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របយករណ៍សេងខបស្តពីី ករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល ់
េសចក្តី្រពង្របកសស្តពីី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ 

របសម់ណ្ឌ លេស កមមយតុ្តិធម៌ 
 

I-េសចក្តីេផ្តើម 

ករេរៀបចំេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 
កនុងេគលេ កំណត់អំពីតួនទី ភរកិចច រចនសមព័នធ និងម្រន្តីរបស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម ្រកុង-
្រសុក-ខណ្ឌ  ្រសប មម្រ ៣០ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ២៤០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ំ២០១៧ 
ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌ ។ 
 ្របកសេនះមនវ ិ លភពអនុវត្តចំេពះ្រគប់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង-្រសុក-ខណ្ឌ  ទំង 
២៥ ជធនី េខត្ត ទូទំង្របេទស ែដលសថិតេនេ្រកមករដឹកនំ និងករ្រគប់្រគងេ យផទ ល់ពីនយក
្ឋ នសនធ នកមម និងយុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន ៃនអគគនយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបបេវណី ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌។ 

II-ករកំណត់បញ្ហ   
 ១. បញ្ហ ចមបងសខំន់ៗ 

- បញ្ហ េស យុត្តិធម៌េនមូល ្ឋ ន េនមនកំរតិ 
- បញ្ហ សំនំុេរឿងេន ដំបូងមនេ្រចើនេពក េធៀបេទនឹងចំនួនេច្រកមមនកំណត់ 
- បញ្ហ កង្វះខតចំេណះដឹងខងផ្លួវចបប់ និងនីតិវធីិេ ះ្រ យ ស្រមបស្រមួលវ ិ ទ របស់

ជញ ធរមូល ្ឋ ន  
- បញ្ហ ចំេណះដឹងខងផ្លូវចបប់របស់្របជពលរដ្ឋេនមនកំរតិ 
- បញ្ហ ទំនុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ មកេលើករផ្តល់េស យុត្តិធម៌ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

 ២. បញ្ហ បនទ ប់បន  ំ
- បញ្ហ េបៀវត ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 
- បញ្ហ ្រកបខណ្ឌ ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុតិ្តធម៌ 
- បញ្ហ ម្រន្តីជប់កិចចសនយ 
- បញ្ហ មិនទន់មន គរ ករយិល័យមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ផទ ល់ខ្លួន 

ស្រមប់ដំេណើ រករករងរ  
- បញ្ហ េនពំុទន់មន្រ ផទ ល់ខ្លួនស្រមប់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌និមួយៗ 
-  បញ្ហ ម្រន្តីបេ្រមើករងរេនមណ្ឌ ល សុទធសឹងជម្រន្តីសម័្រកចិត្ត  
- កិចចករសហករ រ ង ថ ប័នតុ ករថន ក់ដំបូង ជធនី េខត្ត ជមួយមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌

េនមនកំរតិ ។ 
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III-េគលបំណង 
  េសចក្តីេ្រព ង្របកស ស្តីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ លេស

កមមយុត្តិធម៌េនះមនេគលបំណង ចូលរមួអនុវត្តេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករ
ផ្តល់េស យុត្តិធម៌ជូនដល់្របជពលរដ្ឋរមួចំែណកកនុងករកត់បនថយសំនំុេរឿងតូច ចែដលកក់សទះេន
កនុងតុ ករ ។ កត់បនថយភព្រកី្រក ្រពមទំងេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិទទួលបនយុត្តិធម៌ស្រមប់
្របជពលរដ្ឋ សហគមន៍ និងបេងកើនទំនុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋេលើវស័ិយយុត្តិធម៌។  

IV-ជេ្រមើស 
  េដើមបីេ ះ្រ យបញញ ដូចេលើកេឡើងខងេលើ ្រកុមករងរ យតៃម្លលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត បន
េលើកេឡើងនូវជេ្រមើសចំនួនពីរ មកេធ្វើករវភិគដូចខងេ្រកម ៖ 

ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើម 
ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ទំងែសសិប(៤០) មណ្ឌ ល សុទធសឹងែតជម្រន្តី

សម័្រកចិត្ត ែដលមកពីប ្ត អងគភពេផ ងៗ និងអនកមនបទពិេ ធន៍ែផនកចបប់ េហើយពំុែមនជម្រន្តី
្រកបខណ្ឌ របស់្រកសួងយុត្តិធម ។ ករងរអនុវត្ត គឺ ករផ្តល់េស ្របឹក េយបល់ែផនកចបប់ និងករ
ស្រមុះស្រមួលវ ិ ទដល់្របជពលរដ្ឋ បណ្តុ ះប ្ត លចបប់ជូនម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ និង ជញ
ធរមូល ្ឋ ន ្រពមទំងេធ្វើករផ ព្វផ យចបប់  ជូនដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋ ។ 

ជេ្រមើសទី២ ៖ សំេណើ េសចក្តី្រពង្របកសស្តីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ របស់មណ្ឌ ល
េស កមមយុត្តិធម៌ ។ 

V-ករប៉ន់ ម នបឋមេលើ្របភពចំ យកតព្វកិចច និងផលចំេណញ 
   ជេ្រមើសទី១៖  រក សភពេដើម  
   មករវភិគករេ្របើ្របស់នូវជេ្រមើសទី១េនះ គឺ្រតូវចំ យកនុងករដំេណើ រកររបស់មណ្ឌ ល
េស កមមយុត្តិធម៌អស់ចំនួន 383,420 $ / 1ឆន  ំនិងរយៈេពល្របំ(៥)ឆន ំ ចំ យអស់ 2,651,520 $ / 5ឆន  ំ
េហើយទទួលបនផលចំេណញដូចខងេ្រកម ៖ 

- ចូលរួមករកត់បនថយករកកសទះសំណំុេរឿងេន ម ដំបូង ជធនី េខត្ត 
-  ចំេណញេពលេវ  ចំ យថវកិតិច  
- រក មិត្តភព និងបេងកើនទំនក់ទំនងល្អរ ងគូភគី 

 ជេ្រមើសទី២ ៖ សំេណើ េសចក្តី្រពង្របកសស្តីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ របស់មណ្ឌ ល
េស កមមយុត្តិធម៌ ។ 
    មករវភិគព័ត៌មនកនុងករេ្របើ្របស់ជេ្រមើសទី២េនះ គឺ្រតូវចំ យកនុង ដំេណើ រករ ្របចំ
ឆន ំង របស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌អស់ចំនួន 1,481,425 $ / 1ឆន  ំ និងរយៈេពល្របំ(៥)ឆន ំ ចំ យ
អស់ 10,936,072 $ / 5ឆន  ំេហើយទទួលបនផលចំេណញដូចខងេ្រកម ៖ 

- ចូលរមួអនុវត្ត េគលនេយបយ និង យុទធ ្រស្តឈនះឈនះ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ យ
បនេពញេលញ 
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- បេងកើនទំនុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ មកេលើករផ្តល់េស យុត្តិធម៌ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
- បេងកើនចំេណះដឹងែផនកចបប់ និងនីតិវធីិេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធជូន ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
- ចូលរួមករកត់បនថយករកកសទះសំណំុេរឿងេនតុ ករ  
- រក មិត្តភព និងបេងកើនទំនក់ទំនងល្អរ ងគូភគី 
- ្របជពលរដ្ឋ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នយល់ចបស់ ពីតួនទី ភរកិចច មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 
- ទទួលបនថវកិស្រមប់អភិវឌ ន៍ និងដំេណើ រករមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ែដលផ្ដល់េ យ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងជំនួយពីៃដគូអភិវឌ ន៍ 
- មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មនរចនសមព័ន្រគប់្រគងចបស់ ស់ េ យ

សថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់នយក ្ឋ នសនធ នកមម និងយុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន ៃនអគគនយក
្ឋ នកិចចកររដ្ឋបបេវណី ្រសប ម   អនុ្រកឹតយ ២៤០ អន្រក.បក ៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ំ២០១៤ 

- ទទួលបនកិចចសហករពី ដំបូង ជធនី េខត្ត 
- ម្រន្តីមណ្ឌ លទទួលបន្រកបខណ្ឌ  និង្របក់េបៀវត  
- មន គរមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ផទ ល់ខ្លួន 
- ម្រន្តីមណ្ឌ លមនតួនទី ភរកិចចចបស់ ស់ និងមនករទទួលខុស្រតូវខពស់ 

VI-កិចចពិេ្រគះេយបលប់ឋម  
 ករេធ្វើករអេងកត ៖ េ យេ្របើ្របស់ក្រមងសំណួរជមួយ ថ ប័ន និងអនកពក់ព័នធចំនួន ៦ េខត្ត 
គឺ េខត្តៃ្រពែវង េខត្តកំពង់សពឺ េខត្តកំពង់ឆន ំង េខត្តបត់ដំបង េខត្តរតនគិរ ីេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីនិងមជឈមណ្ឌ ល
កមពុជេដើមបីករស្រមុះស្រមួល ែដលមនទី ំងេន ជធនីភនំេពញ ។ 

 លទធផលពិេ្រគះេយបល់េធ្វើេឡើង មរយៈករេធ្វើអេងកត បនបង្ហ ញថ ថ ប័ន និងអនកពក់ព័នធ 
ចំនួន ១០០% គំ្រទសំេណើ រេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ លេស
កមមយុត្តិធម៌ (ជេ្រមើសទី២) កនុងករជួយផ្តល់េស យុត្តិធម៌ និងករបណ្តុ ះប ្ត ល ផ ព្វផ យចបប់ ដល់
ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋេន មមូល ្ឋ ន ។ េហើយមនសំណូមពរឲយ្រកសួងជួយេធ្វើករ

ផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករេនះផង ។ 

VII-សននិ ្ឋ ន 
 មរយៈករសិក ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញថ ៖ 

 - ជេ្រមើសទី១ (រក សភពេដើម) គឺចំ យថវកិអស់ចំនួន 383,420 $ / ១ឆន ំ  េហើយកនុងរយៈ
េពល្របំ(៥)ឆន ំ 2,651,520 $ / 5ឆន ំ ជលទធផលទទួលបនមកវញិេនមនកំរតិេ យ រករបក់ទឹក
ចិត្តរបស់ម្រន្តីមណ្ឌ ល ករបំេពញតួនទីមិនេពញេលញ គម នរចនសម័ពនធចបស់កនុងករ្រគប់្រគង គម ន
្រកបខណ្ឌ  គម ន្របក់េបៀវត ចបស់ ស់ គម ន គរេធ្វើករផទ ល់ខ្លួន កិចច្រពមេ្រព ងគូរភគីគម នសុពល
ភពគិតិយុត្ត (គម ន្រ ្របថប់េលើកិចច្រពមេ្រព ង) ...។ល។ បញ្ហ ទំងអស់េនះនឹងឈនដល់ករមិន
មនទំនុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋមកេលើេស យុត្តិធម៌របស់ មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ។ 

   - ជេ្រមើសទី២ (បេងកើតឲយមន ្របកស  ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ លេស កមម
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យុត្តិធម៌) គឺចំ យថវកិអស់ចំនួន 1,481,425 $ / ១ឆន ំ េហើយកនុងរយៈេពល្របំ(៥)ឆន ំ ចំ យអស់ 

10,936,072 $  / 5ឆន  ំជលទធផលទទួលមកវញិដូចជ ៖ ចូលរមួអនុវត្ត េគលនេយបយ និង យុទធ
្រស្តឈនះឈនះ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រកជូន្របជពលរដ្ឋ មរយៈករេ ះ
្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធ, បេងកើនទំនុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ មកេលើករផ្តល់េស យុត្តិធម៌របស់មណ្ឌ លេស
កមមយុត្តិធម៌, បេងកើនចំេណះដឹងែផនកចបប់ និងនីតិវធីិេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធជូន ជញ ធរមូល ្ឋ ន, 

ទទួលបនករគំ្រទពីៃដគូរអភិវឌ ន៍ អងគករជតិ និងអន្តរជតិ, ចូលរមួកត់បនថយសំនំុេរឿងតូច ច
ែដលេកះសទះេនតុ ករ ។ េលើសពីេនះេទេទៀត បេងកើតឲយមនរចនសម័ពនចបស់ ស់ េ យម្រន្តី
មណ្ឌ លទំងអស់នឹងទទួលបន្រកបខណ្ឌ  និង្របក់េបៀវត  គរេធ្វើករ មន្រ េ្របើ្របស់កនុងករងរ
រដ្ឋបល និង ច្របថប់្រ េលើកិចច្រពងេ្រប ងរបស់គូរភគី (បញជ ក់ពីសុពលភពគិតិយុត្ត)  មនករ
ទទួលខុស្រតូវខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកនំ្រកសួងយុត្តិធម៌ ។ ទំងអស់េនះេហើយែដលេធ្វើ្របជពលរដ្ឋ និង

ជញ ធរមូល ្ឋ ន មនករទុកចិត្ត កនុងករេ ះ្រ យស្រមបស្រមួលវ ិ ទជូនពួកគត់ ។ 

 សរបុេសចក្តីមក្រកុមករងរ យតៃម្លផលប៉ះពលលិខិតបទ ្ឋ នគិតិយុត្ត សូមផ្តល់េយលបល់
េ្រជើសេរ ើសយកជេ្រមើសទី២ េ្រពះមនលកខណៈល្អ្របេសើរជងជេ្រមើសទី១ កនុងករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍
មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលជែផនកមួយកនុងករផ្តល់េស យុត្តិធម៌េ្រក្របព័នធជូន
ដល់្របជពលរដ្ឋ ។ 

VIII-ករអនុវត្ត និងករ ម ន 
- េដើមបីេលើកកមពស់តម្ល ភព និងអភិបលកិចចល្អ កនុងអំឡុងេពលៃនករ ក់ឱយអនុវត្ត 

្រកសួងយុត្តិធម៌្រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យ េ យបនទូលំទូ យដល់ ធរណៈជន េហើយ
នយក ្ឋ ន សនធ នកមម និងយុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន ៃនអគគនយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបបេវណី ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌ 
ទទួលបនទុកអនុវត្ត្របកសេនះ្រសប មតួនទី និងភរកិចច ែដលបនកំណត់ និង្រតូវ ម ន ្រតួត
ពិនិតយ យតៃម្លេលើ្របសិទធភពៃនករអនុវត្ត្របកសេនះផងែដរ។ 

- ករ ម ន្រតួតពិនិតយ 

 ្រកុមករងរ យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រតូវពិនិតយនិង យតៃម្លេលើផល
ប៉ះពល់ជក់ែស្តងៃនករអនុវត្ត នឹងេលើកជេយបល់ជូនថន ក់ដឹកនំ ពិនិតយ និងសេ្រមច េនេពលែដល
្របកសេនះ ក់ឲយអនុវត្ត។ ្របកសេនះនឹងេធ្វើករពិនិតយ យតៃម្ល េឡើងវញិ េ្រកយករ ក់េ យអនុ
វត្ត រយៈេពល ៥ ឆន ំ  ឬ្របសិនេបើ ជរ ្ឋ ភិបលមនឆនទៈកនុងករែកស្រមួល ៕ 
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ករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល ់
 

បញញ ត្តិកមម  ៖ េសចក្តី្រពង្របកសស្តីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ ល 
    េស កមមយុត្តិធម៌ 
្រកសួង   ៖ យុត្តិធម៌ 
េលខេយង  ៖ ០០១/MOJ 
កលបរេិចឆទចប់េផ្តើម ៖ ៃថងទី១២ ែខកកក  ឆន ំ២០១៧ 
កលបរេិចឆទបញច ប់ ៖ ៃថងទី២៨ ែខ កកក  ឆន ំ២០១៨ 

អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណើ បញញត្តិកមម 
ករេរៀបចំេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌

េនះ្រសប មម្រ ៣០ៃនអនុ្រកឹតយេលខ២៤០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ំ២០១៧ ស្តីពីករ
េរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌។ 

្របកសេនះកំណត់អំពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ កនុងេគល
េ កំណត់អំពីតួនទី ភរកិចច រចនសមព័នធ និងម្រន្តីរបស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង-្រសុក-ខណ្ឌ  
េដើមបីព្រងឹងយន្តករ្រគប់្រគងករងរមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្របកបេ យគុណភព ្របសិទធភព 
តម្ល ភព និងគណេនយយភពេនកនុងករផ្តល់េស យុត្តិធម៌ កនុងេគលបំណងកត់បនថយករកកសទះ 
ករណីវ ិ ទតូច ច េន ជ្រមះក្តី ្រពមទំងេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពី សិទធិទទួលបនយុត្តិធម៌ និង
បេងកើនជំេនឿទុកខចិត្តពី្របជពលរដ្ឋ និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 

្របកសេនះមនវ ិ លភពអនុវត្តចំេពះ្រគប់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្រកុង-្រសុក-ខណ្ឌ  ទំង ២៥ 
ជធនី េខត្ត ទូទំង្របេទស ែដលសថិតេនេ្រកមករដឹកនំ និងករ្រគប់្រគងេ យផទ ល់ពីនយក ្ឋ ន

សនធ នកមម និងយុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន ៃនអគគនយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបបេវណី ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌។ 
 

វ ៃនករបេងកើតមណ្ឌ លេស កមមយតុ្តិធម៌ 
េនៃថងទី ០៧ ែខេម  ឆន ំ២០០៦ ្រកុម្របឹក កំែណទ្រមង់ចបប់្របព័នធយុត្តិធម៌បនចុះកិចច្រពម

េ្រព ងជមួយអងគករអភិវឌ សហ្របជជតិ េ កត់ (UNDP) រយៈេពល្របំ (០៥) ឆន ំ គឺចប់ពីឆន ំ 
២០០៦-២០១០ កនុងករបេងកើតគេ្រមង កលបងស្តីអំពីសិទធិទទួលបនយុតិ្តធម៌ ចំនួន ៃមភ (២០) មណ្ឌ លេស
កមមយុត្តិធម៌ កនុងេគលេ បងខិតេស យុត្តិធម៌េ យេនជិត្របជពលរដ្ឋ េ យេផ្ត តសំខន់េទេលើយន្ត
ករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករ េហើយគេ្រមងេនះបេងកើតេឡើងេ យ្របកសអន្តរ្រកសួង គឺ 
រ ង្រកសួងយុត្តិធម៌ និង្រកសួងម ៃផទ េ្រកមជំនួយឧបតថមរបស់ (UNDP) ។ 
 េ្រកយពីបញច ប់គេ្រមងជមួយ (UNDP) េនែខមីន ឆន ំ២០១០ ្រកសួងយុត្តិធម៌បនបន្តនិរន្ត
ភពករងរេនះ េ យេ្របើ្របស់ថវកិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងករអភិវឌ ន៍បែនថម ចំនួន ៃមភ(២០) 
មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ សរបុពីឆន ំ២០០៦ រហូតដល់ ២០១៧ េយើងមន ែសសិប(៤០) មណ្ឌ លេស
កមមយុត្តិធម៌ ស្រមប់បេ្រមើករងរេ ះ្រ យ ស្រមបស្រមួលវ ិ ទជូន្របជពលរដ្ឋ ។ 
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្របេភទបញញត្តិកមម៖ 
ចបប់ 
 

្រពះ ជ្រកឹតយ 
 

អនុ្រកឹតយ
 

្របកស 
 

េសចក្តីសេ្រមច 
 

ចរ 
 

េផ ងៗេទៀត
 

 

ផលប៉ះពល់ចមបងៃនសំណីបញញត្តិកមមេលើវស័ិយ៖ 
 េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច បរ ិ ថ ន យុត្តិធម៌  .... េផ ងៗ 

១. ករកំណត់បញ្ហ  
   ១.១.បញ្ហ ចមបងែដលបញញត្តិកមមេនះមនបំណងេ ះ្រ យ  

- បញ្ហ េស យុត្តិធម៌េនមូល ្ឋ ន េនមនកំរតិ 
- បញ្ហ សំនំុេរឿងេន ដំបូងមនេ្រចើនេពក េធៀបេទនឹងចំនួនេច្រកមមនកំណត់ 
- បញ្ហ កង្វះខត់ចំេណះដឹងខងផ្លួវចបប់ និងនីតិវធីិេ ះ្រ យ ស្រមបស្រមួលវ ិ ទ របស់

ជញ ធរមូល ្ឋ ន  
- បញ្ហ ចំេណះដឹងខងផ្លូវចបប់របស់្របជពលរដ្ឋេនមនកំរតិ 
- បញ្ហ ទំនុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ មកេលើករផ្តល់េស យុត្តិធម៌ របស់រដ្ឋ 

១.២.បញ្ហ ពក់ព័នធេផ ងៗេទៀតែដលបញញត្តិកមមេនះ ចជួយេ ះ្រ យបនផងែដរ 
- កិចច្រពមេ្រព ងរបស់គូភគីមិន ចយកេធ្វើជសំ ងេនតុ ករ 

- កិចច្រពមេ្រព ងមិនមនអំ ចចប់បងខំឱយគូភគីអនុវត្ត ម 
- បញ្ហ េបៀវត ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 
- បញ្ហ ្រកបខណ្ឌ ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុតិ្តធម៌ 
- បញ្ហ ម្រន្តីជប់កិចចសនយ 
- បញ្ហ មិនទន់មន គរ ករយិល័យមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ផទ ល់ខ្លួន 

ស្រមប់ដំេណើ រករករងរ  
- បញ្ហ េនពំុទន់មន្រ ផទ ល់ខ្លួនស្រមប់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌និមួយៗ 
-  បញ្ហ ម្រន្តីបេ្រមើករងរេនមណ្ឌ ល សុទធសឹងជម្រន្តីសម័្រកចិត្ត  
- កិចចករសហករ រ ង ថ ប័នតុ ករថន ក់ដំបូង ជធនី េខត្ត ជមួយមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌

េនមនកំរតិ ។ 

១.៣. បញជ លិីខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប់ មនពក់ព័នធ ឬ្រប ក់្របែហល 
- អនុ្រកឹតយេលខ ២៤០ ចុះៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ំ២០១៤ ស្តីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទ

របស់្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រតង់ចំណុចម្រ  ២៩ ដល់ ម្រ  ៣០ 
- ្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ៨៥្របក.កយ.មផ/០៦  ចុះៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន ំ ២០០៦ រ ង្រកសួងយុត្តិធម៌ 

និង្រកសួងម ៃផទ បនបេងកើតេ យមនមណ្ឌ លេស កមមយុតិ្ដធម៌ថន ក់្រសុក ចំនួន ០៤ គឺ
មនចំនួន ០២ េន្រសុក ទឹកផុស និងកំពង់ែលង េខត្តកំពង់ឆន ំង និងចំនួន ០២ ្រសុក េន្រសុក
ភនំ្រសួច និងគងពិសី េខត្តកំពង់សពឺ 
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- ្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ ១៣្របក.កយ.មផ/០៨ចុះៃថងទី១១ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៨ ស្តីពីករ
បេងកើតមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ថន ក់្រកុង ្រសុកចំនួន១៦ បែនថមេទៀត េនេខត្តចំនួន០៦ គឺ 
េខត្តកំពង់សពឺ កំពង់ឆន ំង បត់ដំបង េសៀម ប រតនគិរ ីនិងមណ្ឌ លគិរ ី

- ្របកស្រកសួងយុត្តិធម៌ េលខ ៣៩ កយ្របក/១០ ចុះៃថងទី២៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ ស្តីពីករ
បេងកើតមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង ខណ្ឌ  ចំនួន ១០ ស្រមប់្រកុងកំពត ្រកុងៃ្រពែវង ខណ្ឌ
ឬស ីែកវ ខណ្ឌ មនជ័យ ខណ្ឌ ែសនសុខ ខណ្ឌ ដេងក រ ខណ្ឌ ដូនេពញ ខណ្ឌ ៧មក  ខណ្ឌ
ទួលេគក ខណ្ឌ ចំករមន 

- ្របកស្រកសួងយុត្តិធម៌ េលខ ៥៩ កយ្របក/១២ ចុះៃថងទី០៩ ែខេម  ឆន ំ២០១២ ស្តីពីករ
បេងកើតមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ 

- ្របកស្រកសួងយុត្តិធម៌ េលខ ៤០ កយ្របក/១៤ ចុះៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤ ស្តីពីករ
បេងកើតមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ចំនួន ០៩ បែនថមេលើមណ្ឌ លេស កមម
យុត្តិធម៌ទំង ៣១ គឺ ខណ្ឌ េ្រជយចង្វ រ ខណ្ឌ ចបរអំេព ខណ្ឌ ៃ្រពកេពន  ្រសុកឈូក ្រសុក
អងគរជ័យ ្រសុក ្វ យអនធរ ្រសុក្រពះេស្តច ្រកុងសិរេី ភ័ណ ្រកុងេប៉យែបត ។ 

លិខិតបទ ្ឋ នទំងអស់ខងេលើេនះ ្រគន់ែតលិខិតបទ ្ឋ នបេងកើតមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ និង 
តួនទី ភរកិចចរបស់ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ស្រមប់ដំេណើ រករករងរែតបុ៉េ ្ណ ះ  ែដលមន
លកខណៈមិនទន់្រគប់្រជង់េ្រជយ កនុងករេសនើសំុេទ្រកសួងមុខងរ ធរៈ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហិរញញវតថុ នូវ្រកបខណ្ឌ  និង្របក់េបៀវត ជូនម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ទំងែសសិប(៤០)មណ្ឌ ល
េនះេនេឡើយេទ ។ 

១.៤.េតើសំេណើ បញញត្តិកមមមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងែដរឬេទ? 
សំេណើ របញញត្តិកមមេនះពំុមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងេទ។ 

២. េគលបំណង 
 េសចក្តីេ្រព ង្របកស ស្តីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌េនះ
មនេគលបំណង ចូលរមួអនុវត្តេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករផ្តល់េស
យុត្តិធម៌ជូនដល់្របជពលរដ្ឋ និង ចូលរមួកត់បនថយសំនំុេរឿងតូច ចែដលេកះសទះេនកនុងតុ ករ 
េហើយសំនំុេរឿងទំងអស់េនះមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ចេធ្វើករេ ះ្រ យ
ស្រមបស្រមួលបនេនថន ក់មូល ្ឋ ន ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ក៏
ជេសនធិកេ យ្រកសួងយុត្តិធម៌ កនុងករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ផ ព្វផ យចបប់ និងនីតិវធីិេ ះ
្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធជូនដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋផងែដរ ។  
 េនេពល្របកសេនះ ក់ឲយអនុវត្តេយើង ចេ ះ្រ យបននូវបញ្ហ មួយចំនួនពីមុនដូចជ៖ 
្រកបខណ្ឌ ដល់ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្របក់េបៀវត  បេងកើតឲយមនទី ំងមណ្ឌ លេស កមម
យុត្តិធម៌ឯក ជយផទ ល់ខ្លួន មនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករែស្វងរកជំនួយ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករពីៃដ
គូរអភិវឌ ន៍ អងគករជតិ និងអងគករអន្តរជតិ កនុងករអភិវឌ ន៍មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ែថមេទៀត ។  
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៣.ជេ្រមើស 
ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើម 

 ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ទំងែសសិប(៤០) មណ្ឌ ល សុទធសឹងែតជម្រន្តី
សម័្រកចិត្ត ែដលមកពីប ្ត អងគភពេផ ងៗ និងអនកមនបទពិេ ធន៍ែផនកចបប់ េហើយពំុែមនជម្រន្តី
្រកបខណ្ឌ របស់្រកសួងយុត្តិធម ។ ករងរអនុវត្ត គឺ ករផ្តល់េស ្របឹក េយបល់ែផនកចបប់ និងករ
ស្រមុះស្រមួលវ ិ ទដល់្របជពលរដ្ឋ បណ្តុ ះប ្ត លចបប់ជូនម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ និង ជញ
ធរមូល ្ឋ ន ្រពមទំងេធ្វើករផ ព្វផ យចបប់  ជូនដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋ ។ 

ជេ្រមើសទី២៖ សំេណើ េសចក្តី្រពង្របកសស្តីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ របស់មណ្ឌ ល
េស កមមយុត្តិធម៌ ។  

៤.ករប៉ន់ ម នបឋមេលើ្របេភទបនទុកចំ យកតព្វកិចច និងផលចំេណញ 
 ៤.១.ករកំណត់ភរកិចច និង្របេភទបនទុកចំ យ រយៈេពល្របំ(៥)ឆន  ំ

ជេ្រមើស ជរ ្ឋ ភិបល ធុរកិចច 
ជេ្រមើសទី១៖  
រក ថ នភពេដើម 

ករចំ យសរបុកនុងរយៈេពល្របំ(៥)ឆន  ំ

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

ក. រដ្ឋបលទូេទ ៖ 
- ជួល គរ 
- ចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ និងទំនក់ទំនងរបស់ម្រន្តី

មណ្ឌ ល 
- សំភរៈរដ្ឋបល 
- ែថទំ ជួសជុល េ្រគ ងបរកិខ ករយិល័យមណ្ឌ ល 
- ែថទំ ជួសជុល មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ របស់ម្រន្តីមណ្ឌ ល 
- ែថទំ ជួសជុល គរមណ្ឌ ល 
- ៃថ្លទឹក េភ្លើង មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 
- ្របក់ឧបតថមេលើកទឹកចិត្តម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 

ខ. បេចចកេទស ៖ 

- ្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ ថន ក់ ជធនី 
េខត្ត ស្តីពីករអនុវត្តរបស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 

- បណ្តុ ះប ្ត លចបប់ និងនីតិវធីិដល់ម្រន្តីមណ្ឌ ល 
- បណ្តុ ះប ្ត លចបប់ និងនីតិវធីិ ដល់ជនបេងគ លឃំុ-សងក ត់ 

 
 
 
 
-គម ន 
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- សិកខ ផ ព្វផ យព័ត៌មនមណ្ឌ ល និងចបប់ ដល់ ជញ
ធរមូល ្ឋ ន 

- ្រតួតពិនិតយ ម ន ករអនុវត្ត ករេ ះ្រ យវ ិ ទ របស់
ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 

- ចុះ ម ន ្របមូលទិននន័យ តួេលខវ ិ ទ ែដលមណ្ឌ លេ ះ
្រ យបន 
 
( ងចំ យលម្អិតមនជេ្រមើសទី ០១) 
 

ជេ្រមើសទី២៖  
សំេណើ រេសចក្តី្រពង
្របកសស្តីពីករេរៀបចំ 
និងករ្រប្រពឹត្តេទ
របស់មណ្ឌ លេស កមម
យុត្តិធម៌ 

ករចំ យសរបុកនុងរយៈេពល្របំ(៥)ឆន  ំ

- រយៈេពលមួយ(១)ឆន  ំ៖      1,481,425     $        /    ១ ឆន  ំ 
- រយៈេពល្របំ(៥)ឆន  ំ  ៖      10,936,072   $       /     ៥ ឆន  ំ

ក. រដ្ឋបលទូេទ ៖ 
- ជួល គរ 
- ងសង់ គរមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 
- ចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ និងទំនក់ទំនងរបស់ម្រន្តី

មណ្ឌ ល 
- សំភរៈរដ្ឋបល 
- ែថទំ ជួសជុល េ្រគ ងបរកិខ ករយិល័យមណ្ឌ ល 
- ែថទំ ជួសជុល មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ របស់ម្រន្តីមណ្ឌ ល 
- ែថទំ ជួសជុល គរមណ្ឌ ល 
- ៃថ្លទឹក េភ្លើង មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 
- ្របក់េបៀវត ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 

ខ. បេចចកេទស ៖ 
- ្របជំុពិេ្រគះេយបល់ ជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ ថន ក់ ជធនី 

េខត្ត ស្តីពីករអនុវត្តរបស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 
- បណ្តុ ះប ្ត លចបប់ និងនីតិវធីិដល់ម្រន្តីមណ្ឌ ល 
- បណ្តុ ះប ្ត លចបប់ និងនីតិវធីិ ដល់ជនបេងគ លឃំុ-សងក ត់ 
- សិកខ ផ ព្វផ យព័ត៌មនមណ្ឌ ល និងចបប់ ដល់ ជញ

ធរមូល ្ឋ ន 
- ្រតួតពិនិតយ ម ន ករអនុវត្ត ករេ ះ្រ យវ ិ ទ របស់

ម្រន្តីមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 

 
 
 
 
-គម ន 
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- ចុះ ម ន ្របមូលទិននន័យ តួេលខវ ិ ទ ែដលមណ្ឌ លេ ះ
្រ យបន 

 ( ងចំ យលម្អិតមនកនុងជេ្រមើសទី ០២) 
 

៤.២.ករកំណត់្របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេ្រមើស ្របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើម - ចូលរួមករកត់បនថយករកកសទះសំណំុេរឿងេន 
- ចំេណញេពលេវ  ចំ យថវកិតិច  
- រក មិត្តភព និងបេងកើនទំនក់ទំនងល្អរ ងគូភគី 
 

ជេ្រមើសទី២៖ សំេណើ រេសចក្តី
្រពង្របកសស្តីពី ករេរៀបចំ 
និងករ្រប្រពឹត្តេទ របស់មណ្ឌ ល
េស កមមយុត្តិធម៌ 

- បេងកើនចំេណះដឹងែផនកចបប់ និងនីតិវធីិេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធជូន
ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

- បេងកើនទំនុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ មកេលើករផ្តល់េស យុត្តិធម៌ របស់
ជរ ្ឋ ភិបល 

-  ចូលរមួអនុវត្ត េគលនេយបយ និង យុទធ ្រស្តឈនះឈនះ របស់ ជរ
្ឋ ភិបលកមពុជ េ យបនេពញេលញ 

-   ទំនុបចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋមកេលើេសវយុត្តិធម៌របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
-  ចូលរួមករកត់បនថយករកកសទះសំណំុេរឿងេនតុ ករចំេណញ
េពលេវ  ចំ យថវកិតិច  

-  រក មិត្តភព និងបេងកើនទំនក់ទំនងល្អរ ងគូភគី 
-  ្របជពលរដ្ឋ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នយល់ចបស់ ពីតួនទី ភរកិចច 
មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 

-  ទទួលបនថវកិស្រមប់អភិវឌ ន៍ និងដំេណើ រករមណ្ឌ លេស កមម
យុត្តិធម៌ ែដលផ្ដល់េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងជំនួយពីៃដគូ
អភិវឌ ន៍ 

-  មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មនរចនសមព័ន្រគប់្រគង
ចបស់ ស់ េ យសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់នយក ្ឋ ន
សនធ នកមម និងយុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន ៃនអគគនយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋ
បបេវណី ្រសប ម   អនុ្រកឹតយ ២៤០ អន្រក.បក ៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ំ
២០១៤ 

-  ទទួលបនកិចចសហករពី ដំបូង ជធនី េខត្ត 
-  ម្រន្តីមណ្ឌ លទទួលបន្រកបខណ្ឌ  និង្របក់េបៀវត  
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-  មន គរមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ផទ ល់ខ្លួន 
-  ម្រន្តីមណ្ឌ លមនតួនទី ភរកិចចចបស់ ស់ និងមនករទទួលខុស
្រតូវខពស់ 

 
៤.៣.វ ិ លភពៃនជេ្រមើសនីមួយៗ 

ជេ្រមើស វស័ិយឬ្របេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯក រេយង/ភស្តុ ង 

ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើម -មណ្ឌ លេស កមម
យុត្តិធម៌ ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  

៤០ 
មណ្ឌ ល 

-គិត្រតឹមៃថង៣១ ែខធនូ ឆន ំ
២០១៧ 

របយករណ៍្របចំឆន ំ២០១៧ 
របស់នយក ្ឋ នសនធ នកមម 
និងយុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន ៃនអគគ
នយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបបេវណី 
ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌ 

ជេ្រមើសទី២៖ សំេណើ រេសចក្តី
្រពង្របកសស្តីពី ករេរៀបចំ 
និងករ្រប្រពឹត្តេទ របស់មណ្ឌ ល
េស កមមយុត្តិធម៌ 

-មណ្ឌ លេស កមម
យុត្តិធម៌ ្រកុង ្រសុក 

៤០ 
មណ្ឌ ល 

 

 

-គិត្រតឹមៃថង៣១ ែខធនូ ឆន ំ
២០១៧ 

របយករណ៍្របចំឆន ំ២០១៧ 
របស់នយក ្ឋ នសនធ នកមម 
និងយុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន ៃនអគគ
នយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបបេវណី 
ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌ 

 
៥.កិចចពិេ្រគះេយបល់ 

្រកុមករងរ យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត របស់្រកសួងយុត្តិធម៌ (RIA-
MoJ) បនជូយ្របជំុពិេ្រគះេយបល់និងអេងកតជមួយអនកពក់ព័នធដូចខងេ្រកម ៖ 

- បនចុះពិេ្រគះេយបល់និងអេងកតេន ថ ប័នតុ ករ ចំនួន្របំមួយ(០៦) េខត្ត រមួមន េខត្ត
កំពង់សពឺ េខត្តកំពង់ឆន ំង េខត្តបត់ដំបង េខត្តៃ្រពែវង េខត្តរតនគិរ ីេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីបនជួបជមួយ 
្របធន ដំបូង ្រពះ ជ ជញ  អម ដំបូង ្របធនេលខធិកររដ្ឋបល ដំបូង ។ 

- បនចុះពិេ្រគះេយបល់និងអេងកតេន ជញ ធរមូល ្ឋ នចំនួន្របំពីរ(០៧) ្រកុង ្រសុក រមួមន 
្រសុកគងពិសី ្រសុកបរេសដ្ឋ ៃនេខត្តកំពង់សពឺ  ្រសុកេមងឬស ី ្រកុងបត់ដំបង ៃនេខត្តបត់ដំបង 
្រសុកបរបូិណ៌ ៃនេខត្តកំពង់ឆន ំង ្រសុក្រពះេស្តច ៃនេខត្តៃ្រពែវង  ្រសុកេកះែញក ៃនេខត្ត
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មណ្ឌ លគិរ ីនិង្រកុងបនលុង ៃនេខត្តរតនគិរ ី។ 
- បនចុះពិេ្រគះេយបល់និងអេងកតជមួយ្របជពលរដ្ឋែដលបនទទួលេស យុត្តិធម៌ សថិតកនុង
ភូមិពូ ំង សងក ត់រមយន ្រកុងែសនមេនរមយ េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី  និងភូមិ្រកំងក្អុក  ឃំុកំពង់សឹង្ហ 
្រសុក្រពះេស្ដច េខត្តៃ្រពែវងឆេខត្តរតនគិរ ីេខត្តកំពង់សពី េខត្តបត់ដំបង និងេខត្តកំពង់ឆន ំង ។ 

- បនចុះពិេ្រគះេយបល់និងអេងកតេន មជឈមណ្ឌ លកមពុជេដើមបីករស្រមុះស្រមួល ចំនួនបី(០៣) 
ដង ។ 

- បនពិេ្រគះេយបល់ជមួយហិរញញវតថុ្រកសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីថវកិ គំ្រទមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ 

ែដលមន លទផលសេងខបដូចខងេ្រកម ៖ 
េយើងទទួលបនករគំ្រទ និងឯកភព កនុងករផ្តល់ថវកិគំ្រទមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្រកុង ្រសុក 

ខណ្ឌ  ពីហិរញញវតថុរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌ េហើយ្របធន ដំបូង ្រពះ ជ ជញ អម ដំបូង ្របធន
េលខធិកររដ្ឋបល ដំបូង ជញ ធរមូល ្ឋ ននិង្របជពលរដ្ឋ កនុងករបេងកើតឲយមនមណ្ឌ លេស
កមមយុត្តិធម៌ថន ក់មូល ្ឋ នកន្លងមក េ យ រមណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  បនជួយ
ស្រមួល និងរមួចំែណកកនុងករងរជេ្រចើនដូចជ៖ ករផ ព្វផ យចបប់ដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្របជ
ពលរដ្ឋ, ចូលរមួេ ះ្រ យស្រមុះស្រមួល ជមួយ ជញ ធរមួល ្ឋ ន, ប្រងួមវ ិ ទ ពីធំ មកតូចវញិ, ្របឹក
េយបល់ែផនកចបប់ និងចង្អុលបង្ហ ញនីតិវធីិបន្តជូន្របជពលរដ្ឋ, ចូលរមួកត់បនថយសំនំុេរឿងតូច ច
េន ម ដំបូង, ផ ះផ ្រតូវគន វញិ េនថន ក់មូល ្ឋ ន ។ 

 សំណូមពរ 
ហរញិញវតថុ្រកសួងយុត្តិធម៌ ្របធន ដំបូង ្រពះ ជ ជញ អម ដំបូង ្របធនេលខធិករ

រដ្ឋបល ដំបូង ជធនី េខត្ត ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋ សំណូមពរឲយ ក់ដំេណើ រករ
្របកសស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ឲយបនឆប់ េដើមបីបេងកើត
មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌បែនថម េន មមូល ្ឋ ន និងតំបន់ ច់្រសេយលបែនថមេទៀត ែដលជករជួយ
ស្រមួលដល់្របជពលរដ្ឋែដលទីទល់្រកនិងគម នលទធភពកនុងករែស្វងរកេស យុត្តិធម៌ ជពិេសសកនុងករ
េធ្វើដំេណើ រេទមកតុ ករែដលមនចមង យឆង យៗពីភូមិ េនេពលែដលមនវ ិ ទតូច ចេកើតេឡើង ។ ជង
េនះេទេទៀតេ យ រែតចំេណះដឹងែផនកចបប់របស់ម្រន្តីេនថន ក់មូល ្ឋ នេនមនក្រមិត េហើយ្រតូវ
ករជចំបច់កនុងករបណ្តុ ះ ប ្ត ល ផ ព្វផ យចបប់ និងនីតិវធីិេផ ងៗដល់ពួកគត់េន មមូល ្ឋ ន 
។ 

៦.សននិ ្ឋ ន 
 មរយៈករសិក ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញថ ៖ 

 - ជេ្រមើសទី១ (រក សភពេដើម) គឺចំ យថវកិអស់ចំនួន 383,420 $ / ១ឆន ំ  េហើយកនុងរយៈ
េពល្របំ(៥)ឆន ំ 2,651,520 $ / 5ឆន ំ ជលទធផលទទួលបនមកវញិេនមនកំរតិេ យ រករបក់ទឹក
ចិត្តរបស់ម្រន្តីមណ្ឌ ល ករបំេពញតួនទីមិនេពញេលញ គម នរចនសម័ពនធចបស់កនុងករ្រគប់្រគង គម ន
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្រកបខណ្ឌ  គម ន្របក់េបៀវត ចបស់ ស់ គម ន គរេធ្វើករផទ ល់ខ្លួន កិចច្រពមេ្រព ងគូរភគីគម នសុពល
ភពគិតិយុត្ត (គម ន្រ ្របថប់េលើកិចច្រពមេ្រព ង) ...។ល។ បញ្ហ ទំងអស់េនះនឹងឈនដល់ករមិន
មនទំនុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋមកេលើេស យុត្តិធម៌របស់ មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ។ 

   - ជេ្រមើសទី២ (បេងកើតឲយមន ្របកស  ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មណ្ឌ លេស កមម
យុត្តិធម៌) គឺចំ យថវកិអស់ចំនួន 1,481,425 $ / ១ឆន ំ េហើយកនុងរយៈេពល្របំ(៥)ឆន ំ ចំ យអស់ 

10,936,072 $  / 5ឆន  ំជលទធផលទទួលមកវញិដូចជ ៖ ចូលរមួអនុវត្ត េគលនេយបយ និង យុទធ
្រស្តឈនះឈនះ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រកជូន្របជពលរដ្ឋ មរយៈករេ ះ
្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធ, បេងកើនទំនុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ មកេលើករផ្តល់េស យុត្តិធម៌របស់មណ្ឌ លេស
កមមយុត្តិធម៌, បេងកើនចំេណះដឹងែផនកចបប់ និងនីតិវធីិេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធជូន ជញ ធរមូល ្ឋ ន, 

ទទួលបនករគំ្រទពីៃដគូរអភិវឌ ន៍ អងគករជតិ និងអន្តរជតិ, ចូលរមួកត់បនថយសំនំុេរឿងតូច ច
ែដលេកះសទះេនតុ ករ ។ េលើសពីេនះេទេទៀត បេងកើតឲយមនរចនសម័ពនចបស់ ស់ េ យម្រន្តី
មណ្ឌ លទំងអស់នឹងទទួលបន្រកបខណ្ឌ  និង្របក់េបៀវត  គរេធ្វើករ មន្រ េ្របើ្របស់កនុងករងរ
រដ្ឋបល និង ច្របថប់្រ េលើកិចច្រពងេ្រប ងរបស់គូរភគី (បញជ ក់ពីសុពលភពគិតិយុត្ត)  មនករ
ទទួលខុស្រតូវខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកនំ្រកសួងយុត្តិធម៌ ។ ទំងអស់េនះេហើយែដលេធ្វើ្របជពលរដ្ឋ និង

ជញ ធរមូល ្ឋ ន មនករទុកចិត្ត កនុងករេ ះ្រ យស្រមបស្រមួលវ ិ ទជូនពួកគត់ ។ 

 សរបុេសចក្តីមក្រកុមករងរ យតៃម្លផលប៉ះពលលិខិតបទ ្ឋ នគិតិយុត្ត សូមផ្តល់េយលបល់
េ្រជើសេរ ើសយកជេ្រមើសទី២ េ្រពះមនលកខណៈល្អ្របេសើរជងជេ្រមើសទី១ កនុងករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍
មណ្ឌ លេស កមមយុត្តិធម៌ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលជែផនកមួយកនុងករផ្តល់េស យុត្តិធម៌េ្រក្របព័នធជូន
ដល់្របជពលរដ្ឋ ។ 

េតើចំបច់្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លេពញេលញ (RIS) ែដរឬេទ? 

 ចំបច់៖ 
 មិនចំបច់៖ មិនចំបច់្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លេពញេលញេទ េ យ របញញត្តិកមមេនះមិនមន

ផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងេនះេទ។ 

៧.ករអនុវត្ត និងករ ម ន្រតួតពិនិតយ 
 ្របសិនេបើបញញត្តិកមម្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រកសួងយុត្តិធម៌និងមនវធិនករកនុងករអនុវត្ត ្រតួតពិនិ
តយ និង ម នដូចខងេ្រកម៖ 

៧.១. េដើមបីេលើកកមពស់តម្ល ភព និងអភិបលកិចចល្អ កនុងអំឡុងេពលៃនករ ក់ឱយអនុវត្ត 
្រកសួងយុត្តិធម៌្រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យ េ យបនទូលំទូ យដល់ ធរណៈជន េហើយ

នយក ្ឋ ន សនធ នកមម និងយុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន ៃនអគគនយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបបេវណី ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌ 
ទទួលបនទុកអនុវត្ត្របកសេនះ្រសប មតួនទី និងភរកិចច ែដលបនកំណត់ និង្រតូវ ម ន ្រតួត
ពិនិតយ យតៃម្លេលើ្របសិទធភពៃនករអនុវត្ត្របកសេនះផងែដរ។ 
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៧.២. ករ ម ន្រតួតពិនិតយ 
 ្រកុមករងរ យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រតូវពិនិតយនិង យតៃម្លេលើផល
ប៉ះពល់ជក់ែស្តងៃនករអនុវត្ត នឹងេលើកជេយបល់ជូនថន ក់ដឹកនំ ពិនិតយ និងសេ្រមច េនេពលែដល
្របកសេនះ ក់ឲយអនុវត្ត។ ្របកសេនះនឹងេធ្វើករពិនិតយ យតៃម្ល េឡើងវញិ េ្រកយករ ក់េ យអនុវត្ត 
រយៈេពល ៥ ឆន ំ  ឬ្របសិនេបើ ជរ ្ឋ ភិបលមនឆនទៈកនុងករែកស្រមួល។  
 

ដំេណើ រករ េឈម ះ មុខងរ ទំនក់ទំនង 

េរៀបចំេ យ៖ 
RIA MOJ និង 
នយក ្ឋ ន 

សនធ នកមម និង
យុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន 
(្រកសួងយុត្តិធម៌) 

ឯកឧត្តម ជិន ម៉លីន ្របធន RIA MOJ ០៦១ ៦៦៦ ៧៧៨ 

េ កជំទវ ែប៉ន សុេមធ អនុ្របធន RIA MOJ ០១២ ៩៥៥ ០៥៣ 

េ ក សុខ បូ ៉  ្របធននយក ្ឋ ន សនធ ន
កមម និងយុត្តិធម៌មូល ្ឋ ន  

០១៦ ៩៩៩ ៤៥៩ 

េ ក ំង សុផ សមនជិក RIA MOJ  ០៩៩ ៩៩៣ ៨៥៥ 

ផ្តល់េយបល់
េ យ 

្រកុម RET របស់ 
ECOSOCC 

ឯកឧត្តម បិុច សុខ អនុ្របធនRET ០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 

ឯកឧត្តម េអង រតនមុនី ្របធន្រកុមបណ្តុ ះប ្ត ល ០១២ ៩១២ ០០៩ 

ជំនួយករ េ ក រ ៉មុ ផល្លីស ម្រន្តីរដ្ឋបលកមមវធីិRIA ០៧៨ ២៣៥ ០៧៨

 
 

 

 


