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កំ ត់សមាគ ល់ររស់អាក ិព ធ៖ ន េះគឺជាឯកស្ថរជាក់លាក់អំពីទ្រនរសកេពុជា ផដលដកស្សង់្
នចញពីឯកស្ថរនសៀវនៅធំេួយផដលមា នសចកដីលេែិតអំពីទ្រព័ ធវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា
 ដ ទ្រនរសទំង្ទ្បំាេួយដ តំរ ់រន េនេគង្គ។ ចំនពាេះ ឯកស្ថរនសៀវនៅធំនពញនលញ  ិង្
សទ្េង់្ជាក់លាក់អំពីទ្រនរសនផសង្ៗនរៀត នលាកអាកអាចរកអា បា តាេអាសយោឋ  ន េះ៖ 
https://www.earthrights.org/publications  
 
នសចកតីនផដើេអំពីការនបាេះពុេពនលើករី១ 
 
នោយន េះជាគនទ្មាង្ផដលមា េហិចឆតាយា ង្ធំតំាង្ពីដំរូង្ ដូនចាេះរហូតេកដល់នពលន េះ វាជា
ការអ ុវតតេួយយា ង្លំបាក កាុង្ការរញ្ចូ លគា ឲ្យនៅជានសៀវនៅផតេួយ ូវការវភិ្នគអំពីទ្រព័ ធ
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដ រណាត ទ្រនរសទំង្ទ្បំាេួយកាុង្តំរ ់រន េនេគង្គ។ ន េះជា 
នលើករីេួយនហើយ ផដលនគបា ពាយាេរញ្ចូ លគា  នោយមា នសចកដីនយាង្នលើទ្រធា ររ ិង្
វធីិស្ថស្តសដរេួ កាុង្ចំនណាេរណាត ទ្រនរសទំង្ទ្បំាេួយ។  
 
ន េះក៏ជាគនទ្មាង្ដំរូង្ផដរ ផដលទ្តូវបា អ ុវតតនោយរណាត ញអង្គការចារ់តំរ ់រន េនេគង្គ 
នោយមា កិចចសហការជាេួយអង្គការអឺតសដរ  យល៍អ តរជាតិ (EarthRights International)។ ជា
លរធផល គឺមា ការនរៀ សូទ្តនទ្ចើ តាេរយៈដំន ើ រការដ កិចចសហការ ិង្ការទ្រេូលព័ត៌មា 
ពីភ្នគីពាក់ព័ ធទំង្អស់ តំាង្ពីដំរូង្រហូតដលចរ់។ នទេះរីជា សមាជិកដ រណាដ ញអង្គការ
ចារ់តំរ ់រន េនេគង្គ សុរធផតជានេធាវមីា ររពិនស្ថធ ៍ក៏នោយ ក៏នយើង្បា រកន ើញថ្ន 
មា ចំ ុចខ្វេះចននាេ េះរវាង្ចារ់ ិង្ការអ ុវតតផដរ។ វាក៏មា តទ្េវូការផដលអាចទ្បាស្ស័យ
ទក់រង្គា នៅតាេវធីិឆេង្ផដ ផដរ នទេះរីជា មា ការររួលស្ថគ ល់ថ្ន ទ្រនរសនផសង្ៗគា  អ ុវតត
 ូវដំន ើ រការខុ្សៗគា   ិង្មា វធីិស្ថស្តសតខុ្សគា ខ្េេះកាុង្ការអ ុវតតដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា  ក៏នោយ។  
 
ឯកស្ថរនបាេះពុេភនលើករីេួយន េះ ជាលរធផលបា េកពីរយៈនពលដ កិចចសហការគា ។ នយើង្
បា ពាយាេនធវើយា ង្ណាធានា ូវភ្នពទ្តឹេទ្តូវ  ិង្នពញនលញ។ នទេះជាយា ង្ណាក៏នោយ ក៏
នយើង្ររួលស្ថគ ល់ថ្ន នៅមា ចំ ុចខ្វេះខាតផដលទ្តូវនធវើឲ្យទ្រនសើរន ើង្។ នយើង្សូេស្ថវ គេ ៍
ចំនពាេះនយារល់ េតិរេិះគ ់ ឬការេិ នពញចិតតនផសង្ៗ។ នគលរំ ង្ររស់នយើង្គឺនដើេបផីតល់ឯក
ស្ថរ  ិង្រ តការពិភ្នកាផដលកំពុង្នធវើនៅនលើគុ តដេេដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
នៅកាុង្តំរ ់  ិង្នធវើយា ង្ណានដើេបឲី្យការវាយតដេេផលរ េះពាល់ររសិ្ថា  កា ់ផតទ្រនសើរន ើង្។  
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ការងារដ អង្គការភ្នពជាដដគូតំរ ់រន េនេគង្គនដើេបរីរសិ្ថា    ិង្ការងារររស់អង្គការ PACT គឺ
ចំណាយនៅនលើតួនារីដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នដើេបីសនទ្េចបា  ូវការអភិវឌ្ឍ
ទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព។ រទ្េង់្ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ទ្តូវបា នលើកន ើង្នោយ
ឆេង្កាត់ការងារររស់ PACT  ិង្អាកអ ុវតត ទ្ពេទំង្សហគេ ៍ជានទ្ចើ នផសង្នរៀត។ មា ការ
ពិភ្នកាជានទ្ចើ  កំពុង្នដដ តនលើការផកលេែររោឋ    ិង្គុ តដេេដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់
ររសិ្ថា  ។ ជាពិនសស ការនរៀរចំនគលការ ៍ផ នំាសទ្មារ់ថ្នា ក់តំរ ់សតីពីការចូលរេួជាស្ថ
ធារ ៈ  ិង្ការតាក់ផតង្នសចកតីទ្ពាង្នគលការ ៍ផ នំាថ្នា ក់ជាតិសតីពីការចូលរេួជាស្ថធារ
 ៈ កាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  សទ្មារ់ទំង្ទ្រនរសកេពុជា  ិង្ភូមា គឺសុរធផតជា
សូចនាករយា ង្សំខា ់កាុង្ការនលើកកេពស់ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ កាុង្ដំន ើ រការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។  
 
ការនបាេះពុេពនលើករីេួយន េះ គឺនយាង្នៅនលើទ្ករេអាកអ ុវតត ៍ សង្គេសីុវលិ នេធាវ ីរីទ្រឹកា
ពិនទ្គេះនយារល់ផផាកវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្អាកនសាើសំុគនទ្មាង្។ នយើង្សង្ឃេឹថ្ន 
នោយមា ការយល់ដឹង្អំពីកាតពវកិចចផេូវចារ់ នទ្កាេចារ់ជាតិ ភ្នគីពាក់ព័ ធទំង្អស់ ឹង្នធវើ
ការរេួគា នដើេបរី តនធវើឱ្យទ្រនសើរន ើង្ជាទ្រចំា ូវដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។  
 
 
ទ្ករេអាក ិព ធ 
ដលៃរី១ ផខ្កញ្ា  ឆ្ា ំ២០១៦ 
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នសចកដីដលេង្អំ រគុ  
 
ទ្ករេអាក ិព ធ សូេររួលស្ថគ ល់ថ្ន កិចចការន េះ ឹង្េិ អាចនធវើនៅបា នរ ទ្រសិ នរើ គម  ការគំ
ទ្រពីរុគគល  ិង្អង្គការយា ង្នទ្ចើ ផររន េះ។ ជាពិនសស នយើង្សូេអរគុ ដល់រណាដ រុគគល 
 ិង្អង្គការនានាផដលបា ផដល់េតិ  ិង្សំន ើ នានា។ រុគគល ិង្អង្គការទំង្ននាេះមា ដូចតនៅ
៖ EarthRights International, Christy Owen, Barry Flaming, រ ឌិ ត វង្ស សុខ្ (Dr Vong 
Sok), PACT MPE, Dr Peter Jensen, Dr Richard Frankel, Dr Peter King, David 
Annandale, Iain Watson, Martin Cosier, BJ Schulte, Sui Tip Lam (ស្ថលាចារ់ Vermont), 
Vesna Kolar Planinsic, Tahra Vose, Kim Smaczniak។  
 
ជាពិនសស នលាក Matthew Baird សូេអរគុ  នលាក Chris Chun ផដលបា គំទ្រគនទ្មាង្
ន េះ  ិង្ការងារទំង្អស់ពាក់ព័ ធ ឹង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ការចូលរេួជាស្ថ
ធារ ៈកាុង្រយៈនពលពីរ-រីឆ្ា ំក េង្េកន េះ។  
 
ការដកស្សង់្ពី៖ នសៀវនៅអំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កាុង្តំរ ់រន េនេគង្គ ការអតាា
ធិរាយ  ិង្ឯកស្ថរ (នបាេះពុេពនលើករី១), រណាត ញអង្គការចារ់តំរ ់រន េនេគង្គ  ិង្ Matthew 
Baird, EarthRights International, ផខ្កញ្ា  ឆ្ា ំ២០១៦។ 
 
អាក ិព ធ៖ Matthew Baird, Sor Rattanamanee Polkla, Songkrant Pongboonjun, Manolinh 
Thepkhamvong, Dang Dinh Bach,  Tep Neth, Than Than Aye, Oo Kyaw Thein, Jinmei 
Liu, Rémy Kinna។  
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អាស្ថ៊ា   ិង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    
 
ការអភិវឌ្ឍទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព 
 
ធេម ុញ្ាដ សមាគេទ្រជាជាតិអាសីុអានគាយ៍ (អាស្ថ៊ា  ) ផដលបា ចូលជាធរមា នៅផខ្ធាូ ឆ្ា ំ
២០០៨ បា រញ្ចូ លជាផផាកដ នគលរំ ង្េួយររស់ខ្េួ ៖ 
 

នលើកសទួយការអភិវឌ្ឍទ្រករនោយ ិរ តរភ្នពនដើេបធីានាកិចចការពារររសិ្ថា  តំរ ់  ិរ តរភ្នព
ដ ធ ធា ធេមជាតិ  ិង្ការអភិរកសេរតកវរបធេ៍  ិង្គុ ភ្នពដ ជីវភ្នពរស់នៅររស់ទ្រជា
ជ ។1 

 
នគលរំ ង្នផសង្នរៀតររស់អាស្ថ៊ា  រេួមា ៖ 

 នលើកកំពស់អភិបាលកិចចលែ  ិង្ ីតិរដឋ 
 រនង្កើតរីផាររេួេួយ  ិង្េូលោឋ  ផលិតកេមរេួ2 
 ការនលើកកេពស់  ិង្ការការពារសិរធិេ ុសស  ិង្នសរភី្នពជាេូលោឋ  3  ិង្ 
 នលើកកេពស់សមាគេទ្រជាជាតិអាសីុអានគាយ៍ផដលនដដ តនលើទ្រជាជ ។4 

 
មាទ្តា២ដ ធេម ុញ្ាន េះ ក៏បា អេះអាង្ន ើង្វញិ  ូវនគលការ ៍ររស់អាស្ថ៊ា   រេួទំង្ (រ ុផ ត
េិ កំ ត់ចំនពាេះ) ការចូលរេួនរដជាា ចិតត  ិង្ការររួលខុ្សទ្តវូរេួគា  េិ នទ្ជៀតផទ្ជកកាុង្កិចចការ
ដផទកាុង្ររស់រដឋជាសមាជិកអាស្ថ៊ា   នគរពនសរភី្នពជាេូលោឋ   នលើកសទួយ  ិង្ការពារសិរធិ
េ ុសស នលើកសទួយយុតតិធេ៌សង្គេ  ិង្នលើកកេពស់ធេម ុញ្ាដ អង្គការសហទ្រជាជាតិ  ិង្ចារ់
អ តរជាតិ។5 
 

រសស ៈដល់ឆ្ា ំ២០២០សទ្មារ់សហគេ ៍អាស្ថ៊ា  គឺ "ស្ថែ ត  ិង្ដរតង្ ... នោយមា ការ
រនង្កើតន ើង្ ូវយ តការនពញនលញសទ្មារ់ការអភិវឌ្ឍទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព ...” 

 

                                                        
1 ASEAN Charter Article 1(9). 
2 Article 1(5). 
3 Article 1(7). 
4 Article 1(13). 
5 Article 2(2).  
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ការររួលស្ថគ ល់ការវាយតំដលនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ជាេូលោឋ  សទ្មារ់ការអភិវឌ្ឍទ្រករ
នោយ ិរ តរភ្នពនៅកាុង្តំរ ់អាស្ថ៊ា   ទ្តូវបា ររួលស្ថគ ល់រផ ាេនរៀតនៅកាុង្នសចកតីទ្រកាស
សតីពីររសិ្ថា  អាស្ថ៊ា   នៅរីទ្ករង្បាង្កក ឆ្ា ំ១៩៨៤។6 នសចកតីទ្រកាសន េះបា ពាយាេ 
"ពទ្ងឹ្ង្ការនទ្រើទ្បាស់ដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ការវភិ្នគចំណាយ-
ចំន ញលេែិតនដើេបីកាត់រ ាយផលរ េះពាល់ធៃ ់ធៃរ  ិង្នដើេបីធានាការពិចារណាទ្តឹេទ្តូវអំពី
គុ តដេេររសិ្ថា  នៅកាុង្គនទ្មាង្ ិង្កេមវធីិទំង្អស់ ររស់រោឋ ភិបាលផដលអាច ឹង្រង្កឲ្យមា 
ផលរ េះពាល់ផផាកររសិ្ថា  យា ង្ធៃ ់ធៃរ  ិង្ការពទ្ងី្កជារន ដើ រៗររស់រដឋនៅវស័ិយឯកជ  កាុង្វ ិ
ស័យឧសាហកេម"។7 
 
ដំនណាេះស្ស្ថយទ្ករង្ហាការតាឆ្ា ំ១៩៨៧សដីពីការអភិវឌ្ឍទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព បា ររួល
ស្ថគ ល់ថ្ន " ិរ តរភ្នពដ ការអភិវឌ្ឍកំ ត់ថ្ន ដំន ើ រការអភិវឌ្ឍ ៍ ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  គរបី
ទ្តូវបា នធវើន ើង្កាុង្លកខ ៈសំខា ់េួយ"  ិង្កត់សមាគ ល់រផ ាេនរៀតថ្ន៖ "ការរញ្ចូ ល ូវការ
គិតគូអំពីររសិ្ថា  នៅកាុង្ដំន ើ រការអភិវឌ្ឍតទ្េូវថ្ន ទ្តូវនលើកកេពស់  ិង្រនង្កើ រផ ាេនរៀត ូវ
កិចចសហទ្រតិរតតិការកាុង្តំរ ់  ិង្អ តរជាតិ"។8 នសចកតីសនទ្េចទ្ករង្ហាការតាន េះ បា 
កំ ត់ថ្ន រណាដ ទ្រនរសជាសមាជិកអាស្ថ៊ា   "អ ុេ័តនគលការ ៍ដ ការអភិវឌ្ឍទ្រករនោយ
 ិរ តរភ្នពសទ្មារ់ជាមាគ៌  ិង្នទ្រើទ្បាស់ជាកតាត កាុង្កិចចទ្រឹង្ផទ្រង្រេួររស់ទ្រនរសទំង្ននាេះ"។ 
 
នសចកតីទ្រកាសររស់អាស្ថ៊ា  សដីពី ិរ តរភ្នពររសិ្ថា   ផដលទ្តូវបា ចុេះហតានលខានៅទ្រនរស
សិង្ារុរ ីកាលពីដលៃរី២០ ផខ្វចិឆិកា ឆ្ា ំ២០០៧ នោយទ្រេុខ្ដ ទ្រនរសជាសមាជិកអាស្ថ៊ា   បា 
រញ្ជ ក់ន ើង្វញិការនរតជាា ចិតតរនង្កើតសហគេ ៍អាស្ថ៊ា   ផដលមា នសដឋកិចចរស់រនវ ើក ិង្ររសិ្ថា  
លែ នដើេបឲី្យ "េ ុសសជំនា ់រចចុរប ា  ិង្អនាគតអាចមា ររសិ្ថា  លែ  ិង្មា  ិរ តរភ្នព"។ មា 
ផផាកេួយសតីពីកិចចការពារ  ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  ផដលសំនៅនៅយ តការេួយនដើេបីនលើកសទួយការ
អ ុវតតទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព។  

 
សិរធិេ ុសស  
នសចកតីទ្រកាសសដីពីសិរធិេ ុសសររស់អាស្ថ៊ា  នានពលលមីៗន េះ មា នគលការ ៍េួយចំ ួ 
ផដលពាក់ព័ ធ ឹង្សិរធិដីធេី  ិង្សិរធិមា កទ្េិតជីវភ្នពរស់នៅសេរេយ រេួទំង្ សិរធិររួលបា  
"ររសិ្ថា  មា សុវតាិភ្នពលែ  ិង្ទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព"  ិង្សិរធិររួលបា ការផលទំសុខ្ភ្នព។  

                                                        
6 Bangkok Declaration of the ASEAN Environment 29 November 1984, Koh, 

2009, p.657. 
7 Koh, 2009, p.658. 
8 Koh, 2009, p.663. 
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មាទ្តា២៨៖ 
ពលរដឋទ្គរ់ររូមា សិរធិមា កទ្េិតជីវភ្នពរស់នៅសេរេយ ទំង្សទ្មារ់ខ្េួ ឯង្ដទ ល់ ិង្
សទ្មារ់ទ្ករេទ្គួស្ថរ ដូចជា៖    
(e) សិរធិមា រឹកស្ថែ តនទ្រើទ្បាស់  ិង្អនាេ័យ  
(f) សិរធិមា ររសិ្ថា  មា សុវតាិភ្នពលែ  ិង្ទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព 

 
នលើសពីន េះនៅនរៀត នទេះរីជា សិរធិកាុង្ការអភិវឌ្ឍ ទ្តូវបា ររួលស្ថគ ល់នោយនសចកតី
ទ្រកាសររស់អាស្ថ៊ា  សដីពីសិរធិេ ុសសក៏នោយ ក៏វាមា ការលំបាកផដលសិរធិកាុង្ការអភិវឌ្ឍ 
គរបីទ្តវូអ ុវតតនដើេបរំីនពញនោយសេធេ៌ ូវតទ្េវូការកាុង្ការអភិវឌ្ឍ  ិង្ផផាកររសិ្ថា  សទ្មារ់
ជំនា ់រចចុរប ា  ិង្អនាគត។9 
 
នតើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ជាអវី?   
 

នគលការ ៍ ១៧៖  
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ផដលជាលិខិ្តររោឋ  ថ្នា ក់ជាតិ ទ្តវូអ ុវតតសទ្មារ់
រណាដ សកេមភ្នពនសាើសំុផដលរំ ង្ជា ឹង្មា ផលរ េះពាល់អវជិជមា យា ង្ខាេ ំង្នលើររសិ្ថា   
នហើយជាកេមវតាុដ ការសនទ្េចចិតតររស់អាជាា ធរមា សេតាកិចចថ្នា ក់ជាតិ។10 

 
នគអាចកំ ត់ ិយេ ័យអំពីការវាយតដេេផលរ េះពាល់ររសិ្ថា  ថ្ន៖  
 

ដំន ើ រការដ ការកំ ត់ ការបា  ់ស្ថម   ការវាយតដេេ  ិង្ការកាត់រ ាយផលរ េះពាល់ ជីវររូ 
សង្គេ  ិង្ផលរ េះពាល់ពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀតនោយស្ថរសំន ើ ដ គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍ ( ិង្
សកេមភ្នពនផសង្នរៀត) េុ នពលសនទ្េចចិតត  ិង្តំាង្ចិតតអ ុវតត។  

 
នគលរំ ង្ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    
 
                                                        
9 ASEAN Human Rights Declaration, Article 35. 
10 Principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, 

1992. 
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 ធានាឱ្យបា ថ្ន ការគិតគូអំពីររសិ្ថា  ទ្តូវបា នលើកយកេកនោេះស្ស្ថយយា ង្ជាក់លាក់
នហើយទ្តូវបា រញ្ចូ លនៅកាុង្ដំន ើ រការដ ការសនទ្េចចិតតនលើគនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍  

 ទ្រនេើលនេើល ិង្រនញ្ច ៀស កាត់រ ាយ ឬរ េះរ ូវ ផលរ េះពាល់ ជីវររូស្ថស្តសត សង្គេ  ិង្
ផលរ េះពាល់ពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀតនោយស្ថរសំន ើ ដ គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍  

 ការពារផលិតភ្នព  ិង្សេតាភ្នពដ ទ្រព័ ធធេមជាតិ ិង្ដំន ើ រការនអកូ ូសីុផដលរកា
េុខ្ងារររស់វា  ិង្  

 នលើកកេពស់ការអភិវឌ្ឍផដលមា  ិរ តរភ្នព  ិង្រនង្កើ ទ្រសិរធភ្នពនទ្រើទ្បាស់  ិង្
ឱ្កាសទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ។11 

 
ពីដំរូង្ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តវូបា ោក់ឲ្យនទ្រើទ្បាស់នៅសហរដឋអានេរកិនៅ
នដើេឆ្ា ំ១៩៧០ នៅតាេចារ់នគល នយាបាយររសិ្ថា  ជាតិ។12 ចារ់តំាង្ពីនពលននាេះេក 
គំ ិត ិង្ការអ ុវតតការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  មា ការអភិវឌ្ឍយា ង្ខាេ ំង្។ ការពិ ិតយ
ន ើង្វញិ13 នៅឆ្ា ំ១៩៩៦  នោយសេគេអ តរជាតិនដើេបវីាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នៅ
នលើររពិនស្ថធ ៍អំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  រូទំង្ពិភពនលាក បា នសាើន ើង្ ូវ
ធាតុផសធំំៗរួ  សទ្មារ់ការអ ុវតតការវាយតដេេររសិ្ថា  នោយទ្រសិរធភ្នព គឺ៖  

 ការកំ ត់នពលនវលាសេរេយកាុង្ការផតួចនផតើេការវាយតដេេ នដើេបឲី្យមា ការពិ ិតយ
សំន ើ ទ្គរ់ទ្គ ់ទ ់នពលចំនពាេះវសិ្ថលភ្នពសទ្មារ់ការអភិវឌ្ឍជនទ្េើសសេនហតុ
ផល 

 ការផ នំាជាក់លាក់ ចាស់លាស់កាុង្រទ្េង់្ដ លកខខ្ ឌ ការងារ ឬនគលការ ៍
ផ នំាផដលនដដ តនលើរញ្ា អារិភ្នព នពលនវលា  ិង្ឱ្កាសសទ្មារ់ផដល់ព័ត័មា   ិង្
ការផដល់គំ ិតកាុង្ដំណាក់កាលនធវើនសចកតីសនទ្េចសំខា ់ៗ 

 ព័ត៌មា   ិង្ផលិតផលមា គុ ភ្នពផដលនលើកកេពស់នោយអ ុនលាេតាេនគល
ការ ៍ផ នំាតាេ ីតិវធីិ  ិង្ការអ ុវតត "វធីិអ ុវតត ៍លែ"  ិង្ 

 ការររួលយកនោយទ្ករេអាកនធវើការសនទ្េចចិតត  ិង្អាកគំទ្រ ចំនពាេះលរធផលដ ការ
វាយតដេេររសិ្ថា   ផដលរនង្កើតន ើង្នោយផផែកនលើការផសពវផាយលែ  ិង្គ ន យយ
ភ្នព។ 

                                                        
11 More details are available at 

www.iaia.org/publicdocuments/specialpublications/principles%20of%20IA_we

b.pdf.  
12 Elliot,2014, p.103. 
13 Sadler, 1996. 
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ធាតុទំង្រួ ន េះ ទ្តវូរំនពញរផ ាេ លកខខ្ ឌ តទ្េូវ នដើេបីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈមា អតា
 ័យ។  
  
 ិយេ ័យខាង្នទ្កាេទ្តវូបា អ ុេ័តនោយការពិ ិតយន ើង្វញិនៅឆ្ា ំ១៩៩៦ននាេះ នហើយនៅ
ផតសេស្សររហូតដល់នពលរចចុរប ាន េះ៖ 
 

ការវាយតដេេររសិ្ថា  គឺជា ដំន ើ រការជាទ្រព័ ធដ ការវាយតដេេ ិង្ចង្ទ្កង្ឯកស្ថរអំពីសកាត  ុ
ភ្នព សេតាភ្នព  ិង្េុខ្ងារដ ទ្រព័ ធ ិង្ធ ធា ធេមជាតិ កាុង្នគលរំ ង្នដើេបីជួយ
សទ្េួលដល់ការនធវើផផ ការអភិវឌ្ឍ ៍ទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព  ិង្ការសនទ្េចចិតតរូនៅ  ិង្
នដើេបីទ្រនេើលនេើល  ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ផលរ េះពាល់អវជិជមា   ិង្ផលវបិាកពីសំន ើ សកេមភ្នព
អ ុវតត ជាពិនសស។ 
 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  គឺជាដំន ើ រការដ ការកំ ត់ ការបា  ់ស្ថម   ការវាយតដេេ  
 ិង្ការកាត់រ ាយជីវររូស្ថស្តសត សង្គេ  ិង្ផលរ េះពាល់ពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀតផដលរណាដ ល
េកពីសំន ើ គនទ្មាង្  ិង្សកេមភ្នពររូវ តនានាេុ នពលនធវើនសចកដីសនទ្េចសំខា ់ៗ  ិង្ការ
នរតជាា ចិតតអ ុវតតគនទ្មាង្។ 
 
ការវាយតដេេជាយុរធស្ថស្តសតអំពីររសិ្ថា  គឺជា ដំន ើ រការដ ការពិ ិតយជាេុ   ិង្វាយតដេេ
នគល នយាបាយ ផផ ការ  ិង្កេមវធីិនានា ទ្ពេទំង្គំ ិតផតួចនផតើេេុ នពលរនង្កើតគនទ្មាង្ 
កទ្េិតខ្ពស់នផសង្ៗនរៀត។ 
 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់សង្គេគឺជា ដំន ើ រការដ ការបា  ់ទ្រមា ផលវបិាកសង្គេផដល
រំ ង្ជា 
អ ុវតតតាេនគល នយាបាយជាក់លាក់  ិង្សំន ើ ររស់រោឋ ភិបាល ជាពិនសសនៅកាុង្រររិរ
ផដលជាតទ្េវូការវាយតដេេររសិ្ថា  ថ្នា ក់ជាតិ (អ តរគ ៈកមាម ធិការសដីពីនគលការ ៍ផ នំា 
 ិង្នគលការ ៍ ឆ្ា ំ១៩៩៤, ១០៨)។14 

 
នលើសពីន េះនៅនរៀត ការពិ ិតយន ើង្វញិឆ្ា ំ១៩៩៦ បា នសាើន ើង្ ូវនគលរំ ង្សំខា ់ពីរ
កាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះបាល់ររសិ្ថា   គឺ៖ 

                                                        
14 Sadler, 1996, p.13. 
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រី១ នគលរំ ង្ចំនពាេះេុខ្ គឺនដើេបជួីយសទ្េួលឲ្យមា ការនធវើនសចកតីសនទ្េចគួរឲ្យរុកចិតត 
រញ្ចូ លគា  ផដលនៅកាុង្ការសនទ្េចចិតតននាេះ ការគិតអំពីររសិ្ថា  ទ្តូវបា រញ្ចូ លយា ង្
ចាស់លាស់។ ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេររសិ្ថា   ទ្តូវនធវើនោយផតល់ព័ត៌មា ចាស់លាស់ 
 ិង្មា រនរៀរនរៀរចំយា ង្លែ អំពីផលរ េះពាល់ ហា ិភ័យ  ិង្ផលវបិាកផផាកររសិ្ថា  ផដល
រណាដ លេកពីជនទ្េើស  ិង្សំន ើ គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍។  
 
រី២ ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេររសិ្ថា  ជារូនៅ (រ ុផ តេិ ជាសកលនរ) ទ្តូវសំនៅនៅរកការ
សនទ្េចបា  ូវឬគំទ្រដល់ នគលនៅចុង្នទ្កាយដ កិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ការអភិវឌ្ឍទ្រករ
នោយ ិរ តរភ្នព។ នសចកដីនយាង្ ឬនគលនៅចុង្នទ្កាយទំង្ន េះទ្តវូបា នរៀរចំ  ិង្រនង្កើត
ន ើង្នៅកាុង្ទ្ករខ្ ឌ ចារ់  ិង្នគល នយាបាយអំពីការវាយតដេេររសិ្ថា   ដូចគា  ឹង្ការ
រំនពញបា  ូវរំ ង្ជាក់លាក់នោយដំន ើ រការន េះ។15 

 
រួ រសវតសរក៍ េង្េកន េះ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវបា រនង្កើតន ើង្ ិង្នទ្រើ
ទ្បាស់កាុង្ "ដំន ើ រការពហុនគលរំ ង្" នោយមា ការសង្កត់ធៃ ់កា ់ផតខាេ ំង្ន ើង្នៅនលើ
ការនលើកកេពស់នគលនៅសង្គេរយៈនពលផវង្ ផដលឆេុេះរញ្ច ងំ្  ិង្រងាា ញឧតតេភ្នពដ ការ
អភិវឌ្ឍទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព។ ធាតុនផសង្ៗនរៀតទ្តូវបា នគកំ ត់អតតសញ្ា   (រផ ាេនលើ
នគលរំ ង្ខាង្នលើ) ផដលធាតុទំង្ននាេះមា ៖ 

 ការការពារតំរ ់នរតិភ ឌ  ដំន ើ រការនអកូ ូសីុមា តដេេ 
 រនញ្ច ៀសការបាត់រង់្ផដលេិ អាចស្ថដ រន ើង្វញិបា  េិ អាចររួលយកបា   ិង្ការ

ធាេ ក់ចុេះដ េូលធ ធេមជាតិ 
 ធានាថ្ន ការអភិវឌ្ឍទ្តូវបា ដលតទ្េវូនៅតាេសកាត  ុភ្នព  ិង្សេតាភ្នពដ េូលោឋ  

ធ ធា  
 ការនទ្រើឱ្កាសដ ការនទ្រើទ្បាស់ អភិរកស  ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិឲ្យមា ទ្រសិរធ

ភ្នពខ្ពស់ 
 ការការពារសុខ្ភ្នពទ្រជាជ   ិង្សុខុ្មាលភ្នពររស់សហគេ ៍ 
 នោេះស្ស្ថយកង្វល់រេួទក់រង្នៅ ឹង្ការរខំា ដល់រនរៀររស់នៅផររទ្រដព ីររស់

ទ្រជាជ  
 ការផកលេែការសហការសទ្េរសទ្េួល រណាដ សកេមភ្នព  ិង្ស្ថា រ័ ផដលចូលរេួ 

                                                        
15 Sadler, 1996, p.13. 
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 ជំរញុគនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍ផដលបា នរៀរចំរនង្កើតននាេះឲ្យកា ់ផតលែទ្រនសើរ ដូចជា ររសិ្ថា  
កា ់ដរតង្  ិង្ការចំណាយកា ់ផតមា ទ្រសិរធភ្នព 

 ផដល់សិរធិអំណាច កាុង្ការអភិវឌ្ឍសហគេ ៍  ិង្កាុង្ការកស្ថង្សេតាភ្នពមាច ស់ស្សរក 
តាេរយៈការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ 

 រ ដុ េះគុ តដេេផផាកររសិ្ថា    ិង្គ ន យយភ្នព នៅតាេរណាដ ស្ថា រ័ េួយចំ ួ  
 ិង្ 

 រញ្ចូ លការចំណាយ  ិង្ការខូ្ចខាតផផាកររសិ្ថា  នៅកាុង្ឧសាហកេម ស្សរនៅតាេ
នគលការ ៍រូទត់ររស់អាករំពុលររសិ្ថា  ។16 
 
 

លកខ ៈសំខា ់ៗដ ដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររោិឋ    
 
លកខ ៈសំខា ់ៗេួយចំ ួ នៅកាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កាុង្
សេ័យរំន ើរន េះគរបីទ្តូវមា ៖ 
 

 ការនទ្ជើសនរ ើស (គនទ្មាង្) - នដើេបីកំ ត់ថ្ន នតើសំន ើ េួយសាិតនៅនទ្កាេការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដរឬនរ នហើយទ្រសិ នរើដូនចាេះ នតើទ្តូវនធវើកាុង្ភ្នពលេែិតកទ្េិត
ណា។  

 ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នព - នដើេបីកំ ត់រញ្ា  ិង្ផលរ េះពាល់ផដលអាចមា ស្ថរសំខា ់ 
 ិង្រនង្កើតបា  ូវលកខខ្ ឌ សទ្មារ់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។  

 ការពិ ិតយនលើជនទ្េើសនផសង្ៗ - នដើេបីរនង្កើត ូវជនទ្េើសផផាកររសិ្ថា  គួរជារីនពញចិតត ឬ
លែ ិង្មា សុវតាិភ្នពរំផុតនដើេបីសនទ្េចនគលនៅផដលបា នសាើ។  

 ការវភិ្នគអំពីផលរ េះពាល់ - នដើេបកំី ត់អតតសញ្ា    ិង្បា  ់ស្ថម  ភ្នពផដលអាច ឹង្
រ េះពាល់ដល់ររសិ្ថា   សង្គេ  ិង្រញ្ា នផសង្ៗនរៀត នោយស្ថរសំន ើ ននាេះ។  

 ការកាត់រ ាយ  ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ផលរ េះពាល់ - នដើេបរីនង្កើតវធិា ការផដលចំាបាច់នដើេបី
រនញ្ច ៀស កាត់រ ាយ ឬរ េះរ ូវផលរ េះពាល់អវជិជមា ផដលនគបា បា  ់ស្ថម   នហើយនៅ
នពលសេស្សរ ឹង្រញ្ចូ លវធិា ការទំង្ន េះនៅកាុង្ផផ ការឬទ្រព័ ធទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  ។  

 ការវាយតដេេអំពីស្ថរសំខា ់ - នដើេបីកំ ត់អំពីស្ថរសំខា ់ទក់រង្  ិង្ការររួលយក
 ូវផលរ េះពាល់នោយសំ ល់ (ឧទហរ ៍ ផលរ េះពាល់ផដលនគេិ អាចកាត់រ ាយ
បា )។  

                                                        
16 Sadler, 1996, p.14. 
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 ការនរៀរចំនសចកដីផលេង្ការ ៍ដ របាយការ ៍សដពីីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឬ 
(របាយការ ៍សដពីីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ) - ចង្ទ្កង្ឯកស្ថរយា ង្ចាស់
លាស់  ិង្េិ លនេែៀង្អំពីផលរ េះពាល់នោយស្ថរសំន ើ គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍ សំន ើ
វធិា ការសទ្មារ់កាត់រ ាយផលរ េះពាល់ ស្ថរសំខា ់ដ ផលរ េះពាល់  ិង្ការទ្ពួយ
បារេភររស់ស្ថធារ ជ ផដលចារ់អារេម ៍  ិង្រណាដ សហគេ ៍ផដលរង្ផលរ េះ
ពាល់នោយសំន ើ ន េះ។  

 ការពិ ិតយន ើង្វញិនលើរបាយការ ៍សដពីីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   - នដើេបី
កំ ត់ថ្ន នតើរបាយការ ៍ន េះបា រំនពញតាេលកខខ្ ឌ ការងារផដរឬនរ នតើវាផតល់ ូវ
ការវាយតដេេជារីនពញចិតតចំនពាេះសំន ើ ននាេះផដរឬនរ  ិង្នតើវាមា ព័ត៌មា ផដលជា
លកខខ្ ឌ សទ្មារ់ការនធវើនសចកតីសនទ្េចផដរឬនរ។  

 ការសនទ្េច - នដើេបអី ុេ័តឬរដិនសធសំន ើ ននាេះ  ិង្នដើេបរីនង្កើត ខ្ ិង្លកខខ្ ឌ
សទ្មារ់ការអ ុវតត។  

 តាេោ ការអ ុវតត ទ្តតួពិ ិតយ ទ្រតិរតតិ  ិង្ពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតត - នដើេបីធានាថ្ន ខ្ ិង្
លកខខ្ ឌ ផដលបា អ ុេ័តទ្តូវបា រំនពញ នដើេបីពិ ិតយតាេោ ផលរ េះពាល់ពី
គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍ ិង្ទ្រសិរធភ្នពដ វធិា ការកាត់រ ាយផលរ េះពាល់ នដើេបពីទ្ងឹ្ង្ការ
អ ុវតតការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្វធិា ការកាត់រ ាយផលរ េះពាល់នៅ
អនាគត  ិង្នៅនពលផដលចំាបាច់ គឺនដើេបអី ុវតតការវាយតដេេដំន ើ រការ  ិង្សវ កេម
ររសិ្ថា   នដើេបរីនង្កើ ទ្រសិរធភ្នពខ្ពស់កាុង្ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  ។ 

 

សិរធិមា ររសិ្ថា  លែ  
ស្ថលទ្កេតុលាការធេម ុញ្ាទ្រនរសដលនលខ្៣២/២៥៥២ (២០០៩) 
• គូភ្នគី៖ នលាក Paiboon Kongkerd  ិង្នដើេរ ដឹ ង្២១០នាក់ រញ្ជូ  នោយ

ការយិាល័យតុលាការរដឋបាលផដលជាអាកោក់ញតតិ  
• អង្គនហតុសនង្ខរ៖ នដើេរ តឹ ង្ោក់ពាកយរ ដឹ ង្នៅតុលាការរដឋបាលនដើេបីរដឹង្អាជាា ធរ

េូលោឋ  ចំ ួ រី នៅនខ្តតខុ្ ផខ្  ទ្រនរសដល នោយអេះអាង្ថ្ន អាជាា ធរេូលោឋ  ទំង្
ននាេះបា អ ុេ័តនសចកតីសនទ្េចនោយខុ្សចារ់នដើេបីស្ថង្សង់្កផ េង្ចាក់សំរេេួយ
នៅកាុង្សហគេ ៍កាុង្នខ្តតខុ្ ផខ្ នោយគម  ការនរៀរចំការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់សុខ្
ភ្នព ររសិ្ថា   ឬពំុមា នរើកនវរិកាស្ថធារ ៈ ឬររួលនយារល់ពីអាកជំនាញសុខ្ភ្នព 
 ិង្ររសិ្ថា  ន ើយ។  

• តុលាការរដឋបាលនខ្តតខុ្ ផខ្ បា ទ្ចា នចាលនរឿង្កតីន េះនោយស្ថរ៖   
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• នយាង្តាេចារ់សដីពីររសិ្ថា   ព.ស ២៥៣៥ (គ.ស ១៩៩២) ជាចារ់ផតេួយគត់ផដល
ទក់រង្នៅ ឹង្ការវាយតដេេផលរ េះពាល់ររសិ្ថា   មាទ្តា៤៦  ិង្អ ុទ្កឹតយពាក់ព័ ធ 
គនទ្មាង្ន េះេិ តទ្េវូឲ្យអ ុវតតដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នរ។ 

• ផផែកនលើេូលោឋ  ដ នវរិកាស្ថធារ ៈ នោយស្ថរវធិា ដ ការយិាល័យររស់នាយករដឋ
េន្រ តីសតីពីការពិនទ្គេះនយារល់ជាស្ថធារ ៈ ព.ស ២៥៤៨ (គ.ស២០០៥) រញ្ជ ក់ថ្ន វា
េិ ចំាបាច់ផដលទ្តវូនរើកនវរិកាស្ថធារ ៈនរ រ ុផ តផដល់ឆនាទ  ុសិរធិនៅនលាកអភិបាល
នខ្តតខុ្ ផខ្   ិង្គម  ភសតតុាង្រញ្ជ ក់ថ្ន នលាកអភិបាលរនំលាភរំពា ដ ឆនាទ  ុសិរធិ
នរ ដូនចាេះវាេិ ខុ្សចារ់នរ។ 

• ភ្នគីនដើេនចារបា រតឹង្ស្ថរុកខនៅតុលាការរដឋបាលកំពូល  ិង្បា នសាើសំុតុលាការរដឋ
បាលកំពូលឲ្យរញ្ជូ  រញ្ា ធេម ុញ្ានៅតុលាការធេម ុញ្ានដើេបីសនទ្េច។  

• រញ្ា ផផាកចារ់៖ រញ្ា គឺសាិតនៅទ្តង់្ថ្ន នតើមាទ្តា៤៦ដ ចារ់ររសិ្ថា   ព.ស ២៥៣៥ 
(គ.ស ១៩៩២) ននាេះផទុយនៅ ឹង្មាទ្តា៥៦ដ រដឋធេម ុញ្ាដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កដល ព.ស 
២៥៤០ (គ.ស ១៩៩៧) ឬមាទ្តា៦៧ដ រដឋធេម ុញ្ាដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កដល ព.ស 
២៥៥០ (គ.ស ២០០៧) នរ? នតើមាទ្តា៤៦ដ ចារ់សដីពីររសិ្ថា   ព.ស ២៥៣៥ (គ.ស 
១៩៩២) ននាេះផទុយ ឹង្មាទ្តា៥៦ ដ រដឋធេម ុញ្ាដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កដល ព.ស ២៥៤០ (គ
.ស ១៩៩៧) ឬមាទ្តា៦៧ ដ រដឋធេម ុញ្ាដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កដល ព.ស ២៥៥០ (គ.ស 
២០០៧) នរ? 

• ស្ថលទ្កេ៖ តុលាការធេម ុញ្ាបា សនទ្េចថ្ន មាទ្តា៤៦ ដ ចារ់សដីពីររសិ្ថា   ព.ស 
២៥៣៥ េិ ផទុយ ឹង្មាទ្តា៥៦ ដ រដឋធេម ុញ្ាដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កដល ព.ស. ២៥៤០ ឬ
មាទ្តា៦៧ដ រដឋធេម ុញ្ាដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កដល ព.ស ២៥០៥ ននាេះនរ។ តុលាការន េះ
បា រនង្កើតលកខខ្ ឌ រុកជាេុ ថ្ន សិរធិកាុង្ការរស់នៅកាុង្ររសិ្ថា  សេរេយ អ ុនលាេ
តាេមាទ្តា៦៧ដ រដឋធេម ុញ្ាឆ្ា ំ២០០៧ ទ្តវូបា ធានា។ វាតទ្េូវឱ្យអាជាា ធរពាក់ព័ ធ
ពិចារណាថ្ន នតើគនទ្មាង្ណាេួយ ទ្តូវមា កាតពវកិចចអ ុវតតការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់
ររសិ្ថា   ឬេិ អ ុវតតននាេះ អាច ឹង្រង្កឱ្យមា ផលរ េះពាល់ធៃ ់ធៃរដល់ធ ធា ធេមជាតិ 
 ិង្ររសិ្ថា  នៅកាុង្សហគេ ៍ ឬរណាត លឱ្យមា ផលរ េះពាល់ធៃ ់ធៃរដល់សុខ្ភ្នព
ររស់ទ្រជាជ ។  អាជាា ធរពាក់ព័ ធទ្តូវអ ុវតតតាេវធីិន េះ ទ្រសិ នរើេិ អ ុវតតតាេនរ 
ទ្រជាជ មា សិរធិតវា ទេទរឲ្យការអ ុេ័តគនទ្មាង្ននាេះ ទ្តវូអ ុវតតការវាយតដេេនហតុ
រ េះពាល់សុខ្ភ្នព ិង្ររសិ្ថា   ទេទរឲ្យមា នវរិកាស្ថធារ ៈ  ិង្ររួលយក ូវ
នយារល់ពីអាកជំនាញផផាកសុខ្ភ្នព  ិង្ររសិ្ថា  ។  
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នគលការ ៍សំខា ់ៗដ ការវាយតំដលនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  មា ទ្រសិរទភ្នព ឹង្ទ្តូវសនទ្េចបា តាេរយៈការអ ុេ័ត 
 ិង្ការអ ុវតតនគលការ ៍សំខា ់ៗ ដូចខាង្នទ្កាេ ៖ 

 ដំន ើ រការផដលរនង្កើតន ើង្នោយស្សរចារ់ ចាស់លាស់  ិង្ទ្រសិរធភ្នព 
 អាកនសាើសំុគនទ្មាង្ រ រ់រង្ចំណាយនលើដំន ើ រការអ ុវតត ិង្វាយតដេេ 
 ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈទ្រករនោយអតា ័យនៅទ្គរ់ជំហា ដ ដំន ើ រការ 
 ទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធអាចររួលបា 

ព័ត៌មា  
 មា ព័ត៌មា ពាក់ព័ ធទំង្អស់ 
 ការនធវើនសចកដីសនទ្េចនោយនរើកចំហ  ិង្មា ភសតុតាង្ជាេូលោឋ    ិង្ 
 ការពិ ិតយតាេោ  ការទ្រតិរតតិ  ិង្ការពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតតផដលមា ទ្រសិរធភ្នព។17 

 
ដំន ើ រការផដលរនង្កើតន ើង្នោយស្សរចារ់ ចាស់លាស់  ិង្ទ្រសិរធភ្នព 
 
ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេផលរ េះពាល់ររសិ្ថា   អាចមា ភ្នពសមគុស្ថម ញ សីុនពលនវលា  ិង្
ចំណាយនទ្ចើ  (ដលេ)។ ដូនចាេះនហើយ វាទ្តូវការឱ្យមា ការទ្រទ្រង់្នោយលកខខ្ ឌ ចារ់ចាស់
លាស់ ផដលគូសរញ្ជ ក់អំពីដំន ើ រការផដលទ្តូវអ ុវតតតាេ។ នធវើផររន េះ វាផដល់ ូវភ្នពចាស់
លាស់សទ្មារ់ភ្នគីពាក់ព័ ធទំង្អស់-រេួទំង្ ទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្ 
អាកនសាើសំុគនទ្មាង្ រីទ្រឹកាពិនទ្គេះនយារល់អំពីវាយតដេេនហតុរ េះពល់ររសិ្ថា    ិយតកររោឋ ភិ
បាល (េិ ផេ ផតផផាកររសិ្ថា  នរ)  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀត -  ិង្ភ្នពសីុចងាវ ក់គា កាុង្វធីិ
អ ុវតតនៅតាេនពលនវលា។ 
 
ការអ ុវតតតាេ ីតិវធីិចារ់ផដលមា ការយល់ដឹង្យា ង្រូលំរូលាយ ក៏ជួយកាត់រ ាយសកាត  ុ
ភ្នពដ ជនមាេ េះផដលអាចនកើតន ើង្ផដរ នៅនពលផដលការសនទ្េចចិតតេួយទ្តូវបា នធវើន ើង្នៅ
រីរំផុត។ 
 
អាកនសាើសំុរ រ់រង្ចំណាយនលើដំន ើ រការអ ុវតត ិង្វាយតដេេ 
 

                                                        
17 Baird and Cosier, 2014, as modified by Baird and Cosier, 2016. 
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ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នពលអ ុវតតអាច ឹង្ចំណាយនទ្ចើ  ជា
ពិនសសសទ្មារ់ រណាដ សំន ើ គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍ធំៗ ផដលពាក់ព័ ធ ឹង្រិដឋភ្នពទ្ពេទំង្
ដំណាក់កាលនទ្ចើ ។ ការនសុើរអនង្កត  ិង្ការវភិ្នគឱ្យបា ទ្តឹេទ្តវូអំពីផលរ េះពាល់នានាផដល
អាច ឹង្នកើតន ើង្នោយស្ថរសំន ើ គនទ្មាង្ តទ្េវូឱ្យមា ការងាររនចចកនរសផដលនរៀរររ់
យា ង្លេែិត។ ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ក៏តទ្េូវឱ្យមា ការចូលរេួជា
ស្ថធារ ៈយា ង្រូលំរូលាយផដរ។ ស្ថធារ ជ រូនៅេិ គួរជាអាកររួលរ ទុកចំណាយនលើ
ការចូលរេួកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឬកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
នោយរោឋ ភិបាលននាេះន ើយ។ រល់ការចំណាយចំាបាច់ទ្តវូរញ្ចូ លនៅកាុង្ខ្ទង់្លវកិារសទ្មារ់
ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ទំង្េូល។ 
 
កាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ក៏អាច ឹង្រណាដ លឲ្យមា កាតពវកិចចទ្តូវ
ពិ ិតយតាេោ   ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ផដរ ន េះទ្រសិ នរើសំន ើ គនទ្មាង្រ តនៅជំហា អ ុវតត។ លវកិា
គនទ្មាង្ចំាបាច់ទ្តូវមា ទ្គរ់ទ្គ ់សទ្មារ់សកេមភ្នពទំង្ន េះ។ 
 
ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈទ្រករនោយអតា ័យនៅទ្គរ់ជំហា ដ ដំន ើ រការ  
 
នគលនៅសំខា ់ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  គឺ នដើេបីកាត់រ ាយការទ្រឈេដ 
ជនមាេ េះកាុង្សង្គេផដលនកើតន ើង្ពីគនទ្មាង្ នោយធានាថ្ន ទ្រជាជ ទំង្អស់ផដលរង្ផលរ េះ
ពាល់នោយគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀត មា អារេម ៍ថ្ន ពួកគត់បា ចូលរេួ មា 
គុ តដេេ  ិង្ររួលបា ការនគរព កាុង្ដំន ើ រការដ ការនធវើនសចកតីសនទ្េចនលើសំន ើ គនទ្មាង្
អភិវឌ្ឍ ៍។ 
 
នដើេបីឱ្យមា ទ្រសិរធភ្នពពាក់ព័ ធចំ ុចខាង្នលើន េះ ោច់ខាតទ្តូវផតនធវើយា ង្ណាឲ្យ
ស្ថធារ ជ ចូលរេួ នោយមា ផផ ការនរៀរចំ  ិង្មា ការនរៀររយកាុង្ដំណាក់កាលពីដំរូង្ 
រហូតដល់ចរ់ដ ដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ កិចចខិ្តខំ្ទ្រឹង្ផទ្រង្នដើេបីឲ្យ
ស្ថធារ ជ ចូលរេួ ក៏ទ្តូវនរៀរចំន ើង្នោយពិតទ្បាកដ  ិង្មា អតា ័យ េិ ផេ ទ្គ ់ផតនធវើ
ន ើង្ឲ្យផតមា  ឬទ្គ ់ផតអ ុវតតនដើេបរំីនពញតទ្េូវការ ឬលកខខ្ ឌ ដ រររបញ្ាតតិននាេះនរ។ 
 
ដំន ើ រការដ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈន េះ ទ្តូវផតនធវើន ើង្តាេតទ្េូវការ  ិង្ស្ថា  ភ្នពជាក់
លាក់ររស់អាកចូលរេួ។ 
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ទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធទ្តវូផតអាចររួលបា 
ព័ត៌មា  
 
នដើេបីចូលរេួទ្រករនោយទ្រសិរធភ្នពកាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្
នធវើការសនទ្េចចិតតអំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នោយមា ព័ត៌មា ចាស់លាស់ 
ទ្រជាជ ទំង្អស់ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្រណាដ ភ្នគីពាក់ព័ ធនផសង្ៗ
នរៀត រេួទំង្សង្គេសីុវលិ  ិង្ការយិាល័យនានាររស់រោឋ ភិបាលផង្ ទ្តូវផតអាចររួលបា 
ព័ត៌មា សេរេយទ្គរ់ទ្គ ់។ សិរធិររួលបា ព័ត៌មា ន េះ មា សិរធិររួលបា ព័ត៌មា ផផាក
រនចចកនរស ក៏ដូចជា ព័ត៌មា ផដលេ ុសសសេញ្ាអាចយល់បា ។ ព័ត៌មា ទំង្ននាេះចំាបាច់
ទ្តូវផដល់ជូ កាុង្រទ្េង់្ ិង្ភ្នស្ថផដលទ្ករេនគលនៅអាចនទ្រើទ្បាស់បា  ទ្ពេទំង្ផដល់នពល
នវលាទ្គរ់ទ្គ ់ នដើេបឲី្យពួកគត់ផសវង្យល់ គិតពិចារណា  ិង្នឆេើយតរ។ 
 
ទ្តវូមា ព័ត៌មា ពាក់ព័ ធទំង្អស់  
 
នដើេបឲី្យការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   កាេ យជាឧរករ ៍គំទ្រដល់ការសនទ្េចចិតតមា 
ស្ថរទ្រនយាជ ៍ ដូនចាេះចំាបាច់ទ្តូវផតផផែកនលើព័ត៌មា លែរំផុតផដលនគអាចរកបា ។ ព័ត៌មា 
ទំង្ន េះទ្តវូផតសេស្សរ ឬពាក់ព័ ធ នហើយផដលទ្តវូោក់ឲ្យទ្រជាជ រង្ផលរ េះពាល់
នោយស្ថរគនទ្មាង្ទំង្អស់  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀតអាចរកេកនទ្រើទ្បាស់ ឬសិកាផសវង្
យល់បា ។ ន េះមា ព័ត៌មា ផផាកវរិាស្ថស្តសត ក៏ដូចជា ចំន េះដឹង្ររស់ទ្រជាពលរដឋនៅេូល
ោឋ    ិង្ជ ជាតិនដើេភ្នគតិច ផដលនគអាចរកបា ផតតាេរយៈការចូលរេួជាស្ថធារ ៈពិត
ទ្បាកដ  ិង្ទ្រករនោយអតា ័យរ ុនណាណ េះ (ដូនចាេះ ន េះជាការពទ្ងឹ្ង្ន ើង្វញិ ូវស្ថរសំខា ់ដ 
នគលការ ៍េុ ន េះ)។ 
 
ការកំ ត់បា ចាស់ ូវព័ត៌មា  "លែរំផុតផដលអាចរកបា " វាពាក់ព័ ធដល់តុលយភ្នពរវាង្ការ
ពឹង្ផផែកនលើចំន េះដឹង្រូលំរូលាយ ិង្លមីរំផុត  ិង្ការផតល់ ូវអវីផដលអាចរកបា  ( ិង្អាច
ដលលកបា  កាុង្រររិរដ សំន ើ គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍)។ 
 
ការនធវើនសចកដីសនទ្េចចិតតនោយនរើកចំហ  ិង្មា ភសតតុាង្ជាេូលោឋ   
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ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ទ្រករនោយទ្រសិរធភ្នព ទេទរឲ្យមា ទំង្
ការនរៀរចំការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់នោយអាកគំទ្រគនទ្មាង្ ( ិង្/ឬអាកពិនទ្គេះនយារល់អំពី
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ) ទំង្ការពិ ិតយន ើង្វញិនលើរបាយការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា   នោយរោឋ ភិបាលនដើេបីកំ ត់ថ្ន នតើសំន ើ គនទ្មាង្គរបីទ្តូវរ ត ឬរញ្ឈរ់។ ការ
ពិ ិតយន ើង្វញិន េះ ទ្តវូផតទ្រទ្ពឺតតនៅនោយតមាេ ភ្នព  ិង្ផផែកនលើនហតុផលលែទ្តឹេទ្តូវ។ 
 
ការពិ ិតយន ើង្វញិររស់រោឋ ភិបាលនលើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ចំាបាច់ទ្តវូមា ការ
ងារនរៀរចំនោយឯករជយ នហើយទ្តូវមា ដំន ើ រការការចូលរេួជាស្ថធារ ៈនោយឯករជយ។ 
ការសនទ្េចចិតតចុង្នទ្កាយថ្ន ទ្តូវអ ុេ័ត ឬេិ ទ្តូវអ ុេ័តការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 ិង្ថ្ន នតើគនទ្មាង្ន េះគួរផតទ្តូវបា នធវើន ើង្នោយនយាង្តាេភ័សតុតាង្ផដលមា នៅកាុង្របាយ
ការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្កាុង្សំន ើ ផដលនសាើជាស្ថធារ ៈោក់ជូ 
រោឋ ភិបាលននាេះផដរឬនរ។ 
 
ការពិ ិតយន ើង្វញិទំង្ស្សរង្  ិង្ដំន ើ រការដ ការនធវើនសចកតីសនទ្េចចិតតគរបទី្តូវនធវើន ើង្
នោយតមាេ ភ្នព នោយស្ថធារ ជ រូនៅអាចតាេទ ់ ូវដំន ើ រការ  ិង្អាចររួលបា ការ
សនទ្េចចិតត  ិង្នហតុផលសេរេយចុង្នទ្កាយ។ 
  
ការពិ ិតយតាេោ  ការទ្រតិរតតិ  ិង្ការពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតតផដលមា ទ្រសិរធភ្នព  
 
ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ទ្តូវរញ្ច រ់ជាផេូវការនោយការសនទ្េចចិតតចុង្
នទ្កាយ រ ុផ តការអ ុេ័តនលើរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផផ ការ
ទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  ររស់ខ្េួ គឺជា ឧរករ ៍នទ្រើទ្បាស់ជាទ្រចំាយា ង្សំខា ់ នដើេបីធានាថ្ន ផល
រ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្ ទ្តូវបា នោេះស្ស្ថយ នៅតាេវធីិដូចនគលរំ ង្ នៅនពលផដល
របាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ទ្តូវបា អ ុេ័ត។ វាសំខា ់ណាស់ផដលការ
រញ្ចូ លគា ដ ទ្រព័ ធដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  រូនៅ ផដលរោឋ ភិបាល  ិង្ភ្នគីខាង្
នទ្ៅនផសង្ៗនរៀត អាចពិ ិតយតាេោ នលើការអ ុវតត គនទ្មាង្  ិង្ធានាថ្ន មា នគរពតាេការ
នរដជាា ចិតត  ិង្កាតពវកិចចទំង្ឡាយផដលមា ផចង្កាុង្របាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  ។ 
 
យ តការ  ិង្លរធផលរកន ើញពីការពិ ិតយតាេោ ផដលបា អ ុេ័តឲ្យនទ្រើទ្បាស់នៅកាុង្
គនទ្មាង្ទ្តូវផតទ្រកាស ឬផសពវផាយជាស្ថធារ ៈដល់ភ្នគីពាក់ព័ ធទំង្អស់ឱ្យមា រំ ុកចិតត
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ទំង្នៅកាុង្គនទ្មាង្ផដលមា នៅកាុង្ដដ  ិង្នៅកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ទំង្
អស់នានពលអនាគត។ 
 
យ តការសំខា ់ៗសទ្មារ់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 
នដើេបីសនទ្េចបា នគលនៅសំខា ់រំផុតដ ការអភិវឌ្ឍទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព ការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   គរបីទ្តវូនទ្រើលកខ ៈវ ិិចឆ័យវភិ្នគសំខា ់ៗេួយចំ ួ កាុង្ដំន ើ រការ
វាយតដេេ។ យ តការទំង្ន េះឆេុេះរញ្ច ងំ្អំពីទ្កឹតយទ្កេរចចុរប ាដ ចារ់ររសិ្ថា  អ តរជាតិ។ មា 
យ ដការនទ្ចើ កាុង្ចំនណាេយ តការទំង្ន េះ ទ្តវូបា រញ្ចូ លនៅកាុង្នសចកតីទ្រកាសរីទ្ករង្រយី ូ 
(Rio) សតីពីររសិ្ថា    ិង្ការអភិវឌ្ឍ នៅឯកិចចទ្រជំុកំពូលអំពីផផ ដី ឆ្ា ំ១៩៩២ (នៅថ្ន នសចកតី
ទ្រកាសរីទ្ករង្រយី ូ)។ 
 
អាចកំ ត់យ តការចេបង្ៗទ្បំា ដូចខាង្នទ្កាេ៖  

 ការពឹង្ផផែកនលើរណាដ វធីិស្ថស្តសតផររចូលរេួ18 
 ការអ ុវតតនគលការ ៍រងាក ររុកេុ 19 
 ការអ ុវតតនគលការ ៍សេធេ៌េ ុសសអ តរជំនា ់20 
 ការអភិរកសជីវចទ្េរេះ  ិង្រញ្ចូ លនអកូ ូសីុគឺជាការគិតពិចារណាជាចេបង្21  ិង្ 
 ការវាយតដេេ ការកំ ត់តដេេ  ិង្ការនលើករឹកចិតតកា ់ផតលែទ្រនសើរ។22 

 
ការពឹង្ផផែកនលើរណាដ វធីិស្ថស្តសតផររចូលរេួ 
 
លកខ ៈពិនសសយា ង្សំខា ់ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   គឺនធវើយា ង្ណាផដល់ឱ្
កាសសទ្មារ់ការចូលរេួពីទ្គរ់ភ្នគីពាក់ព័ ធ។ ភ្នគីពាក់ព័ ធ រេួមា  នាយកោឋ  ពាក់ព័ ធ អង្គ
ការេិ ផេ រោឋ ភិបាល អង្គការសង្គេសីុវលិ សហគេ ៍រូនៅ (នទេះរីជា រ េះពាល់នោយដទ ល់ 
ឬនោយទ្រនយាលកដី) សហគេ ៍ជ ជាតិនដើេភ្នគតិច  ិង្វស័ិយស្ថជីវកេម។ ការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នោយនទ្រើវធីិអ ុវតតលែរំផុត  ឹង្ផតល់ឱ្កាសឲ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ
 ៈ នៅទ្គរ់ដំណាក់កាលដ ដំន ើ រការវាយតដេេ ចារ់ពីការវាយតដេេវសិ្ថលភ្នព រហូតដល់

                                                        
18 Rio Declaration on Environment and Development, 1992, Principle 10. 
19 Rio Declaration 1992, Principle 15. 
20 Rio Declaration 1992, Principle 3. 
21 Rio Declaration 1992, Principle 4. 
22 Rio Declaration 1992, Principle 8, Principle 12, Principle 13, 

Principle 16. 
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ការនធវើនសចកដីសនទ្េចចិតត  ិង្ផដល់ឱ្កាសដល់សហគេ ៍បា ចូលរេួនោយអ ុនលាេតាេ  ិង្
កាុង្ដំណាក់កាលដ ការអភិវឌ្ឍទ្គរ់ជំហា ។ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដលមា វធីិ
អ ុវតតលែរំផុត ក៏ ឹង្ផតល់ជូ  ូវយុរធស្ថស្តសតដ ការចូលរេួជាក់លាក់ដល់ស្តសតី  ិង្ជ ជាតិនដើេ
ភ្នគតិច ទ្ពេទំង្រណាដ សហគេ ៍ររស់ពួកគត់ផដរ។23 
 
ការអ ុវតតនគលការ ៍រងាក ររុកេុ   
 
រីណាផដល មា ការគំរេអំពីការរំដេ ញ ឬខូ្ចខាតររសិ្ថា  ធៃ ់ធៃរ ឬេិ អាចស្ថដ រន ើង្វញិ
បា នរ ដូនចាេះនគេិ គរបីទ្តូវនលើកនហតុផលដ កង្វេះព័ត៌មា នពញនលញផផាកវរិាស្ថស្តសតេកនធវើ
ជានហតុផលសទ្មារ់ការេិ ចាត់វធិា ការ ឬព ារវធិា ការកាុង្ការររ់ស្ថក ត់ការខូ្ចខាតររសិ្ថា
 ននាេះន ើយ។ កាុង្ការអ ុវតតនគលការ ៍សដីពីការរងាក រេុ  ការសនទ្េចចិតតជាស្ថធារ ៈ 
 ិង្ឯកជ គរបទី្តូវអ ុវតតតាេការផ នំា ដូចខាង្នទ្កាេ៖ 

 រីណាផដលអាចនធវើបា  ទ្តូវមា ការវាយតដេេនោយទ្ររង្ទ្រយ័តានដើេបីរនញ្ច ៀស ូវការ
ខូ្ចខាតររសិ្ថា  ធៃ ់ធៃរ ឬេិ អាចស្ថដ រន ើង្វញិបា   ិង្ 

 ការវាយតដេេផលវបិាកនោយមា ការលេឹង្ផលេង្ហា ិភ័យពាក់ព័ ធ ឹង្ជនទ្េើសនផសង្ៗ
។24 

 
ការអ ុវតតនគលការ ៍សេធេ៌េ ុសសអ តរជំនា ់ 
 
នគលការ ៍ដ សេធេ៌អ តរជំនា ់ ផចង្ថ្ន េ ុសសជំនា ់រចចុរប ា គរបីទ្តូវផតធានាថ្នសុខ្
ភ្នព ភ្នពចទ្េរេះ  ិង្ផលិតភ្នពដ ររសិ្ថា  ទ្តូវបា ផលរកាការពារ ឬទ្តូវនធវើឲ្យទ្រនសើរន ើង្នដើេបី
ជាទ្រនយាជ ៍ដល់េ ុសសជំនា ់នទ្កាយ។ ចំ ុចន េះតទ្េូវឱ្យមា ការគិតពិចារណាអំពីផលរ េះ
ពាល់នោយស្ថរសកេមភ្នព ឬគនទ្មាង្ផដលបា នសាើសំុ នោយទ្តូវគិតពិចារណាអំពីផលរ េះ
ពាល់រយៈនពលផវង្។ ទ្តង់្ន េះ ក៏អាចតទ្េូវឱ្យមា ការគិតពិចារណាអំពីការកំចាត់ស្ថរធាតុ
ចេេង្នេនរគនៅតាេការោឋ  នពលរិរឬរញ្ច រ់គនទ្មាង្ផដរ។  
 
ការអភិរកសជីវចទ្េរេះ  ិង្រូរ ភ្នពនអកូ ូសីុគឺជាការគិតពិចារណាជាចេបង្ 
 
                                                        
23 Rio Declaration 1992, Principle 22. 
24 Inter-Governmental Agreement on the Environment, signed by the 

Australian Government and its States and Territories and Local 

Government, 1 May 1992, www.environment.gov.au/about-

us/esd/publications/intergovernmental-agreement.  
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ចំ ុចចារ់នផតើេសទ្មារ់ការវាយតដេេនលើសំន ើ គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍គឺគរបីទ្តូវគិតពិចារណាជា
ចេបង្អំពីការអភិរកសជីវចទ្េរេះ  ិង្រូរ ភ្នពនអកូ ូសីុ។25 ន េះេិ ផេ មា  ័យថ្ន គម  
គនទ្មាង្ណាផដលអាចររួលបា ការអ ុេ័តនហើយ ឹង្េិ រង្កនទ្គេះថ្នា ក់ដល់ររសិ្ថា  ននាេះនរ។ 
វាទ្គ ់ផតធានាថ្ន នទ្គេះថ្នា ក់ ិង្ការខូ្ចខាតដល់ររសិ្ថា    ិង្សង្គេទ្តូវផតមា ការព យល់
នហតុផលទ្តឹេទ្តូវនោយគនទ្មាង្។ គនទ្មាង្ទ្តូវផតមា ការវាយតដេេជនទ្េើសនផសង្ៗ  ិង្នសាើ ូវ
វធីិនផសង្ៗនដើេបរីនញ្ច ៀស ឬកាត់រ ាយនទ្គេះថ្នា ក់ផដលអាច ឹង្នកើតន ើង្។ ទ្រសិ នរើ េិ អាច
រនញ្ច ៀសការខូ្ចខាតននាេះបា នរ ទ្តូវផតផតល់សំ ង្សេរេយចំនពាេះការខូ្ចខាតផដលនកើត
ន ើង្ននាេះ។  
 
ការវាយតដេេ ការកំ ត់តដេេ  ិង្ការនលើករឹកចិតតកា ់ផតលែទ្រនសើរ 
 
ការនទ្រើទ្បាស់ឧរករ ៍នសដឋកិចចន េះ សំខា ់ណាស់ចំនពាេះការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
ទ្រករនោយទ្រសិរធភ្នព។ កតាត ររសិ្ថា  គរបីទ្តូវរញ្ចូ លនៅកាុង្ការវាយតដេេទ្រពយសេបតតិ  ិង្
នសវាកេម រេួទំង្ការផតល់នសវាកេមទ្រព័ ធនអកូ ូសីុផង្។ ចំ ុចន េះមា ស្ថរសំខា ់ជា
ពិនសសកាុង្ការវាយតដេេ ចំណាយ ិង្ចំន ញររស់គនទ្មាង្។ នលើសពីន េះនៅនរៀត ដំន ើ រ
ការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   គរបទី្តវូនទ្រើនគលការ ៍ "អាករំពុលទ្តូវរង់្ដលេ"។26 
នគលការ ៍ន េះនទ្ចើ ផតមា ការកំ ត់  ិយេ ័យថ្ន អាកផដលរង្កឲ្យមា ការរំពុលររសិ្ថា   
 ិង្មា កាកសំ ល់ គរបីទ្តវូររួលរ ទុកនលើចំណាយនលើការររ់ស្ថក ត់ ការរនញ្ច ៀស ឬនលើ
ការកាត់រ ាយននាេះ។  
 
វធិា ការផផាកនសដឋកិចចេួយនរៀតគឺ អាកនទ្រើទ្បាស់រំ ិញ ិង្នសវាកេម គរបីទ្តូវរង់្ដលេ នោយ
ផផែកនលើេូលោឋ  ចំណាយនពញេួយវដតជីវតិដ ការផគត់ផគង់្រំ ិញ ិង្នសវានានា រេួទំង្ការនទ្រើ
ទ្បាស់ធ ធា ធេមជាតិ  ិង្ទ្រពយសេបតតិ ទ្ពេទំង្ការនបាេះនចាលកាកសំ ល់ចុង្នទ្កាយ។27 
 
ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 
ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈទ្តូវបា ររួលស្ថគ ល់ថ្ន ជាផផាកយា ង្សំខា ់ដ ដំន ើ រការវាយតដេេ
ផលរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈទ្តូវបា កំ ត់នៅកាុង្នសចកតីទ្រកាសរីទ្ករង្
                                                        
25 See for example the National Environment Policy of Myanmar 1994 that 

makes environmental protection the primary objective in seeking 

development. 
26 Rio Declaration, Principle 16. 
27 Rio Declaration, Principle 8, Principle 13, Principle 16. 



 20 

រយី ូ ឆ្ា ំ១៩៩២ នហើយទ្តូវបា នគររួលយកជាផផាកេួយដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
តំាង្ពីនពលចារ់នផដើេការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នៅរសវតសរ ៍ឆ្ា ំ១៩៧០េកនេេ េះ។  
 

នគលការ ៍រី១០ដ នសចកតីទ្រកាសនៅរីទ្ករង្រយី ូ៖ 
រញ្ា ររសិ្ថា  ទ្តូវបា នោេះស្ស្ថយលែរំផុត នោយការចូលរេួររស់ទ្រជាពលរដឋពាក់ព័ ធទំង្
អស់ នៅកទ្េិតសេស្សរ។ នៅកទ្េិតថ្នា ក់ជាតិ រុគគលមាា ក់ៗ ទ្តូវមា សិរធិររួលបា 
ព័ត៌មា សេស្សរពាក់ព័ ធ ឹង្ររសិ្ថា  ផដលព័ត៌មា ទំង្ននាេះទ្គរ់ទ្គង្នោយអាជាា ធរ ដូចជា 
ព័ត៌មា អំពីសមាភ រៈ ិង្សកេមភ្នពផដលមា នទ្គេះថ្នា ក់ដល់សហគេ ៍ ទ្ពេទំង្មា ឱ្កាស
បា ចូលរេួកាុង្ដំន ើ រការដ ការនធវើនសចកតីសនទ្េច។ រណាដ ទ្រនរសនានា ទ្តូវជួយសទ្េួល
 ិង្នលើករឹកចិតតឲ្យមា ការយល់ដឹង្  ិង្ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ នោយទ្តូវទ្រកាស
ផសពវផាយព័ត៌មា ឲ្យបា រូលំរូលាយ។ ទ្តូវផដល់ជូ  ូវសិរធិចូលរេួនោយទ្រសិរធភ្នព កាុង្
ដំន ើ រការ ីតិវធីិរដឋបាល ិង្តុលាការ រេួទំង្ការផដល់ដំនណាេះស្ស្ថយ  ិង្សំ ង្ផង្។28 

 
អតាទ្រនយាជ ៍ខ្េេះអាចមា ការលំបាកកាុង្ការផដល់តដេេ ដូចជា ការនធវើការសនទ្េចចិតតបា លែ
ទ្រនសើរ ឬការពទ្ងី្កនសចកដីរុកចិតតកា ់ផតធំនធង្នៅតាេការយិាល័យរោឋ ភិបាលជានដើេ។ អតា
ទ្រនយាជ ៍នផសង្នរៀត ដូចជា ការនរៀរចំរនង្កើតគនទ្មាង្បា លែទ្រនសើរ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  
ផដលមា ទ្រសិរធភ្នព ឬដំន ើ រការរ ដឹ ង្ស្ថរុកខផដលមា ទ្រសិរធភ្នព ជានដើេ អាចមា ការ
លំបាកកាុង្ការវាស់ផវង្ រ ុផ តអាចផតល់ ូវផលទ្រនយាជ ៍ពិតទ្បាកដដល់រណាដ សហគេ ៍ផដល
រង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍។ 
 
ដូចគា ន េះផដរ នោយស្ថរផតការចូលរេួជាស្ថធារ ៈសាិតនលើរសស ៈដ វធីិស្ថស្តសត  ិង្ការ
អ ុវតតធំរូលំរូលាយ ដូនចាេះការនទ្ជើសនរ ើសវធីិស្ថស្តសតផដលពាក់ព័ ធ  ិង្មា ទ្រសិរធភ្នពរំផុត
អាចមា ការលំបាក។ សមាគេអ តរជាតិនដើេបីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ បា រនង្កើតរសស ៈ
េួយសទ្មារ់ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ។ នយើង្នទ្រើរសស ៈន េះនៅកាុង្នគលការ ៍ផ នំាន េះ
។ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈលែ ទ្តូវពឹង្ផផែកនលើរនរៀរដ ការទ្គរ់ទ្គង្ជំហា  ីេួយៗ។  
 
កាុង្ករ ីនទ្ចើ រំផុត អាកនសាើសំុគនទ្មាង្  ិង្អាកពិនទ្គេះនយារល់អំពីការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា   គរបទី្តវូនរៀរចំផផ ការសដីពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ នោយមា ការពិនទ្គេះ
នយារល់ជាេួយទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធ។ ផផ ការ 

                                                        
28 Rio Declaration, Principle 10.  
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ផដលទ្តូវនគនៅេា ង្នរៀតផដរថ្ន ផផ ការចូលរេួររស់ភ្នគីពាក់ព័ ធននាេះគឺជាផផ រីរងាា ញផេូវ 
ឬេគគុនរសក៍នឆ្ព េះនៅរកការចូលរេួ  ិង្ការពិនទ្គេះនយារល់ ផដល ឹង្ទ្រទ្ពឹតតនៅកាុង្អំ ុង្
នពលដ ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ ផផ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ 
ចំាបាច់ទ្តវូផតសេស្សរ ឹង្គនទ្មាង្  ិង្ររសិ្ថា  នៅេូលោឋ   ទ្ពេទំង្សហគេ ៍ នហើយទ្តវូ
តទ្េូវតាេគនទ្មាង្ជាក់លាក់ននាេះ។  
 
ជា ិចចកាល នគទ្តូវររួលស្ថគ ល់ថ្ន ការពិនទ្គេះនយារល់េិ ផេ ជាការចូលរេួនរ។ វាគឺជាផផាក
េួយដ ដំន ើ រការ។ ការដេ ស់រតូរព័ត៌មា មា ស្ថរសំខា ់ នហើយការនឆេើយតរនៅ ឹង្រញ្ា
ផដលនលើកន ើង្នោយភ្នគីពាក់ព័ ធគឺជាផផាកយា ង្សំខា ់ដ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ។  
 



 22 
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ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈបា កាេ យជាផផាកេួយដ ដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
ចារ់តំាង្ពីចារ់សដីពីនគល នយាបាយររសិ្ថា  ជាតិសហរដឋអានេរកិ ផដលទ្តូវបា រនង្កើតន ើង្
ជាផេូវការ នៅសហរដឋអានេរកិ នៅឆ្ា ំ១៩៦៩ននាេះនេេ េះ។29 នោយរណាដ សហគេ ៍អ តរជាតិបា 
ផកសទ្េួល  ិង្អ ុេ័តនទ្រើទ្បាស់ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ន េះ ដូនចាេះ
នហើយ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈនៅផតជាកតាត យា ង្សំខា ់ដ ដំន ើ រការវាយតដេេ។ ចំ ុច
ន េះទ្តូវបា ររួលស្ថគ ល់នោយនគលការ ៍រី១០ដ នសចកតីទ្រកាសរីទ្ករង្រយី ូ ឆ្ា ំ១៩៩២ 
ផដលបា រញ្ជ ក់ថ្ន៖ "រញ្ា ររសិ្ថា  ទ្តូវនោេះស្ស្ថយបា យា ង្លែរំផុត នោយមា ការចូលរេួ
ពីពលរដឋផដលពាក់ព័ ធទំង្អស់ នៅតាេលំោរ់ថ្នា ក់សេស្សរ"។ នៅឆ្ា ំ១៩៩៨ គ ៈកមាម ធិ
ការនសដឋកិចចររស់អង្គការសហទ្រជាជាតិនដើេបអឺីរ  រុ បា ចរចាអ ុសញ្ា សដីពីសិរធិររួលបា 
ព័ត៌មា  ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការនធវើនសចកតីសនទ្េច  ិង្សិរធិររួលបា យុតតិធេ៌កាុង្
រញ្ា ររសិ្ថា   (អ ុសញ្ា ទ្ករង្អាហ៊ាូស, អាហ៊ាូស convention)។  អ ុសញ្ា ទ្ករង្អាហ៊ាូស ររួល
ស្ថគ ល់ថ្ន ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈនធវើឲ្យការសនទ្េចចិតត  ិង្នធវើឲ្យគុ ភ្នព ិង្ការអ ុវតតនស
ចកតីសនទ្េចចិតត កា ់ផតលែទ្រនសើរ។  
 
អ ុសញ្ា ទ្ករង្អាហ៊ាូសមា  ិយេ ័យេួយចំ ួ ដូចខាង្នទ្កាេ៖ 
 

"ស្ថធារ ៈ" មា  ័យថ្ន ររូវ តរុគគល ឬ ីតិរុគគល មាា ក់ឬនទ្ចើ នាក់  ិង្នយាង្តាេចារ់
ជាតិ ឬការអ ុវតតថ្នា ក់ជាតិគឺ សមាគេ អង្គការ ឬទ្ករេររស់ររូវ ត ឬ ីតិរុគគលននាេះ  
 
"ស្ថធារ ជ ពាក់ព័ ធ" មា  ័យថ្ន ស្ថធារ ជ ផដលបា រង្ផលរ េះពាល់ ឬ ឹង្ទ្តូវរង្
ផលរ េះពាល់នោយ ឬស្ថធារ ជ ផដលមា ចំណារ់អារេម ៍កាុង្ការនធវើនសចកតីសនទ្េច
ចិតតផផាកររសិ្ថា  ។ កាុង្នគលរំ ង្ដ ការផដល់ ិយេ ័យន េះ អង្គការេិ ផេ រោឋ ភិបាល 
ផដលមា នរសកកេមនលើកកេពស់ការការពារររសិ្ថា   នហើយផដលបា រំនពញលកខខ្ ឌ ចារ់
ជាតិ ទ្តូវបា ចាត់រុកថ្ន ជាភ្នគីមា ការចារ់អារេម ៍។  

 
នទេះរីជា មាទ្តា៦ រញ្ជ ក់អំពីរររបញ្ាតតិសទ្មារ់ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការសនទ្េចចិតត
នលើសកេមភ្នពជាក់លាក់ក៏នោយ ក៏វាមា  ិយេ ័យេិ ចាស់លាស់អំពីអវីផដលជាការចូលរេួ
ជាស្ថធារ ៈនពញនលញននាេះន ើយ។ កតាត េួយចំ ួ ទ្តូវបា ររួលស្ថគ ល់នៅកាុង្មាទ្តា៦៖ 

 ការជូ ដំ ឹង្ពីដំរូង្  
                                                        
29 Glucker et al, Public Participation in environmental impact 

assessment: why, who and how?, EIA Review 43, 2013, pp.104-11.  
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 ទ្គរ់ទ្គ ់ 
 ទ ់នពល 
 មា ទ្រសិរធភ្នព 
 លកខ ៈររស់សំន ើ សំុ 
 អតតសញ្ា  ររស់អាកនធវើនសចកដីសនទ្េចចិតត 
  ីតិវធីិសទ្មារ់ឲ្យស្ថធារ ជ ផដល់នយារល់  
 នពលកំ ត់សទ្មារ់ការផដល់នយារល់ទ្គរ់ទ្គ ់  ិង្ 
 នតើសំន ើ សំុននាេះទ្តវូសាិតនទ្កាេការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដរឬនរ ឬទ្តូវសាិត

នទ្កាេ ីតិវធីដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ ផដរឬនរ។ 
 

អតា ័យអំពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ  
 
ការពិ ិតយន ើង្វញិនានពលលមីៗន េះអំពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់
ររសិ្ថា   បា កំ ត់ចាស់ថ្ន វាេិ ផេ នចេះផតចាស់លាស់ជា ិចចចំនពាេះអវីផដលជាអតា ័យដ  
"ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ" ឬអវីជា "ការពិនទ្គេះនយារល់សហគេ ៍" នហើយវាក៏េិ នចេះផត
ចាស់លាស់ចំនពាេះអវីផដលថ្ន "ស្ថធារ ៈ" ឬ "សហគេ ៍" ននាេះផដរ។ នគក៏បា កត់សមាគ ល់
ន ើញផដរថ្ន មា ការផខ្វង្គំ ិតគា យា ង្នទ្ចើ  ពាក់ព័ ធ ឹង្នគលរំ ង្ជាក់លាក់ដ ការចូល
រេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។30វាេិ ទ្គ ់ផតពាក់ព័ ធ ឹង្ការ
ជផជកពិភ្នកាផដលមា ផតទ្រឹសដីរ ុនណាណ េះនរ រ ុផ តវាផលេទំង្ "ឆេុេះរញ្ច ំង្នៅនលើការអ ុវតត
ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  " ផលេនរៀតផង្។31 
 
ដូចគា ននាេះ វាក៏មា  "ជនមាេ េះនទ្ចើ គួរចារ់អារេម ៍" ផដរ ពាក់ព័ ធ ឹង្ ិយេ ័យដ ការចូលរេួ
ជាស្ថធារ ៈ។32 Glucker  ិង្អាកនផសង្នរៀត បា កំ ត់នគលរំ ង្សំខា ់ៗចំ ួ ទ្បំារួ 
សទ្មារ់ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ៖ 

 នធវើឲ្យមា ឥរធិពលនលើការសនទ្េចចិតត 
 រនង្កើ សេតាភ្នពផររទ្រជាធិរនតយយ 
 នរៀ អំពីសង្គេ 
 ផដល់សិរធិអំណាចជូ   ិង្រនំោេះទ្រជាជ  ិង្ទ្ករេផដលរ ់នខ្ាយ 
 ទ្គរ់ទ្គង្ ិង្នទ្រើទ្បាស់ព័ត៌មា ទ្ពេទំង្ចំន េះដឹង្នៅេូលោឋ   

                                                        
30 Glucker, et al, 2013, p.104.  
31 Glucker, et al, 2013, p.106. 
32 Glucker, et al, 2013, p.106. 
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 រញ្ចូ លចំន េះដឹង្ផផែកនលើគុ តដេេ ិង្ររពិនស្ថធ ៍ 
 ពិ ិតយសភ្នពរងឹ្មំាដ ព័ត៌មា ពីទ្រភពនផសង្ៗនរៀត 
 រនង្កើតភ្នពស្សរចារ់សទ្មារ់ការសនទ្េចចិតត  ិង្ 
 ការនោេះស្ស្ថយជនមាេ េះ។ 

 
រផ ាេនលើន េះនរៀត វាពំុផេ នចេះផតមា ការយល់ដឹង្  ិង្ការទ្ពេនទ្ពៀង្ចាស់លាស់ជា ិចចថ្ន 
នតើអាកណាគរបទី្តូវចូលរេួននាេះនរ។ នតើឲ្យផតអាកផដលមា ការចារ់អារេម ៍ នលើគនទ្មាង្ឬលរធ
ផល ឬអាកផដលមា ការចារ់អារេម ៍នោយមា ការររួលស្ថគ ល់ សុរធអាកផដលគរបទី្តូវផត
ចូលរេួ? វធីិស្ថស្តសតនកៀរគរអាកចូលរេួ អាចនំាឱ្យកា ់ផតមា ភ្នពស្សរចារ់ រ ុផ តេិ ផេ 
ធ ធា គូរខាេ ច  ិង្សេតាភ្នពមា កទ្េិតផដលបា ផដល់ឲ្យននាេះនរ។ នតើវធីិស្ថស្តសតននាេះ ឹង្
ោក់រ ទុករផ ាេនលើទ្រព័ ធដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នរ?33  
 
នៅកាុង្ទ្រនរសជានទ្ចើ  រេួទំង្ទ្រនរសកូស្ថត រកីា  ិង្ ីការហគ័រផង្ ការររជ័យកាុង្ការ
ពិចារណានលើនយារល់  ិង្សំន ើ ោក់ជូ ផដលររួលបា ពីស្ថធារ ជ  បា រណាដ លឲ្យ
ទ្រជាជ  "េិ ចូលរេួជាផេូវការកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នហើយផររជាអ ុវតត
រទ្េង់្ដ ការចូលរេួេិ ផេូវការ ជំ ួសវញិ (ដូចជា ការនដើរដផង្ាតវា  នធវើពហិការ ជានដើេ)"។34 
 
អាកស្សី Cheryl Wasserman េកពីការយិាល័យការពារររសិ្ថា  សហរដឋអានេរកិ កត់សមាគ ល់ថ្ន 
"ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈទ្រករនោយអតា ័យ េិ ផេ ទ្គ ់ផតតទ្េូវឱ្យ នរើកកិចចទ្រជំុ ឬនរើក
នវរិកាស្ថធារ ៈ ឬទ្គ ់ផតទ្រេូលយកនយារល់ររស់ស្ថធារ ជ ននាេះនរ"។35 នៅសហរដឋ
អានេរកិ នគនដដ តខាេ ំង្នលើការចូលរេួ  ិង្ការពិចារណាអំពីរញ្ា ផដលនលើកន ើង្នោយការចូល
រេួ។36 លែរំផុត ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ ិង្ផដល់ឱ្កាសឱ្យស្ថធារ ជ  នទ្រើឥរធិពលនោយ
ស្សរចារ់  ិង្នោយស តិវធីិនលើការសនទ្េចចិតត។ អាកស្សីបា កំ ត់ ូវនហតុផលេួយចំ ួ 
នៅពីនទ្កាយការោក់រញ្ចូ លការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
ដូចខាង្នទ្កាេ៖ 

                                                        
33 Glucker, et al, 2013, p.109. 
34 Glucker, et al, 2013, p.109.  
35 Wasserman (2012), Cheryl Wasserman, USEPA, Application of Public 

Participation Principles in EIA, Jakarta, Indonesia, 10-11 July 2012. 

Wasserman (2014), Cheryl Wasserman, USEPA, Associate Director for Policy 

Analysis, National Environmental Policy Act (NEPA) Regulations, 

Guidelines and Experience, November 19, 2014, 

epa.connectsolutions.com/p6qgkt3cfqh.  
36 Citizens Guide to NEPA, USEPA, 2007, 

https://ceq.doe.gov/nepa/Citizens_Guide_Dec07.pdf.  
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 ព័ត៌មា ពាក់ព័ ធ 
 ការសនទ្េចចិតតកា ់ផតលែទ្រនសើរ 
 កស្ថង្ការយល់ដឹង្ ិង្ភ្នពស្សរចារ់ 
 នទ្ចើ ផតររួលបា លរធផលកាុង្ដំនណាេះស្ស្ថយទ្រករនោយភ្នពដចាទ្រឌិ្ត 
 តួនារីមា ទ្រនយាជ ៍កាុង្ការពិ ិតយតាេោ នលើការអ ុវតត 
 កាត់រ ាយការចំណាយ  ិង្ការព ារនពលពីជនមាេ េះេិ ទ ់បា នោេះស្ស្ថយ  ិង្ 
 សទ្េរសទ្េួលការអ ុវតត។ 

 
អាកស្សីបា រងាា ញធាតុ៩ចំ ុច នដើេបីកំ ត់ ូវតួនារីដ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ដូចខាង្នទ្កាេ៖ 

 យល់អំពីតទ្េូវការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ សទ្មារ់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 រញ្ចូ លនគលការ ៍ចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះ

ពាល់ររសិ្ថា   
 កំ ត់អតតសញ្ា  ស្ថធារ ជ   ិង្អាកពាក់ព័ ធ 
 កំ ត់ ិយេ ័យដ តួនារីររស់ភ្នគីពាក់ព័ ធ/ស្ថធារ ជ កាុង្ការនធវើនសចកដីសនទ្េច

ចិតត 
 រនង្កើត  ិង្អ ុវតតឧរករ ៍តទ្េូវតាេការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ 
 នឆេើយតរនៅ ឹង្ផលទ្រនយាជ ៍៖ រនញ្ច ៀស កាត់រ ាយ រូទត់សំ ង្ 
 អ ុវតតការនោេះស្ស្ថយជនមាេ េះររសិ្ថា   
 តមាេ ភ្នព  ិង្ចង្ទ្កង្ឯកស្ថរ  ិង្ 
 កំ ត់ ិយេ ័យដ ការអ ុវតតនៅតាេលកខខ្ ឌ ដ សូចនាករនជាគជ័យ។37 

 
នលើសពីន េះនៅនរៀត ចារ់សដីពីនគល នយាបាយររសិ្ថា  សហរដឋអានេរកិបា កំ ត់ នេនរៀ 
ផដលសីុសងាវ ក់គា ទ្បំាសទ្មារ់ការររួលបា នជាគជ័យពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   គឺ៖ 

 សទ្េួលដំន ើ រការឲ្យទ្តវូ ឹង្តទ្េូវការដ ស្ថា  ភ្នព 
 ចុេះនៅជួរ ិង្ផសវង្យល់អំពីទ្ករេនគលនៅ 
 ឆ្រ់ចារ់នផតើេកាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 ចាត់រុកការពិនទ្គេះនយារល់ជាស្ថធារ ៈ  ិង្ការចូលរេួជាដំន ើ រការអ ុវតតទ្រចំា 

េិ ផេ ជាទ្ពឹតតិការ ៍ផតេដង្ចរ់ននាេះនរ  ិង្ 
                                                        
37 Wasserman, 2014. 
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 ពាយាេរកវធីិនដើេបីនឆេើយតរនៅ ឹង្ការទ្ពួយបារេភនោយគម  ការសទ្េរេះសទ្េលួ
រូរ ភ្នពវរិាស្ថស្តសត ចារ់ ឬលរធភ្នព។38 

 
នលើសពីន េះនៅនរៀត ររពិនស្ថធ ៍នៅសហរដឋអានេរកិ  ិង្ទ្រនរសអូស្តស្ថត លីបា កំ ត់យ ត
ការនផសង្ៗគា ជានទ្ចើ នដើេបីទ្រេូលព័ត៌មា   ិង្គំ ិតពីភ្នគីពាក់ព័ ធ។ យ តការទំង្ន េះអាច
មា ចំ ុចណាេួយដ ចំ ុចខាង្នទ្កាេន េះ៖ 

 សវនាការស្ថធារ ៈ  
 រយៈនពលផដល់នយារល់ជាស្ថធារ ៈផដលសំុឲ្យមា សរនសរលិខិ្តផដល់នយារល់ 
 កិចចទ្រជំុជាស្ថធារ ៈ 
 កិចចទ្រជំុទ្ករេតូច ទ្ករេនគលនៅ ឬសិកាខ ស្ថលាទ្ករេនគលនៅ 
 ទ្ករេទ្រឹកានយារល់  ិង្ការងារពិនសស 
 ការនចញផាយដំ ឹង្ ទ្ពឹតតិរទ្តផដលមា រទ្េង់្ផដល់នយារល់ជាស្ថធារ ៈ តារង្

សនង្ខរព័ត៌មា  ខិ្តតរ័ ណ 
 ទ្រព័ ធផសពវផាយ - ររយកការ ៍ សំភ្នស ៍ នសចកតីទ្រកាសនសវាស្ថធារ ៈ 
 វរឹស្ថយគនទ្មាង្/កេមវធីិ 
 ឃ្េ ំង្ស្ថព័ត៌មា  ឬេ ឌ លផដល់ព័ត៌មា  
 ការយិាល័យវាគមិ  
 ការស្សង់្ព័ត៌មា  ឬការសទង់្េតិ; 
 រញ្ជ ីសំរុទ្ត 
 ការសនង្ខរនោយ ិង្សទ្មារ់េន្រ តីស្ថធារ ៈ 
 រណាត ញព័ត៌មា សង្គេ (ដូចជា នហវសរ៊ាុក ធវីតធ័រ។ល។)  ិង្ 
 ចកខុវស័ិយ។39 

 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   កាុង្ការអ ុវតតជាក់ផសដង្នៅតំរ ់រន េនេគង្គ 
 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវបា នទ្រើទ្បាស់នសទើរទ្គរ់ទ្រនរសនៅនលើពិភពនលាក។ 
មា ការនលើកន ើង្ថ្ន រណាដ ទ្រនរសចំ ួ ១៩១ទ្រនរសកាុង្ចំនណាេ១៩៣ទ្រនរសផដលជា
សមាជិកអង្គការសហទ្រជាជាតិ មា ទំង្ចារ់ជាតិផង្ ឬបា ចុេះហតានលខានលើសំ ំុលិខិ្តុ
ររ ៍អ តរជាតិផង្នយាង្នៅនលើការអ ុវតតការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។40 ការរកីរល
                                                        
38 Wasserman, 2012. 
39 Wasserman, 2012. 
40 Morgan, 2012. 



 28 

ោលនៅរូទំង្ពិភពនលាក ូវការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវបា គំទ្រនោយនគល
ការ ៍រី១៧ដ នសចកតីទ្រកាសរីទ្ករង្រយី ូ ផដលរញ្ជ ក់ថ្ន រណាដ ទ្រនរសហតានលខី្ទ្តវូផតអ ុ
វតត ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   "ចំនពាេះរណាដ សកេមភ្នពផដលបា នសាើន ើង្ នហើយ
ផដលអាច ឹង្រង្កឲ្យមា ផលរ េះពាល់អវជិជមា យា ង្ខាេ ំង្នលើររសិ្ថា    ិង្ផដលទ្តូវសាិតនទ្កាេ
កេមវតាុដ ការសនទ្េចចិតតររស់អាជាា ធរសេតាកិចចថ្នា ក់ជាតិ"។41 
 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នៅតំរ ់រន េនេគង្គ 
 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  គឺជា ដំន ើ រការផដលនទ្រើទ្បាស់នោយរោឋ ភិបាលទំង្អស់
នៅកាុង្តំរ ់រន េនេគង្គ នដើេបីវាយតដេេអំពីផលរ េះពាល់ផដលអាចនកើតន ើង្ពីសំន ើ គនទ្មាង្
អភិវឌ្ឍ ៍  ិង្នដើេបពិីចារណារកជនទ្េើស  ិង្យុរធស្ថស្តសតទ្គរ់ទ្គង្នផសង្ៗ ផដលជាផផាកដ ការ
សនទ្េចចិតតថ្ន នតើទ្តូវរ ត ឬេិ រ តគនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍ផដលនសាើសំុននាេះ។  
 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវបា ររួលស្ថគ ល់ថ្ន ជាឧរករ ៍យា ង្សំខា ់សទ្មារ់
វាយតដេេ  ិង្វភិ្នគអំពីនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   សង្គេ នសដឋកិចច  ិង្ផលរ េះពាល់នផសង្ៗនរៀត
ផដលរណាដ លេកពីគនទ្មាង្ណាេួយ នហើយនរៀរចំ ិង្រកវធីិនដើេបរីនញ្ច ៀសកាត់រ ាយ ឬ
ទ្គរ់ទ្គង្ផលរ េះពាល់ផដលអាចនកើតន ើង្ននាេះ។ វាក៏ជាដំន ើ រការផដលនគនទ្រើទ្បាស់ផដរ 
នដើេបីកំ ត់អតតសញ្ា    ិង្នឆេើយតរនៅ ឹង្ការទ្ពួយបារេភចេបង្ៗររស់ទ្រជាជ ផដលរង្
ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀត។  
 
ដំន ើ រការពីដំរូង្ដល់ចរ់ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវផតរញ្ច រ់ េុ នពលររួល
បា ការយល់ទ្ពេឲ្យអ ុវតតគនទ្មាង្ជាក់លាក់ណាេួយ។ ទ្តង់្ចំ ុចន េះ វាពិតជាសំខា ់
ណាស់ នោយនហតុថ្ន នគលរំ ង្សំខា ់េួយកាុង្ចំនណាេនគលរំ ង្សំខា ់ៗដ ការ
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  គឺការធានាបា ថ្ន ផលរ េះពាល់អវជិជមា ពីសំន ើ សំុអ ុវតត
គនទ្មាង្ទ្តូវបា រនញ្ច ៀស ឬយា ង្នហាចណាស់ក៏ទ្តូវបា រ ាយ ឬកាត់រ ាយផដរ េុ នពល
ផលរ េះពាល់នកើតន ើង្។ វាក៏សំខា ់ផដរ ផដលទ្តូវនឆេើយតរ ឹង្នគលរំ ង្ដ ការធានាថ្ន 
ពលរដឋរង្ផលរ េះពាល់មា ឱ្កាសកាុង្ការចូលរេួកាុង្ដំន ើ រការដ ការនធវើនសចកតីសនទ្េចចិតត។ 
 

                                                        
41 Morrison-Saunders, 2012, pp 34-41.  
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42 PACT RTWG Draft Guidelines on Public Participation (2015). 
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ទ្រនរស ីេួយៗចាត់តំាង្ទ្កសួង្ ឬនាយកោឋ  ជាក់លាក់ឲ្យររួលខុ្សទ្តវូនលើដំន ើ រការដ 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ នៅកាុង្ទ្រនរសទំង្អស់នៅតំរ ់រន េនេគង្គ ការអនង្កត 
 ិង្ការនរៀរចំរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តវូអ ុវតតនោយអាករី
ទ្រឹកានយារល់ផផាកវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ផដលជួលនោយអាកនសាើសំុគនទ្មាង្។ រី
ទ្រឹកាពិនទ្គេះនយារល់ផផាកវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តវូអ ុវតតការវាយតដេេ  ិង្នរៀរចំ
នធវើការសិកា ផដលរនង្កើតបា  ូវេូលោឋ  សទ្មារ់នធវើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា  ។  
 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  គឺជាដំន ើ រការផដលនគអាចផចកជាជំហា ៗ។ ជំហា 
 ីេួយៗសុរធផតជាផផាកដ ដំន ើ រការន េះ។ នគទ្តវូអ ុវតតតាេ ូវជំហា ទំង្អស់ន េះ នដើេបី
សនទ្េចនោយអ ុនលាេតាេ ីតិវធីិដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ នទេះរីជា ទ្រនរស
 ីេួយៗពំុមា ទ្រព័ ធដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដទ ល់ខ្េួ ក៏នោយ ក៏ទ្រនរសននាេះ 
មា ទ្រព័ ធដ ការវាយតដេេស្សនដៀង្ៗគា េួយចំ ួ ផដរ។  
 
ជំហា កាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 
ទ្រព័ ធដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នៅកាុង្តំរ ់រន េនេគង្គ  ិង្នៅតាេរណាដ
ទ្រនរសជានទ្ចើ រូទំង្ពិភពនលាក ជារូនៅមា នសទើរផតទ្គរ់ជំហា  ឬមា ជំហា ទំង្អស់ 
ដូចខាង្នទ្កាេន េះ៖ 
1. ការពិ ិតយ  
2. ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នពឬកំ ត់លកខខ្ ឌ នយាង្  
3. ការទ្រេូលរិ ា ័យនោយរីទ្រឹកាពិនទ្គេះនយារល់ផផាកវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    
4. ការនរៀរចំនសចកដីទ្ពាង្របាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
5. ការនរៀរចំផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   ិង្សង្គេ 
6. ការនសាើោក់ជូ របាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
7. ការវាយតដេេនលើរបាយការ ៍សដីពីលរធផលវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ិង្ផផ ការ

ទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា    ិង្សង្គេ 
8. នសចកដីសនទ្េចថ្ន នតើអ ុេ័តឬេិ អ ុេ័តនលើរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះ

ពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   ិង្សង្គេ 
9. ការនចញវញិ្ា រ រ័ទ្តទ្រតិរតតិររសិ្ថា   
10. អ ុេ័តផដល់អាជាា រ័ ណ ឬលិខិ្តអ ុញ្ា តនផសង្ៗនរៀត 
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11. ការចារ់នផដើេដំន ើ រការស្ថង្សង់្ 
12. ការចារ់នផដើេដំន ើ រការទ្រតិរតតិការ 
13. ការពិ ិតយតាេោ   ិង្ទ្រតិរតតិនៅតាេវញិ្ា រ រ័ទ្តទ្រតិរតតិររសិ្ថា   ទ្ពេទំង្

ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   ិង្សង្គេ,  ិង្ 
14. ការរិរ ឬរញ្ច រ់គនទ្មាង្។  

 
ដំន ើ រការន េះមា រងាា ញនៅកាុង្តារង្រហូំរ កាុង្ររូរី១។ វាទ្តូវបា យកេកពីអង្គការភ្នពជា
ដដគូសទ្មារ់ទ្ករេការងារតុេូលផផាកររសិ្ថា  សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។  
 
នដើេបីជាការពិចារណាអំពីវធីិស្ថស្តសតផដលកា ់ផតស្ថេញ្ារផ ាេនរៀតចំនពាេះការវាយតដេេនហតុ
រ េះពាល់ររសិ្ថា   រណាដ ជំហា ដូចខាង្នទ្កាេន េះ អាចទ្តវូបា កំ ត់ថ្នជាផផាកយា ង្សំខា ់
ដ ដំន ើ រការការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ៖ 
1. ការពិ ិតយ  
2. ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នព 
3. ការអ ុវតតការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ការនរៀរចំរបាយការ ៍សដីពីការវាយ

តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   ិង្សង្គេ 
4. ការពិ ិតយន ើង្វញិនលើរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្

ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   ិង្សង្គេ 
5. ការសនទ្េចចិតតនលើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   

 ិង្ 
6. ការពិ ិតយតាេោ   ិង្ការទ្រតិរតតិ 

 
ជំហា  ីេួយៗ ផដល់ឱ្កាសឲ្យទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់
ព័ ធនផសង្ៗនរៀត ចូលរេួ។ នហតុដូនចាេះនហើយ ជំហា ទំង្ទ្បំាេួយន េះ ទ្តវូបា នទ្រើទ្បាស់ជា
ផផាកយា ង្សំខា ់សទ្មារ់នសៀវនៅផ នំាន េះ។  
 
ជំហា រី ១៖ ការពិ ិតយ 
 
ដំណាក់កាលដំរូង្កាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  គឺជា ការពិ ិតយ។ ការ
ពិ ិតយគឺជាផផាកសំខា ់េួយ កាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ ជារូនៅ វា
ជានពលដំរូង្ផដលអាកគំទ្រគនទ្មាង្ ទ្តវូពិភ្នកាអំពីគនទ្មាង្ផដលនសាើសំុជាេួយរោឋ ភិបាល 
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 ិង្ជាេួយសហគេ ៍។ លរធផលសំខា ់ៗសទ្មារ់ជំហា ដ ការពិ ិតយគឺរបាយការ ៍សដីពីការ
ពិ ិតយគនទ្មាង្។ 
 
ភ្នគនទ្ចើ ដ រញ្ជ ីពិ ិតយគនទ្មាង្នៅកាុង្ទ្រនរសេហាអ ុតំរ ់រន េនេគង្គ រូករញ្ចូ លគា  ូវកតាត
ទំង្ន េះនៅកាុង្រញ្ជ ីន ម្ េះគនទ្មាង្ ផដលតទ្េវូឱ្យនធវើការនរៀរចំដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា  ។ រ ុផ តរញ្ជ ីន ម្ េះគនទ្មាង្ផដលទ្តូវពិ ិតយ អាចដកនចញ ូវការផរង្ផចកទ្រនភរ
ផដលជាទ្រធា ររដ គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍។ សំខា ់គឺទ្តូវនធវើឲ្យទ្បាកដជា ិចចថ្ន គនទ្មាង្ទំង្អស់
ផដលអាចរណាដ លឲ្យមា ផលរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឬសង្គេធៃ ់ធៃរ ទ្តវូសាិតនៅកាង្ការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   េិ ផេ ផតរណាដ គនទ្មាង្ផដលនៅកាុង្រញ្ជ ីផដលទ្តូវពិ ិតយននាេះនរ។  
 
ជំហា រី ២៖ ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នព 
 
ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នពជាជំហា សំខា ់ កាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
។ វាជាដំន ើ រការសទ្មារ់កំ ត់វសិ្ថលភ្នពដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
(ឧទហរ ៍ រិ ា ័យផដលចំាបាច់ទ្តវូទ្រេូល  ិង្វភិ្នគនដើេបវីាយតដេេនហតុរ េះពាល់នោយស្ថរ
គនទ្មាង្)  ិង្រនង្កើតនចញជា លកខខ្ ឌ ការងារសទ្មារ់ការនរៀរចំនធវើរបាយការ ៍សដីពីការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។43 
 
ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នព គឺជានពលដំរូង្ផដលអាកនសាើសំុគនទ្មាង្ ទ្តូវពិភ្នកាអំពីគនទ្មាង្ផដល
បា នសាើសំុជាេួយរោឋ ភិបាល ិង្ជាេួយសហគេ ៍។ លរធផលសំខា ់សទ្មារ់នធវើរបាយការ ៍
សដីពីការកំ ត់វសិ្ថលភ្នពគឺ ការនរៀរចំនសចកតីទ្ពាង្លកខខ្ ឌ ការងារសទ្មារ់ការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  សទ្មារ់គនទ្មាង្ផដលនសាើសំុ។ នសចកតីទ្ពាង្លកខខ្ ឌ ការងារ ទ្តូវមា 
រញ្ចូ លផលរ េះពាល់ររសិ្ថា   ិង្សង្គេសំខា ់ៗផដល ឹង្ទ្តូវនធវើការអនង្កត  ិង្ទ្តូវវាយតដេេ
នោយរីទ្រឹកាពិនទ្គេះនយារល់ផផាកវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ នសចកដីទ្ពាង្ដ 
លកខខ្ ឌ ការងារន េះ ទ្តូវររួលបា ការយល់ទ្ពេនោយរោឋ ភិបាល នោយអេភ្នជ រ់ជាេួយ ូវ
របាយការ ៍សដីពីការកំ ត់វសិ្ថលភ្នព ផដលគរបីទ្តូវផតរញ្ជ ក់ចាស់អំពីកិចចខិ្តខំ្ទ្រឹង្ផទ្រង្
ចូលរេួជាស្ថធារ ៈរហូតេកដល់នពលន េះ  ិង្ផផ ការសដីពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ
សទ្មារ់នពលអនាគត។ រនាទ រ់េក ជំហា ដ ការវាយតដេេនលើរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវទ្រេូលរិ ា ័យ ទ្ពេទំង្វភិ្នគនលើរណាដ ផលរ េះពាល់ផដលបា 

                                                        
43 Myanmar EIA Procedures 2015. 
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កំ ត់កាុង្លកខខ្ ឌ ការងារ  ិង្ពិចារណារកវធិា ការកាត់រ ាយផលរេះពាល់ រេួទំង្រក
ជនទ្េើសនផសង្ៗសទ្មារ់គនទ្មាង្។  
 
ជំហា ដ ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នពដ គនទ្មាង្ផដលបា នសាើសំុ មា នគលរំ ង្ដូចខាង្នទ្កាេ
៖ 

 កំ ត់តំរ ់សិកា តំរ ់ផដលមា ឥរធិពល ផដ នពលនវលា ដំណាក់កាលដ គនទ្មាង្
 ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធផដលមា សកាត  ុភ្នព 

 ការចារ់នផតើេដំន ើ រការដ ការផសវង្យល់អំពីរររបញ្ាតតិ  ិង្ររោឋ  អ ុវតត ិង្រររិរ
ដ រររបញ្ាតតិ ិង្ររោឋ  ននាេះសទ្មារ់ការនរៀរចំរនង្កើតគនទ្មាង្  ិង្ការរញ្ច រ់ការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   

 កំ ត់អតតសញ្ា  រនណាត េះអាស ាអំពីផលរ េះពាល់ររសិ្ថា   នោយនដត តជាពិនសស
នៅនលើរញ្ា ររសិ្ថា   សង្គេ  ិង្សុខ្ភ្នព ផដលចំាបាច់ទ្តវូនោេះស្ស្ថយនៅកាុង្ការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   

 រញ្ជ ក់អំពីជនទ្ៅ ិង្រំហំដ ការនសុើរនលើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   រេួទំង្
រិ ា ័យ ិង្ព័ត៌មា នគលអវីខ្េេះផដលតទ្េូវឲ្យមា ការសិកា ិង្អនង្កតរផ ាេអវីខ្េេះនរៀត
ផដលទ្តូវអ ុវតត  ិង្នតើទ្តវូអ ុវតតការទ្រេូលរិ ា ័យ ការសិកា  ិង្ការអនង្កតននាេះ
នោយវធីិណា។ 

 ផដល់ឱ្កាសជូ អាកពិនទ្គេះនយារល់ អាជាា ធរពាក់ព័ ធ ទ្ករេហ៊ាុ អភិវឌ្ឍ ៍គនទ្មាង្  ិង្
ភ្នគីផដលមា ចំណារ់អារេម ៍ ិង្រង្ផលរ េះពាល់ នដើេបីនលើកន ើង្អំពីរសស ៈ ិង្
កង្វល់ររស់ពួកគត់ទក់រង្ ឹង្សំន ើ សំុ េុ  ឹង្រ តវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   

 អ ុញ្ា តឲ្យមា ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេលែិតលែ ់ ិង្មា ទ្រសិរធភ្នព ជាដំន ើ រការ
ផដលចំន ញនពលនវលា ធ ធា   ិង្ចំណាយ ទ្ពេទំង្រនញ្ច ៀសការព ារនពល  ិង្ 

 កំ ត់អតតសញ្ា  រណាដ សហគេ ៍ផដលអាច ឹង្រង្ផលរ េះពាល់  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធ
នផសង្ៗនរៀតផដលមា ការចារ់អារេម ៍នលើគនទ្មាង្។44  

 
ជាផផាកដ ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នព អាកនសាើសំុគនទ្មាង្ ទ្តូវធានាថ្ន ដំន ើ រការដ ពិនទ្គេះ
នយារល់  ិង្ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ ដូចខាង្នទ្កាេន េះ ទ្តូវបា អ ុវតត៖ 

 រងាា ញព័ត៌មា អំពីគនទ្មាង្ផដលនសាើសំុននាេះជូ ស្ថធារ ៈ ិង្សង្គេសីុវលិ តាេរយៈ
ការរិរទ្រកាសព័ត៌មា អំពីគនទ្មាង្ ឬតាេវរិស្ថយររស់អាកនសាើសំុគនទ្មាង្  ិង្តាេ
ទ្រព័ ធផសពវផាយកាុង្ស្សរក រេួទំង្ការផសពវផាយតាេេនធាបាយផដលនសាើសំុគនទ្មាង្

                                                        
44 Myanmar EIA Procedures.  
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ោក់ផាយឲ្យនលចនធាេ ផដលនគនេើលន ើញចាស់នលើបា  ូផសពវផាយស្សរចារ់  ិង្
បា  ូផសពវផាយពា ិជជកេម នៅរីតំាង្ររស់គនទ្មាង្ ផដលស្ថធារ ជ អាចនេើល
ន ើញ  ិង្  

 នរៀរចំកិចចទ្រជំុពិនទ្គេះនយារល់រំនពញរផ ាេតាេលកខខ្ ឌ តទ្េូវផដលផ នំានោយ
ទ្កសួង្ ជាេួយសហគេ ៍េូលោឋ   ទ្រជាជ ផដលអាច ឹង្រង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរ
គនទ្មាង្ អាជាា ធរេូលោឋ   អង្គការផដលមា េូលោឋ  នៅសហគេ ៍  ិង្សង្គេសីុវលិ 
ទ្ពេទំង្ព យល់ឲ្យបា សេស្សរ ិង្ទ ់នពលនវលាតាេរយៈស ាិសីរកាផសត  ិង្
ការសំភ្នស ៍តាេទ្រព័ ធផសពវផាយព័ត៌មា ។45 

 
រញ្ជ ីនផទៀង្ដទ ត់អំពីទ្រជាជ រង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធ
សទ្មារ់ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នព46 

 
1. អាជាា ធរ 

 អាជាា ធរថ្នា ក់ជាតិ នខ្តត-ទ្ករង្ ស្សរក-ខ្ ឌ   ិង្អាជាា ធរេូលោឋ   
 អាជាា ធរររួលខុ្សទ្តវូចំនពាេះការទ្គរ់ទ្គង្ការរំពុលររសិ្ថា   រេួមា 

រឹក កាកសំ ល់ សំន ង្រខំា   ិង្ការរំពុលខ្យល់ 
 អាជាា ធរររួលខុ្សទ្តវូនលើការការពារធេមជាតិ នរតិកភ័ ឌ វរបធេ៌ 

 ិង្នរសភ្នព 
 អាជាា ធរររួលរ ទូកសុខ្ភ្នព ិង្សុវតាិភ្នព 
 អាជាា ធរទ្គរ់ទ្គង្ការនទ្រើទ្បាស់ដីធេី នធវើផផ ការកំ ត់រំហំ  ិង្នរៀរចំ

តំរ ់  ិង្ 
 អាជាា ធរទ្រនរសជិតខាង្ ផដលផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ អាចជារញ្ា  

2. ភ្នគីពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀត  
 ទ្ករេផដលមា ចំណារ់អារេម ៍នលើររសិ្ថា   សង្គេ  ិង្ការអភិវឌ្ឍ 

ថ្នា ក់េូលោឋ   ថ្នា ក់ជាតិ  ិង្អ ដរជាតិ 
 នាយកោឋ  តាេវស័ិយដ រោឋ ភិបាល ផដលររួលខុ្សទ្តូវនលើវស័ិយ

កសិកេម ថ្នេពលដទ្ពនឈើ ន ស្ថរ។ល។ (ផដលផលទ្រនយាជ ៍
ររស់ខ្េួ អាច ឹង្រង្ផលរ េះពាល់) 

 រីភ្នា ក់ងារអ តរជាតិ ផដលផលទ្រនយាជ ៍ររស់ខ្េួ អាច ឹង្ររួលរង្

                                                        
45 Myanmar EIA Procedures, Article 50.  
46 Laos EIA Guidelines, MONRE, 2012. Box 3.3, p.26. 
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ផលរ េះពាល់។ ឧទហរ ៍៖ គ ៈកមាម ធិការរន េនេគង្គ 
 សមាគេ ិនយាជក  ិង្ទ្ករេហ៊ាុ កាុង្ស្សរក ដូចជា សភ្នពា ិជជកេម 

សមាគេពា ិជជកេម។ល។ 
 អង្គការសង្គេសីុវលិ ដូចជា អង្គការស្តសតី ទ្ករេយុវជ   ិង្ទ្ករេនផសង្ៗ

នរៀត។ល។ 
 អង្គការ ិនយាជិត ដូចជា សហជីពកេមករ 
 រណាដ ទ្ករេផដលតំណាង្អាកនទ្រើទ្បាស់ររសិ្ថា  , ឧទហរ ៍៖ 

កសិករ អាកន ស្ថរ ស្តសតីផដលនទ្រើទ្បាស់ធ ធា នៅេូលោឋ  សទ្មារ់
នទ្រើទ្បាស់ដទ ល់ខ្េួ   ិង្សទ្មារ់លក់ដូរ ទ្រតិរតតិករនរសចរ ៍  

 វរិាស្ថា  ស្ស្ថវទ្ជាវ ស្ថកលវរិាល័យ ិង្េជឈេ ឌ លជំនាញនផសង្
នរៀត  ិង្ 

 ទ្រព័ ធផសពវផាយនៅេូលោឋ    ិង្ថ្នា ក់ជាតិ 
3. ទ្រជាជ រង្ផលរ េះពាល់  ិង្សហគេ ៍នានា 

 មាច ស់ដី  ិង្អាកស្សរក 
 ទ្ករេជ ជាតិនៅតំរ ់ផដលរង្ផលរ េះពាល់ 
 តំណាង្ផដលជារ់នឆ្ា ត  ិង្រុគគលនលចនធាេ កាុង្សហគេ ៍ ដូចជា 

នៅអធិការវតត ឬទ្គរូនទ្ង្ៀ  
 ទ្ករេសហគេ ៍េូលោឋ   ទ្ករេអាកស្សរក ជានដើេ  ិង្ 
 ទ្រជាជ រូនៅនៅេូលោឋ    ិង្ស្ថធារ ជ  

 
រញ្ា  ិង្ផលរ េះពាល់ចេបង្ៗ ក៏ទ្តូវផចកនៅជាដំណាក់កាលនផសង្ៗគា ដ គនទ្មាង្ផដរ។ 
ដំណាក់កាលទំង្ន េះ អាចជា ដំណាក់កាលដ ការស្ថង្សង់្ ទ្រតិរតតិការ  ិង្ដំណាក់កាល
រិរ ឬរញ្ច រ់គនទ្មាង្។ ជួ កាលដំណាក់កាលទ្រតិរតដិការ មា រញ្ចូ លផផ ការពទ្ងី្ក ឬពទ្ងឹ្ង្
គនទ្មាង្ ដូចជាតំរ ់នសដឋកិចចពិនសស ឬការោឋ  អ តូ ង្ផរ  ជានដើេ។ អាកពិនទ្គេះនយារល់អំពី
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   គរបទី្តវូគូសរញ្ជ ក់ឲ្យបា ចាស់លាស់អំពីដំណាក់កាល
នផសង្ៗគា ដ គនទ្មាង្  ិង្ដំណាក់កាលស្ថង្សង់្  ិង្នពលនវលាទ្រតិរតដិការផដលបា នសាើសំុ។  
 
រញ្ា ធំៗខ្េេះ ផដលទ្តូវព យល់នោយរីទ្រឹកាពិនទ្គេះនយារល់អំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា   នៅកាុង្កិចចទ្រជំុកាុង្អំ ុង្នពលដ ជំហា ដ ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នព មា ៖ 

 កទ្េិត ិង្ផដ កំ ត់គនទ្មាង្  
 កង្វល់សំខា ់ៗ (នោយផផែកនលើគនទ្មាង្ស្សនដៀង្គា ) 
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 កំ ត់/ព យល់អំពីជំហា កាុង្ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 ផលរ េះពាល់ធំៗផដលអាច ឹង្នកើតន ើង្ 
 កំ ត់តំរ ់ងាយមា ទ្រតិកេម/តំរ ់សំខា ់ៗ 
 កំ ត់ជនទ្េើសនផសង្ៗ 
 កំ ត់រញ្ា ររសិ្ថា  /សង្គេសំខា ់ៗ  
 កំ ត់ទ្រជាជ ផដលររួលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្ 
 កំ ត់ភ្នគីពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀត 
 ផផ ការចូលរេួររស់ភ្នគីពាក់ព័ ធ (ផផ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ)  ិង្ 
 នសចកតីទ្ពាង្លកខខ្ ឌ ការងារ 

 
ជំហា រី ៣៖ កានរៀរចំការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    
 
នៅនពលផដលរបាយការ ៍សដីពីការកំ ត់វសិ្ថលភ្នព  ិង្លកខខ្ ឌ ការងារ ទ្តូវបា អ ុេ័ត
នោយអាជាា ធរពាក់ព័ ធផផាកវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  រចួនហើយ ឬទ្តូវបា រនង្ាើយចុង្
នទ្កាយនោយរីទ្រឹកាពិនទ្គេះនយារល់អំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នហើយ ភ្នរកិចច
កាុង្ការទ្រេូលព័ត៌មា   ិង្នរៀរចំរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ចារ់នផដើ
េ។ ជំហា ន េះ អាចនទ្រើរយៈនពលចននាេ េះពីរីផខ្ នៅរីឆ្ា ំ នោយអាស្ស័យនលើទ្រនភរដ គនទ្មាង្ 
 ិង្រញ្ា ររសិ្ថា   ិង្សង្គេផដលទ្តវូនោេះស្ស្ថយ។ 
 
ផផាកតាេរិ ា ័យផដលបា ទ្រេូល រីទ្រឹកាពិនទ្គេះនយារល់អំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា    ឹង្ទ្តវូនរៀរចំរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ នៅនពលផដល
របាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ទ្តូវបា ទ្ពាង្ នពលននាេះរីទ្រឹកាពិនទ្គេះ
នយារល់អំពីនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   គរបទី្តវូនរៀរចំកិចចទ្រជំុេួយ (ឬកិចចទ្រជំុនទ្ចើ ) នដើេបីនធវើររ
រងាា ញជូ ទ្កសួង្ ទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធនានា។ 
រនាទ រ់ពីបា ពិចារណានោយរីទ្រឹកាពិនទ្គេះនយារល់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   អំពី
នយារល់ ិង្រញ្ា ផដលនលើកន ើង្នោយទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធរចួ
នហើយ របាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  គរបទី្តវូពិ ិតយន ើង្វញិ។ នពល
ននាេះ របាយការ ៍ន េះទ្តូវបា នរៀរចំរចួរល់ជានស្សច ផដលទ្តូវោក់ជូ នៅអង្គភ្នពររួល
រ ទុកវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នដើេបីពិ ិតយ ិង្វាយតដេេ។  
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របាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   គរបីទ្តូវរញ្ចូ លផផាកសំខា ់ៗ នៅតាេ
លកខខ្ ឌ តទ្េូវនោយចារ់ជាតិ។ នគអាចសនង្ខរផផាកសំខា ់ៗទំង្ន េះដូចខាង្នទ្កាេ៖ 

 នសចកតីសនង្ខរ 
 រររិរគនទ្មាង្ 
 នគល នយាបាយ ទ្ករខ្ ឌ ស្ថា រ័   ិង្ចារ់ (រេួទំង្ ររោឋ  គុ ភ្នពររសិ្ថា  ) 
 នសចកដីនរៀរររ់អំពីគនទ្មាង្  ិង្ជនទ្េើសនផសង្ៗ 
 នសចកដីនរៀរររ់អំពីររសិ្ថា   (រេួទំង្ រិដឋភ្នពសង្គេ) 
 ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់  ិង្វធិា ការកាត់រ ាយ 
 ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់លមីរផ ាេ 
 ការវាយតដេេហា ិភ័យ 
 របាយការ ៍សដីពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ ិង្នយារល់  ិង្ 
 របាយការ ៍រនចចកនរស 

 
ទ្តូវផតនរៀរចំ ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   សទ្មារ់គនទ្មាង្។ ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   គរបីទ្តូវ
ផតរងាា ញកាុង្ឧរសេព័ ធនោយផ កកាុង្របាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ 
នគគរបទី្តវូនរៀរចំវាសទ្មារ់ដំណាក់កាល ីេួយៗនៅកាុង្គនទ្មាង្តាេតទ្េូវការ ូវឧរសេព័ ធ៖ 
េុ នពលស្ថង្សង់្ នពលស្ថង្សង់្ នពលទ្រតិរតតិការ នពលរិរការស្ថង្សង់្ នពលរញ្ឈរ់នទ្រើ
ទ្បាស់ការោឋ    ិង្នពលស្ថត រ ីតិសេបទ។  
 
ជំហា រី ៤៖ ការពិ ិតយ ិង្ការវាយតដេេនលើរបាយការ ៍សដពីីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា
  
 
ការសនទ្េចចិតតថ្ន នតើទ្តូវអ ុេ័ត ឬេិ អ ុេ័ត តទ្េវូឲ្យមា ការនធវើវនិស្ថធ កេម ឬរដិនសធ
ទំង្ស្សរង្ចំនពាេះការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នៅរីរំផុតគឺ សាិតនលើរោឋ ភិបាលជាអាក
សនទ្េច។ ការសនទ្េចន េះគរបីទ្តវូនធវើន ើង្នោយឯករជយ តមាេ ភ្នព  ិង្ផផែកនលើេូលោឋ  ដ 
ព័ត៌មា   ិង្ភសតតុាង្វរិាស្ថស្តសតនពញនលញ។ ដូនចាេះនហើយ ដំន ើ រការពិ ិតយចាស់លាស់ 
ផដលផដល់ឱ្កាសឲ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ ជាលកខខ្ ឌ ចំាបាច់។ 
 
សំខា ់រំផុតគឺ នៅកាុង្ជំហា ដ ការពិ ិតយន េះ ការររួលខុ្សទ្តូវកាុង្ការនរៀរចំឲ្យ មា ការ
ចូលរេួជាស្ថធារ ៈ  ិង្ទ្ករេនគលនៅនដើេបីឲ្យទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរ
គនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធផដល់គំ ិត រតូរពីអាកនសាើសំុគនទ្មាង្ ( ិង្រីទ្រឹកាពិនទ្គេះនយារល់អំពី
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ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ) នៅអង្គភ្នពរោឋ ភិបាលផដលររួលខុ្សទ្តវូកាុង្ការនធវើ
នសចកដីសនទ្េច (អាជាា ធរររួលរ ទុកនលើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  )។ 
 
ការគិតពិចារណាយា ង្សំខា ់សទ្មារ់អាជាា ធរវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   កាុង្ការពិ ិ
តយនលើរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ការសនទ្េចចិតតថ្ន នតើគរបីទ្តូវ
អ ុេ័ត ឬេិ អ ុេ័ត ទ្តូវមា  (រ ុផ តេិ បា កំ ត់) ចំនពាេះចំ ុចដូចខាង្នទ្កាេន េះ៖  

 កទ្េិតដ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈផដលអ ុវតតពីនដើេដល់ចរ់ដ ការនរៀរចំការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    

 រសស ៈររស់ទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធ នៅ
នលើសំន ើ សំុគនទ្មាង្ រេួមា ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា    ិង្សំន ើ ផដល់សំ ង្ 

 នតើវធិា ការកាត់រ ាយផដលនសាើន ើង្  ិង្ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   ឹង្អាចររួលបា 
ការនោេះស្ស្ថយ/កាត់រ ាយផលរ េះពាល់បា សេរេយឬនរ   

 ភ្នពសេស្សរ  ិង្គុ តដេេដ ការនរដជាា ចិតតអ ុវតតគនទ្មាង្ (ឧ. រណាដ ផលចំន ញ
ទំង្ឡាយផដលនសាើន ើង្ ជាការរផ ាេនលើវធិា ការផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  )  

 ភ្នពសីុចងាវ ក់គា ជាេួយនគលរំ ង្អភិវឌ្ឍ ៍ទ្រករនោយ ិរ តរភ្នពរូលំរូលាយ 
 ភ្នពសីុចងាវ ក់គា ជាេួយលកខខ្ ឌ ការងារផដលបា អ ុេ័ត 
 រណាដ លកខខ្ ឌ ផដលគរបទី្តូវភ្នជ រ់ជាេួយ ឹង្នសចកដីអ ុេ័ត (រផ ាេនលើការនរដជាា ចិតត

នៅកាង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  ) 
 
ជំហារី ៥៖ ការអ ុេ័តរបាយការ ៍សដពីីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    
 
រោឋ ភិបាលនធវើការសនទ្េចចុង្នទ្កាយថ្ន នតើទ្តូវអ ុេ័ត តទ្េវូឱ្យនធវើវនិស្ថធ កេម ឬរដិនសធទំង្
ស្សរង្ចំនពាេះការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ ការសនទ្េចចិតតន េះទ្តូវផតនធវើន ើង្នោយឯក
រជយ មា តមាេ ភ្នព  ិង្ផផែកនលើេូលោឋ  ដ ព័ត៌មា  ិង្ភសតុតាង្វរិាស្ថស្តសតនពញនលញ។ 
 
នៅនពលផដលរោឋ ភិបាលបា សនទ្េចចិតតនលើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នហើយ ទំង្
ស្ថធារ ជ  ទំង្អាកនសាើសំុគនទ្មាង្គរបីទ្តូវមា សិរធិអ ុវតតដំន ើ រការរ តឹ ង្ឧរធរ ៍។ 
នដើេបឲី្យដំន ើ រការរ តឹ ង្ឧរធរ ៍ន េះមា ទ្រសិរធភ្នព  ិង្គួរឲ្យនជឿរុកចិតត នគទ្តូវផតនចញ
ផាយជាស្ថធារ ៈ ូវការសនទ្េចចិតតន េះនោយមា នហតុផលសេរេយ។ 
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រនាទ រ់ពីបា អ ុេ័តរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  រចួ គនទ្មាង្ទ្តូវផតឲ្យ
មា ការអ ុេ័ត  ិង្ការអ ុញ្ា តនផសង្ៗនរៀត រេួទំង្ការអ ុេ័តការវ ិិនយាគររនរសផង្។  
 
ជំហា រី ៦៖ ការពិ ិតយតាេោ   ិង្ការទ្រតិរតតិ 
 
ចំនពាេះគនទ្មាង្ផដលការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ររួលបា ការអ ុេ័ត  ិង្អ ុញ្ា តឲ្យ
រ តអ ុវតតនហើយ នពលននាេះវាសំខា ់ណាស់ផដលទ្តវូនធវើយា ង្ណា ទំង្ចំនពាេះលរធផលររសិ្ថា
   ិង្សង្គេ ទំង្ចំនពាេះសុចរតិភ្នពដ ទ្រព័ ធវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដលការស្ថង្
សង់្ ទ្រតិរតតិការ  ិង្រញ្ឈរ់គនទ្មាង្ នគរពតាេការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ផផ ការ
ទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា    ិង្សង្គេ  ិង្រណាដ លកខខ្ ឌ នផសង្ៗនរៀតផដលបា អ ុេ័ត។ 
 
នដើេបីធានាបា  ូវការទ្រតិរតតិតាេ ិង្នដើេបីសនទ្េចបា  ូវការនរតជាា ចិតតតាេការវាយតដេេនហតុ
រ េះពាល់ររសិ្ថា   ចំាបាច់ទ្តូវការមា ទ្រព័ ធពិ ិតយតាេោ  ផដលទ្តូវមា ការចូលរេួពិ ិតយតាេ
ោ ដផទកាុង្នោយនាយកទ្គរ់ទ្គង្គនទ្មាង្ផង្  ិង្ការពិ ិតយតាេោ នគលរំ ង្នោយ
រណាដ ភ្នគីពីខាង្នទ្ៅផង្។ ការពិ ិតយតាេោ ពីខាង្នទ្ៅន េះ អាចទ្តូវបា អ ុវតតនោយភ្នគី
ណាេួយ (ឬនោយភ្នគីទំង្ពីរ) គឺស្ថា រ័ រោឋ ភិបាល ឬអង្គការសហគេ ៍។ 
 
ការពិ ិតយតាេោ គឺជាសកេមភ្នពនធវើរ តជាទ្រចំា។ ការពិ ិតយតាេោ   ឹង្ជួយរំនពញចិតត
សហគេ ៍ នោយគនទ្មាង្ទ្តូវបា ដំន ើ រការអ ុនលាេតាេលកខខ្ ឌ ដ ការអ ុេ័តន េះ។ វាក៏
អាចជួយឲ្យមា ការនឆេើយតរនៅ ឹង្រញ្ា នានា  ិង្កង្វល់នផសង្ៗ េុ នពលផលវបិាកធៃ ់ធៃរ
នកើតន ើង្ផដរ។  
 
វាក៏ចំាបាច់ផដលនគទ្តវូការឱ្យមា យ តការេួយនដើេបធីានាថ្ន ការចូលរេួររស់សហគេ ៍ផដល
នគបា នរតជាា ចិតត នៅកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   ទ្តូវ
បា អ ុវតតកាុង្អំ ុង្នពល អ ុវតតគនទ្មាង្។ ទ្រសិ នរើ ការពិ ិតយតាេោ រកន ើញថ្ន ពំុមា 
ការទ្រតិរតតិតាេ ឬមា ការរនំលាភរំពា លកខខ្ ឌ នានា ដូនចាេះ យ តការនដើេបពីទ្ងឹ្ង្ការ
ទ្រតិរតតិតាេ ចំាបាច់ទ្តូវផតមា ជានស្សច នហើយឲ្យអាកនសាើសំុគនទ្មាង្ ក៏ដូចជា ទ្រជាជ ផដល
រង្ផលរ េះពាល់  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធនផសង្ៗយល់។ 
 
ការទ្រតិរតតិ ការពិ ិតយតាេោ   ិង្ការពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតត 
 



 40 

នរើនទេះរីជា ដំន ើ រការជាផេូវការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   អាច ឹង្ចរ់នោយ
ររួលបា ការអ ុេ័តក៏នោយ ននាេះគឺនៅនពលផដលទ្រជាជ រង្ផលរ េះពាល់ចារ់នផដើេដឹង្ថ្ន 
មា ផលរ េះពាល់នលើពួកគត់។ នៅនពលផដលគនទ្មាង្ចារ់នផតើេដំន ើ រការ នពលននាេះ គរបីជា
ឱ្កាសនដើេបឲី្យទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធដដរនរៀតនធវើយា ង្ណា
ធានាថ្ន ការអ ុវតតគនទ្មាង្ បា រំនពញតាេទ្គរ់លកខខ្ ឌ ផដលបា អ ុេ័ត ឬបា អ ុញ្ា ត 
នហើយទ្រតិរតតិតាេកាតពវកិចច  ិង្ការនរតជាា ចិតត ផដលបា នធវើកាុង្អំ ុង្នពលដ ដំន ើ រការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។  
 
ដំណាក់កាលេុ នពលស្ថង្សង់្  
 
អាកនសាើសំុគនទ្មាង្  ិង្អាកស្ថង្សង់្ គរបីទ្តូវនរៀរចំកិចចទ្រជំុជាេួយ ទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះ
ពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្ឲ្យបា េុ នពលដ ដំណាក់ចារ់នផដើេស្ថង្សង់្  ិង្កាុង្ដំណាក់កាល
សំ ង់្ចារ់នផតើេនៅការោឋ  ។ កិចចទ្រជំុន េះ គរបីទ្តូវផដល់ឬព យល់លេែិតអំពីកាលវភិ្នគដ ការ
ស្ថង្សង់្ផដលបា នសាើន ើង្។ ការព យល់លេែិតននាេះ គរបីទ្តូវនលើកន ើង្អំពីរណាដ រញ្ា ដូច
ជា ចំ ួ រលយ តដឹកសមាភ រៈ  ិង្យា យ តសទ្មារ់ស្ថង្សង់្ ចំ ួ ការងារ នមា ង្ដ ការស្ថង្
សង់្ រយៈនពលដ ការស្ថង្សង់្  ិង្គរបីទ្តូវព យល់អំពីផលរ េះពាល់ផដលអាច ឹង្នកើតមា 
ចំនពាេះទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្។ 
 
ដំណាក់កាលស្ថង្សង់្ 
 
អាកស្ថង្សង់្ ក៏គរបីទ្តូវលេែិតអំពី ផផ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈផដលបា នសាើន ើង្ កាុង្
អំ ុង្នពលដ ដំណាក់កាលស្ថង្សង់្ផដរ។ ទ្តង់្ន េះនគគរបទី្តវូផតល់នសចកតីលេែិតអំពីគ ៈក
មាម ធិការពិនទ្គេះនយារល់សហគេ ៍  ិង្យ តការនោេះស្ស្ថយរ ដឹ ង្ស្ថរុកខ។ ចំនពាេះគនទ្មាង្
ធំៗផដលនទ្រើនពលនទ្ចើ ផខ្ (ឬឆ្ា ំ) នហើយផដលរង្កឲ្យមា ផលរ េះពាល់ខាេ ំង្កាុង្អំ ុង្នពលដ 
ការស្ថង្សង់្ គ ៈកមាម ធិការពិនទ្គេះនយារល់សហគេ ៍ គរបទី្តវូទ្រជំុ ជានរៀង្ទត់។ ទ្រជា
ជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្ គរបីទ្តវូមា តំណាង្លែនៅកាុង្គ ៈកមាម ធិការ
ពិនទ្គេះនយារល់សហគេ ៍ នហើយទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរកនទ្មាង្ គរបីទ្តវូ
ររួលបា ការអ ុញ្ា តឱ្យនទ្ជើសនរ ើសតំណាង្ររស់ខ្េួ ។ ដូចគា ន េះផដរអង្គការសង្គេសីុវលិ ក៏
គរបីទ្តវូមា តំណាង្នៅគ ៈកមាម ធិការពិនទ្គេះនយារល់សហគេ ៍ផដរ។ អាកស្ថង្សង់្
គនទ្មាង្ ក៏គរបីទ្តូវមា តំណាង្ផដរ។ ផររន េះគឺនដើេបីនធវើឱ្យមា ការនោេះស្ស្ថយរ ដឹ ង្  ិង្
កង្វល់ផដលនលើកន ើង្បា យា ង្នលឿ ។  
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គ ៈកមាម ធិការពិនទ្គេះនយារល់សហគេ ៍ គរបីទ្តូវចូលរេួ  ិង្ពទ្ងឹ្ង្សិរធិអំណាចជូ ទ្រជា
ជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្ ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធ ផដលនធវើផររន េះ គឺនដើេបឲី្យរញ្ា
ទ្តូវបា នោេះស្ស្ថយបា រហ័ស  ិង្មា ទ្រសិរធភ្នព។  
 
ដំណាក់កាលទ្រតិរតតិការ 
 
ដំណាក់កាលទ្រតិរតិតការ ឹង្ទ្តូវនទ្រើរយៈនពលរហូតេួយវដតជីវតិដ គនទ្មាង្  ិង្ទ្តូវមា ផផ 
ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  ដទ ល់ខ្េួ ។ ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  ន េះ ទ្តូវរញ្ចូ លព័ត៌មា លេែិត
សទ្មារ់ការទ្គរ់ទ្គង្ផលរ េះពាល់ររសិ្ថា   ិង្សង្គេ ផដលរណាដ លេកពីគនទ្មាង្។  
 
កាុង្ដំណាក់កាលទ្រតិរតិតការ នគតទ្េូវឲ្យគនទ្មាង្អ ុវតតការពិ ិតយតាេោ  ការរំពុលររសិ្ថា   
ផដលនកើតន ើង្ពីទ្រតិរតដិការររស់គនទ្មាង្។ ការរំពុលររសិ្ថា   អាចជាការរំពុលខ្យល់ ការ
រំពុលសំន ង្ ការរំពុលចកខុ ឬការរំពុលរឹក។ គនទ្មាង្ក៏រង្កឲ្យមា កាកសំ ល់ផដរ។ កាក
សំ ល់ន េះ អាចជាកាកសំ ល់នអតចាយ សំរេរូនៅ ឬសំ ល់ពុល ឬសំ ល់រង្កនទ្គេះ
ថ្នា ក់។  
 
តារង្រី២៖ នសចកដីសនង្ខរអំពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ នៅដំណាក់កាលសំខា ់ៗនៅកាុង្
ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 

  កេពុជា ឡាវ ភូមា ដល នវៀតណាេ 
ការពិ ិតយ មា , កំពុង្

អ ុវតត 
អត់មា   អត់មា  

លកខខ្ ឌ
តទ្េូវឲ្យ
ពិនទ្គេះ
ជាេួយ ជ 
រង្ផលរ េះ
ពាល់   

អត់មា  
លកខខ្ ឌ
តទ្េូវ
សទ្មារ់ ការ
ចូលរេួជា
ស្ថធារ
 ៈ។ 

សិកាលរធ
ភ្នព  
ការវាយតដេេ
គរបីទ្តវូ
រញ្ចូ លការ
ពិនទ្គេះ
នយារល់
ខ្េេះ។ 

ការកំ ត់
វសិ្ថល

មា  មា , ជ 
រង្នទ្គេះ

មា , 
លកខខ្ ឌ

មា  េិ ទ ់
នផទៀង្ដទ ត់
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ភ្នព/
លកខខ្ ឌ
ការងារ 
 

គរបីទ្តវូ
ចូលរេួកាុង្
ការកំ ត់
វសិ្ថលភ្ន
ព។ 

តទ្េូវចាស់
សទ្មារ់ការ
ចូលរេួជាស្ថ
ធារ ៈ 

ជាេួយការ
វាយតដេេ
នហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា
 ។ មា 
លកខខ្ ឌ
តទ្េូវ
សទ្មារ់ ការ
ចូលរេួជា
ស្ថធារ
 ៈ។  

ការនរៀរចំ មា   មា , ទ្តូវ
ពិនទ្គេះ
នយារល់
ជាេួយជ 
រង្ផលរ េះ
ពាល់ ិង្
រណាដ
សហគេ ៍
េូលោឋ   

លកខខ្ ឌ
ការងារទ្តូវ
មា លេែិត
អំពីការចូល
រេួជាស្ថធារ
 ៈ, 
ផផ ការទ្តូវ 
អ ុេ័តនោយ
ទ្កសួង្អភិ
រកសររសិ្ថា   
 ិង្រកុាខ
ទ្រមាញ់ 

មា , ពីរដង្
សទ្មារ់ ការ
វាយតដេេ
នហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា
   ិង្សុខ្
ភ្នព។ 

មា , នគល
ការ ៍ផ 
នំាមា 
កទ្េិត។ 

ការវាយ
តដេេ 

មា , ទ្តូវ
មា 
លកខខ្ ឌ
តទ្េូវឲ្យ
ទ្កសួង្ រ
រសិ្ថា  នរើក
កិចចទ្រជំុជា
ស្ថធារ ៈ 

មា , 
ទ្កសួង្
ធ ធា 
ធេមជាតិ 
 ិង្ររសិ្ថា
  ទ្តវូផត
ពិនទ្គេះ
នយារល់

ទ្កសួង្អភិ
រកសររសិ្ថា   
 ិង្រកុាខ
ទ្រមាញ់ ទ្តូវ
ផតនរើកកិចច
ទ្រជំុជាស្ថ
ធារ ៈ  ិង្
ររួលយក

ទ្ករេជំនាញ
ពិ ិតយន ើង្
វញិ អាច
នរើកកិចច
ទ្រជាស្ថធារ
 ៈ។ 
លកខខ្ ឌ
តទ្េូវ

គម  
លកខខ្ ឌ
ចាស់លាស់ 
សទ្មារ់នរើក
កិចចទ្រជំុ
ផដលមា 
ការចូលរេួ
ជាស្ថធារ



 43 

នៅថ្នា ក់
នផសង្ៗ 
កាុង្អំ ុង្
នពលវាយ
តដេេ រេួ
ទំង្
ផផ ការ
ទ្គរ់ទ្គង្រ
រសិ្ថា    

នយារល់
នានា។  

សទ្មារ់ ការ
វាយតដេេ
នហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា
   ិង្សុខ្
ភ្នព។ 

 ៈ អំ ុង្
នពលវាយ
តដេេ។ 

ការអ ុេ័ត េិ ចាស់ថ្ន 
នតើ ការអ ុេ័
តជាឯកស្ថរ
ស្ថធារ ៈ
។ ការវាយ
តដេេនហតុ
រ េះពាល់រ
រសិ្ថា    ិង្
វញិ្ា រ រទ្ត
ទ្រតិរតតិរ
រសិ្ថា  េិ 
ទ ់រងាា ញ
ជាស្ថធារ
 ៈ។ 

 វញិ្ា រ រទ្ត
ទ្រតិរតតិរ
រសិ្ថា   ទ្តវូផត
ោក់
ផសពវផាយជា
ស្ថធារ ៈ 
រេួទំង្
ផផ ការ
ទ្គរ់ទ្គង្រ
រសិ្ថា  ។ 

ការអ ុេ័ត
ជាឯកស្ថរ
ស្ថធារ ៈ 
 ិង្គរបទី្តូវ
រញ្ចូ ល
ផផ ការ
ទ្គរ់ទ្គង្រ
រសិ្ថា  ។ 

ទ្តូវ
ផសពវផាយ
របាយ
ការ ៍សដីពី
ការវាយតដេេ
នហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា
 ។ 

ការពិ ិតយ
តាេោ  

មា , ទ្រជា
ជ រង្ផល
រ េះពាល់ 
គរបទី្តូវចូល
រេួ  ិង្មា  
GRM  

មា , 
សហគេ ៍
ចូលរេួកាុង្
ផផ ការ
ទ្គរ់ទ្គង្រ
រសិ្ថា  ។  

អត់មា , 
លកខខ្ ឌ
តទ្េូវសទ្មារ់
សហគេ ៍
ចូលរេួ។ 

របាយ
ការ ៍ទ្តវូ
បា ផដល់ជូ 
ការយិាល័យ
ផផ ការ ិង្
នគល
 នយាបាយ
ររសិ្ថា   ិង្
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ធ ធា ធេម
ជាតិ  ិង្
អាជាា ធរ
នចញការ
អ ុញ្ា ត។ 

ការពទ្ងឹ្ង្
ការអ ុវតត
ដំន ើ រការ
ដ ការវាយ
តដេេនហតុ
រ េះពាល់រ
រសិ្ថា   
នោយ
ទ្រជាជ 
រង្ផលរ េះ
ពាល់ 

អត់មា   អត់មា   អត់មា   ពលរដឋអាច
ោក់រ ដឹ ង្
នៅតុលាការ
។  

អត់មា   
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លកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យអ ុវតតតាេកាតពវកិចចដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ិង្សុខ្ភ្នពតាេរដឋធេម ុញ្ាដ 
ទ្រនរសដល ព.ស. ២៥៥០ (គ.ស. ២០០៧), ស្ថលទ្កេររស់តុលាការរដឋបាលកណាត ល នលខ្១៣៥២/២៥៥    

 រណាដ ភ្នគី៖ សមាគេទ្រឆំ្ង្ការន ើង្កនៅដ សកល ិង្នដើេរ ដឹ ង្៤២នាក់  ិង្ទ្ករេទ្រឹកាភិបាល 
 អង្គនហតុ៖ រដឋធេម ុញ្ាដ ទ្រនរសដល ព.ស. ២៥៥០ (គ.ស. ២០០៧) បា ចូលជាធរមា នៅដលៃរី២៤ ផខ្

សីហា ឆ្ា ំ២០០៧។ រញ្ា នៅទ្តង់្ថ្ន នតើចារ់តំាង្ពីនពលននាេះចុង្នចារមា កាតពវកិចចទ្តវូពិចារណាថ្ន នតើ
គនទ្មាង្ ឬសកេមភ្នពទំង្ននាេះអាចរង្កឱ្យមា ផលរ េះពាល់ធៃ ់ធៃរដល់ធ ធា ធេមជាតិ ឬររសិ្ថា  ររស់
សហគេ ៍ ឬសុខ្ភ្នពររស់ទ្រជាជ ផដរឬនរ? ទ្រសិ នរើ គនទ្មាង្ឬសកេមភ្នពទំង្ននាេះសាិតកាុង្ចំណាត់
ថ្នា ក់ទ្ករេន េះ ដូនចាេះនដើេបីឱ្យស្សរ ឹង្មាទ្តា៦៧ដ រដឋធេម ុញ្ាន េះ ចុង្នចារទ្តូវការនធវើការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា   ិង្សុខ្ភ្នព, នរៀរចំសវនាការស្ថធារ ៈ  ិង្ផតល់ឱ្កាសឱ្យអាកជំនាញផផាកររសិ្ថា   ិង្
សុខ្ភ្នព ផដល់នយារល់។ តាេការអេះអាង្ថ្ន ចុង្នចារបា នធវើេិ ដឹង្េិ ឮចំនពាេះលកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យនធវើការ
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ិង្សុខ្ភ្នព  ិង្បា ផដល់ការអ ុញ្ា តយា ង្នហាចណាស់ ៧៦គនទ្មាង្ 
ឬសកេមភ្នព ផដលអាច ឹង្រណាត លឱ្យមា ផលរ េះពាល់ធៃ ់ធៃរដល់សហគេ ៍នោយនទ្រើ ីតិវធីិដូចគា  ឹង្
 ីតិវធីិផដលចុង្នចារបា នទ្រើ េុ នពលរដឋធេម ុញ្ាន េះចូលជាធរមា ។  

 រញ្ា ផផាកចារ់៖ នតើការផដល់ការអ ុញ្ា ត៧៦គនទ្មាង្ ឬសកេមភ្នពនៅឱ្យមាច ស់អាជីវកេមនទ្កាយរដឋធេម ុញ្ា
ឆ្ា ំ២០០៧ររស់ទ្រនរសដលចូលជាធរមា ននាេះ ផទុយ ឹង្លកខខ្ ឌ តទ្េូវដ មាទ្តា ៦៧ ដ រដឋធេម ុញ្ាឆ្ា ំ
២០០៧ន េះផដរឬនរ? 

 ស្ថលទ្កេ៖ តុលាការរដឋបាលកណាត លបា នចញស្ថលទ្កេនោយនយាង្តាេរដឋធេម ុញ្ាឆ្ា ំ២០០៧ ផដល
កាតពវកិចចររស់ផផាក ីតិរញ្ាតតិ  ីតិទ្រតិរតតិ  ិង្តុលាការទ្តវូផតនគរពតាេ ីតិរដឋ។ នលើសពីន េះនៅនរៀត 
មាទ្តា២៧ដ រដឋធេម ុញ្ា ឆ្ា ំ២០០៧ បា រញ្ជ ក់ថ្ន សិរធិ ិង្នសរភី្នពផដលបា ររួលស្ថគ ល់នោយរដឋធេម ុ
ញ្ា ឬផដលររួលស្ថគ ល់នោយតុលាការធេម ុញ្ា ទ្តវូផតររួលបា ការការពារ  ិង្ទ្តូវចង្កាតពវកិចចនោយ
ដទ ល់នៅ ឹង្អង្គ ីតិរញ្ាតតិ  ីតិទ្រតិរតតិ (គ ៈរដឋេន្រ តី) តុលាការ អង្គធេម ុញ្ា  ិង្ការយិាល័យរដឋបាល 
កាុង្ការតាក់ផតង្ អ ុវតត  ិង្រកស្ស្ថយចារ់។ តុលាការរដឋបាល មា កាតពវកិចចទ្តូវការពារសិរធិ នសរភី្នព
ររស់ទ្រជាជ   ិង្ផលទ្រនយាជ ៍ស្ថធារ ៈ នោយរញ្ឈរ់ ការរង្កផលរ េះពាល់ដល់សហគេ ៍ គុ 
ភ្នពដ ររសិ្ថា    ិង្សុខ្ភ្នពររស់ទ្រជាជ  ផដលបា នកើតន ើង្នៅទ្ករង្ មា ថ្នភុត (Mah Tha Phut)  ិង្
តំរ ់ជំុ វញិ នោយចារ់រង្ខំរណាដ ភ្នគីពាក់ព័ ធឲ្យទ្រតិរតតិតាេ ីតិវធីិ ដូចមា ផចង្កាុង្មាទ្តា៦៧ កថ្នខ័្
 ឌ ២ ដ រដឋធេម ុញ្ា។  

 តុលាការរដឋបាលកណាត ល បា ដកហូតរណាដ លិខិ្តអ ុញ្ា ត ផដលមា រញ្ចូ លនៅកាុង្រញ្ជ ីដ គនទ្មាង្ 
ឬសកេមភ្នពផដលរង្កផលរ េះពាល់ធៃ ់ធៃរ នោយទ្កឹតយររស់ទ្កសួង្ធ ធា ធេមជាតិ ិង្ររសិ្ថា   នៅឆ្ា ំ
២០១០ ផដលលិខិ្តអ ុញ្ា តននាេះទ្តូវបា ផតល់នៅឱ្យមាច ស់អាជីវកេម នទ្កាយរដឋធេម ុញ្ា ឆ្ា ំ២០០៧ ចូលជា
ធរមា  នហើយេិ បា អ ុវតតនៅតាេ ីតិវធីិទំង្អស់ផដលមា ផចង្នៅកាុង្មាទ្តា៦៧ កថ្នខ័្ ឌ ២ ដ រដឋ
ធេម ុញ្ា ឆ្ា ំ២០០៧។    
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ទ្ពេះរជាណាចទ្កកេពុជា  
 
នសចកដីនផដើេ 
 
លកខខ្ ឌ តទ្េូវផេូវចារ់សទ្មារ់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នៅទ្រនរសកេពុជាទ្តូវបា 
កំ ត់នៅកាុង្ ចារ់សតីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ ឆ្ា ំ១៩៩៦ (ជំពូករី
៣)  ិង្អ ុទ្កឹតយសតីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឆ្ា ំ១៩៩៩។  
 

ចារ់សតីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ ឆ្ា ំ១៩៩៦ 
 
មាទ្តា ១៖ 
ចារ់ន េះមា នគលនៅ៖ 
•  ការពារ នលើកកេពស់គុ ភ្នពររសិ្ថា    ិង្សុខ្ភ្នពពលរដឋ នោយនធវើការររ់ស្ថក ត់ ការ

កាត់រ ាយ  ិង្ការទ្តតួពិ ិតយការរំពុល 
•  វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   េុ  ឹង្នចញនសចកដីសនទ្េចររស់រោឋ ភិបាលចំនពាេះ

រល់គនទ្មាង្ផដលបា នសាើន ើង្ 
•  ធានាឲ្យមា ការអភិរកស ការអភិវឌ្ឍ ការទ្គរ់ទ្គង្  ិង្ការនទ្រើទ្បាស់នោយសេនហតុផល

 ិង្ទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព ិង្ភ្នពសាិតនសារ ូវធ ធា ធេមជាតិដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កកេពុ
ជា 

•  នលើករឹកចិតត ិង្ផតល់លរធភ្នពឲ្យស្ថធារ ជ ចូលរេួកាុង្កិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ការ
ទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ 

 •  រន្រងាក រអំនពើទំង្ឡាយណាផដលនធវើឲ្យរ េះពាល់ដល់ររសិ្ថា  ។  

 
រចចុរប ា ទ្រនរសកេពុជាកំពុង្ដំន ើ រការនរៀរចំតាក់ផតង្ទ្កេររសិ្ថា  លមីេួយ។ នសចកតីទ្ពាង្
ចារ់សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ផដលទ្តូវបា រញ្ច រ់នៅឆ្ា ំ២០១៥ ននាេះ ឥ ូវ
ន េះ ឹង្កាេ យជាផផាកដ ទ្កេររសិ្ថា  លមី។ នគរពឹំង្ថ្ន ទ្កេររសិ្ថា  លមីន េះ  ឹង្ទ្តូវោក់ជូ រដឋសភ្ន 
នៅនដើេឆ្ា ំ២០១៧។  
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ទ្កេររសិ្ថា  លមី ក៏ដូចជា ចារ់ទំង្អស់ដ ទ្រនរសកេពុជាផដរ ទ្តូវផតនគរពតាេរដឋធេម ុញ្ា 
ផដលមា លកខខ្ ឌ តទ្េវូឲ្យការពារររសិ្ថា  ។ 
 

រដឋធេម ុញ្ាដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កកេពុជា   
 
មាទ្តា ៥៩៖  
 
រដឋទ្តូវរកាការពារររសិ្ថា    ិង្តុលយភ្នពដ នភ្នគទ្រពយធេមជាតិ នហើយទ្តូវចាត់ផចង្ឲ្យមា 
ផផ ការចាស់លាស់កាុង្ការទ្គរ់ទ្គង្ មា ជាអារិ៍ ដីធេី រឹក អាកាស ខ្យល់ ភូគពភស្ថស្តសត 
ទ្រព័ ធនអកូ ូសីុ ផរ   ថ្នេពល នទ្រង្កាត  ិង្ឧសម័  លម ិង្ខ្ាច់ តបូង្លម ដទ្ពនឈើ  ិង្អ ុផលិត
ដទ្ពនឈើ ពពួកសតវដទ្ព េចាឆ ជាតិ  ិង្ធ ធា ជលផល។  

 
រ ទឹេ ឹង្ន េះក៏មា   អ ុទ្កឹតយសដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឆ្ា ំ១៩៩៩ ទ្រកាស  ិង្
នសចកតីសនទ្េចេួយចំ ួ នរៀតទក់រង្ ឹង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 

 ទ្រកាសសតីពីនគលការ ៍ផ នំារូនៅកាុង្ការ នធវើរបាយការ ៍សដីពីការវាយតំដល 
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ដំរូង្ ិង្នពញនលញ (នលខ្. ៣៧៦ ទ្រក.រសា ២០០៩) 

 ទ្រកាសសតីពីការចុេះរញ្ជ ីទ្ករេហ៊ាុ រីទ្រឹកា សទ្មារ់ការសិកា ិង្នរៀរចំរបាយការ ៍ 
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ិង្សង្គេ (នលខ្. ២១៥ ទ្រក. ទ្កសួង្ររសិ្ថា   ឆ្ា ំ
២០១៤) 

 ទ្រកាសសតីពីទ្រតិភូកេមអំណាចកាុង្ការនធវើនសចកតីសនទ្េចកាុង្នាេទ្កសួង្ចំនពាេះកំនរង្
វ ិិនយាគជូ  េ ទីរររសិ្ថា  នខ្តត ទ្ករង្ (នលខ្ ២៣០ ទ្រក. រសា ចុេះដលៃរី ២៩ ផខ្កកកោ 
ឆ្ា ំ២០០៥) 

 ទ្រកាសអ តរទ្កសួង្សដីពីចំណាត់ថ្នា ក់ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  សទ្មារ់ 
គនទ្មាង្ អាជីវកេមផរ   សំ ង់្ទ្គរ់ទ្រនភរឬ ផរ  នផសង្នរៀតផដលមា  លកខ ៈជាសិរប
កេម ឬអាជីវកេមខាា តតូច (នលខ្១៩១ ដលៃរី២៦ ផខ្នេស្ថ ឆ្ា ំ២០១៦) 

 នសចកតីសនទ្េចសដីពីសមាសភ្នព ិង្ភ្នរកិចចររស់ទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួលការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   (ដលៃរី៨ ផខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១៥) 
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តាេទ្ករខ្ ឌ រចចុរប ា គនទ្មាង្នសាើសំុវ ិិនយាគ  ិង្គនទ្មាង្ នសាើសំុនោយរដឋទ្តូវនធវើការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ដំរូង្ របាយការ ៍សដីពីការសិការុនរលរធភ្នព ឬការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ដូចមា ផចង្កាុង្មាទ្តា៦ដ ចារ់សតីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ទ្គរ់ទ្គង្
ធ ធា ធេមជាតិ (មាទ្តា៧)។ ទ្តវូោក់ជូ េួយចារ់នៅទ្កសួង្ ឬស្ថា  រ័ អ ុេ័តគនទ្មាង្  ិង្
ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ។  
 

ចារ់សតីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ ឆ្ា ំ១៩៩៦ 
 
មាទ្តា៦៖  
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវអ ុវតតនលើរល់គនទ្មាង្  ិង្សកេមភ្នពឯកជ ឬស្ថ
ធារ ៈ នហើយទ្តូវបា ពិ ិតយ ិង្វាយតដេេនោយទ្កសួង្ររសិ្ថា   េុ ោក់ជូ រជរោឋ ភិបាល
សនទ្េច។ ការវាយតដេេន េះ ក៏ទ្តូវបា អ ុវតតផដរ ចំនពាេះសកេមភ្នពផដលមា ស្ស្ថរ់  ិង្កំពុង្
ដំន ើ រការ នហើយផដលពំុទ ់បា វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នៅន ើយ។ 
 
ផររររដ កិចចដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវកំ ត់នោយអ ុទ្កឹតយតាេ
សំន ើ ររស់ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ។ 
 
ទ្រនភរ ិង្រំហំគនទ្មាង្  ិង្សកេមភ្នពផដលបា នសាើន ើង្ ទ្ពេទំង្សកេមភ្នពផដលមា 
ស្ស្ថរ់  ិង្កំពុង្ដំន ើ រការ ទំង្ឯកជ  ិង្ស្ថធារ ៈ ផដលទ្តូវមា ការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា  ននាេះ ទ្តូវកំ ត់នោយអ ុទ្កឹតយ តាេសំន ើ ររស់ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ។ 
 
មាទ្តា៧៖  
ចំនពាេះរល់ពាកយសំុនធវើគនទ្មាង្វ ិិនយាគ  ិង្រល់គនទ្មាង្ផដលរដឋនសាើន ើង្ ទ្តវូមា ការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ ឬក៏ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដូចមា ផចង្កាុង្
មាទ្តា៦ដ ចារ់ន េះ។ ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ទ្តវូពិ ិតយ ិង្ផដល់នយារល់នលើការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ ឬក៏ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នៅអង្គការមា សេតាកិចច កាុង្រ
យៈនពលដូចបា កំ ត់កាុង្ចារ់សតីពីវ ិិនយាគដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កកេពុជា។ 

 
ចារ់ជាក់លាក់វស័ិយនផសង្ៗនរៀត ដូចជា ចារ់សដីពីដទ្ពនឈើ ឆ្ា ំ២០០២ នយាង្នៅនលើតទ្េូវ
ការកាុង្ការអ ុវតតការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផលរ េះពាល់សង្គេ។  
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ចារ់សដីពីដទ្ពនឈើ ឆ្ា ំ២០០២  
មាទ្តា៤៖  
កាុង្ការអ ុវតតចារ់ន េះ រល់ការសនទ្េចររស់រោឋ ភិបាលផដលមា សកាត  ុភ្នពចំនពាេះផលរ េះ
ពាល់ធៃ ់ធៃរនលើពលរដឋរូនៅ នលើជីវភ្នពសហគេ ៍េូលោឋ    ិង្ធ ធា ដទ្ពនឈើដ ទ្ពេះរជា
ណាចទ្កកេពុជា ទ្តវូមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ។ 
 
សកេមភ្នពចេបង្ៗ ពាក់ព័ ធ ឹង្ទ្រព័ ធេជឈោឋ  ដទ្ពនឈើផដលរណាដ លឲ្យមា ផលរ េះពាល់
អាទ្កក់ដល់សង្គេ ិង្ររសិ្ថា   ចំាបាច់ទ្តវូមា ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផល
រ េះពាល់សង្កេ នោយផផែកតាេទ្កេរនចចកនរសទ្គរ់ទ្គង្ដទ្ពនឈើកេពុជា  ិង្ស្សរតាេចារ់
សដីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ។ ឯកស្ថរដ ការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា   ិង្ផលរ េះសង្គេ ទ្តវូផដល់ជូ សទ្មារ់ការចូលរេួផដល់េតិជាស្ថធារ ៈបា ។ 
 
រល់ការសនទ្េចចុង្នទ្កាយនលើ រល់សកេមភ្នពសេបង្ៗពាក់ព័ ធនៅ ឹង្ទ្រព័ ធេជឈោឋ  ដទ្ព
នឈើ រោឋ ភិបាលទ្តវូពិចារណាអ ុស្ថស ៍ចុង្នទ្កាយដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 ិង្ផលរ េះពាល់សង្គេ។ ការសនទ្េចចុង្នទ្កាយណាេួយ នទ្កាេមាទ្តាន េះ រជរោឋ ភិបាល
អាចនធវើការជូ ដំ ឹង្ជាស្ថធារ ៈ។ 

 
អ ុទ្កឹតយសដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវបា នរៀរចំនោយទ្កសួង្ររសិ្ថា    ិង្បា 
ទ្រកាសឲ្យនទ្រើទ្បាស់នោយនាយករដឋេន្រ តីដ ទ្រនរសកេពុជា នៅឆ្ា ំ១៩៩៩។ នគលរំ ង្ដ 
អ ុទ្កឹតយសដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផលរ េះពាល់សង្គេទ្តូវបា កំ ត់កាុង្
មាទ្តា១។  
 
 
 
 

មាទ្តា ១៖   
អ ុទ្កឹតយន េះមា នគលរំ ង្៖  
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• កំ ត់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នលើរល់គនទ្មាង្ ិង្សកេមភ្នពររស់ឯកជ  
ឬស្ថធារ ៈ នហើយទ្តូវបា ពិ ិតយ ិង្វាយតដេេនោយទ្កសួង្ររសិ្ថា   េុ ោក់ជូ រជ 
រោឋ ភិបាលសនទ្េច 

• កំ ត់ទ្រនភរ ិង្រំហំគនទ្មាង្ សកេមភ្នពផដលនសាើន ើង្ ទ្ពេទំង្សកេមភ្នពផដល
មា ស្ស្ថរ់ ិង្កំពុង្ដំន ើ រការទំង្ឯកជ   ិង្ស្ថធារ ៈផដលទ្តវូវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា    

• រំផុសឱ្យមា ការចូលរេួពីស្ថធារ ជ  កាុង្កិចចដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់     
ររសិ្ថា   ទ្ពេទំង្ររួលយកេតិ នយារល់ េកនធវើការពិចារណា កាុង្ដំន ើ រការអ ុេ័ត
គនទ្មាង្។  

 
អ ុទ្កឹតយសដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវអ ុវតតចំនពាេះរល់គនទ្មាង្ ឬសកេមភ្នព 
ទំង្ឯកជ   ិង្ស្ថធារ ៈ នៅកាុង្ទ្ពេះរជាណាចទ្កកេពុជា។ អ ុទ្កឹតយសដីពីការវាយតដេេនហតុ
រ េះពាល់ររសិ្ថា   កំ ត់ ូវទ្រនភរគនទ្មាង្ជាក់លាក់ផដលមា នៅកាុង្កិចចដំន ើ រការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ ជារេួគឺមា រួ ផផាកធំៗគឺ ផផាកឧសាហកេម កសិកេម នរសចរ ៍  ិង្
ផផាកនហោឋ រចនាសេព័ ធ។ នៅកាុង្ផផាក ីេួយៗ មា រញ្ជ ីទ្រនភរគនទ្មាង្ជាក់លាក់េួយចំ ួ ។ 
រញ្ជ ីន ម្ េះទ្រនភរគនទ្មាង្ន េះ មា ភ្នជ រ់នៅកាុង្ឧរសេព័ ធដ អ ុទ្កឹតយសដីពីការវាយតដេេនហតុ
រ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ នយាង្តាេរញ្ជ ីន េះ ដំន ើ រការពិ ិតយនានពលរចចុរប ា នៅកេពុជាគឺនធវើ
នោយផផែកនលើគនទ្មាង្ជាេូលោឋ   ជាជាង្ នយាង្នៅនលើផលរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។  
 
ភ្នពខុ្សគា យា ង្ខាេ ំង្កាុង្វធីិស្ថស្តសតររស់កេពុជា កាុង្ការពិ ិតយនលើដំន ើ រការដ ការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   (នរើនទ្រៀរនធៀររណាត ទ្រនរសនផសង្ៗនៅតំរ ់រន េនេគង្គ) គឺថ្នរល់
គនទ្មាង្ផដលមា នៅកាុង្រញ្ជ ីសទ្មារ់ពិ ិតយដូចមា នៅកាុង្ឧរសេព័ ធដ អ ុទ្កឹតយ ទ្តូវឆេង្កាត់
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ នដើេបីកំ ត់ថ្ននតើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
ជាលកខខ្ ឌ តទ្េូវផដរឬនរ។ មាទ្តា៦ ផចង្ថ្ន "មាច ស់គនទ្មាង្ទ្តូវនធវើរបាយការ ៍វាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ ... នៅតាេឧរសេព័ ធន េះ"។  
 
រនាទ រ់េកមាច ស់គនទ្មាង្ ទ្តូវោក់ោក់ពាកយសំុពិ ិតយរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា  ដំរូង្  ិង្  ិង្របាយការ ៍សិការុនរលរធភ្នព នៅទ្កសួង្ររសិ្ថា   (មាទ្តា៧) ឬោក់
ជូ នៅេ ទីរវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នខ្តត ទ្រសិ នរើគនទ្មាង្ននាេះទ្តវូកំ ត់ឲ្យនធវើការ
សនទ្េចនៅថ្នា ក់រជធា ី-នខ្តត។ ទ្រកាសសតីពីទ្រតិភូកេមអំណាចកាុង្ការនធវើនសចកតីសនទ្េចកាុង្
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នាេទ្កសួង្ចំនពាេះកំនរង្វ ិិនយាគជូ  នៅេ ទីរររសិ្ថា  នខ្តត ទ្ករង្សតីពីរញ្ា ផដលទក់រង្នៅ
 ឹង្គនទ្មាង្វ ិិនយាគ កាុង្នាេទ្កសួង្ររសិ្ថា   នលខ្២៣០ ចុេះដលៃរី២៩ ផខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០០៥ 
(មាទ្តា២, ៣, ៤, ៥, ៦, ៨) ផចង្ថ្ន ចំនពាេះគនទ្មាង្ផដលនទ្រើរុ វ ិិនយាគតិចជាង្២លា ដុលាេ រ 
ការររួលខុ្សទ្តូវកាុង្ការពិ ិតយ ិង្តាេោ ទ្តវូនផទរនៅេ ទីរររសិ្ថា  ។ នទេះជាយា ង្ណា នៅ
ថ្នា ក់េ ទីរពំុមា សេតាភ្នពទ្គរ់ទ្គ ់កាុង្ការអ ុវតដដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា  នោយទ្រសិរធភ្នពន ើយ។  
  
អ ុទ្កឹតយនលខ្១៤៦សតីពីសេបទ ដីនសដឋកិចច ឆ្ា ំ២០០៥ ក៏តទ្េូវឱ្យវាយតដេេផផាកររសិ្ថា  ពាក់
ព័ ធ ឹង្សេបទ ដីនសដឋកិចចផដរ។ មាទ្តា៧ ចំ ុច៥ ដ អ ុទ្កឹតយនលខ្១៤៦រញ្ជ ក់ថ្ន 
"ទ្រសិ នរើការវាយតដេេដំរូង្អំពីនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្សង្គេរងាា ញ ូវនហតុរ េះពាល់
អវជិជមា កទ្េិតេធយេ ឬកទ្េិតខ្ពស់ ទ្តូវនរៀរចំឲ្យមា ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្
សង្គេនពញនលញ"។ នៅឆ្ា ំ២០១៤ ទ្កសួង្កសិកេម រកុាខ ទ្រមាញ់  ិង្ន ស្ថរ  ិង្ទ្កសួង្ររសិ្ថា
 បា នចញទ្រកាសអ តរទ្កសួង្សតីពីការពទ្ងឹ្ង្ការទ្គរ់ទ្គង្សេបទ ដីនសដឋកិចច (នលខ្២០៦ 
ទ្ក.រ, ដលៃរី៩ ផខ្ឧសភ្ន ឆ្ា ំ២០១៤)។ ទ្រកាសន េះជាេនធាបាយពទ្ងឹ្ង្កិចចការពារដទ្ពនឈើ  ិង្
តំរ ់ការពារ។ វាក៏តទ្េូវឲ្យរណាដ ទ្ករេហ៊ាុ នសាើសំុការអ ុញ្ា តកាុង្ការការ់ជទ្េេះអ ុផលដទ្ព
នឈើនចញពីដីផដលជាទ្រធា ររដ សេបទ ដីនសដឋកិចចផដលមា ស្ស្ថរ់ននាេះផដរ។  
 
ចារ់សតីពីកិចចការពារររសិ្ថា   ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ ក៏មា រញ្ចូ ល ូវរររបញ្ាតតិ
រូនៅនដើេបីឲ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ ិង្ររួលបា ព័ត័មា ផដរ។ មាទ្តា១៦ ដ ចារ់
ន េះ ផចង្ថ្ន ទ្កសួង្ររសិ្ថា   ទ្តូវរំផុសឲ្យមា ការចូលរេួពីស្ថធារ ជ កាុង្ "កិចចការពារ  ិង្
ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ"។ មាទ្តា១៧ ក៏តទ្េូវឱ្យទ្កសួង្ររសិ្ថា   នរៀរចំរនង្កើតអ ុទ្កឹតយសតី
ពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ ិង្សិរធិររួលបា ព័ត័មា ផដរ។ ទ្កសួង្ររសិ្ថា   បា នរៀរចំរនង្កើត
ទ្រកាសសតីពីការនរៀរចំរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ផដលមា រញ្ចូ លលកខ
ខ្ ឌ តទ្េវូកា ់ផតលេែិតរផ ាេនរៀត អំពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ។  
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ចារ់សដីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ ឆ្ា ំ១៩៩៩ 
 
ជំពូក ៧៖ ការចូលរេួររស់ស្ថធារ ជ  ិង្ការស្សង់្យកព័ត៌មា  
 
មាទ្តា ១៦៖  
ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ទ្តូវផដល់ជូ តាេសំន ើ ររស់ស្ថធារ ជ  ូវព័ត៌មា  អំពីសកេមភ្នពររស់
ខ្េួ   ិង្ទ្តូវនលើករឹកចិតតឱ្យមា ការចូលរេួពីស្ថធារ ជ  កាុង្កិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ការ
ទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ។ 
 
មាទ្តា១៧៖  
ផររររដ ការចូលរេួររស់ស្ថធារ ជ   ិង្ស្សង់្យកព័ត៌មា កាុង្កិចចការពារររសិ្ថា   ិង្
ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ ទ្តូវកំ ត់នោយអ ុទ្កឹតយ តាេសំន ើ ររស់ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ។ 
 
មាទ្តា ១៨៖ 
ព័ត៌មា ផដលទក់រង្នៅ ឹង្កិចចការពារររសិ្ថា   ឬការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិទ្តវូផសពវ
ផាយជូ គា នៅវញិនៅេក រវាង្ទ្កសួង្ររសិ្ថា   ិង្ទ្កសួង្នានា។ 

 
ពាក់ព័ ធ ឹង្ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ អ ុទ្កឹតយសដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   "នលើក
រឹកចិតត" ឲ្យមា ការចូលរេួពីស្ថធារ ជ  រ ុផ តគម  ផចង្លកខខ្ ឌ តទ្េូវចាស់លាស់នរ។ 
នលើសពីន េះនរៀត អ ុទ្កឹតយន េះគម  លកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យមា ការពិចារណារកជនទ្េើសនផសង្ៗ ឬ
ការរងាា ញព័ត៌មា នរ។ ចំ ុចន េះ ទ្តូវបា គូសរញ្ជ ក់រផ ាេនៅកាុង្ទ្រកាសពាក់ព័ ធ។ 
ទ្រកាសជាធរមា  អ ុញ្ា តឲ្យអង្គការេិ ផេ រោឋ ភិបាលចូលរេួជាតំណាង្នពលទ្រជំុពហុភ្នគី
ពាក់ព័ ធនដើេបីពិ ិតយន ើង្វញិនលើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ការវាយតដេេររសិ្ថា  
ដំរូង្ ផដលោក់ជូ នៅទ្កសួង្ ឬេ ទីរររសិ្ថា  ។  
 
ចារ់សតីពីការទ្គរ់ទ្គង្  ិង្ការនធវើអាជីវកេមធ ធា ផរ   មាទ្តា២០ ផដល់សិរធិឱ្យរដឋេន្រ តីផសពវផាយ
ព័ត៌មា អំពីរញ្ា ររសិ្ថា    ិង្សង្គេនៅស្ថធារ ជ ។  
 
ចារ់សតីពីដទ្ពនឈើ ឆ្ា ំ២០០៤ មាទ្តា៤ តទ្េូវឱ្យផសពវផាយព័ត៌មា លេែិតអំពីការវាយតដេេនហតុ
រ េះពាល់ររសិ្ថា   នដើេបរីរួលេតិពីស្ថធារ ជ ។ តទ្េូវឱ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ 
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"ការសនទ្េចណាេួយររស់រោឋ ភិបាល" ផដលអាចរ េះពាល់ដល់ដទ្ពនឈើ។   
 

មាទ្តា ៤៖  
កាុង្អ ុវតតចារ់ន េះ រល់ការសនទ្េចររស់រោឋ ភិបាលផដលមា សកាត  ុភ្នពចំនពាេះផលរ េះ
ពាល់ធៃ ់ធៃរនៅនលើទ្រជាពលរដឋរូនៅ នលើជីវភ្នពសហគេ ៍េូលោឋ    ិង្នលើធ ធា ដទ្ព
នឈើដ ទ្ពេះរជាណាចទ្កកេពុជា ទ្តូវមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ។  
 
សកេមភ្នពចេបង្ៗ ពាក់ព័ ធនៅ ឹង្ទ្រព័ ធេជឈោឋ  ដទ្ពនឈើផដលអាចរណាដ លឲ្យមា ផល
រ េះពាល់អាទ្កក់ដល់សង្គេ  ិង្ររសិ្ថា   ចំាបាច់ទ្តូវមា ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 ិង្ផលរ េះពាល់សង្គេ នោយផផែកតាេទ្កេរនចចកនរសទ្គរ់ទ្គង្ដទ្ពនឈើកេពុជា  ិង្ស្សរ
តាេចារ់សដីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ។ ឯកស្ថរដ ការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផលរ េះពាល់សង្គេ ទ្តូវផដល់ជូ សទ្មារ់ការចូលរេួផដល់េតិ
ជាស្ថធារ ៈបា ។ 
  
រល់ការសនទ្េចចុង្នទ្កាយនលើរល់សកេមភ្នពចេបង្ៗ ពាក់ព័ ធនៅ ឹង្ទ្រព័ ធេជឈោឋ  ដទ្ព
នឈើ រជរោឋ ភិបាលទ្តូវពិចារណានលើ អ ុស្ថស ៍ចុង្នទ្កាយដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រ ិស្ថា    ិង្ផលរ េះពាល់សង្គេ។ ការសនទ្េចចុង្នទ្កាយណាេួយនទ្កាេមាទ្តាន េះ រជរោឋ ភិ 
បាល អាចនធវើការជូ ដំ ឹង្ជាស្ថធារ ៈ។  

 
ចារ់សតីពីដទ្ពនឈើ ឆ្ា ំ២០០៤ន េះ ក៏តទ្េវូឲ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈផដរ។ 
 

មាទ្តា ៦៖ 
រដឋបាលដទ្ពនឈើទ្តវូរំនពញភ្នរកិចចររស់ខ្េួ ស្សរតាេនគលការ ៍តមាេ ភ្នព នោយធានា ូវ
សិរធិររស់ស្ថធារ ជ នដើេបីចូលរេួកាុង្ការនធវើនសចកដីសនទ្េចចិតត នលើការទ្គរ់ទ្គង្ការនទ្រើ
ទ្បាស់ទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព  ិង្ការអភិរកសដទ្ពនឈើ។ 

 
ទ្រកាសសដីពីនគលការ ៍ផ នំារូនៅកាុង្ការនធវើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
ដំរូង្ ិង្នពញនលញ (នលខ្ ៣៧៦ ទ្រ.ក រ.សា. ឆ្ា ំ២០០៩) រញ្ជ ក់ថ្ន៖ 
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ទ្រការ ១១៖  
ពិ ិតយ ិង្ផដល់នយារល់នៅកាុង្កិចចទ្រជំុពហុភ្នគីពាក់ព័ ធ ផដលមា រដឋេន្រ តីទ្កសួង្ររសិ្ថា  ជា
ទ្រធា  នោយមា តំណាង្ពីទ្កសួង្/ស្ថា រ័ ពាក់ព័ ធ អាជាា ធរេូលោឋ   ិង្អង្គការេិ ផេ រ
ោឋ ភិបាល  ិង្ភ្នគីនផសង្ៗនរៀតផដលពាក់ព័ ធ ឹង្គនទ្មាង្វ ិិនយាគ (កាុង្រយៈនពល៥ដលៃដ ដលៃ
នធវើការ)។ 

 
ទ្រកាសដផដលន េះរញ្ជ ក់ថ្ន៖  
 

ទ្រការ ១២៖  
ពិ ិតយ ិង្ផដល់នយារល់នៅកាុង្កិចចទ្រជំុពហុភ្នគី ផដលមា ទ្រធា េ ទីរររសិ្ថា  ជាទ្រធា  
នោយមា តំណាង្ពីេ ទីរ/អង្គការពាក់ព័ ធ អាជាា ធរេូលោឋ   អង្គការេិ ផេ រោឋ ភិបាល  ិង្
ភ្នគីពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀតផដលពាក់ព័ ធ ឹង្គនទ្មាង្វ ិិនយាគ (កាុង្រយៈនពល៥ដលៃដ ដលៃនធវើការ) 

 
រចចុរប ា ទ្កសួង្ររសិ្ថា  កំពុង្នរៀរចំតាក់ផតង្ទ្រកាសេួយសតីពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ នសចកតីទ្ពាង្ទ្រកាសន េះ  ិង្នគលការ ៍ផ នំាផដល
ភ្នជ រ់េកជាេួយទ្តូវបា ោក់ឲ្យស្ថធារ ជ ចូលរេួផដល់េតិនៅផខ្កកកោឆ្ា ំ២០១៦។ ទ្រកាស
 ិង្នគលការ ៍ផ នំាន េះ ឹង្ទ្តូវសនទ្េចចុង្នទ្កាយនៅចុង្ឆ្ា ំ២០១៦។   
 
ការគិតដលេនសវា 
 
ទ្រកាសរេួ សដីពីការផតល់ នសវាស្ថធារ ៈររស់ទ្កសួង្ររសិ្ថា   នលខ្៩៩៩ ចុេះដលៃរី២៨ ផខ្ធាូ 
ឆ្ា ំ២០១២  ។ ទ្រកាសរេួន េះ មា ផចង្អំពីការគិតដលេនសវា រយៈនពលដ ការផដល់នសវា  ិង្សុ
ពលភ្នពនយាង្តាេទ្រនភរដ នសវាស្ថធារ ៈ ដូចមា ផចង្កាុង្ឧរសេព័ ធ។  
 
 ីតិវធីិដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្  ិង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នពញ

នលញ 
 
កេពុជាសនទ្េចអ ុវតតជំហា ដូចខាង្នទ្កាេន េះ កាុង្ដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា
 ដំរូង្/ ិង្វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នពញនលញ 

1. ការនទ្ជើសនរ ើសគនទ្មាង្ 
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2. ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នពគនទ្មាង្ 
3. ការនរៀរចំរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្រ

រសិ្ថា    
4. ការពិ ិតយ  ិង្វាយតដេេរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
5. ការអ ុេ័តឬការរដិនសធរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
6. ការស្ថង្សង់្ ទ្រតិរតតិការ  ិង្ 
7. ការពិ ិតយតាេោ គនទ្មាង្ ការទ្រតិរតតិ  ិង្ការពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតតចារ់។  

 
តាេអ ុទ្កឹតយសតីពីដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   មាច ស់គនទ្មាង្ទ្តវូោក់របាយ
ការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ នៅទ្កសួង្ររសិ្ថា  នដើេបីសំុការពិ ិតយ ិង្
ពិចារណា។ ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ទ្តូវកំ ត់ថ្ន នតើគនទ្មាង្ន េះទ្តវូនធវើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររ ិ
ស្ថា  ផដរឬនរ ឬថ្ននតើ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ននាេះទ្គរ់ទ្គ ់នហើយឬនៅ។ 
ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ក៏ទ្តូវកំ ត់ផដរថ្ន នតើគនទ្មាង្េួយទ្តូវនធវើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
កាុង្រយៈនពល៣០ដលៃផដរឬនរ។  
 
ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ទ្តូវពិ ិតយ  ិង្ផតល់អ ុស្ថស ៍ជូ នៅអង្គការមា សេតាកិចចអំពីការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ ឬការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ ទ្រសិ នរើ ទ្កសួង្ររសិ្ថា
 េិ នឆេើយតរចំនពាេះលរធផលរកន ើញ ិ ង្អ ុស្ថស ៍កាុង្រយៈនពល៣០ដលៃនរ នពលននាេះ
ទ្កសួង្/ស្ថា រ័ អ ុេ័តគនទ្មាង្ទ្តូវស មតថ្ន របាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ 
ឬរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដលនគបា ពិ ិតយនហើយននាេះ បា អ ុវតតទ្តឹេ
ទ្តូវនៅតាេលកខ ៈវ ិិចឆ័យដូចមា ផចង្នៅកាុង្អ ុទ្កឹតយន េះ។ 
 
 

មាទ្តា ១៨៖  
កាុង្ករ ី ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ខ្កខា េិ បា រញ្ជូ  នយារល់ ិង្សំន ើ ដូចមា ផចង្កាុង្មាទ្តា
១៥  ិង្១៧ ស្ថា រ័ អ ុេ័តគនទ្មាង្អាចកំ ត់ថ្ន គនទ្មាង្ននាេះទ្តូវបា រំនពញតាេតទ្េូវ
ការដ អ ុទ្កឹតយ។ 

 
អ ុទ្កឹតយសដីពីដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   បា កំ ត់រយៈនពល៣០ដលៃ
សទ្មារ់ការពិ ិតយរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្នឆេើយតរ អាកនសាើសំុ
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គនទ្មាង្  ិង្ទ្កសួង្ពាក់ព័ ធ។ មាច ស់គនទ្មាង្ទ្តូវផតររួលស្ថគ ល់ថ្ន លរធផលរកន ើញ ិង្អ ុ
ស្ថស ៍នលើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ ឬការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា   ផដលទ្តូវបា អ ុេ័តនោយទ្កសួង្ររសិ្ថា   េុ នពលមាច ស់គនទ្មាង្ទំង្ននាេះទ្តូវរ តការ
អ ុវតតគនទ្មាង្។  
ទ្កសួង្ររសិ្ថា  បា នរៀរចំតាក់ផតង្ទ្រកាសនដើេបជួីយដល់ការនរៀរចំ វាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា  ដំរូង្  ិង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្ពេទំង្នដើេបរីនង្កើតដំន ើ រការសទ្មារ់
ការពិ ិតយន ើង្វញិ  ិង្ផដល់េតិនលើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។  
 
ការនរៀរចំរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  /ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ 
 
ទ្រកាសសតីពីនគលការ ៍ផ នំារូនៅកាុង្ការនធវើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
ដំរូង្  ិង្នពញនលញ ឆ្ា ំ២០០៩ មា ផចង្អំពីនគលការ ៍ផ នំារូនៅអំពីរនរៀរនរៀរចំ ិង្
នធវើរបាយការ ៍សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្  ិង្នពញនលញ (មាទ្តា ១)។ 
ទ្រកាសន េះក៏មា រញ្ចូ លនគលការ ៍ផ នំារូនៅអំពីខ្េឹេស្ថរដ របាយការ ៍សដីពីការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ ឬរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្រញ្ជ ីនផទៀង្
ដទ ត់សទ្មារ់ការកំ ត់វសិ្ថលភ្នពដ ផលរ េះពាល់អវជិជមា ធៃ ់ធៃរ  ិង្វធិា កាត់រ ាយផល
រ េះពាល់ផដរ។ ទ្រកាសន េះ ក៏មា ផចង្ ិយេ ័យេួយចំ ួ សទ្មារ់ដំន ើ រការវាយតដេេនហតុ
រ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដរ។  
 
តាេទ្រកាសឆ្ា ំ២០០៥ សដីពីទ្រតិភូកេមអំណាច ការអ ុេ័តគនទ្មាង្ផដលមា រុ វ ិិនយាគតិច
ជាង្២លា ដុលាេ រ ទ្តូវបា នផទរសិរធិនៅេ ទីរររសិ្ថា  ។ ដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា  ដូចគា  នទេះរីជាគនទ្មាង្ននាេះទ្តូវវាយតដេេនៅថ្នា ក់ជាតិឬនៅថ្នា ក់នទ្កាេជាតិក៏
នោយ។  
 
លកខ ៈពិនសសយា ង្សំខា ់េួយកាុង្ចំនណាេលកខ ៈសំខា ់ៗ សទ្មារ់ទ្រព័ ធវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នៅកេពុជាគឺ ការពិ ិតយរញ្ជ ីផដលកំ ត់គនទ្មាង្ទំង្អស់ផដលទ្តូវអ ុ
វតតការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្។ នៅនពលផដលអាកនសាើសំុគនទ្មាង្ បា អ ុវតត
ដំន ើ រការពិ ិតយរចួនហើយ ទ្កសួង្ទ្តូវកំ ត់ថ្ន នតើទ្តូវអ ុវតតការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា
  ឬថ្ននតើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ននាេះទ្គរ់ទ្គ ់នហើយ។  
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នាយកោឋ  ររសិ្ថា  ចំ ុេះទ្កសួង្ររសិ្ថា   (ឬេ ទីរពាក់ព័ ធ) ក៏ទ្តូវមា កាតពវកិចចចុេះនៅពិ ិតយ
ដល់រីតំាង្ផដរ ផដលមា ឱ្កាសនដើេបរីរួលបា  ូវេតិររស់ស្ថធារ ជ  កាុង្ដំន ើ រការដ 
ការពិ ិតយ។  
 

ទ្រការ ៧៖ 
នាយកោឋ  អនង្កត ពិ ិតយការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឬេ ទីរររសិ្ថា  រជធា ី-នខ្តត 
ទ្តូវពិ ិតយ ិង្ផដល់នយារល់នលើរីតំាង្គនទ្មាង្ ដូចមា ផចង្កាុង្ទ្រការ២  ិង្ទ្រការ៣ខាង្នលើ 
នដើេបីកំ ត់ឲ្យបា ចាស់លាស់ថ្ន គនទ្មាង្ន េះគួរតទ្េូវឲ្យនរៀរចំរបាយការ ៍វាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ ឬនពញនលញ។  
 
ទ្រការ ៩៖  
នាយកោឋ  អនង្កត ពិ ិតយការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឬេ ទីរររសិ្ថា  រជធា ី-នខ្តត 
មា ភ្នរកិចចពិ ិតយ  ិង្ផដល់នយារល់នលើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ 
ឬនពញនលញ នោយអ ុវតតនៅតាេនគលការ ៍ផ នំារូនៅន េះ។  

 
ការវាយតដេេរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  /ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
ដំរូង្ 
 
តាេទ្រកាសឆ្ា ំ២០០៩ន េះ នៅនពលផដលរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ 
ឬនពញនលញ ទ្តូវបា ោក់ជូ នៅទ្កសួង្នហើយ ទ្តវូផតមា ការវាយតដេេកាុង្រយៈនពល៣០ដលៃ
។ នៅកាុង្រយៈនពលកំ ត់ន េះ មា លកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យមា ដំន ើ ររសស កិចចនៅរីតំាង្  ិង្
មា ការពិនទ្គេះនយារល់ជាេួយទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគី
ពាក់ព័ ធនផសង្ៗនរៀត។  
 
ទ្កសួង្ររសិ្ថា  បា រនង្កើតដំន ើ រការសទ្មារ់ពិ ិតយនលើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា  ដំរូង្/នពញនលញ។ មា ដំណាក់កាលដ ដំន ើ រការពិ ិតយន េះ ផដលដំរូង្គឺទ្តូវអ ុវតត
នោយទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួលដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ផដលទ្កសួង្រ
រសិ្ថា  ផតល់ ូវការវាយតដេេដំរូង្ រនាទ រ់េកមា ការពិ ិតយនោយអ តរទ្កសួង្។ នសចកតីសនទ្េច
អំពីសមាសភ្នព  ិង្ភ្នរកិចចពិ ិតយដ ទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួលការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា   នលខ្០១៣/២០១៥ សទ្មារ់រនង្កើត ទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួលការវាយតដេេនហតុរ េះ
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ពាល់ររសិ្ថា   នដើេបីពិ ិតយ ពិចារណានលើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្/
នពញនលញ សទ្មារ់គនទ្មាង្វ ិិនយាគ។ 
 

ទ្រការ ២៖  
ទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េលួវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  មា ភ្នរកិចចដូចខាង្នទ្កាេ៖  
• ពិ ិតយ ិង្សនទ្េចនលើរររញ្ជ ដផទកាុង្ររស់ទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួលវាយតដេេនហតុ
រ េះ ពាល់ររសិ្ថា   
• ពិ ិតយ ិង្ផដល់នយារល់នលើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្សង្គេដ 
 គនទ្មាង្ផដលបា នសាើសំុ  ិង្សកេមភ្នពអភិវឌ្ឍ ៍ស្ថធារ ៈ ឬឯកជ ផដលមា 
ស្ស្ថរ់   ិង្កំពុង្ដំន ើ រការនោយអាស្ស័យនលើលរធផលពីការពិ ិតយ ិង្នយារល់ដំរូង្ 
ពី នាយកោឋ  វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
• សនទ្េចនលើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ិង្សង្គេដំរូង្ 
• រយការ ៍ជូ រដឋេន្រ តីទ្កសួង្ររសិ្ថា  អំពីលរធផលដ កិចចទ្រជំុផដល់នយារល់នលើរបាយ
 ការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ិង្សង្គេ។ 
 
ទ្រការ ៣៖  
នាយកោឋ  វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ជានលខាធិការោឋ  ដ ទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួល 
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្មា ភ្នរកិចចដូចខាង្នទ្កាេ៖ 
• នរៀរចំរររញ្ជ ដផទកាុង្ររស់ទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួលវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
•  សហការសទ្េរសទ្េួល  ិង្ផតល់កិចចការពារផផាករដឋបាល  ិង្រនចចកនរសនោយ

 អ ុនលាេតាេរររញ្ជ ជាធរមា  
•  នរៀរចំកំ ត់នហតុទ្រជំុររស់ទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួលការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ

រសិ្ថា  ទំង្ ជំនាញដផទកាុង្ទ្កសួង្ ទំង្ជំនាញអ តរទ្កសួង្ 
•  នរៀរចំរបាយការ ៍ទ្រជំុទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួលការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   

ទំង្ ជំនាញដផទកាុង្ទ្កសួង្  ិង្ជំនាញអ តរទ្កសួង្ ជូ រដឋេន្រ តីទ្កសួង្ររសិ្ថា  នដើេបី
ពិ ិតយ ិង្ សនទ្េចនោយអ ុនលាេតាេ ីតិវធីិរដឋបាល 

• នរៀរចំកិចចទ្រជំុថ្នា ក់ដឹកនំាអ តរទ្កសួង្ ផដលដឹកនំានោយរដឋេន្រ តីទ្កសួង្ររសិ្ថា   នដើេបី
ពិ ិតយ ិង្សនទ្េចនលើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្សង្គេ ផដល
កិចចទ្រជំុន េះទ្តូវមា សមាសភ្នពចូលរេួនោយ ទ្រធា   ិង្អ ុទ្រធា  ទ្ករេការងារ
សទ្េរសទ្េួលការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   េន្រ តីជំនាញ  ិង្ថ្នា ក់ដឹកនំាទ្កសួង្ 
ស្ថា រ័ ពាក់ព័ ធ អភិបាល/អភិបាលរង្រជធា ី-នខ្តត  ិង្េ ទីរររសិ្ថា  រជធា ី-នខ្តត 
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•  នរៀរចំលិខិ្តផដល់នយារល់អំពីរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្សង្គេ 
 នដើេបីឲ្យមាច ស់គនទ្មាង្ផកតទ្េូវ។ 

 
ទ្ករេការងាររនចចកនរសររួលខុ្សទ្តូវកាុង្ការវាយតដេេ ិង្ពិចារណានលើរបាយការ ៍វាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្/នពញនលញ។ ទ្ករេការងារសទ្េរសទ្េួលការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា  អាចនសាើសំុ េតិជាលាយលកខ ៍អកសរអំពីរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា  ដំរូង្ ឬនពញនលញ ពីទ្ករេអាកជំនាញនផសង្ៗនរៀត មា ដូចជា អង្គការេិ ផេ រោឋ ភិបា
លជាតិ  ិង្អ តរជាតិ ស្ថស្តស្ថត ចារយពីសកលវរិាល័យនានា ឬវរិាស្ថា  ស្ស្ថវទ្ជាវ (មាទ្តា ៤)។  
 
រនាទ រ់ពីការពិ ិតយន ើង្វញិផផាករនចចកនរស ទ្តូវមា កិចចទ្រជំុពហុភ្នគីរផ ាេនរៀត ផដលមា 
ទ្កសួង្នផសង្ៗ  ិង្ភ្នគីពាក់ព័ ធនានាចូលរេួ ផដលនៅកាុង្នពលទ្រជំុននាេះ ទ្តូវពិចារណាអំពីអ ុ
ស្ថស ៍នានា។ រនាទ រ់ពីកិចចទ្រជំុន េះ  ឹង្មា អ ុស្ថស ៍ចុង្នទ្កាយ ផដល់ជូ នៅរដឋេន្រ តី
ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ថ្ន នតើទ្តូវអ ុេ័ត ឬរដិនសធរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ 
ឬនពញនលញននាេះ។ អាច ឹង្មា នចញ វញិ្ា រ រ័ទ្តអ ុេ័តរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា   អេនោយលកខខ្ ឌ ពាក់ព័ ធ ឹង្គនទ្មាង្។  

 
តារង្រហូំរសទ្មារ់ដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដកស្សង់្នចញពីទ្រកាសសដីពីនគលការ ៍ផ នំារូនៅ ឆ្ា ំ២០០៩ 
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ការទ្រតិរតតិ  ិង្ការពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតត   
 
ការោក់នទសចំនពាេះការរនំលាភដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 
ទំង្ចារ់សដីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ ទំង្អ ុទ្កឹតយសតីពីដំន ើ រ
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   មា ផចង្អំពីនទសរបតតិ ចំនពាេះការខ្កខា េិ បា នគរព
ចារ់សដីពីកិចចការពារររសិ្ថា  ដ ទ្រនរសកេពុជា។ ចារ់សតីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ទ្គរ់ទ្គង្
ធ ធា ធេមជាតិ អ ុញ្ា តឱ្យទ្កសួង្ររសិ្ថា  នចញរញ្ជ ជាលាយលកខ ៍អកសរឲ្យចាត់វធិា ការ
ផកតទ្េវូសកេមភ្នពផដលមា ចរកិលកខ ៈរនំលាភរំពា ចារ់ ។ នលើសពីន េះនៅនរៀត ទ្កសួង្
ររសិ្ថា   ក៏អាចនចញរញ្ជ ឲ្យដែ ក សកេមភ្នពទំង្ឡាយ រហូតសកេមភ្នពនលមើសទ្តូវបា ផក
តទ្េូវ ឬរញ្ជ ឱ្យសមាែ ត ូវការរំពុល។  
 
េិ ចាស់នរថ្ន នតើមា ការរញ្ជ ផររននាេះផដរឬអត់។ ពំុមា លកខខ្ ត តទ្េវូឲ្យទ្កសួង្ររសិ្ថា   
រកានសៀវនៅចុេះរញ្ជ ីការរញ្ជ ផររននាេះ ឬរញ្ជ ីពាកយរ តឹ ង្ណាេួយផដលោក់ជូ នៅទ្កសួង្
ររសិ្ថា  នរ។  
 

ជំពូករី ៩៖ នទសរបញ្ាតតិ 
មាទ្តា ២០៖ ចំនពាេះជ ណាផដលទ្រទ្ពឹតតនលមើស ឹង្ការកំ ត់ររស់ទ្កសួង្ររសិ្ថា   ដូចមា 
ផចកកាុង្មាទ្តា១៤ដ ចារ់ន េះ ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ទ្តវូនចញរញ្ជ ជាលាយលកខ ៍អកសរតទ្េវូឱ្យ
៖  
• ផកផទ្រសកេមភ្នពនលមើសជារនាទ  ់ ឬកាុង្រយៈនពលណាេួយជាក់លាក់ ឬ 
• ដែ កសកេមភ្នពររស់ខ្េួ រហូតដល់ររនលមើសននាេះទ្តូវបា ផកតទ្េូវ ឬ 
• លុររំបាត់ការរំពុល ជារនាទ  ់។ 

 
អ ុទ្កឹតយសតីពីដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  រញ្ជ ក់អំពីនទសរបញ្ាតតិចំនពាេះការខ្ក
ខា េិ បា អ ុវតតតាេរញ្ាតតិដ អ ុទ្កឹតយន េះ។  
 

ជំពូករី ៧៖ នទសរបញ្ាតតិ  
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មាទ្តា ២៩៖ មាច ស់គនទ្មាង្ ឬមាច ស់កេមសិរធិផដលខ្កខា េិ បា ផដល់ ឬរកស្ស្ថយខុ្ស ូវ
ព័ត៌មា  ឬេិ បា អ ុវតតផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   ដូចបា ពិព ៌នានៅកាុង្របាយការ ៍
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឬរំពា  ឹង្រររបញ្ាតតិណាេួយនៅកាុង្អ ុទ្កឹតយន េះ ទ្តូវ
ផដនាទ នទស ដូចមា ផចង្កាុង្មាទ្តា ២០/២១/២២/២៣  ិង្២៥ ជំពូករី ៩ ដ ចារ់សតីពីកិចច
ការពារររសិ្ថា    ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ។ 
 
មាទ្តា ៣០៖  
កំ ត់នហតុ ិង្ការនធវើរ ដឹ ង្ចំនពាេះជ ទំង្ឡាយណាផដលបា ទ្រទ្ពឹតតផទុយ ឬពំុអ ុវតត
តាេមាទ្តាណាេួយដ អ ុទ្កឹតយន េះ គឺជាសេតាកិចចររស់ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ។  
 
មាទ្តា ៣១៖  
េន្រ តីររសិ្ថា  ររូណាផដលមា ការនធវសទ្រផហស ខ្វេះការទ្ររង្ទ្រយ័តា ឬេិ នគរពរររញ្ជ
ររស់ទ្កសួង្ ឬរេួគំ ិត ឹង្អាកទ្រទ្ពឹតតររនលមើស ឬជួយសទ្េួលកាុង្ការទ្រទ្ពឹតតររនលមើសន េះ 
ទ្តូវររួលនទសផផាករដឋបាល ឬ ឹង្ទ្តូវជារ់ររនចារទ្រកា ់ចំនពាេះេុខ្តុលាការ។ 

 
េិ ចាស់នរថ្ន នតើសកេមភ្នពពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតតចារ់ ទ្តូវបា ចារ់នផតើេតាេចារ់សដីពីកិចចការ
ពារររសិ្ថា    ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ ឬអ ុទ្កឹតយសដីពីដំន ើ រការដ ការវាយតដេេនហតុ
រ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដរឬអត់ននាេះនរ។ ដូចបា កត់សមាគ ល់ខាង្នលើន េះ គម  លកខខ្ ឌ តទ្េូវណា
េួយឲ្យទ្កសួង្ររសិ្ថា  រកានសៀវនៅចុេះរញ្ជ ីចំណាត់ការសកេមភ្នពពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតតចារ់ ឬ
រររញ្ជ ផដលបា នចញននាេះនរ។  
 
ការពិ ិតយតាេោ  ិង្ការទ្រតិរតតិ 
 
ការររួលខុ្សទ្តូវកាុង្ការពិ ិតយតាេោ  ការទ្រតិរតតិ  ិង្ការពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតតចារ់ក៏មា ផចង្
នៅកាុង្ទ្រកាសននាេះផដរ គឺអាស្ស័យនលើ ស្ថា រ័ ណាផដលជាអាកអ ុេ័តគនទ្មាង្។  
 

ទ្រការ ១៤៖  
នាយកោឋ  អនង្កត  ិង្ពិ ិតយការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឬេ ទីរររសិ្ថា  រជធា ី-នខ្តត 
មា ភ្នរកិចចតាេោ  ឃ្េ នំេើល  ិង្ចាត់វធិា ការឲ្យមាច ស់គនទ្មាង្ទ្រតិរតតិតាេផផ ការ
ទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា   នៅកាុង្ដំណាក់កាលស្ថង្សង់្ ទ្រតិរតដិ ិង្រញ្ច រ់គនទ្មាង្ ដូចមា ផចង្
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នៅកាុង្របាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ដំរូង្ ឬនពញនលញផដលទ្កសួង្ររសិ្ថា
  ឬេ ទីរររសិ្ថា  រជធា ី-នខ្តតបា ឯកភ្នព។ 

 
រររបញ្ាតតិរផ ាេ សទ្មារ់ការទ្តតួពិ ិតយ កំ ត់ទ្តា  ិង្អធិការកិចច ក៏មា ផចង្នៅកាុង្ចារ់
សតីពីកិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិផដរ។ 
 
 
 
 
 

ជំពូករី ៦៖ ការទ្តួតពិ ិតយ កំ ត់ទ្តា  ិង្អធិការកិចច 
មាទ្តា ១៤៖  
ទ្កសួង្ររសិ្ថា  ទ្តូវសហការជាេួយទ្កសួង្ពាក់ព័ ធនដើេបីកំ ត់ឲ្យមាច ស់កេមសិរធិ ឬអាកររួល
ខុ្សទ្តវូរីកផ េង្នរង្ចទ្ក ទ្រភពរំពុល តំរ ់ឧសាហកេម ឬតំរ ់មា សកេមភ្នពអភិវឌ្ឍ ៍
ធ ធា ធេមជាតិនានា៖  
- តំន ើង្ឬនទ្រើទ្បាស់ឧរករ ៍ទ្តតួពិ ិតយ 
- ផតល់ ូវគំរតូាង្ 
- នរៀរចំឬរការុក  ិង្នផាើជូ ពិ ិតយ ូវកំ ត់ទ្តា  ិង្របាយការ ៍នានា។  
 
មាទ្តា ១៥៖  
 
នដើេបីអ ុវតតភ្នរកិចចររស់ខ្េួ   ិង្ការររួលខុ្សទ្តូវនលើតំរ ់ការពារធេមជាតិ ទ្កសួង្ររសិ្ថា  
នោយសហការជាេួយទ្កសួង្ពាក់ព័ ធ អាចចូលនធវើអធិការកិចចកាុង្តំរ ់ រីកាុង្ររនិវ  អគរ 
ឬកាុង្េនធាបាយដឹកជញ្ជូ   ឬរីកផ េង្ណាេួយ។ល។ កាុង្ករ ីផដលទ្កសួង្ររសិ្ថា  ពិ ិតយ
ន ើញថ្ន ទ្រភពននាេះនធវើឲ្យមា ការរ េះពាល់ដល់គុ ភ្នពររសិ្ថា  ។ េន្រ តីអធិការកិចចដ 
ទ្កសួង្ររសិ្ថា    ិង្េន្រ តីររស់ទ្កសួង្ពាក់ព័ ធផដលសហការជាេួយ ទ្តូវរងាា ញអតតសញ្ា  
រ័ ណ  ិង្លិខិ្តរញ្ជ នរសកកេមររស់ខ្េួ  នៅេុ នពលនធវើអធិការកិចច។ នៅនពលនធវើអធិការ
កិចច កាលណាពិ ិតយន ើញថ្ន មា ររនលមើសទ្ពហមរ ឌ នកើតន ើង្ ននាេះេន្រ តីអធិការកិចចទ្តូវ
រយការ ៍ជារនាទ  ់ជូ ស្ថា រ័ មា សេតាកិចចនដើេបីចាត់ការតាេចារ់។ 
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រណាដ រញ្ា ឆេង្ផដ កាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 
ពំុមា ចារ់ឬស ធិសញ្ា អ តរជាតិទ្គរ់ទ្គង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ផតេួយណា 
ផដលឯកភ្នពគា ននាេះន ើយ។47 មា ផតនគលការ ៍រី១៧ដ នសចកតីទ្រកាសរីទ្ករង្រយី ូ48 
ផដលជានសចកតីផលេង្ការ ៍អ ដរជាតិចាស់លាស់សដីពីស្ថរសំខា ់ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា   (ជាលិខិ្តុរករ ៍ជាតិ) ជាវធីិេួយសទ្មារ់វាយតដេេនហតុរ េះពាល់មា សកាត  ុ
ភ្នពអំពីគនទ្មាង្ទំង្ឡាយផដលអាចរង្កឲ្យមា ផលរ េះពាល់ររសិ្ថា  ធៃ ់ធៃរ។ នទេះរីជា ចារ់
ជាតិសដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ភ្នគនទ្ចើ ផផែកនលើនគលការ ៍ផដលមា ផចង្នៅ
កាុង្នសចកតីទ្រកាសរីទ្ករង្រយី ូ កាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ក៏នោយ ក៏មា ការររួលស្ថគ ល់ថ្ន 
មា ចំ ុចខ្វេះចននាេ េះរវាង្ចារ់ទំង្ន េះ  ិង្ការអ ុវតតជាក់ផសដង្កាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា  ផដរ។ 
 
សំន ើ គនទ្មាង្ផដលអាចរង្កផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ មា រញ្ា ដូចគា ខ្េេះពាក់ព័ ធការវាយតដេេ ិង្
ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ។49 វធីិផដលអាកគំទ្រគនទ្មាង្ឲ្យភ្នគីពាក់ព័ ធនៅកាុង្ទ្រនរសជិតខាង្
ចូលរេួ ទេទរឲ្យមា ការចូលរេួពីរោឋ ភិបាល  ិង្ការពិចារណាផផាកការរូត  ិង្ផេូវចារ់េួយ
ចំ ួ ។50 
 
តាេចារ់អ តរជាតិ មា ការររួលស្ថគ ល់ថ្ន រណាដ ទ្រនរសទំង្ននាេះ មា កាតពវកិចចទ្តវូ "នធវើ
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នៅកផ េង្ណាផដលមា ការទ្រឈេ នោយស្ថរគនទ្មាង្
ផដលនសាើសំុននាេះ អាចរង្កផលរ េះពាល់អវជិជមា យា ង្ខាេ ំង្ កាុង្រររិរឆេង្ផដ ជាពិនសស 
ចំនពាេះធ ធា ផដលនទ្រើទ្បាស់រេួគា "។51  កាុង្ការសនទ្េចររស់តុលាការយុតតិធេ៌អ តរជាតិ 
(ICJ) កាុង្ករ ីេួយរវាង្ទ្រនរសអាហសង់្រី   ិង្អ៊ាុយរហូាគ យ តុលាការន េះបា ររួលស្ថគ ល់ 
ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ជាការអ ុវតត ផដលកាេ យជាផផាកេួយដ ចារ់អ ដរជាតិរូនៅ
កាុង្ការអភិវឌ្ឍឧសាហកេមទ្រង់្ទ្ទយធំនលើផេូវរឹកអ តរជាតិផដលនទ្រើទ្បាស់រេួគា  នោយអាច
មា សកាដ  ុភ្នពរង្កឲ្យមា ការរំពុលររសិ្ថា  ឆេង្ផដ ននាេះ ជាលរធផលេួយសំខា ់ខាេ ំង្ណា

                                                        
47 Kersten, p.178. 
48 All members of ASEAN except Brunei are signatories to the Rio 

Declaration.  
49 The list of activities likely to have transboundary impacts, for 

which notification is required under the Espoo Convention is defined in 

Articles 2 and 3 and Appendix I List of activities. 

http://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html#appendix1. 
50 Badenoch and WRI, 2002. 
51 Pulp Mills Case (Provisional Measures)(Argentina v. Uruguay) ICJ 

Reports 2006, p.204 



 65 

ស់។52 ករ ីន េះ នទេះរីជា គម  កាតពវកិចចកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នៅកាុង្លកខ
 តិកៈក៏នោយ ក៏ភ្នគីទំង្ពីរនៅផតឯកភ្នពគា ថ្ន វាគឺជាការចំាបាច់។53 អាច ិយាយបា ថ្ន 
មា កាតពវកិចចរេួកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នៅកាុង្កាលៈនរសៈផររន េះ 
នទេះរីជាគម  ការកំ ត់អំពីវសិ្ថលភ្នព  ិង្ខ្េឹេស្ថរក៏នោយ។54 វាក៏គម  ការរញ្ជ ក់ផដរកាុង្
កាតពវកិចចអ ុវតតដំន ើ រការចូលរេួជាស្ថធារ ៈជាេួយទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់។55 
 
អាស្ថ៊ា  បា ពាយាេរចួនហើយកាុង្ការនោេះស្ស្ថយរណាដ សកេមភ្នព ការរំពុលររសិ្ថា   
ចំហាយផផសង្ សតវជិតផុតពូជ  ិង្នទ្គេះេហ តរយធេមជាតិ ផដលអាចរង្កឲ្យមា ផលរ េះពាល់
ឆេង្ផដ ។ នទេះយា ង្ន េះកដី ក៏មា សកេមភ្នព  ិង្គនទ្មាង្ជានទ្ចើ ផដលសាិតនៅកាុង្ទ្រនរសផត
េួយអាចរង្កផលរ េះពាល់ហួសពីទ្ពំផដ ដ ទ្រនរសខ្េួ ។ សកេមន េះអាចជាគនទ្មាង្វារអីគគិស ី 
ស្ថា  ីយ៍ថ្នេពលនដើរនោយធយូង្លម  ិង្គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ិង្ឧសាហកេម ុយនកេផអ៊ារ ឬគនទ្មាង្
អាជីវកេមធ ធា ធេមជាតិ។ ទំង្ន េះគឺជាគនទ្មាង្ ឬសកេមភ្នពផដលអាចមា ផលរ េះពាល់ឆេង្
ផដ ផដលគរបីទ្តូវនធវើការវាយតដេេឱ្យបា ទ្តឹេទ្តវូ េុ នពលការអ ុេ័ត។ 
 
នៅកាុង្តំរ ់រន េនេគង្គ មា កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ ិង្យ តការជានទ្ចើ សទ្មារ់ការពិចារណាអំពីរញ្ា
ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ  រ ុផ តនៅផតគម  កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្សទ្មារ់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្
ផដ  ដូចជា គម  ទ្ករខ្ ឌ ថ្នា ក់តំរ ់សទ្មារ់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ចំនពាេះ
គនទ្មាង្ផដលនសាើន ើង្ នហើយមា ផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ ។ គ ៈកេមការរន េនេគង្គ មា ររ
ពិនស្ថធ ៍យា ង្រូលំរូលាយកាុង្រញ្ា ការទ្គរ់ទ្គង្រឹកផដលមា ផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ ។ នៅឆ្ា ំ
២០០២ គ ៈកេមការរន េនេគង្គ បា នរៀរចំតាក់ផតង្នសចកដីទ្ពាង្ទ្ករខ្ ឌ េួយសទ្មារ់ការ
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ  ផដលនៅផតជាសំន ើ រូលំរូលាយរំផុតនៅកាុង្តំរ ់
រហូតដល់នពលន េះ។ 
 
អ ុសញ្ា អង្គការសហទ្រជាជាតិសតីពីកិចចការពារ  ិង្ការនទ្រើទ្បាស់ផេូវរឹកឆេង្ផដ  ិង្រឹង្អ តរ
ជាតិ អំពាវនាវឱ្យរដឋជាសមាជិកអ ុេ័តចារ់ផដលទ្តូវអ ុវតតការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា
 ចំនពាេះស ធិសញ្ា ទ្ពំផដ រឹក។56 អ ុសញ្ា អង្គការសហទ្រជាជាតិសតីពីចារ់អភិរកស ិង្នទ្រើ
                                                        
52 See unpublished paper by Remy Kinna, and McIntyre (2011) and McIntyre 

(2010). 
53 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay) ICJ Advisory 

Opinion (Order of 20 April, 2010) I.C.J. Reports 2010, at Par 203 & 204. 
54 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay) ICJ Advisory 

Opinion (Order of 20 April, 2010) I.C.J. Reports 2010, at Par 205. 
55 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay) ICJ Advisory 

Opinion (Order of 20 April, 2010) I.C.J. Reports 2010, at Par 204. 
56 Kersten, p.180. 



 66 

ទ្បាស់ផេូវរឹកអ តរជាតិ មា ផចង្ផតចំនពាេះការជូ ដំ ឹង្អំពីវធិា ការផដលបា នទ្គង្ន ើង្
នោយអាច ឹង្រង្កផលរ េះពាល់អាទ្កក់ផតរ ុនណាណ េះ។ ព័ត៌មា ផររន េះអាចមា រញ្ចូ លលរធផល
ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។57នោយស្ថរមា  កាតពវកិចចនៅកាុង្អ ុសញ្ា ន េះ កាុង្
កិចច "ការពារ ិង្អភិរកសទ្រព័ ធនអកូ ូសីុផេូវរឹកអ ដរជាតិ" ដូនចាេះពំុមា លកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យនធវើការ
វាយតដេេររសិ្ថា  ឆេង្ផដ នរ។58  
 
គ ៈកមាម ការនសដឋកិចចដ អង្គការសហទ្រជាជាតិររួលរ ទុកតំរ ់អឺរ  រុបា នដើរតួ្ េុខ្
កាុង្ការអភិវឌ្ឍយ តការផដលគំទ្រផង្  ិង្នលើកកេពស់តួនារីដ ចារ់សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា  ផង្ ទ្ពេទំង្ពិ ិតយវធីិនានាផដលការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  អាចជួយ
កាុង្រររិរតំរ ់។ លិខិ្តុរករ ៍រីផដលអ តរជាតិររួលស្ថគ ល់ភ្នគនទ្ចើ រំផុតទក់រង្នៅ ឹង្
ការវាយតដេេររសិ្ថា  គឺ៖ 

 អ ុសញ្ា សដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កាុង្រររិរឆេង្ផដ  (អ ុសញ្ា រីទ្ករង្ 
ផអ៊ាសព)ូ 

 ពិធីស្ថរសតីពីការវាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសត  ិង្ 
 អ ុសញ្ា សតីពីសិរធិររួលបា ព័ត៌មា  ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការនធវើនសចកដី

សនទ្េច  ិង្សិរធិររួលបា យុតតិធេ៌កាុង្រញ្ា ររសិ្ថា   (អ ុសញ្ា អាហ៊ាូស)។ 
 
លិខិ្តុរករ ៍អ តរជាតិ ីេួយៗយកនចញពីររោឋ  ចារ់ររសិ្ថា  អ ដរជាតិ ផដលមា ស្ស្ថរ់។ 
លិខិ្តុរករ ៍ ីេួយៗ នឆេើយតរ ឹង្លកខ ៈ ីតិវធីិដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។  
 
គ ៈកេមការនសដឋកិចចសទ្មារ់តំរ ់អឺរ  រុបា អ ុេ័តនគលការ ៍ផ នំាសតីពីការចូលរេួជា
ស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កាុង្រររិរឆេង្ផដ  នដើេបគំីទ្រដល់កិចចទ្ពេ
នទ្ពៀង្អ តររោឋ ភិបាលអឺរ  រុសំខា ់ពីរសដីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ការចូលរេួជា
ស្ថធារ ៈ - អ ុសញ្ា ឆ្ា ំ១៩៩១ សតីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កាុង្រររិរឆេង្ផដ  
(អ ុសញ្ា រីទ្ករង្ផអ៊ាសព)ូ  ិង្អ ុសញ្ា ឆ្ា ំ១៩៩៨ សតីពីសិរធិររួលបា ព័ត៌មា  ការចូលរេួជា
ស្ថធារ ៈ កាុង្ការនធវើនសចកតីសនទ្េច ិង្ការររួលបា យុតតិធេ៌កាុង្រញ្ា ររសិ្ថា   (អ ុសញ្ា
អាហ៊ាូស)។59  
 
                                                        
57 Article 12. Viet Nam is the only ASEAN Member State that is a 

signatory to this Convention.  
58 Article 20. 
59 UNECE (2006) Guidance on Public Participation in Environmental Impact 

Assessment in a Transboundary Context, ECE/MP.EIA/7. 
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អ ុសញ្ា សដពីីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កាុង្រររិរឆេង្ផដ  (អ ុសញ្ា ផអ៊ាសព)ូ 
 
ជាលរធផលដ ការអ ុេ័តនទ្រើទ្បាស់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   រណាដ រដឋជាសមាជិក
ភ្នគនទ្ចើ  នៅតំរ ់អឺរ  រុ គឺនៅឆ្ា ំ១៩៨៧ មា អាកជំនាញេួយទ្ករេេកពីគ ៈកមាម ធិការនសដឋ
កិចចអង្គការសហទ្រជាជាតិសទ្មារ់តំរ ់អឺរ  រុ បា ព យល់យា ង្លេែិតអំពីការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា   កាុង្រររិរឆេង្ផដ ។ អ ុសញ្ា ន េះទ្តូវបា នលើកេកពិភ្នកាពីឆ្ា ំ១៩៨៨ ដល់ឆ្ា ំ
១៩៩០  ិង្ទ្តូវបា នរើកឲ្យផតល់សចាច រ័ ចារ់ពីដលៃរី៣ ផខ្កញ្ា  ឆ្ា ំ១៩៩១។ អ ុសញ្ា ន េះបា 
ចូលជាធរមា នៅដលៃរី១០ ផខ្កញ្ា  ឆ្ា ំ១៩៩៧។ រចចុរប ា អ ុសញ្ា រីទ្ករង្ផអ៊ាសពូ មា ៤៤ភ្នគី 
រេួទំង្សហភ្នពអឺរ  រុ សហរដឋអានេរកិ  ិង្សហព័ ធរសុសុផីង្។  
 
អ ុសញ្ា ផអ៊ាសពគឺូជាយ តការរងាក រនដើេបរីនញ្ច ៀស  ិង្កាត់រ ាយផលរ េះពាល់ររសិ្ថា   យា ង្
សំខា ់ កាុង្នគលរំ ង្ជួយនធវើឱ្យការអភិវឌ្ឍមា  ិរ តរភ្នព នោយជំរញុឲ្យមា កិចចសហ
ទ្រតិរតតិការអ តរជាតិកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដលអាចនកើតន ើង្ពី សកេមភ្នព
ផដលបា នសាើន ើង្។ ជាពិនសសអ ុញ្ា ន េះអ ុវតតចំនពាេះសកេមភ្នពផដលអាចរង្កផលរ េះពាល់
ដល់ររសិ្ថា  នៅកាុង្ទ្រនរសដដរនរៀត។60  
 
សំខា ់គឺទ្តូវកត់សមាគ ល់ថ្ន អ ុសញ្ា ផអ៊ាសពូ គឺជាអ ុសញ្ា នដដ តនលើដំន ើ រការ ផដលតាេអ ុ
សញ្ា ផអ៊ាសពូន េះ រណាដ ភ្នគីទ្តូវចាត់ "រល់វធិា ការសេស្សរ  ិង្មា ទ្រសិរធភ្នពនដើេបរីរ់
ស្ថក ត់ កាត់រ ាយ  ិង្ទ្គរ់ទ្គង្ផលរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ ធៃ ់ធៃរ ផដលរណាដ លេកពី
សកេមភ្នពផដលបា នសាើន ើង្"។61  
 
លកខខ្ ឌ ដ អ ុសញ្ា ផអ៊ាសពូ គឺកាតពវកិចចតទ្េូវឲ្យមា ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា
 កទ្េិតគនទ្មាង្ ផដល់ដំ ឹង្នៅរណាដ ទ្រនរសផដលអាចទ្រឈេផលរ េះពាល់ ផដល់
សិរធិររួលព័ត៌មា ជូ រណាដ ភ្នគីផដលអាចទ្រឈេផលរ េះពាល់  ិង្អ ុញ្ា តឲ្យផដល់
េតិ  ិង្ជូ ដំ ឹង្សដីពីការសនទ្េចចុង្នទ្កាយពាក់ព័ ធ ឹង្គនទ្មាង្។62 អ ុសញ្ា ផអ៊ាសពូ
មា រញ្ជ ីសកេមភ្នពកាុង្ឧរសេព័ ធ ១ ផដលមា ផចង្កាុង្អ ុសញ្ា   ិង្រញ្ជ ីព័ត៌មា ជា

                                                        
60 Vesna Kolar Planinšič (2016), Ministry of the Environment and Spatial 

Planning of the Republic of Slovenia. Various presentations to the RTWG 

on EIA. 
61 Espoo Convention, Article 2. 
62 These are contained in Articles 3 to 6 of the Espoo Convention. 
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អរបររមា ផដលគរបីទ្តូវរញ្ចូ លនៅកាុង្របាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
កាុង្ឧរសេព័ ធ ២។  
 
អ ុសញ្ា ផអ៊ាសពមូា ស្ថរសំខា ់ នទ្ពាេះវាផផែកនលើររោឋ  ចារ់អ ដរជាតិ  ិង្ផតល់សិរធិររួល
បា ព័ត៌មា  ទ្ពេទំង្សិរធិចូលរេួ  ិង្ជូ ដំ ឹង្អំពីផលរ េះពាល់ធៃ ់ធៃរពីរណាដ សកេមភ្នព
ផដលមា ផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ ។  
 
ពិធីស្ថរសតពីីការវាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសត  
 
រផ ាេនលើអ ុសញ្ា សតីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កាុង្រររិរឆេង្ផដ  រណាដ ភ្នគីបា 
ចរចារអំពីពិធីស្ថរសដីពីការវាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសតន េះ។ ពិធីស្ថរន េះ ចូលជាធរមា 
នៅដលៃរី១១ ផខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០១០។ ការវាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសតនកាដ រនលើការវាយតដេេ
នគល នយាបាយ ឬកេមវធីិររសិ្ថា   នោយសមាជិករោឋ ភិបាលផដលអាច ឹង្ទ្រឈេផលរ េះ
ពាល់ររសិ្ថា  ខាេ ំង្ រេួទំង្ផលរ េះពាល់ដល់សុខ្ភ្នពផង្។63  
 
តាេពិធីស្ថរន េះ ការវាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសត បា កំ ត់ ិយេ ័យដូនចាេះ៖ 

 

ការវាយតដេេនហតុផលរ េះពាល់ផដលអាច ឹង្នកើតមា នលើររសិ្ថា   រេួទំង្ផលរ េះពាល់
សុខ្ភ្នពផង្ នោយមា ការកំ ត់អំពីវសិ្ថលភ្នពដ របាយការ ៍ររសិ្ថា    ិង្ការ
នរៀរចំរបាយការ ៍ ការអ ុវតតការចូលរេួ  ិង្ការពិនទ្គេះនយារល់ជាស្ថធារ ៈ  ិង្
ការពិចារណានលើរបាយការ ៍ររសិ្ថា    ិង្លរធផលដ ការចូលរេួ  ិង្ការពិនទ្គេះ
នយារល់ជាស្ថធារ ៈកាុង្ផផ ការ ឬកេមវធីិ។64 

 
ពិធីស្ថរសដីពីការវាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសត តទ្េូវឱ្យមា ការនរៀរចំការវាយតដេេររសិ្ថា  
ជាយុរធស្ថស្តសត សទ្មារ់ផផ ការ  ិង្នគល នយាបាយកាុង្ផដ សេតាកិចចររស់ខ្េួ ។ ការចូល
រេួ  ិង្ការពិនទ្គេះនយារល់ជាស្ថធារ ៈជាលកខខ្ ឌ តទ្េូវផដលភ្នគីជាសមាជិកទ្តូវរំនពញ
។65 ពិធីស្ថរវាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសតសំនៅនលើ "ការផដល់ឱ្កាសទ្គរ់ទ្គ ់ ទ ់នពល 
 ិង្មា ទ្រសិរធភ្នព"។ ពិធីស្ថរន េះ ក៏តទ្េវូឲ្យផដល់ជូ ស្ថធារ ជ  រេួទំង្អង្គការេិ ផេ រ

                                                        
63 SEA Protocol, Article 4. 
64 SEA Protocol, Article 2. 
65 SEA Protocol, Article 8. 
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ោឋ ភិបាលផង្ ូវព័ត៌មា ចំាបាច់ៗនដើេបអី ុញ្ា តឲ្យផដល់េតិ "កាុង្នពលនវលាកំ ត់សេនហតុ
សេផល"។ 
 
រ ទឹេ ឹង្ន េះ ក៏មា លកខខ្ ឌ តទ្េូវអំពីការពិនទ្គេះនយារល់ឆេង្ផដ ផដរ ទ្រសិ នរើ នេើលនៅ
រំ ង្ជាន ើញថ្ន ការអ ុវតតផផ ការ ឬនគល នយាបាយន េះ ឹង្រង្កឲ្យមា ផលរ េះពាល់ឆេង្
ផដ ។66 
 
អ ុសញ្ា សតពីីសិរធិររួលបា ព័ត៌មា  ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការនធវើនសចកដីសនទ្េច  ិង្
សិរធិររួលបា យុតតិធេ៌កាុង្រញ្ា ររសិ្ថា   (អ ុសញ្ា អាហ៊ាសូ) 
 
ធាតុេួយកាុង្ចំនណាេធាតុយា ង្សំខា ់រំផុតដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  គឺតទ្េូវការ
ឲ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈទ្រករនោយទ្រសិរធភ្នព។ នដើេបីសនទ្េចបា  ូវការចូលរេួជា
ស្ថធារ ៈទ្រករនោយទ្រសិរធភ្នព ចំាបាច់ទ្តវូឲ្យសហគេ ៍មា លរធភ្នពររួលបា ព័ត៌មា 
សដីពីគនទ្មាង្ ិង្ផលរ េះពាល់រណាដ លេកពីគនទ្មាង្ ផដលនរៀរចំនោយអាកគំទ្រគនទ្មាង្  ិង្
នោយរោឋ ភិបាល។ នគលការ ៍រី១០ដ នសចកតីទ្រកាសទ្ករង្រយី ូនឆេើយតរ ឹង្លកខខ្ ឌ តទ្េូវ
ជាេូលោឋ  ទំង្ន េះ។  
 
អ ុសញ្ា អាហ៊ាូស ទ្តវូបា សនទ្េចជាផផាកេួយដ ដំន ើ រការ "ររសិ្ថា  នដើេបអឺីរ  រុ" ររស់គ ៈ
កមាម ធិការនសដឋកិចចដ អង្គការសហទ្រជាជាតិសទ្មារ់តំរ ់អឺរ  រុ  ិង្បា ចូលជាធរមា  នៅដលៃ
រី៣០ ផខ្តុលា ឆ្ា ំ២០០១។67 វាទ្តវូបា នគររួលស្ថគ ល់ថ្ន មា ស្ថរសំខា ់ជាសកលសទ្មារ់
ការនលើកកេពស់អភិបាលកិចចររសិ្ថា  ។68  
 
អ ុសញ្ា អាហ៊ាូសមា សសរសតេភសំខា ់ៗរីគឺ៖  

 សិរធិររស់ស្ថធារ ជ កាុង្ការររួលនទ្រើទ្បាស់ព័ត៌មា អំពីររសិ្ថា   ិង្ការអភិវឌ្ឍ 
 លកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយតដេេររសិ្ថា  ពាក់ព័ ធ ឹង្

គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍ជាក់លាក់69  ិង្  
                                                        
66 SEA Protocol, Article 10. 
67 http://www.unece.org/env/pp/welcome.html 

http://europa.eu.int/comm/environment/aarhus. 
68 D. Craig and M. Jeffrey, Non-Lawyers and Legal Regimes, in Leary, 

2010, p.105. 
69 These matters are listed in Annex 1 of the Aarhus Convention.  These 

matters also include any activity not specifically covered in the Annex, 

where public participation is provided for under an environmental impact 

assessment procedure in accordance with national legislation. 
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 សិរធិសទ្មារ់ស្ថធារ ជ ផដលទ្តវូមា លរធភ្នពនទ្រើទ្បាស់តុលាការ  ិង្ស្ថលាកដី
នដើេបរីរួលបា យុតតិធេ៌កាុង្រញ្ា ររសិ្ថា  ។70  

 
រហូតដល់ដលៃរី៧ ផខ្េករ ឆ្ា ំ២០១៤ អ ុសញ្ា ន េះមា ៤៦ភ្នគី ពិធីស្ថរសដីពីការរនញ្ចញជាតិ
ពុល ិង្ការចុេះរញ្ជ ីនផទរ មា ៣៣ភ្នគី  ិង្វនិស្ថធ កេមសតីពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការ
សនទ្េចចិតតនលើការរនញ្ចញនោយនចតនានៅកាុង្ររសិ្ថា    ិង្ការោក់កាុង្រីផារ ូវសររីង្គផក
ផទ្រផហស  មា ២៧ភ្នគី។71  
 
រុពវកថ្នដ អ ុសញ្ា ន េះ នយាង្នៅនគលការ ៍រី១ដ នសចកតីទ្រកាសរដឋធា ី Stockholm សដី
ពីររសិ្ថា  េ ុសសជាតិ  ិង្នយាង្នៅនគលការ ៍រី១០ដ នសចកតីទ្រកាសរីទ្ករង្រយី ូសតីពីររ ិ
ស្ថា    ិង្ការអភិវឌ្ឍ។ នគលការ ៍រី១០ផចង្ថ្ន៖ 
 

រញ្ា ររសិ្ថា  ទ្តូវនោេះស្ស្ថយឲ្យបា លែរំផុតនោយមា ការចូលរេួររស់ពលរដឋពាក់ព័ ធទំង្
អស់ កាុង្ថ្នា ក់ពាក់ព័ ធ។ នៅថ្នា ក់ជាតិ រុគគលមាា ក់ៗ គរបទី្តូវមា លរធភ្នពសេស្សរររួល
បា ព័ត៌មា ផដលពាក់ព័ ធ ឹង្ររសិ្ថា   ផដលទ្គរ់ទ្គង្នោយអាជាា ធរស្ថធារ ៈ រេួទំង្
ព័ត៌មា សដីពីស្ថរធាតុរង្កនទ្គេះថ្នា ក់  ិង្រណាដ សកេមភ្នពនៅកាុង្សហគេ ៍ររស់ពួកគត់ 
 ិង្ររួលបា ឱ្កាសចូលរេួកាុង្ដំន ើ រការនធវើនសចកតីសនទ្េច។ រណាដ រដឋ ទ្តវូសទ្េួល  ិង្
រំផុសឲ្យមា ការយល់ដឹង្  ិង្មា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ នោយផសពវផាយ ឬទ្រកាស
ព័ត៌មា ឲ្យបា រូលំរូលាយ។ ទ្តូវផដល់ជូ  ូវលរធភ្នពនទ្រើទ្បាស់កិចចដំន ើ រការ ីតិវធីិតុលា
រការ ិង្រដឋបាលនោយទ្រសិរធភ្នព រេួទំង្ការផដល់សំ ង្ ិង្ដំនណាេះស្ស្ថយផង្។ 

 
អ ុសញ្ា អាហ៊ាូស បា ររួលស្ថគ ល់ថ្ន ការផដល់ឱ្កាសឲ្យស្ថធារ ជ ចូលរេួ សំខា ់
ណាស់ កាុង្ការរនង្កើតអនាគតទ្រករនោយ ិរ តរភ្នពររសិ្ថា  ។ ការររួលស្ថគ ល់ន េះ ទ្តូវបា 
រ តនោយកិចចទ្រជំុររស់ភ្នគីកាុង្អ ុសញ្ា អាហ៊ាូស។ អា ុភ្នពេួយកាុង្ចំនណាេអា ុភ្នពដ អ ុ
សញ្ា អាហ៊ាូស គឺសេតាភ្នពររស់រណាដ ភ្នគីកាុង្ការរ តការចរចានដើេបនីកាដ រនៅនលើរញ្ា រផ ាេ
នរៀត នៅតាេអ ុសញ្ា អាហ៊ាូស ផដលអា ុភ្នពទំង្ននាេះ រេួមា ពិធីស្ថរេួយនដើេបរីនង្កើ លរធ
ភ្នពររស់ស្ថធារ ជ កាុង្ការររួលបា ព័ត៌មា  តាេរយៈការរនង្កើតរញ្ជ ីនផទរ  ិង្ការ
រនញ្ចញស្ថរធាតុពុលរូទំង្ទ្រនរស រេួ ចាស់លាស់។ 

                                                        
70 Aarhus Convention, Articles 4-9. 
71 Detailed information about ratification of the Aarhus Convention is 

available at http://www.unece.org/env/pp/ratification.html.  
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នលើសពីន េះនៅនរៀត នគលការ ៍ផ នំាដ កេមវធីិររសិ្ថា  ររស់អង្គការសហទ្រជាជាតិ នដើេបី
ការអភិវឌ្ឍចារ់ជាតិសតីពីសិរធិររួលបា ព័ត៌មា  ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ  ិង្សិរធិររួល
បា យុតតិធេ៌កាុង្រញ្ា ររសិ្ថា   នឆេើយតរ ឹង្នគលការ ៍ អាហ៊ាូស នៅថ្នា ក់សកល។72 នគអាច
ចាត់រុកថ្ន នគលការ ៍សាូលដ អ ុសញ្ា  អាហ៊ាូស នឆេើយតរនៅ ឹង្ររោឋ  ដ ចារ់ររសិ្ថា  
អ តរជាតិផររទ្រដព ី  ិង្ជាសសរសតេភទ្គឹេះសទ្មារ់អភិបាលកិចចររសិ្ថា  កា ់ផតលែទ្រនសើរ 
 ិង្នដើេបរីរួលបា សេិរធផលដ ការអភិវឌ្ឍទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព។73 
 
កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្រន េនេគង្គ 
 
កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្សតីពីកិចចសហទ្រតិរតតិការនដើេបកីារអភិវឌ្ឍទ្រករនោយ ិរ តរភ្នពដ អាង្រន េនេ
គង្គ (កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គ) ឆ្ា ំ១៩៩៥ តទ្េូវឲ្យទ្រនរសជាសមាជិកផដល់ដំ ឹង្ ិង្មា ការ
ពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ នដើេបពិីភ្នកា អំពីផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ សទ្មារ់គនទ្មាង្ធ ធា រឹកនៅ
តំរ ់រន េនេគង្គផដលអាចមា ផលរ េះពាល់ដល់ទ្រនរសជិតខាង្ េុ នពលមា កិចចស ាអ ុ
វតតគនទ្មាង្រ ត។74  
 
កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គទ្តូវបា ចុេះហតានលខានៅទ្ករង្នឈៀង្ដេ  ទ្រនរសដល កាលពីដលៃរី៥ ផខ្នេ
ស្ថ ឆ្ា ំ១៩៩៥។ អង្គការសហទ្រជាជាតិបា រនង្កើតគ ៈកមាម ការរន េនេគង្គនៅឆ្ា ំ១៩៥៩ 
រ ុផ តកិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គបា នឆេើយតរនៅ ឹង្ការសនទ្េចចិតតនោយទ្រនរសកេពុជា ឡាវ ដល 
 ិង្នវៀតណាេនដើេបីរនង្កើតទ្ករខ័្ ឌ ថ្នា ក់តំរ ់េួយសទ្មារ់កិចចសហទ្រតិរតតិការនៅតាេ
រនណាត យអាង្រន េនេគង្គន េះ។  
 
តំាង្ផតពីនពលចារ់នផដើេននាេះេក កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គទ្តូវបា នដត តនលើការអភិវឌ្ឍ ការនទ្រើ
ទ្បាស់ ការអភិរកស  ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្អាង្រន េនេគង្គទ្រករនោយ ិរ តរភ្នព។75 
 

ទ្រការ ៣៖ ការការពារររសិ្ថា    ិង្តុលយភ្នពររសិ្ថា  វរិា  
                                                        
72 Detailed information on the history of the Aarhus Convention is 

available at http://www.unece.org/fileadmin/DAM//env/pp/welcome.html. 

Chisinau Declaration As adopted on 1 July 2011. 
73 Craig and Jeffrey, in Leary, 2010, p.123. 
74 Mekong River Commission, Transboundary EIA, 

http://www.mrcmekong.org/about-mrc/programmes/environment-

programme/transboundary-eia. 
75 Preamble, Mekong Agreement. 
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ការការពារររសិ្ថា   ធ ធា ធេមជាតិ វារជីាតិ  ិង្ស្ថា  ភ្នពវារជីាតិ   ិង្តុលយភ្នពររសិ្ថា
 វរិាដ អាង្រន េនេគង្គពីភ្នពលែក់ទ្កខ្វក់ ឬក៏ផលរ េះពាល់អាទ្កក់ឯនរៀត ផដលនកើតន ើង្ពី
ផផ ការអភិវឌ្ឍ ៍  ិង្ការនទ្រើទ្បាស់រឹក  ិង្ធ ធា ធេមជាតិផដលទក់រង្ឯនរៀតនៅកាុង្អាង្
រន េ។  
 
ទ្រការ ៤៖ អធិរនតយយភ្នពនសមើគា   ិង្រូរ ភ្នពផដ ដី 
រេួសហគា នោយឈរនលើនគលការ ៍ដ អធិរនតយយភ្នពនសមើភ្នពគា   ិង្រូរ ភ្នពផដ ដី
កាុង្ការនទ្រើទ្បាស់  ិង្ផលរកាធ ធា រឹកដ អាង្រន េនេគង្គ។ 

 
គ េឹេះររួលនជាគជ័យ ( ិង្ររជ័យ) កាុង្ការអ ុវតតកិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គ គឺតទ្េវូការចំាបាច់ឲ្យ
ទ្គរ់ភ្នគីនធវើសកេមភ្នពនោយសហការគា  កាុង្រញ្ា ផដលរ េះពាល់សិរធិររស់សមាជិកដ រដឋ
 ីេួយៗកាុង្ការនទ្រើទ្បាស់ធ ធា រន េនេគង្គ។ នលើសពីន េះនៅនរៀត កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គ
ររួលស្ថគ ល់យា ង្ចាស់ថ្ន មា សកេមភ្នពជានទ្ចើ  ផដលអាចមា ផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ  េិ 
ទ្តឹេផតនលើវារអីគគិស ីននាេះនរ រ ុផ តផលេទំង្នលើ ការដឹករំ ិញតាេកបា ល់ ទ្រព័ ធធារស្ថស្តសដ 
 ិង្ការន ស្ថរផលេនរៀតផង្។ 
 
កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គ បា រនង្កើតន ើង្ ូវគ ៈកេមការរន េនេគង្គ ផដលមា ទ្ករេទ្រឹកា គ ៈ
កមាម ធិការចទ្េរេះ  ិង្នលខាធិការោឋ  ។76 ចារ់តំាង្ពីនពលននាេះេក ការងារររស់គ ៈកេមការ
រន េនេគង្គ បា រកីកា ់ផតធំ នហើយបា រញ្ចូ លកេមវធីិសំខា ់ៗនដើេបវីាយតដេេ ិង្ស្ស្ថវទ្ជាវនលើ
សកេមភ្នពនៅតាេអាង្រន េនេគង្គ។ នៅឆ្ា ំ២០១១ គ ៈកេមការរន េនេគង្គ បា អ ុេ័តយុរធ
ស្ថស្តសដអភិវឌ្ឍ ៍អាង្នៅតាេនគលការ ៍ទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា រឹកចទ្េរេះ សទ្មារ់អាង្រន េនេគង្គ 
 ិង្បា អ ុេ័តផផ ការយុរធស្ថស្តសត ឆ្ា ំ២០១១-២០១៥ ររស់ខ្េួ ។ 
 
លកខ ៈសំខា ់ដ កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គ តាេរសស ៈដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
ឆេង្ផដ គឺលកខខ្ ឌ តទ្េវូឲ្យមា ការពិនទ្គេះពិភ្នកាជាេុ ។ ការពិនទ្គេះពិភ្នកាជាេុ ទ្តូវ
បា កំ ត់នៅកាុង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គ ដូចខាង្នទ្កាេ៖ 
 

                                                        
76 Chapter IV. 
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ការពិនទ្គេះពិភ្នកាជាេុ ៖ ការជូ ដំ ឹង្យា ង្ទ ់នពលនវលា រេួទំង្រិ ា ័យ ិង្ព័ត៌មា 
រផ ាេ ចំនពាេះគ ៈកមាម ធិការរេួ ដូចមា ផចង្កាុង្រររបញ្ាតតិសទ្មារ់ការនទ្រើទ្បាស់រឹក  ិង្
ការរផង្វររឹកពីអាង្រន េេួយនៅអាង្រន េេួយនរៀត ស្សរតាេមាទ្តា ២៦ ផដលអ ុញ្ា ត
ឱ្យទ្រនរសសាិតនៅតាេដង្រ េជាសមាជិកនធវើការពិភ្នកា ិង្វាយតដេេផលរ េះពាល់ដ 
គនទ្មាង្សំន ើ នទ្រើទ្បាស់ណាេួយ េកនលើការនទ្រើទ្បាស់រឹកររស់ទ្រនរសជាសមាជិកឯនរៀត 
 ិង្អំពីផលរ េះពាល់ផដលជាេូលោឋ   សទ្មារ់ការ្ ដល់ការសនទ្េចកិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ណា
េួយ។ ការសំុនយារល់ជាេុ  េិ ផេ ជាសិរធិរដិនសធ ការនទ្រើទ្បាស់ នហើយក៏េិ ផេ ជា
សិរធិឯកនតាភ្នគីកាុង្ការនទ្រើរឹកនោយទ្រនរសតាេដង្រន េណាេួយ នោយេិ បា គិតគូរ
ដល់សិរធិដ ទ្រនរសតាេដង្រន េនផសង្នរៀតន ើយ។77 

 
មា ការររួលស្ថគ ល់ថ្ន គ ៈកេមការរន េនេគង្គ កាុង្រយៈនពលជាង្២០ឆ្ា ំេកន េះបា រេួ
ចំផ កនទ្ចើ ណាស់កាុង្ការសិកាអំពីអាង្រន េនេគង្គ។ គនទ្មាង្ររស់ខ្េួ ជានទ្ចើ ពិ ិតយនលើ
ផលរ េះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍ  ិង្នលើស្ថា  ភ្នពកំពុង្នទ្រើទ្បាស់អាង្រន េនេគង្គ។ លមីៗន េះ ការងារ
ររស់គ ៈកេមការរន េនេគង្គនដដ តសំខា ់នលើការពិភ្នកាអំពីការពទ្ងី្កការអភិវឌ្ឍរំ រ់វារ ី
អគគិស ី ទំង្នៅរន េនេគង្គផដលជារន េនេ  ិង្នៅដដរន េន េះ។  
 
នជាគជ័យ ( ិង្ររជ័យ) ររស់គ ៈកេមការរន េនេគង្គគឺ គ ៈកេមការន េះបា អ ុេ័តវធីិ
ស្ថស្តសតកិចចសហទ្រតិរតតិការនោយផផែកនលើការនលើកកេពស់ការឯកភ្នពគា   ិង្កិចចសហទ្រតិរតតិ
ការ េិ ផេ ជាការទ្រឈេេុខ្គា ។ គ ៈកេមការរន េនេគង្គក៏ពឹង្ផផែកយា ង្ខាេ ំង្នលើជំ ួយ
ររនរសផដរ។ មា ការនលើកន ើង្ថ្ន ការពឹង្ផផែកនលើជំ ួយររនរសផររន េះបា រនង្កើត ូវ 
"អារេម ៍បាត់រង់្ការគំទ្រររស់គ ៈកេមការរន េនេគង្គចំនពាេះរដឋជាសមាជិកររស់ខ្េួ "។78 
 
 ីតិវធីិជូ ដំ ឹង្ ពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ   ិង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ 
 
ដូចបា នលើកន ើង្ខាង្នលើរចួនហើយថ្ន លកខ ៈសំខា ់េួយកាុង្ចំនណាេលកខ ៈសំខា ់ៗដ 
កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គ គឺលកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យមា ការពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ ។ ចំ ុចន េះទ្តូវ
បា នធវើឲ្យកា ់ផតទ្រនសើរន ើង្នរៀតនោយនទ្រើ ីតិវធីិជូ ដំ ឹង្ ពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ   ិង្កិចច
ទ្ពេនទ្ពៀង្ ផដលទ្តូវបា អ ុេ័តនៅឆ្ា ំ២០០៣។  
 
                                                        
77 The Mekong Agreement, Chapter 2 
78 Only One Mekong, p.961. 
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 ីតិវធីិជូ ដំ ឹង្ ពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ   ិង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ន េះ ទ្តូវបា អ ុេ័តនដើេបនីលើក
កេពស់ការយល់ដឹង្ ិង្កិចចសហទ្រតិរតតិការកា ់ផតលែទ្រនសើរជាង្េុ  កាុង្ចំនណាេទ្រនរស
សមាជិកគ ៈកេមការរន េនេគង្គ។ នគលការ ៍ផ នំាដ  ីតិវធីិជូ ដំ ឹង្ ពិនទ្គេះនយារល់
ជាេុ   ិង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្គឺ៖ 

 អធិរនតយយភ្នពនសមើគា   ិង្រូរ ភ្នពផដ ដី 
 ការនទ្រើទ្បាស់នោយសេនហតុផល  ិង្នោយសេធេ៌ 
 ការនគរពសិរធិ  ិង្ផលទ្រនយាជ ៍ស្សរចារ់ 
 សុចរតិភ្នព  ិង្ 
 តមាេ ភ្នព។79 

 
នគលរំ ង្ដ  ីតិវធីិជូ ដំ ឹង្ ការពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ   ិង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ ផដលមា 
ស្ថរធាតុស្សនដៀង្គា នៅ ឹង្លកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យមា ការជូ ដំ ឹង្ផដលមា ផចង្កាុង្អ ុសញ្ា
ផអ៊ាសពូ គឺទ្តូវជូ ដំ ឹង្នៅរណាដ ទ្រនរសជាសមាជិកនផសង្ៗនរៀត អំពីការអភិវឌ្ឍផដលអាច
មា ផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ ។  ីតិវធីិជូ ដំ ឹង្ ការពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ   ិង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្
ន េះ ក៏ផដល់ឱ្កាសជូ ភ្នគីផដលរង្ផលរ េះពាល់ ពិចារណាអំពីព័ត៌មា ផដលមា នៅកាុង្
នសចកដីជូ ដំ ឹង្  ិង្នសាើសំុព័ត៌មា  ឬសំុការរញ្ជ ក់រផ ាេឱ្យបា ចាស់លាស់ផដរ។ នពល
នវលាសទ្មារ់ការពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ  ទ្តូវកំ ត់រយៈនពលទ្បំាេួយផខ្ នោយអាចមា លរធ
ភ្នពព ាររផ ាេ។80 ការអ ុេ័តទ្តូវបា ពិចារណានោយផផែកនលើេូលោឋ  ជាក់ផសដង្ពីករ ី
េួយនៅករ ីេួយ។81 
 
ទំង្គ ៈកេមការរន េនេគង្គ ទំង្គ ៈកមាម ធិការចទ្េរេះដ គ ៈកេមការរន េនេគង្គ មា តួ
នារីជួយកាុង្ដំន ើ រការរញ្ជូ    ិង្ដំន ើ រការពិនទ្គេះនយារល់។82 ដំន ើ រការដ  ីតិវធីិសទ្មារ់
ជូ  ឹង្ ការពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ   ិង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ន េះនធវើឱ្យមា ការនទ្រើទ្បាស់បា លែ ូវ
ការនរៀរចំស្ថា រ័ ផដលមា ស្ស្ថរ់ រេួទំង្គ ៈកមាម ធិការជាតិរន េនេគង្គ ផដលទ្តវូបា រនង្កើត
ន ើង្តាេកិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គ។ 
 
គុ តដេេដ ដំន ើ រការ ីតិវធីិជូ ដំ ឹង្ ការពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ   ិង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្េិ 
អាចទ្តូវនេើលរលំង្ននាេះន ើយ នទេះរីជា វាអ ុវតតចំនពាេះផតគនទ្មាង្េួយចំ ួ   ិង្បា កាេ យជា

                                                        
79 PNPCA, Article 3. 
80 See PNPCA, Article 5.5 
81 PNPCA, Article 6. 
82 PNPCA, Article 5.3.3 
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ទ្រធា ររដ ការរេិះគ ់ក៏នោយ។83 អវីផដលចាស់អំពី ីតិវធីិជូ ដំ ឹង្ ការពិនទ្គេះនយារល់ជា
េុ   ិង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្  ិង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្នេគង្គគឺរណាត ទ្រនរសជាសមាជិកបា ឯកភ្នពគា
អ ុញ្ា តឱ្យមា ការជូ ដំ ឹង្ជាេុ   ិង្ការពិនទ្គេះនយារល់ជាេុ សទ្មារ់រណាដ សកេមភ្នព 
 ិង្គនទ្មាង្ផដលអាចមា ផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ ។ ក៏មា ររួលស្ថគ ល់ផដរថ្ន អង្គភ្នពនលខាធិ
ការោឋ  ចំាបាច់ទ្តូវជួយកាុង្ដំន ើ រការដ ការជូ ដំ ឹង្  ិង្ការពិនទ្គេះនយារល់។  
 
ការពិចារណាអំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ  នោយគ ៈកេមការរន េនេគង្គ 
 
គ ៈកេមការរន េនេគង្គបា ពាយាេជំរញុគំ ិត អំពីទ្ករខ្ ឌ ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់
ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ ន េះ។ នៅឆ្ា ំ១៩៩៨ គ ៈកេមការរន េនេគង្គបា យល់ទ្ពេរនង្កើត ិង្អ ុេ័ត
ទ្រព័ ធេួយសទ្មារ់វាយតដេេររសិ្ថា  កាុង្រររិរឆេង្ផដ ។84 អ ុវតតតាេរបាយការ ៍េួយផដល
នរៀរចំនោយគ ៈទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ររសិ្ថា  នៅផខ្នេស្ថ ឆ្ា ំ២០០២ មា របាយការ ៍នគល
ការ ៍ផ នំាេួយទ្តវូបា ោក់ជូ  គ ៈកេមការរន េនេគង្គ។85 របាយការ ៍ររស់គ ៈ
ទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ររសិ្ថា  ន េះ រេួមា របាយការ ៍អំពីស្ថវតារ  ិង្របាយការ ៍សដីពីទ្រព័ ធ
ផដលនសាើន ើង្។ 
 
របាយការ ៍ទ្រព័ ធផដលនសាើន ើង្ននាេះ បា កត់សមាគ ល់ថ្ន ឯកស្ថរនគល នយាបាយននាេះ
"េិ មា រំ ង្ោក់ជំ ួសលកខខ្ ឌ តទ្េូវដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នានា ផដល
មា ស្ស្ថរ់ នៅកាុង្ទ្រនរស ីេួយៗននាេះនរ" រ ុផ តទ្គ ់ផតជាសំន ើ រំនពញរផ ាេនលើទ្ករខ្ ឌ
ផដលអ ុវតតចំនពាេះរណាដ គនទ្មាង្ទំង្ឡាយផដលមា សកាត  ុភ្នពអាចរង្កឱ្យមា ផលរ េះពាល់
ឆេង្ផដ ផតរ ុនណាណ េះ។86 
 
របាយការ ៍ទ្រព័ ធផដលនសាើន ើង្ននាេះទ្តូវរំផរកនៅជារីផផាកគឺ៖ 

 ទ្រព័ ធរង្សទ្មារ់ការវាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសត 

                                                        
83 PNPCA, Article 4. 
84 P. King, Transboundary EIA and Climate Change in the Greater Mekong 

Subregion (GMS), presented at the Stimson Centre Conference, Finding 

Solution to Equitable Hydropower Development Planning in the Lower 

Mekong Basin, Chiang Rai, 2014 
85 Environmental Resources Management, Development of an EIA/SEA System 

for the Lower Mekong Basin, April 2002 (ERM Report) 
86 Environmental Resources Management, Development of an EIA/SEA System 

for the Lower Mekong Basin Proposed System, April 2002 (the Proposed 

System Report). 
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 នគល នយាបាយសដីពី ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កាុង្រររិរឆេង្ផដ សទ្មារ់ 
គ ៈកេមការរន េនេគង្គ  ិង្ 

 ទ្រព័ ធរង្សទ្មារ់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ 
 
ទ្រព័ ធផដលនសាើន ើង្ននាេះ ក៏មា ធាតុេួយចំ ួ នរៀតផដរ គឺ៖ 

 នសចកតីនសាើនគល នយាបាយសតីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កាុង្រររិរឆេង្ផដ  
 នគលការ ៍ផ នំាសតីពីការវាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសត 
 នគលការ ៍ផ នំាសតីពីការវាយតដេេផលរ េះពាល់នកើ ន ើង្ 
 នគលការ ៍ផ នំាសតីពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយតដេេររសិ្ថា   
 លកខ ៈវ ិិចឆ័យពិ ិតយន ើង្វញិនលើនសចកតីផលេង្ការ ៍អំពីផលរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 នគលការ ៍ផ នំាសដីពីវស័ិយ  ិង្ 
 កេមវធីិរ តុ េះរណាត លនដើេបីគំទ្រដល់ការអ ុវតដទ្រព័ ធ វាយតដេេររសិ្ថា  ជាយុរធស្ថស្តសត 

ឬការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ 
 
ដូចនលាក ីង្ (King) បា កត់សមាគ ល់ តំាង្ពីបា នធវើរររងាា ញរបាយការ ៍លេែិតទំង្ន េះ 
ជូ គ ៈកេមការរន េនេគង្គ នៅឆ្ា ំ២០០២ ននាេះេក ន ើញមា ចំណាត់ការតិចតួចណាស់។ 
នៅឆ្ា ំ២០០៧  គ ៈកមាម ធិការជាតិរន េនេគង្គដល បា នលើកន ើង្ ូវកតីបារេភយា ង្ខាេ ំង្ពាក់ព័ ធ
 ឹង្ទ្ករខ្ ឌ ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។87 នៅឆ្ា ំ២០០៩ វរិាស្ថា  ចារ់ររសិ្ថា  
បា នធវើការពិ ិតយន ើង្វញិរផ ាេនរៀត88  ិង្បា វាយតដេេ សំន ើ ទ្ករខ្ ឌ សដីពីការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឬការវាយតដេេររសិ្ថា   កាុង្រររិរដ វធីិអ ុវតតលែរំផុតនៅនលើពិភព
នលាក ិង្បា ផតល់ ូវនសចកដីទ្ពាង្ទ្ករខ្ ឌ ផដលបា ពិ ិតយផកសទ្េួល។89 គ ៈកេមការរន េ
នេគង្គនៅផតបា តំាង្ចិតតអ ុវតដទ្ករខ្ ឌ វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ  តាេ
ផផ ការយុរធស្ថស្តសត២០០៦-២០១០  ិង្ផផ ការយុរធស្ថស្តសតឆ្ា ំ២០១១-២០១៥។ រ ុផ ត ចារ់
តំាង្ពីមា ការពិ ិតយន ើង្វញិនៅឆ្ា ំ២០០៩  នោយវរិាស្ថា  ចារ់ររសិ្ថា  ននាេះេក ពំុមា ការ
នបាេះជំហានៅេុខ្ពាក់ព័ ធការអ ុេ័តទ្ករខ្ ឌ ននាេះនរ។  
 

                                                        
87 King, p.2. 
88 Establishing a Transboundary Environmental Impact Assessment 

Framework for the Mekong River Basin, an Assessment of the Draft Mekong 

River Commission TbEIA Framework, Environmental Law Institute, April 

2009.  
89 King, p.1. 
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កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ររសិ្ថា  េហាអ ុតំរ ់រន េនេគង្គ 
 
មា ការពាយាេនរៀរចំរនង្កើតកិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ររសិ្ថា  េហាអ ុតំរ ់រន េនេគង្គ ជាការនឆេើយតរ
ថ្នា ក់តំរ ់នៅ ឹង្ការផទ្រទ្រួលអាកាសធាតុ នៅឆ្ា ំ២០០៩។ កាលពីផខ្េករ ឆ្ា ំ២០០៩ អង្គការ
េូល ិធិសតវដទ្ពពិភពនលាក បា ទ្រគល់នរសកកេមឲ្យមា ការសិកាស្ថវតារ នោយពិ ិតយ
ន ើង្វញិនលើទ្ករខ្ ឌ ចារ់នៅេហាអ ុតំរ ់រន េនេគង្គ រេួទំង្កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្កាុង្តំរ ់  ិង្
ពហុភ្នគី  ិង្ការនរៀរចំចារ់ថ្នា ក់ជាតិដ រណាដ ទ្រនរសេហាអ ុតំរ ់រន េនេគង្គផង្។ របាយ
ការ ៍ន េះបា កត់សមាគ ល់ថ្ន វាជានរឿង្ខុ្សធេមតាផដលេហាអ ុតំរ ់រន េនេគង្គ គម  កិចច
ទ្ពេនទ្ពៀង្ររសិ្ថា  េហាអ ុតំរ ់។  
 
មា កិចចពិភ្នកាផដលនដដ តយា ង្ខាេ ំង្នលើ ការនទ្រើទ្បាស់កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ថ្នា ក់តំរ ់នដើេបជំីរញុការ
រ ាុនំៅ ឹង្ការដេ ស់រតូរអាកាសធាតុ។ នទេះរីជា មា កិចចទ្រជំុពិភ្នកាេួយផដលបា ទ្បារពធ
ន ើង្នៅរីទ្ករង្បាង្កកនៅដលៃរី២២ ផខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០០៩ ក៏នោយ ក៏ពំុមា ការតាេោ រផ ាេ 
ឬការអភិវឌ្ឍគំ ិតសទ្មារ់ កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្រ ាុំការផទ្រទ្រួលអាកាសធាតុកាុង្តំរ ់ន ើយ។ កាុង្
រយៈនពលទ្បំាឆ្ា ំក េង្េកន េះ រណាដ រោឋ ភិបាលបា នរៀរចំការនឆេើយតរនៅ ឹង្ការផទ្រទ្រួល
អាកាសធាតុតាេទ្រនរស ជាជាង្នទ្រើវធីិស្ថស្តសតតំរ ់។ 
 
ដូចបា រកន ើញនោយនលាក Peter King អាចមា នហតុផលេួយចំ ួ  ចំនពាេះការររជ័យ
កាុង្ការនរៀរចំរនង្កើតកិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ររសិ្ថា  ថ្នា ក់តំរ ់សទ្មារ់េហាអ ុតំរ ់រន េនេគង្គ។90 
រ ុផ ត ក៏អាចថ្ន មា នហតុផលចេបង្ផដលកិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ររសិ្ថា  ពំុមា ភ្នពនជឿ នលឿ នៅេុខ្ 
នោយស្ថរខ្វេះឆ ទៈ នយាបាយនៅចំនពាេះេុខ្ភ្នពេិ ចាស់លាស់ដ នសដឋកិចចពិភពនលាក។ 
ទ្រសិ នរើ គម  ឆ ទៈ នយាបាយនរ ននាេះកិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ររសិ្ថា   ឹង្េិ មា ភ្នពនជឿ នលឿ នៅ
េុខ្ន ើយ។ នហតុផលនផសង្នរៀត ក៏អាចថ្នេកពី កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្ររសិ្ថា  តំរ ់ នៅកាុង្េហា
អ ុតំរ ់រន េនេគង្គ ទ្តូវបា ចង្ែុលយា ង្ចាស់ឲ្យនទ្រើទ្បាស់រន េ ដូចជា រន េនេគង្គ  ិង្រន េ
ស្ថលវ ី  ិង្គនទ្មាង្អភិវឌ្ឍ ៍រំ រ់វារអីគគិស ីផដលមា រញ្ា  នយាបាយេិ ចុេះសទ្េរង្គា
យា ង្នៅដ គគុក ទំង្នៅកាុង្ទ្រនរស ទំង្រវាង្រណាដ ទ្រនរសជិតខាង្។  
 
នៅតំរ ់រន េនេគង្គ ( ិង្តំរ ់អាស្ថ៊ា  កា ់ផតធំ) សកាត  ុភ្នពផដលអាចរណាដ លឲ្យមា ផល
រ េះពាល់ររសិ្ថា  អវជិជមា ធៃ ់ធៃរក៏ទ្តូវបា ររួលស្ថគ ល់ផដរ ជាពិនសសទក់រង្ ឹង្ការអភិវឌ្ឍ
ធ ធា រឹក ការដឹកជញ្ជូ  រំ ិញទ្រករនោយនទ្គេះថ្នា ក់ ការបាត់រង់្ជីវចទ្េរេះ  ិង្ចំហាយ
                                                        
90 Presentation by Dr. Peter King, July 2009. 
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ខ្យល់នៅដ  ឆេង្ផដ ជានដើេ។ កេមវធីិររសិ្ថា  សាូល ិង្គំ ិតផតួចនផដើេអភិរកសទ្ចករនរៀង្ជីវចទ្េរេះដ 
េហាអ ុតំរ ់រន េនេគង្គ ជាពិនសស នោេះស្ស្ថយកង្វល់អំពីផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ ផដល
រណាដ លេកពីការអភិវឌ្ឍនហោឋ រចនាសេព័ ធនៅកាុង្តំរ ់។91 ការអភិវឌ្ឍស្ថា រ័ ឆេង្ផដ នផសង្
នរៀត រេួមា  សមាគេផេូវផដកេហាតំរ ់រន េនេគង្គ េជឈេ ឌ លសទ្េរសទ្េលួថ្នេពល
តំរ ់  ិង្ការយិាល័យសទ្េរសទ្េួលនរសចរ ៍រន េនេគង្គ  ិង្ស្ថា រ័ នផសង្ៗនរៀត។92 
 
កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្សទ្េួលចរចរ ៍ដឹកជញ្ជូ  ឆេង្ផដ ដ េហាអ ុតំរ ់នេគង្គ (ឆ្ា ំ១៩៩៩) មា 
ផចង្ផផាកជាក់លាក់អំពីការដឹកជញ្ជូ  រំ ិញទ្រករនោយនទ្គេះថ្នា ក់93 ផដលនគកំ ត់ ិយេ ័យ
ថ្ន "ស្ថរធាតុ  ិង្ររស់រររទំង្ឡាយ ផដលអាចរង្កផលរ េះពាល់ដល់ ទ្រនយាជ ៍ររសិ្ថា   
សុខ្ភ្នព សុវតាិភ្នព  ិង្ស តិសុខ្ជាតិ"។ ទ្រសិ នរើ ភ្នគីជារ់កិចចស ាអ ុញ្ា តនោយឈរ
នលើេូលោឋ  ជាក់ផសដង្តាេករ ី ីេួយៗ ផដលជាចលនាដឹករំ ិញឆេង្ផដ ទ្រករនោយ
នទ្គេះថ្នា ក់ ដូចបា កំ ត់ ិយេ ័យខាង្នលើ ភ្នគីទំង្ននាេះ គរបទី្តវូតទ្េវូឲ្យមា ការអ ុវតត
វធិា ការនពញនលញនៅតាេអ ុស្ថស ៍អង្គការសហទ្រជាជាតិសតីពីការដឹកជញ្ជូ  រំ ិញ
ទ្រករនោយនទ្គេះថ្នា ក់/រររញ្ជ គំរ ូ(គំររូររញ្ជ អង្គការសហទ្រជាជាតិ)  ិង្ / ឬកិចចទ្ពេ
នទ្ពៀង្អឺរ  រុសដីពីការដឹកជញ្ជូ  រំ ិញអ តរជាតិទ្រករនោយនទ្គេះថ្នា ក់តាេផេូវនគក។ 
 
លកខខ្ ឌ តទ្េវូឲ្យមា ទ្រព័ ធវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ នោយទ្រសិរធភ្នព 
 
លកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យមា ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ នោយទ្រសិរធភ្នព មា ៖ 

 ការរនង្កើត ិតិវធីិវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ថ្នា ក់ជាតិទ្រករនោយទ្រសិរធភ្នព 
 ការកំ ត់េន្រ តីរំនាក់រំ ង្កាុង្ទ្រនរស នដើេបរីរួលខុ្សទ្តវូកាុង្ការទ្រស្ស័យទក់

រង្រវាង្ទ្រនរសមាច ស់គនទ្មាង្  ិង្ទ្រនរស ឬរណាដ ទ្រនរសរង្ផលរ េះពាល់ 
 ឱ្កាសសទ្មារ់ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈនសមើគា កាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររ ិ

ស្ថា   ទំង្សទ្មារ់ស្ថធារ ជ ដ ទ្រនរសរង្ផលរ េះពាល់  ិង្ស្ថធារ ជ 
ដ ទ្រនរសមាច ស់គនទ្មាង្ 

                                                        
91 The CEP-BCI is Administered by ADB and overseen by the environment 

ministries of the six countries that form the Greater Mekong Subregion 

Working Group on Environment - http://www.adb.org/countries/gms/sector-

activities/environment. 
92 Comments from Dr Peter King. 
93 More details on the Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport 

Facilitation Agreement are available at http://www.gms-

cbta.org/uploads/resources/15/attachment and at 

ADB_TF_CBTA_Full_Text_gms-cbta-instruments-history.pdf. 
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 ការជូ ដំ ឹង្នៅេន្រ តីរំនាក់រំ ង្ដ ទ្រនរសរង្ផលរ េះពាល់ឲ្យបា កា ់ផតឆ្រ់
កា ់ផតលែ  ូវព័ត៌មា ពាក់ព័ ធ  

 ការររួលខុ្សទ្តូវរេួគា  កាុង្ការផតល់ឱ្កាសឲ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ កាុង្
តំរ ់ ផដលអាចទ្រឈេផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្ផដលនសាើន ើង្  

 ការររួលខុ្សទ្តូវរេួកាុង្ការផចកចាយឯកស្ថរវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 ិង្កាុង្ការោក់ជូ   ិង្រញ្ជូ  ឯកស្ថរនៅេន្រ តីរំនាក់រំ ង្ររស់ទ្រនរសជាមាច ស់
គនទ្មាង្ 

 លកខខ្ ឌ តទ្េូវផដលទ្រនរសជាមាច ស់គនទ្មាង្នធវើការពិចារណានលើសំន ើ សំុពី
ទ្រនរសរង្ផលរ េះពាល់នដើេបី្  ដល់ការសនទ្េចចិតតនលើគនទ្មាង្ ឬសកេមភ្នព  

 ផតល់នសចកតីសនទ្េចររស់ទ្រនរសមាច ស់គនទ្មាង្េួយចារ់  ិង្ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្រ
រសិ្ថា   ឬលកខខ្ ឌ អ ុេ័ត  ិង្ 

 យ តការសទ្មារ់រូទត់ដំន ើ រវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្ផដ ។  
 
ការផ នំាររស់គ ៈកេមការនសដឋកិចចអឺរ  រុ កំ ត់ ូវវធីិអ ុវតតលែរំផុតេួយចំ ួ ផដលសេ
ស្សរចំនពាេះរណាត ទ្រនរសនៅតំរ ់នេគង្គ៖ 

 ការគំទ្រផផាកហិរញ្ាវតាុអាចជាការចំាបាច់៖ សទ្មារ់រកផទ្រកទ្េង្ឯកស្ថរវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នៅជាភ្នស្ថររស់ទ្រនរសផដលរង្ផលរ េះពាល់, រក
ផទ្រនយារល់ររស់ស្ថធារ ជ   ិង្អ ុស្ថស ៍នានានៅជាភ្នស្ថររស់ទ្រនរស
នសាើគនទ្មាង្វញិ, ផសពវផាយឯកស្ថរវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   (រេួទំង្ កូ 
នសៀវនៅផសពវផាយ) នៅកាុង្ទ្រនរសជិតខាង្, ចំណាយសទ្មារ់ការផសពវផាយ
ព័ត៌មា តាេ កាផសត វរិយុ រូររសស ៍ អីុផេ ល ឬអីុ នធើ ិត,  ិង្សទ្មារ់នរៀរចំ
កិចចទ្រជំុពិនទ្គេះនយារល់ជាស្ថធារ ៈ 

 គរបីទ្តវូផដល់ដំ ឹង្នៅរណាត ទ្រនរសជិតខាង្ អំពីសំន ើ គនទ្មាង្ផដលអាច
រណាដ លឲ្យមា ផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ  ឲ្យបា កា ់ផតឆ្រ់ កា ់ផតលែ ទ្ពេទំង្
ររួលបា ព័ត៌មា ផររន េះេិ យូរជាង្ស្ថធារ ជ  នៅកាុង្ទ្រនរសអាកនសាើ
គនទ្មាង្ន ើយ 

 ទ្គរ់ទ្រនរសផដលអាច ឹង្ររួលរង្រង្ផលរ េះពាល់ នោយគនទ្មាង្ផដលនសាើសំុ 
ទំង្ទ្រនរសផដលជាអាកនសាើសំុគនទ្មាង្ ទំង្ទ្រនរសជិតខាង្ គរបទី្តូវរេួគា ររួល
ខុ្សទ្តវូកាុង្ការផសពវផាយព័ត៌មា អំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្
ទ្រេូលនយារល់ផដលទ្រជាជ រង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្  ិង្ភ្នគីពាក់
ព័ ធផដល់ជូ េកពិចារណា កាុង្ដំន ើ រការនធវើនសចកតីសនទ្េច  ិង្ 
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 នយារល់ទំង្អស់ផដលររួលបា ពាក់ព័ ធ ឹង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
ឆេង្ផដ  ពីភ្នគីពាក់ព័ ធ នៅកាុង្ទ្រនរសផដលអាចទ្រឈេផលរ េះពាល់គរបទី្តូវ
នលើកយកនៅពិចារណាកាុង្ ការនធវើការសនទ្េចអំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររ ិ
ស្ថា    ិង្ថ្ន ការសនទ្េចចុង្នទ្កាយគរបទី្តូវទ្រកាសផាយនៅតាេរណាត ទ្រនរស
ជិតខាង្។ 

 
ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈផដលជាផផាកេួយយា ង្សំខា ់ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  
ឆេង្ផដ ជួយជំរញុឲ្យមា តមាេ ភ្នព  ិង្ភ្នពស្សរចារ់កាុង្ដំន ើ រការដ ការនធវើនសចកតីសនទ្េច
ចំនពាេះរណាដ គនទ្មាង្ផដលមា ផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ ។ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ឆេង្ផដ  
ផដលនធវើន ើង្នោយគម  ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈសេលមេ អាចនោេះស្ស្ថយកង្វល់ពីទ្រនរស
េួយនៅទ្រនរសេួយផតរ ុនណាណ េះ រ ុផ តេិ បា គិតដល់រញ្ា ធំៗនៅេូលោឋ    ិង្េិ បា គិត
ដល់ព័ត៌មា យា ង្មា តដេេពីជ ជាតិនដើេភ្នគតិចនៅេូលោឋ  ន ើយ។ មា យ តការររួលេតិ
ទ្រករនោយទ្រសិរធភ្នពអាចធានាថ្ន កិចចខិ្តខំ្ទ្រឹង្ផទ្រង្អស់ពីសេតាភ្នពកាុង្ការនោេះស្ស្ថយ
កង្វល់ររស់េូលោឋ  នៅកាុង្ទ្រនរសជិតខាង្ទ្តូវបា រនង្កើតន ើង្កាុង្ ផផ ការពិ ិតយតាេោ  
 ិង្កាត់រ ាយផលរ េះពាល់ររសិ្ថា   ផដលនធវើផររន េះអាចរនញ្ច ៀសជនមាេ េះនានពលអនាគតកាុង្
ដំណាក់កាលស្ថង្សង់្  ិង្ទ្រតិរតតិការគនទ្មាង្។ 
 
ការផ នំាររស់គ ៈកេមការនសដឋកិចចអឺរ  រុ រញ្ជ ក់ថ្ន នទេះរីជាមា តទ្េូវការឲ្យពិចារណា
រញ្ា តាេ ីតិវធីិគម  ពីរកាុង្ ការរនង្កើតឲ្យមា ការនរៀរចំការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ឆេង្
ផដ ក៏នោយ ក៏គំ ិត ិង្វធីិស្ថស្តសតតាេអ ុស្ថស ៍ភ្នគនទ្ចើ ផដលមា នរៀរររ់នៅកាុង្នគល
ការ ៍ផ នំាទំង្ន េះទ្តវូអ ុវតតចំនពាេះ គនទ្មាង្ផដលនសាើសំុផដលមា ផលរ េះពាល់ឆេង្ផដ 
ផដរ។ តាេ ័យេា ង្នរៀត នគលការ ៍ ិង្វធីិស្ថស្តសតដូចគា អំពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ ទ្តូវ
អ ុវតតទំង្កាុង្ទ្រនរសនសាើគនទ្មាង្  ិង្កាុង្ទ្រនរសជិតខាង្ នទេះរីជាយ តការររស់ស្ថា រ័ អាច
ខុ្សគា ក៏នោយ។  
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ការសនង្ខររញ្ច រ់គំ ិតអំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នៅតាេរណាដ ទ្រនរសកាុង្តំរ ់
រន េនេគង្គ 
 
មា សំន រនទ្ចើ អំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នៅតាេទ្រនរសនានានៅតំរ ់រន េ
នេគង្គ។ នហើយការវភិ្នគភ្នគនទ្ចើ បា នដដ តនលើការនទ្រៀរនធៀររវាង្រណាដ ទ្រនរសនៅតាេ
រន េនេគង្គនទ្កាេ  ិង្ទ្រនរសចិ  ឬជរ ុ  ឬកូនរ  ។ ន េះគឺជាការវភិ្នគដំរូង្ផដលបា នទ្រៀរ
នធៀរ ទ្រនរសទំង្ទ្បំាេួយន េះ។ ពីការពិ ិតយន ើង្វញិនលើចារ់ ិង្រររបញ្ាតតិ ផដលបា 
រនង្កើតេូលោឋ  សទ្មារ់នសៀវនៅន េះ  ិង្សនង្ខរអំពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   តំរ ់
រន េនេគង្គ៖ ការវភិ្នគនទ្រៀរនធៀរការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   នៅតាេរណាដ ទ្រនរស
តាេដង្រន េនេគង្គនទ្កាេ94 នគអាចសនង្កតន ើញថ្ន មា ភ្នពស្សនដៀង្គា េួយចំ ួ  កាុង្ ីតិវធីិ
ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដលបា អ ុេ័តនោយរណាដ ទ្រនរសកាុង្តំរ ់រន េនេគ
ង្គ។ នហើយក៏មា ភ្នពខុ្សគា េួយចំ ួ ធំគួរឲ្យចារ់អារេម ៍ផដរ។ ភ្នពខុ្សគា យា ង្ខាេ ំង្ននាេះ 
អាចទ្តូវបា រកន ើញនៅតាេវធីិផដលអង្គភ្នពពាក់ព័ ធកាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
នធវើការវាយតដេេនលើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា    ិង្ថ្ន នតើការសនទ្េចចុង្
នទ្កាយនលើគនទ្មាង្ទ្តវូនធវើន ើង្នោយរនរៀរណា។ មា កិចចសហទ្រតិរតតិការថ្នា ក់តំរ ់កា ់ផត
ខាេ ំង្ន ើង្ៗ នហើយការផចករផំលកវធីិអ ុវតតលែកាុង្តំរ ់អាចជំរញុឲ្យមា វធីិអ ុវតតដំន ើ រការ
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  កា ់ផតលែទ្រនសើរ។  
 
ដំណាក់កាលដ ការពិ ិតយតាេោ  ការទ្រតិរតតិ  ិង្ការពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតត កាុង្ដំន ើ រការដ ការ
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ជារូនៅនៅរ ់នខ្ាយនៅន ើយ។ ខ្ ៈផដលមា ការនដត ត
ការយកចិតតរុកោក់ខាេ ំង្នលើការនរៀរចំ  ិង្ការពិ ិតយន ើង្វញិនលើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់រ
រសិ្ថា   ផដល្ នៅរកការសនទ្េចចិតតនលើគនទ្មាង្ (អ ុេ័ត ឬការរដិនសធ) ននាេះ នៅមា 
ការយកចិតតរុកោក់តិចតួចនលើការពទ្ងឹ្ង្ការអ ុវតត  ិង្ទ្រតិរតតិ ផផ ការទ្គរ់ទ្គង្ររសិ្ថា  ។ 
មា កិចចខិ្តខំ្ទ្រឹង្ផទ្រង្តិចតួច កាុង្ការធានាថ្ន រណាដ លកខខ្ ឌ ផដលបា អ ុេ័ត ទ្តូវបា 
ទ្រតិរតតិតាេ  ិង្ថ្ន រល់ការនរតជាា ចិតតររស់គនទ្មាង្ទ្តូវបា រំនពញនោយអាកនសាើសំុគនទ្មាង្។  
 
មា កតាត រួ យា ង្ផដលមា លកខ ៈរេួ ចំនពាេះទ្រព័ ធវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ថ្នា ក់ជាតិ
គឺ៖ រីេួយ ទ្គរ់ទ្រនរសមា ការពិ ិតយរញ្ជ ីគនទ្មាង្។ រីពីរ ទ្គរ់ទ្រនរសមា វធីិស្ថស្តសតតាេ
លំោរ់ថ្នា ក់កាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ រីរី ទ្គរ់ទ្រនរស ផតល់សិរធិររួលបា 
                                                        
94 Available online at the following website: 

http://www.pactworld.org/sites/default/files/local-updates-

files/MPE_Mekong_EIA_Briefing_Final.pdf.  
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ព័ត៌មា ។ រីរួ  ទ្គរ់ទ្រនរសផតល់ឱ្កាសឲ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈនៅនសទើរទ្គរ់ជំហា 
កាុង្ដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។  
 
ការពិ ិតយរញ្ជ  ី
 
ទ្គរ់ទ្រនរសបា អ ុេ័តរញ្ជ ីពិ ិតយគនទ្មាង្។ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ទ្តូវបា 
នរៀរចំតាក់ផតង្ន ើង្ នដើេបីធានាថ្ន គនទ្មាង្ទំង្អស់ "ផដលអាចរង្កផលរ េះពាល់ររសិ្ថា  "95 
ទ្តូវតទ្េូវឲ្យនធវើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ រញ្ជ ីផររន េះ ខុ្សគា ពីទ្រនរសេួយនៅ
ទ្រនរសេួយនរៀត។ ជាធេមតា វាកំ ត់ថ្ន នតើទ្តូវអ ុវតត ការពិ ិតយររសិ្ថា  ដំរូង្ ឬការវាយ
តដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ផដរឬនរ ឬថ្ន នតើវាេិ ចំាបាច់តទ្េូវឲ្យវាយតដេេនរ។ នៅទ្រនរសដល
ដំន ើ រការពិ ិតយ ក៏ទ្តូវកំ ត់ផដរ ទ្រសិ នរើ មា លកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យមា ការវាយតដេេផលរ េះ
ពាល់ជាក់លាក់ផផាកសុខ្ភ្នព។  
 
វធីិស្ថស្តសតតាេលំោរ់ថ្នា ក់កាុង្ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 
រញ្ជ ីពិ ិតយន េះ ក៏មា ទ្បារ់អំពីលំោរ់ថ្នា ក់ដ ការវាយតដេេផដរគឺពី គម  ការវាយតដេេនៅ ការ
ពិ ិតយររសិ្ថា  ដំរូង្ ឬការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ នលើសពីន េះនៅនរៀតទ្រនរសខ្េេះ 
មា រទ្េង់្ដ ការវាយតដេេររសិ្ថា   ជាជាង្គម  ជនទ្េើសដ ការវាយតដេេ (កេពុជា ិង្នវៀតណាេ)
។ នៅកាុង្ទ្រនរសខ្េេះនរៀត ទ្រសិ នរើ ការពិ ិតយររសិ្ថា  ដំរូង្ រងាា ញថ្ន គនទ្មាង្អាច ឹង្រង្ក
ឱ្យមា ផលរ េះពាល់ររសិ្ថា  ធៃ ់ធៃរ ននាេះអង្គភ្នពវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា ោក់លកខខ្ ឌ
តទ្េូវឲ្យនធវើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  នពញនលញ។  
 
សិរធិររួលបា ព័ត៌មា  
 
ទ្គរ់ទ្រនរសអ ុញ្ា តឱ្យទ្រជាជ ផដលរង្ផលរ េះពាល់នោយស្ថរគនទ្មាង្មា សិរធិររួលបា 
ព័ត៌មា ។ ឧទហរ ៍ ទ្រនរសដល មា ភ្នពនជឿ នលឿ  កាុង្ការផដល់សិរធិររួលព័ត៌មា យា ង្
រូលំរូលាយ។ រ ុផ ត នៅទ្រនរសខ្េេះ វាេិ នចេះផតចាស់ជា ិចចថ្ន នតើទ្តូវផតល់ព័ត៌មា អវី នហើយ
នៅកាុង្ដំណាក់កាលណាដ ដំន ើ រការននាេះនរ។ ទ្រនរសភូមា មា ផចង្ចាស់ថ្ន ឯកស្ថរណា
ទ្តូវោក់ឲ្យនទ្រើទ្បាស់ជាស្ថធារ ៈនៅកាុង្នពលនវលាជាក់លាក់។ នទេះជាយា ង្ន េះកដី ក៏ ីតិវធីិ
                                                        
95 This phrase has been the subject of considerable debates and 

discussion. The aim of EIA is to ensure that these impacts are 

identified, assessed and mitigated.  
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ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   េិ មា ផចង្ចាស់នរ កាុង្ចារ់ ិង្រររញ្ជ អំពីសិរធិ
ររួលបា ព័ត៌មា   ិង្ព័ត៌មា ជាអរបររមាផដលទ្តូវផតល់ជូ ។  
 
ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ 
 
ទ្គរ់ទ្រនរសផតល់ឱ្កាសឲ្យមា ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈនៅនសទើរទ្គរ់ជំហា  កាុង្ដំន ើ រការ
ដ ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  ។ រ ុផ ត ជានរឿយៗ ននាេះគឺជាការស ាផដលេិ ទ្តូវបា 
រំនពញ។ រញ្ា ទ្រឈេេួយ កាុង្រញ្ា ទ្រឈេធំៗរំផុត ផដលឥ ូវន េះកំពុង្ទ្តូវបា នោេះ
ស្ស្ថយ គឺទ្តូវនធវើយា ង្ណានដើេបជំីរញុ  ិង្រនង្កើ ការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ  ិង្ការចូលរេួររស់
ភ្នគីពាក់ព័ ធនៅកាុង្តំរ ់នដើេបីរនង្កើ ការអភិវឌ្ឍ  ិង្ការអ ុវតតគនទ្មាង្។  
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ឧរសេព័ ធ ១៖ តារង្នរៀរររ់ចំ ុចសំខា ់ៗដ គនទ្មាង្96 
 
ខ្េឹេស្ថររងាា ញសនង្ខរ កំ ត់សមាគ ល់អំពីនសចកដីផ នំា 
1. វស័ិយ  ិង្អ ុវស័ិយ ឧ. ផលិតកេមថ្នេពល វារអីគគិស ី 
2. រំហំ រំហំអាចទ្តូវគិតជាទ្កឡាដផទ (ឬទ្រផវង្ ទ្រសិ នរើវាជាផេូវ ឬ

គនទ្មាង្ផខ្សនផសង្ៗនរៀត) ផលិតកេម ជំពូក/ទ្រនភរ ចំ ួ 
រុគគលិក រុ វ ិិនយាគនលើគនទ្មាង្ 

3. រីតំាង្ ខាា តផផ រីរូនៅ ១:២០០០០០ ឬ ១:២០០០០ អាស្ស័យនលើ
ទ្រនភរដ គនទ្មាង្។ ផផ រីន េះគរបទី្តូវមា រងាា ញលកខ ៈ
ធេមជាតិសំខា ់ៗ ដូចជា ដផទរឹក ដទ្ពនឈើ ។ល។ នហោឋ រចនា
សេព័ ធផដលមា ស្ស្ថរ់ (ផេូវ ស្ថព   ជានដើេ)  ិង្ភូេិឋា រស់នៅ
ររស់ទ្រជាជ  នៅជិតគនទ្មាង្ ជានដើេ។ កាុង្ករ ីគនទ្មាង្
អភិវឌ្ឍ ៍រីទ្ករង្ តំរ ់ងាយមា ទ្រតិកេម (ស្ថលានរៀ  វតត រី
ផារ ការោឋ   ឬវមិា ផដលមា ស្ថរសំខា ់ខាង្វរបធេ៍ តំរ ់
ពា ិជជកេម។ល។) គរបទី្តូវរងាា ញឲ្យបា ចាស់។ 

4. សមាសភ្នគគនទ្មាង្  សំ ង់្ផលិតកេមសំខា ់ៗ 
 នហោឋ រចនាសេព័ ធខាង្កាុង្ 
 នហោឋ រចនាសេព័ ធ  ិង្នទ្គឿង្រិរកាខ រចេបង្ៗ 

5. កាលវភិ្នគរូនៅ រងាា ញដាទ្កាេនោយមា ការកំ ត់នពលនវលាតាេការ
នទ្គង្រុកអំពី៖ 

 ការសិកា (រេួទំង្ ការសិកាអំពីការវាយតដេេនហតុរ េះ
ពានលើររសិ្ថា  ) 

 ការអ ុញ្ា ត ឬផដល់អាជាា រ ណ 
 កិចចទ្ពេនទ្ពៀង្សេបទ  
 ការនរៀរចំរនង្កើត កិចចស ាលេែិត 
 រណាដ សកេមភ្នពេុ នពលស្ថង្សង់្ 
 រណាដ សកេមភ្នពនពលស្ថង្សង់្ 
 ទ្រតិរតដិការ 
 ការរញ្ឈរ់ការនទ្រើទ្បាស់ការោឋ   នពលរិរ នទ្កាយ

                                                        
96 Laos EIA Guidelines, MONRE, 2012.      
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នពលរិរ 
6. អង្គការចាត់តំាង្ដ 
គនទ្មាង្ 

តារង្អង្គការចាត់តំាង្ ការទ្គរ់ទ្គង្ តួនារី  ិង្ការររួលខុ្ស
ទ្តូវ។ល។ 

ដំណាក់េុ នពលស្ថង្សង់្  ិង្កាុង្នពលស្ថង្សង់្ 
7. កាលវភិ្នគសកេមភ្នព ដាទ្កាេនោយមា រងាា ញមាសភ្នគសំខា ់ៗ  ិង្រណាដ

សកេមភ្នពស្ថង្សង់្ចេបង្ៗតាេសេភ្នគ ីេួយៗ  ិង្វធិា 
ការកាត់រ ាយផលរ េះពាល់ផដលពាក់ព័ ធ 

8. រីតំាង្សមាសភ្នគ
គនទ្មាង្ 

ផផ រីការោឋ   (ខាា ត 1: 50.000 ឬ 1: 10.000) នោយមា រី
តំាង្ដ សមាសភ្នគគនទ្មាង្ ដូចជា ផេូវលាល់ ជំរុ ំផរ   នរង្ចទ្កផក
ដចា ឃ្េ ងំ្ រំ រ់កាកផរ   អាង្សតុករឹក រ ទរ់អគគិស ី ផខ្សរញ្ជូ  
នភេើង្ ស្ថព  ។ល។ 

9. លកខ ៈគនទ្មាង្ ការនរៀរររ់អំពីលកខ ៈសំខា ់ៗ ីេួយៗររស់គនទ្មាង្៖ 
 សមាភ រៈ (ររមិា  ទ្រនភរ ទ្រភព) 
 ររកិាខ រ នទ្គឿង្យ ត 
 គំ ូររចនាតាេរសស ៈ 

តារង្រញ្ជ ីជនទ្េើសនានាផដលបា ពិចារណា ិង្វាយ
តដេេ។ ពិចារណាផតនលើជនទ្េើសទ្បាកដ ិយេ  ិង្អាច
នធវើនៅបា យា ង្សេរេយ 

10. ពលកេម  កមាេ ំង្ពលកេមផដលបា រពឹំង្រុក ទ្រសិ នរើអាចនធវើ
បា  ចូរនរៀរររ់ខ្េីៗអំពីកមាេ ំង្ពលកេមតាេទ្រនភរ
ការងារ ីេួយៗ 

 ទ្រភពនដើេដ កមាេ ំង្ពលកេមផដលបា រពឹំង្រុក 
 ទ្រនភរ ិង្រីតំាង្ដ កផ េង្ស្ថា ក់នៅររស់កេមករ 
 ការតំាង្ចិតតផផាកសុខ្ភ្នព ិង្សុវតាិភ្នព 

ដំណាក់កាលទ្រតិរតតិការ 
11. ស្ថា  ភ្នពរូនៅអំពី
ទ្រតិរតតិការ 

ការនរៀរររ់សនង្ខរអំពីសមាសភ្នគគនទ្មាង្ រេួទំង្ដំន ើ រ
ការ ិង្រនចចកវរិាផលិតកេម អគរនទ្គឿង្ររកិាខ រ  ិង្នហោឋ
រចនាសេព័ ធ។  
ការរងាា ញផដលនេើលន ើញអំពីគនទ្មាង្ផដលបា រញ្ច រ់ (ឧ. 
ររូគូរនោយដដ រេង់្) 
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ការរងាា ញរិ ា ័យផលិតកេម ដូចជា៖  
 វតាុធាតុនដើេ (ររមិា /ឆ្ា ំ, ទ្រនភរ គុ ភ្នព  ិង្លកខ

 ៈ ទ្រភព) 
 ការនទ្រើទ្បាស់រឹក ិង្ថ្នេពល ទ្ពេទំង្ទ្រភព 
 លរធផល៖ ផលិតផល (ររមិា  លកខ ៈ) អ ុផល 

សំ ល់  ិង្កាករនញ្ចញនចាលនផសង្ៗនរៀត) 
12. ការវភិ្នគទ្រតិរតតិការ ដាទ្កាេនពលនវលាផដលរងាា ញសមាសភ្នគសំខា ់ៗ  ិង្

ទ្រតិរតដិការ/ដំន ើ រការចេបង្ៗ ិង្វធិា ការកាត់រ ាយររស់
សមាសភ្នគ ីេួយៗ 

13. ផផ រីរងាា ញការោឋ   ផផ រីរេង់្ការោឋ   (ខាា ត 1: 20.000 ឬខាា តលែទ្រនសើរជាង្) 
ផដលរងាា ញរីតំាង្ដ សមាសភ្នគទ្រតិរតតិការសំខា ់ៗ 

14. សមាសភ្នគ នរៀរររ់នោយសនង្ខរអំពីសមាសភ្នគ ីេួយៗ៖ 
 អគរ ិង្សមាភ រៈររកិាខ រ រនចចកវរិា ការផកដចានោយ

មា ដាទ្កាេលំហូរស្ថេញ្ាងាយយល់ 
 រីតំាង្  ិង្ការោក់រងាា ញ 
 គំ ូររចនាតាេរសស ៈ 
 ដាទ្កាេរហូំរ៖ សមាភ រៈ រឹក ថ្នេពល សំ ល់  ិង្

កាករនញ្ចញនចាលនផសង្ៗនរៀត 
 ការរុកោក់សមាភ រៈ ឃ្េ ំង្ 
 ទ្គរ់ទ្គង្សំ ល់រងឹ្ ិង្រវ 
 ការដឹកជញ្ជូ   (េនធាបាយ នពលនវលា ផទុក ផេូវ) 

15. ពលកេម កមាេ ំង្ពលកេមផដលបា នគរពឹំង្រុក (ទ្រសិ នរើអាចនធវើនៅ
បា  កមាេ ំង្ពលកេមកាុង្ទ្រនភរការងារ ីេួយៗ)  ិង្ទ្រភពនដើេ
ដ កមាេ ំង្ពលកេម 
ទ្រនភរ ិង្រីតំាង្ដ កផ េង្ស្ថា ក់នៅររស់កេមករ 
ការតំាង្ចិតតផផាកសុខ្ភ្នព ិង្សុវតាិភ្នព 

ដំណាក់កាលរញ្ឈរ់ការនទ្រើទ្បាស់ការោឋ   នពលរិរ នទ្កាយនពលរិរ 
16. រសស ៈរូនៅ លកខខ្ ឌ តទ្េូវឲ្យមា ផផ ការរិរ (យុរធស្ថស្តសត នគល

 នយាបាយ នគលរំ ង្សំខា ់ៗ កាលវភិ្នគនពលនវលា 
លវកិា។ល។) 
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ឧរសេព័ ធ ២៖ ចារ់ពាក់ព័ ធ 
 

 (ចារ់សដីពី) កិចចការពារររសិ្ថា    ិង្ការទ្គរ់ទ្គង្ធ ធា ធេមជាតិ ឆ្ា ំ១៩៩៦ 

 អ ុទ្កឹតយសតីពីការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឆ្ា ំ១៩៩៩ 

 ទ្រកាសសតីពីនគលការ ៍ផ នំារូនៅកាុង្ការនធវើរបាយការ ៍វាយតដេេនហតុរ េះពាល់
ររសិ្ថា  ដំរូង្  ិង្នពញនលញ (នលខ្៣៧៦ ទ្រក. រ.សា ឆ្ា ំ២០០៩) 

 ទ្រកាសសតីពីការចុេះរញ្ជ ីទ្ករេហ៊ាុ រីទ្រឹកាសទ្មារ់ការសិកា ិង្នរៀរចំរបាយការ ៍
វាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ិង្សង្គេ (នលខ្ ២១៥ ទ្រ.ក រ.សា ឆ្ា ំ២០១៤) 

 ទ្រកាសសតីពីទ្រតិភូកេមអំណាចនៅេ ទីរររសិ្ថា  សតីពីរញ្ា ទក់រង្ ឹង្គនទ្មាង្វ ិិនយាគ 
តាង្នាេទ្កសួង្ររសិ្ថា   (នលខ្ ២៣០ ទ្រ.ក រ.សា ដលៃរី២៩ ផខ្កកកោ ឆ្ា ំ២០០៥) 

 ទ្រកាសអ តរទ្កសួង្សតីពីការពិ ិតយនលើការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា  សទ្មារ់អាជីវ
កេមផរ    ិង្អាជីវកេមផរ  ខាា តតូច (នលខ្ ១៩១ ដលៃរី២៦ ផខ្នេស្ថ ឆ្ា ំ២០១៦) 

 ទ្រកាសរេួ (នសចកតីទ្រកាស) សដីពីតដេេនសវាស្ថធារ ៈ ដ ទ្កសួង្ររសិ្ថា   នលខ្ 
៩៩៩ ចុេះដលៃរី២៨ ផខ្ធាូ ឆ្ា ២ំ០១២ 

 អ ុទ្កឹតយនលខ្១៤៦សតីពីសេបទ ដីនសដឋកិចច ឆ្ា ំ២០០៥  
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ឧរសេព័ ធ ៣៖ ទ្រភពរផ ាេ 
 
រញ្ជ ីពិ ិតយសទ្មារ់ការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   ឬការពិ ិតយររសិ្ថា  ដំរូង្ នៅកាុង្
ទ្រនរសេួយចំ ួ ដ តំរ ់រន េនេគង្គ 
 

 មា ោក់ឲ្យនទ្រើទ្បាស់  ិង្អាចចូលនៅនេើលបា នលើរណាដ ញអីុនធើ ិត តាេ
អាសយោឋ  ន េះ៖ https://www.earthrights.org/publications  

 
 
នសចកតីទ្ពាង្នគលការ ៍ផ នំាថ្នា ក់តំរ ់សតីពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈកាុង្ការវាយតដេេ
នហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 

 មា ោក់ឲ្យនទ្រើទ្បាស់  ិង្អាចចូលនៅនេើលបា នលើរណាដ ញអីុនធើ ិត តាេ
អាសយោឋ  ដូចខាង្នទ្កាេ៖ http://eia.mekongcitizen.org 

 
 
នសចកតីទ្ពាង្នគលការ ៍ផ នំាររស់ទ្រនរសកេពុជា សតីពីការចូលរេួជាស្ថធារ ៈ  ិង្សិរធិ
ររួលបា ព័ត៌មា កាុង្ដំន ើ រការវាយតដេេនហតុរ េះពាល់ររសិ្ថា   
 

 កំពុង្ដំន ើ រការនធវើនសចកដីទ្ពាង្នៅន ើយ ពំុទ ់ោក់ឲ្យនទ្រើទ្បាស់ នហើយពំុទ ់មា 
នៅនលើរណាត ញអីុ នធើ ិតនៅន ើយ។ 
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