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របយករណ៍សេងខបសតពីី ករវយតៃមលបឋមេលផលប៉ះពល ់
េសចកតីរពងរបកសសតពីី ករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទ 

របសម់ណឌ លេសវកមមយតុតិធម៌ 
 

I-េសចកតីេផតម 

ករេរៀបចំេសចកតីរពងរបកសសតីពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

កនុងេគលេដកំណត់អំពីតួនទី ភរកិចច រចនសមព័នធ និងមរនតីរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម រកុង-

រសុក-ខណឌ  រសបតមមរត៣០ ៃនអនុរកឹតយេលខ២៤០ អនរក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសីហ ឆន ំ២០១៧ 

សតីពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់រកសួងយុតតិធម៌ ។ 

 របកសេនះមនវសិលភពអនុវតតចំេពះរគប់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ រកុង-រសុក-ខណឌ  ទំង 

២៥ រជធនី េខតត ទូទំងរបេទស ែដលសថិតេនេរកមករដឹកនំ 

និងកររគប់រគងេដយផទ ល់ពីនយកដឋ នសនធ នកមម និងយុតតិធម៌មូលដឋ ន 

ៃនអគគនយកដឋ នកិចចកររដឋបបេវណី ៃនរកសួងយុតតិធម៌។ 

II-ករកំណត់បញហ   

 ១. បញហ ចមបងសខំន់ៗ 

- បញហ េសវយុតតិធម៌េនមូលដឋ ន េនមនកំរតិ 

- បញហ សំនំុេរឿងេនសលដំបូងមនេរចនេពក េធៀបេទនឹងចំនួនេចរកមមនកំណត់ 

- បញហ កងវះខតចំេណះដឹងខងផលួវចបប់ និងនីតិវធីិេដះរសយ សរមបសរមួលវវិទ 

របស់អជញ ធរមូលដឋ ន  

- បញហ ចំេណះដឹងខងផលូវចបប់របស់របជពលរដឋេនមនកំរតិ 

- បញហ ទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋ មកេលករផតល់េសវយុតតិធម៌ របស់រជរដឋ ភិបល 

 ២. បញហ បនទ ប់បនស ំ
- បញហ េបៀវតសមរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- បញហ រកបខណឌ មរនតីមណឌ លេសវកមមយុតិតធម៌ 

- បញហ មរនតីជប់កិចចសនយ 

- បញហ មិនទន់មនអគរ ករយិល័យមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ រកុង រសុក ខណឌ  ផទ ល់ខលួន 

សរមប់ដំេណ រករករងរ  

- បញហ េនពំុទន់មនរតផទ ល់ខលួនសរមប់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌និមួយៗ 

-  បញហ មរនតីបេរមករងរេនមណឌ ល សុទធសឹងជមរនតីសម័រកចិតត  

- កិចចករសហករ រវងសថ ប័នតុលករថន ក់ដំបូង រជធនី េខតត 

ជមួយមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌េនមនកំរតិ ។ 
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III-េគលបំណង 

  េសចកតីេរពៀងរបកស សតីពី ករេរៀបចំ 

និងកររបរពឹតតេទរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌េនះមនេគលបំណង 

ចូលរមួអនុវតតេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ 

កនុងករផតល់េសវយុតតិធម៌ជូនដល់របជពលរដឋរមួចំែណកកនុងករកត់បនថយសំនំុេរឿងតូចតចែដលកក់

សទះេនកនុងតុលករ ។ កត់បនថយភពរកីរក 

រពមទំងេលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិទទួលបនយុតតិធម៌សរមប់របជពលរដឋ សហគមន៍ 

និងបេងកនទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋេលវស័ិយយុតតិធម៌។  

IV-ជេរមស 
  េដមបីេដះរសយបញញ ដូចេលកេឡងខងេល រកុមករងរវយតៃមលលិខិតបទដឋ នគតិយុតត 

បនេលកេឡងនូវជេរមសចំនួនពីរ មកេធវករវភិគដូចខងេរកម ៖ 

ជេរមសទី១៖ រកសសថ នភពេដម 

មរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ រកុង រសុក ខណឌ  ទំងែសសិប(៤០) មណឌ ល 

សុទធសឹងែតជមរនតីសម័រកចិតត ែដលមកពីបណត អងគភពេផសងៗ និងអនកមនបទពិេសធន៍ែផនកចបប់ 

េហយពំុែមនជមរនតីរកបខណឌ របស់រកសួងយុតតិធម ។ ករងរអនុវតត គឺ 

ករផតល់េសវរបឹកសេយបល់ែផនកចបប់ និងករសរមុះសរមួលវវិទដល់របជពលរដឋ 

បណតុ ះបណត លចបប់ជូនមរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ និងអជញ ធរមូលដឋ ន 

រពមទំងេធវករផសពវផសយចបប់  ជូនដល់អជញ ធរមូលដឋ ន និងរបជពលរដឋ ។ 

ជេរមសទី២ ៖  សំេណ េសចកតីរពងរបកសសតីពី ករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទ 

របស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ ។ 

V-ករប៉ន់សម នបឋមេលរបភពចំណយកតពវកិចច និងផលចំេណញ 
   ជេរមសទី១៖  រកសសភពេដម  

   តមករវភិគករេរបរបស់នូវជេរមសទី១េនះ គឺរតូវចំណយកនុងករដំេណ រកររបស់មណឌ ល

េសវកមមយុតតិធម៌អស់ចំនួន 383,420 $ / 1ឆន  ំនិងរយៈេពលរបំ(៥)ឆន ំ ចំណយអស់ 2,651,520 $ / 5ឆន  ំ

េហយទទួលបនផលចំេណញដូចខងេរកម ៖ 

- ចូលរួមករកត់បនថយករកកសទះសំណំុេរឿងេនតមសលដំបូងរជធនី េខតត 

-  ចំេណញេពលេវល ចំណយថវកិតិច  

- រកសមិតតភព និងបេងកនទំនក់ទំនងលអរវងគូភគី 

 ជេរមសទី២ ៖ សំេណ េសចកតីរពងរបកសសតីពី ករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទ របស់

មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ ។ 

    តមករវភិគព័ត៌មនកនុងករេរបរបស់ជេរមសទី២េនះ គឺរតូវចំណយកនុង ដំេណ រករ 
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របចំឆន ំង របស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌អស់ចំនួន 1,481,425 $ / 1ឆន  ំ និងរយៈេពលរបំ(៥)ឆន ំ 

ចំណយអស់ 10,936,072 $ / 5ឆន  ំេហយទទួលបនផលចំេណញដូចខងេរកម ៖ 

- ចូលរមួអនុវតត េគលនេយបយ និង យុទធសរសតឈនះឈនះ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ 

េអយបនេពញេលញ 

- បេងកនទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋ មកេលករផតល់េសវយុតតិធម៌ របស់រជរដឋ ភិបល 

- បេងកនចំេណះដឹងែផនកចបប់ និងនីតិវធីិេដះរសយវវិទេរករបព័នធជូនអជញ ធរមូលដឋ ន 

- ចូលរួមករកត់បនថយករកកសទះសំណំុេរឿងេនតុលករ  

- រកសមិតតភព និងបេងកនទំនក់ទំនងលអរវងគូភគី 

- របជពលរដឋ និងអជញ ធរមូលដឋ នយល់ចបស់ ពីតួនទី ភរកិចច មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- ទទួលបនថវកិសរមប់អភិវឌឍន៍ និងដំេណ រករមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

ែដលផដល់េដយរជរដឋ ភិបលកមពុជ និងជំនួយពីៃដគូអភិវឌឍន៍ 

- មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌រកុង រសុក ខណឌ  មនរចនសមព័នរគប់រគងចបស់លស់ 

េដយសថិតេនេរកមកររគប់រគងរបស់នយកដឋ នសនធ នកមម និងយុតតិធម៌មូលដឋ ន 

ៃនអគគនយកដឋ នកិចចកររដឋបបេវណី រសបតម   អនុរកឹតយ ២៤០ អនរក.បក ៃថងទី២៩ 

ែខសីហ ឆន ំ២០១៤ 

- ទទួលបនកិចចសហករពីសលដំបូងរជធនី េខតត 

- មរនតីមណឌ លទទួលបនរកបខណឌ  និងរបក់េបៀវតស 

- មនអគរមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ផទ ល់ខលួន 

- មរនតីមណឌ លមនតួនទី ភរកិចចចបស់លស់ និងមនករទទួលខុសរតូវខពស់ 

VI-កិចចពិេរគះេយបលប់ឋម  
 ករេធវករអេងកត ៖ េដយេរបរបស់ករមងសំណួរជមួយសថ ប័ន និងអនកពក់ព័នធចំនួន ៦ េខតត គឺ 

េខតតៃរពែវង េខតតកំពង់សពឺ េខតតកំពង់ឆន ំង េខតតបត់ដំបង េខតតរតនគិរ ីេខតតមណឌ លគិរ ីនិងមជឈមណឌ ល

កមពុជេដមបីករសរមុះសរមួល ែដលមនទីតំងេនរជធនីភនំេពញ ។ 

 លទធផលពិេរគះេយបលេ់ធវេឡងតមរយៈករេធវអេងកត បនបងហ ញថ សថ ប័ន និងអនកពក់ព័នធ ចំនួន 

១០០% គំរទសំេណ រេសចកតីរពងរបកសសតីពីករេរៀបចំ 

និងកររបរពឹតតេទរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ (ជេរមសទី២) កនុងករជួយផតល់េសវយុតតិធម៌ 

និងករបណតុ ះបណត ល ផសពវផសយចបប់ ដល់អជញ ធរមូលដឋ ន និងរបជពលរដឋេនតមមូលដឋ ន ។ 

េហយមនសំណូមពរឲយរកសួងជួយេធវករផសពវផសយ 

និងបណតុ ះបណត លបេចចកេទសៃនករេដះរសយវវិទេរករបព័នធតុលករេនះផង ។ 

VII-សននិដឋ ន 
 តមរយៈករសិកសរសវរជវបនបងហ ញថ ៖ 
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 - ជេរមសទី១ (រកសសភពេដម) គឺចំណយថវកិអស់ចំនួន 383,420 $ / ១ឆន ំ  

េហយកនុងរយៈេពលរបំ(៥)ឆន ំ 2,651,520 $ / 5ឆន ំ 

ជលទធផលទទួលបនមកវញិេនមនកំរតិេដយសរករបក់ទឹកចិតតរបស់មរនតីមណឌ ល 

ករបំេពញតួនទីមិនេពញេលញ គម នរចនសម័ពនធចបស់កនុងកររគប់រគង គម នរកបខណឌ  

គម នរបក់េបៀវតសចបស់លស់ គម នអគរេធវករផទ ល់ខលួន 

កិចចរពមេរពៀងគូរភគីគម នសុពលភពគិតិយុតត (គម នរតរបថប់េលកិចចរពមេរពៀង) ...។ល។ 

បញហ ទំងអស់េនះនឹងឈនដល់ករមិនមនទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋមកេលេសវយុតតិធម៌របស់ 

មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌រកុង រសុក ខណឌ  ។ 

   - ជេរមសទី២ (បេងកតឲយមន របកស  សតីពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់

មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌) គឺចំណយថវកិអស់ចំនួន 1,481,425 $ / ១ឆន  ំេហយកនុងរយៈេពលរបំ(៥)ឆន ំ 

ចំណយអស់ 10,936,072 $  / 5ឆន  ំជលទធផលទទួលមកវញិដូចជ ៖ ចូលរមួអនុវតត េគលនេយបយ 

និង យុទធសរសតឈនះឈនះ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ កនុងករកត់បនថយភពរកីរកជូនរបជពលរដឋ 

តមរយៈករេដះរសយវវិទេរករបព័នធ, បេងកនទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋ 

មកេលករផតល់េសវយុតតិធម៌របស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌, បេងកនចំេណះដឹងែផនកចបប់ 

និងនីតិវធីិេដះរសយវវិទេរករបព័នធជូនអជញ ធរមូលដឋ ន, ទទួលបនករគំរទពីៃដគូរអភិវឌឍន៍ 

អងគករជតិ និងអនតរជតិ, ចូលរមួកត់បនថយសំនំុេរឿងតូចតចែដលេកះសទះេនតុលករ ។ 

េលសពីេនះេទេទៀត បេងកតឲយមនរចនសម័ពនចបស់លស់ 

េដយមរនតីមណឌ លទំងអស់នឹងទទួលបនរកបខណឌ  និងរបក់េបៀវតស អគរេធវករ 

មនរតេរបរបស់កនុងករងររដឋបល និងអចរបថប់រតេលកិចចរពងេរបៀងរបស់គូរភគី 

(បញជ ក់ពីសុពលភពគិតិយុតត)  មនករទទួលខុសរតូវខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកនំរកសួងយុតតិធម៌ ។ 

ទំងអស់េនះេហយែដលេធវរបជពលរដឋ និងអជញ ធរមូលដឋ ន មនករទុកចិតត 

កនុងករេដះរសយសរមបសរមួលវវិទជូនពួកគត់ ។ 

 សរុបេសចកតីមករកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពលលិខិតបទដឋ នគិតិយុតត សូមផតលេ់យលបលេ់រជសេរ សយកជេរមសទី២ 

េរពះមនលកខណៈលអរបេសរជងជេរមសទី១ កនុងកររគបរ់គង និងអភិវឌឍនម៍ណឌ លេសវកមមយុតតិធម ៌ រកុង រសុក ខណឌ  

ែដលជែផនកមួយកនុងករផតលេ់សវយុតតិធមេ៌រករបពន័ធជូនដលរ់បជពលរដឋ ។ 

VIII-ករអនុវតត និងករតមដន 
- េដមបីេលកកមពស់តមល ភព និងអភិបលកិចចលអ កនុងអំឡុងេពលៃនករដក់ឱយអនុវតត 

រកសួងយុតតិធម៌រតូវេធវករផសពវផសយ េអយបនទូលំទូលយដល់សធរណៈជន 

េហយនយកដឋ ន សនធ នកមម និងយុតតិធម៌មូលដឋ ន ៃនអគគនយកដឋ នកិចចកររដឋបបេវណី 

ៃនរកសួងយុតតិធម៌ ទទួលបនទុកអនុវតតរបកសេនះរសបតមតួនទី និងភរកិចច ែដលបនកំណត់ 

និងរតូវតមដន រតួតពិនិតយ វយតៃមលេលរបសិទធភពៃនករអនុវតតរបកសេនះផងែដរ។ 

- ករតមដនរតួតពិនិតយ 
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 រកុមករងរវយតៃមលេលផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទដឋ នគតិយុតតរតូវពិនិតយនិងវយតៃមលេលផល

ប៉ះពល់ជក់ែសតងៃនករអនុវតត នឹងេលកជេយបល់ជូនថន ក់ដឹកនំ ពិនិតយ និងសេរមច 

េនេពលែដលរបកសេនះដក់ឲយអនុវតត។ របកសេនះនឹងេធវករពិនិតយ វយតៃមល េឡងវញិ 

េរកយករដក់េអយអនុវតត រយៈេពល ៥ ឆន ំ  ឬរបសិនេបរជរដឋ ភិបលមនឆនទៈកនុងករែកសរមួល 

៕ 

 
 
 
 

ករវយតៃមលបឋមេលផលប៉ះពល ់
 

បញញ តតិកមម  ៖ េសចកតីរពងរបកសសតីពី ករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់មណឌ ល 

    េសវកមមយុតតិធម៌ 

រកសួង   ៖ យុតតិធម៌ 

េលខេយង  ៖ ០០១/MOJ 

កលបរេិចឆទចប់េផតម ៖ ៃថងទី១២ ែខកកកដ ឆន ំ២០១៧ 

កលបរេិចឆទបញច ប់ ៖ ៃថងទី២៨ ែខកកកដ ឆន ំ២០១៨ 

អតថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណ បញញតតិកមម 

ករេរៀបចំេសចកតីរពងរបកសសតីពីករេរៀបចំនិងកររបរពឹតតេទរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌

េនះរសបតមមរត៣០ៃនអនុរកឹតយេលខ២៤០ អនរក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសីហ ឆន ំ២០១៧ 

សតីពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់រកសួងយុតតិធម៌។ 

របកសេនះកំណត់អំពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ កនុងេគល

េដកំណត់អំពីតួនទី ភរកិចច រចនសមព័នធ និងមរនតីរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ រកុង-រសុក-ខណឌ  

េដមបីពរងឹងយនតកររគប់រគងករងរមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌របកបេដយគុណភព របសិទធភព 

តមល ភព និងគណេនយយភពេនកនុងករផតល់េសវយុតតិធម៌ កនុងេគលបំណងកត់បនថយករកកសទះ 

ករណីវវិទតូចតច េនសលជរមះកតី រពមទំងេលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពី សិទធិទទួលបនយុតតិធម៌ 

និងបេងកនជំេនឿទុកខចិតតពីរបជពលរដឋ និងសហគមន៍មូលដឋ ន។ 

របកសេនះមនវសិលភពអនុវតតចំេពះរគប់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌រកុង-រសុក-ខណឌ  ទំង ២៥ 

រជធនី េខតត ទូទំងរបេទស ែដលសថិតេនេរកមករដឹកនំ 

និងកររគប់រគងេដយផទ ល់ពីនយកដឋ នសនធ នកមម និងយុតតិធម៌មូលដឋ ន 

ៃនអគគនយកដឋ នកិចចកររដឋបបេវណី ៃនរកសួងយុតតិធម៌។ 
 

សវតៃនករបេងកតមណឌ លេសវកមមយតុតិធម៌ 
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េនៃថងទី ០៧ ែខេមស ឆន ំ២០០៦ 

រកុមរបឹកសកំែណទរមង់ចបប់របព័នធយុតតិធម៌បនចុះកិចចរពមេរពៀងជមួយអងគករអភិវឌឍសហរបជជ

តិ េហកត់ (UNDP) រយៈេពលរបំ (០៥) ឆន ំ គឺចប់ពីឆន ំ ២០០៦-២០១០ 

កនុងករបេងកតគេរមងសកលបងសតីអំពីសិទធិទទួលបនយុតិតធម៌ ចំនួន ៃមភ (២០) មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

កនុងេគលេដបងខិតេសវយុតតិធម៌េអយេនជិតរបជពលរដឋ េដយេផត តសំខន់

េទេលយនតករេដះរសយវវិទេរករបព័នធតុលករ េហយគេរមងេនះបេងកតេឡងេដយរបកសអនតរ

រកសួង គឺ រវងរកសួងយុតតិធម៌ និងរកសួងមហៃផទ េរកមជំនួយឧបតថមរបស់ (UNDP) ។ 

 េរកយពីបញច ប់គេរមងជមួយ (UNDP) េនែខមីន ឆន ំ២០១០ 

រកសួងយុតតិធម៌បនបនតនិរនតភពករងរេនះ 

េដយេរបរបស់ថវកិរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជកនុងករអភិវឌឍន៍បែនថម ចំនួន ៃមភ(២០) 

មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ សរបុពីឆន ំ២០០៦ រហូតដល់ ២០១៧ េយងមន ែសសិប(៤០) 

មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ សរមប់បេរមករងរេដះរសយ សរមបសរមួលវវិទជូនរបជពលរដឋ ។ 

របេភទបញញតតិកមម៖ 

ចបប់ 

¨ 

រពះរជរកឹតយ 

¨ 

អនុរកឹតយ 

¨ 

របកស 

þ 
េសចកតីសេរមច 

¨ 

សរចរ 

¨ 

េផសងៗេទៀត 

¨ 

 

ផលប៉ះពលច់មបងៃនសំណីបញញតតិកមមេលវស័ិយ៖ 

 ¨េសដឋកិចច ¨សងគមកិចច ¨បរសិថ ន þយុតតិធម ៌ ¨.... េផសងៗ 

១. ករកំណតប់ញហ  

   ១.១.បញហ ចមបងែដលបញញតតិកមមេនះមនបំណងេដះរសយ  

- បញហ េសវយុតតិធម៌េនមូលដឋ ន េនមនកំរតិ 

- បញហ សំនំុេរឿងេនសលដំបូងមនេរចនេពក េធៀបេទនឹងចំនួនេចរកមមនកំណត់ 

- បញហ កងវះខត់ចំេណះដឹងខងផលួវចបប់ និងនីតិវធីិេដះរសយ សរមបសរមួលវវិទ 

របស់អជញ ធរមូលដឋ ន  

- បញហ ចំេណះដឹងខងផលូវចបប់របស់របជពលរដឋេនមនកំរតិ 

- បញហ ទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋ មកេលករផតល់េសវយុតតិធម៌ របស់រដឋ 

១.២.បញហ ពក់ពន័ធេផសងៗេទៀតែដលបញញតតិកមមេនះអចជួយេដះរសយបនផងែដរ 

- កិចចរពមេរពៀងរបស់គូភគីមិនអចយកេធវជសំអងេនតុលករ 

- កិចចរពមេរពៀងមិនមនអំណចចប់បងខំឱយគូភគីអនុវតតតម 

- បញហ េបៀវតសមរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- បញហ រកបខណឌ មរនតីមណឌ លេសវកមមយុតិតធម៌ 

- បញហ មរនតីជប់កិចចសនយ 

- បញហ មិនទន់មនអគរ ករយិល័យមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ រកុង រសុក ខណឌ  ផទ ល់ខលួន 
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សរមប់ដំេណ រករករងរ  

- បញហ េនពំុទន់មនរតផទ ល់ខលួនសរមប់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌និមួយៗ 

-  បញហ មរនតីបេរមករងរេនមណឌ ល សុទធសឹងជមរនតីសម័រកចិតត  

- កិចចករសហករ រវងសថ ប័នតុលករថន ក់ដំបូង រជធនី េខតត 

ជមួយមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌េនមនកំរតិ ។ 

១.៣. បញជ ីលិខិតបទដឋ នគតិយុតតែដលមនរសប ់មនពក់ពន័ធ ឬរបហក់របែហល 

- អនុរកឹតយេលខ ២៤០ ចុះៃថងទី២៩ ែខសីហ ឆន ំ២០១៤ 

សតីពីករេរៀបចំនិងកររបរពឹតតេទរបស់រកសួងយុតតិធម៌ រតង់ចំណុចមរត ២៩ ដល់ មរត 

៣០ 

- របកសអនតររកសួងេលខ ៨៥របក.កយ.មផ/០៦  ចុះៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន ំ ២០០៦ រវងរកសួងយុតតិធម៌ 

និងរកសួងមហៃផទ បនបេងកតេអយមនមណឌ លេសវកមមយុតិដធម៌ថន ក់រសុក ចំនួន ០៤ 

គឺមនចំនួន ០២ េនរសុក ទឹកផុស និងកំពង់ែលង េខតតកំពង់ឆន ំង និងចំនួន ០២ រសុក 

េនរសុកភនំរសួច និងគងពិសី េខតតកំពង់សពឺ 

- របកសអនតររកសួងេលខ ១៣របក.កយ.មផ/០៨ចុះៃថងទី១១ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៨ 

សតីពីករបេងកតមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ថន ក់រកុង រសុកចំនួន១៦ បែនថមេទៀត 

េនេខតតចំនួន០៦ គឺ េខតតកំពង់សពឺ កំពង់ឆន ំង បត់ដំបង េសៀមរប រតនគិរ ីនិងមណឌ លគិរ ី

- របកសរកសួងយុតតិធម៌ េលខ ៣៩ កយរបក/១០ ចុះៃថងទី២៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ 

សតីពីករបេងកតមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ រកុង ខណឌ  ចំនួន ១០ សរមប់រកុងកំពត 

រកុងៃរពែវង ខណឌ ឬសសីែកវ ខណឌ មនជ័យ ខណឌ ែសនសុខ ខណឌ ដេងក រ ខណឌ ដូនេពញ 

ខណឌ ៧មករ ខណឌ ទួលេគក ខណឌ ចំករមន 

- របកសរកសួងយុតតិធម៌ េលខ ៥៩ កយរបក/១២ ចុះៃថងទី០៩ ែខេមស ឆន ំ២០១២ 

សតីពីករបេងកតមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ ខណឌ េពធិ៍ែសនជ័យ 

- របកសរកសួងយុតតិធម៌ េលខ ៤០ កយរបក/១៤ ចុះៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤ 

សតីពីករបេងកតមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌រកុង រសុក ខណឌ  ចំនួន ០៩ 

បែនថមេលមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ទំង ៣១ គឺ ខណឌ េរជយចងវ រ ខណឌ ចបរអំេព 

ខណឌ ៃរពកេពន  រសុកឈូក រសុកអងគរជ័យ រសុកសវ យអនធរ រសុករពះេសតច 

រកុងសិរេីសភ័ណ រកុងេប៉យែបត ។ 

លិខិតបទដឋ នទំងអស់ខងេលេនះ រគន់ែតលិខិតបទដឋ នបេងកតមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ និង 

តួនទី ភរកិចចរបស់មរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ សរមប់ដំេណ រករករងរែតបុ៉េណណ ះ  

ែដលមនលកខណៈមិនទន់រគប់រជង់េរជយ កនុងករេសនសំុេទរកសួងមុខងរសធរៈ 

និងរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុ នូវរកបខណឌ  

និងរបក់េបៀវតសជូនមរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ទំងែសសិប(៤០)មណឌ លេនះេនេឡយេទ ។ 

១.៤.េតសំេណ បញញតតិកមមមនផលប៉ះពលអ់វជិជមនដលក់ររបកួតរបែជងែដរឬេទ? 
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សំេណ របញញតតិកមមេនះពំុមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់កររបកួតរបែជងេទ។ 

២. េគលបំណង 

 េសចកតីេរពៀងរបកស សតីពី ករេរៀបចំ 

និងកររបរពឹតតេទរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌េនះមនេគលបំណង 

ចូលរមួអនុវតតេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ 

កនុងករផតល់េសវយុតតិធម៌ជូនដល់របជពលរដឋ និង 

ចូលរមួកត់បនថយសំនំុេរឿងតូចតចែដលេកះសទះេនកនុងតុលករ 

េហយសំនំុេរឿងទំងអស់េនះមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌រកុង រសុក ខណឌ  

អចេធវករេដះរសយសរមបសរមួលបនេនថន ក់មូលដឋ ន ។ 

មិនែតបុ៉េណណ ះមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ រកុង រសុក ខណឌ  ក៏ជេសនធិកេអយរកសួងយុតតិធម៌ 

កនុងករេរៀបចំវគគបណតុ ះបណត ល ផសពវផសយចបប់ 

និងនីតិវធីិេដះរសយវវិទេរករបព័នធជូនដល់អជញ ធរមូលដឋ ន និងរបជពលរដឋផងែដរ ។  

 េនេពលរបកសេនះដក់ឲយអនុវតតេយងអចេដះរសយបននូវបញហ មួយចំនួនពីមុនដូចជ៖ 

រកបខណឌ ដល់មរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ របក់េបៀវតស 

បេងកតឲយមនទីតំងមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ឯករជយផទ ល់ខលួន 

មនលទធភពរគប់រគន់កនុងករែសវងរកជំនួយ និងកិចចសហរបតិបតតិករពីៃដគូរអភិវឌឍន៍ អងគករជតិ 

និងអងគករអនតរជតិ កនុងករអភិវឌឍន៍មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ែថមេទៀត ។  

៣.ជេរមស 

ជេរមសទី១៖ រកសសថ នភពេដម 

 មរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ រកុង រសុក ខណឌ  ទំងែសសិប(៤០) មណឌ ល 

សុទធសឹងែតជមរនតីសម័រកចិតត ែដលមកពីបណត អងគភពេផសងៗ និងអនកមនបទពិេសធន៍ែផនកចបប់ 

េហយពំុែមនជមរនតីរកបខណឌ របស់រកសួងយុតតិធម ។ ករងរអនុវតត គឺ 

ករផតល់េសវរបឹកសេយបល់ែផនកចបប់ និងករសរមុះសរមួលវវិទដល់របជពលរដឋ 

បណតុ ះបណត លចបប់ជូនមរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ និងអជញ ធរមូលដឋ ន 

រពមទំងេធវករផសពវផសយចបប់  ជូនដល់អជញ ធរមូលដឋ ន និងរបជពលរដឋ ។ 

ជេរមសទី២៖ សំេណ េសចកតីរពងរបកសសតីពី ករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទ 

របស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ ។  

៤.ករបន៉ស់ម នបឋមេលរបេភទបនទុកចំណយកតពវកិចច និងផលចំេណញ 

 ៤.១.ករកំណតភ់រកិចច និងរបេភទបនទុកចំណយ រយៈេពលរប(ំ៥)ឆន  ំ

ជេរមស រជរដឋ ភិបល ធុរកិចច 

ជេរមសទី១៖  

រកសសថ នភពេដម 

ករចំណយសរុបកនុងរយៈេពលរប(ំ៥)ឆន  ំ

- រយៈេពលមួយ(១)ឆន  ំ៖      383,420    $        /    ១ ឆន  ំ 
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- រយៈេពលរប(ំ៥)ឆន  ំ  ៖     2,651,520  $        /     ៥ ឆន  ំ

ក. រដឋបលទូេទ ៖ 

- ជួលអគរ 

- ចំណយេលករេធវដំេណ រ 

និងទំនក់ទំនងរបស់មរនតីមណឌ ល 

- សំភរៈរដឋបល 

- ែថទំ ជួសជុល េរគឿងបរកិខ ករយិល័យមណឌ ល 

- ែថទំ ជួសជុល មេធយបយេធវដំេណ រ របស់មរនតីមណឌ ល 

- ែថទំ ជួសជុលអគរមណឌ ល 

- ៃថលទឹក េភលង មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- របក់ឧបតថមេលកទឹកចិតតមរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

ខ. បេចចកេទស ៖ 

- របជំុពិេរគះេយបល់ ជមួយសថ ប័នពក់ព័នធ ថន ក់រជធនី 

េខតត សតីពីករអនុវតតរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- បណតុ ះបណត លចបប់ និងនីតិវធីិដល់មរនតីមណឌ ល 

- បណតុ ះបណត លចបប់ និងនីតិវធីិ ដល់ជនបេងគ លឃំុ-សងក ត់ 

- សិកខ សលផសពវផសយព័ត៌មនមណឌ ល និងចបប់ 

ដល់អជញ ធរមូលដឋ ន 

- រតួតពិនិតយ តមដន ករអនុវតត ករេដះរសយវវិទ 

របស់មរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- ចុះតមដន របមូលទិននន័យ តួេលខវវិទ 

ែដលមណឌ លេដះរសយបន 

 

(តរងចំណយលមអិតមនជេរមសទី ០១) 

 

 

-គម ន 

 

ជេរមសទី២៖  

សំេណ រេសចកតីរពង

របកសសតីពីករេរៀបចំ 

និងកររបរពឹតតេទរប

ស់មណឌ លេសវកមមយុ

តតិធម៌ 

ករចំណយសរុបកនុងរយៈេពលរប(ំ៥)ឆន  ំ

- រយៈេពលមួយ(១)ឆន  ំ៖      1,481,425     $        /    ១ ឆន  ំ 

- រយៈេពលរប(ំ៥)ឆន  ំ  ៖      10,936,072   $       /     ៥ ឆន  ំ

ក. រដឋបលទូេទ ៖ 

- ជួលអគរ 

- សងសង់អគរមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

 

 

 

 

-គម ន 
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- ចំណយេលករេធវដំេណ រ 

និងទំនក់ទំនងរបស់មរនតីមណឌ ល 

- សំភរៈរដឋបល 

- ែថទំ ជួសជុល េរគឿងបរកិខ ករយិល័យមណឌ ល 

- ែថទំ ជួសជុល មេធយបយេធវដំេណ រ របស់មរនតីមណឌ ល 

- ែថទំ ជួសជុលអគរមណឌ ល 

- ៃថលទឹក េភលង មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- របក់េបៀវតសមរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

ខ. បេចចកេទស ៖ 

- របជំុពិេរគះេយបល់ ជមួយសថ ប័នពក់ព័នធ ថន ក់រជធនី 

េខតត សតីពីករអនុវតតរបស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- បណតុ ះបណត លចបប់ និងនីតិវធីិដល់មរនតីមណឌ ល 

- បណតុ ះបណត លចបប់ និងនីតិវធីិ ដល់ជនបេងគ លឃំុ-សងក ត់ 

- សិកខ សលផសពវផសយព័ត៌មនមណឌ ល និងចបប់ 

ដល់អជញ ធរមូលដឋ ន 

- រតួតពិនិតយ តមដន ករអនុវតត ករេដះរសយវវិទ 

របស់មរនតីមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- ចុះតមដន របមូលទិននន័យ តួេលខវវិទ 

ែដលមណឌ លេដះរសយបន 

 (តរងចំណយលមអិតមនកនុងជេរមសទី ០២) 

 

៤.២.ករកំណតរ់បេភទៃនផលចំេណញ 

ជេរមស របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេរមសទី១៖ រកសសថ នភពេដម - ចូលរួមករកត់បនថយករកកសទះសំណំុេរឿងេន 

- ចំេណញេពលេវល ចំណយថវកិតិច  

- រកសមិតតភព និងបេងកនទំនក់ទំនងលអរវងគូភគី 

 

ជេរមសទី២៖ 

សំេណ រេសចកតីរពងរបកសសតី

ពី ករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទ 

របស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

- បេងកនចំេណះដឹងែផនកចបប់ 

និងនីតិវធីិេដះរសយវវិទេរករបព័នធជូនអជញ ធរមូលដឋ ន 

- បេងកនទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋ មកេលករផតល់េសវយុតតិធម៌ 

របស់រជរដឋ ភិបល 

-  ចូលរមួអនុវតត េគលនេយបយ និង យុទធសរសតឈនះឈនះ 



11 

 

របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ េអយបនេពញេលញ 

-   ទំនុបចិតតរបស់របជពលរដឋមកេលេសវយុតតិធម៌របស់រជរដឋ ភិបល 

-  

ចូលរួមករកត់បនថយករកកសទះសំណំុេរឿងេនតុលករចំេណញ

េពលេវល ចំណយថវកិតិច  

-  រកសមិតតភព និងបេងកនទំនក់ទំនងលអរវងគូភគី 

-  របជពលរដឋ និងអជញ ធរមូលដឋ នយល់ចបស់ ពីតួនទី ភរកិចច 

មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

-  ទទួលបនថវកិសរមប់អភិវឌឍន៍ 

និងដំេណ រករមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

ែដលផដល់េដយរជរដឋ ភិបលកមពុជ និងជំនួយពីៃដគូអភិវឌឍន៍ 

-  មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌រកុង រសុក ខណឌ  

មនរចនសមព័នរគប់រគងចបស់លស់ 

េដយសថិតេនេរកមកររគប់រគងរបស់នយកដឋ នសនធ នកមម 

និងយុតតិធម៌មូលដឋ ន ៃនអគគនយកដឋ នកិចចកររដឋបបេវណី រសបតម   

អនុរកឹតយ ២៤០ អនរក.បក ៃថងទី២៩ ែខសីហ ឆន ំ២០១៤ 

-  ទទួលបនកិចចសហករពីសលដំបូងរជធនី េខតត 

-  មរនតីមណឌ លទទួលបនរកបខណឌ  និងរបក់េបៀវតស 

-  មនអគរមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ផទ ល់ខលួន 

-  មរនតីមណឌ លមនតួនទី ភរកិចចចបស់លស់ 

និងមនករទទួលខុសរតូវខពស់ 

 

៤.៣.វសិលភពៃនជេរមសនីមួយៗ 

ជេរមស វស័ិយឬរបេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯកសរេយង/ភសតុតង 

ជេរមសទី១៖ រកសសថ នភពេដម -

មណឌ លេសវកមមយុតតិ

ធម៌ រកុង រសុក ខណឌ  

៤០ 

មណឌ ល 

-គិតរតឹមៃថង៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៧ 

របយករណ៍របចំឆន ំ២០១៧ 

របស់នយកដឋ នសនធ នកមម 

និងយុតតិធម៌មូលដឋ ន 

ៃនអគគនយកដឋ នកិចចកររដឋ

បបេវណី ៃនរកសួងយុតតិធម៌ 
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ជេរមសទី២៖ 

សំេណ រេសចកតីរពងរបកសសតី

ពី ករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទ 

របស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

-

មណឌ លេសវកមមយុតតិ

ធម៌ រកុង រសុក 

៤០ 

មណឌ ល 

 

 

-គិតរតឹមៃថង៣១ ែខធនូ 

ឆន ំ២០១៧ 

របយករណ៍របចំឆន ំ២០១៧ 

របស់នយកដឋ នសនធ នកមម 

និងយុតតិធម៌មូលដឋ ន 

ៃនអគគនយកដឋ នកិចចកររដឋ

បបេវណី ៃនរកសួងយុតតិធម៌ 

 

៥.កិចចពិេរគះេយបល ់

រកុមករងរវយតៃមលេលផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទដឋ នគតិយុតត របស់រកសួងយុតតិធម៌ (RIA-

MoJ) បនជូយរបជំុពិេរគះេយបល់និងអេងកតជមួយអនកពក់ព័នធដូចខងេរកម ៖ 

- បនចុះពិេរគះេយបល់និងអេងកតេនសថ ប័នតុលករ ចំនួនរបំមួយ(០៦) េខតត រមួមន 

េខតតកំពង់សពឺ េខតតកំពង់ឆន ំង េខតតបត់ដំបង េខតតៃរពែវង េខតតរតនគិរ ី េខតតមណឌ លគិរ ី

បនជួបជមួយ របធនសលដំបូង រពះរជអជញ  អមសលដំបូង 

របធនេលខធិកររដឋបលសលដំបូង ។ 

- បនចុះពិេរគះេយបល់និងអេងកតេនអជញ ធរមូលដឋ នចំនួនរបំពីរ(០៧) រកុង រសុក រមួមន 

រសុកគងពិសី រសុកបរេសដឋ ៃនេខតតកំពង់សពឺ  រសុកេមងឬសសី រកុងបត់ដំបង ៃនេខតតបត់ដំបង 

រសុកបរបូិណ៌ ៃនេខតតកំពង់ឆន ំង រសុករពះេសតច ៃនេខតតៃរពែវង  រសុកេកះែញក 

ៃនេខតតមណឌ លគិរ ីនិងរកុងបនលុង ៃនេខតតរតនគិរ ី។ 

- បនចុះពិេរគះេយបល់និងអេងកតជមួយរបជពលរដឋែដលបនទទួលេសវយុតតិធម៌ 

សថិតកនុងភូមិពូតំង សងក ត់រមយន រកុងែសនមេនរមយ េខតតមណឌ លគិរ ី  និងភូមិរកំងកអុក  

ឃំុកំពង់សឹងហ រសុករពះេសដច េខតតៃរពែវងឆេខតតរតនគិរ ី េខតតកំពង់សពី េខតតបត់ដំបង 

និងេខតតកំពង់ឆន ំង ។ 

- បនចុះពិេរគះេយបល់និងអេងកតេន មជឈមណឌ លកមពុជេដមបីករសរមុះសរមួល ចំនួនបី(០៣) 

ដង ។ 

- បនពិេរគះេយបល់ជមួយហិរញញវតថុរកសួងយុតតិធម៌ សតីពីថវកិ គំរទមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ 

ែដលមន លទផលសេងខបដូចខងេរកម ៖ 

េយងទទួលបនករគំរទ និងឯកភព កនុងករផតល់ថវកិគំរទមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌រកុង រសុក 

ខណឌ  ពីហិរញញវតថុរបស់រកសួងយុតតិធម៌ េហយរបធនសលដំបូង រពះរជអជញ អមសលដំបូង 

របធនេលខធិកររដឋបលសលដំបូង អជញ ធរមូលដឋ ននិងរបជពលរដឋ 

កនុងករបេងកតឲយមនមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ថន ក់មូលដឋ នកនលងមក 

េដយសរមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌រកុង រសុក ខណឌ  បនជួយសរមួល 
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និងរមួចំែណកកនុងករងរជេរចនដូចជ៖ ករផសពវផសយចបប់ដល់អជញ ធរមូលដឋ ន និងរបជពលរដឋ, 

ចូលរមួេដះរសយសរមុះសរមួល ជមួយអជញ ធរមួលដឋ ន, បរងួមវវិទ ពីធំ មកតូចវញិ, 

របឹកសេយបល់ែផនកចបប់ និងចងអុលបងហ ញនីតិវធីិបនតជូនរបជពលរដឋ, 

ចូលរមួកត់បនថយសំនំុេរឿងតូចតចេនតមសលដំបូង, ផសះផសរតូវគន វញិ េនថន ក់មូលដឋ ន ។ 

 សំណូមពរ 

ហរញិញវតថុរកសួងយុតតិធម៌ របធនសលដំបូង រពះរជអជញ អមសលដំបូង 

របធនេលខធិកររដឋបលសលដំបូង រជធនី េខតត អជញ ធរមូលដឋ ន និងរបជពលរដឋ 

សំណូមពរឲយដក់ដំេណ រកររបកសសតីពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់

មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌ឲយបនឆប់ េដមបីបេងកតមណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌បែនថម េនតមមូលដឋ ន 

និងតំបន់ដច់រសេយលបែនថមេទៀត 

ែដលជករជួយសរមួលដល់របជពលរដឋែដលទីទល់រកនិងគម នលទធភពកនុងករែសវងរកេសវយុតតិធម៌ 

ជពិេសសកនុងករេធវដំេណ រេទមកតុលករែដលមនចមង យឆង យៗពីភូមិ 

េនេពលែដលមនវវិទតូចតចេកតេឡង ។ 

ជងេនះេទេទៀតេដយសរែតចំេណះដឹងែផនកចបប់របស់មរនតីេនថន ក់មូលដឋ នេនមនករមិត 

េហយរតូវករជចំបច់កនុងករបណតុ ះ បណត ល ផសពវផសយចបប់ 

និងនីតិវធីិេផសងៗដល់ពួកគត់េនតមមូលដឋ ន ។ 

៦.សននិដឋ ន 

 តមរយៈករសិកសរសវរជវបនបងហ ញថ ៖ 

 - ជេរមសទី១ (រកសសភពេដម) គឺចំណយថវកិអស់ចំនួន 383,420 $ / ១ឆន ំ  

េហយកនុងរយៈេពលរបំ(៥)ឆន ំ 2,651,520 $ / 5ឆន ំ 

ជលទធផលទទួលបនមកវញិេនមនកំរតិេដយសរករបក់ទឹកចិតតរបស់មរនតីមណឌ ល 

ករបំេពញតួនទីមិនេពញេលញ គម នរចនសម័ពនធចបស់កនុងកររគប់រគង គម នរកបខណឌ  

គម នរបក់េបៀវតសចបស់លស់ គម នអគរេធវករផទ ល់ខលួន 

កិចចរពមេរពៀងគូរភគីគម នសុពលភពគិតិយុតត (គម នរតរបថប់េលកិចចរពមេរពៀង) ...។ល។ 

បញហ ទំងអស់េនះនឹងឈនដល់ករមិនមនទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋមកេលេសវយុតតិធម៌របស់ 

មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌រកុង រសុក ខណឌ  ។ 

   - ជេរមសទី២ (បេងកតឲយមន របកស  សតីពីករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទរបស់

មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌) គឺចំណយថវកិអស់ចំនួន 1,481,425 $ / ១ឆន  ំេហយកនុងរយៈេពលរបំ(៥)ឆន ំ 

ចំណយអស់ 10,936,072 $  / 5ឆន  ំជលទធផលទទួលមកវញិដូចជ ៖ ចូលរមួអនុវតត េគលនេយបយ 

និង យុទធសរសតឈនះឈនះ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ កនុងករកត់បនថយភពរកីរកជូនរបជពលរដឋ 

តមរយៈករេដះរសយវវិទេរករបព័នធ, បេងកនទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋ 

មកេលករផតល់េសវយុតតិធម៌របស់មណឌ លេសវកមមយុតតិធម៌, បេងកនចំេណះដឹងែផនកចបប់ 
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និងនីតិវធីិេដះរសយវវិទេរករបព័នធជូនអជញ ធរមូលដឋ ន, ទទួលបនករគំរទពីៃដគូរអភិវឌឍន៍ 

អងគករជតិ និងអនតរជតិ, ចូលរមួកត់បនថយសំនំុេរឿងតូចតចែដលេកះសទះេនតុលករ ។ 

េលសពីេនះេទេទៀត បេងកតឲយមនរចនសម័ពនចបស់លស់ 

េដយមរនតីមណឌ លទំងអស់នឹងទទួលបនរកបខណឌ  និងរបក់េបៀវតស អគរេធវករ 

មនរតេរបរបស់កនុងករងររដឋបល និងអចរបថប់រតេលកិចចរពងេរបៀងរបស់គូរភគី 

(បញជ ក់ពីសុពលភពគិតិយុតត)  មនករទទួលខុសរតូវខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកនំរកសួងយុតតិធម៌ ។ 

ទំងអស់េនះេហយែដលេធវរបជពលរដឋ និងអជញ ធរមូលដឋ ន មនករទុកចិតត 

កនុងករេដះរសយសរមបសរមួលវវិទជូនពួកគត់ ។ 

 សរុបេសចកតីមករកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពលលិខិតបទដឋ នគិតិយុតត សូមផតលេ់យលបលេ់រជសេរ សយកជេរមសទី២ 

េរពះមនលកខណៈលអរបេសរជងជេរមសទី១ កនុងកររគបរ់គង និងអភិវឌឍនម៍ណឌ លេសវកមមយុតតិធម ៌ រកុង រសុក ខណឌ  

ែដលជែផនកមួយកនុងករផតលេ់សវយុតតិធមេ៌រករបពន័ធជូនដលរ់បជពលរដឋ ។ 

េតចបំចរ់តូវេធវករវយតៃមលេពញេលញ (RIS) ែដរឬេទ? 

¨ ចំបច់៖ 

þ មិនចបំច៖់ មិនចំបច់រតូវេធវករវយតៃមលេពញេលញេទ 

េដយសរបញញតតិកមមេនះមិនមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់កររបកួតរបែជងេនះេទ។ 

៧.ករអនុវតត និងករតមដនរតួតពិនិតយ 

 របសិនេបបញញតតិកមមរតូវបនេរជសេរ សរកសួងយុតតិធម៌និងមនវធិនករកនុងករអនុវតត 

រតួតពិនិតយ និងតមដនដូចខងេរកម៖ 

៧.១. េដមបីេលកកមពស់តមល ភព និងអភិបលកិចចលអ កនុងអំឡុងេពលៃនករដក់ឱយអនុវតត 

រកសួងយុតតិធម៌រតូវេធវករផសពវផសយ េអយបនទូលំទូលយដល់សធរណៈជន 

េហយនយកដឋ ន សនធ នកមម និងយុតតិធម៌មូលដឋ ន ៃនអគគនយកដឋ នកិចចកររដឋបបេវណី 

ៃនរកសួងយុតតិធម៌ ទទួលបនទុកអនុវតតរបកសេនះរសបតមតួនទី និងភរកិចច ែដលបនកំណត់ 

និងរតូវតមដន រតួតពិនិតយ វយតៃមលេលរបសិទធភពៃនករអនុវតតរបកសេនះផងែដរ។ 

៧.២. ករតមដនរតួតពិនិតយ 

 រកុមករងរវយតៃមលេលផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទដឋ នគតិយុតតរតូវពិនិតយនិងវយតៃមលេលផល

ប៉ះពល់ជក់ែសតងៃនករអនុវតត នឹងេលកជេយបល់ជូនថន ក់ដឹកនំ ពិនិតយ និងសេរមច 

េនេពលែដលរបកសេនះដក់ឲយអនុវតត។ របកសេនះនឹងេធវករពិនិតយ វយតៃមល េឡងវញិ 

េរកយករដក់េអយអនុវតត រយៈេពល ៥ ឆន ំ  ឬរបសិនេបរជរដឋ ភិបលមនឆនទៈកនុងករែកសរមួល។  

 

ដំេណ រករ េឈម ះ មុខងរ ទំនក់ទំនង 
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េរៀបចំេដយ៖ 

RIA MOJ និង 

នយកដឋ ន 

សនធ នកមម 

និងយុតតិធម៌មូល

ដឋ ន 

(រកសួងយុតតិធម៌) 

ឯកឧតតម ជិន ម៉លីន របធន RIA MOJ ០៦១ ៦៦៦ ៧៧៨ 

េលកជំទវ ែប៉ន សុេមធ អនុរបធន RIA MOJ ០១២ ៩៥៥ ០៥៣ 

េលក សុខ បូរ៉ របធននយកដឋ ន 

សនធ នកមម 

និងយុតតិធម៌មូលដឋ ន  

០១៦ ៩៩៩ ៤៥៩ 

េលក តំង សុផ សមនជិក RIA MOJ ០៩៩ ៩៩៣ ៨៥៥ 

ផតល់េយបល់េដ

យ 

រកុម RET របស់ 

ECOSOCC 

ឯកឧតតម បិុច សុខ អនុរបធនRET ០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 

ឯកឧតតម េអង រតនមុនី របធនរកុមបណតុ ះបណត ល ០១២ ៩១២ ០០៩ 

ជំនួយករ េលក រ ៉មុ ផលលីស មរនតីរដឋបលកមមវធីិRIA ០៧៨ ២៣៥ ០៧៨ 

 

 

 

 


