
 
 
 
 
 
 

លកខន្តកិៈ នងិ បទបញជ ៃផទកនងុ របស្់រកមុ្របឹក េយបល ់
 

កមមវធិេីរដបកូកមពុជ 
 
 

ែខមក  ឆន ២ំ០១៤



មតិ  
 

ជំពូកទី១ វ ៃនកមមវធីិេរដបូកកមពុជ និង្រកុម្របឹក េយបល់ 
ជំពូកទី២ ទស នៈវស័ិយ និងេគលបំណងៃន្រកុម្របឹក េយបល់ 
ជំពូកទី៣ ករបេងកើត និងកររ ំ យ ្រកុម្របឹក េយបល់ 
ជំពូកទី៤  រចនសមព័នធ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកុម្របឹក េយបល់ 
ជំពូកទី៥ តួនទីៃន្រកុម្របឹក េយបល់ 
ជំពូកទី៦ ករ យតៃម្ល និងករចូលរមួរបស់សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ 
ជំពូកទី៧ យន្តករៃនករលំហូរព័ត៌មន និងែផនករអនុវត្តន៍របស់្រកុម 
ជំពូកទី៨  វេិ ធនកមមលកខន្តិកៈ និងបទបញជ ៃផទកនុង  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ជំពូកទី១ 
វ ៃនកមមវិធីេរដបូកកមពុជ និង្រកុម្របឹក េយបល ់

 
ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវ បនពិព៌ណនអំពីដំេណើ រករេ្រត មជេ្រសចស្រមប់េរដបូកេនកមពុជ និងបន 

្រពងពីែផនករចូលរមួ និងករ្របឹក េយបល់ពី្រគប់ភគីអនកពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េរដបូក។ ែផនករេនះ បន 
េលើកេឡើងពីករចូលរួមរបស់្រគប់ភគីចូលរមួពក់ព័នធ និងករ្របឹក េយបល់េនកនុងដំេណើ រករេ្រត មជេ្រសច 
ស្រមប់េរដបូកកមពុជ ជពិេសសករបញជ ក់ពីករបេងកើត្រកុម្របឹក េយបល់េនះ ែដលមនតំ ងមកពី្រគប់
ភគីចូលរមួពក់ព័នធ េដើមបីផ្តល់ជេវទិកតំ ងឲយទស នៈរបស់្រគប់ភគីចូលរមួពក់ព័នធ និងជួយផ្តល់
សំណូមពរ និងសំេណើ នន ជូនដល់្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ។  

្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុងដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសមួយជក់ ក់ ែដលមន 
ករចូលរមួពី្រគប់ភគីអនកពក់ព័នធ និងេ្រកមករេរៀបចំសិកខ ស្តីពី ករេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក េយបល់ 
ស្រមប់ករងរេរដបូកកមពុជ ែដលបន្រប្រពឹត្តេទេន ៃថងទី២៩-៣០ ែខសី  ឆន ំ២០១៣។ ករេរៀបចំេនះ 
គឺមនករេរៀបចំេ យេលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ ែដលរមួមនករស្រមបស្រមួលេ យ្រកុម 
គណៈកមមករស្រមបស្រមួលសម័្រគចិត្ត។ អនកចូលរមួ្រតូវបនអេញជ ើញមកពី ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ជញ ធរែដន 
ដីេខត្តែដលមនជនជតិេដើមភគតិចរស់េន អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិ និងអន្តរជតិ អងគករសងគម 
សីុវលិថន ក់េខត្ត ជនជតិេដើមភគតិច វទិយ ថ នអប់រ ំ វស័ិយឯកជន ប ្ត ញសហគមន៍ៃ្រពេឈើ 
សហគមន៍េន ទ និងសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ ។ 

្រកុមករងរេនះ មនេឈម ះថ ្រកុមករងរ្របឹក េយបល់េរដបូក និងជភ អង់េគ្លសថ 
REDD+ Consultation Group ែដលេ កត់ថ សីុជី (CG)។ 

្រកុម្របឹក េយបល់េនះ គឺជ្រកុមករងរសម័្រគចិត្ត មិនរកកៃ្រម មិនពក់ព័នធនឹងនេយបយ 
និងមនសមជិកែដលតំ ងឲយអងគករ វទិយ ថ ន និងប ្ត ញ ែដលខ្លួនកំពុងបំេរ ើករងរ។ ្រកុម្របឹក  
េយបល់េនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យតម្ល ភព និងមនករចូលរមួ និងស្រមបស្រមូល េ យ្រកុមៃន 
អងគករសម័្រគមួយ្រកុម េដើមបីបំេរ ើផល្របេយជន៍ ធរណៈ េ យេធ្វើកររមួគន េដើមបីផ្ដល់្របឹក េយបល់ឲយ
្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ និងជេវទិកតំ ងឲយទស នៈរបស់ភគីចូលរមួពក់ព័នធកនុងមូល ្ឋ ន ជពិេសស
ពីសំ ក់សងគមសីុវលិ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សហគមន៍ និង្រកុមជនជតិេដើមភគតិច េលើដំេណើ រករ
េ្រត មលកខណៈស្រមប់េរដបូកេនកមពុជ។ 

ៃថងអនគត ្រកុម្របឹក េយបល់  នឹងបន្តេធ្វើករអនុវត្តន៍េលើករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងពីករ 
អនុវត្តៃនកមមវធីិេរដបូក េ យមនយន្តករ និងែផនករ។ 

្រកុម្របឹក េយបល់េនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេន ៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ំ២០១៣។ 
 
 
 
 
 



ជំពូកទី២ 
ទស នៈវិសយ័ និងេគលបំណងៃន្រកុម្របឹក េយបល ់

 
ផ្ដល់្របឹក េយបល់ឲយ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ និងជេវទិកតំ ងឲយទស នៈរបស់ភគីចូលរមួ 

ពក់ព័នធកនុងមូល ្ឋ ន ជពិេសសពីសំ ក់សងគមសីុវលិ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល វស័ិយឯកជន 
្រគឹះ ថ នអប់រ ំសហគមន៍ និង្រកុមជនជតិេដើមភគតិច េលើដំេណើ រករេ្រត មលកខណៈ និងអនុវត្តន៍ ស្រមប់
េរដបូកេនកមពុជ។ 
 

ជំពូកទី៣ 
ករបេងកើត និងកររ ំ យ ្រកុម្របឹក េយបល ់

 
១. ករបេងកើត្រកុម្របឹក េយបល ់
១.១. ដំេណើ ករេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់  
ដំេណើ រករេនះ ្រតូវេសនើ និងេធ្វើេឡើងជបី្របេភទ៖ 

ក. ករេបះេឆន ត ម្របព័នធកំុពយូទ័រ(online) ែដលករេបះេឆន តេនះ នឹងចប់េផ្តើមេធ្វើ មួយែខមុន 
ៃនៃថងេបះេឆន តចុងេ្រកយេនកនុងសិកខ ជតិ។  

ខ. ករេបះេឆន ត មរយៈ្របអប់សំបុ្រតៃ្របណីយ៍ េធ្វើេឡើងស្រមប់ប ្ត ញសហគមន៍ ៃ្រពេឈើ 
ប ្ត ញសហគមន៍តំបន់ករពរ និងប ្ត ញសហគមន៍េន ទ កនុងករណីមនេបកខជនឈរេឈម ះេលើសពី 
ចំនួន២នក់។ េ យែឡក ចំេពះករេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់តំ ងជនជតិេដើមភគតិច 
គឺ្រតូវេរៀបចំដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស ក់េ យែឡកពី។ ករេ្រជើសេរ ើស គឺនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមន 
ករេ្រជើសេរ ើសតំ ងជនជតិេដើមភគមន ក់ពីេខត្តនីមួយៗកនុងេខត្តចំនួន១៥ ែដលមនជនជតិេដើម 
ភគតិចរស់េន េដើមបីចូលរមួកនុងករេ្រជើសេរ ើសបន្តេនកនុងសិកខ ថន ក់ជតិ។ តំ ង១៥នក់ គឺមកពី 
េខត្តទំង១៥ ែដលបនឆ្លងកត់ករេ្រជើសេរ ើសរចួ។  

គ. ករេបះេឆន តសេ្រមចចុងេ្រកយេនកនុងសិកខ ជតិ ែដលមនភគីចូលរមួពក់ព័នធកនុង 
ករេបះេឆន ត។ ចំេពះអនកែដលបនេបះេឆន ត ជមួយនឹងមេធយយមួយកនុង ចំេ មមេធយយបនែដល 
បនេរៀប ប់ខងេលើ នឹងមិន្រតូវបនអនុញញ តិឲយេបះេឆន តម្តងេទៀតេនះេទ េនៃថងសិកខ េនះ។ 

(សូមរកេមើលរបយករណ៍ៃនករេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក េយបល់កនុងឧបសមព័នធទី១) 
 
១.២. ករេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ និងអណត្តិកន់តំែណងជសមជិក 

- សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេ យភគីចូលរមួពក់ព័នធេពញសិទធិ 
ែដលតំ ងឲយអងគករ ថ ប័ន ឬ ្រកុមប ្ត ញ មួយ (ែដលមន៩្រកុម) ស្រមប់អណត្តិ 
គឺមនរយៈេពល បី(០៣)ឆន ំ េ យមនសមជិក្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់្រកុមនីមួយៗ ចំនួន 
ពីរ(០២)នក់។ ករេ្រជើសេរ ើសេនះ គឺមនករបន្ត និងេ្រជើសេរ ើសជថមីេឡើងវញិជ្របចំ េទ មរយៈ 



េពលែដលបនកំណត់ និងេ យែផ្អកេទេលើយន្តករែដលបនអនុវត្តន៍្រ ប់ និង ចបន្ត ណត្តិ 
មករសេ្រមចរបស់កិចច្របជំុ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ។ 

- ចំេពះអណត្តិៃនករេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវចប់េផ្តើមបីឆន ំេ្រកយៃនករេបះ 
េឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម េដើមបីជំនួស ឬ បន្តសមជិក ែដលចប់អណត្តិ។ 

- ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងសិកខ មួយ ែដលមនភគីចូលរមួពក់ព័នធ 
េនកនុងដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើស។ 

- សមសភព្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស េ យែផ្អកេលើសេម្លងភគេ្រចើន 
ៃនតំ ងអងគករ ឬ ្រកុមប ្ត ញៃន្រកុម្របឹក េយបល់នីមួយៗ។ 

- ករ ក់មកជេបកខភព ្រតូវបន្របកសេ យេលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ យ៉ងេ ច ស់ 
មួយែខ មុនកលបរេិចចទៃនករេបះេឆន ត។ 

- ករ ក់មកជេបកខភព ្រតូវបនអនុញញ តែតមួយរបូេនះេទ ពីអងគករ ឬ ្រកុមប ្ត ញ មួយ។  
អងគករ ឬ ្រកុមប ្ត ញ ែដលបនេសនើនូវេបកខភពេលើសពីមួយ គឺ្របធនៃនអងគករ ឬ ្រកុមប ្ត ញ 
េនះ នឹង្រតូវបនេសនើសំុឲយេរ ើសយកែតមួយកនុងចំេ មេបកខភពទំងអស់ែដលបនេសនើេឡើង។ 
អងគករ ឬ ្រកុមប ្ត ញៃន្រកុម្របឹក េយបល់ ែដលមនបុគគលិក ឬ តំ ងរបស់ខ្លួនមិនទន់ 
ផុតអណត្តិកនុង្រកុម្របឹក េយបល់ នឹងមិន្រតូវបនអនុញញ តិឲយេសនើសំុម្តងេទៀតេនះេទ។ ្រស្តី្រតូវ 
បនេលើកទឹកចិត្តឲយេ្រជើស ំងជេបកខភព។ 

- េបកខភពែដល ក់ពកយមក នឹង្រតូវបនបេងកើតជបញជ ីេឈម ះេបកខជនេទ ម្រកុមនីមួយៗ េហើយ 
េបកខភពែដល្រគប់ និងមិន្រគប់េទនឹងលកខខណ្ឌ ែដលបនត្រមូវ នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងពី 
ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសេនះ។ ទ្រមង់ែបបបទស្រមប់េ្រជើស ំងេបកខភព ្រតូវបនផ្តល់ជូន េហើយ 
ែដលទ្រមង់េនះ្រតូវបនត្រមូវឲយបំេពញជ ច់ខតមុនករេ្រជើសេរ ើស។ េដើមបីឲយករេ្រជើសមន 
សុពលភព ករទទួលយល់្រពមនូវអនកែដលបនេ្រជើស ំងជេបកខភព ្រតូវបនជូនជដំណឹង។ 

- េនកនុងសិកខ  គឺជកែន្លងែដលករេបះេឆន ត្រតូវបនេធ្វើេឡើងចុងេ្រកយ េហើយសន្លឹកេឆន ត 
នឹង្រតូវបនែចកជូនចំេពះអនកចូលរមួ ែដលមនសិទធិកនុងករេបះេឆន ត។ មុនេពលសន្លឹកេឆន ត 
្រតូវបន ន និង ប់ អនកេរៀបចំករេបះេឆន ត្រតូវធនថ អងគករ ឬ ្រកុមប ្ត ញនីមួយៗ បនេធ្វើ 
ករេបះេឆន តែតមួយសេម្លង។ 

- អនកេបះេឆន ត ្រតូវបនេសនើឲយគូសេនេលើេឈម ះអនកែដលេគចង់េបះេឆន តឲយេនេលើសន្លឹកេឆន ត 
ែដលែចកជូន។ េដើមបីឲយមនសុពលភព ចំនួនែដលគូសេនេលើសន្លឹកេឆន ត មិន្រតូវគូសេលើសពី 
ចំនួនពីរនក់េនះេទ។ 

- េនេពលមនសេម្លងេឆន តេសមើគន  េបកខជននឹង្រតូវបនេសនើសំុឲយេធ្វើករចរចររ ងគន ។ ្របសិន
េបើករចរចរមិនបនសេ្រមច ករេ្រជើសេរ ើសនឹងេធ្វើេឡើងេ យលំេអៀងេទេលើតុលយភពេយនឌ័រ។ 
្របសិនេបើេនេពលែដលសន្លឹកេឆន តេសមើគន ចំេពះេបកខជនមនេភទដូចគន  ករេបះេឆន តនឹង្រប្រពឹត្ត 
េឡើងម្តងេទៀត េហើយស្រមប់េបកខជនែដលមនសេម្លងេឆន តេសមើគន ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

- សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ ក៏ ចឈរេឈម ះកនុងករេបះេឆន តជអតិបរមិណ ពីរអណត្តិ ជប់គន ។ 



- សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ទំង យ ែដលចង់ ឈប់ពីមុខតំែណងរបស់ខ្លួន គឺ្រតូវ 
ជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រយ៉ងេ ច ស់ក៏មួយែខមុន 
េហើយនឹង្រតូវបនអនុញញ តិឲយឈប់ ពីតំែណងដ ប តំែណងរបស់ខ្លួន្រតូវបនេគជំនួស។ 
ករជូនដំណឹង ្រតូវផ្តល់ជូនេទ្របធន ្រកុម្របឹក េយបល់ ឬ 
អនុ្របធនកនុងករណី្របធនអវត្តមន ។ 

(សូមរកេមើលរបយករណ៍ៃនករេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក េយបល់កនុងឧបសមព័នធទី១) 
 ១.៣. សមជិកភព 
្រកុម្របឹក េយបល់េនះ គឺជ្រកុមែដលមនតំ ងមកពី៩្រកុម ែដលមនសមជិកចំនួន ១៨នក់៖ 

១. អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិ (០២របូ) 
២. អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិអន្តរជតិ (០២របូ)  
៣. អងគករសងគមសីុវលិថន ក់េខត្ត (០២របូ) 
៤. ជនជតិេដើមភគតិច (០២របូ) 
៥. ្រគឹះ ថ នអប់រ ំ(០២របូ) 
៦. វស័ិយឯកជន (០២របូ) 
៧. ប ្ត ញសហគមន៍ៃ្រពេឈើ (០២របូ) 
៨. ប ្ត ញសហគមន៍េន ទ (០២របូ) និង 
៩. ប ្ត ញសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ (០២រូប)។ 

 
១.៤. លកខខណ្ឌ ស្រមប់សមជិកៃន្រកុម្របឹក េយបល់  
 ្រកុមេនះ គឺ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ្រកុមគណៈកមមករសម័្រគចិត្ត (VFC) ែដល្រតូវបន ក់ែតង 
េឡើងេ យមនករពិចរ េទ មក្រមិតយល់ដឹងរបស់្រកុមនីមួយៗៃន្រកុម្របឹក េយបល់។ លកខណៈ 
វនិិចឆ័យរមួស្រមប់សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ មនដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១.៤.១. ត្រមូវករ៖ 
- សមជិកៃន្រកុមេនះ ្រតូវែតជអនកតំ ងឲយ្រកុម មួយ  

- ្រតូវែតជអងគករ ្រកុម ឬ ថ ប័ន្រសបចបប់ ែដលទទួល គ ល់េ យរ ្ឋ ភិបល្របេទសកមពុជ 

- អងគករ ឬ ថ ប័នេនះ ្រតូវែតមនសកមមភពពក់ពនធ័ជមួយនឹងៃ្រពេឈើៃន្របេទសកមពុជ ឬ វស័ិយ 
ធនធនធមមជតិ េគលនេយបយយ៉ងតិច....ឆន ំ ( ្រស័យេទេលើ្រកុមនីមួយៗ) 

- អនកតំ ង ្រតូវមនកំរតិវបបធម៌យ៉ងតិច្រតឹម...ែដលពក់ព័នធ ដូចជ ៃ្រពេឈើ ជលផល បរ ិ ថ ន 
ករែ្រប្របួល កសធតុ កសិកមម និងធនធនធមមជតិ ។ 

- សមជិក្រកុមពិភក  ្រតូវែតទទួលបនករយល់្រពមពីអងគករ ្រកុម ឬ ថ ប័នរបស់ខ្លួន ។ 

១.៤.២. គុណសមបត្តិ៖ 



- មនករ ំងចិត្តខពស់កនុងករចូលរមួចំែណកកនុងទំនួលខុស្រតូវរបស់សមជិក្រកុម 

- មនបទពិេ ធន៌េធ្វើករជមួយសហគមន៌កនុងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ (CBNRM) ឬ បទពិេ ធន៌ 
ទក់ទងនឹង ប ្ត ញ និង្រកុមករងរេរដបូក) 

- មនករទំនក់ទំនង និង្រប្រស័យទក់ទងល្អ ជំនញកនុងស្រមបស្រមួល និង អន្តរបុគគល 

- មនចំេនះដឹង និងមនបទពិេ ធន៍ទក់ទងជមួយសហគមន៌មូល ្ឋ ន ឬ ជនជតិេដើម ភគតិច 
និងយល់ដឹងពីេគលនេយបយេនកនុង្របេទសកមពុជ 

- េចះភ ែខមរ (និងេចះភ អង់េគ្លសបនកន់ែត្របេសើរ) 

១.៤.៣. កំណត់សំគល់ 
- មិនមនករ្របកន់្រកុមជតិ សន៌ សន េភទ និងជនពិករ។ 

(សូមរកេមើលលកខណៈវនិិចឆ័យៃន្រកុមនីមួយៗេនកនុងឧបសមព័នធទី២) 
 
២. ករបញចប់សមជិកភព និង កររ ំ យ្រកុម្របឹក េយបល ់
២.១. ករបញច ប់សមជិកភព៖ 
 សមជិកភព ច្រតូវបនបញច ប់សថិតេ្រកមកលៈេទសៈដូចតេទ៖ 

- ករសំុ ែលង  
- ករបញឈប់េ យករសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក េយបល់  
- មរណភព 

 

និតិវធីិៃនករ ែលង និងករបញឈប់សមជិកភព៖ ចេធ្វើេទបនេ យមនលិខិតជ យលកខណ៍ 
អក រ និងយន្តករជក់ ក់ែដលបនកំណត់ េ យមនករ្របឹក ជមួយ្រកុម្របឹក េយបល់។ 

(សូមរកេមើលទ្រមង់ និងយន្តករៃនករ ែលងឬបញឈប់ េនកនុងឧបសមព័នធទី៣) 
 

២.២. កររ ំ យ្រកុម្របឹក េយបល់៖ 
- ្របសិនជកលៈេទសៈចំបច់ត្រមូវឲយរ ំ យ្រកុម្របឹក េយបល់ ្រកុម្របឹក េយបល់្រតូវ 

រ ំ យេ យេសចក្តីសេ្រមចអនុម័តេនកនុងកិចច្របជំុពិេសស ែដលេរៀបចំេឡើងស្រមប់ពិភក  
េលើេគលបំណងេនះ។ កររ ំ យ្រកុម្របឹក េយបល់ ចេធ្វើេទបនេ យមនសេម្លងគំ្រទ 

សិបបូកមួយ (៥០+១) ៃនសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ និងេ យមនករយល់្រពមពី្រកុម
របស់ខ្លួននីមួយៗ។  

- េសចក្តីជូនដំណឹងៃនកិចច្របជំុពិេសសេនកនុង េគលបំណងៃនកររ ំ យ្រកុម្របឹក េយបល់េនះ 
្រតូវែចកជូនដល់សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ទំងអស់ េ យភជ ប់ជមួយនូវមូលេហតុៃនកររ ំ យ 
យ៉ងេ ច ស់ឲយបនមុនរយៈេពល ៃមភ(២០)ៃថង ៃនមុនកិចច្របជំុ។ កនុងរយៈេពលេនះ សមជិក



្រកុម្របឹក េយបល់ នឹង្រតូវេធ្វើករពិភក ជ មួយ្រកុមរបស់ខ្លួន េដើមបីសំុករយល់្រពមេទេលើ
កររ ំ យេនះ។ 

- កររ ំ យេនះ នឹង ចេធ្វើេឡើងេ យ្រកុម្របឹក េយបល់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 

 
ជំពូកទី៤  

រចនសមព័នធ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកុម្របឹក េយបល ់
 
១. សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវបនែបកែចកជ៖  

 
សមជិកៃន្រកុម្របឹក េយបល់  គឺតំ ងឲយអងគករ ថ ប័ន ប ្ត ញ ឬ្រកុមេពញចបប់ មួយ

េន្របេទសកមពុជ ែដលេធ្វើករងរពក់ព័នធេលើកមមវធីិេរដបូក និង/ឬ វស័ិយៃ្រពេឈើេនកមពុជ។ 
េ្រកមករស្រមបស្រមួលពីេលខធិករ ្ឋ ន ្រកុម្របឹក េយបល់េធ្វើករអនុវត្តេទ មេគលេ  

និងេគលបំណងរបស់កមមវធីិេរដបូក េ យមនករស្រមបស្រមួលពីសហ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់។ 
្រកុម្របឹក េយបល់្រតូវេធ្វើករជមួយេលខធិករ ្ឋ ន េដើមបីធននូវគុណតៃម្ល្របកបេ យវជិជ ជីវៈ 
តម្ល ភព និងគណេនយយភពេន្រគប់សកមមភពទំង យ។ 

្រកុម្របឹក េយបល់ និងេលខធិករ ្ឋ នេរដបូក ្រតូវេធ្វើករងរជមួយគន យ៉ងជិតសនិទធិ េដើមបី
ធននូវទំនក់ទំនងករងរល្អ និងរក នូវករ្រប្រស័យទក់ទងែដលមន្រ ប់ ឲយមន្របសិទធភព 
រ ង្រកុម្របឹក េយបល់ ្រកុមករងរេរដបូក េលខធិករ ្ឋ នេរដបូក និងភគីចូលរមួពក់ព័នធេផ ងៗ។ 
្រកុម្របឹក េយបល់្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ជសំខន់េទេលើេគលបំណង យន្តករ ែផនករយុទធ 

្រស្ត និងេគលនេយបយទំង យរបស់្រកុម្របឹក េយបល់ ក៏ដូចជរបស់កមមវធីិេរដបូកកមពុជ។  
 

២. កិចច្របជំុ្រកុម្របឹក េយបល់ 
 ្រកុម្របឹក េយបល់ ចមនកិចច្របជំុ បី(០៣) ្របេភទ៖ កិចច្របជំុពីរែខម្តង កិចច្របជំុ្របចំឆន  ំ និង 
កិចច្របជំុវ ិ មញញ។ 

 

្របធន

អនុ្របធន 

េលខ 

សមជិក 



២.១. កិចច្របជំុពីរែខម្តង គឺ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបីពិនិតយេទេលើកិចចករងរ និងែផនករអនុវត្តន៍ 
របស់្រកុមករងរេរដបូក េ យពិភក េទេលើបញ្ហ  ឬ អនុ សន៍រមួ ែដលតំ ង្រកុម្របឹក េយបល់ 
នីមួយៗទទួលបនពី្រកុមរបស់ខ្លួន េហើយកិចច្របជំុេនះ ក៏ ចជេវទិកស្រមប់ផ្តល់នូវព័ត៌មនថមីៗពីសកមមភព 
របស់សមជិក និងពិនិតយេមើលេទេលើបញ្ហ ទូេទរបស់្រកុម។ 

o កិចច្របជំុពីរែខម្តង ្រតូវបនេបើកចំហចំេពះសមជិកទំងអស់របស់្រកុម្របឹក េយបល់។ 
សមជិកទំង យ ចេលើកជសំេណើ េទកន់្របធន េដើមបីអេញជ ើញអងគករ ថ ប័ន ឬ 
អនកជំនញឯក ជយ មកេធ្វើបទបង្ហ ញ ជអនកសេងកតករ ឬ ជ គមិន។ 

o កនុងករណីែដល្រតូវេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេលើបញ្ហ  ឬ ករងរ មួយ សមជិក ឬ អនកតំ ង 
្រកុមនីមួយៗ ចអនុញញ តឲយេបះេឆន តមួយសេម្លង។ 

o េសក្តីជូនដំណឹងអំពីកិចច្របជំុ ្រតូវបនែចកជូន មរយៈអីុែម៉ល និង/ឬ ទូរសពទ េ យ 
្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ (ែដល ចមនករស្រមបស្រមួលពីេលខធិករ ្ឋ នេរដបូក 
មករេសនើសំុ) ជអបបបរមិណ មួយ(០១)ែខ មុនកិចច្របជំុេកើតេឡើង។  

o សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រមក្របធន កនុងរង្វង់ 
មួយ(០១)សប្ត ហ៍ កំឡុងៃថងេធ្វើករងរ ចំេពះ ល់ករផ្ល ស់ប្តូរទំង យ  ឬ ល់ករ 
អវត្តមនៃនសមជិក ឬ អនកតំ ង េដើមបីចូលរមួកិចច្របជំុពីរែខម្តងេនះ។ 

o ្របធន (ែដល ចមនករជួយពីេលខធិករ ្ឋ នេរដបូក មករេសនើសំុ) ្រតូវទទួលខុស 
្រតូវ ល់ករ្របមូល និងែចកជូននូវកំណត់េហតុៃនកិចច្របជំុ។ 

o ល់កំណត់េហតៃនកិចច្របជំុនីមួយៗ ្រតូវបនែចកជូនដល់សមជិកទំងអស់ កនុងរង្វង់ 
មួយ(០១) សប្ត ហ៍ កំឡុងៃថងេធ្វើករងរ េដើមបីេធ្វើករផ្តល់មតិ និងែកែ្រប េលើេសចក្តីសេ្រមច 
ៃនកិចច្របជំុ មុនេពលេផញើជូនសហ្របធនចុះហតថេលខ។ 

o កិចច្របជំុេនះ នឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមនសហ្របធន (ពី្រកុម្របឹក  និងេលខធិករ ្ឋ ន) 
ចូលរមួេបើកអងគ្របជំុ។ 

 
២.២. កិចច្របជំុ្របចំឆន  ំ គឺមនេគលបំណងចំបងេដើមបីពិនិតយេទេលើវឌ នភព និង្របសិទធិភពៃន

ដំេណើ រករៃនករេធ្វើករងរ ភពេជគជ័យ និងភព្របឈមៃន្រកុម្របឹក េយបល់ និងេធ្វើករ
េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្របធន អនុ្របធន និងេលខ ជថមី ែដលសថិតេ្រកមលកខខណ្ឌ ដូចតេទ៖  

o ្របធន (េ យមនករស្រមបស្រមួលពីេលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ) ្រតូវជូនដំណឹង
ដល់សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ទំងអស់នូវកិចច្របជំុ្របចំឆន ំ យ៉ងេ ច ស់ ៣០ៃថង 
មុនកិចច្របជំុ ជមួយនឹងករ ក់េសនើបញចូ លនូវរេបៀប រៈ។ 

o សមជិករបស់្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវែតមនវត្តមន សិបភគរយបូកមួយ (៥០%+១) 
េដើមបីបេងកើតចំនួនកូរ ៉មុ។ 

o ្របធន្រតូវជូនដំណឹងដល់តំ ង្រកុមនីមួយៗ េដើមបីេរៀបចំបង្ហ ញពីវឌ នភព និង 
្របសិទធិភពៃនដំេណើ រករៃនករេធ្វើករងរ ភពេជគជ័យ និងភព្របឈមៃន្រកុម្របឹក  
េយបល់។ 



o េសចក្តីជូនដំណឹងគួររមួបញចូ លទំងករអំពវនវឲយមនករេសនើេបកខភព ស្រមប់ករេបះ 
េឆន តកនុងមុខតំែណង ្របធន អនុ្របធន និងេលខ។ 

o ករេសនើេឡើងនូវេបកខជនស្រមប់តំែណងជ្របធន អនុ្របធន និងេលខ ្រតូវ ក់សំេណើ
េទកន់េលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ កនុងកំឡុងេពល បី(០៣) សប្ត ហ៍ មុនកិចច្របជំុ្របចំឆន ំ។ 

o េលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ ្រតូវែចកជូននូវបញជ ីចុងេ្រកយៃនេបកខជនស្រមប់មុខតំែណង 
ទំងបី េទសមជិកទំងអស់មិនឲយយឺតជង ពីរ(០២)សប្ត ហ៍ មុនកិចច្របជំុ្របចំឆន ំ។ 

o កិចច្របជំុេនះ នឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមនសហ្របធន (ពី្រកុម្របឹក  និងេលខធិករ ្ឋ ន) 
ចូលរមួេបើកអងគ្របជំុ។ 

 
២.៣. កិចច្របជំុវ ិ មញញ គឺ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីេ ះ្រ យនូវ ល់បញ្ហ បនទ ន់ ឬ បញ្ហ សំខន់ 

ែដលជះឥទធិពលដល់ករអនុវត្តករងររបស់្រកុម្របឹក េយបល់ និង/ឬ កមមវធីិេរដបូកកមពុជ។ កិចច្របជំុវ ិ មញញ 
ច្រតូវបនេសនើេឡើងេ យ៖ 

o ករ ក់សំេណើ ជ យលកខណ៍អក ររបស់សមជិក េទកន់្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ 
(េ យមនករជូនដំណឹងដល់េលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ) យ៉ងេ ច ស់ក៏្រតូវ 
មន សិបភគរយបូកមួយ (៥០%+១) ៃនសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ទំងអស់។ 
កិចច្របជំុ្រតូវេសនើេឡើងកនុងកំឡុងមួយសប្ត ហ៍ េលើកែលងែតមនករ្រពមេ្រព ងផទុយពីេនះ។ 

o កនុងករណីមនបញ្ហ បនទ ន់ ែដលប៉ះពល់ដល់ករងររបស់្រកុម្របឹក េយបល់ ្រកុមករងរ 
េរដបូក និង/ឬ កមមវធីិេរដបូកកមពុជ និងសមជិក្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន េលខធិករ ្ឋ ន 
នឹងេសនើឲយមនកិចច្របជំុរ ង្រកុម្របឹក េយបល់។ កិចច្របជំុបែនថម ច្រតូវបនេកះេ
េ យ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ ឬ សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ េ យសរេសរសំេណើ
ជ យលកខណ៍អក រជមុន េទ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់។ េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករ 
្របជំុ ្រកុម្របឹក េយបល់គួរ្រតូវបនេផញើរជូនេទកន់សមជិកនីមួយៗ យ៉ងេ ច ស់ 
ឲយបន មួយ(០១)សប្ត ហ៍ កំឡុងៃថងេធ្វើករងរ មុនកិចច្របជំុ។ 

o សមជិករបស់្រកុម្របឹក េយបល់្រតូវែតមនវត្តមន សិបភគរយបូកមួយ (៥០%+១) 
េដើមបីបេងកើតចំនួនកូរ ៉មុ។ េសចក្តីសេ្រមចនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យសេម្លង ពីរភគបី 
(២/៣) ៃនចំនួនអនកចូលរមួ េលើកែលងែតកនុងករណីពិេសស មួយ ែដលមិនមនែចងកនុង 
លកខន្តិកៈេនះ េហើយ ល់េសចក្តីសេ្រមច្រតូវបនកត់្រ កនុងកំណត់េហតុៃនកិចច្របជំុ របស់
្រកុម្របឹក េយបល់នីមួយៗ។ 

o ្រកុម្របឹក េយបល់ ចេសនើកិចច្របជំុពិេសស (ស្រមប់ែតសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ 
ែតបុ៉េ ្ណ ះ) េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ សមង ត់។ កនុងករណីេនះ មនែតេសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយ 
បុ៉េ ្ណ ះ នឹង្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងកំណត់េហតុ និងេធ្វើករែចកជូនសមជិកៃន្រកុម។ 

 
៣. កូរ ៉មុ  



- ស្រមប់កិចច្របជំុពីរែខម្តង និងកិចច្របជំុ្របចំឆន ំ គឺ ច្រប្រពឹត្តេទបនេ យត្រមូវឲយមនករចុះ 
េឈម ះចូលរមួយ៉ងតិច សិបភគរយបូកមួយ (៥០%+១) ៃនសមជិក្រកុម្របឹក ទំងអស់។  

- ស្រមប់កិចច្របជំុវ ិ មញញ គឺយ៉ងេ ច ស់ក៏្រតូវមនករចុះេឈម ះចូលរមួ សិបភគរយ 
បូកមួយ (៥០%+១) ៃនសមជិក្រកុម្របឹក ទំងអស់។ 

- េសចក្តីសេ្រមចចិត្តេនកនុងកិចច្របជំុនីមួយៗ ត្រមូវឲយមន ពីរភគបី(២/៣) ៃនចំនួនសមជិក ែដលបន 
ចូលរមួសរបុៃន សិបភគរយបូកមួយ(៥០%+១) ៃនកូរ ៉មុ។ 

- ្របធន (េ យមនករស្រមបស្រមួលពីេលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ) គឺជអនកស្រមបស្រមួល 
កិចច្របជំុ្របចំពីរែខម្តង កិចច្របជំុ្របចំឆន ំ និងកិចច្របជំុវ ិ មញញ េ យមនសហដឹកនំអងគ្របជំុ 
(១)្របធនៃន្រកុម្របឹក េយបល់ និង (២)តំ ងៃនេលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ។  

 
៤. ករស្រមបស្រមួលៃនកិចច្របជំុ 

ករដឹកនំកនុងកិចច្របជំុ នឹងេធ្វើេឡើងេ យមនករប្តូរេវនគន រ ងសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ និង 
ែដលមនសហ្របធនតំ ងមកពី្រកុម្របឹក េយបល់ (្របធន) និងតំ ងមកេលខធិករ ្ឋ នេរដបូក 
កមពុជ េដើមបីេបើកកិចច្របជំុ។ 

 
៥. កំណត់្រ ្របជំុ្រកុម្របឹក េយបល់ 
 កំណត់េហតុេពញេលញ ល់កិចច្របជំុ្រកុម្របឹក េយបល់ទំងអស់ ្រតូវរក ទុកេ យេលខៃន 
្រកុម្របឹក េយបល់ និង/ឬ េលខធិករ ្ឋ នេរដបូក។ កំណត់េហតុ នឹង្រតូវបនែចកជូនេទសមជិក 
ទំងអស់ េហើយ ចរកេមើលបនេនកនុងេគហទំព័ររបស់កមមវធីិេរដបូកកមពុជ (www.cambodia-redd.org)។ 
កំណត់េហតុទំងអស់េនះ នឹង្រតូវបនចង្រកងទុកេន ន ក់ករក ្ត លៃនេលខរបស់្រកុម្របឹក េយបល់ 
និង/ឬ េលខធិករ ្ឋ នេរដបូក។ កំណត់េហតុ ល់កិចច្របជំុនីមូយៗ នឹង្រតូវបនពិនិតយេ យសមជិក 
អងគ្របជំុ និងអនុម័តចុងេ្រកយេ សហ្របធនទំងពីរ បនទ ប់ពីកិចច្របជំុរយៈេពល មួយ(០១)សប្ត ហ៍។ 
 
៥. របយករណ៍្របចំឆន  ំ

- របយករណ៍សកមមភព្របចំឆន ំរបស់្រកុម្របឹក េយបល់៖ សមជិកតំ ង្រកុមនីមួយៗ នឹង 
្រតូវេធ្វើករសេងខបព័ត៌មន និង/ឬ សកមមភពរបស់ខ្លួន េហើយេផញើជូន្របធនៃន្រកុម្របឹក េយបល់ 
កនុងករេរៀបចំចង្រកង (េ យមនករជួយគំ្រទពីេលខធិករ ្ឋ ន) និងផ ព្វផ យជ ធរណៈ 
កនុងឆន ំនីមួយៗ។  

- របយករណ៍្របចំឆន ំ ្រតូវ ក់បញចូ លនូវេសចក្តីសេងខបសកមមភព និងរបយករណ៍អនុវត្តន៍ 
ក៏ដូចជព័ត៌មនេផ ងៗេទៀត ែដលបនអនុវត្តន៍េ យ្រកុម្របឹក េយបល់។ 

- របយករណ៍្របចំឆន ំ នឹង្រតូវបនអនុម័តយល់្រពមពីសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ និងចុះ 
ហតថេលខ េ យ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់។ 

 
៦. កររក កំណត់្រ របស់្រកុម្របឹក េយបល់ 



ល់កំណត់្រ សំខន់ៗរបស់្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវរក ទុកេនេលខរបស់្រកុម្របឹក េយបល់ 
និង/ឬ េលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ។ ឯក រសំខន់ៗ រមួមន៖ ឯក របេងកើត្រកុម្របឹក េយបល់ 
លកខន្តិកៈបទបញជ ៃផទកនុង កំណត់េហតុ្របជំុ គេ្រមងសំេណើ  របយករណ៍អនុវត្តន៍ ករងររបយករណ៍
្របចំឆន ំ កិចចសនយ និងឯក រសំខន់ៗេផ ងេទៀត ែដលកំណត់េ យ្រកុម្របឹក េយបល់។ 
 
 

 
ជំពូកទី៥ 

តួនទីៃន្រកុម្របឹក េយបល ់
 
្រកុម្របឹក េយបល់្រតូវបនែបងែចកជបួនធំៗ រមួមន៖ ្របធន អនុ្របធន េលខ និង 

សមជិកៃន្រកុម្របឹក េយបល់ ែដលមនជូនលម្អិតៃនភរកិចចដូចខងេ្រកម៖ 
 

១. ្របធន (របស់្រកុម្របឹក េយបល់)៖ 
 ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង 
អនុវត្តន៍្រសប មចបប់ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្រសប មលកខន្តិកៈ េបសកកមម េគលនេយបយ 
និងនីតិវធីិ របស់្រកុម្របឹក េយបល់ែដលបនែចង។ ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ ្រតូវមនអំ ចទូេទ 
េដើមបីពិនិតយ និង្រគប់្រគងេទេលើករងរអនុវត្តរបស់ខ្លួន េ យេគរពេទេលើករ្របឹក  និងមតិេយបល់ 
របស់សមជិក្រកុម ែដលរមួមន៖ 

- ្រតូវតំ ងឲយ្រកុម្របឹក េយបល់េរដបូក និងដឹកនំកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមួយសមជិក្រកុម
្របឹក េយបល់ អនកស្រមបស្រមួលរបស់េលខធិករ ្ឋ នេរដបូក ឬ ភគីពក់ព័នធេផ ងៗ 

- តំ ងឲយ្រកុម្របឹក េយបល់ ែដល្របតិបត្តិករ និងបំេរ ើករងរជូនសមជិក្រកុម 
- េធ្វើករដឹកនំអងគ្របជំុទំង យែដលេធ្វើេឡើងស្រមប់្រកុម្របឹក េយបល់ 
- ្រតូវេធ្វើជអធិបតីតំ ងឲយ្រកុម្របឹក េយបល់ ែដលបនបេងកើតេឡើង 
- ្របធន្រតូវពិចរ  ទទួលយក និងេរៀបចំអនុ សន៍ ស្រមប់្រកុម្របឹក េយបល់ េដើមបីបំេពញ 

នូវ ល់តួនទី និងករសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុម្របឹក េយបល់ េ យមនករឯកភពពីសមជិក្រកុម 
- ស្រមបស្រមួល និងពិនិតយចុងេ្រកយេទេលើអនុ សន៍ និងសកមមភពអនុវត្តន៍ និង ល់ឯក រ 

ករងររបស់្រកុម្របឹក េយបល់ ែដលពិភក  និង ក់ជូនេ យសមជិក្រកុមនីមួយ  ៗ មុនករ ក់ 
បញជូ នេទេលខធិករ ្ឋ នេរដបូក េដើមបី ក់បញចូ នបន្តេទ្រកុមករងរេរដបូក 

- ធននូវ្របតិបត្តិករជទូេទ េ យ្រសបេទ មេគលនេយបយ និងនីតិវធីិ របស់សមជិក 
្រកុម្របឹក េយបល់ 

- ពិនិតយ និងអនុម័តចុងេ្រកយេលើរបយករណ៍វឌ នភព របយករណ៍្របចំឆន ំ និងរបយករណ៍
ទំង យ ែដលជប់ពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តរបស់្រកុម្របឹក េយបល់។ 

- ្រតូវសិក  និងែស្វងរកវធីិ ្រស្ត (េ យ្របឹក េយបល់ជមួយសមជិក្រកុម) េដើមបីេ ះ្រ យ
បញ្ហ  ត្រមង់ទិស និង្រគប់្រគងដំេណើ រករទំង យរបស់្រកុម្របឹក េយបល់។ 



 
២. អនុ្របធន៖ 

- ្រតូវបំេពញ ល់ភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវទំងអស់ របស់្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ កនុងករណី 
្របធនអវត្តមន 

- ចូលរមួ និងតំ ងកនុងកិចច្របជំុទំង យ ែដលពក់ព័នធនឹងករអនុវត្ត និងសកមមភពរបស់្រកុម 
្របឹក េយបល់ 

- ម ន និងអេងកតនូវសកមមភពៃនករអនុវត្តរបស់សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ 
- ជួយ និងស្រមបស្រមួលនូវ ល់ភរកិចចែដល្របធនេសនើសំុ។ 

 
៣. េលខ៖ 

- ជួយស្រមបស្រមួលកិចចករងររបស់្របធន និងអនុ្របធន េ យេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ 
សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ េដើមបីជួយដល់ករ្រគប់្រគងដំេណើ រកររបស់្រកុម្របឹក េយបល់ឲយ 
មនភព្របេសើរ និងទទួលបនេជគជ័យ 

- ជួយ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់កនុងករេរៀបចំេកះេ កិចច្របជំុ 
- ជួយដល់ករងរទំង យ ែដលបនេសនើសំុេ យ្របធន អនុ្របធន ឬ សមជិក្រកុម្របឹក  

េយបល់ េដើមបីរក ភពរលូនេនកនុងករអនុវត្តករងរ និងឲយ្រតឹម្រតូវ េនេពលែដល្របធន និង 
អនុ្របធនអវត្តមន។ 

 
៤. សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ (រមួបញចូ លទំង្របធន អនុ្របធន និងេលខ) 

សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ ែដលរមួបញចូ លទំង្របធន អនុ្របធន និងេលខធិករ ផ្ដល់្របឹក  
េយបល់ដល់្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ ែដលមនលម្អិតដូចចងេ្រកម៖ 

- ្របមូល សេងខប និងេរៀបចំេយបល់ សរេសរ្រពងរបយករណ៍ និងសំេណើ េសចក្ដីសេ្រមចចិត្តេទ 
េលើឯក រ និងករអនុវត្តរបស់្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ ែដលបនមកពី្រកុមនីមួយៗ ែដលខ្លួន 
តំ ងឲយ  

- ចូលរមួ្រពងរបយករណ៍ និងករទំនក់ទំនងេផ ងៗ ជមួយ្រកុមករងរេរដបូក 
- ជួប្របជំុេរៀង ល់ពីរែខម្ដង ឬេទ មត្រមូវករចំបច់ ជមួយេលខធិករ ្ឋ នេរដបូក ្រកុមករងរ 

េរដបូក និងអងគករភគីចូលរមួពក់ព័នធនន េដើមបីពិភក េលើដំេណើ រករេ្រត មលកខណៈស្រមប់ 
េរដបូកកមពុជ  

- ស្រមបស្រមួល និងែចករែំលកព័ត៌មនែដលពក់ព័នធនឹងករអភិវឌ េរដបូកេនកមពុជ េទដល់ 
សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ ្រកុម(្របឹក េយបល់នីមួយៗ)ែដលខ្លួនតំ ងឲយ ្រកុមករងរ
េរដបូក េលខធិករ ្ឋ នេរដបូក និងសមជិកភគីចូលរមួពក់ព័នធដៃទេទៀត 

- ផ្ដល់េយបល់ ឬ សំេណើ ជ យលកខណ៍អក រដល់្រកុមករងរេរដបូក ពីបញ្ហ កង្វល់នន ងនម 
ឲយ្រកុមនីមួយៗែដលខ្លួនតំ ងឲយ 



- ផ្ដល់េយបល់ជក់ ក់េលើបញ្ហ សំខន់ៗ ដូចជ៖ ករ្របឹក េយបល់ ករចូលរមួ ឬ កររក
សន្តិសុខសងគម និងបរ ិ ថ ន ជេដើម 

- េធ្វើករពិភក ជមួយ្រកុមតំ ងទំងអស់ៃនសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ េលើមតិេយបល់ព័ត៌មន 
អនុ សន៍ និង/ឬ សំេណើ សំុពី្រកុមនីមួយៗ មុន ក់ជូនេទ្រកុមករងរេរដបូក មរយៈ 
េលខធិករ ្ឋ នេរដបូក ែដលមនអនកស្រមបស្រមួលជអនកេធ្វើ ក់បញជូ ន។ 

- ជួប្របជំុ មករចំបច់ជមួយភគីអនកពក់ព័នធៃន្រកុមនីមួយៗែដលខ្លួនតំ ងឲយ េដើមបីេធ្វើករ 
ពិភក  និងផ្តល់មតិេយបល់ ជូន្រតលប់មក្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ 

- ចូលរមួជសមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសេរដបូក កនុងនមជតំ ងឲយ្រកុម្របឹក េយបល់ េដើមបី
គំ្រទដល់ករ្របឹក េយបល់ និងសកមមភពេលើកកមពស់ករយល់ដឹង ពីដំេណើ រករេ្រត មលកខណៈ 
ស្រមប់ករអនុវត្តេរដបូកេនកមពុជ។ 

 
 

ជំពូកទី៦ 
ករ យតៃម្ល និងករចូលរមួរបសស់មជិក្រកុម្របឹក េយបល ់

 
១. ករ យតៃម្លសមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ 

- ករ យតៃម្ល គឺជវធីិមួយេដើមបីពិនិតយេទេលើលទធផលៃនករបំេពញករងររបស់សមជិក
្រកុម្របឹក េយបល់នីមួយៗ 

- ករ យតៃម្ល ្រតូវេធ្វើេឡើងជេរៀង ល់ឆន ំ េហើយទ្រមង់ៃនករ យតៃម្ល គឺមនលកខណៈ
មញញ និង យតៃម្លេ យខ្លួនឯង។  

- ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ នឹងជួយស្រមបស្រមួលេលើដំេណើ រករ យតៃម្ល្របចំឆន ំ 
េ យែផ្អកេទ មេគលបំណងៃនករបំេពញករងរ ែដលបន្រពមេ្រព ង។ 

(សូមរកេមើលទ្រមង់ែបបបទៃនករ យតៃម្ល្រកុម្របឹក េយបល់េនកនុងឧបសមព័នធទី៤) 
 
២. ករចូលរមួរបស់សមជិក្រកុម្របឹក េយបល់ 

‐ សមជិក មួយែដលអវត្តមនចប់ពីបួនដងបន្តបនទ ប់គន  េហើយមិនបនបញចូ ន 
តំ ងមកជំនួស និងមិនបញចូ នករផ្តល់មតិេយបល់ពី្រកុមរបស់ខ្លួនដល់្របឹក េយបល់កនុង 
កិចច្របជំុ ្រកុម្របឹក េយបល់នឹងេធ្វើករេសនើេឡើងកនុងកិចច្របជំុ េដើមបីពិនិតយេទេលើសមជិកភព 
របស់សមជិកេនះ។ 

‐ កនុងករណីែដល មីសមជិកមិនបនេឆ្លើយបតេទនឹងសមជិកេនះេទ 
េនះអងគ្របជំុនឹងសេ្រមចជសថពរ។ 

 
 
 



 
ជំពូកទី៧ 

យន្តករៃនករលហូំរព័ត៌មន និងែផនករអនុវត្តន៍របស្់រកុម 
ករទំនក់ទំនងគឺ ចេធ្វើេឡើង មរយៈមេធយបយេផ ងៗ៖ 

- កិចចពិភក  ឬ កិចច្របជំុ 

- ករេផញើ រេអឡិច្រតូនិច ឬ មសំបុ្រត 

- ករទូរស័ពទទំនក់ទំនង 

- េគហទំព័រ (កមមវធីិេរដបូកកមពុជ) 
(សូមរកេមើលព្រងងែផនករយន្តករលម្អិត កនុងឧបសមព័នធទី៥) 

 
 

ជំពូកទី៨ 
វិេ ធនកមមលកខន្តិកៈ និងបទបញជ ៃផទកនងុ  

 

១. វេិ ធនកមមលកខន្តិកៈ និងបទបញជ ៃផទកនុង៖ 
១.១. សំេណើ េធ្វើវេិ ធនកមមលកខន្តិកៈ និងបញជ ៃផទកនុង៖ 

- សំេណើ េធ្វើវេិ ធនកមមលកខន្តិកៈ និងបទបញជ ៃផទកនុង ចេធ្វើេឡើងបនលុះ្រ ែតមនសមជិក 
្រកុម្របឹក េយបល់ចំនួនបី(០៣)នក់យ៉ងតិច េ យសរេសរជ យលកខណ៍អក រេផញើជូន 
្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ េដើមបី ក់បញចូ នកនុងកិចច្របជំុ។ 

១.២. ដំេណើ រករៃនករអនុម័តៃនករេធ្វើវេិ ធនកមមលកខន្តិកៈ និងបញជ ៃផទកនុង៖ 
- ករ្របជំុគឺ ចេធ្វើេឡើងកនុងកិចច្របជំុ្របចំពីរែខ ឬ ្របជំុវ ិ មញញ របស់្រកុម្របឹក េយបល់ 

នឹង្រតូវអនុម័តយល់្រពម ឬមិនយល់្រពមេ យមតិ ពីរភគបី (២/៣) ៃនសមជិកចូលរមួ្របជំុ។ 
 

 

លកខន្តិកៈបទបញជ ៃផទកនុងេនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងសេ្រមចឲយេ្របើ្របស់ េនៃថងទី..... ែខ..... 
ឆន ំ២០១៤ េហើយបនចុះហតថេលខយល់្រពម េ យសហ្របធនៃន្រកុម្របឹក េយបល់ ស្រមប់កមមវធីិ 
េរដបូកកមពុជ។ 

 
 
 
________________________________ 
េ ក េសៀក សុផត 
សហ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ 
តំ ង្រកុម្របឹក េយបល់ៃន្រកុមវទិយ ថ នអប់រ ំ
សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ  

 
 
 
____________________________________ 
េ ក ឃុន វឌ ន 
សហ្របធន្រកុម្របឹក េយបល់ 
្របធនេលខធិករ ្ឋ នេរដបូកកមពុជ 
កមមវធីិេរដបូកកមពុជ 

 


