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ការផតលស់សវាស្តត រនីតិសមបទាជនរងសក្រោះសោយស្តរការសក្បើក្ាសស់ក្រឿងស ៀន 

ល ម្ ះលសវា ការផថលល់សវាសាថ រនីតិសមផទាជនរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្លញៀន 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ចនងិ្អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នយុវនតីិសមផទា 
 ទូរសព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៦៩ ២២១ 
 មជឈមណ្ឍ លបនាប ពាាល និង្សាថ រនតីិសមផទាអបរលញៀនលរេឿង្លញៀន 
 (អាសយោឌ នៈ ភូមិធលរ ស.រ លគាររកា ខណ្ឍ លោធិ៍សសនជ័យ រាជធានី

ភបំលពញ) 
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ផថលក់ារសាប រ់បល ថ្ ះអាសនបជូនជនរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្
លញៀន លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លបល ថ្ ះអាសនបរបសរ់ដឌ លដីមផបីនាប សថទាសុំខ
ភាព អប់រ ំរីឡា ពាាល បណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ សាថ រនតីិសមផទា 
សមាហរណ្រមមលៅសហេមន ៍និង្តាមោនបនថ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  ច្ាប់ សថីពកីាររតួតពិនិតយលរេឿង្លញៀន ឆ្ប ២ំ០១២ 
 អនុររតឹយលលខ ៥៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៤ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពី ការ

លរៀបច្ំ និង្ការ របរពឹតថលៅរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិ
សមផទា  

 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
របបលគាល នលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លរបស់
រដឌ 

 អនុររតឹយលលខ ៤៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៩ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ
លរៀបច្ំ នងិ្ការរបរពឹតថលៅននេណ្ៈរមាម ធិការទទួលបនធុរការងារពាាល 
និង្សាថ រនីតិសមផទាអបរលញៀនលរេឿង្លញៀន 

 អនុររតឹយលលខ ៩០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ
សរសរមួលមារតា៧ននអនុររឹតយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខ
តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីរបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រលៅ
របុង្មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 របកាសលលខ ២៥៣ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ២ី៥ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពីការ
អនុវតថរបប ឧបតទមភលគាលនលោាយជូនជនរង្លរគាះលោយសារការលរបី
រាសល់រេឿង្លញៀនសដលសាប រ ់ លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លអប់រ ំ បនាយ ពាាល 
និង្សាថ រនីតិសមផទា 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

 ជនរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្លញៀនលៅតាមមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 
និង្  សហេមន ៍

 ជនរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្លញៀន លហយីរតូវទទួលានលស
វាបនាប ពាាល សាថ រនីតិសមផទា បណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ ានជ្ជសះ
លសផយី រចួ្លធវីសមាហរណ្រមមលៅសហេមន៍វញិ 

សថង្ោ់លសវា ជនរង្លរគាះលោយការលរបីរាសប់ំោនលរេឿង្លញៀនសដលទទួលានលសវាសាថ រ
នីតិសមផទា ទទួលាន៖ 

 ទទួលានរបបមហូបអាហារ ១៥០.០០០៛ /សខ/មាប រ ់
 ទទួលានសលមលៀរបោំរ ់សមាភ រសិរា រឡីា សមាភ រដំលណ្រ ផធះាយ  អ



នាម័យ និង្ ពាាល ១២០.០០០៛/ឆ្ប /ំមាប រ ់
 ទទួលានការបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ ១វេគរយៈលពលខលី៣សខ 

៣៩០.០០៛/មាប រ ់
 ទទួលានការលធវីសមាហរណ្រមម ១ដង្េត់ ២២៥.០០០៛/មាប រ ់

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

មជឈមណ្ឍ លលរកាមការរេប់រេង្របសរ់រសួង្ (មណ្ឍ លយុវនីតិសមផទា) 
រ.ការបញ្ចូ លជនរង្លរគាះរបុង្មជឈមណ្ឍ ល រតវូមាន៖ 

1. ោរយលសបីសំុបញ្ចូ លជនរង្លរគាះរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
2. បញ្ជ ីល ម្ ះជនរង្លរគាះលោយសារការលរបរីាសល់រេឿង្លញៀនសដលរតូវ

លសបីសំុបញ្ចូ លរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
3. រំណ្ត់លហតុ ឬលិខិតរបេល ់ ទទួលជនរង្លរគាះលោយសារការលរបី

រាសល់រេឿង្លញៀន ០១ច្ាប ់
4. រិច្ចសនារបសជ់នរង្លរគាះលោយសារការលរបីរាសល់រេឿង្លញៀន ០១

ច្ាប ់
5. រិច្ចសនាអា្ពាាល ០១ច្ាប ់
6. របវតថិរូបសលង្េបរបសជ់នរង្លរគាះ ០១ច្ាប់ 

ខ.ការបលញ្ចញជនរង្លរគាះពមីជឈមណ្ឍ ល រតវូមាន៖ 
1. ោរយលសបីសំុបលញ្ច ញជនរង្លរគាះពមីជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
2. បញ្ជ ីល ម្ ះជនរង្លរគាះលោយសារការលរបរីាសល់រេឿង្លញៀនសដលរតូវ

លសបីសំុបលញ្ច ញពីមជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
3. លសច្រថីច្មលង្របកាសបញ្ចូ លមុខសញ្ញដ របុង្មជឈមណ្ឍ ល ០១ច្ាប ់
4. សំបុរតមរណ្ភាព (របសិនលបីមាន) ០១ច្ាប ់
5. លិខិតយលរ់ពមទទួលរបសរ់េួសារ សាច្់ញាត ិ ឬអាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន 

០១ច្ាប ់
លោបល ់  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



សសវាផតលក់ារស្តន រ់សៅជូនរមុាររំក្ា និងរមុាររងសក្រោះស្តន រ់សៅរនងុមជឈមណ្ឌ លរបសរ់ដ្ឋ 

ល ម្ ះលសវា លសវាផថលក់ារសាប រ់លៅជូនរុមាររំរោ និង្រុមាររង្លរគាះសាប រ់លៅរបុង្
មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពរុមារ 
 ការោិលយ័រិច្ចការមណ្ឍ ល 

 អាសយោឌ ន:   អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស សងាក ត់បងឹ្       
                    រតសបរ ខណ្ឍ ច្ំការមន រាជធានភីបំលពញ  

 ទូរសព័ធ       :  ០២៣ ២១៤ ០៣៩ 
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 ការផថលល់សវាសាប រ់លៅ ហូបចុ្រ លសលៀរោរ់ដលទ់ាររ/រុមារសដលរសល់ៅរបុង្
មជឈមណ្ឍ លរុមាររំរោរបសរ់ដឌ មានដូច្ជ្ជទារររំរោ រុមាររំរោ ទាររ/
រុមារ សទិតលៅរេសួារទីទ័លររ ទាររ/រុមាររតូវលេលាះបង្់លោល រុមារ
ពិការ រុមាររង្ផលប៉ះោល ់ ឬផធុរលមលរាេលអដស ៍ ឬមានជងំ្ឺលអដស ៍ រុមារ
អនាថារុមាររង្ផលបះ៉ោលល់ោយសារអលំពីហងិ្ារបុង្រេួសាររុមាររតូវាន
រលំលាភបោំន រុមាររតូវានលរង្របវញ័្ច រេប់រូបភាព 

 លធវីឱ្យរបលសីរលឡងី្នូវសផបរជីវភាពរបសមុ់ខសញ្ញដ ខាង្លលីលដីមផទីទួលាន
ការច្ិញ្ច ឹមបីាច្់សថទា ំ សាថ រលទនភាពពលរមម ផគត់ផគង្់ជីវភាព អប់របំណ្ថុ ះប

ថ្ លជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ និង្រតូវានលធវីសមាហរណ្រមមលៅរបុង្សហេមន ៍
មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុសញ្ញដ សថីពីសិទនរុិមារ  

 ច្ាប់សថីពីរចិ្ចការោរនងិ្លលីររមពសសិ់ទនជិនពកិារ 
 ច្ាប់សថីពីសមុ ំរូនអនថររបលទស 
 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី

របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅមជឈមណ្ឍ លរដឌ 
 អនុររតឹយលលខ ៩០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ

សរសរមួល មារតា៧ននអនុររឹតយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខ
តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីរបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅ
របុង្មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 អនុររតឹយលលខ ១១៩អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៥ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី 
ការរេប់រេង្ មណ្ឍ លសថទារុំមារ 

 របកាសលលខ ៣៥៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខតុលា ឆ្ប  ំ២០០៦ សថីពីការ
លរៀបច្ំ និង្របរពតឹថលៅរបសម់នធីរសង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិស
មផទា លខតថ រាជធាន ី

 លគាលនលោាយសថីពីការសថទាជំនំួសច្ំលោះរុមារ 
 របកាសសថីពីនតីិវធិីអនុវតថលគាលនលោាយ សថីពីការសថទាជំំនួសច្ំលោះ

រុមារ 
 បទោឌ នអបផបរមាសថីពីការសថទាជំនំួសច្ំលោះរុមារ 
 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៧ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៧ សថី

ពីការអនុវតថ អនុររឹតយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ំ
២០០៦ 

 របកាសលលខ ៣០៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៩ សខមររា ឆ្ប  ំ ២០១៦ សថីពី



លរេខណ្ឍ  និង្ ទរមង្់សបបបទននការលសបសំុីការអនុញ្ញដ តបលង្កីតមណ្ឍ លសថទាំ
រុមារ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ទាររ/រុមារ សដលរសល់ៅរបុង្មជមឈណ្ឍ លរុមាររំរោរបសរ់ដឌ មានដូច្ជ្ជ ទាររ
រំរោ រុមាររំរោ ទាររ/រុមារសទិតលៅរេួសារទទីាលរ់រ ទាររ/រុមាររតូវលេ
លាះបង្់លោល រុមារពិការ រុមាររង្ផលប៉ះោល ់ ឬផធុរលមលរាេលអដស ៍ ឬមាន
ជំង្ឺលអដស ៍រុមារអនាថា រុមាររង្ផលប៉ះោលល់ោយសារអំលពីហងិ្ារបុង្រេសួារ  
រុមាររតូវានរលំលាភបំោន រុមាររតូវានលរង្របវញ័្ច រេប់រូបភាព និង្រុមាររង្
លរគាះមួយច្នំួនលទៀតសដលរំពុង្សទិតលៅលរកាមការសថទា ំជនំួសរបុង្រេសួារ និង្
សហេមន៍រមួទាងំ្ការងារសមុ ំរូនរបុង្របលទសផង្សដរ។ 
 

សថង្ោ់លសវា  ទាររលរកាម ២ឆ្ប  ំចុ្ះទទួលានរបបទរឹលោះលគា ១៥០.០០០៛/សខ/មាប រ ់
 រុមារអាយុលលីស ២ឆ្ប ទំទួលានរបបមហូបអាហារ ១៥០.០០០៛/សខ/មាប រ ់
 ទាររ/រុមារពិការធៃន់ធៃរមានជងំ្ឺរុានំរ ៉ ផធុរលមលរាេលអដសឬ៍មានជងំ្ឺលអដស៍

ទទួលាន ២០.០០០៛ /សខ/មាប រ់ សរមាប់រារប់ំប៉នសុខភាពបសនទមលលី
រារ់មហូប 

 ទទួលានរារ់សរមាប់សលមលៀរបំោរ់សមាភ រសិរា រីឡា សមាភ រដំលណ្រ 
ផធះាយ អនាម័យ និង្ពាាល ១២០.០០០៛ របុង្១ឆ្ប  ំរបុង្១នារ ់

 ទាររ/រុមារអាយុ៥ឆ្ប ចុំ្ះទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់សរមាប់លរៀបច្ំ
ពិធីបុណ្យសព ២៧០.០០០៛  

 រុមារអាយុលលីសព៥ីឆ្ប  ំ ទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់សរមាប់លរៀបច្ំ
ពិធីបុណ្យសព ៥៤០.០០០៛ 

 រុមារ យុវរុមារអាយុពី៧ ដលល់រកាម ១៨ឆ្ប  ំទទួលានការបណ្ថុ ះប ថ្ ល
មុខវជិ្ជជ ជីវៈ ១វេគរយៈលពលខល ី៣សខ ៣៩០.០០០៛/មាប រ ់

 អាយុ១៨ឆ្ប  ំ លឡងី្ទទួលានការលធវីសមាហរណ្រមម១ដង្េត់ 
១.០៨០.០០០៛ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 របកាសបញ្ចូ លល ម្ ះរុមារលៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លរដឌ 
 របកាសបលញ្ច ញល ម្ ះរុមារពីមជឈមណ្ឍ លរដឌ 
 របកាសលុបល ម្ ះរុមារសដលរតូវសាល បព់មីជឈមណ្ឍ លរដឌ  

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 



របបសនតិសខុសងគមសក្មាប់មន្តនតីរាជការសុវីិល និវតតជន ជនាត់បង់សមបទាវិជ្ជា ជីវៈ និងអនរសៅរនងុបនទុរ 

ល ម្ ះលសវា ការផថលរ់បបសនថិសុខសង្គមជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិ និវតថជន និង្ជនាតប់ង្ ់
សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ សដលមានសាទ នភាពចូ្លនិវតថន ៍ ាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ មាតុ
ភាព លរគាះថាប រ់ការងារ និង្ មរណ្ភាព និង្អបរលៅរបុង្បនធុរ ននជនទាងំ្លនះ 
 

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

លបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាប់មន្តនថីរាជការសីុវលិ សទិតលៅលរកាមអា្
ពាាលសផបរ បលច្ចរលទសរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីិ 
សមផទា និង្សទតិលៅលរកាមអា្ពាាលសផបរហរិញ្ដវតទុរបសរ់រសួង្ លសដឌ
រិច្ច និង្ហរិញ្ដវតទុ 

 អាសយោឌ ន : លៅរបុង្ទីសថីការររសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន និង្យុវ
នីតិសមផទា អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 

 ទូរសព័ធ : (៨៥៥)២៣ ៩៨៧ ៥១២ 
 ទូរសារ : (៨៥៥)២៣ ៩៨៧ ៥២៣ 

 អុីសមល :  info@nssfc.gov.kh 
 លេហទំព័រ :  www.nssfc.gov.kh 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ការផថលរ់បបសនថិសុខសង្គមជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិ និវតថជន ជនាត់បង្់សមផ
ទាវជិ្ជជ ជីវៈ នងិ្ អបរលៅរបុង្បនធុរតាមលគាលការណ៍្ អភិាលរចិ្ចលអ មានតមាល
ភាព របសិទនភាព នងិ្មានការទទួលខុសរតូវខពស។់  

មូលោឌ នេតយុិតថ  រពះរាជររមលលខ ០៦/នស/៩៤ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សដល
របកាសឱ្យលរបីច្ាប់សថពីីសហលរេនថិរៈមន្តនថីរាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្
ច្រររមពុជ្ជ 

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០១១៣/១២០ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខមររា ឆ្ប ំ
២០១៣ សថីពីការសរសរមួលឋាននថរសរ័ថិ ថាប រ់សនធសសន៍លបៀវតសមូលោឌ ន 
និង្រារប់ំ្ច្់មុខងាររបសរ់របខណ្ឍ ភាប រ់ងាររដឌាល ររសួង្មហានផធ 
និង្ភាប រ់ងារបលច្ចរលទសរបសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០១០៨/០៣៩ ចុ្ះនថៃទ១ី៨ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ 
សថីពីរបបសនថិសុខសង្គមសរមាប់មន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៩១២/៨៤៨ ចុ្ះនថៃទ១ី៩ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ំ
២០១២ សថីពីការសរសរមួលអាយុចូ្លនិវតថន៍របសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិជ្ជន្តសថ ី

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/១០១៤/១១៧៥ ចុ្ះនថៃទ០ី២ សខតុលា ឆ្ប ំ
២០១២ សថីពីលគាលការណ៍្រមួននការលរៀបច្ំមុខងារសាធារណ្ៈរបសរ់ដឌ 

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០១១៤/០១៧ ចុ្ះនថៃទី០៤ សខមររា ឆ្ប ំ
២០១៤ សថីពីការសរសរមួលមារតា២៥ ននរពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/ 
១២០១/៤៥០ ចុ្ះនថៃទី០១ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០១ សថីពីលបៀវតសមូលោឌ ន និង្
រារ ់បនាធ បប់នសនំនលបៀវតសមន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ៧៣ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៩ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១១សថីពីការ
រំណ្តអ់រតាភាេទានសរមាប់រទរទង្់លបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាប់ម
ន្តនថីរាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ៨០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០២ សថីពីការ
ដំលណី្រការននការោរ់មន្តនថរីាជការសីុវលិឱ្យចូ្លនិវតថនត៍ាមអាយុតាមរបព័នន
ព័ត៌មានវទិា 

 អនុររតឹយលលខ ៣២ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
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រំណ្ត់រារ់ឧបតទមភលលីរដបូំង្ និង្រារ់លសាធនជូនលៅររម និង្រពះរាជ
អាជ្ជញ សដលរតូវចូ្លនិវតថន ៍ឬចូ្លាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 

 អនុររតឹយលលខ ២១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១៤ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសរ
សរមួលការរំណ្ត់រារ់ឧបតទមភច្ំលោះសមាជិរររមុរបឹរា រាជធាន ី លខតថ 
ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  

 អនុររតឹយលលខ ២០១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃ២៥ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
សរសរមួលការរំណ្ត់រារឧ់បតទមភមថង្់េត់ ជូនមន្តនថីរាជការសីុវលិ លៅររម 
និង្រពះរាជអាជ្ជញ សដលចូ្លនិវតថន ៍ ចូ្លាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ មរណ្ភាព 
សំុលាឈប់ពីការងារ សំុចូ្លនិវតថនមុ៍នកាលរំណ្ត ់ និង្មនិរេប់លរេខណ្ឍ
ចូ្លនិវតថន ៍ឬចូ្លាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 

 អនុររតឹយលលខ ២២១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃ១៦ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
រំណ្តក់ាលបរលិច្ឆទននការោរម់ន្តនថរីាជការសីុវលិឱ្យចូ្លនិវតថន ៍

 អនុររតឹយលលខ ២១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពី
ការសរសរមួលតនមលឯរតាននសនធសសន៍លបៀវតសមូលោឌ ន និង្ការបលង្កីន
លបៀវតសសុទនសាធរបសម់ន្តនថីរាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ២៦៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៦ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៣ សថីពី
ការបលង្កីនលបៀវតសមូលោឌ នរបសម់ន្តនថរីាជការននររបខណ្ឍ ឃ ររបខណ្ឍ េ 
ឋាននថរសរ័ថទិី៣ និង្ឋាននថរសរ័ថិទី២ លរកាមច្ាប់សថីពីសហលរេនថរិៈមន្តនថី
រាជការ សីុវលិននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 អនុររតឹយលលខ ២២១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី៣១ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៤ សថពីី
ការបសនទមរារ់លសាធនជូននិវតថជន និង្ជនាត់បង្់សមផទាវជិជជីវៈសដលជ្ជ
អតីតមន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
បលង្កីតលបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាបម់ន្តនថីរាជការសីុវលិ 

 រពះរាជររមលលខ ០៦/នស/៩៤ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សដល
របកាសឱ្យលរបីច្ាប់សថពីីសហលរេនថិរៈមន្តនថីរាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្
ច្រររមពុជ្ជ 

 អនុររតឹយលលខ ៤៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការផថ
លរ់ារ់បំ្ ច្់ជីវភាពជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិរង្លោធពលលខមរភូមិនធ រង្
នេរាលជ្ជតិ និវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ យុទនជនពកិារ និង្
អតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ៣២ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
តលមលីង្រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរបពនន បថី និង្រូនរបសម់ន្តនថីាត់បង្់សមតទ
ភាពពលរមម និង្យុទនជនពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពកីារ
បលង្កីតលបឡាជ្ជត ិសនថិសុខសង្គមសរមាបម់ន្តនថីរាជការសីុវលិ 

 អនុររតឹយលលខ ១១៤អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៣ សខវចិ្ឆកិា ឆ្ប ២ំ០០២ សថីពីការ
សរសរមួលការអនុវតថរបបលសាធននិវតថន ៍ និង្លសាធនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជី
វៈជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិតាមរបព័ននលបៀវតសថមី 

 អនុររតឹយលលខ ៥៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៧ សថីពីការ
អនុវតថរបបលសាធននិវតថន ៍ និង្លសាធនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈច្ំលោះមន្តនថី
រាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 លសច្រថីសលរមច្លលខ ៥២ សសរ ចុ្ះនថៃទី០៦ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៥ របសរ់ាជរ



ោឌ ភិាលរមពុជ្ជ សថីពីការសរសរមួលរារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយធានា
រ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់មន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 លសច្រថីសលរមច្លលខ ២៤៥ សសរ ចុ្ះនថៃទី០៥ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ១ំ៩៨៨ របស់
ររុមរបឹរារដឌមន្តនថ ីសថីពី របបលគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់រ
មាម ភិាល បុេគលិរ រមមរររដឌ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់ សមតទភាពពលរមម 

 សារាច្រសណ្នា ំ លលខ ០១១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១០ 
របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនតីិសមផទា សថីពីការលបីរ
រារ់លសាធនច្ំលោះមន្តនថរីាជការសដលជ្ជនិវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជី
វៈ ជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារជនពិការ និង្រេសួារជនពលី រេសួារ ជន
មរណ្ៈ សដលទទួលមុខតំសណ្ង្ជ្ជអបរនលោាយ 

 សារាច្រលលខ ០០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៩ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១០របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាសថីពីការផថលរ់ារ់
បំ្ច្់ជីវភាពជូននិវតថជន និង្ជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 

 សារាច្រសណ្លលខ ០០៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី០៤ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៤ សថពីី
ការអនុវតថន៍អនុររឹតយលលខ ៥៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៦ សខតុលា ឆ្ប ំ
១៩៩៧ សថីពីការអនុវតថរបបលសាធននិវតថន៍ និង្លសាធនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ
ជីវៈច្ំលោះមន្តនថីរាជការសីុវលិននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី១ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនតីិសមផទា សថិពីការបសនទម
រារ ់ លសាធនជូននិវតថជន និង្ជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈសដលជ្ជអតីតម
ន្តនថ ីរាជការសីុវលិ 

 សារាច្រលលខ ០៤ សរ ចុ្ះនថៃទី០៥ សខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពីការរណំ្ត់
នីតិវធិីសរមាប់ការលបីរផថលរ់ារ់របបសនថិសុខសង្គមជូនសិទនិវនថ និង្ជូន
អតីតយុទនជន និង្រេសួារ 

 លសច្រថីសណ្នាលំលខ ០០៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១០ 
របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាសថីពីការពរង្ឹង្ការ
អនុវតថរបបលសាធនជូននិវតថជន និង្ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៤ សរណ្ន.សអយ ចុ្ះនថៃទី២២ សខឧសភា ឆ្ប ំ
២០០៨របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាសថពីីការ
តលមលីង្រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរបពនន បថី នងិ្រូនរំរោរបសន់ិវតថជន ជន
ាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ សពនិវតថជន សពជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ និង្
សពមន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០២ សរណ្ន.សអយ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមីនា ឆ្ប ំ
២០០៦របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាសថពីីការ
សរសរមួលរារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់មន្តនថី
រាជការសីុវលិ 

 សារាច្រសណ្នាអំនុវតថលលខ ៣៣ យ.ស.សរណ្ន ចុ្ះនថៃទ១ី១ សខមររា ឆ្ប ំ
១៩៨៩ របសរ់រសួង្យុទនជនពិការ សង្គមរចិ្ច លលីលសច្រថីសលរមច្២៤៥ 
សសរ ចុ្ះនថៃទី០៥ សខវចិ្ឆកិា ឆ្ប ១ំ៩៨៨ របសរ់រុមរបរឹារដឌមន្តនថ ីសថីពីរបប
លគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់រមាម ភិាលបុេគលិររមមរររដឌ 
និវតថជន នងិ្ជនាតប់ង្់សមតទភាពពលរមម 



អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

មន្តនថីរាជការសីុវលិ (រមួមានលៅររម នងិ្រពះរាជអាជ្ជញ ) និវតថជន   នងិ្ជន
ាត់បង្់សមផទា វជិ្ជជ ជីវៈ (រមួមានអបរចូ្លនិវតថន៍សដលរំពុង្ទទួលមុខតំសណ្ង្
ជ្ជអបរនលោាយ)  និង្អបរលៅរបុង្បនធុរននជនទាងំ្លនះ  

សថង្ោ់លសវា មន្តនថរីាជការសីុវលិ នងិ្អបរលៅរបុង្បនធុរ 
 មន្តនថីរាជការទទួលមរណ្ភាពលោយជំង្ ឺ រារ់ឧបតទមភជូនរេសួារសព ច្ំនួន 

០៦សខ នងិ្ រារបូ់ជ្ជសពច្ំននួ ១.២០០.០០០លរៀល រពមទាងំ្ផថលរ់ារ់
ឧបតទមភរបោសំខជូនរូនមាប រ់ ៥.០០០លរៀល រហូតដលអ់ាយុ២១ឆ្ប  ំ(ររសួង្ 
ស.អ.យ រេប់រេង្ នងិ្លបីរផថលប់នថ) 

 មន្តនថីរាជការសីុវលិទទួលមរណ្ភាពលោយលរគាះថាប រ់ការងារ ឬលបសររមម
រារ់ឧបតទមភ ជូនរេសួារសពច្នំួន ៨សខ នងិ្រារបូ់ជ្ជសពច្ំនួន 
១.៥០០.០០០លរៀល រពមទាងំ្ផថលរ់ារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរូនមាប រ ់
៥.០០០ លរៀល រហូតដល ់អាយុ ២១ឆ្ប  ំ (ររសួង្ ស.អ.យ រេប់រេង្ និង្
លបីរផថលប់នថ) 

 លំសហមាតុភាពទទួលរារ់ឧបតទមភ ច្ំនួន ៦០០.០០០លរៀល (ររសួង្  
សាទ បន័ សាមុទីទួលបនធុរលោះរសាយ)  

 ការផថលរ់ារ់ឧបតទមភមួយលលីរដំបូង្មថង្េត់ ជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិសដល
ចូ្លនិវតថន ៍ ឬចូ្លាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ េឺជ្ជបនធុរលោះរសាយលោយ 
ររសួង្ សាទ បន័ សាមុ ី
 

ច្លំោះមន្តនថរីាជការសដលចូ្លនវិតថន ៍
 រារ់ឧបតទមភមួយលលីរដបូំង្  =   លបៀវតសមូលោឌ ន   X   ៨សខ  
 រារ់លសាធនរបោសំខ     =  លបៀវតសមូលោឌ ន  X  អតីតភាពការងារ 

(៨០% អតីតភាពការងារអតិបរមា ៣០ឆ្ប  ំនងិ្ ៦០% អតតីភាព
ការងារ អបផបរមា ២០ឆ្ប  ំ) 
 

ច្លំោះមន្តនថរីាជការសដលចូ្លាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជវីៈ 
 រារ់ឧបតទមភមួយលលីរដបូំង្    =   លបៀវតសមូលោឌ ន  X  ៧សខ  
 រារ់លសាធនរបោសំខ       =  លបៀវតសមូលោឌ ន X អតីតភាពការងារ 

(៦៥% អតីតភាពការងារអតិបរមា ២៩ឆ្ប  ំនងិ្ ៥០% អតតីភាព
ការងារ អបផបរមា ២០ឆ្ប  ំ) 
 

នវិតថជន ជនាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជវីៈ នងិ្អបរលៅរបុង្បនធុរ 
 និវតថជនរារ់លសាធនអតបិរមា ៧៤៨.០០០លរៀល អបផបរមា 

៣៦៦.០០០លរៀល ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈរារ់លសាធនអតបិរមា 
៦៣៦.៤៤៨ លរៀល អបផរមា ៣៦០.០០០ លរៀល 

 និវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈទទលួមរណ្ភាពរារ់លសាធន 
សរុបច្ំនួន ១២ សខ 

 រារ់ឧបតទមភសហព័ទន ៦.០០០លរៀល និង្រហូតដលទ់ទួលមរណ្ភាព ឬ
មានសហពន័នថម ីនិង្រូនមាប រ់ ៥.០០០លរៀល រហូតដលអ់ាយុ ២១ឆ្ប  ំ
មិនរតូវភាជ ប់លិខិតបញ្ញជ រក់ារសិរាលទ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ការទទលួានរារឧ់បតទមភដលរ់េសួារសពមន្តនថរីាជការសីុវលិសដលទទលួមរណ្
ភាពលោយជងំ្ ឺ

 លិខិតលសបីសំុឧបតទមភរបបសនថិសុខសង្គមជូនរេសួារសព នងិ្លសបីសំុបនថ
ឧបតទមភរារ់លគាលនលោាយរបោសំខជូនរូនរំរោសពមន្តនថីរាជការសីុវលិ 
(លបីមានរូនលៅរបុង្បនធុរ)                                        ០២ច្ាប ់



 លិខិតបញ្ញជ រ់សំបុរតរំលណី្តរូន                                 ០១ ច្ាប ់
 របកាសលុបល ម្ ះសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ                      ០១ ច្ាប ់
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតបញ្ញជ រម់រណ្ភាពពអីាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន  ០១ ច្ាប ់
 តារាង្លរៀបរាបស់ាទ នភាពរេួសារសព                              ០១ ច្ាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតផ្តថ ច្់រារ់លបៀវតសររ៍បសស់ព                        ០២ ច្ាប ់
 តារាង្ទូទាត់រារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម                             ០២ ច្ាប ់

 

ការទទលួានរារឧ់បតទមភដលរ់េសួារសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ សដលទទលួមរណ្
ភាពលោយ លរគាះថាប រក់ារងារ នងិ្លបសររមម 

 លិខិតលសបីសំុឧ់បតទមភរបបសនថិសុខសង្គមជូនរេសួារសព នងិ្លសបីសំុបនថ
ឧបតទមភរារ់លគាលនលោាយរបោសំខ ជូនរូនរំរោសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ 
(លបីមានរូនលៅរបុង្បនធុរ)                                        ០២ច្ាប ់

 លិខិតបញ្ញជ រ់សំបុរររំលណី្តរូន                                 ០១ ច្ាប ់
 របកាសលុបល ម្ ះសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ                       ០១ ច្ាប ់
 លិខិតមរណ្ភាព                                                    ០១ ច្ាប ់
 លិខិតបញ្ញជ លបសររមម ឬ លិខតិឧលទធសនាម                   ០១ ច្ាប ់
 រំណ្ត់លហតុលរគាះថាប រ់ការងារ ឬលពលបំលពញលបសររមម  
 របសអ់ង្គភាពមានសមតទរិច្ច                                       ០១ ច្ាប ់
 តារាង្លរៀបរាបស់ាទ នភាពរេួសារសព                              ០១ ច្ាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតផ្តថ ច្់រារ់លបៀវតសររ៍បសស់ព                        ០២ ច្ាប ់
 តារាង្ទូទាត់រារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម                             ០២ ច្ាប ់
ច្ំលោះការឧបតទមភរបបសនថិសុខសង្គមជូនរេួសារសពមន្តនថរីាជការសីុវលិ នងិ្
លំសហមាតុភាព ទទួលបនធុរលោះរសាយលោយររសួង្ សាទ បន័សាមុីលោយមាន
ការឯរភាពជ្ជលគាលការណ៍្ពីររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីត ិ  
សមផទា។ ការទទួលានរារ់ឧបតទមភរបសម់ន្តនថរីាជការសីុវលិលពលលំសហមាតុ
ភាព(បច្ចុបផនប ររសួង្ សាទ ប័នសាមីជ្ជអបរអនុវតថ) 
 លិខិតលសបីសំុរារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គម  ០១ ច្ាប់                                        
 លិខិតបញ្ញជ រ់ថាានសំរាលរូនលច្ញពីមនធីរលពទយ ឬព ី
 អង្គភាព សដលរេប់រេង្សាមីជន                                     ០១ ច្ាប ់
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតបញ្ញជ ររ់ំលណី្តរូនពអីាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន     ០១ ច្ាប់

ការចូ្លនិវតថន៍ ឬចូ្លាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈរបសម់ន្តនថរីាជការសីុវលិ  
 ោរយលសបីសំុឧបតទមភរបបសនថិសុខសង្គមរបោសំខជូននិវតថជន   
 និង្ជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ                                      ០១ ច្ាប ់
 របកាសឱ្យចូ្លនិវតថន ៍ ឬចូ្លាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ (ច្ាប់លដមី១) ០២

ច្ាប ់
 សលារបរតមន្តនថរីាជការសីុវលិចូ្លនិវតថន ៍ ០១ ច្ាប ់
 ោរយសំុចូ្លនិវតថន៍របសអ់បររាជការសដលមានអតីតភាពការងារ ៣០ឆ្ប  ំ 
 លឡងី្លៅមិនទាន់រេប់អាយុ លហយីសមរ័េច្តិថចូ្លនិវតថន ៍០១ច្ាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ រា់តប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈលច្ញលោយេណ្ៈរមមការវាយ

តនមលសុខភាព លបីអបររាជការលនាះាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជីវៈ ០១ច្ាប ់
 រំណ្ត់លហតុសថីពីលរគាះថាប រ់ការងារ ឬលបសររមម លបីអបររាជការ 
 លនាះទទួលលរគាះថាប រ់លោយបំលពញការងារ  ០១ ច្ាប ់
 រូបថត ៦សម េុណ្ ៤សម    ០៣សនលឹរ 
 



ការទទលួានរារឧ់បតទមភដលរ់េសួារសពនវិតថជន នងិ្ជនាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ  ជី
វៈ នងិ្បនថការលបរីផថលរ់ារឧ់បតទមភជូនអបរលៅរបុង្បនធុរ 

 សំលណី្សំុលុបល ម្ ះនិវតថជន ឬជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 
 សំលណី្សំុឧបតទមភរបបសនថិសុខសង្គមជូនរេួសារសព 
 តារាង្លរៀបរាបស់ាទ នភាពរេួសារសព 
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតមរណ្ភាព 
 លសៀវលៅនិវតថជន ឬជនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 
 វញិ្ញដ បនបរតផ្តថ ច្់រារ់លសាធននិវតថន ៍ឬលសាធនាតប់ង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ 
 

លោបល ់ លរកាយពីអបរលសបីសំុានបំលពញលរេខណ្ឍ សដលានរណំ្តត់ាមលគាលការណ៍្
ដូច្មានសច្ង្របុង្ច្ណុំ្ច្ “តរមូវការឯរសារលដីមផទីទួលានលសវា” រចួ្លហយី
លបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាប់មន្តនថីរាជការសីុវលិនឹង្ផថលល់សវា ជូនតាម
លគាលការណ៍្អភាិលរិច្ចលអ មានតមាល ភាព របសិទន ភាព និង្មានការទទួល
ខុសរតូវខពស។់ នាលពលអនាេត លបឡាជ្ជតិសនថិសុខសង្គមសរមាបម់ន្តនថរីាជការ
សីុវលិនឹង្ពរង្រីលសវាបសនទមលទៀត លដមីផជីួយកាត់បនទយការលំាររបសមុ់ខ
សញ្ញដ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



រមមវធិីជំនយួសសន្ត គ្ ោះបន្ទទ នដ់្លជ់នរងសក្រោះសោយោច្់សសបៀង ទ្ីទ្័លក្រ សក្រោះធមមជ្ជត ិនងិសក្រោះមហនតរាយសោយ
យថាសហតុសៅតាមសហរមន ៍

ល ម្ ះលសវា រមមវធិជីំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នជ់នរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័លររ  
លរគាះធមមជ្ជតិ នងិ្លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតលៅតាមសហេមន ៍

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពសង្គម 

 ទូរសព័ធ : (៨៥៥)២៣ ២១២ ៦៧៣ 
 ការោិលយ័ សលន្តងាគ ះសង្គម 

 ទូរសព័ធ : (៨៥៥)១៥ ៣៨២ ៣៣៣ 
 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 

 មនធីរស.អ.យ រាជធាន ីលខតថ និង្ការោិលយ័ស.អ.យ ររងុ្ រសុរ ខណ្ឍ  
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

រមមវធីជីំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នជ់នរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័លររ លរគាះ  
ធមមជ្ជតិ និង្លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតុលៅតាមសហេមន ៍ជ្ជលសវារមម
សាធារណ្ៈរបសរ់រសួង្ ស.អ.យ រតូវានបលង្កតីលឡងី្របុង្លគាលបណំ្ង្អនុវតថ
លគាលនលោាយរបសរ់ាជរោឌ ភិាល របុង្ការជួយសរមាលទុរេលំារជីវភាព
រសល់ៅ និង្កាតប់នទយជនរង្លរគាះ និង្ងាយរង្លរគាះរបសរ់បជ្ជជនររីររលៅ
របុង្សហេមន ៍
 

មូលោឌ នេតយុិតថ  សារាច្រសណ្នា ំ លលខ ០០២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី ២៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
សថីពីរមមវធិជីំនយួសលន្តងាគ ះបនាធ ន ់ ដលជ់នរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ទីទ័ល
ររ លរគាះធមមជ្ជត ិ នងិ្ លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតុ ច្ំ្រ រសុរ 
អនាថា និង្វរិលច្រតិលៅតាម សហេមន៍ លោយមានភាជ ប់ឧបសមព័នន លលខ 
០១ ដលល់លខ ០៧ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

 របជ្ជជនជ្ជជនរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័លររ លរគាះធមមជ្ជតិ និង្
លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតុលៅតាមសហេមន ៍

 ជនច្ំ្ ររសុរ ជនអនាថា និង្ជនវរិលច្រតិ 
សថង្ោ់លសវា របជ្ជជនជ្ជជនងាយរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័លររ លរគាះលោយធមមជ្ជតិ 

លរគាះមហនថរាយលោយយថាលហតុ រតូវានជួយសលន្តងាគ ះតាមរបលភទ និង្ររមិត 
ដូច្ខាង្លរកាម ៖ 
របលភទ១ ៖ ររមតិធៃន ់
 របជ្ជជនរង្លរគាះ ទទី័លររ ោច្់លសផៀង្ គាម នមុខរបរ គាម នដីធលោីដុំះ គាម ន

ជរមរសាប រ់លៅ ឬលមរេសួារជ្ជន្តសថីលមម៉ាយមានរូនលរច្នីរបុង្បនធុរពុំមាន
លទនភាពឱ្យរូនលៅសិរា ឬលមរេសួារជ្ជជនពកិារ ជនោសជ់រា ជនមាន 
ជំង្រុឺានំរ ៉ លហយីមានលរមង្របុង្បនធុរពុំមាន លទនភាពឱ្យលរមង្លៅសិរា។ រតូវ
ពិនិតយលទនភាពផថលជ់ំនយួគារំទលោយេតិច្ំននួសមាជរិ រេសួារតាម
ជំហានដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 ជំហានទ១ី ៖ រតូវផថលជ់ំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ ន ់ ជ្ជសមាភ រលរបីៈរាស ់
លសផៀង្អាហារ និង្ថវកិាមួយច្ំននួលោយមិនលលីសពីច្នំួន ៥០០.០០០ 
លរៀល របុង្មយួរេសួារ និង្ ផថលថ់វកិាមយួច្ំននួតាមលទនភាពជ្ជរ់សសថង្ 
ដូច្ជ្ជ អង្ករ អបំិល ម ីមុង្ ភួយ ទឺររត ីទរឺសីុអុីវ នងិ្លៅស៊ូតង្់។ 

 ជំហានទ២ី ៖ រតូវផថលជ់នំួយគារំទសរមាប់ការសាថ រនីតិសមផទា លដីមផី



ជនរង្លរគាះមានលសទរភាពលសផៀង្ សរមាប់ជីវភាពរបោនំថៃរបុង្រយៈ លពល 
៣០នថៃ នងិ្ផថលស់មាភ រៈសរមាប់ជួសជុលផធះ ឬសាង្សង្់ជរមរសាប រ់លៅ
បល ថ្ ះអាសនបលោយេតិ ជ្ជថវកិាមិនលលីសពីច្ំនួន ១.៥០០.០០០
លរៀល របុង្មួយរេួសារ។ 
 

របលភទ១ ៖ ររមតិមធយម 
 ជនរង្លរគាះទីទ័លររ ោច្់លសផៀង្ ខូច្ខាតាត់បង្់រទពយសមផតថិ ផធះ

សសមផង្ ប៉ះោល ់ មុខរបរ ឬសុខភាព និង្ខូច្ខាតផលដំ្  ំ ៘ រតូវ
ពិនិតយលទនភាពេិតលៅតាមច្នំួនសមាជរិរេួសារ ផថលជ់នំួយសលន្តងាគ ះ 
បនាធ នម់ថង្េត ់ ជ្ជសមាភ រៈលរបីរាសល់សផៀង្អាហារ នងិ្ថវកិាមួយច្នំួន 
លោយមិនលលីសពចី្ំននួ ៣០០.០០០លរៀល របុង្មួយរេួសារ និង្ផថលថ់វកិា
មួយច្នំួនតាមលទនភាពជ្ជរ់សសថង្ រមួមាន ៖ អង្ករ អបំិល មុង្ រលនធល ភួយ 
ទឹររត ីទឹរសីុអុីវ នងិ្លៅស៊ូតង្់។ 
  

របលភទ១ ៖ ររមតិរសាល 
 ជនរង្លរគាះសដលទទួលនូវការខូច្ខាតាត់បង្់រទពយសមផតថិ ឬផលដំ្ ំ

តិច្តចួ្ ៘ រតូវពនិិតយលទនភាពេតិលៅតាមច្នំួនសមាជិររេសួារ ផថល់
ជំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នម់ថង្េត់ ជ្ជសមាភ រៈលរបីរាស ់ លសផៀង្អាហារ នងិ្ថវកិា
មួយច្នំួនលោយមិនលលីសពចី្ំនួន ២០០.០០០ លរៀល របុង្មួយ រេសួារ និង្
ផថលថ់វកិាមយួច្ំននួតាមលទនភាពជ្ជរ់សសថង្ រមួមាន ៖ អង្ករ អំបិល មុង្ 
រលនធល ភយួ ទឹររត ីទរឹសីុអុីវ និង្លៅស៊ូតង្់។  
 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសរ់បធានមនធីរ ស.អ.យ រាជធានី លខតថ លោង្តាមតារាង្េំរូ 
ឧបសមពន័ន 

 លសច្រថីសលរមច្របសរ់រសួង្ ស.អ.យ 
លោបល ់ ជំរុញការសាថ រនីតិសមផទា និង្សមាហរណ្រមមរបុង្សង្គមជ្ជតិចូ្លរមួរបុង្ការ

អភិវឌ្ណលសដឌរិច្ច សង្គម និង្ទទួលសផលផ្តក ននការអភិវឌ្ណរបរបលោយសមធម៌។ 
លលីររមពសល់សវាសង្គមរចិ្ច្នជ្ជជំហានៗពីការផថលជ់នំួយសលន្តងាគ ះលៅជ្ជ
ការលរៀបច្ំឱ្យមានរបពន័នសនថិសុខសង្គម ការធានារ៉ាប់រង្សង្គមលដីមផធីានា
សុខុមាលភាពសង្គមជូនរបជ្ជជនតាមលទនភាពលសដឌរិច្ចជ្ជតិលោយោត់ទុរជ្ជ
យុទនសាន្តសថសំខាន ់ននលគាលការណ៍្សបង្សច្រលភាេផលលោយសមធម ៌។ 

 

 

 

 

  

 

 

 



ការផតលស់សវាថែទា ំរកំ្ទ្ ដ្លជ់នផទុរសមសរារសអដ្ស ៍ជងំឺសអដ្ស ៍និងរងផលប ោះាលស់ោយស្តរសមសរារសអដ្ស ៍និងជំងកឺាច្
ស្តហាវសផេងៗសៅតាមសហរមន ៍

ល ម្ ះលសវា ការផថលល់សវាសថទា ំ គារំទដលជ់នផធុរលមលរាេលអដស ៍ ជំង្ឺលអដស ៍ នងិ្រង្ផល 
ប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ និង្ជំង្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗលៅតាមសហ
េមន ៍

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពសង្គម 
 ការោិលយ័លសវាការោរជនផធុរលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍និង្ជងំ្ ឺ

កាច្សាហាវលផសង្ៗ 
 អាសយោឌ ន :  អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធនាយរោឌ ន  :  (៨៥៥)២៣ ២១២ ៦៧៣ 
 ទូរសព័ធការោិលយ័ :  (៨៥៥)១២ ៧៧៦ ៨៦០ 
 អុីសម៉ល : mosvy_me@yahoo.com 

 មនធីរ ស.អ.យ រាជធានី លខតថ ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  
 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

លដីមផទីបស់ាក ត់ការររីរាលោលលោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដសន៍ិង្រង្ផល
ប៉ះោលល់ោយលមលរាេលអដស ៍ ជំង្ឺលអដសន៍ិង្ជងំ្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗ និង្ជួយ
ឱ្យជនរង្លរគាះនិង្រង្ផលប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ ជំង្ឺលអដស ៍ និង្
ជំង្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗទទួលាននូវលសវាសថទា ំ និង្គារំទរបរបលោយរបសិទន
ភាព។ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយ លលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីរបបលគាល
នលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 របកាសលលខ ១២២៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសរ
សរមួល និង្បំលពញបសនទមសមាភាព និង្តួនាទ ីភាររិច្ចរបសក់ារងារថាប រ់
ជ្ជតិពហុវសិយ័សថពី ីរុមាររំរោ នងិ្រុមារងាយរង្លរគាះ 

 របកាសលលខ ០១០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការ
ោត់តាងំ្ររុមការងារ លដីមផអីនុវតថរមមវធិមូីលនិធិសរលជុំទី៧ 

 របកាសលលខ ១១៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី១ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពីការ
បលង្កីតេណ្ៈ រមាម ធិការរបយុទននឹង្ជំង្ឺលអដសរ៍បសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីត
យុទនជន នងិ្ យុវនីតិសមផទា 

 របកាសលលខ ១៦៩១ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី
ការសរសរមួល សមាសភាពេណ្ៈរមាម ធកិាររបយុទននងឹ្ជងំ្ឺលអដសរ៍បស់
ររសួង្សង្ទមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនរង្លរគាះ និង្រង្ផលប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍ នងិ្ជងំ្ឺ
កាច្សាហាវ លផសង្ៗលៅតាមសហេមន ៍

សថង្ោ់លសវា ជនរង្លរគាះ និង្រង្ផលប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍ នងិ្ជងំ្ឺ
កាច្សាហាវ លផសង្ៗលៅតាមសហេមន ៍ រតូវទទួលលសវាសថទា ំ នងិ្គារំទដូច្
ខាង្លរកាម ៖ 
១- ទាររ រុមារមានផធុរលមលរាេលអដស ៍ ឬជងំ្លឺអដសស៍ដលសាប រល់ៅរបុង្
មជឈមណ្ឍ លរតវូទទលួរបបឧបតទមភដូច្ខាង្លរកាមៈ 

 ទាររអាយុ 0២ឆ្ប ចុំ្ះ ទទួលរបបនថលទឹរលោះលគា របុង្១សខ ៦០.០០០ 



លរៀល និង្នថលសំលលៀរបំោរ ់សមាភ រៈដំលណ្រ អនាម័យ និង្ពាាល ១
ដង្របុង្ 0១ឆ្ប  ំ១២០.០០០ លរៀល (ទទលួលពលលដីមឆ្ប  ំ) 

 រុមារអាយុលលីសពី 0២ឆ្ប  ំ ទទួលរបបឧបតទមភនថលមហូបអាហារ 0១សខ 
៤៥.០០០លរៀល នថលសំលលៀរបំោរ់ សមាភ រៈសិរា រីឡា សមាភ រៈដំលណ្រ 
ផធះាយ អនាម័យ និង្ពាាល ១ដង្ របុង្១ឆ្ប  ំ ១២០.០០០ លរៀល 
(ទទួលលពលលដីមឆ្ប )ំ 

 ទាររ រុមារទទួលរបបបំបន៉សុខភាពបសនទមរបុង្ 0១សខ ២០.០០០ លរៀល 
 ទាររ រុមារអាយុ ៥ឆ្ប ចុំ្ះ ទទួលមរណ្ភាពឧបតទមភមថង្េត់ សរមាប់

លរៀបច្ំពិធបុីណ្យសព លសមីរារ់មហូបអាហារ ៦សខ (២៧០.០០០ លរៀល) 
 រុមារអាយុលលីសព ី ៥ឆ្ប លំឡងី្ ទទួលមរណ្ភាពឧបតទមភមថង្េត់សរមាប់

លរៀបច្ំពិធបុីណ្យសព លសមីរារ់មហូបអាហារ ១២សខ (៥៤០.០០០លរៀល) 
២- រុមាររង្ផលបះ៉ោលល់ោយលមលរាេលអដស ៍នងិ្ជងំ្លឺអដស ៍រុមារររំោ រុមារ
ពកិារធៃនធ់ៃរ មានជងំ្រុឺានំរ ៉  ផធុរលមលរាេលអដស ៍ឬមានជងំ្លឺអដស ៍  ជនពកិារមាន
ជងំ្លឺអដស ៍ ជនពកិារ អនាថាមានជងំ្លឺអដស ៍ ។ រុមារមានអាយុលរកាម 0៥ឆ្ប  ំ
រេសួារមានសមាជរិរសល់ៅជ្ជមយួលមលរាេលអដស ៍ ឬទទលួផលបះ៉ោលល់ោយ
ជងំ្លឺអដស ៍ រេសួារសដលមានអា្ពាាល ជ្ជមនុសសោស ់ នងិ្មនិអាច្មាន
សមតទភាពលធវកីារងារ ឬរេសួារសដលមានរុមារជ្ជលមរេសួារ រតវូទទលួរញ្ចប់
លសផៀង្អាហារបនាធ នម់ាន ៖ 

 អង្ករច្នំួន ៣០ េីឡូរកាម 
 លរបង្ឆ្ ច្ំននួ ១ លីរត 
 អំបិលអុីយ៉ុត ច្ំននួ ១/២ េឡូីរកាម 
 របូលតអុីនបសនទម (ស៊ុត លសៀង្ សាច្់លង្ៀត ឬរតខីរំប៉ុង្) 

 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ទរមង្់រាយការណ៍្ 
 ទរមង្់សទិតជិនរង្លរគាះ និង្រង្ផលប៉ះោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺ

លអដស ៍នងិ្ ជំង្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗ 
 ទរមង្ទ់ិនបនយ័ជនរង្លរគាះ និង្រង្ផលបះ៉ោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍

ជំង្ឺលអដស ៍និង្ជងំ្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗសដលទទួលានលសវាសថទា ំនិង្គាំ
រទ 

 សំលណី្របសរ់បធានមនធីរ ស.អ.យ រាជធានី លខតថ 
លោបល ់ លដីមផលី្លីយតបនងឹ្ការទប់សាក ត់ការររីរាលោលននលមលរាេលអដស ៍ ជំង្ឺលអដស ៍

របរបលោយ របសិទនភាពខពស ់៖ 
 រតូវលរៀបច្ំអនុររឹតយ សថីពីការផថលរ់បបជនំយួឧបតទមភដលជ់នរង្លរគាះ និង្រង្

ផលប៉ះ ោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍សដលទីទ័លររ គាម នទី
ពឹង្ និង្គាម ន ជរមរ 

 បលង្កីតររមុការងាររតតួពនិិតយ តាមោន និង្វាយតនមល 
 សិរា រសាវរជ្ជវពបីញ្ញហ របឈម និង្ររដលំ្ះរសាយសដលសមរសបដល់

ជនរង្ លរគាះ និង្រង្ផលប៉ោលល់ោយសារលមលរាេលអដស ៍ជំង្ឺលអដស ៍នងិ្
ជំង្ឺកាច្សាហាវលផសង្ៗ 

 

 



ការសបើរផតលរ់បបសនតិសខុសងគមជូនអតីតយទុ្ធជន និងក្រសួ្តរអតីតយទុ្ធជន 

ល ម្ ះលសវា ការលបីរផថលរ់បបសនថិសុខសង្គម ជូនអតតីយុទនជន និង្រេួសារអតីតយុទនជន 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 លបឡាជ្ជតិអតីតយុទនជន  “ប.ជ.អ.” 

 អាសយ័ោឌ ន :  លលខ ៧៨៨  មហាវថិីរពះមុនីវង្ស  រាជធានីភបំលពញ  
                    (បនធប ់A2-01) 

 ទូរសព័ធ        :   ០២៣ ២១៣ ៥៨០ 
 អុីសមល                  :      nfv.info@gmail.com or nfv_gov@yahoo.com 
 លេហទំព័រ          :      www.nfv.gov.kh 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

បលង្កីនរបសិទនភាពរបុង្ការរេប់រេង្ និង្លបីរផថលរ់បបសនថិសុខសង្គម ជូន 
អតីតយុទនជន និង្រេសួារអតីតយុទនជនឱ្យានឆ្ប់រហ័ស នងិ្មានតមាល ភាព 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយច្ាប់លលខ ១០ ររ.ច្ ចុ្ះនថៃទី០៨ សខរុមភៈ ឆ្ប ១ំ៩៩៣ របសរ់រុម
របឹរារដឌននរដឌរមពុជ្ជសដលរបកាសឱ្យលរបចី្ាប់សថីពីរបបលសាធននិវតថន ៍និង្
លសាធនាតប់ង្់សមតទភាពពលរមមច្ំលោះនេរាលរបជ្ជជនរមពុជ្ជ 

 រពះរាជររមលលខ០៧ នស/៩៤ ចុ្ះនថៃទ២ី៨ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩៤ សថីពីរបប
លសាធននិវតថន ៍និង្លសាធនាត់បង្់សមតទភាពការងារច្ំលោះលោធនិននរង្
លោធពលលខមរភូមិនធ 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/០៤០៦/០០៨ ចុ្ះនថៃទី០៧ សខររកោ ឆ្ប ំ
២០០៦ វលិសាធនរមមច្ាប់សថីព ីរបបលសាធននិវតថន ៍និង្លសាធនាតប់ង្់
សមតទភាពការងារច្ំលោះលោធិនននរង្លោធពលលខមរភូមនិធ 

 រពះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៧១០/៥៩៥ ចុ្ះនថៃទី១៥ សខររកោ ឆ្ប ំ
២០១០ សថីពីរបបសនថិសុខសង្គមសរមាប់អតតីយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ១១៥ អនររបរ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦សថពីីការ
អនុវតថរបបលសាធននិវតថន ៍និង្ាតប់ង្់សមតទភាពការងារ 

 អនុររតឹយលលខ ០៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីរបប
ឧបតទមភច្ំលោះលោធិនពលីមរណ្ៈ បង្កសាល ប ់ាតខ់លួន និង្ជនពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ៤៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១០ សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីការ
បសនទមលបៀវតស ជូនរង្លោធពលលខមរភូមិនធ រង្រមាល ងំ្នេរាលជ្ជត ិនិវតថ
ជន មន្តនថីាត់បង្់សមតទភាពពលរមម និង្យុទនជនពិការអនុររតឹយលលខ ០៤ 
អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសរសរមួលលបៀវតសរ ៍
មូលោឌ នរបសម់ន្តនថីនេរាលជ្ជត ិ

 អនុររតឹយលលខ ៣២ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
តលមលីង្រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរបពនន ឬបថី នងិ្រូនរបសម់ន្តនថរីាជការសីុវលិ 
រង្លោធពលលខមរភូមិនធ រង្រមាល ងំ្នេរាលជ្ជត ិនិវតថជន មន្តនថីាត់បង្់
សមតទភាពពលរមម និង្យុទនជនពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ៥៣ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពី
ការបសនទមលបៀវតស ជូនជនពិការ និវតថជន និង្ជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារ 

 អនុររតឹយលលខ ៩៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី០ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
ផថលរ់ារ់បំ្ ច្ជ់ិវភាពជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិរង្លោធពលលខមរភូមិនធ 
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រង្រមាល ងំ្នេរាលជ្ជត ិនិង្និវតថជន មន្តនថីាតប់ង្់សមតទភាពពលរមម 
យុទនជនពិការសដលជ្ជមន្តនថរីាជការសីុវលិ និង្អតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ៤៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៥ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពកីារផថ
លរ់ារ់បំ្ ច្់ជិវភាពជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិ រង្លោធពលលខមរភូមិនធរង្
នេរាលជ្ជត ិនិវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ យុទនជនពិការ និង្
អតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ៧៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៩ សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពី
របបឧបតទមភលគាលនលោាយច្ំលោះមន្តនថនីេរាលពលី មរណ្ៈ បង្កសាល ប់ 
ាត់ខលួន និង្ជនពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ១១៧ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី៣១ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពី
ការបសនទមលបៀវតស ជូនជនពិការ និវតថជន និង្ជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារ 

 អនុររតឹយលលខ ២០៧ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការផថ
លរ់ារ់បំ្ ច្់ជីវភាពជូនមន្តនថរីាជការសីុវលិ រង្លោធពលលខមរភូមិនធ 
រង្នេរាលជ្ជត ិនិវតថជន ជនាតប់ង្ស់មផទាវជិ្ជជ ជីវៈ និង្ជនពកិារ និវតថ
ជន ជនាត់បង្់សមតទភាពការងារ ជនាត់បង្់សមតទភាពពលរមម សដលជ្ជ
អតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ២០៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី០៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសរ
សរបតនមល ឯរតាននសនធសសន៍លបៀវតសរមូ៍លោឌ ន និង្ការបលង្កីនលបៀវតសរសុ៍ទន
សាធរបសម់ន្តនថរីាជការ 

 អនុររតឹយលលខ ៤២ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការ
សរសរមួល ការអនុវតថការលបរីរារ់លសាធន ច្ំលោះមន្តនថរីាជការសដលជ្ជ 
និវតថជន ជនាត់បង្់សមផទាវជិ្ជជ ជីវៈ ជនាត់បង្់សមតទភាពការងារ ជន
ពិការ និង្រេសួារជនពលីរេសួារជនមរណ្ៈសដលទទួលមុខតំសណ្ង្ជ្ជអបរ
នលោាយ 

 អនុររតឹយលលខ ៧៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១០ សថពីីការ
បលង្កីតលបឡា ជ្ជតិអតតីយុទនជន 

 អនុររតឹយលលខ ១០១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៨ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពី
ការសរសរមួល ការរំណ្ត់របបឧបតទមភ នងិ្របបលសាធននិវតថន ៍និង្លសាធន
ាត់បង្់សមតទភាពការងារ ជូនរង្លោធពលលខមរភូមិនធ និង្រង្រមាល ងំ្
នេរាលជ្ជត ិសដលចូ្លនិវតថន៍ បត់ាបង្ស់មតទភាពការងារ ពលី មរណ្ៈ 
បង្កសាល ប់ ាតខ់លួន និង្ពិការ 

 អនុររតឹយលលខ ១៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៤ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ
សរសរមួលលបៀវតសរមូ៍លោឌ ន នងិ្ការលបីរផថលល់បៀវតសរដ៍លល់ោធិនននរង្
លោធពលលខមរភូមិនធ 

 អនុររតឹយលលខ ១៥ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការ
សរសរមួលលបៀវតសរមូ៍លោឌ ន នងិ្ការលបីរផថលល់បៀវតសរដ៍លម់ន្តនថនីេរាល
ជ្ជត ិ

 អនុររតឹយលលខ ១៩១ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ១ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពីការសរ
សរមួលតនមលននសនធសសន៍លបៀវតសរមូ៍លោឌ នរបសម់ន្តនថរីាជការននរពះរាជ្ជ្
ច្រររមពុជ្ជ 



 លសច្រថីសលរមច្លលខ២០ សសរ ចុ្ះនថៃទ៣ី០ សខមររា ឆ្ប ១ំ៩៩១របសរ់រមុ
របឹរារដឌមន្តនថីសថពីីរបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពលី ពិការ 

 លសច្រថីសលរមច្លលខ៥២ សសរ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខធបូ  ឆ្ប ២ំ០០៥ របសរ់ាជរ
ោឌ ភិាលរមពុជ្ជសថីពកីារសរសរមួលរារឧ់បតទមភលគាលនលោាយធានា
រ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់មន្តនថរីាជការសីុវលិ 

 របកាសអនថរររសួង្លលខ ១៨០ សហវ.របរ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមីនា ឆ្ប ំ
២០០៧ សថីពីការរំណ្ត ់និង្សរសរមួលរារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយ
របោសំខជូនរូនរបសរ់េសួារជនពលី និង្មរណ្ៈ 

 របកាសអនថរររសួង្លលខ ១២៩ របរអន ចុ្ះនថៃទី០៧ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៧ 
សថីពីការរំណ្ត់អពំីសបបបទលផធររបេលក់ាររេប់រេង្ច្ំលោះនិវតថជន និង្ជន
ាត់បង្់សមតទភាពការងារ 

 របកាសអនថរររសួង្លលខ ១២៨ របរអន ចុ្ះនថៃទី០៧ សខវចិ្ឆកា ឆ្ប ២ំ០០៧ 
សថីពីការបលង្កតីេណ្ៈរមមការវាយតនមលររមិតថាប រ់ាតប់ង្់សមតទភាពការងារ
ច្ំលោះលោធិនទាងំ្ពីរលភទននរង្លោធពលលខមរភូមនិធ 

 របកាសអនថរររសួង្លលខ ១៨៧៧ របរ. ចុ្ះនថៃទី១៣ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១០ 
សថីពីការរំណ្ត់សបបបទលផធរ របេលក់ាររេប់រេង្ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់ 
សមតទភាពការងារ 

 របកាសលលខ ៦៧៨ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៥ សថីពីនីតិវធិី
អនុវតថ របបឧបតទមភលគាលនលោាយច្ំលោះ ជនពលី មរណ្ៈ ជនពិការ 
និវតថជន ជនាត់បង្់សមតទភាពការងារ និង្រេសួារ 

 របកាសលលខ ១៥៣ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីនីតិវធិី
រំណ្ត់រារ់ឧបតទមភមួយលលីរដំបូង្ជូនជនពិការ 

 របកាសលលខ ៤៣០ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ០ី១ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយធានារ៉ាប់រង្សង្គមសរមាប់ជនពិការជ្ជអតីត
យុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ ០០១/២០០៧ សរណ្.អរ ចុ្ះនថៃទី២៩ 
សខមិនា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីព ីការអនុវតថអនុររឹតយលលខ ០៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី
២៦ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីរបបឧបតទមភច្ំលោះលោធនិ ពលី មរណ្ៈ 
បង្កសាល ប់ ាតខ់លួន និង្ពិការ 

 សារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ ០០១ សរណ្.សអយ.សហវ ចុ្ះនថៃទ២ី៨ 
សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីព ីការរំណ្ត់រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរេសួារជនមរ
ណ្ៈ 

 សារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ០០១ ស.រ.ណ្.ន ចុ្ះនថៃទី២៥ សខវចិ្ឆិកា 
ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការអនុវតថអនុររតឹយលលខ ០៨ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខ
មររា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីរបបឧបតទមភលគាលនលោាយច្ំលោះមន្តនថនីេរាល
ពលី មរណ្ៈ បង្កសាល ប់ ាតខ់លួន និង្ពិការ 

 សារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ ០២១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៨ សខធបូ ឆ្ប ំ
២០១០ សថពីីការរតតួពិនតិយលផធៀង្ផ្តធ ត់អតីតយុទនជនរេប់របលភទ និង្
រេួសារ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៣ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី១៦ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៧ សថី



ពីការដំលឡងី្រារ់របប ១៥% ជូនជនពកិារ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់
សមតទភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៥ ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទី២៦ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថី
ពីការអនុវតថរបកាសអនថរររសួង្លលខ១៨០ សហវ របរ ចុ្ះនថៃទី១៥ សខមី
នា ឆ្ប ២ំ០០៧ របសរ់រសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិសមផទា 
និង្ររសួង្លសដឌរិច្ច និង្ហរិញ្ដវតទុ សថីព ីការរំណ្ត់សរសរមួលរារឧ់បតទមភ
លគាលនលោាយរបោសំខជូនរូនជនពលី និង្មរណ្ៈ 

 លសច្រថីសណ្នាលំលខ០១១ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទី២៩ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពី
ការអនុវតថសារាច្រសណ្នាអំនថរររសួង្លលខ០០១ សរណ្. សអយ.សហវ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៥ ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទ ី០៩ សខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០០៨ 
សថីពីការតលមលងី្រារ់ឧបតទមភរបោសំខជូនរបពនន ឬបថី រូនជនពិការ ជនពលី 
ជន មរណ្ៈ និវតថជន និង្ជន ាត់បង្់សមតទភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៧ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី០៤ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៨ 
សថីពីការបសនទមរារ ់២០% ជូនជនពិការ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់សមតទ
ភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៩ សអយ ចុ្ះនថៃទី១០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពី
ការផថលរ់ារ់បំ្ ច្ជ់ិវភាពជូនជនពិការ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់សមតទ
ភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 របកាសលលខ៨៤២ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទ១ី៣ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
បលង្កីតររមុការងារអនថរររសួង្រតួតពនិិតយលផធៀង្ផ្តធ តមុ់ខសញ្ញដ អតីតយុទនជន
រេប់របលភទ និង្រេសួារ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១៨ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថី
ពីការបសនទមរារ ់២០% ជូនជនពិការ នវិតថជន និង្ជនាត់បង្់សមតទភាព
ការងារ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០២ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី២០ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថី
ពីការផថលរ់ារប់ំ្ច្់ជីវភាពជូនជនពកិារ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់
សមតទភាពការងារជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០១ ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទី១៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការផថលរ់ារប់ំ្ច្់ជីវភាពជូនជនពកិារ និវតថជន និង្ជនាត់បង្់
សមតទភាពការងារសដលជ្ជអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៨ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី០៤ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការបលង្កនីរារ ់២០% ជូននិវតថជន ជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារ និង្
ជនពកិារសដលជ្ជអតីតយុទនជន  

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០១១ ស.អ.យ.ចុ្ះនថៃទី៣០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការលបីររារ់លសាធនច្ំលោះមន្តនថរីាជការសដលជ្ជនិវតថជន ជនាត់បង្់ស
មផទាវជិ្ជជ ជីវៈជនាតប់ង្់សមតទភាពការងារ ជនពិការ និង្រេួសារជនពលី
រេួសារជនមរណ្ៈសដលទទួលមុខតំសណ្ង្ជ្ជអបរនលោាយ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០១៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១១ សខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការពរង្ងឹ្ការងារលបរីផថលរ់ារឧ់បតទមភជូនអតីតយុទនជន 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ០១៥ ស.អ.យ. ចុ្ះនថៃទី១៨ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១០ សថី



ពីវធិានការលោះរសាយការទិញ បញ្ញច  ំលរ់ របបសនថិសុខសង្គមរបសអ់តីត
យុទនជន និង្អតីតមន្តនថីរាជការ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០១៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១០ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការសរសរមួលការរណំ្ត់របបឧបតទមភ១លលីរដំបូង្ជូនរេួសារជនពលី
រេួសារជនមរណ្ៈ និង្ជនពិការសដលជ្ជអតីតយុទនជន 

 លសច្រថីសណ្នាលំលខ ០០១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៨ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ សថី
ពីការសរសរមួលរារ់របបសនថិសុខសង្គមជូនអតីតយុទនជន និង្រេសួារ
អតីតយុទនជន 

 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

អតីតយុទនជនរេប់របលភទ នងិ្រេសួារអតតីយុទនជនរមួមាន ៖ 
 ជនពលី 
 ជនមរណ្ៈ 
 ជនពកិារ 
 និវតថជន 
 ជនាត់បង្់សមតទភាពការងារ និង្ 
 រេួសាររបសអ់តីតយុទនជន 

 

 

 

សថង្ោ់លសវា ១. នវិតថជនទទលួាន ៖ 
 លោធិន 

 រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយច្ំនួន ៨សខ ពអីង្គភាពលដមី (ររសួង្
សាមី) 

 រារ់លសាធននិវតថន៍របោសំខ = រារ់លសាធន ពី៥០% លៅ ៨០% នន
លបៀវតសឋាននថរសរថ ិ + របពនន + រូន + តំបន{់លបីមាន} + រារ់អាទិ
ភាព ១៥% លៅ ២០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថិ{លបីមាន} 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ
នេរាលជ្ជត ិ

 រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយ ៨សខ ពអីង្គភាពលដមី (ររសួង្សាមី) 
 រារ់លសាធននិវតថន៍របោសំខ = រារ់លសាធន ៨០% ននលបៀវតស

ឋាននថរសរថ ិ+ ២% ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ+ របពនន + រូន + តំបន{់លបី
មាន} + រារ់អាទិភាព ១៥% លៅ ២០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថិ{លបីមាន} 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ

២. ជនាតប់ង្ស់មតទភាពទទលួាន ៖ 
 លោធិន 

 រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយ ៦សខ ពអីង្គភាពលដមី (ររសួង្សាមី) 
 រារ់លសាធនាត់បង្់សមតទភាពការងាររបោសំខ ៖ 

o ររមិតទី១: រារ់លសាធន ១០០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ
+ អបរបលរមី(លសមីពលលទា) + របពនន + រូន + តំបន{់លបី
មាន}  

o រំរតិទ២ី: រារ់លសាធន ព៥ី០% លៅ ៦០% ននលបៀវតស
ឋាននថរសរថ ិ+ របពនន + រូន + តបំន{់លបីមាន} 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ 



នេរាលជ្ជត ិ
 រារ់ឧបតទមភលគាលនលោាយ ៦សខ ពអីង្គភាពលដមី (ររសួង្សាមី) 
 រារ់លសាធនាត់បង្់សមតទភាពការងាររបោសំខ ៖  

o ររមិតទី១: រារ់លសាធន ៧០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ
+ ៥០% ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ+ របពនន + រូន + តំបន់
{លបីមាន}  

o និង្រំរតិទី២: រារ់លសាធន ពី៥០% លៅ ៦០% ននលបៀវតស
ឋាននថរសរថ ិ+ របពនន + រូន + តំបន{់លបីមាន} 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាពទទួលានរារ់ធានារ៉ាប់រង្សង្គម
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសឋាននថរសរថ ិ 

៣. ពកិារភាពទទលួាន ៖ 
 ទទួលានរារ់ឧបតទមភរបោសំខ ៖ 

o សរមាប់ជនពិការជ្ជអតីតលោធិន និង្នេរាលជ្ជត ិ ៖ 
រារ់ឧបតទមភរបោសំខ = រារ់លបៀវតសសរុប(លបៀវតស
ឋាននថរសរថ ិ+ មហូប + តំបន{់លបីមាន} + រូន + របពនន ឬ
បថី) + រារ់ជំនយួមុខរបួស + រារ់បសនទមភាេរយ + 
រារ់អបរបលរមី(លបីជ្ជជនពកិារថាប រទ់ី១) 

o សរមាប់ជនពិការជ្ជអតីតមន្តនថរីាជការសីុវលិ ៖ រារ់
ឧបតទមភរបោសំខ = រារ់លបៀវតសសរុប(លបៀវតសមូលោឌ ន + 
តំបន{់លបីមាន} + រូន + របពនន ឬបថី) + រារ់ជំនួយមុខ
របួស + រារ់បសនទមភាេរយ + រារអ់បរបលរមី(លបីជ្ជជន
ពិការថាប រទ់ី១) 

o សរមាប់ជនពិការជ្ជអតីតរង្លសនាជន រង្ជីវពល ពល
ររ និង្របជ្ជពលរដឌ ៖ រារឧ់បតទមភរបោ ំ= រារ់ជនំួយ
មុខរបួស + រារ់បសនទមភាេរយ + រូន + របពនន + អបរ
បលរមី(លបីជ្ជជនពិការថាប រ់ទ១ី) 

 លរកាយលពលទទួលមរណ្ភាព ៖ 
o ជនពិការរបលភទ រ ជ្ជលោធិន និង្មន្តនថនីេរាលជ្ជតិ ៖ 

រតូវបនថលបីររារ់ឧបតទមភរបោសំខច្ំនួន ៣សខ ជូនរេសួារ
សព លហយីទទួលានរារបូ់ជ្ជសពច្ំននួ ៩សខ ននរារ់
ឧបតទមភរបោសំខចុ្ង្លរកាយរបសស់ាមីជន និង្រារ់
ឧបតទមភមួយលលីរច្ំននួ ១៥សខ ននលបៀវតសសរុប 

o ជនពកិាររបលភទ រ ជ្ជលសនាជន ៖ រតូវបនថលបរីរារ់
ឧបតទមភរបោសំខច្ំននួ ៣សខជូនរេួសារសព លហយីទទួល
ានរារបូ់ជ្ជសពច្ំនួន ១,២០០,០០០លរៀល រារជូ់ន
ដំណឹ្ង្ ជនពលីច្នំួន ៣សខ ននរារល់សមីពលលទា នងិ្
រារ់ឧបតទមភមួយលលីរច្ំនួន ១២សខ ននរារ់លសមីពលលទា 

 ជនពកិាររបលភទ ខ ៖ រតូវបនថលបីររារឧ់បតទមភរបោសំខច្នំួន ៣សខ
ជូនរេួសារសព លហយីទទួលានរារ់បូជ្ជសពច្ំនួន ៧សខ ននរារ់
ឧបតទមភរបោសំខចុ្ង្លរកាយរបសស់ាមីជន និង្រារឧ់បតទមភមយួលលីរ
ច្ំនួន ១២សខ ននលបៀវតសសរុប។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ទទលួសាគ លអ់តតីយុទនជនថមសីដលលផធរពរីរសួង្ការោរជ្ជត ិ ររសួង្មហានផធ នងិ្
ររសួង្ សាទ បន័ោរព់នន ័



 លិខិតលផធរអតីតយុទនជនរេប់របលភទ                       (០២ច្ាប់) 
 រពះរាជររឹតយ អនុររឹតយ និង្របកាសលច្ញពីជួរ           (០២ច្ាប់) 
 បញ្ជ ីរាយនាម                                                   (០២ច្ាប់) 
 លិខិតទទួលសាគ ល ់                                            (០២ច្ាប់) 
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ររ់រមតិាតប់ង្់សមតទភាពការងារ   (០២ច្ាប់) 
 លិខិតឧលទធសនាមផគត់ផគង្់ហរិញ្ដវតទុ                          (០២ច្ាប់)  
 ជីវៈរបវតថិសលង្េប                                                 (០២ច្ាប់) 
 លិខិតច្មលង្រពះរាជររឹតយ អនុររឹតយ របកាសលច្ញពីជួរ  (០២ច្ាប់)   

 

លុបអតតីយុទនជនរេបរ់បលភទ 
 សំលណី្របសក់ារោិលយ័ ប.ជ.អ រាជធានី លខតថ             (០២ច្ាប់) 
 តារាង្ឧបសមព័នន                                                    (០២ច្ាប់)    
 លិខិតទទួលសាគ លជ់នពលី ឬជនមរណ្ៈ                     (០២ច្ាប់)  
 របវតថិរូបសលង្េប                                                     (០២ ច្ាប់) 
 តារាង្បញ្ញជ រ់រារ់ឧបតទមភរបោសំខ                             (០២ច្ាប់) 
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតមរណ្ភាព                                  (០២ច្ាប់) 
 របកាសទទួលសាគ ល ់ នងិ្តារាង្ឧបសមពន័ន របសរ់រសួង្  (០២ច្ាប់)   

 

បញ្ចូ លរបពនន ឬ បថ ីនងិ្រូនរបសជ់នពកិារ នវិតថជន នងិ្ ជនាតប់ង្ ់ 
សមតទភាពការងារ  

 សំលណី្របសក់ារោិលយ័ ប.ជ.អ រាជធានី លខតថ  (០២ច្ាប់) 
 តារាង្ឧបសមព័ននននបញ្ជ ីរាយនាមអតតីយុទនជន នងិ្រេសួារ (០២

ច្ាប់) 
 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតអាោហ៍ពិោហ៍  ឬសំបុរតរំលណី្ត  (០២ច្ាប់) 
 លិខិតបញ្ញជ រ់ការសិរា  (០២ច្ាប់) 

 

លផធរអតតីយុទនជនរេបរ់បលភទពរីាជធាន ីលខតថមយួ លៅរាជធាន ីលខតថមយួលទៀត 
 សំលណី្របសក់ារោិលយ័ ប.ជ.អ រាជធានី លខតថ             (០២ច្ាប់)  
 តារាង្ឧបសមព័នន ននបញ្ជ ីរាយនាមអតីតយុទនជន             (០២ច្ាប់) 
 លសៀវលៅលបីររារ់ និង្សាលារបរត័                          (០២ច្ាប់) 
 សំណំុ្លិខិតរបសស់ាមខីលួន                                        ច្ាប់លដីម 
 ោរយលសបីសំុលផធររបសស់ាមីខលួន                                   (០២ច្ាប់) 
 របកាសទទួលរបសរ់រសួង្ ស.អ.យ                           (០២ច្ាប់) 

 

លបរីរាររ់បបសនថសុិខសង្គម នងិ្រារឧ់បតទមភលផសង្ៗជូនអតតីយុទនជន  
នងិ្រេសួារអតតី យុទនជន 

 សំលណី្របសក់ារោិលយ័ ប.ជ.អ រាជធានី លខតថ            (០២ច្ាប់)  
 តារាង្ឧបសមព័នន ននបញ្ជ ីរាយនាមរបសអ់តីតយុទនជន      (0២ច្ាប់) 
 របកាសទទួលសាគ ល ់និង្ផថលរ់បបឧបតទមភ 

លោបល ់  

 



ការផតលអ់ាជ្ជា បណ្ណ ដ្លទ់្ីភ្នន រ់្រសមុរំនូអនតរក្បសទ្ស 

ល ម្ ះលសវា ការផថលអ់ាជ្ជញ បណ្តដរ់ទីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថររបលទស 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស 
 រដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស 

 អាសយោឌ ន : អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស  រាជធានភីបំលពញ 
 ទូរសព័ធ   :  ០២៣ ២១១ ៨៤៨ 
 អុីសមល       :      info@icca-cambodia.com.kh 
 លេហទំព័រៈ www.icca-cambodia.com.kh      

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ទីភាប រ់ងារសដលទទួលានការអនុញ្ញដ តឲ្យផថលល់សវាសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្
រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ សដលអាច្សសវង្រររេួសារច្ិញ្ច ឹមមួយដ៏លអរបុង្ន័យ
ធានាឧតថមរបលោជនរ៍បសរុ់មារជ្ជច្មផង្ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុសញ្ញដ អង្គការសហរបជ្ជជ្ជត ិ សថពីីសិទនិរុមារសដលរមពុជ្ជជ្ជសមាជរិ 
របកាសលោយររុមរបឹរាជ្ជតិជ្ជនខ់ពសន់នរមពុជ្ជលៅនថៃទី២២ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ំ
១៩៩២ និង្ានផថលស់ោច ប័ន លៅនថៃទ១ី៥ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩២ 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/០១០៧/០០៣ ចុ្ះនថៃទី២២ សខមររា ឆ្ប ំ
២០០៧ សដលរបកាសឱ្យលរបីច្ាប់សថពីកីារអនុមត័ឲ្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុ
ជ្ជ ចូ្លជ្ជភាេីននអនុសញ្ញដ ររងុ្ឡាលអ សថីពីការការោររុមារ និង្សហ
របតិបតថកិារទារ់ទង្នឹង្សមុ ំរូនអនថររបលទស 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/១២០៩/០២៤ ចុ្ះនថៃទ០ី៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ 
សដលរបកាសលអាយលរបីច្ាប់ សថីពីសមុរូំនអនថររបលទស 

 របកាសរមួលលខ ១០០៧ សហវ.របរ ចុ្ះនថៃទី២៧ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ សថពីី
ការផថលល់សវាសាធារណ្ៈរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនីតិ
សមផទា 

 របកាសលលខ ១៩៨០ ស .អ.យ ចុ្ះនថៃទី០៧ សខសីហា ឆ្ប ំ២០១៤ របស់
ររសួង្សង្គម រិច្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា សថីពនីីតវិធិីផថលក់ារ

អនុញ្ញដ តដលទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថររបលទស 
អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 
 
 
 

 ទីភាប រ់ងារសដលមានការបញ្ញជ រទ់ទួលសាគ លេុ់ណ្វុឌ្ណពិអីាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬ 
អាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចទទួលបនធុរសមុ ំរូនអនថររបលទស ននរបលទសរបសទ់ី
ភាប រ់ងារ 

 ទីភាប រ់ងារមានការអនុញ្ញដ តពីអាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬ អាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចទ
ទួលបនធុរសមុ ំរូនអនថររបលទស ននរបលទសរបសទ់ីភាប រង់ារ ឲ្យលធវីរបតិបតិថការ
សមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 ទីភាប រ់ងារនីមួយៗ រតូវចុ្ះបញ្ជ ីតាមបទបផញ្ដតថិច្ាប់ជ្ជធរមានរបសរ់ពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ ទារ់ទង្នងឹ្នតីិបុេគលមនិយរច្ំលណ្ញ សមាេម ឬ អង្គ
ការមិនសមនរោឌ ភិាល។ទីភាប រង់ារមិនមានលបីរមណ្ឍ លរុមាររំរោ ឬ លរបី
រាសម់ណ្ឍ លរុមាររំរោ លដីមផជី្ជរបភពផថលទ់ាររ និង្រុមាររំរោសរមាប់
សមុ ំរូនអនថររបលទស 

 របលទសរបសទ់ីភាប រ់ងារជ្ជរបលទសសដលមានទំនារ់ទនំង្ការទូតជ្ជមួយរពះ
រាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ។ 

mailto:info@icca-cambodia.com.kh


សថង្ោ់លសវា 
 
 
  
 

 ទីភាប រ់ងាររតូវានអនុញ្ញដ តឲ្យផថលល់សវាសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្រពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ សដលរបរបលោយសុច្ចរតិភាព ជំលនឿទុរច្ិតថ អភិាលរចិ្ច
លអ សមតទភាពវជិ្ជជ ជីវៈ េណ្នយភាព នងិ្ររមសីលធម៌  

 តនមលលសវាសរមាប់ការផថល ់ ឬបនថសុពលភាពអាជ្ជញ ប័ណ្តសមុ ំរូនអនថររបលទស 
រយៈលពលផថល ់នងិ្សុពលភាពអាជ្ជញ បណ័្តរតូវរំណ្ត់ ដូច្ខាង្លរកាម៖ 

 
 

ល.រ បរោិយ តនមលលសវា(៛) សុពលភាព 
១ កាផថលអ់ាជ្ជញ បណ្ត ១២.០០០.០០០ ២ឆ្ប  ំ
 លសវារដឌាលពនិិតយសំណំុ្ឯរ

សារ 
២០០.០០០ 

 

 លសវាផថលអ់ាជ្ជញ បណ្ត ១០.០០០.០០០  
២ បនថសុពលភាពអាជ្ជញ បណ្ត ២.០០០.០០០ ២ឆ្ប  ំ

 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 
 
 

 សំណំុ្ឯរសាររបសទ់ភីាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថររបលទសមានដូច្ខាង្លរកាម៖  
1. ោរយលសបីសំុរតូវចុ្ះហតទលលខាលោយរបធានទីភាប រ់ងារ នងិ្មានបិទ

សតមរបិ៍សារលពពីននតនមល ៥.០០០៛ 
2. ច្ាប់ច្មលង្លិខតិបញ្ញជ រទ់ទួលសាគ លេុ់ណ្វុឌ្ណរិបសទ់ីភាប រ់ងារ 

(លៅមានសុពលភាព) លច្ញលោយអាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ
ធរមានសមតទរចិ្ចននរបលទសរបសទ់ីភាប រង់ារ 

3. ច្ាប់ច្មលង្ឯរសារអនុញ្ញដ តឲ្យលបរីទីភាប រ់ងារសដលមានទិសលៅ
មិនសសវង្ររផលច្ំលណ្ញលោយមានការបញ្ញជ រ់រតមឹរតូវពីអាជ្ជញ ធ
ររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ចននរបលទសរបសទ់ីភាប រង់ារ 

4. លិខិតរបសអ់ាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចននរបលទស
របសទ់ីភាប រង់ារសដលអនុញ្ញដ តឲ្យទីភាប រង់ារលធវីរបតិបតិថការសមុ ំរូន
អនថររបលទសលៅរបុង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ។ 

5. លរេនថិរៈ និង្បទបញ្ញជ នផធរបុង្របសទ់ភីាប រង់ារ 
6. ឯរសាសលង្េបអំពីរបវតថិ សរមមភាព រមមវធិី និង្លសវារបសទ់ី

ភាប រ់ងារ បញ្ជ ីរាយនាមបុេគលិរ នងិ្លរេណ្សមផតថិរបសបុ់េគលិរ
ទាងំ្លនាះ រមួទាងំ្ភ័សថុតាង្សដលបងាហ ញអំពបីទពិលសាធន៍របុង្វសិ័
យសមុ ំរូនអនថររបលទសោ៉ង្តិច្ ៥ឆ្ប  ំ

7. រាយការណ៍្ហរិញ្ដវតទុរបោឆំ្ប ចុំ្ង្លរកាយសដលមានលធវីសវនរមម
លោយសវនររឯររាជយ រមួមាន របភពមូលនិធ ិ លសាហុ៊យសមុរូំន 
និង្នថលច្ំ្យនានា ទារទ់ង្នងឹ្សមុរូំនអនថររបលទស 

8. របវតថិរូបសលង្េបមានបទិរូបថតទហំ ំ ៤សម x ៦សម របស់
សមាជិរររមុរបឹរាភាិល ឬេណ្ៈរេបរ់េង្ទីភាប រ់ងារ 

9. របវតថិរូបសលង្េបមានបទិរូបថតទហំ ំ៤សម x ៦សម របសបុ់េគលិរ
មួយនារ ់ ឬពីរនារ ់ សដលានទទលួការអនុញ្ញដ តឲ្យលធវីជ្ជអបរ
តំ្ង្ទីភាប រ់ងារលលីការងារសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្រពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ 

10. ឯរសារភ័សថុតាង្នានាសដលបញ្ញជ រ់ថា អបរតំ្ ង្ដូច្មានសច្ង្
របុង្ច្ណុំ្ច្ ៩ ខាង្លលី គាម នជ្ជប់ល ម្ ះរបុង្បញ្ជ ីលថាក លលទាសលៅ
របលទលដីមរបសខ់លួន នងិ្លៅរបលទសចុ្ង្លរកាយសដលខលួនរំពុង្រស់
លៅ របសិនលបីរបលទសខុសគាប  



11. ច្ាប់ច្មលង្ឯរសារចុ្ះបញ្ជ ីតាមបទបផញ្ដតិថច្ាប់ជ្ជធរមានរបស់
រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ ទារ់ទង្នឹង្នតីិបុេគលមិនយរច្ំលណ្ញ 
សមាេម ឬអង្គការមិនសមនរោឌ ភិាលលោយមានការបញ្ញជ រ់រតឹម
រតូវពីររសួង្ការបរលទស នងិ្សហរបតិបតថិការអនថរជ្ជតិននរពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ 

12. ច្ាប់ច្មលង្ឯរសាររិច្ចរពមលរពៀង្ពីអតតីកាល ឬបច្ចុបផនបកាល
ជ្ជមួយររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទនជន និង្យុវនតីិសមផទា សថីពី
ការផថលជ់ំនយួមនុសសធម ៌ ឬការជួយឧបតទមភដលរុ់មាររំរោនានា 
លៅរបុង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

13. ច្ាប់ច្មលង្រចិ្ចរពមលរពៀង្លទវភាេី សថីពរីចិ្ចសហរបតបិតថិការសមុរូំន
អនថររបលទសរវាង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ (ររសួង្ការបរលទស 
និង្សហរបតិបតថិការអនថរជ្ជតិ) នងិ្របលទសរបសទ់ភីាប រ់ងារ 
របសិនលបីរបលទសលនះមិនសមនជ្ជរបលទសភាេីអនុសញ្ញដ ររុង្ឡា
លអ សថីពីការការោររុមារ និង្សហរបតបិតថិការទារ់ទង្នឹង្ការសមុ ំ
រូនអនថររបលទស 

14. ឯរសារលផសង្ៗលទៀតសដលររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវ
នីតិសមផទាយលថ់ាោាំច្់លដីមផឧីតថមរបលោជន៍រុមារ និង្លដីមផី
មានមូលោឌ នវាយតនមលោរយសំុឲ្យានសមរសប 

 នីតីវធិរីបុង្ការលផញោីរយសំុ នងិ្សំណំុ្ឯរសារទាងំ្អសរ់បសទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូន
អនថររបលទសរតូវបញ្ជូ នតាមរយៈអាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ច
ននរបលទសរបសទ់ីភាប រ់ងារលៅសាទ នទូត ឬសាទ នតំ្ ង្ននរបលទសរបសទ់ី
ភាប រ់ងាររបោលំៅរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ ចូ្លររសួង្ការបរលទស និង្សហ
របតបិតថកិារអនថរជ្ជត ិពិនតិយ និង្បញ្ចូ នបនថមរររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទន
ជន និង្យុវនីតិសមផទា។ 

 សំណំុ្ឯរសារទាងំ្អសរ់បសទ់ភីាប រ់ងារសមុរូំនអនថររបលទសរតូវមានជ្ជភាសា
អង្់លេលស ឬភាសាារាងំ្ លហយីរតូវបរសរបជ្ជភាសាសខមរ។ 

លោបល ់ ោរ់ពន័ននឹង្ការផថលល់សវាលលីការផថលអ់ាជ្ជញ បណ្តដលទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថរ
របលទស របុង្ការទទួលានការអនុញ្ញដ តឲ្យផថលល់សវាសមុ ំរូនអនថររបលទស លៅ
របុង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិស
មផទា រដូ៏ច្ជ្ជអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស ានខិតខំលរៀបច្ ំ រសាង្
ច្ាប់លិខិតបទោឌ នេតិយុតថនានា រសបតាមបទោឌ នជ្ជតិ អនថរជ្ជតិសដល
ការងារទាងំ្អសល់នះពិតជ្ជានចូ្លរមួ ច្ំសណ្រោ៉ង្សំខាន ់ លដីមផរីររេួសារ
លអឱ្យរុមារ នងិ្ធានាឧតថមរបលោជន៍របសរុ់មារ ទប់សាក ត់ការ លវង្របវញ្ច  នងិ្
ជួញដូរតាមរូបភាពសមុ ំរូនអនថររបលទស។ 

 

 

 

 

 



ការទ្ុរោរ់រមុារជ្ជមួយក្រួស្តរអច្ិន្តន្តនតយស៍ៅក្បសទ្សទ្ទ្ួល 

ល ម្ ះលសវា ការទុរោរ់រុមារជ្ជមួយរេសួារអច្ិនន្តនថយល៍ៅរបលទសទទួល 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 អាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស 
 រដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស  
 អាសយោឌ នៈ អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិរីពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធៈ ០២៣ ២១១ ៨៤៨ 
 អុីសម៉លៈ info@icca-cambodia.com.kh 
 លេហទំព័រៈ www.icaa-cambodia.com.kh 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ការផថលល់សវាដលរុ់មារឱ្យទទួលាននូវឋាន: សិទន និង្កាតពវរិច្ច ដូច្ជ្ជរូន
បលង្កីត អាច្បលង្កីតនូវទំនារ់ទនំង្អច្ិនន្តនថយរ៍វាង្រូនសំុ និង្ឪពុរមាថ យច្ញិ្ច ឹម
រសបច្ាបន់នរបលទសទទួល 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុសញ្ញដ អង្គការសហរបជ្ជជ្ជត ិ សថពីីសិទនិរុមារសដលរមពុជ្ជជ្ជសមាជរិ 
របកាសលោយររុមរបឹរាជ្ជតិជ្ជនខ់ពសន់នរមពុជ្ជលៅនថៃទី២២ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ំ
១៩៩២ និង្ានផថលស់ោច ប័ន លៅនថៃទ១ី៥ សខតុលា ឆ្ប ១ំ៩៩២ 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/០១០៧/០០៣ ចុ្ះនថៃទី២២ សខមររា ឆ្ប ំ
២០០៧ សដលរបកាសឱ្យលរបចី្ាប់ សថពីកីារអនុមត័ឲ្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុ
ជ្ជចូ្លជ្ជភាេនីនអនុសញ្ញដ ររុង្ឡាលអ សថីពីការការោររុមារ នងិ្សហ
របតិបតថកិារទារ់ទង្នឹង្សមុ ំរូនអនថររបលទស 

 រពះរាជររមលលខ នស/ររម/១២០៩/០២៤ ចុ្ះនថៃទ០ី៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ 
សដលរបកាសលអាយលរបីច្ាប់ សថីពីសមុរូំនអនថររបលទស 

 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះ សាប រ់លៅរបុង្មណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 របកាសលលខ ០៣៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២១ សខរុមភ: ឆ្ប ២ំ០០៥ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពកីារបលង្កតីេណ្រ
មាម ធិការរបឹរាការសថទាជំនំួសច្ំលោះរុមារ 

 របកាសលលខ ២១៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៦ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការោរឱ់្យអនុវតថ
លគាលនលោាយសថីពី ការសថទាជំំនួសច្ំលោះរុមារ 

 របកាសលលខ ៦១៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី២ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៦ របស ់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា សថីពីបទោឌ នអបផបរមា 
សរមាប់ការសថទាជំនំួស ច្ំលោះរុមាររបុង្មណ្ឍ ល 

 របកាសលលខ ១៩៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១១ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០០៨ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទឌជន នងិ្យុវនីតិសមផទា សថីពីបទោឌ នអបផបរមា
សរមាប់ការសថទាជំំនួស ច្ំលោះរុមារលៅតាមសហេមន ៍

 របកាសលលខ ១៤៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី ២០ សខមីនា ឆ្ប  ំ២០០៧ សថីពីការ
សរសរមួលសមាសភាព និង្ភាររិច្ចរបសេ់ណ្រមាម ធកិាររបឹរាការសថទាំ
ជំនួសច្ំលោះរុមារ 

 របកាសរមួលលខ ១០០៧ សហវ-របរ ចុ្ះនថៃទី២៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ រវាង្
ររសួង្លសដឌរិច្ច នងិ្ហរិញ្ដវតទុ និង្ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវ
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នីតសិមផទាសឋីពី ការផថលល់សវាសារធារណ្ៈរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីត
យុទឌជន និង្យុវនីតសិមផទា 

 របកាសរមួ ៤៤៨ សហវ-របរ ចុ្ះនថៃទ១ី០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១៣ រវាង្
ររសួង្លសដឌរិច្ច នងិ្ហរញិវតទុ និង្ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវ
នីតិសមផទា សថពីីការរណំ្ត់ ច្នំួនរារច់្ំ្យលសាហុយ និង្វភិាេទាន
នានាសរមាប់សមុ ំរូនអនថររបលទស 

 របកាសលលខ ១៩៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការលរៀបច្ំ និង្ការ
របរពឹតថលៅរបសអ់ាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស ននរពះរាជ្ជ្ច្ររ
រមពុជ្ជ 

 របកាសលលខ ១៩៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថពីីការសតង្តាងំ្
សមាសភាពេណ្ៈរមាម ធិការ អាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស 

 របកាសលលខ ០០២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៣ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការលរបីរាស់
អរសរកាត ់ រូបសញ្ញដ  និង្េំរូ រាលលិខតិរបសអ់ាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថរ
របលទស 

 របកាសលលខ ០០៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការបលង្កីតេណ្ៈ
រមាម ធិការរេប់រេង្ នងិ្ោត់សច្ង្រារ់វភិាេទានមនុសសធម ៌

 របកាសលលខ ១៣៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពកីារសណ្នាអំនុវតថ
នីតិវធិីសមុរូំនអនថររបលទសលោយសាច្ញ់ាតិ 

 របកាសលលខ ១៣៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពកីារសណ្នាអំនុវតថ
នីតិវធិីសមុរូំនអនថររបលទសច្ំលោះរុមារសដលរតូវការនូវការសថទាពំិលសស និង្
រុមារមានតរមូវការពិលសស 

 របកាសលលខ ១២៣០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី៣០ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទឌជន និង្យុវនីតិសមផទា សថីពីការលរៀបច្ំ និង្ការ
របរពឹតថលៅរបសរ់ដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស 

 របកាសលលខ ១៩៨០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី០៧ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៤ របស់
ររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទឌជន នងិ្យុវនីតិសមផទា សថីពនីីតិវធិផីថលក់ារ
អនុញ្ញដ តដលទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថររបលទស 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

១. រូនសំុ 

 រុមារសញ្ញជ តិសខមរ សដលមានលំលៅឋានជ្ជអច្ិនន្តនថយរ៍បុង្រពះរាជ្ជ្ច្ររ
រមពុជ្ជ មាន អាយុលរកាម៨ឆ្ប  ំ េតិរតមឹនថៃទទួលោរយសំុ លលីរសលង្សត
ររណី្រុមាររតូវការនូវការសថទាពំិលសស សដលអនុញ្ញដ តានដលអ់ាយុលរកាម
១៨ឆ្ប ។ំ របុង្ររណី្រុមារមានបង្បអូនបលង្កីតលរច្ីននារ់ លហយីមាប រ់មានអាយុ
លរកាម៨ឆ្ប  ំ អាច្អនុញ្ញដ ត ឲ្យសំុរុមារលនាះ រមួជ្ជមយួនងឹ្បង្បអូនបលង្កីត
សដលមានអាយុលរកាម១៨ឆ្ប  ំ

 រុមាររំពុង្រសល់ៅរបុង្មណ្ឍ លរុមាររំរោ ឬរសល់ៅលរកាមការទុរោរ់សម
រសបលផសង្លទៀតសដលរតួតពនិិតយលោយររសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្



យុវនីតិសមផទា 
 រុមារទាងំ្លនាះសទតិលរកាមអា្ពាាលសរមាប់អនតីិជន ឬរុមារសដល

សទិតលរកាមអំ្ ច្លមាសដលមានសាទ នភាពលំារបំផុត 
 របុង្ររណី្សមុ ំរូនលោយសាច្់ញាតិសមុរូំនអាច្អនុញ្ដត ឲ្យានច្ំលោះរុមារ

មានអាយុលរកាម១៨ ឆ្ប សំដលរសល់ៅរបុង្ ឬលរៅមណ្ឍ លរុមាររំរោ។ 

២ .អបរសំុ 

 អបរសំុ (ឪពុរមាថ យច្ិញ្ច ឹម) ជ្ជសហពទ័នសដលមានបំណ្ង្សំុរូនលៅរមពុជ្ជ 
(ទារ់ទង្ការោរោ់រយសំុរូនតាមរយៈទភីាប រ់ងារ ឬអាជ្ជញ ធររ ថ្ លនន
របលទសទទួល) សដលមានលំលៅឋានអច្ិនន្តនថយល៍ៅរបុង្របលទស្មួយ
លផសង្លទៀត សដលមានទំនារទ់ំនង្ការទូតជ្ជមួយរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ  

 អបរសំុរតូវមានលរេណ្សមផតថ ិ និង្លរេខណ្ឍ ជ្ជសារវនថនានាសរមាប់សមុ ំរូន
រសបតាមច្ាប់របលទសទទួល នងិ្របលទសលដីម 

 អបរសំុមានអាយុោប់ពី ៣០(សាមសិប)ឆ្ប  ំ និង្មានអាយុលលីសរូនសំុ
ោ៉ង្តិច្ ២២(នមភពីរ)ឆ្ប  ំ និង្ោ៉ង្លរច្នីបំផុត ៤៥(សសសិបរា)ំឆ្ប  ំ េតិ
រតឹមកាលបរលិច្ឆទោរ់ោរយសំុ 

 អបរសំុរតូវានអនុញ្ញដ តឱ្យសំុរូនានលុះរតាសត អបរសំុរូនគាម នរូន ឬ មាន
រូនសតមាប រ់លៅរបុង្បនធុរ។ អបរសំុអាច្សំុរូនានសតមាប រប់៉ុល ត្ ះ លលីរសឡ
ង្សតរុមារ សដលមានបង្បអូនបលង្កីតអាច្អនុញ្ញដ តឱ្យសំុលរច្នីនារា់ន។ 

សថង្ោ់លសវា 
 
 

រុមារសដលសទិតរបុង្ររណី្សមុ ំរូនអនថររបលទស ជ្ជសមុ ំរូនលពញលលញសដលរតូវ
ច្លរមីនធំធាត ់លៅរបុង្បរោិកាសរេសួារ បរោិកាសសុភមង្គល លសច្រថី
រសឡាញ់ និង្ការលោេយលល់ដីមផឲី្យ មានការអភិវឌ្ណលពញលលញ និង្ោ៉ង្សុខុដុ
មនូវបុេគលិរ លរេណ្ៈរបសរុ់មារ លហយីបលង្កីតនូវទំនារទ់ំនង្រវាង្អបរសំុនិង្រូន
សំុជ្ជអច្ិនន្តនថយស៍ដលផថលដ់លរុ់មារនូវឋានៈ សិទន ិនិង្កាតពវរិច្ច ដូច្ជ្ជរូនបលង្កីត
របសឪ់ពុរមាថ យច្ិញ្ច ឹមលនាះ។ រុមារសដលអាច្អនុញ្ញដ តោរ់ឲ្យសមុ ំរូនអនថររបលទស
ាន លុះរតាសតអសល់ទនភាពផថលក់ារឧបតទមភ លដីលមផឲី្យរុមាររសល់ៅរុមាររសល់ៅ
របុង្រេួសាររំលណី្ត និង្លរកាយពីានលធវីការពិោរ្ អំពីសមុ ំរូនលៅរបុង្រពះរាជ្ជ្
ច្រររមពុជ្ជអសល់ទនភាព នងិ្រសបតាមលគាលនលោាយ សថពីីការសថទាជំំនួស
ច្ំលោះរុមារសដលោត់ទុរសមុ ំរូនអនថររបលទស េឺជ្ជដំល្ះរសាយចុ្ង្លរកាយនន
ការទុរោរ់រុមារ។ 
I. រារច់្ំ្ យលសាហុ៊យ វភិាេទាននានាសរមាបស់មុរូំនអនថររបលទស 

 អបរសំុរតូវបង្់រារច់្ំ្យលសាហុ៊យ និង្វភិាេទាននានាច្នំួន ៥.០០០
ដុលាល រអាលមររិ របុង្ការសំុរូនមាប រ់ តាមរយៈ ទីភាប រ់ងារ ឬអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថរ
របលទសននរបលទសទទួល។ ការបង្់រារ់លនះ រតូវសច្រជ្ជពីរដំ្ រក់ាល៖ 

 ដំ្ រក់ាលទ១ី៖ អបរសំុរតូវបង្់រារច់្នំួន ១.៥០០ដុលាល រអាលមររិ លៅ
លពលសំណំុ្ឯរសារសមុ ំរូនរតូវានបញ្ជូ នមរដលរ់ដឌាលសមុ ំរូនអនថរ
របលទសននអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស។ ច្នំួនទឹររារ់លនះមនិ
អាច្បង្ិវលជូនវញិានលទ។ 

 ដំ្ រក់ាលទ២ី៖ អបរសំុរតូវបង្់រារ់ច្នំួន ៣.៥០០ដុលាល រអាលមររិ លៅ
មុនលពលលធវីពិធរីបេលរុ់មារជ្ជផលូវការ។ 

លរៅពីការបង្់រារ់ច្ំ្ យលសាហុ៊យ និង្វភិាេទាននានាខាង្លលីលនះអបរសំុ
រតូវបង្់រារ់សរុបច្ំនួន ១.០០០.០០០៛ តាមរយៈទីភាប រ់ងារ ឬអាជ្ជញ ធររ

ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទសននរបលទសទទួល លដីមផីរទរទង្់លសាហុ៊យោរ់



ោរយសំុការពិនិតយភ័សថុតាង្ ការលច្ញដីកាសលរមច្ ការបញ្ជូ នឯរសារ ការផសពវ
ផាយលសច្រីថជូនដំណឹ្ង្ ការរសាវរជ្ជវអង្គលហតុ និង្សរមមភាពខាង្នីតិវធិីលផស
ង្ៗលទៀត សដលទារ់ទង្នឹង្រិច្ចការសមុ ំរូនអនថររបលទស។ តុលាការរតូវបងាគ ប់
ឲ្យអបរសំុបង្ច់្ំនួនទឹររារ់លនាះជ្ជមុន។ របុង្ររណី្សដលលសាហុ៊យោាំច្់សដល
ានរណំ្តខ់ាង្លលីលនះលលីសព ី ១.០០០.០០០៛ តុលាការអាច្រំណ្ត់ច្នំួន
លសាហុ៊យបសនទម និង្បងាគ បឲ់្យអបរសំុបង្ល់សាហុ៊យបសនទមលនាះជ្ជមុន។ ច្ំននួ
ទឹររារល់នះមនិអាច្បង្ិវលជូនវញិលទ។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

I. សំណំុ្ឯរសាររបសរុ់មារសដលជ្ជរមមវតទុសមុរូំនអនថររបលទស 
 ទរមង្់ល្លយីតបដំបូង្ 
 ទរមង្់រាយការណ៍្អពំីរុមារសដលរតូវលាះបង្់លោល 
 ទរមង្ទុ់រោរ់រុមារតាមការសថទាជំំនួស 
 ទរមង្់ននការទទួលរុមារឲ្យសាប រ់លៅរបុង្មណ្ឍ ល 
 សំបុរតរំលណី្តរបសរុ់មារ 
 របវតថិរូបសលង្េបរបសរុ់មារ 
 រូបថតរុមារ(លពលលរសីាន/ បច្ចុបផនបភាព) 
 របវតថិសុខភាពរុមារ និង្រេួសារ 
 ការសិរាអំពីរុមារ (បុេគលិរសង្គមរិច្ច/មណ្ឍ ល/មនធីរស.អ.យ/នាយរោឌ ន

សុខុមាលភាពរុមារ) 
 លិខិតជូនដំណឹ្ង្លៅមនធីរ ស.អ.យ អំពីវតថមានរបសរុ់មាររបុង្មណ្ឍ ល 
 លិខិតបញ្ញជ រសុ់ខភាព(ការពិពណ៌្នាពសុីខភាពផលូវកាយ និង្ផលូវច្ិតថ ពិការ

ភាព ជំង្រុឺានំរ ៉ តរមូវការពិលសស) និង្របវតថិននរុមារសដលបងាហ ញពីតរមូវការ
ពិលសស 

 ឯរសារបញ្ញជ រថ់ាមានបង្បអូនអាយុលរកាម ០៨ឆ្ប  ំ
 រូបថតរុមារ របសិនលបីបង្បអូនបលង្កតី 
 របកាសសថីពីការបញ្ចូ លរុមាររបុង្មណ្ឍ ល 
 លសច្រថីរបកាសសសវង្ររឪពុរមាថ យ ឬអា្ពាាលរុមារ  
 ឯរសារច្មលង្ ៖ ការសមាភ សន៍ ខតិថប័ណ្តផសពវផាយ លសច្រថរីបកាស តាមរ

យៈវទិយុ ទូរទសសន៍។ល។ ររណី្ររឪពុរមាថ យ 
 រាយការណ៍្ អំពីការសសវង្ររឪពុរមាថ យ បលង្កតី ឬអបរអា្ពាាល 

ទរមង្់ររមិនលឃញី   
 ទរមង្ប់ញ្ញជ រ់ពកីារពិលរគាះលោបលជ់្ជមយួរុមារសថីពីសមុ ំរូន និង្មានលមឃុំ

លៅសងាក តជ់្ជសារស ី
 ទរមង្ប់ញ្ញជ រ់ពកីារយលរ់ពមរបសរុ់មារអំពីសមុ ំរូនលោយមានលមឃុ ំ លៅ

សងាក ត់ជ្ជសារស ី
 លសច្រថីសលរមច្ ឬដីការរបសតុ់លាការពីភាពជ្ជអា្ពាាលសរមាប់អ

នីតិជន(នាយរោឌ នសុខុមាលភាពរុមារ ឬមនធីរសង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន 
និង្យុវនតីិសមផទា) 

 លសច្រថីរបកាសសសវង្រររេួសារអច្ិនន្តនថយ ៍ថាប រ់លខតថ  
 ឯរសារច្មលង្ ៖ ការសមាភ សន៍ ខតិថប័ណ្តផសពវផាយ លសច្រថរីបកាស តាម រ

យៈវទិយុ ទូរទសសន៍។ល។ ររណី្រររេសួារអច្ិនន្តនថយថ៍ាប រ់លខតថ 
 រាយការណ៍្អពំីការខតិខរំបុង្ការទុរោរ់រុមារជ្ជ អច្ិនន្តនថយរ៍បុង្លខតថ 
 ទរមង្ប់ញ្ញជ រ់ពកីារយលរ់ពមរបសឪ់ពុរមាថ យបលង្កតី ឬអបរអា្ពាាល



អំពីសមុ ំរូន លោយមានលមឃុ ំលៅ សងាក តជ់្ជសារស ី
 លសច្រថីរបកាសសសវង្រររេួសារអច្ិនន្តនថយ ៍ថាប រ់ជ្ជត ិ
 ឯរសារច្មលង្ ការសមាភ សន៍ ខិតថប័ណ្តផសពវផាយ លសច្រថរីបកាស តាមរយៈ 

វទិយុ ទូរទសសន៍។ល។ លដមីផបីញ្ញជ រថ់ាានសសវង្ររលៅរបុង្របលទស 
 រាយការណ៍្អពំីការខតិខរំបុង្ការទុរោរ់រុមារជ្ជ អច្ិនន្តនថយ ៍របុង្របលទស 
 លិខិតលសបីសំុចុ្ះល ម្ ះរុមាររបុង្បញ្ជ ីរុមារសដលមានលរេណ្សមផតថិសម

រសបសរមាបស់មុ ំរូនអនថររបលទស 
II. ឯរសារអបរសំុ 

 ោរយសំុរូន (លោយបញ្ញជ រព់ីបណំ្ង្ និង្លហតុផលសដលច្ង្់សំុរុមារលៅ
ច្ិញ្ច ឹម) 

 លិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យសំុរូនច្ិញ្ច ឹមលច្ញលោយអាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមាន
សមតទរចិ្ចទទួលបនធុរសមុ ំរូនអនថររបលទសននរបលទសរបសអ់បរសំុ លោយមាន
បញ្ញជ រថ់ារូនសំុរតូវានអនុញ្ញដ តឲ្យចូ្លលៅរសល់ៅជ្ជអច្ិនន្តនថយរ៍បុង្
របលទសរបសអ់បរសំុ លៅលពលសដលដំលណី្រការសមុ ំរូនានសលរមច្ជ្ជផលូវការ 

 រាយការណ៍្សថីពសីាទ នភាពរេសួារ សដលលធវីលឡងី្លោយភាប រ់ងារជំនាញលលី
ការងារលនះ លហយីមានការបញ្ញជ រទ់ទលួសាគ លព់ីអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចនន
របលទសរបសអ់បរសំុលោយមានបញ្ញជ រអ់ពំីសមតទភាពរបសអ់បរសំុ សផបរធន
ធានថវកិា សមតទភាពផលូវច្ិតថ និង្របពន័នគារំទរុមារសដលអាច្ល្លីយតបលៅ
នឹង្តរមូវការរបសរុ់មារ 

 លសច្រថីច្មលង្សំបុរតរំលណី្ត ឬលិខិតបញ្ញជ រ់រំលណី្ត 
 លសច្រថីច្មលង្លិខតិអាោហ៍ពិោហ៍  
 លិខិតបញ្ញជ រ់សុខភាពរបសអ់បរសំុ 
 រាយការណ៍្អពំីច្តិថវទិាលធវីលឡងី្លោយរេូលពទយច្តិថវទិា សដលមានការ

ទទួលសាគ លព់ីអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ច 
 លិខិតបញ្ញជ រ់ថាអបរសំុានទទួលព័ត៌មានរេប់រគាន់ នងិ្ានទទួលការ

របឹរាលោបលអ់ំពកីារសំុរុមារសដលរតូវការនូវការសថទាពំិលសស ឬរុមារ
សដលមានតរមូវការពិលសស មុនលពលសំុរូន 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ថា គាម នលទាស  សដលលច្ញលោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ចរបុង្
របលទសរំលណី្ត  ឬ រសនលង្សដលអបរសំុរសល់ៅចុ្ង្លរកាយឬ លិខិតលថាក ល
លទាសលច្ញលោយតុលាការ ឬលោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ច លហយីលៅមាន
សុពលភាពសរមាប់លរបីរាស ់

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពរីិរោិមាោទ លៅរសនលង្របរបការងារ នងិ្លៅរបុង្សង្គម
រសល់ៅរបសអ់បរសំុលច្ញលោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ច 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពសីាទ នភាពហរិញ្ដវតទុ  នងិ្រទពយសមផតថិរបសអ់បរសំុសដលលច្ញ
លោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ច 

 រិច្ចសនាលគារពសិទនិជ្ជរូន ផថលក់ារសិរា រពមទាងំ្សិទនិផថលល់ររ ថ ិ៍មរតរដូច្
រូនបលង្កីតរបសខ់លួន 

 រិច្ចសនា សថពីីការផថលរ់ាយការណ៍្ជ្ជលាយលរេណ៍្អរសរអំពកីារវវិឌ្ណ
របសរូ់នសំុលៅកានរ់ដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទសលោយផ្តធ ល ់ ឬតាមរយៈ
អាជ្ជញ ធររ ថ្ ល ឬអាជ្ជញ ធរមានសមតទរិច្ចទទួលបនធុរសមុ ំរូនអនថររបលទស  
ឬតាមរយៈទីភាប រង់ារសមុ ំរូនអនថររបលទសននរបលទសរបសអ់បរសំុ លរៀង្រាល ់
០៦ )រាមំួយ(  សខមថង្ របុង្រយៈលពល ០៣ឆ្ប  ំ បនាធ ប់មរ រតូវផថលរ់ាយ



ការណ៍្ ០១ឆ្ប មំថង្ រហូតដលរូ់នសំុមានអាយុ ១៨ឆ្ប  ំ
 សផនការរបុង្ការច្ិញ្ច ឹមរុមារលៅលពលរុមារលៅដលរ់បលទសទទួល (ដូច្ជ្ជរ

យៈលពលសដលអបរសំុអាច្មានលទនភាពឈប់សរមារសថទារុំមារ)។ សផន
ការរបុង្ការមានអា្ពាាលលមីលសថទារុំមារ របុង្ររណី្អបរសំុាតប់ង្់
សមតទភាព ឬសាល បជ់្ជយថាលហតុ 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពមីលនាសលញ្ច តនា និង្ការអភិវឌ្ណសង្គម របុង្រិច្ចការោរសថទាំ
រុមារសដលរតូវការនូវការសថទាពំិលសស ឬរុមារមានតរមូវការពិលសស 

 ច្ាប់ថតច្មលង្លិខិត្លង្សដនរបសអ់បរសំុ 
 រូបថតរបសអ់បរសំុ ៦សម x ៨សម សដលថតរបុង្អំឡុង្ ០៣សខចុ្ង្លរកាយ 
 ឯរសារទាងំ្អស ់ រតូវបញ្ញជ រ់លោយអាជ្ជញ ធរមានសមតទរចិ្ចននរបលទសលំលៅ

ឋាន     អច្ិនន្តនថយរ៍បសអ់បរសំុ 
 ឯរសារច្ាប់លដមីទាងំ្អសរ់តូវភាជ បម់រជ្ជមួយនូវការបរសរបជ្ជភាសាអង្់

លេលស សដលមានការបញ្ញជ រ់រតឹមរតូវ។ 
III.ឯរសារសរមាបរុ់មារអាច្ទទលួានការអនុញ្ញដ តរសល់ៅរសបច្ាបរ់បុង្រេសួារអ

ច្និន្តនថយល៍ៅរបលទសទទលួ 
 ដីការសលរមច្ពីសមុរូំនអនថររបលទស 
 លិខិតបញ្ញជ រ់សមុ ំរូនអនថររបលទស សដលលច្ញលោយអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូន

អនថររបលទស ននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 
IV.នតីវិធិ ី

 សំណំុ្ឯរសារអបរសំុនឹង្រតូវលផញីតាមរយៈអាជ្ជញ ធររ ថ្ លននរបលទសទី
ភាប រ់ងារ សាទ នទូត ឬសាទ នតំ្ង្ននរបលទសទីភាប រ់ងាររបោលំៅរពះរាជ្ជ
្ច្រររមពុជ្ជ មរររសួង្ការបរលទស នងិ្សហរបតិបតថកិារអនថរជ្ជតនិន
រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ 

 ររសួង្ការបរលទស នងិ្សហរបតិបតថកិារអនថរជ្ជតរិមពុជ្ជ រតូវបញ្ជូ នោរយសំុ
មរររសួង្សង្គមរិច្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា 

 បនាធ បព់ីានការសលរមច្អនុញ្ញដ តពីអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុរូំនអនថររបលទសរូ
ច្លហយី រដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទសរតូវសហការជ្ជមួយអបរសំុរបុង្ការ
លរៀបច្ំសំណំុ្ឯរសារសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅសាលាដបូំង្រាជធានីភបំលពញ 

 បនាធ បព់ីានដីការសលរមច្របសតុ់លាការសាលាដំបូង្រាជធានីភបំលពញ រូច្
មរ អាជ្ជញ ធរ រ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទសរតូវលរៀបច្ំលច្ញនូវលិខតិបញ្ញជ រ់
សមុ ំរូនអនថររបលទសដលរ់េសួារ អបរសំុ លហយីអបរសំុរតូវមររមពុជ្ជលដមីផី
ទទួលរូនលៅរដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស របុង្ពធិីរបេលរូ់នជ្ជផលូវការ 

 ររណី្មានបណ្ថឹ ង្ជំទាសល់ៅតុលាការសាលាឧទនណ៍្ បនាធ បព់ីានដកីារ
លរមច្របសតុ់លាការឧទនណ៍្អាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទសរតូវលរៀបច្ំ
លច្ញនូវលិខិតបញ្ញជ រ់សមុរូំនអនថររបលទសដលរ់េួសារ អបរសំុ លហយីអបរសំុ
រតូវមររមពុជ្ជលដមីផទីទួលរូនលៅរដឌាលសមុ ំរូនអនថររបលទស របុង្ពិធីរបេល់
រូនជ្ជផលូវការ។ 

លោបល ់ ោរ់ពន័ននឹង្ការផថលល់សវាលលីការផថលអ់ាជ្ជញ បណ្តដលទ់ីភាប រ់ងារសមុ ំរូនអនថរ
របលទស របុង្ការទទួលានការអនុញ្ញដ តឲ្យផថលល់សវាសមុ ំរូនអនថររបលទសលៅរបុង្
រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីិសមផទា រ៏
ដូច្ជ្ជអាជ្ជញ ធររ ថ្ លសមុ ំរូនអនថររបលទស ានខតិខំលរៀបច្ំរសាង្ច្ាប់
លិខិតបទោឌ នេតិយុតថនានា រសបតាមបទោឌ នជ្ជតិ អនថរជ្ជតិសដលការងារ



ទាងំ្អសល់នះពិតជ្ជានចូ្លរមួ ច្ំសណ្រោ៉ង្សំខាន ់លដីមផរីររេួសារលអ
ឱ្យរុមារ និង្ធានាឧតថមរបលោជន៍របសរុ់មារ ទបស់ាក ត់ការលរង្របវញ័្ច  និង្
ជួញដូរតាមរូបភាពសមុ ំរូនអនថររបលទស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលស់សវាជួយដ្លអ់តីតយទុ្ធជន និងក្រួស្តរក្រីក្រសៅតាមសហរមន៍ 

ល ម្ ះលសវា ការផថលល់សវាជយួដលអ់តីតយុទនជន និង្រេួសារររីររលៅតាមសហេមន ៍
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នអតតីយុទនជន 
 ការោិលយ័សមផទានដីសង្គមរិច្ច នងិ្អភិវឌ្ណមណ្ឍ លអតតីយុទនជន 

 អាសយោឌ ន : អគារលលខ ៧៨៨មហាវថិរីពះមុនីវង្ស សងាក តប់ឹង្រតសបរ   
                   ខណ្ឍ ច្ំការមន រាជធានភីបំលពញ 

 ទូរសព័ធ   :  ០១២ ៦៥៦ ៧៥៥ 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 យរច្តិថទុរោរ់ជយួអភិវឌ្ណជីវភាពរេសួារអតតីយុទនជន សដលជួបការ
លំារជ្ជង្លេ បង្កឱ្យមានសមតទភាព និង្លទនភាពរបរបរបរររសីុច្ញ្ច ឹម 
ជីវតិ លោយនថលថបូរសមរមយ 

 ការផថលល់សវាអតីតយុទនជន និង្រេសួារររីររលៅតាមសហេមន៍ លដីមផជីយួ
រទរទង្ ់ ជីវភាពរសល់ៅ បណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ និង្លលីរេលរមាង្នានារបុង្
ន័យអភិវឌ្ណសាទ នភាព ជីវភាពរបសព់ួរគាត់រសាង្សមតទភាព សាទ បនា និង្
លរៀបច្ំយនថការសហការរវាង្មន្តនថ ី សង្គមរិច្ច អាជ្ជញ ធរ មូលោឌ ន នងិ្អតីត
យុទនជនផ្តធ លល់ដីមផអីនុវតថេលរមាង្នានា 

មូលោឌ នេតយុិតថ  របកាសលលខ១៤៧ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨សថីពកីារ
លរៀបច្ំ និង្ការរបរពតឹថលៅរបសក់ារោិលយ័សទិតលរកាមនាយរោឌ នអភិវឌ្ណ
អតីតយុទនជន 

 របកាសលលខ ១៨៥៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី០៤ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពី 
ការលរៀបច្ំ និង្ការរបរពតឹថលៅរបសក់ារោិលយ័អតតីយុទនជន និង្អភិវឌ្ណ
មណ្ឍ លអតីតយុទនជន 

 អនុររតឹយរាជរោឌ ភិាល លលខ ៥៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៤ សខមនីា ឆ្ប ំ
២០១១ សថីពីការលរៀបច្ ំនិង្ការរបរពតឹថលៅរបសរ់រសួង្ ស.អ.យ 

 លិខិតលលខ ១៩៦១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការ
លសបីសំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទន
ជនច្នំួន ១៦ឃុ ំ៖ ឃុលំគាររតប ់ រសុររ ថ្ លសធងឹ្ ឃុភូំមិធ ំ រសុរ
លរៀនសាវ យ ឃុសំាវ យរលំ រសុរសាអ ង្ ឃុសិំតផូ រសុរសាអ ង្ ឃុលំកាះអនលង្់ច្និ 
រសុរសាអ ង្ ឃុរំកាខពស ់ រសុរសាអ ង្ ឃុសំាវ យរបទាល រសុរសាអ ង្ ឃុសំរពរ
េយ រសុរសាអ ង្ ឃុសំាអ ង្ភប ំ រសុរសាអ ង្ ឃុរំកាងំ្យ៉ូវ រសុរសាអ ង្ ឃុតំាលន ់
រសុរសាអ ង្ ឃុលំរតីយសាល  រសុរសាអ ង្ ឃុទំរឹវលិ រសុរសាអ ង្ លខតថរ ថ្ ល 

 លិខិតលលខ ១១១៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សរពរអញ្ញច ញ រសុរមុខរពូំល ឃុភំបំាត រសុរពញាឮ ឃុលំោធិាន រសុរ
លកាះធ ំឃុសំរពរតាមារ់ រសុរខាច្់រ ថ្ ល លខតថរ ថ្ ល 

 លិខិតលលខ ៩០៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៣ សខមីនា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រុង្លរឿង្ រសុររលវៀង្ លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ



ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សសង្ក១ រសុរស្ប លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សាអ ង្ រសុរជ័យសសន លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ទឹរររហម រសុរជ្ជរំានថ លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ច្ំលរនី រសុរសង្គមថម ីលខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩០៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រលបៀប រសុររលវៀង្ លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ៩១០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០១០ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
េូសលនតផូង្ រសុរេូសលន លខតថរពះវហិារ 

 លិខិតលលខ ១៨៩៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
សងាក ត់បរោ៉ខា ររុង្នបលិន លខតថនបលិន 

 លិខិតលលខ ១២២៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៧ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
សងាក ត់បុសផូវ ររងុ្សំលរាង្ លខតថឧតថមានជយ័ 

 លិខិតលលខ ៧៥០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៨ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រកាងំ្លាវ រសុរាទ ីលខតថតាសរវ 

 លិខិតលលខ ៣២២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៩ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រំពង្ច់្មលង្ រសុរសាវ យរជុ ំលខតថសាវ យលរៀង្ 

 លិខិតលលខ ១៦៣២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
ឃុសំាមេគី រសុរសធងឹ្សរតង្ លខតថសធឹង្សរតង្ 

 លិខិតលលខ ៦១០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន 
សងាក ត់ភបំលពញថម ីខណ្ឍ ឬសសសីរវ រាជធានភីបំលពញ 

 លិខិតលលខ ៦១១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ខាច ស ់រសុរសូរទនេិម លខតថលសៀមរាប 

 លិខិតលលខ ៦១២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ាលលង័្គ រសុរារាយណ៍្ លខតថរពំង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ



ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សាលាវសិយ័ រសុររាសាទបលលង័្គ លខតថរំពង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ឈូរ រសុររាសាទសំបូរ លខតថរំពង្់ធ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
នរពេុយ រសុរសធងឹ្សសន លខតថរពំង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ររោ រសុរសនធុរ លខតថរពំង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រតោងំ្ឬសស ីរសុររពំង្ស់ាវ យ លខតថរំពង្ធ់ំ 

 លិខិតលលខ ៦១៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
មានរទិន រសុរស ថ្ ន ់លខតថរពំង្់ធ ំ

 លិខិតលលខ ៦១៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៨ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ច្ំការលលី រសុរលសាធ ង្ លខតថរពំង្ធ់ ំ

 លិខិតលលខ ១២៩៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
សងាក ត់រាម ខណ្ឍ នរពនប ់លខតថរពះសីហនុ 

 លិខិតលលខ ១១៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី១០ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន 
សងាក ត់ពង្ទឹរ ខណ្ឍ ដំ្ រច់្លង្អីរ លខតថសរប 

 លិខិតលលខ ២០០ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
អណ្ថូ ង្សខមរ លខតថរំពត 

 លិខិតលលខ ២០១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រល ថ្ ល លខតថរពំត 

 លិខិតលលខ ២០២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រំពង្់រតាច្ខាង្លរីត លខតថរំពត 

 លិខិតលលខ ២០៣ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សំលរាង្លរកាម លខតថរំពត 

 លិខិតលលខ ២០៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
រកាងំ្សាប យ លខតថរពំត 

 លិខិតលលខ ២០៦ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ



ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
ដង្ទង្់ លខតថរពំត 

 លិខិតលលខ ២០៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៤ សខមររា ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពីការសំុ
ទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុំ
សរសសច្ង្ លខតថរំពត 

 លិខិតលលខ ១៨២១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៩ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីការ
សំុទទួលសាគ លស់មាសភាពេណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមនអ៍តតីយុទនជន 
ឃុំ្ រ់លឈនីាង្ លខតថរ ថ្ ល 

 លិខិតលលខ ៩០៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៥ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីការ
អភិវឌ្ណអតីតយុទនជន 

 លិខិតលលខ ៩០៥ ចុ្ះនថៃទី២៥ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពកីារងារអភិវឌ្ណ
អតីតយុទនជន 

 របកាសលលខ ១៦៥ ស.អ.យ សថីពីការលរៀបច្ំនងិ្ការរបរពតឹថលៅរបស់
ការោិលយ័អភិវឌ្ណអតតីយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទារាជធាន ីលខតថ 

 លិខិតលលខ ១៨៥២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៧ ររណី្
ទទួលសាគ លេ់ណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណសហេមន៍អតីតយុទនជន ឃុរំកាងំ្លាវ  
រសុរសាមេគីមានជ័យ លខតថរំពង្់ឆ្ប ងំ្ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

អតីតយុទនជន និង្រេសួារអតីតយុទនជន សដលររីររលៅតាមសហេមន ៍

សថង្ោ់លសវា អតីតយុទនជនអាច្ទទួលានផធះមួយខបង្តនមលរបមាណ្ ៨.០០០ដុលាល រអាលមររិ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសរ់បធានមនធីរសង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនតីិសមផទា 
 លិខិតទទួលសាគ លេ់ណ្ៈរមមការអភិវឌ្ណន៍ ឃុ-ំសងាក ត ់ សដលជ្ជរច្នាសមពន័ន

របសរ់រសួង្ សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា 
លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលស់សវាស្តត រនីតិសមបទាអនីតិជនទ្ំន្ទសន់ឹងច្ាប់ 

ល ម្ ះលសវា ការផថលល់សវាសាថ រនីតិសមផទាអនីតិជនទនំាសន់ឹង្ច្ាប ់
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ចនងិ្អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នយុវនតីិសមផទា 
 ទូរសព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៦៩ ២២១ 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 ផថលល់សវាសាថ រនីតិសមផទា បណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ និង្សមាហរ
ណ្រមមលៅសហេមន៍ជូនអនីតិជនទំនាសន់ឹង្ច្ាប ់ 

 រុមារតាមមាថ យសដលមានអាយុោប់ព ី ០៣ឆ្ប លំឡងី្ លៅតាមមណ្ឍ លអប់រ ំ
សរសរប នងិ្ពនននាគារទទួលានលសវាការោរ សថទា ំ អាហារូបតទមភ និង្ការ
អប់រចំ្ំលណ្ះដឹង្ទូលៅ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  ច្ាប់ សថីពពីនននាគារឆ្ប ២ំ០១២ 
 របកាសអនថរររសួង្លលខ ៨៦៣ របរ/សរបយ ចុ្ះនថៃទី២៩ សខសីហា ឆ្ប ំ

២០០១ សថីពីការអប់រ ំ សរសរប និង្បណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈដល ់ 
ទណ្ឍិ ត 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

អនីតជិនសដលរំពុង្ជ្ជបព់នននាគារ និង្រុមារតាមមាថ យលៅរបុង្ពនននាគារសដល
មានអាយុោប់ព ី០៣ (បី) ឆ្ប លំឡងី្ 

សថង្ោ់លសវា រ.អនីតជិនលៅរបុង្មណ្ឍ លអប់រ ំ សរសរប នងិ្ពនននាគារទទួលានលសវា
រេប់រេង្ររណី្ ពិលរគាះលោបល ់សាថ រនតីិសមផទា បណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញ 
សមាហរណ្រមម នងិ្តាមោនបនថលៅសហេមន៍។ 
ខ.រុមារតាមមាថ យលៅមណ្ឍ លអប់រ ំ សរសរប និង្ពនននាគារ អាយុលលីសព ី ៣ឆ្ប  ំ
ទទួលានលសវាច្ញិ្ច ឹម សថទា ំ ជំនួសពីររមុរេួសារ សាច្ញ់ាតិ លៅសហេមន៍ 
ឬមណ្ឍ លរុមាររំរោ របសរ់ដឌ និង្អង្គការ លោយទទួលានអាហារូបតទមភ ស
លមលៀរបំោរ់ និង្ការសិរាអប់រ ំដូច្រុមារទូលៅ។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ទរមង្់រេប់រេង្ររណី្ រហូតដលទ់រមង្់បទិររណី្(សមាភ សន៍ ពិលរគាះលោបល ់
តាមោន វាយតនមល នងិ្បទិររណី្) 

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 



របបឧបតថមភសរលនសោាយច្ំសាោះជនពិការសៅតាមសហរមន៍ 

ល ម្ ះលសវា របបលគាលនលោាយឧបតទមភច្ំលោះជនពិការររីររលៅតាមសហេមន ៍
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 េណ្ៈរមមការសរមបសរមួល និង្ជំរុញការអនុវតថរបបលគាលនលោាយ
ច្ំលោះជន ពិការរីររលៅតាមសហេមន ៍និង្អនុេណ្ៈរមមការ 

 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 អេគនាយរោឌ នរិច្ចការរដឌាល និង្ហរិញ្ដវតទុ 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពជនពិការ 
 នាយរោឌ នហរិញ្ដវតទុ និង្ផគតផ់គង្ ់
 មូលនិធជិនពកិារ៖ អាសយោឌ ន ផលូវជ្ជតិលលខ ៦អា សងាក ត់លរជ្ជយច្ងាវ  

ខណ្ឍ លរជ្ជយច្ងាវ  រាជធានីភបំលពញ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជនពកិារ 
េណ្ៈរមមការរេបរ់េង្របបលគាលនលោាយច្លំោះជនពកិាររររីរលៅតាម
សហេមន ៍រាជធាន ីលខតថ (លលខាធកិារោឌ នមនធរី ស.អ.យ រាជធាន ីលខតថ) 

 អនុេណ្ៈរមមការរេប់រេង្របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពកិារររីររលៅ
តាម សហេមន៍ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  

 ររុមការងារឃុ ំសងាក ត់ 
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 អនុវតថច្ាប់សថីពីរចិ្ចការោរ និង្លលីររមពសសិ់ទនិជនពកិារ 
 រមួច្ំសណ្រអនុវតថយុទនសាន្តសថជ្ជត ិ នងិ្លគាលនលោាយជ្ជតិនានាសដល

ទារ់ទង្នឹង្ការកាតប់នទយភាពររីររ 
 ផថលជ់ំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នដ់លជ់នពិការររីររលៅតាមសហេមន ៍
 សាថ រលទនភាពពលរមម និង្រសាង្ជីវភាពរសល់ៅលឡងី្វញិដលជ់នពកិារររី

ររលៅតាម សហេមន ៍
 ទបស់ាក ត ់ កាត់បនទយការលធវចី្ំ្ ររសុរលោយរបថុយរបថានរបសជ់ន

ពិការររីររលៅ តាមសហេមន ៍
 ផថលល់សវាសង្គមរិច្ចដលជ់នពិការររីររលៅតាមសហេមនឱ៍្យមានរបសិទន

ភាព 
មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុសញ្ញដ  សថីពីសិទនិជនពិការ 

 ច្ាប់សថីពីរចិ្ចការោរ និង្លលីររមពសសិ់ទនជិនពកិារ 
 អនុររតឹយលលខ ១៣៧ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី២៧ សខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១១ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

 ជនពកិារមានពកិារភាពធៃនធ់ៃរ ររីររបំផុតនិង្គាម នទពីឹង្ 
 ជនពកិារោសជ់រា ររីររបំផុតនងិ្គាម នទពីឹង្ 
 ជនពកិារមានលរគាះថាប រ់ធៃន់ធៃរ ររីររបផុំតគាម នទីពឹង្ 

សថង្ោ់លសវា - រារឧ់បតទមភជីវភាពរសល់ៅរបោសំខ (២០០០០៛/សខ សរមាប់រយៈលពល ០៣
សខ ០៦សខ និង្ ១២សខ តាមរយៈ ការពិនិតយ និង្វាយតនមលពេីណ្ៈរមមការ
រេប់រេង្របប លគាលនលោាយច្ំលោះជនពកិារររីររលៅតាមសហេមនរ៍ាជ
ធាន ីលខតថ 
- ទទួលលសវាពីមជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមម រមួមានៈ 
 លសវាសាថ រលទនភាពពលរមម 
 រារ់សរមាប់អាហាររបុង្អឡុំង្លពលទទលួលសវាសាថ រលទនភាពពលរមម 



៣០០០៛/នថៃ 
 រារ់លសាហុ៊យលធវីដំលណី្រមរទទួលលសវាសាថ រលទនភាពពលរមមលៅមរ 

១០០០០៛ 
 រារ់ឧបតទមភលៅពិនតិយ ពាាល សថទាសុំខភាព លៅតាមមណ្ឍ លសុខភាព 

មនធីរលពទយ បសង្អរ ៣០០០០៛/មាប រ់ (មួយលលីរ/ឆ្ប )ំ 
តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ប័ណ្តសមធ៌ររមតិភាពររីររសដលលច្ញលោយររសួង្សផនការ 
 មានលំលៅោឌ ន ឬរសនលង្សាប រ់លៅសដលទទួលសាគ លល់ោយអាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន 
 ការវាយតនមលរបលភទ និង្ររមតិពិការភាព តាមរបកាសលលខ ២៤៩២ ស

អយ/បរ ចុ្ះនថៃទ២ី២ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០១១ របសរ់រសួង្ សអយ និង្
ររសួង្សុខាភិាល 

 របកាសទទួលសាគ លជ់នពិការលដមីផទីទួលានរបបលគាលនលោាយជន
ពិការររ ីររលៅតាមសហេមន៍លច្ញលោយររសួង្ ស.អ.យ 

 ប័ណ្តសង្គមរិច្ច សដលលច្ញលោយេណ្ៈរមមការរេប់រេង្របបលគាល
នលោាយ ច្ំលោះជនពកិារររីររលៅតាមសហេមនរ៍ាជធាន ី លខតថ តាមរ
យៈរបកាសរបស ់ររសួង្ ស.អ.យ 

 េណ្នផី្តធ លខ់លួនរបសជ់នពិការលៅធនាគារលអសីុលីោ លដីមផលីផធរថវកិារបប
លគាល នលោាយពីមូលនិធិជនពិការជូនជនពិការ 

លោបល ់ ការផថលល់សវាលនះអាច្ដំលណី្ការលៅាន និង្មានរបសិទនភាព លុះរតាមានការ
ចូ្លរមួ ពីសាទ ប័នសដលមានសមតទរិច្ចោរ់ព័ននទាងំ្ថាប រ់ររសួង្ ស.អ.យ មូលនិ
ធិជនពិការ េណ្ៈរមមការរេប់រេង្របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពិការររីររ
លៅតាមសហេមន ៍រាជធាន ីលខតថ មនធីរ សអយ រាជធានី លខតថ អនុេណ្ៈរមម
ការរេប់រេង្របបលគាល នលោ ាយច្ំលោះជនពិការររីររលៅតាមសហេមន៍
ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  ររមុការងារឃុ ំសងាក ត់ តាមរយៈការលរៀបច្ំសផនការ
សរមមភាព ថវកិា សរមាបច់្ំ្យលលីរចិ្ចរដឌាលថាប រ ់រ ថ្ ល និង្ថាប រ់
លរកាមជ្ជត ិនិង្ថវកិារបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពិការររីររលៅ តាម
សហេមន ៍នងិ្ការអនុវតថផ្តធ ល។់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការសោោះក្ស្តយបញ្ហា  ទ្ប់ស្តា ត់ និងការារជនអន្ទថា 

ល ម្ ះលសវា ការលោះរសាយបញ្ញហ  ទបស់ាក ត ់និង្ការោរជនអនាថា 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពសង្គម 
 ការោិលយ័លសវាទប់សាក ត់ និង្ការោរជនអនាថា 

 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធនាយរោឌ ន    :  ០២៣ ២១២ ៦៧៣ 
 ទូរសព័ធការោិលយ័   :  ០៨៨ ៧៣៨ ៥០០០ 
 អុីសម៉ល   :   nguon.kosal@gmail.com 

 មនធីរ ស.អ.យ រាជធានីលខតថ និង្ការោ័ិយ ស.អ.យ ររុង្ រសុរ ខណ្ឍ  
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ផថលក់ារសាប រ់លៅជ្ជបល ថ្ ះអាសនប ហូបចុ្រ សថទាសុំខភាព ពាាលជំង្ ឺ
អប់រ ំបណ្ថុ ះ ប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ បំណិ្នជីវតិ លធវីការបញ្ជូ នបនថលៅអង្គការនដេូ 
និង្សមាហរណ្រមមលៅ សហេមន៍វញិ។ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយលលខ ១២៩ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១១ សខវចិ្ឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៥ សថីពី
ការបលង្កីតេណ្ៈរមាម ធិការជ្ជតិលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថា 

 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ ២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
របបលគាលនលោាយ ច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លរបស់
រដឌ 

 អនុររតឹយលលខ ៩០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីព ី
ការសរសរមួល មារតា៧ននអនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរចុ្ះនថៃទី២៦ 
តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពីរបប លគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅ
របុង្មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 លសច្រថីសណ្នាលំលខ ០១ សណ្ន.េជអ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៦
សថីពីការអនុវតថសផនការសរមមភាពលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថា 

 សផនការសរមមភាពសថពី ី ការលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថាលលខ ០១ េ.ជ
.អ  ចុ្ះនថៃទី២៦ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៩ 

 រិច្ចរពមលរពៀង្លលខ ០០៦ េ.ជ.អ/ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៤ សខមីនា ឆ្ប ំ
២០១៥ សថីពី រិច្ចសហការរបតបិតថិការរវាង្អនុេណ្ៈរមាម ធកិារលោះ
រសាយបញ្ញហ ជនអនាថា (អ.េ.អ) រាជធានី លខតថ 

 លសច្រថីសលរមច្សថីពកីារបលង្កតីលលខាធិការោឌ នអច្ិនន្តនថយរ៍បសេ់ណ្ៈរមាម ធិ
ការជ្ជតិលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថា  

 របកាសលលខ ៤៨២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៩ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៦ សថីពីការសរ
សរបមជឈ មណ្ឍ លបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈលោធិ៍សសនជ័យ លៅជ្ជមណ្ឍ ល
សំច្តសង្គមរិច្ចរាជធាន ីភបំលពញ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៣ សខមររា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថី
ពី រមមវធិ ី ជំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ នដ់លជ់នរង្លរគាះលោយោច្់លសផៀង្ ទីទ័ល
ររ លរគាះធមមជ្ជត ិលរគាះមហនថរាយជ្ជយថាលហតុ ច្ំ្ររសុរ អនាថា និង្
វរិលច្រតិលៅតាមសហេមន ៍



អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនរង្លរគាះសដលសមរ័េច្ិតថមរទទួលលសវា ៖ 
 ជនោសជ់រា និង្ជនពិការគាម នទីពងឹ្ 
 ជនអនាថា 
 ជនវរិលច្រតិ 
 ទុរេតជន 
 ន្តសថី រុមាររង្លរគាះលោយសារការជញួដូរផលូវលភទ និង្ពលរមម 
 អបរលរបីរាសស់ារធាតុលញៀន 
 ជនរង្លរគាះ និង្ងាយរង្លរគាះលផសង្ៗលទៀត 

សថង្ោ់លសវា ជនអនាថាទទួលានរបបលគាលនលោាយសាប រ់លៅបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ 
និង្លធវីសមាហរណ្រមមលៅមូលោឌ នមានដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 របបមហូបអាហារសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ៥.០០០៛ របុង្មាប ររ់បុង្មួយនថៃ 
 របបបបំ៉នសុខភាពច្ំលោះជនអនាថាសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ២០.០០០

៛/សខ 
 របបសលមលៀរបំោរច់្ំលោះជនពិការ ជនអនាថា នងិ្ជនោសជ់រាគាម នទីពងឹ្

សាប រ់លៅរបុង្ មជឈមណ្ឍ ល ១២០.០០០៛/ឆ្ប  ំ(ទទួលានលៅលដីមឆ្ប )ំ 
 របបបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈច្ំលោះជនពិការ ជនអនាថាសដល

មានជងំ្ឺលអដស ៍៣៩០.០០០៛ របុង្មយួវេគ (រយៈលពល៣សខ) 
 របបលរៀបច្ំពធិីបុណ្យសពជនអនាថា ជនពិការ នងិ្ោសជ់រាគាម នទីពងឹ្ សាប

រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លទទួលមរណ្ភាព ៥៤០.០០០៛ (១ដង្េត)់ 
 របបសមាហរណ្រមមវលិលៅសហេមន៍វញិ លដីមផលីធវីទុនរបរបមុខរបររ

សាង្ជីវភាពរេសួារលោយខលួនឯង្ ៨១០.០០០៛ (១ដង្េត)់ 

របលភទ២ ៖ 
ជនរង្លរគាះ និង្ងាយរង្លរគាះ ច្ំ្ររសុរលោយរបថុយរបថាន រតូវផថល់
ជំនួយសលន្តងាគ ះបនាធ ន់ជ់្ជសមាភ រលរបីរាស ់ និង្លសផៀង្អាហារ លោយេិតជ្ជថវកិា
មិនលលីសពីច្នំួន ៣០០.០០០៛របុង្មយួរេួសារ និង្ផថលថ់វកិាមួយច្នំួនតាម
លទនភាពជ្ជរ់សសថង្ រមួមាន  អង្ករ អំបិល ម ីមុង្ រលនធល ភួយ ទរឹរត ីនិង្ទឹរ
សីុអុីវ។ 
របលភទ៣ ៖ 
 ជនអនាថា ជ្ជជនទីទ័លររ គាម នទជីរមរ សតលលតាលគាម នទីពឹង្សាប រ់លៅតាម
ទី សាធារណ្ៈ តំបន់លទសច្រណ៍្ ឫទីរបជុជំននានា របុង្រាជធាន ីលខតថ លោយលធវី
សរមមភាពលដីរសំុទាន ជូតរញ្ច រ់រថយនថ លរ់ផ្តក  ឬលរ់កាសសតតាមសថុប៘ 
រតូវពិនិតយ ផថលជ់ំនួយគារំទ ពិលរគាះលោបល ់ និង្ជនំួយសលន្តងាគ ះបនាធ ន់ជ្ជ
លសផៀង្អាហារ និង្មលធាាយលោយេិតជ្ជថវកិាមិនលលីសពចី្ំនួន 
៣០០.០០០៛របុង្មយួរេសួារ (ច្ំលោះជនអនាថាសដលយលរ់ពមលធវីសមាហរ
ណ្រមមលៅរបុង្សហេមន)៍ 

របលភទ៤ ៖ 

ជនវរិលច្រតិជ្ជជនសដលមានវបិតថិសផបរអារមមណ៍្ និង្ការេតិសដលលរតីលឡងី្ជ្ជ
របោ ំនិង្លដីរអនាថា (គាម នសាច្់ញាតិសថទា)ំ រតូវសសវង្ររលសវា គារំទនានារមួ
ទាងំ្ការសាប រ់លៅ ហូបចុ្រ នងិ្លសវាសុខភាពេិតជ្ជថវកិាមនិលលីសព ី ច្ំននួ 
៣០០.០០០៛ របុង្មួយនារ់ និង្ថវកិាតាមលទនភាពជ្ជរ់សសថង្។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសរ់បធានមជឈមណ្ឍ ល ឬរបធានមនធីរ ស.អ.យ រាជធាន ីលខតថ 
 លសច្រថីសលរមច្របសរ់រសួង្ 

 



លោបល ់ ការអនុវតថសផនការសរមមភាពលោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថារបុង្លគាលបំណ្ង្
សរមបសរមួលជ្ជមយួររសួង្ សាទ ប័ន អង្គការនានាសដលោរ់ពន័ន រពមទាងំ្ លធវី
ការទបស់ាក តនូ់វលំហូរចូ្លននជនអនាថាមរទីររុង្ ឬទីរបជុជំន និង្្លង្សដន
លៅរបលទសជិតខាង្។ ដូលច្បះររសួង្ ស.អ.យ មានតនួាទីជ្ជលសនាធិការឱ្យរាជរ
ោឌ ភិាល និង្មានភាររចិ្ចដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 បលង្កីតឱ្យមានយុទនសាន្តសថរមួសរមាប់លោះរសាយបញ្ញហ ជនអនាថា លោយរមួ
បញ្ចូ លការសាថ រនីត ិ សមផទា ការលធវីសមាហរណ្រមមលៅរបុង្សហេមន ៍ និង្
បងាក រទបស់ាក ត់ការវលិរតឡបម់រសំុទានវញិ 

 ពរង្ឹង្ពរង្ីរប ថ្ ញការងារសរមាបជ់នអនាថាលៅរេប់លំោបថ់ាប រ ់ លដីមផី
ផថលល់សវាដលជ់នទាងំ្លនាះឱ្យមានលំនឹង្របុង្ការរសាង្ជីវភាពរសល់ៅ
លោយខលួនឯង្ 

 ផថលឱ់្កាសឱ្យជនអនាថាមានជរមរសុវតទិភាព សាប រ់លៅបល ថ្ ះអាសនប 
លដីមផទីទួលានការផគត់ផគង្់ជីវភាពការសថទាសុំខភាព ការអប់រ ំ ការបណ្ថុ ះប

ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរយៈលពលខល ី និង្លធវកីារដឹរជញ្ជូ នជនទាងំ្លនាះឱ្យានដល់
មូលោឌ នលគាលលៅរសល់ៅអច្ិនន្តនថយរ៍បសល់េ 

 រសាង្សផនការថវកិារបោឆំ្ប  ំ សរមាប់ច្ំ្ យលលីការងារលសវាដលជ់ន
អនាថាលោយបញ្ចូ លរបុង្ខធង្់ច្ំ្ យថវកិារបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីត
យុទនជន នងិ្យុវនតីិសមផទា និង្ទំនារទ់ំនង្សសវង្ររថវកិាពីរបភពលផសង្ៗ
លទៀត 

  រតួតពិនិតយ និង្វាយតនមលលទនផលការអនុវតថលគាលការណ៍្សផនការរមមវធិី 
និង្េលរមាង្នានារពមទាងំ្រេប់រេង្សទិត ិ និង្បូរសរុបលទនផលការងារលោះ
រសាយបញ្ញហ ជនអនាថារបោឆំ្ប  ំជូនរាជរោឌ ភិាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសវាស្តត រនីតិសមបទាជនរងសក្រោះសោយអំសពើជួ ដ្ូរមនុសេ និងសមាហណ្រមមជនរងសក្រោះ 

ល ម្ ះលសវា 
លសវាសាថ រនតីិសមផទាជនរង្លរគាះលោយអំលពីជួញដូរមនុសស នងិ្សមាហរណ្
រមមជនរង្លរគាះ 

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 
 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នរបឆ្ងំ្ការជួញដូរមនុសស នងិ្សមាហរណ្រមមជនរង្លរគាះ 

 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធ   :  ០២៣ ២១៣ ០៤៤ 
               :  ០១២ ៤០៤ ៧៤៨ 
 អុីសម៉ល   :   vannrity_ing@yahoo.com 

 មជឈមណ្ឍ លសំុច្តលា៉យសប៉ត 

 អាសយោឌ ន ផលូវ សុខភាព ផធះលលខ ១២ ភូមិ ាលិលលយយ២ សងាក ត/់
ររុង្ លា៉យសប៉ត លខតថបនាធ យមានជយ័ 

 ទូរសព័ធ ៖ ០៥៤ ៩៦៧ ១៤១ 
          ៖ ០១២ ៧២៥ ០៥៧ 

 អុីសមល ៖ chramanith@gmail.com 
 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

ជួយសលន្តងាគ ះដលជ់នរង្លរគាះលោយអំលពជីួញដូរមនុសស ឱ្យទទួលាននូវការ
សាប រ់លៅ ការអប់រ ំ ការបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ និង្លធវីសមាហរណ្រមមលៅ 
សហេមន ៍

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយលលខ ៩០ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១៣ សខររកោ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពកីារ
សរសរមួល មារតា ៧ ននអនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ២ី៦ សខ
តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីព ីរបបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះថាប រ់លៅ
របុង្មណ្ឍ លរដឌ 

 អនុររតឹយលលខ ១១៦ អនររ.បរ  ចុ្ះនថៃទី២៦ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ សថីពី
របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនរង្លរគាះសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លរបសរ់ដឌ 

 របកាសលលខ ២១៧៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ២ី០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី
ការោរ់ឱ្យអនុវតថ ឧបររណ៍្រតតួពនិិតយ និង្វាយតនមលការអនុវតថលគាល
នលោាយ និង្បទោឌ នអបផបរមា សថពី ីរិច្ចការោរសិទនជិនរង្លរគាះលោយ
អំលពីជួញដូរមនុសស 

 របកាសលលខ ១២៧៤ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៩ សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពី
បទោឌ នអបផបរមា សរមាប់ការសថទាជំនរង្លរគាះលោយអំលពជីួញដូរមនុសស 
និង្អំលពីលធវីសមាហរណ្រមម ផលូវលភទសដលសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល 

 នីតិវធិីរបតិបតថិបទោឌ ន សថីពីការផថលក់ារគារំទសផបរសមាហរណ្រមមដលជ់ន
រង្លរគាះជ្ជ បុរសលោយអំលពជីួញដូរមនុសស សខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១២ 

 ឯរសារសណ្នា ំសថីពីនតីិវធិីរបេល ់និង្ទទួលជនរង្លរគាះលោយសារការ
ជួញដូរមនុសស រវាង្រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជ និង្សាធារណ្ៈរដឌសង្គម
និយមលវៀត្ម សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១០ 

 សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០៩ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៨ សខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១០ សថី
ពីការងារសមាហរណ្រមម និង្តាមោនររុមជនរង្លរគាះសដលានសាប រ់នូវ
របុង្មជឈមណ្ឍ លរបស ់រដឌ នងិ្អង្គការសដលមិនសមនរោឌ ភិាល 

 របកាសលលខ ៨៥២ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី៣១ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៩ លលីលគាល

mailto:vannrity_ing@yahoo.com
mailto:chramanith@gmail.com


នលោាយ និង្បទរោឌ អបផបរមា សថីពីរចិ្ចការោរជនរង្លរគាះលោយអំលពី
ជួញដូរមនុសស 

 លសៀវលៅបទោឌ នអបផបរមា សរមាប់ការសថទាជំនរង្លរគាះលោយអំលពីជញួដូរ
មនុសស និង្អំលពីលធវីអាជីវរមមផលូវលភទសដលសាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ចុ្ះនថៃទី
១៩ សខឧសភា ឆ្ប  ំ ២០១៤ លោយរដឌមន្តនថីររសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន 
និង្យុវនតីិសមផទា 

 អនុររតឹយលលខ ៥៤ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទ៣ី០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពីការ
លរៀបច្ំ នងិ្ ការរបរពឹតថលៅរបសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិ
សមផទា 

 របកាសលលខ ២០៨១ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ៣ី០ សខសីហា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពីការ
លរៀបច្ំ នងិ្ ការរបរពឹតថលៅរបសក់ារោិលយ័សទិតលរកាមនាយរោឌ នរបឆ្ងំ្
ការជួញដូរមនុសស និង្ សមាហរណ្រមមជនរង្លរគាះ  

 របកាសលលខ ១២៨ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី២ សខមនីា ឆ្ប ២ំ០០៧ សថីពីការ
បលង្កីត មជឈមណ្ឍ លសំច្តលា៉យសបត៉ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនរង្លរគាះលោយសារការជួញដូរមនុសស និង្អំលពីលធវអីាជីវរមមផលូវលភទ 

សថង្ោ់លសវា ជនរង្លរគាះលោយអំលពជីួញដូរមនុសសានទទួលការសថទា ំ របបសាប រ់លៅ វេគប
ណ្ថុ ះប ថ្ ល វជិ្ជជ ជីវៈ និង្លធវីសមាហរណ្រមមលៅសហេមន៍ដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 របបមហូមអាហារ សាប រ់លៅរបុង្មជឈមណ្ឍ ល ១៥០.០០០៛/សខ (រយៈលពល 
០៣សខ) 

 របបសលមលៀរបំោរ ់សមាភ រៈសិរា រីឡា សមាភ រៈដំលណ្រ ផធះាយ អនាម័យ 
និង្ពាាល ១២០.០០០៛ ទទួលលពលលដីមឆ្ប  ំ

 ១វេគបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈ សរមាប់រយៈលពលខល ី ៣សខ ទទួល
ាន ៣៩០.០០០៛ 

  របបសមាហរណ្រមមវលិលៅសហេមន៍វញិ លដីមផលីធវីទុនរបរបមុខរបរ រ
សាង្ជីវភាព រេសួារលោយខលួនឯង្ ៨១០.០០០៛ (១ដង្េត)់ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសរ់បធានមជឈមណ្ឍ ល ឬរបធានមនធីរ ស.អ.យ រាជធាន ីលខតថ 
 លសច្រថីសលរមច្របសរ់រសួង្ ស.អ.យ 

លោបល ់ ការអនុវតថសផនការសរមមភាពរបយុទនរបឆ្ងំ្ និង្អំលពជីួញដូរមនុសសរបុង្លគាល
បំណ្ង្ការោរសាថ រនីតិសមផទា និង្សមាហរណ្រមមជនរង្លរគាះរតឡប់លៅ
សហេមន៍វញិដូលច្បះររសួង្ ស.អ.យ ជ្ជលសនាធិការឱ្យរាជរោឌ ភិាល និង្មាន
ភាររិច្ចដូច្ខាង្លរកាម ៖ 

 បលង្កីតសផនការសរមមភាពសរមាប់របយុទនរបឆ្ងំ្ និង្អំលពជីួញដូរមនុសស
លោយរបុង្លនាះរមួបញ្ចូ លទាងំ្ការផថលជ់រមរ ការសាថ រនតីិសមផទា ការលធវីស
មាហរណ្រមម និង្មាតុភូមិនិវតថន ៍និង្ការបងាក ទប់សាទ ត់ពំលពជីួញដូរមនុសស 

 រសាង្សផនការថវកិារបោឆំ្ប  ំ សរមាប់ការច្ំ្យលលីការផថលល់សវាដល់
ជនរង្លរគាះ លោយបញ្ចូ លរបុង្ខធង្ច់្ំ្យថវកិារបសរ់រសួង្ ស.អ.យ និង្
ទំនារទ់ំនង្សសវង្ររ ថវកិាពីរបភពលផសង្ៗ  

 រតួតពនិិតយ និង្វាយតនមលលលីលទនផលការអនុវតថសផនការរមមវធិ ី និង្េលរមាង្
នានា រេប់រេង្ទិនបន័យ និង្បូរសរុបលទនផលការងាររបយុទនរបឆ្ងំ្ និង្
អំលពីជួញដូរមនុសស របោឆំ្ប ជូំនរាជរោឌ ភាិល 

 



សសវាបណ្តុ ោះបណ្តត លវិជ្ជា ជីវៈជូនជនពិការ 

ល ម្ ះលសវា លសវាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជូនជនពិការ 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

 អេគនាយរោឌ នបលច្ចរលទស 
 នាយរោឌ នសុខុមាលភាពជនពិការ 
 ទូរសព័ធ ៖ ០២៣ ២១៨ ៤៣៧ 
 ការោិលយ័បណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈមុខរបរ និង្លោះរសាយការងារលធវជូីន

ជនពកិារ 
 ទូរសព័ធ ៖ ០៩២ ៨៣១ ៣១៧ 
 អុីសមល ៖ bun_chanrasmey@yahoo.com 
 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 
 សាលា JSCភូមិរតោងំ្សវង្ ឃុំ្ រ់លឈនីាង្ រសុរអង្គសបុល លខតថរ ថ្ ល 
 ទូរសព័ធ ៖ ០១៧ ៤៥១ ៧៤៦ 
 សាលា JCIA ភូមិធលរ សងាក ត់លគាររកា ខ័ណ្ឍ សរពរលនប រាជធានីភបំលពញ 
 ទូរសព័ធ ៖ ០១៦ ៦៦៨ ៣៤៩ 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

រសាង្សមតទភាពជនពកិារតាមរយៈការបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ សដលសផអរលលី
បទោឌ នរមួមួយសរមាប់មជឈមណ្ឍ លនិង្សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជន
ពិការទាងំ្អស ់ សដលជ្ជបទោឌ ន ពរង្ឹង្េុណ្ភាពការងារបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជី
វៈជូនជនពិការ លដីមផលី្លយីតបលៅនឹង្តរមូវការទីផារការងារ និង្មុខរបរ 

មូលោឌ នេតយុិតថ សារាច្រសណ្នាលំលខ ០០១ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទី២៦ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០០៨ សថីពី
ការពរង្ឹង្េុណ្ភាពការងារបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជនពកិារ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនពកិារសដលមរទទួលលសវាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈលៅតាមមជឈមណ្ឍ ល និង្
សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរបសរ់ដឌ 

សថង្ោ់លសវា រេបម់ជឈមណ្ឍ ល នងិ្សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជវីៈជនពកិារ៖ 
ររមិតបទោឌ នអបផបរមា ១៤ច្ណុំ្ច្ លដីមផថីានាេុណ្ភាពការងារបណ្ថុ ះប

ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជូនជនពិការ៖ 

1. មានអនុសសរណ្ៈននរចិ្ចរពមលរពៀង្ជ្ជមយួររសួង្សង្គមរិច្ច
អតីតយុទនជននងិ្ យុវនីតិសមផទា 

2. អនុវតថនូវបទោឌ នេុណ្ភាពការងារបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជូន
ជនពកិារ 

3. សិរាពទីីផាររមាល ងំ្ពលរមម លដីមផរីណំ្ត់មុខជំនាញសរមាប់
បណ្ថុ ះប ថ្ ល 

4. ផថលល់សវារមមរបឹរាលោបលជ់្ជមួយសិកាេ កាមលលីការសណ្នាំ
តរមង្ទ់ិស សរមាប់ជំនួយរបុង្ការលរជីសលរសីមុខជំនាញ និង្
ការងារសមរសប 

5. ផថលក់ារបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជំនាញវជិ្ជជ ជីវៈសមរសបលៅនឹង្
តរមូវការទីផារការងារ និង្មុខរបរ 

6. រេូបណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវមានសមតទភាព និង្េរុលកាសលយរេប់
រគាន់របុង្ការអនុវតថរមមវធិីសិរា 

7. រតូវលធវីបច្ចុបផនបភាពលលីរមមវធិីសិរាឱ្យរសបនឹង្តរមូវការទផីារ 
8. ផថលក់ារគារំទសផបរបលច្ចរលទស និង្សាម រតីច្ំលោះសិកាេ កាមទាងំ្



លពលសិរា និង្របរបការងារ 
9. ផថលក់ារបំបន៉ជំនាញបសនទមលដីមផអីភិវឌ្ណសមតទភាព និង្ឱ្កាស

ថមីៗសរមាប់សិសសសដលរំពុង្របរបការងារ 
10. រតូវមានបទបញ្ញជ នផធរបុង្សដលធានាដលក់ារអនុវតថរមមវធិីសិរា 

លដីមផទីទួលានលជ្ជេជ័យ 
11. រតូវមានរមមវធិីបណ្ថុ ះប ថ្ លបសនទមនូវជនំាញេួបផស ំ និង្បង្ក

ឱ្កាសឱ្យសិកាេ កាមានចូ្លរមួរបុង្សរមមភាពនានារបស់
សង្គម 

12. ផថល ់ និង្សរមបសរមួលលដីមផទីទួលានរមចគីាម នការរារ ់ ឬ
មានការរារទ់ាបផថលជ់្ជជំនយួ និង្ឧបររណ៍្លផសង្ៗលដមីផី
ជួយដលជ់នពកិារមានលទនភាពបលង្កីតមុខរបរផ្តធ លខ់លួន និង្
ជួយសរមបសរមួលរបុង្ការសសវង្ររការងារ 

13. រតូវមានរមមវធិីការងារតាមោនសិសសបញ្ចប់វេគ លដីមផគីារំទឱ្យ
មាននិរនថរភាពមុខរបរ 

14. លហោឌ រច្នាសមពន័នមជឈមណ្ឍ លរតូវសរមលួដលល់ទនភាពច្លត័
លច្ញចូ្លរបសជ់នពកិាររេប់របលភទ 

លរេណ្វនិចិ្ឆយ័ ៧ ច្ណុំ្ច្៖ 

1. រយៈលពលសមរសបសរមាប់ការបណ្ថុ ះប ថ្ ល 
2. រេូបណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវមានលរេណ្សមផតថិ 

a. មានការទទលួសាគ លស់មតទភាពវទិាសាទ ន ឬសាទ បន័បណ្ថុ ះប
ថ្ លបលច្ចរលទសជ្ជផលូវការ 

b. មានជំនាញ និង្បទពិលសាធន៍រេប់រគានរ់បុង្ការបលរង្ៀន 
c. មានេរុលកាសលយ ឬភាពបុិនរបសប់របុង្ការលផធរច្ំលណ្ះដងឹ្

និង្ជនំាញ 
3. រមមវធិបីណ្ថុ ះប ថ្ លជនំាញវជិ្ជជ ជីវៈ និង្មុខវជិ្ជជ ច្ំរុះបសនទម 

(អរេររមម លលខនពវនថជំនួញ ច្ំលណ្ះដឹង្សផបរទផីារ និង្លគាល
ការណ៍្រេប់រេង្....) 

4. រតូវលធវីបច្ចុបផនបភាពលលីរមមវធិបីណ្ថុ ះប ថ្ លលៅតាមតរមូវការ
ទីផារ 

5. សមាភ របណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវផគត់ផគង្់លៅតាមតរមូវការននវេគ
ជំនាញនមីួយៗ 

6. ការងារបណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវមានរទឹសថីផារភាជ ប់លៅនឹង្ការអនុវតថជ្ជរ់
សសថង្ (៣០:៧០) 

7. រតូវផថលល់សវាគាោំរសុខភាពនិង្សរមបសរមួលដលក់ារលរបី
រាស ់ឧបររណ៍្ជនំួយ(របុង្រំឡុង្លពល សិរា) 

លរេណ្ៈននបទោឌ នវញិ្ញដ បនបរត ២២ ច្ណុំ្ច្ ៖ 

1. ចំព ោះរបលភទទមីួយ េឺលរបីសរមាប់វេគបណ្ថុ ះប ថ្ លសដលមានរ
យៈលពលោប់ព០ី៦សខលឡងី្លៅលហយីចុ្ះហតទលលខាបញ្ញជ រ់លៅ
លលីវញិ្ញដ បនបរតលោយរដឌមន្តនថីររសួង្សង្គមរិច្ចអតតីយុទនជន 
និង្យុវនតីិសមផទា 

2. របលភទទពីីរ េឺលរបីសរមាប់វេគបណ្ថុ ះប ថ្ លសដលមានរយៈ
លពលតិច្ជ្ជង្ ០៦សខលហយីចុ្ះហតទលលខាបញ្ញជ លៅលលី
វញិ្ញដ បនបរតលោយរបធានមនធីរសង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន និង្
យុវនីតិសមផទារាជធាន ីលខតថ 



3. ទរមង្ប់ទោឌ នវញិ្ញដ បនបរតបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរតូវមានរពះ
រាជសងាហ ននរពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជពណ៌្មាស មានទីតាងំ្ខពស់
ជ្ជង្លេលៅច្លនាល ះរាលរច្នា 

4. េំរូវញិ្ញដ បនបរតទាងំ្ពីររតូវមានពណ៌្ទឹរមាសជុំវញិររោសជ្ជ
រាច្់រច្នាបទ័មសខមរ 

5. ទីតាងំ្ននសាល រសញ្ញដ របសរ់រសួង្សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន នងិ្
យុវនីតិសមផទា និង្អង្គការសាមីរតូវមានទីតាងំ្រមពសល់សមី់គាប  

6. វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ រក់ារសិរារតវូចុ្ះហតទលលខាលោយនាយរ
របធានអង្គការសាម ី

7. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតសដលមានរយៈលពលបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ
តិច្ជ្ជង្០៦សខរតូវលាះពុមពលលីនផធររោសពណ៌្ស 

8. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតសដលមានរយៈលពលបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ
សដលោប់ព ី ០៦សខ លឡងី្លៅរតូវលាះពុមពលលីនផធររោសពណ៌្
ពង្មាន ់

9. រេប់វញិ្ញដ បនបរតបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរតូវមានរមមវធិីបណ្ថុ ះ
ប ថ្ លលៅសផបរខាង្ខបង្ននវញិ្ញដ បនបរត លោយមានការចុ្ះ
ហតទលលខាបញ្ញជ រ់ពីនាយរសាលាានលឃញី  និង្ឯរភាព
លោយរបធានមណ្ឍ ល 

10. តួអរសរសខមរសថីព ី រពះរាជ្ជ្ច្រររមពុជ្ជរតូវលរបពីណ៌្លមម  
Limon R4 ទំហ៣ំ២ ជ្ជតិ សាសនា រពះមហារសរត រតូវលរបី
ពណ៌្លមម  Limon R4 ទំហ៣ំ១ 

11. តួអរសរសខមរសថីពីវញិ្ញដ បនបរតបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរតូវលរបី
ពណ៌្លមម  Limon R5ទំហ ំ៣៤ 

12. តួអរសរអង្់លេលសសថីពីវញិ្ញដ បនបរតបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈរតូវ
លរបីពណ៌្លមម   Arial ទំហ ំ១០ 

13. តួអរសរអង្់លេលសសថីពអីង្គការសាទ បន័បណ្ថុ ះប ថ្ លរតូវោរ់ពី
លរកាមសាល រសញ្ញដ លហយីមានទំហសំមរមយ 

14. តួអរសរសខមរសថីពីលលខរតូវលរបីអរសរពណ៌្លមម  Limon S4 ទំហ ំ
២២  

15. តួអរសរអង្់លេលសសថីពីលលខរតូវលរបីអរសរពណ៌្លមម  Arial ទំហំ
១០ 

16. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតសដលរតូវបញ្ញជ រទ់ទលួសាគ លព់ីររសួង្
សង្គមរចិ្ច អតីតយុទនជន និង្យុវនីតិសមផទាលរប ី Limon R4 
ទំហ ំ២៤ 

17. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតសដលរតូវបញ្ញជ រទ់ទលួសាគ លរ់តឹមថាប រ់លខតថ 
តួអរសរសខមរសថីព ី ររសួង្សង្គមរចិ្ចអតតីយុទនជន និង្យុវនីតិស
មផទា មនធីរសង្គមរិច្ចអតតីយុទនជននងិ្យុវនីតិសមផទារាជធានី
លខតថរតូវលរប ីLimon R4 ទំហ ំ២៤ 

18. ច្ំលោះរូបថតរបសសិ់កាេ កាមរតូវមានទំហ ំ៤ x ៦ោរច់្ំរ ថ្
លសផបរខាង្លរកាម 

19. តួអរសរសខមរសថីពទីរមង្ខ់លឹមសារននវញិ្ញដ បនបរតរតូវលរបីអរសរ
ពណ៌្លមម  Limon S4 ទំហ ំ២៤ ច្ំសណ្រឯតអួរសរសខមរសថីពីការ
បញ្ញជ រ់ភនិភាេ និង្លទនផលសិរារបស ់ សិកាេ កាមរតូវលរបី
អរសរពណ៌្លមម  Limon R4 ទំហ ំ២៤ 



20. តួអរសរអង្់លេលសសថីពទីរមង្ខ់លឹមសារននវញិ្ញដ បនបរតរតូវលរបី
អរសរពណ៌្លមម Arial ទំហ១ំ០ច្ំសណ្រឯតអួរសរសខមរសថីពីការ
បញ្ញជ រ់ភនិភាេ និង្លទនផលសិរារបសសិ់កាេ កាមរតូវលរបី
អរសរពណ៌្លមម ដឹត Times New Roman ទំហ ំ១២ 

21. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតទាងំ្ពីររបលភទតអួរសរសថីពី នថៃសខឆ្ប  ំ ាន
លឃញី នងិ្ឯរភាព សដលរតូវបញ្ញជ រ់លលីវញិ្ញដ បនបរតរតូវលរបី
អរសរពណ៌្លមម  Limon S4 ទំហ ំ២៤ 

22. ច្ំលោះវញិ្ញដ បនបរតទាងំ្ពីររបលភទតអួរសរសថីពី ឋានៈ តនួាទ ី
ននអបរសដលរតូវបញ្ញជ រ់លលីវញិ្ញដ បនបរតរតវូលរបីអរសរពណ៌្លមម  
Limon R4 ទំហ ំ២៤ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 សំលណី្របសស់ាមីខលួនជនពិការ 
 សំលណី្របសស់ាទ ប័ន និង្អង្គការនានា 
 ការសលរមច្របសរ់បធានមជឈមណ្ឍ ល និង្សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈជន

ពិការ 
លោបល ់ ររមិតបទោឌ នរមួានផថលឱ់្យមជឈមណ្ឍ ល និង្សាលាបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈ

ជនពកិារបំលពញាននូវ ៖ 

 តរមូវការជ្ជមយួមូលោឌ នរបសជ់នពិការ និង្រេសួារមានភាពរបលសីរលឡងី្
តាមរយៈរមមវធិីបណ្ថុ ះប ថ្ លវជិ្ជជ ជីវៈសំលៅបលង្កីនរារ់ច្ណូំ្លលោះ
រសាយមុខរបរ និង្ររការងារឱ្យជនពិការលធវី 

 បលង្កីនរបភពច្ំណូ្លរបសជ់នពកិារតាមរយៈរិច្ចរបរបមុខរបរ និង្បលរមី
ការងារ 

 បលង្កីនសមតទភាពជំនាញ និង្ច្ំលណ្ះដឹង្របសជ់នពកិារ លដីមផលី្លយីតបលៅ
នឹង្តរមូវការទីផារនងិ្របុង្សរមមភាពរសល់ៅរបោនំថៃរបសជ់នពកិារ 

 ការសរលមអេុណ្ភាពវេគបណ្ថុ ះប ថ្ លឱ្យល្លីយតបលៅនឹង្ទីផារការងារ 
 បលង្កីត និង្ជំរុញយនថការអនុវតថបទោឌ នឱ្យមានសផនការច្ាសល់ាស ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសវារមមបណ្តុ ោះបណ្តត លមុខជំន្ទ វិជ្ជា ជីវៈរក្មិតឧតតមសរិា 

ល ម្ ះលសវា ការបណ្ថុ ះប ថ្ លមុខជនំាញវជិ្ជជ ជីវៈររមិតឧតថមសិរា 
 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរចិ្ច អតតីយុទនជន នងិ្យុវនតីសិមផទា 

  វទិាសាទ នជ្ជតិសង្គមរិច្ច  
 អាសយោឌ ន៖ អគារ ២០B  វថិីឌ្ួង្លង្ៀប II សងាក ត់សធឹង្មានជ័យ ខណ្ឍ

មានជ័យ   រាជធានីភបំលពញ  
 ទូរសព័ធ: ០២៣ ៨៨៣ ៩៤៦ / ០១២ ៥៦៥ ០២២ / ០៨៩ ៦៧៨ ៨០៥   
 ទូរសារលលខ(Fax) : ០២៣ ៨៨៣ ៩៤៣  
 ទូរសារលអឡចិ្រតូនចិ្ (E-Mail) : nisa@nisa-edu.gov.kh  
 លវបសាយ(website): www.nisa-edu.gov.kh 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 លដីមផបីលង្កនីធនធានមនុសសលលីវសិយ័សង្គមរិច្ច ទាងំ្សាទ ប័នរដឌ និង្ឯរជន 
លោយផាភាជ ប ់លៅនងឹ្តរមូវការរបលទសជ្ជតិ និង្សង្គម  

 លដីមផលី្លីយតបលៅនងឹ្ទផីារការងារ នងិ្មុខរបប ។ 
មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយលលខ ២៣៣ អនររ.បរ ចុ្ះនថៃទី១៨ សខតុលា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីការ

បលង្កីតវទិាសាទ ន ជ្ជតិសង្គមរិច្ច 
 របកាសលលខ ៧២៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៦ សខលមសា ឆ្ប ២ំ០១២ សថីពកីារ

លរៀបច្ំ នងិ្ការ របរពឹតថលៅរបសវ់ទិាសាទ នជ្ជតិសង្គមរិច្ច 
 របកាសលលខ ៤២៧ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ០ី៥ សខរុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៦ សថីពីការ

បលង្កីតលដា៉តឺមង៉្ ់ លគាលនលោាយនិង្អភិាលរចិ្ច និង្លដា៉តមឺ៉ង្់ភាសា
អង្់លេលស 

 លសច្រថីសលរមច្លលខ ២៨ អយរ.សសរ ចុ្ះនថៃទ២ី៣ សខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៤ សថី
ពីការបលង្កតី លដា៉តឺមង៉្់ និង្មុខជនំាញលៅវទិាសាទ នជ្ជតិសង្គមរចិ្ច ។ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

សិសស-និសសតិសដលមានសញ្ញដ បរតមធយមសិរាទុតិយភូមិ (ផថលអ់ាទិភាព
ច្ំលោះសិសស-និសសតិ  ររីររ និង្ពិការ) 

សថង្ោ់លសវា អនុវតថតាមសថង្់ោជ្ជតិសរមាបក់ារទទួលសាគ លេុ់ណ្ភាពអប់រលំលីរេឹះសាទ ន
ឧតថមសិរា 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ោរយសំុចូ្លលរៀនលោយភាជ ប់មរជ្ជមយួនូវ៖ 
 របវតថិរូបសលង្េប (បិតរូបថត ៤X៦)    
 រូបថត(៤X៦)  ច្ំននួ ០២សនលរឹ 
 សញ្ញដ បរតមធយមសិរាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញដ បរតបល ថ្ ះអាសនប ឬសញ្ញដ ប

រតមានតនមលលសមី 
 លិខិតបញ្ញជ រ់ពីអាជ្ជញ ធរមូលោឌ ន (ច្ំលោះសតនិសិសតររីររ នងិ្ពិការ) ។ 

លោបល ់  
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ការផតលស់សវាជូនជនពិការសៅរនងុមជឈមណ្ឌ លស្តត រលទ្ធភ្នពពលរមមកាយ សមបទា និងសៅតាមសហរមន៍ 

ល ម្ ះលសវា 
ការផថលល់សវាជូនជនពិការលៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមមកាយ    
សមផទា នងិ្លៅតាមសហេមន ៍

 

ររសួង្/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួង្សង្គមរិច្ច អតីតយុទនជន នងិ្យុវនីតិសមផទា 

 មូលនិធជិនពកិារ 
 អាសយោឌ ន អគារលលខ ៧៨៨ មហាវថិីរពះមុនីវង្ស រាជធានីភបំលពញ 

 

លគាលបណំ្ង្ 
ននការផថលល់សវា 

 លដីមផផីថលល់សវាសាថ រលទនភាពពលរមម (ការផថលអ់វយវៈសិបផនិមមតិ និង្
រណ្បឧបររណ៍្ ជំនួយរាង្កាយ រលទះរុញ ការជួសជុល និង្ការពាាល
លោយច្លនាជូនជនពិការ) 

 លដីមផឱី្យជនពិការមានលទនភាពទទួលានរពមទាងំ្ការចូ្លរមួ និង្ោរ់
បញ្ចូ លលោយ លពញលលញរបុង្រេបទ់ិដឌភាពននឆ្រជីវតិ 

មូលោឌ នេតយុិតថ  អនុររតឹយលលខ ១៣៧ អនររ.បរ  ចុ្ះនថៃទី២៧ សខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០១១ សថីពី
របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពកិាររររីរលៅតាមសហេមន ៍

 របកាសលលខ ១៦១៥ ស.អ.យ ចុ្ះនថៃទ១ី៦ សខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពីការ
អនុវតថ របបលគាលនលោាយច្ំលោះជនពកិារររីររលៅតាមសហេមន ៍
សដលមរទទួលលសវា លៅមជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមមរបសរ់ដឌ 

អតថិជិនសដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ជនពកិារ 

សថង្ោ់លសវា  ជនពកិារទទួលលសវាលោយមនិេតិនថល 
 ជនពកិារ សដលមរទទួលលសវាលៅរបុង្មជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមម

កាយ   សមផទារបសរ់ដឌរតូវទទួលាននថលអាហារ ៣.០០០៛/នថៃ នងិ្នថលលធវី
ដំលណី្រលៅមរ ១០.០០០៛ 

តរមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 មជឈមណ្ឍ លសាថ រលទនភាពពលរមមកាយសមផទាលសបីសំុថវកិាសរមាប់នថល
អាហារ និង្នថល លធវីដំលណី្ររបសជ់នពិការ 

 មូលនិធជិនពកិារលសបីសំុលៅររសួង្លសដឌរចិ្ច និង្ហរិញ្ដវតទុ 
លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


