
 

  

កវិភាបសអ់ង�ករ លកករអ អលរ
េសចក�ល្រងចងប់បោលរែក បង �អលរវប្បធម៌ៃក្ាប់្ាងរ

 

ៃថ�ទី ១១ ែខ មិថុន ឆា � ២០១៥ 
 

េសចក�ី្រពចងច្ស�ី់ីសីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ (LANGO) ែដរទទួរនសេន

កាុពែខមិថុន ឆា � ២០១៥ េសះ សឹពត្មម�វឲីសិងចុះចប� ី ច�េរះសីពម សិព គពនិងមិសែមស

ង និ ែិនរ (NGOs) កាុព�ស�ក (ជតិិ)សិពគស�ងជតិ �ិពគស្ េហយចត្ទុកថសកម�ភ់ �ិពគស្ងចស្

គពនិងណែដរមិសនសចុះចប� ីសីមិកភ់ថជចទ្់ហ�ទទណ ។ ិងត្មម�វឲចុះចប� េីសះ ហក្ចី

ដូចជ ្តម�គសុ�ត�េេេរ្ពច្គពនិង �ិពគស្ ចច្ �់ព់ី្ក�មមូរ និ ស សិពគពនិងសហពមសនមូរ និ ស 

ងហូតដរ្គពនិងគសនងជតិស�សស្េទៀតផព។ ិងត្មម�វឲចុះចប� េីសះែដង អចីសផរចលះររ្យលព

ធ�ស្ធ�ង ជ់ិេសសេរេសងភី់ៃសិងចេពងតសីពមៃស្ក�មមូរ និ ស សិពគពនិងសហពមសនមូរ និ ស

នន។ 
 

្កសួពមហៃផៃ សឹពីសននៃ សុសិទិិេ់េទីេរិងយរ្្់មច�េរះិងចុះចប� ី េហយរក�ខទណ

ៃសចងច្េសះ អចគសុ �ុ តតឲីសិងចដិេសធរកឲសុ�ចុះចប�  ីេិយយងេហតុផរសេយនយ។ 
 

គពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�កសិពគស�ងជតិ សិពសីពមគសនងជតិ �ិពគស្ េ់រនសចុះ

ចប� ងីចួេហយ សឹព្តម�ីសិត់តកិចងិក្គ់អ្កឹតភ់សេយនយ ែដរីសសិយមសនយកាុពចងច្េសះ

យលព�ស់ិច�ស់ិរ។ រមង និ ែិនរ សឹពអចរុចេេ� ះគពនិងណមួយេចេ់ីចប� ីនស ច�េរះ

ិងេធតងនយិងទន �សចចងច្ ឬិងងះិពស្្តឹម្តម� ែផ�កេរមូរ និ ស �ិពេសះ។ រមង និ ែិនរីស 

សិទិិយលពសខ �ពកាុពិងចត្�ធិសិក្ទទណ កម�មកេរសីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ េហយ

រមង និ ែិនរសឹពីសគ�ណចសេ្មចចិត� កាុពិងរុចេេ� ះ្ក�មសីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ - 

ែិនរ �ិពេនះេចេ់ីចប� ី ិង់ិសនយហួសេហតុ សិពិងិក្រកឲចទនឹ ព្់ហ�ទទណ មកេរងចូ�ស�

ចុពនរនន។ ចងច្េសះកះសឹពគសុ �ុ តតឲរមង និ ែិនរិក្េនកាុពចប� ីេខ� សូ�េេ� ះេមដឹកន�នន 

ៃសសីពម) សិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ ែដរ្តម�នសរុចេេ� ះេចេ់ីចប� ីម�ពេហយ េដម្ីហម

ឃត្ចុពនរ �ិពេនះមិសេអយចេពងតគពនិងថ�ីមួយេទៀត។ ចងច្េសះកះនសផ�រ្គ�ណចេេដរ្រម

ង និ ែិនរកាុពិងចបិច្គសុសសងទរ (MOU) ភខ ម) ជមួយសឹពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរចងេទស 

េហយេធតិងសិងេទសចុពនរិកងចស្សីពម សិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរចងេទស ែដរនសេធត

សកម�ភ់ណមួយេនកាុព្ចេទសកមសុជ េិយមិសីសិងចុះចប� ី ឬគសុសសងទរ។ 



  
ទំព័រ 2 

 
ជទីចបិច្ ចងច្េសះកះីសចទច្ប�ត�ិដះតឹពងុពឹថ�ីជេ្ចសេទៀត គ�់ីិងេធតងនយិងទន

សកម�ភ់សិពហិងប��ត�ុ សិពីសគ�ណចកាុពិង្តតត់ិសិតឲេិយរមង និ ែិនរ កាុពិងេធតស�សកម� 

េហយីសរក�ខទណ ត្មម�ដះេ្ចសសសិឹកសនិច្ ែដររក�ខទណ �ិពេនះត្មម�តឲីសិងិក្មូសសូ�

ន់ត៌ីស �ិពគស្ស�ី់ីិងរខ ស្ច�ូងគាកដឹកន� សិពិងេងៀចច�ចត្ែចពហិងប��ត�ុសិពិងទ�នក្ទ�សពជមួយ

ីិស្ម�សួយ។ 
 

រមង និ ែិនរនស្ចិសថ េសចក�ី្រពចងច្ថ�ីែដរ្តម�នសយរ្្់មេហយេសះ ពឺដូចគា

េេសឹពេសចក�ី្រពចុពេ្ិយែដរនសេចកច�ហជយធងទរ េនែខធាូ ឆា � ២០១១។ កះចលុែស�េិយ 

ិង�ភិពេរេសចកនី្រពចងច្ថ�ីែដរនសេរចេចេឥឡូ�េសះ នសចង េគ�់ីិងែកែ្ចយលពេ្ចស 

េហយេសចក�ី្រពចងច្ដះេ្គះថា ក្េសះ ពឺសឹព្តម�ចប�ូ សេេដរ្ងដនសភជតិឆច្េសះ។ 
 

េសចក�ី្រពចងច្េសះង �េំែេរងដនធម�សុប�កមសុជ សិពិត់តកិចិងចស្កមសុជ) ែដរេនេ្ិម

ចងច្គស�ងជតិ។ េសចក�ី្រពចងច្េសះពឺមិសច�នច្វឲីសេទ េហយ្តម�ែតរុចេចរ។ 
 

សពេ្ិមេសះពឺជិង�ភិពចងស្ំស្េេេរចទច្ប�ត�ិស�សស្ េនកាុពេសចក�ី្រពចងច្

ថ�ីែដរ្តម�នសឯកភ់ងចួេហយ។ ចងច្េសះិស្ែតីសភ់ធ�ស្ធ�ងេឡព េចេ្ចបចេធៀចជមួយ

េសចក�ី្រពចងច្ែខធាូ) ឆា �២០១១) េហយីសផរចលះររ្ច�េរះ្ក�មមសុសស ែដរីស្ចតិចតនិិង

េនកមសុជ។ 
 

ម�់ូកទី ១ - សិយមសនយៃសគពនិ ងមិសែមសង និ ែិនរ សិពសីពម  
 

 ី្់ ៤ ថតីត្តិែតី្់េសះមិសចលះររ្ដរ្គពនិ ងសហពមសនមូរ និ សកះេិយ)កះចលុែស�កាុពសិយម

សនយដះទូរ�ទូំយងចស្សីពម ែដរត្មម�តឲគពនិង �ិពេនះេធតិងចុះចប� ីផពែដង។ េចីសិង

ត្មម�វឲចុះចប�  ី ច�េរះ្ក�មមូរ និ ស) សិពគពនិងសហពមសនមូរ និ ស េសះអចីសផរចលះររ្

ធ�ស្ធ�ងេរេសងភី់ៃសិងចេពងតសីពមងចស្្ក�ម �ិពេនះ។ េរស់ីេសះេេេទៀត ិងក�ទត្

សិយមសនយមិសចងស្ំស្ អចេធតេអយីសិងងតឹត្ិតច�េរះិងចុះចប� ី ស្ីច្្ក�មជេ្ចស)

ែដរក�់ុពេធតសកម�ភ់�សចចងច្ ឧិហងទន ដូចជ សកម�មសដីធខីជេដម។ 
 

ម�់ូកទី ២ - ិងចេពងតសីពមសិពគពនិ ងមិសែមសង និ ែិនរ   

សិពិងចុះចប� សីីពមសិពគពនិ ងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក  
 

 ី្់ ៥ ចេពងតរក�ខទណ តឹពងុពឹជពមុស ច�េរះិងចេពងតគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ ឬសីពម

កាុព�ស�ក េិយត្មម�តឲីសសីមិកយ� ចសិកែដរជងចូ�ស�ចុពនរច�សួសយលពតិច ៥ (្ន�) ងចូ 



  
ទំព័រ 3 

 
ែដរច�សួសេសះ ីសិងេកតេឡព់ីច�សួស ៣ (ចី) ងចូ ែដរីសេនកាុពេសចក�ី្រពចងច្េរកទី ៤ 

(ែខធាូ)ឆា �២០១១ិ។ 
 

 ី្់ ៥ កះនសហមឃត្ចុពនរមិសវឲចេពងតសីពម) ឬគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក 

្ចសិសេចចុពនរេនះធខ ច្ច�េ់េតួនទីជថា ក្ដឹកន� សីពម) ឬគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព

�ស�ក ែដរ្តម�នសរុចេេ� ះេចេ់ីចប� ីម�ពេហយ េិយង និ ែិនរ។ ី្់េសះចង េថចងច្

េសះអចសឹព្តម�យកមកេ្ច្នស្េដម្ី្ ចឆ�ពសឹពងចូ�ស�ចុពនរ។ រកឲថ “តួនទីជថា ក្ដឹកន�” 

ពឺមិសីសភ់ចងស្ំស្ ដូេចាះវអច់្ពីកសូ��យិរភ់ដរ្�ធិសិង្ចឆ�ពសឹពចុពនរិកងចស្

សីពម)ឬគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក។ 
 

 ី្់ ៨ ្តម�នស់្ពីក េិយេ្ចភយែដរវឲីសិងសេ្មចចិត�ទូរ�ទូំយ េដម្ីគសុ �ុ ត

តឲ្កសួពមហៃផៃេធតិងចដិេសធរកឲសុ�ចុះចបីិ េិយែផ�កថ សកម�ភ់ �ិពេនះ “េធតតឲចលះ

ររ្ដរ្សស�ិសុខ ស�ិងភ់ សិពសណ� ច្ធា ច្យធងទរ ឬចពងសូ�ភ់គស�រយដរ្សសនិសុខជតិ 

ឯកភ់ជតិ �ច្ធម៌ ្ចៃ់ទីទ�េសៀមទ�ំច្ងចស្សពនមជតិកមសុជ”។ ភយេសះ ពឺេចកច�ហដរ្

ិងចក�យយដះទូរ�ទូំយ សិព់មេហតុផរសេយនយ េហយគសុ �ុ តតឲង និ ែិនរេធតិង

ហមឃត្ច�េរះសកម�ភ់ណមួយ ់មងយរិងររ�ពិងចុះចប� ី។ មិសីសដ�េណះ�យយែផាក

ងដននរណមួយេឡយ ីសែតចទនឹ ពឧទិងទន េេតុំិងែតចលុេណា ះេទ។ 
 

 ី្់ ៩ ្តម�នស់្ពីកចែស�ម េដម្េីធតិងហមឃត្ច�េរះសកម�ភ់ណ ែដរគសុ�ត�េិយ

សីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក �ិពគស្ែដរមិសនសចុះចប� ី ដូចែដរីសែចព

កាុពី្់ ៤។ រក�ខទណ ត្មម�ជមូរ និ សេសះ ពឺីសភ់ងតឹចស�ឹពហួសេហតុ សិពអចចត្ទុក

សកម�ភ់ងចស្្ក�មមូរ និ ស) សិពគពនិងសហពមសនមូរ និ ស េនកាុពរក�ទរដូចគា េេសឹព

សកម�ភ់ងចស្សីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក។ ឥឡូ� ិងគសុ�ត�សកម�ភ់ �ិព

គស្េសះ ្ចបមសឹពិងិក្់ិសនយ េនេ្ិមី្់ ៣២ េហយគសុ �ុ តវឲីសិងច�ឹព់ី

ចទេរ�ស្់ហ�ទទណ  េយព់ម្កម្់ហ�ទទណ ។ េនកាុពេសចក�ី្រពចងច្ចស្ (ែខធាូ)ឆា �២០១១ិ)

សីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�កែដរមិសនសចុះចប� ី មិស្តម�នសផ�រ្សូ�ភ់�សច

ចងច្កាុពិងេធតសកម�ភ់ ចលុែស�េនែតគសុ �ុ តតឲគសុ�ត�សកម�ភ់នសែដង។  
 

 ី្់ ១១ ផ�រ្សូ�គ�ណចមូសងដនម�ស�ី្កសួពមហៃផៃ កាុពិងក�ទត្រក�ខទណ  ែចចចទ សិពសីតិ�ធីិ

ៃសិងចេពងតសិពិងចុះចប� ីសីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក ស្ីច្សីតិចុពនរ)

សិពស្ីច្មសចងេទស។ េសះីសសនយថ ិត់តកិចិជក្ែស�ពៃសិងចុះចប� ី ពឺេនែតមិសិស្

ដឹពចងស្ំស្េនេឡយ។  



  
ទំព័រ 4 

 
ម�់ូកទី ៣ - ិងចុះចប� សីីពមសិពគពនិ ងមិសែមសង និ ែិនរចងេទស 
 

 ី្់ ១២ ចេពងតសូ�រក�ខទណ ត្មម�ថ�ីមួយ ស្ីច្ពេ្ីពងយរេ់រខខីងចស្សីពមសិពគពនិង

មិសែមសង និ ែិនរគសនងជតិ េិយ្តម�េសាសុ�ិងគសុ �ុ ត់ី្កសួពិងចងេទសសិពសហ្ចតិចត�ិិង

គស�ងជតិ ់មងយរៃដពូកាុព�ស�ក។ កាុពេសចក�ី្រពចងច្ចស្ សីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ -

ែិនរគសនងជតិ ្គស្ែតត្មម�តឲមូសដ�ទឹពដរ្្កសួពេនះែតចលុេណា ះ។ មិសីសិងច �ុ ក្

ចងស្ំស្គ�់ីងយរេ់រៃសពេ្ីពងយរេ់រខខីេឡយ។ 
 

 ី្់) ១៣ ត្មម�តឲសីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរគសនងជតិ ិក្ចបូិរសូ�រិខិតសសអ

ផ�រ្សូ�ររ្ពទសី �ិពគស្ែដរីសេនកាុពធនគងេនកមសុជ។ ី្់ ១២ ដរ្ ១៧ ចេពងតសូ�

រក�ខទណ ថ�ី) ស្ីច្ិងយរ្្់មេរគសុសសងទរ។ សីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ

គស�ងជតិែដរនសចុះគសុសសងទរងចួេហយ សឹព្តម�ត្មម�តឲផ�រ្ ន់ត៌ីសរ�គិតគ�់ីពទសីធនគង 

េយព់មី្់ ១៧។ 
 

ម�់ូកទី ៥ - ិត់តកិច ិគ់អ្កឹតភ់សេយនយ សិពស�សកម�ហិងប��ត�ុងចស្រមង និ ែិនរ 
 

 ី្់ ២២ រុចេចរសូ�ិត់តកិចកិាុពិងេ្មសេង សចុពនរិកមសជតិែខ�ងតឲេ្ចសជគតិចងី ដូច

ែដរនសែចពេនកាុពេសចក�ី្រពចងច្េរកទី ៤ (ែខធាូ)ឆា �២០១១ិ។ 
 

 ី្់ ២៤ ចុិក្េិយមិសនសចងស្ំស្ថ គពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�កសិពគស�ងជតិ 

សិពសីពមគស�ងជតិត្មម�វឲីសគ់អ្កឹតភ់សេយនយ េិយីសិងព�រមរុចេេ� ះេចេ

់ីចប� ី។ ពួងតឲកត្ស នី រ្ផពែដងថ ចទច្ប�ត�ិេសះមិស្តម�គសុ�ត�ច�េរះសីពមកាុព�ស�កេនះ

េទ។ ចទច្ប�តិ�េសះអច្តម�នសេពគសុ�ត�ខុស េដម្ីគចសពងត្េរិងេធតងនយិងទន  សិពិង

ងះិពស្ណមួយេិយ�សចចងច្ច�េរះរមង និ ែិនរ េហយរមង និ ែិនរសឹពេធតិងេនខយតចេេ

សឹពិងងះិពស្េសះ ់មងយរិងរុចេេ� ះេចេ់ីចបីិជគចិៃ�ស�យនច�េរះគពនិង �ិពេនះ េ្ិម

ិងិក្ទទណ កម�ៃសចងច្ស�ី់ីសីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ។ 
 

 ី្់ ២៥ នសចែស�មគ�ណចកាុពិងេ្មបតែ្មកេនកាុព្ចតិចតនិិងៃផៃកាុពងចស្សីពមសិព

គពនិងមិសែមសង និ ែិនរ ែដរអចេសេេដរ្ិងចូរដរ្ទីយា ក្ិង េហយងចឹគូសក�ទត្

្់នន។ វចេពងតសូ�គ�ណចទូរ�ទូំយចែស�មេទៀតដរ្្កសួពេសដនកិចសិិពហិងប��ត�ុ ឬអជជ ធង

ស�សកម�ជតិ េដម្េីធតស�សកម�េរសីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ។ េសចក�ីេយព �ិព 

ឡយិក្ទពសឹពរក�ខទណ ជក្ំក្ែដរន�វឲីសិងេធតស�សកម�្តម�នសរុចេចេ ែដរ

គសុ �ុ តតឲីសិងេ្ច្នស្ចទច្ប�តិ�េសះេេ់មេហតុផរសេយនយ។ ្កសួពមហៃផៃកះ្តម�



  
ទំព័រ 5 

 
នសផ�រ្សូ�គ�ណច កាុពិងិមិងសូ�ក�ទត្្់ហិងប��ត�ុសិពសកម�ភ់ងចស្សីពមកាុព�ស�ក 

េិយមិសច�នច្ីសមូរេហតុ) ឬិងទទួរខុស្តម�។ ី្់េសះ) មិសគសុ �ុ តវឲីសសិទិិច�ឹព 

ម�ិស្េនះេទ េហយិងចដិេសធកាុពិងគសុ�ត�់ ម សឹព្តម�ទទួរងពិងិក្ទទណ កម�េ្ិមម�់ូក 

ទី ៧។ េសចក�ី្រពចងច្ស�ី់ីសីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរីសច�ទពេធតិងិក្ចសៃុក

ែផាកងដននរចែស�មេទៀត េេេរគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក ់មងយរិងត្មម�តឲីសិង

ិក្តមងរ្ចងច្ចមខពៃស្ពច្ឯកយងែដរេផជមូសេេីិស្ម�សួយ ្់ម �ិពស�េទ សុ�ថ� ិិ ) សិព

កិចិ្ ់មេ្់បពហិងប�ច្ិសែដរីិស្ម�សួយនសយរ្្់ម  តឲនសកាុពងយរេ់រ ៣០ (យមសិច) 

ៃថ� ពិតចច្់ីៃថ�េផជេេីិស្ម�សួយ ឬៃថ�ីិស្ម�សួយនសឯកភ់យរ្្់ម។ រក�ខទណ េសះអច

ិក្ិងសេ្មចចិត�ងចស្្ក�ម្ចឹក្ែិនរ   េនេ្ិមិង្តតត់ិសិតឲងចស្រមង និ ែិនរ។  ចទ

ច្ប�ត�ិែចចេសះនសចង េ់ីេចតនសេយនយ កាុពិងររ�ពសមត�ភ់្ចតិចត�ិិងងចស្្ក�ម

សពនមសីុ�រិ សិពអចីសផរចលះររ្ធ�ស្ធ�ង) ដរ្សមត�ភ់ងចស្្ក�មមូរ និ សសិពគពនិង

សហពមសនមូរ និ ស កាុពិងច�េ់េ់មរក�ខទណ ៃសិងចុះចប� ី។ 
 

ម�់ូកទី ៦ - តុំិងនសច �ុ តឲចត្ែចពធសធស ចនៃ ច្់ីិងរ� ក ិងរុចេចរ ឬិងចបិច្ 

ៃសគសុសសងទរ 
 

 ី្់ ២៩ នសិក្្ទ់ឲសម្ត�ិសិពធសធសងចស្សីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក 

វឲ្ចបមសឹពិងងចឹគូស។ សីពមឬគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�កណមួយ ែដរ្តម�នស

ង �ំ យ ឬរុចេេ� ះេចេ់ីចប� ីេិយិងសេ្មចងចស្តុំិង ្តម�ែតេគង់់មេសចកនីសេ្មច

�ិពគស្ងចស្តុំិង ែដរិក្ទពសឹពិង្ពច្្ពពធសធសសិព្ទ់ឲសម្ត�ិងចស្ខខួស។ 

ហសិែនយច�េរះ្ទ់ឲសម្ត�ិេសះ កះនសេដងតួជិងចង� ក្េរិងចនឹពម�ិស្សឹពិងសេ្មចចិត�

ៃស្កសួពមហៃផៃផពែដង។ 
 

ម�់ូកទី ៧ - ិងិក្ទទណ កម�  
 

 ម�់ូកទី ៧ �ធិសិងងដននរ ្តម�នស់្ពីក់ីច�សួស់ីងី្់េេ្ន�់ីងី្់ ែដរចង េសូ�

េចតនងចស្រមង និ ែិនរ កាុពិងេ្ចចងច្េសះេដម្ីច�ចិទសេមខពងចស្សពនមសីុ�រិ។ ម�់ូកេសះ

នសរុចេចរិង្់ីស់ី្កសួព ងហូតដរ្ិងរុចេចរិងចុះចប� ី សិពចបិច្គសុសសងទរ 

េិយិក្សូ�រក�ខទណ តឹពងុពឹយលពសខ �ពជពមុសេេេទៀត។ 
 

 ី្់ ៣០ ែចពថ ឥឡូ�េសះគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក អច្តម�នសរុចេេ� ះេចេ

់ីចប�  ី ្ចសិសេចគពនិង្តម�នសងកេនេថ នសង �េំែេររក�ខទណ គ់អ្កឹតភ់សេយនយ 



  
ទំព័រ 6 

 
កះដូចជិងង �េំែេរិត់តកិចកិាុពិងផនរ្ងនយិងទន ហិងប��ត�ុ។ ី្់ ៣០ កះនសចែស�ម

រកឲែដរីសសនយទូរ�ទូំយសិពមិសចងស្ំស្ ស្ីច្ផ�រ្គ�ណចសេ្មចចិត�ងចស្ងដនម�ស�ី

កាុពិងរុចេេ� ះេចេ់ីចប�  ី ច�េរះសីពម សិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�កណ ែដរ

េធតសកម�ភ់  សិពីសេគរច�ទពេធតតឲចលះររ្ដរ្សស�ិសុខ  ស�ិងភ់  សិពសណ� ច្ធា ច្

យធងទរ  ឬចពងសូ�ភ់គស�រយដរ្សសនិសុខជតិ ឯកភ់ជតិ �ច្ធម៌ សិព្ចៃ់ទីទ�េសៀម

ទ�ំច្ងចស្សពនមជតិកមសុជ។ រមង និ ែិនរកះអចរ� កសកម�ភ់ ឬរុចេេ� ះេចេ់ីចប�  ី

ច�េរះសីពម សិពគពនិ ងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�កណ ែដរច�រសេររក�ស�ិករងចស្ខខួស

ឯពរៃ រ្។ 
 

 ី្់ ៣២ ចបូិរសូ�ិង់ិសនយថ�ីដះតឹពងុពឹមួយ ច�េរះសកម�ភ់ែដរគសុ�ត�េិយសីពម) សិព

គពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�កែដរមិសនសចុះចប� ី។ ី្់េសះសពងត្ធ�ស្ថ អជជ ធងរក្ ន់ស ិ

្តម�ែតេធតសកម�ភ់ ជចនៃ ស្ ច�េរះសកម�ភ់ែដរេធតេឡពេិយ្ក�មននងចស្្ចជ់រងដន 

ែដរមិសនសចុះចប� ី។ េនកាុពកងទីៃសិងចស�េធតសកម�ភ់ ្កសួពមហៃផៃអចេធតិង់ិសនយ

េរសីពម សិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�កែដរមិសនសចុះចប�  ី ចេនខ ះ់ី ៥ ំសេងៀរ 

ងហូតច�សួសគតិចងី ១០ ំសេងៀរ សិពចប�ូ សកងទីេសះេេិស្តុំិងេដម្ីផ�នៃ េិស។ ក្មិត

ៃសិង់ិសនយេសះ ពឺីសរក�ទរធ�ស្ធ�ងេ់ក ស្ីច្្ក�មមូរ និ ស សិពគពនិងសហពមសន

មូរ និ ស។ ងចចៃសិងិក្ទទណ កម�េសះកះគសុ�ត�ផពែដងេេេរសីពម) សិពគពនិងមិសែមស

ង និ ែិនរកាុព�ស�ក ែដរនសចស�សកម�ភ់ងចស្ខខួស ចនៃ ច្់ី្តម�នសរុចេេ� ះេចេ់ីចប� ី។ 
 

 ី្់ ៣៣ េធត�េិយធសកម�េរិងិក្ទទណ កម� ស្ីច្សីពម) សិពគពនិ ងមិសែមសង និ ែិនរ 

ចងេទស េិយសឹពីសិងមូសដ�ទឹពជដ�ចូពមួយងចស្្កសួព)ែដរីសងយរេ់រ ៣០ ៃថ� េហយ

ឥឡូ�េសះ ចស�េិយរៃ រ្េិយិងចបិច្គសុសសងទរៃសិងេយពយរ្ែតម�ព។ មូរេហតុៃស

ិងចបិច្គសុសសងទរ ងមួីស ិងចស�មិសេគង់់មចទច្ប�ត�ិននស�ី់ីងនយិងទន ហិងប��ត�ុៃស

ី្់ ១៧ សិព ២៥ សិពរក�ខទណ គ់អ្កឹតភ់សេយនយ ៃសី្់ ២៤។ 
 

 ី្់ ៣៤ ច �ុ ក្ថ អជជ ធងរក្ ន់សិនន្តម�ែតចត្�ធិសិងេរគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ ឬ

សីពមចងេទសែដរ្ចតិចតនិិងេិយគ� សិងចុះចប� ី ឬចស�ដ�េទ ងិងចនៃ ច្់ីីសិងចបិច្

គសុសសងទរៃសិងេយពយរ្។ មសចងេទសននែដរច�េង ិ ងងងតឲគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ ឬ

សីពមចងេទសែដរមិសនសចុះចប�  ី អចសឹព្តម�នសសិងេទស សិព/ឬ ទទួរងពិងេចទ្ចិស្

់ីចទេរ�ស្់ហ�ទទណ ចែស�មេទៀតផពែដង។ ី្់េសះ) ចពងតឲីសហសិែនយជ់ិេសសមួយ ដរ្

ចុពនរិកជមសចងេទសងចស្គពនិងមិសែមសង និ ែិនរចងេទស) ែដរេធតិងងងែផាកេសុចគេពងតេន



  
ទំព័រ 7 

 
កាុព្ចេទសកមសុជ េិយសឹព្តម�ស�ិតេនេ្ិមិងចស�ព�រមក�ែហពៃសិងសិងេទសជចនៃ ស្ ្ចសិស

េចគពនិងងចស្់ួកេព្តម�នសរុចេេ� ះេចេ់ីចប� ី។ 
 

 ី្់ ៣៥ នសចេពងតេហតុផរយលពទូរ�ទូំយចែស�មេទៀតស្ីច្ិងចបិច្គសុសសងទរៃស

ិងេយពយរ្ជមួយគពនិ ងមិសែមសង និ ែិនរ សិពសីពមគសនងជតិ ែដរងមួីស “សកម�ភ់

ែដរេធតតឲចលះររ្ដរ្សស�ិភ់ ស�ិងភ់ សិពសណ� ច្ធា ច្យធងទរ ឬចពងសូ�ភ់គស�រយ

ដរ្សសនិសុខជតិ ឯកភ់ជតិ �ច្ធម៌ សិព្ចៃ់ទីទ�េសៀមទ�ំច្ៃសសពនមជតិកមសុជ”។ 

ី្់េសះកះនសទុកតិសកាុពិងផ�នៃ េិស្់ហ�ទទណ ចែស�មេទៀតផពែដង។ ី្់េសះមិសីស

ត្មម�ិងៃសិងមូសដ�ទឹព ឬិងផ�រ្វឲច�ឹពិស្ ឬដ�េណះ�យយស្ីច្ិងចបិច្គសុសសងទរ

េនះេទ។ 
 

 ី្់ ៣៦ នសចែស�មិងេរកេឡពែដរមិសច�នច្គ�់ីរទិភ់ស្ីច្ិងផ�នៃ េិសចទេរ�ស

្់ហ�ទទណ ចែស�មេទៀត ច�េរះសីពម ឬគពនិងមិសែមសង និ ែិនរកាុព�ស�ក ែដរេធតសកម�ភ់

ចលះររ្ដរ្សសនិភ់ ដូចជសកម�ភ់រក្ ន់សសឹិពិងំពរុយកខតក្ ិងផនត្ផនព្ហិងប��ត�ុដរ្

េែង�កម� ឬសកម�ភ់ខុសចងច្េផសពេទៀត។ 
 

ម�់ូកទី ៨ - ិងចុះចប� ីេឡព�េិ ស្ីច្គពនិ ងែដរីស�យច្ 
 

 ី្់ ៣៧ នសរុចេចេសូ�ិត់តកិចងិចស្គពនិ ងមិសែមសង និ ែិនរ ឬសីពមកាុព�ស�កណ 

ែដរនសតមងរ្សុ�ទុ� រិខិតងចួេហយ)កាុពិងមូសដ�ទឹពដរ្្កសួពមហៃផៃ កាុពងយរេ់រ ៣៦៥ 

ៃថ� ពិតចច្់ីៃថ�ៃសិងចូរជធងីសៃសចងច្សនី់ីសីពមសិពគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ (LANGO) 

គ�់ីិងចស�សកម�ភ់ងចស្គពនិង េិយ្តម�ចត្ទុកថគពនិងេនះនសចុះចប� ី។ 
 

 ី្់ ៣៨ គសុ �ុ តតឲីសិងចុះចប� ីេិយសតនយ្ច�ត�ិច�េរះគពនិងមិសែមសង និ ែិនរ សិព

សីពមគស�ងជតិណ ែដរនសចុះគសុសសងទរៃសិងេយពយរ្ជមួយង និ ែិនរងចួេហយ 

េហយិងចុះចប� ីីសសុ់រភ់ងហូតដរ្ៃថ�ក�ទត្គសុសសងទរែដរនសចុះងចួ។ 

 

 
 


