ព័ត៌មានថ្មី
ស្ដីពី
ការេលើកម្ពសេ់ សាភណភាព និងបរ<សា=>ន ការេលើកកម្ពស់េហដាA>រចនាសម្ព័នរ្ធ ូបវន្ត បង្កភាពងាយ្រសួល
ដល់ជនពិការ និងេរៀបចំ្របអប់សំបុ្រតេនៅតាមគេ្រមាងអភិវឌ>Wដី គេ្រមាងសាងសង់
និងសំណង់
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់បានេចញេសចក្ដីែណនាំស្ដីពី ការេលើកកម្ពស់េហដាCDររចនាសម័្ពន្ធរូបវន្ត
និងបរIសាKDន

ែដលបង្កភាពងាយ្រសួលដល់ជនពិការ

និងេរៀបចំ្របអប់សំបុ្រតេនៅតាមគេ្រមាងអភិវឌDXដី

គេ្រមាងសាងសង់

និងសំណង់ចុះៃថ្ងទី១៩ ែខសីហា ឆាcDំ២០២១ តាមេសចក្ដីែណនាំេលខ០០១ ដនស/សណន ែដលមានវIសាលភាពក្នgងការែណនាំ
ដល់មាhDស់គេ្រមាងអភិវឌDXដី
្រពះរាជាណាច្រកកម្ពgជា។

មាhDសគ
់ េ្រមាងសាងសង់

និងសំណង់ទាំងអស់

ដូេច្នះេដើមDnី្រជាបខ្លឹមសារឱDrកាន់ែតចDsស់លាស់

ក្នgងការេរៀបចំេហដាCDរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តេនៅក្នgង

េយើងខ្ញgំសូមភាvប់ជាមួយការពនDrល់េដាយែផ្អកតាម

សាyDរតីៃនបទដាCDនគតិយុត្តដូចខាងេ្រកាម៖
១. េតើេសចក្ដីែណនាំេនះមានេគាលបំណង និងេគាលេដៅអ្វី?

េសចក្ដីែណនាំេនះមានេគាលបំណងក្នgងការែណនាំឱDrមាhDស់ៃនគេ្រមាងអភិវឌDXដី
សំណង់្រត€វេរៀបចំេនៅក្នgងទីតាំងបរIេវណៃនកែន្លងអភិវឌDXន៍

ក៏ដូចជាមាhDស់គេ្រមាងសាងសង់

និង

និងសាងសង់េធ្វើយា„DងណាឱDrការអភិវឌDXការសាងសង់មានលក្ខណៈ

សម្រសបេទៅតាមស្ដង់ដាបេច្ចកេទសេដាយេគារពេទៅតាមចDsប់ស្ដីពីសំណង់ និងលិខិតបទដាCDនគតិយុត្តនានា និងមានេគាលេដៅ
ចូលរួមេលើកទឹកចិត្តដល់ការេរៀបចំេហដាCDរចនាសម្ព័ន្ធ េសាភណភាព បរIសាKDនល្អ ែដលអាចបង្កភាពងាយ្រសួលដល់ជនពិការ ្រពម
ទាំងការេរៀបចំ្របអប់សំបុ្រតេនៅតាមគេ្រមាងនានា។
២. េតើមានចំណŠចអ្វីខ្លះក្នgងការែណនាំដល់មាhDស់គេ្រមាងអភិវឌD‹ដី មាhDស់គេ្រមាងសាងសង់េដើមDnីអនុវត្ត?

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានេចញេសចក្ដីែណនាំដល់មាhDស់គេ្រមាងអភិវឌDXដី មាhDស់គេ្រមាង
សាងសង់ស្រមាប់អនុវត្តក្នgងគេ្រមាងអភិវឌDXដី គេ្រមាងសាងសង់ និងសំណង់នូវចំណŠចដូចតេទៅ៖
o

្រត€វេរៀបចំសួនជ្រមាបទឹក សួនចDsរេដាយដាំេដើមេឈើ្របណិត ដូចជា ធ្នង់ នាងនួន ្រកញ•ង និង្រត€វេរៀបចំសួនៃបតង
ដាំេសៅyD និងផា•Dែដលមានក្លិន្រកអូបេនៅក្នgងបរIេវណគេ្រមាងអភិវឌDXដី និងគេ្រមាងសាងសង់

o

្រត€វេរៀបចំអាងសិបទិច និង/ឬ្របព័ន្ធ្របតិកម្មសំណល់រាវមុននឹងបង្ហ•រទឹកចូលេទៅក្នgង្របព័ន្ធលូសាធារណៈ ឬតំបន់ទឹក
សាធារណៈេដាយ្រត€វអនុវត្តឱDrបាន្រតឹម្រត€វតាមស្ដង់ដាបេ”្ចញទឹកកខ្វក់

ឬក្រមិតកំណត់ស្ដង់ដាបេ”្ចញសំណល់រាវ

េនៅ្រគប់គេ្រមាងអភិវឌDXដី និងគេ្រមាងសាងសង់
o

្រត€វេរៀបចំឱDrមានធុងសំរាមរួមស្រមាប់រកD•ទុកនូវក”្ចប់សំរាមសំណល់រ–ង េដាយ្រត€វេវចខ្ចប់ដាក់ក្នgងថង់ឱDrបាន្រតឹម្រត€វ
ក្នgងទីតាំង ឬបរIេវណ្រគប់្រគងរបស់ខ្ល—ន និង្រត€វដាក់ធុងសំរាមរកD•សំណល់រ–ងេនៅតាមចំែណកឯកជននីមួយៗ និង្រចក
យកសំរាមេចញ និង្រគប់្រគងអនាម័យ្រសបតាមបទដាCDនបេច្ចកេទសេនៅ្រគប់គេ្រមាងអភិវឌDXដី គេ្រមាងសាងសង់

o

្រត€វេរៀបចំឱDrមានេហដាCDរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត

ែដលបង្កលក្ខណៈងាយ្រសួលស្រមាប់ជនពិការ្រគប់្របេភទអាចចល័តទី

េចញ-ចូល-ចុះ-េឡើង និងេ្របើ្របាស់េដាយងាយ្រសួល ្របកបេដាយសុវត្ថិភាព និងគាyDនឧបសគ្គ ្រត€វេរៀបចំឱDrមាន
ចំណតរថយន្ត ្រចកផ្ល•វ ផ្ល•វជ្រមាល បងា•ន
D ់ៃដសុវត្ថិភាព ទាžDរ និងៃដទាžDរ ជេណŸើរេយាង និងប៊ូតុងស្រមាប់ប¡vជ
D េណŸើរេយាង
ឧបករណ៍្របាប់ដំណឹងជាសូរសេម្លង សា¢Dកស¡£D េភ្លើងស¡£D ប”្ជរផ្ដល់េសវាបន្ទប់ទឹក និងបរIកា§Dរជំនួយសុវត្ថិភាពេផD¨ងៗ
Disclaimer: The information stated in this publication is for information purpose only and is not intended to suggest any legal advice. Please kindly note that legal
advice must always be obtained from and provide by competent ad qualified lawyer and counsel for all situation.

េនៅ្រគប់គេ្រមាងសាងសង់ ឬសំណង់េដាយ្រសបតាមបទដាCDនបេច្ចកេទស
o

្រត€វេរៀបចំឱDrមានទីតាំង្របអប់សំបុ្រតរួមស្រមាប់គេ្រមាងអាគារពហុមុខងារ អាគារេ្របើ្របាស់ច្រមុះ អាគារពាណិជ្ជកម្ម
អាគារសហកម្មសិទ្ធិ និងេរៀបចំ្របអប់សំបុ្រតតាមលំេនៅសាKDនឯកជន ្រសបតាមបទដាCDនបេច្ចកេទសកំណត់េដាយ្រកសួង
ៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍។
៣. េតើមានលិខិតបទដាCDនគតិយុត្ត ឬអនុ្រកឹតDrណាខ្លះែដលចូលរួម ពាក់ពន
័ ្ធនឹងការែណនាំខាងេលើ?

o

អនុ្រកឹតDrេលខ៤២ អន្រក.បក ចុះៃថ្ងទី៣ ែខេមសា ឆាcDំ២០១៥ ស្ដីពីនគររូបនីយកម្ម រាជធានី ្រកុង និងទី្របជុំជន។

o

អនុ្រកឹតDrេលខ២៥៣ អន្រក.បក ចុះៃថ្ងទី២៥ ែខធ្ន• ឆាcDំ២០១៧ ស្ដីពីការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធលូ និង្របតិកម្មទឹកកខ្វក់
អនុ្រកឹតDrេលខ២៧ អន្រប.បក ចុះៃថ្ងទី៦ ែខេមសា ឆាcDំ១៩៩៩ ស្ដីពីការ្រត¯តពិនិតDrការបំពុលទឹក និងអនុ្រកឹតDrេលខ
១០៣ អន្រប.បក ចុះៃថ្ងទី២៩ ែខមិថុនា ឆាcDំ២០២១ ស្ដីពីការែកស្រម¯លមា្រតា៤ មា្រតា៩ មា្រតា១១ មា្រតា១២
មា្រតា១៧ និងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ២ ឧបសម្ព័ន្ធ៣ ឧបសម្ព័ន្ធ៤ និងឧបសម្ព័ន្ធ៥ ៃនអនុ្រកឹតDrេលខ២៧ អន្រប.បក
ចុះៃថ្ងទី៦ ែខេមសា ឆាcDំ១៩៩៩ ស្ដីការ្រត¯តពិនិតDrការបំពុលទឹក។

o

អនុ្រកឹតDrេលខ១១៣ ចុះៃថ្ងទី២៧ ែខសីហា ឆាcDំ២០១៥ ស្ដីពីការ្រគប់្រគងសំរាម សំណល់រ–ងេនៅក្នgងទី្របជុំជន។

o

្របកាសអន្តរ្រកសួងេលខ២៨ សអយ/្របក ចុះៃថ្ងទី២៨ ែខវIច្ឆិកា ឆាcDំ២០១៨ ស្ដីពីការដាក់អនុវត្តនូវបទដាCDនបេច្ចកេទស
េហដាCDរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត បង្ករលក្ខណៈងាយ្រសួលស្រមាប់ជនមានពិការភាព។
ជាចុងេ្រកាយ េយើងខ្ញgំសងD²ឹមថាអត្ថបទមួយេនះអាចជាែផ្នកមួយចូលរួមក្នgងការែចករ´ែលកចំេណះដឹងដល់អ្នកអាន ក៏ដូច

ជាអ្នកែដលមានគេ្រមាងចង់អភិវឌD‹ដី គេ្រមាងសាងសង់អាចយល់ដឹងបែន្ថមេទៀតអំពីការេរៀបចំេហដាCDរចនាសម្ព័ន្ធេនៅក្នgងបរIេវណ
គេ្រមាងអភិវឌDXន៍របស់ខ្ល—នឱDrបានកាន់ែតល្អ្របេសើរ។
សូមអរគុណ!

Disclaimer: The information stated in this publication is for information purpose only and is not intended to suggest any legal advice. Please kindly note that legal
advice must always be obtained from and provide by competent ad qualified lawyer and counsel for all situation.

Disclaimer: The information stated in this publication is for information purpose only and is not intended to suggest any legal advice. Please kindly note that legal
advice must always be obtained from and provide by competent ad qualified lawyer and counsel for all situation.

