ្រេម្រគបម់្របលភេតាមលគាេការណ៍កដេបានរំណត្់
លៅរនុងតាោងសិេធិេេួេបាន លដីមបជួីយពួរលគរនុងរិចេខិត្ខំម្របឹងកម្របងររាជីវភាពរស់លៅ និងសតងោ់ររស់លៅរបស់
ពួរលគកដេានម្រសាបល់ៅមុនគលម្រាង។ អនរចាប់ដីខុសចាបនឹ់ងមិនម្រតូ្វបានេូទត្់សំណងចំលពាះការបាត្ប់ងដី់លេ 
ប ុកនតនឹងេេួេបានសំណងចំលពាះការបាត្់បងម់្រេពយសមបត្តិលផ្សងលេៀត្កដេម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីលោយហរិញ្ញវត្ាុផ្លៃ េ់
ខលួនរបស់ពួរលគ និងការបាត្់បងម់្របារចំ់ណូេ រនុងរលបៀបកដេពួរលគម្រតូ្វបានជួយរនុងរិចេខិត្ខំម្របឹងកម្របងរបស់ពួរលគ
លដីមបរីរាជីវភាពរស់លៅ និងសុខុាេភាពរបស់ពួរលគ។ វធិានការេមអិត្កដេម្រតូ្វអនុវត្តននឹ៍ងម្រតូ្វបានរំណត្ល់ោយ
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កផ្អរលេីជំលរឿន និងការសៃង់មតិ្លសដារិចេសងគមកដេបានលធវីល ងីលៅលពេកដេ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងី។ សំណងេូទត្់នឹងម្រតូ្វបានេូទត្់
លោយការចំណាយ/ត្នមលជំនួសចំលពាះ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលរៀងៗខលួន ោ ងលហាចណាស់ 
៣០នថង មុនលពេចាបល់ផ្ដីមការសាងសងល់ដីមបឱីយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ានលពេលវោម្រគប់
ម្រគានល់ដីមបដីរលចញ ឬផ្លល ស់េីរចនាសមពន័ធកដេរងផ្េប ះពាេ់។ ដូចគាន លនះកដរ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង នឹងម្រតូ្វបានជូនដំណឹង ៣០ នថងមុនលពេចាបល់ផ្តីមការសាងសង។់  

២៥. ដំលណីរការអនុវត្ត កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេស់លងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ៖់ បនាៃ បពី់ការលសនីសុំការអនុវត្ត កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លោយ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន គណៈរាម ធិការ
តាងំេីេំលៅអនតរម្ររសួង នឹងម្របមូេផ្តុ ំម្ររុមការងាររបស់ខលួនលដីមបលីធវីការោ ងជិត្សនិេធជាមួយ ម្ររុមការងារអនុគណៈ
រាម ធិការសម្រមបសម្រមួេការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត (អនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
ថាន រល់ខត្ត-ម្ររុមការងារ) មុនលពេចាបល់ផ្តីមការតាងំេីេំលៅ។ ការេិញដីធលី និងការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅរបស់ម្រគួសារកដេ
រងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង នឹងមិនម្រតូ្វបានចាបល់ផ្តីមលេរហូត្ដេ់ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្
ម្រតូ្វបានពិនិត្យ និងអនុមត័្លោយគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង និងធនាគារពិភពលោរ។ 
ជំហានមួយចំនួនានសារៈសំខានចំ់លពាះដំលណីរការអនុវត្ត កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្ន
ការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ រមួាន៖ (i)-ការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ (DMS) និងអលងកត្លសដារិចេសងគមរិចេ
មូេោា ន(BSS) (ii)-ការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស (RCS) (iii)-ការលរៀបចំ និងការអនុមត័្ កផ្នការសរមមភាព
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (iv)-ការលរៀបចំ និងការអនុមត័្ថវកិា
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (v)-ការចុះរិចេសនោ និងការេូទត្ស់ំណង (vi)-ពត័្៌ានសាធារណៈ ការពិលម្រគាះលោបេ់ 
និងការបងាា ញពត័្ា៌ន និង (vii)-លសចរតីជូនដំណឹងសតីពីការសាអ ត្េីតាងំ។ 

ត្ាល ភាព និងយនតការលោះម្រសាយបណដឹ ង 

២៦. លគាេនលោបាយលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់របស់ធនាគារពិភពលោរត្ម្រមូវឱយគលម្រាង បលងកីត្យនតការលោះ
ម្រសាយបណតឹ ងត្វា  លដីមបធីានាការលពញចិត្តរបស់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងចំលពាះការអនុវត្ត
សរមមភាពពារព់ន័ធនឹងការតាងំេីេំលៅ លហយីផ្តេ់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង នូវរមមវធីិម្រសបចាប់ 
លដីមបតីាមោន និងលធវីរបាយការណ៍សតីពីការអនុវត្តសរមមភាពពារព់ន័ធនឹងការតាងំេំលៅ។ ជារក់សតងលគាេបំណងនន 
យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងគឺលដីមបអីនុញ្ជញ ត្ឱយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងបុគគេកដេលជឿជារ់
ថាពួរលគេេួេរងផ្េប ះពាេ់ រនុងការកសវងររដំលណាះម្រសាយចំលពាះបណដឹ ងកដេពួរលគអាចានពារព់ន័ធនឹងេេធ
ភាពេេួេដីធលី ឬអនតោគមនរ៍បស់គលម្រាងលផ្សងលេៀត្។ 

២៧. លៅចាបល់ផ្តីមននការអនុវត្តគលម្រាងលនះ គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណដឹ ងនឹងម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីលៅថាន រ់ឃុ ំ
ថាន រម់្រសុរ និងថាន រល់ខត្ត លោយកផ្អរលេីរចនាសមពន័ធកដេានម្រសាបរ់មួានមនៃីរពារ់ពន័ធ អងគការសហគមន ៍តំ្ណាង
ជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច និងស្រសតី ម្របសិនលបីពួរលគាន។ លៅថាន រ់ភូមិ យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងកដេានម្រសាប ់កដេ
ម្រតូ្វបានដឹរនាលំោយចាស់េំុ និង/ឬអនរដឹរនាសំាសនា កដេអាចេេួេយរបានោ ងេូេំេូោយសម្រាបស់ហគមន៍
មូេោា ន នឹងម្រតូ្វបានពម្រងឹងជាយនតការលោះម្រសាយជលាល ះជំហានដំបូង។ ការលរៀបចំលនះជួយធានាថា ានម្របពន័ធមួយ
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លដីមបជួីយលោះម្រសាយបញ្ជា ណាមួយ ឬពារយបណតឹ ងកដេអាចលរីត្ល ងីបនាៃ បពី់អនតោគមនរ៍បស់គលម្រាង។ យនតការ
លោះម្រសាយបណតឹ ងនឹងម្រតូ្វអនុវត្តចំលពាះបុគគេ ឬម្ររុមកដេេេួេរងផ្េប ះពាេ់លោយផ្លៃ េ់ ឬលោយម្របលោេពី
គលម្រាង រដូ៏ចជាអនរកដេានចំណាបអ់ារមមណ៍ចំលពាះ គលម្រាង និង/ឬ ានេេធភាពលដីមបជីះឥេធិពេលេីេេធផ្េ
របស់គលម្រាងទងំវជិជាន និងអវជិជាន។ គលម្រាងលនះនឹងផ្តេ់នូវការបណតុ ះបណាត េ និងការគាមំ្រេលដីមបពីម្រងឹងរចនា
សមពន័ធកដេានម្រសាប់ទងំលនះសម្រាប់ការលោះម្រសាយកដេានម្របសិេធភាព និងានេរេណៈម្របមូេផ្តុ ំ ចំលពាះ
បណតឹ ងអាចលេីរល ងីលោយ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង រនុងរំ ុងលពេ និងបនាៃ ប់ពីការអនុវត្ត
សរមមភាពកដេទរេ់ងនឹងការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 

ថវកិា និងត្នមលការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ ់
២៨. ថវកិាសម្រាប់អនុវត្តម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ ់ នឹងជាកផ្នរមួយននថវកិា
គលម្រាង។ ថវកិាលនះម្រតូ្វបានលម្របីម្របាស់សម្រាបេូ់ទត្ល់េីការចំណាយលេីម្របារឧ់បត្ាមភដេ់បុគគេិរគលម្រាង និងេីម្របឹរា
បលចេរលេសរនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍អនុវត្តនក៍ារងារ រមួទងំរបាយការណ៍ម្រគប់ម្រគង និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យ ការម្របមូេេិនននយ័ 
និងការលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ។េ។ 
ថវកិាសរុបសម្រាបអ់នុវត្តម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រតូ្វបានបា នស់ាម ន និងាន
បងាា ញរនុង ម្ររបខណ័ឌ ម្រគបម់្រគងបរសិាា ន និងសងគម។ 

២៩. លៅរនុងដំលណីរការលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់លនាះ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
នីមួយៗនឹងម្រត្ូវោរប់ញ្េូ េការចំណាយេមអិត្សម្រាប់លគាេនលោបាយសំណង និងសិេធិននការសាត រល ងីវញិកដេ
ជាកផ្នរមួយននដំលណីរការរនុងការផ្តេ់សំណងដេ់ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្រគួសារកដេរង
ផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ ការលរៀបចនំានានឹងម្រត្ូវបានលធវីល ងីសម្រាបម់្រេពយសមបត្តិ និងធនធានរបស់ម្របជាពេរដា
កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងកដេម្រតូ្វបានកញរពីគាន លោយកផ្អរលេីដី
រសិរមម ដីេំលៅឋាន ដីម្របរបអាជីវរមម ផ្ៃះ ម្រេពយសមបត្តិអាជីវរមម និងរមមសិេធិលផ្សងៗលេៀត្។ ការបា នស់ាម នពីថវកិា
េមអិត្នឹងអាចលម្រត្ៀមថវកិាម្រគបម់្រគានស់ម្រាបច់ំណាយលផ្សងៗ លហយី កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
នឹងបងាា ញោ ងចាស់ោស់ពីម្របភពមូេនិធិទងំអស់កដេម្រតូ្វការចាបំាច។់ កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅនឹង
ធានាថា េំហូរថវកិាម្រតូ្វានភាពម្រសបគាន នឹងតាោងលពេលវោលបីរ លគាេនលោបាយសំណង និងការផ្តេ់ជំនួយ     
លផ្សងៗលេៀត្។ ថវកិាទងំលនះនឹងលម្របីសម្រាប់េេធរមមដី ការផ្លល ស់បតូរេីតាងំអភិវឌឍន ៍ការចំណាយលេីលគាេនលោបាយ
សំណង ម្របារ់ឧបត្ាមភ និងការចំណាយកផ្នររដាបាេ និងម្របារប់ម្រមុង។ ការចំណាយលេីការតាងំេីេំលៅនឹងជាកផ្នរ
មួយនន ថវកិាសមភាគីរបស់រោា ភិបាេ មិនលម្របីថវកិាគលម្រាងលនាះលេ។ រោា ភិបាេនឹងធានាឱយានការផ្តេ់ថវកិាសមភាគី 
សម្រាប់ការការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ទនល់ពេលវោរនុងការបំលពញកាត្ពវរិចេ កដេបានបា នស់ាម នបកនាមនឹងការ
បា នស់ាម នថវកិាសម្រាប ់ការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបបំីលពញេរេខណឌ  និងលគាេបំណងននការងារលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់។ ការចំណាយសម្រាប់ការការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងការចំណាយសម្រាបស់ិេធិសាត រល ងីវញិ
លផ្សងៗលេៀត្នឹងម្រតូ្វគណនារនុងអំ ុងលពេអនុវត្តគលម្រាង លោយលហតុ្ថាកផ្នការអនុវត្តនក៍ារងារពិត្ម្របារដពំុទន់
បានរំណត្ល់ៅល យី។ រនុងលពេលនះការសិរារេមអិត្មិនទន់បានបញ្េបល់ៅល យី។ ការចំណាយទងំលនះនឹងម្រតូ្វ
េូទត្់តាមរយៈថវកិារបស់ោជរោា ភិបាេរមពុជា លហយីថវកិាឥណទន IDA នឹងមិនម្រតូ្វបានលម្របីម្របាស់រនុងលគាេ
បំណងលនះល យី។  
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ការពិលម្រគាះសាធារណៈ និងការផ្សពវផ្ាយពត័្ា៌ន 

៣០. លគាេនលោបាយធនាគារពិភពលោរសតពីីការេេេួបានពត័្ា៌ន៖ ការពិលម្រគាះលោបេ់ និងការផ្សពវផ្ាយ
ពត័្ា៌នសាធារណៈកដេានរំណត្រ់នុងេរេខណឌ ធនាគារពិភពលោរ ចាបំាចម់្រត្ូវផ្តេ់ឱយសាធារណជន ពីពត័្៌ាន
គលម្រាង និងឯរសារគលម្រាង។ ចំណុចលនះត្ម្រមូវលអាយានការពិលម្រគាះលោបេ់ ជាមួយអនរេេួេផ្េ ម្ររុមអនរប ះពាេ់ 
និងអងគការមិនកមនរោា ភិបាេរនុងមូេោា ន រនុងអំ ុងលពេននការលរៀបចំកផ្នការ  និងដំលណីរការលរៀបចំគលម្រាងលហយី 
កផ្នរបរសិាា ន និងសងគមរបស់គលម្រាងម្រតូ្វលេីរមរបងាា ញ។ ការពិលម្រគាះលោបេ់គួរកត្ជាដំលណីរជាម្របចា ំ រនុងអំ ុង
លពេទងំមូេននការលរៀបចំ និងអនុវត្តនក៍ារវនិិលោគ និងចាបំាចម់្រត្ូវលគារពជាធរានតាមលគាេនលោបាយសុវត្ាិភាព
បរសិាា ន និងសងគមទងំអស់។ លគាេនលោបាយរត៏្ម្រមូវផ្ងកដរ លអាយឧបររណ៍ពារព់ន័ធទងំអស់ ដូចជាការសិរា
វាយត្នមលបរសិាា ន ការវាយត្នមលសងគម កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។េ។ គួរកត្ផ្សពវផ្ាយឱយទន់
លពេលវោ លហយីលម្របីម្របាស់ភាសាកដេលម្របីលោយម្របជាពេរដារនុងលពេពិលម្រគាះលោបេ់។ 

៣១. ការពិលម្រគាះលោបេ់៖ លៅរនុងបរបិេគលម្រាង លម្រកាមសាសភាគេី ១ ការម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ
ម្រតូ្វបានលធវីល ងីលៅនថងេី២៧ កខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨។ មួយសបាត ហ៍មុនកាេបរលិចឆេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់ អងគភាពេឹរ
សាអ ត្បានកចរេិខិត្អលញ្ជ ីញ លៅកានភ់ាគីពារព់ន័ធ រនុងលនាះរមួទងំត្ំណាងអាជាា ធរលខត្ត មនៃីរជំនាញពារព់ន័ធរនុង
លខត្ត និងសាោឃុពំារព់ន័ធ។ ម្របជាពេរដារនុងសហគមន ៍រមួទងំជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច រនុងត្ំបន់អនុវត្តន៍គលម្រាង រ៏
ម្រតូ្វបានអលញ្ជ ីញឱយចូេរមួផ្ងកដរ។ ដូលចនះ ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ម្រតូ្វបានលរៀបចំ
ល ងីលោយកផ្អរលេី េេធផ្េននរិចេម្របជំុពិភារាទងំលនះ។ ត្ំណាងមរពី ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 
ម្រតូ្វបានបញ្េូ េជាសាជិរនន (១(- គណៈរាម ធិការសហគមន៍/ភូមិ និង (២(-គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយ
សំណងរបស់គលម្រាង។ 

៣២. ចំលពាះសាសភាគេី ២ ការពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈម្រតូ្វបានលធវីល ងីលៅរនុងសងាក ត្់ចំនួនបួនរនុង
ម្ររុងលសៀមោប គឺសងាក ត្ស់ាល ម្រកាម សងាក ត្់សាវ យដងគុ ំ សងាក ត្ល់គារចរ ់និងសងាក ត្់សាោរំលររី លៅនថងេី ១១ ដេ់នថងេី១២ 
កខរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ មួយសបាត ហ៍មុនកាេបរលិចឆេពិលម្រគាះ េិខិត្អលញ្ជ ីញបានបញ្ជូ នលៅអនរពារ់ពន័ធរមួទងំ 
តំ្ណាងមរពីអាជាា ធរលខត្ត មនៃីរពារព់ន័ធលខត្ត និងការោិេ័យឃុពំារព់ន័ធ។ ម្របជាពេរដារនុងតំ្បនគ់លម្រាងរម៏្រតូ្វបាន
លគអលញ្ជ ីញផ្ងកដរ។ គាម នការម្រពួយបារមភអំពីការលោះម្រសាយផ្េប ះពារ់ម្រតូ្វបានលេីរល ងីលេ លេីរកេងកត្ការម្រពួយ
បារមភជំុវញិផ្េប ះពាេ់កដេគលម្រាងអាចានលេីពួរលគរនុងអំ ុងលពេសាងសង។់ 

៣៣. ការផ្សពវផ្ាយពត័្ា៌ន៖ ឯរសារ ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ រមួទងំឯរសារ
គលម្រាង នឹងម្រត្ូវបងាា ញរនុងលគហេំព័រ (InfoShop( របស់ធានាគារពិភពលោរលៅនថងេី០៤ កខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨ រមួ
ទងំលគហេំព័ររបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន លៅនថងេី០១ និងនថងេី
០៤ កខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅសលងេប/កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ ម្របសិនលបីាន
ការលរៀបចំ នឹងម្រតូ្វបានបរកម្របលៅជាភាសាមូេោា ន (កខមរ( និងបលងាា ះរនុងលគហេំព័រគលម្រាង ម្របសិនលបីាន លបីមិន
ដូលចនះលេ លៅរនុងលគហេំព័ររបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន និង
បញ្ជូ នឯរសារថត្ចមលងមួយចាបល់ៅកានម់្ររុមម្របឹរាឃុនីំមួយៗ កដេានការតាងំេីេំលៅមិនសម័ម្រគចិត្ត។ 
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ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យ និងការលធវរីបាយការណ៍ 
៣៤. ការអនុវត្តម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លៅតាមេីតាងំជារោ់រ់នឹងម្រតូ្វបាន
ម្រគបម់្រគង និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យោ ងលេៀងទត្ ់លោយ ជនបលងាគ េសុវត្ាិភាពសងគមនីមួយៗ លោយានការពិលម្រគាះលោបេ់
ោ ងេអិត្េអន់ជាមួយនឹងេីម្របឹរាបលចេរលេសសុវត្ាិភាពសងគម កដេេេួេខុសម្រត្ូវអនុវត្តនស៍រមមភាពវនិិលោគកដេ
ទរេ់ងនឹងេេធរមមដី។ េេធផ្េររលឃញី និងអនុសាសននឹ៍ងម្រតូ្វបានរត្ម់្រតា លៅរនុងឯរសារគលម្រាងសម្រាបពិ់និត្យ
ពីសំណារ់ធនាគារពិភពលោរ។ ជនបលងាគ េសុវត្ាិភាពសងគម នឹងម្រគប់ម្រគង និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យដំលណីរការោ ងតិ្ច
ណាស់ មតងរនុងមួយឆ្ន  ំ និងោរប់ញ្េូ េេេធផ្េរនុងរបាយការណ៍គលម្រាងម្របចាឆំ្ន  ំកដេម្រតូ្វបញ្ជូ នលៅធនាគារពិភព
លោរ។ ជនបលងាគ េសុវត្ាិភាពសងគម លោយសហការជិត្សនិេធជាមួយនឹងអាជាា ធរមូេោា ន និងម្របជាពេរដាកដេរង
ផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងបលងកីត្សូចនាររម្រតួ្ត្ពិនិត្យជារក់សតងមួយចំនួន។ រនុងររណីានការលរៀបច ំ និងអនុវត្ត
កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ចាបំាច់ម្រតូ្វានការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង។ បកនាមលេៀត្លនាះ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងលម្រៅ រនឹ៏ងចាបំាចម់្រតូ្វានផ្ងកដរ 
ម្របសិនលបីចំនួនននម្របជាជណនផ្លល ស់េីេំលៅលេី ២០០នារ ់លដីមបធីានាឱយានត្ាល ភាព និងការលគារពតាមលគាេការណ៍
ឱយបានលពញលេញ។ 

៣៥. ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យខាងរនុង៖ នាយរោា នម្រតួ្ត្ពិនិត្យនផ្ៃរនុង និងម្រគប់ម្រគងេិនននយ័ ននអគគនាយរោា នលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់ េេួេខុសម្រតូ្វរនុងការអនុវត្តការម្រតួ្ត្ពិនិត្យនផ្ៃរនុង ននការអនុវត្តន៍ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងការលផ្ៃៀងផ្លៃ ត្និ់ងការលធវីឱយានសុពេភាពននការ
អនុលោមលៅតាមសិេធិ និងការេូទត្ស់ំណងលៅតាមបេបបញ្ញត្តិនន Matrix លៅរនុង កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ នាយរោា នម្រតួ្ត្ពិនិត្យនផ្ៃរនុង និងម្រគបម់្រគងេិននន័យ 
នឹងចងម្ររងរបាយការណ៍តាមោនម្របចាមំ្រតី្ាសលដីមបោីយការណ៍ជូនអគគនាយរ ននអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់ ។ បនាៃ បពី់របាយការណ៍ម្របចាមំ្រតី្ាសម្រតូ្វបានអនុម័ត្លោយ អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ វានឹង
ម្រតូ្វោរជូ់នលៅធនាគារពិភពលោរ។។ 

៣៦. ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យខាងលម្រៅ៖ ម្របសិនលបីចំនួនននម្របជាជនផ្លល ស់េីេំលៅលេីស ២០០នារ ់ លនាះត្ម្រមូវឱយានអនរ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យខាងលម្រៅ។ អនរម្រត្ួត្ពិនិត្យខាងលម្រៅានការេេួេខុសម្រតូ្វជារោ់រ់រនុងការសិរា និងោយការណ៍ពីការ
អនុវត្ត កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងសាា នភាពលសដារិចេសងគមរបស់ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង ជាពិលសសទរ់េងនឹង ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ឬការរខំានកដេបងករល ងីលោយ
ការងារសាងសង ់ រនុងលនាះរមួទងំេំលៅឋានទងំអស់កដេផ្ៃះហាងេំនិញ ឬតូ្បេរេំ់និញរបស់ពួរលគម្រត្ូវបាន
ផ្លល ស់បតូរេីតាងំ។ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យពីខាងលម្រៅរា៏នេំនួេខុសម្រតូ្វរនុងការពិនិត្យឯរសារសកាត នុពេផ្តេ់ឱកាសការងារ
ដេ់ ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង រនុងលនាះរមួទងំស្រសតី និងយុវជនកដេគួរេេួេបានការគាមំ្រេពីអាជាា ធរលខត្ត។ 
ម្របសិនលបីចាបំាចគ់ណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួង ម្រតូ្វជួេលសវាអនរម្រតួ្ត្ពិនិត្យខាងលម្រៅ លដីមបមី្រតួ្ត្ពិនិត្យ និងលធវីការវាយ
ត្នមលខាងលម្រៅ ម្ររបខ័ណឌ ការងារេមអិត្របស់អនរម្រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមល បានពម្រងាងេុរសម្រាបល់ម្រជីសលរសីលៅលពេ
អនុវត្តន៍គលម្រាង។ របាយការណ៍ម្រតួ្ត្ពិនិត្យខាងលម្រៅម្របចាមំ្រតី្ាស នឹងោរ់ជូន គណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួង។ 
បនាៃ បម់រ គណៈរមមការអនតរម្ររសួង និងបញ្ជូ នលៅម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម និងធនាគារពិភពលោរ។ ការវាយត្នមលលម្រកាយការអនុវត្ត នឹងលធវីល ងី ៦កខ បនាៃ បពី់ការងារលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់ម្រត្ូវបានបញ្េប។់
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1> ការរិរណ៌្នាគគព្ាង និងព្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយ 
ការងារគ ះព្សាយផលប ះពាល ់

ការពិពណ៌នាគលម្រាង 

1> លគាេបំណងអភិវឌឍនន៍នគលម្រាងលនះ  គឺលដីមបលីេីររមពស់េេធភាពេេួេបានការផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្តាមបំពង់ 
និងលសវាអនាមយ័កដេានភាពម្របលសីរ និងពម្រងឹងការបំលពញការងារម្របតិ្បត្តិននអនរផ្តេ់លសវាលៅរនុងម្ររុង ឬត្ំបន់
កដេបានលម្រជីសលរសី។  

2> គលម្រាងលនះនឹងលម្របីម្របាស់លគាេការណ៍សំខានចំ់នួនពីររនុងការផ្តេ់ការគាមំ្រេដេ់វសិ័យេឹរសាអ ត្ និងអនាម័យ 
កដេបានផ្តេ់រចួលហយី តាមរយៈរមមវធីិគាមំ្រេកដេរំពុងអនុវត្តន ៍ និងកដេបានលរៀបចកំផ្នការរបស់រោា ភិបាេ និង
នដគូអភិវឌឍន៍ រនុងខណៈកដេអនុវត្តនវ៍ធីិសាស្រសតគាមំ្រេដេ់ម្របជាពេរដាម្ររីម្ររ និងវធីិសាស្រសតយរចិត្តេុរោរ់លេី
អាហារូបត្ាមភ។ ចំលពាះវសិ័យផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ គលម្រាងនឹងផ្តេ់ការគាមំ្រេដេ់េីម្របជំុជនកដេបានលម្រជីសលរសីមួយចំនួន
រនុងលខត្ត និងម្រសុរ កដេលៅេីលនាះ ការពម្រងីរ និងការបកនាមការផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ នឹងបលងកីនអម្រតាម្រគបដណត បន់នការ
ផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ និងលេីររមពស់ម្របសិេធភាព និងនិរនតរភាពននអនរផ្តេ់លសវាផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្។ លម្រៅពីពម្រងីរលសវា 
គលម្រាងលនះ នឹងយរចិត្តេុរោរជ់ាពិលសសលេីការផ្តត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្តាមបំពងខ់ាន ត្តូ្ចលៅរនុងេីម្របជំុរនុងម្រសុរកដេពំុ
ានមូេនិធិសាធារណៈ និងពំុានចំណាប់អារមមណ៍ពីកផ្នរឯរជន។ គលម្រាងលនះនឹងខឹត្ខំម្របឹងកម្របងជាេរេណៈ
ម្របពន័ធលដីមបកីសវងររពីមូេលហតុ្កដេនាឱំយកផ្នរឯរជន ពំុានចំណាប់អារមមណ៍រនុងលគាេបំណងលេីរេឹរចិត្តឱយកផ្នរ
ឯរជនផ្តេ់ហរិញ្ញវត្ាុដេ់េីតាងំណាកដេអាចលធវីបាន តាមរយៈការផ្តេ់ជំនួយពីគលម្រាងរនុងការម្រគបម់្រគងហានិភ័យ
រនុងការកាត្ប់នាយការវនិិលោគ និង/ឬ ជំនួយបលចេរលេស។  គលម្រាងលនះនឹងយរចិត្តេុរោរល់ម្របីម្របាស់វធីិសាស្រសតគាមំ្រេ
ម្របជាពេរដាម្ររីម្ររ និងគិត្គូរពីអាហារូបត្ាមភ លោយលរៀបចបំលងកីត្ឱយានយនតការផ្តេ់េឹរសាអ ត្ានសុវត្ាិភាពតាម
ត្ំបនល់គាេលៅដេ់ម្រគួសារម្ររីម្ររ និងម្រគួសារានបញ្ជា អាហារូបត្ាមភ និងរមមវធីិម្របាម្រស័យទរ់េងលផ្សងលេៀត្ទរ់េង
នឹងការលរៀបចំសារផ្សពវផ្ាយជាេូលៅអំពីេឹរ សុខភាព អាហារូបត្ាមភ និងអនាម័យ។ លៅេីណាកដេអាចលធវីបាន េីម្របជំុជន
តាមម្រសុរកដេបានរំណត្់ថាានភាពសមម្រសបសម្រាបក់ារវនិិលោគលេី ការផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្តាមបំពងខ់ាន ត្តូ្ច 
កដេសាិត្រនុងវសិាេភាពននគលម្រាងលសនីសុំអាហារូបត្ាមភរបស់ធនាគារនឹងម្រតូ្វចាត្េុ់រជាតំ្បន់អាេិភាព។ ចំលពាះបញ្ជា
អនាម័យ គលម្រាងនឹងយរចិត្តេុរោរជ់ាសំខានល់េីការករេមអេូេំេូោយននមុខងារម្របពន័ធេូបចេុបបនន លោយការ
ត្ភាជ ប ់និងបងាូរលោយផ្លៃ េ់ននសំណេ់ោវពីេំលៅឋាន។ 

3> គលម្រាងលនះនឹងពិចារណាោរប់ញ្េូ េនូវកផ្នរលម្រគាះេឹរជំនន ់និងលម្រគាះោងំសងួត្រនុងការលរៀបចគំលម្រាង។ លោយ
យេ់លឃញីថា ធនធានេឹរជាេូលៅងាយរងលម្រគាះលោយសារការកម្របម្របួេអាកាសធាតុ្លនាះ ការវាយត្នមលពីនិរនតរភាព
ធនធានេឹរ (រនុងលនាះរមួទងំការការពារេីជម្រាេ( និងការពិចារណាអំពីការពម្រងីរឱយេូេំេូោយ/ការជួយស
លស្រងាគ ះម្របភពេឹរគួរកត្ម្រតូ្វបានលធវីល ងីលោយម្របារដម្របជា លដីមបលី ល្ីយត្បលៅនឹងការគំោមរំកហងននការកម្របម្របួេ
អាកាសធាតុ្លៅមូេោា នដេ់ការផ្គត្់ផ្គង់េឹរ។ សរមមភាពម្រគបម់្រគងត្ម្រមូវការេឹរលៅតាមេីតាងំកដេានការលម្របី
ម្របាស់េឹររម្រមិត្ខពស់រគ៏ួរកត្ម្រត្ូវបានអនុវត្តនផ៍្ងកដរ លដីមបកីាត្ប់នាយជាអតិ្បរានូវផ្េប ះពាេ់អវជិជានពី 
ហានិភ័យននលម្រគាះោងំសងួត្។ ការលរៀបចកំបបពិលសសកផ្នរលហោា រចនាសមពន័ធកដេធនល់ៅនឹងការកម្របម្របួេអាកាសធាតុ្ 
រនឹ៏ងម្រត្ូវលធវលី ងីផ្ងកដរ ដូចជា ការលម្របីម្របាស់បំពង់េឹរេនស់វិត្កដេអាចេប់េេ់នឹងការកម្របម្របួេនផ្ៃដីខាងលេីរនុង
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លពេានលម្រគាះោងំសងួត្ និងេឹរជំនន ់ការសនសសំំនចថាមពេតាមរយៈការរំណត្េ់ំហមំ ូេរ័បូមេឹរកដេានម្របសិេធភាព 

និងការកាត្ប់នាយការបំពុេរនុងលពេានជំននល់ោយការបំកបរសំណេ់ោវពីេឹរលភលៀងជាលដីម។  

4> គលម្រាងកដេបានលសនលី ងីានសាសភាគចំនួនពីរ៖ (i) លដីមបផី្តេ់ការគាមំ្រេដេ់ការផ្តត្់ផ្គងេឹ់រ រនុងលខត្ត
លគាេលៅ រនុងេីម្របជំុជន និងឃុកំដេបានលម្រជីសលរសី (ii) ផ្តេ់ការគាមំ្រេដេ់ការលេីររមពសប់ញ្ជា អនាមយ័លខត្ត រនុងេី
រមួលខត្តលសៀមោប និងត្ំបន់មួយចំនួនលេៀត្។ សាសភាគនីមួយៗននសាសភាគទងំពីរ ម្រត្ូវបានកបងកចរេមអិត្
លៅជាសាសភាគរងកផ្នរវនិិលោគលេីលហោា រចនាសមពន័ធ និងការពម្រងឹរសាា បន័ពារព់័នធ ម្រពមទងំសាសភាគរងអំពី
លគាេនលោបាយ និងការអនុវត្តគលម្រាង។ 

សាសភាគេីមួយ៖ ការផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្លខត្ត (IDA- ៣០,៥ ោនដុោល រអាលមររិ) 

5> សាសភាគលនះ លផ្លត ត្ការយរចិត្តេុរោរល់េីការគាមំ្រេដេ់ការពម្រងីរលសវាផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្លៅរនុងត្ំបនេី់
ម្របជំុជនកដេបានលម្រជីសលរសី។ សាសភាគលនះនឹងជួយអនរផ្តេ់លសវាផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្រដារនុងលខត្តលៅរនុងម្ររុងសំខាន់ៗ
កដេបានលម្រជីសលរសីឱយបកនាម និងពម្រងីរបណាត ញកចរចាយេឹរសាអ ត្ដេ់អនរលម្របីម្របាសក់ានក់ត្លម្រចីនល ងី (រនុងលនាះ
រមួទងំការអភិវឌឍលហោា រចនាសមពន័ធផ្េិត្េឹរបកនាម រនុងររណីចាបំាច(់។  សាសភាគលនះរនឹ៏ងគាមំ្រេដេ់ការ
អភិវឌឍម្របពន័ធផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្តាមបំពង់ខាន ត្តូ្ចលៅរនុងឃុកំដេបានលម្រជីសលរសីសាិត្លៅខាងលម្រៅេីម្របជំុជនសំខាន់ៗ 
កដេពំុទនា់នលសវាផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ ប ុកនតានចំនួនម្របជាជន និងដងសុ់ីលត្ម្របជាជនសមម្រសបសម្រាប់ការផ្គត្់ផ្គង់
េឹរសាអ ត្តាមបំពង។់ ការផ្តេ់ហរិញ្ញវត្ាុដេ់កផ្នរឯរជន និងម្របតិ្បត្តិការម្របពន័ធផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្តាមបំពងខ់ាន ត្តូ្ច
នឹងម្រតូ្វសិរាកសវងយេ់ ម្រពមទងំពម្រងីរ លៅតាមេីតាងំកដេានេរេណៈសមម្រសបកផ្នរបលចេរលេស លសដារិចេ និង
ហរិញ្ញវត្ាុ។  គលម្រាងលនះនឹងជួយអភិវឌឍនយ៍នតការម្រតួ្ត្ពិនិត្យម្របពន័ធផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្តាមបំពងខ់ាន ត្តូ្ចកដេបានលសនី
ល ងីរនុងឃុ ំពិចារណាលេីជលម្រមីសសម្រាប់ការផ្តេ់ហរិញ្ញវត្ាុដេ់កផ្នរឯរជន និង/ឬ រដា ម្របតិ្បត្តិការ និងការម្រគបម់្រគង 
លហយីបនាៃ ប់មរលរៀបចំគលម្រាង លៅលពេសមម្រសប។ លយងីយេ់លឃញីថា រមមវធីិររិំេរនុងការលរៀបចំគលម្រាង និងការ
គាមំ្រេដេ់ការវនិិលោគលេីកផ្នរផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្ នឹងម្រតូ្វបានលធវីល ងី។ ការវនិិលោគលនះនឹងចាបល់ផ្តីមនឹងគលម្រាងអាេិភាព
ដំបូង កដេបានលរៀបចំ រនុងអំ ុងលពេលរៀបចំគលម្រាង លដីមបសីារេបង និងលរៀបចវំធីិសម្រាបរ់មមវធីិវនិិលោគររិំេឱយ
ានភាពរេូន។ ជំនួយបលចេរលេសលដីមបរីំណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណ វាយត្នមល និងលរៀបចំពីេរេណៈម្ររុង និងឃុកំដេម្រតូ្វ
លម្រជីសលរសីបកនាមលេៀត្ នឹងម្រតូ្វចាបល់ផ្តីមរនុងលពេជាមួយគាន លនាះកដរ។ លោយលហតុ្ថា សនតិសុខេឹរ និងបញ្ជា និរនតរ
ភាពេឹរានេំនារេ់ំនងនឹងហានិភ័យននការកម្របម្របួេអាកាសធាតុ្លនះ ម្ររុមអនរលរៀបចគំលម្រាងនឹងលរៀបចលំម្រគាងបលង់
កដេានេរេណៈសមម្រសបបំផុ្ត្សម្រាប់សនសសំំនចថាមពេ លោយការរំណត្់េំហសំមម្រសបននសាភ រ/ឧបររណ៍
លអ ចិម្រតូ្និច-លមកានិរ ការម្រគបម់្រគងត្ម្រមូវការ លដីមបអីភិររសធនធានេឹរ អភិវឌឍន៍ជលម្រមីសននម្របភពេឹរ ការពារ និង
និរនតរភាពម្របភពេឹរ។   

6> ជំនួយបលចេរលេសនឹងម្រត្ូវផ្តេ់ជូនលដីមបបីកនាម និងគាមំ្រេដេ់ការម្រគប់ម្រគងគលម្រាងលនះ និងសមត្ាភាពនន 
សាា បន័អនុវត្តនគ៍លម្រាងលេីការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន។ លម្រៅពីលនះ សាសភាគលនះរា៏នបញ្េូ េជំនួយបលចេរលេស
សម្រាបរ់សាងសមត្ាភាព និងការលេីររមពស់ការបំលពញការងារសម្រាបអ់នរផ្តេ់លសវាផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្រដារនុងលខត្ត
លគាេលៅ លដីមបមី្រគប់ម្រគង និងម្របតិ្បត្តិម្របពន័ធ រនុងលគាេបំណងធានាឱយាននិរនតរភាពបលចេរលេស និងហរិញ្ញវត្ាុ 
បញ្េូ េរតាត ហានិភ័យននការកម្របម្របួេអាកាសធាតុ្លៅរនុងម្របពន័ធម្របតិ្បត្តិ និងកថទ ំ ម្រពមទងំធានាឱយានការចូេរមួ
ពីលយនឌរ័កាន់កត្ម្របលសីរ រនុងការម្រគបម់្រគងម្របពន័ធផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្។  សាសភាគលនះនឹងផ្តេ់ជំនួយបលចេរលេសលដីមបី
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លធវកីារសិរា ផ្តេ់អនុសាសន ៍ និងលរៀបចំរមមវធីិភាជ បម់្របពន័ធេឹរបំពង ់ (រមួទងំរមមវធីិកដេលផ្លត ត្ការយរចិត្តេុរោរ់
លេីេេធផ្េននការលម្របីម្របាស់របស់ម្របជាជពេរដា លៅលពេសមម្រសប( លោយគិត្គូរជាពិលសសរនុងការជួយម្រគួសារម្ររី
ម្ររ និងម្រគួសារកដេានបញ្ជា អាហារូបត្ាមភ (ដូចជា ម្រគួសារកដេានរូនអាយុលម្រកាម ៥ឆ្ន (ំ លដីមបឱីយលគេេួេបាន
លសវាផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្។ រមមវធីិអបរ់ផំ្សពវផ្ាយអំពីអាហារូបត្ាមភ និងការលេីររមពស់ការលម្របីម្របាស់េឹរសាអ ត្/ការយរ
ចិត្តេុរោរល់េីេឹរសាអ ត្ និងអារបបរិរោិចំលពាះអនាមយ័នឹងម្រតូ្វបានអនុវត្តន។៍ សារអបរ់/ំផ្សពវផ្ាយទងំអស់នឹង
ម្រតូ្វបានលរៀបចំល ងីលោយកផ្អរលេីេេធផ្េននការវភិាគកផ្នរលយនឌរ័ លដីមបធីានាថា ស្រសតី និងរុារេីេួេបានផ្េ
ម្របលោជនពី៍គលម្រាងរនុងរម្រមិត្អតិ្បរា។ រមមវធីិអប់រផំ្សពវផ្ាយលនះនឹងពោោមឱយអស់ពីសមត្ាភាព រនុងការ
សម្រមបសម្រមួេ និងការសហការជាមួយនឹងរមមវធីិលផ្សងៗកផ្នរអាហារូបត្ាមភ និងការអបរ់ផំ្សពវផ្ាយ រនុងលនាះរមួទងំ 
លដីមបលីេីររមពស់ និងពម្រងីរការលរៀបចសំារអបរ់ផំ្សពវផ្ាយអំពីសុខភាពេូលៅ អាហារូបត្ាមភ និងអនាម័យសម្រាប់េី
ម្របជំុជន ម្ររុង និងឃុលំគាេលៅ។ រនុងររណីកដេត្ំបន់អនុវត្តនគ៍លម្រាងម្រត្ួត្គាន ជាមួយនឹងគលម្រាងអាហារូបត្ាមភរមពុជា
កដេបានលសនីល ងី (កដេរំពុងលរៀបចរំនុងលពេបចេុបបនន( សាសភាគលនះនឹងអនុវត្តនស៍រមមភាពរមួគាន  តាមរយៈ
លវេិកាអបរ់ផំ្សពវផ្ាយរមួ និងការធានាថា អនរេេួេផ្េបានេេួេអនតោគមន៍រមួ។ ជំនួយបលចេរលេសរនឹ៏ងម្រត្ូវផ្តេ់
ឱយផ្ងកដរ លដីមបជីួយម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម រនុងការលរៀបចយុំេធសាស្រសតផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ និងកផ្នការវនិិលោគ។  

សាសភាគេីពីរ៖ ការលធវឱីយម្របលសរីល ងីកផ្នរអនាមយ័ រនុងម្ររុងលសៀមោប និងត្បំនល់ផ្សងៗលេៀត្ (IDA - ២៤,៥ ោន
ដុោល រអាលមររិ) 

7> សាសភាគលនះគឺលផ្លត ត្ការយរចិត្តេុរោរល់េីការគាមំ្រេដេ់ការអភិវឌឍ និងសាងសងប់ណាត ញេូកខនង 
កដេម្រតូ្វត្ភាជ បល់ៅម្របពន័ធេូលមបចេុបបនន រនុងេីម្ររុងលសៀមោប លដីមបឱីយេំលៅឋាន និងេីតាងំអាជីវរមមអាចត្ភាជ ប់
លោយផ្លៃ េ់លៅនឹងម្របពន័ធេូម្ររុង។  សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរដ់៏ធំមួយ និងម្របព័នធេូលមម្រត្ូវបានសាងសងល់ ងីលៅ
រនុងឆ្ន  ំ ២០០៨ លោយគាម នបណាត ញេូកខនង និងកខនងរងល យី។ លៅបចេុបបនន បរលិវណសំខាន់ៗ  កដេសាិត្លៅជិត្
ម្របពន័ធេូលមប ុលណាណ ះ កដេបានភាជ បម់្របពនធេូេឹររខវរ់ លហយីផ្ៃុយលៅវញិានការពឹងកផ្អរលេីបណាត ញេូសាៃ ររ់នុង
ការបងាូរេឹររខវរពី់បណាត ញេូលម។ ការម្របមូេេឹររខវរប់ានតិ្ចតួ្ច និងភាពម្រេុឌលម្រទមននម្របពន័ធេូលមបានលធវីឱយ
េឹររខវរតិ់្ចតួ្ចប ុលណាណ ះម្រតូ្វបានបញ្ជូ នលៅដេ់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរ។់ រនុងររណីានការកម្របម្របួេអាកាស
ធាតុ្កដេបណាត េឱយានេឹរជំននរ់នុងេីម្ររុងលរីត្ាន េីម្ររុងម្របឈមនឹងេឹរជំននោ់យ នឹំងសំណេ់ោមរ
មនុសសកដេបងកឱយានហានិភយ័ដេ់សុខភាពរបស់ម្របជាជន លៅរនុងត្ំបនរ់ងផ្េប ះពាេ់។ ការសាងសងប់ណាត ញ
េូកខនង រមួផ្សនឹំងរមមវធីិភាជ ប់បណាត ញេូកខនងតាមេំលៅឋាននឹងករេមអេំហូរ និងបញ្ជូ នសំណេ់ោវពីេំលៅឋានលៅ
កានប់ណាត ញម្របមូេសំណេ់ោវ និងសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរ ់ លោយកាត្ប់នាយបញ្ជា ម្របឈមរបស់ម្របជាពេរដា
រនុងការប ះពាេ់លៅនឹងេឹររខវរ ់រនុងលពេានេឹរជំនន។់  សាសភាគលនះរនឹ៏ងគាមំ្រេដេ់ការសាត រល ងីវញិ និងការ
ពម្រងីរម្របពន័ធេូបចេុបបនន លដីមបកីរេមអម្របសិេធភាពននេំហូរេឹររខវរ ់ រនុងលនាះរមួទងំការត្លមលីង និងការករេមអម ូេរ័
បូមេឹរ ម្រពមទងំម្របពន័ធេេួេ និងម្រគបម់្រគងេឹរសំណេ់ភរ។់ 

8> សាសភាគលនះនឹងគាមំ្រេដេ់ការលេីររមពស់អនាម័យ និង/ឬ ការវនិិលោគលៅរនុងឃុនំានា កដេេួេបាន
ការផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ រនុងសាសភាគេីមួយ លដីមបលីោះម្រសាយបញ្ជា សំណេ់ោវកដេលរីត្លចញពីរំលណីនននការផ្គត្់
ផ្គងេឹ់រសាអ ត្។ លោយសារកត្កផ្នការរនុងការផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ទងំលនះានេំហតូំ្ច គលម្រាងេំនងជាលផ្លត ត្ការយរ
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ចិត្តេុរោរល់េីការលេីររមពស់អនាម័យតាមម្រគួសារ និងម្របពន័ធបងាូរសំណេ់ោវលៅជំុវញិេំលៅឋាន។ រនុងររណីអនុ
វត្តនប៍ាន គលម្រាងនឹងអភិវឌឍនម៍្របព័នធម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរ់ខាន ត្តូ្ចតាមេំលៅឋានផ្ងកដរ។ 

9> សាសភាគលនះនឹងផ្តេ់ជំនួយបលចេរលេសលដីមបពីម្រងីរ និងគាមំ្រេដេ់ការម្រគបម់្រគងគលម្រាងលនះ និង       
សមត្ាភាពរបស់េីភាន រ់ងារអនុវត្តនគ៍លម្រាងរនុងការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនគលម្រាង។ លម្រៅពីលនះ សាសភាគលនះរនឹ៏ង
ោរប់ញ្េូ េជំនួយបលចេរលេសសម្រាបរ់សាងសមត្ាភាព និងការករេមអការបំលពញការងារសម្រាបអ់ងគភាពសាា នីយ
ម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវររ់នុងលខត្តលសៀមោប លដីមបធីានាដេ់ម្របតិ្បត្តិការ និងការកថទសំមម្រសបដេ់បណាត ញេូ និង
លហោា រចនាសមពន័ធអនាមយ័ ការម្រគបម់្រគងលសវាសំណេ់ោវ រនុងលនាះរមួទងំការបងាូរ និងការលធវីម្របម្រពឹត្តរមម លដីមបធីានា
ថា សំណេ់កដេលចញពីលហោា រចនាសមពន័ធម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរល់ ល្ីយត្បនឹងបេោា នបលញ្េញេឹរសំណេ់ និងធានា
ឱយ ានត្ំណាងលយនឌរ័កាន់កត្ម្របលសីរជាងមុន រនុងការម្រគបម់្រគងលហោា រចនាសមពន័ធទងំលនះ។ គលម្រាងរនឹ៏ងផ្តេ់ឱយ
ផ្ងកដរនូវសាភ របរកិាេ រសំខាន់ៗ សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការ និងកថទលំហោា រចនាសមពន័ធទងំលនះ។ រមមវធីិអបរ់ ំ  (កដេម្រតូ្វ
លរៀបចំល ងីលោយលម្របីម្របាស់ពត័្ា៌នពីការវភិាគលយនឌរ័( និងការផ្សពវផ្ាយ នឹងម្រតូ្វបានលរៀបចំបលងកីត្ល ងី លដីមបី
លេីរេឹរចិត្តឱយេំលៅឋាន និងម្រគឹះសាា នអាជីវរមមភាជ បប់ណាត ញេូរបស់ខលួនលៅនឹងម្របពន័ធេូ។ គលម្រាងលនះរនឹ៏ងផ្តេ់
ជំនួយបលចេរលេស លដីមបគីាមំ្រេដេ់ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន រនុងការលរៀបចំយុេធសាស្រសតអនាមយ័ និងកផ្នការ
វនិិលោគផ្ងកដរ។  

10> អនរេេេួផ្េពីគលម្រាង៖ អនរេេួេផ្េពីគលម្រាងផ្លៃ េ់គឺជាម្របជាជនកដេរស់លៅរនុងេីម្របជំុជន និងម្រសុរ
កដេបានេេួេថវកិាសម្រាបគ់លម្រាងផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ និង/ឬអនាម័យ។ បចេុបបនន គលម្រាងរពឹំងថា ការវនិិលោគលេី
ការផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្នឹងផ្តេ់េឹរដេ់ម្របជាជនម្របាណជា ១០៥.០០០ នារ ់លៅរនុងេីម្របជំុជន និងឃុជំាលម្រចីន។ រនុង
ចំលណាមម្របជាពេរដាកដេរស់លៅរនុងត្ំបនផ់្តេ់លសវាបណាត ញអនាម័យរនុងម្ររុងលសៀមោប ម្របជាជនម្របាណជា 
២២.០០០ នារល់ផ្សងលេៀ ម្រត្ូវបានរពឹំងថានឹងេេួេបានគុណភាពលសវាអនាម័យម្របលសីរជាងមុន តាមរយៈការភាជ ប់ប
ណាត ញេូកខនង ឬការបងាូរ និងការលធវីម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរឱ់យានសុវត្ាិភាព។ អនរេេួេផ្េលផ្សងៗលេៀត្ រមួាន
ម្របជាពេរដាកដេបានេេួេផ្េពីសារអបរ់ផំ្សពវផ្ាយលដីមបឱីយផ្លល ស់បតូរអារបបរិរោិចំលពាះអនាមយ័ រនុងេីតាងំអនុ
វត្តនគ៍លម្រាង និងលម្រៅពីលនះ បុគគេិរ (ម្របុស និងម្រសី( កដេជាម្របតិ្បត្តិររកផ្នរផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ និងអនាម័យកដេ
បានេេួេការគាមំ្រេដេ់ការរសាងសមត្ាភាពពី គលម្រាងលនះ។  

11> ការចូេរមួពីម្របជាពេរដានឹងម្រតូ្វបានលធវីល ងី លៅេូទងំរយៈលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាងលនះ។ រនុងអំ ុងលពេនន
ការអនុវត្តគលម្រាងលនះ លវេិកាសាធារណៈរបស់ោជរោា ភិបាេលៅតាមេីតាងំពារព់័នធនឹងម្រតូ្វបានលរៀបចំល ងី តាម
កដេអាចលធវីបាន លដីមបផី្តេ់ពត័្ា៌នអំពីគលម្រាងឱយបានលម្រចីនបំផុ្ត្ ដេ់ម្របជាពេរដា និងេេួេយរសំណូមពរដេ់
គលម្រាងលនះ។ ការងារេឹរ  និងម្របតិ្បត្តិររេឹររខវរក់ដេបានេេួេការគាមំ្រេពីគលម្រាងលនះរ៏នឹងម្រត្ូវអនុវត្តន៍ម្រគបខ័
ណឌ េេួេខុសម្រតូ្វសងគម តាមរយៈការបញ្េូ េម្របជាជនកដេបានេេួេផ្េពីលសវាលដីមប៖ី (រ(-យេ់ដឹងពីបេោា ន
អបបរបាននលសវាផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្ និងអនាមយ័ (ខ(-ពិនិត្យតាមោន និងផ្តេ់មតិ្ករេមអដេ់ការបំលពញការងារ
របស់អនរផ្តេ់លសវា និង (គ(-រំណត្់អត្តសញ្ជញ ណ និងឯរភាពលេីសរមមភាពកដេនឹងម្រតូ្វលធវីល ងីលោយអនរផ្តេ់
លសវាលដីមបកីរេមអគុណភាពលសវា។ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម រា៏នយនតការបណតឹ ង តាមរយៈយនតការលនះ 
សាធារណជនអាចបញ្ជូ នបណតឹ ងត្វា របស់ខលួនលៅ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងតាមោនពីរលបៀបលោះ
ម្រសាយបណតឹ ងទរេ់ងនឹងការផ្តេ់លសវាផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្។  គលម្រាងលនះរនឹ៏ងលរៀបចឱំយានលវេិកា លដីមបផី្សពវផ្ាយ
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យនតការលនះលៅកាន់សាធារណជនឱយកាន់កត្េូេំេូោយ និងជួយម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមរនុងការលោះ
ម្រសាយបណតឹ ងត្វា ឱយទនល់ពេលវោ។ 

វសិាេភាពននម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ ់

12> ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីលដីមបលីម្របីជាឯរសារលគាេ
មុនលពេអនុវត្តនក៍ារងារ សម្រាបក់ាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់អវជិជានសំខាន់ៗ  លោយសារកត្ (រ(-េេធរមមដី លោយមិន
សម័ម្រគចិត្ត ឬ (ខ(-ការលធវីអំលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្ត ឬ(គ(-ការរខំានដេ់សរមមភាពចិញ្េ ឹមជីវតិ្។ ម្ររបខណ័ឌ លគាេ
នលោបាយលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ម្រត្ូវលធវីល ងីឱយម្រសបតាម (១(-លគាេនលោបាយ របស់ធនាគារពិភពលោរសតីពី
ការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត (OP/BP ៤.១២( និង (២(-ចាបរ់មពុជាសតីពីអសាមិររណ៍ និងលគាេនលោបាយ 
និងនីតិ្វធីិពារ់ពន័ធលផ្សងៗលេៀត្នឹងម្រត្ូវយរមរអនុវត្តនល៍ៅម្រគប់កផ្នរ និងសរមមភាពទងំអស់របស់គលម្រាង (រនុង
លនាះរមួទងំនីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិសតងោ់រចុងលម្រកាយរបស់រោា ភិបាេ(។ 
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2> ការរិនិតយគ ើងវិញរីព្របខ័ណ្ឌ ចាប ់

13> គលម្រាងលនះនឹងផ្តេ់ហរិញ្ញបបទនដេ់ការផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ និងលេីររមពសអ់នាម័យលៅរនុងេីម្របជំុជនរនុង
ឃុ ំលខត្ត ឬម្ររុងកដេបានលម្រជីសលរសី។ 

14> ចំលពាះលហោា រចនាសមពន័ធផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ និងការភាជ ប់លៅកានេ់ំលៅឋានរនុងត្ំបន់អនុវត្តនគ៍លម្រាង ការ        
វនិិលោគនឹងម្រត្ូវលធវីល ងីសម្រាបស់ាងសង់បណាត ញកចរចាយេឹរពីបណាត ញផ្គត្ផ់្គង់រនុងលខត្ត ការពម្រងីរបំពងេឹ់រលម
លៅតាមដងផ្លូវសំខានល់ៅកានតំ់្បន់ជិត្ៗលនាះលោយបំពារប់កនាមបំពង់កចរចាយេឹរថមី លៅកផ្នរខាងលេៀត្ននចិលញ្េ ីម
ផ្លូវ (រនុងេីម្របជំុជនកដេម្របពន័ធេឹរម្រត្ូវបានពម្រងាយកត្ាេ ងននផ្លូវ( សាងសងស់ាា នីយកចរចាយេឹររង និងម្របពន័ធផ្គត្់
ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ខាន ត្តូ្ចថមីៗ សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរ និងបណាត ញកចរចាយេឹរលៅរនុងឃុលំគាេលៅ សាិត្លៅខាងលម្រៅេី
រមួលខត្ត។ ការងារលនះពារព់ន័ធនឹងការជីរដីតាមចិលញ្េ ីមផ្លូវលដីមបរីប់បំពងេឹ់រ និងលធវីេេធរមមដីសម្រាបស់ាងសង់
សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរ និងសាា នីយបូមេឹររង។ េីតាងំជារោ់រន់នបណាត ញបំពងេឹ់រលនះរនុងអនុគលម្រាង ជំហានេី ១ 
រនុងលខត្តមណឌ េគិរមី្រតូ្វបានរំណត្រ់ចួោេ់អស់លហយី។ េីតាងំននអនុគលម្រាងលផ្សងៗលេៀត្នឹងម្រត្ូវរំណត្ ់រនុងដំណារ់
កាេននការអនុវត្តនគ៍លម្រាង។ 

15> ចំលពាះការករេមអអនាម័យ ការវនិិលោគនឹងពារព់័នធលេីការសាងសង់បណាត ញេូ និងេូត្ភាជ ប ់ រនុងេីម្របជំុ
ជនរនុងលខត្តលសៀមោប និងឃុនំានាកដេបានេេួេការគាមំ្រេលេីការផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្។ េីតាងំននការងារសាត រល ងីវញិ
នូវសាា នីយបូមេឹរចំនួនបី និងការសាងសងប់ណាត ញេូរងលៅរនុងត្ំបន់ភាគខាងេិច និងខាងលរីត្ម្រតូ្វបានរំណត្់
រចួលហយី។ លសៀមោប គឺជាលខត្តានភាពេបេីាញខាងលបតិ្រភណឌ ម្របវត្តិសាស្រសត និងវបបធម។៌ រហូត្ដេ់លពេលនះ 
ម្ររុមការងារពំុទនស់លម្រមចពីេីតាងំគលម្រាងលនះលៅល យី ប ុកនតានកផ្នការរមួសម្រាបព់ម្រងីរម្របពន័ធេូរចួលហយី។  
របាយការណ៍រប៏ានលេីរល ងីផ្ងកដរថា សំណេ់ោវកដេបាន្លងកាត្់ការលធវីម្របម្រពឹត្តរមមរចួលហយីបចេុបបននរំពុង
បលញ្េញលចាេលៅរនុងដីរសិរមម។ លម្រៅពីលនះ គលម្រាងលនះរអ៏ាចគាមំ្រេដេ់ការសាងសងស់ាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរ់
ខាន ត្តូ្ចតាមេំលៅឋាន និងបណាត ញេូ លៅរនុងេីម្ររុងមួយចំនួនកដេានការផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្។ លៅរនុងររណីននេី
ម្ររុងលសៀមោប ការងារលនះនឹងត្ម្រមូវឱយលធវី េេធរមមដីសម្រាបក់ារងារជីរគាស់ដីលដីមបោីរប់ណាត ញេូ។ បណាត ញេូ
មួយចំនួននឹង្លងកាត្់េីតាងំកដេានម្របជាជនរស់លៅលម្រចីន។ ចំលពាះេីម្របជំុជនតូ្ចៗលផ្សងៗលេៀត្ ការងារលនះនឹង
ចាបំាច់លធវេីេធរមមដី លដីមបសីាងសងស់ាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរ ់ និងការជីរគាស់ដីសម្រាប់ោរប់ណាត ញេូ។ 
លោយសារពំុទនប់ានការរំណត្េី់តាងំលៅរនុងេីម្របជំុជនតូ្ចៗទងំលនះ ដូលចនះលគមិនទនដឹ់ងពីេីតាងំកដេម្រត្ូវ
បលញ្េញេឹររខវរប់នាៃ បពី់បាន្លងកាត្ក់ារម្រពឹត្តរមមលៅល យី។ 

16> ជារមួ គលម្រាងលនះផ្តេ់ផ្េម្របលោជនដ៍េ់បរសិាា ន និងសងគម។  សាសភាគអនុគលម្រាងម្រតូ្វបានរពឹំងថា
នឹងពារ់ពន័ធនឹងបលចេរវេិោសាមញ្ញ សមម្រសប និងចំណាយតិ្ច កដេមិនបងកផ្េវបិារដេ់បរសិាា  ឬសងគម។ ការផ្តេ់
លហោា រចនាសមពន័ធេឹរសាអ ត្កដេានសុវត្ាិភាព និងអនាមយ័ ម្រតូ្វបានរពឹំងថានឹងានឥេធិពេវជិជានោ ងខាល ងំលេី
ការលេីររមពស់ជីវភាព និងបរសិាា ន។ ផ្េប ះពាេ់អវជិជានតិ្ចតួ្ច និងរយៈលពេខលីមួយចំនួនលេីបរសិាា ន អាចលរីត្
ាន កដេបងកល ងីជាសំខានពី់សរមមភាពសាងសង។់ ផ្េប ះពាេ់ទងំលនះ អាចម្រគបម់្រគងបាន តាមរយៈវធិានការ
កាត្ប់នាយកដេានបេោា នលេីការងារសុីវេិ ដូចជាការរតឹ្ត្បតិ្លេីលា ងលធវីការងារ ការម្រគបម់្រគងធូេី តាមរយៈការ
បាញ់េឹរ និងការម្រគបម់្រគងសំណឹរ និងរំណរដី។ 
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17> ផ្េប ះពាេ់សងគមសំខាន់ៗមិនម្រតូ្វបានបា នស់ាម នលេ លោយសារថា សរមមភាពសាងសងក់ដេបានលសនី
ល ងីានេរេណៈតូ្ចតាច និងលធវីល ងីជាសំខានរ់នុងកផ្នរខាងរនុងននផ្លូវកដេានម្រសាប។់ លទះជាោ ងលនះរតី ការ
លរៀបចំបលង ់និងេរេណៈពិលសសននការសាងសងល់ហោា រចនាសមពន័ធសម្រាបក់ារផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្ និងអនាម័យ នឹងម្រតូ្វ
កផ្អរលេីឯរសារការពារសងគមកដេម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីម្រសបតាមចាប ់ និងបេបបញ្ញតិ្តជាធរាន និងឯរសារ
ធនាគារពិភពលោរ OP/BP ៤.១២។  

18> ខាងលម្រកាមលនះគឺជាការពិភារាលេីចាប ់ និងបេបបញ្ញត្តិពារព់ន័ធ និងការវភិាគពីគនាល ត្រវាងម្ររបខណ័ឌ ចាប់
រមពុជា និងធនាគារពិភពលោរ OP/BP៤.១២។ 

២.១ ម្ររបខណ័ឌ ចាបរ់មពុជា 

រដាធមមនុញ្ញរមពុជា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ 

19> រដាធមមនុញ្ញរមពុជា ១៩៩៣ ននម្រពះោជាណាចម្រររមពុជា បានកចងពីលគាេការណ៍ម្រគបម់្រគងចំនួនពីរទរ់េង
នឹងេេធរមមដី។ 

i. ាម្រតា ៤៤ កចងថា ជនណារល៏ោយ លទះជាបុគគេរតី ជាសមូហភាពរតី ានសិេធិជាាេ ស់រមមសិេធិ។ ានកត្
រូបវន័តបុគគេ ឬនីតិ្បុគគេកដេានសញ្ជជ តិ្ជាកខមរលេ លេីបានសិេធិជាាេ ស់រមមសិេធិលេីដីធលី។ រមមសិេធិឯរ
ជនម្រសបចាប់សាិត្លៅលម្រកាមការគាពំារននចាប ់និង 

ii. កដេនឹងដរហូត្រមមសិេធអំិពីជនណាមួយបានលនាះ េុះម្រតាកត្ម្របលោជនស៍ាធារណៈត្ម្រមូវឱយលធវ ីរនុងររណី
កដេចាបប់ានបញ្ញត្តិេុរ លហយីម្រត្ូវផ្តេ់សំណងជាមុនលោយសមរមយ និងយុត្តិធម។៌ 

20> រិចេការពារមួយចំនួនដេ់ម្ររុមជនរងលម្រគាះរម៏្រតូ្វបានកចងរនុងរដាធមមនុញ្ញរនុងាម្រតា ៧៣ ផ្ងកដរ៖ “រដាយរ
ចិត្តេុរោរចំ់លពាះរុារ និងាតា។  រដាលរៀបចំឱយានទររោា ន និងជួយឧបត្ាមភនារកីដេានរូនលម្រចីនរនុងបនៃុរ 
លហយីឥត្េីពឹង” លហយីាម្រតា ៧៤៖ “រដាជួយឧបត្ាមភជនពិការ និងម្រគួសារយុេធជនកដេបានបូជាជីវតិ្លដីមបមី្របលេសជាតិ្”។ 

ចាបភូ់មិបាេ ឆ្ន ២ំ០០១ 

21> សិេធិកាន់កាប់ដី និងម្រេពយសមបត្តិរនុងម្រពះោជាណចម្រររមពុជាម្រត្ូវបានម្រគបម់្រគងលោយចាបភូ់មិបាេ ឆ្ន ំ
២០០១ កដេកចងលោយកផ្អរជាសំខានល់េីបេបបញ្ញត្តិននរដាធមមនុញ្ញ ឆ្ន ១ំ៩៩៣។ ចាបល់នះរំណត្ពី់វសិាេភាពនន
ការកានក់ាប់អចេម្រេពយ ដូចជា ដី លឈ ីនិងអចេនរចនាសមពន័ធ។ 

22> ាម្រតា ៥ ននចាប់ភូមិបាេ កចងថា “គាម នបុគគេណាមួយម្រតូ្វបានលគដរហូត្រមមសិេធិរបស់ខលួនបានលេ 
ម្របសិនលបីការដរហូត្លនះមិនកមនលដីមបមី្របលោជនស៍ាធារណៈ។ ការដរហូត្ម្រត្ូវលធវីលៅតាមេម្រមង ់និងនីតិ្វធីិ បញ្ញត្តិ
លោយចាប ់និងបេបញ្ជជ  បនាៃ បពី់បានផ្តេ់សំណងជាមុនលោយសមរមយ និងយុត្តិធម។៌ 

23> បេបបញ្ញត្តិលផ្សងៗននចាបភូ់មិបាេកដេពារព់ន័ធនឹងេេធរមមដី ការផ្តេ់សំណង និងការតាងំេីេំលៅាន៖ 

i. ការកានក់ាប់ម្រសបចាប ់ គឺជាមូេោា នផ្លត ចមុ់ខលេីរមមសិេធិដី ដូចានកចងរនុងចាប ់ លហយីោេ់ការលផ្ៃរ ឬ
ផ្លល ស់បតូរសិេធិននរមមសិេធមិ្រត្ូវលធវីល ងីតាមវធិាននននីតិ្រមួននការេរ ់ ការបនតមរត្រ ការដូរ ឬម្របទនរមម 
ឬតាមលសចរតីសលម្រមចរបស់តុ្ោការ (ាម្រតា ៦(។ 
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ii. របបរមមសិេធលិេីអចេនវត្ាុ មុនឆ្ន ១ំ៩៧៩ មិនម្រតូ្វបានេេួេសាគ េ់ (ាម្រតា ៧(។ 

iii. ាម្រតា ១៥ កចងថា “សមបត្តិខាងលម្រកាមម្រត្ូវបានចាត្េុ់រជាសមបត្តិសាធារណៈរបសរ់ដា និងនីតិ្បុគគេសាធារ
ណៈ៖ រ(-ម្រេពយទងំឡាយកដេបងាា ញនូវការលរីត្ល ងីពីធមមជាតិ្ ដូចជានម្រពលឈ ីផ្លូវេឹរកដេនាវា ឬរបូន
លចញចូេបាន បកណត ត្បាន បឹងធមមជាតិ្ និងម្រចាងំេលនល លម្រតី្យសមុម្រេ  ខ(-ម្រេពយទងំឡាយណាកដេម្រតូ្វ
បានោរឱ់យលម្របីម្របាស់ជាសាធារណៈ ដូចជា រំពង់កផ្ ផ្លូវកដរ សាា នីយរថលភលីង និងម្រពោនយនតលហាះ ឬ គ(- 
ម្រេពយទងំឡាយណាកដេបានោរឱ់យលម្របីម្របាស់ជាសាធារណៈតាមសាា នភាពរំលណីត្ ឬលម្រកាយពីបាន
លរៀបចំ ដូចជា ផ្លូវថនេ់ ផ្លូវេំ ផ្លូវរលេះ ផ្លូវលដីរ សួនចារ និងឧេោនសាធារណៈ និងដីចំរុងេុរ។ 

iv. ាម្រតា ១៨ កចងថា “ម្រត្ូវេុរជាលាឃៈ និងគាម នអានុភាព លហយីមិនអាចម្រត្ូវបានលធវីនិយត័្រមម លៅតាមរូប
ភាពណារល៏ោយនូវ៖ (រ(- ោេ់ការចូេកានក់ាប់ម្រេពយសមបត្តិសាធារណៈរបស់រដា និងរបស់នីតិ្បុគគេ 
សាធារណៈ និងោេ់ការបំកបលងការកានក់ាប់ម្រេពយសមបត្តិឯរជនរបស់រដាលៅជាសិេធិរមមសិេធិ លទះបីការកាន់
កាប ់ និងការបំកបលងលនះលរីត្ាន លៅលពេណារល៏ោយ កដេមិនម្រសបតាមេិខិត្បេោា នគតិ្យុត្ត និង 
នីតិ្វធីិកដេបានរំណត្រ់នលងមរ (ខ(- ោេ់ការចូេកានក់ាបម់្រេពយសមបត្តិឯរជនរបស់រដា លទះបីជាតាម
រូបភាពណារ៏លោយ កដេបានលរីត្ល ងី លម្រកាយចាបល់នះចូេជាធរាន។ 

v. ាម្រតា ១៩ កចងថា “បុគគេទងំឡាយណាកដេានបណ័ណ ឬានសាា នភាពជារ់កសតងសាិត្លៅលម្រកាមឥេធិ
ពេាម្រតា ១៨ ននចាបល់នះ មិនអាចទមទរសំណងេូទត្ ់ ឬលសាហ ុយសម្រាប់ការកថទ ំ ឬការលរៀបចំ
កដេបានលធវីលៅលេីអចនវត្ាុកដេបានកាន់កាបល់ោយខុសចាប់បានល យី។ 

vi. េេធរមមណាមួយលោយខុសចាប ់ និងលោយលចត្នា ឬលោយលបារម្របាស់លេីម្រេពយសមបត្តិសាធារណៈរបស់
រដា ឬរបស់នីតិ្បុគគេសាធារណៈ ម្រត្ូវផ្តនាៃ លទស ដូចានកចងរនុង ាម្រតា ២៥៩ ននចាបល់នះ។ 

vii. ចំលពាះការកាន់កាបម់្រេពយសមបត្តិសាធារណៈរបស់រដាកដេបណាត េឱយខូចខាត្ ឬលធវីឱយយតឺ្ោ វដេ់ការងារ
កដេជាម្របលោជន៍េូលៅ ជាពិលសសចំលពាះការកាន់កាបដី់ចំណីផ្លូវ រម្រមិត្លទសម្រតូ្វរំណត្ជ់ាលេវ។ 

viii. រមមសិេធិននអចនវត្ាុកដេានកចងរនុងាម្រតា ២៥ ម្រតូ្វបានផ្តេ់លោយរដាជូនសហគមនជ៍នជាតិ្លដីមភាគតិ្ច2 
ជាសរមមសិេធិសមូហភាព។ រមមសិេធិសមូហភាពរមួានោេ់សេិធ និងការការពាររមមសិេធិដូចជាសិេធិឯរជន
កដរ។ ការអនុវត្តនូវសិេធិជារមមសិេធទិរ់េងនឹងអចេនវត្ាុរបស់សហគមន ៍ និងេរេខណឌ ជារោ់រន់នការ
លម្របីម្របាស់ដីម្រត្ូវសាិត្លៅលម្រកាមការេេួេខុសម្រតូ្វរបស់អាជាា ធរ ម្របនពណី និងយនតការននការលធវីលសចរតី
សលម្រមចរបស់សហគមន៍ អនុលោមតាមេំលនៀមេាល បរ់បស់ពួរលគ លហយីម្រតូ្វោរឱ់យលៅលម្រកាមចាប់ននការ
អនុវត្តេូលៅទរេ់ងនឹងអចេនវត្ាុ ដូចជាចាប់ការពារបរសិាា ន (ាម្រតា ២៦(។ 

ix. បុគគេទងំឡាយកដេបានអាម្រស័យផ្េននលភាគៈ លោយសនតិវធីិ និងមិនានការជំទស់ចាបពី់ម្របាឆំ្ន  ំ
(ចាប់ពីលពេកដេចាប់លនះចូេជាធរាន( ានសិេធិលសនីសុំសិេធិកាន់កាបជ់ាឯរជន (ាម្រតា ៣០(។ 
បុគគេកដេ (គិត្មរដេ់កាេបរលិចឆេកដេចាបល់នះចូេជាធរាន( បានអាម្រស័យផ្េននលភាគៈរនលងមរ 
ប ុកនតពំុទនប់ានកាន់កាបរ់យៈលពេម្របាឆំ្ន  ំ ម្រត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្ឱយឱយបនតកានក់ាប ់រហូដេ់ានសិេធិម្រសបចាប់
រនុងការសុំការអនុញ្ជញ ត្ចុះបញ្ជ ីជាាេ ស់រមមសិេធិ (ាម្រតា ៣១(។ 

                                                            
2 អនុលោមតាមាម្រតា ២៣ ននចាប់ភូមិបាេ “សហគមន៍ជនជាត្ិលដីមភាគត្ិច គឺជាម្ររមុមនុសសកដេរសល់ៅលេីកដនដីននម្រពះោជាណាចម្ររ
រមពុជាកដេសាជិរទងំអសប់ងាា ញនូវការឯរភាពននជាត្ិពនធុ សងគមវបបធម៌ នងិលសដារចិេ ម្របត្ិបត្តិរលបៀបរស់លៅតាមម្របនពណី និងោដុំះលេី
ដីកដេខលួនកាន់កាប់ លៅតាមរបួនខាន ត្េំលនៀមេាល ប់ននការលម្របីម្របាស់ជសមូហភាព”។  



32 

 

x. ការចាបល់ផ្តីមកានក់ាបល់ភាគៈ ម្រតូ្វបញ្ឈបល់ៅលពេចាបល់នះចូេជាធរាន (ាម្រតា ២៩(។ លម្រកាយចាបល់នះ
ចូេជាធរាន អនរកានក់ាប់ថមីលេីអចនវត្ាុរបស់បុគគេសាធារណៈ ឬរបស់បុគគេឯរជន លោយគាម នបណ័ណ 
ម្រតូ្វចាត្េុ់រជាអនរកាន់កាបល់ោយខុសចាប ់លហយីម្រតូ្វេេួេលទស ដូចានកចងរនុងាម្រតា ២៥៩ ននចាប់
លនះ (ាម្រតា ៣៤( 

xi. ាម្រតា ៣៨ កចងថា “លដីមបកីាល យលៅជារមមសិេធិលេីអចនវត្ាុ េុះម្រតាកត្លភាគៈលនាះម្រត្ូវបានកាន់កាបល់ោយ
ពិត្ម្របារដ គាម នហងិា ដឹងឮជាសាធារណៈ គាម នអារ់ខាន និងលោយសុចរតិ្ និង  

xii. ជនគាម នដីធលីអាចោរ់ពារយសុំដីសម្រាប់លគាេបំណងលធវីេំលៅឋាន និងការលធវីរសិរមមចិញ្េ ឹមជីវតិ្ លោយមិន
ចាបំាច់ចំណាយអវីល យី កដេជាកផ្នរមួយននម្ររបខ័ណឌ សមបទនដីសងគមរិចេ។ សមបទនររអាចេេួេ
បានរមមសិេធិលេីដីលនះ បនាៃ បពី់បានបំលពញេរេខណឌ នានាកដេបានកចងរនុងអនុម្ររឹត្យលោយក រសតីពី
សមបទនដីសងគមរិចេ (ាម្រតា ៥០, ៥១)។ 

ចាបស់តពីីអសាមិររណ៍ 

24> ចាបស់តីពីអសាមិររណ៍រំណត្ពី់នីតិ្វធីិសម្រាបេ់េធរមមដីឯរជនសម្រាបប់លម្រមីផ្េម្របលោជនស៍ាធារណៈ 
ឬផ្េម្របលោជនជ៍ាតិ្។ 

i. ាម្រតា ២៖ ចាបល់នះានលគាេបំណងជាអាេិ៍៖ (រ(- ធានាការដរសិេធិម្រសបចាបល់េីរមមសិេធិឯរជន
លោយសមរមយ និងយុត្តិធម ៌(ខ(- ធានាេូទត្ស់ំណងជាមុនលោយសមរមយ និងយុត្តិធម ៌(គ(- បលម្រមីផ្េ
ម្របលោជនស៍ាធារណៈ និង (ឃ(- លធវីការអភិវឌឍលហោា រចនាសមពន័ធរូបវន័តសាធារណៈ។ 

ii. ាម្រតា ៧៖ ានកត្រដាលេកដេជាអនរលធវីអសាមិររណ៍ លដីមបលីម្របីម្របាសរ់នុងលគាេលៅជាផ្េម្របលោជនស៍ា
ធារណៈ និងផ្េម្របលោជន៍ជាតិ្។ 

iii. ាម្រតា ៨៖ រដាម្រត្ូវកត្េេួេេិញយរនូវចំកណរននអចេនវត្ាុកដេលៅលសសសេ់ពីអសាមិររណ៍ លោយនថល
សមរមយ និងយុត្តិធម ៌ តាមសំលណីរបស់ាេ ស់អចេនវត្ាុ និង/ឬ ាេ ស់រមមសិេធិកដេពំុអាចរស់លៅករបរ
គលម្រាងបាន ឬពំុអាចសាងសងេ់ំលៅឋានបាន ឬពំុអាចម្របរបអាជីវរមមអវីលផ្សងៗលេៀត្បាន។ 

iv. ាម្រតា ២២៖ កចងថា ម្របារ់សំណងកដេម្រត្ូវផ្តេ់ឱយលៅាេ ស់អចេនវត្ាុ និង/ឬ ាេ ស់សិេធិ ម្រតូ្វគិត្តាមត្នមល
េីផ្ារ ឬនថលជំនួសម្រតូ្វរំណត្ល់ោយគណៈរមមការ ឬភាន រង់ារឯរោជយមួយ តាមការលម្រជីសលរសីរបស់គណៈ 
រាម ធិការអសាមិររណ៍។ 

25> ចាបស់តីពីអសាមិររណ៍កដេបានោរឱ់យលម្របីម្របាស់លៅឆ្ន  ំ២០១០ រណំត្ពី់លគាេការណ៍ យនតការ នីតិ្វធីិ
ននអសាមិររណ៍ និងសំណងឱយសមម្រសប និងយុត្តិធម៌សម្រាបគ់លម្រាងសាា បនា សាត រ និងគលម្រាងពម្រងីរលហោា រចនា
សមពន័ធរូបវន័តសាធារណៈ បលម្រមីផ្េម្របលោជនស៍ាធារណៈ និងផ្េម្របលោជន៍ជាតិ្ និងការអភិវឌឍរបស់រមពុជា។ ចាប់
សតីពីអសាមិររណ៍កដេានភាពសុីសងាវ រ់គាន ជាមួយនឹងលគាេការណ៍សំខាន់ៗ ននលគាេនលោបាយសតីពីការផ្លល ស់េី
េំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត (OP ៤.១២) របស់ធានាគារនឹងម្រតូ្វលម្របីម្របាសល់ោយគលម្រាងលនះលដីមបអីាសាមិររណ៍រមម
សិេធិអចេនវត្ាុកដេចាបំាច់ ឬសិេធជិារក់សតងរនុងការកានក់ាបអ់ចេនម្រេពយរបស់រូបវន័តបុគគេ ឬនីតិ្បុគគេ ឬនីតិ្
បុគគេសាធារណៈម្រសបចាប ់ កដេរមួាន ដី អគារ  និងដំណាោំដុំះ និងសម្រាបស់ំណង ់ ការសាត រល ងីវញិ ឬ 
សម្រាប់ការពម្រងីរលហោា រចនាសមពន័ធរូបវន័តសាធារណៈ។ 
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អនុម្ររឹត្យសតពីីការម្រគបម់្រគងដីចំណីតាមបលណាត យផ្លូវជាតិ្ និងផ្លូវរថលភលងី 

26> អនុម្ររឹត្យ លេខ ១៩៧ គឺានលគាេបំណងលដីមបមី្រគបម់្រគងការលម្របីម្របាស់ដីចំណីតាមបលណាត យផ្លូវជាតិ្ និងផ្លូវ
រថលភលីង រនុងម្រពះោជាណាចម្រររមពុជាស។ អនុម្ររឹត្យលនះបានរំណត្ពី់ដីចំណីផ្លូវ លៅតាមបលណាត យផ្លូវជាតិ្ ដូចាន
កចងខាងលម្រកាម (ាម្រតា ៨(៖ 

- ផ្លូវជាតិ្រម្រមិត្១ លោយតាងលោយលេខ១ (មួយ( ខៃង៖់ ដីចំណីផ្លូវានម្របកហង ៣០ កម ម្រត្ពីសងខាងអរ័សផ្លូវ។ 

- ផ្លូវជាតិ្រម្រមិត្២ លោយតាងលោយលេខ២ (ពីរ( ខៃង៖់ ដីចំណីផ្លូវានម្របកហង ២៥ កម ម្រត្ពីសងខាងអរ័សផ្លូវ។ 

27> ចំលពាះដីចំណីផ្លូវជាតិ្ននម្របលភេទងំពីរខាងលេីកដេ្លងកាត្ោ់ជធានី ឬម្ររុងននលខត្ត ឬេីម្របជំុជន រំណត្់
លោយក រអំពីចំណីផ្លូវជាតិ្របស់ោជធានី និងម្ររុងននលខត្ត ឬេីម្របជំុជន។ រោា ភិបាេនឹងផ្តេ់សំណងដេ់ាេ ស់ដី
កដេបានរងផ្េប ះពាេ់លោយការរំណត្់ដីចំណីផ្លូវជាថមី ដូចានកចងរនុងាម្រតា ៨ និង ៩ ននអនុម្ររឹត្យលនះ។ ការ
េូទត្ស់ំណងនឹងម្រតូ្វលធវីល ងី លោយអនុលោមតាមលគាេនលោបាយលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងាម្រតា ១៤៨ នន 

ចាបភូ់មិបាេ (ាម្រតា ១៣)។ អនុម្ររឹត្យលនះមិនបានរំណត្អំ់ពីដីចំណីផ្លូវចំលពាះផ្លូវលផ្សងៗលេៀត្លេ ដូចជា ផ្លូវរនុង
លខត្ត និងផ្លូវតាមម្រសុរ ឬផ្លូវរនុងឃុ ំផ្លូវជនបេ ឬផ្លូវលផ្សងលេៀត្កដេរំហតិ្ពីម្រពំម្របេេ់ឧេោនជាតិ្ ឬកដនជម្រមរសត្វ
នម្រពលនាះលេ។ 

នីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តសិតងោ់រទរេ់ងនឹងេេធរមមដី និងការតាងំេីេលំៅ 

28> លសៀវលៅសតីពីនីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិសតងោ់រ (SOP) ទរ់េងនឹងេេធរមមដី និងការតាងំេីេំលៅ (LAR) ល្ុះបញ្ជេ ងំ
ពីចាប ់ និងបេបបញ្ញត្តិរបស់ោជរោា ភិបាេរមពុជា ទរេ់ងនឹងេេធរមមដី និងការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត
របស់បុគគេកដេរងផ្េប ះពាេ់ និងលគាេនលោបាយ និងនីតិ្វធីិការពាររបស់នដគូអភិវឌឍនក៍ដេម្រតូ្វអនុវត្តនច៍ំលពាះ
គលម្រាងវនិិលោគលហោា រចនាសមពន័ធសាធារណៈនានា។ រនុងររណីសមម្រសប នីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិសតងោ់រម្រត្ូវលោងលៅ
េាល បអ់នុវត្តនេ៍អអនតរជាតិ្ រនុងការលរៀបចកំផ្នការតាងំេីេំលៅ ការអនុវត្ត ការពិនិត្យតាមោន និងការោយការណ៍។ 

29> លគាេបំណងនននីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិសតងោ់រលនះ គឺលដីមបលីេីររមពសក់ារយេ់ដឹង និងចាត្េុ់រជាម្របភពពត័្ា៌ន
សម្រាបល់ម្របីជាសំអាង និងលគាេការណ៍កណនាសំម្រាប់លរៀបចំកផ្នការ និងអនុវត្តនស៍រមមភាព េេធរមមដី និងការតាងំ
េីេំលៅកដេានភាពចាបំាច ់លៅលពេលរៀបចំកផ្នការ និងអនុវត្តនគ៍លម្រាងវនិិលោគលហោា រចនាសមពន័ធ លម្រកាមជំនួយ
ឧបត្ាមភហរិញ្ញវត្ាុពីនដគូអភិវឌឍន។៍ នីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិសតង់ោរនឹងធានាថា បញ្ជា ការពារម្របលោជន៍សងគមទងំកដេ
ទរេ់ងនឹងេេធរមមដី និងការតាងំេីេំលៅម្រតូ្វបានលោះម្រសាយ ម្របរបលោយសងគត្ភាព ត្ាល ភាព និងយុត្តិធម៌ 
លោយកផ្អរទងំម្រសុងលេីចាបជ់ាតិ្ បេបបញ្ញត្តិ និងលគាេនលោបាយ និងនីតិ្វធីិសតីពីការការពារផ្េម្របលោជន៍សងគម
របស់នដគូអភិវឌឍនស៍ម្រាប់សុខុាសភាពលសដារិចេរបស់ម្របជាជនរមពុជា។ ការខិត្ខំយរចិត្តេុរោរល់េីរងវេ់េេធ
រមមដី និងការតាងំេីេំលៅ គឺជារិចេការដ៏សំខានរ់នុងការធានាថា គលម្រាងវនិិលោគម្រត្ូវបានលម្រគាងជាបលង ់ លរៀបចំ និង
អនុវត្តន ៍ទនល់ពេលវោ ម្របរបលោយម្របសិេធផ្េ និងម្របសិេធភាព លដីមបបីានជាម្របលោជន៍កផ្នរលសដារិចេ និងហរិញ្ញ
វត្ាុដេ់ម្របជាជនរមពុជា។ លេីសពីលនះលេៀត្ នីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិសតងោ់រ គឺជាការលម្របីម្របាសល់ដីមបបំីលពញចលនាល ះខវះខាត្
កផ្នរចាប ់បេបបញ្ញត្តិរបស់ោជរោា ភិបាេរមពុជា និងលគាេនលោបាយរបស់នដគូអភិវឌឍន។៍ 
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លគាេនលោបាយពារព់ន័ធលផ្សងៗលេៀត្  

30> រមមសិេធិដីឯរជនម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីលៅឆ្ន  ំ ១៩៨៩ និងម្រតូ្វបានបញ្ជជ រល់ ងីវញិលៅឆ្ន  ំ ២០០១។ ចាប់
ភូមិបាេ (ាម្រតា ៤( អនុញ្ជញ ត្ឱយម្របជាពេរដារមពុជាលធវីការចុះបញ្ជ ីរមមសិេធិដីកដេខលួនកាន់កាប់ជាមួយការោិេ័យ
រដាបាេសុរលិោដី លហយីបនាៃ បម់រានការលចញបណ័ណរមមសិេធិអចេនម្រេពយ។ ការលចញបណ័ណកាន់កាបអ់ចនម្រេពយ គឺ
ជាដំលណីរការានរយៈលពេកវង និងការោិេ័យភាគលម្រចីនបំផុ្ត្ានពារយសុំកាន់កាបអ់ចេនម្រេពយោ ងលម្រចីន។ 
ម្របជាជនានេិខិត្បញ្ជជ រ់រមមសិេធ ិ លហយីមុននឹងានការលចញបណ័ណបញ្ជជ រ់រមមសិេធិលេីអចេវត្ាុ េិខិត្បញ្ជជ រ់រមម
សិេធិម្រតូ្វបានេេួេសាគ េ់ជាភសតុតាងននាេ ស់ដីពិត្ម្របារដសម្រាប់ការកានក់ាបដី់ ឬសម្រាបេ់រ់ដូរ។ 

31> អនុម្ររឹត្យសតពីីសមបទនដីសងគមរិចេ កខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៣។ អនុម្ររឹត្យបានកចងពីការផ្តេ់ដីលោយរដាលៅជាដី
ឯរជន លដីមបអីនរកដេគាម នដី និងភាពម្ររីម្ររ រនុងលនាះរមួទងំការផ្តេ់ដីជំនួសឱយដីកដេបាត្ប់ង់រនុងររណីននការផ្លល ស់
េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត។ 

32> សាោចរកណនា ំលេខ២ ចុះនថងេី ២៦ កខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៧ បញ្ជជ រ់ោ ងចាស់ថា i) អនរកាន់កាប់ដីរដាខុស
ចាបពំុ់ានសិេធិេេួេបានសំណងលេ និងអាចម្រត្ូវបានផ្តនាៃ លទស ម្រសបតាមចាប់ភូមិបាេ ឆ្ន ២ំ០០១ និង ii) អនរ
កានក់ាបដី់រដាខុសចាប់កដេម្ររីម្ររ គាម នដី និងជាកផ្នរមួយននម្ររុមងាយរងលម្រគាះ អាចម្រតូ្វបានផ្តេ់ជូននូវដីមួយបលង។់  

33> សាោចរកណនា ំលេខ ០០៦ របស់ម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ អំពីនីតិ្វធីិអនុវត្តនក៍ារផ្តេ់សំណងរបស់គ
លម្រាងអភិវឌឍន ៍លៅនថងេី២ កខលមសា ឆ្ន ២ំ០១៤។ សាោចរកណនាថំមីលនះ បានបងាា ញោ ងចាស់អំពីការម្រគបម់្រគងរដា
បាេ តួ្នាេី និងការេេួេខុសម្រតូ្វននេីភាន រង់ារអនុវត្តនព៍ារព់័នធទងំអស់ និងលខត្តរនុងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
សម្រាបគ់លម្រាងអភិវឌឍន។៍ សាោចរកណនាលំនះផ្តេ់អាណត្តិដេ់អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លោយសារ
គលម្រាងអភិវឌឍន ៍ របស់ម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ និងជាលេខាធិការដានននគណៈរាម កាលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់អនតរម្ររសួង រនុងការពិនិត្យ និងអនុមត័្កផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ មុននឹងបញ្ជូ នលៅេីភាន រង់ារផ្តេ់មូេនិធិ
លដីមបពិីនិត្យសលម្រមចចុងលម្រកាយ។ អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លោយសារគលម្រាងអភិវឌឍន៍លនះរ៏េេួេ
ខុសម្រតូ្វរនុងការសម្រមបសម្រមួេការអនុវត្តកផ្នការតាងំេីេំលៅ និងបញ្ជា ផ្េប ះពាេ់លផ្សងៗលេៀត្ផ្ងកដរ។ 

២.២ លគាេនលោបាយរបសធ់នាគារពិភពលោរសតពីីការផ្លល សេី់េលំៅលោយមិនសមម័្រគចិត្ត (OP/BP ៤.១២) 

34> ការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្តអាចបងកឱយានការេំបារ ភាពម្ររីម្ររ និងការខូចខាត្បរសិាា នរយៈ
លពេយូរ ម្របសិនលបីគាម នការលរៀបចំកផ្នការ និងការអនុវត្តវធិានការសមម្រសបលេលនាះ។ អាម្រស័យលហតុ្លនះលហយី លេីប
លគាេបំណងរមួននលគាេនលោបាយរបស់ធានាគារពិភពលោរសតីពីការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្តានបញ្ជជ រ់
ពីចំណុចសំខាន់ៗ  ដូចខាងលម្រកាម៖ 

i. ការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្តគួរម្រត្ូវបានលជៀសវាង ម្របសិនលបីអាចលជៀសវាងបាន ឬកាត្់បនាយឱយ
ដេ់រម្រមិត្អបបបរា លោយលធវីការលរៀបចបំលងក់ផ្នការសម្រាបល់ម្របីជាជលម្រមីសទងំអស់កដេអាចអនុវត្តនប៍ាន។ 

ii. រនុងររណីកដេមិនអាចបលញ្េ ៀសបានលេ សរមមភាពតាងំេីេំលៅគួរកត្ម្រតូ្វបានពិចារណា និងអនុវត្តនល៍ោយ
ចាត្េុ់រជារមមវធីិអភិវឌឍនម៍្របរបលោយនិរនតរភាព តាមរយៈការផ្តេ់ធនធានវនិិលោគឱយបានម្រគបម់្រគាន់
លដីមបឱីយបុគគេកដេម្រតូ្វបានបំោស់េីលោយសារគលម្រាងបានេេួេផ្េម្របលោជន៍ពីគលម្រាង។ បុគគេ



35 

 

កដេម្រតូ្វបានផ្លល ស់េីេំលៅគួរកត្េេួេបានការពិលម្រគាះលោបេ់ឱយបានលពញលេញ និងគួរានឱកាសចូេ
រមួរនុងការលរៀបចកំផ្នការ និងការអនុវត្តរមមវធីិតាងំេីេំលៅ។ 

iii. បុគគេកដេម្រត្ូវបានផ្លល ស់េីេំលៅគួរេេួេបានជំនួយលដីមបលីេីររមពស់ជីវភាពរស់លៅ និងរម្រមិត្រស់លៅ ឬ
ោ ងលហាចណាស់ជួយពួរលគជារក់សតងឱយរស់លៅរនុងរម្រមិត្មួយលសមីនឹងរម្រមិត្មុនផ្លល ស់េីេំលៅ ឬរម្រមិត្
ជីវភាពលៅមុនចាបល់ផ្តីមអនុវត្តនគ៍លម្រាង លពាេគឺរម្រមិត្ខពស់ជាងមុនលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាង។  

35> លគាេនលោបាយលនះលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លោយផ្លៃ េ់លេលីសដារិចេ និងសងគមកដេបណាត េមរពី
គលម្រាងវនិិលោគេេួេបានជំនួយពីធនាគារ និងបណាត េមរពី៖ 

រ. ការយរដីលោយមិនសម័ម្រគចិត្តកដេជាលហតុ្នាឱំយាន (i) ការផ្លល ស់េីតាងំ ឬការបាត្ប់ងេី់ជម្រមរ (ii)  ការ
បាត្ប់ងម្រេពយសមបត្តិ ឬ ម្របការកដេមិនអាចចូេលៅលម្របីម្របាសម់្រេពយសមបត្តិ ឬ (iii) ការបាត្ប់ងម់្របភពម្របារ់
ចំណូេ ឬ មលធោបាយសម្រាបម់្រេម្រេងជី់វភាពរស់លៅ លបីលទះបីជាបុគគេកដេរងផ្េប ះពាេ់ម្រត្ូវ ឬមិន
ម្រតូ្វផ្លល ស់លៅកានេី់តាងំលផ្សងរល៏ោយ ឬ 

ខ. ការរតឹ្ត្បតិ្លោយមិនសម័ម្រគចិត្តលៅកានច់ំណត្រថយនតកដេម្រតូ្វបានលរៀបចតំាមចាប់ និងត្ំបន់ការពារធមម
ជាតិ្កដេបណាត េឱយានផ្េប ះពាេ់អវជិជានលេីជីវភាពរស់លៅរបស់បុគគេកដេម្រត្ូវបានផ្លល ស់េីេំលៅ។ 

36> លគាេនលោបាយលនះអនុវត្តនច៍ំលពាះសាសភាគទងំអស់របស់គលម្រាងលនះកដេបណាត េឱយានការផ្លល ស់
េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត លបីលទះបីជាាន ឬគាម នម្របភពផ្តេ់ថវកិាររល៏ោយ។ លគាេនលោបាយលនះរ៏អនុវត្ត
ចំលពាះសរមមភាពលផ្សងៗលេៀត្ កដេបងកឱយានការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត កដេលោងតាមការវាយត្នមល
ោ ងេអិត្េអន់របស់ធនាគារពិភពលោរ គឺាន (រ(- េំនារ់េំនងលោយផ្លៃ េ់ និងោ ងខាល ងំលៅនឹងគលម្រាងកដេ
េេួេបានជំនួយពីធនាគារពិភពលោរ (ខ(- ានភាពចាបំាចល់ដីមបី្ នលៅសលម្រមចលគាេបំណងរបស់ខលួនដូច
ានកចងរនុងឯរសារគលម្រាងលនះ និង (គ(- ម្រតូ្វបានអនុវត្តន ៍ឬបានលរៀបចកំផ្នការអនុត្តរនុងលពេអនុវត្តគលម្រាងលនះ។ 

២.៣ គាល ត្រវាងលគាេនលោបាយរបសរ់ោា ភិបាេ និងធនាគារពិភពលោរ 

37> លគាេនលោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោរត្ម្រមូវឱយោជរោា ភិបាេរមពុជាលធវកីារវភិាគ និងសលងេបចាប ់ និង
បេបបញ្ញត្តិជាតិ្ទរេ់ងនឹងេេធរមមដី ការចុះរិចេសនោ និងការេូទត្់សំណង និងការផ្លល ស់េីេំលៅរបស់ម្របជាជនរង
ផ្េប ះពាេ់រនុងកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់របស់ខលួន។ ោជរោា ភិបាេរមពុជានឹងលធវកីារលម្របៀបលធៀប និងបងាា ញ
ពីភាពផ្ៃុយគាន ននចាប ់ និងបេបបញ្ញត្តិទងំលនះជាមួយនឹងលគាេការណ៍ និងេរេខណឌ ននលគាេនលោបាយរបស់
ធនាគារពិភពលោរ។ ម្របសិនលបីានចំណុចខុសគាន លនាះ ោជរោា ភិបាេរមពុជា នឹងម្រតូ្វលសនីឱយានយុេធសាស្រសតសម
ម្រសបរនុងការលោះម្រសាយចលនាល ះខុសគាន រនុងកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លោយលធវីការពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយនឹង
មស្រនតេីេួេបនៃុររបស់ធនាគារពិភពលោរ ឬបញ្ជជ រពី់លគាេនលោបាយរបស់គលម្រាងលនះលេីការផ្តេ់សំណង និង
សិេធិ កដេម្រត្ូវលរៀបោបរ់នុងកផ្នរខាងលម្រកាម។ ជារមួ ចាប់សតីពីអសាមិររណ៍ និងលគាេនលោបាយ និងនីតិ្វធីិលផ្សងៗ
លេៀត្របស់រមពុជា ានភាពសុីគាន នឹងលគាេនលោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោរ OP/BP ៤.១២។ កផ្នរខាងលម្រកាម
លនះគឺជាការវភិាគចំណុចខវះចលនាល ះរវាងចាប ់ និងបេបបញ្ញត្តិជាធរានរបស់រមពុជា និងលគាេនលោបាយរបស់
ធនាគារពិភពលោរ OP/BP ៤.១២។
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តារាង 1៖ ការវភិាគចំណុចខវះចលនាល ះរវាងម្ររបខណ័ឌ ចាប់បេបបញ្ញត្តិរបស់ោជរោា ភិបាេរមពុជា និងលគាេនលោបាយធនាគារពិភពលោរ OP/BP៤.១២ 

ចណុំច លគាេនលោបាយ OP ៤.១២ ោជរោា ភិបាេរមពុជា ចណុំចខវះចលនាល ះ/វធិានការរបសគ់លម្រាង 

១. ម្រេពយជាេម្រមងដី់ធលី 

 ១.១. លគាេបំណង
លគាេនននលោបាយ  

 ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាងគួរេេួេបាន
ជនួំយលដីមបីលេីររមពសជី់វភាព
រស់លៅ និងរម្រមិត្រស់លៅ របស់
ពួរលគ  ឬោ ងលហាចណាស់ជួយ
ពួរលគជារក់សតងឱយរស់លៅរនុ ង
រម្រមិត្មួយលសមីនឹងរម្រមិត្មុនផ្លល ស់
េីេំលៅ ឬរម្រមិត្ជីវភាពលៅមុន
ចាបល់ផ្តីមអនុវត្តនគ៍លម្រាង លពាេ
គឺរម្រមិត្ខពស់ជាងមុនលពេអនុវត្ត
នគ៍លម្រាង 

ចាបស់តីពីអសាមិររណ៍ានលគាេបំណង លដីមប ីi(- ធានា
ការដរសិេធិម្រសបចាប់លេីរមមសិេធិឯរជនលោយសមរមយ 
និងយុត្តិធម ៌ii(- ធានាេូទត្់សំណងជាមុនលោយសមរមយ 
និងយុត្តិធម ៌iii(- បលម្រមីផ្េម្របលោជនស៍ាធារណៈ និង iv(-
- លធវីការអភិវឌឍលហោា រចនាសមពន័ធរូបវន័តសាធារណៈ (ាម្រតា 
២(។ 

អនុម្ររឹត្យសតីពីសមបទនដីសងគមរិចេកចងពីការផ្តេ់ដីរបស់រដា
លោយឥត្គិត្នថលលៅឱយម្របជាជនគាម នដី លដីមបលីធវីេំលៅឋាន 
ឬលធវីរសិរមម រនុងលនាះរមួទងំ ការផ្តេ់ដីជំនួស រនុងររណី
ានការបាត្់បងល់ោយសារការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគ
ចិត្ត។ 

ការអនុវត្តរនុងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់៖  

- ផ្តេ់រមមវធីិសាត រម្របារ់ចំណូេដេ់ម្របជាពេរដាកដេរង
ផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះ

គលម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ និងអ
នាមយ័ នឹងបលញ្េ ៀសេេធរមមដីកដេកានក់ាប់
លោយឯរជន និងការផ្លល ស់េីេំលៅឋានរបស់
ម្របជាជន រមួទងំជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច ដូលចនះពំុ
ានផ្េប ះពាេ់លេីជីវភាពរស់លៅ និងរម្រមិត្
រស់លៅរបស់ពួរគ។  

លទះជាោ ងលនះរតី អនុគលម្រាងអាចបងកឱយាន
ការផ្លល ស់បតូរលសដារិចេ។ ចំនួនននការផ្លល ស់បតូរនឹង
ានចំនួនតិ្ចត្ួចប ុលណាណ ះ ម្របសិនម្រតូ្វលធវីដូលចនះ
កមនលនាះ។   

តាោងបញ្ជជ រ់សិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិម្រត្ូវបានលសនី
ល ងី លៅលពេពិចារណាលេីវធិានការបំលពញ
ចំណុចខវះចលនាល ះ លោយលផ្លត ត្ការយរចិត្ត
េុរោរ់លេីនីតិ្វធីិននលគាេនលោបាយ 
OP/BP ៤.១២។  
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ពាេ់ធងនធ់ងរជារក់សតងលោយសារគលម្រាង និងម្របជា
ពេរដាងាយរងលម្រគាះកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។  

- ផ្តេ់ម្របារ់ឧបត្ាមភសម្រាបជ់ួយដេ់ជីវភាពរស់លៅ។  
- ផ្តេ់ជំនួយពិលសសដេ់ម្របជាពេរដាងាយរងលម្រគាះកដេ
រងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ 

 

 

១.២. ជនួំយដេ់
ម្រគួសារកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់កដេពំុាន
សិេធិកាន់កាប់ដីម្រសប
ចាប ់ឬអនរអះអាង
ថា ពួរលគរំពុងកាន់
កាបដី់  

ជនួំយហិរញ្ញវត្ាុ ដេ់ ម្របជាពេរដា
ទងំអស់កដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាងលដីមបី្នលៅសលម្រមច 
លគាេបំណងននលគាេ
នលោបាយ (លេីររមពសជី់វភាព
រស់លៅ និងរម្រមិត្រស់លៅរបស់
ពួរលគ  ឬោ ងលហាចណាស់ជួយ
ពួរលគជារក់សតងឱយរស់លៅរនុ ង
រម្រមិត្មួយលសមីនឹងរម្រមិត្មុនផ្លល ស់
បតូ រេីេំលៅ ឬរម្រមិត្ជីវភាពលៅ
មុនចាប់លផ្តីមអនុវត្តនគ៍លម្រាង 
លពាេគឺរម្រមិត្ខពស់ជាងមុនលពេ
អនុវត្តន៍គលម្រាង( 

ាម្រតា ១៩ [ចាបភូ់មិបាេ]៖ “...េេធរមមណាមួយលោយ
ខុសចាប ់និងលោយលចត្នា ឬ លោយលបារម្របាស់លេីម្រេពយ
សមបត្តិសាធារណៈរបស់រដា ឬ របស់នីតិ្វធីិបុគគេសាធារណៈ
ម្រតូ្វផ្តនាៃ លទស...” 

ាម្រតា ២៣ [ចាបស់តីពីអសាមិររណ៍]៖ “ាេ ស់អចេនវត្ាុ 
និង/ឬាេ ស់សិេធិេេួេបានសំណងលេីការខូចខាត្អចេន
វត្ាុជារ់កសតងកដេានចាប់ពីនថងលចញលសចរតីម្របកាសសតីពីគ
លម្រាងអសាមិររណ៍ កដេជាកាេបរលិចឆេចុងលម្រកាយ
សម្រាប់ានសិេធិេេួេបាននូវសំណងសមរមយ និង 
យុត្តិធម។៌ 

ការអនុវត្តរនុងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់៖ 
- មិនផ្តេ់សំណងចំលពាះការបាត្ប់ងដី់ផ្េិត្រមមកដេសាិត្
រនុងដីសាធារណៈរបសរ់ដា។  

- បុគគេកដេបាត្ប់ងដីលោយសារកត្ គលម្រាងលនះនឹង
េេួេបានដីសងេ់ំលៅឋានមួយបលង ់(៧ កម ម្រត្ គុណ 
១៥ កម ម្រត្=១០៥ម២( រនុងភូមិ ឬរនុងភូមិករបរលនាះ ឬ 

ជំនួយពិលសសជូនម្របជាពេរដាទងំអស់កដេ
រងផ្េប ះពាេ់ ពីគលម្រាងលដីមបី្ នលៅ
សលម្រមចលគាេបំណង ននលគាេនលោបាយ 
(លេីររមពស់ជីវភាពរស់លៅ និងរម្រមិត្រស់លៅ
របស់ពួរលគ  ឬោ ងលហាចណាស់ជួយពួរលគ
ជារក់សតងឱយរស់លៅរនុងរម្រមិត្មួយលសមីនឹង
រម្រមិត្មុនផ្លល ស់េីេំលៅ ឬរម្រមិត្ជីវភាពលៅមុន
ចាបល់ផ្តីមអនុវត្តនគ៍លម្រាង លពាេគឺរម្រមិត្ខពស់
ជាងមុនលពេអនុវត្តន៍គលម្រាង( 

 

ម្របជាពេរដាងាយរងលម្រគាះ និងជនជាតិ្លដីម
ភាគតិ្ចកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹង
េេួេបានជំនួយពិលសស។  

 



38 

 

លៅេីតាងំផ្លល ស់បតូរលៅេំលៅកដេភាជ បល់ៅនឹងផ្លូវថនេ់ ប
ណាត ញផ្លូវថនេ់ខាងរនុង េឹរ និងអគគិសនី (ម្របសិនលបីាន
លៅរនុងមូេោា នលនាះ( និងបនៃបេឹ់រលៅតាមផ្ៃះនីមួ
យៗ។  
ជំនួយពិលសសម្រតូ្វបានផ្តេ់ឱយម្របជាពេរដាងាយរងលម្រគាះ
កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 

តាោងបញ្ជជ រ់សិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិម្រត្ូវបានលសនី
ល ងី លៅលពេពិចារណាលេីវធិានការបំលពញ
ចំណុចខវះចលនាល ះ លោយលផ្លត ត្ការយរចិត្ត
េុរោរ់លេីនីតិ្វធីិននលគាេនលោបាយ OP/BP 
៤.១២។  

 

១.៣. សំណងដេ់
រចនាសមព័នធខុស
ចាប់ 

សំណងនឹងផ្តេ់ឱយរនុ ងត្នមលលពញ 
លេញដេ់រចនាសមពន័ធទងំអស់ 
លបីលទះបីរចនាសមពន័ធ និងដីទងំ
លនាះម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាង ានភាពម្រសប
ចាប ់ឬអត្ ់រល៏ោយ។ 

ោជរោា ភិបាេរមពុជានឹងមិនលម្របីម្របាស់ថវកិាជាតិ្លដីមបផី្តេ់
សំណងដេ់រចនាសមពន័ធ ឬវត្ាុលផ្សងៗលេៀត្ កដេានេីតាងំ
កដេរោា ភិបាេរមពុជាអះអាងថាជារមមសិេធិរបស់ខលួន ដូចជា 
ដីចំណីផ្លូវ និងផ្លូវរថលភលីង (លសចរតីសលម្រមចរបស់ ម្ររសួង
លសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ លេខ ៩៦១)។ 

លទះជាោ ងលនះរតី លៅរនុងសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់ជារ់កសតង ោជរោា ភិបាេរមពុជាបានឯរភាពផ្តេ់
សំណងដេ់រចនាសមពន័ធខុសចាប ់លៅលពេការចំណាយ
សង លោយគាម នការកាត្ ់ឬបញ្េុ ះត្នមលលេីសាភ រសេ់ រមួទងំ
ត្នមលចំណាយលេីការដឹរជញ្ជូ ន 

សំណងកដេម្រត្ូវលធវីល ងីលៅចំណាយសង
ទងំម្រសុងនឹងម្រត្ូវផ្តេ់ឱយដេ់រចនាសមព័នធទងំ
អស់កដេរងផ្េប ះពាេ់ លទះបីជាដី និង 
រចនាសមព័នធទងំានភាពម្រសបចាប ់ឬរគ៏ាម ន
រល៏ោយ។ 

តាោងបញ្ជជ រ់សិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិម្រត្ូវបានលសនី
ល ងី លៅលពេពិចារណាលេីវធិានការបំលពញ
ចំណុចខវះចលនាល ះ លោយលផ្លត ត្ការយរចិត្ត
េុរោរ់លេីនីតិ្វធីិននលគាេនលោបាយ 
OP/BP ៤.១២។ 
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២. សណំង 

២.១. វធីិសាស្រសត
សម្រាបរ់ំណត្់
រម្រមិត្សំណង  

សំណងដេ់ដីការបាត្ប់ងដី់ និង 
ម្រេពយសមបត្តិលផ្សងៗលេៀត្គួរម្រតូ្វ
បានលធវីល ីង លៅលពេ ចំណាយ
សងទងំម្រសុង 

ាម្រតា ២២ [ចាបអ់សាមិររណ៍]៖ “ម្របារស់ំណងហរិញ្ញវត្ាុ
កដេម្រតូ្វផ្តេ់ឱយលៅាេ ស់អចេនវត្ាុ និង/ឬ ាេ ស់សិេធិ ម្រតូ្វ
គិត្តាមនថលេីផ្ារ ឬនថលជំនួស លៅកាេបរលិចឆេននការលចញ
លសចរតីម្របកាសសតីពីគលម្រាងអសាមិររណ៍។ នថលេីផ្ារ ឬនថល
ជំនួស ម្រតូ្វរំណត្ល់ោយគណៈរមមការ ឬភាន រង់ារឯរោជយមួយ 
តាមការលម្រជីសលរសីរបស់គណៈរាម ធិការអសាមិររណ៍”។ 

អនរវាយត្នមលឯរោជយលធវីការសិរាពីការ
ចំណាយសងលេីម្របលភេម្រេពយសមបត្តិទងំអស់
កដេផ្េប ះពាេ់លដីមបរំីណត្រ់ម្រមិត្សំណង 
កដេម្រត្ូវបានវាយត្នមលលោយគណៈរាម ការ
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង/អគគ
នាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
លោយសារគលម្រាងអភិវឌឍន៍លដីមបធីានាដេ់ការ
លោះដូរទងំម្រសុង។  

តាោងបញ្ជជ រ់សិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិម្រត្ូវបានលសនី
ល ងី លៅលពេពិចារណាលេីវធិានការបំលពញ
ចំណុចខវះចលនាល ះ លោយលផ្លត ត្ការយរចិត្ត
េុរោរ់លេីនីតិ្វធីិននលគាេនលោបាយ 
OP/BP ៤.១២។ 

២.២. សំណងចំលពាះ
ការបាត្ប់ងម់្របភពររ
ម្របារច់ំណូេ ឬ
មលធោបាយគាមំ្រេ
ជីវភាព 

ការបាត្ប់ងម់្របភពម្របារច់ំណូេ 
គួរេេួេបានសំណង (លបីលទះបី
បុគគេរងផ្េប ះពាេ់ម្រតូ្វផ្លល ស់េី
េំលៅលៅកាន់រកនលងលផ្សងលេៀត្រ៏
លោយ( 

ាម្រតា ២៩ [ចាបអ់សាមិររណ៍]៖ 

- អតិ្រៈអចេនវត្ាុកដេានរិចេសនោម្រតឹ្មម្រត្ូវម្រតូ្វេេួេ
បានសំណងសម្រាប់ការរខំាននានា ពារព់ន័ធនឹងការដរ
ហូត្ ជាអាេិ៍ ការរុះលរសីំណង ់សាភ រ និងការដឹរជញ្ជូ ន
លៅកានេី់តាងំថមី។  

ម្របារច់ំណូេកដេបាត្ប់ងល់ោយសារការរខំាន
ដេ់អាជីវរមមនឹងម្រតូ្វគណនា លៅមុនការរខំាន/
ការផ្លល ស់េីតាងំ និងម្រតូ្វបានផ្តេ់ឱយដេ់បុគគេ
កដេរងផ្េប ះពាេ់ម្រគប់ម្របលភេទងំអស់ 
(រនុងលនាះរមួទងំអនរេរដូ់រតូ្ចតាច និងម្របជា
ជនរស់លៅរនុងសំណងអ់នាធិបលត្យយ( ។  
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- ចំលពាះភតិ្រៈអចេនវត្ាុកដេរំពុងម្របរបអាជីវរមមម្រតូ្វ
ានសិេធិេេួេបាននូវសំណងលេីផ្េប ះពាេ់ដេ់អាជីវ
រមម និងការឧបត្ាមភបកនាមលោយអម្រតាសមរមយ និង
យុត្តិធម៌លេីត្នមលលដីមេុនកដេបានចំណាយជារ់កសតង 
សម្រាបស់រមមភាពននការម្របរបរបរអាជីវរមមលនាះ លោយគិត្
ម្រតឹ្មនថងលចញលសចរតីម្របកាសសតីពីគលម្រាងអសាមិររណ៍។  

- ចំលពាះការដរហូត្េីតាងំកដេរំពុងានសរមមភាពអាជីវ
រមម ាេ ស់អចេនវត្ាុម្រត្ូវានសិេធិេេួេបានសំណង
ឧបត្ាមភបកនាមលោយអម្រតាសមរមយ និងយុត្តិធមល៌េីត្នមលនន
ម្រេពយសមបត្តិកដេរងផ្េប ះពាេ់ជារ់កសតង លោយគិត្
ម្រតឹ្មនថងលចញលសចរតីម្របកាសសតីពីគលម្រាងអសាមិររណ៍។  

លៅរនុងការអនុវត្តលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ាេ ស់េីតាងំនឹង
ម្រតូ្វេេួេបានជំនួយឧបត្ាមភជាេឹរម្របារ ់លហយីអនរជួេនឹង
េេួេ i)- ជំនួយឧបត្តមភសម្រាបក់ារដឹរជញ្ជូ ន ii)- ជំនួយ
ឧបត្ាមភសម្រាបក់ាររខំាន និង iii) ជំនួយឧបត្ាមភដេ់ការជួេ។ 

តាោងបញ្ជជ រ់សិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិម្រត្ូវបានលសនី
ល ងី លៅលពេពិចារណាលេីវធិានការបំលពញ
ចំណុចខវះចលនាល ះ លោយលផ្លត ត្ការយរចិត្ត
េុរោរ់លេីនីតិ្វធីិននលគាេនលោបាយ 
OP/BP ៤.១២។ 
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២.៤. ការសាត រ
ជីវភាពរស់លៅ និង
ជនួំយឧបត្តមភ  

 

ការផ្តេ់ការសាត រជីវភាពរស់លៅ 
និងជនួំយឧបត្ាមភ លដីមបី្នលៅ
សលម្រមច លគាេបំណងលគាេ
នលោបាយ។ 

រោា ភិបាេពំុានលគាេនលោបាយសំណងផ្េប ះពាេ់
ចាសោ់ស់រនុងររណីលនះ។ លទះជាោ ងលនះរតី  រមមវធីិសាត រ
ម្របារច់ំណូេម្រត្ូវបានផ្តេ់ជូន លម្រកាមគលម្រាងចម្រមុះកដេ
េេួេបានហរិញ្ញបបទន។ ការពិពណ៌នាពីការេេួេខុស
ម្រតូ្វ ម្រតូ្វបានោរប់ញ្េូ េរនុង កផ្នការសរមមភាពតាងំេីេំលៅ 
និងេីភាន រង់ារកដេេេួេបានរិចេសនោ ម្រត្ូវអនុវត្តន ៍ IRP 
លម្រកាមការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនរបស់ គណៈរាម ការលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង។ 

 

រមមវធីិសាត រម្របារច់ំណូេលផ្សងៗលេៀត្នឹងម្រត្ូវ
បានអនុវត្តន៍រនុងម្រពឹត្តិការណ៍កដេេំនងជាពំុ
លរីត្ានចំលពាះការផ្លល ស់បតូរជារក់សតង និង 
ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ធងនធ់ងរពីគ
លម្រាង។  

តាោងបញ្ជជ រ់សិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិម្រត្ូវបានលសនី
ល ងី លៅលពេពិចារណាលេីវធិានការបំលពញ
ចំណុចខវះចលនាល ះ លោយលផ្លត ត្ការយរចិត្ត
េុរោរ់លេីនីតិ្វធីិននលគាេនលោបាយ 
OP/BP ៤.១២។  

២.៥. ការពិលម្រគាះ
លោបេ ់និងការ
បងាា ញពត័្ម៌ន  

ការចូេរមួរនុ ងការលរៀបចកំផ្នការ 
និងការអនុវត្ត លោយបញ្ជជ រ់
បកនាមជាពិលសសចំលពាះេរេខណឌ
េេួេបានសំណង និងជនួំយ
ឧបត្ាមភ និងេេធភាពលម្របីម្របាស់
យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ង។ 

ាម្រតា ១៦ ននចាបអ់សាមិររណ៍៖ លៅរនុងការលធវីអលងកត្
លនះ គណៈរាម ធិការអសាមិររណ៍ម្រតូ្វលរៀបចចំាត្់កចងលធវី
ការពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈ លៅរនុងរម្រមិត្អាជាា ធរ
ោជធានីលខត្ត ម្ររុង ម្រសុរ ខណឌ  ជាមួយម្ររុមម្របឹរាឃុ ំសងាក ត្ ់
និងតំ្ណាងភូមិ ឬសហគមនក៍ដេរងនូវអសាមិររណ៍ 
លដីមបផី្តេ់ពត័្៌ានជារោ់រ់ ចាស់ោស់ និងេេួេបាននូវ
មតិ្លោបេ់ពីម្រគបភ់ាគីពារ់ពន័ធអំពីសំលណីននគលម្រាង
គលម្រាងលហោា រចនាសមព័នធរូបវន័តសាធារណៈ។ 

រិចេពិលម្រគាះលោបេ់ និងការចូេរមួេូេំ
េូោយនឹងម្រត្ូវលធវីល ងី លៅម្រគបដំ់ណារ់កាេ
ទងំអស់ននការលរៀបចំសរមមភាពតាងំេីេំលៅ 
និងការអនុវត្តកផ្នការទងំលនាះ។  

នីតី្វធីិលគាេនលោបាយ 

តាោងបញ្ជជ រ់សិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិម្រត្ូវបានលសនី
ល ងី លៅលពេពិចារណាលេីវធិានការបំលពញ
ចំណុចខវះចលនាល ះ លោយលផ្លត ត្ការយរចិត្ត
េុរោរ់លេីនីតិ្វធីិននលគាេនលោបាយ 
OP/BP ៤.១២។ 
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៣. យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ង 

នីតិ្វធីិសម្រាប់រត្ម់្រតា 
និងដលំណីរការបណតឹ ង 

យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងគួរសតិ
ត្លម្រកាមការេេួេខុសម្រតូ្វននមស្រនតី
រោា ភិបាេរនុ ងការេេួេ និងលោះ
ម្រសាយ បណតឹ ង តាមនីតិ្វធីិ
ចាស់ោស់រនុ ងការរត្ម់្រតា និង
ដលំណីរការបណតឹ ង។ 

 

យនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងានបញ្ជជ ររ់នុង ចាបស់តីពី
អសាមិររណ៍ ប ុកនតចាបល់នះានបេបបញ្ញត្តិមួយកដេមិន
បញ្េូ េគលម្រាងលហោា រចនាសមពន័ធសាធារណៈ។ 

 

លៅរនុងការអនុវត្តលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ គលម្រាងទងំអស់
កដេពារ់ពន័ធនឹងគណៈរមមការលោះម្រសាយបណតឹ ងអំពីការ
ផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្តម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីពីថាន រ់
ឃុដំេ់ថាន រល់ខត្ត។ 

គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងនឹងម្រត្ូវ
បលងកីត្ល ងី លៅតាមលខត្តនីមួយៗ កដេជា
ត្ំបនល់គាេលៅរបស់គលម្រាង លោយកផ្អរលេី
លគាេការណ៍កណនានំនម្ររបខណ័ឌ លគាេ
នលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 

តាោងបញ្ជជ រ់សិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិម្រត្ូវបានលសនី
ល ងី លៅលពេពិចារណាលេីវធិានការបំលពញ
ចំណុចខវះចលនាល ះ លោយលផ្លត ត្ការយរចិត្ត
េុរោរ់លេីនីតិ្វធីិននលគាេនលោបាយ 
OP/BP ៤.១២។ 

៤. ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យ 
តាមោន និងវាយត្នមល 

   

 ត្ម្រមូវឱយានការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោនខាងរនុ ង និងខាងលម្រៅ 

ពំុានបញ្ជជ រ់ ត្ម្រមូវឱយានការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន (លោយ
ឯរោជយ(ខាងរនុង និងខាងលម្រៅ។ សូចនាររ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោននឹងម្រតូ្វលរៀបចបំលងកីត្ 
លហយីរបាយការណ៍បញ្េប់គលម្រាងនឹងម្រត្ូវ
លរៀបចំល ងី លដីមបលីផ្ៃៀងផ្លៃ ត្់ថាលតី្លគាេបំណង
ននលគាេនលោបាយ OP ៤.១២ បានសលម្រមច 
ឬអត្។់ 
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3> ព្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយអំរីលទធរម្មដ ីនិងសណំ្ងរីផលប ះពាល ់
៣.១ លគាេបណំង និងលគាេការណ៍ 

38> គលម្រាងមុនៗ និងម្រសលដៀងគាន លនះកដេបានអនុវត្តនល៍ោយម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួង
សាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ  នបងាា ញថាពំុានការលធវេីេធរមមដីល យី ពីលម្រពាះថា លហដារចនាសមពន័ធផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ 
និងអនាមយ័ទងំអស់ម្រត្ូវបានសាងសង់ល ងីលៅលេីដីកដេម្រគប់ម្រគងលោយ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និង
ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន ឬដីកដេម្រគបម់្រគងលោយរដា។ ដូលចនះ ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់ម្រតូ្វបានលរៀបចលំ ងីជាកផ្នរមួយននម្ររបខណ័ឌ ម្រគបម់្រគងបរសិាា ន និងសងគម សម្រាបគ់លម្រាងលេីរ
រមពស់ការផ្តត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ និងអនាមយ័ លដីមបលីម្របីជាលគាេការណ៍កណនាដំេ់ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និង 
ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន រនុងការលធវីលសចរតីសលម្រមចរនុងសាា នភាពកដេត្ំបនល់គាេលៅកដេបានលសនីល ងី
អាចត្ម្រមូវឱយានការលម្របីម្របាស់ដីបលណាត ះអាសនន ឬអចិនស្រនតយ ៍ និងការលធវីអំលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្ត ឬ េេធរមមដី
លោយមិនសម័ម្រគចិត្ត កដេជាេរេខណឌ ចាបំាច់សម្រាបស់ាងសង់លហោា រចនាសមពន័ធផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្លៅរនុងត្ំបន់
លគាេលៅ។ ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយលនះរអ៏នុវត្តនផ៍្ងកដរចំលពាះដីកដេបានលធវីេេធរមមរចួលហយីមុនការផ្តេ់
ហរិញ្ញបបទនពីធនាគារពិភពលោរដេ់េីតាងំកដេបានេេួេគាមំ្រេពីគលម្រាងលនះ។ អាម្រស័យលហតុ្លនះ ម្ររបខ័ណឌ
លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រតូ្វបានលរៀបចំល ងី លដីមបលីធវជីាឯរសារលោងសម្រាបល់រៀបចំ
បលងកីត្លគាេនលោបាយ និងនីតិ្វធីិេប់សាក ត្ ់ ឬកាត្់បនាយផ្េប ះពាេ់អវជិជានទរេ់ងនឹងេេធរមមដីលោយមិន
សម័ម្រគចិត្ត និងការតាងំេីេំលៅថមី លោយសារកត្ការសាងសងល់ហោា រចនាសមពន័ធផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្កដេបានលសនីល ងី។ 
ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លនះរប៏ងាា ញពីដំលណីរការការងារកដេចាបំាច់ម្រតូ្វអនុវត្តន៍
លោយការម្របុងម្របយត័្ន ទរេ់ងនឹងការលធវីអំលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្ត។ 

39> ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ានលគាេបំណងលដីមបធីានាថា ម្របជាពេរដា
កដេរងផ្េប ះពាេ់ទងំអស់ពីគលម្រាងលនះអាចររារម្រមិត្ជីវភាពរស់លៅលសមីនឹងរម្រមិត្មុនលពេអនុវត្តគលម្រាង ឬ
ានរម្រមិត្ជីវភាពរស់លៅម្របលសីរជាងមុនលពេអនុវត្តគលម្រាង។ ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់ ានរមមវត្ាុបលញ្េ ៀស ឬកាត្ប់នាយឱយបានរម្រមិត្អបបបរានូវការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត និងផ្តេ់
ម្ររបខណ័ឌ ការងារសម្រាបវ់ាយត្នមលរងវេ់នានាម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្រគួសារកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់ពីគលម្រាងកដេអាចម្របឈមលៅនឹងការបាត្ប់ង់ដី ម្រេពយសមបត្តិ ជីវភាព និងរម្រមិត្រស់លៅ ពីលម្រពាះកត្
សរមមភាពរបស់គលម្រាងលេីការសាងសងល់ហោា រចនាសមពន័ធផ្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្កដេបានលសនីល ងី។ 

40> លគាេនលោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោរសតីពីការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត (OP/BP ៤.១២) ម្រតូ្វ
បានោរឱ់យអនុវត្តនល៍ៅលពេានការអនុវត្តដំលណីរការអនុវត្តពារព់័នធចំនួនពីរ។ េីមួយ គលម្រាងអភិវឌឍនអ៍ាចបណាត េ
ឱយម្របជាពេរដាបាត្បី់ដីធលី ម្រេពយសមបត្តិ ឬមិនអាចចូេលៅលម្របីម្របាស់ធនធានលោយសារកត្ការរខំាន ឬការបាត្់បង់
ជីវភាពរស់លៅ (លពាេគឺ ការបាត្ប់ង់ម្រេពយ និងធនធាន( សុខុាេភាព និង/ឬ ការបាត្ប់ងស់ិេធិលផ្សងៗលេៀត្។ េីពីរ 
រនុងររណីានការផ្លល ស់េីេំលៅ ម្រតូ្វានការធានាដេ់ការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ លគាេនលោបាយធានាថា 
ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងអភិវឌឍននឹ៍ងេេួេបានសំណង លហយីលេីររមពស់ជីវភាពរស់លៅ និង
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រម្រមិត្រស់លៅ ឬោ ងលហាចណាស់ជួយពួរលគជារក់សតងឱយរស់លៅរនុងរម្រមិត្មួយលសមីនឹងរម្រមិត្មុនផ្លល ស់េីេំលៅ ឬ
រម្រមិត្ជីវភាពលៅមុនចាបល់ផ្តីមអនុវត្តនគ៍លម្រាង លពាេគឺរម្រមិត្ខពស់ជាងមុនលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាង។ 

41> ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លរៀបោបេ់មអិត្ពីឧបររណ៍ និងកផ្នការ 
សរមមភាព ម្រពមទងំវធិានការ កដេម្រតូ្វអនុវត្តន ៍រនុងដំណារក់ាេដំបូងននការលរៀបចំបលងអ់នុវត្តនគ៍លម្រាង និងមុននឹង
ការសិរាសមិេធិេេធភាព និងការអនុវត្តរនុងដំណារក់ាេលម្រកាយៗលេៀត្។  ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់លនះលេីរល ងីពីលគាេការណ៍កណនាសំម្រាបរ់ំណត្ពី់េេធភាពបាត្ប់ង់ដី និងានបញ្េូ េនូវ
ការពិពណ៌នាអំពីអវីលៅលៅថាការរមួចំកណរផ្តេ់ដីលោយសម័ម្រគចិត្ត។ លទះជាោ ងលនះរតី លោយសារកត្គលម្រាងលនះ 
សាិត្រនុងដំណារក់ាេលរៀបចកំផ្នការ លហយីការសលម្រមចចុងលម្រកាយមិនម្រតូ្វបានលធវីល ងីលោយម្ររសួងឧសាហរមម 
និងសិបបរមម និង ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន និងធនាគារពិភពលោរលេីេីតាងំពិត្ម្របារដសម្រាប់សាង
សងស់ាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរថមីលនាះ លេីបម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ េិនននយ័មូេោា ន
េមអិត្សម្រាប់រំណត្រញ្េប់សំណងេមអិត្លៅល យី។ ការរំណត្់ទងំលនះអាចម្រតូ្វបានលធវីរចួោេ់ លៅរនុងដំណារ់
កាេលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប (ARAP) ឬ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់ (RAP) សម្រាបអ់នុវត្តនគ៍លម្រាង លៅលពេានពត័្៌ានគលម្រាងេមអិត្ និងចុងលម្រកាយពីេីតាងំជារោ់រ។់  

42> ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លនះម្រតូ្វបានរពឹំងថានឹងអាចអនុវត្តនប៍ាន 
ម្របសិនលបីការសាងសងត់្ំបនល់គាេលៅប ះពាេ់ដេ់ម្រគួសារ និងជីវភាពម្រគួសារកដេបណាត េមរពីការផ្លល ស់េីេំលៅ 
លទះបីជាបលណាត ះអាសននរល៏ោយ។ សាា នភាពនានាកដេអាចនាឱំយានេេធរមមដី ឬការផ្លល ស់េីេំលៅ របស់ម្របជា
ពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ទរេ់ងនឹងការងាររូបវន័ត ដូចជា 
ការសាងសង់សាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរសាអ ត្ថមី ការដំល ងីសាា នីយបូមេឹរ ឬការោរ់ពម្រងាយបណាត ញផ្គត្ផ់្គងេឹ់រ ឬ
ម្របពន័ធេូអនាមយ័ កដេអាចរខំានដេ់សរមមភាពអាជីវរមម ឬសរមមភាពលផ្សងៗលេៀត្។ លៅរនុងសាា នភាពទងំលនះ 
ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនកផ្នរសងគមនឹងជួយដេ់អនរលធវីលសចរតីសលម្រមចរនុងការរំណត្ពី់ វធិានការកាពារម្របលោជន៍
សងគម លដីមបបីលញ្េ ៀស ឬកាត្់បនាយផ្េប ះពាេ់អវជិជាន។  

43> លោយអនុលោមតាមចាប ់ និងបេបញ្ញត្តិជាធរានរបស់រមពុជា ចំណុចភាគលម្រចីនបំផុ្ត្ននការតាងំេីេំលៅ
លោយមិនសម័ម្រគចិត្ត (OP/BP ៤.១២( ម្រតូ្វបានបញ្ជជ រ់ោ ងម្រគបម់្រគានល់ៅរនុងចាប់ននម្របលេសរមពុជា ជាពិលសស
ចាបស់តីពីអសាមិររណ៍។ លគាេបំណងចមបង ននគលម្រាងលនះទរេ់ងនឹងេេធរមមដី និងម្រេពយសមបត្តិ គឺលដីមបជីួយ
ឱយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងរនុងការសាត រជីវភាពរស់លៅរបស់ពួរលគ ោ ងលហាចណាសដ់េ់រម្រមិត្
មួយលសមីនឹងរម្រមិត្មុនអនុវត្តនគ៍លម្រាង។ លគាេការណ៍ជារោ់រ់កដេគលម្រាងម្រតូ្វអនុវត្តន ៍ានដូចខាងលម្រកាម៖ 

(i) ការរសាងសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរសាអ ត្ថមី ការត្ពម្រងីរបណាត ញបំពងផ់្គត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ ការសាងសង់
បណាត ញេូកខនង និងការត្លមលីងម ូេរ័បូមេឹរ គឺលដីមបបីលញ្ជ ៀសេេធរមមដីកដេជារមមសិេធិឯរជន និងការផ្លល ស់េីេំលៅ
របស់ម្របជាជន រមួទងំជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច។ 

(ii)  ធានាថា បេោា នលរៀបចំកាត្ប់នាយជាអតិ្បរា នូវត្ម្រមូវការកដេនាដំេ់ការរតឹ្ត្បតិ្លេីការលម្របីម្របាស់ដី
លៅត្ំបនជិ់ត្ៗលនាះ។ 
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(iii) លរៀបចំបលងកីត្នីតិ្វធីិលោយយុត្តិធម ៌ និងានត្ាល ភាព ដូចានរំណត្រ់នុងតាោងបញ្ជជ រស់ិេធិលេីម្រេពយ
សមបត្តិនន ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបរីំណត្ល់គាេនលោបាយសំណង
សម្រាប ់(១(-ការបាត្់បងដី់ និង/ឬ ម្រេពយសមបត្តិមួយរយៈរនុងអំ ុងលពេសាងសង់ (២(-េេធរមមអចិនស្រនតយ ៍ ននដី 
និង/ឬម្រេពយសមបត្តិ និង(៣(-ការរតឹ្ត្បតិ្លេីការលម្របីម្របាស់ដី។ 

(iv) ត្ម្រមូវការដី (ឬសិេធិលម្របីម្របាស់ដី( តាមរយៈការចរចាចុះរិចេម្រពមលម្រពៀង និងលម្របីម្របាស់អំណាចពិលសស 
កត្លៅលពេជលម្រមីសចុងលម្រកាយបំផុ្ត្ប ុលណាណ ះ។ 

(v) បនាៃ ប់ពីបញ្េប់ការសាងសង ់ម្រតូ្វេុបដី ឬកាយដីលចញវញិលអាយដូចសាា នភាពលដីមមុនលពេសាងសង់ 
រនុងររណីានការរខំានជាបលណាត ះអាសននរនុងលពេសាងសង ់ លដីមបឱីយាេ ស់ដី/អនរលម្របីម្របាស់/អនរជួេអាចចាបល់ផ្តីម
សរមមភាពដូចលៅមុនលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាងល ងីវញិ។ 

(vi) ម្រត្ូវជូនពត័្ា៌នឱយបានលពញលេញដេ់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងខនងផ្ៃះ  
សហគមន៍ កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងជាម្របចាអំំពីសរមមភាពសាងសងរ់បស់គលម្រាង ដំលណីរការកដេម្រត្ូវអនុវត្ត
នល៍ដីមបផី្តេ់លគាេនលោបាយសំណងដេ់ដី និងសិេធិពារព់័នធ និងនីតិ្វធីិរនុងការផ្តេ់សំណង/ជួសជុេ។ 

(vii) ធានាថា ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងេេួេបានដំលណាះម្រសាយ និង
ានជលម្រមីសធនធាន និងថា ដំលណាះម្រសាយម្រតូ្វម្រសបតាមលគាេការណ៍នានាកដេានកចងរនុងម្ររបខណ័ឌ លគាេ
នលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងជាពិលសស ម្រតូ្វានការអនុវត្តជារ់កសតង។ 

(viii) ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលោយមិនគិត្ពីសាា នភាពផ្លូវចាប់លេីម្រេពយ
សមបត្តិនឹងេេួេបានការគាមំ្រេលម្រចីនម្របលភេ ដូចានលរៀបោបល់ៅរនុងតាោងបញ្ជជ រ់ពីសិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិលដីមបជីួយ
ពួរលគកថររាជីវភាពរស់លៅ និងសុខុាេភាពរនុងរម្រមិត្មួយលសមីនឹងរម្រមិត្មុនលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាង។ ម្របជាពេរដា
កដេរស់លៅរនុងត្ំបន់មិនលរៀបរយនឹងមិនេេួេបានលគាេនលោបាយសំណងលេីការបាត្ប់ងដី់ធលី ប ុកនតនឹងេេួេ
បានលគាេនលោបាយលេីការបាត្ប់ងម់្រេពយសមបត្តិ កដេម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីមុនកាេកាេបរលិចឆេឱសានុវាេពី
គលម្រាង និងលគាេនលោបាយចំលពាះការបាត្ប់ង់ម្របារ់ចំណូេ លដីមបជីួយឱយពួរលគបនតជីវភាពរស់លៅ និងសុខុាេ
ភាពរបស់ពួរលគ។ វធិានការេមអិត្សម្រាបអ់នុវត្តន៍នឹងម្រតូ្វរំណត្់ លោយកផ្អរលេីការឯរភាពគាន  និងេិនននយ័ 
មូេោា នននការសិរាម្រសាវម្រជាវលសដារិចេ-សងគមកដេបានលធវីល ងី លៅលពេលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់បសលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (ARAP/RAP(។ 

(ix) ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងេេួេបានការជូនដំណឹងពីតាោងលពេ
លវោរំណត្់សម្រាបអ់នុវត្តនគ៍លម្រាង និងេេួេបានការពិលម្រគាះលោបេ់ទរេ់ងនឹងលគាេការណ៍េេធរមមដីធលី និង
ការបាត្ប់ង ់ឬការខូចខាត្ម្រេពយសមបត្តិ និង 

(x) ការបារក់បរ ខូចខាត្ដេ់ម្រេពយសមបត្តិ ដូចជា ដំណា ំលដីមលឈ ីរបង និងសំណងតូ់្ចៗ និងការបាត្ប់ង់
ម្របារច់ំណូេ (រមួទងំការបាត្េិ់ននផ្េ( នឹងម្រតូ្វកាត្ប់នាយជាអតិ្បរា។ រនុងររណីមិនអាចលចៀសរចួ ការខូចខាត្ 
ការបាត្ប់ង់ទងំលនាះម្រត្ូវបានលគាេនលោបាយសំណង លោយមិនពារព់ន័ធនឹងសាា នភាពផ្លូវចាបន់នការកាន់កាប ់
អនុលោមតាមតាោងបញ្ជជ រ់ពីសិេធិលេមី្រេពយសមបត្តិដូចានបងាា ញរនុងតាោង ២។ 
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៣.២  ម្របលភេបុគគេកដេម្រតូ្វបានផ្លល សេី់េលំៅ 

44> សរមមភាពសាងសងល់ហដារចនាសមពន័ធផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្អាចានឥេធិពេវជិជាន និងអវជិជានដេ់ម្របជពេរដា 
ប ុកនតឥេធិពេទងំលនះានរម្រមិត្ខុសៗគាន  អាម្រស័យលេីកាេៈលេសៈជារក់សតង។ វាជាការសមលហតុ្ផ្េណាស់រនុងការ
សនមត្ថ់ា ត្ំបនល់គាេលៅកដេបានលសនីល ងីនឹងានផ្េម្របលោជនដ៍េ់ម្របជាជនោ ងលម្រចីន លហយីានម្របជាជនមួយ
ចំនួនតូ្ចប ុលណាណ ះ កដេេំនងជារងផ្េប ះពាេ់អវជិជានពីសរមមភាពជារក់សតងមួយចំនួនកដេទរេ់ងនឹងសរមមភាព
សាងសងក់ដេម្រតូ្វអនុវត្តន។៍ បញ្ជា កដេជារងវេ់ចំលពាះចំណុចលនះ គឺចាបំាច់ម្រតូ្វលធវកីារបា នស់ាម នពីរងវេ់ទងំលនះ 
និងម្របលភេម្របជាពេរដាកដេម្រតូ្វបានផ្លល ស់េីេំលៅ។ លទះជាោ ងលនះរតី  ចំណុចកដេថា ត្ំបនល់គាេលៅសម្រាប់
សាងសងស់ាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរសាអ ត្ថមីមិនទនប់ានដឹងលៅល យីលនាះ លធវីម្ររុមការងារគលម្រាងានការេំបារោ ង
ខាល ងំរនុងការបា នស់ាម នឱយបានម្រតឹ្មម្រតូ្វពីបុគគេ ឬអនរកដេអាចរងផ្េប ះពាេ់លោយផ្លៃ េ់ ឬលោយម្របលោេសម្រាប់
ោរ់បញ្េូ េលៅរនុងម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ លទះបីោ ងណារល៏ោយម្របជាពេរដា
កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងអាចម្រតូ្វបានកបងកចរជាបីម្របលភេ និងានសិេធិេេួេបានសំណង លោយកផ្អរលេី
ម្របលភេននម្រេពយកដេរងផ្េប ះពាេ់ និងវសិាេភាពននការប ះពាេ់។ ម្របជាពេរដាទងំបីម្របលភេកដេរងផ្េប ះពាេ់
ពីគលម្រាង និងសិេធិរបស់ពួរគាត្ានដូចជា៖ 

រ(-ាេ សម់្រសបចាប ់- ម្របសិនលបីបុគគេាន រ ់ឬម្រគួសារមួយកដេជាាេ ស់ដីម្រសបចាប ់(ានប័ណណរមមសិេធិ( ដូច
ានកចងរនុងចាបភូ់មិបាេ បាត្ប់ងអ់ចេនម្រេពយ ឬមិនអាចចូេលៅលម្របីម្របាសដី់រសិរមមរនុងត្ំបនគ់លម្រាង 
WaSSIP កដេានកផ្នការលធវីម្របលសីរល ងីការផ្តត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ និងអនាមយ័ បុគគេលនាះនឹងានសិេធិេេួេ
សំណងចំលពាះដី និងម្រេពយសមបត្តិលនាះ។  ម្របជាពេរដាទងំអស់កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងងម្រត្ូវបាន
រំណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណលៅរនុងត្ំបនក់ដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលនះ រហូត្ដេ់កាេបរលិចឆេននការសៃងវ់ាស់កវង
េមអិត្។ ពួរលគានសិេធេិេួេបានវធិានការសាត រល ងីវញិរនុងចំនួនម្រគបម់្រគានល់ដីមបលីេីររមពស់ ឬោ ងលហាចណាស់
ររារម្រមិត្ជីវភាព សមត្ាភាពររម្របារចំ់ណូេ និងរម្រមិត្ផ្េិត្រមមលសមីគាន នឹងរម្រមិត្មុនលពេអនុវត្តនគ៍លម្រាង។ 

ខ(-ាេ សក់ដេានការេេេួសាគ េពី់ចាប ់- សំលៅដេ់បុគគេ ឬម្រគួសារកដេពំុានប័ណណរមមសិេធិ ប ុកនតគាត្់ាន
សាា នភាពម្រសបចាប់ជាាេ ស់ ជាេរេណៈរមួាេ ស់រមួ និងសិេធិជាេំលនៀមេាល បក់ដេានកចងរនុងចាបភូ់មិ 
បាេ។ បុគគេកដេសាិត្រនុងេរេខណឌ លនះនឹងេេួេបានសិេធិដូចគាន នឹងាេ ស់ម្រសបចាបក់ដរ។ 

គ(-អនរលម្របីម្របាសក់ដេពំុានការេេេួសាគ េ/់ពំុានការអនុញ្ជញ ត្ - សលំៅដេ់បុគគេាន រ ់ ឬម្រគួសារមួយកដេ
រំពុងលម្របីម្របាស ់ឬសាន រល់ៅលេីដីសាធារណៈ ឬម្របលភេដីលផ្សងៗលេៀត្កដេម្រតូ្វបានហាមឃ្ត្ ់ ដូចានកចងរនុង 
ចាបភូ់មិបាេ។ បុគគេកដេសាិត្រនុងម្ររុមលនះនឹងមិនានសិេធិេេួេបានសំណងល យី។ លទះបីោ ងណារ៏
លោយ បុគគេលនាះនឹងេេួេបានសំណង លៅលពេអនុវត្តនក៍ារចំណាយសងចំលពាះអចេនម្រេពយកដេគាត្ប់ាន
កានក់ាបក់ដេជាចំកណរននដី។ គាត្់អាចលសនីសុំបងាា ញភសតុតាងននរមមសិេធិលេីម្រេពយមិនកមនជាដីកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់។ លេីសពីលនះ គាត្់រអ៏ាចានសិេធិសុំការសាត រជីវភាព និង/ឬជំនួយពិលសស ម្របសិនលបីគាត្់េេួេរងផ្េ
ប ះពាេ់ធងនធ់ងរ និង/ឬ មិនបានេេួេសំណង លម្រកាមេរេខណឌ ពិចារណាពិលសស (ម្ររុមងាយរងលម្រគាះ(។  
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៣.៣  េរេខណឌ វនិិចឆយ័ននការេេេួបានលគាេនលោបាយសណំង 

45> ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារទងំអស់កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងានចំននួម្របជាជនលផ្សងៗគាន  រនុងលនាះរមួ
ទងំជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច និងម្ររុមជនងាយរងលម្រគាះ នឹងេេួេបានសំណង និង/ឬ ជំនួយឧបត្ាមភ ម្របសិនលបី៖ (១(-
ដីរបស់លគម្រត្ូវបានកាត្ប់នាយលម្រចីនជាង ៥% ននេំហដីំសរុប (២(-ម្របភពម្របារច់ំណូេម្រតូ្វរងការប ះពាេ់អវជិជាន 
(៣(-ផ្ៃះរបស់លគម្រតូ្វបានវាយលចាេលោយកផ្នរ ឬវាយលចាេទងំម្រសុង និង (៤(-ម្រេពយសមបត្តិលផ្សងៗលេៀត្ (ដូចជា 
ដំណា ំ លដីមលឈ ី និងសំណងន់ានា( ឬេេធភាពចូេលៅលម្របីម្របាស់ម្រេពយសមបត្តិនឹងម្រត្ូវបានកាត្ប់នាយ ឬរងការខូច
ខាត្លោយសារេេធរមមដី។ រងវះឯរសារផ្លូវចាបពី់សិេធិលម្របីម្របាសជ់ាម្របនពណី ឬវញិ្ជញ បនបម្រត្កានក់ាបនឹ់ងមិនប ះ
ពាេ់ដេ់សិេធិម្រសបចាបរ់នុងការេេួេលគាេនលោបាយសំណងលេ។ 

46> េម្រមងច់ំនួនពីរននេេធរមមដីនឹងម្រតូ្វបានចាត្់េុរថាានសិេធិេេួេបានសំណងពីគលម្រាងលនះរមួាន៖ 

 ការលធវអំីលណាយដីលោយសមម័្រគចិត្ត៖ នឹងេេួេសាគ េ់ ដោបណាានដំលណីរការពិលម្រគាះលោបេ់ លោយលសរ ី
ជាមុន និងកផ្អរលេីពត័្៌ានម្រគបម់្រគាន ់ និងកផ្អរលេីម្ររបខ័ណឌ លធវីអំលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្ត។ ដូលចនះ ម្របជា
ពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និង ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ឬ សហគមនជ៍នជាតិ្
លដីមភាគតិ្ច ានសិេធិចូេរមួវភិាគទនដី ឬម្រេពយលផ្សងៗលេៀត្ តាមការសម័ម្រគចិត្តរបស់ខលួនផ្លៃ េ់ លោយមិន
ទមទរ ឬមិនយរសំណងរនុងេម្រមង់ណាមួយល យី។ សាា នភាពទងំលនះនឹងម្រត្ូវបានពិនិត្យលផ្ៃៀងផ្លៃ ត្ ់
ពីលម្រពាះរសាងសងល់ហោា រចនាសមពន័ធផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្ និងបណាត ញេូកខនង នឹងបលងកីនត្នមលននម្រេពយកដេលៅ
សេ់របស់ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ឬផ្តេ់ដេ់ម្រេពយមួយចំនួននូវឥេធិពេ 
ផ្លៃ េ់ ម្របលោេ ឬឥេធិពេកដេអាចលរីត្ាន។  

 េេធរមមដីលោយមិនសមម័្រគចិត្ត និងដំលណាះម្រសាយផ្េប ះពាេ៖់ ដូចបានលេីរល ងីខាងលេី បុគគេកដេ
(១(-ដីរមមសិេធជនរបស់ពួរលគម្រតូ្វបានរងការផ្េប ះពាេ់លោយសារគលម្រាង (២(-ម្របភពម្របារ់ចំណូេ
ម្រតូ្វរងការប ះពាេ់អវជិជាន (៣(-ផ្ៃះរបស់លគម្រតូ្វបានវាយលចាេលោយកផ្នរ ឬវាយលចាេទងំម្រសុង និង 
(៤(-ម្រេពយសមបត្តិលផ្សងៗលេៀត្ (ដូចជា ដំណា ំលដីមលឈ ីនិងសំណង់នានា( ឬេេធភាពចូេលៅលម្របីម្របាស់
ម្រេពយសមបត្តិនឹងម្រតូ្វបានកាត្់បនាយ ឬរងការខូចខាត្លោយសារេេធរមមដី នឹងេេេបានសំណង រនុងលពេ
លធវីការចំណាយសង និង/ឬ េេួេជំនួយឧត្ាមភលផ្សងៗលេៀត្។ េរេខណឌ វនិិចឆយ័ននការេេួេបានលគាេ
នលោបាយសំណង និងសិេធ ិ នឹងម្រតូ្វបានលធវបីចេុបបននភាព លៅរនុងកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់សលងេប កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ។ 

47> ម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងម្រត្ូវអនុវត្តលេីការងារសាងសង ់ និងសរមម
ភាពពារព់ន័ធលផ្សងៗលេៀត្ទងំអស់កដេម្រត្ូវអនុវត្តន ៍ លម្រកាមគលម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ និងអនាម័យ 
កដេេេួេបានហរិញ្ញបបទនពីធនាគារពិភពលោរ។ លគាេនលោបាយអនុវត្តនច៍ំលពាះម្របជាពេរដាទងំអស់កដេ
រងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង លបីលទះបីជាផ្េប ះពាេ់កដេលរីត្ានានបរាិណប ុនាម ន ឬានរម្រមិត្ធងន់ធងរោ ងណា
រល៏ោយ។ ដូចបានលេីរល ងីខាងលេី ការយរចិត្តេុរោរពិ់លសសម្រតូ្វបានលធវលី ងីសម្រាប់បំលពញត្ម្រមូវការរបស់
ម្ររុមម្របជាជនលផ្សងៗគាន  រនុងលនាះរមួទងំជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច និងម្ររុមមនុសសងាយរងលម្រគាះផ្ង។  
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៣.៤ តាោងបញ្ជជ រស់េិធលិេមី្រេពយសមបត្ត ិ

48> តាោងបញ្ជជ រ់សិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិ (តាោងេី ២ ខាងលម្រកាម) ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងី សម្រាបល់ម្របីជាកផ្នរមួយ
ននវធិានការបំលពញចំណុចខវះចលនាល ះសម្រាប់គលម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ និងអនាម័យ លោយលធវីការ
សលងេបពីម្របលភេលផ្សងៗគាន ននម្របលភេរងផ្េប ះពាេ់ កដេជនរងផ្េប ះពាេ់ានសិេធិេេួេបានសំណង និងសិេធិ
របស់ពួរលគរនុងការេេួេបានសំណង និងផ្តេ់លគាេការណ៍កណនាលំដីមបលីោះម្រសាយបញ្ជា អនុវត្តនគ៍លម្រាង។ 
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តាោង 2 ៖ តាោងបញ្ជជ រស់ិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិសម្រាប់ការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត 

C 

A 

T 

 

t 

 

ម្របលភេ
បាត្ប់ង ់

អនុវត្តនល៍េ ី
ម្របលភេម្រគួសារ
កដេរងផ្េប ះ

ពាេ ់
សេិធេិេេួបានសណំង 

 

ការបំភល ឺ

ការបាត្ប់ងដី់ 

១រ ការបាត្ប់ង់
ដី 

ដីរសិរមម
េំលៅឋាន និង
អាជីវរមម 

ាេ ស់ម្រសបចាប ់
និងអនរកាន់កាប់
សិេធិដីពិត្
ម្របារដ រនុង
លនាះរមួទងំ 
ជនកដេាន
សិេធិេំលនៀម
េាល ប់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 សំណងជាម្របារសុ់េធចំលពាះដី 
រនុងលពេអនុវត្តនក៍ារចំណាយ
សងទងំម្រសុង ឬ ការលោះដូរ
ដីកដេានត្នមលផ្េិត្លសមីគាន
។  

 ការផ្តេ់ម្របារ់សម្រាបប់ងព់នធ
ម្របថាប់ម្រតា ការចុះបញ្ជ ីដី និង
ពនធម្រសលដៀងគាន លផ្សងៗលេៀត្ 
លបីាន សម្រាបស់ិេធេេធរមម
រមមសិេធិម្រសបចាប ់រនុងររណី
ានដីសម្រាប់ការផ្លល ស់េី
េំលៅ (ដីសម្រាបល់ោះដូរ( 

 រមួទងំជលម្រមីសននសំណង 
រនុងលពេជាមួយគាន  រនុងការផ្ត
េ់ការចំណាយសងចំលពាះដី
កដេរងផ្េប ះពាេ់ កដេ
លៅកត្បនតលរីត្ាន បនាៃ បពី់
េេធរមម រនុងររណីដីកដេលៅ
សេ់មិនអាចរស់លៅបាន ឬ
មិនអាចលម្របីម្របាសជ់ា
ម្របលោជន៍បាន។ 

 សម្រាប់ការកានក់ាប់ជាេរេ
ណៈេំលនៀមេាល ប ់ដីសម្រាប់
ការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅលដីមបី
ម្រេម្រេងជី់វភាពរស់លៅ និង
រលបៀបរបបរស់លៅ។ ការចុះ
បញ្ជ ីដី ការបង់ពនធម្របថាបម់្រតា 
និងម្របារច់ំណាយលផ្សងៗ
សម្រាបចុ់ះរមមសិេធិដី ឬសិេធិ
រនុងការលម្របីម្របាសនឹ់ងម្រតូ្វបាន
ផ្តេ់ឱយ។ 

ម្របសិនលបីានការ
លោះដូរដី និងដី 
បណ័ណរមមសិេធិនឹងម្រតូ្វ
លធវីល ងីសម្រាបទ់ងំ
បតី និងម្របពនធ។ 

 

 

 

 

 

 

អនុវត្តចំលពាះចំកណរ
ដីកដេបាត្ប់ង់
ប ុលណាណ ះ  
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ម្របលភេ
បាត្ប់ង ់

អនុវត្តនល៍េ ី
ម្របលភេម្រគួសារ
កដេរងផ្េប ះ

ពាេ ់
សេិធេិេេួបានសណំង 

 

ការបំភល ឺ

ការបាត្ប់ងក់ារលម្របីម្របាសដី់ 

២រ ការបាត្ប់ង់
ដំណា ំនិង
លឈហូីបកផ្ល 

ដីរសិរមម ម្រគួសាររងផ្េ
ប ះពាេ់ទងំ
អស់កដេពារ់
ពន័ធនឹងការលធវី
រសិរមម (រនុង
លនាះរមួទងំ 
ាេ ស់ដី និងអនរ
ជួេ  

អនរកាន់កាប/់
រស់លៅខុស
ចាបល់ោយគាម ន
បណ័ណរមមសិេធិ
ម្រសបចាប ់ឬ
គាម នសិេធិកាន់
កាបដី់ 

 

 សម្រាបម់្រសូវ/ដំណា៖ំ 

ចណូំេជារក់សតងម្របចាឆំ្ន  ំx ១
ឆ្ន  ំ 

លម្រៅពីលនះ ម្រគួសាររងផ្េប ះ
ពាេ់អាចម្របមូេផ្េ និងររា
ម្របារច់ំណូេពីដំណាសំំខាន់
ៗ។ 

 ចលំពាះលដីមលឈហូីបកផ្ល ការ
ចំណាយសងលេីការបាត្ប់ង់
ម្រតូ្វលធវីល ងីលោយកផ្អរលេីរូប
មនតដូចខាងលម្រកាម ៖ 
[បរាិណផ្េកដេម្របមូេ
បានរនុងមយួឆ្ន )ំ X (ត្នមលេី
ផ្ារ)X (ចនំនួឆ្ន កំដេផ្តេ់
ផ្េ)] + ការចណំាយលេពូីជ 

 

 

 

 

ការសិរាត្នមល
ចំណាយជំនួសនឹង
រំណត្ពី់បរាិណ 

ត្នមលេីផ្ារម្រត្ូវកផ្អរ
លេីត្នមលរនុងចាក រ 
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ម្របលភេ
បាត្ប់ង ់

អនុវត្តនល៍េ ី
ម្របលភេម្រគួសារ
កដេរងផ្េប ះ

ពាេ ់
សេិធេិេេួបានសណំង 

 

ការបំភល ឺ

    លដីមលឈាីនអាយុពីរឆ្ន លំ ងី
កដេបានោបំានរយៈលពេ
ជាង ៥ ឆ្ន  ំម្រត្ូវបានចាត្ចំ់
ណាត្់ថាន រដូ់ចខាងលម្រកាម៖  

 រូនលឈតូី្ចៗកដេានអាយុ
តិ្ចជាង ១ ឆ្ន មិំនេេួេបាន
សំណងលេ ពីលម្រពាះវាអាចោំ
ល ងីវញិបាន។ គលម្រាងផ្តេ់
សំណងលេីការចំណាយ
ចំលពាះរូនលឈ។ី 

 រូនលឈ ី(អាយុ ១ លៅ ៣ 
ឆ្ន (ំ៖ ឱយត្នមលចំនួន ១/៣ នន
ត្នមលលពញ ពីលម្រពាះវាអាចម្រតូ្វ
បានោលំ ងីវញិបាន បូរនឹង
ការចំណាយលេីរូនលឈ ី

 រូនលឈ ី(អាយុលម្រចីនជាង ៣ 
ឆ្ន  ំដេ់ ៥ ឆ្ន (ំកដេផ្តេ់ផ្េ
មួយចំនួន៖ ឱយត្នមលចំនួន ២/
៣ ននត្នមលលពញ បូរនឹងត្នមល
រូនលឈ ី

 លឈចីាស ់(លម្រចីនជាង ៥ ឆ្ន (ំ 
ានផ្េលពញលេញ៖ ផ្តេ់
ត្នមលលពញ បូរនឹងត្នមលរូន
លឈ ី

 

 

 

 

 

 

ត្នមលលពញគឺជា
ចំនួន កដេគណនា
លោយរូបមនតដូច
បានបងាា ញរនុង [ ] 
លោយមិនគិត្ត្នមល
រូនលឈ ី
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ម្របលភេម្រគួសារ
កដេរងផ្េប ះ

ពាេ ់
សេិធេិេេួបានសណំង 

 

ការបំភល ឺ

២ខ ការបាត្ប់ង់
អាជីវរមម 

ដីអាជីវរមម 
និងអាជីវរមម 

ម្រគួសាររងផ្េ
ប ះពាេ់ទងំ
អស់កដេាន
អាជីវរមម (រនុង
លនាះរមួទងំ 
ាេ ស់ដី និងអនរ
ជួេ( 

អនរកាន់កាប/់
រស់លៅខុស
ចាបល់ោយគាម ន
បណ័ណរមមសិេធិ
ម្រសបចាប ់ឬ
គាម នសិេធិកាន់
កាបដី់ 

 

  ចំលពាះអាជីវរមមកដេចាបំាច់
ម្រតូ្វផ្លល ស់េីតាងំលៅកានេី់
រកនលងថមី បរាិណកដេម្រតូ្វ
សងគឺលសមីនឹងការបាត្ប់ង់
ម្របារច់ំណូេកដេបាន
ពោររណ៍សម្រាប ់រយៈលពេ 
២កខ 

 ចំលពាះអាជីវរមមកដេម្រត្ូវផ្លល ស់
បតូរលៅកានេី់តាងំលដីម (ផ្លល ស់
ម្រត្ ប់វញិ ឬត្ំបនដ់កដេ( 
ចំនួនននសំណង គឺលសមីនឹងការ
បាត្ប់ង់ននម្របារច់ំណូេជារ់
កសតងសម្រាបរ់យៈលពេ ១
កខ។ 

 ចំលពាះម្របតិ្បត្តិការននេរេណៈ
អាជីវរមមខុសចាប ់ដូចជា 
កេបងសុីសង លបសោរមម 
លម្រគឿងលញៀន និងម្របលភេអាជីវ
រមមម្រសលដៀងគាន លនះ ពំុានការ
ផ្តេ់សំណងលេ។ 

 

ការសិរាត្នមល
ចំណាយជំនួសការ
សិរាត្នមលចំណាយ
ជំនួសនឹងរំណត្ពី់
បរាិណ 

អាជីវរមមទងំាន 
ទងំគាម នចុះបញ្ជ ី ម្រតូ្វ
បានេេួេសំណង 
លេីរកេងកត្លៅ
លពេ េរេណៈអាជីវ
រមមលនាះខុសចាប់ 

ការបាត្ប់ងផ់្ៃះ និងលហោា រចនាសមពន័ធ 
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អនុវត្តនល៍េ ី
ម្របលភេម្រគួសារ
កដេរងផ្េប ះ

ពាេ ់
សេិធេិេេួបានសណំង 

 

ការបំភល ឺ

៣រ ការបាត្ប់ង់
អាជីវរមម 

លហោា រចនាស
មពន័ធ េំលៅ
ឋាន អាជីវរមម 
និងម្រេពយលផ្ស
ងៗលេៀត្  

ាេ ស់ផ្ៃះ អគារ
និង លហោា រចនា
សមពន័ធ (រនុង
លនាះរមួទងំ 
ាេ ស់ដី និងអនរ
ជួេ 

អនរកាន់កាប/់
រស់លៅខុស
ចាបល់ោយគាម ន
បណ័ណរមមសិេធិ
ម្រសបចាប ់ឬ
គាម នសិេធិកាន់
កាបដី់ 

 

 សំណងជាសាចម់្របារ់កដេ
ានចំនួនលសមីនឹងត្នមលជំនួស
សម្រាបក់ផ្នរណាមួយននផ្ៃះ/
អគារ/លហោា រចនាសមពន័ធកដេ
បាត្ប់ង។់ ម្របសិនលបីាេ ស់
ោរជ់ួេ សំណងលេីការករេ
មអ/ការសាងសងក់ដេបានលធវី
ល ងីលោយអនរជួេ នឹងម្រត្ូវ
កាត្ល់ចញពីការផ្តេ់សំណង
សម្រាប ់រិចេសនោ និងការ
េូទត្ស់ំណងដេ់ាេ ស់។ 

 រនុងររណីានការបាត្ប់ងក់ត្
កផ្នរណាមួយននផ្ៃះ/អគារ/លហ
ោា រចនាសមពន័ធ លហយីកផ្នរ
កដេលៅសេ់មិនអាចរស់លៅ
បាន ឬមិនអាចលម្របីម្របាសជ់ា
ម្របលោជន៍បាន ការផ្តេ់
សំណងនឹងលធវីល ងី សម្រាប់
លហោា រចនាសមពន័ធទងំមូេ 
រនុងលពេជាមួយគាន នឹងផ្តេ់
ការចំណាយសង។ 

 រនុងររណី ផ្ៃះ/អគារម្រត្ូវបាន
ោរជ់ួេ ការករេមអ/ការសាង
សងប់កនាមលោយអនរជួេនឹង
ម្រតូ្វបានេេូេសំណង រនុង
លពេផ្តេ់ការចំណាយសង 
និងផ្តេ់លៅឱយអនរជួេ។ 
ាេ ស់នឹងមិនេេួេបាន
សំណងចំលពាះការករេមអ/
សាងសងល់ យី។ 

 

 

 

 

 

ការសិរាត្នមល
ចំណាយជំនួសនឹង
រំណត្ពី់ការ
ចំណាយសង 
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ម្របលភេម្រគួសារ
កដេរងផ្េប ះ

ពាេ ់
សេិធេិេេួបានសណំង 

 

ការបំភល ឺ

៣ខ ការបាត្ប់ង់
អាជីវរមម 

លហោា រចនាស
មពន័ធេំលៅឋាន 
អាជីវរមម និង
ម្រេពយលផ្សងៗ
លេៀត្ 

ាេ ស់ដី និងអនរ
ជួេ  (រនុងលនាះ
រមួទងំ ាេ ស់ដី 
និងអនរជួេ 

អនរកាន់កាប/់
រស់លៅខុស
ចាបល់ោយគាម ន
បណ័ណរមមសិេធិ
ម្រសបចាប ់ឬ
គាម នសិេធិកាន់
កាបដី់ 

 

 សំណងជាសាចម់្របារ ់រនុង
លពេផ្តេ់ ការចំណាយ
សងសម្រាប់ការករេមអ ឬ
ការសាងសងល់ោយាេ ស់
ផ្ៃះ ឬអនរជួេ 

 រនុងររណីពំុានការករេមអ 
ឬការសាងសងល់េ គាម នការ
ផ្តេ់សំណងលេ។ 

 ម្របារជំ់នួយសម្រាប់ការលផ្ៃរ/
ការចំណាយកដេាន
ចំនួនលសមីនឹង ១ កខ នន
ចំនួននថលជួេ។ 

ការសិរាត្នមល
ចំណាយជំនួសនឹង
រំណត្ក់ារចំណាយ 
សង 

 

 

 

ភសតុតាងជាឯរសារគឺ
ជាេរេខណឌ ត្ម្រមូវ 

៣គ ការបាត្ប់ង់
អាជីវរមម 

លហោា រចនាស
មពន័ធេំលៅឋាន 
អាជីវរមម និង
ម្រេពយលផ្សងៗ
លេៀត្  

អនរកាន់កាប/់
អនររស់លៅខុស
ចាប់ 

 សំណងជាសាចម់្របារ់កដេ
ានចំនួនលសមីនឹងត្នមលជំនួស
លេីការបាត្ប់ងល់ហោា រចនា
សមពន័ធកដេបានសាងសង់
ល ងីលោយអនរកាន់កាប/់
អនររស់លៅខុសចាប់ 

ការសិរាត្នមល
ចំណាយជំនួសនឹង
រំណត្ ់ត្នមលជំនួស
សម្រាប់ 

៣ឃ ការបាត្ប់ង់
អាជីវរមម  

(ម្របារ់
ឧបត្ាមភ
សម្រាបដឹ់រ
ជញ្ជូ ន) 

ម្របារឧ់បត្ាមភ
សម្រាបដឹ់រ
ជញ្ជូ នេំនិញ
សម្រាបេ់ំលៅ
ឋាន និង  
សាភ របុគគេ  

ម្រគួសាររងផ្េ
ប ះពាេ់ (រនុង
លនាះរមួទងំាេ ស់ 
ដី និងអនរជួេ 

អនរកាន់កាប/់
រស់លៅខុស
ចាបល់ោយគាម ន
បណ័ណរមមសិេធិ
ម្រសបចាប ់ឬ
គាម នសិេធិកាន់
កាបដី់ 

 ម្របារឧ់ត្ាមភសរុបកដេបាន
រំណត្ស់ម្រាបម់្រគួសាររង
ផ្េប ះពាេ់នីមួយៗ 
លោយកផ្អរលេីការចំណាយ
ជាមធយមលេីការដឹរជញ្ជូ ន
លៅកានេី់តាងំថមី។ 

 ចាង យរហូត្ដេ់ ៥ 
គី ូកម ម្រត្ 

 លម្រចីនជាង ៥ គី ូកម ម្រត្ 
 

ការសិរាត្នមល
ចំណាយជំនួសនឹង
រំណត្ពី់ចំនួនសរុប
សម្រាបអ់ម្រតាចំនួនពីរ 
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ពាេ ់
សេិធេិេេួបានសណំង 

 

ការបំភល ឺ

ការបាត្ប់ងម់្របារចំ់ណូេ និងជីវភាពរស់លៅ 

៤រ ការបាត្ប់ង ់
ម្របារ់
ចំណូេ រនុង
អំ ុងលពេ
ផ្លល ស់បតូរ - 
ម្របារឧ់បត្ាមភ
សម្រាបម់្រេ
ម្រេងជី់វភាព  

ការបាត្ប់ង ់
ម្របារច់ំណូេ  

ម្រគួសាររងផ្េ
ប ះពាេ់បាត្់
បងម់្របារ់
ចំណូេ រនុង
អំ ុងលពេអនត 
រកាេ (រនុង
លនាះរមួទងំ 
ាេ ស់ដី និងអនរ
ជួេ 

អនរកាន់កាប/់
រស់លៅខុស
ចាបល់ោយគាម ន
បណ័ណរមមសិេធិ
ម្រសបចាប ់ឬ
គាម នសិេធិកាន់
កាបដី់ 

 បរាិណសរុបរមួកដេាន
ចំនួនលសមីនឹង ៣កខ ននម្របារ់
ចំណូេ លោយកផ្អរលេី
អម្រតាគណនាភាពម្ររីម្ររផ្លូវ
ការរបស់ោជរោា ភិបាេ   
រមពុជា។ 

អម្រតាភាពម្ររីម្ររម្របចាកំខ X 
ចនំនួសាជិររនុងផ្ៃះរង
ផ្េប ះពាេ ់X ៣  

 រនុងររណី  ម្រគួសាររងផ្េ
ប ះពាេ់ម្រត្ូវចាត្ជ់ាចំណាត្់
ថាន រជ់ាម្ររុមអនរម្ររីម្ររ ងាយ
រងលម្រគាះ បរាិណសរុបរមួ
ខាងលេីនឹងម្រត្ូវគុណនឹង 
ពីរ។  

 

 

អម្រតាម្ររីម្ររម្របចាកំខ
តាមការបញ្ជជ រពី់  
ោជរោា ភិបាេរមពុជា 
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ការបំភល ឺ

៤ខ ការបាត្ប់ង់
ម្របភពគាមំ្រេ
ជីវភាពជាអ
ចិនស្រនតយ ៍
លោយសារ
ការផ្លល ស់េី
េំលៅ  
ឬចំកណរដី
កដេលៅ
សេ់មិន
អាចរស់លៅ
បាន  

ការសាត រម្របារ់
ចំណូេ  

ម្រគួសាររងផ្េ
ប ះពាេ់ កដេ
បាត្ប់ង់ម្របភព
គាមំ្រេជីវភាពរស់
លៅជាអចិនស្រនតយ ៍
(រនុងលនាះរមួ
ទងំ ាេ ស់ដី 
និងអនរជួេ( 

អនរកាន់កាប/់
រស់លៅខុស
ចាបល់ោយគាម ន
បណ័ណរមមសិេធិ
ម្រសបចាប ់ឬ
គាម នសិេធិកាន់
កាបដី់ 

 

 ានសិេធិចូេួមរនុងរមមវធីិ
មួយរនុងរមមវធីិសាត រ/គាមំ្រេ
ជីវភាពរស់លៅចំនួន បី៖ 

 ការសាត រជីវភាពរសល់ៅ
លោយពឹងកផ្អរលេដីីសម្រាប់
ម្រគួសាររងផ្េប ះពាេ់ 
លោយភាជ បព់ួរលគលេី
សរមមភាពជីវភាពលោយ
កផ្អរលេីដី លពាេគឺ (i)-
ជួយឱយពួរលគានេេធភាព
ានម្របភពម្របារច់ំណូេ
លោយកផ្អរលេីដីលផ្សងៗ 
ម្របសិនលបីានដីផ្េិត្បាន 
ដូចជាសួនបកនល លដីមលឈី
ហូបកផ្ល ការចិញ្េ ឹមសត្វ និង
ម្របភពបលងកីត្ម្របារច់ំណូេ
ម្រសលដៀងគាន លនះលផ្សងៗ
លេៀត្ (ii)-ផ្តេ់ការបណតុ ះ
បណាត េកផ្នររសិរមម ឬ
ការចិញ្េ ឹមសត្វនិង (iii)-
ការឧបត្ាមភសាចម់្របារស់រុប
ចំនួន ២០០ ដុោល រអាលម 
ររិ សម្រាប់ចាបល់ផ្តីមសាជា
ថមីនូវសរមមភាពជីវភាព
កដេពឹងកផ្អរលេីដី 

 រនុងររណីពំុានដីកដេ
សមម្រសបសម្រាប់
សរមមភាពម្រេម្រេងជី់វភាព
លេលនាះ ម្រគួសាររងផ្េប ះ
ពាេ់អាចានជលម្រមីស
េេួេយររមមវធីិម្រេម្រេង់

 

 

 

 

រមមវធីិដីសម្រាប់
ម្រគួសាររងផ្េប ះ
ពាេ់កដេបាត្ប់ង់
ជីវភាពពឹងកផ្អរលេីដី 

រមមវធីិផ្តេ់ការងារ
សម្រាបម់្រគួសាររង
ផ្េប ះពាេ់កដេ
បាត្ប់ង់ជីវភាពរស់
លៅកដេពឹងកផ្អរលេី
ការងារានម្របារ់
រនម្រម 

រមមវធីិម្រេម្រេង់ជីវភាព
រស់លៅកដេពឹងកផ្អរ
លេីអាជីវរមមសម្រាប ់
ម្រគួសាររងផ្េប ះ
ពាេ់កដេបាត្ប់ង់
ជីវភាពរស់លៅកដេ
ពឹងកផ្អរលេីអាជីវរមម
។ 

អាចម្រត្ូវបានផ្តេ់ឱយ
ដេ់ម្រគួសារម្រគួសាររង
ផ្េប ះពាេ់កដេ
អាចលម្រជីសលរសីយរ
ជលម្រមីសលនះ។ 
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ការបំភល ឺ

ជីវភាពរស់លៅលោយកផ្អរ
លេីការងារេេួេបានម្របារ់
រនម្រម ឬកផ្អរលេីអាជីវរមម។ 
ឬ 

 ការសាត រជីវភាពរស់លៅតាមរ
យៈការងារកដេេេួេបាន
ម្របាររ់នម្រម សម្រាបម់្រគួសារ
រងផ្េប ះពាេ់កដេបាត្់
ជាអចិនស្រនតយនូ៍វការងារាន
ម្របាររ់នម្រម លពាេគឺ (i)- 
ផ្តេ់ការបណតុ ះបណាត េលេី
ជំនាញលធវកីារងារានម្របារ់
រនម្រម និង (ii)-ការផ្តេ់ការ
ឧបត្ាមភសរុបជាសាចម់្របារ់
កដេានចំនួនលសមីនឹង
អម្រតាភាពម្ររីម្ររផ្លូវការចំនួន 
៣កខ ននម្របារច់ំនូេលដីមបី
ជួយគាមំ្រេកផ្នរម្របារ់
ចំណូេរនុងអំ ុងលពេ 
បណតុ ះបណាត េ 

      ឬ 

 ការសាត រជីវភាពរស់លៅតាមរ
យៈ អាជីវរមម សម្រាប់
ម្រគួសាររងផ្េប ះពាេ់
កដេបាត្់បង់អាជីវរមមជា      
អចិនស្រនតយ ៍ឬ ម្រគួសាររងផ្េ
ប ះពាេ់ កដេលម្របីម្របាស់
រមមវធីិលនះជាម្របភពននជលម្រមី
ជីវភាពរស់លៅ (i)- ការផ្ត
េ់ជំនាញអាជីវរមម និង 

ម្រគួសាររងផ្េប ះ
ពាេ់ានសិេធិេេួេ
បានជលម្រមីសមួយរនុង
ចំលណាមជលម្រមីសទងំ
អស់ខាងលេី 
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ការបំភល ឺ

(iii) - ការផ្តេ់េឹរម្របារ់
សរុបចំនួន ២០០ ដុោល រអា
លមររិ លដីមបជីួយលេីការចាប់
លផ្តីមអាជីវរមមខាន ត្តូ្ច ឬ
អាជីវរមមតាមផ្ៃះ។ 

    

 

 ចំលពាះម្រគួសាររងផ្េប ះ
ពាេ់កដេានភាពម្ររីម្ររ 
និងងាយរងលម្រគាះ លម្រៅពី
ការបណតុ ះបណាត េជំនាញ 
(i)-ការឧបត្ាមភសាចម់្របារ់
សរុបគុណនឹងពីរ និង (ii)-
េេួេបានការយរចិត្តេុរ
ជាអាេិភាពសម្រាបឱ់កាស
ការងារកដេានលៅរនុង 
គលម្រាងលនះ 

 

 

 

 

 

 

 

ការចាត្ច់ំណាត្ថ់ាន រ់
នឹងម្រតូ្វលធវីល ងី រនុង
អំ ុងលពេនន ការ
សៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ 
និងម្រសបតាមេរេ
ណៈវនិិចឆយ័កដេ
ានលរៀបោប់រនុងកផ្នរ   
IV.D ននដំលណីរការ
ម្របតិ្បត្តិការសតងោ់រ 
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៣.៥ វធីិសាស្រសតវាយត្នមលម្រេពយ 

49> ការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស (RCS) គឺជាឯរសារមូេោា នកដេលរៀបោបេ់មអិត្អំពីវធីិសាស្រសតសម្រាប់
គណនាត្នមលគិត្ជាឯរតា លដីមបផី្តេ់សំណងម្រេពយកដេរងផ្េប ះពាេ់ម្រគបម់្របលភេទងំអស់ ដូចជា ដី លហោា រចនា
សមពន័ធសំខាន់ៗ លហោា រចនាសមពន័ធរម្រមិត្េីពីរ វសិាេភាព លដីមលឈ ីនិងជំនួយឧបត្តមភសម្រាបក់ារសាត រល ងីវញិ។ ការ
សិរាត្នមលចំណាយជំនួសនឹងម្រតូ្វលធវីល ងីលោយអនរជំនាញឯរោជយកដេានចំលណះដឹងពីត្នមលសាភ រសំណង់ និង
ការវាយត្នមលម្រេពយសមបត្តិ។ វធីិសាស្រសតវាយត្នមលបរាិណជាធមមតា នឹងម្រត្ូវបានលម្របីម្របាសស់ម្រាប់ទញយរត្នមលជាឯរ
តាននលហោា រចនាសមពន័ធកដេរងផ្េប ះពាេ់។  

50> ពារយបលចេរលេសពារព់ន័ធមួយចំនួនកដេជួយអនរអាចវាយត្នមលពីសិេធិ និងសំណងរបស់ម្របជាពេរដា និង 
ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ានដូចខាងលម្រកាម៖  

 ការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស - លគាេបំណងសំខានន់នការសិរាត្នមលចំណាយជំនួសគឺលដីមបរីំណត្់ពី
អម្រតាននត្នមលដីលោយកផ្អរលេីរំណត្ល់ហតុ្ននការលោះដូរជារក់សតងននត្ំបនរ់ងផ្េប ះពាេ់ លហោា រចនា 
សមពន័ធសំខាន់ៗ និងរម្រមិត្េីពីរ3 កដេរងផ្េប ះពាេ់ លដីមលឈហូីបកផ្ល លឈ ីនិងដំណា។ំ កផ្អរលេីេេធផ្េ
ននការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងេេួេបានសំណង លៅលពេ 
ផ្តេ់ការចំណាយសង (លោយកផ្អរលេីត្នមលេីផ្ារ) ពីោជរោា ភិបាេរមពុជា ចំលពាះការបាត្ប់ងដី់ និងម្រេពយ
សមបត្តិកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសារ គលម្រាងលនះ។ ការសិរាត្នមលចំណាយជំនួសនឹងម្រត្ូវលធវីល ងីរនុង
អំ ុងលពេនន ការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្។ 

 ត្នមលដីគិត្ជាឯរតា- ដីឯរជនកដេរងផ្េប ះពាេ់ម្រត្ូវបានកបងកចរជាបួនម្ររុមសំខាន់ៗ ៖ (១( វាេកម្រស 
(២( ចាក រ (៣( ដីេំលៅឋាន និង(៤( ដីអាជីវរមម។ វធីិរនុងការេេួេបានេិននន័យសតីពីអម្រតាេីផ្ារ គឺលធវី
ការម្របមូេេិនននយ័ពីការេរ់ដូរដីរនុងរយៈលពេថមីៗរនលងលៅ។ លទះជាោ ងលនះរតី ម្ររុមលរៀបចគំលម្រាងមិន
អាចររបាននូវរំណត្ម់្រតាសតីពីត្នមលេរ់ដីលៅរនុងតំ្បន/់ជំុវញិត្ំបនគ់លម្រាងល យី។ លទះជាោ ងលនះរតី 
េិនននយ័អំពីការេរដី់ថមីៗនឹងម្រតូ្វម្របមូេតាមរយៈបេសាភ សនល៍ោយផ្លៃ េ់ជាមួយនឹង (i) ាេ ស់ដីលៅ
រកនលង/ជំុវញិត្ំបនអ់នុវត្តនគ៍លម្រាងកដេជាម្រគួសាររងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្រគួសារមិនរងផ្េប ះពាេ់
ពីគលម្រាង និង (ii) អាជាា ធរមូេោា នលៅរកនលង/ជំុវញិត្ំបនអ់នុវត្តនគ៍លម្រាង។ ចំលពាះេេធផ្េននការសិរា
ត្នមលចំណាយជំនួស ត្នមលដីគិត្ជាឯរតាកដេានភសតុតាងកដេានការេេួេសាគ េ់រមមសិេធិ លហោា រចនា
សមពន័ធ ដំណា ំ លឈកីដេបានោលំេីសពីរឆ្ន  ំ និងលឈោីយំរផ្េ រនុងម្រសុរ និងឃុកំដេម្រត្ូវបានប ះពាេ់
លោយគលម្រាងលនះនឹងម្រត្ូវលធវីល ងី។ 

 ត្នមលលហោា រចនាសមពន័ធគិត្ជាឯរតា - ផ្ៃះ/លហោា រចនាសមពន័ធកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលនះម្រតូ្វបានចាត្់
ចំណត្ថ់ាន រជ់ាពីម្ររុមសំខាន់ៗ៖ ផ្ៃះ/េំលៅឋាន និងលហោា រចនាសមពន័ធលផ្សងៗលេៀត្។ វធីិសាស្រសតកដេលម្របី
ម្របាស់គណនាត្នមលផ្ៃះ/លហោា រចនាសមព័នធ រមួានការសិរាពីបរាិណ និងការវាស់កវងេមអិត្លេីកផ្នរននលហ
ោា រចនាសមពន័ធនីមួយៗ។ ត្នមលពេរមមរនឹ៏ងម្រតូ្វបានវាយត្នមល តាមត្នមលេីផ្ារសម្រាប់រចនាសមព័នធទងំមូេ 
លោយកផ្អរលេីពត័្ា៌នកដេេេួេបានពីអនរចុះរិចេសនោសាងសងល់ៅរនុងត្ំបន។់ លហោា រចនាសមពន័ធ លផ្ស

                                                            
3 ចំណុចលនះរមួទងំរបង អណតូ ង ម្រេុងម្រជូរ បនៃប់េឹរ ផ្ៃះបាយ ។េ។ 
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ងៗលេៀត្ ដូចជាជញ្ជេ ងំ និងរបង និងម្រេពយសមបត្តិវបបធម៌ ដូចជា លចតិ្យ ចាបំាចម់្រត្ូវកត្េេួេបានសំណង 
តាមត្នមលេីផ្ារ លហយីេេធផ្េននអម្រតាជារោ់រន់នលហោា រចនាសមពន័ធ រម៏្រតូ្វេេួេបានសំណងកដរ និង 

 ត្នមលដំណា ំនិងលដីមលឈគិីត្ជាឯរតា - េិនននយ័លនះនឹងម្រត្ូវម្របមូេតាមរយៈបេសាភ សនស៍តីពីម្របារ់ចំណូេ
ជាមួយាេ ស់/រសិររដំណា ំ និងលឈ ី លៅរនុងេីតាងំអនុវត្តនគ៍លម្រាង។ អម្រតាត្នមលេីផ្ារលេីដំណា ំ និងលឈី
ម្រតូ្វបានគណនា លោយកផ្អរលេីផ្េ និងរយៈលពេននលដីមលឈធំី និងដំណា ំកដេបានដរម្រសង់លចញពីបេ
សាភ សនជ៍ាមួយរសិររ។ រូបមនតកដេលម្របីម្របាស់សម្រាប ់លដីមលឈហូីបកផ្លគឺានដូចខាងម្ររម៖ 

លដីមលឈហូីបកផ្ល = ((បរាិណផ្េកដេម្របមូេបានរនុងមួយឆ្ន  ំ x ត្នមលេីផ្ារ) x (ចំនួនឆ្ន កំដេវាផ្តេ់ 
ផ្េ)) + ត្នមលពូជ 

លដីមលឈកីដេានអាយុលេីសពីពីរឆ្ន កំដេានរយៈលពេោដុំះលម្រចីនជាង ៥ឆ្ន  ំ ម្រតូ្វបានចាត្ច់ំណាត្់ថាន រ់
ដូចខាងលម្រកាម៖ 

o រូនលឈតូី្ចៗកដេានអាយុតិ្ចជាង ១ ឆ្ន មិំនេេួេបានសំណងលេ ពីលម្រពាះវាអាចោលំ ងី
វញិបាន។ គលម្រាងផ្តេ់សំណងលេីការចំណាយចំលពាះរូនលឈ។ី 

o រូនលឈ ី(អាយុ ១ លៅ ៣ឆ្ន (ំ៖ ឱយត្នមលចំនួន ១/៣ ននត្នមលលពញ ពីលម្រពាះវាអាចម្រត្ូវបានោំ
ល ងីវញិបាន បូរនឹងការចំណាយលេីរូនលឈ។ី 

o រូនលឈ ី (អាយុលម្រចីនជាង ៣ ដេ់ ៥ឆ្ន (ំកដេផ្តេ់ផ្េមួយចំនួន៖ ឱយត្នមលចំនួន ២/៣ នន
ត្នមលលពញ បូរនឹងត្នមលរូនលឈ។ី 

៣.៦ ការពិចារណាពិលសស 

51> ភាពងាយរងលម្រគាះ និងលយនឌរ័៖ គលម្រាងលេីររមពស់ងការផ្តត្់ផ្គងេឹ់រសាអ ត្ និងអនាមយ័ េេួេសាគ េ់ថា 
ម្ររុមមនុសសរនុងសងគមមួយចំនួន រនុងលនាះរមួទងំជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច អាចានេេធភាពតិ្ចត្ួចរនុងការសាត ររម្រមិត្
ជីវភាព ការរស់លៅ និងរម្រមិត្ម្របារច់ំណូេរបស់ខលួន លហយីគលម្រាងបានបញ្េូ េបញ្ជា រងវេ់ទងំលនះលៅរនុងការ
លរៀបចំ និងការអនុវត្តសរមមភាពគលម្រាង តាមរយៈដំលណីរការននការលរៀបចំកផ្នការ និងការលធវីលសចរតីសលម្រមចលោយ
ានការចូេរមួ។  

52> រនុងអំ ុងលពេអនុវត្តន ៍ គលម្រាងនឹងលផ្លត ត្ការយរចិត្តេុរោរពិ់លសសលេីស្រសតី និងម្រគួសារកដេានលម
ម្រគួសារជាស្រសតី លោយលម្រជីសលរសីពួរលគជាអនរេេួេផ្េពីការវនិិលោគរបស់គលម្រាង ដូចជា ការជួេឱយពួរលគលធវីការ
ងារសាងសង់ជាលដីម។ ការចូេរមួលោយលសមីភាពគាន របស់ស្រសតីរនុងវដតទងំមូេននសរមមភាពគលម្រាងនឹងម្រត្ូវលធវលី ងី
លដីមបលីេីររមពស់ពីេេធភាពនននិរនតរភាពគលម្រាង។ គលម្រាងនឹងធានាឱយានការចូេរមួោ ងសរមមរបសស់្រសតី និង
ម្ររុមជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច រនុងអំ ុងលពេននការលរៀបចំវធិានការសមម្រសបលដីមបឱីយល ល្ីយត្បលៅនឹងត្ម្រមូវការជារ់
ោរ ់ ឬរងវេ់របស់ម្ររុមម្របជាពេរដាខុសៗគាន  ដូចជាម្របជាពេរដាគាម នដីធលី ម្ររីម្ររ និងម្រគួសារកដេានស្រសតីជាលមផ្ៃះ 
ជនពិការ មនុសសចាស់ជោ ឬរុារកដេគាម នមលធោបាយគាមំ្រេខលួនឯង។ យុេធសាស្រសតលយនឌ័រ និងសរមមភាពជារ់ោរ់
សម្រាបម់្ររុមជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ចនឹងម្រតូ្វបានលរៀបចលំ ងី រចួោរប់ញ្េូ េរនុងកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 
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៣.៧ យុេធសាស្រសតលយនឌរ័ 

53> លគាេការណ៍ខាងលម្រកាមម្រតូ្វបានយរមរលម្របីម្របាស់ លដីមបជីួយឱយស្រសតីចូេរមួោ ងសរមមរនុងការលរៀបចំកផ្នការ 
និងអនុវត្តនរ៍មមវធីិលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រពមទងំរមមវធីិលផ្សងៗលេៀត្។ ការចុះរិចេសនោ និងការេូទត្ស់ំណង
នឹងម្រតូ្វបានចុះហត្ាលេខាេេួេសាគ េ់ទងំបតី និងម្របពនធ ឬស្រសតីាន រប់ ុលណាណ ះ រនុងររណីកដេម្រគួសារានស្រសតីជាលម
ម្រគួសារ។ រិចេសនោលេីការងារសុីវេិ នឹងគិត្គូរដេ់លគាេលៅផ្តេ់ការានម្របាររ់នម្រមដេ់ម្របជាជនម្ររីម្ររ និងស្រសតីពី
ភូមិ និងត្ំបនក់ដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ រិចេការទងំលនះរនឹ៏ងពិចារណាផ្ងកដរពីការលបតជាា ធានាឱយាន
សមភាពលយនឌរ័ រនុងលនាះរមួទងំ i) ការធានាថានឹងគាម នការលម្របីម្របាសរ់ាល ងំពេរមមរុារ ឬរាល ងំពេរមមពីការ
ជួញដូរ ii) គាម នការលរសីលអីងលេីការផ្តេ់ការងារានរនម្រមដេ់ស្រសតីកដេានគុណវឌឍន ៍និង iii) គាម នម្របាររ់នម្រមខុសគាន
រវាងបុរស និងស្រសតីចំលពាះការងារកដេានគុណត្នមលលសមីគាន ។   

54> វធិានការពិលសសនឹងម្រតូ្វលធវីល ងីរនុងការផ្សពវផ្ាយពត័្៌ាន និងការពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយស្រសតី លដីមបធីានា
ថា ស្រសតីទងំលនាះានការយេ់ដឹងោ ងចាស់ោស់ពីលគាេនលោបាយ សិេធិរនុងការេេួេបានសំណង និងនីតិ្វធីិ
លផ្សងៗលេៀត្សតីពីរមមវធីិលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងអាចលធវីការសលម្រមចលោយកផ្អរលេីពត័្ា៌នម្រគបម់្រគាន។់ ម្របពន័ធ
ពត័្ា៌នសតីពីការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ននគលម្រាងលនះនឹងធានថា មូេោា នេិនននយ័ និងសូចនាររម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោនទងំអស់នឹងម្រតូ្វបំកបរតាមលយនឌ័រ។ 

55> អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគទងំអស់ នឹងផ្តេ់ការបណតុ ះបណាត េដេ់គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់ទងំអស់រនុងលគាេបំណងរសាងសមត្ាភាពលេីកផ្នរម្រគបម់្រគងផ្េប ះពាេ់ និងលដីមបលីេីររមពស់ការយេ់
ដឹងពីលយនឌ័ររនុងការងារម្រគបម់្រគងផ្េប ះពាេ់។  

56> លមីេឧបសមព័នធ ១រ អំពីា ម្រេិរកផ្នការសរមមភាពលយនឌរ័។  
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4> ដំគណ្ើ រការតាងំទីលគំៅ និងការឯរភារ 
៤.១ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនលេកីារការពារម្របលោជនស៍ងគម 

57> បនាៃ បពី់ានការឯរភាពលេីត្ំបនល់គាេលៅរចួលហយី ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យកផ្នរសងគមនឹងម្រត្ូវបានលធវីល ងីលោយ
ជនបលងាគ េការពារផ្េម្របលោជនស៍ងគម (SSFP( និង/ឬេីម្របឹរាននម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួង
សាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន លដីមបរីំណត្់ថាលតី្ដី និង/ឬម្រេពយសមបត្តិម្រត្ូវផ្តេ់ឱយលោយសម័ម្រគចិត្ត ម្រតូ្វបានផ្លល ស់បតូរេី
តាងំ ឬម្រត្ូវតាងំេីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្តនិង/ឬ បញ្ជា លផ្សងៗលេៀត្ពារព់ន័ធនឹងសរមមភាពសាងសងក់ដេម្រត្ូវអនុវត្ត
នល៍ៅតាមកផ្នការនីមួយៗ។ ជាេេធផ្េ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប ឬកផ្នការសរមមភាព
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងម្រតូ្វលរៀបចលំ ងីសម្រាប់ត្ំបនល់គាេលៅ កដេានផ្េប ះពាេ់អវជិជានលោយសារការ
ផ្លល ស់បតូរេីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត ទងំរយៈលពេខលី ឬអចិនស្រនតយ។៍ លម្រៅពីកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់សលងេបកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ គលម្រាងនឹងលរៀបចរំបាយការណ៍ពីការយរចិត្តេុរោរ់
រម្រមិត្ខពស់ (DDR( សម្រាបត់្ំបន់លគាេលៅកដេគាម នផ្េប ះពាេ់ននការតាងំេីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត និង/ឬេី
តាងំកដេសហគមន ៍ ឬម្របជាពេរដាផ្តេ់ដីលោយសម័ម្រគចិត្ត។ សម្រាបក់ារលធវីកផ្នការកដេានម្របសិេធភាព ការម្រត្ួត្
ពិនិត្យតាមោនគួរលធវីល ងីឱយបានលេឿនបំផុ្ត្តាមកដេអាចលធវីបាន និងលៅមុនលពេដំលណីរការលរៀបច ំ កផ្នការ
សរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបឱីយជនបលងាគ េការពារផ្េម្របលោជនស៍ងគមបានេេួេពត័្៌ានម្រគបម់្រជុង
លម្រជាយ លដីមបលីរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
ឬរបាយការណ៍ពីការយរចិត្តេុរោរ់រម្រមិត្ខពស់សម្រាប់ការផ្តេ់ដីលោយសម័ម្រគចិត្តសម្រាបត់្ំបន់លគាេលៅនីមួយៗ។ 

៤.២ ការលរៀបចំ និងការឯរភាពលេកីផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេស់លងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ ់

58> អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគេី១ និងអងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគេី ២ លោយសហការជាមួយនឹងអគគ
នាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ននម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ (លេខាធិការោា នគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង) ផ្តេ់ការកណនាេូំលៅរនុងការលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងដំលណីរ
ការេេធរមមដីលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត ធានាឱយានការសម្រមបសម្រមួេរវាងភាគីពារព់ន័ធលផ្សងៗ កដេានេំនារេ់ំនង
ជាមួយនឹងគលម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្់ផ្គង់េឹរ និងអនាមយ័ រនុងលនាះរមួទងំភាគីទងំឡាយណាកដេានេំនារ់
េំនងផ្លៃ េ់ជាមួយនឹងសរមមភាពផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ និងការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន។ មុននឹងចាបល់ផ្តីមសាងសងល់ហោា
រចនាសមព័នធផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្ ភាគីពីត្ំបនល់គាេលៅគលម្រាងកដេានផ្េប ះពាេ់ខាល ងំពីការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅនឹង
េេួេបានការពិលម្រគាះលោបេ់លដីមបបីលងកីត្លគាេការណ៍លធវីកផ្នការ និងការលរៀបចំការងារ រនុងលគាេបំណងរំណត្់ 
និងកាត្់បនាយផ្េប ះពាេ់អវជិជាន លេីសងគមកដេលរីត្ានលោយសារសរមមភាពសាងសង។់ កផ្នការសរមមភាព
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ នឹងេេួេបានពត័្៌ានពីការអលងកត្
េិនននយ័មូេោា ន ការវាយត្នមលម្រេពយសមបត្តិ និងការរំណត្ទ់រ់េងនឹងសំណង លទះបីជាសាិត្រនុងបរបិេននការផ្លល ស់
បតូរេីេំលៅ   បលណាត ះអាសនន ឬអចិនស្រនតយ ៍សំណង ឬ រនុងបរបិេននការកាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលេីសងគម។ 
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59> ការលរៀបចកំផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប / កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
ចាបំាច់ម្រតូ្វបញ្េូ េលគាេការណ៍េូលៅដូចខាងលម្រកាមសម្រាបម់្របជាពេរដា និង ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 
លដីមបឱីយពួរលគ៖ 

 េេួេបានពត័្៌ានអំពីជលម្រមីស និងសិេធិរបស់ពួរលគទរ់េងនឹងការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ និងសំណង។ 
 េេួេបានការពិលម្រគាះលោបេ់អំពី ផ្តេ់ជលម្រមីសរនុងចំលណាម និងផ្តេ់ជលម្រមីសផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ ឬសំណង 

កដេានេរេណៈបលចេរលេស និងសនសសំំនច។ 
 េេួេបានសំណងភាល មៗ និងានម្របសិេធភាព លៅលពេលធវីការចំណាយសងទងំម្រសុងចំលពាះការបាត្ប់ង់

ម្រេពយ និងេេធភាពេេួេបានម្របលោជន៍លផ្សងៗលេៀត្ពីគលម្រាងលនះ។ 

60> រិចេពិលម្រគាះលោបេ់ និងការចូេរមួជាសាធារណៈម្រគបម់្រជុងលម្រជាយគឺជាេរេខណឌ ចាបំាច់ននដំលណីការលរៀបចំ
កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ លេីសពីលនះ 
ម្របជាពេរដា និង ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងម្រតូ្វកត្បានយេ់ដឹងអំពី៖ 

 ជលម្រមីស និងសិេធិរបស់ខលួនទរេ់ងនឹងការលធវអីំលណាយដី ការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ និង/ឬសំណង 

 ជលម្រមីស និងវធីិជារោ់រក់ដេានេរេណៈសមម្រសបទងំកផ្នរបលចេរលេស និងសនសសំំនចសម្រាបផ់្លល ស់បតូរ
េីេំលៅ ឬេីតាងំេំលៅឋានថមី។  

 ដំលណីរការ និងកាេបរលិចឆេកដេបានលសនីល ងីសម្រាប់ផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ ការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់  និង/ឬ 
សំណង 

 អម្រតាសំណងកដេានម្របសិេធភាព លៅលពេលធវីការចំណាយសងទងំម្រសុងចំលពាះការបាត្ប់ងម់្រេពយ និងលសវា 

និង 

 វធិានការ និងការចំណាយកដេបានលសនីល ងី លដីមបបីនត ឬករេមអរម្រមិត្ជីវភាពរស់លៅ និងជីវភាពរស់លៅ។ 

61> កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ត្ម្រមូវឱយ
ានពត័្៌ានេមអិត្ ជារ់ោរត់ាមេីតាងំលដីមបរីំណត្់ពីេរេណៈពិលសសដូចខាងលម្រកាម៖ 

 បុគគេកដេនឹងរងផ្េប ះពាេ់ (វជិជាន និងអវជិជាន( លោយសារសរមមភាពសាងសង់សម្រាប់ការផ្គត្់ផ្គងេឹ់រ 

 បុគគេកដេានសិេធិរនុងការេេួេបានសំណង និង/ឬជំនួយឧបត្ាមភ និង 

 ម្របលភេននការលធវីអំលណាយទនដី ម្របសិនលបីាន និង/ឬ ជំនួយឧបត្ាមភ លៅលពេចាបំាច។់  

62> បនាៃ បពី់បានបញ្េប ់ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់នឹងម្រត្ូវបញ្ជូ នលៅកាន់គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង/អគគនាយរោា នលោះម្រសាយ 
ផ្េប ះពាេ់លដីមបមី្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងផ្តេ់ការឯរភាព មុននឹងបញ្ជូ នបនតលៅធនាគារពិភពលោរ។  

63> កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេបម្រត្ូវានពត័្៌ដូចខាងលម្រកាម៖  

i. ម្ររបខណ័ឌ ចាប ់និងលគាេនលោបាយសម្រាប ់LAR 

ii. ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយននកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប  
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iii. ជំលរឿន និងគំរូពត័្ា៌នសងគមលសដារិចេ  
iv. ការផ្តេ់សំណង ការសាត រម្របារចំ់ណូេ និងការផ្លល ស់េីេំលៅ 

v. ការពិលម្រគាះលោបេ់ ការចូេរមួ និងការផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ាន  

vi. យនតការលោះម្រសាយបណដឹ ង  

vii. ការលរៀបចំសាា បន័ និងការអនុវត្ត  
viii. ថវកិា និងការេូទត្ថ់វកិា  

ix. ការតាមោន និងការលធវីរបាយការណ៍ 

64> ត្ំបន់លគាេលៅមួយកដេានផ្េប ះពាេ់លេីម្របជាពេរដាជាង ២០០ នារ ់លពាេគឺការបាត្ប់ងម់្រេពយ និង
ជីវភាពរស់លៅ ចាបំាច់ម្រតូ្វលធវីកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ ជាធមមតា កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់ អាចានចំណុចដូចខាងលម្រកាម៖  

i. ការពិពណ៌នាពីគលម្រាង  

ii. ម្ររបខណ័ឌ ចាប ់ 

iii. ម្ររបខ័ណឌ េំហតំ្ម្រមូវការដី និងការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់  
iv. ពត័្ា៌ន និងសាា នភាពសងគមលសដារិចេ  
v. ការពិលម្រគាះលោបេ់ ការចូេរមួ និងការផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ាន  

vi. យនតការលោះម្រសាយបណដឹ ង  

vii. សិេធិេេួេបានសំណង ការផ្តេ់ជំនួយ និងអត្តម្របលោជន ៍ 

viii. ការផ្លល ស់េីេំលៅ  

ix. ថវកិាសម្រាប់ការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងកផ្នការថវកិា  

x. ការលរៀបចំសាា បន័  

xi. កាេវភិាគអនុវត្តការងារ  
xii. ការតាមោន និងការលធវីរបាយការណ៍  

65> ឧបសមពន័ធ ២ លេីរល ងីអំពីេម្រមងក់ផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ រនុងលនាះរមួទងំឯរសារកដេបញ្ជជ រ់ពី
កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប និងកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ កផ្នការ
សរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ នឹងម្រតូ្វបានលរៀបចំល ងី
លោយជនបលងាគ េសុវត្ាិភាពសងគមរបស់ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម/ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន 
លោយានជំនួយពីេីម្របឹរាសុវត្ាិភាពសងគម និងម្រត្ូវបញ្ជូ នលៅ គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង 

/អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបមី្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងឯរភាព មុននឹងបញ្ជូ នបនតលៅធនាគារពិភព
លោរ។  

66> ជាអនុសាសន៍ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់នឹងម្រត្ូវបានលរៀបចលំ ងី លៅតាមេីតាងំជារក់សតង ឬមូេោា នរញ្េបក់ារងារ កដេជារកនលងម្រត្ូវអនុវត្តការងារ។ 
រតាត លនះនឹងនាឱំយានការអនុវត្តសរមមភាព និងការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនលេីកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កានក់ត្ានម្របលសីរល ងី។ 
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5> នីតិវិធីគរៀបចំសព្ាប់គ ះព្សាយផលប ះពាល ់

67> ម្ររសងួឧសាហរមម និងសបិបរមម និងម្ររសងួសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន៖ ានសំលណីថា ការអនុវត្ត
ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងជាការេេួេខុសម្រត្ូវ បកនាមលៅនឹងការលរៀបចំសាា បន័
សម្រាបគ់លម្រាងកដេរំពុងដំលណីរការ។ ពំុានរចនាសមពន័ធសាា បន័លោយក រកដេនឹងម្រតូ្វបលងកីត្ល ងីជាពិលសស
សម្រាបអ់នុវត្តម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លនះល យី។ គលម្រាងលនះនឹងម្រតូ្វអនុវត្ត 
លៅថាន រជ់ាតិ្ លខត្ត និងម្រសុរ រនុងរយៈលពេចំនួន ៥ ឆ្ន  ំ(២០១៩ ដេ់ ២០២៣( ។ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម 
និង ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន នឹងេេួេខុសម្រតូ្វរមួរនុងការអនុវត្ត គលម្រាងលនះ រនុងលនាះរមួទងំ េេធរមម 
ការលចញម្របារ់ចំណាយ និងការម្រគបម់្រគងហរិញ្ញវត្ាុរនុងសាសភាគនីមួយៗ។ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និង 

ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នកដេបានបលងកីត្អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគលដីមបមី្រគបម់្រគងគលម្រាងទងំមូេ។ 
អងគភាពសម្រមបសម្រមួេគលម្រាង (PCU) រនឹ៏ងម្រតូ្វបលងកីត្ល ងី លហយីនឹងម្រត្ូវបានដឹរនាលំោយមស្រនតីសម្រមបសម្រមួេ
គលម្រាងកដេបានចាត្ត់ាងំលោយម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន។  

68> អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគ៖ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមនឹងបលងកីត្អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគេី
១ (CMU-១) សម្រាបស់ាសភាគេីមួយ លហយីម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នអងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគេី
២ (CMU-២) សម្រាបស់ាសភាគេីពីរ។ លោយកផ្អរលេីសាសភាគរបស់ខលួនផ្លៃ េ់ អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគ
ទងំពីរ នឹងដឹរនាកំារអនុវត្តគលម្រាងម្របចានំថង េេួេខុសម្រតូ្វខពស់លេីការងារ ដូចជា ការម្រគបម់្រគងហរិញ្ញវត្ាុ និងេេធរមម 
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនវឌឍនភាពគលម្រាង និងលធវីការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្នមល ធានាឱយានការអនុវត្តការងារ
ម្រសបតាមេរេខណឌ ការពារបរសិាា ន និងសងគម លរៀបចរំបាយការណ៍គលម្រាង ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនការងារសំណងសុ់ីវេិ 
សម្រមបសម្រមួេនិងម្របមូេរបាយការណ៍ពីម្ររសួងសាា ប័នពារព់ន័ធទរ់េងនឹងកផ្នររបស់ខលួន។ 

69> ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ននឹងចាត្ត់ាងំជនបលងាគ េគាពំារ
សងគម ចនំនួ ២របូ ឱយេេួេខុសម្រត្ូវលេីការអនុវត្តតាមេរេខណឌ សុវត្ាិភាព បរសិាា ន និងសងគម  ដូចានកចងរនុង
ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេបានេេួេការឯរភាពគាន  និងកផ្នការសរមមភាព
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្របសិនលបីាន។ លោយានការគាមំ្រេពីេីម្របឹរាបលចេរលេសសុវត្ាិភាពសងគមាន រ់កដេនឹង
ម្រតូ្វលម្រជីសលរសីលដីមបជីួយដេ់សាសភាគទងំពីររបស់គលម្រាង ជនបលងាគ េសុវត្ាិភាពសងគម នឹងេេួេខុសម្រត្ូវលេី 
(រ(- ការអនុវត្តសរមមភាពដូចានរំណត្រ់នុងម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (ខ(- 
លរៀបចំរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ និងការវាយត្នមលសងគមលដីមបរីំណត្់ពីត្ម្រមូវការននេីតាងំជារោ់ររ់បស់
អនុគលម្រាង ផ្េប ះពាេ់អវជិជានកដេអាចលរីត្ានបណាត េមរពី ការអនុវត្តអនុគលម្រាងលៅតាមេីតាងំជារ់ោរ់ 
និងអនតោគមន៍កដេអាចានពីគលម្រាង (គ(- លរៀបចំរំណត្ល់ហតុ្ ននរិចេម្របជំុលោយលរៀបចំេមអិត្ពីការផ្សពវផ្ាយ
ពត័្ា៌ន បញ្ជា កដេបានពិភារា រងវេក់ដេលេីរល ងីលោយ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និង
អនតោគមនគ៍លម្រាងកដេអាចលរីត្ាន និង (ឃ(- លរៀបចំរិចេពិលម្រគាះលោបេ់ វាយត្នមលកផ្នរសងគមកដេបានលធវី
បចេុបបននភាព និងលរៀបចរំបាយការណ៍។ េេធផ្េននរិចេការនឹងម្រតូ្វសលងេបជារបាយការណ៍ និងបញ្ជូ នលៅអងគភាព
ម្រគបម់្រគងកផ្នរ កដេនឹងម្រត្ូវចងម្ររងជារបាយការណ៍ និងោរជូ់នធនាគារពិភពលោរ។  
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70> េីម្របឹរាសុវត្ាភិាពសងគម៖ នឹងផ្តេ់ម្របឹរាដេ់ជនបលងាគ េគាពំារសងគម និងជួយរនុងការលរៀបចំឯរសារឱយ
ម្រសបលៅនឹងេរេខណឌ ននម្ររបខ័ណឌ ការងារលនះ  រនុងលនាះរមួទងំ ការលរៀបចកំផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និង
របាយការណ៍ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនសំខាន់ៗ ។  

71> មនៃរីសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នលខត្ត មនៃរីឧសាហរមម និងសបិបរមមលខត្ត និងរោា ររេឹរលខត្ត កដេជាមនៃីរ
លៅថាន រល់ម្រកាមជាតិ្ននម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន និង ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម គឺជាអងគភាពេំនារ់
េំនងរវាងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន/ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងអាជាា ធរ/សហគមន៍មូេោា ន។ 

72> គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេអ់នតរម្ររសងួ (IRC) និងអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ ់
(GDR)៖   យនតការគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីលោយលសចរដីសលម្រមច
របស់នាយររដាមស្រនតីលេខ ១៣ ចុះនថងេី ១៨ កខ មីនា ឆ្ន  ំ១៩៩៧ និងលធវីបចេុបបននភាពលោយលសចរដីសលម្រមចលេខ ៩៨ 
ចុះនថងេី ១៦ កខ រុមភៈ ឆ្ន  ំ១៩៩៩ និងលសចរដីសលម្រមចចុះនថងេី ៣ កខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១០ ជាមួយនឹងតួ្នាេីភាររិចេពិនិត្យ
ល ងីវញិ និងវាយត្នមលលេីផ្េប ះពាេ់ននការផ្លល ស់បដូរេីេំលៅ និងការលធវីេេធរមមដីធលី សម្រាបគ់លម្រាងអភិវឌឍនល៍ហោា
រចនាសមព័នធរូបវន័តសាធារណៈរនុងម្រពះោជាណាចម្រររមពុជា។ គណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លបី
តាមលសចរដីសលម្រមចរបស់នាយររដាមស្រនតីលនះ ានអំណាចបំលពញតួ្នាេីជាគណៈរាម ធិការអសាមិររណ៍ លម្រកាម
ម្ររបខ័ណឌ ចាបស់ដីពីអសាមិររណ៍ និងជាសាា បន័រមួ កដេានម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុជាម្របធានអចិនស្រនតយ ៍និង
សាជិរមរពីម្ររសួងពារព់័នធលផ្សងៗ។ គណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់បំលពញតួ្នាេី និងភារ
រិចេរបស់ខលួន តាមរយៈម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ កដេម្ររសួងលសដារិចេ និង
ហរិញ្ញវត្ាុបលងកីត្ល ងីសម្រាបគ់លម្រាងវនិិលោគសាធារណៈនីមួយៗ។ អំណាចននគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់    ម្រតូ្វបានលធវីម្របតិ្ភូរមមលៅឱយម្របធានអចិនស្រនតយរ៍បស់គណៈរាម ធិការលនះ។ ការេេួេខុសម្រត្ូវ
សំខាន់ៗ របស់គណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងរមួាន៖  

 លធវីការម្រគបម់្រគងឱយានម្របសិេធភាព និងធានាោ ងណាឱយេេធរមមដីធលី និងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
អនុលោមតាមចាប ់និងវធិាន និងបេបញ្ជជ អនុវត្តនានា។ 

 ធានាឱយានការសម្រមបសម្រមួេម្របរបលោយម្របសិេធភាពរវាងម្ររសួងពារព់ន័ធ អាជាា ធរថាន រល់ខត្ត/អាជាា ធរ
មូេោា ន និងអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ននម្ររសួងលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ រនុងការអនុវត្តេេធ
រមមដីធលី និងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 

 ផ្ដេ់ការកណនាជំារមួអំពីការអនុវត្តវធិាន និងេិខិត្បេោា នគតិ្យុត្តអំពីេេធរមមដីធលី និងលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់ និងលេីរលសនីបចេុបបននភាពនានាលៅតាមការចាបំាច។់ 

 ផ្ដេ់ការកណនាជំារមួអំពីការអនុវត្តវធិាន និងេិខិត្បេោា នគតិ្យុត្តអំពីេេធរមមដីធលី និងលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់ និងលេីរលសនីបចេុបបននភាពនានាលៅតាមការចាបំាច។់ 

 ផ្តួចលផ្តីមបលងកីត្គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងថាន រ់លខត្ត។  
 

 អនុមត័្លេីកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ជាមូេោា ន ម្ររបខ័ណឌ លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ កផ្នការ
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្ និងកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្កដេបានលធវីបចេុបបននភាព។  
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73> អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ គឺជាអគគនាយរោា នអចិនស្រនតយន៍នគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងជាសាា បន័ដឹរនាកំារងារេេធរមមដីធលី និងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សម្រាប់គលម្រាងវនិិលោគ
សាធារណៈ។ អគគនាយរោា នលនះេេួេខុសម្រត្ូវលេីការលរៀបចំការអនុវត្ត ការពិនិត្យតាមោន និងការលរៀបចំរបាយ
ការណ៍អំពីការអនុវត្តកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រសបតាមចាប់ និងវធិានអនុវត្ត និងេិខិត្បេោា នគតិ្យុត្ត
ពារព់ន័ធនឹងការលធវីេេធរមមដីធលី និងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងេរេខណឌ ត្ម្រមូវននលគាេនលោបាយសដីពីការ
ការពារផ្េប ះពាេ់របស់នដគូអភិវឌឍន។៍ អគគនាយរោា នលនះរ៏េេួេខុសម្រតូ្វលរៀបចំេិខិត្បេោា នគតិ្យុត្តថមី ឬលធវី
បចេុបបននភាពនីតី្វធីិម្របតិ្បត្តិការសដង់ោរផ្ងកដរ និងជាសាា បន័កដេានអំណាចបរម្រសាយ និងបញ្ជជ រ់ពីខលឹមសារនន
នីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិការសដង់ោរ កដេការបរម្រសាយ និងការបញ្ជជ រ់លនះ គឺជាការបរម្រសាយ និងការបញ្ជជ រស់ាា ពរ។ ការ
េេួេខុសម្រត្ូវសំខាន់ៗ រមួាន៖  

 សម្រមបបសម្រមួេ និងសហការជាមួយម្ររសួងពារព់័នធ េីភាន រម់្របតិ្បត្តិ/េីភាន រ់ងារអនុវត្ត និងេីភាន រ់ងារ
ដនេលេៀត្ កដេពារព់ន័ធនឹងសរមមភាពេេធរមមដីធលី និងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 

 បំលពញតួ្នាេីជាសមភាគីរបស់ោជរោា ភិបាេរមពុជាសម្រាបោ់េ់សរមមភាពេេធរមមដីធលី និងលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់ទងំអស់រនុងរិចេសហម្របតិ្បត្តិការជាមួយនឹងនដគូអភិវឌឍន ៍។ 

 ផ្ដេ់ការកណនាដំេ់េីភាន រ់ងារម្របតិ្បត្តិ/េីភាន រង់ារអនុវត្ត និង/ឬេីម្របឹរាលរៀបចំគលម្រាងរនុងការអនុវត្ត
ការអលងកត្សងគមលសដារិចេ លោយលម្របីម្របាស់សំណារគំរូ និងរនុងការលរៀបចំម្ររបខណ័ឌ លោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់ ឬកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ជាមូេោា ន រនុងអំ ុងលពេសិរាសមិេធិេេធភាពរប់ស
គលម្រាង។ 

 ពិនិត្យល ងីវញិ និងអនុមត័្លេីលសចរដីម្រពាងកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ជាមូេោា ន ឬ
ម្ររបខណ័ឌ លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ កដេបានលរៀបចលំ ងីលោយេីភាន រ់ងារម្របតិ្បត្តិ/េីភាន រង់ារអនុវត្ត
រនុងអំ ុងលពេននដំណារ់កាេលរៀបចំគលម្រាង លដីមបេីេួេបានការអនុមត័្ពីគណៈរាម ធិការអនតរ
ម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 

 ពិនិត្យល ងីវញិ និងអនុមត័្លេីោេ់បញ្ជា ទងំអស់ពារ់ពន័ធនឹងការលធវីេេធរមមដីធលី និងការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់រនុងឯរសារជំនួយសាម រតី្ អនុសសរណៈននការលោគយេ់គាន  និងរំណត្ល់ហតុ្ននរិចេ
ពិភារា កដេម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងីលោយនដគូអភិវឌឍនរ៍នុងអំ ុងលពេលរៀបចំគលម្រាង ដំលណីរការ
ពារយសុំខេីរមេី និងដំណារ់កាេអនុមត័្លេីរមេី។ 

 ពិនិត្យតាមោន និងអនុមត័្លេីរិចេម្រពមលម្រពៀងពារព់័នធនឹងេេធរមមដីធលី និងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
រនុងលសចរតីម្រពាងរិចេម្រពមលម្រពៀងសដីពីការផ្ដេ់ហរិញ្ញបបទន និងចូេរមួរនុងការចរចារិចេម្រពមលម្រពៀង 
ទងំលនះលៅតាមការចាបំាច។់ 

 លរៀចំរិចេពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយនឹងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ និងអាជាា ធរមូេោា នរនុងអំ ុងលពេ 
លរៀបចំកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្។ 

 លរៀបចំកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្ កផ្អរលេីការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្។ 

 លធវីបចេុបបននភាពកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្ លៅតាមការចាបំាច ់និងលៅលពេចាបំាច។់ 

 លរៀបចំ និងធានាឱយានថវកិាចាបំាចស់ម្រាបអ់នុវត្តកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្។ 
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 អនុវត្តោេ់សរមមភាពេេធរមមដីធលី និងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ទងំអស់លៅតាមកផ្នការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់េមអិត្ ឬ កផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្កដេបានលធវីបចេុបបននភាព។ 

 គណនា លរៀបចំរិចេសនោ និងលធវីការេូទត្ស់ំណងដេ់ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់នីមួយៗ កផ្អរ
តាមតាោងា ម្រេីរកដេបងាា ញពីសិេធិកដេម្រត្ូវេេួេបានរនុងកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្ 
ឬ កផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្កដេបានលធវីបចេុបបននភាព។ 

 ធានាថា យនតការលោះម្រសាយបណដឹ ងសារេុរេដំលណីរលៅបានោ ងម្រតឹ្មម្រតូ្វ។ 

 ម្រគបម់្រគង ពិនិត្យតាមោន និងោយការណ៍អំពីវឌឍនភាពននការអនុវត្តកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់េមអិត្ ឬ កផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្កដេបានលធវីបចេុបបននភាព។ 

 លរៀបចំសិកាេ សាោបលងកីនការយេ់ដឹងសម្រាបម់្ររសួងពារព់័នធ និងអាជាា ធរមូេោា នសដីពីវធិានអនុវត្ត 
និងេិខិត្បេោា នគតិ្យុត្តនានា ដូចកដេកចងរនុងនីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិការសដងោ់រសម្រាបក់ារលធវីេេធរមម
ដីធលី និងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងលគាេការណ៍កណនាពំារព់ន័ធកដេលរៀបចំលោយអគគនាយរ
ោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ជាបនតបនាៃ ប។់  

 បំលពញតួ្នាេីជាមជឈមណឌ េចំលណះដឹងពារព់ន័ធនឹងការលធវីេេធរមមដីធលី និងការលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់។ 

74> អនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេល់ៅថាន រល់ខត្ត៖ អនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
លៅថាន រល់ខត្ត (PRSC) គឺជាសាា ប័នកដេម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីលៅថាន រ់លខត្ត។ អនុគណៈរាម ធិការលនះានម្របធាន
ជាអភិបាេលខត្ត ឬអភិបាេលខត្តរង និងានសាជិរជាម្របធានមនៃីរចំណុះឱយម្ររសួងពារ់ព័នធកដេជាសាជិរនន
គណៈរាម ការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងអភិបាេម្រសុរ និងលមឃុ ំរនុងតំ្បន់កដេានផ្េប ះពាេ់
ពីគលម្រាងលនះ។ 

75> លសនាធិការបលចេរលេសននអនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លៅថាន រល់ខត្ត គឺជាម្ររុមការងារអនុ
គណៈរាម ធិការសម្រមបសម្រមួេការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត កដេានម្របធានជាត្ំណាងសាោលខត្ត 
ពារព់ន័ធ។ សាជិរអចិនស្រនតយរ៍បស់ម្ររុមការងារននអនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត គឺត្ំណាង
សាោលខត្ត និងមនៃីរលសដារិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុលខត្ត។ រនុងរិចេខិត្ខំម្របឹងកម្របងរនុងការលធវីឱយដំលណីរការលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់ទងំមូេអាចម្របម្រពឹត្តិលៅបានម្របរបលោយម្របសិេធភាព ានការចូេរមួ និងានត្ាល ភាពលនាះ លមឃុ ំនិងលមភូមិ
កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង  ជាម្រតូ្វ សាជិរ និងម្រត្ូវចូេរមួឱយបានសរមមរនុងម្ររុមការងារននអនុគណៈរាម ធិការ
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត បញ្ជា នានា ពារព់ន័ធនឹងកដនសមត្ារិចេលរៀងៗខលួនរបស់ខលួន។ 

76> តាមរយៈម្ររុមការងារននអនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត អនុគណៈរាម ធិការលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រ់លខត្តបំលពញមុខងារដូចខាងលម្រកាម៖ 

(i) សម្រមបសម្រមួេការបនតការអនុវត្តយុេធនាការផ្សពវផ្ាយពត័្៌ានជាសាធារណៈ លដីមបធីានាថា សាធារណជន
េូលៅ ជាពិលសសម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសារគលម្រាង េេួេបានបចេុបបននភាពអំពីការអភិវឌឍន៍
នានា ពារព់ន័ធនឹងសរមមភាពគលម្រាង និងសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់គលម្រាងលនះ 
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(ii) សហការជាមួយនឹងម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត លដីមបអីនុវត្ត
កផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងជួយលរៀបចំរិចេពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ និងរិចេម្របជំុផ្សពវផ្ាយ
ពត័្ា៌ន 

(iii) ម្រគបម់្រគងការផ្ដេ់សំណង និងអត្ាម្របលោជន៍ដនេលេៀត្ដេ់ម្រគួសារ កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 

(iv) េេួេបណដឹ ង និងការលរីត្េុរេមិនសុខចិត្តពីម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយសារគលម្រាង និងចាត្វ់ធិាន
ការល ល្ីយត្បលៅតាមលគាេនលោបាយសដីពីការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់របស់គលម្រាង និង 

(v) ររាឯរសារអំពីោេ់រិចេម្របជំុសាធារណៈ បណដឹ ងសារេុរេ និងវធិានការទងំឡាយ កដេលធវីល ងីលដីមបី
ល ល្ីយត្បចំលពាះពារយបណដឹ ង និងការលរីត្េុរេមិនសុខចិត្តទងំលនះ។  

77> ការលរៀបចអំនុវត្តគលម្រាង៖ ការលរៀបចំសាា បន័សម្រាបអ់នុវត្តគលម្រាងម្រតូ្វអនុវត្តតាមការលរៀបចអំនុវត្តគលម្រាង។ 

ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និង ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ នម្រត្ូវសហការឱយបានជិត្សនិេធជាមួយ
អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ /គណៈ រាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ ភាររិចេរបស់ខលួន
ានដូចខាងលម្រកាម៖ 

រ( ពិនិត្យបឋមលេីអនុគលម្រាង និងរំណត្ពី់ម្របលភេផ្េប ះពាេ់កដេម្រត្ូវលោះម្រសាយរនុងអនុគលម្រាង 
ខ( ផ្ដេ់ការកណនា ំ ផ្ដេ់ការគាមំ្រេ និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនលេីការងាររបស់ម្ររុមការងារននអនុគណៈរាម ធិ

ការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត និងភាគីពារ់ព័នធដនេលេៀត្ សម្រាបស់រមមភាពពារព់ន័ធនឹងការ
លរៀបចំកផ្នការ ការអនុវត្ត និងការពិនិត្យតាមោនកផ្នការ និងសរមមភាពសម្រាប់ការលធវីេេធរមមដីធលី
លោយសម័ម្រគចិត្ត និងលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត 

គ( លរៀបចមំ្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ - កផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
សម្រាប់គលម្រាង កដេបងកផ្េប ះពាេ់នាឱំយានការតាងំេីេំលៅសារជាថមី និងោរក់ផ្នការលនះជូនអគគ
នាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់/គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួងលដីមបអីនុមត័្ 

ឃ( សម្រមបសម្រមួេជាមួយគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង និងអនុគណៈរាម ធិការ
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត លដីមបលីរៀបចំការសៃង់វាស់កវងេមអិត្ អនុវត្តរិចេពិលម្រគាះលោបេ់ជា
សាធារណៈ អភិវឌឍនេី៍តាងំកដេម្របជាពេរដាផ្លល ស់លៅលៅថមី និងសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
លផ្សងលេៀត្ កដេចាបំាច់លដីមបអីនុវត្តម្ររបខ័ណឌ លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ កដេបានេេួេការអនុមត័្។ 

ង( អនុវត្តដំលណីរការផ្ដេ់អំលណាយលោយសម័ម្រគចិត្ត លោយានការចងម្ររងពត័្៌ានេុរជាឯរសារឱយបាន
ម្រតឹ្មម្រត្ូវ និង 

ច( សម្រមបសម្រមួេសរមមភាពពិនិត្យតាមោនខាងរនុង ដូចជា ការលរៀបចំសូចនាររពិនិត្យតាមោន នីតិ្វធីិ 
និងការលរៀបចំរបាយការណ៍។  
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6> ការភាជ បក់ារគ ះព្សាយផលប ះពាលជ់ាម្ួយនឹងការងារសាងសង ់

78> ដូចបានលេីរល ងីខាងលេី គលម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្់ផ្គងេឹ់រ និងអនាមយ័ មិនត្ម្រមូវឱយានការផ្លល ស់បតូរេី
េំលៅសំខាន់ធំៗ សម្រាបក់ារងារសាងសងល់ហោា រចនាសមពន័ធផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្ និង បណាត ញេូរងលនាះល យី 
ពីលម្រពាះការងារពម្រងីរបណាត ញផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្ និងការសាងសងប់ណាត ញេូរងនឹងលធវីល ងីតាមបលណាត យផ្លូវ            
បចេុបបនន។ លទះជាោ ងលនះរតី ការងារសាងសងទ់ងំលនះអាចបងកការរខំានដេ់ការវនិិលោគអាជីវរមម លហយីការ        
វនិិលោគធំៗលេីសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរអ់ាចត្ម្រមូវឱយានេេធរមមដីឯរជន។ សរមមភាពសាងសងម់ួយចំនួន
អាចនាឱំយានផ្េប ះពាេ់តិ្ចតួ្ច  រនុងលនាះរមួទងំការរខំានដេ់ភាពងាយម្រសួេចូេលៅកាន ់ ដី និងអគារ ជាលដីម។ 
ផ្េប ះពាេ់តិ្ចត្ួចកដេអាចលរីត្ានទងំលនះនឹងម្រតូ្វបានបញ្ជជ រ់ោ ងចាស់ោស់ បនាៃ បពី់ានការលម្រជីសលរសី 
និងឯរភាពលេីេីតាងំសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរថមី រនុងអំ ុងលពេននដំណារ់កាេវាយត្នមលគលម្រាង លហយីការលរៀបចំ
កផ្នរបលចេរលេស និងេរេណៈេមអិត្កផ្នរបលចេរលេសម្រត្ូវបានលរៀបចំរចួោេ់។ 

79> សហគមន៍មូេោា ន និងម្រគួសារអាចសលម្រមចផ្តេ់អំលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្ត ចំលពាះដីកដេរងផ្េប ះពាេ់
លោយមិនទមទរសំណង។ សាា នភាពលនះអាចេេួេយរបាន កត្លៅលពេានការធានាថា ម្របជាពេរដាកដេរង
ផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងេេួេបានម្របលោជន៍ពីគលម្រាងប ុលណាណ ះ។ ដំលណីរការពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយអនរកដេ
អាចផ្ដេ់អំលណាយដី គួរលធវីល ងីលោយចំហ និងម្របរបលោយត្ាល ភាព ចំលពាះការសលម្រមច ពារព់ន័ធនឹងការផ្ដេ់
អំលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្តលនះ លោយកផ្អរលេីរិចេពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ីជាមុន និងកផ្អរតាមពត័្ា៌នម្រគប់ម្រគាន់ 
លហយីជលម្រមីសរបស់ម្របជាពេរដារងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង លោយគាម នការបងេិត្បងេំ។ សាា បន័ដំលណីរការគលម្រាង 
ជនបលងាគ េការពារផ្េម្របលោជនស៍ងគម ម្រត្ូវចងម្ររងេុរជាឯរសារពីដំលណីរការពិលម្រគាះលោបេ់ និងការលរៀបចំលផ្សងៗ
លេៀត្សម្រាបល់ម្របីម្របាស់ជាកផ្នរមួយននរញ្េបឯ់រសារគលម្រាង។  

80> ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងទងំអស់ លោយមិន
គិត្ពីសាា នភាពម្រសបចាបន់នម្រេពយសមបត្តិ នឹងេេួេបានការគាមំ្រេម្រគបម់្របលភេតាមលគាេការណ៍កដេបានរំណត្់
លៅរនុងតាោងសិេធិេេួេបានសំណង លដីមបជួីយពួរលគរនុងរិចេខិត្ខំម្របឹងកម្របងររាជីវភាពរស់លៅ និងសតង់ោររស់លៅ
របស់ពួរលគកដេានម្រសាបល់ៅមុនគលម្រាង។ អនរចាបដី់ខុសចាប់នឹងមិនម្រតូ្វបានេូទត្ស់ំណងចំលពាះការបាត្់បង់
ដីលេ ប ុកនតនឹងេេួេបានសំណងចំលពាះការបាត្ប់ងម់្រេពយសមបត្តិលផ្សងលេៀត្កដេម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីលោយហរិញ្ញវត្ាុ
ផ្លៃ េ់ខលួនរបស់ពួរលគ និងការបាត្ប់ងម់្របារ់ចំណូេ រនុងរលបៀបកដេពួរលគម្រតូ្វបានជួយរនុងរិចេខិត្ខំម្របឹងកម្របងរបស់
ពួរលគលដីមបរីរាជីវភាពរស់លៅ និងសុខុាេភាពរបស់ពួរលគ។ វធិានការេមអិត្កដេម្រត្ូវអនុវត្តននឹ៍ងម្រតូ្វបានរំណត្់
លោយកផ្អរលេីជំលរឿន និងការសៃងម់តិ្លសដារិចេសងគមកដេបានលធវីល ងីលៅលពេកដេ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងី។ សំណងេូទត្់នឹងម្រតូ្វបាន
េូទត្ល់ោយការចំណាយ/ត្នមលជំនួសចំលពាះម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលរៀងៗខលួន ោ ងលហាចណាស់ 
៣០នថង មុនលពេចាបល់ផ្ដីមការសាងសងល់ដីមបឱីយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ានលពេលវោម្រគប់
ម្រគានល់ដីមបដីរលចញ ឬផ្លល ស់េីរចនាសមពន័ធកដេរងផ្េប ះពាេ់។ ដូចគាន លនះកដរ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង នឹងម្រតូ្វបានជូនដំណឹង ៣០ នថងមុនលពេចាបល់ផ្តីមការសាងសង។់ 
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81> ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងជនកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង នឹងេេួេបាន
ការជូនដំណឹងអំពីកាេវភិាគអនុវត្តគលម្រាង និងានការពិលម្រគាះលោបេ់ ពារព់ន័ធនឹងលគាេការណ៍ននការលធវីេេធរមម
ដី និងការបាត្់បង ់ឬការខូចខាត្ម្រេពយសមបត្តិ។ ការខូចខាត្ម្រេពយសមបត្តិ ដូចជា ដី រចនាសមពន័ធ ដំណាកំដេរំពុងដុះ 
លដីមលឈ ីរបង និងរញ្េុ ះ និងការបាត្ប់ងច់ំណូេ រនុងលនាះរមួទងំការបាត្ប់ងផ់្េិត្ផ្េកដេបានរត្ម់្រតារនុងអំ ុង
លពេននការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ ម្រតូ្វកាត្ប់នាយជាអបបបរា រនុងលពេសាងសង។់ ផ្េប ះពាេ់លេីសងគមកដេអាច
លរីត្ានខុសការការរពឹំងេុរ លរីត្ាន រនុងអំ ុងលពេសាងសង ់រមួទងំ ការរខំាន ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរង
ផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងម្រត្ូវបានវាយត្នមលលេីវសិាេភាពននផ្េប ះពាេ់ និងេេួេបានសំណង លៅលពេលធវីការ 
ចំណាយសង លោយមិនគិត្ពីសាា នភាពចាបន់នរមមសិេធិរបស់ពួរលគ ម្រសបតាមតាោងបញ្ជជ រស់ិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិ
កដេានបញ្ជជ ររ់នុងម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 

82> ម្របសិនលបីការសាងសងម់្រត្ូវបានពនោរលពេលេីសពី ១២កខ ចាបត់ាងំពីកាេបរលិចឆេលធវីការសិរាត្នមល
ចំណាយជំនួស លហយីត្នមលេីផ្ារានការលរីត្ល ងីខពស់ហួសលហតុ្លនាះ ត្នមលឯរតាសម្រាប់ការផ្តេ់សំណងនឹងម្រតូ្វ
លធវបីចេុបបននភាព លោយការលធវីបចេុបបននភាពននការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស។ ត្នមលឯរតាសម្រាបម់្រេពយសមបត្តិកដេ
រងផ្េប ះពាេ់ទងំអស់នឹងម្រតូ្វលសមីនឹងត្នមលេីផ្ារបចេុបបនន។ 

៦.១ កាេបរលិចឆេឱសានុវាេសម្រាបរ់ណំត្ពី់សេិធេិេេួបានសណំង 

83> ការអលងកត្តាមខនងផ្ៃះ និងការលធវីជំលរឿងនឹងម្រតូ្វលធវីល ងី បនាៃ បប់នាៃ បពី់ានការបញ្ជជ រពី់ការលម្រជីសលរសីត្ំបន់
លគាេលៅ និងបញ្ជជ រពី់ផ្េប ះពាេ់អវជិជានលេសីងគមរចួោេ់ភាល ម។ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង
នឹងេេួេបានរមមវធីិ ទរ់េងនឹងកាេបរលិចឆេអំពីរិចេពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ លដីមបបីលងកីត្បញ្ជ ីសារលពីភណឌ
ផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលេីម្រគួសារ និងអាជីវរមម។ ជំលរឿន និងបញ្ជ ីសារលពីភណឌ ម្រេពយសមបត្តិកដេបាត្ប់ង់នឹងម្រត្ូវលធវី
ល ងី បនាៃ បពី់ការពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈជាមួយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងភាល ម។ ការលធវី
ដូលចនះលដីមបបីលញ្េ ៀសអនរល្លៀត្ឱកាសកដេបានដឹងពីលគាេនលោបាយសំណងផ្េប ះពាេ់។ កាេបរលិចឆេឱសានុវាេ
សម្រាបរ់ំណត្ពី់ការេេួេបានសំណង នឹងម្រតូ្វបានបលងកីត្ល ងីលៅកាេបរលិចឆេននរិចេពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ 
លហយីលរៀបចំលសចរតីម្រពាងេិខិត្ជូនដំណឹងសម្រាប ់“អងគភាពម្រគបម់្រគងសាសភាគ” និងផ្សពវផ្ាយរនុងត្ំបនល់គាេលៅ
របស់គលម្រាងលនះ។ 

84> ការអលងកត្ម្រគួសារ រនុងលនាះរមួទងំជំលរឿន អលងកត្លសដារិចេសងគមរិចេមូេោា ន នឹងម្រតូ្វលម្របីម្របាស់លដីមបរីត្ម់្រតា
ពីោេ់ការបាត្់បងម់្រេពយសមបត្តិទងំអស់ កដេលរីត្ល ងីលោយសារការោរព់ម្រងាយបំពងផ់្គត្ផ់្គងេឹ់រ និងការសាង
សងស់ាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរថមីៗ។ រំណត្ម់្រតាទងំលនះនឹងម្រតូ្វបានចងម្ររងជាឯរសារផ្លូវចាប់សម្រាបម់្របជាពេរដា      
ាន រ់ៗ កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្រតូ្វបានចុះហត្ាលេខាលោយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 
អនរជិត្ខាងរបស់ពួរលគ និងត្ំណាងអាជាា ធរមូេោា ន។ សំណងកដេម្រត្ូវផ្ដេ់ដេ់អនរកដេរងផ្េប ះពាេ់នីមួយៗ 
នឹងម្រតូ្វរំណត្់ កផ្អរលៅតាមេិខិតុ្បររណ៍ចាប/់រំណត្ម់្រតាផ្លូវចាប ់ លហយីវធីិសាស្រសតេមអិត្សម្រាបល់ធវីការគណនា
សំណង នឹងម្រតូ្វលរៀបោបប់ញ្ជជ ររ់នុងកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។  
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៦.២ ដំលណីរការអនុវត្ត កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេស់លងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ ់ 

85> បនាៃ បពី់ាន សំលណីសុំឱយានកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពតាងំេី
េំលៅកដេម្រត្ូវអនុវត្តម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមរចួមរ គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង
នឹងជម្រមុញឱយម្ររុមការងាររបស់ខលួន សហការឱយបានជិត្សនិេធជាមួយនឹងអនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
ថាន រល់ខត្ត និងជាមួយេីភាន រ់ងារពិនិត្យតាមោនខាងលម្រៅ ម្របសិនលបីចាបំាច ់ មុនលពេចាបល់ផ្ដីមអនុវត្តសរមមភាពលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់ណាមួយ។ ការលធវីេេធរមមដី និងការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅរបស់ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 
នឹងមិនម្រតូ្វចាបល់ផ្ដីមល យី រហូត្ដេ់លពេកដេកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់េមអិត្ម្រតូ្វបានពិនិត្យតាមោន និង
អនុមត័្យេ់ម្រពម ពីគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងធនាគារពិភពលោររចួោេ់។ ជំហាន
មួយចំនួនគឺជាកផ្នរដស៏ំខានន់នដំលណីរការននការអនុវត្តម្ររបខណ័ឌ លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងកផ្នការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់ រនុងលនាះរមួាន៖ 

(i) ការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ និង អលងកត្លសដារិចេសងគមរិចេមូេោា ន៖ ការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ និងអលងកត្លសដារិចេ
សងគមរិចេមូេោា ន នឹងម្រតូ្វលធវីល ងី លម្រកាមការម្រគបម់្រគងរបស់ម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់អនតរម្ររសួង កផ្អរតាមការលរៀបចំេមអិត្កដេបានេេួេការឯរភាពពី និងតាមការលសនីសុំពីម្ររសួង
ឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន។ ការសៃង់វាស់កវងេមអិត្ និង អលងកត្
លសដារិចេសងគមរិចេមូេោា នទងំលនះនឹងម្រត្ូវលធវីល ងី ម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
អនតរម្ររសួង និងសហការោ ងជិត្សនិេធជាមួយម្ររុមការងារអនុគណៈរាម ធិការសម្រមបសម្រមួេការងារលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេថ់ាន រល់ខត្ត និងអាជាា ធរមូេោា នពារព់័នធ។ នាលពេថមីៗលនះ គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង/អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់បានម្របគេ់ការងារអលងកត្លសដារិចេសងគម
រិចេមូេោា នលៅឱយម្ររុមហ ុនពិលម្រគាះលោបេ់ លដីមបពីលនលឿនដំលណីរការម្របមូេេិនននយ័ កដេជាធមមតាម្រតូ្វការ
រយៈលពេកវង។ ការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្នឹងម្រតូ្វចងម្ររងជាឯរសារគតិ្យុត្តសម្រាប់ការចុះរិចេសនោ និងការ
េូទត្់សំណងជូនម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ ដូលចនះ វាជាការចាបំាច់ណាស់កដេរបាយការណ៍
ពីការអលងកត្វាស់សៃងម់្រតូ្វបានចុះហត្ាលេខាលោយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងម្របធាន
ភូមិ និងឃុរំនុងមូេោា នរបស់ពួរលគ។ ចំលពាះការងារកដេានផ្េប ះពាេ់តិ្ចត្ួច ការអលងកត្វាស់សៃងល់នះ
នឹងម្រតូ្វលធវីល ងីលោយេីម្របឹរាការពារផ្េម្របលោជនស៍ងគមរបស់គលម្រាងលនះ កដេលធវកីារឱយម្ររសួងឧសា-
ហរមម និងសិបបរមម និង ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន។  

(ii) ការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស: រនុងលពេម្រសបគាន នឹងការលធវីការសលងកត្វាស់សៃង់ខាងលេី ការសិរាត្នមល
ចំណាយជំនួសរនឹ៏ងម្រតូ្វលធវីល ងីផ្ងកដរ លោយេីភាន រ់ងារឯរោជយ កដេជួេលោយគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង។ ម្ររុមេីម្របឹរាលនះនឹងលធវីការសិរាអំពីសាភ រសំណង ់និងត្នមលេីផ្ារននផ្េិត្ផ្េ
រសិរមម លៅរនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាង និងត្ំបនជិ់ត្ៗលនាះ។ ការវាយត្នមលដីរជ៏ាកផ្នរមួយននការសិរាលនះកដរ 
លោយកផ្អរលេីរំណត្ម់្រតាេិញ-េរដី់កដេបានលធវីរនលងមរ។ ការសិរាត្នមលចំណាយជំនួសនឹងលម្របីម្របាស់
េិនននយ័កដេម្របមូេបានសម្រាបគ់ណនាពីត្នមលេីផ្ារនាលពេបចេុបបនន ននម្របលភេម្រេពយសមបត្តិទងំអស់
កដេបានរំណត្រ់នុងលពេសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ និងបលងកីត្បានជាត្នមលឯរតាសម្រាបផ់្តេ់សំណងដេ់ម្របលភេ
ម្រេពយសមបត្តិនីមួយៗកដេរងផ្េប ះពាេ់។ របាយការណ៍ននការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស រនុងលនាះរមួាន 
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ត្នមលឯរតាកដេបានលសនីល ងីសម្រាបស់ំណងនឹងម្រត្ូវបានពិនិត្យល ងីវញិ និងេេួេបានការឯរភាពពី
គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង។ ការសិរាត្នមលចំណាយជំនួសចាបំាច់ម្រតូ្វលធវីបចេុបបនន
ភាព ម្របសិនលបីសំណងមិនម្រត្ូវបានលធវីល ងីរនុងរយៈលពេ ១២ កខ លោយចាបគិ់ត្ពីកាេបរលិចឆេននការលធវី
ការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស ឬម្របសិនលបីត្នមលេីផ្ារានការកម្របម្របួេខាល ងំ រនុងអំ ុងលពេននការអនុវត្ត
កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។  

(iii) ការលរៀបចំ និងការឯរភាពលេីកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់៖ លោយកផ្អរលេីេេធផ្េពីការសៃង់វាស់កវងេមអិត្ អលងកត្លសដារិចេសងគមរិចេមូេោា ន 
និងការសិរាត្នមលចំណាយជំនួស ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមមនឹងលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លោយអនុលោមតាមម្ររបខ័ណឌ
លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេបានេេួេការឯរភាពរចួលហយី រចួបញ្ជូ នលៅគណៈ
រាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួងលដីមបពិីនិត្យ និងសលម្រមច មុននឹងបញ្ជូ នបនតលៅធនាគារពិភព
លោរលដីមបសីលម្រមចចុងលម្រកាយ។ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាព
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងម្រតូ្វបានលធវបីចេុបបននភាព ម្របសិនលបីានការលធវីបចេុបបននភាពការសិរាត្នមល
ចំណាយជំនួស ឬានការករកម្របវសិាេភាពគលម្រាងលនះ កដេនាដំេ់ការផ្លល ស់បតូរវសិាេភាពននការលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ 

(iv) ការលរៀបចំ និងការអនុមត័្ថវកិាសម្រាបល់ោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់៖ គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
អនតរម្ររសួង/អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងេេួេខុសម្រត្ូវ លេីការលរៀបចថំវកិាសម្រាបផ់្តេ់
សំណង និងជំនួយឧត្ាមភលផ្សងៗលេៀត្ លោយកផ្អរលេីថវកិាកដេបានឯរភាព រនុងកផ្នការសរមមភាពលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងបញ្ជូ នលៅឱយរោា ភិបាេលដីមបី
សលម្រមច និងបលញ្េញថវកិា។ ការឯរភាពលេីថវកិាគឺជាដំលណីរការកដេម្រតូ្វការលពេលវោលម្រចីន។ លទះបី
ោ ងណារល៏ោយ រោា ភិបាេនឹងធានាថា ខលួនានថវកិាសម្រាបល់ោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ មុននឹងចាបល់ផ្តីម
ការងារសាងសង ់ លហយីម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងានលពេលវោម្រគប់ម្រគាន ់ (ោ ង
តិ្ច ៣០ នថង) សម្រាបល់ធវីការរុះលរមី្រេពយសមបត្តិកដេរងផ្េប ះពាេ់របស់ខលួន។ 

(v) ការចុះរិចេសនោ និងការេូទត្ស់ំណង៖ លៅលពេានថវកិាលហយី  ម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួងម្រតូ្វចុះលៅកានផ់្ៃះនីមួយៗ លដីមបលីរៀចំរិចេសនោ និងចុះហត្ាលេខាសម្រាប់
េូទត្ស់ំណង។ លៅរនុងដំណារ់កាេលនះ វាជាលពេដ៏សំខានក់ដេម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង បញ្ជជ រឱ់យចាស់ពីចំនួនម្រេពយសមបត្តិកដេរងផ្េប ះពាេ់ តាមពីម្របលភេ រមួទងំ
ចំនួនសំណង។ ម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង ចាបំាចម់្រត្ូវលសនីសុំថវកិា
សម្រាបស់ំណង លហយីការផ្តេ់សំណងលនះនឹងម្រត្ូវលធវីល ងី លៅេីសាធារណៈកដេអាចចូេរមួបានពី
សំណារម់្របជាពេរដាទងំអស់កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ រនុងររណីមិនអាចលធវីបាន លោយលហតុ្ផ្េ
សនតិសុខ ចំនួនសំណងសម្រាបម់្របជាពេរដាាន រ់ៗ កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងមិនម្រត្ូវផ្សពវផ្ាយជា
សាធារណៈលនាះលេ។ លទះបីោ ងណារល៏ោយ េីភាន រ់ងារឯរោជយ ឬេីភាន រ់ងារម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងលម្រៅ
នឹងលធវីការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនដំលណីរការ និងលធវីការលម្រជីសលរសីលោយមិនបានលរៀបចេុំរជាមុននូវម្របជា
ពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលដីមបលីផ្ៃៀងផ្លៃ ត្ប់រាិណសំណងកដេានបញ្ជជ ររ់នុងរិចេសនោ។ 
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(vi) ការបងាា ញពត័្៌ានជាសាធារណៈ និងរិចេម្របជំុផ្តេ់ព័ត្ា៌ន៖ រិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈមួយ
ចំនួននឹងម្រតូ្វបានលរៀបចលំ ងី រនុងអំ ុងលពេននការអនុវត្តកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (សូមលមីេកផ្នរេី ៨ សម្រាប់ពត័្ា៌នេមអិត្)។  

(iii) ការជូនដំណឹងអំពីការសាអ ត្ការោា ន៖ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងកដេនឹងម្រតូ្វផ្លល ស់បដូរេី
តាងំ គួរេេួេបានការជូនដំណឹងអំពីកាេវភិាគសាអ ត្ការោា នគលម្រាង និងការចាបល់ផ្ដីមការងារជារក់សដង។ 
ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង គួរេេួេបានការជូនដំណឹងជាមុន ោ ងតិ្ច ៣០ នថង មុននឹង
ការចាបល់ផ្តីមការងារជារក់សតង។ េិខិត្ជូនដំណឹងអំពីការសាអ ត្ការោា ននឹងម្រត្ូវបិេផ្ាយជាសាធារណៈ
រនុងសាោឃុសំងាក ត្ ់ ឬផ្ៃះរបស់លមភូមិ លពាេគឺរនុងេីតាងំណាកដេម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាងងាយលមីេលឃញីបំផុ្ត្។ 
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7> យនតការតាា ភារ នងិយនតការគ ះព្សាយបណ្តឹ ងសារទុរេ 

86> បុគគេកដេម្រតូ្វបានផ្លល ស់បតូរេីេំលៅអាចលសនីសុំជំនួយលម្រៅផ្លូវការពីលមឃុ ំ ឬចាស់ម្រពឹទធ ចារយរនុងសហគមន៍ 
លដីមបពិីភារា និងកសវងររដំលណាះម្រសាយលោយសនតិវធីិ ចំលពាះការលរីត្េុរមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងម្របធាន ម្ររុម
ការងារអនុគណៈរាម ធិការសម្រមបសម្រមួេការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រ់លខត្ត។ ការសុំជំនួយលនះអាចលធវីល ងី
លោយផ្លៃ េ់ាត្ ់ និងពំុចាបំាចោ់រប់ណដឹ ងផ្លូវការជាោយេរេណ៍អរសរលនាះល យី (លបីលទះបីជាបណដឹ ង និងរលបៀប
លោះម្រសាយបណដឹ ងនឹងម្រតូ្វរត្ម់្រតាេុរជាកផ្នរមួយននដំលណីរការពិនិត្យតាមោនោ ងណារល៏ោយ(។ ម្ររុមការងារអនុ
គណៈរាម ធិការសម្រមបសម្រមួេការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត ម្រតូ្វពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយម្ររុមការងារ
គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង លដីមបធីានាឱយានការលោះម្រសាយបណដឹ ងសារេុរេ បានម្រតឹ្មម្រតូ្វ។ 
រនុងររណីកដេបណដឹ ងសារេុរេទងំលនះមិនម្រតូ្វបានលោះម្រសាយឱយបានលពញចិត្តបស់បុគគេកដេបានផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ
លេ ពួរគាត្់អាចលម្របីម្របាស់ម្រចរជាផ្លូវការសម្រាបោ់រព់ារយបណដឹ ង   ដូចានពនយេ់ខាងលម្រកាម៖ 

ជំហានេី ១ 

87> បុគគេផ្លល ស់បតូរេីេំលៅកដេលរីត្េុរេមិនសុខចិត្តអាចោរ់ពារយបណដឹ ងជាោយេរេណ៍អរសរលៅកានម់្របធាន
ការោិេ័យម្រសុរ។ គាត្អ់ាចនាចំាស់ម្រពឹទធ ចារយ ឬតំ្ណាងសហគមន៍ឱយចូេរមួផ្សះផ្ាបញ្ជា លនះលៅថាន រម់្រសុរ។ 
ម្ររុមការងារននគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងសារសួរម្របធានការោិេ័យម្រសុរអំពីបញ្ជា
លនះ។ ម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួងនឹងលេីរេឹរចិត្តឱយម្របធានការោិេ័យម្រសុរ
លោះម្រសាយបញ្ជា លនះ។ រនុងររណី ពារយបណដឹ ងលនះម្រត្ូវបានលោះម្រសាយសះជាលៅថាន រម់្រសុរ រនុងរម្រមិត្ជាេីលពញចិត្ត
របស់ជនផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ លនាះម្ររុមការងារននគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងជូនដំណឹង
ដេ់នាយរោា នម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង និងម្រគបម់្រគងេិនននយ័ (DIMDM( កដេនឹងលធវីការពិនិត្យល ងីវញិ និង
លសនីសុកំារឯរភាពពីអគគនាយរននអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបអីនុវត្តវធិានការសមម្រសប។ 

88> ម្របសិនលបីពារយបណដឹ ងលនះម្រត្ូវបានម្រចានលចាេ លៅដំណារក់ាេលនះ លហយីជនផ្លល ស់បតូរេីេំលៅមិនលពញ
ចិត្តជាមួយនឹងេេធផ្េ គាត្់អាចបនតលៅជំហានបនាៃ ប ់និងោរ់ពារយបណដឹ ងជាោយេរេណ៍អរសរលៅកាន់អគគនាយរ
ោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបលីសនីសុំដំលណាះម្រសាយ។                                                                                                                                                                            

ជំហានេី ២ 

89> នាយរោា នម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង និងម្រគប់ម្រគងេិននន័យននអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
េេួេខុសម្រត្ូវរត្ម់្រតា និងពិនិត្យលេីពារយបណដឹ ង និងការលរីត្េុរេមិនសុខចិត្តនានា។ នាយរោា នលនះម្រត្ូវរត្ម់្រតា
ពារយបណដឹ ង និងពិនិត្យលមីេអងគលហតុ្ននការទមទររនុងម្ររបខ័ណឌ ននតាោងា ម្រេីរសដីពីសិេធិ និងអត្ាម្របលោជន៍កដេ
ម្រតូ្វេេួេបាន កដេបានឯរភាពរចួ។ ពារយបណដឹ ងលនះអាចលេីរល ងីពីសិេធិ និងអត្ាម្របលោជន៍ណាមួយ កដេពំុ
ម្រតូ្វបានលគនឹរលឃញីលៅលពេលរៀបចំតាោងា ម្រេីរសដីពីសិេធិ និងអត្ាម្របលោជន៍កដេម្រតូ្វេេួេបាន លហយីជន
បាត្ប់ង់េីេំលៅកដេលរីត្េុរេមិនសុខចិត្ត អាចានលហតុ្ផ្េសមម្រសបរនុងការកសវងររដំលណាះម្រសាយ។ 

90> ដូលចនះ នាយរោា នម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង និងម្រគបម់្រគងេិនននយ័ម្រតូ្វលធវីការពិនិត្យល ងីវញិឱយបានម្រគប់
ម្រជុងលម្រជាយ រចួលរៀបចំរបាយការណ៍សដីពីេេធផ្េររលឃញី លោយានបញ្ជជ រ់អនុសាសនព៍ារព់័នធ ម្របសិនលបីានោរ់
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ជូនអគគនាយរននអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបសីលម្រមច។ នាយរោា នលនះរអ៏ាចចុះជួបជាមួយនឹង
ជនផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ កដេលរីត្េុរេមិនសុខចិត្ត និងម្ររុមការងារននគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់ នឹងលធវីការវាយត្នមលលេីពារយបណដឹ ងលនះ។ របាយការណ៍ចុងលម្រកាយម្រត្ូវលធវីឱយបានរចួោេ ់មិនឱយលេីសពី ៣០នថង 
នននថងលធវីការ ចាបគិ់ត្ពីលពេេេួេបានពារយបណដឹ ង។ លសចរដីសលម្រមចចុងលម្រកាយ នឹងលធវីល ងីលោយអគគនាយរនន
អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់មិនឱយលេីសរយៈលពេ ៥ នថងនននថងលធវីការ បនាៃ បពី់េេួេបានរបាយការណ៍
របស់ នាយរោា នម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង និងម្រគប់ម្រគងេិនននយ័។ រនុងររណីកដេបញ្ជា លនះទមទរឱយាន
អនតោគមនពី៍រម្រមិត្លគាេនលោបាយ លនាះបញ្ជា លនះនឹងម្រតូ្វបញ្េូ នលៅគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
លដីមបលីធវីការសម្រមច កដេរនុងររណីលនះនឹងានការបកនាម ១០ នថងបកនាមលេៀត្នននថងលធវីការ លេីកាេបរលិចឆេចុងលម្រកាយ
សម្រាប់ការលធវីលសចរដសីលម្រមចចុងលម្រកាយ។  

91> អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងលចញការល ល្ីយត្បជាោយេរេណ៍អរសរ ម្រពមទងំលផ្ាីលសចរដី
សលម្រមចលៅកានជ់នផ្លល ស់បតូរេីេំលៅកដេលរីត្េុរេមិនសុខចិត្ត។ ម្របសិនលបីពារយបណដឹ ងលនះម្រត្ូវបានររលឃញីថាាន
មូេោា នសមម្រសប លនាះនាយរោា នម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង និងម្រគបម់្រគងេិនននយ័ នឹងជូនដំណឹងដេ់នាយរ
ោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ននអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបលី ល្ីយត្បលៅនឹងពារយបណដឹ ងលនះ 
មិនឱយលេីស ១៥ នថងនននថងលធវីការ បនាៃ បពី់ានការសលម្រមចរចួ។ រនុងររណីកដេពារយបណដឹ ងលនះម្រតូ្វបានម្រចានលចាេ
លៅជំហានេី ២ លនាះជនផ្លល ស់េីេំលៅានជលម្រមីសោរព់ារយបណដឹ ងលៅកាន់គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ង
ថាន រល់ខត្ត លដីមបពិីចារណា។ 

92> នាយរោា នម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង និងម្រគបម់្រគងេិននន័យនឹងបលងកីត្ម្របពន័ធេិនននយ័ថាន ររ់ណាដ េមួយ 
លដីមបរីត្ម់្រតាោេ់ពត័្ា៌នេមអិត្ពារ់ពន័ធអំពីពារយបណតឹ ង លសចរដីសលងេបអំពីេេធផ្េកដេបានររលឃញី និងការ
សលម្រមចកដេបានលធវីល ងី។ របាយការណ៍សលងេបអំពីសាា នភាពរបស់ពារយបណដឹ ងទងំអស់នឹងលរៀបចំម្របចាមំ្រតី្ាស 
និងោរ់ជូនគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងនដគូអភិវឌឍន ៍លដីមបមី្រជាបជាពត័្៌ាន។  

ជំហានេី ៣ 

93> ជំហានេី ៣ ជាជំហានផ្លូវការ កដេរនុងលនាះជនផ្លល ស់បតូរេីេំលៅកដេលរីត្េុរេមិនសុខចិត្ត អាចលសនីសុំការ
សលម្រមចកផ្នររដាបាេចុងលម្រកាយពីគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងថាន រល់ខត្ត។ រនុងររណីលនះ បុគគេផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ
នឹងោរ់ពារយបណដឹ ងជាោយេរេណ៍អរសរលៅកាន ់គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងថាន រល់ខត្តតាមរយៈការោិេ័យ
អភិបាេលខត្ត។ បុគគេផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ ឬ ត្ំណាង នឹងានឱកាសបងាា ញបណតឹ ងរបស់ខលួនរនុងអំ ុងលពេម្របជំុ 
លហយីគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងថាន រល់ខត្តអាចលធវីការពិចារណាពីកាេៈលេសៈបនាៃ នពិ់លសសរបស់ជនផ្លល ស់
បតូរេីេំលៅ លៅលពេលធវីការសលម្រមច។ អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងបញ្ជូ នតំ្ណាងាន រក់ដេជា
សាជិរមិនអាចលបាះលឆ្ន ត្បាន ឱយផ្ដេ់ការពនយេ់ពីមូេលហតុ្ កដេនាឱំយានការម្រចានលចាេពារយបណដឹ ងលនះ 
លោយអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លៅដំណារ់កាេេី ២។ ការសលម្រមចចិត្តរបស់គណៈរាម ធិការលោះ
ម្រសាយបណតឹ ងថាន រល់ខត្តម្រតូ្វកត្ជាលសចរតីសលម្រមចជាឯរចឆនៃ និងសាា ពរ និងចងជាកាត្ពវរិចេ លេីរកេងកត្លៅលពេ
ានបញ្ជា ពារ់ពន័ធនឹងលគាេនលោបាយណាមួយរបស់ោជរោា ភិបាេរមពុជា។ លសចរដីសលម្រមចអំពីបញ្ជា លគាេនលោបាយ
របស់ោជរោា ភិបាេរមពុជាពារព់ន័ធនឹងេេធរមមដី និងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រតូ្វលធវីល ងីលោយគណៈរាម
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ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងថាន រល់ខត្ត ានលពេ ៤០ នថងលធវីការ 
ចាបគិ់ត្ពីលពេេេេួេពារយបណដឹ ង លដីមបលីធវីការសលម្រមចចុងលម្រកាយ។ 

94> ការសលម្រមចចិត្តរបស់គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងថាន រល់ខត្តម្រតូ្វោរជូ់ន គណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួង
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ តាមរយៈអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លដីមបផី្ដេ់ការឯរភាព មុនលពេអនុវត្ត
សរមមភាពផ្ដេ់សំណងណាមួយ។ 

95> ការលោះម្រសាយពារយបណដឹ ងបញ្េប់លៅដំណារ់កាេេី ៣ លនះ ពំុានការបង់នថល ឬការយរនថលលសវាពីបុគគេ
កដេម្រតូ្វបានផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ កដេបាត្ប់ងេី់េំលៅសម្រាបក់ារោរ់ពារយបណដឹ ង និងដំលណីរការលេីពារយបណដឹ ងលៅ
ដំណារ់កាេេី១ ,េី២ និងេី៣ លនាះល យី។ 

96>  លទះបីោ ងណារល៏ោយ ដូចានកចងរនុងចាបអ់សាមិររណ៍ បុគគេផ្លល ស់បតូរេីេំលៅកដេលរីត្េុរេមិន
សុខចិត្ត អាចោរព់ារយបណដឹ ងលៅកាន់តុ្ោការោជធានីលខត្តពារ់ពន័ធ លដីមបកីសវងររដំលណាះម្រសាយ។ ការចំណាយ
លេីការោរព់ារយបណដឹ ងកបបលនះ គឺជាបនៃុររបស់ បុគគេបាត្ប់ង់េីេំលៅ។ លៅដំណារ់កាេលនះ ពំុានការចូេរមួ
ពារព់ន័ធពីអគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ អនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លៅថាន រល់ខត្ត ឬ
ម្ររុមការងារននគណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ល យី លេីរកេងកត្ានការបញ្ជជ ពីតុ្ោការ 
ានសមត្ារិចេ។ 
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8> ថវិកាគ ះព្សាយផលប ះពាល ់និងការចណំាយ 

97> ថវកិាសម្រាប់អនុវត្តម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នឹងជាកផ្នរមួយ ននថវកិា
គលម្រាង។ ថវកិាលនះនឹងលម្របីម្របាស់លដីមបោី ប់រងលេីការចំណាយសម្រាបឧ់បត្ាមភដេ់បុគគេិរគលម្រាង និងេីម្របឹរា រនុង
ការលរៀបចំរបាយការណ៍អនុវត្ត រនុងលនាះរមួទងំរបាយការណ៍ម្រគបម់្រគង និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន ការម្របមូេេិនននយ័
និងការលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។េ។ 
ថវកិាបា នស់ាម នម្រតូ្វបានោរ់បញ្េូ េរនុងម្ររបខណ័ឌ ម្រគបម់្រគងបរសិាា ន និងសងគម។  

98> រនុងររណីកដេរំពុងលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់នីមួយៗម្រតូ្វបញ្េូ េចំណាយេមអិត្សម្រាប់ផ្តេ់សំណង និងសម្រាប់ោ ប់រងលេីសិេធិសាត រនីតិ្សមបទលផ្សងៗ
លេៀត្កដេជាកផ្នរមួយននដំលណីរការផ្តេ់សំណងដេ់ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ 
ការលរៀបចំនានានឹងម្រតូ្វបានលធវីល ងីសម្រាប់អចេនម្រេពយ និងម្រេពយសមបត្តិរបស់ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរង
ផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង លោយកបងកចរជា ដីរសិរមម ដីេំលៅោា ន ដីអាជីវរមម សំណង់េំលៅោា ន ម្រេពយសមបត្តិ
សម្រាប់អាជីវរមម និងអគារដនេលេៀត្។ ការបា ន់ម្របាណថវកិាេមអិត្ម្រតូ្វបញ្េូ េថវកិាបម្រមុងឱយបានម្រគប់ម្រគាន់ 
លហយីកផ្នការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ម្រតូ្វបញ្ជជ រ់ឱយបានចាស់ពីម្របភពថវកិាទងំអស់ កដេម្រតូ្វការ។ កផ្នការ
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្រតូ្វធានាោ ងណាឱយេំហូរថវកិាានសងគតិ្ភាពជាមួយនឹងកាេវភិាគេូទត់្សំណង 
និង អាចោ ប់រងោេ់ជំនួយលផ្សងលេៀត្ទងំអស់។ 

99> ថវកិាសម្រាប់េេធរមមដី និងលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លនះនឹងលម្របីម្របាសល់ដីមបោី បរ់ងលេីេេធរមមដី ការផ្លល ស់ 
បតូរេីេំលៅ ការអភិវឌឍេីតាងំកដេម្រតូ្វផ្លល ស់បដូរលៅ ចំណាយសម្រាបផ់្ដេ់សំណង ម្របារឧ់បត្ាមភ និងចំណាយរដាបាេ
នានា ម្រពមទងំថវកិាបម្រមុង។ រោា ភិបាេរមពុជាម្រតូ្វធានារនុងការផ្ដរ់ថវកិាសមភាគីឱយបានទនល់ពេលវោសម្រាបក់ារ
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លដីមបបំីលពញកាត្ពវរិចេនានា កដេពំុបានពោររណ៍េុរជាមុនកដេអាចានចំនួនលេីសពី
ចំនួនថវកិាបា នម់្របាណសម្រាបក់ារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ រនុងលគាេបំណងបំលពញលៅតាមេរេខណឌ ត្ម្រមូវ និង
លគាេលៅពារ់ពន័ធននការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។   
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9> ការរិគព្ោះគោបល ់និងការបងាា ញរ័តា៌ន 
៩.១ លគាេនលោបាយសម្រាបក់ារពិលម្រគាះសាធារណៈ និងការផ្សពវផ្ាយពត័្ា៌ន 

100> ការពិលម្រគាះសាធារណៈ និងការផ្សពវផ្ាយពត័្ា៌ន (លគាេនលោបាយធនាគារពិភពលោរសតីពីការេេួេ
បានពត័្៌ាន) រំណត្ពី់េរេខណឌ ធនាគារពិភពលោរកដេផ្សពវផ្ាយដេ់សាធារណជនពីព័ត្៌ានគលម្រាង និងឯរ
សារគលម្រាង។ វាជាេរេខណឌ របស់ធនាគារកដេថា រនុងអំ ុងលពេននការលរៀបចំកផ្នការ និងដំលណីរការរនុងការ
លរៀបចំគលម្រាង ម្រត្ូវានការពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយ អនរេេួេផ្េ ម្ររុមអនរប ះពាេ់ និងអងគការមិនកមនរោា ភិបាេ
លៅមូេោា ន   លហយីគួរានបងាា ញពីកផ្នរបរសិាា ន និងសងគមផ្ងកដរ។ រិចេពិលម្រគាះលោបេ់គួរកត្ជាដំលណីរការកដេ
ម្រតូ្វអនុវត្តជាម្របចា ំ លៅរនុងអំ ុងលពេននការលរៀបចំ និងអនុវត្តគលម្រាងវនិិលោគទងំមូេ និងម្រត្ូវកត្អនុលោមតាម
លគាេនលោបាយលគាេនលោបាយជាធរានសតីពីការការពារផ្េម្របលោជនស៍ងគម។ លគាេនលោបាយលនះរត៏្ម្រមូវ
ផ្ងកដរថា  ឯរសារពារព់័នធទងំអស់ ដូចជា ការសិរាលេីការវាយត្នមលបរសិាា ន ការវាយត្នមលសងគម កផ្នការ
សរមមភាពតាងំេីេំលៅ ជាលដីម គួរម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងី និងផ្សពវផ្ាយឱយបានទនល់ពេលវោ និងលម្របីម្របាស់ភាសា 
កដេអាចយេ់ដឹងបានលោយមនុសសរនុងម្ររុមពារ់ពន័ធទងំអស់កដេគលម្រាងម្រត្ូវលធវីការពិលម្រគាះលោបេ។់ 

៩.២ ការចូេរមួ និងរិចេពិលម្រគាះលោបេស់ាធារណៈ 

101> ការចូេរមួគឺជាដំលណីរការកដេរនុងលនាះ ភាគីពារ់ពន័ធទងំអស់ានសិេធិបលញ្េញ និងចូេរមួរនុងការ
ម្រគបម់្រគងគំនិត្ផ្តួចលផ្តីមអភិវឌឍន ៍លសចរតីសលម្រមច និងធនធានកដេបងកការប ះពាេ់ដេ់ពួរលគ។ លសចរតីសលម្រមចចូេ
រមួគឺជាចំណុចចាបល់ផ្តីមននដំលណីរការចូេរមួលពញលេញរនុងវដតគលម្រាង។ លគាេនលោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោរ 
OP/BP៤.១២ និងចាបស់តីពីអសាមិររណ៍របស់ោជរោា ភិបាេរមពុជា និងនីតិ្វធីិអនុវត្តជារក់សតងរនុងការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់របស់គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួងគឺជាលគាេការណ៍កណនា ំនិងឯរសារត្ម្រមង់
េិសចាស់ោស់សម្រាបអ់នុវត្តសាសភាគលផ្សងៗរបស់គលម្រាងទងំរនុងវសិ័យសាធារណៈ ទងំរនុងវសិ័យឯរជន 
កចងពីត្ម្រមូវការឱយានរិចេពិលម្រគាះលោបេ់ និងការចូេរមួពីសាធារណជន និងបងាា ញពីភាពចាបំាចក់ដេថា ម្របជា
ពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងេេួេបានពត័្៌ានអំពីគលម្រាង និងសំខាន់ជាងលនះលេៀត្អំពីការចូេរមួជារ់
កសតង និងោ ងសរមមរបស់ពួរលគរនុងការលរៀបចំកផ្នការ និងអនុវត្តកផ្នការលនាះ។ 

102> ការចូេរមួគឺជាដំលណីរការោ ងសរមម និងជាម្របចានំនការេំនារេ់ំនងរនុងចំលណាមភាគីពារព់ន័ធសំខាន់ៗ  
ទងំអស់ រនុងលនាះរមួទងំ សហគមន៍កដេរងផ្េប ះពាេ់លោយផ្លៃ េ់ (ទងំវជិជាន ឬទងំអវជិជាន( េីភាន រង់ារ
ជាតិ្ ម្ររសួង សាា បន័ពារព់័នធ េីម្របឹរាគលម្រាង សងគមសុីវេិ និងេីភាន រ់ការផ្តេ់ជំនួយអនតរជាតិ្។ ជាធមមតា ការចូេ
រមួតាមនយ័េូេំេូោយានពីរកផ្នរខុសគាន ៖ ការផ្លល ស់បតូរពត័្៌ាន (លពាេគឺ ការផ្សពវផ្ាយ និងរិចេពិលម្រគាះ
លោបេ់) និង ការសលម្រមចរមួរនុងរម្រមិត្ខុសៗគាន  (លពាេគឺ រិចេសហការ ឬការចូេរមួ)។ 

103> លៅរនុងបរបិេននគលម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្ផ់្គងេឹ់រ និងអនាម័យ ពារព់ន័ធនឹងសាសភាគេីមួយ រិចេ
ពិលម្រគាះលោបេ់េូេំេូោយជាមួយភាគីពារព់ន័ធម្រតូ្វបានលធវីល ងី លៅនថងេី២៧ កខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨។ មួយសបាត ហ៍
មុនរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់លនះ េិខិត្អលញ្ជ ីញម្រត្ូវបានលរៀបចំ និងលផ្ាីជូនភាគីពារព់័នធ រនុងលនាះរមួទងំ ត្ំណាងមរ
ពីអាជាា ធរលខត្ត មនៃីរពារ់ពន័ធរនុងលខត្ត និងសាោឃុ ំសងាក ត្ព់ារព់ន័ធ។ ម្របជាសហគមន ៍រមួទងំជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច 
រនុងត្ំបនអ់នុវត្តគលម្រាងរម៏្រត្ូវបានអលញ្ជ ីញឱយចូេរមួផ្ងកដរ។ ដូលចនះ ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយ
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ផ្េប ះពាេ់ម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងី លោយកផ្អរលេីេេធផ្េពីរិចេពិលម្រគាះលោបេ់ទងំលនះ។ សូមលមីេឧបសមពន័ធ ១គ 
អំពីម្ររបខណ័ឌ ននដំលណីរការពិលម្រគាះលោបេ់ និងការចូេរមួពីសហគមន៍ និងឧបសមពន័ធ ៣រ អំពីរំណត្ល់ហតុ្ននរិចេ
ពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ ។  

104> ចំលពាះសាសភាគេីពីរ រិចេពិលម្រគាះលោបេ់ចំនួនពីរលេីរម្រត្ូវបានលធវីល ងីរនុងសងាក ត្ច់ំនួនបួនរនុងម្ររុង
លសៀមោប លពាេគឺសងាក ត្ស់លម្រកាម សងាក ត្់សាវ យដងគម សងាក ត្ល់គារចរ និងសងាក ត្់សាោរំលររី កាេពីនថងេី១១ ដេ ់
១២ កខរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ មួយសបាត ហ៍មុនកាេបរលិចឆេននរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់លនះ េិខិត្អលញ្ជ ីញម្រត្ូវបាន
លរៀបចំ និងលផ្ាីជូនភាគីពារ់ព័នធ រនុងលនាះរមួទងំ ត្ំណាងមរពីអាជាា ធរលខត្ត មនៃីរពារ់ពន័ធរនុងលខត្ត និងសាោឃុ ំ
សងាក ត្ព់ារព់័នធ។ ម្របជាសហគមន ៍ រនុងត្ំបន់អនុវត្តគលម្រាងរម៏្រតូ្វបានអលញ្ជ ីញឱយចូេរមួផ្ងកដរ។ លៅរនុងរិចេម្របជំុ
ទងំលនះពំុានការលេីរល ងីពីរងវេ់ធំៗទរេ់ងនឹងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លេ លេីរកេងកត្ការបារមភនានា
លេីផ្េប ះពាេ់កដេអាចលរីត្ានរនុងអំ ុងលពេននការសាងសងល់ៅលេីពួរលគ។ លមីេឧបសមពន័ធ ៣ខ អំពី
រំណត្ល់ហតុ្ននរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈរនុងម្ររុងលសៀមោប។ 

105> រនុងអំ ុងលពេអនុវត្តសរមមភាព ម្របជាពេរដា និងសហគមនក៍ដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងចូេរមួរនុង
ដំលណីរការទងំអស់ននការលរៀបចំ និងអនុវត្តសរមមភាព ដូចជា េេធរមមដីលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត និងដំលណីរការលធវី
អំលណាយដីលោយសម័ម្រគចិត្ត។ រនុងររណីននការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគចិត្ត ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់ពីគលម្រាងនឹងចូេរមួរនុងរិចេពិលម្រគាះលោបេ់កដេលធវលី ងីលោយ ម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួងសហការជាមួយ ម្ររុមការងារអនុគណៈរាម ធិការសម្រមបសម្រមួេការងារលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់ថាន រល់ខត្តលោយលសរ ីជាមុន និងានព័ត្ា៌នម្រតឹ្មម្រត្ូវ ម្រគបម់្រគាន។់ បនាៃ បម់រ ពត័្៌ានសរុបនឹងបញ្ជូ នលៅម្របជា
ពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង រនុងអំ ុងលពេននរិចេម្របជំុពិភារា៖ 

 លគាេបំណង វសិាេភាព ផ្េម្របលោជនក៍ដេានអាចលរីត្ាន និងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 
 លគាេបំណងននលគាេនលោបាយរបស់ធនាគារពិភពលោរ-OP/BP៤.១២ និងចាប ់ និងបេបបញ្ញត្តិពារ់

ពន័ធរបស់ោជរោា ភិបាេ ជាពិលសសចាប់សតីពីអសាមិររណ៍ 
 ដំលណីរការ និងរមមវធីិលពេលវោននដំលណីរការអនុវត្តលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
 ដំលណាះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និង លគាេនលោបាយសំណងផ្េប ះពាេ់ សាា នភាពម្រសបចាប ់ និងសិេធិ

េេួេបានសំណង 
 ការផ្លល ស់េីេំលៅ និងជំនួយឧបត្ាមភសាត រនីសមបទ 
 ការផ្សពវផ្ាយពត័្ា៌នសាធារណៈ រិចេពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ និងនីតិ្វធីិលោះម្រសាយបណតឹ ងនឹងម្រតូ្វ

លធវីល ងី ដូចានលរៀបោប់រនុងកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេបានឯរភាព។ 

106> ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងម្រតូ្វចូេរមួរនុងរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ លៅរនុង
ដំណារ់កាេលផ្សងៗននដំលណីរការរបស់គលម្រាង។ ផ្េប ះពាេ់ និងរងវេ់ពីការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ម្រត្ូវបាន
រត្ម់្រតាឱយបានម្រតឹ្មម្រតូ្វ រនុងអំ ុងលពេននដំលណីរការម្របមូេេិនននយ័ (ការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ អលងកត្លសដារិចេសងគម
រិចេមូេោា ន និងការពិលម្រគាះលោបេស់ាធារណៈ និងការពិភារាជាមួយម្ររុមលគាេលៅ)។ បញ្ជា ទងំអស់លនះ និង 
រងវេនឹ់ងម្រត្ូវោរប់ញ្េូ េលៅរនុងកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់ សម្រាបស់ំណង និងជំនួយឧបត្ាមភសាត រនីតិ្សមបទ។ ម្ររុមអនរងាយរងលម្រគាះ ស្រសតី និងជនជាតិ្លដីមភាគ
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តិ្ចនឹងម្រត្ូវបានពិលម្រគាះលោបេ់ោចល់ោយក រ លោយលម្របីម្របាសវ់ធីិសាស្រសតពិភារាជាមួយម្ររុមលគាេលៅ។ ខាង
លម្រកាមលនះគឺជារិចេម្របជំុពិភារាជាលម្រចីន កដេបានលរៀបចំល ងីជារក់សតងលោយ ម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង។ 

(i) រិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់លេីរេី១ នឹងម្រតូ្វបានលរៀបចំល ងីជាមួយ អនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់លៅថាន រល់ខត្ត  និង ម្ររុមការងារអនុគណៈរាម ធិការសម្រមបសម្រមួេការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រ់
លខត្ត កដេជារិចេម្របជំុចាបល់ផ្តីមគលម្រាង។ លគាេបំណងននរិចេម្របជំុលនះគឺលដីមបជីម្រាបជូនដេ់សាជិរនន
អនុគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លៅថាន រល់ខត្ត និងម្ររុមការងារននគលម្រាងអំពីលគាេបំណង 
ដំលណីរការ និងរមមវធីិលពេលវោរនុងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ តួ្នាេី និងការេេួេខុសម្រត្ូវ និងម្របារ់
ឧបត្ាមភរបស់ពួរលគ និងសំណូមពរពួរលគឱយានការចូេរមួសរមម។ 

(ii) រិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់លេីរេី ២ នឹងម្រត្ូវលធវលី ងីជាមួយម្របជាពេរដារនុងសហគមនមូ៍េោា ន និងម្របជា
ពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលៅតាមសាោលរៀន ឬ វត្តអាោម ឬ សាោសងាក ត្ ់លៅរនុងត្ំបនអ់នុវត្ត
គលម្រាង។ លគាេបំណងននរិចេម្របជំុលនះគឺលដីមបផី្តេ់ពត័្៌ានដេ់សហគមន ៍ និង ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់ពីគលម្រាងទរេ់ងនឹង គលម្រាង ផ្េម្របលោជនរ៍បស់គលម្រាង ផ្េប ះពាេកដេអាចលរីត្ាន 
ដំលណាះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងលគាេនលោបាយសំណងផ្េប ះពាេ់ និងសិេធិេេួេបានសំណងពីផ្េ
ប ះពាេ់ ដំលណីរការអនុវត្តផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ សាា នភាពផ្លូវចាប ់ និងកាេបរលិចឆេឱសានុវាេ និងកាេវភិាគ
ម្រសាបក់ារសៃង់វាស់កវងេមអិត្ និងអលងកត្លសដារិចេសងគមរិចេមូេោា ន។ ម្របធានននម្របជាពេរដាកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់ពីគលម្រាង ម្រត្ូវបានលសនីសុំឱយបងាា ញផ្ៃះ ឬម្រេពយសមបត្តកិដេរងផ្េប ះពាេ់ លដីមបពិីនិត្យលផ្ៃៀងផ្លៃ ត្ពី់
ផ្េប ពាេ់ និងចុះហត្ាលេខាលេីេម្រមង់ការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្។ ការជូនដំណឹងពីកាេបរលិចឆេឱសានុវាេ 
នឹងម្រតូ្វបិេផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈរនុងសាោឃុសំងាក ត្ ឬេីរកនលងណាមួយកដេម្របជាពេរដាងាយលមីេ
លឃញី។ 

(iii) រិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់លេីរេី ៣ នឹងម្រតូ្វលធវលី ងី មុនចុះហត្ាលេខាលេីរិចេសនោ។ លគាេបំណងននរិចេ
ម្របជំុលនះគឺផ្តេ់ពត័្ា៌នអំពីកាេវភិាគននការចុះហត្ាលេខាលេីរិចេសនោ (ម្របកហេជាមួយភូមិមតងៗ) និង
អំពីឯរសារផ្លូវចាប់ចាបំាច ់លដីមបបីងាា ញជូនម្ររុមការងារគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង 
និងកាេវភិាគកដេបងាា ញពីលពេលវោសម្រាបេូ់ទត្ស់ំណង។ ទងំម្របធានម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាង និងបតី/ម្របពនធ ម្រតូ្វបានលសនីសុំឱយានវត្តានលៅផ្ៃះរបស់ខលួនរនុងអំ ុងលពេចុះហត្ាលេខាលេី
រិចេសនោ។ ពួរលគទងំពីរនារម់្រតូ្វចុះហត្ាលេខាលេីេម្រមងរិ់ចេសនោ។ 

(iv) រិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈលេីរេី ៤ នឹងលធវលី ងី មុនលពេការេូទត្់សំណង។ រិចេម្របជំុាន
លគាេបំណងលដីមបផី្តេ់ព័ត្៌ានដេ់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងអំពីកាេវភិាគផ្តេ់សំណង 
(មួយភូមិមតងៗ) េីរកនលងផ្តេ់សំណង និងឯរសារគតិ្យុត្តកដេម្រតូ្វនាមំរជាមួយលដីមបលីធវីជាភសតុតាង។  

107> អាជាា ធរមូេោា ន ម្របធានភូមិ និងលមឃុគឺំជាសាជិរម្ររុមការងារអនុគណៈរាម ធិការសម្រមបសម្រមួេការងារ
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ថាន រល់ខត្ត និងពួរលគម្រត្ូវានវត្តានរនុងអំ ុងលពេរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ 
និងានតួ្នាេីោ ងសំខាន ់រនុងការរំណត្់អត្តសញ្ជញ ណម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងបញ្ជជ រល់េី
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េម្រមងន់នការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្។ ត្ំណាងម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងគឺជាសាជិរនន (i) គណៈ
រាម ធិការសហគមន/៍ភូមិ និង (ii)គណៈរាម ធិការលោះម្រសាយបណតឹ ងរនុងគលម្រាងលេីររមពស់ការផ្តត្ផ់្គងេឹ់រ និងអនាម័យ។   

៩.៣ ការបងាា ញពត័្ា៌ន 

108> ឯរសារម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់រមួនឹងឯរសារគលម្រាងលផ្សងៗលេៀត្ ម្រតូ្វបាន
បលងាា ះផ្សពវផ្ាយលៅឯលគហេំពរ័របស់ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និង ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន 
www.mih.gov.kh/ និង www.mpwt.gov.kh/  លៅនថងេី០១ និងេី០៤ កខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ ឯរសារលនះរ៏បាន
ផ្សពវផ្ាយតាមលគហេំពរ័ពត្ា៌ន (InfoShop) របស់ធនាគារពិភពលោរលៅនថងេី០៤ កខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ម្របសិលបីលរៀបចរំចួ
ោេ់ នឹងបរកម្របលៅជាភាសាជាតិ្ (កខមរ( និងបលងាា ះចូេលៅរនុងលគហេំពរ័របស់គលម្រាង ម្របសិនាន ឬមិនដូលចនះលេ 
រនុងលគហេំពរ័របស់ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម/ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន និងបញ្ជូ នចាបច់មលងលៅ
សាោឃុ ំ លដីមបរីរាេុរ ឬ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង កដេានការផ្លល ស់េីេំលៅលោយមិនសម័ម្រគ
ចិត្ត។  

http://www.mih.gov.kh/
http://www.mpwt.gov.kh/
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10> ការព្តួតរិនិតយតាម្ ន និងការរាយការណ៍្ 

109> ការអនុវត្តម្ររបខណ័ឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ លៅតាមេីតាងំជារោ់រ់នឹងម្រតូ្វបាន
ម្រគបម់្រគង និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យោ ងលេៀងទត្ ់លោយ ជនបលងាគ េសុវត្ាិភាពសងគមនីមួយៗ លោយានការពិលម្រគាះលោបេ់
ោ ងេអិត្េអន់ជាមួយនឹងេីម្របឹរាបលចេរលេសសុវត្ាិភាពសងគមកដេេេួេខុសម្រត្ូវអនុវត្តនស៍រមមភាពវនិិលោគកដេ
ទរេ់ងនឹងេេធរមមដី។ េេធផ្េររលឃញី និងអនុសាសននឹ៍ងម្រត្ូវបានរត្ម់្រតា លៅរនុងឯរសារគលម្រាងសម្រាប់ពិនិ
ត្យពីសំណារ់ធនាគារពិភពលោរ។ ជនបលងាគ េសុវត្ាិភាពសងគម នឹងម្រគបម់្រគង និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនដំលណីរការ
ោ ងតិ្ចណាស់ មតងរនុងមួយឆ្ន  ំ  និងោរប់ញ្េូ េេេធផ្េរនុងរបាយការណ៍គលម្រាងម្របចាឆំ្ន  ំ កដេម្រតូ្វបញ្ជូ នលៅ
ធនាគារពិភពលោរ។ ជនបលងាគ េសុវត្ាិភាពសងគម លោយសហការជិត្សនិេធជាមួយនឹងអាជាា ធរមូេោា ន និងម្របជា
ពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងបលងកីត្សូចនាររម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនជារ់កសតងមួយចំនួន។  

110> រនុងររណីានការលរៀបច ំ និងអនុវត្តកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាព
លោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ចាបំាចម់្រត្ូវានការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង។ បកនាមលេៀត្លនាះ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន
ខាងលម្រៅ រនឹ៏ងចាបំាចម់្រតូ្វានផ្ងកដរ ម្របសិនលបីចំនួនននម្របជាជណនផ្លល ស់េីេំលៅលេី ២០០នារល់ដីមបធីានាឱយ
ានត្ាល ភាព និងការលគារពតាមលគាេការណ៍ឱយបានលពញលេញ។  

១០.១ ការពិនិត្យតាមោនខាងរនុង៖ 

111> គណៈរាម ធិការដឹរនាគំលម្រាងលោយសហការជាមួយនឹង អគគនាយរោា នលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់-គណៈ
រាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង នឹងលធវីការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុងលេីការអនុវត្តការងារលោះ
ម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនលនះរមួបញ្ជូ េទងំរបាយការណ៍វឌឍនភាព សាា នភាពននការអនុវត្ត 
កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ពត័្ា៌នអំពីេីតាងំ និងចំនួនម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ ចំនួន
លគាេនលោបាយសំណងកដេម្រតូ្វចំណាយតាមមុខនីមួយៗ និងជំនួយលផ្សងៗលេៀត្កដេម្រត្ូវផ្តេ់ឱយខនងផ្ៃះកដេរង
ផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ របាយការណ៍ននេេធផ្េម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោននឹងម្រតូ្វបានលរៀបចំលោយ ជនបលងាគ េសុវត្ាិ
ភាពសងគម និងម្រតូ្វបញ្ជូ នលៅ ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន និងធនាគារ
ពិភពលោរម្របចាមំ្រតី្ាស និងចមលងជូនគណៈរាម ធិការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់អនតរម្ររសួង។ សូចនាររខាងលម្រកាម
លនះនឹងម្រតូ្ត្ពិនិត្យតាមោនពីរដងរនុងមួយកខលោយម្ររុមការងាររបស់គណៈរាម ធិការដឹរនាគំលម្រាង លដីមបធីានាថា៖ 

(i) សំណង និងសិេធិលផ្សងៗលេៀត្រនុងការេេួេបានសំណងម្រតូ្វគណនា និងផ្តេ់ឱយតាមអម្រតា និងកផ្អរតាមនីតិ្
វធីិកដេានកចងរនុងកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់កដេបានេេួេការឯរភាព 

(ii) ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងម្រត្ូវបានេេួេសំណងតាមលគាេនលោបាយសំណងផ្េប ះពាេ់
កដេបានឯរភាពគាន ដូចានបញ្ជជ ររ់នុងកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លោយសាា ប័នដំលណីរ
ការគលម្រាង 

(iii) ការផ្សពវផ្ាយពត័្ា៌នសាធារណៈ ការពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈ និងនីតិ្វធីិលោះម្រសាយបណតឹ ងម្រតូ្វបាន
អនុវត្ត ដូចបានលរៀបោបល់ៅរនុងកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 

(iv) រកនលងសាធារណៈ និង លហោា រចនាសមពន័ធកដេរងផ្េប ះពាេ់លោយគលម្រាងលនះម្រតូ្វបានសាត រល ងី និង 
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(v) រយៈលពេអនតរកាេរវាងការលោះម្រសាយ និងការងារសំណងម់្រតូ្វបាន្លងកាត្់លោយរេូន។ 

112> លមីេឧបសមព័នធ ១ឃ អំពីសូចនាររពិនិត្យតាមោនខាងរនុង។  

១០.២ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យពីខាងលម្រៅ 

113> អនរម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនពីខាងលម្រៅានការេេួេខុសម្រត្ូវជារោ់រ់រនុងការសិរា និងោយការណ៍ពីការអនុ
វត្ត កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងសាា នភាពលសដារិចេសងគមរបស់ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង ជាពិលសសទរេ់ងនឹង ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ឬការរខំានកដេបងករល ងីលោយការងារ
សាងសង ់ រនុងលនាះរមួទងំេំលៅឋានទងំអស់កដេផ្ៃះហាងេំនិញ ឬតូ្បេរ់េំនិញរបស់ពួរលគម្រតូ្វបានផ្លល ស់បតូរេី
តាងំ។ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនពីខាងលម្រៅរា៏នេំនួេខុសម្រតូ្វរនុងការពិនិត្យឯរសារសកាត នុពេផ្តេ់ឱកាសការងារ
ដេ់ ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង រនុងលនាះរមួទងំស្រសតី និងយុវជនកដេគួរេេួេបានការគាមំ្រេពីអាជាា ធរ 
លខត្ត។ 

114> ម្របសិនលបីចាបំាច ់ និងជាការចាបំាចល់ោយកផ្អរលេីផ្េប ះពាេ់របស់គលម្រាង គណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួង 
ម្រតូ្វជួេលសវាអនរម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនពីខាងលម្រៅ លដីមបមី្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងលធវីការវាយត្នមលខាងលម្រៅ។ ម្ររបខ័ណឌ
ការងារេមអិត្របស់អនរម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្នមល នឹងម្រតូ្វបានលរៀបចំ លៅលពេអនុវត្តដំលណីរការេេធរមម
គលម្រាង។ របាយការណ៍ម្រត្ួត្ពិនិត្យតាមោនពីខាងលម្រៅម្របចាមំ្រតី្ាស នឹងោរ់ជូន គណៈរាម ធិការអនតរម្ររសួង។ 
បនាៃ បម់រ គណៈរមមការអនតរម្ររសួង នឹងបញ្ជូ នលៅម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន ម្ររសួងឧសាហរមម និង
សិបបរមម និងធនាគារពិភពលោរ។ ការវាយត្នមលលម្រកាយការអនុវត្ត នឹងលធវីល ងី ៦កខ បនាៃ បពី់ការងារលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់ម្រត្ូវបានបញ្េប។់ លមីេឧបសមពន័ធ ១ងអំពីសូចនាររម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនពីខាងលម្រៅ។ 

115> គលម្រាងលនះនឹងផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈនូវរបាយការណ៍វឌឍនភាពទងំអស់សតីពីការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
ជាភាសាកខមរ លោយោររ់បាយការណ៍ទងំលនាះលៅរនុងលគហេំព័រគលម្រាងកដេនឹងម្រតូ្វបលងកីត្ ឬលៅលគហេំព័ររបស់
ម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និង ម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន។  
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ឧបសមពន័ធ ១រ៖ ា ម្រេិរលរៀបចំកផ្នការសរមមភាពលយនឌរ័ 

កផ្នការសរមមភាពលយនឌ័រម្រត្ូវបានលរៀបចំល ងី លៅលពេានត្ម្រមូវការឱយានកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់សលងេប/កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងានផ្េប ះពាេ់ធងនធ់ងរលេីលយនឌរ័ប ុលណាណ ះ។ 

សាសភាគ
គលម្រាង 

រមមវត្ាុ សរមមភាព/ការងារ អងគភាពេេេួ
ខុសម្រតូ្វ 

សូចនាររ វធិានការរនុងការ
បញ្ជជ រ ់

ការលរៀបចំ
គលម្រាង 

រំណត្ពី់បញ្ជា លយ
នឌរ័ជារ ់និង
ត្ម្រមូវការឱយយរ
ចិត្តេុរោរ ់លៅ
លពេលរៀបចំការវ ិ
និលោគ និងការ
អនតោគមនល៍េីជីវ
ភាព។ 
 
បញ្េូ េស្រសតីរនុងការ
រំណត្អំ់ពីត្ម្រមូវ
ការ និងបញ្ជា ទងំ
លនះ 
 
លរៀបចំសូចនាររ
ពារព់ន័ធនឹងលយន
ឌរ័លដីមបឱីយាន
ការចូេរមួពី និង
ផ្តេ់សិេធអិំណាច
ដេ់ របស់ស្រសតី
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោន និងវាយត្នមល
គលម្រាង 
 

ម្របមូេពត័្៌ានជា
មូេោា នទរ់េង
នឹងលយឌរ័ លដីមបបី
ញ្ជូ េលៅរនុងការ
អលងកត្ 
 

លធវីការអលងកត្លោយ
ានសូចនាររ 
លយនឌ័រ 
 
លរៀបចំរិចេពិភារា
ជាមួយម្ររុមលគាេ
លៅ កដេជាស្រសតី
លដីមបរំីណត្ប់ញ្ជា
លយនឌ័រជារ់ោរ ់
និងរងវេ់នានា
សម្រាប់ជាធាតុ្ចូេ
លៅរនុងដំលណីរការ
កផ្នការសម្រាប់
សហគមន ៍និងការ
លរៀបចំអនតរគមន៍
លដីមប ីអភិវឌឍន ៍
 
លម្រជីសលរសី និងប
ណតុ ះបណាត េស្រសតី
កដេនឹងលដីរតួ្ជា
អនរម្រតួ្ត្ពិនិត្យ 
តាមោន និងអនរ
លេីរេឹរចិត្តរបស់
គលម្រាង 

អងគភាព
ម្រគបម់្រគង
សាសភាគ  
លោយានការ
ចូេរមួពីម្ររុម
ម្រសីរនុង
សាគមន៍ 
 

សូចនាររលយន
ឌរ័ ម្រត្ូវបានោរ់
បញ្េូ េ រនុង
ឧបររណ៍អលងកត្ 
 
ចំនួនការ
ពិភារាជាមួយ
ម្ររុមលគាេលៅ
កដេបានលរៀបចំ  
 
ចំនួនស្រសតី និង
ស្រសតីលមជាលម
ម្រគួសារកដេ
ចូេរមួលៅរនុង
ការពិភារា
ជាមួយម្ររុម
លគាេលៅ 
 
រម្រមងសូចនាររ 
លយនឌ័រជារ់
ោរ ់កដេបាន
បញ្េូ េរនុង
ឧបររណ៍លដីមបី
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោន និងវាយ
ត្នមលគលម្រាង 
 
ចំនួនស្រសតីកដេ
សម័ម្រគចិត្តរនុងការ

ឧបររណ៍អលងកត្ 
 
ការសិរាសមិេធ
េេធភាព/ កផ្ន
ការសរមមភាព
លោះម្រសាយផ្េ
ប ះពាេ់សលងេប 
មតិ្ករេមអកដេ
បានចងម្ររងអនរ
េេួេផ្េជា 
ស្រសតី និងអនរចូេ
រមួរនុងការ
ពិភារាជាមួយ
ម្ររុមលគាេលៅ  
 
បញ្ជ ីអនរសម័ម្រគចិត្ត
ជាស្រសតី និង/ឬ 
បញ្ជ ីល ម្ ះអងគ
ការ 
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លរៀបចំសូចនាររលយ
នឌរ័សម្រាប់ការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យ តាម
ោន និងវាយត្នមលគ
លម្រាង។ 

ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោនលេីគលម្រាង 
 

ការសរលសរ 
គលម្រាង
េមអិត្ 

ធានាថា កផ្នការ
អភិវឌឍសហគមន ៍

និង ការលរៀបចំវនិិ
លោគ ានការ
យរចិត្តត្ម្រមូវការ
របស់ស្រសតី ដូចជា
សុវត្ាិភាព សនតិ
សុខ ការលធវី
ដំលណីរ និងការ
កថទរូំន 

 
 

េេធភាពងាយ
ម្រសួេរនុងការ
េេួេបានេឹរ េអ 
សុវត្ាិភាព េអ និង
រកនលងចារក់ារ
សំណេ់កដេ
លរៀបចំល ងីាន
េរេណៈងាយ
ម្រសួេសម្រាប ់
រុារ និងមនុសស
ចាស់ 

ផ្តេ់ពត័្ា៌នសលងេប 
និងពត័្៌ានត្ម្រមង់
េិសពីអគគនាយរ
ោា នរិចេការេូលៅ 
និងអគគនាយរោា ន
លោះម្រសាយផ្េប ះ
ពាេ់ (GAD)ដេ់
សាជិរសាគមន៍
ជាស្រសតី 
 

លរៀបចំសាសភាគ 

GAD សម្រាប់
គលម្រាងលនះ លដីមបី
បញ្ជូ េការរសាង
សមត្ាភាព រនុងការ
កសវងយេ់អំពីតំ្បន់
សំខានក់ដេពួរលគ
អាចចូេរមួបាន 
រនុងអំ ុងលពេនន
សរមមភាពលរៀបចំ
កផ្នការេមអិត្លដីមបី
លម្រត្ៀមលរៀបចំ
គលម្រាង រសាង
សមត្ាភាព 

អងគភាព
ម្រគបម់្រគង
សាសភាគ
លោយានការ
ពីម្ររុម
សាគមន៍ជា
ស្រសតី (WCGs) 

 

ការលរៀបចកំារវ ិ
និលោគលោយ
យរចិត្តេុរោរ់
លេីេរេណៈ
ពិលសសរបស់
ស្រសតី ដូចជាការ
យេ់ដឹង និង
ភាពងាយរង
លម្រគាះលយនឌ័រ  
 

រមមវធីិលេីរ
រមពសជី់វភាព
លផ្សងៗលេៀត្ 
កដេលផ្លត ត្លេី
ស្រសតីកដេជាលម
ម្រគួសារ  

លរៀបចំការវនិិលោ
គ  

 

កផ្នការរមមវធីិ
លេីរមពស់ជីវភាព 

 
 

ការអនុវត្ត
គលម្រាងលេី  
 

រ. លសវា សំ
ខាន់ៗ  

ធានាថា ស្រសតីាន
ភាពងាយម្រសួេ
រនុងការ េេួេ
បានផ្េ
ម្របលោជនពី៍

យុេធនាការព័ត្៌ាន 
អបរ់ផំ្សពវផ្ាយ និង
ការម្របាម្រស័យ
ទរេ់ង (IEC) ម្រតូ្វ
បានលរៀបចំល ងី

អងគភាព
ម្រគបម់្រគង
សាសភាគ 
លោយានការ 
ចូេរមួពីម្ររុម

សាភ រអំពី
ពត័្ា៌ន អបរ់ ំ
និងេំនារេ់ំនង 
ម្រតូ្វបានកចរចា
យ។ 

របាយការណ៍ពី
វឌឍនភាព 

 

មតិ្ករេមអកដេ
បានចងម្ររងអនរ
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គលម្រាង 
 
ធានា ឧបររណ៍ 
និងរិចេសនោសតីពី
រមមសិេធមិ្រេពយ
សមបត្តិម្រត្ូវបានផ្ត
េ់ឱយស្រសតីនូវសិេធិ
លសមីគាន នឹងបុរស
លេីការលធវីលសចរតី
សលម្រមច និង
ម្រគបម់្រគងម្រេពយ  
 

ការការផ្តេ់ការ
ម្របឹរាជាម្របចា ំ
ជាមួយម្ររុមស្រសតី 
រនុងអំ ុងលពេ
សាងសង 
សម្រាប់ផ្លល ស់បតូ
រការលរៀបចំ លដីមបី
ករត្ម្រមូវបលង ់និង
ការ និងការម្រត្ួត្
ពិនិត្យតាមោន
សរមមភាពសាង
សង។់ 

 

ជំរុញស្រសតីឱយ
បងាា ញចំណាប់
អារមមណ៍របស់ខលួន 
លោយធានាថា អវី
កដេបានឯរភាព
លៅរនុងដំណារ់
កាេលរៀបចំ ម្រត្ូវ
បានម្របកាន់ភាជ ប់
លៅលពេលធវីការ
សាងសង ់ឬលៅ

លដីមបឱីយស្រសតីរនុង
សហគមន៍ផ្តេ់
ដំណឹងអំពីផ្េ
ម្របលោជន ៍និងត្នមល
រនុងចូេរមួរនុង
គលម្រាង 

 
 

សាគមន៍ជា
ស្រសតី (WCGs) 

 

 
សាភ រទងំលនះ
ម្រតូ្វានបញ្េូ េ
បញ្ជ ី វនិិលោគ
ម្រសបចាប។់ 
 
ស្រសតីានភាព
ងាយម្រសួេរនុង
ការេេួេបានមី
ម្ររូហរិញ្ញបបទន
សម្រាប់ចាបល់ផ្តី
ម សរមមភាពគាំ
ម្រេជីវភាពរស់
លៅ។  
 
ចំនួនស្រសតីកដេ
ចូេរមួរនុងការ
លរៀបចំកផ្នការ
សរមមភាពរនុង
សហគមន៍។ 
 
 

េេួេផ្េជា 
ស្រសតី  
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ដំណារ់កាេ 
សាងសង។់ 

ខ.អនតរគមន៍
ជួយជីវភាព 
រស់លៅ 

ធានាថា ស្រសតីាន
ភាពងាយម្រសួេ
រនុងការេេួេបាន
លសវារមម និងផ្េ
ម្របលោជនពី៍
គលម្រាង 
 
បលងកីនសមត្ាភាព
ររចំណូេរបស់
អនរេេួេផ្េជា
ស្រសតី ជាពិលសស
ស្រសតីកដេជាលម
ម្រគួសារ 
 

យុេធនាការព័ត្៌ាន 
អបរ់ ំនិងការ
ម្របាម្រស័យទរ់េង 
 
ការបណតុ ះបណាត េ
ជំនាញដេ់ស្រសតី
កដេជាលមម្រគួសារ 
 
ការបណតុ ះបណាត េ
លៅលេីការសនស ំ
និងម្រគប់ម្រគង 
ហរិញ្ញវត្ាុ 
 
លរៀបចំសហម្រគាស 
និង ម្ររុមជួយខលួន
ឯងកដេម្រគបម់្រគង
លោយស្រសតី 
 
លរៀបចំរាល ងំម្របមូេ
ស្រសតរីនុងសហគមន៍
លដីមបមី្រេម្រេង់ជីវភាព
រស់លៅ  

អងគភាព
ម្រគបម់្រគង
សាសភាគ 
លោយានការ 
ចូេរមួពីម្ររុម
សាគមន៍ជា
ស្រសតី  

ចំនួនស្រសតីកដេ
េេួេបាន
សាភ រពត័្៌ាន 
អបរ់ផំ្សពវផ្ាយ 
និងការ
ម្របាម្រស័យ
ទរេ់ង  

 
ចំនួនការបណតុ ះ
បណាត េកដេ
បានលរៀបចលំ ងី 

 

ចំនួនអនរចូេរមួ
រនុងការបណតុ ះ 
បណាត េ  
 
ចំនួនសហ
ម្រគាស សហររ
ណ៍ ម្ររុមសនស ំ
និងម្ររុម ជួយគាន
លៅវញិលៅមរ 
កដេផ្តួចលផ្តីម
ល ងីលោយស្រសត ី
 
ចំនួនសាជិរ
ជាស្រសតីលៅរនុង
ម្ររុមទងំលនះ 
 
ចំនួនរមេីពីមីម្ររូ
ហរិញ្ញវត្ាុកដេ
បានផ្តេ់ឱយ
ម្រគួសារកដេ
ានស្រសតី  

សាភ រ ពត័្៌ាន 
អបរ់ផំ្សពវផ្ាយ 
និងការម្របាម្រស័យ
ទរេ់ងកដេ
បានផ្េិត្ និង
លម្របីម្របាស់ជា
ឧបររណ៍
ពត័្ា៌ន អបរ់ ំ 
េំនារ់េំនង និង 
េំនារ់េំនង។ 
 
របាយការណ៍សតី
ពីវឌឍនភាព 
 
េម្រមង់វាយត្នមល
កដេបានបំលពញ
លោយអនរេេួេ
បានការបណតុ ះប
ណាត េ 
 
វត្តាននន ម្ររុម
គាមំ្រេជីវភាពរស់
លៅកដេរំពុងកត្
ដំលណីរការ 
(សហររណ៍ 
ម្ររុមជួយគាន លៅ
វញិលៅមរ និង
សហម្រគាស) 
 
របារយការណ៍
របស់អងគការមិន
កមនរោា ភិបាេ, 
ម្រគឹះសាា នមីម្ររូ
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ជាលមម្រគួសារ  
 
ចំនួនការងារ
ជំនាញ  

និងេីផ្ារ
លជាគជ័យ កដេ
បានបញ្ជូ នលៅ
ម្រសីត 

ហរិញ្ញវត្ាុ 
 
មតិ្លោបេ់ករ
េមអពីអនរេេួេ
ផ្េជាស្រសតីលេី 
រមេីសម្រាប ់
ម្រេម្រេង់ជីវភាព
រស់លៅ 
 
របាយការណ៍ពី
ម្ររុមម្រតួ្ត្ពិនិត្យ
តាមោនពីខាង
លម្រៅសម្រាប់
គលម្រាងលនះ 
 

គ. ការរ
សាងសមត្ា
ភាព និងការ
អភិវឌឍសាា ប័
ន  

អភិវឌឍសមត្ាភាព
របស់ស្រសតីលៅរនុង
ការម្រគបម់្រគង
គលម្រាង និង
សាគមន ៍និង
ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យ
តាមោនគលម្រាង 
 
ធានាថា ស្រសតីចូេ
រមួ រនុងការ
ម្រគបម់្រគងគលម្រាង 
រមមវធីិម្រេម្រេង ់
ជីវភាព និងការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោនគលម្រាង 

ការបណតុ ះបណាត េ 
អំពីភាពជាអនរ
ដឹរនា ំការម្រគបម់្រគង
អងគការ ម្រគបម់្រគង
ហរិញ្ញវត្ាុ ការ
ម្រគបម់្រគងលេីការវ ិ
និលោគ ការម្រត្ួត្
ពិនិត្យតាមោន 
និងការវាយត្នមល 
 
ការបលងកីត្អងគការ
ស្រសត ី
 
ការម្របជំុអងគការ 
 
 

អងគភាព
ម្រគបម់្រគង
សាសភាគ 
លោយានការ 
ចូេរមួពីម្ររុម
សាគមន៍ជា
ស្រសតី 

ចំនួនការបណតុ ះ
បណាត េម្រត្ូវ
បានលរៀបចំ 
 
ឯរសារបណតុ ះ
បណាត េ  
 
ចំនួនអនរចូេរមួ
រនុងការបណតុ ះប
ណាត េ 
 
ម្ររុម និងគណៈ
រាម ធិការស្រសតី
ម្រតូ្វបានបលងកីត្ 
 
 

របាយការណ៍ពី
វឌឍនភាព 
 
េម្រមង់វាយត្នមល
ម្រតូ្វបានបំលពញ
លោយអនរចូេរមួ
លៅរនុងវគគបណតុ ះ
បណាត េកដេ
បានលរៀបចំល ងី 
 
រំណត្ម់្រតាននរិចេ
ម្របជំុអងគការ 
 
បញ្ជ ីននអនរេេួេ
ផ្េ និងម្របារ់
ចំណូេ លធៀប
នឹងមុនលពេ
េេួេបានជំនួយ 
និងរម្រមិត្
ចំណូេបចេុបបនន
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លម្រកាយេេួេ
បានជំនួយ។ 

ឃ. ការម្រត្ួត្
ពិនិត្យតាម
ោន និង 

ការវាយត្នមល 

បញ្ជូ េស្រសតីរនុងការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោន និងវាយត្នមល
គលម្រាង 
 
វាយត្នមលពីផ្េ
ប ះពាេ់ពី
គលម្រាងលេី 
សុខុាេភាពស្រសតី 
តាមរយៈ សូចនា
ររជារ់ោរអំ់ពី
លយនឌ័រ 

សិកាេ សាោអំពីការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោន និងវាយត្នមល
ជាមួយសហគមន៍ 
 

ការម្របមូេេិនននយ័  
និងការពីនិត្យល ងី
វញិលេីរបាយ
ការណ៍ និងឯរសារ
សំខាន់ៗ  លផ្សង
លេៀត្  

 

អងគភាព
ម្រគបម់្រគង
សាសភាគ 
លោយានការ 
ចូេរមួពីម្ររុម
សាគមន៍ជា
ស្រសតី 

ឧបររណ៍ម្រត្ួត្
ពិនិត្យតាមោន 

និងវាយត្នមល  
 

ចំនួនសិកាេ
សាោលេីការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោន  

 

ចំនួនរបាយ
ការណ៍ ម្រតួ្ត្ពិនិ
ត្យតាមោន និង 
វាយត្នមល 
 

របាយការណ៍ការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោន និងវាយ
ត្នមល  
 
របាយការណ៍ពី 

អនរេេួេបាន
ផ្េម្របលោជនពី៍
គលម្រាង និង
វឌឍនភាពរបស់
លគរនុងននចំណូេ 

និង/ឬសាា នភាព 
សាត រល ងីវញិ 
បនាៃ បពី់បាន
េេួេការឧបត្ាមភ
ពី គលម្រាង។ 



92 

ឧបសមពន័ធ ១ខ៖ េរេខណឌ ត្ម្រមូវការសម្រាបស់ម្រាបក់ារលរៀបចកំផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេស់លងេប/
កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ ់
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ជំលរឿន និងការអលងកត្វាស់កវងេមអិត្អំពីការបាត្ប់ង់អចេនម្រេពយ នឹងម្របមូេេិននន័យអំពីម្រេពយសមបត្តិ
របស់ម្របជាពេរដាចំនួន ១០០% កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង បនាៃ បពី់ការលរៀបចំបលងវ់សិវរមមេមអិត្។ 
េិនននយ័កដេម្របមូេបានរនុងអំ ុងលពេននការអលងកត្វាស់កវងេមអិត្នឹងរមួចំកណរដេ់មូេោា នជាផ្លូវ
ការរនុងការរំណត្ស់ិេធិេេួេបានសំណង និងរម្រមិត្សំណងរបស់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង។ សម្រាបម់្របជាពេរដាាន រ់ៗ កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង េិនននយ័នឹងម្រគបដ់ណត បលេី
វសិាេភាពដូចខាងលម្រកាម៖ 
 េំហដីំសរុប និងេំហដីំកដេរងផ្េប ះពាេ់ លៅតាមម្របលភេដី  
 េំហរំចនាសមព័នធសរុប និងេំហរំចនាសមពន័ធផ្ៃះកដេរងផ្េប ះពាេ់ លៅតាមម្របលភេរចនាសមព័នធ 

(រចនាសមពន័ធចំបង ឬបនាៃ ប់បនស)ំ  
 សាា នភាពផ្លូវចាបន់នដីកដេរងផ្េប ះពាេ់ និងរចនាសមព័នធ ម្រេពយសមបត្តិ និងរយៈលពេកានក់ាប់
ម្រេពយសមបត្តិ និងរមមសិេធិ និង បរាិណ និង ម្របលភេដំណា ំនិងលដីមលឈ ីកដេរងផ្េប ះពាេ់  

 បរាិណននការបាត្ប់ង ់ដូចជាអាជីវរមម ឬចំណូេលផ្សង ការងារ ឬ ម្រេពយសមបត្តិកដេបងកបលងកីន
ផ្េបាន ការបា នស់ាម នពីចំណូេសរុបននហាងេំនិញមិនផ្លូវការ  

 បរាិណ/កផ្នរម្រេពយសមបត្តិរមួ កដេរងផ្េប ះពាេ់ ឬម្រេពយសមបត្តសិហគមន ៍សាធារណៈ តាម
ម្របលភេ  

 េិនននយ័សលងេបអំពីម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង លោយគិត្ពីជនជាតិ្ ពូជសាសន ៍លយន
ឌរ័ននលមម្រគួសារ េំហមំ្រគួសារ ម្របភពចំណូេបឋម និងបនាៃ បប់នស ំលោយលធៀបនឹងបនាៃ ត្់ននភាព 
ភាពម្ររីម្ររ រម្រមិត្ចំណូេ ម្រគួសារកដេានស្រសតី មនុសសជោ ពិការ ម្ររីម្ររ ជាលមម្រគួសារ ឬជាម្ររុម
ជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ចលដីម  

 រំណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណថាលតី្ដី ឬ ម្របភពចំណូេ កដេរងផ្េប ះពាេ់ គឺជាម្របភពចំណូេសំខាន ់
ឬោ ងណា និងការយេ់ដឹងរបស់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងការវនិិលោគ និង
ជលម្រមីសសម្រាបស់ំណង និងរនុងររណីចាបំាច ់េីរកនលងផ្លល ស់េីេំលៅលៅសម្រាបអ់ាជីវរមម និង 
វធិានការសាត រល ងីវញិ។  
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ងគម
  

ោ ងលហាចណាស់ ការអលងកត្លសដារិចេសងគម (SES) នឹងម្របមូេព័ត្ា៌នពីសំណារគំរូម្របាណជា 
១០% ននម្របជាជនកដេរងផ្េប ះពាេ់ និង ២០%ននម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ធងនធ់ងរពី
គលម្រាង លោយានកបងកចរតាមលយនឌ័រ និងជនជាតិ្។ លគាេបំណងននការអលងកត្លសដារិចេសងគម គឺ
លដីមបផី្តេ់ជាេិនននយ័មូេោា នអំពីម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង លដីមបវីាយត្នមលផ្េប ះ
ពាេ់ននការតាងំេីេំលៅល ងីវញិ និងលដីមបចីាស់ថា សិេធិ និងអត្ាម្របលោជន៍កដេម្រតូ្វេេួេបានកដេ
បានានភាពសមម្រសប និងអាចលម្របីម្របាស់សម្រាប់ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនការលោះម្រសាយផ្េប ះ 
ពាេ់៖ 
រ.  លមម្រគួសារ៖ ល ម្ ះ លភេ អាយុ ជីវភាពម្រគួសារ ឬ មុខរបរ ម្របារចំ់ណូេ រម្រមិត្វបបធម៌ និង

ជនជាតិ្ 
ខ. សាជិរម្រគួសារ៖ ចំនួន ជីវភាពរស់លៅ ឬ មុខរបរ រូនរំពុងលរៀន និងវត្តានលៅសាោ និង

អរេររមម លោយកបងកចរតាមលភេ 
គ. រម្រមិត្ជីវភាពរស់លៅ៖ ភាពងាយម្រសួេរនុងការេេួេបានេឹរសាអ ត្ បងគនអ់នាមយ័ និង

ថាមពេសម្រាបច់មអិន និងថាមពេបំភលឺ រមមសិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិយូរអកងវង និង 
ឃ. ភាពងាយម្រសួេរនុងការេេួេបានលសវា និងលហោា រចនាសមពន័ធមូេោា ន  

កា
រស
ិរា
អំពី
កា
រចំ
ណា

យ
ស
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 ការចំណាយសងចំលពាះម្រេពយសមបត្តិប ះពាេ់នឹងម្រតូ្វវាយត្នមល ម្រសបលពេជាមួយនឹងការអនុវត្ត
សរមមភាពននការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ និងការអលងកត្លសដារិចេសងគម តាមរយៈការម្របមូេពត័្៌ានពី
ម្របភពលផ្សងៗ និងម្របភពចមបង (សាភ សន៍ផ្លៃ េ់ជាមួយម្របជាជនរនុងត្ំបនរ់ងផ្េប ះពាេ់ អនរផ្គត្់ផ្គង់
សាភ រ និងអនរលៅ ការផ្ៃះ( និងពីអនរប ះពាេ់ និងមិនប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ អម្រតាត្នមលរបស់រោា ភិបាេ
នឹងម្រតូ្វបានករកម្រប លបីសិនជាចាបំាច ់អាម្រស័យលេីេេធផ្េររលឃញីជារក់សតង។ អម្រតាសំណងនឹងម្រតូ្វ
លធវីបចេុបបននភាពជាម្របចា ំលដីមបធីានាថា អនរេេួេរងផ្េប ះពាេ់នឹងេេួេបានសំណងតាមអម្រតាត្នមល
េីផ្ារលៅលពេេូទត្ស់ំណង។ 
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ជំលរឿន និងការអលងកត្វាស់កវងេមអិត្អំពីការបាត្ប់ង់អចេនម្រេពយ នឹងម្របមូេេិននន័យអំពីម្រេពយសមបត្តិ
របស់ម្របជាពេរដាចំនួន ១០០% កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង បនាៃ បពី់ការលរៀបចំបលងវ់សិមរមមេមអិត្។ 
េិនននយ័កដេម្របមូេបានរនុងអំ ុងលពេននការអលងកត្វាស់កវងេមអិត្នឹងរមួចំកណរដេ់មូេោា នជាផ្លូវ
ការរនុងការរំណត្ស់ិេធិេេួេបានសំណង និងរម្រមិត្សំណងរបស់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង។ សម្រាបម់្របជាពេរដាាន រ់ៗ កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង េិនននយ័នឹងម្រគបដ់ណត បល់េី
វសិាេភាពដូចខាងលម្រកាម៖ 
 េំហដីំសរុប និងេំហដីំកដេរងផ្េប ះពាេ់ លៅតាមម្របលភេដី  
 េំហរំចនាសមព័នធសរុប និងេំហរំចនាសមពន័ធផ្ៃះកដេរងផ្េប ះពាេ់ លៅតាមម្របលភេរចនាសមព័នធ 

(រចនាសមពន័ធចំបង ឬបនាៃ ប់បនស)ំ  
 សាា នភាពផ្លូវចាបន់នដីកដេរងផ្េប ះពាេ់ និងរចនាសមព័នធ ម្រេពយសមបត្តិ និងរយៈលពេកានក់ាប់
ម្រេពយសមបត្តិ និងរមមសិេធិ និង បរាិណ និង ម្របលភេដំណា ំនិងលដីមលឈ ីកដេរងផ្េប ះពាេ់  

 បរាិណននការបាត្ប់ង ់ដូចជាអាជីវរមម ឬចំណូេលផ្សង ការងារ ឬ ម្រេពយសមបត្តិកដេបងកបលងកីន
ផ្េបាន ការបា នស់ាម នពីចំណូេសរុបននហាងេំនិញមិនផ្លូវកា  

 បរាិណ/កផ្នរម្រេពយសមបត្តិរមួ កដេរងផ្េប ះពាេ់ ឬម្រេពយសមបត្តសិហគមន ៍សាធារណៈ តាម
ម្របលភេ  

 េិនននយ័សលងេបអំពីម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង លោយគិត្ពីជនជាតិ្ ពូជសាសន ៍លយន
ឌរ័ននលមម្រគួសារ េំហមំ្រគួសារ ម្របភពចំណូេបឋម និងបនាៃ បប់នស ំលោយលធៀបនឹងបនាៃ ត្់ននភាព 
ភាពម្ររីម្ររ រម្រមិត្ចំណូេ ម្រគួសារកដេានស្រសតី មនុសសជោ ពិការ ម្ររីម្ររ ជាលមម្រគួសារ ឬជាម្ររុម
ជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ចលដីម  

 រំណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណថាលតី្ដី ឬ ម្របភពចំណូេ កដេរងផ្េប ះពាេ់ គឺជាម្របភពចំណូេសំខាន ់
ឬោ ងណា និងការយេ់ដឹងរបស់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងការវនិិលោគ និង
ជលម្រមីសសម្រាបស់ំណង និងរនុងររណីចាបំាច ់េីរកមលងផ្លល ស់េីេំលៅលៅសម្រាបអ់ាជីវរមម និង 
វធិានការសាត រល ងីវញិ។  
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កា
រអ
លង
កត្ល
ស
ដារិ
ចេស

ងគម
  

ោ ងលហាចណាស់ ការអលងកត្លសដារិចេសងគម (SES) នឹងម្របមូេពត័្ា៌នពីសំណារគំរូម្របាណជា 
១០% ននម្របជាជនកដេរងផ្េប ះពាេ់ និង ២០%ននម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ធងន់ធងរពី
គលម្រាង លោយានកបងកចរតាមលយនឌ័រ និងជនជាតិ្។ លគាេបំណងននការអលងកត្លសដារិចេសងគម គឺ
លដីមបផី្តេ់ជាេិនននយ័មូេោា នអំពីម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង លដីមបវីាយត្នមលផ្េប ះ
ពាេ់ននការតាងំេីេំលៅល ងីវញិ និងលដីមបចីាស់ថា សិេធិ និងអត្ាម្របលោជន៍កដេម្រតូ្វេេួេបានកដេ
បានានភាពសមម្រសប និងអាចលម្របីម្របាស់សម្រាបក់ារម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនការលោះម្រសាយផ្េប ះ 
ពាេ់៖ 
រ.  លមម្រគួសារ៖ ល ម្ ះ លភេ អាយុ ជីវភាពម្រគួសារ ឬ មុខរបរ ម្របារ់ចំណូេ រម្រមិត្វបបធម ៌និង

ជនជាតិ្ 
ខ. សាជិរម្រគួសារ៖ ចំនួន ជីវភាពរស់លៅ ឬ មុខរបរ រូនរំពុងលរៀន និងវត្តានលៅសាោ និង

អរេររមម លោយកបងកចរតាមលភេ 
គ. រម្រមិត្ជីវភាពរស់លៅ៖ ភាពងាយម្រសួេរនុងការេេួេបានេឹរសាអ ត្ បងគនអ់នាម័យ និង

ថាមពេសម្រាបច់មអិន និងថាមពេបំភលឺ រមមសិេធិលេីម្រេពយសមបត្តិយូរអកងវង និង 
ឃ. ភាពងាយម្រសួេរនុងការេេួេបានលសវា និងលហោា រចនាសមពន័ធមូេោា ន  

កា
រស
ិរា
អំពី
កា
រចំ
ណា

យ
ស
ង 

 ការចំណាយសងចំលពាះម្រេពយសមបត្តិប ះពាេ់នឹងម្រតូ្វវាយត្នមល ម្រសបលពេជាមួយនឹងការអនុវត្ត
សរមមភាពននការសៃងវ់ាស់កវងេមអិត្ និងការអលងកត្លសដារិចេសងគម តាមរយៈការម្របមូេពត័្៌ានពីម្របភព
លផ្សងៗ និងម្របភពចមបង (សាភ សនផ៍្លៃ េ់ជាមួយម្របជាជនរនុងត្ំបនរ់ងផ្េប ះពាេ់ អនរផ្គត្ផ់្គង់សាភ រ 
និងអនរលៅ ការផ្ៃះ( និងពីអនរប ះពាេ់ និងមិនប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ អម្រតាត្នមលរបស់រោា ភិបាេនឹងម្រតូ្វ
បានករកម្រប លបីសិនជាចាបំាច ់ អាម្រស័យលេីេេធផ្េររលឃញីជារក់សតង។ អម្រតាសំណងនឹងម្រតូ្វលធវី
បចេុបបននភាពជាម្របចា ំ លដីមបធីានាថា អនរេេួេរងផ្េប ះពាេ់នឹងេេួេបានសំណងតាមអម្រតាត្នមលេី
ផ្ារលៅលពេេូទត្ស់ំណង។ 
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ឧបសមពន័ធ ១គ៖  ម្ររបខណ័ឌ សម្រាបដំ់លណីរការម្របឹរាលោបេរ់នុងសហគមន ៍និងដំលណីរការការចូេរមួ 
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ដំណារក់ាេ ម្របធានបេ
ពិភារា 

តួ្នាេីលៅសហគមនល៍គាេលៅ 
និងជន/ម្រគួសារប ះពាេ់
លោយសារគលម្រាង 

មូេលហតុ្ននការចូេរមួរបស់
សហគមន ៍

ដំណារក់ាេលរៀបចំ    

រិចេម្របជំុពិលម្រគាះ
លោបេ់ និង
ពិភារា/ ជាម្ររុម
លគាេលៅ  

 

ការយេ់ដឹអអំពី 
ការវនិិលោគ 

ចូេរមួរនុងការពិភារារនុង   
សហគមន៍ 

បលងកីត្គណៈរាម ធិការកដេ
ានសាជិរោ ងលហាចណាស់
ចំនួន ២៥-៥០ភាគរយជាស្រសត ី
 

ធានាថា អនរេេួេផ្េលគាេលៅ 
និងម្របជាជនពេរដារងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាងនឹង ានការយេ់
ដឹងោ ងចាស់អំពីគលម្រាងវនិិ
លោគកដេលសនីល ងី និងផ្េ
ម្របលោជនពី៍គលម្រាងលនះ។ 

លេីររមពស់ការលធវសីលម្រមចរមួ និង
កផ្អរលេីព័ត្ា៌នម្រគបម់្រគាន ់និង
ម្រតឹ្មម្រត្ូវ។ 

ម្របមូេបញ្ជា និងរតីបារមភពីសហ
គមនក៍ដេអាចោរចូ់េលៅរនុង
គលម្រាងកដេបានលសនីល ងី។ 

ការលរៀបចំកផ្នការ     
វនិិលោគ  

 

លរៀបចំគំនូសបលង់
និងកផ្នការវនិិ
លោគ 

 

អនុមត័្លេីគំនូសបលង ់និងោរ់
បញ្េូ េនូវចំណុចកដេបានលសនី
លោយអនរេេួេផ្េ និងម្របជា
ពេរដារងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង 

វធិានការលនះនឹងកាត្ប់នាយ
េំនាស់ និងបញ្ជូ នសារ លៅកាន់
អនរេេួេផ្េកដេជាលគាេលៅ 
និងម្របជាពេរដារងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាងថា ពួរលគម្រត្ូវចូេរមួ និង
វធិានការលនាះគឺជាេេធផ្េននការ
សលម្រមចចិត្តរមួ 

លរៀបចំរញ្េប់
សំណងនិងសិេធិ
េេួេបានសំណង  

 

រញ្េបស់ំណង
និងសិេធិេេួេ
បានសំណង 

អនុមត័្ រញ្េប់សំណងនិងសិេធិ
េេួេបានសំណងសម្រាប់ម្របជា
ពេរដារងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង 

សរមមភាពលនះរជំ៏រុញដេ់ការលធវី
លសចរតីសលម្រមចរមួ និងកផ្អរលេី
ពត័្ា៌នម្រតឹ្មម្រត្ូវ ម្រគបម់្រគាន ់រនុង
ចំលណាមអនរេេួេផ្េ និងម្របជា
ពេរដារងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 
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ដំណារក់ាេ ម្របធានបេ
ពិភារា 

តួ្នាេីលៅសហគមនល៍គាេលៅ 
និងជន/ម្រគួសារប ះពាេ់
លោយសារគលម្រាង 

មូេលហតុ្ននការចូេរមួរបស់
សហគមន ៍

ពិលម្រគាះលោបេ់
អំពីសំលណីវនិិលោគ
កដេបានលសនលី ងី
មុននឹងោរជូ់នឱយ
ពិនិត្យ  
 

ខលឹមសារននការវនិិ
លោគកដេបាន
លសនីល ងី 

 

ពិនិត្យល ងីវញិ និងយេ់ម្រសប
នឹងខលឹមសារននការវនិិលោគ 
កដេបានលសនីល ងី 

 

ការពិលម្រគាះលោបេ់កបបលនះផ្តេ់
សារានត្ាល ភាព លោយសារថា 
មតិ្លោបេ់/សំណូមពររបស់ពួរ
លគម្រតូ្វបានោរប់ញ្េូ េលៅរនុង
គលម្រាងវនិិលោគកដេបានលសនី
ល ងី។ 

ដំណារក់ាេ 
អនុវត្ត 

  
 

ពិលម្រគាះលោបេ់សតី
ពីការអនុវត្ត
គលម្រាង វនិិលោគ 
និងេេធរមមដី  

 

កចរជាដំណារ់
កាេននការអនុ
វត្តគលម្រាងវនិិ
លោគ និងផ្លល ស់
លៅេីតាងំកដេ
បានឯរភាព
សម្រាប ់ម្របជា
ពេរដារងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាង។  
 

រិចេម្រពមលម្រពៀង
លេីកាេវភិាគ 
អនុវត្ត 
 

ការរុះលរ ីនិងសាងសងល់ហោា  
រចនាសមព័នធល ងីល ងីវញិតាម 
េំោបេ់ំលោយ ម្របសិនាន 
 
ជូនដំណឹងម្របជាពេរដារងផ្េ
ប ះពាេ់ពីគលម្រាងអំពីកាេ
វភិាគននការផ្លល ស់បតូរ 
 

ធានាថា ផ្េប ះពាេ់ពីការរខំាន
ម្រត្ូវបានកាត្់បនាយ។ 
វារអ៏ាចឱយេីភាន រង់ារអនុវត្ត
រំណត្ថ់វកិាសម្រាបល់សបៀង និង
ការដឹរជញ្ជូ នរបស់ម្រគួសារ/ជន
ប ះពាេ់លោយសារគលម្រាង។ 

ការចូេរមួរនុងការកបងកចរ ូត្ ៍
លៅចំលពាះមុខបុគគេិរតំ្ណាង/
អនរសម្រមបសម្រមួេ នឹងលជៀសវាង
ការភន័តម្រច រំនុងចំលណាមអនរ
េេួេម្របលោជនពី៍គលម្រាង និង
ម្របជាពេរដារងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង 
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ដំណារក់ាេ ម្របធានបេ
ពិភារា 

តួ្នាេីលៅសហគមនល៍គាេលៅ 
និងជន/ម្រគួសារប ះពាេ់
លោយសារគលម្រាង 

មូេលហតុ្ននការចូេរមួរបស់
សហគមន ៍

ពិលម្រគាះលោបេ់
ជាមួយម្របជាពេរដា
រងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង ទរ់េង
នឹងដីប ះពាេ់ និង/
ឬរចនាសមពន័ធ 
ជីវភាពរស់លៅ 
។េ។ កដេរងផ្េ
ប ះពាេ់  

ម្រពំកបងកចរដី ផ្លូវ 
និងការផ្តេ់លសវា 
សងគម ដូចជា 
ម្របពន័ធបងាូរ
សំណេ់ោវ 
ម្របពន័ធបងាូរេឹរ 

រំណត្ម់្រពំម្របេេ់ ូត្ក៍ដេរង
ផ្េប ះពាេ់ កដេរំណត្់
លោយអនរវាស់សៃងដី់ ម្រសបលៅ
នឹងតំ្បន ់និងកផ្នការកដេបាន
លរៀបចំរចួ 

 

លធវីឱយេីភាន រ់ងារអនុវត្តអាចបា ន់
សាម នថវកិាសម្រាបស់ិេធិេេួេបាន
សំណង ដូចជា ម្របារ់ឧបត្ាមភ
សម្រាប់អាហារ ការដឹរជញ្ជូ ន និង
ការឧបត្ាមភពិលសស 

ការចូេរមួរនុង
សរមមភាពម្រេម្រេង់
ជីវភាព  

ជីវភាពរបស់ 
សហគមន៍លគាេ
លៅ និង ម្របជា
ពេរដារងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាង  

 

ផ្តេ់ពត័្ា៌នសតីពីផ្េប ះពាេ់
វជិជាន និងអវជិជានជារក់សតង 
ដេ់ ម្របជាពេរដារងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាង  
 

បញ្េូ េស្រសតីលៅរនុងសរមមភាព
ម្រេម្រេង់ជីវភាព 

ស្រសតីានភាពេបេីាញថាាន
ជំនាញរនុងការម្រគបម់្រគងជីវភាព 
កដេអាចលធវឱីយចំណូេម្រគួសារ
ានភាពម្របលសីរល ងី 

 

ការផ្តេ់ការងារ
ានរនម្រមដេ់អនរ
េេួេផ្េរនុង
គលម្រាងវនិិលោគ  

 

ជំនួយឧបត្ាមភ
បកនាមចំលពាះអនរ
េេួេផ្េ និង
ម្របជាពេរដារង
ផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង 

អនរេេួេផ្េ ឬសាជិរណា
ាន រន់នម្រគួសារនឹងម្រតូ្វបានជួេ 
ជារមមរររនុងអំ ុងលពេសាង
សងគ់លម្រាង 

ការងារលៅរនុងគលម្រាងរនឹ៏ងជួយ
ផ្តេ់ម្របារ់ចំណូេបកនាម ឬលេីរ
រមពស់ម្របារច់ំណូេរបស់ពួរគាត្់ 
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ដំណារក់ាេ ម្របធានបេ
ពិភារា 

តួ្នាេីលៅសហគមនល៍គាេលៅ 
និងជន/ម្រគួសារប ះពាេ់
លោយសារគលម្រាង 

មូេលហតុ្ននការចូេរមួរបស់
សហគមន ៍

បណតឹ ងសារេុរេ 
និងដំលោះម្រសាយ 

យនតការបណតឹ ង 
និងដំលណាះ 
ម្រសាយ 

ផ្តេ់សាវតារននបញ្ជា  
 

ធានាថា បញ្ជា នានាម្រត្ូវបានលោះ
ម្រសាយរនុងលពេលវោមួយសម 
ម្រសប។ 

មស្រនតីនឹងបលម្រមីការជា GRC លហយី
ពួរលគនឹងជួយេីភាន រ់ងាររនុងការ
អនុវត្តលគាេនលោបាយលៅតាម
សហគមន៍នីមួយៗ កដេជាកផ្នរ
មួយននការម្រគបម់្រគងគលម្រាង 

ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម
ោន និងវាយត្នមល  
 

ការអនុវត្ត
គលម្រាងវនិិលោគ  

 

ផ្តេ់ធាតុ្ចូេ និងសាា នភាពនន
ការអនុវត្តគលម្រាងវនិិលោគ 

 

ពត័្ា៌នពីម្របជាពេរដារងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាង និងអនរេេួេផ្េ 
នឹងជួយ ម្ររុមម្រគបម់្រគងគលម្រាង
រនុងការវាយត្នមលពីរម្រមិត្ននការ
លគារពតាមលគាេការ លៅម្រគប់
ដំណារ់កាេននការអនុវត្តគលម្រាង។ 

លនះផ្តេ់លមលរៀនជាបេពិលសាធន៍
រនុងការលរៀបចំលគាេនលោបាយសតី
ពីការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់
សម្រាបគ់លម្រាងនាលពេអនាគត្។ 
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ឧបសមពន័ធ ១ឃ៖ សូចនាររននការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនខាងរនុង 

ម្របលភេននការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យ 
តាមោន 

សូចនាររមូេោា ន ម្របភពពត័្ា៌ន 

ថវកិា និង
លពេលវោ 

 លតី្មស្រនតីននម្ររុមម្រគបម់្រគងគលម្រាង និងសមភាគីមរពីអាជាា ធរម្រសុរ និង
ភូមិម្រតូ្វបានរំណត្ ់ចាត្់តាងំ និងផ្តេ់ការោិេ័យជូនដេ់ការោិេ័យ
របស់លគ ដូចបានលម្រគាងេុរលហយីឬលៅ? 

 លតី្ការបណតុ ះបណាត េ និងការរសាងសមត្ាភាពមស្រនតីននម្ររុមម្រគប់ម្រគង
គលម្រាង អាជាា ធរម្រសុរ និងភូមិ ម្រតូ្វបានអនុវត្តទន់លពេលវោឬលេ?  

 លតី្អាជាា ធរម្រសុរបានេេួេការគាមំ្រេខាងថវកិាម្រគបម់្រគានស់ម្រាប់
សំណងដេ់ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងអនរេេួេ
ម្របលោជនក៍ដរឬលេ?  

 លតី្អាជាា ធរម្រសុរបានបលញ្េញ និងលបីរម្របារ់សមធមស៌ម្រាបអ់នុវត្ត
គលម្រាងទន់លពេលវោកដរឬលេ?  

 លតី្ដំណារក់ាេលរៀបចំសងគមម្រតូ្វបានអនុវត្តតាមកាេវភិាគកដរឬលេ? 

 លតី្គលម្រាងវនិិលោគកដេបានលសនីល ងីបានេេួេការឯរភាពពីអនរ
េេួេផ្េ និងម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង លហយីពីអាជាា ធរ
ម្រសុរនិង ភូមិលរៀងៗខលួនឬលេ?  

ម្ររុមម្រគបម់្រគង
គលម្រាង និង
អាជាា ធរម្រសុរ 

 

ការផ្តេម់្របារ់
សណំង និង
សេិិធេេួេ
បានសណំង 

 លតី្ោេ់អនរេេួេផ្េ និងម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 
បានេេួេម្របារស់ំណង និងសិេធិេេួេបានសំណង លៅតាមចំនួន
កដេានឬលេ?  

 លតី្ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងបានេេួេការេូទត្ទ់ន់
លពេលវោកដរឬលេ?  

 លតី្ម្របារឧ់បត្ាមភពិលសសម្រតូ្វបានផ្តេ់ជូនជនងាយរងលម្រគាះលហយីឬលៅ?  

 លតី្ម្របពេរដាទងំកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងបានេេួេម្របារ់
ឧបត្ាមភសម្រាបក់ារដឹរជញ្ជូ ន និងការេិញលសបៀងលហយីឬលៅ?  

 លតី្ម្របពេរដាទងំអស់កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលោយសារការ

ម្ររុមម្រគបម់្រគង
គលម្រាង និង
អាជាា ធរម្រសុរ 
អនរេេួេផ្េ 
ជាសហគមន ៍ 
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ម្របលភេននការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យ 
តាមោន 

សូចនាររមូេោា ន ម្របភពពត័្ា៌ន 

បាត្ប់ងជី់វភាព ឬមុខរបរតូ្ចតាចបានេេួេម្របារស់ំណងលហយីឬលៅ?  

 លតី្អនរេេួេផ្េម្រតូ្វបានអនុវត្តានសិេធិរនុងការអនុវត្តគលម្រាងវនិិលោគ 
ឬលេ? 

 លតី្ស្រសតីេេួេបានការបណតុ ះបណាត េលៅតាមអវីកដេខលួនចងប់ាន
សម្រាបម់្រេម្រេងជី់វភាពកដរឬលេ?  

 លតី្ចំនួនស្រសតីកដេេេួេការបណតុ ះបណាត េលៅតាមការចង់បានរបស់
ខលួន  លដីមបមី្រេម្រេងជី់វភាព ដូចគាន លៅនឹងចំនួនស្រសតីកដេចូេរមួលៅរនុង
សាា បន័មីម្ររូហរិញ្ញវត្ាុកដរឬលេ?  

 លតី្អនរេេួេផ្េកដេបានចូេរមួរនុងសហម្រគាសមីម្ររូបានេេួេ
ជំនួយពីសាា ប័នមីម្ររូហរិញ្ញវត្ាុឬលេ?  

 លតី្ចំនួនពិត្ម្របារដននការចំណាយលេីគលម្រាងវនិិលោគ និងសំណង
បានផ្សពវផ្ាយជូនដេ់អនរេេួេផ្េ និងម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាងឬលេ?  

រិចេពិលម្រគាះ
លោបេ ់    ប
ណតឹ ងសារេុរេ 
និងបញ្ជា  
សខំាន់ៗ  

 លតី្សាភ រពត័្៌ាន អបរ់ផំ្សពវផ្ាយ និងការម្របាម្រស័យទរ់េងម្រត្ូវបាន
លរៀបចំផ្េិត្ និងបានផ្សពវផ្ាយដេ់ភាគីពារព់ន័ធ រនុងអំ ុងលពេ
ផ្សពវផ្ាយគលម្រាងវនិិលោគកដរឬលេ?  

 លតី្រិចេពិលម្រគាះលោបេ់ ការពិភារាជាមួយម្ររុមលគាេលៅ និង/ឬ ការ
ម្របជំុសាធារណៈម្រតូ្វបានលធវីល ងីតាមកាេវភិាគរំណត្ឬ់លេ?  

 លតី្អនរេេួេផ្េ និងម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងបាន
ចូេរមួោ ងសរមមរនុងការចូេរមួលធវីកផ្នការ និងអនុវត្តគលម្រាងលៅ
តាមអវីកដេានសរលសរលៅរនុងគលម្រាងឬលេ?  

 លតី្អនរេេួេផ្េ  និង/ឬ ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 
បានលម្របីម្របាស់នីតិ្វធីិលោះម្រសាយ និងបណតឹ ងសារេុរេឬលេ? លតី្ាន
េេធផ្េោ ងណា?  

អនរេេួេផ្េ /
អាជាា ធរម្រសុរ/ 
ម្ររុមម្រគបម់្រគង
គលម្រាង 
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ម្របលភេននការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យ 
តាមោន 

សូចនាររមូេោា ន ម្របភពពត័្ា៌ន 

 លតី្ានចំនួនអនរោរ់ពារយបណតឹ ងសារេុរេប ុនាម ននារ?់ លតី្េេួេបាន
េេធផ្េោ ងណា?  

 លតី្ការលរៀបចំសងគមសម្រាប់ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង
បានអនុវត្តលហយីឬលៅ?  

ផ្េ
ម្របលោជនន៍ន
ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យ
តាមោន 

 លតី្ានការផ្លល ស់បតូរមុខរបរននអនរេេួេផ្េម្រត្ង់ណា លបីលម្របៀបលធៀបលៅ
នឹងសាា នភាពមុនគលម្រាង?  

 លតី្ានការកម្របម្របួេម្របារចំ់ណូេ និងចំណាយោ ងដូចលមតចខលះ លធៀប
នឹងសាា នភាពមុនគលម្រាង? លតី្ានការកម្របម្របួេអវីខលះចំលពាះត្នមលននការ
រស់លៅលបីលធៀបលៅនឹងសាា នភាពមុនគលម្រាង? លតី្ម្របារ់ចំណូេនន
ម្រគួសារេេួេម្របលោជនរ៍រាបានេំនឹងជាមួយនឹងការផ្លល ស់បតូរកដរ
ឬលេ?  

 លតី្ានការផ្លល ស់បតូរអវីខលះលរីត្ល ងីលៅរនុងកបបបេននការរស់លៅរបស់
អនរេេួេផ្េ?  

អនរេេួេផ្េ  

 

ឧបសមពន័ធ ១ង៖ សូចនាររននការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនពីខាងលម្រៅ 

ម្របលភេនន
សូចនាររ 

សូចនាររ ពត័្ា៌នចាបំាចស់ម្រាបក់ារម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្នមល 

សូ
ចនា

ររ
អំពី
ដំល
ណី
រកា
រ 

ការោរ់
បុគគេិរ 

 

 ចំនួនបុគគេិររនុងម្ររុមម្រគបម់្រគងគលម្រាង និងមស្រនតីម្រសុរកដេបានចាត្ត់ាងំឱយ
អនុវត្តគលម្រាង 

 ចំនួនអនរជំនាញកផ្នរអភិវឌឍនស៍ងគម និងតាងំេីេំលៅល ងីវញិកដេបាន
ចាត្ត់ាងំលោយ CMC។ 

រិចេពិលម្រគាះ
លោបេ់ ការ
ចូេរមួ និង
ដំលណាះ

 ចំនួនរិចេពិលម្រគាះលោបេ ់និងរមមវធីិកដេានការចូេរមួកដេបានលធវី
ជាមួយ ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងអនរពារព់័នធ  

 ម្របលភេសាភ រពត័្ា៌ន អបរ់ផំ្សពវផ្ាយ និងការម្របាម្រស័យទរ់េងកដេបាន
ឱយអនរេេួេផ្េលគាេលៅ និងម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង  
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ម្របលភេនន
សូចនាររ 

សូចនាររ ពត័្ា៌នចាបំាចស់ម្រាបក់ារម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្នមល 

ម្រសាយបណតឹ ង 
សារេុរេ  

 ចំនួន និងម្របលភេបណតឹ ងសារេុរេកដេេេួេបានពីអនរេេួេផ្េ    និង
ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ម្រពមទងំចំនួននថងកដេលម្របីម្របាស់
លដីមបលីោះម្រសាយលោយ GRC ពារព់ន័ធ  

 ចំនួន និងល ម្ ះតំ្ណាងកដេចូេរមួលៅរនុងរិចេពិលម្រគាះលោបេ់  និងការ
អនុវត្តគលម្រាងវនិិលោគ  

នីតិ្វធីិ
ម្របតិ្បត្តិ 

 

 ម្របលភេេម្រមង់កដេបានលម្របីម្របាស់រនុងការរត្ម់្រតាសរមមភាពអនុវត្ត   លពេ
អនុវត្តគលម្រាង  

 ម្របសិេធភាពននការសម្រមបសម្រមួេជាមួយម្ររុមម្រគបម់្រគងគលម្រាង អាជាា ធរម្រសុរ 
ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងសាា បន័/អនរពារព់័នធដនេលេៀត្  

 ម្របលភេមូេោា នេិននន័យកដេរំពុងម្រត្ូវបានររាេុរ 

 ម្របសិេធភាពននមស្រនតនីនម្ររុមម្រគបម់្រគងគលម្រាង និងមស្រនតីរោា ភិបាេថាន រ់ម្រសុរ  

 ម្របសិេធភាពននម្របពន័ធផ្តេ់ម្របារស់ំណង  

 ការលរៀបចំម្រគប់ម្រគានស់ម្រាប់អនុវត្តគលម្រាងវនិិលោគ  

 វាយត្នមលថាលតី្លគាេនលោបាយននគលម្រាងលៅរនុងកផ្នការសមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់សលងេបម្រត្ូវបានលគារពតាមម្រតឹ្មម្រតូ្វ ឬលេ  

លរឿងោ វ និង
បញ្ជា នានា
កដេបាន
លរីត្ល ងី 

បញ្ជា កដេបានលរីត្ានចំលពាះបុគគេិរ រនុងអំ ុងលពេពិលម្រគាះលោបេ់ និង
លោះម្រសាយបណតឹ ងសារេុរេ និងនីតិ្វធីិម្របតិ្បត្តិ 

សំណង និង
សិេធិេេួេ
បានសំណង 

 

 ចំនួនម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង កដេផ្តេ់ដីសម្រាប់េំលៅ
ោា ន លបីសិនជាាន  

 បងាា ញថាលតី្ម្របលភេននការផ្តេ់សំណងកត្មួយដង ឬតាមដំណារក់ាេ  

 បងាា ញពីចំនួនម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ម្របរបមុខរបរខាន ត្
តូ្ចកដេេេួេសំណងសម្រាបក់ារបាត្់បងម់្របារ់ចំណូេ  

 បងាា ញថា ចំនួនននម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងបានេេួេម្របារ់
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សូចនាររ 

សូចនាររ ពត័្ា៌នចាបំាចស់ម្រាបក់ារម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្នមល 

ឧបត្ាមភសម្រាបក់ារដឹរជញ្ជូ ន  

 បងាា ញថាលតី្ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង កដេបានផ្លល ស់េី
េំលៅេេួេបានការឧបត្ាមភលសបៀង ឬអំលណាយលផ្សងៗ  

 បងាា ញថាលតី្ ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង េេួេបានម្របារ់
ឧបត្ាមភសម្រាបរុ់ះលរ ីនិងសាងសងផ់្ៃះល ងីវញិ រដូ៏ចជាការរុះលររីចនាសមពន័ធ
លពេផ្លល ស់េីេំលៅ។  

ការសាត រសាា ន
ភាពសងគម 

 

 បញ្ជជ រ់ចំនួនស្រសតីចូេរមួរនុងរមមវធីិសាត រជីវភាពល ងីវញិ 

 បញ្ជជ រ់ចំនួនម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ជាពិលសសស្រសតី កដេ
បលងកីត្សហម្រគាសមីម្ររូបនាៃ បពី់េេួេបានការបណតុ ះបណាត េសតីពីការអភិវឌឍ
ជីវភាព  

 បញ្ជជ រ់ថាលតី្ ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងានភាពងាយម្រសួេ
រនុងការេេួេេឹរផឹ្រានសុវត្ាិភាព។  

លរឿងោ វ និង
បញ្ជា នានា
កដេបាន
លរីត្ល ងី 

បញ្ជជ រ់ថា លរឿងោ វ និងបញ្ជា នានាបានលរីត្ាន លពេអនុវត្តគលម្រាងវនិិលោគ 
ការេូទត្ស់ំណង និងសិេធិេេួេបានសំណង និងការសាត រសាា នភាពសងគមនន
ម្របពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង។ 

សូ
ចនា

ររ
អំពី
ផ្េ

ប ះ
ពា
េ
់ 

សមត្ាភាពររ
ចំណូេនន
ម្រគួសារ 

 

 ចំណូេបចេុបបននលធៀបលៅនឹងរម្រមិត្ចំណូេមុនលពេានគលម្រាង។ 

 ការងារានរនម្រមននសាជិរម្រគួសារេេួេម្របលោជនរ៍នុងសំណងគ់លម្រាង 
វនិិលោគ។  

 ការផ្លល ស់បតូរម្របារចំ់ណូេននសហម្រគាសមីម្ររូ 

សុខភាព និង
បរសិាា ន 

 

 បញ្ជា /លរឿងោ វអំពីការម្រគបម់្រគងលេីការបលញ្េញលចាេសំណេ់ 

 ភាពងាយម្រសួេជាងមុនរនុងការេេួេបានេឹរផឹ្រានសុវត្ាិភាព 

 ការករេមអសាា នភាពសុខភាពស្រសតីនិងរុារ។ 

ការផ្លល ស់បតូរ
កផ្នរវបបធម៌
សងគម 

 ស្រសតីកានក់ត្លម្រចីនល ងីចូេរមួរនុងសហម្រគាសមីម្ររូ 

 ភាពងាយម្រសួេរនុងការេេួេបានបលចេរវេិោថមី តាមរយៈការេេួេបានលសវា
អគគិសនី។ 
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ឧបសម្ព័នធ ២៖  
ណផនការសរម្មភារគ ះព្សាយផលប ះពាល ់ 
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ឧបសមពន័ធ ២រ៖ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេស់លងេប (ARAP)៖  
ខលមឹសារឯរសារ និងេរេខណឌ ពត័្ា៌នេមអតិ្ 

លសចរតលីផ្តមី 

 ការពិពណ៌នាគលម្រាងសលងេប៖ សំលៅដេ់ម្ររបខ័ណឌ លគាេនលោបាយការងារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
ពារព់ន័ធនឹងគលម្រាង និងផ្តេ់លគាេនលោបាយ និងលគាេការណ៍សម្រាប់កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់សលងេប 

 ការពិពណ៌នាគលម្រាងសលងេប និងអនរេេួេផ្េកដេជាជនលគាេលៅរបស់គលម្រាង និង 

 ពណ៌នាអំពីសរមមភាពកដេបងកផ្េប ះពាេ់កដេត្ម្រមូវឱយាន “ការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់” (ដូចជា អវីៗ
កដេបណាត េឱយបាត្់បងដី់ ម្រេពយសមបត្តិ  ឬធាតុ្ននជីវភាពរស់លៅរបស់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់– 
មិនម្រតឹ្មកត្ការផ្លល ស់េំលៅជារក់សតងប ុលណាណ ះលេ កត្កថមទងំការបាត្ប់ងល់ដីមលឈ ីការផ្លល ស់បតូរេីតាងំបលណាត ះ
អាសននននតូ្បេរដូ់រ (តាមចិលញ្េ ីមផ្លូវ( និងកដេបានប ះពាេ់ដេ់ភាពងាយម្រសួេរនុងការចូេលៅកានេី់តាងំ
ណាមួយ។ 

ការលធវជំីលរឿនម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ ់និងសារលពីភណ័ឌ ម្រេពយសមបត្ត ិ

 ការពិពណ៌នាសលងេបថាលតី្ម្រតូ្វម្របមូេេិនននយ័លោយវធីិសាស្រសតណា (ដូចជា ការអលងកត្ម្រគួសារ( 

 តាោងបងាា ញម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង ពត័្ា៌នេមអិត្សម្រាបេ់ំនារេ់ំនង 
ជីវភាពកដេរងផ្េប ះពាេ់ ម្រេពយសមបត្តិ ត្នមលននផ្ៃះ/រចនាសមពន័ធ/ម្រេពយសមបត្តិកដេរងផ្េប ះពាេ់ និង 

 មតិ្លោបេ់សលងេបអំពីភាពខុសគាន ខាល ងំ ម្របភពននភាពងាយរងលម្រគាះរបស់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ ់
និងភាពខុសគាន ននជនជាតិ្ (ជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច និងម្ររុមជនងាយរងលម្រគាះ – ស្រសតី យុវតី្/យុវជន និងរុារ 
ចាស់ជោ និងជនពិការ ជនគាម នដី និងជនម្ររីម្ររ។េ។( ឬបញ្ជជ រថ់ា ពួរលគជាតំ្ណាងឱយសាា នភាពេូលៅនន
លសដារិចេសងគមរនុងម្របលេសរមពុជា។ 

ម្របារស់ណំងម្រតូ្វផ្តេជូ់ន 

 េម្រមងស់ំណងកដេម្រតូ្វផ្តេ់ជូន (ឧ. ជាសាចម់្របារ ់ឬមិនកមនជាសាចម់្របារ់( 

 ការពិពណ៌នាអំពីេរេខណឌ សម្រាប់ការលធវីអំលណាយទនដីលោយសម័ម្រគចិត្ត (លបីសិនជាាន( រនុងលនាះាន៖ 

o ការពិលម្រគាះលោបេ់លោយលសរ ី ជាមុន និងកផ្អរលេីព័ត្ា៌នម្រគបម់្រគានជ់ាមួយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់ និងលោយមិនានការបងេិត្បងេំចំលពាះលសចរតីសលម្រមចរនុងការយេ់ម្រពម 

o មិនានផ្េប ះពាេ់ធងន់ធងរលេីជីវភាពរស់លៅ មិនានការផ្លល ស់េីេំលៅជារ់កសតង លហយីការប ះពាេ់
លេីជីវភាពរស់លៅននម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ មិនម្រតូ្វលេីសពី៥% 

o ាននីតិ្វធីិរនុងការផ្តេ់សំណង និងការបតឹងត្វា  និង 
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o ការចងម្ររងឯរសារ និងការលផ្ៃៀងផ្លៃ ត្ល់ោយឯរោជយចំលពាះការលធវីអំលណាយទនដី ឬម្រេពយសមបត្តិ។ 
ការពិលម្រគាះលោបេជ់ាមួយម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ ់

 ការពិពណ៌នាសលងេបពីេំនារេំ់នងសាធារណៈជាេូលៅរនុងការម្របកាសអំពីគលម្រាង និងេេួេមតិ្លោបេ់ 

 ការពិលម្រគាះលោបេ់ជាបនតបនាៃ ប់ជាមួយជនរងផ្េប ះពាេ់លោយសារគលម្រាង 

o ពិភារាជលម្រមីសជាមួយ ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ និងសហគមន ៍និង 

o ផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ានអំពីកាេបរលិចឆេឱសានុវាេសម្រាបក់ារចុះបញ្ជ ីជាម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ 
យនតការលោះម្រសាយពារយបណតឹ ង/បណតឹ ងសារេុរេ 

 លរៀបចំផ្សពវផ្ាយជាផ្លូវការឯរសារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់  ានការផ្សពវផ្ាយសាធារណៈ ពិនិត្យលមីេ និង
ផ្តេ់មតិ្លោបេ់ និងបិេម្របកាសលៅម្ររសួងឧសាហរមម និងសិបបរមម និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន 
ម្រពមទងំលគហេំពរ័របស់ធនាគារពិភពលោរ។ 

សាា បន័េេេួខុសម្រតូ្វកផ្នរសាា បន័រនុងការផ្តេស់ណំង 

 េីភាន រ់ងារេេួេខុសម្រត្ូវ 

 វធីិសាស្រសតរនុងការជូនដំណឹងដេ់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ 

 លពេលវោរនុងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (មុនលពេផ្តេ់សំណងផ្េប ះពាេ់) 

 វធីិសាស្រសតរនុងការលផ្ៃៀងផ្លៃ ត្ ់ការផ្សពវផ្ាយពត័្ា៌ន និងសារសរីនុងការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ (ឧ. េម្រមង់
ជាឧបសមព័នធ សម្រាបល់ោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លោយលធវីការរត្់ម្រតា និងជាសារស(ី និង 

 ដំលណីរការសម្រាបល់ោះម្រសាយពារយបណតឹ ង ឬបណតឹ ងសារេុរេ និងបណតឹ ងឧេធរណ៍ 

របាយការណ៍ និងការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមលេកីារអនុវត្ត 
 ការេេួេខុសម្រត្ូវកផ្នរសាា បន័រនុងការលធវីរបាយការណ៍ និងម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយ

ផ្េប ះពាេ់សលងេប 

 ការចូេរមួលោយឯរោជយរនុងការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន (ដូចជា អងគការសហគមន ៍ វេិោសាា នម្រសាវម្រជាវ ។េ។( 
និង 

 របាយការណ៍សលងេបសតីពីការពិលម្រគាះលោបេ់េូេំេូោយជាមួយសហគមន ៍(ភាជ បប់ញ្ជ ីវត្តានជាមួយឯរសារ(។ 

 
 
កាេវភិាគ និងថវកិា 
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 លពេលវោ និងតាោងា ម្រេិរអំពីភាររិចេ 

 ម្របភព និងេំហូរននមូេនិធិ 

o ចំណាយសម្រាបក់ារម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់ 
o ចំណាយសម្រាបបុ់គគេិរ 
o ចំណាយរដាបាេការោិេ័យ 
o ថវកិាេូទត្ស់ំណង និង 
o ចំណាយសម្រាបក់ារម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងរបាយការណ៍។ 
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ឧបសមពន័ធ ២ខ៖ កផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ ់(RAP) 

ខលមឹសារឯរសារ និងពត័្ា៌នចាបំាចេ់មអតិ្ 

លសចរតលីផ្តមី 

 ការពិពណ៌នាជាេូលៅននគលម្រាងទរេ់ងលៅនឹងលគាេនលោបាយ និងលគាេការណ៍កដេម្រតូ្វានលៅរនុង
ឯរសារកផ្នការសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 

 ពិពណ៌នាអំពីលគាេបំណងអភិវឌឍននអនុគលម្រាង និងអនរេេួេផ្េ និង 

 ពិពណ៌នាសរមមភាពកដេនឹងបងកផ្េប ះពាេ់លធវឱីយាន “ការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់” និងកដេបានប ះពាេ់
ដេ់ភាពងាយម្រសួេរនុងការចូេលៅកានេី់តាងំណាមួយ។ 

េហំនំនេេធរមមដី និងផ្េប ះពាេន់នការតាងំេីេលំៅល ងីវញិ 

 រម្រមិត្ននពត័្៌ានេមអិត្ានការកម្របម្របួេលៅតាមេំហ ំនិងភាពសមុគសាម ញននផ្េប ះពាេ់ 

 ម្របមូេពត័្៌ានបចេុបបននភាព និងអាចលជឿជារប់ាន រនុងលនាះរមួាន៖ 

o ការតាងំេីេំលៅល ងីវញិកដេបានលសនីល ងី និងផ្េប ះពាេ់លេីជនផ្លល ស់េីេំលៅ ម្រពមទងំម្ររុមកដេ
រងផ្េប ះពាេ់ជាអវជិជាន 

o សាម រតី្ចាបព់ារព់ន័ធនឹងការតាងំេីេំលៅល ងីវញិ 
 បញ្ជា កដេបានពណ៌នាខាងលម្រកាមកដេមិនទរេ់ងនឹងអនុគលម្រាង គួរម្រតូ្វបានពនយេ់បរម្រសាយ។ 

ការពិពណ៌នាអំពីអនុគលម្រាង 

 អធិបាយេមអិត្ខលីអំពីគំនិត្ផ្តួចលផ្តីម និង/ឬ សរមមភាពសាងសងស់ាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹរស និងការពម្រងាយ
បំពងផ់្គត្ផ់្គង់េឹរ និង 

 រំណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណននគំនិត្ផ្តួចលផ្តីម និង/សរមមភាពខាងលេីរនុងតំ្បនល់គាេលៅ និងត្ំបនល់ម្រត្ៀមរបស់
គលម្រាង 

ផ្េប ះពាេក់ដេអាចលរីត្ានម្រតូ្វបានរណំត្ ់

 សាសភាគ ឬសរមមភាពគលម្រាងកដេនាឱំយានការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ 

 ត្ំបនក់ដេរងផ្េប ះពាេ់ និងតំ្បនេ់េួេឥេធិពេ (ROI) ននសរមមភាពសាងសង់រចនាសមព័នធផ្គត្ផ់្គងេឹ់រ 

 ជលម្រមីសលផ្សងៗកដេម្រតូ្វបានពិចារណា លដីមបេីបស់ាក ត្់ (បលញ្េ ៀស( ឬកាត្់បនាយផ្េប ះពាេ់ឱយដេ់
រម្រមិត្អតិ្បរា និង 

 យនតការកដេបលងកីត្ល ងីលដីមបកីាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់ តាមរម្រមិត្កដេអាចលធវីបាន រនុងអំ ុងលពេអនុវត្ត។ 
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លគាេបំណងចមបងននរមមវធីិតាងំេីេលំៅល ងីវញិ 

 បងាា ញពីលគាេបំណង និងលគាេលៅ 

ការសរិាអំពីលសដារិចេសងគម 

 ចាបល់ផ្តីមលៅដំណារ់កាេដំបូងននការសាងសង ់ និងលោយានការចូេរមួពីម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះ
ពាេ់ពីគលម្រាងសំខាន់ៗ  រនុងលនាះរមួាន៖ 

o េេធផ្េននការអលងកត្ជំលរឿនកដេម្រគបដណត បល់េី៖ 

 អនរកាន់កាប់បចេុបបននននេីតាងំរងផ្េប ះពាេ់ លដីមបបីលងកីត្ជាមូេោា នរនុងការលរៀបចំរមមវធីិតាងំេី
េំលៅល ងីវញិ និងបំបាត្់េំហូរចូេជាបនតបនាៃ បន់នម្របជាជនកដេេេួេបានសំណង និងជំនួយ
ឧបត្ាមភរនុងការតាងំេីេំលៅថមី 

 េរេណៈសតង់ោរននម្រគួសារផ្លល ស់េីេំលៅ រមួានការពិពណ៌នាអំពីម្របព័នធផ្េិត្រមម ពេរមម និង
សាា នភាពម្រគួសារ ម្រពមទងំពត័្ា៌នមូេោា នសតីពីជីវភាពរស់លៅ (ឧ. រម្រមិត្ផ្េិត្រមម និងម្របារ់
ចំណូេេេួេបានពីសរមមភាពលសដារិចេផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ( និងសតង់ោរននការរស់លៅានដូចជា 
សាា នភាពសុខភាព និងសុខុាេភាពននម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ និងម្រគួសារកដេរង
ផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង 

 េំហនំនម្រេពយសមបត្តិបាត្ប់ង ់ (ជាអាេិ៍ ជាកផ្នរ ឬទងំម្រសុង( និងរម្រមិត្ននការផ្លល ស់បតូរេីតាងំជារ់
កសតង ឬលសដារិចេ 

 ពត័្ា៌នសតីពីម្ររុម ឬជនងាយរងលម្រគាះ (OP/BP ៤.១២, រថាខណឌ េី ៨) កដេម្រត្ូវេេួេបានការ
ឧបត្ាមភពិលសស និង 

 ការផ្តេ់ពត័្ា៌នបចេុបបននភាពសតីពីជីវភាពននម្របជាពេរដារងផ្េប ះពាេ ់និងម្រគួសាររងផ្េប ះពាេ់
ពីគលម្រាងកដេនឹងម្រតូ្វផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ ជាលេៀងទត្ ់ លដីមបេីេួេបានពត័្ា៌នថមីចុងលម្រកាយ លពេ
ពួរលគផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ។ 

 ការសិរាលផ្សងៗលេៀត្កដេលរៀបោបច់ំណុចដូចខាងលម្រកាម៖ 

o ការកានក់ាប់ដីធលី និងម្របព័នធននការលផ្ៃររមមសិេធិ រមួានសារលពីភណ័ឌ ននម្រេពយសមបត្តិរមួ ធនធានធមមជាតិ្
កដេជាេីពឹងអាម្រស័យននការចិញ្េ ឹមជីវតិ្ និងជីវភាពរស់លៅរបស់ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់ 
ម្របពន័ធផ្េុបលភាគសិេធិ (ដូចជា លនសាេ លមម សម្រាប់សត្វ ការលម្របីម្របាស់តំ្បន់នម្រព( ម្រគបម់្រគងលោយ
ម្របពន័ធកបងកចរដីកដេានការេេួេសាគ េ់ពីមូេោា ន និងបញ្ជា ណាមួយលរីត្លចញពីម្របពន័ធកានក់ាប់
លផ្សងលៅរនុងបលងន់នអនុគលម្រាង 
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o េម្រមងអ់នតោគមនស៍ងគមលៅរនុងសហគមន៍កដេរងេេួេផ្េប ះពាេ់ រមួានបណាត ញសងគម និង
ម្របពន័ធគាមំ្រេសងគម និងថាលតី្ពួរលគនឹងម្រតូ្វប ះពាេ់លោយសារគលម្រាងោ ងដូចលមតច 

o ការពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈ និងលសវារមមសងគមកដេនឹងម្រតូ្វប ះពាេ់ និង 
o េរេណៈវបបធមស៌ងគមននសហគមន៍ផ្លល ស់បតូរេីេំលៅ លោយានការពិពណ៌នាពីសាា បន័ផ្លូវការ និងមិន
ផ្លូវការ (ឧ. អងគការសងគមសុីវេិកដេាន អងគការសហគមន ៍សាគមមិនយរម្របារ់រនម្រម( កដេអាច
ទរ់េងនឹងយុេធសាស្រសតពិលម្រគាះលោបេ់ និងទរ់េងលៅនឹងការបលងកីត្ និងអនុវត្តសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់។ 

ម្ររបខណ័ឌ ចាប ់

 របរគំលហញីននការវភិាគននម្ររបខ័ណឌ ចាប់ម្រគបដណត បច់ំណុចខាងលម្រកាម៖ 

o វសិាេភាពកដនអំណាច និងម្របលភេននសំណងពារ់ពន័ធ ទរេ់ងនឹងវធីិសាស្រសតននការវាយត្នមល និងការ
រំណត្ល់ពេលវោផ្តេ់សំណង 

o នីតិ្វធីិរដាបាេ និងចាប់ជាធរាន រមួានការអធិបាយននការលោះម្រសាយកដេានសម្រាបជ់នផ្លល ស់បតូរ
េីេំលៅ (ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង(រនុងដំលណីរការតុ្ោការ និងលពេ
លវោសម្រាប់នីតិ្វធីិលនះ ម្រពមទងំជលម្រមីសយនតការលោះម្រសាយជលាល ះកដេាន កដេអាចទរេ់ងនឹង
ការតាងំេីេំលៅថមីននគលម្រាង 

o ចាប់ពារព់ន័ធ (រនុងលនាះរមួទងំ ចាប់េំលនៀមេាល ប ់ និងម្របនពណី( កដេម្រគបម់្រគងការកានក់ាប់ដី ការ
ត្នមលម្រេពយសមបត្តិ និងការបាត្់បង ់សំណង និងសិេធិរនុងការលម្របីម្របាស់ធនធានធមមជាតិ្ ចាបេំ់លនៀមេាល ប់
បុគគេ កដេទរេ់ងនឹងការផ្លល ស់េីេំលៅ និងចាបប់រសិាា ននិង បេបបញ្ញតិ្តសុខុាេភាពសងគម  

o ចាប ់និងបេបបញ្ញត្តិទរេ់ងនឹងេីភាន រ់ងារេេួេខុសម្រត្ូវសម្រាបអ់នុវត្តសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ 
o ចំណុចចលនាល ះម្របលហាង លបីសិនជាាន រវាងចាបរ់នុងម្របលេស និងលគាេនលោបាយតាងំេីេំលៅល ងីវញិ
របស់ធនាគារពិភពលោរ (OP/BP ៤.១២) និងយនតការរនុងការផ្ាភជិត្ចលនាល ះម្របលហាងទងំលនះ និង 

o វធិានការចាប់ចាបំាច់រនុងការធានាម្របសិេធភាពននការអនុវត្តសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់នន
គលម្រាង រមួាន (តាមសមរមយ( ដំលណីរការសម្រាប់េេួេសាគ េ់ការទមទរសិេធិដីធលី (ដូចជា ការទមទរ
កដេលរីត្លចញពីចាបម់្របនពណី និងេំលនៀមេាល ប ់– លមីេ OP/BP ៤.១២, រថាខណឌ  ១៥b(។ 

 
ម្ររបខណ័ឌ សាា បន័ 

 េេធផ្េររលឃញីពីការវភិាគម្ររបខ័ណឌ សាា បន័ ាន៖ 
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o ការរំណត្់េីភាន រង់ារេេួេខុសម្រត្ូវលេីសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងអងគការសហគមន៍កដេ
អាចានតួ្នាេីរនុងការអនុវត្តគលម្រាង 

o ការវាយត្នមលសមត្ាភាពសាា បន័ននេីភាន រ់ងារទងំលនះ ម្រពមទងំអងគការសហគមន ៍និង 
o វធិានការណាកដេបានលសនីល ងីលដីមបលីេីររមពសស់មត្ាភាពសាា ប័ន និងអងគការសហគមន៍កដេេេួេ
ខុសម្រតូ្វលេីការអនុវត្តដំលណាះម្រសាយផ្េប ះពាេ់។ 

សេិធេិេួេបានសណំង 

 និយមន័យននជនផ្លល ស់េីេំលៅ (ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង) និងេរេណៈ
វនិិចឆយ័សម្រាប់រំណត្ស់ិេធិេេួេបានសំណង និងការឧបត្ាមភលផ្សងៗរបស់ពួរលគ និងកាេបរលិចឆេឱសានុវាេ។ 

ការវាយត្នមលដីធល ី

 វធីិសាស្រសតកដេលម្របីម្របាស់រនុងការវាយត្នមលការបាត្ប់ង ់ លដីមបរំីណត្ត់្នមលជំនួស និងការពិពណ៌នាននម្របលភេ
និងរម្រមិត្ននសំណងកដេបានលសនីល ងី តាមចាបរ់បស់ម្របលេស និងវធិានការបកនាមតាមការចាបំាច ់លដីមបី
សលម្រមចឱយបានត្នមលជំនួសសម្រាបម់្រេពយសមបត្តិកដេបាត្ប់ង។់ 

វធិានការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ ់

 ការពិពណ៌នាពីរញ្េបស់ំណង និងវធិានការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់លផ្សងៗ កដេនឹងជួយម្របលភេននជន
ផ្លល ស់េីេំលៅនីមួយៗ (ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង) លដីមបសីលម្រមចបាន
លគាេបំណងននលគាេនលោបាយ (លមីេ OP/BP ៤.១២, រថាខណឌ  ៦)។ លេីសពីលនះលៅលេៀត្ លដីមបី
េេួេបានទងំលសដារិចេ និងបលចេរលេស រញ្េបល់ោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់គួរកត្ម្រសបលៅនឹងវបបធមន៌នជន
ផ្លល ស់េីេំលៅ និងលរៀបចំល ងីលោយានការពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយលគ។ 

ការលម្រជីសលរសីេីតាងំ ការលរៀបចំេីតាងំ និងការតាងំេលំៅថម ី

 ការផ្លល ស់បតូរេីេំលៅជាជលម្រមីស និងការពនយេ់អំពីការលម្រជីសលរសីលនាះានជាអាេិ៍៖ 

o ការលរៀបចំបលចេរលេស និងសាា បន័សម្រាបរំ់ណត្ ់ និងលរៀបចំការោា នតាងំេីេំលៅ លបីលទះបីជាសាិត្
ជនបេ ឬម្របជំុជន កដេេីលនាះោ ងលហាចណាស់ានសកាត នុពេផ្េិត្រមម គុណម្របលោជនន៍នេីតាងំ 
និងរតាត នានា អាចម្របហារម់្របកហេលៅនឹងគុណម្របលោជនន៍នេីតាងំចាស់។ បា នស់ាម នលពេលវោម្រតូ្វការ
រនុងការលធវីេេធរមម ការលផ្ៃរដី និងធនធានលផ្សងៗលេៀត្ និង  

o វធិានការចាបំាចណ់ាមួយលដីមបកីារពារដី និងការហូរចូេននជនមិនានសិេធិេេួេបានសំណងលៅេីតាងំ
កដេបានលម្រជីសលរសី 

o នីតិ្វធីិសម្រាប់ការផ្លល ស់េីេំលៅជារក់សតងននគលម្រាងកដេានលពេលវោសម្រាប់ការលរៀបចំការោា ន និង
ការលផ្ៃរ និង 
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o ការលរៀបចំកផ្នរចាបល់ដីមបលីធវីបញ្ញតិ្តរមមសិេធិ និងការលផ្ៃរប័ណណរមមសិេធិជូនដេ់អនររស់លៅ។ 
ផ្ៃះ លហដារចនាសមពន័ធ និងលសវាសងគមនានា 

 កផ្នការ លដីមបផី្តេ់ (ឬ ផ្តេ់ម្របារជូ់ន ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង) ផ្ៃះ លហោា រចនាសមពន័ធ (ដូចជា
ការផ្គត្ផ់្គង់េឹរសាអ ត្ ចំណីថនេ់( និងលសវាសងគម (ដូចជា សាោលរៀន លសវារមមសុខភាព។េ។(។ កផ្នការ
លដីមបធីានាឱយានលសវា ដូចគាន នឹងម្របជាជនលៅេីលនាះ ការអភិវឌឍេីតាងំ គំនូសបលងស់ាា បត្យរមម និងវសិវរមម 
សម្រាបស់ាភ រូបវន័តទងំលនះ។ 

ការការពារ និងម្រគបម់្រគងបរសិាា ន 

 ការពណ៌នាអំពីម្រពំម្របេេ់ននតំ្បនត់ាងំេីេំលៅថមី និងការវាយត្នមលលហតុ្ប ះពាេ់បរសិាា នននសំលណីេីតាងំ
េំលៅល ងីវញិ និងវធិានការកាត្ប់នាយនិងម្រគប់ម្រគងលហតុ្ប ះពាេ់ទងំលនះ (សម្រមបសម្រមួេឱយសមរមយ
តាមកផ្នការម្រគបម់្រគងបរសិាា ន និងសងគមននគលម្រាងវនិិលោគចមបងកដេទមទរការតាងំេីេំលៅល ងី
វញិ(។ 

ការចូេរមួរបសស់ហគមន ៍

 ការអធិបាយអំពីយុេធសាស្រសតសម្រាបពិ់លម្រគាះលោបេ់និងការចូេរមួនន ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង និងម្របជាជនលដីមលៅរនុងការបលងកីត្ និងអនុវត្តសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់; 

 លសចរតីសលងេបពីេសសនៈ និងថាលតី្េសសនៈទងំលនះម្រតូ្វបានយរចិត្តេុរោរល់ៅលពេលធវីកផ្នការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់ 

 ពិនិត្យលមីេជលម្រមីសននការតាងំេំលៅថមីកដេបងាា ញនិងលម្រជីសលរសីលោយជនផ្លល ស់េីេំលៅ លោយរមួាន
ជលម្រមីសទរេ់ងនឹងេម្រមងន់នសំណងនិងម្របារឧ់បត្ាមភការតាងំេីេំលៅថមី លដីមបផី្លល ស់េីេំលៅជាម្រគួសារមួយៗ 
ឬជាកផ្នរមួយននសហគមនក៍ដេានពីមុនឬម្ររុមលៅញ្ជញ តិ្ លដីមបរីរាេរេណៈកដេានម្រសាបនិ់ងររាការ
េេួេបានសមបត្តិវបបធម ៌(ដូចជា រកនលងលគារពបូជា មណឌ េធមមោម្រតា និងេីបញ្េុ ះសព( និង 

 ការលរៀបចំសាា បន័ កដេជនផ្លល ស់េីេំលៅ (ម្របជាពេរដាកដេរងផ្េប ះពាេ់) អាចេំនារ់េំនងរតីបារមភ
ចំលពាះការម្រគប់ម្រគងគលម្រាងរបស់ពួរលគ តាមរយៈការលធវីកផ្នការនិងការអនុវត្ត និងវធិានការលដីមបធីានាថា 
ភាពខុសគាន ននជនជាតិ្ (ជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ច និងម្ររុមជនងាយរងលម្រគាះ – ម្រសីត និងយុវតី្/យុវជននិងរុារ 
ចាស់ជោ និងជនពិការ ជនមិនានដី និងជនម្ររីម្ររ។េ។( ានតំ្ណាងម្រគបម់្រគាន។់  

ការបញ្េូ េជាមួយម្របជាជនលៅេីលនាះ 

 ការពិលម្រគាះលោបេ់ជាមួយម្របជាជនលៅេីលនាះ ម្រពមទងំអាជាា ធរមូេោា ន 

 លរៀបចំការលដញនថលឆ្បរ់ហ័សចំលពាះការបងន់ថលដីម្របជាជនលៅេីលនាះ ឬម្រេពយសមបត្តិម្រតូ្វម្របគេ់ជូន ម្រគួសារ
កដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង;  
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 លរៀបចំការលោះម្រសាយជលាល ះកដេអាចលរីត្ល ងីរវាង ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងសហគមន៍
លដីម និង 

 វធិានការចាបំាច់នានាលដីមបបីលងកីនលសវារមម (អប់រ ំ េឹរសាអ ត្ សុខាភិបាេ និងលសវារមមផ្េិត្រមម( លៅ
សហគមនល៍ដីម លដីមបឱីយពួរលគបានេេួេលសវារមមម្របហារម់្របកហេនឹង ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពី
គលម្រាង (អនរតាងំេីេំលៅថមី(។ 

នីតិ្វធីិលោះម្រសាយបណតឹ ងសារេុរេ 

 នីតិ្វធីិកដេអាចេេួេយរបានលោយភាគីេីបីរនុងការលោះម្រសាយជលាល ះ កដេលរីត្លចញពីការលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់។ យនតការលនះ គួរម្រតូ្វដឹងថា លៅានម្របពន័ធតុ្ោការ និងយនតការលោះម្រសាយជលាល ះតាមកបប
ម្របនពណីនិងសហគមន។៍ 

ការេេេួខុសម្រតូ្វរបសស់ាា បន័ 

 ម្ររបខ័ណឌ សម្រាបក់ារលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ រមួបញ្េូ េការរំណត្ភ់ាន រ់ងារេេួេខុសម្រត្ូវសម្រាបផ់្តេ់
វធិានការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងលសវារមម; 

 លរៀបចំលដីមបធីានាការសម្រមបសម្រមួេមួយសមរមយរវាងភាន រង់ារនានា និងយុតាត ធិការពារព់ន័ធនឹងការអនុវត្ត 
និង 

 វធិានការ (រមួានការជួយកផ្នរបលចេរលេស( ចាបំាចស់ម្រាបព់ម្រងឹងសមត្ាភាពភាន រ់ងារអនុវត្តរនុងការបលងកីត្
និងអនុវត្តសរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ ការលផ្ៃរភារេេួេខុសម្រតូ្វជូនដេ់អាជាា ធរមូេោា ន ឬ 
ម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង រនុងការចាត្ក់ចងសាភ រូបវន័តនិងលសវារមមកដេផ្តេ់លោយគលម្រាង
និងលផ្ៃរការេេួេខុសម្រតូ្វកបបលនះពីភាន រ់ងារអនុវត្តគលម្រាងលៅលពេសមម្រសបណាមួយ។ 

កាេវភិាគននការអនុវត្ត 

 កាេវភិាគកដេបងាា ញោេ់សរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់តាងំពីចាបល់ផ្តីមលរៀបចំ រហូត្ដេ់ការអនុវត្ត 
រមួបញ្េូ េកាេបរលិចឆេលគាេលៅរនុងការសលម្រមចផ្េម្របលោជនក៍ដេរពឹំងេុរជូនដេ់ ម្រគួសារកដេរងផ្េ
ប ះពាេ់ពីគលម្រាង និងសហគមនមូ៍េោា ន ម្រពមទងំបញ្េបម់្រគបរូ់បភាពននការជួយឧបត្ាមភ។ កាេវភិាគគួរ
បងាា ញថាលតី្ សរមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ានេំនារេំ់នងោ ងដូចលមតចលៅនឹងការអនុវត្តគលម្រាង
ទងំមូេ។ 

ការចណំាយ និងថវកិា 

 តាោងបងាា ញពីត្នមលននមុខបញ្ជ ីនីមួយៗននម្រគបស់រមមភាពលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ រមួានការគិត្ពីអតិ្ផ្
រណា ការលរីនល ងីននសាិតិ្ម្របជាជននិងយថាលហតុ្លផ្សងៗ តាោងកាេវភិាគចំណាយ ម្របភពមូេនិធិ និង



116 

ការលរៀបចំេុរសម្រាបេ់ំហូរម្របារទ់នល់ពេលវោ ម្រពមទងំមូេនិធិសម្រាបក់ារតាងំេីេំលៅល ងីវញិ លបីសិន
ជាាន លៅលម្រៅវសិ័យននយុតាត ធិការននេីភាន រង់ារអនុវត្ត។ 

ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងវាយត្នមល 

 ការលរៀបចំសរមមភាពសម្រាប់ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និងការវាយត្នមលលោយភាន រង់ារអនុវត្តគលម្រាង លោយ
ានជំនួយពីេីភាន រង់ារឯរោជយកដេធនាគារពិភពលោរគិត្ថាសមម្រសប រនុងការធានាលគាេលៅ និង
ពត័្ា៌នលពញលេញ 

 សូចនាររម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនលដីមបវីាស់សៃងធ់ាតុ្ចូេ ធាតុ្លចញ និងេេធផ្េននសរមមភាពលោះម្រសាយ
ផ្េប ះពាេ់ 

 ការចូេរមួរបស់ជនផ្លល ស់េីេំលៅ (ម្របជាពេរដា និងម្រគួសារកដេរងផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាង) រនុងដំលណីរ
ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោន និង 

 ការវាយត្នមលននវបិារននការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ សម្រាបល់ពេលវោសមម្រសបមួយបនាៃ បពី់ម្រគប់សរមមភាព
ទងំអស់ននការលោះម្រសាយផ្េប ះពាេ់ និងសរមមភាពអភិវឌឍន៍កដេពារព់ន័ធដនេលេៀត្ ម្រត្ូវបានបញ្េប់
លោយលម្របីម្របាស់េេធផ្េននការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនរនុងការនាដំេ់ការអនុវត្តជាបនតបនាៃ បល់េៀត្។ 
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ឧបសម្ព័នធ ៣៖  
បញ្ជអីនរចូលរមួ្ និងគសចរតីសគងេបននរំណ្ត់គេតុ 

ព្បជុំរិគព្ោះគោបល ់
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ឧបសមពន័ធ ៣រ៖ រណំត្ល់ហតុ្ននរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេជ់ាសាធារណៈសម្រាបក់ារផ្គត្ផ់្គងេឹ់រសាអ ត្លៅលខត្តមណឌ េ
គីរ ី

រោា ររេឹរ លខត្តមណឌ េគិរ ី លោយសហការណ៍ជាមួយនឹងអភិបាេម្រសុររង បានសម្រមបសម្រមួេរិចេម្របជំុពិលម្រគាះ
លោបេ់សាធារណៈ លៅវត្តម្រពះពុេធ ចាប់ពីលា ង ៧៖៣០ ម្រពឹរ លៅនថងេី២៧ កខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨។ លគាេបំណង
សំខានន់នរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់គឺលដីមប ី (i) ផ្តេ់ព័ត្ា៌នដេ់អនរចូេរមួអំពីអនតោគមន៍របស់គលម្រាង និង (ii) 
កសវងររមតិ្លោបេ់គាមំ្រេ ផ្េម្របលោជនរ៍បស់គលម្រាងដេ់សហគមន៍ និងផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគមពី
គលម្រាងលនះកដេអាចលរីត្ាន។  
រិចេម្របជំុានអនរចូេរមួចំនួន ៣០នារម់រពីឃុចំំនួនបី៖ ឃុមំលនារមយ ឃុសុំខដុម និងឃុសំាព នានជយ័។ រនុងចំលណាម
អនរចូេ៣០នារល់នាះ ជនជាតិ្ភាគតិ្ចចំនួន ៦នារម់្រត្ូវផ្លល ស់បតូរេីេំលៅពីសហគមនម៍្របនពណីលៅកានេី់ម្ររុង។   

លោរ សូ សុវណាណ រេិធ ជាម្របធានរោា ររេឹរ លៅកសនមលនារមយ បានពនយេ់ពីវសិាេភាពការងារននគលម្រាងកដេបាន
លសនីសុំ ការម្រគបម់្រគងគុណភាពេឹរ ត្នមលឯរតាេឹរសាអ ត្ ម្រពមទងំផ្េប ះពាេ់ទងំវជិជាន និងអវជិជានននគលម្រាង
លនះ។ អនរចូេរមួទងំអស់បានបងាា ញការគាមំ្រេរបស់ខលួនលៅលេីគលម្រាង លហយីរពឹំងថា គលម្រាងលនះនឹងោរអ់នុវត្ត 
និងបញ្េបរ់នុងលពេឆ្ប់ៗ ។ សំលណី សំណួរ និងចលមលីយម្រតូ្វបានសលងេបលៅខាងលម្រកាម៖ 

លេខ មតិ្លោបេ ់សណួំរ និងការបារមភ ចលមលយីត្ប  

១ លោរ សុវណាណ រេិធ៖ ម្របសិនលបីានការពម្រងីរបណាត ញ
ផ្គត្ផ់្គង់េឹរ និងានេឹររនុងត្ំបនរ់បស់អនរ លតី្អនរ
នឹងលម្របីឬលេ? 

អនរចូេរមួទងំអស់បានល ល្ីយថានឹងលធវីការត្េឹរ 
និងលម្របីម្របាស់េឹរលនាះ លដីមបេីេួេបានេឹរសាអ ត្។   

២ ម្របជាសហគមន៖៍ លតី្ការពម្រងីរលនាះនឹងលៅដេ់
សហគមន៍ជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ចឡាវកា ឬលេ? 

តាមហរិញ្ញវត្ាុននគលម្រាងលនះ ការត្ភាជ បប់ណាត ញ
េឹរពំុអាចពម្រងីរដេ់ត្ំបន់ឡាវកាល យី។  
លទះបីោ ងណារតី ម្ររុមបលចេរលេសនឹងពិនិត្យ
ល ងីវញិ និងអាចបញ្ជូ េលរឿងលនះលៅរនុងគលម្រាង
នាលពេអនាគត្។  

៣ ម្របជាសហគមន៖៍ លតី្អាចកាត្ប់នាយត្នមលរនុងការត្
េឹររបស់ម្របជាជនម្ររីម្ររ និងម្រគួសារងាយរងលម្រគាះ
ឬលេ?  

សំលណីលនះនឹងម្រតូ្វោយការណ៍លៅអាជាា ធរថាន រ់
លេីននរដាររេឹរ។ 
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៤ លតី្អាចបងម់្របារត់្េឹរបនតិចមតងៗ រហូត្ដេ់បង់
លពញលេ?  

ជាេូលៅ គឺមិនអាចលធវីកបបលនះលេ។ កត្សម្រាប់
កសនមលនារមយ លយងីម្រពមជាមួយរលបៀបេូទត្់
កបបលនះ។  

៥ ម្របជាសហគមន៖៍ ោេ់រលៅត កដេលធវីល ងីលដីមបី
ោរម់្របពន័ធេឹរលៅមុខផ្ៃះ គួរម្រតូ្វចារ់បំលពញ និងជួស
ជុេវញិ ឱយបានលេឿនតាមកដេអាចលធវីលៅបាន។  

េរេខណឌ ទងំលនះនឹងសាិត្លៅរនុងរិចេសនោ
របស់ម្ររុមហ ុនផ្គត្ផ់្គង។់ របាងំបលណាត ះអាសនននឹង
ម្រតូ្វោរ ់រនុងអំ ុងលពេសាងសង ់។   

៦ ានការលសនីសុំឱយកាត្់បនាយសំល ង និងធូេីរនុង
អំ ុងលពេសាងសង ់ 

លនះនឹងអាចេុបបំបាត្ល់ោយការលម្របីម្របាស់ EMP។  

៧ លតី្គលម្រាងលនះេំនងជាអាចចាបល់ផ្តីមលពេណា? គលម្រាងលនះកម្របកហេជានឹងលផ្តីមលៅចុងឆ្ន ំ
២០១៩។  

លេខ មតិ្លោបេ ់សណួំរ និងការបារមភ ចលមលយីត្ប  

១ លោរ សុវណាណ រេិធ៖ ម្របសិនលបីានការពម្រងីរបណាត
ញផ្គត្ផ់្គងេឹ់រ និងានេឹររនុងត្ំបនរ់បស់អនរ លតី្អនរ
នឹងលម្របីឬលេ? 

អនរចូេរមួទងំអស់បានល ល្ីយថានឹងលធវីការត្េឹរ 
និងលម្របីម្របាស់េឹរលនាះ លដីមបេីេួេបានេឹរសាអ ត្។   

២ ម្របជាសហគមន៖៍ លតី្ការពម្រងីរលនាះនឹងលៅដេ់
សហគមន៍ជនជាតិ្លដីមភាគតិ្ចឡាវកា ឬលេ? 

តាមហរិញ្ញវត្ាុននគលម្រាងលនះ ការត្ភាជ បប់ណាត ញ
េឹរពំុអាចពម្រងីរដេ់ត្ំបន់ឡាវកាល យី។  
លទះបីោ ងណារតី ម្ររុមបលចេរលេសនឹងពិនិត្យ
ល ងីវញិ និងអាចបញ្ជូ េលរឿងលនះលៅរនុងគលម្រាង
នាលពេអនាគត្។  

៣ ម្របជាសហគមន៖៍ លតី្អាចកាត្ប់នាយត្នមលរនុងការត្
េឹររបស់ម្របជាជនម្ររីម្ររ និងម្រគួសារងាយរងលម្រគាះ
ឬលេ?  

សំលណីលនះនឹងម្រតូ្វោយការណ៍លៅអាជាា ធរថាន រ់
លេីននរដាររេឹរ។ 

៤ លតី្អាចបងម់្របារត់្េឹរបនតិចមតងៗ រហូត្ដេ់បង់
លពញលេ?  

ជាេូលៅ គឺមិនអាចលធវីកបបលនះលេ។ កត្សម្រាប់
កសនមលនារមយ លយងីម្រពមជាមួយរលបៀបេូទត្់
កបបលនះ។ 
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៥ ម្របជាសហគមន៖៍ ោេ់រលៅត កដេលធវីល ងីលដីមបី
ោរម់្របពន័ធេឹរលៅមុខផ្ៃះ គួរម្រតូ្វចារ់បំលពញ និងជួស
ជុេវញិ ឱយបានលេឿនតាមកដេអាចលធវីលៅបាន។  

េរេខណឌ ទងំលនះនឹងសាិត្លៅរនុងរិចេសនោរបស់
ម្ររុមហ ុនផ្គត្់ផ្គង។់ របាងំបលណាត ះអាសនននឹងម្រតូ្វ
ោររ់នុងអំ ុងលពេសាងសង ់។   

៦ ានការលសនីសុំឱយកាត្់បនាយសំល ង និងធូេីរនុង
អំ ុងលពេសាងសង ់ 

លនះនឹងអាចេុបបំបាត្ល់ោយការលម្របីម្របាស់ EMP។  

៧ លតី្គលម្រាងលនះេំនងជាអាចចាបល់ផ្តីមលពេណា? គលម្រាងលនះកម្របកហេជានឹងលផ្តីមលៅចុងឆ្ន ំ
២០១៩។  

 

 

 

 



121 

ឧបសមពន័ធ ៣ខ៖ រណំត្ល់ហតុ្ននរិចេម្របជំុពិលម្រគាះជាសាធារណៈអំពីការអភិវឌឍម្របពន័ធម្របមូេសណំេោ់វរនុងម្ររុង
លសៀមោប 

រិចេពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈចំនួនពីរម្រតូ្វបានលធវីល ងីរនុងសងាក ត្ពី់រ រនុងម្ររុងលសៀមោប លៅនថង ១១-១២ កខរញ្ជញ  
ឆ្ន ២ំ០១៨។ មួយសបាត ហ៍មុននថងពិលម្រគាះលោបេ់ ានការលចញេិខិត្អលញ្េ ីញលៅភាគីពារព់ន័ធ រនុងរមួទងំ ត្ំណាង
អាជាា ធរលខត្ត មនៃីរជំនាញពារព់ន័ធ និងសាោសងាក ត្់ពារព់ន័ធ។ ម្របជាសហគមនរ៍ស់លៅរនុងតំ្បនល់គាេលៅរបស់
គលម្រាងលនះ រ៏ម្រត្ូវបានអលញ្េ ីញឱយចូេរមួផ្ងកដរ។ 

រិចេពិលម្រគាះលោបេ់សាធារណៈបានម្របម្រពឹត្តល ងីលៅសណាា គារលសរភីាព និង សណាា រគារមលនាោជ។ លគាេបំណង
សំខានន់នរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់គឺលដីមប ី (i) ផ្តេ់ព័ត្ា៌នដេ់អនរចូេរមួអំពីគលម្រាងលនះ និង (ii) កសវងររមតិ្
លោបេ់ ការគាមំ្រេ ផ្េម្របលោជន៍ដេ់សហគមន៍ និងផ្េប ះពាេ់បរសិាា ន និងសងគមពីគលម្រាងលនះ។ អនរចូេរមួ
ទងំអស់លៅរនុងរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់លនះគាមំ្រេោ ងខាល ងំចំលពាះគលម្រាងលនះ និងាន្នៃៈរនុងការចូេរមួសរមមភាព
សាងសង ់លបីានការលសនីសុំ។ 

ម្ររុមពិលម្រគាះលោបេ់ បានលរៀបចំ និងកចរផ្ាយលសៀវលៅពត័្ា៌នសាធារណៈ (PIB) រនុងលពេម្របជំុ។ បេបងាា ញ
មួយពីេេធផ្េននការសិរា ម្រតូ្វបានលធវីល ងីសម្រាបអ់នរចូេរមួលដីមប ី(i) ពនយេ់ពីគលម្រាងលនះ និង (ii) បងាា ញពី 
បញ្ជា បរសិាា ន និងសងគម ននគលម្រាង និងយនតការលោះម្រសាយបណតឹ ងសារេុរេ។  

ចំនួនអនរចូេសរុប គឺ ៦៥នាររ់នុងរិចេម្របជំុេីមួយ និង ៦៧ រនុងរិចេម្របជំុលេីរេីពីរ។ អនរចូេរមួភាគលម្រចីនជាបុគគេរិ
ននម្របព័នធេូរនុងលខត្តលសៀមោប និងអងគភាពេូេឹរ និងសាា នីយលម្រចាះសាអ ត្េឹរសំណេ់ោវ ននមនៃីរសាធារណការ និង
ដឹរជញ្ជូ នលខត្តលសៀមោប (DPWT) រដាបាេម្ររុងលសៀមោប ម្ររុមម្របឹរាឃុ ំនិងម្របជាជនរស់លៅរនុងតំ្បនន់នគលម្រាង។ 

រលបៀបវារៈននរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេជ់ាសាធារណៈ 

ការចុះល ម្ ះ   

មតិ្សាវ គមនល៍បីររមមវធីិ និងផ្សពវផ្ាយព័ត្ានគលម្រាង  ម្ររុងសំខាន់ៗ រនុងលខត្តលសៀមោប 

បេបងាា ញអំពីបលង ់កដេលរៀបចំលោវសិវររលរៀបចបំលង់ លោរ អ ុច ប ុនណារេិធ និងលោរ សាន ចានធី់ 

បញ្ជា បរសិាា ន និងសងគម លោយអនរការពារបរសិាា ន និង
សងគម 

លោរ មិេ សុផ្លន់ណា លោរ Jean-Marc 
AUROUSSEAU និងលោរ លៅ  វា ន់ចាន់ 

យនតការការលោះម្រសាយបណតឹ ង លោយអនរឯរលេសការពារ
បរសិាា ន និងសងគម  

លោរ មិេ សុផ្លន់ណា 

សំណួរ និងចលមលីយ អនរចូេរមួ 

អនុសាសន ៍និងសំណូមពរ អនរចូេរមួ 

 



122 

ការម្រពួយបារមភ ការយេ់លឃញី សំណួរ និងអនុសាសន៍សំខាន់ៗ ម្រត្ូវបានសលងេបដូចត្លៅ ៖ 

- បូរសរុបរិចេសហការណ៍រវាងគលម្រាង និងម្របជាជន 

- រំណត្ល់ពេលវោ/លរៀបចំកផ្នការេមអិត្លដីមបអីនុវត្តគលម្រាង 

- យនតការលដីមបលីផ្ៃរការម្រគបម់្រគង និងកថទលំហោា រចនាសមពន័ធថមី 

- ដំលណីរការរនុងការលោះម្រសាយបណតឹ ងពីផ្េប ះពាេ់ពីគលម្រាងលនះ 

- េេធភាពរនុងការពម្រងីរម្របព័នធេូរនុងលខត្តលសៀមោប នាលពេអនាគត្ 

- េេធភាពរនុងការត្ភាជ បល់ៅកានផ់្ៃះសកមបងកដេមិនានេំលៅឋានជាបផ់្លូវ 

- ្នៃៈរនុងការបងម់្របារស់ម្រាបក់ារត្ភាជ ប ់និងត្នមលេឹរ លបីសមម្រសប 

 

សំណួរចលមលីយេមអិត្ ានដូចខាងលម្រកាម៖  

កាេបរលិចឆេ៖ នថងេី១១-១២ កខរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ ពីលា ង ២-៥ រលសៀេ 

េីតាងំ៖ សណាា គារលសរភីាព និងមលនាោជអងគរ 

ភាសា៖ កខមរ និង អង់លគលស 

ម្របធានបេ/ឯរសារ៖ បេបងាា ញពីរិចេម្របជំុពិលម្រគាះលោបេ់ជាសាធារណៈ និងការ
ផ្សពវផ្ាយគលម្រាង រមួានសាវតារ រមមវត្ាុ  អនរេេួេផ្េ 
សាសភាគគលម្រាង ការលរៀបចំអនុវត្ត ការការពារ ។េ។  

ការយេល់ឃញីរបសអ់នរចូេរមួ ចលមលយី និងការលបតជាា របសអ់នរចូេរមួ 

១. លោរ លម តាោ លមភូមិតាលវៀន សងាក ត្់
សាោរំលររី ានសំណួរពីរ៖ 

- ការត្ភាជ បបំ់ពងនឹ់ងកាត្ផ់្លូវ លហតុ្អវីការត្ភាជ ប់
លនះមិនម្រតូ្វបានត្ភាជ ប់លៅលពេលធវីផ្លូវ? 

- លម្រកាយម្របព័នធេូម្រតូ្វបានដំល ងី លតី្លយងីម្រតូ្វ
បងម់្របារល់េ? លហយីលតី្ានត្នមលប ុនាម ន? 

លោរ លហៀប មីុ បានម្របាប់ថា លយងីនឹងជួសជុេផ្លូវលនាះភាល មៗ 
និងមិនបងកការេំបារដេ់ម្របជាជនល យី។  

+ គលម្រាងសាងសងផ់្លូវ និងម្របពន័ធេូមិនអាចលធវីល ងីរនុង
លពេកត្មួយលេ លម្រពាះគលម្រាងលធវីផ្លូវជាសាា នភាពបឋម 
ដូលចនះលគចាបល់ផ្តីមលធវីផ្លូវមុន លហយីម្របពន័ធេូលនះគឺលេីបកត្
ានលពេលម្រកាយ។ ដូលចនះរនុងការដំល ងីេូលនះ លយងីមិនប ះ
ដេ់ការជីរលេ។  

+ ការបង់ម្របារ់នឹងម្រតូ្វលធវីល ងីលោយអនុលោមតាមតាោង
ត្នមល កដេជាម្របកាសរមួ ចុះហត្ាលេខាលោយម្ររសួងលសដា
រិចេ និងហរិញ្ញវត្ាុ និងម្ររសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ញូន។  
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លោរ សាន ចានធី់៖ ទរ់េងនឹងមូេលហតុ្បលចេរលេស លយងី
នឹងលរៀបចំមុខផ្ៃះននផ្ៃះម្របជាជន។ លយងីនឹងលរៀបចំគម្រមប ម្របសិន
មនាការេំបារជីរដី  

២. លោរ ម ម លផ្ង លមភូមិជនលង សាោរំលររី 
បានសួរថា លតី្ានការលរៀបចំបលចេរលេស ដូច
លមតច លដីមបសីម្រមួេដេ់ការត្ភាជ ប ់ម្របពន័ធេូឱយ
បានម្រតឹ្មម្រតូ្វ? 

លោរ លហៀប មីុ  
១. វាជាការចាបំាចរ់នុងការលម្របីម្របាសប់លចេរលេ ពីលម្រពាះម្របជាពេរដា
មិនអាចជីរ ឬកាត្ផ់្លូវលោយគាម នការអនុញ្ជញ ត្ល យី។ 
២. ចំលពាះការត្ម្របពន័ធចូេរនុងផ្ៃះ គលម្រាងនឹងផ្តេ់ឱយម្របជាពេរដា
នូវភាពងាយម្រសួេដេ់ការត្ភាជ បល់ៅនឹងបំពងេឹ់រ ម្របមូេ
សំណេ់វាវ លដីមបធីានាឱយានភាពរេូន បរសិាា នេអ លៅខាងមុខ
ផ្ៃះ លោយានបណាត ញភាជ ប់គាន ។ ពំុកមនសម្រាបេឹ់រលភលៀងលេ។ 
 
លោរ សាន ចានធី់៖ គលម្រាងនឹងដំល ងី និងលរៀបចំឱយត្ំណរ
សម្រាប់ត្ភាជ ប់ជាមួយផ្ៃះពីរ ឬបី ។ 

៣. លោរម្រសី លេព មំុ មរពីភូមិដរលពាធិ៍ បាន
និោយថា៖ លោយសារថា ម្របជានកដេរស់លៅ
ជិត្េូេឹររខវរក់ដេលធវីឱយប ះពាេ់ដេ់សហគម
នក៍ដេលៅជិត្លនាះ ពួរលគចងភ់ាជ បម់្របពន័ធេូ 
ពីលម្រពាះពួរលគានបញ្ជា ជាមួយនឹងសំណេ់ោវ។ 
លតី្គលម្រាងលនះនឹងោរម់្របពន័ធេូរនុងត្ំបនរ់បស់
គាត្ឬ់លេ? 

លោរ សាន ចានធី់៖ លសៀមោបជាត្ំបនល់េសចរណ៍នាលពេ
អនាគត្។ លយងីចាបំាចម់្រត្ូវានម្របពន័ធេូលដីមបបីញ្ឈប់សំណេ់
ោវ និងលេីររមពស់អនាមយ័។ លយងីានកផ្នការោរេូ់ចូេ
ដេ់ម្រគបេ់ំលៅឋាន។ ម្របជាពេរដាម្រត្ូវចូេរមួចំកណរជួយលសវា
ម្របមូេសំណេ់ លដីមបឱីយម្របពនធកានក់ត្ានភាពម្របលសីល ងី។ 

យនិ សុីម ុន មរពីភូមិបនាៃ យចស់ សងាក ត្ស់លម្រកាម បាននិោយ
ថា លដីមបលីម្របីម្របាសម់្របពន័ធម្រគបម់្រគងសំណេ់ ម្របពន័ធលនាះមិនម្រត្ូវ
នថលលពរលេ ពីលម្រពាះម្របជាពេរដាពំុសូវានេុយ។ លទះជាោ ង
លនះរតី ម្របជាពេរដាចងគ់លម្រាងលនះអនុវត្តឱយបានលេឿន និងាន
ម្របសិេធភាព។ 

៤. លោរ េិត្ សុខុម ម្របធានភូមិម្រត្ពាងំលសះ
បានសួរសំណួរមួយថា៖ គលម្រាងនឹងកចរជាពីរ
កផ្នរ៖ កផ្នរខាងត្បូង និងខាងលរីត្ លតី្វាសាិត្លៅ
កផ្នរខាងណាននសងាក ត្?់ លតី្ការត្ភាជ ប់លនះ 
ត្ម្រមូវឱយានការចំណាយលេ? ម្របសិនាន លតី្
ត្នមលប ុនាម ន? 

លោរ លហៀប មីុ អនុម្របធានមនៃីរសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន
លខត្ត េេួេបនៃុរសាា នីយម្របម្រពឹត្តរមមេឹររខវរប់ានពនយេ់ថា 
គលម្រាងលនះម្រគបដណត ប់សងាក ត្ច់ំនួនបួនរនុងម្ររុងលសៀមោប៖ សល
ម្រកាម សាោដំណារ ់សាវ យដងគុ ំ និងលគារចរ។ បនាៃ បពី់ភាជ ប់
ម្របពនធេូ ម្របជាពេរដាម្រត្ូវបងត់្នមលលម្របីម្របាសម់្របចាកំខ ប ុកនតត្នមលគឺ
សាិត្លេីម្របលភេេំលៅឋានរបស់ម្របជាពេរដា។ ត្នមលលម្របីម្របាស់ម្រត្ូវ
បានរំណត្ល់ោយម្ររឹត្យអនតរម្ររសួង កដេរំណត្ពី់ត្នមលបណាត ញ 
ម្របចាកំខសម្រាបម់្របមូេ និងសំអាត្សំណេ់េឹរ និងការកថទំ
សាា នីយបូមេឹរ។ 

៥. លោរ គង ពិសី ម្ររុមម្របឹរាឃុលំគារចរ បាន លោរ លហៀប មីុ  បានពនយេ់ថា គលម្រាងលនះនឹងម្រគបដណត េ់
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លេីរល ងីថា លតី្នឹងានម្របព័នធម្របមូេសំណេ់
រនុងសងាក ត្ល់គារចរឬលេ? និងម្របជាពេរដា
កដេរស់លៅរនុងត្ំបនស់ាងសងម់្របពន័ធនឹងររផ្េ
ប ះពាេ់អវីខលះ? 

តាមផ្លូវសំខាន់ៗ កដេានផ្ៃះលម្រចីន។ គលម្រាងលនះពំុទន់ាន
េេធភាពសាងសងម់្របពន័ធេូចូេលៅរកនលងទងំអស់លេ ពីលម្រពាះ
គលម្រាងានថវកិារំណត្។់ លយងីនឹងសាងសងម់្របពន័ធេូបកនាម
លេៀត្ នាលពេអនាគត្។ តាមពិត្ ការងារតាមផ្លូវសាធារណៈកត្
ានផ្េប ះពាេ់លម្រចីន ឬតិ្ចមិនខាន។ លទះជាោ ងលនះ
គលម្រាងានវធីិសាស្រសតរនុងការកាត្ប់នាយផ្េប ះពាេ់។ សូមរំុ
សាងសងអ់ចេនម្រេពយម្រគប់ម្របលភេលៅតាមម្រេពយសមបត្តិរដា/ដី
ចំណីផ្លូវលដីមបរំុីឱយានការបាត្ប់ង់នាលពេអនាគត្។  
 
លោរ សាន ចានធី់ បានបកនាមលេីអវីកដេបានលេីរល ងីលោយ
លោរ លហៀប មីុ ថា គលម្រាងរបស់នឹងភាជ ប់េំលៅឋានជាមួយនឹង
ម្របពន័ធបចេុបបនន ដូលចនះពំុានផ្េប ះពាេ់ខាល ងំលេ ពីលម្រពាះម្របពន័ធ
កដេលយងីសាងសងា់នេំហតូំ្ចគឺ ៣០០ លៅ ៤០០ មីេីកម ម្រត្
ប ុលណាណ ះ។ រំុបារមភពីលរឿងលនះ។ 

៦. លោរ  ុង ប ុនលធឿន ជំនួយការ សងាក ត្់
លគារចរ ានសំណួរមួយចំនួនទរេ់ងនឹង
េំលៅឋានកដេសាិត្លៅឆ្ង យពីម្របពន័ធេូ លតី្ម្រតូ្វ
ត្ភាជ ប់ដូចលមតច? លៅលពេចបគ់លម្រាងលនះ ម្របជា
ជននឹងភាជ បល់ៅម្របពន័ធេូ លតី្េឹរលៅលម្រកាមសៃឹង
រខវរល់េ? 

លោរ សាន ចានធី់ បាននិោយថា លយងីអាចភាជ ប់លៅផ្ៃះទងំ
ឡាយណាកដេសាិត្លៅជិត្ផ្លូវធំ ប ុកនតមិនោរម់្របពន័ធលៅជិត្ផ្លូវ
សម្រាប់ភាជ ប់ចូេផ្ៃះលេ។ 
 
លោរ លហៀប មីុ  រនុងររណីកដេម្របជាពេរដាលធវីការភាជ បល់ៅនឹង
បណាត ញបងាូរសំណេ់ លហយីវានឹងលៅានេឹររខវរ់លៅខាង
លម្រកាមសៃឹងឬលេ។ វាអាម្រស័យលេីរិចេសហការរបស់ម្របជាពេរដា 
លេីការម្រគបម់្រគងសំណេ់ោវ លោយមិនអនុញ្ជញ ត្ឱយហូរចូេ
ម្របឡាយ។ លពេលនាះ បរសិាា នទងំមូេននម្របឡាយខាងលម្រកាម
នឹងគាម នេឹររខវរ់លេៀត្លេ។ 

 


