
គម្រោងកែលម្អបណ្តាញផ្លូវថ្នល់ម្ៅែម្ពុជា 
សេចក្តេីសខេបេតពីីក្ក្បខណ័្ឌ ស ោះក្ាយផលប ោះពាល ់

 
1. សេចក្តីេសខេបស ោះ បា សលីក្យក្ចំណុ្ចេំខា ់ក្រូវស ៀបចំក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់  ិខ 
ផផ កា ពិាត  ក្រូវបា ពិពណ៌្នាសៅក្នុខអរថបទ ិខឧបេម្ព័ ធន ក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់  

2. ក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ស ោះក្រូវបា ស ៀបចំស យក្ក្េួខអភិវឌ្ឍ ៍ជ បទ េក្ាប់េាេ 
ភាពទី២ ន គសក្ាខផក្លម្អបណ្តត ញផលូវថ្នល់សៅក្ម្ពុជា (CRCIP) ស យា កា គកំ្ទពីទីក្បឹក្ា 
បសចេក្សទេជារិ  ិខអ ត ជារិ អ ុសោម្តាម្សគលកា ណ៍្អគគនាយក្ ា  ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ 
ន ក្ក្េួខសេដ្ាកិ្ចេ  ិខហ ិញ្ញវរថុ។ ក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះ ជាផផនក្ម្យួន ក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្គប់ក្គខេខគម្  ិខ 
ប ាិថ   ផដ្ល ឹខក្រូវយក្ម្ក្សក្បីក្បាេ់ចំសពាោះគសក្ាខវ ិិសោគ សក្កាម្ហ ិញ្ញបបទា  បេ់ធនាគ  
ពិភពសោក្ េំសៅផតល់កា គកំ្ទផផនក្បសចេក្សទេ  ិខហ ិញ្ញវរថុ ដ្ល់គសក្ាខផក្លម្អបណ្តត ញផលូវថ្នល់ 
សៅក្ម្ពុជាក្នុខកា ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់។ ឯក្ា ស ោះ ក្រូវបា ស ៀបចំក្េបតាម្េតខ់ ន  ីរិវធីិ 
ក្បរិបរតិកា ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ បេ់រាជ  ា ភិបាលក្ម្ពុជា  ិខា េខគរិភាពជាម្យួឯក្ា  
ក្ក្បខ័ណ្ឌ េខគម្  ិខប ាិថ   បេ់ធនាគ ពិភពសោក្ 

3. សេចក្តីក្ពាខស ោះ ក្រូវបា ចារ់ទុក្ជាឯក្ា ផដ្លអាចសធវីបចេុបប នភាពបា  ក្េបសៅតាម្ាថ  ភាព 
 ិខេក្ម្មភាពជាក់្ផេតខ បេ់គសក្ាខ ស យផផ កា េតីពីក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ ិខក្រូវ 
បា ស ៀបចំលម្អិរសក្កាយសពលកិ្ចេពិសក្គោះសោបល់ជាម្ួយអនក្ទទលួ ខផលប ោះពាល់ពីគសក្ាខ  ិខជា 
ម្យួធនាគ ពិភពសោក្ 

4. គសក្ាខផក្លម្អបណ្តត ញផលូវថ្នល់សៅក្ម្ពុជា  ឹខសធវីកា ផក្លម្អផលូវពីក្ក្ាលក្កួ្េក្ក្ហម្សៅជាផលូវក្កាល 
សៅេ ូពី ជា ់ េំសៅសធវីឲ្យផលូវា ភាពធ ់ ឬប ាំុ ឹខកា បផក្ម្បក្មួ្លអាកាេធារុ េថិរសៅក្នុខសខរត 
កំ្ពខ់ចាម្ សខរតរបូខឃមុ ំ ិខសខរតក្ក្សចោះ ា ក្បផវខ  ២៥០ គីឡូផម្ ក្រ 

 

5. ដំ្សណី្កា អ ុវរតគសក្ាខ  ពឹំខថា ិខមិ្ ា ផលប ោះពាល់ដ្ល់បញ្ហា ដី្ធលី ឬក្ទពយេម្បរតិ បេ់ក្បជា 
ពល ដ្ាសលីកា ផក្លម្អផលូវ ក្ ណី្សបីា កា ប ោះពាល់ សហយីមិ្ កា ផតល់ ឬប ចិាេ គស យេម័ក្គចិរតពី 
ក្បជាពល ដ្ាសទ សនាោះសគលកា ណ៍្ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ក្រូវបា អ ុវរត 

 

6. ក្ពោះរាជាណ្តចក្ក្ក្ម្ពុជា ចាប់អេាមិ្ក្ ណ៍្ (២០១០) គឺជាឯក្ា ចាប់ដ៏្េំខា ់ម្យួផដ្ល 
សតត រសលីកា ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់។ាក្តាទី៣៖ គសក្ាខហ ិញ្ញបបទា ស យនដ្គូអភិវឌ្ឍ រាជ  ា  
ភិបាលក្ម្ពុជាបា សចញ ូវេតខ់  ីរិវធីិក្បរិបរតិ (SOP) សៅឆ្ន ២ំ០១៨  ក់្ឲ្យសក្បីក្បាេ់េក្ាប់ 
ជាយ តកា ក្នុខកា ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់។ អគគនាយក្ ា  ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ ន ក្ក្េួខ 
សេដ្ាកិ្ចេ  ិខហ ិញ្ញវរថុ ទទលួខុេក្រូវក្នុខកា ផតល់សគលកា ណ៍្ផណ្នាដំ្ល់អនក្សក្បីសក្បីក្បាេ់ឯក្ា  
SOP ស យគសក្ាខផក្លម្អបណ្តត ញផលូវថ្នល់សៅក្ម្ពុជា ផតល់ហ ិញ្ញបបទា ស យធនាគ ពិភពសោក្ 



ក្រូវអ ុវរតតាម្ខលឹា ន កា ផណ្នាដូំ្ចា ផចខក្នុខSOP។ ឯក្ា ក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ 
ស ៀបចំសឡខីស យអ ុសោម្តាម្េតខ់ ទី៥ េតីពីេខគម្  ិខប ាិថ   បេ់ធនាគ ពិភពសោក្សលីកា  
ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់សពលអ ុវរតគសក្ាខ។ា ចំណុ្ចខវោះចសនាល ោះរិចរចួ  វាខេតខ់  ីរិវធីិក្បរិ 
បរតិ  ិខេតខ់ ទី៥  បេ់ធនាគ ពិភពសោក្ ក្រខ់ថាមិ្ ា កា ប ោិយអំពីសគលកា ណ៍្ក្នុខកា  
េម័ក្គចិរតប ចិាេ គពីេំណ្តក់្អនក្ពាក់្ព័ ធ ឬអនក្ទទលួ ខផលប ោះពាល់ គឺា ផរសគលកា ណ៍្ចំសពាោះ 
អនក្ផដ្លមិ្ េម័ក្គចិរតប ចិាេ គ ក្រូវស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ ដូ្ចស ោះ ឯក្ា ក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះក្ាយ 
ផលប ោះពាល់ ឹខកា ស ៀបរាប់អំពីដំ្សណី្កា   ិខ ីរិវធីិេក្ាប់កា េម័ក្គចិរតប ចិាេ គ ិខា េខគរិភាព 
ជាម្យួេតខ់  បេ់ធនាគ ពិភពសោក្ 

 

7. គសក្ាខា  ីរិវធីិក្គប់ក្គខកា ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ស យអ ុសោម្តាម្ឋានា ុក្ក្ម្ក្នុខកា  
ការ់ប ថយផលប ោះពាល់  ិខហា ិភ័យ ដូ្ចខាខសក្កាម្៖ 
ក្. ផក្េក្មួ្លសក្គខបលខ់សដី្ម្បបីសញ្ជ ៀេផលប ោះពាល់សលីដី្  ិខក្ទពយេម្បរតិ 
ខ. សធវីឲ្យកា ប ោះពាល់ា ក្ក្មិ្រអរិបប ា សបីេិ ជាា ក្ ណី្ផដ្លមិ្ អាចសជៀេបា  
គ. ពិសក្គោះជាម្យួពល ដ្ាផដ្ល ខកា ប ោះពាល់ សដី្ម្បផីតល់ជសក្មី្េ  ិខសលីក្ទឹក្ចិរតដ្ល់ពកួ្គរ់សធវី 

កា ប ចិាេ គស យេម័ក្គចិរត ជាខកា ផតល់េំណ្ខ  ក្ ណី្លក្េណ្ៈវ ិិចឆ័យផដ្លស ៀបរាប់សៅក្នុខ 
ក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ក្រូវបា អ ុវរត 

ឃ. ចំសពាោះអនក្មិ្ ក្ពម្ប ចិាេ គស យេម័ក្គចិរត ឬមិ្ េម្ក្េប ឹខលក្េណ្ៈវ ិិចឆ័យ(i)ផតល់េំណ្ខ 
សៅតាម្រនម្លទីផា /រនម្លកា តល េ់បតូ ទីតាខំដី្-ក្ទពយផដ្លបារ់បខ់ ឬបតូ ដី្ជំ េួ េក្ាប់ដី្ផដ្ល 
បា បារ់បខ់ (ii) កា ផតល់េំណ្ខ  ឹខក្រូវសធវីសឡខីមុ្ សពលចាប់សផតីម្កា ងា ាខេខ់ សហយី 
ផផ កា ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ក្រូវបា ផសពវផាយសដី្ម្បជូី ដំ្ណឹ្ខជាាធា ណ្ៈអំពីដំ្សណី្ 
កា ន កា ស ោះក្ាយបណ្តឹ ខរវា  

 

8.  ឯក្ា ស ោះ ា វាិលភាពក្គបដ្ណ្ត ប់សលី (i) ដី្/ក្ទពយផដ្លប ចិាេ គស យេម័ក្គចិរត (ii) ដី្/ក្ទពយ 
ផដ្លប ចិាេ គស យមិ្ េម័ក្គចិរត។ កា ប ចិាេ គស យេម័ក្គចិរត ក្រូវសធវីសឡខីស យា កា ជូ ដំ្ណឹ្ខ 
 ិខព យល់ចាេ់ោេ់ ក្ពម្ទាខំស ៀបចំចខក្ក្ខជាឯក្ា ក្រឹម្ក្រូវ ស យក្បជាពល ដ្ាក្រូវបា  
ក្ជាបថាពកួ្គរ់ផដ្លក្ំពុខ េ់សៅតាម្ផខសផលូវគសក្ាខ  ឹខក្រូវទទលួបា អរថក្បសោជ ៍ស យតា ល់ 
ធំសធខពីគសក្ាខ សបីសក្បៀបសធៀបកា ប ចិាេ គប តិចប តួច ដូ្ចជា ផលូវចូលផាោះ ឬ បខផាោះ បេ់ពួក្គរ់។ 
ក្ ណី្កា ប ចិាេ គស យមិ្ េម័ក្គចិរត  ឹខា កា ស ៀបចំពិាត   ូវ ចនាេម្ព័ ធាថ ប័ ទទលួខុេក្រូវ 
 ិខរនួាទីភាកិ្ចេ កា ពិសក្គោះសោបល់ កា ផសពវផាយអំពីគសក្ាខ  ិខយ តកា ផតល់េំណ្ខ ក្ពម្ទាខំ 
កា ក្រួរពិ ិរយវាយរនម្ល 

 

9. ក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ ក្រូវអ ុវរតចំសពាោះកា តល េ់បតូ ទីលំសៅបសណ្តត ោះអាេ ន ឬអចិន្ តយ ៍
ដូ្ចា ផចខក្នុខឯក្ា េតខ់ ីរិវធីិក្បរិបរតិ បេ់រាជ  ា ភិបាលក្ម្ពុជា  ិខសគលកា ណ៍្ បេ់ធនាគ 
ពិភពសោក្។ ក្គួា ផដ្ល ខផលប ោះពាល់ ផដ្លា ដី្/ក្ទពយសៅសលីផខសផលូវក្រូវផក្លម្អ មុ្ សពលន  
កាលប សិចឆទផដ្លា េុពលភាព (Cut-off date) គឺា េិទធិអាចទទលួយក្េំណ្ខបា សបីេិ  



ពកួ្គរ់ា លក្េណ្ៈក្គប់ក្គ ់ខាខទិដ្ាភាពចាប់ ផដ្លក្េខណ្ឌ័ អាចទទលួយក្េំណ្ខបា  លុោះក្តា 
ផរបញ្ហា  បេ់ពកួ្គរ់ក្រូវបា សលីក្ម្ក្ពិភាក្ាសៅក្នុខកិ្ចេក្បជំុពិសក្គោះសោបល់សលីក្ទី១ សៅសពល 
ផដ្លផខសផលូវ  ិខក្ផ លខផដ្លក្រូវបា ប ោះពាល់បា កំ្ណ្រ់ស យគសក្ាខ តាម្ យៈកា ផសពវផាយសៅ 
តាម្ាោឃុ/ំេងាា រ់ តា ខំព័រ៌ា ាធា ណ្ៈ ឬតាម្វរតអារាម្ជាសដី្ម្។ ក្ ណី្សបីា អនក្ទ្នាា   
ឬកា ់កាប់ទីតាខំដី្/ក្ទពយផដ្លឯក្ភាជាម្យួគសក្ាខសក្កាយកាលប សិចេទន កិ្ចេក្បជំុពិសក្គោះសោបល់ 
 ឹខមិ្ ា េិទធិទទលួបា េំណ្ខ ឬជំ យួសផសខៗសឡយី 

 

10. ក្ក្បខណ្ឌ ស ោះក្ាយផលប ោះពាល់ បា បញ្ហជ ក់្អំពីយ តកា ស ោះក្ាយបណ្តឹ ខរវា  ផដ្លក្រូវបា  
ស ៀបចំសឡខីសៅតាម្រំប ់ ស យសក្បីក្បាេ់ ចនាេម្ព័ ធា ក្ាប់ ក្នុខសគលបំណ្ខសដី្ម្បទីទលួព័រ៌ 
ា ក្រឡប់ ក្រ់ក្តា វាយរនម្ល  ិខេក្ម្បេក្មួ្លស ោះក្ាយកា រវា នានាផដ្លអាចសកី្រា សឡខី 
ពីេំណ្តក់្ក្បជាពល ដ្ា  ិខអនក្ពាក់្ព័ ធ សលដំី្សណី្ កា ន កា អ ុវរតគសក្ាខផក្លម្អបណ្តត ញផលូវ 
ថ្នល់សៅក្ម្ពុជា។ ឯក្ា ក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះបា ស ៀបរាប់អំពី ីរិវធីិ  ិខដំ្សណី្កា ក្នុខកា ពិសក្គោះសោបល់ 
 ិខផសពវផាយព័រ៌ា  ក្នុខក្ ណី្ា កា ប ចិាេ គស យេម័ក្គចិរត សហយីឯក្ា េតីពីក្ក្បខ័ណ្ឌ ស ោះ 
ក្ាយផលប ោះពាល់ស ោះក្រូវបា ក្បជំុពិសក្គោះសោបល់សៅថាន ក់្ជារិជាម្យួក្ក្េួខាថ ប័ ពាក់្ព័ ធ នា 
នថ្ៃទី ០៥ ផខមី្នា ឆ្ន ២ំ០២០  ិខក្រូវបា ផសពវផាយជាាធា ណ្ៈមុ្ កា វាយរនម្លគសក្ាខ បេ់ 
ធនាគ ពិភពសោក្ក្នុខកា ផតល់ហ ិញ្ញបបទា  េក្ាប់កា អ ុវរតគសក្ាខផក្លម្អបណ្តត ញផលូវថ្នល់សៅ 
ក្ម្ពុជា។ 

 

() 

 


