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១. េ�ចរ�ីេន�ររ 
 
 

 ់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរសកន�ររកចចិ �ទកដកខ់�ស់ចំេំពសរិតចិងកករ។ 

់ងង�រេរងកន�ិងបកចចច�រំរកករេេ�ម់នសស� ស�ីងីសចទ�ចកកររបស់់ងង�រសលេបជជ ចិ។ 

 នចរមនរ័កករ រគសំេេេលកករ នចងមនស្ររ័េកូងែ់លកន រេេ�ម ១៨ឆា  ំ។ 

 �រ�រំរកករែ់លកណំិេ់ដរ់នសស� ស�ីងសីចទ�ចកករៃន់ងង�រសលេបជជិចកន៖ 

• កកររួរទទួលយន�រ�រំរងី �រេេប់ំេងលចង័ �រ្ួួ ់់រ នចង�រេបកថេមលងរនចងេិររ�រំរ 

េដរច្ប។់ កនែចងកាងកេាទ ី១៩ 

• ទទួលសង ល់់កករែ់លកនងច�រិងកងេយជា  សូរិី រង�រររួរកីររនដង្រី ចិ សមរម 

នចងេងួេលួ កាងលក�ខណ� េដរយទន់រេសចក�ីៃថថីា់រ គេំទន់រ�រទកចចិ�េលខីួនលង 

នចងសេមបសេមរល�រច់លរមួរបស់កករេ រយនសកមូេេកាងសលរមន។ កនែចងកាងកេាទ ី២៣ 

• កករេិររយន�រំរ មចនេ រេេប�រងរែ់លកនេេគព ា់ ក ់បង�េ រយគ យបេ់រៀន។ 

កនែចងកាងកេាទ ី៣២ 

• កករកនសចទ�ចទទួលយន�រ�រំរងី�រេេបេយស់េេរគងេួញន នចង�រេេបេយស់ ្ួួ់់រកករ។ 

កនែចងកាងកេាទ៣ី៣ 

• គូននរកា ក ់ចេបេងគិ �់ ំេងខសឆងងេលរង�ររបស់កករេដរមចនកន�រេងួចចិ�ងីកករេ ុរ 

េលរកករេិររយន�រំរេដរមនស្េងួររ័ផងែ់រ។ កនែចងកាងកេាទ ី៣៤ 

• មចនកនកករកា កេ់ិររយនទទួលទណ� កមូេដរ�រេបៀិេបៀន េេបេ រកករយគឈបេ់ ុរ។ 

កនែចងកាងកេាទ ី៣៧ 
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២. េ�ចរ�ីេះ�ជា ចសក�ះ�ោអង�ក 
 

 

់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរសេប�ជា ចចិ�កាង�រផ�ល់ន់រសខកលិងនចងសចទ�ច់ល់កករេេកាង 

េបេទសកម�ជ។ 

• ់ងង�រផ�ល់�រគេំទ់ល់កករន់ររល់សត និងលំយកភងំលរេ់មងេី រងួកេរ ចកសង់ទរិ 

មរួ់ល៏�។ េរងខា ំេេប�រជមរួនដងេករមកករែ់លកន រេេ�ម ១៨ឆា  ំនចងេររសររបស់ងួកេរ។ 

់ងង�រយន្ំរួ េ រកន�រែចកឈរងិតកន 

នចងប� ួេផ្ងសែ់លជប់ំ កង់ន័�កាង�រច់លរមួគេំទន់ររំនចិផ�ួចេផ�ម 

នចងសល�រគា �្ ងសកមជូមរួ ាិ កង់រែ់លបំេរ �រកាងែផាក់់ចគា ។ 

• ់ងង�រេប�ជា ចចិ�េប�នក់់បន់់រច្បៃ់នសចទ�ចកករ នចង សខកលិង ា់់ចជ ់ំេងលដង័កាងេររសរ 

ងច�រិងា។ ភងំ់ស់េនពរមួប ចួ់ លភងំ់នសស� ស�ីងីសចទ�ចកកររបស់់ងង�រសលេបជជ ចិែ់លេិររយន់នម័ិ  

េដររ្រដរ ចយលកម�ជ េេកាងឆា  ំ១៩៩២ ់នសស� ស�ីងី រ់បងបរកកករែ់លេេប�រ េលខ ១៣៨  

កាងឆា  ំ១៩៩៩ េសចក�ីេប�សស�ីងី្ំនួបកំង់លងចងេលកស�ីងីកករេេកាងទីេករងស�កល់មឆា  ំ១៩៩៦ 

នចងមហសនាចយិងចងេលកបទ� បេ់េេបេទស្ប�នឆា  ំ២០០១ ែ់លទេំ រកនែផន�រ ៥ឆា  ំរបស់េកសួង 

សងងមកចចច ់ិីិររ្ន នចងររនីិចសមងភរបស់េបេទសកម�ជ េបឆងំនដង�រ្ួួ់់រ នចងេកងេបរ ័ួ ច  

ផី់រេទកករងីឆា  ំ២០០០ ់ល់ឆា ២ំ០០៤ នចងបទដរ នជ ចិ់បងបរកស�ីងី�រែថភំ្ ំនសួសេកបក់ករ។ 

• ់ងង�រេប�ជា ចចិ�េលកទដកចចិ�បរងលចករបស់ខីួនភងំ់ស់កាង�រេបេងដិ�ចំេំពកករេដរ�រេគរង 

នចងេសចក�ីៃថីថា់រ។ ់ាកេមលែថរក័កករេិររេេបជរំរល់� ចំរេងលេេជមរួកករនីមរួសរកចចិ�ទកដក ់

�្ ងម�ិ ច់ិច់ំេំពងួកេរ ស� បេ់្បល់ងួកេរ េលកទដកចចិ�ងកួេរេេេងលងួកេរេបេងដិ�យនល� នចងផ�ល់�រ 

ងនល់ែណទលំ�ស់ល់ងួកេរ។ ់ាកែថរក័កកររួររក័ន់រំកសនូរបស់ខីួន នចងរួរដកង់ចនរ័ាមំកសម� ី

សមរមប�េណ ព។  

់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរសហមសិេ់របទ់េមងៃ់ន�ររេំលបំំ នេលកករ់់ចកងេេ�មា 

• កករេរបរ់ប់កនសចទ�ចទទួលយន�រ�រំរេសូសគា ងី�ររេំលបំំន េដរមចនេប�នង់់្សសន ្ីរេបរិ�ច 

 រ េទ ងណត សមងរ ងច�រិង សសទ ្ំេនឿេ ុរ។ 

• �ររេំលបំំនេលកករ រគមចន ចទទួលយនេ ុរ។ �រ់ដង់ កករទទួលរង�ររេំលបំំន េលរមចន 

យនឈិរ់ ចយន�រសមេសបកម៏ចន ចទទួលរកយនែ់រ។  

GHCC កណំិន់់រេបេទៃន�ររេំលបំំ នេលកករ់់ចកងេេ�មា 

• �ររេំលបំំ នែផាករង�រា �រដកទ់ណ� កមូ នចងរេំលបំំ នេលរង�រកករ់់ចជា 

�រររ់ំារមួកន �រេេប់បំង រិត់ៃទេទៀិា �របំងល �រ់េងរន �រេឈន 

នចងសកមូិង់ៃទេទៀិែ់លកនេចិទបង�របសួ់ល់សខកលិងែផាករង�ររបស់កករ។ 

• �ររេំលបំំ នែផាកផី់រចចិ � ផី់រ រមណូ ា សកមូិងមរួ  ា�ររ ច�រ ំកសម� ី

នចង កបងកចរ ច្ ាែ់លកនេចិទេេបេ រកនផលប�ពំល់ចំេំពសខកលិងផី់រចចិ� 

ផី់រ រមូណ របស់កករឧភលរណ ៖ �រេេបេ រកកររ័កីច ថបយ់រម់ មរួេ �  ់ស់ទដកចចិ�។ 
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• �រេងេងរកេន�រា រល់�រខកកនជេបឈ ំសកមូិងែ់លកនបណំងេេបេ រកករសចតិ កាងហនចរ័ 

បង�េ រកន�រយគឈបជ់កែ់ស�ងប�ពំល់់ល់សចទ�ចសំកនស់ភងំបនួរបស់កករេដរេចិទាសចទ�ចរស់រន

កន្ីរ ចិ  សចទ�ចទទួល�រ់បរ់ ំសចទ�ចច់លរមួ នចងសចទច�បេ ចួួមិចេ្បល់ា។ 

• �ររេំលបំំ នផី់រេទា សកមូិងែ់លកនបំណងផី់រេទចំេំពកករ ់់ចជ�រប�ពំល់េដរមចនសមរម 

កនសកមូិងប�ពេដរ� ល់ មចន� ល់េលេបដបេ់ទរបស់កករ�រលួចេមលេរេសិ រមួេទ 

�របងង ួេ រេរេមល �របបលួ បង�ំេ រកករេេបន់រសកមូិងផី់រេទ �រនច្ រេដរសែម�ង 

េចួន់រឥរ ច្ បថផី់រេទេេ�នក់ករែ់លកនមចនសមរម ទំទកទ់ំនងជមរួកករកាងឥរ ច្ បថផី់រេទ 

ាមររា�រសរេសរ នច្រទ់រស័ង� �រេផាសរ ាមេបងន័�់ីនេគេណិ �រេេបេយស់កករជ ្ីរកមូកាង 

�រ់នរិ�ន់រផី់រេទែ់លខសនដងច្ប ់ាឧភា េងសូឈរា ដកប់ងង ួកករេេកាងរប់ិង ស ិស 

រមួភងំច់លេមលរប់ិង ស ិសេទព េេបេ រកករជប់ំ កង់ន័�នដងរប់ិងេទព។ 

• �ររេំលបំំ នែផាកសូរិាី សកមូិងមរួែ់លេេបេ ុងេដរ់ាក់ដកទែំផាកសូរិី 

់ាកែ់លកន់ំច សចទ�ច់ំចរបស់ងួកេរកាងផី់រខសេដរកនេចិទ េិរិេា បង�ំ េេបេយស់ 

េរបេ់រងកករកា ក។់�ររេំលបំំ នែផាកសូរិី នដងប� លេ រកន�រប�ពំល់សូរិីកករ។ 
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៣. កបណោ់ ដងអ�ី�� ៃគក យេលះយពគេណររបុ  

 
 
 ជ�រលំយកស់េេកាង�រសចក័ែសបងរល់ងីសស� ៃន�ររេំលបំំ ន េលរមចនកនបួី់េិរិ 

ងចនចិមរួ ច្ួរ កាងករណីេនពផងែ់រ។មខសស� មរួចំនួនែ់លយនបងង ួកាងារងកងេេ�ម ច 

្ួរ កំណិសំ់គល់េេេងលែ់លកនករណីៃន�ររេំលបំំ នេកិេ ុង។ រួររល់់ដង់កករជេេចននដង 

ខបព់ទមរ័ខីួនេយណ់ិសី់ន់ស់កលំំងេដរេល ិែិលក�ខណ� ្ីរិង។បលំស់ប�់រេលសខកលិងទ់េេ 

របស់កករជេរឿរសជសស� ែ់លល�េបេសរ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

សស� ៃន�ររេំលបំំ នរែផាករង�រែ់ល ចេកិ
កនា 

• សា មជ ំរបសួ េេរចេ់ីព េទច ក ំ

សា មរប់សេផ្ងស 

• �រផ�ល់ម់លេល ិេដរមចនសមេល ិផលមចន 

ច្ស់លស់ចំេំពរបសួសា ម 

• សា មរបសួជេេចនកាង់ំក�់លៃន� 

ងូយល ខសសគា  

• �រប ច់េសេំកង់ន័�នដង�រេេបេ រកនរបសួ

សា ម 

• �រ់កខួីនេចួងីទំទកទំ់នងកងរង�រ 

• េសចក�ីរ័កីចកាង�ររ ចលេិលបេ់េផ�ពរ ចួ  ក៏

ភកទ់ងេេ ងូយល 

• បងង ួងីិងេបរងេបរ័ិ ា�រមចនេ្ឿទកចចិ � 

មនស្ររ័្ំទង ់

• កន្មមគចងេ់េឆម រងី ា់ក់ៃទ 

• ិងេភរទនែ់់លបំីួខួីនលង 

• េកិកន្ំេលពជមរួ ា់ក់ៃទ 

• េបឆងំ នចង �ិ់ួែ �ិរ 

• េ់កេទម កនសា មេបលក ់

សស� ៃន�រេងេងរកេន�រែ់ល ចេកិ កនា 
•  ហររ់ប តិម់មចនេរបេ់គន ់

• �រលកម់ង់បទក 

• �រលួចមង់ប 

• ិង់ិសី់នជ ដួកញប ់

• កងបព់ទមរ័ខួីនេយណ 

• ិងេួេភនឥ់ិយបយ់រ 

• �ររគិ �្ រជ ដួកញប់

់រ �ិកនេេលសល 

• កន�រនច្រងីកករ់គូននរកា កេ់េ

ផ�ពរកចចិ �ទក់ជមរួគិេ់ទ 

• កនបសង សខិងេដរមចនយនងូយល 

• �រេ រិំៃលភបេលខួីនលង 

• ទំទកទំ់នងសងងមេខ័រ 

• �រលួចេដរ់ិម់ចនយន 

• �រ្ួួ់់រ ា់ េំួញន េេរគងេសរ ដង 
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សស� ៃន�ររេំលបំំ នែផាកផី់រចចិ �ិ  រមណូ ែ់ល

 ចេកិ កនា 
• �រ់ចរវឌរគិ �្ រៃនផ់ីរ�រ 

បស� នចង រមូណ  

• ិងយរម់កីងំ 

• បងង ួងី�រនច្ ររគិ �្ រ 

ិីមស�រនច្រមចនាមលំដបលំ់េដរ 

• រ័កីចចំេំពេល ិ�រណ ថីូ 

• �រេ រិំៃលេលខួីនលងភប 

• �រេឆីរិបៃន រមូណ មចនសមរម 

េេនដងសត និង់យ៏គឈប ់

• ់កមូិង �រកនកំលដង 

• �រេេបេយស់េេរគងេួញន េេរគងេសរ ដង 

• រ័កីចកាង�រេេផ�ព 

• ចងេ់េេ រឆម រងី ា់ក់ៃទ 

• ឈបច់ចិ �នដង�រលួច 

• េ់កេទម កនសា មេបលក ់
 

សស� ៃន�ររេំលបំំ នផី់រេទែ់ល ចេកិ កនា 
• កនកករររ�រណ ងី�ររេំលបំំនផ់ីរេទ

េដរ� ល់ េបេ្លាឧភ៖ ខា ំសង ល់េកូង 

េសីកា ក.់........ា 

• កនឥរ ច្ បថផ់ីរេទមចនសមរមៃន រ 

•  រមចនសមរមកាង�រ ដ់ង 

រល់ �្ ងច្ស់លស់ៃនឥរ ច្ បថផ់ីរេទ 

• កនា នចងេលងែបបផ់ីរេទជមរួៃ់រ់េដរ 

មចនសមេសប់់ចជ េលងឧបករណ  រ តិេផ្ងស 

ស បិ កខួី៏នងួកេរ� ល់ 

• ស �ួណៃនរ់បរង�រ ់់ចជមចនេសរល រកស់ 

យគ ាក៏ិ �់ួែ �ិរៃន ប់ីភងំ់ស់េនពា 

កាងបរ ចេរណៃន់ងងជ ចិ 

• សស� ណៃន កបងកចរ ច្  

ាែ់លេិររយនបកេសរេដរេ្ង 

េេាមកេមចិ មខងរនចង់ំក�់លៃន�រ 

់ចរវឌរបស់កករកា កស់ា ឧភ៖ គូនឆន�ពកាង 

�រច់លរមួសកមូិងែផាករង�រ 

សកមូិងសប្រស 

ជងចេសសេបសចនេបែផ�កេលិងមចនេសរល 

មរួ ិងកូស់េ់ៀនកីងំៃនរង�រ 

រ័កីចេេេងលកន�រប�ពំល់ 

ិងីស់ប�់រៃនចំណង ់

�ររកំន់ំេណកបេ ចួួសកមូិង 

�រ់រ �ិកនេដរគូន ម់លេល ិ 

បសង ជមរួេេរគងេសរ ដង  ា់ េំួញន 

េេបេ រខួីនកនរបសួ ប�នប�ងសកីបខួី់ន។ 
• �រកនលរ ់ំេរេេចនេដរគូន 

ម់លេល ិ 

• េ់កេទម កនសា មេបលក ់
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៤. ្ររៃគកអគបុ ក� គសងអរះសរស សយ 
 

• បរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ� ់ាកទស្នកចចច កច ស់្ំនួរេាញរ 

់ាកែ់លំកង់ន័�់ ៃទេទៀិភងំ់ស់របស់់ងង�រកនេសចក�ីរងំដងទក �្ ងកីកំាង�រេបេងដិ�ចំេំពកករភងំ

់ស់ បរងលចក់ៃទេទៀិេបកប 

េដរ�រេគរង នចងេសចក�ីៃថីថា់រ។ 

• បរងលចករួរែិផ្ងបផ័រ់ំងីរបងេមតៃន�រេបកទ់លរ់ំងកីែនីងែ់លកនបសង  

នចង�រេងររយរម់ ចបងង ួេចួ នចងងចិក័គា ។ 

• បរងលនីមរួសេិររចពលិតេលកេលេសចក�ីបស់ក់់ ព ង់ ងួកេរយន នេគលនេ្យរគំំ រកករ 

នចងេគរងាមនេ្យរេនព នចងរល់យន់រ ចយន�រមរួនដងេិររយនេេបេ ុងកាងករណីែ់លកន 

 កបងកចរ ច្ មចនសមរម �រេបេងដិ�ខសនដងេគលនេ្យរ។ 

• កនបរងលែ់លេិររយនឈិា់ងំមរួរប់ែ់លទទួលខសេិររេដពេសរចំេំពបសង �រំរកករេេកាង់ងង

�រភងំម់ល។ ម�ន�ីគំំ រកកររួរែិេិររេ រកករ បរងលចក នចង់ាកែ់លំកង់ន័�សង ល់។ 

• េរេិររេេប�រែណទំ់ ំងីងិតកនស�ី់ំងីេគលនេ្យរ�រំរកករមនេងលនចងេេេងលទទួលបរងលចក 

កា កេ់ រច់លបំេរ �រងរេេកាងមណ� ល។  

• ចំេំពបរងលចកថូីនដងទទួលយន�របណ� ពប� លស�ី់ងំ�ីរ�រំរកករមនេងលច់លបំេរ �រងរេេកាង 

មខ់ំែណងែ់លកនេសចក�ទីកចចិ� បរងលចកនដងទទួលយន�របណ� ពប� លបបំ�នជេរៀងរល់ឆា  ំ

ផ�ល់េកមច្បទ់់ទូនេដរមេនី�គំំ រកករ កង៏ីបរងលចកែ់លកនរណសមងិ�ចសកសម។ 

• �រ�រំរកករនដង�ីរជចំនចមរួៃន�រងចិក័ររិៃមីបរងលចកថូីេេេគប ចួបៃ់នររាេងលសក 

លងង�រងររបស់ងួកេរ។ 

• �រ�រំរកករនដង�ីរជចំនចៃន�រងចិក័កាង�រររិៃមីបរងលចកេបឈឆំា  ំ

• េបសចនេបកន�ររេំលបំំ នេលនីិចរ ចេីេនព បរងលែ់លំកង់ន័�នដងេិររទទួលរ ចយន�ររ ចនរ័នចង ចយិ ់

បង�់រងររបស់ខីួន។ 

• បរងលចករួររល់់ដង់ំងីសស� ៃន�ររេំលបំំនេលកករ ា�រេលចេ ុងែផាករង�រ  កបងកចរ ច្  

ឥរ ច្ បថ �រ�ន�់បស់ក់រា នចង�រេយេស័រភកទ់ងរបស់កករា នចងររ�រណ រល់ករណីសង្រ័ 

េេ�នC់PO។ 

• បរងលចក នចង់ាកែ់លំកង់ន័�េផ្ងេទៀិ ចេិដមែិដកង់ចនរ័េដរំកសម�សីមរមែិប�េណ ព 

នចងមចនេិររេេបេយស់រ ចេីស�ស�ែ់លប�ពំល់ល់រង�រកករេ ុរ។ 

• បរងលចក នចង់ាកែ់លំកង់ន័�េផ្ងេទៀិមចនេិររយន់នស� ិេ រេេបិស េេប�រេសាសំ 

ផ�ល់់ំប់ទូនេបេទមរួែ់លកន�រេបកថេមលងរ មចនសមរម 

កនលក�ណារេំលបំំនេ ុរ។ 

• េ់មងកីំណិេ់ងំែ់នែផាករង�រ់ស៏មេសប៖ បរងលចក 

នចង់ាកែ់លំកង់ន័�េផ្ងេទៀិមចនេិររប�ពំល់កករេដរេេបរ ចេីស�ស�មរួែ់លេបឆងំនដង់នសស� ស�ី
ងីសចទ�ចកករេទពេ ុរ។  
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ចំេំពេគល�រណ ែណទទ់ំេេេទពរគមចនេិររប�ពំល់ែផាកមរួែ់លជេមូាេិររយនេរប់ណ� បេ់ដរ

េកខីីនចង ររគិ។េនពរមួប ចួ់ លភងំ�រេ ប �រេថប �រក� ស័ 

ឈកេ់កេុកាមរេបៀបមរួែ់លមចនសមេសប។ 
កនករណីេលកែលងចំេំពកមូរ ចេី់បរ់សំេកបក់ករងច�រ 

នចងេករមកករផ�ពខាងិ់ចរបស់ផ�ពេងពរណេេស។ េដរសរកករកនិេមររ�រងចេសសជេេចន 

់់េចាពបរងលចកេិររ្ួរ ់ ល់កករភងំេនពកាង�រែថរក័់ទមរ័ជម់លដរ នរបស់ងកួេរ ា�រង់ិទដក 

�រេេបេយស់។លសា។ ់ាកេមលែថរក័េកូងនដងេិររេេបែបបេនពេដរកនេសចក�ីេគរងចំេំពងច�រិង 

ិងលក្ន នចងេសចក�ីៃថីថា់ររបស់កករ។ 

• បរងលចក នចង់ាកែ់លំកង់ន័�េផ្ងេទៀិមចនេិររេេប់បីសេកបក់ករែ់លកនលក�ណា� ល់ខីួនែ់លកករ 

 ចេេបយនេដរខីួនលងេទពេទ។ 

• បរងលចក នចង់ាកែ់លំកង់ន័�េផ្ងេទៀិមចនេិររបេង�ិ ទទំកទ់ំនងផី់រេទជមរួកករេទពេ ុរ។ 

• បរងលចក នចង់ាកែ់លំកង់ន័�េផ្ងេទៀិមចនេិររ�ន ់េ ប ផ�ល់�រ ា់ កថ់ាម េថ់បកករេដរមចនឈយំច ់

នចងមចនសមរម ប�ពងួកគិក់ាងេងលែ់លគិម់ចន់ដងែបបរបងេមតមរួ 

• បរងលចក នចង់ាកែ់លំកង់ន័�េផ្ងេទៀិមចនេិររយន់នស� ិេ រេេែិលងជមរួកករេេកាងិំបន ់

រេេកង េេរិំបនរ់េេកងេ ុរ។េបសចនេបបរងលកា កេ់េែិលងជមរួកករគិរ់ួរយនេមល 

េឃួយន េដរ់ាក់ៃទជនចចច។ េបសចនេបរំកង់ន័�នដង�រ្ួបជលក�ណាលក្ន ងួកេរេិររ្ួបគា េេទ ី

សយរណា េេកាង�រ ច្ ល័រេដរេបកបង�ួច នចង្់ន់ំណដ ង់ល់់ាកសេមបសេមរលរេេកង 

សក្ចក់ៃទេទៀិៃនរណាេរបេ់រងេេេងល នចងេេកែនីងែ់ល�រ្ួបគា េទពេបេងដិ�េេ។ 

• បរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ� ់ាកមកេេបទស្នកចចច នចងេាញរ់ៃទេទៀិមចនេិររយន់នស� ិេ រទរំកកករ 

ែ់លមចនែមនជក់នរបស់ងួកេរេេ�នក់ែនីងសា កេ់េរបស់ខីួនេ ុរ។ 

• ចំេំពកករែ់លសា កេ់េកាងមណ� ល បរងលចកមចនេិររយន់នស� ិេ រទរំកកករេចួងីមណ� ល 

េដរគូន�រ់នស� ិងី់ាកេរបេ់រង� ល់នីមរួសេ ុរ។ 

• ចំេំពកករែ់លសា កេ់េកាងមណ� ល សចញ់ិចមចនេិររយន់នស� ិេ រមកសួរសខទក�ក់នររបស់ងួកេរ 

េេមណ� ល ប�ែន�មចន់នស� ិេ រសា កេ់េេងលរប ់ទកំករេចួេេរមណ� លេ ុរ។ 

• មនស្េងួររ័ទទួលខសេិររជនចចចចំេំព កបងកចរ ច្ របស់ខីួន នចងមចន ចស�ីបេទ� សកករយនេ ុរ 

េភពបីកករេេបេ រងួកេរខដង េេបសកមូិងភកភ់ួមរួកេ៏ដរ។ 

• បរងលចក នចងបរងល់ៃទេទៀិមចនេិររេេបសកមូិងែ់លេេបេ រ ក� ស់ េបកថ នចងកកង់រកករ 

េេបេយស់ន់រទេមងេ់ផ្ងសេទៀិៃន�ររេំលបំំនែផាក រមូណ េ ុរ។ 

• បរងលចកមចនរួរបេង�ិិងងដងែផ�ក នចង�រេរ សេ ់ងចំេំពកករាមររា�រេបេងដិ�លេម�ញង់់ចជ �រផ�ល់ 

់ំេរ េយក�់ស់េ ុរ។ 

• បរងលចករួរែិេរៀបចំសច�� សលេលកកម�ស់�ររល់់ដងជមរួកករេ់មងកីំណិ ់កបងកចរ ច្ ែ់ល ចទទួ

លរកយន នចងមចន ចរកយនជមរួមនស្េងួររ័។ 

• សលរមន នចងកករ ែ់លមណ� លេេប�រងរជមរួេិររេជប់ំងីេគលនេ្យរ�រំរកករេលរនដង 

េិររយនយទ់�រគេំទនដងមចនេិររយន�ិ់� ចេ់ ុរ េបសចនេបងួកេរររ�រណ ់ងំី កបងកចរ ច្  

ែ់លរួរេ រសង្រ័។ 
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• លកសរស�ីងី�រេរបេ់រងករណី នចងកំណិេ់ារបស់កកររគជង័ិ តកនសកម ិប់ំផិ ាស់មេមលេគល 

នេ្យរបរងលចកា នចងេិររយនរក័េេកែនងីែ់លកនសរិតចិង។ �រច់លេមលលកសរ 

ភងំេនព ចេេបេេយនលពេាែិកន�រ់នស� ិងី ED នចង់ាកសេមបសេមរលនីមរួសប�េណ ព។ 

• ករណីសចក័េិររយនផ�ល់េ រែិេេេេ�រេងលកន�ររ់នស� ិងី់ ាកសេមបសេមរលនីមរួសប�េណ ព។ 

ករណីសចក័េិររយនរក័ទកជ់ទមចកជនចចច។ 

• រល់់ាកេេបទស្នកចចចេិររចពលិតេលកេលលក�ខណ� បែនតមសេកប�់រេេបទស្នកចចចរេេកងរបស់មណ� ល។ 

លក�ខណ� ភងំេទពកនេេកាងឧបសម�ន័�ទី ៥។ 

• រល់់ាកសរង័ិ តកនរួរែិចពលិតេលកបែនតមេលេសចក�ីែណទបំែនតមរបស់មណ� ល 

សេកប់់ ាកសរង័ិ តកន។ រកនេេកាងឧបសម�ន័�ទី ៦។ 

• រល់់ាកសូ័េរចចិ �ជ់ន�រជិចេិររ់នេលមាមេគលនេ្យរបែនតម ែ់លកនេេកាងឧបសម�ន័�ទី ១។ 

• រល់់ាកេេបទស្នកចចច ់ាកសរងិតកន នចង់ាកសូ័េរចចិ �ភងំ់ស់រួរែិរល់់ដង់ំង�ីរកំលចិេល�រថិរប់ 

នចង�រថិជែខ្ិងរន� េលរនចងេគលនេ្យរកាង�រេេបេយស់េបងន័�ផ្ងបផ័រសងងម។ 

រកេមលយនកាងឧបសម�ន័�ទី ៤ នចង ៥។ 

o មចនរួរថិរប់េដរងំកន�រ់នស� ិងីបរងលចក នចង�ររល់េងមរបស់កករេ ុរ។ 

o េ្ងេេាមច្បស់�ីងី�ររ្ួួ ់់រ សរង័ិ តកន នចងេបងន័�ផ្ងបផ័រ់ៃទេទៀិេិររយនហមសិ ់

មចនេ រេយពងម់ផ័រ េបងន័�ផ្ងបផ័រមរួ ែ់ល ចទេំ រសយរណ្នសង ល់ 

់ិ�សស� ណរបស់្នរងេេគពេេកាងបទេលូស ែ់លកនែចងេេកាងច្បេ់នព។ 

o មចនរួរេលកេ ុងេឈូពេងួរបស់កករេេកាង�រេយពងម�ផ័រ �រផ្ងបផ័រមរួេ ុរ។ 

o �រថិរប់កករ េ�ិ�រ ំកក់� ល េ�ិេិររយនហមសិដ់ចក់ិ។ 

o សំេណចមីងៃនរប់ថិ នចងរេី់់ច់្បេ់់មរួរែិែចករែំលកជមរួមណ� ល។ 

 �រររ�រណ ងី�រយរមច់េំំព�រ�រំរកករ 

នីិចរ ចេីៃន�រររ�រណ  រគរមួកនេេកាងេគលនេ្យរគំំ រកករ េ ់មងេី រងួកេររល់់ដងន់រ់ប ី

ែ់លរួរេេបកាងករណីែ់លកនបសង មរួេកិេ ុងចំេំពកករ។ មេនី��រំរកករែ់លេិររយនឈិា់ងំកន 

ទំនួលខសេិររកាង�រេដពេសររល់បណ�ដ ងរបស់ បរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ � ិរីមរួ។ 

សេកបង់័ិ តកនលំ់ចិ សី�់ ំងមីេនី�គំំ រកករទេងលបចចបងនាេិររយនបចទ

េេកាង�រ ច្ ល័រៃន់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរស េេ គរសងងមកចចច 

នចងេេេល�� រេសចក�ី្់ន់ណំដ ង់ល់កករេេែកងរនដង�រ ច្ ល័រ។ 

 �រេិរិ ងចនចិ េ ុងរ ចួ  នចង�រែកែេបៃនេគលនេ្យរ 

េ់មងយីទេ រេគលនេ្យរគំំ រកករេនពេេែិជប់ំ កង់ន័� នចងបំេងួន់រិំររ់�រគំំ រ់ល់កករ 

មណ� លនដងេេប�រេិរិ ងចនចិ  ងចិក័ែកែេបជមរួ មេនី��រំរកករ ់ាកេរបេ់រងជនខ់�ស់ជេរៀងរល់ឆា ។ំ  

បរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ�  ងកក� ររបស់កករ េងមភងំកករេិររយនសំន់រមិចេ្បល់ផងែ់រ។ 
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៥.  ណរ�ខឈម រពបងកេ្មរ�េ រ�អពរ�ូ�្ សចសក�  
គសងះបស�ណសរេដប្ះបង្ះប�កព 

 

់ងង�រនដង់ចរវឌន់រលក�ខណ�  ច្បរ់ ចនរ័នចងទំនួលខសេិររកាង�េរេេ ្សេរ សសេកបម់ខិំែណងនីមរួស់់ចិេេ៖ 

• េិររបស់កន់់របទងចេសេន នចងរណសមងិ�ចេរបេ់គនែ់់លជិំររ់�រចំយច។់ 

• ទំនួលខសេិររកាង�ររក័ទករល់លកសរភកទ់ងនចងសកមូិ ងេេ្សេរ សនីមរួសែ់លបងង ួេ រេឃួ

ន់រលក�ណាសមេសបបំផិបស់បរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ �ែ់លេ រិរេេ្សេរ ស។ 

• េិររេេប�រេប�សេេ្សេរ សន់រមខិំែណងេេកងេេរកាង�រ្េមរួ េ របរងលកនសមិតិងខ�ស់ដក់ំ

ក។ 

• កាងេសចក�ីេប�សេេ្សេរ សផងែ់រ យនប ចួ់ លភងំេសចក�ីេប�ជា ចចិ��រំរកករ 

នចងកនេគលនេ្យរគំំ រកករ។ 

• េិររយទរល់បរងលចកិ់ាកសូ័េរចចិ�ែ់លយនេេ្សេរ សរល់ច្ស់់ំងី�ិងបកចចច�រំរកកររបស់ងួកេរ  

េលរចពលិតេលកេលេគលនេ្យរគំំ រកកររមួភងំេកមច្បទ់់ទូនមនេងលឈបេ់ផ�មបំេងួ 

ិរកចចច។ 

 �រសក់សនេបក�្ ន 
• េិររេរៀបចកំេមងសំនួរែ់លេិររសក់សនជមន 

រមួកនសំនួរែ់លសែម�ងន់រ�រ្ំរួ េលកទដកចចិ�របស់េបក�្នកាង�រេេប�រជមរួកករ។ 

• េិររសួរសំនួរភងំលរភកទ់ងនដងបទងចេសេនកាង្ីរ ចិ ងចិ។ 

• េិររែសបងរកឧភលរណ បទងចេសេន�លងមីនរបស់ងកួេរ។ 

• េករម់ាកសក់សនកនចំននួ ៣ទកែ់់លកនភងំងីរេទ។ �របកែេប ចេេរចួ។ 

• េិររិ់្ ួបជមរួនដងេបយនែផាកសក់សន។ 

• េិររេប ចិបិ�ចេ រយនសមរមេេបេ រ់ំេណ រ�រៃន�រសក់សនងររល់ែ់ល់នស� ិេ រកន�របក

េសរេដរសមេល ិផលេ ់មង ីចររិំៃលេល្ំទួរបស់េបក�្នយនសមេសប។ 

• េិររេបិចបិ�ចន់រកចចចសក់សនេលកទីងីរ េបសចនេបរណារ ចនចចិរ័មចនច្ស់លស់ េបមចន់់េឈា ពេិររែសបងរក 

ង័ិ តកនបែនតម។ 

 �រែណទកំាង�រេ រិិ ងចនចិ ចេំំព ា់ក់ព ង 
• មចនេិដមែិទទួលរកលចខចិ ែ់លសរេសរជលរលក�ណ ់ក្រៃន�រសំ ងប�េណ ពេទ។ 
• េិររទទួលរក់ាក់ព ង �្ ងេហចេ រយន ២ទកេ់ ុងាមរា�រភកទ់ងាមទ់រស័ង� 

្ួបេដរ� ល់េលរកិេ់ារល់ងិតកនៃន�រេិរិងចនចិេ់មងេី ររណារ ចនចចិរ័េេបេសចក�ីសំេរចចចិ�យន

េិដមេិររ។ 

• ិេមររេ ររកនចេ្្កទេងលបចចបងនាជ់ាក់ព ង។ 

• ិេមររេ របងង ួន់រស�ាងែ់លបស់កន់់រ់ិ�សស� ណ។ 
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• ភមភរន់រលក�ណាសមង ចិ�របស់ខីួនែ់លយទន់រ�រ្លួេេប�រងរមចនែកីង�ីរ 

នចងជនចេ្្ចក់ាកសូ័េរចចិ�ែ់លសមេសប។ 

• ទទួលរកេដរឆីង�ិ�់រេ រិិងចនចិេលសរាេ់មងី្ រួ េ រ�នេ់េ្សេរ សយនបរងលែ់លសមេសប។ 

 �រេរបេ់រង �រគេំទ នចង�រេ រិិងចនចិ េេេលបរងលចកនចង ា់កស័ូេរចចិ � 
• េិររ្ួបេប ្ំជមរួបរងលចកនចង់ាកសូ័េរេ រយនេទៀងភិ ់

• េិររគេំទងួកេរចំេំពិួទទីរបស់េរ 

• េិររផ�ល់ន់រេនយនចំេណព ដ់ងនដងកមូសចក័េផ្ងស 

• េិររេបិចបិ�ចន់រេិរិងចនចិ�រ់នរិ��រងរជេបឈ ំ

• េិររេបេងដិ�ចចំេំពបរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ�េដរ�រេគរង 

• េិររកន�រសកលងង�រងរចំេំពបរងលចកនចង់ាកសូ័េរចចិ�ភងំ់ស់ 

• េិររផផល់នដងទទួលរកេប ចិកមូេិលបេ់់មងយីទ់េរងយន្ួលបរងលចក 

់ាកសូ័េរចចិ �ែ់លកនសម តិិងេរបេ់គន ់កនិងរកីររនដង�រងររបស់េរ 

នចងកន រមណូ ់កន�រផ�ល់ិំៃល់ល់ខីួនេេកាង់ងងិ ង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     11 
 ់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរស      េគលនេ្យរគំំ រកករ 
  

 

៦. ករបកឈម េ់ររស�ី បុ កសសវអរបុ  
  
 
 

់ាកែ់លេបេងដិ�បទរេំលបំំ នេលកករ រគមចនេ រេេកនកាងកែនងី េដរបរងលចកេិររយន 

បណ� ពប� លេ់មងកីណំិសំ់គល់ នចងររ�រណ ងីឥរ ច្ បថសង្រ័។ 

េិនរេេប�រររ�រណ ?  ងកក� រ កករ បរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ� 

់ាកែ់លកនេសចក�ីយរម។់ 

េិេិររររ�រណ ់ំងី់បីអ ់ំងី�រយរម់េផ្ងស៖ ឧភលរណ ា 

• �របងង ួេ រេឃួេដរកករ 

• �ររេំលបំំន �រេេបយប 

• ់ំេងេឈទេប�ន ់

• �រសង្រ័ �រ់េង�ិងី កបងកចរ ច្ ែ់លមចនសមរម 

• �រេបេងដិ�ខសងីេកមច្បទ់់ទូន 

បសង សរិតចិងៃនបរ ចសត ន ្ំរ ចួ េផ្ងស 

េិខា ំេិររររ�រណ ាមរេបៀបអ ររ�រណ េដរេយប់� ល់កិ ់សំបេិ សរេ់ ចុចេិរនចច ទ់រស័ង� 

�រិ់្ ួប។ 

 

េិខា ំេិររររ�រណ េេ�នន់រអ ម�ន�ីែផាក�រំរកករ េបយនរេេកងិេបយន់ងង�រ។ 

 

េិកន់បីេកិេ ុងបទ� ប?់ • ់ំេណ រ�រ់េង�ិ ៃផ�កាងែ់លរមួភងំ�រេសបន់រំកបណ�ដ ង  

• �រេសប់េង�ិេលបរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ�  ងកក� រ 

នចងកករំកង់ន័�ែ់លសង ល់ 

• ប�់លចស ប� ួៃន�រគេំទំរកករែ់លសង ល់ 

េបសចនេបសមេសប។ 

 

េិនដងកនលទ�ផល់បី? • �រទទួលខសេ រិរ ់ំេពេសរយនេេបេសចក�ីសំេរចចចិ� 

នចងឈិរ់ ចយន�រ។ 

• ប�់លចស នីិចរ ចេីេិររយនែកែេបេេេងលឈយំច ់

េ់មងេី្ៀសរងន់រេល ិ�រណ ់ែ់លេកិកនេ ុងម�ងេទៀិ។ 
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៧. ់យេឈរ កអេងងកក យេល 

ះយពគ  រឈី�ង� �បរពបងអង�វអ 

 
១. បរងលែ់លយនេឃួ្នសង្រ័ កនស�ាងបងង ួងីបសង ភកទ់ងនដងស�� នងលៃន�រ�រំរកករ 

រួរែិររ�រណ ភកទ់ងិីមេេបរងល់់ចជា មេនី��រំរកករ េបយនរំេរង េបយន់ងង�រ។ �រមចនសល�រ 

ជលទ�ផលបរងលេទពនដងេិររងចនរ័។ 

២. ររ�រណ ិីមសកាងររាេងល ២៤េក� ង េ់មងទីបស់� ិ ់នចងចព់េង�ិ ិីមងីេល ិ�រណ ែ់លយនេកិេ ុង។ 

៣. រយរ�រណ នដងេិររយនេរេេបេ ុងកាងររាេងល ៤៨េក� ង។ 

៤. ករណីែ់លទទួលយន�រររ�រណ  ម�ន�ី�រំរកករ នចងេបយនរំេរងនដងឈបេ់ផ�មេេប�រ់េង�ិៃផ�កាងិីម។ 

៥. ់ំេងេឈទេប�នន់ដងេិររយន្់ន់ំណដ ង់ �រេឈទេប�នេ់ដរមចនកនស�ាងេបឆងំនដងបរងលចក ងួកេរនដង 

េិររទទួលខសេិររកាង�រេដពេសរចំេំពសត និងេទព។ 

៦. េេកែនីងែ់លកនំកបណ�ដ ងេកិ េ ុងសមេសបេេនដងប�់លីស ់ងង�រេេររដរ ចយល នចង ជា េរែ់ន់ី 

ែ់លំកង់ន័�។ �រសល�រ �្ ងេងួទំលដងជមរួ ជា េរកនសមិតកចចចចំេំព�រេសប់េង�ិងីកងេេរ។ 

៧. ់ាកែ់លេិររេឈទេប�នជ់្នបរេទសកលំំង ជា េរកនសមិតកចចចែ់លំកង់ន័�នដងយនផ�ល់់ំណដ ងេដរ 

ដក់ំ កបណ�ដ ងេេេបេទសកេំណ ិរបស់បរងលេទពេ់មងេីដពេសរាមនីិចរ ចេីច្បៃ់ន្នបរេទស។ 

៨. េរបេ់ងលសចទ�ច នចងិំររ់�រែផាកសខកលិងរបស់កករជកា� ចំបងបផំិ។ 

រល់�រេសប់េង�ិនដងេបេងដិ �េេេដរេសចក�ីេគរងន់រសចទ�ចលក្ននចងសរិតចិងរបស់កករែ់លយទ់កនទទំកទ់ំ

នងល�ជមរួកករ។ 

៩. េេកែនីងែ់លកករកន�រលំយកកាង�រេយេស័រភកទ់ង េេបេយស់ទេមង់ិ ស�ររ ច�រកាង 

�រេយេស័រភកទ់ង ាិសសស�  នចងរប់ិងា បរងលចកែ់លកនសមិតិងនដងជ់ាកិំងេ ់មងី្ ួរ ។ 

 �រេឆីរិបចេំំព�រេសប់េង�ិ 
១. ចំេំពេសចក�ីសំេរច�រសនាចដរ នៃន�រេសប់េង�ិ ្នែ់លេិររយនេឈទេប�នក់ករ េករមេររសរ 

 ងូយលនដងេិររយន្់ន់ំណដ ងងីក�ីយរម ់�រេឈទេប�នេ់ដរគូនស�ាង លទ�ផលៃន�រេសប់េង�ិ 

នចងសកមូិងែ់លេិដមេិររនដងេិររយនេដពេសរ។ 

២. កាងករណីែ់ល�រេឈទេប�នេ់ិររយនចង�លបងង ួស�ាង់មចនងចិ ជ�រេបវចិ 

េទព្ំហន់ស៏មេសបកាង�រឈិរ់ ចយន�រនដងេិររាមដនចំេំពបរងលែ់លេិររយនេឈទេប�ន។់កករ 

នចង់ាកររ�រណ ន់រេល ិ�រណ ។កចចចខចិខំេបដងែេបងនដងផ�ល់រិ�ចេមតចំេំព�រេឈទេប�នខ់ស 

រមួភងំផ�ល់ន់រ�រេបដក័ ទេមង�់រគេំទេផ្ងសែ់លសមេសប។ 

៣. េបសចនេប�រេសប់េង�ិយនេឃួ់កន�ររេំលបំំ នែមន ិងែ់ល ចេេបេេយនរគ្ួរ កករេដរផ�ល់ 

ន់រ�រ�រំរចេំំព�រទទួលរងន់ររបសួែផាកផី់រ រមូណ  ែផាករង�រ ជមរួនដង់ាកែ់លកនបទងចេសេេេចន។ 

េនព ចរមួកន �រ្ួរ ងូយលេដរ ា់ េំងទ �រេបដក័ែផាកចចិ �ស�ស� �រ្រួ ាមទេមងេ់ផ្ងសេទៀិ 

ែ់លរល់េឃួ់ឈយំច ់នចងសមេសប។ 

៤.េបសចនេប�រេសប់េង�ិសនាចដរ ន់ �ររេំលបំំនេលកករយនេកិេ ុងែ់លមចនែមនជេភសបទឧេកច់ រ 

់ាកែ់លេបេងដិ�បទឧេកច់រនដងេិររទទួល�រងចនរ័ាមច្បេ់េកាង់ងង�រ  ចឈន់ល់�របួជបង់ី�រងរ។ 
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៥. េបសចនេប�រេសប់េង�ិយនសនចាដរ ន់ �ររេំលបំំនេលកករជេភសបទឧេកច់រេដរេ្ងេលច្បជ់ិច 

រល់�ររកេឃួភងំ់ស់នដងេិររយនររ�រណ ្់នមេនី�ប�់លចស ់ជា េរកនសមិតកចចចជិចែ់លំកង់ន័� នចង�រ 

សល�រ �្ ងេងួទំលដងកាង�រេសប់េង�ិ ែផាកកងេេរ។ េបសចនជ�រេឈទេប�នជ់្នបរេទសកលំំង ជា េរ 

កនសមិតកចចចែ់លំកង់ន័�នដងេិររេរផ�ល់់ណំដ ងេ រេ់មងឈីិែ់ចងេេាមនីិ ចរ ចេីៃនេបេទសរបស់ខីួន។ 

៦. កាងករណីែ់លបរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ � ់ាកេផ្ងេទៀិេិររយនបួជប ់

េបេងដិ�ខសនដងេគលនេ្យរគំំ រកករ់ងង�រនដងបងង ួ

ន់រងិតកនេេ់ល់ប�់លីសេ់មង�ីរំរន់រផលេបេ្្នរបស់នចេ្្ក ់ាកេផ្ងេទៀិេ រយនល� 

នចងកនសរិតចិងចំេំពកករសេកបេ់ងល់ទរិ។ �របងង ួេចួនដងេិររេេបេ ុងេដរ់នេលមេេាមច្ប ់

េបៃងណីទំេនៀមទំលប។់ 

 េបសចនេប�រេចួផ័រេិររយនជប់ំ កង់ន័�កាងេងលែ់លកន�រយរម់ �រេឈទេប�ន ់

មរួេកិេ ុងេេកាង់ងង�រ រគកនែិេបយន់ងង�រកា ករ់ិប់�េពែ់លភកទ់ងនដង�រេចួផ័រ។ 
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ឧបសម�ន័�ទ ី១៖ 

ច្បោទ់ទូនច�នចំបពគ�លិកអ�កសូ័្គចតិ�  នងិអ�កែដលចកោ់ ន័� 

 
ទេមងៃ់នេកមច្បទ់់ទូនេនពសមេសបាមបទដរ នៃន កបងកចរ ច្ របស់បរងលចក នចង់ាកសូ័េរចចិ�ររា 

េងលែរង ររាេងលខចីេឆ� ពេេរក�រែថភកំកររបស់់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរស ។ េកមច្បេ់នព 

បំេរ ន់រ�រ�រំរ់ល់បរងលចក នចង់ាកសូ័េរចចិ�េ់មងេី្ៀសរងកំេ រកនន់រ�រេឈទេប�នេ់កិេ ុង។រកប៏ំេរ  

ន់រ�រ�រំរកករ នចង�ិប់នតរន់រ �សៃន�ររេំលបំំន ទក�េភសែ់លនដងេកិកនេ ុងចំេំព 

កករបរងលចកនចង់ាកសូ័េរចចិ �ភងំ់ស់រគិ េមររេ រេបិចបិ�ចាមេកមច្បទ់់ទូនេនព ។ 

នយងខ�ព �នងឹ្តត�អនព�ត�ននដ់ចតនេ៖ 
• េិររេបេងដិ�ចំេំពកករនចងមនស្ររ័្ំទងេ់ដរ�រេគរង �ររកចចិ�ទកដកស់� ប ់នចងេ រិំៃលចំេំព 

រំនចិនចងមិចេ្បល់របស់ងកួេរ 

• សប រមនចំេំពកករែ់លយនចពេឈូពច់លេរៀនកាង់ងង�រ េលរេ រងួកេរច់លរមួសកមូិងផងែ់រ 

• េិររស� បក់ករ េលរឈិរ់ ចយន�រណ េ់មង�ីរំរសខកលិងរបស់ងួកេរ 

• េិររររ�រណ រល់់ំេងលដង័មរួៃនែបបបទ កបងកចរ ច្ ភងំេនព 

• េិរររល់់ដងងីសត និងភងំលរែ់ល ចែស�ងេចួេ រេឃួន់រេេគព ា់ ក ់េលរេិររេរបេ់រងបសង  

េបកបេដរេបសចទ�ចិង 

• េិររេេកែនីងែ់ល ចេមលេឃួ នចងមចនេិររេេប�រែិលងជមរួកករេេកែនីងែ់លដចឆ់ម រងីេរេទ 

• េិររនច្រេេ�នក់ករង�ីរទំទកទ់ំនងរបស់ងួកេរជមរួនដងបរងលចក ់ាកេផ្ងសេទៀិ េលរេិររ 

្ំរួ េលកទដកចចិ�ងួកេរេ របងង ួន់រក�ីកងបល់ភងំលររបស់ងួកេរ 

• េិររយទ�ររ ចនចចិរ័ៃនេរឿងរ� រេកិកនររងបរងលចកេ់មងកីំេ រកន�រេបេងដិ� េកក់ កបងកចរ ច្  

រេំលបំំនកីងំ�ីេកិ ជេរឿងេឈីពគា ។ 

• កនម�ន�ី�រំរកករែ់លយនប ចួប�់របណ� ពប� លនចងយនទទួលរ ចស� បនបេ័ិងីសត បន័បណ� ព 

ប� ល�រ�រំរ 

• កករែ់លទទួលសង ល់កាងេបេទសកម�ជ ់ងង�រមចនែមនរដរ ចយល។ 

• េិររេយក់់បរងលចករបស់់ងង�រេេជមរួេាញរែ់លមកទស្នកចចច មចនែមនជបរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ�កាង 

បរ ចេរណ់ងង�រ។ 

• េិររយទ់បរងលចកកាង់ងង�រកនរិ�កនរល់ិេមររ�រឈយំចក់ាង�រែថភកំករ។ 

• េិររេបិចបិ�ចាមេកមច្បទ់់ទូនចំេំព�រថិែខ្រេី់់់ នចងថិរប់។ លក�ខណ� េនពបន� 

់នរិ�នរល់ិ់ល់�លកំណិៃ់ន�ងរ ិទួទីរបស់់ាកសូ័េរចចិ�េិររប ចួ ប ់។ 
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់កួនយងនងឹមនិ៖ 
• ររដ ំាមែបបេផ្ង់់ចជេេបកកីងំរេំលេលរង�រកករ 

• រេំលសចទ�ចនច្ រស�ី សមីិរំរមកំែលង បំចិ បំរ័ េេបសំេលងរំលកដកក់ករ 

• េបេងដិ�ច�ររ ច�រកាងលក�ណពែ់លមចនសមរម ែ់លេេសបកងផី់រេទ 

• ែសបងរកកករេ របំេងួិេមររ�រមនស្េងេួររ័ាមមេេូយរមរួ។ 

• េេបិស នចង កបងកចរ ច្ េរ សេ់ង ្ចពជនក់ករ 

• េរ សេ់ង  រ េទ ង់្សសន របងេមត នចង់ាកគូនទីងដង ់ាករង�ររេំលបំំនផី់រេទ។ 

• �រ�ន ់េ ប ា់ កថ់ាម ឈកេ់កេុក េថបេកូងេដរមចនឈយំច ់មចនសមេសប 

ប�ពងកួេរេេកាងិងែ់លគិម់ចន់ដងែបបរបងេមត 

• បេង�ិចណំងមចិ �ិងងចេសសមរួជមរួកករេ់មងបីំេងួេសចក�ីេិររ�ររបស់ខី់នេ ុរ 

• បេង�ិចណំងភកទ់ងែផាករង�រ ី់រេទជមរួកករ 

• េ ររិតេផ្ងស បងង ួិងេងួចចិ� 

• កន�រទទំកទ់ំនងជមរួកករេេេេរកមសូចក័របស់់ងង�រ េលកែលងែិំកសាចទ�សា ល ាសួរស�ីា 

• ទកំករេេកែនីងែ់លេរងកំងងេេប�រ នចងសា កេ់េជមរួេងលរបេ់េផ�ពរបស់បរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ� 

នចងេេផ�ពសំក ់លពេាែិផ�ពេទពជកែនីងយទសរិ�ចិងកករ េលរកន�របងង បប់ស់ៃនបរងលចក 

ជនខ់�ស់េទេសីនចងេិររយនេិរិងចនចិេដរេបយនរេេកង 

• េេជមរួកករែិងីរទកល់ងេដរបចទភប របន�ប ់

• េេប់ំេណ រជមរួកករកា កក់ាងេបេទ្ន្ំនចពេផ្ងសេដរងំកន�ររល់េងមមនងីេបយនរេេកង 

 េនពេិររយន់នរិ�នចំេំព់ាកេបកបរ្ន្ំនចពរបស់់ងង�រ 

• ទកំករ្ចពកង ់្ចពម�់ិ់ ្ចពរ គម�ក េបេទ្ន្នំចពេផ្ងសេដរងំកន�ររល់េងមមនងីេបយនរេេកង 

ម�ន�ី�រំរកករ 

• ទំទកទ់ំនងជមរួកករែ់លយនច់លេរៀនកាងមណ� លាមររាប� ួសងងម សរេ់ ចុចេិរនចច សំបេិ 

េលកែលងែិសំបេិេទពកន�រ់នស� ិ។ �រសំណ់មងរចំេំពេបេទៃនទំទកទ់ំនងមរួនដងេិររ 

បួ់់នេេ់ាកេរបេ់រងរបស់មណ� ល។លក�ខណ� េនពបន�់ នរិ�នសំរបរ់រាេងលៃន�រេេប�រងរ 

�រេេប�រងររបស់់ាកសូ័េរចចិ�េិររយនប ចួប។់ 
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ឧបសម�ន័�ទ ី២៖  

្កមច្បោទ់ទូនស្របោ្ កកមកពរមារំ ខ�ងត់ច 

  
 កករភងំលរែ់លរស់េេកាងេករមកករផ�ពខាងិ់ចរបស់់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរសកនសចទ�ច 

កាង�ររស់េេ �រ�រំរ �រ់ចរវឌ នចងសចទ�ចកាង�រច់លរមួេ្ងេេាម់នសស� ស�ីងីសចទ�ចកករ 

នចង់នសស� របស់់ងង�រសលេបជជ ចិស�ីងីសចទ�ចរបស់បរងលែ់លកនងច�រិងាUNCRPDា។ 

េរងខា ំនដងេបេងដិ�េលកករេដររចិ់ល់់ិតេបេ្្នរបស់កករជនចចច 

នចងបំេងួ�រងរេដរងំកន�រេរ សេ់ងេេេលងួកេរេ ុរ។ 

• ផ�ល់េ រកករន់រម់លដរ នៃន�រែថភេំ ់មងែីថរក័សខិងរបស់ងួកគិេ់ រយនល� 

• ផ�ល់េ រកករន់រកែនីងសា កេ់េែ់លកនសរិតចិង 

• យទ់កករកន�រ់ចរវឌយនល� នចងទទួលយនឳ�សេ ់មងឈីនេេរកស�� នងលេងួេលួ 

• េលកទដកចចិ�កករេ រច់លរមួកាង�រែថភខំីួនលង �រសេេមចចចិ� នចង�ររិេ់ចួងីផ�ព 

• េបេងដិ�ចំេំពកករេដរេសចក�ីេគរង 

• េេបេយស់រ ចេីស�ស�េយេស័រភកទ់ងេ រសកសមនដងកករនីមរួស 

• កនលកសរេងួេលួែ់ល ចេសាសំងី social@gracehousecambodia.org 
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ឧបសម�ន័�ទី ៣៖  

្កមច្បោទ់ទូនក�ពងកមរតមប់ នងិ�នីដអ់ 

 
 កករភងំ់ស់កនសចទ�ចលក្នកនែចងកាងកេាទី ១៦ៃន់នសស� ស�ីងីសចទ�ចកកររបស់់ងង�រ 

សលេបជជិច។ កករកម�ជជេេចនច់លចចិ�នដង�រថិរប់ស់ 

ប�ែន�ងួកេរងេិររេគរងសចទ�ចលក្នរបស់ងួកេរ។់ាកេិររយនសប រមនេ រសំ�រ់នស� ិថិរប់របស់កករ 

ប�ែន�់ាកេិរររល់េងមាមេកមច្បេ់នព។ 

បរងលចកនចង់ាកសូ័េរចចិ�ភងំ់ស់េិរររល់េសបា 

• េិររសំ�រ់នស� ិងកីករ  ងកក� ររបស់កករ  ងយលជមនសចនមននដងថិសេមីង 

ថិរប់រប់ិងេផ្ងសរបស់កករ 

• េិររងនល់េយបង់ីេគលបំណងៃន�រេេបេយស់រប់ិងែ់លយនថិេនព 

• មចនេិររដកេ់ឈូពកករេលប� ួសងងមទទ េលេរលទំងរ័ ផ�ចិរប់េទ។ េនពជ�រ�រំរកករ  

េឈូពរបស់កករ ចេិររីស់ប�់រនចងីស់ប�់រេនពនដងេិររយនេយប ់

• មចនេិររបេងង ពរប់ិង េយពងម់រប់ថិ ែខ្រេី់់រ់បស់កករកា កេ់ដរគូន�រ់នស� ិជមនងី 

់ាកេរបេ់រងរបស់មណ� លេទ 

• មចនេិរររករប់ិងែ់លេមលេេបងង ួន់រចំនងផ់ី់រេទ  បេ់ នេនពមចនែមនជបួី់េងួេលួមរួ 

េេេ ុរេទ េគនែ់ិជ�ររល់់ដងជម់លដរ នរគបរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ �នចង់ាកែ់លមកទស្នកចចចរួរ 

 ែិេ្ៀសរងន់រសកមូិ ងភងំេនព  កបងកចរ ច្ ែ់លជទេងប េកក ់ កបងកចរ ច្ រេំលបំំ នកីងំ�ី។ 

  

 ខា ំយន ន នចងរល់់ំងីេគលនេ្យរ�រំរកករ �្ ងច្ស់ រមួភងំេកមច្បទ់់ទូន នចងេកមច្ប ់

ំកង់ន័�នដង�រថិរប់ ថិរេី់់់។ ខា ំរល់េសបកាង�រ់នរិ�ាមន់រច្បទ់់ទូនេនពេរបេ់ងលេរល។ 

 

លិតេលក _________________________ េឈូព  

 

មខងរ _______________________________  
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ឧបសម�ន័�ទី ៤៖  

នគលននេយយក�ពងកមន្ប្ យសោ្ប់ន័�ាព់នាផយសង�ម 
 

 

េគលបណំងា 

េគលនេ្យរេនពរគេេបេដរបរងលចក នចង់ាកសូ័េរចចិ �ភងំ់ស់េេកាងមណ� ល 

េលរបរងលសំកនេ់ផ្ងសេទៀិែ់លកំណិ់់ េិររយនំកង់ន័�ជមរួ់ងង�រ។ េគលបំណងរគា 

• េ់មងេីរៀបចំទេមងេ់ រយនសមរម នចងរួរេ រេគរងកាង�រេេបេយស់េបងន័�ផ្ងបផ័រសងងម 

• េ់មងយីទន់រសរិតចិង នចង�រ�រំរកករ េលរនចងនីិ ច្ន 

• េ់មងី្ ួរ �រំរកចិ�ចរសរបស់បរងលកា កស់ នចងេករ �េេឈូពរបស់មណ� លផងែ់រ 

• េ់មងយីទ់រល់បរងលែ់លំកង់ន័�ភងំ់ស់ រល់ងីរណរ ចបិ�ចកាង�រេេបេយស់េបងន័�ផ្ងបផ័រ 

សងងមេបកបេដររ ចជ់្ីរា  នចង�រទទួលខសេិររខ�ស់របស់ខីួន។ 

សេកបេ់គលបំណងៃនលកសរេនព េបងន័�ផ្ងបផ័រសងងមសំេេេលេបងន័�់ីនេគេណិេដរែផ�កេេេល 

ឧបករណ សេកបែ់ចកឈរ នចងងចិក័់ំងងី័ិ តកនេេកាងចំេម់ាកេេបេយស់។ ឧបករណ េបងន័�ផ្ងបផ័រ 

សងងម ចរមួបួ់់ល ប�ែន�េិររកនេងំែ់នកំណិា់ 

• េរលទំងរ័ប� ួសងងម ាឧភា Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchatា 

• រេី់់់ នចងេរលទំងរ័ែចករែំលករប់ិង ាឧភា Youtube, Vimeoា 

• Blogs  រមួកន blogsជេករម នចង� ល់ខីួន 

• េរទច��រងចិក័ជេករម នចង ា់ ក់់ ដកទ ំ

• រេី់់់ នចង�រេប ្ំជប� ួ 

• ់ីេម�ល នចង�រេផាសរមរួខណាេងល 

• រល់�រេយេស័រភកទ់ងលក�ណាជេបងន័�េ់ ចុចេិរនចចិវី្ថីល រមួបួ់់លភងំកមូរ ចេីថូីស 

ែ់ល ចេកិកនេេេងលកងមខ។ 

« កិច� » រមួបួ់់លភងំ រប់ថិ រប់ិង សេមីង រេី់់់ �របរ ច្ រ� ល់ខីួន នចងកិច�ែ់លបេង�ិ 

េ ុងេដរ់ាកេេបេយស់េផ្ងេទៀិែ់លបរងលេទពេេ្សេរ សេ ់មងែីចករែំលក បេងង ពម�ងេទៀិ។ 

 

ទនំលួខសេិររ� ល់ខីួនា 

• េររបេេងញន បរងលចកែថភកំករ បរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ� នចងបរងលេផ្ងេទៀិែ់លំកង់ន័� 

រគេិររកនទំនួលខសេិររេលខីួនលងចំេំពកិច�ភងំ់ស់ែ់លខីួននដងបេងង ពេេេលេបងន័�ផ្ងបផ័រសងងម 

់េិង័ិ តកនរគេិររយនបេងង ពាមេបរិ�ចែ់លជរ ចជ់្ីរា នចង� ល់ខីួន ជេករមមេម 

• បរងលភងំ់ស់គូនសចទ�ច បេងង ពេេេលេរលទំងរ័របស់់ងង�រ េរលទំងរ័ផ្ងបផ័រែ់លសនូិ់់ ជរបស់ 

់ងង�រេដរគូន�រ់នស� ិងីេករមេងដក័ចយលរបស់់ងង�រេ ុរ 
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• មចនេិររបេងង ពរប់ថិ រេី់់់  ងចងណត ទ់ំងី្ីរេបរិ�ច� ល់ខីួនរបស់សចស្ នចងេររសរសចស្ែ់លំកង់ន័� 

ជមរួ់ងង�រេេេលេរលទំងរ័របស់ខីួនជសយរណា 

េដរគូន�ររល់េងមជមនងីរណាេរបេ់រងរបស់់ងង�រេទពេទ។ 

រល់កិច�ភងំ់ស់េិររយនសតចិជមរួច្បទ់់ទូនចំេំព�រថិរប់ នចងរេី់់់របស់់ងង�រ។ 

• បរងលចក នចង់ាកសូ័េរចចិ�មចន ចិ់បេ់េេបងន័�ផ្ងបផ័រសងងមេេកាងកំ ុងេក� ងេេប�រ 

លពេាែិររគសេកបេ់គលបំណង� ល់េេកាងិួទទមីខងររបស់ងួកេរេេខណាេងលេទព។ 

នរកា កែ់់លេឆីញិេេបេយស់ន់រេបងន័�ផ្ងបផ័រសងងមេេកាងកំ ុងេក� ងេេប�រ  

នដងេិររយនជកមូរិ�កាងរ ចយន�រដកង់ចនរ័។ 

េគល�រណ ែណទាំ 

• ស់មរចិេ រយនសី្ំេំមននដងបេងង ព់បីមរួា 

េគលនេ្យរេនពរគមចនែមនកនេចិទកេមចិ ន់រសចទ�ចេសរ ីិ ង ៃន�រនច្រស�ីេទពេទ  

ប�ែន�រជរ ចយន�រ �រំរ់ាក នចង់ងង�រងីិង ក� ស់ េរឿង េសររែ់លនដង ចេកិេ ុង 

េលរេេបេ រប�ពំល់់ល់េករ �េេឈូព់ាក នចង់ងងិ ងផងែ់រ។ េភពជ �្ ងេគលនេ្យរ 

កប៏េង�ិេ រកន�រ់នរិ�នយនល�កាង�របេងង ព ែចកឈរ់បីមរួ។ 

• ិងលក្ន នចងនចរន�រិងា 

ស់មរចិេ រយនល�ចិល�ន ់ន់ររល់់បីែ់ល់ាកយនបេងង ព ែចកឈរេលេបងន័�ផ្ងបផ័រសងងម 

េេំពរ ចបន្ល់ទករ់រ់ែងបង នចង ចបងង ួេចួេទពេលេរលទំងរ័់ៃទេទៀិយន 

សេកបជ់េបយនបទេសរេជរ់់ចជ Google ។ េបេភពជ�របេងង ពេទពេិររយនលបេឈល 

កំណិសំ់គល់ ាលក្នា កេ៏ដរ រ ចេេែិិ់បយ់នេេំពមចន ចលបបំយិយ់នរល់ិេទពេទ។ 

�របេងង ពជលក�ណាលក្ន ចិ់បយ់នសេកបេ់គលបំណងេសបច្បេ់បសចនេបឈយំច។់ 

�រសល�រមរួចំនួន ចរក័ទកក ចិ�រល់ិ 

់ល់៧ឆា សំេកបេ់េបេយស់កាង�រងចនចិេមល្ីរេបរិ�ចរបស់បរងលចក។ 

បែនតមងីេនពេេេទៀិ�រថិរប់េលេ់េកង ់ចេិររយនេរថិរកងីេបងន័�ផ្ងបផ័រេរបេ់ងលេរល។ 

• េសចក�ីសចចរ ចិ  នចង�រេបរងេបរ័ិ ាា 

រជេរឿងែ់ល ចែណទយំន េបសចនេប់ាកចងប់េងង ព ែចករែំលក់បីមរួកាងេបងន័�ផ្ងបផ័រសងងម 

ែ់លង័ិ តកនេទព ចនដង្ពឥទ�ចងល់រ ច្ ់កនមកេល់ងងិ ង ់់ចេនព់ាករួរសួរខីួនលង់ 

េបសចនេប់ាកបេងង ព េិ់ាកេផ្ង ចនដងែចកឈរបន�េេកាង ា់ កេ់រៀន ាម�ែសិែ់រ់ិ។់ 

• កិច�ែ់លេបកថេមលងរ មចនសមរមា 

េេកែនីងែ់លសក ច្កបរងលចកកា កេ់ិររយនសំគល់ជសយរណា់គិ់ិ ទងជប់ំ កង់ន័�ជមរួមណ�

ល េិររយនសង ល់់ជបភ់កទ់ងជមរួមណ� ល រល់�របេងង ពមរួជសយរណាែ់លគូនរ ចជ់្ីរ 

េបកថេមលងរងីរណនី� ល់ខីួន ចទេំ រកនរ ចយន�រដកង់ចនរ័េបសចនេបេករ �េេឈូពរបស់មណ� ល

 ចទេំេរក�រេឈទជសំនួរ បំីួេេកាងមេេូយរមរួ។ 

• ែិងែិងចនចិេមលក ចិ�ៃនរិតេ់ ចុចេិរនចចសេកបស់កមូិងេេកាង ា់ កម់ននដងឈបេ់ផ�មន់រេមេរៀនា 

េបសចនេបេររែខូរ ់ាកសូ័េរចចិ�េរៀបរេេកងេ ់មងេីេបន់រេនយនមរួ ង័ិ តកនងីេបងន័�់ េីគេណិ 

េេកាង ា់ កេ់រៀន ់ាកេិររយនែណទ ំេ រភួរកលកសរេទព រចួដកប់ ចួ់ លេេកាងកំង់ទរ័ 
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 �្ ងេហចស់ងចនចិេមលមននដងឈបេ់ផ�មបេេងញនេងលខីពេល ិ�រណ  ចនដងេកិេ ុង់់ចជ 

កនរេី់់់រប់ិងមចនសមរមេលចេចួេលេ់េកងេ់ដរសប័រេបរិ�ចែ់ល ចេេបេ រប�ពំល់់ល់�ររល់

េឃួរបស់សចស្។ 

 

ទទំកទ់នំងបរងលចក នចងសចស្ 

បរងលចក នចង់ាកសូ័េរចចិ� រគមចន ចបួ់់ល ទទួល�រេសាជមចិ �ក�ចងីសចស្ 

ភកទ់ងជមរួសចស្ាមររាេបងន័�ផ្ងបផ័រែ់លជេបរិ�ច� ល់ខីួន។ ម់លេល ិរគា 

• �រគំំ រកករា េដរេ្ងេេាមច្បទ់់ទូនរបស់់ងង�រចំេំពបរងលចក នចង់ាកសូ័េរចចិ�នដងមចន  

«កនទំទកទ់ំនង ភកទ់ងគា ជមរួសចស្ែ់លកនរិ�កនេេកាង់ងង�រ 

សតចិេេ�ម�រេរបេ់រងរបស់់ងង�រាមររាប� ួសងងមទទ ់ីេម�ល សំបេិ 

េលកែលងែិកន�រ់នស� ិជលរល័ក�់ ក្រងីរណាេរបេ់រងេេកាង់ងង�រ។ 

លក�ខណ� េនពបន�់ នរិ�បទ� បង់ីកចចចសនូ្ួល�រសូ័េរចចិ �េិររយនប ចួប»់។ 

• សរិតចិង នចងិងលក្នរបស់បរងលចក នចង់ាកសូ័េរចចិ�ា ទំទកទ់ំនងររងបរងលចក 

នចងសចស្េិររេប�នក់់បន់់ររ ចជ់្ីរាេរបេ់ងលេរល េលរិងមចនច្ស់លស់ររងរ ចជ់្ីរា 

នចងិង� ល់ខីួនេេេលេបងន័�ផ្ងបផ័រសងងម ចទេំេរក�រេឈទជសំនួរ។ �រទទួលសំេណ រងីសចស្ 

កនទំទកទ់ំនងាមររាេបងន័�ផ្ងបផ័រសងងម បរងលចក ់ាកសូ័េរចចិ� 

រគកំងងែិផ�ល់េ រសចស្ិ់បេ់េនដងង័ិ តកន នចង្ីរ ចិ � ល់ខីួនរបស់ខីួនលង។ 

• ចំណងច់ំន់លចចិ � ចេិររយន់ដង ែ់ល្ំភស់នដងច្បទ់់ទូនរបស់់ងង�រ។ 

 

េឈូព      �លបរ ចេចិទ      

 

មខងរ      
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ឧបសម�ន័�ទ ី៥៖ 

នគលននេយយច�នចំអ�កទសពនកចិច 
 

់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរសស់មសប រមនរល់េាញរែ់លមកទស្នកចចច់ ងង�រេរង។ 

់ងង�រេរងខា ំកនេកទនិង េងមភងំរកីររកាង�រែចករែំលកងិតកន់ល់់ាកន់រ់បែី់លកន នចង់បីែ់លសងសដម 

នដងសំេរចយនទេងលកងមខ។េ់មង�ីរំរសរិតចិងកករ ់ងង�រេរងខា ំស់មេ រេាញរភងំលរ េគរង 

នចងេបិចបិ�ចាមេគលនេ្យរចំេំពេាញែ់លមកទស្នកចចច់់ចកងេេ�ម៖ 

• ់ាកទស្នកចចចេិររសំ�រ់នស� ិងី�រ ច្ ល័រ េ់មង ីចច់លទស្ទយន។ 

• កាង�រមក់ល់់ាកទស្នកចចចនដងចពលិតេលកកាង�រ ច្ ល័រ េលរែចក្់នន់របណ័ណ ់នស� ិទស្ទ 

របស់េាញរ។ 

• រល់េាញរភងំលរេិររកនបរងលចកកា ក ់់ាកសូ័េរចចិ�ទេំ់រេមលជនចចច។ 

• រល់េងលឈកេចួងី់ងង�រស់មចពលិតេលកេចួ េលរេបរល់បណ័ណ ់នស� ិទស្ទរបស់េាញរ 

េិលបម់ករ ចួ  

• បទ� បង់ី�រឈកេចួងី់ងង�រ ់ាកទស្ទមចនេិររភកទ់ង េឆីរឆងីជមរួកករែ់លេរៀនេេកាង់ងង�រ 

 លពេាែិកន�រ់នស� ិងី់ ងង�រជលរល័ក្់ក្រងី់ ាកេរបេ់រងរបស់មណ� ល។ 

ចេំំព�រថិរ់ប នចងរេី់់់ 
់ាកសរងិតកនច់រ់នរិ�ាម េគល�រណ ែណទចំំេំព់ាកសរងិតកនរបស់មណ� ល 
ខារំល់េងមា 

• េិររសំន់រ�រ់នស� ិងកីករ នចងបងប�់ន  ងកក� រ  ងូយល បរងលចកជមនសចនកាង 

�រថិរប់។ 

• ងនល់ងីម់លេល ិ នចងកែនងីែ់លនដងេេបេយស់រប់ថិ 

• មចនេិររេេបេឈូពកករេេេលែផាកមរួៃនប� ួសងងម េរលទំងរ័លចខចិេយពងម់ផ័រ 

េផ្ងសេនពរគជ�រគំំ រកករ។ េឈូពេបែលលជ ចេិររប�់រ នចងេិររេយបេ់ រប�់រ។ 

• មចនេិររបចទេប�ស េយពងម់រប់ថិ រេី់់ៃ់នកករកា កស់កាងលក�ណាមរួែ់ល ចទេំ រកករ 

េិររយនកំណិសំ់គល់ សចតិ េេកាងហនចរ័។ េិររកន�រ់នស� ិងីមណ� លជមនសចន់េិររ 

 ចេយពងម់ផ័រយនរ គេទ។ 

• មចនេិរររករប់ិងែ់លេមលេេ់់ចលក�ណា ស ិស េេបេ រ បេ់ ន។ 

• រល់េសប់នរិ�ាមលក�ខណ� ភងំ់ស់េនពបទ� បង់ី�រឈកេចួងី់ងង�រ។ស់ម់ររណ! 

 ខា ំរល់េសប់នរិ�ាមេគល�រណ ៃន់ាកទស្នកចចចរបស់់ងង�រម្ជមណ� លផ�ពសបងរស។ 

 

េឈូព_____________________________      �លបរ ចេចិទ______________________________ 
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ឧបសម�ន័�ទ ី៦៖ 

    នសចក�ែីណទ�ស្របោអ�កសម់ត័រ៌ន 
  
 ់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរសរគជ់ងងិងកម�ជមចនែមនរដរ ចយលមរួែ់លេេប�រងរជមរួក

ករែ់លងររងេេគព នចងេករមេររសររបស់ងកួេរ ាមររា�រ្ួរ េររសររបស់ងួកេរទទួលយន�រ់បរ់ជំនចរន�ិ ង 

�រឧបិតម់េររសរ

នចង�រែថភសំខិង។កចចច�ររបស់់ងង�រេរងខា ំ ច់ំេណ រ�រេេេដរកន�រគេំទងីកច ស់្ំនួរ់ន�រជិច។ម

ណ� លេេប�រងរេដរសតចិេេេេ�មកចចចេងមេេងញងផី់រ�រជមរួេកសួងែ់លំកង់ន័�េេកាងេបេទសកម�ជ។ 

មណ� លេេប�រងរជមរួនដងេករមមនស្ែ់លងររងេេគព នចងកករែ់លយិប់ងប់ងបសចទ�ច រមួកនកករ 

នចងេររសររបស់ងកួេរ កករ់សមិតិ ង នចងមនស្ឈស់ជេ់ម។ 

េករម�ងរៃនមណ� លកន�រេប�ជា ចចិ�ខ�ស់ចំេំព�រគេំទកករភងំេនព 

នចងេររសរកាង�រ់ចរវឌ់សមិតិងរបស់ងកួេរ នចងបេង�នឱ�សរបស់ងួកេរេ ់មងទីទួលយនសចទ�ច
នចងិេមររ�រជម់លដរ នរបស់ងួកេរ។សេកបប់រងលកងេេរ 

ងួកេរ ចនដងងចយករល់់ងីំបរ ចបទ់ស៏ូរសូួែ់លេរងកងំងែិេេប�រជមរួ។ 

េដរសរេរងេ� ិេល�រ�រំរកករ នចង�រេគរងបទដរ ន់បងបរក េរង 

កន�រមគងក� ិជ់ងចេសសចេំំព់ាកមកេេបទស្នកចចចែ់លមកងីកងេេរ។េ់មងទីបស់� ិ ់់ាកេេបទស្នកចចច 

នចង់ាកសរង័ិ តកនកំុ កនផលប�ពំល់់រ ច្ ់កនចំេំព�រងររបស់េរង េរងយនបេង�ិេសចក�ីែណទ ំ

នចងរ ចយន់់ចកងេេ�ម៖ 

 

់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរសេសាសំុ់ាកេេបទស្នកចចចេគរងាមរ ចយនកងេេ�ម៖ 

 

១. មណ� លកនេគលនេ្យរ�រំរកករែ់ល់ាកេិររ ន លកិង នចងចពលិតេលក។ 

 ់ាកនដងេិររ នរយរ�រណ សកមូិងេបឈឆំា ែំ់លេេបេ ុងទេងលថូីសបផំិ េ់មង ីកន�ររល់់ដង 

�នែ់ិច្ស់់ងំី�រងររបស់េរង។ 

២. ់ាកែិងែិេិររេេជមរួបរងលចករបស់េរងមរួរប់។ 

៣. មនេងលេេបកចចចសក់សនជមរួកករ ់ាកេិររេេប�រងចិក័ នចងទទួល�រលកិងងីេបយន់ងង�រ 

់ាកេរបេ់រង។ 

៤. សំណួរែ់ល់ាកចងស់កសួរកករ េិររកន�រងចិក័ជមរួបរងលចកទំទកទ់នំងជមនសចន 

េ់មងេី្ៀសរង�រេេ្ញិែេ្កេេកាង់ំេណ រ�រសខកលិង នចងស� រនីិចសមងភរបស់កករ។ 

៥. េបយន់ងង�រទទួលខសេិររែសបងរកង័ិ តកនកងេេ�ម៖ 

• េិ់ាកជនចេ្្ករបស់់ាក? 

• េិេបយនបទៃន�រររ�រណ របស់់ាករគជ់ប?ី 

• េិរនដងេិររយនេរចពផ័រេេកែនីង? 

• េិ់ាកកនរេេកងសា កេ់េររាេងលប�ណ ? 



     23 
 ់ងង�រម្ជមណ� លសលរមនផ�ពសបងរស      េគលនេ្យរគំំ រកករ 
  

• េិេករមរបស់់ាកកនសក្ចកប�ទូនទក?់ 

• េល ិ់បីយនជ ា់កេេ្សេរ សិណំកទ់ដកសេកបរ់យរ�រណ េនព? 

• សំណួរ់ៃទេទៀិែ់លមចនយនេលកេ ុងេេទីេនព ប�ែន�េិររយនឈិទ់ក់ កន�រំកង់ន័�េេកាង

សត និងជកល់ក។់ 

៦. ់ាកេិររេគរងេសចក�ីៃថីថា់រ ិងលក្ន នចងិងសាចទ�សា លរបស់កករ។បរសមចន ចច់លកាងផ�ពែ់ល 

�ស�ីសា កេ់េយនេ ុរ។េសី�មចន ចច់លកាងផ�ពែ់លបរសសា កេ់េយនេ ុរ។ 

៧. រល់់ាកេេបទស្នកចចចរួរែិរល់់ដង់ំងី�រដក់កំលចិេល�រថិរ់ប នចងែខ្រេី់់់កាងមណ� ល។ 

• មចនេិររថិរប់េដរគូន�រ់នស� ិងីបរងលចក នចង�ររល់េងមរបស់កករ។ 

• មចន ចថិរប់ ែខ្រេី់់់េដរគូនរិ�កនរបស់បរងលចក។េ្ងាមច្បស់�ីងី�រ្ួួ់់រ 

សរង័ិ តកន នចងេបងន័�ផ្ងបផ័រ់ៃទេទៀិេិររយនហមសិម់ចនុេយពងម�ផ័រ ផ្ងបផ័រ 

មរួ ែ់ល ចទំុ សយរណ្ន់ដង់ងំី់ិ�សស� ណរបស់្នរងេេគពេេកាងបទេលូស 

ែ់លកនែចងេេកាងច្បេ់នព។ 

• េរមចន ចេលកេ ុងងីេឈូពេងួរបស់កករេេកាង�រេយពងម�ផ័រ ផ្ងបផ័រមរួេ ុរ។ 

• �រថិរប់កករ េ�ិ�រ ំកក់� ល េ�ិេិររយនហមសិដ់ចក់ិ។ 

 

ង័ិ តកនបែនតម៖ 

• រល់់ិតបទ សក់រែ់លបេង�ិេ ុង េដរេេបកមូរ ចេីរបស់មណ� លជេបយនបទ រគេិររែិឆីពបសច ំង 

់ំងីទស្នរ ចស័រ នចងេបសកកមូរបស់់ងង�រ េលរបកែេបផងែ់រ។ 

• មនេងលេយពងម�ផ័រ់ិតបទ លកសរ ។ល។ មរួ េរងរងំដងទក់ ់ាកនដងបងង ួេរង 

់ំងីសំេណចងេេ�រ េលរ មណ� លកនសចទ�ចេសាសំ�រែកែេប។ 

•  សរដរ នរបស់ មណ� លនដងេិររបងង ួ �្ ងច្ស់េេកាង់ិតបទ លកសរចងេេ�រ ។ល។ 

o សំេណរំរន់ដងេិររេផាេេ�ន�់រ ច្ ល័ររបស់េរងេេេងលេយពងម�ផ័រ។ 

o សំេណចមីងរប់ថិ នចងរេី់់ច់្បេ់់មរួរែិែចករែំលកជមរួមណ� ល។ 

o កងបពកិ�រេគរងចំេំពរ ចយន�រភងំេទព ចទំុ កន�រ់នរិ�នីិចរ ចេីាមផី់រច្ប។់ 

o មណ� លនដង់នរិ�រ ចយន�រាមផី់រច្បា់ឧភលរណ ររ�រណ ្់ន ជា េរំកង់ន័�ា េបឆងំនដង់ាក

សរង័ិ តកនេេេងលកងបល់់ំងី�ររេំលបំំនេលកករយនេកិេ ុង។ 
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ឧបសម�ន័�ទ៧ី៖ 

នគលននេយយកមចមកពរមរន្់ំរៃនច្កកម�ពៃ 
 

ទរករ់រមេនី�ៃនេងពរជចេកកម�ជ យនែថីងសន�រក់េេ�នេ់កសួងសងងមកចចច ់ិីិររ្ន 

នចងររនីិចសមងភេេកាងឆា  ំ២០០៦េដរបងង ួន់រ�រគេំទចំេំព�រ�រំកករ។ 

 កម�ជយនេេប�រ់នម័ិ េេេល់នសស� ់ន�រជិច់ៃទេទៀិមរួចំនួន ់់ចជ់នសស� ៃន់ងង�រងលកម ូ

់ន�រជិច ាILOា ់នសស� េលខ ១៣៨ ស�ី់ំងី រ់បងបរកសំរប�់រ់នស� ិេ រច់លបំេរ �រងរ នចង់នសស�  

េលខ ១៨២ ស�ី់ងំី�រហមសិ ់នចង�របំយិេ់ឈលជបទ� នៃ់នទរំង ់េកកប់ំផិៃនងលកមូេលកករងេងង 

់នស្រណា់ងំី�រហមសិក់ករមចនេ រេេប រេ នចង�រហមសិង់ី�រ្ួួ់់រផី់រេទេលកករ  

នចង�រេចួផ័ររប់ិង េ�ិរបស់កករ។ 

 រ់រេមនូ �ួ ៃនេងពរជចេកកម�ជរម់កនកេា់់ចិេេ៖ 

 កេាទ ី៣១៖ េងពរជចេកកម�ជនដងទទួលសង ល់ េលរេគរងចំេំពសចទ�ចមនស្់់ចែ់លយនែចង 

កាង់ងង�រសលេបជជ ចិUN ់ងង�រសលេបជជ ចិេ់មងី្ នេៀសខីួន UNCHR �រេងមេេងញង នចង់នសស�  

ែ់លភកទ់ងចំេំពសចទ�ចមនស្ សចទ�ចេសី� នចងសចទ�ចកករ។ 

 កេាទ ី៤៦៖ �រ្ួួ ់់រមនស្�រេេប ្ីរកមូេលេងសូ នចងទេងប េកក់មរួែ់លប�ពំល់់ល់ 

េករ �េេឈូព�ស�ីភងំ់ស់េនពេិររហមសិ។់ 

 កេាទ ី៤៨៖ រ់រនដង�រំរសចទ�ចរបស់កករែ់លយនែចងេេកាង់នសស� ស�ី់ងំីកករ ជងចេសសេេេល 

សចទ�ចរស់េរៀនកន្ីរ ចិ  សចទ�ចទទួល�រ់បរ់ ំ�រ�រំរកាង់ំ ុងេងលកនស�ងង ម នចង�រ�រំរ�រ្ួួ់់រ 

�ររមួេទជមរួកករ។ 

 ឆា  ំ១៩៩៦ ច្បស់�ី់ំងី�រទបស់� ិេ់ល�រឈប់្ ំរ ចិ �រ្់ួ់់រមនស្ខសច្ប ់េិររយន់នម័ិ ។ 

 ឆា  ំ២០០០ រេេកងជិច NPA ៥ឆា ៃំនសកមូិងេបឆងំនដង�រ្ួួ់់រ នចង�ររមួេទេលកករេិររយន 

់នម័ិ េដររដរ ចយលរជចេកកម�ជ។ 

ឆា  ំ២០០០ រណាកមូ�រ់ន�ររ់រម�ន�ីសំរបទ់បស់� ិេ់ល�រ្់ួ់់រ �រលក់់ ់រ�ែសិ ស ិស 

េិររយនបេង�ិេ ុង។ 

 ឆា  ំ២០០២ ់ងងិងេបឆងំ�រ្ួួ់់រមនស្ នចង�រំរ់នីិច្នេេេកសួងមហៃផ�េិររយនបេង�ិេ ុង។ 

ឆា  ំ២០០២ េសចក�ីងេេងញងកចចចេងមេេងញង់ំបង់ចំននួ 0២ ច្បេ់ល់នសស� ស�ី់ំងសីចទច�កករ 

ភកទ់ងនដងកករ កាងស�ងង មេដរកនេបដបេ់ដរ រេ �រលក់់ ់រកករ េងសូឈកករ 

នចងរប់ិង ស ិសកករ េិររយន់នម័ិ េដរសិជ ចិ។ 
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