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េសចក�ីសេ្រច 

ស�ពីី 

កកកំណត្្េបេ និងលក�ខ �ំ ៃនកចចុ្ប�ឆី�្ 

្កករ្្រកឹគំៈឆ�្ជណិ 

 

-បានេឃញ្រពះញជ្រនឹតាយ/រ្/០៩០៦/៣៨៩ ចុរៃថ�ទី១៨ ែត��  ឆា �២០០៦ 

យ�ី្ីកររនេងឃ្តគណៈឆរកមុុ 

-បានេឃរទរ�� ៃៃផាុេររយសតគណៈឆរកមុុ ចុរៃថ�ទី២៥ ែតកិថុនឆា �២០១២ 

 

សេ្រច  

 

្្ក ១-  

ករយុ�ចុររ�� ីៈឆរញ្ត�បា�គ ស្ន់េកញរនមទ ាិេ ឹ�តគ� ដូចខេនញកកក 

 
១.្្េបេឆ�្ 

១.១. ្ប� ី្ ្េបេេី១. ឆ�្កកពចងអនចវណ�ន៍វជិ� �ីវៈឆ�្ 

រ�� ីញរនមទទី១នារែចុ៤ែៃាក 

្្េបេេី១- ែផ�កេី១.  ឆ�្េូេទ 

ៈឆរទូន់យ�នេន ឃឹៈឆរែដឹអាុ�្�ា៍យក្�ភ្ទ�េ៧។ 

. ៈឆរមាយ�� រញ្ៈឆរនចនញេញយ្េយុខមិបឹៃាញ្រពុនចញកមុុ ឬយ�� រញ្   

     ៈឆរនចនញេញតជរ �ឹ ាយិសែដឹបាទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �នញេតគណមឆ �ិករ 

     ទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �ៃាកមុុ។ 

ត.  ៈឆរែតឆរមាយ�� រញ្ក្ីររនទយនហឃេ ែដឹមាឹិតិ្រ�� ស�រ ិ្ យកកូឹយ�� រញ្្ី  

     តគណមឆ �ិករ្ិាិ្រយេ្ៃក�ញកិ្យ�� រញ្ ាិេ ឹិតិ្រ�� សករយិស។ 

ត. ៈឆរ�្ុេអាុ�្�ករររៈឆរ ាិេមាយ�� រញ្ៈឆរនចនញេញយ្េយុខមិបឹៃាញ្រពុ

នចញកមុុ នហឃេបាប ស្យ�� រញ្ននរ។ 

េ. ៈឆរែដឹ�្ុេអាុ�្�ករររៈឆរកុាៃថ�ទី៣១ ែត�ាូ ឆា �២០០៨ាិេកិាបាចូឹឹរគ�ុ រ 

រន� ឹកូឹញ ា នហឃេញ្ត�បាញរបាអេនភ្ែដឹៈឆរ�្ុេរ�នរ ឃករររាិេញរបាកាផីរយុខ
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មិបឹពះបាី-នត្� ែដឹត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្ៃាករអាុ�្�

ករររន ឃឹយក្�ភ្ទ�េ៧។ 

ក. លក�ខ �ំ ក�ចងកចចុ្ប�  ី

១. ៈឆរយ�� ្ិែតឆរ។ 

២. មាយុតភ្យកសយរសចរ�ន្ករររបា។ 

៣. កិាែដឹុរសនទយញ្ហឆទគ� ។ 

៤. កិាមារគ�ជ េែៃា�ាិនេន ឃឹត�្ា។ 

៥.  នគរ្េកអាុញជ្រយ�ី្ីញកយីឹ�កលៈឆរ។ 

៦. ញ្ត�មាយ�� រញ្ៈឆរនចនញេញយ្េយុខមិបឹៃាញ្រពុនចញកមុុ ឬយ�� រញ្

ៈឆរនចនញេញតជរ �ឹ ាយិសែដឹបាទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �នញេតគណមឆ �ិករ

ទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �ៃាកមុុ ាិេ ញរឹេុរសករញរឹេនចញា សុ្ិយញមរសែ្

នរ�ះាែដឹរ�� រសករយិសនញកេៃថ�ទី១ ែតកព ឆា �២០១៤។  

៧. ទទ្ឹបាឹិតិ្រ�� សញកិ្យកកូឹយ�� រញ្ ្ីតគណមឆ �ិករ្ិាិ្រយេ្ៃក�ញកិ្    

យ�� រញ្ាិេឹិតិ្រ�� សករយិស យញមរសយ�� រញ្្ីររនទយ។ ាុេរគីកិាសចទទ្ឹ

បាឹិតិ្រ�� សញកិ្យកកូឹយ�� រញ្ នរ�ះាននែ្សចចុររ�� ីុក្េ.ៈ.តបា រុ៉ែា�

ញ្ត�ញសះូាន្ឹនញកេាុេរេណ១ឆា �។ ញរយិានរឃៃុ្រេណន្ឹ១ឆា � នរ�ះាននែ្កិាសច

ទទ្ឹឹិតិ្បា .ៈ.តាជេឹុរនឈឆ រនច្ីរ�� ីររយស.ៈ.ត។ 

៨. ញ្ត�ៃ�ឹ សឹិតិ្រ�� ស្ីយ�� រញ្្ីឹរគ�ុ ររន� ឹររយសត�្ាយញមរសនរ�ះាែដឹ

ប ស្យ�� រញ្។យូកនកឃឹត�រូឹ តិិ្រ�� សយ�� រញ្ាុេឧរយកមនាទី១ ។  

៩. ញ្ត�ៃ�ឹ សឹិតិ្រ�� ស្ី ញរបាអេនភ្ែដឹៈឆរ�្ុេរ�នរ ឃករររាិេញរបាកាផីរយុខមិបឹ

ពះបាី-នត្� ែដឹត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររញត�្ារ�ន្ករររបាេកយក្�ភ្ទ�េ៧ យញមរស

ៈឆរអាុ�្�ករររៈឆរកុាៃថ�ទី៣១ ែត�ាូ ឆា �២០០៨ាិេកិាបាចូឹឹរគ�ុ ររន� ឹ

កូឹញ ា។យូកនកឃឹត�រូឹ ិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្ាុេឧរយកមនាទី២។ 

 
ខ. លក�ខ �ំ ៃនកអនចវណ� 
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១. ៈឆរសចអាុ�្�ា៍ករររររយសត�្ានញេយពះរ។ 

២. យុ្ឹភ្ៃាករចុររ�� ីមារេណន្ឹ៣ឆា �។ 

្្េបេេី១- ែផ�កេី២. ឆ�្អនចវណ�ន៍រិន្គ្តសរណ�ភពទកង៧ 

ៈឆរែដឹ�្ុេអាុ�្�ករររៈឆរកុាៃថ�ទី៣១ ែត�ាូ ឆា �២០០៨ ាិេកិាបាចូឹឹ

រគ�ុ ររន� ឹ នហឃេញ្ត�បាញរបាអេនភ្ែដឹៈឆរ�្ុេរ�នរ ឃករររ ាិេញរបាកាផីរ

យុខមិបឹនត្�-ពះបាី ែដឹត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្ៃាករអាុ�្�ករររ

យ៉េនេចយក្�ភ្ច�ា្ា១ ាុេច�ននកយក្�ភ្ទ�េ៧។ 

ក. លក�ខ �ំ ក�ចងកចចុ្ប�  ី

១. ៈឆរយ�� ្ិែតឆរ។ 

២. មាយុតភ្យកសយរសចរ�ន្ករររបា។ 

៣. កិាែដឹុរសនទយញ្ហឆទគ� ។ 

៤. កិាមារគ�ជ េែៃា�ាិនេន ឃឹត�្ា។ 

៥. នគរ្េកអាុញជ្រយ�ី្ីញកយីឹ�កលៈឆរ។ 

៦. ៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្ នចនញេញរបាអេនភ្ែដឹៈឆរ�្ុេរ�នរ ឃករររាិេញរបា

កាផីរយុខមិបឹពះបាី-នត្� ែដឹត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររ។យូកនកឃឹត�រូឹ ិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្

ាុេឧរយកមនាទី២។ 

ខ. លក�ខ �ំ ៃនកអនចវណ� 

១. ៈឆរសចអាុ�្�ា៍ករររេកយក្�ភ្ែដឹអាុ�� ្ាុេឹិតិ្រ�� ស្ីអេនភ្  

  ររយសត�្ានញេយពះរ។ ញរយិានរឃករររនក្េែដឹកិាយ�ិ្នញកកយក្�ភ្ររយសត�្ា    

  ៈឆរញរនមទនារញ្ត�យ�ិ្នញកកករអមិបឹររយសៈឆរែដឹចុរាុេញរនមទទី១- ែៃាទី១.ៈឆរទូន់។ 

២. យុ្ឹភ្ៃាករចុររ�� ីមារេណន្ឹ៣ឆា �។ 

្្េបេេី១- ែផ�កេី៣. ឆ�្អនចវណ�ន៍សរណ�ភពទកង៧ និងរិនបនអនចវណ�ន៍វិជ� �ីវៈ

ឆ�្េលស៣ឆ� ក 

ៈឆរែដឹមាយ�� រញ្ៈឆរ ឬ កិាមាយ�� រញ្ៈឆរ រុ៉ែា�ញ្ត�បាញរបាកាផីរយុខមិបឹ

ពះបាី-នត្�ែដឹត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្ៃាករអាុ�្�ករររន ឃឹ

យក្�ភ្ទ�េ៧ នហឃេមារ�គេចេសអាុ�្�ករររៈឆរន�ឃេ�ិរនផ រស្ីត�្ាកិាបាអាុ�្�� ិុ � ះី�ណ 

ៈឆរន ឃឹយ៣ឆា �។ 
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ក. លក�ខ �ំ ក�ចងកចចុ្ប�  ី

១. ៈឆរយ�� ្ិែតឆរ។ 

២. មាយុតភ្យកសយរសចរ�ន្ករររបា។ 

៣. កិាែដឹុរសនទយញ្ហឆទគ� ។ 

៤. កិាមារគ�ជ េែៃា�ាិនេន ឃឹត�្ា។  

៥. ទទ្ឹកររគ�ុ ររន� ឹរា�ាិេករអាុ�្�ែដឹ�គ ស្នញេាិ្ិ��ីិយ�ី្ីករអមិ�រអ� ិុ � ះី�ណ

រា�ររយសតគណៈឆរកមុុ។ 

៦. នគរ្េកអាុញជ្រយ�ី្ីញកយីឹ�កលៈឆរ។ 

៧. ញ្ត�មាយ�� រញ្ៈឆរនចនញេញយ្េយុខមិបឹៃាញ្រពុនចញកមុុ ឬយ�� រញ្

ៈឆរនចនញេញតជរ �ឹ ាយិសែដឹបាទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �នញេតគណមឆ �ិករ

ទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �ៃាកមុុ ាិេ ញរឹេុរសករញរឹេនចញា សុ្ិយញមរសែ្

នរ�ះាែដឹរ�� រសករយិសនញកេៃថ�ទី១ ែតកព ឆា �២០១៤។   

៨. ទទ្ឹបាឹិតិ្រ�� សញកិ្យកកូឹយ�� រញ្ ្ីតគណមឆ �ិករ្ិាិ្រយេ្ៃក�ញកិ្    

យ�� រញ្ាិេឹិតិ្រ�� សករយិស យញមរសយ�� រញ្្ីររនទយ។ ាុេរគីកិាសចទទ្ឹ

បាឹិតិ្រ�� សញកិ្យកកូឹយ�� រញ្ នរ�ះាននែ្សចចុររ�� ីុក្េ.ៈ.តបា រុ៉ែា�

ញ្ត�ញសះូាន្ឹនញកេាុេរេណ១ឆា �។ ញរយិានរឃៃុ្រេណន្ឹ១ឆា � នរ�ះាននែ្កិាសច

ទទ្ឹឹិតិ្បា .ៈ.តាជេឹុរនឈឆ រនច្ីរ�� ីររយស.ៈ.ត។ 

៩. ញ្ត�ៃ�ឹ សឹិតិ្រ�� ស្ីយ�� រញ្្ីឹរគ�ុ ររន� ឹររយសត�្ាយញមរសនរ�ះាែដឹ

ប ស្យ�� រញ្។ យូកនកឃឹត�រូឹ ិតិ្រ�� សយ�� រញ្ាុេឧរយកមនាទី១ ។  

១០.ញ្ត�ៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីញរបាអេនភ្ែដឹៈឆរ�្ុេរ�នរ ឃករររាិេញរបាកាផីរយុខមិបឹ

ពះបាី-នត្� ែដឹត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររញត�្ារ�ន្ករររបាេកយក្�ភ្ទ�េ៧ យញមរស

ៈឆរអាុ�្�ករររៈឆរកុាៃថ�ទី៣១ ែត�ាូ ឆា �២០០៨ាិេកិាបាចូឹឹរគ�ុ ររន� ឹ

កូឹញ ា។ យូកនកឃឹត�រូឹ ិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្ាុេឧរយកមនាទី២។ 

 

ខ. លក�ខ �ំ ៃនកអនចវណ� 

១. ៈឆរសចអាុ�្�ករររៈឆរទ�េអយសរុ៉ែា�ញ្ត�យ�ិ្នញកកករអមិបឹររយសៈឆរញរនមទី១- ែៃា

ទី១. ៈឆរទូន់។ 
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២. ៈឆរញ្ត�អាុ�្�ា៍� ិុ � ះី�ណៈឆរនដឃក្ទីទ្ឹបាឹិតិ្រ�� សយក្�ភ្នចនញេអាអមិបឹ។ 

៣. យុ្ឹភ្ៃាករចុររ�� ីមារេណន្ឹ១ឆា �។ 

្្េបេេី១- ែផ�កេី៤. ឆ�្អនចវណ�ន៍រិន្គ្តសរណ�ភពទកង៧ និងរិនបនអនចវណ�ន៍
វិជ� �ីវៈេលស៣ឆ� ក  

ៈឆរែដឹកិាមាយ�� រញ្ៈឆរនហឃេមារ�គេចេសអាុ�្�ករររៈឆរន�ឃេ�ិរនផ រស្ីត�្ាកិា

បាអាុ�្�ន ឃឹយ៣ឆា � នហឃេញ្ត�បាញរបាអេនភ្ែដឹៈឆរ�្ុេរ�នរ ឃករររាិេញរបាកាផីរយុខ

មិបឹពះបាី-នត្� ែដឹត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្ៃាករអាុ�្�ករររ

យ៉េនេចយក្�ភ្ច�ា្ា១ាុេច�ននកយក្�ភ្ទ�េ៧។ 

 
ក. លក�ខ �ំ ក�ចងកចចុ្ប�  ី

១. ៈឆរយ�� ្ិែតឆរ។ 

២. មាយុតភ្យកសយរសចរ�ន្ករររបា។ 

៣. កិាែដឹុរសនទយញ្ហឆទគ� ។ 

៤. កិាមារគ�ជ េែៃា�ាិនេន ឃឹត�្ា។ 

៥. នគរ្េកអាុញជ្រយ�ី្ីញកយីឹ�កលៈឆរ។ 

៦. ទទ្ឹកររគ�ុ ររន� ឹរា�ាិេករអាុ�្�ែដឹ�គ ស្នញេាិ្ិ��ីិយ�ី្ីករអមិ�រអ� ិុ � ះី�ណ

រា�ររយសតគណៈឆរកមុុ។ 

៧. ៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្កិាញតរសទ�េ៧ នចនញេញរបាអេនភ្ែដឹៈឆរ�្ុេ

រ�នរ ឃករររ ាិេញរបាកាផីរយុខមិបឹពះបាី-នត្� ែដឹត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររ។យូកនកឃឹ

ត�រូឹ តិិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្ាុេឧរយកមនាទី២។ 

 
ខ. លក�ខ �ំ ៃនកអនចវណ� 

១. ៈឆរសចអាុ�្�ា៍ករររេកយក្�ភ្ែដឹអាុ�� ្ាុេឹិតិ្រ�� ស្ីអេនភ្ 

  ររយសត�្ានញកកករអមិបឹររយសៈឆរែដឹចុរាុេញរនមទី១- ែៃាទី១.ៈឆរទូន់ែ្រុ៉ននណ រ។ 

២. ៈឆរញ្ត�អាុ�្�ា៍� ិុ � ះី�ណៈឆរនដឃក្ទីទ្ឹបាឹិតិ្រ�� សយក្�ភ្នចនញេអាអមិបឹ។ 

៣. យុ្ឹភ្ៃាករចុររ�� ីមារេណន្ឹ១ឆា �។ 

១.២. ្ប� ី្ ្េបេេ២ី. ឆ�្រិនអនចវណ�វិជ� �ីវៈឆ�្  

រ�� ីញរនមទទី២នារែចុ២ែៃាក 

 

្្េបេេី២- ែផ�កេី១. ឆ�្មន�កំនគញីនិក 
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ៈឆរែដឹមា្្នទីីស ន្ាាុេករររ្ញេជេ� ិុ � ះី�ណៈឆរដូចុក  

១. កររគ�ុ ររន� ឹៈឆរ កូឹញ ា ាិេរា� ។ 

២. ករនរររច�នគឹករគ៍ែគន� កឆ��ីិ ឬយឹរយ�ី្ីករអាុ�្�� ិុ � ះី�ណៈឆរ ឬកររគ�ុ ររន� ឹ

ៈឆរ ែដឹទសទេន់ាជេករអាុ�្�� ិុ � ះី�ណៈឆរ។ 

ក. លក�ខ �ំ ក�ចងកចចុ្ប�  ី

១. ញ្ត�មាយ�� រញ្ៈឆរនចនញេញយ្េយុខមិបឹៃាញ្រពុនចញកមុុ ឬយ�� រញ្

ៈឆរនចនញេញតជរ �ឹ ាយិសែដឹបាទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �នញេតគណមឆ �ិករ

ទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �ៃាកមុុ ាិេ ញរឹេុរសករញរឹេនចញា សុ្ិយញមរសែ្

នរ�ះាែដឹរ�� រសករយិសនញកេៃថ�ទី១ ែតកព ឆា �២០១៤។ 

២. ទទ្ឹបាឹិតិ្រ�� សញកិ្យកកូឹយ�� រញ្ ្ីតគណមឆ �ិករ្ិាិ្រយេ្ៃក�ញកិ្    

យ�� រញ្ាិេឹិតិ្រ�� សករយិស យញមរសយ�� រនញ្្ីររនទយ។ ាុេរគីកិាសចទទ្ឹ

បាឹិតិ្រ�� សញកិ្យកកូឹយ�� រនញ្ នរ�ះាននែ្សចចុររ�� ីុក្េ.ៈ.តបា រុ៉ែា�

ញ្ត�ញសះូាន្ឹនញកេាុេរេណ១ឆា �។ ញរយិានរឃៃុ្រេណន្ឹ១ឆា � នរ�ះាននែ្កិាសច

ទទ្ឹឹិតិ្បា .ៈ.តាជេឹុរនឈឆ រនច្ីរ�� ីររយស.ៈ.ត។ 

៣. ញ្ត�ៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីយ�� រនញ្្ីឹរគ�ុ ររន� ឹររយសត�្ាយញមរសនរ�ះាែដឹ

ប ស្យ�� រញ្។យូកនកឃឹត�រូឹ តិិ្រ�� សយ�� រញ្ាុេឧរយកមនាទី១ ។  

៤. ញ្ត�ៃ�ឹ សឹិតិ្រ�� ស្ីញរបាអេនភ្ែដឹៈឆរ�្ុេរ�នរ ឃករររ ាិេញរបាកាផីរយុខមិបឹ

ពះបាី-នត្� ែដឹត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររញត�្ារ�ន្ករររបាេកយក្�ភ្ទ�េ៧ យញមរស

ៈឆរអាុ�្�ករររៈឆរកុាៃថ�ទី៣១ ែត�ាូ ឆា �២០០៨ាិេកិាបាចូឹឹរគ�ុ ររន� ឹ

កូឹញ ា។ យូកនកឃឹត�រូឹ ិតិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្ាុេឧរយកមនាទី២។ 

៥. នគរ្េកអាុញជ្រយ�ី្ីញកយីឹ�កលៈឆរ។ 

 

ខ. លក�ខ �ំ ៃនកអនចវណ� 

១. ៈឆរកិាអាុ�� ្ឲរអាុ�្�ា៍ករររៈឆរន�ឃេទ�េែៃាយះា ាិេឹបរគណ។ 

២. ាុេរគីយន�រន ររនផ ាស ៈឆរែៃានារញ្ត�សចអាុ�� ្ិឲររ�ន្ករររៈឆរ។ 
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៣. ាុេរគីនញគរកហា�ពេ�កឆុ ្ិ ៈឆរែៃានារសចអាុ�� ្ិឲររ�ន្ករររៈឆរនញេមា

ករអាុ�� ្្ីញរបាកាផីរយុខមិបឹពះបាី-នត្�។ 

៤. យុ្ឹភ្ៃាករចុររ�� ីមារេណន្ឹ៣ឆា �។ 

្្េបេេី២- ែផ�កេី២. ឆ�្រិនមន�កំនគញីនិក  

ៈឆរែដឹមា្្នទីកិាីស ន្ាាុេ� ិុ � ះី�ណៈឆរឬករ្ញេជេ� ិុ � ះី�ណៈឆរ។  

ក. លក�ខ �ំ ក�ចងកចចុ្ប�  ី

១. ញ្ត�មាយ�� រញ្ៈឆរនចនញេញយ្េយុខមិបឹៃាញ្រពុនចញកមុុ ឬយ�� រញ្

ៈឆរនចនញេញតជរ �ឹ ាយិសែដឹបាទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �នញេតគណមឆ �ិករ

ទទ្ឹ នឹ សឹតុគភ្អរសរ �ៃាកមុុ ាិេ ញរឹេុរសករញរឹេនចញា សុ្ិយញមរសែ្

នរ�ះាែដឹរ�� រសករយិសនញកេៃថ�ទី១ ែតកព ឆា �២០១៤។    

២. ទទ្ឹបាឹិតិ្រ�� សញកិ្យកកូឹយ�� រញ្ ្ីតគណមឆ �ិករ្ិាិ្រយេ្ៃក�ញកិ្    

យ�� រញ្ាិេឹិតិ្រ�� សករយិស យញមរសយ�� រនញ្្ីររនទយ។ ាុេរគីកិាសចទទ្ឹ

បាឹិតិ្រ�� សញកិ្យកកូឹយ�� រនញ្ នរ�ះាននែ្សចចុររ�� ីុក្េ.ៈ.តបា រុ៉ែា�

ញ្ត�ញសះូាន្ឹនញកេាុេរេណ១ឆា �។ ញរយិានរឃៃុ្រេណន្ឹ១ឆា � នរ�ះាននែ្កិាសច

ទទ្ឹឹិតិ្បា .ៈ.តាជេឹុរនឈឆ រនច្ីរ�� ីររយស.ៈ.ត។ 

៣. ញ្ត�ៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីយ�� រនញ្្ីឹរគ�ុ ររន� ឹររយសត�្ាយញមរសនរ�ះាែដឹ

ប ស្យ�� រញ្។យូកនកឃឹត�រូឹ តិិ្រ�� សយ�� រញ្ាុេឧរយកមនាទី១ ។  

៤. នគរ្េកអាុញជ្រយ�ី្ីញកយីឹ�កលៈឆរ។ 

 
ខ. លក�ខ �ំ ៃនកអនចវណ� 

១. ៈឆរកិាអាុ�� ្ឲរអាុ�្�ា៍ករររៈឆរន�ឃេទ�េែៃាយះា ាិេឹបរគណ។  

២. ាុេរគីយន�រន ររនផ ាស ៈឆរែៃានារញ្ត�សចអាុ�� ្ឲររ�ន្ករររៈឆរ។ 

៣. ាុេរគីនញគរកហា�ពេ�កឆុ ្ិ ៈឆរែៃានារសចអាុ�� ្ឲររ�ន្ករររៈឆរនញេមា 

ករអាុ�� ្្ីញរបាកាផីរយុខមិបឹពះបាី-នត្�។ 

៤. យុ្ឹភ្ៃាករចុររ�� ីមារេណន្ឹ៣ឆា �។ 

១.៣. ្ប� ី្ ្េបេេី៣. ឆ�្្េេស  
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រ�� ីញរនមទទី៣នារែចុ៣ែៃាក 

្្េបេេី៣- ែផ�កេី១. ឆ�្្េេស្្ក្វជិ� �ីវៈឆ�្ 

ៈឆរែដឹមារ�គេញររ� ិុ � ះី�ណៈឆរាុេញរនទយកមុុ។ 

ក. លក�ខ �ំ ក�ចងកចចុ្ប�  ី

១. ក្ីញរនទយយមះិររយសអេនករយុតភ្្ិម្ន។ 

២. ចុររ�� ីននតគណៈឆរញរនទយឹកី (ននមាយុ្ឹភ្) ែដឹរ�� សនញេ �ឹ រនាមា

យក្�ិច�ញរនទយឹកី។ 

៣. មាយ�� រញ្ៈឆរទទ្ឹ នឹ សឹនញេ �ឹ រនាមាយក្�ិច�ញរនទយឹកី។ 

៤. មាឹិតិ្រ�� ស្ីយុតភ្យកសយរសចរ�ន្ករររបាែដឹនចនញេកាផីរន្ទរុ្ិ។ 

៥. មាឹិតិ្ៈ�េែដាញ ជ្កញ្ត�ែដឹមាទិញ ករញរនមទ(E) មាយុ្ឹភ្យកសយរាុេរេណន្ឹ

អាុ�្�ករររ។ 

៦. មាឹិតិ្នញង ឹនទយែដឹនចនញេញយ្េមាយក្�ិច�ររយសញរនទយឹកី ុច្រសនដឃក

នញេមាាិ្ិាុូឹកឆញ ជ្កញ្ត�្ីស �ុ �រីស ន្ាររយសញរនទយឹកី ាិេរែញរុភឹែតឆរ

នញេមារ�� ស្ីញយ្េករររនទយាិេយហញរ្ិរ្�ិករអា�រុ្ិៃាញ្រពុនចញកមុុ

។ 

៧. មាឹិតិ្រ�� ស្ីតគណៈឆរញរនទយឹកី្ីយីឹ�កលាិេភ្ញ ជ្កញ្ត�ៃាករអាុ�្�� ិុ � ះី�ណៈឆរ

ររយសត�្ា។ 

៨. នគរ្េកអាុញជ្រយ�ី្ីញកយីឹ�កលៈឆរ។ 

៩. ញ្ត�នគរ្ញរៃ្គីែតឆរ។ 

្�� កតៈ  

ព សឹយឹរុភឹរររនទយញ្ត�ន�រឃកររែញរុភឹរែតឆរ ាិេរ�� សុៃ�ូ�ករនញេ

ញយ្េករររនទយាិេយហញរ្ិរ្�ិករអា�រុ្ិៃាញរនទយកមុុ។ 

 

ខ. លក�ខ �ំ ៃនកអនចវណ� 

១. ៈឆរសចអាុ�្�ករររៈឆរបាឹុរញេែ្ទទ្ឹបាករចុររ�� ីុក្េតគណៈឆរកមុុ។ 

២. ៈឆរសចអាុ�្�ករររៈឆរនញេយពះរបា។ 

៣. យុ្ឹភ្ៃាករចុររ�� ីមារេណន្ឹ១ឆា �។ 

្្េបេេី៣- ែផ�កេី២. ឆ�្្េេសមន�កំ នគញីនិក  
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១. ៈឆរែដឹអាុ�្�ករររទសទេាជេករនរររច�នគឹករគ៍ែគន� កឆ��ីិ ឬយឹរយ�ី្ី

ករអាុ�្�� ិុ � ះី�ណៈឆរ ឬកររគ�ុ ររន� ឹៈឆរ ែដឹទសទេន់ាជេករអាុ�្�� ិុ � ះី�ណៈឆរ។ 

្�� កតៈ  

រ�� ីញរនមទទី៣- ែៃាទី៣នារយញមរសៈឆរររនទយែដឹរ�នរ ឃករររាុេែៃាយុតភ្ឹបរគណ 

កររគ�ុ ររន� ឹញា សកូឹញា ា ាិេរា�  កររររនច�នទយទសទេាជេយុតភ្(ទីញរជស) ាិេ

ករររន ឃឹកមយសយុតភ្ភយ�ី។ 

ក. លក�ខ �ំ ក�ចងកចចុ្ប�  ី

១. ក្ីញរនទយយមះិររយសអេនករយុតភ្្ិម្ន។ 

២. ចុររ�� ីននតគណៈឆរញរនទយឹកី (ននមាយុ្ឹភ្) ែដឹរ�� សនញេ �ឹ រនាមា

យក្�ិច�ញរនទយឹកី។ 

៣. មាយ�� រញ្ៈឆរទទ្ឹ នឹ សឹនញេ �ឹ រនាមាយក្�ិច�ញរនទយឹកី។ 

៤. មាឹិតិ្រ�� ស្ីយុតភ្យកសយរសចរ�ន្ករររបា។ 

៥. មាឹិតិ្ៈ�េែដាញ ជ្កញ្ត�ែដឹមាទិញ ករញរនមទ(E) មាយុ្ឹភ្យកសយរាុេរេណន្ឹ

អាុ�្�ករររ។ 

៦. មាឹិតិ្នញង ឹនទយែដឹនចនញេញយ្េមាយក្�ិច�ររយសញរនទយឹកី ុច្រសនដឃក

នញេមាាិ្ិាុូឹកឆញ ជ្កញ្ត�្ីស �ុ �រីស ន្ាររយសញរនទយឹកី ាិេរែញរុភឹែតឆរ

នញេមារ�� ស្ីញយ្េករររនទយាិេយហញរ្ិរ្�ិករអា�រុ្ិៃាញ្រពុនចញកមុុ

។ 

៧. មាឹិតិ្រ�� ស្ីតគណៈឆរញរនទយឹកី្ីយីឹ�កលាិេភ្ញ ជ្កញ្ត�ៃាករអាុ�្�� ិុ � ះី�ណៈឆរ

ររយសត�្ា។ 

៨. ញ្ត�នគរ្ញរៃ្គីែតឆរ។ 

៩. នគរ្េកអាុញជ្រយ�ី្ីញកយីឹ�កលៈឆរ។ 

្�� កតៈ  

ព សឹយឹរុភឹរររនទយញ្ត�ន�រឃកររែញរុភឹរែតឆរ ាិេរ�� សៃ�ូ�ករនញេញយ្េករ

ររនទយាិេយហញរ្ិរ្�ិករអា�រុ្ិៃាញរនទយកមុុ។ 

 
ខ. លក�ខ �ំ ៃនកអនចវណ� 
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១. ៈឆរសចចរសនៃ�ឃកអាុ�្�ា៍ករររៈឆរបាឹុរញេែ្បាទទ្ឹករចុររ�� ីុក្េ

តគណៈឆរកមុុ។ 

២. ៈឆរសចអាុ�្�ករររីសីស ន្ាាជេករ្ញេជេ� ិុ � ះី�ណៈឆរនញេយពះរបា រុ៉ែា�កិាអាុ�� ្

ឲរៃ� សឹនយយៈឆរនទ។ 

៣. យុ្ឹភ្ៃាករចុររ�� ីមារេណន្ឹ១ឆា �។ 

្្េបេេី៣- ែផ�កេី៣. ឆ�្្េេសែដលមនេ្សកករ�រនចសស្រធ 

ៈឆរែដឹកះ្េញរនទយកមុុាុេន្ឹមានញគរកហា�ពេ�កឆុ្ិ។ 

ក. លក�ខ �ំ ក�ចងកចចុ្ប�  ី

១. ក្ីញរនទយយមះិររយសអេនករយុតភ្្ិម្ន។ 

២. ចុររ�� ីននតគណៈឆរញរនទយឹកី (ននមាយុ្ឹភ្) ែដឹរ�� សនញេ �ឹ រនាមា

យក្�ិច�ញរនទយឹកី។ 

៣. មាះី�ញរ�្�ិយនេ�រ។ 

៤. មាឹិតិ្រ�� ស្ី �ឹ រនា/អេនភ្ែដឹទទ្ឹនរររច� ឬ ទទ្ឹឲរ ាឹ សសសយនេ។ 

 

ខ. លក�ខ �ំ ៃនកអនចវណ� 

១. ៈឆរសចអាុ�� ្ឲរអាុ�្�ករររៈឆរាុេនរយកឆកាុយន�កលាុេរេណន្ឹនញគរកហា�ពេ

រុ៉ននណ រ។ 

២. យុ្ឹភ្ៃាករចុររ�� ីមារេណន្ឹ១ឆា �។ 

្�� កតៈ 

ៈឆរែដឹចុរាុេរ�� ីាុេញរនមទទី៣នារញ្ត�នៃ�ឃីរយុ�ចុររ�� ីាិេយឹរីស ន្ាន់

ករយិ នឹេញកកញរជសតគណៈឆរុ្ិាុេរេណន្ឹ២យប� ហ៍កុាន្ឹចរសនៃ�ឃកករររររយសត�្ា។ 

្្ក ២-  

ករយុ� �ំ យសរ�ូរញរនមទៈឆរៃាករចុររ�� ីដូចខេនញកកក 

២.១. ករញ សត្ �ូពី ្្េបេេី១- ែផ�កេី៣   េទ្្េបេេី១- ែផ�កេី១ 

ៈឆរញ្ត�រ�ន្ឹ�តគ� ដូច្ន់ក 

១. ៃ� សឹ��ិ� រារញ្រ�� សករចុររ�� ីាុេញរនមទទី១ែៃាទី៣។ 
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២. ញ្ត�ៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីអាអមិបឹររយសត�្ា ាិេ ញរបាកាផីរយុខមិបឹពះបាី-នត្� ែដឹ

ត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររញត�្ារ�ន្ករររបាេកយក្�ភ្ទ�េ៧។ យូកនកឃឹត�រូឹ ិតិ្រ�� ស

្ីយក្�ភ្នចនញេអាអមិបឹាុេឧរយកមនាទី៣។ 

២.២. ករញ សត្ �ូពី ្្េបេេី១- ែផ�កេី៤ េទ ្្េបេេី១- ែផ�កេី២ 

ៈឆរញ្ត�រ�ន្ឹ�តគ� ដូច្ន់ក 

១. ៃ� សឹ��ិ� រារញ្រ�� សករចុររ�� ីាុេ ញរនមទទី១.ែៃាទី៤។ 

២. ញ្ត�ៃ� សឹឹិតិ្រ�� ស្ីអាអមិបឹររយសត�្ា ាិេ ញរបាកាផីរយុខមិបឹពះបាី-នត្� ែដឹ

ត�្ា�្ុេរ�នរ ឃករររញត�្ាសចអាុ�្�ករររយ៉េនហឃចយក្�ភ្ច�ា្ា១ាុេច�ននកយក្�ភ្

ទ�េ៧។ យូកនកឃឹត�រូឹ តិិ្រ�� ស្ីយក្�ភ្កិាញតរសទ�េ៧នចនញេអាអមិបឹាុេ 

ឧរយកមនាទី៣។ 

២.៣. ករញ សត្ �ូពី ្្េបេេី១- ែផ�កេី១-២-៣ឬ៤ េទ ្្េបេេី២- ែផ�កេី១ឬេី២ 

ៈឆរញ្ត�រ�ន្ឹ�តគ� ដូច្ន់ក 

១. ៃ� សឹ��ិ� រារញ្រ�� សករចុររ�� ីាុេញរនមទទី១ែៃាទី១។ 

២. ញ្ត�នគរ្េកឹ�តគ� ៃាករចុររ�� ីាុេញរនមទទី២- ែៃាទី១ ឬ ែៃាទី២ 

២.៤. ករញ សត្ �ូពី ្្េបេេី២- ែផ�កេី១ឬេី២ េទ ្្េបេេ១ី- ែផ�កេី១-២-៣ ឬ៤ 

ៈឆរញ្ត�រ�ន្ឹ�តគ� ដូច្ន់ក 

១. ៃ� សឹ��ិ� រារញ្រ�� សករចុររ�� ីាុេញរនមទទី១ែៃាទី១ឬទី២។ 

២. ញ្ត�នគរ្េកឹ�តគ� ៃាករចុររ�� ីាុេញរនមទទី១- ែៃាទី១-២-៣ឬ៤។ 

្�� កតៈ 

ៈឆរសចរ�ូរញរនមទររយសត�្ាន់ញរនមទនៃនេនទរ្បាញតរសន្ឹន�ាុេអ��ុេន្ឹ៣ឆា �។ 

្្ក ៣-  

 ៈឆរទ�េអយសញ្ត�ចុររ�� ីុក្េញកកញរជសតគណៈឆរពះបាី-នត្�ែដឹត�្ាេ�េននឲរបាកុា

ៃថ�ទី៣១ ែត�ាូ ឆា �២០១៤ ុ�ហិ្។ ៈឆរែដឹតខាកិាបាចុររ�� ីញ ជ្កកឹររនិចរទនារាជេកិា

អាុ�� ្ិឲរញររ� ិុ � ះី�ណៈឆរន�ឃេ។ 

្្ក ៤-  

រទរ្��្�ិទ�េំេនែដឹែចេៃផុេ្ីនយច�ីយនញកចនារ ញ្ត�ច ស្ទុុាិពរគ៍។ 
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្្ក៥-  

អតននឹខ�ិករញ ាញកកញរជសតគណៈឆរុ្ិ ញកកញរជសតគណៈឆរមូកិភត ញកកញរជស

តគណៈឆរពះបាី-នត្� ាិេយកះិ-យមះិកតគណៈឆរទ�េអយស ញ្ត�អាុ�្�ា៍នយច�ីយនញកច

នារឲរមាញរយិទិភ្ ចរស្ីៃថ�ចុរហ្�នឹខនារ្ន់។ 

 

 

ែា�េទទ្ឹក 

- ទីយ�ីករតគណរដក�ា�ី «នដឃក្ះូីាញុរុរបេករគ៍» 

- ញយ្េយុខមិបឹ«នដឃក្ះូីាញុរុ ន្ ល្មា» 

- ឹពះបាី-នត្�«នដឃក្ះូីាញុរុ ន្ ល្មា» 

- យឹរ-កឹរ្�្� 



គំរ-ូឧបសម�័ន�១ 
្រពះរជ្ណណម�ររ 

រាត សសសន្រពមពណម្ា 
 

 

 
គណៈឆ�បណម�ររ 

 

 

លតខតាប�� ណ់ស�� ប័្ ា 

ខ�ុំសូមប�� ក់ថាេឈ ......................................ស�� តិ.............ាកតៃថ�ទី.......ែខ.......ឆា ំ..........ពិតជ

បាបប� ប់់វគសិក្........................................................... ាដាជវាគ ានស.......................

...................................................................................ចប់់ំពីៃថ�ទី........ែខ.........ឆា ំ...........ដល់ 

ៃថ�ទី........ែខ.........ឆា ំ.............ែដលទទួលគ ល់ាដកសួសុងសិបលភិភកសួអប់រុំ់ាា

ាិកីឡ។ 

 

  

 

 

នកស.................................................. 

 

 

 

ហត�ាលងាិាេឈ  

.........................ៃថ�ទី.......ែខ.........ឆា ំ............. 

 



គំរ-ូឧបសម�័ន�២ 
្រពះរជ្ណណម�ររ 

រាត សសសន្រពមពណម្ា 
 

 

 
គណៈឆ�បណម�ររ 

 

 

លតខតាប�� ណ់សមា�ភរ 

ខ�ុំសូមប�� ក់ថាេឈ ......................................ាកតៃថ�ទី.......ែខ.......ឆា ំ..........កំពុងបំារ កររររឈប  

កាុងាខត�.....................................ចប់់ំងពី ៃថ�ទី........ែខ.........ឆា ំ...........ពិតមាសមត�ភពដូចខង

ា្កម(សូមគូសស�� កាុង្បបប់់ាិងចុះត�ាេខានែកករារ) 

១. សមត�ភពកាុងសងងម់ាបពីាដមីីសស�់ បរបិទបបកបមបៃាករែថំម់់ាិង់រកាទបាកត។ □ 

២.សមត�ភពកាុងករែថំមុាាពេមាៃមាាៃ់ាិងាសនពាេរកំាន ត់រែមាករ្គគីរ។ □ 

៣.សមត�ភពកាុងករែថំកាុងបំងុងាពេមាៃមាាៃ។ □ 

៤. សមត�ភពកាុងករែថំកាុងបំងុងាពេឈឺាៃស្មេ់ាិងាពេស្មេ។ □ 

៥. សមត�ភពកាុងករម�េ់ករែថំដេ់សស�ីា្កីាពេស្មេ។ □ 

៦. សមត�ភពៃាករែថំរកាទបាកតា្កីស្មេ។ □ 

៧. សមត�ភពកាុងករស្មបស្មគេាេករែថំកររេូំត។ □ 

សូមគំ្ទករចុប �ុ ីរបស់គត់មតីគនរឈបកម�ុ។ 

 

្បបាមាាីរាពទពរមាាីរសម�ពរមន� េសុខភព 

រគ�ីាិករបាាប់ែថំំកកា..............................

  

 

 

ះត�ាេខ ាិង់ាេឈ  

.........................ៃថ�ទី.......ែខ.........ឆា ំ............. 

 

បាាេាិងំកភព 

្បបាមាាីរសុខុិបេិកបាី-ាខត�

...................................... 

 

 

ះត�ាេខាិងាេឈ  

.........................ៃថ�ទី.......ែខ.........ឆា ំ............. 

 



គំរ-ូឧបសម�័ន�៣ 
្រពះរជ្ណណម�ររ 

រាត សសសន្រពមពណម្ា 
 

 
 

គណៈឆ�បណម�ររ 

លតខតាប�� ណ់សមា�ភរេជញេដយអណយអតិល 

ខ�ុំជាឆ�បែដលបាុច�ះប �ជ ជីាមួយាឆ�ឆីបុជឆុុាក�ុង្ �្១បផឆុ �្១បែដមបុដខាុច�ះប �

..............ឆុុាុខត�........................។    ខ�ុំលបនងភលដាលនបុអត�ល��រាឆ�ុឈឆ ច......................................

��ប តភ...........ុឆត ៃថ� �្.......បខ.......ឆំុ..........ឆុុាលាយុពដ..................�ល� �ហ៍បភា�ូី��ប ឆរថាតរពភត

ជមប�ីតមតពែូាខាុកាីយ (�ូីមូ���� ឆុុាក�ន�រ៍បភាាុច�តមុ ដខុេបឆែលុបច) 

១. �ីតមតពឆុុា�ាងី៍ុនព�ុែ �ីីស��៍ �ល ភ�្អ�ែប បីៃបាលបថំមថ៍បភា៍លឆុ ្�ុឆត។ □ 

២.�ីតមតពឆុុាាលបថំីុបុពដមបៃផាុៃច៍បភាុ�នពបេលឆំុ ួ ត៍របផបាលកមគីល។ □ 

៣.�ីតមតពឆុុាាលបថំឆុុានំងុាុពដមបៃផាុ ៃច។ □ 

៤. �ីតមតពឆុុាាលបថំឆុុានំងុាុពដឈឺុៃច�កមដ៍បភាុពដ�កមដ។ □ 

៥. �ីតមតពឆុុាាលផ�ដរាលបថំែដរស���ុកាាុពដ�កមដ។ □ 

៦. �ីតមតពៃបាលបថំលឆុ ្�ុឆតុកាា�កមដ។ □ 

៧. �ីតមតពឆុុាាល�កី��កីគដុដាលបថំាលលដូំត។ □ 

�ូី��ប ឆរាឆ�ខាុដពភតជមបាល ភត�ុតពុ�ីល៍បភាាំក្ាលាុច�ះប �ល��រាតរជ ជីា

មួយាឆ�ឆីបុជ។ 

នឆុនងភលដ 

�តមុដខ បភា៍ុឈឆ ច 

 

........................ៃថ� �្.......បខ.........ឆំុ............. 

  

           

    

   

លបុេបភាងឆតព 

ក�បបីបា�លុព្្រីបា�ល�ី�ពរី �ួ ដ�ុខតព 

រម��បភឆរ�បា�របថំងឆកប..........................  

 

�តមុដខ បភា៍ុឈឆ ច 

.........................ៃថ� �្.......បខ.........ឆំុ............. 

 

លបុេបភាងឆតព 

ក�បបីបា�ល�ុខងភលដុកបប�-

ុខត�..................... 

 

 

 

�តមុដខបភាុឈឆ ច 

.........................ៃថ� �្.......បខ.........ឆំុ............. 

 


