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DP

ៃដគូអភិវ��ន៍

EU

សហភពអឺរប
ុ៉

GIZ

ទីភនក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ�ល្លឺម៉ង់
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UNDRIP

អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ស្ដីពីនីតិវ ិធីចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េសចក្ដី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិសីព
្ដ ីសិទិជ
ធ នជតិេដើមភគតិច
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��រភកថ
េយង�មករ�ត់ចំ�ត់្រកុមជតិពនធុរបស់�ជរ�្ឋភិបលកមពុជ (RGC) បនឲយដឹងថ មន

ជនជតិេដើមភគតិច (IPs) ចំនួន ២៤ ្រកុមេផ�ងៗគនេនកនុង្របេទស។1 ជនជតិេដើមទំងេនះ្រតូវបន

ប៉ ន់�មនថមនចំនួន ១៧៩ ០០០ នក់ េសមើនឹង ១.៣៤% ៃន្របជជនសរុប េហើយរស់េន�យប៉ យ
�មប�
្ដ េខត្ត ចំនួន១៥ េខត្ត និង្របមណជ ៤៥៥ ភូមិ។ ដូចគននឹងជនជតិេដើមភគតិចដៃទេទៀត
ែដលរស់េនកនុងតំបន់េផ�ងៗេលើពិភពេ�កែដរ

បនវ ិវដ្ដអស់រយ�េពល�ប់រយឆនំមកេហើយ

រេបៀបរបបរស់េនរបស់ជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ

េ�យបនផ�រភជប់ទំនក់ទំនងយ៉ ងជិតសនិទជមួយនឹង

ធមមជតិ និងទឹកដី។ ជនជតិេដើមភគតិច្របកន់ខជប់នូវវបបធម៌ ្របៃពណី និងជំេនឿេផ�ងៗគន ប៉ុែន្តពួក
េគមនចំណុចរួមមួយ

គឺពួកេគរស់េន�មែបប្របៃពណី�្រស័យទំង្រសុងេទេលើធនធនធមមជតិ

និងដីធី។
្ល កនុងករ្រទ្រទង់ជីវភពរស់េន ជទូេទ ពួកេគពឹងែផ្អកេលើករ�ំដំ�ំដូរេវន និងករ្របមូល
ផលអនុផលៃ្រពេឈើ (NTFP) ករបរបញ់សត្វ ករេន�ទ និងករចិញចឹមសត្វ។ េ�យ�រមូលេហតុ
េនះ ករធនសិទិធដីធី្ល គឺមន�រ�សំខន់ខ្លំង�ស់ចំេពះសមតថភពរបស់ពួកេគកនុងករែ�រក� និង
េលើកកមពស់វបបធម៌ពិេសសជក់�ក់របស់ពួកេគ រួមនឹងករអភិវ��េសដ្ឋកិចចផងែដរ។ ជមួយគនេនះ

មនកង្វល់ដ៏ធំមួយេនះគឺករបត់បង់បន្តិចម្តងៗនូវករ្រគប់្រគងរបស់ជនជតិេដើមភគតិចេទេលើដីធី្ល
និងធនធនធមមជតិននរបស់ពួកេគេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករ�ត្រត�ងេនះឆ្លុះបញ
ច ំងឲយេឃើញ
�មរយ�បរ ិបទមួយែដលមនករេកើនេឡើងនូវចំ�ក្រសុក របស់្របជជនែដលមិនែមនជជនជតិ
េដើមភគតិចមកកនុងតំបន់របស់ជនជតិេដើមភគតិច និង�មរយ�ករផ្ដល់ដីសមបទនដល់សហ្រគស

�ជីវកមម េដើមបីអភិវ��ន៍ដីែដល្រគប់្រគងេ�យសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េហើយជេរឿយៗវ ិធន
ករករពរ�មនីតិវ ិធីចបប់្រតូវបនយកចិត្តទុក�ក់តិចតួចបំផុត

និងេ�យគមនករទូទត់សំណង

្រគប់្រគន់េឡើយ។ ឱកសមនក្រមិតរបស់ពួកេគ ស្រមប់ជះឥទធិពលដល់ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ត
ននែដលមន�រ�សំខន់ចំេពះពួកេគ

េហើយករបត់បង់ដី

ជតិេដើមភគតិចក្លយជ្រកុមមនុស�ែដលបត់បង់ឱកស

និងមុខរបរចិញចឹមជីវ ិតបនេធ្វើឲយជន

និងងយរងេ្រគះបំផុតេន្របេទសកមពុជ

េ�យក្រមិតជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគមនក្រមិតទបជរួម។
េឆ្លើយតបេទនឹង�ថនភពេនះ

�ជរ�្ឋភិបលកមពុជបនទទួល�គល់នូវសិទិធរបស់ជនជតិ

េដើមភគតិចេទេលើដីធី្លរបស់ពួកេគ េ�យអនុញញតឲយពួកេគចុះបញជីដីសមូហភពបន។ នីតិកមមេនះ
គឺជវ��នភពបំផុតមួយេនកនុងចំេ�មវ��នភពដ៏ធំបំផុតននែដលមនេនកនុងតំបន់

្របសិនេបើបនផ្ដល់នូវសុពលភពជក់ែស្ដង

េហើយ

េនះ�ច�ត់ទុកជករអនុវត្តល្រ្អ បេសើរបំផុតស្រមប់

្របេទសដៃទេទៀតេនកនុងតំ បន់ �សុី�េគនយ៍ ែដលកំ ពុងដំ េណើរករេរៀបចំ ្រកបខ័ ណ្ឌគតិ យុត្ត
េគលនេយបយរបស់ ខួ្លន ស្ដីពីករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីជសមូហភពេនះែដរ។
នីតិវ ិធីែដលបន�ក់ឲយអនុវត្តស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច

និ ង

េដើមបីទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ី

សមូហភព (CLT) មនបីដំ�ក់កលសំខន់ៗ៖ ទីមួយ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច (IPC) ្រតូវ
ស្វ័យកំណត់ អត្តសញញណខ្លួនជ

“ជនជតិេដើមភគតិច”

រួចេហើយ�ក់ពកយេទ្រកសួងអភិវ��ន៍

ជនបទ (MRD) េដើមបីសុំករទទួល�គល់ថជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចពិត្របកដែមន ទីពីរ
1

ល្អិន ស្អូច សួ យ កចក់ ថមូន មល
ិ េ្រកល កែវត៉ លុ ន េខញ ពនង ខិ សំ ែរ ្រគង
ឹ ��យ ទំពូន េសទ�ង កួយ ជង កែវត៉ រែដ ព័រ េ្រព នង
ិ សពុង

7

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវចុះបញជីេន្រកសួងម�ៃផទ (MoI) ជនីតិបុគគល និងទីបី សហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវ�ក់ពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភពេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកមម និងសំណង់ (MLMUPC)។ ៃដគូរអភិវ��ន៍ (DP) មនដូចជ ករ ិយល័យឧត្តមសនងករអងគករ
សហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទិធមនុស� (OHCHR) ែដលបនេធ្វើករគំ្រទដំេណើរករសុំប័ណ្ណកមមសិទិធ
ដីសមូហភព េ�យសហករជមួយនឹង�ជញធររដ្ឋមនសមតថកិចច បនកត់សមគល់េឃើញថដំេណើរ

ករអនុវត្ត ជេរឿយៗ េ្របើ្របស់រយៈេពលែវង ចំ�យេ្រចើន និ ងសមុគ�មញ េហើយេពលខ្លះមនភព
មិនសុីសង្វក់គនរ�ងប�
្ដ េខត្ត និង�ជញធរទំងេនះេទៀតផង។

េពលេរៀបចំព្រងងេសៀវេភមគគុេទសក៍េនះ កនុងឆនំ២០១៨ មនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
ចំនួន ១៤១ សហគមន៍្រតូវបនទទួល�គល់េ�យ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ (ដំ�ក់កលទី១) ជជន
ជតិេដើមភគតិច និងសហគមន៍ចំនួន ១២៨ ្រតូវបនទទួល�គល់ជនីតិបុគគលេ�យ្រកសួងម�ៃផទ
(ដំ�ក់កលទី២) និងមនសហគមន៍ចំនួន ២៤ ែដលបនបំេពញដំេណើរករទំង្រសុង េហើយទទួល
បនប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ី សមូហភព (ដំ�ក់កលទី៣)។
េដើមបីស្រមបស្រមួលដល់ដំេណើរករេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភពេនះ
�គល់ថ

�មនត្រមូវករ្របមូលយកព័ត៌មនចំបច់ទំងអស់

សមូហភពរួចចង្រកងជសំណុំ�ក�រមួយ

េគ្រតូវែតទទួល

ស្ដីពីដំេណើរករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិធដី

េដើមបីផ្ដល់ជករែណនំ

និងេដើមបីេធ្វើឲយមនសុខដុម

នីយកមមដំេណើរករទំងេនះ។ េឆ្លើយតបនឹងមូលេហតុេនះ អនកនិពនធេសៀវេភែណនំេនះបនសិក�
ចបប់ជតិពក់ព័នធទំងអស់ េគលនេយបយ ��ចរនន េហើយនិង�ក�រផ�ព្វផ�យែដលេចញ
េ�យៃដគូរអភិវ��ន៍ និងអងគករសងគមសុីវ ិល (CSO)។ េ្រកពីេនះ េ�យេហតុថជំ�នមួយចំនួនេន
កនុងចំេ�មជំ�នទំងអស់ និងសកមមភពនន េនកនុងដំេណើរករសុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព
្រតូវបនេរៀបចំ និងបេងកើតេឡើង�មរយៈករអនុវត្ត (ជក់ែស្ដង) ដូេចនះករសមភសក៏្រតូវបនេធ្វើេឡើង
ជមួយនឹង្រកសួងពក់ព័នធផងែដរ េដើមបី្របមូលយកព័ត៌មនអំពីដំេណើរករេសនើសុំទំងេនះ។
េសៀវេភែណនំេនះបនេលើកយកមកបង្ហញនូវជំ�ន

និងសកមមភពចំបច់ទំងអស់�ម

លំ�ប់លំេ�យ និងលម្អិតស្រមប់បំេពញេនកនុងដំេណើរករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព។ កនុង
េគលបំណងេធ្វើឲយេសៀវេភមគគុេទសក៍េនះ�ចផ្ដល់ជចំេណះដឹង
និងករយល់ដឹងេពញេលញអំពី
ដំេណើរករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភពទំងមូល

និងេដើមបីចត់ទុក�ជឧបករណ៍ស្រមប់អនុវត្ត

ជក់ែស្ដងចំេពះអនកទំង�យ�ែដលពក់ព័នធេនកនុងដំេណើរករ

សុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព

េ�យេសៀវេភេនះបនេរៀប�ប់យ៉ងលម្អិតនូវករទទួលខុស្រតូនីមួយៗ
ស្រមប់តួអងគនីមួយៗ។

េនកនុងជំ�ននីមួយៗ

េសៀវេភេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ�យករ ិយល័យ OHCHR េ�យមនករពិភក�ពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយនឹង្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ (MRD) ្រកសួងម�ៃផទ (MoI) ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូប
នីយកមម និងសំណង់ (MLMUPC) ្រកសួងបរ ិ�ថន (MoE) ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន�ទ
ិ មួយចំនួនេទៀត។ សូមែថ្លងអំណរគុណជពិេសសចំេពះប�
(MAFF) និងអងគករសងគមសុីវល
្ដ ្រកសួង
ទំងេនះស្រមប់ករផ្ដល់ព័ត៌មនផ្លូវករពក់ព័នធ នឹងទ្រមង់លិខិតនន។ ជមួយគនេនះែដរ ក៏សូម

ែថ្លងអំណរគុណចំេពះបុគគលិករបស់អងគករសងគមសុីវ ិលទំងអស់

ែដលបនផ្ដល់ជមតិេយបល់ដ៏

មនតៃម្ល េ�យែផ្អកេលើបទពិេ�ធន៍ដ៏េ្រចើនរបស់ពួកេគ។
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ម ូល�្ឋនចបប់
េនថនក់អន្តរជតិ សនធិសញញសិទិធមនុស�ជេ្រចើនែដលកមពុជជភគីមួយែដរេនះ មនដូចជ

កតិកសញញអន្ដរជតិសីព
្ដ ីសិទិព
ធ លរដ្ឋ និងសិទិន
ធ េយបយ (ICCPR) កតិកសញញអន្តរជតិសីព
្ដ ីសិទិធ
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ICESCR) និងអនុសញញអន្តរជតិសីព
្ដ ីករលុបបំបត់�ល់ទ្រមង់ៃន
ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ (ICERD) បនគូសបញ
ជ ក់អំពីសិទិរធ បស់ជនជតិេដើមភគតិចកនុងករអភិវ��

េ�យេសរ ីេទេលើវ ិស័យេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់ពួកេគ។ េ្រកពីេនះ សិទិរធ បស់ជនជតិេដើម
ភគតិចក៏្រតូវបនកំណត់

និងបញ
ជ ក់បែនថមេ�យេសចក្ដី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិសីព
្ដ ី

សិទិរធ បស់ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ែដលកមពុជបនេបះេឆនតគំ្រទកលពីែខកញញ ឆនំ២០០៧

ផងែដរ។ សិទិែធ ដលមនែចងេនកនុងេសចក្ដី្របកស UNDRIP មនបំណងករពរនូវសិទិធសមូហភព

របស់ជនជតិេដើមភគតិច

បែនថមេលើសិទិធបុគគលរបស់ពួកេគមនក់ៗ

ពីេ្រពះករទទួល�គល់នូវសិទិធ

ទំងេនះគឺជករចំបច់�ស់េដើមបីធននូវករបន្តអតថិភព ករអភិវ�� និងសុខុមលភពរបស់ជន
ជតិេដើមភគតិច ជជនជតិមួយែដលមនលកខណៈផទល់របស់ខួន។
្ល
េសចក្ដី្របកស UNDRIP ម្រ�
២៦.៣ បនត្រមូវឲយរដ្ឋផ្ដល់នូវករទទួល�គល់�មផ្លូវចបប់ និងករករពរេទេលើដីធី្ល ែដនដី និង
ធនធនធមមជតិននរបស់ជនជតិេដើមភគតិច។ ករងរេនះ មនដូចជករកំណត់អត្តសញញណ (ដី

ធ្លី) ករកំណត់្រពំ្របទល់ ករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិធ និងករទទួល�គល់�មផ្លូវចបប់េផ�ងៗេទៀតេទេលើដី
ធ្លីរបស់ពួកេគ។

ជមួយគនេនះែដរ

ម្រ�១០

បនែចងថ

“ជនជតិេដើមភគតិចនឹងមិន្រតូវបន

បេណ្ដ�េច�េ�យបងខំពីដី ឬែដនដីរបស់ពួកេគេឡើយ” េហើយម្រ�២៦.១ ក៏បនែចងថ “ជនជតិ
េដើមភគតិចមនសិទិេធ ទេលើដីធី្ល ែដនដី និងធនធនធមមជតិនន ែដលពួកេគគឺជមចស់�មែបប
្របៃពណី ឬកន់កប់ ឬេ្របើ្របស់ ឬទទួលបន �មែបបេផ�ងពីេនះ។”
េនកនុងក្រមិតថនក់ជតិ ម្រ��� ៃនរដ្ឋធមមនុញញ្របេទសកមពុជបនែចងថ “មនែតរូបវន្ត
បុគគល ឬនីតិបុគគលែដលមនសញ
ជ តិជែខមរេទ េទើបមនសិទិជ
ធ មចស់កមមសិទិេធ លើដីធី”្ល ។ ចបប់ភូមិបល
ឆនំ ២០០១ ក៏បនបញញ តិ្តបែនថមេទៀតអំពីកមមសិទិធដីធីេ្ល នកនុង្របេទសកមពុជ និងបនែបងែចកចំ�ត់

ថនក់ដីសំខន់ៗ ចំនួនបី្របេភទ៖ * “ដីឯកជន” គឺជដីែដលមនសិទិក
ធ មមសិទិធ ឬសិទិធកន់កប់េ�យ
្រសបចបប់ ជលកខណៈបុគគល ឬរួមគនេ�យបុគគល ឬ្រកុមហ៊ុន។ * “ដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ” គឺជដីែដល
រក�តៃម្លខង្របេយជន៍ជ�ធរណៈរបស់ដី ដី្របេភទេនះ្រតូវបនកន់កប់កមមសិទិេធ �យរដ្ឋ និង្រតូវ
បនរ ឹតតបិត និងមិន�ច្រតូវបនផ្តល់កុងទ្រមង់
ន
ជសមបទនដីេសដ្ឋកិចចបនេឡើយ។ * “ដីឯកជនរបស់

រដ្ឋ” គឺជដីែដលមិនែមនជដីឯកជន ឬរក�តៃម្លខង្របេយជន៍ជ�ធរណៈរបស់ដីេទៀតេឡើយ គឺជ
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ�មអងគេហតុ។ ដីេនះគឺជកមមសិទិរធ បស់រដ្ឋ ប៉ុែន្ត�ចលក់ ជួល និងផ្ដល់ជសមបទន
ដីបន។ ចបប់ភូមិបលឆនំ ២០០១ (ជំពូក ៣ ែផនកទី២) ក៏បនធននូវសិទិរធ បស់ជនជតិេដើមភគតិ ច
កនុងករទទួលបននូវ “កមមសិទិធសមូហភព” េទេលើដីធីរ្ល បស់ពួកេគ ែដលពួកេគបន�ំងលំេន និង
្របកបរបរកសិកមម�ម្របៃពណីផងែដរ។ អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ស្ដីពីនីតិវ ិធីចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច (អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣) បនែចងអំពីនីតិវ ិធីស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិចចុះបញជី“កមមសិទិធ
សមូហភព” េនះេនកនុងទ្រមង់ជប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភព។ េទះបីជ “កមមសិទិធសមូហភព” មន
ែចងអំពីសិទិធជេ្រចើនេនកនុងចំេ�មសិទិធនន និងករករពរកមមសិទិធ ែដលទទួលបនេ�យកមម
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សិទិធករដីឯកជនក៏េ�យ

ក៏ជករសំខន់្រតូវយល់ថប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភពនឹង្រតូវចុះបញជីេន

េលើដី�ធរណ�របស់រដ្ឋ ឬដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េហើយនិងបន្តកមមសិទិេធ �យរដ្ឋ។2 ដូេចនះ សហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិចនឹងមិន្រតូវបនផ្ដល់សិទិធឲយលក់

ឬេផទរដីសមូហភពេនះេទឲយជន�មួយេ្រកពី

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបនេឡើយ។ យ៉ ងេនះក្ដី ករណ៍េនះ�ចបេ្រមើឲយករករពរចំេពះដី
របស់ជនជតិេដើមភគតិចបន។
បែនថមពីេលើេនះ េគលនេយបយជតិសីព
្ដ ីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច (NPDIP) ក៏បន
ធននូវសិទិធរបស់ជនជតិេដើមភគតិចកនុងករេធ្វើជមចស់កមមសិទិធ េ្របើ្របស់ និង្រគប់្រគងនូវដីសហ

គមន៍របស់ពួកេគ�មែបបសមូ ហភព។

េគលនេយបយេនះក៏ បន�ក់ បញូច លនូ វ សិ ទិធ កុនងករ

ចូ លរួមេនកនុ ងករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច ែដលពក់ព័នធេទនឹងករអភិវ��ដីសហគមន៍ និងសិទិធមិនលក់

ដីសហគមន៍របស់ពួកេគ ឬបេណ្ដញេចញេ�យបងខំពីដីរបស់ពួកេគ។ ��ចរេលខ ៩៧៤ របស់
្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ ែដលបនេចញេនៃថងទី២២ ែខកកក� ឆនំ ២០០៩ ែដលបនផ្ដល់នូវករែណនំ
អំពីករអនុវត្ត NPDIP បនទទួល�គល់ថមុខរបររបស់ជនជតិេដើមភគតិចមនករផ�រភជប់គនេទ
នឹងធនធនធមមជតិ និងបនែចងេទៀតថជនជតិេដើមភគតិចមនសិទិេធ ធ្វើជមចស់កមមសិទិធ និងេ្របើ
្របស់ដី។
ចបប់

បទបបញញ តិ្ត

និងេគលនេយបយជតិទំងេនះបនបេងកើតេឡើងនូវមូល�្ឋន្រគឹះៃន

ដំេណើរករសុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព និងគឺជមូល�្ឋនរបស់េសៀវេភមគគុេទសក៍េនះ។ ជមួយគន

េនះែដរ

ជំ�នមួយចំនួនេនកនុងចំេ�មប�
្ដ ជំ�នលម្អិតទំងអស់

ដំេណើរករសុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព

មិនមនែចងលម្អិតេនកនុងចបប់

និងសកមមភពេនកនុងកិចច
ឬបទបបញញតិ្ត

ឬេគល

នេយបយ�មួយេឡើយ ប៉ុែន្ត�្រតូវបនេរៀបចំេឡើងែផ្អក�មករអនុវត្ត (ជក់ែស្ដង) ប៉ុេ�្ណះ។
ដូេចនះេហើយ ជំ�ន ឬសកមមភពែដលមនេនកនុងេសៀវេភែណនំេនះ គឺែផ្អកេលើករអនុវត្តែដលបន
េធ្វើមកែតប៉ុេ�្ណះ េ�យយិន�ចចេយងជចប់បនេឡើយ។

2 ម្រ� ៦ “ដីែដល្រតូវចុះបញជ ជកមមសទស
ី
ិ ិធ មូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគតិច មនដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ដូចជ ៖









ដីលំេ��ន ឬដីែដលសហគមន៍បនេរៀបចំនិេវសន�្ឋន

ដីែដលសហគមន៍្របកបរបរកសិកមម្របៃពណី មនដី�ដ
ំ ុះជក់ែស្ដង ដីែ្រសចមករ
ដី��រណ�របស់រដ្ឋ ែដលបនចុះបញជ ី រច
ួ េហើយជមួយរដ្ឋ ដូ ចជ ៖

ដីប្រមុងចំបច់កុ ងករដូ
ន
រេវនដំ�ំ ែដលបនទទួល�គល់ េ�យ�ជញធររដ្ឋបល និងមនករ្រពមេ្រព�ងពីអក
ន ជិតខង

ដីៃ្រព�រក� ែដល�ចមនមួយកែន្លង ឬេ្រចើនកែន្លងស្រមប់សហគមន៍នីមយ
ួ ៗ េ�យមនទំហំសរុបមន
ិ េលើសពី ្របំពីរ (០៧) ហិក�

ដីកប់េខមច ែដល�ចមនមួយកែន្លង ឬេ្រចន
ួ ៗ េ�យមនទំហំសរុបមន
ើ កែន្លង ស្រមប់សហគមន៍នម
ី យ
ិ េលើសព្រី បំពរី (០៧) ហក
ិ ��”
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ដំេណីរករៃននី���ីផល
្ដ ប
់ ណ
័ ្ណ កមមសិទិដ
ធ ីសហគមន៍ជន��េដីមភគ�ច

ដំ � �់ ក លទី ១
្រកសួ ងអភវិ ឌ�ន៍ជនបទ៖ ករ

កំណត់អត្តសញញណសហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតច
ិ

ដំ � �់ ក លទី ២
្រកសួងម�ៃៃទ

ជំ�ននី ១ ៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យករ

េខត្ត (មនទីរជំនញពក់ ព័នធ) ្រសុក ឃុំ

ភូមិ និងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគ

ករចុះបញជីទទួល�គល់ជផ្លវូ

តិច�ក់ពកយសុំចុះបញជីដីកមម

ភគតិចេដើមបីទទួលបននូវ

េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម

ករ សហគមន៍ជនជតិេដើម
សិទិជ
ធ “ នីតិបុគល
គ ”

យល់ដឹងេនកនុងចំេ�ម�ជញធរថនក់

ដំ � �់ ក លទី ២ .៥

ជំ�ននី១ ៖ អំពីករេរៀបចំេសចក្ដី្រពង

លកខនិក
្ត ៈ និងេរៀបចំសមសភពគណៈកមម
ធិករសហគមន៍

សិទិស
ធ មូហភពេទ្រកសួង
និងសំណង់

ជំ�ននី ១ ៖ សហគមន៍ជនជតិេដើម

ភគតិច េរៀបចំ�ក់ែតងបទបញ
ជ ៃផទកុង
ន
របស់សហគមន៍

ដំ � �់ ក លទី ៣
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម
និងសំណង់៖ �ស់ែវង បិទផ�យ
ិ ិធ
អនុបេយគេដើមបីេចញប័ណ្ណកមមសទ
ដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច

ជំ�ននី ១ ៖ ករ�ស់ែវងនិ ង្របមូល
ទិននន័យនិ យមករ្រពំ្របទល់ដី�ម
្របេភទៃនករេ្របើ្របស់ ករកំណត់្រពំ
និងករេធ្វើអត្តសញញណកមមដីរដ្ឋ

ជំ�ននី ២ ៖ បិនផ�យជ��រណៈនូវ
ជំ�ននី ២ ៖ សហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិចបង្ហញឆនទះកនុងករចប់េផ្ដើម

ជំ�ននី ២ ៖ អំពីករពិនិតយេគលបំណង
និងឆនទៈរបស់សមជិកសហគមន៍

ដំេណើរករកំណត់អត្តសញញណសហ

ឯក�រៃនករវន
ឆ័
ិ ិឆយ

ជំ�ននី ២ ៖ ករ្របមូលទិ នន
ន ័យនិង
ផលិតែផនទីប�មេ�យកំណត់្រពំ
្របទល់្របេភទដីរបស់សហគមន៍

គមន៍ ជនជតិេដើមភគតិច

ជំ�ននី ៣ ៖ ករេធ្វើកំណត់េហតុ បញច ប់ករ
ករបិនផ�យនិនននយ
័ ជ��រណៈនូវឯក
�រវន
ឆ័
ិ ឆ
ិ យ

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

ជំ�ននី ៣ ៖ អំពក
ី រេរៀបចំកច
ិ ្រច បជុំេពញអងគ
អនុមត
័ េលើេសចក្តី្រពងលកខនិក
្ត ៈ និងគណៈក
មមធិករសហគមន៍

ជំ�ននី ៣ ៖ សហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគ

តិច�ក់ពកយសុំ បណ
័ ្ណ កមមសិទិដ
ធ ីសមូហភព
េទ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម
និងសំ ណង់

ជំ�ននី ៤ ៖ ករ្របជុំជមួយគណៈកមមធិករ
្រគប់្រគងដីរដ្ឋថនក់េខត្តេដើមបស
ី េ្រមចេលើរបយ
ករណ៍ស្តីពីលទធផលៃនករបន
ិ ផ�យ នង
ិ េធ្វើ

សំ េណើរមក្រកសួ ងេរៀបចំែដនដីេដើមបស
ី ុ ំ េចញប័
ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីដិសមូហភពជូនសហគមន៍ជន
ជតេិ ដើមភគតច
ិ

ជំ�ននី ៤ ៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគ
តិចេបះេឆនតេ្រជើសេរសតំ
�ងគណៈកមម
ើ
ករសហគមន៍ និង្របកសស្វ័យអត្ត

សញញណខ្លួនជ “ជនជតិេដើមភគតិច”

ជំ�ននី ៤ ៖ អំពក
ី រេរៀបចំពកយេសនើសុំចុះ
បញជ ី ទទួល�គល់ ជផ្លូវករ

ជំ�ននី ៥ ៖ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយ
ី កមម
នង
ិ សំ ណង់េធ្វល
ើ ិ ខត
ិ េទ្រកសួ ងបរ�
ិ ថ ន នង
ិ ្រកសួ ង
កសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន�នេសនើសុំករពិនិតយ

និងយល់្រសបេទេលើដីែដលបន�ក់េសនើសុំចុះបញជ ី
ជដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។

ជំ�ននី៥៖ ករ�ក់ពកយ ករ�យតៃម្ល

និងទទួល�គល់ អត្តសញញណសហគមន៍
ជនជតេិ ដើមភគតច
ិ របស់ សហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិច

ជំ�នទី៥ ៖ អំពក
ី រចុះបញជ ី
ទទ ួល�គល់សហគមន៍ជន��
េដីមភគ�ច�(នី�បុគល
គ )

ជំ�ននី ៦ ៖ ្រកសួ ងេរៀបចំែដនដេី ធ្វើលិខិតេទ�ជ
រ�្ឋភប
្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តេី ដើមប ី
ិ ល�មរយៈយះនស
ី ីក

េសនើសុំេធ្វើអនុបេយគដីែដលបនេសនើសុំចុះបញជ ី ជដីស
ហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេ�យេយងេទេលើ

េសចក្តីសំេរច យល់្រសបរបស់្រកសួ ងបរ�
ិ ថ ន នង
ិ
្រកសួ ងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន�ន។

្រកស ួ�អ����ន៍ជនបទ
េចញលិខិតទទ ួល�គល់
អត្តសញ
ញ ណសហគមន៍ជន
��េដីមភគ�ច�

េចញប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ស
ី ម ូហភពជ ូន
សហគមន៍ជន��េដីមភគ�ច�
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ដំ�ក់កលទី១៖
្រកស ួងអ��វឌន៍ជនបទ៖ ករកំណត់អត្តសញ
ញ ណ
សហគមន៍ជនជ��េីមភគ��

12

េសចកី្ដេផ្ដម
ី
េ�យេហតុថចបប់ភូមិបលឆនំ ២០០១ ផ្ដល់នូវករទទួល�គល់ទំង្រសុងនូវដីសមូហភព
ស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច ដូេចនះដំ�ក់កលដំបូងៃនដំេណើរករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព
គឺសហគមន៍្រតូវស្វ័យកំណត់អត្តសញញណខ្លួនជ “សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច” េហើយបនទប់មក

្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទ

្រតូវផ្ដល់សុពលភព

និងទទួលស�គល់អត្តសញញណសហគមន៍ថជ

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។
សកមមភពត្រមូវឲយអនុវត្តេនកនុងដំ�ក់កលទី១ ៖

ជំ�ននី១៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេនកនុងចំេ�ម�ជញធរថនក់េខត្ត (មនទីរជំនញពក់ ព័នធ)
្រសុក ឃុំ ភូមិ និងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
ជំ�ននី២៖

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

សញញណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

បង្ហញឆនទៈកនុងករចប់េផ្ដើមដំេណើរករកំណត់អត្ត

ជំ�ននី៣៖ េធ្វើករផ�ព្វផ�យដល់សហគមន៍េ�លេ�
ជំ�ននី៤៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើសតំ�ងគណៈកមមធិករសហ
គមន៍ និង្របកសស្វ័យអត្តសញញណខ្លួនជ “ជនជតិេដើមភគតិច”

ជំ�ននី៥៖ ករ�ក់ពកយ ករ�យតៃម្ល និងទទួល�គល់អត្តសញញណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទេចញលិខិតទទួល�គល់អត្តសញញណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។

ី រផ�ព្វផ�រយករយ់ដង
ឹ េនកនងចំ
េ�មមជញធរថនក់េខត្ត
ជំ�ននី ១៖ េធ្វក
ុ
័ )ធ ្រសុក ឃុំ ភ ូមិ និងសហគមន៍ជនជ�េេីមភគ�ច
(មនទរី ជំនញពក់ពន

្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងមនទីរអភិវឌ�ន៍ជនបទ (PDRD) មនភរៈកិចចេនកនុងករផ�ព្វផ�យ

ករយល់ដឹងអំពីខឹម
្ល �រៃនេ�លនេ�បយជតិសីព
្ត ីករអភិវឌ�ជនជតិេដើមភគតិច
ែណនំននពក់ព័នធេទនឹងករកំណត់អត្តសញញណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

និង��ចរ

ក៏ដូចជនីតិវ ិធី

ៃនករចុះបញជ ីសមូហភពដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �ជញធរមូល�្ឋន េនថនក់េខត្ត ថនក់
្រសុក និងថនក់ឃុំ ថនក់ភូមិ។ េនកនុងករអនុវត្តករងរេនះ ម្រន្តី្រកសួងអភិវឌ�ន៍ជនបទនឹងេរៀបចំ
ផ�ព្វផ�យព័ត៌មនមួយ ែដលេនកនុងេនះពួកេគនឹងផ្ដល់នូវព័ត៌មនអំពីសិទិធរបស់សហគមន៍ជនជតិ

េដើមភគតិច និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ភគីពក់ព័នធនន ក៏ដូចជសកមមភពែដលនឹង្រតូវអនុវត្តេន
កនុងតំបន់របស់ពួកេគ។ �ជញធរមូល�្ឋនខងេ្រកមទំងេនះនឹង្រតូវបនអេញជើញឲយចូលរួមេនកនុងករ
ផ�ព្វផ�យព័ត៌មន៖ មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិត្តសិលបៈ មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមមនិងសំណង់ មនទីរ
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េទសចរណ៍ ��េខត្ត (អងគភពរដ្ឋបល និងទីចត់ករអន្តរៈវ ិស័យ) �ជញធរថនក់្រសុកពក់ព័នធទំង
អស់ និងេ�កេមឃុំទំងអស់។3

េផ្ដម
ី ដំេណីរករ
ជំ�ននី២៖ សហគមន៍ជនជ�េេីមភគ��ចប្ហញឆនទៈកនងករចប់
ុ
កំណត់អត្តសញ
ញ ណសហគមន៍ជនជ�េេីមភគ��

សហគមន៍ ជនជតិ េដើ ម ភគតិ ចទំ ង �យ�

ែដលចប់ �រមម ណ៍េទេលើ ករកំ ណត់ អត្ត

សញញ ណជសហគមន៍ ជនជតិ េដើ មភគតិ ច �មរយៈកិ ចច្របជុំ ៃផទកុនងរបស់ សហគមន៍ ជនជតិ េដើ ម

ភគតិ ច

�ចចប់េផ្ដើមដំេណើរករ�ក់ពកយសុំេធ្វើករកំណត់អត្តសញញណបន

េ�យពិភក�អំពី

ករងរេនះជមួយនឹងមនទីរ/្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ និងៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិល។ ្រកសួង
អភិវ��ន៍ជនបទនឹងចុះពិនិតយសិក�េដើមបីកំណត់អត្តសញញណសហគមន៍េគលេ�ទំងេនះ

េ�យ

សហករជមួយនឹង្រកសួងពក់ព័នធ �ជញធរមូល�្ឋន និងៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិល។4 បនទប់
ពីករ្រពមេ្រព�ងគន េនះ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទនឹងេផញើលិខិតមួយចបប់ (ទ្រមង់លិខិតេលខ ១) េទ
អភិបលេខត្តពក់ព័នធ េ�យជូនដំណឹងដល់រប
ូ គត់ថ ដំេណើរករកំណត់អត្តសញញណសហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិចនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេនកនុងតំបន់ ជក់�ក់�មួយេហើយ

េ�យទំងបញ
ជ ក់្របប់អំពី

េបសកកមម និងសកមមភពែដល្រតូវអនុវត្តេ�យ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ និងៃដគូរបស់្រកសួង រួច
េហើយេសនើសុំកិចចសហ្របតិបត្តិករពី�ជញធរនន។ បនទប់មក េ�កអភិបលេខត្តនឹងេផញើលិខិតមួយ
ចបប់ (េ�យភជប់ជមួយនូវលិខិតរបស់្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទផង) េទ�យ�ជញធរថនក់្រសុក និងថនក់
ឃុំ េដើមបីេសនើសុំកិចចសហ្របតិបត្តិករពីពួកេគ។

ជំ�ននី៣ ៖ េធ្វក
ី រផ��្វផ��យដ់សហគមន៍េគលេ�
្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ និងមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទ ក៏ទទួលខុស្រតូវផងែដរេទេលើកផ�ព្វផ�យ
ករយល់ដឹងេនកនុងចំេ�មសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចអំពី

ដំេណើរករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ី

សមូហភព។ េ�យេហតុថមនែតសហគមន៍ “ជនជតិេដើមភគតិច” ប៉ុេ�្ណះមនសិទិទ
ធ ទួលបន
ប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភពេនះ េហើយអត្តសញញណជ “ជនជតិេដើមភគតិច” របស់សហគមន៍្រតូវ
មនករបញ
ជ ក់ចបស់�ស់។

5

ជដំបូង

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវេធ្វើស័យ
្វ កំណត់អត្ត

សញញណខ្លួនថពិតជជនជតិេដើមពិត្របកដែមន។

្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ

និងមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទនឹងេរៀបចំនូវកិច្រច បជុំមួយ

េដើមបីជូនដំណឹងពួកេគអំពីដំេណើរករ
3
4
5

េដើមបីជួយពួកេគេនកនុងករេធ្វើករងរេនះ
ជមួយនឹងសហគមន៍

និងេដើមបីផ្ដល់នូវេពលេវ�ដល់សមជិកសហគមន៍មនក់ៗកនុង

��ចរ��ខ ៩៧៤ របស់្រកសួ ងអភ�ិ ��ន៍ជនបទ ចំណុច ក.១

��ចរ��ខ ៩៧៤ របស់្រកសួ ងអភ�ិ ��ន៍ជនបទ ចំណុច គ.៥ (ក)
��ចរ��ខ ៩៧៤ របស់្រកសួ ងអភ�ិ ��ន៍ជនបទ ចំណុច ខ.២
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ករសេ្រមចថេតើពួកេគចង់ក្លយជសមជិកៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដរ ឬក៏អត់ និងចង់
�ក់ពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភពែដរ

ឬេទ។

អភិបល្រសុកត្រមូវឲយចូលរួមេនកនុងកិចច្របជុំេនះ។

សមជិក្រកុម្របឹក��ុំ

និងអនកតំ�ង

ៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិល

ក៏្រតូវបន

េលើកទឹកចិត្តឲយគំ្រទដំេណើរករៃនករផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

េនះែដរ។ 6

ព័ត៌មនខងេ្រកម្រតូវេលើកយកមកបង្ហញេនកនុងកិច្រច បជុំ7៖
ក) ្រកបខ័ណ្ឌចបប់៖
‐

ចបប់ភូមិបលឆនំ ២០០១ ម្រ�៨ ១០ និង ២៥-២៨

‐

ចបប់សីព
្ដ ីៃ្រពេឈើ ម្រ�៣� និង ៤០-៤៥

‐

េគលនេយបយជតិសីព
្ដ ីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច (NPDIP)

‐

អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក បក ស្តីពីនីតិវ ិធីៃនករចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ចុះ
ៃថងទី ០៩ ែខមិថុន ឆនំ ២០០៩

‐

��ចរេផ�ង�េទៀត (ជពិេសសទ្រមង់លិខិតែដលត្រមូវឲយមនស្រមប់ករ�ក់ពកយេសនើសុំ
បញ
ជ ក់អត្តសញញណជជនជតិេដើមភគតិចេទ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ)

ខ) ដំេណើរករែដលមនបីដំ�ក់កលស្រមប់�ក់ពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភព។
ចំណុចខងេ្រកម្រតូវេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចេនកនុងកិច្រច បជុំ៖

ក) េតើនរ�ខ្លះេនកនុងសហគមន៍ែដលចង់ចុះេឈមះជសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េហើយក្លយជអនកេសនើសុំកំណត់អត្តសញញណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

ករចុះបញជីជ

នីតិបុគគល និងករ�ក់ពកយសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ី សមូហភព
ខ) ្រពំដីៃនដីសហគមន៍ែដលេធ្វើករទមទរ (េសនើសុំ)
ភូមិមួយចំនួនមនទំងជនជតិេដើមភគតិច និងជនជតិែខមររស់េន�យ�ំគន។ េនកនុងភូមិ
ែដលមន�ថនភពែបបេនះ េនះមនែតបុគគលែដលជជនជតិេដើមភគតិចប៉ុេ�្ណះ េទើប�ចចុះ
េឈមះជសមជិកៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបន។ យ៉ ងេនះក្ដី គូភរ ិយ�្វមី ែដលកនុងេនះ
មនភគី�មួយជជនជតិេដើមភគតិច និងភគីមខងេទៀតជជនជតិែខមរ មនសិទិច
ធ ុះេឈមះបន។
កនុងករណីជនជតិែខមរែដលរស់េនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច មនបំណងេគរព្របតិបត្តិ�ម
្របៃពណី ទំេនៀមទម្លប់ជនជតិេដើមភគតិច �ចមនសិទិធសុំចូលជសមជិកសហគមន៍បន្របសិន
េបើមនករទទួល�គល់េ�យសហគមន៍ទំងមូល។

ជនជតិេដើមភគតិចក៏�ចសេ្រមចចិត្តមិនចូ ល

រួមជមួយនឹ ងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបនែដរ។
អន ក ស្រមបស្រមួ ល មកពី ្រកសួ ង អភិ វ ��ន៍ ជ នបទ/មនទី រ អភិ វ ��ន៍ ជ នបទ

្រតូ វ ធនថ

សមជិ ក សហគមន៍មនករយល់ដឹងេពញេលញអំពីដំេណើរករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភព
6
7

ក៏

��ចរេ�� ៩៧៤ របស់្រកសួ ងអភ�ិ ��ន៍ជនបទ ចំណុច ក.៥
��ចរេ�� ៩៧៤ របស់្រកសួ ងអភ�ិ ��ន៍ជនបទ េសចក្ដីេផ្ដើម

15

ដូចជេលើកទឹកចិត្តឲយមនករពិភក�ជចំហ េ�យបងកបរ ិយកសឲយសមជិកសហគមន៍�ចេលើក
េឡើងនូវសំណួរសំខន់ៗ និងកង្វល់របស់ពួកេគបនេ�យេសរ ី។ ចុងេ្រកយេនះ ពួកេគក៏្រតូវេធ្វើករ
�យតៃម្លែដរថេតើសមជិ កសហគមន៍ពិតជមនសុឆនទៈ្របកដែដរ ឬក៏អត់េនកនុងករបំេពញដំេណើរ
ករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូភព។ កំណត់េហតុកិចច្របជុំគួរ្រតូវបនេរៀបចំឲយមន រួចេហើយ្រតូវកត់្រ�
ចូលនូវ�ល់ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តទំងអស់។

ជំ�ននី៤ ៖ សហគមន៍ជនជ�ចេីមភគ��ចេបះេនតេ្រជីសេរីសតំ�ង
័ អត្តសញ
ញ ណខ្លនជ
"ជនជ�ចេីមភគ��"
គណៈកមមធិករសហគមន៍ និងស្វយ
ួ
េនេពលែដលដំេណើរករៃនករកំណត់ ថេតើបុគគលមួយ�នឹងក្លយជសមជិកសហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបនបញចប់
�ជញធរមូល�្ឋន

េនះមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទេ�យសហករជិតសនិទជមួយនឹង

និងសមជិកសហគមន៍

្រតូវេរៀបចំនូវកិចច្របជុំមួយែដលសហគមន៍នឹងេធ្វើស័យ
្វ

កំណត់អត្តសញញណជ “ជនជតិេដើមភគតិច” និង្រតូវបនទទួល�គល់ថជសហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិច

េ�យសហគមន៍ជិតខង

និង�ជញធរមូល�្ឋន។

សហគមន៍ក៏្រតូវេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើស

តំ�ងគណៈកមមធិករសហគមន៍របស់ខួ្លនផងែដរ េនកនុងកិចច្របជុំដែដលេនះ ែដលនឹង្រតូវតំ�ង

ឲយសហគមន៍េនកនុងដំេណើរករៃនករេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព។ 8 តំ�ង គណៈកមមធិករ
សហគមន៍ ក៏ទទួលខុស្រតូវចំេពះករពិនិតយេមើលថេតើអនគត បទបញ
ជ ៃផទកុងស្ដ
ន
ីពីករ្រគប់្រគងដីធី្ល

និងយន្តករេ�ះ��យវ ិ�ទ ្រតូវបនេគរព និងអនុវត្តេ�យសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
ែដរ ឬក៏អត់។
េយង�មករអនុវត្តកន្លងមក

េគលករណ៍ែណនំសីព
្ត ីនីតិវ ិធីខងេ្រកមគួរ្រតូវបនេគរព

ស្រមប់ករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើសតំ�ងគណៈកមមធិករសហគមន៍៖

សមជិកសហគមន៍ជនជតិ

េដើមភគតិច (ទំង្រស្តី និងបុរស) ្រតូវសម័្រគចិត្តឈរេឈមះជេបកខជន/េបកខនរ ី។ េបកខជន/េបកខនរ ីទំង
អស់េនកនុងករេបះេឆនតេនះត្រមូវឲយបញ
ជ ក់្របប់អំពីេគលបំណងរបស់ខួនកន
្ល ុងករករពរ
អភិវ��ន៍សហគមន៍ពួកេគ។

និង

សមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចទំងអស់្រតូវបនអេញជើញឲយ

ចូលរួមេនកនុងកិចច្របជុំមួយ ែដលពួកេគ្រតូវេបះេឆនតឲយេបកខជន/េបកខនរ ីជទីេពញចិត្តរបស់ពួកេគ។
ករេបះេឆនត្រតូវេធ្វើេឡើងេ�យេសរ ី គមនករបងខិតបងខំ

សមជិកតំ �ងគណៈកមមធិករ�ចមនចំនួនខុសៗគន

ឬករបំភិតបំភ័យ�មួយេឡើយ។

ចំនួន

ពីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមួយេទ

សហគមន៍ជនជតិេដើមមួយេទៀត ��ស័យេទេលើទំហំៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលេលើក
មកពិភក�ទំងេនះ ប៉ុែន្តជទូេទចំ នួនសមជិកតំ�ងគណៈកមមធិករគួរមនចំនួនចេន្លះពី្របំពីរ
នក់ដល់ដប់មួយនក់។
េឆនតភគេ្រចើន។
8
9
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ចំនួនសមជិកគណៈកមមធិករ្រតូវមនចំនួនេសស

េដើមបីឲយមនសំេឡង

េបកខជន/េបកខនរ ីែដលបនទទួលសំេឡងេឆនតេ្រចើនជងេគបំផុតនឹងក្លយជ

��ចរេលខ ៩៧៤ របស់្រកសួ ងអភវិ ��ន៍ជនបទ ចំណុច ខ.២

្រស្តីគួរ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តជពេិ សសឲយចូលរួមជេបកខជនឈរេឈមះេបះេឆនត។ ករយល័
យ OHCHR សូ មេលើកទឹកចត
្ដ សហគមន៍ជន
ិ
ិ ្តដល់ប�

ជតិេដើមភគតិចទំងអស់ ឲយខិតខំ្របង
្ល
លរួមពីសំ�ក់្រស្តី និងបុរសេនកនុងចំនួន្រប�ក់្របែហលគន
ឹ ែ្របងេធ្វើឲយគណៈកមមធក
ិ រសហគមន៍ខួ នមនករចូ
បំផុត។
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្របធនគណៈកមមធិករសហគមន៍

េហើយអនកែដលបនសំេឡងបនទប់នឹងក្លយជអនុ្របធន។

អនក

ែដលទទួលបនសំេឡងេ្រចើនជងេគលំ�ប់ទីបី ជទូេទក្លយជេលខធិករ ឬម្រន្តីរដ្ឋបលហិរញញ វតថុ
�្រស័យេលើករសេ្រមចេនកនុងកិចច្របជុំ។

េបកខជន/េបកខនរ ីជប់េឆនតែដលេនេសសសល់ក្លយជ

សមជិក�មញញៃនគណៈកមមធិករ។

កនុងកិចច្របជុំដែដលេនះ សហគមន៍្រតូវេធ្វើស័យ
្វ កំណត់អត្តសញញណជផ្លូវករជសហគមន៍
“ជនជតិេដើមភគតិច”។
េនះមនន័យថសមជិកសហគមន៍្រតូវ្របកសខ្លួនពួកេគជជនជតិេដើម

ភគតិច េ�យែផ្អកេលើវបបធម៌ ជំេនឿ ភ� និង/ឬ្របៃពណី និងទំេនៀមទម្លប់ពួកេគ។ ករណ៍េនះគួរ

េធ្វើេឡើង�មរយៈករ្របកសេ�យ�ទល់មត់ ែដលនឹង្រតូវបនកត់្រ�េនកនុងកំណត់េហតុកិចច្របជុំ ។

េ្រកពីេនះ េសចក្ដី្របកសជ�យលកខណ៍អក�រមួយេទៀតអំពីស័យ
្វ កំណត់អត្តសញញណជ “ជនជតិ
េដើមភគតិច” េនះក៏គួរេរៀបចំេឡើងេ�យសហគមន៍ផងែដរ (ទ្រមង់លិខិតេលខ ៣)។
សមជិកគណៈកមមធិករសហគមន៍ែដលបនជប់េឆនត
េបះេឆនតេនះ

្រតូវេរៀបចំកំណត់េហតុកិចច្របជុំករ

េ�យ�ក់បញូច លបញជី�យនមេបកខជន/េបកខនរ ីទំងអស់ែដលឈរេឈមះេបះេឆនត

បញជី�យនមអនកតំ�ងែដលបនជប់េឆនត

និងបញជី�យនមអនកចូលរួមេនកនុងករេបះេឆនត

(ទ្រមង់លិខិតេលខ ២)។ កំណត់្រ�េនះគួរ្រតូវបនចុះហតថេលខេ�យអនកកត់្រ� (ជទូេទ គឺមនទីរ
អភិវ��ន៍ជនបទ) និងបញ
ជ ក់េ�យ្របធនអងគ្របជុំ (ជទូេទ េមឃុំ ឬអភិបល្រសុក)។
្របធនភូមិ និងអនកតំ�ងមកពី្រកុម្របឹក�ឃុំ និង��្រសុក ្រតូវសេងកតករណ៍េនកនុងករ

េបះេឆនត និងធនថករេបះេឆនតេនះេធ្វើេឡើងេ�យយុតិ្តធម៌ េសរ ី និងតម្លភព។ ៃដគូអភិវ��ន៍
អងគករ សងគមសុីវ ិលគួរ្រតូវបនអេញជើញេ�យអនកេរៀបចំកុង�នៈជអន
ន
កសេងកតករណ៍។
ជំ�ននី៥ ៖ ករ�ក់ពកយ ករ��យតៃ្ល និងទទ ួល�គល់អត្តសញ
ញ ណសហគមន៍

ជន

ជ��េីមភគ��ចរប់សហគមន៍ជនជ��េីមភគ��
ករ�ក់ពកយេសនើសុំរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
បនទប់ពីសមជិកសហគមន៍បនេធ្វើស័យ
្វ កំណត់អត្តសញញណខ្លួនជ

“ជនជតិេដើមភគតិច”

និងបនេបះេឆនតេ្រជើសេរស
ើ គណៈកមមធិករសហគមន៍ពួកេគរួចេហើយ េនះគណៈកមមធិករគួរ�ក់
ពកយេសនើសុំករទទួល�គល់សហគមន៍ជ “ជនជតិេដើមភគតិច” េន្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ។ មនទីរ
អភិវ��ន៍ជនបទ គួរគំ្រទគណៈកមមធិករសហគមន៍េនកនុងករបំេពញឲយបន្រតឹម្រតូវនូវទ្រមង់លិខិត
ចំបច់ននស្រមប់ករ�ក់ពកយេសនើសុំេនះ។

ឯក�ររខងេ្រកម្រូវភជប់ជមួយនឹងពកយេសនស
ើ ុំ៖


ទ្រមង់លិខិតេលខ ២៖ កំណត់្រ�កិចច្របជុំៃនករេធ្វើស័យ
្វ កំណត់អត្តសញញណជសហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច និងករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើសគណៈកមមធិករសហគមន៍ និងបញជី�យ
នមអនកចូលរួម
17



ទ្រមង់លិខិតេលខ ៣៖ ករ្របកសអំពីករេធ្វើស័យ
្វ កំណត់អត្តសញញណខ្លួនជ “ជនជតិេដើម

ភគតិច” េ�យសហគមន៍


ទ្រមង់លិខិតេលខ ៤៖ ពកយេសនើសុំស្រមប់្រគួ�រនីមួយៗេដើមបីេសនើសុំចូលជសមជិករបស់
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េហើយនិងបញជី�យនមៃនសមជិក្រគួ�រទំងអស់



ទ្រមង់លិខិតេលខ ៥៖ បញជី�យនមសមជិកសហគមន៍ទំងអស់ ែដលចង់ក្លយជចំែណក
(សមជិក) មួយៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច (�យុ ១៨ ឆនំ និងេលើសពីេនះ) ជមួយនិង
�នមេមៃដ



ទ្រមង់លិខិតេលខ ៦៖ ពកយេសនើសុំេទ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ េដើមបីេសនើសុំករទទួល�គល់អត្ត
សញញណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។
ពកយេសនើសុំករទទួល�គល់អត្តសញញណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

្រតូវ�ក់ជូនម្រន្តី

�មលំ�ប់លំេ�យដូចខងេ្រកមេនះ េដើមបីសុំហតថេលខបញ
ជ ក់េទេលើអត្តសញញណ៖
១) េមឃុំ
២) អភិបល្រសុក
៣) ្របធនមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទ
៤) អភិបលេខត្ត (�ក់ជូននូវពកយេសនើសុំ�ថពរ រួមមនទំងលិខិតអមផង សូមេមើលទ្រមង់
លិខិតេលខ ៧)
៥) ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ

្រកស ួងអ��វឌន៍ជនបទទទ ួល�គល់សហគមន៍ជ ”ជនជ��េីមភគ��“
េ្រកយពីទទួលបននូវពកយេសនើសុំរច
ួ េហើយ

េនះអនកតំ�ងថនក់ក�
្ដ លមកពី្រកសួង

អភិវ��ន៍ជនបទនឹងដឹកនំេបសកកមមចុះេទសហគមន៍ េដើមបីេធ្វើករសមភសសមជិ កសហគមន៍ និ ង
សហគមន៍ជិតខង េដើមបី�យតៃម្ល និងផ្ដល់សុពលភពេទេលើអត្តសញញណជ “ជនជតិេដើមភគតិច”
របស់សហគមន៍។ �ជញធរមូល�្ឋន (យ៉ ងតិច�ស់េនក្រមិតថនក់ឃុំ) គួរចូលរួមកនុង�នៈជអនក
សេងកតករណ៍។

មុននឹងចុះេបសកកមម

សហគមន៍គួរេរៀបចំនូវឯក�រមួយស្រមប់កត់្រ�ទុកនូវ�ល់ទំេនៀម

ទម្លប់បុ�ណ និងករកន់ខជប់្របៃពណីនន។ ឧទហរណ៍ ��ចដូចជករេ្របើ្របស់ភ��មួយ
ឬេ្រចើន ពិធីបូជ�មែបប្របៃពណី ពិធីបុណយសព ពិធីេរៀបមងគលករ និងពិធីេផ�ងៗេទៀតែដលសហ
គមន៍បនេរៀបចំជេទៀងទត់
។ល។

ឧបករណ៍ត្រន្តីបុ�ណ

ករ្របកបរបរកសិកមម�ម្របៃពណី

្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទេធ្វើករ�យតៃម្លេទេលើរេបៀបរបបសងគមកិចច

វបបធម៌

ជេដើម

និងេសដ្ឋកិចច

េ�យរួមបញូច លទំងករ្រគប់្រគងដីសមូហភព េហើយេធ្វើករេផទ�ង�ទត់នូវសុឆនទៈរបស់សមជិ កសហ

គមន៍ ែដល្រតូវេធ្វើករពិ�រ�ថជ “ជនជតិេដើមភគតិច”។
លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ �មផ្លូវចបប់

ែដល្រតូវយកមកពិ�រ�ចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគ

តិច មនែចងេនកនុងម្រ�២៣ ៃនចបប់ភូមិបលឆនំ ២០០១៖
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“ជ្រកុមមនុស�ែដលរស់េនេលើែដនដីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ

ែដលសមជិកទំងអស់

បង្ហញនូវករឯកភពៃនជតិពនធុ សងគម វបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច្របតិបត្តិរេបៀបរស់េន�ម្របៃពណី និង
�ំដុះេលើដី ែដលខ្លួនកន់កប់�មកបួនខនត ទំេនៀមទម្លប់ៃនករេ្របើ្របស់ជសមូហភព។”

បែនថមពីេលើេនះ ចំណុច ខ.១-៦ េនកនុង��ចរេលខ ០៩៧៤/០៩ កអជ របស់្រកសួងអភិវ��ន៍

ជនបទ បនែចងលម្អិតថសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវ៖
‐

េធ្វើស័យ
្វ កំណត់អត្តសញញណ និងទទួល�គល់េ�យ�ជញធរមូល�្ឋន

‐

មនភ��ទល់ខួន
្ល ឬបត់បង់ មន ឬគមនអក�រសរេសរ

‐
‐

មន�ជញធរ្របៃពណី ដូចជ ចស់ភូមិ េមក្រនទញ ឬយន្តករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តជសមូហភព
មនដីសហគមន៍ចំនួន្របំ្របេភទ (ដីៃ្រព�រក� ដីកប់េខមច ដីចមករវ ិលជុំ ឬដីប្រមុង ដី�ំដំ�ំ
ជក់ែស្តង និ ងដីលំេន�ន)។

េនកនុងរយៈេពលេបសកកមមរបស់្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ សននិបតសហគមន៍មួយគួរ្រតូវបន
េធ្វើេឡើង េ�យមនករចូលរួមពីសមជិកសហគមន៍ទំងអស់ �ជញធរមូល�្ឋន និងអនកតំ�ងមកពី
សហគមន៍ជិតខង។ សននិបត្រតូវមនករ�ក់បញចូ លនូវសុនទរៈកថពីសំ�ក់�ជញធរមូល�្ឋន និង

អនកតំ�ងសហគមន៍ េ�យបង្ហញនូវករេប្ដជញចិត្តេឆពះេទករអភិវ��សហគមន៍។ គណៈកមមធិករ
សហគមន៍គួរេរៀបចំនូវកំណត់េហតុកិច្រច បជុំមួយស្រមប់សកមមភពេនះ

េ�យរួមមនទំងបញជី�យ

នមអនកចូលរួមទំងអស់េទៀតផង។
្របសិនេបើ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទសនិន�្ឋនថសហគមន៍ មនលកខណៈសមបត្តិជ “សហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច”

េនះ្រកសួងនឹងេចញវ ិញញបនប្រតទទួល�គល់។

េលខេ�យ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ

វ ិញញបនប្រតេនះចុះហតថ

េហើយេសចក្ដីចម្លង�គួរ្រតូវបនេផញើេទឲយ្រកសួងពក់ព័នធទំង

អស់ (រួមមន្រកសួងម�ៃផទ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ។ល។)។
បនទប់មក

ពិធី្របគល់វ ិញញបនប្រតឲយសហគមន៍គួរ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ�យមនទីរអភិវ��ន៍

ជនបទ។ អនកតំ�ងពី្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ �ជញធរថនក់េខត្ត ថនក់្រសុក និងថនក់ឃុំ ៃដគូអភិវ��ន៍
ិ
និងអងគករសងគមសុីវល
រួមទំងសហគមន៍េនមូល�្ឋនែដលពក់ព័នធ គួរ្រតូវបនអេញជើញឲយចូលរួម
េនកនុងពិធីេនះ។
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ដំ�ក់កលទី២៖
្រកស ួ�ម��ផទ
ករចុះបញជ ីទទ ួល�គល់ជផ្លូវករ
សហគមន៍�នជ�េដីម�គ�ច
េដីមបីទទ ួលបនន ូវសិទិជ
ធ
“ នី�បុគល
គ
”
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េសចក្ដីេផ្ដើម

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ

មិនសថិតេនេ្រកមចបប់សីព
្ត ី

សមគម និងអងគករមិនែមនរ�្ឋភិបល ែដល្រតូវបន្របកសឲយេ្របើ�ម្រពះ�ជ្រកមេលខ ០៨១៥/
០១០នស/រកម/ ចុះៃថងទី១២ ែខសី� ឆនំ២០១៥ េនះេឡើយ។
ចបប់ភូមិបលឆនំ ២០០១ បនទទួល�គល់សិទិរធ បស់សហគមន៍ជនជតិេដើ មភគតិច េន
្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជកនុងករកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីធី្លជកមមសិទិធសមូហភព។ �ក�រប�មស្តីពី
្រកបខណ្ឌយុទធ��ស្តៃនេគលនេយបយដីធី្លឆនំ២០០២ បនេលើកេឡើងអំពី “លកខណៈពិេសសខង
សងគមេលើករេ្របើ្របស់ដីធី្ល និងធនធនធមមជតិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច និង្របករែដលមនវ ិ�ទ
ជញឹកញប់ពក់ព័នធនឹងដីធីែ្ល ដលពួកគត់រស់េន”។ ដូេចនះករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌគតិយុត្តសម្រសបមួយ
ស្រមប់ករចុះបញជីដីរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ជ្របករសំខន់េដើមបីព្រងឹងករ្រគប់្រគង
ដីធី្ល

ៃ្រពេឈើ

និងធនធនធមមជតិដ៏ៃទេទៀតឲយមននិរន្តរភព

និងមនតុលយភពកនុងករអភិវ��

េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងធនែថរក�បននូវវបបធម៌ ទំេនៀមទំ�ប់ និង្របៃពណីល្អរបស់សហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច។

ចំេពះករកំណត់អត្តសញញណ ៃនករចុះបញជី និងករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ី សមូហភពរបស់
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ គឺអនុេ�ម�មចបប់ភូមិបលឆនំ២០០១
និងែផ្អកេលើេគលនេយបយជតិសីព
្ត ីករអភិវ��ជនជតិេដើមភគតិច

្រពមទំងេគលនេយបយ

ស្តីពីករចុះបញជីដី និងសិទិធេ្របើ្របស់ដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ និង

ិ ីៃនករចុះបញជីដីសហគមន៍
អនុ ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៩ ែខមិថុន ឆនំ២០០៩ ស្តីពីនីតិវធ

ជនជតិេដើមភគតិច។ អនុ្រកឹតយេនះ មនវ ិ�លភពអនុវត្តចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
ែដលបនចង្រកងបេងកើតជ “នីតិបុគគល” គឺ្រតូវចុះបញជីទទួល�គល់ជផ្លូវករ េន្រកសួងម�ៃផទ។
ដូេចនះករកំណត់អត្តសញញណ

ៃនករចុះបញជី

និងករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភពរបស់

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច គឺមន្រកសួងពក់ព័នធចំនួន៣(បី) ែដល្រតូវបនកំណត់ឲយបំេពញកិចច
ករេនះ

រួមមន៖

(១)្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ

(២)្រកសួងម�ៃផទ

និង(៣)្រកសួងេរៀបចំែដនដី

នគរូបនីយកមម និងសំណង់។

អំពីសកមមភពសំខន់ៗ ែដល្រតូវអនុវត្ត៖
ជំ�ននី ១៖ អំពីករេរៀបចំេសចក្ដី្រពងលកខនិក
្ត ៈ និងេរៀបចំសមសភពគណៈកមមធិករសហគមន៍
ជំ�ននី ២៖ អំពីករពិនិតយេគលបំ ណង និងឆនទៈរបស់សមជិកសហគមន៍
ជំ�ននី ៣៖ អំពីករេរៀបចំកិចច្របជុំេពញអងគអនុម័តេលើេសចក្តី្រពងលកខនិក
្ត ៈ និងគណៈកមមធិករ
សហគមន៍
ជំ�ននី ៤៖ អំពីករេរៀបចំពកយេសនើសុំចុះបញជ ីទទួល�គល់ជផ្លូវករ

ជំ�ននី ៥៖ អំពីករចុះបញជីទទួល�គល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជ (នីតិបុគល
គ )
21

ជំ�នទី៤ ៖ អំពក
ី រេរៀបចំពកយេសនស
ើ ច
ំ ុ ុះបញជ ទ
ី ទួល�គល់ជផ្លូវករ
បនទប់ពីសហគមន៍បន្របជុំអនុម័តេលើេសចក្តី្រពងលកខនិក
្ត ៈ និងេ្រជើស�ំងគណៈកមមធិករ
សហគមន៍រច
ួ ្របធនសហគមន៍្រតូវេរៀបចំចង្រកង្របមូល និងបំេពញសំណុំ�ក�រចំនួន៦ (្របំមួយ)
រួមមន៖
១. បញជីសមជិករួម ចំនួន ២(ពីរ)ចបប់ (េ�យមនករបញ
ជ ក់ពីេមឃុំ ឬេចសងកត់)
២. លិខិតទទួល�គល់អត្តសញញណសហគមន៍េ�យ្រកសួងអភិវ��ជនបទ
៣. លកខនិក
្ត ៈសហគមន៍ ចំនួន ២(ពីរ)ចបប់
៤. ្របវត្តិរប
ូ សេងខបរបស់គណៈកមមធិករសហគមន៍ កនុងមនក់ៗ ចំនួន ២(ពីរ)ចបប់ េ�យភជប់ជមួយ
នូវអត្តសញញណប័ណ្ណ ឬ�ក�រពក់ព័នធនន(ចបប់ថតចម្លង)
៥. េសចក្តីសេ្រមចរបស់ឃុំសីព
្ត ីករទទួល�គល់លកខនិក
្ត ៈ និងគណៈកមមធិករសហគមន៍ ចំនួន ២
(ពីរ)ចបប់
៦. សំេណើសុំចុះេឈមះសហគមន៍េទ្រកសួងម�ៃផទ ចំនួន ២(ពីរ)ចបប់។(11)
ពក់ ព័នធនឹងករេចញេសចក្តីសេ្រមចរបស់ ្រកុម្របឹ ក�ឃុំ/ សងកត់ េនះ គឺ ត ្រមូ វ ឲយ្របធនសហ
គមន៍ េធ្វើ សំ េណើ ជ�យលកខណ៍អក�រជូនេទ្រកុម្របឹក�ឃុំ/សងកត់�មី (េ�យជូនភជប់េទជមួ យ
នូវកំណត់េហតុកិចច្របជុំេពញអងគ រួមទំងបញជីវត្តមន និងបញជ ីេឈមះសមជិកគណៈកមមធិករសហ
គមន៍ទំងអស់) េដើមបីេសនើសុំឲយេមឃុំ ឬេចសងកត់ េធ្វើករពិនិតយ និងេចញេសចក្តីសេ្រមចទទួល�គល់
លកខនិក
្ត ៈ និងគណៈកមមធិកររបស់សហគមន៍។
បនទប់ពីសហគមន៍បនេរៀបចំនូវសំណុំ�ក�រទំង៦(្របំមួយ)

ខងេលើ

បន្រគប់្រគន់

រួច�ល់ និង្រតឹម្រតូវេហើយ សហគមន៍�មី្រតូវបញូជ នសំណុំ�ក�រទំងអស់ ជូនេទេមឃុំ/េចសងកត់

អភិបល្រកុង/្រសុក

និងអភិបលេខត្ត

េដើមបីេសនើសុំចុះហតថេលខបញ
ជ ក់

បនទប់មក្រតូវបញូជ នមក

្រកសួងម�ៃផទ។ ជក់ែស្តងកន្លងមក ចំេពះករេរៀបចំនូវសំណុំ�ក�រទំងេនះគឺទទួលបននូវករគំ
្រទពីអងគករមិនែមនរ�្ឋភិបល និងៃដគូពក់ព័នធនន ្រពមទំងមនករចូលរួមសហករយ៉ ងល្អរបស់
ម្រន្តីរដ្ឋបលេខត្ត ម្រន្តីអងគភពជំនញ �ជញធរ និង្រកសួង �ថប័នពក់ព័នធ។
ជំ�នទី៥ ៖ អំពក
ី រចុះបញជ ទ
ី ទួល�គល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជ(នីតិបុគគល)
បនទប់ពីពកយេសនើសុំចុះបញជីរបស់សហគមន៍ និង�ក�រពក់ព័នធនន ្រតូវបនេរៀបចំបញចប់
រួច�ល់ជ�ថពរេហើយេនះ

រដ្ឋបលេខត្តេ�យមនទីចត់ករអន្តរវ ិស័យ

ែដលជេសនធិករឲយ

អភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្ត មនតួនទីកុងករស្រមបស្រមួ
ន
លទំនក់ទំនងបញូជ នពកយសុំចុះបញជី

របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

និងសំណុំ�ក�រពក់ព័នធននជូនមក្រកសួងម�ៃផទ

(អគគ

នយក�្ឋនរដ្ឋបល) េដើមបីេធ្វើករពិនិតយសំណុំ�ក�រ និងសេ្រមចចុះេឈមះសហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិចេនះេទកនុងបញជីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជផ្លូវករ េន្រកសួងម�ៃផទ។
11

( ) បញ
ជ ក់៖ ជទូេទសហគមន៍ ្រតូវេរៀបចំ�ក�រទំងេនះ យ៉ ងតិចចំនួន ៥ (្របំ)ចបប់ េ�យរក�ទុកេន��ឃុំ/សងកត់ ចំនួន១(មួយ)
ចបប់ ��្រកុង/្រសុក ចំនួន១(មួយ)ចបប់ ��េខត្តចំនួន ១(មួយ)ចបប់ និង ចំនួន២(ពីរ)ចបប់េទៀត ្រតូវេផញើជូនេទ្រកសួងម�ៃផទ។

24

េ្រកយេពលែដល្រកសួងម�ៃផទ បនសេ្រមចចុះេឈមះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេទ
កនុងបញជីសហគមន៍េន្រកសួងម�ៃផទ រួចេហើយេនះ គឺមនន័យថ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េនះ ទទួលបននូវសិទិ្រធ គប់្រគន់្រសបចបប់កុនងករ�ក់ពកយសុំចុះបញជីដីធី្លជសមូហភព េ�យ

ទទួលបន�នៈជនីតិបុគគល។

េ�យែ�កចំេពះលិខិត និងសំណុំ�ក�ររបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច

ែដល្រតូវ

បនសេ្រមចចុះេឈមះកនុងបញជីជផ្លូវកររួចេហើយ ្រកសួងម�ៃផទនឹងេធ្វើលិខិតជ្រមបេទ អភិបលៃន

គណៈអភិ បលេខត្ត េដើមបីចត់តំ�ងរដ្ឋបលេខត្ត ឬរដ្ឋបល្រសុក និងអេញជើញៃដគូអភិវ��ន៍ អងគករ
សងគមសុីវ ិល អនកពក់ព័នធនន ចូលរួមកនុងពិធី្របគល់ជូនេទសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �មរយៈ

�សយ�្ឋន ៃនទី�នក់ករក�
្ត លរបស់សហគមន៍នីមួយៗ (ទី�ំងសហគមន៍ផទល់)។

25

ដំ�ក់កលទី២.៥៖
សហគមន៍�ន��េដីមភគ�ច �ក់ពកយសុំចះុ បញជ ី
ដីកមមសិទិស
ធ ម ូហភពេទ
្រកស ួងេរៀបចំែដនដី នគរ ូបនីយកមម និងសំណង់

26

េសចកី្ដេផ្ដីម
េនេពលែដលសហគមន៍្រតូវបនកំណត់អត្តសញញណជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និង
្រតូវបនទទួល�គល់ជនីតិបុគគលរួចេហើយេនះ ដំ�ក់កលចុងេ្រកយគឺករ�ក់ពកយេសនើសុំប័ណ្ណ
កមមសិទិធដីសមូហភពេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់។ ឧបសមព័នធទី១ ៃនអនុ្រកឹតយ
េលខ៨៣

អន្រក

បក

ចុះៃថងទី

០៩

ែខមិថុន

ឆនំ២០០៩

បនផ្ដល់ឲយនូវទ្រមង់ពកយេសនើសុំ

ប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភព ែដលត្រមូវឲយមនករភជប់ជមួយនូវឯក�រមួយចំនួន េ�កត់ថ “ឯក
�របឋម”។ ឯក�រភជប់ទំងេនះមនដូចជ ប្លង់កបលដីមិនផ្លូវករ (ែផនទីបឋម) ែដល្រតូវបន�ក់

បញូច លេនកនុងពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភព
និងបទបញ
ជ ៃផទកុងែដលបនអនុ
ន
ម័តេ�យ
សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលពក់ព័នធជមួយនឹងែផនករករ្រគប់្រគងដី
និងយន្តករេ�ះ
��យវ ិ�ទ។

េ�យេហតុថឯក�រទំងេនះ្រតូវបនេរៀបចំ

និងភជប់អមរួច�ល់េហើយជមួយនឹង

ពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភពេទឲយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ េនះ
ឯក�រទំងេនះ ជទូេទ ្រតូវបនកំណត់ថជដំ�ក់កល ២.៥។ ករេរៀបចំឯក�របឋមទំងេនះ
មនបញ
្ហ ្របឈមេ្រចើន

េហតុដូេចនះេហើយមនករត្រមូវឲយមនករគំ្រទែផនកហិរញញ វតថុ

និងែផនក

បេចចកេទសបែនថមដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចពីសំ�ក់�ជញធរពក់ព័នធ។ េនកនុង�ថនភព
ែដល�ជញធរពក់ព័នធមិន�ចជួយបន េនះៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិល�ចជួយបំេពញកង្វះ
ខតេនះបន។

ពកយេសនើសុំចុងេ្រកយគួរ្រតូវបនពិនិតយេ�យមនទីរេរៀបចំែដនដី

នគរូបនីយកមម

សំណង់ និងសុរ ិេយដីេខត្ត មុនេធ្វើរបយករណ៍ជូន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់
និងេធ្វើែផនករអនុវត្តករងរចុះបញជីដី

និងេចញប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិ

េដើមភគតិច។
សកមមភពត្រមូវឲយអនុវត្តេនកនុងដំ�ក់កលទី២.៥ ៖
ជំ�ននី ១៖ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េរៀបចំ�ក់ែតងបទបញ
ជ ៃផទកុង
ន

ជំ�ននី ២៖ ករ្របមូលទិននន័យនិងផលិតែផនទីបឋមេ�យកំណត់្រពំ្របទល់្របេភទដីរបស់សហគមន៍
ជំ�ននី

៣៖

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច�ក់ពកយសុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភពេទ្រកសួង

េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់
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ជំ�នទី១ ៖ សហគមន៍ជន��េ�ីម�គ�ច េរៀបចំ�ក់ែតងបទបញ
ជ ៃផទកង
ុន

បទបញ
ជ ៃផទកុងមិ
ន
នដូចគនេទនឹងលកខនិក
្ត ៈេទ។

លកខនិ្តកៈផ្ដល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ្រគប់្រគងេទេលើបទ

បញ
ជ ៃផទកុនង េហើយបទបញ
ជ ៃផទកុនងេយងមកេលើលកខនិក
្ត ៈវ ិញ។ បទបញ
ជ ៃផទកុនងគឺជបញ
្ហ ៃផទកុនងរបស់
សហគមន៍

និងមនតួនទីធននូវករេ្របើ្របស់្របកបេ�យសមធម៌េទេលើដីសមូហភព

និងករ

្រគប់្រគងដីទំងេនះ និងេ�ះ��យជេម្លះៃផទកុនង�មួយ។ បទបញ
ជ ៃផទកុនងទំងេនះក៏ជួយែ�រក�នូវ

អត្តសញញណ វបបធម៌ ទំេនៀមទម្លប់ និង្របៃពណីល្អរបស់សហគមន៍ផងែដរ �មរយៈករេ្របើ្របស់
ដី្របកបេ�យចីរភព

ករ្រគប់្រគងដី

ក៏ដូចជធនធនធមមជតិ

ដូេចនះ�នឹងជួយរួមចំែណកដល់ករ

អភិវ��សហគមន៍ និង្របេទសជតិ។
បទបញ
ជ ៃផទកុងមន�រៈសំ
ន
ខន់�ស់ ពីេ្រពះ�ជអនក្រគប់្រគងទំនក់ទំនងរបស់សហគមន៍

ជមួយនឹង “អនកខងេ្រក” ែដលមនដូចជ អនកភូមិជជនជតិេដើមភគតិច ែដលបនសេ្រមចចិត្តមិន
ចូលរួមជសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ឬក៏ជមួយនឹង្របជជនែខមរ ែដលរស់េនកនុងភូមិ
ែដលមិន�ចចូលរួមជសមជិករបស់សហគមន៍បន។

ឧទហរណ៍

្របសិនេបើមនអនកភូមិ្រតឹមែត

ចំនួន ៦០ ភគរយែដលបនសេ្រមចចិត្តចូលរួមជមួយនឹងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េនះជករ
សំខន់�ស់ែដល្រតូវកំណត់ថេតើអនកមិនែមនជសមជិក �ចេ្របើ្របស់ដីសមូហភព តំបន់ៃ្រព
�រក� និង�លកប់សពរបស់ពួកេគបនកនុងក្រមិត� ពីេ្រពះ ជេគលករណ៍មនែតសមជិករបស់

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចប៉ុេ�្ណះ ែដលជអនកកន់កប់សិទិ្រធ តឹម្រតូវេទេលើដីែដលប្រគប់្រគង

ជសមូហភពេនះ។
ករ�ក់ែតងបទបញ
ជ ៃផទកុងគួ
ន រ�ក់បញូច លនូវកិចច្របជុំរ�ងគណៈកមមធិករសហគមន៍

និង

ចស់ទុំេនកនុងសហគមន៍ េដើមបីេរៀបចំេសចក្ដី្រពង(លកខនិក
្ត ៈ)េលើកទីមួយេនះ។ �ជញធរមូល�្ឋន រួម
មន្របធនភូមិ និងេមឃុំ គួរចូលរួមេនកនុងកិចច្របជុំេនះ។ បទបញ
ជ ៃផទកុង្រតូ
ន
វទទួល�គល់ជផ្លូវករ

េ�យភគីពក់ព័នធ។ ករ្រពងបទបញ
ជ ៃផទកុនងគួរ្រតូវបនគំ្រទនិងដឹកនំេ�យមនទីរអភិវ��ន៍ជនបទ។
េនកនុងករអនុវត្តនេពលបចចុបបននេនះ ៃដគូអភិវ��ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិល ជេរឿយៗក៏បនគំ្រទចំេពះ
ដំេណើរករេនះែដរ។ េនកនុងេពល្របជុំេរៀបចំេសចក្ដី្រពងេនះ ្រតូវ�នបទបញ
ជ ៃផទកុងែដលបន�ក់
ន

ែតងឮៗ មួយ្របេយគម្ដងៗ េនកនុងេពលេវ��មួយ េ�យអនកស្រមបស្រមួល។ គណៈកមមធិករ
សហគមន៍ ្រតូវេរៀបចំកំណត់េហតុកិចច្របជុំស្រមប់សកមមភពេនះ
រួមមនបញជី�យនមអនកចូលរួម
ទំងអស់ និងលទធផលៃនកិចច្របជុំផងែដរ។
េ�យេហតុថសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមនលកខណៈខុសៗគន េ�យ�រក�្តទំហំៃផទដី
្របេភទដីែដលមនេនេលើដីសមូហភព ចំនួន្របជជន និងជយថេហតុ

�ចជក�្តករចូលរួម

ចំែណករបស់សមជិកសហគមន៍
េនះជករសំខន់�ស់
12

េនកនុងករគំ្រទករ�ក់ពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភព
ែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចនីមួយៗ្រតូវកំណត់បទបញ
ជ ៃផទកុនង

េគលនេយបយជតិសី ្ដពីករអភវិ ��ជនជតេិ ដម
ធ ច ស់ កមមសិទិធ ែដលពក់ពន
័ ធជមួយ
ើ ភគតច
ិ (NPDIP), ចំណុច ៥.២ បនែចងថ ៖ “ករអនុវត្តសិទិម

នឹងអចលន្រទពយរបស់សហគមន៍ និងលកខខណ្ឌជក់�ក់ៃនករេ្របើ្របស់ដី ្រតូវសថិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់ គណៈកមមធិករសហគមន៍ និងេន
េ្រកមយន្តករៃនករេធ្វេើ សចក្ដីសេ្រមចចត
ន និង្រតូវ�ក់ឲយសថិតេនេ្រកមចបប់ទូេទ
ិ រ្ត បស់សហគមន៍ ្រសប�ម្របៃពណី លកខនក
ិ្ត ៈ នង
ិ បទបញជៃផទកុ ង

ែដលពក់ពន
័ ធជមួយនឹងអចលន្រទពយ។” សំ គល់ ៖ �មករអនុវត្តជក់ែស្តង ្រកសួ ង/មនទីអភវិ ��ន៍ជនបទនិង/ឬអងគករគំ្រទ ជអនកជួយស្រមបស្រមួល

កនុងករ�ក់ែតងបទបញជៃផទកុ ងេនះ។
ន

28

ផទល់ខួនឲយមនភពបត់
្ល
ែបន�ម�ថនភព និងករចង់បនរបស់ខួន។
្ល
ផទុយពីលកខនិក
្ត ៈ បទបញ
ជ ៃផទ
កនុងមនភពខុសគនេ្រចើនគួរសមរ�ងសហគមន៍នីមួយៗ។ េនកនុងករណីមួយចំនួន បទបញ
ជ ៃផទកុនង

ែដលមន្រ�ប់របស់សហគមន៍េនទីកែន្លងេផ�ង �ច�ត់ទុកជគំរម
ូ ួ យបនែដរ ប៉ុែន្តមិន្រតូវចម្លង

ទំង្រសុងេនះេទ។ មួយវ ិញេទៀត បទបញ
ជ ៃផទកុនង្រតូវយកចិត្តទុក�ក់ឲយបនដិតដល់បំផុតេទេលើចំ
�ត់ថនក់្របេភទដីរដ្ឋែដលកំពុងមន្រ�ប់ ដូចជភពខុសគនរ�ងតំបន់ករពរ និងករែបងែចកដី

ជ្របេភទដីឯកជន និងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ។
េនេពលែដលេសចក្ដី្រពងៃនបទបញ
ជ ៃផទកុនង្រតូវបនេរៀបចំរច
ួ េហើយ

េនះគណៈកមមធិករ

សហគមន៍ ក៏្រតូវេរៀបចំនូវកិចច្របជុំជេ្រចើនេលើកជមួយសមជិករបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េដើមបី្រពមេ្រព�ងេទេលើខឹម
្ល �របទបញ
ជ ៃផទ ែដលពក់ព័នធេទនឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ដីសមូហភព និង
ធនធនធមមជតិ។ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវអេញជើញសមជិកសហគមន៍ទំងអស់ចូលរួមេនកនុងកិចច្របជុំ
ទំងេនះ េដើមបីេ�យពួកេគបនេលើកេឡើងអំពីទុកខកង្វល់របស់ខួន។
្ល

េនកនុងកិចច្របជុំចុងេ្រកយ ែដល្រតូវអនុម័តេទេលើខឹ្លម�របទបញ
ជ ៃផទកុនង េនះេសចក្ដី្រពង
ចុងេ្រកយៃនបទបញ
ជ ៃផទកុនងេនះគួរ�នម្ដងេទៀតេ�យអនកស្រមបស្រមួល មួយ្របេយគម្ដងៗ។ េន

កនុងកិចច្របជុំេនះ្រតូវអេញជ ើញ�ល់សមជិកសហគមន៍ទំងអស់ឲយចូលរួម
េហើយពួកេគទំងអស់មន
សិទិធបែនថមអ្វីែដលមិនទន់មន ឬែកស្រមួលនូវអ្វីែដលពួកេគយល់េឃើញថមិនជប់ពក់ព័នធេនកនុង

បទបញ
ជ ៃផទកុនងរបស់ពួកេគ។ េនេពលែដលសមជិកសហគមន៍ទំងអស់បនពិភក� និងពិនិតយ�ល់

ជំពូក និងកថខ័ណ្ឌ ៃនឯក�របទបញ
ជ ៃផទកុនងរួចេហើយ េនះករឯកភព�ថពរ�មរយៈករេបះ
េឆនត (សំេឡងភគេ្រចើន) ្រតូវេធ្វើេឡើង�មរយៈករេលើកៃដ។ គណៈកមមធិករសហគមន៍្រតូវេរៀបចំ
លទធផលៃនកិចច្របជុំ និងបញជ ី�យនមអនកចូលរួមទំងអស់។
បនទប់ពីសមជិកសហគមន៍បនអនុម័តបទបញ
ជ ៃផទកុនងរួចេហើយ េនះបទបញ
ជ ៃផទកុងេនះ្រតូ
ន
វ

មនករទទួល�គល់េ�យ្រកុម្របឹក�ឃុំ

មុននឹងភជប់អមជមួយនឹងពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ី

សមូហភពេទកន់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់។ 13 ជមួយគនេនះ ្រតូវចម្លងជូន
�ជញធរមូល�្ឋន និង្រកសួងពក់ព័នធ។

័
និងផលិតែផនទីប�មេ�យ�ំណត់្រពំ្របទល់
ជំ�នទី២ ៖ ករ្របម ូលទិនន
ន យ
្របេភទដីរបស់សហគមន៍
ក) ែផនទីគូរេ�យយៃ
ពក់ព័នធនឹងេសចក្ដី្រពងបទបញ
ជ ៃផទកុងេនះ
ន

និងេនកនុងករេរៀបចំអនុវត្តករគូរែផនទីបឋម

េនះសហគមន៍ និងម្រន្តីជំនញគួរផលិតែផនទីគូរេ�យៃដ - ជទូេទេ�ថ ែផនទីគំនូស្រពង-

13

អនុ្រកត
ន
ពក
ើ េឡើងជផ្លូវករជនីតប
ឹ យេលខ ៨៣ ៖ “ សហគមន៍្រតូវបនបេងកត
ិ ុគគល ែដលមនបទបញជៃផទកុ ងែចងអំ
ី រ្រគប់្រគង នង
ិ ករេ្រប្រើ បស់ ដី

សមូហភព ្រពមទំងមនករកំណត់នូវលកខខណ្ឌមួយចំនួន ដូ ចជករ្រគប់្រគងដីសមូហភព និងករេ្របើ្របស់ដែី ផ្អក�ម្របេ�ទដី និងករផ��ផ�រេន
កនុងក្រមត
ិ សហគមន៍ េនកនុងករណីមនជេម្ល�េ�យ�រករេ្រប្រើ បស់ ដ្រី បៃពណី។”
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េ�យបង្ហញអំពី្រពំ្របទល់ភូមិ និង្របេភទៃនករេ្របើ្របស់ដីេនេលើែផនទីេនះផង េ�យមិនចំបច់
េរៀប�ប់លម្អិតអំពីទំហំៃផទដី ែដលកំពុងេសនើសុំ ឬទី�ំងជក់�ក់េឡើយ។ អនកស្រមបស្រមួល�ចេ្របើ
្របស់្រក�ស�ទំងធំេដើមបីគូរែផនទីគំនូស្រពងេនះ ែដលគួរមន្រពំ្របទល់ភូមិ និងតំបន់េ្របើ្របស់ដី
ខុសៗគនេនកនុង្រពំ្របទល់េនះ។

អនកស្រមបស្រមួលក៏�ចេ្របើ្របស់ែផនទី�ម�កយរណបែដល

េបះពុមពេចញ េដើមបីជួយឲយសមជិកសហគមន៍�ចកំណត់្រពំ្របទល់ និងៃផទដីសហគមន៍របស់ពួកេគ

បន។ ្របធនភូមិ ចស់ទុំកុនងភូមិ សមជិកគណៈកមមធិករសហគមន៍ អនកតំ�ងមកពីភូមិជិតខង

និងសមជិក្រកុម្របឹក�ឃុំ េ�យរួមទំងេ�កេមឃុំផង គួរចូលរួមេនកនុងសកមមភពគូរែផនទីេ�យ

ៃដេនះ។ របយករណ៍កិចច្របជុំ្រតូវេរៀបចំេឡើង រួមមនឧបសមព័នធបញជី�យនមអនកចូលរួមទំងអស់េន
កនុងកិចច្របជុំ។ េនកនុងករអនុវត្តេពលបចចុបបននេនះ ជេរឿយៗ ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិលគំ្រទ
ដល់ករផលិតែផនទីគំនូស្រពងបឋមេនះ។
េនេពលែផនទីគំនូស្រពងបឋមេនះ្រតូវបនបញចប់ករគូររួច�ល់េហើយ

េនះសហគមន៍គួរ

េរៀបចំកិចច្របជុំមួយ េដើមបីបញ
ជ ក់អំពីករយល់្រពមពីសំ�ក់ភគីពក់ព័នធទំងអស់េទេលើករកំណត់
្រពំ្របទល់ភូមិេនេលើែផនទី។ ករអនុវត្តកុងេពលបចច
ន
ុបបននេនះ ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិល ជ

េរឿយៗជអនកផ្ដល់នូវករគំ្រទែផនកបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុដល់កិចច្របជុំទំងេនះ។ េមឃុំ ឬអភិបល

្រសុកគួរេធ្វើជអធិបតីេនកនុងកិចច្របជុំេនះ

េហើយអនកតំ�ងមកពីភូមិជិតខង

និងអនកតំ�ងមកពី

្រកុមករងរដីរដ្ឋ (�ថប័នថនក់េ្រកមជតិមនភរកិចចេធ្វើករកំណត់អត្តសញញណដីរដ្ឋ ករគូរែផនទី និង
ករចត់ចំ�ត់ថនក់ដី) សមជិកគណៈកមមធិករសហគមន៍ ចស់្រពឹទធចរយកនុងភូមិ សមជិក្រកុម

្របឹក�ឃុំ (រួមទំងេ�កេមឃុំផង) និង�ជញធរមូល�្ឋនេផ�ងៗេទៀតក៏គួរចូលរួមេនកនុងកិចច្របជុំេនះ

ផងែដរ។

េដើមបីបង្ហញនូវករករយល់្រពមរបស់ពួកេគេទេលើែផនទីរម
ួ ទំងេទេលើ្រពំ្របទល់

្របេភទករេ្របើ្របស់ដីែដលបនបញ
ជ ក់ពីខងេដើម
សន្លឹកែផនទី។

េ្រកពីេនះ

និង

េនះអនកចូលរួមគួរផ្ដិតេមៃដរបស់ពួកេគេនេលើ

របយករណ៍ជ�យលកខណ៍អក�រមួយស្ដីពីកិចច្របជុំេនះក៏គួរ្រតូវបន

េរៀបចំេឡើងេ�យមនទីរអភិវឌ�ន៍ជនបទ និងចុះហតថេលខេ�យេ�កេមឃុំផងែដរ។

ខ. ែផនទីបឋម
េនេពលេនះ

ជំ�នបនទប់ែដល្រតូវេធ្វើ

គឺករបំែលងែផនទីគំនូស្រពងេទជែផនទីឌីជីថល

ែដល�ចេ�ម�៉ ងេទៀតថ “ែផនទីបឋម” េដើមបីឲយ្រសបគនជមួយនឹងអនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក បក
ចុះៃថងទី ០៩ មិថុន ២០០៩ ែដលត្រមូវឲយភជប់ (ែផនទីបឋម) អមជមួយនឹងពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិធ
ដីសមូហភព។ ែផនទីបឋមគួរបង្ហញអំពីទី�ំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់ ែដលបនកំណត់ស្រមប់កបលដី
នីមួយៗ ែដលបន�ក់បញចូ លេទកនុងពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព។ (ែផនទីបឋមេនះនឹង
្រតូវបញចប់ឲយបនរួច�ល់ចត់ទុកជប្លង់សុរ ិេយដីេពញេលញផ្លូវករ

ែតេនេ្រកយេពលពកយេសនើសុំ

្រតូវបនទទួលយក និង�កភពេ�យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ប៉ុេ�្ណះ)។
អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣អន.្រក បក ចុះៃថងទី ០៩ មិថុន ២០០៩ មិនបនែចងលម្អិតអំពីនីតិវ ិធីបេចចក
េទសែដលត្រមូវឲយអនុវត្តស្រមប់ករ�ស់ែវងដីសហគមន៍ និងករគូរែផនទីបឋមេឡើយ។ យ៉ ងេនះក្ដី
30

េសៀវេភបណុ្ដ ះប�
្ដ លស្ដីពីករចុះបញជីដីសមូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
ែដល
េចញេ�យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ េនកនុងឆនំ២០១២ និងបនេធ្វើបចចុបបននភព
េនកនុងឆនំ ២០១៦ បនកត់សមគល់ថ្រតូវែតមននិយមករ�ម្របព័នធ GPS យ៉ ងេ�ច�ស់េន
�ម្រជុងមួយចំនួនៃន្រពំ្របទល់ៃនកបលដីែដរ។ ស្រមប់េគលបំណងេនះ ្រកុមករងរទី�លេផ�ងៗ

គន្រតូវែតបេងកើតេឡើងេដើមបី�ស់ែវងដី និងកត់្រ�ទិននន័យ�ម GPS។ ្រកុមករងរទី�លគួរបញចូ លអនក
តំ�ងននមកពី្រកុមករងរដីរដ្ឋថនក់្រសុក

សមជិកគណៈកមមធិករសហគមន៍

ចស់ទុំកុងភូ
ន
មិ

្របធនភូមិពីសហគមន៍ជិតខង និងសមជិក្រកុម្របឹក��ុំ។ ្រកុមករងរទី�លទំងេនះ្រតូវទទួលនូវ

ករបណុ្ដ ះប�
្ដ លេ�យបុគគលិកមនបទពិេ�ធន៍ពីករ ិយល័យភូមិបល្រសុក
អំពីករ្របមូល
ទិននន័យ និងករេ្របើ្របស់ GPS រេបៀបសរេសររបយករណ៍ពក់ព័នធ និងរេបៀបបំេពញទ្រមង់លិខិត
្របមូលទិននន័យ។ េនកនុងករអនុវត្តបចចុបបននេនះ ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិល ជញឹកញប់ ជ
អនកគំ្រទករបណុ្ដ ះប�
្ដ លេនះ។

េនកនុងអំឡុងេពលគូរែផនទី�ម្របព័នធ GPS ្រកុមករងរទី�លគួរេបះបេងគល្រពំ្របទល់ឲយ
បនចបស់�ស់នូវ្របេភទដីសហគមន៍នីមួយៗែដលមនេនកនុងសហគមន៍ ដូចជតំបន់ៃ្រព�រក� ដី

កប់េខមច ដីលំេន�ន ដី�ំដំ�ំជក់ែស្ដង ដីចមករវ ិលជុំ និងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ (ដូចែដលមន
ែចងេនកនុងម្រ�៦ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៨៣) ក៏ដូចជដីឯកជនែដលសថិតេនកនុងតំបន់របស់សហគមន៍
ែដល្រតូវកត់េចញពីដំេណើរករេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព។ ជទូេទ សទឹង ទេន្ល ជួរភនំ និង
ចំណុចសមគល់េផ�ងៗេទៀត ្រតូវេ្របើ្របស់េដើមបីសមគល់្រពំ្របទល់សហគមន៍។ ្រកុមករងរទី�លក៏
្រតូវេសនើសុំេទកន់្រកុម្របឹក��ុំ និងមនទីរេរៀបចំែដនដីេខត្ត ឲយផ្ដល់នូវែផនទីរបស់ពួកេគ ែដលបង្ហញ
អំពី្រពំ្របទល់រដ្ឋបល និងរូបថតពីេលើ�កស េហើយនិងែផនទី�នេលខ េ�យបង្ហញនូវភូមិ��ស្ត
និងទី�ំងពិ ត្របកដរបស់សហគមន៍ ែដល្រតូវបនរក�ទុកជឯក�រេន្រកសួងម�ៃផទ។
បនទប់ពីបញចប់ករគូរែផនទី�ម្របព័នធ GPS រួចេហើយេនះ ែផនទីឌីជីថលនឹង្រតូវបនផលិត
េឡើងេ�យបង្ហញនូវព័ត៌មនែដលបន្រពមេ្រព�ងគនរ�ងប�
្ដ ភគី ពក់ព័នធទំងអស់

ជពិេសស

ពក់ព័នធនឹង្រពំ្របទល់រដ្ឋបលេនេលើដី ទី�ំងដីសហគមន៍ និងទំហំដីែដលបនេ្របើ្របស់ៃនដីរបស់
សហគមន៍។ ករងរេនះ�ចេធ្វើេឡើងបនេ�យេ្របើ្របស់សូហែ្វ វរ GIS ក្រមិតស្តង់�ធមម� និងត្រមូវ
ឲយមនម្រន្តីសុរ ិេយដីជំនញេធ្វើករងរេនះគួរគបបីចូលរួមេ�យ

អងគករៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគម

ិ ចំេពះដំេណើរករេនះ។ េនេពលែដលបញចប់ករផលិតែផនទីឌីជីថល សហគមន៍គួរេរៀបចំកិចច
សុីវល
្របជុំមួយេដើមបីផ្ដល់សុពលភពដល់ែផនទីេនះគួរេរៀបចំេឡើងេនះ។ េនកនុងករអនុវត្តនេពលបចចុបបនន
ៃដគូអភិវឌ�ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិល ជទូេទ ជអនកគំ្រទដល់ករេរៀបចំកិចច្របជុំេនះ។ កិចច្របជុំេនះគួរ
អេញជ ើញសមជិកគណៈកមមធិករសហគមន៍ទំងអស់ ្រពឹទធចរយកនុងភូមិ ្របធនភូមិពីសហគមន៍ជិត
ខង សមជិក្រកុម្របឹក��ុំ និងអនកតំ�ងមកពីករ ិយល័យភូមិបល្រសុក និង្រកុមករងរដីរដ្ឋថនក់

្រសុក។ ្របសិនេបើមនករមិនឯកភពេទេលើែផនទីឌីជីថល េនះែផនទីេនះ្រតូវែកស្រមួល�មរយៈ
ករ្របមូលទិននន័យថមី េហើយកិចច្របជុំថីេម ទៀត្រតូវេធ្វើេឡើងរហូតដល់ប�
្ដ ភគីទំងអស់្រពមេ្រព�ងគន។
ែផនទីបឋមមិ ន្រតូវ�ក់បញចូ លនូវតំបន់�មួយែដលមនករទមទរជន់គន

ឬកំពុងមនជេម្លះជ

មួយនឹងសហគមន៍ជិតខង ឬជមួយនឹងសមបទនិកដីធី្ល ពីេ្រពះថករទមទរជន់គន/ជេម្លះេនះ នឹង
មិន�ចទទួលយកបនេទ

េយង�មដំេណើរករផ្ដល់ប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព។

កំណត់្រ�កិចច
31

្របជុំគួរ្រតូវេរៀបចំេ�យករ ិយល័យភូមិបល្រសុក េ�យ�ក់បញូច លនូវលទធផលៃនកិចច្របជុំ និងបញជី

�យនមអនកចូលរួមទំងអស់។ របយករណ៍េនះគួរចុះហតថេលខេ�យេ�កេម�ុំ ឬ្រកុម្របឹក��ុំ។
េ�យែផ្អកេលើមតិេយបល់ទំងអស់

ែដលទទួលបនេនកនុងកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់

េនះ

កំែណចុ ងេ្រកយេទេលើែផនទីបឋមគួរេធ្វើេឡើងេ�យម�ន្តីសុរ ិេយដី។ េនកនុងករអនុវត្តបចចុបបនន ៃដគូ
អភិវ��ន៍/អងគករសងគមសុីវ ិលជេរឿយៗជអនកគំ្រទដល់ដំេណើរករេនះ។ ែផនទីេនះ្រតូវចុះហតថេលខ
េ�យសមជិកគណៈកមមធិករសហគមន៍ និងអនកទំង�យ�ែដលជអនកផលិត� េហើយនិងមន
តួនទីជភស្ដុ�ងេដើមបីគំ្រទដល់ដំេណើរករេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភព

របស់សហគមន៍ជន

ជតិេដើមភគតិច។ ែផនទីបឋម នេពលេ្រកយមកេទៀតនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យ្រកុមករងរចុះ

�ស់ែវងរបស់មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងភូមិបលថនក់េខត្ត េដើមបីេរៀបចំជប្លង់
សុរ ិេយដី (ប្លង់កបលដី) េពញេលញ។
ជំ�ន�ី៣ ៖ សហគមន៍ជន��េដីមភគ�ច�ក់ពកយសុំចះុ បញជ ីដីសម ូហភពេទ
្រកស ួងេរៀបចំែដនដី នគរ ូបនីយកមម និងសំណង់
េពលែដលករគូរែផនទី បឋម និងករ�ក់ែតងបទបញ
ជ ៃផទកុង្រតូ
ន
វបនឯកភពគនៃផទកុនងក៏ដូច

ជជមួយនឹ ងភគីពក់ព័នធពីខងេ្រក (្រកុម្របឹក��ុំ និងសហគមន៍ជិតខង) រួច�ល់េហើយ េនះសហ
គមន៍មនសិទិធ�ក់ពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសមូហភព

េ�យមនឯក�រភជប់ចំបច់ទំងអស់

រួច�ល់េទកន់មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងសុរ ិេយដីេខត្ត�មរយះករ ិយល័យ
ភូមិបល្រសុក

ែដលបនទប់មកនឹងបញជូ នពកយេសនើសុំេនះមកឲយមនទីរេរៀបចំែដនដី

នគរូបនីយកមម

សំណង់ និងភូមិបលថនក់េខត្ត។ េពលែដលពកយេសនើសុំេនះ្រតូវបនពិនិតយេមើលភពេពញេលញរបស់
� (ឯក�រ្រគប់ចំនួន) និងពិនិតយពិច័យេ�យមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងភូមិបល
រួចេហើយ េនះមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងសុរ ិេយដីេខត្តមុនេធ្វើរបយករណ៍ជូន
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមមនិងសំណង់ និងេធ្វើែផនករអនុវត្តករងរចុះបញជីដីនិងេចញប័ណ្ណ
កមមសិទិធដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។
ឯក�ររជប់ែដល្រតូវភជប់អមជមួយនឹងពកយេសនើសុំ មនដូចខងេ្រកម ៖


លិខិតទទួល�គល់អត្តសញញណសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេ�យ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ



លិខិតពី្រកសួងម�ៃផទែដលទទួល�គល់សហគមន៍ជនីតិបុគគល



េសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក��ុំ ឯកភពេទេលើករែតង�ំងគណៈកមមធិករសហគមន៍



លកខនិក
្ត ៈសហគមន៍



បញជី�យនមសមជិកសហគមន៍ េ�យមនករេផទ�ង�ទត់េទេលើបញជ ី�យនមេនះពីសំ�ក់
េ�កេម�ុំ





បទបញ
ជ ៃផទកុងសហគមន៍
ន
សីព
្ដ ីករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ដី និងយន្តករេ�ះ្រ�យជេម្លះ
ែផនទីបឋមែដលបង្ហញអំពីទី�ំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់របស់ដីសហគមន៍

ពកយេសនើសុំចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
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លិខិតពី្របធនគណៈកមមធិករសហគមន៍

ែដលអនុ ញញតឲយមនករេផទរតួនទីពី្របធនេទឲយ

អនុ្របធន េនកនុងករណីែដល្របធនមិន�ចបំេពញភរកិចចបន
េនេពលែដលមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់បន�យតៃម្លពកយេសនើសុំរច
ួ េហើយ
េនះមនទីរេរៀបចំែដនដី នឹងេសនើសុំេទអភិបលេខត្តឲយ្របកសថជតំបន់វ ិនិច័ឆយស្រមប់សហគមន៍។
្របសិនេបើករគូរែផនទីបឋមទទួលបនករបញ
ជ ក់ថ្រពំ្របទល់ៃនកបលដី្រតូវបនឯកភព ពីសំ�ក់
សហគមន៍ជិតខង (រួមមនអនកែថរក�ករពរដីរដ្ឋ េនះអភិបលេខត្ត/អភិបល្រសុកនឹងេចញលិខិត
ជូនដំណឹងជ�ធរណៈមួយមិនឲយេលើសពីរយៈេពល ២០ៃថង មុនកលបរ ិេចឆទៃនករ�ស់ែវងដីជផ្លូវ

ករ។ េនកនុងករណីែដលមនពកយបណឹ្ដ ងេទេលើែផនទីបឯម េនះែផនទីេនះ្រតូវេធ្វើករែកស្រមួល
ម្ដងេទៀតរហូតដល់�ល់បណឹ្ដ ង និងជេម្លះនន្រតូវបនេ�ះ្រ�យរួច�ល់។ េសចក្ដីសេ្រមច�ថពរស្ដី
ពីករទមទរដីែដលបនបង្ហញេនេលើែផនទីបឋម

សថិតេនកនុងករសេ្រមចរបស់គណៈកមមធិករ

្រគប់្រគងដីរដ្ឋថនក់េខត្ត ែដលមន្របធនជអភិបលេខត្ត ឬអភិបលរងេខត្ត។ មនទីរេរៀបចំែដនដី នគ
រូបនីយកមម សំណង់ និងភូមិបលេរៀបចំេសចក្ដី្រពងលិខិតផ្លូវករមួយេទកន់អភិបលេខត្ត េ�យេសនើ

សុំឲយេចញឯក�រមួយស្ដីពីវ ិធនករករពរបេ�
្ដ ះ�សនន (IPM) ស្រមប់សហគមន៍ជនជតិេដើ ម
ភគតិច
េជគជ័យ

។

ពីេ្រពះថសហគមន៍បន�ក់ពកយេសនើសុំប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភពរបស់ខួនេ�យ
្ល
ឯក�រេនះមន�រៈសំខន់�ស់

ពីេ្រពះ�ទប់�កត់នូវ�ល់ទ្រមង់ទំងអស់ៃន

សកមមភពមកេលើដីេនកនុងតំបន់ េ�យករពរតំបន់េនះពីករទ្រនទន�មួយរហូតដល់សហគមន៍
បនទទួលប័ណ្ណកមមសិទិធផូវករស្រមប់
្ល
ដីរបស់ពួកេគ

និងេ�យ�រេនះគឺជឯក�រផ្លូវករទីមួយ

ែដលផ្ដល់នូវសន្តិសុខកមមសិទិធកុងក្រមិ
ន
តមួយចំេពះសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។

33

ដំ�ក់កលទី៣៖
្រកស ួងេរៀបចំែដនដី នគរ ូបនីយកមម និងសំណង់
�ស់ែវង បិទ��យ អនុបេយគ
េដីមបីេចញប័ណ្ណកមមសិទិដ
ធ ីសម ូហភពជ ូន
សហគមន៍ជន��េដីមភគ�ច

34

េសចកី្ដេផ្ដីម
ចបប់ភូមិបលឆនំ ២០០១ បនកំណត់ថ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចថ “ជ្រកុមមនុស�
ែដលរស់េនេលើែដនដីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ែដលបង្ហញនូវករឯកភពៃនជតិពនធុ សងគម វបប

ធម៍ និងេសដ្ឋកិចច ្របតិបត្តិរេបៀបរស់េន�ម្របៃពណី និង�ំដុះេលើដីែដលខ្លួនកន់កប់េទ�មកបួន

ខនតទំេនៀមទម្លប់ៃនករេ្របើ្របស់ជសមូហភព”។

ករចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជ

កមមសិទិធសមូហភពមនលកខណៈែប្លកពីករចុះបញជីដីកមមសិទិធឯកជន េ្រពះជករចុះបញជីដីទំង�យ
(មន្របំ្របេភទ) របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ែដលមនចំែណកខ្លះជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និ ង
ចំែណកខ្លះេទៀតជដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ។

េ�យករចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមន

លកខណៈពិេសសជងករចុះបញជីដីមនលកខណៈ�ច់េ�យដុំ ឬចុះបញជីដីមនលកខណៈជ្របព័នធ េទើប
�ជរ�្ឋភិបលបនេចញអនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រកបក ចុះៃថងទី០៩ មិថុន ២០០៩ ស្តីពីនីតិវ ិធីៃនករ
ចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។

១) ្រកុមករងរចុះបញជ ីដីសហគមន៍�ន��េដីមភគ�ច
ដំេណើរករៃនករចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចមនពក់ព័នធនឹង្រកសួងសំខន់
ចំនួន្របំែដលកនុងេនះ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់មនភរៈកិចចជួយ�ស់ែវង និង
េចញប័ណ្ណជូនសហគមន៍។ ្រកុមករងរចុះបញជីដី្រតូវបនបេងកើត និងអនុវត្តេ�យម្រន្តីៃនមនទីរេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងសុរ ិេយដី េហើយ្របធនមនទីរ្រតូវបនែតង�ំងជនយកចត់ករ
ិ ីកុនងករសេ្រមចែណនំដល់្រកុមករងរែដលជម្រន្តីេ្រកម��ទ។ ្រកុមករងរ ្រតូវដឹកនំផទល់
កមមវធ

ិ ិច័ឆយ
េ�យ្របធន ឬអនុ្របធន និង្រកុមករងរបេចចកេទសែដលេ�ថ ម្រន្តី្រគប់្រគងករងរតំបន់វន

ជម្រន្តីមនសមតថភព។

េ�យែឡក្រកុមករងរចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្រតូវបន

បេងកើតេឡើងែដលមនសមសភពពីដប់េទដប់្របំរប
ូ

និងែតង�ំង�មករេសនើសុំរបស់មនទីរេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ និងសុរ ិេយដីេខត្ត មក្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគររូបនី យកមម និង
សំណង់ េហើយ្រកុមករងរេនះែបងែចកជពីរែផនកដូចខងេ្រកម៖
ក. ម្រន្តីអនុវត្តករងរ�លរួមមន៖ ម្រន្តីផ�ព្វផ�យ និងេរៀបចំែដនដី ម្រន្តីកំណត់្រពំ ម្រន្តី�ស់ែវង
និងម្រន្តីវ ិនិច័ឆយ។
ខ. ម្រន្តីករយ
ិ ល័យរួមមន៖ ម្រន្តីបញចូ លទិននន័យ និងម្រន្តីគូសប្លង់កបលដី។
២) សមសភពអនកពក់ពន
័ ក
ធ ុងករងរចុ
ន
ះបញជ ីដីសហគមន៍�ន��េដីមភគ�ច

េនកនុងដំេណើរករករងរចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េ្រចើនចូលរួមែដលមនដូចជ៖


ត្រមូវេ�យមនភគីពក់ព័នធជ

សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជអនកកន់កប់ផទល់
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គណៈកមមធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថនក់េខត្ត



្រកុមករងរដីរដ្ឋថនក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ



�ជញធរែដនដី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ឃុំ សងកត់



្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមម និងសំណង់ (មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់និង
សុរ ិេយដីជេសនធិករ និងជសមជិកអចិៃ្រន្តយ៍របស់គណៈកមមធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថនក់េខត្ត)



្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ



្រកសួងម�ៃផទ (ផ្តល់ករចុះបញជីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចជនីតិបុគគល្រសបចបប់)



្រកសួងបរ ិ�ថន (េធ្វើករពិនិតយ និងអនុម័ត្តេលើដីពក់ព័នធែដនជ្រមកសត្វៃ្រព តំបន់ករពរ និងតំបន់
រេបៀងបរ ិ�ថន ។ល។)



្រកសួងកសិកមម រុកខ្របម៉ ញ់ និងេន�ទ (េធ្វើករពិនិតយ និងអនុម័ត្តេលើដីពក់ព័នធដីកសិកមម ដីៃ្រព
សហគមន៍ និងគ្រមបៃ្រពេឈើ ឆនំ ២០០២។ល។)




្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ គំ្រទែផនកហិរញញ វតថុ

សងគមសុីវ ិល និងអងគករេ្រ�រ�្ឋភិបល ជអនកជួយែណនំេរៀបចំបទបញ
ជ ៃផទកុនងស្រមប់្រគប់្រគង

ិ ទៃផទ
និងេ្របើ្របសដីសហគមន៍�ម្របៃពណី ទំេនៀមទម្លប់ និងករស្រមបស្រមួល េ�ះ្រ�យវ�

កនុងសហគមន៍។
៣) ដំេណីរករៃនករចុះបញជ ីដីសហគមន៍�ន��េដីម�គ�ច�
េ្រកយពីបនទទួល និងបនពិនិតយរួច�ល់នូវពកយេសនស
ើ ុំចុះបញជដ
ី ីសមូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិច េនះករងរែដល្រតូវអនុវត្តរម
ួ មន៖
ជំ�ននី ១៖ ករ�ស់ែវងនិង្របមូលទិនន
ន ័យនិយមករ្រពំ្របទល់ដី�ម្របេភទៃនករេ្របើ្របស់ ករ
កំណត់្រពំ និងករេធ្វើអត្តសញញណកមមដីរដ្ឋ
ជំ�ននី ២៖ បិទផ�យជ��រណៈនូវ�ក�រៃនករវ ិនិច័ឆយ
ជំ�ននី ៣៖ ករេធ្វើកំណត់េហតុបញចប់ករបិទផ�យទិននន័យជ��រណៈនូវ�ក�រវ ិនិច័ឆយ
ជំ�ននី ៤៖ ករ្របជុំជមួយគណៈកមមធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថនក់េខត្តេដើមបីសេ្រមចេលើរបយករណ៍ស្តី
ពីលទធផលៃនករបិទផ�យ

និងេធ្វើសំេណើរមក្រកសួងេរៀបចំែដនដីេដើមបីសុំេចញប័ណ្ណកមមសិទិធដី

សមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
ជំ�ននី ៥៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់េធ្វើលិខិតេទ្រកសួងបរ ិ�ថន និង្រកសួង
កសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន�ទេសនើសុំករពិនិតយ និងយល់្រសបេទេលើដីែដលបន�ក់េសនើសុំចុះ
បញជីជដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។
ជំ�ននី ៦៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេធ្វើលិខិតេទ�ជរ�្ឋភិបល�មរយៈទីសីក
្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តីេដើមបីេសនើ
សុំេធ្វើអនុបេយគដីែដលបនេសនើសុំចុះបញជីជដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េ�យេយងេទេលើ
េសចក្តីសំេរចយល់្រសបរបស់្រកសួងបរ ិ�ថន និង្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន�ទ។
ជំ�ននី ៧៖ េចញប័ណ្ណកមមសិទិធដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។
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៤) ���ក់ពកយសុំចះុ បញជ ីដីសហគមន៍�ន���ដីម�គ�ច
្របធនគណៈកមមធិករសហគមន៍ ឬ�ជញធរ្របៃពណី ឬតំ �ងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគ
តិចនិមួយៗ ្រតូវ�ក់ពកយេសនើសុំចុះបញជីដីរបស់សហគមន៍ខួនែដលបនកន់
្ល
កន់ ្រពមទំងឯក�រ

េផ�ងៗេទៀតែដល្រតូវភជប់មកជមួយ

(កនុងជំ�នទី៣ ៃនដំ �ក់កលទី២.៥) មកករ ិយល័យ
ភូមិបល្រសុក ឬមនទីរេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមម សំណង់ និងសុរ ិេយដី។ េ្រកយពី បនទទួលពកយ
េសនើសុំចុះបញជី ្របសិនេបើទី�ំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់សហគមន៍មនករឯកភពពី អនកជិតខង �ជញធរ
រដ្ឋបល និងមិនមនទំនស់ ឬមនទំនស់ែត្រតូវបនេ�ះ្រ�យរួច�ល់េហើយ េនះ្របធនមនទីរនឹង
េធ្វើលិខិតេសនើេទអភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តេដើមបីេចញលិខិតបងកកករទិញ លក់ េផទរកមមសិទិធដី
កនុងបរ ិេវណែដលបនេសនើសុំចុះបញជ ីជដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។
បនទប់មកករ ិយល័យ
ភូមិបល្រសុក ្រតូវេលើកសំេណើរជូនអភិបល្រសុក េដើមបីេចញេសចក្តីជូនដំណឹងជ�ធរណៈកនុង
រយៈេពល២០ៃថងយ៉ងតិច មុនកលបរ ិេឆឆទចុះកំណត់្រពំដី �ស់ែវងដី និងវ ិនិច័ឆយ។

14

េសចក្តីជូន

ដំណឹង្រតូវបិទផ�យជ�ធរណៈ េនកែន្លងងយេមើលេឃើញដូចជ៖ ទី�នក់ករភូមិ ��ឃុំ ទី
្របជុំជន និងទី�ំងដីែដលសហគមន៍េសនើសុំេ្រកយពីបនបិទផ�យរយៈេពល២០ៃថង ពុំមនករជំទស់
ឬត�៉ េទ េនះម្រន្តី្រតូវអនុវត្តបន្ត។

៥) �����ស់ែវង
្រកុមករងរចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេធ្វើករកំណត់អត្តសញញណកមមដីរដ្ឋ

កំណត់្រពំ

និង�ស់ែវងដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចែដលមន្របំ្របេភទដូចតេទ៖
ករងរទី�លល ករេធ្វើអត្តសញញណកមមដីរដ្ឋ ករកំណត់្រពំ និងករ�ស់ែវង


ដីលំេន�្ឋន ឬដីែដលសហគមន៍បនេរៀបចំនិេវសន�្ឋន



ដីែដលសហគមន៍្របកបរបរកសិកមម�មែបប្របៃពណី



ដីបំរង
ុ ចំបច់កុនងករដូរេវនដំ�ំ ែដលទទួល�គល់េ�យ�ជញធរ ឬពីអនកជិតខង



ដីៃ្រព�រក� (សហគមន៍និមួយៗ មិនេលើសពី ៧ ហិក�)



ដីកប់េខមច (សហគមន៍និមួយៗ មិនេលើសពី ៧ ហិក�)

េនកនុងដំ�ក់កលេនះ សហគមន៍្រតូវចូលរួមបង្ហញនូវទី�ំង ្រពំ្របទល់ និងទំហំៃនចំែណកដី
េផ�ងៗែដលសហគមន៍បនកន់កប់ និងកំពុងេ្របើ្របស់ ដល់្រកុមករងរចុះបញជីដីសហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិច។15
ករងរករ ិយល័យ៖

14
15

ទ្រមង់គំរទ
ូ ី ២០៖ គំរេូ សចក្តីជូនដំ ណឹងស្តីពីករចុះកំណត់ ្រពំ ករ�ស់ែវង និងករវ ិនិ ឆ័យ
ឆ ដីសហគមន៍ ជនជតិេដើមភគតិច
ទ្រមង់គំរទ
ូ ី២១៖ ែបបបទៃនករ្របមូ លទិននន័យ
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ម្រន្តីជំនញ្រតូវបញូច លទិននន័យែដល្របមូលបនេទកនុងកំពយូទ័រេដើមបីក�ងបញជីរេឈមះមចស់

ដី និងប្លង់ែផនទីកបលដី្រពមទំងេរៀបចំឯក�រេដើមបីពិនិតយេ�យបន្រតឹម្រតូវ និងេ្រត�មយកេទេធ្វើ
ករបិទផ�យ។

៦) ករបិ���យ���រណ�ន ូ�ឯក�រ�នករ�និចយ
ឆ័
ទិននន័យែដល្របមូលបន

មនទីរេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមម

សំណង់

និងសុរ ិេយដីនឹងេធ្វើ

សំេណើរេទអភិបល្រសុក េដើមបីេចញេសចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីករបិទផ�យជ�ធរណៈនូវឯក�រ
ៃនករវ ិនិច័ឆយដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 16 រយះេពល៣០ៃថង េ�យគិតទំងៃថងបុណយជតិ និង

ៃថងឈប់សំ�ក។
ករបិទផ�យរយះេពល៣០ៃថង េដើមបីេ�យមចសដីសហគមន៍ �ថប័នពក់ព័នធ និងសមជិក
គណៈកមមធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថនក់េខត្តទំងអស់ចូលរួមពិនិតយ និងេធ្វើករត�៉ ករណីមនករខុសឆគង។
ករណីមិនមនករឯកភពពីអក
ន ជិតខង ���ញធររដ្ឋបល
កនុងករអនុវត្តន៍នីតិវ ិធី
ជពិេសសកនុងដំ�ក់កលបិទផ�យជូនដំណឹងជ�ធរណៈ
រយៈេពល២០ៃថង មុនចុះករងរ�ល កំណត់្រពំដី �ស់ែវង និងវ ិនិច័ឆយ។ េបើទី�ំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់ដី
របស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ែដលេសនើសុំចុះបញជីមិនទន់មនករឯកភពពីអនកជិតខង ឬពី
ិ ីដូចតេទ៖
�ជញធររដ្ឋបលគឺ្រតូវេរៀបចំកិចចដំេណើរករ�មរយះយន្តករ និងនីតិវធ


ករ ិយល័យេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងភូមិបល េលើកសំេណើេទអភិបល្រសុក
េដើមបីេធ្វើអត្តសញញណកមម និងេធ្វើែផនទីដីរដ្ឋ េនតំបន់ែដលសហគមន៍េសនើសុំចុះបញជីដី។



បនទប់ពីបនទទួលសំេណើ អភិបល្រសុកពិនិតយ េលើកេយបល់ជូនអភិបលេខត្ត ែដលជ្របធន
គណៈកមមធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថនក់េខត្ត កនុងរយៈេពលយ៉ ងយូរ១៥ៃថង សុំេ�យ្រកុមករងរដីរដ្ឋ
ចុះេធ្វើអត្តសញញណកមម និងេធ្វើែផនទីដីរដ្ឋ និងដីសហគមន៍។



អភិបលេខត្ត្រតូវចត់�ំង្រកុមករងរដីរដ្ឋ

្របសិនេបើមិនទន់បនចត់�ំងេដើមបីដំេណើរករចុះ

េធ្វើអត្តសញញណកមម និងេធ្វើែផនទីដីរដ្ឋ និងដីសហគមន៍ែដលសុំចុះបញជីរ�មអនុ្រកឹតយេលខ ១១៨
ស្តីពីករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ ម្រ� ៦ និងម្រ� ៧។
កនុងករណីែដលមនសហគមន៍
សមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច�មួយរកេឃើញ
ិ ិច័ឆយែដលកំពុងបិទផ�យជ�ធរណៈេនះ េនះសហគមន៍
កំហុសឆគង ឬជំ ទស់េទនឹងឯក�រវន
ឬសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេនះ �ច�ក់ពកយប្តឹង ឬេសនើសុំជ�យលកខអក� េ�យ
ម្រន្តីបេចចកេទសេធ្វើករែកស្រមួល ឬផ្អកករបិទផ�យជបេ�
្ត ះ�សននសិន។
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ទ្រមង់គំរទ
ូ ី ២២៖ េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករបិទផ�យជ�ធរណៈនូ វឯក�រៃនករវ ិនិឆ័យ
ឆ ដីសហគមន៍ ជនជតិេដើមភគតិច
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៧)ករ្របជុំ និងសេ្រមចេលីរបយករណ៍សីព
្ត ីលទធផលៃនករបិទផ�យ�ម ួយ
គណៈកមមធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថនក់េខត្ត
បនទប់ពីបញចប់ករបិទផ�យជ��រណៈនូវករវ ិនិច័ឆយ
សំណង់

និងសុរ ិេយដី

មនទីរេរៀបចំែដនដី

នគរូបនីយកមម

េធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីលទធផលៃនករបិទផ�យ�ក់ជូនអភិបលៃនគណៈ

អភិបលេខត្តពិនិតយ និងសេ្រមចេលើរបយករណ៍ និងឯក�រវ ិនិច័ឆយេដើមបីផ្តល់វ ិញញបនប្រតសមគល់
កមមសិទិធដីសមូហភពជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។
េដើមបីេធ្វើករសេ្រមចេនះបន

អភិបលេខត្ត្រតូវេធ្វើសំេណើរេទនយករដ្ឋម្រន្តី�មរយៈ្រកសួង

េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ េសនើសុំអនុបេយគស្រមប់្របទនកមម ចំេពះដីលំេន�ន
និងដីកសិកមម ែដលមនទី�ំងសថិតេនកនុងចំែណកដី��រណៈរបស់រដ្ឋ។
៨) ករេធ្វីលិខិតេទ្រកស ួងបរិ�ថន និង្រកស ួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន�ទ
េ្រកយពីបនទទួលលិខិតេសនើសុំេធ្វើអនុបេយគ ពីសំ�ក់គណៈកមមធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋថនក់
េខត្ត ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ នឹងេធ្វើលិខិតពីរ�ច់េ�យែ�កពីគនេផញើេទ
្រកសួងបរ ិ�ថន និង្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន�ទ េដើមបីេសនើសុំករពិនិតយ និងយល់្រសបេលើ
សំេណើរសុំអនុបេយគដី ែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចបនេសនើសុំចុះបញជីជដីសហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិច។ ្របេភទដីែដលេសនើសុំករពិនិតយ និងយល់្រសបពី្រកសួងបរ ិ�ថន រួមមនដីសិត
ថ េន
កនុងតំបន់អភិរក�សត្វៃ្រព តំបន់ករពរ តំបន់រេបៀងបរ ិ�ថន។ល។ ឯ្របេភទដីែដល្រតូវេសនើសុំករពិនិតយ
និងយល់្រសបពី្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន�ទ រួមមនដីៃ្រពសហគមន៍ និងដីកសិកមម និងដី
គ្រមបៃ្រពេឈើ ឆនំ២០០២។ល។17
បនទប់ពី្រកសួងបរ ិ�ថន

និង្រកសួងកសិកមម

រុកខ្របមញ់

និងេន�ទបនេ�្លើយតបេទនិង

លិខិតេសនើសុំករពិនិតយ និងករយល់្រសបេហើយេនះ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់
េធ្វើលិខិតមួ យេទៀតេទកន់�ជរ�្ឋភិបលេដើ មបីេសនើសុំអនុបេយគ

និង្របទនកមមដីរដ្ឋជូនសហគមន៍

ជនជតិេដើមភគតិច�មករេសនើសុំរបស់សហគមន៍។
៩) ករេចញប័ណ្ណកមមសិទិធ
មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងសូរ ិេយដី េរៀបចំេបះពុមពវ ិញញបនប្រតសមគល់
កមមសិទិធដីសមូហភព ចុះហតថេលខ និងែចកជូនសហគមន៍េ�យមនបញ
ជ ក់េឈមះសហគមន៍ ទី
�ំងសហគមន៍ េលខេយងេទរកប្លង់រម
ួ ែដលចង្អុលនូវទី�ំង ទំហំ ្រពំ្របទល់ និយមកៃនចំែណកដី
ែដលជកមមសិទិធសមូហភព មនបញ
ជ ក់្របេភទៃនករេ្របើ្របស់ដី និងកំណត់សមគល់េផ�ង�។
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�មបទពិេ�ធន៍ៃនករអនុវត្តជក់ែស្តង ្រកសួងបរ ិ�ថននិង្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន�ទែតងែតយល់្រសបេទនិងសំេណើរ

របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដីែដលេសនើសុំេធ្វើអនុបេយគដីរដ្ឋជូនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច េលើកែលងែតដីែដលេសនើសុំចុះបញជីជដី សហ
គមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេនះសថិតេនកនុងតំបន់អភិរក�សត្វៃ្រព តំបន់ករពរ តំបន់រេបៀង តំបន់ៃ្រពសហគមន៍ ជេដើម។
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