
 

 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 





2 
 

 
អក�រកត់ .................................................................................................................................................. 6 

�រមភកថ .................................................................................................................................................. 7 

មូល�្ឋ នចបប់............................................................................................................................................ 9 

ដំ�ក់កលទី១៖ .................................................................................................................................... 12 

្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ៖ ករកំណត់អត្តសញញ ណ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ..................................... 12 

េសចក្ដីេផ្ដើម .............................................................................................................................................. 13 
ជំ�នទី ១៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេនកនុងចំេ�ម�ជញ ធរថន ក់េខត្ត  (មនទីរជំនញពក់ព័នធ) ្រសុក ឃំុ 
ភូមិ និងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច .................................................................................................... 13 
ជំ�នទី២៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបង្ហ ញឆនទៈកនុងករចប់េផ្ដើមដំេណើ រករកំណត់អត្តសញញ ណ   
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ................................................................................................................ 14 

ជំ�នទី៣ ៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យដល់សហគមន៍េគលេ� ........................................................................... 14 
ជំ�នទី៤ ៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ�ង  គណៈកមម ធិករសហគមន៍ និង
ស្វ័យអត្តសញញ ណខ្លួនជ "ជនជតិេដើមភគតិច" ....................................................................................... 16 
ជំ�នទី៥ ៖ ករ�ក់ពកយ ករ�យត�ម្ល និងទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍      ជនជតិេដើមភគតិច
របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ........................................................................................................ 17 

ករ�ក់ពកយេសនើសំុរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច .......................................................................... 17 

្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទទទួល�គ ល់សហគមន៍ជ “ជនជតិេដើមភគតិច” ................................................... 18 

ដំ�ក់កលទី២៖ ................................................................................................................................... 20 
្រកសួងម��ផទ ករចុះបញជ ីទទួល�គ ល់ជផ្លូវករ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េដើមបីទទួលបននូវសិទធិជ    
“នីតិបុគគល”  េសចក្ដីេផ្ដើម .......................................................................................................................... 20 

អំពីសកមមភពសំខន់ៗ ែដល្រតូវអនុវត្ត៖ .................................................................................................. 21 

ជំ�នទី១ ៖ អំពីករេរៀបចំេសចក្ដី្រពងលកខន្តិកៈ និងេរៀបចំសមសភពគណៈកមម ធិករ សហគមន៍........... 22 

ជំ�នទី២ ៖ អំពីករពិនិតយេគលបំណង និងឆនទៈរបស់សមជិកសហគមន៍ ................................................ 22 
ជំ�នទី៣ ៖ អំពីករេរៀបចំកិចច្របជំុេពញអងគេដើមបីសេ្រមចអនុម័ត េសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈ និងករេ្រជើស�ំង    
គណៈកមម ធិករសហគមន៍ ....................................................................................................................... 23 

ជំ�នទី៤ ៖ អំពីករេរៀបចំពកយេសនើសំុចុះបញជ ីទទួល�គ ល់ជផ្លូវករ .......................................................... 24 

ជំ�នទី៥ ៖ អំពីករចុះបញជ ីទទួល�គ ល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជ(នីតិបុគគល) .............................. 24 

ដំ�ក់កលទី២.៥៖ ................................................................................................................................ 26 



3 
 

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �ក់ពកយសំុចុះបញជ ី ដីកមមសិទធិសមូហភពេទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី               
នគរបូនីយកមម និងសំណង់ ....................................................................................................................... 26 

េសចក្ដីេផ្ដើម .............................................................................................................................................. 27 

ជំ�នទី១ ៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េរៀបចំ�ក់ែតងបទបញជ ៃផទកនុង ............................................. 28 

ជំ�នទី២ ៖ ករ្របមូលទិននន័យ និងផលិតែផនទីបឋមេ�យកំណត់្រពំ្របទល់ ្របេភទដីរបស់សហគមន៍ .... 29 

ខ. ែផនទីបឋម ......................................................................................................................................... 30 
ជំ�នទី៣ ៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច�ក់ពកយសំុចុះបញជ ីដីសមូហភពេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី          
នគរបូនីយកមម និងសំណង់ ....................................................................................................................... 32 
ដំ�ក់កលទី៣៖ ................................................................................................................................... 34 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ �ស់ែវង បិទផ�យ អនុបេយគ  េដើមបីេចញប័ណ្ណកមមសិទធិដី 
សមូហភពជូន សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ........................................................................................ 34 

េសចក្ដីេផ្ដើម .............................................................................................................................................. 35 

១) ្រកុមករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ............................................................................ 35 

២) សមសភពអនកពក់ព័នធកនុងករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ......................................... 35 

៣) ដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច៖ ................................................................. 36 

៤) ករ�ក់ពកយសំុចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ..................................................................... 37 

៥) ករងរ�ស់ែវង ................................................................................................................................... 37 

៦) ករបិទផ�យជ��រណៈនូវឯក�រៃនករវនិិចឆ័យ ............................................................................ 38 

ករណីមិនមនករឯកភពពីអនកជិតខង ��ជញ ធររដ្ឋបល ........................................................................ 38 

៧)ករ្របជំុ និងសេ្រមចេលើរបយករណ៍ស្តីពីលទធផលៃនករបិទផ�យជមួយ គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ
ថន ក់េខត្ត .................................................................................................................................................. 39 

៨) ករេធ្វើលិខិតេទ្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ ......................................... 39 

៩) ករេចញប័ណ្ណកមមសិទធិ ......................................................................................................................... 39 

ឧបសមព័នធ ................................................................................................................................................ 41 

ឧបសមព័នធទី១៖ ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ “ករកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍ ជនជតិេដើមភគតិច” .............. 42 

ទ្រមង់គំរទីូ១៖ គំរលិូខិតរបស់្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទេផញើជូនអភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តេដើមបីជ្រមបជូនអំពី
ដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីដីសមូហភពនឹង្រប្រពឹត្តេឡើងកនុងែដនដីរបស់េ�ក .............................................. 43 

ទ្រមង់គំរទីូ២៖ កំណត់េហតុ្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ....................................................................................... 44 

ទ្រមង់គំរទីូ៣៖ ្របកសស្វ័យអត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ................................................. 47 

ទ្រមង់គំរទីូ៤ ៖  ពកយសំុចូលជសមជិកសហគមន៍ ................................................................................... 49 

ទ្រមង់គំរទីូ៥៖�ន មផ្តិតេមៃដ ៃនសមជិក្រគួ�រ�ំងអស់របស់សហគមន៍ .................................................. 51 



3 
 

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �ក់ពកយសំុចុះបញជ ី ដីកមមសិទធិសមូហភពេទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី               
នគរបូនីយកមម និងសំណង់ ....................................................................................................................... 26 

េសចក្ដីេផ្ដើម .............................................................................................................................................. 27 

ជំ�នទី១ ៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េរៀបចំ�ក់ែតងបទបញជ ៃផទកនុង ............................................. 28 

ជំ�នទី២ ៖ ករ្របមូលទិននន័យ និងផលិតែផនទីបឋមេ�យកំណត់្រពំ្របទល់ ្របេភទដីរបស់សហគមន៍ .... 29 

ខ. ែផនទីបឋម ......................................................................................................................................... 30 
ជំ�នទី៣ ៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច�ក់ពកយសំុចុះបញជ ីដីសមូហភពេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី          
នគរបូនីយកមម និងសំណង់ ....................................................................................................................... 32 
ដំ�ក់កលទី៣៖ ................................................................................................................................... 34 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ �ស់ែវង បិទផ�យ អនុបេយគ  េដើមបីេចញប័ណ្ណកមមសិទធិដី 
សមូហភពជូន សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ........................................................................................ 34 

េសចក្ដីេផ្ដើម .............................................................................................................................................. 35 

១) ្រកុមករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ............................................................................ 35 

២) សមសភពអនកពក់ព័នធកនុងករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ......................................... 35 

៣) ដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច៖ ................................................................. 36 

៤) ករ�ក់ពកយសំុចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ..................................................................... 37 

៥) ករងរ�ស់ែវង ................................................................................................................................... 37 

៦) ករបិទផ�យជ��រណៈនូវឯក�រៃនករវនិិចឆ័យ ............................................................................ 38 

ករណីមិនមនករឯកភពពីអនកជិតខង ��ជញ ធររដ្ឋបល ........................................................................ 38 

៧)ករ្របជំុ និងសេ្រមចេលើរបយករណ៍ស្តីពីលទធផលៃនករបិទផ�យជមួយ គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ
ថន ក់េខត្ត .................................................................................................................................................. 39 

៨) ករេធ្វើលិខិតេទ្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ ......................................... 39 

៩) ករេចញប័ណ្ណកមមសិទធិ ......................................................................................................................... 39 

ឧបសមព័នធ ................................................................................................................................................ 41 

ឧបសមព័នធទី១៖ ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ “ករកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍ ជនជតិេដើមភគតិច” .............. 42 

ទ្រមង់គំរទីូ១៖ គំរលិូខិតរបស់្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទេផញើជូនអភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តេដើមបីជ្រមបជូនអំពី
ដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីដីសមូហភពនឹង្រប្រពឹត្តេឡើងកនុងែដនដីរបស់េ�ក .............................................. 43 

ទ្រមង់គំរទីូ២៖ កំណត់េហតុ្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ....................................................................................... 44 

ទ្រមង់គំរទីូ៣៖ ្របកសស្វ័យអត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ................................................. 47 

ទ្រមង់គំរទីូ៤ ៖  ពកយសំុចូលជសមជិកសហគមន៍ ................................................................................... 49 

ទ្រមង់គំរទីូ៥៖�ន មផ្តិតេមៃដ ៃនសមជិក្រគួ�រ�ំងអស់របស់សហគមន៍ .................................................. 51 
4 

 

ទ្រមង់គំរទីូ៦ ៖ ពកយសំុទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ...................................... 53 

ទ្រមង់គំរទីូ៧៖ គំរលិូខិតេសនើសំុករកំណត់អត្តសញញ ណជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលអភិបលៃន    
គណៈអភិបលេខត្តេផញើជូនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ .......................................................................... 55 

ទ្រមង់គំរទីូ៨៖ លិខិតទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច .......................................... 56 

ឧបសមព័នធទី២៖ ......................................................................................................................................... 57 

ទ្រមង់គំរូ .................................................................................................................................................. 57 

�ក�រពក់ព័នធនឹងករចុះបញជ ីជ “នីតិបុគគល” ........................................................................................... 57 

ទ្រមង់គំរទីូ៩៖ គំរពូ្រងងលកខន្តិកៈសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច .............................................................. 58 

ទ្រមង់គំរទីូ១០៖គំរលិូខិតសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេសនើសំុអភិបលៃនគណៈអភិបលេដើមបីេរៀបចំកិចច្របជំុ
សហគមន៍ ............................................................................................................................................... 70 

ទ្រមង់គំរទីូ១១៖ គំរេូសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក��ំុ/សងក ត់ទទួល�គ ល់លកខន្តិកៈសហគមន៍ ................... 71 

ទ្រមង់គំរទីូ១២៖ គំរសំូេណើ រសំុ្រកុម្របឹក��ំុ/សងក ត់ទទួល�គ ល់លកខន្តិកៈសហគមន៍ .................................. 74 

ទ្រមង់គំរទីូ១៣៖ គំររូបយករណ៍ស្តីពីលទធផល ៃនអងគ្របជំុអនុម័តេលើេសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈនិងេ្រជើសេរ ើស      
គណៈកមម ធិករ ....................................................................................................................................... 74 

ទ្រមង់គំរទីូ១៤៖គំរកំូណត់េហតុអងគ្របជំុរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច .............................................. 77 

ទ្រមង់គំរទីូ១៥៖ គំរ្ូរបវត្តិរបូសេងខបរបស់សមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ .............................................. 79 

ទ្រមង់គំរទីូ១៦៖ គំរពូកយសំុចុះេឈម ះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ......................................................... 81 

ទ្រមង់គំរទីូ១៧៖ គំរលិូខិតចុះបញជ ីទទួល�គ ល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ............................................ 84 

ទ្រមង់គំរទីូ១៨៖    លិខិត និងសំណំុ�ក�រែដលបនចុះបញជ ីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ..................... 85 

ឧបសមព័នធទី៣៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច�ក់ពកយចុះបញជ ីសមូហភព ............................................. 87 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ �ស់ែវង ករបិទផ�យ អនុបេយគ េដើមបីេចញប័ណ្ណកមមសិទធិ
ដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច....................................................................................... 87 

ទ្រមង់គំរទីូ ១៨៖ គំរបូទបញជ ៃផទកនុងរបស់សហគមន៍ ................................................................................... 88 

ទ្រមង់គំរទីូ ១៩៖ គំរែូផនទីបឋម .............................................................................................................. 103 

ទ្រមង់គំរទីូ ២០៖ គំរពូកយេសនើសំុចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ................................................. 104 

ទ្រមង់គំរទីូ ២១៖ គំរេូសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករចុះកំណត់្រពំ ករ�ស់ែវង និងករវនិិចឆ័យដីសហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច .......................................................................................................................................... 105 

ទ្រមង់គំរទីូ២២៖ ែបបបទៃនករ្របមូលទិននន័យ ........................................................................................ 106 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៣៖ េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករបិទផ�យជ��រណៈនូវ�ក�រៃនករវនិិចឆ័យដីសហគមន៍   
ជនជតិេដើមភគតិច .............................................................................................................................. 107 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៤៖ លិខិតេលខ ៥៣៥ របស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេផញើ្រកសួងម�ៃផទ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី     
នគរបូនីយកមម និងសំណង់ស្តីពីករេចញវ�ិនករករពរបេ�្ត ះ�សនន ................................................. 108 



5 
 

ឧបសមព័នធទី៤៖ ទ្រមង់គំរពូក់ព័នធសំខន់ៗ ............................................................................................... 109 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៥៖ របយករណ៍សកមមភព ............................................................................................... 110 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៦៖ លិខិត្របគល់សិទធិេ�យតំ�ង្រគួ�រ ........................................................................ 111 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៧៖ លិខិតជូនដំណឹងរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច .................................................. 112 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៨៖ សំេណើ រសំុប្តូសមសភពគណៈកមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ....................... 113 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៩៖ លិខិតសំុ�ែលងពីមុខតំែណង .................................................................................... 114 

ទ្រមង់គំរទីូ ៣០៖ លិខិតេផទរសិទធិរបស់្របធនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ............................................ 115 

ទ្រមង់គំរទីូ ៣១៖ លិខិតេសនើសំុចកេចញពីសមជិកភពៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ........................ 116 

ឧបសមព័នធទី៥៖ ចបប់ និងបទ�្ឋ នគតិយុត្តិពក់ព័នធ ................................................................................... 118 

ចបប់ជតិពក់ព័នធសិទធិជនជតិេដើមភគតិច ............................................................................................. 119 

េគលនេយបយស្តីពីករចុះបញជ ីដី និងសិទធិេ្របើ្របស់ដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេ�្រពះ�ជ�ច្រក
កមពុជ .................................................................................................................................................... 128 

េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច ...................................................................... 137 

អនុ្រកឹតយេលខ៨៣ អន្រកបក ស្តីពីករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ........................................ 158 

��ចរែណនំេលខ០៦៩ ដនស សណន របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ស្តីពីករអនុវត្ត
នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីដីែដល្រតូវបន�ក់បញចូ លជដីកមមសិទធិសមូហភព ឬែដល្រតូវកត់េចញពីដីកមមសិទធិ
សមូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលបនចុះបញជ ីជនីតិបុគគលរួច .................................... 172 

��ចរែណនំអន្តរ្រកសួងេលខ ០០១ សរ / ០០៤ សរ របស់្រកសួងម�ៃផទ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនី
យកមម និងសំណង់ ស្តីពីវធិនករករពរបេ�្ត ះ�សនន នូវដីែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេសនើសំុចុះ
បញជ ីដី កនុងេពលរង់ចំករចុះបញជ ីដីេនះ ជកមមសិទធិសមូហភពរបស់សហគមន៍្រតូវបនបញច ប់�មនីតិវធីិ .. 179 

 
 

 
  



5 
 

ឧបសមព័នធទី៤៖ ទ្រមង់គំរពូក់ព័នធសំខន់ៗ ............................................................................................... 109 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៥៖ របយករណ៍សកមមភព ............................................................................................... 110 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៦៖ លិខិត្របគល់សិទធិេ�យតំ�ង្រគួ�រ ........................................................................ 111 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៧៖ លិខិតជូនដំណឹងរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច .................................................. 112 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៨៖ សំេណើ រសំុប្តូសមសភពគណៈកមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ....................... 113 

ទ្រមង់គំរទីូ ២៩៖ លិខិតសំុ�ែលងពីមុខតំែណង .................................................................................... 114 

ទ្រមង់គំរទីូ ៣០៖ លិខិតេផទរសិទធិរបស់្របធនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ............................................ 115 

ទ្រមង់គំរទីូ ៣១៖ លិខិតេសនើសំុចកេចញពីសមជិកភពៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ........................ 116 

ឧបសមព័នធទី៥៖ ចបប់ និងបទ�្ឋ នគតិយុត្តិពក់ព័នធ ................................................................................... 118 

ចបប់ជតិពក់ព័នធសិទធិជនជតិេដើមភគតិច ............................................................................................. 119 

េគលនេយបយស្តីពីករចុះបញជ ីដី និងសិទធិេ្របើ្របស់ដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេ�្រពះ�ជ�ច្រក
កមពុជ .................................................................................................................................................... 128 

េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច ...................................................................... 137 

អនុ្រកឹតយេលខ៨៣ អន្រកបក ស្តីពីករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ........................................ 158 

��ចរែណនំេលខ០៦៩ ដនស សណន របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ស្តីពីករអនុវត្ត
នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីដីែដល្រតូវបន�ក់បញចូ លជដីកមមសិទធិសមូហភព ឬែដល្រតូវកត់េចញពីដីកមមសិទធិ
សមូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលបនចុះបញជ ីជនីតិបុគគលរួច .................................... 172 

��ចរែណនំអន្តរ្រកសួងេលខ ០០១ សរ / ០០៤ សរ របស់្រកសួងម�ៃផទ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនី
យកមម និងសំណង់ ស្តីពីវធិនករករពរបេ�្ត ះ�សនន នូវដីែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេសនើសំុចុះ
បញជ ីដី កនុងេពលរង់ចំករចុះបញជ ីដីេនះ ជកមមសិទធិសមូហភពរបស់សហគមន៍្រតូវបនបញច ប់�មនីតិវធីិ .. 179 
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អក��រក ់ 
 

CLT   ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព  
CSO   អងគករសងគមសីុវលិ  
DP   ៃដគូអភិវ��ន៍  
EU   សហភពអឺរ ៉បុ   
GIZ   ទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ�ល្លឺម៉ង់ 
ICCPR   កតិកសញញ អន្ដរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ 
ICERD អនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករលុបបំបត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍  
ICESCR  កតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌  
IP   ជនជតិេដើមភគតិច  
IPC   សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច  
IPM    វ�ិនករករ�របេ�្ដ ះ�សនន  
LANGO  ចបប់ស្ដីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល  
MAFF   ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ  
MLMUPC  ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់  
MoE   ្រកសួងបរ�ិថ ន  
MoI   ្រកសួងម�ៃផទ  
MRD   ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ  
NGO   អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល  
NGO Forum  េវទិកអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលស្ដីពីកមពុជ   
NPDIP   េគលនេយបយជតិស្ដីពីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច  
NTFP   អនុផលៃ្រពេឈើ  
OHCHR  ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស� 
PDLMUPCC មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងភូមិបលេខត្ត  
PDRD  មនទីរអភិវ��ន៍ជនបទេខត្ត  
RGC   �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ  
Sub-Decree No. 83  អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ស្ដីពីនីតិវធីិចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច  
UNDRIP  េសចក្ដី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្ដីពីសិទធិជនជតិេដើមភគតិច 
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��រភកថ   
 

េយង�មករ�ត់ចំ�ត់្រកុមជតិពនធុរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ (RGC) បនឲយដឹងថ មន
ជនជតិេដើមភគតិច (IPs) ចំនួន ២៤ ្រកុមេផ�ងៗគន េនកនុង្របេទស។1 ជនជតិេដើមទំងេនះ្រតូវបន
ប៉ន់�ម នថមនចំនួន ១៧៩ ០០០ នក់ េសមើនឹង ១.៣៤% ៃន្របជជនសរបុ េហើយរស់េន�យប៉យ
�មប�្ដ េខត្ត ចំនួន១៥ េខត្ត និង្របមណជ ៤៥៥ ភូមិ។ ដូចគន នឹងជនជតិេដើមភគតិចដៃទេទៀត
ែដលរស់េនកនុងតំបន់េផ�ងៗេលើពិភពេ�កែដរ រេបៀបរបបរស់េនរបស់ជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ
បនវវិដ្ដអស់រយ�េពល�ប់រយឆន ំមកេហើយ េ�យបនផ�រភជ ប់ទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទជមួយនឹង
ធមមជតិ និងទឹកដី។ ជនជតិេដើមភគតិច្របកន់ខជ ប់នូវវបបធម៌ ្របៃពណី និងជំេនឿេផ�ងៗគន  បុ៉ែន្តពួក
េគមនចំណុចរមួមួយ គឺពួកេគរស់េន�មែបប្របៃពណី�្រស័យទំង្រសុងេទេលើធនធនធមមជតិ 
និងដីធ្លី។ កនុងករ្រទ្រទង់ជីវភពរស់េន ជទូេទ ពួកេគពឹងែផ្អកេលើករ�ំដំ�ំដូរេវន និងករ្របមូល
ផលអនុផលៃ្រពេឈើ (NTFP) ករបរបញ់សត្វ ករេន�ទ និងករចិញច ឹមសត្វ។ េ�យ�រមូលេហតុ
េនះ ករធនសិទធិដីធ្លី គឺមន�រ�សំខន់ខ្ល ំង�ស់ចំេពះសមតថភពរបស់ពួកេគកនុងករែ�រក� និង
េលើកកមពស់វបបធម៌ពិេសសជក់�ក់របស់ពួកេគ រមួនឹងករអភិវ��េសដ្ឋកិចចផងែដរ។ ជមួយគន េនះ
មនកង្វល់ដ៏ធំមួយេនះគឺករបត់បង់បន្តិចម្តងៗនូវករ្រគប់្រគងរបស់ជនជតិេដើមភគតិចេទេលើដីធ្លី 
និងធនធនធមមជតិននរបស់ពួកេគេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករ�ត្រត�ងេនះឆ្លុះបញច ំងឲយេឃើញ
�មរយ�បរបិទមួយែដលមនករេកើនេឡើងនូវចំ�ក្រសុក របស់្របជជនែដលមិនែមនជជនជតិ
េដើមភគតិចមកកនុងតំបន់របស់ជនជតិេដើមភគតិច និង�មរយ�ករផ្ដល់ដីសមបទនដល់សហ្រគស
�ជីវកមម េដើមបីអភិវ��ន៍ដីែដល្រគប់្រគងេ�យសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េហើយជេរឿយៗវធិន
ករករពរ�មនីតិវធីិចបប់្រតូវបនយកចិត្តទុក�ក់តិចតួចបំផុត និងេ�យគម នករទូទត់សំណង
្រគប់្រគន់េឡើយ។ ឱកសមនក្រមិតរបស់ពួកេគ ស្រមប់ជះឥទធិពលដល់ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ត
ននែដលមន�រ�សំខន់ចំេពះពួកេគ េហើយករបត់បង់ដី និងមុខរបរចិញច ឹមជីវតិបនេធ្វើឲយជន
ជតិេដើមភគតិចក្ល យជ្រកុមមនុស�ែដលបត់បង់ឱកស និងងយរងេ្រគះបំផុតេន្របេទសកមពុជ 
េ�យក្រមិតជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគមនក្រមិតទបជរមួ។  

េឆ្លើយតបេទនឹង�ថ នភពេនះ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនទទួល�គ ល់នូវសិទធិរបស់ជនជតិ
េដើមភគតិចេទេលើដីធ្លីរបស់ពួកេគ េ�យអនុញញ តឲយពួកេគចុះបញជ ីដីសមូហភពបន។ នីតិកមមេនះ 
គឺជវ��នភពបំផុតមួយេនកនុងចំេ�មវ��នភពដ៏ធំបំផុតននែដលមនេនកនុងតំបន់ េហើយ
្របសិនេបើបនផ្ដល់នូវសុពលភពជក់ែស្ដង េនះ�ច�ត់ទុកជករអនុវត្តល្អ្របេសើរបំផុតស្រមប់
្របេទសដៃទេទៀតេនកនុងតំបន់�សីុ�េគនយ៍ ែដលកំពុងដំេណើ រករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្ត និង
េគលនេយបយរបស់ខ្លួន ស្ដីពីករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីជសមូហភពេនះែដរ។   

នីតិវធីិែដលបន�ក់ឲយអនុវត្តស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច េដើមបីទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដី 
សមូហភព (CLT) មនបីដំ�ក់កលសំខន់ៗ៖ ទីមួយ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច (IPC) ្រតូវ
ស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនជ “ជនជតិេដើមភគតិច” រចួេហើយ�ក់ពកយេទ្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ (MRD) េដើមបីសំុករទទួល�គ ល់ថជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចពិត្របកដែមន ទីពីរ 

                                                            
1 ល្អិន ស្អូច សួយ កចក ់ថមូន មលិ េ្រកល កែវត៉ លុន េខញ ពនង ខិ សំែរ ្រគឹង ��យ ទំពូន េសទ�ង កួយ ជង កែវត៉ រែដ ពរ័ េ្រព និងសពុង  
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េយង�មករ�ត់ចំ�ត់្រកុមជតិពនធុរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ (RGC) បនឲយដឹងថ មន
ជនជតិេដើមភគតិច (IPs) ចំនួន ២៤ ្រកុមេផ�ងៗគន េនកនុង្របេទស។1 ជនជតិេដើមទំងេនះ្រតូវបន
ប៉ន់�ម នថមនចំនួន ១៧៩ ០០០ នក់ េសមើនឹង ១.៣៤% ៃន្របជជនសរបុ េហើយរស់េន�យប៉យ
�មប�្ដ េខត្ត ចំនួន១៥ េខត្ត និង្របមណជ ៤៥៥ ភូមិ។ ដូចគន នឹងជនជតិេដើមភគតិចដៃទេទៀត
ែដលរស់េនកនុងតំបន់េផ�ងៗេលើពិភពេ�កែដរ រេបៀបរបបរស់េនរបស់ជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ
បនវវិដ្ដអស់រយ�េពល�ប់រយឆន ំមកេហើយ េ�យបនផ�រភជ ប់ទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទជមួយនឹង
ធមមជតិ និងទឹកដី។ ជនជតិេដើមភគតិច្របកន់ខជ ប់នូវវបបធម៌ ្របៃពណី និងជំេនឿេផ�ងៗគន  បុ៉ែន្តពួក
េគមនចំណុចរមួមួយ គឺពួកេគរស់េន�មែបប្របៃពណី�្រស័យទំង្រសុងេទេលើធនធនធមមជតិ 
និងដីធ្លី។ កនុងករ្រទ្រទង់ជីវភពរស់េន ជទូេទ ពួកេគពឹងែផ្អកេលើករ�ំដំ�ំដូរេវន និងករ្របមូល
ផលអនុផលៃ្រពេឈើ (NTFP) ករបរបញ់សត្វ ករេន�ទ និងករចិញច ឹមសត្វ។ េ�យ�រមូលេហតុ
េនះ ករធនសិទធិដីធ្លី គឺមន�រ�សំខន់ខ្ល ំង�ស់ចំេពះសមតថភពរបស់ពួកេគកនុងករែ�រក� និង
េលើកកមពស់វបបធម៌ពិេសសជក់�ក់របស់ពួកេគ រមួនឹងករអភិវ��េសដ្ឋកិចចផងែដរ។ ជមួយគន េនះ
មនកង្វល់ដ៏ធំមួយេនះគឺករបត់បង់បន្តិចម្តងៗនូវករ្រគប់្រគងរបស់ជនជតិេដើមភគតិចេទេលើដីធ្លី 
និងធនធនធមមជតិននរបស់ពួកេគេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករ�ត្រត�ងេនះឆ្លុះបញច ំងឲយេឃើញ
�មរយ�បរបិទមួយែដលមនករេកើនេឡើងនូវចំ�ក្រសុក របស់្របជជនែដលមិនែមនជជនជតិ
េដើមភគតិចមកកនុងតំបន់របស់ជនជតិេដើមភគតិច និង�មរយ�ករផ្ដល់ដីសមបទនដល់សហ្រគស
�ជីវកមម េដើមបីអភិវ��ន៍ដីែដល្រគប់្រគងេ�យសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េហើយជេរឿយៗវធិន
ករករពរ�មនីតិវធីិចបប់្រតូវបនយកចិត្តទុក�ក់តិចតួចបំផុត និងេ�យគម នករទូទត់សំណង
្រគប់្រគន់េឡើយ។ ឱកសមនក្រមិតរបស់ពួកេគ ស្រមប់ជះឥទធិពលដល់ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ត
ននែដលមន�រ�សំខន់ចំេពះពួកេគ េហើយករបត់បង់ដី និងមុខរបរចិញច ឹមជីវតិបនេធ្វើឲយជន
ជតិេដើមភគតិចក្ល យជ្រកុមមនុស�ែដលបត់បង់ឱកស និងងយរងេ្រគះបំផុតេន្របេទសកមពុជ 
េ�យក្រមិតជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគមនក្រមិតទបជរមួ។  

េឆ្លើយតបេទនឹង�ថ នភពេនះ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនទទួល�គ ល់នូវសិទធិរបស់ជនជតិ
េដើមភគតិចេទេលើដីធ្លីរបស់ពួកេគ េ�យអនុញញ តឲយពួកេគចុះបញជ ីដីសមូហភពបន។ នីតិកមមេនះ 
គឺជវ��នភពបំផុតមួយេនកនុងចំេ�មវ��នភពដ៏ធំបំផុតននែដលមនេនកនុងតំបន់ េហើយ
្របសិនេបើបនផ្ដល់នូវសុពលភពជក់ែស្ដង េនះ�ច�ត់ទុកជករអនុវត្តល្អ្របេសើរបំផុតស្រមប់
្របេទសដៃទេទៀតេនកនុងតំបន់�សីុ�េគនយ៍ ែដលកំពុងដំេណើ រករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្ត និង
េគលនេយបយរបស់ខ្លួន ស្ដីពីករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីជសមូហភពេនះែដរ។   

នីតិវធីិែដលបន�ក់ឲយអនុវត្តស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច េដើមបីទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិដី 
សមូហភព (CLT) មនបីដំ�ក់កលសំខន់ៗ៖ ទីមួយ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច (IPC) ្រតូវ
ស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនជ “ជនជតិេដើមភគតិច” រចួេហើយ�ក់ពកយេទ្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ (MRD) េដើមបីសំុករទទួល�គ ល់ថជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចពិត្របកដែមន ទីពីរ 

                                                            
1 ល្អិន ស្អូច សួយ កចក ់ថមូន មលិ េ្រកល កែវត៉ លុន េខញ ពនង ខិ សំែរ ្រគឹង ��យ ទំពូន េសទ�ង កួយ ជង កែវត៉ រែដ ពរ័ េ្រព និងសពុង  
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សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវចុះបញជ ីេន្រកសួងម�ៃផទ (MoI)  ជនីតិបុគគល និងទីបី សហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវ�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនី
យកមម និងសំណង់ (MLMUPC)។ ៃដគូរអភិវ��ន៍ (DP) មនដូចជ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករ
សហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស� (OHCHR) ែដលបនេធ្វើករគំ្រទដំេណើ រករសំុប័ណ្ណកមមសិទធិ
ដីសមូហភព េ�យសហករជមួយនឹង�ជញ ធររដ្ឋមនសមតថកិចច បនកត់សមគ ល់េឃើញថដំេណើ រ
ករអនុវត្ត ជេរឿយៗ េ្របើ្របស់រយៈេពលែវង ចំ�យេ្រចើន និងសមុគ�ម ញ េហើយេពលខ្លះមនភព
មិនសីុសង្វ ក់គន រ�ងប�្ដ េខត្ត និង�ជញ ធរទំងេនះេទៀតផង។ 

េពលេរៀបចំព្រងងេសៀវេភមគគុេទសក៍េនះ កនុងឆន ំ២០១៨ មនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
ចំនួន ១៤១ សហគមន៍្រតូវបនទទួល�គ ល់េ�យ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ (ដំ�ក់កលទី១) ជជន
ជតិេដើមភគតិច និងសហគមន៍ចំនួន ១២៨ ្រតូវបនទទួល�គ ល់ជនីតិបុគគលេ�យ្រកសួងម�ៃផទ 
(ដំ�ក់កលទី២) និងមនសហគមន៍ចំនួន ២៤ ែដលបនបំេពញដំេណើ រករទំង្រសុង េហើយទទួល
បនប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព (ដំ�ក់កលទី៣)។  

េដើមបីស្រមបស្រមួលដល់ដំេណើ រករេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពេនះ េគ្រតូវែតទទួល
�គ ល់ថ �មនត្រមូវករ្របមូលយកព័ត៌មនចំបច់ទំងអស់ ស្ដីពីដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដី 
សមូហភពរចួចង្រកងជសំណំុ�ក�រមួយ េដើមបីផ្ដល់ជករែណនំ និងេដើមបីេធ្វើឲយមនសុខដុម       
នីយកមមដំេណើ រករទំងេនះ។ េឆ្លើយតបនឹងមូលេហតុេនះ អនកនិពនធេសៀវេភែណនំេនះបនសិក�
ចបប់ជតិពក់ព័នធទំងអស់ េគលនេយបយ ��ចរនន េហើយនិង�ក�រផ�ព្វផ�យែដលេចញ
េ�យៃដគូរអភិវ��ន៍ និងអងគករសងគមសីុវលិ (CSO)។ េ្រកពីេនះ េ�យេហតុថជំ�នមួយចំនួនេន
កនុងចំេ�មជំ�នទំងអស់ និងសកមមភពនន េនកនុងដំេណើ រករសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព 
្រតូវបនេរៀបចំ និងបេងកើតេឡើង�មរយៈករអនុវត្ត (ជក់ែស្ដង) ដូេចនះករសមភ សក៏្រតូវបនេធ្វើេឡើង
ជមួយនឹង្រកសួងពក់ព័នធផងែដរ េដើមបី្របមូលយកព័ត៌មនអំពីដំេណើ រករេសនើសំុទំងេនះ។ 

េសៀវេភែណនំេនះបនេលើកយកមកបង្ហ ញនូវជំ�ន និងសកមមភពចំបច់ទំងអស់�ម 
លំ�ប់លំេ�យ និងលម្អិតស្រមប់បំេពញេនកនុងដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។ កនុង
េគលបំណងេធ្វើឲយេសៀវេភមគគុេទសក៍េនះ�ចផ្ដល់ជចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងេពញេលញអំពី
ដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពទំងមូល និងេដើមបីចត់ទុក�ជឧបករណ៍ស្រមប់អនុវត្ត
ជក់ែស្ដងចំេពះអនកទំង�យ�ែដលពក់ព័នធេនកនុងដំេណើ រករ សំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព 
េ�យេសៀវេភេនះបនេរៀប�ប់យ៉ងលម្អិតនូវករទទួលខុស្រតូនីមួយៗ េនកនុងជំ�ននីមួយៗ 
ស្រមប់តួអងគនីមួយៗ។  

េសៀវេភេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ�យករយិល័យ OHCHR េ�យមនករពិភក�ពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយនឹង្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ (MRD) ្រកសួងម�ៃផទ (MoI) ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូ
នីយកមម និងសំណង់ (MLMUPC) ្រកសួងបរ�ិថ ន (MoE)  ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ 
(MAFF)  និងអងគករសងគមសីុវលិមួយចំនួនេទៀត។ សូមែថ្លងអំណរគុណជពិេសសចំេពះប�្ដ ្រកសួង
ទំងេនះស្រមប់ករផ្ដល់ព័ត៌មនផ្លូវករពក់ព័នធ នឹងទ្រមង់លិខិតនន។ ជមួយគន េនះែដរ ក៏សូម
ែថ្លងអំណរគុណចំេពះបុគគលិករបស់អងគករសងគមសីុវលិទំងអស់ ែដលបនផ្ដល់ជមតិេយបល់ដ៏
មនតៃម្ល េ�យែផ្អកេលើបទពិេ�ធន៍ដ៏េ្រចើនរបស់ពួកេគ។    
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េនថន ក់អន្តរជតិ សនធិសញញ សិទធិមនុស�ជេ្រចើនែដលកមពុជជភគីមួយែដរេនះ មនដូចជ
កតិកសញញ អន្ដរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) កតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិ
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ICESCR) និងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករលុបបំបត់�ល់ទ្រមង់ៃន
ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ (ICERD) បនគូសបញជ ក់អំពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចកនុងករអភិវ��
េ�យេសរេីទេលើវស័ិយេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់ពួកេគ។ េ្រកពីេនះ សិទធិរបស់ជនជតិេដើម
ភគតិចក៏្រតូវបនកំណត់ និងបញជ ក់បែនថមេ�យេសចក្ដី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្ដីពី
សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ែដលកមពុជបនេបះេឆន តគំ្រទកលពីែខកញញ  ឆន ំ២០០៧ 
ផងែដរ។ សិទធិែដលមនែចងេនកនុងេសចក្ដី្របកស UNDRIP មនបំណងករពរនូវសិទធិសមូហភព
របស់ជនជតិេដើមភគតិច បែនថមេលើសិទធិបុគគលរបស់ពួកេគមន ក់ៗ ពីេ្រពះករទទួល�គ ល់នូវសិទធិ
ទំងេនះគឺជករចំបច់�ស់េដើមបីធននូវករបន្តអតថិភព ករអភិវ�� និងសុខុមលភពរបស់ជន
ជតិេដើមភគតិច ជជនជតិមួយែដលមនលកខណៈផទ ល់របស់ខ្លួន។ េសចក្ដី្របកស UNDRIP ម្រ�
២៦.៣ បនត្រមូវឲយរដ្ឋផ្ដល់នូវករទទួល�គ ល់�មផ្លូវចបប់ និងករករពរេទេលើដីធ្លី ែដនដី និង
ធនធនធមមជតិននរបស់ជនជតិេដើមភគតិច។ ករងរេនះ មនដូចជករកំណត់អត្តសញញ ណ (ដី
ធ្លី) ករកំណត់្រពំ្របទល់ ករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិ និងករទទួល�គ ល់�មផ្លូវចបប់េផ�ងៗេទៀតេទេលើដី
ធ្លីរបស់ពួកេគ។ ជមួយគន េនះែដរ ម្រ�១០ បនែចងថ “ជនជតិេដើមភគតិចនឹងមិន្រតូវបន
បេណ្ដ �េច�េ�យបងខំពីដី ឬែដនដីរបស់ពួកេគេឡើយ” េហើយម្រ�២៦.១ ក៏បនែចងថ “ជនជតិ
េដើមភគតិចមនសិទធិេទេលើដីធ្លី ែដនដី និងធនធនធមមជតិនន ែដលពួកេគគឺជមច ស់�មែបប
្របៃពណី ឬកន់កប់ ឬេ្របើ្របស់ ឬទទួលបន �មែបបេផ�ងពីេនះ។”  

េនកនុងក្រមិតថន ក់ជតិ ម្រ��� ៃនរដ្ឋធមមនុញញ្របេទសកមពុជបនែចងថ “មនែតរបូវន្ត
បុគគល ឬនីតិបុគគលែដលមនសញជ តិជែខមរេទ េទើបមនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិេលើដីធ្លី”។ ចបប់ភូមិបល
ឆន ំ ២០០១ ក៏បនបញញត្តិបែនថមេទៀតអំពីកមមសិទធិដីធ្លីេនកនុង្របេទសកមពុជ និងបនែបងែចកចំ�ត់
ថន ក់ដីសំខន់ៗ ចំនួនបី្របេភទ៖ * “ដីឯកជន” គឺជដីែដលមនសិទធិកមមសិទធិ ឬសិទធិកន់កប់េ�យ
្រសបចបប់ ជលកខណៈបុគគល ឬរមួគន េ�យបុគគល ឬ្រកុមហុ៊ន។ * “ដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ” គឺជដីែដល
រក�តៃម្លខង្របេយជន៍ជ�ធរណៈរបស់ដី ដី្របេភទេនះ្រតូវបនកន់កប់កមមសិទធិេ�យរដ្ឋ និង្រតូវ
បនរតឹតបិត និងមិន�ច្រតូវបនផ្តល់កនុងទ្រមង់ជសមបទនដីេសដ្ឋកិចចបនេឡើយ។ * “ដីឯកជនរបស់
រដ្ឋ” គឺជដីែដលមិនែមនជដីឯកជន ឬរក�តៃម្លខង្របេយជន៍ជ�ធរណៈរបស់ដីេទៀតេឡើយ គឺជ
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ�មអងគេហតុ។ ដីេនះគឺជកមមសិទធិរបស់រដ្ឋ បុ៉ែន្ត�ចលក់ ជួល និងផ្ដល់ជសមបទន
ដីបន។ ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ (ជំពូក ៣ ែផនកទី២) ក៏បនធននូវសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច
កនុងករទទួលបននូវ “កមមសិទធិសមូហភព” េទេលើដីធ្លីរបស់ពួកេគ ែដលពួកេគបន�ំងលំេន និង
្របកបរបរកសិកមម�ម្របៃពណីផងែដរ។ អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ស្ដីពីនីតិវធីិចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច (អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣) បនែចងអំពីនីតិវធីិស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិចចុះបញជ ី“កមមសិទធិ
សមូហភព” េនះេនកនុងទ្រមង់ជប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។ េទះបីជ “កមមសិទធិសមូហភព” មន
ែចងអំពីសិទធិជេ្រចើនេនកនុងចំេ�មសិទធិនន និងករករពរកមមសិទធិ ែដលទទួលបនេ�យកមម
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េនថន ក់អន្តរជតិ សនធិសញញ សិទធិមនុស�ជេ្រចើនែដលកមពុជជភគីមួយែដរេនះ មនដូចជ
កតិកសញញ អន្ដរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) កតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិ
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ICESCR) និងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករលុបបំបត់�ល់ទ្រមង់ៃន
ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ (ICERD) បនគូសបញជ ក់អំពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចកនុងករអភិវ��
េ�យេសរេីទេលើវស័ិយេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់ពួកេគ។ េ្រកពីេនះ សិទធិរបស់ជនជតិេដើម
ភគតិចក៏្រតូវបនកំណត់ និងបញជ ក់បែនថមេ�យេសចក្ដី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្ដីពី
សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ែដលកមពុជបនេបះេឆន តគំ្រទកលពីែខកញញ  ឆន ំ២០០៧ 
ផងែដរ។ សិទធិែដលមនែចងេនកនុងេសចក្ដី្របកស UNDRIP មនបំណងករពរនូវសិទធិសមូហភព
របស់ជនជតិេដើមភគតិច បែនថមេលើសិទធិបុគគលរបស់ពួកេគមន ក់ៗ ពីេ្រពះករទទួល�គ ល់នូវសិទធិ
ទំងេនះគឺជករចំបច់�ស់េដើមបីធននូវករបន្តអតថិភព ករអភិវ�� និងសុខុមលភពរបស់ជន
ជតិេដើមភគតិច ជជនជតិមួយែដលមនលកខណៈផទ ល់របស់ខ្លួន។ េសចក្ដី្របកស UNDRIP ម្រ�
២៦.៣ បនត្រមូវឲយរដ្ឋផ្ដល់នូវករទទួល�គ ល់�មផ្លូវចបប់ និងករករពរេទេលើដីធ្លី ែដនដី និង
ធនធនធមមជតិននរបស់ជនជតិេដើមភគតិច។ ករងរេនះ មនដូចជករកំណត់អត្តសញញ ណ (ដី
ធ្លី) ករកំណត់្រពំ្របទល់ ករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិ និងករទទួល�គ ល់�មផ្លូវចបប់េផ�ងៗេទៀតេទេលើដី
ធ្លីរបស់ពួកេគ។ ជមួយគន េនះែដរ ម្រ�១០ បនែចងថ “ជនជតិេដើមភគតិចនឹងមិន្រតូវបន
បេណ្ដ �េច�េ�យបងខំពីដី ឬែដនដីរបស់ពួកេគេឡើយ” េហើយម្រ�២៦.១ ក៏បនែចងថ “ជនជតិ
េដើមភគតិចមនសិទធិេទេលើដីធ្លី ែដនដី និងធនធនធមមជតិនន ែដលពួកេគគឺជមច ស់�មែបប
្របៃពណី ឬកន់កប់ ឬេ្របើ្របស់ ឬទទួលបន �មែបបេផ�ងពីេនះ។”  

េនកនុងក្រមិតថន ក់ជតិ ម្រ��� ៃនរដ្ឋធមមនុញញ្របេទសកមពុជបនែចងថ “មនែតរបូវន្ត
បុគគល ឬនីតិបុគគលែដលមនសញជ តិជែខមរេទ េទើបមនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិេលើដីធ្លី”។ ចបប់ភូមិបល
ឆន ំ ២០០១ ក៏បនបញញត្តិបែនថមេទៀតអំពីកមមសិទធិដីធ្លីេនកនុង្របេទសកមពុជ និងបនែបងែចកចំ�ត់
ថន ក់ដីសំខន់ៗ ចំនួនបី្របេភទ៖ * “ដីឯកជន” គឺជដីែដលមនសិទធិកមមសិទធិ ឬសិទធិកន់កប់េ�យ
្រសបចបប់ ជលកខណៈបុគគល ឬរមួគន េ�យបុគគល ឬ្រកុមហុ៊ន។ * “ដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ” គឺជដីែដល
រក�តៃម្លខង្របេយជន៍ជ�ធរណៈរបស់ដី ដី្របេភទេនះ្រតូវបនកន់កប់កមមសិទធិេ�យរដ្ឋ និង្រតូវ
បនរតឹតបិត និងមិន�ច្រតូវបនផ្តល់កនុងទ្រមង់ជសមបទនដីេសដ្ឋកិចចបនេឡើយ។ * “ដីឯកជនរបស់
រដ្ឋ” គឺជដីែដលមិនែមនជដីឯកជន ឬរក�តៃម្លខង្របេយជន៍ជ�ធរណៈរបស់ដីេទៀតេឡើយ គឺជ
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ�មអងគេហតុ។ ដីេនះគឺជកមមសិទធិរបស់រដ្ឋ បុ៉ែន្ត�ចលក់ ជួល និងផ្ដល់ជសមបទន
ដីបន។ ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ (ជំពូក ៣ ែផនកទី២) ក៏បនធននូវសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច
កនុងករទទួលបននូវ “កមមសិទធិសមូហភព” េទេលើដីធ្លីរបស់ពួកេគ ែដលពួកេគបន�ំងលំេន និង
្របកបរបរកសិកមម�ម្របៃពណីផងែដរ។ អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ស្ដីពីនីតិវធីិចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច (អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣) បនែចងអំពីនីតិវធីិស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិចចុះបញជ ី“កមមសិទធិ
សមូហភព” េនះេនកនុងទ្រមង់ជប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។ េទះបីជ “កមមសិទធិសមូហភព” មន
ែចងអំពីសិទធិជេ្រចើនេនកនុងចំេ�មសិទធិនន និងករករពរកមមសិទធិ ែដលទទួលបនេ�យកមម
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សិទធិករដីឯកជនក៏េ�យ ក៏ជករសំខន់្រតូវយល់ថប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពនឹង្រតូវចុះបញជ ីេន
េលើដី�ធរណ�របស់រដ្ឋ ឬដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េហើយនិងបន្តកមមសិទធិេ�យរដ្ឋ។2 ដូេចនះ សហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិចនឹងមិន្រតូវបនផ្ដល់សិទធិឲយលក់ ឬេផទរដីសមូហភពេនះេទឲយជន�មួយេ្រកពី
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបនេឡើយ។ យ៉ងេនះក្ដី ករណ៍េនះ�ចបេ្រមើឲយករករពរចំេពះដី
របស់ជនជតិេដើមភគតិចបន។ 

បែនថមពីេលើេនះ េគលនេយបយជតិស្ដីពីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច (NPDIP) ក៏បន
ធននូវសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចកនុងករេធ្វើជមច ស់កមមសិទធិ េ្របើ្របស់ និង្រគប់្រគងនូវដីសហ
គមន៍របស់ពួកេគ�មែបបសមូហភព។ េគលនេយបយេនះក៏បន�ក់បញចូ លនូវសិទធិកនុងករ
ចូលរួមេនកនុងករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច ែដលពក់ព័នធេទនឹងករអភិវ��ដីសហគមន៍ និងសិទធិមិនលក់
ដីសហគមន៍របស់ពួកេគ ឬបេណ្ដ ញេចញេ�យបងខំពីដីរបស់ពួកេគ។ ��ចរេលខ ៩៧៤ របស់
្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ ែដលបនេចញេនៃថងទី២២ ែខកកក� ឆន ំ ២០០៩ ែដលបនផ្ដល់នូវករែណនំ
អំពីករអនុវត្ត NPDIP បនទទួល�គ ល់ថមុខរបររបស់ជនជតិេដើមភគតិចមនករផ�រភជ ប់គន េទ
នឹងធនធនធមមជតិ និងបនែចងេទៀតថជនជតិេដើមភគតិចមនសិទធិេធ្វើជមច ស់កមមសិទធិ និងេ្របើ
្របស់ដី។  

ចបប់ បទបបញញត្តិ និងេគលនេយបយជតិទំងេនះបនបេងកើតេឡើងនូវមូល�្ឋ ន្រគឹះៃន
ដំេណើ រករសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព និងគឺជមូល�្ឋ នរបស់េសៀវេភមគគុេទសក៍េនះ។ ជមួយគន
េនះែដរ ជំ�នមួយចំនួនេនកនុងចំេ�មប�្ដ ជំ�នលម្អិតទំងអស់ និងសកមមភពេនកនុងកិចច
ដំេណើ រករសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព មិនមនែចងលម្អិតេនកនុងចបប់ ឬបទបបញញត្តិ ឬេគល
នេយបយ�មួយេឡើយ បុ៉ែន្ត�្រតូវបនេរៀបចំេឡើងែផ្អក�មករអនុវត្ត (ជក់ែស្ដង) បុ៉េ�្ណ ះ។ 
ដូេចនះេហើយ ជំ�ន ឬសកមមភពែដលមនេនកនុងេសៀវេភែណនំេនះ គឺែផ្អកេលើករអនុវត្តែដលបន
េធ្វើមកែតបុ៉េ�្ណ ះ េ�យមិន�ចេយងជចបប់បនេឡើយ។   

  

                                                            
2 ម្រ� ៦ “ដីែដល្រតូវចុះបញជ ីជកមមសិទធិសមូហភពរបស់សហគមនជ៍នជតេិដើមភគតិច មនដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ដូចជ ៖    

 ដីលំេ��ន ឬដីែដលសហគមនប៍នេរៀបចំនិេវសន�្ឋ ន  
 ដីែដលសហគមន្៍របកបរបរកសិកមម្របៃពណី មនដី�ដុំះជកែ់ស្ដង ដីែ្រសចមក រ  
 ដី��រណ�របស់រដ្ឋ ែដលបនចុះបញជ ីរចួេហើយជមយួរដ្ឋ ដូចជ ៖  
 ដីប្រមុងចបំចក់នុងករដូរេវនដំ�ំ ែដលបនទទួល�គ ល់េ�យ�ជញ ធររដ្ឋបល និងមនករ្រពមេ្រព�ងពីអនកជិតខង  
 ដីៃ្រព�រក� ែដល�ចមនមយួកែន្លង ឬេ្រចើនកែន្លងស្រមបស់ហគមននី៍មយួៗ េ�យមនទំហំសរុបមនិេលើសពី ្របពីំរ (០៧) ហិក� 

 ដីកបេ់ខម ច ែដល�ចមនមយួកែន្លង ឬេ្រចើនកែន្លង ស្រមបស់ហគមនន៍ីមយួៗ េ�យមនទំហំសរុបមនិេលើសពី្របពំីរ (០៧) ហិក��”  
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ជំ�ននី ១ ៖  េធ្វើករផ�ព្វផ�យករ
យល់ដឹងេនកនុងចំេ�ម�ជញ ធរថន ក់
េខត្ត (មនទីរជំនញពក់ព័នធ) ្រសុក ឃុំ 

ភូមិ និងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច    
ជំ�ននី១ ៖ អំពីករេរៀបចំេសចក្ដី្រពង

លកខន្តិកៈ និងេរៀបចំសមសភពគណៈកមម
ធិករសហគមន ៍ 

ជំ�ននី ១ ៖  សហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិច េរៀបចំ�ក់ែតងបទបញជ ៃផទកនុង 

របស់សហគមន៍

ជំ�នទី ១ ៖  ករ�ស់ែវងនិង្របមូល
ទិននន័យនិយមករ្រពំ្របទល់ដី�ម
្របេភទៃនករេ្របើ្របស់ ករកំណត់្រពំ 

និងករេធ្វើអត្តសញញ ណកមមដីរដ្ឋ

 
 

   

ជំ�ននី ២ ៖  សហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិចបង្ហ ញឆនទះកនុងករចប់េផ្ដើម
ដំេណើ រករកំណត់អត្តសញញ ណសហ

គមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 

ជំ�ននី ៤ ៖ សហគមនជ៍នជតិេដើមភគ
តិចេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ�ងគណៈកមម

ករសហគមន ៍និង្របកសស្វ័យអត្ត
សញញ ណខ្លួនជ “ជនជតិេដើមភគតិច”  

ជំ�ននី ៣ ៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យដល់សហ
គមនេ៍�លេ�  

្រកស�ួអ����នជ៍នបទ 
េចញលិខិតទទលួ�គ ល ់

អត្តសញញ ណសហគមនជ៍ន
��េដីមភគ�ច� 

ដំ��់កលទី ១  
្រកសួងអភវិឌ�នជ៍នបន៖ ករ
កំណតអ់ត្តសញញ ណសហគមន ៍

ជនជតិេដើមភគតិច 

ជំ�ននី៥៖ ករ�កព់កយ ករ�យតៃម្ល 
និងននួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិចរបស់សហគមនជ៍ន

ជតិេដើមភគតិច 

ជំ�ននី ២ ៖  អំពីករពិនិតយេគលបំណង 
និងឆនទៈរបស់សមជិកសហគមន៍ 

ជំ�ននី ៤ ៖ អំពីករេរៀបចំពកយេសនើសំុចុះ
បញជ ីននួល�គ ល់ជផ្លូវករ 

ជំ�ននី ៣ ៖ អំពីករេរៀបចំកិចច្របជំុេពញអងគ
អនុមត័េលើេសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈ និងគណៈក

មម ធិករសហគមន ៍
  

ដំ��់កលទី ២ 
្រកសួងម�ៃផទ  

ករចុះបញជ ីទទួល�គ ល់ជផ្លូវ
ករ សហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិចេដើមបទីទួលបននូវ

សិទធិជ “ នីតិបុគគល ”  

ជំ�នទី៥ ៖ អំពកីរចះុបញជ ី
ទទលួ�គ លស់ហគមនជ៍ន��
េដីមភគ�ច�(នី�បគុគល) 

ជំ�ននី ២ ៖  ករ្របមូលទិននន័យនិង 
ផលិតែផនទីប�មេ�យកំណត់្រពំ
្របទល់្របេភទដីរបស់សហគមន៍ 

ជំ�ននី ៣ ៖ សហគមនជ៍នជតិេដើមភគ
តិច�កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិនធិដីសមូហភព
េទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម  

និងសំណង ់ 

ដំ��់កលទី២.៥  
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគ
តិច�ក់ពកយសំុចុះបញជ ីដីកមម
សិទធិសមូហភពេទ្រកសួង
េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 

និងសំណង់ 

ដំេណីរករៃននី���ីផ្ដលប់ណ័្ណ កមមសិទធិដីសហគមនជ៍ន��េដីមភគ�ច 

ដំ��់កលទី ៣
្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
និងសណំង់៖ �ស់ែវង បិទផ�យ 

អនុបេយគេដើមបេីចញប័ណ្ណកមមសិទធិ
ដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិ

េដើមភគតិច

ជំ�ននី ២ ៖ បិនផ�យជ��រណៈនូវ 
ឯក�រៃនករវនិិឆឆយ័

ជំ�ននី ៤ ៖ ករ្របជំុជមយួគណៈកមម ធិករ
្រគប្់រគងដីរដ្ឋថន កេ់ខត្តេដើមបសីេ្រមចេលើរបយ
ករណ៍ស្តីពីលនធផលៃនករបិនផ�យ និងេធ្វើ
សំេណើ រមក្រកសួងេរៀបចំែដនដីេដើមបសំុីេចញប័
ណ្ណ កមមសិនធិដីដិសមូហភពជូនសហគមនជ៍ន

ជតិេដើមភគតិច 

ជំ�ននី ៣ ៖ ករេធ្វើកំណតេ់ហតុបញចបក់រ
ករបិនផ�យនិនននយ័ជ��រណៈនូវឯក

�រវនិិឆឆយ័  

ជំ�ននី ៥ ៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម 
និងសំណងេ់ធ្វើលិខិតេទ្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�នេសនើសំុករពិនិតយ
និងយល់្រសបេទេលើដីែដលបន�កេ់សនើសំុចុះបញជ ី

ជដីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច។

ជំ�ននី ៦ ៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេធ្វើលិខិតេទ�ជ 
រ�្ឋ ភបិល�មរយៈយះនីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេដើមបី
េសនើសំុេធ្វើអនុបេយគដីែដលបនេសនើសំុចុះបញជ ីជដីស
ហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចេ�យេយងេទេលើ 
េសចក្តីសំេរច យល់្រសបរបស់្រកសួងបរ�ិថ ន និង

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់និងេន�ន។ 

 េចញបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភពជនូ
សហគមនជ៍ន��េដីមភគ�ច�  
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ដំ�កក់លទី១៖ 

្រកសងួអ��វឌនជ៍នបទ៖ ករកំណតអ់ត្តសញញ ណ 
សហគមនជ៍នជ��ដីមភគ��	
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េសចកី្ដេផ្ដមី  
 

េ�យេហតុថចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ផ្ដល់នូវករទទួល�គ ល់ទំង្រសុងនូវដីសមូហភព
ស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច ដូេចនះដំ�ក់កលដំបូងៃនដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព
គឺសហគមន៍្រតូវស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនជ “សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច” េហើយបនទ ប់មក 
្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទ ្រតូវផ្ដល់សុពលភព និងទទួលស�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ថជ      
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។  
 
សកមមភពត្រមូវឲយអនុវត្តេនកនុងដំ�ក់កលទី១ ៖  
ជំ�នទី១៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេនកនុងចំេ�ម�ជញ ធរថន ក់េខត្ត (មនទីរជំនញពក់ព័នធ) 
្រសុក ឃំុ ភូមិ និងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច   
ជំ�នទី២៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច បង្ហ ញឆនទៈកនុងករចប់េផ្ដើមដំេណើ រករកំណត់អត្ត
សញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
ជំ�នទី៣៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យដល់សហគមន៍េ�លេ� 
ជំ�នទី៤៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ�ងគណៈកមម ធិករសហ
គមន៍ និង្របកសស្វ័យអត្តសញញ ណខ្លួនជ “ជនជតិេដើមភគតិច” 
ជំ�នទី៥៖ ករ�ក់ពកយ ករ�យតៃម្ល និងទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទេចញលិខិតទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 
  

ជំ�ននី ១៖ េធ្វកីរផ�ព្វផ�រកររយដឹ់ងេនកនងុចំេ�មមជញ ធរថន កេ់ខត្ត 
 (មនទរីជំនញពកព់ន័ធ) ្រសុក ឃុ ំភមិូ និងសហគមនជ៍នជ�េដីមភគ�ច   

 
 

្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងមនទីរអភិវឌ�ន៍ជនបទ (PDRD) មនភរៈកិចចេនកនុងករផ�ព្វផ�យ
ករយល់ដឹងអំពីខ្លឹម�រៃនេ�លនេ�បយជតិស្តីពីករអភិវឌ�ជនជតិេដើមភគតិច និង��ចរ
ែណនំននពក់ព័នធេទនឹងករកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ក៏ដូចជនីតិវធីិ
ៃនករចុះបញជ ីសមូហភពដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �ជញ ធរមូល�្ឋ ន េនថន ក់េខត្ត ថន ក់
្រសុក និងថន ក់ឃំុ ថន ក់ភូមិ។ េនកនុងករអនុវត្តករងរេនះ ម្រន្តី្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទនឹងេរៀបចំ
ផ�ព្វផ�យព័ត៌មនមួយ ែដលេនកនុងេនះពួកេគនឹងផ្ដល់នូវព័ត៌មនអំពីសិទធិរបស់សហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ភគីពក់ព័នធនន ក៏ដូចជសកមមភពែដលនឹង្រតូវអនុវត្តេន
កនុងតំបន់របស់ពួកេគ។ �ជញ ធរមូល�្ឋ នខងេ្រកមទំងេនះនឹង្រតូវបនអេញជ ើញឲយចូលរមួេនកនុងករ
ផ�ព្វផ�យព័ត៌មន៖ មនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្តសិលបៈ មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមមនិងសំណង់ មនទីរ



13 
 

េសចកី្ដេផ្ដមី  
 

េ�យេហតុថចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ផ្ដល់នូវករទទួល�គ ល់ទំង្រសុងនូវដីសមូហភព
ស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច ដូេចនះដំ�ក់កលដំបូងៃនដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព
គឺសហគមន៍្រតូវស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនជ “សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច” េហើយបនទ ប់មក 
្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទ ្រតូវផ្ដល់សុពលភព និងទទួលស�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ថជ      
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។  
 
សកមមភពត្រមូវឲយអនុវត្តេនកនុងដំ�ក់កលទី១ ៖  
ជំ�នទី១៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេនកនុងចំេ�ម�ជញ ធរថន ក់េខត្ត (មនទីរជំនញពក់ព័នធ) 
្រសុក ឃំុ ភូមិ និងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច   
ជំ�នទី២៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច បង្ហ ញឆនទៈកនុងករចប់េផ្ដើមដំេណើ រករកំណត់អត្ត
សញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
ជំ�នទី៣៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យដល់សហគមន៍េ�លេ� 
ជំ�នទី៤៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ�ងគណៈកមម ធិករសហ
គមន៍ និង្របកសស្វ័យអត្តសញញ ណខ្លួនជ “ជនជតិេដើមភគតិច” 
ជំ�នទី៥៖ ករ�ក់ពកយ ករ�យតៃម្ល និងទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទេចញលិខិតទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 
  

ជំ�ននី ១៖ េធ្វកីរផ�ព្វផ�រកររយដឹ់ងេនកនងុចំេ�មមជញ ធរថន កេ់ខត្ត 
 (មនទរីជំនញពកព់ន័ធ) ្រសុក ឃុ ំភមិូ និងសហគមនជ៍នជ�េដីមភគ�ច   

 
 

្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងមនទីរអភិវឌ�ន៍ជនបទ (PDRD) មនភរៈកិចចេនកនុងករផ�ព្វផ�យ
ករយល់ដឹងអំពីខ្លឹម�រៃនេ�លនេ�បយជតិស្តីពីករអភិវឌ�ជនជតិេដើមភគតិច និង��ចរ
ែណនំននពក់ព័នធេទនឹងករកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ក៏ដូចជនីតិវធីិ
ៃនករចុះបញជ ីសមូហភពដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �ជញ ធរមូល�្ឋ ន េនថន ក់េខត្ត ថន ក់
្រសុក និងថន ក់ឃំុ ថន ក់ភូមិ។ េនកនុងករអនុវត្តករងរេនះ ម្រន្តី្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទនឹងេរៀបចំ
ផ�ព្វផ�យព័ត៌មនមួយ ែដលេនកនុងេនះពួកេគនឹងផ្ដល់នូវព័ត៌មនអំពីសិទធិរបស់សហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ភគីពក់ព័នធនន ក៏ដូចជសកមមភពែដលនឹង្រតូវអនុវត្តេន
កនុងតំបន់របស់ពួកេគ។ �ជញ ធរមូល�្ឋ នខងេ្រកមទំងេនះនឹង្រតូវបនអេញជ ើញឲយចូលរមួេនកនុងករ
ផ�ព្វផ�យព័ត៌មន៖ មនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្តសិលបៈ មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមមនិងសំណង់ មនទីរ
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េទសចរណ៍ ��េខត្ត (អងគភពរដ្ឋបល និងទីចត់ករអន្តរៈវស័ិយ) �ជញ ធរថន ក់្រសុកពក់ព័នធទំង
អស់ និងេ�កេមឃំុទំងអស់។3 

 

ជំ�ននី២៖ សហគមនជ៍នជ�េេីមភគ��ចប្ហ ញឆនទៈកនងុករចចេ់ផ្ដមីេំេណីរករ
កំណតអ់ត្តសញញ ណសហគមនជ៍នជ�េេីមភគ�� 

 
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចទំង�យ� ែដលចប់�រមមណ៍េទេលើករកំណត់អត្ត

សញញ ណជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �មរយៈកិចច្របជំុៃផទកនុងរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិច �ចចប់េផ្ដើមដំេណើ រករ�ក់ពកយសំុេធ្វើករកំណត់អត្តសញញ ណបន េ�យពិភក�អំពី
ករងរេនះជមួយនឹងមនទីរ/្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ និងៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ។ ្រកសួង
អភិវ��ន៍ជនបទនឹងចុះពិនិតយសិក�េដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍េគលេ�ទំងេនះ េ�យ
សហករជមួយនឹង្រកសួងពក់ព័នធ �ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ។4 បនទ ប់
ពីករ្រពមេ្រព�ងគន  េនះ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទនឹងេផញើលិខិតមួយចបប់ (ទ្រមង់លិខិតេលខ ១) េទ
អភិបលេខត្តពក់ព័នធ េ�យជូនដំណឹងដល់របូគត់ថ ដំេណើ រករកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិចនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេនកនុងតំបន់ជក់�ក់�មួយេហើយ េ�យទំងបញជ ក់្របប់អំពី
េបសកកមម និងសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តេ�យ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ និងៃដគូរបស់្រកសួង រួច
េហើយេសនើសំុកិចចសហ្របតិបត្តិករពី�ជញ ធរនន។ បនទ ប់មក េ�កអភិបលេខត្តនឹងេផញើលិខិតមួយ
ចបប់ (េ�យភជ ប់ជមួយនូវលិខិតរបស់្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទផង) េទ�យ�ជញ ធរថន ក់្រសុក និងថន ក់
ឃំុ េដើមបីេសនើសំុកិចចសហ្របតិបត្តិករពីពួកេគ។   
 

 

ជំ�ននី៣ ៖ េធ្វកីរផ��្វផ��េដស់ហគមនេ៍គដេ� 
 

្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ និងមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទ ក៏ទទួលខុស្រតូវផងែដរេទេលើកផ�ព្វផ�យ 
ករយល់ដឹងេនកនុងចំេ�មសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចអំពី ដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដី 
សមូហភព។ េ�យេហតុថមនែតសហគមន៍ “ជនជតិេដើមភគតិច” បុ៉េ�្ណ ះមនសិទធិទទួលបន   
ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពេនះ េហើយអត្តសញញ ណជ “ជនជតិេដើមភគតិច” របស់សហគមន៍្រតូវ
មនករបញជ ក់ចបស់�ស់។ 5  ជដំបូង សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវេធ្វើស្វ័យកំណត់អត្ត
សញញ ណខ្លួនថពិតជជនជតិេដើមពិត្របកដែមន។ េដើមបីជួយពួកេគេនកនុងករេធ្វើករងរេនះ 
្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ និងមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទនឹងេរៀបចំនូវកិចច្របជំុមួយ ជមួយនឹងសហគមន៍
េដើមបីជូនដំណឹងពួកេគអំពីដំេណើ រករ និងេដើមបីផ្ដល់នូវេពលេវ�ដល់សមជិកសហគមន៍មន ក់ៗកនុង

                                                            
3 ��ចរ��ខ ៩៧៤ របស់្រកសួងអភ�ិ��នជ៍នបទ ចំណុច ក.១ 
4 ��ចរ��ខ ៩៧៤ របស់្រកសួងអភ�ិ��នជ៍នបទ ចំណុច គ.៥ (ក)  
5 ��ចរ��ខ ៩៧៤ របស់្រកសួងអភ�ិ��នជ៍នបទ ចំណុច ខ.២  
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ករសេ្រមចថេតើពួកេគចង់ក្ល យជសមជិកៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដរ ឬក៏អត់ និងចង់
�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពែដរ ឬេទ។ សមជិក្រកុម្របឹក��ំុ និងអនកតំ�ង
អភិបល្រសុកត្រមូវឲយចូលរមួេនកនុងកិចច្របជំុេនះ។ ៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ ក៏្រតូវបន
េលើកទឹកចិត្តឲយគំ្រទដំេណើ រករៃនករផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េនះែដរ។ 6 
 
ព័ត៌មនខងេ្រកម្រតូវេលើកយកមកបង្ហ ញេនកនុងកិចច្របជំុ7៖  

ក) ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់៖ 
‐ ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ម្រ�៨ ១០ និង ២៥-២៨  
‐ ចបប់ស្ដីពីៃ្រពេឈើ ម្រ�៣� និង ៤០-៤៥  
‐ េគលនេយបយជតិស្ដីពីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច (NPDIP)  
‐ អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក បក ស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ចុះ

ៃថងទី ០៩ ែខមិថុន ឆន ំ ២០០៩ 
‐ ��ចរេផ�ង�េទៀត (ជពិេសសទ្រមង់លិខិតែដលត្រមូវឲយមនស្រមប់ករ�ក់ពកយេសនើសំុ

បញជ ក់អត្តសញញ ណជជនជតិេដើមភគតិចេទ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ)  
ខ) ដំេណើ រករែដលមនបីដំ�ក់កលស្រមប់�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។  

 
ចំណុចខងេ្រកម្រតូវេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចេនកនុងកិចច្របជំុ៖ 

ក)  េតើនរ�ខ្លះេនកនុងសហគមន៍ែដលចង់ចុះេឈម ះជសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េហើយក្ល យជអនកេសនើសំុកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ករចុះបញជ ីជ
នីតិបុគគល និងករ�ក់ពកយសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព 

ខ)  ្រពំដីៃនដីសហគមន៍ែដលេធ្វើករទមទរ (េសនើសំុ) 
 

ភូមិមួយចំនួនមនទំងជនជតិេដើមភគតិច និងជនជតិែខមររស់េន�យ�ំគន ។ េនកនុងភូមិ
ែដលមន�ថ នភពែបបេនះ េនះមនែតបុគគលែដលជជនជតិេដើមភគតិចបុ៉េ�្ណ ះ េទើប�ចចុះ
េឈម ះជសមជិកៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបន។ យ៉ងេនះក្ដី គូភរយិ�្វ មី ែដលកនុងេនះ
មនភគី�មួយជជនជតិេដើមភគតិច និងភគីមខ ងេទៀតជជនជតិែខមរ មនសិទធិចុះេឈម ះបន។
កនុងករណីជនជតិែខមរែដលរស់េនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច មនបំណងេគរព្របតិបត្តិ�ម
្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល ប់ជនជតិេដើមភគតិច �ចមនសិទធិសំុចូលជសមជិកសហគមន៍បន្របសិន 
េបើមនករទទួល�គ ល់េ�យសហគមន៍ទំងមូល។ ជនជតិេដើមភគតិចក៏�ចសេ្រមចចិត្តមិនចូល
រមួជមួយនឹងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបនែដរ។  

អនកស្រមបស្រមួលមកពី្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ/មនទីរអភិវ��ន៍ជនបទ ្រតូវធនថ
សមជិកសហគមន៍មនករយល់ដឹងេពញេលញអំពីដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព ក៏

                                                            
6 ��ចរេ�� ៩៧៤ របស់្រកសួងអភ�ិ��នជ៍នបទ ចំណុច ក.៥  
7 ��ចរេ�� ៩៧៤ របស់្រកសួងអភ�ិ��នជ៍នបទ េសចក្ដីេផ្ដើម  
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ករសេ្រមចថេតើពួកេគចង់ក្ល យជសមជិកៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដរ ឬក៏អត់ និងចង់
�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពែដរ ឬេទ។ សមជិក្រកុម្របឹក��ំុ និងអនកតំ�ង
អភិបល្រសុកត្រមូវឲយចូលរមួេនកនុងកិចច្របជំុេនះ។ ៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ ក៏្រតូវបន
េលើកទឹកចិត្តឲយគំ្រទដំេណើ រករៃនករផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េនះែដរ។ 6 
 
ព័ត៌មនខងេ្រកម្រតូវេលើកយកមកបង្ហ ញេនកនុងកិចច្របជំុ7៖  

ក) ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់៖ 
‐ ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ម្រ�៨ ១០ និង ២៥-២៨  
‐ ចបប់ស្ដីពីៃ្រពេឈើ ម្រ�៣� និង ៤០-៤៥  
‐ េគលនេយបយជតិស្ដីពីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច (NPDIP)  
‐ អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក បក ស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ចុះ

ៃថងទី ០៩ ែខមិថុន ឆន ំ ២០០៩ 
‐ ��ចរេផ�ង�េទៀត (ជពិេសសទ្រមង់លិខិតែដលត្រមូវឲយមនស្រមប់ករ�ក់ពកយេសនើសំុ

បញជ ក់អត្តសញញ ណជជនជតិេដើមភគតិចេទ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ)  
ខ) ដំេណើ រករែដលមនបីដំ�ក់កលស្រមប់�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។  

 
ចំណុចខងេ្រកម្រតូវេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចេនកនុងកិចច្របជំុ៖ 

ក)  េតើនរ�ខ្លះេនកនុងសហគមន៍ែដលចង់ចុះេឈម ះជសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េហើយក្ល យជអនកេសនើសំុកំណត់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ករចុះបញជ ីជ
នីតិបុគគល និងករ�ក់ពកយសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព 

ខ)  ្រពំដីៃនដីសហគមន៍ែដលេធ្វើករទមទរ (េសនើសំុ) 
 

ភូមិមួយចំនួនមនទំងជនជតិេដើមភគតិច និងជនជតិែខមររស់េន�យ�ំគន ។ េនកនុងភូមិ
ែដលមន�ថ នភពែបបេនះ េនះមនែតបុគគលែដលជជនជតិេដើមភគតិចបុ៉េ�្ណ ះ េទើប�ចចុះ
េឈម ះជសមជិកៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបន។ យ៉ងេនះក្ដី គូភរយិ�្វ មី ែដលកនុងេនះ
មនភគី�មួយជជនជតិេដើមភគតិច និងភគីមខ ងេទៀតជជនជតិែខមរ មនសិទធិចុះេឈម ះបន។
កនុងករណីជនជតិែខមរែដលរស់េនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច មនបំណងេគរព្របតិបត្តិ�ម
្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល ប់ជនជតិេដើមភគតិច �ចមនសិទធិសំុចូលជសមជិកសហគមន៍បន្របសិន 
េបើមនករទទួល�គ ល់េ�យសហគមន៍ទំងមូល។ ជនជតិេដើមភគតិចក៏�ចសេ្រមចចិត្តមិនចូល
រមួជមួយនឹងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបនែដរ។  

អនកស្រមបស្រមួលមកពី្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ/មនទីរអភិវ��ន៍ជនបទ ្រតូវធនថ
សមជិកសហគមន៍មនករយល់ដឹងេពញេលញអំពីដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព ក៏

                                                            
6 ��ចរេ�� ៩៧៤ របស់្រកសួងអភ�ិ��នជ៍នបទ ចំណុច ក.៥  
7 ��ចរេ�� ៩៧៤ របស់្រកសួងអភ�ិ��នជ៍នបទ េសចក្ដីេផ្ដើម  
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ដូចជេលើកទឹកចិត្តឲយមនករពិភក�ជចំហ េ�យបងកបរយិកសឲយសមជិកសហគមន៍�ចេលើក
េឡើងនូវសំណួរសំខន់ៗ និងកង្វល់របស់ពួកេគបនេ�យេសរ។ី ចុងេ្រកយេនះ ពួកេគក៏្រតូវេធ្វើករ
�យតៃម្លែដរថេតើសមជិកសហគមន៍ពិតជមនសុឆនទៈ្របកដែដរ ឬក៏អត់េនកនុងករបំេពញដំេណើ រ
ករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូភព។ កំណត់េហតុកិចច្របជំុគួរ្រតូវបនេរៀបចំឲយមន រចួេហើយ្រតូវកត់្រ�
ចូលនូវ�ល់ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តទំងអស់។  
 

ជំ�ននី៤ ៖ សហគមនជ៍នជ�ចេីមភគ��ចេបចេន តច្រជីសចរសីតំ�ង  
គណៈកមម ធិករសហគមន ៍និងស្វយ័អត្តសញញ ណខ្លនួជ "ជនជ�ចេីមភគ��" 

 
េនេពលែដលដំេណើ រករៃនករកំណត់ ថេតើបុគគលមួយ�នឹងក្ល យជសមជិកសហគមន៍

ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបនបញច ប់ េនះមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទេ�យសហករជិតសនិទជមួយនឹង
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងសមជិកសហគមន៍ ្រតូវេរៀបចំនូវកិចច្របជំុមួយែដលសហគមន៍នឹងេធ្វើស្វ័យ
កំណត់អត្តសញញ ណជ “ជនជតិេដើមភគតិច” និង្រតូវបនទទួល�គ ល់ថជសហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិច េ�យសហគមន៍ជិតខង និង�ជញ ធរមូល�្ឋ ន។ សហគមន៍ក៏្រតូវេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស
តំ�ងគណៈកមម ធិករសហគមន៍របស់ខ្លួនផងែដរ េនកនុងកិចច្របជំុដែដលេនះ ែដលនឹង្រតូវតំ�ង
ឲយសហគមន៍េនកនុងដំេណើ រករៃនករេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។ 8 តំ�ង គណៈកមម ធិករ
សហគមន៍ ក៏ទទួលខុស្រតូវចំេពះករពិនិតយេមើលថេតើអនគត បទបញជ ៃផទកនុងស្ដីពីករ្រគប់្រគងដីធ្លី 
និងយន្តករេ�ះ��យវ�ិទ ្រតូវបនេគរព និងអនុវត្តេ�យសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
ែដរ ឬក៏អត់។   

េយង�មករអនុវត្តកន្លងមក េគលករណ៍ែណនំស្តីពីនីតិវធីិខងេ្រកមគួរ្រតូវបនេគរព
ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ�ងគណៈកមម ធិករសហគមន៍៖ សមជិកសហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច (ទំង្រស្តី និងបុរស) ្រតូវសម័្រគចិត្តឈរេឈម ះជេបកខជន/េបកខនរ។ី េបកខជន/េបកខនរទំីង
អស់េនកនុងករេបះេឆន តេនះត្រមូវឲយបញជ ក់្របប់អំពីេគលបំណងរបស់ខ្លួនកនុងករករពរ និង
អភិវ��ន៍សហគមន៍ពួកេគ។ សមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចទំងអស់្រតូវបនអេញជ ើញឲយ
ចូលរមួេនកនុងកិចច្របជំុមួយ ែដលពួកេគ្រតូវេបះេឆន តឲយេបកខជន/េបកខនរជីទីេពញចិត្តរបស់ពួកេគ។ 
ករេបះេឆន ត្រតូវេធ្វើេឡើងេ�យេសរ ី គម នករបងខិតបងខំ ឬករបំភិតបំភ័យ�មួយេឡើយ។ ចំនួន
សមជិកតំ�ងគណៈកមម ធិករ�ចមនចំនួនខុសៗគន  ពីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមួយេទ
សហគមន៍ជនជតិេដើមមួយេទៀត ��ស័យេទេលើទំហំៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលេលើក
មកពិភក�ទំងេនះ បុ៉ែន្តជទូេទចំនួនសមជិកតំ�ងគណៈកមម ធិករគួរមនចំនួនចេន្ល ះពី្របំពីរ
នក់ដល់ដប់មួយនក់។ ចំនួនសមជិកគណៈកមម ធិករ្រតូវមនចំនួនេសស េដើមបីឲយមនសំេឡង
េឆន តភគេ្រចើន។ 9  េបកខជន/េបកខនរែីដលបនទទួលសំេឡងេឆន តេ្រចើនជងេគបំផុតនឹងក្ល យជ

                                                            
8 ��ចរេលខ ៩៧៤ របស់្រកសួងអភវិ��នជ៍នបទ ចំណុច ខ.២  
9 ្រស្តីគួរ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តជពេិសសឲយចូលរមួជេបកខជនឈរេឈម ះេបះេឆន ត។ ករយិល័យ OHCHR សូមេលើកទឹកចិត្តដល់ប�្ដ សហគមនជ៍ន
ជតិេដើមភគតិចទងំអស់ ឲយខិតខ្ំរបឹងែ្របងេធ្វើឲយគណៈកមម ធកិរសហគមនខ៍្លួនមនករចូលរួមពីសំ�ក្់រស្តី និងបុរសេនកនុងចំនួន្រប�ក្់របែហលគន
បំផុត។  
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្របធនគណៈកមម ធិករសហគមន៍ េហើយអនកែដលបនសំេឡងបនទ ប់នឹងក្ល យជអនុ្របធន។ អនក
ែដលទទួលបនសំេឡងេ្រចើនជងេគលំ�ប់ទីបី ជទូេទក្ល យជេលខធិករ ឬម្រន្តីរដ្ឋបលហិរញញវតថុ 
�្រស័យេលើករសេ្រមចេនកនុងកិចច្របជំុ។ េបកខជន/េបកខនរជីប់េឆន តែដលេនេសសសល់ក្ល យជ
សមជិក�មញញៃនគណៈកមម ធិករ។ 

កនុងកិចច្របជំុដែដលេនះ សហគមន៍្រតូវេធ្វើស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណជផ្លូវករជសហគមន៍ 
“ជនជតិេដើមភគតិច”។ េនះមនន័យថសមជិកសហគមន៍្រតូវ្របកសខ្លួនពួកេគជជនជតិេដើម
ភគតិច េ�យែផ្អកេលើវបបធម៌ ជំេនឿ ភ� និង/ឬ្របៃពណី និងទំេនៀមទម្ល ប់ពួកេគ។ ករណ៍េនះគួរ
េធ្វើេឡើង�មរយៈករ្របកសេ�យ�ទ ល់មត់ ែដលនឹង្រតូវបនកត់្រ�េនកនុងកំណត់េហតុកិចច្របជំុ។ 
េ្រកពីេនះ េសចក្ដី្របកសជ�យលកខណ៍អក�រមួយេទៀតអំពីស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណជ “ជនជតិ
េដើមភគតិច” េនះក៏គួរេរៀបចំេឡើងេ�យសហគមន៍ផងែដរ (ទ្រមង់លិខិតេលខ ៣)។ 

សមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ែដលបនជប់េឆន ត ្រតូវេរៀបចំកំណត់េហតុកិចច្របជំុករ
េបះេឆន តេនះ េ�យ�ក់បញចូ លបញជ ី�យនមេបកខជន/េបកខនរទំីងអស់ែដលឈរេឈម ះេបះេឆន ត 
បញជ ី�យនមអនកតំ�ងែដលបនជប់េឆន ត និងបញជ ី�យនមអនកចូលរមួេនកនុងករេបះេឆន ត 
(ទ្រមង់លិខិតេលខ ២)។ កំណត់្រ�េនះគួរ្រតូវបនចុះហតថេលខេ�យអនកកត់្រ� (ជទូេទ គឺមនទីរ
អភិវ��ន៍ជនបទ) និងបញជ ក់េ�យ្របធនអងគ្របជំុ (ជទូេទ េមឃំុ ឬអភិបល្រសុក)។ 

្របធនភូមិ និងអនកតំ�ងមកពី្រកុម្របឹក�ឃំុ និង��្រសុក ្រតូវសេងកតករណ៍េនកនុងករ
េបះេឆន ត និងធនថករេបះេឆន តេនះេធ្វើេឡើងេ�យយុត្តិធម៌ េសរ ី និងតម្ល ភព។ ៃដគូអភិវ��ន៍ 
អងគករ សងគមសីុវលិគួរ្រតូវបនអេញជ ើញេ�យអនកេរៀបចំកនុង�នៈជអនកសេងកតករណ៍។   
 

ជំ�ននី៥ ៖ ករ�កព់កយ ករ��យតៃ្ល និងននលួ�គ លអ់យ្តសញញ ណសហគៃន ៍     ជន
ជ��េីៃភគ��ររសស់ហគៃនជ៍នជ��េីៃភគ�� 

ករ�ក់ពកយេសនើសំុរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
 

បនទ ប់ពីសមជិកសហគមន៍បនេធ្វើស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនជ “ជនជតិេដើមភគតិច” 
និងបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសគណៈកមម ធិករសហគមន៍ពួកេគរចួេហើយ េនះគណៈកមម ធិករគួរ�ក់
ពកយេសនើសំុករទទួល�គ ល់សហគមន៍ជ “ជនជតិេដើមភគតិច” េន្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ។ មនទីរ
អភិវ��ន៍ជនបទ គួរគំ្រទគណៈកមម ធិករសហគមន៍េនកនុងករបំេពញឲយបន្រតឹម្រតូវនូវទ្រមង់លិខិត
ចំបច់ននស្រមប់ករ�ក់ពកយេសនើសំុេនះ។ 

 
ឯក�រខងេ្រកម្រតូវភជ ប់ជមួយនឹងពកយេសនើសំុ៖  

 
 ទ្រមង់លិខិតេលខ ២៖ កំណត់្រ�កិចច្របជំុៃនករេធ្វើស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណជសហគមន៍

ជនជតិេដើមភគតិច និងករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសគណៈកមម ធិករសហគមន៍ និងបញជ ី�យ
នមអនកចូលរមួ 
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្របធនគណៈកមម ធិករសហគមន៍ េហើយអនកែដលបនសំេឡងបនទ ប់នឹងក្ល យជអនុ្របធន។ អនក
ែដលទទួលបនសំេឡងេ្រចើនជងេគលំ�ប់ទីបី ជទូេទក្ល យជេលខធិករ ឬម្រន្តីរដ្ឋបលហិរញញវតថុ 
�្រស័យេលើករសេ្រមចេនកនុងកិចច្របជំុ។ េបកខជន/េបកខនរជីប់េឆន តែដលេនេសសសល់ក្ល យជ
សមជិក�មញញៃនគណៈកមម ធិករ។ 

កនុងកិចច្របជំុដែដលេនះ សហគមន៍្រតូវេធ្វើស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណជផ្លូវករជសហគមន៍ 
“ជនជតិេដើមភគតិច”។ េនះមនន័យថសមជិកសហគមន៍្រតូវ្របកសខ្លួនពួកេគជជនជតិេដើម
ភគតិច េ�យែផ្អកេលើវបបធម៌ ជំេនឿ ភ� និង/ឬ្របៃពណី និងទំេនៀមទម្ល ប់ពួកេគ។ ករណ៍េនះគួរ
េធ្វើេឡើង�មរយៈករ្របកសេ�យ�ទ ល់មត់ ែដលនឹង្រតូវបនកត់្រ�េនកនុងកំណត់េហតុកិចច្របជំុ។ 
េ្រកពីេនះ េសចក្ដី្របកសជ�យលកខណ៍អក�រមួយេទៀតអំពីស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណជ “ជនជតិ
េដើមភគតិច” េនះក៏គួរេរៀបចំេឡើងេ�យសហគមន៍ផងែដរ (ទ្រមង់លិខិតេលខ ៣)។ 

សមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ែដលបនជប់េឆន ត ្រតូវេរៀបចំកំណត់េហតុកិចច្របជំុករ
េបះេឆន តេនះ េ�យ�ក់បញចូ លបញជ ី�យនមេបកខជន/េបកខនរទំីងអស់ែដលឈរេឈម ះេបះេឆន ត 
បញជ ី�យនមអនកតំ�ងែដលបនជប់េឆន ត និងបញជ ី�យនមអនកចូលរមួេនកនុងករេបះេឆន ត 
(ទ្រមង់លិខិតេលខ ២)។ កំណត់្រ�េនះគួរ្រតូវបនចុះហតថេលខេ�យអនកកត់្រ� (ជទូេទ គឺមនទីរ
អភិវ��ន៍ជនបទ) និងបញជ ក់េ�យ្របធនអងគ្របជំុ (ជទូេទ េមឃំុ ឬអភិបល្រសុក)។ 

្របធនភូមិ និងអនកតំ�ងមកពី្រកុម្របឹក�ឃំុ និង��្រសុក ្រតូវសេងកតករណ៍េនកនុងករ
េបះេឆន ត និងធនថករេបះេឆន តេនះេធ្វើេឡើងេ�យយុត្តិធម៌ េសរ ី និងតម្ល ភព។ ៃដគូអភិវ��ន៍ 
អងគករ សងគមសីុវលិគួរ្រតូវបនអេញជ ើញេ�យអនកេរៀបចំកនុង�នៈជអនកសេងកតករណ៍។   
 

ជំ�ននី៥ ៖ ករ�កព់កយ ករ��យតៃ្ល និងននលួ�គ លអ់យ្តសញញ ណសហគៃន ៍     ជន
ជ��េីៃភគ��ររសស់ហគៃនជ៍នជ��េីៃភគ�� 

ករ�ក់ពកយេសនើសំុរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
 

បនទ ប់ពីសមជិកសហគមន៍បនេធ្វើស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនជ “ជនជតិេដើមភគតិច” 
និងបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសគណៈកមម ធិករសហគមន៍ពួកេគរចួេហើយ េនះគណៈកមម ធិករគួរ�ក់
ពកយេសនើសំុករទទួល�គ ល់សហគមន៍ជ “ជនជតិេដើមភគតិច” េន្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ។ មនទីរ
អភិវ��ន៍ជនបទ គួរគំ្រទគណៈកមម ធិករសហគមន៍េនកនុងករបំេពញឲយបន្រតឹម្រតូវនូវទ្រមង់លិខិត
ចំបច់ននស្រមប់ករ�ក់ពកយេសនើសំុេនះ។ 

 
ឯក�រខងេ្រកម្រតូវភជ ប់ជមួយនឹងពកយេសនើសំុ៖  

 
 ទ្រមង់លិខិតេលខ ២៖ កំណត់្រ�កិចច្របជំុៃនករេធ្វើស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណជសហគមន៍

ជនជតិេដើមភគតិច និងករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសគណៈកមម ធិករសហគមន៍ និងបញជ ី�យ
នមអនកចូលរមួ 
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 ទ្រមង់លិខិតេលខ ៣៖ ករ្របកសអំពីករេធ្វើស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួនជ “ជនជតិេដើម
ភគតិច” េ�យសហគមន៍ 

 ទ្រមង់លិខិតេលខ ៤៖ ពកយេសនើសំុស្រមប់្រគួ�រនីមួយៗេដើមបីេសនើសំុចូលជសមជិករបស់
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េហើយនិងបញជ ី�យនមៃនសមជិក្រគួ�រទំងអស់  

 ទ្រមង់លិខិតេលខ ៥៖ បញជ ី�យនមសមជិកសហគមន៍ទំងអស់ ែដលចង់ក្ល យជចំែណក
(សមជិក) មួយៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច (�យុ ១៨ ឆន ំ និងេលើសពីេនះ) ជមួយនិង
�ន មេមៃដ 

 ទ្រមង់លិខិតេលខ ៦៖ ពកយេសនើសំុេទ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ េដើមបីេសនើសំុករទទួល�គ ល់អត្ត
សញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។  

 
ពកយេសនើសំុករទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវ�ក់ជូនម្រន្តី

�មលំ�ប់លំេ�យដូចខងេ្រកមេនះ េដើមបីសំុហតថេលខបញជ ក់េទេលើអត្តសញញ ណ៖ 
១) េមឃំុ  
២) អភិបល្រសុក   
៣) ្របធនមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទ  
៤) អភិបលេខត្ត (�ក់ជូននូវពកយេសនើសំុ�ថ ពរ រមួមនទំងលិខិតអមផង សូមេមើលទ្រមង់

លិខិតេលខ ៧) 
៥) ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ   

 

 ្រកសងួអ��វឌនជ៍នបទទទលួ�គ លស់ហគមនជ៍ “ជនជ��េីមភគ�� ”  
 

េ្រកយពីទទួលបននូវពកយេសនើសំុរចួេហើយ េនះអនកតំ�ងថន ក់ក�្ដ លមកពី្រកសួង
អភិវ��ន៍ជនបទនឹងដឹកនំេបសកកមមចុះេទសហគមន៍ េដើមបីេធ្វើករសមភ សសមជិកសហគមន៍ និង
សហគមន៍ជិតខង េដើមបី�យតៃម្ល និងផ្ដល់សុពលភពេទេលើអត្តសញញ ណជ “ជនជតិេដើមភគតិច” 
របស់សហគមន៍។ �ជញ ធរមូល�្ឋ ន (យ៉ងតិច�ស់េនក្រមិតថន ក់ឃំុ) គួរចូលរមួកនុង�នៈជអនក
សេងកតករណ៍។ 

មុននឹងចុះេបសកកមម សហគមន៍គួរេរៀបចំនូវឯក�រមួយស្រមប់កត់្រ�ទុកនូវ�ល់ទំេនៀម
ទម្ល ប់បុ�ណ និងករកន់ខជ ប់្របៃពណីនន។ ឧទហរណ៍ ��ចដូចជករេ្របើ្របស់ភ��មួយ 
ឬេ្រចើន ពិធីបូជ�មែបប្របៃពណី ពិធីបុណយសព ពិធីេរៀបមងគលករ និងពិធីេផ�ងៗេទៀតែដលសហ
គមន៍បនេរៀបចំជេទៀងទត់ ឧបករណ៍ត្រន្តីបុ�ណ ករ្របកបរបរកសិកមម�ម្របៃពណី ជេដើម 
។ល។ ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទេធ្វើករ�យតៃម្លេទេលើរេបៀបរបបសងគមកិចច វបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច 
េ�យរមួបញចូ លទំងករ្រគប់្រគងដីសមូហភព េហើយេធ្វើករេផទ�ង�ទ ត់នូវសុឆនទៈរបស់សមជិកសហ
គមន៍ ែដល្រតូវេធ្វើករពិ�រ�ថជ “ជនជតិេដើមភគតិច”។  

លកខណៈវនិិចឆ័យ�មផ្លូវចបប់ ែដល្រតូវយកមកពិ�រ�ចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគ
តិច មនែចងេនកនុងម្រ�២៣ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១៖ 
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“ជ្រកុមមនុស�ែដលរស់េនេលើែដនដីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ែដលសមជិកទំងអស់
បង្ហ ញនូវករឯកភពៃនជតិពនធុ សងគម វបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច្របតិបត្តិរេបៀបរស់េន�ម្របៃពណី និង
�ំដុះេលើដី ែដលខ្លួនកន់កប់�មកបួនខន ត ទំេនៀមទម្ល ប់ៃនករេ្របើ្របស់ជសមូហភព។”  
 បែនថមពីេលើេនះ ចំណុច ខ.១-៦ េនកនុង��ចរេលខ ០៩៧៤/០៩ កអជ របស់្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ បនែចងលម្អិតថសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវ៖  
‐ េធ្វើស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណ និងទទួល�គ ល់េ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន 
‐ មនភ��ទ ល់ខ្លួន ឬបត់បង់ មន ឬគម នអក�រសរេសរ 
‐ មន�ជញ ធរ្របៃពណី ដូចជ ចស់ភូមិ េមក្រនទ ញ ឬយន្តករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តជសមូហភព 
‐ មនដីសហគមន៍ចំនួន្របំ្របេភទ (ដីៃ្រព�រក� ដីកប់េខម ច ដីចមក រវលិជំុ ឬដីប្រមុង ដី�ំដំ�ំ

ជក់ែស្តង និងដីលំេន�ន)។ 
េនកនុងរយៈេពលេបសកកមមរបស់្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ សននិបតសហគមន៍មួយគួរ្រតូវបន

េធ្វើេឡើង េ�យមនករចូលរួមពីសមជិកសហគមន៍ទំងអស់ �ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងអនកតំ�ងមកពី
សហគមន៍ជិតខង។ សននិបត្រតូវមនករ�ក់បញចូ លនូវសុនទរៈកថពីសំ�ក់�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និង
អនកតំ�ងសហគមន៍ េ�យបង្ហ ញនូវករេប្ដជញ ចិត្តេឆព ះេទករអភិវ��សហគមន៍។ គណៈកមម ធិករ
សហគមន៍គួរេរៀបចំនូវកំណត់េហតុកិចច្របជំុមួយស្រមប់សកមមភពេនះ េ�យរមួមនទំងបញជ ី�យ
នមអនកចូលរមួទំងអស់េទៀតផង។ 

្របសិនេបើ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទសនិន�្ឋ នថសហគមន៍មនលកខណៈសមបត្តិជ “សហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច” េនះ្រកសួងនឹងេចញវញិញ បនប្រតទទួល�គ ល់។ វញិញ បនប្រតេនះចុះហតថ
េលខេ�យ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ េហើយេសចក្ដីចម្លង�គួរ្រតូវបនេផញើេទឲយ្រកសួងពក់ព័នធទំង
អស់ (រមួមន្រកសួងម�ៃផទ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ។ល។)។   

បនទ ប់មក ពិធី្របគល់វញិញ បនប្រតឲយសហគមន៍គួរ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ�យមនទីរអភិវ��ន៍
ជនបទ។ អនកតំ�ងពី្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ �ជញ ធរថន ក់េខត្ត ថន ក់្រសុក និងថន ក់ឃំុ ៃដគូអភិវ��ន៍ 
និងអងគករសងគមសីុវលិ រមួទំងសហគមន៍េនមូល�្ឋ នែដលពក់ព័នធ គួរ្រតូវបនអេញជ ើញឲយចូលរមួ
េនកនុងពិធីេនះ។ 
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“ជ្រកុមមនុស�ែដលរស់េនេលើែដនដីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ែដលសមជិកទំងអស់
បង្ហ ញនូវករឯកភពៃនជតិពនធុ សងគម វបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច្របតិបត្តិរេបៀបរស់េន�ម្របៃពណី និង
�ំដុះេលើដី ែដលខ្លួនកន់កប់�មកបួនខន ត ទំេនៀមទម្ល ប់ៃនករេ្របើ្របស់ជសមូហភព។”  
 បែនថមពីេលើេនះ ចំណុច ខ.១-៦ េនកនុង��ចរេលខ ០៩៧៤/០៩ កអជ របស់្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ បនែចងលម្អិតថសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវ៖  
‐ េធ្វើស្វ័យកំណត់អត្តសញញ ណ និងទទួល�គ ល់េ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន 
‐ មនភ��ទ ល់ខ្លួន ឬបត់បង់ មន ឬគម នអក�រសរេសរ 
‐ មន�ជញ ធរ្របៃពណី ដូចជ ចស់ភូមិ េមក្រនទ ញ ឬយន្តករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តជសមូហភព 
‐ មនដីសហគមន៍ចំនួន្របំ្របេភទ (ដីៃ្រព�រក� ដីកប់េខម ច ដីចមក រវលិជំុ ឬដីប្រមុង ដី�ំដំ�ំ

ជក់ែស្តង និងដីលំេន�ន)។ 
េនកនុងរយៈេពលេបសកកមមរបស់្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ សននិបតសហគមន៍មួយគួរ្រតូវបន

េធ្វើេឡើង េ�យមនករចូលរួមពីសមជិកសហគមន៍ទំងអស់ �ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងអនកតំ�ងមកពី
សហគមន៍ជិតខង។ សននិបត្រតូវមនករ�ក់បញចូ លនូវសុនទរៈកថពីសំ�ក់�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និង
អនកតំ�ងសហគមន៍ េ�យបង្ហ ញនូវករេប្ដជញ ចិត្តេឆព ះេទករអភិវ��សហគមន៍។ គណៈកមម ធិករ
សហគមន៍គួរេរៀបចំនូវកំណត់េហតុកិចច្របជំុមួយស្រមប់សកមមភពេនះ េ�យរមួមនទំងបញជ ី�យ
នមអនកចូលរមួទំងអស់េទៀតផង។ 

្របសិនេបើ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទសនិន�្ឋ នថសហគមន៍មនលកខណៈសមបត្តិជ “សហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច” េនះ្រកសួងនឹងេចញវញិញ បនប្រតទទួល�គ ល់។ វញិញ បនប្រតេនះចុះហតថ
េលខេ�យ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ េហើយេសចក្ដីចម្លង�គួរ្រតូវបនេផញើេទឲយ្រកសួងពក់ព័នធទំង
អស់ (រមួមន្រកសួងម�ៃផទ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ។ល។)។   

បនទ ប់មក ពិធី្របគល់វញិញ បនប្រតឲយសហគមន៍គួរ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ�យមនទីរអភិវ��ន៍
ជនបទ។ អនកតំ�ងពី្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ �ជញ ធរថន ក់េខត្ត ថន ក់្រសុក និងថន ក់ឃំុ ៃដគូអភិវ��ន៍ 
និងអងគករសងគមសីុវលិ រមួទំងសហគមន៍េនមូល�្ឋ នែដលពក់ព័នធ គួរ្រតូវបនអេញជ ើញឲយចូលរមួ
េនកនុងពិធីេនះ។ 
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ដំ�កក់លទី២៖  

្រកស�ួម��ផទ 
ករចះុបញជ ីទទលួ�គ លជ់ផ្លូវករ 
សហគមន�៍នជ�េដីម�គ�ច 

េដីមបីទទលួបននវូសិទធិជ  
“ ន�ីបគុគល ”  



21 
 

េសចក្ដីេផ្ដើម 
  

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ មិនសថិតេនេ្រកមចបប់ស្តីពី
សមគម និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ែដល្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ�ម្រពះ�ជ្រកមេលខ ០៨១៥/
០១០នស/រកម/ ចុះៃថងទី១២ ែខសី� ឆន ំ២០១៥ េនះេឡើយ។ 

ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ បនទទួល�គ ល់សិទធិរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េន  
្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជកនុងករកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីធ្លីជកមមសិទធិសមូហភព។ �ក�រប�មស្តីពី
្រកបខណ្ឌ យុទធ��ស្តៃនេគលនេយបយដីធ្លីឆន ំ២០០២ បនេលើកេឡើងអំពី “លកខណៈពិេសសខង
សងគមេលើករេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងធនធនធមមជតិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច និង្របករែដលមនវ�ិទ
ជញឹកញប់ពក់ព័នធនឹងដីធ្លីែដលពួកគត់រស់េន”។ ដូេចនះករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តសម្រសបមួយ
ស្រមប់ករចុះបញជ ីដីរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ជ្របករសំខន់េដើមបីព្រងឹងករ្រគប់្រគង
ដីធ្លី ៃ្រពេឈើ និងធនធនធមមជតិដ៏ៃទេទៀតឲយមននិរន្តរភព និងមនតុលយភពកនុងករអភិវ��      
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងធនែថរក�បននូវវបបធម៌ ទំេនៀមទំ�ប់ និង្របៃពណីល្អរបស់សហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច។   

ចំេពះករកំណត់អត្តសញញ ណ ៃនករចុះបញជ ី និងករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពរបស់
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ គឺអនុេ�ម�មចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ 
និងែផ្អកេលើេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច  ្រពមទំងេគលនេយបយ
ស្តីពីករចុះបញជ ីដី និងសិទធិេ្របើ្របស់ដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ និង
អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៩ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ ស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច។ អនុ្រកឹតយេនះ មនវ�ិលភពអនុវត្តចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
ែដលបនចង្រកងបេងកើតជ “នីតិបុគគល”  គឺ្រតូវចុះបញជ ីទទួល�គ ល់ជផ្លូវករ េន្រកសួងម�ៃផទ។  

ដូេចនះករកំណត់អត្តសញញ ណ ៃនករចុះបញជ ី និងករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពរបស់
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច គឺមន្រកសួងពក់ព័នធចំនួន៣(បី) ែដល្រតូវបនកំណត់ឲយបំេពញកិចច
ករេនះ រមួមន៖ (១)្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ (២)្រកសួងម�ៃផទ និង(៣)្រកសួងេរៀបចំែដនដី  
នគរូបនីយកមម និងសំណង់។  

 

អំពីសកមមភពសំខន់ៗ  ែដល្រតូវអនវុត្ត៖  
 

ជំ�នទី ១៖ អំពីករេរៀបចំេសចក្ដី្រពងលកខន្តិកៈ និងេរៀបចំសមសភពគណៈកមម ធិករសហគមន៍ 
ជំ�នទី ២៖ អំពីករពិនិតយេគលបំណង និងឆនទៈរបស់សមជិកសហគមន៍  
ជំ�នទី ៣៖ អំពីករេរៀបចំកិចច្របជំុេពញអងគអនុម័តេលើេសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈ និងគណៈកមម ធិករ

សហគមន៍ 
ជំ�នទី ៤៖ អំពីករេរៀបចំពកយេសនើសំុចុះបញជ ីទទួល�គ ល់ជផ្លូវករ 
ជំ�នទី ៥៖ អំពីករចុះបញជ ីទទួល�គ ល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជ (នីតិបុគគល)  
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េសចក្ដីេផ្ដើម 
  

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ មិនសថិតេនេ្រកមចបប់ស្តីពី
សមគម និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ែដល្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ�ម្រពះ�ជ្រកមេលខ ០៨១៥/
០១០នស/រកម/ ចុះៃថងទី១២ ែខសី� ឆន ំ២០១៥ េនះេឡើយ។ 

ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ បនទទួល�គ ល់សិទធិរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េន  
្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជកនុងករកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីធ្លីជកមមសិទធិសមូហភព។ �ក�រប�មស្តីពី
្រកបខណ្ឌ យុទធ��ស្តៃនេគលនេយបយដីធ្លីឆន ំ២០០២ បនេលើកេឡើងអំពី “លកខណៈពិេសសខង
សងគមេលើករេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងធនធនធមមជតិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច និង្របករែដលមនវ�ិទ
ជញឹកញប់ពក់ព័នធនឹងដីធ្លីែដលពួកគត់រស់េន”។ ដូេចនះករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តសម្រសបមួយ
ស្រមប់ករចុះបញជ ីដីរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ជ្របករសំខន់េដើមបីព្រងឹងករ្រគប់្រគង
ដីធ្លី ៃ្រពេឈើ និងធនធនធមមជតិដ៏ៃទេទៀតឲយមននិរន្តរភព និងមនតុលយភពកនុងករអភិវ��      
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងធនែថរក�បននូវវបបធម៌ ទំេនៀមទំ�ប់ និង្របៃពណីល្អរបស់សហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច។   

ចំេពះករកំណត់អត្តសញញ ណ ៃនករចុះបញជ ី និងករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពរបស់
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ គឺអនុេ�ម�មចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ 
និងែផ្អកេលើេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច  ្រពមទំងេគលនេយបយ
ស្តីពីករចុះបញជ ីដី និងសិទធិេ្របើ្របស់ដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ និង
អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៩ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ ស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច។ អនុ្រកឹតយេនះ មនវ�ិលភពអនុវត្តចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
ែដលបនចង្រកងបេងកើតជ “នីតិបុគគល”  គឺ្រតូវចុះបញជ ីទទួល�គ ល់ជផ្លូវករ េន្រកសួងម�ៃផទ។  

ដូេចនះករកំណត់អត្តសញញ ណ ៃនករចុះបញជ ី និងករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពរបស់
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច គឺមន្រកសួងពក់ព័នធចំនួន៣(បី) ែដល្រតូវបនកំណត់ឲយបំេពញកិចច
ករេនះ រមួមន៖ (១)្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ (២)្រកសួងម�ៃផទ និង(៣)្រកសួងេរៀបចំែដនដី  
នគរូបនីយកមម និងសំណង់។  

 

អំពីសកមមភពសំខន់ៗ  ែដល្រតូវអនវុត្ត៖  
 

ជំ�នទី ១៖ អំពីករេរៀបចំេសចក្ដី្រពងលកខន្តិកៈ និងេរៀបចំសមសភពគណៈកមម ធិករសហគមន៍ 
ជំ�នទី ២៖ អំពីករពិនិតយេគលបំណង និងឆនទៈរបស់សមជិកសហគមន៍  
ជំ�នទី ៣៖ អំពីករេរៀបចំកិចច្របជំុេពញអងគអនុម័តេលើេសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈ និងគណៈកមម ធិករ

សហគមន៍ 
ជំ�នទី ៤៖ អំពីករេរៀបចំពកយេសនើសំុចុះបញជ ីទទួល�គ ល់ជផ្លូវករ 
ជំ�នទី ៥៖ អំពីករចុះបញជ ីទទួល�គ ល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជ (នីតិបុគគល)  
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ជំ�នទី៤ ៖ អំពីករេរៀបចពំកយេសនើសុចុំះបញជទីទួល�គ លជ់ផ្លូវករ 
 
បនទ ប់ពីសហគមន៍បន្របជំុអនុម័តេលើេសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈ និងេ្រជើស�ំងគណៈកមម ធិករ 

សហគមន៍រចួ ្របធនសហគមន៍្រតូវេរៀបចំចង្រកង្របមូល និងបំេពញសំណំុ�ក�រចំនួន៦ (្របំមួយ) 
រមួមន៖ 

១. បញជ ីសមជិករមួ ចំនួន ២(ពីរ)ចបប់ (េ�យមនករបញជ ក់ពីេមឃំុ ឬេចសងក ត់) 
២. លិខិតទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍េ�យ្រកសួងអភិវ��ជនបទ 
៣. លកខន្តិកៈសហគមន៍ ចំនួន ២(ពីរ)ចបប់  
៤. ្របវត្តិរបូសេងខបរបស់គណៈកមម ធិករសហគមន៍ កនុងមន ក់  ៗ ចំនួន ២(ពីរ)ចបប់ េ�យភជ ប់ជមួយ

នូវអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ឬ�ក�រពក់ព័នធនន(ចបប់ថតចម្លង) 
៥. េសចក្តីសេ្រមចរបស់ឃំុស្តីពីករទទួល�គ ល់លកខន្តិកៈ និងគណៈកមម ធិករសហគមន៍ ចំនួន ២

(ពីរ)ចបប់  
៦. សំេណើ សំុចុះេឈម ះសហគមន៍េទ្រកសួងម�ៃផទ ចំនួន ២(ពីរ)ចបប់។(11)  

 
ពក់ព័នធនឹងករេចញេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក�ឃំុ/សងក ត់េនះ គឺត្រមូវឲយ្របធនសហ

គមន៍ េធ្វើសំេណើ ជ�យលកខណ៍អក�រជូនេទ្រកុម្របឹក�ឃំុ/សងក ត់�មី (េ�យជូនភជ ប់េទជមួយ
នូវកំណត់េហតុកិចច្របជំុេពញអងគ រមួទំងបញជ ីវត្តមន និងបញជ ីេឈម ះសមជិកគណៈកមម ធិករសហ
គមន៍ទំងអស់) េដើមបីេសនើសំុឲយេមឃំុ ឬេចសងក ត់ េធ្វើករពិនិតយ និងេចញេសចក្តីសេ្រមចទទួល�គ ល់
លកខន្តិកៈ និងគណៈកមម ធិកររបស់សហគមន៍។  

បនទ ប់ពីសហគមន៍បនេរៀបចំនូវសំណំុ�ក�រទំង៦(្របំមួយ) ខងេលើ បន្រគប់្រគន់
រចួ�ល់ និង្រតឹម្រតូវេហើយ សហគមន៍�មី្រតូវបញជូ នសំណំុ�ក�រទំងអស់ ជូនេទេមឃំុ/េចសងក ត់ 
អភិបល្រកុង/្រសុក និងអភិបលេខត្ត េដើមបីេសនើសំុចុះហតថេលខបញជ ក់ បនទ ប់មក្រតូវបញជូ នមក
្រកសួងម�ៃផទ។ ជក់ែស្តងកន្លងមក ចំេពះករេរៀបចំនូវសំណំុ�ក�រទំងេនះគឺទទួលបននូវករគំ
្រទពីអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល និងៃដគូពក់ព័នធនន ្រពមទំងមនករចូលរមួសហករយ៉ងល្អរបស់
ម្រន្តីរដ្ឋបលេខត្ត ម្រន្តីអងគភពជំនញ �ជញ ធរ និង្រកសួង �ថ ប័នពក់ព័នធ។   

ជំ�នទី៥ ៖ អំពកីរចុះបញជទីទួល�គ លស់ហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជ(នីតិបុគគល)   

បនទ ប់ពីពកយេសនើសំុចុះបញជ ីរបស់សហគមន៍ និង�ក�រពក់ព័នធនន ្រតូវបនេរៀបចំបញច ប់
រចួ�ល់ជ�ថ ពរេហើយេនះ រដ្ឋបលេខត្តេ�យមនទីចត់ករអន្តរវស័ិយ ែដលជេសនធិករឲយ 
អភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្ត មនតួនទីកនុងករស្រមបស្រមួលទំនក់ទំនងបញជូ នពកយសំុចុះបញជ ី
របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និងសំណំុ�ក�រពក់ព័នធននជូនមក្រកសួងម�ៃផទ (អគគ
នយក�្ឋ នរដ្ឋបល) េដើមបីេធ្វើករពិនិតយសំណំុ�ក�រ និងសេ្រមចចុះេឈម ះសហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិចេនះេទកនុងបញជ ីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជផ្លូវករ េន្រកសួងម�ៃផទ។ 

                                                            
(11) បញជ ក់៖ ជទូេទសហគមន៍ ្រតូវេរៀបចំ�ក�រទំងេនះ យ៉ងតិចចំនួន ៥ (្របំ)ចបប់ េ�យរក�ទុកេន��ឃំុ/សងក ត់ ចំនួន១(មួយ)
ចបប់ ��្រកុង/្រសុក ចំនួន១(មួយ)ចបប់ ��េខត្តចំនួន ១(មួយ)ចបប់ និង ចំនួន២(ពីរ)ចបប់េទៀត ្រតូវេផញើជូនេទ្រកសួងម�ៃផទ។  
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េ្រកយេពលែដល្រកសួងម�ៃផទ បនសេ្រមចចុះេឈម ះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេទ
កនុងបញជ ីសហគមន៍េន្រកសួងម�ៃផទ រចួេហើយេនះ គឺមនន័យថ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េនះ ទទួលបននូវសិទធិ្រគប់្រគន់្រសបចបប់កនុងករ�ក់ពកយសំុចុះបញជ ីដីធ្លីជសមូហភព េ�យ
ទទួលបន�នៈជនីតិបុគគល។   

េ�យែ�កចំេពះលិខិត និងសំណំុ�ក�ររបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច  ែដល្រតូវ
បនសេ្រមចចុះេឈម ះកនុងបញជ ីជផ្លូវកររចួេហើយ ្រកសួងម�ៃផទនឹងេធ្វើលិខិតជ្រមបេទ អភិបលៃន   
គណៈអភិបលេខត្ត េដើមបីចត់តំ�ងរដ្ឋបលេខត្ត ឬរដ្ឋបល្រសុក និងអេញជ ើញៃដគូអភិវ��ន៍ អងគករ
សងគមសីុវលិ អនកពក់ព័នធនន ចូលរមួកនុងពិធី្របគល់ជូនេទសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �មរយៈ
�សយ�្ឋ ន ៃនទី�ន ក់ករក�្ត លរបស់សហគមន៍នីមួយៗ (ទី�ំងសហគមន៍ផទ ល់)។ 
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េ្រកយេពលែដល្រកសួងម�ៃផទ បនសេ្រមចចុះេឈម ះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេទ
កនុងបញជ ីសហគមន៍េន្រកសួងម�ៃផទ រចួេហើយេនះ គឺមនន័យថ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េនះ ទទួលបននូវសិទធិ្រគប់្រគន់្រសបចបប់កនុងករ�ក់ពកយសំុចុះបញជ ីដីធ្លីជសមូហភព េ�យ
ទទួលបន�នៈជនីតិបុគគល។   

េ�យែ�កចំេពះលិខិត និងសំណំុ�ក�ររបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច  ែដល្រតូវ
បនសេ្រមចចុះេឈម ះកនុងបញជ ីជផ្លូវកររចួេហើយ ្រកសួងម�ៃផទនឹងេធ្វើលិខិតជ្រមបេទ អភិបលៃន   
គណៈអភិបលេខត្ត េដើមបីចត់តំ�ងរដ្ឋបលេខត្ត ឬរដ្ឋបល្រសុក និងអេញជ ើញៃដគូអភិវ��ន៍ អងគករ
សងគមសីុវលិ អនកពក់ព័នធនន ចូលរមួកនុងពិធី្របគល់ជូនេទសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �មរយៈ
�សយ�្ឋ ន ៃនទី�ន ក់ករក�្ត លរបស់សហគមន៍នីមួយៗ (ទី�ំងសហគមន៍ផទ ល់)។ 
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ដំ�កក់លទី២.៥៖  

សហគមន�៍ន��េដីមភគ�ច �កព់កយសុំចះុបញជ ី 
ដីកមមសិទធិសមហូភពេទ 

្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម នងិសំណង ់ 
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េសចកី្ដេផ្ដីម 
 

េនេពលែដលសហគមន៍្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និង
្រតូវបនទទួល�គ ល់ជនីតិបុគគលរចួេហើយេនះ ដំ�ក់កលចុងេ្រកយគឺករ�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណ
កមមសិទធិដីសមូហភពេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់។ ឧបសមព័នធទី១ ៃនអនុ្រកឹតយ
េលខ៨៣ អន្រក បក ចុះៃថងទី ០៩ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ បនផ្ដល់ឲយនូវទ្រមង់ពកយេសនើសំុ 
ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព ែដលត្រមូវឲយមនករភជ ប់ជមួយនូវឯក�រមួយចំនួន េ�កត់ថ “ឯក
�របឋម”។ ឯក�រភជ ប់ទំងេនះមនដូចជ ប្លង់កបលដីមិនផ្លូវករ (ែផនទីបឋម) ែដល្រតូវបន�ក់
បញចូ លេនកនុងពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព និងបទបញជ ៃផទកនុងែដលបនអនុម័តេ�យ 
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលពក់ព័នធជមួយនឹងែផនករករ្រគប់្រគងដី និងយន្តករេ�ះ
��យវ�ិទ។ េ�យេហតុថឯក�រទំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំ និងភជ ប់អមរួច�ល់េហើយជមួយនឹង
ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពេទឲយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ េនះ
ឯក�រទំងេនះ ជទូេទ ្រតូវបនកំណត់ថជដំ�ក់កល ២.៥។ ករេរៀបចំឯក�របឋមទំងេនះ
មនបញ្ហ ្របឈមេ្រចើន េហតុដូេចនះេហើយមនករត្រមូវឲយមនករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ និងែផនក
បេចចកេទសបែនថមដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចពីសំ�ក់�ជញ ធរពក់ព័នធ។ េនកនុង�ថ នភព
ែដល�ជញ ធរពក់ព័នធមិន�ចជួយបន េនះៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ�ចជួយបំេពញកង្វះ
ខតេនះបន។ ពកយេសនើសំុចុងេ្រកយគួរ្រតូវបនពិនិតយេ�យមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង់ និងសុរេិយដីេខត្ត មុនេធ្វើរបយករណ៍ជូន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់
និងេធ្វើែផនករអនុវត្តករងរចុះបញជ ីដី និងេចញប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច។ 
 
សកមមភពត្រមូវឲយអនុវត្តេនកនុងដំ�ក់កលទី២.៥ ៖  
 
ជំ�នទី ១៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េរៀបចំ�ក់ែតងបទបញជ ៃផទកនុង  
ជំ�នទី ២៖ ករ្របមូលទិននន័យនិងផលិតែផនទីបឋមេ�យកំណត់្រពំ្របទល់្របេភទដីរបស់សហគមន៍ 
ជំ�នទី ៣៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច�ក់ពកយសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពេទ្រកសួង
េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ 
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េសចកី្ដេផ្ដីម 
 

េនេពលែដលសហគមន៍្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និង
្រតូវបនទទួល�គ ល់ជនីតិបុគគលរចួេហើយេនះ ដំ�ក់កលចុងេ្រកយគឺករ�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណ
កមមសិទធិដីសមូហភពេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់។ ឧបសមព័នធទី១ ៃនអនុ្រកឹតយ
េលខ៨៣ អន្រក បក ចុះៃថងទី ០៩ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ បនផ្ដល់ឲយនូវទ្រមង់ពកយេសនើសំុ 
ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព ែដលត្រមូវឲយមនករភជ ប់ជមួយនូវឯក�រមួយចំនួន េ�កត់ថ “ឯក
�របឋម”។ ឯក�រភជ ប់ទំងេនះមនដូចជ ប្លង់កបលដីមិនផ្លូវករ (ែផនទីបឋម) ែដល្រតូវបន�ក់
បញចូ លេនកនុងពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព និងបទបញជ ៃផទកនុងែដលបនអនុម័តេ�យ 
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលពក់ព័នធជមួយនឹងែផនករករ្រគប់្រគងដី និងយន្តករេ�ះ
��យវ�ិទ។ េ�យេហតុថឯក�រទំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំ និងភជ ប់អមរួច�ល់េហើយជមួយនឹង
ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពេទឲយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ េនះ
ឯក�រទំងេនះ ជទូេទ ្រតូវបនកំណត់ថជដំ�ក់កល ២.៥។ ករេរៀបចំឯក�របឋមទំងេនះ
មនបញ្ហ ្របឈមេ្រចើន េហតុដូេចនះេហើយមនករត្រមូវឲយមនករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ និងែផនក
បេចចកេទសបែនថមដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចពីសំ�ក់�ជញ ធរពក់ព័នធ។ េនកនុង�ថ នភព
ែដល�ជញ ធរពក់ព័នធមិន�ចជួយបន េនះៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ�ចជួយបំេពញកង្វះ
ខតេនះបន។ ពកយេសនើសំុចុងេ្រកយគួរ្រតូវបនពិនិតយេ�យមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង់ និងសុរេិយដីេខត្ត មុនេធ្វើរបយករណ៍ជូន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់
និងេធ្វើែផនករអនុវត្តករងរចុះបញជ ីដី និងេចញប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច។ 
 
សកមមភពត្រមូវឲយអនុវត្តេនកនុងដំ�ក់កលទី២.៥ ៖  
 
ជំ�នទី ១៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េរៀបចំ�ក់ែតងបទបញជ ៃផទកនុង  
ជំ�នទី ២៖ ករ្របមូលទិននន័យនិងផលិតែផនទីបឋមេ�យកំណត់្រពំ្របទល់្របេភទដីរបស់សហគមន៍ 
ជំ�នទី ៣៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច�ក់ពកយសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពេទ្រកសួង
េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ 
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ជំ�នទី១ ៖ សហគមនជ៍ន��េ�ីម�គ�ច េរៀបចំ�កែ់តងបទបញជ ៃផទកនុង12  
 

បទបញជ ៃផទកនុងមិនដូចគន េទនឹងលកខន្តិកៈេទ។ លកខន្តិកៈផ្ដល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប់្រគងេទេលើបទ
បញជ ៃផទកនុង េហើយបទបញជ ៃផទកនុងេយងមកេលើលកខន្តិកៈវញិ។ បទបញជ ៃផទកនុងគឺជបញ្ហ ៃផទកនុងរបស់
សហគមន៍ និងមនតួនទីធននូវករេ្របើ្របស់្របកបេ�យសមធម៌េទេលើដីសមូហភព និងករ
្រគប់្រគងដីទំងេនះ និងេ�ះ��យជេម្ល ះៃផទកនុង�មួយ។ បទបញជ ៃផទកនុងទំងេនះក៏ជួយែ�រក�នូវ
អត្តសញញ ណ វបបធម៌ ទំេនៀមទម្ល ប់ និង្របៃពណីល្អរបស់សហគមន៍ផងែដរ �មរយៈករេ្របើ្របស់
ដី្របកបេ�យចីរភព ករ្រគប់្រគងដី ក៏ដូចជធនធនធមមជតិ ដូេចនះ�នឹងជួយរមួចំែណកដល់ករ
អភិវ��សហគមន៍ និង្របេទសជតិ។   

បទបញជ ៃផទកនុងមន�រៈសំខន់�ស់ ពីេ្រពះ�ជអនក្រគប់្រគងទំនក់ទំនងរបស់សហគមន៍
ជមួយនឹង “អនកខងេ្រក” ែដលមនដូចជ អនកភូមិជជនជតិេដើមភគតិច ែដលបនសេ្រមចចិត្តមិន
ចូលរមួជសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ឬក៏ជមួយនឹង្របជជនែខមរ ែដលរស់េនកនុងភូមិ 
ែដលមិន�ចចូលរមួជសមជិករបស់សហគមន៍បន។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើមនអនកភូមិ្រតឹមែត
ចំនួន ៦០ ភគរយែដលបនសេ្រមចចិត្តចូលរមួជមួយនឹងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េនះជករ
សំខន់�ស់ែដល្រតូវកំណត់ថេតើអនកមិនែមនជសមជិក �ចេ្របើ្របស់ដីសមូហភព តំបន់ៃ្រព
�រក� និង�លកប់សពរបស់ពួកេគបនកនុងក្រមិត� ពីេ្រពះ ជេគលករណ៍មនែតសមជិករបស់
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបុ៉េ�្ណ ះ ែដលជអនកកន់កប់សិទធិ្រតឹម្រតូវេទេលើដីែដលប្រគប់្រគង 
ជសមូហភពេនះ។  

ករ�ក់ែតងបទបញជ ៃផទកនុងគួរ�ក់បញចូ លនូវកិចច្របជំុរ�ងគណៈកមម ធិករសហគមន៍ និង
ចស់ទំុេនកនុងសហគមន៍ េដើមបីេរៀបចំេសចក្ដី្រពង(លកខន្តិកៈ)េលើកទីមួយេនះ។ �ជញ ធរមូល�្ឋ ន រមួ
មន្របធនភូមិ និងេមឃំុ គួរចូលរមួេនកនុងកិចច្របជំុេនះ។ បទបញជ ៃផទកនុង្រតូវទទួល�គ ល់ជផ្លូវករ
េ�យភគីពក់ព័នធ។ ករ្រពងបទបញជ ៃផទកនុងគួរ្រតូវបនគំ្រទនិងដឹកនំេ�យមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទ។   
េនកនុងករអនុវត្តនេពលបចចុបបននេនះ ៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ ជេរឿយៗក៏បនគំ្រទចំេពះ 
ដំេណើ រករេនះែដរ។ េនកនុងេពល្របជំុេរៀបចំេសចក្ដី្រពងេនះ ្រតូវ�នបទបញជ ៃផទកនុងែដលបន�ក់ 
ែតងឮៗ មួយ្របេយគម្ដងៗ េនកនុងេពលេវ��មួយ េ�យអនកស្រមបស្រមួល។ គណៈកមម ធិករ
សហគមន៍្រតូវេរៀបចំកំណត់េហតុកិចច្របជំុស្រមប់សកមមភពេនះ រមួមនបញជ ី�យនមអនកចូលរមួ
ទំងអស់ និងលទធផលៃនកិចច្របជំុផងែដរ។   

េ�យេហតុថសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមនលកខណៈខុសៗគន  េ�យ�រក�្ត ទំហំៃផទដី 
្របេភទដីែដលមនេនេលើដីសមូហភព ចំនួន្របជជន និងជយថេហតុ �ចជក�្ត ករចូលរមួ
ចំែណករបស់សមជិកសហគមន៍ េនកនុងករគំ្រទករ�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព 
េនះជករសំខន់�ស់ ែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចនីមួយៗ្រតូវកំណត់បទបញជ ៃផទកនុង

                                                            
12 េគលនេយបយជតិស្ដីពីករអភវិ��ជនជតេិដើមភគតិច(NPDIP), ចំណុច ៥.២ បនែចងថ ៖ “ករអនុវត្តសិទធិមច ស់កមមសិទធិ ែដលពកព់ន័ធជមយួ
នឹងអចលន្រទពយរបស់សហគមន ៍និងលកខខណ្ឌ ជក�់កៃ់នករេ្របើ្របស់ដ ី្រតូវសថិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈកមម ធិករសហគមន ៍និងេន
េ្រកមយន្តករៃនករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តរបស់សហគមន ៍្រសប�ម្របៃពណី លកខន្តិកៈ និងបទបញជ ៃផទកនុង និង្រតូវ�កឲ់យសថិតេនេ្រកមចបបទូ់េទ
ែដលពកព់ន័ធជមយួនឹងអចលន្រទពយ។” សំគល់៖ �មករអនុវត្តជកែ់ស្តង ្រកសួង/មនទីអភវិ��នជ៍នបទនិង/ឬអងគករគ្ំរទ ជអនកជួយ ស្រមបស្រមួល
កនុងករ�កែ់តងបទបញជ ៃផទកនុងេនះ។  
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ផទ ល់ខ្លួនឲយមនភពបត់ែបន�ម�ថ នភព និងករចង់បនរបស់ខ្លួន។ ផទុយពីលកខន្តិកៈ បទបញជ ៃផទ
កនុងមនភពខុសគន េ្រចើនគួរសមរ�ងសហគមន៍នីមួយៗ។ េនកនុងករណីមួយចំនួន បទបញជ ៃផទកនុង
ែដលមន្រ�ប់របស់សហគមន៍េនទីកែន្លងេផ�ង �ច�ត់ទុកជគំរមួូយបនែដរ បុ៉ែន្តមិន្រតូវចម្លង
ទំង្រសុងេនះេទ។ មួយវញិេទៀត បទបញជ ៃផទកនុង្រតូវយកចិត្តទុក�ក់ឲយបនដិតដល់បំផុតេទេលើចំ
�ត់ថន ក់្របេភទដីរដ្ឋែដលកំពុងមន្រ�ប់ ដូចជភពខុសគន រ�ងតំបន់ករពរ និងករែបងែចកដី
ជ្របេភទដីឯកជន និងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ 

េនេពលែដលេសចក្ដី្រពងៃនបទបញជ ៃផទកនុង្រតូវបនេរៀបចំរចួេហើយ េនះគណៈកមម ធិករ
សហគមន៍ ក៏្រតូវេរៀបចំនូវកិចច្របជំុជេ្រចើនេលើកជមួយសមជិករបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េដើមបី្រពមេ្រព�ងេទេលើខ្លឹម�របទបញជ ៃផទ ែដលពក់ព័នធេទនឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ដីសមូហភព និង
ធនធនធមមជតិ។ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវអេញជ ើញសមជិកសហគមន៍ទំងអស់ចូលរមួេនកនុងកិចច្របជំុ
ទំងេនះ េដើមបីេ�យពួកេគបនេលើកេឡើងអំពីទុកខកង្វល់របស់ខ្លួន។ 

េនកនុងកិចច្របជំុចុងេ្រកយ ែដល្រតូវអនុម័តេទេលើខ្លឹម�របទបញជ ៃផទកនុង េនះេសចក្ដី្រពង
ចុងេ្រកយៃនបទបញជ ៃផទកនុងេនះគួរ�នម្ដងេទៀតេ�យអនកស្រមបស្រមួល មួយ្របេយគម្ដងៗ។ េន
កនុងកិចច្របជំុេនះ្រតូវអេញជ ើញ�ល់សមជិកសហគមន៍ទំងអស់ឲយចូលរួម េហើយពួកេគទំងអស់មន
សិទធិបែនថមអ្វីែដលមិនទន់មន ឬែកស្រមួលនូវអ្វីែដលពួកេគយល់េឃើញថមិនជប់ពក់ព័នធេនកនុង
បទបញជ ៃផទកនុងរបស់ពួកេគ។ េនេពលែដលសមជិកសហគមន៍ទំងអស់បនពិភក� និងពិនិតយ�ល់
ជំពូក និងកថខ័ណ្ឌ  ៃនឯក�របទបញជ ៃផទកនុងរចួេហើយ េនះករឯកភព�ថ ពរ�មរយៈករេបះ
េឆន ត (សំេឡងភគេ្រចើន) ្រតូវេធ្វើេឡើង�មរយៈករេលើកៃដ។ គណៈកមម ធិករសហគមន៍្រតូវេរៀបចំ
លទធផលៃនកិចច្របជំុ និងបញជ ី�យនមអនកចូលរមួទំងអស់។ 

បនទ ប់ពីសមជិកសហគមន៍បនអនុម័តបទបញជ ៃផទកនុងរចួេហើយ េនះបទបញជ ៃផទកនុងេនះ្រតូវ
មនករទទួល�គ ល់េ�យ្រកុម្របឹក�ឃំុ មុននឹងភជ ប់អមជមួយនឹងពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដី 
សមូហភពេទកន់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់។ 13  ជមួយគន េនះ ្រតូវចម្លងជូន
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និង្រកសួងពក់ព័នធ។  
 

ជំ�នទី២ ៖ ករ្របមលូទិនននយ័ និងផលិតែផនទីប�មេ�យ�ំណត្់រពំ្របទល ់
្របេភទដីរបសស់ហគមន ៍

 
ក) ែផនទីគូរេ�យៃដ 
 

ពក់ព័នធនឹងេសចក្ដី្រពងបទបញជ ៃផទកនុងេនះ និងេនកនុងករេរៀបចំអនុវត្តករគូរែផនទីបឋម 
េនះសហគមន៍ និងម្រន្តីជំនញគួរផលិតែផនទីគូរេ�យៃដ - ជទូេទេ�ថ ែផនទីគំនូស្រពង- 

                                                            
13 អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ៖ “ សហគមន្៍រតូវបនបេងកើតេឡើងជផ្លូវករជនីតិបុគគល ែដលមនបទបញជ ៃផទកនុងែចងអំពីករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ដ ី
សមូហភព ្រពមទងំមនករកំណតនូ់វលកខខណ្ឌ មយួចំនួន ដូចជករ្រគប្់រគងដីសមូហភព និងករេ្របើ្របស់ដីែផ្អក�ម្របេ�ទដី និងករផ��ផ�រេន
កនុងក្រមតិសហគមន ៍េនកនុងករណីមនជេម្ល �េ�យ�រករេ្របើ្របស់ដី្របៃពណី។”  
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ផទ ល់ខ្លួនឲយមនភពបត់ែបន�ម�ថ នភព និងករចង់បនរបស់ខ្លួន។ ផទុយពីលកខន្តិកៈ បទបញជ ៃផទ
កនុងមនភពខុសគន េ្រចើនគួរសមរ�ងសហគមន៍នីមួយៗ។ េនកនុងករណីមួយចំនួន បទបញជ ៃផទកនុង
ែដលមន្រ�ប់របស់សហគមន៍េនទីកែន្លងេផ�ង �ច�ត់ទុកជគំរមួូយបនែដរ បុ៉ែន្តមិន្រតូវចម្លង
ទំង្រសុងេនះេទ។ មួយវញិេទៀត បទបញជ ៃផទកនុង្រតូវយកចិត្តទុក�ក់ឲយបនដិតដល់បំផុតេទេលើចំ
�ត់ថន ក់្របេភទដីរដ្ឋែដលកំពុងមន្រ�ប់ ដូចជភពខុសគន រ�ងតំបន់ករពរ និងករែបងែចកដី
ជ្របេភទដីឯកជន និងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ 

េនេពលែដលេសចក្ដី្រពងៃនបទបញជ ៃផទកនុង្រតូវបនេរៀបចំរចួេហើយ េនះគណៈកមម ធិករ
សហគមន៍ ក៏្រតូវេរៀបចំនូវកិចច្របជំុជេ្រចើនេលើកជមួយសមជិករបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េដើមបី្រពមេ្រព�ងេទេលើខ្លឹម�របទបញជ ៃផទ ែដលពក់ព័នធេទនឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ដីសមូហភព និង
ធនធនធមមជតិ។ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវអេញជ ើញសមជិកសហគមន៍ទំងអស់ចូលរមួេនកនុងកិចច្របជំុ
ទំងេនះ េដើមបីេ�យពួកេគបនេលើកេឡើងអំពីទុកខកង្វល់របស់ខ្លួន។ 

េនកនុងកិចច្របជំុចុងេ្រកយ ែដល្រតូវអនុម័តេទេលើខ្លឹម�របទបញជ ៃផទកនុង េនះេសចក្ដី្រពង
ចុងេ្រកយៃនបទបញជ ៃផទកនុងេនះគួរ�នម្ដងេទៀតេ�យអនកស្រមបស្រមួល មួយ្របេយគម្ដងៗ។ េន
កនុងកិចច្របជំុេនះ្រតូវអេញជ ើញ�ល់សមជិកសហគមន៍ទំងអស់ឲយចូលរួម េហើយពួកេគទំងអស់មន
សិទធិបែនថមអ្វីែដលមិនទន់មន ឬែកស្រមួលនូវអ្វីែដលពួកេគយល់េឃើញថមិនជប់ពក់ព័នធេនកនុង
បទបញជ ៃផទកនុងរបស់ពួកេគ។ េនេពលែដលសមជិកសហគមន៍ទំងអស់បនពិភក� និងពិនិតយ�ល់
ជំពូក និងកថខ័ណ្ឌ  ៃនឯក�របទបញជ ៃផទកនុងរចួេហើយ េនះករឯកភព�ថ ពរ�មរយៈករេបះ
េឆន ត (សំេឡងភគេ្រចើន) ្រតូវេធ្វើេឡើង�មរយៈករេលើកៃដ។ គណៈកមម ធិករសហគមន៍្រតូវេរៀបចំ
លទធផលៃនកិចច្របជំុ និងបញជ ី�យនមអនកចូលរមួទំងអស់។ 

បនទ ប់ពីសមជិកសហគមន៍បនអនុម័តបទបញជ ៃផទកនុងរចួេហើយ េនះបទបញជ ៃផទកនុងេនះ្រតូវ
មនករទទួល�គ ល់េ�យ្រកុម្របឹក�ឃំុ មុននឹងភជ ប់អមជមួយនឹងពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដី 
សមូហភពេទកន់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់។ 13  ជមួយគន េនះ ្រតូវចម្លងជូន
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និង្រកសួងពក់ព័នធ។  
 

ជំ�នទី២ ៖ ករ្របមលូទិនននយ័ និងផលិតែផនទីប�មេ�យ�ំណត្់រពំ្របទល ់
្របេភទដីរបសស់ហគមន ៍

 
ក) ែផនទីគូរេ�យៃដ 
 

ពក់ព័នធនឹងេសចក្ដី្រពងបទបញជ ៃផទកនុងេនះ និងេនកនុងករេរៀបចំអនុវត្តករគូរែផនទីបឋម 
េនះសហគមន៍ និងម្រន្តីជំនញគួរផលិតែផនទីគូរេ�យៃដ - ជទូេទេ�ថ ែផនទីគំនូស្រពង- 

                                                            
13 អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ៖ “ សហគមន្៍រតូវបនបេងកើតេឡើងជផ្លូវករជនីតិបុគគល ែដលមនបទបញជ ៃផទកនុងែចងអំពីករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ដ ី
សមូហភព ្រពមទងំមនករកំណតនូ់វលកខខណ្ឌ មយួចំនួន ដូចជករ្រគប្់រគងដីសមូហភព និងករេ្របើ្របស់ដីែផ្អក�ម្របេ�ទដី និងករផ��ផ�រេន
កនុងក្រមតិសហគមន ៍េនកនុងករណីមនជេម្ល �េ�យ�រករេ្របើ្របស់ដី្របៃពណី។”  
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េ�យបង្ហ ញអំពី្រពំ្របទល់ភូមិ និង្របេភទៃនករេ្របើ្របស់ដីេនេលើែផនទីេនះផង េ�យមិនចំបច់
េរៀប�ប់លម្អិតអំពីទំហំៃផទដី ែដលកំពុងេសនើសំុ ឬទី�ំងជក់�ក់េឡើយ។ អនកស្រមបស្រមួល�ចេ្របើ
្របស់្រក�ស�ទ ំងធំេដើមបីគូរែផនទីគំនូស្រពងេនះ ែដលគួរមន្រពំ្របទល់ភូមិ និងតំបន់េ្របើ្របស់ដី 
ខុសៗគន េនកនុង្រពំ្របទល់េនះ។ អនកស្រមបស្រមួលក៏�ចេ្របើ្របស់ែផនទី�ម�ក យរណបែដល
េបះពុមពេចញ េដើមបីជួយឲយសមជិកសហគមន៍�ចកំណត់្រពំ្របទល់ និងៃផទដីសហគមន៍របស់ពួកេគ
បន។ ្របធនភូមិ ចស់ទំុកនុងភូមិ សមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ អនកតំ�ងមកពីភូមិជិតខង 
និងសមជិក្រកុម្របឹក�ឃំុ េ�យរមួទំងេ�កេមឃំុផង គួរចូលរមួេនកនុងសកមមភពគូរែផនទីេ�យ
ៃដេនះ។ របយករណ៍កិចច្របជំុ្រតូវេរៀបចំេឡើង រមួមនឧបសមព័នធបញជ ី�យនមអនកចូលរមួទំងអស់េន
កនុងកិចច្របជំុ។ េនកនុងករអនុវត្តេពលបចចុបបននេនះ ជេរឿយៗ ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសីុវលិគំ្រទ
ដល់ករផលិតែផនទីគំនូស្រពងបឋមេនះ។  

េនេពលែផនទីគំនូស្រពងបឋមេនះ្រតូវបនបញច ប់ករគូររចួ�ល់េហើយ េនះសហគមន៍គួរ
េរៀបចំកិចច្របជំុមួយ េដើមបីបញជ ក់អំពីករយល់្រពមពីសំ�ក់ភគីពក់ព័នធទំងអស់េទេលើករកំណត់
្រពំ្របទល់ភូមិេនេលើែផនទី។ ករអនុវត្តកនុងេពលបចចុបបននេនះ ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ ជ 
េរឿយៗជអនកផ្ដល់នូវករគំ្រទែផនកបេចចកេទស និងហិរញញវតថុដល់កិចច្របជំុទំងេនះ។  េមឃំុ ឬអភិបល
្រសុកគួរេធ្វើជអធិបតីេនកនុងកិចច្របជំុេនះ េហើយអនកតំ�ងមកពីភូមិជិតខង និងអនកតំ�ងមកពី
្រកុមករងរដីរដ្ឋ (�ថ ប័នថន ក់េ្រកមជតិមនភរកិចចេធ្វើករកំណត់អត្តសញញ ណដីរដ្ឋ ករគូរែផនទី និង
ករចត់ចំ�ត់ថន ក់ដី) សមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ ចស់្រពឹទធចរយកនុងភូមិ សមជិក្រកុម
្របឹក�ឃំុ (រមួទំងេ�កេមឃំុផង) និង�ជញ ធរមូល�្ឋ នេផ�ងៗេទៀតក៏គួរចូលរមួេនកនុងកិចច្របជំុេនះ
ផងែដរ។ េដើមបីបង្ហ ញនូវករករយល់្រពមរបស់ពួកេគេទេលើែផនទីរមួទំងេទេលើ្រពំ្របទល់ និង
្របេភទករេ្របើ្របស់ដីែដលបនបញជ ក់ពីខងេដើម េនះអនកចូលរមួគួរផ្ដិតេមៃដរបស់ពួកេគេនេលើ
សន្លឹកែផនទី។ េ្រកពីេនះ របយករណ៍ជ�យលកខណ៍អក�រមួយស្ដីពីកិចច្របជំុេនះក៏គួរ្រតូវបន
េរៀបចំេឡើងេ�យមនទីរអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងចុះហតថេលខេ�យេ�កេមឃំុផងែដរ។   
 

ខ. ែផនទីបឋម  
 

េនេពលេនះ ជំ�នបនទ ប់ែដល្រតូវេធ្វើ គឺករបំែលងែផនទីគំនូស្រពងេទជែផនទីឌីជីថល 
ែដល�ចេ�ម�៉ងេទៀតថ “ែផនទីបឋម” េដើមបីឲយ្រសបគន ជមួយនឹងអនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក បក 
ចុះៃថងទី ០៩ មិថុន ២០០៩ ែដលត្រមូវឲយភជ ប់ (ែផនទីបឋម) អមជមួយនឹងពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិ
ដីសមូហភព។ ែផនទីបឋមគួរបង្ហ ញអំពីទី�ំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់ ែដលបនកំណត់ស្រមប់កបលដី
នីមួយៗ ែដលបន�ក់បញចូ លេទកនុងពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។ (ែផនទីបឋមេនះនឹង
្រតូវបញច ប់ឲយបនរចួ�ល់ចត់ទុកជប្លង់សុរេិយដីេពញេលញផ្លូវករ ែតេនេ្រកយេពលពកយេសនើសំុ
្រតូវបនទទួលយក និង�កភពេ�យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ បុ៉េ�្ណ ះ)។ 

អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣អន.្រក បក ចុះៃថងទី ០៩ មិថុន ២០០៩ មិនបនែចងលម្អិតអំពីនីតិវធីិបេចចក
េទសែដលត្រមូវឲយអនុវត្តស្រមប់ករ�ស់ែវងដីសហគមន៍ និងករគូរែផនទីបឋមេឡើយ។ យ៉ងេនះក្ដី 
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េសៀវេភបណ្ដុ ះប�្ដ លស្ដីពីករចុះបញជ ីដីសមូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ែដល
េចញេ�យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ េនកនុងឆន ំ២០១២ និងបនេធ្វើបចចុបបននភព 
េនកនុងឆន ំ ២០១៦ បនកត់សមគ ល់ថ្រតូវែតមននិយមករ�ម្របព័នធ GPS យ៉ងេ�ច�ស់េន
�ម្រជុងមួយចំនួនៃន្រពំ្របទល់ៃនកបលដីែដរ។ ស្រមប់េគលបំណងេនះ ្រកុមករងរទី�លេផ�ងៗ
គន ្រតូវែតបេងកើតេឡើងេដើមបី�ស់ែវងដី និងកត់្រ�ទិននន័យ�ម GPS។ ្រកុមករងរទី�លគួរបញចូ លអនក
តំ�ងននមកពី្រកុមករងរដីរដ្ឋថន ក់្រសុក សមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ ចស់ទំុកនុងភូមិ 
្របធនភូមិពីសហគមន៍ជិតខង និងសមជិក្រកុម្របឹក��ំុ។ ្រកុមករងរទី�លទំងេនះ្រតូវទទួលនូវ
ករបណ្ដុ ះប�្ដ លេ�យបុគគលិកមនបទពិេ�ធន៍ពីករយិល័យភូមិបល្រសុក អំពីករ្របមូល
ទិននន័យ និងករេ្របើ្របស់ GPS រេបៀបសរេសររបយករណ៍ពក់ព័នធ និងរេបៀបបំេពញទ្រមង់លិខិត
្របមូលទិននន័យ។ េនកនុងករអនុវត្តបចចុបបននេនះ ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ ជញឹកញប់ ជ
អនកគំ្រទករបណ្ដុ ះប�្ដ លេនះ។  

េនកនុងអំឡុងេពលគូរែផនទី�ម្របព័នធ GPS ្រកុមករងរទី�លគួរេបះបេងគ ល្រពំ្របទល់ឲយ
បនចបស់�ស់នូវ្របេភទដីសហគមន៍នីមួយៗែដលមនេនកនុងសហគមន៍ ដូចជតំបន់ៃ្រព�រក� ដី
កប់េខម ច ដីលំេន�ន ដី�ំដំ�ំជក់ែស្ដង ដីចមក រវលិជំុ និងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ (ដូចែដលមន
ែចងេនកនុងម្រ�៦ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៨៣) ក៏ដូចជដីឯកជនែដលសថិតេនកនុងតំបន់របស់សហគមន៍ 
ែដល្រតូវកត់េចញពីដំេណើ រករេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។ ជទូេទ សទឹង ទេន្ល ជួរភនំ និង
ចំណុចសមគ ល់េផ�ងៗេទៀត ្រតូវេ្របើ្របស់េដើមបីសមគ ល់្រពំ្របទល់សហគមន៍។ ្រកុមករងរទី�លក៏
្រតូវេសនើសំុេទកន់្រកុម្របឹក��ំុ និងមនទីរេរៀបចំែដនដីេខត្ត ឲយផ្ដល់នូវែផនទីរបស់ពួកេគ ែដលបង្ហ ញ
អំពី្រពំ្របទល់រដ្ឋបល និងរបូថតពីេលើ�កស េហើយនិងែផនទី�នេលខ េ�យបង្ហ ញនូវភូមិ��ស្ត 
និងទី�ំងពិត្របកដរបស់សហគមន៍ ែដល្រតូវបនរក�ទុកជឯក�រេន្រកសួងម�ៃផទ។  

បនទ ប់ពីបញច ប់ករគូរែផនទី�ម្របព័នធ GPS រចួេហើយេនះ ែផនទីឌីជីថលនឹង្រតូវបនផលិត 
េឡើងេ�យបង្ហ ញនូវព័ត៌មនែដលបន្រពមេ្រព�ងគន រ�ងប�្ដ ភគីពក់ព័នធទំងអស់ ជពិេសស
ពក់ព័នធនឹង្រពំ្របទល់រដ្ឋបលេនេលើដី ទី�ំងដីសហគមន៍ និងទំហំដីែដលបនេ្របើ្របស់ៃនដីរបស់
សហគមន៍។ ករងរេនះ�ចេធ្វើេឡើងបនេ�យេ្របើ្របស់សូហ្វែវរ GIS ក្រមិតស្តង់�ធមម� និងត្រមូវ
ឲយមនម្រន្តីសុរេិយដីជំនញេធ្វើករងរេនះគួរគបបីចូលរមួេ�យ អងគករៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគម  
សីុវលិចំេពះដំេណើ រករេនះ។ េនេពលែដលបញច ប់ករផលិតែផនទីឌីជីថល សហគមន៍គួរេរៀបចំកិចច
្របជំុមួយេដើមបីផ្ដល់សុពលភពដល់ែផនទីេនះគួរេរៀបចំេឡើងេនះ។  េនកនុងករអនុវត្តនេពលបចចុបបនន 
ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ ជទូេទ ជអនកគំ្រទដល់ករេរៀបចំកិចច្របជំុេនះ។ កិចច្របជំុេនះគួរ
អេញជ ើញសមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ទំងអស់ ្រពឹទធ ចរយកនុងភូមិ ្របធនភូមិពីសហគមន៍ជិត
ខង សមជិក្រកុម្របឹក��ំុ និងអនកតំ�ងមកពីករយិល័យភូមិបល្រសុក និង្រកុមករងរដីរដ្ឋថន ក់
្រសុក។ ្របសិនេបើមនករមិនឯកភពេទេលើែផនទីឌីជីថល េនះែផនទីេនះ្រតូវែកស្រមួល�មរយៈ
ករ្របមូលទិននន័យថមី េហើយកិចច្របជំុថមីេទៀត្រតូវេធ្វើេឡើងរហូតដល់ប�្ដ ភគីទំងអស់្រពមេ្រព�ងគន ។ 
ែផនទីបឋមមិន្រតូវ�ក់បញចូ លនូវតំបន់�មួយែដលមនករទមទរជន់គន  ឬកំពុងមនជេម្ល ះជ 
មួយនឹងសហគមន៍ជិតខង ឬជមួយនឹងសមបទនិកដីធ្លី ពីេ្រពះថករទមទរជន់គន /ជេម្ល ះេនះ នឹង
មិន�ចទទួលយកបនេទ េយង�មដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។ កំណត់្រ�កិចច
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េសៀវេភបណ្ដុ ះប�្ដ លស្ដីពីករចុះបញជ ីដីសមូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ែដល
េចញេ�យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ េនកនុងឆន ំ២០១២ និងបនេធ្វើបចចុបបននភព 
េនកនុងឆន ំ ២០១៦ បនកត់សមគ ល់ថ្រតូវែតមននិយមករ�ម្របព័នធ GPS យ៉ងេ�ច�ស់េន
�ម្រជុងមួយចំនួនៃន្រពំ្របទល់ៃនកបលដីែដរ។ ស្រមប់េគលបំណងេនះ ្រកុមករងរទី�លេផ�ងៗ
គន ្រតូវែតបេងកើតេឡើងេដើមបី�ស់ែវងដី និងកត់្រ�ទិននន័យ�ម GPS។ ្រកុមករងរទី�លគួរបញចូ លអនក
តំ�ងននមកពី្រកុមករងរដីរដ្ឋថន ក់្រសុក សមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ ចស់ទំុកនុងភូមិ 
្របធនភូមិពីសហគមន៍ជិតខង និងសមជិក្រកុម្របឹក��ំុ។ ្រកុមករងរទី�លទំងេនះ្រតូវទទួលនូវ
ករបណ្ដុ ះប�្ដ លេ�យបុគគលិកមនបទពិេ�ធន៍ពីករយិល័យភូមិបល្រសុក អំពីករ្របមូល
ទិននន័យ និងករេ្របើ្របស់ GPS រេបៀបសរេសររបយករណ៍ពក់ព័នធ និងរេបៀបបំេពញទ្រមង់លិខិត
្របមូលទិននន័យ។ េនកនុងករអនុវត្តបចចុបបននេនះ ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ ជញឹកញប់ ជ
អនកគំ្រទករបណ្ដុ ះប�្ដ លេនះ។  

េនកនុងអំឡុងេពលគូរែផនទី�ម្របព័នធ GPS ្រកុមករងរទី�លគួរេបះបេងគ ល្រពំ្របទល់ឲយ
បនចបស់�ស់នូវ្របេភទដីសហគមន៍នីមួយៗែដលមនេនកនុងសហគមន៍ ដូចជតំបន់ៃ្រព�រក� ដី
កប់េខម ច ដីលំេន�ន ដី�ំដំ�ំជក់ែស្ដង ដីចមក រវលិជំុ និងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ (ដូចែដលមន
ែចងេនកនុងម្រ�៦ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៨៣) ក៏ដូចជដីឯកជនែដលសថិតេនកនុងតំបន់របស់សហគមន៍ 
ែដល្រតូវកត់េចញពីដំេណើ រករេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។ ជទូេទ សទឹង ទេន្ល ជួរភនំ និង
ចំណុចសមគ ល់េផ�ងៗេទៀត ្រតូវេ្របើ្របស់េដើមបីសមគ ល់្រពំ្របទល់សហគមន៍។ ្រកុមករងរទី�លក៏
្រតូវេសនើសំុេទកន់្រកុម្របឹក��ំុ និងមនទីរេរៀបចំែដនដីេខត្ត ឲយផ្ដល់នូវែផនទីរបស់ពួកេគ ែដលបង្ហ ញ
អំពី្រពំ្របទល់រដ្ឋបល និងរបូថតពីេលើ�កស េហើយនិងែផនទី�នេលខ េ�យបង្ហ ញនូវភូមិ��ស្ត 
និងទី�ំងពិត្របកដរបស់សហគមន៍ ែដល្រតូវបនរក�ទុកជឯក�រេន្រកសួងម�ៃផទ។  

បនទ ប់ពីបញច ប់ករគូរែផនទី�ម្របព័នធ GPS រចួេហើយេនះ ែផនទីឌីជីថលនឹង្រតូវបនផលិត 
េឡើងេ�យបង្ហ ញនូវព័ត៌មនែដលបន្រពមេ្រព�ងគន រ�ងប�្ដ ភគីពក់ព័នធទំងអស់ ជពិេសស
ពក់ព័នធនឹង្រពំ្របទល់រដ្ឋបលេនេលើដី ទី�ំងដីសហគមន៍ និងទំហំដីែដលបនេ្របើ្របស់ៃនដីរបស់
សហគមន៍។ ករងរេនះ�ចេធ្វើេឡើងបនេ�យេ្របើ្របស់សូហ្វែវរ GIS ក្រមិតស្តង់�ធមម� និងត្រមូវ
ឲយមនម្រន្តីសុរេិយដីជំនញេធ្វើករងរេនះគួរគបបីចូលរមួេ�យ អងគករៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគម  
សីុវលិចំេពះដំេណើ រករេនះ។ េនេពលែដលបញច ប់ករផលិតែផនទីឌីជីថល សហគមន៍គួរេរៀបចំកិចច
្របជំុមួយេដើមបីផ្ដល់សុពលភពដល់ែផនទីេនះគួរេរៀបចំេឡើងេនះ។  េនកនុងករអនុវត្តនេពលបចចុបបនន 
ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសីុវលិ ជទូេទ ជអនកគំ្រទដល់ករេរៀបចំកិចច្របជំុេនះ។ កិចច្របជំុេនះគួរ
អេញជ ើញសមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ទំងអស់ ្រពឹទធ ចរយកនុងភូមិ ្របធនភូមិពីសហគមន៍ជិត
ខង សមជិក្រកុម្របឹក��ំុ និងអនកតំ�ងមកពីករយិល័យភូមិបល្រសុក និង្រកុមករងរដីរដ្ឋថន ក់
្រសុក។ ្របសិនេបើមនករមិនឯកភពេទេលើែផនទីឌីជីថល េនះែផនទីេនះ្រតូវែកស្រមួល�មរយៈ
ករ្របមូលទិននន័យថមី េហើយកិចច្របជំុថមីេទៀត្រតូវេធ្វើេឡើងរហូតដល់ប�្ដ ភគីទំងអស់្រពមេ្រព�ងគន ។ 
ែផនទីបឋមមិន្រតូវ�ក់បញចូ លនូវតំបន់�មួយែដលមនករទមទរជន់គន  ឬកំពុងមនជេម្ល ះជ 
មួយនឹងសហគមន៍ជិតខង ឬជមួយនឹងសមបទនិកដីធ្លី ពីេ្រពះថករទមទរជន់គន /ជេម្ល ះេនះ នឹង
មិន�ចទទួលយកបនេទ េយង�មដំេណើ រករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព។ កំណត់្រ�កិចច
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្របជំុគួរ្រតូវេរៀបចំេ�យករយិល័យភូមិបល្រសុក េ�យ�ក់បញចូ លនូវលទធផលៃនកិចច្របជំុ និងបញជ ី
�យនមអនកចូលរមួទំងអស់។ របយករណ៍េនះគួរចុះហតថេលខេ�យេ�កេម�ំុ ឬ្រកុម្របឹក��ំុ។   

េ�យែផ្អកេលើមតិេយបល់ទំងអស់ ែដលទទួលបនេនកនុងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ េនះ
កំែណចុងេ្រកយេទេលើែផនទីបឋមគួរេធ្វើេឡើងេ�យម�ន្តីសុរេិយដី។ េនកនុងករអនុវត្តបចចុបបនន ៃដគូ
អភិវ��ន៍/អងគករសងគមសីុវលិជេរឿយៗជអនកគំ្រទដល់ដំេណើ រករេនះ។ ែផនទីេនះ្រតូវចុះហតថេលខ 
េ�យសមជិកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ និងអនកទំង�យ�ែដលជអនកផលិត� េហើយនិងមន
តួនទីជភស្ដុ�ងេដើមបីគំ្រទដល់ដំេណើ រករេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព របស់សហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិច។ ែផនទីបឋម នេពលេ្រកយមកេទៀតនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យ្រកុមករងរចុះ
�ស់ែវងរបស់មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងភូមិបលថន ក់េខត្ត េដើមបីេរៀបចំជប្លង់
សុរេិយដី (ប្លង់កបលដី) េពញេលញ។   

ជំ�ន�ី៣ ៖ សហគមនជ៍ន��េដីមភគ�ច�កព់កយសុំចះុបញជ ីដីសមហូភពេទ
្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់

 
េពលែដលករគូរែផនទីបឋម និងករ�ក់ែតងបទបញជ ៃផទកនុង្រតូវបនឯកភពគន ៃផទកនុងក៏ដូច

ជជមួយនឹងភគីពក់ព័នធពីខងេ្រក (្រកុម្របឹក��ំុ និងសហគមន៍ជិតខង) រចួ�ល់េហើយ េនះសហ
គមន៍មនសិទធិ�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភព េ�យមនឯក�រភជ ប់ចំបច់ទំងអស់
រចួ�ល់េទកន់មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដីេខត្ត�មរយះករយិល័យ 
ភូមិបល្រសុក ែដលបនទ ប់មកនឹងបញជូ នពកយេសនើសំុេនះមកឲយមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង់ និងភូមិបលថន ក់េខត្ត។ េពលែដលពកយេសនើសំុេនះ្រតូវបនពិនិតយេមើលភពេពញេលញរបស់
� (ឯក�រ្រគប់ចំនួន) និងពិនិតយពិច័យេ�យមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងភូមិបល
រចួេហើយ េនះមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដីេខត្តមុនេធ្វើរបយករណ៍ជូន
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមមនិងសំណង់ និងេធ្វើែផនករអនុវត្តករងរចុះបញជ ីដីនិងេចញប័ណ្ណ
កមមសិទធិដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 

 
ឯក�រភជ ប់ែដល្រតូវភជ ប់អមជមួយនឹងពកយេសនើសំុ មនដូចខងេ្រកម ៖   
 លិខិតទទួល�គ ល់អត្តសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេ�យ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ 
 លិខិតពី្រកសួងម�ៃផទែដលទទួល�គ ល់សហគមន៍ជនីតិបុគគល  
 េសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក��ំុ ឯកភពេទេលើករែតង�ំងគណៈកមម ធិករសហគមន៍  
 លកខន្តិកៈសហគមន៍ 
 បញជ ី�យនមសមជិកសហគមន៍ េ�យមនករេផទ�ង�ទ ត់េទេលើបញជ ី�យនមេនះពីសំ�ក់

េ�កេម�ំុ 
 បទបញជ ៃផទកនុងសហគមន៍ស្ដីពីករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ដី និងយន្តករេ�ះ្រ�យជេម្ល ះ   
 ែផនទីបឋមែដលបង្ហ ញអំពីទី�ំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់របស់ដីសហគមន៍ 
 ពកយេសនើសំុចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច  
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 លិខិតពី្របធនគណៈកមម ធិករសហគមន៍ ែដលអនុញញ តឲយមនករេផទរតួនទីពី្របធនេទឲយ
អនុ្របធន េនកនុងករណីែដល្របធនមិន�ចបំេពញភរកិចចបន 

 
េនេពលែដលមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់បន�យតៃម្លពកយេសនើសំុរចួេហើយ 

េនះមនទីរេរៀបចំែដនដី នឹងេសនើសំុេទអភិបលេខត្តឲយ្របកសថជតំបន់វនិិចឆ័យស្រមប់សហគមន៍។ 
្របសិនេបើករគូរែផនទីបឋមទទួលបនករបញជ ក់ថ្រពំ្របទល់ៃនកបលដី្រតូវបនឯកភព ពីសំ�ក់
សហគមន៍ជិតខង (រមួមនអនកែថរក�ករពរដីរដ្ឋ  េនះអភិបលេខត្ត/អភិបល្រសុកនឹងេចញលិខិត
ជូនដំណឹងជ�ធរណៈមួយមិនឲយេលើសពីរយៈេពល ២០ៃថង មុនកលបរេិចឆទៃនករ�ស់ែវងដីជផ្លូវ
ករ។ េនកនុងករណីែដលមនពកយបណ្ដឹ ងេទេលើែផនទីបឯម េនះែផនទីេនះ្រតូវេធ្វើករែកស្រមួល
ម្ដងេទៀតរហូតដល់�ល់បណ្ដឹ ង និងជេម្ល ះនន្រតូវបនេ�ះ្រ�យរចួ�ល់។ េសចក្ដីសេ្រមច�ថ ពរស្ដី
ពីករទមទរដីែដលបនបង្ហ ញេនេលើែផនទីបឋម សថិតេនកនុងករសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករ
្រគប់្រគងដីរដ្ឋថន ក់េខត្ត ែដលមន្របធនជអភិបលេខត្ត ឬអភិបលរងេខត្ត។ មនទីរេរៀបចំែដនដី នគ
របូនីយកមម សំណង់ និងភូមិបលេរៀបចំេសចក្ដី្រពងលិខិតផ្លូវករមួយេទកន់អភិបលេខត្ត េ�យេសនើ
សំុឲយេចញឯក�រមួយស្ដីពីវធិនករករពរបេ�្ដ ះ�សនន (IPM) ស្រមប់សហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិច ពីេ្រពះថសហគមន៍បន�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពរបស់ខ្លួនេ�យ
េជគជ័យ ។ ឯក�រេនះមន�រៈសំខន់�ស់ ពីេ្រពះ�ទប់�ក ត់នូវ�ល់ទ្រមង់ទំងអស់ៃន
សកមមភពមកេលើដីេនកនុងតំបន់ េ�យករពរតំបន់េនះពីករទ្រនទ ន�មួយរហូតដល់សហគមន៍
បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិផ្លូវករស្រមប់ដីរបស់ពួកេគ និងេ�យ�រេនះគឺជឯក�រផ្លូវករទីមួយ
ែដលផ្ដល់នូវសន្តិសុខកមមសិទធិកនុងក្រមិតមួយចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 
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 លិខិតពី្របធនគណៈកមម ធិករសហគមន៍ ែដលអនុញញ តឲយមនករេផទរតួនទីពី្របធនេទឲយ
អនុ្របធន េនកនុងករណីែដល្របធនមិន�ចបំេពញភរកិចចបន 

 
េនេពលែដលមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់បន�យតៃម្លពកយេសនើសំុរចួេហើយ 

េនះមនទីរេរៀបចំែដនដី នឹងេសនើសំុេទអភិបលេខត្តឲយ្របកសថជតំបន់វនិិចឆ័យស្រមប់សហគមន៍។ 
្របសិនេបើករគូរែផនទីបឋមទទួលបនករបញជ ក់ថ្រពំ្របទល់ៃនកបលដី្រតូវបនឯកភព ពីសំ�ក់
សហគមន៍ជិតខង (រមួមនអនកែថរក�ករពរដីរដ្ឋ  េនះអភិបលេខត្ត/អភិបល្រសុកនឹងេចញលិខិត
ជូនដំណឹងជ�ធរណៈមួយមិនឲយេលើសពីរយៈេពល ២០ៃថង មុនកលបរេិចឆទៃនករ�ស់ែវងដីជផ្លូវ
ករ។ េនកនុងករណីែដលមនពកយបណ្ដឹ ងេទេលើែផនទីបឯម េនះែផនទីេនះ្រតូវេធ្វើករែកស្រមួល
ម្ដងេទៀតរហូតដល់�ល់បណ្ដឹ ង និងជេម្ល ះនន្រតូវបនេ�ះ្រ�យរចួ�ល់។ េសចក្ដីសេ្រមច�ថ ពរស្ដី
ពីករទមទរដីែដលបនបង្ហ ញេនេលើែផនទីបឋម សថិតេនកនុងករសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករ
្រគប់្រគងដីរដ្ឋថន ក់េខត្ត ែដលមន្របធនជអភិបលេខត្ត ឬអភិបលរងេខត្ត។ មនទីរេរៀបចំែដនដី នគ
របូនីយកមម សំណង់ និងភូមិបលេរៀបចំេសចក្ដី្រពងលិខិតផ្លូវករមួយេទកន់អភិបលេខត្ត េ�យេសនើ
សំុឲយេចញឯក�រមួយស្ដីពីវធិនករករពរបេ�្ដ ះ�សនន (IPM) ស្រមប់សហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិច ពីេ្រពះថសហគមន៍បន�ក់ពកយេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពរបស់ខ្លួនេ�យ
េជគជ័យ ។ ឯក�រេនះមន�រៈសំខន់�ស់ ពីេ្រពះ�ទប់�ក ត់នូវ�ល់ទ្រមង់ទំងអស់ៃន
សកមមភពមកេលើដីេនកនុងតំបន់ េ�យករពរតំបន់េនះពីករទ្រនទ ន�មួយរហូតដល់សហគមន៍
បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិផ្លូវករស្រមប់ដីរបស់ពួកេគ និងេ�យ�រេនះគឺជឯក�រផ្លូវករទីមួយ
ែដលផ្ដល់នូវសន្តិសុខកមមសិទធិកនុងក្រមិតមួយចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 
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ដំ�កក់លទី៣៖ 

្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម នងិសំណង ់
�សែ់វង បទិ��យ អនបុេយគ  

េដីមបីេចញបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភពជនូ 
សហគមនជ៍ន��េដីមភគ�ច 
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េសចកី្ដេផ្ដីម  
 

ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ បនកំណត់ថ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចថ “ជ្រកុមមនុស�
ែដលរស់េនេលើែដនដីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ែដលបង្ហ ញនូវករឯកភពៃនជតិពនធុ សងគម វបប
ធម៍ និងេសដ្ឋកិចច ្របតិបត្តិរេបៀបរស់េន�ម្របៃពណី និង�ំដុះេលើដីែដលខ្លួនកន់កប់េទ�មកបួន
ខន តទំេនៀមទម្ល ប់ៃនករេ្របើ្របស់ជសមូហភព”។ ករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជ
កមមសិទធិសមូហភពមនលកខណៈែប្លកពីករចុះបញជ ីដីកមមសិទធិឯកជន េ្រពះជករចុះបញជ ីដីទំង�យ 
(មន្របំ្របេភទ) របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ែដលមនចំែណកខ្លះជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និង
ចំែណកខ្លះេទៀតជដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ េ�យករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមន
លកខណៈពិេសសជងករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈ�ច់េ�យដំុ ឬចុះបញជ ីដីមនលកខណៈជ្របព័នធ េទើប
�ជរ�្ឋ ភិបលបនេចញអនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រកបក ចុះៃថងទី០៩ មិថុន ២០០៩ ស្តីពីនីតិវធីិៃនករ
ចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 
 

១) ្រកុមករងរចះុបញជ ីដីសហគមន�៍ន��េដីមភគ�ច 
ដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមនពក់ព័នធនឹង្រកសួងសំខន់

ចំនួន្របំែដលកនុងេនះ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់មនភរៈកិចចជួយ�ស់ែវង និង
េចញប័ណ្ណជូនសហគមន៍។ ្រកុមករងរចុះបញជ ីដី្រតូវបនបេងកើត និងអនុវត្តេ�យម្រន្តីៃនមនទីរេរៀបចំ
ែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដី េហើយ្របធនមនទីរ្រតូវបនែតង�ំងជនយកចត់ករ
កមមវធីិកនុងករសេ្រមចែណនំដល់្រកុមករងរែដលជម្រន្តីេ្រកម��ទ។ ្រកុមករងរ ្រតូវដឹកនំផទ ល់
េ�យ្របធន ឬអនុ្របធន និង្រកុមករងរបេចចកេទសែដលេ�ថ ម្រន្តី្រគប់្រគងករងរតំបន់វនិិចឆ័យ
ជម្រន្តីមនសមតថភព។ េ�យែឡក្រកុមករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបន
បេងកើតេឡើងែដលមនសមសភពពីដប់េទដប់្របំរបូ និងែតង�ំង�មករេសនើសំុរបស់មនទីរេរៀបចំ
ែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ និងសុរេិយដីេខត្ត មក្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគររបូនីយកមម និង
សំណង់ េហើយ្រកុមករងរេនះែបងែចកជពីរែផនកដូចខងេ្រកម៖  

ក. ម្រន្តីអនុវត្តករងរ�លរមួមន៖ ម្រន្តីផ�ព្វផ�យ និងេរៀបចំែដនដី ម្រន្តីកំណត់្រពំ ម្រន្តី�ស់ែវង 
និងម្រន្តីវនិិចឆ័យ។ 

ខ. ម្រន្តីករយិល័យរមួមន៖ ម្រន្តីបញចូ លទិននន័យ និងម្រន្តីគូសប្លង់កបលដី។ 

២) សមសភពអនកពកព់ន័ធកនុងករងរចះុបញជ ីដីសហគមន�៍ន��េដីមភគ�ច 
េនកនុងដំេណើ រករករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ត្រមូវេ�យមនភគីពក់ព័នធជ
េ្រចើនចូលរមួែដលមនដូចជ៖ 
 សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជអនកកន់កប់ផទ ល់ 
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េសចកី្ដេផ្ដីម  
 

ចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ បនកំណត់ថ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចថ “ជ្រកុមមនុស�
ែដលរស់េនេលើែដនដីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ែដលបង្ហ ញនូវករឯកភពៃនជតិពនធុ សងគម វបប
ធម៍ និងេសដ្ឋកិចច ្របតិបត្តិរេបៀបរស់េន�ម្របៃពណី និង�ំដុះេលើដីែដលខ្លួនកន់កប់េទ�មកបួន
ខន តទំេនៀមទម្ល ប់ៃនករេ្របើ្របស់ជសមូហភព”។ ករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជ
កមមសិទធិសមូហភពមនលកខណៈែប្លកពីករចុះបញជ ីដីកមមសិទធិឯកជន េ្រពះជករចុះបញជ ីដីទំង�យ 
(មន្របំ្របេភទ) របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ែដលមនចំែណកខ្លះជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និង
ចំែណកខ្លះេទៀតជដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ េ�យករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមន
លកខណៈពិេសសជងករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈ�ច់េ�យដំុ ឬចុះបញជ ីដីមនលកខណៈជ្របព័នធ េទើប
�ជរ�្ឋ ភិបលបនេចញអនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រកបក ចុះៃថងទី០៩ មិថុន ២០០៩ ស្តីពីនីតិវធីិៃនករ
ចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 
 

១) ្រកុមករងរចះុបញជ ីដីសហគមន�៍ន��េដីមភគ�ច 
ដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមនពក់ព័នធនឹង្រកសួងសំខន់

ចំនួន្របំែដលកនុងេនះ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់មនភរៈកិចចជួយ�ស់ែវង និង
េចញប័ណ្ណជូនសហគមន៍។ ្រកុមករងរចុះបញជ ីដី្រតូវបនបេងកើត និងអនុវត្តេ�យម្រន្តីៃនមនទីរេរៀបចំ
ែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដី េហើយ្របធនមនទីរ្រតូវបនែតង�ំងជនយកចត់ករ
កមមវធីិកនុងករសេ្រមចែណនំដល់្រកុមករងរែដលជម្រន្តីេ្រកម��ទ។ ្រកុមករងរ ្រតូវដឹកនំផទ ល់
េ�យ្របធន ឬអនុ្របធន និង្រកុមករងរបេចចកេទសែដលេ�ថ ម្រន្តី្រគប់្រគងករងរតំបន់វនិិចឆ័យ
ជម្រន្តីមនសមតថភព។ េ�យែឡក្រកុមករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបន
បេងកើតេឡើងែដលមនសមសភពពីដប់េទដប់្របំរបូ និងែតង�ំង�មករេសនើសំុរបស់មនទីរេរៀបចំ
ែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ និងសុរេិយដីេខត្ត មក្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគររបូនីយកមម និង
សំណង់ េហើយ្រកុមករងរេនះែបងែចកជពីរែផនកដូចខងេ្រកម៖  

ក. ម្រន្តីអនុវត្តករងរ�លរមួមន៖ ម្រន្តីផ�ព្វផ�យ និងេរៀបចំែដនដី ម្រន្តីកំណត់្រពំ ម្រន្តី�ស់ែវង 
និងម្រន្តីវនិិចឆ័យ។ 

ខ. ម្រន្តីករយិល័យរមួមន៖ ម្រន្តីបញចូ លទិននន័យ និងម្រន្តីគូសប្លង់កបលដី។ 

២) សមសភពអនកពកព់ន័ធកនុងករងរចះុបញជ ីដីសហគមន�៍ន��េដីមភគ�ច 
េនកនុងដំេណើ រករករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ត្រមូវេ�យមនភគីពក់ព័នធជ
េ្រចើនចូលរមួែដលមនដូចជ៖ 
 សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជអនកកន់កប់ផទ ល់ 

36 
 

 គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថន ក់េខត្ត 
 ្រកុមករងរដីរដ្ឋថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 �ជញ ធរែដនដី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ 
 ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម និងសំណង់ (មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់និង

សុរេិយដីជេសនធិករ និងជសមជិកអចិៃ្រន្តយ៍របស់គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថន ក់េខត្ត) 
 ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ 
 ្រកសួងម�ៃផទ (ផ្តល់ករចុះបញជ ីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជនីតិបុគគល្រសបចបប់) 
 ្រកសួងបរ�ិថ ន (េធ្វើករពិនិតយ និងអនុម័ត្តេលើដីពក់ព័នធែដនជ្រមកសត្វៃ្រព តំបន់ករពរ និងតំបន់

រេបៀងបរ�ិថ ន ។ល។) 
 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទ (េធ្វើករពិនិតយ និងអនុម័ត្តេលើដីពក់ព័នធដីកសិកមម ដីៃ្រព

សហគមន៍ និងគ្រមបៃ្រពេឈើឆន ំ ២០០២។ល។) 
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ គំ្រទែផនកហិរញញវតថុ  
 សងគមសីុវលិ និងអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល ជអនកជួយែណនំេរៀបចំបទបញជ ៃផទកនុងស្រមប់្រគប់្រគង

និងេ្របើ្របសដីសហគមន៍�ម្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល ប់ និងករស្រមបស្រមួល េ�ះ្រ�យវ�ិទៃផទ
កនុងសហគមន៍។ 

៣) ដំេណីរករៃនករចះុបញជ ីដីសហគមន�៍ន��េដីម�គ�ច� 
 

េ្រកយពីបនទទួល និងបនពិនិតយរចួ�ល់នូវពកយេសនើសំុចុះបញជ ដីីសមូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច េនះករងរែដល្រតូវអនុវត្តរមួមន៖ 
ជំ�នទី ១៖ ករ�ស់ែវងនិង្របមូលទិននន័យនិយមករ្រពំ្របទល់ដី�ម្របេភទៃនករេ្របើ្របស់ ករ
កំណត់្រពំ និងករេធ្វើអត្តសញញ ណកមមដីរដ្ឋ 
ជំ�នទី ២៖ បិទផ�យជ��រណៈនូវ�ក�រៃនករវនិិចឆ័យ 
ជំ�នទី ៣៖ ករេធ្វើកំណត់េហតុបញច ប់ករបិទផ�យទិននន័យជ��រណៈនូវ�ក�រវនិិចឆ័យ  
ជំ�នទី ៤៖ ករ្របជំុជមួយគណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថន ក់េខត្តេដើមបីសេ្រមចេលើរបយករណ៍ស្តី
ពីលទធផលៃនករបិទផ�យ និងេធ្វើសំេណើ រមក្រកសួងេរៀបចំែដនដីេដើមបីសំុេចញប័ណ្ណកមមសិទធិដី 
សមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
ជំ�នទី ៥៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់េធ្វើលិខិតេទ្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួង
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទេសនើសំុករពិនិតយ និងយល់្រសបេទេលើដីែដលបន�ក់េសនើសំុចុះ
បញជ ីជដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 
ជំ�នទី ៦៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេធ្វើលិខិតេទ�ជរ�្ឋ ភិបល�មរយៈទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេដើមបីេសនើ
សំុេធ្វើអនុបេយគដីែដលបនេសនើសំុចុះបញជ ីជដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េ�យេយងេទេលើ
េសចក្តីសំេរចយល់្រសបរបស់្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ 
ជំ�នទី ៧៖ េចញប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 
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៤) ���កព់កយសុំចះុបញជ ីដីសហគមន�៍ន���ដីម�គ�ច 
្របធនគណៈកមម ធិករសហគមន៍ ឬ�ជញ ធរ្របៃពណី ឬតំ�ងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគ

តិចនិមួយៗ ្រតូវ�ក់ពកយេសនើសំុចុះបញជ ីដីរបស់សហគមន៍ខ្លួនែដលបនកន់កន់ ្រពមទំងឯក�រ
េផ�ងៗេទៀតែដល្រតូវភជ ប់មកជមួយ (កនុងជំ�នទី៣ ៃនដំ�ក់កលទី២.៥) មកករយិល័យ
ភូមិបល្រសុក ឬមនទីរេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដី។ េ្រកយពីបនទទួលពកយ
េសនើសំុចុះបញជ ី ្របសិនេបើទី�ំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់សហគមន៍មនករឯកភពពី អនកជិតខង �ជញ ធរ
រដ្ឋបល និងមិនមនទំនស់ ឬមនទំនស់ែត្រតូវបនេ�ះ្រ�យរចួ�ល់េហើយ េនះ្របធនមនទីរនឹង
េធ្វើលិខិតេសនើេទអភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តេដើមបីេចញលិខិតបងកកករទិញ លក់ េផទរកមមសិទធិដី
កនុងបរេិវណែដលបនេសនើសំុចុះបញជ ីជដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ បនទ ប់មកករយិល័យ
ភូមិបល្រសុក ្រតូវេលើកសំេណើ រជូនអភិបល្រសុក េដើមបីេចញេសចក្តីជូនដំណឹងជ�ធរណៈកនុង     
រយៈេពល២០ៃថងយ៉ងតិច មុនកលបរេិឆឆទចុះកំណត់្រពំដី �ស់ែវងដី និងវនិិចឆ័យ។ 14  េសចក្តីជូន
ដំណឹង្រតូវបិទផ�យជ�ធរណៈ េនកែន្លងងយេមើលេឃើញដូចជ៖ ទី�ន ក់ករភូមិ ��ឃំុ ទី
្របជំុជន និងទី�ំងដីែដលសហគមន៍េសនើសំុេ្រកយពីបនបិទផ�យរយៈេពល២០ៃថង ពំុមនករជំទស់ 
ឬត�៉េទ េនះម្រន្តី្រតូវអនុវត្តបន្ត។ 
 

៥) �����សែ់វង 
្រកុមករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេធ្វើករកំណត់អត្តសញញ ណកមមដីរដ្ឋ កំណត់្រពំ 
និង�ស់ែវងដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលមន្របំ្របេភទដូចតេទ៖ 
 
ករងរទី�ល៖ ករេធ្វើអត្តសញញ ណកមមដីរដ្ឋ ករកំណត់្រពំ និងករ�ស់ែវង 
 ដីលំេន�្ឋ ន ឬដីែដលសហគមន៍បនេរៀបចំនិេវសន�្ឋ ន 
 ដីែដលសហគមន៍្របកបរបរកសិកមម�មែបប្របៃពណី 
 ដីបំរងុចំបច់កនុងករដូរេវនដំ�ំ ែដលទទួល�គ ល់េ�យ�ជញ ធរ ឬពីអនកជិតខង 
 ដីៃ្រព�រក� (សហគមន៍និមួយៗ មិនេលើសពី ៧ ហិក�) 
 ដីកប់េខម ច  (សហគមន៍និមួយៗ មិនេលើសពី ៧ ហិក�)  

 
េនកនុងដំ�ក់កលេនះ សហគមន៍្រតូវចូលរមួបង្ហ ញនូវទី�ំង ្រពំ្របទល់ និងទំហំៃនចំែណកដី

េផ�ងៗែដលសហគមន៍បនកន់កប់ និងកំពុងេ្របើ្របស់ ដល់្រកុមករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិច។15 
 
ករងរករយិល័យ៖  

                                                            
14 ទ្រមង់គំរទីូ ២០៖ គំរេូសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករចុះកំណត់្រពំ ករ�ស់ែវង និងករវនិិឆឆ័យដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
15 ទ្រមង់គំរទីូ២១៖ ែបបបទៃនករ្របមូលទិននន័យ 
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៤) ���កព់កយសុំចះុបញជ ីដីសហគមន�៍ន���ដីម�គ�ច 
្របធនគណៈកមម ធិករសហគមន៍ ឬ�ជញ ធរ្របៃពណី ឬតំ�ងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគ

តិចនិមួយៗ ្រតូវ�ក់ពកយេសនើសំុចុះបញជ ីដីរបស់សហគមន៍ខ្លួនែដលបនកន់កន់ ្រពមទំងឯក�រ
េផ�ងៗេទៀតែដល្រតូវភជ ប់មកជមួយ (កនុងជំ�នទី៣ ៃនដំ�ក់កលទី២.៥) មកករយិល័យ
ភូមិបល្រសុក ឬមនទីរេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដី។ េ្រកយពីបនទទួលពកយ
េសនើសំុចុះបញជ ី ្របសិនេបើទី�ំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់សហគមន៍មនករឯកភពពី អនកជិតខង �ជញ ធរ
រដ្ឋបល និងមិនមនទំនស់ ឬមនទំនស់ែត្រតូវបនេ�ះ្រ�យរចួ�ល់េហើយ េនះ្របធនមនទីរនឹង
េធ្វើលិខិតេសនើេទអភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តេដើមបីេចញលិខិតបងកកករទិញ លក់ េផទរកមមសិទធិដី
កនុងបរេិវណែដលបនេសនើសំុចុះបញជ ីជដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ បនទ ប់មកករយិល័យ
ភូមិបល្រសុក ្រតូវេលើកសំេណើ រជូនអភិបល្រសុក េដើមបីេចញេសចក្តីជូនដំណឹងជ�ធរណៈកនុង     
រយៈេពល២០ៃថងយ៉ងតិច មុនកលបរេិឆឆទចុះកំណត់្រពំដី �ស់ែវងដី និងវនិិចឆ័យ។ 14  េសចក្តីជូន
ដំណឹង្រតូវបិទផ�យជ�ធរណៈ េនកែន្លងងយេមើលេឃើញដូចជ៖ ទី�ន ក់ករភូមិ ��ឃំុ ទី
្របជំុជន និងទី�ំងដីែដលសហគមន៍េសនើសំុេ្រកយពីបនបិទផ�យរយៈេពល២០ៃថង ពំុមនករជំទស់ 
ឬត�៉េទ េនះម្រន្តី្រតូវអនុវត្តបន្ត។ 
 

៥) �����សែ់វង 
្រកុមករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេធ្វើករកំណត់អត្តសញញ ណកមមដីរដ្ឋ កំណត់្រពំ 
និង�ស់ែវងដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលមន្របំ្របេភទដូចតេទ៖ 
 
ករងរទី�ល៖ ករេធ្វើអត្តសញញ ណកមមដីរដ្ឋ ករកំណត់្រពំ និងករ�ស់ែវង 
 ដីលំេន�្ឋ ន ឬដីែដលសហគមន៍បនេរៀបចំនិេវសន�្ឋ ន 
 ដីែដលសហគមន៍្របកបរបរកសិកមម�មែបប្របៃពណី 
 ដីបំរងុចំបច់កនុងករដូរេវនដំ�ំ ែដលទទួល�គ ល់េ�យ�ជញ ធរ ឬពីអនកជិតខង 
 ដីៃ្រព�រក� (សហគមន៍និមួយៗ មិនេលើសពី ៧ ហិក�) 
 ដីកប់េខម ច  (សហគមន៍និមួយៗ មិនេលើសពី ៧ ហិក�)  

 
េនកនុងដំ�ក់កលេនះ សហគមន៍្រតូវចូលរមួបង្ហ ញនូវទី�ំង ្រពំ្របទល់ និងទំហំៃនចំែណកដី

េផ�ងៗែដលសហគមន៍បនកន់កប់ និងកំពុងេ្របើ្របស់ ដល់្រកុមករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិច។15 
 
ករងរករយិល័យ៖  

                                                            
14 ទ្រមង់គំរទីូ ២០៖ គំរេូសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករចុះកំណត់្រពំ ករ�ស់ែវង និងករវនិិឆឆ័យដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
15 ទ្រមង់គំរទីូ២១៖ ែបបបទៃនករ្របមូលទិននន័យ 
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ម្រន្តីជំនញ្រតូវបញចូ លទិននន័យែដល្របមូលបនេទកនុងកំពយូទ័រេដើមបីក�ងបញជ ីរេឈម ះមច ស់
ដី និងប្លង់ែផនទីកបលដី្រពមទំងេរៀបចំឯក�រេដើមបីពិនិតយេ�យបន្រតឹម្រតូវ និងេ្រត�មយកេទេធ្វើ
ករបិទផ�យ។  
 

៦) ករបិ���យ���រណ�ន�ូឯក�រ�នករ�និចឆយ័ 
ទិននន័យែដល្របមូលបន មនទីរេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដីនឹងេធ្វើ

សំេណើ រេទអភិបល្រសុក េដើមបីេចញេសចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីករបិទផ�យជ�ធរណៈនូវឯក�រ
ៃនករវនិិចឆ័យដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច16  រយះេពល៣០ៃថង េ�យគិតទំងៃថងបុណយជតិ និង
ៃថងឈប់សំ�ក។ 

ករបិទផ�យរយះេពល៣០ៃថង េដើមបីេ�យមច សដីសហគមន៍ �ថ ប័នពក់ព័នធ និងសមជិក   
គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថន ក់េខត្តទំងអស់ចូលរមួពិនិតយ និងេធ្វើករត�៉ករណីមនករខុសឆគង។ 

ករណីមិនមនករឯកភពពីអនកជិតខង ���ញ ធររដ្ឋបល 
 កនុងករអនុវត្តន៍នីតិវធីិ ជពិេសសកនុងដំ�ក់កលបិទផ�យជូនដំណឹងជ�ធរណៈ 
រយៈេពល២០ៃថង មុនចុះករងរ�ល កំណត់្រពំដី �ស់ែវង និងវនិិចឆ័យ។ េបើទី�ំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់ដី
របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ែដលេសនើសំុចុះបញជ ីមិនទន់មនករឯកភពពីអនកជិតខង ឬពី
�ជញ ធររដ្ឋបលគឺ្រតូវេរៀបចំកិចចដំេណើ រករ�មរយះយន្តករ និងនីតិវធីិដូចតេទ៖ 
 ករយិល័យេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងភូមិបល េលើកសំេណើ េទអភិបល្រសុក 

េដើមបីេធ្វើអត្តសញញ ណកមម និងេធ្វើែផនទីដីរដ្ឋ េនតំបន់ែដលសហគមន៍េសនើសំុចុះបញជ ីដី។ 
 បនទ ប់ពីបនទទួលសំេណើ  អភិបល្រសុកពិនិតយ េលើកេយបល់ជូនអភិបលេខត្ត ែដលជ្របធន

គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថន ក់េខត្ត កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ១៥ៃថង សំុេ�យ្រកុមករងរដីរដ្ឋ
ចុះេធ្វើអត្តសញញ ណកមម និងេធ្វើែផនទីដីរដ្ឋ និងដីសហគមន៍។ 

 អភិបលេខត្ត្រតូវចត់�ំង្រកុមករងរដីរដ្ឋ ្របសិនេបើមិនទន់បនចត់�ំងេដើមបីដំេណើ រករចុះ
េធ្វើអត្តសញញ ណកមម និងេធ្វើែផនទីដីរដ្ឋ និងដីសហគមន៍ែដលសំុចុះបញជ ីរ�មអនុ្រកឹតយេលខ ១១៨ 
ស្តីពីករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ ម្រ� ៦ និងម្រ� ៧។ 

 
កនុងករណីែដលមនសហគមន៍ សមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច�មួយរកេឃើញ

កំហុសឆគង ឬជំទស់េទនឹងឯក�រវនិិចឆ័យែដលកំពុងបិទផ�យជ�ធរណៈេនះ េនះសហគមន៍
ឬសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេនះ �ច�ក់ពកយប្តឹង ឬេសនើសំុជ�យលកខអក� េ�យ
ម្រន្តីបេចចកេទសេធ្វើករែកស្រមួល ឬផ្អ កករបិទផ�យជបេ�្ត ះ�សននសិន។  

 

                                                            
16 ទ្រមង់គំរទីូ ២២៖ េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករបិទផ�យជ�ធរណៈនូវឯក�រៃនករវនិិឆឆ័យដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
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៧)ករ្របជុំ និងសេ្រមចេលីរបយករណស៍្តីពីលទធផលៃនករបិទផ�យ�មយួ 
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋថន កេ់ខត្ត 

 
បនទ ប់ពីបញច ប់ករបិទផ�យជ��រណៈនូវករវនិិចឆ័យ មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 

សំណង់ និងសុរេិយដី េធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីលទធផលៃនករបិទផ�យ�ក់ជូនអភិបលៃនគណៈ
អភិបលេខត្តពិនិតយ និងសេ្រមចេលើរបយករណ៍ និងឯក�រវនិិចឆ័យេដើមបីផ្តល់វញិញ បនប្រតសមគ ល់
កមមសិទធិដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។ 

េដើមបីេធ្វើករសេ្រមចេនះបន អភិបលេខត្ត្រតូវេធ្វើសំេណើ រេទនយករដ្ឋម្រន្តី�មរយៈ្រកសួង
េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ េសនើសំុអនុបេយគស្រមប់្របទនកមម ចំេពះដីលំេន�ន 
និងដីកសិកមម ែដលមនទី�ំងសថិតេនកនុងចំែណកដី��រណៈរបស់រដ្ឋ។ 

៨) ករេធ្វីលិខិតេទ្រកសងួបរិ�ថ ន និង្រកសងួកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ 
 

េ្រកយពីបនទទួលលិខិតេសនើសំុេធ្វើអនុបេយគ ពីសំ�ក់គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថន ក់
េខត្ត ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ នឹងេធ្វើលិខិតពីរ�ច់េ�យែ�កពីគន េផញើេទ
្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ េដើមបីេសនើសំុករពិនិតយ និងយល់្រសបេលើ
សំេណើ រសំុអនុបេយគដី ែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបនេសនើសំុចុះបញជ ីជដីសហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិច។ ្របេភទដីែដលេសនើសំុករពិនិតយ និងយល់្រសបពី្រកសួងបរ�ិថ ន រមួមនដីសថិតេន
កនុងតំបន់អភិរក�សត្វៃ្រព តំបន់ករពរ តំបន់រេបៀងបរ�ិថ ន។ល។ ឯ្របេភទដីែដល្រតូវេសនើសំុករពិនិតយ 
និងយល់្រសបពី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ រមួមនដីៃ្រពសហគមន៍ និងដីកសិកមម និងដី
គ្រមបៃ្រពេឈើឆន ំ២០០២។ល។17  

 
បនទ ប់ពី្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួងកសិកមម រកុខ្របមញ់ និងេន�ទបនេ�្លើយតបេទនិង

លិខិតេសនើសំុករពិនិតយ និងករយល់្រសបេហើយេនះ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ 
េធ្វើលិខិតមួយេទៀតេទកន់�ជរ�្ឋ ភិបលេដើមបីេសនើសំុអនុបេយគ និង្របទនកមមដីរដ្ឋជូនសហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច�មករេសនើសំុរបស់សហគមន៍។ 

៩) ករេចញបណ័្ណ កមមសិទធិ 
 

មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងសូរេិយដី េរៀបចំេបះពុមពវញិញ បនប្រតសមគ ល់
កមមសិទធិដីសមូហភព ចុះហតថេលខ និងែចកជូនសហគមន៍េ�យមនបញជ ក់េឈម ះសហគមន៍ ទី
�ំងសហគមន៍ េលខេយងេទរកប្លង់រមួ ែដលចង្អុលនូវទី�ំង ទំហំ ្រពំ្របទល់ និយមកៃនចំែណកដី
ែដលជកមមសិទធិសមូហភព មនបញជ ក់្របេភទៃនករេ្របើ្របស់ដី និងកំណត់សមគ ល់េផ�ង�។  

 
                                                            

17 �មបទពិេ�ធន៍ៃនករអនុវត្តជក់ែស្តង ្រកសួងបរ�ិថ ននិង្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទែតងែតយល់្រសបេទនិងសំេណើ រ
របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដីែដលេសនើសំុេធ្វើអនុបេយគដីរដ្ឋជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េលើកែលងែតដីែដលេសនើសំុចុះបញជ ីជដីសហ
គមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេនះសថិតេនកនុងតំបន់អភិរក�សត្វៃ្រព តំបន់ករពរ តំបន់រេបៀង តំបន់ៃ្រពសហគមន៍ ជេដើម។  




