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ឣជាមបប 

្រក�្្ររឹរជធាន្រក�្្ររឹេខត�ន្រក�្្ររឹ្រក�ន្រក�្្ររឹ 

្រករន្រក�្្ររឹខណ�  ធ�ិ្រក�្្ររឹក្�នរុំតស ្តត�វធ្េ�ំតេឡ�

េដ�្ា�រញ្ េលររ��រសន ធិ�េធ�ឱ្មធនាររភដលសករអភ�ិឌ្ត�ែ្្

្្បធិ្េតយ្េេន� រសេ្ក�បតិនរ�្�ករអធ្�ត��ខ្ុរ ្រក�្្ររឹ

្តត�មធគណេធយ្រភេពយដ លស ន�េព្្បភលរដ�េេរ�្�ែដធ

រ�ត�រិន�រ្រសខ�ួធ ធិ�្តត�ជធឱ្មធតម� រភន្្រិិទរភ ធិ�ករ

នូលរ�ួរ្រស្្បភលរដ�ទ���រ�ាន្រ្រនយ្�ធនរ្មរនធភិករន្រក�

ធុយរ�េ្្ន រ្ស្ �ូលទ��្្បភលរដ�្រា្រន ធ�ិធបតិេដ�

រគតិនេេរ�្�ដ�េណ រករៃធករេធ�េរនរ�ារេ្�ននិត� ធិ�អធ្�ត�

េរនរ�ារេ្�ននិត�រ្រសខ�ួធពរសភធ័ទធរ�ករេ្្្វរសន ធិ�ករេរៀរគរ

ធធជធរ្ម្សផ�លសេរវសជរណៈនធ�ិករអភ�ិឌ្�ូលព� ធ 

 ឯរសរ្េន�រេិររ�ាភាករេ្រេរ រ ករ្គ្ស្ គ�នករកតស

ែន�ន ធិ�ករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រ វធេរៀ្ន�េឡ�េពយែផ�រត�

អធ្្ររត្រ�ាភាករេ្រេរ រនករ្គ្ស្ គ�នករកតសែន�នធ�ិករអធ្�ត�

�្ខុរបេ្�រេពយ្រក�្្ររឹរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ េដ�្ាួយន

ឱ្្រក�្្ររឹរជធាន ្រក�្្ររឹេខត�ន ្រក�្្ររឹ្រក�ន ្រក�្្ររឹ

្រករនធិ�្រក�្្ររឹក្�ន ្រក�្្ររឹរុំតសនរ�្�ករផ�ួនេផ��េ្រេរ រន

ធិ�អធ្�ត��្ខុរបេ្�ររ្រសខ�ួធេដ�្ាេឆ�យត្ធរ�ត្�ត�ករន ធិ�

អិិរភេេ�ូលព� ធ 
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 ឯរសរ្េន�រេិរេធន �ធិែ�ធប្រ្ខណ័� ន្្សន ់ប    

េ្លករណរ ែណធ� ែដលត្�ត�ឱ្្រក�្្ររឹអធ្�ត�ត�ទ��្រក�

េឡយន ្រក�្្ររឹអនេ្្្វរសឯរសរ្េន�រេិរេធេពយ្តស

ែ្ធេទត� ត្�ត�ករបរសែរ��រ្រសខ�ួធ ធិ�េដ�្ាេឆ�យត្ធរ�ស� ធ

រភបរសែរ��េេ�ូលព� ធរ្រសខ�ួធន 

គណៈរមា ធិករបតិរ្ម្ស្ �្ ិករអភ�ិឌ្ត�ែ្្្្ប

ធិ្េតយ្េេន� រសេ្ក�បតិន មគ..អ.្) រូ�ែថ��អ�ណរគ្ណយា �

្បលេ្រន�េពកររ�ួន�ែណរភា្ររួ�នស� ្ធ័ន�ធារនអ�អរភន្រក�្្ររ  ឹ

គណៈអភវិល ធ�ិអ�រពរសភធ័ទធធែដលវធផ�លស�តិេយ្លសន

ធិ�អធ្សរធរធធរ្ម្សេរៀ្ន�ឯរសរ្េន�រេិរេធន

្ភ�ទ��រូ�ែថ��អ�ណរគ្ណន�េពរ�ា�ធិា EU-SPACE ែដលវធន

ផ�លសករ្�្ ិទ��្េន�រេិរន ធិ�ថ�កិរ្ម្សករេរៀ្ន�ឯរសរ

េធន ន ិធរ�ធរ�េធន គ..អ.្ន រូ�ស� គ�ធរយា �ររសេក� ន�េព�តិ
េយ្លសស� ្ធ េដ�្ាែរល��ឯរសរ្េន�រេិរេធឱ្កធសែតមធ

លរ�ណៈល�្ ្េររ  
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មា�ធគ 

ឣរមកថ 

េសចក�ីេផ �ើរ 

i 

១ 

ែផ�កទី១ ៖ ទិដ�ភាទទូេទៃនមុខងូជៃជេ 

  ១.១. និយរន័យ 

១.២. ្កកប័័ ណចចកប 

១.៣. ច�តលក�័ ៈៃនរបុងរជេ្រើស 

១.៤.  ករ្ាកសបទរកសកប�័ន ាករ់ពកេ្ជើស

េ�សរុបងរជេ្រើស 

៣ 

៤ 

៩ 

 

១៥ 

ែផ�កទី២ ៖ កខូជជេូខ ជេៃនមុខងូជៃជេ 

  ២.១. ក�ិនិតិេរើលទរ�ីត្រត្ កឣាិា� 

២.២. ក�ិនិតិេរើលទរ�សីរតសា� និពធនធន 

២.៣. កេធេើេសចក�ីសេ្រចរកចរ 

២.៤. កស្រកស្រសលររ�យ្កស�ព សស ក័ន 

២.៥. ក�ិនិតិទរ�ីា�្តសតរ ៃនរុបង  

២.៦. កេធេើេសចក�ីសេ្រចចុពេ្កយ  

១៧ 

២២ 

២៤ 

២៦ 

៣០ 

៣២ 

ែផ�កទី៣ ៖ កខូខរៀបចែផកខេកៃកភា ិងថវិក
េជរៀាបនវុវៃនមុខងូជៃជេ 

  ៣.១. កេេកចរចផនកសកររា� 

៣.២. កេេកចរចេ្េពចរាយ ៣៧ 

៣៥ 

៣៧ 
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៣.៣. កករបតលចផនកសកររា� និពច្�កករ់ព

កររ្�ធី្�និេយច   

៣.៤. កេេកចរចេ្េពច្�ក និពកចកស្រសល

ច្�ក  

 

៤០ 

 

៤១ 

ែផ�កទី៤ ៖ កខបនវុវៃនមុខងូជៃជេ 

  ៤.១. កករ័តបទរកសកប�័ន ា  

៤.២. កេធេើលាាកររ  

៤១ 

៤៧ 

ែផ�កទី៥ ៖ កខរចជទ កខរៃជុនុាិិុិ ិងកខ
វុទៃមូេជកខបនវុវៃនមុខងូជៃជេ 

  ៥.១. ទរកសកប�័ន ា 

៥.២. ត�នា ីាកិច ប 

៤៩ 

៥០ 

ែផ�កទី៦ ៖ ៀទាិូសនទកខបនវុវៃនមុខងូជៃជេ 

  ៦.១. កា�េិសធនធ១ ៖ ក្ចកប្ចពសតេសសនៈ 

៦.២. កា�ិេសធនធ២ ៖ កេេកចរសា� កបធរ កប

ផ្ 

៥៤ 

៥៦ 

  ឧកសរ�័ន ា ៖ ទនុ្កកតិេលប ២៨៥ ទន្ក.កក ៥៨ 
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 ារបប�ីាផ�ជា 

 ឯរសរ្េន�រេិររ�ាភាករេ្រេរ រ ករ្គ្ស្ គ�ន ករកតស

ែន� ធិ�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ្តត�វធតរសែត�េឡ�រ�្�េ្ល 

្�ណ�ួយន្ �ំលរ�ណៈុយ្ររលរ្ម្ស្ រក�្្ររឹរជធាន ្រក�

្្ររឹេខត�ន ្រក�្្ររឹ្រក�ន ្រក�្្ររឹ្រករន ្រក�្្ររឹខណ� ន ធ�ិ

្រក�្្ររឹក្�ន ្រក�្្ររឹរុំតសនរ�្�ករផ�ួនេផ��េ្រេរ រនករេរៀ្ន�

ែផធករររ�ារភ ធិ�ថ�កិរ្ម្សអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ ធិ�

ករត�ពធ្តរតភិធិត្នធិ�វយតៃ��េលករអធ្�ត��្ខុរទ��េធ 

ឯរសរ្េន�រេិរេធ ្តត�វធន�្រ�េពយេដ� តេលខ�រ�

សរបករន��្ល្ បុ ញអ�ភាដ�េណ រករៃធករេ្រេរ រ ករកតសែន�ន

ធិ�ករអធ្�ត�ររ�ារភអិិរភក�វនសធធ ែដលបត្�ត�ករ

ន�េព�្ខរ្រស�ូលព� ធ េពយមធកររ្�្រ្�រលប�ួយអ�រ

ពរសភធ័ទធធន     ឯរសរ្េន�រេិរេធ វធន�្រ�េឡ�ែផ�រេល
�ូលព� ធៃធអធ្្ររត្េលខន២៨៥អធ្រ.្រន ន្ៃថថិ ា១៨ន ែខ�និ�ិកនឆ� �ន

២០១៤នរ�ាភាករេ្រេរ រនករ្គ្ស្ គ�នករកតសែន�នធិ�ករអធ្�ត�ន

�្ខុរបេ្�រេពយ្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិន ធិ�ន

្រ្ត�្រ្ខណ័� ន្្សនធ�ិលិខិត្ិព� ធគតិយ្ត�ធធបធរមធ   

ឯរសរ្េន�រេិរេធនែនរេនញប ៦នែផ�ររ�ួមធន  

• ែផ�រ ាិ១ន ្ បុ ញភា្រ្ខណ� ន្្សពរសភធ័ទធធ អត�ធយ័ 
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ធិ�នរតិលរ�ណៈ ៃធ�្ខុរបេ្�រ 

• ែផ�រិា២ ដលស ិា៥ ន ្ បុ ញភារិន�ករែដលរដ�វលន� រស

េ្ក�បតិគួរភិករររ�្�កររ�ណតសនករេ្រេរ រ ករ 

្គ្ស្ គ�ន ករកតសែន�ន ធិ�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ 

្ភ�ទ��វធ្ បុ ញល��តិអ�ភាករ្�្ ិន ករត�ពធន

ករ្តរតភិធិត្ន ធិ�ករវយតៃ��េលករអធ្�ត��្ខុរប

េ្�រេេរ�្��ូលព� ធរ្រសខ�ួធ 

• ែផ�រិា៦ ន ្ បុ ញភា្ិភេិសធធរទរសិ �ធរ��្ខ រុប

េ្�រែដលជ� ្សវធអធ្�ត�េេ្្េិររ��្បន 

ឯរសរ្េន�រេិរេធន �ធិ�ធួរឱ្េ្លករណរ ែណធ�

ែដលមធ្ស្សទរសិ �ធរ�កររស�ែផធករ ករេរៀ្ន�ែផធករ

ថ�កិន រិន�ករលិទរ�ាន ធិ�ករេរៀ្ន�គេ្ម�េឡយ ្ា្ែធ�រដ�វលន� រស

េ្ក�បតនិ ធ�ិអ�រពរសភធ័ទធធអនេ្្្វរសឯរសរ្េន�រេិរេធ

ឱ្្រ្ប�យួធរ�េ្លករណរ ែណធ�ទ��េធ 
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ផប្កី ១ 

ក�ដដភពកពាូៃនាុខងជកាជាជរ 

ែផ�រិា១ “ិដិ�រភិូេទៃធ�្ខុរបេ្�រ”េធ ្ បុ ញ

អ�ភាិិដ�រភិូេទៃធ�្ខុរបេ្�រ ែដលផ�ួនេផ��េ្រេរ រេពយ

្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ រ�្�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ

រ្ រសខ�ួធនែផ�រេធរ៏្ បុ ញអ�ភាធិយ�ធយ័ន្រ្ខណ� ន្្សននរតិលរ�ណៈ

ៃធ�ខ្ុរបេ្�រន ធ�ិករ្�្ ិរ្រសអ�រពរសភធ័ទធធ រ�្�

ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ 

១�១�ន�មាន័ម 

�្ខុរបេ្�រ គឺប�ខ្ុរទ��ំយែដល្តត�វធផ�ួន

េផ��េ្រេរ រេពយ្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ េេរ�្�

្រ្ខណ� ៃធអធ្្ររត្រ�ាភាករេ្រេរ រ ករ្គ្ស្ គ�ន ករកតសែន�ន

ធិ�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រេពយរដ�វលន� រសេ្ក�បតិន 

�្ខុរបេ្�រមធភារ្្េភិរ�ួមធ ន 

- ្្េភិិា១ន �្ខុរទ��ំយែដល�ធិរ�ិតេេេ្ក�

អណត�រិ្រស្ររួ� ស� ្ធ័ �ធារន អ�អរភធធរ្រស        

ររព� ភវិល 

- ្្េភិិា២ ន �្ខុរទ��ំយែដលរ�ិតេេេ្ក�

អណត�រិ្រស្ររួ�ន ស� ្ធ័ �ធារន អ�អរភធធរ្រស

ររព� ភវិល ្ា្ែធ�្ររួ� ស� ្ធ័ �ធារ អ�អរភពរស
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ភធ័ទភ្��ទរសន�េព ្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ 

រ�្�ករេ្រេរ រយរ�រអធ្�ត�ធូ��ខ្ុរទ��េធ 

១�២�ជបតខ័ណ� ប្តិ 
្រ្ខណ័� ន្្សនធិ�លិខិត្ិព� ធគតយ្ិត�ិធធ ែដលវធផ�លស

រិិទិអ�រនដលស្រក�្្ររឹ រ�្�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�ររ�ួមធ ន 

១.២.១).ន្្សរ�ាភាករ្គ្ស្ គ�រដ�វលរជធានេខត�ន្រក�ន្រករនខណ�   
ន្្សរ�ាភាករ្គ្ស្ គ�រដ�វលរជធានេខត�ន្រក�ន្រករនខណ� ន

វធរ�ណតស ដូនខ�េ្ក� ន 
− ្រក�្្ររឹ្តត�្គ្ស្ គ�ន កតសែន�ន ធិ�អធ្�ត��ខ្ុរប

េ្�ររ�្�រ្�តិអតិ្រមៃធលិទរភនធិ�ធធជធែដល
ខ�ួធមធ 

− ្រក�្្ររឹមធរិិទិេធ�េរនរ�ារេ្�នេទេលរេ្ៀ្្គ្ស
្គ�ន កតសែន�ន ធិ�អធ្�ត��្ខុរបេ្�រេពយអធ្
េល�ត�្ិព� ធនធិ�ធាតិ�ធិាែដលមធែន�េេរ�្�ន្្សន
ធិ�លិខិត្ិព� ធគតិយ្ត�ធធ 

− ្រក�្្ររឹមធរិិទិរេ្�នេពយឆធ ធ្រិិទិដ លសរ្រស
ខ�ួធរ�្�កររ�ណតស្ ិព� ធន ធាតិ�ធិាន ធិ�ធធជធរ្ម្ស
្គ្ស្ គ�ន កតសែន�ន ធិ�អធ្�ត��្ខុរបេ្�រន ន�េព
�្ខុរបេ្�រែដល�ធិជ� ្សវធ្គ្ស្ គ�ន កតសែន�ន
ធិ�អធ្�ត�ភា�្ធេពយ្ររួ�នស� ្ធ័ធធរ្រសររព� ភិ
វល 

១.២.២). ន្្ សរ�ាភារ្ ្ហិរ� �ត�្ ធ�ិករ្ គ្ ស្ គ�្ ភិ្រ� ត្�រិ្ រសរដ�វល 
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ន� រសេ្ក�បត ិ 
រដ�វលន� រសេ្ក�បតិន ្តត�្គ្ស្ គ�ន ធិ�េ្ ្្វរសថ�កិ

្្រ្េពយ្្រិិទរភន តម� រភន ធិ�គណេធយ្រភន�េព្្ប
ភលរដ�រ្រសខ�ួធនធិ�ន�េពររព� ភវិលនរ�ួទ��ករន�រយរ�្�ករ
អធ្�ត��្ខុរបេ្�រនមម្ត២២នធិ�ម្ត២៣)  

១.២.៣).  អធ្្ររត្រ�ាភាករេ្រេរ រនករ្គ្ស្ គ�នករកតសែន�នធ�ិ
ករអធ្�ត�ន�ខ្ុរបេ្�រេពយ្រក�្្ររឹៃធរដ�វល
ន� រសេ្ក�បត ិ

− ្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិន អនផ�ួនេផ��េ្រ
េរ រ�្ខុរបេ្�រ�រអធ្�ត� េពយែផ�រេលត្�ត�ករ
រ្រស្្បភលរដ�ន ់អិរិភៃធ�ូលព� ធរ�្�ែដធរ�ត�
រិន�រ្រសខ�ួធន ធិ�ែផ�រេទត�រ�ត�រភែផ�ររដ�វលន
្េន�រេិរនធិ�ហិរ� �ត�្ែដលខ�ួធមធ មម្ត៩)ន 

− រ�្�ករេ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រន្រក�្្ររឹធា�យួ ៃៗធ
រដ�វលន� រសេ្ក�បត ិ អនភិេ្្េយ្លសប�យួ្រក�
្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ្្េភិដូន �្ ន ធិ� ់
្្េភិ េផ្� �្ ែដលពរសភធ័ទត�ករក�វនស 

− កររេ្�នយរ�ខ្ុរបេ្�ររ�យួន ់�យួន�ធួធ
�រអធ្�ត�ន្ តត�មធករអធ្�ត័ភា្រក�្្ររឹន 

− ន�េពកររេ្�នយរ�ខ្ុរបេ្�ររ�យួន ់�យួ
ន�ធួធែដលរ�ិតេេេ្ក�អណត�រិ្រស្ររួ�ន ស� ្ធ័ន
�ធារ អ�អរភ�ធញន្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតនិ
្តត�រ្�្ រ្�រលនធិ�ភិេ្្េយ្លសប�យួ្ររួ�នស� ្ធ័ 
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�ធារន អ�អរភ�ធញពរសភធ័ទទ��េធន �្ធធរ�្រក�្្ររឹ
អធ្�ត័ 

− ្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិន អន្គ្ស្ គ�ន កតស
ែន�ន ធ�ិអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រេពយខ�ួធឯ�ដ លសន ់
េពយរហករប�យួរដ�វលន� រសេ្ក�បតិេផ្�េិៀត 
់្ររួ�ន ស� ្ធ័ �ធារ អ�អរភ�ធញពរសភធ័ទន េ់ពយ
រហករប�យួែផ�រឯរធន់រ�អ�រ្ា�លិ ់ អ�រពរសភធ័ទ 

− អភវិលរជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធិ�េ�ក្�      
េចរុំតសន រ�្�ធ�្រក�្្ររឹរ្រសខ�ួធ្តត�ជធអធ្�ត�
ធូ��្ខុរបេ្�រ ែដលវធអធ្�ត័េពយ្រក�្ រ្រឹ
ឱ្មធ្្រិិទរភ 

− ្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ ្តត�កតសែន�ឱ្
មធករត�ពធន ្តរតភិធតិ្ន ធិ�វយតៃ��េទេលករ
្គ្ស្ គ� ករកតសែន�នធិ�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រន 

− អភវិលរជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធិ�េ�ក្�ន
េចរុំតសន្តត�រយករណរ អ�ភាលិទផលៃធករ្គ្ស្ គ�នករ
កតសែន�ន ធិ�ករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រូធ្រក�្្ររឹ
រ្រសខ�ួធ 

− ្ិព� ធ ធាតិ�ធិាន ធិ�ធធជធរ្ម្សករ្គ្ស្ គ�ន ករ
កតសែន�ន ធិ�ករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រ្តត�រេ្�ន
េពយឆធ ធ្រិិទដិ លសរ្រស្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រស
េ្ក�បតិធា�យួៗ 

− ករ្គ្ស្ គ� ករកតសែន�នធ�ិករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រន
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្តត�ែផ�រេលេ្លករណរ  ្្រិិទរភ តម� រភន គណ
េធយ្រភនករភិេ្្េយ្លសនករនូលរ�ួនធិ�រ�ធ�ន 

− �្ខុរបេ្�ររ�យួន ់�យួន�ធួធ ែដល្រក�្្ររឹ
ៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតមិធ្�ណ�េ្រេរ រយរ�រ
អធ្�ត� ក�វនស្ តត�ពរស្ �ូ លេទរ�្�ែផធករអភ�ិឌ្ធរនធិ�
រ�ា�ធិា�ធិិេយគរ្រសរដ�វលស�ាធា�យួៗ 

− ្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិអនេធ�ករែររ្�រល
ធូ�រ�ា�ធិា�ធិិេយគរ្រសខ�ួធន េដ�្ាពរស្ �ូ លធូ��្ខុរប
េ្�រថាាន ់�្ខុរបេ្�រែដល្តត�ែររ្�រលន េពយ
ែផ�រេលរ�ណូ�ភរន ធិ�ត្�ត�ករក�វនសរ្ រស�ូលព� ធន
មម្តន៦នម្ត៧នម្ត៨នម្ត៩នម្ត១១នម្ត១២ន
ម្ត១៨) 

១.២.៤). អធ្្ររត្រ�ាភាករេរៀ្ន� ធ�ិករ្្្ភរត�េទ�លូធធិិ្ រក� ្រករ 

អធ្្ររត្េធន ផ�លសលិទរភដលសករ្គ្ស្ គ��ូលធិធិ្រក�ន

្រករ រ�្�ករផ�លស�ូលធធិិេផរ ា្ ធរភ ្សល័រ�ខណ័� ភាថ�កិបតិន ធ�ិភា
្្ភភេផ្� េៗិៀតន រ្ម្សរ�ួន�ែណររ�្�ករអធ្�ត�ន�រយ េ្្�ឱ្

ររ�ារភទ��ំយ រ�ួទ��ករេ្រេរ រនករ្គ្ស្ គ�នករកតសែន�ន

ធិ�ករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រធធ មម្ត៣) 

១.២.៥). អធ្្ររត្រ�ាភា្ ្ភធ័ទ្ គ្ស្ គ�ហិរ� �ត�្រដ�វល្រក� ្រករ 
ករេ្្្វរស�ូលធិធិ្រក�ន ្រករន គឺេដ�្ារេ្�នវធធូ�ករ

្េ�ំតន ករ�រញ្ន ធិ�េធ�ឱ្មធនាររភដលសករអភ�ិឌ្ត�ែ្្្្ប
ធិ្េតយ្ន ធិ�េដ�្ា្ �េភញ�្ខុររររិន�ែដលវធ្្គលសន ធិ�េធ�
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្្តិភូរ�ានអភវិលៃធគណៈអភវិល្រក�ន្រកររ�្�ធ�្រក�្្ររឹ
រ្រសខ�ួធន ្តត�េធ�ករផ្ភ�ផឹយបសជរណៈធូ�គេ្ម�ថ�កិយា �
តិន�យួរវ� ហរ �្ធេភលរនិ�្្្�រ្រស្រក�្្ររឹ្រក�ន ្រករ េដ�្ា
្្�ូលេយ្លសនូលរ�ួធធរ្រស្្បភលរដ�េេ�ូលព� ធរ្រសខ�ួធ
មម្ត១៥)ន 

១.២.៦). អធ្្ររត្រ�ាភាតធួិារររនិ� ធ�ិិ�ធរសិ �ធ�រ្រស្ រក�្្ររឹ 
គណៈអភវិលរជធានធ�ិ្រក�្្ររ  ឹគណៈអភវិលខណ�  

រលសរិន�្្្�រ្រសខ�ួធន ្រក�្្ររឹរជធាភ��េភញ្តត�េធ�េរន
រ�ារេ្�នខ�្�ត�ិន ់េធ�េរនរ�ារេ្�នខ�្្តិ្ ត�ិែដលបេ្ល
ករណរ ន េ្លធេយវយរ្ រសរដ�វលរជធាន ធិ��ជិធករន ែ្្្  ិ
ធាតិ�ធិាកតសែន�ករុរត�ករក�វនសន ែដលទរសិ �េទធរ�ករ
អធ្�ត��្ខុរបេ្�ររ្រស្រក�្្ររឹរជធា មម្ត១៤)  

១.២.៧). អធ្្ររត្រ�ាភាតធួិា រររនិ� ធ�ិិ�ធរសិ �ធ�ករុររ្រស្ រក�
្្ររឹ គណៈអភវិលេខត� ្រក�្្ររឹ គណៈអភវិល្រក� 
ធិ�្រក�្ រ្រឹ គណៈអភវិល្រករ 

រលសរិន�្្្�រ្រសខ�ួធន ្រក�្្ររឹេខត�្តត�េធ�េរនរ�ារេ្�ន 
ខ�្�ត�ិន ់េធ�េរនរ�ារេ្�នខ�្្តិ្ត�ិន ែដលបេ្លករណរ ន
េ្លធេយវយរ្រសេខត�ន ធិ��ជិធករន ែ្្្ិន ធាតិ�ធិាកតសែន�
ករុរត�ករក�វនសន ែដលទរសិ �េទធរ�ករអធ្�ត��្ខុរប
េ្�ររ្រស្រក�្្ររឹេខត�ន ្រក�្្ររឹ្រក�ន ធិ�្រក�្្ររឹ្រករន
មម្ត១៤នម្ត៧០នម្តន១៣២) 

១.២.៨).  អធ្្ររត្រ�ាភា�លូធធិ ិក្�នរុំតសន 



 

9 
 

្រក�្្ររឹក្� រុំតសអនេ្្្វរសថ�កិេផរភា�ូលធិធិក្� 
រុំតស រ្ម្សន�រយ�យួែផ�រ ់ទ��្រក�រ្ម្សករអភ�ិឌ្
េហព� រនធរ��ធ័ទេេ�ូលព� ធន ធ�ិករផ�លសេរវេរដ�រិន�រ�អ�េេ
ក្�ន រុំតស ែដលឆ�្្�� ��េេរ�្�ថ�កិែដលវធអធ្�ត័េពយ្រក�
្្ររឹក្� រុំតស ធិ��ធិផ្យេទធរ�ន្្ស ធិ�លិខិត្ិព� ធទ��
ំយបធរមធ មម្ត១៥) 

១.២.៩). អធ្្ររត្រ�ាភា្ ្ភធ័ទ្ គ្ស្ គ�ហិរ� �ត�្រដ�វលក្� រុំតស  
 ថ�កិក្�នរុំតស្ តត�រ្ស្ �ូ លរលសន�ណូលនន�រយរ្រសក្�ន
រុំតសេពយ�ធិគិតដលស្្ភភេដ�ន់នរតិលរ�ណៈេឡយន 

ថ�កិក្�ន រុំតស្ តត�ឆ�្្�� ��រលសករន�រយបអិិរភៃធ 
ែផធករអភ�ិឌ្រ្រសក្�នរុំតសន្រក�្្ររឹក្�នរុំតសអនេ្្្វរសន
ថ�កិរ្រសក្�ន រុំតសេទេលករន�រយ�ធិិេយគអភ�ិឌ្�ូលព� ធន
ន�រយេរវសជរណៈនន�រយអធ�រគ�ធរែផ�រេរដ�រិន�នន�រយ 
អធ�រគ�ធរែផ�ររ�អ�រនិ�ន ធ�ិន�រយ�ធិវធេ្្�ិ្រ មម្ត៣ន
ដលស៧) 

១�៣�គបជ�ាិប�ណៈៃនាុខងជកាជាជរ 

�្ខុរបេ្�រេេរ�្�ឯរសរ្េន�រេិរេធ គឺរ�េដេទ

េល�្ខុរែដលេ្រេរ រ ត�គ�ធិតផ�ួនេផ��រ្រស្រក�្្ររឹន្រក�

្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ មធឆធ ធ្រិិទិយា �េភញេលញរ�្�

ករេ្រេរ រយរ�្ខុរបេ្�រ េដ�្ាេឆ�យត្ធរ�រ�ណូ�ភរន

ធិ�ត្�ត�កររ្រស�ូលព� ធ 
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�្ខ រុបេ្�រេេរ�្�ឯរសរ្ េន�រេិរេធ មធនរតិលរ�ណៈ

ដូនខ�េ្ក� ន 
− ប�្ខុរែដលេផ��េនញភាគ�ធិតផ�ួនេផ��រ្រស្រក�្្ររឹ

ត�រយៈ�ធិាស�រ�េផ្�ៗ 
− �ធិែ�ធប�ខ្ុរបេ្�រែដល្ររួ� ស� ្ធ័ �ធារ 

អ�អរភធធរ្រសររព� ភវិល វធេផរឱ្្រក�្្ររឹ
ៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ្ធ�្ គ្ស្ គ�នកតសែន�នធិ�អធ្�ត�
េធេឡយ 

− ប�្ខុរែដល្រក�្ រ្រឹ្្េភិេផ្� �្  ់្្េភិដូន
�្ អនេ្រេរ រយរ�រអធ្�ត��្ខុរែត�យួដូន �្  

− ប�្ខុរែដលអនែ្្្្រលេទត�េភលេ�លន ធិ�
ស� ធរភន េហយ្រក�្្ររឹអន្�្ស�្ខុរទ��េធ
ត�ករក�វនស 

− ប�្ខុរែដល�ធិ្តត�ករន�រយន ់្តត�ករន�រយ
តិនតួនន់្តត�ករន�រយេ្នធ 

− េ្្្វរសថ�កិន ់�ូលធិធិេផរ ា្ ធរភ ្សលរ�ខណ�  មប
�ូលធិធិ ែដល្រក�្្ររឹិិួលភាន� រសបត ិ ធិ�ភា្្ភភ
េផ្�ៗេិៀត ែដលមធែន�េេរ�្�លិខិត្ិព� ធគតយ្ិត�
ធធ) 

្ិព� ធ ធាតិ�ធិាន ធិ�ធធជធែដល្តត�ករក�វនសរ្ម្សករ
្គ្ស្ គ� ករកតសែន�ន ធ�ិករអធ្�ត��្ខុរបេ្�របឆធ ធ្រិិិទ
ដ លសរ្រស្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិបអ�ររ�ណតសន
ឧទហរណរ  ន ្រក�្្ររឹេ្រេរ រយរ�្ខុររ�្�ករ្េ�ំត�េត�យ្
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រហគ�ធរ េដ�្ាអធ្�ត��ខ្ុរេធន្រក�្្ររឹអនរ�ណតសន�ធួធថ�កិន
ន�ធួធេមា �ិិួលែថទ�រ្មរតូនន លរ�ណៈរ�្ត�ិរ្រសេលរ្គតន អ�រ
្គត ធិ�្ិព� ធេផ្�េិៀតទរសិ �ធរ�ិាត��រ្រស�េត�យ្រហគ�ធរ 

េេរ�្�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ ្រក�្្ររឹគួរយរនតិ�ិ្រ
ពរសរ�្�កររ�ណតសន ធ�ិេ្រេរ រ�្ខុររែដលេដ� តេលររ�ា
រភផ�លសេរវឱ្វធេ្នធបអតិ្រម បប�ករេដ� តេទេលេហព�
រនធរ��ធ័ទរូ្ �ធ័� �ូលេហត្ែដល្តត�េដ� តករយរនិត�ិ្រពរសេល
�្ខុរេរវេពយសរែត�លូធិធេិផរ ា្ ធរភ ្សលរ�ខណ� មធិ�ហ�តិន
តួនេេេឡយ �្ា�េិៀតន ររ�ារភផ�លសេរវ អនមធរភុយ
្ររលរ�្�ករេ្្្វរសបន�រយនរធ�  

ឧទហរណរ  ន  
− ររ�ារភផ្ភ�ផឹយរ្ខរភប្្ក� គឺ្រក�្្ររឹអន

ន�រយនរធ�េល្វរសឧ្ត��� រ្ម្ស្ ្គអលិររិន�រធ្
ែផ�ររ្ខភវិលន ឯរសរផ្ភ�ផឹយន ករន�រយេលករ
េធ�ដ�េណ រន ធិ�ករន�រយេលករេរៀ្ន�្ ភរត�ិករណរ  
ររ�ារភផ�លសេរវន រអ៏នបករន�រយ�ូលធធន ធិ�
ករន�រយនរធ�ផ�ែដរន 

− ររ�ារភអ្សរ �រ្មរតូនត្�ត�ឱ្មធករន�រយ�ូលធធ
េទេល្ធ្សេរៀធនធ�ិឧ្ររណរ េេរ�្�្ធ្សេរៀធនរដូ៏នប
ករន�រយនរធ�េល្វរសែខ្គត្េ្�រធផ�ែដរ 

បិូេទន �្ខុរបេ្�រែដលទរសិ �ធរ�ររ�ារភផ�លសេរវ 
ត្�ត�ឱ្មធករ្�្ ិ្េន�រេិរ ករយលស្ភ�ន់កររ្�្រ្�រល
ប�យួ្ររួ�នស� ្ធ័ �ធារនអ�អរភពរសភធ័ទធធរ្រសររព� ភវិល 
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ខ�េ្ក�េធន បឧទហរណរ ៃធ�ខ្ រុបេ្�រ�យួន�ធធួ

រ្ម្សប�ធួយសា រតា ដលស្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ

្រក�្្ររឹអនផ�ួនេផ��ធូ��ខ្ុរបេ្�រខ្រៗ �្ េទត�ស� ធរភ 

ភូ�សិ�រ�នេរដ�រនិ�នធិ�ត្�ត�ករបរសែរ��េេ�ូលព� ធ 

ែផ�ររ្ខភវិល 

• ករផ្ភ�ផឹយេដ�្ាេលររ��រសករយលសដរ�អ�ភារ្ខរភរ្ម្ស

្រក�េ្លេដ់រ្ម្ស្ �ប រ្ខរភរ�យួ មឧទហរណរ ន 

រ្ខរភ្ធ�ភូ HIV/AIDs ្គកធកញស ករែថទ�អធ�យ័ …)  

• ករផ�លស�េធ្វយរ�្�ករ្ភូ ធអ�រ��ឺេទិិួលេរវរ្ខរភ 

• …ល 

ែផ�រអ្សរ � 

• ករួល្គតរ្ម្ស�េត�យ្រិរឹរហគ�ធរ 

• ករកតសែន�ករអ្សរ �រ្មរតូន 

• ករេរៀ្ន�្ រា ល័យរហគ�ធរ 

• ករ្េ�ំត ធិ�កតសែន�ន� រសអរ�ររ�ា 

• ករផ�លសរម� រៈរិរឹរ្ម្សរ្មរ្រា្រ 

• …ល 

ែផ�ររ�អ�រនិ� 

• ករផ�លសករ្�្ ិដលសធ្រា្រធិ�ធុយរ�េ្្ 

• ករ្េ�ំតរួធរ្មរ 

• កររស�ឈ្ធព� ធរ្ម្ស្ បូរភ 

• …ល 
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ែផ�រអភ�ិឌ្ធរធ្ិ 

• ្�្ ិររ�ារភពរសភធ័ទករេលររ��រសអធ�យ័ធ្ិ 
• ្�្ ិករន�្រ�្រក�ររិររ 
• ្�្ ិករ្េ�ំត�្�ណ� លរហគ�ធរ មរែធ��រ្ម្សួ្ ្�រ្រស

្្បភលរដ�រ�្�ភ�ូក្ិ�) 
• ករស� រ្រិររេេត�រហគ�ធរ 
•  …ល 
ែផ�រ�្្ធ�ន�និិ្ តរិល្ៈរាំ  ធ�ិសរធ 
• ររ�ារភខ�ែផ�រ�្្ធ�នមររ�ារភអភរិរ្ែល្�្្ប្្ិយ 

ករ្្រួត្្ែ�េធ��បូ្នករ្្ល�ន�េរៀ�្រ្ណន…) 
• ករេរៀ្ន� ាិលធរាំ រ្ម្សរហគ�ធរ 
• ករផ�លសរម� រៈរាំរ្ម្សរហគ�ធរ 
• …ល 
ែផ�រេរដ�រនិ� 

• ករេលររ��រសករអភ�ិឌ េ្ិរនរណរ ធ�ាបតិដូនបករេរៀ្ ន�អធ�យ័
េេត�្ធសេិរនរណរ ករអភរិរ្្ រ�ធ�ាបតិ…ល 

• ករភ្�រ�រ�ត�រភរ្រស្រក�េ្លេដ  មឧទហរណរ ន  ររិររ 
អា�ររ ធិ�រហ្គិធប�រ�ា) 

• ករផ្ភ�ផឹយ្េន�រេិរររិរ�ា 
• ករ្ណ�្ ្រ� លរ�ាភារិ្្រ�ាខ� តតូនដលស្រក�្រា � 
• …ល 
ែផ�រ្គ្ស្ គ�េ្្�ហធ�រយ 
• ករេ្តរ��ជិធករេឆ�យត្ន�េពេ្្�ហធ�រយ មឧទហរណរ នន
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ករេ្តរ�ិូរេេរដូ�ិររ�ធធស ករេ្តរ�ិាិួលរ្�ត�ិរភ 
ករេ្តរ�្ុំរ ធិ�ករភធ�តសអគអាភយ័ 

• ...ល 

ែផ�រេហព� រនធរ��ធ័ទធ្ិ 
• ករុរទរសិ �ផ�ូ�ថ�លស  មឧទហរណរ ននករួរ្លន  ធ�ិែថទ�ផ�ូ� 

្គររ្រហ�រ�្�ភ�ូនិក្�...) 
• ករុរទរសិ �ធរ�ស� ធ មករួរ្លនធិ�ែថទ�ស� ធរ�្�ភូ�និក្�) 
• …ល 

ែផ�រេផ្�ៗ 

• ករេរៀ្ន�្ ិ្�ត�ធិធរ្ម្ស�ូលព� ធ 

• កររ�អតផ�ូ�  ករ្្�ូលរ�រ�ត�ិាសជរណៈ 

• យ្ិទធករ្រសិ� ធត��ូលព� ធ 

• ករេរៀ្ន� ាិជ� រ្ម្សរ្មររ�្�រហគ�ធរ 

• ករអធ្�ត�ររ�ារភធធពរសភធ័ទករែ្្្្រលអករជត្ 

• …ល 

រ�ណតសរមអ លសន 

• រ�្�ករេ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រ ្រក�្្ររឹរគួរេ្រ

េរ រ�្ខុរបេ្�ររែដលរ�្រ្េទធរ�ធធជធន

ធិ�រ�ត�រភ្គ្ស្ គ�រ្រសខ�ួធន 

• បករ្្េររ្រក�្្ររឹ គួរេ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រ

រ�យួែដល�ធិ្តត�ករករន�រយេ្នធន ែដលករេធ�
ដូនេធអនឱ្្រក�្្ររឹិិលួវធ្ិភិេសធធរ ធិ�េនៀរ
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វ�ន�រយ�ូលធិធទិ��អរសេទេល�ខ្ រុបេ្�ររ�្�ករ

ផ�លសេរវ�យួ ែដលមធិ�ហ�ធ�ន ធិ�មធលរ�ណៈបរូ្ �ធ័�

េររែតទ��្រក� មដូនបករារ្្ំយិររបគេ្ម�

ែដលន�រយេ្នធ) 

១�គ៤� ធជរជកជតររិប្សបិព័នាប្លរធជាជជរាជររាខុងជកាជាជរ 

េេេភល្រក�្ រ្រឹរ�ណតសន ធិ�េ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រ

ែដលវធផ�ួនេផ��រនួេហយន ្រក�្្ររឹ្តត�រ្�្រ្�រលប�ធ្ប

�យួ្ររួ�ន ស� ្ធ័ន �ធារន អ�អរភពរសភធ័ទធធ�្ធេភល្រក�្្ររឹ

ក្សេផ��រស�ែផធករអភ�ិឌ្ន ធិ�រ�ា�ធិា�ធិិេយគរ្រសខ�ួធ ្្រិធ

េ្្រក�្្ររឹយលសេកញនន �្ខុរបេ្�រេរ ររ�យួែដល

អនប្សពរសភធ័ទប�យួធរ��ខ្ុររ្រស្ររួ�នស� ្ធ័ន �ធារន អ�អរភ

ពរសភធ័ទធធន 

រ�ណតសរមអ លសន 

• ្រក�្្ររឹរជធា េខត� ្រក� ្រករ ខណ�  អនែណធ�គណៈ

អភវិលរ្ រសខ�ួធ េដ�្ាេរ�រ្�ឱ្មធករ្�្ ិ ធិ�កររ្�្

រ្�រលប�យួ្ររួ�ន ស� ្ធ័ន �ធារន អ�អរភពរសភធ័ទធធ 

េល�្ខុរបេ្�រែដលខ�ួធេ្រេរ រន់ 

• ្រក�្្ររឹ្រក� ្រករ ខណ�  អនេរ�រ្�អភវិលរជធាន

េខត�នេដ�្ា្ �្ និធ�ិរ្�្រ្�រលប�យួ្ររួ� ស� ្ធ័ �ធារ 

អ�អរភពរសភធ័ទធធរ្រសររព� ភវិលរ�្�ករេ្រ

េរ រ�ខ្ុរបេ្�រ�រអធ្�ត� 
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• ្រក�្្ររឹក្� រុំតស អនែណធ�េ�ក្�ន េចរុំតសរ្ រសខ�ួធ 

េដ�្ាេរ�រ្�ឱ្មធករ្�្ ិ ធិ�កររ្�្រ្�រលប�យួ

្ររួ�ន ស� ្ធ័ន �ធារន អ�អរភពរសភធ័ទធធេល�្ខុរប 

េ្�រែដលខ�ួធេ្រេរ រន់ 

• ្រក�្្ររឹក្� រុំតសអនេរ�រ្�អភវិលនរជធាន េខត�ឱ្មធ

ករ្ �្  ិ ធិ�កររ្�្រ្�រលប�យួ្ររួ�ន ស� ្ធ័ន �ធារន  

អ�អរភពរសភធ័ទធធន េល�្ខុរបេ្�រែដលខ�ួធេ្រ      

េរ រ 
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ផប្កី២ 

ធជាជជរាជររាុខងជកាជាជរ 

ែផ�រិា២ “ករេ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រ” ធរ�្ បុ ញអ�ភា
ដ�េណ រកររ�្�ករេ្រេរ រ�ខ្ រុបេ្�រន ្ភ�ទ��្ បុ ញភា
តួធិារ្រសអ�រពរសភធ័ទធធន េដ�្ាឱ្្រក�្្ររឹភិករររ�្�ករ

ផ�ួនេផ��េ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រន 

រ�្�កររ�ណតសន ធ�ិេ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រ ្រក�្្ររឹ

គួរភិកររេលរិន�ករ�ួយន�ធួធដូនខ�េ្ក� នន 

១.  ករភិធិត្េ�លអ�ភាត្�ត�ករអិិរភរ្រស�ូលព� ធ 

២. ករភិធិត្េ�លអ�ភាធធជធ ធិ�រ�ត�រភរ្រសខ�ួធរ�្� 

ករ្គ្ស្ គ��្ខុរបេ្�រ 

៣. ករេធ�េរនរ�ារេ្�នប្ឋ�ន អ�ភា�្ខុរបេ្�រ

ែដល្តត�េ្រេរ រ 

៤. រ្�្រ្�រលប�យួ្ររួ� ស� ្ធ័ ់្រក�្្ររឹេផ្�

េិៀត 

៥.  ករភធិិត្េ�លភាករ្តរតរ្ា �្ ៃធករេ្រេរ រ

�្ខុរបេ្�រ 

៦. ករេធ�េរនរ�ារេ្�នន្�េ្កយអ�ភាករេ្រេរ រ   

�្ខុរបេ្�រ 

២�១� ធជព�ន�ាែាាជិររពីាជាមធជឣក�ភពជតរិាពិរដ ន 

អ�រពរសភធ័ទរ�្�ករភធិិត្េ�លអ�ភាត្�ត�ករអិិរភរ្រស�ូ

លព� ធ រ�ួមធន 
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− ្រក�្្ររឹ 

− គណៈអភវិល 

− គណៈរមា ធិករពរសភធ័ទរ្រស្រក�្្ររឹ 

− អ�អរភពរសភធ័ទធធ 

− េ�ក្�នេចរុំតសន�ិ្សនេចរុំតសរ� 

េេេភល្រក�្្ររឹរជធានេខត� ្រក� ្រករនខណ�  ផ�ួនេផ��

រ�ណតសររ�្ខុ របេ្�ររ�យួ ្រក�្ ្ររឹ្ តត�ែណធ�គណៈអភវិល 

អ�អរភពរសភធ័ទ ធ�ិគណៈរមា ធិកររ្រស្រក�្្ររឹ េដ�្ារិរឹ

េលរិន�ករេធ ្ធ ្ស�រ អ�រែដល្តត�វធកតសត��ន ្តត�រយ

ករណរ  ធិ�េលរេយ្លសូធ្រក�្្ររឹអ�ភាលិទផលៃធកររិរឹ

េធ 

្រក�្្ររឹក្�ន រុំតសន ែណធ�េ�ក្�ន េចរុំតសន �ិ្សន

េចរុំតសរ� េដ�្ារិរ េឹលរិន�ករេធ ្ធ ្ស�រ្តត�រយករណរ  ធិ�

ផ�លសអធ្សរធរ ូធ្រក�្្ររឹអ�ភាលិទផលៃធកររិរឹេធ 

េដ�្ាេធ�កររិរឹ ធិ�េលរេយ្លសូធ្រក�្្ររឹ  គណៈ

អភវិល អ�អរភពរសភធ័ទនធ�ិគណៈរមា ធិកររ្រស្រក�្្ររឹនេ�ក្�ន

េចរុំតសន �ិ្សន េចរុំតសរ� គួរភិកររធូ�ន�ណ្នរ�ខធសៗ �យួ

ន�ធួធដូនខ�េ្ក� ន 

២.១.១. កររិរឹអ�ភាេរវែដល្្បភលរដ�្ តត�ករ 

េរវទ��េធអនបេរវន ែដល�ធិទធសផ�លសេេេឡយេេ

�ូលព� ធ ់អនបេរវែដលរ�ភ្�ផ�លសេពយ្ររួ�ន ស� ្ធ័ន �ធារន

អ�អរភ ់េពយ្រក�្្ររឹរ�យួ ្ា្ែធ�ករផ�លសេរវទ��េធេេ
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�ធិទធសមធលរ�ណៈេភញេលញ ់្គ្ស្ ្ធសេេេឡយ គណៈ

អភវិល អ�អរភពរសភធ័ទនធ�ិគណៈរមា ធិកររ្រស្រក�្្ររឹនេ�ក្�ន

េចរុំតសន �ិ្សន េចរុំតសរ�្តត�្្�ូលភត័នមធអ�ភាេរវែដល

្្បភលរដ�្ តត�ករត��ធិាស�រ�ដូនខ�េ្ក�េធន 

− ភត័នមធែដល្្�ូលវធេេរ�្�អ�ឡ្�េភលៃធករនូល

រ�ួរ្រស្្បភលរដ�រ�្�្ភរត�កិរណរ េផ្�ៗែដលេរៀ្ន�

េពយ្រក�្្ររឹ 

− ភត័នមធែដល្្�ូលវធេេរ�្�អ�ឡ្�េភលៃធេ�ិិក

ផ្ភ�ផឹយ ធិ�ភិេ្្េយ្លស 

− ភត័នមធែដល្្�ូលវធេេរ�្�អ�ឡ្�េភលៃធរិន�្្្�

រ្រស្រក�្្ររឹន 

− ភត័នមធែដល្្�ូលវធេេរ�្�អ�ឡ្�េភលៃធដ�េណ រ

កររស�ែផធករ 

− ្្ភភភត័នមធេផ្�េិៀតែដលមធេេរដ�វលន� រស

េ្ក�បតិ 
 រ�្�កររិរឹន ធ�ិរ�ណតសអ�ភា�្ខុរបេ្�រេធន រមិរ
្រក�្្ររ នឹ្្បភលរដ�នធិ�រ�អ�រ្ា�លិមធរិិទិេលររ�េណ អ�ភា�្ខ រុ
បេ្�រន�េធ្វយែដលរមិរ្រក�្្ររ នឹ្ ្បភលរដ�នធិ�អ�អករ
រ�អ�រ្ា�លិអនេ្្្វរសរិិទិរ្រសខ�ួធនអនមធដូនបន ន 

− រ្ម្សរមរិ្រក�្្ររ  ឹន រមិរ្រក�្្ររឹ្គ្សរូ្
មធរិិទិេរ�ធូ��្ខុរបេ្�រន រ្ម្ស្ រក�្្ររឹេធ�
ករភិកររ រមិរ្រក�្្ររឹអនេរ�េឡ�ត�រយៈ
្្ជធ្រក�្្ររឹ គណៈអភិវល ់្្ជធគណៈ   
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រមា ធិកររ�យួរ្រស្រក�្្ររឹន រមិរ្រក�្្ររ  ឹ
រអ៏នេរ�ពរស្�ូ លរ�េណ េធេេរ�្�រេ្ៀ្វរៈ
ៃធរិន�្្្�រ្រស្រក�្្ររឹន មរូ�ភិធិត្េ�ល
ធាតិ�ធិាៃធករេរៀ្ន�េរនរ�ា្ព�រេ្ៀ្វរៈរិន�្្្� រ�្�
ឯរសរ្េន�រេិររ�ាភារិន�្្្�រ្រស្រក�្្ររឹ) 

− រ្ម្ស្ ្បភលរដ� ធ�ិរ�អ�រ្ា�លិ ន ្្បភលរដ�
ធិ�រ�អ�រ្ា�លិមធរិិទិេលររ�េណ �្ខុរបេ្�រ
េទ្រក�្្ររឹរ្ម្សភិកររត�រយៈ្្ជធ្រក�
្្ររឹ  គណៈអភវិលន េ�ក្� េចរុំតស ់គណៈ
រមា ធិកររ�យួរ្រស្រក�្្ររឹ ់េ�ភូ�និ់គណៈរមា
ធិករអភ�ិឌ្ធរភូ�ិ ្្បភលរដ�ន ់ ត�រ�រ�អ�
រ្ា�លិអននូលរ�ួេេរ�្�រិន�្្្�រ្រស្រក�្្ររឹន ធិ�
មធ�តិេយ្លសេលរ�េណ េធន ្្បភលរដ� ធិ�
រ�អ�រ្ា�លិ រអ៏នេលរបរ�េណ ធូ��្ខុរបេ្�រ
េេរ�្�អ�ឡ្�េភលៃធេ�ិិកផ្ភ�ផឹយន ធិ�ភិេ្្ 
េយ្លសរ�្�ររ�ារភនូលរួ�រ្រស្្បភលរដ�ន ធិ�
រ�្�ដ�េណ រកររស�ែផធកររ្រស្រក�្្ររឹន 

២.១.២. ករភធិតិ្េ�លអ�ភាឆធៈនធ�ិលិទរភៃធករនូលរ�ួន�ែណរ 
រ្រស្្បភលរដ�ប�យួ្រក�្្ររឹរ�្�ករផ�លសេរវ 

�្ធេភលេ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រ្រក�្្ររឹ្តត�ភិកររ

អ�ភាលិទរភន ធិ�ឆធៈរ្រស្្បភលរដ�េដ�្ានូលរ�ួន�ែណររ�្�ករ

អធ្�ត��្ខុរបេ្�រទ��េធ 

ឧទហរណរ ន 
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− ករនូលរ�ួន�ែណរផ�លស្ដរិគរ្រសមតន ្ិតន ន�េព

ករន�រយេលករអ្សរ �រ្មរតូន 

− ្្បភលរដ�មធឆធៈ ធិ�លិទរភនូលរ�ួន�ែណរេល  

ករន�រយេលតៃ���្�ករពរ�ថឺ្ គកធកញស 

២.១.៣. ផ�លសផល្្េយធរេ្នធដលស្្បភលរដ� 

 �្ខុរបេ្�រែដល្រក�្្ររឹេ្រេរ រ គួរែផ�រេទេល
ត្�ត�កររ្រស្្បភលរដ�រគេ្នធ ករផ�លសេរវ ្តត�គិតដលសផល

្្េយធរ�ធ្រ្រគេ្នធ បប�ផ�លសេរវែតេទេល្្គអលមធ

ឥិទិភលែតម� រសន ់�យួ្រក�តូន េហយន�រយថ�កិេ្នធេភរ ែដល

�ធិក�វនសរ�្�ករិិួលេរវ ដូេន�ន ករផ�លសេរវេធ ្តត�គិតអ�ភា
អិិរភក�វនសរ្ម្សអ�រិិួលេរវ 

 េ្កភាករភិកររផ�លសេរវដលស្្បភលរដ�រគេ្នធន ្រក�

្្ររឹ្តត�ភិកររធូ�ត្�ត�ករអិិរភក�វនសន ់្ធ ធស េទ្ាអ�រ

ិិួលផល្្េយធរភាេរវេធមធន�ធួធតិនរេ៏ពយ បភិេររន

ត្�ត�កររ្រស�រ�ានយ្�ធនរ្មរនធិ�ធុយរ�េ្្ 

 ឧទហរណរ  ន ្រក�្្ររឹភិធិត្េ�លអ�ភារភខ�ខតិររ

ស� តរ្រស្្បភលរដ�ន�ធួធ២០្គរសរន ដូេន�ន ្រក�្ រ្រឹគួរ    

ភិកររអ�ភាករ្េ�ំតឱ្មធ្្ភធ័ទផអតសផអ�សិ ររស� តដលស្្បភលរដ�

ទ��េធន បប�ករ្េ�ំតរួធរ្មរែដល្េ្�េរនរ�ា្តត�កររ្រស

្្បភលរដ�១០០្គរសរ 

 ្ធ ្សភាវធភិធិត្េ�លលរ�ណៈ�ធិិន�យ័ គណៈអភវិល    

គណៈរមា ធិកររ្ រស្រក�្្ររ នឹ េ�ក្�ន េចរុំតសន�ិ ្សន េចរុំតសរ� 
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ធិ�អ�អរភពរសភធ័ទរ�យួ គួររតស្ ត�តិេយ្លស ធិ�

អធ្សរធរធធ េដ�្ា្ម្ូធ្រក�្្ររ េឹេរ�្�អ�ឡ្�េភលៃធរិន�

្្្�ស��  ់រិន�្្្��សិ�� រ្រស្រក�្្ររឹ 

២�២� ធជព�ន�ាែាាជិ ររពីរាា�ភព ន�រនធនជតរិជបលាជតរបឹ

ប្លរធជជគតិជគរាុខងជកាជាជរ 

 អ�រពរសភធ័ទរ�្�ករភធិិត្េ�លអ�ភារ�ត�រភ ធិ�ធធជធ

រ្រស្រក�្្ររឹរ�្�ករ្គ្ស្ គ��្ខុរបេ្�រ រ�ួមធន 

− ្រក�្្ររឹ 

− គណៈអភវិលន 

− គណៈរមា ធិកររ�យួរ្រស្រក�្្ររឹ 

− អ�អរភពរសភធ័ទរ�យួ 

− េ�ក្�នេចរុំតសន�ិ្សនេចរុំតសរ�ន 

្ធ ្សភាវធភិធិត្េ�លអ�ភាត្�ត�ករអិិរភនធ�ិករនូលរ�ួ

ន�ែណររ្ រស្្បភលរដ� េដ�្ារ�ណតស�ខ្ រុបេ្�រគណៈអភវិល 

អ�អរភពរសភធ័ទ គណៈរមា ធិកររ�យួន េ�ក្�ន េចរុំតសន គួរ

ភិកររធូ�ន�ណ្នរ�ខធសៗ ដូនខ�េ្ក�ន 

២.២.១. រ�ត�រភ្រក�្្ររឹរ�្�ករ្គ្ស្ គ��ខ្ុរបេ្�រ 

 ្រក�្្ររឹរជធា ្រក�្្ររឹេខត� ្រក�្្ររឹ្រក�ន ្រក�

្្ររឹ្រករ ្រក�្្ររឹខណ�  ្រក�្្ររឹក្�ន ្រក�្្ររឹរុំតសន ែដល

�ធិមធ្ិភិេសធធរេ្នធរ�្�ករ្គ្ស្ គ�គេ្ម�ន គរួេ្រេរ រ

យរ�្ខុរបេ្�រន ែដលុយ្ររលរ�្�ករ្គ្ស្ គ�ន េេរ�្�

ករភិធិត្េ�លរ�ត�រភៃធករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រន ្រក�្្ររឹ
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គួររហករប�យួធរ�អ�រពរសភធ័ទេផ្�េិៀតដូនប ្ររួ�នស� ្ធ័ន�ធារន

អ�អរភ �រ័ិយឯរធ ់រ�អ�រ្ា�លិែដលមធ្ិភិេសធធរ េេ

រ�្��រ័ិយែដលអនផ�លស�ធញ ែដលរដ�វលមធករខ�ខតត�

រយៈកររហករបៃដគូ ់ន្រនិ�រធ្ប�យួ �្  ររ�ារភ

�្ខុរបេ្�រមធិ�ហ�ខ្រ  ៗ �្ អ្រ័យេលរ�ត�រភរ្ រស

រដ�វលន� រសេ្ក�បតិ 

២.២.២. ករវា ធស្ ្មណអ�ភាត្�ត�ករធធជធរ្រស្រក�្្ររឹ 

 ្រក�្្ររឹន អនេ្រេរ រយរ�្ខុរបេ្�រ�យួន�ធួធ

ែដលុយ្ររលរ�្�ករ្គ្ស្ គ� ធិ�ែ្�ែនរថ�កិរ្រសខ�ួធេទត�

�្ខុរេធ ្្រិធេ្្ រក�្្ររឹេ្រេរ រយរ�្ខុរែដលមធ

ិ�ហ�ធ�ែដល្តត�ករថ�កិេ្នធ េធ្រក�្ រ្រឹ�ិធអនមធល ទិរភ

កតសែន�វធេ្ពថ�កិរ្រសខ�ួធមធរ្�ិត ែដល�ធិអនេឆ�យត្

ត�ត្�ត�ករបេ្នធេិៀតេេ�ូលព� ធវធេឡយ �្ា�េិៀតអន

វតស្�សឱកររ�្�ករិិួលវធ្ិភិេសធធរភាករអធ្�ត��្ខុរ

េផ្�ៗ �្ បេ្នធ េ្កភាធធជធហិរ� �ត�្ន ្រក�្្ររឹគួរភិកររ

េទេលធធជធេផ្� េៗិៀត មធធជធ�ធ្រ ន្ ្ិភ្រ�្ត�និ �េធ្វយ

ធធ…) រ្ម្សអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ 

២.២.៣. រយៈេភលៃធករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រ 

្រក�្្ររឹន គួរភិកររឱ្វធល�ិតល�ធសេេេភលេ្រេរ រ

យរ�្ខ រុបេ្�រែដលផ�លសេរវរយៈ�យួរ�្រ  ្ ភាេ្ព�្ខ រុ

បេ្�រន អនែ្្្្រលអ្រ័យេលករយលសេកញរ្រស្្បភលរដ� 

ធធជធន ធិ�រ�ត�រភរ�្�ករ្គ្ស្ គ�រ្រស្រក�្្ររឹ ដូនេធន
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្រក�្្ររឹគួរគតិអ�ភារយៈេភលែដលវធេ្្�ិ្រ រ�្�ករផ�លសេរវ

ឱ្រ�្រ្េទធរ�ររ�ារភបអិិរភន ធិ�ធធជធរ្រសខ�ួធេេ

េភលខ��្ខ  

បករ្្េររ្�ផ្ត ្រក�្្ររឹគរួេ្រេរ រយរ�្ខុរប

េ្�ររ�យួែដលមធរយៈេភលអធ្�ត� �ធិគួរេលរភា�យួឆ� �ន ់

�ធិគួរេលរភាអណត�ិរ្រស្រក�្្ររឹន 

 េទ្ាយា �ររេ៏ពយ ្រក�្្ររឹអនផ�ួនេផ��រ�្�ករ

េ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រ�យួន�ធួធ ែដល្តត�អធ្�ត�រ�្�រយៈេភល

ែ��េពយមធ�ូលេហត្្តរ�្តត�ន 

 ឧទហរណរ ន ្រក�្្ររឹវធ្េ�ំត្រា ល័យរហគ�ធរ 

េហយ្រក�្្ររឹមធេហត្ផលរ�្រ្រ្ម្សិ ្រប�ណ� លធធជធ

ឯរសរេេរ�្��ូលព� ធ ដូនេធន ្រក�្្ររឹអណត�ថិាាគួរ្ធ�្ �្ ិ

ដ�េណ រករ្រា ល័យរហគ�ធរេធឱ្ដ�េណ រកររ្ម្សឆ� � 

ធិ�អណត�ិ្ធ�្ ធ ្សេិៀត 

២�៣� ធជា�ជារបប�ីរាជាបកតឋាររពីាុខងជកាជាជរដិ

ជាមាជជរាជររ 

 អ�រពរសភធ័ទរ�្�ករេធ�េរនរ�ារេ្�នប្ឋ�អ�ភា�្ខុរប

េ្�រែដល្តត�េ្រេរ រេធ រ�ួមធន 

− ្រក�្្ររឹ 

− គណៈអភវិល 

− គណៈរមា ធិកររ�យួរ្រស្រក�្្ររឹ 

− អ�អរភពរសភធ័ទរ�យួ 
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− េ�ក្�នេចរុំតសន�ិ្សនេចរុំតសរ� 

 េដ�្ាឱ្្រក�្្ររឹមធលិទរភេធ�េរនរ�ារេ្�ន ែដលែផ�រ

េលភត័នមធអ�ភា�្ខ រុបេ្�រ ែដលធរ�្តត�េ្រេរ រយរ�រអធ្�ត� 

គណៈអភវិលរជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន ខណ�  េ�ក្�ន េចរុំតសន

�ិ្ស ធិ�េចរុំតសរ� ្តត�រយករណរ ូធ្រក�្្ររឹរ្រសខ�ួធ

អ�ភាលិទផលៃធករភិធិត្េ�លអ�ភាត្�ត�ករអិិរភរ្រស�ូលព� ធ 

ធិ�ករភិធិត្េ�លអ�ភារ�ត�រភ ធិ�ធធជធរ្រស្រក�្្ររឹរ�្�ករ

្គ្ស្ គ��្ខុរបេ្�រ រវយករណរ ូធ្រក�្្ររឹ្តត�្ បុ ញ

ធូ�េ្�រន ធិ�អធ្សរធរធធអ�ភា�្ខុរែដលគួរេ្រេរ រេពយ

មធករ្រ្សយយា �ន្រសអ�ភាគ្ណរ�្ត�ិន ធ�ិគ្ណ� ិ្ ត�ិៃធ

េ្�រទ��េធ ធិ��ូលេហត្ៃធអធ្សរធរធា�យួៗ 

 ្ធ ្ស�រន ្រក�្្ររឹភិររឹ ធិ�ភិកររេដ�្ាេធ�េរនរ�ា
រេ្�នអ�ភាករេ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រ ែដល្រក�្្ររឹន�សយរ

�រអធ្�ត� ្រក�្្ររឹអនរួរេទគណៈអភវិលន ់េ�ក្�ន េច

រុំតសន ់អ�រ�ធញពរសភធ័ទែដលមធ�ត�មធេេរ�្�រនិ�្្្� មរូ�

េ�លឯរសរ្េន�រេិររ�ាភារិន�្ ្្�រ្រស្រក�្្ររឹ) 

 ្រក�្្ររឹេធ�េរនរ�ារេ្�ន ធិ�ែណធ�ឱ្ធយររដ�វល

រតស្ តេរនរ�ារេ្�នរ្រសខ�ួធន េហយេរនរ�ារេ្�នេធគួរ្�ូ ល

ផ�ែដរធូ��ហធ្ធ ្សេិៀត 

 រ�្�ររណា មធន�ណ្នខ�ខតន្រក�្្ររឹអនែណធ�ឱ្    

គណៈអភវិលន ់គណៈរមា ធិកររ�យួន ់អ�អរភពរសភធ័ទរ

�យួនេ�ក្�នេចរុំតស េធ�រិន�កររ�យួដូនខ�េ្ក� ន 
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− ្ស�្ប�ភត័នមធ្ែធ��ពរសភធ័ទធរ��្ខុរបេ្�រ

ែដលវធេរ�េឡ� ធិ�ធធជធែដល្តត�កររ្ម្ស

អធ្�ត��្ខុរេធ 

− ្ស�្ប�ភត័នមធទរសិ �ធរ��្ខុរបេ្�ររ�យួ

េផ្�េិៀតែដល�ធិវធេរ�េឡ�េពយគណៈអភវិល 

គណៈរមា ធកិរ រ្រស្រក�្្ររឹ អ�អរភពរសភធ័ទរ

�យួ ់េ�ក្�ន េចរុំតស ្ា្ែធ�្រក�្្ររឹមធករក្ស

អរ�ាណរ រ�្�ករេ្រេរ រយរ�្ខុរបេ្�រេធ

�រអធ្�ត� 

− ្្�ូលភត័នមធភា្ រក�្្ររឹេផ្�េិៀតែដលជ� ្សអធ្�ត�

�្ខុរេធ 

− រ្�្រ្�រលប�យួ្ររួ�ន ស� ្ធ័ន �ធារ អ�អរភពរស

ភធ័ទធធ្្រិធេ្ក�វនស 

២�៤� ធជរជាតរជារិកាមមជបរមរ ស� ត័នាផេរាកៀាប្លរ

ធជាជជរាជររាុខងជកាជាជរ 

អ�រពរសភធ័ទរ�្�កររ្�្រ្�រលប�យួ្ររួ� ស� ្ធ័

េផ្�េិៀតរ�្�ករេ្រេរ រ�្ខុរបេ្�រេធ រ�ួមធ នន 

− គណៈអភវិលរជធានេខត� 

− គណៈអភវិល្រក� ្រករនខណ� ន 

− េ�ក្� េចរុំតស 

អភវិលរជធាន េខត� ្រក� ្រករ ខណ�  េ�ក្� េចរុំតស 

្តត�ួយន្រក�្ រ្រឹរ្រសខ�ួធរ�្�ករភិធិត្េ�ល ធិ�រិរឹេល�្ខុរ
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បេ្�រែដលរេ្�នេ្រេរ រប្ឋ�េពយ្រក�្ រ្រឹ ន�េព 

្រក�្្ររឹ្រក�ន ្រករន ខណ�  ធ�ិក្�ន រុំតសន ែដល�ធិអនរ�ណតស

វធន�្ខុរបេ្�រែដលវធរេ្�នប្ឋ� រ�ិតរ�្�្្េភិ

រ�យួៃធ�្ខុរបេ្�រ អនេរ�រ្�ករ្�្ ិន ធិ�រ្�្

រ្�រលភាអភវិលរជធាន េខត�ន អភវិលរជធាន េខត� អនេធ�
្្តិភូរ�ាករិិួលខ្រ្តត�េធេទឱ្អភវិល្រក� ្រករនខណ�  េដ�្ា
ួយន្រក�្្ររឹក្�ន រុំតសរ�្�កររ�ណតសន�ខ្ុរបេ្�រ

ែដលវធរេ្�នប្ឋ�េធនរ�ិតរ�្�្្េភិរ�យួ 

េដ�្ាមធ�ូលព� ធ្គ្ស្ ្ធសរ�្�ករភិធិត្េ�ល ធ�ិរិរឹ

េល�្ខុរបេ្�រេធ  អភវិលរជធាន េខត�ន ្រក�ន្រករនខណ� ន

ធិ�េ�ក្�ន េចរុំតសន គួរែរ��យលសអ�ភា្្េភិៃធ�្ខុរបេ្�រ

ដូនែដលវធ្ បុ ញរ�្�ធិយ�ធយ័ៃធែផ�រិា១ខ�េល  

្ធ ្ស�រអភវិលរជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករន ខណ� ន េ�ក្�

េចរុំតស គួរភិកររេ្្្វរសយធ�ករដូនខ�េ្ក�េទត�

្្េភិៃធ�្ខុរបេ្�រធា�យួៗ ន 

− ្្រិធេ្អភវិលរជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធិ�

េ�ក្�ន េចរុំតសភិធិត្េកញន �្ខុរែដលេរ�េឡ�

�ធិរ�ិតេេេ្ក�អណត�រិ្រស្ររួ� ស� ្ធ័ �ធារ 

អ�អរភធធរ្រសររព� ភវិល មប�្ខុរបេ្�រ

្្េភិិា១) េធអភវិលរជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន

ខណ� ន ធិ�េ�ក្�ន េចរុំតស្ តត�ពរស្ �ូ ល�្ខុរប

េ្�រទ��េធេទរ�្�ែផធករ្្ក�ឆ� �ន ធិ�ែផធករ
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អភ�ិឌ្ធរ 

− ្្រិធេ្អភវិលរជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន ខណ� ន

ធិ�េ�ក្�ន េចរុំតសភធិិត្េកញន �្ខុរែដលេរ�
េឡ�រ�ិតេេេ្ក�អណត�រិ្រស្ររួ�ន ស� ្ធ័ �ធារ 

អ�អរភធធរ្រសររព� ភវិលន ម�្ខុរបេ្�រ

្្េភិិា២) អភវិលរជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន ខណ� ន

ធិ�េ�ក្�ន េចរុំតសន ្តត�ូធដ�ណរ �េទដលស ្រក�្្ររឹ

រជធាន េខត�ន ្រក� ្រករ ខណ� ន ធិ�ក្�ន រុំតសន រនួអភិ
វលរជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធិ�េ�ក្�ន េច

រុំតសន ្តត�រ្�្រ្�រលន ធិ�ភិេ្្េយ្លសប�យួ 

ធរ�្ររួ�ន ស� ្ធ័ន �ធារន អ�អរភពរសភធ័ទធធ រ�្�ករ

េ្រេរ រយរ�ខ្ុរបេ្�រេធ�រអធ្�ត� 

ន�េព�ខ្ុរបេ្�រ្្េភិិា២ អភវិលរជធាន េខត�ន

្រក�ន ្រករន ខណ� ន េ�ក្�ន េចរុំតសន ្តត�ភ្យ�េធ�ឱ្�្ខុរែដល

្រក�្ រ្រឹន�សេ្រេរ រអនដ�េណ រករេទវធេពយេបគ័យ

អភវិលរជធានេខត�ន្រក�ន្រករនខណ� នធ�ិេ�ក្�នេចរុំតសនេេែត

្ធ�ករ្�្ ិេលករអធ្�ត� �្ខុរបេ្�រែដលេ្រេរ រេពយ

្រក�្្ររឹន ្្រិធេ្ភ្�មធរវយករណរ ន��្ល្ បុ ញន្រសនន ករ

េ្រេរ រ�្ខុរបេ្�ររ្រស្រក�្្ររឹ �ធិផ�លសផល្្េយធរ

ូធដលស្្បភលរដ� 

រ�្�ររណា មធរវយករណរ ្ បុ ញន �ខ្ុរបេ្�រែដល

្រក�្្ររឹេ្រេរ រ អនមធផល្ាពលសដលសផល្្េយធររ្រស
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្្បភលរដ� អភវិល េ�ក្�ន េចរុំតស្ តត�ផ�លសេយ្លសូធ្រក�

្្ររឹ េដ�្ារេ្�ន្្្សករេ្រេរ រ�្ខុរេធ 

រ�្�ររណា មធករ�ទរសភា្ររួ�នស� ្ធ័ន�ធារនអ�អរភធធ

រ្រសររព� ភវិលន�េព�ខ្ុរ ែដល្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រស

េ្ក�បតិន�សេ្រេរ រ េពយមធេរនរា�រយករណរ ន ់រវយ

ករណរ បលយលរ�ណរ អរ្រ�រអភវិល ធិ�េ�ក្�ន េចរុំតស 

េពយ្�ភ រសអ�ភាននន 

− ករ្តរត �្ ប�យួធរ�ែផធកររ្រស្ររួ� ស� ្ធ័ �ធារ 

អ�អរភធធពរសភធ័ទ ធិ�ែផធកររ្រសរដ�វលន� រស

េ្ក�បតិេផ្�េិៀត 

− រភមធរ្�តិែផ�ររ�ត�រភរ្រសរដ�វលន� រសេ្ក�

បតិរ�្�ករ្គ្ស្ គ� ករកតសែន� ធ�ិករអធ្�ត��្ខុរ

បេ្�រន 
ដូនេធន អភវិល ធិ�េ�ក្�ន េចរុំតស្ តត�រយករណរ ូធ

្រក�្្ររឹ អ�ភាករ�ទរសរ្រស្ររួ� ស� ្ធ័ �ធារ អ�អរភធធ
រ្រសររព� ភវិលន�េព�្ខុរ ែដល្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រស
េ្ក�បតិន�សេ្រេរ រ 

្្រិធេ្្រក�្្ររឹ �ធិឯររភន�េពករ�ទរសរ្រស 
្ររួ� ស� ្ធ័ន �ធារន អ�អរភពរសភធ័ទធធន ្រក�្្ររឹ្តត�ែណធ� 
ឱ្អភវិលរជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធ�ិេ�ក្�ន េចរុំតសន
េពយេ្្យធ�ករអភវិលរជធាន េខត�ន េរ�រ្��រនគ..អ.្. េដ�្ា 
ួយនរ្�្រ្�រលនធិ�ភិធតិ្រេ្�នន 
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ឧទហរណរ ន ្រក�្្ររឹ្រករន “រ” មធ្�ណ�េ្រេរ រ 
�្ខុរផ�លសេរវ�េត�យ្រិរឹរហគ�ធរ�រអធ្�ត�ន េេេភល�ធារ 
អ្សរ �េខត� ភិធិត្េកញន�ខ្ុរេធ រ�ភ្�្តត�វធអធ្�ត� ់េ្្� 
អធ្�ត�េពយ�ធារអ្សរ �េខត�ន
ដូេន��ធារអ្សរ �េខត�្ តត�ូធដ�ណរ �េទអភវិល្រករ“រ” េពយ
្�ភ រសន �្ខុរែដល្រក�្្ររឹេ្រេរ រ េធមធរភ្តរត �្
ប�យួធរ�ែផធកររ្រស�ធារអ្សរ �េខត� ្ធ ្ស �រអភវិល្រករន
្តត�រយករណរ ូធ្រក�្្ររឹអ�ភាករ�ទរសរ្រស �ធារអ្សរ �េខត� 
េដ�្ាឱ្្រក�្្ររឹអនភិកររេឡ��ញិ  

២�៥� ធជព�ន�ាែាាជិររពីភពជារាៃនាុខងជកាជាជរ 
អ�រពរសភធ័ទរ�្�ករភធិិត្េ�លអ�ភារភ្តរត �្ ៃធ�្ខុរប 

េ្�រនេធរ�ួមធនន 
− ្រក�្្ររឹ 
− គណៈអភវិល 
− គណៈរមា ធិករធធរ្រស្រក�្្ររឹ 
− េ�ក្�នេចរុំតសន�ិ្សនេចរុំតសរ� 

 ្រក�្្ររឹែណធ�គណៈអភវិលរជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករន

ខណ� ន ធ�ិេ�ក្� េចរុំតសរ្រសខ�ួធភិធិត្េ�លន េត�្ខុរប

េ្�រែដលខ�ួធន�សេ្រេរ រមធ្រក�្្ររឹេផ្�េិៀត មែដលមធ

ែដធដា្តរត �្ ) េេរ�្��ូលព� ធវធន ់មធ្�ណ�េ្រេរ រយរ

�្ខ រុបេ្�រដូន �្ �រអធ្�ត�ែដរ់េិ រ�្�ករភិធិត្េ�លអ�ភា
ករ្តរតរ្ា �្ ៃធ�្ខុរបេ្�រេធគណៈអភិវលរជធានេខត�ន

្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធ�ិេ�ក្�ន េចរុំតស អនេរៀ្ន�ករភិេ្្េយ
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្លស �្ េទ�ញិេទ�រប�យួ្រក�្្ររឹេផ្�េិៀត េពយេ្ ្យធ�ករ

គណៈ រមា ធិកររ្�្រ្�រល្េន�រេិររ្រស្រក�្្ររឹ េពយ

ភិកររររណា ដូនខ�េ្ក� ន 

− ្រក�្្ររឹែដលមធ្ភ�្្ិលសប្ស្ � រេ្�នេ្រេរ រ

យរ�្ខុរបេ្�រ�យួ ់េ្នធដូន �្ ន ្រក�្្ររឹ

ទ��េធគួរួ្្្្�ន ធិ�ភិររ េឹដ�្ាែរ��រររិន�រហ

្្តិ្ត�ិករប�យួ �្ េពយេ្្យធ�ករ គណៈរមា ធិករ

រ្�្រ្�រល្េន�រេិររ្រសខ�ួធ េពយ្េ�ំតបរិន�

្ភ�េ្ភរ�រហ្្តិ្ត�ិកររ�ួ �្ រ្ម្សប�ូលព� ធរ�្�

ករិិួលខ្រ្តត�រ្រស្រក�្្ររឹធា�យួៗ 

− ន�េព្រក�្្ររឹ្្េភិេផ្� �្  មដូនបន្រក�្្ររឹេខត�ន

ធិ�្រក�ន ់េខត�ន ធិ�្រករន ់្រករន ធិ�ក្�ន ់្រក�ន ធិ�

រុំតស) េ្រេរ រយរ�ខ្ រុដូន �្ �រអធ្�ត� ្រក�្្ររឹ

ទ��េធ ្តត�ជធឱ្មធកររ្�្រ្�រល �្ េពយ

េ្្យធ�ករគណៈរមា ធិកររ្�្រ្�រល្េន�រ

េិររ្រស្រក�្្ររឹេរៀ�ៗខ�ួធន កររ្�្រ្�រលគួរ

េធ�យា �រួយនដលស្រក�្្ររឹទ��េធ េដ�្ាអន

អធ្�ត��្ខុរេពយរលូធនធិ�រធ្�ថ�កិ 

្្រិធេ្្រក�្្ររឹរ�ួយយលសេកញន ករអធ្�ត�    

�្ខុរបេ្�រដូន �្ �ធិិិួលវធេបគយ័ន្រក�្្ររឹេធអនន

្្្សករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រេធវធន េហយ្រក�្្ររឹេផ្�

េិៀតែដលអនអធ្�ត�វធេពយេបគយ័គួរ្ ធ�អធ្�ត��ខ្ រុេធ   
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្្រិធេ្្ រក�្្ររឹន� រសខ្រៗ �្  មធរ�ត�រភ្្ហរសែហល
�្  េហយន�សអធ្�ត��្ខុរដូន �្ រ�្�ិារែធ��ែត�ួយ ្រក�្្ររឹ

ែដលេេេរៀរ្្បភលរដ�្�ផ្ត គួរិិួលវធអិិរភរ�្�ករអធ្�ត�
�្ខុរេធន 

ឧទហរណរ  ន ្រក�្្ររឹ្រក� ធិ�្រក�្្ររឹរុំតស�យួេេ
រ�្�្រក�េធ ន�សេ្រេរ រ�្ខុរបេ្�ររ�ាភាករេរៀ្ន�្ ្ភធ័ទ
្គ្ស្ គ�កររ�ណលសេេរ�្�រុំតស ត�រយៈរនិ�្្្�ភិេ្្េយ្លស
រវ�្រក�្ រ្រឹ្រក� ធ�ិ្រក�្្ររឹរុំតសន ្្រិធេ្្រក�្្ររឹ
ទ��ភារយលសេកញន្រក�្្ររឹរុំតស មធរ�ត�រភ្្ហរស
្្ែហល្រក�្្ររឹ្រក�ែដររ�្�ករេរៀ្ន�្្ភធ័ទ្គ្ស្ គ�កររ�ណលស 
ដូេន�្រក�្្ររឹ្រក� គួររេ្�ន្្គលស�្ខុរេធេទឱ្្រក�្្ររឹ
រុំតសបអ�រអធ្�ត� េ្ពរុំតសេេេរៀរ្្បភលរដ�ប� 

្្រិធេ្�ធិមធករឯររភ �្  អ�ភា�្ខុរបេ្�ររវ�
្រក�្្ររឹធា�យួៗ ្រក�្្ររឹែណធ�ឱ្អភវិលរជធាន េខត� េធ�
កររ្�្រ្�រល េដ�្ា្ ្គលស�្ខុរេធេទឱ្្រក�្្ររឹរុំតស
បអ�រអធ្�ត�ន 

២�៦� ធជា�ជារបប�ីរាជាបបុរាជធមររពីធជាជជរាជររាុខងជ

កាជាជរ 
អ�រពរសភធ័ទរ�្�ករេធ�េរនរ�ារេ្�នន្�េ្កយអ�ភាករេ្រ

េរ រ�្ខុរបេ្�រ រ�ួមធនន 
− ្រក�្្ររឹ 
− គណៈអភវិល 
− គណៈរមា ធិករធធរ្រស្រក�្្ររឹ 
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− អ�អរភពរសភធ័ទធធ 
− េ�ក្� េចរុំតស �ិ្សនេចរុំតសរ� 

គណៈអភវិលន េ់�ក្�នេចរុំតសន្តត�រយករណរ អ�ភាលិទផល 

ធិ�អធ្សរធរធធៃធរិន�ករិា៤រ�ាភាកររ្�្រ្�រលប�យួ 

្ររួ�ស� ្ធ័េផ្�េិៀត ធ�ិរិន�ករិា៥ រ�ាភាករភធិិត្េ�លអ�ភាករ

្តរត �្ ៃធ�្ខុរបេ្�រូធ្រក�្្ររឹរ្រសខ�ួធ េដ�្ាេធ�េរនរ�ា
រេ្�នន្�េ្កយ រវយករណរ គួរ្ �ភ រសអ�ភាេ្�រ ធិ�អធ្សរធរ

ទ��ំយរ ែដលមធករែររ្�រលេេែផ�ររ�យួៃធរិន�ករិា
២រ�ាភាករភិធិត្េ�លអ�ភារ�ត�រភ ធិ�ធធជធរ្រស្រក�្្ររឹរ�្�

ករ្គ្ស្ គ��្ខុរបេ្�រែដលគណៈអភវិលន់េ�ក្�នេចរុំតស 

វធពរសូធ្រក�្្ររឹន 

 ្ធ ្ស�រ ្រក�្្ររឹភិររឹន ធិ�អធ្�ត័េលេរនរ�ារេ្�ន

ន្�េ្កយអ�ភា�្ខុរបេ្�ររ ែដល្រក�្្ររឹធរ�្តត�េ្រ

េរ រយរ�រអធ្�ត�  
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ផប្កី៣ 

ធជាជៀតបរផនធជរបាាភព ន�រថ�ធ 

រជមតិរនុា�ាុខងជកាជាជរ 

 

ែផ�រិា៣នធរ�ួយន្រក�្្ររឹឱ្វធយលសដរ�អ�ភាករេរៀ្ន�ែផធ

ករររ�ារភ ធិ�ថ�កិរ្ម្សអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រន

្រក�្្ររឹ្តត�ពរស្ �ូ ល�្ខុរបេ្�រេទរ�្�ែផធករររ�ារភ 

ធិ� ថ�កិរ្ម្សអធ្�ត��្ខុរបេ្�ររ�្�

ដ�េណ រកររស�រ�ា�ធិា�ធិិេយគ្្ក�ឆ� �រ្រស្រក�្្ររឹរជធាន

្រក�្្ររឹេខត�ន ្រក�្្ររឹ្រក�  ្រក�្្ររ ្ឹរករន ្រក�្្ររឹខណ� ន

ធិ�្រក�្្ររឹក្�ន្ រក�្្ររឹរុំតស 

 ដូេន�្រក�្្ររឹ្តត�េយ�េទេលលិខិត្ិព� ធន ធិ�េ្ល

ករណរ ែណធ�បធរមធអ�ភាករេរៀ្ន�ែផធករររ�ារភ ធិ�ថ�កិ 

េដ�្ាេរៀ្ ន�ែផធករររ�ារភន ធិ�ថ�កិរ�្�ករអធ្�ត��្ខ រុបេ្�រ  

អ�រពរសភធ័ទរ�្�រិន�ករេធរ�ួមធ ន 

− ្រក�្្ររឹន 

− គណៈអភវិល 

− គណៈរមា ធិករធធរ្រស្រក�្្ររឹ 

− អ�អរភពរសភធ័ទធធ 

− េ�ក្�េចរុំតស�ិ្សនេចរុំតសរ� 

រ�្�ធ�្រក�្្ររឹន គណៈអភវិលន គណៈរមា ធិកររ្រស 

្រក�្្ររឹន អ�អរភពរសភធ័ទធធន េ�ក្�ន េចរុំតសន
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្តត�្�េភញរិន�ករ�យួន�ធធួដូនខ�េ្ក� ន 

១. ករេរៀ្ន�ែផធករររ�ារភរ្ម្សអធ្�ត��្ខុរប 

េ្�រ 

២. ករេរៀ្ន�គេ្ម�ន�រយវា ធសសា ធរ្ម្សករអធ្�ត�

�្ខុរបេ្�រ 

៣. ករ្�ូលែផធករររ�ារភន ធិ�ថ�កិរ្រស�ខ្ុរប

េ្�រទ��េធេទរ�្�រ�ា�ធិា�ធិិេយគ 

៤. ករែររ្�រលថ�កិ្្ក�ឆ� � 

៣�១� ធជាជៀតបរផនធជរបាាភពរជមតិធជរនុា�ាុខងជក

ាជាជរ 

 ករេរៀ្ន�ែផធករររ�ារភ�្ខុរបេ្�រន គឺបរិន�ករ

�យួដរ៏�ខធសន ែដល្តត�េធ�េឡ�បេិៀ�ទតស ធ�ិគួរពរស្ �ូ លេទ

រ�្�រ�ា�ធិា�ធិិេយគ្្ក�ឆ� �រ្រស្រក�្្ររឹរជធាន ្រក�្្ររឹេខត�ន

្រក�្្ររឹ្រក� ្រក�្្ររឹ្រករន ្រក�្្ររឹខណ� ន ធ�ិ្រក�្្ររឹក្�ន

្រក�្្ររឹរុំតស ដូេន�ធាតិ�ធិាៃធកររស�ែផធករ�្ខុរប

េ្�រនមធលរ�ណៈដូន �្ ធរ�កររស�ែផធករររ�ារភព�្ខុរ

េផ្�េិៀតរ្រស្រក�្្ររឹែដរ 

 រ�្�ករេរៀ្ន�ែផធករររ�ារភនធ�ិថ�កិរ្រសខ�ួធន ្រក�្្ររឹ

ៃធរដ�វលន� រសេ្ក�បតិធា�យួៗភិកររេលររ�ារភន �យួ

ន�ធួធដូនខ�េ្ក�នន 

− េេេភលក្សេផ��ៃធអណត�ិរ្រសខ�ួធន ្រក�្្ររឹធា�យួៗ

្តត�អធ្�ត័ែផធករអភ�ិឌ្ធររយៈេភល៥ឆ� �ន ធ�ិរ�ា�ធិា�ធិិ
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េយគ្ាឆ� �រ �រិលរ្រសខ�ួធ ែដល្�ូល�្ខុរបេ្�រ

ែដល្រក�្្ររឹមធ្�ណ�េ្រេរ រយរ�រអធ្�ត�ន 

− ្រក�្្ររឹរជធានេខត�ន្រក� ្រករ ខណ� នក្�នរុំតសនរ៏

អធ្�ត័ផ�ែដរ េល្រ្ខណ័� ន�រយរយៈេភល�ធ្�

ែដលភ្ររណរ ្្េភិថ�កិន�រយ រ�្�រយៈេភល្ាឆ� �ន

មរហូត្វ�ឆ� �)េពយរ�ួ្�ូ លទ���្ខុរបេ្�រ 

− ្រក�្្ររឹន េធ�្ន�្្្ធ�រភបេរៀ�រលសឆ� �ធូ�រ�ា�ធិា�ធិិ
េយគ្្ក�ឆ� �រ្រសខ�ួធន េពយរ�ួ្�ូ លទ���្ខុរប

េ្�រថាាន់�្ខុរបេ្�រែដលវធែររ្�រល 

− រ�្�ររណា ក�វនសន ្រក�្្ររឹអនេធ�ករែររ្�រលធូ�

រ�ា�ធិា�ធិិេយគ្្ក�ឆ� �រ្រសខ�ួធ េដ�្ាពរស្ �ូ លធូ�

�្ខុរបេ្�រថាាេេេភលរ�យួ េពយែផ�រេទេល
រ�ណូ�ភរនធ�ិត្�ត�ករបរសែរ��រ្រស�ូលព� ធ 

− ្រក�្្ររឹ្តត�រ្�្រ្�រលប�យួ្រក�្្ររឹ្្េភិ

ដូន �្  ធិ�្រក�្្ររ ្ឹ េ្ភ េិផ្� �្ ្ររួ�នស� ្ធ័ន�ធារន

អ�អរភពរសភធ័ទ ធ�ិៃដគូអភ�ិឌ្ធរធធេេរ�្�អ�ឡ្�

េភលៃធដ�េណ រ កររស�រ�ា�ធិា�ធិិេយគ្្ក�ឆ� �នរ�្�ករ

ពរស្ �ូ លធូ��ខ្ុរបេ្�រ 

រ�ណតសរមអ លសនន 

− រ្ម្ស�្ខុរបេ្�រ ែដលរ�ិតេេរ�្�្្េភិិា២ 

្រក�្្ររឹគួរេ្តរ�លរ�ណៈិ្រប�្ធេេរ�្�អ�ឡ្� 

េភលៃធដ�េណ រកររស�ែផធករេដ�្ាជធឱ្មធករ
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រ្�្រ្�រលេពយរលូធ កររ្�្រ្�រលប�យួ 

្ររួ�នស� ្ធ័ន�ធារ អ�អរភពរសភធ័ទរ្រសររព� ភវិល 

គួរេធ�េឡ�ក្សត��ភាេភលដ�្ ូ�ែដលអនួយនកតស្ ធ�យ 

ករែរត្�ត�ែផធកររ្រស្រក�្្ររឹេេេភលពរស្ �ូ ល

�្ខុរបេ្�ររ�្�រ�ា�ធិា�ធិិេយគន 

ឧទហរណរ ន 

− ្្រិធេ្្រក�្្ររឹេ្រេរ រយរ�្ខុរ្្�ូលន ធិ�

ករ្គ្ស្ គ�រ�រ�ន ្រក�្្ររឹ្តត�ជធនរ្�ឱ្រ �េលភ 

្�ពធេល្ិ្្�ត�ិធធរ្រសររព� ភវិលន ទរសិ �ន

ធរ�ករ្គ្ស្ គ�រ�រ�ន េហយ្រក�្្ររឹអនួ្ប�យួ 

្ររួ� ស� ្ធ័ �ធារ អ�អរភពរសភធ័ទធធន ដូនប

ករយិល័យន់�ធារ្រសិ� ធ  

− ្្រិធេ្្រក�្្ររឹមធ្�ណ�អធ្�ត��្ខុរែដពរសភធ័ទ

ធរ�រ្ខរភ ្រក�្្ររឹគួរួ្ប�យួ�ធារន អ�អរភន ធ�ិន

អ�រពរសភធ័ទធធដូនប �ណ� លរ្ខរភន ករយិល័យន

្រករ្្តិ្ត�ិ ់�ធាររ្ខភវិលេខត� ធ�ិអ�អករ�ធិនែ�ធ 

រព� ភវិលនែដលអធ្�ត�ររ�ារភទរសិ �ធរ�រ្ខរភ  

៣�២� ធជាជៀតបរគាជមរបរណមភប និសា នរជមតិធជរនុា�

ាុខងជកាជាជរ 

 �្ធេភលេរៀ្ន�គេ្ម�ន�រយវា ធសសា ធ រ្ម្សករអធ្�ត�

�្ខុរបេ្�រន ្រក�្្ររឹគួរភិកររនន េត�្ខុរបេ្�រ

ែដល្តត�អធ្�ត�េធ្តត�ករថ�កិន់�ធិ្តត�ករន 
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 �្ខុរបេ្�រទ��ំយែដល្តត�ករថ�កិន ន ្រក�្្ររឹ

គួរេធ�ករវា ធសសា ធថ�កិន ធ�ិរ�ណតស្ ្ភភធធជធរ្ម្សរា ្សរ�េល
ករអធ្�ត��្ខុរទ��េធនរ�្�ករេរៀ្ន�គេ្ម�ន�រយវា ធសសា ធន

រ្ម្សអធ្�ត��្ខ រុបេ្�រន្រក�្្ររ ្ឹតត�អធ្�ត�ត�លិខិត្ិព� ធ 

ធិ�េរនរ�ាែណធ�រ�ាភាកររេរៀ្ន�គេ្ម�ថ�កិ ែដលមធបធរមធន 

 រ�្�ករេរៀ្ន�គេ្ម�ន�រយវា ធសសា ធ រ្ម្សករអធ្�ត� 

�្ខុរបេ្�រន ្រក�្្ររឹអនរ�ណតស្ ្ភភធធជធ ែដលវធ

�រភា�ូលធិធិេផរ ា្ ធរភ ្សល័រ�ខណ័� ន ្្ភភភាររព� ភវិល ្្ភភ

ន�ណូលដ លសរ្ រសរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ ្្ភភ្ដិរគភាៃដគូអភ�ិឌ្ធរ 

ធិ�្្ភភេផ្�ៗេិៀត 

៣.២.១. ្្ភភ�លូធធិេិផរ ា្ ធរភ ្សល័រ�ខណ័�  

 ្រក�្ រ្រឹរេ្�នអ�ភារេ្ៀ្កតសែន�នធិ�្គ្ស្គ��ូលធិធិ
រ្ម្ស�្ខុរបេ្�រែដលមធ្�ណ�យរ�រអធ្�ត� បករ

រ�ខធសររស ែដល្រក�្្ររ េឹ្្្វរស�ូលធិធិេផរ្ ា ធរភ ្សល័រ�ខណ័�

រ្រសខ�ួធប�យួ�ូលធិធិ្ែធ�� ែដល្រក�្្ររឹិិួលវធ�រភា្្ភភ

ខ�រ�្�ន ធិ�ភា្្ភភខ�េ្កែដធរ�ត�រិន�រ្រសខ�ួធ ់ន�ណូល

ភា្្ភភេផ្�េិៀត ែដលន្្សនធិ�លិខិត្ិព� ធគតិយ្ត�អធ្�� ត 

 គណៈអភវិលរជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករន ខណ�  ់េ�ក្�ន

េចរុំតស អ�អរភពរសភធ័ទធធ ធិ�គណៈរមា ធកិរធធរ្ រស

្រក�្្ររ ្ឹតត�ផ�លសអធ្សរធរូធ្រក�្្ររឹអ�ភារេ្ៀ្កតសែន�ន ធិ�

្គ្ស្ គ�ធធជធ�ូលធិធិ រ្ម្សករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រឱ្វធ

ល� 
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៣.២.២. ្្ភភភាររព� ភវិល 

 �្ខុរបេ្�រអនេ្្្វរស�ូលធិធិ�យួែផ�រៃធ�ូលធិធិ
េផរ ា្ ធរភ ្សល័រ�ខណ័� ែដល្រក�្្ររឹិិួលភាន� រសបតិ  

៣.២.៣. ្្ភភន�ណូលដ លសរ្រសរដ�វលន� រសេ្ក�បត ិ
េេេភលខ��្ខអនធរ�មធ្ិ្�ត�ធិធ ែដលរ�ណតសអ�ភា

្្េភិន�ណូល ែដល្តត�្្�ូលេេ�ូលព� ធរ្ម្សរដ�វលន� រស

េ្ក�បតិរ�ួមធន�ណូលសរេភភធទ ធ�ិន�ណូល�ធិែ�ធសរេភភធទ 

្រក�្្ររឹអនរេ្�នេ្្្វរសន�ណូលទ��េធរ្ម្ស

អធ្�ត��្ខុរបេ្�ររ្រសខ�ួធ 

៣.២.៤. ្្ភភ្ដរិគភាៃដគូអភ�ិឌ្ធរ 

 ៃដគូអភ�ិឌ្ធរធធអនផ�លសថ�កិនធិ�់�ធួយ្េន�រេិរេទ 

ដលសរដ�វលន� រសេ្ក�បតិេពយដ លសនរ្ម្សករផ�លសថ�កិភាៃដគូ 

អភ�ិឌ្ធរអនផ�លសត�រយៈ្្ភធ័ទថ�កិបត ិ ់ត�រយៈធធ្រ

ពណិភរ�យួនរ្ម្សធាតិ�ធិាន ធិ�ែ្្្ិេដ�្ាអធ្�ត�ន ្គ្ស្ គ�ន

កតសែន�ថ�កិទ��េធ អនមធែន�រ�្�អធ្សរណៈៃធករេយគ

យលសរវ�ៃដគូអភ�ិឌ្ធរប�យួរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ 

៣.២.៥. ្្ភភភា�រ័ិយឯរធ ់រហគ�ធរ់ រ�អ�រ្ា�លិធធ 

្រក�្្ររឹអនេ្្្វរស្្ភភថ�កិវធ�រភា�រ័ិយឯរធន

់រហគ�ធរន ់រ�អ�រ្ា�លិធធរ្ម្សករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ

ែដលវធេ្រេរ ររ្រសខ�ួធ រ្ម្សធាតិ�ធិា ធ�ិែ្្្ិេដ�្ាអធ្�ត� 

្គ្ស្ គ� ធិ�កតសែន�ថ�កិទ��េធអនមធែន�រ�្�អធ្សរណៈៃធ
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ករេយគយលសរវ��រ័ិយឯរធន ់រហគ�ធរន ់រ�អ�រ្ា�លិធធ

ប�យួរដ�វលន� រសេ្ក�បតិ 

៣.២.៦. គេ្ម�ធធរ្រសៃដគូអភ�ិឌ្ធរ 

្រក�្្ររឹមធរិិទិនូលរ�ួេធ�េរនរ�ារេ្�ននិត�រ�្�ករពរស 

្�ូលគេ្ម�ររ�ារភធធរ្ រសៃដគូអភ�ិឌ្ធរន ែដល

ធរ�អធ្�ត��្ខ រុបេ្�ររ្រស្រក�្្ររឹ រ�្�ររណា ែ្្េធ ៃដគូ

អភ�ិឌ្ធរផ�លសហិរ�្្ទធដលសររ�ារភគេ្ម�រ្រសខ�ួធដ លសន

េហយ�ូលធិធរិ្ម្សអធ្�ត��្ខុរបេ្�រេធ�ធិផ�លសត�រយៈ

ថ�កិរ្រស្រក�្្ររឹេិ  

៣�៣� ធជតរេមិផនធជរបាាភព ន�រថ�ធាូប្លរបាា�

គ�ន�ាយគ 

្រក�្្ររឹ្តត�្�ូ លែផធករររ�ារភន ធិ�ថ�កិៃធ�ខ្ុរ

បេ្�រេទរ�្�រ�ា�ធិា�ធិិេយគ្្ក�ឆ� �រ �រិលរ្រស្រក�្្ររឹធា�យួៗ 

េពយ្រ្េទត�ធាតិ�ធិាៃធករេរៀ្ន�រ�ា�ធិា�ធិិេយគ្្ក�ឆ� �រ្រស

ខ�ួធ្ធ ្សភា្រក�្្ររឹវធេរៀ្ន�ែផធករររ�ារភន ធិ�

ថ�កិៃធករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រែដលខ�ួធវធេ្រេរ រ

រនួេហយ 

 

៣�៤� ធជាជៀតបរគាជមរថ�ធគន�រធជបរជារិថ�ធជតករ រ 

 ្រក�្្ររឹ ្តត�ពរស្ �ូ លេេរ�្�គេ្ម�ថ�កិរ្រសខ�ួធធូ�

ន�ណូលន ធិ�ន�រយទ��អរសេពយ�ធិគិតអ�ភា្្ភភន ្ភ�ទ��
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្�ូលគេ្ម� ថ�កិរ្ម្សអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រែដលខ�ួធវធ

េ្រេរ រផ�ែដរនេេត�រដ�វលធា�យួៗនរ�ួមធនន 

៣.៤.១. គេ្ម� ធ�ិករែររ្�រលថ�កិរ្ រស្រក�្្ររ រឹជធានេខត� 

្រក�្្ររឹរជធាន ្រក�្្ររឹេខត�្ តត�េរៀ្ន�ថ�កិរ្រសខ�ួធ 

េដ�្ាអធ្�ត��្ខុរបេ្�រែដល្រក�្ រ្រឹវធេ្រេរ រន េពយ

េ្្្វរសថ�កិរ្រសរជធានេខត�នធិ�្្ភភថ�កិេផ្�ៗេិៀត 

រ�្�ករេរៀ្ន�ន ធិ�េ្្្វរសថ�កិន ្រក�្្ររឹ្តត�អធ្�ត�ត�

លិខិត្ិព� ធគតិ�យ្ត�ធធែដលមធបធរមធន រ�្�ករេធ�ែររ្�រល

ថ�កិរ្រសខ�ួធ 

៣.៤.២. គេ្ម� ធ�ិករែររ្�រលថ�កិ្រក�្្ររឹខណ� នរុំតស 

 ្រក�្្ររឹខណ� ន ្រក�្្ររឹរុំតសរ�្�រជធាន ្តត�េរៀ្ន�

ថ�កិរ្រសខ�ួធ េដ�្ាអធ្�ត��្ខុរបេ្�រែដល្រក�្ រ្រឹវធ

េ្រេរ រេពយេ្្្វរសថ�កិរ្រសរជធាន ធិ�្្ភភថ�កិេផ្�ៗ

េិៀត 

រ�្�ករេរៀ្ន�ន ធិ�េ្្្វរសថ�កិន ្រក�្្ររឹ្តត�អធ្�ត�ត�

លិខិត្ិព� ធគតិ�យ្ត�ធធែដលមធបធរមធន រ�្�ករេធ�ែររ្�រល

ថ�កិរ្រសខ�ួធ 

 

៣.៤.៣. គេ្ម� ធ�ិករែររ្�រលថ�កិរ្រស្រក�្្ររឹ្រក� ្រករន 

្រក�្្ររឹ្រក�ន ្រក�្្ររឹ្រករទ��អរសមធ�ូលធិធដិ លស

ខ�ួធរ្ម្ស្ េ្�ឱ្ករុររដ�វលន ធិ�រិន�ករអភ�ិឌ្ធរ�ូលព� ធរ�្�
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ែដធរ�ត�រនិ�រ្រសខ�ួធន ្រក�្្ររឹអនេ្្្វរសឆធ ធ្រិិទរិ្រស

ខ�ួធរ�្�ករកតសែន� ធិ�្គ្ស្ គ��ូលធធិិ្រក�ន ្រករន េដ�្ាអធ្�ត�

�្ខ រុបេ្�រ 

 ធធជធៃធរមររគអភ�ិឌ្ធរ�ូលព� ធន គឺប្្េភិ�ូលធិធិ
្រក� ្រករ រ្ម្សរា ្សរ�ករន�រយ�ូលធធន ធិ�់ករន�រយ

នរធ�ទរសិ �ធរ��្ខុរផ�លសេរវន ដូេន�ធធជធៃធរមររគ

អភ�ិឌ្ធរ�ូលព� ធអនអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ 

 ្រក�្្ររឹ្រក� ្រក�្្ររឹ្រករ អនេធ�ែររ្�រលថ�កិ

រ្រសខ�ួធេេរ�្�អ�ឡ្�េភលៃធឆ� �សរេភភធទន ្្រិធេ្លរ�ខណ�

េរដ�រិន� ់ន�ណូលមធករែ្្្្រលន ្្ករេធន អធ្�� តឱ្មធ

រភ្តសែ្ធវធន�េព្រក�្្ររឹរែដលិិួលភត័នមធ�ធិទធស

េភលអ�ភាន�ណូលែដលមធន ់ររ�ារភែដលន�សអធ្�ត�អនរ�ិតេេ

រ�្��្ខុរបេ្�រ 

រ�្�ករេរៀ្ន�ន ធិ�េ្្្វរសថ�កិន ្រក�្្ររឹ្តត�អធ្�ត�ត�

លិខិត្ិព� ធគតិ�យ្ត�ធធែដលមធបធរមធន រ�្�ករេធ�ែររ្�រល

ថ�កិរ្រសខ�ួធ 

៣.៤.៤. គេ្ម� ធ�ិករែររ្�រលថ�កិ្រក�្្ររឹក្�នរុំតស 

 ្រក�្្ររឹក្�ន រុំតស មធ�ូលធិធិដ លសខ�ួធរ្ម្ស្ េ្�ឱ្ 

ករុររដ�វលន ធិ�រិន�ករអភ�ិឌ្ធរ�ូលព� ធរ�្�ែដធរ�ត�រិន�រ្រស

ខ�ួធ ្រក�្្ររឹក្�ន រុំតសន អនេ្្្វរសធធជធៃធរមររគ

អភ�ិឌ្ធរ�ូលព� ធរ្ម្សរា ្សរ�េលន�រយ�ូលធធន ធិ�់ន�រយ

នរធ�ែដល្េ្�ឱ្េ្ល្�ណ�ៃធករអភ�ិឌ្�ូលព� ធនដូេន�នធធជធ
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ៃធរមររគអភ�ិឌ្ធរ�ូលព� ធ អនេ្្្វរសរ្ម្សករអធ្�ត�

�្ខុរបេ្�រន 

 ្រក�្្ររឹក្�នរុំតសអនេធ�ែររ្�រលថ�កិរ្រសខ�ួធេេរ�្�

អ�ឡ្�េភលៃធឆ� �សរេភភធទន ្្រិធេ្ស� ធរភេរដ�រនិ� ់ន�ណូល

ថ�កិរ្រសរដ�វលមធករែ្្្្រលន ្្ករេធន អធ្�� តឱ្មធ

រភ្តសែ្ធវធន�េព្រក�្្ររឹរន ែដលិិួលភត័នមធ�ធិទធស

េភលអ�ភាន�ណូលែដលមធន ់ររ�ារភែដលន�សអធ្�ត�អនរ�ិតេេ

រ�្��្ខុរបេ្�រ 

រ�្�ករេរៀ្ន�ន ធិ�េ្្្វរសថ�កិន ្រក�្្ររឹ្តត�អធ្�ត�ត�

លិខិត្ិព� ធគតិ�យ្ត�ធធែដលមធបធរមធន រ�្�ករេធ�ែររ្�រល

ថ�កិរ្រសខ�ួធ 
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ផប្កី ៤ 

ធជរនុា�ាុខងជកាជាជរ 

 ែផ�រិា៤ “ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ” ផ�លសដលស្រក�្្ររឹ

ធូ�េ្�រធធ អ�ភារេ្ៀ្អធ្�ត��្ខុរបេ្�រន ធិ�អ�ភារេ្ៀ្

ែដល្រក�្្ររឹិិួលវធភត័នមធប្្ក� 

 អ�រពរសភធ័ទរ�ខធសៗ �យួន�ធធួ ែដល្រក�្្ររឹគួរភិកររ

រ�្�ករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រន 

− ្រក�្្ររឹ 

− គណៈអភវិល 

− គណៈរមា ធិករធធរ្រស្រក�្្ររឹ 

− អ�អរភពរសភធ័ទធធ 

− េ�ក្� េចរុំតស �ិ្សនេចរុំតសរ�ន 

− រ�អ�រ្ា�លិធិ�ែផ�រឯរធ 

 េដ�្ាអធ្�ត��្ខុរបេ្�រន ្រក�្្ររឹ្តត�អធ្�ត�រនិ�ករ

�យួន�ធួធដូនខ�េ្ក� ន 

១. រ�ណតសអ�រពរសភធ័ទែដលធរ�អធ្�ត��្ខុរបេ្�រ 

២. ករេធ�លិទរ�ារ្ម្សអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ 

៤�១� បរណាិរប្សបិព័នាដិនរររនុា�ាុខងជកាជាជរ 

 រ�្�កររ�ណតសអ�រពរសភធ័ទែដលអនអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ 

្រក�្្ររឹអនភិកររេ្�រដូនខ�េ្ក�នន 

− េ្្្វរស្្គអលិររ្រសខ�ួធធ�ិ់ 
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− េធ�រិន�រហ្្តិ្ត�ិករន់ន្រិន�រធ្ប�យួ្រក�្្ររឹ

េផ្�េិៀតន់ែផ�រឯរធ ់រ�អ�រ្ា�លិ 

អភវិលរជធា េខត� ្រក� ្រករ ខណ�  ធិ�េ�ក្�ន េចរុំតសន

្តត�រិរឹអ�ភាគ្ណរ�្ត� ិ ធិ�គ្ណ� ិ្ ត�ៃិធេ្�រទ��ភារខ�េល
េពយ្�ភ រសភាេហត្ផលន �ធ្ធរ�េលរេយ្លសូធ្រក�្ រ្រឹភធិិត្ន

ធិ�េធ�េរនរ�ារេ្�ន 

្រក�្្ររឹេធ�េរនរ�ារេ្�នអ�ភាអ�រពរសភធ័ទែដលធរ�អធ្�ត�

�្ខុរបេ្�ររ�្�អ�ឡ្�េភលៃធរិន�្្្�រ្រស្រក�្្ររឹ 

៤.១.១. េ្�រិា១ ន ករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រេពយ្គ្អលិរ
រ្រស្រក�្្ររឹ 

្រក�្្ររឹន អនរេ្�នេ្្្វរស្្គអលិររ្រសខ�ួធែដលមធ

្ស្សឱ្ិិួលរា ្សរ�អធ្�ត��្ខុរបេ្�ររ�យួន 

្្រិធេ្្្គអលិររ្រស្រក�្្ររឹ�ធិមធរ�ត�រភ្គ្ស្ ្ធស

រ�្�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រទ��េធវធ ្រក�្្ររឹ្តត�ួល

្្គអលិរ្ែធ��េិៀតេដ�្ាអធ្�ត��្ខុរេធ ករួល្គ្អលិររ៏្ តត�

គិតផ�ែដរអ�ភារយៈេភលៃធករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ នេត�្ខុរ

ទ��េធបររ�ារភ េ្រ� អរធ� ់រ�ិតេេរ�្�ដ�ររសកលសរ

ល្�េេេឡយ ្រក�្្ររឹ្តត�គិតគូរភិកររេពយ្្ក�្្យត័�នន

េតបកររ�្រ្់េិរ�្�ករួល្្គអលិរថាា 

៤.១.២. េ្�រិា២ ន ករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រេពយរហ្្តិ
្ត�កិរប�យួអ�រពរសភធ័ទ  

ករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រន ្រក�្្ររឹអនេធ�រិន�រហ្្តិ្ត�ិ
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ករន់ន្រនិ�រធ្ប�យួអ�រពរសភធ័ទធធនដូនបនន 

− ្រក�្្ររឹអនេធ�រិន�រហ្្តិ្ត�ិករន ់ន្រនិ�រធ្

ប�យួ្រក�្្ររឹេផ្�េិៀត ់�ធារ អ�អរភ�ធញធធ 

− ្រក�្្ររឹអនន្រនិ�រធ្ប�យួែផ�រឯរធន រ�អ�  

រ្ា�លិេដ�្ាអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ  

្រក�្្ររឹ្តត�ែតអធ្�ត�ន ត�ន្្សលិខិត្ិព� ធគតិយ្ត�

ពរសភធ័ទធរ�ករុរលិទរ�ារ្រសរដ�វលន� រសេ្ក�បតិបធរមធន

ររ�ារភៃធករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រធា�យួៗ គួរមធរិន�រធ្

ពនសេពយែឡរភា �្  គណៈរមា ធិករលិទរ�ាធរ�្តត�ផ�លសេយ្លស

ដលសគណៈអភវិលរជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករ ខណ� ន ់េ�ក្�ន

េចរុំតសពរសភធ័ទធរ�ដ�េណ រករលិទរ�ា ្ធ ្ស�រពរសូធ្រក�

្្ររឹេដ�្ាភិធិត  ្ធិ�រេ្�ន 

�្ធេភលន្រិន�រធ្ ពរសភធ័ទេទធរ�ករអធ្�ត��្ខុរេធ  

គណៈអភវិលរជធា េខត� ្រក�ន ្រករនខណ� ន ់ន េ�ក្�ន េចរុំតសន

្តត�រ្�្រ្�រលប�យួ�ធារ អ�អរភពរសភធ័ទធធ េដ�្ាជធអ�ភា
្ិព� ធ្េន�រេិរផល្ាពលស្រសិ� ធ ធ�ិ្រ្ត�្ិព� ធរ្�ត�ិ
រភេផ្�ៗ 

្រក�្្ររឹអនរេ្�ននិត�រ�ួ �្ រ�្�ករួល ធ�ិែនររ �ែលរ

្្គអលិរ ់ឱ្អ�រផ�លសេរវេផ្�ៗេិៀតរ�ួ �្ រ�្�កររហករអធ្�ត�

�្ខុរបេ្�រនរ�្�ររណា េធ ករួលន់ករន្រិន�រធ្នគួរ្តត�

េរៀ្ន�េឡ�េពយ្រក�្្ររឹ�យួ ន�ែណរ្រក�្្ររឹ�យួេិៀត្តត�

ផ�លសកររ�ួន�ែណរែផ�រហិរ� �ត�្ 
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រ�ណតសរមអ លស ន រនិ�្ភ�េ្ភរ�ៃធរិន�រហ្្តិ្ត�កិរមធរភ

ក�វនសររសរ�្�ករជធឱ្រគាធា�យួៗយលសដរ�ន្រសអ�ភាតួធិា
រ្រសខ�ួធន បភិេររអ�ភាករ្គ្ស្ គ�ន ធ�ិគណេធយ្រភរ្រសអ�រ    

ផ�លសេរវែដលវធួលឱ្�រ្េ្�ករុរ 

៤�២� ធជា�ជិកាបាារជមតិធជរនា�ាុខងជកាជាជរ 

 គណៈរមា ធិករលិទរ�ារ្រស្រក�្្ររឹន ផ�លសអធ្សរធរ

ដលស្រក�្្ររឹទរសិ �ធរ�រេ្ៀ្េធ�លិទរ�ាិ �ធិញន រម� រៈ ធិ�េរវ

ទរសិ �ធរ�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ ្រក�្្ររឹេធ�េរនរ�ា
រេ្�នន្�េ្កយអ�ភាលិទរ�ាេេរ�្�រិន�្ ្្�រ្រស្រក�្្ររឹន 

 ្រក�្្ររឹអនភិកររេល្្េភិលិទរ�ាដូនខ�េ្ក�រ�្�

ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រន 

− រនិ�រធ្រ�ណ�សន ធ�ិរួ្លន េធបរិន�រធ្រវ�

្រក�្្ររឹន ធិ�អ�រេមាករឯរធន េដ�្ាេធ�ករស�រ�ស 

់ករុរែថទ�ន ឧទហរណរ  នន ករួរ្លដ�្ លូ

សលេរៀធ 

− រនិ�រធ េ្រវនគឺបរិន�រធ រ្វ�្រក�្្ររ នឹ ធ�ិអ�រផ�លស

េរវែដលធរ�អធ្�ត�េរវបរសលរស�យួន ឧទហរណរ ន

ន� រសអរ�ររ�ា�ធ្រ្េភញ�យ័នករ្ណ�្ ្រ� លររិររ 

− ករ្�ភ ិញិន ្រក�្្ររឹេ្្្វរសករ្�ភ ិិញន េដ�្ា
ិិញឧ្ររណរ ន េ្គគ�រ បុ រ រ�ន ់ិ�ធិញន រម� រៈេផ្�ៗ
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េិៀត ឧទហរណរ  នន មា រ្ាធ្ូ�ិររន េរ្រ�អហរ

រ្ម្សរ្មរន់ អ�រ��ឺ 

− រនិ�រធ េ្រវិា្ ្ររ  ឹ នន េធបរិន�រធ រ្វ�្រក�្្ររ  ឹ

ធិ�្រក�ហហ្ធិា្្ររឹន ់ិា្្ររឹឯរត�ធែដលផ�លសេរវ

�ធញករពរសភធ័ទគេ្ម�រ�យួន ់រ្ម្ស

អភ�ិឌ្ស� ្ធ័ន់ ្េ�ំធរ�ត�រភ 

 

រ�ណតសរមអ លស នន ្គ្សរនិ�ករលិទរ�ាទ��អរស្តត�អធ្�ត�េទត�    

�ធិាស�រ�ន ធិ�ធាតិ�ធិាលិទរ�ារ្រសរដ�វលន� រសេ្ក�បតិែដលមធ

បធរមធ
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ផប្កី៥ 

ធជរជកធជការនធជជារាព�ន�ាែ ន�រធជមាៃាតាិជ 

ធជរនុា�ាុខងជកាជាជរ 
 

ែផ�រិា៥ “ករ្ �្ ិករត�ពធន ករ្ តរតភិធិត ន្ ធិ�ករវយតៃ��ន
េលករអធ្�ត��្ខ រុបេ្�រ” ធរ�្ បុ ញអ�ភាតួធិា ធ�ិករិ ិួលខ្រ
្តត�រ្ រសអ�រពរសភធ័ទធធរ�្�ករ្�្ ិករត�ពធករ្តរតភិធិត្ ធិ�
ករវយតៃ��េលករ  អធ្�ត��្ខុរបេ្�រែដល្រក�្្ររឹវធ
េ្រេរ រនអ�រពរសភ័ធទទ��េធអនេធ�កររ្�្រ្�រល ធិ�េរ�រ្�
ករ្�្ ិ្េន�រេិរន រ�ត�រភ ធិ��េធ្វយក�វនសេផ្�េិៀតភា
្ររួ� ស� ្ធ័ �ធារន អ�អរភរ្រសររព� ភវិលន ធិ�ភាអ�រពរសភធ័ទ
ធធរ�្�ករអធ្�ត��ខ្ុរេ្�ររ្រសខ�ួធេពយដ លស 

៥�១� រប្សបិព័នា  
អ�រពរសភធ័ទរ�្� ករ្ �្ ិករត�ពធន ករ្ តរតភធិិត ន្ ធ�ិករ

វយតៃ��េលករអធ្�ត��្ខ រុបេ្�រេធ រ�ួមធ ន   
− ្រក�្្ររឹ 
− អភវិល 
− េ�ក្� េចរុំតស 
− គណៈរមា ធិករធធរ្រស្រក�្្ររឹន 
− អ�អរភពរសភធ័ទធធ 
− គ..អ.្ 
− ៃដគូអភ�ិឌ្ធរ 
− រ�អ�រ្ា�លិ ែផ�រឯរធ 
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៥�២� ាមនក ីភជប�បេ 

រ�្�ករ្ �្ ិករត�ពធនករ្ តរតភិធតិ ន្ធិ�ករវយតៃ��េលករ

អធ្�ត��្ខ រុបេ្�រន អ�រពរសភធ័ទធា�យួៗមធតួធិាន រររិន�ដូន

ខ�េ្ក�នន 

៥.២.១.ន្រក�្្ររឹ  

្រក�្្ររឹរជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធ�ិក្�ន រុំតស 

មធតួធ ាិត�ពធ្តរតភធិតិ្ ធិ�វយតៃ��ដ�េណ រករអធ្�ត��្ខុរ

បេ្�រត�រយៈរិន�្្្�ស��  ធិ�រនិ�្្្��សិ�� រ្រសខ�ួធន

េ្កភាេធន ្រក�្្ររឹរអ៏នកតសឱ្រមិររ្រសខ�ួធន្ត�ពធដ លស 

ធូ�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រផ�ែដរន រមិរែដលវធកតសត��

្តត�រយករណរ ូធ្រក�្្ររឹអ�ភា�ឌ្ធរភន ធិ�្�ប ្្��ៃធករ

អធ្�ត��្ខុរបេ្�រនន 

 រ�្�ររណា ន �្ខ រុបេ្�រអធ្�ត�េពយ្រក�្្ររ នឹ ្រក�

្្ររឹអនេរ�រ្�ករ្ �្ ិ េ្ន�រេិរនរ�ត�រភនធិ��េធ្វយក�វនស

េផ្�ៗភា្ររួ�នស� ្ធ័ន �ធារន អ�អរភ�ធញពរសភធ័ទន ៃដគូអភ�ិឌ្ធរ 

រ�អ�រ្ា�លិ ធិ�ែផ�រឯរធេេរ�្�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ

ទ��េធ 

 ន�េព�្ខុរបេ្�រ ែដល្រក�្្ររឹវធេ្រេរ រន

្តត�វធអធ្�ត�េពយៃដគូអភ�ិឌ្ធរនរ�អ�រ្ា�លិនធិ�ែផ�រឯរធ  ្រក�

្្ររឹគួរផ�លសករ្�្ ិន ធិ�រ្�្រ្�រលដលសៃដគូអភ�ិឌ្ធរន រ�អ�

រ្ា�លិនធិ�ែផ�រឯរ រ�្�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រទ��េធន 
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៥.២.២.  អភវិលរជធានេខត� ្រក�ន្រករនខណ� នធ�ិេ�ក្�នេចរុំតស 

អភវិលរជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធិ�េ�ក្�ន េច

រុំតស ្តត�ួយន្រក�្ រ្រឹរ្រសខ�ួធរ�្�ករ្តរតភិធិត្ត�ពធេល
ករ្គ្ស្គ� ករកតសែន�នធ�ិករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ ករ្តរត

ភិធិត្រ្រសអភវិលរជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធ�ិេ�ក្�ន េច

រុំតសន ្តត�ជធន�្ខុរបេ្�រ្តត�វធអធ្�ត�្រ្ត�្ិព� ធ 

ធាតិ�ធិានេភលេ�លនធ�ិលរ�ខណ� េផ្�ៗេិៀតែដលវធរ�ណតស 

អភវិលរជធាន េខត�្តត�យរនិត�ិ្រពរសរ�្�កររ្�្

រ្�រលឱ្វធល�ប�យួ្ររួ�ន ស� ្ធ័ �ធារន អ�អរភ�ធញរ្រស

ររព� ភវិល ធិ�អ�រពរសភធ័ទធធេដ�្ាេរ�រ្�ករ្�្ ិ្េន�រេិរន

រ�ត�រភន ធិ��េធ្វយក�វនសេផ្�េិៀតរ�្�ករអធ្�ត��្ខុរ

េ្�ររ្រសខ�ួធ 

អភវិល្រក� ្រករនខណ�  ្តត�រ្�្រ្�រល ធិ�េរ�រ្�ករ

្�្ ិ្េន�រេិរនរ�ត�រភនធិ��េធ្វយក�វនសេផ្�េិៀតភា្ររួ�ន

ស� ្ធ័ �ធារនអ�អរភ�ធញរ្រសររព� ភវិល ធិ�អ�រពរសភធ័ទធធ

រ�្�ករអធ្�ត��្ខុរេ្�ររ្រសខ�ួធន េ្កភាេធន អភវិល្រក�ន

្រករន ខណ�  រអ៏នេរ�រ្�ករ្�្ ិខ�េលេធភាអភវិលរជធាន

េខត�ផ�ែដរនន 

ន�េព្រក�្្ររឹក្�ន រុំតសន អភវិលរជធាន េខត�អនេធ� 

្្តិភូរ�ាេទអភវិល្រក� ្រករន ខណ�  រ�្�កររ្�្រ្�រលន ធិ�

េរ�រ្�ករ្�្ ិ្េន�រេិរន រ�ត�រភន ធិ��េធ្វយក�វនសេផ្�
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េិៀតភា្ររួ�នស� ្ធ័ �ធារន អ�អរភ�ធញរ្រសររព� ភវិលនធិ�

អ�រពរសភធ័ទធធរ�្�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រន 

 អភវិលរជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធិ�េ�ក្�ន េច

រុំតស ្តត�្្�ូលរវយករណរ ប្្ក�អ�ភា�ឌ្ធរភន ធិ�្�ប

្្��ធធភាអ�រពរសភធ័ទរ�្�ករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ អភវិល

រជធាន េខត� ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធិ�េ�ក្�ន េចរុំតស ្តត�ែតរេ��្

លិទផលៃធករភិធិត  ្ ត�ពធទ��េធ េហយរយករណរ ូធ្រក�្្ររឹ

េេេរៀ�រលសរិន�្្្�រ្រស្រក�្្ររឹន ្រក�្្ររឹអនេធ�េរនរ�ា
រេ្�នេដ�្ាេព្សយ្�ប ន ់អនេធ�ករែណធ� ធិ�ត្��សិ ិរ

ឱ្អភវិលរជធានេខត� ្រក�ន្រករនខណ� នធិ�េ�ក្�នេចរុំតសេធ�ករ 

េព្សយ 

៥.២.៣. អ�អរភ�ធញពរសភធ័ទធធេេន� រសេ្ក�បត ិ

អ�អរភ�ធញពរសភធ័ទធធេេន� រសេ្ក�បតិន ្តត�ួយន

អភវិល រជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធិ�េ�ក្�ន េចរុំតសន

រ�្�ករ្ តរតភិធិត ន្ ត�ពធន ធិ�ករវយតៃ��រ�្�ករ្គ្ស្ គ�ន ករកតស

ែន� ធ�ិករអធ្�ត� �ខ្ុរបេ្�រែដលអធ្�ត�េពយៃដគូអភ�ិឌ្ធរន

រ�អ�រ្ា�លិនធិ�ែផ�រឯរធន 

អ�អរភ�ធញពរសភ័ធទទ��េធ្តត�រយករណរ អ�ភាដ�េណ រ

ករៃធករ្គ្ស្ គ�ន ករកតសែន�ន ធ�ិករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រ

ែដលខ�ួធវធអធ្�ត�នធ�ិែដលអធ្�ត�េពយៃដគូអភ�ិឌ្ធរនរ�អ�រ្ា�លិន

ធិ�ែផ�រឯរធូធអភវិលរជធាន េខត�ន ្រក�ន ្រករន ខណ� ន ធ�ិេ�ក្�ន

េចរុំតស  
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៥.២.៤. គណៈរមា ធកិរបតរិ្ម្សករអភ�ិឌ្ត�ែ្្្្បធិ្
េតយ្េេន� រសេ្ក�បត ិមគ..អ.្) 

 េលខធិករព� ធន គ..អ.្ន ្តត�ភិធិត្រវយករណរ រដ�វល

ន� រសេ្ក�បតិន ធ�ិ់រវយករណរ វយតៃ��េផ្�ៗពរសភធ័ទធរ�ករ

អធ្�ត��្ខុរបេ្�រ េដ�្ាែរ��យលសអ�ភា្្េភិ�ខ្ុរបេ្�រន

�ឌ្ធរភ ធ�ិ្�ប ្្��ៃធករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រទ��េធ 

េលខធិករព� ធ គ..អ.្ន ្តត�រ្�្រ្�រលប�យួ្ររួ�នស� ្ធ័ន

�ធារន អ�អរភ�ធញន ធិ�អ�រពរសភធ័ទ េផ្�េិៀតន រ�្�ករ្�្ ិ         

្េន�រេិរនរ�ត�រភនធ�ិ�េធ្វយក�វនសេផ្�ៗេិៀត 

៥.២.៥. ៃដគូអភ�ិឌ្ធរនអ�អកររ�អ�រ្ា�លិនធ�ិែផ�រឯរធ 

 រ�្�ករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រន ្រក�្្ររឹៃធរដ�វលន� រសន

េ្ក�បតិធា�យួៗន អនេរ�រ្�ករ្�្ ិ្េន�រេិរន រ�ត�រភន ធិ�

�េធ្វយក�វនសេផ្�ៗេិៀត ភាៃដគូអភ�ិឌ្ធរន អ�អកររ�អ�រ្ា�លិន

ធិ�ែផ�រឯរធ ែដលមធេេរ�្�ន ធិ�េ្កែដធដាៃធរដ�វលរ្រសខ�ួធន

ត�ករក�វនសន 
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ផប្កី ៦ 

តកព�ាសនធៃនធជរនុា�ាុខងជកាជាជរាបជតាករបាលក 

 ្ិភិេសធធរៃធករអធ្�ត��ខ្ុរបេ្�រេេ្្េិរ

រ��្បអនមធេ្នធន ្ា្ែធ�ែផ�រិា៦េធន ្ បុ ញធូ�្ិភេិសធធរបរស

ែរ��ន�ធួធភារររណា រ�ាភាករអធ្�ត��្ខុរបេ្�រ រ្ម្សឱ្្រក�

្្ររឹ ធិ�អ�រពរសភធ័ទធធែរ��យលស  

 ្ិភិេសធធរទ��ភារេធនរ�ួមធនន 
− ិា�យួន ្ិភិេសធធរទរសិ �ធរ�ករ្ គ្ស្ គ� រត�

ពហធៈេដ�្ា្ ុំរករ្�ផ�ិន្�ដ� ញដ�រ� ធ�ិន 
− ិាភារនន ្ិភិេសធធរ ទរសិ �ធរ�ករេរៀ្ន�ររ� ្ស

ជ� ្សផឹរែ្ភររែ���េេ្រករឯរភ�� 

៦�១� តកព�ាសនធកីាមម ៖គធជជគតិជគររា�សសនៈាដជា្ី

តង ជធជតរផត�បតរបត ផដរណ រ 

រ�្�ក្��យួៃធ្រករវរធិន េខត�េរៀ�រ្ន ្្បភលរដ�វធួ្

្្ិ្�ប ករ្�ផ�ិន្�ដ� ញផលដ�រ�ន េពយសរករែល�រត�ព

ហធៈែ្្អរធិ្េតយ្ ្្បភលរដ�វធ្�រ�តវា ររណា េធេទ

អបជ ធរ�ូលព� ធេដ�្ាែរ��ររដ�េរ្សយ 

ត�រយៈករតវា រ្រស្្បភលរដ�ន ្រក�្្ររឹក្�វធេរៀ្ន�

ករភិររឹប�យួម� រសរត�ពហធៈ ធិ�ម� រសដ�រ�ន េដ�្ារ្�ក

រ្�រលនធិ�េព្សយ្�ប រត�ពហធៈ្�ដ� ញដ�រ�ន 

េដ�្ាិ ្សសំតសរ្�ឱ្្�ប េធេរតមធ្ធ�េិៀតន ្រក�្ រ្រឹក្�ន
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វធផ�ួនេផ��គ�ធិតរ�្�ករ្គ្ស្ គ�ករែល�រត�ពហធៈទ��េធេពយ 
ករពរសេនញដាករា�ភាករ្គ្ស្ គ�រត�ពហធៈ េដ�្ា្ ុំរករ្�ផ�ិន
្�ដ� ញដ�រ�រ្រស្្បភលរដ�រ�្�ក្� 

 

្ធ ្សភាេរៀ្ន�េរនរា�្ព�ដាករនួ�រន ្រក�្្ររឹវធេរៀ្ន�
ករភិេ្្េយ្លសប�យួ្្បភលរដ�ែដលពរសភធ័ទនេដ�្ាផ�លសឱករ
ដលសភួរ្តសផ�លសេយ្លសេល្�តិ�ធធ ដូនប�ជិធនធិ�កររ�ណតស
្វរសភិធយ័ែដលមធែន�េេរ�្�េរនរ�ា្ព�ដាកេធន 

្ធ ្សភាេធ�ករភិេ្្េយ្លសប�យួ្្បភលរដ�ភាេរនរា�ន
្ព�ដាករនួេហយន្រក�្្ររឹក្�នវធ្្�ូលធូ��តិេយ្លសទ��េធន
�រ្្្�ភិររឹរេ្�នរ�្�រិន�្្្�រ្រសខ�ួធន្ធ ្សភា្រក�្្ររឹក្�ន
វធអធ្�ត័េលេរនរា�្ព�ដាកេធន េ�ក្�បអ�រន្ហត�េលខេលដាក 
េដ�្ាឱ្្្បភលរដ�រ�្�ក្�េធយលសកធសែតន្រសែថ�េិៀតអ�ភា   
្ិ្�ត�ិ ធធែដលមធែន�រ�្�ដាករា�ភាករ្គ្ស្ គ�រត�ពហធៈ 
េដ�្ា្ ុំរករ្�ផ�ិន្�ដ� ញដ�រ�រ្រស្្បភលរដ�រ�្�ក្�ន េ�ក្� 
វធកតសែន�ផ្ភ�ផឹយដាកេធត�្គ្ស�េធ្វយេផ្�ៗន ែដល
មធេេរ�្�ក្�ន 

រ�ណតសរមអ លសនន ្រក�្្ររឹអនភិររឹន ធិ�េរៀ្ន�ដាកេធេេរ�្� 

រិន�្្្�ស�� រ្រសខ�ួធ េហយករេរៀ្ន�ដាកេធ្តត�ករន�រយ 

ថ�កិ�យួន�ធធួដូនបនករេរៀ្ន�ឯរសរ អហររ្�ធស ធិ�េ្្្វរស 

ឧ្ររណរ ្�ភ�រេ���បេដ� 
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្ធ ្សភាផ្ភ�ផឹយដាករា�ភាករ្គ្ស្ គ�រត�ពហធៈ េដ�្ា
្ុំរករ្�ផ�ិន្�ដ� ញដ�រ�រ្រស្្បភលរដ�រ�្�ក្� ្រក�្្ររឹក្�

វធ្េ�ំតគណៈរ�ាករ�យួេដ�្ាអធ្�ត�ដាកេធ 

៦�២� តកព�ាសនធកីពីជ ៖គធជាជៀតបររណ� តិធ្តិផឹជជពប

ប�រេរគជរលបឯប្រគាខា�ភាិដរតរ 

េេភ�ូែិ្ភរតែ្ន�នក្�ែ្ភរធរធិន្រករឯរភ��នេខត�វតសដ�្�ន

អា�ររែដលវធេវ ាិត��ន ធិ�លរសដូរេលន�ណា ថ�លសៃធរ�រតសផ�ូ�

េខត�្តត�វធ្�ូរិាត��េទលរសដូរេេេលដាឯរធ�យួរែធ��ប្េរ� 

អរធ�រហូតដលសអបជ ធរេរៀ្ន�ផឹរ ាិ្្្�ធ្រករវធរនួបស� ភរ 

រ�្�អ�ឡ្�េភលលរសដូរេេិាត��្េរ� អរធ�េធ ករលរសដូរ ា្ ធ

ររ� ្សជ� ្សនរេ្ៀ្េរៀ្រយ េសភណ័រភនធិ�អធ�យ័នេហយវធ

្�កំររររនរនរណរ ដលសអ�រេធ�ដ�េណ រ ភិេររេេេភល្ភររន

បេរៀ�រលសៃថថ ្្បភលរដ�ែដលររសេេិាេធវធរិគធសន ធ�ិេលរ

្�ប េធ្ម្្វ្សរមរិ្រក�្្ររឹ្រករេដ�្ាកតស�ជិធករ 

ធិ�េព្សយ 

ត�រយៈករេលរេឡ�នធិ�កររិគធសរ្រស្្បភលរដ�ន ្រក�

្្ររឹ្រកររវ៏ធេលរយរ្�ប េធ េទភិររឹរ�្�រនិ�្ ្្�ស��

្្ក�ែខរ្រស្រក�្្ររឹ្រករ  

េដ�្ាេឆ�យត្េទធរ�្�ប េធន ្រក�្្ររឹ្រកររវ៏ធផ�ួនេផ��

គ�ធិតរ�្�ករ្គ្ស្ គ�េរៀ្ន�ររ� ្សជ� ្សរែធ��លរសដូរធធរ្រស

អា�ររ ឱ្មធរេ្ៀ្េរៀ្រយន មធេសភណ័រភន ធ�ិអធ�យ័ល�ន

ត�រយៈករពរសេនញធូ�េរនរ�ារេ្�នរ�ាភាករ្េ�ំត្រក�ករុរ
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េរៀ្ន�ររ� ្សជ� ្សិ ា្្្�ធ្រករន ្ធ ្សភា្រក�្្ររឹវធអធ្�ត័

េរនរ�ារេ្�នរនួ�រនគណៈអភវិលវធរហករប�យួ្រក�្្ររឹ

ក្�នធិ�្រក�ករុរេដ�្ាេធ�ករផ្ភ�ផឹយដលស្្បភលរដ�នធិ�អា�ររ

េេិា្្្�ធផឹរែ្ភរតែ្ន�ឱ្វធយលសដរ�ភាេរនរ�ារេ្�ន

រ្រស្រក�្្ររឹ្រកររ�្�ករេរៀ្ន�ររ� ្សជ� ្សផឹរែ្ភរតែ្ន�

េឡ��ញិន ត�រយៈឧេគ្រធៈរភ ធិ�្ិិផឹយេរនរ�ារេ្�នេេ

េលក� រភត័នមធន ធិ�េេត�តូ្លរសដូរេេរ�្�ផឹរែ្ភរតែ្ន�រយៈ

េភល្ាៃថថ 

�យួរវ� ហរ្ធ ្ស ្រក�ករុរែដលរ�ួមធន អភវិល្រករន

អភវិលរ�្រករន ធយររដ�វលន ធិ�្្គអលិរន ត�រ��រភាករយិ

ល័យែផធករ្រករឯរភ��ន ត�រ��រភាករយិល័យេរៀ្ន�ែដធដាធគ

រូ្ ធាយរ�ានធិ�រ�ណ�ស្ រករឯរភ��នត�រ��រភាករយិល័យ្រសិ� ធ

្រករឯរភ��ន េ�ក្�ែ្ភរធរធិនត�រ�អា�ររភាររូ្ នធិ�ត�រ�ម� រសដា
ឯរធែដលផឹរត��េេ រវ៏ធន្េរៀ្ន�ររ� ្សជ� ្សរែធ��លរសដូរ

េេផឹរែ្ភរតែ្ន�ឱ្មធររ� ្សជ� ្សន រេ្ៀ្េរៀ្រយល�ន ធិ�

អធ�យ័វធល�្ ្េររន ធិ�វធិិួលករេភញនតិ�ភារ�ររស្ ្ប

ភលរដ� ្រក�ករុរេេែត្ធ�ន្ភិធតិ្េ�លន ធិ�េរៀ្ន�ររ� ្ស

ជ� ្សផឹរែ្ភរតែ្ន�ន ្ធ ្សភា្រក�ករុរវធេលរយរ�រភិររឹ 

ធិ�េរ�ឱ្្រក�្្ររឹរេ្�នរ�្�រិន�្្្�រ្រសខ�ួធ 
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