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អារមភកថ្ន 

ច្បាប់ស្តីពកីារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃ ុំ ស្ង្កា ត់ និងច្បាប់ស្តីពកីារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធាន ី ខេតត គ្រុង 
គ្ស្ុរ េណ្ឌ  ជាគ្របេណ្ឌ រតិយ តតដ៏្ច្បម្បង ស្គ្ាប់រចិ្បចអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធបិខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិខៅ
រា ងគ្ពះរាជាណាច្បគ្ររម្ព ជា។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ព ជាបានខរៀបច្បុំខ ងីនូវរម្មវធិីជាតិស្គ្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបប
គ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ ខដ្ីម្បចូី្បលរមួ្ច្បុំបណ្ររា ងការអភិវឌ្ឍខស្ដ្ឋរចិ្បចមូ្លដ្ឋឋ ន តាម្រយៈការខលីរ
រម្ពស់្អភិបាលរិច្បច គ្បស្ិ្ ធភាពពៃនការ្តល់ខស្ាសាធធារណ្ៈ ការអភិវឌ្ឍមូ្លដ្ឋឋ ន រណ្ខនយយាពព និងតាលាភ ាពព 
ស្ុំខៅកាត់បនថយាពពគ្រីគ្ររបស់្គ្បជាពលរដ្ឋគ្បរបខដ្ឋយច្បរីាពព បរយិាប័នា និងស្ម្ធម៌្ស្ងគម្។ 

ខោលនខយាបាយស្តីពី “ ស្ វតថិាពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ស្គ្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយ
ខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត”ិ រឺជាប្ារម្ួយៃនរម្មវធិអីភិវឌ្ឍខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ ានខោលខៅពគ្ងងឹការចូ្បលរមួ្  
ការ្្ួលេ ស្គ្តូវ តាលាភ ាពព នងិគ្បស្ិ្ធភាពពរបស់្រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិខលីរិច្បចការពារបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ គ្ស្ប
តាម្រគ្ម្ិតប្ដ្ឋឋ នជាតិ នងិអនតរជាតិខៅរា ងការអន វតតរខគ្ាងមូ្លនិធិឃ ុំ ស្ង្កា ត់ គ្រងុ គ្ស្ុរ េណ្ឌ  និងរាជធាន ី 
ខេតត ។ ខោលនខយាបាយខនះ តគ្ម្ូវឱ្យរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិានការគ្បុងគ្បយត័ា នងិយរច្បតិត  ្រដ្ឋរ់េពស់្ 
ខលី្លប ះពាល់ នងិហានភ័ិយច្បុំខពាះ  បរាិធថ ន នងិស្ងគម្ បដ្លអាច្បខរីតានខ ងីខដ្ឋយាធរការអន វតតរខគ្ាង 
ខដ្ឋយខតត តការយរច្បិតត្  រដ្ឋរ់ខលីស្ម្ធម៌្ខយនឌ័្រ គ្រុម្ជនង្កយរងខគ្ោះ ជនជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្ប នងិខបតរិ
ភណ្ឌ វបបធម៌្។ 

ខដ្ីម្បសី្ខគ្ម្ច្បបាននូវខោលខៅខាងខល ី  រ.ជ.អ.ប. បានរុំណ្ត់នូវយ ្ធភាធស្តស្តច្បុំនួនគ្បាុំបី ស្គ្ាប់
គ្រស្ួង  ាធថ ប័ន រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ ៃដ្រូអភិវឌ្ឍ អងគការស្ងគម្ស្ ីវលិ វស័ិ្យឯរជន និងាពរីពារ់ព័នធភនានា
យរខៅអន វតត ខដ្ីម្បរីមួ្ច្បុំបណ្ររា ងការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិានដូ្ច្បជា ការវាិពរ
និងគ្រប់គ្រង្លប ះ ពាល់បរាិធថ ននិងហានិភ័យស្ងគម្  ការខលីររម្ពស់្គ្បស្ិ្ ធភាពពៃនការខគ្បីគ្បាស់្ធនធាន
នានា និងការគ្រប់គ្រងបរាិធថ ន ការខលីររម្ពស់្ស្ េាពព ស្ វតថិាពព នងិស្ េ ាលាពពស្ហរម្ន៍ ការខលីររម្ពស់្
ការអភិររសជីវច្បគ្ម្ុះ និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិគ្បរបខដ្ឋយច្បីរាពព។ល។ 

រ.ជ.អ.ប. ានស្ងឃមឹ្យា ងម្ តាុំថ្ន  គ្រស្ួង ាធថ ប័ន រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ ៃដ្រូអភិវឌ្ឍ អងគការ
ស្ងគម្ស្ ីវលិ វស័ិ្យឯរជន និងាពរីពារ់ព័នធភនានាចូ្បលរមួ្យា ងស្រម្មរា ងការ្សព្្ យ ការោុំគ្្ និងការអន វតតនូវ
ខោលនខយាបាយ ស្តីពីស្ វតថាិពពបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ស្គ្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្
ជាតិ្្លួបានខជារជ័យ គ្បរបខដ្ឋយគ្បស្ិ្ធភាពព និងគ្បស្ិ្ធភ្លេពស់្៕ 
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                                                      រាជធានីភាុំខពញ,បងៃ្ី...........បេ.............ឆ្ា ុំ២០១៩ 
                                    ឧបនាយ្ករដ្ាមន្តនរី រដ្ាមន្តនរីម្រកសួងមហាផ្ទៃ  

            និងជាម្របធាន គ.ជ.អ.ប. 

                                                 សតមរចម្រកឡាតហាម ស តេង 
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I. សេចក្តីស ត្ើម 

រិច្បចការពារបរាិធថ ន និងស្ងគម្ រឺជាគ្បធានប្ម្យួដ៏្ស្ុំខាន់ខៅរា ងដ្ុំខណី្រការអភិវឌ្ឍន៍តាម្បបបគ្បជា
ធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ ស្ុំខៅធានាដ្ល់ការវនិិខយារាធធារណ្ៈ បដ្លម្និបងានូវ្លប ះពាល់ជាអវជិជាន 
ឬការរុំរាម្រុំបហងខៅខលនីិរនតរាពពៃនលុំនឹងបរាិធថ ន គ្បព័នធភខអរូ ូស្ ី ស្ងគម្ វបបធម៌្ គ្បៃពណី្ ជនជាតិខដ្ីម្
ាពរតិច្ប និងបខញ្ជ ៀស្ឱ្យបាននូវ្លប ះពាល់ជាអវជិជានខៅខលីស្ េាពព ខស្ដ្ឋរចិ្បច ខយនឌ័្រ នងិការរ ុំខោភ
បុំពានខ្សងៗបដ្លបណាត លពរីិច្បចអភិវឌ្ឍន៍ទាុំងខនាះ។  

រា ងខោលបុំណ្ងការពារឱ្យបាននូវ្លប ះពាល់ជាអវជិជានខៅខលីបរាិធថ ន និងស្ងគម្ រណ្ៈរាម ធិការ
ជាតិស្គ្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធបិខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ (រ.ជ.អ.ប.) បានដ្ឋរ់ខច្បញនូវខោល
នខយាបាយស្តពីីស្ វតថាិពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្រា ងរចិ្បចដ្ុំខណី្រការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្
ជាតិ បដ្លានយ ្ធភាធស្តស្តច្បុំនួនគ្បាុំបីច្បុំណ្ ច្បខពាលរ ឺ្១ី. ការវាិពរ និងការគ្រប់គ្រង្លប ះពាល់ជាអវជិជាន
ខលបីរាិធថ ន និងហានិភ័យស្ងគម្ ្ី២. ពលរម្ម និងលរខេណ្ឌ ការង្ករ ្ី៣. ការខគ្បីគ្បាស់្ធនធានគ្បរបខដ្ឋយ
គ្បស្ិ្ធភាពព និងការគ្រប់គ្រងការបុំព លបរាិធថ ន ្៤ី. ស្ េាពព ស្ វតថិាពព និងស្ េ ាលាពពស្ហរម្ន៍ ្ី៥. 
ល្ធភរម្មដ្ីធលាភ ីនិងការតាុំង្ីលុំខៅខដ្ឋយម្ិនស្ម័គ្រច្បតិត ្ី៦. ការអភិររសជីវច្បគ្ម្ុះ និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ានជីវតិគ្បរបខដ្ឋយច្បីរាពព ្ី៧. ជនជាតិខដ្ីម្ាពរតចិ្ប នងិ ្ី៨. ខបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្។ 

 
II. េនិទានភាព និងក្ក្បខណ្ឌ គតិយុតត 

ខៅឆ្ា ុំ២០០៩ ខដ្ឋយានការោុំគ្្បខច្បចរខ្ស្ពីៃដ្រូអភិវឌ្ឍ រ.ជ.អ.ប.បានស្ហការជាម្ួយអារពារ់
ព័នធភនានាខរៀបច្បុំបខងាីតយនតការរិច្បចការពារស្ វតថិាពពបរាិធថ ន ដ្ីធលាភី និងជនជាតិខដ្មី្ាពរតិច្បរបស់្រខគ្ាងស្តីព ី
“ការវនិិខយារខៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត(ិRILGP)”។ យនតការខនះបានបនតអន វតត នងិអភិវឌ្ឍជាបនតបនាា ប់
ស្គ្ាប់រខគ្ាងមូ្លនិធិឃ ុំ ស្ង្កា ត់គ្ស្បតាម្បរបិ្ៃនរុំបណ្្គ្ម្ង់របស់្រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត។ិ 

រនលាភងម្រ យនតការអន វតតរិច្បចការពារស្ វតថិាពពបរាិធថ ន ដ្ធីលាភ ីនិងជនជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្បបានអន វតតខៅរា ង
រខគ្ាងមូ្លនិធិឃ ុំ ស្ង្កា ត់បតប  ខណាណ ះ បច្បច បបនាយនតការខនះបានពគ្ងីរវាិធលាពពគ្របដ្ណ្ត ប់ខលកីារអន វតត
រខគ្ាងមូ្លនិធិគ្រងុ គ្ស្ុរ េណ្ឌ  និងរខគ្ាងរាជធានី ខេតត ដូ្ច្បបដ្លានបច្បងខៅរា ងខស្ៀវខៅបណ្នាុំស្តីពកីារ
អន វតតរខគ្ាង។  

ខទាះយា ងណា រិច្បចការពារស្ វតថិាពពបរាិធថ ន ដ្ីធលាភី និងជនជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្បបដ្លានគ្ាធប់ខនាះខៅម្ិន
ទាន់ខ្លាភីយតបខៅនងឹបរបិ្ងមីៃនរុំបណ្្គ្ម្ង់វមិ្ជឈការ នងិវសិ្ហម្ជឈការ និងស្ងគម្នាខពលបច្បច បបនាខៅខ យី។ 
អាគ្ស័្យខហត ខនះ រ.ជ.អ.ប. បានខរៀបច្បុំឱ្យានខោលនខយាបាយស្តីពសី្ វតថិាពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ បដ្ល
រុំណ្ត់នូវយ ្ធភាធស្តស្តស្ុំខាន់ៗនានាស្គ្ាប់ពគ្ងឹងគ្បព័នធភគ្រប់គ្រង តាម្ដ្ឋន គ្តតួពិនតិយ និងាសយតៃម្លាភខលីការ
អន វតតរចិ្បចការពារស្ វតថិាពពគ្បរបខដ្ឋយាពពគ្បារដ្គ្បជា ការ្្ួលេ ស្គ្តូវេពស់្ តាលាភ ាពព រណ្ខនយយាពព  
បរយិាប័នា និងការខលរីរម្ពស់្ស្ម្ធ៌ម្ខយនឌ័្រគ្ស្បតាម្ប្ដ្ឋឋ នជាតិ នងិអនតរជាតិ នងិអាច្បអន វតតខៅបានខៅ
ថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត។ិ  
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ការខរៀបច្បុំ និងអន វតតខោលនខយាបាយខនះ រឺជាយនតការម្យួដ៏្ស្ុំខាន់បដ្លបងាឱ្យរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្
ជាតិ គ្រស្ួង ាធថ ប័នពារ់ព័នធភ និងអងគការស្ងគម្ស្ ីវលិចូ្បលរមួ្ច្បុំបណ្រយា ងស្រម្មរា ងការអន វតតខោលនខយា
បាយខនះគ្បរបខដ្ឋយការ្្លួេ ស្គ្តូវ គ្បស្ិ្ ធភាពព និងគ្បស្ិ្ធ្ភ ល។ 

ខោលនខយាបាយស្តីពសី្ វតថាិពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ស្គ្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅ
ថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតបិានខរៀបច្បុំគ្ស្បខៅតាម្ច្បាប់ និងលិេតិប្ដ្ឋឋ នរតិយ តតនានារបស់្ជាតិ និងអនតរជាតិ។ ច្បាប់ 
លិេិតប្ដ្ឋឋ នរតិយ តតជាតិ និងអនតរជាតិពារ់ព័នធភនានា រមួ្ានខៅរា ងឧបស្ម្ព័នធភ្ី១ ៃនខោលនខយាបាយ
ខនះ។ 

រា ងររណី្បដ្លានការោុំគ្្ហរិញ្ញវតថ ពីៃដ្រូអភិវឌ្ឍដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ ការវាិពរ្លប ះ
ពាល់បរាិធថ ន និងស្ងគម្អាច្បគ្តូវបានខរៀបច្បុំខដ្ឋយៃដ្រូអភិវឌ្ឍន៍។ រា ងន័យខនះយ ្ធភាធស្តស្តទាុំងគ្បាុំបីៃនខោល
នខយាបាយស្តពីីស្ វតថាិពពបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ រ៏គ្តូវបានតគ្ម្ឹម្ោា នងឹប្ដ្ឋឋ នទាុំងគ្បាុំបីៃនការអន វតតាធជីវរម្ម
ហរិញ្ញវតថ អនតរជាត ិ(IFC) បដ្លអន វតតខដ្ឋយាធថ ប័នអនតរជាតិដូ្ច្បជា ធនាោរពភិពខោរ និងមូ្លនិធិអាកាស្
ធាត ៃបតងជាខដ្ីម្។ 

រា ងររណី្ខ្សងខ្ៀតការអន វតតខោលនខយាបាយ ស្តីពសី្ វតថិាពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ស្គ្ាប់ការ
អភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ រ៏នងឹគ្តូវអន ខោម្តាម្តគ្ម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍ៃដ្រូអនតរជាតិ
្ងបដ្រ។ 

  
III. ចក្ខុវិេ័យ 

 រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ព ជា ានច្បរខ វស័ិ្យខលីររម្ពស់្ស្ េ ាលាពពរស់្ខៅរបស់្គ្បជាពលរដ្ឋឱ្យានាពព
គ្បខស្ីរខ ងីគ្ស្បខៅនងឹដ្ុំខណី្រការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ ខដ្ឋយធានាម្ិនឱ្យាន
្លប ះពាល់ជាអវជិជាន ឬហានិភ័យច្បុំខពាះបរាិធថ ន ធនធានធម្មជាតិ ស្ងគម្ គ្បៃពណី្ ្ុំខនៀម្្ាលាភ ប់ ស្ិ្ិធភៃន
ការរស់្ខៅ និងខស្ច្បរតីគ្បាថ្នា របស់្គ្បជាពលរដ្ឋ។ 
 

IV. សោលបំណ្ង សោលសៅ និងវិសាលភាព 

១. សោលបំណ្ង 
 ខោលនខយាបាយខនះ ខរៀបច្បុំខ ងីរា ងខោលបុំណ្ងររ ឱ្យបាននូវនិរនតរាពពគ្បព័នធភខអរូ ូស្  ី លុំនងឹ 
បរាិធថ ន ធនធានធម្មជាតិ វបបធម៌្ គ្បៃពណី្ ្ុំខនៀម្្ាលាភ ប់ ជនជាតិខដ្មី្ាពរតិច្ប ស្ម្ាពពខយនឌ័្រ ស្ វតថិាពព 
និងស្ េ ាលាពពស្ងគម្ខៅមូ្លដ្ឋឋ ន។ 

២. សោលសៅ 
ខោលនខយាបាយខនះ ានខោលខៅបខញ្ជ ៀស្ឱ្យបាននូវរាល់្លប ះពាល់ជាអវជិជានទាុំងឡាយបដ្ល

អាច្បខរីតានខ ងីច្បុំខពាះបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ បដ្លបណាត លម្រពរីខគ្ាងអភិវឌ្ឍនានារបស់្រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្
ជាតិ។ 
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៣. វិសាលភាព 
 ខោលនខយាបាយស្តីពសី្ វតថាិពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ានវាិធលាពពគ្របដ្ណ្ត ប់ខលីការអន វតតរខគ្ាង
នានារបស់្រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិរមួ្ានរដ្ឋបាលរាជធានី រដ្ឋបាលខេតត រដ្ឋបាលគ្រងុ រដ្ឋបាលគ្ស្រុ រដ្ឋបាល
េណ្ឌ  រដ្ឋបាលឃ ុំ និងរដ្ឋបាលស្ង្កា ត់ គ្ពម្ទាុំងរខគ្ាងទាុំងឡាយណាបដ្លស្ថិតខគ្កាម្រិច្បចរុំបណ្្គ្ម្ង់តាម្
បបបគ្បជាធបិខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត។ិ 
 

VI. យុទ្ធសាស្តេត 
 ខដ្ីម្បសី្ខគ្ម្ច្បច្បរខ វស័ិ្យ ខោលបុំណ្ង និងខោលខៅៃនខោលនខយាបាយស្តីពសី្ វតថិាពពបរាិធថ ន នងិ
ស្ងគម្ឱ្យ្្លួខជារជ័យ រ.ជ.អ.ប. បានរុំណ្ត់នូវយ ្ធភាធស្តស្តច្បុំននួគ្បាុំបដូី្ច្បខាងខគ្កាម្៖ 

យ ្ធភាធស្តស្ត្ ី១៖ ការវាិពរ នងិការគ្រប់គ្រង្លប ះពាល់អវជិជានខលបីរាិធថ ន និងហានិភ័យស្ងគម្ 
 យ ្ធភាធស្តស្ត្ ី២៖ ពលរម្ម នងិលរខេណ្ឌ ការង្ករ 

យ ្ធភាធស្តស្ត្ ី៣៖ ការខគ្បីគ្បាស់្ធនធានគ្បរបខដ្ឋយគ្បស្ិ្ ធភាពព នងិការគ្រប់គ្រងការបុំព លបរាិធថ ន 
 យ ្ធភាធស្តស្ត្ ី៤៖ ស្ េាពព ស្ វតថិាពព និងស្ េ ាលាពពស្ហរម្ន៍ 
 យ ្ធភាធស្តស្ត្ ី៥៖ ល្ធភរម្មដ្ធីលាភ ីនិងការតាុំង្ីលុំខៅខដ្ឋយម្និស្ម័គ្រច្បតិត 
 យ ្ធភាធស្តស្ត្ ី៦៖ ការអភិររសជីវច្បគ្ម្ុះ និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិានជីវតិគ្បរបខដ្ឋយច្បីរាពព 

យ ្ធភាធស្តស្ត្ ី៧៖ ជនជាតិខដ្មី្ាពរតចិ្ប 
យ ្ធភាធស្តស្ត្ ី៨៖ ខបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្  
 

យ្ុទ្ធស្ថន្តសរទ្១ី ៖ ការ វិភាគ និងការម្រគប់ម្រគងទលប ៉ះពាលអ់វិជជម្មនតលើបរិស្ថថ ន និងហានិភ័យ្សងគម 

យ ្ធភាធស្តស្តខនះរជឺាខោលការណ៍្រមួ្ស្គ្ាប់ាធថ ប័នពារ់ព័នធភ និងរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិខធ្ីការវាិពរ 
និងគ្រប់គ្រង្លប ះពាល់បរាិធថ ន នងិស្ងគម្ បដ្លអាច្បខរីតានខ ងីខដ្ឋយតា ល់ ឬខដ្ឋយគ្បខយាលខៅ
ដ្ុំណារ់កាលដ្ុំបូងៃនការខរៀបច្បុំតារ់បតងរខគ្ាង។ ្លប ះពាល់ នងិហានិភ័យទាុំងខនាះអាច្បប ះពាល់ខៅខល ី
បរាិធថ ន និងស្ងគម្ បដ្លបងាឱ្យានការេូច្បខាត និងានការបុំព លនានាច្បុំខពាះបរាិធថ ន ធនធានធម្មជាត ិ 
ជីវច្បគ្ម្ុះ ដ្ធីលាភី គ្្ពយស្ម្បតតិវបបធម៌្ គ្បៃពណី្ ្ីស្កាា របូជារបស់្ជនជាតិខដ្មី្ាពរតិច្ប និងជីវាពពរស់្ខៅរបស់្
គ្បជាពលរដ្ឋ។ អាគ្ស័្យខហត ខនះ ខដ្ីម្បបីខញ្ជ ៀស្ហានិភ័យ និង្លប ះពាល់ជាអវជិជានទាុំងខនះ ខស្ៀវខៅ
បណ្នាុំស្តីពកីារអន វតតរខគ្ាងរាជធានី ខេតត គ្រងុ គ្ស្ុរ េណ្ឌ  និងឃ ុំ ស្ង្កា ត់គ្តូវរុំណ្ត់អុំពីខោលការណ៍្ជាអា្ិ
ាពពនានាបដ្លគ្តូវអន វតតរា ងដ្ុំណារ់កាលខរៀបច្បុំរខគ្ាងបដ្លរមួ្ានដូ្ច្បខាងខគ្កាម្៖ 

- ការវាិពរ និងការាសយតៃម្លាភខលី្ លប ះពាល់ និងហានិភ័យនានាច្បុំខពាះបរាិធថ ន និងស្ងគម្ 
- ការស្ិរ អុំពីគ្បស្ិ្ធ្ភ លធនធាន និងការបង្កា រ នងិការគ្រប់គ្រងការបុំព ល 
- ការស្ិរ អុំពលីរខេណ្ឌ ពលរម្ម និងលរខេណ្ឌ ការង្ករ 
- ការវាិពរ និងការាសយតៃម្លាភខលី្ លប ះពាល់ស្ េាពព នងិស្ វតថិាពពស្ហរម្ន៍ 
- ការវាិពរ និងការាសយតៃម្លាភខលី្ លប ះពាល់ល្ធភរម្មដ្ីធលាភ ីការខគ្បីគ្បាស់្ដ្ធីលាភី និងការតលាភ ស់្្លីុំខៅខដ្ឋយ

ម្ិនស្ម័គ្រច្បិតត 
- ការស្ិរ អុំពី្ លប ះពាល់ខលរីិច្បចអភិររសជីវច្បគ្ម្ះុ នងិការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិានជីវតិ 
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- ការវាិពរ និងការាសយតៃម្ល្ាភ លប ះពាល់ខៅខលីជនជាតិខដ្មី្ាពរតចិ្ប 
- ការស្ិរ អុំពី្ លប ះពាល់ខលខីបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្ 
- ការគ្ស្ង់ និងការគ្បមូ្ល្ត ុំ្និាន័យ្លប ះពាល់ នងិហានភ័ិយច្បុំខពាះបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ ខដ្ីម្បខីរៀបច្បុំ

ប្នការបង្កា រ ឬបខញ្ជ ៀស្្លប ះពាល់ 
- ការស្ិរ ពីជខគ្ម្ីស្នានា ខដ្មី្បបីង្កា រ បខញ្ជ ៀស្ ឬកាត់បនថយឱ្យខៅរគ្ម្តិទាបបុ្ំ  តនូវ្លប ះពាល់ជា

អវជិជាន និងហានិភ័យច្បុំខពាះបរាិធថ ន និងស្ងគម្ 
- ការាសយតៃម្លាភ ការកាត់បនថយ និងការខធ្ឱី្យគ្បខស្ីរខ ងីនូវ្លប ះពាល់ជាអវជិជានច្បម្បងៗបដ្លបាន

ស្ិរ រចួ្ប 
- ការខរៀបច្បុំរិច្បចពិាពរ  ការពិខគ្ោះខយាបល់ជាម្ួយអារពារ់ព័នធភគ្បរបខដ្ឋយបរយិាប័នា ខដ្ឋយធានាឱ្យ

ានការចូ្បលរមួ្ពីស្តស្ត ីប រស្ ជនពិការ ចាស់្ជរា ជនជាតិខដ្មី្ាពរតចិ្ប នងិគ្រុម្ជនង្កយរងខគ្ោះខ្សងៗ
ខ្ៀត 

- ការតាម្ដ្ឋនគ្តួតពនិិតយ ការ្តល់ព័ត៌ានគ្តលប់ នងិការខរៀបច្បុំរបាយការណ៍្។ 

យ្ុទ្ធស្ថន្តសរទ្ី២ ៖ ពលកមា និងលកខេណឌ ការងារ 

  ខដ្ីម្បបីខងាតីឱ្កាស្ការង្ករ បខងាីនគ្បារ់ច្បុំណូ្លគ្បរបខដ្ឋយបរយិាប័នា និងចូ្បលរមួ្ច្បុំបណ្រកាត់
បនថយាពពគ្រីគ្រខៅមូ្លដ្ឋឋ ន រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិគ្តូវគ្រប់គ្រង និង្្ួលេ ស្គ្តូវខលីការខគ្បីគ្បាស់្រម្មររ 
និងនិខយាជតិ នងិការអន វតតលរខេណ្ឌ ការង្កររបស់្អារ្្លួការ និងអារ្តល់ខស្ាសគ្ស្បតាម្ច្បាប់ស្តីពីការង្ករ។ 
ខស្ៀវខៅបណ្នាុំស្តីពីការអន វតតរខគ្ាងមូ្លនធិិរាជធានី ខេតត គ្រុង គ្ស្រុ េណ្ឌ  ឃ ុំ ស្ង្កា ត់គ្តូវយរច្បិតត  ្រដ្ឋរ់
រុំណ្ត់អុំពលីរខេណ្ឌ ៃនការខគ្បីគ្បាស់្ពលរម្ម នងិលរខេណ្ឌ ការង្កររាសងអារ្្ួលការ និងអារ្តល់ខស្ាសជាម្ួយ
រម្មររ នងិនិខយាជតិខៅរា ងការអន វតតរខគ្ាងនានាខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ ខដ្ីម្បរីរ បាននូវស្ វតថិាពពការង្ករ និង
ស្ េ ាលាពពរបស់្រម្មររ និងនិខយាជតិ។ ខោលការណ៍្បណ្នាុំរា ងការអន វតតយ ្ធភាធស្តស្តខនះគ្តូវខតត តខលី
ច្បុំណ្ ច្បស្ុំខាន់ៗដូ្ច្បខាងខគ្កាម្៖ 

- ្តល់នូវព័ត៌ានអុំពីស្ិ្ ធភិដ្ល់រម្មររ និងនិខយាជិត រមួ្ានដូ្ច្បជា ខពលខវោអន វតតការង្ករ  
ការ្ូទាត់ ការ្តល់ស្ុំណ្ង នងិអតថគ្បខយាជន៍ខ្សងៗបដ្លរម្មររ នងិនិខយាជតិ្្លួបាន 

- ្តល់នូវស្ វតថិាពព និងស្ េ ាលាពពច្បុំខពាះរម្មររ និខយាជតិរា ងខពលបុំខពញការង្ករ នងិ
លរខេណ្ឌ ការង្ករ ខដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លទាុំងការបង្កា រ នងិ្ប់ាធា ត់ខគ្ោះថ្នា រ់ការង្ករ 

- ប្ែរខៅខលីខោលការណ៍្ខស្មាីពពោា  នងិស្ម្ធម៌្ខយនឌ័្រ ខដ្ឋយម្ិនានការខរសី្ខអងីរា ងការ
្តល់ស្ុំណ្ង ការ្តល់ឱ្កាស្ការង្ករ ការគ្រប់គ្រង នងិការបខណ្ត ញខច្បញពីការង្ករ  

- ោម នការរតឹតបតិខលីស្ិ្ ធភិខស្រាីពពរម្មរររា ងការចូ្បលរមួ្បខងាតីស្ហជពី 
- ខរៀបច្បុំយនតការ្្ួលពារយបណ្តឹ ង និងខ្លាភយីតបស្គ្ាប់រម្មររ  
- ្ប់ាធា ត់ការខគ្បីគ្បាស់្រាលាភ ុំងពលរម្មរ ារគ្ស្បខៅតាម្ច្បាប់ស្តីពីការង្ករ និងច្បាប់ស្តពីីការ

្ប់ាធា ត់ពលរម្មរ ារ។ ខជៀស្ាសងឱ្យបានការខគ្បីគ្បាស់្ពលរម្មបដ្លពារ់ព័នធភនឹងរខគ្ាង
បដ្លអាច្បបងារឱ្យានខគ្ោះថ្នា រ់ ឬរ ុំខានដ្ល់ការអប់រ ុំរបស់្រ ារ ឬអាច្បបងារការខគ្ោះថ្នា រ់ដ្ល់
ស្ េាពព ឬការអភិវឌ្ឍប្ារកាយស្ម្បទា ្លាភូវច្បិតត ាធម រតី ស្លីធម៌្ ឬស្ងគម្របស់្រ ារ  

- ោម នការខគ្បីគ្បាស់្រាលាភ ុំងពលរម្មខដ្ឋយបងខុំ ឬការជួញដូ្រម្ន ស្ស 
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- ធានាររ នូវស្ិ្ ធភិ(លរខេណ្ឌ ការង្ករ)របស់្រម្មររ និខយាជិត បដ្លគ្តូវបាន្តល់រិច្បចស្នា
ខដ្ឋយអារ្្ួលការ ឬអារ្តល់ខស្ាសរម្មបនត 

- គ្តួតពិនតិយជាគ្បចាុំខៅខលីការអន វតតការង្ករខដ្ឋយរិតពីស្ វតថិាពពជាច្បម្បង ខដ្មី្បកីាត់បនថយ 
ហានិភ័យខៅខលីការខគ្បីគ្បាស់្រាលាភ ុំងពលរម្ម។ 

យ្ុទ្ធស្ថន្តសរទ្ី៣ ៖ ការតម្របើម្របាស់ធនធានម្របកបតដ្ឋយ្ម្របសិទ្ធភាព និងការម្រគប់ម្រគងការបាំពុលបរិស្ថថ ន 

 ការខគ្បីគ្បាស់្ធនធាន នងិការគ្រប់គ្រងការបុំព លខៅមូ្លដ្ឋឋ នគ្តូវធានាដ្ល់ការខគ្បីគ្បាស់្នូវធនធាន
បដ្លានគ្ាធប់រា ងស្ហរម្ន៍គ្បរបខដ្ឋយគ្បស្ិ្ ធភាពព នងិគ្បស្ិ្ធ្ភ ល ស្ុំខៅរមួ្ច្បុំបណ្ររា ងការអភិវឌ្ឍន៍ខៅ
រា ងមូ្លដ្ឋឋ នគ្បរបខដ្ឋយច្បីរាពព។ ធនធានទាុំងខនាះរមួ្ានដូ្ច្បជា គ្បភព្ឹរ គ្រួស្ ងម ដ្ី ជាខដ្ីម្ បដ្លគ្តូវ
គ្រប់គ្រង ខគ្បីគ្បាស់្ និងររ ឲ្យបាននូវនិរនតរាពពៃនធនធាន និងម្ិនបងា្លប ះពាល់ដ្ល់ស្ហរម្ន៍។ រដ្ឋបាល
ថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិគ្តូវធានាដ្ល់ការគ្រប់គ្រងនូវការបុំព លបរាិធថ ន បដ្លបណាត លម្រពីស្រម្មាពពៃនការអភិវឌ្ឍរា ង
រយៈខពលេលាភី និងរយៈខពលបវង បដ្លអាច្បជះឥ្ធភិពលម្និលែខៅខលីជីវាពពរស់្ខៅរបស់្គ្បជាពលរដ្ឋ។ ស្រម្មាពព
បុំព លបរាិធថ នរមួ្ានដូ្ច្បជា ការបុំព លេយល់ ការខបាះបង់ស្ុំណ្ល់ខគ្ោះថ្នា រ់នានា និងការ  ្រដ្ឋរ់ស្ុំណ្ល់រងឹ
រាវនានាខដ្ឋយោម នការ្្ួលេ ស្គ្តូវ។ រា ងន័យខនះ ខដ្មី្បធីានាគ្បស្ិ្ ធភាពពៃនការខគ្បគី្បាស់្ធនធានរា ងស្ហ
រម្ន៍ នងិបង្កា រ្ប់ាធា ត់្លប ះពាល់ជាអវជិជានច្បុំខពាះបរាិធថ នខៅរា ងការអន វតតរខគ្ាង រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្
ជាតិគ្តូវអន វតតតាម្ខោលការណ៍្ដូ្ច្បខាងខគ្កាម្៖ 

- ការខគ្បីគ្បាស់្្រឹ េយល់ ដ្ី នងិវតថ ធាត ខដ្មី្ស្គ្ាប់ស្ុំណ្ង់រា ងការអន វតតរខគ្ាងរា ងមូ្លដ្ឋឋ ន 
រា ងបរាិណ្ស្ម្គ្ស្បបដ្លម្និបងា្លប ះពាល់ជាអវជិជានដ្ល់ស្ហរម្ន៍ គ្បរបខដ្ឋយច្បីរ
ាពព គ្បស្ិ្ ធភាពព និងគ្បស្ិ្ធ្ភ លេពស់្ 

- ខគ្បីគ្បាស់្្ឹរស្គ្ាប់ការអន វតតរខគ្ាងរា ងបរាិណ្ស្ម្គ្ស្ប បដ្លម្និបងា្ លប ះពាល់ដ្ល់ 
រ ណ្ាពព្ឹរ និងនិរនតរាពពៃនគ្បភព្ឹរខគ្បីគ្បាស់្របស់្ស្ហរម្ន៍ 

- ការខគ្បីគ្បាស់្វតថ ធាត ខដ្ីម្ស្គ្ាប់ស្ុំណ្ង់ (ដ្ី គ្រួស្ ងម េ ច់្ប ជាខដ្ីម្) រា ងបរាិណ្ម្និស្ម្
គ្ស្ប បដ្លអាច្បបងា្លប ះពាល់ជាអវជិជានដ្ល់បរាិធថ ន និងនិរនតរាពពៃនការខគ្បីគ្បាស់្របស់្
ស្ហរម្ន៍ 

- ោម នការបុំព លបរាិធថ នខដ្ឋយាធរការអន វតតរខគ្ាងរា ងស្ហរម្ន៍ ខដ្ឋយគ្តូវខជៀស្ាសងរាល់
ស្រម្មាពពនានាបដ្លបុំព លខៅខលីេយល់ ្ឹរ និងដ្ី ខបសី្ិនជាស្រម្មាពពទាុំងខនាះម្និអាច្ប
ខជៀស្  ្តពកីារបុំព លបរាិធថ នខ្ខនាះ គ្តូវបតខធ្ីប្នការកាត់បនថយការបុំព លទាុំងខនាះឱ្យខៅ
រគ្ម្ិតអបបបរាិ 

- គ្តូវខជៀស្ាសងនូវការបខងាីនស្ុំណ្ល់នានា ទាុំងស្ុំណ្ល់ខគ្ោះថ្នា រ់ នងិស្ុំណ្ល់ម្ិនខគ្ោះថ្នា រ់ 
គ្បស្ិនខបមី្ិនអាច្បខជៀស្ាសងបាន រួរកាត់បនថយស្ុំណ្ល់ទាុំងខនាះឱ្យនូវរគ្ម្តិទាបបុ្ំ  ត 

- ស្ាា រទាុំងឡាយណាបដ្លអាច្បបងាឱ្យានខគ្ោះថ្នា រ់ និងម្ិនានស្ វតថិាពពរា ងការខគ្បីគ្បាស់្
ស្គ្ាប់រម្មររ ឬអារអន វតតរខគ្ាង គ្តូវបតជុំនួស្វញិខដ្ឋយស្ាា របដ្លម្ិនានខគ្ោះថ្នា រ់ និង
ានស្ វតថាិពព និងគ្តវូខជៀស្ាសងនូវការ្លតិ ការខដ្ឋះដូ្រ ការខគ្បីគ្បាស់្ាធរធាត រីម្ីបដ្ល
ច្បាប់បានហាម្ឃាត់ 
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- គ្រប់គ្រងខលីវធិានការច្បគ្ម្ុះគ្រប់គ្រងដ្ុំណាុំ (អាយភអីឹម្-IPM) ការពារដ្ុំណាុំនានាខដ្ឋយ 
គ្តូវធានាគ្រប់គ្រងខលីការខគ្បីគ្បាស់្ាធរធាត ព លរា ងវធិានការខនះ នងិម្ិនខធ្ឱី្យបុំព លដ្ល់ 
ជីវច្បគ្ម្ុះបដ្លានខៅរា ងតុំបន់របស់្ស្ហរម្ន៍ 

- ានការ្្លួការេ ស្គ្តូវរា ងការបុំាពយឧស្ម័ន្ាះរញ្ច រ់ឱ្យានត លយាពពរា ងបរាិធថ ន  
- ខធ្ីការកាត់បនថយការបុំាពយឧស្ម័ន្ាះរញ្ច រ់ខៅរា ងរខគ្ាងទាុំងឡាយណា បដ្លានបុំាពយ

ឧស្ម័នខនះខៅរា ងបរយិាកាស្។ 
 

យ្ុទ្ធស្ថន្តសរទ្ី៤ ៖ សុេភាព សុវតថិភាព និងសុេុម្មលភាពសហគមន ៍

 ស្រម្មាពពៃនការអន វតតរខគ្ាង គ្តូវបាន្្ួលាធគ ល់ថ្ន បានរមួ្ច្បុំបណ្ររា ងការបងាហានភ័ិយ និង្ល       
ប ះពាល់នានាដ្ល់ស្ហរម្ន៍ តាម្រយៈស្ាា របរកិាខ ស្ុំណ្ង់ ាធរធាត រមី្ីបដ្លខគ្បីគ្បាស់្រា ងបខច្បចរខ្ស្ស្ុំណ្ង់ 
និងខហដ្ឋឋ រច្បនាម្ព័នធភរបស់្រខគ្ាង។ ខដ្ីម្បកីាត់បនថយ្លប ះពាល់ខលីស្ េាពព ស្ វតថាិពព នងិស្ េ ាលាពព
ស្ហរម្ន៍ឱ្យបានជាអតបិរា រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ និងអារពារ់ព័នធភគ្តូវរិតរូរឱ្យបានស្ ីជខគ្ៅម្ នខពល 
អន វតតរខគ្ាងចាុំបាច់្បគ្តូវរុំណ្ត់ និងាសយតៃម្លាភ្លប ះពាល់ ឬហានិភ័យបដ្លអាច្បខរីតានខៅអុំ  ងខពល
ាធងស្ង់ និងបញ្ច ប់រខគ្ាង។ ាពា រ់ង្ករអន វតតរខគ្ាងគ្តូវអន វតតនូវខោលការណ៍្ដូ្ច្បខាងខគ្កាម្៖  

- វាិពរ និងបខញ្ជ ៀស្នូវរាល់្លប ះពាល់ជាអវជិជានខៅខលសី្ េាពព និងស្ វតថិាពព របស់្
គ្បជាពលរដ្ឋរា ងអុំ  ងខពលអន វតត និងខគ្កាយខពលអន វតតរខគ្ាង 

- បខញ្ជ ៀស្ ឬកាត់បនថយរតាត នានា បដ្លនាុំឱ្យស្ហរម្ន៍គ្បឈម្ខៅនងឹជម្ៃឺខ្សងៗបដ្លាន
្លប ះពាល់ខៅខលីស្ េាពពរបស់្គ្បជាពលរដ្ឋ ខដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លទាុំងជម្ៃឺបដ្លបងាខ ងី
ខដ្ឋយស្ុំណ្ល់ខគ្ោះថ្នា រ់នានា ជងៃឺ្លាភងតាម្្ឹរ នងិគ្បព័នធភដ្ខងហីម្ជាខដ្មី្  

- គ្រប់គ្រង និងខរៀបច្បុំស្ វតថាិពពាធរធាត បងាខគ្ោះថ្នា រ់ បដ្លបងាការគ្បឈម្ដ្ល់ស្ហរម្ន៍ រ៏
ដូ្ច្បជារុំរាម្រុំបហងដ្ល់ស្ េាពព ឬអាយ ជីវតិគ្បជាពលរដ្ឋ និងរម្មររ 

- ខរៀបច្បុំវធិានការខគ្តៀម្បង្កា ច្បុំខពាះាធថ នាពពអាស្នារា ងរុំ  ងខពលអន វតតរខគ្ាង ខៅខពល
បដ្លានឧប្ាវខហត  នងិខគ្ោះថ្នា រ់បដ្លបណាត លម្រពីការខធស្្គ្បបហស្រា ងការអន វតត
រខគ្ាងម្រពីខគ្ោះធម្មជាត ិអរគីភ័យ ការ្ា ះ ឬការខលច្បធាលាភ យនូវាធរធាត រីម្ីជាខដ្មី្ 

- វាិពរ និងកាត់បនថយហានភ័ិយនានា បដ្លអាច្បប ះពាល់ខៅខលីស្ វតថាិពពរបស់្ស្ហរម្ន៍
រា ងអុំ  ងខពលអន វតតរខគ្ាង និងខគ្កាយខពលបញ្ច ប់រខគ្ាង បដ្លអាច្បបងាខ ងីខដ្ឋយ
ស្ាា របរកិាខ ស្ុំណ្ង់ ឬបលាភង់បខច្បចរខ្ស្ៃនស្ុំណ្ង់ ជាពិខស្ស្្លប ះពាល់ខៅខលីគ្រុម្ជន
ង្កយរងខគ្ោះ ដូ្ច្បជាស្តស្តី រ ារ ចាស់្ជរា ជនពិការជាខដ្ីម្ 

- ការពារស្ិ្ធភិខស្រាីពពរបស់្ស្ហរម្ន៍ ខដ្ឋយស្ហការជាម្យួអាជាា ធរានស្ម្តថរិច្បច ខដ្ីម្បី
្ប់ាធា ត់ស្រម្មាពពខលមសី្នានា រុំណ្ត់ម្ េស្ញ្ញញ ខលមីស្ និងចាត់វធិានការស្ម្គ្ស្បតាម្
ខោលការណ៍្ៃនច្បាប់ 

- វាិពរ និងបខញ្ជ ៀស្ឱ្យបានជាអតិបរាិនូវ្លប ះពាល់ខៅខលីគ្បព័នធភខអរូ ូស្ ីដូ្ច្បជាបាត់បង់
តុំបន់គ្្នាប់ៃនតុំបន់ការពារ ានៃគ្ពខកាងកាង ៃគ្ពខឈ ី ៃគ្ពលិច្ប្រឹ ឬធនធាន្រឹាធប
បដ្លជា្អីាគ្ស័្យ្លរបស់្ស្ហរម្ន៍។ 
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យ្ុទ្ធស្ថន្តសរទ្ី៥ ៖ លទ្ធកមាដ្ីធលី និងតាាំងទ្ីលាំតៅតដ្ឋយ្មិនសា័ម្រគចិតរ 

ការអន វតតរខគ្ាងខហដ្ឋឋ រច្បនាស្ម្ព័នធភគ្តូវបាន្្ួលាធគ ល់ថ្ន ានការពារ់ព័នធភខៅនឹងល្ធភរម្មដ្ធីលាភ ី 
ប ះពាល់ដ្ល់ដ្ីរម្មស្ិ្ធភិ ដ្សី្ហរម្ន៍ ដ្លីុំខៅដ្ឋឋ ន និងដ្អីាគ្ស័្យ្លរបស់្គ្បជាពលរដ្ឋរា ងស្ហរម្ន៍ ខហយី
អាច្បបងា្ លប ះពាល់ជាអវជិជានខលីគ្បភពច្បុំណូ្ល ឬគ្បភពគ្បរបរបរច្បិញ្ច ឹម្ជីវតិខ្សងៗខ្ៀត។ ការប ះពាល់
ខលដី្ីលុំខៅដ្ឋឋ ន អាច្បឈានដ្ល់ការបាត់បង់្លីុំខៅរបស់្ស្ហរម្ន៍្ងបដ្រ។ ស្ វតថិាពពដ្ីធលាភីគ្តូវបានធានាតាុំង
ពីដ្ុំណារ់កាលដ្ុំបូងៃនការស្រិ រខគ្ាង បដ្លទាម្ទារឱ្យានការ្្លួេ ស្គ្តូវេពស់្រា ងការស្ិរ  ពិចារណា
ខៅខលលី្ធភរម្មដ្ធីលាភី នងិការតាុំង្ីលុំខៅខដ្ឋយម្និស្ម័គ្រច្បតិតគ្បរបខដ្ឋយតាលាភ ាពព នងិានរណ្ខនយយាពព។ 
ការអន វតតរខគ្ាងគ្តូវគ្បារដ្ថ្នម្ិនានបងា្លប ះពាល់ជាអវជិជានខៅខលីដ្ធីលាភី នងិគ្្ពយស្ម្បតតិរបស់្គ្បជា 
ពលរដ្ឋ។ ខដ្មី្បបីខញ្ជ ៀស្ឱ្យបាននូវ្លប ះពាល់អវជិជានទាុំងខនះជាអតបិរាិ រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ នងិអារ
ពារ់ព័នធភគ្តូវអន វតតខោលការណ៍្ដូ្ច្បខាងខគ្កាម្៖ 

- ខជៀស្ាសងឱ្យបាននូវរាល់ការបខណ្ត ញខច្បញខដ្ឋយបងខុំ ការរុំរាម្រុំបហង និងការតលាភ ស់្្ីលុំខៅ
របស់្ស្ហរម្ន៍ 

- ខជៀស្ាសងឱ្យបាន នូវរាល់ការតាុំង្ីលុំខៅរបស់្ស្ហរម្ន៍ខដ្ឋយម្ិនានការស្ម័គ្រច្បិតត 
- ស្ិរ  ពិចារណា ខដ្ឋយគ្បារដ្គ្បជាជាម្ួយគ្បជាពលរដ្ឋខលីល្ធភរម្មដ្ធីលាភី ានការបរចិាច រដ្ធីលាភ ី

និងគ្្ពយស្ម្បតតិខដ្ឋយស្ម័គ្រច្បតិត និងការ្ូទាត់ស្ុំណ្ង 
- ្ូទាត់ស្ុំណ្ងដ្ល់ជនបដ្លគ្តូវបានតលាភ ស់្្ីលុំខៅដ្ល់ជនបដ្លានរម្មស្ិ្ធភិគ្ស្បច្បាប់ខដ្ឋយ

ាធរការអន វតតរខគ្ាង ខដ្ឋយខស្មីាពពោា  និង្្ួលបានស្ុំណ្ងខស្មីនឹងតៃម្លាភខស្ដ្ឋរិច្បចបដ្លគ្តវូ
បានបាត់បង់ដូ្ច្បជា ដ្ីធលាភី គ្្ពយស្ម្បតតិខ្សងៗ ច្បុំណូ្ល និងាធត រខ ងីវញិនូវបរាិធថ នរា ង 
ការរស់្ខៅ និងស្ េ ាលាពពបដ្លបាត់បង់ 

- ខធ្ីឱ្យគ្បខស្ីរខ ងីវញិនូវជីវាពពរស់្ខៅរបស់្គ្បជាពលរដ្ឋទាុំងខនាះ បដ្លគ្តូវបានតលាភ ស់្្ ី
លុំខៅខដ្ឋយាធរបតការអន វតតរខគ្ាង 

- ធានាឱ្យានការ្តល់នូវស្ិ្ធភកិាន់កាប់ដ្ធីលាភីដ្ល់ជនបដ្លគ្តូវបានតលាភ ស់្្ីលុំខៅខដ្ឋយគ្ស្បច្បាប់ 
តាម្រយៈការខច្បញប័ណ្ណរម្មស្ិ្ ធភិជូន ឬស្ុំណ្ងជាាធច់្បគ្បារ់ស្គ្ាប់ការខរៀបច្បុំប័ណ្ណរម្មស្ិ្ ធភិ 

- ធានា្តល់ជូន្លីុំខៅ និងគ្្ពយស្ម្បតតិបដ្លបាត់បង់ដ្ល់ជនបដ្លោម នប័ណ្ណរម្មស្ិ្ធភគិ្ស្ប
ច្បាប់បដ្លគ្តូវបានតលាភ ស់្្ីលុំខៅខដ្ឋយាធរការអន វតតរខគ្ាង។ 
 

យ្ុទ្ធស្ថន្តសរទ្ី៦ ៖ ការអភិរកសជីវចម្រមរ៉ះ និងការម្រគប់ម្រគងធនធានធមាជាតិម្មនជ ីវិត 

ម្របកបតដ្ឋយ្ចីរភាព 

ការអភិររសជីវច្បគ្ម្ុះ និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបដ្លានជីវតិគ្បរបខដ្ឋយច្បីរាពព គ្តូវបានយរ
ច្បិតត  ្រដ្ឋរ់េពស់្ បដ្លទាម្ទារឱ្យរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ និងអារពារ់ព័នធភ យរច្បតិត  ្រដ្ឋរ់េពស់្ខលី្ល
គ្បខយាជន៍បដ្ល្្លួបានពកីារអភិវឌ្ឍរខគ្ាង ខដ្ឋយខគ្បៀបខធៀបនងិតៃម្លាភខស្ដ្ឋរចិ្បចៃនរ ណ្គ្បខយាជន៍របស់្ 
ជីវច្បគ្ម្ុះ និងធនធានធម្មជាតាិនជីវតិ។ រាល់ការអន វតតរខគ្ាងខៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ គ្តូវស្ិរ  នងិខលីរ
វធិានការកាត់បនថយ្លប ះពាល់ជាអវជិជានឱ្យបានជាអតិបរាិខលជីីវច្បគ្ម្ុះ គ្បព័នធភខអរូ ូស្ ី គ្បខភ្ស្តរ្គ្ម្ 
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និងធនធានានជីវតិ។  ដូ្ខច្បាះ រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ និងអារពារ់ព័នធភគ្តូវអន វតតខោលការណ៍្ស្ុំខាន់ៗដូ្ច្បខាង
ខគ្កាម្៖ 

- ាសយតៃម្លាភ ឬកាត់បនថយនូវ្លប ះពាល់ ខដ្ឋយវាិពរ និងបខញ្ជ ៀស្ឱ្យបានរាល់្លប ះពាល់ជា
អវជិជានខៅខលីជីវច្បគ្ម្ះុ នងិខស្ាសរម្មគ្បព័នធភខអរូ ូស្  ី ខបីស្ិនជាម្ិនអាច្បខជៀស្បានខ្គ្តូវ
អន វតតន៍វធិានការនានា ខដ្មី្បកីាត់បនថយនូវ្លប ះពាល់ជាអវជិជានឱ្យបានជាអតិបរាិ  និង
ខធ្ីឱ្យគ្បខស្ីរខ ងីវញិនូវធនធានជីវច្បគ្ម្ះុ និងធនធានធម្មជាតិបដ្លានជីវតិខៅរា ងតុំបន់
គ្ស្បខៅតាម្ច្បាប់ 

- ខលីរខ ងីនូវវធិានការនានា ខដ្ីម្បអីភិររសតុំបន់ជីវច្បគ្ម្ះុ ខទាះបីជាានការតាុំង្ីលុំខៅ ឬការ
្ស្តនាា នខដ្ឋយស្រម្មាពពម្ន ស្សរា ងតុំបន់ការពារ ឬអភិររស 

- វាិពរខលីខស្ាសរម្មគ្បព័នធភខអរូ ូស្ ីបដ្ល្្លួរងនូវ្លប ះពាល់ជាអវជិជាន ខដ្ឋយាធរបត
ការអន វតតរខគ្ាង និងបខញ្ជ ៀស្ ឬកាត់បនថយ្លប ះពាល់អវជិជានទាុំងខនាះជាអតបិរា ឬខធ្ី
ឱ្យខៅរគ្ម្ិតទាបបុ្ំ  តខៅខលគី្បខភ្រគ្ម្ ានដូ្ច្បជារ រខជាតិ និងស្ត្បដ្លខៅរា ងតុំបន់
អភិវឌ្ឍន៍ខនាះ  

- ម្ិនានខធ្កីារបបម្លាភង ឬខធ្ីឱ្យតលាភ ស់្បតូរបដ្នជគ្ម្រធម្មជាតិបដ្លានគ្ាធប់រា ងតុំបន់របស់្ស្ហ
រម្ន៍ខ យី ដ្រាបណាម្ិនានជខគ្ម្ីស្ដ៏្ស្ម្រួរណាម្ួយខនាះខ្ គ្តូវពិាពរ ជាម្ួយអារពារ់
ព័នធភ និងគ្តូវានយនតការកាត់បនថយនូវ្លប ះពាល់ខលីការបាត់បង់ជីវច្បគ្ម្ុះខនាះខដ្ឋយជារ់
ោរ់បុំ  ្ត 

- ខជៀស្ាសងដ្ឋច់្បខាតការអន វតតរខគ្ាងខៅ្ជីគ្ម្រស្ុំខាន់ៗ គ្បស្ិនខបីម្ិនានជខគ្ម្សី្គ្បខស្ីរ
ណាម្ួយខនាះខ្ ការអន វតតរខគ្ាងគ្តូវធានាម្និាន្លប ះពាល់ជាអវជិជានខៅខលីជីវច្បគ្ម្ុះ 
និងគ្បព័នធភខអរូ ូស្ ីរា ង្ីជគ្ម្រទាុំងខនាះខ យី ខហយីម្និបងាឱ្យានខគ្ោះថ្នា រ់ដ្ល់គ្បខភ្
ស្ត្ និងរ រខជាតិបដ្លង្កយរងខគ្ោះ គ្ពម្ទាុំងធានាឱ្យានគ្បព័នធភតាម្ដ្ឋនម្ួយអន វតតន៍
គ្បរបខដ្ឋយគ្បស្ិ្ធភាពព 

- រខគ្ាងម្ិនអាច្បអន វតតរា ងតុំបន់ការពារបានខ្ ខលរីបលងបតស្រម្មាពពខនាះគ្តូវបាន
អន ញ្ញញ តខដ្ឋយច្បាប់ និងធានាថ្នអារពារ់ព័នធភទាុំងអស់្បានចូ្បលរមួ្រា ងការអន វតតបានខពញ
ខលញតាម្ច្បាប់ខនាះ និងបានេិតេុំគ្បឹងបគ្បងេពស់្រា ងការររ និងខធ្ីឱ្យគ្បខស្ីរខ ងីខៅរា ង
តុំបន់អភិររសខនាះ 

- ធានាថ្នស្រម្មាពពបដ្លចូ្បលរមួ្ច្បុំបណ្ររា ង្លតិ្លធនធានធម្មជាតិានជីវតិ (ៃគ្ពខឈ ី
រស្ិរម្ម ស្ត្ និងរ រខជាតិ) គ្តូវអន វតតគ្ស្បតាម្ស្តង់ដ្ឋរជាតិ និងអនតរជាតសិ្តីពីការគ្រប់គ្រង
ខដ្ឋយច្បីរាពព  

- ខៅរា ងបេសស្ង្្ករ់្លិតរម្មខលីធនធានជីវច្បគ្ម្ុះ និងធនធានធម្មជាតិបដ្លានជីវតិគ្តូវខធ្ី
ការគ្តួតពិនតិយ និងតាម្ដ្ឋនជាគ្បចាុំខដ្ឋយាពា រ់ង្ករអន វតតការង្ករខនះ ខដ្មី្បធីានាថ្នធនធាន
ធម្មជាតិ និងតុំបន់អភិររសម្និគ្តូវបានបុំពាននិងខធ្ីឱ្យខរច្បរលិខ យី។ 
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យ្ុទ្ធស្ថន្តសរទ្ី៧ ៖ ជនជាតតិដ្ើមភាគតិច 

គ្រុម្ជនជាតិខដ្ីម្ាពរតចិ្បបដ្លគ្តូវបានាធគ ល់ថ្នជាបេមរខល ី ានគ្បៃពណី្វបបធម៌្ ្ុំខនៀម្្ាលាភ ប់ ការ
គ្បរបរបរច្បញិ្ច ឹម្ជីវតិានលរខណ្ៈពិខស្ស្េ ស្បបលាភរពីបេមរខគ្កាម្បដ្លរស់្ខៅរាយបា យជាគ្រុម្តូច្បៗ។ ខហយីរ៏
គ្តូវបានរុំណ្ត់ថ្នជាគ្រុម្ង្កយ្្ួលរងខគ្ោះ បដ្លគ្តវូ្្ួលបានការយរច្បតិដ  ្រដ្ឋរ់ជាពិខស្ស្ និងធានាថ្ន 
រាល់ការអន វតដរខគ្ាងខៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតនិឹងម្និាន្លប ះពាល់ជាអវជិជានណាម្ួយដ្ល់ជីវាពពរស់្
ខៅ គ្បៃពណី្ ្ុំខនៀម្្ាលាភ ប់របស់្ជនជាតខិដ្ីម្ាពរតចិ្បខ យី។ ការអន វតតរខគ្ាងខៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ
គ្តូវានរិច្បចស្ហការោា យា ងជិតស្ាិតជាម្ួយតុំណាងជនជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្ប និងគ្តូវពិខគ្ោះខយាបល់ជាម្ួយគ្បជា
ពលរដ្ឋស្ហរម្ន៍ជនជាតិខដ្មី្ាពរតចិ្បខលីរខគ្ាងអភិវឌ្ឍរា ងមូ្លដ្ឋឋ ន ខហយីគ្តូវអន វតតតាម្ខោលការណ៍្       
ស្ុំខាន់ៗដូ្ច្បខាងខគ្កាម្៖ 

- រុំណ្ត់ឱ្យបាននូវអតតស្ញ្ញញ ណ្ៃនជនជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្ប ធនធានធម្មជាតិ និងតុំបន់រស់្ខៅ
របស់្ពួរោត់បដ្លរង្្ួលនូវ្លប ះពាល់ខដ្ឋយាធររខគ្ាង និងធានាបានថ្ន រខគ្ាងនឹង
្តល់្លគ្បខយាជន៍ដ្ល់ជនជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្ប 

- ខជៀស្ាសងឱ្យបាននូវ្លប ះពាល់ជាវជិជានខៅខលីវបបធម៌្របស់្ជនជាតិខដ្ីម្ាពរតចិ្ប ខបសី្ិន
ជាម្ិនអាច្បខជៀស្ាសងបាន គ្តវូធានាកាត់បនថយ្លប ះពាល់ជាអវជិជានទាុំងខនាះជាអតបិរា 
និងគ្តូវាធត រខ ងីវញិ ឬប ះប ូវខៅខលីស្រម្មាពពនានាបដ្លប ះពាល់ដ្ល់វបបធម៌្របស់្ពួរោត់  

- ខជៀស្ាសងឱ្យបាននូវការអន វតតរខគ្ាង បដ្លាន្លប ះពាល់ខៅខលី្ ីស្កាា របូជា ឬដ្ីខគ្បី
គ្បាស់្របស់្ជនជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្ប ខលរីបលងបតរខគ្ាងខនាះបានស្ិរ ស្ ីជខគ្ៅពី្ លប ះ
ពាល់ទាុំងខនាះ ខហយីបានជូនដ្ុំណឹ្ងអុំពីស្ិ្ ធភិរបស់្ជនជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្ប និងគ្តូវធានាថ្ន  
ជនជាតិខដ្មី្ាពរតិច្បអាច្បអាគ្ស័្យ្ល ្្លួបានស្ុំណ្ង និង្្ួលបាន្លគ្បខយាជន៍
ស្ម្គ្ស្បពីរខគ្ាងខនាះ 

- ម្ិនអាច្បតលាភ ស់្្លីុំខៅរបស់្ជនជាតិខដ្ីម្ាពរតចិ្បពី្តីាុំងចាស់្របស់្ពួរោត់ ឬបតូរធនធាន 
ធម្មជាតិបដ្លពរួោត់អាគ្ស័្យ្លខ យី ខលីរបលងបតពរួោត់បានយល់គ្ពម្ខដ្ឋយស្ម័គ្រច្បិតត  

- ការអន វតតរខគ្ាងម្ិនគ្តូវខធ្ីឱ្យប ះពាល់ជាអវជិជានធៃន់ធៃរខៅខលីខបតរិភណ្ឌ វបបធម៌្របស់្ជន
ជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្បខ យី ខលរីបលងបតពរួោត់យល់គ្ពម្តលាភ ស់្បតូរ្ីតាុំងខដ្ឋយស្ម័គ្រច្បិតត 

- ខជៀស្ាសងការខគ្បីគ្បាស់្វបបធម៌្គ្បៃពណី្របស់្ជនជាតិខដ្ីម្ាពរតិច្ប រា ងការខធ្ីអាជីវរម្មនានា 
ខលីរបលងបតានការឯរាពព និង្្ួលបានអតថគ្បខយាជន៍ស្ម្គ្ស្បស្គ្ាប់ខលរីរម្ពស់្
ជីវាពពរស់្ខៅរបស់្ពរួោត់ 

- រាល់ការខរៀបច្បុំអន វតតស្រម្មាពពនានារបស់្រខគ្ាង គ្តូវបតានការចូ្បលរមួ្ និងពិាពរ ជាម្ ន
ជាម្ួយជនជាតិខដ្មី្ាពរតិច្ប ពិខស្ស្តុំណាង និងខម្ភូម្ិរបស់្ពួរោត់។ 
 

យ្ុទ្ធស្ថន្តសរទ្ី៨ ៖ តបតិកភណឌ វបបធម៌ 

គ្បខ្ស្រម្ព ជាជាគ្បខ្ស្ស្ម្បូរខៅខដ្ឋយខបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្រូបី នងិអរូបី បដ្លានតួនា្ីដ៏្ស្ុំខាន់រា ង
ស្ងគម្ជាតរិា ងការ្ រាពជ ប់នូវ្ុំនារ់្ុំនងរាសងម្ន ស្ស និងស្ងគម្ បដ្លជុំខនឿ ្ុំខនៀម្្ាលាភ ប់ និងវបបធម៌្ទាុំងខនាះ
រមួ្ច្បុំបណ្ររា ងការខលីររម្ពស់្ខស្ដ្ឋរិច្បចជាតិ និងាពពស្ េដ្ ម្របស់្គ្បជាពលរដ្ឋ។ រា ងន័យខនះទាម្ទារឱ្យ 
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រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតជិុំរ ញោុំគ្្ខលីរ្ឹរច្បតិតដ្ល់ការ្លិត ការខគ្បីគ្បាស់្្លិត្ល ការ្តល់ខស្ាសរម្មវបប
ធម៌្ និងការចូ្បលរមួ្ស្ហការពបីណាត អងគាពព នងិាធថ ប័នពារ់ព័នធភ។ រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិនិងអារពារ់ព័នធភគ្តូវ
អន វតតតាម្ខោលការណ៍្ដូ្ច្បខាងខគ្កាម្ដូ្ច្បខាងខគ្កាម្៖ 

- រុំណ្ត់ នងិខជៀស្ាសងនូវ្លប ះពាល់វជិជានខៅខលីខបតរិភណ្ឌ វបបធម៌្រូបី (្ីតាុំងប រាណ្
វ ិ្ ា ្ីតាុំងគ្បវតតិាធស្តស្ត) និងខបតិរភណ្ឌ វបបធ៌ម្អរូបី (្តីាុំងជុំខនឿ និង្សី្កាា របូជា)ជាខដ្ីម្ 

- អន វតតនូវច្បាប់ស្តីពរីិច្បចការពារខបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្ជាតិ ខដ្ីម្បធីានាបាននូវការអភិររស និងម្ិន
បងានូវ្លប ះពាល់ជាអវជិជានខដ្ឋយតា ល់ និងខដ្ឋយគ្បខយាលពីការអន វតតរខគ្ាង 

- ពិខគ្ោះខយាបល់ជាម្យួអាជាា ធរពារ់ព័នធភ ដូ្ច្បជាអាជាា ធរអបសរា អាជាា ធរគ្ពះវហិារ គ្រស្ងួវបប
ធម៌្និងវចិ្បិគ្តស្លិបៈ និងអារពារ់ព័នធភនានា ខដ្ីម្បរីុំណ្ត់និងងលាភឹងបងលាភងឱ្យបានស្ ជីខគ្ៅនូវាធរ
គ្បខយាជន៍ៃនខបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្ ខដ្ឋយខធៀបខៅនងឹ្លគ្បខយាជន៍បដ្ល្្លួបានពី
រខគ្ាង 

- បខងាីតឱ្យានគ្បព័នធភការពារខបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្ បដ្លគ្តូវបានគ្ប្ះខឃញីរា ងអុំ  ងខពល 
អន វតតរខគ្ាង 

- ធានាថ្នគ្បជាពលរដ្ឋរា ងស្ហរម្ន៍អាច្បចូ្បលរមួ្ការពារ្ីតាុំងខបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្ បដ្លស្ថិត
ខៅរា ង្ីតាុំងអន វតតរខគ្ាង  

- ហាម្ឃាត់ដ្ឋច់្បខាតនូវរាល់ការខធ្ីឱ្យេូច្បខាត ឬខធ្ីឱ្យបាត់បង់ខបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្ ខលរីបលង
បតរា ងររណី្បដ្លគ្តូវបានអន ញ្ញញ តខដ្ឋយច្បាប់ 

- រាល់ការខគ្បីគ្បាស់្នូវខបតិរភណ្ឌ អរូបសី្គ្ាប់ខធ្ីការ្សព្្  យ គ្តូវានរិច្បចស្ហការជាម្ួយ
ស្ហរម្ន៍បដ្លពារ់ព័នធភ។ 

VIII. ការតាមដាន ក្តួតពិនិតយ និងការវាយតម្មៃ 
 ខដ្ីម្បអីន វតតខោលនខយាបាយស្តីពីស្ វតថិាពពបរាិធថ ន នងិស្ងគម្រា ងរចិ្បចដ្ុំខណី្រការអភវិឌ្ឍតាម្បបប
គ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិឱ្យស្ខគ្ម្ច្បបានខជារជ័យដូ្ច្បការរ ុំពឹង  ្រ គ្បរបខដ្ឋយគ្បស្ិ  ្ធភាពព និងតាលាភ
ាពព រ.ជ.អ.ប. គ្តូវខរៀបច្បុំឱ្យានគ្បព័នធភតាម្ដ្ឋន គ្តួតពិនតិយ និងាសយតៃម្លាភដូ្ច្បខាងខគ្កាម្៖ 

១. យនតការ 
រ.ជ.អ.ប. ្្លួេ ស្គ្តូវខលកីារតាម្ដ្ឋន គ្តួតពនិិតយ ាសយតៃម្លាភ ស្គ្ម្បស្គ្ម្ួល និងពិខគ្ោះខយាបល់

ជាម្ួយគ្រស្ួង ាធថ ប័នពារ់ព័នធភ និងរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ ខលីការអន វតតខោលនខយាបាយស្តីពសី្ វតថិាពព 
បរាិធថ ន និងស្ងគម្រា ងរចិ្បចដ្ុំខណី្រការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ។ ខលខាធកិារដ្ឋឋ ន  
រ.ជ.អ.ប. ស្ហការជាម្ួយគ្រស្ួងម្ហាៃ្ា ជាខស្នាធិការឱ្យ រ.ជ.អ.ប. ខរៀបច្បុំប្នការស្រម្មាពពតាម្ដ្ឋន     
គ្តតួពិនតិយ និងាសយតៃម្លាភ និងខធ្ីការតាម្ដ្ឋនអន វតតជាគ្បចាុំ គ្ពម្ទាុំងរាយការណ៍្ជូន រ.ជ.អ.ប. ខលីការអន វតត
ខោលនខយាបាយខនះ។ ខដ្មី្បពីិនិតយខម្លីនូវគ្បស្ិ្ធភាពពអន វតតខោលនខយាបាយស្តីពសី្ វតថិាពពបរាិធថ ន នងិ
ស្ងគម្ ស្គ្ាប់ដ្ុំខណី្រការតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិស្គ្ាប់រយៈខពលបវង រ.ជ.អ.ប. អាច្បខធ្ី
ការាសយតៃម្លាភខដ្ឋយគ្រមុ្ាសយតៃម្លាភឯររាជយ អាគ្ស័្យខលលី្ធភាពពធនធាន នងិងវកិា។ 
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២. ការដកឹ្នំ នងិេក្មបេក្មួល 

ខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. ដ្ឹរនាុំនិងស្គ្ម្បស្គ្ម្លួការង្ករបខច្បចរខ្ស្ និងគ្រស្ួង ាធថ ប័នពារ់ព័នធភ
ពិនិតយខលបី្ដ្ឋឋ នរតិយ តត ប្នការយ ្ធភាធស្តស្ត ខស្ច្បរតីបណ្នាុំ និងរុំណ្ត់នូវស្រម្មាពពជារ់ោរ់ រា ងការ្តល់
ការោុំគ្្ដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ រា ងការអន វតតខោលនខយាបាយស្តពីីស្ វតថាិពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ ស្គ្ាប់
ដ្ុំខណី្រការតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត។ិ 

៣. ការោំក្ទ្ហិរញ្ញវតថ ុ
រ.ជ.អ.ប. ខរៀរររងវកិាជាតិ និងងវកិាពីគ្បភពខ្សងៗខ្ៀត ខដ្ីម្បោីុំគ្្ដ្ល់ការអន វតតខោល

នខយាបាយស្តពីីស្ វតថាិពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្រា ងរចិ្បចដ្ុំខណី្រការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្
ជាតិ ។   
VII. ផ្នការេក្មមភាព 

 ខដ្ីម្បសី្ខគ្ម្ច្បបាននូវច្បរខ វស័ិ្យ ខោលបុំណ្ង ខោលខៅ និងយ ្ធភាធស្តស្តៃនខោលនខយាបាយស្តពី ី
ស្ វតថិាពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ ប្នការស្រម្មាពពបដ្លគ្តូវអន វតតជាចាុំបាច់្ប រមួ្ាន៖ 

- ខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. ខរៀបច្បុំ្សព្្ យខោលនខយាបាយខនះដ្ល់គ្រស្ួង ាធថ ប័ន អាជាា
ធរពារ់ព័នធភ និងរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិទាុំងអស់្បានគ្ជាប និងអន វតតន៍ 

- ពិនិតយ និងបរស្គ្ម្លួខោលការណ៍្បណ្នាុំស្តីពីការអន វតតរិច្បចការពារស្ វតថិាពពបរាិធថ ន ដ្ធីលាភ ី
និងជនជាតិខដ្ីម្ាពរតចិ្ប បដ្លានបច្បងខៅរា ងខស្ៀវខៅបណ្នាុំស្តីពីការអន វតតរខគ្ាងមូ្ល 
និធិឃ ុំ ស្ង្កា ត់ រខគ្ាងគ្រងុ គ្ស្ុរ នងិរខគ្ាងរាជធានី ខេតត 

- ស្ិរ  នងិខធ្ីបច្បច បបនាាពពខលខីស្ច្បរតីបណ្នាុំស្តីពីការបខងាីតយនតការខ្សងៗ ស្គ្ាប់អន វតតរិច្បច
ការពារស្ វតថិាពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ 

- អភិវឌ្ឍន៍ស្ម្តថាពពអុំពីការអន វតតរិច្បចការពារស្ វតថិាពពបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ ដ្ល់ម្ស្តនតពីារ់ព័នធភ
រា ងការអន វតតរខគ្ាងរបស់្រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ

- ខរៀបច្បុំខស្ច្បរតីបណ្នាុំស្តីពកីារ្តល់ព័ត៌ានគ្តលប់ និងការខរៀបច្បុំរបាយការណ៍្ ស្តីពរីិច្បចការពារ
ស្ វតថិាពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ 

- រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតនិីម្ួយៗ គ្តវូខរៀបច្បុំស្រម្មាពពរបស់្េលាភួនតាម្ប្បញ្ញតតិនានាបដ្លបាន
បរស្គ្ម្ួលខនះ 

- ខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. នងឹបខងាីតខោលការណ៍្បណ្នាុំស្គ្ាប់ស្ិរ ហានភ័ិយខល ី 
បរាិធថ ន នងិស្ងគម្រា ងការអន វតតរខគ្ាងគ្ស្បខៅតាម្រម្មវធិីជាតិស្គ្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបប
គ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ។ ខោលការណ៍្ខនះនឹងអន វតតខៅរខគ្ាងវនិិខយារងមីៗ
បដ្លោុំគ្្ងវកិាវនិិខយារដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ ឬរខគ្ាងវនិិខយាររបស់្រដ្ឋបាលថ្នា រ់
ខគ្កាម្ជាតិបដ្លាន្ឹរគ្បារ់វនិិខយារខគ្ច្បីនជាងម្ួយខកាដ្ិខរៀល។ ខោលការណ៍្បណ្នាុំខនះ
ម្ិនអន វតតន៍ច្បុំខពាះរខគ្ាងទាុំងឡាយណាបដ្លបានខធ្ីការវាិពរ្លប ះពាល់បរាិធថ ន និង
ស្ងគម្ខដ្ឋយាធថ ប័នជុំនាញរបស់្ៃដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ ឬរ៏បានអន វតតគ្ស្បខៅតាម្ឯរាធរបណ្នាុំ
របស់្គ្រស្ងួាធថ ប័នានស្ម្តថរិច្បចៃនគ្ពះរាជាណាច្បគ្ររម្ព ជា។ ខោលការណ៍្បណ្នាុំខនះ ាន
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ាពជ ប់ខៅរា ងឧបស្ម្ព័នធភ២ បដ្លខោលការណ៍្ខនះនងឹខធ្ីបច្បច បបនាាពព និងស្ខគ្ម្ច្បខដ្ឋយខដ្ឋយ
គ្បធានខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. 

- រខគ្ាងទាុំងឡាយណាបដ្លអន វតតរា ងគ្របេណ្ឌ រម្មវធិជីាតិ ស្គ្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបប
គ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិគ្តូវខធ្ីច្បុំណារ់ថ្នា រ់ហានភ័ិយ។ រខគ្ាងទាុំងឡាយណា
បដ្លានហានិភ័យេពស់្នងឹគ្តូវចាត់ចូ្បលរា ង (ច្បុំណាត់ថ្នា រ់A) រខគ្ាងបដ្លានហានភ័ិយ
ម្ធយម្នងឹគ្តូវចាត់ចូ្បលរា ង (ច្បុំណាត់ថ្នា រ់B) និងរខគ្ាងបដ្លានហានិភ័យទាបនងឹគ្តវូចាត់
ចូ្បលរា ង (ច្បុំណាត់ថ្នា រ់C)។ រខគ្ាងបដ្លានហានិភ័យេពស់្រា ង (ច្បុំណាត់ថ្នា រ់A) រឺជា
រខគ្ាងទាុំងឡាយណាបដ្លតគ្ម្ូវការស្ិរ ជារ់ោរ់បបនថម្ខ្ៀត ដូ្ច្បជាការាសយតៃម្លាភខហត 
ប ះពាល់បរាិធថ ន និងស្ងគម្។ ច្បុំខពាះរខគ្ាងបដ្លានហានិភ័យម្ធយម្ (ច្បុំណាត់ថ្នា រ់B) រឺ
ជារខគ្ាងទាុំងឡាយណាបដ្លតគ្ម្ូវឲ្យានការខធ្ីប្នការគ្រប់គ្រងបរាិធថ ន និងស្ងគម្ 

- រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិគ្តូវ្តល់ដ្ុំណឹ្ងដ្ល់ខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. ជាគ្បចាុំខលីការអន វតត
រខគ្ាងវនិិខយារទាុំងឡាយណាបដ្លានបងារហានិភ័យខលីខលីបរាិធថ ន និងស្ងគម្ ។ ខលខា
ធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. ខធ្ីតាម្ដ្ឋនការគ្រប់គ្រងហានភ័ិយខលីបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ បដ្លអន វតត
ខដ្ឋយរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ ខដ្ីម្បរីុំណ្ត់ថ្នរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតបិានអន វតតខៅតាម្
ខោលនខយាបាយស្ វតថិាពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ 

- ខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. ចាត់បញ្ជូ នម្ស្តនតសី្ វតថិាពពបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ ខធ្ីការគ្តួតពិនិតយ
ការអន វតតខោលនខយាបាយស្ វតថិាពពខនះ។ ម្ស្តនតីទាុំងខនះនឹងគ្តូវបខងាតីខ ងីខដ្ឋយខលខាធិ
ការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. នងិម្ិនខៅខគ្កាម្ការគ្រប់គ្រងរបស់្ប្ារអន វតតរខគ្ាងណាម្ួយខ យី។ 
ម្ស្តនតីស្ វតថាិពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្នងឹគ្តូវ ១. ពិនតិយរខគ្ាងទាុំងអស់្ និងខធ្ីការចាត់ថ្នា រ់
គ្បខភ្ៃនហានិភ័យខលបីរាិធថ ន និងស្ងគម្ ២. ជួយដ្ល់គ្រមុ្អន វតតរខគ្ាង និងរដ្ឋបាលថ្នា រ់
ខគ្កាម្ជាតិរា ងការខរៀបច្បុំប្នការគ្រប់គ្រងបរាិធថ ន និងស្ងគម្ (ស្គ្ាប់រខគ្ាងបដ្លាន្ឹរ
គ្បារ់ខលីស្ពី១ខកាដ្ិខរៀល) ៣. គ្តួតពនិិតយការអន វតតប្នការគ្រប់គ្រងបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ នងិ 
៤. ្សព្្ យព័ត៌ាន បខងានីការយល់ដ្ឹង នងិអភិវឌ្ឍន៍ស្ម្តថាពពដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្
ជាតិ ខដ្ីម្បអីន វតតន៍ខោលនខយាបាយស្ វតថាិពពបរាិធថ ន នងិស្ងគម្។ លរខេណ្ឌ ការង្កររបស់្ម្
ស្តនតីស្ វតថិាពពបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ានខៅរា ងឧបស្ម្ព័នធភ្ី៣ និងអាច្បានខធ្ីបច្បច បបនាាពពខដ្ឋយ
ខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. ។ 

 
VIII. ភេតតុាង និងយនតការសដាោះក្សាយពាក្យបណ្ត ឹង 

 គ្បជាពលរដ្ឋបដ្លរនូវ្លប ះពាល់ជាអវជិជាន ខដ្ឋយហានិភ័យខលបីរាិធថ ន និងស្ងគម្ ានស្ិ្ ធភិគ្រប់
គ្ោន់រា ងការចូ្បលរមួ្្តល់ព័ត៌ានអុំពីវធិានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ គ្បជាពលរដ្ឋានស្ិ្ធភិខលីការពិខគ្ោះ្តល់
ខយាបល់ និង្តល់ខយាបល់ខលីស្ុំខណី្រខគ្ាង។ គ្បជាពលរដ្ឋបដ្ល្្ួលរងនូវ្លប ះពាល់ជាអវជិជាន
ខដ្ឋយាធរហានិភ័យបរាិធថ ន និងស្ងគម្របស់្រខគ្ាងណាម្យួ ឬគ្បារដ្ថ្នខោលនខយាបាយស្ វតថិាពពបរាិធថ ន 
និងស្ងគម្ម្ិនបានអន វតតគ្តមឹ្គ្តូវានស្ិ្ ធភបតឹងតាស ។ 



 

 

13 
 

 ស្គ្ាប់រខគ្ាងណាបដ្លខៅខគ្កាម្ការគ្រប់គ្រងរបស់្ខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. គ្តូវបានដ្ឋរ់បង្កហ ញ
ល្ធភ្លៃនការគ្តតួពិនតិយស្ វតថិាពពបរាិធថ ន នងិស្ងគម្ គ្ពម្ទាុំងប្នការគ្រប់គ្រងការាសយតៃម្លាភខហត ប ះពាល់ 
បរាិធថ ន នងិស្ងគម្ខៅរា ងបវបាធយរបស់្ រ.ជ.អ.ប.។ 

 ខោលការណ៍្អន វតតរខគ្ាងស្គ្ាប់រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ នឹងគ្តូវដ្ឋរ់បង្កហ ញឲ្យខឃញីអុំពីហានភ័ិយ          
បរាិធថ ននិងស្ងគម្។ 

 គ្បជាពលរដ្ឋបដ្លរងនូវ្លប ះពាល់ខដ្ឋយាធររខគ្ាងរបស់្រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ ានស្ិ្ធភរិា ងការ
ដ្ឋរ់ពារយបណ្តឹ ងតាស ខដ្ឋយតា ល់ខៅរដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតតិាម្រយៈការយិាល័យគ្បជាពលរដ្ឋ។ 

 គ្បជាពលរដ្ឋានស្ិ្ធភិដ្ឋរ់បណ្តឹ ងតាស បានខដ្ឋយតា ល់ខៅខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. ជាោយលរខណ៍្
អរសរតាម្រយៈាធរខ  ចិ្បគ្តនូិររបស់្ រ.ជ.អ.ប. ឬតាម្រយៈ្ូរស័្ពា ឬតាម្រយៈប រគល្្ួលបនា រ។ ខលខាធិ
ការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប. ររ  ្រពារយបណ្តឹ ងទាុំងខនាះជាឯរាធរ និងខធ្កីារអខងាតខៅតាម្រាល់ពារយបណ្តឹ ងតាម្
ខោលនខយាបាយ និងខោលការណ៍្នានារបស់្ខលខាធិការដ្ឋឋ ន រ.ជ.អ.ប.។  
 

IX. សេចក្តីេននិដាា ន 

 ខោលនខយាបាយស្តីពសី្ វតថាិពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ស្គ្ាប់ដ្ុំខណី្រការតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅ
ថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ នឹងរមួ្ច្បុំបណ្រយា ងស្ុំខាន់ដ្ល់ការពគ្ងឹងយនតការស្ វតថិាពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ខៅរា ងការ 
អន វតតរខគ្ាងរបស់្រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិតាម្លុំដ្ឋប់ថ្នា រ់នីម្ួយៗ គ្បរខដ្ឋយស្្័យាពព ការ្្ួលេ ស្គ្តវូ 
រណ្ខនយយាពព នងិតាលាភ ាពព គ្ស្បខៅនឹងខោលនខយាបាយរុំបណ្្គ្ម្ង់វមិ្ជឈការ និងវសិ្ហម្ជឈការរបស់្រាជ
រដ្ឋឋ ភិបាលរម្ព ជា។ ខោលនខយាបាយខនះនឹងគ្តូវបានអន វតតយា ង្ូលុំ្ូោយខៅរា ងប្នការអភិវឌ្ឍន៍របស់្រដ្ឋ
បាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ ខៅរា ងរខគ្ាងមូ្លនិធិឃ ុំ ស្ង្កា ត់រខគ្ាងគ្រុង គ្ស្ុរ េណ្ឌ  និងរខគ្ាងរាជធាន ី ខេតត 
គ្បរបខដ្ឋយគ្បស្ិ្ធភាពព នងិគ្បស្ិ្ធភ្ល។ 

ខោលនខយាបាយស្តីពសី្ វតថាិពពបរាិធថ ន និងស្ងគម្ស្គ្ាប់ដ្ុំខណី្រការតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅ
ថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ បានបង្កហ ញនូវ្នាៈរបស់្រាជរដ្ឋឋ ភបិាលរម្ព ជា រា ងការខលរីរម្ពស់្ស្ េ ាលាពពគ្បជាពលរដ្ឋ 
និងរិច្បចអភិវឌ្ឍមូ្លដ្ឋឋ ន ខដ្ឋយបខញ្ជ ៀស្បាននូវ្លប ះពាល់ នងិហានិភ័យជាអតិបរាិ ខៅខលីបរាិធថ ន ធនធាន
ធម្មជាតិ ធានាបាននូវស្ វតថាិពពដ្ីធលាភី ការពារស្ វតថិាពពជនជាតិខដ្មី្ាពរតិច្ប ខលរីរម្ពស់្ស្ម្ាពពខយនឌ័្រ  
បរយិាប័នា ស្ម្ធម៌្ស្ងគម្ គ្បៃពណី្ វបបធម៌្ គ្បរបខដ្ឋយច្បីរាពព និងាពពស្ េដ្ ម្រា ងគ្បខ្ស្រម្ព ជា៕ 
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េនា នុក្ក្ម 

គ.ជ.អ.ប.  រណ្ៈរាម ធកិារជាតសិ្គ្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្បបបគ្បជាធិបខតយយខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្
ជាតិ។ 

រដ្ាបាលថ្នា ក់តម្រកាមជាត ិ ស្ុំខៅខលីរដ្ឋបាលរាជធានី រដ្ឋបាលខេតត រដ្ឋបាលគ្រងុ រដ្ឋបាលគ្ស្រុ រដ្ឋបាល
េណ្ឌ  រដ្ឋបាលឃ ុំ និងរដ្ឋបាលស្ង្កា ត់ បដ្លរដ្ឋបាលនីម្យួៗានគ្រុម្គ្បរឹ ម្ួយ
ជាតុំណាង។ 

 វិមជកាការ  ានន័យថ្ន រាជរដ្ឋឋ ភិបាល គ្បរល់នូវាពពជាាច ស់្ ខលីម្ េង្ករ ស្ិ្ធភិអុំណាច្ប ការ
្្ួលេ ស្គ្តូវ និងធនធាន (ហរិញ្ញវតថ  គ្្ពយស្ម្បតត ិនិងប រគលិរ) ឲ្យខៅគ្រុម្
គ្បឹរ ខៅថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិដូ្ច្បជា គ្រុម្គ្បរឹ រាជធាន ីគ្រុម្គ្បឹរ ខេតត គ្រុម្គ្បឹរ 
គ្រុង គ្រុម្គ្បឹរ គ្ស្ុរ គ្រុម្គ្បឹរ េណ្ខ  គ្រុម្គ្បឹរ ឃ ុំ គ្រុម្គ្បឹរ ស្ង្កា ត់ ខដ្ីម្បី
ខ្លាភីយតបខៅនឹងតគ្ម្ូវការរបស់្មូ្លដ្ឋឋ ន។ 

 វិសហមជកាការ  ានន័យថ្ន រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ឬគ្រស្ួង ាធថ ប័ន ខធ្ីគ្បតភូិរម្ម ម្ េង្ករ ស្ិ្ធភិអុំណាច្ប 
និងធនធាន(ហរិញ្ញវតថ  គ្្ពយស្ម្បតត ិនិងប រគលរិ) ខៅអងគាពពខគ្កាម្បង្កគ ប់ ឬ
ខៅគ្រុម្គ្បឹរ គ្បខភ្ណាម្យួ ខដ្ីម្បអីន វតតម្ េង្ករខនាះ រា ងនាម្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
គ្រស្ួង ឬាធថ ប័នខនាះ។ រា ងន័យខនះ ាពពជាាច ស់្ម្ិន្តល់ជូនអងគាពពខគ្កាម្
បង្កគ ប់ ឬគ្រុម្គ្បឹរ ខ យី។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ឬគ្រស្ួង ាធថ ប័នៃនរាជរដ្ឋភិបាល
បានររ  ្រនូវាពពជាាច ស់្ខនាះ។ 

បទ្ដ្ឋា នអនររជាតិ  រឺជាលិេតិបដ្លរុំណ្ត់ខដ្ឋយវធិាន ឬខោលការណ៍្លុំនាុំច្បាប់បដ្លគ្រប់ជាតិ
ាធស្ន៍អន វតតតាម្ 

សងគម  រឺជាការគ្បមូ្ល្ត ុំោា រស់្ខៅរាសងម្ន ស្ស ឬស្ត្ខដ្ឋយានច្បាប់ គ្បៃពណី្ ្ុំខនៀម្
្ាលាភ ប់ នងិាធស្នា។ 

ការវាយ្តផ្មល  ជាការវនិិច្បឆ័យខលីរ ណ្តៃម្លាភ ្លគ្បខយាជន៍ នងិតៃម្លាភៃនការង្ករអ្ីម្ួយ ជាការ
ស្ិរ ាសយតៃម្លាភអុំពីាពពស័្រតសិ្ិ្ធភិ គ្បស្ិ្ ធភាពព ្លប ះពាល់ និរនតរាពព និងាពព
ពារ់ព័នធភៃនរខគ្ាងម្ួយ គ្ស្បតាម្ខោលបុំណ្ងនានាបដ្លបានរុំណ្ត់។ 

ទលប ៉ះពាល ់ ការជះឥ្ធភិពលជាវជិជាន និងអវជិជានច្បុំខពាះម្ េ នងិយូរអបង្ង បដ្លខ្តីម្ខច្បញ
ពីរិច្បចអនតរារម្ន៍ៃនការអភិវឌ្ឍម្ួយានលរខណ្ៈខដ្ឋយតា ល់ ឬខដ្ឋយគ្បខយាល 
ខដ្ឋយខច្បតនា ឬខដ្ឋយអខច្បតនា។ 

សុវតថិភាព  រឺជាការបដ្លគ្បរបខដ្ឋយខស្ច្បរតីស្ េខដ្ឋយការពារបាននូវហានិភ័យបដ្លអាច្ប
ខរីតខ ងី។ 

តម្មល ភាព  ការ្តល់នូវព័ត៌ានទាន់ខពលខវោ និងអាច្បខជឿ  ្រច្បិតតបាន ខហយីព័ត៌ានខនះ
អាច្ប្្លួបានការខគ្បីគ្បាស់្ខដ្ឋយអារពារ់ព័នធភទាុំងអស់្។ 
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ជនជាតិតដ្ើមភាគតិច  រឺស្ុំខៅខលជីនជាតិខដ្ីម្ជាាច ស់្គ្ស្ុរាពរខគ្ច្បីនរស់្ខៅតុំបន់េពង់រាបៃនគ្បខ្ស្ 
រម្ព ជា។ 

យ្នរការ   រឺជាគ្បព័នធភការង្ករម្ួយស្គ្ាប់ដ្ុំខណី្រការគ្តួតពនិិតយខលកីារង្ករម្ួយខ្ៀត។ 

តោលនតោបាយ្  រឺជាច្បុំណ្ ច្បខោលខៅស្ុំខាន់បដ្លដ្ឹរនាុំអារដ្ៃ្ឱ្យខៅតាម្ខោលខៅខនាះ។ 

ហានិភ័យ្  រឺជាម្ហនតរាយបដ្លខរតីានខ ងីខៅរា ងធម្មជាតិប ះពាល់ខៅខលីធម្មជាតិ និង
ជីវាពពរស់្ខៅរបស់្ម្ន ស្ស។ 

ពលកមាកុម្មរ  រឺជាការបខញ្ចញរាលាភ ុំងកាយបខគ្ម្ីការង្ករអ្ីម្ួយ បដ្លស្ុំខៅដ្ល់ការង្ករបដ្ល
គ្តូវបុំខពញខដ្ឋយរ ារ ឬខរមងបដ្លានអាយ តចិ្បជាងអាយ បានរុំណ្ត់ បដ្ល
ម្ិនគ្ស្បតាម្ប្បញ្ញតតស្តង់ដ្ឋរឬរគ្ម្ិតអងគការពលរម្មពភិពខោរ បដ្លពារ់
ព័នធភនានា និងជាការង្ករទាុំងឡាយណា បដ្លានលរខណ្ៈខគ្ោះថ្នា រ់ ឬខគ្ជៀត
បគ្ជរដ្ល់ការអប់រ ុំរបស់្រ ារ ឬខរមង ឬការង្ករបដ្លបងាខគ្ោះថ្នា រ់ដ្ល់ស្ េាពព 
ឬរាងកាយ ាធម រតី្លាភូវច្បតិត ស្លីធម៌្ ឬការអភិវឌ្ឍស្ងគម្របស់្ខរមង និងរ ារ ។  

សុេដ្ុមរមនា  រឺការរស់្ខៅ្ត ុំោា ឬខៅមូ្លោា ឥតខាះហមង ឬខស្ច្បរតីររីាយស្បាយខដ្ឋយការ
រស់្ខៅមូ្លោា ខដ្ឋយស្ េគ្ស្លួ ។ 

សុេុម្មលភាព  ស្ុំខៅាពពៃនប រគលអារានខស្ច្បរតសី្ េបដ្លម្ិនជួបគ្ប្ះការលុំបារ។ 

ជីវចម្រមរ៉ះ  រឺស្ុំខៅដ្ល់ាធរពាងគកាយខៅរា ងគ្បខភ្បតម្យួ ឬខ្សងោា  និងបណាត ាធរពាងគ
កាយៃនគ្រប់លុំដ្ឋប់ថ្នា រ់ នងិគ្បភពទាុំងអស់្ រមួ្ទាុំងគ្បព័នធភខអរូ ូស្ បីដ្នដ្ី
ខោរ បដ្នស្ម្ គ្្ បដ្ន្រឹាធប និងបណាត ្ុំនារ់្ុំនងខអរូ ូស្  ី។ 

និរនររភាព  រឺខធ្ីឱ្យានាពពស្ថតិខស្ថរ ឬានច្បីរាពពដ្ុំខណី្រការអភិវឌ្ឍន៍អ្ីម្ួយខដ្ឋយម្និ
ានហានិភ័យខរីតខ ងី។ 

ធនធានធមាជាត ិ រឺជាធនធានបដ្លានគ្ាធប់ខៅរា ងធម្មជាត ិ រមួ្ាន ៃគ្ពខឈ ី្លាភូវ្ឹរ រ រខជាត ិ
និងស្ត្ៃគ្ព។ 

តបតិកភណឌ វបបធម ៌ រឺជាគ្្ពយស្ម្បតតិខររ ត ិ៍ដ្ុំបណ្លវបបធម៌្ជាតិបដ្លានតាុំងពីដូ្នតា ស្គ្ាប់ជា
ម្រតររមួ្របស់្ជាត។ិ 

តហដ្ឋា រចនាសមព័នធមូលដ្ឋា ន  រឺជាខហដ្ឋឋ រច្បនាស្ម្ព័នធភ បរយិាយអុំពគី្្ពយបខងាីតខ ងី បដ្លអន ញ្ញញ តឱ្យគ្បខ្ស្
ម្ួយដ្ុំខណី្រការ ដូ្ច្បជា្លាភូវងាល់ ្លាភូវបដ្រ រុំពង់ប្ គ្ពោនយនតខហាះ គ្បព័នធភ
រម្នារម្ន៍ អរគិស្ន ីនិងបណាត ញបច្បរចាយ្ឹរាធែ តខៅមូ្លដ្ឋឋ ន។ 

ម្របសិទ្ធភាព  ាពពបដ្លលែ្ តល់្លលែ្ តល់គ្បខយាជន៍ស្ម្បុំណ្ង។ 

ម្របសិទ្ធទល  ស្ុំខៅដ្ល់ល្ធ្ភ លច្ប ងខគ្កាយ ឬរ ណ្ាពពបដ្លានឥ្ធភិពល ឬប ះពាល់រយៈ
ខពលបវង។ 
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ឧសា័នទៃ៉ះកញ្ចក់  ឧស័្មនបដ្លានខៅរា ងបរយិាកាស្បដ្លខរីតខ ងីខដ្ឋយធម្មជាតិ ឬខដ្ឋយ
ស្រម្មាពពម្ន ស្ស ខហយីបានគ្ស្ូបយរ និងបខញ្ចញរស្មតីាម្ជុំហានរលរជារ់
ោរ់រា ងជុំហានរលរៃនកាុំរស្មីរខៅត គ្រហម្អាុំងស្តហ្ា បដ្លាពយខច្បញពីៃ្ាប្ន
ដ្ី បរយិាកាស្ និងពពរ។ បាត ភូតទាុំងខនះបងារឱ្យាន្ល្ាះរញ្ច រ់។ ច្បុំហាយ
្ឹរ(H2O) ឧស័្មនកាបូនិច្ប(CO2) ឌ្ីអាសូ្តម្ ូណូ្អ រស្ ីត(N2O) ខម្តាន
(CH4) និងអូហសូន(O3) ជាឧស្ម័ន្ាះរញ្ច រ់ច្បម្បងៗនរីា ងបរយិាកាស្របស់្ប្ន
ដ្ី។ 

ជម្រមកធមាជាតិ   រឺជាតុំបន់ដ្ីខោរ នងិបដ្ន្រឹ បដ្លជាបណ្ត ុំ ជីវាធស្តស្តខរតីខ ងីពីគ្បខភ្ស្ត្ 
និងរ រខជាតិគ្បចាុំតុំបន់ជាច្បម្បង និងជាតុំបន់បដ្លស្រម្មាពពរបស់្ម្ន ស្សម្ិន
បានបរបគ្បជាាធរវន័តខៅខលមី្ េង្ករខអរូ ូស្ ីច្បម្បងរបស់្តុំបន់ខនាះ។ 

អភិវឌ្ឍន៍តដ្ឋយ្ចីរភាព  ស្ុំខៅដ្ល់ការអភិវឌ្ឍបដ្លនាុំម្រនូវការររីច្បខគ្ម្ីនខស្ដ្ឋរិច្បចស្ងគម្ គ្បរបខដ្ឋយ
ច្បីរាពពបរាិធថ ន ខដ្ឋយប្ែរខលីត លយាពពៃនបខង្កគ លគ្រះឹបនួរឺ ខស្ដ្ឋរិច្បច ស្ងគម្  
បរាិធថ ន នងិវបបធម៌្។ 

សាំណល់តម្រោ៉ះថ្នា ក់   ស្ុំខៅខលីាធរធាត វ ិ្ យ ស្រម្ម ្ា ះ ព ល ខ្ះ បងាឱ្យានជម្ៃមឺ្ហាររី និងជម្ៃឺ្ លាភង 
ខធ្ីឱ្យរោរ ខធ្ីឱ្យបគ្ច្បស្ ខធ្អី រស្ ីតរម្ម ឬាធរធាត រីម្ដី្ៃ្ខ្ៀតបដ្លអាច្បបងា 
ឱ្យានខគ្ោះថ្នា រ់ដ្ល់ម្ន ស្ស ស្ត ្ ឬានការបុំ្លាភចិ្បបុំតលាភ ញ ដ្ល់រ រខជាត ិ គ្្ពយ 
ស្ម្បតដាិធធារណ្ៈ និងបរាិធថ ន។ 

តបតិកភណឌ វបបធម៌  ស្ុំខៅដ្ល់ស្ម្បតតិវបបធម៌្ទាុំងរូបី និងអរូបី។ 

គណតនយ្យភាពសងគម  រឺជាដ្ុំខណី្រការៃនការ្ រាពជ ប់្ុំនារ់្ុំនងដ៏្លែគ្បខស្ីររាសងគ្បជាពលរដ្ឋ និង 
រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាត ិ ខហយីាសរ៏ជាម្ខធាបាយម្ួយបដ្លបនស ោីា រាសងខោល
ការណ៍្ទាុំងឡាយៃនអភិបាលរិច្បចបដ្លខធ្ីខស្ច្បរតីស្ខគ្ម្ច្បច្បតិត និងការអន វតត
ស្រម្មាពពជាាធធារណ្ៈនានារបស់្រដ្ឋបាលថ្នា រ់ខគ្កាម្ជាតិ។ 

អាយ្ភីអឹម (IPM) រឺអរសរកាត់ជាាពាធឡាតាុំងខគ្បីគ្បាស់្ខៅរា ងវស័ិ្យរស្ិរម្មខៅថ្ន វធិានការ
ច្បគ្ម្ុះគ្រប់គ្រងដ្ុំណាុំ។ 
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ឧបេមព័នធ 
ឧបស្ម្ព័នធភ១ ៖ ច្បាប់ នងិលេិតិប្ដ្ឋឋ នរតយិ តតពារ់ព័នធភនានាបដ្លជាឯរាធរខយាង  

 រដ្ឋធម្មន ញ្ញ ៃនគ្ពះរាជាណាច្បគ្ររម្ព ជា 
 ច្បាប់ស្តីពរីិច្បចការពារបរាិធថ ន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាត ិ
 ច្បាប់ស្តីពរីិច្បចការពារខបតិរភណ្ឌ វបបធម៌្ជាត ិ
 ច្បាប់ស្តីពកីារង្ករៃនគ្ពះរាជាណាច្បគ្ររម្ព ជា 
 ច្បាប់ស្តីពភូីម្ិបាល 
 ច្បាប់ស្តីពីៃគ្ពខឈ ី
 ច្បាប់ស្តីពជីល្ល 
 ច្បាប់ស្តីពកីារអន ម័្តយល់គ្ពម្ខលីអន ស្ញ្ញញ ស្តពីីការការពារបិតិរភណ្ឌ វបបធម៌្អរូបី  
 ច្បាប់ស្តីពកីារអន ម័្តយល់គ្ពម្ឲ្យគ្ពះរាជាណាច្បគ្ររម្ព ជាចូ្បលរា ងអន ស្ញ្ញញ ជីវច្បគ្ម្ុះ  
 ច្បាប់ស្តីពកីារអន ម័្តយល់គ្ពម្ឲ្យគ្ពះរាជាណាច្បគ្ររម្ព ជាចូ្បលរា ងអន ស្ញ្ញញ គ្របេណ្ឌ អនតរ

ជាតិស្តីពកីារបគ្បគ្បួលអាកាស្ធាត  
 ច្បាប់ស្តីពកីារគ្រប់គ្រងខគ្ោះម្ហនតរាយ 
 ច្បាប់ស្តីពកីារការពារពលរម្មរ ារ 
 ច្បាប់ស្តីពកីារអន ម័្តយល់គ្ពម្ឱ្យគ្ពះរាជាណាច្បគ្ររម្ព ជាចូ្បលរមួ្ខលពីិធីាធររយូតូ ៃនអន 

ស្ញ្ញញ គ្របេណ្ឌ អងគការស្ហគ្បជាជាតសិ្តីពីការបគ្បគ្បលួអាកាស្ធាត  
 ច្បាប់ស្តីពកីារអន ម័្តយល់គ្ពម្ឱ្យគ្ពះរាជាណាច្បគ្ររម្ព ជាចូ្បលរមួ្រា ងអន ស្ញ្ញញ ្ីគ្រុងវបីយន

ស្តីពីរិច្បចការពារគ្ស្ទាប់អូហសូន 
 ខោលនខយាបាយជាតសិ្តីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិខដ្មី្ាពរតចិ្ប 
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