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ដាេក កឈកេបកេវាប�ធវេែណាាមត� េដណីធឱ្តែណតរឈកកកវ្ពកបេែតតរយល

េេឆាតកឈល្យតែកេវកម េិតកេលះ កដដយាថ ប្េែឈណមតមចាយា្ែតតរ

�លាល�ឈក លមទលធតមរ មបធវណែវកវែ�ក្េាបបណលវ្ឈកាូាកកណកកវ្

ែកមពាកដដទាទ�វ�ធ ទាទកកកវ េនបថកទដាេក កឈកេបកេវាប�ធវេែណាាមត�

កកវ្ែបកណែកងបឹម

េេឆាតកាាេពះតែណតរឈករទេាេលះ េារបមឈករដ លនជននក

េរា�លឈកគាែំកេា�បេំវពធបណ�រ មបធវិភពអក រកក េដណីធេាបបណលវ្

ឈកកាេពញឈកងក កេលា្ភព លមទឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ

(EU-SPACE) យលេករកាា លមទរបេ្ាញលូរឯបសកកេា�បេំវវ�ធពធឈក

ាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដវែ�ក្កដដយាថ ប្េែឈណមតមមឯបសក
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នជននកវូណសក ណលរ៍ា្ណតមេេកា្យបាណផពធែក្ថបពបព្ល័ទទាទវ្ម
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វិែកតមកត�មឈកេរ ទជមតវថមំទកវទកដដយាថ ប្េែឈណមតមមណកាែកម
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ឈកែកណូាពត័ត�ល លមទឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដអ�លំាតប្ំ ាលទ
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វកធ ជេែរេាក�� តណកាែតត រឈកបមា�វិែកតមកត�មឈក លមទជាកកញឈក

ាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ  ឌណកាណឈកពមេែគះេេកា្ លមទឈកែ�ា្

ណតមេេកា្េែផទៗមេិតកេលះឯបសកកេា�បេំវេលះលងទកង� ញខឆងណសក
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ឯបសកកេា�បេំវេលះយាបេាញមកធយែថបកកណ�លន

អផេបកី១ ៖ារិរដ រតគរគឹរកជបរិជលាជស្តសកពិជលដ លងទែ�ា្ខឆងណ

សកមណូារដ លណកាាាលកលាពធកេករកកេទតបមា�វិែកតមកត�មឈកេរ ទជមតវថមំទ

កវទែបកណែកងបឹលមទែកមពាកដដ ែពណទាទែ�ា្លូរបឌ� េមជា័ លមទដាេក ក

ឈកៃលឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដម
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ែកងបឹអាកេទតរ មបធស�វ�េែផទៗេំរត ឬយបៃាថរ មបធស�វ�ទាទេលះ េដណីធេែក
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អផេបកី១ ៖ ារិរដ រតគរគឹរកជបរិជលាជសត្សកពិជលដ 
 

 

១�១�ដរ�េារបេឹរកជបរិជលាជស្តសកពិជលដ 

“ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ” ែតតរយលស� កល័ លមទថបជាតញ

មេែាលាា្េឃញលមទឱ្លមាណលា័េែផទៗគថ ម

េេទឌណឯបសកកកវ្បតគកពមពេាប េ ិាយដាែតតរយល

េែកែយវ្មំូេទយលបាកតល្មាណលា័ៃល“ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ”

អមវបណ�ភពមកកយាឬមែបកណយដាេបតេឡទបថកទដាេក កឈកតត

យដាកកយាឬែបកណថបពបព្ល័ទទាទេតះយលកកណាាយកបឬ�លឥំមទពាបថកទ

ដាេក កឈកបាកត្អំមភពេាក�� កធណកា ដូាមឈកេករកាា េគា

លេេយាឈករ មភជល៍ លមទេែកែយវ្បលល បថកទឈកេបកឱ្ែកេវកេឡទ

លូរេវវបណ�សកកណ0

1ម បថកទលា័េលះវបណ�ភពេរាវ�័ែាមត� អម

ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ េទះមវបណ�ភពេលះេបតេឡទេនបថកទ

កត� ញ វ�ណ ទយឈកណមលយណលករដ មយា កកបផ វិជធព

ែបកណ ហិកលវិណល៍ឬទយឈកវិណលណ៍ូារដ លប�ធម ដូេាថះឈកាូាកកណ

កកវ្ែកមពាកដដេនណូារដ លណមលែគលយ្តមឈកែយែវ័ាទប្ំ ទ កវទ

ែកមពាកដដមណកាកដដយាេែឈណថ បម្តមករកេតា ះេ ំ ករកយល�មវបណ�ភព

កកណគថ េរាេផ� តេទេាក�� េវដដបមា� វទយណ រកីបណត លមទលេេយាម

េដណម

                                                           
 
1បតគកពមពេាបនកេលា្ភពវទយណបថកទឈកែ�ា្េវវសកកណថ ា២០០៤
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េេទឌណឯបសកយែលឈកលករត�ល៍កាណេពាកធថ ាដាកូទ (ែ៣)

(២០១១-២០១៣)ៃលបណ�រ មបធមតមវែ�កឈ្កមរិវឌណយកកែកមបមកេតា្

េនថ បេ្ែឈណមតមកាណេពា១០ថ ា(២០១០-២០១៩)ំាពក័ំធ១៦ាាកក ា

៤ន៣ន២លមទឯបសកពបព្ល័ទតតកកវ្រជករដ មយាបណលកមយលបាកត្ន

 ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ អមណេបធយាដវ៏ារលណ្កាយដា

វ�ជមបែបកណែកងបឹមកេ្ថ ត អាំំកាយលពត័ត�លពធតែណតរឈក

កកវ្ែកមពាកដដលមទវិណល៍ែពណទាទស� ក្លមទំំកាាបលូរ

ណតមេេកា្ ឬាលមតេែផទៗគថ   (េរាកកណទាទណតមេេកា្

ទាទាលមតយដា�លាបកកណែសកាគថ ) េនបថកទដាេក កឈកពមភបឹ

លមទឈកេបកេវាប�ធវេែណាតតកកវ្ែបកណែកងបឹម

 ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ   អណមលែតងណយតមឈកស� កលូ្រណតម
េេកា្កកវ្ែកមពាកដដ វិណល៍ លមទថបពបព្ល័ទករកេតា ះេំ

ករកយល�មដាេក កឈកំំកាខកវែតតរកកណគថ យដាឌណកាណដាេក កឈកេលះ

ែបកណែកងបឹ�លឈតពកបមា�ពល្ា្ លមទកបែសាលូរេវាប�ធវេែណា

តតកកវ្ខឆកលជូលដា្ែកមពាកដដ វិណល៍ លមទថបពបព្ល័ទ

តតបថកទយដលវណត�បមា�កកវ្ខឆកលរ មញម

 ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ មដាេក កឈកយដាតែណតរឱ ែ្បកណែកងបឹ

ថ បេ្ែឈណមតមែតតរជកកែយែវ័ាទប្ំ ទមែកចាមណកាែកមពាកដដ
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ែបកណំំកាែា វទយណវកធរ មា1

2 ឌណកាណឈកជកកជកាបថកទបមា�ែកជកាម

សកកណេរំមឈែផពកែឹាលមទពមេែគះេេកា្លមទេរំមឈេែផទ ៗ

 ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ  មបឌ� លឆងះៃលមយាបមា�ាផ លមទ

កេលា្ភពឌណយកកែកមបមកេតា្ម កដដយាថ បេ្ែឈណមតម

ែតតរកេទលឱឈវែកបកេរាឈកេាបំងបាមត�លមទវករត�មភពវែ�ក្

ែកមពាកដដអាេបកវបណ�ភព ែវកេទឌណែាែកេេជលក៍កវ្

ខឆកល លមទែាែកេេជលក៍កណ េរាគ� លឈកក មតតីមត ឬា័រឆ ាពធឈក

េក វេទេែផទៗម

ដូាេលះ កដដយាថ បេ្ែឈណមតមែតតរកេទតាល�ឈកតតយដាែ�ា្

ឱឈវវែ�កែ្កមពាកដដទាទ�វ�ធទាទកកកវេដណីធែ�ា្េេកា្លមទេបក
េវាប�ធវេែណាាមត�ាពធបមា�មរិវណូារដ លម កដដយាថ បេ្ែឈណមតមែតតរ

ពមចកតឱ្យលិ�តា្តលូ្រលកសវល៍ ណតមេេកា្កកវ្ែកមពាកដដ

េនបថកទដាេក កឈកៃលឈកេបកេវាប�ធវេែណាាមត�តតកកវ្ខឆកលម

មឈកចាយា្ កដដយាថ បេ្ែឈណមតម ែតតរែកឈលរ់្កម្លមា�លូរ

កេលា្ភពកកវ្ខឆកល បថកទឈកេេឆាតកាាេពះណតមេេកា្កកវ្ែកម

ពាកដដ ឬពល្ា្ែសាកាឆអពធណូាេិតកឱ្យលា្វ្ាវ្ាាេពះឈក

កដមេវបណមលំំកាាបលូរណតមេេកា្តណកាកកវ្ពកបគតម្

                                                           
 
2វទយណវកធរ មាវាេនេាវ�ណវិណលឬ៍ែបកណែកមពាកដដទយឈកណមលយណលករដ មយាយដា

េបកវបណ�ភពបថកទឈកឈកពកែាែកេេជលេ៍ារ មវ័ាេវដដបមា�វទយណបមា�រ មំ ធស�វ�រកីបណត

កក មស� លលមទសវតម 
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១�២�ដបជ�រិប�ណៈិផ្សងឹរកជបរិជលាជស្តសកពិជលដ 

ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ �លាក មតាបកកណេែផទៗណកាាាលកល

ដូារទេែឈណន

 ឈកាូាកកណមកកយា ឬមែបកណន ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ

អាេបកេឡទមកកយា ឬមែបកណេរាផស ា្ ឬឌណកាណថប

តាតទម ឧទិកក៍ន ែកមពាកដដ�ថ បអ្ាាូាកកណ េនបថកទ

បមា�ឈកវទយណតណកាយល េាវពធេលះែបកណែកមពាកដដអា

ាូាកកណកេទតមកត� ញទយឈកណមលយណលករដ មយា វិជធព

កកបផលេេយាឬវ�ណតតម

 មឈកវ័�ែាមត�ន ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ�លាបកកណម

ឈកវ័�ែាមត�េរាគ� លឈកកទកាម ែកមពាកដដ�ថ ប្ៗ �លវមំទម
វេែណា  េតគតា្ទាូ្ាកកណេបកវបណ�ភពតណកា  េដណីធ
េគាកាកទតណកាឬមណកាថបតឬែបកណតម
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 ណមលយវកទកបែយបប្ៃែណន ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដមវបណ�

ភពេដណីធែាែកេេជលវ៍ែ�កវ្ិណល៍ េ ិាណមលយណល

យវកទកបែយបប្ៃែណវែ�កែ្បកណឬកកយាតណកាម

 ែាែកេេជលក៍កណន ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ ែតតរេបកេឡទ

វែ�កម្ែាែកេេជលក៍កណកកវ្សកកជល  េទះកធែកម

ពាកដដទាទេតះយតទយត�លែាែកេេជលក៍កយា  ឬលមតថ ឈក

លេេយាផស ា្េករទៗខឆកលបេ៏រាម

១�៣�ដារ�តសិេរជឹរកជបរិ ជលាជស្តសកពិជលដតមស្ជលដភិយេ ប្

ិតកាករ� 

វែ�កក្ដដយាថ បេ្ែឈណមតម បមា�ខមតខាែកងទយែកទេាបបណលវ្ឱ្

�លឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ�លសកណវារលត្វ្ម

បថកទឈកេាបបណលវ្ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ កដដយាថ ប្

េែឈណមតមំំកាយលត�ែកេេជលា៍ណីទៗាាលកល៣ដូារទេែឈណន

 ជកាពែទងទដា្ាំទមែកមបមកេតា្េនណាូរដ ល

• កដដយាថ បេ្ែឈណមតម េនេបរបលងទែកមពាកដដងាែវរា

បថកទឈកយវកទាា្លូរក��  លមទតែណតរឈកកកវ្ែកមពាកដដ

ែពណទាទអាេេឆាតកយលកក្ិ័វាាេពះតែណតរឈកទាទេតះ

• ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ លងទេបកឱ្កដដយាថ បេ្ែឈណមតម
លករត�ភកបមា�ឈលយ្ត�លត�ឆ ភព  លមទ�លកេលា្ភព

ាាេពះែកមពាកដដបថកទឈកកាេពញឈកងកកកវ្ខឆកល
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• ែកមពាកដដទាទវ្ (�វ�ធ កកកវ េប�ទ ចវ្ ជលមតមភតមា

លមទជលងាកទេែគះ)  ែតតរយលំំកាឈកាបាមត� កំបរបប្ថកទ

ដាេក កឈកមរិវ

• ែកមពាកដដ�លឈកកកកកកណ វិឈកគថ ឈលយ្តេែាលេឡទៗលងទ

ជកាជាកកញដា្ឈកពមភបឹយែថបលេេយាណូារដ ល ឈកាូា

កកណេយះេថ ត ឈកាូាកកណបថកទវ�ណតតមាមវបណ�ភព

ទាទវ្េលះលងទជកាពែទងទដា្បមា�ដាេក កឈកែកមបមកេតា្ម

 ជកាេបកឱ្ឈលយ្តែកេវកដា្ឈកេករកាាេគាលេេយាេនណាូរដ ល

• ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ លងទេបកឱ្កដដយាថ បេ្ែឈណមតម

អាេែកែយវ្លូរាាេកះដងទ លមទកំពមេសបលក៍កវ្ែកមពាកដដ

ទាទេតះ លមទវទយណវកធរ មាេនណូារដ លបថកទឈកវេែណាាមត�យល

ែតងណែតតរលមទែកែ្ជកទេែមា

• ណតមេេកា្ លមទាលមតពធណជ្រដ លេែផទៗែតតរយលេាបេឡទណកល

េពាកដដយាថ បេ្ែឈណមតមេបកេវាប�ធវេែណាាមត� យដាអា

ជកាឈតក្ល�ាឬេជរវវទយលលូរំាតវ្េែផទៗ

• េវាប�ធវេែណាាមត�ឈលយ្ត�លាបកកណែកែ្ជកទេែមា លមទ

េេឆាតកេទលងទតែណតរឈកកកវ្ែកមពាកដដ េពាេតះែកម

ពាកដដអាេែតតណខឆកលាូាកកណទាទប�ឆ ាទពាបណ�  លមទបលល

េដណីធគាែំឈកលករត�លូរេវាប�ធវេែណាទាទេតះម

 ជកាពែទងទជាេលឿ កំបាមត�ដា្ដាេក កឈកែកែ្ទេនណាូរដ ល

• ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដែ�ា្ឱឈវដា្ែកមពាកដដបថកទ

ឈកយវកទាា្លូរេគាលេេយា លមទយែលឈកតតកកវ្
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កដដយាថ បេ្ែឈណមតម ែពណទាទមឱឈវវែ�កេ្ាបេឡទ

លូរាលមតេេកា្កកវ្ពកបេ ដា្កដដយាថ បេ្ែឈណមតមរ មញ

យដាមបឌ� ជកាកេទលលូរំាលកបាមត�េទរ មញេទណប កវទែកម

ពាកដដមណកាកដដយាថ បេ្ែឈណមតម

• ឈកកទកក មេឈវដា្ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ អយល

កង� ញពធំវផលណេកបំូាាកកវ្កដដយាថ បេ្ែឈណមតមលមទ

េបកឱ្ែកមពាកដដ�លជាេលឿាាេពះភពេស� ះែតទក្កវ្កដដយា

ថ បេ្ែឈណមតមម


១�៤�ដប� ិកគបេតមសក្ជបរិជលាជស្តសកពិជលដ 

ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ អតែណតរឱ្�លឈកវែណកវែណរា

ាាេពះណតមេេកា្ លមទំវផលណេែផទៗគថ ម បថកទលា័េលះ េដណីធឱ្ឈក

ាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដំ ំកាេមជា័ កដដយាថ បេ្ែឈណមតម ែកម

ពាកដដ លមទវទយណវកធរ មាកកឯបភពពធណេបធយាៃលឈកាូាកកណណកាាាលកលម

បមា�វិែកតមកត�មឈកាផ កវទកដដយាថ បេ្ែឈណមតមមណកាែកមពាកដដ

លមទវទយណវកធរ មាែតតរយតយែផបេទេាឈកេគកពគថ េទរ មញេទណប ឈកេេ

ាា្គថ  លមទឈកេែតតណាូាកកណពមភបឹាផមតាផលម្ណកាគថ ម េដណីធំ ំកា

យលេមជា័បថកទឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ កដដយាថ បេ្ែឈណមតម
កកពមចកតលូរបឌ� ណកាាាលកលដូារទេែឈណន

 េាបបណលវ្ឈកាា្ដងទពធែាែកេេជល៍ លមទសកណវារលៃ្លឈក

ាូាកកណនែតតរែយែវ័ាទប្ំ ទមណកាែកមពាកដដកកវ្ខឆកល េរា

េស� ះែតទ្ េរាាាិ លមទេរាេវ�ភពគថ ម ែតតរខមតខាពល្ា្
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ែកមពាកដដឱ្យលាា្ដងទពធែាែកេេជល៍ លមទសកណវារលៃ្ល

ឈកាូាកកណកកវ្ពកបេម

 េករកាាែកពល័ទ លធតមរ មបធ លមទាល�ឈកនតឱ្�លែកពល័ទ លធតមរ មបធ លមទ

ាល�ឈក េដណីធកទាបកកណងាែវរាដា្ឈកាូាកកណកកវ្ែកម

ពាកដដម

 េែជវេក វរ មបធស�វ�វណែវកន េដណីធវែណកវែណរាឈកាូាកកណ

កកវ្ែកមពាកដដឱ្ំំកាយលាំទែាាផែកេវក ថបេករកាាែតតរ

េែជវេក វរ មបធស�វ� វែ�កឈ្កាូាកកណឱ្យលវណែវកឌណ

ស� លភពលមទែបកណេគាេនមបា្បម្

 ំំកាាបវាកូណពក លមទឈកេេឆាតកន បថកទឈកេាបបណលវ្ឈក

ាូាកកណ ែតតរាបាមត�ំ កបរបខ្លវ្ាាេពះែកមពាកដដទាទ�វ�ធ ទាទ

កកកវេ ិាពធេណយវកទាា្ាពធបទកា្លមទវាកូណពកកកវ្ពកប

េែពណទាទសក ណលរ៍ា្ណតមេេកា្េទះកធមណតមេេកា្េតះ

�លាបកកណមឈកក មះលប្�ធម រា្ណតមេេកា្ លមទឈកេេឆាតក

ែតតរ�លឈកបតែ្ឌ  ពមចកត  លមទេេឆាតកលូររា្ណតមេេកា្

កកវ្ែកមពាកដដ ែពណទាទក�់បព្ធណូាេិតក ែកវមលេកណតម
េេកា្តណកាកកវ្ែកមពាកដដ ណមលយលេេឆាតកឌណឈក

េវថវកាម

 ឈកាូាកកណឌាទពធដាតបឈ្ាដាកទូន េករកាាដាេក កឈកយដា�ល

ឈកាូាកកណឌាទពធដាតបឈ្ាដាកូទេដណីធឱ្ែកមពាកដដទាទ�វ�ធ

ទាទកកកវ �លឱឈវែកែ្គលាូ្ាកកណ ែពណទាទ�លឥំទមពាេា
ឈកេបកេវាប�ធវេែណាាមត�កកវ្កដដយាថ បេ្ែឈណមតមម
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 កង� ញឱ្ា្វ្ាពធរ មសាភព លមទយដលបាកតៃ្លក�� យដា

ែកមពាកដដអាាូាកកណម

េែរពធបឌ� រទេាេលះ  កដដយាថ បេ្ែឈណមតមបែ៏តតរពមចកត

បឌ� ដៃំេំរតដូាមន

• បាកតេ្ពាេរាលមទំធបយលឆទវណែវក

េដណីធជកាវែណរាដា្ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ ែបកណែកងបឹកក

ាបាមត�ំ កបរបេ្ទេាឈកេែជវេក វេពាេរាឱ្យលវណែវក ឌណ

យដាអាេបកយលវែ�កែ្បកណេគាេនេែផទៗគថ ម

ឧទិកក៍ំធ១ន

- ពកាកកេន់ញែតកេែទតលណបពមភបឹ ាពធក�� វមវផេយះកទ្

ឈកវមបឹេនបថកទាឡកទេ�រ ទកេែទតល

- ពកាកកេន់ញអជធរបកណបែកជកាបថកទេពាេ�រ ទណ�ញងបរឆ ាទ បថកទ

ាឡកទេពាឈកាបដូ្ក

- ពកាកកេន់ញបវមបកណបពមភបឹញងបញក្ េនេពាណ�ញងប

បថកទកដូរដបវសូទលមទែាតតឈត្មាម


ែកវមលមឈកចាយា្ លមទកតស ល្ េ ិាពកាអាកបេពាយលេដណីធ
េន់ញែបកណទាទវ្ណបែកជកាមណកាគថ េំេតះ កដដយាអាេន់ញែបកណ

េគាេនទាទេតះណបែកជកាេរាយឡបពធគថ  េ ិាជយជបគថ  េតែតតរ

�លឈកពមភបឹកកណមណកាគថ យដកឬេំ េ ិាែកវមលេកែតតរ�លឈកពមភបឹ

កកណគថ េតគតអ្ា�លេពាយដកឬេំម
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មណកាគថ េលះយដក កដដយាថ ប្េែឈណមតមប៏ែតតរេែជវេក វកប

ំធឌាទវណែវកយដាកទាបកកណងាែវរា វែ�កឈ្កជកកែកជកាមណកា

ែបកណេគាេនពបព្ល័ទម

បាកតវ្�យ ា្ន កកេជរវវទាបំធសថ បឈ្កកកបផលេេយា

ណបេបកមំធឌាទៃលដាេក កឈកាូាកកណម

ឧទិកក៍ំធ២ ន សាែបកទេន់ញែកមពាកដដពបព្ល័ទណប

ែកជកាពធឈកែកែ្ទតណា័ែឹកមេរាសកសាែបកទវ�មតេនឆ ាពធ
ែឹកេិតកេលះថបេករកាាបមា�ពមភបឹកកេែជវេក វំធឌាទែកជកាេនជមតែឹក

ដូាមសាវង តយ្ដាែឹកឌាទេនមេដណម

• ឈកកទកក មេឈវឱ្�លឈកាូាកកណយលំូាាំូាា

កដដយាថ បេ្ែឈណមតម ែតតរពធេណកទកក មេឈវឱ្�លឈក

ាូាកកណឱ្យលែកាែកវ ន េនបថកទាឡកទេពាពមភបឹមណកាែកមពាកដដ

ទាទ�វ�ធ ទាទកកកវ កកេជរវវទលូរលធតមរ មបធែឆូរឈក ឬពមបធឈកេែាលេពបឌណ

យដាអាេបកេទយលម ណតមសក ណល៍យរទេពបអាេបកឱ្�លឈកបកញែទល្

ដា្ឈកាូាកកណេនបថកទឈកពមភបឹម ដូេាថះ តាតទកដដយាថ បេ្ែឈណ

មតមកកឈតក្ល�ាវកលសកបកកវ្ខឆកលឱ្េនខឆធវណែវក េដណីធំ កបេពា

េរាវែ�កែ្កមពាកដដសបវកកកេន�ញណតមលមទែ�ា្េេកា្េែផទៗម

ថបវែណកវែណរាបមា�ពមភបឹ ែតតរ កំបេពាេរាវណែវកវែ�កឱ្្

ថប�លវណត�បមា�ពបព្ល័ទតតេបកឈកកបែសា ឬពល្ា្ាាេពះក��

តតយដាយលេាបេឡទេរាថបាូាកកណមបថកទបកកធ ឈកពមភបឹយដា

�លឈកាូាកកណពធជលមតមេដណភតមា យដាេែកែយវ្ភសេែផទពធ
ភសយខ�ក (ភសមតម) កដដយាថ បេ្ែឈណមតមកកតឱ្�លឈកកបយែក
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ពធភសយខ�កេទភសជលមតមេដណភតមា េដណីធតឱ្ថបាូាកកណទាទ

េតះអាកេន�ញណតមេេកា្កកវ្ខឆកលម
 

១�៥�ដតបលាិេិិបេលសលិណើជកជឹរកជបរិជលាជស្តសកពិជលដ 

េដណីធេាបបណលវ្ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ កដដយាថ បេ្ែឈណ

មតមែតតរពមចកតលមទបាកតែ្បកណេគាេនឱ្យលមបា្ប្ ដូាម េត
ែបកណេគាេនតខឆះយដាែតតរំាតប្ំ ាលទមណកា េ ិារបក្ន�ូ ាេន

បថកទដាេក កឈកបថកទឈកែ�ា្ លមទំំកាពត័ត�ល ឈកពមេែគះេេកា្ ឬ

បមា�វិែកតមកត�មឈកមបា្បម្ ែកមពាកដដវាេនទាទកកយា�ថ ប្ៗ 

ទាទែបកណថបំំកាែា (ទាទថបំំកាែាេរាផស ា្ ទាទថបំំកា

ែាេរាែកេេា)ម

ែបកណេគាេន

មកកយា មែបកណ(វទយណវកធរ មា)

• បក�ក
• ាករជល
• កកកវ
• �វ�ធ
• ចវ្ែពងទទ ចក្
• �ឌកមឌ
• ជលងាកទេែគះ
• អជធរបក
• បវមបក
• េែផទៗេំរត

• ែបកណែកមពាកដដ
• ែបកណ�វ�ធ
• ែបកណាករជល
• ែបកណែកងបឹាករជល
• ែបកណែកងបឹបក�ក
• ទយឈកវិណលណ៍ូារដ ល
• កណបណ�ឈករត�
• ែបកណសវតតត
• វិជធព
• វ�ណអជធរបណ�
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 • កកបផលេេយា
• ទយឈកកក មស� ល
• វទយណវកធរ មាេែផទៗេំរត



 ឈកាូាកកណ�លាបកកណមកកយា

ឈកាូាកកណ�លាបកកណមកកយា អវាេនេទេាវបណ�ភពេបត

េឡទេរាកកយា�ថ ប្ៗ រាេ្រាយឡបៗពធគថ េរាពកា�លកាតវណលល័ទ

ដូាឈកាូាកកណមែបកណេំម ឈកាូាកកណកេករកេលះ�លឈកាាយបមទឈក

ាូាកកណមែបកណ េែពះេនេពា�លឈកាូាកកណពធវាតបែ្កមពាកដដ

ម�វ�ធ លមទមកកកវយដាណមល�លកាតវណលល័ទឈកងក ពកបេយតទ�លែា

ែកេេជលក៍កយាខកវៗគថ មេែាលឬ�លាាតកអ្កណ�ក៍េាែកលកំ

េែផទៗគថ ម


 ឈកាូាកកណ�លាបកកណមែបកណ

ឈកាូាកកណមែបកណ អវាេនេទេាវបណ�ភពទាទទាយដា�ល

កាតវណលល័ទឈកងក ដូាមវិជធព វ�ណអជធរបណ� ទយឈកកក មស� ល

ែបកណ�វ�ធ ឬវទយណវកធរ មាេែផទៗេំរតម មំូេទឈកំាតប្ំ ាលទមណកា

ែបកណទាទេតះ�លភពងាែវរា េរាសកពកបេ�លណលកវផវែ�ក្

ំាតប្ំ ាលទ (ដូាម ែកលថបែកែ្ទ ឬតាប) �លអវារដ ល

ំូកវ័ពស លមទកធយណាា្វ្ាវ្ម េែរពធេលះ តែណតរឈកែាែកេេជលក៍កណ

យដាពកបេចកអ្កណ�ក៍�លាបកកណា្វ្ាវ្ដូាមន

• វិជធព�លឈកចកអ្កណ�ក៍េទេាឈកកេទលែយបេ្កររតផក៍ លមទ

េបកឱ្ាបកខក� ឈកងកឈលយ្តែកេវកេឡទ
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• វ�ណអជធរបណ�រថ តតូា លមទណប្ណ�លឈកចកអ្កណ�ក៍េទេា
ភពក ធបាេែណលយែថបេវដដបមា�

• ទយឈកវទយណវកធរ មាយែថបកក មស� ល�លឈកចកអ្កណ�ក៍យតេាក��

កក មស� ល

• ែបកណ�វ�ធ�លេគាេនេាបបណលវ្ស� លភពកកវ្ខឆកលបថកទវទយណ

មេដណមាម


រទេែឈណេលះ មឧទិកក៍ខឆះៗ ៃលែបកណេគាេនយដាេបក
វបណ�ភពវែ�កែ្ាែកេេជលក៍កណគថ ន

ឧទិកក៍ំធ១ ន វបណ�ភពជកវជកាែឆូរាា ែបកណេគាេនយដា

កកាូាកកណ�លដូាម ែកមពាកដដយដាកវ្េនឌណកេត� ាែឆូរ ថបដងប

ែាមតែាវមវឹលកវមវផបវមបកមាម

ឧទ កិក៍ំធ២នវបណ�ភពកក្ ាែផពកែឹាាពធឈកឈតក្ល�ាាាលកល

វមវផេយះកទេ្ចាឈកវមបឹម ែបកណេគាេនវារលេ្នបថកទបកកធ េលះ

អ�ឌកមឌវមវផអតពធយាែតកេែទតលវមវឹលកវមវផលមទអមជ បក

ណូារដ លម

ឧទិកក៍ំធ៣ ន ឈកេករកាាយបាណផំធែកជកាជលកកវ្សាែបកទ

េដណីធឱ្ែវកេទលងទតែណតរឈកកកវ្ភធពបព្ល័ទ ដូាម ថបេថ�កេជទ ថប

ជមះបទណ្រូតូ លមទ�� វ្េលាល�ទាទវ្ម ែបកណេគាេនេនបថកទឈកងក

េលះអែកមពាកដដម�វ�ធ លមទមកកកវេនបថកទំធែកជកាជល �� វ្ហទាប្

ំាលមញណលកវផចវ្�វ�ធយដា�លបូលលមទជលពមឈកម
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១ន

ឈកបាកតក្�� 

២ន

ឈកបាកត្

ែបកណេគាេន

លមទរ មបធស�វ�

៣ន

ឈកេករកាាដាេក ក

ឈកៃលឈកាូាកកណ

កកវ្ែកមពាកដដ
៤ន

ឈកលករត�ដាេក កឈក

ៃលឈកាូាកកណកកវ្

ែកមពាកដដ

៥ន

ឈកកូបវកកកវាេក 

េវាប�ធវែណាកកវ្

ែបកណែកងបឹ

៦ន

ឈកលករត�េវាប�ធ
វេែណាកកវ្

ែបកណែកងបឹ

១�៦�ដ់ល�ឹ រកជបរិជលាជស្តសកពិជលដ 

ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ អណមលយណលមដាេក កឈកយដាេបត

េឡទយតណកាេាបករកេតា ះេំ យតវមដាេក កឈកេបតេឡទកល�កតស កម្

ដាេក កឈកេលះអា�លកាណេពាយរទឬខឆធអា�លកេករកេែផទៗអែវ័ា

េាក��  លមទែបកណេគាេនេែផទៗគថ ាូាកកណម ឈកាូាកកណកកវ្ែកម

ពាកដដ កកែតតរេករកាាឱ្�លេនែកដ្ាតបឈ្ា ពបព្ល័ទលងទរដ�ៃលឈក

ាូាកកណម រទេែឈណេលះអមំមដដភពំូេទវ�ធពធរដ�ៃលឈកាូាកកណកកវ្

ែកមពាកដដន
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ជាហលំធ១នឈកបាកតក្�� 

េដណីធបាកតក្��  ែបកណែកងបឹ កកពមចកតាាលកាណកាាាលកល

ដូារទេែឈណន

១នេតក�� អាបាកតយ្លេរាកេករកត?

ែកពយដាវារលក្ាែកត អែបកណែកងបឹខឆកលឯទឌណកាណបមា�ពមភបឹ

មណកាែកមពាកដដ លមទវទយណវកធរ មា ែបកណែកងបឹអាដងទាពធក�� យដា

មក��  លមទតែណតរឈកកកវ្ែកមពាកដដម ែបកណែកងបឹអាាបក�� ទាទ

េលះរបាូ្ាបថកទកេករកវកណៃលបមា�ែកជកាកកវ្ខឆកល លមទែ�ា្លកសវល៍ាពធ
ដាេតះែសាវណែវកេរា�លឈកាូាកកណពធែកមពាកដដម ែកព

េែផទេំរតយដាអាបាកតក្�� យលកកណ�លន

• កយាឈកក៍កកវ្កណមយា កណប�� បមឈកពមេែគះ

េេកា្បមា�ឈកែវធ� លមទបក�ក កណប�� បមឈកំំកាកលសកប

បមា�ឈកតក ធ លមទបក�កឃកាវង ត្ លមទកណប�� បមឈកវែណក

វែណរាកេា�បេំវ

• កយាឈកក៍វ�ធពធឈកលករត�យែលឈកមរិវ

• កយាឈកក៍កកវ្ែបកណែកងបឹឃកាវង ត្

• ពប្កក�ង ទលមទវាកក កេែផទៗពធែកមពាកដដ

• េវាប�ធរាឈក៍ពធសកពត័ត�លយដាពបព្ល័ទជធរភពកវ្េន

កកវ្ែកមពាកដដបថកទណូារដ ល

• ាំទែាវមបឹែសរែមរេរាស� កល័ករដ មយាឬណមលយណល

ករដ មយាមាម
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ឧទិកក៍ន

• េេទេទេាកយាឈកក៍កកវ្កណមយា ែឌវមវផ

េយះកទេ្ចាឈកវមបឹយលេបលេឡទ៥%េកេបរកលងទថ ាណកលម

• ែបកណែកងបឹាទវ្មបឹែសរែមរពធណូាេិតកៃលក�� េលះ លមទ

វេែណាាបក�� េលះ េទពមភបឹឱ្យលវកធជេែរបថកទបមា�ែកជកា

កតស កម្

• ែកមពាកដដណកាាាលកលេាបេឡទាពធបទកះតណា័េនបថកទែឹក

េិតកេលះ ែបកណែកងបឹអាពមភបឹ លមទវេែណាេរះែសា

ក�� េលះេរា�លឈកាូាកកណពធែកមពាកដដម

• ឈក មេា័ាមរិវែបកទបាកត្ ែតតរ�លរ មលឈកេករកាា

វត� ក្ថ កា្រាកក៍េនបថកទំធែបកទ េិតកេលះ ែបកណែកងបឹ

វេែណា ែតតរ�លឈកាូាកកណពធែកមពាកដដ លមទថបជាតញ

បថកទឈកេករកាាេវាប�ធែពទ េទេាាលមតែ�កាេែ�ណាពធវករត�មភព

ារាកក៍ម

បកកធ ែបកណែកងបឹណមលអាបាកតយ្លក�� តវារល្ ឬកតស ល្

ែបកណែកងបឹែតតរយកតាឱ្�លឈកែកណូាពត័ត�លាណផមតាពធក�� ទាទេតះ

យដាបាពកទេបត�លបថកទណូារដ ល ឌណកាណឈកជកកមណកាែកមពាកដដ

វទយណវកធរ មាែបកណែកងបឹឃកាវង តម្ាម

២នឈកបាកតក្�� មបា្ប្

ឈកបាកតក្�� េដណីធេរះែសា យដា�លឈកាូាកកណកកវ្ែកម

ពាកដដ ែបកណែកងបឹកកបាកតក្�� ឱ្យលមបា្ប្ឬក�� តយដាណមល

បាេពប េរាឈកពមចកតកបឬវា្ៃលក�� ទាទេលះឱ្យលតូាៗ

េ ិាមបា្ប្េដណីធងាែវរាបថកទឈកេរះែសាម
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ឧទិកក៍ន

ក�� ារាកក៍ន ែបកណែកងបឹាទេ្រះែសាក�� ារាកក៍ម ដូេាថះ

េដណីធបាកតក្�� ណកាឱ្យលមបា្ប្ ែបកណែកងបឹកាែកវាលមតជការ មញ

ក�� ាណីទៗៃលេែគះថ បា្រាកក៍ ដូាម ណូាេិតកកទឱ្�លេែគះ

ថ បា្រាកក៍ ឈកណមលេគកពា្កា្រាកក៍ កតស កណ្បបាកតក្��

ឈលយ្តមបា្បដូ្ាយដាយលកង� ញេាែឈិកមារទេែឈណន



























ក�� ារាកក៍

ក�� មបា្ប្

ឈកបបវសះារាកក៍

ក�� ឈលយ្តមបា្ប្

ឈកបបវសះារាកក៍ជការ មញែឹក

ក�� មបា្ប្

បទកះរតាាកត

ក�� ឈលយ្តមបា្ប្

បទកះរតាាកតជការ មញែឹក

ក�� មបា្ប្

ឈកណមលេគកពា្កា្រាកក៍

ក�� ឈលយ្តមបា្ប្

ឈកណមលពបណ្កបវករត�មភព

ក�� មបា្ប្

េែគះថ បា្រាកក៍

ក�� ឈលយ្តមបា្ប្
េែគះថ បា្រាកក៍ាាេពះបក�ក

េពាេទសាេករល
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ក�� កក មស� ល ន ែបកណែកងបឹាទឱ្្ក�� កក មស� លបថកទណាូរដ លយល

ែកេវកេឡទម ដូេាថះែបកណែកងបឹកាែកវាលមត េដណីធបាកតក្�� ឱ្ឈលយ្ត

មបា្បដូ្ាយដាយលកង� ញេាែឈិកមារទេែឈណន







































ក�� កក មស� ល

ក�� មបា្ប្

ឈកែកែ្ទវារណ

ក�� មបា្ប្

ឈកាា្ដងទាពធកក មស� ល

េន�លបែណមត

ក�� មបា្ប្

ឈកកទ�ូក ងំបវផកា

ក�� ឈលយ្តមបា្ប្

ឈកកទ�ូក ងំបវផកាាូាវសងទ

េរាវមកីបណ�ែាមត ងំបបប

ក�� មបា្ប្

ឈកែកណូាឈបវាកា្

ក�� ឈលយ្តមបា្ប្

ឈកែកណូាឈបវាកា្

ជការ មញែឹក
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កតស កព្ធឈកកាែកវាលមត ែបកណែកងបឹវេែណាាបក�� មបា្ប្ឬ

ក�� ឈលយ្តមបា្បត្ណកា េ ិាេករកាាវបណ�ភពេរា�លឈក

ាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដម េដណីធបាកតា្បក�� តណកា ែបកណែកងបឹ

កកពមចកតលូរាាលកាណកាាាលកលដូារទេែឈណន

• ក�� េលះមតែណតរឈកអំមភពកកវ្ែកមពាកដដ

• ក�� េលះកកយតមក�� េបតេឡទបថកទណូារដ ល េ ិាណមល កិវ

ពធវណត�ភពកកវ្ែបកណែកងបឹ

• ក�� េលះែតតរយតវ�មតបថកទយដលវណត�បមា�កកវ្ែបកណែកងបឹម

ឈកបាកតក្�� យលឈលយ្តមបា្ប្ េតះែបកណែកងបឹលងទងា

ែវរាបថកទឈកេែជវេក វែបកណេគាេន លមទរ មបធស�វ�បថកទដាេក កឈកៃល

ឈកពមភបឹមណកាែកមពាកដដម



ជាហលំធ២នឈកបាកតែ្បកណេគាេនលមទរ មបធស�វ�

េនេពាយដាែបកណែកងបឹេបកឈកវេែណាាមត� េដណីធវមបឹាណផមត

ាពធក�� មបា្បត្ណកា ែបកណែកងបឹែតតរវេែណា េតែបកណេគាេន

តខឆះយដាកកាូាកកណពមភបឹ េ ិារ មបធស�វ�តណកា វែ�ក្

ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដយដាវណែវកវែ�កដ្ាេក កឈកេតះរ

មំូេទ ដាេក កឈកៃលឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដែតតរចកេ្ែ�ណ

េរាឈកែកណូាពត័ត�លម េទះមក�� កធបេ៏រា មកបណែបកណែកងបឹ

ែតតរយវកទាា្ាពធំមដដភពំូេទៃលក��  ដូាម ណូាេិតក លមទែាករះ

ពា្មេដណម
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េដណីធយវកទកបពត័ត�លាពធណាូេិតកទាទេលះ ែបកណែកងបឹអា

ពមភបឹេរាផស ា្មណកាថបជាតញ ឬេករកាាឈកពមភបឹកវទថបជាតញ

មណកាែកមពាកដដម េែរពធេលះ ែបកណែកងបឹអាេែកែយវ្លូររ មបធស�វ�

េែផទៗេំរតមេែាលយដាវណែវកម

ឧទិកក៍ាពធឈកបាកតែ្បកណេគាេនន

• វមវផេយះកទេ្ចាឈកវមបឹន ជាហលដាកូទ ែបកណែកងបឹអា

េន់ញែបកណេគាេនដូាម តាបសា លមទេាបែត

ថបែតយដាមថបជាតញណបាូាកកណែកជកាមំលសងណលងទេលះែបកណ

ែកងបឹបែ៏តតរយវកទកបពត័ត�ល ឬណតមេេកា្ពធ�ឌកមឌវមវផ

េិតកកធយលមពកបេណមលអាកនូ់លបូលេទេករលយលរ

• តណា័ែ កឹន ែបកណែកងបឹអាេន់ញអជធរបក លមទថបពបព្ល័ទ

យដាមែបកណេគាេនណបជកកជកាគថ េដណីធពមភបឹក�� កកណគថ ម

• ឈកវែណរាារាកក៍បថកទែបកទ ន ែបកណែកងបឹវេែណា ែតតរ

េករកាាបមា�ែកជកាមណកាែបកណេគាេនេែផទៗគថ ដូាមដាកូទជកក

លកយា លមទថបជាតញេាក�� ារាកក៍ៃលកដដយាែបកទ

កតស កណ្បជកកអជធរបក លមទជាហលកតស កជ្កកែកមពាកដដទាទ

�វ�ធទាទកកកវម



ជាហលំធ៣នឈកេករកាាដាេក កឈកៃលឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ

កតស កព្ធែបកណែកងបឹយលបាកតលូ្រែបកណេគាេនតខឆះ យដាកក

ាូាកកណបថកទដាេក កឈកលធណកាៗ លមទរ មបធស�វ�ៃលឈកាូាកកណកកវ្ែកម

ពាកដដកកាេ ិាកណមយាឬែបកណយដាែតតរយលចតឌ្ាទែតតរេករកាា

ដាេក កឈកៃលឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ េរាែតតរវែណកវែណរា
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មណកាែកលែបកណែកងបឹាពធឈាកក មេាចំ ំធបយលឆទ លមទវ�ា កណឱ្យល

វណែវក លមទេែជាមខមតេន់ញេទែកមពាកដដ លមទថបជាតញ លមទជូល

ដាកង ទដា្សកកជលឌណឈកចាយាម្


ជាហលំធ៤នឈកលករត�ដាេក កឈកៃលឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ

ែបកណែកងបឹលមទកណមយាឬែបកណយដាែតតរយលចតឌ្ាទែតតរ

េករកាាឈកជកកែកមពាកដដឌណកាណេរំមឈ បមា�ែកជកា ឬបមា�ពមភបឹតកណូា

មេដណម កណមយា ឬែបកណយដាែតតរយលចតឌ្ាទជកាែបកណែកងបឹ

បថកទឈកវែណកវែណរាេរំមឈ បមា�ែកជកា ឬបមា�ពមភបឹតកណាូបថកទឈកេេឆា

វាកក កកកវ្ែកមពាកដដេនេពាចាយា្ លមទបតែ្ឌរា្វាកូណពកពធ
ែកមពាកដដ លមទថបជាតញ បថកទាឡកទេពាពមភបឹជយជបយរបយញបម

េពាខឆះកដដយាថ បេ្ែឈណមតមកកចតយ្ាទឱ្�លឈកបតែ្ឌរាេ្រា

យឡបពធគថ  កវទវាកូណពកកកវ្ែបកណែកមពាកដដមែវធ� លមទមកកកវ

េរាសកតែណតរឈកកកវ្ពកបគតណ្មលដូាគថ េំម



ជាហលំធ៥នឈកកបូវកកកវាេក លមទេវាប�ធវែណាកកវ្ែបកណែកងបឹ

កណមយាែតតរវេទកក លមទវកកកវាកូណពកទាទវ្ េដណីធ
របជូ្លែបកណែកងបឹពមភបឹលមទវេែណាេតវាកូណពកតខឆះយដាែតតរ

េេឆាតក លមទែតតរេរះែសាម កណមយាែផពកែឹាពត័ត�លាពធ
េវាបធ�វេែណាកកវ្ែបកណែកងបឹដា្ែកមពាកដដ ថបជាតញ លមទវទយណ

វកធរ មាយដាយលាូាកកណបថកទដាេក កឈកៃលឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដម
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បាកតវ្�យ ា្នបថកទបកកធ វាេក ឬវាកូណពកខឆះែតតរេរះែសា

មកតស ល្ េ ិាកណមយាអាេរះែសាយលកណមយាែតតរ

េរះែសាកតស កណ្បែតតររាឈកក៍ជូលែបកណែកងបឹម

ជាហលំធ៦នឈកលករត�េវាប�ធវែណាកកវ្ែបកណែកងបឹលមទឈកែតរតពមលមត្

កណមយា លមទថបពបព្ល័ទតត ែតតរលករត�េវាប�ធវេែណា

កកវ្ែបកណែកងបឹ លមទរាឈកក៍មេំរទទត្ាពធាំទែាៃលឈកលករត�

េតះម ែបកណែកងបឹែតតរពមលមត្ េតរ មលឈកយដាយលយកតាេតះ

ែកែ្គលវ្ែ�កេ្រះែសាក�� យដាយលេាបេឡទយដកឬេំម

ែកវមល េកចាយា្ ែបកណែកងបឹអាយកតាលូររ មលឈកកយល�ណ ដូាម ឈក

ពមភបឹមណកាែកមពាកដដលមទថបជាតញមេដណម



បាកតវ្�យ ា្ន

លិណើជកជឹរកជបរិជលាជស្តសកពិជលដអលិមរិប�ណៈតសិពិេេ 

មំូេទ ដាេក កឈកៃលឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដណមលយណលេបត

េឡទឌណាារកា្ាេរាពធឈកងកណកាយលកន�ក្ េំកចកេ្ែ�ណឈកងក

ណកាេំរតេតះេំករកយល�វបណ�ភពៃលឈកងកមេែាលអាេបតេឡទែពណគថ

បថកទេពាយតណកាម

ឧទិកក៍ េនបថកទែវកបណកា�លក�� ណកាាាលកលេបតេឡទយដា

ែតតរពមភបឹ លមទពមេែគះេេកា្មណកាែកមពាកដដ ឬថបពបព្ល័ទាពធ
ក��  (១)ឈកបសទយែលឈកមរិវកាណេពា៥ថ ាកកវ្ែវកប (២)ឈក

េបលេឡទឈកេយះកទឈ្កវមបឹកកវ្វមវផ (៣)ឈកយបាណផតណា័ែឹក

(៤)ឈកយបាណផវករត�មភពារាកក៍បថកទំធែកជកាជលែវកបមាមបថកទស� លភព
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េលះកដដយាេខត� ឬែវកបេតះ អាចតឌ្ាទែបកណឈកងកណកា េដណីធ
ពមេែគះេេកា្មណកា�ឌកមឌវមវផលមទេាបែតថបែតេាក�� ឈក

េយះកទឈ្កវមបឹកកវ្វមវផ ឬែបកណឈកងកណកាេែផទេំរត ពមភបឹ ឬ

ពមេែគះេេកា្មណកាអជធរបក េាក�� យបាណផតណា័ែឹកមេដណម

ដូេាថះកដដយាែវកបេតះពកាចាយាក្ទច្ាឱ្ក�� ណកាេរះែសាាក្េំក

ចកេ្ែ�ណពមេែគះេេកា្ឈកងកណកាេំរតេតះេំម ដាេក កឈកៃលឈក

ាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដយដា�លាបកកណែវកគថ  �លកង� ញដូាបថកទ

ាលូវកាែពរញៃលឧទិកក៍រទេែឈណន

ឧទិកក៍ន ំមដដភពំូេទាពធវបណ�ភពៃលឈកាូាកកណកកវ្

ែកមពាកដដយដា�លាបកកណែវកេពាគថ បថកទថ ា២០១២ម



វបណ�ភព
យខ

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២

ឈកេករកាាវមឈក សា

េរំមឈលមទឈកពមភបឹ

មណកាថបជាតញ

េដណីធបសទយែលឈក

មរិវកាណេពា៥ថ ា

េរា�លឈកាូាកកណ

ពធែកមពាកដដវទយណ

វកធរ មា

           

ឈកពមេែគះេេកា្

ាពធឈកេយះកទឈ្ក

វមបឹមណកា�ឌ

កមឌវមវផែតកេែទតល

លមទវមវឹលកវមវផ

           

ឈកពមេែគះេេកា្            
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ាពធវករត�មភព

ារាកក៍មណកាែបកណ

េគាេនេែផទៗ

ឈកពមេែគះេេកា្

ាពធតណា័ំធែឹក
           



ែផ�កទី២៖មូលដ �្រគឹៃ�កា្មមូលរូលព័� 
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អផេបកី២ ៖ ារិរដ រតគរគឹរកជតសារិពបរូមរ 
 

២�១�ដក្រនរករិទឹរកជតសារិពបរូមរ 

ឈកែកណូាពត័ត�លអមដាេក កឈកឬវបណ�ភពតតៃលឈកយវកទកប

លូរពត័ត�លាពធកធណកាម េដណីធតពត័ត�លយដាែកណាូយល�លឈក

េេឆាតកេទលងទកធយដាែបកណែកងបឹាទយ្ល អែបកណែកងបឹែតតរបាកតឱ្្

យលា្វ្េតែតតរែកណូាពត័ត�លពធកធខឆះរថបពបព្ល័ទតខឆះយដាែតតរ

ែ�ា្ពត័ត�លរ

េដណីធឱ្ឈកលករត�តកតំធ ភកបមា�កកវ្ខឆកលឱ្ំំកាយលេមជា័

មពមេវវបថកទឈកតឱ្ឈកេបកេវាប�ធវេែណាាមត�តត�លឈកេេឆាតក

េទលងទតែណតរឈកកកវ្ែកមពាកដដ ែបកណែកងបឹែតតរ�លពត័ត�លែកែ្គល្

លមទា្វ្ាវ្មបថកទឈកែកណូាពត័ត�លែបកណែកងបឹកកពមចកតាាកក ា

ណកាាាលកលដូារទេែឈណបថកទឧទិកក៍ាពធវកខភព�ឌលមទទកបន

• ឈកបាកតត្ែណតរឈកពត័ត�លយដាែតតរឈក លមទឈកបាកត្ថប

យដា�លពត័ត�លនេដណីធឱ្ែបកណែកងបឹ�លណូារដ លបថកទឈកេបក
េវាប�ធវេែណាាមត�យលាផេាេវវយថទាវកខភព�ឌ លមទ

ទកប ែបកណែកងបឹែតតរយកតាឱ្�លឈកែកណូាពត័ត�លមណកល

ាពធាាលកល�វ�ធ�លៃែសេពះំធឌាទណក� ាវកខភពស� លភពែ�ា្

េវវេនណក� ាវកខភពឬាាលកលទយឈកណមលយណលករដ មយាេបក
យែថបវកខភពេនបថកទណូារដ លមេដណម

• ឈកេករកាាដាេក កឈក លមទរ មបធស�វ�េដណីធែកណូាព័តត�ល ន

រ មបធស�វ� អមបឌ� លឆងះ ឬណបធយាដវ៏ារលណ្កា ដូាេលះ

ែបកណែកងបឹែតតរពមចកត លមទបាកតលូ្ររ មបធស�វ�ឱ្យលា្វ្
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ណកលលងទដាេក កឈកែកណូាពត័ត�លដូាមឈកេករកាាឱ្�លឈក

ពមភបឹេរ ទវកធជេែរ បថកទាាេតណ�វ�ធ�លៃែសេពះណកាាាលកល

េនណូារដ លាពធតែណតរឈកលមទកេករកបថកទឈកយថទាវកខភពកកវ្

ពកបេម

• ឈកែកណាូពត័ត�ល ន បថកទឈកែកណូាពត័ត�ល ែបកណែកងបឹអា

េបកឌណកាណឈកកាេពញកន់ធវាកក ក ឬចាយាែ្តតរេបកឈកពមភបឹ

មណកាែបកណេគាេនមបា្ប្ លមទែតតរបតែ្ឌាេណឆាតត

ាពធតែណតរឈកឱ្�លឈកយថទាវកខភព�ឌលមទទកបម

• ឈករ មភពត័ត�ល ន ែបកណែកងបឹែតតរពមលមត្េណាពត័ត�លតត

យដាំំកាយលេរាែតតរក មះកបឬវា្ៃលក��  ណូាេិតកៃល

ក�� ដាេតះែសាលមទែាករះពា្ៃលដាេតះែសាលធណកា ៗ

កតស កណ្បបាកតក្បាាកក ាយដាយលឯបភពគថ  ណកលេពាេបក
េវាប�ធវលថមរដ ល ាពធែាករះពា្ៃលេវាប�ធវេែណាកកវ្ខឆកល

េាេវវយថទាវកខភព�ឌលមទទកបម

• ឈកេែកែយវ្ពត័ត�ល ន ពត័ត�លាណផមតយដាំំកាយលេែឈា

ពធឈករ មភ លមទឈកវលថមរដ លកកា អមឯបសកជាលកាស� កតធណកា

យដាជកាដា្ែបកណែកងបឹបថកទឈកពមភបឹ ឬេករកាារបេ្ាញម

េវាប�ធវេែណាលមទដធឈេែផទៗម
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ាលូវកាែពរញាពធជាហលៃលឈកែកណាូលមទឈកេែកែយវ្ពត័ត�លន



 
 

២�២�ដិេិសណសឹរកជតសារិពបរូមរ 

ឈកែកណូាពត័ត�លអាកេែណឱ្េគាកាកទណកាឬេែាលលងទ�ល

កង� ញជូលមណកាឧទិកក៍ដូារទេែឈណន

• ឈកពែទធបាាេកះដងទឱ្ឈលយ្តវកធជេែរ ន េនេពាែបកណែកងបឹ

ំំកាយលពត័ត�លឈលយ្តេែាល លមទែតងណែតតរ េពាេតះ

ាាេកះដងទកកវ្ែបកណែកងបឹឈលយ្តេបលេឡទ ឧទិកក៍ន

បាកតត្ែណតរឈកាាេពះពត័ត�លយដាែតតរឈក
លមទថបយដា�លពត័ត�ល

េករកាាដាេក កឈកឬរ មបធស�វ�េដណីធ
ែកណាូពត័ត�ល

ែកណាូពត័ត�ល

រ មភពត័ត�ល

េែកែយវ្ពត័ត�លេនបថកទឈកេបកេវាប�ធ
វេែណាាមត�
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ឈកែកណូាពត័ត�លេដណីធាា្ឱ្ឈលយ្តែកេវកាពធកេករកាណឆទ

េណេរេដវ៍-ជាទអេដវ៍េនណូារដ លម

• ឈកឈតក្ល�ាភពណមលា្វ្ាវ្ន េនេពាយដាែបកណែកងបឹ

ំំកាយលពត័ត�លឈលយ្តេែាល លមទែតងណែតតរ េតះែបកណែកងបឹ

ាា្ឈលយ្តា្វ្េាក�� តណកាម ដូាេលះ ែបកណែកងបឹ

អាេបកេវាប�ធវេែណាែកបកេរាភព កំបាមត� លមទេជរវវទ

យលលូរបា កិវេយទែទយដកម ឧទិកក៍ន ឈកែកណូាពត័ត�ល

កយល�ណ េដណីធំ ំកាយលពត័ត�លឈលយ្តា្វ្ាវ្ាពធតែណតរ

ឈកមអំមភពយដា�លែាករះពា្ដា្ជធរភព លមទឈកកវ្

េនកកវ្ែកមពាកដដម

• ឈកេរះែសាាាក��  ន េនេពាយដាែបកណែកងបឹំំកាយល

ពត័ត�លឈលយ្តេែាល លមទែតងណែតតរ េតះែបកណែកងបឹេបកេវាប�ធ
វេែណាបថកទឈកេរះែសាក�� មបា្បត្ត ែកបកេរា

ែកវមំទភពមឧទិកក៍នឈកែកណូាពត័ត�លាពធៃែសដធបវមបណ�

ឬែកពំងប េដណីធកេទលឈកេែសាែវព ឬឈកែកណូាពត័ត�ល

ាពធៃែសដធបវមបណ� ែកេំដាតាេដណីធកេទលឈកបាចតវ្តកាផមត

េែផទៗម

• ឈកវលផាេពាេរា ន េនេពាយដាែបកណែកងបឹំំកាយល

ពត័ត�លឈលយ្តេែាល ែតងណែតតរ លមទទលេ្ពាេរា េពាេតះ

ែបកណែកងបឹេបកេវាប�ធវេែណាេរាេែកេពាេរាវណែវក លមទ

ែកបកេរាែកវមំទភព ដូាម ឈកេករលវូែតាពធកេករកែ�ា្

េវវ លមទឈកែផពកែឹាកេា�បេំវបវមបណ�ឱ្ឈលយ្តាាេគា

េនម
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២�៣�ដដ់ �ធីសា�ឹ រកជតសារិ ពបរូមរ 

បថកទឈកែកណូាពត័ត�ល ែបកណែកងបឹអាេែកែយវ្រ មបធស�វ�មេែាល

វែ�ក្ំ ំកាពត័ត�លពធែកមពាកដដពធវទយណវកធរ មាដូាមន

• បមា�ែកជកាមសកកណ

• េរំមឈ

• ឈកេបកវ�ា វល៍

• ឈកេបកេទត

• ឈកពមភបឹមែបកណ

• ឈកាកះណូារដ ល

• ឈកពមលមត្េណាលូរឯបសកតតឬសកពត័ត�ល

• ឈកំំកាពត័ត�លែតឡកម្េដណម

ឈកេែជវេក វរ មបធស�វ�ៃលឈកែកណូាពត័ត�លយលវណែវក អ
អែវ័ាេាបឌ� មេែាលដូាម ន េតែកេំពត័ត�លយកកតយដាែតតរ

ឈកមចាយារ្ េត�លថបតខឆះយដាអាែ�ា្ពត័ត�លយល? េត�ល

ឈកាាយបយកកតខឆះទប្ំ ទលងទេពាេរាលមទថរ មឈ?លមទេតថបត

យដាលងទេែកែយវ្ពត័ត�លទាទេលះ?

បាកតវ្�យ ា្ន ែបកណែកងបឹអាេែកែយវ្រ មបធស�វ�េាវពធណកា

េដណីធែកណូាពត័ត�លេាបមា�ឈកតណកា ឌណស� លភព លមទតែណតរឈក

មបយ្វ�ទម

ឧទិកក៍ន ែបកណែកងបឹែវកបណកាបាពកទពមចកតេាបណ�រ មបធកក្ ា

កយល�ណេទេាបណ�រ មបធវមបឹឌណសា យដាែបកណែកងប េឹលះលងទែ�ា្អំមភព

េនថ ាកតស ក្ដូាមបណ�រ មបធយា្ទត្បណ�រ មបធូកាលូកកយាែកៃពកធ មេដណម
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េដណីធេបកេវាប�ធវេែណា េរាយែផបេាពត័ត�លឱ្យលែកែ្ជកទ

េែមា ែបកណែកងបឹែតតរចតវ្�ជមបែបកណែកងបឹណកាាាលកល ឬកណ

មយា ឱ្ែកណូាពត័ត�លាពធវបណ�ភពតខឆះយដាលពកប�� ា ែត

កេែទតល លមទវមវផេពញាមត�េដណីធកយល�ណបថកទបណ�រ មបធវមបឹកកវ្វមវផម

េដណីធែកណូាពត័ត�លេលះ វ�ជមបែបកណែកងបឹែតតរាកះេទឌណសាេករល

ណកាាាលកលេនណូារដ លេដណីធពមភបឹមណកាេាបែតថបែតមមណកាគថ

េលះយដក ែបកណែកងបឹបែ៏តតរ�លវាកក កេទតមណកាវមវឹលកវមវផេដណីធ
យវកទាា្ពធាាកទា្ាកូាាមត�កកវ្ពកបេម េែរពធេលះកណមយា

លងទេករកាាឱ្�លឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្បម្េែាលេំរត

មណកា�ឌកមឌវមវផម
 

២�៤�ដតសពពបរូមរ 

ែកពពត័ត�លែកបកេរាឈកេជឿ កំបាមត� អាជកាែបកណែកងបឹបថកទ

ឈកេបកេវាប�ធវេែណាាមត�ឈលយ្តែកេវក មពមេវវ ែបកណែកងបឹកកយវកទ

កបវ�កឌទពមតែយបដម

វ�កឌទ អមពត័ត�លយដា�លកកភពខលវ្ ពធេែពះវ�កឌទ

កង� ញឱ្េឃញែយបដ េតឈកវលថមរដ ល ឬែំងវ�ធណកា�លភពែតងណែតតរ

ឬណមលែតងណែតតរឬេំរ ឧទិកក៍ន ឈកវមបឹែសរែមរអាែ�ា្ពត័ត�ល

កយល�ណយដាតាដា្ឈកវលថមរដ ល ឈកសទវទក្ទយល្តណា័េនបថកទ

សាេករលវែ�កប្ក�ក ធ ណមលែតងណយតជកាឈតក្ល�ាែឌេយះកទឈ្ក

វមបឹករកេតា ះេំករកយល�យថណទាទតាឱ្ឈកវមបឹកកវ្វមវផែវធំំកាយល

ាំទែាឈលយ្តែកេវកែទយដកម
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ែកពពត័ត�លយដា�លែកេេជល៍ អែវ័ាេាែកេំក��

យដាែបកណែកងបឹែតតរេបកេវាប�ធវេែណាពបព្ល័ទក�� េតះម កដដយា

េរា�លឈកយកតាាទផកាកង� ញពធែបកណែកងបឹកកវ្ខឆកល ែតតរបាកត្

េតែកពពត័ត�លត យដា�លែកេេជលក៍ាែកតាាេពះែបកណែកងបឹម

ែកពពត័ត�លយដាអាែកណាូពត័ត�ល�លដូាមន

• ែកមពាកដដ ន ែកមពាកដដដងទា្វ្កាែកតាពធតែណតរឈក លមទ

កាកទកកវ្ពកបេម ែកមពាកដដដងទាពធឧកវយាាេពះឈក

េេឆាតកេទលងទតែណតរឈកទាទេលះ េ ិាែកមពាកដដំាលទម

ដងទាពធកេករកេរះែសាឧកវយទាទេលះ យលេរ ទែកេវក

កាែកតម

• វទយណវកធរ មា ន វទយណវកធរ មា អា�លពត័ត�លដ�៏លតៃណឆពធ
វ�ជមបយដាគតេ្បកឈកមណកាម ឧទិកក៍ វទយណវកធរ មា

ខឆះ កាេពញឈកងកមណកាែបកណមបា្ប្ ដូាមជលមតមេដណ

ភតមា េ ិាអាែ�ា្ពត័ត�លាពធតែណតរឈក លមទាាកទ្

ាាកូាាមត�កកវ្ែបកណទាទេតះម វទយណវកធរ មា យដាែ�ា្

បយលឆទសថ បេ្នដា្�វ�ធ យដាំំកាកទេែគះពធាេពិ មទឹបថកទ

ែរសក អា�លឈកាា្ដងទាពធតែណតរឈកតតបថកទឈកគាែំ

ដា្�វ�ធយដាែកបណលងទាេព មិទឹបថកទែរសកម េែរពធេលះ

ែបកណែកងបឹអាែកណាូពត័ត�លពធវ�ណថប�លរ មម់ជធរណ ដូាម

វ�ណែតកេែទតលវិជធពវ�ណណលកវផចវ្មេដណម

• យែថបឯបជល ន យែថបឯបជល អមៃដូេរ ទវារលវ្ែ�កែ្បកណ

ែកងបឹេរាសកយែថបឯបជល អមតកទយដវ៏ារលវ្ែ�កឈ្ក

មរិវេវដដបមា�ម យែថបឯបជល �លពត័ត�លវារល្ៗ ាពធ
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េវដដបមា�េនណូារដ ល ឱឈវវែ�កជ្ាកកញេវដដបមា� ឧកវយ

ាាេពះឈកក ធបាេែណលយែថបេវដដបមា� លមទកេករកយដាអា

េរះែសាឧកវយទាទេតះម

• កដដយាកកវ្ែបកណែកងបឹ ន ំធចតឈ្ក ឬឈក មេា័ាាាកក ះ

កដដយាៃលែបកណែកងបឹអា�លលូរពត័ត�លេដណីធជកាែបកណែកងបឹ

បថកទឈកេបកេវាប�ធវេែណាាមត�ម ឧទិកក៍ន ឈក មេា័ា

យែលឈក លមទគាែំឃកា វង តក្កវ្ែវកប អា�លពត័ត�លាពធ
បមា�វិែកតមកត�មឈកល�កឃកាវង ត្េដណីធែ�ា្ពត័ត�លដា្ឈក

េបកេវាប�ធវេែណាាមត�កកវ្ែបកណែកងបឹែវកប ាពធវបណ�ភព

កកណគថ កកវ្ឃកាវង ត្យដាែបកណែកងបឹែវកបាទគ្ាែំម

• កណប�� បមឈកតតកកវ្ែបកណែកងបឹ ន កណប�� បមឈកតត

កកវ្ែបកណែកងបឹអាវមបឹែសរែមរក�� តណកា ឱ្យល

វកធជេែរ េដណីធែ�ា្េេកា្ លមទពត័ត�លដា្ឈកេបកេវាប�ធ
វេែណាាមត�កកវ្ែបកណែកងបឹម ែបកណែកងបឹអាេវថឱ្�លតាតទ

ែកមពាកដដ ទយឈកណមលយណលករដ មយាលមទតាតទយែថបឯបជល

ឱ្េបកមវ�ជមបកកវ្កណប�� បមឈកកកវ្ែបកណែកងបឹម ឌណ

រ មបធេលះពត័ត�ល លមទំវផលណេែផទៗែតតរកង� ញជូលែបកណែកងបឹ

ឌណកាណកណប�� បមឈកម

• ែបកណែកងបឹេែផទៗេំរត ន ែបកណែកងបឹណកាអាេករលវូែតពធកំ

ពមេសបលក៍កវ្ែបកណែកងប េឹែផទេំរតមឧទ កិក៍ន ែបកណែកងបឹ

ែវកបណកា ាទរ្បឱ្្េែកែយវ្េវវថ�ធាពធឈកយថទាវកខភព

�ឌ ពកបេកកំំកាយលពត័ត�លពធែបកណែកងប ែឹវកបណកាេំរត

យដាយលរបឱ្្េែកែយវ្េវវែកហបែ្កយិាគថ េលះម
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• វ�ណែបកណែកងបឹកដដយាថ បេ្ែឈណមតមន មញងបញក្

វ�ណែបកណែកងបឹកដដយាថ បេ្ែឈណមតម ែកណូាពត័ត�លពធ
ែបកណែកងបឹមវ�ជមបកកវ្ខឆកល យដាពត័ត�លទាទេលះកកយាប

ក ាយាបមណកាែបកណែកងបឹ លមទកដដយាកកវ្ែបកណែកងបឹ យដា

�លតែណតរឈកម

• ណលសធក ឬឈក មេា័ាជាតញកកវ្ែបវកទស� កល័ន ទាទណលសធក ឬ

ឈក មេា័ាជាតញកកវ្ែបវកទ ស� កល័តត លមទែបកណែកងបឹ

�លណកខងកែតតរលករត�ឌណរ មវ័ាកកវ្ខឆកលមឧទិកក៍នណលសធក

កក្ ា�លណកខងកទប្ំ ទលងទឈកកក្ ា េ ិាែបកណែកងបឹែវកប ប៏

អា�លណកខងកទប្ំ ទលងទឈកកក្ ាយដក ដូាមឈកពមលមត្ឌណ

រលរត��លកកវ្ែតកេែទតលម េិតកេលះ ណលសធក ឬឈក មេា័ា

ជាតញទាទេតះ លមទែបកណែកងបឹកកយាបក ាយាបពត័ត�លមែកចាម

បថកទតណមតាតទកកវ្រជករដ មយា លមទែបវកទ ស� កល័

មយាេដកតកតំធេរ ទវារលប្ថកទឈកតឱ្យល ណលសធក ឬ

ឈក មេា័ាជាតញកកវ្ែបវកទ ស� កល័ លមទែបកណែកងបឹយាប

ក ាយាបពត័ត�លម


២�៥�ដតសិកពបរូមរ 

ែកេំពត័ត�លយកទយាបមពធកខកវៗគថ ន

បនពត័ត�លមាបកកណតាតទ

ពត័ត�លមាបកកណតាតទ ែតតរយលែកណូាពធែកមពាកដដណកា

ែបកណឬែកមពាកដដែកណ្ជ្រដ លកកណ�លកកកវ�វ�ធាករជលណលកវផចវ្

ជលែបធែបកាែកតជលពមឈក ែបកណជលមតមភតមា ែបកណសវតេែផទៗលមទ
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ែបកណេែផទេំរតេនបថកទណូារដ លម ាាេពះបកកធ  ពត័ត�លទាទពធកេលះ

វ�វភពៃលថបែ�ា្ពត័ត�ល ែតតរយតកកណកន�ូាែកមពាកដដែកល្មតថ ឈក

េនបថកទវទយណម ឧទិកក៍ំធ១ន ែបកណែកងបឹាទដ្ងទេតែកមពាកដដ

េពញាមត�ាាេពះឈកងកកកវ្ខឆកលឬេំម ែបកណែកងបឹអាយកតាឱ្េែជវ

េក វែកមពាកដដណកាែបកណ�លាាលកល២០០តប្ យដាមតាតទឱ្ែកម

ពាកដដទាទណូា េដណីធសបវកក លមទែ�ា្ពត័ត�លម ាាលកលតាតទ

ែកមពាកដដទាទេលះ ែតតរវ��ែតេទលងទែឌែកមពាកដដំូេទម

ឧទិកក៍ំធ២ន ែបកណែកងបឹាទដ្ងទពធតែណតរឈកកកវ្�វ�ធេនបថកទណាូរដ ល

កកវ្ខឆកល េត�លកធខឆះរ ដូេាថះ េដណីធតពត័ត�លយដាែកណូាយល

ពមតមតាតទឱ្�វ�ធែករ្ា័ អែបកណែកងបឹែតតរែកណូាពត័ត�លពធ�វ�ធយដា

�លែបកណអាកខកវៗគថ  ដូាមន �វ�ធអាកេែឈណ ២៥ថ ា �ល៥០%

�វ�ធអាកាេតឆ ះ២៦ដា្៥៩ថ ា�ល៤០%�វ�ធអាកាេតឆ ះ៦០ដា្៨០

�ល១០%ម


ខនពត័ត�លេរាយឡប

កតស កព្ធែកណូាពត័ត�លមាបកកណតាតទណប ពត័ត�លអាែតតរ

េករកាាឌណកេករកណកាយដាែបកណែកងបឹអាេណាេឃញពត័ត�លយដាែ�ា្

េរា�វ�ធខកវពធពត័ត�លយដាែ�ា្េរាកកកវ យដាេលះវាេនេាឈក

យកទយាបពត័ត�លេទឌណេាលិក័ម ឌណកាណឈកយកទយាបពត័ត�លេទ

ឌណេាលិក័ តែណតរឈក លមទក�� អំមភពកកវ្�វ�ធែតតរយលបាកតេ្រ ទ

ា្វ្ េ ិាតែណតរឈក លមទក�� អំមភពកកវ្កកកវបែ៏តតរយលបាកត្

េរ ទមបា្បែ្ទយដកម ដូេាថះបថកទឈកេបកេវាប�ធវេែណាាមត�ែបកណែកងបឹ
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អាែយបដ តែណតរឈក លមទក�� អំមភពទាទ�វ�ធទាទកកកវែតតរយល

ាបាមត� កំបរបម្

ឧទិកក៍ន ែបកណែកងបឹាទដ្ងទណូាេិតកាណីទៗៃលឈកេយះកទ្

េចាឈកវមបឹ កដដយាយកទយាបពត័ត�លែកណូាយលៃលឈកេយះកទ្

េចាឈកវមបឹកកវ្េប�ទែវធលមទេប�ទែកកវេដណីធកបឱ្េឃញេតេប�ទ

ែវធ�លណូាេិតកកធេែផទពធេប�ទែកកវយដកឬេរ ទត?

ែបកណែកងបឹប៏អាយកទយាបព័តត�លឌណកេករកេែផទពធេលះែទយដក

ឧទិកក៍ន ឈកយកទយាបពត័ត�លឌណអាក ែបកណជលមតមភតមា

ជលកំឬំធែកជកាជលម

ឧទិកក៍ន ែបកណែកងបឹាទដ្ងទពធតែណតរឈកកកវ្ាករជល លមទ

ណលកវផរា័ាាតវ្យដាកវ្េនបថកទណូារដ លកកវ្ខឆកលម ដូេាថះ េពា

ែកណូាពត័ត�ល ែបកណែកងបឹែតតរយកទយាបពត័ត�លេទឌណែបកណអាកកកវ្

ថបែ�ា្ពត័ត�លម

បថកទាឡកទេរំមឈែផពកែឹា លមទពមេែគះេេកា្ ែបកណែកងបឹាទ្

ដងទពធអំមភពកកវ្ែកមពាកដដកវ្េន ធំែកជកាជលឬជលកំមែបកណែកងបឹ

េករកាាវាកក កេរាឈកយកទយាបថបាូាកកណបថកទេរំមឈេលះ ឌណំធែកជកាជល

លមទជលកំេរាយឡបពធគថ ម


២�៦�ដកជររពបរូមរលិ្តសកពិជលដ 

បថកទដាេក កឈកែកណូាពត័ត�ល កដដយាថ បេ្ែឈណមតមលធណកាៗែតតរ

ជូលពត័ត�លដា្ែកមពាកដដ លមទថបពបព្ល័ទតត ទាទណកលេពា

ទាទេែឈាេពាែកណាូពត័ត�លម
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២ន៦ន១នណកលេពាែកណាូពត័ត�ល

ែកវមលេកែបកណែកងបឹ�លកាកទែកណូាពត័ត�លពធវទយណវកធរ មាម

ដាកូទ ែបកណែកងបឹែតតរ�លត�ឆ ភព លមទពល្ា្ េិតកកធយលមែបកណ

ែកងបឹែតតរឈកពត័ត�លេតះ លមទាបពត័ត�លេលះេទេែកែយវ្េរា

កេករកតមឌណរ មបធេលះតាឱ្ែកមពាកដដវទយណវកធរ មាលងទេពញាមត�បថកទ

ឈកែ�ា្ពត័ត�លេរាេវក ធ េ ិាែបកណែកងបឹអាបសទំាលកបាមត�េរា

កង� ញឱ្េឃញ ែបកណែកងបឹឌបយ្តទេគាលេេយា ឬេបកេវាប�ធ
វេែណាាមត�េរាយលេឆកះក�� ាទពធតែណតរឈក យដាែកមពាកដដយលេាប

េឡទលមទាទយ្លម

២ន៦ន២នេែឈាេពាែកណាូពត័ត�ល

ែបកណែកងបឹែតតរែ�ា្ពត័ត�ល ឬាេណឆាេទែកមពាកដដរ មញ ាពធ

ាំទែាៃលឈកវេែណាកកវ្ែបកណែកងបឹេាក��  យដាែបកណែកងបឹយល

ែកណូាពត័ត�លបលឆទណបម

បថកទបកកធ យដាែបកណែកងបឹេបកេវាប�ធវេែណាាមត� យដាណមលយល

េេឆាតកទាទែវកទឌណវាកូណពកកកវ្ែកមពាកដដ ែបកណែកងបឹែតតរយត

ពល្ា្ពធណូាេិតកេែផទៗម

ឧទិកក៍ ន ែកមពាកដដភេែាលលមេា គតណ្មលាទក្ទ្

ៃថឆេវវវកខភពេនឌណណក� ាវកខភពេំ ករកយល�ែបកណែកងបឹាា្

េដណីធពែទងទកកភព លមទលមកល�កភពេវវវកខភពេនណក� ាវកខភព

អែកមពាកដដែតតរាូាកកណកទៃ្ថឆកល�មាកល�កាៃលេវវវកខភពម េនេពា

េបកេវាប�ធវេែណាាមត�យកកេលះ ែបកណែកងបឹែតតរពល្ា្ពធណាូេិតកឱ្យល

ា្វ្ាវ្ដា្ែកមពាកដដេដណីធអាឱ្ពកបគត្ំ ំកាាបយលម
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កយាឈកក៍ យដាយលេករកាាវែ�កឈ្កែកណូាពត័ត�លែកេំ

លធណកាៗ កករបឱ្្េែកែយវ្មសកកណម េែរពធេលះ ឯបសកដៃ៏ំ

េំរតដូាមាំទែាៃលឈកវមបឹែសរែមរឬឈកវសទណ្តមកយាឈកក៍

ឬេវាប�ធវេទកកប៏កករបឱ្្សកកជលយលេែកែយវ្ែទយដកម
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អផេបកី៣៖ ដ់ �ធីសា�ឹ រកជបរិ ជលាជស្តសកពិជលដ 


យែថបំធ៣ៃលឯបសកកេា�បេំវេលះលងទកង� ញពធរ មបធស�វ�ណកា

ាាលកលបថកទឈកេាបបណលវ្ឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដមែបកណែកងបឹអា

វេែណាេែជវេក វាបរ មបធស�វ�ណកាតេដណីធលករត�បថកទឈកែកណូាលមទ

យាបក ាយាបពត័ត�លលមទជាកកញឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដឌណស� លភព

បថកទណូារដ លកកវ្ខឆកលមេទះមេរ ទតបេ៏រាឌណកាណកំពមេសបល៍

បថកទឈកលករត�រ មបធស�វ�តតអរ មបធស�វ�ទាទវ្លងទអាលករត�យលម 

៣�១�ដដ់ �ធីសា�ការិរដ រតមស្កជបរិជលាជស្តសកពិជលដ 

 ំ ាតប្ំ ាលទាផកវទកដដយាថ បេ្ែឈណមតមមណកាែកមពាកដដ លមទ

វទយណវកធរ មាណមលអាេបតេឡទបថកទកាណេពាខឆធេតះេំ អែតតរយលពែទងទ

កល�មាណ�ទៗម ែកមពាកដដ លមទវទយណវកធរ មាាទឱ្្ែបកណែកងបឹាបាមត�

កំបរបខ្លវ្ាាេពះតែណតរឈកលមទឈកែ�ា្េេកា្កកវ្ពកបេម

េដណីធតលមទជាកកញឱ្�លឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដយលឈលយ្ត

ំូាាំូាា ែបកណែកងបឹ កកលករត�រ មបធស�វ�មណូារដ លណកាាាលកល ដូា

រទេែឈណន
 

៣ន១ន១នឈកែផពកែឹាពត័ត�លមែកចា

៣ន១ន១ន១នេគាកាកទ

េគាកាកទៃលឈកងកែផពកែឹាព័តត�លមែកចា េដណីធឱ្

ែបកណែកងបឹអាន

• ែ�ា្ពត័ត�លមែកចាដា្ែកមពាកដដពធវបណ�ភពកកវ្កដដយា
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ឯកសរបេចកបទសស�ីពីកេចូរួរសស់ររពូពល                                               39 

• កកណាាយកបដា្ឈកេាបបណលវ្ឱ្ឈលយ្តែកេវកលូរត�ឆ ភព

លមទកេលា្ភពកកវ្ែបកណែកងបឹ លមទកដដយាថ បេ្ែឈណ

មតមកកវ្ខឆកល

• ជាកកញឈកកកណាាយកបកកវ្ែកមពាកដដ បថកទដាេក កឈកេបកេវាប�ធ
វេែណាាមត�ឈកបសទយែលឈកតតលមទវបណ�ភពេែផទៗម



៣ន១ន១ន២នឈកលករត�

ឈកែផពកែឹាពត័ត�លមែកចា ណមលយណលមឈកងកេរាវ�័ែាមត�

កកវ្ែបកណែកងបឹ លមទកដដយាេតះេំ អមឈកងកយដាែបកណែកងបឹែតតរយត

លករត�េរាលកេាណេទឌណា្កយ្លបាកតម្ ែបកណែកងបឹរជលធ
ែបកណែកងបឹេខត� ែបកណែកងបឹែបកទ ែបកណែកងបឹែវកប ែបកណែកងបឹខក�  លមទ

ែបកណែកងបឹឃកាែបកណែកងបឹវង ត្�លឈតពកបមា�ែផពកែឹាេវាប�ធវេែណា

កកវ្ខឆកលលមទែ�ា្ាំទភពឱ្សកកជលំំកាយលលូរឯបសកវារល្ៗ 

ដូាមយែលឈកមរិវល៍ បណ�រ មបធរ មលមេេ ពត័ត�លថរ មឈ លមទេែ�ទមរិវ

តតម ណេបធយាយដាែបកណែកងបឹេែកែយវ្វែ�កក្េែណឱ្េគា

កាកទេលះ អអែវ័ាេាបលល មិកន� រត�ក លមទបលលណលកវផកកវ្

ែបកណែកងបឹមណេបធយាយដាអាេបកេទយលមបែណមតកីកក�កកណ�លន

• ឈ� កពត័ត�លេនសារជលធ េខត�  ែបកទ  ែវកប ខក�  លមទឃកា

វង ត្

• ឈ� កពត័ត�លេនឌណំធែកជកាជលេនបថកទរជលធ េខត� ែបកទ ែវកប

ខក� លមទឃកាវង ត្

• ាល�ឈកែផពកែឹាពត័ត�លពធកដដយារជលធ េខត� ែបកទ ែវកប

ខក� េទកដដយាឃកាវង តម្
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ាាតានេេទឌណលកែបងត្េាខ២១៥�ែឌ៥៤�ែឌ១១៣លមទ

លកែបងត្េាខ២១៦�ែឌ៥៤�ែឌ១១១លមទ�ែឌ១៧២ឈ� កពត័ត�ល

ែតតរកបឹ កំបពត័ត�លេរ ទតមាឱ្យល១០ៃថឆេែឈាេពាកមំែឹាម

េែរពធេលះកដដយាថ បេ្ែឈណមតមអាពមចកតជេែណវេែផទៗ

េំរតបថកទឈកែផពកែឹាពត័ត�លដូាមន

• ណ�ល�ធំំកាកលសកបពត័ត�លកកវ្កដដយារជលធេខត�

• ឈកែផពកែឹាពត័ត�លឌណកាណសកពត័ត�លរ មំ ក្លមទំូកំវផល៍

• ឈកែាមតឯបសកពត័ត�លេែផទៗកកវ្កដដយាថ បេ្ែឈណមតម
ដូាមខមត�កក័ា ពត័ត�លែពងត�មកែតពត័ត�លលមទផស ាទកកូភព

• ឈកកេទតេិំាពក័កកវ្កដដយាថ បេ្ែឈណមតម

• បណ�រ មបធវលសតឌណរ មំ ក្លមទំូកំវផល៍

• ឈកែផពកែឹាពត័ត�លតត ឌណណេបធយាេែផទៗេំរតយដា

កដដយាថ បេ្ែឈណមតមអាេបកយលម


៣ន១ន២នឈកំំកាយលឯបសកវារល្ៗ ពធែបកណែកងបឹ

៣ន១ន២ន១នេគាកាកទ

ែកមពាកដដលមទវទយណវកធរ មា�លវមំទមំំកាយលលូរឯបសកតត

កកវ្ែបកណែកងបឹ  េាបយាទឯបសកវ�ឆ តណ្កាាាលកលពបព្ល័ទពត័ត�ល

កកយាឬពត័ត�លវល�មវកខមេដណមឈកែ�ា្ឬំំកាយលឯបសកវារល្ៗ

កកវ្ែបកណែកងបឹ�លេគាកាកទេដណីធន

• ែ�ា្ដា្ែកមពាកដដ លមទវទយណវកធរ មាលូរាំទភពយវកទាា្

ឱ្យលវកធជេែរាពធេវាប�ធវេែណា លមទឯបសកេែផទៗកកវ្

កដដយាថ បេ្ែឈណមតម
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• កកណាាយកបដា្ឈកេបកឱ្ឈលយ្តែកេវកលូរត�ឆ ភពលមទកេលា្

ភពកកវ្ែបកណែកងបឹលមទកដដយាថ បេ្ែឈណមតមកកវ្ខឆកលម


៣ន១ន២ន២នឈកលករត�

យែផបឌណា្កវ្�ធពធឈកែកែ្ទកដដយារជលធ េខត� ែបកទ ែវកប

ខក�  ែបកណែកងបឹែតតរត ែកមពាកដដអាំំកាយលឯបសកពប្

ពល័ទតតឌណឈកេវថវកាេរាថបេវថវកាែតតរកទលូ្រតៃណឆេដណវែ�កថ្តាណឆ

ទម  េែរពធេលះែកមពាកដដអាពមលមត្េណាឯបសកទាទេលះ  េរា

ផស ា្េនឈក មេា័ាកដដយាៃលកដដយាថ បេ្ែឈណមតមលធណកាៗមែបកណ

ែកងបឹណមលចាយាេ្ករកាាឯបសកទាទេលះ េនកលសកេ្រាយឡបតណកា

េតះេំមែកមពាកដដលមទវទយណវកធរ មាអាំំកាយលឯបសកវារល្ៗ

កកវ្  ែបកណែកងបឹពធកកយាមបកដដយាយដាំំកាកលសកបែកែ្ទឯបសក

ទាទេលះមឧទិកក៍នដធឈេវាប�ធវេែណាយែលឈកមរិវល៍បណ�រ មបធ
រ មលមេេឬកយាឈកក៍កកវ្កណមយាមេដណម



៣ន១ន៣នឈកកេទតំាតប្ំ ាលទមណកាវទយណវកធរ មា

៣ន១ន៣ន១នេគាកាកទ

ឈកកេទតំាតប្ំ ាលទមណកាវទយណវកធរ មា�លេគាកាកទេដណីធន

• បសទំាលកបាមត�កវទវទយណវកធរ មាលមទែបកណែកងបឹ

• ដងទពធែកេំៃលឈកែ�ា្េវវកកវ្វទយណវកធរ មា

• យាបក ាយាបពត័ត�ល លមទកំពមេសបលក៍វទែបកណែកងបឹមណកា

វទយណវកធរ មា
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• វែណកវែណរាឈកែ�ា្េវវកកវ្វទយណវកធរ មា លមទកដដយា

កកវ្ែបកណែកងបឹម

៣ន១ន៣ន២នឈកលករត�

បនឈកេករកាាកន់ធវទយណវកធរ មា

ណកលេពាកេទតឱ្�លឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដ កដដយា

រជលធ េខត� ែបកទ ែវកប ខក�  លមទកដដយាឃកា វង ត្ ែតតរេករកាាឱ្

�លព័តត�លំូេទណកាកង� ញពធវទយណវកធរ មា យដាបាពកទែកតមកត�មឈកបថកទ

ណូារដ លកកវ្ខឆកលម

បថកទឈកេករកាាកន់ធពត័ត�លពបព្ល័ទលងទវទយណវកធរ មា ែបកណែកងបឹេវថ
ឱ្កដដយាខឆកលេករកាាកន់ធពត័ត�លេលះបថកទណូារដ លកកវ្ខឆកលម ពត័ត�ល

វារល្ៗ យដាកកកន�ូ ាបថកទកន់ធកកណ�លន

- េឈ� ះវទយណវកធរ មា

- ថបំាតប្ំ ាលទ

- េាខំូកវ័ពស

- វបណ�ភពលមទេកវបបណ�វារល្ៗ កកវ្វទយណវកធរ មាម


ែកពយដាអាែ�ា្ពត័ត�លវារល្ៗ ទាទេលះយលកកណ�លន

- កដដយាថ បេ្ែឈណមតមមពមេវវកដដយាឃកាវង ត្

- េណូណម

- ឈក មេា័ាលមទណលសធកពបព្ល័ទ

- ថបពបព្ល័ទតតម
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កដដយាថ បេ្ែឈណមតម  កកេករកាាកន់ធពត័ត�លេលះ យែផបឌណ

ពត័ត�លដូាមន

- អវារដ លនំធឌាទន ពត័ត�លវេទកកាពធំ ធបយលឆទយដាវទយណ

វកធរ មាឌណរជលធេខត�ែបកទែវកបខក� លមទឃកាវង តត្ណកា

- រ មវ័ាយដាែ�ា្េវវនែ�ា្ពត័ត�លវេទកកាពធវបណ�ភពលមទ

េកវបបណ�កកវ្វទយណវកធរ មាម

ឧទិកក៍ ន (១)េត�លវបណ�ភពធកខឆះទប្ំ ទេទលងទឈកំក្

ស ត្ាេពិ មទឹបថកទែរសក (២)េត�លទយឈកតខឆះយដាេបកឈកេា

ឈកងកកក មស� ល លមទេនបយលឆទតខឆះ លមទ (៣)េត�លវបណ�ភពកធខឆះ

យដាពប្ព័លទលងទឈកគាែំដា្វកខក�ាភព�វ�ធ�លៃែសេពះ បថកទយដល

វណត�បមា�កកវ្ែបកណែកងបឹ(វូណេណាំែណទ្ំ ធ១ំធ២លមទំធ៣)ម
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ខនបមា�ែកជកាដាកទូមណកាវទយណវកធរ មា

េែឈាេពាយដាកដដយា យលកេទតកន់ធវទយណវកធរ មាកកាេ ិា

ែបកណែកងបឹវេែណាេតវទយណវកធរ មាតខឆះ យដាែតតរេន់ញឱ្ាូាកកណ

បថកទបមា�ែកជកាកកវ្ែបកណែកងបឹម េគាកាកទៃលឈកកេទតំាតប្ំ ាលទ អ
េដណីធយវកទាា្កយល�ណាពធវបណ�ភពកកវ្វទយណវកធរ មាស� កណ្តមេេកា្

កកវ្ពកបេ កេទតំាតប្ំ ាលទ លមទែពណេែពតទគថ ពធាល�ឈកៃលបមា�វិ

ែកតមកតម�ឈកេទរ មញេទណបម

េដណីធឱ្�លំាតប្ំ ាលទាផមណកាវទយណវកធរ មា ែបកណែកងបឹកក

ពមចកតជេែណវណកាាាលកលដូារទេែឈណន

• េន់ញតាតទវទយណវកធរ មាណ�ទណកាៗេរាយឡបៗពធគថ  ណប

ាូាកកណបថកទបមា�ែកជកាែកចាយខលធណកាៗកកវ្ខឆកល េដណីធកង� ញពធ
វបណ�ភពកកវ្ពកបេ

• េន់ញតាតទវទយណវកធរ មាទាទវ្ ណបាូាកកណបថកទបមា�ែកជកា

ែបកណែកងបឹកកណគថ យតណ�ទេដណីធកង� ញពធវបណ�ភពកកវ្ពកបេ

• េន់ញតាតទតតៃលវទយណវកធរ មាឌណរ មវ័ាេដណីធកង� ញពធ
វបណ�ភពកកវ្ពកបេម

ឧទិកក៍ន �លទយឈកវទយណវកធរ មាណកាាាលកល េបកឈកងករទ

រ មវ័ាវករមយាបថកទណូារដ ល ដូេាថះ ែបកណែកងបឹអាេែជវេក វជេែណវ

តណការទេា ឬកេទតជេែណវេែផទៗេំរតយដាវណែវកេទលងទ

ស� លភពមបយ្វ�ទម ករកយល� ែបកណែកងបឹ ប៏កកពមចកត ែកវមលេក
តាតទៃលវទយណវកធ រ មាឈល្យតេែាល ណបាូាកកណបថកទបមា�ែកជកាកកវ្

ែបកណែកងបឹ េតះេពាេរាវែ�កឈ្កពមភបឹមណកាែបកណលធណកាៗ

ឈលយ្តតមាម
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េែរពធឈកេន់ញតាតទាូាកកណេនបថកទបមា�ែកជកា ែបកណែកងបឹអា

ចត្វ�ជមបែបកណែកងបឹាកះជកកវទយណវកធរ មាតតផស ា្េនឈក មេា័ា

កកវ្ទយឈកទាទេតះ ឬអាចត្វ�ជមបែបកណែកងបឹជកកមណកា

តាតទវទយណវកធរ មាទាទេតះ េដណីធយលយវកទាា្ពធវបណ�ភពកកវ្

វទយណវកធរ មាទាទេតះម កតស ក្ពធឈកាកះេទជកកកកាណប វ�ជមបែបកណ

ែកងបឹេតះែតតររាឈកក៍ដា្ែបកណែកងបឹាពធាំទែាម

៣ន១ន៤នឈកយាបក ាយាបឯបសកកវទែបកណែកងបឹលមទវទយណវកធរ មា

៣ន១ន៤ន១នឈកលករត�

េដណីធតឱ្�លឈកយាបក ាយាបពត័ត�ល  កវទកដដយាថ បេ្ែឈណ

មតម លមទវទយណវកធរ មា ែបកណែកងបឹ លមទកដដយាកកវ្ខឆកលកកែ�កាេែ�ណាលមត

េរាឈកេែជឯបសកេទឱ្វទយណវកធ រ មាណកាាាលកល យដាពកបេ�ល

ឈកចក្អកណ�ក៍ាាេពះឯបសកទាទេតះម

ឧទិកក៍ន ែបកណែកងបឹយលំំកាាំទែាៃលឈកវមបឹណកាវ�ធពធ

ាេព មិទឹបថកទែរសកពធែបវកទបមា�ឈកតក ធមែបកណែកងបឹយលេវថវកាឱ ក្ដដយា

កកវ្ខឆកលេែជាំទែាៃលឈកវមបឹេលះេទកណប�� បមឈកពមេែគះេេកា្

បមា�ឈក�វ�ធលមទបក�ក(នបនវនប)លមទេទវទយណវកធរ មាយដាកាេពញឈកងក

បថកទរ មវ័ាេលះម

បថកទបកកធ យដាកដដយាថ បេ្ែឈណមតម ពកា�លា ទំភពថតាណឆទ

កដដយាថ បេ្ែឈណមតមអាេវថវកាេទវទយណវកធរ មាឱ្ថតាណឆទេរាខឆកលឯទ

ឬកដដយាថ ប្េែឈណមតមអាថតាណឆទជូលវទយណវកធរ មា េរាមតែតងណ

តៃណឆេដណៃលឈកថតាណឆទឯបសកទាទេតះម

ដូាគថ េលះយដកវទយណវកធរ មាកកែ�ា្ឯបសកវារល្ៗ ជូលដា្ែបកណែកងប ឹ

ដូាមឈកវមបឹឈកវាតៃណឆឬកយាឈកក៍ពបព្ល័ទមវទយណវកធរ មាកក
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ាបាមត� កំបរប្ បថកទឈកែ�ា្ព័តត�លដា្ែបកណែកងបឹថ ប្េែឈណមតមាពធ
វបណ�ភពភពេមជា័លមទឈកាាយបកកវ្ពកបេម



៣�២�ដដ់ �ធីសា�ឹ រកជបរិជលាជស្តសកពិជលដ 

េែរពធរ មបធស�វ�មណូារដ លរទេា ែបកណែកងបឹ�លរ មបធស�វ�

មេែាលេំរតបថកទឈកែយែវ័ាទប្ំ ទមណកាែកមពាកដដ លមទវទយណ

វកធរ មាដូាមឈកេករកាាវបណ�ភពាកះណូារដ ល េរាេន់ញែកមពាកដដ

ាូាកកណបមា�ែកជកាសកកណ ឈកជកកមណកាថបជាតញណបពធវទយណវកធរ មា

េដណីធយវកទាា្ពត័ត�លឱ្យលេែាល លមទយាបក ាយាបកំពមេសបលេ៍ា

េវវវទយណ ឬកក មស� ល លមទឈកេករកាាឈកពមភបឹមណកាាករជល េដណីធ
យវកទាា្ពធតែណតរឈកលមទប�ធបទកា្តតកកវ្ាករជលម

េទះកធម ែបកណែកងបឹេែជវេក វវបណ�ភពៃលឈកាូាកកណកកវ្

ែកមពាកដដតណកាប៏េរា ែបកណែកងបឹែតតរែយបដ វបណ�ភព

ទាទេតះអាន

• កេទតំាតប្ំ ាលទាផកវទែបកណែកងបឹលមទែកមពាកដដ

• កង� ញែកមពាកដដឱ្ដងទ ែបកណែកងបឹយលាបាមត� កំបរប្

ាពធណតមេេកា្កកវ្ពកបេ

• មណូារដ លបថកទឈកេបកេវាប�ធវេែណាម

ែបកណែកងបឹ អាេែជវេក វរ មបធស�វ�ៃលឈកាូាកកណកកវ្ែកម

ពាកដដណកាាាលកលដូារទេែឈណន
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៣ន២ន១នេរំមឈែផពកែឹាលមទពមេែគះេេកា្

៣ន២ន១ន១នេគាកាកទ

េគាកាកទៃលេរំមឈែផពកែឹា លមទពមេែគះេេកា្ អែ�ា្

ឱឈវដា្ែបកណែកងបឹេដណីធន

• រាឈកក៍ លមទពមេែគះេេកា្ាពធវបណ�ភពកកវ្ខឆកលេន

ថ ាបលឆទណបលមទកង� ញពធវបណ�ភពវែ�ក្ថ ាកតស ក្

• ំំកាាបេេកា្ែតឡក្ាពធឈកកាេពញតកតំធ ភកបមា� លមទ

ឈកលករត�វមំទមាតាកកវ្ែបកណែកងបឹ

• ស� ក្ លមទំំកាាបលូរវាកូណពក ឬតែណតរឈកកកវ្ែកម

ពាកដដមកកកវលមទម�វ�ធម


េេទឌណលកែបងត្េាខ២១៥វ�ធពធតកតំធភកបមា�លមទំាតប្ំ ាលទ

ឈកងកកកវ្ែបកណែកងបឹ កណមយារជលធថាេពញ លមទែបកណែកងបឹ

កណមយាខក� ៃលរជលធថាេពញ លមទលកែបងត្េាខ២១៦ វ�ធពធ

តកតំធ ភកបមា� លមទំាតប្ំ ាលទឈកងកកកវ្ែបកណែកងបឹ កណមយា

េខត� ែបកណែកងបឹ កណមយាែបកទ លមទែបកណែកងបឹ កណមយា

ែវកបែបកណែកងបឹែតតរេករកាាេរំមឈែផពកែឹាលមទពមេែគះេេកា្ន

• រជលធេករកាាេរំមឈេនបថកទខក� តត

• េខត�េករកាាេរំមឈេនបថកទែបកទលមទែវកបតត

• ែបកទេករកាាេរំមឈេនបថកទវង តត្ត

• ែវកបេករកាាេរំមឈេនបថកទឃកាវង តត្ត

• ខក� េករកាាេរំមឈេនបថកទវង តត្តម
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េនបថកទាឡកទេពាៃលេរំមឈទាទេលះ ែបកណែកងបឹរាឈកក៍ាពធ
វបណ�ភពេនបថកទថ ាបលឆទណបេ ិាកង� ញយែលឈកវែ�ក្ថ ារទណកខម

ែបកណែកងបឹពមភបឹាពធេែ�ទ លមទបណ�រ មបធយដាយលេែគទ កំបមណកា

ថបាូាកកណ ំំកាាបវាកូណពក លមទណតមេេកា្ពធែកមពាកដដ

(វូណអលឯបសកកេា�បេំវវ�ធពធេរំមឈែផពកែឹាលមទពមេែគះេេកា្)ម

េែរពធេរំមឈយដាយលបាកតឌ្ណែឆូរា្កទ្ាទេលះ ែបកណែកងបឹអា

េករកាាេរំមឈកយល�ណេនេពាតណកា េដណីធែ�ា្ពត័ត�លដា្ែកមពាកដដ

ទាទ�វ�ធទាទកកកវាពធក�� កតស ល្ ឬពមភបឹក�� មប្ាប្តណកា

មណកាពកបគត្ឬណកលេពាពមលមត ្លមទវេែណាេាក�� តណកាម

ឧទិកក៍ំធ១ ន កតស កព្ធ�លំងបជាលល្ កដដយាេខត�យលេករកាា

ាកំទស�វ�វែ�កយ្បាណផឈកែកែ្ទេែគះណិល�រាម ែបកណែកងបឹេខត�

យលវេែណាេករកាាេរំមឈែផពកែឹាលមទពមេែគះេេកា្ ណកលេពាេបកេវា

ប�ធវេែណាាកទេែឈា េដណីធែកណូាណតមេេកា្ពធែបកណែកងបឹេែផទេំរតេន

បថកទយដលវណត�បមា�កកវ្ែបកណែកងប ឹពធថបជាតញណបពធវទយណវកធរ មាលមទែកម

ពាកដដម

ឧទ កិក៍ំធ២ន ែវកបណកា�លឈក មេា័ាែាបេាញាូាយតណកាម

េដណីធកង� ញេវវសកកណថ�ធៗកកវ្កដដយាដា្ែកមពាកដដែបកណែកងប ឹ

អាេន់ញែកមពាកដដម�វ�ធ លមទកកកវាូាកកណេនបថកទេរំមឈែផពកែឹា

លមទពមេែគះេេកា្ម េនបថកទេរំមឈេលះ�លឈកពល្ា្ាពធឈក មេា័ា

ែាបេាញាូាយតណកា េាបេឡទពធេវវសកកណយដាែកមពាកដដ

អាំំកាយលេនំធេលះ លមទបយលឆទយដាែកមពាកដដអារបព្ប្

កក�ង ទែកវមលេកេវវសកកណកកវ្ខឆកលណមលយលែ�ា្ឱ្យលែតងណែតតរ

ជូលដា្ែកមពាកដដម
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៣ន២ន១ន២ន ឈកលករត� (វូណអលឯបសកកេា�បេំវវ�ធពធេរំមឈ

ែផពកែឹាលមទពមេែគះេេកា្)ម

៣ន២ន២នបមា�ែកជកាមសកកណ

៣ន២ន២ន១នេគាកាកទ

ែបកណែកងបឹអាេករកាាបមា�ែកជកាមសកកណ បថកទេគាកាកទណកា

ឬេែាលដូារទេែឈណន

• ស� ក្េេកា្ លមទពមភបឹមណកាែកមពាកដដាពធស� លភព

កវ្េនកកវ្ពកបេ

• ពមភបឹមណកាែកមពាកដដាពធក�� មបា្បណ្កា

• កង� ញេវាប�ធែពទៃលាលមតែ�កាេែ�ណ ឬេវាប�ធែពទេវាប�ធ
វេែណាឬេវាប�ធែពទដធឈតណកាេទែកមពាកដដ

• ជូលដាកង ទដា្ែកមពាកដដាពធេវាប�ធវេែណាវារលត្ណកា

កកវ្ែបកណែកងបឹម

កដដយាថ ប្េែឈណមតមអាេករកាាបមា�ែកជកាេែផទៗមេែាលេិា

េនាកទកន�ក្ បមា�ែកជកាកកយត�លភពា្វ្ាវ្ាពធកេករកកកក យដា

ែបកណែកងបឹអាកល�បមា�វិែកតមកតម�ឈកកកវ្ខឆកលមណកាថបាូាកកណម

៣ន២ន២ន២នឈកលករត�

ប)នណកលេពាបមា�ែកជកាមសកកណ

េដណីធឱ្បមា�ែកជកាមសកកណយលដាេក កឈកែកបកេរាែកវមំទភព

ែបកណែកងបឹកកលករត�លូរបមា�ឈកណកាាាលកលដូាតេទន

• បាកតក្�� វែ�កឈ្កែកជកាមសកកណ លមទបាកតែ្បកណ

េគាេនែតតរាូាកកណ
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• វេែណាេាំធបយលឆទ លមទេពាេរាយដាែតតរេករកាាបមា�ែកជកាម

សកកណ លមទែតតរាបាមត� កំបរបព្ធំធឌាទយដាែបកណេែផទៗ

ដូាម�វ�ធណលកវផរា័ាាតវ្ាករជលជលពមឈកលមទថបពបព្ល័ទ

េែផទេំរតអាេទាូាកកណយលេរាងា

• បាកតព្ត័ត�លយដាខឆកលលងទែ�ា្ជូលេនេពាែកជកា ដូាម កំ

កង� ញេដណីធែ�ា្ពត័ត�លដា្ថបាូាកកណាពធែកលកំមេដណ

• វេែណាេារ មបធស�វ� យដាលងទែតតរេែកែយវ្េនបថកទេពាបមា�

ែកជកាមសកកណដូាមន

- ឈកវែណកវែណរាបមា�ែកជកាែបកណបា បថកទឈកវកកវាកក ក លមទ

ាេណឆាលមទឈកែ�ា្េេកា្ែតឡកម្

- យកទយាបែកមពាកដដមែបកណពមភបឹ (មែបកណាាកកះ ឬឈក

យកទយាប�វ�ធេាញពធកកកវ ាករជលេាញពធណលកវផចវ្ននន)

េ ិាកតស ក្ណបរាឈកក៍ជូលែបកណបារ មញម

- លក�� តឱ្ថបាូាកកណខឆកលឯទផស ា្េាបេឡទពធែកលកំ

វែ�កឈ្កពមភបឹែបកណតូាម

• េែជវេក វថបវែណកវែណរាបមា�ែកជកាយដា�លកំពមេសបល៍

• េករកាាឯបសកលមទកំកង� ញយដាចាយា្(ែកវមលេកែតតរឈក)

• េករកាាយែលឈក កេករកវកណ លមទបាកតា្កំទស�វ�យដាែតតរេែក
ែយវ្ េដណីធតែបកណ�វ�ធ  កកកវ ាករជល លមទែបកណជលមតម
ភតមាមេដណអា�លឱឈវាូាកកណកេន�ញណតមេេកា្

• កកែកឈវាពធបមា�ែកជកាមសកកណមណកលឌណកាណណេបធយា

តតដូាមឈ� កពត័ត�លផស ាទកូកភពំូកំវផល៍រ មំ ក្ឈយវត
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ែបកណែកងបឹឃកាវង ត្លមទេណូណមម


ខ)នបថកទាឡកទេពាបមា�ែកជកាមសកកណ

េពាដាេក កឈកបមា�ែកជកាមសកកណេលះ�លវបណ�ភពដូាមន

• ែកលែបកណែកងបឹេកបបមា�ែកជកា លមទពល្ា្ពធេគាកាកទៃល

បមា�ែកជកា

• ែកលែបកណែកងបឹឬណលសធកឬឈក មេា័ាឬថបពបព្ល័ទយដា

ំំកាកលសកប កង� ញែកលកំៃលបមា�ែកជកា ឌណយែថប ឬភកបមា�

កកវ្ខឆកល

• ថបវែណកវែណរាពធេណេាបំងបាមត�ថបាូាកកណឱ្ពមភបឹ

េរ ទវបណ� េរាកាែកវវាកក ក លមទែ�ា្ឱឈវដា្ថបាូា

កកណឱ្យាបក ាយាបណតមេេកា្កកវ្ពកបេ

• ែកលឬតាតទែបកណែកងបឹកដដយាលមទថបវែណកវែណរា

ែគល្យតស� ក្ េ ិាណមលែតតរពធេណលមេាឈត្ថបាូាកកណ

េឡាេាបយាទយតេនេពាឈកពមភបឹចបែកលកំ

• ថបបតែ្ឌែតតរបតណ្តមេេកា្វាកូណពកលមទលកសវលទ៍ាទ

វ្កកវ្ថបាូាកកណ

• េនាកទកន�កៃ្លបមា�ែកជកាថបាូាកកណលមទែបកណែកងបឹពមភបឹាពធ
កេករកែយែវ័ាទប្ំ ទគថ លមទកេទតបមា�វិែកតមកត�មឈកកកវ្

ខឆកលេដណីធេរះែសាកកណគថ លូរក�� មបា្បត្តម
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)នេែឈាេពាបមា�ែកជកាមសកកណ

• កដដយាវេទកកា ទំែាៃលឈកពមភបឹ វាកូណពកកកវ្ែកម

ពាកដដលមទឈកែពណេែពតទ(ែកវមលេក�ល)េ ិាេែជកយាឈកក៍

ជូលែបកណែកងបឹ

• ែបកណែកងបឹពមភបឹកយាឈកក៍េនបថកទបមា�ែកជកាកតស ក្កកវ្

ែបកណែកងបឹលមទេបកេវាប�ធវេែណាាមត�(ែកវមលេកចាយា)្

• កដដយាែ�ា្ពត័ត�លជូលសកកជល ាពធេវាប�ធវេែណាាមត�

កកវ្ែបកណែកងបឹម

វូណអលកយល�ណាពធវាកក កលឆងះ េដណីធេករកាាបមា�ែកជកាឱ្ំំកាយល

ាំទែាាផែកេវកេនបថកទំាពក័ំធ៩២ម
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៣ន២ន៣នឈកពមេែគះេេកា្មណកាថបជាតញ

៣ន២ន៣ន១នេគាកាកទ

ែបកណែកងបឹអាេករកាាឈកពមេែគះេេកា្មណកាថបជាតញបថកទ

េគាកាកទណកាឬេែាលដូារទេែឈណន

• ំំកាយលពត័ត�លកយល�ណាពធក�� មបា្ប្

• ំំកាយលលកសវលេ៍ដណីធេរះែសាក�� 

• ពមេែគះេេកា្េាេវាប�ធែពទៃលាលមតែ�កាេែ�ណ េវាប�ធែពទ

េវាប�ធវេែណាឬេវាប�ធែពទដធឈណកលេពាលកណត័ម


ែបកណែកងបឹែតតរេរះែសាក�� មេែាលដូាម ឈកមរិវណូារដ ល

ឈកយថទាវកខភព ក�� កក្ ា ឈកែ�ា្េវវ ករកយល�ពកបគតណ្មលយណលមថប

ជាតញែករ្ មវ័ាទាទវ្េតះេំ ម ដូេាថះែបកណែកងបឹ កកែកណូាណតម
េេកា្ពធថបជាតញណកលលងទេបកឈកវេែណាាមត�វារល្ៗ ម

�លជេែណវពធកបថកទឈកពមេែគះេេកា្មណកាថបជាតញន

ជេែណវំធ១ ន េន់ញថបជាតញាូាកកណបថកទបមា�ែកជកាសណន�  លមទ

រ មសណន� កកវ្ែបកណែកងបឹ េដណីធវ�ជមបែបកណែកងបឹ�លឱឈវសបវកក

ពត័ត�លាណផមតេែផទៗ (វូណេណាឯបសកកេា�បេំវវ�ធពធបមា�ែកជកា

ែបកណែកងបឹ)ម

ជេែណវំធ២ ន អមឈកពមេែគះេេកា្មណកាថបជាតញេា
ក�� មបា្បត្ណកាយដាេបកេឡទេរាយឡបេែរបមា�ែកជកាកកវ្ែបកណ

ែកងបឹមថបយដា�លតកតំធវារលេ្នបថកទឈកពមេែគះេេកា្េលះអថប

ជាតញមកកកវ លមទម�វ�ធ យដាណបពធស� កល័ ទយភពកកវ្ករដ មយា

វទយណវកធរ មាសបារ មំ ធា័ាឬរ មំ ធស� លែសរែមរម
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៣ន២ន៣ន២នឈកលករត�

ប)នណកលេពាពមេែគះេេកា្មណកាថបជាតញ

• ែបកណែកងបឹែតតរវេែណាាពធែកលកំយដាែតតរពមេែគះេេកា្

• ែកលែបកណែកងបឹ លមទកណមយាបាកតា្ាលកលថបាូាកកណ

េរាមតាពធវណភពេាលិក័

• ែកលែបកណែកងបឹរបក្ន�ូ ាឈកពមេែគះេេកា្បថកទកេករកវកណ

វែ�ក្បមា�ែកជកាកកវ្ែបកណែកងបឹ ឬបាកត្ឈាកក មេាចំ លមទ

ំធបយលឆទវែ�កឈ្កពមេែគះេេកា្មណកាថបជាតញេនេែរ

បមា�ែកជកា

• កដដយាេន់ញថបជាតញ េ ិាេកចាយាែ្�ា្ពត័ត�ល លមទ

ឯបសកវារល្ៗ មណកល

• កដដយាែតតរជូលដាកង ទដា្សកកជល ាពធបមា�ែកជកាពមេែគះ

េេកា្ឌណណេបធយាេែផទៗដូាមឌណកាណឈ� កពត័ត�ល

ំូកំវផល៍រ មំ ក្មាម


ខ)នបថកទាឡកទេពាពមេែគះេេកា្មណកាថបជាតញ

• ែកលែបកណែកងបឹពល្ា្េគាកាកទៃលឈកពមេែគះេេកា្

• ែកលែបកណែកងបឹ ឬ ំធចតឈ្ក ឬ ឈក មេា័ាំំកាកលសកប

កង� ញែកលកំេវាប�ធែពទបណ�រ មបធឬដធឈ(ែកវមលេក�ល)

• ែកលែបកណែកងបឹេន់ញថបជាតញ កង� ញំវផលណកកវ្ខឆកល

ែ�ា្េេកា្ឬលកសវលេ៍ាបណ�រ មបធឬដធឈ(ែកវមលេក�ល)

• វ�ជមបែបកណែកងបឹលមទណ�ល�ធពបព្ល័ទស� ក្លមទវកកវាកក ក

• ថបាូាកកណទាទវ្ពមភបឹាាកក ារ មជ់�លលមទរ មជ់�លពបព្ល័ទ
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ខឆងណសកលធណកាៗៃលែកលកំ

• ថបេបកបាកតេ្ិតកបតែ្ឌលកសវលទ៍ាទវ្យដាយលេាប

េឡទេរាថបជាតញឬថបាូាកកណម






















)នេែឈាេពាឈកពមេែគះេេកា្មណកាថបជាតញ

• កដដយាេករកាាឬពមលមត្េឡទរ មញលូរេវាប�ធែពទេវាប�ធវេែណា

ឬដធឈេរាយែផបេាលកសវលក៍កវ្ថបជាតញលមទែបកណែកងប ឹ

• ែបកណែកងបឹពមភបឹាពធេវាប�ធែពទេវាប�ធវេែណា ឬដធឈ យដា

យលយបវែណរាេនបថកទបមា�ែកជកាកកវ្ែបកណែកងបឹេាបេែឈា

• ែបកណែកងបឹលកណត័េាេវាប�ធែពទេវាប�ធវេែណាឬដធឈ

• កដដយាជូលដាកង ទដា្ថបាូាកកណឈកពមេែគះេេកា្ ាពធឈក

វេែណាាមត�កកវ្ែបកណែកងបឹម
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ឧទិកក៍ំធ១ ន កេករកវកណៃលបមា�ែកជកាកតស កក្កវ្ែបកណែកងបឹេា
ក�� វមវផេយះកទេ្ចាឈកវមបឹម ណលសធក ឬឈក មេា័ាកក្ ាលងទេបក
កយាឈកក៍ាពធស� លភពំូេទឈាពធថ ាបលឆទេទ លមទែ�ា្េេកា្

េតែតតរឈតក្ល�ាែឌវមវផេយះកទេ្ចាឈកវមបឹេរ ទដូាេណ�ា?

ែបកណែកងបឹវេែណាេន់ញថបជាតញកយល�ណេំរត េដណីធាូាកកណបថកទបមា�ែកជកា

ដូាមតាបលករ មំ ធា័ា កណបណ�ឈក�ឌកមឌវមវផ វទយណវកធរ មា

យដាេបកឈកពបព្ល័ទរ មវ័ាកក្ ាលមទទយឈកាករជលមលកសវលក៍កវ្ណលសធក

ឬឈក មេា័ាកក្ ាែតតរយលពមភបឹកកណគថ មណកាថបជាតញទាទេតះម

ឧទិកក៍ ធំ២ នស� លភពារាកក៍េនែបកទណកាឈល្យត�ល

វភពាាយបម ឈកវសះារាកក៍�លា�ឆ ារក្ធឡូយណរែតេនបថកទាឡកទ

េ�រ ទេាញេទេបកឈកយដាេបត�លេឡទមេករទរា្ៃថឆេ ិាាាលកលេែគះ

ថ បា្រាកក៍ប�៏លឈកេបលេឡទរឆ ាទែទយដកម ែបកណែកងបឹេវថវកាឱ្

កដដយាេករកាាឯបសកេគាាលមតវ�ធពធឈកវែណរាារាកក៍ េនបថកទែបកទ

លមទឈកឈតក្ល�ាាាលកលេែគះថ បា្រាកក៍ម ណកលេពាឯបសកេគា

ាលមតេលះ ែតតរយលរបជូ្លែបកណែកងបឹវែ�កេ្បកេវាប�ធវេែណាាកទេែឈា

ែបកណែកងប ឹ េន់ញករូាធវារាក ឬណ�ល�ធសកកឈក ណបាូាកកណេន

បថកទឈកពមេែគះេេកា្ លមទវកាឱ្ថបជាតញក�់បព្ធំ វផលណកកវ្ខឆកលម

េដណីធឱ្ថបជាតញ�លពត័ត�លែកែ្គលប្ថកទឈកែ�ា្េេកា្េាក�� េលះ

ថបជាតញកកំំកាយលឯបសកេគាាលមតេលះមណកលបថកទេពាេរាណកា

វណែវកម

វូណអលកយល�ណាពធវាកក កលឆងះេដណីធេករកាាបមា�ែកជកាឱ្ំំកាយល

ាំទែាាផែកេវកេនបថកទំាពក័ំធ៩២ម
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៣ន២ន៤នឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្

៣ន២ន៤ន១នេគាកាកទ

ែបកណែកងបឹអាេករកាាឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមប្ាប្

បថកទេគាកាកទណកាឬេែាលដូារទេែឈណន

• ែកណូាពត័ត�លពធែបកណេគាេនមបា្ប្

• យវកទាា្ពធតែណតរឈក  លមទបទកា្តតកកវ្ែបកណេគាេន

មបា្បម្

 ឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្�លសកណវារលត្វ្

េនេពាែបកណែកងបឹ�លក�� កធណកា យដាែបកណែកងបឹាទយ្លណតមេេកា្

ពធែកមពាកដដ ឬវទយណវកធរ មាម ឈកពមភបឹខឆះលងទ�លឈកាូាកកណពធ
តាតទែកមពាកដដ ដូាម ឈកពមភបឹាពធតែណតរឈកេិរដ កាតវណលល័ទ

េនបថកទណូារដ លេរាកកណកន�ូ ា�វ�ធកកកវាករជលែបកណជលមតមភតមា

លមទថបពបព្ល័ទេែផទៗេំរត េដណីធំ ំកាាបេេកា្កកវ្ែកមពាកដដ

ែកណ្ជ្រដ លមេទះមេរ ទតបេ៏រាឈកពមភបឹេែផទេំរតេផ� ត

េទេាែបកណេគាេនមបា្បម្

ឧទិកក៍ំធ១នឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមជលពមឈកាពធ
តែណតរឈកវែ�កឈ្កេបកដាេក កកកវ្ជលពមឈក លងទ�លកន�ូាថបាូាកកណ

មជលពមឈកមាណីទម ែបកណែកងបឹអាកេទតភពមៃដូមណកាវទយណ

វកធរ មា េដណីធបាកត្ថបាូាកកណេនបថកទឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេន

មបា្បម្

ឧទិកក៍ំធ២ ន ែបកណែកងបឹែតតរឈកពត័ត�ល េតេវវ

ែផពកែឹាកេា�បេំវដាតាែវតរកធខឆះ យដា�លែកេេជលរ៍ឆ ាទេនបថកទ

ណូារដ ល លមទេតែកមពាកដដាទ្ំ ំកាយលេវវេលះឌណកេករកតម
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ឌណកាណឈកេករកាាឱ្�លឈកពមភបឹមណកាែបកណបវមបក យដាែាមតែវតរ

ែបកណែកងបឹលងទំំកាយលពត័ត�លមបា្បយ្ដាខឆកលែតតរឈកម


៣ន២ន៤ន២នឈកលករត�

ប)នណកលេពាឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្

េដណីធឱ្ដាេក កឈកពមភបឹ ែកែពងត�េទែកបកេរាែកវមំទភព

ែបកណែកងបឹកកលករត�ដូាតេទន

• បាកតែ្កលកំវែ�កព្មភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្

• បាកតា្ាលកលថបាូាកកណ េនបថកទឈកពមភបឹមណកាែបកណេគា

េនមបា្បម្មឈកែកេវកឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេន

មបា្បណ្មលកក�លាាលកលថបាូាកកណេាវពធ១២តប្េឡាម

ែកវមលេកែបកណែកងបឹ ាទ្យលណតមែតឡក្ពធែកមពាកដដេែាល

មទ១២តប្ កកេករកាាឱ្�លឈកពមភបឹមណកាែបកណេគា

េនមបា្បប្ថកទែបកណណកាឬេែាលែបកណកយល�ណេំរតមែបកណែកងបឹ

ែតតរត ែបកណយដាពបព្ល័ទដូាម �វ�ធ ែបកណជលងាកទេែគះ

លមទែបកណជលមតមេដណភតមាែតតរ�លតាតទែកែ្គល្

• ែតតរវេែណាាពធំធបយលឆទ លមទេពាេរាយដាែតតរេករកាាឈក

ពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្

• ែតតរពមចកតកបំធបយលឆទយដាថបាូាកកណសយ ា្ លមទងា

ែវរាកបមបយលឆទេតះកក�លំា ាិំូាាែក្ែគល្វែ�ក្

ឱ្ថបាូាកកណទយកាមកទកទយ្ល

• េែជវេក វឈាកក មេាចំ លមទេពារា យដាវណែវកវែ�ក្

ថបាូាកកណទាទវ្
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• េែជវេក វាបថបវែណកវែណរា យដា�លកំពមេសបល៍

យដាអាវកកវាកក ក លមទដងបតាឈកពមភបឹ េដណីធឱ្ឈក

ពមភបឹ�លភពកវ្កេរ ប េ ិាថបាូាកកណទាទវ្ អា

ាូាកកណណតមេេកា្ម ែបកណែកងបឹអាេវថវកាថបវែណកវែណរា

ណបពធវទយណវកធរ មាឱ្ជកាវែណកវែណរា ឬវែណកវែណរាកកណ

គថ េនបថកទឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្

• ចតយ្ាទេន់ញថបាូាកកណយែផបេាឈកាូាកកណេរាវ�័ែាមត�

• ចត្យាទឱ្�លឈកេករកាាបណ�រ មបធ ឬកេករកវកណវែ�កឈ្ក

ពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្បម្ បណ�រ មបធ ឬកេករកវកណ

អារបក្ន�ូ ាលូរាាកក ាណកាាាលកលដូារទេែឈណន

- កង� ញេគាកាកទែកលកំពមភបឹ

- ឈកយកតាឱ្សយ ា្ថបាូាកកណ

- ឈកកង� ញឯបសកយដាពបព្ល័ទេែផទេំរត(ែកវមលេក�ល)

- ឈកពមភបឹែបកណតូា

- វាកក កវារល្ៗ យដាែតតរវកកដា្ថបាូាកកណម

• យកតាឱ្�លឈកេករកាាថរ មឈ វែ�កឈ្កពមភបឹមណកាែបកណ

េគាេនមបា្បវ្ែ�កែ្បកណែកងបឹលកណត័ម


ខ)នបថកទាឡកទេពាពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្

• ែបកណែកងបឹេកបឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្លមទ

ពល្ា្ពធេគាកាកទៃលបមា�ែកជកា

• ថបវែណកវែណរាចក្េែ�ណឈកពមភបឹ េរាវកកវាកក កថប

ាូាកកណ
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• ថបាូាកកណយាបក ាយាបណតមេេកា្កកវ្ខឆកលលមទែ�ា្លកសវល៍

• កដដយាបត្ែឌាំទែាៃលឈកពមភបឹ លកសវល៍កកវ្

ថបាូាកកណលមទឈកែពណេែពតទេែផទៗ(ែកវមលេក�ល)ម





)នេែឈាេពាពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្

• កដដយាវេទកកាំទែាៃលឈកពមភបឹ លមទលកសវល៍

លមទេករកាាកយាឈកក៍ជូលែបកណែកងបឹ

• ែបកណែកងបឹពមភបឹេាកយាឈកក៍បថកទាឡកទេពាៃលបមា�ែកជកា

កកវ្ែបកណែកងបឹលមទេបកេវាប�ធវេែណាាមត�េកចាយាម្
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៣ន២ន៥នឈកពមភបឹតកណាូ

៣ន២ន៥ន១នេគាកាកទ

ែបកណែកងបឹអាេករកាាឈកពមភបឹតកណូាបថកទេគាកាកទណកា ឬ

េែាលដូារទេែឈណន

• ពមភប េឹាេគាាលមតេវាប�ធែពទេវាប�ធវេែណាឬេវាប�ធែពទ

ដធឈណកលេពាលកណត័

• យវកទកបឈកឯបភពគថ េាក�� យដា�លភពាែណតទាែ�វ្ម


បមា�ពមភបឹតកណូា អមដាេក កឈកពមភបឹវែ�ក្យាបក ាយាប

ពត័ត�ល លមទណតមេេកា្ ឬពមភបឹក�� ាែណតទាែ�វ្េែផទៗម េដណីធ
វែណរាដា្ឈកពមភបឹ�លភពាផមតាផល្ កវទកដដយាថ បេ្ែឈណមតម

មណកាថបជាតញ តាតទវទយណវកធ រ មា លមទែកមពាកដដយដាំ កំា

កទែាករះពា្ ាាលកលថបាូាកកណណមលកកេែាលេពបេំម ដូេាថះ ែបកណែកងបឹ

កកបាកតា្ាលកលវ�ជមបែបកណែកងបឹ លមទាាលកលេជតរេន់ញណបពធរទេែរម

បមា�ពមភបឹតកណូាអាែតតរេករកាាេឡទមសកកណឬមវ�ឆ តម្

៣ន២ន៥ន២នឈកលករត�

ប)នណកលេពាបមា�ពមភបឹតកណាូ

េដណីធឱ្ដាេក កឈកពមភបឹ ែកែពងត�េទែកបកេរាែកវមំទភព

ែបកណែកងបឹកកលករត�ដូាតេទន 

• េបកេវាប�ធវេែណាេករកាាបមា�ពមភបឹតកណូា

• បាកតែ្កលកំឈាកក មេាចំលមទំធបយលឆទ

• វេែណាាពធថបយដាលងទែតតរេន់ញាូាកកណបមា�ពមភបឹតកណាូម

ែបកណែកងបឹែតតរាបាមត� កំបរបេ្ដណីធត ថបយដាយល
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េែជវេក វឱ្ាូាកកណែកជកា�លវណភពេាលិក័

• យកតាឱ្កដដយាេន់ញេជតរ េ ិាែកវមលេកចាយា្ែតតរ

ែ�ា្ឯបសកដា្ពកបេមណកល

• យកតាឱ្កដដយាេករកាាកលសក្ លមទបយលឆទទយកា េដណីធឱ្ថប

ាូាកកណអាពមភបឹយលេរាងាែវរា លមទេជរវវទ

ឋតលកែបណ

• ចតឌ្ាទថបវែណកវែណរាបមា�ពមភបឹតកណូាម




ខ)នបថកទាឡកទេពាបមា�ពមភបឹតកណាូ

• ែកលែបកណែកងបឹ ចកេ្ែ�ណឈកពមភបឹេរាកង� ញែកលកំ

លមទពល្ា្ាពធេគាកាកទៃលឈកេន់ញថបជាតញ តាតទ

វទយណវកធរ មា លមទែកមពាកដដយដាពបព្ល័ទ ាូាកកណបថកទបមា�

ពមភបឹតកណូា

• ថបាូាកកណយដា�លំវផលណេែផទៗគថ កង� ញលមទឈកពកាលមត

កកវ្ខឆកល

• ថបាូាកកណពមភបឹាពធលកសវលេ៍ែផទៗ េ ិាេកចាយាព្កប

េពមលមត្េណាជេែណវេែផទៗឬេបកឈកវែណកះវែណរា

• លកសវល៍ លមទឈកវែណកះវែណរាយដាអា�លែតតរយលបតែ្ឌ

កំបេរាថបវែណកវែណរា

• ែបកណែកងបឹណមលេបកេវាប�ធវេែណាមបា្បា្កទេែឈាេំម
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)នេែឈាេពាបមា�ពមភបឹតកណាូ

• កដដយាវេទកកលកសវលទ៍ាទវ្ពធបមា�ពមភបឹតកណូាេ ិា

េែជលកសវលទ៍ាទេលះជូលេទែកលែបកណែកងបឹ

• ែកលែបកណែកងបឹរាឈកក៍ាពធាំទែាៃលបមា�ពមភបឹតកណូា

េនបថកទបមា�ែកជកាកតស កក្កវ្ែបកណែកងបឹ

• ែបកណែកងបឹពមភបឹ េតចាយាែ្តតរេករកាាបមា�ពមភបឹឬចត្

រ មលឈកកយល�ណេំរតយដកឬេំម

វូណអលកយល�ណាពធវាកក កលឆងះ េដណីធេករកាាបមា�ែកជកាឱ្ំំកាយល

ាំទែាាផែកេវកេនបថកទំាពក័ំធ៩២ម
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៣ន២ន៦នវមឈក សា

៣ន២ន៦ន១នេគាកាកទ

េគាកាកទៃលវមឈក សា េដណីធយវកទកបដាេតះែសា ឬ

េគាាលមតពធែបកណេគាេនខកវៗគថ លមទថបជាតញេែផទៗគថ ម

វមឈក សាេលះណមល�លមក្ទប្ំទេទលងទជាហលតណកាៃល

វមឈក សាវធ�ពធឈកបសទយែលឈកមរិវល៍ លមទបណ�រ មបធរ មលមេេកកវ្

កដដយាថ បេ្ែឈណមតមេំម

វមឈក សាអមឈកែកជកាណកា យដាេនបថកទបមា�ែកជកាេលះែបកណែកម

ពាកដដាូាកកណេនបថកទឈកពមភបឹ លងទយាបក ាយាបាាេកះដងទកកវ្ខឆកល លមទ

កេទតដាេតះែសាលមទេបកយែលឈកមណកាគថ មាាលកលថបាូាកកណណមលកក

េែាលេពបេំេដណីធតឱ្ឈកពមភបឹែកាែកវម កាណេពាវមឈក សា

អែវ័ាេាខឆងណសកៃលក�� លមទឈកវេែណាកកវ្ែបកណែកងបឹម

វមឈក សា អាែតតរេែកែយវ្វែ�ក្ែបកណេគាេនមប្ាប្

(ដូាម �វ�ធ  ជលមតមេដណភតមាាករជល)ឬក�� មប្ាប្ (ដូាម

កក មស� ល វកខភព កក្ ា)ម ឧទិកក៍ន ែបកណែកងបឹាទេ្បកឱ្តណា័

ែឹក�លភពែកេវកេឡទម េដណីធែកណូាាលមតាពធកេករកេបកឱ្ែឹក�ល

តណា័មទណកល ែបកណែកងបឹវេែណាេករកាាវមឈក សាណកា េរា

េន់ញអជធរបក លមទថបជាតញតតបថកទណូារដ លឱ្ាូាកកណវមឈក សា

ពមភបឹេាក�� តណា័ែឹកម

ដាេក កឈកៃលវមឈក សា

១នសក ណល៍ថបាូាកកណ

២នកង� ញបណ�រ មបធលមទេគាកាកទវមឈក សា
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៣នកង� ញពធក�� ែឹកខកះតណា័លមទែារ មយបេែផទៗ

៤ន ពមភបឹែកណូាាលមតេេកា្ាពធណូាេិតកាណីទៗយដាតាឱ្

ខកះតណា័ែឹក

៥នពមភបឹែបកណបថកទឈកយវកទកបដាេតះែសា

៦នកង� ញាំទែាៃលឈកពមភបឹេទទយវមឈក សាទាទណូា

៧នពមភបឹាំទែាកកវ្ែបកណ

៨នឈកែពណេែពតទេាជាហលកតស ក្

៩នកមំវមឈក សាម

វូណអលកយល�ណាពធវាកក កលឆងះ េដណីធេករកាាបមា�ែកជកាឱ្ំំកាយល

ាំទែាាផែកេវកេនបថកទំាពក័ំធ៩២ម



៣ន២ន៧នឈកកមំ ែឹាពត័ត�លមសកកណណកលេបកេវាប�ធវេែណា

៣ន២ន៧ន១នេគាកាកទ

េគាកាកទៃលឈកកមំែឹាពត័ត�លមសកកណណកលេបកេវា

ប�ធវេែណាអេដណីធែ�ា្ាំទភពដា្ែកមពាកដដលមទវទយណវកធរ មាបថកទ

ឈកអលលមទែ�ា្េេកា្េាេវាប�ធែពទេវាប�ធវេែណាឬដធឈណកល

េពាែបកណែកងបឹេបកឈកលកណត័ាកទេែឈាម

េវាប�ធែពទឯបសកវារល្ៗ កកវ្ែបកណែកងបឹ ដូាម ដធឈ ថរ មឈ

ែកចាថ ា លមទយែលឈកមរិវល៍ កកែតតរកមំែឹាឱ្យលទល្េពាេរា

េ ិាែតតររបឱ្្ែកមពាកដដែកក្កូេណាេឃញ ណកលេពាែបកណែកងបឹេបក
េវាប�ធវេែណាាកទេែឈាម ឈកេបកយកកេលះ ែ�ា្ឱឈវដា្ែកមពាកដដ

លមទថបពបព្ល័ទតតយដាចកអ្កណ�ក៍អលេវាប�ធែពទឯបសកទាទេតះ

េ ិាែ�ា្ពត័ត�លែតឡក្លមទលកសវលដ៍ា្ែបកណែកងបឹរ មញម
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៣ន២ន៧ន២នឈកលករត�

ប)នណកលេពាកមំ ែឹាពត័ត�លមសកកណ

• ែបកណែកងបឹ វេែណាេាេវាប�ធែពទឯបសក យដាែតតរ

ែផពកែឹាមសកកណណកលេបកេវាប�ធវេែណា

• ែបកណែកងបឹ បាកតឈ្ាកក មេាចំវែ�កឈ្កកមំែឹាពត័ត�ល

មសកកណណកលេបកេវាប�ធវេែណា

• ែបកណែកងបឹ ែតតរ កំបកាណេពាេរ ទតមាែយាៃថឆេបកឈកវែ�ក្

កូបវកកកណតមេេកា្េាេវាប�ធែពទឯបសកទាទេលះ ណកល

េពាពមភប ឹលមទេបកេវាប�ធវេែណាាកទេែឈា

• កដដយា ែតតរេករកាាឈកកមំែឹាពត័ត�លមសកកណណកលេបក

េវាប�ធវេែណា េនឈក មេា័ាកកវ្កដដយាថ បេ្ែឈណមតម

លមទេែតតណឯបសកយដាែកមពាកដដអាអលយល

• កដដយាែតតរត�លបយលឆទ កំបឯបសកលមទងាែវរាកប

(�លវ�� វ�យ ា្)

• េនបថកទកលសក្ំ កបឯបសកមសកកណ ែតតរ�លែកកវ្ាកកែត

ែបរវលមទេខ� ៃដ េដណីធឱ ែ្កមពាកដដ�លឱឈវែ�ា្េេកា្

មាាាបកក៍បផកេាេវាប�ធែពទឯបសកវារល្ៗ 

• កដដយាែតតរជូលពត័ត�លដា្សកកជលាពធឈកចកេ្ែ�ណៃលឈក

កមំែឹាពត័ត�លមសកកណឱ្ទលេ្ពាេរា ឌណកាណ

ឈ� កពត័ត�លកកវ្ែបកណែកងបឹឬសកពត័ត�លតតមាម
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ខ)នបថកទាឡកទេពាកមំ ែឹាពត័ត�លមសកកណ

ែកមពាកដដអាំំកាយលឯបសករា្េ�រ ទេបកឈកកកវ្កដដយា

េ ិាកដដយាែតតរចតឱ្្�លថបែកចាឈកេដណីធំ ំកាណតមេេកា្ពធ

ែកមពាកដដម

)នេែឈាេពាកមំ ែឹាពត័ត�លមសកកណ

• កដដយាវេទកកណតមេេកា្កកវ្ែកមពាកដដ  លមទេាប

េេកា្ជូលែបកណែកងបឹ

• ែបកណែកងបឹពមចកតាពធណតមេេកា្កកវ្ែកមពាកដដ លមទ

េវាប�ធែកឈវពត័ត�លកកវ្កដដយា

• ែបកណែកងបឹលកណត័េវាប�ធវេែណាឬដធឈម
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៣ន២ន៨នេ�រ ទពមេែគះេេកា្មណកាែកមពាកដដ

៣ន២ន៨ន១នេគាកាកទ

េគាកាកទៃលេ�រ ទពមេែគះេេកា្មណកាែកមពាកដដេដណីធន

• ែ�ា្ដា្ែកមពាកដដលូរភពងាែវរាបថកទឈកែយែវ័ា

ទប្ំ ទមណកាវ�ជមបែបកណែកងបឹ

• ែ�ា្ាំទភពដា្ែកមពាកដដ េដណីធពមភបឹមណកាវ�ជមប

ែបកណែកងបឹាពធបមា�ឈកយដាមបទកា្កកវ្ែកមពាកដដ�ថ ប្

• បសទំាលកបាមត�កវទកដដយាថ បេ្ែឈណមតមមណកាែកមពាកដដម


ែកមពាកដដទាទកកកវទាទែវធ��លវមំទមែយែវ័ាទប្ំ ទមណកា

វ�ជមបែបកណែកងបឹមករកយល�ែកលែបកណែកងប ឹឬវ�ជមបែបកណែកងបឹម�វ�ធឬ

មកកកវ�ថ ប្ៗ  លងទណមល�លរត��លមាមៃ�ល�ាដូ៍ាណ�ល�ធកដដយាេំ េិតក

េលះ េដណីធែ�ា្ឱឈវដា្ែកមពាកដដ លមទវទយណវកធរ មាយលជកកេរា

ផស ា្មណកាែកល ឬវ�ជមបែបកណែកងបឹ កដដយាថ បេ្ែឈណមតមកក

េករកាាឱ្�លេ�រ ទពមេែគះេេកា្មណកាែកមពាកដដម
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៣ន២ន៨ន២នឈកលករត�

ប)នណកលេពាេ�រ ទពមេែគះេេកា្មណកាែកមពាកដដ

• ែបកណែកងបឹវេែណាកេទតេ�រ ទពមេែគះេេកា្ មណកាែកម

ពាកដដឱ្យលេំរទទត្

• ែបកណែកងបឹអាបាកតេ្ពាេរា លមទឈាកក មេាចំមបា្ប្

តណកា ឧទិកក៍ំធ១ន េករទរា្ៃថឆាល័ស ពធេ�រ ទ១០:០០ដា្

េ�រ ទ១១:៣០

• ថបយដាែតតរំាតប្ំ ាលទ អែកលែបកណែកងបឹ ែកវមលេកែកល

ែបកណែកងបឹ�លភកបមា�េែផទ ែកលែបកណែកងបឹអាចតវ្�ជមប

ែបកណែកងបឹណកាកកូឬពធកកកូមតាតទជាលកវ

• កដដយាអាែផពកែឹាាពធេ�រ ទពមេែគះេេកា្ មណកាែកម

ពាកដដឌណណេបធយាេែផទៗ ឧទិកក៍ំធ២ន   ឈ� កពត័ត�ល

ែបកណែកងបឹឃកាវង ត(្បថកទែវកបលមទែបកទ)ឬែបកណែកងបឹខក� េន

រជលធថាេពញឬឌណកាណសកពត័ត�ល រ មំ ក្ លមទំូកំវផលេ៍ន

ណូារដ លម

ខ)នបថកទាឡកទេពាេ�រ ទពមេែគះេេកា្មណកាែកមពាកដដ

• ែកមពាកដដកកកវ�វ�ធ�លវមំទមាូាកកណបថកទេ�រ ទពមេែគះេេកា្

េរាណមលចាយាត្តម្ណកល

• ែកលែបកណែកងបឹឬតាតទអាំំកាែកមពាកដដណ�ទ�ថ ប្ៗ 

ឬមែបកណ

• ែកលែបកណែកងបឹស� កណ្តមេេកា្វាកូណពកឬវាកក កកកវ្

ែកមពាកដដ
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• ែកលែបកណែកងបឹពមភបឹមណកាែកមពាកដដ ែ�ា្េេកា្ ឬ

េេឆាវាកក ក

• ែកវមលេក ែកលែបកណែកងបឹណមលអាេេឆាវាកក កកកវ្ែកម

ពាកដដយល ែកលែបកណែកងបឹអាេន់ញថបជាតញេនបថកទ

កដដយាកកវ្ខឆកលេដណីធាូាកកណពមភបឹ

• ែកលែបកណែកងបឹ កកពមចកតចតឱ្្�លវ�ជមបែបកណែកងបឹ

ែវធ� ឬ តាតទមែវធ�ជកកែកមពាកដដមែវធ� បថកទបកកធ �ល

វាេក ម

)នេែឈាេពាេ�រ ទពមេែគះេេកា្មណកាែកមពាកដដ

• ែកលែបកណែកងបឹលមទកដដយាក�់បព្ធក�� យដាណមលអាេេឆា

បថកទេ�រ ទពមេែគះេេកា្មណកាែកមពាកដដ ដូាេលះ ែកល

ែបកណែកងបឹ លមទកដដយា ែតតរេករកាាឈកេេឆាតកាាេពះែកម

ពាកដដឱ្យលកឌ្ណយដាអាេបកយល

• ក�� វារល្ៗ ពបព្ល័ទមណកាែបកណែកងបឹ ែកលែបកណែកងបឹែតតរ

របាូ្ាបថកទកេករកវកណៃលបមា�ែកជកាកតស ក្ វែ�កឈ្កពមភបឹកប

ដាេតះែសាកយល�ណម

៣ន២ន៩នំវផលបមា�ឌណណូមឬាាេនរដ ល

៣ន២ន៩ន១នេគាកាកទ

ែបកណែកងបឹអាេករកាាដាេក កំវផលបមា�ឌណណូម ឬាាេនរដ លបថកទ

េគាកាកទណកាឬេែាលដូារទេែឈណេដណីធយវកទាា្ាពធន

• ក�� មបា្បត្ណកាឌណូណមឬាាេនរដ លបថកទឃកាវង ត្

• ឈកេពញាមត�ឬណមលេពញាមត�កកវ្ែកមពាកដដបថកទឃកាវង តម្
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ដាេក កំវផលបមា�ឌណូណម ឬាាេនរដ ល េករកាាេឡទបថកទេគា

កាកទេដណីធកបឱ្េឃញកធ យដាែកមពាកដដទាទ�វ�ធទាទកកកវេពញាមត�

លមទកធយដាពកបេាទឱ្្�លឈកផឆ វ្ក�ូក េនបថកទណូារដ លកកវ្ពកបេម

េទះមេរ ទតបេ៏រា ថបយដាាកះំវផលបមា�ឌណណូម ឬាាេនរដ ល

បែ៏តតរពមលមត្េទេាក�� មបា្បែ្ទយដក ដូាម ក�� ារាកក៍ ក�� 

កក មស� លឬស� លភពៃលឈកកវ្េនកកវ្ណលកវផចវ្ម


៣ន២ន៩ន២នឈកលករត�

ប)នណកលេពាំវផលបមា�ឌណណូមឬាាេនរដ ល

• ែបកណែកងបឹរជលធ េខត� ែបកទ ែវកប ខក� វេែណាកេទតែបកណ

ឈកងកយដា�លាាលកលែវធ � លមទកកកវវណែវក េដណីធាកះំវផល

បមា�ឌណណូម ឬាាេនរដ ល េរាពមភបឹមណកាែបកណែកងបឹឃកា

វង ត្យដាពបព្ល័ទ

• ែបកណែកងបឹវេែណាកកេន់ញែបកណែកមពាកដដ លមទវទយណ

វកធរ មាាូាកកណយដកឬេំមែកវមលេកំវផលបមា�េលះែតតរយលេករកាា

វែ�កក្�� មបា្បត្ណកាដូេាថះកកេន់ញែបកណេគាេន

មបា្បទ្ាទេតះឱ្ាូាកកណម

ឧទិកក៍ំធ១នែបកណែកងបឹែវកបាទដ្ងទេតែកមពាកដដំ ូេទ

ាា្េឃញេរ ទដូាេណ�ា ាាេពះឈកមរិវបថកទណាូរដ លកកវ្ពកបេម

បថកទបកកធ េលះ ែបកណែកងបឹែតតរេន់ញែកមពាកដដំូេទឱ្ាូាកកណេន

បថកទំវផលបមា�ឌណណូម ឬាាេនរដ ល ដូាម ែកមពាកដដរា័េប�ទ លមទ

រា័ាាតវ្កកកវលមទ�វ�ធអជធរបកមេដណម

ឧទិកក៍ំធ២ន ែបកណែកងបឹែវកបាទដ្ងទ េតបក�កលមទាករជល
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ាា្េឃញេរ ទដូាេណ�ាយដក ាពធឈកេករកាាំធបយលឆទបធទវែ�ក្

ពកបេម បថកទបកកធ េលះ ែបកណែកងបឹែតតរេន់ញែបកណបក�ក លមទាករជលឱ្

ាូាកកណេនបថកទំវផលបមា�ឌណូណមឬាាេនរដ លម

• ែបកណែកងបឹវេែណាេាឈាកក មេាចំ លមទ ធំបយលឆទជកកជកាវែ�ក្

ំវផលបមា�ឌណូណមឬាាេនរដ ល

• កដដយាែតតរែកឈវាពធែពងត�មឈកក៍ៃលំវផលបមា�ឌណណូម ឬ

ាាេនរដ លេនេាឈ� កពត័ត�លរ មំ ក្លមទែកពល័ទែផពកែឹាតត

បដូ៏ាមឌណកាណផស ាទកកូភពេនឌណឃកាវង តម្


ខ)នបថកទាឡកទេពាំវផលបមា�ឌណណូមឬាាេនរដ ល

• េនេពាចកេ្ែ�ណំវផលបមា� តាតទែបកណែកងបឹសក ណល៍ថប

ាូាកកណ លមទពល្ា្ េិតកកធយលមពកបគតា្ទេ្ករកាាំ វផល

បមា�ឌណណូមឬាាេនរដ ល

• ែបកណឈកងកចកេ្ែ�ណលករត�ឈកងកកកវ្ខឆកលេរា�លឈកាូា

កកណពធែកមពាកដដម តាតទែបកណែកងបឹ លមទែបកណឈកងកេលះ

ពមលមត្េណាំធបយលឆទយដាេបកំវផលបមា�េរ ទាផមតាផលម្តាតទ

ែបកណែកងបឹេាបំងបាមត�ឱ្ថបាូាកកណទាទ�វ�ធទាទកកកវេាប

េឡទពធកធយដាពកបេេពញាមត�ាពធំធបយលឆទេតះ កធយដាពកបេ

ណមលេពញាមត�លមទកធយដាពកបេាទេ្ឃញឱ្�លឈកយបាណផ

• ែបកណឈកងកបតែ្ឌលូរកធយដាែកមពាកដដេពញាមត� លមទកធយដា

ពកបេាទយ្បាណផ បថកទេពាំវផលបមា�ម េនាកទកន�កៃ្ល

ំវផលបមា�េលះតាតទែបកណែកងបឹលមទែកមពាកដដែពណេែពតទ

គថ  េតែតតរេបកកធកល�េំរត លមទពធកេករកែយែវ័ាទប្ំ ទកវទ
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ែកមពាកដដមណកាែបកណែកងបឹ

• ឈកេបកំវផលបមា�ណមលកកេាវពធពធកេ�រ ទេឡាម




)នេែឈាេពាំវផលបមា�ឌណណូមឬាាេនរដ ល

• ែបកណឈកងកែកណូាណតមេេកា្ លមទលកសវល៍ពធថបាូាកកណ

េ ិាជែ�កជូលែកលែបកណែកងបឹ

• តាតទែបកណែកងប ឹ យដាាូាកកណេនបថកទំវផលបមា�ឌណូណម ឬ

ាាេនរដ ល រាឈកក៍ាពធាំទែាេនបថកទបមា�ែកជកាកតស ក្

កកវ្ែបកណែកងបឹ

• ែបកណែកងបឹពមភបឹ លមទវេែណាាពធបមា�វិែកតមកត�មឈកយដា

អាែតតរកល�េំរតេនេពារទណកខ

• កដដយាែ�ា្ពត័ត�លដា្ថបាូាកកណបថកទំវផលបមា�េលះ ាពធេវាប�ធ

វេែណាកកវ្ែបកណែកងប េឹាក�� យដាេាបេឡទម

វូណអលកយល�ណាពធវាកក កលឆងះ េដណីធេករកាាបមា�ែកជកាឱ្ំំកាយល

ាំទែាាផែកេវកេនបថកទំាពក័ំធ៩២ម



៣ន២ន១០នំវផលបមា�បយលឆទកាេពញឈកងកលមទឈកេករកាាពមពក័កត

វណមំ ទែាវារល្ៗ កកវ្ែបកណែកងបឹ

៣ន២ន១០ន១នេគាកាកទ

ែបកណែកងបឹ អាេករកាាំវផលបមា�េនបយលឆទកាេពញឈកងកកកវ្

ខឆកល លមទឈកេករកាាពមពក័កត វណមំ ទែាវារល្ៗ  យដាែបកណែកងបឹវេែណា

យលបថកទេគាកាកទណកាឬេែាលដូារទេែឈណន

• លក�� តឱ្កដដយាថ បេ្ែឈណមតមកង� ញឈកងកកកវ្ខឆកល
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ដា្ែកមពាកដដយលេឃញ

• កេទតែពងត�ឈកក៍បថកទណូារដ លេដណីធែកណូា លមទែផពកែឹា

ពត័ត�លកវទែកមពាកដដលមទកដដយា

• កង� ញត�ឆ ភព កេទលភពវថមំទសថ ា លមទបសទំាលកបាមត�កវទ

កដដយាមណកាែកមពាកដដម


ឈកេករកាាំវផលបមា�បយលឆទកាេពញឈកងកឬពមពក័កត វណមំ ទែាតត

យដាែបកណែកងបឹវេែណាយលមរ មបធស�វ�ាផណកាបថកទឈកែផពកែឹា ឬឈក

ែ�ា្ព័តត�លដា្សកកជល ែពណទាទមឈកកង� ញាពធកាតវណល័លទ

លមទឈកងកយដាយលលករត�េរាែបកណែកងបឹលមទកដដយាម

បថកទាឡកទេពាៃលំវផលបមា�បយលឆទកាេពញឈកងក ឬពមពក័កត វណមំ ទម
ែាវារល្ៗ កកវ្ែបកណែកងបឹេលះែកមពាកដដម�វ�ធលមទកកកវអាាូា

ំវផតេនឌណំធបយលឆទបយលឆទកាេពញឈកងកកកវ្សារជលធ េខត�

ែបកទ ែវកប ខក� ម ែកមពាកដដអាពមភបឹសបវកកតាតទកដដយា

រជលធ េខត� ែបកទែវកប ខក�  ឬេណាឯបសកេែផទៗពបព្ល័ទឈកងក

មរិវលប៍ថកទណាូរដ លកកវ្ខឆកលម មទេលះេទេំរត េនបថកទាឡកទេពា

ំវផលបមា�ពកបេបអ៏ាែ�ា្ឈកពមភបឹាពធក�� មបា្បែ្ទយដក ដូាម

ស� លភពេនបថកទសាេករលឈកលករត�យែលឈកេែកែយវ្ដធបឆធឬក�� វករត�ម
ភពេលាល�ម

ឈកេករកាាំវផលបមា�បយលឆទកាេពញឈកងក ឬពមព័កកត វណមំទមែា

វារល្ៗ ែកែពងត�េទណកាដទេករទរា្ថ ាឬពធកថ ាណ�ទម
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៣ន២ន១០ន២នឈកលករត�

ប)នណកលេពាំវផលបមា�

• ែបកណែកងបឹមថបេករកាាកេទតែពងត�មឈកក៍េលះវេែណាបាកត្

ឈាកក មេាចំ េពាេរា លមទបណ�រ មបធៃលពមព័កកត វណមំ ទែា

វារល្ៗ កកវ្ែបកណែកងបឹ

• បាកតក្ាណេពាពមពក័កត វណមំ ទែាឈកងកកកវ្ែបកណែកងបឹ

ដូាមនកាណេពាចកព្ធេ�រ ទ៨ែពងបដា្េ�រ ទ៥ាឆ ាម

ឧទិកក៍នែបកណែកងបឹេករកាាបមា�ពមភបឹតកណូាាពធក�� កក មស� ល

ឬ ាពធាេព មិទឹមណកាែបកណាករជល េរាែតតរយកតាកដដយាឱ្េករកាា

បណ�រ មបធេរាេន់ញវ�មល ថបវែណកវែណរា លមទថបជាតញាូាកកណ

ពមភបឹតកណូាមាម

• ែផពកែឹាឈកេបកំវផលបមា�បយលឆទកាេពញឈកងក ឬពមពក័កត
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វណមំ ទែាវារល្ៗ កកវ្ែបកណែកងបឹេាឈ� កពត័ត�លឌណកាណ

ែបកណែកងបឹឃកា វង ត្ ខមត�កក័ា  ផស ាទកកូភពែផពកែឹា

ំូកំវផល៍រ មំ ក្លមទឌណកាណណេបធយាែផពកែឹាេែផទៗេំរត

• េែតតណេករកាា ធំចត្ឈក លមទឈក មេា័ាតត េដណីធេកបជូល

សកកជលំវផត េរាកង� ញវបណ�ភព បណ�រ មបធឌណ

ែបរវផស ាទបាឬណេបធយាេែផទៗមបថកទេតះឈក មេា័ាកដដយា

លមទ មិកន� រត�កវេទកកថរ មឈកកវ្ែបកណែកងបឹ េនេាផស ាទែបរវ

ាាយកបឈក មេា័ាយែលឈក លមទគាែំឃកា វង តែ្�ា្ពត័ត�ល

ាពធយែលឈកមរិវល៍ ឬបណ�រ មបធរ មលមេេកកវ្ខឆកលមឈក មេា័ា

ែាបេាញាូាយតណកាយាបក័កា ព័តត�ល យដាលមេាាពធ
េវវតតកកវ្ឈក មេា័ាែាបេាញាូាយតណកាម



ខ)នបថកទាឡកទេពាំវផលបមា�

• ភធយដា�លឈកចកអ្កណ�ក៍ អាេាញាូាេទឌណកាកទ

កកវ្ខឆកលណមល�លេពាេរាបាកតវ្ែ�កឈ្កេដកេណាេឡា

• ែកលែបកណែកងបឹ លមទវ�ជមបែបកណែកងបឹ�លរត��លវែ�ក្

បមា�ពមភបឹតត

• កណមយាឬតាតទ�លរត��លវែ�កប្មា�ពមភបឹតត

• ែក្ំ ធចតឈ្កលមទឈក មេា័ាទាទវ្ែតតរេកបទក កាាិវែ�ក្

េជតរ េាបយាទយតបយលឆទណកាាាលកលយដាពបព្ល័ទលងទវល�មវកខម

ំធចតឈ្ក លមទឈក មេា័ាកង� ញាពធឈកងក លមទភកបមា�កកវ្

ខឆកលដា្េជតរ

• កកយាមបវែ�ក្ំ ាតប្ំ ាលទ�លរត��លេនែក្ំ ធចតឈ្ក លមទ
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ឈក មេា័ាទាទវ្មែកវមលេក�លវាកូណពកពធេជតរពកបគត្

ែតតរពល្ា្ដា្េជតរពធវបណ�ភពយដាំធចតឈ្កលមទឈក មេា័ា

កកវ្ខឆកលយលលករត�

• េនេពាមប្ាប្តណកាេតះែតតរែកឈវឈកពមភបឹាពធ
បណ�រ មបធ ដូាម ឈកពមភបឹមណកាែបកណែកងបឹាពធក�� កក មស� ល

ឈកពមភបឹមណកាមយាាពធក�� វល�មវកខ ឈកែកជកាតកណូា

មណកាតាតទកណប�� បមឈកពមេែគះេេកា្បមា�ឈក�វ�ធ លមទ

បក�កាពធាេព មិទឹបថកទែរសក

• ែតតរចតយ្ាទឱ្បក�ក�លេពាេាទបាសល�ម ែតកេែទតលណបពធ
សាណេត�ា្េនណូារដ លំំកាខកវែតតរ ាាេពះឈកេករកាា

បណ�រ មបធេលះ

• �លបណ�រ មបធណកាេេ “េរំមឈវាកក ក ាេណឆាកវទាករជលលមទ

ែបកណែកងបឹ”វែ�ក្ែបកណាករជលអាកាេតឆ ះពធ១៥ដា្៣០ថ ា

(វូណអលរ មបធស�វ�វែ�កឈ្កាូាកកណកកវ្បក�កលមទាករជល)

• តាតទកកវ្ែបកណែកងបឹ លមទកដដយាកបឹ កំបឯបសកៃលបទកា្

ឬវាកូណពក យដាយលេាបេឡទេរាែកមពាកដដេនបថកទ

ាឡកទេពាៃលពមពក័កត វណមំ ទមែាវារល្ៗ កកវ្ែបកណែកងបឹម


)នេែឈាេពាំវផលបមា�

• កដដយាវេទកករា្បទកា្ឬវាកូណពកកកវ្ែកមពាកដដ

• កដដយាេករកាាវា េក បថក ទឈកេរះែសារា្បទកា្ ឬ

វាកូណពកកកវ្ែកមពាកដដ

• ែកលែបកណែកងបឹរបក្េករកវកណវ�ធពធឈកវាតៃណឆេាែពងត�មឈកក៍
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ពមពក័កត វណមំ ទមែាឈកងកកកវ្ែបកណែកងបឹ វែ�កប្មា�ែកជកា

កតស ក្

• ែបកណែកងបឹវាតៃណឆាាកក ារឆ ាទ លមទាាកក ាេខឹាៃលពមព័កកត

វណមំទែាវារល្ៗកកវ្ែបកណែកងបឹ ពមភបឹេារា្បទកា្

ឬវាកូណពកកកវ្ែកមពាកដដ េិាេកចាយា្ែតតរចតឈ្ក

េរះែសាម


៣ន២ន១១នឈកវសទណ្តម

៣ន២ន១១ន១នេគាកាកទ

ែបកណែកងបឹអាេករកាាឈកវសទណ្តមបថកទេគាកាកទណកាឬេែាល

ដូារទេែឈណន

• ែកណូាពត័ត�លណតមេេកា្លមទវាកូណពកពធែកមពាកដដមែវធ�

លមទកកកវ

• កង� ញដា្ែកមពាកដដណតមេេកា្កកវ្គត្ែតតរយល

ាបាមត� កំបរបេ្រះែសាេរាកដដយាថ បេ្ែឈណមតមម


ឈកវសទ្ណតម អមរ មបធស�វ�ណកាៃលឈកែកណូាណតមេេកា្ លមទ

វាកូណពកពធវាតបែ្កមពាកដដម�វ�ធលមទកកកវមឈកេករកាាឈកលករត�

លមទឈកវាតៃណឆេាឈកវសទណ្តម ទណទកេពាេរា បលលណលកវផ

លមទបលល មិកន� រត�កមឈកវសទណ្តម អមរ មបធស�វ�យដា�លែកេេជល៍

វែ�កឈ្កែកណូាណតមេេកា្ វាកូណពកេាេែ�ទ លមទបណ�រ មបធយដា

យលេែគទ កំបលមទកង� ញដា្ែកមពាកដដឈកាូាកកណកកវ្ពកបេ�ល

សកណវារលា្ាេពះកដដយាថ បេ្ែឈណមតមម
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៣ន២ន១១ន២នែកេំៃលឈកវសទណ្តម

• ឈកវសទណ្តមេាែកមពាកដដំ ូេទ

ាាេពះឈកវសទណ្តមេាែកមពាកដដលករត�ាាេពះែកមពាកដដយដា

ំំកាែាករះពា្ទាទវ្ឌណកាណឈកវ�ា វលម៍ ឈកេបកយកកេលះអា

ដាេក កឈកេទយល ែកវមលេកែកមពាកដដយដាែតតរេបកវ�ា វល�៍ល

ាាលកលបាកតម្

ឧទិកក៍ំធ១ន ែបកណែកងបឹែបកទាទដ្ងទ េតែកមពាកដដេពញ

ាមត�លងទឈក មេា័ាែាបេាញាូាយតណកាយដកឬេំ ដូេាថះែតតរេបកឈកវសទ្

ណតមកាណេពាណកាយខ មណកាតមថមជលកកវ្ឈក មេា័ាែាបេាញាូា

យតណកាម

ឧទិកក៍ំធ២ន ែបកណែកងបឹាទដ្ងទ េតបក�ក លមទាករជលាទឱ្្

កដដយាជកាកធខឆះដា្ពកបេរ ដូេាថះែតតរេបកឈកវសទ្ណតមណកាេនបថកទ

សាកបណវមបឹលមទលករ មំ ធា័ាទាទវ្ម

• ឈកវសទណ្តមមតាតទ(វាតប)

ែកវមលេក ែបកណែកងបឹាទ្យលំវផលណមកកណកកវ្ែកមពាកដដ

ភេែាល ឬ ែកមពាកដដទាទវ្ េតះែបកណែកងបឹកកេបកឈកវសទ្ណតម
មតាតទ េរាែតតរេែជវេក វែកមពាកដដណកាាាលកលតូាេបកមតាតទ

ឱ្ែកមពាកដដទាទវ្វែ�កេ្បកឈកវសទណ្តមម

ឧទិកក៍ំធ៣ន ែបកណែកងបឹែវកបាទដ្ងទ េតែកមពាកដដេពញ

ាមត�លងទឈកងកកកវ្ខឆកលយដកឬេំម ឈកវសទណ្តមមណកាលងទែកមពាកដដ

ែក្កូកលងទែតតរេែកែយវ្េពាេរាេែាល េិតកេលះែបកណែកងបឹកកេបក
ឈកវសទ្ណតមមតាតទ េរាេែជវេក វែកមពាកដដណកាែបកណាាលកល
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ែកយិា២០០តបវ្ែ�កវ្�ា វលម៍ ាាលកលយដាេែជវេក វេលះ

តាតទឱ្ែកមពាកដដវកកកទាទវ្បថកទែវកបម


៣ន២ន១១ន៣នែកេំវាកក កៃលឈកវសទណ្តម

ឈកវសទណ្តមកកេែកែកេំវាកក កដូារទេែឈណន

• វាកក កកមំ ន ែតតរេករកាាលូរកន់ធវាកក កេរាែ�ា្លូរាេណឆា

វែ�ក្េែជវេក វម ឧទិកក៍ន វាកក កវកក “េតេាប

ថបាា្េរ ទដូាេណ�ា ាាេពះឈកងកកកវ្ែបកណែកងប ែឹវកប េន

បថកទថ ាបលឆទណប?”ាេណឆាយដាអាូវអន

ាផ☐ ាផកទយកក☐ណប្ណ☐េខឹា☐គ� លេេកា្☐


កន់ធវាកក កកមំ�លភពងាែវរា បថកទឈកវាតៃណឆ ករកយល�ណមល

�លាបកកណមឈកកក មេាេំ ពធេែពះថបែ�ា្ាេណឆាណមលតែណតរឱ្

កបែសាេេកា្កកវ្ខឆកលម

• វាកក កេកបន បថកទបកកធ េលះ ណមលអាបាកតា្េណឆាយដាអា

�លយលេំម ាេណឆាណមលបាកត្េំ ថបែ�ា្ាេណឆាអាយាប

ក ាយាបណតមេេកា្កកវ្ខឆកលមាបកកណកកយាម ឧទិកក៍ន

វាកក កវកក“េតថបវាតៃណឆឈកលករត�ឈកងកបលឆទណបកកវ្

ែបកណែកងបឹែវកបេរ ទដូាេណ�ារ”

• ឈករ មភកន់ធវាកក កេកបែតតរាាតាេពាេែាល ករកយល�ាំទែា

�លត�លា័វកធជេែរមទ េរាេិតក ថបែ�ា្ាេណឆា�ល

ឱឈវកបែសាាេណឆាកកវ្ខឆកល េរា�លភ់កលូ្រឧទិកក៍

ណបមណកាម
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• កន់ធវាកក កកមំ  លមទវាកក កេកប ន បថកទបកកធ យកកេលះេបអ៏ា

កន�ូាវាកក កទាទពធកែកេំេទបថកទកន់ធវាកក កយតណកាែទយដកម

៣ន២ន១១ន៤នឈកលករត�

បថកទឈកវសទណ្តមែបកណែកងបឹអាេែកែយវ្ំែណទដូ្ារទេែឈណន

• ឈកវសទ្ណតមមាាាបកក៍បផកន ាាេពះឈកវសទ្ណតមម

ាាាបកក៍បផកកន់ធវាកក កែតតរយាបេរាផស ា្េនបថកទ

ាាេតណែបកណេគាេនឬរបេ្នបយលឆទងាកបបថកទឈក មេា័ាម

ថបែ�ា្ាេណឆាែតតរកាេពញកន់ធវាកក ក េ ិាាបណបរបេ្ន

បយលឆទែកណូាាបកន់ធវាកក ករ មញឬកន់ធវាកក កែតតរែកណាូាប

េរាផស ា្ម

ឧទិកក៍ន កន់ធវាកក កាពធឈក មេា័ាែាបេាញាូាយតណកា

របេ្នបយលឆទយដាងាកបេនបថកទឈក មេា័ាែាបេាញាូាយតណកាឬ

ឈលយ្តែកេវកេតះ កកយាមបយាបកន់ធវាកក កេលះដា្តមថមជល េ ិាវកា

ឱ្ពកបគត្កាេពញកន់ធវាកក កេតះម ែកក្វាកកែតែតតររប្េនែាប

េាញកកវ្ឈក មេា័ាែាបេាញាូាយតណកា េដណីធអារបក្ន់ធវាកក ក

កាេពញកកាាូាបថកទែកកេ្លះម


• ឈកវសទណ្តមផស ា្�ត្ ន ឈកវសទណ្តមផស ា្�តេ្បកេឡទេរា

ឈកជកកណកខគថ ផស ា្ឬឌណកាណំូកវ័ពសមឈកវសទណ្តមែតតរេបកេឡទ

េរាថបវ�ា វល៍ េ ិាឈកវ�ា វលែ៍តតរយែផបេាកន់ធវាកក ក

យដាយលេករកាាមេែវាមពមេវវវែ�កឈ្កវសទណ្តមេលះម

ថបវ�ា វលប៍តែ្ឌ កំបាេណឆាកកវ្ថបែ�ា្ាេណឆា េទះកធមឈក

វសទណ្តមផស ា្�តណ្មល�លាបកកណតណមបប�ធប៏ំ មលថលា័អាែតតរវាតៃណឆ

មតណមបយលយដកម
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• ឈកេែជវេក វរ មបធស�វ�

រ មបធស�វ�យដាវណែវកកាែកត អអែវ័ាេាេគាកាកទៃលឈក

វសទណ្តមម ែកវមលេកេគាកាកទាទ្យលែតងណយតែកណូាេេកា្ឈក

ាា្េឃញកកវ្ថបែ�ា្ាេណឆា មំូេទឈកវសទ្ណតមមាា

ាបកក៍បផកសណន�ៗអមឈកវសទណ្តមយដា�លកន់ធវាកក កងាាា្

ខឆធេ ិា�លលា័ែកែ្គលម្

ែកវមលេក េគាកាកទាទយ្ល អេដណីធំ ំកាយលណតមេេកា្ លមទ

លកសវលត៍តកកវ្ែកមពាកដដ េតះចាយាែ្តតរេែកែយវ្រ មបធស�វ�

ឈកវសទណ្តមផស ា្�តម្


៣ន២ន១២នឈកវមបឹែសរែមរ

៣ន២ន១២ន១នេគាកាកទ

េគាកាកទៃលឈកវមបឹែសរែមរេដណីធន

• វាតៃណឆក�� មបា្បឱ្្យលវកធជេែរ ដូាម យវកទកបណូា

េិតកាាេពះឈកេបលេឡទៃលឈកេយះកទឈ្កវមបឹ

• ែ�ា្ពត័ត�លឈលយ្តវកែបងតេាក�� មបា្បម្


៣ន២ន១២ន២នឈកលករត�

ឈកវមបឹែសរែមរ អមរ មបធស�វ�យដាអាែ�ា្ពត័ត�លឈលយ្ត

វកែបងត លមទ�លាបកកណរ មំ ធស�វ�មឈកវមបឹែសរែមរតែណតរឱ្�ល

ឈកែកណូា មំលថលា័ឈលយ្តវកែបងត លមទមបយ្វ�ទ ឈករ មភ មំលថលា័ លមទ

ភពមប្យវ�ទេរាភពែកកទែកាត័ថ លមទែ�ា្លូរដាេតះែសា យដា

អាេបកយលមឈកវមបឹែសរែមរទណទកថបយដា�លកំពមេសបល៍
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េដណីធលករត�ឱ្យលាផម ដូេាថះែបកណែកងបឹអាកេទតភពមៃដូមណកា

ទយឈកែសរែមរលមទណលសធកជាតញពបព្ល័ទេដណីធេបកឈកវមបឹែសរែមរម

ឧទិកក៍នេវវេរះែសារ មវំកកវ្ែបកណែកងបឹែវកបែតតរយល

េែកែយវ្តមាតកាម េរាេបកឈកមណកាទយឈកែសរែមរេនណូារដ ល

ែបកណែកងបឹែវកបវេែណាេបកឈកវមបឹែសរែមរណកា េ ិាកនូ់លថប

វ�ា វលេ៍ទឌណែរសក េដណីធែកណូាព័តត�លាពធ ក េករកយដា

ែកមពាកដដ េរះែសារ មវំ េនេពាត លមទណាូេិតកយដាែកម

ពាកដដេែកែយវ្េវវកកវ្ែវកប លមទេនេពាត លមទណូាេិតក

យដាែកមពាកដដណមលយលេែកែយវ្េវវកកវ្ែវកប េ ិាេតកក�ល

ឈកយបាណផកធខឆះេាេវវេរះែសារ មវំេនណូារដ លម
 

៣�៣�ដកជិ ើិបបា្កជបរិ ជលាជស្បបមជដរ�សេប់រ 

បណលកម អមែកេំវយដាវណីូកាករជល េែពះែកមពាកដដមទ

៥២%�លអាកេែឈណ២៥ថ ា23មេិតកេលះកដដយាថ បេ្ែឈណមតមកកេផ� ត

ឈកាបាមត� កំបរបេ្ាវេណឆទកកវ្ែបកណែកមពាកដដទាទេលះ ដូាម ែបកណ

ែកងបឹាករជល លមទែបកណែកងបឹបក�ក េរាែតតរេបកឈកមណកាែបកណទាទេលះ

េដណីធស� កលូ្រក�� ែកបណវាកូណពក តែណតរឈកកកវ្ពកបេេនណូារដ លម

េនេពាយដាកដដយាថ បេ្ែឈណមតមជាកកញឈកាូាកកណកកវ្បក�ក លមទ

ាករជលេនបថកទឈកមរិវណូារដ លឈលយ្តេែាល េតះពកបេឈលយ្តគាែំ

ាាេពះកដដយាថ បេ្ែឈណមតម េ ិាឈលយ្ត�លេលសណេែាលមទណកល បថកទ

ឈកេែតតណាូាកកណេបកឈកកកណគថ េដណីធែាែកេេជលស៍កកណម
                                                           
 
៣រ មំ ធស� លមតមវ�មតមបណលកមថ ា២០០៩ 
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រ មបធស�វ�ភេែាលយដាយលេករករក្រទេាវកំទយតវណែវក

េដណីធេាបបណលវ្ឈកាូាកកណកកវ្បក�កលមទាករជលម

ឧទិកក៍នឈកេបកំវផលបមា�ឌណណូមឬាាេនរដ លឈកវសទណ្តម

វមឈក សាបាកត្ំ វផលរ មវ័ាមរិ វល៍ ឬវមឈក សាេករកាាវបណ�ភព

មាម រ មបធស�វ�ទាទេលះ ែគលយ្តែតតរេករកាាេឡទេដណីធេេឆាតកលងទតែណតរ

ឈកេរាយឡបកកវ្បក�កឬាករជលម

ាាកក ារទេែឈណេលះែ�ា្លូររ មបធស�វ�កយល�ណណកាាាលកលវែ�ក្

ែ�ា្ឱឈវដា្បក�កលមទាករជលបថកទឈកាូាកកណម

៣ន៣ន១នឈកវសទណ្តមេាបក�កលមទាករជល

៣ន៣ន១ន១នេគាកាកទ

េគាកាកទៃលឈកវសទណ្តមេាបក�កលមទាករជលេដណីធន

• ែកណូាពត័ត�លណតមេេកា្លមទវាកូណពកពធបក�កលមទាករជល

• កង� ញដា្បក�ក លមទាករជលណតមេេកា្កកវ្ពកបេែតតរ

យលាបាមត�ំ កបរបខ្លវ្េរាកដដយាថ បេ្ែឈណមតមម

៣ន៣ន១ន២នឈកលករត�

ដូាគថ លងទណលកវផេពញរា័យដក ឈកវសទ្ណតមប៏មណេបធយាដ៏ាផ

វែ�ក្ែកណូាព័តត�លពធបក�ក លមទាករជលម ែបកណែកងបឹអារប្ម

វាកក កេទបក�កលមទាករជលេតពកបេេពញាមត�ឬណមលេពញាមត�កធខឆះេន

បថកទវិណលក៍កវ្ពកបេេ ិាកធខឆះេំរតយដាចាយាែ្តតរយបាណផមឈក

ែកណូាពត័ត�លពធបក�ក លមទាករជល ែបកណែកងបឹកកពមចកតលូរាាលកា

ណកាាាលកលដូារទេែឈណន

• កន់ធវាកក កវែ�កប្ក�កលមទាករជលែតតរ�លភពងាាា្

• កន់ធវាកក កកកេែផទពធគថ វែ�កា្ករជលមកកកវលមទ�វ�ធ
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• ាាលកលវាកក កណមលកកេែាលេពប

• វាកក កេកបកកេែកែយវ្េដណីធឱ្បក�ក លមទាករជលអាវយណ�ទ

េេកា្កកវ្ខឆកល

• ាំទែាៃលឈកវសទណ្តមែតតរកង� ញដា្បក�កលមទាករជល

• បក�ក លមទាករជលអា�លឱឈវកយល�ណ េដណីធាូាកកណេនបថកទ

ឈកពមភបឹទប្ំ ទលងទវិណលក៍កវ្ខឆកលម

៣ន៣ន២នបមា�ែកជកាមណកាបក�កលមទាករជល

៣ន៣ន២ន១នេគាកាកទ

ែបកណែកងបឹអាេករកាាបមា�ែកជកាមណកាបក�ក លមទាករជល បថកទេគា

កាកទណកាឬេែាលដូារទេែឈណន

• ែ�ា្ឱឈវឱ ែ្បកណែកងបឹយលដងទាពធបទកា្កកវ្បក�កលមទាករជល

• បសទំាលកបាមត� កវទបក�ក លមទាករជល មណកាកដដយាថ ប្

េែឈណមតម

• ជាកកញំងបាមត�ឱ្បក�ក លមទាករជលយលាូាកកណេនបថកទឈកមរិវ

ណូារដ លម


៣ន៣ន២ន២នឈកលករត�

បមា�ែកជកាកវទែបកណែកងបឹមណកាបក�ក លមទាករជល អមរ មបធស�វ�ដ៏

ាផវែ�ក្ំ ំកាយលឈកាូាកកណកកវ្បក�ក លមទាករជលេនបថកទឈកេាប

បណលវ្ឈកែយែវ័ាទប្ំទកវទែបកណែកងបឹ កដដយា លមទភធយដា

ពបព្ល័ទម បក�ក លមទាករជលដងទបទកា្កកវ្ពកបេ ែតតរយលពមចកត

េរ ទិ�តា្ត្ លមទេបកឱ្ែបកណែកងបឹលមទតាតទកដដយាអាេករកាាេគា

លេេយាបក�កេណែតធ លមទេគាលេេយា យដាែ�ា្ែាែកេេជល៍
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ដា្បក�ក លមទាករជលែពណទាទអាេជរវវទយលលូរបា កិវតតបថកទ

េពាេបកយែលឈកម ឧទិកក៍ន បមា�ែកជកាកវទែបកណែកងបឹមណកាបក�ក

លមទាករជលបសទយែលឈកឃកាវង ត្ែបកទែវកបខក� រជលធេខត�ម

បមា�ែកជកាមណកាបក�ក លមទាករជលកកយតែតតរយលេបកេឡទែកបក

េរាកក មេឈវវថមំសថ ាាាេពះបក�កលមទាករជលម

ប)នណកលេពាបមា�ែកជកាមណកាបក�កលមទាករជល

• ែបកណែកងបឹវេែណាេករកាាបមា�ែកជកាកវទែបកណែកងបឹ មណកាបក�ក

លមទាករជល

• បក�ក�លអាកាេតឆ ះពធ៨េទ១៤ថ ាែតតរយលេន់ញឱ្ាូាកកណ

េនបថកទឈកជកកជកាកកវ្បក�កមឈកជកកជកាវែ�កា្ករជលអវែ�ក្

ថបយដា�លអាកាេតឆ ះពធ១៥ដា្៣០ថ ា

• បក�កលមទាករជលទាទវ្េនបថកទណូារដ លតណកាែតតរយល

េន់ញេ ិាឈកាូាកកណអយែផបេាឈកវ័�ែាមត�

• ែបកណែកងបឹេាបែកលកំពមភបឹ េែរពធេលះ បក�ក លមទ

ាករជលបអ៏ាេាបាបែកលកំកកវ្ខឆកលផស ា្ប៏យលម ណកល

េពា�លឈកឯបភពគថ េទេាែកលកំ ែបកណែកងបឹែតតរ

ពមភបឹមណកាទយឈកាករជលកណបណ�ឈក�ឌកមឌវមវផលមទ

ស� កល័េែផទេំរត េាែកលកំតណកា យដាកា�កកីលថ�ល

សកណវារល្វែ�កប្ក�ក លមទាករជលម ែកលកំែតតរែវក

លងទស� លភពកវ្េនកកវ្បក�កលមទាករជល

• ែបកណែកងបឹអាេន់ញតាតទណបពធ កណបណ�ឈក�ឌកមឌ

វមវផកណបណ�ឈករត�លមទទយឈកបក�កលមទាករជលឱ្ាូាកកណ

េនបថកទបមា�ែកជកាឌណឈកចាយា្
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• កដដយាែតតរែផពកែឹាបមា�ែកជកាេលះ ឌណណេបធយាេែផទៗ

ឧទ កិក៍នឈ� កពត័ត�លខមតកក័ា ផស ាទកកូភពំ ូកំ វផល៍លមទរ មំ ក្ម

ខ)នបថកទាឡកទេពាបមា�ែកជកាមណកាបក�កលមទាករជល

• ែកលែបកណែកងបឹេកបបមា�ែកជកា លមទពល្ា្ពធេគាកាកទៃល

បមា�ែកជកា

• បមា�ែកជកាែតតរវែណកវែណរាេរាណលកវផេពញរា័ម ថបវែណក

វែណរាវកកវាកក កេ ិាែតតរេែកភសសណន� លមទងាាា្

វែ�កប្ក�ក លមទាករជលម េទះកធមេរ ទតបេ៏រា ថប

វែណកវែណរាណមលែតតរែ�ា្េេកា្បថកទឈកពមភបឹេឡា

• កកេករកាាឱ្បក�កទយកាមកទកទម្ ណលកវផេពញរា័យដាាូាកកណ

បថកទបមា�ែកជកាេលះ ទយកាេនរទេែរកទកទម្ ឈកេបកយកកេលះ

កង� ញបក�កអំំកាយលឈកាបាមត� កំបរប្

• ថបជាតញណបពធកដដយាែតតរ�លរត��លេនំធេតះ េដណីធេេឆា

វាកក ក លមទពមភបឹមណកាបក�កលមទាករជល ាពធកេករកេរះ

ែសាក�� មពកបេែ�ា្លកសវលយ៍ដាអាគាែំដា្ាករជល

លមទបក�ក លមទកធយដាពកបេអាេបកយល េដណីធយបាណផស� លភព

កកវ្បក�កលមទាករជល

• បក�កលមទាករជលអាេាបវាេក  េ ិាវាេក េលះអាំំកា

ាប(ឬកដមេវប)េរាណតមភេែាលៃលថបាូាកកណ

• វាេក ទាទវ្ែតតរបតែ្ឌេរាថបជាតញណបពធកដដយាម
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)នេែឈាេពាបមា�ែកជកាមណកាបក�កលមទាករជល

• ថបជាតញណបពធកដដយាវេទកកវាេក កកវ្បក�ក លមទាករជល

លមទរបជូ្លែបកណែកងបឹ

• ែបកណែកងបឹពមភបឹវាេក  លមទវេែណាាពធកេករកយដាែតតរចត្

យាទវាេក ទាទេលះមកល�េំរត

• ែបកណែកងបឹកកែ�ា្ព័តត�លឌណកាណសាេករលលមទទយឈក

ាករជល េដណីធែ�ា្ព័តត�លដា្បក�ក លមទាករជល ាពធេវាប�ធ
វេែណាកកវ្ខឆកលម
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៣ន៣ន៣នេរំមឈវាកក កាេណឆាកវទាករជលលមទែបកណែកងបឹ

៣ន៣ន៣ន១នេគាកាកទ

េគាកាកទៃលឈកេករកាាឱ្�លេរំមឈវាកក ក ាេណឆាកវទាករជល

លមទែបកណែកងបឹេដណីធន

• ំាតប្ ាំលទមណកាាករជល លមទេាបេឡទពធាាតកអ្កណ�ក៍

កកវ្ពកបេបថកទឈកមរិវណាូរដ ល

• ែ�ា្ឱឈវដា្ែបកណែកងបឹ បថកទឈកយវកទាា្ាពធតែណតរឈក

វាកូណពកកកវ្ាករជល

• ពែទងទឈកាា្ដងទាពធែកមបមកេតា្ដា្ាករជលម

ឈកេករកាាេរំមឈវាកក ក ាេណឆាកវទាករជល លមទែបកណែកងបឹ អម

រ មបធស�វ�ណកា បថកទឈកទប្ទញាាតក្អកណ�ក៍កកវ្ាករជល បថកទឈក

មរិវណូារដ ល លមទបសទំាលកបាមត�កវទកដដយាថ បេ្ែឈណមតម លមទ

ាករជលម

៣ន៣ន៣ន២នឈកលករត�

ប)នណកលេពាេករកាាេរំ មឈវាកក កាេណឆាកវទាករជលលមទែបកណែកងប ឹ

េដណីធឱ្ដាេក កឈកេករកាាេរំមឈែកែពងត�េទយលំូាាំូាា លមទ

ំំកាយលាំទែាាផែបកណែកងបឹកកន

• វេែណាបថកទបមា�ែកជកាែបកណែកងបឹលូរឈកេករកាាេរំមឈវាកក ក

ាេណឆាកវទាករជលលមទែបកណែកងបឹ

• ចត្ឌាទវ�ជមបែបកណែកងបឹតខឆះលងទាូាកកណ លមទេេឆា

វាកក កកកវ្ាករជល

• វេែណាបាកត្ំ ធបយលឆទ ឈាកក មេាច ំ លមទេពាេរា យដាែតតរ
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េករកាាេរំមឈវាកក កាេណឆាមណកាាករជល េរាែតតរពមចកត

កបំធបយលឆទយដាថបាូាកកណសយ ា្លមទងាែវរា

• េែជវេក វថបវែណកវែណរាយដា�លកំពមេសបល៍

• ចត្យាទឱ្កដដយាែផពកែឹាដា្សកកជលាពធេរ មំឈ

េលះឌណណេបធយាេែផទៗឧទ កិក៍នឈ� កពត័ត�លខមតកក័ា 

ផស ាទកកូភពំ ូកំ វផល៍លមទរ មំ ក្ម

ខ)នបថកទាឡកទេពាេរំមឈវាកក កាេណឆាកវទាករជលលមទែបកណែកងប ឹ

• ថបវែណកវែណរា ចកេ្ែ�ណេកបេរំមឈ លមទពល្ា្ពធេគា

កាកទលមទដាេក កឈកេរំមឈ

• ថបវែណកវែណរា សក ណលត៍ាតទែបកណែកងបឹមែឆូ រឈក

េ ិាកតស ក្ណបវ�ជមបែបកណែកងបឹយកតាខឆកលឱ្ាករជល

យលសយ ា្

• ាករជលំំកាយលេខ� ៃដលមទែបរវវែ�ក្វកេវកវាកក ក

ឬេេកា្េែផទៗ

• ាករជល�ថ ប្ៗ អាវកេវកវាកក កយដាពកបេាទវ្កកណបតាតទ

ែបកណែកងបឹេនេាែបរវយដាយលែ�ា្ជូល

• ែកណូាាបែបរវតេែណតកេទឌណែកលកំេរាអលខឆងណ

សកេាែបរវយដាយលវកេវកឱ្យល្ៗ េ ិាេរតភ់ក្

េទលងទឈ� កេខរល

• ឱ្ាករជលវែ�ប េដណីធឱ្តាតទែបកណែកងបឹយលពមលមត្

េណាវាកក កលមទេែតតណាេណឆាឬឈកពល្ា្េែផទ ៗ

• វ�ជមបែបកណែកងបឹពល្ា្ លមទេេឆាវាកក ក កិូតវ្

វាកក កយដាយលវកេវក
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• ែកវមលេកេន�លវាកក កកយល�ណ ែបកណែកងបឹអាេេឆាវាកក ក

ទាទេតះណ�ទណកាៗកិូតាកប្ណ�រ មបធម
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)នេែឈាេពាេរំមឈវាកក កាេណឆាកវទាករជលលមទែបកណែកងបឹ
• ែបកណែកងបឹពមភបឹេាាាកក ារឆ ាទ លមទាាកក ាេខឹាៃលេរំមឈ

វាកក កាេណឆាកវទាករជលលមទែបកណែកងបឹ
• កដដយាែតតរែផពកែឹាាំទែាវេទកកវ�ធាពធេរំមឈវាកក ក

ាេណឆាកវទ  ាករជល លមទែបកណែកងបឹ ឌណណេបធយាេែផទៗ
ឧទិកក៍នឈ� កពត័ត�លខមតកក័ា ផស ាទកកូភពំូកំវផល៍លមទ
រ មំ ក្

• ែកវមល�លក�� យដាណមលអាេេឆាកាឆអយល យដាទណទកលូរ

ឈកពមភបឹាណផមត ឬតែណតរឱ្េបកេវាប�ធវេែណាបថកទបមា�ែកជកា

ែបកណែកងបឹ ែតតរាបក�� ទាទេតះរបប្ថកទកេករកវកណបមា�ែកជកា

កកវ្ខឆកលម
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៣�៤�ដណលជគរ�រគិលើា្ីិជរសបប�បេតសបុតកកលិភរិកាផិិទតសិើជ 

េនេពាែបកណែកងបឹាទឱ្្�លឈកាូាកកណពធែកមពាកដដ មំូេទ

ែបកណែកងបឹយតទយតេករកាាបមា�ែកជកាម បមា�ែកជកាទាទេលះ អា�លេគា

កាកទលមទំែណទេ្ែផទៗគថ មេែាលកកណ�លបមា�ែកជកាពមភបឹមែបកណតូាៗ

លមទែពងត�មឈកក៍បាៗមេទះមេរ ទេលះបេ៏រាដាេក កឈកលមទជាហលៃល

ឈកេករកាាបមា�ែកជកាទាទេតះអ�លាបកកណែកហបែ្កយិាគថ ម

េដណីធអាេករកាាបមា�ែកជកាទាទេតះែកបកេរាេមជា័ ែបកណែកងបឹ

កកពមចកតវាកក កណកាាាលកលដូារទេែឈណន

វាកក កំធ១នេតបមា�ែកជកា�លេគាកាកទកធខឆះ?

មកបណ ែបកណែកងបឹកកដងទ ឬវកកខឆកលឯទ េតែបកណែកងបឹ�ល

េគាកាកទាទយ្លកធខឆះពធបមា�ែកជកាេតះដូាមែបកណែកងបឹ�លកាកទន

 ជូលដាកង ទដា្ែកមពាកដដាពធយែលឈកវបណ�ភពកកវ្ែបកណែកងបឹ

វែ�ក្ថ ាកតស ក្

 កង� ញលូរេែ�ទមប្ាប្ណកា លមទែកណូាណតមេេកា្កកវ្

ែកមពាកដដ

 ែកណូាពត័ត�ល លមទណតមេេកា្ពធថបជាតញេាែកលកំ

មបា្បត្ណកា

 ែកណូាព័តត�លមណូារដ លវារល្ៗេាែកលកំមប្ាប្

តណកា

 ែកណូាព័តត�លាពធឈកក ាពងទ កំបលមទតែណតរឈកកកវ្ែកមពាកដដ

េនបថកទតាកលត្ណកាបថកទយដលវណត�បមា�កកវ្ែបកណែកងបឹ

 ជាកកញឈកាូាកកណកកវ្ែកមពាកដដបថកទដាេក កឈកបសទយែលឈកម
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វាកក កកតស កអ្ាេេឆាយល ាកះែឌយតេគាកាកទៃលបមា�ែកជកាែតតរ

យលបាកតេ្រ ទា្វ្ាវ្ម     

វាកក កំធ២នេតលកតខឆះយដាែតតរេន់ញឱ្ាូាកកណេដណីធវេែណាយល

លូរេគាកាកទរទេារ

ែកវមលេកែបកណែកងបឹាទែ្កណាូពត័ត�លវាកក កយដាែតតរវកកអ េត
លកតយដា�លវឈ� លកពាបថកទឈកែ�ា្ពត័ត�លយដាែតតរឈកន

• ែកមពាកដដេនបថកទតាកលម្បា្បត្ណកា

• ថបជាតញពធកដដយាឈក មេា័ាជាតញលមទនឬពធវទយណវកធរ មា

• ថបែសរែមរ

• ថបជាតញពធកដដយាេខត�ែបកទឬែវកបេែផទម

ែកវមលេក ែបកណែកងបឹចកអ្កណ�ក៍បថកទឈកែ�ា្ពត័ត�លដា្ែកម

ពាកដដវាកក កយដាែតតរវកកអន

• េតពត័ត�លេលះែ�ា្ែកេេជលដ៍ា្ែកមពាកដដភេែាលឬេំ?

• េតពត័ត�លេលះពបព្ល័ទលងទែបកណេគាេនមបា្បត្ណកាយដក

ឬេំដូាម�វ�ធបក�កាករជលរ

• េតព័តត�លេលះ ពប្ព័លទលងទែកមពាកដដយដាកវ្េនបថកទតាកល្

មបា្បត្ណកាយដកឬេំ?

ែកវមលេកែបកណែកងបឹអាេេឆាវាកក ករទេា េតះែបកណែកងបឹ

ងាែវរាបថកទឈកបាកត្ថបយដាែតតរេន់ញ (ែបកណេគាេន) េរាែតតរ

ពមចកតាាលកល�វ�ធាូាកកណឱ្យលវណែវកម
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វាកក ក ធំ៣ន េតបមា�ែកជកាែកេំត យដាវណែវកេដណីធវេែណាេគា

កាកទយដាយលបាកតរ្

កតស កព្ធឈកបាកតេ្គាកាកទលមទែបកណេគាេនកកា ែបកណែកងបឹ

កកបាកតព្ធែកេំបមា�ែកជកា យដាវណែវកេរាពមចកតាាកក ា

ដូារទេែឈណន

• បមា�ែកជកាយដា�លែំទែ្ទាបា ដូាម បមា�ែកជកាមសកកណ

វណែវកវែ�កឈ្កែផពកែឹាពត័ត�លមសកកណម ករកយល�

េកវមល ែបកណែកងបឹាទែ្កណូាណតមេេកា្ ឬាទែ្�ា្ឱឈវឱ្

ថបាូាកកណ យលពមភបឹយរបយញប េតះែបកណែកងបឹកកកាយកបម

ែបកណពមភបឹតូាៗបថកទកាណេពាបាកតត្ណកា

• បមា�ែកជកាយដា�លថបាូាកកណតមា ដូាម ឈកពមភបឹមណកា

ែបកណេគាេនមប្ាប្ លមទឈកពមេែគះេេកា្មណកាថប

ជាតញមេដណអវណែវកែកវមលេកែបកណែកងបឹាទយ្លពត័ត�ល

មណូារដ ល ឬពមភបឹយរបយញបមណកាែកមពាកដដាពធក��

មបា្ប្តណកាម  ឌណកំពមេសបលម៍បយ្វ�ទ ឈាត

ែបកណពមភបឹឈលយ្តតូា ែកមពាកដដ�លឱឈវ លមទ�លភព

ឈឆ ហលបថកទឈកាូាកកណណតមេេកា្ម

វាកក កំធ៤នេតបមា�ែកជកាេលះកកយតដាេក កឈកេទេរាកេករកត?

កតស ក្ពធែបកណែកងបឹយលបាកត្ែកេំៃលបមា�ែកជកាកកាេ ិា ែបកណ

ែកងបឹកកបាកត្កេករកវកណ លមទកាណេពាៃលបមា�ែកជកាម ដាេក កឈកៃល

បមា�ែកជកាណមលកកេាវពធ៤េ�រ ទ េរារក្កន�ូ ាទាទឈកវែ�បេ ិា

ឈកពមភបឹលធណកាៗណមលកកេាវពធ២េ�រ ទេតះេំម
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វាកក កំធ៥ន េតែបកណែកងបឹកកេបកដូាេណ�ាេដណីធេបកឱ្បមា�ែកជកាេលះឈលយ្ត�ល

ឈកចកអ្កណ�ក៍រឆ ាទេឡទរ

េដណីធឱ្បមា�ែកជកាំំកាយលឈកចកអ្កណ�ក៍ លមទ�លកក មេឈវ

វថមំទសថ ាែបកណែកងបឹកកពមចកតាាលកាលឆងះណកាាាលកលដូារទេែឈណន

• ឈតក្ល�ាាាលកលវកលសកប

• េជរវវទយថឆទវកលសកបយរទ

• េែកកកូភព លមទែឈិកមបបថកទឈកូវក�់បព្ធខឆងណសកៃលកំ

កង� ញតត

• ែ�ា្េពាេរាឱ្យលេែាលែកែ្គលដ្ា្ថបាូាកកណ យលែ�ា្

ណតមេេកា្បថកទឈកពមភបឹម

បមា�ែកជកាបាៗ ដូាម េរំមឈែផពកែឹា លមទពមេែគះេេកា្ �ល

បមា�ឈកណកាាាលកលយដាែបកណែកងបឹកកពមចកតន

• យាបែបកណពមភបឹេដណីធឱ្ឈកពមភបឹយលាផមតាផល្

• ពមចកតេាឈកេករកាាបណ�រ មបធបាសល�ខឆធៗដូាម ឈកែកាត�ល�ធ ឬ

ឈកចបយ្ខផរ ធេដូខឆធៗ

• េន់ញវទយណវកធរ មាឱ្ាូាកកណេដណីធរបឌ្ាទកង� ញពធវបណ�ភព

កកវ្ពកបេ េដណីធឱ្ថបាូាកកណ�លឱឈវេដកេណាឈកកង� ញ

េលះណកលេពាែពងត�មឈកក៍ចកេ្ែ�ណឬបថកទេពាវែ�បម

វាកក កំធ៦នេតំ ធបយលឆទតយដាវណែវកកាែកតវែ�កឈ្កជកកែកជកា?

េនបថកទឈកេែជវេក វំធបយលឆទបមា�ែកជកាឱ្យលវណែវក ែបកណែកងបឹ

កកពមចកតាាកក ាដូារទេែឈណន

• េតកលសក�្លំា ាិបាា�ណយដកឬេំ?

• េតំធឌាទេលះអាឱ្ែបកណេគាេនងាែវរាបថកទឈកាូាកកណយដក
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ឬេំ?

• េតំធឌាទេលះ�លបយលឆទ ឬកលសកែ្កែ្គលវ្ែ�កឈ្កពមភបឹម

ែបកណយដកឬេំ(ែកវមលេកែតតរឈក)?

វាកក កំធ៧នេតវ�ា កណលមទឧកបកក៍កធខឆះយដាែតតរឈក?

វែ�កប្មា�ែកជកាណកាាាលកលែតតរ�លឧកបកក៍វារល្ៗ ដូាមន

• ែកពល័ទកាពទវេណឆទ

• តកវែ�កវ្�មលបកលមេា

• បង� ក

• �រ វកធលេឆទ

• បកាព្ូំក័លមទ�រ វកធលក�� ាទកកូភពវែ�កក្ំកង� ញ

• ែបរវផស ាទបាកហមបលមទឈ� កេខរល

• តកវែ�ករ្បឌ្ាទឯបសក

• េែផទៗម

កយល�ណេាេលះេំរត ែបកណែកងបឹប៏អាែ�ា្ឯបសកខឆះៗដា្ថប

ាូាកកណែទយដកដូាមន

• េវាប�ធែពទៃលាលមតែ�កាេែ�ណ ឬេវាប�ធែពទដធឈ ឬេវាប�ធ
ែពទេវាប�ធវេែណាកកវ្ែបកណែកងបឹ

• ពត័ត�លមណូារដ លខឆះៗពធក�� មបា្បត្ណកា

• ឯបសកយដាែតតរកង� ញជូលថបាូាកកណបថកទាឡកទបមា�ែកជកាម

វាកក កំធ៨នេតេពាតយដាវណែវកកាែកតវែ�ក្ថបាូាកកណ?

ែបកណែកងបឹកកពមចកតាពធេពាេរាយដាែតតរេករកាាបមា�ែកជកាឱ្

យលវណែវកវែ�ក្ថបយដាែតតរាូាកកណម ឧទិកក៍ន មំូេទ

ែតកេែទតលអាាូាកកណបថកទបមា�ែកជកាយដាេករកាាេែរេ�រ ទកេែទតល េ ិា
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ថបែកបកអជធរបណ�េែផទៗ អាាូាកកណកតស កព្ធពកបេបកវ្ែ�បពធឈក

ែកបកអជធរបណ�ករកេតា ះម

វាកក កំធ៩នេតថបតអាវែណកវែណរាបមា�ែកជកាយល?

ែបកណែកងបឹ កកេែជវេក វថបវែណកវែណរាយដាអាត

បមា�ែកជកា ឬែពងត�មឈកក៍ដាេក កឈកេទេរាេមជ័ាឌណកេករកវកណ

យដាយលេែគទ កំបម ថបវែណកវែណរា ែតតរេាះេាបំងបាមត�ថប

ាូាកកណឱ្យាបក ាយាបណតមេេកា្ វកាឱ្ថបាូាកកណវេទកកណតមេេកា្

លមទកន្ក្ថបាូាកកណតយដា�លណតមេេកា្េែាលយតឯទបថកទបមា�ែកជកាម

ាាេពះបមា�ែកជកាតូាៗ ថបវែណកវែណរាអា�លភពងាែវរាបថកទ

ឈកវែណកវែណរា ករកយល�បមា�ែកជកាបាៗ ឬែពងត�មឈកក៍បាៗ  ឈកវែណក

វែណរាអា�លភពវ�កស� ញេែាល ដូេាថះែបកណែកងបឹកកេែជវេក វ

ថបវែណកវែណរា�ថ ប្ឬេែាលយដា�លកំពមេសបលេ៍ែាលម

វាកក កំធ១០នេតែតតរែ�ា្ពត័ត�លឬេន់ញថបាូាកកណេរារ មបធតរ

បថកទឈកេន់ញថបាូាកកណ ែបកណែកងបឹែតតរពមចកតលូររ មបធស�វ�

ណកាឬេែាលដូារទេែឈណន

• ាមខមតេន់ញេរាផស ា្

• ែ�ា្ពត័ត�លឌណកាណករកក័ា ែកឈវលមទខមត�កក័ា 

• រ មំ ក្លមទំូកំវផល៍

• ឧកបកក៍កាពទវេណឆទម

មឈកែកេវកែបកណែកងបឹកកេន់ញថបាូាកកណេរាផស ា្វែ�ក្

ឈកែកជកាពមភបឹតូាៗ ដូាម ឈកពមភបឹមណកាែបកណេគាេនមបា្ប្

ឈកពមភបឹតកណូា ឬឈកពមេែគះេេកា្មណកាថបជាតញមេដណម ក ធឯ

ែពងត�មឈកក៍បាៗរ មញ ដូាមបមា�ែកជកាសកកណេនឌណែបកទ ឬែវកបត
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ណកា ែបកណែកងបឹកកែផពកែឹា លមទេន់ញមសកកណឱ្យលំូាា

ំូាាម ឈកេន់ញមសកកណ ឌណកាណឈកែផពកែឹាេាឈ� ក

ពត័ត�លមំូេទ អណមលែកែ្គលេ្ំវែ�កឱ្្ែកមពាកដដដងទពធបមា�ែកជកា

សកកណម ដូេាថះ ឈកែផពកែឹាមសកកណអាេបកេឡទ ឌណកាណ

ណេបធយាេែផទេំរតដូាម រ មំ ក្  ឈកយាបខមត�កក័ា  ឧកបកក៍កាពទ

វេណឆទមឈកែផពកែឹាែតតរយតក�់បឱ្្ា្វ្លូរន

• េឈ� ះថបេករកាា

• ែកលកំៃលបមា�ែកជកាឬែពងត�មឈកក៍

• ែបកណេគាេនយដាែតតរេន់ញ

• ឈាកក មេាចំេពាេរាលមទំធបយលឆទយដាេករកាាបមា�ែកជកាឬ

ែពងត�មឈកក៍

• េឈ� ះលមទេាខំូកវ័ពសកកវ្ថបយដាែតតរំាតប្ំ ាលទម
 
 

 

 

បាកតវ្�យ ា្នែបកណែកងបឹអាេករកាាវបណ�ភពៃលឈកាូាកកណកកវ្

ែកមពាកដដេរាមតូកគ្�លឈកាូាកកណគ្យលេវ�ៗគថ លមទដូាៗ

គថ ពធ�វ�ធលមទកកកវម
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ឧសាបរា 

កតាស្កីដ១ ៖ដស�� ីពបរូមរពប្ពបរាររសសសាបី �់ិ (កតាស្ជលា) 

 

ានក
េឈ� ះទយឈក

នវ�ណ

ំធបយលឆទលករត�

វបណ�ភព

េឈ� ះ

ថបំាតប្ំ ាលទ
ំូកវ័ពស កធយណា រ មវ័ា េែផទៗ
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កតាស្កី ២៖ ស�� ីិឈា គសសាបី �់ិ (ាកីបអរ�ស) 
 

ំធបយលឆទលករត�

វបណ�ភព

េឈ� ះទយឈកនវ�ណ រ មវ័ា ំាតប្ំ ាលទ េាខំូកវ័ពស

ឃកាប ាករជលេដណីធវល�មភព ឈកបសទវល�មភពលមទ

ឈកែផះែឹកបថកទវទយណ

បណលកម

េាបរររ  

ឃកាប UNICEF គាែំណេត�ា្សា ប�� វក 

ឃកាខ គ� លែបកណយដា�លវបណ�ភព   

ឃកា PADV ាេព មិទឹបថកទែរសក ប�� បធឌ 

ឃកាឃ ននននននននននននននននននន នននននននននននននននននននននននន ននននននននននននននននននន ននននននននននននននននននននននន
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កតាស្កី ៣៖ ស�� ីិឈា គសសាបី �់ិ (ា �់បេ) 

រ មវ័ា ំធបយលឆទលករត�

វបណ�ភព

េឈ� ះទយឈក

នវ�ណ

ំាតប្ំ ាលទ េាខំូកវ័ពស

កក្ ា

(ឈកបសទវល�មភពលមទឈក

ែផះែឹកបថកទវទយណបណលកម)

កក្ ា

(គាែំណេត�ា្សា)

ឃកាប ាករជលេដណីធវល�មភព







UNICEF

េាបរររ 







ប�� វក



ាេពិ មទឹបថកទែរសក ឃកា PADV ប��  បធឌ 

វករមយា ននននននននននននននននននន នននននននននននននននននននន នននននននននននននននននន នននននននននននននននននននន

កក មស� ល ននននននននននននននននននន ននននននននននននននននននន នននននននននននននននននន ននននននននននននននននននន

មរិវលជ៍លកំ ននននននននននននននននននន ននននននននននននននននននន នននននននននននននននននន ននននននននននននននននននន
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