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្កសសងសងង�ករចិ  ាាា ងរងអតីតយទុ�ជង 

            េលខ ៥៧ ្បក.ណន.សស �ំេពញ ៃថ ៃទជ ១១ ែខ កុម�� ឆ� ំ ១៩៩៨ 

 
 

្រ�កាសែណនាំអនវុត� 
 

 េែើម ជ្អនុវត�អនុ្កឹត្របសរ់ជរេ� ិបល េលខ ៥៩ អន្ក.បក ចុតៃថ ៃទជ ០៦ ែខ តលុា� ឆ� ំ ១៩៩៧ ស�ជពជ

ករអនុវត�របបេះធននិវត�ន៍ និងេះធនបតប់ងស់ម្បវាវ ជជវ� ចំេពតមនន�ជរជករសុជវាល ្កស�ងសងសមកិច � 

កររ និងអតជតយទុ�ជន សមូេធ�ើករែណរអំនុវត�ែូចខងេ្កម ៖  

I- ាបបេសា�អងងរវតណង៍ 

 អ�ករជករសុជវាលបំងពជេទមនសិទ�ទិទ�ល្បក់េះធននិវត�ន៍បន លុត្នែតបនបេំពញលក�ខណ�  ែូច

មនែចងក�រងម្ន ១ ២ ៣ ៃនអនុ្កឹត្េលខ ៥៩ អន្ក បក ចុតៃថ ៃទជ ០៦ ែខ តលុា� ឆ�  ំ១៩៩៧ ស�ជពជករអនុវត�

របបេះធននិវត�ន៍ និងេះធនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� ចំេពតមនន�ជរជកសុជវាល។ 

 ក- ្បា�ក់េសា�អងងរវតណង៏អតីតភព 

 អ�ករជករសុជវាលបំងពជរេទមនសិទ�ទិទ�លរបបេះធននិវត�ន៍អតជតនពេស ើ ៨០%ៃន្បក់េបៀវតមសទុ�

ះធរបសះ់មជខ�គន លុត្នែតបនបំេពញនមលក�ខណ�ពជរយ ងែូចខងេ្កម ៖ 

 ១. មន្យ ុ៥៥ឆ� ំ យ ងតិច និងមនអតជតកររ ៣០ ឆ� ំយ ងតិច 

 ២. មនអតជតនពកររ ៣០ឆ� ំេឡើងេវ េហើយបនស េ្គចិត�សុំចូលនិវត�ន៍មន្យ ុ៥៥ឆ� ំ ពក្េស�ើសុំ

្តតវេធ�ើនមរយ�អងសនព្គប់្គងផ� ល់េវ្បធា�នះា បេនរបស់ះមជខ�គន។ 

្បក់េះធននិវត�ន៍អតជតនព្តតវអនុវត�នមរូបមន�ខងេ្កម ៖ 

 

 

ប = ្បក់េបៀវតមសទុ�ះធ 

សនិសទុ�ះធ = ្បក់េះធននិវត�ន៍សទុ�ះធ 

 ្បក់េះធននិវត�ន៍េនត ្តតវបនគិតបែនាម្បក់តបំន់ េ�នមតំបន់ែែលះមជខ�គនរសេ់� ្បក់បតពល់

សុខនព (ចំេពតអ�ករជករែែលេធ�ើកររធៃន់ កររលំបក កររបតពល់សុខនពមុនេពលចូលនិវត�ន៍) ្បក់

ឧបតាម�្ បពន� កូន និង្បក់ឧបតាម�េផមង�េទៀត ែែលរែ�បនកំណត់។ 

  

សនសិទុ�ះធ=៨០% ប 



សហករេរៀបចំេេយអគសេលខធិករេ� នៃន្ករម្បឹក្សោកំែណទ្មង់រែ �បល និងកម វាធជកំែណទ្មង់រែ �បល និងវាមជ្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមះរបំង្សរងនមច្ប់េែើម 

 

 

 

  

 

 សនិ = ្បក់េះធននិវត�ន៍សរុប្ប㩐ែំខ 

 ៣០%ប = ្បក់ឧបតាម� ៣០% េលើ្បក់េបៀវតមសទុ�ះធ 

 ត = ្បក់តំបន់ែែលះមជជនរស់េ� (េបើមន) 

 ខ- ្បា�កស់ា�អងងរវតណង៍អប្បបាមា� 

 អ�ករជករសុជវាលបំងពជរេទ មនសទិ�ទិទ�លបន្បក់េះធននិវត�ន៍អប្បរមេស ើនឹង ៦០%ៃន្បក់ 

េបៀវតមសទុ�ះធរបស់ះមជខ�គន លុត្នែតបនបំេពញលក�ខណ�ែូចខងេ្កម ៖ 

− មន្យ ុ៥៥ឆ� ំ យ ងតិច 

− មនអតជតនពកររ ពជ ២០ ឆ� ំេឡើង 

 ក�រងករណជមនអតជតនពកររេលើសពជ ២០ ឆ� ំ អ�ករជករេរតមនសទិ�ទិទ�ល្បក់ សមម្តបែនាម 

២%ក�រងម�យឆ�  ំ េលើ្បក់េបៀវតមសទុ�ះធរបសះ់មជខ�គន។ ្បក់េះធនសមម្តេនត មិន្តតវខឧស់ង្បក់

េះធននិវត�ន៍អតជតនព៨០%ៃន្បក់េបៀវតមសទុ�ះធេឡើយ េបើមនករណជខឧស់ង្តតវបនាយឲេស ើនឹង៨០% 

ៃន្បក់េបៀវតមសទុ�ះធវាញ និងមិន្តតវបបង្បក់េបៀវតមអប្បរមសទុ�ះធ្ប㩐ែំខៃននរងកំ្បក់របស់

ះមជខ�គនេឡើយ។ េបើមនករណជបបង្បក់េបៀវតមអប្បរមសទុ�ះធ ្តតវែំេឡើងឲេស ើនឹង្បក់េបៀវតម

អប្បរមសទុ�ះធៃននរងកំ្បក់របស់ះមជខ�គន។ 

 

 

 

    

   សនិ  = ្បក់េះធននិវត�ន៍សរុប្ប㩐ែំខ 

   ប = ្បក់េបៀវតមសទុ�ះធ 

   ឆ = ចំន�នឆ� ំ េលើសពជ ២០ឆ� ំ ែល់េ្កម ៣០ឆ�  ំ(២០<ឆ<៣០ ) 

   [ ៦០% +២% (ឆ-២០)]ប = ្បក់េះធននិវត�ន៍សទុ�េះធ 

   ្បក់េបៀវតមអប្បរម  ≤ [៦០% +២% (ឆ-២០)] ប ≤ ៨០%ប 

   ៣០%ប  = ្បក់ឧបតាម�បែនាម ៣០% េលើេបៀវតមសទុ�ះធ 

 គ- អ�ករជករែែល្តតវបន្កស�ង ះា បេន្បកសឲចូលនិវត�ន៍ ្តតវបនទទ�ល្បក់ឧបតាម�ម�ងគត់

េស ើនឹងេបៀវតមសរុប្ប㩐ែំខ ចំន�ន ៨ែខ ។ ្បក់ឧបតាម�េនត ្្សេយេេយ្កស�ង ះា បេន របសះ់មជជន អ�ក

ទទ�លបន�រកេេត្ះយ។ 

សន ិ=៤០%ប + ៣០%ប + ត + ្បកប់តពលស់ខុនព + ្បកឧ់បតាម�្ បពន� +  

្បកឧ់បតាម�កនូ + ្បកឧ់បតាម�េផមង� (េបើមន) 

 

សន ិ=[៦០% + ២% (ឆ២០)]ប + ៣០%ប + ត + ្បកប់តពលស់ខុនព + ្បកឧ់បតាម�្ បពន� +  

្បកឧ់បតាម�កនូ + ្បកឧ់បតាម�េផមង� (េបើមន) 



សហករេរៀបចំេេយអគសេលខធិករេ� នៃន្ករម្បឹក្សោកំែណទ្មង់រែ �បល និងកម វាធជកំែណទ្មង់រែ �បល និងវាមជ្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមះរបំង្សរងនមច្ប់េែើម 

 

 ឃ- អ�ករជករែែលមន្យុ្គប់ចូលនិវត�ន៍ បុែន �មនអតជតនពកររតិចង ២០ឆ� ំ មិន្តតវផ �ល់

្បក់េះធននិវត�ន៍េឡើយ។ ក�រងករណជេនត រែ�ផ �ល់្បក់ឧបតាម�ម�ងគត ់ែូចមនែចកក�រងម្ន ៦ ៃនអនុ្កឹត្េលខ 

៥៩ អន្ក.បក ចុតៃថ ៃទជ ០៦ ែខ តុលា� ឆ� ំ ១៩៩៧។ ករេេត្ះយ្បក់ឧបតាម�ម�យេលើក ្្សេយេេយះា បេន 

្គប់្គងរបស់ះមជ។ 

      

 

បស = ្បក់េបៀវតមសរុប្ប㩐ែំខ 

     បឧ = ្បក់ឧបតាម�ម�យេលើក 

 ង- ករកំណត់្បក់តំបន់ ្បក់បតពលស់ុខនព ្បក់ឧបតាម�្ បពន�កូន ្តតវអនុវត�នមអនុ្កឹត្របស់

្ករម្បឹក្សោរែ�មនន�ជ េលខ ០៥ អន្ក ចុតៃថ ៃទជ ១១ ែខ មជរ ឆ� ំ ១៩៩២ ស�ជពជករែកលម�្ បក់េបៀវតមកម ិបល 

បុគសលិក កម កររែ� និងះរចរែណរអំនុវត�អនុ្កឹត្េនតរបស់្កស�ងពជរែូចខងេ្កម ៖ 

 ១-្កស�ងែផនករ េលខ ០១ សរណ.ផក ចុតៃថ ៃទជ ១៩ ែខ មជរ ឆ� ំ ១៩៩២ 

 ២-្កស�ងកររ និង សងសមកិច � េលខ ០៣ សរណន.ចស ចុតៃថ ៃទជ ១៥ ែខ ឧសន ឆ� ំ ១៩៩២ 

 ករបែនាម្បក់ ១០% េលើេបៀវតមសទុ�ះធរបស់មនន�ជរករ ្តតវអនុវត�នមលិខតិរបស់្ កស�ងែផនករ

េលខ ៣១២ ផក ចុតៃថ ៃទជ ២០ ែខ សជី ឆ� ំ ១៩៩២។ 

 ករបែនាម្បក់ ២០% េលើេបៀវតមសទុ�ះធរបស់មនន�ជរជករ ្តតវអនុវត�នមលិខតិរបស់្ កស�ងេសែ�កិច � 

និងហិរវ �វតារ េលខ ០៣២ កហវ ចុតៃថ ៃទជ ០៤ ែខ  វាច �ក ឆ� ំ ១៩៩៣។ 

 ច- រេបៀបគិតរយ�េពលបេំពញករររបសអ់�ករជករ ្តតវបនអនុវត�នមម្ន ៨ ៃនអនុ្កឹត្េលខ 

៥៩ អន្ក.បក ចុតៃថ ៃទជ ០៦ ែខ តលុា� ឆ� ំ ១៩៩៧ ស�ជពជករអនុវត�របបេះធននិវត�ន៍ និង េះធនបត់បង់

សម្បវាវ ជជវ� ចំេពតមនន�ជរជករសុជវាល។ 

 រយ�េពលបេ្មើកររេ្�្កបខេណ�រែ� មិន្តតវបនគិតរយ�េពលបេ្មើកររេឡើយ។ 

 ឆ- េ�េពលនិវត�នជនទទ�លមរណ�នព ្គគះរៃនសព្តតវបនរែ�ផ �ល់្ បក់ឧបតាម�ែូចមនែចងក�រងម្ន

១០ ៃនអនុ្កឹត្ ៥៩ អន្ក.បក ចុតៃថ ៃទជ ០៦ ែខ តុលា� ឆ� ំ ១៩៩៧។ ករផ� ច់្បក់េះធននិវត�ន៍្ប㩐ែំខរបស់

និវត�ជន ែែលបនទទ�លមរណ�នពខងេលើេនត ្តតវបនអនុវត�េ�ែខបរ� ប។់ ឧបហរណ៍ និវត�ជនម�យរក់ះ� ប ់

េ�ៃថ ៃទជ ២២ ែខ តុលា� ឆ�  ំ១៩៩៧ ករផ� ច់្បក់េះធន ្តតវបនអនុវត� េ�ៃថ ៃទជ ២២ ែខ  វាច �ិក ឆ� ំ ១៩៩៧។ 

ក�រងករណជ្គគះរសពនិវត�ជន ពុំបនផ�លព់េត៌មន និងសបំុ្តមរណ�ឲបនបន់ក�រងែខែែលបនះ� ប ់ អធិករេ� ន 

សងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន េខត� ្ករង ្តតវអនុវត�ករេបើក្បក់េះធននិវត�ន៍្គគះរសពនមធម ន 

បុែន �េ្កយេពលបនទទ�លពេតម៌ន និងសំបុ្តមរណ�នព្តតវផ� ច់្បក់េះធនេ�ែខបរ� ប់ៃនករះ� ប់។ 

 ្បក់េះធនែែលបនេបើករ�ចេហើយ្តតវទូបត់សងរែ�វាញ។ កូនកំ្ពពជសពនិវត�ជន ្តតវបនទទ�ល្បក់

ឧបតាម�ែូចកូនកំ្ពៃនសពអ�ករជករសុជវាលែែរ។ ករផ�ល់្បក់ឧបតាម�្ ប㩐ែំខេនត ្តតវបនអនុវត�ចំេពតកូនកំ្ព

ែែលមន្យរុហូតែល់១៥ឆ�  ំ និង㩐ប់ពជ្ យ ុ ១៥ឆ� ំ េឡើងេវ្តតវមនលិខិតប�វ ក់ករសិក្សោពជរយកះលា�

ែែលកូនកំ្ពេរតបន និងកំពុងសិក្សោេរៀនសូ្ត។ លិខិតប�វ ក់ករសិក្សោរបសកូ់នកំ្ពបំងេរត ្តតវេផ �ើមក

បស x ៤  ≤ បឧ  ≤ បស  x ១០ 



សហករេរៀបចំេេយអគសេលខធិករេ� នៃន្ករម្បឹក្សោកំែណទ្មង់រែ �បល និងកម វាធជកំែណទ្មង់រែ �បល និងវាមជ្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមះរបំង្សរងនមច្ប់េែើម 

 

្កស�ងសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន េរៀងរល់ចុងែខ  វាច �ក ៃនឆ� ំនជម�យ�។ ក�រងករណជែល់្យបុ�វ ក់

ករសិក្សោ េហើយះមជ្ គគះរកូនកំ្ពេរត ពុំបនបេំពញនមករែណររំបស់្ កស�ងអធកិរេ� នសងសមកិច � កររ 

និងអតជតយទុ�ជន េខត� ្ករង ្តតវេធ�ើសេំណើមក្កស�ងសងសមកិច � កររ និង អតជតជនយទុ�ជន េែើេម ើ្ពិនិត្

ផ� ច់្បក់ឧបតាម�្ ប㩐ែំខៃនកូនកំ្ពេរត 㩐បព់ជៃថ ៃទជ ០១ ែខ មករ ៃនឆ� ំបរ� ប់។ 

 ចំេពតសហពេន � ៃនសពប�ជ ឬ្បពន� ែែល្តតវបន�ទទ�ល្បក់ឧបតាម�្ ប㩐ែំខបន លុត្ន ែតប�ជ ឬ្បពន� 

េរតបនបេ្មើកររក�រង្កបខេណ� រែ�្ កបខេណ� រែ�។ ្បក់ឧបតាម�្ ប㩐ែំខរបស់ប�ជ ្តតវបនអនុវត�ែូច្បក់ឧបតាម�

្បពន�ែែរ។ ករេបើក្បក់ឧបត�ម�េនត ្តតវបនអនុវត�េរៀងរហូតែល់េពលសហពេន �ៃនសព្តតវះ� ប ់ ឬមន

្គគះរថ  ជ។ េ�េពលសហពេន �ៃនសព្តតវបនទទ�លមរណ�នព ឬមនប�ជ ្បពន�ថ  ជេទៀត អធិករេ� នសងសមកិច � 

កររ និងអតជតយទុ�ជន េខត� ្ករង ្តតវេធ�ើសេំណើមក្កស�ងសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន េែើម ជ្លុបេឈ ត 

និងចុតទេិ� ករេលើេសៀវេ�េបើក្បក់ឧបតាម�។ 

II- ាបបេសា�អងបា�ត់បង់ស�្បទា�វ�ជ� ជីវៈ 

 អ�ករជករសុជវាលបំងពជរេទ មនសិទ�ទិទ�ល្បក់េះធនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ�បន លុត្នែតបន

បំេពញលក�ខណ�ែូចមនែចងក�រងម្ន ១១ និង ១២ ៃន អនុ្កឹត្េលខ ៥៩ អន្ក.បក ចុតៃថ ៃទជ ០៦ ែខ តលុា� ឆ� ំ 

១៩៩៧ ស�ជពជករអនុវត�របបេះធននិវត�ន៍ និងេះធនបតប់ង់សម្បវាវ ជជវ� ចំេពតមនន�ជរសុជវាល។ 

 ក- ្បា�ក់េសា�អងបា�ត់បងស់�្បទា�វ�ជ� ជីវៈ អតរបា�មា� : 

 អ�ករជករបំងពជរេទ ែែលបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� េេយេ្រតា� ក់កររ ឬ េបសកកម ្ តតវបន

ទទ�ល្បក់េះធនបត់បង់សម្បវាវ ជជវ�អតបិរម ៦៥% ៃន្បក់េបៀវតមសទុ�ះធ។ 

 ១- អំពីេ្គា�ះថ ក់ ាាា 

 ្តតវបន㩐តទ់ុកេ្រតា� ក់កររ គឺេ្រតា� ក់ែែលេកើតេឡើងេេយេធ�ើករ ឬក�រងេពលេធ�ើករជូន

្កស�ង ះា បេន េបតមនេហតយុ ងណក៏េេយ ឬ មនកំហុសមកពជអ�ករជករ ឬរ នក៏េេយ េហើយបណ� លឲ 

បតប់ង់សម្ប វាវ ជជវ�កររបំង្សរង និងអចិៃនន�យ។៍  

 ឧបហរណ៍: េ្រតា� ក់េកើតេឡើងក�រងេពលេម ងេធ�ើករបំងក�រង និងេ្�្កស�ង ះា បេន ែែលអ�ករជករ

បនបំេពញនរកិច �របស់ខ�គន។ 

− េ្រតា� ក់ក�រងរយ�េពលេធ�ើករ និងេ�េពលមុន ឬ េ្កយេពលេធ�ើករ ែែលអ�ករជករេរៀបចំសម� រ�

ពលកម  ឬម សុជន។ 

− េ្រតា� ក់ក�រងករបំេពញេសចកភជ្តតវករផ� ល់របស់ខ�តន ក�រងរយ�េពលេធ�ើករ ែូច េពលស្មកេពល

ហូបចុក និងេពលបំេ�កូនកណ� លេវន េពលសំ្តខ�គនេ�េពលេ្កយេធ�ើករ។ 

− េ្រតា� ក់ែែលបណ� លមកពជកន�  ែែលមនេ្រតា� ក់មនពលុ េេយមិនែឹងខ�គនមុន ក�រង្កស�ង

ះា បេន និងក�រងផលិតកម  េហើយបណ� លឲមនរប�សពលុសន�ប់ែល់រជករ េហើយេធ�ើឲបត់បង់

សម្បវាវ ជជវ� ះា ពរនូវសមតានពកររ។  

− េ្រតា� ក់ែែលធា�� ក់េលើអ�ករជករ ក�រងេពលអ�កបំងេរតេធ�ើែំេណើរពជលំេ�េ� នខ�គនេឆឧ ត្តងេ់វកែន�ង

េធ�ើករ ឬ វាលមកវាញេេយរ នឈប់ ឬេេយរ នេវៀងេវទជណ្បេយជន៍ផ� ល់ខ�គន។ 



សហករេរៀបចំេេយអគសេលខធិករេ� នៃន្ករម្បឹក្សោកំែណទ្មង់រែ �បល និងកម វាធជកំែណទ្មង់រែ �បល និងវាមជ្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមះរបំង្សរងនមច្ប់េែើម 

 

 ២- អំពី្គា�ះថ ក ់ាាាេ�េពេបសកក�� 

− េ្រតា� ក់េ�េពលអ�ករជករេវ�ញនូវវ�រ�នព ក�រងករបំេពញេបសកកម  ែែល្កស�ង ះា បេន 

អងសនព្បគលឲ់ េហើយបនលតបងជ់ជវាតរបស់ខ�គន។ 

− េ្រតា� ក់ែែលេកើតេឡើងក�រងេពលអ�ករជករករពរ្ទព្សម្ត�ិរែ � ឬះធា�រណ� ែូចេ�ើងេឆតផ �ត 

ទឹកជំនន់។ល។ 

− ្បក់េះធនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ�អតបិរាម ្តតវអនុវត�នមរូបមន�ែូចខងេ្កម៖ 

  

    

   សពិសទុ�ះធ = ្បក់េះធនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ�សទុ�េះធ 
 

 ្បក់េះធនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ�េនត ្តតវបនគិតបែនាម្បក់តំបន់េ�នមតំបន់ែែលះមជខ�គនរស់េ� 

្បក់បតពល់សុខនព (ចំេពតអ�ករជករែែលេធ�ើកររធៃន់ កររលំបក កររបតពល់សខុនព ែូចេពល

កំពុងបេ្មើកររមុនេពលចូលបតប់ង់សម្បវាវ ជជវ�) ្បក់ឧបតាម�្ បពន� កូន និង ្បក់ឧបតាម�េផមង� 

េទៀតែែលរែ�បនកំណត ់៖ 

 

 

 

 
 

 សព ិ = ្បក់េះធនបតប់ង់សម្បវាវ ជជវ�្ប㩐ែំខ 

 ៣០%ប = ្បក់ឧបតាម� ៣០% េលើ្បក់ឧបតាម�សទុ�ះធ 
  

 ខ- ្បា�ក់េសា�អងបា�ត់បង់ស�្បទា�វ�ជ� ជីវៈអប្បបាមា� 

 ្បក់េះធនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ�អប្បរម ្តតវកំណត ់ ៥០% ៃន្បក់េបៀវតមសទុ�ះធ។ ្បក់

េះធនេនត្តតវ អនុវត�ែតចំេពតអ�ករជករណែែលបត់បង់សម្បវាវ ជជវ�េេយះរជមៃឺ ឬ េ្រតា� ក់េផមង�។ 

ចំេពតអ�ករជករ ែែលមនអតជតនពកររេលើសពជ ២០ឆ� ំេឡើងេវ ្តតវទទ�ល្បក់េះធនបត់បងស់ម្ប 

 វាវ ជជវ�អប្បរម និង្តតវទទ�ល្បក់សមម្តបែនាម ១.៥% ក�រងម�យឆ� ំ េលើ្ បក់េបៀវតមសុទ�ះធរបស់ះមជ 

ខ�គន។ បុែន �្ បក់េះធនសមម្តេនត មិន្តតវេលើស្បក់េះធនបតប់ងស់ម្បវាវ ជជវ�អតិប រាម ឬមិន្តតវ 

បបង ៩០% ៃន្បក់េបៀវតមអប្បរមសទុ�ះធៃននរងកំ្ បក់របស់ះមជខ�គនេឡើយ។ 

   

 

     ឆ =  ចំន�នឆ� ំែែលបនបេ្មើករររែ�េលើសពជ ២០ឆ� ំេឡើង 

    ២០ឆ� ំ < ឆ < ៣០ឆ�  ំ

   ៩០%ប≤ [ ៥០% +១.៥%(ឆ-២០)]ប ≤៦៥%ប 

សពសិទុ�េះធ =៦៥% ប 

សព=ិ៦៥%ប+៣០%ប+ត+្បកប់តពលស់ខុនព +្បកឧ់បតាម�្ បពន� +្បកឧ់បតាម�កនូ 

+្បកឧ់បតាម�េផមង�េទៀត (េបើមន) 

សពសិទុ�េះធ= [៥០% + ១.៥% (ឆ-២០)] ប 



សហករេរៀបចំេេយអគសេលខធិករេ� នៃន្ករម្បឹក្សោកំែណទ្មង់រែ �បល និងកម វាធជកំែណទ្មង់រែ �បល និងវាមជ្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមះរបំង្សរងនមច្ប់េែើម 

 

 

 

 

 គ- ករកំណត់្បក់តំបន់ ្បក់បតពលស់ុខនព ្បក់ឧបតាម�្ បពន� កូន ្តតវបនអនុវត�ែូចនិវត�ជនែែរ 

 ឃ- អ�ករជករែែលបតប់ងស់ម្បវាវ ជជវ� ្តតវបនអនុវត�រេបៀបគិតរយ�េពលបំេពញកររ ែូច

និវត�ជនែែរ។ េេយែឡក េ្កយេពលត្មតវឲចូលបតប់ងស់ម្ប វាវ ជជវ� ្តតវទទ�ល្បក់ែខឧបតាម�ម�ងគត់

េស ើនឹង្បក់េបៀវតមសរុប ្ប㩐ែំខចំន�ន ៧ែខ ។ ្បក់ឧបតាម�េនត្្សេយ ះា បេន របសះ់មជជន អ�កទទ�ល

បន�រកេេត្ះយ។ 

 ង- អ�ករជករែែលបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� េ�េពលទទ�លមរណ�នព ្គគះរៃនសព្តតវបនទទ�ល

្បក់ឧបតាម�ែូចមនែចងក�រងម្ន ១៥ ៃនអនុ្កឹត្ ៥៩ អន្ក.បក ចុតៃថ ៃទជ ០៦ ែខ តលុា� ឆ�  ំ១៩៩៧។ 

 ចំេពតរេបៀបរបបអនុវត�ករផ� ច់្បក់េះធន និងករផ�ល់្ បក់ឧបតាម�្ គគះរក�រងបន�រក្តតវអនុវត�ែូច

និវត�ជនទទ�លមរណ�នពែែរ។ 

III-  ាប�ិ�្បា�កឧ់បត���្ បពង� កូងស្មា�បង់រវតណជង ងរងជងបា�ត់បង់ស�្បទា�វ�ជ� ជីវៈែដទទសបា�ង្បា�ក់

េសា�អង្បចា�ែំខកង�ង�ក 

 ករគិតបវ�តល្បក់ឧបតាម�្ បពន� កូន ជូននិវត�ជន និងជនបត់បងសម្បវាវ ជជវ� ែូចមនែចងក�រងម្ន 

១៧ ៃនអនុ្កឹត្េលខ ៥៩ អន្ក.បក ចុតៃថ ៃទជ ០៦ ែខ តលុា� ឆ� ំ ១៩៩៧ ្តតវបនអនុវត�㩐បព់ជៃថ ៃ ០១ ែខ មជរ 

ឆ� ំ ១៩៩៨ តេវ។  

 និវត�ជន និងជនបតប់ងស់ម្បវាវ ជជវ� ែែលបនទទ�ល្បក់េះធនកន�ងមក ្តតវគតិបវ�តល្បក់

ឧបតាម�្ បពន�ែែលពុបំនបេ្មើកររក�រង្កបខេណ� រែ� និង្បក់ឧបតាម�កូន ក�រងបន�រកែែលមន្យុរហតូែល ់១៥

ឆ� ំ និង㩐ប់ពជ្ យ ុ ១៥ឆ� ំ េឡើង្តតវមនលខិិតប�វ ក់ករសិក្សោពជរយកះលា�ែែលកូនេរតកំពុងសិក្សោេរៀន

សូ្ត។ ្បពន� និង កូន ែែល្តតវផ� ច់្បក់ឧបតាម�្ ប㩐ែំខ លុត្នែតមនករណជែូចខងេ្កម ៖ 

− ្បពន�ះ� ប ់

− កូនេលើស្យ ុ១៥ ឆ� ំ រ នលិខិតប�វ ក់ករសិក្សោ ឬមន្ីរូបតាម�។ 

IV- ភាករចិ ងរងស�ត�ករចិៃង ា្គប់្ គងេប�ក្បា�ក់េសា�អងងរវតណង៍ ងរងេសា�អងបា�ត់បងស់�្បទា�វ�ជ� ជីវៈ 

 ក- ភាករចិាបស់្កសសង សា�� បង័ងី�សយៗមា�ងដូចខងេ្ � ៖ 

− ្តតវេលើកគេ្មងែផនករសាិត ិ និងថវាក្ប㩐ឆំ� ំ ស្មបអ់�ករជករេ្កមឱវទែែល្គបល់ក�ខណ� 

ចូលនិវត�ន៍ និងចូលបតប់ង់សម្ប វាវ ជជវ� ជូន្កស�ងសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន និង្កស�ង

េសែ�កិច � និងហិរវ �វតារ ឲបនមុនែំណច់ែខសជីៃនឆ�  ំ េែើម ជ្ប្មរងថវាកស្មបេ់បើកផ �លជ់ូននិវត�-

ជន និងជនបតប់ងស់ម្ប វាវ ជជវ�។ ចំេពត្កស�ង ះា បេន ែែលរ នគេ្មងែផនករសាិត ិនិងថវាក 

េផ �ើមកនមករកំណតេ់រត ្កស�ងសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន ពុំ្ ចេចញេសៀវេ�និវត�ជន 

និងជនបត់បងស់ម្ប វាវ ជជវ� ជូនបនេឡើយ។ 

សព=ិ[៥០% +១.៥% (ឆ-២០)] ប+ ៣០%ប+ត+្បកប់តពលស់ខុនព+្បកឧ់បតាម�្ បពន�+ 

្បកឧ់បតាម�កនូ+្បកឧ់បតាម�េផមង� (េបើមន) 

 



សហករេរៀបចំេេយអគសេលខធិករេ� នៃន្ករម្បឹក្សោកំែណទ្មង់រែ �បល និងកម វាធជកំែណទ្មង់រែ �បល និងវាមជ្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមះរបំង្សរងនមច្ប់េែើម 

 

− េលើកគ្មងែផនករ ថវាក និងេបើក្បក់ឧបតាម�េលើកែំបូងជូនអ�ករជករ ែែលបន្បកសឲចូល

និវត�ន៍ និងចូលបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ�។ ្បក់ឧបតាម�េលើកែំបូងេនត្តតវេស�ើសុេំវ្កស�ងេសែ�កិច � និង

ហិរវ �វត�រ។ 

− ្តតវេធ�ើសំេណើសុេំចញេសៀវេ�និវត�ជន និងជនបតប់ង់សម្បវាវ ជជវ� េវ្កស�ងសងសមកិច � កររ 

និងអតជតយទុ�ជន ឲបនបជែខមុនេពល្បកសឲអ�ករជករេ្កមឱវទចូលនិវត�ន៍ និងចូលបតប់ង់

សម្ប វាវ ជជវ�។ ករណជយតឺយ វ មិនបន់នមេពលកំណតេ់នត ្កស�ងមិនទទ�លេេត្ះយជូន

េឡើយ។ បណ� សំណ ុលំិខតិែែល្តតវបវវតនមក្កស�ងសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជនមនែូច

តេវ៖ 

• ពក្េស�ើសុំេចញេសៀវេ�និវត�ជន និងជនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ�  ចំន�ន ០១ច្ប ់

• ្បកសឲចូលនិវត�ន៍ ឬ ចូលបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ�(ច្បេ់ែើម១) ចំន�ន ០២ច្ប ់

• លិខិតប�វ ក់អពំជរយ�េពលបេំពញករររបស់អ�ករជករ  ចំន�ន ០២ច្ប ់

• ជជវ្បវត�ិសេង �បរបសះ់មជជន      ចំន�ន ០២ច្ប ់

• ពក្សុំចូលនិវត�ន៍របសអ់�ករជករែែលមនអតជតនពកររ  

៣០ ឆ� ំេឡើង មិនបន់្គប់្យុ េហើយស េ្គចិត�សុំចូលនិវត�ន៍  ចំន�ន ០១ច្ប ់

• េសចក�ជសេ្មចឲបន�កររម�យឆ� មំ�ង� េបើអ�ករជករេរត 

មន្យុេលើសពជ ៥៥ ឆ� េំឡើងេវ     ចំន�ន  ០១ច្ប ់

• លិខិតប�វ ក់កររបតពលស់ខុនព េបើអ�ករជករេរតេធ�ើករ  

េ�កែន�ងបតពលស់ុខនព      ចំន�ន  ០១ច្ប ់

•  វា�� បនបេ្ តប�វ ក់បត់បង់សម្បវាវ ជជវ� េចញេេយគណ�កម ករ 

វយតៃម�សខុនព េបើអ�ករជករេរតបតប់ងស់ម្បវាវ ជជវ�  ចំន�ន  ០១ច្ប ់

• កំណត់េហតុស�ជពជេ្រតា� ក់កររ ឬ េបសកកម  េបើអ�ករជករេរត 

ទទ�លេ្រតា� ក់េេយបេំពញកររ ឬ េបសកកម    ចំន�ន  ០១ច្ប ់

• រូបថតទហំំ  ៤ គណុ ៦      ចំន�ន  ០៣សន�ឹក 

• រូបថតទហំំ  ៣ គុណ ៤      ចំន�ន  ០១សន�ឹក 

ទ្មង់ែបបបទសំខន់�ខងេលើ ែូចមនជូននវ ប់មកម�យេនតនូវគំរូនរងឧបសមឧេន �។ 

 ខ- ភាករចិាបស់្កសសងសងង�ករចិ� ាាា�ងរងអតីតយុទ�ជង 

 ១-  ថ កក់កណ � 

− ពិនិត្សំេណើសុេំចញេសៀវេ�និវត�ជន និងជនបតប់ង់សម្ប វាវ ជជវ�ៃនអ�ករជកររបស់្ កស�ង 

ះា បេនរែ�។ 

− េចញេសៀវេ�េបើក្បក់េះធន្ប㩐ែំខ និងអត�ស��ណបេណ� ជនូនិវត�ជន និងជនបត់បង់សម្ប

 វាវ ជជវ�។ 



សហករេរៀបចំេេយអគសេលខធិករេ� នៃន្ករម្បឹក្សោកំែណទ្មង់រែ �បល និងកម វាធជកំែណទ្មង់រែ �បល និងវាមជ្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមះរបំង្សរងនមច្ប់េែើម 

 

− ពិនិត្ និងេចញ្បកសលុបេឈ តនិវត�ជន ឬជនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� េ�េពលមុខស�� ទទ�ល

មរណ�នព និង េចញេសៀវេ�េបើក្បក់ឧបតាម�ជូន្គគះរសព នមសំេណើរបសអ់ធិករេ� ន 

សងសមកិច � កររ និង អតជតយទុ�ជនេខត� ្ករង។ 

− ពិនិត្ និង េចញេសៀវេ�េះធនទតុយិនរបសនិ់វត�ជន និងជនបត់បងស់ម្ប វាវ ជជវ� េ�េពល

េសៀវេ�េបើក្បក់េះធន្ប㩐ែំខ្តតវបតប់ង់ ឬេ្បើ្បសអ់ស់។ 

− ពិនិត្ និងេផ �រករផ� សប់�តរទជលំេ�របសនិ់វត�ជន ជនបតប់ងស់ម្ប វាវ ជជវ� នមសំេណើរបស់

អធិករេ� នសងសមកិច � កររ និង អតជតយទុ�ជនេខត� ្ករង។ 

− ្គប់្គង នមេន្តគតពិនិត្ និងវយតៃម�ករអនុវត�េរលនេយបយេះធននិវត�ន៍ េះធនបត់

បងស់ម្ប វាវ ជជវ� េ�្គបល់េំបា់� ក់េ្កមឱវទរបស់្កស�ង។ 

 ២- ថ ក់អអរ ាា ងសងង�ករចិ  ាាា�ងរងអតីតយុទ�ជង េខតណ�្កកង  

− ្គប់្គង និងេបើក្បក់េះធន្ប㩐ែំខជូននិវត�ជន និង ជនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� ែែលរសេ់�

នមេខត� ្ករងរបស់ខ�គន។ 

− េរៀងរល់ឆ� ំ អធកិរេ� នសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន េខត� ្ករង ្តតវេធ�ើគេ្មងែផនករ

សាិតិ និងថវាក និវត�ជន និង ជនបត់បង់សម្បវាវ ជជវ� និង្គគះរក�រងបន�រកែែលសាតិក�រង

សមតាកិច �របសេ់ខត� ្ករងេរត េែើម ជ្េផ �ើមក្កស�ងសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន ឲបនមុន

ែំណច់ែខសជីៃនឆ� ំ។ 

− េធ�ើសំេណើេវ្កស�ងសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន េែើម ជ្ ៖ 

២.១- លុបេឈ តនិវត�ជន ឬជនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� េ�េពលមុខស�� េរតបនទទ�លមរណ�-

នព េេយនវ បម់កម�យនូវសំណ ុលំិខតិែូចខងេ្កម ៖ 

• ពក្សុំ្បក់ឧបតាម�្ គគះរ    ចំន�ន ០១ច្ប ់

• សំបុ្តប�វ ក់មរណ�នពរបសនិ់វត�ជន  

   ឬ ជនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ�    ចំន�ន ០១ច្ប ់

•  វា�� បនបេ្ តផ� ច់ទឹក្បក់េះធននិវត�ន៍ 

• េសៀវេ�និវត�ជន ឬ ជនបតប់ង់សម្បវាវ ជជវ� 

• នរងេរៀបរប់ះា ននព្គគះរសព   ចំន�ន ០១ច្ប ់

២.២- សុំេផ �រករះ� ក់េ�របសនិ់វត�ជន ឬជនបត់បង់សម្បវាវ ជជវ� េ�េពលះមជជនមនសំេណើ

មកអធកិរេ� នសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន។ សណំ ុលំិខិត្តតវនវ បម់ក្កស�ង 

 សងសមកិច �កររ និង អតជតយទុ�ជន មន ៖ 

− ពក្េស�ើសុំេផ �រករះ� ក់េ�របស់អធិករេ� នសងសមកិច � 

កររ និងអតជតយទុ�ជន េខត� ្ករង    ចំន�ន  ០១ច្ប ់

− នរងទូបត់្បក់េះធន្ប㩐ែំខចុងេ្កយរបស់ះមជជន  ចំន�ន  ០១ច្ប ់

− ពក្េស�ើសុំេផ �ររបស់និវត�ជន ឬ ជនបតប់ងស់ម្បវាវ ជជវ� ចំន�ន ០១ច្ប ់



សហករេរៀបចំេេយអគសេលខធិករេ� នៃន្ករម្បឹក្សោកំែណទ្មង់រែ �បល និងកម វាធជកំែណទ្មង់រែ �បល និងវាមជ្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមះរបំង្សរងនមច្ប់េែើម 

 

− េសៀវេ�និវត�ជន ឬ ជនបតប់ង់សម្បវាវ ជជវ� 

២.៣- សុេំចញេសៀវេ�េះធនទតុយិន ចំេពតករណជ និវត�ជន ឬជនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� 

ែែលបត់បងេ់សៀវេ�េះធន㩐ស់។ សំណ ុលំិខតិនវ ប់មកម�យមន ៖ 

− ពក្សុំេចញេសៀវេ�ទតុយិនរបសអ់ធកិរេ� នសងសមកិច �  

 កររ និង អតជតយទុ�ជន េខត� ្ករង   ចំន�ន ០១ច្ប ់

− កំណត់េហតុស�ជពជករបត់បង់េសៀវេ�   ចំន�ន ០១ច្ប ់

− នរង្បក់េះធន្ប㩐ែំខ    ចំន�ន ០១ច្ប ់

២.៤- សុំេចញេសៀវេ�ថ ជជូននិវត�ជន ឬជនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� ក�រងករណជេសៀវេ�㩐ស់្តតវ

បនេ្បើ្បស់អស់។ សំណ ុលំិខតិេផ �ើមក្កស�ងសងសមកិច � កររ និង អតជតយទុ�ជនមន ៖ 

− ពក្សុំេចញេសៀវេ�ថ ជ េេយអធកិរេ� នសងសមកិច �  

កររ និង អតជតយទុ�ជន េខត� ្ករង   ចំន�ន ០១ច្ប ់

− េសៀវេ�និវត�ជន ឬជនបត់បង់សម្បវាវ ជជវ�ែែលបនេ្បើ្ បសអ់ស ់

២.៥- សុំបវ�តល្បក់ឧបតាម�្ បពន� កូន របស់និវត�ជន ឬជនបតប់ង់សម្ប វាវ ជជវ� ែែលកន�ងមក

ពុបំនទទ�ល្បក់ឧបតាម�។ សណំ ុំលិខតិនវ បម់កម�យេនតរ�មមន ៖ 

− លិខិតេស�ើសុំ្បក់ឧបតាម�របសអ់ធិករេ� នសងសមកិច �  

 កររ និង អតជតយទុ�ជន េខត� ្ករង   ចំន�ន ០១ច្ប ់

− េសៀវេ�និវត�ជន ឬ ជនបតប់ង់សម្បវាវ ជជវ�   

− នរងេរៀបរប់ះា ននព្គគះរ ែែល្តតវបនទទ�ល្បក់ 

 ្ប㩐ែំខ      ចំន�ន ០១ច្ប ់

(នរងេនត្តតវមនករប�វ ក់ពជ្� ធរមូលេ� នូម ិូំុ សភ ត់ ្សរក) 

២.៦- សុេំចញអត�ស��ណបេណ�ជូននិវត�ជន ឬជនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� ែែលកំពុងរសេ់�នម

េខត� ្ករងរបសខ់�គន េេយនវ បម់កម�យនូវបវវជរយរមនិង រូបថតទហំំ ៣ គណុ ៤ ចំន�ន 

០១សន�ឹក 

− េរៀងរល់្តជមសៃនឆ� ំ អធកិរេ� នសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន េខត� ្ករង ្តតវផ �លប់វវជ 

េបើក្បក់េះធននិវត�ន៍ និងេះធនជនបត់បង់សម្បវាវ ជជវ� និងនរងេបើក្បក់ឧបតាម�

្គគះរសពនិវត�ជន និងជនបត់បងស់ម្បវាវ ជជវ� េវ្កស�ងសងសមកិច � កររ និងអតជត 

យទុ�ជន។ 

− រល់ករេបើក្បក់េះធន និង្បក់ឧបតាម�្ គគះរ្ប㩐ែំខរបស់និវត�ជន និងជនបតប់ង់សម្ប

 វាវ ជជវ� ្តតវមនវត�មនរបសម់នន�ជតំណងករាយលេយសងសមកិច � ា� ក់េខត� ្ករង ា� ក់្សរក ខណ� 

េែើម ជ្យ្សគលក�រងករ្គប់្គង។ 



សហករេរៀបចំេេយអគសេលខធិករេ� នៃន្ករម្បឹក្សោកំែណទ្មង់រែ �បល និងកម វាធជកំែណទ្មង់រែ �បល និងវាមជ្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមះរបំង្សរងនមច្ប់េែើម 

 

− អនុវត�កម វាធជនមេន ្តគតពិនិត្ និងវយតៃម�ះា ននពជជវនពរបស់និវត�ជន និងជនបតប់ង់

សម្បវាវ ជជវ� ្ពមបំង្គគះរក�រងបន�រកឲបនប្ប㩐កំ�រងម�យឆ� ំយ ងតិច២ែង។ លទ�ផល

កររេនត ្តតវមនរបយករណប៍វវតនេវ្កស�ងសងសមកិច � កររ និងអតជតយទុ�ជន ។ 

− កំណត់ែណរនំរកិច � ក់ែស�ងស្មបប់ករាយលេយេ្កមឱវទរបសអ់ធកិរេ� នផ� ល់ ។ 
 

ទ្មង់ែបបបទសំខន់�ខងេលើ ែូចមនគំរូជូននវ ប់មកម�យនូវនរងឧបសមឧេន �។ 
   
 

្បកសែណរេំនតមន្បសទិ�នពអនុវត�㩐បព់ជៃថ ៃចុតហតាេលខេនតតេវ។ 

  

         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

ាដេខអរ ា្កសសងសងង�ករចិ  ាាា�ងរងអតីតយុទ�ជង 

ហតាេលខ និង្ន 

សុ៊យ�ែស� 

 

ច��ងជសង: 

− ខុទ�កលេយ្ពតមីកម្ត 

− អគសេលខធិករេ� នរែ�សន 

− ខុទ�កលេយ រយករែ�មនន �ជបំងពជរ  

“េែើម្ជជូន្ប” 

− ្គប់្កស�ងះា បេន 

− ្គប់អងសនពេ្កមឱវទ ្កស�ងសងសមកិច � កររ និង អតជតយុទ�ជន 

− ្គប់អធិករេ� នសងសមកិច � កររ និង អតជតយុទ�ជន េខត� ្ករង 

“េែើម្ជសហករអនុវត�” 

− ឯកះរ-កលប្វត� ិ
 


