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្រកសងួសង�ម�ច� ការងារ ន�ងអ�តយទុ�ជន         

                 េលខៈ ០២ សកអ   
 

 

សារាចរែណនាំ 

ស��ព� 

ការបន�អនវុត�នេ៍គាលនេយាបាយេសាធនធានារ៉ាបរ់ងសង�ម 

 ន�ងសេ្រងា� ះសង�ម  
 

កន�ងមក្រកសួងសា�� ប័ន េខត� ្រក�ង បា�នយកចិត�ទុកដក់អនុវត�េគា�លនេយបា�យរបសរ់ជរដ� ភិបា�លបា�នល �

្របេស�រតា�មេសចក�សីេ្រមចដូចខាងេ្រកា�ម ៖ 

− េសចក�ីសេ្រមចរបស្់រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី េលខ ១៨៤ សសរ ចុះៃថ �ទ ី ២៥-១២-៩០ ស�ពីីរបបេសា�ធន 

និវត�ន៍ និងរបបេសា�ធនបា�ត់បងស់មត�ភា�ពពលកម�ចំេពា�ះកមា�� ភិបា�ល បុគ�លិក កម�កររដ�។ 

− េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី េលខ ២៤៥ សសរ ចុះៃថ �ទ ី ០៥-១១-៨៨ ស�ីពរីបបេគា�ល

នេយបា�យធា�នរ� ប់រងសង�ម ស្រមា�ប់កមា�� ភិបា�ល បុគ�លកិ កម�កររដ� និវត�ជន និងជនបា�តប់ង់

សមត�ភា�ពពលកម�។ 

− េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី េលខ ៧៩ សសរ ចុះៃថ �ទ ី ២៣-០៦-៨៧ ស�ពីីរបបេគា�ល

នេយបា�យចំេពា�ះទា�រកកំ្រពា� កុមា�រកំ្រពា� ជនជរ ពិកា�រ ជនអនថ សា�� ក់េ�មជឈ្មណ�លរបស់រដ�។ 

− េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី េលខ ២០ សសរ ចុះៃថ �ទ ី ៣០-០១-៩១ ស�ពីីរបបេគា�ល

នេយបា�យជនពល ី ពិកា�រ និងេសចក�ីែណនអំនុវត�របស់្រកសងួយទុ�ជនពិកា�រ សង�មកិច � េលខ ១២១

សណន ចុះៃថ �ទ ី០១-១២-៩១ 

− លិខិតេលខ ១៥២ សជណអជ ចុះៃថ �ទ ី ២៧-០១-៩៥ របស់គណៈរដ�ម�ន�ី សំេណ�សុសំេ្រមចេល�

កា�រអនុវត�ន៍ជបណ� ះឣសន� ចំេពា�ះកា�រេដះ្រសា�យសំណ ុលំខិិតអ�កចូលនិវត�ន៍ និងបា�ត់បងស់មត�ភា�ព 

ពលកម�ែផ �កអ�ករជកា�រសុីវ�ល។ 

 េដ�ម្ីបបន�អនុវត�េសចក�ីសេ្រមចខាងេល�េឣយបា�នសម្រសបេគា�លកា�រណ៍ែកទ្រមង់រចនសម�ន័ �ទូេ�របស់

រជរដ� ភិបា�ល ដូចមា�នែចងក��ងច្បោបស់�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី និងច្បោបស់�ពីីសហលក�ន �ិកៈ 

ម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល ្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយទុ�ជន សូមេធ��កា�រែណនដូំចខាងេ្រកា�ម ៖ 

 

ភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី០៦ ែខ កុម�ៈ ឆា��  ំ១៩៩៥ 

    

 

 

 

 

 

 

 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

 I. កា�រងរេសា�ធន 

 េ�េពលមិនទា�ន់មា�នេគា�លកា�រណ៍លម�តិអនុវត�ច្បោបស់�ពីសីហលក�ន �ិកៈម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល និងេដយ

បា�នកា�រឯកភា�ពតា�មសា�� រតី្របជុំរវង្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតតីយទុ�ជន និងរដ�េលខាធកិា�រដ� នមុខងរ

សា�ធា�រណៈ កា�លពីៃថ �ទ ី១៥-១១-៩៤ កា�រអនុវត�ន៍េគា�លនេយបា�យេសា�ធនេ�ែតដំេណ�រកា�របន�ជបេណ� ះឣសន�

តា�មេគា�លកា�រណច៍ា�ស់ដែដលប៉ុែន �លក�ខណ�ឣយុចូលនិវត�ន៍របស់នរ�្រត�វកំណត ់៥៥ ឆា�� ំ ដូចបុរសែដរ។ 

 ១.្រកសួងសា�� ប័ន មា�នភា�រកិច� : 

− សេ្រមចេឣយចូលនិវត�ន៍ ឬចូលបា�តប់ង់សមត�ភា�ពពលកម� ចំេពា�ះម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លែដលេ�

េ្រកា�មកា�រ្រគប់្រគងផ� ល់របសខ់��នេដយពុំចា�បំា�ច់មា�នពា�ក្យេស��សុពំសីា�មីខ��នេឡ�យ។ 

− ផ�ល់សណំ ុលំិខតិចា�បំា�ច់ដូចមា�នេ�ក��ងប��ីឧបសម�័ន � I េ�្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីត

យទុ�ជន បីែខមុនេពលកំណតេ់ឣយម�ន�ីរជកា�រេនះ ចូលនិវត�ន៍ ឬបា�តប់ង់សមត�ភា�ពពលកម�។ 

ចំេពា�ះករណីយឹតយ៉វពុទំទួលខសុ្រត�វេឡ�យ។ 

− េរៀងរល់ឆា�� ំ្រត�វេធ��គេ្រមា�ងែផនកា�រស�ិតិម�ន�ីរជកា�រែដល្រត�វចូលនិវត�ន៍ ឬចូលបា�ត់បងស់មត�-

ភា�ពពលកម� េ�្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតតីយទុ�ជន េឣយបា�នមុនដំណច់ែខ ៨។ 

 ២. អធិកា�រដ� នសង�មកិច� កា�រងរ និងអតីតយុទ�ជន េខត� ្រក�ង មា�នភា�រកិច�: 

− េធ��សំេណ�សុេំសៀវេ�េសា�ធនថ� ី េ�្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយទុ�ជនេ�េពលេសៀវ-

េ�េសា�ធនថ�ីេ្រប�អស ់ឬបា�ត់។ 

− េធ��សំេណ�េផ �រនិវត�ជន ឬជនបា�ត់បងស់មត�ភា�ពពលកម� េ�េខត� ្រក�ងេផ្សងៗេទៀតតា�មសំេណ�

របសម់ុខស��  ប���នសណំ ុំលិខតិ េ�្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយទុ�ជន។ 

− េធ��សំេណ�សុេំចញអត�ស�� ណបណ័�និវត�ជន និងជនបា�តប់ងស់មត�ភា�ពពលកម� េដយមា�នភា�� ប់

ប��ីរយនម និងអត�េលខមុខស�� ផង េ�្រកសូងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតតីយទុ�ជន។ 

− ចុះទដិ� កា�ថ �ីក��ងេសៀវេ�េសា�ធន េ�េពលមា�នកា�រប��រ្របា�ក់េបៀវត្សថ � ីេដយែផ�កតា�មកា�រែណនំ

របស់្រកសូងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតតីយទុ�ជន។ 

− េប�ក្របា�ក់េសា�ធនជូននិវត�ជន ឬជនបា�ត់បងស់មត�ភា�ពពលកម�ក��ងមយួែខម�ង េប�ក្របា�ក់ 

ឆ�ងតា�មរយៈ្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតតីយទុ�ជន។ 

− េធ��សំេណ�លុបេឈា�� ះនិវត�នជន ឬជនបា�តប់ង់សមត�ភា�ពពលកម�ែដលបា�ន េដយភា�� បម់កជមយួ

នូវសំប្ុរតមរណៈភា�ពេ�្រកសងួសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយទុ�ជន។ 

 II. កា�រងរធា�នរ� ប់រងសង�ម : 

 េគា�លនេយបា�យធា�នរ� ប់រងសង�មស្រមា�ប់ម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល នគរបា�ល និងកងេយធពលេខមរ-

ភូមិន �េ�ែតអនុវត�តា�មេគា�លកា�រណ៍ចា�ស់ដែដល ប៉ុែន �្រកសងួសា�� ប័ន និងអធកិា�រដ� នសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីត-

យទុ�ជនេខត� ្រក�ង ្រត�វមា�នភា�រកិច �ដូចខាងេ្រកា�ម : 

 ១. ្រកសូងសា�� ប័នសុីវ�ល ្រត�វេធ��សេំណ�សុំ្របា�ក់ធា�នរ� បរ់ងសង�ម ស្រមា�ប់្រគ�សា�រសព ម�ន�ីរជកា�រដូច

មា�នក��ងឧបសម�័ន II ជូនភា�� បម់កជមយួេនះ េ�្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយទុ�ជន។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

 ២. ្រកសួងមហា�ៃផ� និង្រកសូងកា�រពា�រ្របេទស ្រត�វេធ��សំេណ�សុំ្របា�ក់ឧបត�ម� និងេផ �រកូនកំ្រពា�ពជីន

មរណៈៃននគរបា�ល កងេយធពលេខមរភូមិន �ដូចមា�នភា�� បក់��ងឧបសម�័ន � III េ�្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និង

អតតីយទុ�ជន។ 

 ៣. េរៀងរល់ឆា��  ំ ្រកសូងសា�� បន័នីមួយៗ ្រត�វផ �ល់ែផនកា�រស�តិិកូនកំ្រពា�ពីសពម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល និង 

ជនមរណៈៃននគរបា�ល និងកងេយធពលេខមរភូមិន � េ�្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតតីយទុ�ជនេឣយបា�នមុន

ដំណច់ែខ សីហា�។ 

 ៤. អធកិា�រដ� ន្រកសងួសង�មកចិ � កា�រងរ នងិអតតីយុទ�ជន េខត� ្រក�ង ្រត�វ៖ 

− េធ��សុំេណ�េ�្រកសងួសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយទុ�ជន េដ�ម្ីបពិនិត្យសេ្រមចេ�េពលមុខ

ស�� សុផំ� ស់ប��រទលីំេ� េដយភា�� បម់កេ�ជមយួនូវេសៀវេ� ប័ណ� និងវ��� ប័្រតផ� ច់្របា�ក់

ឧបត�ម�។ 

− េធ��សំេណ�េ�្រកសងួសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយទុ�ជន េដ�ម្ីបពិនិត្យផ �លេ់សៀេ� ឬប័ណ�ជថ�ី

េ�េពលេសៀេ�េប�ក្របា�ក់ឧបត�ម�េ្រប�អស ់ ឬបា�តេ់ដយភា�� ប់មកេ�ជមយួនូវកំណត់េហតៃុន

កា�របា�តេ់សៀវេ� ឬប័ណ�។ 

− េធ��សំេណ�សុំ្របា�ក់ឧបត�ម�មុខស�� េគា�លនេយបា�យក��ងមយួែខម�ង េហ�យប��ីេប�ក្របា�ក់ 

ឧបត�ម�មុខស��  េ�្រកសួងសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយទុ�ជន។ 

− េធ��សំេណ�េ�្រកសងួសង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយទុ�ជន េដ�ម្ីបពិនិត្យផ� ច់្របា�ក់ឧបត�ម�កូន

កំ្រពា�ែដលមា�នឣយ ុ ១៥ឆា�� ំេឡ�ងេ� េហ�យគា�� នលិខតិប�� ក់កា�រសិក្សោ េដយភា�� បជ់មយួ

ប��រីយនម និងេសៀវេ�េប�ក្របា�ក់ឧបត�ម�ផង។ 

 III. កា�រងរសេ�ង� ះសង�ម : 

  ទសិេ�របស់្រកសួងចា�បព់ឆីា��  ំ ១៩៩៥ េនះតេ� េយ�ងមិនព្រងីកបរ�មា�ណេក�ងកំ្រពា�តា�មមណ�លែដល 

រដ�្រគប់្រគងេទ លុះ្រតា�ែតមា�នករណីពិេសសេជៀសមិនរួច េ្រពា�ះ្របេទសជតិមា�នេស�រភា�ពនេយបា�យ និងសន�ិសុខ

ជបង��រេហ�យ។ 

 េដ�ម្ីបអនុវត�េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី េលខ ៧៩ សសរ ចុះៃថ �ទ ី២៦-០៦-៨៧ េឣយ

មា�នដំេណ�រកា�រជ្រប្រកត ី ្រកសួងេធ��កា�រែកស្រម�លេល�ចំណចុខ�ះ ៃន្របកា�សេលខ ២០១៨ យស.ចស ចុះៃថ �ទ ី   

១០-១០-៨៧ គឺស�ពីីកា�រប���ល ឬបេ��ញកុមា�រ និង កា�រេស��្របា�ក់ឧបត�ម�្របចា�ែំខជនូមុខស�� សេ�ង� ះសង�មេ�

តា�មមជ្ឈមណ�លសេ�ង� ះននរបស់រដ� និងកា�របេង ��តមជ្ឈមណ�លសេ�ង� ះអធិកា�រដ� នសង�មកិច � កា�ងរ និង អតតី-

យទុ�ជនេខត�-្រក�ង ្រត�វេធ��សេំណ�េ�សុំេសចក�ីសេ្រមចពី្រកសងួសង�មកិច � កា�ងរ និងអតតីយទុ�ជន ជមុនសិន

េទ�បអនុវត�បា�ន។ ដូចមា�នសណំ ុំលិខតិជូនភា�� ប់ក��ងឧបសម�័ន � IV។ ចំេពា�ះមជ្ឈមណ�លេ្រកា�មកា�រ្រគប់្រគងផ� លរ់បស់

នយកដ� នចូលនិវត�ន៍សេ�ង� ះសង�ម “មជ្ឈមណ�លកុមា�រកំ្រពា�េគៀនឃា�� ងំ” កា�របេ��ញកុមា�រ និងកា�រេស��សុំ្របា�ក់

ឧបត�ម�្របចា�ែំខ ក៏្រត�វសុកំា�រសេ្រមចព្ីរកសួងជមុនដូចគា�� ែដរ។ 

  

  



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

 IV. កា�រងរ្រគប់្រគងមុខស�� េគា�លនេយបា�យ : 

 ១. អធកិា�រដ� នសង�មកចិ � កា�ងរ នងិអតតីយុទ�ជន ្រត�វ : 

− ែណន្ំរគប់មជ្ឈមណ�លសេ�ង� ះ េដយកំណតេ់ឣយមខុស�� ទំា�ងអស់េធ��កិច �សន្យោេដយ

ផ� លថ់ េគពុំមា�នសទិ�ិទា�មទា�រអ�ីទំា�ងអសព់ីរដ � េហ�យេ�េពលែដលេគមា�នឣយ ុ១៨ ឆា�� ំេឡ�ង 

េដយមិនបន�កា�រសិក្សោេទៀតេនះ ្រត�វេចញពីមណ�លេ�រសេ់�តា�មសហគមន៍ េហ�យទទលួ

ខុស្រត�វេដយខ��នឯង។ 

− េធ��របា�យកា�រណព៍ីលទ�ផលៃនកា�រអនុវត�ន៍េគា�លនេយលបា�យខាងេល�្របចា�ែំខ ្រតមីា�ស 

ឆមា�ស ៩ែខ និង ឆា�� ំ េ�្រកសួងសង�មកិច � កា�ងរ និងអតតីយទុ�ជន េឣយបា�នេទៀងទា�ត់

តា�មកា�រកំណត់។ 

− មា�នកម�វ�ធីកា�រងរែស�ងយល ់សា�� នភា�ព ជីវភា�ពមខុស�� េគា�លនេយបា�យ្របចា�ែំខ និង រ�ះរក

 វ�ធេីដះ្រសា�យេឣយសម្រសប ក��ងករណមីុខស�� ជបួកា�រលំបា�ក ឬមា�នកា�រែ្រប្រប�ល។ 

− ផ�ល់គេ្រមា�ងែផនកា�រថវ�កា� មុខស�� េគា�លនេយបា�យ្របចា�ឆំា�� ំ េ�្រកសងួសង�មកិច � កា�ងរ 

និងអតតីយទុ�ជន េឣយបា�នមនុដំណច់ែខ សីហា�។ 

 ១. នយកដ� នចលូនវិត�សេ�ង� ះសង�ម មា�នភា�រកចិ � : 

− ែណនកំា�រអនុវត�ន៍ជក់ែស�ងេគា�លនេយលបា�យខាងេល�ដលម់�ន�ីជំនញតា�មបណ� ែផ �កៃន

្រកសួងសា�� ប័ន និងនយកដ� នសង�មកិច � កា�ងរ និងអតតីយទុ�ជន េខត� ្រក�ង េដ�ម្ីបេឣយ

កា�រអនុវត�ន៍ទទលួបា�ន្របសទិ�ភា�ពខ�ស់។ 

− តា�មដន្រត�តពិនិត្យ វយតៃម� កា�រអនុវត�ន៍េគា�លនេយបា�យ្រគប់េខត� ្រក�ង េឣយបា�នពីរដង 

ក��ងមយួឆា��  ំកំណតេ់ពលេវលា�ក��ងឆមា�សទ១ី និងឆមា�សទ២ី។ 

− បូកសរុបលទ�ផលកា�រអនុវត�ន៍េគា�លនេយបា�យជូន្រកសួង្របចា�សំបា�� ហ ៍ ែខ ្រតីមា�ស ឆមា�ស 

៩ែខ និង ឆា��  ំេឣយបា�នេទៀងទា�ត់តា�មកា�រកំណត។់ 

− េធ��គេ្រមា�ងែផនកា�រ ថវ�កា� ជូន្រកសួង អំពកីា�រងរេគា�លនេយបា�យស�តិិេ្រកា�មសមត�កិច �របស់

ខ��ន។ 
 

  សា�រចរែណនេំនះ មា�ន្របសទិ�ភា�ពអនុវត�ចា�បព់ីៃថ �ចុះហត�េលខាតេ�។ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ជ.រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងសង�មកិច� កា�រងរ 

និងអតីតយុទ�ជន 

អនុរដ�េលខាធិកា�រ 

ហត�េលខា និង្រតា�  

ហុង ែថម 

ចម�ងជូន : 
 

− ទីស�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន �ី 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ�សភា� 

 “ េដ�ម្បីជូន្រជប ” 

− ្រគប់្រកសួង សា�� ប័ន 

− ្រគប់អធិកា�រដ� ន សង�មកិច � កា�រងរ និងអតីតយុទ�ជនេខត� ្រក�ង 

 “េដ�ម្បីសហកា�រអនុវត� ” 

− កា�លប្បវត� ិ- ឯកសា�រ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

ឧបសម�ន័� I 

សំណុំល�ខ�តរបស្់រកសងួ សា� បន័ 

េផ�� 

េ�្រកសងួសង�ម�ច� ការងារ ន�ងអ�តយទុ�ជន 
 

− លិខិតសុំេចញេសៀវេ�េសា�ធនរបស់្រកសួង សា�� ប័ន ចំនួន....................................................២ ច្បោប ់

− ្របកា�សឲចូលនិវត�ន៍ ឬ ចូលបា�ត់បងស់មត�ភា�ពពលកម� ្រកសូង សា�� ប័ន ចំនួន.............................២ ច្បោប ់

− លិខិតប�� ក់អពំីរយៈេពលបេំពញកា�រងររបស់ម�ន�ីរជកា�រ េចញេដយ្របធា�នសា�� ប័ន ចំនួន.............២ ច្បោប ់

− ជីវ្របវត� ិចំនួន.......................................................................................................២ ច្បោប ់

− រូបថត ៤ គុណ ៦ ចំនួន ..................................................................................៤ សន�ឹក 

− េប�មា�នម�ន�ីរជកា�រេ�កែន�ងបះ៉ពា�ល់ខសុភា�ព មុនេពលចូលនិវត�ន៍ ឬចូលបា�តប់ងសមត�ភា�ពពលកម� ្រត�វមា�ន

លិខិតប�� ក់កា�រងរប៉ះពា�លស់ខុភា�ពរបស្់របធា�នសា�� ប័នេដយែផ�កតា�មេសចក�កំីណតអ់ពំកីា�រងរធ�ន់ 

កា�រងរពិបា�ក កា�រងរប៉ះពា�លស់ុខភា�ពរបស់្រកសួងសុខាភិបា�ល ចំនួន......................................១ ច្បោប ់

− េប�សិនបា�តប់ងស់មត�ភា�ពពលកម�  េដយមា�នជងឺំរំៃរ� ពុំែមនេ្រគា�ះថ� ក់កា�រងរ ឬ េបសកកម�្រត�វមា�ន

 វ��� បនប្័រត វយតៃម�សុខភា�ពេចញេដយ្រកសួងសុខាភិបា�ល ចំនួន ......................................១ ច្បោប ់

− េដយែឡកជនបា�តប់ងស់មត�ភា�ពពលកម� េដយេ្រគា�ះថ� ក់កា�រងរ ឬេបសកកម�្រត�វមា�នកំណតេ់ហតអុំពេី្រគា�ះ

ថ� ក់ ឬលិខិតប�� ក់ពសីា�� ប័ន ចំនួន...............................................................................១ ច្បោប ់

  



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

ឧបសម�ន័� II 

សំណុំល�ខ�តេគាលនេយាលបាយរបស្់រកសងួ សា� បន័ 

េផ��េ�្រកសងួសង�ម�ច� ការងារ ន�ងអ�តយទុ�ជន  

ស្រមាបក់នូកំ្រពាព�សពម�ន��រាជកាសុ��ល 
 

− ពា�ក្យេស��សុំ្របា�ក់ធា�នរ� ប់រងសង�មជូន្រគ�សា�រសព ចំនួន.....................................................២ ច្បោប ់

− ្របកា�សលបុេឈា�� ះម�ន�ីរជកា�រ េចញព្ីរកបខណ័� រដ � ចំនួន.....................................................២ ច្បោប ់

− ពា�ក្យសុេំស��សុេំផ �រ្របា�ក់ឧបត�ម�កូនកំ្រពា�ពសីព ចំនួន............................................................២ ច្បោប ់

−  វ��� បនប្័រតផ� ច់្របា�ក់ពសីព ចំនួន...............................................................................២ ច្បោប ់

− សំបុ្រតមរណៈភា�ព ចំនួន...........................................................................................២ ច្បោប ់

− តា�រងេរៀបរប់សា�� នភា�ព្រគ�សា�រសព ចំនួន.......................................................................២ ច្បោប ់

− កំណត់េហតុអពំេី្រគា�ះថ� ក់កា�រងរ ឬេបសកកម� ប�� ក់ពេី្រគា�ះថ� ក់កា�រងរ ឬេបសកកម� ចំនួន.........២ ច្បោប ់

− លិខិតប�� ក់កា�រសិក្សោចំេពា�ះកូនមា�នឣយ ុ១៥ឆា�� ំេឡ�ង ចំនួន...............................................២ ច្បោប ់

 

  



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

ឧបសម�ន័� III 

សំណុំល�ខ�តកនូជនមរណៈ ៃននគរបាល ន�ងកងេយាធពលេខមភមូ�ន� 

េផ��េ� ្រកសងួសង�ម�ច� ការងារ ន�ងអ�យទុ�ជន 
 

− ពា�ក្យេស��េចញប័ណ� និងេសៀវេ�េប�ក្របា�ក់ឧត�ម� ចំនួន ......................................................២ ច្បោប ់

− ្របកា�សលបុេឈា�� ះជនមរណៈ េចញពី្រកបខណ័�  របស់្រកសងួកា�រពា�រ្របេទស ឬ្រកសួងមហា�ៃផ� ចំនួន..២ ច្បោប់ 

− លិខិតជូនដំណឹងមរណៈភា�ព ចំនួន................................................................................២ ច្បោប ់

− តា�រងេរៀបរប់សា�� នភា�ព្រគ�សា�រសព ចំនួន......................................................................២ ច្បោប ់

− លិខិតប�� ក់កា�រសិក្សោចំេពា�ះកូនឣយ ុ១៥ ឆា�� ំេឡ�ង ចំនួន...................................................២ ច្បោប ់

  



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

ឧបសម�ន័� IV 

សំណុំល�ខ�ត េស��ប��ូ នទារកកំ្រពា កមុារកំ្រពា 
 

− ពា�ក្យេស��សុបំ���ន ឬ បេ��ញរបសអ់ធកិា�រដ� នសង�មកិច � កា�រងរ និង អតីតជន េខត� ្រក�ង ចំនួន.....២ ច្បោប ់

− ពា�ក្យេស��សុបំ���លរបសប់ុគ�ល ឬសា�� ប័នចំេពា�ះទា�រក ឬកុមា�រែដលគា�� នទពីឹង  

េដយភា�� ប់មកជមយួនូវកំណតេ់ហត ុៃនកា�រេរ�សទា�រក ឬកុមា�រ្រពមទំា�ង 

មា�នកា�រប�� ក់ទទួលសា�� លព់រីដ �អំណចមូលដ� ន ភូមិ សង� ត ់ចំនូន.......................................២ ច្បោប ់

− ចំេពា�ះកុមា�រេ�តា�ម្រគ�សា�រ ឣណព្យោបា�ល ្រត�វមា�នពា�ក្យេស��សុពំី្រគ�សា�រ  

ឣណព្យោបា�លេនះ េសចក� ីពភីូម ិឃំុ សង� ត ់និង េសចក�ីសន�ដិ� ន  

វយតៃម�សា�� នភា�ពរសេ់�ពីភា�� ក់ងរសង�មកិច � េ�មូលដ� នេនះផង ចំនួន................................២ ច្បោប ់

− ជីវ្របវត�ិសេង �ប ចំនួន...........................................................................................២ ច្បោប ់

− កិច �សន្យោរបស់មខុស��  ឬ្រគ�សា�រ ឣណព្យោបា�ល “េប�កុមា�រឣយតុិចជង ៦ ឆា�� ំ” ចំនួន..............២ ច្បោប ់

− លិខិតប�� ក់កា�រសិក្សោ េប�សិនជកុមា�រេ�េរៀន ចំនួន.......................................................២ ច្បោប ់

− រូបថត “េប�សិនជមា�ន” 

 

 

 


