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អារម្ភកថា 
 

រាជ ោា ភបិាលកមពុជា បានកំណ្តរ់ៅកនុងរកបខណ័្ឌ រគលរៅអភវិឌ្ឍរបកបរោយចី ភាៃ (ឆ្ន ២ំ០១៦-
២០៣០) កនុងកា សររមចបាននូវគរមបព្រៃរ ើ ៥០% រៅរតឹមឆ្ន ២ំ០៣០ រដ្ើមបកីា ពា  ស្វត   និងជំ ុញកា ររបើរបាស់
របកបរោយចី ភាៃនូវរបៃន័ធមជឈោា នព្រៃរ ើ កា រគបរ់គងព្រៃរ ើរបកបរោយនិ នត ភាៃ កា របយុទធរបឆ្ងំនឹង
ឱនភាៃដ្ី និងភាៃសឹករ ច លឹគុណ្ភាៃដ្ី រៃមទំងកា អភ ិកសធនធានជីវចរមរោះ ជាៃិរសសធនធានរសរនទិចរបរភទ
រ ើករម និងរ ើម្កនតព្មលពាណិ្ជជកមម។ រដ្ើមបចូីល មួចំណណ្កសររមចបាននូវកា អនុវតតរកបខណ័្ឌ រគលរៅអភវិឌ្ឍ
របកបរោយចី ភាៃ បស់រាជ ោា ភបិាលកមពុជា  ដ្ាបាលព្រៃរ ើបានកំណ្តសូ់ចនាក រៅកនុងណផ្នកា យុទធស្វស្រសត
អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមមឆ្ន  ំ២០១៩-២០២៣ ព្នរកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រោយបរងាើនប មិ្កណ្ផ្ល
រ ើោរំតូវបានរបមូលៃី ២០០.០០០ម៣/ឆ្ន  ំរៅឆ្ន ២ំ០១៩ ដ្ល់ ៣០០.០០០ម៣/ឆ្ន  ំរៅឆ្ន ២ំ០២៣។ 

រលើសៃីរនោះរទៀត  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ បាននិងកៃុំងអភវិឌ្ឍកា ង្ក ោដុំ្ោះព្រៃរ ើរ ើងវញិរៅរលើព្ផ្ៃដ្ីព្រៃ  
រ ច លឹ ដ្ីរៅទំរន  បស់ ដ្ា នងិជំ ុញឱយម្កនកា ចូល មួោរំ ើរៅរលើដ្ីកមមសិទធិឯកជននូវរបរភទរ ើរបណិ្ត រ ើ
ពាណិ្ជជកមម ណដ្លអាចរធាើអាជីវកមមកនុង យៈរៃលណវង មធយម នងិខលី សំរៅបរងាើតរបភៃផ្គតផ់្គងផ់្លរ ើ និងរ ើ
ថាមៃលរចញៃីចម្កា  រ ើោ ំ និងជួយ បរងាើនករមតិជីវភាៃ បស់របជាជន រដ្ើមបកីាតប់នថយកា ៃងឹណផ្ែកអារស័យ
ផ្លរ ើរបភៃរចញៃីព្រៃធមមជាតិ។  

រោយម្កនណចង កនុងចាបស់តីៃីព្រៃរ ើ អំៃី “ព្រៃឯកជន” រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ បាន
រចញរបកាសសតីៃី “វធិានព្រៃឯកជន” រដ្ើមបទីទលួស្វគ ល់បុគគលណដ្លបានោរំ ើរលើដ្ីឯកជនផ្ទៃ ល់ ឬរលើដ្ីព្រៃ
 បស់ ដ្ាណដ្លបានរបគល់សិទធិររបើរបាស់ ម្កនសិទធិណែ កា អភវិឌ្ឍ ររបើរបាស់ លក ់និងណចកចាយផ្លិតផ្ល បស់
ខលួនបាន។ ររៅៃីរនោះ  ូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលឯកជនជាកមមសិទធិក ដ្ីធលី ណដ្លបានោដុំ្ោះរ ើរលើដ្ីកមមសិទធិឯកជន 
រដ្ើមបបីរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីជាព្រៃឯកជន នឹងទទួលបាននូវកា រលើកទឹកចិតតៃីរាជ ោា ភបិាលកមពុជានូវអតថរបរោជនជ៍ា
ររចើនដូ្ចជា កា របឹការលើបរចេករទស កា បញ្េុ ោះអរតាអាក នារំចញរលើមុខទំនិញរបរភទរ ើោំ និងវតថុរធាើៃរី ើ
ោ ំកា អនុររគោះបនថយ ៥០% ព្នកាតៃាកិចេអាក នារំចញស ុប រលើកកា នារំចញមុខទំនិញរបរភទរ ើោ ំនិងកា 
ោកអ់ាក នារំចញជាបនៃុក ដ្ា ចំរពាោះកា នារំចញមុខទំនិញររគឿងសង្កា  មឹ និងផ្លិតផ្លសររមចរផ្សងៗរទៀតរធាើៃី
រ ើោកំនុងរបរទស។ 

រគលកា ណ៍្ណណ្នាំសរម្កបប់រងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរៅកមពុជារនោះ នឹងជាឯកស្វ បរចេករទសសរម្កប់
ជាមគគុរទសកជ៍ួយ កមមសិទធិក ដ្ីធល ី ឬនតីិបគុគល ណដ្លម្កនបំណ្ងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន បស់ខលួនទងំចម្កា  រ ើោ ំ ឬ 
ដ្ំណុ្ោះរ ើរោយធមមជាតិ រដ្ើមបណីសាងយល់អំៃដី្ំរណ្ើ  កា បរងាើត នងិចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ចំរណ្ោះដ្ងឹ និងជំនាញកនុង
កា ណែទចំម្កា  ព្រៃឯកជន និងអតថរបរោជនន៍ានាៃីរាជ ោា ភបិាល។  

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើសងឃមឹោ ងមុតម្កថំា រគលកា ណ៍្ណណ្នាសំរម្កបប់រងាើត នងិចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរៅកមពុជា 
ជារបទីបកនុងកា រោោះរស្វយចមងល់នានាអំៃីកា រសនើសំុបរងាើត និងដ្ំរណ្ើ  កា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនសរម្កបម់ស្រនតី ដ្ាបាល
ព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ វស័ិយឯកជន សហគមន ៍និងអាជាា ធ មូលោា នអាចររបើរបាស់ និងអនុវតតបាន។ រគលកា ណ៍្
ណណ្នារំនោះ ជាសមទិធផ្លដ្វ៏រិសសវសិ្វលព្នកិចេសហរបតិបតតិកា  និងកា គរំទែវកិា បស់ ោា ភបិាលស្វធា ណ្ៈ ដ្ា
កូរ   តាម យៈអងគកា សហរបតិបតតិកា ព្រៃរ ើអាសីុ (AFoCO) និងសហគមនអ៍ឺ  បុតាម យៈរលខាធកិា ោា នអនុសញ្ញញ
សតីៃីកា រធាើពាណិ្ជជកមមអនត ជាតិរលើរបរភទសតាព្រៃ និង ុកខជាតិ ងររគោះជិតផុ្តៃូជ (CITES)។  
 ម្របតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាទទួលបនទុកជា 
 ម្របធានរដ្ាបាលព្ម្រៃគ ើ 
 
 បណឌិ ត ណកវ អូា៉ា លសីស 
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គសចកតីណលែ្អាំណរគុណ 
 

នាយកោា នអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  ព្រៃោ ំ និងព្រៃឯកជនព្ន ដ្ាបាលព្រៃរ ើ សូមណែលងអំណ្ គុណ្ោ ងរជាលររៅ
ដ្ល់រគបភ់ាគីពាកៃ់ន័ធ ណដ្លបានចូល មួវភិាគទនជាគំនិតរោបល់ និងមតិលែៗកនុងកា រ ៀបចំ “រគលកា ណ៍្ណណ្នាំ
សរម្កបប់រងាើត និងចុោះបញ្ជី ព្រៃឯកជនរៅកមពុជា”  ជាៃិរសសគររម្កង “The registration of small-scale private 
forest plantation in Cambodia” ណដ្លឧបតថមភែវកិារោយ ោា ភបិាលស្វធា ណ្ៈ ដ្ាកូរ   តាម យៈអងគកា សហ
របតិបតតិកា ព្រៃរ ើអាសីុ (AFoCO) និងគររម្កង “Integrating the development of guidelines and 
incentives for piloting the establishment of small-scale private Dalbergia plantation” ណដ្លឧបតថមភ
ែវកិារោយសហគមនអ៍ឺ  ុប តាម យៈរលខាធិកា ោា នអនុសញ្ញញ សតីៃីកា រធាើពាណិ្ជជកមមអនត ជាតិរបរភទសតាព្រៃ និង
 ុកខជាតិ ងររគោះជតិផុ្តៃូជ (CITES) កនុងកា គរំទឱយម្កនកា រ ៀបចឯំកស្វ រគលកា ណ៍្សរម្កបក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃ
ឯកជនរនោះ។ 

 “រគលកា ណ៍្ណណ្នាសំតី ៃីកា ចុោះបញ្ជី  និងកា អភិវឌ្ឍព្រៃឯកជន” រនោះ គឺជាសមទិធផ្លព្នកិចេខិតខំរបងឹណរបង 
អស់ៃីកម្កល ងំកាយចិតត បស់រោក ឈាង ោនី អនុរបធាន ដ្ាបាលព្រៃរ ើ ណដ្លណតងណតខិតខំ ណសាង ករបភៃែវកិា
សរម្កបជ់ួយ រលើកា ង្ក រ ៀបចំរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ ចំណាយរៃលរវោ នងិគនំិតផ្តួចរផ្តើមដ្ល៏ែៗសរម្កបរ់ករម
កា ង្ក រ ៀបចំឯកស្វ រនោះរ ើងរបកបរោយរជាគជយ័។  

សូមណែលងអំណ្ គុណ្ោ ងរជាលររៅចំរពាោះ ឯកឧតតម្បណឌិ ត ណកវ អូា៉ា លសីស របតភិូរាជ ោា ភបិាល
កមពុជា ទទួលបនៃុកជារបធាន ដ្ាបាលព្រៃរ ើ និងថាន កដ់្ឹកនាពំ្ន ដ្ាបាលព្រៃរ ើ ណដ្លបានផ្តល់មតិណណ្នាជំាធាតុចូល
សំខាន់ៗ  គរំទ និងរលើកទឹកចិតតដ្ល់រករមកា ង្ក កនុងដ្ំរណ្ើ  កា រ ៀបចំ “រគលកា ណ៍្ណណ្នាំ”  រនោះ។ 

សូមណែលងអំណ្ គុណ្ោ ងរជាលររៅចំរពាោះ រោកបណ្ឌិ ត លី រម ងស្វ៊ា ង របធាននាយកោា នអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  
ព្រៃោ ំនិងព្រៃឯកជន ណដ្លបានផ្តល់គំនិតផ្តួចរផ្តើមដ្ល៏ែៗ ចំណាយរៃលរវោកនុងកា ដ្ឹកនារំបជុំ ផ្តល់មតិណណ្នាំជា
ធាតុចូលសំខាន់ៗ  គរំទ និងរលើកទឹកចិតតដ្ល់រករមកា ង្ក រ ៀបចំ “រគលកា ណ៍្ណណ្នាំ” រនោះរបកបរោយរជាគជយ័។ 

សូមណែលងអំណ្ គុណ្ោ ងរជាលររៅចំរពាោះមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើថាន កជ់ាតិ និងថាន ករ់រកាមជាតិ វស័ិយ 
ឯកជន រគឹោះស្វថ នអប ់ ំអងគកា ជាតិ អនត ជាតិ និងអនកពាកៃ់ន័ធនានា ណដ្លបានចូល មួជាមតិរោបល់កនុងកា ណកលមែ
រគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ និងរលើករ ើងនូវក ណី្ព្នកា ោរំ ើនានាណដ្លគួ រតូវបានបញ្ញជ កឱ់យចាស់ោស់រៅកនុង  
ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ចុោះបញ្ជ ីផ្ងណដ្ ។ 

សូមណែលងអំណ្ គុណ្ជាៃិរសសដ្ល់កិចេរបឹងណរបង បស់រករមកា ង្ក អនុវតតគររម្កង “The registration of 
small-scale private forest plantation in Cambodia” និង គររម្កង “Integrating the development of 
guidelines and incentives for piloting the establishment of small-scale private Dalbergia plantation” 
 មួម្កនរោក គមឹ សុបុណ្យ រោករសី លឹម សុភាៃ រោក ហ៊ាត សុធា រោក ស្វយ សិុនលី រោកបា ង ផ្ទនិត 
រោក យី ណា  ុម រោក នាប រកង រោក សិុន ចាន់តារា  រោក ភងួ សុភា រោក គង់ គង្កគ  កញ្ញញ  អ៊ាូច សីុរនត 
រោក ប៊ា ួ វុឌ្ឍ ីនិងរោក វណ្ណ  វន័ត។   

ជាចុងបញ្េប ់ សូមណែលងអំណ្ គុណ្ចំរពាោះរោក រោករសីថាន កដ់្ឹកនាំនាយកោា ន កា ោិល័យ និងមស្រនតីព្ន
នាយកោា នអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  ព្រៃោំ និងព្រៃឯកជន  និងអនកជំនាញទងំអស់ណដ្លបានចំណាយរៃល រវោកនុងកា ៃិនិតយ 
និងផ្តល់មតិណកលមែនានា រដ្ើមបណីកសរមួលរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះឱយម្កនភាៃលែរបរសើ រ ើង និងម្កនភាៃង្កយរសួល
សរម្កបយ់ករៅអនុវតត។ 
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ជាំៃូកទី ១ 
គសចកតីគ ត្ើម្ 

១.១ និយមនយ័ 
 ព្រៃឯកជនរតូវបានកំណ្ត ់ជាចម្កា  រ ើណដ្លបានោ ំឬ រដ្ើមរ ើដុ្ោះរោយធមមជាតិរលើដ្ីណដ្លបានចុោះបញ្ជ ី និង
ផ្តល់ជាកមមសិទធិឯកជនររកាមនីតិវធិី និងចាប ់ដ្ា។ ព្រៃឯកជនសំរៅដ្ល់ចម្កា  ព្រៃោ ំណដ្លបានបរងាើតរ ើងរោយ ូបវនត
បុគគល ឬនតីិបគុគលឯកជន ណដ្លជាកមមសិទធកិ ដ្ធីលរីៅរលើដ្ីកមមសិទធិឯកជន បស់ខលួន រោយទទួលសិទធិកានក់ាបរ់សប
តាមចាបភ់ូមបិាល និងរតូវបានចុោះបញ្ជ ីទទួលស្វគ ល់ជាព្រៃឯកជនរសបតាមបទបបញ្ញតតិព្នចាបស់តីៃីព្រៃរ ើ នងិ
របកាសសតីៃីវធិានព្រៃឯកជន។ វាកយសៃៃសំខាន់ៗ ណដ្លបានររបើកនុងរគលកា ណ៍្ណណ្នា ំ រតូវបានកំណ្តន់ិយមនយ័
រៅកនុងសទៃ នុរកមព្នរគលកា ណ៍្ណណ្នា។ំ 
១.២ រគលបំណ្ង 
 រគលកា ណ៍្ណណ្នា ំ រ ៀបចំជាឯកស្វ បរចេករទស សរម្កប់ជាមគគុរទសកជ៍ួយ កមមសិទធកិ ដ្ធីលី ឬ នីតិបគុគល
ណដ្លម្កនបំណ្ងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន បស់ខលួនទងំចម្កា  រ ើោ ំឬ ដ្ំណុ្ោះរ ើរោយធមមជាតិ រដ្ើមបណីសាងយល់អំៃី៖ 

− ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា បរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
− ចំរណ្ោះដ្ងឹ និងជំនាញកនុងកា ណែទចំម្កា  ព្រៃឯកជន 
− របសិទធភាៃព្នកា តាមោនវឌ្ឍនភាៃព្នកា រគបរ់គងព្រៃឯកជនរបកបរោយកា ទទួលខុសរតូវ 
− ស្វ ៈរបរោជនព៍្នចម្កា  រ ើោំ និងសកាត នុៃលព្នចម្កា  ព្រៃោឯំកជនកនុងកា រលើកសៃួយជីវភាៃ ស់រៅ

 បស់របជាៃល ដ្ា នងិសហគមនម៍ូលោា ន រៃមទងំចូល មួអភវិឌ្ឍនរ៍សដ្ាកចិេសងគម នងិកា គពំា ប សិ្វថ ន។ 
១.៣  រកបខណ្ឌ ចាប ់និងរគលនរោបាយ 

១.៣.១ រកបខណ្ឌ ចាប ់
 ចាបស់តីៃីព្រៃរ ើឆ្ន ២ំ០០២ បានណចងអំៃីកា រគបរ់គង កា របមូលផ្ល កា ររបើរបាស់ កា អភវិឌ្ឍ និងកា 
អភ ិកសព្រៃរ ើ រដ្ើមបធីានាដ្ល់កា រគបរ់គងព្រៃរ ើរបកបរោយនិ នត ភាៃសរម្កបស់ងគម រសដ្ាកិចេ និងប សិ្វថ ន
 មួទងំកា អភ ិកសជីវចរមរោះ និងរបតិកភណ្ឌ វបបធម។៌ រដ្ើមបជីំ ុញឱយម្កនកា ចូល មួោរំដ្ើមរ ើ នងិអភវិឌ្ឍជាចម្កា  
រ ើោ ំ រៅកនុងចាបស់តីៃីព្រៃរ ើ ម្ករតា ៤៦ ណចងថា “បុគគលណដ្លបានោរំដ្ើមរ ើរលើដ្ីកមមសិទធិឯកជនផ្ទៃ ល់ ឬ
រលើដ្ីព្រៃ បស់ ដ្ាណដ្លបានរបគល់សិទធិររបើរបាស់ ម្កនសិទធិណែ កា អភវិឌ្ឍ ររបើរបាស់ លក ់និងណចកចាយផ្លិតផ្ល
 បស់ខលួនបាន” និង “វធិានសតីៃីព្រៃឯកជនរតវូបានកំណ្តរ់ោយរបកាស បស់រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ 
រដ្ើមបជីំ ុញរលើកទឹកចិតតដ្ល់បុគគលកនុងកា ោដុំ្ោះ និងណែទចំម្កា  ព្រៃរ ើ”។  
 ចាបភ់ូមបិាលឆ្ន ២ំ០០១ បានកំណ្តនូ់វដ្ីណដ្លជាកមមសិទធិឯកជន និងកមមសិទធិ បស់ ដ្ា (ដ្ីឯកជន បស់ ដ្ា 
និងដ្ីស្វធា ណ្ៈ បស់ ដ្ា) និងរបៃន័ធផ្លូវទឹកធមមជាតិរតូវបានកំណ្តចូ់លជារទៃយសមបតតិ បស់ ដ្ា។ រៅកនុងសទៃ នុរកម
ព្នចាបភ់មូបិាល បានកំណ្តនូ់វនិយមនយ័ព្នពាកយ “កមមសិទធិ” និង “រភាគៈ” ដូ្ចខាងររកាម៖ 

− កមមសិទធិ ជា “សិទធិណដ្លម្កនរៃញរលញរលើចលនវតថុ ឬអចលនវតថុ។ សិទធិរនោះម្កនបីគឺសិទធិររបើរបាស់ 
សិទធិអារស័យផ្ល និងសិទធិចាតណ់ចង”។ 

− រភាគៈ ជា “សិទធិណដ្លជនម្កន ក់ៗ ម្កនរលើរទៃយណាមយួជាបរណាត ោះអាសនន មនិទនស់៊ាបជ់ា បស់ខលួន
របាកដ្រទ។ “រភាគៈ” ជាពាកយផ្ៃុយនឹងកមមសិទធិ ណដ្លសិទធិរៃញប បិូ ណ៌្ បស់ជនម្កន ក់ៗ  រលើរទៃយណា
មយួ ឧទហ ណ៍្៖ ដ្ីម្កនបលងសុ់ ោិដ្ី ជាដ្ីកមមសិទធិ ឯដ្ីមនិទនម់្កនបលងក់មមសិទធិ គឺជាដ្រីភាគៈ”។ 
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 របកាសសដីៃី “វធិានព្រៃឯកជន” បានកំណ្តវ់សិ្វលភាៃ លកខខណ្ឌ តរមូវ និងនតីិវធិីរៅកនុងដ្ំរណ្ើ  កា ចុោះបញ្ជ ី
ព្រៃឯកជនរៅកមពុជា។ របកាសរនោះ បានកំណ្តច់ំណាតថ់ាន កព់្រៃឯកជនរៅតាមទំហំព្ផ្ៃដ្ណីដ្លោរំ ើ ឬ រសនើសំុ
បរងាើត រៃមទងំបង្កា ញនូវអតថរបរោជនជ៍ាររចើនណដ្លម្កេ ស់ព្រៃឯកជនទទួលបាន និងរតូវបានរលើកទឹកចិតត។ រោយ
ណ កកា ររបើរបាស់ដ្ីព្រៃ បស់ ដ្ាសរម្កបោ់រំ ើ រៅកនុងចាបស់តីៃីព្រៃរ ើ ម្ករតា ៦១ ណចងថា “វធិានព្នកា ផ្តល់
សិទធិររបើរបាស់ដ្ីព្រៃ បស់ ដ្ាសរម្កបក់ា ោរំ ើ រតូវកំណ្តរ់ោយអនុរកឹតយ” ។ 

១.៣.២ រគលនរោបាយ  
 រសចកដីណែលងកា ណ៍្ បស់រាជ ោា ភបិាលកមពុជា សដីៃីរគលនរោបាយវស័ិយព្រៃរ ើជាតិឆ្ន ២ំ០០២ បានជំ ុញ
ឱយរបជាជនកមពុជា នងិវស័ិយឯកជនចូល មួអភ ិកសព្រៃរ ើកនុងរគលបំណ្ងធានាសនតិសុខរសបៀង កាតប់នថយភាៃ  
រកីរក នងិ មួចំណណ្កដ្ល់កា អភវិឌ្ឍរសដ្ាកិចេសងគម។ ទនៃមឹនឹងរនោះ រាជ ោា ភបិាលកមពុជា បាននឹងកៃុំងជំ ុញឱយម្កន
កា វនិិរោគោរំ ើរគប ់ូបភាៃដូ្ចជាកា ោរំោយបុគគលលកខណ្ៈរគួស្វ  ោរំោយឯកជនរលើសមបទនដ្ីរសដ្ាកចិេ 
និងព្ដ្គូសហកា  វាង ដ្ាជាមយួនងិឯកជនជារដ្ើម រដ្ើមបបីរងាើតរបភៃព្នកា ផ្គតផ់្គងរ់ ើកនុងរសរក និងនារំចញៃីចម្កា  
រ ើោជំំនួសរបភៃផ្គតផ់្គងរ់ ើរចញៃីព្រៃធមមជាតិ។ រគលនរោបាយ បស់រាជ ោា ភបិាលកមពុជាកនុងកា រលើកទឹកចិតត
ដ្ល់កា ង្ក ោរំ ើម្កនដូ្ចជា៖ 

- កា ផ្តល់សិទធិររបើរបាស់ដ្ីព្រៃរ ច លឹ ឬ ដ្ីទំរន  បស់ ដ្ាសរម្កបក់ា ោរំ ើ (អនុរកឹតយរលខ ២៦អនរក.បក 
ចុោះព្ែងទី២៥ ណខមនីា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីៃីវធិានព្នកា ផ្តល់សិទធិររបើរបាស់ដ្ីព្រៃ បស់ ដ្ាសរម្កបក់ា ោរំ ើ)។ 

- កា អនុញ្ញញ តរគលកា ណ៍្ោរំ ើរលើដ្ីព្រៃរ ើរ ច លឹរោយសហកា ព្ដ្គូ វាង ដ្ាជាមយួនិងវស័ិយឯកជន 
(Public Private Partnership-PPP) (លិខិតរលខ ១២០សជណ្.កស ចុោះព្ែងទ០ី៨ ណខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 បស់ទីសតីកា គណ្ៈ ដ្ាមស្រនតី) ជារគលកា ណ៍្គឺរាជ ោា ភបិាលបានអនុញ្ញញ តរធាើកា ោដុំ្ោះរដ្ើមរ ើរលើ
ព្ផ្ៃដ្ពី្រៃរ ើណដ្ល  ងកា រធាើអាជីវកមមកនលងមក ព្ផ្ៃដ្ណីដ្លម្កនភាៃរ ច លឹ នងិ រលើដ្ីទំរន  បស់ ដ្ា។ 

- ជំ ុញកា បរងាើនករមតិជីវភាៃ បស់សហគមនម៍ូលោា ន រដ្ើមបកីាតប់នថយកា ៃឹងណផ្ែកអារស័យផ្លរ ើ 
សំរៅបរងាើតរបភៃផ្គតផ់្គងផ់្លរ ើ និងរ ើថាមៃលរចញៃីចម្កា  រ ើោ ំ (ទិសរៅយុទធស្វស្រសតណដ្ល
បានកំណ្តក់នុងទសសនៈវស័ិយរគបរ់គងព្រៃរ ើ យៈរៃលណវងតាមលិខតិរលខ ១២១១សជណ្.សក ចុោះ
ព្ែងទី២៨ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់ទីសតីកា គណ្ៈ ដ្ាមស្រនតី)។ 

- កា បញ្េុ ោះអរតាអាក នារំចញរលើមុខទំនិញរបរភទរ ើោ ំនិងវតថុរធាើៃីរ ើោ ំរដ្ើមបរីលើកទឹកចិតតវនិិរោគិន
ោរំ ើ (លិខិតរលខ ១៧០៤សជណ្.សធ ចុោះព្ែងទ១ី៨ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩  បស់ទីសតីកា គណ្ៈ ដ្ាមស្រនតី)
ដូ្ចជា៖ 
• អនុររគោះបនថយ៥០% ព្នកាតៃាកិចេអាក នារំចញស ុប រលើកា នារំចញមុខទំនិញរបរភទរ ើោំ

កនុងរបរទស 
• ោកអ់ាក នារំចញជាបនៃុក ដ្ាចំរពាោះកា នារំចញមខុទំនិញររគឿងសង្កា  មឹ និងផ្លិតផ្លសររមច

រផ្សងៗរទៀតរធាើៃីរ ើោកំនុងរបរទស 
• អាជាា ធ ម្កនសមតថកិចេរតូវបញ្ញជ ករ់លើអាជាា បណ្ណ នាំរចញនូវរឈាម ោះវទិាស្វស្រសត និងរឈាម ោះពាណិ្ជជកមម

 បស់រ ើ និងរតូវបញ្ញជ កថ់ាជា “របរភទរ ើោកំនុងរបរទស” ឬ “ផ្លិតផ្លៃីរ ើោកំនុងរបរទស”។ 
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១.៣.៣ ណផ្នកា យុទធស្វស្រសត   
 យុទធស្វស្រសតចតុរកាណ្ដ្ំណាកក់ាលទី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣៖ រផ្ទត តរលើកា រគបរ់គង និងអភ ិកសធនធាន
ព្រៃរ ើ រដ្ើមបធីានាចី ភាៃព្នកំរណ្ើ នរសដ្ាកិចេជាតិ និងរលើកកមពស់ជីវភាៃ ស់រៅ បស់របជាជនរៅតំបនជ់នបទ 
តាម យៈកា កា បរងាើនកា ោ ំនិងស្វត  ព្រៃរ ើរ ើងវញិ។ 
 ណផ្នកា យុទធស្វស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ បានបញ្ញជ កៃ់ីភាៃចាបំាចស់រម្កបរ់បរទសកមពុជាកនុង
កា បរងាើនកា រគបរ់គងធនធានព្រៃរ ើ និងសតាព្រៃរបកបរោយចី ភាៃ តាម យៈកា ៃរងឹងកា អនុវតតចាបស់តីៃីព្រៃរ ើ 
ជំ ុញកា ោដុំ្ោះព្រៃរ ើរ ើងវញិ។ ណផ្នកា យុទធស្វស្រសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ បានកំណ្តសូ់ចនាក រគលរៅជាតិណដ្ល
ប មិ្កណ្ផ្លរ ើោរំតូវបានរបមូលរបចាឆំ្ន គំឺ២០០.០០០ណម រតរតគុីណ្ រៅឆ្ន ២ំ០១៩ និងរកើនរ ើងបនតបនាៃ បជ់ា
រ ៀងរាល់ឆ្ន  ំហូតដ្ល់ ៣០០.០០០ណម រតរតីគុណ្ រៅឆ្ន ២ំ០២៣។ 
 កមមវធិពី្រៃរ ើជាត ិ(២០១០-២០២៩)៖  បានកណំ្តយ់កអាទិភាៃរលើកា ង្ក ោរំ ើៃហុរបរោជន ៍រដ្ើមបី
ជំ ុញកា ផ្គតផ់្គងត់រមូវកា កនុងរសរក កា កាតប់នថយភាៃរកីរក នងិរលើកកមពស់ជីវភាៃរបជាជនរៅតាមជនបទ ជាៃិរសស 
កាតប់នថយសម្កព ធ ររបើរបាស់រ ើណដ្លម្កនរបភៃៃីព្រៃធមមជាតិ និងសំរៅបរងាើនគរមបព្រៃរ ើរ ើងវញិ។ សកមមភាៃ
សំខាន់ៗ  មួម្កន៖ 

- កា រគបរ់គងព្រៃរ ើរបកបរោយនិ នត ភាៃ និងកា កាតប់នថយភាៃរកីរកតាម យៈកា ោរំ ើរ ើងវញិ  
- កា អភវិឌ្ឍព្រៃឯកជន រោយរផ្ទដ តសំខានរ់លើកា ោរំ ើជាៃហុរបរោជន ៍ណដ្លម្កនសកាដ នុៃលកនុង

កា ផ្គតផ់្គងរ់សចកដីរតូវកា រ ើកនុងរសរក និងបរងាើនរបាកច់ំណូ្លដ្ល់របជាជនមូលោា ន 
- អភវិឌ្ឍនក៍ិចេសហរបតិបតតិកា រលើកា បរងាើតចម្កា  រ ើោ ំវាងសហគមន ៍ វស័ិយឯកជន និង ដ្ាបាល  

ព្រៃរ ើតាម យៈកា អភវិឌ្ឍ “កិចេរៃមររៃៀងគំ ូ” សដីៃីកា រគបរ់គង នងិកា ណបងណចកផ្លរបរោជន ៍
 រកបខណ័្ឌ រគលរៅអភវិឌ្ឍរបកបរោយចី ភាៃកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦-២០៣០ បានៃិនិតយ នងិកំណ្តនូ់វរគល
រៅនានា រោយធានាកា អភ ិកស កា ស្វត   និងកា ររបើរបាស់របកប រោយចី ភាៃនូវរបៃន័ធរអកូ ូសីុ និងរសវា ជា
ៃិរសស ព្រៃរ ើតបំនភ់នឱំយរសបកាតៃាកចិេររកាមកិចេរៃមររៃៀងអនត ជាត ិនិងបានកំណ្តសូ់ចនាក រគលរៅជាតិ 
រោយសររមចឱយបានគរមបព្រៃរ ើ ៥០% រតឹមឆ្ន ២ំ០៣០ ណដ្លរតូវណតម្កនកា រកើនរ ើងរធៀបរៅនងឹ ៤៨,៨% 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ 

១.៤ សិទធិ និងអតថរបរោជនព៍្នព្រៃឯកជន 
 បុគគលណដ្លបានោរំ ើរលើដ្ីឯកជនផ្ទៃ ល់ ឬរលើដ្ពី្រៃ បស់ ដ្ាណដ្លបានរបគល់សិទធិររបើរបាស់ ម្កនសិទធិណែ កា 
អភិវឌ្ឍ ររបើរបាស់ លក់ និងណចកចាយផ្លិតផ្ល បស់ខលួនបាន។ ររៅៃីរនោះ  ូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលឯកជនជា
កមមសិទធកិ ដ្ីធលីណដ្លបានោដុំ្ោះរ ើរលើដ្ីកមមសិទធិឯកជន រដ្ើមបបីរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីជាព្រៃឯកជន នឹងទទួលបាននូវកា 
រលើកទឹកចិតតៃីរាជ ោា ភបិាលកមពុជា នូវអតថរបរោជនជ៍ាររចើនដូ្ចជា កា របកឹារលើបរចេករទស កា មនិតរមូវឱយបង់
បុៃាោភ កា បញ្េុ ោះអរតាអាក នារំចញរលើមុខទនំិញរបរភទរ ើោ ំនិងវតថុព្ចនៃីរ ើោ ំកា អនុររគោះបនថយ ៥០% 
ព្នកាតៃាកចិេអាក នារំចញស ុប រលើកា នារំចញមុខទំនិញរបរភទរ ើោ ំ និងកា ោកអ់ាក នារំចញជាបនៃុក ដ្ា 
ចំរពាោះកា នារំចញមុខទំនិញររគឿងសង្កា  មឹ និងផ្លិតផ្លសររមចរផ្សងៗរទៀត ព្ចនៃីរ ើោកំនុងរបរទស។ 
 

 ១.៤.១ សិទធិព្នកិចេដ្រំណ្ើ  កា ោរំ ើ និងកា ររបើរបាស់ 
 ដូ្ចបានកំណ្តរ់ៅកនុងជៃូំក៣ ព្នរបកាសរលខ៣២៧របក.កសក ចុោះព្ែងទី២៦ ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់
រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ សតីៃ ី“ព្រៃឯកជន” ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនណដ្លបានចុោះបញ្ជ ីចម្កា  រ ើោរំៅរលើ
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ដ្ីឯកជនជា “ព្រៃឯកជន” ម្កនសិទធិណែ កា អភវិឌ្ឍ ររបើរបាស់ លក ់ និងណចកចាយផ្លិតផ្ល បស់ខលួនបាន។ កនុង
ក ណី្ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវកា ជំនួយណផ្នកបរចេករទស  ដ្ាបាលព្រៃរ ើអាចផ្តល់នូវរសវាកមមបណ្តុ ោះបណាត លជំនាញ
បរចេករទសោរំ ើ និងកា រគបរ់គងចម្កា  ព្រៃោ។ំ កា ដ្ឹកជញ្ជូ នផ្លិតផ្លរ ើណដ្លម្កនរបភៃរចញៃីព្រៃឯកជន 
រដ្ើមបរីៅផ្គតផ់្គងដ់្ល់អតែិិជន ឬទផី្ា កនុងរសរក គឺមនិតរមូវឱយម្កនលិខិតអនុញ្ញញ ត(LP)រ ើយ។ មុនរៃលរបមូល
ផ្លរ ើរៅកនុងចម្កា  ព្រៃឯកជន ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវជរម្កបជូន ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេព្នមូលោា នស្វមី 
និងទទួលខុសរតូវរតួតៃិនិតយប មិ្កណ្រ ើណដ្លបានរបមូល និងសកមមភាៃរបមូលផ្ល បស់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរនាោះជា
ោយលកខណ៍្អកស ។  
 ១.៤.២ របតិបតតិកា រោយរសបចាប ់
 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រតូវរសនើ សំុរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជន បស់ខលួនៃី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេព្នមូលោា ន
ស្វម ីមុនរៃលរបមូលផ្លរ ើោ។ំ ណផ្ែករៅរលើរបកាសសតីៃី “វធិានព្រៃឯកជន” ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រតូវកតរ់តារាល់
ៃត័ម៌្កនអៃំីកា របមូលផ្លកនុងរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជន បស់ខលួនដូ្ចជា ទីតាងំ ូតរ៍បមូលផ្ល ទហំំព្ផ្ៃដ្ីរបមូលផ្ល 
ប មិ្កណ្រ ើ និងរបរភទរ ើ។ រសៀវរៅបនៃុករនោះគឺម្កនស្វ ៈរបរោជនច៍ំរពាោះម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រដ្ើមបរីរបើជំនួស
ឱយលិខិតអនុញ្ញញ តដ្កឹជញ្ជូ នរៅរៃលណដ្លរតូវដ្ឹកជញ្ជូ នផ្លិតផ្ល បស់ខលួនរៅផ្គតផ់្គងដ់្ល់អតិែជិនទីផ្ា កនុងរសរក 
ឬនារំចញ។ 
 កនុងក ណី្ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនម្កនបំណ្ងចងប់រងាើតសិបបកមមណកព្ននផ្លិតផ្លរៅកនុងទីតាងំព្រៃឯកជន ចាបំាចរ់តូវ
រធាើលិខិតរសនើសំុកា អនុញ្ញញ តៃី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេព្នមូលោា នស្វម។ី កនុងក ណី្ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនម្កនបំណ្ង
រធាើកា របមូលផ្លរោយកា គស់ផ្ាំ និងបំោស់ទីរបរភទរ ើកនុងរសរក រតូវជូនដ្ំណឹ្ង ដ្ាបាលព្រៃរ ើមូលោា ន
ជាោយលកខណ៍្អកស  រោយណ កកា ដ្ឹកជញ្ជូ នរៅកានទ់ីផ្ា រតូវម្កនបញ្ញជ ករ់បភៃៃី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ។ 
  

១.៥ ណសាងយល់អំៃីរគលកា ណ៍្ណណ្នាំសរម្កបចុ់ោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
 ១.៥.១ រតើន ណាណដ្លរតវូររបើរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ? 

− ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន ឬកមមសិទធិក ព្រៃឯកជន 
− មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើថាន កជ់ាតិ និងថាន ករ់រកាមជាតិ 
− អងគកា ររៅ ោា ភបិាល និងអនកពាកៃ់ន័ធរផ្សងៗណដ្លរធាើកា ទកទ់ងនងឹកា ង្ក ោរំ ើជាចម្កា  ព្រៃឯកជន។ 

 ១.៥.២ រហតុអាីម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតវូណតររបើរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ? 
រគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ បង្កា ញអំៃីដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន រៃមទងំរធាើកា ៃនយល់អំៃី

បទោា នបរចេករទសដ្ល់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនសរម្កបរ់គបរ់គង នងិអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  រ ើោ ំបស់ខលួន។ រលើសៃីរនោះ 
រគលកា ណ៍្ណណ្នានំឹងជួយ ឱយម្កេ ស់ព្រៃឯកជន ណសាងយល់កា រលើកទឹកចិតតណដ្លម្កនណចងកនុងរគលនរោបាយ
ព្រៃរ ើ និងរកបខណ័្ឌ ចាបឱ់យកានណ់តម្កនរបសិទធភាៃ រោយស្វ ណតកា អនុវតតសកមមភាៃរគបរ់គងព្រៃរ ើណដ្លជួយ 
រៅដ្ល់ប សិ្វថ ន សងគម និងរបសិទធភាៃរសដ្ាកិចេ។ ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនអាចណសាងយល់អំៃីដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើត និងចុោះបញ្ជ ី
ព្រៃឯកជនណដ្លបានៃិៃណ៌្នាកនុងរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ កា បំរៃញណបបបទរសនើសំុចុោះបញ្ជ ី កា រ ៀបចំណផ្នកា ោដុំ្ោះ 
និងកា កតរ់តាកនុងរសៀវរៅបនៃុកជារដ្ើម។  
 រលើសៃីរនោះ រគលកា ណ៍្ណណ្នា ំកម៏្កនៃនយល់អំៃីបរចេករទសោរំ ើ កា អនុវតត ុកខវបបកមម និងដ្រំណ្ើ  កា ព្ន
កា របមូលផ្លរ ើោ ំ ណដ្លជាណផ្នកមយួដ្សំ៏ខានស់រម្កបក់មមសិទធិក ព្រៃឯកជន និងភាគីពាកៃ់ន័ធដ្ព្ទរទៀតសិកា 
ណសាងយល់ និងយករៅអនុវតត។ 
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 ១.៥.៣ រតើរតវូររបើរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះោ ងណា? 
 រគលកា ណ៍្ណណ្នា ំម្កន៤ ជំៃូក ដូ្ចខាងររកាម៖ 

− ជំៃូកទី ១ រសចកតីរផ្តើម៖  ជាជំៃូកបង្កា ញអំៃីនិយមនយ័ព្នព្រៃឯកជន រគលបំណ្ង រកបខណ័្ឌ ចាប ់នងិ
រគលនរោបាយ និងណផ្នកា យុទធស្វស្រសតជាតិ ណដ្លគរំទដ្ល់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន សិទធិកនុងកិចេដ្រំណ្ើ  កា 
ោរំ ើ និងររបើរបាស់កិចេដ្ំរណ្ើ  កា អាជីវកមមរោយរសបចាប។់  

− ជំៃូកទី ២ រគលកា ណ៍្ណណ្នាំសរម្កបក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន៖ ជាជំៃូកសំខានរ់ៅកនុងរគលកា ណ៍្
ណណ្នា ំ ណដ្លមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើ  បូវនតបុគគល នតីិបុគគល និងអនកពាកៃ់ន័ធរតូវណតណសាងយល់ និងអនុវតត
កា ង្ក បរងាើត នងិចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនតាមកា ណណ្នារំៅកនុងជំៃូករនោះ។ 

− ជំៃូកទី ៣ កា រ ៀបចំណផ្នកា ោរំ ើសរម្កបច់ម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន៖ ជាជៃូំកណដ្លបង្កា ញអំៃី 
រគលគំនិតសំខាន់ៗ ពាកៃ់ន័ធនងឹកា ររជើសរ ើសទតីាងំ កា បរងាើតចម្កា  រ ើោ ំនិងកា រ ៀបចំណផ្នកា 
ោរំ ើជារដ្ើម។ ជំៃូករនោះ មនិោកក់ំហិតដ្ល់ ូបវនតបុគគល នីតិបុគគល និងអនកពាកៃ់ន័ធ ណដ្លម្កន
បំណ្ងបរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរតូវណតអនុវតតតាមរនាោះរ ើយ រគនណ់តផ្តល់ជាគំនិតមូលោា នកនុងកា 
ៃិចា ណា មុននឹងសររមចចតិតោរំ ើណតប រុណាណ ោះ។ 

− ជំៃូកទី ៤ កា របមូលផ្ល និងយនតកា ព្នកា ៃិនតិយចម្កា  រ ើោំ និងព្រៃឯកជន៖ ជំៃូករនោះបង្កា ញអំៃី
 របៀបព្នកា របមូលផ្លរ ើៃីចម្កា  រ ើោំ និងព្រៃឯកជន កា កតរ់តាទិនននយ័រៅកនុងចម្កា  រ ើ មួម្កន
សកមមភាៃ ោដុំ្ោះ របរភទរ ើ ចំនួនរដ្ើម និងប មិ្កណ្រ ើណដ្លបានរបមូលផ្លជារដ្ើម រដ្ើមបបីងាភាៃ
ង្កយរសួលដ្ល់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេកនុងកា ៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តក់នុងក ណី្ចាបំាច់។ 
ជំៃូករនោះគឺតរមូវឱយកមមសិទធកិ ព្រៃឯកជនចូល មួសហកា ជាមយួមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ 
រដ្ើមបធីានាបាននូវកា រគបរ់គងរបភៃរ ើ និងរបៃន័ធទិនននយ័រ ើរចញៃីចម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន។ 
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ជាំៃូកទី ២ 
គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន 

 

 ជំៃូករនោះម្កនបំណ្ងឱយមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើ  ូបវនតបុគគល ឬ នតីិបុគគលព្រៃឯកជន និងអនកពាកៃ់ន័ធយល់
កានណ់តចាស់អៃំីនតីិវធិីព្នកា បរងាើត នងិចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន។ 

២.១ ចំណាតថ់ាន ក ់និងលកខខណ្ឌ តរមវូព្នព្រៃឯកជន 
 ២.១.១ ចំណាតថ់ាន ក ់
 រោងតាមរបកាសរលខ៣២៧របក.កសក ចុោះព្ែងទី២៦ ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ ព្រៃឯកជនរសនើសំុបរងាើត រតូវបានចាតថ់ាន កត់ាមទំហំ ដូ្ចខាងររកាម៖ 
   - ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ  ៖ ព្ផ្ៃដ្ីទំហំររកាម១០ហិកតា 
   - ព្រៃឯកជនទំហំតូច  ៖ ព្ផ្ៃដ្ីទំហំចាបៃ់១ី០-១០០ហិកតា 
   - ព្រៃឯកជនទំហំមធយម ៖ ព្ផ្ៃដ្ីទំហំរលើសៃី១០០-១០០០ហិកតា 
   - ព្រៃឯកជនទំហំធ ំ  ៖ ព្ផ្ៃដ្ីទំហំរលើសៃី ១០០០ហិកតា 

២.១.២ លកខខណ្ឌ តរមវូ 
 លកខខណ្ឌ តរមូវសរម្កបក់ា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន  មួម្កនឯកស្វ ដូ្ចខាងររកាម៖ 

− ពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
− អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ សញ្ញជ តិណខម  ឬ លិខិតនលងណដ្ន  
− ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ីធលី (លិខិតបញ្ញជ កៃ់ីភូមបិាល ឬវញិ្ញញ បនបរតសម្កគ ល់ម្កេ ស់អចលនវតថុ) 
− បលងទ់ីតាងំោដុំ្ោះរ ើបរងាើតជាព្រៃឯកជន 
− ឯកស្វ ពាកៃ់ន័ធរផ្សងរទៀតតាមកា ចាបំាច។់ 

២.១.៣ កា របឹកាមុនោកព់ាកយរសនើ សំុចុោះបញ្ជី ព្រៃឯកជន 
  ូបវនតបុគគល ឬនតីិបុគគលឯកជនណដ្លជាកមមសិទធកិ ដ្ីធលី ម្កេ ស់ចម្កា  រ ើោ ំឬដ្ំណុ្ោះព្រៃធមមជាតិ អាចរបឹកា
រោបល់ជាមយួមស្រនតីជំនាញព្ននាយកោា នអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  ព្រៃោ ំ និងព្រៃឯកជនព្ន ដ្ាបាលព្រៃរ ើ ឬ មស្រនតីជំនាញព្ន
ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ មុននឹងរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន បស់ខលួន នូវចំណុ្ចសំខាន់ៗ ដូ្ចខាងររកាម៖ 

− ណសាងយល់អំៃីដ្ំរណ្ើ   ព្នកា បរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ពាកយរសនើសំុ និងឯកស្វ ពាកៃ់ន័ធ រៃម
ទងំអតថរបរោជនណ៍ដ្លទទួលបានៃីកា ចុោះបញ្ជ ី   

− របឹការោបល់ជាមយួមស្រនតី/ណផ្នក ជំនាញ ឬអនកពាកៃ់ន័ធ រដ្ើមបទីទួលបានៃត័ម៌្កនអៃំីរបរភទរ ើ នងិ
កា វភិាគ តរមូវកា ទផី្ា ណដ្លអាចទទួលបានអតថរបរោជនណ៍ផ្នករសដ្ាកិចេៃីកា បរងាើតព្រៃឯកជន 

− ៃិភាកាជាមយួមស្រនតជីំនាញព្ន ដ្ាបាលព្រៃរ ើអៃំីទីតាងំដ្ីណដ្លអាចរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
កា ររជើសរ ើស របរភទរ ើណដ្លសមរសបរៅនងឹលកខខណ្ឌ ដ្ ី

− កា រ ៀបចំរធាើណផ្នកា ោដុំ្ោះ ចរំពាោះព្រៃឯកជនណដ្លរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីរលើព្ផ្ៃដ្ីចាបៃ់ី ១០(ដ្ប)់ហិកតា 
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២.២ ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
 ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនម្កន ៣ជំហាន ដូ្ចខាងររកាម ៖ 
 ជំហានទី១ កា ោក់ពាកយរសនើសំុ៖ កមមសិទធិក ដ្ីធល ី បំរៃញណបបបទរសនើសំុបរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន រោយ

ភាជ បម់កជាមយួនូវឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ធីលី បលងទ់ីតាងំោដុំ្ោះបរងាើតជាព្រៃឯកជន របរភទ
រ ើោ ំនិងឯកស្វ ពាកៃ់ន័ធរផ្សងរទៀតតាមកា ចាបំាច ់

 ជំហានទី២ កា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ និងវាយតព្មល៖ មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ ៃិនិតយរលើពាកយរសនើសំុ និង
ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ីធលី បលងទ់ីតាងំោដុំ្ោះរ ើបរងាើតជាព្រៃឯកជន របរភទរ ើោំ និងឯកស្វ 
ពាកៃ់ន័ធរផ្សងរទៀតតាមកា ចាំបាច ់ ចុោះៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តទ់ីតាងំ និងរាយកា ណ៍្ជូនថាន កដ់្ឹកនាំ 
រសនើសំុកា សររមច 

 ជំហានទី៣ កា រចញវញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន៖ ៃិនតិយ នងិសររមច បស់ស្វថ បន័ម្កនសមតថកចិេ 
កនុងកា រចញវញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កម់្កេ ស់ព្រៃឯកជន ជូនកមមសិទធិក ដ្ីធលី។ 

 
ដ្ារកាម ២.១ ជំហានព្នកា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 

 
២.២.១ កា ោកព់ាកយរសនើ សំុ 

   កា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីជាព្រៃឯកជន អាចរធាើរ ើងរៅ ដ្ាបាលព្រៃរ ើថាន ករ់ខតត ឬថាន កក់ណាដ ល
អារស័យរលើរបរភទព្រៃឯកជន ណដ្លកមមសិទធកិ ដ្ធីលចីងរ់សនើសំុឱយបរងាើត នងិចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន។  ូបវនតបគុគល ឬនីតិបគុគល
ឯកជនណដ្លជាកមមសិទធកិ ដ្ធីលីតរមូវឱយម្កនឯកស្វ ភាជ បម់កជាមយួពាកយរសនើសំុដូ្ចជា អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  ឬ លិខិត 
នលងណដ្ន   ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ីធលី បលងទ់តីាងំដ្ំណុ្ោះរ ើ បរងាើតជាព្រៃឯកជន របរភទរ ើោ ំនិង  ឯកស្វ 
ពាកៃ់ន័ធរផ្សងរទៀត។ កនុងក ណី្រករមហ៊ាុនឯកជន ៃត័ម៌្កនណដ្លតរមូវកា បណនថមម្កនដូ្ចជាវញិ្ញញ បនបរត បស់រករមហ៊ាុន
ណដ្លបានចុោះបញ្ជ ីរៅរកសួងពាណិ្ជជកមម ឬ ឯកស្វ ណដ្លម្កនតព្មលរសមើ។   

ជំហាន ១៖ កា ោកព់ាកយរសនើសំុបរងាើត

(កមមសិទធិក ដ្ធីល ីឬ រករមហ៊ាុន)

- រ ៀបចំបំរៃញណបបបទរសនើ សំុ
- អតតសញ្ញញ ប័ណ្ណ  ឯកស្វ បញ្ញជ ក់សិទធិកាន់
កាប់ដី្ធលី បលង់ទីតាងំោដុំ្ោះរ ើបរងាើតជាព្រៃ
ឯកជន របរភទរ ើោ ំនិង ឯកស្វ ពាក់
ៃ័នធរផ្សងរទៀត

ជំហាន ២៖ កា ៃិនតិយ
រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល

មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កន
សមតថកិចេ ៃិនិតយរលើពាកយ
រសនើ សំុបរងាើត និងសំណំុ្     
ឯកស្វ  ភាជ ប់មកជាមយួ 
ចុោះៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់   
ទីតាងំ រសនើ សំុបរងាើត និង
ចុោះបញ្ជី ព្រៃឯកជន 
រាយកា ណ៍្ និងរសនើ សំុកា  
សររមច

ជំហាន ៣: កា រចញវញិ្ញញ បនបរត
បញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន

រចញជូនកនុ ងក ណី្៖
ក ណី្ ១-ោដុំ្ោះ ចួបរងាើតបានជាចម្កា  
ព្រៃោរំៃញលកខណ្ៈ 
ក ណី្ ២-ដី្កមមសិទធិណដ្លម្កនដ្ណុំ្ោះ
រ ើធមមជាតិ
ក ណី្ ៣-ដី្កមមសិទធិណដ្លរទើបបានោំ
ដុ្ោះរ ើ ចួ មិនទន់បរងាើតជាចម្កា      
ព្រៃោរំៃញលកខណ្ៈ។ ក ណី្រនោះ    
 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ នឹងជូនដ្ណឹំ្ងដ្ល់
អនកោក់ពាកយឱយរសនើ សំុស្វ ជាែមី។
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 កា បំរៃញពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
   ូបវនតបុគគល ឬ នីតិបុគគលឯកជនណដ្លជាកមមសិទធិក ដ្ីធលី ណដ្លរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន បស់ខលួនអាចររបើរបាស់
គំ ូពាកយរសនើសំុសរម្កបក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ដូ្ចម្កនបង្កា ញកនុងរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ។  ូបវនតបគុគល ឬនីតបិុគគល
ឯកជនអាចរសនើសំុគំ ូពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនៃីនាយកោា នអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  ព្រៃោ ំ នងិព្រៃឯកជនព្ន ដ្ាបាល
ព្រៃរ ើ ឬ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រាជធាន ីរខតត ឬ ស រស រោយខលួនឯង ព្លោ ងណាខលឹមស្វ ព្នពាកយរសនើសំុរនោះរតវូ
រគបដ្ណ្ត បរ់ាល់ៃត័ម៌្កនចាបំាច់ នងិភាជ បជូ់នមកជាមយួនូវឯកស្វ ដូ្ចបានបញ្ញជ កដូ់្ចទរមងគ់ ំកូនុងរគលកា ណ៍្
ណណ្នារំនោះ។ 
 
  

គសចកតីៃនយល់ 
អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  ឬលិខិតនលងណដ្ន(១) ៖ ែតចមលងតាមចាបរ់ដ្ើម (មនិតរមូវ បញ្ញជ កៃ់ីអាជាា ធ មូលោា នរ ើយ) 
ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ីធលី(២) ៖ វញិ្ញញ បនបរតសម្កគ ល់ម្កេ ស់អចលនវតថុ លិខិតរផ្ៃ សិទធិកានក់ាបអ់ចលន

រទៃយ(លិខិតបញ្ញជ កៃ់ភីូមបិាល) 
វញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ី បស់រករមហ៊ាុន(៣) ៖ វញិ្ញញ បនបរត បស់រករមហ៊ាុនណដ្លបានចុោះបញ្ជ ីរៅរកសួងពាណិ្ជជកមម 

ឬ ឯកស្វ ណដ្លម្កនតព្មលរសមើ 
ណផ្នកា ោដុំ្ោះបរងាើតព្រៃឯកជន(៤) ៖ តរមូវឱយភាជ បម់កជាមយួចំរពាោះកា រសនើសំុបរងាើតព្រៃឯកជនរលើព្ផ្ៃដ្ីទំហំ

រលើសៃី ១០(ដ្ប)់ហិកតា គំ ូណផ្នកា ោដុំ្ោះម្កនៃនយល់កនុងជៃូំកទី៣ 
បលងទ់ីតាងំដ្ំណុ្ោះរ ើ (៥) ៖ ណផ្នទបីង្កា ញទីតាងំដ្ំណុ្ោះរ ើរតូវម្កនបង្កា ញចណុំ្ចនិោមកា និង     

ទីតាងំ ដ្ាបាល (ភូម ិឃំុ រសរក រខតត)  
 សម្កគ ល់៖  ឯកស្វ  (១) & (២)  ជាឯកស្វ ចាបំាច ់សរម្កប ់ូបវនតបគុគល 
   ឯកស្វ  (១) (២) & (៣)  ជាឯកស្វ ចាបំាច ់សរម្កបនី់តិបុគគល 
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ទម្រម្្់គាំរពូាកយគសនើសុាំចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន 
គំ ូទី១៖  ូបវនតបុគគល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ម្រៃុះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា 
ជាតិ សាសន ម្រៃុះម្ហាកសម្រត 

3 

ពាកយគសនើសុាំចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន 
 

 ខាុ ំបាទ/នាងខាុ ំរឈាម ោះ........................ រភទ........ អាយុ........ឆ្ន  ំម្កនអាសយោា នផ្ៃោះរលខ..........
ផ្លូវ............ភូម.ិ...................ឃំុ/សង្កា ត.់..................រសរក/ខណ្ឌ ...................រខតត/រាជធានី........................ 

 

សមូ្គោរៃជូន 
គោក/ឯកឧតតម្.............................................................................................. 

កម្មវតថុ ៖ សំរណ្ើ សំុ ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរៅរលើព្ផ្ៃដ្ទីំហំ...........ហិកតា ជាព្រៃឯកជន.............................. 
សថិតរៅភូម.ិ..............ឃំុ/សង្កា ត.់..............រសរក/ខណ្ឌ ..................រខតត/រាជធានី.................... 

ជូនភ្ជជ ប់ ៖ - អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ (ែតចមលង)     ចំនួន ០២ចាប ់
  - ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ធីល ី     ចំនួន ០២ចាប ់
 នយ័ដូ្ចម្កនណចងកនុងកមមវតថុ និងជូនភាជ បខ់ាងរលើ ខាុ ំបាទ/នាងខាុ ំសំុកា អនុញ្ញញ តៃីរោក/ឯកឧតតម 
...............................................រដ្ើមបចុីោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន.......................................... រតងច់ំណុ្ចនិោមកា
......................................សថិតកនុងភូមសិ្វស្រសតភមូ.ិ................ឃំុ/សង្កា ត.់..............រសរក/ខណ្ឌ ....................
រខតត/រាជធានី.................................ណដ្លម្កនព្ផ្ៃដ្ីទំហំ................ហិកតា ឬ ចំនួន....................រដ្ើម។ 
របរភទរ ើណដ្លរតវូោ ំឬបានោ ំ

ល.  រឈាម ោះកនុងរសរក / រឈាម ោះពាណិ្ជជកមម ចំនួន(រដ្ើម) របភៃៃូជ 
១     
២    
៣    
 ........................................................   

 អារស័យដូ្ចបានជរម្កបជូនខាងរលើ សូមរោក/ឯកឧតតម.......................................រមតាត ៃិនិតយ 
និងសររមចរោយកតីអនុររគោះ។ 

       ព្ែង............................ណខ............ ឆ្ន .ំ.............. ៃ.ស........... 
 ........................ ព្ែងទី...........ណខ...................ឆ្ន ២ំ០........ 

           ហតថគលខា ឬ សាន ម្គម្ព្ដ្ 
 
ទំនាកទំ់នង៖ 
រឈាម ោះ..................................... 
រលខទូ ស័ៃៃ៖........................... 
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គំ ូទី ២៖ នតីិបគុគលឯកជន (រករមហ៊ាុន ឬ វស័ិយឯកជន) 

ម្រៃុះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា 
ជាតិ សាសន ម្រៃុះម្ហាកសម្រត 

3 

ពាកយគសនើសុាំចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន 
 

 ខាុ ំបាទ/នាងខាុរំឈាម ោះ..............................ជា...............................រករមហ៊ាុន........................... 
ម្កនអាសយោា នផ្ៃោះរលខ...............ផ្លូវ..................................ភូម.ិ......................ឃំុ/សង្កា ត.់...................
រសរក/ខណ្ឌ .............................រខតត/រាជធានី..................................... 

សមូ្គោរៃជូន 
គោក/ឯកឧតតម្.............................................................................................. 

កម្មវតថុ ៖ សំរណ្ើ សំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរៅរលើព្ផ្ៃដ្ីទំហំ................ហិកតា ជាព្រៃឯកជន.......................... 
សថិតរៅភូម.ិ.................ឃំុ/សង្កា ត.់..............រសរក/ខណ្ឌ .............រខតត/រាជធានី..................... 

ជូនភ្ជជ ប់ ៖ - អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  /លិខិតនលងណដ្ន     ចំនួន ០២ចាប ់
  - ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ធីល ី     ចំនួន ០២ចាប ់
  - ឯកស្វ រោង       ចំនួន ០២ចាប ់
 នយ័ដូ្ចម្កនណចងកនុងកមមវតថុ និងជូនភាជ បខ់ាងរលើ ខាុ ំបាទ/នាងខាុ ំសំុកា អនុញ្ញញ តៃីរោក/ឯកឧតតម 
...............................................រដ្ើមបចុីោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន..........................................រតងច់ណុំ្ចនិោមកា
.......................................សថិតកនុងភូមសិ្វស្រសតភូម.ិ...................ឃំុ/សង្កា ត.់..............................រសរក/ខណ្ឌ
......................... រខតត/រាជធានី..........................ណដ្លម្កនព្ផ្ៃដ្ីទំហំ................ហិកតា ឬ ចំនួន.........រដ្ើម។ 
របរភទរ ើណដ្លរតវូោ ំឬបានោ ំ 

ល.  រឈាម ោះកនុងរសរក/រឈាម ោះពាណិ្ជជកមម ចំនួន(រដ្ើម) របភៃៃូជ 
១    
២    
៣    
 ...............................................   

 អារស័យដូ្ចបានជរម្កបជូនខាងរលើ សូមរោក/ឯកឧតតម.......................................រមតាត ៃិនិតយ 
និងសររមចរោយកតីអនុររគោះ។ 
                   ព្ែង............................ណខ............ ឆ្ន .ំ............ ៃ.ស.........
                     ..................... ព្ែងទី...........ណខ..............ឆ្ន ២ំ០........ 

                      ហតថគលខា ឬ សាន ម្គម្ព្ដ្ 
ទំនាកទំ់នង៖ 
រឈាម ោះ..................................... 
រលខទូ ស័ៃៃ៖........................... 
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ដ្ារកាម ២.២ ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
 

ដ្ារកាម ២.២ ខាងរលើ បង្កា ញអំៃីដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ណដ្លអនុវតតរៅ
តាមចំណាតថ់ាន កដូ់្ចខាងររកាម៖ 

- ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ  និងទំហំតូច 
o ពាកយរសនើសំុណដ្លបំរៃញ ចួ  បូវនតបុគគល ឬ នតីបិុគគលឯកជនរតូវោកសំុ់ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន

រៅខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ ) និងមនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និង
រនស្វទ រាជធានី រខតតស្វម ី(ព្រៃឯកជនទំហំតូច) 

o មស្រនតី ដ្ាបាលណដ្លទទួលពាកយរសនើសំុរៅខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ ឬ មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ រាជធានី រខតតស្វម ីរតូវៃិនតិយរលើសំណំុ្ឯកស្វ ណដ្ល  ូបវនតបគុគល ឬ នតីិបុគគល
ឯកជនបានរសនើមក ថារតើៃត័ម៌្កនណដ្លបានបំរៃញកនុងពាកយរសនើសំុ និងឯកស្វ ភាជ បម់កជាមយួ 
រគបត់ាមកា ណណ្នា ំបស់រគលកា ណ៍្ណណ្នាណំដ្  ឬរទ? 

 
 
 

កា រ ៀបចំឯកស្វ  ១)  ូបវនតបុគគល ឬ លកខណ្ៈរគួស្វ  
អតតសញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ  ឬ លិខិតនលងណដ្ន 

ឯកស្វ បញ្ញជ ក់សិទធិកាន់កាប់ដី្ធលី 
២) នីតិបុគគល ឬ រករមហ៊ាុនឯកជន 

អតតសញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ  ឬ លិខិតនលងណដ្ន 

ឯកស្វ បញ្ញជ ក់សិទធិកាន់កាប់ដី្ធលី 
លកខនតិកៈរករមហ៊ាុន ឬ វញិ្ញញ បនបរត 

កា បំរៃញណបបបទ 

កា ោក់ពាកយ 
រសនើសំុចុោះបញ្ជ ី 

ព្រៃឯកជន 

លកខណ្ៈរគួស្វ  
ព្រៃឯកជន 

ទំហំតចូ 

ព្រៃឯកជន 

ទំហំមធយម 

ព្រៃឯកជន 

ទំហំធំ 

មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ  
រាជធានី រខតត 
ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រាជធានី រខតត 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើព្នរកសួងកសិកមម     
 ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ 

កា ៃិនិតយឯកស្វ  

ឯកស្វ រតឹមរតូវ រតួតៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ 
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- ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនទំហំមធយម និងទំហំធ ំ
o ពាកយរសនើសំុណដ្លបំរៃញ ចួ  បូវនតបុគគល ឬ នតីិបគុគលឯកជនរតូវោកសំុ់ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន

រៅ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (ព្រៃឯកជនទំហំមធយម នងិទំហំធំ) 
o មស្រនតី ដ្ាបាលណដ្លទួលពាកយរសនើសំុរៅ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវៃិនិតយរលើសំណំុ្ឯកស្វ ណដ្ល

 ូបវនតបុគគល ឬ នតីិបុគគលឯកជនបានរសនើមក ថារតើៃត័ម៌្កនណដ្លបានបំរៃញកនុងពាកយរសនើសំុ 
និងឯកស្វ ភាជ ប ់រគបត់ាមកា ណណ្នា ំបស់រគលកា ណ៍្ណណ្នាណំដ្  ឬរទ? 

- ក ណី្ឯកស្វ ភាជ បម់និរគបរ់គន ់ ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេម្កនសិទធិមនិបនតនីតវិធិីព្នកា ចុោះ
បញ្ជ ីព្រៃឯកជនជូន បូវនតបុគគល នងិ\ឬ នតីិបគុគលណដ្លបានរសនើសំុរ ើយ។  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កន
សមតថកិចេ រតូវរ ៀបចំលិខិតជូនដ្ំណឹ្ងដ្ល់ ូបវនតបុគគល និង\ឬ នីតបិុគគលរនាោះវញិកនុង យៈរៃល
មនិរលើសៃី ៣០ព្ែងព្នព្ែងរធាើកា ។ 
 

២.២.២ កា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល 
   កា រតួតៃនិិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលទីតាងំ រតូវអនុវតតរៅកនុងជំហានទី២ ព្នដ្ំរណ្ើ  កា រសនើសំុបរងាើត និង
ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន។ បនាៃ បៃ់ទីទួលបានពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនៃី បូវនតបុគគល ឬ នីតបិុគគលឯកជនណដ្លជា
កមមសិទធិក ដ្ីធលី សំណំុ្ឯកស្វ ពាកយរសនើសំុនឹងៃនិតិយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងផ្ដល់មតិរោយមស្រនតីជំនាញព្ន ដ្ាបាលព្រៃរ ើ។ 
មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេអាចរសនើសំុកា អនុញ្ញញ តៃីរបធានអងគភាៃ បស់ខលួន រដ្ើមបចុីោះរតតួៃិនតិយ របមូល
ៃត័ម៌្កន និងវាយតព្មលស្វថ នភាៃព្នទីតាងំចម្កា  រ ើណដ្លបានរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ដ្ារកាម ២.៣ លំហូ ព្នកា ៃនិិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់នងិវាយតព្មលព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ  និងព្រៃឯកជនទំហំតូច 

 
  តាមដ្ារកាម ២.៣ ខាងរលើ បង្កា ញអំៃដី្ំរណ្ើ  កា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ  
និងព្រៃឯកជនទំហំតូច។ បនាៃ បៃ់ីទទួលពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន មនៃ ីកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ នងិរនស្វទ រាជធានី
រខតតស្វម ីនឹងបញ្ជូ នសំណំុ្ឯកស្វ រនោះមកខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេៃិនតិយ នងិចុោះរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល។  
  មស្រនតីចុោះៃនិិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទវីាល រតូវរធាើកា សហកា ជាមយួអាជាា ធ ម្កនសមតថកិចេ និងកមមសិទធិក ព្រៃ
ឯកជន រៃមទងំរ ៀបចំកំណ្តរ់ហតុ “លទធផ្លសតីៃីកា ង្ក ចុោះៃិនតិយ នងិរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទវីាល”  ចួរាយកា ណ៍្ជា

មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និង
រនស្វទ 

ឯកស្វ រសនើសំុ 
ចុោះបញ្ជ ី 

 

ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ  
រាជធានី រខតត 

ៃិនិតយ និងរាយកា ណ៍្ 

រស
នើ សុំ

 
 ដ្ាបា

ល
ព្រៃរ 

ើ
រចញ

វញ្ញញបនបរត 

ព្រៃឯកជនទំហំតូច 

បញ្ជូ នសំណំុ្ 

ឯកស្វ  

ព្រៃរៃញលកខណ្ៈ 

មនិទនោ់ ំឬ រទើប
ណតបានោ ំ

 រសនើសំុ  
រ ើងវញិ 
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ោយលកខណ៍្អកស មកមនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានី រខតត រដ្ើមបៃីិនតិយសររមច និងរសនើសំុវញិ្ញញ បនបរត
បញ្ញជ កម់្កេ ស់ព្រៃឯកជនៃី ដ្ាបាលព្រៃរ ើ។  
  ក ណី្ទីតាំងរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីៃុំទន់បានបំរៃញរគប់លកខខណ្ឌ ខាងរលើ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេរតូវ
រ ៀបចំលិខតិជូនដ្ំណឹ្ងដ្ល់ ូបវនត ឬនីតិបគុគលឯកជនវញិ រៃមទងំណណ្នាឱំយរធាើកា បំរៃញបណនថម នងិរសនើសំុស្វ ជាែមី
រ ើងវញិ ។ 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
ដ្ារកាម ២.៤ លំហូ ព្នកា ៃនិិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលព្រៃឯកជនទំហំមធយម នងិព្រៃឯកជនទហំំធំ 

 
  តាមដ្ារកាម ២.៤ ខាងរលើ បង្កា ញអំៃីដ្ំរណ្ើ  កា  ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលព្រៃឯកជនទំហំមធយម នងិ 
ព្រៃឯកជនទំហំធ។ំ បនាៃ បៃ់ីទទួលពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន៖  

o ព្រៃឯកជនទំហំមធយម៖    ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវចាតម់ស្រនតីជំនាញៃិនតិយរលើសំណំុ្ឯកស្វ ណដ្ល ូបវនតបុគគល 
ឬ នីតបិុគគលឯកជនបានរសនើមក។ ក ណី្រនោះ ឯកស្វ រសនើសំុបានបំរៃញតាម
លកខខណ្ឌ តរមូវ បស់រគលកា ណ៍្ណណ្នាំ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងចាតម់ស្រនតីជំនាញ 
រដ្ើមបចុីោះៃនិិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល ។ 

o ព្រៃឯកជនទំហំធំ៖    ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវចាតម់ស្រនតីជំនាញ រដ្ើមបចុីោះៃនិិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល 
 ចួរាយកា ណ៍្ និងរសនើសំុរគលកា ណ៍្អនុញ្ញញ តៃរីកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ។ 

ចំណាំ៖ ក ណី្ទីតាងំរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីៃុំទនប់ានបំរៃញរគបល់កខខណ្ឌ ខាងរលើ ដ្ាបាល
ព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេរតូវរ ៀបចំលិខិតជូនដ្ំណឹ្ងដ្ល់ ូបវនត ឬនីតិបុគគលឯកជន
វញិ រៃមទងំណណ្នាឱំយរធាើកា បំរៃញបណនថម និងរសនើសំុស្វ ជាែមីរ ើងវញិ។ 
  

 មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើណដ្លចុោះៃនិិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់ នងិវាយតព្មលរៅទីវាល រោយម្កនកា ចូល មួសហកា ជាមយួ
អនកពាកៃ់ន័ធ រៃមទងំរ ៀបចំកំណ្តរ់ហតុ “លទធផ្លសតីៃីកា ង្ក ចុោះៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលរៅទីវាល” ជាមយួ
កមមសិទធិក ព្រៃឯកជន  ចួរាយកា ណ៍្ៃីលទធផ្លមក ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រដ្ើមបៃីិនិតយ និងសររមច។  
 

រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ ឯកស្វ រសនើសំុ 

ចុោះបញ្ជ ី 
 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ  

 

រចញ 
វញិ្ញញ បនបរត 

ព្រៃរៃញលកខណ្ៈ 

មនិទនោ់ ំឬ  
រទើបណតបានោ ំ

ព្រៃឯកជនទំហំធំ 

ៃិនិតយ រាយកា ណ៍្ 

និងរសនើសំុកា សររមច 

 
 

 រសនើសំុ  
រ ើងវញិ 

 

ឯកភាៃ 
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គាំរទូម្រម្្់ៃ័ត៌ានចុុះៃិនិតយ គ ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់ និ្វាយតព្ម្ែ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

សាោកបម្រតៃ័ត៌ានចុុះៃិនិតយ គ ទ្ៀ្ផ្ទទ ត់ និ្វាយតព្ម្ែ 
 

ណ្នក ក៖ អតតសញ្ញា ណាា សច់ាក រគ ើ 
១-រឈាម ោះអនករសនើសំុ ៖...........................................................................  
២-ព្ែងណខឆ្ន កំំរណ្ើ ត ៖........................................  សញ្ញជ តិ  ....................  
៣-អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ ឬលិខិតនលងណដ្នរលខ៖ ...............................................................  
           ចុោះព្ែងទី......... ណខ................. ឆ្ន .ំ................ 
៤-មុខ ប  ៖...........................................................................  
៥-ចម្កា  រ ើោ ំ ៖  រគួស្វ          ឯកជន       រករមហ៊ាុនឬនីតិបុគគល 
៦-អាសយោា នអចិព្ស្រនតយ ៍ ៖.......................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
ទូ ស័ៃៃ/ទូ ស្វ  .................................................................  អុីណម ល ...........................................  
រគហទំៃ ័ ..................................................................................................................................  
៧-របរភទព្រៃឯកជន ៖      
 លកខណ្ៈរគួស្វ   ទំហំតូច     ទំហំមធយម      ទំហំធំ 
៨-ទំហំព្រៃឯកជនស ុប ឬ ចនំួនរដ្ើម៖ .............................ហិកតា ឬ ចំនួន ................រដ្ើម 
៩-ទីតាងំព្រៃឯកជន(ភាជ បជ់ាមយួបលង ់ឬណផ្នទីសម្កគ ល់ ) 

 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

ណ្នក ខ៖ ៃ័ត៌ានបញ្ញជ ក់កម្មសទិធិដ្ីធ្ែ ី
១០-របរភទដ្ឯីកជន ៖     ដ្ីឯកជន (ផ្ទៃ ល់ខលួន)  ដ្ីកិចេសនាជួល ( យៈរៃលណវង ឬខលី) 
   ដ្ីសមបទនរសដ្ាកិចេ  រផ្សងៗ.............................................  
១១-ក ណី្ដ្ឯីកជន(ផ្ទៃ ល់ខលួន) របរភទសម្កគ ល់កមមសិទធិអចលនវតថុ 
 បង្កា នព់្ដ្ទទួលពាកយ (ឆ្ន ១ំ៩៩០)        វញិ្ញញ បនបរតសម្កគ ល់ម្កេ ស់អចលនវតថុ ( ដ្ាកមពុជា) 
 បណ័្ណ សម្កគ ល់សិទធិកាន់កាបរ់របើរបាស់ដ្ីធលី (១៩៩១)    បណ័្ណ សម្កគ ល់សិទធិកាន់កាប ់(បណ័្ណ ស) 
 រផ្សងៗ.................................................................................... 
១២-ក ណី្ដ្ីកិចេសនាជួល៖ វញិ្ញញ បនបរតសម្កគ ល់សិទធិ............... 
 ជួលអចិព្ស្រនតយព៍្នចំណណ្កឯកជន    សមបទនដ្ីរសដ្ាកិចេ     ជួល យៈរៃលណវង 
 រផ្សងៗ.................................................................................      
១៣- រតើរបរភទដ្ីរនោះរតូវបានជួលកនុង យៈរៃលប នុាម នឆ្ន ?ំ........................................................... 
រតើម្កនកិចេសនាជួលណដ្  ឬ រទ?  ម្កន (ក ណី្ម្កនសូមភាជ ប ់កិចេសនា)     មនិម្កន    
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  ណ្នក គ៖ ៃិៃណ៌នអាំៃីចាក រគ ើដ្ឋ ាំ ឬ ដ្ាំណុុះព្ម្រៃធ្ម្មជាត ិ
១៤- រគលបំណ្ងព្នកា បរងាើតព្រៃឯកជន៖ 
 បរងាើតជាចម្កា  រ ើោដុំ្ោះរបរភទរ ើណដ្លម្កនរោយករមសរម្កបរ់ធាើពាណិ្ជជកមមនារំចញ 
 បរងាើតជាចម្កា  រ ើឯកជនសរម្កបរ់បមូលផ្លលក ់ផ្គតផ់្គងត់រមូវកា ទីផ្ា     
 បរងាើតជាចម្កា  រ ើឯកជន រោយោដុំ្ោះរ ើចរមរោះរបរភទសរម្កបអ់ភ ិកសៃូជ និងអភវិឌ្ឍនរ៍អកូរទសច ណ៍្ 
 រផ្សងៗ៖............................................................................................ 
១៥-បញ្ជ ីរឈាម ោះរ ើ ណដ្លរតូវោ ំឬ បានោ៖ំ 
ល.  របរភទ ចំនួន (រដ្ើម) ទំហំព្ផ្ៃដ្ី (ហ.ត) ឆ្ន ោំដុំ្ោះ 
១     
២     
៣     
 ......................................................    
១៦-រតើអនកម្កនណផ្នទបីង្កា ញ ូតោ៍ដុំ្ោះរទ?  ម្កន (ក ណី្ម្កនសូមបង្កា ញ)     គម ន 

មូលវចិា  ឬ កា ផ្តល់មតិ៖ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

ព្ែង...........................ណខ.............ឆ្ន .ំ................ៃ.ស. .......... 
................. ព្ែងទី.................ណខ..........ឆ្ន ២ំ០...... 

សម្កសភាៃអនកចូល មួចុោះៃិនិតយ និងវាយតព្មល៖     
រឈាម ោះ                             មុខង្ក                     អងគភាៃ   ហតថរលខា 
..............................................................................................................................  .......................................................... 
..............................................................................................................................  .......................................................... 
..............................................................................................................................  .......................................................... 
..............................................................................................................................  .......................................................... 
..............................................................................................................................  .......................................................... 
 

សាា ល៖់ កា ចុោះមូលវចិា អាចប ោិយៃីសកមមភាៃជាកណ់សតងពាកៃ់ន័ធនឹងទីតាងំចម្កា  រ ើោ ំឬ ដំ្ណុ្ោះព្រៃធមមជាតិ ដូ្ចជា 
ស្វថ នភាៃព្នកា កានក់ាប ់កា តវា  បញ្ញា ទំនាស់ដី្ធលីជារដ្ើម ជាៃិរសសរ ៀបរាបរ់ោយសរងខបអំៃីស្វថ នភាៃវវិតតព្ន
ចម្កា  រ ើោំ។ 
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២.២.៣  កា ផ្តល់វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជី ព្រៃឯកជន 
    ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងផ្តល់វញិ្ញញ  បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ជូន ូបវនតបុគគល ឬ នតីិបគុគលណដ្លបាន
ោកព់ាកយរសនើចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន តាមសំរណ្ើ  បស់មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានីរខតត (ព្រៃឯកជន
លកខណ្ៈរគួស្វ  និងព្រៃឯកជនទំហំតូច) និងតាមសំរណ្ើ  បស់អងគភាៃជំនាញររកាមឱវាទ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (ព្រៃឯកជន
ទំហំមធយម និងទំហំធ1ំ) រោយភាជ បម់កជាមយួនូវ បាយកា ណ៍្ និងកំណ្តរ់ហតុចុោះៃិនតិយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល
រៅទីវាល។  
  វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរនោះ នឹងផ្តល់ជូន ូបវនតបគុគល ឬ នតីិបុគគលណដ្លបានោកព់ាកយរសនើចុោះ
បញ្ជ ីព្រៃឯកជនកនុង យៈរៃលមនិរលើសៃី ៤៥ព្ែង ព្នព្ែងរធាើកា បនាៃ បៃ់ីទទួលពាកយ រោយបំរៃញលកខខណ្ឌ ដូ្ចខាងររកាម៖  

− ឯកស្វ បញ្ញជ កក់មមសិទធដិ្ីធលីរសបតាមចាបភ់ូមបិាល (ែតចមលងតាមចាបរ់ដ្ើម) 
− ទីតាងំដ្ីរសនើសំុម្កនសុវតថិភាៃ  
− ក ណី្ដ្ីោរំ ើរតូវបានជួលៃីឯកជនកនុង យៈរៃលណវង រោយម្កនកិចេសនាជួល និងកា ឯកភាៃ

ៃីម្កេ ស់អចលនវតថុកនុងកា ចុោះបញ្ជ ីជាព្រៃឯកជនរោយោយលកខណ៍្អកស  
− របរភទរ ើណដ្លបានោ ំោ ងរហាចណាស់បរងាើតជាគរមបដ្ីរលើសៃី ៣៥ភាគ យ។  

  រោយណ ក ក ណី្ទីតាងំរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីៃុំទនប់ានបំរៃញរគបល់កខខណ្ឌ ខាងរលើ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថ
កិចេរតវូរ ៀបចំលិខិតជូនដ្ំណឹ្ងដ្ល់ ូបវនត ឬនីតបិុគគលឯកជនវញិ រៃមទងំណណ្នាឱំយរធាើកា បំរៃញបណនថម នងិរសនើ
សំុស្វ ជាែមីរ ើងវញិ ។ 
  កា រចញវញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន អាចរចញជូនម្កេ ស់កមមសិទធិដ្ីឯកជនជាទំហំព្ផ្ៃដ្ី និង/ឬ 
ជាចំនួនរដ្ើមរ ើកប៏ាន ណដ្លម្កនតព្មលរសមើគន  រោយអារស័យរៅតាមស្វថ នភាៃជាកណ់សតងណដ្លម្កេ ស់បានោរំដ្ើមរ ើ
ររកាម ូបភាៃជាចម្កា  រ ើ ឬ កា ោរំដ្ើមរ ើជា បងតាមរៃំដ្ីជារដ្ើម។ គំ ូវញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
រតូវបានកំណ្តរ់ោយ ដ្ាបាលព្រៃរ ើណដ្លម្កនទរមងដូ់្ចខាងររកាម៖ 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
1 ព្រៃឯកជនទំហំធំ៖  ដ្ាបាលព្រៃរ ើអាចរចញវញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ ក់កា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនបាន លុោះរតាម្កនរគលកា ណ៍្
អនុញ្ញញ តៃីរកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ។ 
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គាំរវិូញ្ញា បនបម្រតបញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ីព្ម្រៃឯកជន (ណ ន្កខា្មុ្ខ) 
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គាំរវិូញ្ញា បនបម្រតបញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ីព្ម្រៃឯកជន (ណ ន្កខា្គម្រកាយ) 
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គាំនូសបាំម្រៃួញសគ េ្បអាំៃីដ្ាំគណើ រការគសនើសុាំចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន 
 

 
 

ដ្ារកាម  ២.៥ ដ្ំរណ្ើ  កា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
 
តារាង២.១ ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ  នងិទំហំតូច 

ជំហាន ដ្ំរណ្ើ  កា  
ជហំានទី១៖ 
កា ោកព់ាកយរសនើ សំុ
ចុោះបញ្ជី 
 

o ពាកយរសនើសំុណដ្លបំរៃញ ចួ  ូបវនតបុគគល ឬ នីតិបុគគលឯកជន រតូវោកសំុ់ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯក
ជនរៅខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ ) និងមនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ រាជធានី រខតតស្វម ី(ព្រៃឯកជនទំហំតូច) 

o មស្រនតី ដ្ាបាលណដ្លទួលពាកយរសនើសំុរៅខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ ឬ មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទរាជធានី រខតតស្វម ីរតូវៃិនិតយរលើសំណំុ្ឯកស្វ ណដ្ល ូបវនតបុគគល ឬ នីតិបុគគល
ឯកជនបានរសនើមក ថារតើៃត័ម៌្កនណដ្លបានបំរៃញកនុងពាកយរសនើសំុ និងឯកស្វ ភាជ ប់
មកជាមយួរគបត់ាមកា ណណ្នា ំបស់រគលកា ណ៍្ណណ្នាណំដ្  ឬរទ? 

ជហំានទី២៖ 
កា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់
និងវាយតព្មល 
 

o មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានី រខតតស្វម ីរតូវរសនើបញ្ជូ នសំណំុ្ឯកស្វ 
រនោះឱយមកខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កន សមតថកិចេរធាើកា ៃិនិតយរលើសំណំុ្ឯកស្វ ណដ្ល ូប
វនតបុគគល ឬ នីតិបគុគលឯកជនបានរសនើមក។ ក ណី្រនោះ ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ អាចនងិរសនើ
សំុកា អនុញ្ញញ តៃីមនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានី រខតតស្វម ីរដ្ើមបចុីោះ
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ជំហាន ដ្ំរណ្ើ  កា  
ៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល របសិនរបើៃិនតិយរឃើញថាឯកស្វ បានបំរៃញតាម
លកខខណ្ឌ តរមូវ បស់រគលកា ណ៍្ណណ្នា។ំ 

o មស្រនតីចុោះរបសកកមមរតួតៃិនតិយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល រតូវរធាើកា សហកា ជាមយួអាជាា ធ  
ម្កនសមតថកិចេ រៃមទងំ រ ៀបចកំំណ្តរ់ហតុ “លទធផ្លសតីៃីកា ង្ក ចុោះរតួតៃនិិតយ និង
រផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល” ជាមយួកមមសិទធិក ព្រៃឯកជន បនាៃ បម់ករាយកា ណ៍្ជាោយលកខណ៍្
អកស មកមនៃ ីកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានីរខតត រដ្ើមបសំុីកា ៃិនតិយ និង
សររមច។ 

ជហំានទី៣៖ 
កា រចញ
វញិ្ញញ បនបរត 
(Certification) 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងផ្តល់វញិ្ញញ  បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ជូន បូវនតបុគគល ឬ នតីិ
បុគគលណដ្លបានោកព់ាកយ រសនើចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន តាមសំរណ្ើ  បស់មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ រាជធានរីខតត (ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគសួ្វ  និង ព្រៃឯកជនទំហំតូច) រោយភាជ បម់ក
ជាមយួនូវ បាយកា ណ៍្ និងកំណ្តរ់ហតុចុោះៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលរៅទីវាល។  
ក ណី្ទីតាងំរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីៃុំទនប់ានបំរៃញរគបល់កខខណ្ឌ ណដ្លបានកំណ្ត ់ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ
ម្កនសមតថកិចេរតូវរ ៀបចំលិខតិជូនដ្ំណឹ្ងដ្ល់ ូបវនតបុគគល ឬនីតិបគុគលឯកជនវញិ រៃមទងំ
ណណ្នាឱំយរធាើកា បំរៃញបណនថម និងរសនើសំុស្វ ជាែមីរ ើងវញិ ។ 

 
តារាង២.២ ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនទំហំមធយម នងិទំហំធ ំ

ជំហាន ដ្ំរណ្ើ  កា  
ជហំានទី១៖ 
កា ោកព់ាកយរសនើ សំុ
បរងាើត 
 

o ពាកយរសនើសំុណដ្លបំរៃញ ចួ  បូវនតបុគគល ឬ នតីិបុគគលឯកជនរតូវោកសំុ់ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
រៅ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (សរម្កបព់្រៃឯកជនទំហំមធយម និងព្រៃឯកជនទំហំធំ) 

o មស្រនតី ដ្ាបាលណដ្លទទួលពាកយរសនើសំុរៅ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវៃនិិតយរលើសំណំុ្ឯកស្វ 
ណដ្ល ូបវនតបុគគល ឬ នតីិបគុគលឯកជនបានរសនើមក ថារតើៃត័ម៌្កនណដ្លបានបំរៃញ
កនុងពាកយរសនើសំុ និងឯកស្វ ភាជ បម់កជាមយួ រគបត់ាមកា ណណ្នា ំបស់រគលកា ណ៍្
ណណ្នាណំដ្  ឬរទ? 

ជហំានទី២៖ 
កា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់
និងវាយតព្មល 
 

o ព្រៃឯកជនទំហំមធយម៖  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវចាតម់ស្រនតីជំនាញៃិនតិយរលើសំណំុ្ឯកស្វ 
ណដ្ល ូបវនតបុគគល ឬ នតីិបុគគលឯកជនបានរសនើមក។ ក ណី្រនោះ រឃើញថាឯកស្វ រសនើសំុ
បានបំរៃញតាមលកខខណ្ឌ  តរមូវ បស់រគលកា ណ៍្ណណ្នា ំ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងចាត ់  
មស្រនតីព្នអងគភាៃជំនាញររកាមឱវាទ រដ្ើមបចុីោះៃិនតិយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទវីាល ។ 

o ព្រៃឯកជនទំហំធំ៖  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវចាតម់ស្រនតីព្នអងគភាៃជំនាញររកាមឱវាទ រដ្ើមបី
ចុោះៃិនតិយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល របសិនរបើៃិនិតយរឃើញថាឯកស្វ បានបំរៃញតាម
លកខខណ្ឌ តរមូវ បស់រគលកា ណ៍្ណណ្នា ំ  ចួរាយកា ណ៍្ និងរសនើសំុរគលកា ណ៍្
អនុញ្ញញ តៃីរកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ។ 

o មស្រនតីចុោះរបសកកមមរតួតៃិនតិយ នងិរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល រតូវរធាើកា សហកា ជាមយួអាជាា ធ  
ម្កនសមតថកិចេ និងកមមសិទធកិ ព្រៃឯកជន រៃមទងំរ ៀបចំកំណ្តរ់ហតុ “លទធផ្លសតីៃី
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ជំហាន ដ្ំរណ្ើ  កា  
កា ង្ក ចុោះរតតួៃិនតិយ នងិរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទវីាល”  ចួរាយកា ណ៍្ជាោយលកខណ៍្ អកស មក
 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រដ្ើមបសំុីកា ៃិនិតយ និងសររមច។  

ជហំានទី៣៖ 
កា រចញ
វញិ្ញញ បនបរត 
(Certification) 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងផ្តល់វញិ្ញញ  បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ជូន បូវនតបុគគល ឬ 
នីតិបគុគលណដ្លបានោកព់ាកយ រសនើចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន តាមសំរណ្ើ  បស់អងគភាៃជំនាញ
ររកាមឱវាទ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (ព្រៃឯកជនទំហំមធយម)  និងម្កនរគលកា ណ៍្អនុញ្ញញ តៃី
រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ (ព្រៃឯកជនទំហំធំ) រោយភាជ បម់កជាមយួនូវ
 បាយកា ណ៍្ និងកំណ្តរ់ហតុចុោះៃិនតិយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលរៅទវីាល។ 
ក ណី្ទីតាងំរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីៃុំទនប់ានបំរៃញរគបល់កខខណ្ឌ ណដ្លបានកំណ្ត ់ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ
ម្កនសមតថកិចេរតូវរ ៀបចំលិខតិជូនដ្ំណឹ្ងដ្ល់ ូបវនតបុគគល ឬនីតបិុគគលឯកជនវញិ រៃម
ទងំណណ្នាឱំយរធាើកា បំរៃញបណនថម និងរសនើសំុស្វ ជាែមីរ ើងវញិ ។ 
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ជាំៃូកទី ៣ 
ការគរៀបចាំណ្នការដ្ឋាំគ ើសម្រាប់ចាក រគ ើដ្ឋ ាំ និ្ព្ម្រៃឯកជន 

៣.១ កា វាយតព្មលទីតាងំោរំ ើ 

 កា ររជើសរ ើសទីតាងំដ្ីសរម្កបគ់ររម្កងោរំ ើ ជាចំណុ្ចសំខាន់ ណដ្ល ូបវនតបុគគល ឬ នីតិបុគគលគួ សិកា
ឱយបានចាស់ោស់ មុនរៃលសររមចចតិតទិញ ឬកា បណាត កទុ់ន មួគន កនុងកា បរងាើតជាចម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន 
ណដ្លចំណុ្ចគួ ៃិចា ណាៃីកតាត ប សិ្វថ ន រសដ្ាកចិេ និងសងគម។ របសិនរបើព្រៃឯកជនរតូវបានបរងាើតរ ើងសរម្កប់
ចម្កា  រ ើពាណិ្ជជកមម ដូ្រចនោះរយើងអាចបរងាើតរៅកណនលងណដ្លម្កនលកខខណ្ឌ ដ្ី និងអាកាសធាតុ (ប មិ្កណ្ និង បា យ
ទឹករភលៀង) សមរសបសរម្កបក់ា ដុ្ោះលូតោស់ព្នរបរភទរ ើ ។ រោយណ ក កណនលងរផ្សងរទៀតណដ្លជាចម្កា  រ ើ
មនិណមនជាទិសរៅសរម្កបក់ា រធាើពាណិ្ជជកមម រនាោះអាចបរងាើតជាព្រៃឯកជនរដ្ើមបរីនលើយតបរៅនងឹផ្លរបរោជន ៍      
ប សិ្វថ ន នងិសងគម។ 
 កា វាយតព្មលទីតាងំគួ  ចាបរ់ផ្តើមរៅដ្ំណាកក់ាលដ្ំបូងមុនកា រ ៀបចដំ្ី រោយៃិនិតយរលើ៖ 

− ស្វថ នភាៃដ្ី ស្វ ៃន័ធ ុកខជាតិ នងិសតាព្រៃ រោយររបើរបាស់មរធាបាយវាយតព្មលរោយឆ្ប ់ហ័ស 
− ស្វថ នភាៃព្នកា ររបើរបាស់ដ្ី រសបតាមរបៃន័ធកំណ្តព់្នសិទធិកានក់ាបដ់្ីធលី មនិពាកៃ់ន័ធនងឹណដ្នព្រៃ
បរមរងទុកអចិព្ស្រនតយ ៍បស់ ដ្ា ឬ ណដ្នព្រៃព្នតបំនក់ា ពា ធមមជាតិ 

− វភិាគរសដ្ាកិចេរលើកម្កល ងំៃលកមមកា ង្ក  
− ឥទធិៃលៃផី្លប ោះពាល់នានាណដ្លអាចរកើតម្កនដូ្ចជា កា ហូ ររចាោះ កា បំៃុលទឹក កា ខាោះខាតទឹក 
និង/ឬ គម នរបភៃទឹក រៃមទងំកតាត រផ្សងៗរទៀត។ 

 ៣.១.១ រគលកា ណ៍្ 
 កា បរងាើតចម្កា  រ ើ និងព្រៃឯកជន គឺជាកា ចូល មួចំណណ្ក បស់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនទងំ ូបវនតបគុគល និង
នីតិបគុគលកនុងកចិេខតិខំរបឹងណរបងជំ ុញរខឿនរសដ្ាកិចេជាតិ តាម យៈកា បរងាើតរបភៃព្នកា ផ្គតផ់្គងរ់ ើរចញៃីចម្កា  
រ ើោ ំ និងកាតប់នថយកា ររបើរបាស់ផ្លិតផ្លរ ើរចញៃីព្រៃធមមជាតិ ជាៃិរសសបរងាើតកា ង្ក ជួយ បរងាើនរបាក់
ចំណូ្លដ្ល់សហគមនម៍ូលោា ន និងកា កាតប់នថយភាៃរកីរកតាមតបំនជ់នបទជារដ្ើម។  
 កា រ ៀបចំណផ្នកា ោរំ ើ  ូបវនតបុគគល នងិនីតបិុគគលអាចគិតគូ នូវតព្មលមយួចំននួដូ្ចជាកា លំណហកំស្វនត 
គុណ្ភាៃព្នតបំនរ់ទសភាៃ ភូមសិ្វស្រសត ជីវស្វស្រសត និងរបតកិភណ្ឌ វបបធម។៌ 

៣.១.២ កា វភិាគចំណាយ 
 កា បរងាើតចម្កា  រ ើោ ំ ឬ ព្រៃឯកជន រទោះបីជាម្កនទំហំតូចកតីរតូវចំណាយខពស់ណាស់។ កា ចណំាយ
រលើកា ទិញដ្ី កា ទិញឧបក ណ៍្ និងសម្កភ  សរម្កបោ់រំ ើ កា ជួលដ្ី កា ជួលកមមក  កា កស្វងផ្លូវ កា រធាើ បង កា 
ណែ កាកា ពា  និងកា ដ្កឹជញ្ជូ នជារដ្ើម។ របសិនរបើម្កេ ស់ព្រៃឯកជន បានរធាើណផ្នកា ចាស់ោស់រនាោះ រស្វហ៊ាុយ 
ចំណាយនឹងរតវូកាតប់នថយ។ កនុងនយ័រនោះរតូវសួ ខលួនឯងថា៖ 

− រតើកា បរងាើត ព្រៃឯកជនកនុងរគលបំណ្ងអា?ី (តព្មលរទសភាៃ លំណហកមានត ឬ រធាើពាណិ្ជជកមម) 
− រតើកា រ ៀបចំដ្ីរធាើរ ើងរោយកំោំងៃលកមម ឬ រោយររគឿងចរក? 
− រតើរតូវកា  បងប ុនាម ន? រតើររបើសម្កភ  សំណ្ងអ់ាី រហើយព្ែលប ុនាម ន? ។ល។ 
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 ៣.១.២ កា វភិាគរសដ្ាកិចេ 
 នលងកាតដ់្ំរណ្ើ  កា សិកាទីតាងំ ចួ របសិនរបើម្កេ ស់ព្រៃឯកជនសររមចចតិតរធាើកា ោរំ ើ ដូ្រចនោះកចិេកា បនាៃ ប់
គឺកា រ ៀបចំណផ្នកា ោដុំ្ោះ។ កា រ ៀបចំណផ្នកា បរងាើតចម្កា  រ ើឯកជនសរម្កបរ់ធាើពាណិ្ជជកមម គួ ម្កនៃត័ម៌្កនសតីៃី
កា វភិាគរបសិទធិភាៃរសដ្ាកចិេ រដ្ើមបបីង្កា ញថាគររម្កងោរំ ើរនោះនឹងម្កនផ្លចំរណ្ញសរម្កបជ់ាមូលោា នកនុងកា 
សររមចចិតតវនិិរោគ។  

ចំណុ្ចសំខាន់ៗ ណដ្លរតូវវភិាគម្កនដូ្ចជា៖ 
− ណផ្ែករលើកា បា នស់្វម នជាកណ់សតងព្នតំបនណ់ដ្លរតូវោ ំរោយមនិរាបប់ញ្េូ លតព្មលប សិ្វថ ន និងរធាើកា បា នស់្វម ន
ជាកណ់សតងព្នចំណូ្លហិ ញ្ញ វតថុ និងកា បរងាើត កា ណែ កា និងកា ចំណាយរលើកា កា ពា ជារដ្ើម  

− គិតគូ ៃីផ្លប ោះពាល់ព្នសណាា នដ្ី នងិលទធភាៃទទួលបានៃីព្ែលរដ្ើមព្នកា របមូលផ្ល នងិកា ដ្ឹកជញ្ជូ ន 
− ររបើរបាស់ទិនននយ័ៃីកា លូតោស់ចម្កា  រ ើកនុងតំបនណ់ដ្លម្កនលកខខណ្ឌ រសរដ្ៀងគន  សរម្កប់កា បា នស់្វម ន 
អំៃីផ្លិតភាៃ និងទនិនផ្ល 

− ៃិចា ណារលើហានិភយ័ណដ្លអាចរកើតម្កនៃីជំងឺ អគគីភយ័ សតាលែិត និងររគោះមហនតរាយធមមជាតិរផ្សងរទៀត។  

៣.២ កា រ ៀបចំចម្កា  រ ើោ ំ
កតាត ណដ្លគួ រតវូបានយកមកៃិចា ណាកនុងកា រ ៀបចំ ចម្កា  រ ើោ ំមួម្កន៖ 

o ភាៃម្កនរស្វបព់្នស្វ ៃន័ធ ុកខជាតិ ថារតើរៅណតម្កនសកាត នុៃលកនុងកា ស្វត  ដ្ំណុ្ោះព្រៃរ ើងវញិ 
និងអាចររបើរបាស់បានណដ្  ឬរទ? 

o កា រធាើផ្លូវដ្កឹជញ្ជូ ន នងិផ្លូវរភលើង សរម្កបច់ម្កា  ព្រៃឯកជនណដ្លម្កនទំហំរលើសៃី ១០ហិកតា រតូវ
ម្កនវធិានកា  កា ពា  និងរគបរ់គងរភលើងព្រៃ 

o វធិានកា កា ពា ទបទ់ល់នឹងជំងឺ នងិសតាលែិតបផំ្ទល ញ 
o ណផ្នកា ទផី្ា  និងកា ររបើរបាស់រ ើ 
o កា កានក់ាបដ់្ី រតូវកំណ្តនូ់វភាៃរសបចាបព់្នទតីាងំណដ្លរតូវោរំ ើ រតូវរមើលផ្ងណដ្ ថារតើរៅ

ម្កនចរម្កល ោះអៃំីកា កានក់ាបដ់្ីណដ្លមនិទនប់ានរោោះរស្វយណដ្ ឬរទ មុននឹងចាបរ់ផ្តើមោរំ ើ?  
o ទំហំចម្កា  រ ើ មនិម្កនរគលកា ណ៍្កំណ្តច់ាស់ោស់អំៃីទំហំចម្កា  ោរំ ើរទ។ ជាទូរៅ 

ចម្កា  រ ើកានណ់តធំរនាោះកា ចំណាយកនុងមយួឯកតាត ដ្ីម្កនទំហំតូចជាង ដូ្រចនោះកា ផ្ទល ស់បតូ ដ្ី ឬក៏
កា ចូលហ៊ាុនគន កនុងកា រធាើវនិិរោគអាចចាតទុ់កថារធាើឱយកា ចំណាយកនុងកា បរងាើតចម្កា  រ ើោំម្កន
ករមតិទប។ 

o កោំំងៃលកមម កា ង្ក ោរំ ើ ភាគររចើនរតូវអនុវតតរោយកសិក រៅកនុងកំ ុងរៃលររៅៃី ដូ្វោដុំ្ោះ។ 
របសិនរបើចម្កា  រ ើម្កនទំហំធំរៃកណដ្លៃិបាករគបរ់គងរនាោះរគរតវូជួលកមមក បណនថមៃីររៅ។ 
បញ្ញា រនោះ រគររចើនជួបរបទោះរៅរៃលរ ៀបចចំម្កា   និងរៃលោដុំ្ោះ។ កា ជួលកំោំងៃលកមមៃីររៅ
រតូវផ្តល់ទកីណនលង សរម្កបស់្វន ករ់ៅផ្ងណដ្ ។   

៣.៣ កា ររជើសរ ើសទីតាងំសរម្កបោ់រំ ើ 
 ៣.៣.១ ភាៃណដ្លអាចចូលដ្ល់ 
  រដ្ើមបកីាតប់នថយរស្វហ៊ាុយចំណាយរលើកា ស្វងសងផ់្លូវ រគរតូវររជើសរ ើសទីតាងំណាណដ្លទមទ កា     
កស្វងផ្លូវតិចបផុំ្ត។ កា ដ្ឹកជញ្ជូ នកម៏្កនតព្មលព្ែលផ្ងណដ្  ដូ្រចនោះចម្កា  ោរំ ើគួ ណតៈ 
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− សថិតរៅជិតផ្លូវរម នងិផ្លូវបនាៃ ប ់
− រៅជិតរបភៃផ្គតផ់្គង ់និងតរមវូកា  
− រៅជិតភូម ិឬរៅជិតទីផ្ា លកផ់្លិតផ្លរ ើ 

 ៣.៣.២ សណាា នដី្ 
  សណាា នដ្ីសំរៅរៅរលើ ជរម្កលព្នទីតាងំ  ភាៃម្កនដុ្ំែម ឬផ្ទៃ ងំែម  យៈកមពស់ និងកា រប មរៅនឹងៃនលឺ
រៃោះអាទិតយ។ ជរម្កលគឺជាធាតុសំខានម់យួណដ្លរតូវៃិចា ណា។ ទីតាងំណដ្លម្កនជរម្កលខាល ងំណតងណតម្កនដ្ ី
រសទបរ់លើរាក ់ រហើយង្កយ ងកា ហូ ររចាោះ។ រៅកនុងទីតាងំទងំឡាយណាណដ្លម្កនកមពស់ទឹករភលៀងរបចាឆំ្ន រំរចើនជាង 
២ ០០០ មម  រហើយម្កនជរម្កលខាល ងំ ទមទ ឱយម្កនកា រ ៀបចដំ្ីជាថាន ក់ៗ ឬក ៏ររបើវធិានកា ណ៍្រផ្សងៗរទៀត។ កា ង្ក 
រនោះអារស័យរៅរលើតរមូវកា ព្នកា រគបរ់គង តព្មលព្នរបរភទរ ើោ ំនិងចំណាយសរម្កបៃ់លកមមកនុងកា ោរំ ើ។  
 ៣.៣.៣ កតាត ដី្ 

− របរភទដ្ ី
  ដ្ីមរម្កក និងដ្ីលាបរ់រៅជារបរភទដ្ីលែបំផុ្តសរម្កបោ់រំ ើ។ ដ្ីមរម្កក ជារ ឿយៗររចើនជបួរបទោះរៅ
ណផ្នកខាងររកាមព្នជរម្កលណដ្លរកើតរ ើងៃីកា របមូលផ្តុពំ្នដ្ី នងិករមៃចកំទី កុខជាតិ។ ដ្ីលបបរ់កើតរ ើងៃកីរមៃច
កំណ្ណដ្ល ងធាល ករ់ៅរសទបរ់រកាមព្នព្ផ្ៃទឹក ណដ្លជាទូរៅ មួផ្សរំោយភក ់ និងដ្ីឥដ្ា។ ដ្ីណដ្លរៅពាកក់ណាត ល
ជរម្កលកស៏មរសបសរម្កបោ់រំ ើផ្ងណដ្ ។ រៅកនុងតំបនណ់ដ្លម្កនរសទបែ់មបាយររកៀមរៅណកប ព្ផ្ៃដ្ី បងាកា 
លំបាកដ្ល់កា ចាកឬ់ស ចុោះរៅររកាម រហើយដ្ីរបរភទរនោះមនិសមរសបចំរពាោះកា ោរំ ើជាលកខណ្ៈពាណិ្ជជកមមរទ។  

−  ចនាសមពន័ធដ្ ី
  ដ្ីណដ្លសមរសបបផុំ្តសរម្កបក់ា ង្ក ោរំ ើគឺជារបរភទដ្ីលបបណ់ដ្លម្កនវាយនភាៃមធយម។ ដ្ីខាច ់ ដ្ី
ឥដ្ា នងិដ្ីហាប ់មនិសមរសបសរម្កបក់ា ង្ក ោរំ ើរទ។ ដ្ណីដ្លម្កន ចនាសមពន័ធដ្ីអន ់ឬដ្ីជាទំកឹ អាចណកលមែបាន
រោយកា ជីករបឡាយបងាូ ទកឹ រដ្ើមបបីនថយកមពស់ទឹកររកាមដ្។ី 

− ជីជាតិដ្ ី
  ដ្ីលបបម់និណមនជានចិេកាលសុទធណតម្កនជីជាតិរទ។កា ោកជ់ីគឺជាកា ចាបំាច។់ រៅកនុងតំបនណ់ដ្លម្កនករមៃច 
កំណ្ររចើនរៃកអាចម្កនកងាោះស្វ ធាតុចិញ្េ ឹមកនុង យៈរៃលបរណាត ោះអាសននមយួ។ រៅកនុងតំបនណ់ដ្លម្កនប មិ្កណ្ទឹក
រភលៀងខពស់កអ៏ាចម្កនកងាោះស្វ ធាតុចិញ្េ ឹមជាៃិរសសចំរពាោះរបរភទដ្ីខាច។់ សរម្កបរ់បរភទដ្ីខាចរ់គរតូវោកជ់ីស រីាងគ 
រដ្ើមបបីរងាើនជីជាតិដ្ី និង  ចនាសមពន័ធដ្ី។ 

− ដ្ីអាសីុត 
  ដ្ីណដ្លមនិម្កនករមតិអាសីុតខាល ំងរៃក ឬបាសខាល ងំរៃក (ណឺ្ត) សមរសបបំផុ្តសរម្កប់កា ង្ក ោរំ ើ។ ដ្ី
ណដ្លម្កនអាសីុតតិចតួច ឬ អាល់កាឡាងំតិចតួចកស៏មរសបសរម្កប់កា ង្ក ោរំ ើផ្ងណដ្ របសិនរបើរគររជើសរ ើស
របរភទរ ើឱយបានសមរសបសរម្កបល់កខខណ្ឌ រនោះ។ 

៣.៤ កា រធាើណផ្នកា ោដុំ្ោះ 
  ណផ្នកា ោដុំ្ោះ និងកា ណែទចំម្កា  រ ើ គឺតរមូវឱយកមមសិទធក ព្រៃឯកជន រ ៀបចកំនុងក ណី្ព្ផ្ៃដ្ីរសនើសំុចុោះបញ្ជ ី
ព្រៃឯកជនម្កនទំហំរលើសៃី១០ហិកតា រហើយកា រ ៀបចំរតូវម្កនចំណុ្ចសំខាន់ៗ ដូ្ចបង្កា ញកនុងគំ ូខាងររកាម៖ 
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គាំរ ូ 
ណ្នការដ្ឋាំគ ើជាចាក រព្ម្រៃឯកជន 

១-រសចកតីរផ្តើម 
២-រគលបំណ្ង 
៣-ស្វថ នភាៃព្នទីតាងំោរំ ើ 

 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវបង្កា ញអំៃីស្វថ នភាៃព្នទីតាងំណដ្លរតូវបានររជើសរ ើសសរម្កបោ់រំ ើ  មួម្កន៖ 
− ស្វថ នភាៃររបើរបាស់ដ្ី នងិទំហំព្ផ្ៃដ្ីចម្កា  រ ើ 
− ភូមសិ្វស្រសត៖ ភូម.ិ..........ឃំុ...............រសរក..................រខតត 
− ណផ្នទី និងបង្កា ញចំណុ្ចនិោមកា 
− របរភទដ្ ីនងិៃត័ម៌្កនដូ្ចជា ប មិ្កណ្ទកឹរភលៀង និងធាតុអាកាសជារដ្ើម (របើអាច) 

៤-វធិីស្វស្រសត និងកា របតិបតត ិ
  ៤.១ កា រ ៀបចំដ្ី នងិបលុកោដុំ្ោះ 
  ៤.២ របរភទរ ើ និងរបភៃៃូជ 
  ៤.៣ គម្កល តព្នកា ោ ំ
  ៤.៤ កា ណែទ ំ(រធាើរមម  និងផ្លូវរភលើង)  

៥-កា រ ៀបចំណផ្នកា របតបិតត ិ
ល.  សកមមភាៃ រៃលរវោ រផ្សងៗ 
១ កា សិកា និងវាយតព្មលទីតាងំ   
២ កា ររជើសរ ើស និងររតៀមកូនរ ើោ ំ   
៣ កា រ ៀបចដំ្ ី   
៤ កា ង្ក ោដុំ្ោះ   
៥ កា ង្ក ណែទ ំ   
៦ .....................................   
៧ .....................................   
៨ .....................................   
៩ .....................................   
១០ .....................................   

៦-កា តាមោន ៃិនិតយ នងិវាយតព្មល 
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៣.៥ កា តាមោន ៃិនិតយ នងិវាយតព្មល  
 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវរធាើកា ៃនិិតយចម្កា  រ ើោ ំបស់ខលួនជារបចា ំ បនាៃ បៃ់ីោ ំចួ រដ្ើមបតីាមោនស្វថ នភាៃ
លូតោស់ព្នកូនរ ើ និងកំណ្តរ់ៃលរវោរធាើកា ោជំួសជារដ្ើម។ ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនអាចរសនើសំុរបឹការោបល់ ឬ 
ជំនួយបរចេករទសៃមីស្រនត ីដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេកនុងក ណី្ចាបំាច ់ រដ្ើមបធីានាថាចម្កា  រ ើោគំឺម្កនគុណ្ភាៃ 
និងអនុរោមតាមលកខណ្ៈបរចេករទស។ 

៣.៦ កំណ្តរ់តា និងរបៃន័ធរគបរ់គងៃត័ម៌្កន 

 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវចូល មួសហកា ជាមយួ ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ តាម យៈកា រាយកា ណ៍្រ ៀងរាល់
រតីម្កសអំៃីស្វថ នភាៃវវិតតព្នចម្កា  ព្រៃឯកជន បស់ខលួន រោយរាបប់ញ្េូលទងំ អរតា ស់ សកមមភាៃណែទ ំកា លូតោស់ 
និងរបរភទរ ើរផ្សងៗរទៀតណដ្លរទើបបានោបំញ្េូល រដ្ើមបរីធាើបចេុបបននភាៃទនិននយ័ចម្កា  ព្រៃឯកជន។  
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ជាំៃូកទី ៥ 
ការម្របមូ្ល្ល និ្យនតការព្នការម្រតួតៃិនិតយចាក រគ ើដ្ឋ ាំ និ្ព្ម្រៃឯកជន 

 ជំៃូករនោះគឺបង្កា ញអំៃីនីតិវធិីព្នកា រសនើសំុកា របមូលផ្លរ ើ និងយនតកា ព្នកា រតួតៃិនិតយចម្កា  រ ើ
ោណំដ្លកមមសិទធិក ព្រៃឯកជនរតូវរបតិបតតិ រៃមទំង របៀបព្នកា កតរ់តាអំៃីសកមមភាៃព្នកា ោដុំ្ោះរ ើ កា ណែទ ំនិង
ប មិ្កណ្រ ើណដ្លរតូវរបមូលផ្លចុោះកនុងរសៀវរៅបនៃុក រៃមទងំរាយកា ណ៍្អំៃីសកមមភាៃរបមូលផ្ល និងប មិ្កណ្
របមូលផ្លរ ើដ្ល់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ។ 
៥.១ របតបិតតិកា របមូលផ្ល 
 កា របមូលផ្លជាដ្ំណាកក់ាលណដ្លម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រតូវគិតគូ ជាមុនអំៃីសកមមភាៃដូ្ចជា របតិបតតិកា 
របមូលផ្ល ទីផ្ា  នងិកា ដ្ឹកជញ្ជូ នរៅកានទ់តីាងំររបើរបាស់ ណចកចាយ និងណកព្ចន។ ដ្ំណាកក់ាលរនោះ ម្កេ ស់ព្រៃ
ឯកជនរតូវគិតៃិចា ណាកា រ ៀបចំណផ្នកា របមូលផ្ល ម្កនដូ្ចខាងររកាម៖ 

- ររជើសរ ើសរបៃន័ធ ុកខវបបកមមសរម្កបអ់នុវតត 
- ររជើសរ ើសរបៃន័ធព្នកា រធាើអាជីវកមមរបមូលផ្លណដ្លសមរសប 
- ររជើសរ ើសឧបក ណ៍្ និងសម្កភ  សរម្កបរ់ធាើកា របមូលផ្ល កា អូសទញ និងកា ណកព្ចន 
- រ ៀបចំណផ្នកា កស្វងផ្លូវអូសទញ និងកា ដ្ឹកជញ្ជូ ន  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ដ្ារកាម ៥.១ កា រធាើអាជីវកមមរបមូលផ្លព្រៃឯកជន 

មុ្នម្របមូ្ល្ល 

រាយកា ណ៍្ជូន  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 
ម្កនសមតថកិចេ៖ 
- ទីតាងំបលុករបមូលផ្ល 
- ទំហំព្ផ្ៃដី្ 
- របរភទរ ើ 

សកមមភាៃ 

កា រ ៀបចណំផ្នកា  

កំណ្តប់លុករធាើអាជីវកមម 

រ ៀបចំផ្លូវអូសទញ 

កា ផ្តួល លំំ និងកាត ់

កា អូសទញ 

បកសំបក (របើតរមូវកា ) 

កា កាត់តាមខាន តរ ើ 

កា រលើកោក់រលើ ែយនត 

ដឹ្កជញ្ជូ នរៅកាន់ទីផ្ា  

កា ៃិៃណ៌្នា 

កា រ ៀបចំណផ្នកា របមូលផ្ល រោយ
ម្កនណផ្នទីបង្កា ញទីតាងំ  

រតូវរបាកដ្ថារៃំរបទល់បលុ ករធាើអាជីវកមមចាស់ោស់ 
និងរដ្ើមរ ើ រតូវដ្កហូតគឺរតូវបានកំណ្ត ់

អាចររបើរបាស់ផ្លូ វណដ្លម្កនរស្វបក់នុ ងចម្កា  សរម្កប ់
អូសទញ ឬផ្លូ វរភលើង រដ្ើមបីកាតប់នថយកា ចំណាយ 

សកមមភាៃព្នកា កាប ់លំំរដ្ើមរ ើ និងកាតណ់មកណផ្នក 
ខាងរលើរចញៃីរដ្ើម រោយគិតគូ អំៃីរបៃន័ធសុវតថិភាៃ 

រធាើកា អូសទញកំណាតរ់ដ្ើមរៅកានគ់ំន រ ើ  
រៅរលើផ្លូ វ 

កា បញ្ញជ ទិញមយួចំនួនគឺតរមូវឱយម្កេ ស់បកសំបករចញ 
រហើយក ណី្រនោះអាចរធាើកា បករោយររបើរបាស់ម្ក សីុន 

កាតរ់ដ្ើមរ ើជាកំណាត់ៗ រៅតាមខាន តរ ើ និង
តរមូវកា ទីផ្ា  
កា រ ៀបចំរលើកោក់រលើ ែយនត ជាកំណាត់រ ើមូល ឬរ ើ
អា  រោយរធាើោ ងណាកំុឱយរលើសចំណុ្ោះចាប់កំណ្ត់ 

កា ដឹ្កជញ្ជូ នៃីចម្កា  រ ើរៅកានទី់ផ្ា  

ម្របតិបតតិការ 
ម្របមូ្ល្ល 

កតរ់តាទិននន័យកនុងរសៀវរៅបនៃុក៖ 
- ទីតាងំ ូតរ៍បមូលផ្ល 
- ទំហំព្ផ្ៃដី្ 
- របរភទរ ើរតូវរធាើអាជីវកមម 
- ប មិ្កណ្រ ើ ឬផ្លអនុផ្លព្រៃរ ើ 
- ប មិ្កណ្ណដ្លបានដឹ្ករចញ 
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  ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនណដ្លបានចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ចួ ម្កនសិទធិកនុងកា របមូលផ្ល ររបើរបាស់ នងិរធាើអាជីវកមមផ្ល 
អនុផ្លព្រៃរ ើ និងផ្លិតផ្លរ ើណកព្ចន ណដ្លម្កនរបភៃរចញៃីព្រៃឯកជន បស់ខលួន រោយអនុវតតតាមវធិានដូ្ចខាង
ររកាម៖ 
 ៥.១.១ មុនរៃលរបតិបតតិកា  
  ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវរាយកា ណ៍្ជាោយលកខណ៍្អកស មក ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ អៃំីទីតាងំ ូតិ៍ របមូល
ផ្ល ទំហំព្ផ្ៃដ្ី និងរបរភទរ ើណដ្លរតូវរបមូលផ្ល ោ ងតិចៃី សបាត ហ៍មុនរៃលរបតិបតតិកា របមូលផ្លចាបរ់ផ្តើម។ កនុង
ក ណី្ព្រៃឯកជនណដ្លម្កនទំហំចាបៃ់១ី០ហិកតារ ើង ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវភាជ បម់កជាមយួនូវណផ្នកា សកមមភាៃ
របមូលផ្លរោយម្កនភាជ បម់កជាមួយនូវណផ្នទីបង្កា ញទីតាងំ ូតិ៍ និងទិសរៅព្នកា ដ្ឹកជញ្ជូ នរៅកាន់ទីផ្ា ររបើរបាស់ 
ឬ ណចកចាយជារដ្ើម។ 
 ៥.១.២ កា ចាបរ់ផ្តើមរបតិបតតិកា របមូលផ្ល 
  រៅរៃលចាបរ់ផ្តើមរបតិបតតិកា របមូលផ្ល ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រតូវកតរ់តាកនុងរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជន បស់
ខលួននូវទីតាងំ ូតរ៍បមូលផ្ល ទំហំព្ផ្ៃដ្ីរបមូលផ្ល ប មិ្កណ្រ ើ ឬផ្ល អនុផ្លណដ្លបានរបមូល និងណដ្លបានដ្ឹក
រចញៃីចម្កា  ព្រៃឯកជន បស់ខលួនសរម្កប់កា ណកព្ចន សរម្កបផ់្គតផ់្គងទ់ីផ្ា កនុងរសរក និងសរម្កបន់ារំចញ។ 
   កនុងដ្ំរណ្ើ  កា របមូលផ្ល ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវអនុវតតតាមរកមបរចេករទសអនុវតតរបមូលផ្លរៅកមពុជា 
រដ្ើមបរីបាកដ្ថាកា រធាើអាជីវកមមរបមូលផ្លព្រៃឯកជន បស់ខលួនធានាបាននូវ៖ 

− សុវតថិភាៃចំរពាោះកមមក  កនុងអំ ុងរៃលកាប ់លំំ 
− កាតប់នថយផ្លប ោះពាល់ដ្ល់ប សិ្វថ ន និងសងគមកនុងករមតិអបបប ម្ក  
− កា ររបើរបាស់មរធាបាយអូសទញ និងដ្ឹកជញ្ជូ នសមរសបមនិបងាកា ខូចខាតដ្ល់របៃន័ធផ្លូវែនល់ឬ

កា ហូ ររចាោះ 
− កា ររបើរបាស់ផ្លរ ើអស់លទធភាៃ និងកាតប់នថយកាកសំណ្ល់រ ើររកាយរៃលរបមូលផ្ល ណដ្លជា

រហតុបងាឱយម្កនជំងឺ សតាលែិតបំផ្ទល ញ ឬ រភលើងព្រៃជារដ្ើម 
    ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេព្នមូលោា នស្វមរីតូវរគបរ់គងសំណំុ្ឯកស្វ ព្រៃឯកជននីមយួៗ ណដ្លបាន
ចុោះបញ្ជ ី និងម្កនសិទធិរតួតៃិនិតយរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនណាមយួតាមកា ចាំបាច់ ឬកនុងក ណី្សងស័យ រដ្ើមបរីផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់
សកមមភាៃរបមូលផ្លនិងកា រធាើអាជីវកមម បស់សិទធិវនតព្រៃឯកជនរនាោះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដ្ារកាម ៥.២ ដ្ំរណ្ើ  កា ៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តក់ា របមូលផ្លព្រៃឯកជន 

ាា សព់្ម្រៃឯកជន 
 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 
(ម្កនសមតថកិចេ) 

របតិបតតិកា 
របមូលផ្ល 
 

រតួតៃិនិតយនិង 

រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ 

 

របភៃរ ើ ទី្ារគម្របើម្របាស ់ឬ 
ណចកចាយ 

កនុងចម្កា  
រ ើ 

ររៅចម្កា  
រ ើ 

បនត 

ផ្ទែ ក 
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៥.២ យនតកា ព្នកា ៃនិិតយចម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន 
  យនតកា ព្នកា ៃិនិតយចម្កា  រ ើោំ និងព្រៃឯកជន រៅកនុងជំៃូករនោះសំរៅដ្ល់ររកាយរៃលទទួលបាន
វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន សិទធិវនតព្រៃឯកជនស្វមអីាចរសនើសំុជំនួយបរចេករទសសរមបសរមួល ឬ
សហកា ជាមយួមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេកនុងកា ណែទចំម្កា  ព្រៃោ ំ  និងរគបរ់គងចម្កា  ព្រៃោ ំ រោយណផ្ែកតាម
បរចេករទស ុកខវបបកមមណដ្លកំណ្តក់នុងណផ្នកា ោដុំ្ោះបរងាើតព្រៃឯកជន ឬ ណផ្នកា អភវិឌ្ឍនព៍្រៃឯកជន បស់ខលួន ហូត
ដ្ល់អាយុរបមូលផ្ល។ សិទធិវនតព្រៃឯកជននីមយួ ណៗដ្លបានចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរសបតាមវធិានព្នរបកាសរនោះ ម្កនភា កិចេ
ទទួលខុសរតូវកតរ់តាចុោះកនុងរសៀវរៅបនៃុកនូវរាល់សកមមភាៃកនុងកា របមូលផ្ល និងកា រធាើអាជវីកមមរ ើោ ំបស់
ខលួន មួម្កនទិនននយ័ប មិ្កណ្រ ើ ដ្ឹកជញ្ជូ ន ណកព្ចន រធាើពាណិ្ជជកមម ឬ ររបើរបាស់។  
 កា រតួតៃនិិតយចម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន រតវូអនុវតតរោយសិទធិវនតព្រៃឯកជនស្វម ីនិង\ឬ មស្រនតីជំនាញព្ន
 ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ។ កា បរងាើតយនតកា រតួតៃនិិតយចម្កា  រ ើោ ំ និងព្រៃឯកជនរៅកនុងជៃូំករនោះគឺៃុំ
ម្កននយ័សំរៅដ្ល់កា ោកស់ម្កព ធដ្ល់សិទធិវនតព្រៃឯកជនស្វមរីនាោះរ ើយ រគលគំនិតសំខានគ់ឺ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ
ម្កនសមតថកិចេ ផ្តល់រសវាកមមគរំទបរចេករទស នងិកា តរមងទ់ិសណផ្នកបរចេករទសដ្ល់កមមសិទធិក  តាម យៈកា ផ្តល់
រសវាបណ្តុ ោះបណាត លជំនាញបរចេករទសោរំ ើ និងកា រគបរ់គងចម្កា  ព្រៃោតំាងំៃីោដុំ្ោះ ចួ ហូតដ្ល់បរងាើតបានជា
ចម្កា  ព្រៃោរំៃញលកខណ្ៈ និងកា របមូលផ្លជារដ្ើម។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ដ្ារកាម ៥.៣ រគលគំនតិព្នកា ៃិនតិយចម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន 
 
 តាមដ្ារកាម ៥.៣ ខាងរលើ បង្កា ញថា កា ង្ក ោរំ ើជាចម្កា  ទមទ ឱយម្កនកា យកចិតតទុកោកក់នុងកា ណែទំ
តាងំៃកីា ោដុំ្ោះ ហូតដ្ល់ចម្កា  រ ើរគបអ់ាយុរបមូលផ្ល។ កា លូតោស់ និងកា ណរបរបួលព្នចម្កា  រ ើម្កនបនួ
ដ្ំណាកក់ាលសំខាន់ៗ  ដូ្ចជាកា ោដុំ្ោះ កា លូតោស់របណជងគន  កា វវិតតរៅជាចម្កា  រ ើរៃញវយ័ នងិចម្កា  រ ើចាស់ ឬ 

កា របមូលផ្ល 

កា ោដុំ្ោះ កា របណជងគន លូតោស់ ចម្កា  រ ើរៃញវយ័ ចម្កា  រ ើចាស់ 

កា រធាើ ហាល កា ដ្កហូត (៥០%) 

រភលើងព្រៃ 

ជំងឺ/សតាលែិត 

កមមសិទធិក  
ព្រៃឯកជន 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 
ម្កនសមតថកិចេ 



30 

រគបអ់ាយុរបមូលផ្ល។ ដ្ំណាកក់ាលនីមយួៗចាបំាចទ់មទ ឱយកមមសិទធកិ ព្រៃឯកជនអនុវតតកា ង្ក ណែ ទ ំតាមោន និង
ៃិនិតយោ ងម តច់ត។់  ដូ្រចនោះ កមមសិទធក ព្រៃឯកជនអាចសហកា ជាមយួមស្រនតីជំនាញព្ន ដ្ាបាលព្រៃរ ើកនុងកា តាមោន 
និងៃនិិតយស្វថ នភាៃដុ្ោះលូតោស់ព្នរដ្ើមរ ើ រដ្ើមបទីទួលបាននូវកា របឹការោបល់ កា តរមងទ់សិណផ្នកបរចេករទស   
កា ផ្តល់រសវាបណ្តុ ោះបណាត លជំនាញបរចេករទសោរំ ើ និងកា រគបរ់គងចម្កា  ព្រៃោជំារដ្ើម។  
 រោយរហតុថា របរភទរ ើ និងចំនួនរដ្ើមរ ើណដ្លបានោកំនុងចម្កា  រ ើ និងព្រៃឯកជនរតូវបានកតរ់តាកនុង
របៃន័ធរគបរ់គងទិនននយ័ បស់ ដ្ាបាលព្រៃរ ើរៅរៃលរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ដូ្រចនោះកមមសិទធកិ ព្រៃឯកជនគ ួ 
កតរ់តានូវសកមមភាៃនានា ណដ្លបានអនុវតតដូ្ចជាកា រធាើ ហាលរៅដ្ំណាកក់ាលលូតោស់របកួតរបណជង កា ដ្កហូត
ប មិ្កណ្ ៥០% រៅរៃលចម្កា  រ ើរៃញវយ័ និងកា របមូលផ្ល១០០% នូវផ្លរ ើោរំៅរៃលចម្កា  រ ើដ្ល់អាយុ
របមូលផ្ល។ ៃត័ម៌្កនទងំរនោះ គួ រតវូបានផ្តល់ជូនមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ រដ្ើមបកីាតរ់ចញនូវប មិ្កណ្សតុក
ផ្លរ ើណដ្លបានោរំចញៃីរបៃន័ធរគបរ់គងទនិននយ័ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ។ ៃត័ម៌្កនទងំរនាោះរតូវរធាើកា កតរ់តាចូលកនុង
រសៀវរៅបនៃុកណដ្ល ដ្ាបាលព្រៃរ ើបានផ្តល់ជូនជាមយួនឹងវញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនណដ្លឯកស្វ ទងំ
ៃី រនោះ និងររបើរបាស់សរម្កបក់ា ដ្ឹកជញ្ជូ នផ្លិតផ្លរ ើរចញៃីចម្កា  រ ើរៅកានទ់ីផ្ា ររបើរបាស់។ 

៥.២.១ កា តាមោន និងៃិនិតយរោយសិទធិវនតព្រៃឯកជន 
 សិទធិវនតព្រៃឯកជនរតូវតាមោន ៃិនតិយ នងិកតរ់តានូវរាល់សកមមភាៃទងំឡាយពាកៃ់ន័ធនឹងចម្កា  ព្រៃឯកជនដូ្ចជា៖ 

− កាលប រិចឆទព្នកា ោដុំ្ោះរដ្ើមរ ើ របរភទរ ើ ចំននួរដ្ើមរ ើ និង/ឬទំហំព្ផ្ៃដ្ី (ហិកតា) 
− លទធផ្លព្នកា ោដុំ្ោះដូ្ចជាអរតា ស់ និងកា លូតោស់ណផ្នកអងាតផ់្េតិ កមពស់ នងិករនាមសលឹកជារដ្ើម 
− កា រកណីមក នងិកា រធាើ ហាលចម្កា  រ ើោ ំនិង/ឬ ព្រៃឯកជន រោយបង្កា ញអំៃីប មិ្កណ្រ ើណដ្លបានដ្កហូត
ៃីសកមមភាៃ នងិប មិ្កណ្ផ្លរ ើណដ្លទទួលបាន 

− ប មិ្កណ្ផ្លរ ើណដ្លបានរធាើកា របមូលផ្លតាមបលុក និងទិសរៅព្នកា ណចកចាយរៅកានទ់ីផ្ា  
− ប មិ្កណ្ និងរបរភទរ ើណដ្លបានោដុំ្ោះរ ើងវញិ ឬ ណខនងគល់ណដ្លបានដុ្ោះរ ើងវញិ  
 

៥.២.២ កា កតរ់តាចុោះកនុងរសៀវរៅបនៃុក 
ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនម្កនកាតៃាកិចេកត់រតាចុោះកនុងរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនរបចាំឆ្ន នូំវរាល់សកមមភាៃ

រគប់រគងព្រៃឯកជន បស់ខលួនសរម្កបក់ា តាមោន រតួតៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់ ឬកា ផ្តល់អនតរាគមនគ៍រំទណផ្នកបរចេករទស
 បស់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ។  
 សកមមភាៃព្រៃឯកជន  រតូវបានចុោះកំណ្តរ់តាតាមដ្ំណាកក់ាលរបចាណំខនីមយួៗរៅកនុងឆ្ន រំបតិបតតិកា ដូ្ច
ខាងររកាម៖ 
 ១-កំណ្តរ់តា ដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជន៖     មួម្កនសកមមភាៃចាបរ់ផ្តើមៃីកា រ ៀបចទំីកណនលងថាន លបណ្តុ ោះ  
កា បំប នកូនរ ើ កា ោដុំ្ោះរៅរលើចម្កា    កា ណែទ ំ កា អនុវតតបរចេករទស ុកខវបបកមមរលើដ្ំណុ្ោះព្រៃ ហូតដ្ល់ដ្ំណាកក់ាល
មុនរៃលរបមូលផ្ល។   

២-កំណ្តរ់តា ដ្ំរណ្ើ  កា របមូលផ្លព្រៃឯកជន៖  មួម្កន កា ង្ក កាប ់លំំ កា កាត់តរមឹម កា អូសទញ 
កា គ ជាគំន  និងកា រធាើអនាម័យព្រៃររកាយរៃលរបមូលផ្ល រៃមទំងៃត័ម៌្កនព្នកា ដ្កឹជញ្ជូ នរចញៃីគំន 
រឆ្ព ោះរៅទិសរៅររបើរបាស់ទីផ្ា  ររាងសននធិិសរម្កបល់ក ់  ចូលររាងចរកឬសិបបកមមណកព្ចន ឬទិសរៅនារំចញ។ 
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គាំរកូត់ម្រាកនុ្ គសៀវគៅបនទុក 
  

អតតសញ្ញា ណព្ម្រៃឯកជន 
 

ព្រៃឯកជនឬចម្កា  រ ើណដ្លជាកមមវតថុព្នរសៀវរៅបនៃុករនោះ ម្កនអតតសញ្ញញ ណ្លមែតិដូ្ចខាងររកាម៖ 
១-រឈាម ោះម្កេ ស់ព្រៃឯកជន ៖ 
២-ព្ែងណខឆ្ន កំំរណ្ើ ត ៖ .......................................  សញ្ញជ តិ ........................... 
៣-អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ ឬលិខិតនលងណដ្ន៖  ..................................................................................  
           ចុោះព្ែងទី......... ណខ................. ឆ្ន .ំ.......................... 
៤-មុខង្ក  ៖  ......................................................................................  
៥-ចម្កា  រ ើោ ំ ៖ រគួស្វ                 ឯកជន              រករមហ៊ាុនឬនីតិបុគគល 
៦-អាសយោា នអចិព្ស្រនតយ ៍ ៖ ....................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
ទូ ស័ៃៃ/ទូ ស្វ  .................................................................  អុីណម ល .........................................................  
រគហទំៃ ័ ................................................................................................................................................  
៧-របរភទព្រៃឯកជន ៖    
 ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ     ព្រៃឯកជនទំហំតូច    
 ព្រៃឯកជនទំហំមធយម       ព្រៃឯកជនទំហំធ ំ
៨-របរភទរ ើោ(ំរឈាម ោះកនុងរសរក និងរឈាម ោះវទិាស្វស្រសត)៖  
 (១)-របរភទ ...................................................................................................................  
 (២)-របរភទ ...................................................................................................................  
 (៣)-របរភទ ...................................................................................................................  
 (៤)-របរភទ ...................................................................................................................  
   .................................................................................................................................  
៩-ទំហំព្រៃឯកជនស ុប ៖...... ......................................................... ....ហិកតា 

 ១០-ទំហំព្រៃឯកជនតាមរបរភទ ឬតាមទីតាងំ(របើសិនជាម្កន) 
 (១)-ទីតាងំ ក ៖ .................................................................................................. ហិកតា 
 (២)-ទីតាងំ ខ ៖ ................................................................................................. ហិកតា 
 (៣)-ទីតាងំ គ ៖ ................................................................................................. ហិកតា 

 ....................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................  

 ១១-រៃំរបទល់ព្រៃឯកជន (ភាជ បជ់ាមយួបលង ់ឬណផ្នទីសម្កគ ល់ ) 
ក-រៃំរបទល់ មួព្រៃឯកជន៖ 

 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
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អតតសញ្ញា ណព្ម្រៃឯកជន 
 

ខ-ព្រំព្រទល់ព្ព្រឯកជនតាមទីតាងំ៖ 
 (១)-ទីតាងំ ក ៖ 

 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  

 (២)-ទីតាងំ ខ ៖  
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  

 (៣)-ទីតាងំ គ ៖  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
១២-អនុញ្ញា តឱ្យរងងកីត នងិចុុះរញ្ជ ីព្ព្រឯកជនតាមរយៈលខិិត/វញិ្ញា រនរព្តរញ្ញជ ក់ការចុុះរញ្ជ ីព្ព្រឯកជន  
ងលខ.................................... ចុុះព្ងៃទី......... ខខ..............ឆ្ន .ំ...........ងចញងោយរដ្ឋបាលព្ព្រង  ី
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គំ ូកំណ្តរ់តា ដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជន 
---------- 

 
របចាណំខ........................ ឆ្ន .ំ...................... 

កាល
ប រិចឆទ 

កំណ្តរ់តាសកមមភាៃ ដ្ងសីុ់រត 
(រដ្ើម/ហ
.ត) 

ព្ផ្ៃដ្ីោដុំ្ោះ 
(ហ.ត) 

កំណ្ត់
សម្កគ ល់ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
កំណ្តស់ម្កគ ល់ បស់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ 

រលើដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជន 
---------- 

រោងលិខិតបញ្ញជ របសកកមមរលខ.......................ចុោះព្ែងទី......... ណខ........... ឆ្ន .ំ.............. 
មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ ដ្កឹនារំបសកកមមរឈាម ោះ..................................................  
ឋានៈ.....................................................បានរតួតៃនិិតយ វាយតព្មល និងរធាើកំណ្តស់ម្កគ ល់រលើលទធផ្លព្ន

ដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជនដូ្ចខាងររកាម៖ 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 
កាលប រិចឆទរតតួៃនិិតយ  ៖.........................................................................  
ហតថរលខានិងរឈាម ោះមស្រនតីដ្កឹនារំបសកកមម ៖.........................................................................  
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គំ ូកំណ្តរ់តាដ្ំរណ្ើ  កា របមូលផ្លព្រៃឯកជន 
---------- 

របចាណំខ........................ ឆ្ន .ំ...................... 
កាលប រិចឆទ កំណ្តរ់តាសកមមភាៃ បលុកអាជីវកមម ចំនួន 

(រដ្ើម) 
ប មិ្កណ្ 

(ណសៃ  ឬ ម៣) 
កំណ្តស់ម្កគ ល់ 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
កំណ្តស់ម្កគ ល់ បស់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ 

រលើដ្ំរណ្ើ  កា របមូលផ្លព្រៃឯកជន 
---------- 

រោងលិខិតបញ្ញជ របសកកមមរលខ.......................ចុោះព្ែងទី......... ណខ........... ឆ្ន .ំ.............. 
មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ ដ្កឹនារំបសកកមម រឈាម ោះ..................................................  
ឋានៈ.....................................................បានរតួតៃនិិតយ វាយតព្មល និងរធាើកំណ្តស់ម្កគ ល់រលើលទធផ្លព្ន

ដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជនដូ្ចខាងររកាម៖ 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
កាលប រិចឆទរតតួៃនិិតយ  ៖.........................................................................  
ហតថរលខានិងរឈាម ោះមស្រនតីដ្កឹនារំបសកកមម ៖ 
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៥.៣ កា តាមោន និងកា ៃិនិតយកា អនុវតត 
មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេរតវូតាមោន និងរតួតៃិនិតយរលើកា អនុវតតកា ង្ក របមូលផ្លរ ើរៅ

កនុងចម្កា  រ ើោ ំ និងព្រៃឯកជន កនុងរនាោះអាចរតតួៃិនតិយរលើឯកស្វ ចាបំាចន់ានាដូ្ចជា វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា 
ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ៃត័ម៌្កនកតរ់តាចុោះកនុងរសៀវរៅបនៃុក នងិបលុកទីតាងំរធាើកា របមូលផ្លជារដ្ើម។  

កនុងក ណី្ចាបំាច ់ មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេនឹងរធាើកា ចុោះរតួតៃិនតិយដ្ល់ទីតាងំបលុកកាបរ់បមូល
ផ្លរៅទីវាលជាកណ់សតងណតមតង របសិនរបើកមមសិទធិក ព្រៃឯកជនៃុំបានអនុវតតកា ង្ក កតរ់តា ឬ បំរៃញកា កតរ់តា
ទិនននយ័តាមកា ណណ្នាដូំ្ចម្កនណចងកនុងរបកា ព្នរសៀវរៅបនៃុក។ គំ ូរសៀវរៅបនៃុកដូ្ចម្កនបង្កា ញរៅកនុងឧបសមពន័ធ 
១ ព្នរគលកា ណ៍្ណណ្នា។ំ 
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ឯកសារគោ្ 
 

១ នាយកោា ន ុកាខ -របម្កញ់ (១៩៩៩) រកមបរចេករទសអនុវតតរបមូលផ្លព្រៃរ ើរៅកមពុជា។ នាយកោា ន កុាខ -របម្កញ់ 
ព្នរកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ។ 

២ នាយកោា ន ុកាខ -របម្កញ់ (១៩៩៩) រគលកា ណ៍្ណណ្នាំសរម្កបរ់គបរ់គងព្រៃរ ើរបកបរោយនិ នត ភាៃ។ 
នាយកោា ន ុកាខ -របម្កញ់ ព្នរកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ។ 

៣ រាជ ោា ភបិាលកមពុជា (២០០២) ចាបស់តីៃីព្រៃរ ើ។ 
៤ រាជ ោា ភបិាលកមពុជា (២០១០) កមមវធិីព្រៃរ ើជាតិ ២០១០-២០២៩។ 
៥ រាជ ោា ភបិាលកមពុជា (២០១៨) រកបខណ័្ឌ រគលរៅអភវិឌ្ឍរបកបរោយចី ភាៃកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦-២០៣០។ 
៦ នាយកោា ន ុកាខ -របម្កញ់ (២០០៣) បរចេករទសោរំ ើសរម្កបក់សិក ៖ កា ណណ្នាងំ្កយៗ-ៃីរគបៃូ់ជ ហូត

រកើតបានជារដ្ើមរ ើ។ 
៧  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (២០០២) រគលកា ណ៍្ណណ្នាំសរម្កបក់ំណ្តទ់ីតាងំ និងកា អនុវតតកា ង្ក ោរំដ្ើមរ ើ។ 

គររម្កងគរំទ កា កស្វងរគលនរោបាយវស័ិយរគបៃូ់ជរ ើ។ កិចេសហរបតិបតតិកា  វាង ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 
និងគររម្កងរគបៃូ់ជរ ើកមពុជា។  

៨  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (២០០៥) រសចកតីណណ្នាំកា អនុវតតនច៍ាបស់តីៃីព្រៃរ ើ។  
៩ M. DE ZOYSA, K. P. ARIYADASA & Y. Y. K. DE SILVA (2002). Private Forest Plantation 

Development in Sri Lanka: Issues and Challenges. Paper presented at the IUFRO Science/Policy 
Interface Task Force regional meeting held in Chennai, India at the M.S. Swaminathan Research 
Foundation, 16-19 July 2002. 

១០Swoyambhu M. Amatya, and Prakash Lamsal (2017). Private Forests in Nepal: Status and Policy 
Analysis. Department of Forests, Government of Nepal. Journal of Forest and Livelihood 15(1) 
September, 2017. 

១១Northern New South Wales Forestry Services (2002). The private native forest and plantation 
resources. NSW Department of State and Regional Development and Agriculture Fisheries and 
Forestry Australia 

 

ឯកស្វ លិខិតបទោា នគតិយុតត៖ 
- អនុរកឹតយរលខ ៥៣អនរក.បក ចុោះព្ែងទី០១ ណខរមស្វ ឆ្ន ២ំ០០៥ សតីៃី នីតិវធិី កា បរងាើត កា ចាតថ់ាន ក ់និងកា ចុោះ

បញ្ជ ិកា សមបតតិព្រៃរ ើអចិព្ស្រនតយ ៍
- អនុរកឹតយរលខ ២៦អនរក.បក ចុោះព្ែងទី២៥ ណខមនីា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីៃី វធិានព្នកា ផ្តល់សិទធិររបើរបាស់ដ្ីព្រៃរ ើ

 បស់ ដ្ា សរម្កបក់ា ោរំ ើ 
- របកាសរលខ៣២៧របក.កសក ចុោះព្ែងទី២៦ ណខមិែុនា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និង

រនស្វទ សតីៃី “វធិានព្រៃឯកជន” 
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ឧបសមពន័ធ ១៖ គំ ូរសៀវរៅបនៃុក 
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ណ ន្កទី១ 
បទបបញ្ាតតិទូគៅ 

ម្របការ ១.- 
រសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនរតូវបានបរងាើតរ ើង រដ្ើមបរីរបើរបាស់សរម្កបក់តរ់តានូវរាល់សកមមភាៃ

អាជីវកមមរបមូលផ្លព្រៃឯកជន បស់ស្វមមី្កេ ស់ព្រៃឯកជន ណដ្លបានចុោះបញ្ជ ីរោយអនុរោមរៅតាមរបកា ១៦ 
ជំៃូកទី៣ ព្នរបកាសរលខ៣២៧ របក.កសក ចុោះព្ែងទី២៦ ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ សតីៃីវធិានព្រៃឯកជន។ 
ម្របការ ២.- 

រសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនម្កនរគលរៅ៖ 
- សរមួលដ្ល់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនកនុងកា របមូល កា ណកព្ចន និងកា រធាើពាណិ្ជជកមមផ្ល អនុផ្លព្រៃរ ើ

ណដ្លម្កនរបភៃរចញៃីព្រៃឯកជន បស់ខលួន 
- ររបើរបាស់ជាមូលោា នទិនននយ័សរម្កបម់ស្រនតីម្កនសមតថកិចេរធាើកា រតួតៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់លើកា 

របមូលផ្ល កា ដ្ឹកជញ្ជូ ន កា ណកព្ចន និងកា រធាើពាណិ្ជជកមម  បស់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន។ 
ម្របការ ៣.- 

រសៀវរៅបនៃុករនោះ អនុវតតចំរពាោះព្រៃឯកជន ណដ្លបានចុោះបញ្ជ ី ចួ រោយអនុរោមតាមរបកាសសតីៃី
វធិានព្រៃឯកជន។ 

ជាំៃូកទី២ 
អតតសញ្ញា ណព្ម្រៃឯកជន 

ម្របការ៤.- 
ព្រៃឯកជនឬចម្កា  រ ើណដ្លជាកមមវតថុព្នរសៀវរៅបនៃុករនោះ ម្កនអតតសញ្ញញ ណ្លមែតិ ដូ្ចខាងររកាម៖ 

១-រឈាម ោះម្កេ ស់ព្រៃឯកជន ៖ 
២-ព្ែងណខឆ្ន កំំរណ្ើ ត ៖ ........................................  សញ្ញជ ត ិ  
៣-អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ ឬលិខិតនលងណដ្ន៖  ........................................................................  
           ចុោះព្ែងទី......... ណខ................. ឆ្ន .ំ.......................... 
៤-មុខង្ក  ៖  ......................................................................................  
៥-រគួស្វ  ឯកជន រករមហ៊ាុនឬនីតិបុគគល៖ .....................................................................................  
៦-អាសយោា នអចិព្ស្រនតយ ៍ ៖ .....................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
ទូ ស័ៃៃ/ទូ ស្វ  .................................................................  អុីរម ល ..........................................................  
រគហទំៃ ័ ................................................................................................................................................  
៧-របរភទព្រៃឯកជន ៖    
 ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ      ព្រៃឯកជនទំហំតូច    
 ព្រៃឯកជនទំហំមធយម        ព្រៃឯកជនទំហំធ ំ
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៨-របរភទរ ើោ(ំរឈាម ោះកនុងរសរកនងិរឈាម ោះវទិាស្វស្រសត)៖  
 (១)-របរភទ ...................................................................................................................  
 (២)-របរភទ ...................................................................................................................  
 (៣)-របរភទ ..................................................................................................................  
 (៤)-របរភទ ...................................................................................................................  
 (៥)-របរភទ ...................................................................................................................  
   .................................................................................................................................  
   .................................................................................................................................  
៩-ទំហំព្រៃឯកជនស ុប ៖............................................................... ....ហិកតា 

 ១០-ទំហំព្រៃឯកជនតាមរបរភទឬតាមទីតាងំ(របើសិនជាម្កន) 
 (១)-ទីតាងំ ក ៖ ................................................................................................. ហិកតា 
 (២)-ទីតាងំ ខ ៖  ................................................................................................ ហិកតា 
 (៣)-ទីតាងំ គ ៖ ................................................................................................. ហិកតា 

 ......................................................................................................................................................  
 ១១-រៃំរបទល់ព្រៃឯកជន (ភាជ បជ់ាមយួបលងឬ់ណផ្នទីសម្កគ ល់ ) 
ក-រៃំរបទល់ មួព្រៃឯកជន៖ 

 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

ខ-រៃំរបទល់ព្រៃឯកជនតាមទីតាងំ៖ 
 (១)-ទីតាងំ ក ៖ 

 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  

 (២)-ទីតាងំ ខ ៖  
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  

 (៣)-ទីតាងំ គ ៖  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

១២-អនុញ្ញញ តឱយបរងាើតនិងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនតាម យៈលិខិត/វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
រលខ.................................... ចុោះព្ែងទី......... ណខ..............ឆ្ន .ំ...........រចញរោយ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 

---------- 
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ណ ន្កទី៣ 
ការគធ្វើអាជីវកម្មម្របមូ្ល្លព្ម្រៃឯកជន 

ម្របការ ៥.- 
ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនម្កនសិទធិរបមូលផ្លព្រៃឯកជនស្វម ី រោយមនិតរមវូឱយរសនើសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត

របមូលផ្លរ ើយ។ ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវជូនដ្ំណឹ្ងជាោយល័កខណ៍្អកស មកខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើព្នមនៃ ីកសិកមម 
 ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានី រខតតស្វម ីោ ងតិចកនុង យៈរៃល១៥(ដ្បរ់បា)ំព្ែង មុនរៃលរបតបិតតិកា របមូលផ្ល
ចាបរ់ផ្តើម រោយបញ្ញជ កនូ់វ៖ 

- កាលប រិចឆទព្នកា របមូលផ្ល ទីតាងំ ទំហំព្ផ្ៃដ្ី របរភទរ ើ និងប មិ្កណ្រ ើរតូវរបមូលផ្ល 
- មរធាបាយ និងឧបក ណ៍្ររបើរបាស់សរម្កបរ់បតិបតតិកា របមូលផ្ល។  
- រលខវញិ្ញញ បនបរ័ត នងិកាលប រិចឆទណដ្លបានចុោះបញ្ជ ី  

ម្របការ ៦.- 
រដ្ើមបធីានាបាននូវសុវតថិភាៃកា ង្ក  មុនរៃល និងកនុងរៃលរបតិបតតិកា របមូលផ្លរ ើ ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន

រតូវរ ៀបចំ ដូ្ចជារបៃន័ធផ្លូវ ទីោនគនំ រ ើ កា កាប ់លំំ កា អូសទញ និងកា ដ្ឹកជញ្ជូ ន។  
- អនុវតតតាមបទោា នបរចេករទស  មួម្កន របតិបតតកិា កាប ់លំំ កា អូសទញ កា ដ្ឹកជញ្ជូ ន និង

កា គ ជាគំន ឱយបានរតមឹរតូវ រដ្ើមប ីកាបានសណាត បធ់ាន បស់្វធា ណ្ៈ  និង មួចំណណ្កណែ កា
ប សិ្វថ ន-សងគម 

- ទទួលខុសរតូវ នងិម្កនវធិានកា របរងរបយត័នខពស់ចរំពាោះកា ខូចខាតរោយ ឧបទៃវរហតុណាមយួ
ដូ្ចជា បងាឱយម្កនរភលើងរនោះព្រៃ និងបងាររគោះថាន ករ់ផ្សងៗ  ។  

ម្របការ ៧.- 
កនុងក ណី្ផ្ទែ ករបតបិតតិកា របមូលផ្លរ ើ ជាបរណាត ោះអាសនន ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវជូនដ្ំណឹ្ងជា

ោយលកខណ៍្អកស ដ្ល់ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេស្វម ី រោយបញ្ញជ កនូ់វមូលរហតុ និងកាល រិចឆទ
របតិបតតិកា របមូលផ្លរ ើជាែមី។  
 

ម្របការ ៨.- 
  ររកាយរៃលបញ្េបរ់បតបិតតិកា របមូលផ្លរ ើ ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវ៖ 

- រធាើអនាមយ័ សំអាតទីតាងំ  បស់ខលួនឱយបានសមរសប 
- ផ្តល់ៃត័ម៌្កនអៃំីប មិ្កណ្ផ្លរ ើជាកណ់សតងជាោយលកខណ៍្អកស មកខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើស្វម ី។ 

 

ម្របការ ៩.- 
កា ដ្ឹកជញ្ជូ នផ្ល ព្រៃរ ើរចញៃីព្រៃឯកជន រឆ្ព ោះរៅកានទ់ីផ្ា កនុងរសរកដូ្ចជាររាងចរក សិបបកមម

ណកព្ចន ទីកណនលងសននធិិនានា  ៃុំតរមវូឱយម្កនលិខតិអនុញ្ញញ តដ្កឹជញ្ជូ នរ ើយ ប ុណនតម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវជូនដ្ំណឹ្ងជា
ោយលកខណ៍្អកស ដ្ល់ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេស្វម ី ឱយបានរជាបអំៃីសកមមភាៃរនោះោ ងតិច០៣(បី)
ព្ែង មុនកាលប រិចឆទដ្ឹកជញ្ជូ នរចញ។ 
 

ម្របការ ១០.- 
ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវបងាលកខណ្ៈង្កយរសួលដ្ល់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ កនុងកា ចុោះៃិនតិយ 

និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ាល់សកមមភាៃ កា រធាើអាជីវកមមរបមូលផ្ល រ ើកនុងក ណី្ចាបំាច។់ 
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ណ ន្កទី៤  
កាតៃវកិចាាា សព់្ម្រៃឯកជន 

ម្របការ ១១.- 
ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនម្កនកាតៃាកចិេកតរ់តាចុោះកនុងរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនរបចាណំខនីមយួៗ រៅកនុងឆ្ន ំ

របតិបតតិកា  ដូ្ចខាងររកាម៖ 
១-កំណ្តរ់តាដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជន៖   មួម្កនសកមមភាៃចាបរ់ផ្តើមៃីកា រ ៀបចំទកីណនលងថាន ល 
បណ្តុ ោះ  កា បំប នកូនរ ើ កា ោដុំ្ោះរៅរលើចម្កា    កា ណែទ ំ កា អនុវតត បរចេករទស ុកខវបបកមមរលើ
ដ្ំណុ្ោះព្រៃ ហូតដ្ល់ដ្ំណាកក់ាលមុនរៃលរបមលូផ្ល។(ឧបសមពន័ធ១) 
២-កតរ់តាដ្ំរណ្ើ  កា អាជីវកមមរបមូលផ្លព្រៃឯកជន  មួម្កន កាលប រិចឆទ របរភទរ ើ  ទីតាងំ ទហំំ
ព្ផ្ៃដ្ី នងិប មិ្កណ្ផ្លរបមូលបាន របរភទរ ើប មិ្កណ្ដ្ឹកជញ្ជូ នរចញរៅទិសរៅររបើរបាស់។ល។ 
(ឧបសមពន័ធ២) 

ម្របការ ១២.- 
ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវរគ ៃ និងអនុវតតតាមខលឹមស្វ ព្នរសៀវរៅបនៃុករនោះ    រៃមទងំបទបបញ្ញតតិព្នចាបស់តីៃី

ព្រៃរ ើ នងិលិខិតបទោា នគតិយុតតពាកៃ់ន័ធជាធ ម្កន។ 
 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវទទួលខុសរតវូចំរពាោះរាល់បទរលមើស ណដ្លអាចរកើតម្កនរ ើងរៅកនុងណដ្នព្រៃ
ឯកជនស្វម។ី 

ណ ន្កទី៥ 
 កណនែ្តម្កលឯ់កសារ 

ម្របការ ១៣.- 
 រសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជន រតូវបានរ ៀបចំចនំួន ០៤ចាប ់ណដ្លតមាល់ទុករៅ៖  
  - ដ្ាបាលព្រៃរ ើ     ចំនួន ០១ចាប ់
  -នាយកោា នអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  ព្រៃោ ំនងិព្រៃឯកជន ចំនួន ០១ចាប ់
  -ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើស្វម ី   ចំនួន ០១ចាប ់
  -ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន     ចំនួន ០១ចាប។់ 
ម្របការ ១៣.- 
 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនបានអាន និងយល់ចាស់នូវខលឹមស្វ ព្នរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនរនោះរហើយសនាថា 
រគ ៃនិងអនុវតតតាមបទបបញ្ញតតិព្នរសៀវរៅបនៃុករនោះ រោយស្វម  តីទទួលខុសរតូវខពស់។ 

        ព្ែង............................ណខ............ ឆ្ន .ំ............ ៃ.ស.២៥........ 
 ........................ ព្ែងទី...........ណខ..........ឆ្ន ២ំ០........ 

    

       ាា សព់្ម្រៃឯកជន 
 
 
  

បានគ ើញ 
ម្របតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាទទួលបនទុកជា 

ម្របធានរដ្ាបាលព្ម្រៃគ ើ   
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ឧបសម្ព័នធ ១ 
កាំណត់ម្រា ដ្ាំគណើ រការម្របម្ូល្លព្ម្រៃឯកជន 

 
---------- 

 

ល.រ កាលររងិចេទ  ព្រងេទង  ី ទីតាងំឡូត ៍ ទំហពំ្ទៃដ្ ី ររមិាណង  ី
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

        ព្ែង............................ណខ............ ឆ្ន .ំ............ ៃ.ស.២៥........ 
 ........................ ព្ែងទី...........ណខ..........ឆ្ន ២ំ០........ 

    

       ហតថគលខា ឬសាន ម្គម្ព្ដ្(ាា សព់្ម្រៃឯកជន) 
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ឧបសម្ព័នធ ២ 
កាំណត់ម្រាសកម្មភ្ជៃអាជីវកម្មម្របមូ្ល្លព្ម្រៃឯកជន 

---------- 
 

ល.រ កាលររងិចេទ ព្រងេទង  ី ររមិាណ 
ដ្ឹកជញ្ជូ ន 

ទិសងៅ 
ដ្ឹកជញ្ជូ ន 

ងោលងៅងព្រីព្បាស់ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

        ព្ែង............................ណខ............ ឆ្ន .ំ............ ៃ.ស.២៥........ 
                                                                                       ........................ ព្ែងទី...........ណខ..........ឆ្ន ំ

២០........ 
    

       ហតថគលខា ឬសាន ម្គម្ព្ដ្(ាា សព់្ម្រៃឯកជន)  



44 

 
 

 


