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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 
 

បពុ�កថា 
 

 អស់រយៈកា�លជេ្រច�នពា�ន់ឆា�� មំកេហ�យ ្របជជនកម��ជបា�នតស៊ូេដ�ម្ីបកសា�ង និងកា�រពា�រមា�តុ្របេទសជ 

ទីេស�ហា�ែដលមា�នឣរ្យធមអ៌ង �រជសក�ីភា�ព និងជេមា�ទនភា�ព។ ប៉ុែន �េ្រកា�មកា�រជិះជន់ហងួែហងរបស់របបទា�ស 

ភា�ព សក�ិភូម ិ និងរបបឣណនិគម ច្រកពត�ិនិយម ្របជជនកម��ជមិនបា�នទទួលសមិទ�ផលៃនសា�� ៃដរបស់ខ��ន 

េហ�យមិនបា�នព្រងីក្របៃពណជីត ិ វប្បធម៌ជតិដ៏ៃថ �ថ ��រ អត�ចរ�តមនុស្សធម ៌ និងសុខសនិ �ភា�ពរបសខ់��នបន�ិចេសា�ះ 

េឡ�យ។  

 េ�ចុងសតវត្សទ ី ១៩ ពួកឣណនិគមនិយមបា�រំង បា�នឈា�� នពា�នចូលមកយកទឹកដីកម��ជ ទឹកដីេវៀត 

ណម និងទឹកដីឡវ េធ��ជឣណនិគមរបស់វ។ ស�ិតក��ងសា�� នភា�ពដូចគា��  ្របជជនកម��ជរួមកមា�� ងំគា�� យ៉ងជតិស�ទិ� 

ជមយួ្របជជនេវៀតណម និង្របជជនឡវ បា�នតស៊ូ្របឆំា�ងនឹងស្រត�វរួម។ កា�រតស៊ូរបស់្របជជនកម��ជ និង 

កា�រតស៊ូរបស្់របជជនេ�ឥណ�� ចិនជវ�ភា�គទា�នមយួយ៉ងសំខាន់ក��ងកា�រតស៊ូរួម ៃន្របជជនេល�សា�កលេលា�ក 

្របឆំា�ងនឹងឣណនិគមនិយម ច្រកពត�ិនិយម ។ 

 ប៉ុែន �ច្រកពត�ិឣេមរ�កជេមេកា�� ង និងជឣវធុហត�របស់ច្រកពត�ិនិយមសា�កលេលា�ក បា�នេ្រប�ល្ិបច្រគប ់

ែបបយ៉ងមា�នកា�រេ្រជ�តែ្រជកកិច �កា�រៃផ �ក��ង និងកា�រឈា�� នពា�នេដយកមា�� ងំឣវុធ េដ�ម្ីបដក់នឹម្រត�ត្រតា�ឣណ 

និគមនិយមែបបថ� ី តា�មរេបៀបឣេមរ�ក មកេល�ឧបទ�ីបឥណ�� ចិនទំា�ងមូល។ ្របជជនកម��ជបា�នេ្រកា�កឈរេឡ�ងជ 

ថ�ីម�ងេទៀតតស៊ូ្របឆំា�ងនឹងច្រកពត�ិឈា�� នពា�ន។ េ�េដ�មឆា�� ១ំ៩៧៥ ្របជជនកម��ជរួមសហកា�រយ៉ងជតិស�ទិ�ជ 

មយួកងកមា�� ងំតស៊ូេ�្របេទសេវៀតណម និងេ�្របេទសឡវ បា�នេប�កកា�រវយសំរុកផ ��នៗ េហ�យបា�នទទលួជយ័ 

ជំនះជបន�បន� បេ់ល�ពួកច្រកពត�ិឣេមរ�ក និងបរ�វររបស់វ។ ជ័យជំនះរបស់្របជជនៃន្របេទសទំា�ងបេី�ឥណ�� 

ចិនក��ងកា�រតស៊ូ្របឆំា�ងនឹងច្រកពត�ិឣេមរ�កបា�នកត់សំគា�ល់ជថ�ីម�ងេទៀត នូវជយ័ជំនះក��ងយគុសមយ័តស៊ូ្របឆំា�ង 

និងលទ�ិឣណនិគមនិយមែបបថ�ីេ�េល�សា�កលេលា�ក ។  

 េ្រកា�យជយ័ជំនះជ្របវត�ិសា��ស�នៃថ �ទ ី ១៧ េមសា� ១៩៧៥ គួរណស់ែត្របជជនកម��ជបា�នរស់េ�ក��ង 

សន�ិភា�ព ឯករជ្យ និងេសរ�ភា�ព េដ�ម្ីបកសា�ង្របេទសជតេិឡ�ងវ�ញ ប៉ុែន �ពួក ប៉ុលពត េអៀង − សា�រ� េខៀវ−សំផន 

បា�នប�ន់យកសមទិ�ផលបដិវត�ន៍មកកា�� ប់ក��ងៃដរបស់វ េហ�យលក់ខ��នេធ��ជបរ�វរដច់ៃថ �េឣយពួកវតទីនិយម 

អនុត�រភា�ពនិយមៃនអ�កកា�ន់អណំចចិនេប៉កា�ំង។ ក��ងរយៈកា�លកា�ន់អំណចែតជិតបួនឆា�� បំ៉ុេណ� ះ ពួកវបា�នកំេទច 

អសស់មទិ�ផលបដិវត�ន៍ បា�នសលំា�ប់្របជជនស��ត្រតងអ់សរ់បល់ា�ននក់ បា�នជន់ឈ�ីសទិ�ិជមូលដ� នរបសម់នុស្ស 

ជត ិបំផ� ញេចា�លអស់មលូដ� នេសដ�កិច � សង�មកិច � និងវប្បធម៌ៃនទឹកដីកម��ជដ៏្រសសប់ំ្រពងរបស់េយ�ង។ តា�មប��

របស់ពួក្របតិកិរ�យៃនមជ្ឍដ� នអ�កកា�ន់អំណចចិន ពួកវបា�នប���នកងទព័ជេ្រច�នកងពលេ�ឈា�� នពា�នទឹកដី 

េវៀតណម កា�បស់លំា�ប់្របជជនស��ត្រតងជ់អ�កភមូិផងរបងជមយួ ែដលធា�� ប់បា�នរួម្របយទុ�ក��ងេលណដ� នែតមយួ 

ធា�� ប់ដេណ� �មបា�នជយ័ជំនះយ៉ង្រតចះ្រតចង ់ ក��ងកា�រតស៊្ូរបឆំា�ងនឹងច្រកពត�ិឣេមរ�ក។ េ�ចំេពា�ះេ្រគា�ះ្របលយ័ 

ពូជសា�សន៍ និងេ្រគា�ះបា�ត់បងទ់ឹកដីកក��ងកណ� ប់ៃដរបសព់ួក្របតិកិរ�យចិនេប៉កា�ំង ្របជជនកម��ជបា�នកំណត់ថផ��វ 

ែតមយួេដ�ម្ីបរស ់គឺ្រត�វកំេទចរបបដ៏សា�ហា�វយង់ឃ�ង ពួក ប៉ុលពត េអៀង − សា�រ� េខៀវ−សំផន។ េដយសា�រមា�ន 

មា�គ៌ា�នេយបា�យភ�ឺសា�� ងរបស់បក្ស និងេដយសា�រមា�នសា�មគ�ីភា�ពយ៉ងជិតស�ទិ�ក��ងរណសរិ្សសា�មគ�ីសេ�ង� ះជត ិ



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 
 

កម��ជ្រពមទំា�ងេដយសា�រមា�នកា�រឧបត�ម�ពី្របជជន និងកងទព័េវៀតណម េហ�យនិងកា�រគំា�្រទពី្របជជនសង�ម 

និយមជបងប��ន និងពី្របជជនេស�ហា�សន�ិភា�ពេល�សា�កលេលា�ក ្របជជនកម��ជេយ�ងបា�នវយរ�លំរបប្របលយ័ពូជ 

សា�សន៍ជសា�� ពរនៃថ � ៧ មករ ឆា�� ំ ១៩៧៩។ កា�រចា�ត់តា�ងំរដ�អំណច្របជជន និងកា�រ្រគប់្រគងេល�ទឹកដីកម��ជ 

ទំា�ងមូលរបស្់រក�ម្របឹក្សោ្របជជនបដិវត�ន៍កម��ជក៏្រត�វបា�នេធ��េឡ�ងេដយឆា�ប់រហស័។ ជយ័ជំនះដ៏្រតចះ្រតចង់េនះ

បា�នេប�កទពំ័រ្របវត�ិសា��ស�ថ �មីយួ េហ�យបា�ននមំកជូន្របជជនេយ�ងនូវឯករជ្យ េសរ�ភា�ព ្របជធបិេតយ្យ និងសទិ�ិ 

េធ��ជមា�� ស់េល�េជគវសនរបស់ខ��នពតិ្របា�កដ េដ�ម្ីបកសា�ង្របេទសកម��ជជទីេស�ហា�ៃនេយ�ងេឡ�ងវ�ញ េដយ 

្រសបតា�មេគា�លបំណងដ៏្រតឹម្រត�វរបស់េយ�ង។ ពួកវតទីនិយម អនុត�រភា�ពនិយមចិនេបក៉ា�ងំ បា�នឃុបឃិតជមយួ 

ច្រកពត�ឣិេមរ�ក និងឣនុភា�ព្របតិកិរ�យេផ្សងេទៀតយ៉ងឆ��តលលីា� ក��ងេគា�លបណំងបផំ �ិចបំផ� ញបដិវត�ន៍ របស់

េយ�ង។ ប៉ុែន �សភា�ពកា�រណេ៍�្របេទសកម��ជេយ�ងមិនឣចែ្រប្រកឡស់បា�នេឡ�យ។ ្របជជនកម��ជ្របា�កដជឈ�ះ 

ខា� ំងស្រត�វ្របា�កដជចា�ញ់ជដច់ខាត ។   

 ្របវត�ិសា��ស�តស៊ូ្របកបេ�េដយជយ័ជំនះ ៃន្របជជនកម��ជេយ�ង បា�នប�� ក់យ៉ងច្បោស់នូវសច �ធម៌មយួ 

គឺៈ េដយមា�នមា�គ៌ា�ដឹកនដ៏ំ្រតឹម្រត�វរបស់បក្ស្របជជនកម��ជទំា�ងមូលរួមសា�មគ�ជីធ��ងមយួ តស៊ូយ៉ងអង់ឣច 

កា�� ហា�ន រួមសា�មគ�ី និងសហ្របតិបត�កិា�រយ៉ងជិតស�ទិ�ជមយួ្របជជនេវៀតណម ្របជជនឡវ និង្របជជនៃន 

្របេទសសង�មនិយមឯេទៀតជបងប��ន និងេដយមា�នកា�រ្រស�ះចិត� និងកា�រគំា�្រទព្ីរបជជនេស�ហា�សន�ិភា�ព និង 

យតុ�ិធម៌េល�សា�កលេលា�កផងេនះ ជកមា�� ងំខា� ំងកា�� េដ�ម្ីបឈ�ះ។  

រដ�ធម�នុញ ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ជលទ�ផលៃនកា�រតស៊យូូរអែង �ង េពា�រេពញេ�េដយកា�រ 

លំបា�កេវទនរបស់្របជជនេយ�ងទំា�ងមូល ក��ងកិច �កា�រពា�រឯករជ្យជត ិ េឣយរ�ងមា� ំកសា�ងមា�តុ្របេទស ឈា�នជ 

ជំហ៊ា�នៗេឆា�� ះេឡ�ងសង�មនិយម។ ្របជជនេយ�ងរ�ត ចំណងសា�មគ�ីភា�ពជតិជធ��ងមយួ េល�កេ្រជងទង់េស�ហា�ជត ិ

និងទង់សា�មគ�អីន �រជតិវណ�ៈអធន អនុវត�យ៉ងមុងឺម៉ា�ត់នូវរដ�ធម�នុ� �េនះ េប�ជ� ខតិខំដេណ� �មយកជយ័ជំនះ ក��ងបពុ� 

េហតុកសា�ងទឹកដីកម��ជ ឯករជ្យ សន�ិភា�ព េសរ�ភា�ព សុភមង�លដ៏ឧត�ម។ 

 អ�ីៗទំា�ងអស ់ គឺេដ�ម្ីបបេ្រម�ផល្របេយជន៍ដ៏ឧត��ង �ឧត�មៃនមា�តុ្របេទស និងេដ�ម្ីបសុភមង�លរបស ់

្របជជន។  
 

ជេយ! សា�ធា�រណរដ�្របជមា�នតិកម��ជ ។ 

 



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 
 

ជំពកូទ� ១ 

របបនេយាបាយ 

មា�្រតា�១.- 
្របេទសកម��ជ មា�ននមជផ��វកា�រថ “សា�ធា�រណរដ�្របជមា�នតិកម��ជ”។ 

សា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ជរដ�មួយមា�នឯករជ្យ អធិបេតយ្យភា�ព បូរណភា�ពែដនដី សន�ិភា�ព 

្របជធបិេតយ្យ ឈា�នជជំហ៊ា�នៗេឆា�� ះេឡ�ងសង�មនិយម។  

អធិបេតយ្យ ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ លា�តសន�ឹងេល�ែដនដីេគា�គ ែដនេកា�ះ ែដនទឹក ែដនសមុ្រទ 

បា�តសមុ្រទ និងេ្រកា�មបា�តសមុ្រទ េហ�យនិងែដនឣកា�ស។ 

បា�វចន ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជគឺៈ ឯករជ្យ សន�ិភា�ព េសរ�ភា�ព សុភមង�ល។ 

ភា�សា� និងអក្សរែដលេ្រប�ជផ��វកា�រគឺ ភា�សា� និងអក្សរែខ�រ។ 

មា�្រតា�២.- 

 ្របជជនកម��ជ ជមា�� ស់វសនៃន្របេទសរបសខ់��ន។ អំណចទំា�ងអស ់ជរបស់្របជជន។ 

្របជជនេ្រប�រដ �អំណច តា�មរយៈរដ�សភា� និងអង�កា�ររដ�អំណចនន ែដល្របជជនេ្រជ�សតា�ងំេឡ�ង 

និងទទួលខុស្រត�វចំេពា�ះ្របជជន។ ្របជជនមា�នសទិ�ិដកហតូតំណងរូបណ ែដលខ��នឈប់ទុកចិត�។ 

រដ�មា�នភា�រកិច �កា�រពា�រឯករជ្យៃនមា�តុ្របេទស េសរ�ភា�ពរបស្់របជជន សមទិ�ផលរបស់បដិវត�ន៍ សា�� រ និង 

ព្រងីកផលិតកម� ព្រងីកវប្បធម៌ យកចិត�ទុកដក់េដះ្រសា�យ និងេល�កដំេក�ងជវីភា�ពរស់េ�របស់្របជជន ទំា�ងខាង 

សមា�� រៈ ទំា�ងខាងសា�� រតី។  

សា�� ប័នរដ�នន្រត�វចា�តត់ា�ងំ និង្រប្រពឹត�េឣយសម្រសបតា�មរដ�ធម�នុ� � និងច្បោបៃ់នសា�ធា�រណរដ�្របជ 

មា�និតកម��ជ។  

មា�្រតា�៣.- 

រណសិរ្សកសា�ងមា�តុភូមិកម��ជ អង�កា�រមហា�ជនបដិវត�នន ជបែង�កដ៏រ�ងមា�រំបស់រដ� េល�កទឹកចិត�   

្របជជនេឣយអនុវត�រល់ភា�រកិច �បដិវត�។  

មា�្រតា�៤.- 

បក្ស្របជជនបដិវត�កម��ជ ជកមា�� ងំដឹកនផំ� ល ់ នូវកា�រងរបដិវត�ទំា�ងមូល ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និត 

កម��ជ ។  

មា�្រតា�៥.- 

រដ�អនុវត�នេយបា�យសា�មគ�ីភា�ព និងេស��ភា�ព រវងជនជតិទំា�ងអស់ែដលរស់ក��ងសហគមន៍ជតិកម��ជ។ 

ជនជតិទំា�ងអស់្រត�វ្រសឡញ់រប់ឣនគា��  និងជួយគា�� េ�វ�ញេ�មក។ អំេព�្របមា�ថមា�ក់ងយ អំេព�ជះិ 

ជន់ និងកា�រែបងែចកជនជតនិន ្រត�វហា�មឃា�ត់។  

ភា�សា� និងអក្សរ ្រពមទំា�ងទំេនៀមទលំា�បល់ �ៗ របស់ជនជតិភា�គតិច ្រត�វបា�នេគា�រព។ 



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 
 

្រគប់ជនជតិភា�គតិច្រត�វបា�នរដ�ជយួទំនុកបំរុង េដ�ម្ីបេឣយតា�មទា�ន់ក្រមតិរួម។ រដ�យកចិត�ទុកដក់ជ 

ពិេសស ព្រងកីេសដ�កិច � សិក្សោធិកា�រ វប្បធម ៌សង�មកិច � សខុាភិបា�ល គមនគមន៍េ�តា�មតំបន់ៃ្រពភ� ំនិងតបំន់ដច់ 

្រសយល។ 

មា�្រតា�៦.- 

េសរ�ភា�ពខាងជំេនឿ្រត�វបា�នេគា�រព។  

សកម�ភា�ពខាងសា�សនទំា�ងឡយ ែដល្រសបរដ�ធម�នុ� � និងច្បោប ់្រត�វបា�នរដ�ធា�ន ។ 

សកម�ភា�ពណែដលេឆ��តយកសា�សន េដ�ម្ីបេធ��េឣយប៉ះពា�ល់ដល់សន�សិុខ រេបៀបេរៀបរយសា�ធា�រណៈ 

និងផល្របេយជន៍របស់្របជជន្រត�វហា�មឃា�ត់។  

មា�្រតា�៧.- 

បុរស និង�ស�ីមា�នសទិ�េិស��គា�� ក��ងឣពា�ហព៍ពិា�ហ ៍និងក��ង្រគ�សា�រ ។ ឣពា�ហព៍ិពា�ហ៍្រត�វេធ��តា�មលក�ខណ�ែដល 

បា�នបា�នែចងក��ងច្បោប ់ និងតា�មល័ក�កា�រណស៍�័្រគចិត� េជឿនេលឿន ប�ីមយួ ្របពន�មយួ។ កា�របង�ិតបង�ំក��ងឣពា�ហ ៍

ពិពា�ហ៍្រត�វហា�មឃា�ត។់  

រដ�យកចិត�ទុកដក់ជពេិសស ចំេពា�ះកិច �កា�រពា�រមា�តា� និងកុមា�រ។ 

មា�្រតា�៨.- 

សទិ� ិ និងករណយីកិច �សំខាន់របស់មា�តា� បិតា� គឺអប់រ� និងែថទំា�ចិ��ឹមកូន េដ�ម្ីបេឣយេ�ជពលរដ�ល � មា�ន 

មនសិកា�រេស�ហា�ជត ិ្រសឡញ់កា�រងរពលកម� មា�នសម្បជ��ៈទទួលខុស្រត�វចំេពា�ះសង�ម។ 

កូនមា�នកា�តព�កិច �បីបា�ច់ ែថរក្សោមា�តា�បតិា�។ 

មា�្រតា�៩.- 

សា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ អនុវត�ល័ក�កា�រណ៍ :  ្របជជនទំា�ងមូលរួម្របា�្រសយ័ក��ងកិច �កសា�ង និង 

កា�រពា�រមា�តុ្របេទស។  

កងកមា�� ងំ្របដប់ឣវធុ្របជជនបដិវត�កម��ជ ទំា�ងបី្របេភទ និងនគរបា�ល្របជជន ជកូនេ�របស ់

្របជជន ្រត�វេសា�� ះ្រតង់ចំេពា�ះមា�តុ្របេទស និង្របជជន មា�នករណីយកិច �កា�រពា�រមា�តុភូមិ និងរដ�អំណចបដិវត� 

កា�រពា�រសមទិ�ផលបដិវត�ន៍ និងកា�ររស់េ�ដ៏សុខសា�ន�របស់្របជជន េហ�យរួមជមយួ្របជជនកសា�ង្របេទស។ 

កងកមា�� ងំ្របដប់ឣវធុទំា�ងអស ់ ្រត�វមា�នកា�របុិន្របសប់ក��ងកា�រ្របយទុ� ក��ងកា�របង�បេង ��នផល ្រត�វេចះ 

បំផុសចលន្របជជន េគា�រព និងជយួទំនុកបំរុង្របជជន មិន្រត�វប៉ះពា�ល់ដល់ផល្របេយជន៍្របជជន ្រត�វេធ�� 

យ៉ងណេឣយសមនឹងកា�រ្រសឡញ់រប់ឣន និងកា�រទុកចិត�របស់្របជជន ។ 

មា�្រតា�១០.- 

េគា�លនេយបា�យេ្រ�្របេទសៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជគ ឺ ឯករជ្យ សន�ិភា�ព និង មិនចូលបក្ស 

សម�័ន �។  

សា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ  រ�តចំណងសា�មគ�ីភា�ព និងសហ្របតបិត�កិា�រជមយួេវៀតណម ឡវ  

សហភា�ពសូេវៀត និង្របេទសសង�មនិយម ជបងប��នឯេទៀត។  



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 
 

សា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ចូលរួម្របា�្រសយ័យ៉ងសកម�ក��ងកា�រតស៊ ូ ៃនចលនមិនចូលបក្សសម�័ន � 

េដ�ម្ីបកា�រពា�រឯករជ្យ អធិបេតយ្យភា�ពៃន្របជជតិទំា�ងឡយ កា�រពា�រសន�ិភា�ព និងសន�ិសុខអន�រជត ិ ឈា�នដល ់

កា�រកសា�ងរបបេសដ�កិច �ថ �ីមយួេ�េល�សា�កលេលា�ក។ 

សា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ គំា�្រទយ៉ងសកម�ដល់កា�រតស៊ៃូន្របជជនេ�េល�សា�កលេលា�ក ្របឆំា�ងនឹង 

ច្រកពត�និិយម ឣណនិគមនិយម ចា�ស ់ និងថ �ី វតទីនិយមចិនេបក៉ា�ំង លទ�ិ្របកា�ន់ពជូសា�សន៍ និងឣនុភា�ព 

្របតិកិរ�យទំា�ងឡយជបរ�វររបស់ពួកវ េដ�ម្ីបសន�ិភា�ព និងឯករជ្យជត ិ្របជធបិេតយ្យ វឌ្ឍនភា�ពសង�ម។  
 

ជំពកូទ� ២ 

របបេសដ��ច� ន�ងេគាលនេយាបាយ វ�្បធម−៌សង�ម�ច� 

មា�្រតា�១១.- 

េសដ�កិច �ជត ិស�ិតេ�េ្រកា�មកា�រដឹកនរំបស់រដ�។  

រដ�េល�កស��យជីវភា�ពរបស់្របជជន េឣយមា�នក្រមតិខ�ស់ជលដំប់េល�្រគប់ែផ �ក េដ�ម្ីបកសា�ង្របេទស 

ជតិ។ 

មា�្រតា�១២.- 

េសដ�កិច �ជត ិមា�នបីែផ �កៈ  េសដ�កិច �រដ � េសដ�កិច �សមហូភា�ព និងេសដ�កិច �្រគ�សា�រ ។ 

រដ�្រគប់្រគងសហ្រគា�សរដ�យ៉ងជិតដិត េដ�ម្ីបព្រងីកតួនទសីខំាន់ៃនែផ �កេសដ�កិច �រដ � ក��ងេសដ�កិច �ជត ិ

េហ�យទន�មឹនិងេនះ ជយួទំនុកបំរុង និងែណនយ៉ំងសកម� នូវកា�រកសា�ងេសដ�កិច �សមហូភា�ព និងេសដ�កិច �្រគ�សា�រ 

េឣយរ�កចេ្រម�នតា�មទសិែដលមា�ន្របេយជន៍ដល់រដ� និងដល់ជីវភា�ពរបស្់របជជន ។ 

មា�្រតា�១៣.-  
រដ�យកចិត�ទុកដក់ ព្រងីកផលតិកម�កសិកម� ផលតិកម�ឧស្សោហកម� ែដលបេ្រម�កសិកម� ព្រងីកផលិតកម� 

របស់េ្រប�្របា�ស ់ ព្រងីកពា�ណជិ �កម� គមនគមន៍ និងកា�រដឹកជ���ន។ រដ�ជួយទំនុកបំរុង និងព្រងីកសិប្បកម�និង 

ឧស្សោហកម�តូចៗ។ 

មា�្រតា�១៤.- 

្រទព្យសម្បត�ិជកម�សទិ�ិរបស់រដ�មា�ន ដីធ�ី ៃ្រពេឈ� សមុ្រទ ទេន� បឹង ធនធា�នធម�ជត ិ មជ្ឍមណ�ល 

េសដ�កិច � វប្បធម ៌មូលដ� នកា�រពា�រ្របេទស និងសណំង់េផ្សងៗេទៀតរបស់រដ�។  

មា�្រតា�១៥.- 

 ពលរដ�មា�នសទិ�ិេពញទីក��ងកា�រេ្រប�្របា�ស ់និងមា�នសទិ�តិណំមរតកេល�ដីែដលរដ�្របគលេ់ឣយ្រគ�សា�រនីមួយៗ 

តា�មកំណតៃ់នច្បោប់េដ�ម្ីបសង់ផ �ះេ� និងេធ��ជសួនច្បោរ សួនបែន�។ 

មា�្រតា�១៦.- 

 េ្រ�ពីដីស្រមា�បស់ង់ផ �ះេ� និងេធ��ជសួនច្បោរ សួនបែន� ែដលមា�នកំណត់ក��ងច្បោប ់ និងេ្រ�ពីចំែណកដី 

ែដល្រក�មសា�មគ�បីង �បេង ��នផលបា�ន្របគលេ់ឣយ េដ�ម្ីបបំេពញផលិតកម�របស់្រក�ម ពលករកសិកម�មយួរូបៗឣច 

បា�នរដ�េឣយខ�ីដីជបែន�ម េដ�ម្ីបដដំំណរំដូវ តា�មលទ�ភា�ពពលកម� េហ�យមា�នសទិ�ទិទួលផលៃនកា�ងរេនះ។  



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 
 

មា�្រតា�១៧.- 

 ជនណក៏េដយគា�� នសទិ� ិ ទិញ លក់ ប��  ំ ឫ ្របវ� ស់ដីធ�ីបា�នេឡ�យ។ ជនណក៏េដយ មិនឣចេ្រប�្របា�ស់ដីធ� ី

កសិកម� ដីៃ្រពេដយចិត�ឯង ក��ងេគា�លបណំងេផ្សងេទៀតបា�ន េប�គា�� នកា�រអនុ�� តពី្រកសួងមា�នសមត�កិច �។ 

មា�្រតា�១៨.- 

 កម�សទិ�ឯិកជន ៃនពលរដ�កម��ជេល�កៃ្រមកា�រងរ េល�កៃ្រម និង្រទព្យសម្បត�ិ្រសបច្បោប់េផ្សងេទៀត ្រត�វបា�ន 

ច្បោប់កា�រពា�រ។ កា�ររ�បអូស្រទព្យសម្បត�ិរបសព់លរដ�េដយរ�េលា�ភ ្រត�វហា�មឃា�ត់ជដច់ខាត។ 

មា�្រតា�១៩.- 

 ពា�ណិជ �ករក��ង្របេទសរបស់រដ� ្រត�វព្រងីកេដ�ម្ីបបេង ��នសកម�ភា�ពផ� ស់ប��រមខុទំនិញ ជំរុញកា�របង�បេង ��នផល 

បេ្រម�ជីវភា�ពរបស់្របជជន។ 

 ពលរដ� ឣចលក់ដូរផលិតផលកសិកម� និងផលិតផលសបិ្បកម�្រគ�សា�រ។ កា�រទិញ និងកា�រលក់របស់្របជជន 

ែដល្រសបតា�មេគា�លនេយបា�យរបស់រដ� ្រត�វបា�នច្បោប់ធា�ន។ 

 ពា�ណិជ �កម�េ្រ�្របេទស ស�តិេ�ក��ងកា�រ្រគប់្រគងផ� ច់មុខរបស់រដ�។ 

មា�្រតា� ២០.- 

 របប្រគប់្រគងរូបយិវត�� និង្របព័ន �ហិរ� �វត�� ្រត�វកំណត់ក��ងច្បោប់។ 

 កា�រយកពន�ដរ នឹងឣចេធ��េ�បា�នលុះ្រតា�ែតមា�នច្បោប់អនុ�� ត។ 

 កា�រត្រម�វេឣយលក់ជូនរដ� ឫ កា�រយកេ�េ្រប�្របា�ស់មយួរយៈនូវសម្បត�ឯិកជន នឹងឣចេធ��េ�បា�នលុះ្រតា�ែត 

មា�នច្បោប់អនុ�� ត។ 

មា�្រតា� ២១.- 
 រដ�យកចិត�ទុកដក់កសា�ងវប្បធម៌ជតិេជឿនេលឿន ព្រងីកភា�សា� និងអក្សរជតិ ែដលសម្រសបនឹងេសចក�ី្រត�វ 

កា�រៃនសង�មថ �ីមយួ។ រល់ឥទ�ពិល និងសំណលៃ់នវប្បធម៌្របតិកិរ�យពុករលួយ ្រត�វកំចា�តេ់ចា�លជដច់ខាត។ 

មា�្រតា� ២២.- 

 រដ�អនុវត�កម�វ�ធសីិក្សោ តា�មេគា�លកា�រណគ៍រុេកា�សល្យ េដយផ្សោរភា�� ប់កា�រសិក្សោចំេណះវ�ជ� ទេូ�ជមយួ 

នឹងកា�រអនុវត�ន៍ េដយផ្សោរភា�� ប់កា�រអប់រ�ជមយួនឹងកា�របង�បេង ��នផល ផ្សោរភា�� ប់កា�រសា�លា�េរៀនជមួយនឹងសង�ម។ 

 រដ�េប�កមេត�យ្យសា�លា� ស្រមា�បអ់ប់រ�កុមា�រមុន្រគបវ់�យសិក្សោ។ 

 រដ�ទទួលខុស្រត�វេល�កា�រអប់រ�វ�ជ� ទេូ�ដល់កុមា�រ្រគប់វ�យសិក្សោ េដយកសា�ងសា�លា�េរៀនបឋមសិក្សោ 

េដយព្រងីកជបេណ� �រៗនូវសា�លា�េរៀនមធ្យមសកិ្សោ សា�លា�េរៀននិងថ� ក់អប់វ�ជ� ជីវៈ ថ� ក់ជន់ខ�ស់េផ្សងៗ និងឧត�ម 

សិក្សោ េដ�ម្ីបត្រម�វតា�មកា�រចា�បំា�ច់ៃន្របេទសជត ិែដលកំពុងឈា�នេ�កា�ន់វឌ្ឍនភា�ព។ 

 រដ�េល�កទឹកចិត� និងផ �ល់ឣហា�រូបករណ៍សិក្សោដល់យវុជនែដលមា�នសមត�ភា�ពឣចបន�កា�រសិក្សោេ�ថ� ក់ 

ខ�ស ់និងថ� ក់បេច �កេទស េ�ក��ង្របេទស និងេ្រ�្របេទស។  



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 
 

 េដ�ម្ីបបំបា�ត់ភា�ពមិនេចះអក្សរ និងេដ�ម្ីបេល�កក្រមិតវប្បធម ៌ ដលព់លរដ�ទូេ�េឣយបា�នខ�ស ់ រដ�ជំរុញ

ចលនអក�រកម� េដយេប�កថ� ក់សិក្សោស្រមា�បម់នុស្សចា�ស ់ ែដលមិនទា�ន់េចះអក្សរ និងថ� ក់អប់រ�បំេពញវ�ជ� េផ្សងៗ 

េទៀត ត្រម�វេ�តា�មកា�រចា�បំា�ច់របស់្របេទសជត។ិ 

មា�្រតា� ២៣.- 

 រដ�យកចិត�ទុកដក់ជំរុញកា�រលូតលា�ស ់ វ�ទ្យោសា��ស� និងបេច �កេទស អក្សរសា��ស� និងសិល្បៈ េដយ ព្រងីក 

្របព័ន �សិក្សោធកិា�រ ជំរុញកា�រងរ្រសា�វ្រជវ េដយរួមផ្សកំា�រេរៀនសូ្រតខាង្រទសឹ�ីេ�នឹងកា�រជក់ែស�ង។ រដ�េល�កទឹក 

ចិត�ដល់អ�កវ�ទ្យោសា��ស� អ�កបេច �កេទស អ�កនិពន� សិល្បករ ក��ងសកម�ភា�ពៃច �្របឌតិរបសខ់��នែដលមា�ន 

្របេយជន៍ដល់្របេទសជត ិនិង្របជជន េដយជយួទំនុកប្រម�ងដល់អ�កទំា�ងេនះខាងែផ�កសមា�� រៈ និងខាងផ��វចិត�។ 

 រដ�បេង ��នសហ្របតបិត�កិា�រជមយួ្របេទសសង�មនិយមជបងប��ន និងផ� ស់ប��រកា�រពិេសា�ធន៍គា�� េ�វ�ញេ� 

មក។ រដ�ព្រងីកកា�រទា�ក់ទងជមយួ្របេទសេផ្សងៗេទៀត។ 

មា�្រតា� ២៤.- 

 រដ�ចា�ត់ែចងេឣយែថរក្សោ្របា�សា�ទបុរណ និងសិល្បវត��បុរណ ែកលម�តបំន់េទសភា�ពននេឡ�ងវ�ញ 

ព្រងីកែផ �កេទសចរណ ៍េដ�ម្ីបបេ្រម�្របជជនក��ង្របេទស និងព្រងីកកា�រទា�ក់ទងខាងវប្បធម ៌ជមយួ្របេទសេ្រ�។ 

មា�្រតា� ២៥.- 

 រដ�យកចិត�ទុកដក់ដល់កា�ររ�កចេ្រម�ន ខាងរូបកា�យរបសព់លរដ� េល�កទឹកចិត�ដលស់កម�ភា�ពខាងកីឡ និង 

ខាងហា�ត់្របា�ណ សំេ�េធ��េឣយពលរដ� មា�នកមា�� ងំពលមំា�មំួនជចា�បំា�ច់ េដ�ម្ីបជំរុញផលិតកម� និងចូលរួមយ៉ង 

សកម�ក��ងកិច �កា�រពា�រជតិ។ 

មា�្រតា� ២៦.- 

 េដ�ម្ីបធា�នដល់សខុភា�ពរបស់្របជជន រដ�យកចិត�ទុកដក់ដល់កា�រកា�រពា�រជម�ឺ និងព្យោបា�លជម� ឺ ែណន ំ

្របជជនេឣយកា�ន់ក្ប�នអនមយ័យ៉ងខា� បខ់��ន។ ្របជជន្រត�វបា�នទទលួកា�រពិនិត្យេរគេដយឥតបងៃ់ថ �។ រដ� 

បេង ��តមន�ីរេពទ្យនន េធ��កា�រ្រសា�វ្រជវខាងេវជ �សា��ស� និងឱសថសា��ស� េដយរួមផ្សេំវជ �សា��ស�បុរណជមយួេវជ � 

សា��ស�សមយ័។ 

មា�្រតា� ២៧.- 

 រដ�យកចិត�ទុកដក់ចំេពា�ះមា�តា� និងកុមា�រ។ រដ� និងសង�មេរៀបចំេឣយមា�ន មន�ីរសម�ព ទា�រកដ� ន សួន 

កុមា�រ និងអនុវត�នូវវ�ធា�នកា�រសម្រសបនន េដ�ម្ីបស្រមា�លបន��កេមផ�ះដល់�ស� ីនិងរ� ប់រងលក�ណៈចា�បំា�ច់េឣយ�ស� ី

មា�នលទ�ភា�ពចូលរួមក��ងសង�មដូចបុរសែដរ។ 

 �ស�ីកម�ករ បុគ�លិក្រត�វបា�នឈប់ស្រមា�កក��ងេពលស្រមា�លកូនចំនួន៩០ៃថ � េដយបា�នទទលួេបៀវត្ស។ �ស� ី

មា�នកូនេ�េ�េដះ្រត�វបា�នទទួលកា�របន�យេពលេធ��កា�រ្របចា�ៃំថ � និងបា�នទទួលអត�្របេយជន៍នន តា�មកា�រកំណត ់

របស់រដ�។ 

 រដ�នឹងកំណត់បទប��ត�ិជក់ែស�ង ចំេពា�ះ�ស�ីេធ��កា�រេ្រ�ែផ�ករដ�។ 



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 
 

មា�្រតា� ២៨.- 

 រដ�យកចិត�ទុកដក់ជពេិសស ដល់អ�កែដលេធ��សកម�ភា�ពបដិវត�យូរឆា�� ំេហ�យែដលបា�នរួមវ�ភា�គទា�នេ្រច�ន 

េឣយបដិវត�ន៍ដលយ់ទុ�ជនពកិា�រ ដល់្រគ�សា�រយទុ�ជនែដលបា�នទទួលមរណៈេដ�ម្ីបបដិវត�ន៍ និង្រគ�សា�រែដលមា�ន 

សគណុធំៗចំេពា�ះបដិវត�ន៍។ 
មា�្រតា� ២៩.- 

រដ�ចា�ត់ែចងេឣយមា�នរបបធា�នរ� ប់រងសង�ម ដល់កមា�� ភិបា�ល បុគ�លិក កម�ករ ែដលអសល់ទ�ភា�ពបំេពញ 

ពលកម�បណ� លមកពីមា�នជម� ឺជរភា�ព ឫ ពិកា�រេដយមា�នេ្រគា�ះថ� ក់ក��ងកា�រងរ។  

រដ� និងសង�មជយួទំនុកប្រម�ងដល់មនុស្សចា�ស់ជរ ជនពិកា�រ �ស�ីេមម៉ា�យ និងេក�ងកំ្រពា�គា�� នទពីឹង។ 
 

ជំពកូទ� ៣ 

ស�ទ�� ន�ងករណ�យ�ច� របសព់លរដ� 

មា�្រតា�៣០.- 

សា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ទទលួសា�� ល ់និងេគា�រពសទិ�មិនុស្ស។ 

ពលរដ�ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ មា�នភា�ពេស��គា�� ចំេពា�ះមុខច្បោប ់ មា�នសិទ� ិ និងមា�នករណីយកិច � 

ដូចគា�� ទំា�ងអស់េដយឥត្របកា�ន់េភទ ជំេនឿសា�សន ឫ ពូជសា�សន៍។ 

កា�រេ្រប�សទិ�េិនះ មា�នភា�ពជបគ់ា�� មិនឣចបំែបកបា�នពីកា�របេំពញករណយីកិច �របសព់លរដ�។ 

មា�្រតា�៣១.- 

ពលរដ�ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ សទុ�ែតមា�នសទិ�េិបា�ះេឆា�� ត និងឣចឈរេឈា�� ះេឣយេគេបា�ះ 

េឆា�� ត។ 

ពលរដ� ែដលបេ្រម�ក��ងកងកមា�� ងំ្របដប់ឣវធុ្របជជនបដិវត�កម��ជ ្រពមទំា�ងបពុ�ជតិ ក៏មា�នសិទ�េិបា�ះ 

េឆា�� ត និងឣចឈរេឈា�� ះេឣយេគេបា�ះេឆា�� តបា�នែដរ។ 

ពលរដ�ទំា�ងពីេភទ ែដលមា�នឣយុយ៉ងតិច ១៨ឆា��  ំមា�នសិទ�ិេបា�ះេឆា�� ត ។ 

ពលរដ�ទំា�ងពីេភទ ែដលមា�នឣយុយ៉ងតិច ២១ឆា��  ំឣចឈរេឈា�� ះេឣយេគេបា�ះេឆា�� ត ។ 

បទប��ត� ិបន�យសទិ�ិេបា�ះេឆា�� ត្រត�វែចងក��ងច្បោបេ់បា�ះេឆា�� ត ។ 

មា�្រតា�៣២.- 

ពលរដ�ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ មា�នសិទ�ិចូលរួមយ៉ងសកម� ក��ងជីវភា�ពនេយបា�យ េសដ�កិច � 

សង�មកិច � និងវប្បធម៌របស់្របេទសជត ិ។ 

ពលរដ�ទំា�ងអស់ឣចេធ��េសចក�ីេស�� ស�ពីបី�� នេយបា�យរបស់រដ� និងពជីីវភា�ពរបស់្របជជន ជូនអង�កា�ររដ� 

និងអង�កា�រមហា�ជន។ េសចក�េីស��ទំា�ងឡយ ្រត�វែតបា�នទទលួកា�រពិនិត្យយ៉ងម៉ត់ចតព់ ី អង�កា�ររដ� និងអង�កា�រ 

មហា�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 
 

មា�្រតា�៣៣.- 

ពលរដ�្រត�វែតទទលួបា�នកា�រកា�រែណនកំ��ងកា�រេ្រជ�សេរ�សមុខរបរ េឣយបា�នសម្រសបតា�មសមត�ភា�ពរបស ់

ខ��ន និងតា�មកា�រត្រម�វរបស់សង�ម។  

ពលរដ� មា�នសទិ�ទិទួល្របា�ក់បណំច់សម្រសបតា�មបរ�មា�ណ និងគុណភា�ពៃនកា�រងរែដលខ��នបា�នបំេពញ។ 

បុរស និង�ស�ីមា�នសទិ�ទិទួល្របា�ក់បំណច់ដូចគា�� ចំេពា�ះកា�រងរេស��គា�� ។ 

មា�្រតា�៣៤.- 

រដ� និងសង�ម យកចិត�ទុកដក់េឣយមា�នកា�រឈប់ស្រមា�ក កា�រលំែហដលអ់�កបំេពញពលកម�។ រដ�កំណត ់

េពលេធ��កា�រ្របចា�ៃំថ � និង្របចា�សំបា�� ហ ៍ របបឈប់ស្រមា�ក្របចា�ឆំា��  ំ មា�ន្របា�ក់បំណច់ ចំេពា�ះកមា�� ភិបា�ល កម�ករ 

បុគ�លិក ព្រងីកមជ្ឍមណ�លស្រមា�ករបស់រដ� និងរបស់អង�កា�រសង�ម។ 

មា�្រតា�៣៥.- 

រដ�រ� ប់រងមិនេឣយមា�នកា�ររ�េលា�ភបំពា�ន េល�រូបកា�យបុគ�លណមយួេឡ�យ។ 

ច្បោប់កា�រពា�រកិត�យិស េសចក�ីៃថ �ថ ��រ និងជីវ�តរបសព់លរដ�។  

កា�រេចា�ទ្របកា�ន់ កា�រចា�ប់ចង ឫ កា�រឃំុឃា�ងំជនណមយួ នឹងឣចេធ��េ�េក�តលុះ្រតា�ែតមា�នច្បោប ់

អនុ�� ត។ ក��ងករណីចា�ប់បា�នជន្រប្រពឹត�បទេល ��សជក់ែស�ង ្រត�វេធ��កំណតេ់ហតបុ���នជបន� ន់េ�អង�កា�រមា�ន 

សមត�កិច � េដ�ម្ីបសេ្រមច។  

មា�្រតា�៣៦.- 

េសរ�ភា�ពក��ងកា�រេធ��ដំេណ�រ និងតា�ងំទីលេំ�របសព់លរដ� ្រត�វបា�នច្បោប់កំណត់។ 

កា�ររក្សោសិទ�មិិនេឣយរ�េលា�ភេ�េល�លេំ�ឋា�ន និងឣថ៌កំបា�ងំៃនកា�រេឆ��យឆ�ងតា�មលិខតិ ្រត�វបា�នរដ� 

ធា�ន។ 

កា�រែឆកេឆរលំេ�ឋា�ន ្រត�វេធ��េឣយ្រសបនឹងប��តិ�ច្បោប់។ 
មា�្រតា�៣៧.- 

ពលរដ� មា�នេសរ�ភា�ពក��ងកា�រនិយយ េសរ�ភា�ពខាងសា�រពត័ម៌ា�ន េសរ�ភា�ពខាងកា�រ្របជុំ។ ជនណក៏េដយ 

មិនឣចេឆ��តេ្រប�សទិ�ិេនះេដយរ�េលា�ភ នេំឣយប៉ះពា�ល់ដល់កិត�យិសអ�កដៃទ ដល់ទំេនៀមទលំា�បល់ �របសស់ង�ម 

ដល់រេបៀបេរៀបរយសា�ធា�រណៈ និងដល់សន�សិុខជតិ។ 

មា�្រតា�៣៨.- 

ពលរដ� មា�នសិទ�បិេង ��តសមា�គម សទិ�ិេនះ្រត�វកំណត់ក��ងច្បោប។់ ពលរដ�ទំា�ងឡយឣចចូលរួមក��ងអង�កា�រ 

មហា�ជន េដ�ម្ីបកា�រពា�រសមិទ�ផលបដិវត�ន៍ និងរេបៀបេរៀបរយសងគ្ម េដ�ម្ីបកសា�ង និងកា�រពា�រ្របេទស េដ�ម្ីបបេង ��ន 

សា�មគ�ីភា�ពជត ិនិងអន�រជត។ិ  



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 
 

មា�្រតា�៣៩.- 

ពលរដ�ទំា�ងឡយ្រត�វេគា�រពេគា�លកា�រណ៍ៃនកា�ររស់េ�ក��ងសង�ម អនុវត�េគា�លនេយបា�យរបស់រដ� និង កា�រពា�រ 

្រទព្យសម្បត�ិរួម។ ពលរដ� មា�នសិទ�បិ �ឹងទា�រសំណងជសួជុលកា�រខូចខាតែដលបណ� លមកពីអេំព�ខសុច្បោប់របស ់

អង�កា�ររដ�របស់អង�កា�រសង�ម និងរបស់បុគ�លិកៃនអង�កា�រទំា�ងេនះ ក��ងេពលបេំពញភា�រកិច �របស់ខ��ន។ 

មា�្រតា�៤០.- 

ពលរដ�ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ្រត�វេគា�រពយ៉ងខា� ប់ខ��នតា�មរដ�ធម�នុ� � និងច្បោបរ់បស់រដ� មា�ន 

ករណីយកិច �បេ្រម�កិច �កា�ររបសរ់ដ� និងជីវភា�ពរបស់្របជជន។ 

មា�្រតា�៤១.- 

កិច �កសា�ង និងកា�រពា�រមា�តុភូម ិជករណយីកិច � និងជកិត�យិដ៏ឧត�មរបសព់លរដ�។ 

ពលរដ� ្រត�វកា�រពា�រមា�តុភមូ ិនិង្រត�វបេ្រម�ក��ងកងទព័តា�មបទប��ត�ិច្បោប។់ 

ជនក្បត់ជត ិ្រត�វផ �ន� េទា�សយ៉ងមុឺងម៉ា�ត់តា�មច្បោប់។ 

មា�្រតា�៤២.- 

ពលរដ�ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ្រត�វមា�នសណ� នចិត�េស�ហា�ជតពិតិ្របា�កដ កំពុងរសេ់�ឯ 

បរេទស្រត�វបា�នអង�កា�រៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជគំា�ពា�រ។ 

មា�្រតា�៤៣.- 

សា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ផ�ល់សទិ�្ិរជកេកា�ន និងកា�រគំា�ពា�រដល់ជនបរេទសទំា�ងឡយណ ែដល្រត�វ 

េចា�ទេដយបា�នេធ��កា�រតស៊េូដ�ម្ីបសន�ិភា�ព និង្របជធមិេតយ្យ េដ�ម្ីបឯករជជត ិ និងសង�មនិយម េដ�ម្ីបេសរ�ភា�ព 

ក��ងសកម�ភា�ពខាងវ�ទ្យោសា��ស�និងវប្បធម ៌ជអត�្របេយជន៍ដល់វឌ្ឍនភា�ពសង�ម។ 

មា�្រតា�៤៤.- 

ឣនិកជនបរេទស ែដលរស់េ�ក��ង្របេទសកម��ជ ្រត�វេគា�រពច្បោបៃ់នសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ និង 

បា�នទទួលកា�រគំា�ពា�រពីសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ។ 

ជំពកូទ� ៤ 

រដ�សភា 

មា�្រតា� ៤៥.- 

រដ�សភា� ជអង�កា�រកំពលូៃនរដ�អំណច និងជអង�កា�រតំណងជន់ខ�ស់របស់្របជជៃនសា�ធា�រណរដ�្របជ 

មា�និតកម��ជ។ 

រដ�សភា� ជអង�កា�រែតមយួគត់ែដលមា�នសទិ�េិធ��ច្បោប់។ 

មា�្រតា� ៤៦.- 

រដ�សភា� មា�នតំណង្របជជន ែដល្រត�វបា�នេ្រជ�សេរ�សតា�មេគា�លកា�រណេ៍បា�ះេឆា�� តជសា�កល េដយេស�� 

ភា�ព េដយចំេពា�ះ និងតា�មវ�ធេី្រជ�សេឆា�� តជសមា�� ត់។  

ចំនួនតំណង្របជជនេ�រដ�សភា� និងែបបបទៃនកា�រេ្រជ�សតា�ងំ ្រត�វកំណត់ក��ងច្បោប់េបា�ះេឆា�� ត។ 



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 
 

មា�្រតា� ៤៧.- 

នីតិកា�លរបស់រដ�សភា�មា�នកំណត ់៥ឆា�� ំ។ ៣ ែខមុនផុតកំណតនី់តិកា�លរដ�សភា� ្រក�ម្របឹក្សោរដ�សេ្រមច និង 

ដឹកនកំា�រេរៀបចំេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សេរ�សតំណង្របជជន េ�រដ�សភា�ស្រមា�បនី់តកិា�លថ�ី។ 

ក��ងេពលមា�នស�ង� ម ឫ ក��ងកា�លៈេទសៈពិេសសដៃទេទៀតរដ�សភា�ឣច្របកា�សបន�នីតិកា�លរបស់ខ��នបា�ន។ 

មា�្រតា� ៤៨.- 

រដ�សភា�មា�នអំណចដូចតេ�ៈ 

១ − អនុម័ត ឫែកែ្របរដ�ធម�នុ� � និងច្បោបន់ន។ 

២− ្រត�តពិនិត្យកា�រអនុវត�ន៍រដ �ធម�នុ� � និងកា�រអនុវត�ន៍ច្បោប។់ 

៣− កំណតេ់គា�លនេយបា�យក��ង្របេទស និងេ្រ�្របេទស។ 

៤− អនុមត័កម�វ�ធ ីេសដ�កិច � វប្បធម ៌និងថវ�កា�រដ�។ 

៥− េបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សតា�ងំ ឫ រ�សា�យ្របធា�ន អនុ្របធា�ន និងេលខាធកិា�រៃនរដ�សភា�។ េបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សតា�ងំ  

ឫ រ�សា�យ្របធា�ន អនុ្របធា�ន អគ�េលខាធិកា�រ និងសមា�ជិកដៃទេទៀតៃន្រក�ម្របឹក្សោរដ�។ េបា�ះេឆា�� តេ្រជ�ស 

តា�ងំ ឫរ�សា�យ្របធា�ន អនុ្របធា�ន និងសមា�ជិក្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី។ 

៦− បេង ��ត ឫ លុបេចា�លទសី�កីា�ររដ�ម�ន�ី ឫ សា�� ប័នថ� ក់េស��ទសី�ីកា�ររដ�ម�ន�ី។ 

៧− ្រត�តពិនិត្យសកម�ភា�ពរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ� និង ្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី។ 

៨− បេង ��ត ែកែ្រប ឫលុបពន�ដរ។ 

៩− កំណតក់ា�រេល�កែលងេទា�សជទេូ�។ 

១០− េឣយសចា�� ប័ន ឫលបុេចា�លសន�សិ�� អន�រជតិក��ងករណីែដល្រក�ម្របឹក្សោរដ� ជូនរដ�សភា�សេ្រមច។ 

មា�្រតា� ៤៩.- 

រដ�សភា� េប�កសមយ័្របជុំេល�កដំបូង ៦០ ៃថ � យ៉ងយូរ េ្រកា�យេពលេបា�ះេឆា�� ត តា�មកា�រេកា�ះ្របជុំរបស ់

្រក�ម្របឹក្សោរដ�។ 

សភា� េប�កសមយ័្របជុជំសា�ម�� ២ដង ក��ងមយួឆា��  ំនិងឣចេប�កសមយ័្របជុជំវ�សា�ម�� េប�្រក�ម្របឹក្សោរដ� 

យល់េឃ�ញថជកា�រចា�បំា�ច់។ 

មា�្រតា� ៥០.- 

េពលចា�បេ់ផ ��មនីតិកា�លនីមយួៗ រដ�សភា�េ្រជ�សតា�ងំគណៈកមា�� កា�រមួយ េដ�ម្ីប្រត�តពិនិត្យសពុលភា�ពៃន 

សមា�ជិករដ�សភា� េហ�យរកា�រណអ៍ពំលីទ�ផលៃនកា�រពិនិត្យេនះ ជូនរដ�សភា�សេ្រមច។ 

មា�្រតា� ៥១.- 

្របធា�នរដ�សភា� ដឹកនអំង�្របជុរំបស់រដ�សភា� ទទួលឣ��ត�ិច្បោប់ និងេសចក�សីេ្រមចចិត�នន ែដលរដ�សភា� 

បា�នអនុម័តរ� ប់រងកា�រអនុវត�ន៍បទប�� ៃផ �ក��ងរបស់រដ�សភា� អនុវត�កា�រទា�ក់ទងអន�រជតិទំា�ងឡយៃនរដ�សភា�។ 

្របធា�នរដ�សភា� មា�នសទិ�ិចូលរួម្រគបក់ា�រ្របជុៃំន្រក�ម្របឹក្សោរដ�។ 



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 
 

អនុ្របធា�នរដ�សភា� ជយួ្របធា�នក��ងមុខងរទំា�ងឡយែដលបា�នេពា�លខាងេល�។ េលខាធិកា�ររដ�សភា� េធ�� 

កំណត់េហតុ្រគប់កា�រ្របជុំរបស់រដ�សភា� និងបំេពញកា�រងរទំា�ងឡយែដល្របធា�នរដ�សភា�្របគល់េឣយ។ 
មា�្រតា� ៥២.- 

 រដ�សភា�ចា�ត់តា�ងំគណៈកម�កា�រេផ្សងៗែដលចា�បំា�ច់ េដ�ម្ីបជួយរដ�សភា� និង្រក�ម្របឹក្សោរដ� ក��ងកា�រ្រត�តពិនិត្យ 

េល�េសចក�ី្រពា�ងច្បោប ់េសចក�ី្រពា�ង្រកឹត្យ គេ្រមា�ងកម�វ�ធេីសដ�កិច � និងថវ�កា�រដ� និងគេ្រមា�ងេផ្សងៗ ែដលរដ�សភា� ឫ 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�្របគល់េឣយ។  

មា�្រតា� ៥៣.- 

្រក�ម្របឹក្សោរដ� ្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន� ី្របធា�នរដ�សភា� គណៈកម�កា�រននរបស់រដ�សភា� ្របធា�នគណៈ    

កមា�� ធិកា�រមជ្ឹឈមរណសិរ្សកសា�ងមា�តុភូមិកម��ជ ្របធា�នសហជពីកម��ជ ្របធា�នយវុជនបដិវត�កម��ជ ្របធា�ន 

សមា�គមនរ�កម��ជ មា�នសិទ�េិធ��េសចក�ី្រពា�ងច្បោប់ជូនរដ�សភា�។ 

មា�្រតា� ៥៤.- 

រដ�សភា� អនុម័តច្បោប ់និងេសចក�ីសំេរចេផ្សងៗេទៀត តា�មមតយិល់្រពមេល�សពីពា�ក់កណ� លៃនសមា�ជិក។ 

រដ�សភា� អនុម័តរដ�ធម�នុ� � និងែកែ្របរដ�ធម�នុ� �តា�មមតយិល្់រពម ពីរភា�គប ីៃនចំនួនសមា�ជកិរដ�សភា�។ 

មា�្រតា� ៥៥.- 

ច្បោប់ែដលរដ�សភា�បា�នអនុមត័រួចេហ�យ ៣០ ៃថ �យ៉ងយរូ ្រក�ម្របឹក្សោរដ�្រត�វ្របកា�សេឣយេ្រប�ជ 

សា�ធា�រណៈ ។ 

មា�្រតា� ៥៦.- 

សមា�ជិករដ�សភា� មា�នអភ័យឯកសទិ�។ិ 

សមា�ជិករដ�សភា�រូបណក៏េដយ មិនឣច្រត�វេចា�ទ្របកា�ន់ ឫចា�ប់ចង ឫឃំុឃា�ងំ េដយេហតពុបីា�នសំែដង 

េយបល ់ឫ បេ��ញមតិក��ងកា�របំេពញមុខងររបស់ខ��នេសា�ះេឡ�យ។ 

កា�រេចា�ទ្របកា�ន់ ឫ កា�រចា�ប់ចង ឫ កា�រឃំុឃា�ងំសមា�ជិករដ�សភា�ណមយួ នឹងឣចេធ��េ�េក�ត លុះ្រតា�ែត 

មា�នកា�រយល់្រពមពីរដ �សភា� ឫ ពី្រក�ម្របឹក្សោរដ� ក��ងចេន� ះសមយ័្របជុៃំនរដ�សភា� េវៀរែលងែតក��ងករណីបទេល ��ស 

្រពហ �ទណ�ជក់ែស�ង។ ក��ងករណីខាងេ្រកា�យេនះ ្រកសួងមា�នសមត�កិច �្រត�វេធ��េសចក�ីរយកា�រណ៍ជូនរដ�សភា� ឫ ជនូ 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�ជបន� ន់ េដ�ម្ីបសំេរច។ 

េសចក�ីសេំរចរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ� ្រត�វដក់ជូនរដ�សភា�អនុមត័េ�សមយ័្របជុំរដ �សភា�ខាងមុខ។ 

មា�្រតា� ៥៧.- 

សមា�ជិករដ�សភា� មា�នសិទ�តិា�ងំសំណរួេដញេដល ដល់្រក�ម្របកឹ្សោរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី ្រក�ម្របឹក្សោរដ� ្របធា�នរដ� 

សភា�។ សា�� ប័នរដ� និងអ�កែដល្រត�វេគសួរេដញេដល ្រត�វេឆ��យឆ�ងក��ងសមយ័្របជុំរដ �សភា�។ 

មា�្រតា� ៥៨.- 

សមា�ជិករដ�សភា� មា�នកា�តព�កិច �េគា�រពបទប�� ៃផ �ក��ងរបសរ់ដ�សភា� ជគំរូក��ងកា�រអនុវត�ន៍រដ �ធម�នុ� �និង 

ច្បោប់ទំា�ងឡយ មា�នភា�រកិច �និយយ និង្រប្រពតឹ�េឣយសម្រសបតា�មេសចក�សីំេរចរបស់រដ�សភា�។ 



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 
 

សមា�ជិករដ�សភា�រូបណ មិនបា�នបំេពញភា�រកិច �របស់ខ��នឣច្រត�វបា�នរ�សា�យតា�មច្បោប ់។ 
 

ជំពកូទ� ៥ 

្រក�ម្រ��ក�រដ� 

មា�្រតា� ៥៩.- 

្រក�ម្របឹក្សោរដ� ជអង�កា�រតំណងសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ និងជអង�កា�រអចិៃ�ន�យ៍របស់រដ�សភា�។ 

្រក�ម្របឹក្សោរដ� មា�នភា�រកិច �រយកា�រណ៍អពំសីកម�ភា�ពរបសខ់��នជូនរដ�សភា�។ 

្រក�ម្របឹក្សោរដ� មា�ន្របធា�ន អនុ្របធា�ន អគ�េលខាធកិា�រ និងសមា�ជិកមយួចំនួន ែដល្រត�វរដ�សភា�កំណត់។ 

្រក�ម្របឹក្សោរដ� ្រត�វបា�នេ្រជ�សតា�ងំេឡ�ងក��ងចំេណមសមា�ជិករដ�សភា�។ 

មា�្រតា� ៦០.- 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�មា�នមុខកា�រដូចតេ�ៈ 

១ - សំេរច និង ដឹកនកំា�រេរៀបចំេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សេរ�សសមា�ជិករដ�សភា� និងេកា�ះសមយ័្របជុរំដ �សភា�។ 

២-  ្របកា�សេឣយេ្រប�ច្បោប ់េចញ្រកឹត្យ−ច្បោប ់្រកឹត្យ និងបក្រសា�យច្បោប់។ 

៣- ក��ងចេន� ះសមយ័្របជុំរដ �សភា� តា�មសេំណ�របស្់រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី។ 

 - េចញេសចក�សីំេរចែតងតា�ងំ ឫ រ�សា�យសមា�ជិក្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី 

 - បេង ��ត ឫ លុបេចា�លទីស�កីា�ររដ�ម�ន�ី និងសា�� ប័នថ� ក់េស��ទសី�កីា�ររដ�ម�ន�ី 

 - សំេរចេល�ប�� ពន�ដរ 

- តា�មសំេណ�របស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី ែតងតា�ងំ រ�សា�យ ឫ ដកឯកអគ�រដ �ទូត ឫ េ្របសតិៃន 

សា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជេ�ឯបរេទស និងេ�អមអង�កា�រអន�រជតិនន។ 

៤- ្រត�តពិនិត្យកា�រជំនំុជំរះ និងកា�រេ្រប�សទិ�អិយ្យកា�រ។ 

៥- ទទួលសា�រគំា�ងរបសត់ំណងកា�រទតូ។ 

៦- េឣយសចា�� ប័ន ឫ លុបេចា�លសន�សិ�� អន�រជត ិ េល�កែលងែតក��ងករណីចា�បំា�ច់ ែដល្រត�វដក់ជូនរដ�  

សភា�សេំរច។ 

៧- កំណត ់និង្របគល់េ្រគ�ងឥស្សរ�យយស កំណត់ឋា�នន�រសក� ិនិងឋា�នៈេយធា� ឋា�នៈទូត តា�មសេំណ�របស ់

្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី។  

៨- សំេរចអនុេ្រគា�ះេទា�ស បន�យេទា�ស និងេល�កែលងេទា�ស។ 

៩- បំេពញភា�រកិច �េផ្សងៗេទៀតែដលរដ�សភា�្របគល់េឣយ។ 

មា�្រតា� ៦១.- 

ឣណត�ិរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ� មា�នកំណត់េស��នឹងនីតកិា�លរបស់រដ�សភា�។ េ�េពលផុតនីតកិា�លរដ�សភា� ្រក�ម 

្របឹក្សោរដ�បន�សកម�ភា�ពរបស់ខ��ន រហូតដល់រដ�សភា�ថ�ីេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សតា�ងំ្រក�ម្របឹក្សោរដ�ថ �ីបា�ន។ 

ក��ងករណី្របធា�ន្រក�ម្របឹក្សោរដ� មា�នធុរៈមិនឣចបំេពញមុខងរបា�ន េដយេហតុមកពីមា�នជម� ឺ ឫបំេពញ 

េបសកកម�េ�បរេទស អនុ្របធា�ន្រក�ម្របឹក្សោរដ�្រត�វទទួលភា�រកិច �ចា�ត់កា�រជំនួស។ 



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 
 

មា�្រតា� ៦២.- 

េសចក�ីសេំរចរបស់្របឹក្សោរដ� ្រត�វែតមា�នសមា�ជិក្រក�ម្របឹក្សោរដ� េល�សពពីា�ក់កណ� លយល់្រពម។ 

មា�្រតា� ៦៣.- 

កា�រេរៀបចំ និង កា�រ្រប្រពតឹ�េ�ៃន្រក�ម្របឹក្សោរដ� ្រត�វកំណត់ក��ងច្បោប ់។ 
 

ជំពកូទ� ៦ 

្រក�ម្រ��ក�រដ�ម�ន�� 

មា�្រតា� ៦៤.- 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន� ី ជរជរដ� ភិបា�លៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ជអង�កា�រ្រគប់្រគងសង�មេដយ 

ផ� ល ់និងដឹកនកំា�រព្រងីកេសដ�កិច �ជតិេដយផ� ល់។ 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន� ីទទួលខុស្រត�វចំេពា�ះរដ�សភា� និងរយកា�រណ៍អពំកីា�រងររបស់ខ��នជូនអង�កា�រេនះ។ ក��ង 

ចេន� ះសមយ័្របជុំរដ �សភា� ្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន� ី ទទួលខុស្រត�វចំេពា�ះ្រក�ម្របឹក្សោរដ� និងរយកា�រណ៍អពំីកា�រងររបស ់

ខ��នជូនអង�កា�រេនះ។ 

មា�្រតា� ៦៥.- 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន� ី មា�ន្របធា�ន អនុ្របធា�ន និងសមា�ជិក។ ចំនួនអនុ្របធា�ន និងសមា�ជកិ្រក�ម្របឹក្សោរដ� 

ម�ន�ី ្រត�វរដ�សភា�កំណត់។ 

មា�្រតា� ៦៦.- 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន� ីមា�នមុខកា�រដូចតេ�ៈ 

១- េធ��េសចក�ី្រពា�ងច្បោប ់ េសចក�ី្រពា�ង្រកឹត្យ−ច្បោប ់ និងគេ្រមា�ងេផ្សងៗេទៀត េដ�ម្ីបជូនរដ�សភា� និង្រក�ម 

្របឹក្សោរដ�។ 

២- អនុវត�រដ �ធម�នុ� � ច្បោប់ ្រកឹត្យ ច្បោប ់-្រកឹត្យ អនុវត�នេយបា�យក��ង្របេទស និងេ្រ�្របេទស។ 

៣- េធ�� និងអនុវត�កម�វ�ធេីសដ�កិច � វប្បធម ៌ និងថវ�កា�រដ�។ កំចា�ត់ផលឣ្រកក់ែដលរបបចា�ស់បន្សលទ់ុក 

ែកលម�ជវីភា�ព្របជជន និងយកចិត�ទុកដក់ដល់សខុភា�ព្របជជន។ 

៤- កសា�ង និងព្រងឹងអង�កា�រដ� ពថី� ក់មជ្ឹឈមដល់ថ� ក់មូលដ� ន បណ�� ះបណ� ល និង្រគប់្រគងកមា�� ភិបា�ល 

កម�ករ និងបុគ�លិករបស់រដ�។ 

៥- រ� ប់រងកា�រដឹកនកំា�រងររបស់ទសី�កីា�ររដ�ម�ន�ីនិងសា�� ប័នននែដលេ�េ្រកា�មឱវទ្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី 

េឣយមា�នឯកភា�ព និងរ� ប់រងកា�រដឹកនកំា�រងរ របស់គណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត�េ�មូលដ� ន្រគប ់

ថ� ក់េឣយមា�នឯកភា�ព។ 

៦- ផ� កកា�រអនុវត�ន៍ ែកែ្រប ឫ លុបេចា�លអនុស��  និងេសចក�ីែណនមំិនសម្រសបរបស់រដ�ម�ន�ី និងរបស ់

្របធា�នសា�� ប័នរដ�នន។ 

- ផ� កកា�រអនុវត�ន៍ ែកែ្រប ឫ លុបេចា�លេសចក�សីេ្រមចចិត� និងេសចក�ីែណនមំិនសម្រសបរបស ់ 

គណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត�្រគប់ថ� ក់។ 



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 
 

៧- កំណត់្រពំែដន្រក�ង សង� ត ់េខត� ្រស�ក និងឃំុ។ 

៨- កា�រពា�រផល្របេយជន៍របស់្របជជន រក្សោសន�ិសុខ រេបៀបេរៀបរយសា�ធា�រណៈ កា�រពា�រសិទ� ិ និងផល 

្របេយជន៍្រសបច្បោបរ់បសព់លរដ�។ 

៩- ព្រងឹង និងបេង ��នកមា�� ងំកា�រពា�រជត ិអនុវត�កា�រ្របមលូកមា�� ងំទព័ េចញប្រមា�បេគា�ចរ និងចា�ត់វ�ធា�នកា�រ 

ចា�បំា�ច់េផ្សងៗ េដ�ម្ីបកា�រពា�រជតិ។  

១០- អនុវត�សន�ិស�� ទំា�ងឡយ ែដលបា�ន្រពមេ្រព�ងជមយួ្របេទសេ្រ�។ 

១១- បំេពញភា�រកិច �េផ្សងៗេទៀត ែដលរដ�សភា� និង្រក�ម្របឹក្សោរដ�្របគល់េឣយ។ 

មា�្រតា� ៦៧.- 

្របធា�ន្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី ដឹកនកំា�រងររបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី េហ�យេធ��ជអធិបតៃីនអង�្របជុំ្រក�ម 

្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី។ 

អនុ្របធា�ន ជយួ្របធា�ន និងកា�ន់កា�ប់មខុងរ្របធា�នេ�េពល្របធា�នអវត�មា�ន។ 

សមា�ជិកមា�� ក់ៗរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី ទទលួខសុ្រត�វពសីកម�ភា�ពរបស់ខ��ន និងទទលួខសុ្រត�វរួមជមយួ 

នឹងសមា�ជិកេផ្សងៗេទៀត ពសីកម�ភា�ពរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី។ 

មា�្រតា� ៦៨.- 

េសចក�ីសេំរចរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន� ី្រត�វែតមា�នសមា�ជិកភា�គេ្រច�នៃន្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ីយល់្រពម។  

មា�្រតា� ៦៩.- 

ឣណត�ិរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី មា�នកំណត់េស��នឹងនីតិកា�លរបស់រដ�សភា�។  

េ�េពលផុតនីតិកា�លរដ�សភា� ្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ីបន�សកម�ភា�ពរបស់ខ��នរហតូដល់រដ�សភា�េ្រជ�សតា�ងំ្រក�ម 

្របឹក្សោរដ�ម�ន�ីថ �ីបា�ន។ 

មា�្រតា� ៧០.- 

កា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពតឹ�េ�ៃន្រក�ម្របឹក្សោរដ�ម�ន�ី ្រត�វកំណត់ក��ងច្បោប។់  
 

ជំពកូទ� ៧ 

គណៈកមា� ធ�ការ្រ�ជាជនបដ�វត�មលូដា� ន 

មា�្រតា� ៧១.- 

ែដនដីៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ្រត�វែបងែចកជ េខត� និង្រក�ង ចំណះុរដ�អំណចមជ្ិឈមផ� ល់។ 

េខត�្រត�វែបងែចកជ្រស�ក។ 

្រស�ក្រត�វែបងែចកជឃំុ ។ 

្រក�ងចំណះុរដ�អំណចមជ្ិឈមផ� ល់ ្រត�វែបងែចកជសង� ត់។ 

មា�្រតា� ៧២.- 

គណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត� ្រត�វមា�នេ�្រគប់្រក�ង ្រគបស់ង� ត ់្រគប់េខត� ្រគប់្រស�ក និង្រគប់ឃំុ។ 

សមា�ជិកគណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត�ឃំុ និងសង� ត ់្រត�វបា�ន្របជជនេ�ឃំុនិងសង� ត ់េ្រជ�សេរ�សតា�ម 



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 
 

េគា�លកា�រណេ៍បា�ះេឆា�� តជសា�កល េដយេស��ភា�ព េដយចំេពា�ះ និងតា�មវ�ធេី្រជ�សេរ�សេឆា�� តជសមា�� ត។់ 

សមា�ជិកគណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត�្រស�ក ្រត�វបា�នេ្រជ�សេរ�សេដយតំណងគណៈកមា�� ធកិា�រ្របជជន 

បដិវត�ឃំុ តំណងរណសិរ្ស និងតំណងអង�កា�រមហា�ជន ជសមា�ជិករណសិរ្សថ� ក់្រស�ក។ 

សមា�ជិកៃនគណៈកមា�� ធកិា�រ្របជជនបដិវត�េខត� ្រត�វបា�នេ្រជ�សេរ�សេដយតំណងគណៈកមា�� ធិកា�រ្របជ 

ជនបដិវត�្រស�ក តំណងរណសិរ្ស និងតំណងអង�កា�រមហា�ជន ជសមា�ជិករណសិរ្សថ� ក់េខត�។ 

សមា�ជិកៃនគណៈកមា�� ធកិា�រ្របជជនបដិវត�្រក�ង ្រត�វបា�នេ្រជ�សេរ�សេដយតំណងគណៈកមា�� ធិកា�រ្របជ 

ជនបដិវត�សង� ត ់តំណងរណសិរ្ស និងតំណងអង�កា�រមហា�ជន ជសមា�ជិករណសិរ្សថ� ក់្រក�ង។ 

មា�្រតា� ៧៣.- 

គណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត� មា�ន្របធា�ន អនុ្របធា�ន និងសមា�ជិក។ 

 ឣណត�ិរបស់គណៈកមា�� ធកិា�រ្របជជនបដិវត�េខត� ្រក�ង មា�នកំណត ់៥ឆា�� ំ ។ 

 ឣណត�ិរបស់គណៈកមា�� ធកិា�រ្របជជនបដិវត�្រស�ក សង� ត ់ឃំុ មា�នកំណត ់៣ឆា�� ំ ។ 

មា�្រតា� ៧៤.- 

គណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត�្រគប់ថ� ក់ ទទលួខសុ្រត�វចំេពា�ះ្របជជនេ�មូលដ� ន និងទទលួខុស្រត�វ  

ចំេពា�ះអង�កា�ររដ�អំណចថ� ក់េល�។ 

មា�្រតា� ៧៥.- 

គណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត�មូលដ� ន សំេរច និងអនុវត�េគា�លកា�រណ៍កសា�ងមូលដ� នេល�្រគប់វ�សយ័ 

អនុវត� េសចក�សីំេរច និងសា�រចរបស់អង�កា�ររដ�ថ� ក់េល� ្រគប្់រគងកា�រងររដ�បា�លេ�មូលដ� ន និងែណន្ំរគប់ែផ �ក 

្រគបថ់� ក់ែដលេ�េ្រកា�មឱវទផ� លេ់ឣយអនុវត�ភា�រកិច � រក្សោសន�ិសុខសា�ធា�រណៈ និងរេបៀបេរៀបរយសង�ម កសា�ង 

េសដ�កិច � ព្រងីកវប្បធម ៌ែថទំា�សុខភា�ព េល�កស��យជវីភា�ព្របជជនេ�មូលដ� ន។  

មា�្រតា� ៧៦.- 

 េដយេយលតា�មតំែណង និងមុខកា�រែដលច្បោប់បា�នកំណត ់ គណៈកមា�� ធកិា�រ្របជជនបដិវត�្រគប់ថ� ក់ 

េចញេសចក�សីំេរច េចញេសចក�ីបង� ប ់និង្រត�តពិនិត្យកា�រអនុវត�ន៍េសចក�សីំេរច និងេសចក�ីបង� ប់ទំា�ងេនះ។ 

 គណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត� មា�នសទិ�ផិ� កកា�រអនុវត�ន៍ ែកែ្រប ឫ លុបេចា�លេសចក�សីំេរច និងេសចក� ី

បង� បម់ិនសម្រសបៃនអង�កា�រេ�េ្រកា�មឱវទផ� ល់របស់ខ��ន និងរបស់គណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត�ថ� ក់េ្រកា�ម។ 

មា�្រតា� ៧៧.- 

 គណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត�ណ ឫ សមា�ជិកគណៈកមា�� ធកិា�រ្របជជនបដិវត�ណមិនបា�នបំេពញភា�រកិច � 

របស់ខ��ន ឣច្រត�វបា�នហូតងរ ឫ រ�សា�យតា�មលក�ណៈែដលកំណត់ក��ងច្បោប់។ 

មា�្រតា� ៧៨.- 

 កា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពតឹ�េ�ៃនគណៈកមា�� ធិកា�រ្របជជនបដិវត�មូលដ� ន្រត�វកំណត់ក��ងច្បោប។់ 

 

 



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 
 

ជំពកូទ� ៨ 

សាលាជំរះ�� ន�ងអយ្យការ 

មា�្រតា� ៧៩.- 

 សកម�ភា�ពៃនសា�លា�ជំរះក� ីនិងអយ្យកា�រ មា�នទីេ�ដូចតេ�ៈ 

១- កា�រពា�រអំណច្របជជន និងកា�រពា�រនីត្យោនុកូលភា�ព្របជធិបេតយ្យ។ 

២- រក្សោសន�ិសុខសា�ធា�រណៈ និងរេបៀបេរៀបរយសង�ម ។ 

៣- កា�រពា�រ្រទព្យសម្បត�សិា�ធា�រណៈ។ 

៤- កា�រពា�រសិទ� ិេសរ�ភា�ព ជីវ�ត និងផល្របេយជន៍្រសបច្បោប់របសព់លរដ�។ 

មា�្រតា� ៨០.- 

 តលុា�កា�រ្របជជន និងតលុា�កា�រេយធា� ជអង�ជំនំុជំរះៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ។ រដ�ឣជ� អម 

សា�លា�ជំរះក� ីេធ��កា�រេចា�ទ្របកា�ន់ ប�ឹងេ�តលុា�កា�រតា�មច្បោប ់ធា�នកា�រប�ឹងេ�តលុា�កា�រ កា�រជំនំុជំរះ និងកា�រអនុវត�ន៍ 

សា�ល្រកមេឣយបា�ន្រតមឹ្រត�វ និង្រសបច្បោប។់ 

 ក��ងករណីចា�បំា�ច់ ្រក�ម្របឹក្សោរដ�ឣចបេង ��តតលុា�កា�រពិេសស េដ�ម្ីបជំនំុជំរះេរឿងែដលមា�នលក�ណៈពេិសស។ 

មា�្រតា� ៨១.- 

 េដ�ម្ីបជំនំុជំរះ សា�លា�ក�ីែផ �កេល�ច្បោប ់និងែផ �កេល�លក�កា�រណព៍លរដ�្រគប់រូបមា�នសទិ�េិស��គា�� ចំេពា�ះច្បោប ់

េដយឥត្របកា�ន់ជនជត ិជំេនឿសា�សន េភទ និងឋា�នៈក��ងសង�ម។ 

មា�្រតា� ៨២.- 

 ទី្របឹក្សោ្របជជន ចូលរួមក��ងសកម�ភា�ពតលុា�កា�រតា�មប��ត�ចិ្បោប។់ ក��ងកា�រជំនំុជំរះ ទី្របឹក្សោ្របជជនមា�ន 

សទិ�េិស��នឹងេ�្រកម។ 

្រក�ម្របឹក្សោជំនំុជំរះ ្រត�វសំេរចតា�មមតិភា�គេ្រច�ន។ 

មា�្រតា� ៨៣.- 

េ�្រគប់សា�លា�ជំរះក� ី កា�រជំនំុជំរះ ្រត�វេធ��ជសា�ធា�រណៈ។ ប៉ុែន �កា�រជំនំុជំរះ ឣច្រប្រពតឹ�េ�ជសមា�� ត ់

ក��ងករណីែដលមា�នែចងក��ងច្បោប់។ 

មា�្រតា� ៨៤.- 

សា�លា�ជំរះក� ី ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ធា�នរ� ប់រងេឣយពលរដ� ែដលជជនជតភិា�គតិច មា�ន 

សទិ�េិ្រប�ភា�សា� និងអក្សររបស់ខ��នចំេពា�ះមុខសា�លា�ជំរះក�ី។ 

មា�្រតា� ៨៥.- 

សទិ�កិា�រពា�រខ��នរបស់ជនជប់េចា�ទ ្រត�វបា�នធា�ន។ 

ជនជប់េចា�ទមា�នសទិ�ិកា�រពា�រខ��នេដយខ��នឯង ឫ ពឹងេមធា�វ� ឫ ពងឹអ�កដៃទណមយួ េដ�ម្ីបេឣយជយួ 

កា�រពា�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 
 

មា�្រតា� ៨៦.- 

កា�រេរៀបចំ និងកា�្រប្រពឹត�េ�ៃនសា�លា�ជំរះក� ីនិងអយ្យកា�រ ្រត�វកំណត់ក��ងច្បោប ់។ 
 

ជំពកូទ� ៩ 

ស�� ជា� ទងជ់ា� េភ�ងជា� ន�ង រដ�ធាន� 

មា�្រតា� ៨៧.- 

 ស�� ជត ិ ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ មា�នរងមូលៃផ�្រកហម មា�នក្រមងកួរ្រស�វពណ៌មា�ស អម 

សងខាងជរង�ង់ែស�ង្រកបីជបួគា�� ខាងចុង។ 

 ែខ្សបូ្រកហមរុ�ពទ័�ែផ �កខាងេ្រកា�មៃនក្រមងកួរ្រស�វជពីរថ� ក់។  េ�កណ� លែខ្សប ូ មា�នចា�រ�កអក្សរមា�ស 

ថៈ សា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ។ 

 េសៀវេ�មា�សរដ�ធម�នុញ េប�កទពំ័រដំកល់េល�េដ�ម្រស�វចងជបូ។ កង់េ្រគ�ងច្រកេចញរងពា�ក់កណ� ល 

មា�នកា�ំ ៧ ែផ �កពមីុខេសៀវេ�មា�ស។ េ�េល�កងេ់្រគ�ងច្រក រូប្របា�សា�ទអង�រវត�កំពលូ ៥ ពណ៌មា�សស�ិតេ�ចំរង �ង ់

ក្រមងកួរ្រស�វ។   

មា�្រតា� ៨៨.- 

ទងជ់ត ិៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ មា�នរងចតេុកា�ណែកងពណ៌្រកហម ចំកណ� លៃផ�មា�ន 

្របា�សា�ទអង�រវត�កំពលូ្របា�ពំណម៌ា�ស។ 

មា�្រតា� ៨៩.- 

េភ�ងជត ិៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ្រត�វរដ�សភា�កំណត។់ 

ៃថ �បុណ្យជត ិគឺ ៃថ � ៧ មករ។ 

មា�្រតា� ៩០.- 

រដ�ធា�នី ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និត្យកម��ជគ ឺភ�ំេពញ។ 
 

 

ជំពកូទ� ១០ 

អានភុាពៃនរដ�ធម�ន�ុ�  ន�ង ការែកែ្រ�រដ�ធម�ន�ុ�  

មា�្រតា� ៩១.- 

 រដ�ធម�នុ� �េនះ ជច្បោប់េគា�លៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ េហ�យមា�នឣនុភា�ពខ�ស់បំផុតខាងច្បោប់។ 

 ច្បោប់ទំា�ងឡយ ្រត�វ្រសបនឹងរដ�ធម�នុ� �ជដច់ខាត។ 

មា�្រតា� ៩២.- 

 ្រកឹត្យ-ច្បោប ់ និងេសចក�ីសំេរចចិត�ទំា�ងឡយរបស់្រក�ម្របឹក្សោ្របជជនបដិវត�កម��ជ ្រត�វមា�នលក�ណៈជ 

ច្បោប ់្រត�វេ�ជធរមា�នលុះដល់េពលណមា�នច្បោប់។ 

 

 



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 
 

មា�្រតា� ៩៣.- 

 កា�រកា�រែ្របរដ�ធម�នុ� � ជសមត�កិច �របស់រដ�សភា� េហ�យឣចនឹង្រប្រពឹត�េ�បា�ន លុះ្រតា�ែតមា�នសមា�ជិករដ� 

សភា� ពីរភា�គប ីយល់្រពម ។ 

រដ�ធម�ន�ុ�េនះ 
 

្រត�វបា�នរដ�សភា� ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជអនុម័តជឯកច �ន � េ�ៃថ �ទ២ី៥  ែខមិថុន  ឆា�� ំ១៩៨១ 

នសមយ័្របជុំេល�កទ ី១ ៃន នីតិកា�លទ ី១។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ភ�ំេពញ ៃថ �ទ២ី៥ ែខមិថុន ឆា�� ំ១៩៨១ 

្របធា�នសភា� 

ហត�េលខា និង្រតា� 

ជ សីុម 

 

 

 

  

 

 

 



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 
 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�                  សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា 
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្រ�ត្យ 

្រក�ម្រ��ក�រដ� 
 

បា�នេឃ�ញេសចក�សីំេរចចិត� ចុះៃថ �ទ២ី៥ ែខមិថុន ឆា�� ំ១៩៨១ របស់រដ�សភា�ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និត 

កម��ជ នសមយ័្របជុំេល�កទ ី១ ៃន នីតិកា�លទ ី១ ។ 
 

សំេរចៈ 

- ្របកា�សេឣយេ្រប�រដ �ធម�នុ� �ៃនសា�ធា�រណរដ�្របជមា�និតកម��ជ ែដលរដ�សភា�បា�នអនុម័តជឯកច �ន � 

េ�ៃថ �ទ២ី៥ ែខមិថុន ឆា�� ំ ១៩៨១ ។ 

 

 

 

 

 

 
 

េធ��េ�ភ�ំេពញ ៃថ �ទ២ី៧ ែខមិថុន ឆា�� ំ១៩៨១ 

            ្រក�ម្របកឹ្សោរដ� 

                ្របធា�ន 

           ហត�េលខា និង្រតា� 

 

               េហង សំរ�ន 

 

 


