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ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ននៅកន ងប្រនទសកម្ព ជា
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ការរអភិវឌ្ឍន៍នោយនច្រភាព 
នោលននោបាយជាតិសតីពីកុំនែើ ននរតងឆ្ន ុំ២០១៣ - ការអភិវឌ្ឍន៍
នសដឋកិច្ចប្រករនោយនច្រភាពស្រសរនឹងការអភិរកសររសិ្ថា ន។
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ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សប្ោរ់ប្គ្រ់ប្គ្ងររសិ្ថា ន
រដឋធម្មន ញ្ញឆ្ន ុំ ១៩៩៣

ច្ារ់ជាតិ និង សិទធិសញញ

ច្ារ់សតីពីការការពារររសិ្ថា ន និងការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ,ច្ារ់សតិពី

តុំរន់ការពារ, ច្ារ់នប្ពន ើ, ច្ារ់ជល
ផល, ច្ារ់ដីធៃី,ច្ារ់សតីអុំពីទឹក, ច្ារ់សតី

អុំពីវរ  , ច្ារ់សម្បទានដី

អន ប្កឹតយ សតីពី នីតិវធីិវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់ររ ិ
ស្ថា ន, ការប្តួតពិនិតយការរុំព លទឹក, ការប្គ្រ់ប្គ្ង
កាកសុំែល់, ការរុំព លខ្យល់, ធនធានវរ   ។ល។

រទរញា  ឬនសច្កតីសនប្ម្ច្ររស់អាជាា ធម៌្នខ្តត

ប្រកាសសតីអុំពីនោលការវែនុំទូនៅសប្ោរ់ការនរៀរច្ុំ
របាយការែ៍IEIA/EIA Report.



អន សញញ

• ប្រនទសកម្ព ជាចូ្លរមួ្សិទធិសញញ អនតរជាតិជានប្ច្ើន៖ អន សញញ ប្ករខ្ែឌ អងគ
ការសហប្រជាជាតិសតីពីការវប្រប្រួលអាកាសធាត ឆ្ន ុំ១៩៩៦, អន សញញ សតីពី ជីវ
ច្ប្ម្រ , ពិធីស្ថទីប្ករងតូកយូ២០០២, កិច្ចប្ពម្នប្ពៀងទននៃនម្គ្ងគ១៩៩៥

ច្ារ់

• រដឋធម្មន ញ្ញកម្ព ជាឆ្ន ុំ១៩៩៣
• ច្ារ់សតីពីការការពារររសិ្ថា ន និងការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ១៩៩៦,
•  ច្ារ់សតីពីការការពារម្រតកវរបធម៌្ ១៩៩៦
• ច្ារ់សតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងដីធៃី, នគ្ររមូ្រែីកម្ម និងសុំែង់ ឆ្ន ុំ១៩៩៤
• ច្ារ់សតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងតុំរន់ការពារ ឆ្ន ុំ២០០៨, ច្ារ់ស វតាិភាពជីវស្ថស្រសត២០០៨
• ច្ារ់នប្ពន ើឆ្ន ុំ២០០២, ច្ារ់ជលផល និងធនធានធម្មជាតិ ឆ្ន ុំ២០០១
• ច្ារ់សតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានទឹកឆ្ន ុំ២០០៧

អន ប្កឹតយ

• អន ប្កឹតយនលខ្២៧ សតីពីការប្តួតពិនិតយការរុំព លទឹក ឆ្ន ុំ១៩៩៩
• អន ប្កឹតយនលខ្៣៦សតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងកាកសុំែល់រងឹឆ្ន ុំ១៩៩៩
• អន ប្កឹតយនលខ្៤២ សតីពីការប្តួតពិនិតយការរុំព លខ្យល់ និងការរ ុំខាននោយសនម្ៃងឆ្ន ុំ
២០០០

• អន ប្កឹតយនលខ្៧២ សតីពីនីតិវធីិវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់ររសិ្ថា នឆ្ន ុំ១៩៩៩
• អន ប្កឹតយនលខ្១៤៦ សតីពីដីសម្បទាននសដឋកិច្ចឆ្ន ុំ២០០៥ 6



 នដើម្បីការពារ និងការនលើកកម្ពស់គ្ ែភាពររសិ្ថា ន និងស ខ្
ភាពស្ថធារែៈតាម្រយៈការការពារ, ការកាត់រនាយ, ការប្តួត
ពិនិតយការរុំព ល

 នដើម្បីវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់ររសិ្ថា នប្គ្រ់គ្នប្ោងសុំនែើ ទាុំង
អស់ម្ ននឹងនច្ញនសច្កតីសនប្ម្ច្ររស់រាជរោឋ ភិបាល

 នដើម្បីធាននូវសនិទានភាព និងការអភិរកសប្រករនោយនិរនតរ
ភាព, ការអភិវឌ្ឍន៍ ការប្គ្រ់ប្គ្ង និងការនប្រើប្បាស់ធនធានធម្ម
ជាតិររស់ប្ព រាជាណាច្ប្កកម្ព ជា

 នលើកទឹកចិ្តត និងសប្ម្ួលដល់ស្ថធារែៈជនឲ្យចូ្លរមួ្កន ង
ការការពារ ររសិ្ថា ន និងការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ

 ទរ់ស្ថា ត់រាល់អុំនពើទាុំងឡាយណារងានប្ោ ថាន ក់ដល់ររសិ្ថា ន 7

ច្ារ់សតពីីការការពារររសិ្ថា ន និងការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធាន
ធម្មជាតិ ឆ្ន ុំ១៩៩៦ (ោប្តា១)

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតពីីររសិ្ថា ន



• ការវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់ររសិ្ថា ន (EIAs) នឹងប្តូវអន វតតច្ុំនពា គ្នប្ោងឯកជន 
គ្នប្ោងស្ថធារែៈ នហើយប្តូវោនការអន ញញ តពីប្កសួងររសិ្ថា នម្ ននឹង
រញ្ាូ ននៅនសនើ ស ុំការសនប្ម្ច្យល់ប្ពម្ពីរាជរោឋ ភិបាល

• ការវាយតនម្ៃនន ក៏ប្តូវអន វតតផងវដរច្ុំនពា សកម្មភាពននគ្នប្ោងវដលមិ្នទាន់
បាន នធវើការវាយតនម្ៃអុំពីផលរ  ពាល់

• អុំពីនីតិវធីិននដុំនែើ រការសប្ោរ់ការវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់ររសិ្ថា ននឹងប្តូវកុំែត់
នោយអន ប្កឹតយតាម្សុំនែើ ររស់ប្កសួងររសិ្ថា ន

• ច្ុំនពា លកខែៈ និងទុំហ ុំននគ្នប្ោង ទាុំងគ្នប្ោងឯកជន និងគ្នប្ោងស្ថធារ
ែៈ ឬ សកម្មភាពនន (កុំព ងនសនើ និងកុំព ងោនវតតោន) ប្តូវចាត់ទ កថាជា
គ្នប្ោងវដលប្តូវ នធវើ EIAs វដលប្តូវកុំែត់នោយអន ប្កឹតយសុំនែើ ររស់ប្កសួង
ររសិ្ថា ន

ច្ារ់សតីពីការការពារររសិ្ថា ន និងការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ 
ឆ្ន ុំ១៩៩៦ (ោប្តា ៦)

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 



• នដើម្បីកុំែត់ការវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់ររសិ្ថា ន អាស្រស័យនលើ
គ្នប្ោងទាុំងររស់ឯកជន និងស្ថធារែៈ ឬសកម្មភាពនន គឺ្ប្តូវ
ពិនិតយនោយប្កសួងររសិ្ថា ន ម្ ននឹងរញ្ាូ ននៅរាជរោឋ ភិបាលនដើម្បី
នសនើស ុំនសច្កតីសនប្ម្ច្
• នដើម្បីសនប្ម្ច្នលើប្រនភទ និងទុំហ ុំននសុំនែើ គ្នប្ោង ទាុំង
គ្នប្ោង  ឯកជន និងគ្នប្ោងស្ថធារែៈ រមួ្ទាុំងសកម្មភាពនន
វដលោន និងកុំព ងដុំនែើ រការ ទាុំងគ្នប្ោងឯកជន និងគ្នប្ោងស្ថ
ធារែៈប្តូវ នធវើ EIAs ជាម្ ន
• នលើកទឹកចិ្តតឲ្យោនការចូ្លរមួ្ពីស្ថធារែៈជនកន ងការអន វតតន៍
ដុំនែើ រការននការវាយតនម្ៃអុំពីផលរ  ពាល់ជាម្ ន ម្ ននឹងអន វតត
គ្នប្ោង 9

អន ប្កឹតយនលខ្៧២ សតីពីនីតិវធីិវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់ររសិ្ថា ន
ឆ្ន ុំ១៩៩៩ (ោប្តា១)

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 



• អន ប្កឹតយនន បានពប្ងីកការអន វតតន៍នលើរាល់សុំនែើ
គ្នប្ោង និងសកម្មភាព ននវដលកុំព ងោន នៅ
នប្កាម្ប្រតិរតតិការររស់ប្ករម្ហ  នឯកជន ប្ករម្ហ  ន
វនិិនោគ្ ឬប្ករម្ហ  នររស់រដឋ (state owned 
companies) ររស់ប្កសួង -ស្ថា រ័នរដឋ វដលសាិតនៅ
នប្កាម្អន ប្កឹតយ នលើកវលងវតករែីពិនសស 
គ្នប្ោងអាច្សនប្ម្ច្នោយរាជរដឋភិបាល។

10

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
អន ប្កឹតយនលខ្៧២ សតីពីនីតិវធីិវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់

ររសិ្ថា នឆ្ន ុំ១៩៩៩ (ោប្តា២)



• ប្កសួងររសិ្ថា នទទួលខ្ សប្តូវកន ងការតាម្ោន ការ
ប្តួតពិនិតយ និងចាត់់វធិានការសម្ស្រសរនដើម្បីនធវើឲ្យោច ស់
គ្នប្ោងនោរពតាម្វផនការប្គ្រ់ប្គ្ងររសិ្ថា ន
(Environmental Management Plan -EMP) នៅនពលវដល
ការស្ថងសង់ គ្នប្ោងចារ់ដុំនែើ រការ រនា រ់ពីទទួលបាន
ការអន ម័្តយល់ប្ពម្នលើរបាយការែ៍វាយតនម្ៃផលរ  
ពាល់។

11

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
អន ប្កឹតយនលខ្៧២ សតីពីនីតិវធីិវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់

ររសិ្ថា នឆ្ន ុំ១៩៩៩ (ោប្តា៣)



• អនកទទួលខ្ សប្តូវ ឬោច ស់គ្នប្ោងប្តូវអន វតត 
វផនការប្គ្រ់ប្គ្ងររសិ្ថា ន (EMP) ដូច្ោនវច្ងកន ង 
EIAs កន ងអុំឡ ងនពល៦វខ្ ចារ់នផតើម្ពីនងៃវដលទទួល
បានការរញា ក់នលើរបាយការែ៍វាយតនម្ៃផលរ  
ពាល់ររសិ្ថា នពីប្កសួងររសិ្ថា ន អុំពីការនោរពតាម្
លកខែៈវនិិច្ឆ័យដូច្ោនវច្ងកន ងអន ប្កឹតយ

12

អន ប្កឹតយនលខ្៧២ សតីពីនីតិវធីិវាយតនម្ៃផលរ  ពាល់
ររសិ្ថា នឆ្ន ុំ១៩៩៩ (ោប្តា២៣)

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 



• នោលរុំនងននអន ប្កឹតយនន គឺ្កុំែត់អុំពីការប្តួតពិនិតយការ
រុំព លទឹក នដើម្បីទរ់ស្ថា ត់ និងកាត់រនាយការរុំព លទឹកនៅតាម្
តុំរន់ទឹកស្ថធារែៈ និងសុំនៅធានការពារស ខ្ភាពម្ន សស 
និងអភិរកសជីវច្ប្ម្រ  (ោប្តា១ ជុំពូក១ ននរទរបញ្ញតតិទូនៅ)

• ោន ៨ ជុំពូក៖
– ជុំពូក ២: វច្ងអុំពីការរនញ្ចញកាកសុំែល់វដលនប្ោ ថាន ក់
– ជុំពូក ៣ ការស ុំអន ញញ តរនញ្ចញសុំែល់រាវ (Effluent discharge 

Permit)
– ជុំពូក ៤ ការប្តួតពិនិតយប្រភពរុំព ល
– ជុំពូក ៥ ការប្តួតពិនិតយការរុំព លទឹកនៅតាម្តុំរន់ទឹកស្ថធារែៈ
– ជុំពូក ៦ នីតិវធីិននការនធវើអធិការកិច្ច
– ជុំពូក ៧ នទាសរបញ្ញតតិ
– ជុំពូក ៨ អវស្ថនរបញ្ញតតិ 13

អន ប្កឹតយនលខ្២៧ សតីពីការប្តួតពិនិតយការរុំព លទឹក ឆ្ន ុំ១៩៩៩
ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 



• នោលរុំែងននអន ប្កឹតយគឺ្កុំែត់អុំពីការប្គ្រ់ប្គ្ងសុំែល់រងឹ
តាម្លកខែៈរនច្ចកនទស និងោនស វតាិភាពនដើម្បីធានការពារ 
ស ខ្ភាពម្ន សស និងអភិរកសជីវៈច្ប្ម្រ  (ោប្តា១)

ោន ០៦ ជុំពូក៖
– ជុំពូក២ ការប្ករ់ប្គ្ងសុំរាម្
– ជុំពូក ៣ ការប្គ្រ់ប្គ្ងសុំែល់ប្រករនោយនប្ោ ថាន ក់
– ជុំពូក ៤ ការប្តួតពិនិតយ និង ការនធវើអធិការកិច្ច 
– ជុំពូក  ៥ នទាសរបញ្ញតតិ
– ជុំពូក ៦ អវស្ថនតរបញ្ញតតិ

14

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
អន ប្កឹតយនលខ្៣៦ សតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងសុំែល់រងឹ ឆ្ន ុំ១៩៩៩



15

• នោលរុំែងននអន ប្កឹតយគឺ្កុំែត់ការប្តួតពិនិតយការរុំព ល
ខ្យល់ និងការរ ុំខាននោយសនម្ៃង នដើម្បីទរ់ស្ថា ត់ និងកាត់
រនាយស្ថរធាត វដលរុំព លខ្យល់ និងសនម្ៃងកន ងររយិកាស
សុំនៅការពារគ្ ែភាពររសិ្ថា ន និងស ខ្ភាពស្ថធារែៈ 
(ោប្តា១ ជុំព ក១ ននរទរបញ្ញតតិទូនៅ) 

អន ប្កឹតយោន ៨ ជុំពូក
– ជុំពូក ២ រញ្ញតតិអុំពីការរនញ្ចញស្ថរធាត រុំព លខ្យល់ និងសនម្ៃង
– ជុំពូក ៣ ការនសនើស ុំការអន ញញ ត
– ជុំពូក ៤ ការប្តួតពិនិតយប្រភពរុំព ល
– ជុំពូក ៥ ការប្តួតពិនិតយគ្ នភាពខ្យល់
– ជុំពូក ៦ នីតិវធីិននការនធវើអធិការកិច្ច
– ជុំពូក ៧ នទាសរបញ្ញតតិ
– ជុំពូក ៨ អវស្ថនរបញ្ញតតិ

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
អន ប្កឹតយនលខ្៤២ សតីពីការប្តួតពិនិតយការរុំព លខ្យល់ និង

ការរ ុំខាននោយសនម្ៃង ឆ្ន ុំ២០០០



• ច្ារ់នន រនងាើតឲ្យោនប្រព័នធការពារម្រតកវរបធម៌្ររស់
ប្រនទសកម្ព ជា

• ច្ារ់រនងាើតប្ករម្ប្រឹកាជាតិជាន់ខ្ពស់វផនកវរបធម៌្ អាជាា ធម៌្
អរារា និងអាជាា ធម៌្ប្ព វហិារ

• ប្កសួងវរបធម៌្និងវចិិ្ប្តសីលបៈគឺ្ជាអាជាា ធម៌្វដលទទួល
ខ្ សប្តូវ

• ច្ារ់នន ោនវច្ងអុំពីសិោចារកឹ និងការការរពារសម្បតតិ 
វរបធម៌្ ោននៅកន ងរញ្ា ីស្ថរនពើភ័ែឌ

16

ច្ារ់សតីពីការការពារនរតិភែឌ វរបធម៌្ ១៩៩៦

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 



• ោប្តា ២៣ សម្បតតិវរបធម៌្វដលរុំរ ងចាត់ថាន ក់  ឬបានចាត់ថាន ក់រចួ្
នហើយព ុំអាច្ប្តូវទទួលការផ្លៃ ស់រតូរទីកវនៃង ការរុំផៃិច្រុំផ្លៃ ញការនធវើ
ឲ្យខូ្ច្ខាត ការវប្រររូរាង ការទទួល ការជួសជ ល ឬស្ថា រននឡើង
វញិនោយោម នការអន ញញ តពីអាជាា ធរោនសម្តាកិច្ចបាននឡើយ

• ច្ារ់សតីពីការការពារ
• ោប្តា ៣១ ប្តួតពិនិតយការជួញដូរវតា រ រាែ និងអនក មួញ
• ោប្តា ៣៧ ការប្រទ ន ើញនោយនច្ដនយ (Chance discoveries)

ប្តូវរញ្ឈរ់ការងារនន រងចាុំការវាយតនម្ៃពីប្កសួងវរបធម៌្ និងវចិិ្ប្ត
សីលបៈ។

• ោប្តា ៦៣ ការោក់នទាសទែឌ  ច្ុំនពា ការរប្រប្ពឹតត នលមើសច្ារ់

17

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
ច្ារ់សតីពីការការពារនរតិភែឌ វរបធម៌្ ១៩៩៦



• នោលរុំែងននច្ារ់នន គឺ្ធាន “ការប្គ្រ់ប្គ្ងនប្ពន ើ
ប្រករនោយនិរនតរភាព”  រមួ្ទាុំងការអភិរកសជីវៈច្ប្ម្រ  និង
ម្រតកវរបធម៌្ (ោប្តា ១)

• ប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្រោញ់ និងននស្ថទ បានរនងាើតប្រព័នធ 
សប្ោរ់ការប្រមូ្លផលនប្ពន ើ (MAFF to establish

system of forest harvesting)
• ជុំពូក ១៤ និង១៥ វច្ងអុំពីការកុំែត់នទាស ច្ុំនពា អុំនពើ

នលមើសច្ារ់នប្ពន ើ
• ជុំពូក ១០ វច្ងអុំពីការអភិរកសសតវនប្ព សតវវដលជិតផ តពូជ

18

ច្ារ់នប្ពន ើ
ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 



• វច្ងអុំពីការរនងាើត និងការប្គ្រ់ប្គ្ងដុំរន់ការពារ
• វច្ងអុំពីតុំរន់ការពារ និង ការអន ញញ តឲ្យនប្រើប្បាស់ 
និងការហាម្ឃាត់

• ជុំពូក៦ វច្ងអុំពីសិទធិររស់អនកសហគ្ម្ន៍មូ្លោឋ ន និង
ជនជាតិនដើម្ភាគ្តិច្

• ជុំពូក៦ោប្តា៤៤ វច្ងអុំពីការវាយតនម្ៃម្ នអន វតត
សកម្មភាព និងការកុំែត់ប្ពុំវដនសប្ោរ់ការការពារ

• ជុំពូក១០ កុំែត់អុំពីរទនលមើស និងនទាសរបញ្ញតតិ
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ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
ច្ារ់សតីពីតុំរន់ការពារធនធានធម្មជាតិឆ្ន ុំ២០០៨



• រនងាើតប្រព័នធសប្ោរ់សម្បទាន និងសប្ោរ់អភិវឌ្ឍគ្នប្ោង
• ោប្តា៣២ រាល់សកម្មភាពប្តូវស្រសរតាម្រោែីស ខ្ភាពស វតាិ

ភាព និងររសិ្ថា ន និងការពារការរុំព ល
• ោនប្តា៤ ននអន ប្កឹតយសតីពីការវាយតនម្ៃនហត រ  ពាល់ ប្តូវវត

រុំនពញតាម្ឲ្យបាននពញនលញម្ ននឹងផតល់សម្បទានដីនសដឋកិច្ច
• ោប្តា៤១ - រាល់ឯកស្ថររបាយការែ៍ និងការវាយតនម្ៃជាឯក

ស្ថរស្ថធារែៈ (Article 41 – all review reports and 

assessment reports documents are public documents)
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ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
ច្ារ់សតីពីសម្បទាន



• រនងាើតប្រព័នធផតល់ការអន ញញ តសប្ោរ់ការរ ករកវរ  និងការ
នធវើអាជីវកម្មវរ  វដលនច្ញនោយប្កសួងវរ  និងថាម្ពល

• ោនប្តា៥ ប្តូវោនអាជាា រ័ែណ ម្ នការរ ករក និងនធវើអាជីវ
កម្ម

• ោប្តា៨ វច្ងអុំពីការការពារច្ុំនពា ទីតាុំងវរបធម៌្ជាតិ ទី
តាុំងប្រវតតិស្ថស្រសត ទីតាុំងម្រតកវរបធម៌្

• ជុំពូក៥ោប្តា២១ការអន វតតតាម្ច្ារ់ និងតប្ម្ូវការការ
វាយតនម្ៃនហត រ  ពាល់ររសិ្ថា ន
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ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
ច្ារ់សតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានវរ   និងការនធវើអាជីវកម្ម



• ជុំពូក៨ វច្ងអុំពីនទាសរបញ្ញតតិ ច្ុំនពា ការនលមើសនឹងអន 
ប្កឹតយសតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានវរ   ការរ ករកវរ   ការនធវើ
អាជីវកម្ម ឆ្ន ុំ២០១៥

• ោប្តា ២៦ និងោប្តា៥៣ វច្ងអុំពីនសច្កតីរញា ក់អុំពី
លកខខ្នតតប្មូ្វសប្ោរ់ការស ុំអាជាា រ័ែណ ប្តូវោនឯកស្ថរ
វាយតនម្ៃផលរ  ពាល់ររសិ្ថា ន (EIA) និងវផនការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងររសិ្ថា ន (EMP)

• ោប្តា៣៧, ៥៨, ៦៩, និងោប្តា៨១ វច្ងអុំពីការតប្មូ្វឲ្យ
អន វតតតាម្វផនការប្គ្រ់ប្គ្ងររសិ្ថា ន (EMP)
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ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
ច្ារ់សតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានវរ   និងការនធវើអាជីវកម្ម



• វផនការប្គ្រ់ប្គ្ងររសិ្ថា ន (EMP)

• ការនធវើវផនការ និងការនរៀរច្ុំប្រព័នធសប្ោរ់ទីប្ករង និង
ប្រព័នធអន ម័័្តសប្ោរ់សកម្មភាពស្ថងសង់នៅនប្កាម្
ប្កសួងនរៀរច្ុំវដនដីសុំែង់ និងនគ្ររូែីកម្ម

• ោប្តា១១ - កាតពវកិច្ចនធវើរបាយការែ៍ “ការប្រទ 
ន ើញនោយនច្ដនយ”  

• ោប្តា១៤ - រាល់ការស្ថងសង់ការវកលម្អរ និងការជួស
ជ ល ប្តូវវតស ុំការអន ញញ ត

• ោប្តា១៧ - ប្តូវអន នឡាម្តាម្វផនការនម្ និងវផនការ
នរៀរច្ុំវដនដី និងសុំែង់

• ោប្តា២១ - រាល់ការវដលមិ្នប្រប្កតី តប្ម្ូវឲ្យផ្លអ កការ
ស្ថងសង់
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ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
ច្ារ់សតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងដីធៃី នគ្រររូែីកម្ម និងសុំែង់ឆ្ន ុំ១៩៩៤



• រនងាើតប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានទឹកវដលសិាតនៅនប្កាម្
ប្កសួងធនធានទឹក និង ឧតត និយម្ (MOWRAM)

• ោប្តា១ .... បានវច្ងអុំពី ការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានទឹក
ប្រករនោយប្រសិទធិភាព និងនិរនតរភាព។

• MOWRAM អាច្នច្ញអាជាា រ័នសប្ោរ់ការនប្រើប្បាស់
ទឹក ការជីកអែតូ ងយកទឹក និងវផនការការពារទឹកជុំនន់

• ោប្តា២ ... ការរងហូរស្ថរធាត នៅកន ងទឹក ប្តូវវតោនការ
អន ញញ ត។

24

ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
ច្ារ់សតីពីការប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានទឹក ឆ្ន ុំ២០០៧



• រនងាើតប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ងធនធានជលផលសាិតនៅនប្កាម្
ប្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ប្រោញ់ និងននស្ថទ - ប្តូវោនការ
អន ញញ ត

• ោប្តា៧ នោលការននការចូ្លរមួ្
• ោប្តា១៤ យកចិ្តតទ កោក់នលើការប្គ្រ់ជលផល
ប្រករនោយនិរនតរភាព។ ោនវផនការជាតិប្គ្រ់ប្គ្ង
ជលផល

• ជុំពូក៥ ... ការការពារ និងការអភិរកសប្តី
• ជុំពូក៦ .... ការការពារនដើម្នកាងកាង
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ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
ច្ារ់សតីពីជលផល ឆ្ន ុំ២០០៦



• ជុំពូក១៤ វច្ងអុំពីនីតិវធីិនោ ស្រស្ថយរទនលមើសជលផល
• ោប្តា៧៧ រាល់ករែីនលមើសអន វតតតាម្ច្ារ់សតីពីនីតិ
វធីិប្ពហមទែឌ

• ោប្តា៨២ រ គ្គលវដលបានផតល់ជាម្នធោបាយឬបាន
រញា ប្តរវចាត់ទ កជាអនកសម្គ្ុំនិត

• ោប្តា៨៣ររូវន័តរ គ្គល ឬនីតិរ គ្គលវដលបានប្រប្ពឹតតរទ
នលមើប្តូវផតនា នទាសតាម្ច្ារ់នន 

• ោប្តា៨៧វច្ងអុំពីការពិន័យអនតរការែ៍ (Transitional 

Fines)

• ោប្តា៩០ វច្ងអុំពីការនច្ញនងៃស្ថត រ ឬជួសជ លការ
ខូ្ច្ខាតប្រព័នធនអកូឡូស ី(ecosystem)
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ប្ករខ្ែឌ ច្ារ់សតីពីររសិ្ថា ន 
ច្ារ់សតីពីជលផល ឆ្ន ុំ២០០៦




