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េណីេផណជម 
អ្គបាមាាលតធតរពាម�រជ )រី រីេអីស  េធសជបាជមទាី្មលររីរារុមទាកប  �រ្ររេរម�រជាុ�រ្

េែុរីរីេអីសផណាគបាេអរគា បុបាកតរច ដមរីយកគុ បាភនយា  ់ាគរពារ់ាលាា្េរគុេ ជ់មេី� ាគរណាារីវ តាថលី
បររគភទេ្ាុភសយថថរីរីេអីសុេមជារថរពាជ្ុ ២០០០ែគុ លត្រលណផណគេសារគខ�ទលររលតម

េរៀា់ាគរ គ្សាុលត្ ី្មលររ់ារទររររុវ តរាណា 

េគាលេេយាបាយារពាយ េជាេឡជ្េដាបាេរណជ� កតាណារគអ្គបាមាាលតធតរពាម�រជ�រ្េគា

រប្េ ជ់មេបីាយារពាុលត្មតលេាជរា្េទកបេយុបាា បេរហរបយលេាជ  រពាុា ទមទប្ រេ្សជ
អអសទប្ ទាេងេាជរពាាុរីរីេអីសុយលបាគុ រាគ  វ តធល បាកបយកគុ លត្ពលបណ លរភា

េ ជ់មេរី្រគរ្្ុលត្បាគរលតារលតហា័ុដបាា បេរហរបយលេាជរពាុលត្ារវរលេេ�រ្អ្គបានររទាយល

បាបាយាុលត្ាកតាណដគភទ្ េ្ភីេរគុេ� គា 

រីរីេអីសុរបេភញសាតកចុ លត្ររបលគាលាវបាររទាខររា្វេរ ្មរាកាគ�រ្បាុរីយកគរថារុលត្ផណាគ

រា តសត លរ់ាាីរា់ាគរពាុលត្តសេីជាេរណជ� កតាណុ ធែាររវាតតសភ់ាគភទេ្េេ�រ្អ្គបាាុ

រីរីេអីសុររទាសគ ាគេុររ្គាតរ់ាេធសជបាេរ ្រតា�តរ�ជមទារពាុរា្វររបលគរទែរីុតរ�តារគ

ខ�ទលេ ជ់មេីនពលររតរ�តសភ់ាគរពាុេីជាភនេមេធសជបាររគសធ ាគបាា បេរហរបយលមទាកបលទលរ់ាអក

េជាពលេឡជ្េេេភារបេភញាទែរីាុអ្គបាមាាលតធតរពាម�រជុលត្អ�រ់ាជមទារីរីេអីស

ទប្ អគពលបារតកចេរកជល�រ្បាេមជារថទបរពាុលត្រខពាសភារគរពាទប្ អគេដាមតលខសុ

កេែ� ុាុេគាលេេយាេលុរលន ញភីបាេរណជ� កតាណារគេាជ្�រ្បាផណាគរា តសត លពលរវាតតសភ់ាគរពា

ងមរ់ាអកេធសជេងយលាុមលសភេលុាបាាវេធសជេឡជ្េ ជ់មេរីរគសធ ាគ់ ាគបាា បេរហរបយលុលត្េរគុេ� គ

រ់ាេជាពលេឡជ្ទប្ េកាែុលត្អេកាែា 

 

េគាលេេយាេលុយលអលរមា័ុលត្គបររទប្ រទ្េដាែាររាតរាណតុលត្្យរ្រគរ្្ារគ  

អ្គបាមាាលតធតរពាម�រជា 
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េគាបារ រែប 

េគាបារែបារគេគាលេេយាបាយារពារីរីេអីសពល៤ 
១. មតលេាជរា ក្បេយុបាា បេរហរបយលេងេាជរពា 

២. ផាររេេរលរារគរពាជកមេ  ្

៣. បាររទាខររា្វវ ាគខ�ទលុលត្ា ទម�រ្បាបាយារពា 

៤. ាររ�សណ់ដមល�រ្បារ្រគរ្្រលតហា័ 

េគារប្ាទមារគេគាលេេយាបាយា

្ឺយ 

ររតរ�សភ�រ្បាបាយាភីបាា បេរហរបយល

េងេាជរពាទប្ អគរ់ាតតាេរបមបារថ  

ទបារគអ្គបា មាាលតធតរពា ម�រជា 

  

 

 

 

វ តសាសភ 

េគាលេេយាបាយារពារេ្ធជាេឡជ្ បររគ 
ររ្គាតរីរីេអីសទប្ អគ�រ្រទុលត្ េររររេរុអ�ជរគតកចលនុលត្អ្គបាែែរ់ាររាតមមេដា

រីរីេអីសា ទមពលយ 

¤ អ្គបាែែ 

¤ ររ្គាតររទាុ(ររទាយលលត្មតលររទាយលុុរយគបយា) 

¤ អ�ជរគតកចលនុអ�ផណាគររដរេេរាគុអ�ល័ រ្កតាណុ េហ��វុពច គរបលទាុអ�គបររុ ដបររគអ្គបាយ់ ា្

ររាតរាណងមេគាបារ យលរក្េេ �រ្េគាលេេយាេលុាុេគារប្ារគេគា  

លេេយាេលុុ “រពា” ្ឺជមលរសរ់ាពលអារ េរបម១៨ឆ� បុ េីជាតតាេរបមបាេមជារថារគ  

រីរីេអីសា 
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បារ្រគរ្្បាងគរា្ក់រគ 
េគាលេេយាបាយារពាារគរីរីេអីសអលរវាណលរងមក់រគបាយារពាអលណាជាតរ់ាពលរក្េេ�រ្ដ 

¤ អលរះ� យលអ្គបាីររជជាតណីភីតរ�តរពាុ(ម�រជអលរមា័េេឆ� បុ ១៩៩២) 

¤ ក់រគបាយាុលត្គបយាេាជរពារ់ារា្វយលា បេរហរបយលុឆ� ប១៩៧៤ (ីា់អេមា តក) 

¤ បារររភដាណារគរពាុលត្ារវរលុឆ� ប២០០៨ (អាសណ ាី) 

¤ បារររភដាណារគរពាឆ� ប១៩៨៩ (អ្គេ្�) 

ាររ�សណ់ ដមល�រ្បារ្រគរ្្រលតហា័ 
ខយេភារ់ាមតលពលមេធនយាបមទាមររេ ជ់មេរីបយាគបាា បេរហរបយលេាជរពារ្រគរបា្គុ

េ� គរ្រគរ្្អកពលារ�សភចាគាររ�សណមល�រ្បាបាគរលតារលតហា័ុដររេេីារយលបាា បេរហរបយល

េែុា  
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េគារប្ារគេគាលេេយា 
េគាលេេយាេគាលេេយាបាយារពាុរា្វយលរេ្ធជាេឡជ្បររគផណាគបារែបជគរណ្�រ្បាររគសណ ាគ

បាា បាេរហរបយលេាជរពាេេងមសនុលត្�រ្មលវ តធីទប្ មាាារគរីរីេអីសាុេគាលេេយាេលុុាគ

ភីាររ�មលែែលដ្រា្វអលរវាណេ ជ់មេបីាគរលតារលតហា័េាជរពារា្វយលេរគុេ� គា 

¤ េគាលេេយាបាយារពាុលដ្រលន ញ

ភីបាេរណជ� ារគរីរីេអីសេ ជ់មេបីាយា រពាភី

េរគុេ� គុ លត្បាា បេរហរបយលា 

¤ េគារប្ារគេគាលេេយា 

បាយារពាេ ជ់មេអីរគា ប់ ាគររ្គាតុលត្អ�រ់ា

ជរគយគភល័�អបភីបាា បេរហេាជរពាលត្េាជ 

ម�គរវាតតសភរពាបារបែគរបល្ជមទា រពា

េីជាអ�ទប្ អគគ� េរណជ� កតាណាររវាតត សភ់ាគ

រពាា 

¤ េគារប្ារគេគាលេេយា 

បាយារេ្ធជារា តសត លាាគ ដ់្េរជកបីារ់ា 

េណ ាេងេាជរវាតតសភុលត្រខពាសភារគ 

រពាអករា្វយលេាជេឡជ្ុលត្រ្រគរ្្េដា

ពលាកយមាមនេីជាបាយាតរ�តទប្  អគា 

¤ ររលតមភីេលុេរៀាេគាលេេយា បាយា

រពាលដ្ផណាគបារែបេ ជ់មេេីឆ�ជាារេង លដ្បា 

រភគាយាមមបាេចរររបលគលត្បាា បេរហេាជរពា 

ាុេគាលេេយាផណាគ បារែបុ ់ាគររ្គាតុ

លត្អ�រ់ាជរគយគ ភល័�ភីាេរៀរុេធសជបារររ 

េដាេគាភុលត្ពល ររតរ�សភជមទារពាាុ

េគាលេេយាេលុុលដ្ផណាគនអ�ជរគយគភល័� 

ទប្ អគុា ទមពលររ្គាតុលត្អ�េផស្េរៀាលាវ រា តសត លរវាតតសភា 
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¤ រីរីេអីសពលបារតកចេគាភក់រគរភីលររ បាយារពា�រ្ាបរលគុ លត្អលណាជាតរ់ារមកបេយុបា 

ា បេរហរបយលុលត្េ្ររវរ័ច េាជរពាាុទប្ េលុុា ទមពលក់រគ�រ្ាបរលគរ់ាពលេេ�រ្មលវ តធីារគរីរីេអីសុ

ក់រគអលណាជាតុលត្អលរះ� ែែរ់ាទគរ្េងលដ្រ្រគរបា្គយលបាា បេរហរបយលុលត្េ្ររវរ័ច េាជរពា ា់ក  

ជេរការ ផ�ាវេហរុបាជមទា ា់ាផ�ាវេហរុភាមលរពាុលត្ាារអអសរពាា 

េគាបារ រែប 
េគាលេេយាបាយារពាារគរីរីេអីសពលេគាបារ ា់កន្េរបមដុ 

មតលេាជរា្កបេយុបាា បេរហរបយលេាជរពា 
រីរីេអីសមតលេាជរា្កបេយុបាា បេរហរបយលរពុរីរីេអីសចាគាររ�សណមល�រ្បារ្រគរ្្ុរលតហា័ុ

លត្ធែេរ្រគររ្គាតរ់ាខ�ទលយលេររជេា ជុររទាយលាាុវ្គរណរ ុរបណ ាុលត្របេភញងាភសតកចារគខ�ទលាុ

រីរីេអីសលដ្មតលេររជរយគេសមលារគរលបព� គរ់ាអករ្ធនពលរលតហា័រ់ាមតលអកររទាាយល

េងេាជរពាា 

ផាររេេរលដារគរពាជកមេ  ្
រីរីេអីស ចាគររផាររេេលរារគរពាជកមេ្ុលត្តតាេរបមបាេមជារថារគខ�ទលាុផណាគរវាតតសភទប្  

ផ�ាវបាុកតាណុ រខពាសភុបាអហតវអភលរុ មាតសភុអាណកា តារគរពា្ឺជងណ បនលគរ់ារីរីេអីសាកតាណ 

ររដគេីជារា្រាបាយា រ្ាបយាារគខ�ទលា 

បាររទាខររា្វវ ាគខ�ទលុលត្ាទម�រ្បាបាយារពា 
រីរីេអីសររទាសគ គរបលទាខររា្វកបេយុមរខក់រគុ លត្ីាធមមារគខ�ទលុេីជាររ្គាតទប្ អគពលរបលទាខរ

រាគវ�រ្បាបាយារពាាុរីរីេអីសុ ត្ាេុបាបាយារពា្ឺជុរបលទាខររា្វារគររ្គាតរ្រគរផ�ទប្ អគុ

េីជាាបាាវនីបាុលត្ររាតរាណបាេរ ្មលជមទាអ�រ់ាជរគយគភល័�អ្គបាុា ទមពលុររ្គាតុអ្គបាែែុ

ររ្គាត )ររទាយលុលត្មតលយលរយគយរម (អ�ជរគតកចលនុអ�ររដរេេរាគុអ�ល័រ្កតាណុ េហ��វុម  ចគរបលទាុ

អ�គបររុលត្យ់ ា្ែែា  
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សាតកចយលបារថទប 
�រ្េគាបារ ក់រគរាេងសាតកចយលបារថទបបេែេាជេងរបលទាខររា្វារគអ្គបាេ ជ់មេីនរពាលាវបា

បាយារ្រគរគលគររឆប្ េងលដ្េរគុេ� គាសជសាតកចារគអ្គបាេ ជ់មេបីាយារពាភីេរគុេ� គុ ដា្េរគុា 

រពាុលត្ុមលរសវា័េល្(Young Person) 
រពាុដមលរសវា័េល្ បេែ់ាគអ�រ់ាពលអារេរបម១៨ឆ� បុ េាជរា្រាក់រគារគររេរមទាររទាសគ ាគ

ភីសភេភញវា័មរលអារ១៨ឆ� បា េគារប្ ារគ

េគាលេេយាបាយារពាារគរីរីេអីសររទា

សគ ាគេរពា្ឺជមលរសរ់ាពលអារ១៨ឆ� បា 

បាបាយារពា 
្ឺជយនរ់ារា្វយលេ្េររជបររគភតភ័ម ែភី

របលទាខររា្វុលត្បាអលរវាណមលសភែែេ ជ់មេ ី
ររគសធ ាគុ ដររ�រគបាា បេរហរបយលុដររេម�ញេាជ
រពាា 

បាា បេរហរបយលរពា 
បាា បេរហរបយលេជាេឡជ្េាជរពារ្រគអារមតលេុ

ររទុលត្រីុជាតសលរុ ររវាណត្គមុមាតសភុ

របេែាផ�ាវេហរុរបេលនសែុលត្បាញរ ុញ្គរផ�

លេេយាាុបាា ទមរបយលេាជរពាុា ទមពលុរ្បាុ

ផ�ាវេហរុផ�ាវេហរុបាេយុរ្គុ បាម�រាុភាមលរពាុ

លត្អបេភជីត្រា 

បាា បេរហរបយលរ្បា 
បារបយលេលុេជាេឡជ្េេេភាមលរសព� គពល

រប្រ្ធនពលារទស� មុដ ប្រមបរី្េធសជនរពា

ដមលរសវា័េល្ ពលារទាុរេ្សជេលុអកាទមររមា ា

ទប្ បាុរុុណតកមទាុរ្វ ីុទាគុ រ់ាុរចលុដទញាុ

ារទេលុុអកជុបាដកគុស� មជបុ ារុដយគា 
  

និយមនយ័ 
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បាា បេរហរបយលផ�ាវអាមលរ  
បាា បរហេលុេជាេឡជ្េេេភារពាព� គរា្វយលេ្រ ត់េធទប្ រទ្ុដរបហា័េដា ប្រមភីលាបព� គាុរេ្សជ
ទប្ េលុា ទមពលុបាេេេល ុុរពារា្វយល្ភរពណ ាុដអ�ផណាគបាេមជារថរលណររេចារ់ាជផាររុ យាគ

់ាគបាាាារគរផ�ុរ្បាុលត្ផ�ាវកតាណ ារគរពាា 

បាេយុរ្គ 
បេែេាជបាេធសរររីុដរ ត់េធេដាេកាែមតលផណាគនរពារដសម ាុអរាុរបាុអែមា័ុុដបាេមជារថុ

បាាកតាណររដគេង េាជរខសភុលត្បាអហតវអវលររ់ារ្ធជរលតហា័់ាគរពាា 

បាា បេរហរបយលផ�ាវេហរ 
េជាេឡជេេេភារ់ារពា ដមលរសវា័េល្ រា្វយលមលរសចគុដរពារ់ាធបជ្ខ�ទលុេល្ របរ្គុ ដមលរស

េភញវា័រេរចញរេរចញមលសភរបារញរររផ�ាវេហរុដបាេភញកតាណារគខ�ទលុរ់ាស្េរកជលមតល ត្ាភីអារុដបា

ាាគរភមជមាាដ លាុរេ្សជទប្ េលុអកររចាគជបាទគរ្វ ាគុដមតលវ ាគុា ទមពលបា ប្រមបរី្ុលត្បា

ងប្ រលន ញាារសភអអសា 

េរការ ផ�ាវេហរេាជរពា 
អ្គបាររ�រគេភនចារពាុាារអអសរពាុលត្បារទញ ា់ារពា)ECPAT) អលណាជាតយលបាគលតាមលា័

េរការ ផ�ាវេហរេាជរពាជយ “បាេ្ររវរ័ចអរីវមលផ�ាវេហរេាជរពាេធសជេឡជ្េដាររ្គា(ររទុដរី) រ់ា

េធសជ ប់េជ ាភីរល�្ មទាេងរល�្ មទាេរៀា  ជធមលងម ភីររេរអ�ពលមបលគររេររ់ាអហតវអវាតកាទករបផរាុ

�រ្េគារប្រស្ ាេសផ�ាវេហរ េាជរពារ់ាអារេរបម១៨ឆ� ប”) ECPAT អលណាជាតឆ� ប ២០០៦ (ា  

បាម�រា 
បាម�រា្ឺបាេររជរយគអបបករ់ាមតលមាមនុភីររ្គាព� គុ ដរទមេដាពលេកាែរ្ធារទស� មុទប្ ផ�ាវបាុ

ដផ�ាវកតាណេងេាជលាបព� គាុជធមលងសជរេ្សជេកាែុុលត្់រ់ាៗាុបាម�រាអកេជាេឡជ្រផ�ុាាររ្បាុដ

ផ�ាវអាមលរ )េដាយសប់ីុដមតលេដាយសប់ី(ា  
¤ បាម�ររផ�រ្បាាទមពលុបាារញរចលុបាសា ប់ុណតកមទាុទាគធគុ ដរេ្សជ់ដយរេរៀារ់ារ្ធនពលបា

ឈចឺរគុ ដពលារទស� មេាជរ្បាា 

¤ បាម�រាេដាយសប់ីុា ទមពលុបាររពថុបាាតុេ់ៀាុ ប្រមបរី្ុលត្បាេជកកបអា 

បាម�រារផ�ផ�ាវកតាណា ទមពលុបារបហតារបហា័េងេាជរ្បាុលត្បារ ត់េធា 
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បាររឈមលដ្អបេភជ ដ្ី រ�រ្រ្គសា 
អបេភជីដ្រ�រ្រ គ្សាេជាេឡជ្េេេភារពាុដមលរសវា័េល្ េងជញុដររទាា្បាគរ្ណាគាាអរ្ស្ ុទប្

បារ្កតារ្កបុរបហតារបហា័ុលត្រ្ធេរគុេ� គ់ ាគមលរសព� គេដាព� គេរៀាេាជរ្បាុដផ�ាវអាមលរ េីជាពល

របែគរបល្រតា�តរ�ា)លតាមលា័េលុ់រ្គេកញភីព្មរផ�េវរមសណារគអាសណ ាី) 

រពារ់ាលាា្េរគ  ុ
បាា បេរហរបយលេាជរពាមតលរគលគរាេជាពលេេ�រ្្គមរ គ្សារររេបេ ុេរុររររលណសេជាេឡជ្េេន្េរររ គ្សា 

ងមសត រល័េផស្ៗរល�្ េធសជបា េេងមផ�ាវុ�រ្ាបរលគរ់ាពលលគ មុលត្េរគុអល�ា  
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េគារប្ារគេគាលេេយា 
រីរីេអីសុររទាសគ ាគេរលតហា័មទាកបលទលពលបណ លរភាកបេយុរពាេេេភាផណាគមលវ តធីារគខ�ទល់ាគអ�

រ់ាលាា្េរគុុលត្ រ្វ តរាណាុបាររទាខររា្វកបេយុរលតហា័ទប្ េលុុរីរីេអីសេធសជបាសាាបយាុលត្រ្រគ

រ្្រលតហា័ទប្ េលុេរ ្ាកតាណររដគេាជរពាេេ�រ្មលវធីីារគភទេាជ្)ី្មលររ់ាេាជ្េធសជបាជ 

មទា(េ ជ់មេបីាគរលតាេរគុេ� គយលរលតហា័ាុបាលាេលុបេាកយលេដាឆ�្ បាគបារាគាភតលតានេាជមលវ តធីលីមទាៗុ

ារគខ�ទលរ់ាពលបណ លរភាេាជរពាា 

មលវ តធីរ់ាេធសជបាវ ាគជមទារពារ់ាពលរលតហា័ខ�គ ា់េក�ុ ាបាាវនពលបាាដ្ារ ដ្ ររលតមេងេាជលតាតវ តធីបាយា 

រពាាុេទុរីជេរ ្បដេដាុរពា្ឺជរផ�មទាយលី្មលររ់ាេាជ្េធសជបាជមទាុេាជ្រា្រា ត្ា់ាគ

រលតហា័រ់ាពលបណ លរភាា បារ្រគរ្្រលតហា័្ឺជរផ�មទាយលរាគមលសភ រ់ាបភ្គ់ បេជ ាបា 

រីរីេអីសេាៀរកបេធសជបាសាាយម� បា បាយារពាភីរលតហា័េងេាជមលវ តធីុលត្ ប្េរ្រ់ាបភ្គ រាាីកបេា ជលថលីៗា ទម 

ទប្ បារ្រគរ្្ ប្េរ្មលវ តធីា ររ្គាតុលត្អ�ជរគភល័�្ ទារលណាាគ ដ់្ភីរលតហា័េរ ្មល�រ្បាបាគរលតា 

ឱបុលត្សត លសភរ់ាអកេរគុេ� គ់ ាគរពាាុររម្គាយាបារ បាយារពាភីររេាណតេីារយលបាា បេរហ 

របយលរា្វយលរេ្ធជាុេីជាររ្គាតទប្ អគរា្វាាគ ដ់្ភីររម្គេលុា 

 

បាាាគ់ដ  ្
អ�ាបប្ទប្ អគពលររទាខររា្វវ ាគខ�ទលុលត្ា ទម�រ្បាបាយារពាលដ្រា្វាាគ ដ់្ភីេគាលេេយាុ

េគាបារ រែបុ ក់រគុ ដភតធីបាេផស្ៗរ់ាយគភល័�ាុចាគងប្ ររ្គាតនររទាខររា្វបររគរាគាភតលតាន

រះន បាយារពាុបារបា ទាបាអលរវាណេគាលេេយាុរណរ ុរបណ ាររ្គាតនាាគ ដ់្ុលត្ រាបារ  

ភីររេាណតេីារា 

ភាមពលសភ�តរ�ស� ារពារា្វធែេភទេ្ាាគ ដ់្ភីរវាតតសភុលត្បាបាយាខ�ទលារគេ្ុេីជាពលអាមលរ

គេរណ លតេារយរគលាបព� គររតលេរជេ្ពលបារភគាយាមមាុរពាលដ្យលរយរគន ដ់្ភីមលរសេភញវា័

ព� គរ់ាុររនេ ជ់មេរីាបារ ភីបារភគាយាមមារគេ្យលាុរពាលដ្រា្វេាជរដកតាណនលតេាភីអសីរ់ាភទ  

េ្េងជញេុមលរសេភញវា័ុដវា័េល្ បព� គេធសជមលសភអសីមទារ់ាអកររទាាុលត្មតលអកររទាា 

យលរ្រគេភាទប្ អគា 
 
 
  

បាបាយារពាុលត្ បារ្រគរ្្រលតហា័ 
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លតាតវ តធី�រ្បាេររជេា ជររ្គាត 
លីាតវ តធី�រ្បាេររជេា ជររ្គាតរា្វពលេគាបាបាយារពាុភា័មពលររវាណតា ារុអ�ធែយលនមររងមរ់ា

អកេធសជេងយលាុរីរីេអីសុលដ្រ ត់េធររទាាមលរសរ់ាអករ្ធរលតហា័់ាគរវាតតសភារគរពាាុ

េ ជ់មេរីទា�រ្ ប់េជ ាបាេររជេា ជររ្គាតរីរីេអីសាបាាវនពលបារាគាភតលតានភីររាាីេ� គជាតដណ្គដេលជសភគ�

េធសជេឡជ្ ា់កគ� បររគររ្គាតទប្ អគ�រ្រទុលត្េរររទាុាបាាវនពលុសាេេ្ុេីជាអ�ធែលដ្ទគ

រ្ទាអបភីអាណកា តារគេរករលាេរករលទប្ អគរ់ាដគយនមមរខាបរ្េធសជបាលាជមទារពាមា តេរថ

ារគភទេ្លដ្រា្វេមជាងមាាយបាបសលរា 

រ្រគររ្គាតុអ�ជរគតកចលនុលត្អ�ជរគយគភល័�ទប្ អគលដ្ាបាាវនរលន ញស� មៗរាគុសាុយគភល័�់ ាកជុ

បាេចរររបលគុ ាតខតាេេធ ាេទុលត្បាេធសជខរ�រ្ររបាបមទារ់ាេជាេឡជ្ភីមរលុដបឡរ្េភារបេា ជបាេេ

រីរីេអីសទគរ្េងលដ្បាេ្ររវរ័ច ុដា បេរហរបយលេាជរពាុដរ់ាចាគររររេាជលភីក់រគររររត់រផ�រីុ

VIIC ារគររេរ )អារសណ ាី( ១៩១៤ា 

រាគេរករលរ់ាេជ្រា័រា្វយលអ�ាបប្ទគរ្េងុលត្រាល ប់ដ ្េរ ្ក់គភីតកចលនរ់ាាបាាវនអលរវាណ

េគាលេេយាុលត្ករុីាតេានេាជរមីាធមមបាយារពាារគរីរីេអីសមរលេភាចរគេផណជមបាលាា 

បារណរ ុរបណ ា 
ររ្គាតរីរីេអីសាបាាវនររទាវ្គរណរ ុរបណ ាណីភីបាយារពាេរៀ្ទាគុ លត្ផណាគកបេុ ដ់្ថលីៗ់ាគភទេ្ាុ 

រីរីេអីសយលរា្ងប្ មលណីររទារលវររផ�រណរ ុរបណ ាេ ជ់មេធីែេភទេ្ពលមាតតសភ�រ្បាា តុ ាវ តធីស

ណ�រ្បាេដុរសាុលត្រាបារ ងម ប់េជ ាបារ ា 
ររធលរផ�បាយារពាតតាអ�រ្រគរ្្ារគអ�រ្រគរ្្អលរវាណក់រគុ លដ្ររទាខរ�រ្បាផណាគបា� គរណាាថលីៗ

យគភល័�បាអលរវាណេគាលេេយាុលត្រណរ ុរបណ ា់ាគររ្គាតដ់ ាកជរពាា  
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រមីាធមម 
អ�ាបប្ទប្ អគាបាាវនររបលគអរេតា តេមាមនជមទារពាុេគាភតរ�តុលត្េកណីយថ�ថ�ាាារគភទេ្ុេីជា 

បាគរលតាសត លសភរ់ាអករ្ធរលតហា័់ាគរពារ់ាយលរក្�រ្រមីាធមមបាបាយារពាារគរីរី 

េអីស ររម�ល័�ុុា 

អ�ាបប្ទប្ អគលដ្យ 
¤ រររភដាណជមទារពាទប្ អគរររេដាបាេគាភេដាមតល ត្ាភីុអារុេហរុភារសលរុសែុ

ភតបាសភា 

¤ មតលរេរចញអរេតា តេរ់ាមតលមាមនេងេាជរ្បារពាុេររជយនប់ីមតលមាមនុេរៀាេរៀល

េា ណរនល ុា បេរហរបយលុុរ្ធេីារុដរេែវ រលម រគរពាា 

¤ ាីពលមលសភរភមេរភ�្រររផ�ាវេហរជមទារពាុេទុជាីេែុេធសជេឡជ្េដារពារ់ាជ 

អលីារលុដមលសភរ់ារ្ធនជររេាជលា 

¤ ធែេេេេភាេធសជបាជមទារពាុរា្វពលអ�រ់ាយគភល័�េមជាេងជញ(មតលរា្វេធសជេេរល�្ សថ ាគៗ រា២ុ

ែគជមទារពា)ា 

¤ មតលអលរះ� ានរពាេងផវុ េដាមតលពលររ្គាតេងជមទាុារុរងរាជេីារបារ បមទាេជាេឡជ្ 

ស� មៗរ់ាមតលអក ដ់្មរលា  

¤ ចាគវ តធលបាេរ ្ាដ្ារ ដ្ កបេយុរណដ ្យគភល័�បាា បេរហរបយលេាជរពាុេទុជពលររហភមភីបុ

លត្រាបារ ភីបារររភដាណរ់ារយចភីេគាបាយារពាុលត្រមីាធមមុ ដបារភគាយាមមទគរ្

រវាតតសភារគរពាេេរីរីេអីសា 

¤ េររជរយគររភល័�រេកចវ តរនរបែគរបល្ុដថាេម�្ ុដររភល័�ផសភសផរា្គមនយលរាដមរា្វុេដា

មតលទញាផាររេេរលរភីរពា មតលេរៀាេរៀលុដគរពា�រ្សត លសភេរគុេ� គុ ដកាាេងបលគេ្ីរបភា័

ាារអអសរពាដងមាាយររហភបមទា 

¤ មតលដគររ េាជរ្បាេាជរពាជវ តធីដគភតលា័ 

¤ មតលររទារពាេអាេធសជបាងមផវុ ុដបាលារ់ាមតលមររងមអារុលត្បាអហតវអវលរារគរពាុ

ដរលម គ់ ាគបាអរគា បុ បសលណុ លត្រ្ធនពលបាា្ារទា 

¤ ររាតរាណងមក់រគរ់ាយគភល័�ទប្ អគរាបារ ភីបារភគាយាមមុ ដបាេចរររបលគយគភល័�បាា បេរហ

របយលេាជរពានយលាី័ុលត្ងមលតាតវ តធីរ់ាយលរក្ា 
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¤ ធែេមលរសេភញវា័ុលត្ររ្គាតរ់ាមតលទលគេភញតរ�តារគរីរីេអីសេេេភាេធសជបាជមទារពារា្វ

ពលុលត្មតលអកែបរពាេកញេររមរ ាុុដទគរ្ជមទារ គ្សាារគរពាា 

រីរីេអីសលដ្ធែេុភា័មពលុដុាារសភារគរពាុលដ្មតលរា្វយលេររជរយគេេ�រ្ផ�ាវរ់ាអកេធសជ នរពាពល

េរគុេ� គុ ដររុ យាគ់ាគរវាតតសភុលត្េកណីយថ�ថ�ាាារគភទេ្ាុបារ្រគរ្្ក់រគយគភល័�េងលដ្បាេររជរយគ

ាារសភុលត្មលសភារគរពារា្វយលររចា ា�រ្ក់រគបាយារពា  )ររម�ល័( ខា 

បារបែគរបល្ុលត្បាេររជរយគា ទរសភារគរពា 
រីរីេអីសុលដ្រលន ញភីបាេគាភុលត្បារភមេរភ�្មាមនភីរពារ្រគេភាា  

¤ រពារា្រារលន ញលាវេកណីយថ�ថ�ាាុលត្េគាភុេីជាមតលរ្នញភីាកយរ់ាា្េរគុុដា ដ្ ា រេែុេរា 

រពាលត្ាបាាវនេ��យគុ លត្ឈានយលមាមនរ់ាមតលរលន ញភីផ�ាវេហរា 

¤ មរលេភាេររជរយគាារសភារគរពារា្វរបបាាាគរភមភីរពាុលត្រ គ្សាារគេ្ាុេេេភារបបាាាគ  

រភមាបាាវនផណាគភា័មពលាបអតាភីាារសភុលត្រីងប្ លដ្រា្វយលេររជរយគា 

¤ ភា័មពលុាារសភុលត្រីងប្ ារគរពារ់ាគល លអាណះ� លដ្មតលរា្វយលផសភសផរាា 

¤ រពាលដ្រា្វយលរលន ញភីរផ�រ់ាពលេេ�រ្ី្មលរារគភទេ្រររេបេ ុា 

¤ វរេធមមុ ររយភីងមាបរលគលដ្រា្វរាគាភតលតានាដ្ារ ដ្ ភីបាេយុភរមមាារសភវ ាគខ�ទលា  

¤ ាារសភរា្វរលន ញភីរា តររជគរណ្ុលត្បាភតាា 

¤ េេេភាររមា លាារសភងមររភល័�ុ េអឡតករា្លតកុរា្វរយេកប្េរជ្ុសាមតលរលន ញភីភា័មពលរ់ា

អកេធសជរេ់ៀ្គ� ា 

¤ រីរីេអីសុាររបែគរបល្េរ ្រតា�តរ�ជមទា្ភរពណ ារពាររក់រគុ ដអ�ទប្ េែុពលរបលទាខរ

រា្វារគខ�ទល�រ្បាាកតាណររដគេាជរពាុេីជាធែភទេ្យលរាល ប់ដ ្រាដមរា្វភីរះន ទប្ អគ

រ់ាទគរ្លត្រពាុលត្រខពាសភារគភទេ្ាុ រីរីេអីសេគាភុលត្ារភា័មពលបលាគទគរ្

េងលដ្រខសភុររវាណតរ គ្សាុលត្សភវ ាគខ�ទលារគរពាាុររ្គាតរ់ាពលតរត�រររេបេ ុេរជរអក

ដ់្ភីភា័មពលាបអតាេលុយលាុេគាបារ រែបុ េាលក់រគុ លត្លីាតវ តធី�រ្បាអលរវាណលរេគាលេេយា

បាយារពាពលបររគររ្ គាតារគរីរីទប្ អគាពលរាររ្គាតរ់ាពលតរ�តុលត្ររទាសគ ាគ ភីរទម

អ�រ្រគរ្្ជលគខ�គារគរីរីេអីសរររេបេ ុអក� គរណាាុដបេាកតាណទគរ្េងលដ្ េគា លេេយាបា

យារពាាេគាលេេយាបាយារពាុលត្េគាបារ យគភល័�ុ ា់កជុរមីាធមមបាយារពា

លត្របា្ាយាបារ បាយារពាលដ្រា្ករាគាភតលតានេឡជ្វ តញររចបឆ� បុ �រ្រខជេាៀ្រាគឆ� បុ លត្ររររា  

រីរីេអីសុររទាសគ ាគាបាាវបាចបយកគ�រ្បាអលរវាណេគាបារ រែបេ ជ់មេបីាយារពាភីរលតហា័រ់ា

ពល�រ្មលវ តធីពច គរបលទាាុរីរីេអីសយលផណាគេគាបារ រែបាបអតា់ាគពច គរបលទាងមាាយេវរ
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សាុេេល ុេ  “េគាបារ បររគពច គរបលទារីរីេអីស”ាុេគាបារ រែបរបែគរបល្

ារគរីរីេអីសាស្ពច គរបលទាុលត្រពាពល ា់កន្េរបមយ 

¤ រាគរបែគរបល្ាស្រពាុលត្ពច គរបលទារា្វយលរាគាភតលតានេដាររ្គាតារគរីរីេអីសុរ់ាបារបែគ

របល្រលន ញភីកបលរកមតលមាមនងមាាយុវរេធមមុ លេេយាុដសែុលត្ពម ាយមទាកបលទលរ់ាអករ្ធ

ររេាលជរា្វយលរមហាគេរ ្ាដ្ារ ដ្ ា 

¤ រាគបារសលយតកចារគពច គរបលទារា្វយលេាៀរកបររមរលងមាាយរផ�រ្រគរ្្ពច គរបលទាារគ  

រីរីេអីស 

¤ រ្រគពច គរបលទាលដ្រា្វយលឆ�្ បាគបាពម មរលរាគបារសលយតកចុ េីជាាបាាវនអលេគាលេេយា

បាយារពាុលត្ករុីាតេានេាជរមីាធមមបាយារពាារគរីរីេអីសា 

¤ បាេ ជ់ាបសលណងមរីផរេេេភារភដុដាេៀន្េររសនរីរីេអីសរា្វយលរ្រគរ្្ុេីជាអករា្វ

យលអលរះ� ាបររគរពារ់ាអារមររា 

¤ ររ្គាតារគរីរីេអីសលដ្េងជមទារ្រគេភាុបឡរ្េភារសលយតកចុ លត្បសលណន្េររារគពច គ

របលទាុជមទាលត្រពាា 

¤ ពច គរបលទាុលត្រពារា្វយលេ្របលទារភមទប្ រ គ្សាារគភទេ្មតលរា្វេដុ ា់ាេាខរបែគរបល្ាបអតា

បឡរ្េភារសលយតកចា រពាមតលរា្វយលអលរះ� ាចេកញុដែបេងឆថ ញភីី្មលរារគភទេ្ា 

បារាបារ ុលត្េឆ�ជាារ 

េេេភារ់ាពលេីារបារ ុររេាណេីារុមាតដុេេរាគុ្សា័ុដរភគាយាមមេផស្ៗ  រា្វរារាបារ ស� មៗ  

់ាគអ�េ� គ់ ដែបេ ជ់មេចីរគេផណជមបាេរជរអេ្ធាាុរាគាីា បេរហរបយលលដ្រា្វយលេរជរអេ្ធាេរ ្ាកតាណ  

ររដគងមលីាតវ តធីរ់ាយលរេ្ធជាាុេេេភាេឆ�ជាាមេងលដ្បារភគាយាមមុ ដបាេចរររបលគភីេរគុេ� គដបា  

ា បេរហរបយលុេេករ្ររចរគេគាបារ រែបលដ្េណ ាបនលគេងេាជផាររេេរលរារគរពារខពាសភ  

ារគរពាុលត្បាកាាាទមារគរពាាុ 

េេេភារពារាបារ ុដរយរគភីបារភគាយាមមអកចាគររេជាីា បេរហរបយលលដ្រា្វយលបាយាុេីជា

ចាគេរ ្ាកតាណររដគរររេដាេគាភាុធែេុភទេ្លដ្មតលរា្វយលណីរេែវ ុរលន ញបាមតល  េរនជគុ

ដមា តេរថរ់ាអករ្ធនពលបានល េអៀលុដសភអពរ គាុរីរីេអីសុលដ្ររមា លរពាស� មៗេកញភី  រល�្

រ់ាា បេរហរបយលុេីជារស្ាបាភនយាបររគារទស� មេផស្ៗុលត្ររមា លរលណ�រ្ាីចបយកគា�រ្ាី

បាេចរររបលគយលរេ្ធជាេឡជ្េដាេរនជគរាគល លមាាេីាររ់ារលន ញេុមតលភតាុេែុលដ្គល លវ តធលបា

េធសជេឡជ្េ ជ់មេរីរឆប្ េងលដ្អ�រ់ារា្វេចរររបលគាុបាេចរររបលគុ �រ្លា័ភនយរអ�់យរខរភីបាភតា

្ឺមតលអកររទាាយលុេែុលដ្ពលវ តធលបាមររេធសជេឡជ្បររគរលេាជលាុ បាខនលារគអ�ាបប្
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រីរីេអីសមតលយលរាបារ ភីបា្សា័ា បេរហរបយលេាជរពារលេាជលលដ្ាបាាវររទាខររា្វកបេយុររររត់

រ់ាយលេធសជេឡជ្ុដរា្វររចរគភីបាលាាុ 

 

រ្រគររ្គាតុលត្មលណីទគរ្លដ្រា្វយលនាាគ ដ់្ភី ប់េជ ារាបារ ុបាយារពាាុររធល រផ�បាយារពា

រ់ាពលរបលទាភីអ�រ្រគរ្្រផ�ក់រគុ លត្អលរវាណក់រគលដ្ររទាខររា្វ�រ្បា ផសភសផរាុលត្ េរជរអេ្ធារាគ

រណដ ្លដ្េធសជបាសាាបយាេាជបាេចរររបលគុ េីជាចាគវ តធលបាមររេងងមររេហរលីមទាៗ រ់ាគល ល  

មលសភុ ា់កជុបារ្រគរ្្េាជមា តេរថុបាររដរេេរាគ  បាររមា លយនរណដ ្េ ជ់មេីនក់រគ�រ្រទអលរវាណ 

ដររាាីេដុរសាុលត្ររ�រគា 
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ររម�ល័�១ 

បររគររ្គាត  ,អ�ជរគតកចលន,អ�ផណាគររដរេេរគុ លត្អ�ល័រ្កតាណ  
ខ�រ ប______________________(េេល ុ)ាាគរភមកបេយុតកចរភមេរភ�្រមីាធមមបាយារពាារគអ្គបា

មាាលតធតរពារពាម�រជបឡរ្េភារបេា ជបាលាា 

ខ�រ បលដ្យុ 
¤ រររភដាណជមទារពាុលត្មលរសវា័េល្ រររេដាបាេគាភុមតលេជាតសលរុ ភម មេរាុេហរុសសុ

ភតបាសភុសែុលេេយាុដរបេលនេផស្ៗុជាតុររវាណត្គមុដររហភេ ជ់មបេជ ាុដសត លសភេផស្ៗ

េឡជាា 

¤  ផណាគបាសស ្មលរុ លត្រា តសត លរវាតតសភ់ាគរពាុារវវា័ុ្ភរពណ ាុរ គ្សាុអ�ផណាគបាេមជារថរពាុ

ររ្គាតុលត្អ�ល័រ្កតាណ 

¤ េាជរដកតាណ់ ាគរពាុមលរសវា័េល្ ុរ គ្សាុ្ភរពណ ារពាុអ�េមជារថុររ្គាតុលត្អ�ល័រ្កតាណេាជ

េឡជ្ភីរះន រ់ាររុ យាគ់ាគភទេ្ 

¤ េរៀស្បាដគររ មលេាជរ្បារពា 

¤ រាបារ ស� មៗភតបារភគាយាមមុ

ដបាេចរររបលគា បេរហរបយលេាជរពា�រ្របា្គាយាបារ បាយារពាារគអ្គបាមាាលតធតរពាម�រជ 

¤ ររាតរាណងមក់រគបាយារពា�រ្ាបរលគុ េ� គជាតុលត្អលណាជាត 

¤ ធែេុេេេភាខ�រ បបភ្គេធសជបាជមទាុដេេរេារពាពលមលរសវាណពលររ្គាត 

¤ របបារែបភីររធលារគខ�រ បររតលេរជមលសភរ់ាខ�រ បយគភល័�អករយចភីេគាបារ  

¤ របបារែបភីររធលារគខ�រ បររតលេរជខ�រ បយលយគភល័�សត លសភបមទារបល្ជែបផាអរគ់ ាគអ្គបា 

លត្ុរបបារែបភីររធលារគខ�រ បររតលខ�រ បរា្វយលាេងជញេុជរគយគភល័�ររររត់ុ ដបាេចរររបលគប

មទាេងលដ្ររេាលជ 
 

ខ�រ បលដ្មតល 

¤ េររជសសមតលមាមនមទាកបលទលេេេភាលតេាជមទារពាុដារវវា័ុ ា់កជុររពថុរ់ាេា ជេអជ្ុ

រេែវ រលម រគុ រ់ាា បេរហរបយលុដរររផ�ាវេហរ 

¤ រេរចញមា តេរថុរ់ាេធសជនរពាុដារវវា័ុនល េអៀលុអពរ គុេមជាលាុដណីរេែវ រ់ាចាគកាាជ  

បាា បេរហរបយលផ�ាវកតាណារគរពាុដារវវា័ 

¤ េាៀរបាជមទាមលរសរ់ាពលអារេរបម១៨ឆ� ប 

រមីាធមមបាយារពា 
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¤ រេរចញមលសភាកយផ�ាវេហរដកាាាទមមលសភបមទារររផ�ាវេហរជមទារពាា ទមទប្ បារ្គ 

េសផ�ាវេហរ 

¤ ររចញមលសភងមវរេធមមរ់ាមតលមាមនុដមតលចបយកគជមទារពាុ ា់កជុេអរុេថជរុេ� គថ�មុ

ដររុ យាគ 

¤ េាជរា្េទនុដកាាាទមជមទារពា�រ្មលសភរ់ាមតលររក់រគុ គល លរវាតតសភុដា បេរហរបយល 

¤ េា ជេអជ្ររឆប្ រពាុដាកតាណររដគេាជរពាព� គជ្រពា់យរេរៀា 

¤ កបបាេភាន្េររបាលាជមទារពា ដារវវា័បព� គរ់ាជរគទគរ្មលវ តធីារគអ្គបាមាា លតធត
រពាម�រជ 

¤ អេរម ជញុដអលរះ� ានរពាេងផវុ ារគភទេ្រាព� គុ ្ារុរងរាភទេ្តតា�រ្សត លសភេរគុេ� គរែវ លគ

បមទា 

¤ រទារពាេធសជបាងមផវុ ុដបាលាបមទារ់ាភទេ្មតលទលគរ្រគអារុដអហតវអវុរលម គ់ ាគបាតរុ

បសលណុ ដរ្ធជរលតហា័ុលត្ារទស� ម 

¤ េធសជបាលាបរ់ារពាអកេធសជយលេដាខ�ទលុ្ុមតាសម ្ខ�ទលុដ� គរណាាបេាៀរបយគនរពា 

¤ េ្្េេរេារពាារុរងរាជាីចបយកគុ ខ�រ បលដ្រាល ប់ដ ្់ាគររធលុេីជាធែេពលវាណពល  

ររ្គាតព� គេរៀា(ខ�រ បមតលេធសជអសីជមទារពា ា់កជាលេេផវុ ារគខ�រ បរ់ារយចភីេគាបារ រីរីេអីស) 

¤ កាាេ្ីរបភា័ាារសភរររា បេរហរបយលផ�ាវេហរារគរពា 

¤ លត្េររជររភល័�រេកចវ តរន ា់កជុរបភនារា័ុរាា័រវយ់ុវេី់អាុពរ រីលថាុលត្ពម ាេផស្េរៀា�រ្េគារប្

េ្ររវរ័ច ុដេរៀាេរៀលេាជរពា 

ាារថាុលត្េគាបារ ារបាពថ ាគ 
រីរីេអីសចាគររេុបាបាយារពា្ឺជបាបនលគរបផរាាុរីរីេអីសុេធសជបាជមទាមលរសរ្រគវា័ជេរកជលរ់ា

ពលសត លសភេផស្ៗគ� ងមាាុ ប្េរ្ុលត្មលវ តធីរ់ាខ�ទលពលេ ជ់មេគីបររ់ាគភទេ្ាុរាគសត លសភទប្ អគុ

បាផណាគភា័មពលពលសាុបនលគរបផរាុេេេភារ់ាពលភា័មពលេធសជនរពាេេ�រ្រីរីេអីសររទាយលបាា

កតាណររដគុ លត្រា្វយលបាយាបលគរាន� ប្ ាុេដាសារារីរីេអីសុាីរាដាជអលណាជាតភីវ តធីបាបាយារពា

រ់ាពលុេីជាអលរវាណងមក់រគអលណាជាតរ់ាជរគភល័�់ ាកន្េរបមយុ 

∙ ក់រគបាយាតរ�តុរលឆ� បុ ២០០៣ុា់បាីីស�រ ីា់អេមា តក 

∙ ក់រគបារររភដាណុរលារគអារសណ ាីឆ� បុ ១៩៨៨ ុ

∙ ក់រគបាយារតល�ា័ុរលេេករហភអ្គេ្�ឆ� បុ ១៩៩៨ េកណីរែបបាបាយារតល�ា័ី្មលរុ អរឺា រររ   

 (៩៥/៤៦/EC) 
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បាារបាពថ ាគ 
រាគររ្គាតុរីរីេអីសទប្ អគុអ�ល័រ្កតាណុ េហ��វុលត្អ�រ់ាជរគយគភល័�បាអលរវាណមលសភេផស្ៗ ពល 

ាទែរីាបាាវនរកា បរាភា័មពលភីបាបាយារពាារគរីរីេអីសាុរីរីេអីសពលមាតសភ�រ្បារកា បរា

ភា័មពលុលត្អលរះ� ានេររជរយគាារថាុវេី់អាុដេគាបារ រេ់ៀ្គ� េងងមតកចរភមេរភ�្ុលត្ាកខរ  

រ់ារក្ ា់កន្េរបមា 

ខ�រ បលនេយ  ុ
¤ ររទាសគ ាគភីាបាាវបាារគរីរីេអីស�រ្បាាររររាគរតល�ា័ុលត្ភា័មពលបនលគៗរ់ាទគរ្េងលដ្

ររ្គាតុអ្គបាុខ�ទលុ្ុលត្ស្ីរ់ាយគភល័�ុ េីជាខ�រ បររទាសគ ាគភីបាតកចវ ាគខ�ទលេ ជ់មេភីា័មពលារ

បាពថ ាគទប្ េលុុា 

¤ បឡរ្េភាុលត្រែវ រគភីបាកាាាទមារគខ�រ បេេរីរីេអីសុខ�រ បអកប� ាជអ�រ់ាារភា័មពលពថ ាគ 

រទីារ ុភា័មពលទគរ្ីតារ� វាតរារគរីរីេអីសុររ្គាតុ ប្េរ្ុរផលបាុដរះន េផស្ៗាុខ�រ បលនេុ

លត្ារភា័មពលារគរីរីេអីសរ់ាខ�រ បយល ដ់្ុដាេងជញរា្វារបាពថ ាគុ លត្េររជសេរ ្មរាគកាគរបផរាុ

េីជាមតលរររភដាណរបែគរបល្មតលធមលងុលត្ចបយកគារគខ�រ បជមទារីរីេអីសរ់ាគល លេេ�រ្តកចេរភ�្ារគ

រីរីេអីសា 

¤ េេេភាខ�រ បប� ាជស្ីរីរីរ់ា ដ់្ភា័មពលយគភល័�ុ ដជរគទគរ្េងលត្អ្គបាុររ្គាេផស្ៗជមទា

រីរីេអីសខ�រ បលនុារភា័មពលពថ ាគុ លដ្មតលរេ្ធជាុដរស្ាភា័មពលុេីជាេររជរយគពម ាបេដា

គល លបាអលរះ� ាជគរគភីរីរីេអីសា 

¤ ររតលេរជខ�រ បុក្គាេាភា័មពលអសីមទាអបភីរីរីេអីសេ ជ់មេផីសភសផរាុក្រ្ជុសារេរ្�លភី  មលសភ

ែែុដផាររុ យាគុដមលសភរេ់ៀ្គ� ុខ�រ បលដ្រស្ាតកចរភមេរភ�្ជគរគេកញភីរីរីេអីសរ់ា

ពលរារគជអសាេកញភីររ្គាតារគរីរីេអីសាាបាាវបាផសភសផរារា្វយលបាគងមក់រគាុ 

បាថាាារុលត្េររជរយគវេី់អា 
¤ មរលេភាថាាារុដសភាលណភីរពាបររគេគារប្រ់ាទគរ្បាលាុខ�រ បលដ្យរ លគររពុលត្អលរវាណ

ងមររយភីងម�រ្ាបរលគុ ដបារមាដ្ារ ដ្ ភីបាេយុភរមមផរាាារសភវ ាគខ�ទលាខ�រ បលដ្មតលថាាារេដា

គល លបាាាគរភមមរលភីរ្គាតារគរីរីេអីសុែាររាតរាណុ ររធលមលវ តធីុដររធលសនា 

¤ បារភមេរភ�្ារគអ�រ់ាខ�រ បេ�ជរបថាាារុដថាេម�្ លដ្រា្វយល ត្ាររមរលេភាេធសជុេីជាខ�រ បលដ្រះម គ

ក់គភីារ�ផាពម ារ់ារា្វេររជរយគា 

¤ ខ�រ បលដ្បរ់្បាេគាភ់ាគេកណីយថ�ថ�ាាកបេយុអ�រ់ាខ�រ បថាាារុដថាេម�្ ា 

¤ ខ�រ បធែេុាារថាុដវេី់អាារគរពារ់ាខ�រ បយលថាពលេម��របយគមាមន 
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¤ ខ�រ បលដ្មតលថាុដភនេមកាាេងថាាារេេរល�្ រ់ាគល លតរ�តុដមតល ដ់្ុ ា់កជុរល�្ េ្្ុមរររដដពល  

ររុរភគាា 
¤ ខ�រ បលដ្មតលកបបាេភាថាេម�្ ុដវេី់អារ់ាអកេធសជេឡជ្រររផ�ាវេហរា 
¤ ខ�រ បលដ្មតលេររជាារសភជសធាុុ (blog) ដ�រ្េគារប្យត រមមលេដាគល លបារះម គេ�ជរបភី

រីរីេអីស 
¤ ខ�រ បធែេុាារថាារគខ�រ បរលន ញភីសភជគរណ្ុលត្ពល�រ្រា តររ 
¤ េេេភាេររជភា័មពលរ់ាទគរ្លត្រីរីេអីសេាជររភល័�ផសភសផរា្គមុខ�រ បលដ្េេរាបាយាសភុរល

ារគរីរីេអីសយគភល័�លត្ររ្គាាុខ�រ បលដ្មតលេយុភរមមផរាភីអ័ាដ លដ់ ាកជេេល ុភតាារគរពា  

រីរីេអីស 
ខ�រ បលដ្ធែេុេេល ុុសាមតលរលន ញន ដ់្ភីាភា័មពលអាណះ� ារគរពាេេេភាររមា លេងររភល័�េអឡតក

រា្លតកា ខ�រ បយលអលុាាគុលត្ាាគរភមអលរវាណងមេគាុបារ រ់ាយលរក្ន្េាជា 

េគាបារ យលករុីាតេានេដាុររ្គាតទប្ អគារគរីរីេអីសុ អ�ជរគ

តកចលនុអ�ររដរេេរាគុលត្អ�ល័រ្កតាណ 

ខ�រ បអុអ្ុេខ�រ បយលអលុលត្ាាគភីអ្គបាមាាលតធតរពាម�រជយ 

¤ េគាលេេយាបាយារពាុលត  ្

¤ រមីាធមមបាយារពា 

ខ�រ បាាគរភមុលត្ររាតរាណងមេគាបារ ុរមីាធមមបាយារពាាុខ�រ បាាគេុបារររភដាណរ់ារយចភី

េគាបារ ុដរមីាធមមបាយារពាអកលដ្ផណាគផាមតលាមុររ�រគបាលាារគខ�រ បជមទារីរីេអីសា 

ខ�រ បាាគេុបារររភដាណរ់ារយចភីេគាបារ ុដរមីាធមមបាយារពាអការ�ផាជរគេទភី

ររររត់ាុ ខ�រ បាាគភីុរបលទាខររា្វារគខ�រ ប�រ្ែម ជររ្ធាមទាាាររ់ារបេា ជបាលាជមទាអ្គបាមាាលតធតរពា

ម�រជុខ�រ ប ាាគភី ប្លតាា ទមុលត្េរៀស្បារររភដាណមលសភរ់ាជមា តេរថរ់ារបណ ានពលា បេរហរបយលុ

េ្ររវរ័ច េាជរពាុដារវរលា 
ាាគរភមនអ្គបាមាាលតធតបារពាម�រជុេធសជបាេរជរអេ្ធារាគាីចបយកគមទាកបលទលរ់ាាបាាវនុា ទមពលាតខតា

េេធ ាេទុអ�ធែជរផ�យល ប់េជ ាបាបាគរទរបសលរុ ដេររជេា ជាុ ខ�រ បាមអុអ្េុខ�រ បពលឆលវុ េ ជ់មេ ី
កាាាទមវ្គរណរ ុរបណ ាបាយារពាារគអ្គបាមាាលតធតរពាម�រជា  

េេល ុ...................................................... 

ាទែរីយ..................................................... 

ីាតេានយ............................................... 

យថថុ រីុរខយ.................................................. 
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ររម�ល័�២ 

បររគេហ��វ 
¤ រររភដាណជមទារពាុលត្មលរសវា័េល្ រររេដាបាេគាភុមតលេជាតសលរុ ភម មេរាុេហរុសសុ

ភតបាសភុសែុលេេយាុដរបេលនេផស្ៗុជាតុររវាណត្គមុដររហភេ ជ់មបេជ ាុដសត លសភេផស្ៗ

េឡជាា 

¤ ផណាគបាសស ្មលរុ លត្រា តសត លរវាតតសភ់ាគរពាុារវរលុ្ភរពណ ារពាុរ គ្សាុអ�េមជារថរពាុ

ររ្គាតុលត្អ�ល័រ្កតាណទប្ អគា 

¤ េាជរដកតាណ់ ាគុរពាុារវរលុ្ភរពណ ារពាុរ គ្សាុអ�េមជារថរពាុររ្គាតលត្អ�ល័រ្កតាណេាជ  

េឡជ្ភីរះន រ់ាររុ យាគ់ាគភទេ្ា 

¤ ររ�រគបាដគភតលា័េាជរ្បាារគរពា 

¤ រាបារ ភីបារភគាយាមមុ ដបាេចរររបលគយគភល័�បាា បេរហរបយលេាជរពាងម ប់េជ ាបារាបារ  

ារគអ្គបាមាាលតធតរពាម�រជា 

¤ ររាតរាណងមក់រគបាយារពា�រ្ាបរលគុ ជាតុលត្អលណាជាតា 

ខ�រ បលដ្មតល 
¤ េររជសសរ់ាមតលមាមនុដ់ ាកជុេមជាលាុេា ជេអជ្ុរេែណ រលម រគុ ា បេរហរបយលុដមលសភរររ

ផ�ាវេហរុេេេភាលតេាជមទាុដខុេភាពលវាណពលរពាុមលរសវា័េល្ ា 

¤ រេរចញមា តេរថុរ់ាេធសជនរពាុដារវវា័ុនល េអៀលុអពរ គុេមជាលាដណីរេែវ រ់ាចាគកាាជ 

បាា បេរហរបយលផ�ាវកតាណារគរពាុដមលរសវា័េល្  

¤ រេរចញមលសភាកយផ�ាវេហរុដកាាាទមមលសភបមទារររផ�ាវេហរជមទារពាា ទមទប្ បារ្គ 

េសផ�ាវេហរ 

¤ បលគុ េថជរុេអរេថជរុដររុ យាគរពារ់ាមតលមាមនុមតលចបយកគុ ដេាជរដកតាណងមរររវរេធមម 

¤ ររណ ារេែណ ាងមុដកាាាទមមា តេរថជមទារពារ់ាជអបេភជខរក់រគុ គល លរវាតតសភុដា បេរហរបយល 

¤ េា ជេអជ្ររឆប្ ុដកាាកតាណរពាព� គជ្រពា់យរ 

¤ កបបាេភាន្េរររីរីេអីសេា្ជមទារពា/មលរសវា័េល្ បមទារ់ាយគភល័�មលវ តធីារគអ្គ

បាមាាលតធតរពាម�រជ 

¤ ររទារពាេធសជបាលាផវុ ុដបាលាបរ់ាមតលមររងមអារុលត្បាអហតវអវារគភទេ្ុរ់ាា បនល

់ាគបាតរុបាបសលណុ ដដគភទេ្េេរល�្ េរគុេ� គុ ដាេ្រទ 



េគាលេេយាបាយារពា២០១៤ Page 23 
 

¤ េធសជបាលាបរ់ារពាអកយលេដាខ�ទលារគភទេ្ុ ា់កជុ ា្ារដនុដ� គរណាាេម��របយគនរពា 

¤ កាាេងបលគេ្ីរបភា័ុដរេ្ធជាាារសភរររាកុា បេរហរបយលផ�ាវេហរារគរពាុលត្ 

¤ េររជរបភនាារា័ុរាា័ភវយ់ុវេី់អាុបេមររ អីរីថាុដររភល័�រេកចវ តរនេផស្ៗ�រ្េគារប្េ្្ររវរ័ច ុដេរៀា

េរៀលរពា 
 

ាារថាុលត្េគាបារ ារបាពថ ាគ 

រីរីេអីសចាគររេុបាបាយារពា្ឺជបាបនលគរបផរាាុរីរីេអីសុេធសជបាជមទាមលរសរ្រគវា័ជេរកជលរ់ា

ពលសត លសភេផស្ៗគ� ងមាាុ ប្េរ្ុលត្មលវ តធីរ់ាខ�ទលពលេ ជ់មេគីបររ់ាគភទេ្ាុរាគសត លសភទប្ អគុ

បាផណាគភា័មពលពលសាុបនលគរបផរាុេេេភារ់ាពលភា័មពលេធសជនរពាេេ�រ្រីរីេអីសររទាយលបាា

កតាណររដគុ លត្រា្វយលបាយាបលគរាន� ប្ ាុេដាសារារីរីេអីសុ

ាីរាដាជអលណាជាតភីវ តធីបាបាយារពារ់ាពលុេីជាអលរវាណងមក់រគអលណាជាតរ់ាជរគភល័�់ ាកន្េរបមយុ 

∙ ក់រគបាយាតរ�តុរលឆ� បុ ២០០៣ុា់បាីីស�រ ីា់អេមា តក 

∙ ក់រគបារររភដាណុរលារគអារសណ ាីឆ� បុ ១៩៨៨ ុ

∙ ក់រគបាយារតល�ា័ុរលេេករហភអ្គេ្�ឆ� បុ ១៩៩៨ 

∙ េកណីរែបបាបាយារតល�ា័ី្មលរអរឺា រររុ(៩៥/៤៦/EC) 

 

បាារបាពថ ាគ 

រាគររ្គាតុរីរីេអីសទប្ អគុអ�ល័រ្កតាណុ េហ��វុលត្អ�រ់ាជរគយគភល័�បាអលរវាណមលសភេផស្ៗពល 

ាទែរីាបាាវនរកា បរាភា័មពលភីបាបាយារពាារគរីរីេអីសាុរីរីេអីសពលមាតសភ�រ្បារកា បរា

ភា័មពលុលត្អលរះ� ានេររជរយគាារថាុវេី់អាុដេគាបារ រេ់ៀ្គ� េងងមតកចរភមេរភ�្ុលត្ាកខរ  

រ់ារក្ ា់កន្េរបមា 

ាមអលុលត្ាាគអសីទប្ អគរ់ាយលេាជេឡជ្ ុេ ជីាករុីាតេានេាជតកចេរភ�មេរភ�្

ារគអ្គបាមាាលតធតរពាម�រជ 

 

ខ�រ បលនេយ  ុ
¤ ររទាសគ ាគភីាបាាវបាារគរីរីេអីស�រ្បាាររររាគរតល�ា័ុលត្ភា័មពលបនលគៗរ់ាទគរ្េងលដ្

ររ្គាតុអ្គបាុខ�ទលុ្ុលត្ស្ីរ់ាយគភល័�ុ េីជាខ�រ បររទាសគ ាគភីបាតកចវ ាគខ�ទលេ ជ់មេភីា័មពលារ

បាពថ ាគទប្ េលុុា 
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¤ បឡរ្េភាុលត្រែវ រគភីបាកាាាទមារគខ�រ បេេរីរីេអីសុខ�រ បអកប� ាជអ�រ់ាារភា័មពលពថ ាគ 

រទីារ ុភា័មពលទគរ្ីតារ� វាតរារគរីរីេអីសុររ្គាតុ ប្េរ្ុរផលបាុដរះន េផស្ៗាុខ�រ បលនេុ

លត្ារភា័មពល 

¤ ារគរីរីេអីសរ់ាខ�រ បយល ដ់្ុដ ាេងជញរា្វារបាពថ ាគុ លត្េររជសេរ ្មរាគកាគរបផរាុេីជាមតលរររភដាណ

របែគរបល្មតលធមលងុលត្ចបយកគារគខ�រ បជមទារីរីេអីសរ់ាគល លេេ�រ្តកេរភ�្ារគរីរីេអីសា 

¤ េេេភាខ�រ បប� ាជស្ីរីរីរ់ា ដ់្ភា័មពលយគភល័�ុ ដជរគទគរ្េងលត្អ្គបាុររ្គាេផស្ៗជមទា

រីរីេអីសខ�រ បលនុារភា័មពលពថ ាគុ លដ្មតលរេ្ធជាុដរស្ាភា័មពលុេីជាេររជរយគពម ាបេដា

គល លបាអលរះ� ាជគរគភីរីរីេអីសា 

¤ ររតលេរជខ�រ បុក្គាេាភា័មពលអសីមទាអបភីរីរីេអីសេ ជ់មេផីសភសផរាុក្រ្ជុសារេរ្�លភី  

មលសភែែុដផាររុ យាគុដមលសភរេ់ៀ្គ� ុខ�រ បលដ្រស្ាតកចរភមេរភ�្ជគរគេកញភីរីរី
េអីសុរ់ាពលរារគជអសាេកញភីររ្គាតារគរីរីេអីសាុាបាាវបាផសភសផរារា្វយលបាគងម

ក់រគាុ 

បាថាាារុលត្េររជរយគវេី់អា 
¤ មរលេភាថាាារុដសភាលណភីរពាបររគេគារប្រ់ាទគរ្បាលាុខ�រ បលដ្យរ លគររពុលត្អលរវាណ  

ងមររយភីងម�រ្ាបរលគុ ដបារមាដ្ារ ដ្ ភីបាេយុភរមមផរាាារសភវ ាគខ�ទលា 
¤ ខ�រ បលដ្មតលថាាារេដាគល លបាាាគរភមមរលភីរ្គាតារគរីរីេអីសុែាររាតរាណុ ររធលមលវ តធីុដ

អ�រ្រគរ្្សនុដមលណីរ្រគរ្្រផ�ពច គរបលទាា 
¤ បារភមេរភ�្ារគអ�រ់ាខ�រ បេ�ជរបថាាារុដថាេម�្ លដ្រា្វយល ត្ាររមរលេភាេធសជុេីជាខ�រ បលដ្រះម គ  

ក់គភីារ�ផាពម ារ់ារា្វេររជរយគា 
¤ ខ�រ បលដ្បរ់្បាេគាភ់ាគេកណីយថ�ថ�ាាកបេយុអ�រ់ាខ�រ បថាាារុដថាេម�្ ា 
¤ ខ�រ បធែេុាារថាុដវេី់អាារគរពារ់ាខ�រ បយលថាពលេម��របយគមាមន 
¤ ខ�រ បលដ្មតលថាុដភនេមកាាេងថាាារេេរល�្ រ់ាគល លតរ�តុដមតល ដ់្ុ ា់កជុរល�្ េ្្ុមរររដុដពល

ររុរភគាា 
¤ ខ�រ បលដ្មតលកបបាេភាថាេម�្ ុដវេី់អារ់ាអកេធសជេឡជ្រររផ�ាវេហរា 
¤ ខ�រ បលដ្មតលេររជាារសភជសធាុុ (blog) ដ�រ្េគារប្យត រមមលេដាគល លបារះម គេ�ជរបភី

រីរីេអីស 
¤ ខ�រ បធែេុាារថាារគខ�រ បរលន ញភីសភជគរណ្ុលត្ពល�រ្រា តររ 
¤ េេេភាេររជភា័មពលរ់ាទគរ្លត្រីរីេអីសេាជររភល័�ផសភសផរា្គមុខ�រ បលដ្េេរាបាយាសភុរល

ារគរីរីេអីសយគភល័�លត្ររ្គាាុខ�រ បលដ្មតលេយុភរមមផរាភីអ័ាដ លដ់ ាកជេេល ុភតាារគរពា  

រីរីេអីស 
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¤ ខ�រ បលដ្ធែេុេេល ុុសាមតលរលន ញន ដ់្ភីាភា័មពលអាណះ� ារគរពាេេេភាររមា លេងររភល័�

េអឡតករា្លតកា ខ�រ បយលអលុាាគុលត្ាាគរភមអលរវាណងមេគាបារ រ់ាយលរក្ន្េាជា 

េគាបារ យលករុីាតេានេដាុេហ��វារគរីរីទប្ អគ 

ខ�រ បអុអ្េុខ�រ បយលអលុលត្ាាគភីអ្គបាមាាលតធតរពាម�រជយ 
¤ េគាលេេយាបាយារពាុលត្ 

¤ រមីាធមមបាយារពា ខ�រ បាាគរភមុលត្ររាតរាណងមេគាបារ ុរមីាធមមបាយារពា 

េេល ុ...................................................... 

ាទែរីយ..................................................... 

ីាតេានយ............................................... 

យថថុ រីុរខយ..................................................  



េគាលេេយាបាយារពា២០១៤ Page 26 
 

ឧបសម�័ន�ខ   

 

លាបអករាបារ ? 

 

រាបារ ភីអស?ី 

 

រាបារ េេេភាប? 

 

េាជុុុុុុុុុុុុុុុុុុុុុរាបារ េងលាប? 

 

 

 

េាជលដ្ពលអសីេជាេឡជ្?   

 

 

  

      ារត�ផារ់ាេជាពលេឡជ  ្

រពា/មលរសវា័េល្ 

 

្ភរ-ពណ ា/មលរស

េភញវា័ 

ររ្គាតអរ�ល័រ្កតាណុដ

អ�រ់ាជរគយគភល័� 
១ 

២ បាេចរររបលគរ់ារលន ញភីបាា បេរហរបយលេាជរពាងមាាុបាអេ ធ្ាុដ្សា័េពល

បារររភដាណុរ់ារយចភីេគាបារ បាយារពាុលត្រមីាធមមបាយារពាា 

 

៣ 
រាគបារភគាយាមមុបារបេផ�ជុដា បេរហរបយលរា្វរាបារ �រ្ាាុេភាុ២៤ុេពរ ្ុដបលគ

រាឆរគងមរ់ាអកេធសជេងយល 

៤ 
រាគបាេចរររបលគា បេរហរបយលេាជរពារ់ាយគភល័�េង

លដ្ររ្គាតុលត្អ�េផស្េរៀារា្វរាបារ េងមលណីរបែគ

របល្ុអ�រ្រគរ្្សនុលត្ររធលរផ�បាយារពាារគ

រីរីេអ សី 

រាគបារភគាយាមមភីរវាតតសភុ

រខពាសភារគរពារា្វរ

ាបារ េងអ�រ្រគរ្្

សនុដមលណីរបែគរបល្ 

៥ 

រាគមលសភុលត្ភា័មពលាបាាវនសាាបយាជរែវ លគាបាេរជរអេ្ធាុលត្ាយាបារ បលាគរា្វេធសជុ

លត្អលរវាណលរងមេគាបារ រ់ាយលរក្�រ្រា តររក់រគាបរលគ/ររេរាុែាររាតរាណតារគរីរី
េអ សីុលត្អ�រ្រគរ្្រផ�បាយារពារា្វាគបគាគេាជាីេលុាុអ�រ្រគន្រផ�ក់រគុ លត្

អរលវាណលរក់រគបាយារពាពលាទែរី�រ្បាេរជរអេ្ធាេងេាជាីេលុា 

៦ 

ររររត់ុដាយាបារ បា

យារពារា្វរាបារ េង

ររាាីុដេងអជ� ធាបាយា

រពាា 

្តាភីរវាតតសភរលា្េរគុុលត្

អ�រា្វយលេចរររបលគចបយកគ

រា្វេធសជបាសាាបយាុលត្េឆ�ជាារា 

 

 

 

បារររភដាណរ់ារយច

ភីេគាបាបាយារពាុ

លត្រមីាធមមបាយា

រពាអកជារ�ផារា្វ

ររ�រគភីបាលា 

េេេភារ់ាមររបាេឆ�ជាារុលត្ភតេរគុេេរាគរា្វផណាគ់ាគអ�រ់ាជរគយគភល័�ុដររុ យាគ

េងលដ្បាបាយាបាបលាគុ លត្សភុរលាុបាេ្ករាីេឡជ្វ តញុលត្ររដរេេរាគរា្វយលផណាគន

ររតលេរជកបយកគា 

 

អកទគរ្េងអ�រ្រគរ្្

រផ�អលរវាណលរក់រគដ់ ាកជ

អ�រ្រគរ្្េ ជ់មេីរបបារ

ែបយលរ្រគេភា 

រេបៀបរាយករណ៍ករពារកុមររបសអ់ង�ករមូលនធិិកុមរកម�ជុា 

 

 


