
វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលដំបូងសម្រាប់មន្រ្្ីរាជការសតវីិលម្ររបខណឌ ថ្មី
បទបង្ហា ញស្តីពី

ការធ្វើផែ្ការ ្ិង្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ

បង្ហា ញដោយៈ
ដោក ហត ៊្ឹ  លរ្ម ី អនុប្បធាននាយកោា នប្រប់ប្រងប្កបខណ្ឌ
ដោក ផា្់ សតសតា ប្បធានការយិាល័យប្រប់ប្រងប្កបខណ្ឌ  មន្តនតីជាប់កចិ្ចស្នា

និងបុរគលិកអណ្ណ្ត ត



ាតិកា

ផែែរទ១ី៖ ការធ្វើផែ្ការម្ររបខណឌ
1. លិខិតបទោា នរតិយុតត និងដោលការណ៍្ ននការដរៀបច្ំណ្ែនការប្កបខណ្ឌ
2. ការដ វ្ីណ្ែនការពីតប្មូវការ្នធានមនុស្សរបស្់ស្ថា បន័
3. ការអនុវតតណ្ែនការតប្មូវការ្នធានមនុស្ស
4. ការវភិារលទធែលននតប្មូវការ្នធានមនុស្ស

ផែែរទ២ី៖ ការធម្រជើសធរ ើសសសិ្-្ិសតិ្ឲ្យចូលក្រូលបធម្រមើការងាររែតងម្ររបខណឌ រដឋ
1. លិខិតបទោា នរតិយុតត
2. នីតិវ ិ្ ីននការដប្រីស្ដរសី្ស្ិស្ស-និស្សតិឲ្យចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ រដ្ា
3. ការទទួលស្ថគ ល់លទធែលប្បឡង ការដ វ្ីកមមស្ិកា និងការបំដពញស្ោកបប័្តមន្តនតីរារការ



ផែែរទី១៖ ការធ្វើផែ្ការម្ររបខណឌ

1. លិខិតបទោា នរតិយុតត និងដោលការណ៍្ ននការដរៀបចំ្ណ្ែនការប្កបខណ្ឌ
2. ការដ វ្ីណ្ែនការពីតប្មូវការ្នធានមនុស្សរបស្់ស្ថា បន័
3. ការអនុវតតណ្ែនការតប្មូវការ្នធានមនុស្ស
4. ការវភិារលទធែលននតប្មូវការ្នធានមនុស្ស



១. លខិិតបទដ្ឋឋ ្គ្តិយយតត្ិ ្ិងធោលការណ៍ ន្ការធរៀបចូលក្រំផែ្ការម្ររបខណឌ

• ប្ពះរារប្កមដលខ០៦/នស្/៩៤ ចុ្ះនងៃទី៣០ ណ្ខតុោ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ ណ្ដ្លប្បកាស្ឲ្យដប្បីច្ាបស់្តីពី
ស្ហលកខនតិកៈមន្តនតីរារការសុ្ីវលិ ននប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា

• ប្ពះរារប្កឹតយដលខ នស្/រកត/១០១៤/១១៧៥ ចុ្ះនងៃទី០២ ណ្ខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៤ ស្តីពីដោល
ការណ៍្រមួននការដរៀបច្ំមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈរបស្់រដ្ា

• ស្ថរាច្រដលខ០១ ស្.រ ចុ្ះនងៃទី២៤ ណ្ខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ របស្់រាររោា ភិបាលកមពុជាស្តីពីដោល
ការណ៍្ដប្រីស្ដរសី្ឲ្យចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ រដ្ា និងដោលការណ៍្ដប្រីស្ដរសី្បណ្តុ ះបណាត លវជិាា រីវៈនន
ប្កស្ួង ស្ថា បន័



១. លខិិតបទដ្ឋឋ ្គ្តិយតត្ិ ្ិងធោលការណ៍ ន្ការធរៀបចូលក្រំផែ្ការម្ររបខណឌ  (ត)

• ដប្កាយពីស្ភាអនុមត័ដលីរដប្ោងប្កបខណ្ឌ តាមស្ថា បន័នីមួយៗរចួ្ ដទីបស្ថមីស្ថា បន័ដំ្ដណី្រការ
ដប្រីស្ដរសី្ឲ្យចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ ដោយោនការប្បឡងប្បណ្រងដៅតាមលកខខណ្ឌ ននច្ាបនិ់ងបទបញ្ជា
ទងំឡាយជា្រោន។ កនុងករណី្ពិដស្ស្ដបីោនដស្ច្កតីប្តូវការបុរគលិកដប្ៅពីរដប្ោងប្បចឆំ្ន ដូំ្ច្
ខាងដលី ប្កស្ួង ស្ថា បន័ប្តូវដ វ្ីស្ំដណី្មកប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈណ្ដ្លនឹងពិចរណា និងពិភាកា
ជាមួយប្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតាុដដី្មបរីាយការណ៍្និងសុ្ំដយាបល់ពីប្បមុខរាររោា ភិបាល។

• កនុងករណី្ណ្ដ្លោនច្ដមលីយជាវរិាោន ស្ថា បន័ស្ថមីអាច្ចតក់ារដប្រីស្ដរសី្ដោយប្បឡងប្បណ្រងឲ្យ
ចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ បណ្នាមបាន ប ុណ្នតករណី្ដនះប្តូវណ្តបញ្ចូ លដៅកនុងងវកិាណ្កណ្ប្បននឆ្ន ។ំ



២. ការធ្វើផែ្ការពីតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្របសស់្ថា ប័្

២.១. ្នធានមនុស្សកនុងវសិ្័យមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ
ដោលដៅទី១ ដ វ្ីឲ្យរដ្ាបាលស្ថធារណ្ៈកានណ់្តតោល ភាព ភាពដ ល្ីយតប ប្បស្ិទធភាពនិងប្បស្ិទធែល 
ដោលដៅទ១ីដនះ រឺដៅដៅដលីស្ថា បន័ដំ្ដណី្រការការង្ហរ និងការអនុវតតជាកណ់្ស្តងរបស្់ស្ថា បន័ណ្ដ្ល
ប្តូវដប្បីប្បាស្់ស្ប្ោបស់្ប្មួលឲ្យោនការផ្លល ស្់បតូរតាមតប្មូវការ នងិធានាភាពស្ាិតដងរននលទធែលណ្ដ្ល
ស្ដប្មច្បាន។ រំនិតែតួច្ដែតីមណ្ដ្លប្តូវប្បកានយ់ករមួោន ការអនុវតតដោលនដយាបាយនានាពាក់ពន័ធ
នឹងការណ្កលមអរុណ្ភាពនិងប្បស្ិទធភាពននការែតល់ដស្វាស្ថធារណ្ៈនងិការអភិវឌ្ឍស្មតាភាព។ ការ
អនុវតតប្បពន័ធរុណ្ភាពដស្វាស្ថធារណ្ៈដោយរិតបញ្ចូ លទងំប្កមស្ីល្ម ៌ការែតល់រង្ហវ ននិ់ងយនតការ
បណ្តឹ ងតវា  ការពប្ងីកការអនុវតតយនតការទីភាន កង់្ហរប្បតិបតតិការពដិស្ស្ ការបដងកីតឧបករណ៍្ដដី្មបដីលីក
កមពស្់ប្បស្ិទធភាពការង្ហររបស្់ស្ថា បន័និងការដលីកកមពស្់ការចូ្លទទួលយកពត័ោ៌នអំពីដស្វាស្ថធារ
ណ្ៈ។



២. ការធ្វើផែ្ការពីតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្របសស់្ថា ប័្ (ត)

ដោលដៅទ២ី ដលីកកមពស្់រុណ្ស្មបតតិននវបប្មដ៌ស្វាស្ថធារណ្ៈ ភកតីភាព ្នទៈោច ស្់ការនិង
មនស្ិការវជិាា រីវៈ ដោលដៅដនះរឺស្ំដៅដៅដលីឥរយិាបទរបស្់មន្តនតីរារការសុ្ីវលិណ្ដ្លប្តូវបង្ហា ញឲ្យ
ដ ញីនូវស្មតាភាពបំដពញការង្ហរកានណ់្តោនប្បស្ិទធភាព និងកានណ់្តទទួលបាននូវរំដនឿទុកចិ្តតជា
ដ្រាបតដៅ។ មន្តនតីរារការដនះដហយី រឺជាកោល ងំច្លករស្ប្ោបដ់្វីឲ្យរដ្ាបាលស្ថធារណ្ៈណ្ប្បកាល យ
ដៅជាអនកែតល់ដស្វាស្ថធារណ្ៈប្បកបដោយប្បស្ិទធភាព។



២. ការធ្វើផែ្ការពីតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្របសស់្ថា ប័្ (ត)

២.២.  ការដ វ្ីណ្ែនការ្នធានមនុស្ស
• ការដ វ្ីណ្ែនការ្នធានមនុស្ស រឺដដី្មបី្ លុះបញ្ជច ងំអំពីតប្មូវការ្នធានមនុស្សនិងស្មតាភាព
ចបំាច្ន់ានា ដដី្មបដី វ្ីឲ្យោនសុ្ខដុ្មនីយកមមរវាង្នធានមនុស្សដៅកនុងអងគភាពជាមួយណ្ែនការ
យុទធស្ថន្តស្តនិងប្បតិបតតិការអាទិភាពរបស្់អងគភាពដនាះ។ ការដ វ្ីណ្ែនការ្នធានមនុស្សប្តូវ
ពិនិតយដលីស្ោស្ធាតុននរច្នាស្មពន័ធរបស្់ស្ថា បន័ជាចបំាច្។់

• ការកំណ្តក់ាលបរដិច្េទកនុងការដ វ្ីណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ោនរយៈដពលបីណ្ខ រិតចបពី់នងៃទី០១ ណ្ខ
មករា រហូតដ្ល់នងៃទី៣១ ណ្ខមីនា ដៅដដី្មឆ្ន ណំ្ដ្លប្តូវដ វ្ីណ្ែនការដប្រីស្ដរសី្បនតស្ប្ោប់ឆ្ន បំនាទ ប ់
រឺដដី្មបី ឲ្យប្កុមការង្ហរបដច្ចកដទស្នននាយកោា នប្រប់ប្រងប្កបខណ្ឌ ននប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារ
ណ្ៈោនមូល ោា នកនុងការបូកស្រុបណ្ែនការបានទនដ់ពលដវោ។



២. ការធ្វើផែ្ការពីតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្របសស់្ថា ប័្ (ត)

ការអនុវតតណ្ែនការតប្មូវការ្នធានមនុស្សរឺប្តូវដផ្លត តដៅដលី៖

 អងគការដលខបង្ហា ញពីឋានានុប្កម
• អងគការដលខបង្ហា ញនូវឋានានុប្កម ច្ំនួនមុខតំណ្ណ្ង ទំនាក់ទំនងននការរាយការណ៍្និងចំ្នួនអនក
ដប្កាមបង្ហគ បរ់បស្់អនកប្របប់្រងប្របក់ប្មិតប្តូវ៖

• កំណ្តឲ់្យបានជាអបបបរោនូវចំ្នួនប្បអបនី់មួយៗដៅកនុងរច្នាស្មពន័ធ
• កំណ្តឲ់្យបានជាអបបបរោចំ្នួនននមុខតំណ្ណ្ងអនុប្បធាន ឬ រំនួយការ



២. ការធ្វើផែ្ការពីតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្របសស់្ថា ប័្ (ត)

• កំណ្តចំ់្នួនអនកដប្កាមបង្ហគ បអ់នកប្របប់្រងោន ក ់ប្តូវរិតពីប្បស្ិទធភាពនិងប្បស្ិទធែលននការ
ប្របប់្រង

• អរគនាយកោា នប្របប់្រងដៅដលីមុខង្ហរចំ្នួនមួយ ឬ ដប្ចី្នរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័។   នាយកោា ន 
ចំ្ណុ្ះឲ្យអរគនាយកោា ន ការយិាល័យចំ្ណុ្ះនាយកោា ន ដហយីណ្ែនកចំ្ណុ្ះឲ្យការយិាល័យ

• អងគភាពចបពី់ថ្នន កណ់្ែនកណ្ដ្លចំ្ណុ្ះឲ្យការយិាល័យដឡងីដៅ ប្តូវោនបញ្ា ីមុខង្ហរណ្ដ្លកំណ្ត់
ភារកិច្ចទទួលខុស្ប្តូវច្ាស្់ោស្់ដរៀស្វាងការជានតួ់នាទីនិងភារកិច្ចោន



៣. ការអ្តវត្ផែ្ការតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្

 ការពិពណ៌្នាមុខតំណ្ណ្ង (ការង្ហរបនាទ ប ់ឬអនារត)
• ការពិពណ៌្នាមុខតំណ្ណ្ង រឺជាការដរៀបរាបអំ់ពីភារកិច្ចនិងការទទួលខុស្ប្តូវស្ប្ោបមុ់ខតំណ្ណ្ង
ជាកោ់កណ់ាមួយ ដពាលរឺការង្ហរណ្ដ្លប្តូវបំដពញដៅកនុងមុខតំណ្ណ្ង។ ការពិពណ៌្នាមុខ
តំណ្ណ្ងប្តូវបានដរៀបចំ្ដឡងី ដដី្មបកំីណ្តឲ់្យបានច្ាស្់ោស្់នូវរច្នា    ស្មពន័ធទទួលខុស្ប្តូវ
លកខខណ្ឌ ស្មតាភាពណ្ដ្លតប្មូវឲ្យោនស្ប្ោបមុ់ខតំណ្ណ្ងនីមួយៗ ប្បវតតិស្មតាភាពនិងបទោា ន
ស្ប្ោបអ់ភិវឌ្ឍការបំដពញការង្ហររបស្់មន្តនតីប្ពមទងំដដី្មបពីប្ងឹងរណ្ដនយយភាព។



៣. ការអ្តវត្ផែ្ការតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

• ការពិពណ៌្នាមុខតំណ្ណ្ងនិងប្បវតតិស្មតាភាពការង្ហរោនស្ថរៈស្ំខានបំ់ែុត ដដី្មបកំីណ្ត់
លកខខណ្ឌ វនិិច្េយ័ជាកោ់កស់្ប្ោបដ់ប្រីស្ដរសី្មន្តនតី និងជាមូលោា នដដី្មបបីដងកីតបទោា នវាយតនមល
អំពីតប្មូវការបណ្តុ ះបណាត ល ឬ យុទធស្ថន្តស្តអភិវឌ្ឍអារីព។ ការពិពណ៌្នាមុខតំណ្ណ្ងនឹងប្តូវពិនិ
តយដឡងីវញិជាដទៀងទតដ់ដី្មបដី ល្ីយតបដៅនឹងបណ្ប្ម   បប្មួលដៅកនុងការទទួលខុស្ប្តូវ និងភារ
កិច្ចរបស្់មុខតំណ្ណ្ងនីមួយៗ។



៣. ការអ្តវត្ផែ្ការតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

 តប្មូវការ្នធានមនុស្សរបស្់ស្ថា បន័
• ដយាងប្ពះរារប្កឹតយស្តីពីលកខនតិកៈដោយណ្ឡកទងំ១៧ ណ្ដ្លណ្ច្កជា៦វសិ្័យដែសងៗោន និងបាន
ណ្ច្ងអំពីការដប្រីស្ដរសី្ឲ្យចូ្លប្កបខណ្ឌ ដៅតាមបណាត ប្កស្ួង ស្ថា បន័ ដោយបានកំណ្តយ់ា ង
ច្ាស្់អំពីប្បដភទប្កបខណ្ឌ ណ្ដ្លប្តូវដប្រីស្ដរសី្ដៅតាមកប្មិតស្ញ្ជញ បប្តនីមួយៗ។ កតាត ដនះ
ដហយីណ្ដ្លែតល់លទធភាពឲ្យស្ថមីប្កស្ួង ស្ថា បន័ ោនស្ិទធិប្របប់្ោនក់នុងការដ្វីណ្ែនការដប្រីស្
ដរសី្ប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន ដំោយណ្ែអកដៅដលីតប្មូវការ្នធានមនុស្សដៅតាមមូលោា ន និងអងគភាព
ណ្ដ្លរួបប្បទះនូវកងវះ្នធានមនុស្សដូ្ច្ជាោនមន្តនតីរារការដ្ល់អាយុប្តូវោកឲ់្យចូ្លនិវតតន ៍
លុបដ ម្ ះដោយសុ្ំោឈប ់បាតប់ងស់្មតាភាពពលកមម ទទួលមរណ្ៈភាពជាដដី្ម។ល។ និង
ដោយោនការអភិវឌ្ឍដៅតាមមូលោា នកជ៏ាកតាត ណ្ដ្លនាឲំ្យោនកំដណី្នការង្ហរ ណ្ដ្លដ វ្ីឲ្យោន
តប្មូវការ្នធានមនុស្សែងណ្ដ្រ។



៣. ការអ្តវត្ផែ្ការតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

 ដោលនដយាបាយ្នធានមនុស្ស
បច្ចុបបននការប្របប់្រង្នធានមនុស្សោនកប្មិតប្តឹមណ្តការប្របប់្រងប្កបខណ្ឌ និងនីតិវ ិ្ ីននការ
ប្របប់្រងបុរគលិកណ្តប ុដណាណ ះ ដោយពុំទនប់ានយកច្ិតតទុកោកខ់ពស្់ដ្ល់ែលវរិាោនណ្ដ្លដកីតដឡងី
ពីការពប្ងឹងប្បស្ិទធភាពការង្ហរតាមរយៈការប្របប់្រង និងអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្សដៅដឡយី។ ការ
ដប្រីស្ដរសី្ប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការសុ្ីវលិ ដ វ្ីដឡងីដោយណ្ែអកដលីបរោិណ្ជាជាងណ្ែអកដលីរុណ្ភាព។ 
ដលីស្ពីដនះដៅដទៀត ដៅកនុងរដ្ាបាលស្ថធារណ្ៈទងំមូលពុំទនោ់នភាពច្ាស្់ោស្់ពីភារកិច្ចនិង
ការទទួលខុស្ប្តូវរបស្់មន្តនតីរារការសុ្ីវលិោន ក់ៗ ដៅដឡយី ជាដហតុដ្វឲី្យោនែលប ះពាល់ដ្ល់ការ
ទទួលខុស្ប្តូវរបស្់មន្តនតីរារការសុ្ីវលិកនុងការដបតជាា បំដពញការតពវកិច្ចរបស្់ខលួន។



៣. ការអ្តវត្ផែ្ការតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

 ការស្ិកានិងការវភិារពីតប្មូវការ
• ការអនុវតតកនលងមករបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ ដលីការដ វ្ីណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន នីំមួយៗណ្តងណ្ត
ដលីកអំពីតប្មូវការដប្បីប្បាស្់ប្កបខណ្ឌ ្នធានមនុស្សទងំថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កដ់ប្កាមជាតិមក
ប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ ដៅោនលកខណ្ៈខវះច្ដនាល ះដៅដឡយី។ ដហតុែលដនះដហយីដ វ្ីឲ្យការ
ែតល់ពត័ោ៌នអំពីតប្មូវការប្កបខណ្ឌ ្នធានមនុស្សដៅោនកប្មិត ដប្ពាះថ្នការដលីកដឡងីពីដស្ច្
កតីប្តូវការ្នធានមនុស្សរបស្់អងគភាពនីមួយៗដប្កាមឱវាទរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ ពិតជាោនភាព
្កណ្លវងជាដប្ចី្ន។ ចំ្ដពាះការដលីកដឡងីនូវណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ្នធានមនុស្សស្ប្ោបយ់កមក
ដប្បីប្បាស្់ដៅឆ្ន បំនាទ ប ់រឺប្ោនណ់្តដ វ្ីដឡងីតាមរយៈការបាតប់ង់្ នធានមនុស្សដោយស្ថរោន
មន្តនតីរារការដ្ល់អាយុប្តូវចូ្លនិវតតន ៍លុបដ ម្ ះ និងមូលដហតុបនាទ បប់នសដំែសងដទៀត ដដី្មបតីប្មូវ
ឲ្យប្ស្បតាមដោលនដយាបាយរបស្់រាររោា ភិបាលណ្ណ្នាណំ្តប ុដណាណ ះ។



៣. ការអ្តវត្ផែ្ការតម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

 ការបដងកីតតារាងប្ស្ងទិ់នននយ័
តារាងទិនននយ័ ប្តូវបានដរៀបចំ្ដឡងីអំពីដំ្ដណី្រការតាមដំ្ណាកក់ាលនីមួយៗ ណ្ដ្លប្កស្ួងមុខង្ហរ
ស្ថធារណ្ៈដរៀបចំ្ដឡងីជារំរូស្ប្ោបដ់ែាីរូនប្របប់្កស្ួង ស្ថា បន័ ដដី្មបបីញ្ចូ លទិនននយ័ណ្ដ្លបាន
ប្បមូលច្ងប្កងពត័ោ៌នអំពីតប្មូវការប្កបខណ្ឌ ្នធានមនុស្ស ស្ប្ោបបំ់ដពញដស្ច្កតីប្តូវការពី
ប្របអ់ងគភាពពាកព់ន័ធដប្កាមឱវាទរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័តាមរយៈនាយកោា នបុរគលិក។







៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្

លទធែលននការស្ិកា វភិារ និងពាករណ៍្
• ទិនននយ័ណ្ដ្លទទួលបានពីប្របប់្កស្ួង ស្ថា បន័ អំពីតប្មូវការដប្បីប្បាស្់ប្កបខណ្ឌ ្នធានមនុស្ស
ស្ប្ោបឆ់្ន បំនត ប្តូវបានប្កុមការង្ហរបដច្ចកដទស្នននាយកោា នប្របប់្រងប្កបខណ្ឌ ននប្កស្ួងមុខ
ង្ហរស្ថធារណ្ៈដ វ្ីការស្ិកា វភិារនិងពាករណ៍្អំពីតប្មូវការរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ ណ្ដ្លបាន
ដរៀបចំ្ដលីករដប្ោងដស្នីសុ្ំដប្បីប្បាស្់ប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការសុ្ីវលិ តាមរយៈនាយកោា នបុរគលិក
ដលីណ្ែនការ្នធានមនុស្សដៅឆ្ន បំនាទ ប ់រចួ្ដែាីប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

កិច្ចប្បរុំពិភាកាជាលកខណ្ៈច្ដងអៀត
• ដយាងតាមប្បតិទិនននការដ វ្ីណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន នីំមួយៗ ដៅចុ្ងប្តីោស្ទី១ននឆ្ន ដំ វ្ី
ណ្ែនការបនត មន្តនតីបដច្ចកដទស្នននាយកោា នប្របប់្រងប្កបខណ្ឌ បានពិនិតយដលីស្ំដណី្របស្់ប្កស្ួង 
ស្ថា បន័នីមួយៗ ណ្ដ្លបានដលីកដឡងីពីតប្មូវការ្នធានមនុស្សស្ប្ោបបំ់ដពញដស្ច្កតីប្តូវការដៅ
តាមអងគភាពដប្កាមឱវាទរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័។

• កិច្ចប្បរំុប្តូវបានដរៀបចំ្ និងដឹ្កនាដំោយតំណាងប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ ដោយបានអដញ្ា ីញ
ប្បធាននាយកោា នបុរគលិករបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ និងតំណាងប្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតាុមក
ពិភាការកដំ្ដណាះប្ស្ថយជារំហានដំ្បូង ដោយណ្ែអកដលីតួដលខរមួណ្ដ្លបានដស្នីសុ្ំ។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

ការពិនិតយដលីធាតុចូ្ល
ធាតុចូ្លជាប្បភពទិនននយ័ស្ំខានណ់ាស្់ ស្ប្ោបយ់កមកវភិារពីតប្មូវការដប្បីប្បាស្់្នធានមនុស្ស
ជាកណ់្ស្តងរបស្់អងគភាពនីមួយៗ។ តារាងរបាយការណ៍្ណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ននឆ្ន កំំពុងអនុវតតប្តូវបាន
ដរៀបច្ំដឡងីតាមដ្ំណាកក់ាលនីមួយៗស្ប្ោបដ់រៀបច្ំបញ្ចូ លទិនននយ័ (ធាតុចូ្ល) ដៅកនុងតារាង
រច្នាស្មពន័ធណ្ដ្លបានបង្ហា ញពីច្ំនួនប្កបខណ្ឌ ្នធានមនុស្សកំពុងបដប្មីការង្ហរកនុងអងគភាពនីមួ
យៗ។ កនុងតារាងរបាយការណ៍្ននការដ្វីណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ោនណ្បងណ្ច្កជាពីរណ្ែនក៖



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

• ណ្ែនកទី១ បង្ហា ញអំពីចំ្នួនប្កបខណ្ឌ ស្រុបរមួននដដី្មឆ្ន កំំពុងអនុវតត ប្កបខណ្ឌ ោនដបៀវតស ប្កប
ខណ្ឌ ពំុោនដបៀវតស កនុងដនាះោនប្កបខណ្ឌ ងមី ទំដនរោម នដបៀវតសនិងដៅដប្ៅប្កបខណ្ឌ ដដ្ីម។ 
បនាទ បម់កោនដរៀបរាបអំ់ពីច្លនាបុរគលិកបា នស់្ថម នននឆ្ន កំំពុងអនុវតត កនុងដនាះោនជាអាទិ៍ដូ្ច្ជា
ការប្បឡងចូ្លប្កបខណ្ឌ ងមី លុបដ ម្ ះ ចូ្លនិវតតន ៍បាតប់ងស់្មតាភាពពលកមម ជាដដី្ម។ ជាចុ្ង
ដប្កាយរឺជាតប្មូវការរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ស្ប្ោបឆ់្ន បំនត ណ្ដ្លបានដលីករដប្ោងដឡងីពីតប្មូវការ
្នធានមនុស្សទងំថ្នន កជ់ាតិនិងថ្នន កដ់ប្កាមជាតិ។

• ណ្ែនកទី២ បង្ហា ញអំពីតារាងដប្រីស្ដរសី្តាមប្បដភទប្កបខណ្ឌ  ក ខ និងរ ដៅតាមវសិ្័យនិងតាមប
ណាត អងគភាពថ្នន កជ់ាតិនិងថ្នន កដ់ប្កាមជាតិ ណ្ដ្លោនតប្មូវការ្នធានមនុស្សស្មប្ស្បតាមទី
តាងំភូមិស្ថន្តស្ត និងទីកណ្នលងជាកណ់្ស្តង។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

ស្ោំល៖់
ចុ្ងដប្កាយ ដោយណ្ែអកដលីធាតុចូ្ល ដូ្ច្ណ្ដ្លបានដរៀបរាបក់នុងណ្ែនកទ១ីនិងណ្ែនកទី២ខាងដលីរចួ្មក 
មន្តនតីបដច្ចកដទស្នាយកោា នប្របប់្រងប្កបខណ្ឌ ននប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ និងតំណាងអរគនាយក
ោា នងវកិាននប្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតាុ បានពិនិតយនិងដ្វកីារវនិិច្េយ័ដលីតប្មូវការរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា
បន័ណ្ដ្លបានដស្នីសុ្ំរដប្ោងប្កបខណ្ឌ ស្ប្ោបឆ់្ន បំនត ដដ្ីមបបីំដពញនូវដស្ច្កតីប្តូវការជាចបំាច្ដ់ៅ
កនុងអងគភាពដប្កាមឱវាទរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ដ ញីថ្ន ោនតប្មូវការ្នធានមនុស្សដៅតាមអងគភាព
ដោយមូលដហតុដូ្ច្ជា៖
• មន្តនតីណ្ដ្លប្តូវដ្ល់អាយុោកឲ់្យចូ្លនិវតតន ៍(មុនកាលកំណ្ត ់និងដ្ល់កាលកំណ្ត)់
• បាតប់ងស់្មតាភាពពលកមម (ប.ស្.ព)



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

• លុបដ ម្ ះ
• មរណ្ៈភាព (កនុងកំឡុងដពលបំដពញការង្ហរ)
• សំុ្ដែទរដច្ញ
• អងគភាពោនតប្មូវការ្នធានមនុស្សបណ្នាមដោយស្ថរោនកំដណី្នការង្ហរ ឬ អងគភាពប្តូវបាន
ពប្ងីកនូវរច្នាស្មពន័ធងមី ជាដដី្ម។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

ដោយណ្ែអកដលីធាតុចូ្ល និងស្ាិតិប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការសុ្ីវលិពីឆ្ន ២ំ០០៩ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៣
• ដបីដយងីពិនិតយដលីតួដលខតាមឆ្ន នីំមួយៗ ដ ញីថ្នប្កបខណ្ឌ ស្រុបទូទងំប្បដទស្ប្បចឆំ្ន ោំនការ
ដកីនដឡងីរហូត។ ប ុណ្នតដបីដយងីដ វ្ីការពិនិតយឲ្យបានលអិតលអនដ់នាះ ដយងីនឹងដ ញីតួដលខោនការ
ណ្ប្បប្បួលរឺដៅកនុងឆ្ន ២ំ០១១ តួដលខប្កបខណ្ឌ ដៅថ្នន កជ់ាតិោនច្ំនួនងយចុ្ះណ្តប្កបខណ្ឌ ដៅ
ថ្នន កដ់ប្កាមជាតិោនការដកីនដឡងីរួឲ្យកតស់្ោគ ល់។

• ដយងីបានស្ដងកតដ ញីថ្ន រាររោា ភិបាលបានដច្ញដោលការណ៍្ជារូបមនតកនុងការដប្រីស្ដរសី្ប្កប
ខណ្ឌ ណ្ដ្លោនលកខខណ្ឌ ដូ្ច្ខាងដប្កាម៖



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

• លកខខណ្ឌ ទី១ ចំ្ដពាះការដប្រីស្ដរសី្ប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការសុ្ីវលិដៅថ្នន កជ់ាតិប្តូវដប្បីរូបមនត ចូ្ល
និវតតន០៍៥នាក ់អនុញ្ជញ តឲ្យដប្រីស្ដរសី្រំនួស្វញិណ្ត០១នាក ់រត។់ ដលីកណ្លងប្កស្ួង ស្ថា បន័
ស្ថមីោនបដងកីតអងគភាពងមី ឬ ពប្ងីករច្នាស្មពន័ធដទីបអាច្ដលីកយកករណី្ដនះមកពិភាកាអំពី
តប្មូវការបណ្នាម។

• លកខខណ្ឌ ទី២ ចំ្ដពាះការដប្រីស្ដរសី្ប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការសុ្ីវលិដៅថ្នន កនិ់ងដប្កាមជាតិ ប្តូវដប្បី
រូបមនតចូ្លនិវតតន០៍១នាក ់អនុញ្ជញ តឲ្យដប្រីស្ដរសី្រំនួស្០១នាក ់វញិ ោនន័យថ្ន ១០០/១០០ 
ណ្តកនុងករណី្ប្កស្ួង ស្ថា បន័ស្ថមីោនបដងកីតអងគភាពងមី ឬ ពប្ងីករច្នាស្មពន័ងមីកអ៏ាច្ដលីកយក
ករណី្ដនះមកពិភាកាអំពីតប្មូវការបណ្នាមបានណ្ដ្រ។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

• លកខខណ្ឌ ទី៣ បច្ចុបបននចំ្ដពាះការដប្រីស្ដរសី្ប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការសុ្ីវលិដៅថ្នន កជ់ាតិនិងដប្កាម
ជាតិ ប្តូវដប្បីរូបមនតដច្ញ០១ ចូ្ល០១ វញិ ណ្តកនុងករណី្ប្កស្ួង ស្ថា បន័ស្ថមីោនបដងកីតអងគភាព
ងមី ឬ ពប្ងីករច្នាស្មពន័ងមីកអ៏ាច្ដលីកយកករណី្ដនះមកពិភាកាអំពីតប្មូវការបណ្នាមបានណ្ដ្រ។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)
 កិច្ចប្បរំុអនតរប្កស្ួង
• បនាទ បពី់កិច្ចពិភាការំហានដំ្បូង រវាងប្កុមការង្ហរបដច្ចកដទស្នននាយកោា នប្រប់ប្រងប្កបខណ្ឌ
ននប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ ជាមួយតំណាងប្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតាុ និងតំណាងនាយក
ោា នបុរគលិកប្របប់្កស្ួង ស្ថា បន័អំពីការតប្មូវការដប្បីប្បាស្់ប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការស្ប្ោប់ឆ្ន បំនត
រចួ្មក ប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ បានដរៀបចំ្កិច្ចប្បរំុអនតរប្កស្ួងណ្ដ្លោនតំណាងប្រប់ប្កស្ួង 
ស្ថា បន័ពាកព់ន័ធមកចូ្លរមួប្បរំុដលីកចុ្ងដប្កាយ ដដី្មបពិីនិតយនិងស្ដប្មច្ដលីរដប្ោងណ្ែនការ
ប្កបខណ្ឌ របស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ណ្ដ្លបានដស្នីមកប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ។

• កិច្ចប្បរំុបានដផ្លត តស្ំខានដ់លី ស្ថម រតីរបស្់ប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈណ្ដ្លជាប្កស្ួងប្របប់្រង
ប្កបខណ្ឌ ្នធានមនុស្សរបស្់រដ្ា និងស្ថម រតីរបស្់ប្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតាុណ្ដ្លជាអនក
ប្របប់្រងកញ្ចបង់វកិាជាតិដលីខទងចំ់្ណាយបុរគលិករបស្់រដ្ា។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

 បទោា នននការដប្បីប្បាស្់្នធានមនុស្ស
• ការដប្បីប្បាស្់្នធានមនុស្សរបស្់រដ្ាណ្ដ្លប្របប់្កស្ួង ស្ថា បន័កំពុងអនុវតតរឺការកំណ្តអ់ប្តា
ប្បជារនស្រុបទូទងំប្បដទស្ដ្ៀបដៅនឹងអប្តាមន្តនតីរារការសុ្ីវលិ ណ្ដ្លោនមូលោា នកនុងការ
កំណ្តអ់ប្តាភាររយច្ដនាល ះពី ០.០០៧% ដៅ ០.០១៥% ដរៀស្វាងការដប្បីប្បាស្់្នធាន
មនុស្សមិនបានប្តឹមប្តូវតាមនិយាមណ្ដ្លបានកំណ្តដ់នះ។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

 ដលីកដយាបល់រូនរាររោា ភិបាល
• បនាទ បពី់កិច្ចប្បរំុអនតរប្កស្ួង ស្ថា បន័បានច្បស់្ពវប្រប ់ដោយោនការឯកភាពោន ជាដោលការណ៍្
រចួ្មក ប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈបានដ វ្ីស្ំដណី្រមួដៅរាររោា ភិបាល ស្តីពីណ្ែនការប្កបខណ្ឌ
ប្បចឆំ្ន ដំដី្មបដីស្នីសុ្ំដោលការណ៍្ដប្បីប្បាស្់ប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន រំបស្់ប្កស្ួងស្ថា បន័។ កនុងលិខិត
ដស្នីសុ្ំកោ៏នរដំលច្អំពីតប្មូវការចបំាច្ព់ាកព់ន័ធដូ្ច្ជា៖

• វសិ្័យអបរ់ ំោនតប្មូវការប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន ដំលីស្ពី ៥.០០០ កណ្នលង កនុងមួយឆ្ន ំៗ
• វសិ្័យសុ្ខាភិបាល ោនតប្មូវការដលីស្ពី ១.០០០ កណ្នលង កនុងមួយឆ្ន ំៗ



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

• ដប្ៅពីប្កស្ួងទងំពីរដនះ ដៅោនប្កស្ួង ស្ថា បន័ជាដប្ចី្នដទៀតណ្ដ្លោនតប្មូវការដៅតាមវសិ្័យ 
ដរៀងៗខលួនែងណ្ដ្រ។ អនុវតតតាមដោលនដយាបាយរបស្់រាររោា ភិបាលនិងនិយាមការននការកំណ្ត ់
អប្តាភាររយននអប្តាមន្តនតីរារការសុ្ីវលិ ប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈបានរិតរូពីធាតុចូ្លនិងធាតុ
ដច្ញននចំ្នួនមន្តនតីរារការសុ្ីវលិស្រុបទូទងំប្បដទស្ ដោយមិនឲ្យដលីស្ពីកប្មិតនិយាមដនាះដទ។

 ដោលនដយាបាយរបស្់រាររោា ភិបាល
• រាររោា ភិបាលោនដោលនដយាបាយច្ាស្់ោស្់ណាស្់ ដលីការដប្បីប្បាស្់្នធានមនុស្សរបស្់រដ្ា 
ដោយណ្ែអកដលីនិយាមននការដប្បីប្បាស្់បុរគលិកមន្តនតីរារការសុ្ីវលិមិនឲ្យដលីស្៤ភាររយនន GDP 
(Gross Domestic Product) ែលិតែលស្រុបកនុងប្ស្ុក និង៤០%ននចំ្ណាយច្រនតកនុងការ
ស្ដប្មច្ែតល់នូវដោលការណ៍្អនុញ្ជញ តឲ្យដប្បីប្បាស្់ប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន ដំ្ល់ប្របប់្កស្ួង ស្ថា បន័។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

 ការស្ដប្មច្របស្់រាររោា ភិបាល
• ដោយពិនិតយដលីស្ំណូ្មពរការង្ហររបស្់ប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ ណ្ដ្លជាដស្នា្ិការដលីការ
ប្របប់្រង្នធានមនុស្សរបស្់រដ្ា បានអនុវតតប្តឹមប្តូវតាមនិយាមដហយីដនាះ រាររោា ភិបាលបាន
ស្ដប្មច្ែតល់ដោលការណ៍្អនុញ្ជញ ត ដោយោនចុ្ះហតាដលខានិងចំ្ណារយល់ប្ពមដលីលិខិតដស្នី
សុ្ំរបស្់ប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈណ្ដ្លបានដស្នីសុ្ំដប្បីប្បាស្់ណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន ។ំ



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

 ការណ្បងណ្ច្កណ្ែនការប្កបខណ្ឌ
• ដប្កាយពីទទួលបានដោលការណ៍្ពីរាររោា ភិបាល កនុងការឯកភាពយល់ប្ពមដលីស្ំដណី្សុ្ំដប្បី
ប្បាស្់ប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន  ំប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈបានដ វ្ីលិខិតណ្បងណ្ច្កណ្ែនការប្កបខណ្ឌ
ប្បចឆំ្ន រូំនដៅប្របប់្កស្ួង ស្ថា បន័ ដដី្មបដីរៀបចំ្ដ វ្ីការប្បឡងដប្រីស្ដរសី្តាមនីតិវ ិ្ ីច្ាបណ់្ដ្ល
ោនជា្រោន។



៤. ការវិភាគ្លទធែលន្តម្រមូវការ្្ធា្ម្តស្ (ត)

 ដោលនដយាបាយដលីកទឹកចិ្តត
• រាររោា ភិបាលបានយកចិ្តតទុកោកខ់ពស្់ កនុងការរប្មុញដលីកទឹកចិ្តតដ្ល់ប្ស្ីតដភទឲ្យចូ្លរមួ
ប្បឡងប្បណ្រងចូ្លបដប្មីការង្ហរជាមន្តនតីរារការកនុងណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន  ំចបពី់២០ភាររយ
ដៅ៥០ភាររយននច្ំនួនប្កបខណ្ឌ ស្រុបរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ណ្ដ្លរាររោា ភិបាលែតល់ឲ្យ។

• ចំ្ដពាះរនពិការ រាររោា ភិបាលបានកំណ្តអ់ប្តាភាររយននការដប្រីស្ដរសី្ឲ្យចូ្លប្កបខណ្ឌ រដ្ា
តាមរយៈការប្បឡងប្បណ្រងដប្រីស្ដរសី្ចូ្លបដប្មីការង្ហរកនុងប្កបខណ្ឌ តាមបណាត ប្កស្ួង ស្ថា បន័ 
ច្ំនួន២ភាររយ ននចំ្នួនប្កបខណ្ឌ ស្រុបរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័នីមួយៗែងណ្ដ្រ។ 



ដំធណើ ការន្ការធ្វើផែ្ការម្ររបខណឌ

ម.ស្ដែាីលិខិតដៅប្រប់
ប្កស្ួង ស្ថា ប័នដដ្ីមបដី្វី
ណ្ែនការឆ្ន បំនាទ ប់

រាររោា ភិបាល ស្ដប្មច្ 
ណ្ែនការ ប្កបខណ្ឌ  

ម.ស្  ដច្ញលិខិត ណ្បង
ណ្ច្កណ្ែនការប្កបខណ្ឌ
ដៅប្រប់ប្កស្ួង ស្ថា ប័ន

ប្កស្ួង  ស្ថា ប័នដរៀបច្ំ
ប្បឡង

ម.ស្(នា.ប្រប់ប្រង ប្កប
ខណ្ឌ ) ដរៀបច្ំរដប្ោង 
ណ្ែនការប្កបខណ្ឌ  ស្រុប

ប្កស្ួង ស្ថា ប័នដែាីតារាង 
ណ្ែនការមក ម.ស្ វញិ

ម.ស្ ដរៀបច្ំប្បរុំលកខ
ណ្ៈច្ដងអៀតជាមួយ
ប្កសួ្ង ស្ថា ប័ន

ម.ស្ ដរៀបច្ំប្បរុំអនតរ 
ប្កស្ួងដដ្ីមបសី្ដប្មច្
ណ្ែនការប្បចឆំ្ន ំ



ម្របតិទិ្ន្ការធ្វើផែ្ការម្ររបខណឌ



ចូលក្រប់
ផែែរទី១



ផែែរទី២៖ ការធម្រជើសធរ ើសសសិ្-្ិសតិ្ឲ្យចូលក្រូលបធម្រមើការងាររែតងម្ររបខណឌ រដឋ

1. លិខិតបទោា នរតិយុតត
2. នីតិវ ិ្ ីននការដប្រីស្ដរសី្ស្ិស្ស-និស្សតិឲ្យចូ្លប្កបខណ្ឌ រដ្ា
3. ការទទួលស្ថគ ល់លទធែលប្បឡង ការដ វ្ីកមមស្ិកា និងការបំដពញស្ោកបប័្ត



ធោលការណ៍ន្ការធម្រជើសធរ ើស

• ចបត់ាងំពីស្ថា បន័មុខង្ហរស្ថធារណ្ៈបានចបប់ដិ្ស្នាិដឡងីនាអំឡុងឆ្ន ១ំ៩៩៣ និងោនប្ពះ
រារប្កមដលខ០២/នស្/៩៤ ចុ្ះនងៃទី២០ ណ្ខកកកោ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ ណ្ដ្លប្បកាស្ឲ្យដប្បីច្ាប ់ស្តីពីការ
ដរៀបចំ្និងការប្បប្ពឹតតដៅននរណ្ៈរដ្ាមន្តនតី និងប្ពះរារប្កមដលខ០៦/នស្/៩៤ ចុ្ះនងៃទី៣០ ណ្ខ
តុោ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ ណ្ដ្លប្បកាស្ឲ្យដប្បីច្ាបស់្តីពីស្ហលកខនតិកៈមន្តនតីរារការសុ្ីវលិននប្ពះ  រាជាណា
ច្ប្កកមពុជា និងស្ថរាច្រដលខ០១ ស្.រ ចុ្ះនងៃទី២៤ ណ្ខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ របស្់រាររោា ភិបាល  
កមពុជាស្តីពីដោលការណ៍្ដប្រីស្ដរសី្ឲ្យចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ រដ្ា និងដោលការណ៍្ដប្រីស្ដរសី្បណ្តុ ះ
បណាត លវជិាា រីវៈននប្កស្ួង ស្ថា បន័។



ធោលការណ៍ន្ការធម្រជើសធរ ើស (ត)

• ដៅដរៀងរាល់ដដី្មឆ្ន នីំមួយៗ ប្កស្ួងមុខង្ហស្ថធារណ្ៈណ្ដ្លោនតួនាទីស្ំខានក់នុងការដ វ្ីលិខិត
រូនដំ្ណឹ្ងអំពីស្ំដណី្សុ្ំណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន ដំ្ល់ប្របប់្កស្ួង ស្ថា បន័ពាកព់ន័ធទងំអស្់ឲ្យ
ដលីកដឡងីអំពីដស្ច្កតីប្តូវការដប្បីប្បាស្់ប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការ មន្តនតីជាបក់ិច្ចស្នានិងបុរគលកិ 
អណ្ណ្ត តរបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ រចួ្ដែាីមកប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈឲ្យបានមុននងៃទី៣១  ណ្ខមីនា 
ននឆ្ន អំនុវតតណ្ែនការ ដទះបីពំុោនសុ្ំបណ្នាមប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការ មន្តនតីជាបកិ់ច្ចស្នានិងបុរគលិក
អណ្ណ្ត តកដ៏ោយ ដបីហួស្រយៈដពលដនះប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈពំុទទួលខុស្ប្តូវច្ំដពាះការខក
ខាន ឬយតឺយា ងកនុងការដស្នីសុ្ំដឡយី។



ធោលការណ៍ន្ការធម្រជើសធរ ើស (ត)

• ជាដោលការណ៍្ការ ការដប្រីស្ដរសី្មន្តនតីរារការសុ្ីវលិឲ្យចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ រដ្ាប្តូវដ វ្ីដឡងីដោយ
ការប្បឡងប្បណ្រងដលីកណ្លងណ្តោនការកំណ្តដ់ែសងពីដនះដោយរាររោា ភិបាល។



១. លខិិតបទដ្ឋឋ ្គ្តិយតត្ិ

• ប្ពះរារប្កមដលខ០៦/នស្/៩៤ ចុ្ះនងៃទី៣០ ណ្ខតុោ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ ណ្ដ្លប្បកាស្ឲ្យដប្បីច្ាបស់្តីពី
ស្ហលកខនតិកៈមន្តនតីរារការសុ្ីវលិននប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុជា

• ប្ពះរារប្កឹតយដលខ នស្/រកត/១០១៤/១១៧៥ចុ្ះនងៃទី០២ ណ្ខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៤ ស្តីពីដោល
ការណ៍្រមួននការដរៀបច្ំមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈរបស្់រដ្ា

• ប្ពះរារប្កឹតយទងំ១៧ ស្តីពីលកខនតិកៈដោយណ្ឡកនានានិងលិខិតបទោា នរតិយុតតមួយចំ្នួនដទៀត
ណ្ដ្លោនជា្រោន



១. លខិិតបទដ្ឋឋ ្គ្តិយតត្ិ (ត)

• ស្ថរាច្រដលខ០១ ស្.រ ចុ្ះនងៃទី២៤ ណ្ខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ របស្់រាររោា ភិបាលកមពុជា ស្តីពីដោល
ការណ៍្ដប្រីស្ដរសី្ឲ្យចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ រដ្ា និងដោលការណ៍្ដប្រីស្ដរសី្បណ្តុ ះបណាត លវជិាា រីវៈនន
ប្កស្ួង ស្ថា បន័

• ស្ថរាច្រណ្ណ្នាដំលខ០៨ ស្រណ្ន ចុ្ះនងៃទី២០ ណ្ខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៣ ស្តីពីការប្បឡងប្បណ្រង
ដប្រីស្ដរសី្ចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការសុ្ីវលិ

• ដោលការណ៍្ឯកភាពពីរាររោា ភិបាល ស្តីពីណ្ែនការប្កបខណ្ឌ មន្តនតីជាបកិ់ច្ចស្នានិងបុរគលិក    
អណ្ណ្ត តប្បចឆំ្ន រំបស្់ប្កស្ួង ស្ថា បន័

• ការណ្បងណ្ច្កណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន រូំនប្រប់ប្កស្ួង ស្ថា បន័ ដរៀបច្ំដោយប្កស្ួងមុខង្ហរ    
ស្ថធារណ្ៈ



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ

២.១ ដោលបំណ្ង
មន្តនតីរារការ រឺជា្នធានយុទធស្ថន្តស្តដ្ោ៏នតនមលស្ប្ោបបំ់ពញភារកិច្ចដៅតាមមុខតំណ្ណ្ងនានា

របស្ប់្កស្ួង ស្ថា បន័ និងធានានិរនតរភាពននដំ្ដណី្រការរបស្់ស្ថា បន័រដ្ា។ មន្តនតីោន ក់ៗ ប្តូវោនចំ្ដណ្ះ
ដ្ឹងច្ំដណ្ះដ្វី ភាពបុិនប្បស្ប ់ោន សុ្ច្ចរតិភាព និងប្បកបដោយការទទលួខុស្ប្តូវខពស្់។ ដដី្មបី
ដលីកទឹកចិ្តតដ្ល់វសិ្័យការង្ហរកនុងប្កបខណ្ឌ រដ្ា ប្បមុខរាររោា ភិបាលបានែតល់ឱកាស្ដ្ល់ស្ិស្ស-
និស្ិសតណ្ដ្លបានកំពុងស្ិកានិងបានបញ្ចបក់ារស្ិកា ឲ្យដ វ្កីារប្បឡងប្បណ្រងដោយតោល ភាព និង
សុ្ប្កិតយភាព ដោយដប្បីប្បាស្់ស្មតាភាពផ្លទ ល់ខលួន  ដដី្មបទីទួលបានប្កបខណ្ឌ មន្តនតីរារការឲ្យប្បស្ិទធ
ភាព កនុងការអនុវតតដោលនដយាបាយកំណ្ណ្ទប្មងសុ់្ីរដប្ៅ។
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២.២ នីតិវ ិ្ ីដរៀបចំ្ការប្បឡង
២.២.១ ដពលដវោននការដរៀបច្ំការប្បឡង

បនាទ បពី់បានទទួលបានណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន ពីំប្បមុខរាររោា ភិបាលរចួ្មក ប្របប់្កស្ួង
ស្ថា បន័ប្តូវដរៀបច្ំដ្វីការប្បឡងប្បណ្រងដប្រីស្ដរសី្ឲ្យបានប្តឹមនងៃទី៣០ ណ្ខមិងុនា ននឆ្ន នីំមួយៗ 
ដោយដយាងតាមស្ថរាច្រណ្ណ្នាដំលខ០៨ របស្់រាររោា ភិបាល។
២.២.២ ចំ្នួនដប្រីស្ដរសី្

ករណី្ដនះ ស្ថមីប្កស្ួងស្ថា បន័ប្តូវកំណ្តឲ់្យច្ាស្់នូវច្ំនួនណ្បងណ្ច្កប្កបខណ្ឌ  ក ខ និង រ
រំនាញឯកដទស្ និងអងគភាពចូ្លបដប្មកីារង្ហរឲ្យប្ស្បដៅតាមច្ំនួនណ្ែនការប្កបខណ្ឌ ប្បចឆំ្ន ណំ្ដ្ល
ប្បមុខរាររោា ភិបាលបានែតល់រូន។
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២.២.៣ លកខខណ្ឌ ស្មបតតិដប្រីស្ដរសី្
ដោយដយាងតាមច្ាបស់្តីពីស្ហលកខនតិកៈមន្តនតីរារការសុ្ីវលិ រំពូក២ ោប្តា១១៖ ដបកខរនទងំ
ពីរដភទអាច្ទទួលឲ្យចូ្លដ វ្ីការកនុងប្កបខណ្ឌ រារការបាន លុះប្តាណ្តដបកខរនដនាះបានបំដពញនូវ
លកខខណ្ឌ ដូ្ច្តដៅ៖

1. ោនស្ញ្ជា តិណ្ខមរ
2. ោនអាយុយា ងតិច្ ១៨ឆ្ន  ំដហយីមិនដលីស្ពី ២៥ឆ្ន  ំប ុណ្នតោនករណី្ដលីកណ្លងខលះដូ្ច្

ោនណ្ច្ងខាងដប្កាម៖
ក. ចំ្ដពាះដបកខរនណ្ដ្លោនស្ញ្ជញ បប្តឧតតមស្ិកា ការកប្មិតអាយុប្តូវបានរកិំលពី២៥ឆ្ន  ំ    
ដ្ល់៣០ឆ្ន យំា ងដប្ចី្បំែុត ។
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ខ. ចំ្ដពាះដបកខរនណ្ដ្លបានដរៀនដៅប្រឹះស្ថា នឧតតមស្ិកា មួយឆ្ន  ំឬ ដប្ចី្នឆ្ន  ំដហយីមិន
បានស្ញ្ជញ បប្ត ដនាះការកប្មិតអាយុ២៥ឆ្ន  ំនឹងប្តូវរកិំលតាមចំ្នួនឆ្ន ណំ្ដ្លបានដរៀនកនុង
ប្រឹះស្ថា នឧតតមស្ិកាទងំដនាះណ្តមិនឲ្យដលីស្ពីអាយុ៣០ឆ្ន ំ ។

រ. ចំ្ដពាះដបកខរនណ្ដ្លបានបំដពញកាតពវកិច្ចដយាធា ការកំណ្តអ់ាយុប្តូវរកិំលតាម
ច្ំនួនឆ្ន ណំ្ដ្លបានបំដពញកាតពវកិច្ចដយាធាដនាះ។

 . កនុងដពលចបំាច្ ់រាររោា ភិបាលអាច្ដច្ញអនុប្កឹតយដលីកណ្លងការកំណ្តអ់ាយុ
ននដបកខរន ដដី្មបបំីដពញដស្ច្កតីប្តូវការជាអាទិភាព និងដដី្មបែីលប្បដយារនជ៍ាតិ។



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

3. មិនប្បាស្ចកស្ិទធិខាងែលូវរដ្ាបបដវណី្ ស្ិទធិពលរដ្ា និងស្ិទធិខាងនដយាបាយ ។
4. មិនណ្ដ្លោនដទស្ឧប្កិដ្ា ឬមរឈមឹពីដរឿងដលមីស្ប ះពាល់ដ្ល់ទំដនៀមទំោប ់កិតតិយស្និងភាពសុ្ច្ច

រតិ។
5. ប្តូវោនកាយស្មបទប្របប់្ោនក់នុងការបំដពញការង្ហរ ណ្ដ្លោនលកខណ្ៈស្មបតតោិនណ្ច្ងទុកជា

មុនកនុងដស្ច្កតីណ្ណ្នា ំនិងបទបញ្ជា ជា្រោន។
6. ច្ំដពាះដបកខភាពជារនជាតិភារតិច្ អនកដៅតំបនោ់ច្ប់្ស្យាល នារដីភទនិងរនពិការប្តូវបានែតល់

អាទិភាព និងដលីកទឹកចិ្តត។
7. ប្តូវបំដពញលកខខណ្ឌ ខាងស្មតាភាពប្របប់្ោនដូ់្ច្ោនណ្ច្ងកនុងបទបញ្ជា ដោយណ្ឡកននអងគណ្ដ្ល 

ខលួនោនបំណ្ងសុ្ំចូ្លបដប្មីការង្ហរ។



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

 ោប្តា១២៖ លកខខណ្ឌ ស្តីពីអាយុ ប្តូវបញ្ជា កត់ាមស្ំបុប្តអប្តានុកូលោា ន ឬតាមស្ថលប្កមរំនួស្
អប្តានុកូលោា នដនាះ។ ដស្ច្កតីបញ្ជា កថ់្នោម នដទស្ ប្តូវកំណ្តក់នុងស្ំបុប្តដថ្នក លដទស្ណ្ដ្លោន
សុ្ពលភាព ៣ណ្ខ ណ្ដ្លដច្ញដោយប្កស្ួងយុតតិ្ម។៌

 ោប្តា១៣៖ ជាដោលការណ៍្ រាល់ការដប្រីស្ដរសី្ដបកខរនឲ្យចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ ប្តូវដ វ្ីដឡងីតាម
ការប្បឡងប្បណ្រង ដលីកណ្លងណ្តោនការកំណ្តដ់ែសងពីដនះដោយរាររោា ភិបាល។

 ោប្តា១៤៖ កាលបរដិច្េទននការប្បឡងប្បណ្រងដប្រីស្ដរសី្ឲ្យចូ្លកនុងប្កបខណ្ឌ រារការ ប្តូវកំណ្ត់
និងែសពវែាយយា ងតិច្ ៣ណ្ខ មុននងៃណ្ដ្លដបីកឲ្យចូ្លប្បឡង។ កនុងករណី្ណ្ដ្លោនការប្បញាប ់
ការែសពវែាយប្តូវដ វ្ីយា ងតិច្ ៣០នងៃ។

 ោប្តា ១៥៖ ជាដោលការណ៍្ រាល់ការប្បឡងប្បណ្រងដប្រីស្ដរសី្ឲ្យចូ្លប្កបខណ្ឌ រារការប្តូវោន
តំណាងស្ថា បន័មុខង្ហរស្ថធារណ្ៈចូ្លរមួ។
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២.២.៤ ដំ្ណាកក់ាលប្បឡង
រាលក់ារប្បឡប្បណ្រងដប្រីស្ដរសី្ស្ិស្ស-និស្សតិ ដយងីណ្តងណ្តដរៀបចំ្ជា ៣ ដំ្ណាកក់ាល រឺមុន

ដពលដ្ំដណី្រការប្បឡង ដពលដំ្ដណី្រការប្បឡង និងដប្កាយដំ្ដណី្រការប្បឡង។
I. មុនដពលដំ្ដណី្រការប្បឡង

ប្តូវបដងកីតរណ្ៈកមមការប្បឡងរមួមួយនិងអនុរណ្ៈកមមការនានា ដដី្មបបី្របប់្រងនឹងចតណ់្ច្ង
ដ្ំដណី្រការននការប្បឡងធានាឲ្យការប្បប្ពឹតតដៅប្បកបដោយតោល ភាព ប្បស្ិទធភាព និងោនស្ម្ម៌
ស្ប្ោបដ់បកខរន-ដបកខនារបី្របរូ់ប។
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១. គ្ណៈរមមការធរៀបចូលក្រំការម្របឡង
• ដរៀបចំ្ដំ្ដណី្រការប្បឡងប្បណ្រងដប្រីស្ដរសី្មន្តនតីរារការ ណ្ដ្លោនលកខណ្ៈស្មបតតិប្របប់្ោន់
• រណ្ៈកមមការដនះោនស្ិទធិបដងកីតអនុរណ្ៈកមមការនានាដដី្មបជីារំនួយដ្ល់ដំ្ដណី្រការប្បឡង
តាមការចបំាច្់

• កំណ្តម់ណ្ឌ លប្បឡង និងកាលបរដិច្េទននការប្បឡង
• ោនស្ិទធិដប្បីប្បាស្់ប្តារបស្់ប្កស្ួងស្ប្ោបក់ារង្ហរពាកព់ន័ធដៅនឹងការប្បឡងប្បណ្រងដនះ
• ដរៀបចំ្វញិ្ជញ ស្ថប្បឡង ដរៀបចំ្អប្តាកំណ្ណ្ស្ប្ោបដ់ វ្ីកំណ្ណ្វញិ្ជញ ស្ថនិងបូកស្រុបពិនទុ
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• ពិនិតយស្ដប្មច្ដលីបញ្ា ីដ ម្ ះដបកខរនប្បឡងជាបមុ់ននឹងោករូ់នថ្នន កដឹ់្កនាសំ្ថា បន័ ដដី្មបសុី្ំចុ្ះ
ហតាដលខាដលីលទធែលប្បឡង និង ប្បកាស្លទធែលប្បឡង

• ប្របប់្រងដំ្ដណី្រការប្បឡងចបត់ាងំពីនងៃចបដ់ែតីមដំ្ដណី្រការរហូតដ្ល់នងៃប្បកាស្លទធែលប្បឡង
២. អ្តគ្ណៈរមមការលរ់ពារយ-ទទួលពារយ ្ិងធរៀបចូលក្រំឯរស្ថរ
• បិទែាយដស្ច្កតីស្ដប្មច្ ស្តីពីការកំណ្តល់កខណ្ៈវនិិច្េយ័ ដស្ច្កតីរូនដំ្ណឹ្ង និងែសពវែាយតាម
ស្ថរពត័ោន

• ដរៀបចំ្ពាកយសុ្ំប្បឡង ប្បវតតិរូបស្ដងខប ស្ថោកបប្តឯកតតរននិងបង្ហក នន់ដ្សុ្ំស្ិទធិប្បឡង (ស្ប្ោប់
ដបកខរន)



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

• អនុរណ្ៈកមមការដនះោនភារកិច្ចទទួលខុស្ប្តូវរមួដលីការែតល់ពាកយនិងទទួលពាកយរបស្់ដបកខរន
ណ្ដ្លមកទទួលពាកយ និងោកព់ាកយសុ្ំស្ិទធិប្បឡង ណ្ដ្លោនលកខខណ្ឌ តប្មូវស្មប្ស្បតាមកាល
បរដិច្េទណ្ដ្លបានកំណ្តនិ់ងដ វ្ីរបាយការណ៍្អំពីស្ាិតិដបកខរនកនុង១ស្បាត ហ៍មតងរូនប្បធានរណ្ៈ
កមមការដរៀបច្ំការប្បឡង

• ដរៀបចំ្បិទែាយបញ្ា ីរាយនាមដបកខរនណ្ដ្លោនលកខណ្ៈស្មបតតិប្របប់្ោន ់បទបបញ្ញតតិ ដស្ច្កតី
រូនដំ្ណឹ្ងស្តីការកំណ្តក់ាលបរដិច្េទប្បឡង ដពលដវោប្បឡង និងមណ្ឌ លប្បឡង

• ទទួលនូវបណ្តឹ ងតវា របស្់ដបកខរនដៅដលីបញ្ា ីរាយនាមបដណាត ះអាស្នន



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

• ដ វ្ីរបាយការណ៍្បូកស្រុបលទធែលការង្ហរពីដដី្មរហូតដ្ល់ច្បនិ់ងដរៀបចំ្បញ្ា ីដ ម្ ះដបកខរនដដី្មបី
ដ វ្ីដស្ច្កតីប្ពាង ដស្ច្កតីស្ដប្មច្ទទួលស្ថគ ល់ដបកខរនឲ្យចូ្លរមួប្បឡងរូនរណ្ៈកមមការដរៀបច្ំការ
ប្បឡងពិនិតយមុននឹងោករូ់នឯកឧតតមរដ្ាមន្តនតីដដី្មបសុី្ំហតាដលខាឯកភាព 

• ដរៀបចំ្ឯកស្ថរទងំឡាយស្ប្ោបដំ់្ដណី្រការប្បឡងប្បណ្រងរូនរណ្ៈកមមការដរៀបច្ំការប្បឡង
ចបត់ាងំពីនងៃចបដ់ែតីមរហូតដ្ល់បញ្ចប់



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

៣. អ្តគ្ណៈរមមការែគត់ែគង់ ្ិងហរិញ្ញវតាត
• អនុរណ្ៈកមមការដនះោនភារកិច្ច ដ វ្ីការង្ហរណ្ែនកហរិញ្ញវតាុទទួលដោះប្ស្ថយរាល់ស្ោា រៈ ងវកិា
និងមដ្ាបាយចបំាច្ស់្ប្ោបដំ់្ដណី្រការប្បឡងរូនរណ្ៈកោម ការដរៀបច្ំការប្បឡងស្មប្ស្ប
តាមខទងចំ់្ណាយងវកិារបស្់ប្កស្ួងចបត់ាងំពីដពលចបដ់ែតីមរហូតដ្ល់ច្ប់

• ស្ោស្ភាពណ្ដ្លោនតួនាទីកនុងអនុរណ្ៈកមមការដនះ ប្តូវបញ្ចូ លដៅកនុង អនុរណ្ៈកមមការ
កណាត លជាចបំាច្់



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

II. ដពលដំ្ដណី្រការប្បឡង
១. អ្តគ្ណៈរមមការធមម្របធោគ្
• ោនភារកិច្ចដឹ្កនាដំលីការង្ហរប្របណ់្ែនកដៅមណ្ឌ លប្បឡង
• ដបីកកញ្ចបវ់ញិ្ជញ ស្ថចំ្ដពាះមុខដបកខរនប្របដ់ោ ងទងំអស្់ននដំ្ដណី្រការប្បឡង
• ដប្តៀមដោះប្ស្ថយកិច្ចការដែសងៗ ណ្ដ្លដកីតោនដឡងីជាយថ្នដហតុដៅកនុងមណ្ឌ លប្បឡង
• ស្ដប្មច្ឲ្យបាននូវការង្ហរប្បឡងប្ស្បតាមដោលការណ៍្



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

២. អ្តគ្ណៈរមមការធចូលក្រញវិញ្ញញ ស្ថ
• ោនភារកិច្ចតាកណ់្តងវញិ្ជញ ស្ថ ដដី្មបដីច្ញវញិ្ជញ ស្ថដ្ល់ដបកខរនដៅនងៃប្បឡងឲ្យបានទន់ដពលដវោ
• ដប្តៀមដោះប្ស្ថយបញ្ជា ដែសងៗរបស្់ដបកខរនណ្ដ្លមិនយល់
• ដ វ្ីអប្តាកំណ្ណ្ រចួ្ែតល់រូនប្បធានរណ្ៈកមមការដរៀបចំ្ការប្បឡង
• ដ វ្ីរបាយការណ៍្



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

៣. អ្តគ្ណៈរមមការរណ្្តល
• ោនភារកិច្ចទទួលបនទុកការង្ហររដ្ាបាលដៅកនុងមណ្ឌ លប្បឡងជាពិដស្ស្ការប្របប់្រងស្ោា រៈ
ស្ប្ោបដំ់្ដណី្រការប្បឡង

• ទទួលស្នលឹកកិច្ចការប្បឡងរបស្់ដបកខរនពីអនុរកស
• ចូ្លរមួប្របកិ់ច្ចការប្បឡងណ្ដ្លអនុរណ្ៈកមមការដមប្បដយារចតត់ាងំ បនាទ បម់កប្តូវរាយការណ៍្
រូនប្បធានរណ្ៈកមមការដរៀបច្ំការប្បឡង

• ដ វ្ីរបាយការណ៍្



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

៤. អ្តគ្ណៈរមមការអបបាទ
• ដដី្រប្តួតពិនិតយទងំខាងកនុង និងខាងដប្ៅមណ្ឌ លប្បឡងដដី្មបទីបស់្ថក តរ់ាល់ភាពអនា្ិបដតយយ
ដែសងៗណ្ដ្លរខំាន ឬ ដ វ្ីឲ្យប្ច្បូកប្ច្បល់ដ្ល់ដំ្ដណី្រការប្បឡង។ កនុងករណី្ោនស្កមមភាពមិន
ប្បប្កតីណាមួយដកីតោនដឡងីប្តូវរាយការណ៍្រូនប្បធានអនុរណ្ៈកមមការដមប្បដយារដដី្មបោីន
វធិានការ

• ដ វ្ីរបាយការណ៍្អំពីស្កមមភាពននដំ្ដណី្រការប្បឡង



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

៥. អ្តគ្ណៈរមមការអ្តររ្
• ោនភារកិច្ចប្តួតពិនិតយដបកខរនកនុងបនទប់
• ប្ស្ងវ់តតោន
• ណ្ច្កស្នលឹកកិច្ចការដោយោនហតាដលខារបស្់អនុរកស និងណ្ច្កវញិ្ជញ ស្ថប្បឡងដ្ល់ដបកខរន
• ែសពវែាយឯកស្ថរ  និងវធិានដែសងៗ
• ប្បមូលស្នលឹកកិច្ចការណ្ដ្លដបកខរនបានដ វ្ីដហយីប្បរល់រូនអនុរណ្ៈកមមការកណាត លដៅដពល
ច្បដ់ោ ងប្បឡងនីមួយៗរហូតដ្ល់ដំ្ដណី្រការប្បឡងប្តូវបានបញ្ចប់



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

៦. អ្តគ្ណៈរមមការស្្ិសតខ ្ិងសណ្្តប់ធាែ ប់
• ស្ហការជាមួយកោល ងំប្បោបអ់ាវុ្ដដី្រពិនិតយការពារទងំកនុង និងដប្ៅមណ្ឌ លប្បឡងដដី្មបទីប់
ស្ថក តនូ់វរាល់ស្កមមភាពដែសងៗណ្ដ្លអាច្រខំាន ឬដ វ្ីឲ្យប្ច្បូកប្ច្បល់ដ្ល់ដំ្ដណី្រការប្បឡង។ កនុង
ករណី្ោនស្កមមភាពមិនប្បប្កតីណាមួយដកីតោនដឡងីប្តូវរាយការណ៍្រូនប្បធានអនុរណ្ៈកមម
ការដមប្បដយារដដី្មបោីនវធិានការណ៏្

• ដ វ្ីរបាយការណ៍្អំពីស្កមមភាពននដំ្ដណី្រការប្បឡង



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

III. ដប្កាយដពលប្បឡង
១. អ្តគ្ណៈរមមការកាត់រាលស្ល៊ឹររិចូលក្រចការ ្ិងចូលក្រតុះធលខសាា ត់
• ោនភារកិច្ចកាតក់ាលស្នលឹកកិច្ចការប្បឡងដៅតាមនីតិវ ិ្ ីដប្កាមការចតត់ាងំពីប្បធានរណ្ៈកោម ការ
ដរៀបច្ំការប្បឡង

• ោនភារកិច្ចចុ្ះដលខស្ោៃ តដ់លីស្នលឹកកិច្ចការប្បឡងរបស្់ដបកខរនដៅតាមការណានំារំបស្់ប្បធានរណ្ៈ
កមមការដរៀបច្ំការប្បឡង



២. ្ីតិវិ្ីន្ការធម្រជើសធរ ើសមន្រ្្ីចូលក្រូលម្ររបខណឌ  (ត)

២. អ្តគ្ណៈរមមការធ្វើអម្រារំផណ
• ោនភារកិច្ចណ្កវញិ្ជញ ស្ថ និងោកពិ់នទុកនុងស្នលឹកកិច្ចការប្បឡងរបស្់ដបកខរនដៅតាមអប្តាកំណ្ណ្
• ដ វ្ីរបាយការណ៍្
៣. អ្តគ្ណៈរមមការបូរ-ម្រសង់ពិ្ទត ្ិងសរ តបលទធែល
• ោនភារកិច្ចប្ស្ងពិ់នទុ បូកស្រុបពិនទុ និងដរៀបចំ្ណាតថ់្នន កដ់បកខរនដៅតាមពិនទុពីខពស្់មកទប រចួ្ 
ែតល់រូនប្បធានរណ្ៈកមមការដរៀបចំ្ការប្បឡងដដី្មបពិីនិតយនិងដស្នីសុ្ំការស្ដប្មច្ប្បកាស្លទធែល
ប្បឡងពីប្បធានស្ថា បន័



៣. ការទទួលស្ថគ លល់ទធែលម្របឡង ការធ្វើរមមសរិា ្ិងការបំធពញសលារប័ម្រត

៣.១ ការទទួលស្ថគ ល់លទធែលប្បឡង
ដៅដពលណ្ដ្លបូកស្រុបលទធែលពិនទុរចួ្ដហយី ប្កស្ួង ស្ថា បន័ទងំអស្់ប្តូវដ វ្ីលិខិតដស្នីសុ្ំទិោា ការ

ទទួលស្ថគ លល់ទធែលប្បឡងមកប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈ មុននឹងដ វ្ីការែសពវែាយរូនស្ថធារណ្ៈ រន។
៣.២ ការដ វ្ីកមមស្ិកា

ប្របប់្រងប្កស្ួង ស្ថា បន័ ដៅដពលណ្ដ្លបានទិោា ការទទួលស្ថគ ល់លទធែលប្បឡងពីប្កស្ួងមុខង្ហរ
ស្ថធារណ្ៈរចួ្ ស្ថមីអងគភាពប្តូវដ្វបី្បកាស្លទធែលប្បឡងជាបជ់ាស្ថា ពរ និងកំណ្តដ់ពលដវោជាក់
ោកណ់ាមួយឲ្យដបកខរនមកបង្ហា ញខលួន និងចបដ់ែតីមដ វ្ីកមមស្ិកា។



៣. ការទទួលស្ថគ លល់ទធែលម្របឡង ការធ្វើរមមសរិា ្ិងការបំធពញសលារប័ម្រត

៣.៣ ការបំដពញស្ថោកបប័្ត
ប្របប់្រងប្កស្ួង ស្ថា បន័ប្តូវដ វ្ីលិខិតដស្នីសុ្ំស្ថោកបប័្តមកប្កស្ួងមុខង្ហរស្ថធារណ្ៈដដី្មបឲី្យ

ដបកខរនជាបជ់ាស្ថា ពរបំដពញពត័ោ៌នលកខណ្ៈជាមន្តនតីរារការ និងដរៀបច្ំដបៀវតសរូន។



ចូលក្រប់
ផែែរទ២ី


