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ប្បកាស្ 
ស្តពីី ការដាក់ឲ្យអនុវតតពោលការណ៍ណណនាំ 

ស្តពីីណបបបទ្និងនីតិវិធី ននការកាំណត់អតតស្ញ្ញា ណបឋមជនរងពប្ោោះ ពដាយអាំពពើជួញដូរមនុស្ស 
ពដើមបផីតលព់ស្វាស្មប្ស្ប 

6 
ប្បធានគណ:កម្មា ធិការជាតិប្បយទុ្ធប្បឆាំងអាំពពើជួញដូរមនុស្ស 

- បានឃឃើញរដ្ឋធមមនុញ្ញ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា 
- បានឃឃើញរពះរាជររឹត្យឃលខ នស/ររត្/០៩០៨/១០៥៥ ចុះនងៃទើ២៥ ខខរញ្ញញ  ឆ្ៅ ាំ២០០៨ សតើពើការខត្ងតាំងរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

ននរពះរាជាណាចរររមពុជា 
- បានឃឃើញរពះរាជររមឃលខ០២/នស/៩៤ ចុះនងៃទើ២០ ខខររកដ្ឋ ឆ្ៅ ាំ២០០៤ ខដ្លរបកាសឲ្យឃរបើចាប់ សតើពើ ការឃរៀបចាំ និង

ការរបរពឹត្តឃៅ ននគណ:រដ្ឋមន្រនតើ  
- បានឃឃើញរពះរាជររមឃលខ នស/ររម/០១៩៦/០៨ ចុះនងៃទើ២៤ ខខមររា ឆ្ៅ ាំ១៩៩៦ ខដ្លរបកាសឲ្យឃរបើចាប់ សតើពើការ

បឃងកើត្ររសួងមហានផៃ 
- បានឃឃើញរពះរាជររមឃលខ នស/ររម/០១០៦/០០៤ ចុះនងៃទើ១៨ ខខមររា ឆ្ៅ ាំ២០០៦ ខដ្លរបកាសឲ្យឃរបើចាប់ សតើពើការ

អនុមត័្យល់រពមឲ្យរពះរាជាណាចរររមពុជាចូលជាភាគើននពិធើសារ សតើពើការទប់សាក ត្់ ការបន្រកក ប និងដ្ឋរ់ទណឌ រមមការ
ជួញដូ្រមនុសស ជាពិឃសសន្រសតើ និងរុមារ ខដ្លបាំឃពញបខនែមឃលើអនុសញ្ញញ អងគការសហរបជាជាត្ិ សតើពើការរបឆ្ាំងនឹងឧររឹដ្ឋ
រមមឆលងខដ្ន ខដ្លមានអងគការចាត្់តាំង   

- បានឃឃើញរពះរាជររមឃលខ នស/ររម/០២០៨/០០៥ ចុះនងៃទើ១៥ ខខរុមភ: ឆ្ៅ ាំ២០០៨ ខដ្លរបកាសឲ្យឃរបើចាប់ សតើពើការ
បន្រកក បអាំឃពើជួញដូ្រមនុសស និងអាំឃពើឃធវើអាជើវរមមផលូវឃភទ   

- បានឃឃើញ រពះរាជររឹត្យឃលខនស/ររត្/០៦១៤/៨០៨ ចុះនងៃទើ២៥ ខខមងុិនា ឆ្ៅ ាំ២០១៤  សតើពើការបឃងកើត្គណ:រមាម ធិការ
ជាត្ិរបយុទោរបឆ្ាំងអាំឃពើជួញដូ្រមនុសស 

- បានឃឃើញឃសចរតើសឃរមចឃលខ ០០២/១៤ ស.ស.រ. ចុះនងៃទើ ១៤ ខខតុ្លា ឆ្ៅ ាំ២០១៤ សតើពើការបឃងកើត្ររុមការករជាំនាញ
អនតរររសួង សាែ បន័ សរមាប់ការរបយុទោរបឆ្ាំងអាំឃពើជញួដូ្រមនុសស 

- ឃោងតមការចាាំបាច់  
ស្ពប្មច 

ប្បការ១._  

រត្ូវបានដ្ឋរឲ់្យអនុវត្ត «ឃោលការណ៍ខណនាាំ សតើពើ ខបបបទ និងនើតិ្វធិើននការរាំណត្អ់ត្តសញ្ញញ ណបឋម 
ជនរងឃរោះ ឃដ្ើមំើផតល់ឃសវាសមរសប» រៅុងឃោលបាំណងផតល់ជាំនួយខដ្លជាត្រមូវការចាាំបាច ់បនាៃ ន ់សមរសប
ដ្ល់ជនរងឃរោះ មុននឹងឈានដ្ល់ការអឃងកត្រសាវរជាវ តមនើតិ្វធិើចាប ់ឬការផតល់ឃសវាឃផសងឃទៀត្។ 

ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ជាតិ សាស្ន ប្ពោះមហាកសប្ត 

res 
គណៈកម្មា ធិការជាតិប្បយទុ្ធប្បឆ ាំង 

អាំពពើជួញដូរមនុស្ស 

3 
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី       ខែ   ឆ្ន ំ២០១៥ 

 

ឃលខៈ 



ប្បការ២._   

 បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាខដ្លមានខលឹមសារផៃុយនឹងរបកាសឃនះ រតូ្វទុរជានិរាររណ៍ ។ 

ប្បការ៣._ 

 អគគឃលាធធិការដ្ឋឋ នគណ:រមាម ធិការជាតិ្របយុទោរបឆ្ាំងអាំឃពើជួញដូ្រមនុសស (គ.ជ.ប.ជ) ររុមការករ
អនតរររសួង សាែ បន័ ទទួលបនៃុរការពារជនរងឃរោះ ររសួងសងគមរិចច អត្ើត្យុទោជន និងយុវនើតិ្សមំទ អគគ 
សៅងការដ្ឋឋ ននគរបាលជាត្ិ ររសួងមហានផៃ ររសួងការបរឃទស និងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ររសួងរិចចការ
នារ ើ ឃលាធធិការដ្ឋឋ នននគណ:រមាម ធិការរបយុទោរបឆ្ាំងអាំឃពើជួញដូ្រមនុសសរាជធានើ ឃខត្ត (គ.រ.ប.ជ / គ.ខ.ប.ជ) 
ររសួង សាែ បន័ មនៃើរ អងគភាពពារព់ន័ោនឹងឃោលការណ៍ខណនាាំឃនះ មានភាររិចចអនុវត្តតមរបកាសឃនះ ចាបព់ើ
នងៃចុះហត្ែឃលាធឃនះត្ឃៅ ។   
 

                                                     ឧបនយករដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតីប្កស្ងួមហានផៃ     
                                                                              និងជាប្បធាន គ.ជ.ប.ជ 
 
 
 
           

ស្ពមតចប្កឡាពហាម ស្ ពេង 
ចមលងជូន 
- ររសួងរពះបរមរាជវា ាំង 

- អគគឃលាធធិការដ្ឋឋ នរពឹទោសភា      
- អគគឃលាធធិការដ្ឋឋ នរដ្ឋសភា 
- អគគឃលាធធិការដ្ឋឋ នរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
- ខុទៃកាល័យសឃមតចនាយររដ្ឋមន្រនតើ 
- ខុទៃកាល័យឧបនាយររដ្ឋមន្រនតើ 
- រគប់សមាជិរ គ.ជ.ប.ជ 
- អគគឃលាធធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.ប.ជ 
- រគប់ររសួង សាែ ប័នអងគភាពពារ់ព័នោ 
- រគប់គណ:រមាម ធិការរាជធានើឃខត្ត 
- ដូ្ចរបការ៣ 
- រាជរិចច 
- ឯរសារ កាលបំវត្តិ 

 



�ររភកថ 
 

 
 
 
 
 
 
 

គឺ េដើរបីធននូវករេគរពសិទធិជនរងេ្រគះ ឲយ�ចទទួលបនេស� ចំបច់្រសប ែដលជត្ររូវករជក់ែស្តង 
បនទ ន់ ែផ្អកេលើវយ័ េយនឌ័រ រុននឹងឈនេទទទួលបនករេ�ះ្រ�យ�រផ្លូវចបប់  ករផ្តល់េស� �្ត រ    
នីតិសរបទ និងេស�សងគរដៃទេទៀត  ។ 

�ំងពីឆន ំ២០១៣រក េលខធិករ�្ឋ នគណ:កមម ធិករជតិ ដឹកនំករប្រងក បអំេពើជួញដូររនុស�       
កររត់ពនធ ករេធ្វើ�ជីវករមពលករមេលើរនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវករមផ្លូវេភទេលើ្រស្តី និងកុមរ (ប.ជ.រ.ព.ភ)        
ែដលបចចុបបននជ គណ:កមម ធិករជតិ្របយទុធ្របឆងំអំេពើជួញដូរមនសុ� (គ.ជ.ប.ជ) បន�ក់េចញនូវ
េសចក្តីសេ្ររចបេងកើតគណៈករមករ «េរៀបចំលិខិតបទ�្ឋ នពក់ព័នធនឹងករកំណត់អត្តសញញ ណបឋរជនរង
េ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរ»  ដឹកនំេ�យ្រកសួងសងគរកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសរបទ េ�យមន ្រកសួង
ពក់ព័នធ អងគករៃដគូជតិ និង អន្តរជតិ ្រពរទំង ទីភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ ចូលររួជសមជិក          
និង  ្រតូវបន�ក់ជូន្រកុរបេចចកេទសៃនគណ:កមម ធិករជតិ ែដលដឹកនំស្ររបស្ររួលេ�យ េ��ជំទវ ជូ             
ប៊ុនេអង អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍គ.ជ.ប.ជ ពិនិតយ ែកលរ្អ រហូតេធ្វើឲយសេ្ររច នូវេគលករណ៍ែណនំេនះេឡើង កនុង    
ឆន ំ២០១៥ េនះ  ។ 

េនះជសរិទធផលដ៏សំខន់រួយ ែដលសេ្ររចបនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនែផនករសករមភពជតិជំ�នទី២ 
(២០១៤-២០១៨) របស់គណៈកមម ធិករជតិ្របយុទធ្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុ�� េហើយ្រតូវបន�ក់ឲយេ្របើ្របស់ 
េ�យ�កភពគន  រ�ងអងគភព �ថ ប័នែដលមនភរកិចចពក់ព័នធនឹងករជួយជនរងេ្រគះ ទំងេន ថន ក់ជតិ និង 
ថន ក់េ្រករជតិ ក៏ដូចជេន�រប�្ត �ថ នេបសកករមករទូតៃន្រពះ�ជ�ច្រកករពុជកនុងប�្ត ្របេទស
េគលេ� ។  

កនុងនរ�ជរ�្ឋ ភិបលករពុជ និង កនុងនរគណៈកមម ធិករជតិ្របយុទធ្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុ��     
(គ.ជ.ប.ជ) ខញុំសូរែថ្លងអំណរគុណដល់ថន ក់ដឹកនំ និងរ្រន្តីជំនញរបស់្រកសួងសងគរកិចច អតីតយុទធជន និង   
យុវនីតិសរបទ នយក�្ឋ ន្របឆំងករជួញដូររនុស�ៃន្រកសួងរ�ៃផទ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប�្ត ល 
វជិជ ជីវៈ ្រកសួងកិចចករនរ ី ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ្រកសួងករពរជតិ ្រកសួង
យុត្តិធរ៌ រជឈរណ្ឌ លសំចតេប៉យែប៉ត ប�្ត អងគករៃដគូ ជតិ និងអន្តរជតិ ្រពរទំងទីភន ក់ងរអងគករសហ
្របជជតិែដលពក់ព័នធ ែដលបនររួសហករគន េធ្វើករ្រ�វ្រជវ �ក់ែតង េរៀបចំជេគលករណ៍ជតិដ៏មន
�រ:សំខន់េនះ ជពិេសសករស្ររបស្ររួលែកលរ្អរបស់្រកុរបេចចកេទស រហូតេធ្វើឲយសេ្ររចជ�ថ ពរនូវ

ករេរៀបចំេគលករណ៍ែណនំថន ក់ជតិ ស្តីពី «ករកំណតអ់ត្ត
សញញ ណប�មជនរងេ្រ��េ�យអំេពើជួញដរូមនុស�េដើមបផី្តល់
េស�សម្រសប» បនឆ្លងកត់ករពិភក� និងពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំ
ទូ�យ �ររយៈកិចច្របជំុថន ក់េគលនេយបយ ថន ក់បេចចកេទស សិកខ
��ពិេ្រគះេយបល់ វគគបណ្តុ ះប�្ត ល និងករអនុវត្ត�កលបង ជបន្ត
បនទ ប់ ។  

េគលបំណងសំខន់ៃនករបេងកើតេឡើងនូវេគលករណ៍ែណនំេនះ 



េគលករណ៍ែណនំ ស្តីពី «ែបបបទ នងិនីតវិិធីស្រមប់ករកំណតអ់ត្តសញញ ណបឋមជន រង
េ្រគះ េដើមបផី្តលេ់ស�សម្រសប» េនះេឡើង ។  

ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់្រគប់ករចូលរមួឧបតថមភគំ្រទ ជថវកិ បេចចកេទស និងកម្ល ំងកយចិត្ត  
ដល់ដំេណើ រករ េរៀបចំេគលករណ៍ែណនំេនះ�ំងពីេដើមរហូតដល់ចប់ ែដលរមួចំែណកគំ្រទដល់ករ       
អនុវត្តយុទធ��ស្ត ៃនករ្របយុទធ្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុស�របស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ពីគេ្រមង្របយុទធ
្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុស�ៃនអងគករវនីរក់៉អន្តរជតិ (WI: CTIPII) េ្រកមជំនួយឧបតថមភ របស់ទីភន ក់ងរ សហរដ្ឋ
�េមរកិេដើមបីអភិវ��អន្តរជតិ (USAID) អងគករសហ្របជជតិែដលេធ្វើសកមមភពេដើមបីសហ្របតិបត្តិករ
្របឆំងករជួញដូរមនុស�(UN-ACT) និងអងគករទស�ន�ពិភពេ�កកមពុជ (WVC) ។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ ខញុំសូមអរ
គុណ ដល់អងគករ IOM, UNODC, IJM, សមព័នធអងគករ Chab Dai,  AFESIP,  CCPCR,  CWCC,  Hagar,  

Transitions Global, HCC  និង WHI និង អនកពក់ព័នធដៃទេទៀត ែដលបនចូលរមួ��វ្រជវ ពិភក� ពិេ្រគះ
េយបល់ និង�កលបងអនុវត្តេគលករណ៍ែណនំេនះ។ 

បនទ ប់ពីបន្របកស�ក់ឲយេ្របើ្របស់ជផ្លូវកររចួេហើយ ខញុំសូមអំពវនវឱយ្រគប់�ថ ប័នៃន�ជរ�្ឋ       
ភិបល េនកនុង្របេទស និង្របចំេនេ្រក្របេទស អងគករជតិ និងអន្តរជតិទំងអស់ែដលេធ្វើករងរពក់ព័នធ
ករ្របយុទធ្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុស� ជពិេសសេលើករជួយសេ្រងគ ះ ករពរ និងគំ្រទជនរងេ្រគះ យកចិត្ត
ទុក�ក់រមួសហករគន អនុវត្តេគលករណ៍ែណនំេនះ ្របកបេ�យសុឆនទ: សុ្រកឹត ឥតលេម្អ�ង សំេ��នឲយ
បននូវករេគរពសិទធិ ករេលើកកមពស់សុវតថិភពផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត ជូន្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូ។  

ខញុំសូមបួងសួងដល់គុណបុណយ្រពះរតន្រត័យ បរមី វតថុសក្តិសិទធកនុងេ�ក ជួយែថរក� ករពរសេម្តច 
ឯកឧត្តម េ�កជំទវ េ�ក េ�ក�សី នងកញញ  និង្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូឱយទទួលបននូវេជគជ័យ សិរមីងគល 
វបុិលសុខ្រគប់្របករកំុបីេឃ្ល�ង�្ល តេឡើយ  ។  

                                    �ជ�នីភនំេពញ, ៃថងទី      ែខ       ឆន ំ ២០១៥ 
                                                   ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី ្រកសងួម���ទ 

្របធនគណៈកមម ធិ�រ��្របយទុធ្របឆំងអំេពជីញួដរូមនសុ� 
 

                         
 
   

                               សេម្ត�្រក�េ�ម ស េខង  
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េសចក្តីេផ្តើម 
 

 
ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� ែតងែតទទួលរងនូវករឈឺចប់េ�យអំេពើេកង្របវញ័ច  

អំេពើរេំ�ភបំពន េលើផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវេភទ និងេសដ្ឋកិចច ឬអំេពើេកង្របវញ័ច េលើផល្របេយជន៍
្រសបចបប់េ�យជនេលមើស េធ្វើឲយខូចខតដល់សិទធិជមូល�្ឋ ន ឬសិទធិេសដ្ឋកិចច ែដលជបទេលមើស
្រពហមទណ្ឌ  ។ ជនទំងេនះ្រតូវករជំនួយសេ្រងគ ះ និងករេលើកទឹកចិត្ត ្រពមទំងសំណងផ្លូវចបប់ពី
ជនេលមើស េដើមបីប៉ះបូ៉វករខូចខតទំង�យែដលបងកេ�យជនេលមើស កនុងអំឡុងេពលរងេ្រគះ ។ 

េគលបំណង ៃនេគលករណ៍ែណនំស្តីពី «ែបបបទ និងនីតិវិធី ៃនករកំណត់អត្តសញញ ណបឋមជន 
រងេ្រគះេ��អំេពើជួញដូរមនុស� េដើមបផី្តល់េស�សម្រសប» គឺ ស្រមួលឲយករកំណត់អត្តសញញ ណជនរង
េ្រគះ �មរយ:ករសេងកត �កសួរ ្របមូលព័ត៌មន ែស្វងរកភពរងេ្រគះរបស់បុគគល�មន ក់ែដល
សង�័យថរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� �យ�ចសននិ�្ឋ នឈនេទេធ្វើករសនមតជបេ�្ត ះ
�សននថ «ជ ជនរងេ្រគះ”» េដើមបីផ្តល់កិចចករពរ ករគំពរ និងេស�សម្រសបជួយជនរងេ្រគះបន
ទន់េពលេវ� ្របកបេ�យមនុស�ធម៌ មិនេរ ើសេអើង េ�យមិនទន់គិតអំពីករអេងកត្រ�វ្រជវ
េផ�ងេទៀត �មនីតិវធីិតុ�ករែដលចំបច់  ។  
 

 េហតុអ្វីបនជករកណំត់អត្តសញញ ណ�នរងេ�គ��ន�រ�សខំន់? 
្របសិនេបើមិនមនករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះេទ អនកផ្តល់េស�នឹងមិនដឹងថ ជន

េនះរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� ឬមិនែមនេឡើយ េហើយក៏មិន�ចប៉ន់្របមណបនអំពីទំហំ
ៃនភពរងេ្រគះ េដើមបេីធ្វើេគលនេយបយ ែផនករ កមមវធីិ ឬសកមមភពឲយេឆ្លើយតបជក់�ក់ 
ស្រមប់ករងរបងក រ ទប់�ក ត់ករជួញដូរមនុស� ឬករផ្តល់កិចចករពរ និងគំពរជនរងេ្រគះ ឬករ
ែស្វងរកជនេលមើសមកផ្តនទ េទសបនេឡើយ ។ េហតុេនះេហើយ ករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ
មន�រ�សំខន់�ស់ កនុងកររមួចំែណកលុបបំបត់ អំេពើជួញដូរមនុស� ។  

ករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ នឹង�ចនំេទដល់ករយល់ដឹងអំពី�ថ នភព និងេសច
ក្តី្រតូវកររបស់ជនរងេ្រគះេដើមបីេឆ្លើយតបឲយបនសម្រសប ដូចជ ត្រមូវករែផនកសន្តិសុខ សុវតថិភព 
ករពយបលសុខភពផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត/�រមមណ៍ ជ្រមកសុវតថិភពបេ�្ត ះ�សនន ករ�្ត រនីតិសមបទ 
ករេធ្វើសមហរណកមម និងករផ្តល់ជំនួយែផនកចបប់ស្រមប់ជនរងេ្រគះ ជេដើម ។  

ករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ ក៏�ចផ្តល់នូវព័ត៌មនជេ្រចើនេទៀត ពក់ព័នធនឹងជនរង 
េ្រគះដៃទេទៀតែដល្រតវូសេ្រងគ ះ និង�ចមនព័ត៌មនែដលនំេទរកករកំណត់មុខសញញ ៃនជន 
្រប្រពឹត្តបទេលមើសជួញដូរមនុស� និងប�្ត ញជនេលមើសែដលពក់ព័នធែដល្រតូវែស្វងរក េដើមបីយក
មកផ្តនទ េទសែថមេទៀត ។   
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ករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ ក៏�ចមនព័ត៌មន ែដលនំេទដល់ករកំណត់នូវបទ
េលមើសពក់ព័នធេផ�ងេទៀត ែដលជនេលមើស និងប�្ត ញបន្រប្រពឹត្ត្រពមជមួយនឹងករជួញដូរមនុស� 
មនដូចជ ករ�ងលុយកខ្វក់ អំេពើពុករលួយ ករេធ្វើច�ចរណ៍េ្រគ�ងេញ�ន ឬឧ្រកឹដ្ឋកមមដៃទេទៀត 
ជេដើម េដើមបីសមតថកិចចបន្តករេសុើបអេងកត ។  

េបើសិនជករកំណត់អត្តសញញ ណេនះមិន�ចេធ្វើបន ឬេធ្វើមិនបន្រតឹម្រតូវ េនះនឹង�ចេធ្វើ
ឲយជនរងេ្រគះកន់ែតឈឺចប់េ�យមិនបនទទួលករគំពរ និងសុវតថិភពផ្លូវចិត្ត ផ្លូវកយ េហើយក៏
េធ្វើឲយបត់បង់ឱកសកនុងករប្រងក បជនេលមើស និងេធ្វើឲយជនេលមើសមនឱកសបន្ត ្រប្រពឹត្តបទេលមើស 
និងបងកភពរងេ្រគះជថមីេទៀត ។ ជនរងេ្រគះ និង្របេទសជតិ នឹងបន្តខតបង់ កន់ែតធងន់ធងរែថម
េទៀត ជមិនខន ។  
 

 េហតុអ្វី�ន�ជនរងេ���េ��អំេពើជញួដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវ
េ���តង�ត��រកកនងុករឲយកំណត់អត្តសញញ ណខ្លួន? 

ជទូេទ ជនែដលរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� ឬអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ េ្រចើនែតពឹង 
ែផ្អកេលើជនជួញដូរមនុស� េមខយល់ ឬេថែក ែដលែតងែតផ្តល់ ឬសនយថនឹងផ្តល់ផល្របេយជន៍
ដល់ខ្លួន េធ្វើឲយជនរងេ្រគះជេ្រចើនមិនដឹងថខ្លួនកំពុងែតរងេ្រគះ ឬសថិតកនុង�ថ នភពរងេ្រគះេ�យ
អំេពើជួញដូរមនុស�ែថមេទៀតផង េ្រពះែតលបិចកលដ៏បិុន្របសប់របស់ជនេលមើស និងអនកពក់ព័នធ 
ែដលជប�្ត ញជនេលមើស  ។ 

ករណីខ្លះ ជនរងេ្រគះ កំពុងសថិតកនុង�ថ នភពរងករគំ�មកំែហង ែដលមិនទន់�ចដកខ្លួន
បន ។ ករណីខ្លះេទៀត ជនេលមើស �ចជអនកែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធជមួយជនរងេ្រគះ ជ 
�ច់ញតិ ជមិត្តភក្តិ ជៃដគូេសន� ជអនកមនគុណបំ�ច់ ឬជអនកមនអំ�ចេលើខ្លួន ។  

ជនរងេ្រគះ ែតងមន�រមមណ៍េអៀនខម ស់ចំេពះេរឿង�៉វ ែដលខ្លូនគិតថជេរឿង��សូវ េន
េពលែដលពួកគត់្រតូវបនេគជួញដូរ ឬរេំ�ភបំពន ្រពមទំងបរមភចំេពះករេរ ើសេអើងពីសងគម ។ 

ជនរងេ្រគះខ្លះ ក៏ធ្ល ប់បន្រប្រពឹត្តបទេលមើសកនុងអំឡុងេពលែដលខ្លួនកំពុងសថិតកនុង�ថ នភព 
រងេ្រគះ ែដលេធ្វើឲយខ្លួនបរមភចំេពះអំេពើែដលខ្លួនបន្រប្រពឹត្ត ។  

ជនរងេ្រគះ ែតងែតបរមភអំពីសុវតថិភព និងករខតបង់បែនថមេទៀតេនេពលែដលខ្លួនជប់
ពក់ព័នធជមួយ      បណ្តឹ ងែដលនឹង្រតូវករចំ�យ្របក់កស និងេពលេវ�ស្រមប់ដំេណើ រករេរឿង
ក្តី េ�យមិនសងឃឹមថ�ចឈនះក្តី ឬក៏�ចេធ្វើឲយមនបញ្ហ កន់ែតធងន់ធងរ ស្រមប់ខ្លួន និង្រគួ�រ 
េ�យ�រែតករបំភ័យពីជនេលមើស ឬ ជនេលមើសមនលបិចកល និងមនភពឆ្ល តៃវជងខ្លួនកនុងករ
េ�ះខ្លួនពីបទេលមើស ។ 

េហតុេនះេហើយ បនជជនរងេ្រគះភគេ្រចើន េសនើសំុ្រតឹមែតជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់ ឬករ�្ត
រនីតិសមបទ ឬជេ្រមើសកនុងកររស់េនែដលមនសុវតថិភព ជជងករប្តឹងទមទរឲយេធ្វើេទសជន
េលមើស និងអនកពក់ព័នធ ។ 
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បញ្ហ េនះ ទមទរឲយសមតថកិចចពក់ព័នធទំងអស់ យល់ពី�ថ នភព និង�រមមណ៍របស់ជនរង
េ្រគះ េហើយពយយមអស់ពីសមតថភពនិងលទធភព េដើមបីជួយដល់ជនរងេ្រគះឲយទទួលបននូវេស
��ំបច់ សម្រសប ្រពមទំងករកំណត់េ�យ្រតឹម្រតូវអំពីភពរងេ្រគះ បទ េលមើស និងមុខសញញ
ែដល្រប្រពឹត្តបទេលមើស េ�យែចកឲយ�ច់ពីគន  អំពីភពរងេ្រគះ និងបទេលមើស ។  

 
 ករេប្តជញ ចិត្តរបស�់ជរ�្ឋ ភិបល កនងុករ្របឆងំបទេលមើសជួញដូរមនុស� 

 
រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ�ជជច្រកកមពុជ បនែចងកនុងម្រ� ៤៥ ៤៦ និង៤៨ថ៖ 
-   ករេធ្វើ�ជីវកមមេលើករងររបស់្រស្តី្រតូវ�ម�ត់។ 
-   អំេពើលក់ដូរមនុស� អំេពើេធ្វើ�ជីវកមមែផនកេពសយកមម និងអំេពើ�ស��សែដលប៉ះពល់ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូរ

របស់នរ្ីរតូវ�ម�ត់។ 
- រដ្ឋ�នរក�ករពរសិទធិរបសកុ់មរ ែដលមនែចងកនុងអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ ជពិេសសសិទធិមនជីវិតរស់

េន សិទធិទទួលបនករអប់រេំរៀនសូ្រត សិទធិទទួលបនករគពំរកនុង�ថ នករណ៍មនស្រងគ ម និងករករពរ
្របឆងំនឹង�ជីវ កមមេសដ្ឋកិចច ឬកមគុណេលើកុមរ។ 

េផ្តើមេចញពីបញញត្តិចបប់ខងេលើ៖ 
 ចបប់ស្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ ែដល្រតូវបន្របកសឱយេ្របើ 

េ�យ្រពះ�ជ្រកមេលខនស/រកម/០២០៨/០០៥ ចុះៃថងទី ១៥ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៨ បន
កំណត់ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ �ល់អំេពើទំង�យែដលទក់ទងនឹងករជួញដូរ
មនុស� និងករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ ្រពមទំងកំណត់សិទធិ�ទិភពេលើសំណងខូចខត និង
សំណងបដិទនដល់ជនរងេ្រគះ ។  

 កំណត់ពនយល់ម្រ�នីមួយៗៃនចបប់ស្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ ែដល
្រតូវបនេបះពុមពផ�យឱយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករេ�យ្រកសួងយុត្តិធម៌េនៃថងទី០៤ ែខ េម� 
ឆន ំ២០១៣ បនគូសបញជ ក់យ៉ងលម្អិតអំពីធតុផ�ំ និងកលៈេទសៈៃនបទ េលមើសនីមួយៗ
ពក់ព័នធនឹងអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងករករពរអត្តសញញ ណ
ជនរងេ្រគះ។ 

 េគលនេយបយ និងបទ�្ឋ នអបបបរមស្តពីី កិចចករពរសិទធិជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� ្រតូវ
បន �ក់ ឱយអនុវត្ត�មរយៈ្របកសេលខ ៨៥២ ស.អ.យ. ចុះៃថងទី៣១ ែខសី� ឆន ំ២០០៩ 
និង ្របកសេលខ ៨៥៧ ស.អ.យ.  ចុះៃថងទី០៣ ែខកញញ  ឆន ំ ២០០៩ របស់្រកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ េ�យមននិយមន័យៃនពកយ “ជនរងេ្រគះ” ្រតូវបន
កំណត់ឱយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករេហើយដំេណើ រករ្រគប់្រគងករណីជនរងេ្រគះ  ្រតូវបនគូស 
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បញជ ក់យ៉ងលម្អិត្រសប�មសិទធិសំខន់ៗទំង១១ េ�យ�ប់ចប់ពីដំ�ក់កលកំណត់ 
អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ  ករបញជូ ន  រហូតដល់ដំ�ក់កលបិទករណី។ 

 «��ចរែណន ំ េលខ ០០៩ ស.អ.យ.ស្តីពី ករងរសមហរណកមម និង�ម�ន្រកុមជនរងេ្រគះែដល 
បន�ន ក់េនកនុងមជឈមណ្ឌ លរបស់រដ្ឋ និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល» ចុះៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៧  
របស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ បនគូសបញជ ក់លម្អិតនូវែបប 
បទតួនទី និងភរកិចចរបស់ម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ថន ក់ក
�្ត ល ថន ក់ �ជធនី-េខត្តនិងថន ក់្រសុក-ខណ្ឌ  េហើយបុគគលិករបស់អងគករមិនែមន រ�្ឋ ភិ
បលនន កនុងករេធ្វើករងរជមួយជនរងេ្រគះមុនេពល និងេ្រកយេពលេធ្វើ សមហរ
ណកមម ករ្រគប់្រគងព័ត៌មននិងទិននន័យ និងទ្រមង់ទំង0៩្របេភទ ែដល្រគប់ អងគភព
េ្រកមឱ�ទរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ និងអងគករ មិនែមនរ
�្ឋ ភិបល ែដលេធ្វើករងរពក់ព័នធ្រតូវអនុវត្ត�ម។ 

 «េសចក្តីសេ្រមចេលខ១០៧ ស្តីពីេគលករណ៍ករពរសិទធិកុមររងេ្រគះេ�យ�រករជួញដូរៃន្រពះ�ជ
�ច្រកកមពុជ» ចុះៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ំ២០០៧ របស់្រកុម្របឹក�ជតិកមពុជេដើមបីកុមរ បន
បញជ ក់បែនថមអំពីនិយមន័យកុមររងេ្រគះេ�យ�រករជួញដូរ សិទធិេ��ង រៗបស់កុមររង
េ្រគះ វធីិ��ស្តសននិ�្ឋ នអំពី�យុរបស់កុមរ វធិនករកំណត់អត្តសញញ ណកុមររង
េ្រគះ វធីិ��ស្តសមភ សន៍ព័ត៌មនសមង ត់ជមួយនឹងកុមរ និងវធិនករបញជូ នកុមរេដើមបី
ទទួលបនេស�ជេដើម។ 

 «េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករអនុវត្តចបប់ស្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ»
ែ����េ់ចញ េនៃថងទី២៨ ែខតុ� ឆន ២ំ០០៨ និង «េសចក្តីែណន ំ ស្តីពីករអនុវត្តកិចច្របតិបត្តិករ
សេ្រងគ ះជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� និង/ឬករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ េន�មប�្ត ទី�ងំែដលបន
កំណត់» ែដលេចញេ�យអគគសនងករ�្ឋ ននគរបលជតិ េនៃថងទី១១ ែខសី� ឆន ំ២០១០ 
បនកំណត់ពីវធិនករជួយសេ្រងគ ះជនរងេ្រគះេ�យ�រករជួញដូរមនុស� ករសមភ ស
ជនរងេ្រគះេ�យេ្របើ្របស់ជំនញ្រតឹម្រតូវ ករបញជូ នជនរងេ្រគះេទលំេន�ន ឬមនទីរ
សងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ែដលនឹង្រតូវេធ្វើករងរបន្តជមួយអងគករមិន
ែមនរ�្ឋ ភិបល។ 

 «េសចក្តីែណនអំំពីករអនុវត្តេគលករណ៍ននកនុងចបប់ជតិ និងអន្តរជតិែដលកំពុងេនជធរមនទក់ទង
នឹងករករពរជនរងេ្រគះៃនបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ » ែដលេចញេ�យ្រកសួងយុត្តិធម៌ េនៃថងទី១៩ 
ែខសី� ឆន ំ២០០៥ ក៏បនឱយនិយមន័យជទូេទេលើពកយថជនរងេ្រគះ និងបនកំណត់
បញជ ក់ អំពីេគលករណ៍ទូេទ និងជក់�ក់ស្រមប់ករពរជនរងេ្រគះៃនបទេលមើស
្រពហមទណ្ឌ  �ប់ចប់�ំងពីដំ�ក់កលជនរងេ្រគះចូលរមួកនុងកិចចសមភ ស រហូតដល់
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បញច ប់ដំេណើ រករនីតិវធីិរបស់ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម៌ ្រពះ�ជ�ជញ  េច្រកមេសុើបសួរ និង
េច្រកមជ្រមះ។ 

 «កិចច្រពមេ្រព�ងស្តីពីេគលករណ៍ែណនអំនុវត្ត និងកិចចសហករ�ង�ថ ប័ន�ជរ�្ឋ ភិបលែដលពក់ព័នធ និង
ប�្ត ទីភន ក់ងរគ្ំរទជនរងេ្រគះ កនុងដំេណើ រករេរឿងក្តជួីញដូរមនុស�» ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខ
េ�យ្រកសួងចំនួន ០៥ និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលចំនួន ២៤ េនៃថងទី០៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០០៧ បនកំណត់្រពមេ្រព�ងគន ជេលើកដំបូង និងមនលកខណៈទូលំទូ�យរ�ងភគី
ហតថេលខីទំងអស់ េទេលើករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះេ�យ�រករ ជួញដូរ
មនុស� វធិនករបនទ ន់របស់ទីភន ក់ងរែដលជួបជនរងេ្រគះដំបូងេគ ករបញជូ ន ជនរង
េ្រគះេដើមបទីទួលបនកិចចករពរ និងករកំណត់អំពីភ័ស្តុ�ង និងសកខីកមមរបស់ �ក�ី។ 

 «វិធីបទ�្ឋ ន្របតិបត្តិករស្រមប់អងគភពឯកេទស្របឆងំករជួញដូរមនុស�» ្រតូវបនេបះពុមពផ�យ 
ឱយេ្របើ្របស់ជ�ក�របណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តីអនុវត្តន៍ចបប់ េ�យអគគសនងករ�្ឋ ន
នគរបលជតិ េនៃថងទី ១១ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១០ បនកំណត់ពីបេចចកេទសកំណត់អត្ត
សញញ ណជនរងេ្រគះ េ�យ�រអំេពើជួញដូរមនុស� េ�យម្រន្តីអនុវត្តន៍ចបប់េ�យេ្របើ
្របស់វធីិ��ស្ត�យតៃម្ល សមភ សន៍ និងសេ្រមចចិត្ត ្រពមទំងនីតិវធីិពិេសសស្រមប់
កំណត់អត្តសញញ ណកុមររងេ្រគះេ�យករជួញដូរ។ 

 «នីតិវិធី្របតិបត្តិបទ�្ឋ ន ស្តីពីករផ្តល់ករគ្ំរទែផនកសមហរណកមមដល់ជនរងេ្រគះជបុរសេ��អំេពើជួញ
ដូរមនុស�»  ែដល្រតូវបនេបះពុមពផ�យឱយេ្របើ្របស់េ�យ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ េនៃថងទី២៩ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ បនកំណត់ជេគលករណ៍រមួៃន
នីតិវធីិកំណត់អត្តសញញ ណ ករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ និងករគំ្រទែផនកសមហរណកមមដល់
ជនរងេ្រគះជបុរសែដល្រតូវបនេគជួញដូរេនេ្រក្របេទស។ នីតិវធីិទំងេនះមនជ�ទិ៍ 
ករ��វ្រជវរក្រគួ�រ និងករប៉ន់្របមណ�ថ នភព្រគួ�រេនកមពុជ ករេធ្វើមតុភូមិ
និវត្តន៍ និងករទទួល ករផ្តល់ជំនួយបនទ ន់េនេពលមកដល់ករប៉ន់្របមណត្រមូវករប
ណ្តុ ះប�្ត លជំនញ ករប៉ន់្របមណអំពី�ថ នភព ករេធ្វើែផនករសមហរណកមមនិង
ករបញជូ នេទរកេស� និងករ�ម�នដំេណើ រ ករេធ្វើសមហរណកមមជនរងេ្រគះជបុរស។ 

 ទក់ទងករណីជួញដូរមនុស��្លងែដន ្របេទសកមពុជក៏បនផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ
អន្តរជតិ និងបនចុះកិចច្រពមេ្រព�ងអនុតំបន់ និងេទ្វភគីមួយចំនួនដូចជ៖ «អនុសញញ របស់
អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករ្របឆងំបទឧ្រកិដ្ឋកមមឆ្លងែដនែដលមនអងគករចត់�ងំ» និង «ពិធី�រស្តីពី 
ករទប់�ក ត់ ប្រងក ប និង�ក់ទណ្ឌ កមមករជួញដូរមនុស� ជពិេសស្រស្តីនិងកុមរ» ែដលបំេពញបែនថម

េលើ «អនុសញញ របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករ្របឆងំបទឧ្រកិដ្ឋកមមឆ្លងែដនែដលមនអងគករចត់ 
�ងំ» ឆន ំ២០០០ (�មរយៈ្រពះ�ជ្រកមេលខ នស/រកម/១១០៥/០៣៨ចុះៃថងទី ១៤ ែខ វចិឆិក 
ឆន ំ២០០៥ ្រពះ�ជ្រកមេលខ នស/រកម/០១០៦/០០៤ចុះៃថងទី ១៨ ែខ មក� ឆន ំ ២០០៦)               
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«អនុស�រណ�ៃនករេ�គយល់គន  ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករ្របឆងំអំេពើជួញដូរមនុស�េ�ម�អនុតំបន់ 
េមគងគ» (ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី ២៩ ែខ តុ� ឆន ំ ២០០៤) អនុស�រណ�ៃនករេ�គ
យល់គន រ�ង�ជរ�្ឋ ភិបលៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ និង�ជរ�្ឋ ភិបលៃន�ជ�ច្រកៃ� «ស្តីពីកិចចសហ
្របតិបត្តិករេទ្វភគី េដើមបលីបុបំបត់ករជួញដូរកុមរនិង្រស្តី និងជួយដល់ជនរងេ្រគះេ�យ �រករជួញ
ដូរ» (ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ំ២០០៣ និងបនេធ្វើ វេិ�ធន
កមម េហើយចុះហតថេលខជថមីកនុងឆន ំ២០១៤ េ�យ្រកសួងបណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈកមពុជ 
និង្រកសួង អភិវឌ�ន៍សងគមកិចច និងសន្តិសុខមនុស� ៃថ) កិចច្រពមេ្រព�ងរ�ង�ជរ�្ឋ ភិបលៃន្រពះ
�ជ�ច្រកកមពុជ និងរ�្ឋ ភិបលៃនសធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវ�ត�ម «ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី
េដើមប្ីរបឆងំនឹងអំេពើជួញដូរមនុស� និងករ�រជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរ» (ែដលចុះហតថេលខ េន

ៃថងទី១០ ែខតុ� ឆន ំ២០០៥ និងេធ្វើវេិ�ធនកមមេនៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០១២) េគល
ករណ៍្រពមេ្រព�ង «ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងករបងក រ និងប្រងក បបទេលមើសជួញដូរមនុស� ជពិេសស
្រស្តី និងកុមរឆ្លងកត់្រពំែដនកមពុជ-េវ�ត�ម» (ែដលចុះហតថេលខេ�យនយក�្ឋ ន្របឆំងករ
ជួញដូរមនុស� និងករពរអនីតិជន ៃន្រកសួងម�ៃផទកមពុជ និងនយក�្ឋ ននគរបល
េសុើបអេងកតបទេលមើសស�្ត ប់ធន ប់សងគម ៃន្រកសួងនគរបលេវ�ត�ម េនៃថងទី ២៤ ែខ 
តុ� ឆន ំ ២០០៧) កិចច្រពមេ្រព�ងសហ្របតិបត្តិកររ�ង�ជរ�្ឋ ភិបលៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ និងរ�្ឋ
ភិបលៃន�ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវ�ត�ម «ស្តីពី នីតិវិធី្របតិបត្តិបទ�្ឋ នកនុងករកំណត់អត្តសញញ ណ 
និងករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ជនរងេ្រគះេ�យ�រអំេពើជួញ ដូរ» (ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខេ�យ
្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ និង្រកសួង
សន្តិសុខ�ធរណៈៃន�ធរណៈរដ្ឋសងគមនិយមេវ�ត�ម េនៃថងទី០៣ ែខធនូ ឆន ំ
២០០៩)។ 

 

-, 
 
 

េដើមបីធនបនករអនុវត្តចបប់និងេគលនេយបយែដលមន��ប់ ពក់ព័នធនឹងករកំណត់
អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងករបញជូ នេទរក
េស�គំ្រទេនដំ�ក់កលមុននីតិវធីិតុ�ករមនដំេណើ រករល្អនិងេដើមបីឱយជនរងេ្រគះទទួលបន 
ករគំ្រទសម�សបេ�យែផ្អកេលើត្រមូវករ សិទធិនិងេយនឌ័រ ែដលជឧត្តម្របេយជន៍របស់ជនរង
េ្រគះ គណៈកមម ធិករជតិ្របយុទធ្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុស� (គ.ជ.ប.ជ) កំណត់�ក់េចញនូវេគល
ករណ៍ែណនំដូចតេទ៖ 
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១. លកខណវិនិចឆ័យសខំន់ៗស្រមប់កំណត់ករណីជួញដូរមនុស� និងករណី
េធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 

6 
១.ក. ករកំណត់រកធតុផ�ៃំនបទេលមើសអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ

�ជីវកមមផ្លូវេភទ 

១.ក.១. និយមន័យៃនអំេពើជួញដូរមនុស� 
ម្រ�១ ៃនចបប់ស្តីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ បនែចង

ចបស់ អំពីេគលបំណងអនុវត្តឲយបនសម្រសប �មពិធី�រអងគករសហ្របជជតិ (ពិធី�រប៉ឡឺ
មូ៉)  ស្តីពីករទប់�ក ត់ ករប្រងក ប និងករផ្តនទ េទសករជួញដូរមនុស� ជពិេសស្រស្តី និងកុមរ 
(ែដល្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជបនផ្តល់សចច ប័ន ៃថងទី១៨ ែខមក� ឆន ំ២០០៦) បែនថមេលើអនុសញញ
អងគករសហ្របជជតិ្របឆំងនឹងឧ្រកឹដ្ឋកមមឆ្លងែដន ឆន ំ២០០០ (ែដល្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជបនផ្ត
ល់សចច ប័ន េនៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ំ២០០៥) ឬឧបករណ៍ ឬកិចច្រពមេ្រព�ងអន្តរជតិេផ�ង�េទ�តទក់ទង
នឹងករជួញដូរមនុស�ែដល្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជបនឲយសចច ប័ន ឬចុះហតថេលខ ។  

ពិធី�រប៉ឡឺមូ៉ បនឱយនិយមន័យ «បទេលមើសជួញដូរមនុស�» េនកនុងម្រ�� ថ៖  

(ក)“ករជួញដូរមនុស�”មនន័យថ«ករេ្រជើសេរ ើស ករដឹកជញជូ ន ករេផទរ ករផ្តល់កែន្លង�ក់ខ្លួន ឬករទទួល
យកមនុស� េ�យមេធយបយគំ�មកំែហង ឬករេ្របើកម្ល ងំ ឬ ករបងខិតបងខំ�មរូបភពេផ�ង� ដូចជ ករចប់ព្រងត់ 
ករែក្លងបន្លំ ករ េបក បេញឆ ត កររេំ�ភេលើអំ�ច ឬតួនទីេទេលើជនែដលងយទទួលរងេ្រគះ ឬករផ្តល ់ឬករ
ទទួលជលុយកក់ ឬផលកៃ្រម េផ�ង�េដើមបឲីយមនករយល់្រពមពីអនក្រគប់្រគងេលើជនមន ក់េទៀត កនុងេគលបំណងេដើមបី
េធ្វើករេកង្របវញ័ច ។ ករេកង្របវញ័ច ្រតូវ �ប់បញចូលជអបបបរម ករេធ្វើ�ជីវកមមេពសយចរេលើអនកដៃទ ឬករេកង្របវញ័ច ផ្លូវ
េភទ �មរូបភពេផ�ងេទៀត ករងរេ�យបងខំ ឬេស�កមមទសភព ឬករអនុវត្តែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន  េទនឹង
ទសភព ភពជអនកបេ្រមើ�ច់ៃថ្ល ឬករដកហូតសរ�ីងគ ជេដើម ។ 

(ខ) ករយល់្រពមរបស់ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញមនុស� ចំេពះករេកង្របវញ័ច ែដលបនេធ្វើេឡើងេ�យ
េចតន ដូច មនែចងកនុង�កយខ័ណ្ឌ  (ក)ៃនម្រ�េនះ នឹងមិន�ចយកជករបនេឡើយ ្របសិនេបើមេធយបយ�មួយ 
ែដលមនែចងកនុង �កយខ័ណ្ឌ (ក) ្រតូវបនយកមកេ្របើ្រ�ស ់។ 
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(គ) ករេ្រជើសេរ ើស ករដឹកជញជូ ន ករេផទរ ករផ្តល់កែន្លង�ក់ខ្លួន ឬករទទួលយកកុមរ កនុងេគល បំណងេធ្វើ
�ជីវកមម ្រតូវចត់ទុកថជ “ករជួញដូរមនុស�“ េទះបីជអំេពើេនះ មិនជប់ពក់ព័នធេទនឹងមេធយបយ �មួយ ែដល
មនែចងកនុង�ក� ខ័ណ្ឌ  (ក) ៃនម្រ�េនះកេ៏�យ  

(ឃ)“កុមរ” មនន័យថមនុស��មន ក់ ែដលមន�យុេ្រកម១៨ឆន  ំ។   

១.ក.២. ករកំណត់រកធតុ��ៃំនបទេលមើស�ម��ប់អន្តរជតិ 

ដូចេនះ ែផ្អក�មនិយមន័យខងេលើ េដើមបី�ចកំណត់ជបទេលមើសជួញដូរមនុស�បនគឺ្រតូវ
មនធតុផ�ំសំខន់ៗចំនួន ៣៖ 

១. សកមមភព៖  េ្រជើសេរ ើស ដឹកជញជូ ន េផទរផ្តល់កែន្លង�ក់ខ្លួន ឬទទួលយកមនុស� ។ 

 ២. មេធយបយ (វិធី�្រស្ត)៖ គំ�មកំែហង េ្របើកម្ល ងំឬទ្រមងេ់ផ�ង�ៃនករបងខិតបងខំចប់ព្រងត់ ឆេបក បេញឆ ត បំពនេ�យ
អំ�ច រេំ�ភេលើភពទន់េខ�យ ឬផ្តល់ឬទទួលយកកៃ្រមឬអតថ្របេយជន៍�មួយេដើមបទីទួលបនករ
យល់្រពមពីស�ំក់បុគគល�មន ក់ែដលមនអំ�ច្រគប់្រគងេលើបុគគលមន ក់េទៀត ។ 

 ៣. េគលបំណង៖ េកង្របវញ័ច េលើេពសយកមមជនដៃទ ឬទ្រមងេ់ផ�ង�េទៀតៃនករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទពលកមម ឬេស�េ�យ
បងខំ ទសភព ឬករអនុវត្ត្រសេដៀងគន  នឹងេស�កមមទសភព ឬករដកហូតយកសរ�ីងគជេដើម។ 

សមគ ល៖់ 

 េជយែឡកករជួញដូរមនុស��យុេ្រកម១៨ឆន ំ េបើមនធតុផ�ែំត២ គឺ សកមមភព និង 
េគលបំណង េនះ្រគប់្រគន់នឹង�ច��សននិជ្ឋ នបនថជអំេពើជួញដូរមនុស�េ�ើយ 
េទះជេ្របើមេ��បយជក៏េជយ។  

 កុមរសំេ�េលើជនទំង�យជែដលមន�យុេ្រកម១៨ឆន ំ កនុងអំឡុងេពលែដលបទ
េលមើសេកើតេឡើង។ 

 
ដំ�ក់កលទងំបី ៃនអំេពើជួញដូរមនុស�៖ 

បទេលមើសជួញដូរមនុស��ចេកើតេឡើងបន ដ�ប�្រតូវឆ្លងកត់៣ដំ�ក់កលគឺ៖ 
(១) ដំ�ក់កលេ្រជើសេរ ើស  (២) ដំ�ក់កលបន្ល សទី់ ឬដឹកជញជូ ន    និង   (៣) ដំ�ក់កលេកង្របវញ័ច ។ 

 
េជយែឡក អនុស�រណណៈនករេេគយល់គន ររងងជរជ្ឋ ភិបលៈន្រពះងជជច្រកកមពុជ 

និងងជរជ្ឋ ភិបលៈនងជជច្រកៈក  «ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគីេដើមបលីបុបំបត់ករជួញដូរកុមរ និង្រស្តី 
និងជួយដល់ជនរងេ្រគះេ�យករជួញដូរ» ក៏ដូចជកិចច្រពមេ្រព�ងររងងជរជ្ឋ ភិបលៈន្រពះងជជច្រកកមពុ
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ជ និង រ�្ឋ ភិបលៃន�ធររររ្ឋសងគមនិយមេវៀត�ម «ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគីេដើមប្ីរបឆងំនឹង
អំេពើជួញដូរមនុស�និងករ�រជនរងេ្រ��េ��អំេពើជួញដូរមនុស�» បនបញជ ក់បែនថមនូវ ឧទហររ៍ មួយ
ចំនួនអំពីេគលបំរងៃនអំេពើជួញរូរមនុស� ជពិេសស្រស្តី និងកុមរ ែរលមនជ�ទិ៍៖ 

- េពសយចរ  
- ករងរបេ្រមើ�មផទះែរល្រតូវេគបងខំឬរេំ�ភបំពន ឬេកង្របវញ័ច   
- ទ្រមង់ធងន់ធងរៃនពលកមមកុមរ  
- ករងររេំ�ះបំរុល  
- �ពហ៍ពិពហ៍ែបបទសភព ឬ�ពហ៍ពិពហ៍កនុងេគលបំរងទុចចរតិ 
- សមុំកូនែក្លងក្ល យឬសមុំកូនកនុងឆនទៈទុចចរតិ  
- បេ្រមើកនុងេស�កំ�ន្ត ឬេទសចររ៍ផ្លូវេភទ េលើកុមរ 
- ករផលិត ែចកចយ របូភពនិងសមភ រ�ស�ភស 
- ករសំុទន និងពលកមមែរលមនលកខរៈធងន់ធងរ េ្រគះថន ក់ និងេកង្របវញ័ច  
- ករេ្របើ្របស់ លួងេ�ម ឬបងខិតបងខំ កនុងសកមមភពទក់ទងនឹងបទេលមើស្រពហមទរ្ឌ  
- ករេ្របើ្របស់េ្រគ�ងេញ�នជមេធយបយេរើមបីេធ្វើឱយបុគគលរៃទក្ល យជទសករ 
- កររក ឬកត់យកសរ�ីងគ�មួយ។ 

១.ក.៣. ករកំណត់ធតុ���ំ������ត�ន����មើសជួញដូរមនុស��ម���់ជតិ 
ចបប់ជតិស្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញរូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ (ម្រ��១) ឆន ំ

២០០៨ ក៏រូចជេគលកររ៍ និងេសចក្តីែរនំស្តីពីសិទធិមនុស�និងបញ្ហ ជួញរូរមនុស�ែរលេរៀប
ចំេ�យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស� េនឆន ំ២០០២ គឺបនចត់ទុក
អំេពើរមួផ�ំនិងអំេពើពក់ព័នធទំង�យ� ែរលទក់ទងនឹងករជួញរូរមនុស� ែរល្រតូវបនកំរត់
ជនិយមន័យរមួកនុងពិធី�រប៉ឡឺមូ៉ ឆន ំ២០០០ ជបទេលមើស្រពហមទរ្ឌ ។ 

េហតុេនះ«េគលកររ៍ែរនំស្តពីីែបបបទ និងនីតិវធីិៃនករកំរត់អត្តសញញ របឋមជនរង
េ្រគះ េ�យអំេពើជួញរូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងករបញជូ នេទរកេស�គំ្រទ» េនះគឺ
អនុេ�ម�មចបប់ ស្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញរូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងម្រ�មួយ
ចំនួនៃន្រកម្រពហមទរ្ឌ  ។ 

ធតុផ�ំៃនបទេលមើសខងេលើ មនពនយល់យ៉ងលម្អិតេនកនុងកំរត់ពនយល់ម្រ� នីមួយ ៃៗន
ចបប់ស្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញរូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ ែរល្រតូវបនផ�ព្វផ�យឱយេ្របើ
្របស់ជផ្លូវករេ�យ្រកសួងយុត្តិធម៌ េនៃថងទី០៤ ែ�េម� ឆន ំ ២០១៣។ 

6 
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១.ខ. លកខណវិនិចឆ័យស្រមប់កំណត់សមគ លជ់នរងេ្រគះ 
 

១.ខ.១. និយមន័យជនរងេ្រគះ 

 ជនរងេ្រគះៃនអំេពើជួញដូរមនុស� គឺជជនែដលទទួលរងេ្រគះេ�យអំេពើែដលមនែចងកនុងចបប់ ស្តីពីករ
ប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងបញញត្តិពក់ព័នធកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ ៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ 
ែដលបនអនុេ�ម�មនិយមន័យៃន  «ករជួញដូរមនុស�»  កនុងម្រ�� ៃនពិធី�រប៉ឡឺមូ៉។ 

១.ខ.២. លកខណៈសមគ លប់ុគគលែដលជជនរងេ្រគះ 
ជទូេទ បទេលមើសពក់ព័នធនឹងអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ ផ្តល់ផលប៉ះ

ពល់ដល់ជនរងេ្រគះ េហើយែដល�ចសមគ ល់បនដូចតេទ៖ 

 ក. ផលប៉ះពល់ដល់សុខភព�ងកយ 
 លកខណវនិិចឆ័យែដល�ចសមគ ល់បនថ ជនរងេ្រគះ�មន ក់ទទួលរងេ្រគះែផនករបូ�ង
កយមនជ�ទិ៍៖ 

- មនរបួស 
- ពិករអវយវៈ និងែផនកេផ�ង�ៃន�ងកយ 
- កង្វះ��របូតថមភ 
- មនជំងឺ 
- បត់បង់ជីវតិ។ 

មូលេហតុែដលប�្ត លឱយជនរងេ្រគះទទួលផលប៉ះពល់ែបបេនះ គឺេ�យ�រែតមនករ 
បំពរបំពនេលើរបូ�ងកយែដលមនដូចជករបងករបួស�ន មៃនទរណុកមម ករបង្អត់ ឬផ្ត ច់ ចំណី
��រ ដំេណក និងខ្វះករែ�រក�សុខភព និងករឃំុឃំង ឬបងខ ំងមនុស� អំេពើមនុស�ឃដ។ល។ 

 ខ. ផលប៉ះពល់ដល់សុខភពផ្លូវេភទ 

          លកខណវនិិចឆ័យ្រតូវបនកំណត់េ�យេវជជបណ្ឌិ តជំ�ញ�ចសមគ ល់បនថជនរងេ្រគះ�
មន ក់ទទួលរងផលប៉ះពល់ែផនកសុខភពផ្លូវេភទមនជ�ទិ៍៖ 

- ឆ្លងេមេ�គហីុវឬជំងឺេអដស៍ 
- មនជំងឺកមេ�គេផ�ង� 
- ករមនៃផទេពះេ�យបងខំ 
- កររលូត ឬពន្លូតកូនេ�យបងខំ 
- ខូចឬរបួស្រប�ប់េភទ ឬ្រប�ប់បន្តពូជ ឬមិន�ចបងកកំេណើ តបន។ល។ 
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មូលេហតុែដលប�្ត លឱយជនរងេ្រគះទទួលផលប៉ះពល់ែបបេនះគឺេ�យ�រែតមនករ
បំពរបំពនេលើផ្លូវេភទែដលមនដូចជ៖ កររេំ�ភ�ម្រប�ប់េភទ ឬ�មមត់ ឬគូទ ករបងខំឲយេធ្វើ
េពសយចរ កររមួេភទេ�យគម ន្រប�ប់ករពរ ។ល។ 

 គ. ផលប៉ះពល់ដល់សុខភពផ្លូវចិត្ត 

លកខណវនិិចឆ័យែដល�ចសមគ ល់បនថ ជនរងេ្រគះ�មន ក់ទទួលរងេ្រគះែផនកសុខភព
ផ្លូវចិត្តមនជ�ទិ៍៖ 

- េកើតជំងឺថប់ផ្លូវ�រមមណ៍ ឬថប់បរមភ 
- មនបំណងេធ្វើអត្តឃត 
- មនករេ្រក�ម្រកំផ្លូវចិត្តធងន់ធងរ និងសុបិន្ត�្រកក់ 
- មន�រមមណ៍ឯេក បត់បង់ទំនុកចិត្ត និងបរមភនឹងករេរ ើសេអើង 
- មន�រមមណ៍ហត់ េន�យ�យ និងបត់បង់ដំេណក 
- វកិលចរតិ 
- វេង្វង�ម រតី   
- មិន�ចបេងកើតទំនក់ទំនងអន្តរបុគគល ឬសងគមបន 
- េចះែតមន�រមមណ៍ថមនកំហុស និងេអៀនខម ស។ល។ 

មូលេហតុែដលប�្ត លឱយជនរងេ្រគះទទួលផលប៉ះពល់ែបបេនះគឺេ�យ�រែតមនករ
ប៉ះទងគិចផ្លូវចិត្តែដលមនដូចជ ករ�ក់ឱយេនឯេក (មិនេចះភ� ឬខ្វះជំនួយ និងករគំ្រទ) ករេធ្វើ
ឱយមនករភ័យខ្ល ច ករេ្របើអំេពើហិង�ឬទ្រមង់េផ�ង�ៃនករបងខិតបងខំ ករគំ�មកំែហង និងករឲយេ្របើ
្របស់�រ�តុេញ�នេដើមបី្រតួត្រ�េលើជនរងេ្រគះ ។ល។ 

ឃ. ផលប៉ះពល់ែផនកហិរញញវតថុ 

លកខណវនិិចឆ័យែដល�ចសមគ ល់បនថជនរងេ្រគះ�មន ក់ទទួលរងផលប៉ះពល់ ែផនក
ហិរញញវតថុមនជ�ទិ៍៖ 

- បេងកើតបំណុលេ�យេ�ែក ្រកុមហុ៊ន េមខយល់ ឬអនកដៃទ េដើមបីេកង្របវញ័ច  
- េធ្វើករងរមិនទទួលបនកៃ្រមេ�ះ ឬទទួលបនកៃ្រមមិន្រគប់ �មករសនយ 
- គម នថវកិស្រមប់ចំ�យ្រត�ប់មកផទះវញិ...។ល។ 

មូលេហតុែដលប�្ត លឱយជនរងេ្រគះទទួលផលប៉ះពល់ែបបេនះគឺេ�យ�រែតមនករ 
េកង្របវញ័ច េផ�ង�ែដលមនដូចជ ករឱយខចី្របក់ ឬមេធយបយ�មួយេដើមបីជថនូរនឹងករយល់្រពម
របស់ជនរងេ្រគះ ករឆេបកឬករេបកបេញឆ ត ករ�ក់ឱយេធ្វើករងរេ�ះបំណុល ករបងខំឬគំ�ម
កំែហងឱយេធ្វើករ និងកររេំ�ភេលើភពលងង់េខ្ល ឬភពទន់េខ�យ ជេដើម។ 
 មយ៉ងវញិេទៀត បុគគលែដលសង�័យថ�ចរងេ្រគះេ�យ�របទេលមើសពក់ព័នធនឹងអំេពើជួញ
ដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទក៏្រតូវបនេគសមគ ល់ផងែដរេទេលើ�ថ នភពដូចខងេ្រកម៖ 

- មិនមនកន់ឯក�រេធ្វើដំេណើ រេផ�ង�េ�យខ្លួនឯងេន�ម្រពះ�នយន្តេ�ះ 



12

�ថ នីយ៍រថយន្ត្រកុង ឬរថយន្តឈនួល កែន្លង្រតួតពិនិតយឆ្លង្រពំែដន ជេដើម 
- មន�រមមណ៍ស្លន់េ�្ល  ឬេធ្វើដំេណើ រេ�មកេ�យគម នេគលេ�ជក់�ក់ 
- មិនេចះភ� និង្រតូវករឱយេគជួយ 
- បុគគលែដល�ចរងេ្រគះជអនីតិជន និងកំពុង្របកបរបរែដលមនទំនក់ទំនងនឹង 

សញច រកមម អំេពើេពសយចរ  របូភព និងសមភ រ�ស�ភស និងអំេពើ�ស 
- បុគគលែដល�ចរងេ្រគះកំពុងសថិតេនកនុង�ថ នភពសង�័យ�មួយទក់ទងនឹងករ

គំ�មកំែហង យយី បងខិតបងខំ េ្របើកម្ល ំង បងខ ំងខ្លួន ឬ�ក់បំពួន ។ល។ 

១.ខ.៣. ករកំណត់អំព�ី�រុបសជ់នរងេ្រគះ 
ករកំណត់�យុរបស់ជនរងេ្រគះ្រតូវែផ្អកជសំខន់េលើសំបុ្រតកំេណើ ត ប័ណ្ណ្រគួ�រ

េស�វេ��ន ក់េន អត្តសញញ ណប័ណ្ណ ឬលិខិតបញជ ក់ែដលេចញេ�យ�ជញ ធរមនសមតថកិចច។ 
កនុងករណីមិនមន�ក�រខងេលើេទ ករកំណត់�យុរបស់ជនរងេ្រគះ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ�យអនក
ជំនញបេចចកេទសេវជជ��ស្តែដលមននីតិសមបទ។ 

កនុងករណីជនរងេ្រគះមិនទន់្រតូវបនដឹង�យុពិត្របកដ បុ៉ែន្តសង�យ័ថជកុមរ្រតូវចត់
ទុកជនរងេ្រគះេនះជកុមរ។ 
 
 
 

-, 
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២.ែបបបទ និងនី���ីៃនករសមភ សនេ៍ដីមបីកំណតអ់ត្តសញញ ណជនរង
េ្រគះ 

6 

២.ក. អនកមនភរកិចចកំណត់អត្តសញញ ណបឋមជនរងេ្រគះ 
 

កនុងេគលករណ៍ែណនេំនះ ពកយថ “ អ្នកមានភារកិច្ចកំណត់អត្ត���ណបឋមជនរងេ្រគាះ” 
មនជ�ទិ៍ ៖ សមតថកិចច�ជញ ធរមូល�្ឋ ន (ឃុ ំ សងក ត ់ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េខត្ត �ជធនី) នគរបល 
យុត្តិធម ៌ម្រន្តីសងគមកិចច ម្រន្តីទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនងិកុមរ អងគករសងគមសីុវលិែដលេធ្វើករងរ ពក់
ពន័ធនឹងករជយួ ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជញួដូរមនុស�ជពិេសសម្រន្តី និងអនកពកព់ន័ធេ្រកមយន្តករ ជតិ
្របយុទធ្របឆងំអំេពើជួញដូរមនុស�្រគបថ់ន កៃ់នរចនសមពន័ធេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជត ិ ។ 

កនុងករណីជនរងេ្រគះេនេ្រក្របេទស ម្រន្តី�ថ នតំ�ងេបសកកមមករទូត ទីភន ក់ងរផ្តល់ករ 
គំ្រទជនរងេ្រគះេនកនុង្របេទសែដលមនជនរងេ្រគះ (សហករជមួយសមតថកិចចពក់ព័នធកនុង្របេទស
�មុី) គឺជអនកមនភរកិចចកំណត់អត្តសញញ ណបឋម េលើជនែដលសង�យ័ថរងេ្រគះ ។ 

អនកមនភរកចិចកំណតអ់ត្តសញញ ណបឋមជនរងេ្រគះ មនតួនទីេធ្វើករសមភ សនជ៍នរងេ្រគះ 
ែដលគបបទីទលួបនករបណ្តុ ះប�្ត លជមុន អពំីែបបបទ នតីិវធិីៃនករកណំតអ់ត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ 
វធិី�្រស្ត នងិសីលធមៃ៌នករសមភ សន ៍ រេបៀបៃនករ្រប្រស័យទកទ់ង ជេដើម េដើមបមីនមូល�្ឋ នជក់
�កក់នុងករអនុវត្ត ។  

២.ខ. តំ�ក់កលសខំន់ ៃៗនករកំណត់អត្តសញញ ណ 

 តំ�កក់លសំខនៃ់នករកំណតអ់ត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ មនបីគឺ៖ 

(១) ករជួបដំបូង               (២) ករផ្តួចេផ្តើ មសមភ សន៍               (៣) ករសមភ សជផ្លូវករ 

 ្រគបត់ំ�កក់ល្រតូវ្របកបេ�យសីលធម ៌នងិធនសុវតថិភពដល់ជនរងេ្រគះ ។ 

(១) តំ��់កល ជួបដំបូង៖ 

េគាលបំណងសំខន ់គឺេដើមបចីតទុ់កថ ជនេនះ �ចជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស�  
និង្របែហលជគត្់រតូវករជំនួយ និងកចិចករពរគត ់។ 

 អនកមនភរកិចចេធ្វើករសមភ សជនរងេ្រគះ ្រតូវេធ្វើករសេងកតជបឋម គឺេទេលើ វយ័ (េបើ
សង�័យថជអនីតិជន) ឥរយិបទ អកបបកិរយិ រេបៀប្រប្រស័យទក់ទង ករបង្ហ ញអំពីទឹកមុខ ឬ
�រមមណ៍ របស់ជនែដលសង�័យថរងេ្រគះេដើមបីប៉ន់្របមណពី�ថ នភពរងេ្រគះ និងព័ត៌មន
ែដលផ្តល់��េ�យអនកទី�េផ�ងេទៀត ឬ�មរយ�ករកំណត់របស់អនកែដលបនជួប ។  
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គួរចងចំថ ជនរងេ្រគះ ែតងែត�ែរកកនុងករបង្ហ ញខ្លួនថគត់ជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរ
មនុស� ឬមិនបនដឹងខ្លួនថជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស�េទៀតផង ។  
 ករពិនិតយពិច័យេទេលើជនែដលសង�័យថរងេ្រគះ េនេពលបនជួបដំបូង �ចមនឧបសគគ
ខ្លះបងកេ�យ ភ�និយយ �រមមណ៍ភ័យ្រពួយ ករេអៀនខម ស់ វបបធម៌ែដលខុសគន  និង�ចជ
បញ្ហ េយនឌ័រផងែដរ ។ បញ្ហ េនះក៏មនពក់ព័នធេទនឹងមនុស�ែដលេនជំុវញិ ឬបរយិកស ឬករកត់
សមគ ល់របស់ជនរងេ្រគះ េទេលើជនខ្លះែដល�ចមនករពក់ព័នធកំពុងេនែកបរខ្លួន ។ 
 កនុងករណីែដលមិនទន់�ចរកបនភស្តុ�ងេផ�ងៗមកបញជ ក់ ថមនុស�មន ក់ថជជនរង
េ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស�េនេឡើយ គួរេធ្វើករសននិ�្ឋ នជបេ�្ត ះ�សនន ថគត់ជជនរង
េ្រគះ េដើមបីែស្វងយល់អំពីភពរងេ្រគះរបស់គត់ ែដលេធ្វើឲយគត់�ចទទួលបនសិទធិ និងេស�
នន ដូចគន េទនឹងជនែដលេគកំណត់បនថ ជជនរងេ្រគះ ។  

(២) ករេផ្តើ មសមភ សន៍ 

េគលបំណង គឺ្រតូវពយយមរកចំណុចសំខន់  ៗ ែដលនំឲយ�ចេធ្វើករសននិ�្ឋ នបនថជជនរង
េ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� និង�ចប៉ន់្របមណបនអំពីទំហំៃនភពរងេ្រគះ ។  
អនកមនភរកិចចេធ្វើកិចចសមភ សន៍ ្រតូវេរៀបចំទី�ំងសមភ សន៍ឲយបនសមរមយ ែដលមនសុវតថិភព និង
មិនេធ្វើឲយប៉ះទងគិចដល់�រមមណ៍របស់ជនរងេ្រគះែដល្រតូវផ្តល់សមភ សន៍ ។ ្រតូវពយយមែស្វងយល់
អំពីភ�ទំនក់ទំនង (រកអនកបកែ្រប េបើភ�ខុសគន ) ្របកបេ�យសុជីវធម៌ �ម�ញ ងយយល់ 
មិនលំេអៀង និងមិនចំអកឡកឡឺយ មិន្របមថមក់ងយ កំុនិយយេលើសពីករចំបច់ ែដលេធ្វើឲយ
ជនរងេ្រគះេអៀនខម ស់ ឬភ័យខ្ល ចឬកន់ែតឈឺចប់ និងប៉ះពល់ដល់ទំេនៀមទម្ល ប់ ឬជំេនឿ 
�សន ែដលខុសគន របស់ជនរងេ្រគះ។ អនកសមភ សន៍្រតូវេ្របើបេចចកេទសៃនករសមភ សន៍សម
្រសបេទ�មចរតឹលកខណៈរបស់ជនែដល្រតូវសមភ សន៍ ។  
អនកសមភ សន៍ គបបី្របប់អំពីេគលបំណង ដំេណើ រករ រយៈេពលៃនករសមភ ស និងផល្របេយជន៍ៃន
ករផ្តល់ព័ត៌មនរបស់ជនរងេ្រគះ ដូចជ ករទទួល�គ ល់នូវភពរងេ្រគះរបស់គត់ េដើមបីឈនេទ
ដល់ករគំ្រទ  ឬករផ្តល់េស�ចំបច់ននែដលសម្រសប ។ 
ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ ឬវយ័របស់ជនរងេ្រគះែដល្រតូវសមភ សន៍ អនកកំណត់អត្តសញញ ណ គួរពយយម
រកអនកែដលមនេភទដូចគន (េបើ�ចេធ្វើបន) និង ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប�្ត លអំពីជំនញ
សមភ សន៍កំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ ឬអនកែដលមនបទពិេ�ធន៍កនុងករងរេយនឌ័រ ឬកុមរ 
មកេធ្វើសមភ សន៍ ។   
(៣) ករសមភ សជផ្លូវករ 

 អនកមនភរកិចចេធ្វើសមភ សន៍ គបបីអនុវត្ត�មវធីិ��ស្ត និងសីលធម៌ៃនអនកសមភ សន៍កំណត់
អត្តសញញ ណបឋមជនរងេ្រគះ ែដលមនែចងលំអិតកនុង «ឧបសមព័នធ១» ។  

6 



15

២.គ. វិធនករដំបូង០៦ ចំណុច 
 

១.  ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� ្រតូវទទួលបននូវករបំេពញត្រមូវករចំបច់ ករែថ
រក� និងករេគរពសិទធិ ដូចមនកំណត់េនកនុងេគលនេយបយនិងបទ�្ឋ នអបបបរម
ស្រមប់កិចចករពរសិទធិជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� ។ អនកមនភរកិចច ្រតូវែតយក
ពួកេគេចញពីកែន្លងរកេឃើញ និងនំយកេទកន់ទីកែន្លងែដលមនសុវតថិភព និងមន
បរយិកសល្អ ឬ បញជូ នេទ�ថ ប័ន ឬអងគករែដល�ចផ្តល់េស�នន ។  

២. កនុងដំេណើ ករៃនករកំណត់អត្តសញញ ណបឋមមិន្រតូវពយយមឲយជនែដលសង�័យថ ជនរង
េ្រគះ រងករប៉ះទងគិចេលើផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត ឬករខូច�តេផ�ងៗបែនថមេទៀតេទ ។ មយ៉ងវញិ
េទៀត ជនរងេ្រគះបរេទសែដល្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណជផ្លូវករមិន្រតូវបនឃំុខ្លួន ឬ
េចទ្របកន់ពីបទអេន្ត ្របេវសន៍ខុសចបប់ សញច រកមម ឬេពសយចរេឡើយ េហើយពួកេគ្រតូវ
ទទួលបនជ្រមក និងកិចចករពរកនុងេពលរង់ចំដំេណើ រករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ជផ្លូវករេទ
កន់្របេទសខ្លួនវញិ។ 

៣. កនុងករណីមិនទន់មនភ័ស្តុ�ងេពញេលញយកមកបញជ ក់ថមនុស��មន ក់ជជនរងេ្រគះ
េនេឡើយ គួរេធ្វើករសនមតជបឋមថជនរបូេនះជ «ជនរងេ្រគះ» សិន េដើមបីស្រមបស្រមួល
ឲយជនេនះទទួលបនសិទធិ ករគំ្រទ និងេស�ដូចគន េទនឹងជនែដលេគកំណត់បនថជ
ជនរងេ្រគះេ�យ�រអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ ។ ករប៉ន់្របមណ
អំពីេ្រគះថន ក់ែដល�ចេកើតមនេឡើង និង ករប៉ះទងគិចផ្លូវចិត្ត្រតូវេធ្វើេឡើងចំេពះជនរង
េ្រគះមន ក់ េៗដើមបីសុវតថិភព និងសន្តិសុខរបស់ពួកគត់។ 

៤. កនុងករណីជនរងេ្រគះសញជ តិែខមរែដល្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណបឋមេនឯបរេទស ករ
ទទួលបនេស�និងករ�ន ក់េនបេ�្ត ះ�សននរបស់ជនែដលបនកំណត់អត្តសញញ ណ រចួ
េហើយ ្រតូវចត់ែចង�សប�មកិចច្រពមេ្រព�ងរ�ង្របេទសកមពុជនិង្របេទសពក់ព័នធទំង
េនះ ឬ�សប�មនីតិវធីិចបប់ជធរមន ។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ជនរងេ្រគះកមពុជេន
ែតទទួលបនេស�គំពរចំបច់េផ�ងៗពី�ថ នតំ�ងេបសកកមមករទូតរបស់្របេទសកមពុ
ជ្របចំេន្របេទស ឬតំបន់េនះ េហើយ�ថ នតំ�ងេបសកកមមករទូតរបស់្របេទសកមពុជ
្រតូវ�យករណ៍ជបនទ ន់�មរយ�្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េទ
្រកសួងម�ៃផទ និង្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ េដើមបីស្រមប
ស្រមួល�ល់ែបបបទអេន្ត ្របេវសន៍កនុងករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ចត់ែចង ករ្របគល់-ទទួល 
និងករេធ្វើសមហរណកមមជនរងេ្រគះ�មនីតិវធីិជធរមន។ 

្រគប់ករណីទំងអស់ �ថ នតំ�ងេបសកកមមករទូតរបស់្របេទសកមពុជ�ចចត់
ែចងស្រមបស្រមួលជមួយទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះ ឬអងគករជតិ-អន្តរជតិ
្របចំ្របេទសកមពុជ ឬ្របេទសេគលេ� ឬទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករឯកជនែដលពក់ព័នធ 
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េដើមបីផ្តល់ករគំ្រទ និងជំនួយសម្រសបដល់ជនរងេ្រគះមុនេពលកនុងេពល និងេ្រកយេពល
េធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍។ 

៥.   កនុងករណីជនែដលសង�យ័ថរងេ្រគះជជនបរេទស នគរបល្របឆំងករជួញដូរមនុស� និង
ករពរអនីតិជន ឬ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនេទ  
�ថ ប័នពក់ព័នធ ជពិេសស �ថ នតំ�ងេបសកកមមករទូតៃន្របេទសែដលជនរងេ្រគះរស់
េន ្របចំកមពុជ �មករណីសម្រសប េដើមបីស្រមបស្រមួលឲយជនរងេ្រគះទទួលបនកិចច
ករពរ និងេស�គំ្រទនន និងមនករអនុញញ ត�ន ក់េនជបេ�្ត ះ�សនន កនុងរយៈេពល
រង់ចំដំេណើ រករមតុភូមិនិវត្តន៍ ឬចូលរមួកនុងនីតិវធីិតុ�ករកមពុជ ្រសបេទ�មច�ប់ បទ
បបញញត្តិ និងនីតិវធីិជធរមនៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ 

៦. �ល់ករសមភ សន៍ជមួយជនរងេ្រគះ គបបីអនុវត្ត�មេគលករណ៍ ែដលជ្រកមសីលធម៌របស់
អនកសមភ សន៍ដូចខងេ្រកម៖ 

(១). មិនបងកករឈចឺប់ េ្រគះថន ក់ ករេរ ើសេអើងពីសងគម និងភព�ម៉ស់ដល់ជនរងេ្រគះ 
(២). ធនសុវតថិភព សន្តិសុខ និងផសុកភព  
(៣). ធនឯកជនភព  
(៤). រក�ករសមង ត់   
(៥). ផ្តល់ព័ត៌មនេពញេលញ និងករេសនើសំុករយល់្រពម  
(៦). សួរសំណួរ្រតូវមនលកខណៈ�មញញ និង្របកបេ�យវជិជ ជីវៈ  
(៧). �្ត ប់្របកបេ�យលកខណៈសកមម និងេឆ្លើយតប  
(៨). ធនឱយមន�រមមណ៍ ឬឥរយិបថមិនលេម្អ�ង  
(៩). ្រប្រពឹត្ត្របកបេ�យមនុស�ធម៌ករយល់ចិត្ត ករេគរព និងសមភព  
(១០). ស្រមួលឱយអនកេឆ្លើយមនមច ស់ករេលើខ្លួនឯង និងមិនបេនទ សខ្លួនឯង 
(១១).ពនយល់្របប់អំពីសិទធិសំុេធ្វើេកសលយវច័ិយ និងករ្រតួតពិនិតយខងែផនកបេចចកេទស ឬ

វទិ���ស្ត  
(១២). ករបកែ្របភ�  
(១៣). ផ្អ កករសមភ សចំេពះករណីចំបច់  
(១៤). េ្រត�មេរ�បចំស្រមប់ករបញជូ នជនរងេ្រគះ 
(១៥). េច�ស�ងេធ្វើឱយអនកេឆ្លើយរពឹំងទុកខុសពីករពិត ។ 

(ឧបសមព័នធ១) 

6 
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២.ឃ.  នីតិវិធីៃនករកំណត់អត្តសញញ ណបឋមជនរងេ្រគះ 
 

គំនូសបំ្រពួញ៖ 

អនកមនភរកិចច កំណតអ់ត្តសញញ ណបឋមជនរងេ្រគះ ចបំច្់រតូវយកចិត្តទុក�កអ់នុវត្ត េ��ម
នីតិវធិដូីចខងេ្រកម ៖  

 
១.        កំណត់បឋមភពរងេ្រគះ និងផ្តល់្របឹក� 
 
                     ទ្រមង់ ែបបបទ នីតិវធីិ 
 
 
២.         កំណត់រកបទេលមើស  

   និងជនេលមើសពក់ព័នធ 
         េសុើបអេងកត ប្រងក ប ចប់ជនសង�័យ 

                 ក�ងសំណំុេរឿងបញជូ នេទតុ�ករ 
       ទ្រមង់  ែបបបទ នីតិវធីិ 
 

៣.          កំណត់រកេស�ជួយជនរងេ្រគះ 
                                                       ផ្តល់្របឹក� �ម�ន�ថ នភព  
   សមហរណកមម 

                                  ទ្រមង់  ែបបបទ នីតិវធីិ 
៤.  ផ្តល់េស�សម�សប� េស�សុខភព                                 

េស�ែផនកចបប់ �្ត រនីតិសមបទ  ជំនញ
បំណិនជីវតិ មុខរបរ និងករឧបតថមភេផ�ង�  

 

 

6 

អនកមានសមតថកិចចកំណត់ អតតសញាញ ណ

នគរបាលយុតតិធម៌

កែនលង ឬអនកផតល់េសវា

មរនតីសងគមកិចច
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២.ង. វិធី��ស្ត និងទ្រមង់ែបបបទស្រមប់ករកំណត់អត្តសញញ ណបឋម
ជនរងេ្រគះ  

 
២.ង.១. វិធី��ស្ត និងទ្រមង់ែបបបទសមភ សន៍រហស័  

ម្រន្តីអនុវត្តចបប់ និងទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះ ជួនកលមិនមនេពលេវ�្រគប់
្រគន់ស្រមប់្រសង់យកព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយពីជនរងេ្រគះកនុងេពលបនទ ន់ភ្ល ម េៗឡើយ។ ករណី
បនទ ន់ទំងេនះមនដូចជ៖ជនរងេ្រគះ្រតូវករជំនួយគំ្រទសេ្រងគ ះបនទ ន់ ភ្ល ម  ៗេហើយមិន�ចមន
លទធភព ឬេពលេវ�្រគប់្រគន់ េដើមបីទទួលយកករសមភ សន៍ែវងបនឬជនរងេ្រគះកំពុងសថិតេន
កនុង�ថ នភពគំ�មកំែហងេនេឡើយកលៈេទសៈ និងមជ��្ឋ នជំុវញិមិនអនុញញ តឱយមនករយក
ព័ត៌មនលម្អិតបនជេដើម។  

ទ្រមង់េនះ ក៏�ចេ្របើបនែដរ ស្រមប់ករផ្តល់ព័ត៌មនពី្រកុម្រគួ�រ ឬមិត្តភក្តិ ឬអនកដៃទ
េទៀតែដលបនដឹងព័ត៌មនចបស់អំពីជនរងេ្រគះ ។ 

�រ�សំខន់ៃនករេ្របើ្រ�ស់ទ្រមងខ់្លី 

 កនុង�ថ នភពចំបច់ែបបេនះ ទ្រមង់ខ្លី�ចជួយផ្តល់ព័ត៌មនបេ�្ត ះ�សននពីជនរងេ្រគះ 
ស្រមប់ឈនដល់ករសនមតថ ”ជជនរងេ្រគះ” េដើមបីផ្តល់េស�សេ្រងគ ះបនទ ន់ និងករពរសុវតថិភព 
�មករចំបច់ ។ 

កនុងករណីេនះ េ្រកយពីទទួលបនដំណឹងថមនបទេលមើសេកើតេឡើង ឬទទួលព័ត៌មនពីជន
រងេ្រគះឬពី្រកុម្រគួ�ររបស់ជនរងេ្រគះ ម្រន្តីអនុវត្តចបប់ និងទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះ
្រតូវេ្របើ្របស់ទ្រមង់រហ័សស្រមប់កំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះដូចមនភជ ប់កនុង «ឧបសមព័នធ២» 
ៃនេគលករណ៍ែណនំេនះ និង្រតូវៃលយ៉ង�េ្របើ្របស់រយៈេពលខ្លីកនុងករកំណត់រកភពរង
េ្រគះឱយបនឆប់រហ័ស ម៉ត់ចត់ និងជក់�ក់�មែត�ចេធ្វើបន ។  

សូចនករស្តីពីអំេពើជួញដូរមនុស�  មនដូចខងេ្រកម៖ 
១. សកមមភព: គឺ្រតូវរកឱយេឃើញនូវព័ត៌មនទក់ទងនឹងករ្រប្រពឹត្តេ�យមិន្រសបចបប់នូវ

អំេពើ�មួយដូចខងេ្រកម៖ 
- េ្រជើសេរ ើស ឬជួល ឬឱយជន�មួយបេ្រមើករងរ 
- ដឹកជញជូ ន 
- េផទរ 
- ផ្តល់ជ្រមក ឬកែន្លង�ក់បំពួន 
- ទទួលយកមនុស� 
- េធ្វើឱយមនុស�មន ក់ផ្ល ស់ទីេទកន់កែន្លងដៃទែដលសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ 
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- ្របគល់ឱយឬទទួលយកេ�យខុសចបប់នូវករ្រគប់្រគងេលើជនរងេ្រគះ 
- នំយកអនីតិជនេចញពីករ្រគប់្រគង្រសបចបប់។ 

២. មេធយបយ: គឺ្រតូវរកឱយេឃើញព័ត៌មនទក់ទងនឹងករេ្របើ្របស់វធីិ��ស្ត�មួយដូច
ខងេ្រកម៖ 

- ករគំ�មកំែហង 
- ករេ្របើ្របស់កម្ល ំង 
- មេធយបយបងខិតបងខំេផ�ងេទ�ត 
- ករចប់ព្រងត់ 
- ករឆេបក  
- ករេបកបេញឆ ត 
- ករបំពនេ�យអំ�ច 
- កររេំ�ភេលើភពទន់េខ�យ 
- ករផ្តល់ឬទទួលកៃ្រមឬអតថ្របេយជន៍េដើមបីទទួលបនករយល់្រពមពីសំ�ក់

បុគគលមន ក់ែដលមនអំ�ច្រគប់្រគងេលើជនរងេ្រគះ 
- ករលួងេ�ម  
- ករបងខ ំងខ្លួន 
- ករេផ្ត ះប្តូរេទនឹងរបស់មនតៃម្លអ្វីមួយ 
- ករនំយកេចញេ�យគម នអំ�ច�មផ្លូវចបប់ ឬយុត្តិកមម�មផ្លូវចបប់។ 

៣. េគលបំណង: ករ្របពឹត្តសកមមភពេ�យេ្របើ្របស់មេធយបយខងេលើ្រតូវេធ្វើ 
េឡើងកនុងេគលេ��មួយដូចខងេ្រកម៖ 

- េកង្របវញ័ច េលើេពសយកមមជនដៃទ 
- ឈ្ល នពនខងផ្លូវេភទ 
- េស� ឬពលកមមេ�យបងខំ  
- ទសភព ឬេសវភព 
- ដក ឬកត់យកសរ�ីងគ 
- ែស្វងរក្របេយជន៍ ឬករេកង្របវញ័ច  
- បេងកើតឱយមនរបូភព និងសមភ រ�ស�ភស 
- ករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 
- �ពហ៍ពិពហ៍ែបបទសភព ឬ�ពហ៍ពិពហ៍កនុងេគលបំណងទុចចរតិ 
- សមុំកូនែក្លងក្ល យឬសមុំកូនកនុងឆនទៈទុចចរតិ  

- ករបញច ំខ្លួនេ�ះបំណុល 
- ពលកមមកុមរ 
- ស្រមប់នំឆ្លងែដន 
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- ជួយដល់ជនេលមើស។ 

កនុងករណីែដលជនរងេ្រគះផ្តល់ព័ត៌មនជត្រមុយែដល�ចរកេឃើញថ មនធតុផ�ំ 
យ៉ងេ�ច�ស់ចំនួនពីរេនេ្រកមធតុផ�ំពីរ្របេភទេផ�ងគន  េនះអនកែដលរងេ្រគះេ�យ
បទេលមើសខងេលើ�ច្រតូវបនចត់ទុកជបេ�្ត ះ�សននថជ «ជនរងេ្រគះ» េ�យអំេពើជួញ
ដូរមនុស�។  

្របសិនេបើរកេឃើញមនធតុផ�ំបនែតមួយ ឬរកមិនេឃើញធតុផ�ំ�មួយទល់ែត 
េ�ះេនះករណីេនះមិន�ចសននិ�្ឋ នថជបទេលមើសពក់ព័នធនឹងអំេពើជួញដូរមនុស�េឡើយ ។ 
ដូេចនះអនកសមភ សន៍គបបីបញជូ នព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងអនកែដលអះ�ងថ មនកររងេ្រគះេទ 
សមតថកិចចេដើមបី្រ�វ្រជវបន្ត និងែណនំ�មីុខ្លួនឲយេទកន់�ថ ប័នែដលមនសមតថកិចចពក់ 
ព័នធសម្រសបដៃទេទៀត ្របសិនេបើ�មីខ្លួនយល់្រពម។ 

សមគ ល៖់  

្របសិនេបើជនេនះជកុមរែដលមន�យុេ្រកម ១៨ ឆន ំ េទះបីជរកេឃើញធតុផ�ំែតមួយ
(េ�យមិនគិតពីមេធយបយ)ក៏េ�យក៏កុមរេនះេនែត្រតូវចត់ទុកជ   បេ�្ត ះ�សននថជ  ជនរង
េ្រគះេ�យ�រអំេពើជួញដូរមនុស�ែដរ ។  

កនុងករណីសង�័យថ ជនរងេ្រគះមនពក់ព័នធនឹងអំេពើជួញដូរផ្លូវេភទ អនកសមភ សន៍ គបបីេ្របើ 
សំនួរជជីកបែនថម  េដើមបីងយ្រសួលកនុងករវភិគសននិ�្ឋ ន ។  
 កនុងករណីរកេឃើញថ មនអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ�មួយ កនុងចំេ�មអំេពើទំងបួន
្របេភទដូចបនេរៀប�ប់េនែផនកខងេដើម ែដលមនដូចជ (អំេពើសញច រកមមអំេពើេពសយចរ របូភព
និងសមភ រ�ស�ភស និងអំេពើ�ស្របឆំងនឹងអនីតិជន�យុេ្រកម១៥ឆន ំ) េនះអនកែដលរងេ្រគះ
េ�យបទេលមើសទំងេនះគឺជ “ជនរងេ្រគះ” េ�យ�រអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ។ ករកំណត់ធតុផ�ំ
ៃនអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ្រតូវេធ្វើេឡើង្រសបេទ�ម «កំណត់ពនយល់ម្រ�នីមួយ ៃៗនចបប់ស្តីពីករ
ប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ»។ 
 

 
 
 

6 
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២.ង.២. វិធី��ស្ត នងិទ្រមង់ែបបបទសមភ សន៍លម្អិត 
 

 ករសមភ សន៍លម្អិតជនែដលសងង័យថរងេ្រគះេ�យយទ ល់្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើេឡើង�ម
េពលេវ� និងទីកែន្លងសម្រសប ជពិេសសេនេពលែដលជនរងេ្រគះមន�រមមណ៍និងមន
ជំេនឿទុកចិត្ត ែលងតក់ស្លុត ភ័យខ្ល ច េហវហត់ ភន់ភំង�ម រតីជេដើម និងយល់្រពមផ្តល់ករ
សមភ សន៍ ។  
 បនទ ប់ពីទទួលបនករយល់្រពមពីជនែដលសងង័យថរងេ្រគះ អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវ  
េផ្តើម សំណួរ�មទ្រមង់លម្អិតស្រមប់ករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរ
មនុសងែដលមនភជ ប់ជ «ឧបសមព័នធ៣»ៃនេគលករណ៍ែណនំេនះ។ េលើសពីេនះេទេទៀត 
អនកសមភ ស ្រតូវ្របកន់ខជ ប់នូវវធីិ��ស្ត និងសីលធម៌កនុងករសមភ សន៍ ែដលមនភជ ប់ជ      
«ឧបសមព័នធ១» េ�យបនឆ្លុះបញច ំងនូវលកខណវនិិចឆ័យសំខន់ៗេនកនុងវធីិ��ស្តបឋមខង
េលើ។  

កនុងករណីអនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវករព័ត៌មនបែនថម េហើយក្រមងសំណួរែដលមនកនុង  
ឧបសមព័នធ២ មិនបនបញជ ក់ឱយលម្អិត ឬអនកេឆ្លើយទំនងជេរៀប�ប់មិនបនអស់េសចក្តី អនកេធ្វើ
សមភ សន៍�ចសួរសំណួរបែនថមទំង�យ�ពក់ព័នធនឹងចំណុចែដល្រតូវករេនះ (�្រស័យ
េពលេវ�)។ 

បនទ ប់ពីបញច ប់កិចចសមភ សន៍ អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវេផទ�ងយទ ត់ព័ត៌មនែដលទទួលបនេទ
នឹងមូល�្ឋ នព័ត៌មនផ្លូវករេផងងៗែដលមនេរៀប�ប់កនុងែផនកខងេលើមុននឹងឈនដល់ករេធ្វើ 
េសចក្តីសននិ�្ឋ នបឋម ចុងេ្រកយេដើមបីកំណត់ថជនេនះ ជជនរងេ្រគះ។ 

ដូចគន នឹងទ្រមង់ខ្លីែដរ ជនរងេ្រគះែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍កនុងទ្រមង់ខ្លីរចួេហើយ 
�ចនឹងផ្តល់ចេម្លើយខុសគន កនុងទ្រមង់លម្អិត ។ ដូេចនះអនកសមភ សន៍គបបីេធ្វើករវភិគសននិ�្ឋ នជ
ថមីម្តងេទៀត ។  

្របសិនេបើរកេឃើញមនធតុផងំបនែតមួយ ឬរកមិនេឃើញធតុផងំ�មួយទល់ែត
េ�ះ េនះករណីេនះមិន�ចសននិ�្ឋ នថជបទេលមើសពក់ព័នធនឹងអំេពើជួញដូរមនុសងេឡើយ ។ 
ដូេចនះអនក សមភ សន៍គបបីបញជូ នព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងអនកែដលអះ�ងថមនកររងេ្រគះេទ
សមតថកិចចេដើមបី្រ�វ្រជវបន្ត និងែណនំ�មីុខ្លួនឲយេទកន់�ថ ប័នែដលមនសមតថកិចចពក់
ព័នធសម្រសបដៃទ េទៀត ្របសិនេបើ�មីខ្លួនយល់្រពម ។ 

កនុងករណីរកេឃើញត្រមុយែដល�ចបញជ ក់ថបុគគលេនះ �ចជជនសងង័យ្រប្រពឹត្តបទ 
េលមើសពក់ព័នធនឹងអំេពើជួញដូរមនុសង ឬអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទេទវញិេនះ អនកេធ្វើសមភ សន៍
្រតូវ�យករណ៍ជបនទ ន់េទ�ជញ ធរមនសមតថកិចចេដើមបីចត់ករ�មនីតិវធីិចបប់។ 

 
-, 
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សមគ ល៖់ 

១.  កនុងករណីែដលជនរងេ្រគះមន�ម រតីវបិ�្ល ស ឬ�ម រតីមិននឹងន ឬ�ថ នភពសុខភពទន់
េខ�យខ្ល ំង ឬមិន្រប្រកតី ចំបច់្រតូវផ្តល់អន្ត�គមន៍វបិត្តិេដើមបីសេ្រងគ ះបនទ ន់ ឬទុកេពល
េវ�ឲយជនរងេ្រគះមនលទធភពេនកនុងករផ្តល់បទសមភ សន៍ឲយបនជក់�ក់។ 

២. ��ស័យេលើកលៈេទសៈជក់ែស្តង ករសមភ សន៍កំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ�ច
្រប្រពឹត្តេ��មវធីិ��ស្តពីរ្របេភទគឺ វធីិ��ស្តបឋម(ឆប់រហ័ស) ែដលមនលកខណៈ 
េលឿន និងសុ្រកឹត និង វធីិ��ស្តសមភ សន៍ែបបសីុជេ្រម  េដើមបីទទួលព័ត៌មនលម្អិត។ 

៣. ្រគប់ករសមភ សន៍ទំងអស់េទះ្រតូវេធ្វើេឡើងេ�យនគរបលយុត្តិធម៌ ឬ�ថ ប័នមនភរកិចច
កំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ �មួយក៏េ�យ ្រតូវអនុវត្តេ��មវធីិ��ស្ត និងសីល
ធម៌ៃនករសមភ សន៍េ�យេ�្ត តេលើផល្របេយជន៍របស់ជនរងេ្រគះ។ 

៤. កនុងករណីជនរងេ្រគះជកុមរ ្រតូវេ្របើវធីិ��ស្តកុមរេម្រតីនិង្រតូវមនវត្តមនរបស់ឪពុកម្ត
យ��ព�បលអនកែ�រក��សបចបប់ ឬម្រន្តីែដលចបប់អនុញញ ត ឬជនេពញវយ័ែដល
មនករេជឿទុកចិត្តពីកុមរ េដើមបីជួយដឹងឮ និងផ្តល់ភពកក់េក្ត ដល់កុមរ ែតមិន្រតូវឲយ
មនវត្តមនជនែដលសង�័យថពក់ព័នធនឹងបទេលមើស ។ 

៥. េបើអនកមនភរកិចចសមភ សន៍ជនរងេ្រគះ ជម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម៌ ឬកម្ល ំងសមតថកិចច គបបីកំុ
េ្របើ្របស់�កស�្ឋ ន ែដល�ចេធ្វើឲយជនរងេ្រគះមនករភ័យខ្ល ច និងមិន�៊នផ្តល់
ចេម្លើយ ។  

 

 
 

-, 
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៣. នី���ីៃនករបញជូ ន 
 

 
៣.ក. គំនសូបំ្រពួញ ៃន្របពន័ធបញជូ ន 

 
 
 
 
       �យករណ៍          �យករណ៍ និងស្រមបស្រមួ លមតុភូមិនិវត្តន៍ 

 
         បញជូ ន  
            
      �យករណ៍     បញជូ ន                  
             បញជូ ន      �យករណ៍              �យករណ៍ 

 
      �យករណ៍ 
          និង 
        បញជូ ន 

 
             �យករណ៍       បញជូ ន                    សមហរណកមម 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្របជជនទូេទ ែដល 
ដឹងពី/ជួបជនរងេ្រគះ អនកមនភរកិចច

កំណត់អត្ត

មនទីរសងគមកិចច សមតថកិចចជំនញ 
នគរបលយុត្តិធម៌ 

 
កែន្លងផ្តល់េស� 

្រគួ�រ /
សហគមន៍ 

េស�សុខភិបល េស�គំ្រទផ្លូវចបប់

េស��្ត រនីតិសមបទ ជំនញវជិជ ជីវ: 

ករងរ/មុខរបរ សិក�អប់រ ំ

ម្រន្តី�ថ នទូត្របចំ
្របេទស/តំបន់
េគលេ�

្រកសួងករបរេទស 
និងសហ្របតិបត្តិ
ករអន្តរជតិ 
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៣.ខ. នីតិវិធីៃនករកំណត់អត្តសញញ ណ និងបញជូន 
 
៣.ខ.១. ករបញជូនេដើមបែីស្វងរកេស�ជួយជនរងេ្រគះ 
១.  ជន�ក៏េ�យ ែដលបនទទួលព័ត៌មនអំពីភពរងេ្រគះរបស់ជន�មន ក់  ឬជួប្របទះ

េឃើញជនសង�័យថរងេ្រគះ ឬ្រតូវបនជនែដលសង�័យថរងេ្រគះេសនើសំុឲយជួយសេ្រងគ ះ  ៖ 

ក. េបើជពលរដ្ឋទូេទ ឬអនកែដលមិនមនភរកិចចកនុងករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ 
គបបីបញជូ ន ឬនំជនែដលសង�័យថរងេ្រគះ ឬផ្តល់ព័ត៌មនអំពីជនែដលសង�័យថរង
េ្រគះ េទម្រន្តីមនសមតថកិចច ឬម្រន្តីសងគមកិចច ឬអងគករសងគមសីុវលិ ែដលេធ្វើករងរពក់
ព័នធនឹងករជួយជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� េដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណបឋម
ជនរងេ្រគះ កនុងេគលេ�ជួយស្រមបស្រមួលឲយទទួលបនេស�សម�សប�ម�ថ នភព
ជក់ែស្តង ។     

ខ. េបើជអនកមនភរកិចចកំណត់អត្តសញញ ណបឋមជនរងេ្រគះ (ជម្រន្តីមនសមតថកិចច ឬ
ភន ក់ងរសងគមកិចច ឬ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ឬម្រន្តីកិចចករនរ ី ឬអងគករសងគមសីុវលិែដលេធ្វើ
ករងរពក់ព័នធនឹងករជួយជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស�) បនេឃើញ ឬជួបជនរង
េ្រគះ ្រតូវកំណត់អត្តសញញ ណបឋមជនរងេ្រគះេ�យេ្របើទ្រមង់សមភ សន៍ ែបបខ្លី 
(ឧបសមព័នធ២) ្របសិនេបើមនេពលេវ�មិន្រគប់្រគន់ ឬ�ថ នភពមិនអំេ�យផល ឬ
េ្របើទ្រមង់លម្អិត (ឧបសមព័នធ៣) េ�យមនករសននិ�្ឋ នជក់�ក់�មករ�យត�ម្លបឋម ។ 

២.  ជនសង�័យថរងេ្រគះែដល្រតូវករេស�សេ្រងគ ះបនទ ន់ ចំបច់្រតូវបញជូ នជនរងេ្រគះេនះេទ
កែន្លងែដល�ចផ្តល់កិចចសេ្រងគ ះនិង្រតូវបញជូ នព័ត៌មន្រពមជមួយ�ក�រពក់ព័នធ េទម្រន្តី
សងគមកិចច េដើមបីកំណត់េស� ែដល្រតូវផ្តល់ជបេ�្ត ះ�សននបន្តេទៀត ។  

៣.  អនកកំណត់អត្តសញញ ណ មនភរកិចច�យករណ៍េ�យមនភជ ប់ជមួយនូវ�ក�រពក់ព័នធេទ 
អធិករ�្ឋ ននគរបល ឬកនុងករណីចំបច់ ្រតូវបញជូ ន�ក�រ ឬបញជូ នទំង�ក�រ ទំងជន
សង�័យថរងេ្រគះ្រតង់េទនគរបល្របឆំងអំេពើជួញដូរមនុស� ឬកង�ជ�វធុហតថមនសមតថ
កិចច េដើមបីកំណត់រកភពរងេ្រគះ បទេលមើស និងជនសង�័យែដល្រប្រពឹត្ត កនុងេគលេ�ជួយរក
េស�ករពរផ្លវចបប់ជូនជនរងេ្រគះ កនុងនីតិវធីិតុ�ករ ។  

៤.  កនុងករណីែដលជនរងេ្រគះជកុមរ (អនីតិជន) នគរបល ឬទីភន ក់ងរែដលរកេឃើញមុនេគ ្រតូវ
ទក់ទងជបនទ ន់េទភន ក់ងរផ្តល់េស�សងគមកិចច េដើមបីែស្វងរកឪពុក ម្ត យ ឬ��ព�បល 
ឬ្រកុម្រគួ�ររបស់កុមររងេ្រគះ និងពិនិតយ�ថ នភព្រគួ�រេដើមបីប៉ន់្របមណអំពីលទធភព
កនុងករផ្តល់េស�គំពរកុមរ  ។ 

៥. ជនរងេ្រគះមនភរកិចចសហករ ផ្តល់ព័ត៌មនដល់នគរបលយុត្តិធម៌្របឆំងករជួញដូរមនុស� 
�មរយ�ករផ្តល់កិចចសមភ សន៍េដើមបីកំណត់ភពរងេ្រគះ េ�យមនករស្រមបស្រមួលពីអនក
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មនភរកិចចកំណត់អត្តសញញ ណបឋម ។ កនុងករណីជនរងេ្រគះបដិេសធ ទីភន ក់ងរផ្តល់េស�
ជនរងេ្រគះ ែដលបនេធ្វើករកំណត់អត្តសញញ ណបឋម្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនេនះជូនដល់នគរបល
យុត្តិធម៌្របឆំងករជួញដូរមនុស�េដើមបីស្រមបស្រមួលអនុវត្តនីតិវធីិកនុងករ្របមូលព័ត៌មន  ។ 

៦. កនុងករណីែដល្រតូវករសេ្រងគ ះជនរងេ្រគះ និងរកជនរងេ្រគះដៃទេទៀត កិចចអន្ត�គមន៍ពីនគរបល
យុត្តិធម៌គឺជវធិនករបនទ ន់និងចំបច់។ នគរបលយុត្តិធម៌ ឬអនកមនភរកិចច្រតូវសមភ ស ឬ
្របមូលព័ត៌មនពីអនកែដល�ចផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមពីជនរងេ្រគះែដល�ចជ�ច់ញតិ មិត្ត
ភក្តិ ្រកុម្រគួ�ររបស់ជនរងេ្រគះ អនកពក់ព័នធ ឬទីភន ក់ងរផ្តល់ករគំ្រទជនរងេ្រគះ។ 

៧. េ្រកយេពល្របតិបត្តិករសេ្រងគ ះ និងរេំ�ះជនែដលជប់កនុង�ថ នភពជួញដូរមនុស� និង/ឬករេធ្វើ
�ជីវកមមផ្លូវេភទ នគរបលយុត្តិធម៌�ចរក�ទុកជនែដលបនរេំ�ះ�យមនសុវតថិភពេដើមបីេធ្វើ
ករសមភ សយកព័ត៌មន និងេធ្វើកំណត់េហតុជបនទ ន់ និងឱយបនឆប់បំផុតេនកែន្លងេធ្វើករ
របស់នគរបលយុត្តិធម៌េដើមបីកំណត់រកជនរងេ្រគះ ជនសង�័យ និងអនកពក់ព័នធ។ 

៨. កនុងករណីមនពលរដ្ឋែខមរកំពុងរងេ្រគះេនេ្រកែដនដីៃន្រពះ�ជជច្រកកមពុជ �ថ នតំជង
េបសកកមមករទូតរបស់្របេទសកមពុជ្របចំ្របេទស ឬតំបន់េនះ ្រតូវចត់វធិនករជបនទ ន់
ជមួយ�ជញ ធរមនសមតថកិចចៃន្របេទស�មី េដើមបីេធ្វើ្របតិបត្តិករប្រងក ប និងសេ្រងគ ះជនរង
េ្រគះ ្រពមទំងសហករជមួយទីភន ក់ងរផ្តល់ករគំ្រទជនរងេ្រគះ េដើមបីកំណត់អត្ត
សញញ ណ និង ផ្តល់េស�សម�សបនន  រមួទំងករបញជូ នជផ្លូវករមកកមពុជវញិ ។ 
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៣.ខ.២. ករែណន ំ០៤ ចំណុច 
១.  កនុងករណីែដលជនរងេ្រគះ ឬ អនកតំជងរបស់ពួកេគមនបំណង�ក់ពកយប្តឹង (បណ្តឹ ង

បរ�ិរ ឬបណ្តឹ ងទមទរសំណង)ទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះ ឬ�ថ ប័នពក់ព័នធ
េផ�ង�្រតូវបញជូ នព័ត៌មនទក់ទងនឹងករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះេទនគរបលយុត្តិ 
ធម៌ េដើមបី�យករណ៍ជបនទ ន់េទករយិល័យ្របឆំងករជួញដូរមនុស� និងករពរអនីតិ
ជន ៃនសនងករ�្ឋ ននគរបល�ជធនី-េខត្ត។  

កនុងករណីជនរងេ្រគះ ឬអនកតំជងរបស់ពួកេគមិនមនបំណង�ក់ពកយប្តឹងជ
មួយេទ ទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះ ឬ�ថ ប័នពក់ព័នធេផ�ង�្រតូវបញជូ នព័ត៌មន
ទក់ទងនឹងករកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះេទមនទីរសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ។ 
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២. កនុងករណីចំបច់ នគរបលយុត្តិធម៌�ចេចញលិខិតេកះេ�ជនរងេ្រគះែដលមន�យុ១៨
ឆន ំេឡើងេដើមបីេទចូលរមួករសមភ សន៍យកព័ត៌មនបែនថម ។ ្របសិនេបើជនរងេ្រគះជអនីតិ
ជន ករបញជូ ន្រតូវេធ្វើេឡើង�មរយ�្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 
េ�យេគរព�មខ្លឹម�រៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ ១០៧ ចុះៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ំ២០០៧ របស់
្រកុម្របឹក�ជតិកមពុជេដើមបីកុមរ ស្តីពីេគលករណ៍ករពរសិទធិកុមររងេ្រគះេ�យ�រ
ករជួញដូរៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ និង�សប�មខ្លឹម�រៃនេគលករណ៍ែណនំេលខ
០០១ស្តីពីករអនុវត្តចបប់ស្តីពី ករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស�និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 
របស់្រកុមករងរដឹកនំ ប.ជ.រ.ព.ភ និង េសចក្តីែណនំេលខ០០៩ស.អ.យ ស្តីពីករអនុវត្តកិចច
្របតិបត្តិករសេ្រងគ ះជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� និង/ឬ ករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទេន
�មប�្ត ទី�ំងែដលបនកំណត់របស់អគគសនងករ�្ឋ ននគរបលជតិ។ 

៣.  ្រគប់ករបញជូ នជនរងេ្រគះេទរកេស� និងេទ�ជញ ធរមនសមតថកិចច្រតូវអនុវត្តេទ�ម
ទ្រមង់ ែដលមនភជ ប់កនុង «ឧបសមព័នធទី ៥» ៃនេគលករណ៍ែណនំេនះ និង�សបេទ�ម
ែបបបទែដលមនកំណត់កនុងបទ�្ឋ នអបបបរមស្រមប់កិចចករពរសិទធិជនរងេ្រគះេ�យ
អំេពើជួញដូរមនុស� និង��ចរែណនំ េលខ ០០៩ ស.អ.យ ចុះៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៧ 
របស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជននិងយុវនីតិសមបទ ស្តីពីករងរសមហរណកមម និង
�ម�ន្រកុមជនរងេ្រគះែដលបន�ន ក់េនកនុងមជឈមណ្ឌ លរបស់រដ្ឋ និងអងគករមិនែមនរ
�្ឋ ភិបល។ ករបញជូ នទំងអស់្រតូវមនភជ ប់ជមួយនូវទ្រមង់កំណត់អត្តសញញ ណជនរង
េ្រគះ។ 

៤. េ�យែឡក ករបញជូ នរបស់នគរបលយុត្តិធម៌្រតូវអនុវត្ត�សប�មខ្លឹម�រៃនេគលករណ៍
ែណនំរបស់ អគគសនងករ�្ឋ ននគរបលជតិស្តីពីករអនុវត្តកិចច្របតិបត្តិករសេ្រងគ ះជនរង
េ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស� និង/ឬ ករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ េន�មប�្ត ទី�ំងែដល
បនកំណត់។  
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៣.គ. ��នករសំខន់ៗ េ្រកយពីបនកំណតអ់ត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ 
ករបញជូ នេ�រកេស�ជយួជនរងេ្រគះ 

6 
៣.គ.១. ករណីជនរងេ្រគះជជនជតិកមពុជ 

ក. ជនរងេ្រគះកមពុជែដលេនកនុង្របេទស៖ បនទ ប់ពីកំណត់អត្តសញញ ណរចួេហើយជនរង
េ្រគះ្រតូវបនបញជូ នបន្តេទរកេស�េផ�ង� ឬេធ្វើសមហរណកមមេទកន់សហគមន៍េដើមឬកែន្លងរស់
េនថមីែដលនឹង្រតូវស្រមបស្រមួល និងផ្តល់ករគំ្រទេជយមនទីរសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ
សមបទ �ជញ ធរមូលជ្ឋ ន ទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះ និងអងគករជតិ-អន្តរជតិេផ�ង� ។ 
ករបញជូ នេទរកេស�្រតូវេធ្វើេឡើង�មទ្រមង់ែដលមនភជ ប់កនុង «ឧបសមព័នធទី៥» ៃនេគលករណ៍
ែណនំេនះ និង្រសបេទ�មែបបបទែដលមនកំណត់កនុងបទជ្ឋ នអបបបរមស្រមប់កិចចករពរសិទធិ
ជនរងេ្រគះេជយអំេពើជួញដូរមនុស� និង�យចរែណនំេលខ ០០៩ ស.អ.យចុះៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ំ
២០០៧ របស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជននិងយុវនីតិសមបទ ស្តីពីករងរសមហរណកមម និង
�មជន្រកុមជនរងេ្រគះែដលបន�ន ក់េនកនុងមជឈមណ្ឌ លរបស់រដ្ឋ និងអងគករមិនែមនរជ្ឋ ភិបល
ែដល្រតូវបនទទួល�គ ល់េជយយជរជ្ឋ ភិបល។ 

ខ. ជនរងេ្រគះកមពុជែដលសថតិេនបរេទស៖  បនទ ប់ពីបនកំណត់អត្តសញញ ណបឋមរចួ នឹង
្រតូវបនករគំ្រទេជយតំ�ងេបសកកមមករទូតរបស់្របេទសកមពុជ្របចំេន្របេទស ឬតំបន់ េនះ 
និងទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះ។ ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ មន
ភរកិចចចត់ែចងស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ និង
្រកសួងម�ៃផទ េដើមបីេរៀបចំករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ និងេធ្វើសមហរណកមម ្រសប�មែបបបទជធរម
ន។ កនុងករណីជនរងេ្រគះយល់្រពមចូលរមួកនុងដំេណើ រករយុត្តិធម៌្រពហមទណ្ឌ ៃន្របេទសេនះ �ថ ន
តំ�ងេបសកកមមករទូតរបស់្របេទសកមពុជ ្រតូវស្រមបស្រមួលចត់ែចង�មនីតិវធីិជមួយ�ជញ
ធរមនសមតថកិចចរបស់្របេទស�មី េដើមបីស្រមួលឱយជនរងេ្រគះកមពុជមនសិទធិទទួលបនករ
អនុញញ តឱយ�ន ក់េនបេ�្ត ះ�សនន និងទទួលបនជ្រមក និងករគំពរសម្រសបពី�ជញ ធរមន
សមតថកិចចរបស់្របេទសេនះ និងទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះនន ។ កនុងករណីជនរងេ្រគះ
កមពុជែដល្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណេនកនុង្របេទសែដលមនកិចច្រពមេ្រព�ងជមួយ្របេទសកមពុ
ជករកំណត់អត្តសញញ ណ និងករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ជនរងេ្រគះ ្រតូវេធ្វើ�មែបបបទែដលមន
កំណត់កនុងកិចច្រពមេ្រព�ងេនះ ។  
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៣.គ.២. ករណីជនរងេ្រគះជជនបរេទស 
កនុងករណីជនរងេ្រគះៃន្របេទសែដលមនកិចច្រពមេ្រព�ងជមួយ្របេទសកមពុជ ករេធ្វើមតុ

ភូមិនិវត្តន៍ជនរងេ្រគះ្រតូវអនុវត្ត�សប�ម�្លឹម�រៃនកិចច្រពមេ្រព�ងេនះ។ 
កនុងករណីជនរងេ្រគះៃន្របេទសែដលមិនមនកិចច្រពមេ្រព�ងជមួយ្របេទសកមពុជ្រកសួង

សងគមកិចច អតីតយុទធជននិងយុវនីតិសមបទ្រតូវស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងម�ៃផទ ្រកសួងករ
បរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិនិងទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះ េដើមបីចត់ែចង និង
េរៀបចំករេធ្វើមតុភូមនិវត្តន៍ជនរងេ្រគះ�សប�មនីតិវធីិជធរមន។ 

 
ទទួលបនេគលករណ៍ែណនំេនះ �ថ ប័ន �ជញ ធរមនសមតថកិចច និងអងគភពពក់ព័នធទំង

អស់ ្រតូវយកចិត្តទុក�ក់អនុវត្តឱយមន្របសិទធភពចប់ពីៃថងចុះហតថេលខេនះតេទ។ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

����ីភនំេពញ ៃថងទី.........ែខ..............ឆន ំ ២០១៥ 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម���ទ 
ជ. គណៈកមម ធិ�រ��្របយទុធ្របឆំង 

អំេពីជញួដរូមនសុ� 
 
 
 

សេម្តច្រក�េ�ម សេខង 
ចម្លងជនូ:  

-្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 
-្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
-្រគប្់រកសួងពកព់ន័ធ 
-អគគសនងករ�្ឋ ននគរបលជតិ 
-បញជ ករ�្ឋ នកង�ជ�វធុហតថេលើៃផទ្របេទស 
-្រគប�់��ជ�នី-េខត្ត 
-្រគបអ់ងគករជតិ-អន្តរជតិពកព់ន័ធ 
-�ជកិចច 
-�ក�រ-កលបបវត្តិ 
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ឧបសមពន័ធ  

 
ឧបសមព័នធ១៖ ្រកមសីលធមក៌នុងករសមភ សកំណតអ់ត្តសញញ ណ ជនរងេ្រគះ 
ឧបសមពន័ធ២៖ ទ្រមងស់មភ សនខ៍្លី ស្រមបក់រសមភ សកំណតអ់ត្តសញញ ណបឋមជនរង

េ្រគះេ�យអំេពីជញួដរូមនសុ� 
ឧបសមពន័ធ៣៖ ទ្រមងល់ម្អិត ស្រមបក់រសមភ សកំណតអ់ត្តសញញ ណបឋមជនរងេ្រគះ

េ�យអំេពីជញួដរូមនសុ� 
ឧបសមពន័ធ៤៖ ទ្រមងេ់សនីសុំករយល្់រពមេដីមបីសមភ សកំណតអ់ត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ 
ឧបសមពន័ធ៥៖ ទ្រមងប់ញជូ នេ�រកេស� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30

ឧបសមព័នធ១ 
 

្រកមសីលធមក៌នុងករសមភ សកំណតអ់ត្តសញញ ណ ជនរងេ្រគះ 

6 
អនកែដលមនភរកិចចកនុងករេធ្វើសមភ សន ៍ជន�មន កេ់ដើមបកីំណតរ់កភពរងេ្រ��េ��អំេពើជញួ

ដូរមនុស� នងិអំេពើេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទ  គបប ី្របតបិត្ត�ិម្រកមសីលធម ៌ដូចមនែចងខងេ្រកម៖  
មុននឹងេធ្វើករសមភ សកំណត់អត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ ឬជនែដលសង�័យថរងេ្រគះេ�យ 

អំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ (ែដលតេទេនះេ�ថ អនកេឆ្លើយ) ម្រន្តីឬបុគគលិក 
សមភ សន៍(ែដលតេទេនះេ�ថអនកេធ្វើសមភ សន៍) គបបីែស្វងរកព័ត៌មនននពក់ព័នធអងគេហតុ ែដល
ជលទធផលៃនកិចចសមភ ស ផ្តល់េ�យអនកេឆ្លើយ ែតមិនែមនជសំនួរដែដល  ៗនំឲយធុញ្រទន់ ។  

មយ៉ងេទៀត ករសមភ សែបបកុមរេម្រតី ្រតូវយកមកអនុវត្តកនុងករណីអនកេឆ្លើយជកុមរ ។ 
 ្របសិនេបើ�ចេធ្វើបន គួររកអនកេធ្វើសមភ សន៍មនេភទដូចគន នឹងអនកេឆ្លើយ និងមនជំនញ ឬ

ឆ្លងកត់វគគបណ្តុ ះប�្ត លស្តីពីវធីិ��ស្តសមភ សន៍ជនរងេ្រគះ  ។ 
អនកេធ្វើសមភ សន៍ អនកេរៀបចំករសមភ ស និងអនកបញជូ នជនរងេ្រគះ ឬជនែដលទំនងជ�ចរង

េ្រគះេ�យ�រអំេពើជួញដូរមនុស�និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ្រតូវយកចិត្តទុក�ក់ និងអនុវត្ត�ម
េគលករណ៍ែដលជ្រកមសីលធម៌ស្រមប់អនកសមភ សន័ជនរងេ្រគះ ដូចខងេ្រកម៖ 

១. មិនបងកករឈចឺប់ េ្រគះថន ក់ ករេរ ើសេអើងកនុងសងគម និងភព�ម៉ស់ដល់ជនរងេ្រគះ៖ 

អនកេឆ្លើយ�ច្របឈមនឹង�ថ នភពេ្រគះថន ក់ និងងយរងករប៉ះទងគិចផ្លូវចិត្តេ្រពះថពួកេគ
ធ្ល ប់បនជួប្របទះនឹងវបិត្តិធងន់ធងរែដលជលទធផលៃនអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវ
េភទ ។ ដូេចនះ េបើសិន�ជមនេហតុផល�មួយែដលនំឱយេជឿជក់ថ ករេធ្វើសមភ សនឹងបងក
េ្រគះថន ក់ដល់េគ (អនកេឆ្លើយ) និង្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ ដូចជករសងសឹក ករប៉ះទងគិចផ្លូវចិត្ត  ករ
េរ ើសេអើង និងភព�ម៉ស់កនុងសងគម េនះករសមភ សមិន្រតូវអនុវត្តេឡើយ ។  អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវ
មនករទទួលខុស្រតូវែផនកសីលធម៌ េដើមបីេធ្វើករប៉ន់្របមណឱយបនហមត់ចត់អំពីភពងយរងេ្រគះ
ែដល�ចេកើតេឡើងេ�យ�រករេរៀបចំកិចចសមភ ស ។ 

២. ធនសុវតថិភព សន្តិសុខ និងផសុកភព 

េនមុនេពលចប់េផ្តើមសនទន អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវធនថ អនកេឆ្លើយពិតជមន�រមមណ៍ថ
មនសុវតថិភព ។ អនកេធ្វើសមភ សន៍មនកតព្វកិចចែស្វងយល់ និងេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករបនទ ន់
ចំបច់េផ�ង រៗបស់អនកេឆ្លើយ ែដលមនដូចជត្រមូវករែថទំែផនកេវជជ��ស្ត ករពិេ្រគះេយបល់ 
ចំណី��រ និងទឹកជេដើម។  

អនកេឆ្លើយមិនគួរ្រតូវបនេគសមភ ស  ខណៈេពលែដលខ្លួនកំពុងមនករឈឺចប់ មិន្រសលួ 
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កនុងចិត្ត ឬ្រតូវករេស�េវជជ��ស្តបនទ ន់េឡើយ។ ករេរៀបចំកិចចសមភ សនិងទីកែន្លងសមភ សន៍្រតូវ
ធននូវផសុកភពស្រមប់អនកេឆ្លើយ ។ ឧទហរណ៍ កែន្លងសមភ សន៍្រតូវសថិតេនកនុងបនទប់មួយ
េ�យែឡក មនខយល់និងពន្លឺេចញចូល្រគប់្រគន់ និងមនបនទប់ទឹក។ល។កនុងករណីអនកេធ្វើសមភ សន៍
មនគន េ្រចើន (ដូចជ អនកសួរ អនកកត់្រ� អនកបកែ្រប អនកពិេ្រគះេយបល់និងអនកពក់ព័នធេផ�ងេទៀត) 
ករេរៀបចំករសមភ ស្រតូវៃលយ៉ង�មិនឱយអនកេឆ្លើយមន�រមមណ៍ទទួលករេគៀបសងកត់។ ជទូេទ 
េដើមបីបេញច �សករ�័យខ្ល ច អនកេធ្វើសមភ សន៍គួរេ្របើ្របស់សេម្ល�កបំពក់សីុវលិ។ ចំេពះនគរបល
យុត្តិធម៌ ្រតូវអនុវត្ត�មចបប់ លិខិតបទ�្ឋ នគតិយុត្តិ និង្រកមសីលធម៌ជធរមន។ 

៣. ធនឯកជនភព  

�ល់កិចចសមភ សជមួយអនកេឆ្លើយទំងអស់ ្រតូវេរៀបចំេឡើងកនុងបរយិកសែដលរក�បននូវ
លកខណ�ឯកជនេ�យមិនមនកររខំន។ េបើេទះបីជករសមភ ស្រតូវេធ្វើេឡើងេនកនុងករយិល័យ
មនទំហំតូច និងអូ៊អរក្តី ភពជឯកជនស្រមប់អនកេឆ្លើយមន ក់ ្ៗរតូវធនឱយបនេហើយេបើកនុងករណី
មិន�ចធនឯកជនភពបនេទ ករសមភ សមិន្រតូវេធ្វើេឡើយ រហូតទល់ែតមនបរយិកសសម្រស
ប។ េបើ�ចេធ្វើបន ករសមភ ស្រតូវេធ្វើេឡើងចំេពះអនកេឆ្លើយម្តងមន ក់  ៗ(កនុងករណីអនកេឆ្លើយមនចំនួន
េ្រចើននក់)។ 

៤. រក�ករសមង ត់  
ករធនរក�ករសមង ត់មនន័យថអនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវធនថ�ល់ទិននន័យទំងអស់ទក់

ទងនឹងអនកេឆ្លើយ ឬផ្តល់េ�យអនកេឆ្លើយ្រតូវរក�ជករសមង ត់ និងរក�ទុកេ�យសុវតថិភព ។ អនក
េឆ្លើយគបបី្រតូវបន្របប់ឱយដឹងអំពីវធិនករជក់�ក់ែដល្រតូវអនុវត្តេដើមបីធនករសមង ត់ ។ ករ
រក�ករសមង ត់ទមទរឱយមនករ្របុង្របយ័តនជប់ជ្របចំេទេលើកររក�ព័ត៌មនជ�យលកខណ៍
អក�រឬផទ ល់មត់ទិននន័យ�ម្របព័នធេអឡិច្រតូនិចទូរសពទ វេីដអូ និងទ្រមង់េផ�ង ៃៗនព័ត៌មនពក់
ព័នធនឹងអនកេឆ្លើយ ។ ព័ត៌មនគួរ្រតូវបនែចករែំលកេនកនុងចំេ�មបុគគលពក់ព័នធេ�យែផ្អកេលើ
េគលករណ៍ៃន«ភពចំបច់ែដល្រតូវដឹង»។ ករែចករែំលកព័ត៌មនែដលែផ្អកេលើេគលករណ៍េនះ
្រតូវ្របប់ដល់អនកេឆ្លើយឱយបនដឹង និង្រតូវបញជ ក់ឱយចបស់អំពីវធិនករទក់ទងនឹងអនមិកភព (ដូច
ជករេ្របើ្របស់េលខកូដ អក�រកត់ េឈម ះ្របឌិត ករបិទបំងមុខមត់ ទីកែន្លង និង�្ល កសញញ េន
កនុងរបូថត ជេដើម)។ �ជកររេំ��េលើសិទធិបុគគលកនុងករណីែដលមនករែចករែំលកព័ត៌មន ឬរបូ
ភពទក់ទងនឹងសុខភព េវជជ��ស្ត ឬអត្តសញញ ណអនកេឆ្លើយេ�យគម នករយល់្រពមចបស់�ស់
ជមុនពីអនកេឆ្លើយ ឬពីឪពុកម្ត យ អនក��ព�បល ឬអនកែថរក�របស់ពួកេគ។ 

៥. ផ្តល់ព័ត៌មនេពញេលញ និងករេសនើសំុករយល់្រពម 

ព័ត៌មន និងលកខខណ្ឌ ទំងអស់ទក់ទងនឹងជេ្រមើសរបស់អនកេឆ្លើយ្រតូវផ្តល់ដល់�មីខ្លួនជ
មុនេដើមបីពួកេគ�ចេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត្រតឹម្រតូវ និង្របេសើរបំផុតស្រមប់សុវតថិភពសុខភព សុខុ
មលភព និងផល្របេយជន៍របស់ពួកេគ មុននឹងចប់េផ្តើមទទួលយកករសមភ ស។ សិទធិទទួលបន
ព័ត៌មនេពញេលញ និងសិទធិយល់្រពម ឬបដិេសធករសមភ សេដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណជនរង
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េ្រគះ្រពមទំងករថតរបូភពនិងសំេឡង គឺជសិទធិមូល�្ឋ នរបស់អនកេឆ្លើយ។ ចំេពះនគរបលយុត្តិ
ធម៌្រតូវអនុវត្ត�ម្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ 

ជទូេទ អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនដល់អនកេឆ្លើយដូចតេទ៖ 
- ែណនំខ្លួន ្របប់េឈម ះ មុខតំែណង តួនទី និងលទធភពផ្តល់ឬបញជូ នេទរកេស�គំ

្រទេផ�ង�ដល់ជនរងេ្រគះ 
- ពនយល់អំពីេគលបំណងៃនករេសនើសំុករយល់្រពម និងករសមភ ស 
- ពនយល់េ�យសេងខបអំពីខ្លឹម�រៃនករសមភ ស 
- ពនយល់អំពីផល្របេយជន៍ៃនកិចចសមភ ស និងដំេណើ រករៃនកិចចសមភ សរមួទំងរយៈ

េពលសមភ សន៍ និងករប៉ះបូ៉វករខតបង់ពិត្របកដ រមួទំងករខតបង់េពលេវ� 
(ចំ�យេធ្វើដំេណើ រ ឬ��រ និងករបត់បង់េពលេវ�្របកបរបរទទួលទន) 

- ពនយល់អំពីសិទធិ�កសួរកនុងករណីមនចមងល់ឬករ្រពួយបរមភ�មួយ សិទធិមិន
េឆ្លើយ និងសិទធិមិនឱយេគថតរបូ-សំេឡង ជេដើម 

- ពនយល់អំពីសិទធិបុគគលទក់ទងនឹងកំណត់្រ�សមភ សន៍ �ក�រ និងភ័ស្តុ�ងែផនក
េវជជ��ស្ត ឬ�ក�រ�ទ ល់ខ្លួន។ល។ 

- ពនយល់អំពីេគលករណ៍រក�ករសមង ត់ និងផ្តល់ឱកសឱយអនកេឆ្លើយសេ្រមចចិត្តថ
េតើព័ត៌មនែដលនឹងផ្តល់�ចឬមិន�ចេ្របើ្របស់បនកនុងករបញជូ នបន្តេទនគរបល
យុត្តិធម៌ ឬទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទនន�មករណីសម្រសប 

- ធនចំេពះជនរងេ្រគះថគម នចេម្លើយ�មួយែដលចត់ទុកថ្រតូវ ឬខុសេឡើយ
េហើយសំណួរែដលសួរគឺ�មនលកខណៈទូេទស្រមប់មនុស�្រគប់គន  

- េចៀស�ង�ក់សមព ធ ឬលកខខណ្ឌ �មួយេលើអនកេឆ្លើយ 
- សំណួរសំខន់ចុងេ្រកយមុននឹងចប់េផ្តើមករសមភ សជផ្លូវករគឺ«េតើខញុំ�ចចប់េផ្តើម

សមភ សេពលេនះបនែដរឬេទ?»។ 
ករយល់្រពមទទួលយកករសមភ សកំណត់អត្តសញញ ណ្រតូវបង្ហ ញេចញពីឆនទៈពិត្របកដ 

េ�យេសរ ីចបស់�ស់ និងដឹងជមុន។ ករយល់្រពម្រតូវែតផ្តល់ជ�យលកខណ៍អក�រ។ 

៦. សួរសំណួរ្រតូវមនលកខណៈ�មញញ និង្របកបេ�យវជិជ ជីវៈ 

ជទូេទ អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវ្របកន់ខជ ប់នូវរេបៀបរបប និងឥរយិបថសួរសំណួរដូចខង
េ្រកម៖ 

- ករសួរ និងេ្របើ្របស់សំេឡងមនលកខណៈអពយ្រកិតយនិងមនសុជីវធម៌ 
- ករេ្របើ្របស់ភ��មញញងយយល់ និងមនសីលធម៌ ឬពកយេពចន៍ដូចគន នឹង

ពកយេពចន៍ែដលអនកេឆ្លើយបនេ្របើ 
- ករស្រមួល្របេយគ និងបក្រ�យបំភ្លឺ កនុងករណីអនកេឆ្លើយេនមិនទន់យល់ចបស់ 



33

- ករេលើកទឹកចិត្តឱយមនសំណួរេផ�ង  ៗ េបើេទះបីជេពលខ្លះករសួរសំណួរេនះ�ច
ជកររខំនក៏េ�យ 

- ករមិនសួរសំណួរ្រចំែដល ឬសំណួរ�ែដលអនកេឆ្លើយបនផ្តល់ចេម្លើយរចួេហើយ 
- ករមិនេ្របើសំណួរឌឺដង ឬបេញច ើចបេញជ ើរករសួរសំណួរេផ្ត តែតេទេលើ្របធនបទ និង

កំុនិយយេលើសពីករចំបច់ 
- ករធនមិនឱយមនអនកេធ្វើសមភ សន៍េ្រចើននក់សួរសំណួរកនុងេពលែតមួយ ។ កនុង

ករណីចំបច់អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវេចះេ្របើរេបៀបផ្តល់សញញ ឱយគន  
- ករសួរសំណួរ�មលំ�ប់លំេ�យម្តងមួយ  ៗ េ�យចប់េផ្តើមពីសំណួរែដលមិនសូវ

សមុគ�ម ញមុន េហើយវធីិ��ស្តៃនករសួរគឺគួរេ្របើសំណួរេបើកេដើមបី�ចែស្វងយល់
បែនថមេទៀតពី�រមមណ៍ និង�កបបកិរយិ បនទ ប់មកគួរេ្របើសំណួរចំ េៗដើមបីទញយក
ចេម្លើយលម្អិតជងមុន។ ជទូេទ សំណួរែដលចប់េផ្តើមដំបូងគួរជសំណួរក�ង
ទំនុកចិត្តែដលមនដូចជសំណួរទក់ទងនឹងសុខុមលភព និងត្រមូវកររបស់អនក
េឆ្លើយ(ត្រមូវករបនទ ន់ផទ ល់ខ្លួន សុវតថិភព ឬត្រមូវករេវជជ��ស្ត ។ល។) បនទ ប់មក 
អនកេធ្វើសមភ សន៍គួរសួរសំណួរអពយ្រកិតយែដលមនដូចជ េឈម ះ �យុ ទីកែន្លង
កំេណើ ត មុខរបរពីមុន ។ល។ សំណួរសមុគ�ម ញ ឬប៉ះពល់�រមមណ៍គួរសួរេនេ្រកយ
េគ ែដលមនដូចជសំណួរទក់ទងនឹងសមជិក្រគួ�រ �សយ�្ឋ ន�ន ក់េន ករ
េ្រជើសេរ ើស បន្ល ស់ទី ករេកង្របវញ័ច  កររេំ��បំពន េពសយចរនិងសកមមភពខុស
ចបប់ននពក់ព័នធនឹង�ថ នភពរបស់អនកេឆ្លើយ(ែដលមនដូចជ ករមនឬេ្របើ 
្របស់�ក�រែក្លងក្ល យករឆ្លងែដនខុសចបប់ ឬករមនឬេ្របើ្របស់�រធតុេញ�ន 
។ល។)។ករសមភ ស្រតូវបញច ប់ជមួយនឹងសំណួរែដលមិនសូវរេសើប និងមិនេធ្វើឱយអនក
េឆ្លើយខ្វ យខ្វល់េ្រចើន (ដូចជេគលបំណងឬត្រមូវករេនេពលខងមុខបនទ ប់ពីកិចច
សមភ សេនះ) 

- ករសួរមិន្រតូវមនលកខណៈជករសួរចេម្លើយ េចទ្របកន់ ឬេធ្វើឱយអនកេឆ្លើយគិតថ
អនកេធ្វើសមភ សន៍មនករសង�័យេទេលើចេម្លើយរបស់ខ្លួនេឡើយ។  

៧. �្ត ប់្របកបេ�យលកខណៈសកមម និងេឆ្លើយតប 

អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវយកចិត្តទុក�ក់�្ត ប់េ�យសកមម �មរយៈករ� 
- បង្ហ ញ�ករៈឱយេ�ើញថអនកេធ្វើសមភ សន៍កំពុង�្ត ប់  
- ផចង់�រមមណ៍នឹងអនកេឆ្លើយេ�យយកចិត្តទុក�ក់ 
- ទុកេពលឱយអនកេឆ្លើយរកនឹក និងបេញចញ�រមមណ៍�មស្រមួល 
- សួរសំណួរបញជ ក់េឡើងវញិ  
- េចះសេងកតេមើលទឹកមុខ កយវកិរ និងឥរយិបថរបស់អនកេឆ្លើយ 
- មិននិយយកត់េនេពលអនកេឆ្លើយកំពុងនិយយ 
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- មិននិយយពិភក�គន ជមួយមិត្តរមួករងរេនចំេពះមុខអនកេឆ្លើយកនុងអំឡុងេពល
ៃនកិចចសមភ ស។ 

៨. ករធនឱយមន�រមមណ៍ ឬឥរយិបថមិនលេម្អ�ង 

េទះបីជខ្លួនមនជំេនឿ �សន វបបធម៌ �ថ នភពសងគមេសដ្ឋកិចច ជតិពនធុ និងបុគគលិកលកខ
ណៈឬេភទខុសពីអនកេឆ្លើយក៏េ�យ ក៏អនកេធ្វើសមភ សន៍មិន្រតូវបេ�្ត យឱយ�រមមណ៍ ឬ�កបបកិរយិ
លេម្អ�ងេ�យ�រមូលេហតុខងេលើេនះ េកើតេឡើងកនុងអំឡុងេពលសមភ សន៍េឡើយ ជពិេសសគឺ
មិន្រតូវសំែដង�កបបកិរយិែដលេធ្វើឱយអនកេឆ្លើយមន�រមមណ៍ថខ្លួនេគអន់ ឬគម នតៃម្ល។ មយ៉ងវញិ
េទៀត អនកេធ្វើសមភ សន៍មិន្រតូវេ្របើ្របស់បទពិេ�ធ និងករសនមត់ផទ ល់ខ្លួនកនុងករសួរយកព័ត៌មន
េឡើយ។ អនកេធ្វើសមភ សន៍ក៏្រតូវរក��រមមណ៍ និងទឹកមុខរបស់ខ្លួនធមម��ំងពីេពលចប់េផ្តើមរហូត
ដល់េពលបញច ប់ករសមភ ស។ 

៩. ករ្រប្រពឹត្ត្របកបេ�យមនុស�ធម៌ករយល់ចិត្ត ករេគរព និងសមភព 

អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវ្រប្រពឹត្តចំេពះអនកេឆ្លើយ្របកបេ�យលកខណៈមនុស�ធម៌ករយល់ចិត្ត 
ករេគរព សមភព និងភពអត់ធមត់ ជពិេសស្រតូវេឆ្លើយតបឱយមន្របសិទធភពេទនឹងសំណូមពរ 
និងករសេ្រមចចិត្តរបស់អនកេឆ្លើយ ។ អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវយកចិត្តទុក�ក់ចំេពះឥរយិបថរបស់ខ្លួន
ែដលមនដូចជរេបៀបអងគុយ �ក់ៃដ ឈរ េធ្វើកយវកិរ និងករេ្របើ្រកែសែភនកេទេលើអនកេឆ្លើយ។ 

១០. ករស្រមួលឱយអនកេឆ្លើយមនមច ស់ករេលើខ្លួនឯង និងមិនបេនទ សខ្លួនឯង 

អនកេធ្វើសមភ សន៍ ឬអនកេរៀបចំករបញជូ នជនរងេ្រគះ្រតូវេ្រកើនរឮំក និងេលើកទឹកចិត្តឱយអនក 
េឆ្លើយេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត និងមច ស់ករេ�យខ្លួនឯងេនអំឡុងេពលសមភ សន៍និងេពលបញជូ ន ។ 
េលើសពីេនះេទេទៀត អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវេធ្វើយ៉ង�ឱយអនកេឆ្លើយយល់ចបស់អំពីកំហុសែដល
្រប្រពឹត្តេ�យជនជួញដូរមនុស� និងេចៀស�ង�រមមណ៍ស្តីបេនទ សេលើខ្លួនឯង។ 

១១.ករពនយល់្របប់អំពីសិទធិសំុេធ្វើេកសលយវច័ិយ និងករ្រតួតពិនិតយខងែផនកបេចចកេទស ឬ
វទិយ��ស្ត  

អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវ្របប់អនកេឆ្លើយអំពីសិទធិេសនើសំុេធ្វើេកសលយវច័ិយ និងករ្រតួត     ពិនិតយ
ខងែផនកបេចចកេទស ឬវទិយ��ស្តេដើមបីទទួលបនភ័ស្តុ�ងចំបច់ ឬេដើមបីចត់វធិនករេផ�ង�
�មផ្លូវចបប់ ។ ករេធ្វើេកសលយវច័ិយ ឬករ្រតួតពិនិតយខងែផនកបេចចកេទសឬវទិយ��ស្ត្រតូវេធ្វើ
េឡើងេ�យអនកជំនញ។  

១២. ករបកែ្របភ� 

អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវផ្តល់ករបកែ្របភ�េដើមបីស្រមួលដល់ករសមភ ស និងករបញជូ ន។ អនក
បកែ្រប្រតូវេ្រជើសេរ ើសេ�យ្របុង្របយ័តនបំផុតេ�យេចៀស�ងអនកែដលមនគំនិតេរ ើសេអើងចំេពះ
អនកេឆ្លើយ និងអនកបកែ្របែដលខ្វះភពអត់ធមត់ ។ ជេគលករណ៍អនកបកែ្រប្រតូវេ្រជើសេរ ើសេ�យឆ្លង
កត់ករ្រតួតពិនិតយែផនកសន្តិសុខ ភព�ចទទួលយកបនេ�យអនកេឆ្លើយ ករែណនំឬបណ្តុ ះប�្ត



35

លខ្លី (ជពិេសសករែណនំអំពីបរបិទៃនករសមភ ស ករេ្របើ្របស់ភ�ែដលមនលកខណៈ
បេចចកេទស ជេដើម) និងករសនយថករបកែ្របពិតជ្រតឹម្រតូវ។ អនកបកែ្របមិន្រតូវផ្តល់ចេម្លើយ
បែនថម ឬជំនួសចេម្លើយរបស់អនកេឆ្លើយេឡើយ។ 

១៣. ករផ្អ កករសមភ សចំេពះករណីចំបច់ 

ករេឆ្លើយសំណួរ ឬេរៀប�ប់េឡើងវញិនូវបទពិេ�ធែដល្រតូវេគជួញដូរ ឬេកង្របវញ័ច�ចប៉ះ
ពល់ ឬ�ក់សមព ធបែនថមេលើផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរបស់បុគគលែដលកំពុង�នតឹងចិត្ត្រ�ប់។ ដូេចនះ 
មេធយបយែដលល្អគឺ្រតូវឱយអនកេឆ្លើយេរៀប�ប់អំពីអ្វីែដលបនេកើតេឡើងចំេពះខ្លួនេគ និងបង្ហ ញពី
�រមមណ៍របស់ពួកេគ�មស្រមួលេ�យេចៀស�ងភព្របញប់្របញល់ ករបនទុចបង្អ ក់ ឬកររខំន
នន។ អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវេចះសេងកត និងយល់អំពី�រមមណ៍របស់អនកេឆ្លើយ។ កនុងករណីសម្រសប 
អនកេធ្វើសមភ សន៍�ចផ្អ កករសមភ ស និងឱយអនកេឆ្លើយបនឈប់ស្រមក �ចប្តូរ្របធនបទ ឬេលើក
េពលសមភ សន៍េទៃថងេ្រកយវញិ។ ករណីខ្លះេទៀត អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវែស្វងរក ឬេសនើសំុកិចចសហ
ករពី្រគូេពទយវជិជ ជីវៈ ឬទីភន ក់ងរជំនញ េដើមបីផ្តល់ករពិេ្រគះេយបល់ជបនទ ន់ដល់អនកេឆ្លើយ។ 

១៤. ករេ្រត�មេរៀបចំស្រមប់ករបញជូ នជនរងេ្រគះ 

អនកេធ្វើសមភ សន៍្រតូវមនព័ត៌មនទំនក់ទំនងពិត្របកដរបស់�ជញ ធរ ឬ�ថ ប័នពក់ព័នធនិង
ទីភន ក់ងរផ្តល់េស�គំ្រទជនរងេ្រគះេផ�ង�ដូចជ�ថ ប័ន និងអងគករផ្តល់េស�េវជជ��ស្ត េស�
ចិត្តសងគម េស�សងគមនិងេសដ្ឋកិចច ជ្រមក មណ្ឌ ល មជឈមណ្ឌ ល�ន ក់េន។ល។ េហើយគបបីេ្រត�ម
ខ្លួនជេ្រសចចំេពះករេធ្វើអន្ត�គមន៍ចំបច់ននេ�យ�ប់បញចូ លទំងករបញជូ នេទរកេស�ផងកនុង
ករណីជួប្របទះនឹងេហតុករណ៍�មួយដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

 អនកេឆ្លើយមន�ករឈឺ ឬករប៉ះពល់ដល់របូ�ងកយ ឬ្រតូវករពយបល  
 អនកេឆ្លើយេសនើសំុទូរសពទេទ្រកុម្រគួ�រ ឬអនកែដលខ្លួនទុកចិត្ត 
    អនកេឆ្លើយមិនមន�រមមណ៍ថមនសុវតថិភព និងសន្តិសុខេនេពល្រតឡប់េទលំេន 

�នវញិ ឬគម នលំេនឬទីសំ�ក់ 
   អនកេឆ្លើយ្រតូវករកែន្លងេដើមបីបួងសួង�ម្របៃពណី និង�សនរបស់ខ្លួន 
   អនកេឆ្លើយ្រតូវករ��រ ឬករគំ្រទជបនទ ន់េផ�ងេទៀត  
   អនកេឆ្លើយ្រតូវករ្រតឡប់េទកែន្លងែដលធ្ល ប់្រតូវេគជួញដូរ ឬេធ្វើ�ជីវកមមវញិ េ�យ

�រ េគ្រតូវករសេ្រងគ ះបងប្អូន ឬ្រតូវេទយក្រទពយសមបត្តិ ឬលុយកក់របស់ពួកេគ 
   អនកេឆ្លើយ្រតូវបន�យដំ រេំ�� ឬបំពរបំពនេ�យជនជួញដូរមនុស� �ជញ ធរមន

សមតថកិចច ឬបុគគលិកមជឈមណ្ឌ ល ឬ្រតូវបនេគែឆកេឆរេ�យបងខំ ឬ្រតូវបនេគបងខំឱយ
ពិនិតយរកេមើលេមេ�គេអដស៍ជេដើម។អនកេធ្វើសមភ សន៍គបបីកត់្រ�ទុក�ល់ព័ត៌មន
ទក់ទងនឹងកររេំ��បំពនទំងេនះ េហើយ្រតូវសួរេយបល់អនកេឆ្លើយថេតើគត់ចង់
េធ្វើដូចេម្តច (ដូចជចង់ប្តឹង ឬទមទរយក្រទពយសមបត្តិមកវញិជេដើម) ។ អនកេធ្វើ
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សមភ សន៍ ្រតូវទទួលករយល់្រពមពីអនកេឆ្លើយជមុនសិន មុននឹងេធ្វើករែចករែំលក
ព័ត៌មនទំងេនះេ��ជញ ធរ �ថ ប័ន ឬទីភន ក់�រេ��ងេទៀត។ 

១៥. ករេចៀស�ងេធ្វើឱយអនកេឆ្លើយរពឹំងទុកខុសពីករពិត 

អនកេធ្វើសមភ សន៍ អនកេរៀបចំករសមភ ស និងអនកបញជូ នជនរងេ្រគះមិន្រតូវសនយេធ្វើឱយអនក 
េឆ្លើយមនក្តីរពឹំងទុកខពស់ែដលមនលកខណ:មិនពិត្រ�កដ�មួយពក់ព័នធនឹងករសមភ សកំណត់
អត្តសញញ ណេនះេឡើយ។ 
 

 

-, 
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ឧបសមពន័ធ២ 

ទ្រមងស់មភ សនខ៍្លី 
ស្រមបក់រសមភ សកំណតអ់ត្តសញញ ណប�មជនរងេ្រ��េ��អំេពីជញួដរូមនសុ� 

ៃថង ែខ ឆន ំ េធ្វើសមភ សន៍ៈ _________/________/________ េម៉ង_________ដល់ ________្រពឹក  រេសៀល  យប់

ទីកែន្លងសមភ សន៍ៈ________________________________________________________________________________ 

ភូមិ________________________ឃំុ/សងក ត់___________________________្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ ___________________

���នី/េខត្ត______________________________្របេទស______________________________ 
អនកបកែ្របភ�ៈមន                           គម ន 
េឈម ះ_____________________________________មុខរបរ_______________________________________________ 
�សយ�្ឋ នៈ______________________________________________________________________________________ 
េលខទូរស័ពទទំនក់ទំនងៈ_______________________________________________________________________________

ែផនកទី១:  ពត័ម៌នផទ លខ់្លនួរបសប់គុគល 
នម្រតកូល:______________________________ នមខ្លួន:_____________________ 
េឈម ះេ�េ្រ�(្របសិនមន) : _____________________ 
េភទ: ្របុស្រសី ៃថង ែខ ឆន  ំកំេណើ ត :________/__________/_______ �យុ :_________ ឆន ំ 
ទីកែន្លងកំេណើ ត: ភូមិ_________________________ឃំុ/សងក ត់_________________________________________្រកុង/
្រសុក/ខណ្ឌ _________________________ ���នី/េខត្ត ____________________ ្របេទស__________________ 
�សយ�្ឋ នបចចុបបនន: ភូមិ_________________________ឃំុ/សងក ត់______________________________________្រកុង/
្រសុក/ខណ្ឌ _________________________ ���នី/េខត្ត ____________________ ្របេទស______________ 
ៃថង ែខ ឆន  ំចកេចញពទីីលេំនចុងេ្រកយ:

________/_________/_________េន�យុ : _______ឆន ំ 
�ថ នភព្រគួ�រ:   
លីវ  មនប្តី/្របពនធ   េពះម៉យ/េមម៉យ
ែលងលះ    េផ�ង�___________________ 

ចំនួនអនកេនកនុងបនទុក : __________________ 
សញជ តិ: ែខមរ  េវៀត�ម   �វ  ភូម
េផ�ង�__________ 

េដើមកំេណើ ត : ែខមរ   េវៀត�ម   �វ    ភូម      
េផ�ង�_________ 

ក្រមិតវបបធម:៌ _____________________________________

មុខរបរបចចុបបនន :   
េន�ទ   ចិញច ឹមសត្វ  កសិកមម   សំណង់
បេ្រមើ�មផទះ  សំុទន   កត់េដរ  រកសីុផ្លូវេភទ
គម នករងរេធ្វើ  សិស�
េផ�ង�______________________________________

មុខរបរពមីុន :   

េន�ទ  ចិញច ឹមសត្វ  កសិកមម  សំណង់
បេ្រមើ�មផទះ  សំុទន  កត់េដរ  រកសីុផ្លូវេភទ
គម នករងរេធ្វើ   សិស�                        
េផ�ង�_______________________________________ 

េលខកូដជនរងេរគាះ៖

_______________________________________ 
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�ស��្ឋ នបេ�្ត ��សនន: ភូមិ____________________________________ឃំុ/សងក ត់_________________________

្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ __________________________�ជ�នី/េខត្ត___________________្របេទស______________ 
ទូរសព័ទផទ លខ់្លួន:_________________________________  

និង ទូរសព័ទ��ល���ក់ទងបន: __________________  
េលខអត្តសញញ ណបណ័្ណ:_________________________ 

ឬ �ក�របញជ ក់អត្តសញញ ណេ��ង�:______________ 

ែផនកទី២: សណួំរ 
សកមមភព 
១.េតើអនកបនចកេចញពីផទះ ពីេពល�? េធ្វើដំេណើ រេទ�ខ្លះ? េតើអនកេទទីេនះជមួយអនក�? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

មេធយបយ 
២.េតើអនក្រតូវេគេធ្វើបបែមនេទ? បទ/ចស៎    េទ 
ដូចេម្តចខ្លះ? 
_________________________________________________________________________________ 
(កំណត់សមគ ល់)____________________________________________________________________________ 
៣.េតើអនកមនរបួសឬេទ? បទ/ចស៎   េទ       សមគ ល់ៈ ______________________________________ 
េតើអនក្រតូវករេគជួយែដរឬេទ? បទ/ចស៎  េទ       សមគ ល់ៈ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
៤.េតើមនអនក�គំ�មកំែហងអនកែដរឬេទ?   បទ/ចស៎   េទ        
សមគ ល់ៈ_________________________________________________________________________________ 
៥.េតើ្រគួ�រអនក្រតូវេគគំ�មកំែហងែដរឬេទ?     បទ/ចស៎   េទ 
សមគ ល់ៈ _________________________________________________________________________________ 
៦.េតើអនកមនលិខិតឆ្លងែដន ឬលិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណផទ ល់ខ្លួនឬេទ?    បទ/ចស៎   េទ 
េតើលិខិតេនះេន��? _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  
៧.េតើអនក្រតូវេគបងខំឱយ�ន ក់េនកែន្លង�មួយែដរឬេទ?                     បទ/ចស៎   េទ 
សមគ ល់ៈ_________________________________________________________________________________ 
៨.េតើអនកមនេសរភីពេធ្វើដំេណើ រកនុងេពលស្រមកពីករងរែដរឬេទ? បទ/ចស៎   េទ 
សមគ ល់ៈ _________________________________________________________________________________ 
៩.េតើអនក្រតូវេគបងខំឱយេធ្វើករងរែដលអនកមិនចង់េធ្វើែដរឬេទ?        បទ/ចស៎   េទ 
សមគ ល់ៈ _________________________________________________________________________________ 

េគលបណំង 
១០.េតើអនក្រតូវេគបងខំឱយេធ្វើករេដើមបីកត់បំណុលែដរឬេទ?                     បទ/ចស៎   េទ 
សមគ ល់ៈ________________________________________________________________________________ 
១១.េតើអនកចង់ឈប់ពីករងរេនះែដរឬេទ? េហតុអ្វី?    ចង់ឈប់    មិនចង់ឈប់          
េ្រពះ ____________________________________________________________________________________ 
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១២.េតើអនកទទួលបន្របក់ឈនួល្រគប់ចំនួន�មកិចចសនយករងរែដរឬេទ?    ទទួលបន   មិនទទួលបនេទ       
សមគ ល់ៈ________________________________________________________________________________ 

សំណួរបែនថម 
១៣.េតើអនកមន�រមមណ៍ដូចេម្តច?                
_______________________________________________________________________________________ 
១៤.េតើអនកចង់្រតឡប់េទផទះវញិឬេទ?               បទ/ចស៎   េទ        
សមគ ល់ៈ________________________________________________________________________________ 
១៥.្របសិនេបើមនករចំបច់េតើខញុំ�ចសួរសំណួរបែនថមេទៀតបនែដរឬេទ? (បញជ ីសំណួរលម្អិត)   បទ/ចស៎   េទ
       សមគ ល់ៈ___________________________________________________________________________ 
បុគគលមនឆនទៈផ្តល់ករទំនក់ទំនងេពលេ្រកយ   បទ/ចស៎   េទ        
សមគ ល់ៈ________________________________________________________________________________ 
្របេភទេស�ែដលបុគគល្រតូវករៈ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
ែផនកទ៣ី:   �រ����ម្លរហស័េធ្វីេឡី�េ���នកេធ្វីសមភ សន ៍
បុគគល�ចជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស�៖ 
១.មិនមនេសរភីពបន្ល ស់ទីេនេ្រកេម៉ងេធ្វើករ 
២.្រតូវេគបងខំឱយេធ្វើករ និង�ន ក់េនកែន្លង�មួយ 
៣.្រតូវេគរេំ�ភបំពន 
៤.មនករភ័យខ្ល ច ឬរងករប៉ះទងគិចផ្លូវចិត្តធងន់ធងរ េ�យ�រករគំ�មកំែហង 
៥.្រតូវេគដកហូត�ក�រសមគ ល់អត្តសញញ ណឬ�ក�រេធ្វើដំេណើ រ។ 
៦.មិនទទួលបន្របក់ឈនួល ឬទទួលបនតិចតួចបំផុត  

 
 

១.  
២.  
៣.  
៤.  
៥.  
៦. 

កនុងករណីបុគគលេនះជកុមរ លកខណវនិិចឆ័យែដល�ចចត់ទុកជជនរងេ្រគះមនដូចត
េទ៖ 
១.កុមរអនថ ឬគម នេគលេ�ច�ស់�ស់ 
២.កុមរេពសយចរ 
៣.្រតូវេគរេំ�ភបំពន  
៤.ពលកមមេលើកុមរ ែដលមនលកខណៈធងន់ធងរ េ្រគះថន ក់ និងេកង្របវញ័ច  

 
 

១.  
២.  
៣.  
៤.  

�ន ម្រមមៃដ និងេឈម ះអនកេឆ្លើយ                          ហតថេលខនិងេឈម ះអនកេធ្វើសមភ សន៍ 
�ន ម្រមមៃដ និងេឈម ះអនកបកែ្រប     
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ឧបសមពន័ធ៣ 

ទ្រមងល់ម្អិត 
ស្រមបក់រសមភ សកំណតអ់ត្តសញញ ណប�មជនរងេ្រគ�េ��អំេពីជញួដរូមនសុ� 

ែផនកទី១: ពត័ម៌នេគល 
្របភពពត័ម៌នែដលបញជូ នមក:   អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល  អងគករអន្តរជតិ   �ថ ប័នរ�្ឋ ភិបល 
ម្រន្តីអនុវត្តន៍ចបប់   អេន្ត ្របេវសន៍   �ថ នទូត   �ថ នកុងសុ៊ល   ចូលមកេ�យ�ទ ល់ 
្រគួ�រ  មិត្តភក្តិ  អនិតិជន   េផ�ង�____________________________________________________________ 
េឈម ��ថ បន័/អងគករ/បុគគលែដលបញជូ នមក: ________________________________________________________________ 
�ស��្ឋ ន និងេលខទូរស័ពទរបស់អនកបញជូ នមក: ភូមិ____________________________ឃំុ/សងក ត់___________________________   

្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ ____________________________________________

�ជ�នី/េខត្ត ___________________្របេទស____________________ 

េលខទូរសពទៈ__________________________________________________________________________________ 

ពត័ម៌នអំពអីនកេធ្វសីមភ សន ៍និងអនកបកែ្រប 
នម និងេគត្តនមអនកេធ្វើសមភ សនៈ៍____________________________________________________________________ 
េឈម ��ថ បន័/អងគករៈ____________________________________________________________________________ 
ពត័ម៌នទំនក់ទំនងអនកេធ្វើសមភ សនៈ៍�សយ�្ឋ ន ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
េលខទូរស័ពទ _______________________________អីុែម៉ល ____________________________________________ 
��របស់អនកេឆ្លើយៈ___________________________________________________________________________ 
 
អនកបកែ្រប:មន គម ន 
នម និងេគត្តនមអនកបកែ្របៈ ______________________េភទ _______េឈម ះេ�េ្រ� ___________________________ 
ជនជតិ  ___________________សញជ តិ  ___________________ ៃថង ែខ ឆន ំកំេណើ ត ________________________ 
្រសុកកំេណើ ត ________________________________________________________________________________ 
ទីលំេនបចចុបបនន _______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
អត្តសញញ ណប័ណ្ណេលខៈ ______________________ចុះៃថងទី __________________________________________
ផ្តល់េន ______________________________________លិខិតឆ្លងែដនេលខៈ ____________________________
ចុះៃថងទី ______________________________ទូរស័ពទេលខ __________________________________________ 
 

ៃថង ែខ ឆន  ំេធ្វើសមភ ស ________/____________/__________ េម៉ង ______ដល់________្រពឹក  រេសៀល  យប់

េលខកូដជនរងេរគាះ
_______________________________________ 
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ទីកែន្លងសមភ ស : _______________________________________________________________________________________ 

ភូមិ___________________________________________ឃំុ/សងក ត់____________________________________________

្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ ____________________________�ជ�នី/េខត្ត ______________________្របេទស________________ 
 
ពត័ម៌នផទ លខ់្លនួរបសអ់នកេឆ្លយី  
(អនកេធ្វើសមភ សន៍�ចចម្លងព័ត៌មនផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកេឆ្លើយពីែផនកទី១ ៃនទ្រមង់រហ័សស្រមប់កំណត់អត្តសញញ ណជន
រងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស�)  
នម្រតកូល :_______________________________________ នមខ្លួន :_____________________________________ 

េឈម �េ�េ្រ� (្របសិនមន): __________________________________ 

េភទ: ្របុស  ្រសី 
ៃថង ែខ ឆន  ំកំេណើ ត :__________/__________/___________ 

�យុ:___________ឆន ំ 

កំណតស់មគ លរ់បសអ់នកធ្វសមភ សនៈ៍___________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

ទីកែន្លងកំេណើ ត: ភូមិ________________________________________ឃំុ/សងក ត់___________________________________   

្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ ____________________________�ជ�នី/េខត្ត ______________________្របេទស_______________ 
ៃថង ែខ ឆន  ំចកេចញពទីីលេំនចុងេ្រកយ:____/_____/____
េន�យុ:  ____________ឆន ំ

�ថ នភព្រគួ�រ:
លីវ   មនប្តី/្របពនធ  េពះម៉យ/េមម៉យ
ែលងលះ  េផ�ង�___________________ 

ចំនួនអនកេនកនុងបនទុក : __________________ 

សញជ តិ: ែខមរ   េវ�ត�ម    �វ   ភូម
េផ�ង�__________________________ 

េដើមកំេណើ ត: ែខមរ   េវ�ត�ម   �វ   ភូម   
េផ�ង�_____________________ 

ក្រមិតវបបធម:៌ ________________________________________ 

មុខរបរបចចុបបនន :   
េន�ទ  ចិញច ឹមសត្វ   កសិកមម   សំណង់
បេ្រមើ�មផទះ   សំុទន   កត់េដរ   រកសីុផ្លូវេភទ
គម នករងរេធ្វើ  សិស�
េផ�ង�______________________ 

មុខរបរពមីុន:   

េន�ទ   ចិញច ឹមសត្វ   កសិកមម  សំណង់
បេ្រមើ�មផទះ  សំុទន   កត់េដរ  រកសីុផ្លូវេភទ
 គម នករងរេធ្វើ   សិស�
េផ�ង�_____________________ 

�សយ�្ឋ នបចចុបបនន: ភូមិ____________________________________ឃំុ/សងក ត់_________________________្រកុង/្រសុក/

ខណ្ឌ __________________________________�ជ�នី/េខត្ត___________________្របេទស__________ 
�សយ�្ឋ នបេ�្ត ��សនន: ភូមិ____________________________________ឃំុ/សងក ត់_________________________្រកុង/
្រសុក/ខណ្ឌ _________________________________�ជ�នី/េខត្ត___________________្របេទស__________ 

ទូរសព័ទផទ លខ់្លួន :______________________________  

និង ទូរសព័ទែដល�ច�ក់ទងបន: __________________  

េលខអត្តសញញ ណបណ័្ណ :_______________________ 

និង �ក�របញជ ក់អត្តសញញ ណេ��ង�:_________________ 

ពត័ម៌នអំពឳីពកុ-ម្ត យ ���ព��លរបសអ់នកេឆ្លីយ 
ឳពកុ ម្ត យ ��ព�បល

នម្រតកូល : _____________________ _____________________ _____________________ 
នមខ្លួន : _____________________ _____________________ _____________________ 
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េឈម �េ�េ្រ� (្របសនិមន) : _____________________ _____________________ _____________________ 

ៃថង ែខ ឆន  ំកំេណើ ត/ឬ �� ុ: _______/_______/______     
�យុ __________ឆន ំ

_______/_______/______     
�យុ __________ឆន ំ

_______/_______/______     
�យុ __________ឆន ំ

ទីកែន្លងកំេណើ ត :

ភូមិ ________________ 

ឃំុ/សងក ត់____________ 

_____________________ 
្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ _______ 

_____________________ 
�ជ�នី/េខត្ត__________ 

_____________________ 
្របេទស______________ 

មិនដឹង

ភូមិ ________________ 

ឃំុ/សងក ត់____________ 

_____________________ 
្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ _______ 

_____________________ 
�ជ�នី/េខត្ត__________ 

_____________________ 
្របេទស______________ 

មិនដឹង

ភូមិ ________________ 

ឃំុ/សងក ត់____________ 

_____________________ 
្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ _______ 

_____________________ 
�ជ�នី/េខត្ត__________ 

_____________________ 
្របេទស______________ 

មិនដឹង

សញជ ត ិ:   
ែខមរ  េវៀត�ម  
�វ  ភូម
េផ�ង�_____________ 

ែខមរ   េវៀត�ម  
�វ   ភូម
េផ�ង�_____________ 

ែខមរ   េវៀត�ម  
�វ   ភូម
េផ�ង�_____________ 

ក្រមិតវបបធម ៌: __________________ ____________________ _____________________ 

មុខរបរបចចុបបនន :

េន�ទ   ចិញច ឹមសត្វ  
កសិកមម   សំណង់  
បេ្រមើ�មផទះ   សំុទន  
កត់េដរ
រកសីុផ្លូវេភទ
គម នករងរេធ្វើ
េផ�ង�____________ 

មិនដឹង

េន�ទ   ចិញច ឹមសត្វ  
កសិកមម  សំណង់  
បេ្រមើ�មផទះ    សំុ
ទន  កត់េដរ
រកសីុផ្លូវេភទ
គម នករងរេធ្វើ
េផ�ង�_____________ 

មិនដឹង

េន�ទ   ចិញច ឹមសត្វ  
កសិកមម  សំណង់  
បេ្រមើ�មផទះ សំុទន  
កត់េដរ
រកសីុផ្លូវេភទ
គម នករងរេធ្វើ
េផ�ង�_____________ 

មិនដឹង

�ស��្ឋ នបចចុបបនន :

ភូមិ ________________ 

ឃំុ/សងក ត់___________ 

្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ _______ 

�ជ�នី/េខត្ត__________ 

្របេទស______________ 

មិនដឹង

ភូមិ ________________ 

ឃំុ/សងក ត់___________ 

្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ _______ 

�ជ�នី/េខត្ត__________ 

្របេទស______________ 

មិនដឹង

ភូមិ ________________ 

ឃំុ/សងក ត់___________ 

្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ _______ 

�ជ�នី/េខត្ត__________ 

្របេទស______________ 

មិនដឹង
េលខអត្តសញញ ណបណ័្ណ  ឬ �ក�រ
បញជ ក់អត្តសញញ ណេ��ង� 

_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________ 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

ទូរសព័ទទំនក់ទំនង: _____________________ _____________________ _____________________ 

ពត័ម៌នអំព:ីអនកេ្រជើសេរ ើស/អនកជួយស្រមួល/េមខយល់    អនកដឹកជញជូ ន    តំ�ង�ន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ
អនកដៃទេទៀត_____________________________                មិនដឹង [រំលងេទៅែផនកទី២] 

(សមគ ល់៖ ្របសិនេបីគូសេលីសពីមយួ អនកេធ្វសីមភ សន៍�ចេ្របី្រក�សប�នថមេដីមបបំីេពញព័ត៌មនដូចខងេ្រកម)
នម្រតកូល : ______________________________ នមខ្លួន : _____________________________ 



43

េឈម ះេ�េ្រ� (្របសិនមន) : ___________________________ 

េភទ :្របុស    ្រសី និង/ឬ �� ុ:_____________ 

�ថ នភព្រគួ�រ : លីវ   មនប្តី/្របពនធ   េពះម៉យ/េមម៉យ    ែលងលះ    េផ�ង�_________________________

សញជ ត ិ:ែខមរ  េវ�ត�ម   �វ  ភូម
េផ�ង�__________________________ 

េដើមកំេណើ ត :ែខមរ   េវ�ត�ម   �វ   ភូម     
េផ�ង�_____________________________________ 

មុខរបរបចចុបបនន : េន�ទ   ចិញច ឹមសត្វ   កសិកមម   សំណង់   បេ្រមើ�មផទះ  សំុទន   កត់េដរ
រកសីុផ្លូវេភទ   គម នករងរេធ្វើ   េផ�ង�________________________________________________ 

មិនដឹង
�ស��្ឋ នបចចុបបនន: ភូមិឃំុ/សងក ត់_____________________________________________________ 

្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ __________________________�ជ�នី/េខត្ត ____________________________្របេទស_____________ 

�ស��្ឋ នបេ�្ត ះ�សនន : ភូមិឃំុ/សងក ត់_______________________________________________________________ 

្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ ____________________________________�ជ�នី/េខត្ត _______________________________

្របេទស____________________ 

ទូរសព័ទទំនក់ទំនង :_____________________________________ 
អត្តសញញ ណបណ័្ណ :________________________________

�ក�រកំណតអ់ត្តសញញ ណេ��ង�:______________________

ែផនកទី២ :ទីកែន្លងរសេ់នមនុេពលេកីតេហត ុ
ដំ�កក់លេ្រជីសេរីស 

២.១ េតើអនករសេ់នកែន្លង�មុនេពលេកើត េហត?ុ 
�សយ�្ឋ ន៖_________________________________________ 
កមពុជេវ�ត�ម�វៃថមីយ៉ន់ម៉(ភូម)
្របេទសេផ�ង�______________________________________ 

២.២ េតើអនក�កេច�េនេពល�?
�ំងពីៃថងទី____________  ែខ___________ ឆន ំ __________
េភ្លច

២.៣ េតើមនេគេ្រជើសេរ ើស ឬនអំនកែដរឬេទ?

មិនចបស់ [រលំងេទ២.១២]
េទ [រលំងេទ២.១២]
បទ/ចស, ចូរបញជ ក់អំពីសកមមភព៖___________________ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

២.៤ េតើអនកេ្រជើសេរ ើសឬអនកនេំនះជអនក�?

សមជិក្រគួ�រ/�ច់ញតិមិត្តភក្តិអនកជិតខង
តំ�ងភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ    េផ�ង� 
____________________________________________________ 
មិនដឹង

២.៥ េតើករងរ្របេភទអ្វីែដលអនកេ្រជើសេរ ើសឬអនកនេំនះ គម នករសនយ [បន្តេទសំណួរ ២.៨]
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សនយជមួយអនក? ករងរេលើទូកេន�ទករងរេនកសិ�្ឋ នចិញច ឹមសត្វ
ករងរកសិកមម (បញជ ក់______________)ករងរសំណង់
ករងរ�មផទះ (បញជ ក់______________)សំុទន
ករងរេ�ងច្រក (បញជ ក់______________)រកសីុផ្លូវេភទ
ករងរេនស�្ឋ គរ/ផទះសំ�ក់
េផ�ង�_______________________________________

២.៦
េតើអនកេ្រជើសេរ ើស ឬអនកនេំនះបនសនយថអនកនឹង
ទទួលបន្របក់ែខែដរឬេទ?

េទ [បន្តេទសំណួរ២.៧]

បទ/ចស, សូមបំេពញសំណួរខងេ្រកម៖

ចំនួនបុ៉នម ន?
_____________ 
(បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)

្របចំៃថង្របចំសប្ត ហ៍្របចំែខ
្របចំឆន ំេផ�ង�_________ 

២.៧
េតើអនកេ្រជើសេរ ើសឬអនកនេំនះបនសនយអ្វីខ្លះេទៀត
ជមួយអនក?

េទ

បទ/ចស, សូមបញជ ក់េ��សេងខប : __________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

២.៨
េតើអនកេ្រជើសេរ ើសឬអនកនេំនះបន ្របបអ់នកជមុនអពំី
ករកត្់របក់ឈនួល ឬ្របក់កៃ្រមេជើង�រែដរឬេទ?  

េទ [បន្តេទសំណួរ ២.១០]       

បទ/ចស ចំនួន__________________(បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)

២.៩ េតើនឹងកតេ់ទឱយអនក�និងេដើមបីអ្វី? 

កតេ់ទឱយ៖ 
អនកេ្រជើសេរ ើសឬអនកនំ
េមខយល់
តំ�ង�ន ក់ងរេ្រជើសេរ ើស 
េថែក
េផ�ង� :_________ 

េដើមបី ៖
កត់កងនឹងៃថ្លេ្រជើសេរ ើស
កត់កងនឹងៃថ្លដឹកជញជូ ន
កត់កងនឹងៃថ្លរត់�ក�រ
េផ�ង� :_________ 

២.១០ េតើអនក្រតូវេគត្រមូវឱយបង្់របក់មុនែដរឬេទ? 

េទ [បន្តេទសំណួរ២.១២ ]         

បទ/ចស, ចំនួន__________________(បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)

២.១១ បងឱ់យេទអនក�និងេដើមបីអ្វ?ី

បងេ់ទឱយ៖
អនកេ្រជើសេរ ើស
េមខយល់
តំ�ង�ន ក់ងរេ្រជើសេរ ើស
េផ�ង� :________________ 

េដើមបី ៖
កត់កងនឹងៃថ្លេ្រជើសេរ ើស
កត់កងនឹងៃថ្លដឹកជញជូ ន
កត់កងនឹងៃថ្លរត់�ក�រ
េផ�ង� :_____________ 
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ដំ�កក់លដឹកជញជូ ន/ករេធ្វដំីេណីរ 

២.១២
េតើអនកេធ្វើដំេណើ រចកេចញពកីែន្លងរស់េនមុនេពលេកើត
េហតុ�មមេធ�បយអ្វី?

មូ៉តូឌុប      រថយន្ត�ក់សីុ  រថយន្ត្រកុង
យនយន្តរបស់េមខយល់អនកេ្រជើសេរ ើស ឬអនកនំ
េផ�ងៗ ________________  

២.១៣ េតើអនក�ខ្លះរួមដំេណើ រជមួយអនក?

ែតមន ក់ឯង្រគួ�រ   មិត្តភក្តិ/អនកជិតខង
អនកេធ្វើចំ�ក�សុកដៃទេទៀត 
េមខយល់/អនកេ្រជើសេរ ើស/អនកនំ   មិន�គ ល់              
េផ�ងៗ__________________________________________ 
សូមបញជ ក់េឈម ះ េភទនិងសញជ តិ_____________________ 

___________________________________________________ 
(��េ�បី�ក���ជ ប់បែនថមេដមីបេីរ�ប�ប់)

២.១៤
េតើអនក�ជអនកបងៃ់ថ្លេធ្វើដំេណើ រឱយអនក?បងច់ំនួន
ប៉ុនម ន?

ខ្លួនឯង
េមខយល់អនកេ្រជើសេរ ើសឬអនកនំ (េឈម ះ_________________ 
សញជ តិ_______________)

េផ�ងៗ : __________________________ 

បង់អស់ចំនួន : ___________________(បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
សូមលម្អិតបែនថមកនុងករណីបង់ៃថ្លេធ្វើដំេណើ រជដំ�ក់ៗ៖
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

២.១៥
េតើេមខយលអ់នកេ្រជើសេរ ើសឬអនកនបំនគំ�មកំែហងអនក
កនុងេពលេធ្វើដំេណើ រែដរឬេទ?

បទ ឬចស, សូមបញជ ក់____________________ 

េទ

២.១៦
េនកនុងអំឡងុេពលេធ្វើដំេណើ រ េតើអនកបន�ន ក់េនកែន្លង
�ខ្លះេហើយករ�ន ក់េនេនះមនលកខណៈដូចេម្តច?

�ន ក់េនឯ: _________________________________________ 
____________________________________________________ 
លកខខណ្ឌ ៃនករ�ន ក់េន៖
ឃំុឃំង
បិទសិទធិេសរភីពេធ្វើដំេណើ រ 
មនេសរភីពេពញបរបូិរកនុងករេធ្វើដំេណើ រ 
មនម្ហូប��រ្រគប់្រគន់និងលកខខណ្ឌ �ន ក់េនសមរមយ
េផ�ងៗ : __________________________  

ដំ�កក់លឆ្លងកត្់រពំែដន 

២.១៧
េតើអនកបនឆ្លងកត្់រពែំដនេទកន្់របេទសេ��ងែដរ
ឬេទ?

េទ [រលំងេទែផនកទី ៣]

បទ/ចស

២.១៨ េតើអនកឆ្លងកត្់រពែំដនេន្រតងត់បំន�់?េនេពល�?

េប៉យែប៉ត ចំយមបវតិ
េផ�ងៗ : __________________________ 

េនៃថង ែខ ឆន :ំ____/_____/____េមង៉______្រពឹក�ង ចយប់
មិនដឹង ឬ មិនចំ
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២.១៩ េតើអនកមនឯក�រស្រមបឆ់្លងែដនែដរឬេទ? 

មនេតើជ�ក�រអ្វី?    

លិខិតឆ្លងែដនលិខិតេបើកផ្លូវ(Laissez-Passer)    

ប័ណ្ណ្រពំែដន (Border Pass) េផ�ង� __________________ 

េទ
មិនដឹង

២.២០ េតើអនក�ជួយអនកឱយឆ្លងកត្់រពែំដន?

គម នេទ [រលំងេទសំណួរ២.២២]

មន៖ នរ�េ�?
េមខយល់/អនកេ្រជើសេរ ើស/អនកនំ
េផ�ង� : _____________________________________ 

(សូមសួរសំណួរលម្អិតកនុងទំព័រស្តីពី«ព័ត៌មនអំពីអនកេ្រជីសេរសី/អនក
ជយួស្រមួល/េមខយល់/អនកដឹកជញជូ ន និង សូមេ្របី្រក�ស�ជ ប់បែនថម
កនុងករណីចបំច់)

២.២១
េតើអនកមនទំនក់ទំនងជមួយជនែដលជួយអនកឱយឆ្លង
កត្់រពែំដនបនយង៉ដូចេម្តច?

េទទក់ទងនិងេសនើជនេនះឱយជួយស្រមួលករឆ្លងកត់    
្រពំែដន
ជនេនះ�ចដឹងពីេគលបំណងរបស់ខញុំេហើយមកទក់ទងខញុំ 
បនទ ប់មកជួយខញុំឱយបនឆ្លងកត់្រពំែដន
េផ�ង� : _____________________________________ 

២.២២
េតើអនក�ជអនកេចញៃថ្លចំ�យឆ្លងកត្់រពែំដន? បង់
ឱយអនក�?ចំនួនប៉ុនម ន?

ខ្លួនឯង 
េមខយល/់អនកេ្រជើសេរ ើស(េឈម ះ :________ សញជ តិ:______) 

េ��ង� : _____________________________________ 

បងឱ់យៈ _________________________ 
បងច់ំនួន : ____________________(បញជ ក់អំពីរបិូយប័ណ្ណ)    
មិនដឹង 

ែផនកទ៣ី: ទកីែន្លងសំចត (កនុង នងិេ្រក្របេទស) 
គម ន ្របេទស ឬទីកែន្លងសំចត (េបើគម ន រលំងេទែផនកទី ៤)
មនេតើអនកបនសចំត/ឆ្លងកត្់របេទស/ទីកែន្លង�ខ្លះ?
កមពុជេវ�ត�ម�វៃថមីយ៉នម៉(ភូម)េផ�ង�___________________________________

�សយ�្ឋ ន: ____________________________________________________________________________________ 

លកខខណ្ឌ �ន កេ់���េ�្ត ��សនន 

៣.១
េតើអនកបន�ន ក់េន្របេទសឬកែន្លងសចំតអសរ់យៈ
េពលប៉ុនម ន? រយ�េពល�ន ក់េន :_____________ _____________ 

៣.២ េតើអនក�ន ក់េនកែន្លង�?

ផទះរបស់េមខយល់/អនកដឹកជញជូ ន   ផទះជួល/ផទះសំ�ក់   
េផ�ង� ___________________________ 

(្របសិនេបី�ចេ�្វីបន សូមបញជ ក់អំពី�សយ�្ឋ នៃនទីកែន្លងេនះ)
_____________________________________________________ 
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៣.៣
េតើអនកបនចំ�យ្របក់ស្រមបក់រសចំតេនះែដរ
ឬេទ?

គម នេទ
បទ/ចស, បង់ចំនួន_____________ឱយេទ____________ 

៣.៤
េតើ�ថ ន�ព�ន ក់េនេនកែន្លងសចំតមនលកខណៈ
យង៉ដូចេម្តច?

ឃំុឃំង 
បិទសិទធិេសរភីពេធ្វើដំេណើ រ 
មនេសរភីពេពញបរបូិរកនុងករេធ្វើដំេណើ រ 
មនម្ហូប��រ្រគប់្រគន់និងលកខខណ្ឌ �ន ក់េនសមរមយ
េផ�ង� : __________________________ 

ែផនកទី៤: ្របេទស ឬកែន្លងេគលេ� (កនងុ និងេ្រក្របេទស)

ករមកដលក់ែន្លងេគលេ� 

៤.១
េតើអនកមកដលេ់�លេ�ចុងេ្រកយ េនកែន្លង�? 
េពល�? 

កមពុជ    ៃថ    ម៉េឡសីុ    ៃត�៉ន់    កូេរខ៉ងតបួង
េ��ត�ម    ��    េផ�ង�______________

�ស��្ឋ ន៖____________________________________ 
_______________________________________________ 
េនៃថងទី___________ ែខ_______________ ឆន ំ _________ 

៤.២
េតើអនកមនឯក�រេធ្វើដំេណើ រ/ឯក�រេធ្វើករងរ/ឯក
�រអត្តសញញ ណេ��ង�ែដរឬេទ? 

េទ
បទ/ចស 

៤.៣ 
េតើឯក�រេធ្វើដំេណើ រ/ឯក�រេធ្វើករងរ/ឯក�រអត្ត
សញញ ណេ��ង�របស់អនក្រតូវេគដកហតូែដរឬេទ? េតើ
អនក��អនកដកហតូ?

េទ 
បទ/ចស, ដកហូតេ��៖
េមខយល់  េថែក  េមករ/អនក្រគប់្រគង    េផ�ង�_______ 

៤.៤ េតើអនកេធ្វើករេនកែន្លង�?

ផទះរស់េនធមម�    ទូក : េឈម ះ/េលខទូក៖___________ 

េ�ងច្រក : េឈម ះ៖ ________________________________  

ចំករ : ្របេភទ៖ ___________________________________ 

េផ�ង�៖ _________________________________________ 

្របសិនេបើដឹង សមូបញជ ក់អំព៖ី
�ស��្ឋ ន: __________________________________ 

េថែក/េមករ:េ�ក/េ�ក�សី___________________

សញជ តិ : ________��ុ : _______ទូរស័ពទ : ______________ 

េលខទំនក់ទំនងេផ�ង� : ____________________________ 

�ថ នភពករងរ 

៤.៥ េតើអនកទទួលបនករងរដូចពកយសនយែដរឬេទ?
បទ/ចស [រលំងេទសំណួរ ៤.៧]

េទ
គម នករសនយ
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៤.៦ េតើអនកបនេធ្វើករងរអ្វី?

ករងរេលើទូកេន�ទករងរេនកសិ�្ឋ នចិញច ឹមសត្វ
ករងរកសិកមម (បញជ ក់______________)ករងរសំណង់
ករងរ�មផទះ (បញជ ក់______________)សំុទន
ករងរេ�ងច្រក (បញជ ក់______________)រកសីុផ្លូវេភទ
ករងរេនស�្ឋ គរ/ផទះសំ�ក់
េផ�ង�_______________________________________

៤.៧ េតើអនកេធ្វើករងរប៉ុនម នេមង៉?

្រពកឹ  (ចប់ពី ___________ដល់ ______________)  

រេសៀល  (ចប់ពី ___________ដល់ ______________) 

យប(់ចប់ពី ___________ដល់ ______________)  

ចំនួន________________េម៉ង កនុងមួយៃថង 
និង ចំនួន____________ ៃថង កនុងមួយសប្ត ហ៍

៤.៨ េតើអនកមនេមង៉/ៃថងឈបស់្រមកែដរឬេទ?

េទ
មន, េតើឈបស់្រមកេ�េពល�និងមនចំនួនប៉ុនម នេមង៉កនុងមួយៃថង?
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

៤.៩ េតើអនកទទួលបន្របក់ែខ/្របក់ឈនួលែដរឬេទ? េបើ
ទទួល បនប៉ុនម ន?

មិនបនទទួល [រលំងេទសំណួរ ៤.១៤]

បនទទួល       

កនុងមួយៃថងទទួលបន__________(សូមបញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
កនុងមួយសប្ត ហ៍ទទួលបន ______(សូមបញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
កនុងមួយែខទទួលបន __________(សូមបញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
កនុងមួយឆន ំទទួលបន __________(សូមបញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
េផ�ង� _______________(សូមបញជ ក់អំពីរបិូយប័ណ្ណ)

៤.១០ េតើអនកទទួលបន្របក់ឈនួលដូចករសនយែដរឬេទ?

គម នករសនយ
ដូចករសនយ
ខុសពីករសនយ៖
្របក់ឈនួលែដលបនសនយ : _____________ 

្របក់ឈនួលែដលទទួលបនពិត្របកដ : __________

៤.១១ េតើេគេបើក្របកឈ់នួលឱយអនកយង៉ដូចេម្តច?
្របចំៃថង ្របចសប្ត ហ៍្របចំែខ្របចំឆន ំេផ�ង�
________________________________________ 
េបើកមិន�មកលកំណត់

៤.១២ េតើេគមនកត្់របក់ឈនួលរបសអ់នកែដរឬេទ?េដើមបីអ្វ?ី

េទ [បន្តេទ៤.១៣]

មន,កត់ចំនួន________________(សូមបញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
េដើមបីទូទត់៖

ៃថ្លេស�េធ្វើចំ�ក�សុក (ឧ. បង់ឱយេមខយល់ ៃថ្លេធ្វើដំេណើ រ 
ៃថ្លរត់�ក�រ):____________(បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
ៃថ្ល�ន ក់េន : ___________ (បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ) 
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េ�ះបំណុល 

ៃថ្លទឹក/េភ្លើង/សមភ រេ្របើ្របស់:_____(បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
ៃថ្ល��រ : ___________ (បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
ៃថ្លធន�៉ប់រងសុខភព: ________(បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)
េ��ង� (សូមបញជ ក់) : __________(បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)

៤.១៣ 
េតើអនក�ន�ក�របញជ ក់ពកីរទទួលបន្របក់ឈនួល
និងករកត្់របក់ឈនួលែដរឬេទ?

មន (្របសិនេបី��សូមថតយករូប�ព�ន�ក�រ�ងំេនះ)
គម ន
មិនដឹង

៤.១៤ ចូរបញជ ក់អំពលីកខខណ្ឌ ករងររបស់អនក

ពលកមមេ��បងខំ
បងខ ំង 
មិន�ចេចញមកេ្រករបង/េក្ល ងទ្វ រ (បិទសិទធិេសរភីព) 
មិនមនេសរភីពបន្ល ស់ទីេ្រកេម៉ងេធ្វើករ 
ជប់េ�ក�្ត លសមុ្រទ
មនេសរភីពេធ្វើដំេណើ រ 
េ��ង� : __________________________ 

៤.១៥
េតើអនកធ្ល ប្់រតូវេថែក/េមករគំ�មកំែហងឬធ្ល បទ់ទួល
អំេពើហងិ�ែដរឬេទ?

គម ន [បន្តេទ៤.១៦]

ធ្ល ប់, មនបុ៉នម នដង  និងេកើតេឡើងយ៉ងដូចេម្តច?
____________________________________________ 
_____________________________________________________ 

៤.១៦
េតើអនកធ្ល ប្់រតូវេគបងខឱំយេធ្វើករងរែដល្របឆងំនឹងឆនទៈ
របសខ់្លួនែដរឬេទ? 

គម ន [រលំងេទ៤.១៨]

ធ្ល ប់៖_________________________________________ 
_______________________________________________ 

៤.១៧ េតើេគបងខឱំយេធ្វើករងរអ្វី?

េពសយចរ
ជួញដូរេ្រគ�ងេញ�ន
េ��ង� :___________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

៤.១៨ េតើអនកដឹងេទថអនក្រតូវេគលក់?

មិនដឹង [រលំងេទ៤.២០]

ដឹង, នរ�ជអនកលក់?៖
េថែក        េមករ/អនក្រគប់្រគង
ពលករេធ្វើចំ�ក�សុក      េ��ង� : ___________ 

្របសិនេបើ�គ ល ់សមូបញជ ក់អំព៖ី
  េឈម ះ :________________េភទ________សញជ តិ : ______ 

��ុ : _______________ទូរស័ពទ : ______________ 

�ស��្ឋ ន: _______________________________ 
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៤.១៩ េតើអនកដឹងេទថអនក្រតូវេគលក់កនុងតៃម្លប៉ុនម ន?
មិនដឹង
ដឹងថលក់កនុងតៃម្ល ________________(បញជ ក់អំពីរូបិយប័ណ្ណ)

៤.២០ េបើអនកចងឈ់បព់ីករងរ េតើេគអនុញញ តែដរឬេទ? 
អនុញញ ត
មិនអនុញញ ត េ្រពះ__________________________________ 

បញជ ក់៖_____________________________________________ 

�ថ នភពរសេ់ន (កនុងករណីេថែកផ្តលក់ែន្លង�ន កេ់ន) 

៤.២១ េតើអនក�ន ក់េនែតមន ក់ឯងឬ?
បទ/ចស
េទ, េតើអនក�ន ក់េនជមួយមនុស�បុ៉នម ននក់?___________ 

៤.២២
េតើ�ថ ន�ព�ន ក់េនរបសអ់នកមនលកខណៈយង៉ដូច
េម្តច?

បងខ ំង
មិន��េ��មកេ្រ�របង/កែន្លង�ន ក់េន (បិទេសរភីព) 
មនេសរភីពេធ្វើដំេណើ រ 
េផ�ង� : __________________________ 

៤.២៣
េតើេថែកបនផ្តល�់�រ��ឬេទ? 
 

េទ [បន្តេទ៤.២៤]

មន, ផ្តល់��រ��បុ៉នម នដងកនុងមួយៃថង?
១ដង២ដង៣ដងេផ�ង�: __________ 

_____________________________________________________
_______________________________________ 

កររតេ់គច ករចបខ់្លនួ ករឃុខំ្លនួ និងករបញជូ ន្រតឡបម់ក�� 

៤.២៤ េតើអនកគិតថេគេបកបេញឆ តអនកេទ? 
េទ
បទ/ចស េ្រពះ_______________________________ 

______________________________________________ 

៤.២៥ េតើអនកគិតថេគេកង្របវញ័ច អនកេទ? 
េទ
បទ/ចស េ្រពះ_______________________________ 

______________________________________________ 

៤.២៦ េតើអនកចកេចញពីករងរេ�យវធិី�? ____________________________________________ 
______________________________________________

៤.២៧

េតើ��ញ ធរៃនទីកែន្លងែដលអនកបនេធ្វើករធ្ល បច់បខ់្លួន
អនកែដរឬេទ? េហតអុ្វី?ចបេ់�យអនក�? ឃតខ់្លួន
អសរ់យៈេពលបុ៉នម ន? 
 
 

េទ 
ធ្ល ប់េគចប់ 

មូលេហតុ៖ ____________________________ 

ចប់េ�យ៖
បូ៉លីស អស់រយៈេពល______________ 

ម្រន្តីអេន្ត ្របេវសន៍ អស់រយៈេពល______________ 

េយធ អស់រយៈេពល______________ 

តុ��រ អស់រយៈេពល______________ 

មិន�គ ល់ អស់រយៈេពល______________ 

េផ�ង� : __________________________ 
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៤.២៨

េតើ��ញ ធរៃនទីកែន្លងែដលអនកបនេធ្វើករធ្ល បឃ់ុខំ្លួន
អនកែដរឬេទ? េហតអុ្វី? ឃុេំ�យអនក�? ឃុអំស់រ
យៈេពលប៉ុនម ន? 
 

េទ 
ធ្ល ប់្រតូវេគឃំុ

មូលេហតុ៖ ____________________________ 

 ឃំុេ�យ៖
បូ៉លីស អស់រយៈេពល______________ 

ម្រន្តីអេន្ត ្របេវសន៍ អស់រយៈេពល______________ 

េយធ អស់រយៈេពល______________ 

តុ�ករ អស់រយៈេពល______________ 

មិន�គ ល់ អស់រយៈេពល______________ 

េផ�ង� : __________________________ 

៤.២៩
េតើអនក្រតូវេគបញជូ ន/េធ្វើមតភុមូិនិវត្តន/៍្រតឡបម់កវញិ
េ�េពល�? េ�យមេធ�បយអ្វី? េ�យអនក�? 

េនៃថង ែខ ឆន ំ េម៉ង : _____________________________

េ�យ៖  យន្តេ�ះ    រថយន្ត        េផ�ង�____________ 

�មរយៈ ៖
ខ្លួនឯង/្រកុម្រគួ�រ   បូ៉លីស
ម្រន្តីអេន្ត ្របេវសន៍    ម្រន្តីសងគមកិចច
អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល (េឈម ះ____________)
មិន�គ ល់  អនករត់ករ េមខយល់ ឬឈមួ�ក�្ត ល 
 តំ�ង�ថ នទូត/អគគកុងសុ៊ល  
េផ�ង� : ______________ 

ែផនកទី៥: ករ��យតៃ្លែផនកចិយ្តសងគៃ1 

៥.១ េតើអនក្រតូវបនេគរេំ�ភបំពន ែដរ ឬេទ ? 
បទ/ចស
េទ 

៥.២
េនកនុងអំឡុងេពលពីរសប្ត ហ៍េនះ េតើអនកមនកររខំនដូចជមិនសូវចប់�រមមណ៍ ឬក៏
សបបយចិត្តតិចតួចកនុងករេធ្វើកិចចករេផ�ង�ែដរឬេទ?

បទ/ចស
េទ

៥.៣
េនកនុងអំឡុងេពលពីរសប្ត ហ៍េនះ េតើអនកធ្ល ប់មនកររខំនេ�យ�រ�រមមណ៍្រសងូត
្រសងត់ ធ្ល ក់ទឹកចិត្ត ឬក៏អស់សងឃឹមែដរឬេទ?

បទ/ចស
េទ

៥.៤

េនកនុងជីវតិរបស់អនក េតើអនកធ្ល ប់ឆ្លងកត់�ថ នភពែដលមនេ្រគះថន ក់ខ្ល ំងបំផុត ឬ 
គំ�មកំែហងេ�យ�រហិង�ដូចជ េ្រគះធមមជតិ ករបំពរបំពន កររេំ�ភផ្លូវេភទ 
ករបំពនផ្លូវកយនិងផ្លូវេភទ�ំងពីកុមរភព អំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ ធ្ល ប់រស់េនកនុង
តំបន់ស្រងគ ម ធ្ល ប់បនេឃើ�នរ�មន ក់្រតូវេគេធ្វើបបឬសម្ល ប់េ�យ�ទ ល់ែភនក ធ្ល ប់ 

បទ/ចស
េទ

                                           
1កនុងករណីមនគូសចេម្លើយ “បទ/ចស” េនកនុងសំណួរ�មួយកនុងចំេ�មសំណួរចិត្តសងគមទំង្របំសូមផ្តល់

ព័ត៌មនេ��ថ ប័ន ឬអងគករពក់ព័នធេដើមបីចត់វធិនករសម្រសបជបន្តេទៀត។ 
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តំបន់ស្រងគ ម ធ្ល ប់បនេឃើញនរ�មន ក់្រតូវេគេធ្វើបបឬសម្ល ប់េ�យផទ ល់ែភនក ធ្ល ប់ 
្របយុទធកនុងជួរកងទ័ព ឬធ្ល ប់្រតូវឃំុខ្លួននិងទទួលទរណុកមមេ�យ�រេ�តុផល
នេយបយែដរឬេទ? 

៥.៥
េតើមនេពលខ្លះ អនកផឹក្រ�េបៀរ ្រ� ឬេភសជជៈមនជតិ្រសវងឹេផ�ងេទៀតែដរ 
ឬេទ?

បទ/ចស
េទ

ែផនកទី៦: ជំនយួេនេពលអនគត (�ច���ើ�ក���ជ ប់បែនថមកនងុករណីចបំច)់ 

៦.១
េតើអនកគិតថជំនួយអ្វីខ្លះ 
��ជួយអនកបន?

េទ
បទ/ចស

១. យក�ក�រសមគ ល់អត្តសញញ ណមកវញិ 
២. ករងរេធ្វើ
៣. ករបណ្តុ ះប�្ត លជំនញេដើមបីេធ្វើករ
៤. ចង់បនផទះ
៥. ករពយបល
៦. ថវកិ
៧. �ក់ពកយបណ្តឹ ង
៨. ជំនួយមនុស�ធម៌
៩. ករ្របឹក�េយបល់ែផនកផ្លូវចិត្ត
១០.ករពិ�ក�ស្រមុះស្រមួលគន
១១.េ��ុ៊យេធ្វើដំេណើ រ
១២.ករសិក�បន្ត
១៣.ករ�ន ក់េន
១៤.េផ�ង� :  _______________________ 

៦.២
េតើៃថងេ្រកយ ខញុ ំ���រួពត័ប៌ែនថមេទៀត បនែដរឬេទ 
?

េទ ខញុំមិនចង់ជួបអនកេទៀតេទ
បទ/ចស ខញុំចង់ឱយអនកជួបេន៖

ផទះកែន្លងេផ�ង :_______________ 

�មទូរស័ពទ
ែផនកទ៧ី : �ក��ជនំយួ
របយករណ៍ផ្លូវកររបស់ម្រន្តីនគរបល                                          មន               គម ន
�ក�រអត្តសញញ ណ មន               គម ន
�ក�រេធ្វើដំេណើ រ មន               គម ន
របយករណ៍េវជជ��ស្ត មន               គម ន
សំេ�ថតចម្លងៃនកិចចសនយករងរ ឬលិខិតេ្រជើសេរ ើស មន               គម ន
សំេណរផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកេឆ្លើយ មន               គម ន
របយករណ៍ែខ�ទូរស័ពទពិេសស មន               គម ន
េផ�ង�បញជ ក់  ៖ ................................
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ែផនកទី៨ :�រ�យតៃម្លរបសអ់នកេធ្វសីមភ សនេ៍�យែផ្អកេទេលីធតផុ�ំទំងបីៃនអំេពីជញួដរូមនសុ� 
១. សកមមភព 

ករ្រប្រពឹត្តេ�យមិន្រសបចបប់នូវអំេពើ៖

េ្រជើសេរ ើស ឬ ជួល ឬ �យជន�មួយបេ្រមើករងរ (មនន័យថ អូសទញជន�មន ក់ឱយ្រប្រពឹត្តអំេពីមយួ ឬ   
ជលួជន�មន ក់កនុងេគលេ�ឱយេធ្វីករងរ…) 
ដឹកជញជូ ន 

េផទរ 

ផ្តល់កែន្លង�ក់ខ្លួន 

ទទួល 

នំយកអនីតិជនេចញពីករ្រគប់្រគង្រសបចបប់ 

េធ្វើ�យនរ�មន ក់ផ្ល ស់ទីេទកន់កែន្លងដៃទេទៀតែដលសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ 

្របគល់ឬទទួលយកករ្រគប់្រគងេលើជនរងេ្រគះ

គម ន
២. មេធយបយ 

េ�យេ្របើ្របស់វធីិ��ស្តដូចជ៖

ករគំ�មកំែហង(ឧ. គំ�មប្តឹងបរ�ិរេទ�ជញ ធរអំពី�ថ នភពអេន្ត ្របេវសន៍ខុសចបប់ េហយីេ្របី្របស់ករគំ�មេនះ  
េដីមប្ីរប្រពឹត្តអំេពីេលមីសេទេលីជនរងេ្រគះ…)
ករេ្របើកម្ល ំង(ឧ. ចប់កន់និងរុញ/ទញជន�មន ក់…)
ទ្រមង់េផ�ង�ៃនករបងខិតបងខំ (ឧ. គេ្រមង ែផនករ ឬឥរយិបថេធ្វីេឡងីេដីមបឱីយជនរងេ្រគះេជឿជក់ថករខកខន 
មិនបនេធ្វីករអ្វមីយួនឹង្រតូវទទលួរងករខូចខត ឬរបសួធងន់ធងរ…)
ករចប់ព្រងត់(មនន័យថ ននំរ�មន ក់េចញេទេ�យេ្របីកម្ល ងំឬករលួងេ�ម្របកបេ�យលបចិកល…)
ករឆេបក (ឧ. េ្របី្របស់េឈម ះែក្លង, បង្ហ ញ�ន�ែក្លង, េ្របីលបចិកលទុចចរតិ…)
ករេបកបេញឆ ត (�ថ នភពែដលជនេលមសីេ្របីសំដីេធ្វីសកមមភពកុហុក ឬ មិនបន្របប់មិនេធ្វីអ្វីមយួ ឬបន្របប ់
ព័ត៌មនមិនពិតេដីមបេីធ្វីឱយជនរងេ្រគះ្រប្រពឹត្តអ្វមីយួ)
កររេំ��អំ�ច (ឧ. េឆ្ល�តយក្របេយជន៍ពីតនួទីផ្លូវករេដីមប្ីរប្រពឹត្តអំេពីេលមីស;ទេង្វរីបស់ម្រន្តី��រ��ែដល 
មិនបនេធ្វីអន្ត�គមន៍េដីមបបីញឈប់ករដកហូតេសរភីពរបស់ជនរងេ្រគះ…)
កររេំ��េលើភពងយរងេ្រគះ (េកង្របវញ័ច ជន�មន ក់ែដលសថិតេនកនុង�ថ នភពងយរងេ្រគះ េ�យឱយជនេនះ 
្រប្រពឹត្តអ្វីមយួ)
ករផ្តល់ឬទទួលកៃ្រមឬអតថ្របេយជន៍េដើមបីទទួលបនករយល់្រពមពីសំ�ក់បុគគលមន ក់ែដលមន 

អំ�ច្រគប់្រគងេលើជនរងេ្រគះ

ករលួងេ�ម (ជនេលមីសទក់ទញចិត្តជនរងេ្រគះេ�យករសន�មិនពិតឬេ�យមិនផ្តល់ព័ត៌មនេពញេលញ េហយី
ជលទធផលេធ្វីឱយជនរងេ្រគះេជឿជក់ថនឹងេធ្វីអ្វមីយួ) 
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ករបងខ ំងខ្លួន (ឧ. ឃុ្ំរគងជនរងេ្រគះ េ�យមិនឱយចកេចញពីកែន្លង�មយួ…)
គម ន
៣. េគលបណំង (េកង្របវញ័ច ) 
េដើមបី៖ 

េកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ (ឧ. េគៀបសងកត់បុគគល�មន ក់ឱយេធ្វីជនេពសយ, ថតរូប/សមភ រ�ស��ស, ពណិជជកមមផ្លូវេភទ…)
ពលកមមឬេស�េ�យបងខំ ទសភព និងេសវភព ឬអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមេលើកម្ល ំងពលកមម(ករងរ ឬ េស�            

ែដលត្រមូវឱយជន�មន ក់េធ្វីេ្រកមករគំ�មកំែហងថនឹងមនទណ្ឌ កមម េហយីជនេនះមិនបន  
្របគល់ខ្លួន/េធ្វេី�យសម័្រគចិត្តេឡយី ឬ ករចត់ទុកជនរងេ្រគះជវតថុ) 
ដកឬកត់យកសរ�ីងគ

ែស្វងរក្របេយជន៍

េរ�ប�ពហ៍ពិពហ៍ផទុយពីឆនទៈ 

សមុំកូន

ករបញច ំខ្លួនេ�ះបំណុល

ពលកមមកុមរ

ស្រមប់នំឆ្លងែដន 

េផ្ត ះប្តូរេទនឹងរបស់មនតៃម្លអ្វីមួយ

ជួយដល់ជនេលមើស 

េកង្របវញ័ច

គម ន
ែផនកទី៩ : េសចកី្តសនន�ិ្ឋ ន
៩.១. េតើបុគគលេនះជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស�?( ែមនមិនែមនេទ)
េបើែមន  សូមបញជ ក់មូលេហតុៃនេសចក្តីសេ្រមចែដលេធ្វើេឡើងេនកនុងចំណុច ៩.១  ៖ 
១.សកមមភព:____________________________________________________________________________________ 

២.មេធយបយ    : ____________________________________________________________________________________

៣.េគលបំណងៈ ____________________________________________________________________________________ 

៩.២. េតើបុគគលេនះជកុមររងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរឬ?  ( ែមន                          មិនែមនេទ)
េបើែមន  សូមបញជ ក់មូលេហតុៃនេសចក្តីសេ្រមចែដលេធ្វើេឡើងេនកនុងចំណុច ៩.២  ៖ 
១.សកមមភព      : __________________________________________________________________________________ 

២.មេធយបយ    : (មិនចំបច់/មិនពក់ព័នធ)
៣.េគលបំណងៈ________________________________________________________________________________(កុមរ

គឺជជនែដលមន�យុេ្រកម១៨ឆន ំ េហើយ�យុចប់គិត�ំងពីអំឡុងេពលបទេលមើសេកើតេឡើង។) 
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 សមភ ស��� :__________________________(ហតថេលខនិងេឈម ះ) 

      តួនទី : ______________________________________________ 

                                                                  �ថ ប័ន : ______________________________________________ 

 
 
 
 
           �ន ម្រមមៃដអនកេឆ្លើយ        �ន ម្រមមៃដ និងេឈម ះអនកបកែ្រប                                      
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ឧបសមពន័ធ៤ 
 

ទ្រមងេ់សនីសុំករយល្់រពមេដីមបីសមភ សកំណតអ់ត្តសញញ ណជនរងេ្រគះ 
 

ខញុំបទ/នងខញុំេឈម ះ ................................តួនទី......................................................ជអនកេធ្វើករេន
...................................................។ 

 ខញុំបទ/នងខញុំេសនើសំុេពលេវ�របស់អនក្របែហល..................... េដើមបីសួរសំណួរមួយចំនួនពក់
ព័នធនឹងករកំណត់ថេតើអនក�ចជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរមនុស�ែដរឬេទ។ គម នចេម្លើយ�
មួយ្រតូវចត់ទុកថ្រតូវ ឬខុសេឡើយ។  

 ្របសិនេបើករេរ�ប�ប់របស់អនក�ចេឆ្លើយតបេទនឹងលកខណវនិិចឆ័យជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើ
ជួញដូរមនុស� ខញុំបទ/នងខញុំ�ចនឹងផ្តល់ព័ត៌មនេផ�ង�ទក់ទងនឹងករផ្តល់េស�ននកនុងករគំ្រទ
ជនរងេ្រគះ។ 

 ព័ត៌មនែដលទទួលបនពីករសមភ សេនះមិន្រតូវែចកចយជមួយ្របព័នធផ�ព្វផ�យ និង្រតូវ
រក�ជករសមង ត់ េហើយនឹង្រតូវែចករែំលកែតកនុងចំេ�មអនកែដលេធ្វើករងរកនុងករយិល័យៃន
�ថ ប័នរដ្ឋ និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលពក់ព័នធ�មករណីែដលត្រមូវចំបច់បំផុតកនុងករផ្តល់េស
�បុ៉េ�្ណ ះ។ 

 អនកមនសិទធិសួរសំណួរេផ�ង�កនុងករណីមនចមងល់ ឬ�ចេលើកេឡើងពីករ្រពួយបរមភ�
មួយទក់ទងនឹងសុវតថិភព េពលេវ� និងទីកែន្លងសមភ សន៍ជេដើម។ អនកមនសិទធិមិនេឆ្លើយមិនឱយ
េគថតរបូឬសំេឡង ឬមិនឱយេ្របើ្របស់ព័ត៌មនទទួលបនពីករសមភ សយកេទែចករែំលកជមួយអនក
ដៃទ។ អនក�ចពិេ្រគះេយបល់ ឬនិយយជមួយមនុស�ែដលអនកទុកចិត្តបនមុននឹងចប់េផ្តើមករស
មភ ស។ 

 េតើអនកមនសំណួរអ្វីទក់ទងនឹងករសមភ សេនះែដរឬេទ? 
បទ/ចសេទ 

 េតើអនកយល់្រពមឱយខញុំសមភ សេពលេនះបនែដរឬេទ? 
បទ/ចស េទ(េបើយកចេម្លើយ េទ ្រតូវបញឈប់ករសមភ ស) 
 

ករសមភ សកំណត់អត្តសញញណជនរងេ្រគះ្រតូវបនយល់្រពមេ�យ : 
 
 
 
 
 

ៃថងទី_______ែខ_______ឆន ំ__________ 
 

(�ន ម្រមមៃដ)     
 

េឈម ះ(អនកេឆ្លើយ)     
 
 

ឪពុកម្ត យឬអនក��ព�បល ឬម្រន្តីស.អ.យ 
 
(�ន ម្រមមៃដ)     

 
េឈម ះ      
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ឧបសមពន័ធ៥ 
(ទ្រមង់ទី ៦-ក ស្តីពី «ទ្រមង់បញជូ នេ�រកេស�» ៃនឧបសមព័នធភជ ប់ជមួយ��ចរែណនំ េលខ ០០៩ 
ស.អ.យ. ចុះៃថងទី ២៨ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៧ របស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ) 
 

ទ្រមងប់ញជូ ន 

ជូនចំេពះ : េ�ក/េ�ក�សី..........................តួនទី........................ �ថ ប័ន/អងគករ : ................................ 

ពី : េ�ក/េ�ក�សី.......................................តួនទី.........................�ថ ប័ន/អងគករ................................... 
 
១. េស�ែែលេសនើសំុឬេគលបំណងៃនករបញជូ ន 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

២. ព័ត៌មនអំពីជនរងេ្រគះ 
េឈម ះ : ...........................................................េភទ : ................... �យុ ............................ �សយ�្ឋ នបចចុបបនន : ................................................................ 

�ថ នភព/បញ្ហ ែែលជនរងេ្រគះកំពុង្របឈមនេពលបចចុបបនន : ........................................... ........................................................................... 

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

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

 
៣. ករសេងកត និងចំ�ប់�រមមណ៍របស់បុគគលិកសងគមកិចច 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

 
៤. ករេឆ្លើយតប និងករសេ្រមចចិត្តរបស់�ថ ប័នទទួល 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................... 
សូមអរគុណេ�ក-េ�ក�សី ស្រមប់ករយកចិត្តទុក�ក់ និងករជួយ។ 
 
 
 

 
 
 

េឈម ះ និងតួនទីរបស់បុគគលិកសងគមកិចចែែលេធ្វើករបញជូ ន : 
........................................................................................... 

ហតថេលខ និង្រ�: ............................................................ 
 
កលបរេិចឆទេធ្វើករបញជូ ន : ............/............./.............

េឈម ះ និងតួនទីរបស់តំ�ង�ថ ប័នទទួល: 
............................................................................ 

ហតថេលខ និង្រ�: ............................................. 
 
កលបរេិចឆទ : ............/............./.............
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