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អរម�ក 
 

ច្បោប់ស�សពីកាបោកាគីដ�បាលរស េខត ់ ករកគ កបករ ខណ�  ប

ផា់ោឲករក�កបបរកូវបទិ�អិំណចចគបងបតិ់ិ �ីយៈពីរោេច់ដសព ិគបិទ�

អំណចចគកបតបិតិ ិ�ីយៈពីរោេច់ូវេបចរ់សបេក�ចេេរកកគអគងកបលប

ីបបោខ��ិ�ពីកបំចោា  

េដើ� ស្រធពីេកបើកបបោបទិ�អិណំចបងបត់ិីបបោករក�កបបរកលរស 

េខតករកគកបករខណ�  រកកគពីេីេបចំ ិគរោេច់ូវដសពែដាមារលណៈណ 

បទប�� ទូេ� លី� ភិបាបរោេច់ូវអបករបត្េាខ២៨៦ ចបះៃថ �    

ទស១៨ ែខវ�ច �ិព ឆក ំ២០១៤ ប់ស�សសតិវ�ធស បកមបោពីេីេបចំ ពីែរែកប 

ិគពីាបបេកាដសពីបបោករក�កបបរកលរស ករក�កបបរកេខត ់ ករក�កបបរក

ករកគ ករក�កបបរកកបករ ិគករក�កបបរកខណ�ា ចំេពះពីេីេបចំ ិគរោេច់

ូវដសពែដាមារលណៈណបបាងា លី� ភិបាបរោេច់ូវអបករបត្ 

េាខ៤៩៧ ចបះៃថ � ទស០៦ ែខវ�ច �ិព ឆក ំ២០១៣ ប់ស�សពីេធ�ើកបតិភូរ�មអំណច 

ដាោីដ�បាក រោេកព�ណតិរកកគពីែតគិគំ ពីែ� បោប់ំី  ិគពីបងសបោ 

ភីរិច ស��់សលពីបបសវ�ាែដាបំេ�់ពីងីេេក រោេកព�ណតាិ 

ែផ �រេាើអបករបត្េះ េាចធពិី�  ា.ល.អ.ប បេីេបចំចរឯី

បេច សរេទបប់ស�សដសពបកមបោករក�កបបរកលរស េខត ់ ករកគ កបករ ខណ�េយ

មពីបាពី ិគកទ�សរ�មវ�ធសបាភ�អឺ �ីបបេដើ� ស្េាើររ��បោពីបេំ�់

ពីងីាណេយ្ភ�ិគពីចូា កី�ីបបោកបណ�ាីដ�(EU-SPACE) េដើ� ស្

ណលំកយឯម ីតសដាោករក�កបបរកៃីដ�បាក រោេកព�ណតិ រកកគពីេីេបចំិរោ



 

ែតគូវដសពីបបោខ��ែដាមារលណៈណបទប�� ទេូ� ិគែដាមារលណៈ

ណបបាងាា     

ចរឯីបេច សរេទបេះ �បែំ�ណករបខរណ�ាតយិបតែ់ដាតក�វំឲ      

ករក�កបបរកលរស េខត� ករកគ កបករ ខណ�កតំវអបវត់ិ �ាំគកបកគេធះេទា

រកកគរយេះ ករក�កបបរកលរស េខត� ករកគ កបករ ខណ�  ឣច�ិកីណ      

េកបើកបបោចរឯីបេច សរេទបេះកបរបេយភ�បតោែប ែផ �រិ�ឯា ភ�

ិគតក�វំពីណរោែបគ់េេរកកគែដប�តារិច សី បបោខ��ា  

ចរឯីបេច សរេទបេះ �ិកាបដណ់បោេាើដំេណើីពីេីេបចំិរោែតគ

ដសពីបបោីដ�បាបបំ បង តោេេើយា េាចធិពី�  ា.ល.អ.ប បូ�ែថ �គ

អំណីាបណយ គកណាេករចំេពះពី កី�ចំែណរ�សករបកគឯា បរ� ស  ីអគងភ� 

ករក�កបបរក ិគអករពរោ�រ �ធធែដាបផា់ោ�តេិយបាោ ិគអបឯបស

ធធបកមបោេីេបចំចរឯីបេច សរេទបេះា ទ ប�បគេះ េាចធិពី�  

ា.ល.អ.ប បូ�ឯ� ា�សយ គររោេ�់ចំេពះេយបាោឯា បធ េដើ� ស្ែរា��

ចរឯីបេច សរេទបេះឲពោែតមារលណៈា �កបេបើីា
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មា�ធ 
ឣី�មរ....................................................................................... 

េបចរ់សេផ ់ើ�.....................................................................................ii 

ែផ�កទ�១ ៖ ទ�ដ�ភាទទូ េ 
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១.២. ិយ�រយ..............................................................................៩ 

ែផ�កទ�២ ៖ កាូារៀបចំកាែ់ែដងក 

២.១. បិទ�ិអំណចីបបោករក�កបបរករកកគពីរោេច់ដសព.............................១២ 
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២.៤.ពី�ិិត្សតនបរូាភ�ដសព......................................................៤១ 

ែផ�កទ�៣ ៖ ការអនុ ់ត កាែកែកែ អ�ែកាងនៀូលងដងក 

៣.១.ពីអបវត់ដសព.......................................................................៤៤ 

៣.២.ពីែរែកបិគពីាបបេកាដសព.................................................៤៦ 

៣.៣.ពីរោ�ិរយ.......................................................................៤៧ 

ឧៀសម�អ័� 

ឧបប��រ �ទស១៖អបករបត្េាខ២៨៦ ចបះៃថ �ទស១៨ ែខវ�ច �ិព ឆក ំ២០១៤.....៤៨ 

ឧបប��រ �ទស២៖ទក�គោដសពែដាមារលណៈណបទប�� ទូេ�..............៥៨ 

ឧបប��រ �ទស៣៖ទក�គោដសពែដាមារលណៈចរតភូ់ត.......................៦០ 
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េសច��ីេផ�រ 
 

ចរឯីបេច សរេទបប់ស�សដសពករក�កបបរកលរស េខត ់ ករកគ កបករ 

ខណ�  កតំវបេីេបចំរកកគេាបំណគេាើររ��បោពីយាោដបគ រធ្មពី

ចរភ� ិគបគារលណៈងយកប�ារកកគពីេីេបចំិរោែតគដសពីបបោករក�កបបរក 

លរស េខត ់ករកគ កបករ ខណ�ា 

ចរឯីបេច សរេទបេះកតំវបេីេបចំែផ �រេាើករបខរណ�ច្បោ ក�ះល 

ករបត្ អបករបត្ ាិខតិបទ� ាតយិបតធ់ធណធីមា ខ�ប�ឯីា��ិតៃ 

ចរឯីបេច សរេទបេះប�កះប�� គំូវដំេណើីពី ិគសតិវ�ធសធធៃពី      

ផ់�ចេផ ់ើ�ាំិត ិគពីេីេបចំិរោែតគដសពីបបោីដ�បាលរស េខត ់ករកគ កបករ 

ខណ�  េយមពីចូា កី��ិេកះេយបាោ�សករបកគ ឯា បរ � សី អគងភ� 

ពរោ�រ � បគង�បបសវ�ា ិគែផ ករចរលកបបិ�តក�ំវពី ិគបភ�ពីណស

ណរោែបគ់រកកគែដប�តារិច សី បបោករក�កបបរកស�កយៗា 

េដើ� ស្លកយឲីដ�បាលរស េខត ់ ករកគ កបករ ខណ�ឣចម�ូា� 

រកកគពេីេបចំ ិគរោឲអបវតូ់វដសពីបបោោខ�� ចរឯីបេច សរេទបេះ បគ

ប �ីយយអំ�សខ�ប�ឯីបំចោៗ ដូចចគេកព� ៖ 

• ែផ ករទស ១ ៖ ទដិ �ភ�ទេូ� ែដា��ិណ៌ធអ�ំសករបខរណ�ច្បោ 

ិយ�រយ ិគច �ីតារលណៈបំចោៗៃដសព ិគពីចូា កី�ីបបោ

កបណ�ាីដ�រកកគដំេណើី ពីៃពីេីេបចំដសពា 

• ែផ ករទស ២៖ ពីេីេបចំិ រោែតគដសព ��ិណ៌ធអ�ំសារលខណ�កបំចោ

រកកគពីរោេច់ដសព ដំេណើី ពីៃពីផ��ចេផ �ើ�ាំិតរកកគពីេីេប
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ចំដសព ដំេណើី ពីរកកគពីេីេបចំដសព ពីអប�រតដសព ពី�ិិត្

សតនបរូាភ�ីបបោដសព ិគពីផរ��ផកយដសពា 
• ែផ ករទស៣៖ពីអបវតពីែរែកប គិពីាបបេកាដសព ��ិណ៌ធ

អ�ំសដំេណើីពីៃពីអបវត ពីែរែកប ពីាបោេកា ិគពី

រោ�ិរយចំេពះពីបំពដសពា  
  

 



 

 

 
 

ែផ��ទ១ី 

ទិដ�ភាទទេេ 
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ែផ��ទ១ី 

ទិដ�ភាទទេេ 

ពីេីេបចំ ពីែរែកប ិគាបបេកាដសពីបបោករក�កបបរកណដំេណើីពី

អបវត់ិ �ច្បោ ាិខតិបទ� ាតយិបតធ់ធ សតិវ�ធស េយមពីចូា កី��ស 

កបណ�ាីដ� ិគអករពរោ�រ �ធធា  

ែផ ករទស១ ទិដ �ភ�ទូេ� ��ិណ៌ធអ�ំសករបខរណ�ច្បោ ែដាផា់ោបិទ�ិ

អំណចដាោករក�កបបរកីដ�បាក រោេកព�ណត ិ រកកគពីរោេច់ដសព ិយ�

រយ ិគច �ីតារលណៈបំចោៗ ៃដសព ិគពីចូា កី�ីបបោកបណ�ាីដ�រកកគ

ដំេណើីពីៃពីេីេបចំដសពផគែដីា 

១.១. ្�កបខ័ ណ ចចកប នងិលបិិតកទដ� ននតិិ យត� 

ករបខរណ�ច្បោ ិគាិខិតបទ� ាតយិបតធ់ធ ែដាបផា់ោបទិ�ិ

អំណចដាោករក�កបបរករកកគពីេធ�ើេបចរ់សបេក�ចចគបងបត� ិ ិគេបចរ់សបេក�ច

ចគកបតបិត�ិ កី�ម ៖ 

រ). ច្បោប់ស�សពីកាបោកាគីដ�បាលរស េខត ់ករកគ កបករ ខណ�   

ច្បោប់ស�សពីកាបោកាគីដ�បាលរស េខត ់ករកគ កបករ ខណ�  បរំណតោ 

ដូចចគេកព� ៖ 

• ករក�កបបរកមបិទិ�អំណចេធ�ើេបចរ់សបេក�ចចគបងបត�ិិ �ីយៈ

ពីរោេច់ូវដសព ិគេបចរ់សបេក�ចចគកបតិបត�ិិ �ីយៈ

ពីរោេច់ូវេបចរ់សបេក�ចរកកគរិច សកបលបំីបបោខ��ា  

• េីេគាោរិច សកបលបំីបបោខ�� ករក�កបបរកកតវំេធ�ើេបចរ់សបេក�ច ឬ 

ដសពិ�ពីកបំចោារោទិេ�បគ ៖  
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- ពីេីេបចំេដើ� ស្ទទកា�បខងី ភីរិច ស ិគធរថមស កបប

ិ�ពីរំណតោៃច្បោ  

- �បខងីណពត��រិច សី បបោករក�កបបរក 

- �បខងីណលេក�ើបីបបោករក�កបបរក 

- រ�មវ�ធសវ�ិេយាបសឆក ំ �ីរិាកបកឆំក ំ ិគែផពីអភវិឌ្ីយៈ 

េ�ាកបឆំក  ំ កី�ាំគបមបភាៃែផពីេធះ ែដាបាតិ 

េេេកព�ពីកាបោកាគ ិគពីកត�ត�ិិត្ីបបោករក�កបបរក 

កី�ក  កបេភទករក�កបបរកេផរគៗេទេត ករបកគ ឯា បរីបបោ 

លី� ភិបា ិគអករពរោ�រ �ធធ 

- ាេកមគថវ�ពកបកឆំក  ំិគករបខរណ� ចំណយីយៈេ�ា 

�ធ្� 

- ប�� ាិីង បវតាកេផរគេទេត 

- ពីេីេបចំីចធប�រ� � កប�រ � ិគធរ កី�ាំគាណៈរមម

ធិពី អគងភ� ិគបបាងាិរីបបោករក�កបបរក 

- ពីកាបោកាគ ិគពីេកបើកបបោកទ�្ប�្ត់ ិ

- ដំេណើីពី�ិេកះេយបាោណ�កយឯរីណលរកកគែដ

ប�តារិច សី បបោករក�កបបរក ិគពីផរ��ផកយ�រត៌មធធ

លូកបណ�ាីដ�ា 

• ករក�កបបរកកតំវរធ ដសព ិគេបចរ់សបេក�ចីបបោខ��កតំវប

អបវតា់  
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ខ). អបករបត្  

 េដើ� ស្អបវតប់ងបត់ិធធដូចមែចគរកកគច្បោប់ស�សពីកាបោកាគីដ�បា 

លរស េខត ់ ករកគ កបករ ខណ�ចគេាើ លី� ភិបារ��កណបេីេបចំ ិគ

រោឲអបវតូ់វអបករបត្ធធដូចចគេកព� ៖ 

• អបករបត្េាខ២១៥ ចបះៃថ �ទស១៤ ែខធក ំ ឆក ំ២០០៩ ប់ស�សតកធទស 

ភីរិច ស ិគទធំរោទំគពីងីីបបោករក�កបបរក ាណៈអភបិា

លរសភកំេ�់ ិគករក�កបបរក ាណៈអភិបាខណ�ៃលរស

ភកំេ�់ា 

• អបករបត្េាខ២១៦ ចបះៃថ �ទស១៤ ែខធក ំ ឆក ំ២០០៩ ប់ស�សតកធទស 

ភីរិច ស ិគទធំរោទំគពីងីីបបោករក�កបបរក ាណៈអភបិា

េខត ់ករក�កបបរក ាណៈអភបិាករកគ ិគករក�កបបរក ាណៈអភិ

បាកបករា 

• អបករបត្េាខ ២៨៦ ចបះៃថ �ទស១៨ ែខវ�ច �ិព ឆក ំ២០១៤ ប់ស�សសតិ

វ�ធសបកមបោពីេីេបចំ ពីែរែកប ិគពីាបបេកាដសពីបបោ

ករក�កបបរកលរស ករក�កបបរកេខត ់ករក�កបបរកករកគ ករក�កបបរក 

កបករ ិគករក�កបបរកខណ�ា  

ខ.១. អបករបត្េាខ ២១៥ គិ ២១៦ 

 អបករបត្េាខ២១៥ ិគេាខ២១៦ បែចគអ�ំសពីអបវតប់ទិ�ិ

អំណចីបបោករក�កបបរកៃីដ�បាលរស ខណ�  (២១៥) ិគបទិ�អិំណច

ីបបោករក�កបបរកេខត ់ករកគ កបករ (២១៦) រកកគពីេច់េបចរ់សបេក�ច ិគពី

រោេច់ូវដសពដូចចគេកព� ៖ 
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• េីេគាោរិច សកបលបំីបបោខ�� ករក�កបបរកកតវំេធ�ើដសព ឬេបចរ់ស

បេក�ចិ�ពីកបំចោារោទិេ�បគ ៖  

- ពីេីេបចំេដើ� ស្ទទកា�បខងី ភីរិច ស ិគធរថមស កបប

ិ�ពីរំណតោៃច្បោ  

- ពីអបវត�់បខងីណពត��រិច សី បបោករក�កបបរក 

- ពីអបវត�់បខងីណលេក�ើបីបបោករក�កបបរក 

- ែផពីអភិវឌ្ីយៈេ�ាកបឆំក ំ ិគរ�មវ�ធសវ�ិេយាបសឆក  ំ 

�ីរិាកបកឆំក  ំ កី�ាំគបមបភាៃែផពីែដាបាិតេេ

េកព�ពីកាបោកាគ ិគពីកត�ត�ិិត្ីបបោករក�កបបរក កី�

ក  កបេភទករក�កបបរកេផរគៗេទេត ករបកគ ឯា បរីបបោ

លី� ភិបា ិគអករពរោ�រ �ធធ 

- ថវ�ពកបកឆំក  ំ ិគករបខរណ� ចំណយីយៈេ�ា�ធ្�ីបបោ

ីដ�បាក រោេកព�ណត ិ

- ប�� ាិីង បវតាកេផរគីបបោករក�កបបរកក រោេកព�ណត ិ

- ពីេីេបចំីចធប�រ� � កប�រ � ិគធរ កី�ាំគពីេីេបចំ

ាណៈរមម ធិពី ទសកតោពី អគងភ� ិគបបាងាិរីបបោ    

ករក�កបបរក 

- ពីែបគែចរភីរិច សដាោបមលរិករក�កបបរក េដើ� ស្លកប    

កបកបរយារោទគណ�កយកបណ�ាីដ� ិគទទកាិ�

ពីងីធធិ�តក�វំពីីបបោករក�កបបរក 

- ពីកាបោកាគ ិគពីេកបើកបបោកទ�្ប�្ត់ ិ
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- ដំេណើីពី�ិេកះេយបាោណ�កយឯរីណល រកកគែដ  

ប�តារិច សី បបោករក�កបបរក ិគពីផរ��ផកយ�រត៌មធធ

លូកបណ�ាីដ� 

- ប�ទិ�ផា ប�� កបប�ៃរិច សពីធធ ែដាបាតិរកកគែដ

ប�តារិច សី បបោករក�កបបរកា 

• េក��សពីបេក�ចចគេាើ ករក�កបបរកៃីដ�បាក រោេកព�ណតិ 

ឣចេធ�ើេបចរ់សបេក�ចរកកគរិច សកបលបំឯ�ងប ិគ ឬវ�ឯ�ងបី បបោ 

ខ��ូវរិច សពីេផរគេទេត កី�ម ៖ 

- ពីេពះអេង�ើ់អភិបា ឬាណៈអភិបា ឬបបាងាិរែដា

ពរោ�រ ��រឯរបកីអ�ំសពីអបវតេ់បចរ់សបេក�ចីបបោខ�� 

ឬេាតបពីណសណ�កយែដាេរើតមរកកគែដប�តារិច សី បបោ

ខ�� ឬពីេះកឯយបធ ោ ិគ�េិបបណ�កយ ក��ាំគ

រិច សពីេផរគៗេទេតែដាពរោ�រ �រកកគីដ�បាីបបោខ�� 

- ពីបេក�ចឲមពីបិរកកឯវកណវ ឬពីេបបើបអេគ ត

េាើរីណសាំគំយណ ែដាករក�កបបរកយាោមឯី

បំចោដាោកបណ�ាីដ� ិគបេក�ចឲេធ�ើពីផរ��ផកយ

ាទ�ផាៃពីបិរកកឯវកណវ ឬពីេធ�ើអេគ តេះា  

- ពី�ិិត្ ពីកឯវកណវ ិគពីេធ�ើេបចរ់សយពីណសេ�

ករបកគ�ហៃផ រកកគរីណសមពី �ីេរភអំណច 

- ពី�ិិត្ ិគេះកឯយចំេពះទេគ �ើ�ិកបបច្បោេយ

ករក�កបបរក ឬបមលិរករក�កបបរក អភិបា អភិបាីគ ឬ  

ាណៈអភបិា ឬេយបបាងារិីបបោករក�កបបរក 
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- ពី�ិិត្ ិគកតោវ�រពីេះកឯយវ�ទេេ�ាូ�  

- ពី�ិិត្ ិគេះកឯយឲបប�កបបអ�ំសបណំ�ូ�ី ឬ

ពីត� ធធ�សបំណរោកបណ�ាីដ�រកកគែដប�តារិច សី បបោខ��  

- ពី�ិិត្ ិគអប�រតីបយពីណសកបកែំខ កតសមប មប 

កបកឆំក ំែដាេីេបចំេយាណៈអភិបា 

- ប�� េផរគៗេទេត ែដាតក�វំេយច្បោ ាខិិតបទ�   

ាតយិបត ់ ក��ាំគប�� ធធែដាករក�កបបរក ឬាណៈអភិ

បាយាោេបើ់កបំចោា 

• ករក�កបបរកកតវំេកបើកបបោអណំចបងបត់ ិ ិគអំណចកបតិបត់ិ

េយែផ�រិ�េាពីណស ែបបបទ ិគសតិវ�ធស ែដារំណតោរកកគ

ច្បោ ិគាខិិតបទ� ាតយិបតព់រោ�រ �ា  

• រកកគរីណសរិច សពីណ�កយ ែដាណតក�វំពីកបំចោៃ�ូា� 

ីបបោខ�� េាើយរិច សពីេធះ ច្បោ ឬាខិិតបទ� ាតយិបត់ ិ�ិ 

បែចគអំ�សែបបបទ ិគសតិវ�ធសរកកគពីេកបើកបបោអណំចបងបត់ិ 

ឬអំណចកបតិបត់ិីបបោខ�� ករក�កបបរកកតវំកតោឲអភិបាេធ�ើ

ពីបិរកកឯវកណវ េីេបចំែបបបទ ិគសតិវ�ធសប�កបបេយ

បីេាើេាពីណសតម� ភ� ាណេយ្ភ� ិគកបបទិ�ភ� 

រោលូករក�កបបរក�ិិត្ិគអប�រត េដើ� ស្េះកឯយរិច សពី

ាំគេធះ ឬឣចេបកើបបំេយបាោីដ���់សករបកគ�ហៃផ  ឬីដ���់ស 

ឬកបរឯា បរពរោ�រ �ធធ េធ�ើពីប�� រោូវែបបបទ សតិវ�ធស

េដើ� ស្េះកឯយរិច សពីាំគេះា  
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• រកកគរីណសរិច សពីណ�កយែដាច្បោ ិគាិខតិបទ� ាតយិបត់

បរំណតោអ�ំសែបបបទ ិគសតិវ�ធសែដី បបែែ់បបបទ ិគសតិវ�ធស

េធះែចគ�ិច្បោរបោ ឬ�ិកបបបគឯា ភ�ណរោែបគ់ៃ

�ូា� ីបបោខ�� េាើយករក�កបបរក�ិឣចអបវតប់     ករក�

កបបរកកតំវកតោឲាណៈអភិបាេធ�ើបំេណើ�រករបកគ�ហៃផ ណ

បធ ោា ីដ���់សករបកគ�ហៃផ កតំវែផ �រិ�យព់ី ា.ល.អ.ប 

េធ�ើពីបក�បបក��ាណ�កយីដ���់ស ឬកបរឯា បរពរោ�រ � 

េដើ� ស្�ិិត្ ិគេះកឯយរីណសេះា  

• អំណចបងបត់ ិ ិគអំណចកបតិបត់ិាំគអបោែដាករក�កបបរកប

បេក�ច កីចេាើយ ាណៈអភបិាកតវំទទកាខបបកតំវរកកគពីកតោ

ែចគអបវតរ់កកគធ�ករក�កបបរកីបបោខ��ា  

• ាណៈអភបិាកតំវេធ�ើេបចរ់សយពីណសលូករក�កបបរកីបបោខ��

េីេគាោរិច សកបលបឯំ�ងប ឬវ�ឯ�ងបី បបោករក�កបបរកា  

• ករក�កបបរកកតវំិ� កត�ត�ិិត្ ិគយតៃ��េាើរិច សពី

ែដាអបវតេ់យាណៈអភបិា េដើ� ស្រធ ាណៈអភបិា

អបវតរិ់ច សពីាំគេធះបកតប�កតវំិ�ច្បោ ាខិិតបទ�  

ាតយិបតធ់ធ ិគិ�ពីបេក�ចីបបោករក�កបបរកា  

• ដសព ិគេបចរ់សបេក�ចីបបោករក�កបបរកលរស េខតក់តវំបាិត

េេេកព�ពី�ិិត្សតនបរូាភ�ីបបោករបកគ�ហៃផ ា 
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• ដសព ិគេបចរ់សបេក�ចីបបោករក�កបបរកខណ�កតវំបាតិេេេកព� 

ពី�ិិត្សតនបរូាភ�ីបបោករក�កបបរកលរសា 

• ដសព ិគេបចរ់សបេក�ចីបបោករក�កបបរកករកគ កបករកតំវបាិតេេ

េកព�ពី�ិិត្សតនបរូាភ�ីបបោករក�កបបរកេខតា់ 

ខ.២. អបករបត្េាខ ២៨៦ 

 អបករបត្េាខ ២៨៦ ចបះៃថ �ទស១៨ ែខវ�ច �ិព ឆក ំ២០១៤ ប់ស�សសតិវ�ធស

បកមបោពីេីេបចំ ពីែរែកប ិគពីាបបេកាដសពីបបោករក�កបបរកលរស 

ករក�កបបរកេខត ់ ករក�កបបរកកបករ ករក�កបបរកករកគ ិគករក�កបបរកខណ�ប

រំណតោអ�ំសបងបត់ទិូេ� េាពីណសបំចោៗ ិគបទិ�អិំណចីបបោករក�កបបរក

រកកគពីេច់ដសព សតិវ�ធសៃពីេីេបចំ ពីអប�រត ពីែរែកប ពីាបបេកា 

ពីអបវត ់ ិគពី�ិិត្សតនបរូាភ�ៃដសពា ខ�ប�ឯីា��ិតៃអបករបត្

េះមេេរកកគឧបប��រ �ទស១ា   

ខ.៣. អបករបត្េាខ ៤៩៧ 

 អបករបត្េាខ ៤៩៧ ចបះៃថ �ទស០៦ ែខវ�ច �ិពឆក ២ំ០១៣ ប់ស�ស ពីេធ�ើ 

កបតិភូរ�មអំណចដាោីដ�បាក រោេកព�ណតិ រកកគពីែតគិគំ ពីែ� បោប់ំី

ពីបងសបោភីរិច សី បបោ��់សលពីបបសវ�ាែដាបំេ�់ពីងីេេក រោេកព�ណតិ 

រំណតោអ�ំសបងបត់ទិូេ� េាពីណសបំចោៗ ិគបទិ�អិំណចីបបោករក�កបបរក

រកកគពីេច់ដសព សតិវ�ធសៃពីេីេបចំ ពីអប�រត ពីែរែកប ពីាបបេកា 

ពីអបវត ់ិគពី�ិិត្សតនបរូាភ�ៃដសពា 
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១.២. និិរនខិ   

ដសព ាឺណកបេភទាខិិតបទ� ាតយិបតែ់ដារោេច់េយីដ�បា

ក រោេកព�ណតិា ដសពម�សី កបេភទ ាឺដសពមារលណៈណបទប�� ទូេ�

ិគដសពមារលណៈណចរតភូ់ត ា ដសពែដាមារលណៈណបទប�� ទូេ�

កតំវចបះាតាេាចេយកបរករក�កបបរកា ដសពែដាមារលណៈណចរត់

ភូតកតវំចបះាតាេាចេយអភិបាិ�ពីបេក�ចីបបោករក�កបបរកាដសព

ាំគ�ូា ឬែផករខ�ះៃដសពអបោបប�ាភ�េេេ�ាែដាមដសពថមស�រលំកប 

ឬច្បោ ឬាិខិតបទ� ែដាមធបករ�ខ�បោណគបិរីណសូវដសព ឬ

បងបត់ណិ�កយៃដសពេធះា 

រ្បរ� ែដាេកបើរកកគចរឯីបេច សរេទបេះ មដូចចគេកព� ៖ 

• ដសពែដាមារលណៈណបទប�� ទេូ� ាណឺពីែណធពំីអបវត ់

ឬប�� រោបែា�ខ�ប�ឯីីបបោច្បោ ក�ះលករបត្ អបករបត្ ិគ

កបពប ិគណពីែណធពំីអបវតរិ់ច សពី ែដាបាិតេេរកកគែដ

ប�តារិច សី បបោករក�កបបរកា ដសពែដាមារលណៈណបទប��

ទូេ� កតំវអប�រតេយករក�កបបរក ិគចបះាតាេាចេយ

កបរករក�កបបរកា 

• ដសពែដាមារលណៈណចរតភ់តូ ាឺណដសពែដាារោទគ ឬ

បំេ�ចំេឈម ះបបាងាា ដសពែដាមារលណៈណចរតភ់តូកតំវ

អប�រតេយករក�កបបរក ិគចបះាតាេាចេយអភិបា ិ�

ពីបេក�ចីបបោករក�កបបរកា 

• ដសពេដើ� បំេ�ដាោដសពដំបូគែដាបេីេបចំ ិគអប�រតេយ
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ករក�កបបរកា 

• ែដប�តារចិ ស ាណឺតបំោ ណ�បខងី ិគណភីរិច ស ែដាបាិតេេ

េកព�បទិ�អិំណចីបបោករក�កបបរកា 

• កបតបិរ�ម បំេ�ដាោអបភ�អបវតក់តេបោេកពយចំេពះឯា 

ភ�ឬរីណសាំគំយណែដាបេរើតមេេើគ�បដសពចូាណ

ធីមា 

• ពី�ិតិ្សតនបរាូភ� ាឺណពីកត�ត�ិិត្ េដើ� ស្រធ 

ដសពីបបោករក�កបបរកកតំវបេីេបចំេេើគកបបិ�ច្បោ ិគ

ាិខិតបទ� ាតយិបតធ់ធណធីមា  

• ាីបាយបត់ធិ� ៌បំេ�ដាោ��់សាីបាយបត់ិធ�ភក រោងីាី

បាយបត់ធិ�៌ ិគ��់សលពី ិគភក រោងីឯរីណៈដៃទេទេត

ែដាច្បោរំណតោេយែេរ កបាាោអំណច្េធ�ើពី�ិិត្បទ

េា មើបខ�ះៗរកកគីគ �គោប�តារិច សី បបោខ��ា ាីបាយបត់ធិ� ាណឺ

លំកយីបបោអំណចតបរពីា ាីបាយបត់ិធ�៌មភីរិច សេធ�ើ

ពីកត�ត�ិិត្បទឧករិដ� បទ�លជិ� ិគបទាាប រំណតោអត់

ប�បណិគកបោលេា មើបក��ាំគកប�ាូភប់កិ គា 

ឧាាីណស ៖ 

- ករក�កបបរកករកគប បគែប េច់ដសព�កយប់ស�សពីហ�ឃតោ

ពីបគបំេេគ �ីចា ដសពេះែចគ ពីប�ឺបំេេគ

ច� ំគៗកតវំបហ�ឃតោកបោ�សេម គ១០យបោដាោេម គ០៥



11 
 

ក�បរាដសពេះកតវំអបវត�ចំេពះកបណ�ាីដ�កាបោីូបេេរកកគ

ករកគប បគែបា 

- ករក�កបបរកកបករប �ីបូីណស េច់ដសព�កយអ�ំសពីរំណតោពី

បគោេគពី ឬេគបបណ្េេិ�ដគផ�វំឯរីណៈា រកកគ

ចំេណ�ចំណ បចេផរគៗ ដសពេះេាើរេេើគ ពីបគោេគ

ែបបេះឣចអប�ប តឲបគោបកតប�ែត�កយភាបសេាើផ �វំ  

បបេណ ះា ពីបគោេគេះ កតំវមពីអប�ប ត�សី ដ �បា

កបករា ដសពេះ មបប�ាភ�ែតចំេពះកបករប �ីបូីណស

ែតបបេណ ះា 

- ករក�កបបរកករកគ រោេច់ដសពប់ស�សវ�រពីកាបោកាគបំ�

បំណាោ �ីគទសកបលបលំ េយែចគ “បបាងាែដាេបះេកា 

បំ�បំណាោ �គេេេាើទសឯរីណៈ ិ�ដគផ�វំ ទសាដស 

រ�មបទិ� ិ ឬទសរែ�គែដាីដ�បាករកគហ�ឃតោពីេបះ 

េកាបំ�បំណាោ �ីគ បគកតំវទទកាពី�ិរយអ់ី ពីណស 

ណកបរោិគទណ�រ�មិ �ពីរំណតោ...”ា 

 

 



 
 

 

 

 

 

ែផ��ទី ២  

កេរកចចំ�បែតងដីក
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ែផ��ទី ២  

កេរកចចំ�បែតងដីក 
 

២.១. សទិិ�អចណចកសប្ �ររ្ក�្ប��យងកេចងដីក 

ករក�កបបរកលរស េខត ់ករកគ កបករ ខណ�  េកបើកបបោបិទ�អិណំចចគ

បងបត់ិិ�ីយៈពីរោេច់ដសព េដើ� ស្រំណតោ េដើ� ស្ហ�ឃតោ ឬេដើ� ស្កត�ត

�ិិត្េាើបរ�មភ� េាើសតិវ�ធស ឬេាើរិច សពីណ�កយែដាបាិតេេរកកគវ�ឯា

ភ�ៃ�បខងី ិគធរីបបោខ��ា េក��សេះ ករក�កបបរកលរស េខត ់

ករកគ កបករ ខណ�  រ៏ឣចែរែកប ឬាបបេកាដសពីបបោខ��ផគែដីា  

ដសពែដាករក�កបបរករោេច់ កតំវបិាតរកកគវ�ឯាភ�ៃ ៖ 

• តកធទស ភីរិច ស ិគបទិ�ិអណំចីបបោករក�កបបរក  

ឧាាីណស៖ករក�កបបរកកបករេច់ដសពបស�់សពីែថាំំផ �វំារំកកគ

កបករា 

• �បខងី ិគឬធរែដាកបាាោេ�្ករក�កបបរក ៖ េេេ�ា

ែដា�បខងី ិគធរធធកតវំបេផ ី �សករបកគ ឯា បរេេក រោ

ណតិេ�ឲករក�កបបរកៃីដ�បាក រោេកព�ណតិណ�កយ ករក� 

កបបរកេធះឣចេច់ដសព េដើ� ស្អបវត�់បខងីែដាបេផ ី ឲា 

ឧាាីណស ៖ រកកគរីណសករក�កបបរកកបករ�កយទទកាប�បខងី

កាបោកាគបបគធ�មណតិេេរកកគកបករ ករក�កបបរកកបករេធះឣចេច់ 

ដសពបស�់សពីកាបោកាគ ិគេកបើកបបោបបគធ�មណតេិធះ ដូចណ ពី
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ហ�ឃតោពីេកបើកបបោឧបរីណសេឯទខបបច្បោ ិគ ឬពី

ហ�ឃតោពីេកបើកបបោក ាំស�សរបិរ�មេេលបំវ�់បបគ ណេដើ�ា 

• �បខងី ិគឬធរ ែដាបេធ�ើកបតិភូរ�មេ�្ករក�កបបរក ៖

រកកគរីណសែដាពីេធ�ើកបតភិូរ�មេធះ�ិរំណតោេយែផករខ�ះ ឬ 

ាំគកបកគូវបទិ�ិរកកគពីអប�រតដសព ករក�កបបរកឣចេច់ដសព

ពរោ�រ �បគពីអបវត�់បខងីេធះា ឧាាីណស៖ ករបកគរបិរ�ម 

បីពល កបម ោ់ ិគេឯទ បេធ�ើកបតិភូរ�ម�បខងីរកកគពីកាបោកាគ 

ទសបតឃ់តឲករក�កបបរកកបករា ករក�កបបរកកបករេធះ ឣចេច់ 

ដសពបស�់សពីរំណតោទសបតឃ់តរកកគកបករីបបោខ��ា 

• រិច សពីណ�កយែដាច្បោ ក�ះលករបត្ អបករបត្ កបពប ិគ

ាិខិតបទ� ាតយិបតធ់ធណធីម ែដាតក�ំវ្ករក�កបបរក

រោេច់ដសពា ឧាាីណស៖ ករក�កបបរកេច់ដសពអ�ំសបទប��

ៃផ  រកកគីបបោខ��ា 

ដសពីបបោករក�កបបរករ៏ឣចរោបងសាំូវបទបងបត់ ិ ពរោ�រ �បគពី

�ិរយណកបរោ េយ�ិាោាិត�សេាបក�ា មទណ�  ិគពីទទកាខបបកតំវ       

ីដ�ប្េវណសេផរគៗេទេតចំេពះពីបំពេាើបទប្ងបត់ិ�កយ ឬេកចើែដាម

ែចគេេរកកគដសពា ិ�រយេះ ដសពីបបោករក�កបបរកឣចរំណតោ�សចំកកបរោ

�ិរយរកកគពី�ិអបវត់ិ �ពីរំណតោរកកគដសព េាើយកបបិេបើរំាបប ឬ បទ

េា មើបេធះ មឯា ទ��ោេាបពរោ�រ �បគក�ា មទណ�  ឬីដ�ប្េវណស លេា មើប

េធះ បគកតវំទទកាេាបក�ា មទណ�  ឬីដ�ប្េវណសបែា�េទេតា 
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ែបបបទ ិគសតិវ�ធសៃពីេីេបចំបទប្ងបត់បិកមបោពី�ិរយណកបរោ

េយដសពីបបោករក�កបបរក ិគរក�ិតៃកបរោ�ិរយេះកតវំរំណតោេយ   

អបករបត្ិ�បំេណើីបបោីដ���់សករបកគ�ហៃផ  ិគីដ���់សករបកគេបដ�រិច ស 

ិគាិីង បវតាកា   

ដូេច កះ រកកគរីណសករក�កបបរកបេក�ចរោ�ិរយណកបរោរកកគបទប្បងបត់ ិ

ៃដសពីបបោខ�� ករក�កបបរកេធះកតំវែផ �រេ�េាើរក�ិតៃកបរោ�ិរយែដា 

បរំណតោរកកគអបករបត្ណធីមា រកកគរីណសែដា�ិមអបករបត្ែដា

រំណតោ�សរក�ិតៃកបរោ�ិរយករក�កបបរក កតំវេធ�ើបំេណើ�រីដ���់សករបកគ

�ហៃផ ា  

២.២. េគលក រ័ ណនកេចងដីក 

រកកគពីេីេបចំ ិគរោេច់ដសពីបបោខ�� ករក�កបបរកៃីដ�បាក រោ

េកព�ណតិស�កយៗកតំវ�ិកីណ ិគអបវតេ់�ិ�េាពីណសធធ ដូច       

ចគេកព� ៖ 

• ដសពែដាមារលណៈណបទប�� ទូេ�កតំវអប�រតេយករក�

កបបរក ិគកតំវចបះាតាេាចេយកបរករក�កបបរក 

• ដសពែដាមារលណៈណចរតភ់ូតកតំវអប�រតេយករក�កបបរក 

ិគកតំវចបះាតាេាចេយអភបិា 

• ដសពែដាែចគផ កយ�សបទប្ងបត់ណិ�កយៃីដ�ធ�មបង ប ច្បោ ក�ះ

លករបត្ អបករបត្ ិគាិខិតបទ� ាតយិបតធ់ធណធីម 

ដសពេធះបគ�ិមបប�ាភ�បេេើយ 
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• ដសពណ�កយ ែដាេធ�ើេេើគេយមពីេ ាីបេអើគរកកគីូបភ�

ណ�កយរកកគរយអវ�ល �ម ឬអបវតចំ់េពះបបាងាណមក រោ ឬ ករក�

�បបរណ�កយ េយែផ�រេាើរិ់ណតិឯបស ឯបធ លំេឿ 

ិធក ពីេយបយ េភទ ឣយប �ណ៌ប� ក្ី ណត ិឬ ណតិរំេណើត 

ឬ អប�តាភ�ចគឯម ីតស ឬ ចគពយប�្ា ដសពេធះបគ�ិ

មបប�ាភ�បេេើយ 

• ករក�កបបរក កតវំរធ្មពី�ិេកះេយបាោណ�កយអករពរោ

�រ �ធធរកកគដំេណើីពីេីេបចំដសព េាើរែាគែតរកកគរីណសកបំចោ

ែដាតក�វំ្ករក�កបបរកកតំវរោេច់ូវដសពេដើ� ស្េះកឯយ 

ឬ កតោវ�រពីបធ ោណ�កយ 

• ដសពែដាករក�កបបរកបអប�រត កីច កតំវចូាណធីមេេៃថ �ែដា 

ដសពេធះកតំវបចបះាតាេាច ឬឣចរំណតោយរពាប �ីេច �ទណ

�កយធេ�ាអធាតបកមបោពីចូាណធីមូវដសពាំគ�ូា ឬ

ែផករខ�ះៃដសព 

• ដសព�ិឣចមអបភ�កបតបិរ�មបេេើយ 

• ពីេីេបចំ ពីែរែកប ឬពីាបបេកាដសព តក�ំវឲមសតវ�ធស

ច្បោរបោដូចរំណតោរកកគអបករបត្េាខ២៨៦ា 

២.៣. ដចេ ័ កណនកេរកចចចនិងកអនយរខតដកី 
២.៣.១.ចដីកែដលលនល�ល័ �ណកទកបទ ទទេេ 

ដំេណើីពីបំចោៗៃពីេីេបចំដសព ែដាមារលណៈណបទប��  

ទូេ� កី�ម៖ 
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• ពីរំណតោអ�ំសតក�វំពីៃពីរោេច់ដសព 

• ពីេីេបចំេបចរ់សកពគដសព 

• ពី�ិេកះេយបាោិគពីបិទផកយេបចរសក់ពគដសព ិគ 

• ពី�ិិត្ិគពីអប�រតដសពា 

 
២.៣.១.១. ក�ច័តបអចាីត្ររមកណនកដ�បេចងដីក 

តក�វំពីៃពីរោេច់ដសព កតវំបរំណតោេយែផ�រិ�តក�ំវ

ពីៃច្បោ ក�ះលករបត្ អបករបត្ កបពប ិគាិខតិបទ� ាតយិបតធ់ធ

ណធីម ិគឬិ�តក�ំវពីេេ�ាូ� ា  

ប). ធជ�ផបា�ផារពីាជា្ធជដីធ 

ពីផ់�ចេផ ់ើ�អ�ំសតក�វំពីៃពីរោេច់ដសព េយែផ�រិ�តក�ំវ

ពីេេ�ូា�  ឣចេបកើេេើគេយ ៖ 

• កបរករក�កបបរក ឬ 

• បមលិរករក�កបបរក�កយភាបស(១/៣)ៃបមលិរករក�កបបរក

ាំគ�ូា ឬ 

• ាណៈរមម ធិពីធធីបបោករក�កបបរក ឬ 

• អភិបា ឬ ាណៈអភិបា ឬ  

• បមា�ករក�កបបរកករកគ កបករ ខណ�  បប ំបង តោេេរកកគែដប�តា

រិច សស�កយៗ ឬ 

• តំណគកា�ឯីចំក�កយភាដបោ(១/១០)ៃចំកកា�ឯីប បីប

ែដាមេេរកកគែដប�តារិច សី បបោករក�កបបរកស�កយៗា 
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ខ). ធជព�ោ�ាែ ោ��រាជាបរពីាជា្ធជដីធ 

េយែផ�រិ�បេំណើរោេច់ដសពចគេាើ ករក�កបបរកកតំវេីេបចំ

រិច សកបលបំេដើ� ស្�ិិត្ ិគអប�ររតេាើបេំណើេះា រកកគពី�ិិត្េាើបេំណើអ�ំស

តក�ំវពីដសព ករក�កបបរកាកី�ិកីណចំណ បចបំចោៗ�កយចំកដូចចគេកព� ៖  

• េតើប�� ែដាេាើរេេើគេេរកកគបំេណើៃពីរោេច់ដសពបិាត

េេរកកគែដប�តារិច សី បបោករក�កបបរកឯ�សែដីឬេទ? 

• េតើតក�វំពីៃពីេីេបចំដសពបាិតេេេកព�ពីទទកាខបបកតវំ

ីបបោករក�កបបរកឯ�សែដីឬេទ? 

• េតើវ�ឯាភ�ៃប�� ែដារំ�បគលកបកបទះ ាកីកតំវេះកឯយ

ិ�ីយៈពីរោេច់ដសព ឬេបចរ់សបេក�ច ឬាកីមចំណតោ

ពីែបបណ? 

• េតើដសពេធះេ�ើយតបេ�បគបណំគកបក  ិគតក�វំពីណឣទិ

ភ�ីបបោកបណ�ាីដ�េេរកកគ�ូា� ែដីឬេទ? ...ាាា 

២.៣.១.២. កេរកចចេសច��ី្្ងដីក 

ប. រប្កកួិខុរជា្ប្ល�ធជាជរតបារបបី�ជី�ដីធ 

រកកគពីេីេបចំេបចរ់សកពគដសព ករក�កបបរកឣចកបាាោភីរិច ស្ ៖   

• បមលិរករក�កបបរក ឬ 

• ាណៈអភបិា ឬ 

• ាណៈរមម ធិពី ឬ អបាណៈរមម ធិពី ឬករក�ពីងីណ�កយ 

ីបបោករក�កបបរកែដាមកឯបោ ឬ 



18 
 

• អគងភ�ណ�កយីបបោករក�កបបរកា 

�បបេក�ចកបាាោភីរិច សចគេាើឲអករទទកាប ករណ�កយ ករក�កបបរក 

ាកី�ិកីណចំណ បច�កយចំកដូចចគេកព� ៖  

• េតើេាបណំគីបបោដសពចគោេះកឯយប�� អ�ស? 

• េតើលំធ់អ�សខ�ះែដាកបំចោកតវំម េដើ� ស្េីេបចំិរោែតគដសព? 

• េតើាកីម� សី ព �ីយារយលធំ់ ឬ ីដ�បាក រោេកព�ណត ិ

ពរោ�រ �ណខ�ះកតវំចូា កី�? 

ឧាាីណស  ៖ 

- ករក�កបបរកករកគមែផពីរោឲអបវត�ូវពីកាបោកាគ 

ចំណតយយេ់េទសកបលបំលរកកគករកគា រកកគពីេីេបចំ

េបចរ់សកពគដសព�សពីកាបោកាគចំណតយយរ់កកគករកគេះ 

ករក�កបបរកឣចេបកើឲាណៈអភិបាេីេបចំដសពេះបា 

- េយេ�ើាេបើ់អ�ំសប�� កបប�ធធពរោ�រ �បគពីេបះ

េកា ិគពីកាបោកាគបំ� ករក�កបបរកករកគបេក�ចរោ

េច់ដសព�កយប់ស�សពីកាបោកាគបំណាោ �គរកកគករកគា រកកគពី

េីេបចំេបចរ់សកពគដសពេះ ករក�កបបរកបបេក�ចបេគ ើត

ករក�ពីងី�កយា បមបភ�រកកគករក�ពីងីេះ កី�ម 

អភិបា ធយរីដ�បា ិគអករលំធ់�រ�សព �យារយ

ប �ីឯា  ព �ីយារយឯរីណពី ិគដបរលង�ំ ក��ាំគ

េ�បង តោាំគអបោរកកគករកគា   
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ខ. ដាណផជធជាជរតបារបប�ីជី�ដីធ 

បធ បោ�សបេក�ចឲករក� ឬអគងភ�ណ�កយេីេបចំេបចរ់សកពគដសព អករ 

ទទកាខបបកតវំេធះ ាកី�ិិត្ �ិកីណ ិគអបវត់ិ �លំហបំចោៗដូចចគ

េកព� ៖  

• លំហទស១ ៖ពីបិរកកឯវកណវ 

• លំហទស ២ ៖ ពីេីេបចំេបចរសក់ពគប�  

• លំហទស ៣ ៖ពី�ិភរកេាើេបចរ�សកពគប� 

• លំហទស ៤៖ពីក��េក�េគីបបោករក�កបបរកេាើេបចរ�សកពគ

ប�ា 

 

 

រណំតោបមង ាោ ៖  

• រកកគរីណសតក�ំវឲមពីបេគ ើតករក�ពីងីេដើ� ស្េីេបចំេបចរ់ស

កពគដសព ករក�កបបរកកតវំេច់េបចរ់សបេក�ចបេគ ើតករក�ពីងី 

េធះា 

• ពីែតគិគំ ឬពីបេគ ើតាណៈរមម ធិពី ឬអបាណៈរមម ធិពី 

ឬករក�ពីងីណ�កយ ករក�កបបរកកតវំរធមតណំគ�ប�ស 

ប�កបបេេរកកគបមបភ�ករក�េះា 
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លហំទស១ ៖ពីបរិកកឯវកណវ 

រកកគពីេីេបចំេបចរ់សកពគដសព អករទទកាខបបកតវំឣចេីេបចំ្ម

ពីបិរកណ�បអ�ំសករបខរណ�ច្បោ ិគាិខិតបទ� ាតយិបតព់រោ�រ � ក��ាំគ

ប��  ិគតក�ំវពីណរោែបគ់េេរកកគ�ូា� ីបបោខ��ា រកកគពីបិរកេះ អករ

ទទកាខបបកតវំរកកគពីេីេបចំេបចរសក់ពគដសព ឣចែប�គីរពី�េិកះេយបាោ

ឬពីេបកើបបំ្មពីកទែផ ករបេច សរេទប ិគធរ ឬេបទសកបបរក�ស

ករបកគ ឯា បរ � សី អគងភ� ែផ ករចរល បគង�បបសវ�ា ិគអករពរោ�រ �ធធ 

ណ�េិបបតំណគ�ប់ស យបវល របមី លងយីគេកះ ិគលណតេិដើ�ភា

តិចា  

លហំទស ២ ៖ េីេបចេំបចរសក់ពគប�  

បធ បោ�សទទកាប�រត៌មធធ អករទទកាខបបកតំវ កតំវេីេបចំេបចរស់

កពគប�េយែផ�រិ�ទក�គោាំីូៃដសពែដាេច់េយករក�កបបរក ដូច

មរកកគឧបប��រ �ទស២ េយកតំវែបគែចរណ៤ែផករ ដូចចគេកព� ៖ 

• ែផកររ្ាាិខិត ែផករេះបង� ់អំ�សកបភ�ាិខិត ែដា កី�ម ៖ 

- េឈម ះកបេទប “ក�ះណណចកររ��កណ” 

- បវចធ “ណត ិឯបធ ក�ះ�ហររកត” 

- ីដ�បា 

- េាខ 

• ែផ ករ�ាូបទែផ ករេះបង� ់អ�ំស៖ 

- ចំណគេលើគដសព 

- េយគ 

- បេក�ច 
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• ែផ ករខ�ប�ឯី ែផ ករេះបង� ់អ�ំសខ�ប�ឯីៃដសពែដា កី�ម៖ 

- ដសពឣចែចរណល�ំូរទស១ ល�ំូរទស២ ិគល�ំូរបប់ធ បោា  

លំ�ូរស�កយៗកតំវែបគែចរណកបពីា 

- ណទេូ�ល�ំូរទស១ឣចម៖ 

 កបពី១ែចគអ�ំសេាបណំគ 

 កបពី២ែចគអ�ំសេាេ� 

 កបពី៣ែចគអ�ំសវ�ឯាភ� 

 កបពី៤ ែចគអំ�សិយ�រយ ិគរ្បរ� ធធ

ិ�ពីកបំចោា 

- លំ�ូរ ិគកបពីបប់ធ បោេទេតឣចប �ីយយអំ�សបទប្ងបតិ់ 

ិគវ�រធធែដាកតំវអបវតា់ 

- លំ�ូរអវឯប់�បងបត់ិែចគអ�ំសពីិរីណសាិខិតបទ� ា

តយិបត់ិគបទប្ងបត់ិណែដាផ កយបគដសពេះា 

- ចំេពះកបពីបងសបោកតំវែចគអ�ំសពីកបាាោភីរិច សលូ ក រោ

ដបរធ អគងភ�ពរោ�រ � ិគឯ�សខ��ែដាកតំវទទកាប ករ

អបវតដ់សពេះា   

• ែផ ករបងសបោ ែផ ករេះបង� ់អ�ំស៖ 

- ទសរែ�គពាប �ីេច �ទេច់ដសព 

- �បខងីិគៈ 

- ាតាេាច 

- េបះកិ 

- េឈម ះាតាេាខស 

- ច��គលូ 
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លហំទស ៣ ៖ពី�ភិរកេាើេបចរ�សកពគប� 

បធ បោ�សេីេបចំេបចរ់សកពគប�ៃដសពេាើយ អករទទកាខបបកតំវកតំវ 

�េិកះេយបាោណ�កយាណៈរមម ធិពី�េិកះេយបាោរិច សពី�ប់ស ិគរបមី 

ិគ ឬាណៈរមម ធិពីធធីបបោករក�កបបរក �បបគរោលូាណៈអភិបា

�ិិត្ ិគផា់ោេយបាោ េដើ� ស្រោលូករក�កបបរក�ិិត្ ិគចរភ�ណប�

េ�េាើេបចរ់សកពគដសពេះា 

លហំទស៤៖ពីក��េក�េគីបបោករក�កបបរកេាើេបចរ�សកពគប� 

េដើ� ស្រធបមលិរករក�កបបរកាំគអបោ មេ�ាេវរកាបោកោ 

បកមបោបិរកេាើេបចរ�សកពគេះេយកបកគកបយរតក ីដ�បាកតវំេផ វើេបចរ�ស

កពគប�េះ េយភ� បោណ�កយូវីបយពីណសបស�់សពីេីេបចំេបចរសក់ពគ

ប� េបចរសែ់ថ �គេាតបៃដំេណើីពីេីេបចំ ិគខ�ប�ឯីៃេបចរសក់ពគប� 

ិគចរឯីពរោ�រ �ធធ េ�ឲបមលិរករក�កបបរកាំគអបោយ គេហចណបោ 

កប(៥)ៃថ ��បរិច សកបលបកំរក�កបបរកា 

បធ បោ�សទទកាបេបចរសក់ពគប��សាណៈអភិបា កបរករក�

កបបរកកតំវេីេបចំរិច សកបលបំ េដើ� ស្�ិិត្ ិគចរភ�េាើេបចរសក់ពគប�ា

ពី�ិភរកេាើេបចរ�សកពគេះ ឣចេធ�ើេេើគេេរកកគរិច សកបលបំឯ�ងប ិគ       

វ�ឯ�ងបី បបោករក�កបបរក េយមពីចូា កី��សអករពរោ�រ �ា េេរកកគរិច ស

កបលប�ំិិត្េបចរសក់ពគប�េះ កបរករក�កបបរកឣចកតោិគំអភិបា

េដើ� ស្េធ�ើបទបង� ់អ�ំសខ�ប�ឯីបំចោៗៃេបចរសក់ពគប� �បេ�ាករក�

កបបរក�ិភរក ិគចរភ�ា  
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រកកគពី�ិភរក ករក�កបបរកឣច�ិកីណេាើចំណ បច�កយចំក ដូច   

ចគេកព�៖ 

• េតើខ�ប�ឯីេបចរសក់ពគប�កបបិ�ាិខតិបទ� ាតយិបត់

ែដាមណធីមឬេទ? 

• េតើខ�ប�ឯីៃេបចរសក់ពគប� បបង� ់�សពីេ ាីបេអើគ

ចំេពះល ឬករក�ណ�កយឬេទ? 

• េតើខ�ប�ឯីៃេបចរសក់ពគប� ឣចផា់ោផាបះពាោដូចេ�ច់

ខ�ះដាោកបណ�ាីដ�ណបបីបិគ�ប់ស ិគករក�លងយីគេកះ? 

• េតើខ�ប�ឯីៃេបចរសក់ពគប� ឣចអបវតរ់កកគែដប�តារិច ស

ីបបោករក�កបបរកបែដីឬេទ? 

• េតើខ�ប�ឯីេបចរសក់ពគប� មអបភ�កបតបិរ�មែដីឬេទ? 

• េតើខ�ប�ឯីៃេបចរសក់ពគប� មពីយរចិតទ់បររោ�េិបប

ណ�កយបកមបោលងយីគេកះ ដូចណ ល�ពិី លណតិ

េដើ�ភាតិចិគលករសករែដីឬេទ? 

• េតើរិច សខតិខំកបបគែកបគែដាកតំវេធ�ើេេើគ េយីដ�បាេដើ� ស្ 

អបវត�ូវលេក�ើបេះកបបេ�បគអតាកបេយលស ែដាទទកា

បែដីឬេទ? 

• ...ាាា 

ិ�ីយៈរិច សកបលបំ�ិិត្េបចរ់សកពគប�េះ ករក�កបបរកឣចទទកា

បាទ�ផាដូចចគេកព� ៖  



24 
 

• ពីចរភ�ាំគកបកគេាើខ�ប�ឯី ិគទក�គោៃេបចរ�សកពគប� 

េះ ឬ 

• កបបិេបើ ករក�កបបរក�ិិត្េបើ់ ខ�ប�ឯីៃេបចរ់សកពគ 

ប��ិាោកាបោកលកគេកណយ ឬ �ិច្បោរបោែដាតក�វំឲ 

មពីែរបក��ា ករក�កបបរកែណធេំ�អករទទកាខបបកតំវឲ

េធ�ើពីែរបក��ាិ�ពីបេក�ចីបបោករក�កបបរក �បេ�ាយរ 

េបចរ់សកពគប�េះរោឲ�េិកះេយបាោ ិគបទិផកយណ

ឯរីណៈា រកកគរីណស ករក�កបបរកយាោេបើ់ខ�ប�ឯីៃ 

េបចរ់សកពគប�ែដាេបកើឲែរតក�វំេធះ មារលណៈីេបើប

ករក�កបបរកឣចតក�ំវឲអករទទកាខបបកតំវបិរកកឯវកណវ ឬ

�េិកះេយបាោណ�កយអករលធំ់បែា�េទេតេដើ� ស្ែរបក��ា 

ិគរោលូករក�កបបរក�ិិត្ ិគចរភ�េេើគវ�់ �បេ�ា

យរេបចរ់សកពគប�េះ េ��ិេកះេយបាោ ិគបិទផកយ

ណឯរីណៈា 

 

 

 

 

 

រណំតោបមង ាោ ៖ រកកគេ�ាេីេបចំេបចរ់សកពគដសព ករក�កបបរក ឬាណៈ 

អភិបាឣចេាើរបំេណើណរយារលណសអររីបបំេយបាោ�សីដ ���់សករបកគ 

�ហៃផ  កបបិេបើយាោេបើ់ប�� ាំគេធះណប�� ីេបើប ឬ�ិច្បោ 

របោា ីដ���់សករបកគ�ហៃផ បគេ�ើយតបវ�់ យ គយូីឯ�បបិ (៣០) 

ៃថ �ៃៃថ �េធ�ើពីបធ បោ�សទទកាបបំេណើេធះា 
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២.៣.១.៣. កាិេ្គរេាកលបចនងិកកទិផបិ       

េសច�ី�្ ្ងដីក 

ពីរោេច់ដសពីបបោករក�កបបរក ឣចមផាបះពាោដាោលសវភ�

ីបោេេីបបោកបណ�ាីដ�ាេដើ� ស្រធឲពីបេក�ចចិតធ់ធីបបោករក�កបបរក 

េ�ើយតបេ�បគតក�វំពីីបបោកបណ�ាីដ� �េិបបលងយីគេកះ ិគ

លភាតិច ែដាបគទទកាផាបះពាោ�សពីបេក�ចាំគេធះ ករក�កបបរក

កបំចោកតំវបគ ារលណៈងយកប�ា ិគេាើររ��បោឲកបណ�ាីដ� ិគបគង�

បបសវ�ាបចូា កី�េេរកកគដំេណើី ពីៃពីេធ�ើេបចរ�សបេក�ចចិតាំ់គេធះ ិគំ

�សដំណរោពាដំបូគា 

ពី�ិេកះេយបាោ ិគពីបិទផកយេបចរ់សកពគដសពាឺណវ�ធសឯ�ប

ែដាកតំវអបវតេដើ� ស្រធបូវពីចូា កី��ិិត្ិគផា់ោេយបាោ�សបំណរោ

កបណ�ាីដ� ិគអករពរោ�រ�ធធាពីចូា កី�ីបបោកបណ�ាីដ� ិគអករពរោ

�រ�រកកគពី�ិិត្ ិគផា់ោេយបាោេាើេបចរ់សកពគដសពេះ ាឺណរិច សពីបំចោ

ណបោ�សេកពះបធ បោ�សដសពកតំវបអប�រតិគរោឲអបវតេធះកបណ�ាីដ�

ិគអករពរោ�រ�ធធកតំវែតអបវត់ិ �បងបត់ិែដាបរំណតោា 

ឣកបរយេាតបេះ បធ បោ�សបទទកាពីចរភ��សករក�កបបរកេាើ

េបចរ់សកពគប�ៃដសព កបរករក�កបបរកកតំវែណធអំករទទកាខបបកតំវេធ�ើ

ពី�ិេកះេយបាោ ិគបទិផកយណឯរីណៈូវេបចរ់សកពគដសពេធះា  

រកកគពី�ិេកះេយបាោិគពីបិទផកយេបចរ់សកពគដសពអករទទកា

ខបបកតំវឣច�ិកីណអបវតូ់វបរ�មភ�ដូចចគេកព� ៖  

• ពី�ិេកះេយបាោណ�កយកបណ�ាីដ� 
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• ពី�ិេកះេយបាោណ�កយបគង�បបសវ�ា 

• ពី�ិេកះេយបាោណ�កយករក�កបបរកដៃទេទេត 

• ពី�ិេកះេយបាោណ�កយករបកគ ឯា បរធធ 

• ពីបិទផកយេបចរ់សកពគដសពណឯរីណៈ  

• ពីបូរប បីប�តេិយបាោា  

ប. ធជព�ាជេ្ាគតិិកាួមជតកពិជដដ  

រកកគពី�ិេកះេយបាោណ�កយកបណ�ាីដ�  អករទទកាខបបកតំវឣច

អបវតូ់វវ�ធសឯ�ប�់កយចំកដូចចគេកព� ៖  

• រចិ សកបលបណំឯរីណៈ ៖ អករទទកាខបបកតំវឣចេីេបចំរិច សកបលប ំ

ណឯរីណៈណ�កយកបណ�ាីដ� េេរកកគែដប�តារិច សី បបោ 

ខ��េដើ� ស្�ិភរក ិគកប�ាូ�តេិយបាោធធេ�េាើខ�ប�ឯី

បំចោៗៃដសពែដាខ��បេីេបចំា េេរកកគរិច សកបលបេំះ អករ

ទទកាខបបកតំវឣចេធ�ើពីបង� ់អំ�សខ�ប�ឯីៃដសព ិគផា់ោ

ពប ិគេាើរទបរចិតឲ់កបណ�ាីដ�ាំគបបីប ាំគកបសែ់ដា

បចូា កី�ផា់ោ�តេិយបាោឲបផបាផបបា អករទទកាខបប

កតំវ កតវំរតោកិូវាោ�តិេយបាោាំគេធះ េដើ� ស្ណ�ាូ� 

រកកគពី�ិកីណែរបក��ាេបចរសក់ពគា 

• ពី�ភិរកណ�កយករក�េាេ�ណរោររោ ៖ េក��សរិច សកបលបណំ   

ឯរីណៈណ�កយកបណ�ាីដ� អករទទកាខបបកតំវឣចេីេបចំ

រិច សកបលបំណ�កយករក�កបណ�ាីដ�េាេ�ណរោររោធធផគ 
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ែដីា ឧាាីណស ៖ ដសពពរោ�រ �បគពីទបោឯ តោបទេា មើប

េឯទ អករទទកាខបបកតំវឣចេីេបចំរិច សកបលបំណ�កយកបណ    

េឯទេដើ� ស្�ិេកះេយបាោេាើេបចរ់សកពគដសពេធះា 

េេរកកគរិច សកបលប�ំេិកះេយបាោាំគ�សីចគេាើ អករទទកាខបបកតំវ

ឣចេកបើកបបោបណំ កី ា�បះ�កយចំកដូចណ ៖ 

• េតើខ�ប�ឯីៃេបចរសក់ពគដសព មផាបះពាោអវ�ល �មដូច

េ�ច់ខ�ះដាោកបណ�ាីដ�? 

• េតើខ�ប�ឯីៃេបចរសក់ពគដសព ឣចអបវតប់ែដីឬេទ? 

• េតើដសពាកីចូាណធីមេេេ�ាណ? 

• េតើកបណ�ាីដ�ម�តេិយបាោែរា��បែា�អស�ខ �ះដាោខ�ប�ឯី

ៃេបចរសក់ពគដសព? 

• ...ាាា 

ខ. ធជព�ាជេ្ាគតិិកាួមរ�ជារីុ�ិ 

អករទទកាខបបកតវំកតំវេីេបចំពី�ិេកះេយបាោណ�កយបគង�បបសវ�ា

ធធ ែដាមេេរកកគែដប�តារិច សី បបោខ��ា ពី�ិេកះេយបាោេះ ឣច

េធ�ើេេើគិ�ីយៈវ�ធសឯ�ប�់កយចំកដូចចគេកព� ៖  

• ពី�ភិរកណករក� ៖ អករទទកាខបបកតំវឣចេកលើបេ ាីប ិគ

អេង�ើ់តំណគបគង�បបសវ�ាពរោ�រ �ធធ េដើ� ស្ចូា កី�ពី

�េិកះេយបាោេ�េាើេបចរសក់ពគដសពែដាបេីេបចំា 

ឧាាីណស ៖ ដសពពរោ�រ �បគពីទបោឯ តោបទេា មើបេឯទ អករ 



28 
 

ទទកាខបបកតំវឣចេីេបចំរិច សកបលបំណ�កយបគង�បបសវ�ា ែដាេធ�ើ

ពីពរោ�រ �បគវ�បរយធរធ�មណត ិ ិគប �ីឯា េដើ� ស្�ិេកះ

េយបាោេាើេបចរ់សកពគដសពេធះា 

• ពី�ភិរកេយែេរៗណ�កយបគង�បបសវ�ា ៖ េក��សពី

�ិភរកណករក� អករទទកាខបបកតវំឣចលកប�េិកះេយបាោណ 

�កយបគបគង�បបសវ�ាស�កយៗេយែេរៗ�សក ផគែដីា 

• ពីផា់ោេយបាោណរយារលណសអររី ៖ អករទទកាខបបកតវំឣច

បង�ំេបចរសក់ពគដសពេ�ឲបគង�បបសវ�ាពរោ�រ � េដើ� ស្�ិិត្ 

ិគផា់ោេយបាោា បធ បោ�សទទកាបេបចរសក់ពគ បគង�បបសវ�ា

ឣច�ិិត្ ិគផា់ោេយបាោណរយារលណសអររី ិគបង�ំ

េយបាោេធះ�រឲីដ�បាវ�់ា េដើ� ស្រធ ពី�ិិត្ ិគ

ផា់ោេយបាោបាោេ�ាេវរ អករទទកាខបបកតំវាកីរំណតោ

េ�ាេវរៃពីបង�ំេយបាោកតាបោឲបណរោររោា  

េេរកកគពី�ិភរក ិគកប�ូា�តិេយបាោាំគេះ អករទទកា

ខបបកតំវឣចេធ�ើពីបង� ់អ�ំសខ�ប�ឯីៃដសព រតោកិ ិគ�ិិត្េ�ើាូវាោ

�តិេយបាោាំគេធះ េដើ� ស្ណ�ូា� រកកគពី�ិកីណែរបក��ាេបចរស់

កពគដសពា 

គ. ធជព�ាជេ្ាគតិិកាួមជដដភិប្បិាជធាកា�ដៃកាករា 

េដើ� ស្រធបគងតិភ� ិគម�រត៌មកាបោកោរកកគពីែរបក��ា   

េបចរ់សកពគដសព ករក�កបបរកកតំវរធឲមពី�េិកះេយបាោណ�កយ       
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ីដ�បាក រោេកព�ណតពិរោ�រ �ដៃទេទេត ដូចណ ៖ 

• ីដ �បាលរស កតំវេធ�ើពី�ិេកះេយបាោណ�កយ ីដ �បា 

ខណ�ិគីដ �បាបង តោេេរកកគលរស 

• ីដ �បាេខត� កតវំេធ�ើពី�ិេកះេយបាោណ�កយីដ �បាកបករ

ីដ �បាករកគ ីដ �បាបបំ ិគីដ �បាបង តោ ែដាីគផាបះ

ពាោេេរកកគេខត� 

• ីដ �បាករកគកតំវេធ�ើពី�ិេកះេយបាោណ�កយីដ �បាបង តោ 

េេរកកគករកគ 

• ីដ �បាកបករ កតវំេធ�ើពី�េិកះេយបាោណ�កយីដ �បាបបំ

បង តោេេរកកគកបករ 

• ីដ�បាខណ�  កតំវេធ�ើពី�ិេកះេយបាោណ�កយីដ�បាបង តោ 

េេរកកគខណ�ា 

ណ�កយក េះ ករក�កបបរករ៏ឣច�ិេកះេយបាោេាើេបចរសក់ពគដសព

ីបបោខ��ណ�កយករក�កបបរកពរោ�រ �េផរគេទេត ែដា�ិបិាតរកកគែដប�តារិច ស

ីបបោខ��ិ�ពីកបំចោា 

រកកគពី�ិេកះេយបាោណ�កយករក�កបបរកពរោ�រ � ករក�កបបរកឣច

�ិកីណវ�ធសឯ�ប�់កយចំកដូចចគេកព� ៖ 

• ករក�កបបរកបងបំេបចរ�សកពគដសពេះេ�ករក�កបបរកដៃទេទេត

េដើ� ស្ផ �ាោេយបាោណរយារលណសអររីា ករក�កបបរកកតំវ

រំណតោពាប �ីេច �ទ េដើ� ស្ឲករក�កបបរកាំគអបោដបគអំ�សេ�ា
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រំណតោែដាកតំវផ �ាោេយបាោកតាបោា ពាប �ីេច �ទរំណតោេះ

ាកីមីយៈេ�ាប�កបប េដើ� ស្ឲករក�កបបរកមពបកាបោ

កោបកមបោ�ិភរកេាើេបចរ�សកពគដសពេះា 

• ករក�កបបរកលរសអេងបើ់កបរករក�កបបរកខណ�       ិគកបរ 

ករក�កបបរកបង តោឲចូា កី�រកកគពីឯ់បោបទបង� ់អ�ំសខ�ប�ឯី 

ៃេបចរ់សកពគដសពា បធ បោ�រ កបរករក�កបបរកខណ�  ិគ 

កបរករក�កបបរកបង តោ កតំវេីេបចំរិច សកបលបំណ�កយបមលិរ 

ករក�កបបរកីបបោខ�� ិគអករពរោ�រ �ធធេដើ� ស្�ិភរកេាើ       

េបចរ�សកពគដសពេះ ិគផ�ាោេយបាោណរយារលណសអររី 

រកកគីយៈេ�ា�កយែដាបរំណតោា 

• ករក�កបបរកេខត�ឣចអេងបើ់កបរករក�កបបរកករកគ ិគកបរ

ករក�កបបរកកបករឲចូា កី�រកកគពីឯ់បោបទបង� ់អ�ំសខ�ប�ឯីៃ 

េបចរ់សកពគដសពា បធ បោ�រ កបរករក�កបបរកករកគ កបរ

ករក�កបបរកកបករកតវំេីេបចំរិច សកបលបំណ�កយបមលិរករក�កបបរក 

ីបបោខ�� ិគអករពរោ�រ �ធធេដើ� ស្�ិភរកេាើេបចរ�សកពគដសព 

េះ ិគផ �ាោេយបាោណរយារលណសអររីរកកគីយៈេ�ា�កយ 

ែដាបរំណតោា រីណសេះ ករក�កបបរកករកគ ករក�កបបរកកបករ 

ឣច�ិភរកណ�កយករក�កបបរកបបំ បង តោផគែដីា 

• ករក�កបបរកករកគឣចអេងបើ់  ៖ 

- កបរករក�កបបរកបង តោេេរកកគែដប�តារិច សី បបោខ�� ឲ

ចូា កី�រកកគពីឯ់បោបទបង� ់ អ�ំសខ�ប�ឯីៃេបចរ់សកពគ  
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ដសពា បធ បោ�រកបរករក�កបបរកបង តោ កតំវេីេបចំរិច ស 

កបលបណំ�កយបមលិរករក�កបបរកីបបោខ�� ិគអករពរោ�រ �

ធធេដើ� ស្�ិភរកេាើេបចរ�សកពគដសពេះ ិគផ �ាោេយបាោ 

ណរយារលណសអររីរកកគីយៈេ�ា�កយែដាបរំណតោ ឬ 

- បមលិរករក�កបបរកបង តោាំគអបោ េេរកកគែដប�តារិច ស

ីបបោខ��ឲចូា កី�ឯ់បោបទបង� ់ ិគ�ិភរកអ�ំសខ�ប�ឯី 

ៃេបចរ់សកពគដសពែត�គ់ា 

• ករក�កបបរកកបករឣចអេងបើ់ ៖ 

- េ�បបំ ិគេ�បង តោាំគអបោេេរកកគែដប�តារិច សី បបោខ��

ចូា កី�រកកគពីឯ់បោបទបង� ់អ�ំសខ�ប�ឯីៃេបចរ់សកពគ 

ដសពា បធ បោ�រ ករក�កបបរកបបំបង តោ េធ�ើពី�ិភរក�ស

េបចរ�សកពគដសពេះ ិគផ �ាោេយបាោណរយារលណសអររី

រកកគីយៈេ�ា�កយ ែដាបរំណតោ ឬ 

- បមលិរករក�កបបរកបបំបង តោាំគអបោឲ�រចូា កី�រកកគពី

ឯ់បោបទបង� ់ ិគ�ិភរកអំ�សខ�ប�ឯីៃេបចរ់សកពគ  

ដសពែត�គ់ា 

ឃ. ធជព�ាជេ្ាគតិិកាួមជបរួ� សា ត�ោ័័ 

រកកគរីណសែដាករក�កបបរក ិគឬាណៈអភិបាយាោេបើ់ ប��

ឬបងបតែ់ដាែចគរកកគដសពមារលណៈីេបើបឬ�ិច្បោរបោករក�កបបរកឬ

ាណៈអភិបាឣចេបកើបបេំ�ករបកគ�ហៃផ  ឬករបកគ ឯា បរពរោ�រ �េដើ� ស្
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ឲករបកគឯា បរាំគេធះ�ិិត្ិគផា់ោេយបាោ �បេ�ាករក�កបបរក�ិិត្

ិគអប�រតរោឲអបវតូ់វដសពណ�កយេធះា   

េាើប�សេះ រកកគរីណសែដាខ�ប�ឯីៃេបចរ់សកពគដសពពរោ�រ �បគ

ពីអបវត�់បខងីែដាបេផ ី  (ិ�ីយៈកបតិភូរ�ម ឬកបាាោ) េយករបកគ 

ឯា បរពរោ�រ � ករក�កបបរក ិគឬាណៈអភបិារ៏ឣចេបកើបប�ំតេិយបាោ�ស

អករលំធ់ែដា�រ�សករបកគ ឯា បរពរោ�រ �េធះិ�ពីកបំចោោផគែដីា 

ឧាាីណស ៖ ករក�កបបរកកបករ�កយមាេកមគរោេច់ដសព 

បកមបោកាបោកាគៃក�បាា�សេេរកកគកបករីបបោខ��ា បធ បោ�សបេីេបចំ 

េបចរ់សកពគដសព ករក�កបបរកប�ិេកះេយបាោេាើេបចរ់សកពគដសពណ�កយ 

អករលំធ់�រ�សខណ�  ឬបង តោី ដ �បាៃក�េបើណេដើ�ា  

�. ធជត�កឹមារបប�ីជី�ដីធកសសជណៈាុោាសផារបប�ីរាជាប 

េដើ� ស្ឲកបណ�ាីដ� អគ ងពីបគង�បបសវ�ា ិគអករពរោ�រ �ធធម

ពបចូា កី��ិិត្ ិគផ �ាោេយបាោេាើេបចរ�សកពគដសព ករក�កបបរកកតំវកតោ 

ឲីដ�បាីបបោខ��េធ�ើពីបិទផរ��ផកយណឯរីណៈ �បេ�ាករក�កបបរកេធ�ើ

ពី�ិភរកចបគេកពយិគអប�រតារកកគពីបិទផកយណឯរីណៈេះ ាណៈ 

អភិបាកតំវរធ ៖  

• ផរ��ផកយេបចរ់សកពគដសព ិគីេបេបៃពីផា់ោេយបាោេេ

ិ�ព� ី�រត៌មីបបោីដ�បាលរស េខត ់ ករកគ កបករ ខណ�         

ពរោ�រ � ិគេេទសឯរីណៈេផរគៗេទេត ក��ាំគិ�ីយៈ 

វ�ទ្ក ឬទូីទបរស ឬឧបរីណសបំ�គបេំេគធធ េដើ� ស្ឲកបណ
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�ាីដ� ិគបគង�បបសវ�ាចូា កី�ផា់ោេយបាោេាើេបចរ់សកពគដសព 

េយប�� រោ�សទសរែ�គ ិគេ�ាេវរៃពីទទកាយរ�តិ 

េយបាោា   

• មទសរែ�គ ��់ស បបាងាិរ ិគកបអបោបបំបកត បកមបោទទកា 

�តេិយបាោធធា 

ពីបិទផកយេបចរ់សកពគដសពណឯរីណៈ កតំវទបរេ�ាយ គតិច 

ដបោៃថ � (១០) ៃៃថ �េធ�ើពី�បបគរោលូករក�កបបរក�ិិត្ ិគអប�រត េាើរ

ែាគរីណសកបំចោ ិគបធ ោរកកគពីរោេច់ូវដសពេះា 

ប. ធជតរបរជតុាា�ាគតិិ  

បធ បោ�សពី�េិកះេយបាោ ិគពីបិទផកយេបចរ់សកពគដសពណ  

ឯរីណៈអករទទកាខបបកតំវ កតំវ ៖  

• បូរប បីប�តិេយបាោធធែដាបេាើរេេើគ 

• �ិិត្ ិគ�ិកីណ�តិេយបាោែដាបេាើរេេើគ 

• �ិិត្ ិគែរបក��ាេបចរ់សកពគដសពេយែផ�រេាើ�តិ

េយបាោែដាបេាើរេេើគ 

• េីេបចំ ិគបងសបោេបចរ់សកពគដសព ិគរោលូាណៈអភិបា

ផា់ោេយបាោ �បេ�ារោលូករក�កបបរក�ិិត្ ិគអប�រតា 

បធ បោ�សបូរប បីប�តិេយបាោ កីច អករេីេបចំកតំវរោលូាណៈអភិបា 

�ិិត្ ិគផា់ោេយបាោ �បេ�ារោលូករក�កបបរក�ិិត្ ិគអប�រតា 
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២.៣.១.៤. កាិនិតតចនងិកអនយរខតដីក 

ប. ធជព�ោ�ាែ ោ���ិ ិាគតិិជតរិគណៈរ�ភិ 

បធ បោ�សទទកាបេបចរ់សកពគចបគេកពយ�សអករេីេបចំ ាណៈអភិបា 

កតំវេីេបចំរិច សកបលបេំដើ� ស្�ិិត្ ិគផា់ោេយបាោេាើេបចរ់សកពគដសពា អករ

េីេបចំ កតវំេធ�ើពីែរបក��ាេបចរ់សកពគដសពិ�ពីអបឯបសីបបោាណៈ

អភិបាេដើ� ស្រោលូករក�កបបរក�ិិត្ិគអប�រតា 

េេរកកគពីបង�ំេបចរ់សកពគដសពចបគេកពយេ�ករក�កបបរក អភបិា

កតំវភ� បោណ�កយូវីបយពីណសប់ស�សពីេីេបចំេបចរ់សកពគដសព េបចរ់សែថ �គ

េាតប ក��ាំគ�តេិយបាោធធែដាបកប�ូា�សពី�ិេកះេយបាោ ិគ

បិទផកយណឯរីណៈូវេបចរ់សកពគដសពចបគេកពយឲបកប ំ (៥)ៃថ � �ប

រិច សកបលបំីបបោករក�កបបរកា 

ខ. ធជព�ោ�ាែ ោ��រោុា�ាជតរិជបលាជតរបឹ 

េកពយេ�ាទទកាបូវេបចរ់សកពគដសព កបរករក�កបបរកកតំវ

េីេបចំរិច សកបលបំករក�កបបរកីបបោខ�� េដើ� ស្�ិិត្ ិគអប�រតេាើេបចរ់សកពគ

ដសពេធះា រកកគរិច សកបលបំករក�កបបរក កបរករក�កបបរកកតវំរធឲមពី

ចូា កី��សាណៈអភិបា � សី អគងភ� ិគអករលំធ់ែដាពរោ�រ � ក��ាំគ

បគារលណៈងយកប�ាដាោពីចូា កី�ីបបោកបណ�ាីដ� បគង�បបសវ�ា ិគអករ

ពរោ�រ �េផរគៗេទេតា  

ដំេណើីពីៃរិច សកបលបំីបបោករក�កបបរកេដើ� ស្�ិិត្ ិគអប�រតេាើ  

េបចរ់សកពគដសព កតំវអបវត់ិ �បទប�� ៃផ  រកកគីបបោខ��ា 

េេរកកគពី�ិភរកេាើខ�ប�ឯីៃេបចរ់សកពគដសព ករក�កបបរកកតំវ
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កតោឲអភិបាយពីណស ិគបង� ់លូករក�កបបរកអ�ំសដំេណើីពី ិគ     

ខ�ប�ឯីបំចោៗៃេបចរ់សកពគដសព ក��ាំគ�តេិយបាោធធែដាទទកា

ប�សពី�ិេកះេយបាោ ិគបទិផកយណឯរីណៈ េដើ� ស្ឲករក�កបបរក

ម�ូា� រកកគពី�ិកីណ ិគយតៃ��ផាបះពាោែដាឣចម�ប

េ�ាអប�រតា   

 បធ បោ�សករក�កបបរកបអប�រតេាើេបចរ់សកពគដសព អភបិាកតវំ

េីេបចំែរបក��ាបងសបោេបចរ់សកពគដសព ិគរោលូកបរករក�កបបរកចបះាតា

េាច ឬកតំវបេំ�់ភីរិច សេផរគេទេតែផ �រិ�ពីបេក�ចីបបោករក�កបបរកា 

កបបិេបើេបចរ�សកពគេះទទកាប�តេិយបាោអវ�ល �មេកចើេធះ

ករក�កបបរកាកីែណធាំណៈអភបិា ៖ 

• េធ�ើពីបិរកកឯវកណវ ិគ�ភិរកណ�កយអករលធំ់ ិគអករ

ពរោ�រ �ធធបែា�េទេត េដើ� ស្ែរបក��ាែផ ករខ�ះៃេបចរសក់ពគ 

ដសពេេើគវ�់ា 

• េីេបចំ�េិកះេយបាោណ�កយកបណ�ាីដ� បគង�បបសវ�ា ករក�

កបបរករកកគែដប�តារិច សី បបោខ�� ិគអករពរោ�រ �បែា�េទេតា 

• បូរប បីបូវ�តិេយបាោ អបឯបសអំ�សពី�ិេកះេយបាោេះ 

េដើ� ស្ែរបក��ាេបចរ់សកពគដសព �បរោលូករក�កបបរក�ិិត្ 

ិគបេក�ច�គ់េទេតា 
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ាំូបបំកប�់ ប់ស�ស 

ដំេណើី ពីេីេបចំដសពែដាមារលណៈណបទប�� ទូេ� 
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២.៣.២.ចដកីលនល�ល័ �ណៈ�ត�កទត 
 ដសពែដាមារលណៈណចរត់ភូត បំេ�េាើដសពីបបោីដ�បាក រោ

េកព�ណតែិដាារោទគបគពីែតគិគំ ឬពីែ� បោប់ំី  ឬពីបងសបោភីរិច ស

ីបបោ��់សលពីបបសវ�ារកកគ�បខដំែណគ កបបិ�អបករបត្េាខ៤៩៧អករ.បរ 

ចបះៃថ �ទស០៦ែខវ�ច �ិពឆក ២ំ០១៣ា 

អភិបាលរស េខតទ់ទកាបកបតិភូរ�មបិទ�ិអំណចរកកគពីេច់

ដសពែតគិគំែ� បោប់ំី ិគបងសបោភីរិច ស��់សលពីបបសវ�ារកកគ�បខតំែណគកបោ�ស

ក រោេកព�ធយរីដ�បាៃឯរលរសេខត ់ករកគកបករខណ�ា 

លំហបំចោៗបកមបោពីេីេបចំិរោែតគដសពែដាមារលណៈចរត់

ភូត កី�ម៖ 

• ពីេាើរបេំណើអ�ំសពីែតគិគំពីែ� បោប់ំី ឬបងសបោ 

• ពីេីេបចំិរោែតគេបចរ់សកពគដសព 

• ពី�ិិត្ផា់ោេយបាោីបបោាណៈអភិបា 

• ពី�ិិត្ិគអប�រតីបបោករក�កបបរក 

• ពីចបះាតាេាចេាើដសពា 

២.៣.២.១. ធជា ផិបរាណផរពាីជា្ធជដីធ 

 អភិបាលរស េខត ករកគ កបករ ខណ�េយមពីចរភ��ស

ាណៈអភិបាីបបោខ�� កតំវេាើរបំេណើែតគិគំ ឬែ� បោប់ំី  ឬបងសបោភីរិច ស

��់សលពីបបសវ�ារកកគ�បខតំែណគេដើ� ស្បបំពីអប�រត�សករក�កបបរកីបបោខ��ា  

រកកគពីេាើរបំេណើែតគិគំ ឬែ� បោប់ំី  ឬបងសបោភីរិច ស��់សលពី

បបសវ�ារកកគ�បខតំែណគីបបោីដ�បាលរស េខត់ ករកគ កបករ ខណ�  កតំវអបវត់
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ិ�ែបបបទ ិគសតិវ�ធសដូចបរំណតោរកកគេបចរ់សែណធេំាខ២២០២ប.ណ.

ចបះៃថ�ទស០៤ែខររឆក ំ២០១៤េច់េយករបកគ�បខងីឯរីណៈា 

២.៣.២.២. ធជាជរតបកបិា�ារបប�ជីី�ដីធ 

ាោពីែតគិគំឬែ� បោប់ំី ឬបងសបោភីរិច ស��់សលពីបបសវ�ារកកគ�បខ

តំែណគកតំវរោេច់ណទក�គោដសពែដាមារលណៈណចរត់ភូតា 

េយែផ�រេ�េាើតក�ំវពី ិគ�ូាេាតបែដាធឲំមពីេាើរ

បំេណើែតគិគំ ឬែ� បោប់ំី  ឬបងសបោភីរិច ស��់សលពីបបសវ�ារកកគ�បខតំែណគ 

ក��ាំគមពីចរភ�រកកគាណៈអភិបាីបបោខ��អភិបាលរស េខត់កតំវ

កតោឲទសកតោពីកាបោកាគធរ�បបរ េដើ� ស្េីេបចំិរោែតគេបចរ់សកពគ

ដសពប់ស�សពីែតគិគំ ឬែ� បោប់ំី  ឬបងសបោភីរិច ស��់សលពីែដាបេបកើបបំ

េធះ(ទក�គោដសពមារលណៈចរត់ភូតមរកកគឧបប��រ�ទស៣)ា  

២.៣.២.៣. ធជព�ោ�ាែ ោ���ិ ិាគតិិជតរិគណៈរ�ភិ 

 បធ បោ�សបងសបោេបចរ់សកពគដសពប� ទសកតោពីកាបោកាគធរ

�បបរកតំវរោេបចរ់សកពគដសពលូាណៈអភិបា�ិិត្ ិគផា់ោេយបាោា

អភិបាកតំវេីេបចំរិច សកបលបាំណៈអភិបាីបបោខ��េដើ� ស្�ិិត្ផា់ោេយបាោ

េាើេបចរ់សកពគដសពាទសកតោពីកាបោកាគធរ�បបរកតវំេធ�ើពីែរបក��ា

េបចរ់សកពគដសពិ�អបឯបសែណធំី បបោាណៈអភបិាា 

២.៣.២.៤. ធជព�ោ�ាែ ោ��រោុា�ាតរិជបលាជតរបឹរសោី ាខា� 

បធ បោ�ស�ិិត្ ិគែរបក��ាេបចរ់សកពគេាើយ អភបិាលរស

េខតក់តវំរោលូករក�កបបរកលរស េខត់ី បបោខ�� េដើ� ស្�ិិត្ ិគអប�រតេាើ
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បំេណើពីែតគិគំ ឬែ� បោប់ំី  ឬបងសបោភីរិច ស��់សលពីបបសវ�ាែដាបំេ�់

ពីងីេេក រោលរសេខត់ា 

(បូ�េ�ើាខ�ប�ឯីា��ិតរកកគអបករបត្េាខ ៤៩៧ ិគេបចរ់សែណធ

េាខ២២០២) 

 

 

 

 

 

 ២.៣.២.៥. ធជបុ្ុាាាិខ 

• ចំេពះដសពប់ស�សពីែតគិគំ ឬែ� បោប់ំី  ឬបងសបោភីរិច ស��់ស

លពីបបសវ�ាែដាបំេ�់ពីងីេេក រោលរស េខត់ បធ បោ�ស

ទទកាបពីអប�រត�សករក�កបបរកលរស េខត ់ អភិបា

លរស េខតក់តវំចបះាតាេាចេាើដសពែដាទទកាបពី

អប�រតេធះា 

• ចំេពះដសពប់ស�សពីែតគិគំ ឬែ� បោប់ំី  ឬបងសបោភីរិច ស��់ស

លពីបបសវ�ាែដាបំេ�់ពីងីេេក រោករកគ កបករ ខណ�

បធ បោ�ិិត្ ិគែរបក��ារកកគរិច សកបលបំាណៈអភិបា អភិ

បាលរស េខតក់តវំចបះាតាេាចេាើដសពែដាទទកាបពី

អប�រតេធះា 

រណំតោបមង ាោ៖ ចំេពះដសពប់ស�សពីែតគិគំ ឬែ� បោប់ំី  ឬបងសបោភីរិច ស

��់សលពីបបសវ�ាែដាបំេ�់ពីងីេេក រោករកគ កបករ ខណ�  �ិរោ�គ 

ពី�ិិត្ិគអប�រតរកកគរិច សកបលបំករក�កបបរកលរសេខត់េេើយា 
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ាំូបបំកប�់ ប់ស�ស 

ដំេណើី ពីេីេបចំដសពែដាមារលណៈចរត់ភូត 
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២.៤. ធជព�ោ�ាែោីាតោុបរិ កព 

ប. ដីធដិមោិបណៈកតកតជ ករា� 

ីដ�បាលរស េខតក់តំវបង�ំូវាោដសពែដាបអប�រតេយ 

ករក�កបបរកីបបោខ��េ�ករបកគ�ហៃផ យ គយូីកប ំ(០៥)ៃថ �ៃៃថ �េធ�ើពី ាតិ 

កបោ�សៃថ �េច់ដសព េដើ� ស្េធ�ើពី�ិិត្សតនបរូាភ�ា  

អភិបាលរស េខតក់តំវបទទកាកបតិភូរ�ម�សីដ ���់សករបកគ�ហ 

ៃផ   រកកគពី�ិិត្សតនបរូាភ�េាើដសពែដាអប�រតេយករក�កបបរកករកគ 

កបករ ិគខណ�ា 

ីដ�បាករកគ កបករ ខណ�កតំវបង�ំូវាោដសពែដាបអប�រតេយ 

ករក�កបបរកីបបោខ��េ�អភិបាលរស េខតឯ់�សយ គយូីកប ំ (០៥)ៃថ �ៃ 

ៃថ �េធ�ើពី ាិតកបោ�សៃថ �េច់ដសពេដើ� ស្េធ�ើពី�ិិត្សតនបរូាភ�ា  

ករបកគ�ហៃផ  ឬអភិបាលរស េខតក់តំវបាពីណ�កយករបកគ 

ឯា បរ � សី អគងភ�ពរោ�រ �ធធរកកគពី�ិិត្សតនបរូាភ�េាើដសពីបបោ 

ករក�កបបរកា 

រកកគរីណស�ិិត្េបើ់ ដសពណ�កយមអសតនបរូាភ� ករបកគ 

�ហៃផ  ឬអភិបាលរស េខត ់ កតំវលូដំណបគណរយារលណសអររីេ�

ករក�កបបរកែដាេច់ដសពេធះ េយប�� រោអំ�សេាតបផា ឬចំណ បចែដាផ កយ 

�សបទបងបត់ិណ�កយៃីដ�ធ�មបង ប ច្បោ ក�ះលករបត្ អបករបត្ កបពប ិគ 

ាិខិតបទ� ាតយិបតធ់ធ េដើ� ស្្ករក�កបបរកេធ�ើពីែរតក�ំវេេើគវ�់ា 

េកពយេ�ាទទកាបេបចរ់សលូដំណបគ�សករបកគ�ហៃផ  ឬអភិបា 

លរស េខតឯ់�ស ករក�កបបរកែដាេច់ដសពកតំវែរតក�ំវដសពេធះេេើគវ�់  
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រកកគអំេកគេ�ាឯ�បិប(៣០)ៃថ �ៃៃថ �េធ�ើពីា រកកគពីែរតក�វំេះ ករក�

កបបរកកតំវអបវត់ិ �សតិវ�ធសប់ស�សពីេីេបចំ ិគពីអប�រតដសពដូចមែចគ

រកកគអបករបត្ប់ស�សសតិវ�ធសបកមបោពីេីេបចំ ពីែរែកប ិគពីាបបេកាដសព

ីបបោករក�កបបរកលរស ករក�កបបរកេខត ់ ករក�កបបរកករកគ ករក�កបបរកកបករ 

ិគករក�កបបរកខណ�  ឬដូចចំណ បចទស២.៣ៃចរឯីបេច សរេទបេះា 

រកកគរីណសែដាករក�កបបរកណ�កយ �ិបេធ�ើពីែរតក�វំិ�ពី

លូដំណបគីបបោីដ���់សករបកគ�ហៃផ  ឬអភិបាលរស េខត ់ីដ���់សករបកគ

�ហៃផ  ឬអភិបាលរស េខត ់ កតំវកតោវ�រពីកបំចោធធេដើ� ស្្ម

ពីែរតក�ំវ ឬាបបេកាដសពេធះា 

ឧាាីណស ៖ ករក�កបបរកករកគបរោេច់ដសពប់ស�សពីកាបោកាគ 

បបគធ�មណតិរកកគករកគា បធ បោ�សអប�រត អភិបាករកគបបង�ំដសពេះ �រ 

អភិបាេខតេ់ដើ� ស្�ិិត្សតនបរូាភ�ា បធ បោ�សទទកាបដសព�សអភិបា 

ករកគ អភិបាេខត ់ កតោែចគពី�ិិត្សតនបរូាភ�េយ�ិកីណូវ

ចំណ បច�កយចំកដូចចគេកព� ៖   

• េតើខ�ប�ឯីៃដសពកបបណ�កយបគីដ�ធ�មបង ប ច្បោ ក�ះល

ករបត្អបករបត្ិគាិខតិបទ� ាតយិបតដ់ៃទេទេតែដីឬេទ? 

• េតើខ�ប�ឯីៃដសពេះបាិតរកកគែដប�តារិច សី បបោករក�កបបរក

ឯ�សែដីឬេទ? 

រកកគរីណសអភិបាេខត�់ិិត្េបើ់បងបត់ិណ�កយឬចំកៃដសព

េះ�ិកបបិ�ច្បោ ឬាិខតិបទ� ាតយិបតែ់ដាបរំណតោអភិបាេខត់

កតំវលូដំណបគេ�ីដ�បាករកគេធះេដើ� ស្េធ�ើពីែរតក�វំា 
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ខ. ដីធដិមោិបណៈឯបា�រា 

ចំេពះដសពែដាមារលណៈចរតភ់ូត បធ បោ�សៃថ �េច់ដសពែតគិគំ

ឬែ� បោប់ំី ឬបងសបោភីរិច ស��់សអភិបាលរសេខត ់កតំវបង�ំដសពែតគិគំ

ែ� បោប់ំី  ិគបងសបោភីរិច ស��់សេធះរកកគីយៈេ�ាយ គយូី០៧ (កប�ំសី)ៃថ �

ៃៃថ �េធ�ើពីេ�ករបកគ�ហៃផ  ិគករបកគ�បខងីឯរីណៈ េដើ� ស្�ិិត្

សតនបរូាភ� ិគបំេ�់ែបបបទពរោ�រ �បគពីេីេបចំេបេវតរ ិគពីងី

ករបខរណ�ា 

រណំតោបមង ាោ ៖  

• បធ បោ�សដសពចូាណធីម ាណៈអភិបាឣចកតោែចគអបវត់

ដសពីបបោករក�កបបរកខ�� េាះបសណ�ិាោបពី�ិិត្សតន

បរូាភ�រ៏េយា  

• រកកគរីណស�ិិត្េបើ់ កបពី�កយចំកៃដសពេធះ�បំកបបច្បោ 

ីដ�បាែដាមតកធទស�ិិត្សតនបរូាភ�កតំវបង� ់េាតបផា 

ឲបច្បោរបោ ិគកបពីែដា�ិកបបច្បោ ក��ាំគកតំវ 

ផា់ោពីែណធ ំឬអបឯសបកមបោែរតក�វំា  

• ករក�កបបរកកតំវេធ�ើពីែរតក�ំវិ�ពីែណធំី បបោីដ�បាែដា

�ិិត្សតនបរូាភ�េធះា  

• រកកគរីណសករក�កបបរកណ�កយ�ិេធ�ើពីែរតក�ំវដសពិ�ពីលូ

ដំណបគ ីដ���់សករបកគ�ហៃផ  ឬអភិបាលរស េខត ់ បគកតោ

វ�រពីេដើ� ស្ឲមពីែរតក�ំវ ឬាបបេកាដសពេធះា 



 
 

 

 
 

 

ែផ��ទ៣ីច 

កអនយមត�ចកែ�ែ្កចនិង

កលយកេេលដីក 
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ែផ��ទី៣ 

កអនយមត�ចកែ�ែ្កចនិងកលយកេេលដីក 

៣.១. ធជរោុា�ដីធ 

ដសពែដាឣចអបវតប់ ាបះកិែតដសពេធះបចូាណធីមា

ដសពឣចចូាណធីមេេៃថ �ែដាដសពេធះកតំវបចបះាតាេាច ឬឣច

រំណតោយរពាប �ីេច �ទណ�កយធេ�ាអធាតបកមបោពីចូាណធីមូវ

ដសពាំគ�ូា ឬែផករខ�ះៃដសពា 

 ករក�កបបរកកតំវរធ ាោដសពែដាបអប�រត កីចកតំវេធ�ើពីផរ��

ផកយ្បទូាទំរូយដាោឯរីណល ិគអករពរោ�រ �ធធា រកកគពីផរ��

ផកយេះ ាណៈអភិបាាកី�កិីណចំណ បចបំចោៗដូចចគេកព� ៖ 

• បេគលប�សខ�ប�ឯី ិគវ�របំចោៗែដាមែចគេេរកកគដសពេះ 

េដើ� ស្បទិផកយេាើព់ី�រត៌មីបបោករក�កបបរកពរោ�រ �ធធ 

ែដាបាិតេេេកព�វ�ឯាភ�ៃដសពេះា 

• បង�ំដសព ិគេបចរ�សបេគ លបអ�ំសខ�ប�ឯី ិគវ�របំចោៗេេ

រកកគដសពេះេ�ពោឯា សយសវ�ទ្ក ទូីទបរស ិគឯី�រតម៌ 

េយេបកើឲឯា សយសាំគេះលកយេធ�ើពីផរ��ផកយា 

• េបកើឲីដ�បាក រោេកព�ណតពិរោ�រ � ផរ��ផកយដសព ិ�ីយៈ

ព់ី�រត៌ម ឬឧបរីណសបំ�គបេំេគ ឬិ�ទសឯរីណៈធធា 

• េបកើឲីដ�បាក រោេកព�ណត ិ ែដាមេាាទ�ំរីេធ�ើពីផរ��

ផកយដសព ិគេបចរ់សបេគ លបអ�ំសខ�ប�ឯីដសពេាើេាាទ�ំរីេធះា 
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• ែណធឲំីដ�បាេីេបចំខិតបរណែដាមដរកបគោខ�ប�ឯី ិគ

វ�របំចោៗ�សដសពេះ េាើយកតំវែចរខតិបរណេះដាោកបណ 

�ាីដ� បគង�បបសវ�ា ិគអករពរោ�រ �ា 

 

 

 

 

ពីអបវត�ដសព កតវំេធ�ើេេើគេេរកកគែដប�តារិច សី បបោករក�កបបរក

ាំគ�ូា េាើរែាគែតដសពែចគេផរគ�សេះ ឬ េាើរែាគែតច្បោ ក�ះល

ករបត្ អបករបត្ កបពប ិគាិខិតបទ� ាតយិបតណ់ធីមណ�កយប

តក�ំវ្ដរេច់�សដសពូវតំបោែដាមពីរំណតោែដប�តារិច សច្បោរបោា 

ាណៈអភិបារកកគធ�ករក�កបបរកីបបោខ�� កតំវទទកាខបបកតវំរកកគពី

កតោែចគអបវត ់ ិគ�កគបគពីអបវតដ់សពាំគអបោីបបោករក�កបបរក កបរប 

េយកបបទិ�ភ� តម� ភ� ិគាណេយ្ភ� ិគកតំវេធ�ើី បយពីណសណកបក ំ

ឬិ�ពីរំណតោីបបោករក�កបបរកា រកកគពីកតោែចគអបវតដ់សពេះ ាណៈអភិ

បាកតំវរធ្មពីចូា កី��ស� សី អគងភ�លធំ់ ឯរីណល ិគអករ

ពរោ�រ �ធធា ាណៈអភិបា ាកីេីេបចំែផពីអបវត�ដសពឲបច្បោរបោ 

េយបងសាំូវបរ�មភ�បណ�ក ះបណ� ាផរ��ផកយដាោអករែដាបគចូា កី�

អបវត�ដសពេះផគែដីា 

រកកគរីណសកបំចោ ាណៈអភបិាឣច�កគបគពីអបវតដ់សពិ�ីយៈ 

រណំតោបមង ាោ ៖ ករក�កបបរក កតំវកតោឲម��់សទទកាប កររកកគពី 

បរកឯយាោច��ាោីបបោកបណ�ាីដ�េាើខ�ប�ឯីៃដសពែដាបផរ�� 

ផកយា ករក�កបបរកកតវំរធ លងយីគេកះ ល�ពិី �ប់ស ិគ

យបវលបទទកា�រត៌មអ�ំសដសពេះា  
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ឬេយមរិច សបាពីណ�កយាីបាយបត់ិធ�៌ា ាីបាយបត់ិធ�ក៌តំវលកយ

ករក�កបបរក េដើ� ស្�កគបគពីអបវតដ់សពីបបោករក�កបបរកេេេ�ាមពីេបកើបបំ

ណរយារលណសអររី�សាណៈអភិបាា 

ករក�កបបរកកតវំរធ្មយព់ីិ� កត�ត�ិិត្ ិគយ

តៃ��ពីអបវតដ់សពីបបោខ�� ដូចណ ៖ 

• ីបយពីណសីបបោាណៈអភបិា 

• ីបយពីណសបចំោៗដៃទេទេត 

• ឯរបកីាណៈអភិបា ឬ ធយរីដ�បា 

• ពីកត�ត�ិិត្ែ ាោដាោ�ាូ�  រកកគរីណសកបំចោ េដើ� ស្រធ

 ដសពកតំវបអបវតក់តប�កតវំ 

• �េធនបយេផរគៗេទេតា 

៣.២. ធជបជត ោ��ធជិុតាបិដីធ 

ករក�កបបរកឣចបេក�ចែរែកប ឬាបបេកាដសពណ�កយែដាខ��ប

អប�រត កីច េយែផ�រិ�ឯា ភ� ប��  តក�ំវពី ឬ បណំ�ូ�ី�ស�ូា�  

ិគឬេយែផ�រិ�ច្បោ ក�ះលករបត្ អបករបត្ កបពប ឬាិខិតបទ� 

ាតយិបតធ់ធណធីម ឬិ�ពីែណធ�ំសករបកគ ឯា បរីបបោលី� ភិបាា 

ពីែរែកបដសពឣចេធ�ើេេើគេយបែា�កបពីថ មស ិគឬ ែរែកប 

កបពីណ�កយៃដសពែដាមកឯបោា ពីែរែកបដសពកតវំអបវត់ិ �សតិវ�ធស 

ប់ស�សពីេីេបចំ ិគពីអប�រតដសព ដូចមែចគរកកគចរឯីបេច សរេទបេះា  

ករក�កបបរកឣចបេក�ចែរែកប ឬ ាបបេកាដសពណ�កយិ�ីយៈ 

ពីេច់ដសពីបបោខ��ា  
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ឧាាីណស ៖ បធ បោ�សរោេច់ដសពប់ស�សពីកាបោកាគបបគធ�មណត ិ

រកកគកបករ ករក�កបបរកកបករប�ិិត្េបើ់ កបពីែដាែចគរកកគដសពេះ 

�ិាោកាបោកោ ពរោ�រ �េ�បគពីហ�ឃតោពីេធ�ើែកបរកកគៃផ  បបគេេីដូវ 

កបគំា ដូេច កះ ករក�កបបរកបេក�ចែរបក��ាដសពេះ េយបែា�កបពីថ មស 

ពរោ�រ �េ�បគពីហ�ឃតោពីេធ�ើែកបរកកគៃផ  បបគេេីដូវកបគំ ិ�ីយៈ 

ពីេច់ដសពប់ស�សពីែរបក��ាដសពប់ស�សពីកាបោកាគបបគធ�មណតិា 

៣.៣. ធជរបិព�ោ�ម 

េយឯីែតដសពមារលណៈចគពត��រិច សិ �ផ �វំច្បោ បកមបោ

កបណ�ាីដ�កាបោីូបដសពរ៏ឣចមរោបងសាំូវពីរោ�ិរយបកមបោរីណស

ែដាមអករ�ិេី�ិ�បទប�� ាំគេះផគែដីាពីរោ�ិរយាំគេះ

កតំវអបវត�ដូចៗក  បកមបោកបណ�ាីដ�ាំគអបោ េយ�ិាិត�សៈីបបោ

�ករេារកកគបគង�េយឌរីឬឯវិីេធះេេើយា 

ែបបបទ ិគសតិវ�ធសៃពីេីេបចំបទប្ងបត់ិបកមបោពី�ិរយណកបរោ

េយដសពីបបោករក�កបបរក ិគរក�ិតៃកបរោ�ិរយេះ កតំវរំណតោេយ  

អបករបត្ិ�បេំណើីដ��កសក់របកគ�ហៃផ  ិគីដ���់សករបកគេបដ�រិច ស ិគ

ាិីង បវតាកា 
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ឧៀសម�អ័�ទ�១ ៖ រអនករ់តូងេ ២៨៦ 
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ឧៀសម�អ័�ទ�២ ៖ 

ទកមែាដងកែដងដអងកនណៈជៀទៀ�� ទ ទូ េ 



 

59 
 

 
 



 

60 
 

ឧៀសម�អ័�ទ�៣ ៖ ទកមែាដងកែដងដអងកនណៈឯក់តភ ទ់  
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