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រមភកថ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនកំណតេ់នកនុង្រកបខណ័្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភព (ឆន ២ំ០១៦-
២០៣០) កនុងករសេ្រមចបននូវគ្រមបៃ្រពេឈើ ៥០% េន្រតឹមឆន ២ំ០៣០ េដើមបកីរពរ ្ត រ និងជំរុញករេ្របើ្របស់
្របកបេ យចីរភពនូវ្របពន័ធមជឈ ្ឋ នៃ្រពេឈើ ករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ យនិរន្តរភព ករ្របយុទធ្របឆងំនឹង
ឱនភពដី និងភពសឹកេរចរលឹគុណភពដី ្រពមទងំករអភរិក ធនធនជីវច្រមុះ ជពិេសសធនធនេសេនទិច្របេភទ
េឈើក្រម និងេឈើមនតៃម្លពណិជជកមម។ េដើមបចូីលរមួចំែណកសេ្រមចបននូវករអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ េគលេ អភវិឌ
្របកបេ យចីរភពរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនកំណតសូ់ចនករេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្ត
អភវិឌ នវ៍ស័ិយកសិកមមឆន  ំ២០១៩-២០២៣ ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េ យបេងកើនបរមិណផល
េឈើ ្ំរតូវបន្របមូលពី ២០០.០០០ម៣/ឆន  ំេនឆន ២ំ០១៩ ដល់ ៣០០.០០០ម៣/ឆន  ំេនឆន ២ំ០២៣។ 

េលើសពីេនះេទៀត រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ បននិងកំពុងអភវិឌ ករងរ ដុំះៃ្រពេឈើេឡើងវញិេនេលើៃផទដីៃ្រព  
េរចរលឹ ដីេនទំេនររបស់រដ្ឋ និងជំរុញឱយមនករចូលរមួ េំឈើេនេលើដីកមមសិទធិឯកជននូវ្របេភទេឈើ្របណិត េឈើ
ពណិជជកមម ែដល ចេធ្វើ ជីវកមមកនុងរយៈេពលែវង មធយម និងខ្លី សំេ បេងកើត្របភពផគតផ់គងផ់លេឈើ និងេឈើ
ថមពលេចញពីចមក រេឈើ  ំ និងជួយ បេងកើនក្រមតិជីវភពរបស់្របជជន េដើមបកីតប់នថយករពឹងែផ្អក ្រស័យ
ផលេឈើ្របភពេចញពីៃ្រពធមមជតិ។  

េ យមនែចង កនុងចបបស់្តីពីៃ្រពេឈើ អំពី “ៃ្រពឯកជន ” ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បន
េចញ្របកសស្តីពី “វធានៃ្រពឯកជន” េដើមបទីទួល គ ល់បុគគលែដលបន េំឈើេលើដីឯកជនផទ ល់ ឬេលើដីៃ្រព
របស់រដ្ឋែដលបន្របគល់សិទធិេ្របើ្របស់ មនសិទធិែថរក  អភវិឌ  េ្របើ្របស់ លក ់ និងែចកចយផលិតផលរបស់
ខ្លួនបន។ េ្រកពីេនះ រូបវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគលឯកជនជកមមសិទធិករដីធ្លី ែដលបន ដុំះេឈើេលើដីកមមសិទធិឯកជន 
េដើមបបីេងកើត និងចុះបញជ ីជៃ្រពឯកជន នឹងទទួលបននូវករេលើកទឹកចិត្តពី ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជនូវអតថ្របេយជនជ៍
េ្រចើនដូចជ ករ្របឹក េលើបេចចកេទស ករបញចុ ះអ្រ ករនេំចញេលើមុខទំនិញ្របេភទេឈើ  ំ និងវតថុេធ្វើពីេឈើ

 ំករអនុេ្រគះបនថយ ៥០% ៃនកតព្វកិចច ករនេំចញសរុប េលើករនេំចញមុខទំនិញ្របេភទេឈើ  ំ និងករ
ក់ ករនេំចញជបនទុករដ្ឋ ចំេពះករនេំចញមុខទំនិញេ្រគ ងសង្ហ រមឹ និងផលិតផលសេ្រមចេផ ងៗេទៀតេធ្វើពី

េឈើ កំនុង្របេទស។ 
េគលករណ៍ែណនសំ្រមបប់េងកើត និងចុះបញជ ីៃ្រពឯកជនេនកមពុជេនះ នឹងជឯក របេចចកេទសស្រមប់

ជមគគុេទសកជួ៍យ កមមសិទធិករដីធ្លី ឬនីតិបុគគល ែដលមនបំណងចុះបញជ ីៃ្រពឯកជនរបស់ខ្លួនទងំចមក រេឈើ  ំ ឬ 
ដំណុះេឈើេ យធមមជតិ េដើមបែីស្វងយល់អំពីដំេណើ រករបេងកើត និងចុះបញជ ីៃ្រពឯកជន �ចំេណះដឹង និងជំនញកនុង
ករែថទចំមក រៃ្រពឯកជន និងអតថ្របេយជនន៍នពី ជរ ្ឋ ភបិល។  

រដ្ឋបលៃ្រពេឈើសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ េគលករណ៍ែណនសំ្រមបប់េងកើត និងចុះបញជ ីៃ្រពឯកជនេនកមពុជ 
ជ្របទីបកនុងករេ ះ្រ យចមងល់ននអំពីករេសនើសំុបេងកើត និងដំេណើ រករចុះបញជ ីៃ្រពឯកជនស្រមបម់្រន្តីរដ្ឋបល
ៃ្រពេឈើមនសមតថកិចច វស័ិយឯកជន សហគមន ៍និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ចេ្របើ្របស់ និងអនុវត្តបន។ េគលករណ៍
ែណនេំនះ ជសមទិធផលដវ៏េិសសវ ិ លៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងករគ្ំរទថវកិរបស់រ ្ឋ ភបិល ធរណៈរដ្ឋ
កូេរ ៉ មរយៈអងគករសហ្របតិបត្តិករៃ្រពេឈើ សីុ (The Asian Forest Cooperation Organization-AFoCO) 
និងសហគមនអឺ៍រ ៉ុប (European Union) មរយៈេលខធិករ ្ឋ នអនុសញញ ស្តីពីករេធ្វើពណិជជកមមអន្តរជតិេលើ
្របេភទសត្វៃ្រព និងរុកខជតិរងេ្រគះជិតផុតពូជ (Secretariat of the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES)។ 

 

    បណ្ឌិ ត ែកវ អូម៉លសី  

្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជទទួលបនទុកជ្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
 

នយក ្ឋ នអភវិឌ នច៍មក រៃ្រព  ំ និងៃ្រពឯកជនៃនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ
ដល់្រគបភ់គីពកព់ន័ធ ែដលបនចូលរមួវភិគទនជគំនិតេយបល់ និងមតិល្អៗកនុងករេរៀបចំ “េគាលការណ៍ែណនាំ
ស្រមាប់បេង្កើត និងចុះប ្ជីៃ្រពឯកជនេនៅកម្ពជា”  ជពិេសសគេ្រមង “The registration of small-scale private 

forest plantation in Cambodia” ែដលឧបតថមភថវកិេ យរ ្ឋ ភបិល ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ មរយៈអងគករសហ
្របតិបត្តិករៃ្រពេឈើ សីុ (The Asian Forest Cooperation Organization-AFoCO) និងគេ្រមង 
“Integrating the development of guidelines and incentives for piloting the establishment of small-
scale private Dalbergia plantation” ែដលឧបតថមភថវកិេ យសហគមនអឺ៍រ ៉ុប (European Union) មរយៈ
េលខធិករ ្ឋ នអនុសញញ ស្តី ពីករេធ្វើពណិជជកមមអន្តរជតិេលើ្របេភទសត្វៃ្រព និងរុកខជតិរងេ្រគះជិតផុតពូជ 
(Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora-CITES)  កនុងករគ្ំរទឱយមនករេរៀបចំឯក រេគលករណ៍ស្រមបក់រចុះបញជ ីៃ្រពឯកជនេនះ។ 

 “េគាលការណ៍ែណនាំស្តីពីការចុះប ្ជ ីនិងការអភិវឌ ៃ្រពឯកជន” េនះ គឺជសមទិធផលៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
អស់ពីកម្ល ងំកយចិត្តរបស់េលាក ឈាង ដានី អនុ្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ែដលែតងែតខិតខំ ែស្វងរក្របភពថវកិ
ស្រមបជួ់យ េលើករងរេរៀបចំេគលករណ៍ែណនេំនះ ចំ យេពលេវ  និងគំនិតផ្តួចេផ្តើមដល៏្អៗស្រមប្់រកុម
ករងរេរៀបចំឯក រេនះេឡើង្របកបេ យេជគជយ័។  

សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ែកវ អូម៉លសី  ្របតិភូ ជរ ្ឋ ភបិល
កមពុជ ទទួលបនទុកជ្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និងថន កដឹ់កនៃំនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ែដលបនផ្តល់មតិែណនជំធតុចូល
សំខន់ៗ  គ្ំរទ និងេលើកទឹកចិត្តដល់្រកុមករងរកនុងដំេណើ រករេរៀបចំ “េគាលការណ៍ែណនា”ំ  េនះ។ 

សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ េលាកបណិត លី េម៉ងសាង ្របធននយក ្ឋ នអភវិឌ នច៍មក រ
ៃ្រព  ំនិងៃ្រពឯកជន ែដលបនផ្តល់គំនិតផ្តួចេផ្តើមដល៏្អៗ ចំ យេពលេវ កនុងករដឹកន្ំរបជំុ ផ្តល់មតិែណនជំ
ធតុចូលសំខន់ៗ  គ្ំរទ និងេលើកទឹកចិត្តដល់្រកុមករងរេរៀបចំ “េគាលការណ៍ែណនាំ” េនះ្របកបេ យេជគជយ័។ 

សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ វស័ិយ 
ឯកជន ្រគឹះ ថ នអបរ់ ំអងគករជតិ អន្តរជតិ និងអនកពកព់ន័ធនន ែដលបនចូលរមួជមតិេយបល់កនុងករែកលម្អ
េគលករណ៍ែណនេំនះ និងេលើកេឡើងនូវករណីៃនករ េំឈើននែដលគួរ្រតូវបនបញជ កឱ់យចបស់ ស់េនកនុង  
ដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីផងែដរ។ 

សូមែថ្លងអំណរគុណជពិេសសដល់កិចច្របឹងែ្របងរបស់្រកុមករងរអនុវត្តគេ្រមង “The registration 
of small-scale private forest plantation in Cambodia” និង គេ្រមង “Integrating the 
development of guidelines and incentives for piloting the establishment of small-scale private 
Dalbergia plantation” រមួមនេ ក គឹម សុបុណយ េ ក្រសី លឹម សុភព េ ក ហ៊ត សុធ េ ក យ 
សិុនលី េ ក ប៉ង ផនិត េ ក យី រ ៉ុម េ ក នប េកង េ ក សិុន ចន់ ៉  េ ក ភួង សុភ 
េ ក គង ់គងគ  កញញ  អ៊ូច សីុេនត េ ក ប៊រួ វុឌ  ីនិងេ ក វណ្ណ  វន័្ត។   

ជចុងបញចប ់ សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះេ ក េ ក្រសីថន កដឹ់កននំយក ្ឋ ន ករយិល័យ និងម្រន្តីៃន
នយក ្ឋ នអភវិឌ នច៍មក រៃ្រព  ំនិងៃ្រពឯកជន  និងអនកជំនញទងំអស់ែដលបនចំ យេពលេវ កនុងករពិនិតយ 
និងផ្តល់មតិែកលម្អនន េដើមបែីកស្រមួលេគលករណ៍ែណនេំនះឱយមនភពល្អ្របេសើរេឡើង និងមនភពងយ្រសលួ
ស្រមបយ់កេទអនុវត្ត។ 
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Executive Summary 
 

Cambodia has the goal of maintaining at least 50% of its land under forest cover to contribute to 
the country’s Sustainable Development Goals by 2030. In pursuit of this ambitious goal, the 
Forestry Administration has identified degraded forests and other degraded lands that are available 
for restoration and introduced initiatives for investing in the establishment of private forest 
plantations on state land by forging partnerships between various private sector entities. It has 
recently developed and obtained approval of the Guidelines on Private Forest Registration, as 
well. These guidelines are intended to provide policy support by means of incentives, including a 
50% export tariff reduction on wood products derived from locally planted trees, to promote the 
extensive participation of the private sector in investing in tree plantations on private land. 
 
The development of the Guidelines on Private Forest Registration has been supported by the 
European Union   through the  Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) under its project for “Integrating the Development of 
Guidelines and Incentives for Piloting the Establishment of Small-scale Private Dalbergia 
Plantations with the Determination of a Non-detriment Findings Report in Preah Vihear Province, 
Cambodia” and the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) through its project on “ The 
Registration of Small-scale Private Forest Plantations in Cambodia.”  
 
The Guidelines on Private Forest Registration consist of four chapters. The first provides a context 
by presenting critical information on the definition of private forests, as well as on supporting 
legislation, and eligibility. The second elaborates on the process applicants have to follow to 
register their private tree plantations. The third provides technical instructions on the development 
of plans for establishing private plantations. The fourth focuses on the harvesting of the trees that 
have been grown on private land, as well as on mechanisms for the monitoring and tracking of the 
produced wood by local Forestry Administration units. Each chapter is briefly described as 
follows: 
 
Chapter 1: Introduction 
Private forests are defined as plantations or trees that grow naturally on land that is registered and 
privately owned under state valid procedures and laws. Private forest refers to plantation 
established by natural persons or private legal entities who own land on their private land with the 
right to occupy in accordance with the land law and are registered as private forest according to 
the regulations of the Forestry Law and the Prakas No. 327 PRK dated 26 May 2017 on the Private 
Forest Rule. 
 
The guidelines provide guidance to assist landowners or legal entities wishing to register their 
private forests, either plantations or natural plantations covering:  

• the process of establishing and registering private forests;  
• knowledge and skills in caring for private forest plantations;  
• effective monitoring of the progress of responsible private forest management; and  
• the importance of plantations and the potential of private plantations in improving the 

livelihoods of local people and communities, as well as contributing to socio-economic 
development and environmental protection. 

 
In order to encourage participation in tree planting and development as plantations, Article 46 of 
the Forestry Law (2002) states that “Individuals who plant trees on private land or on state forest 
land that has been granted the right to use have the right to maintain, develop, use, sell and 
distribute their products," and subsequently, the Rules on private forests have been promulgated 
by Prakas of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries to encourage individuals to 
cultivate and maintain plantations. 
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The Prakas on the "Private Forest Rules" sets out the scope, requirements and procedures in the 

private forest registration process in Cambodia, classifying private forests according to the size of 

land planted or proposed, as well as outlines the many benefits that private forest owners receive 

and are encouraged. In this respect, the Forestry Administration would provide technical training 

services for afforestation and plantation management. Transportation of wood products originating 

from private forests to supply customers or the local market does not require a permit (LP). Prior 

to harvesting timber in a private forest plantation, the owner of the private forest shall notify the 

competent local forestry administration in writing the harvesting activities undertaken and be 

responsible for inspecting the amount of timber collected.  

Private forest owners shall request their private forest logbook from the competent forestry 

administration of the relevant locality before harvesting the planted trees. Based on the Prakas on 

“Private Forest Rules”, private forest owners must record all harvesting information in their private 

forest logbook, such as the location of the harvested lot, the size of the harvested area, the amount 

of timber and the type of timber harvested. This logbook is useful for private forest owners to use 

instead of a transportation permit when transporting their products to customers in the local market. 

However, Article 61 of the Forestry Law states that "the rules for granting the right to use state 

forest land for afforestation shall be determined by sub-decree", by which planting trees on 

degraded forest land where partnership in planting trees between the State and the private sector 

(Public Private Partnership (PPP) shall be authorized by the Royal Government of Cambodia as 

referred to a letter No. 120 S.C.N.K.S. dated 08 February 2017 of the Office of the Council of 

Ministers. 

Who should use these guidelines? 

• private forest owner;

• national and sub-national forestry administration officials; and

• NGOs and other stakeholders working in the field of private forest plantation.

Why do private forest owners have to use these guidelines? 

The guidelines describe the process of establishing and registering private forests as well as 

explaining the technical standards to private forest owners for managing and developing their 

plantations. In addition, the guidelines will help private forest owners understand the incentives 

set out in the forest policies and legal frameworks more effectively regarding the implementation 

of forest management activities that contribute to the social environment and economic efficiency. 

Private forest owners can learn about the process of establishing and registering private forests 

described in these guidelines, completing application forms for registration, planting planning and 

recording in the logbook. 

Chapter 2: Practical Procedures for Registering Private Forests 

Under the guidelines, private forest plantations are categorized by area, each of which is 

distinguished by its own application form and place of submission.  

There are four categories of private forest forests, as follows: 

• household private forest plantations that consist of land areas of less than 10 hectares.

The application form and the hard copies of associated documents under this category

shall be submitted to the Forestry Administration Cantonment in the province where the

private forest plantation is to be established;

• small-scale private forest plantations that consist of land areas that range from 10 to 100

hectares. The application form and the hard copies of associated documents under this

category shall be submitted to the Provincial Department of Agriculture, Forestry and

Fisheries in the province where the private forest plantation is to be established;
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• medium-scale private forest plantations that consist of land areas that range from 100 to 

1,000 hectares. The application form and the hard copies of associated documents under 

this category shall be submitted to the Forestry Administration at the central level in 

Phnom Penh; and 

• large-scale private forest plantations that consist of land areas that are greater than 1,000 

hectares. The application form and the hard copies of associated documents under this 

category shall be submitted to the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries in 

Phnom Penh. 

 

The documents required to be submitted with the application form are, namely, (i) a national 

identification card or passport; (ii) a land tenure certificate; and (iii) business patents if an applicant 

is a large entity or a company. The guidelines were developed to include sample attachments of 

application forms, verification and evaluation forms for inspecting the tree plantations in the field, 

a two-paged example of the forest registration certificate, and a logbook for recording harvesting 

data and other related information. 

 

Natural persons or private legal entities who are interested in registering their private tree 

plantations may consult with the specialized officers of the Department of Plantation and Private 

Forest Development of the Forestry Administration or the specialized officers of the Forestry 

Administration division before applying for private forest registration. 

 

There are three interrelated steps in the registration process. The initial step proceeds through the 

provision of general guidance to the filing out of the application form and submission of the 

required documents for reference and certification of legal acquisition. The second step establishes 

the process by which field verification and evaluation are conducted by appropriate authorities 

comprising of Forestry Administration officers from either or both the central and local levels. 

Finally, the third step is the issuance of the private forest registration certificate. 

 

In the provision of private forest registration certificate, the Forestry Administration will provide 

a certificate of private forest registration to natural persons or legal entities who have applied for 

private forest registration at the request of the Provincial Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries (for household and small-scale private forest) and at the request of the specialized units 

under the supervision of the Forestry Administration (for medium- and large-scale private forest) 

with attached reports and records of field verification and evaluation. This certificate of private 

forest registration will be provided to the natural person or legal entity who has applied for private 

forest registration with the following conditions:  

• land ownership certificate in accordance with the land law (original copy);  

• the location of the proposed land is safe;  

• in the case where the land is leased from the private sector on long term basis, the lease 

agreement and the consent from the property owner to register as a private forest in 

writing are needed; and 

• planted trees make up at least 35% of the land cover.  

 

In the case where the location of the application for registration has not met all the above 

conditions, the Forestry Administration has the authority to prepare a letter of notification to the 

natural person or private legal entity, as well as to recommend the documentation required and re-

application. 

 

The issuance of a certificate of private forest registration can be issued to the owner of the private 

land in the size of the area and/or the number of trees of equal value, depending on the actual 

situation in which the owner planted the tree, for example, for timber production or planting trees 

as a fence along borders. 
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If an applicant or a private tree plantation owner has complied with the requirements associated 

with both the legal acquisition and evaluation criteria for private tree plantations, a private forest 

certificate shall be issued to the applicant no later than two months after its initial submission. The 

application may be rejected, however, if the applicant fails to provide sufficient evidence 

associated with the legal title to the land and will be required to resubmit the application form. If 

an applicant lacks the required supporting documents or is unable to obtain satisfactory field 

verification, or is only partially able to comply with the field assessment criteria for their private 

plantation, the issuance of a private forest certificate will be suspended. The guidelines stipulate, 

as well, that in registering private forest plantations, owners are not required to have permits in 

their possession that are associated with the planned harvesting or transporting of wood products 

originating from their tree plantations, except for those products that are planned to be exported. 

Chapter 3: Preparatory Planning for Tree Plantation and Private Forests 

The establishment of private plantations and forests is the contribution of private forest owners, 

both physical and legal, in efforts to boost the national economy by creating a source of timber 

supply from plantations and reducing the pressure on the use of timber from natural forests. It will 

also create jobs, help increase incomes for the local communities and reduces poverty in rural 

areas. Planting plans prepared by individuals and legal entities could take into account a number 

of values, such as recreation, quality of the landscape, geography, biology and cultural heritage. 

Site selection for establishing tree plantation 

The selection of land for a tree-planting project is an important aspect that individuals or legal 

entities should study carefully before deciding to purchase or enter into joint venture to establish 

private plantations and forests, which should consider environmental and socio-economic factors. 

If private forests are established as commercial plantations, then they should be established where 

the soil and climatic conditions (quantity and distribution of rainfall) are suitable for the growth of 

the species. Establishing plantations or private forests, even small ones, is very expensive. 

Expenses for purchasing land, tools and equipment for planting trees, renting land, hiring workers, 

building roads, fencing, maintaining, protecting and transporting. If the private forest owner has a 

clear plan, the cost will be reduced.  

Forest plantations can also be created as private forests in response to environmental and social 

benefits. Site assessment should begin at an early stage prior to land preparation, reviewing (i) soil 

conditions, flora and fauna using rapid assessment tools; (ii) status of land use in accordance with 

the land tenure system, not related to the state's permanent forest reserve or forest area of the 

protected area; (iii) economic analysis of the labor force; and (iv) effects of possible impacts such 

as water pollution, water scarcity and/or lack of water sources. 

Planning and factors to be considered 

After the site study process, planning for the establishment of a private commercial forest 

plantation should include an economic analysis to show that the plantation project will be 

profitable as a basis for investment decisions. The main points to be analyzed are, namely, (i) based 

on actual estimates of the area to be planted, excluding environmental costs and making actual 

estimates of financial revenues and establishment, maintenance and protection costs, etc.; (ii) 

consider the impact of topography and accessibility of harvesting and transportation costs using 

data from local plantation growth with similar conditions for estimating productivity and yields; 

and (iii) consider the potential risks of diseases, fires, pests, and other natural disasters. 

Factors that should be considered in the preparation of plantations include (i) existence of plant 

systems, whether there is still potential for reforestation and usability? (ii) construction of roads 

and railways for private forest plantations over 10 hectares requires measures to prevent and 

control wildfires; (iii) preventive measures against diseases and pests; (iv) marketing plan and use 
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of wood, including land tenure and the legitimacy of the planting site, and whether there are still 
unresolved land tenure disputes before planting; and (v) plantation size where the larger the 
plantation, the smaller the cost per unit of land, so a change of land or a joint venture may be 
considered to reduce the cost of establishing a plantation.  

Most of the planting work is done by farmers during the off-season. If the plantation is too large 
to handle, additional workers must be hired from outside. This problem is often encountered when 
preparing the plantation and when planting. Outsourcing must also provide accommodation. 

Plantation planting and maintenance plan requires private forest owners to prepare in case the area 
of application for registration of private forest is more than 10 hectares. 

Private forest owners need to inspect their plantations regularly after planting to monitor the 
growth of seedlings, seek advice or technical assistance from the competent forestry administration 
officials if necessary to ensure that plantations are of good quality and in accordance with technical 
specifications, and must cooperate with the competent forestry administration by reporting 
quarterly on the development status of their private plantations, including survival rates, growth 
maintenance activities, and other newly planted species (update private forest plantation data). 

Chapter 4: Harvesting and Monitoring Mechanisms for Tree Plantation and Private Forests 
This chapter describes the procedures for requesting harvesting of timber and the mechanism for 
inspecting plantations that private forest owners must perform, as well as how to record the 
activities of planting, maintenance and quantity of timber to be harvested. Record them in a 
logbook and report the harvesting activities and the amount of wood harvested to the competent 
Forestry Administration Officer.  

Harvesting operations 
Harvesting is a stage where private forest owners need to consider in advance a number of 
activities, such as harvesting operations, marketing and transportation to use, distribution and 
processing sites. At this stage, private forest owners need to consider harvest planning as follows:  

• select a silvicultural system to implement;
• select the appropriate system of harvesting business;
• select equipment and materials for harvesting, hauling and processing; and
• plan the construction of tractors’ roads and transportation.

Private forest owners who have registered private forests have the right to harvest, use and exploit 
non-timber forest products and processed wood products originating from their private forests by 
following the following rules:  

Before forest harvesting, the private forest owners must report in writing to the competent Forestry 
Administration the location of the harvested lot, the area and the type of timber to be harvested, at 
least two weeks before the harvesting operation begins. In the case of private forests of 10 hectares 
or more, the owner of the private forest must attach a harvesting action plan, along with a map 
showing the location of the lot and the direction of transport to the market for use or distribution. 

At the commencement of the harvesting operation, the private forest owner must record in his/her 
private forest logbook the location of the harvested plot, the size of the harvested area, the amount 
of timber or by-products collected and transported from his private forest plantation for processing. 
In the harvesting process, private forest owners must follow the Cambodian Code of Harvest 
Practices to ensure that their private forest harvesting business ensures: 
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• safety for workers during felling;
• minimize environmental and social impacts; and
• appropriate use of tractors and transportation that do not cause excessive damage to the

road system or erosion.

The competent local forestry administration shall manage the records of each registered private 
forest and have the right to inspect any private forest logbook as necessary or in case of doubt to 
verify the harvesting activities and exploitation of private forest rights. 

Mechanisms for inspection of private plantations and forests 
After obtaining the certificate of registration of private forest, the applicant can request technical 
assistance, coordinate or cooperate with the Forestry Administration officials-in-charge of 
plantation maintenance. The private forest owner has to manage the plantation plantations based 
on the silvicultural techniques set forth in the private forest plantation plan or its private forest 
development plan until harvest time. Each private forest rights registered in accordance with the 
rules of the Prakas is responsible for keeping a record of all activities involved in the harvesting 
and exploitation of its plantations, including data on the amount of timber transported and 
processed, traded or used.  

Inspections of plantations and private forests shall be carried out by the relevant private forest 
owners and/or professional officers of the competent forestry administration. The establishment 
of a mechanism to control private plantations and forests in this chapter is not meant to put pressure 
on private forest owners. Its aim is only to enable the Forestry Administration to have the authority 
to provide technical support services and technical guidance to owners through the provision of 
technical training services for afforestation and management of plantations from planting to the 
establishment of a complete plantation and harvest. 

The information on the number of planted trees to be harvested at the time of harvest should be 
provided to the competent Forestry Administration Officer to enable the amount of timber to be 
deducted from the Forestry Administration data management system. This information shall be 
recorded in the logbook provided by the Forestry Administration along with the certificate of 
private forest registration, both of which will be used for the transportation of timber products 
from plantations to the market. 

Private forest owners must monitor and record all activities related to private forest plantations, 
such as:  

• date of tree planting, tree species, number of trees and/or area (hectares);
• cultivation data such as survival rate and growth in diameter, height and leaf expression;
• pruning and thinning of plantations, indicating the amount of timber removed and the

amount of fruit harvested;
• quantity of fruit harvested by block and direction of distribution to market; and
• quantities and types of trees replanted or regenerated stumps.

Private forest owners are obliged to record in their logbook the activities of their private forest 
management for the monitoring, inspection, verification or technical support intervention by the 
competent forestry administration officer. Private forest activities are recorded on a monthly basis 
for each year of operation, as follows:  

• records of the process of establishing a private forest, including activities ranging from
site preparation, nursery, sapling, plantation, maintenance, application of silvicultural
techniques on forest germination to the pre-harvest stage; and
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• records of private forest harvesting process: including deforestation, pruning, hauling, 
piling and post-harvest forest cleaning, as well as information on transportation from 
stockpiles to warehousing markets, and the amount sold to factory or handicraft 
processing plants or exported.   

 
Monitoring and reviewing implementation 
The competent Forestry Administration Officer shall monitor and inspect the implementation of 
timber harvesting work in plantations and private forests, including the necessary documents such 
as certificates of private forest registration, information recorded in the ledger and logbook, harvest 
location, etc. If necessary, the competent Forestry Administration Officer would inspect the 
location of the harvesting block in the field if the private forest owner does not perform the work 
of recording or completing the data recording as instructed.  
 
Samples of the following documents in the Khmer language are also provided in the guidelines: 

• the application forms; 
• the field verification and evaluation form; 
• the front and back pages of the private forest certificate; 
• the plan for establishing private forest; and 
• the private forest logbook. 
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ជាំៃូកទី ១ 
គសចកតីគ្តើម្

១.១ និយមនយ័ 
 ព្រៃឯកជនរតូវបានកំណ្ត ់ជាចម្កា  រ ើណដ្លបានោ ំឬ រដ្ើមរ ើដុ្ោះរោយធមមជាតិរលើដ្ីណដ្លបានចុោះបញ្ជ ី និង
ផ្តល់ជាកមមសិទធិឯកជនររកាមនីតិវធិី និងចាប ់ដ្ា។ ព្រៃឯកជនសំរៅដ្ល់ចម្កា  ព្រៃោ ំណដ្លបានបរងាើតរ ើងរោយ ូបវនត
បុគគល ឬនីតិបគុគលឯកជន ណដ្លជាកមមសិទធកិ ដ្ីធលីរៅរលើដ្ីកមមសិទធិឯកជន បស់ខលួន រោយទទួលសិទធិកានក់ាប ់
រសបតាមចាបភ់មូបិាល និងរតូវបានចុោះបញ្ជ ីទទួលស្វគ ល់ជាព្រៃឯកជនរសបតាមបទបបញ្ញតតិព្នចាបស់តីៃីព្រៃរ ើ នងិ
របកាសសតីៃីវធិានព្រៃឯកជន។ វាកយសៃៃសំខាន់ៗណដ្លបានររបើកនុងរគលកា ណ៍្ណណ្នាំរនោះ រតូវបានកណំ្ត់
និយមនយ័រៅកនុងសទៃ នុរកមព្នរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ។ 
១.២ រគលបំណ្ង 
 រគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ គជឺាឯកស្វ បរចេករទសសរម្កបជ់ាមគគុរទសកជ៍ួយ កមមសិទធកិ ដ្ីធលី ឬ នីតិបគុគល
ណដ្លម្កនបំណ្ងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន បស់ខលួនទងំចម្កា  រ ើោ ំឬ ដ្ំណុ្ោះរ ើរោយធមមជាតិ រដ្ើមបណីសាងយល់អំៃ៖ី 

− ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា បរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
− ចំរណ្ោះដ្ងឹ នងិជំនាញកនុងកា ណែទចំម្កា  ព្រៃឯកជន 
− របសិទធភាៃព្នកា តាមោនវឌ្ឍនភាៃព្នកា រគបរ់គងព្រៃឯកជនរបកបរោយកា ទទលួខុសរតូវ 
− ស្វ របរោជនព៍្នចម្កា  រ ើោ ំនិងសកាត នុៃលព្នចម្កា  ព្រៃោឯំកជនកនុងកា រលើកសៃួយជវីភាៃ ស់រៅ

 បស់របជាៃល ដ្ា និងសហគមនម៍ូលោា ន រៃមទងំចូល មួអភវិឌ្ឍនរ៍សដ្ាកិចេ សងគម និងកា គពំា 
ប សិ្វថ ន។ 

១.៣  រកបខណ្ឌ ចាប ់និងរគលនរោបាយ 
១.៣.១ រកបខណ្ឌ ចាប ់

 ចាបស់តីៃីព្រៃរ ើឆ្ន ២ំ០០២ បានណចងអំៃីកា រគបរ់គង កា របមូលផ្ល កា ររបើរបាស់ កា អភវិឌ្ឍ និងកា 
អភ ិកសព្រៃរ ើ រដ្ើមបធីានាដ្ល់កា រគបរ់គងព្រៃរ ើរបកបរោយនិ នត ភាៃសរម្កបស់ងគម រសដ្ាកិចេ និងប សិ្វថ ន
 មួទងំកា អភ ិកសជវីចរមរោះ នងិរបតកិភណ្ឌ វបបធម។៌ រដ្ើមបជីំ ុញឱយម្កនកា ចូល មួោរំដ្ើមរ ើ និងអភវិឌ្ឍជាចម្កា  
រ ើោ ំ រៅកនុងចាបស់តីៃីព្រៃរ ើ ម្ករតា ៤៦ ណចងថា “បគុគលណដ្លបានោរំដ្ើមរ ើរលើដ្ីកមមសិទធឯិកជនផ្ទៃ ល់ ឬ
រលើដ្ីព្រៃ បស់ ដ្ាណដ្លបានរបគល់សិទធិររបើរបាស់ ម្កនសិទធិណែ កា អភវិឌ្ឍ ររបើរបាស់ លក ់និងណចកចាយផ្លិតផ្ល
 បស់ខលួនបាន” នងិ “វធិានសតីៃពី្រៃឯកជនរតូវបានកណំ្តរ់ោយរបកាស បស់រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ 
រដ្ើមបជីំ ុញរលើកទឹកចិតតដ្ល់បុគគលកនុងកា ោដុំ្ោះ នងិណែទចំម្កា  ព្រៃរ ើ”។  
 ចាបភ់មូបិាលឆ្ន ២ំ០០១ បានកំណ្តនូ់វដ្ីណដ្លជាកមមសិទធិឯកជន និងកមមសិទធិ បស់ ដ្ា (ដ្ីឯកជន បស់ ដ្ា 
និងដ្សី្វធា ណ្ៈ បស់ ដ្ា) នងិរបៃន័ធផ្លូវទឹកធមមជាតិរតូវបានកណំ្តចូ់លជារទៃយសមបតតិ បស់ ដ្ា។ រៅកនុងសទៃ នុរកម
ព្នចាបភ់មូបិាល បានកណំ្តនូ់វនិយមនយ័ព្នពាកយ “កមមសិទធិ” និង “រភាគៈ” ដូ្ចខាងររកាម៖ 

− កមមសិទធិ ជា “សិទធិណដ្លម្កនរៃញរលញរលើចលនវតថុ ឬអចលនវតថុ។ សិទធិរនោះម្កនបីគឺសិទធិររបើរបាស់ 
សិទធិអារស័យផ្ល និងសិទធចិាតណ់ចង”។ 
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− រភាគៈ ជា “សិទធិណដ្លជនម្កន ក់ៗ ម្កនរលើរទៃយណាមយួជាបរណាត ោះអាសនន មនិទនស់៊ាបជ់ា បស់ខលួន
របាកដ្រទ។ “រភាគៈ” ជាពាកយផ្ៃុយនឹងកមមសិទធិ ណដ្លសិទធិរៃញប បិូ ណ៌្ បស់ជនម្កន ក់ៗ  រលើរទៃយណា
មយួ ឧទហ ណ៍្៖ ដ្ីម្កនបលងសុ់ ោិដ្ី ជាដ្ីកមមសិទធិ ឯដ្ីមនិទនម់្កនបលងក់មមសិទធិ គឺជាដ្ីរភាគៈ”។ 

 របកាសសដីៃី “វធិានព្រៃឯកជន” បានកំណ្តវ់សិ្វលភាៃ លកខខណ្ឌ តរមូវ និងនីតិវធិីរៅកនុងដ្ំរណ្ើ  កា ចុោះបញ្ជ ី
ព្រៃឯកជនរៅកមពុជា។ របកាសរនោះ បានកំណ្តច់ំណាតថ់ាន កព់្រៃឯកជនរៅតាមទំហំព្ផ្ៃដ្ីណដ្លោរំ ើ ឬ រសនើសំុ
បរងាើត រៃមទងំបង្កា ញនូវអតថរបរោជនជ៍ាររចើនណដ្លម្កេ ស់ព្រៃឯកជនទទួលបាន និងរតូវបានរលើកទកឹចិតត។ រោយ
ណ កកា ររបើរបាស់ដ្ីព្រៃ បស់ ដ្ាសរម្កបោ់រំ ើ រៅកនុងចាបស់តីៃីព្រៃរ ើ ម្ករតា ៦១ ណចងថា “វធិានព្នកា ផ្តល់
សិទធិររបើរបាស់ដ្ីព្រៃ បស់ ដ្ាសរម្កបក់ា ោរំ ើ រតូវកំណ្តរ់ោយអនុរកឹតយ” ។ 

១.៣.២ រគលនរោបាយ  
 រសចកដីណែលងកា ណ៍្ បស់រាជ ោា ភបិាលកមពុជា សដីៃីរគលនរោបាយវស័ិយព្រៃរ ើជាតិឆ្ន ២ំ០០២ បានជំ ុញ
ឱយរបជាជនកមពុជា នងិវស័ិយឯកជនចូល មួអភ ិកសព្រៃរ ើកនុងរគលបណំ្ងធានាសនតិសុខរសបៀង កាតប់នថយភាៃ  
រកីរក និង មួចំណណ្កដ្ល់កា អភវិឌ្ឍរសដ្ាកិចេសងគម។ ទនៃឹមនឹងរនោះ រាជ ោា ភបិាលកមពុជា បាននិងកំៃុងជំ ុញឱយម្កន
កា វនិិរោគោរំ ើរគប ូ់បភាៃដូ្ចជាកា ោរំោយបុគគលលកខណ្ៈរគសួ្វ  ោរំោយឯកជនរលើសមបទនដ្ីរសដ្ាកចិេ 
និងព្ដ្គូសហកា  វាង ដ្ាជាមយួនឹងឯកជនជារដ្ើម រដ្ើមបបីរងាើតរបភៃព្នកា ផ្គតផ់្គងរ់ ើកនុងរសរក និងនារំចញៃីចម្កា  
រ ើោជំំនួសរបភៃផ្គតផ់្គងរ់ ើរចញៃីព្រៃធមមជាតិ។ រគលនរោបាយ បស់រាជ ោា ភបិាលកមពុជាកនុងកា រលើកទកឹចតិត
ដ្ល់កា ង្ក ោរំ ើម្កនដូ្ចជា៖ 

- កា ផ្តល់សិទធិររបើរបាស់ដ្ីព្រៃរ ច លឹ ឬ ដ្ទីំរន  បស់ ដ្ាសរម្កបក់ា ោរំ ើ (អនុរកឹតយរលខ ២៦អនរក.បក 
ចុោះព្ែងទ២ី៥ ណខមនីា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីៃីវធិានព្នកា ផ្តល់សិទធិររបើរបាស់ដ្ីព្រៃ បស់ ដ្ាសរម្កបក់ា ោរំ ើ)។ 

- កា អនុញ្ញញ តរគលកា ណ៍្ោរំ ើរលើដ្ីព្រៃរ ើរ ច លឹរោយសហកា ព្ដ្គូ វាង ដ្ាជាមយួនិងវស័ិយឯកជន 
(Public Private Partnership-PPP) (លិខិតរលខ ១២០សជណ្.កស ចុោះព្ែងទ០ី៨ ណខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 បស់ទីសតីកា គណ្ៈ ដ្ាមស្រនត)ី ជារគលកា ណ៍្គឺរាជ ោា ភបិាលបានអនុញ្ញញ តឲ្យរធាើកា ោដុំ្ោះរដ្ើមរ ើ
រលើព្ផ្ៃដ្ីព្រៃរ ើណដ្ល  ងកា រធាើអាជីវកមមកនលងមក ព្ផ្ៃដ្ីណដ្លម្កនភាៃរ ច លឹ និងរលើដ្ីទំរន  បស់ ដ្ា។ 

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

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

កនុងរបរទស 
• ោកអ់ាក នារំចញជាបនៃុក ដ្ាចំរពាោះកា នារំចញមុខទំនិញររគឿងសង្កា  មឹ និងផ្លិតផ្លសររមច

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

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

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

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

ព្រៃរ ើតាម យៈកា អភវិឌ្ឍ “កិចេរៃមររៃៀងគំ ូ” សដីៃីកា រគបរ់គង នងិកា ណបងណចកផ្លរបរោជន ៍
 រកបខណ័្ឌ រគលរៅអភវិឌ្ឍរបកបរោយចី ភាៃកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦-២០៣០ បានៃិនតិយ នងិកណំ្តនូ់វរគលរៅ
នានា រោយធានាកា អភ ិកស កា ស្វត   និងកា ររបើរបាស់របកបរោយចី ភាៃនូវរបៃន័ធរអកូ ូសីុ និងរសវា ជាៃិរសស 
ព្រៃរ ើតំបន់ភនំឱយរសបតាមកាតៃាកិចេររកាមកិចេរៃមររៃៀងអនត ជាតិ និងបានកំណ្ត់សូចនាក រគលរៅជាត ិ
រោយសររមចឱយបានគរមបព្រៃរ ើ៥០% រតឹមឆ្ន ២ំ០៣០ ណដ្លរតូវណតម្កនកា រកើនរ ើងរធៀបរៅនឹង ៤៨,៨% កនុងឆ្ន ំ
២០១៦។ 

១.៤ សិទធិ នងិអតថរបរោជនព៍្នព្រៃឯកជន 
 បុគគលណដ្លបានោរំ ើរលើដ្ឯីកជនផ្ទៃ ល់ ឬរលើដ្ីព្រៃ បស់ ដ្ាណដ្លបានរបគល់សិទធិររបើរបាស់ ម្កនសិទធិណែ កា 
អភិវឌ្ឍ ររបើរបាស់ លក់ និងណចកចាយផ្លិតផ្ល បស់ខលួនបាន។ ររៅៃីរនោះ  ូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលឯកជនជា
កមមសិទធកិ ដ្ីធលីណដ្លបានោដុំ្ោះរ ើរលើដ្ីកមមសិទធិឯកជន រដ្ើមបបីរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីជាព្រៃឯកជន នឹងទទួលបាននូវកា 
រលើកទឹកចិតតៃីរាជ ោា ភបិាលកមពុជា នូវអតថរបរោជនជ៍ាររចើនដូ្ចជា កា របឹការលើបរចេករទស កា មនិតរមូវឱយបង់
បុៃាោភ កា បញ្េុ ោះអរតាអាក នារំចញរលើមុខទំនិញរបរភទរ ើោ ំនិងវតថុព្ចនៃីរ ើោ ំកា អនុររគោះបនថយ ៥០% 
ព្នកាតៃាកិចេអាក នារំចញស ុប រលើកា នារំចញមុខទំនញិរបរភទរ ើោ ំនងិកា ោកអ់ាក នារំចញជាបនៃុក បស់ ដ្ា 
ចំរពាោះកា នារំចញមខុទំនញិររគឿងសង្កា  មឹ នងិផ្លិតផ្លសររមចរផ្សងៗរទៀត ព្ចនៃីរ ើោកំនុងរបរទស។ 
 

 ១.៤.១ សិទធិព្នកិចេដ្រំណ្ើ  កា ោរំ ើ និងកា ររបើរបាស់ 
 ដូ្ចបានកណំ្តរ់ៅកនុងជំៃូក៣ ព្នរបកាសរលខ៣២៧របក.កសក ចុោះព្ែងទី២៦ ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់
រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ សតីៃី “ព្រៃឯកជន” ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនណដ្លបានចុោះបញ្ជ ីចម្កា  រ ើោរំៅរលើ
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ដ្ីឯកជនជា “ព្រៃឯកជន” ម្កនសិទធិណែ កា អភវិឌ្ឍ ររបើរបាស់ លក ់ និងណចកចាយផ្លិតផ្ល បស់ខលួនបាន។ កនុង
ក ណី្ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវកា ជំនួយណផ្នកបរចេករទស  ដ្ាបាលព្រៃរ ើអាចផ្តល់នូវរសវាកមមបណ្តុ ោះបណាត លជំនាញ
បរចេករទសោរំ ើ នងិកា រគបរ់គងចម្កា  ព្រៃោ។ំ កា ដ្កឹជញ្ជូ នផ្លិតផ្លរ ើណដ្លម្កនរបភៃរចញៃីព្រៃឯកជន 
រដ្ើមបផី្គតផ់្គងដ់្ល់អតែិិជន ឬទីផ្ា កនុងរសរក គឺមនិតរមូវឱយម្កនលិខិតអនុញ្ញញ ត(LP)រ ើយ។ មុនរៃលរបមលូផ្ល
រ ើរៅកនុងចម្កា  ព្រៃឯកជន ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវជូនដ្ណឹំ្ងដ្ល់ ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេព្នមូលោា នស្វម ី
និងទទួលខុសរតូវរតួតៃិនិតយប មិ្កណ្រ ើណដ្លបានរបមូល និងសកមមភាៃរបមូលផ្ល បស់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរនាោះជា
ោយលកខណ៍្អកស ។  
 ១.៤.២ របតិបតតិកា រោយរសបចាប ់
 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រតូវរសនើសំុរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជន បស់ខលួនៃី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេកនុងមូលោា ន
ស្វម ីមុនរៃលរបមូលផ្លរ ើោ។ំ ណផ្ែករៅរលើរបកាសសតីៃី “វធិានព្រៃឯកជន” ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រតូវកតរ់តារាល់
ៃត័ម៌្កនអៃំីកា របមូលផ្លកនុងរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជន បស់ខលួនដូ្ចជា ទីតាងំ ូតរ៍បមលូផ្ល ទំហំព្ផ្ៃដ្ីរបមូលផ្ល 
ប មិ្កណ្រ ើ និងរបរភទរ ើ។ រសៀវរៅបនៃុករនោះគមឺ្កនស្វ របរោជនច៍ំរពាោះម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រដ្ើមបរីរបើជំនសួ
ឱយលិខិតអនុញ្ញញ តដ្ឹកជញ្ជូ នរៅរៃលណដ្លរតូវដ្ឹកជញ្ជូ នផ្លិតផ្ល បស់ខលួនរដ្ើមបផី្គតផ់្គងដ់្ល់អតែិិជនទីផ្ា កនុង
រសរក ឬនារំចញ។ 
 កនុងក ណី្ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនម្កនបណំ្ងចងប់រងាើតសិបបកមមណកព្ចនផ្លិតផ្លរៅកនុងទីតាងំព្រៃឯកជន ចាបំាចរ់តូវ
រធាើលិខិតរសនើសំុកា អនុញ្ញញ តៃី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេកនុងមូលោា នស្វម។ី កនុងក ណី្ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនម្កនបំណ្ង 
រធាើកា របមូលផ្លរោយកា គស់ផ្ាំ និងបនាល ស់ទីរបរភទរ ើកនុងរសរក រតូវជូនដ្ំណឹ្ង ដ្ាបាលព្រៃរ ើមូលោា ន
ជាោយលកខណ៍្អកស  រោយណ កកា ដ្ឹកជញ្ជូ នរៅកានទ់ីផ្ា រតូវម្កនបញ្ញជ ករ់បភៃៃី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ។ 

១.៥ ណសាងយល់អំៃីរគលកា ណ៍្ណណ្នាសំរម្កបចុ់ោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
 ១.៥.១ រតើន ណាណដ្លរតវូររបើរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ? 

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

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

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

− ជំៃូកទី ១ រសចកតីរផ្តើម៖  ជាជៃូំកបង្កា ញអំៃីនិយមនយ័ព្នព្រៃឯកជន រគលបំណ្ង រកបខណ័្ឌ ចាប ់នងិ
រគលនរោបាយ និងណផ្នកា យុទធស្វស្រសតជាតិ ណដ្លគរំទដ្ល់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន សិទធកិនុងកិចេដ្ំរណ្ើ  កា 
ោរំ ើ នងិររបើរបាស់កិចេដ្ំរណ្ើ  កា អាជីវកមមរោយរសបចាប។់  

− ជំៃូកទី ២ រគលកា ណ៍្ណណ្នាសំរម្កបក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន៖ ជាជំៃូកសំខានរ់ៅកនុងរគលកា ណ៍្
ណណ្នា ំ ណដ្លមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើ  ូបវនតបុគគល នីតិបុគគល និងអនកពាកៃ់ន័ធរតូវណតណសាងយល់ និងអនុវតត
កា ង្ក បរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនតាមកា ណណ្នារំៅកនុងជំៃូករនោះ។ 

− ជំៃូកទី ៣ កា រ ៀបចំណផ្នកា ោរំ ើសរម្កបច់ម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន៖ ជាជៃូំកណដ្លបង្កា ញអំៃី 
រគលគំនិតសំខាន់ៗ ពាកៃ់ន័ធនឹងកា ររជើសរ ើសទីតាងំ កា បរងាើតចម្កា  រ ើោ ំនិងកា រ ៀបចំណផ្នកា 
ោរំ ើជារដ្ើម។ ជំៃូករនោះ មនិោកក់ំហិតដ្ល់ ូបវនតបុគគល នីតិបុគគល និងអនកពាកៃ់ន័ធ ណដ្លម្កន
បំណ្ងបរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរតូវណតអនុវតតតាមរនាោះរ ើយ រគនណ់តផ្តល់ជាគំនិតមលូោា នកនុងកា 
ៃិចា ណា មុននឹងសររមចចិតតោរំ ើណតប ុរណាណ ោះ។ 

− ជំៃូកទ ី៤ កា របមូលផ្ល នងិយនតកា ព្នកា ៃិនតិយចម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន៖ ជៃូំករនោះបង្កា ញអំៃី
 របៀបព្នកា របមូលផ្លរ ើៃីចម្កា  រ ើោ ំនងិព្រៃឯកជន កា កតរ់តាទិនននយ័រៅកនុងចម្កា  រ ើ មួម្កន
សកមមភាៃោដុំ្ោះ របរភទរ ើ ចំនួនរដ្ើម និងប មិ្កណ្រ ើណដ្លបានរបមូលផ្លជារដ្ើម រដ្ើមបបីងាភាៃ
ង្កយរសួលដ្ល់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេកនុងកា ៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តក់នុងក ណី្ចាបំាច។់ 
ជំៃូករនោះគឺតរមូវឱយកមមសិទធិក ព្រៃឯកជនចូល មួសហកា ជាមយួមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ 
រដ្ើមបធីានាបាននូវកា រគបរ់គងរបភៃរ ើ នងិរបៃន័ធទិនននយ័រ ើរចញៃីចម្កា  រ ើោ ំនងិព្រៃឯកជន។ 
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ជាំៃូកទី ២ 
គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន 

 

 ជំៃូករនោះម្កនបណំ្ងឱយមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើ  ូបវនតបុគគល ឬ នីតិបគុគលព្រៃឯកជន និងអនកពាកៃ់ន័ធយល់
កានណ់តចាស់អៃំីនីតិវធិីព្នកា បរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន។ 

២.១ ចំណាតថ់ាន ក ់និងលកខខណ្ឌ តរមវូព្នព្រៃឯកជន 
 ២.១.១ ចំណាតថ់ាន ក ់
 រោងតាមរបកាសរលខ៣២៧របក.កសក ចុោះព្ែងទី២៦ ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ ព្រៃឯកជនរសនើសំុបរងាើត រតូវបានចាតថ់ាន កត់ាមទំហំ ដូ្ចខាងររកាម៖ 
   - ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ  ៖ ព្ផ្ៃដ្ីទំហំររកាម១០ហិកតា 
   - ព្រៃឯកជនទំហំតូច  ៖ ព្ផ្ៃដ្ីទំហចំាបៃ់១ី០-១០០ហិកតា 
   - ព្រៃឯកជនទំហំមធយម ៖ ព្ផ្ៃដ្ីទំហរំលើសៃ១ី០០-១០០០ហិកតា 
   - ព្រៃឯកជនទំហំធ ំ  ៖ ព្ផ្ៃដ្ីទំហរំលើសៃី ១០០០ហិកតា 

២.១.២ លកខខណ្ឌ តរមវូ 
 លកខខណ្ឌ តរមូវសរម្កបក់ា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន  មួម្កនឯកស្វ ដូ្ចខាងររកាម៖ 

− ពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
− អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ សញ្ញជ តិណខម  ឬ លិខិតឆ្លងណដ្ន  
− ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធកិានក់ាបដ់្ីធលី (លិខិតបញ្ញជ កៃ់ភីូមបិាល ឬវញិ្ញញ បនបរតសម្កគ ល់ម្កេ ស់អចលនវតថុ) 
− បលងទ់ីតាងំោដុំ្ោះរ ើបរងាើតជាព្រៃឯកជន 
− ឯកស្វ ពាកៃ់ន័ធរផ្សងរទៀតតាមកា ចាបំាច។់ 

២.១.៣ កា របឹកាមនុោកព់ាកយរសនើ សំុចុោះបញ្ជី ព្រៃឯកជន 
  ូបវនតបុគគល ឬនតីិបុគគលឯកជនណដ្លជាកមមសិទធិក ដ្ីធលី ម្កេ ស់ចម្កា  រ ើោ ំឬដ្ណុំ្ោះព្រៃធមមជាតិ អាចរបឹកា
រោបល់ជាមយួមស្រនតជីំនាញព្ននាយកោា នអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  ព្រៃោ ំ និងព្រៃឯកជនព្ន ដ្ាបាលព្រៃរ ើ ឬ មស្រនតជីំនាញព្ន
ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ មុននឹងរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន បស់ខលួន នូវចំណុ្ចសំខាន់ៗ ដូ្ចខាងររកាម៖ 

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

− របឹការោបល់ជាមយួមស្រនតី/ណផ្នក ជំនាញ ឬអនកពាកៃ់ន័ធ រដ្ើមបទីទួលបានៃត័ម៌្កនអំៃីរបរភទរ ើ និង
កា វភិាគ តរមូវកា ទីផ្ា ណដ្លអាចទទួលបានអតថរបរោជនណ៍ផ្នករសដ្ាកចិេៃីកា បរងាើតព្រៃឯកជន 

− ៃិភាកាជាមយួមស្រនតីជំនាញព្ន ដ្ាបាលព្រៃរ ើអំៃីទីតាងំដ្ីណដ្លអាចរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
កា ររជើសរ ើស របរភទរ ើណដ្លសមរសបរៅនឹងលកខខណ្ឌ ដ្ ី

− កា រ ៀបចំរធាើណផ្នកា ោដុំ្ោះ ចរំពាោះព្រៃឯកជនណដ្លរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីរលើព្ផ្ៃដ្ីចាបៃ់ ី១០(ដ្ប)់ហិកតា 
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២.២ ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
 ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនម្កន ៣ជំហាន ដូ្ចខាងររកាម ៖ 
 ជំហានទ១ី កា ោកព់ាកយរសនើសំុ៖ កមមសិទធិក ដ្ធីលី បំរៃញណបបបទរសនើសំុបរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន រោយ

ភាជ បម់កជាមយួនូវឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ធីលី បលងទ់តីាងំោដុំ្ោះបរងាើតជាព្រៃឯកជន របរភទ
រ ើោ ំនិងឯកស្វ ពាកៃ់ន័ធរផ្សងរទៀតតាមកា ចាបំាច ់

 ជំហានទី២ កា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល៖ មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ ៃនិតិយរលើពាកយរសនើសំុ និង
ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ីធលី បលងទ់ីតាងំោដុំ្ោះរ ើបរងាើតជាព្រៃឯកជន របរភទរ ើោ ំនិងឯកស្វ 
ពាកៃ់ន័ធរផ្សងរទៀតតាមកា ចាបំាច ់ ចុោះៃនិិតយ នងិរផ្ៃៀងផ្ទៃ តទ់ីតាងំ និងរាយកា ណ៍្ជូនថាន កដ់្ឹកនា ំ
រសនើសំុកា សររមច 

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

 
ដ្ារកាម ២.១ ជហំានព្នកា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 

 
២.២.១ កា ោកព់ាកយរសនើ សំុ 

   កា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីជាព្រៃឯកជន អាចរធាើរ ើងរៅ ដ្ាបាលព្រៃរ ើថាន ករ់ខតត ឬថាន កក់ណាដ ល
អារស័យរលើរបរភទព្រៃឯកជន ណដ្លកមមសិទធិក ដ្ីធលីចងរ់សនើសំុឱយបរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន។  ូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគល
ឯកជនណដ្លជាកមមសិទធកិ ដ្ធីលីតរមូវឱយម្កនឯកស្វ ភាជ បម់កជាមយួពាកយរសនើសំុដូ្ចជា អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  ឬ លិខិត 
ឆ្លងណដ្ន   ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ីធលី បលងទ់ីតាងំដ្ណុំ្ោះរ ើ បរងាើតជាព្រៃឯកជន របរភទរ ើោ ំនិង  ឯកស្វ 
ពាកៃ់ន័ធរផ្សងរទៀត។ កនុងក ណី្រករមហ៊ាុនឯកជន ៃត័ម៌្កនណដ្លតរមូវកា បណនថមម្កនដូ្ចជាវញិ្ញញ បនបរត បស់រករមហ៊ាុន
ណដ្លបានចុោះបញ្ជ ីរៅរកសួងពាណិ្ជជកមម ឬ ឯកស្វ ណដ្លម្កនតព្មលរសមើ។   

ជំហាន ១៖ កា ោកព់ាកយរសនើសំុបរងាើត

(កមមសិទធកិ ដី្ធល ីឬ រករមហ៊ាុន)

- រ ៀបចំបំរៃញណបបបទរសនើ សំុ
- អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិ
កានក់ាបដី់្ធលី បលងទី់តាងំោដុំ្ោះរ ើបរងាើត
ជា ព្រៃឯកជន របរភទរ ើោ ំនិងឯកស្វ 
ពាកៃ់ន័ធរផ្សងរទៀត

ជំហាន ២៖ កា ៃិនិតយ
រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល

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

ជំហាន ៣: កា រចញវញិ្ញញ បនបរត
បញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន

រចញជូនកនុ ងក ណី្៖
ក ណី្ ១-ោដុំ្ោះ ចួបរងាើតបានជាចម្កា  
ព្រៃោរំៃញលកខណ្ៈ 
ក ណី្ ២-ដី្កមមសិទធិណដ្លម្កនដ្ណុំ្ោះ
រ ើធមមជាតិ
ក ណី្ ៣-ដី្កមមសិទធិណដ្លរទើបបានោំ
ដុ្ោះរ ើ ចួ មិនទនប់រងាើតជាចម្កា      
ព្រៃោរំៃញលកខណ្ៈ។ ក ណី្រនោះ    
 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ នឹងជូនដ្ណឹំ្ងដ្ល់
អនកោកព់ាកយ ឱយរសនើ សំុស្វ ជាែមី។
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 កា បំរៃញពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
   ូបវនតបុគគល ឬ នីតិបុគគលឯកជនណដ្លជាកមមសិទធិក ដ្ីធលី ណដ្លរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន បស់ខលួនអាចររបើរបាស់
គំ ូពាកយរសនើសំុសរម្កបក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ដូ្ចម្កនបង្កា ញកនុងរគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ។  ូបវនតបុគគល ឬនីតបិុគគល
ឯកជនអាចរសនើសំុគំ ូពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនៃីនាយកោា នអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  ព្រៃោ ំ និងព្រៃឯកជនព្ន ដ្ាបាល
ព្រៃរ ើ ឬ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រាជធានី រខតត ឬ ស រស រោយខលួនឯង ព្លោ ងណាខលឹមស្វ ព្នពាកយរសនើសំុរនោះរតូវ
រគបដ្ណ្ត បរ់ាល់ៃត័ម៌្កនចាបំាច ់ នងិជូនភាជ បម់កជាមយួនូវឯកស្វ ដូ្ចបានបញ្ញជ កដូ់្ចទរមងគ់ំ ូកនុងរគលកា ណ៍្
ណណ្នារំនោះ។ 
 
  

គសចកតៃីនយល ់
អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  ឬលិខិតឆ្លងណដ្ន(១) ៖ ែតចមលងតាមចាបរ់ដ្ើម (មនិតរមូវ បញ្ញជ កៃ់ីអាជាា ធ មូលោា នរ ើយ) 
ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ីធលី(២) ៖ វញិ្ញញ បនបរតសម្កគ ល់ម្កេ ស់អចលនវតថុ លិខតិរផ្ៃ សិទធិកានក់ាបអ់ចលន

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

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

រលើសៃី ១០(ដ្ប)់ហិកតា គំ ូណផ្នកា ោដុំ្ោះម្កនៃនយល់កនុងជំៃូកទី៣ 
បលងទ់ីតាងំដ្ំណុ្ោះរ ើ (៥) ៖ ណផ្នទីបង្កា ញទីតាងំដ្ណុំ្ោះរ ើរតូវម្កនបង្កា ញចណុំ្ចនោិមកា នងិ     

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

ម្រៃុះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា 
ជាតិ សាសន ម្រៃុះម្ហាកសម្រត 

3 

ពាកយគសនើសុាំចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ម្រៃុះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា 
ជាតិ សាសន ម្រៃុះម្ហាកសម្រត 

3 

ពាកយគសនើសុាំចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន 
 

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

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

កម្មវតថ ុ ៖ សំរណ្ើ សំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរៅរលើព្ផ្ៃដ្ីទំហំ................ហិកតា ជាព្រៃឯកជន.......................... 
សថិតរៅភូម.ិ.................ឃំុ/សង្កា ត.់..............រសរក/ខណ្ឌ .............រខតត/រាជធាន.ី.................... 

ជូនភ្ជជ ប ់ ៖ - អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  /លិខិតឆ្លងណដ្ន     ចំនួន ០២ចាប ់
  - ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ីធល ី     ចំនួន ០២ចាប ់
  - ឯកស្វ រោង       ចំនួន ០២ចាប ់
 នយ័ដូ្ចម្កនណចងកនុងកមមវតថុ និងជូនភាជ បខ់ាងរលើ ខាុ ំបាទ/នាងខាុ ំសំុកា អនុញ្ញញ តៃីរោក/ឯកឧតតម 
...............................................រដ្ើមបចុីោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន..........................................រតងច់ំណុ្ចនោិមកា
.......................................សថិតកនុងភមូសិ្វស្រសតភមូ.ិ...................ឃំុ/សង្កា ត.់..............................រសរក/ខណ្ឌ
......................... រខតត/រាជធានី..........................ណដ្លម្កនព្ផ្ៃដ្ីទំហំ................ហិកតា ឬ ចនំួន.........រដ្ើម។ 
របរភទរ ើណដ្លរតូវោ ំឬបានោ ំ 

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

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

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

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

- ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ  នងិទំហតូំច 
o ពាកយរសនើសំុណដ្លបំរៃញ ចួ  ូបវនតបុគគល ឬ នតីិបុគគលឯកជនរតូវោកសំុ់ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន

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

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

 
 
 

កា រ ៀបចំឯកស្វ  ១)  ូបវនតបុគគល ឬ លកខណ្ៈរគសួ្វ  
អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  ឬ លិខិតឆ្លងណដ្ន 

ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ធីល ី
២) នីតបិុគគល ឬ រករមហ៊ាុនឯកជន 

អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  ឬ លិខិតឆ្លងណដ្ន 

ឯកស្វ បញ្ញជ កសិ់ទធិកានក់ាបដ់្ធីល ី
លកខនតកិៈរករមហ៊ាុន ឬ វញិ្ញញ បនបរត 

កា បំរៃញណបបបទ 

កា ោកព់ាកយ 
រសនើសំុចុោះបញ្ជ ី 

ព្រៃឯកជន 

លកខណ្ៈរគួស្វ  
ព្រៃឯកជន 

ទំហំតូច 

ព្រៃឯកជន 

ទំហំមធយម 

ព្រៃឯកជន 

ទំហំធំ 

មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ  
រាជធានី រខតត 
ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រាជធានី រខតត 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើព្នរកសួងកសិកមម     
 ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ 

កា ៃិនិតយឯកស្វ  

ឯកស្វ រតឹមរតូវ រតួតៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់
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- ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនទំហមំធយម និងទំហំធ ំ
o ពាកយរសនើសំុណដ្លបំរៃញ ចួ  ូបវនតបុគគល ឬ នីតបិុគគលឯកជនរតូវោកសំុ់ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន

រៅ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (ព្រៃឯកជនទំហមំធយម និងទំហធំ)ំ 
o មស្រនតី ដ្ាបាលណដ្លទទួលពាកយរសនើសំុរៅ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវៃិនិតយរលើសំណំុ្ឯកស្វ ណដ្ល

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

- ក ណី្ឯកស្វ ភាជ បម់និរគបរ់គន ់ ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេម្កនសិទធិមនិបនតនីតិវធិីព្នកា ចុោះ
បញ្ជ ីព្រៃឯកជនជូន ូបវនតបគុគល និង/ឬ នីតបិុគគលណដ្លបានរសនើសំុ។  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថ
កិចេ រតូវរ ៀបចំលិខិតជូនដ្ណឹំ្ងដ្ល់ ូបវនតបុគគល និង\ឬ នតីិបុគគលរនាោះវញិកនុង យៈរៃលមនិ
រលើសៃី ៣០ព្ែងព្នព្ែងរធាើកា ។ 
 

២.២.២ កា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល 
   កា រតួតៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់នងិវាយតព្មលទីតាងំ រតូវអនុវតតរៅកនុងជហំានទ២ី ព្នដ្ំរណ្ើ  កា រសនើសំុបរងាើត និង
ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន។ បនាៃ បៃ់ីទទួលបានពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនៃី ូបវនតបុគគល ឬ នីតបិុគគលឯកជនណដ្លជា
កមមសិទធិក ដ្ីធលី សំណំុ្ឯកស្វ ពាកយរសនើសំុ និងៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងផ្ដល់មតិរោយមស្រនតីជំនាញព្ន ដ្ាបាលព្រៃរ ើ។ 
មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេអាចរសនើសំុកា អនុញ្ញញ តៃីរបធានអងគភាៃ បស់ខលួន រដ្ើមបចុីោះរតួតៃនិិតយ របមូល
ៃត័ម៌្កន នងិវាយតព្មលស្វថ នភាៃព្នទីតាងំចម្កា  រ ើណដ្លបានរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ដ្ារកាម ២.៣ លំហូ ព្នកា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគសួ្វ  និងព្រៃឯកជនទំហំតូច 

 
  តាមដ្ារកាម ២.៣ ខាងរលើ បង្កា ញអៃំីដ្ំរណ្ើ  កា ៃិនតិយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់នងិវាយតព្មលព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគសួ្វ  
និងព្រៃឯកជនទំហំតូច។ បនាៃ បៃ់ីទទួលពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ នងិរនស្វទ រាជធានី
រខតតស្វម ីនឹងបញ្ជូ នសំណំុ្ឯកស្វ រនោះមកខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេៃនិិតយ នងិចុោះរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល។  
  មស្រនតីចុោះៃនិិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល រតូវរធាើកា សហកា ជាមយួអាជាា ធ ម្កនសមតថកចិេ នងិកមមសិទធិក ព្រៃ
ឯកជន រៃមទងំរ ៀបចំកណំ្តរ់ហតុ “លទធផ្លសតីៃីកា ង្ក ចុោះៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល”  ចួរាយកា ណ៍្ជា

មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និង
រនស្វទ 

ឯកស្វ រសនើសំុ 
ចុោះបញ្ជ ី 

 

ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ  
រាជធានី រខតត 

ៃិនិតយ នងិរាយកា ណ៍្ 

រស
នើ សុំ

 
 ដ្ាបា

ល
ព្រៃរ 

ើ
រចញ

វញ្ញញបនបរត 

ព្រៃឯកជនទំហំតូច 

បញ្ជូ នសំណំុ្ 

ឯកស្វ  

ព្រៃរៃញលកខណ្ៈ 

មនិទនោ់ ំឬ រទើប
ណតបានោ ំ

 រសនើសំុ  
រ ើងវញិ 
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ោយលកខណ៍្អកស មកមនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានី រខតត រដ្ើមបៃីិនិតយសររមច និងរសនើសំុវញិ្ញញ បនបរត
បញ្ញជ កម់្កេ ស់ព្រៃឯកជនៃី ដ្ាបាលព្រៃរ ើ។  
  ក ណី្ទីតាំងរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីៃុំទន់បានបំរៃញរគបល់កខខណ្ឌ ខាងរលើ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេរតូវ
រ ៀបចំលិខិតជូនដ្ណឹំ្ងដ្ល់ ូបវនត ឬនតីិបុគគលឯកជនវញិ រៃមទងំណណ្នាឱំយរធាើកា បំរៃញបណនថម នងិរសនើសំុស្វ ជាែមី
រ ើងវញិ ។ 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
ដ្ារកាម ២.៤ លំហូ ព្នកា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់នងិវាយតព្មលព្រៃឯកជនទំហំមធយម នងិព្រៃឯកជនទំហំធ ំ

 
  តាមដ្ារកាម ២.៤ ខាងរលើ បង្កា ញអៃំីដ្ំរណ្ើ  កា  ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់នងិវាយតព្មលព្រៃឯកជនទំហមំធយម នងិ 
ព្រៃឯកជនទំហធំំ។ បនាៃ បៃ់ទីទួលពាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន៖  

o ព្រៃឯកជនទំហំមធយម៖    ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវចាតម់ស្រនតីជំនាញៃិនតិយរលើសំណំុ្ឯកស្វ ណដ្ល ូបវនតបុគគល 
ឬ នីតិបុគគលឯកជនបានរសនើមក។ ក ណី្រនោះ ឯកស្វ រសនើសំុបានបំរៃញតាម
លកខខណ្ឌ តរមូវ បស់រគលកា ណ៍្ណណ្នា ំ ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងចាតម់ស្រនតីជំនាញ 
រដ្ើមបចុីោះៃនិិតយ នងិរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល ។ 

o ព្រៃឯកជនទំហំធំ៖    ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវចាតម់ស្រនតីជំនាញ រដ្ើមបចុីោះៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល 
 ចួរាយកា ណ៍្ នងិរសនើសំុរគលកា ណ៍្អនុញ្ញញ តៃីរកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ។ 

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

 មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើណដ្លចុោះៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់ នងិវាយតព្មលរៅទីវាល រោយម្កនកា ចូល មួសហកា ជាមយួ
អនកពាកៃ់ន័ធ រៃមទងំរ ៀបចំកំណ្តរ់ហតុ “លទធផ្លសតីៃីកា ង្ក ចុោះៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលរៅទីវាល” ជាមយួ
កមមសិទធិក ព្រៃឯកជន  ចួរាយកា ណ៍្ៃលីទធផ្លមក ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រដ្ើមបៃីិនតិយ និងសររមច។  
 

រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ ឯកស្វ រសនើសំុ 

ចុោះបញ្ជ ី 
 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ  

 

រចញ 
វញិ្ញញ បនបរត 

ព្រៃរៃញលកខណ្ៈ 

មនិទនោ់ ំឬ  
រទើបណតបានោ ំ

ព្រៃឯកជនទហំំធ ំ

ៃិនិតយ រាយកា ណ៍្ 

និងរសនើសំុកា សររមច 

 
 

 រសនើសំុ  
រ ើងវញិ 

 

ឯកភាៃ 
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គាំរទូម្រម្្់ៃត័៌ានចុុះៃនិិតយ គ្ទៀ្ផ្ទទ ត់ និ្វាយតព្ម្ែ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

សាោកបម្រតៃត័៌ានចុុះៃិនិតយ គ្ទៀ្ផ្ទទ ត់ និ្វាយតព្ម្ែ 
 

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

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

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

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

ព្ែង...........................ណខ.............ឆ្ន .ំ................ៃ.ស. .......... 
................. ព្ែងទ.ី................ណខ..........ឆ្ន ២ំ០...... 

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

សាា ល៖់ កា ចុោះមូលវចិា អាចប ោិយៃីសកមមភាៃជាកណ់សតងពាកៃ់ន័ធនឹងទីតាងំចម្កា  រ ើោ ំឬ ដ្ំណុ្ោះព្រៃធមមជាតិ ដូ្ចជា 
ស្វថ នភាៃព្នកា កានក់ាប ់កា តវា  បញ្ញា ទំនាស់ដ្ីធលីជារដ្ើម ជាៃិរសសរ ៀបរាបរ់ោយសរងខបអំៃីស្វថ នភាៃវវិតតន៍
ចម្កា  រ ើោ។ំ 

 



16 

២.២.៣  កា ផ្តល់វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជី ព្រៃឯកជន 
    ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងផ្តល់វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ជូន ូបវនតបគុគល ឬ នីតិបុគគលណដ្លបាន
ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន តាមសំរណ្ើ  បស់មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានីរខតត (ព្រៃឯកជន
លកខណ្ៈរគសួ្វ  និងព្រៃឯកជនទំហតូំច) និងតាមសំរណ្ើ  បស់អងគភាៃជំនាញររកាមឱវាទ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (ព្រៃឯកជន
ទំហមំធយម នងិទំហធំ1ំ) រោយភាជ បម់កជាមយួនូវ បាយកា ណ៍្ និងកណំ្តរ់ហតុចុោះៃនិិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មល
រៅទីវាល។  
  វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរនោះ នងឹផ្តល់ជូន ូបវនតបុគគល ឬ នតីិបុគគលណដ្លបានោកព់ាកយរសនើសំុ
ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនកនុង យៈរៃលមនិរលើសៃី ៤៥ព្ែង ព្នព្ែងរធាើកា បនាៃ បៃ់ីទទួលពាកយ រោយបំរៃញលកខខណ្ឌ ដូ្ចខាង
ររកាម៖  

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

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

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

 
 
 
 
 
 

  

 
1 ព្រៃឯកជនទំហធំំ៖  ដ្ាបាលព្រៃរ ើអាចរចញវញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនបាន លុោះរតាម្កនរគលកា ណ៍្
អនុញ្ញញ តៃីរកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ។ 
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គាំរវូិញ្ញា បនបម្រតបញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន (ណ្នកខា្ម្ុខ) 
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គាំរវូិញ្ញា បនបម្រតបញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន (ណ្នកខា្គម្រកាយ) 
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គាំនសូបាំម្រៃញួសគ្េបអាំៃីដ្ាំគណើ រការគសនើសុាំចុុះបញ្ជ ពី្ម្រៃឯកជន 
 

 
 

ដ្ារកាម  ២.៥ ដ្ំរណ្ើ  កា រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
 
តារាង២.១ ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគសួ្វ  និងទហំំតូច 

ជំហាន ដ្ំរណ្ើ  កា  
ជហំានទី១៖ 
កា ោកព់ាកយរសនើ សំុ
ចុោះបញ្ជី 
 

o ពាកយរសនើសំុណដ្លបំរៃញ ចួ  ូបវនតបុគគល ឬ នីតិបគុគលឯកជន រតូវោកសំុ់ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯក
ជនរៅខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគសួ្វ ) និងមនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ រាជធានី រខតតស្វម ី(ព្រៃឯកជនទំហតូំច) 

o មស្រនតី ដ្ាបាលណដ្លទួលពាកយរសនើសំុរៅខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ ឬ មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទរាជធានី រខតតស្វម ីរតូវៃិនិតយរលើសំណំុ្ឯកស្វ ណដ្ល ូបវនតបុគគល ឬ នីតិបុគគល
ឯកជនបានរសនើមក ថារតើៃត័ម៌្កនណដ្លបានបំរៃញកនុងពាកយរសនើ សំុ និងឯកស្វ ភាជ ប់
មកជាមួយរគប់រគន់តាមកា ណណ្នាំ បស់រគលកា ណ៍្ណណ្នាណំដ្  ឬរទ? 

ជហំានទី២៖ 
កា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់
និងវាយតព្មល 
 

o មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានី រខតតស្វម ីរតូវរសនើបញ្ជូ នសំណំុ្ឯកស្វ 
រនោះឱយមកខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេរធាើកា ៃនិតិយរលើសំណំុ្ឯកស្វ ណដ្ល ូប
វនតបុគគល ឬ នីតិបគុគលឯកជនបានរសនើមក។ ក ណី្រនោះ ខណ្ឌ   ដ្ាបាលព្រៃរ ើ អាចនឹង
រសនើសំុកា អនុញ្ញញ តៃមីនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានី រខតតស្វម ីរដ្ើមបី
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ជំហាន ដ្ំរណ្ើ  កា  
ចុោះៃិនតិយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទវីាល របសិន របើៃនិិតយរឃើញថាឯកស្វ បានបំរៃញតាម
លកខខណ្ឌ តរមូវ បស់រគលកា ណ៍្ណណ្នារំនោះ។ 

o មស្រនតីចុោះរបសកកមមរតួតៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល រតូវរធាើកា សហកា ជាមយួអាជាា ធ  
ម្កនសមតថកចិេ រៃមទងំ រ ៀបចំកណំ្តរ់ហតុ “លទធផ្លសតីៃីកា ង្ក ចុោះរតួតៃិនតិយ នងិ
រផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល” ជាមយួកមមសិទធិក ព្រៃឯកជន បនាៃ បម់ករាយកា ណ៍្ជាោយលកខណ៍្
អកស មកមនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ រាជធានីរខតត រដ្ើមបសំុីកា ៃិនិតយ និង
សររមច។ 

ជហំានទី៣៖ 
កា រចញ
វញិ្ញញ បនបរត 
(Certification) 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងផ្តល់វញិ្ញញ  បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ជូន ូបវនតបគុគល ឬ នីតិ
បុគគលណដ្លបានោកព់ាកយ រសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន តាមសំរណ្ើ  បស់មនៃី កសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ រាជធានីរខតត (ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគសួ្វ  និង ព្រៃឯកជនទំហតូំច) រោយភាជ បម់ក
ជាមយួនូវ បាយកា ណ៍្ និងកំណ្តរ់ហតុចុោះៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលរៅទីវាល។  
ក ណី្ទីតាងំរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីៃុទំនប់ានបំរៃញរគបល់កខខណ្ឌ ណដ្លបានកំណ្ត ់ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ
ម្កនសមតថកចិេរតូវរ ៀបចំលិខិតជូនដ្ណឹំ្ងដ្ល់ ូបវនតបុគគល ឬនីតិបគុគលឯកជនវញិ រៃមទងំ
ណណ្នាឱំយរធាើកា បំរៃញបណនថម និងរសនើសំុស្វ ជាែមីរ ើងវញិ ។ 

 
តារាង២.២ ដ្ំរណ្ើ  កា ព្នកា ោកព់ាកយរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនទំហមំធយម នងិទំហធំ ំ

ជំហាន ដ្ំរណ្ើ  កា  
ជហំានទី១៖ 
កា ោកព់ាកយរសនើ សំុ
បរងាើត 
 

o ពាកយរសនើសំុណដ្លបំរៃញ ចួ  ូបវនតបុគគល ឬ នតីិបុគគលឯកជនរតវូោកសំុ់ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
រៅ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (សរម្កបព់្រៃឯកជនទំហមំធយម និងព្រៃឯកជន ទំហធំំ) 

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

ជហំានទី២៖ 
កា ៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់
និងវាយតព្មល 
 

o ព្រៃឯកជនទំហំមធយម៖  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវចាតម់ស្រនតីជំនាញៃិនិតយរលើសំណំុ្ឯកស្វ 
ណដ្ល ូបវនតបុគគល ឬ នតីិបុគគលឯកជនបានរសនើមក។ ក ណី្រនោះ រឃើញថាឯកស្វ រសនើសំុ
បានបំរៃញតាមលកខខណ្ឌ  តរមូវ បស់រគលកា ណ៍្ណណ្នា ំ ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងចាត ់  
មស្រនតីព្នអងគភាៃជនំាញររកាមឱវាទ រដ្ើមបចុីោះៃិនតិយ នងិរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទវីាល ។ 

o ព្រៃឯកជនទំហធំំ៖  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រតូវចាតម់ស្រនតីព្នអងគភាៃជំនាញររកាមឱវាទ 
រដ្ើមបចុីោះៃិនិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់ និងវាយតព្មល របសិនរបើៃិនិតយរឃើញថា ឯកស្វ បាន
បំរៃញតាមលកខខណ្ឌ តរមូវ បស់រគលកា ណ៍្ណណ្នា ំ  ចួរាយកា ណ៍្ និងរសនើសំុ
រគលកា ណ៍្អនុញ្ញញ តៃីរកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ។ 

o មស្រនតីចុោះរបសកកមមរតួតៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល រតូវរធាើកា សហកា ជាមយួអាជាា ធ  
ម្កនសមតថកចិេ នងិកមមសិទធិក ព្រៃឯកជន រៃមទងំរ ៀបចំកណំ្តរ់ហតុ “លទធផ្លសតីៃី
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ជំហាន ដ្ំរណ្ើ  កា  
កា ង្ក ចុោះរតួតៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ៅទីវាល”  ចួរាយកា ណ៍្ជាោយលកខណ៍្ អកស មក
 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ រដ្ើមបសំុីកា ៃិនិតយ និងសររមច។  

ជហំានទី៣៖ 
កា រចញ
វញិ្ញញ បនបរត 
(Certification) 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើនឹងផ្តល់វញិ្ញញ  បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ជូន ូបវនតបុគគល ឬ 
នីតិបុគគលណដ្លបានោកព់ាកយ រសនើចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន តាមសំរណ្ើ  បស់អងគភាៃជំនាញ
ររកាមឱវាទ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ (ព្រៃឯកជនទំហមំធយម)  និងម្កនរគលកា ណ៍្អនុញ្ញញ តៃី
រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ និងរនស្វទ (ព្រៃឯកជនទំហធំំ) រោយភាជ បម់កជាមយួនូវ
 បាយកា ណ៍្ និងកណំ្តរ់ហតុចុោះៃនិិតយ រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់និងវាយតព្មលរៅទីវាល។ 
ក ណី្ទីតាងំរសនើសំុចុោះបញ្ជ ីៃុទំនប់ានបំរៃញរគបល់កខខណ្ឌ ណដ្លបានកណំ្ត ់ ដ្ាបាល
ព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេរតូវរ ៀបចំលិខិតជូនដ្ណឹំ្ងដ្ល់ ូបវនតបុគគល ឬនីតិបគុគលឯកជន
វញិ រៃមទងំណណ្នាឱំយរធាើកា បំរៃញបណនថម និងរសនើសំុស្វ ជាែមីរ ើងវញិ ។ 
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ជាំៃូកទី ៣ 
ការគរៀបចាំណ្នការដ្ឋាំគ ើសម្រាបច់ាក រគ ើដ្ឋ ាំ និ្ព្ម្រៃឯកជន 

៣.១ កា វាយតព្មលទីតាងំោរំ ើ 

 កា ររជើសរ ើសទីតាងំដ្ីសរម្កបគ់ររម្កងោរំ ើ ជាចំណុ្ចសំខាន ់ណដ្ល ូបវនតបុគគល ឬ នីតិបុគគលគួ សិកា
ឱយបានចាស់ោស់ មុនរៃលសររមចចិតតទិញ ឬកា បណាត កទុ់ន មួគន កនុងកា បរងាើតជាចម្កា  រ ើោ ំនងិព្រៃឯកជន 
ណដ្លចណុំ្ចគួ ៃិចា ណាៃីកតាត ប សិ្វថ ន រសដ្ាកចិេ និងសងគម។ របសិនរបើព្រៃឯកជនរតូវបានបរងាើតរ ើងសរម្កប់
ចម្កា  រ ើពាណិ្ជជកមម ដូ្រចនោះរយើងអាចបរងាើតរៅកណនលងណដ្លម្កនលកខខណ្ឌ ដ្ី និងអាកាសធាតុ (ប មិ្កណ្ និង បា យ
ទឹករភលៀង) សមរសបសរម្កបក់ា ដុ្ោះលូតោស់ព្នរបរភទរ ើ ។ រោយណ ក ទីតាងំរផ្សងរទៀតណដ្លជាចម្កា  រ ើ
មនិណមនជាទិសរៅសរម្កបក់ា រធាើពាណិ្ជជកមម រនាោះអាចបរងាើតជាព្រៃឯកជនរដ្ើមបរីឆ្លើយតបរៅនឹងផ្លរបរោជន ៍      
ប សិ្វថ ន នងិសងគម។ 
 កា វាយតព្មលទីតាងំគួ ចាបរ់ផ្តើមរៅដ្ំណាកក់ាលដ្បំូងមនុកា រ ៀបចំដ្ី រោយៃិនិតយរលើ៖ 

− ស្វថ នភាៃដ្ី ស្វ ៃន័ធ ុកខជាតិ និងសតាព្រៃ រោយររបើរបាស់មរធាបាយវាយតព្មលរោយឆ្ប ់ហ័ស 
− ស្វថ នភាៃព្នកា ររបើរបាស់ដ្ ី រសបតាមរបៃន័ធកណំ្តព់្នសិទធិកានក់ាបដ់្ីធលី មនិពាកៃ់ន័ធនងឹណដ្នព្រៃ
បរមរងទុកអចិព្ស្រនតយ ៍បស់ ដ្ា ឬ ណដ្នព្រៃព្នតំបនក់ា ពា ធមមជាត ិ

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

 ៣.១.១ រគលកា ណ៍្ 
 កា បរងាើតចម្កា  រ ើ និងព្រៃឯកជន គឺជាកា ចូល មួចំណណ្ក បស់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនទងំ ូបវនតបុគគល នងិ
នីតិបុគគលកនុងកិចេខតិខំរបងឹណរបងជំ ុញរខឿនរសដ្ាកិចេជាត ិ តាម យៈកា បរងាើតរបភៃព្នកា ផ្គតផ់្គងរ់ ើរចញៃីចម្កា  
រ ើោ ំ និងកាតប់នថយកា ររបើរបាស់ផ្លិតផ្លរ ើរចញៃីព្រៃធមមជាត ិ ជាៃិរសសបរងាើតកា ង្ក ជួយ បរងាើនរបាក់
ចំណូ្លដ្ល់សហគមនម៍ូលោា ន នងិកា កាតប់នថយភាៃរកីរកតាមតបំនជ់នបទជារដ្ើម។  
 កា រ ៀបចំណផ្នកា ោរំ ើ  ូបវនតបុគគល និងនីតិបគុគលអាចគតិគូ នូវតព្មលមយួចនំួនដូ្ចជាកា លំណហកមានត 
គុណ្ភាៃព្នតំបនរ់ទសភាៃ ភូមសិ្វស្រសត ជីវស្វស្រសត និងរបតិកភណ្ឌ វបបធម។៌ 

៣.១.២ កា វភិាគចំណាយ 
 កា បរងាើតចម្កា  រ ើោ ំ ឬ ព្រៃឯកជន រទោះបីជាម្កនទំហំតូចកតីរតូវចំណាយខពស់ណាស់។ កា ចំណាយ
រលើកា ទិញដ្ី កា ទិញឧបក ណ៍្ នងិសម្កភ  សរម្កបោ់រំ ើ កា ជួលដ្ី កា ជួលកមមក  កា កស្វងផ្លូវ កា រធាើ បង កា 
ណែ កាកា ពា  នងិកា ដ្ឹកជញ្ជូ នជារដ្ើម។ របសិនរបើម្កេ ស់ព្រៃឯកជន បានរធាើណផ្នកា ចាស់ោស់រនាោះ រស្វហ៊ាុយ 
ចំណាយនឹងរតូវកាតប់នថយ។ កនុងនយ័រនោះរតូវសួ ខលួនឯងថា៖ 

− រតើកា បរងាើត ព្រៃឯកជនកនុងរគលបំណ្ងអាី? (តព្មលរទសភាៃ លំណហកមានត ឬ រធាើពាណិ្ជជកមម) 
− រតើកា រ ៀបចំដ្ីរធាើរ ើងរោយកម្កល ងំៃលកមម ឬ រោយររគឿងចរក? 
− រតើរតូវកា  បងប ុនាម ន? រតើររបើសម្កភ  សំណ្ងអ់ាី រហើយព្ែលប នុាម ន? ។ល។ 
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 ៣.១.២ កា វភិាគរសដ្ាកិចេ 
 ឆ្លងកាតដ់្ំរណ្ើ  កា សិកាទីតាងំ ចួ របសិនរបើម្កេ ស់ព្រៃឯកជនសររមចចិតតរធាើកា ោរំ ើ ដូ្រចនោះកិចេកា បនាៃ ប់
គឺកា រ ៀបចំណផ្នកា ោដុំ្ោះ។ កា រ ៀបចំណផ្នកា បរងាើតចម្កា  រ ើឯកជនសរម្កបរ់ធាើពាណិ្ជជកមម គួ ម្កនៃត័ម៌្កនសតីៃី
កា វភិាគរបសិទធិភាៃរសដ្ាកចិេ រដ្ើមបបីង្កា ញថាគររម្កងោរំ ើរនោះនឹងម្កនផ្លចំរណ្ញសរម្កបជ់ាមូលោា នកនុងកា 
សររមចចិតតវនិិរោគ។  

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

− គិតគូ ៃីផ្លប ោះពាល់ព្នសណាា នដ្ ីនងិលទធភាៃទទលួបានៃីព្ែលរដ្ើមព្នកា របមលូផ្ល នងិកា ដ្កឹជញ្ជូ ន 
− ររបើរបាស់ទិនននយ័ៃីកា លូតោស់ចម្កា  រ ើកនុងតំបនណ់ដ្លម្កនលកខខណ្ឌ រសរដ្ៀងគន  សរម្កបក់ា បា នស់្វម ន 
អំៃីផ្លិតភាៃ និងទិននផ្ល 

− ៃិចា ណារលើហានិភយ័ណដ្លអាចរកើតម្កនៃីជំងឺ អគគិភយ័ សតាលែិត និងររគោះមហនតរាយធមមជាតិរផ្សងរទៀត។  

៣.២ កា រ ៀបចំចម្កា  រ ើោ ំ

កតាត ណដ្លគួ រតូវបានយកមកៃិចា ណាកនុងកា រ ៀបចំចម្កា  រ ើោ ំមួម្កន៖ 
o ស្វ ៃន័ធ ុកខជាតិណដ្លម្កនរស្វប ់ថារតើរៅណតម្កនសកាត នុៃលកនុងកា ស្វត  ដ្ំណុ្ោះព្រៃរ ើងវញិ និង

អាចររបើរបាស់បានណដ្  ឬរទ? 
o កា រធាើផ្លូវដ្កឹជញ្ជូ ន នងិផ្លូវរភលើង សរម្កបច់ម្កា  ព្រៃឯកជនណដ្លម្កនទំហំរលើសៃី ១០ហិកតា រតូវ

ម្កនវធិានកា  កា ពា  និងរគបរ់គងរភលើងព្រៃ 
o វធិានកា កា ពា ទបទ់ល់នឹងជំងឺ និងសតាលែិតបំផ្ទល ញ 
o ណផ្នកា ទីផ្ា  និងកា ររបើរបាស់រ ើ 
o កា កានក់ាបដ់្ី រតូវកណំ្តនូ់វភាៃរសបចាបព់្នទីតាងំណដ្លរតូវោរំ ើ រតូវរមើលផ្ងណដ្ ថារតើរៅ

ម្កនចរម្កល ោះអំៃីកា កានក់ាបដ់្ណីដ្លមនិទនប់ានរោោះរស្វយណដ្ ឬរទ មុននឹងចាបរ់ផ្តើមោរំ ើ?  
o ទំហចំម្កា  រ ើ មនិម្កនរគលកា ណ៍្កំណ្តច់ាស់ោស់អំៃីទំហំចម្កា  ោរំ ើរទ។ ជាទូរៅ 

ចម្កា  រ ើកានណ់តធំ រនាោះកា ចំណាយកនុងមយួឯកតាត ដ្ីម្កនទំហំតូចជាង ដូ្រចនោះកា ផ្ទល ស់បតូ ដ្ី ឬក៏
កា ចូលហ៊ាុនគន កនុងកា រធាើវនិិរោគអាចចាតទុ់កថារធាើឱយកា ចំណាយកនុងកា បរងាើតចម្កា  រ ើោមំ្កន 
ករមតិទប។ 

o កម្កល ងំៃលកមម កា ង្ក ោរំ ើ ភាគររចើនរតូវអនុវតតរោយកសិក រៅកនុងកំ ុងរៃលររៅៃី ដូ្វោដុំ្ោះ។ 
របសិនរបើចម្កា  រ ើម្កនទំហំធំរៃកណដ្លៃិបាករគប់រគងរនាោះ រគរតូវជួលកមមក បណនថមៃីររៅ។ 
បញ្ញា រនោះ រគររចើនជួបរបទោះរៅរៃលរ ៀបចំចម្កា   និងរៃលោដុំ្ោះ។ កា ជួលកម្កល ងំៃលកមមៃីររៅ
រតូវផ្តល់ទីកណនលង សរម្កបស់្វន ករ់ៅផ្ងណដ្ ។   

៣.៣ កា ររជើសរ ើសទីតាងំសរម្កបោ់រំ ើ 
 ៣.៣.១ ភាៃណដ្លអាចចូលដ្ល់ 
  រដ្ើមបកីាតប់នថយរស្វហ៊ាុយចណំាយរលើកា ស្វងសងផ់្លូវ រគរតូវររជើសរ ើសទីតាងំណាណដ្លទមទ កា     
កស្វងផ្លូវតិចបផុំ្ត។ កា ដ្ឹកជញ្ជូ នកម៏្កនតព្មលព្ែលផ្ងណដ្  ដូ្រចនោះចម្កា  ោរំ ើគួ ណតៈ 
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− សថិតរៅជិតផ្លូវរម និងផ្លូវបនាៃ ប ់
− រៅជិតរបភៃផ្គតផ់្គង ់និងតរមូវកា  
− រៅជិតភូម ិឬរៅជតិទីផ្ា លកផ់្លិតផ្លរ ើ 

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

− របរភទដ្ ី
  ដ្ីមរម្កក និងដ្ីលាបរ់រៅជារបរភទដ្ីលែបំផុ្តសរម្កបោ់រំ ើ។ ដ្មីរម្កក ជារ ឿយៗររចើនជួបរបទោះរៅ
ណផ្នកខាងររកាមព្នជរម្កលណដ្លរកើតរ ើងៃីកា របមូលផ្តុ ំព្នដ្ី និងករមៃចកមៃ ុីកខជាត។ិ ដ្ីលាបរ់កើតរ ើងៃីករមៃច
កំណ្ណដ្ល ងធាល ករ់ៅរសទបរ់រកាមព្នព្ផ្ៃទឹក ណដ្លជាទូរៅ មួផ្សរំោយភក ់ នងិដ្ីឥដ្ា។ ដ្ីណដ្លរៅពាកក់ណាត ល
ជរម្កលកស៏មរសបសរម្កបោ់រំ ើផ្ងណដ្ ។ រៅកនុងតបំនណ់ដ្លម្កនរសទបែ់មបាយររកៀមរៅណកប ព្ផ្ៃដ្ី បងាកា 
លំបាកដ្ល់កា ចាកឫ់ស ចុោះរៅររកាម រហើយដ្ីរបរភទរនោះមនិសមរសបចំរពាោះកា ោរំ ើជាលកខណ្ៈពាណិ្ជជកមមរទ។  

−  ចនាសមពន័ធដ្ ី
  ដ្ីណដ្លសមរសបបំផុ្តសរម្កបក់ា ង្ក ោរំ ើគឺជារបរភទដ្ីលាបណ់ដ្លម្កនវាយនភាៃមធយម។ ដ្ីខាច ់ដ្ី
ឥដ្ា និងដ្ហីាប ់មនិសមរសបសរម្កបក់ា ង្ក ោរំ ើរទ។ ដ្ីណដ្លម្កន ចនាសមពន័ធដ្ីអន ់ឬដ្ីជាទំឹក អាចណកលមែបាន
រោយកា ជីករបឡាយបងាូ ទកឹ រដ្ើមបបីនថយកមពស់ទឹកររកាមដ្ី។ 

− ជីជាតិដ្ ី
  ដ្ីលាបម់និណមនជានិចេកាលសុទធណតម្កនជីជាតិរទ កា ោកជ់ីគឺជាកា ចាបំាច។់ រៅកនុងតបំនណ់ដ្លម្កនករមៃច 
កំណ្ររចើនរៃកអាចម្កនកងាោះស្វ ធាតុចិញ្េ ឹមកនុង យៈរៃលបរណាត ោះអាសននមយួ។ រៅកនុងតបំនណ់ដ្លម្កនប មិ្កណ្ទឹក
រភលៀងខពស់កអ៏ាចម្កនកងាោះស្វ ធាតុចិញ្េ ឹម ជាៃិរសសចំរពាោះរបរភទដ្ីខាច។់ សរម្កបរ់បរភទដ្ីខាច ់រគរតូវោកជ់ីស រីាងគ 
រដ្ើមបបីរងាើនជីជាតដិ្ី និង  ចនាសមពន័ធដ្។ី 

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

៣.៤ កា រធាើណផ្នកា ោដុំ្ោះ 

  ណផ្នកា ោដុំ្ោះ នងិកា ណែទចំម្កា  រ ើ គឺតរមូវឱយកមមសិទធក ព្រៃឯកជន រ ៀបចំកនុងក ណី្ព្ផ្ៃដ្ីរសនើសំុចុោះបញ្ជ ី
ព្រៃឯកជនម្កនទំហំរលើសៃ១ី០ហិកតា រហើយកា រ ៀបចំរតូវម្កនចំណុ្ចសំខាន់ៗ ដូ្ចបង្កា ញកនុងគំ ូខាងររកាម៖ 
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គាំរ ូ 
ណ្នការដ្ឋាំគ ើជាចាក រព្ម្រៃឯកជន 

១-រសចកតីរផ្តើម 
២-រគលបណំ្ង 
៣-ស្វថ នភាៃព្នទីតាងំោរំ ើ 

 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវបង្កា ញអៃំីស្វថ នភាៃព្នទីតាងំណដ្លរតវូបានររជើសរ ើសសរម្កបោ់រំ ើ  មួម្កន៖ 
− ស្វថ នភាៃររបើរបាស់ដ្ី នងិទហំំព្ផ្ៃដ្ីចម្កា  រ ើ 
− ភូមសិ្វស្រសត៖ ភូម.ិ..........ឃំុ...............រសរក..................រខតត 
− ណផ្នទី និងបង្កា ញចណុំ្ចនោិមកា 
− របរភទដ្ី និងៃត័ម៌្កនដូ្ចជា ប មិ្កណ្ទឹករភលៀង និងធាតុអាកាសជារដ្ើម (របើអាច) 

៤-វធិសី្វស្រសត និងកា របតបិតត ិ
  ៤.១ កា រ ៀបចំដ្ី និងបលុកោដុំ្ោះ 
  ៤.២ របរភទរ ើ និងរបភៃៃូជ 
  ៤.៣ គម្កល តព្នកា ោ ំ
  ៤.៤ កា ណែទ ំ(រធាើរមម  និងផ្លូវរភលើង)  

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

៦-កា តាមោន ៃិនតិយ និងវាយតព្មល 
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៣.៥ កា តាមោន ៃិនិតយ នងិវាយតព្មល  

 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវរធាើកា ៃនិិតយចម្កា  រ ើោ ំបស់ខលួនជារបចា ំ បនាៃ បៃ់ីោ ំចួ រដ្ើមបតីាមោនស្វថ នភាៃ
លូតោស់ព្នកូនរ ើ និងកណំ្តរ់ៃលរវោរធាើកា ោជំសួជារដ្ើម។ ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនអាចរសនើសំុរបឹការោបល់ ឬ 
ជំនួយបរចេករទសៃមីស្រនត ីដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេកនុងក ណី្ចាបំាច ់រដ្ើមបធីានាថា ចម្កា  រ ើោគំមឺ្កនគុណ្ភាៃ 
និងអនុរោមតាមលកខណ្ៈបរចេករទស។ 

៣.៦ កណំ្តរ់តា នងិរបៃន័ធរគបរ់គងៃត័ម៌្កន 

 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវចូល មួសហកា ជាមយួ ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ តាម យៈកា រាយកា ណ៍្រ ៀងរាល់
រតីម្កសអំៃសី្វថ នភាៃវវិតតនច៍ម្កា  ព្រៃឯកជន បស់ខលួន រោយរាបប់ញ្េូ លទងំ អរតា ស់ សកមមភាៃណែទ ំកា លូតោស់ 
និងរបរភទរ ើរផ្សងៗរទៀតណដ្លរទើបបានោបំញ្េូ ល រដ្ើមបរីធាើបចេុបបននភាៃទនិននយ័ចម្កា  ព្រៃឯកជន។  
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ជាំៃូកទី ៤ 
ការម្របម្លូ្ល និ្ យនតការព្នការម្រតតួៃិនតិយចាក រគ ើដ្ឋ ាំ និ្ព្ម្រៃឯកជន 

 ជំៃូករនោះគឺបង្កា ញអំៃីនីតិវធិីព្នកា រសនើសំុកា របមូលផ្លរ ើ និងយនតកា ព្នកា រតួតៃិនិតយចម្កា  រ ើ
ោណំដ្លកមមសិទធិក ព្រៃឯកជនរតូវរបតិបតតិ រៃមទងំ របៀបព្នកា កតរ់តាអំៃីសកមមភាៃព្នកា ោដុំ្ោះរ ើ កា ណែទ ំនិង
ប មិ្កណ្រ ើណដ្លរតូវរបមូលផ្លចុោះកនុងរសៀវរៅបនៃុក រៃមទងំរាយកា ណ៍្អំៃីសកមមភាៃរបមូលផ្ល និងប មិ្កណ្
របមូលផ្លរ ើដ្ល់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ។ 

៤.១ របតិបតតិកា របមូលផ្ល 

 កា របមូលផ្លជាដ្ំណាកក់ាលណដ្លម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រតូវគិតគូ ជាមុនអំៃីសកមមភាៃដូ្ចជា របតិបតតិកា 
របមូលផ្ល ទផី្ា  និងកា ដ្កឹជញ្ជូ នរៅកានទ់ីតាងំររបើរបាស់ ណចកចាយ និងណកព្ចន។ ដ្ំណាកក់ាលរនោះ ម្កេ ស់ព្រៃ
ឯកជនរតូវគតិៃិចា ណាកា រ ៀបចំណផ្នកា របមូលផ្ល ម្កនដូ្ចខាងររកាម៖ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ដ្ារកាម ៤.១ កា រធាើអាជីវកមមរបមូលផ្លព្រៃឯកជន 

ម្ុនម្របម្ូល្ល 

រាយកា ណ៍្ជូន  ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 
ម្កនសមតថកិចេ៖ 
- ទីតាងំបលុករបមូលផ្ល 
- ទំហំព្ផ្ៃដ្ី 
- របរភទរ ើ 

សកមមភាៃ 

កា រ ៀបចំណផ្នកា  

កំណ្តប់លុករធាើអាជីវកមម 

រ ៀបចំផ្លូវអូសទញ 

កា ផ្តួល លំំ និងកាត ់

កា អូសទញ 

បកសំបក (របើតរមវូកា ) 

កា កាតត់ាមខាន តរ ើ 

កា រលើកោករ់លើ ែយនត 

ដ្ឹកជញ្ជូ នរៅកានទ់ីផ្ា  

កា ៃិៃណ៌្នា 

កា រ ៀបចំណផ្នកា របមូលផ្ល រោយ
ម្កនណផ្នទីបង្កា ញទីតាងំ  

រតូវរបាកដ្ថារៃំរបទល់បលុ ករធាើអាជីវកមមចាស់ោស់ 
និងរដ្ើមរ ើ រតូវដ្កហូតគឺរតូវបានកំណ្ត ់

អាចររបើរបាស់ផ្លូ វណដ្លម្កនរស្វបក់នុ ងចម្កា  សរម្កប ់
អូសទញ ឬផ្លូ វរភលើង រដ្ើមបីកាតប់នថយកា ចំណាយ 

សកមមភាៃព្នកា កាប ់លំំរដ្ើមរ ើ និងកាតណ់មកណផ្នក 
ខាងរលើរចញៃីរដ្ើម រោយគិតគូ អំៃីរបៃន័ធសុវតថិភាៃ 

រធាើកា អូសទញកំណាតរ់ដ្ើមរៅកានគំ់ន រ ើ  
រៅរលើផ្លូ វ 

កា បញ្ញជ ទិញមយួចំនួនគឺតរមូវឱយម្កេ ស់បកសំបករចញ 
រហើយក ណី្រនោះអាចរធាើកា បករោយររបើរបាស់ម្ក សីុន 

កាតរ់ដ្ើមរ ើជាកំណាត់ៗ រៅតាមខាន តរ ើ និង
តរមូវកា ទីផ្ា  

កា រ ៀបចរំលើកោករ់លើ ែយនត ជាកណំាតរ់ ើមលូ ឬរ ើ
អា  រោយរធាើោ ងណាកុឱំយរលើសចណុំ្ោះចាបក់ណំ្ត ់

កា ដឹ្កជញ្ជូ នៃីចម្កា  រ ើរៅកានទី់ផ្ា  

ម្របតិបតតិការ 
ម្របម្លូ្ល 

កតរ់តាទិនននយ័កនុងរសៀវរៅបនៃុក៖ 
- ទីតាងំ ូតរ៍បមូលផ្ល 
- ទំហំព្ផ្ៃដ្ី 
- របរភទរ ើរតូវរធាើអាជីវកមម 
- ប មិ្កណ្រ ើ ឬផ្ល អនុផ្លព្រៃរ ើ 
- ប មិ្កណ្ណដ្លបានដ្ឹករចញ 



28 

  ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនណដ្លបានចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន ចួ ម្កនសិទធកិនុងកា របមូលផ្ល ររបើរបាស់ និងរធាើអាជីវកមមផ្ល 
អនុផ្លព្រៃរ ើ និងផ្លិតផ្លរ ើណកព្ចន ណដ្លម្កនរបភៃរចញៃីព្រៃឯកជន បស់ខលួន រោយអនុវតតតាមវធិានដូ្ចខាង
ររកាម៖ 
 ៤.១.១ មុនរៃលរបតិបតតិកា  
  ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវរាយកា ណ៍្ជាោយលកខណ៍្អកស មក ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ អំៃទីីតាងំ ូត ៍របមូល
ផ្ល ទំហំព្ផ្ៃដ្ី និងរបរភទរ ើណដ្លរតូវរបមូលផ្ល ោ ងតិចៃី សបាត ហ៍មុនរៃលរបតិបតតិកា របមូលផ្លចាបរ់ផ្តើម។ កនុង
ក ណី្ព្រៃឯកជនណដ្លម្កនទហំំចាបៃ់ី១០ហិកតារ ើង ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវភាជ បម់កជាមយួនូវណផ្នកា សកមមភាៃ
របមូលផ្លរោយម្កនភាជ បម់កជាមយួនូវណផ្នទីបង្កា ញទីតាងំ ូត ៍ និងទិសរៅព្នកា ដ្ឹកជញ្ជូ នរៅកានទ់ីផ្ា ររបើរបាស់ 
ឬ ណចកចាយជារដ្ើម។ 
 ៤.១.២ កា ចាបរ់ផ្តើមរបតិបតតិកា របមូលផ្ល 
  រៅរៃលចាបរ់ផ្តើមរបតិបតតិកា របមូលផ្ល ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន រតូវកតរ់តាកនុងរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជន បស់
ខលួននូវទីតាងំ ូតរ៍បមូលផ្ល ទំហំព្ផ្ៃដ្ីរបមូលផ្ល ប មិ្កណ្រ ើ ឬផ្ល អនុផ្លណដ្លបានរបមូល និងណដ្លបានដ្ឹក
រចញៃីចម្កា  ព្រៃឯកជន បស់ខលួនសរម្កបក់ា ណកព្ចនផ្គតផ់្គងទ់ផី្ា កនុងរសរក និងនារំចញ។ 
   កនុងដ្ំរណ្ើ  កា របមូលផ្ល ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវអនុវតតតាមរកមបរចេករទសអនុវតតរបមូលផ្លរៅកមពុជា រដ្ើមប ី
របាកដ្ថា កា រធាើអាជីវកមមរបមូលផ្លព្រៃឯកជន បស់ខលួនធានាបាននូវ៖ 

− សុវតថិភាៃចំរពាោះកមមក  កនុងអ ុំងរៃលកាប ់លំំ 
− កាតប់នថយផ្លប ោះពាល់ដ្ល់ប សិ្វថ ន និងសងគមកនុងករមតិអបបប ម្ក  
− កា ររបើរបាស់មរធាបាយអូសទញ និងដ្ឹកជញ្ជូ នសមរសបមិនបងាកា ខូចខាតដ្ល់របៃ័នធផ្លូ វែនល់ ឬ

កា ហូ ររចាោះ 
− កា ររបើរបាស់ផ្លរ ើអស់លទធភាៃ និងកាតប់នថយកាកសំណ្ល់រ ើររកាយរៃលរបមូលផ្ល ណដ្លជា

រហតុបងាឱយម្កនជំងឺ សតាលែិតបំផ្ទល ញ ឬ រភលើងព្រៃជារដ្ើម 
    ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេព្នមូលោា នស្វមរីតូវរគបរ់គងសំណំុ្ឯកស្វ ព្រៃឯកជននីមយួៗ ណដ្លបាន
ចុោះបញ្ជ ី និងម្កនសិទធិរតួតៃិនតិយរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនណាមយួតាមកា ចាបំាច ់ឬកនុងក ណី្សងសយ័ រដ្ើមបរីផ្ៃៀងផ្ទៃ ត់
សកមមភាៃរបមូលផ្ល និងកា រធាើអាជីវកមម បស់សិទធិវនតព្រៃឯកជនរនាោះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដ្ារកាម ៤.២ ដ្ំរណ្ើ  កា ៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តក់ា របមូលផ្លព្រៃឯកជន 

ាា សព់្ម្រៃឯកជន 
 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 
(ម្កនសមតថកិចេ) 

របតិបតតិកា 
របមូលផ្ល 
 

រតួតៃិនិតយនិង 

រផ្ៃៀងផ្ទៃ ត ់

 

របភៃរ ើ ទី្ារគម្របើម្របាស ់ឬ 
ណចកចាយ 

កនុងចម្កា  
រ ើ 

ររៅចម្កា  
រ ើ 

បនត 

ផ្ទែ ក 
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៤.២ យនតកា ព្នកា ៃិនិតយចម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន 

  យនតកា ព្នកា ៃិនិតយចម្កា  រ ើោ ំ និងព្រៃឯកជន រៅកនុងជំៃូករនោះសំរៅដ្ល់ររកាយរៃលទទួលបាន
វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន សិទធិវនតព្រៃឯកជនស្វមអីាចរសនើសំុជំនួយបរចេករទសសរមបសរមួល ឬ
សហកា ជាមយួមស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេកនុងកា ណែទចំម្កា  ព្រៃោ ំ  និងរគបរ់គងចម្កា  ព្រៃោ ំ រោយណផ្ែកតាម
បរចេករទស ុកខវបបកមមណដ្លកណំ្តក់នុងណផ្នកា ោដុំ្ោះបរងាើតព្រៃឯកជន ឬ ណផ្នកា អភវិឌ្ឍនព៍្រៃឯកជន បស់ខលួន ហូត
ដ្ល់អាយុរបមូលផ្ល។ សិទធិវនតព្រៃឯកជននីមយួ ណៗដ្លបានចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនរសបតាមវធិានព្នរបកាសរនោះ ម្កនភា កិចេ
ទទួលខុសរតូវកតរ់តាចុោះកនុងរសៀវរៅបនៃុកនូវរាល់សកមមភាៃកនុងកា របមូលផ្ល និងកា រធាើអាជីវកមមរ ើោ ំបស់
ខលួន មួម្កនទិនននយ័ប មិ្កណ្រ ើ ដ្ឹកជញ្ជូ ន ណកព្ចន រធាើពាណិ្ជជកមម ឬ ររបើរបាស់។  
 កា រតួតៃិនិតយចម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន រតូវអនុវតតរោយសិទធិវនតព្រៃឯកជនស្វម ីនងិ/ឬ មស្រនតជីំនាញព្ន
 ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ។ កា បរងាើតយនតកា រតួតៃិនិតយចម្កា  រ ើោ ំ នងិព្រៃឯកជនរៅកនុងជំៃូករនោះគៃុឺំ
ម្កននយ័សំរៅដ្ល់កា ោកស់ម្កព ធដ្ល់សិទធិវនតព្រៃឯកជនស្វមរីនាោះរ ើយ រគលគនំិតសំខានគ់ឺ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ
ម្កនសមតថកិចេ ផ្តល់រសវាកមមគរំទបរចេករទស នងិកា តរមងទ់ិសណផ្នកបរចេករទសដ្ល់កមមសិទធិក  តាម យៈកា ផ្តល់
រសវាបណ្តុ ោះបណាត លជំនាញបរចេករទសោរំ ើ និងកា រគបរ់គងចម្កា  ព្រៃោតំាងំៃីោដុំ្ោះ ចួ ហូតដ្ល់បរងាើតបានជា
ចម្កា  ព្រៃោរំៃញលកខណ្ៈ នងិកា របមូលផ្លជារដ្ើម។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ដ្ារកាម ៤.៣ រគលគំនិតព្នកា ៃិនិតយចម្កា  រ ើោ ំនិងព្រៃឯកជន 
 
 តាមដ្ារកាម ៤.៣ ខាងរលើ បង្កា ញថា កា ង្ក ោរំ ើជាចម្កា  ទមទ ឱយម្កនកា យកចិតតទុកោកក់នុងកា ណែទំ
តាងំៃកីា ោដុំ្ោះ ហូតដ្ល់ចម្កា  រ ើរគបអ់ាយុរបមូលផ្ល។ កា លូតោស់ នងិកា ណរបរបួលព្នចម្កា  រ ើម្កនបនួ
ដ្ំណាកក់ាលសំខាន់ៗ  ដូ្ចជាកា ោដុំ្ោះ កា លូតោស់របណជងគន  កា វវិតតរៅជាចម្កា  រ ើរៃញវយ័ និងចម្កា  រ ើចាស់ ឬ 

កា របមូលផ្ល 

កា ោដុំ្ោះ កា របណជងគន លូតោស់ ចម្កា  រ ើរៃញវយ័ ចម្កា  រ ើចាស់ 

កា រធាើ ហាល កា ដ្កហូត (៥០%) 

រភលើងព្រៃ 

ជំងឺ/សតាលែិត 

កមមសិទធិក  
ព្រៃឯកជន 

 ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 
ម្កនសមតថកិចេ 
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្រគប់ យុ្របមូលផល។ ដំ កក់លនីមយួៗចបំចទ់មទរឱយកមមសិទធិករៃ្រពឯកជនអនុវត្តករងរែថរទ ំ ម ន និង
ពិនិតយយ៉ងមត៉ច់ត។់  ដូេចនះ កមមសិទធិករៃ្រពឯកជន ចសហករជមយួម្រន្តីជំនញៃនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើកនុងករ ម ន 
និងពិនិតយ ថ នភពដុះលូត ស់ៃនេដើមេឈើ េដើមបទីទួលបននូវករ្របឹក េយបល់ ករត្រមងទិ់សែផនកបេចចកេទស   
ករផ្តល់េស បណ្តុ ះប ្ត លជំនញបេចចកេទស េំឈើ និងករ្រគប្់រគងចមក រៃ្រព ជំេដើម។  
 េ យេហតុថ ្របេភទេឈើ និងចំនួនេដើមេឈើែដលបន កំនុងចមក រេឈើ និងៃ្រពឯកជន្រតូវបនកត្់រ កនុង
្របពន័ធ្រគប្់រគងទិនននយ័របស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើេនេពលេសនើសំុចុះបញជ ីៃ្រពឯកជន ដូេចនះកមមសិទធិករៃ្រពឯកជនគួរ 
កត្់រ នូវសកមមភពនន ែដលបនអនុវត្តដូចជករេធ្វើរ លេនដំ កក់លលូត ស់្របកួត្របែជង ករដកហូត
បរមិណ ៥០% េនេពលចមក រេឈើេពញវយ័ និងករ្របមូលផល១០០% នូវផលេឈើ េំនេពលចមក រេឈើដល់ យុ
្របមូលផល។ ពត័ម៌នទងំេនះ គួរ្រតូវបនផ្តល់ជូនម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើមនសមតថកិចច េដើមបកីតេ់ចញនូវបរមិណស្តុក
ផលេឈើែដលបន េំចញពី្របពន័ធ្រគប្់រគងទិនននយ័រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ។ ពត័ម៌នទងំេនះ្រតូវេធ្វើករកត្់រ ចូលកនុង
េសៀវេភបនទុកែដលរដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនផ្តល់ជូនជមយួនឹងវញិញ បនប្រតបញជ កក់រចុះបញជ ីៃ្រពឯកជនែដលឯក រទងំ
ពីរេនះ និងេ្របើ្របស់ស្រមបក់រដឹកជញជូ នផលិតផលេឈើេចញពីចមក រេឈើេទកនទី់ផ រេ្របើ្របស់។ 

៤.២.១ ការតាមដាន និងពិនិត េដាយសិទ្ធិវន្តៃ្រពឯកជន 
 សិទធិវន្តៃ្រពឯកជន្រតូវ ម ន ពិនិតយ និងកត្់រ នូវ ល់សកមមភពទងំ យពកព់ន័ធនឹងចមក រៃ្រពឯកជនដូចជ៖ 

− កលបរេិចឆទៃនករ ដុំះេដើមេឈើ ្របេភទេឈើ ចំនួនេដើមេឈើ និង/ឬទំហំៃផទដី (ហិក ) 
− លទធផលៃនករ ដុំះដូចជអ្រ រស់ និងករលូត ស់ែផនកអងកតផ់ចិត កមពស់ និងកេន មស្លឹកជេដើម 
− ករ្រកីែមក និងករេធ្វើរ លចមក រេឈើ  ំនិង/ឬ ៃ្រពឯកជន េ យបង្ហ ញអំពីបរមិណេឈើែដលបនដកហូត
ពីសកមមភព និងបរមិណផលេឈើែដលទទួលបន 

− បរមិណផលេឈើែដលបនេធ្វើករ្របមូលផល មប្លុក និងទិសេ ៃនករែចកចយេទកនទី់ផ រ 
− បរមិណ និង្របេភទេឈើែដលបន ដុំះេឡើងវញិ ឬ ែខនងគល់ែដលបនដុះេឡើងវញិ  
 

៤.២.២ ការកត់្រតាចុះក្នងេសៀវេភៅបន្ទក 
មច ស់ៃ្រពឯកជនមនកតព្វកិចចកត្់រ ចុះកនុងេសៀវេភបនទុកៃ្រពឯកជន្របចឆំន នូំវ ល់សកមមភព្រគប្់រគង

ៃ្រពឯកជនរបស់ខ្លួនស្រមបក់រ ម ន ្រតួតពិនិតយ េផទ ងផទ ត ់ឬករផ្តល់អន្ត គមនគ៍្ំរទែផនកបេចចកេទសរបស់ម្រន្ត ី
រដ្ឋបលៃ្រពេឈើមនសមតថកិចច។  
 សកមមភពៃ្រពឯកជន  ្រតូវបនចុះកំណត្់រ មដំ កក់ល្របចែំខនីមយួៗេនកនុងឆន ្ំរបតិបត្តិករដូច
ខងេ្រកម៖ 
 ១-កំណត់្រតាដំេណើរការបេង្កើតៃ្រពឯកជន៖   រមួមនសកមមភពចបេ់ផ្តើមពីករេរៀបចំទីកែន្លងថន លបណ្តុ ះ  
ករបំបន៉កូនេឈើ ករ ដុំះេនេលើចមក រ  ករែថទ ំ ករអនុវត្តបេចចកេទសរកុខវបបកមមេលើដំណុះៃ្រពរហូតដល់ដំ កក់ល
មុនេពល្របមូលផល។   

២-កំណត់្រតាដំេណើរការ្របមូលផលៃ្រពឯកជន៖ រមួមន ករងរកបរ់លំំ ករកត់ត្រមឹម ករអូសទញ 
ករគរជគំនរ និងករេធ្វើអនម័យៃ្រពេ្រកយេពល្របមូលផល ្រពមទំងពត័ម៌នៃនករដឹកជញជូ នេចញពីគំនរ
េឆព ះេទទិសេ េ្របើ្របស់ទីផ រ េ ងសននិធិស្រមបល់ក ់  ចូលេ ងច្រក ឬសិបបកមមែកៃចន ឬទិសេ នេំចញ។ 
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គាំរកូត់ម្រាកនុ្ គសៀវគៅបនទុក 
  

អតតសញ្ញា ណព្ម្រៃឯកជន 
 

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

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

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

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

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

ខ-រៃំរបទល់ព្រៃឯកជនតាមទីតាងំ៖ 
 (១)-ទីតាងំ ក ៖ 

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

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

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

១២-អនុញ្ញញ តឱយបរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនតាម យៈលិខិត/វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន  
រលខ.................................... ចុោះព្ែងទ.ី........ ណខ..............ឆ្ន .ំ...........រចញរោយ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 
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គំ កូំណ្តរ់តា ដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជន 
---------- 

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

កាល
ប រិចឆទ 

កំណ្តរ់តាសកមមភាៃ ដ្ងសីុ់រត 
(រដ្ើម/ហ.ត) 

ព្ផ្ៃដ្ីោដុំ្ោះ 
(ហ.ត) 

កំណ្ត់
សម្កគ ល់ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
កំណ្តស់ម្កគ ល់ បស់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ 

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

រោងលិខិតបញ្ញជ របសកកមមរលខ.......................ចុោះព្ែងទី......... ណខ........... ឆ្ន .ំ.............. 
មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ ដ្ឹកនារំបសកកមមរឈាម ោះ..................................................  
ឋានៈ.....................................................បានរតតួៃិនតិយ វាយតព្មល នងិរធាើកណំ្តស់ម្កគ ល់រលើលទធផ្លព្ន

ដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជនដូ្ចខាងររកាម៖ 
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 
កាលប រិចឆទរតួតៃិនតិយ  ៖ ......................................................................  
ហតថរលខា និងរឈាម ោះមស្រនតីដ្កឹនារំបសកកមម ៖ ......................................................................  
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គំ កូំណ្តរ់តាដ្ំរណ្ើ  កា របមលូផ្លព្រៃឯកជន 
---------- 

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

កាលប រិចឆទ កំណ្តរ់តាសកមមភាៃ បលុកអាជីវកមម 
ចំនួន 
(រដ្ើម) 

ប មិ្កណ្ 
(ណសៃ  ឬ ម៣) 

កំណ្តស់ម្កគ ល់ 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
កំណ្តស់ម្កគ ល់ បស់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេ 

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

រោងលិខិតបញ្ញជ របសកកមមរលខ.......................ចុោះព្ែងទី......... ណខ........... ឆ្ន .ំ.............. 
មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ ដ្ឹកនារំបសកកមម រឈាម ោះ..................................................  
ឋានៈ.....................................................បានរតតួៃិនតិយ វាយតព្មល នងិរធាើកណំ្តស់ម្កគ ល់រលើលទធផ្លព្ន

ដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជនដូ្ចខាងររកាម៖ 
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
កាលប រិចឆទរតួតៃិនតិយ  ៖ ......................................................................  
ហតថរលខា និងរឈាម ោះមស្រនតីដ្កឹនារំបសកកមម ៖ 
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៤.៣ កា តាមោន និងកា ៃនិិតយកា អនុវតត 
មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេរតូវតាមោន នងិរតតួៃិនិតយរលើកា អនុវតតកា ង្ក របមូលផ្លរ ើរៅ

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

កនុងក ណី្ចាបំាច ់ មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកចិេនឹងរធាើកា ចុោះរតួតៃិនតិយដ្ល់ទីតាងំបលុកកាបរ់បមូល
ផ្លរៅទីវាលជាកណ់សតងណតមតង របសិនរបើកមមសិទធិក ព្រៃឯកជនៃុំបានអនុវតតកា ង្ក កតរ់តា ឬ បំរៃញកា កតរ់តា
ទិនននយ័តាមកា ណណ្នាដូំ្ចម្កនណចងកនុងរបកា ព្នរសៀវរៅបនៃុក។ គំ ូរសៀវរៅបនៃុកដូ្ចម្កនបង្កា ញរៅកនុងឧបសមពន័ធ១ 
ព្នរគលកា ណ៍្ណណ្នា។ំ 
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ឯក រេយង 
 

១ នយក ្ឋ នរុកខ -្របមញ់ (១៩៩៩) ្រកមបេចចកេទសអនុវត្ត្របមូលផលៃ្រពេឈើេនកមពុជ។ នយក ្ឋ នរុកខ -្របមញ់ 
ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ 

២ នយក ្ឋ នរុកខ -្របមញ់ (១៩៩៩) េគលករណ៍ែណនសំ្រមប្់រគប្់រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ យនិរន្តរភព។ 
នយក ្ឋ នរុកខ -្របមញ់ ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ 

៣ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០០២) ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈើ។ 
៤ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១០) កមមវធីិៃ្រពេឈើជតិ ២០១០-២០២៩។ 
៥ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៨) ្រកបខណ័្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ ឆន ២ំ០១៦-២០៣០។ 
៦ នយក ្ឋ នរុកខ -្របមញ់ (២០០៣) បេចចកេទស េំឈើស្រមបក់សិករ៖ ករែណនងំយៗ-ពី្រគបពូ់ជរហូត

េកើតបនជេដើមេឈើ។ 
៧ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ (២០០២) េគលករណ៍ែណនសំ្រមបកំ់ណតទី់ ងំ និងករអនុវត្តករងរ េំដើមេឈើ។ 

គេ្រមងគ្ំរទ ករក ងេគលនេយបយវស័ិយ្រគបពូ់ជេឈើ។ កិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
និងគេ្រមង្រគបពូ់ជេឈើកមពុជ។  

៨ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ (២០០៥) េសចក្តីែណនកំរអនុវត្តនច៍បបស់្តីពីៃ្រពេឈើ។  
៩ M. DE ZOYSA, K. P. ARIYADASA & Y. Y. K. DE SILVA (2002). Private Forest Plantation Development in Sri Lanka: Issues and Challenges. Paper presented at the IUFRO Science/Policy Interface Task Force regional meeting held in Chennai, India at the M.S. Swaminathan Research Foundation, 16-19 July 2002. 
១០Swoyambhu M. Amatya, and Prakash Lamsal (2017). Private Forests in Nepal: Status and Policy Analysis. Department of Forests, Government of Nepal. Journal of Forest and Livelihood 15(1) September, 2017. 
១១Northern New South Wales Forestry Services (2002). The private native forest and plantation resources. NSW Department of State and Regional Development and Agriculture Fisheries and Forestry Australia 
 

ឯកសារលិខិតបទដានគតិយុត្ត៖ 
- អនុ្រកឹតយេលខ ៥៣អន្រក.បក ចុះៃថងទី០១ ែខេម  ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពី នីតិវធីិ ករបេងកើត ករចតថ់ន ក ់និងករចុះ

បញជ ិក សមបត្តិៃ្រពេឈើអចិៃ្រន្តយ ៍
- អនុ្រកឹតយេលខ ២៦អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៥ ែខមនី ឆន ២ំ០០៨ ស្តីពី វធិនៃនករផ្តល់សិទធិេ្របើ្របស់ដីៃ្រពេឈើ

របស់រដ្ឋស្រមបក់រ េំឈើ 
- ្របកសេលខ៣២៧្របក.កសក ចុះៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៧ របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង

េន ទ ស្តីពី “វធិនៃ្រពឯកជន” 
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ឧបសមពន័ធ ១៖ គំ ូរសៀវរៅបនៃុក 
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ណ្នកទី១ 
បទបបញ្ាតតិទូគៅ 

ម្របការ ១.- 
រសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនរតូវបានបរងាើតរ ើង រដ្ើមបរីរបើរបាស់សរម្កប់កត់រតានូវរាល់សកមមភាៃ

អាជីវកមមរបមូលផ្លព្រៃឯកជន បស់ស្វមមី្កេ ស់ព្រៃឯកជន ណដ្លបានចុោះបញ្ជ ីរោយអនុរោមរៅតាមរបកា ១៦ 
ជំៃូកទ៣ី ព្នរបកាសរលខ៣២៧ របក.កសក ចុោះព្ែងទ២ី៦ ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧  បស់រកសួងកសិកមម  ុកាខ របម្កញ់ 
និងរនស្វទ សតីៃីវធិានព្រៃឯកជន។ 
ម្របការ ២.- 

រសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនម្កនរគលរៅ៖ 
- សរមួលដ្ល់ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនកនុងកា របមូល កា ណកព្ចន និងកា រធាើពាណិ្ជជកមមផ្ល អនុផ្លព្រៃរ ើ

ណដ្លម្កនរបភៃរចញៃីព្រៃឯកជន បស់ខលួន 
- ររបើរបាស់ជាមូលោា នទិនននយ័សរម្កបម់ស្រនតីម្កនសមតថកិចេរធាើកា រតួតៃិនិតយ និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់លើកា 

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

រសៀវរៅបនៃុករនោះ អនុវតតចំរពាោះព្រៃឯកជន ណដ្លបានចុោះបញ្ជ ី ចួ រោយអនុរោមតាមរបកាសសតីៃី
វធិានព្រៃឯកជន។ 

ជាំៃូកទី២ 
អតតសញ្ញា ណព្ម្រៃឯកជន 

ម្របការ៤.- 
ព្រៃឯកជន ឬចម្កា  រ ើណដ្លជាកមមវតថុព្នរសៀវរៅបនៃុករនោះ ម្កនអតតសញ្ញញ ណ្លមែតិ ដូ្ចខាងររកាម៖ 

១-រឈាម ោះម្កេ ស់ព្រៃឯកជន ៖ 
២-ព្ែងណខឆ្ន កំំរណ្ើ ត ៖ ......................................  សញ្ញជ ត ិ  
៣-អតតសញ្ញញ ណ្បណ័្ណ  ឬលិខតិឆ្លងណដ្ន៖  .....................................................................  
           ចុោះព្ែងទ.ី........ ណខ................. ឆ្ន .ំ.......................... 
៤-មខុ ប  ៖  ..................................................................................  
៥-រគួស្វ  ឯកជន រករមហ៊ាុន ឬនីតិបុគគល៖ ...............................................................................  
៦-អាសយោា នអចិព្ស្រនតយ ៍ ៖ ...............................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
ទូ ស័ៃៃ/ទូ ស្វ  .............................................................  អុីរម ល ......................................................  
រគហទំៃ ័ ........................................................................................................................................  
៧-របរភទព្រៃឯកជន ៖    
 ព្រៃឯកជនលកខណ្ៈរគួស្វ      ព្រៃឯកជនទំហំតូច    
 ព្រៃឯកជនទំហំមធយម        ព្រៃឯកជនទំហំធ ំ
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៨-របរភទរ ើោ(ំរឈាម ោះកនុងរសរក និងរឈាម ោះវទិាស្វស្រសត)៖  
 (១)-របរភទ ..............................................................................................................  
 (២)-របរភទ ..............................................................................................................  
 (៣)-របរភទ ..............................................................................................................  
 (៤)-របរភទ ..............................................................................................................  
 (៥)-របរភទ ..............................................................................................................  
   ............................................................................................................................  
   ............................................................................................................................  
៩-ទំហំព្រៃឯកជនស ុប ៖...... ...................................................... ....ហិកតា 

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

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

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

ខ-រៃំរបទល់ព្រៃឯកជនតាមទីតាងំ៖ 
 (១)-ទីតាងំ ក ៖ 

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

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

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

១២-អនុញ្ញញ តឱយបរងាើត និងចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជនតាម យៈលិខិត/វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កក់ា ចុោះបញ្ជ ីព្រៃឯកជន 
រលខ.................................... ចុោះព្ែងទ.ី........ ណខ..............ឆ្ន .ំ...........រចញរោយ ដ្ាបាលព្រៃរ ើ 

---------- 
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ណ្នកទី៣ 
ការគធ្វើអាជីវកម្មម្របម្លូ្លព្ម្រៃឯកជន 

ម្របការ ៥.- 
ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនម្កនសិទធិរបមូលផ្លព្រៃឯកជនស្វមី រោយមិនតរមូវឱយរសនើសំុលិខិតអនុញ្ញញ ត

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

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

ម្របការ ៦.- 
រដ្ើមបធីានាបាននូវសុវតថិភាៃកា ង្ក  មុនរៃល និងកនុងរៃលរបតិបតតិកា របមូលផ្លរ ើ ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន

រតូវរ ៀបចំ ដូ្ចជារបៃន័ធផ្លូវ ទោីនគនំ រ ើ កា កាប ់លំំ កា អូសទញ និងកា ដ្ឹកជញ្ជូ ន។  
- អនុវតតតាមបទោា នបរចេករទស  មួម្កន របតបិតតិកា កាប ់លំំ កា អសូទញ កា ដ្កឹជញ្ជូ ន និង

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

- ទទួលខុសរតូវ និងម្កនវធិានកា របរងរបយត័នខពស់ចំរពាោះកា ខូចខាតរោយ ឧបទៃវរហតុណាមយួ
ដូ្ចជា បងាឱយម្កនរភលើងរឆ្ោះព្រៃ និងបងាររគោះថាន ករ់ផ្សងៗ ។  

ម្របការ ៧.- 
កនុងក ណី្ផ្ទែ ករបតិបតតិកា របមូលផ្លរ ើ ជាបរណាត ោះអាសនន ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវជូនដ្ណឹំ្ងជា

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

ម្របការ ៨.- 
  ររកាយរៃលបញ្េបរ់បតិបតតកិា របមូលផ្លរ ើ ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវ៖ 

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

 

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

ណកព្ចន ទីកណនលងសននិធិនានា  ៃុំតរមូវឱយម្កនលិខិតអនុញ្ញញ តដ្ឹកជញ្ជូ នរ ើយ ប ុណនតម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវជូនដ្ំណឹ្ងជា
ោយលកខណ៍្អកស ដ្ល់ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេស្វម ី ឱយបានរជាបអំៃីសកមមភាៃរនោះោ ងតិច០៣(បី)
ព្ែង មុនកាលប រិចឆទដ្ឹកជញ្ជូ នរចញ។ 
 

ម្របការ ១០.- 
ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវបងាលកខណ្ៈង្កយរសួលដ្ល់មស្រនតី ដ្ាបាលព្រៃរ ើម្កនសមតថកិចេ កនុងកា ចុោះៃិនិតយ 

និងរផ្ៃៀងផ្ទៃ តរ់ាល់សកមមភាៃ កា រធាើអាជីវកមមរបមូលផ្ល រ ើកនុងក ណី្ចាបំាច។់ 
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ណ្នកទី៤  
កាតៃវកិចាាា សព់្ម្រៃឯកជន 

ម្របការ ១១.- 
ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនម្កនកាតៃាកចិេកតរ់តាចុោះកនុងរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនរបចាណំខនីមយួៗ រៅកនុងឆ្ន ំ

របតិបតតិកា  ដូ្ចខាងររកាម៖ 
១-កណំ្តរ់តាដ្ំរណ្ើ  កា បរងាើតព្រៃឯកជន៖   មួម្កនសកមមភាៃចាបរ់ផ្តើមៃីកា រ ៀបចំទីកណនលងថាន ល 
បណ្តុ ោះ  កា បំប នកូនរ ើ កា ោដុំ្ោះរៅរលើចម្កា    កា ណែទ ំ កា អនុវតត បរចេករទស ុកខវបបកមមរលើ
ដ្ំណុ្ោះព្រៃ ហូតដ្ល់ដ្ំណាកក់ាលមុនរៃលរបមូលផ្ល (ឧបសមពន័ធ១)។ 
២-កតរ់តាដ្ំរណ្ើ  កា អាជីវកមមរបមូលផ្លព្រៃឯកជន  មួម្កន កាលប រិចឆទ របរភទរ ើ  ទីតាងំ ទំហំ
ព្ផ្ៃដ្ី និងប មិ្កណ្ផ្លរបមូលបាន របរភទរ ើ ប មិ្កណ្ដ្ឹកជញ្ជូ នរចញរៅទិសរៅររបើរបាស់។ល។ 
(ឧបសមពន័ធ២) 

ម្របការ ១២.- 
ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវរគ ៃ និងអនុវតតតាមខលឹមស្វ ព្នរសៀវរៅបនៃុករនោះ    រៃមទងំបទបបញ្ញតតិព្នចាបស់តីៃី

ព្រៃរ ើ និងលិខិតបទោា នគតិយុតតពាកៃ់ន័ធជាធ ម្កន។ 
 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនរតូវទទួលខុសរតូវចំរពាោះរាល់បទរលមើស ណដ្លអាចរកើតម្កនរ ើងរៅកនុងណដ្នព្រៃ
ឯកជនស្វម។ី 

ណ្នកទី៥ 
 កណនែ្តម្កលឯ់កសារ 

ម្របការ ១៣.- 
 រសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជន រតវូបានរ ៀបចំចំនួន ០៤ចាប ់ណដ្លតមាល់ទុករៅ៖  
  - ដ្ាបាលព្រៃរ ើ     ចំនួន ០១ចាប ់
  -នាយកោា នអភវិឌ្ឍនច៍ម្កា  ព្រៃោ ំនិងព្រៃឯកជន ចំនួន ០១ចាប ់
  -ខណ្ឌ  ដ្ាបាលព្រៃរ ើស្វម ី   ចំនួន ០១ចាប ់
  -ម្កេ ស់ព្រៃឯកជន     ចំនួន ០១ចាប។់ 
ម្របការ ១៣.- 
 ម្កេ ស់ព្រៃឯកជនបានអាន នងិយល់ចាស់នូវខលមឹស្វ ព្នរសៀវរៅបនៃុកព្រៃឯកជនរនោះរហើយសនាថា 
រគ ៃ និងអនុវតតតាមបទបបញ្ញតតិព្នរសៀវរៅបនៃុករនោះ រោយស្វម  តីទទួលខុសរតូវខពស់។ 

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

       ាា សព់្ម្រៃឯកជន 
 
 
  

បានគ ើញ 
ម្របតិភរូាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាទទួលបនទកុជា 

ម្របធានរដ្ាបាលព្ម្រៃគ ើ   
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ឧបសម្ព័នធ ១ 
កាំណត់ម្រា ដ្ាំគណើ រការម្របម្ូល្លព្ម្រៃឯកជន 

 
---------- 

 

ល.រ កាលបរចិ្ឆេទ  ប្បច្េទច្ ើ ទើតាំងឡូត៍ ទាំហាំផ្ទៃដើ បរមិាណច្ ើ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

    

       ហតថគលខា ឬសាន ម្គម្ព្ដ្(ាា សព់្ម្រៃឯកជន) 
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ឧបសម្ព័នធ ២ 
កាំណត់ម្រាសកម្មភ្ជៃអាជីវកម្មម្របម្លូ្លព្ម្រៃឯកជន 

---------- 
 

ល.រ កាលបរចិ្ឆេទ ប្បច្េទច្ ើ 
បរមិាណ 
ដឹកជញ្ជូ ន 

ទិសច្ៅ 
ដឹកជញ្ជូ ន 

ច្ោលច្ៅច្ប្បើប្ាស់ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

    

       ហតថគលខា ឬសាន ម្គម្ព្ដ្(ាា សព់្ម្រៃឯកជន)  
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