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ចបប ់ 

ស្ដពី ី 

កិចចកពរនិង  

េលើកកមពសស់ទិធជិនពិករ  

   

ជំពូកទី ១ 

បទបបញញត្តិទូេទ 

ម្រ  ១.- 

ចបប់េនះមនេគលេ ករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

ម្រ  ២.- 

ចបប់េនះ មនេគលបំណង ដូចតេទ:  

-ករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់ជនពិករ  

-ករពរផល្របេយជន៍ជនពិករ  
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-ទប់ ក ត់ កត់បនថយ និងលុបបំបត់ករេរ ើសេអើងជនពិករ  

- ្ដ រកយសមបទ សតិបញញ  និងវជិជ ជីវៈ េដើមបីធនលទធភពកនុងករចូលរមួដ៏េពញេលញ 

និងេ យេសមើភពៃនជនពិករកនុងសកមមភពននរបស់សងគម។  

ម្រ  ៣.- 

ចបប់េនះ មនវ ិ លភពអនុវត្តចំេពះជនពិករ និងសកមមភពទំង យ ែដលទក់ទងនឹង
ជនពិករេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

ម្រ  ៤.- 

កយស័ពទសំខន់ៗ ែដលេ្របើេនកនុងចបប់េនះ មនន័យដូចតេទ :  

- ជនពិករ សំេ ដល់ជនទំង យ ែដលខ្វះខត បត់បង់ ខូចខតសរ ី ងគ មួយ ឬ 

សតិបញញ  ប ្ដ លឱយមនកររខំនដល់ជីវភពរស់េន ឬ សកមមភពនន្របចំៃថងដូចជជនពិករ
ងកយ ពិករែភនក ពិករកនុងករ ្ដ ប់ ពិករសតិបញញ  មនសិករវកិលនិង្របេភទពិករេផ ងៗេទៀត 

ែដលនំឱយមនលកខណៈមិន្រប្រកតី។  

- ទីកែន្លង ធរណៈ សំេ ដល់បរេិវណ ទី ំង អគរនិងមេធយបយដឹកជញជូ ននន ែដល
ជកមមសិទធិរដ្ឋ ធរណៈ ឬ ឯកជនែដលេបើកទូ យ និងផ្ដល់េស ដល់ ធរណជនទូេទ ជ

ទិ៍: ្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ ផ្លូវថនល់ កែន្លងលំែហកយ មជឈមណ្ឌ លវបបធម៌កែន្លងេលងកី  កែន្លង
កំ ន្ត ្រគឹះ ថ នអប់រ ំស ្ឋ គរ មនទីរេពទយ មណ្ឌ លសុខភព រ ្ឋ ន ្របព័នធដឹកជញជូ ន។  

- ្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ សំេ ដល់ ធរណៈ ែដលបនេធ្វើករអប់រ ំ
បណ្ដុ ះប ្ដ លសិស ្រគប់វយ័។ ្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ ប់បញចូ លចប់ពីក្រមិតមេត្តយយសិក
េឡើងេទ។  

- ្រគឹះ ថ នសិក ឯកជន សំេ ដល់ ឯកជន ឬ អងគករទំង យ ែដលបន
ទទួលករអនុញញ តឱយ បេងកើត ស្រមប់េធ្វើករអប់របំណ្ដុ ះប ្ដ លសិស ្រគប់វយ័។  

 



ចបប់ ស្ដីពី កិចចកពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
 

   ទំព័រ 3   
   

ជំពូកទី ២ 

្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករនិងរដ្ឋបលសិទធិជនពិករ 

ម្រ  ៥.- 

្រតូវបនបេងកើត្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករ មនអក រកត់ថ (ក.ស.ជ) ជយន្តករស្រមបស្រមួល
ថន ក់ជតិ និងពិេ្រគះេយបល់េលើបញ្ហ ពិករភព។  

ម្រ  ៦.- 

្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករ មនភរកិចចដូចខងេ្រកម:  

-ផ្ដល់ករពិេ្រគះេយបល់ជំនញេលើបញ្ហ ពិករភព និងករ ្ដ រលទធភពពលកមម  

-ជួយ្រកសួង ថ ប័ន និងអងគករពក់ព័នធ កនុងករេរៀបចំេគលនេយបយែផនករជតិ និង
យុទធ ្រស្តែដលមនករពក់ព័នធេទនឹងពិករភព និងករ ្ដ រលទធភពពលកមម  

-ជ្រមុញករអនុវត្តេគលនេយបយ ចបប់ និងបទបញជ េផ ងៗពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ពិករភព 

និងករ ្ដ រលទធភពពលកមម  

-េលើកសំេណើ ែកស្រមួល បំេពញបែនថម េធ្វើវេិ ធនកមមេគលនេយបយចបប់ និង 

បទបញជ េផ ងៗ ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ពិករភព  

- ម ន យតៃម្លករអនុវត្តេគលនេយបយ ែផនករជតិ ចបប់ និងបទបញជ េផ ងៗ
ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ពិករភព  

-ទំនក់ទំនងជមួយសហគមន៍ជតិ-អន្តរជតិ េដើមបីផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធន៍ េកៀរគរ្របភព
ធនធនទំងកនុង និងេ្រក្របេទស។  

ម្រ  ៧.- 

្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិកររមួមន:  

-រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ឬ តំ ង ជ្របធន  
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-តំ ង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ  

-តំ ងអងគករជនពិករ  

-តំ ងអងគករនិេយជិក និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលេធ្វើសកមមភពជួយដល់
ជនពិករ។  

ករេរៀបចំសមសភព និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករ ្រតូវកំណត់េ យ
អនុ្រកឹតយ។  

ម្រ  ៨.- 

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ្រតូវបេងកើតរដ្ឋបលសិទធិជនពិករែដលជអងគភពចំណុះ
នយក ្ឋ ន ្ដ រលទធភពពលកមម។   

ម្រ  ៩.- 

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច េ យសហករជមួយ្រកសួង ថ ប័ន និងអងគករពក់ព័នធ មន
ភរកិចចេរៀបចំទិ ជនពិករកមពុជ និងទិ កី ជនពិករកមពុជ កនុងេគលបំណងបំផុសករយល់ដឹង
ជ ធរណៈអំពីសុខុមលភពៃនជនពិករ និងេលើកទឹកចិត្តជនពិករ េដើមបីចូលរមួកនុងសកមមភព
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច វបបធម៌ និងសកមមភពេផ ងៗេទៀត។  

ទិ ជនពិករកមពុជ និងទិ កី ជនពិករកមពុជ ្រតូវ្របរពធេធ្វើរមួគន ជមួយទិ ជនពិករអន្តរជតិ ៃថងទី 

៣ ែខ ធនូ ជេរៀង ល់ឆន ំ។   

 

ជំពូកទី ៣ 

ជីវភពរស់េន 

ម្រ  ១០.- 

រដ្ឋ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ ជួយេលើកតេមកើងជីវភពរស់េនរបស់ជនពិករឱយ បនសមរមយ្រសប ម
ថ នភពេសដ្ឋកិចចជតិ។  
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ម្រ  ១១.- 

រដ្ឋ្រតូវមនវធិនករចំបច់នន េដើមបីបំផុសេលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋ សបបុរសជនែផនកឯកជន និង
អងគករសងគម ឱយ ចូលរមួជួយឧបតថមភដល់ជនពិករ។  

ម្រ  ១២.- 

រដ្ឋ្រតូវេរៀបចំេគលនេយបយផគត់ផគង់ និងមនថវកិ្របចំឆន ំ េដើមបីជួយឧបតថមភដល់ជនពិករ ែដល:  

-មនក្រមិតពិករភពធងន់ធងរ និង្រកី្រកបំផុត និងគម នទីពឹង ឬ  

-ចស់ជ  និង្រកី្រកបំផុត និងគម នទីពឹង ឬ  

-មនេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរ និង្រកី្រកបំផុត និងគម នទីពឹង។  

រដ្ឋ្រតូវមនថវកិ្របចំឆន ំ េដើមបីេធ្វើសមហរណកមមជនពិករេទកនុងសហគមន៍។ 

ម្រ  ១៣.- 

ម  បិ  និងអនក ពយបលជនពិករ្រតូវ :  

-ករពរសិទធិ និងផល្របេយជន៍្រសបចបប់របស់ជនពិករ  

-យកចិត្តទុក ក់បីបច់ែថរក ជនពិករឱយ បនល្អ  

-េលើកទឹកចិត្ត និងជួយជនពិករឱយ មនក្ដីសងឃឹមកនុងជីវតិ។  

ករមិនយកចិត្តទុក ក់ែថទំ ករេកង្របវញច ័ និងករេបះបង់ជនពិករ ្រតូវ មឃត់។  
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ជំពូកទី ៤ 

ករ ្ដ រកយសមបទ និងសតិបញញ  ករែថទំសុខភព និងករបងក រ 

ម្រ  ១៤.- 

រដ្ឋ្រតូវេរៀបចំកមមវធីិ ្ដ រកយសមបទ និងសតិបញញ  សំេ ជួយដល់ជនពិករឱយ ចបំេពញមុខងរ 
និងេ្របើ្របស់សមតថភព េទពេកសលយ កនុងជីវភពសងគម។  

ម្រ  ១៥.- 

រដ្ឋ្រតូវបេងកើត និងេលើកទឹកចិត្តដល់អងគករសងគម និងែផនកឯកជនឱយ បេងកើតជ ទិ៍ :  

-មជឈមណ្ឌ ល ្ដ រកយសមបទ និងសតិបញញ   

- ស្រមប់បណ្ដុ ះប ្ដ ល អនកបេចចកេទសផលិត ឧបករណ៍្រទ្រទង់ ងកយ  

-មជឈមណ្ឌ លផលិតេ្រគ ងផ ំ ឧបករណ៍្រទ្រទង់ ងកយ េដើមបីធនេសចក្ដី្រតូវករៃន
មជឈមណ្ឌ ល ្ដ រកយសមបទនន កនុងករផ្ដល់ឧបករណ៍្រទ្រទង់ ងកយដល់ជនពិករ។  

ករបេងកើតមជឈមណ្ឌ ល ្ដ រកយសមបទ សតិបញញ  និងមជឈមណ្ឌ លផលិតេ្រគ ងផ ំឧបករណ៍
្រទ្រទង់ ងកយ ្រតូវកំណត់េ យ្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច។  

ម្រ  ១៦.- 

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច សហករជមួយ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសុខភិបល ្រតូវ :  

-េរៀបចំកមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទសពយបលេ យចលន និងពយបលសតិបញញ  េន
ម បេចចកេទសែថទំេវជជ ្រស្តនន េហើយបញចូ លែផនកេនះឱយ មន្រគប់មនទីរេពទយ េដើមបី

ពយបលអនកជំងឺកំុឱយ ធ្ល ក់ខ្លួនពិករ  

-ជួយបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគួ រ ែដលមនសមជិកពិករ ជនពិករ និងអនកសម័្រគចិត្ត អំពីវធីិ
ែថទំ និងបេចចកេទស ្ដ រលទធភពពលកមម ម្របេភទពិករនីមួយៗ េដើមបីឱយ្រគួ រែដលមន
សមជិកពិករ ជនពិករមនលទធភព ្ដ រកយសមបទ និងសតិបញញ ជនពិករ  
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-ព្រងីកេស ្ដ រលទធភពពលកមម មសហគមន៍ េស ពិេ្រគះេយបល់ពយបលជំងឺផ្លូវ
ចិត្ត និងសតិបញញ េខ យ។  

ម្រ  ១៧.- 

រដ្ឋ្រតូវបេងកើតកមមវធីិបងក រពិករភព ដល់ពលរដ្ឋ្រគប់របូ មរយៈ :  

-ករែថទំសុខភពកនុងេពលមនគភ៌  

-ករ ម ន និងករវនិិចឆ័យេ គ ែដលនំឱយមនពិករភព ទន់េពលេវ   

-ករផ្ដល់ថន ំបងក រជំងឺ ែដលនំឱយមនពិករភព  

-ករផ្ដល់ រ្រទ្រទង់ ងកយ  

-ករអប់រអំំពីមូលេហតុែដលនំឱយមនពិករភព  

-ករពយបល មវធីិេវជជ ្រស្ត និងករអប់រកំយសមបទេឡើងវញិឱយទន់េពលេវ ។  

ម្រ  ១៨.- 

្រកសួង ថ ប័នមនសមតថកិចចពក់ព័នធ ្រតូវបងកលកខណៈឱយជនពិករ បនចូលរមួេរៀបចំ ល់គេ្រមង
អភិវឌ  េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ែដលប៉ះពល់ដល់ផល្របេយជន៍ជនពិករ។ ្រកសួង ថ ប័ន
ពក់ព័នធ ្រតូវ ក់បញចូ លេសចក្ដី្រតូវកររបស់ជនពិករេទកនុងកមមវធីិអភិវឌ ននន។  

ម្រ  ១៩.- 

េគលនេយបយជួយឧបតថមភ េស ពិនិតយែថទំសុខភព ពយបលនិង ្ដ រលទធភពពលកមម
កយសមបទ ដល់ជនពិករែដលមនពិករភពធងន់ធងរ ឬ ្រកី្រកបំផុតគម នទីពឹង ្រតូវកំណត់េ យ
អនុ្រកឹតយ។  
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ម្រ  ២០.- 

លកខណវនិិចឆ័យ្របេភទ និងក្រមិតៃនពិករភព ្រតូវកំណត់េ យ្របកសរមួរបស់រដ្ឋម្រន្តីបនទុកវស័ិយ
សងគមកិចច និងរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយសុខភិបល។  

ករកំណត់លកខណវនិិចឆ័យ និងក្រមិតៃនពិករភពរបស់េយធិន ្រតូវមនករចូលរមួពី្រកសួងទទួល
បនទុកវស័ិយករពរជតិ។   

 

ជំពូកទី ៥ 

ករេចញចូលទីកែន្លង ធរណៈ 

ម្រ  ២១.- 

ល់ទីកែន្លង ធរណៈ ្រតូវេរៀបចំឱយមនលកខណៈងយ្រសួលេចញចូលស្រមប់ជនពិករ្រគប់
្របេភទ ដូចជករេធ្វើជ្រមល ករបំពក់ឧបករណ៍ធន ក់ៃដេន មបនទប់ទឹក ករ ក់ផ្ល កសញញ នន។  

ម្រ  ២២.- 

្រកសួងមនសមតថកិចចែដលផ្ដល់លិខិតអនុញញ តេលើគេ្រមង ងសង់ ករ ងសង់និង្រតួតពិនិតយ
សំណង់ ទីកែន្លង ធរណៈ ្រតូវធនលកខណៈងយ្រសួលេចញចូលរបស់ជនពិករ ដូចមនែចង
កនុងម្រ  ២១ ៃនចបប់េនះ។  

ម្រ  ២៣.- 

ករេរៀបចំលកខណៈងយ្រសួលេចញចូល េនទីកែន្លង ធរណៈ ឬ េលើមេធយបយដឹកជញជូ ន
េផ ងៗ ស្រមប់ជនពិករ ្រតូវកំណត់េ យ្របកសរមួរបស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច និង
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ។  
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ម្រ  ២៤.- 

ជនពិករមនសិទធិទទួលប័ណ្ណេបើកបរយនយន្ត។ សមតថភពេបើកបរយនយន្តៃនជនពិករ ្រពមទំង
្របេភទយនយន្តស្រមប់ជនពិករ ្រតូវកំណត់េ យ្របកសរមួរបស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយ

ធរណករ និងដឹកជញជូ ន និងរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយសុខភិបល។  

ម្រ  ២៥.- 

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ្រតូវេចញប័ណ្ណសមគ ល់យនយន្ត និងប័ណ្ណ
េបើកបរពិេសសដល់ជនពិករ។ ជនពិករែដលេបើកបរយនយន្ត ច ក់បង្ហ ញប័ណ្ណេបើកបរ ឬប័ណ្ណ
សមគ ល់យនយន្ត េនជប់នឹងយនយន្តរបស់ខ្លួន េដើមបីឱយអនកដៃទេមើលេឃើញ។  

ជនពិករ្រតូវ ក់បង្ហ ញប័ណ្ណេនះេនជប់នឹងយនយន្ត េនេពលចតេលើចំណតស្រមប់ជនពិករ។  

ករែក្លងបន្លំ ឬ ករបំពន េដើមបីទទួលបនសិទធិ និង ទិភពេនះ ្រតូវ មឃត់។  

ម្រ  ២៦.- 

ល់ទីកែន្លង ធរណៈ ែដលមនចំណតយនយន្ត ្រតូវេរៀបចំឱយ មនចំណតយនយន្តពិេសស
ស្រមប់ជនពិករ។  

ល់ទីកែន្លង ធរណៈ ែដលមនបនទប់អនម័យ ្រតូវេរៀបចំឱយ មនបនទប់អនម័យស្រមប់
ជនពិករ។  

ករេរៀបចំចំណតយនយន្តស្រមប់ជនពិករ ្រតូវកំណត់េ យ្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុក
វស័ិយ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន។  
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ជំពូកទី ៦  

ករអប់រ ំ 

ម្រ  ២៧.- 

សិស -និស ិតពិករ្រគប់របូ មនសិទធិចូលសិក កនុង្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ និងឯកជន និងមន
សិទធិទទួល របូករណ៍ដូចសិស -និស ិតដៃទេទៀតែដរ េលើកែលងែតមនបញញត្តិផទុយពីេនះ។  

ម្រ  ២៨.- 

រដ្ឋ្រតូវបេងកើតេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តជតិ ស្រមប់អប់រសិំស -និស ិតពិករដូចជ :  

-ករជំរញុេធ្វើសមហរណកមម សិស -និស ិតពិករ េទកនុងថន ក់េរៀនច្រមុះ មែដល ចេធ្វើ
េទបន  

-ករបេងកើតថន ក់េរៀនពិេសស ស្រមប់េឆ្លើយតបនឹងេសចក្ដី្រតូវករៃនសិស និស ិតពិករ។  

ម្រ  ២៩.- 

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយអប់រ ំ្រតូវេរៀបចំកមមវធីិស្រមប់្រគឹះ ថ នសិក ននកនុងករស្រមបស្រមួល
ដល់សិស្ស-និស ិតពិករនូវែផនកមួយចំនួន ដូចជ :  

-អគរ បនទប់ និងកែន្លងសិក   

-ភ សញញ  និងអក រ ទ ប  

-បេចចកេទសអប់រ ំនិងគរេុកសលយ ្រសបេទ ម្របេភទពិករភព  

-សមភ រៈសិក  ឬ ឧបករណ៍េផ ងៗ ស្រមប់ជំនួយដល់សិស -និស ិតពិករ  

-សមភ រៈឧបេទសស្រមប់្រគូបេ្រង ន ឬ ្រ ្ត ចរយ និងែផនកេផ ងៗេទៀត មករជក់ែស្ដង
របស់សិស -និស ិតពិករមន ក់ៗ។  

 



ចបប់ ស្ដីពី កិចចកពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
 

   ទំព័រ 11   
   

ម្រ  ៣០.- 

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយអប់រ ំ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសដល់េសចក្ដី្រតូវករែផនកអប់ររំបស់
សិស -និស ិតពិករ។  

សិស -និស ិតពិករកនុង្រគួ រ្រកី្រក ឬ ជេយធិនពិករ ្រតូវបនទទួលេ យឥតគិតៃថ្លនូវករចូល
សិក េន ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ្រគប់ក្រមិតសិក  និងេសៀវេភសិក ្រពមទំងសមភ រៈ
សិក ។  

្រគឹះ ថ នសិក ឯកជន ្រតូវមនេគលករណ៍ពិេសសចុះៃថ្លករសិក  េសៀវេភសិក និងសមភ រៈ
សិក ស្រមប់សិស -និស ិតពិករ ឬ ជេយធិនពិករ។  

ករកំណត់ករចុះៃថ្លករសិក  និងសមភ រៈសិក  ្រតូវែចងេ យ្របកសរមួរបស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុក
វស័ិយសងគមកិចច និងរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយអប់រ។ំ  

ម្រ  ៣១.- 

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយអប់រ ំ្រតូវ ក់បញចូ លកនុងកមមវធីិប្រញជ បករសិក  ជ ទិ៍ : អំពីមូលេហតុៃន
ពិករភព វធីិបងក រ និងតៃម្លរបស់ជនពិករ។  

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយអប់រ ំ្រតូវមនកមមវធីិគរេុកសលយអំពីពិករភពស្រមប់បំពក់បំប៉ន្រគូ និង
្រ ្ត ចរយ្រគប់របូឱយ យល់ដឹងពីពិករភព និងវធីិ ្រ ្ត បេ្រង នសិស -និស ិតពិករ។  

ម្រ  ៣២.-  

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយព័ត៌មន ្រតូវផ ព្វផ យឱយ បនទូលំទូ យនូវករយល់ដឹងជ ធរណៈ
អំពីពិករភពនិងសិទធិជនពិករ េដើមបីព្រងឹង មគគីភព ករេយគយល់ និងករេគរពសិទធិជនពិករ 

ម្របព័នធផ ព្វផ យរបស់រដ្ឋ េ យឥតបង់ៃថ្ល។  

ចំេពះ្របព័នធផ ព្វផ យឯកជន ្រតូវមនកមមវធីិផ ព្វផ យពិេសសចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងសកមមភព
ខងេលើ។   



ចបប់ ស្ដីពី កិចចកពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
 

   ទំព័រ 12   
   

ជំពូកទី ៧ 

ករងរ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 

ម្រ  ៣៣.- 

ជនពិករែដលមនលកខណសមបត្តិ និងសមតថភពបំេពញនូវមុខងរ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវកនុង
មុខតំែណង មនសិទធិចូលបេ្រមើករងរ េ យគម នករេរ ើសេអើង ប់ទំងករបេ្រមើករងរជម្រន្តី
ជករ កមមករ និេយជិត កូនជង ឬ កមមសិក ករ។ី  

ម្រ  ៣៤.- 

នីតិបុគគលែដលេ្រជើសេរ ើសកមមករ និេយជិតេធ្វើករ ្រតូវទទួលយកជនពិករដូចមនែចងកនុងម្រ  

៣៣ ៃនចបប់េនះ ឱយចូលេធ្វើករ មអ្រ កំណត់សម្រសប។  

អ្រ េនះ ្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ មសំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច រដ្ឋម្រន្តី
ទទួលបនទុកវស័ិយករងរ និង្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ។  

ម្រ  ៣៥.- 

្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋ ែដលេ្រជើសេរ ើសម្រន្តី ជករឱយ ចូលេធ្វើករងរ ្រតូវេ្រជើសេរ ើសជនពិករ ដូចមន
ែចងកនុងម្រ  ៣៣ ៃនចបប់េនះ កនុងអ្រ កំណត់សម្រសប។  

អ្រ  និងែបបបទេ្រជើសេរ ើស ្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ។  

ម្រ  ៣៦.- 

នីតិបុគគលែដលទទួលជនពិករ ឱយចូលេធ្វើករ មអ្រ កំណត់សម្រសប ្រតូវេធ្វើេសចក្ដីជូនដំណឹងជ
េទៀងទត់អំពីចំនួនកមមករនិេយជិតេធ្វើករទំងអស់ និងកមមករ និេយជិតជជនពិករេទ្រកសួង
ទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច និង្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ។  

ម្រ  ៣៧.- 

នីតិបុគគលែដលមិន ចបំេពញ មកតព្វកិចច ដូចមនែចងកនុងម្រ  ៣៤ និងម្រ  ៣៥ ៃនចបប់
េនះ ្រតូវបង់ភគទនចូលហិបមូលនិធិៃនជនពិករ។  



ចបប់ ស្ដីពី កិចចកពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
 

   ទំព័រ 13   
   

អ្រ ៃនករបង់ភគទន ្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ មសំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយ
សងគមកិចច រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញញវតថុ និង្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ។  

ម្រ  ៣៨.- 

នីតិបុគគល្រតូវេរៀបចំឱយមនករស្រមបស្រមួលសម្រសប ស្រមប់ជនពិករ ែដលជេបកខជន ក់
ពកយសំុបេ្រមើករងរ ជកមមករ និេយជិត ឬ កូនជង ឬ កមមសិក ករ ីេលើកែលងែតកនុងករណីករ
ស្រមបស្រមួលេនះ មនបនទុកធងន់ធងរហួសេហតុ។  

ម្រ  ៣៩.- 

រដ្ឋ្រតូវយកចិត្តទុក ក់បេងកើត ថ ប័នបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ ស្រមប់ជនពិករ។  

្រគឹះ ថ នអប់រ ំបណ្ដុ ះប ្ដ ល បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈរបស់រដ្ឋ ឯកជន ឬ អងគករនន ្រតូវទទួល
បណ្ដុ ះប ្ដ លជនពិករឱយចូលសិក េ យបង់ៃថ្ល មអ្រ កំណត់សម្រសបឬ េ យឥតបង់ៃថ្ល 
ស្រមប់ជនពិករ្រកី្រក ឬ ជេយធិនពិករ។  

អ្រ េនះ ្រតូវកំណត់េ យ្របកសរមួរបស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច និងរដ្ឋម្រន្តីទទួល
បនទុកវស័ិយបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ។  

ម្រ  ៤០.- 

្រគឹះ ថ នអប់រ ំបណ្ដុ ះប ្ដ ល បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈរបស់រដ្ឋ ឯកជន ឬ អងគករនន ្រតូវេរៀបចំករ
ស្រមបស្រមួលសម្រសបដល់ជនពិករ ែដលជេបកខជន ក់ពកយសំុចូលសិក  ឬ ជសិកខ កម ឬ 

ជកមមសិក ករ ីេលើកែលងែតកនុងករណីករស្រមបស្រមួលេនះ មនបនទុកធងន់ធងរហួសេហតុ។  

ម្រ  ៤១.- 

្រគឹះ ថ នអប់រ ំបណ្ដុ ះប ្ដ ល បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈរបស់រដ្ឋ ឯកជន ឬ អងគករនន ្រតូវេរៀបចំ
កមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លលំអិតជ យលកខណ៍អក រ រចួ្របកសផ យឱយជនពិករដឹងជមុន។ កមមវធីិ
បណ្ដុ ះប ្ដ ល វជិជ ជីវៈេនះ ្រតូវេផញើជូន ថ ប័នមនសមតថកិចចេដើមបីធនករអនុវត្តឱយ បន្រតឹម្រតូវ។  



ចបប់ ស្ដីពី កិចចកពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
 

   ទំព័រ 14   
   

ជំពូកទី ៨ 

ករេលើកទឹកចិត្ត 

ម្រ  ៤២.- 

រដ្ឋ្រតូវេលើកទឹកចិត្តដល់ជនពិករ ែដល្របកបមុខរបរ ជីវកមម សិបបកមមជលកខណៈឯកត្តជន ឬ 

្រគួ រ ឬ សមូហភពរបស់ជនពិករ មរយៈករកត់បនថយពនធ រ និងករផ្ដល់ ទិភពេផ ងៗ
េទៀត ្រសប មចបប់ជធរមន។  

ម្រ  ៤៣.- 

រដ្ឋ្រតូវេលើកទឹកចិត្តែផនកពនធ រ និងេលើកទឹកចិត្តេផ ងៗេទៀត ្រសប មចបប់ជធរមនដល់
និេយជក ្រគឹះ ថ នសិក  ្រគឹះ ថ នអប់រ ំបណ្ដុ ះប ្ដ ល បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈែដលបនទទួល
ជនពិករឱយចូលេធ្វើករអប់រ ំបណ្ដុ ះប ្ដ ល េទ មអ្រ កំណត់សម្រសប ឬេលើសអ្រ កំណត់
សម្រសប ែដលមនែចងកនុងជំពូកទី ៧ ៃនចបប់េនះ។ 

 

ជំពូកទី ៩ 

ករេបះេឆន ត 

ម្រ  ៤៤.- 

ជនពិករ្រគប់របូ មនសិទធិចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត ឬ ឈរេឈម ះជេបកខជនឱយ េគេបះេឆន ត ្រសប
មរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន តជធរមន។  

ម្រ  ៤៥.- 

ករ្របមថ ករេរ ើសេអើង ចំេពះពិករភពរបស់េបកខជន ្រតូវ មឃត់។  

 

 



ចបប់ ស្ដីពី កិចចកពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
 

   ទំព័រ 15   
   

ជំពូកទី ១០ 

មូលនិធិជនពិករ 

ម្រ  ៤៦.- 

្រតូវបេងកើតមូលនិធិជនពិករ ជ្រគឹះ ថ នរដ្ឋបល ធរណៈ កនុងេគលបំណងដូចតេទ:  

១- ផ្ដល់មូលនិធិស្រមប់ករអនុវត្តគេ្រមងកមមវធីិេផ ងៗ ែដលជួយដល់ជនពិករ និងគំ្រទ
ដល់ ថ ប័ន ្រគឹះ ថ ននន ែដលផ្ដល់េស កមមដល់ជនពិករ ដូចជែផនកសុខភិបល ្ដ រលទធភព
ពលកមម អប់របំណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទស វជិជ ជីវៈ និងកររកករងរឱយេធ្វើ។  

២- េលើកកមពស់ និងបេងកើនសុខុមលភពរបស់ជនពិករ ជពិេសស:  

-ជនពិករ្រកី្រក និងេយធិនពិករ ែដលមិនបនទទួលេស ្ដ រលទធភពពលកមម  

-្រគួ រជនពិករ្រកី្រក និងេយធិនពិករ ែដលពឹងែផ្អកេលើជនពិករកនុងជីវភពរស់េន  

-ជនពិករ្រកី្រក និងេយធិនពិករ ែដលបនទទួលេស ្ដ រលទធភពពលកមម ឬ 

ជនពិករ ែដលមនជំនញែតពំុទន់ទទួលបនករងរេធ្វើ។  

៣- ផ្ដល់្របក់កមចីស្រមប់ករស្រមបស្រមួលសម្រសប។  

ម្រ  ៤៧.- 

ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនមូលនិធិជនពិករ ្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ។  

ម្រ  ៤៨.- 

មូលនិធិជនពិករ មន្របភពចំណូលមកពីករឧបតថមភ និងអំេ យរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ថ ប័ន 

្រគឹះ ថ ន អងគករជតិ អងគករអន្តរជតិ សបបុរសជននន ្រគប់មជឈ ្ឋ ន និងភគទន ែដលមនែចង
កនុងម្រ  ៣៧ ៃនចបប់េនះ។  

 



ចបប់ ស្ដីពី កិចចកពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
 

   ទំព័រ 16   
   

ជំពូកទី ១១ 

ករអនុវត្តសនធិសញញ អន្តរជតិ 

ម្រ  ៤៩.- 

បទបបញញត្តិទំង យៃនសនធិសញញ អន្តរជតិទក់ទងនឹងចបប់ស្ដីពីកិចចករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិ
ជនពិករ ែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជជភគី ្រតូវយកមកអនុវត្តជមួយចបប់េនះ។  

កនុងករណីមនទំនស់ជមួយនឹងបទបបញញត្តិទំង យៃនចបប់េនះ បទបបញញត្តិៃនសនធិសញញ
អន្តរជតិទំងេនះ ្រតូវចត់ទុកជបទបបញញត្តិេគល។  

 

ជំពូកទី ១២ 

េទសបបញញត្តិ 

ម្រ  ៥០.- 

អំេពើប៉ះពល់ដល់ករេ្របើ្របស់េ យេសរនូីវសិទធិេបះេឆន ត ឬ ដល់និយ័តភពៃនករេបះេឆន តរបស់
ជនពិករ េ យេ្របើហិង  ករបងខិតបងខំ ករគំ មកំែហង ឬ ឧបយកលទុចចរតិ ្រតូវផ្ដនទ េទស ក់
ពនធនគរពី ១ (មួយ) ឆន ំ េទ ៣ (បី) ឆន ំ និងពិន័យជ្របក់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរ ន) េរៀល េទ 

៦.០០០.០០០ (្របំមួយ ន) េរៀល។  

បទេលមើសេនះ ្រតូវផ្ដនទ េទស ក់ពនធនគរពី ២ (ពីរ) ឆន ំ េទ ៥ (្របំ) ឆន ំ និង ពិន័យជ្របក់ពី 

៤.០០០.០០០ (បួន ន) េរៀល េទ ១០.០០០.០០០ (ដប់ ន) េរៀល ្របសិនេបើបទេលមើសេនះបន
្រប្រពឹត្តេ យមនករេ្របើ វធុ។  

ម្រ  ៥១.- 

អំេពើរបស់បុគគល ែដលមនកតព្វកិចចែថរក  ែដលេបះបង់ជនពិករេ យេចតនអមនុស ធម៌ ្រតូវ
ផ្ដនទ េទស ក់ពនធនគរពី ១ (មួយ) ឆន ំ េទ ៥ (្របំ) ឆន ំ និងពិន័យជ្របក់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរ

ន) េរៀល េទ ១០.០០០.០០០ (ដប់ ន) េរៀល ្របសិនេបើអំេពើេបះបង់ប ្ដ លឱយអន្ត យដល់
សុខភព ឬ សន្តិសុខរបស់ជនពិករ។  



ចបប់ ស្ដីពី កិចចកពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
 

   ទំព័រ 17   
   

ម្រ  ៥២.- 

អំេពើរបស់ជន្រគប់របូ ែដលមនអំ ចេទេលើជនពិករ ែដលបង្អត់ រ ឬ គម នករែថទំរហូត
ដល់ខូចសុខភពជនពិករេនះ ្រតូវផ្ដនទ េទស ក់ពនធនគរពី២ (ពីរ) ឆន ំ េទ ៥ (្របំ) ឆន ំ និងពិន័យ
ជ្របក់ពី ៤.០០០.០០០ (បួន ន) េរៀល េទ ១០.០០០.០០០ (ដប់ ន) េរៀល។  

ម្រ  ៥៣.- 

អំេពើទញយក្របេយជន៍េ យេចតន េ យរេំ ភេលើភពលងង់េខ្ល  ឬ ភពទន់េខ យៃនបុគគល
េនះ ប ្ដ លមកពី ថ នភពពិករភព េ យបងខំបុគគលេនះឱយ្រប្រពឹត្តអំេពើឬ មិន្រប្រពឹត្តអំេពើ ែដល
េធ្វើឱយខូច្របេយជន៍យ៉ងធងន់ធងររបស់បុគគលេនះ ្រតូវផ្ដនទ េទស ក់ពនធនគរពី ១ (មួយ) ឆន ំ េទ ៣ 

(បី) ឆន ំ និងពិន័យជ្របក់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរ ន) េរៀលេទ ៦.០០០.០០០ (្របំមួយ ន) េរៀល។  

ម្រ  ៥៤.- 

្រតូវពិន័យអន្តរករណ៍ជ្របក់ពី ១០០.០០០ (មួយែសន) េរៀល េទ ១.០០០.០០០ (មួយ ន) េរៀល 

ចំេពះនីតិបុគគលែដលមិន្រពមបង់ចូលហិបមូលនិធិជនពិករ ដូចមនកំណត់េនកនុងម្រ  ៣៧ ៃន
ចបប់េនះ េ យគម នមូលេហតុសម្រសប។  

្រតូវពិន័យអន្តរករណ៍ជ្របក់ពី ១០០.០០០ (មួយែសន) េរៀល េទ ១.០០០.០០០ (មួយ ន) េរៀល 

ចំេពះ្របធន ថ ប័នរដ្ឋែដលមិន្រពមអនុវត្តម្រ  ៣៥ ៃនចបប់េនះេ យគម នមូលេហតុសម្រសប។  

ករពិន័យអន្តរករណ៍ជសមតថកិចចរបស់្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច។   

ម្រ  ៥៥.- 

ករែក្លងបន្លំប័ណ្ណសមគ ល់យនយន្ត ឬ ប័ណ្ណេបើកបរពិេសសស្រមប់ជនពិករ ឬ អំេពើ្រប្រពឹត្តេ យ
ទុចចរតិ េដើមបីទទួលបនសិទធិ និង ទិភពដូចមនែចងកនុងម្រ  ២៥ ៃនចបប់េនះ ្រតូវផ្ដនទ េទស ក់
ពនធនគរពី ២ (ពីរ) ឆន ំ េទ ៥ (្របំ) ឆន ំ និង ពិន័យជ្របក់ពី ៤.០០០.០០០ (បួន ន) េរៀល េទ 

១០.០០០.០០០ (ដប់ ន) េរៀល។  

 



ចបប់ ស្ដីពី កិចចកពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
 

   ទំព័រ 18   
   

ម្រ  ៥៦.- 

្រតូវផ្ដនទ េទស ក់ពនធនគរពី ១ (មួយ) ឆន ំ េទ ៣ (បី) ឆន ំ និងពិន័យជ្របក់ពី ២.០០០.០០០ (ពីរ
ន) េរៀល េទ ៦.០០០.០០០ (្របំមួយ ន) េរៀល អំេពើេ្រជ តែ្រជកេ យខុសចបប់ េទកនុងករ

អនុវត្តមុខងរ ធរណៈ មួយ េ យបំេពញកិចច មួយកនុងចំេ មកិចចទំង យ ែដល
ស្រមប់ែតអនកមនសិទធិកនុងមុខងរេនះ។  

 

ជំពូកទី ១៣ 

អន្តរបបញញត្តិ 

ម្រ  ៥៧.- 

ទីកែន្លង ធរណៈទំង យ  ែដលបន ងសង់ មុនចបប់េនះចូលជធរមនេហើយែដលមន
លទធភព ្រតូវេរៀបចំែកស្រមួលទីកែន្លង ធរណៈេនះ យ៉ងយូររយៈេពល៥ (្របំ) ឆន ំ េដើមបីឱយ
ជនពិករមនលកខណៈងយ្រសួលេចញ-ចូលបន។  

កនុងករណីមិនេគរព ម កយខ័ណ្ឌ ខងេលើ ្រតូវផ្ដនទ េទសពិន័យជ្របក់ពី ១០០.០០០ (មួយែសន) 

េរៀល េទ ១.០០០.០០០ (មួយ ន) េរៀល។  

ម្រ  ៥៨.- 

ទីកែន្លង ធរណៈទំង យ  ែដលបន ងសង់មុនចបប់េនះចូលជធរមនេហើយមិនទន់
បនេរៀបចំ ដូចមនែចងកនុងម្រ  ២៦ ៃនចបប់េនះ េហើយែដលមនលទធភព្រតូវេរៀបចំែកស្រមួល
ទីកែន្លង ធរណៈេនះ យ៉ងយូររយៈេពល ៥ (្របំ) ឆន ំ។  

កនុងករណីមិនេគរព ម កយខ័ណ្ឌ ខងេលើ ្រតូវផ្ដនទ េទសពិន័យជ្របក់ពី ១០០.០០០ (មួយែសន) 
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ម្រ  ៥៩.- 

្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋ និងនីតិបុគគល ែដលេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកចូលបេ្រមើករងរ ដូចមនែចងកនុងម្រ  

៣៤ និងម្រ  ៣៥ ៃនចបប់េនះ ្រតូវចប់អនុវត្តកនុងរយៈេពល១ (មួយ) ឆន ំេ្រកយចបប់េនះចូលជ
ធរមន។ 

 

ជំពូកទី ១៤ 

អវ នបបញញត្តិ 

ម្រ  ៦០.- 

បទបបញញត្តិទំង យ ែដលែចងកនុងផទុយនឹងចបប់េនះ ្រតូវទុកជនិ ករណ៍។  
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េសចក្ដែីថ្លងេហត ុ
ៃនេសចក្ដ្ីរពងចបប ់ស្ដពីកីិចចករពរ និងេលើកកមពសស់ទិធជិនពិករ 

 

្របេទសកមពុជបនឆ្លងកត់ស្រងគ ម និងរបប្របល័យពូជ សន៍ េហើយបនបន ល់ទុក
ផលវបិកជេ្រចើន កនុងេនះមនអ្រ ជនពិករខពស់។ េ្រគះថន ក់េ យ រ្រគប់មីន និង្រគប់មិន
ទន់ផទុះ េ្រគះថន ក់ច ចរ េ្រគះថន ក់ករងរកង្វះ របូតថមភ និងជំងឺតមក ត់ ក៏ជេហតុនំឱយមន
ជនពិករេ្រចើនែដរ។ េយង មសថិតិេ្រកផ្លូវករ ្របេទសេយើងមនជនពិករ្របមណ ២% ៃនចំនួន
្របជជនសរបុ េហើយជនពិករទំងេនះ ជជន្រកី្រកបំផុត កនុងចំេ មជន្រកី្រកែដលងយទទួល
រងេ្រគះជងេគ េនកនុងសងគម។   

កន្លងមក ជរ ្ឋ ភិបលបនខិតខំេធ្វើករងរជេ្រចើន េដើមបីជួយេ ះ្រ យេសចក្ដី្រតូវករ
របស់ជនពិករេ យបន ក់ឱយអនុវត្តនូវេគលនេយបយ  និងលិខិតបទ ្ឋ នជេ្រចើន ជបន្ត
បនទ ប់។ ទនទឹមេនះែដរ អតីតយុទធជនពិករេ យ រស្រងគ ម បនទទួលរបបឧបតថមភពីរដ្ឋ ជនពិករ
្រគប់្របេភទ បនទទួលេស ្ដ រលទធភពពលកមមកយសមបទ េ យឥតគិតៃថ្លពីសំ ក់ ជ
រ ្ឋ ភិបលែដលបនសហករជមួយអងគករៃដគូ បេងកើតមជឈមណ្ឌ ល ្ដ រលទធភពពលកមម និង
បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈជេ្រចើន ស្រមប់ជួយដល់ជនពិករដូចជ បេងកើតេស អក រ ទ ប ភ
សញញ េដើមបីេឆ្លើយតបត្រមូវករៃន្របេភទពិករភព។ ទិ ពិករ ០៣ធនូ ្រតូវបន្របរពធជផ្លូវករេរៀង
ល់ឆន ំ េហើយចលនកី ជនពិករក៏បនទទួលលទធផលល្អជេ្រចើន។ ជនពិករមនសកមមភពជួយ

ខ្លួនឯង ដូចជ ករបេងកើតសមគមអតីតយុទធជន អងគករជនពិករ និងេស សហគមន៍ បនបេងកើនករ
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អនុវត្តសិទធិចូលរមួរបស់ជនពិករ កត់បនថយករេរ ើសេអើង ចំេពះជនពិករ េ យផ្ដល់ឱកស និងសិទធិ
េសមើភព ដល់ជនពិករ កនុងករចូលរមួចំែណកក ង និងអភិវឌ ន៍្របេទសជតិរបស់ខ្លួន។   

េសចក្ដី្រពងចបប់ ស្ដីពីកិចចករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ បន ក់ែតេឡើង េ យ
អនុេ ម មរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ម្រ  ៧៤ ែដលែចងថ "រដ្ឋជួយឧបតថមភជន
ពិករ និងដល់្រគួ រយុទធជនែដលបនបូជជីវតិ េដើមបី្របេទសជតិ"។  

កមមវធីិនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្រមប់នីតិកលទី៣ ៃនរដ្ឋ
សភ បនកំណត់េគលករណ៍ វធិនករ េដើមបីករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ េ យបន
សេ្រមច ក់បញចូ លសកមមភពកំចត់មីននិងករជួយជនពិករេ យ រមីន និង្រគប់មិនទន់ផទុះ ជ
េគលេ មួយកនុងចំេ មេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត កមពុជ េហើយនិងបនបញជ ក់កនុង រ
លិខិតជូនជនពិករ និងជនរមួជតិ កនុងទិ ជនពិករអន្តរជតិៃថងទី០៣ ែខធនូ ជេរៀង ល់ឆន ំ ថ ជរ ្ឋ
ភិបលកមពុជនឹងេរៀបចំេសចក្ដី្រពងចបប់ ស្ដីពីកិចចករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករេដើមបីេលើក
សទួយសិទធិជនពិករ និងជីវភពរស់េនរបស់បងប្អូនពិករឱយបន្របេសើរេឡើង។  

េសចក្ដី្រពង ស្ដីពីកិចចករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ ចជួយឱយ្រគប់ែផនក និងវស័ិយ
ទំងអស់្រសូបទញយកសក្ដ នុពលភពរបស់ជនពិករ េហើយជួយដល់ជនពិករ និង ធរណៈជន 

ឱយមនករយល់ដឹង មនទំនុកចិត្ត និងមនេសចក្ដីសងឃឹម េហើយ ចផ្ល ស់ប្ដូរផនត់គំនិត ឬទស នៈ 
ែដលយល់ថ ជនពិករជជន្រតូវសថិតទំង្រសុងកនុងករទទួលខុស្រតូវ និងបនទុក្រគួ រ និងសងគម។  

េសចក្ដី្រពងចបប់េនះ មន ១៤ ជំពូក ៦០ម្រ  ែដលមនខ្លឹម រសេងខប ដូចតេទ:  

ជំពូកទី ១ : ស្ដីពីបទបបញញត្តិទូេទ មន ៤ ម្រ ។ េនកនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីេគលេ  េគលបំណង 

វ ិ លភពនិងករកំណត់និយមន័យ ៃន កយស័ពទសំខន់ៗ ែដលេ្របើេនកនុងចបប់េនះ។  

ជំពូកទី ២ : ស្ដីពី្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករ និងរដ្ឋបលសិទធិជនពិករ មន ៥ម្រ ។ េនកនុង
ជំពូកេនះ ែចងអំពីតួនទី ភរកិចច និងសមសភពរបស់្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករែដលជ
យន្តករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ និងពិេ្រគះេយបល់េលើបញ្ហ ពិករភព កំណត់ ថ ប័នមនសមតថ-
កិចចកនុងករបេងកើតរដ្ឋបលសិទធិជនពិករ និងករេរៀបចំទិ ជនពិករកមពុជ និងទិ កី ជនពិករ
កមពុជ។  
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ជំពូកទី ៣ : ស្ដីពីជីវភពរស់េន មន ៤ ម្រ ។ េនកនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីករយកចិត្តទុក ក់របស់ 

រដ្ឋកនុងករជួយេលើកតេមកើងជីវភពរស់េនរបស់ជនពិករឱយបនសមរមយ ្រសប ម ថ នភពេសដ្ឋកិចច
ជតិ និងែចងអំពីកតព្វកិចចរបស់ម បិ  ឬ ពយបលជនពិករពក់ព័នធនឹងករងរ មួយចំនួន
ដូចជ : ករករពរសិទធិ និងអតថ្របេយជន៍្រសបចបប់របស់ជនពិករ ករបីបច់ែថរក  ករេលើកទឹក
ចិត្តឱយជនពិករមនសងឃឹមកនុងជីវតិ និងត្រមូវឱយ ថ ប័នមនសមតថកិចចចត់វធិនករកនុង មឃត់ 

ចំេពះករមិនយកចិត្តទុក ក់ ករេកង្របវញ័ច  ករមិនេអើេពើ និងករេបះបង់ជនពិករេចល។ ករ
ចត់វធិនករ ឱយមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ សហគមន៍ សបបុរសជន អងគករសងគម េដើមបីជួយ
ឧបតថមភដល់ជនពិករ និងេរៀបចំឱយមនេគលនេយបយផគត់ផគង់ ស្រមប់ជួយដល់ជនពិករែដល្រកី
្រកគម នទីពឹង និងករជំរញុដល់ករងរសមហរណកមមជនពិករេទកនុងសហគមន៍។  

ជំពូកទី ៤ : ស្ដីពីករ ្ដ រកយសមបទ និងសតិបញញ  ករែថទំសុខភព និងករបងក រ មន៧ ម្រ ។ 

កនុងជំពូកេនះែចងអំពីកតព្វកិចចរបស់ ថ ប័នរដ្ឋ កនុងករេរៀបចំកមមវធីិ ្ដ រកយសមបទ និងសតិបញញ  
ករបងក រ និងករែថទំសុខភព ផ្ដល់ជូនជនពិករ និងករកំណត់ ថ ប័នមនសមតថកិចច កនុងករេចញ
្របកសកំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យ្របេភទ និងក្រមិតៃនពិករភព។ ចំេពះជនពិករ ែដល្រកី្រកគម ន
ទីពឹង ឬមនពិករភពធងន់ធងរ ្រតូវបនទទួលេស ពិនិតយែថទំសុខភព និងពយបល្រសប មករ
រកីចេ្រមើនេសដ្ឋកិចចពីសំ ក់ ថ ប័នមនសមតថកិចច។  

ជំពូកទី ៥ : ស្ដីពីករេចញចូលទីកែន្លង ធរណៈ មន ៦ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីករចត់
វធិនករ េ យ ប់បញចូ លករ ងសង់ គរ ទីកែន្លង ធរណៈ មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ កស
យន ្ឋ ន កំពង់ែផ ចំណតយនយន្ត ែដល្រតូវកំណត់ េ យ ថ ប័នមនសមតថកិចចែដលពក់ព័នធ និង
ករស្រមបស្រមួលសម្រសប េដើមបីឱយជនពិករមនលទធភពេចញចូល ឬេធ្វើដំេណើ រ េបើកបរ និងចត
យនយន្ត មទីកែន្លង ធរណៈនន ្របកបេ យភពងយ្រសួល និងមនសុវតថិភពបំផុត។  

ជំពូកទី ៦ : ស្ដីពីករអប់រ ំ មន ៦ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីករចត់វធិនករ េដើមបីឱយសិស -

និស ិតពិករ្រគប់របូមនសិទធិចូលសិក បន។ ចំេពះសិស -និស ិតពិករែដល្រកី្រក្រតូវទទួលបន
េ យឥតគិតៃថ្ល នូវករចូលសិក េន ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ្រគប់ក្រមិតសិក  និងេសៀវេភ
សិក  ្រពមទំងសមភ រៈសិក ។ ជំពូកេនះ ក៏មនែចងអំពី ករបេងកើតយុទធ ្រស្ត និងេគលនេយ-

បយជតិ េដើមបីជំរញុឱយមនករេធ្វើសមហរណកមមសិស -និស ិតពិករ េទកនុងថន ក់េរៀនច្រមុះ ឬករ
បេងកើតថន ក់េរៀនពិេសសេដើមបីេឆ្លើយតបត្រមូវកររបស់ពិករ និង ថ ប័នមនសមតថកិចច្រតូវេរៀបចំកមមវធីិ
ស្រមប់្រគឹះ ថ នសិក ននកនុងករស្រមបស្រមួលដល់សិស -និស ិតពិករ ករ ក់បញចូ លកនុងកមម
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វធីិប្រញជ បករសិក អំពីមូលេហតុៃនពិករភព វធីិបងក រ និងតៃម្លរបស់ជនពិករ ្រពមទំងេរៀបចំឱយ
មនកមមវធីិគរេុកសលយអំពីពិករភព ស្រមប់បំពក់បំប៉ន្រគូ និង ្រ ្ត ចរយឱយយល់ដឹងពីពិករ
ភព និងវធីិ ្រស្តបេ្រង នសិស -និស ិតពិករ។  

ជំពូកទី ៧ : ស្ដីពីករងរ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ មន ៩ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីកតព្វ-
កិចចរបស់និេយជក ( ថ ប័នរដ្ឋ និងឯកជន) កនុងករទទួលយកជនពិករឱយចូលេធ្វើករ មអ្រ
កំណត់សម្រសប និងេ យគម នករេរ ើសេអើង និងត្រមូវឱយមន្រគឹះ ថ នអប់របំណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចក-

េទស និងវជិជ ជីវៈរបស់រដ្ឋឯកជន ឬអងគករ្រតូវទទួលបណ្ដុ ះប ្ដ លជនពិករេ យបង់ៃថ្ល មអ្រ
កំណត់សម្រសប។  

ជំពូកទី ៨ : ស្ដីពីករេលើកទឹកចិត្ត មន ២ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ បនត្រមូវឱយបេងកើតកមមវធីិេលើកទឹក-

ចិត្ត ចំេពះជនពិករកនុងករ្របកបមុខរបរ ជីវកមម សិបបកមម េទះកនុងលកខណៈផទ ល់ខ្លួន ជ្រគួ រ ឬ
ជសមូហភពក្ដី។ ករេលើកទឹកចិត្តេនះ ក៏្រតូវេធ្វើចំេពះនិេយជក ឬមច ស់សហ្រគស  ែដលបន
ទទួលយកជនពិករឱយចូលេធ្វើករ មអ្រ កំណត់ ឬេលើសអ្រ កំណត់ ផងែដរ។  

ជំពូកទី ៩ : ស្ដីពីករេបះេឆន ត មន ២ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីសិទធិ្រសបចបប់របស់ជនពិករ 
កនុងករេបះេឆន តនិងឈរេឈម ះឱយេគេបះេឆន ត ្រសប មចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន ត ជធរមន និង
បន មឃត់ទេង្វើែដលជករ្របមថ ករេរ ើសេអើង ចំេពះពិករភពរបស់េបកខជនឈរេឈម ះ ឱយេគ
េបះេឆន ត។  

ជំពូកទី ១០ : ស្ដីពីមូលនិធិជនពិករ មន ៣ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីករបេងកើតមូលនិធិជន-

ពិករ ជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល ែដល្រតូវបេងកើតេ យអនុ្រកឹតយ និងមនតួនទី្របែម្របមូល
ថវកិ និងផ្ដល់មូលនិធិស្រមប់គេ្រមងកមមវធីិនន ែដលពក់ព័នធដល់ករករពរសិទធិ និងអតថ-
្របេយជន៍របស់ជនពិករ។  

ជំពូកទី១១ : ស្ដីពីករអនុវត្តសនធិសញញ អន្តរជតិ មន ១ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីករអនុវត្តបទ-

បបញញត្តិៃនសនធិសញញ អន្តរជតិ ទក់ទងនឹងចបប់ស្ដីពីកិចចករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ និងករ
ចត់ទុកបទបបញញត្តិៃនសនធិសញញ អន្តរជតិ ជបទបបញញត្តិេគល កនុងករណីមនទំនស់។   

ជំពូកទី១២ : ស្ដីពីេទសបបញញត្តិ មន ៧ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីករផ្ដនទ េទស ចំេពះអនក
្រប្រពឹត្តេលមើសនឹងបញញត្តិទំង យ ែដលមនែចងកនុងចបប់េនះ ដូចជ អំេពើទញយកផល្របេយជន៍
ពីជនពិករ ករេបះបង់ជនពិករ ករែក្លងបន្លំ ឬករបំពន េដើមបីទទួលបនសិទធិ និង ទិភពរបស់
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ជនពិករ កនុងករេបើកបរយនយន្ត ករមិនបនបំេពញកតព្វកិចចរបស់នីតិបុគគលកនុងករទទួលយក
ជនពិករចូលបេ្រមើករងរ ម្រកុមហុ៊ន េ ងច្រក សហ្រគស ពិេសសអំេពើប៉ះពល់ដល់ករេ្របើ-
្របស់េ យេសរនូីវសិទធិេបះេឆន ត ឬនិយ័តភពៃនករេបះេឆន តរបស់ជនពិករ េ យេ្របើហិង  ករ
បងខិតបងខំ ករគំ មកំែហង ឬឧបយកលទុចចរតិ។ ករផ្ដនទ េទសេលើអំេពើទំងេនះ រមួមន ករផ្ដនទ
េទស ក់ពនធនគរ កនុងក្រមិតអបបបរមិ ១ (មួយ) ឆន ំ និងអតិបម ៥ (្របំ) ឆន ំ និងពិន័យជ្របក់ 

កនុងក្រមិតអបបបរមិ ១០០.០០០ (មួយែសន) េរៀល និងអតិបរម ១០.០០០.០០០ (ដប់ ន) េរៀល។   

ជំពូកទី១៣: ស្ដីពីអន្តរបបញញតិមន ៣ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ ត្រមូវឱយ ល់ទីកែន្លង ធរណៈ ែដល
បន ងសង់មុនចបប់េនះចូលជធរមន ្រតូវេរៀបចំែកស្រមួលលកខណៈងយ្រសួលេចញចូល និង
ចំណតយនយន្តស្រមប់ជនពិករ កនុងរយៈេពល ៥ ឆន ំ។ កនុងករណីមិនេគរព មបញញត្តិេនះ ្រតូវ
ផ្ដនទ េទសពិន័យជ្របក់ ពី១០០.០០០ (មួយែសន) េរៀល េទ ១.០០០.០០០ (មួយ ន) េរៀល។  

ជំពូកទី១៤ : ស្ដីពីអវ ន្ដបបញញត្តិ មន ១ ម្រ ។ កនុងជំពូកេនះ ែចងអំពីករនិ ករណ៍េទសបបញញត្តិ 
ែដលមនែចងេនកនុងជំពូកទី ១២ ៃនចបប់េនះ េនេពលែដល្រកម្រពហមទណ្ឌ ចូលជធរមន។ 

សរបុេសចក្ដីមក ករបេងកើតចបប់ ស្ដីពីកិចចករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ េន្រពះ-

ជ ច្រកកមពុជ គឺជត្រមូវករចំបច់ស្រមប់ករេលើកកមពស់គុណភពវស័ិយសងគមកិចចជតិ ឱយ
មនលកខណៈកន់ែត្របេសើរេឡើង និងជសកខីភពបញជ ក់ នូវករយកចិត្តទុក ក់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

ចំេពះ ថ នភពជីវភពរស់េនរបស់ជនពិករ និងេលើកសទួយសិទធិ ្រពមទំងករពរអតថ្របេយជន៍ជន
ពិករ សំេ លុបបំបត់ ល់របូភពេរ ើសេអើង េហើយនិងរក បននូវភពសុខដុមរមន កនុងសងគម
កមពុជទំងមូល។  

េសចក្ដីដូចបនជ្រមបជូនខងេលើ សូមរដ្ឋសភេម ្ត ពិនិតយ និងអនុម័តនូវេសចក្ដី្រពងចបប់ 

ស្ដីពីកិចចករពរនិងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ េ យអនុេ្រគះ។  
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របយករណ៍  

ស្ដីពី  

ករពិនិតយសិក ្រ វ្រជវេលើអតថបទ  

េសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដីពីកិចចករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ  

   

- សូមេគរពសេម្ដចអគគម ពញច្រកី្របធនរដ្ឋសភ ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់  

- សូមេគរពឯកឧត្តមអនុ្របធនទី១ ឯកឧត្តមអនុ្របធនទី២  

- សូមេគរពេ កជំទវ ឯកឧត្តម ៃនអងគសភទំងមូល  

- សូមេគរពតំ ង ជរ ្ឋ ភិបល  

 

កនុងនមគណៈកមមករសុខភិបល សងគមកិចច អតីតយុទធជន យុវនីតិសមបទ ករងរ បណ្ដុ ះ
ប ្ដ លវជិជ ជីវៈនិងកិចចករនរ ី នងខញុំសូមអនុញញ តជ្រមបជូនអងគសភទំងមូលនូវលទធផល ៃនករ
ពិនិតយសិក ្រ វ្រជវេលើអតថបទេសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដពីីកិចចករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ។   
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១- អំពីទ្រមង់ : 

េសចក្ដី្រពងចបប់េនះ ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភិបលបញជូ នមករដ្ឋសភ មលិខិតេលខ ១៥៨ 

លស.កបច ចុះៃថងទី ១៨ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៩ េ យមនភជ ប់េសចក្ដីែថ្លងេហតុ េលខ ០៨ 

សជណ.កបច ចុះៃថងទី ១៨ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៩ មកជមួយផង។   

គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍រដ្ឋសភ បន្របគល់ភរកិចច ជូនគណៈកមមករសុខភិបល សងគម
កិចច អតីតយុទធជន យុវនីតិសមបទ ករងរ បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និងកិចចករនរ ី មលិខិតេលខ 

១៧៧ រស ចុះៃថងទី ២៦ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៩ េដើមបីេធ្វើករពិនិតយសិក ្រ វ្រជវ និងចត់ករេធ្វើេសចក្ដី
យករណ៍ ជូនសភេពញអងគ។  

េសចក្ដី្រពងចបប់េនះ មនទ្រមង់រដ្ឋបល ្រសប ម្របករ ២១ ៃនបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភ។  

េឆ្លើយតបចំេពះភរកិចច គណៈកមមករបន្របជំុៃផទកនុងគណៈកមមករចំនួន ០២េលើក េ យមន
ករចូលរមួពីទី្របឹក ចបប់អមគណៈកមមករ។ តមក េនៃថងទី២៦ ែខមីន ឆន ំ២០០៩ គណៈកមមករ
បន្របជំុ ជមួយតំ ង ជរ ្ឋ ភិបល តំ ងគណៈកមមករននរដ្ឋសភ ទី្របឹក ចបប់អម
រដ្ឋសភ ទី្របឹក ចបប់អមរដ្ឋសភ និងទី្របឹក ចបប់អមគណៈកមមករ េដើមបីពិនិតយពិភក េលើខ្លឹម-

រៃនេសចក្ដី្រពងចបប់េនះ។  

គណៈកមមករ និងតំ ងរ ្ឋ ភិបល បនឯកភពគន ស្រមួល ែកបែនថម និងលុបពកយេពចន៍ 

មួយចំនួនដូចខងេ្រកមេនះ :  

ម្រ ៤ : 

េនេ្រតទីពីរ បនទ ត់ទីបី ប្ដូរទី ំងពកយ "មនទីរ" េនពីមុខពកយ " ថ ប័ន" "...្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ..."  

ម្រ ៦ : 

-េនេ្រតទីបីបែនថមពកយ "និង" ចេន្ល ះពកយចបប់ និងពកយបទបញជ  

"...េគលនេយបយ ចបប់ និងបទបញជ េផ ងៗ..."  
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-េនេ្រតទីបួនលុបពកយ"ឬ" ចេន្ល ះពកយបែនថម និងពកយេធ្វើ "...បំេពញបែនថម េធ្វើវេិ ធនកមម..." 

និងលុបពកយ"ឬ" ចេន្ល ះពកយចបប់ និងពក្យបទបញជ  េ យបែនថមពកយ "និង" 

"...ចបប់ និងបទបញជ េផ ងៗ..."  

ម្រ ១២ : 

េន កយខណ្ឌ ទីមួយ បនទ ត់ទីពីរបែនថមេ្រត និងសញញ ចុចពីរ េនចេន្ល ះពកយ"ែដល"និងពកយ "មន"

និងេនបនទ ត់ទីបីក៏បែនថមេ្រតេនចេន្ល ះពកយ"ឬ" និង ពក្យ"មន" 

"...េដើមបជួីយឧបតថមភដល់ជនពិករ ែដល :  

- មនក្រមិតពិករភពធងន់ធងរ និង្រកី្រកបំផុត និងគម នទីពឹង ឬ 

- ចស់ជ  និង្រកី្រកបំផុត និងគម នទីពឹង ឬ 

- មនេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរ និង្រកី្រកបំផុត និងគម នទីពឹង។"  

ម្រ ៣២ : 

េនបនទ ត់ទីមួយៃន កយខណ្ឌ ទីពីរ លុបពកយ"េគលករណ៍េឃសន" បែនថមពកយ  
"កមមវធីិផ ព្វផ យ" េនចេន្ល ះពកយ"មន"និងពកយ"ពិេសស" 

"...្រតូវមនកមមវធីិផ ព្វផ យពិេសស ចូលរមួ..."  

ម្រ ៣៤ : 

េនបនទ ត់ទីមួយៃន កយខណ្ឌ ទីពីរលុបអក រ"រ" េនចេន្ល ះពកយ"សំេណើ " និងពកយ"របស់" 

"...សំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តី..."  

ម្រ ៣៧ : 

េន កយខណ្ឌ ទីពីរ បនទ ត់ទីមួយ លុបពកយ"វ"ិ េនចេន្ល ះពកយ"បង់"និងពកយ"ភគ" 

"អ្រ ៃនករបង់ភគទន..." 

និងលុបអក រ"រ" េនចេន្ល ះពកយ"សំេណើ "និងពកយ"របស់" "...សំេណើ ររបស់រដ្ឋម្រន្តី..."   
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ម្រ ៤៤ : 

េនបនទ ត់ទីពីរបែនថមឃ្ល  "រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ" េនចេន្ល ះពកយ" ម" និងពកយ
"ចបប់" "...្រសប មរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចបប់ស្ដីពីករេបះេឆន ត...។"  

ម្រ ៥៦ : 

េនបនទ ត់ទីមួយបែនថមេលខ "១"េនចេន្ល ះពកយ"ពី"និងពកយ" (មួយ)"  

"... ក់ពនធនគរពី ១ ( មួយ ) ឆន .ំ.."  

ម្រ ៥៨ : 

េនបនទ ត់ទីពីរៃន កយខណ្ឌ ទីពីរបែនថមពកយ"េរៀល" េនចេន្ល ះពកយ"(មួយ ន)" និងសញញ "។" 

"...(មួយ ន)េរៀល។"  

ម្រ ៥៩ : 

េនបនទ ត់ទីពីរបែនថមេលខ"១" េនពីមុខពកយ"េពល" និងបែនថមសញញ "វង់្រកចក" េនពីេលើពកយ
"មួយ" "...រយៈេពល១ (មួយ)ឆន ំ..."  

េ្រកពីេនះ គណៈកមមករ និងតំ ង ជរ ្ឋ ភិបល បនឯកភពរក ទុកខ្លឹម រ និងទ្រមង់ៃន
េសចក្ដី្រពងេលើកទី១ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដូចមនេនកនុងអតថបទែដលបនថតចម្លងជូនតំ ង
្រស្តចំនួន ១២៣ របូ។  

២- ខ្លឹម រេសចក្ដី្រពងចបប់ : 

េសចក្ដី្រពងចបប់េនះ បន ក់ែតងេឡើង េ យអនុេ ម មរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ -

ច្រកកមពុជ ម្រ ៧៤ ែដលែចងថ "រដ្ឋជួយឧបតថមភជនពិករ និងដល់្រគួ រជនែដលបនបូជជីវតិ 

េដើមបី្របេទសជតិ"។  

កមមវធីិនេយបយនិងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្រមប់នីតិកលទី៣ៃនរដ្ឋ-
សភបនកំណត់េគលករណ៍វធិនករេដើមបីករពរនិងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករេ យបនសេ្រមច

ក់បញចូ លសកមមភពកំចត់មីន និងករជួយជនពិករេ យ រមីន និង្រគប់មិនទន់ផទុះ ជេគល-
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េ មួយកនុងចំេ មេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត ន៍កមពុជ េហើយនិងបនបញជ ក់កនុង រលិខិតជូន
ជនពិករនិងជនរមួជតិ កនុងទិ ជនពិករអន្តរជតិ ៃថងទី០៣ ែខធនូ ជេរៀង ល់ឆន ំ េដើមបីេលើកសទួយសិទធិ
ជនពិករនិងជីវភពរស់េនរបស់បងប្អូន ជនពិករឱយបន្របេសើរេឡើង។  

េសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដីពីកិចចករពរនិងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ ចជួយឱយ្រគប់ែផនកនិងវស័ិយ
ទំងអស់ ្រសូបទញយកសក្ដ នុពលភពរបស់ជនពិករ េហើយជួយដល់ជនពិករ និង ធរណជន
ឱយមនករយល់ដឹង មនទំនុកចិត្ត និងមនេសចក្ដីសងឃឹម េហើយ ចផ្ល ស់ប្ដូរផនត់គំនិត ឬទស នៈ
ែដលយល់ថ ជនពិករជជន្រតូវសថិតទំង្រសុងកនុងករទទួលខុស្រតូវពីបនទុក្រគួ រ និងសងគម។  

េសចក្ដី្រពងចបប់េនះ មន ១៤ ជំពូក និង ៦០ម្រ ។  

៣- េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន : 

គណៈកមមករយល់េឃើញថ េសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដពីីកិចចករពរនិងេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
មនលកខណៈសម្រសបទំងខងទ្រមង់រដ្ឋបលនិងទំងខងខ្លឹម រែដល ច ក់ជូនអងគសភព
ពិភក និងអនុម័តបន។  

្រស័យេហតុេនះ សូមអងគសភទំងមូល េម ្ត ពិភក និងអនុម័តេសចក្ដី្រពងចបប់េនះមួយ
ជំពូកម្ដងៗេ យអនុេ្រគះ។  

 

 


