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ព្រកាស 
 
សដរីី 

 
គោលការណ៍ណណនាាំនីតិវិធី និងដាំគណើ រការគរៀរចាំ 

សហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 
 

រដឋម្ន្ដនដីព្រសងួររសិាា ន 
 

- បានល ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញននព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
- បានល ើញព្រះរាជព្កម្លេខ នស្/រកម្/០៧០៤/០០១ ចុះនងៃទើ១៣ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ 
២០០៤ ខដ្េព្បកាស្ឱ្យលព្បើចាប់ ធម្មនុញ្ញ បខនថម្ស្ាំលៅធានានូវដ្ាំល ើ រការជា
ព្បព្កតើននស្ថថ ប័នជាតិ 

- បានល ើញព្រះរាជព្កិតយ នស្/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះនងៃទើ២៥ ខខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០០៨ 
ស្ដើរើការខតងតាំងរាជរដាឋ ភិបាេ ននព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 

- បានល ើញព្រះរាជព្កម្លេខ០២ នស្/៩៤ ចុះនងៃទើ២០ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ខដ្េ 
ព្បកាស្ឱ្យលព្បើចាប់ ស្ដើរើ ការលរៀបចាំនិងការព្បព្រឹតដលៅននគ ៈរដ្ឋម្ន្ដនដើ 

- បានល ើញព្រះរាជព្កឹតយចុះនងៃទើ០១ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ស្ដើរើការកាំ ត់តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ 

- បានល ើញព្រះរាជព្កម្លេខ នស្/រកម្/០២០៨/០០៧ ចុះនងៃទើ១៥ ខខកុម្ភះ ឆ្ន ាំ
២០០៨ ខដ្េព្បកាស្ឱ្យលព្បើចាប់ ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- បានល ើញអនុព្កឹតយលេខ៥៥ អនព្ក.បក ចុះនងៃទើ០៤ ខខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៥ ស្ដើរើ
ការលរៀបចាំនិងការព្បព្រឹតដលៅរបស់្ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន 

- លោងតម្តព្មូ្វការចាំបាច់របស់្ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន។  
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សគព្ម្ច 

ជាំរូរទ១ី 

រទរបញ្ញតដិទូគៅ 

ព្រការ ១>- 
ព្បកាស្លនះមានលោេលៅកាំ ត់វធិានននការបលងកើតការព្គប់ព្គងនិងការលព្បើព្បាស់្ធន 

ធានធម្មជាតិលៅកនុងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ទូទាំងព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា ខដ្េមាន 
លោេបាំ ង ៖ 

- អនុវតដន៍ចាប់ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ េិខិតបទដាឋ នចាប់លសេងៗខដ្េទក់ទង
នឹងការព្គប់ព្គងនិងការលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិលដាយស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន 

- កាំ ត់ស្ិទធិ តនួាទើ ការទទេួខុស្ព្តូវរបស់្ អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិង
អភិរកេធម្មជាតិ ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ម្នទើរ 
បរសិ្ថថ ន ស្ថថ ប័នពាក់រ័នធ និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា ខដ្េចូេរមួ្ព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- សដេ់ស្ិទធដិ្េ់ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន និងជនជាតិលដ្ើម្ភាគតិច ចូេរមួ្កនុងការលរៀបចាំ
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ កនុងការព្គប់ព្គង លព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិនិង 
ទទេួសេព្បលោជន៍រើធនធានធម្មជាតិ លដ្ើម្បើរមួ្ចាំខ កលធវើឱ្យព្បលស្ើរល ើងនូវជើវ
ភាររស់្លៅលដាយរកាបាននូវ វបបធម៌្ ព្បនរ ើ  ទាំលនៀម្ទាំលាប់ ជាំលនឿ ស្ថស្នា 
ព្ស្បតម្កិចចព្រម្លព្រៀងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  

- សដេ់ព្កបខ ឌ ចាប់ស្ព្មាប់បងកេកខ ៈងាយព្ស្ួេដ្េ់ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន និង 
ជនជាតិលដ្ើម្ភាគតិចកនុងការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិលដ្ើម្បើរមួ្ចាំខ ក 
កនុងការចូេរមួ្ព្គប់ព្គងនិងអភិរកេធនធានធម្មជាតិ ព្រម្ទាំងជើវៈចព្ម្រះព្បកបលដាយ 
និរនដរភារ  

- អនុវតដលោេនលោបាយវមិ្ជឈការ និងវសិ្ហម្ជឈការរបស់្រាជរដាឋ ភិបាេ លដ្ើម្បើរមួ្
ចាំខ កកាត់បនថយភារព្កើព្ករបស់្ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន និងជនជាតិលដ្ើម្ភាគតិច 
តម្រយៈការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
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- សដេ់េទធភារដ្េ់ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន និងជនជាតិលដ្ើម្ភាគតិច យេ់ដឹ្ងកាន់ខត
ចាស់្រើស្ថរៈព្បលោជន៍ននធនធានធម្មជាតិ តម្រយៈការចូេរមួ្ព្គប់ព្គងលព្បើព្បាស់្ 
និងការពារធនធានធម្មជាតិលដាយផ្ទទ េ់។ 

ព្រការ ២>- 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចលរៀបចាំលៅកនុងតាំបន់លព្បើព្បាស់្លដាយចើរភារ ឬ 

តាំបន់ស្ហគម្ន៍។ 

ព្រការ ៣>- 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ខដ្េបានលរៀបចាំកនលងម្ក ព្តូវលធវើការខកស្ព្មួ្េ និង  

បាំលរញបខនថម្ឱ្យព្ស្បលៅតម្លោេការ ៍ខ នាាំស្ដើរើនើតិវធិើ និងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 
 

ជាំរូរទី២ 
សាា រ័នទទួលខុសព្តវូ 

ព្រការ ៤>- 
អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ ជាលស្នាធិការឱ្យព្កស្ួងបរសិ្ថថ នមាន 

ភារកិចច ៖ 
- ស្ព្ម្បស្ព្មួ្េការលរៀបចាំេខិិតបទដាឋ នគតិយុតត ទក់ទងនឹងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ  

- លេើកស្ាំល ើ ដាក់ជូនព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន កនុងការលចញព្បកាស្ទទួេស្ថគ េ់ បដិ្លស្ធ ឬ 
បញ្ឈបដ់្ាំល ើ រការអនុវតដស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ខដ្េមិ្នអនុវតតតម្កិចច 
ព្រម្លព្រៀង 

- ស្ព្ម្បស្ព្មួ្េជាម្ួយព្កស្ួង ស្ថថ ប័នពាក់រ័នធ នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងវស័ិ្យឯកជន កនុង 
ការោាំព្ទដ្េ់ការអភិវឌ្ឍស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- ស្ព្ម្បស្ព្មួ្េនិងលធវើអនដរាគម្ន៍លដាះព្ស្ថយទាំនាស់្ លៅកនុងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ 

ព្រការ ៥>- 
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នាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ   ជាលស្នាធិការឱ្យអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេ 
ការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ មានភារកិចច ៖ 

- ស្ិកាព្ស្ថវព្ជាវរើេទធភារ និងវាយតនម្លកនុងការលរៀបចាំបលងកើតស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ តម្រយៈរដ្ឋបាេតាំបន់ការពារធម្មជាតិថ្នន ក់មូ្េដាឋ ន និងចងព្កងឯកស្ថរ 

- លរៀបចាំេិខិតបទដាឋ នគតិយុតតទក់ទងនឹងការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  
- រិនិតយនិងសដេ់លោបេ់លេើ កិចចព្រម្លព្រៀងស្ដើរើ ការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការ 
ពារធម្មជាតិជាម្យួស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន 

- រិនិតយនិងសដេ់លោបេ់លេើេកខនដិកៈ និងខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ  

- សដេ់ការោាំព្ទលស្វាប ដុ ះបណាដ េដ្េ់ព្ករម្ការងារស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ និងគ ៈកម្មការ 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- សេរវសាយលោេនលោបាយរបស់្រាជរដាឋ ភិបាេ េខិិតបទដាឋ នគតិយុតដពាក់រ័នធលៅ 
នឹងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- ស្ព្ម្បស្ព្មួ្េលដាះព្ស្ថយបញ្ញា  លៅលរេមានការលស្នើល ើងរើស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ 

- ព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ល លេើដ្ាំល ើ រការអនុវតដន៍ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ការអនុវតដកិចចព្រម្លព្រៀង 
និងការអនុវតតខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ព្រការ ៦>- 
 ម្នទើរបរសិ្ថថ នមានភារកិចច និងទទេួខុស្ព្តូវ ដូ្ចខាងលព្កាម្ ៖ 

- ស្ហការជាម្យួអាជាា ធរមូ្េដាឋ ន នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ វស័ិ្យឯកជន លដ្ើម្បើស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ
កនុងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- ស្ហការជាម្យួអាជាា ធរខដ្នដ្ើ កនុងការស្ព្ម្បស្ព្មួ្េលដាះព្ស្ថយទាំនាស់្ខដ្េលកើត 
មានលៅកនុងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- ប តុ ះបណាត េ អប់រ ាំ សេរវសាយ នូវរាេ់លោេការ ៍និងរ័ត៌មានលសេងៗខដ្េពាក់ 
រ័នធលៅនឹងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- ចូេរមួ្ព្តួតរិនិតយនិងវាយតនម្ល លេើការអនុវតដខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ 
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- លធវើរបាយការ ៍ព្តើមាស្ ស្តើរើ វឌ្ឍនភាររបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជូន 
ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន។  

ព្រការ ៧>- 
 នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានភារកិចច និងទទេួខុស្ព្តូវ ដូ្ចខាងលព្កាម្ៈ 

- លធវើបចចុបបននភារស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិឱ្យព្ស្បតម្ចាប់ ស្ដើរើតាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ និងលោេការ ៍ខ នាាំស្ដើរើនើតិវធិើ និងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ 

- ចូេរមួ្ស្ិកាវាយតនម្លរើស្កាដ នុរេននការបលងកើត និងការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ  

- អប់រ ាំ សេរវសាយ េិខិតបទដាឋ នគតិយុតដនានា និងលោេនលោបាយរបស់្រាជរដាឋ
ភិបាេខដ្េពាក់រ័នធនឹងការព្គប់ព្គងធនធានធម្មជាតិ 

- ព្តួតរិនិតយ វាយតនម្ល និងសតេ់លោបេ់លេើស្កម្មភារអនុវតដរបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ 

- ស្ហការជាម្យួ អាជាា ធរខដ្នដ្ើ  កនុងការស្ព្ម្បស្ព្មួ្េលដាះព្ស្ថយទាំនាស់្ ខដ្េ 
លកើតមានលៅកនុងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- ោាំព្ទគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ កនុងការទប់ស្ថក ត់បទលេមើស្លេើ 
ធនធានធម្មជាតិ 

- លធវើរបាយការ ៍ព្តើមាស្ស្តើរើវឌ្ឍនភារស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជូនម្នទើរ
បរសិ្ថថ ន កនុងករ ើ ចាំបាច់ព្តូវរាយការ ៍ជាបនាទ ន់។ 

 
ជាំរូរទ៣ី 

ការរគងកើតសហគម្នត៍ាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

ព្រការ ៨>- 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជានើតិបុគគេម្យួព្ករម្មានស្ញ្ញា តិជាខខមរ ខដ្េរស់្លៅ  

កនុងឬខកបរតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវបានលរៀបចាំល ើងលដាយការស្ម័ព្គចិតដ កនុងលោេបាំ ងខងរកា 
ធនធានធម្មជាតិ ព្បនរ ើ  ទាំលនៀម្ទាំលាប់ ជាំលនឿ និងស្ថស្នា ស្ាំលៅបលងកើនជើវភាររស់្លៅតម្ 
រយៈការលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិព្បកបលដាយចើរភារ។  



6 

 

ព្រការ ៩>- 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានលោេលៅលធវើឱ្យព្បលស្ើរល ើងនូវ  ធនធានធម្មជាតិ  

និងជើវភាររស់្លៅរបស់្ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន  ព្ស្បតម្ស្ថថ នភារជាក់ខស្ដងននធនធានធម្មជាតិ 
លៅកនុងស្ហគម្ន៍នើម្ួយៗ ដូ្ចជា៖ ការព្គប់ព្គងលផ្ទដ តលៅលេើ ធនធានជេសេ ធនធាននព្រល ើ 
លអកូរលទស្ចរ ៍ ការព្គប់ព្គងទើជព្មាេ ការលព្បើព្បាស់្ទឹក និងការលព្បើព្បាស់្ដ្ើធលើលៅ កនុងតាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ។ 

ព្រការ ១០>- 
ការលស្នើសុ្ាំលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើល ើងតម្រយៈលម្ ុាំ លៅស្ងាក ត់  

នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ អភិបាេព្ស្រក/ព្ករង ព្បធានម្នទើរបរសិ្ថថ ន អភិបាេលខតដ និងមាន 
ការស្លព្ម្ចរើព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន។ ការចូេជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើល ើង 
ជាេកខ ៈព្គួស្ថរ។ ទព្ម្ង់គាំរូននពាកយសុ្ាំបលងកើតមានខចងកនុងឧបស្ម្ព័នធទើ២។ 

ព្រការ ១១>- 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចលរៀបចាំបានេុះព្តខតមានចាំនួនព្គួស្ថរស្ម័ព្គចិតត

ចូេរមួ្ចប់រើ៦០% (ហុកស្ិបភាគរយ) ននព្គួស្ថរស្រុបកនុងភូមិ្ខដ្េបានចូេរមួ្។ 

ព្រការ ១២>- 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមាន៖ ពាកយលស្នើសុ្ាំជាស្មាជិក ពាកយលស្នើសុ្ាំបលងកើត  

មានេកខនដិកៈ មានព្បកាស្ទទេួស្ថគ េ់រើព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន កិចចព្រម្លព្រៀង និងខសនការព្គប់ព្គង
ព្ស្បតម្បទបបញ្ញញ តដិននព្បកាស្លនះ និងព្ស្បលៅតម្ចាប់ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ។  

ជាំរូរទ៤ី 
ការគរៀរចាំគណៈរម្មការសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

ព្រការ ១៣>- 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិនើម្យួៗ  ព្តូវដឹ្កនាាំ និងព្គប់ព្គងលដាយគ ៈកម្មការ 

មានល ម្ ះថ្ន “គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ........”។ គ ៈកម្មការលនះព្តូវ
លព្ជើស្លរ ើស្ល ើងលដាយការលបាះលឆ្ន តលស្រ ើ ព្តឹម្ព្តូវ និងយុតដិធម៌្ ន្ដស្ដើព្តូវបានលេើកទឹកចិតដឱ្យ
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ចូេរមួ្កនុងគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ រលបៀបននការលបាះលឆ្ន តមានខចង
កនុងនើតិវធិើ និងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ព្រការ ១៤>- 
ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ទាំងរើរលភទ មានស្ិទធិ រល ម្ ះជាលបកខជនគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ 

តាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដាយមានេកខខ ឌ ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 
- ជាស្មាជិកននស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
- មានស្ញ្ញា តិខខមររើកាំល ើ ត 
- មានេកខ ៈស្ម្បតដិស្ម្ព្ស្ប ដូ្ចមានខចងកនុងលោេការ ៍ខ នាាំស្ដើរើនើតិវធិើ 
និងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ព្រការ ១៥>- 
តាំណាងព្គួស្ថរខដ្េជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានស្ិទធិធចូេរមួ្លបាះ 

លឆ្ន តលព្ជើស្លរ ើស្គ ៈកម្មការបានេុះព្តខតមានអាយុដ្ប់ព្បាាំបើ(១៨) ឆ្ន ាំល ើង។ ការលបាះលឆ្ន ត 
យកជាសលូវការបាន េុះព្តខតមានការចូេរមួ្ោ៉ា ងតិចបាំសុតហុកស្ិបភាគរយ(៦០%) ននចាំននួ 
ព្គួស្ថរខដ្េជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍។  

ព្រការ ១៦>- 
ការលបាះលឆ្ន តលព្ជើស្លរ ើស្គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមានការចូេ  

រមួ្ស្លងកតការ ៍រើព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់ និងនាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ គ ៈកម្មការ 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមានដ្ើការទទេួស្ថគ េ់រើលម្ ុាំ លៅស្ងាក ត់ លព្កាយលរេ
ព្បកាស្ទទេួស្ថគ េ់េទធសេននការលបាះលឆ្ន តជាសលូវការកនុងរយៈលរេ(១៥)ដ្ប់ព្បាាំនងៃ។ បនាទ ប់រើ 
លម្ ុាំ លៅស្ងាក ត់ លចញដ្ើការទទេួស្ថគ េ់ជាសលូវការ គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ព្តូវដឹ្កនាាំការងារនិងព្គប់ព្គងកនុងស្ហគម្ន៍លនាះ។ 
 
 

ព្រការ ១៧>- 
ព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់ មានស្ិទិធលចញលស្ចកតើស្លព្ម្ចខកស្ព្មួ្េស្មាស្ភារគ ៈ 

កម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ខដ្េអនុវតតសទុយរើេកខនតិកៈរបស់្ស្ហគម្ន៍ លដាយ 
ខសែកតម្ស្ាំល ើ របស់្ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ចប់រើហុកស្ិបភារយ(៦០%)ល ើងលៅ។ 
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ព្រការ ១៨>- 
គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិមានអ តដិដព្បាាំ(៥)ឆ្ន ាំ លហើយសុតកាំ ត់ 

លព្កាយលរេគ ៈកម្មការងមើចូេបាំលរញការងារ។ ករ ើ ស្មាជិកគ ៈកម្មការ មានភារ     
អស្កម្មឬលាខេងរើជរួគ ៈកម្មការ ព្តូវលព្ជើស្លរ ើស្លបកខជនខដ្េមានស្លម្លងលឆ្ន តបនាទ ប់ម្ក
ជាំនសួ្ ឬលធវើការលបាះលឆ្ន តជាេកខ ៈរិលស្ស្ លដាយមានការឯកភាររើស្មាជិកស្ហគម្ន៍ 
ហុកស្ិបភាគរយ(៦០%)ល ើងលៅ។ ស្ិទធ ិ តនួាទើ និងការទទេួខុស្ព្តូវរបស់្គ ៈកម្មការ
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានខចងកនុងព្បការ២១ ននព្បកាស្លនះ។ 

 
 

ជាំរូរទ៥ី 
សទិធិ តួនាទី និងការទទួលខុសព្តូវររស ់
សហគម្ន៍តាំរនក់ារពារធម្មជាតិ 

ព្រការ ១៩>- 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិមានស្ិទធិ តនួាទើ និងការទទួេខុស្ព្តូវដូ្ចខាងលព្កាម្ៈ 
- ចូេរមួ្ព្គប់ព្គងនិងលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិព្ស្បតម្េកខនដិកៈ និងខសនការព្គប់ 
ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- លរៀបចាំេកខនដិកៈ ខសនការព្គប់ព្គងនិងកិចចព្រម្លព្រៀងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ឱ្យព្ស្បលៅតម្ចាប់ ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្បកាស្ស្តើរើលោេការ ៍ខ នាាំ  
ស្ដើរើនើតិវធិើ និងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- អនុវតដេកខនដិកៈ  ខសនការព្គប់ព្គង  និងកិចចព្រម្លព្រៀងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
- ស្ហការជាម្យួស្ថថ ប័នជាំនាញ និងអាជាា ធរមូ្េដាឋ ន កនុងការទប់ស្ថក ត់ និងបន្ដងាក ប
បទលេមើស្ធនធានធម្មជាតិ។ 

ព្រការ ២០>-  
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិរុាំមានស្ិទធិ៖  
- ខបងខចកលធវើជាកម្មស្ិទធិឯកជន េក់ លដាះដូ្រ ជេួ លធវើអាំលណាយ ព្បវាស់្ បញ្ញច ាំ 
វនិិលោគ ឬលសទរដ្ើនព្រស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ខដ្េបានព្បគេ់ឱ្យកនុងកិចច 
ព្រម្លព្រៀងលៅភាគើលសេងលទៀតបានល ើយលទះបើកនុងរូបភារណាក៏លដាយ 
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- លព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិលៅកនុងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ខុស្រើខសនការ
ព្គប់ព្គង។ 

ព្រការ ២១>- 
 គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិមានស្ិទធិ តួនាទើ និងការទទេួខុស្ព្តូវ 
ដូ្ចខាងលព្កាម្៖  

- ជាតាំណាងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានស្ិទធិលធវើលស្ចកដើស្លព្ម្ចចិតដ លដាយ 
 រលេើម្តិភាគលព្ចើន 

- ទាំនាក់ទាំនងនិងស្ហការជាម្យួអាជាា ធរខដ្នដ្ើ ស្ថថ ប័នពាក់រ័នធ លដ្ើម្បើរព្ងឹងព្បស្ិទធ 
ភារននការព្គប់ព្គង 

- ចូេរមួ្និងស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ កនុងការកាំ ត់ទើតាំង ព្រាំព្បទេ់ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ 

- ដឹ្កនាាំលរៀបចាំេកខនដិកៈ ខសនការព្គប់ព្គង និងកិចចព្រម្លព្រៀងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ ឱ្យព្ស្បលៅតម្លោេការ ៍ខ នាាំស្ដើរើនើតិវធិើ និងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំ
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- ជាតាំណាងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  លដ្ើម្បើចុះកិចចព្រម្លព្រៀង ស្ដើរើ ការព្គប់
ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាម្យួអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិង
អភិរកេធម្មជាតិ ននព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន 

- អប់រ ាំ សេរវសាយ ដ្េ់ស្មាជិកស្ហគម្ន៍អាំរើការព្គប់ព្គង និងលព្បើព្បាស់្ធនធាន
ធម្មជាតិឱ្យមាននិរនដរភារ 

- ជាតាំណាងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ កនុងការស្ព្ម្បស្ព្មួ្េលដាះព្ស្ថយ
ទាំនាស់្លេើការលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិ  

- ព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ល លដាយមានការចូេរមួ្រើស្មាជិកស្ហគម្ន៍ លេើស្កម្មភារ 
អនុវតដរបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  

- ធានាការខបងខចកសេព្បលោជន៍កនុងស្ហគម្ន៍ព្បកបលដាយតមាល ភារនិងស្ម្ធម៌្ 
- លធវើលស្ចកដើស្លព្ម្ចកនុងការអភិវឌ្ឍស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដាយមានការ
យេ់ព្រម្រើស្មាជិកភាគលព្ចើន ព្ស្បតម្េកខនដិកៈ ខសនការព្គប់ព្គង និងកិចចព្រម្ 
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លព្រៀងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
- លរៀបចាំរបាយការ ៍ព្បចាំព្តើមាស្ ជូននាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដាយចម្លង
ជូនព្ករម្ព្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់ និងអាជាា ធរព្ស្រក/ព្ករង កនុងករ ើ ចាំបាច់ព្តូវរាយការ ៍ 
ជាបនាទ ន់ 

- តនួាទើលសេងលទៀត ព្តូវបានខចងលៅកនុងេកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
     ព្ស្បលៅតម្ស្ថថ នភារជាក់ខស្ដងកនុងតាំបន់នើម្យួៗ។ 

 
ជាំរូរទី៦ 

លរខនតិរៈសហគម្នត៍ាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

ព្រការ ២២>- 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលរៀបចាំេកខនតិកៈស្ព្មាប់ការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍ 

លដាយមានការជយួស្ព្ម្បស្ព្មួ្េរើនាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន 
នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្ករម្ព្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់ និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។  

ព្រការ ២៣>- 
េកខនតិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមានការចុះហតថលេខាទទេួស្ថគ េ់រើលម្ ុាំ/  

លៅស្ងាក ត់ នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ អភិបាេព្ស្រក/ព្ករង ព្បធានម្នទើរបរសិ្ថថ ន និងអភិបាេ 
លខតត។ 

ព្រការ ២៤>- 
 េកខនតិកៈស្ហគម្ន៍ អាចខកស្ព្មួ្េបាន លៅលរេមានស្ាំ ូម្ររ និងមានការឯកភារ  
រើស្មាជិកស្ហគម្ន៍ ចាំនួនរើហុកស្ិបភាគរយ (៦០%)ល ើងលៅ។ 

 
ជាំរូរទ៧ី 

ណែនការព្គរ់ព្គងសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

ព្រការ ២៥>- 
គ ៈកម្មការនិងស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវចូេរមួ្លរៀបចាំខសនការ 
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ព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដាយអាចលស្នើសុ្ាំការជួយស្ព្ម្បស្ព្មួ្េនិងោាំព្ទ 
បលចចកលទស្ ស្មាភ រៈ រើនាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន នាយកតាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិនិងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

ព្រការ ២៦>- 
ខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ   មានសុ្រេភាររយៈលរេព្បាាំ(៥)  

និងលធវើស្មាហរ កម្មជាម្យួខសនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវធិើវនិិលោគ  ុាំ ស្ងាក ត់។ រលបៀបនន
ការលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គង មានខចងកនុងលោេការ ៍ខ នាាំស្ដើរើនើតិវធិើ និងដ្ាំល ើ រការលរៀប
ចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ព្រការ ២៧>- 
ព្បភរងវកិាស្ព្មាប់ោាំព្ទការអនុវតតខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

បានម្ករើ៖ 
- ព្បាក់ស្ាំ ងការខូចខាត 
- ព្បាក់ភាគទនព្បចាំខខរបស់្ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ 
- ព្បាក់បានម្ករើអនកចប់អារម្ម ៍ ស្បបុរស្ជន និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ 
- ព្បាក់ចាំ ូេរើការេក់អនុសេនព្រល ើ 
- ព្បាក់ចាំ ូេរើលស្វាលអកូលទស្ចរ ៍ 
- ព្បាក់មូ្េនិធិលរដ្បូក  
- មូ្េនិធិ ុាំ/ស្ងាក ត់ និង 
- មូ្េនិធិលសេងៗលទៀត។ 

ព្រការ ២៨>- 
នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងម្នទើរបរសិ្ថថ ន ព្តូវព្តួតរិនិតយការអនុវតដខសនការព្គប់

ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ឬមុ្នលរេកាំ ត់កនុងករ ើ ចាំបាច់។ 
នាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើការរិនិតយ និងវាយតនម្លការអនុវតដខសនការ
ព្គប់ព្គងជាលរៀងរាេ់បើ(៣)ឆ្ន ាំម្ដង ឫុក៏មុ្នលរេកាំ ត់កនុងករ ើ ចាំបាច់។ ការព្តួតរិនិតយ 
និងវាយតនម្ល ព្តូវលធវើល ើងលដាយមានការចូេរមួ្រើស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្ករម្ព្បឹកា
 ុាំ/ស្ងាក ត់ និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 
 



12 

 

ព្រការ ២៩>- 
ការលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  ព្តូវចប់លសដើម្លរៀបចាំបនាទ ប់ 

រើមានការទទេួស្ថគ េ់លេើេកខនដិកៈស្ហគម្ន៍។  ដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិមិ្នឱ្យលេើស្រើម្យួ(១)ឆ្ន ាំ។ 

ព្រការ ៣០>- 
ខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមានការចុះហតថលេខាទទេួស្ថគ េ់ 

រើលម្ ុាំ/លៅស្ងាក ត់ នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ អភិបាេព្ស្រក/ព្ករង ម្នទើរបរសិ្ថថ ន និង 
អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ។ 

 
ជាំររូទី៨ 

រិចចព្រម្គព្រៀង សដរីកីារព្គរ់ព្គងសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

ព្រការ ៣១>- 
ស្ហគម្ន៍ព្តូវលរៀបចាំកិចចព្រម្លព្រៀង ស្ដើរើការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

ជាម្យួអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ។ រលបៀបននការលរៀបចាំមានខចងកនុង 
លោេការ ៍ខ នាាំស្ដើរើនើតិវធិើ និងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ព្រការ ៣២>- 
 កិចចព្រម្លព្រៀងស្ដើរើ ការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមានភាា ប់ឯកស្ថរ 
ម្កជាម្យួ ដូ្ចជា៖ 

- ពាកយលស្នើសុ្ាំលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
- ព្បកាស្ទទេួស្ថគ េ់រើ ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន 
- េកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
- ខសនទើស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមានមាព្តដាឋ នចាស់្លាស់្ និងមាន
ការទទេួស្ថគ េ់ជាសលូវការ 

- ដ្ើការទទេួស្ថគ េ់គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិរើលម្ ុាំ/លៅស្ងាក ត់ 
- ឯកស្ថរពាក់រ័នធលសេងៗលទៀតកនុងករ ើ ចាំបាច់។ 
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ព្រការ ៣៣>- 
ព្បធានគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានស្ិទធិចុះកិចចព្រម្លព្រៀង ស្ដើរើ 

ការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាម្យួនឹង អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិង
អភិរកេធម្មជាតិ។ កិចចព្រម្លព្រៀងលនះ មានសុ្រេភាររយៈលរេដ្ប់ព្បាាំ(១៥)ឆ្ន ាំ ចប់រើនងៃចុះ
ហតថលេខា។ កនុងរយៈលរេព្បាាំម្យួ(៦)ខខ មុ្នកិចចព្រម្លព្រៀងសុតសុ្រេភារ គ ៈកម្មការ 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើស្ាំល ើ ជាលាយេ័កខអកេរម្កអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេ
ការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ លដ្ើម្បើបនដកិចចព្រម្លព្រៀងងមើ។ 

ព្រការ ៣៤>- 
កិចចព្រម្លព្រៀងស្ដើរើការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចលធវើការខកស្ព្មួ្េ

លដាយខសែកលេើេកខខ ឌ ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 
- េទធសេននការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ល ការអនុវតតខដ្េតព្មូ្វឱ្យមានការខកស្ព្មួ្េ 
- ការឯកភារោន រវាងភាគើទាំងរើរជាលាយេកខ ៍អកេរ លដាយមានការឯកភាររើរ 
ភាគបើ (២/៣)រើស្មាជិកស្ហគម្ន៍។ 

ព្រការ ៣៥>- 
កិចចព្រម្លព្រៀងស្ដើរើការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចេុបមុ្នលរេ

កាំ ត់ លដាយខសែកលេើេកខខ ឌ ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 
- េទធសេននការព្តួតរិនិតយនិងវាយតនម្ល ខដ្េមានខចងកនុងកិចចព្រម្លព្រៀងនិងខសនការ 
ព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍ 

- អនុវតដសទុយរើកិចចព្រម្លព្រៀង និងខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
- េទធសេននការស្ិការបស់្រាជរដាឋ ភិបាេ បងាា ញថ្នតាំបន់លនាះសដេ់សេព្បលោជន៍ 

ជាស្ថធារ ៈនិងស្ងគម្លព្ចើនជាងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ កនុងករ ើ លនះ អគគនាយក 
ដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ នឹងជូនដ្ាំ ឹងជាលាយេ័កខអកេរ លៅស្ហគម្ន៍តាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ កនុងរយៈលរេព្បាាំម្យួ(៦)ខខមុ្នការេុប។ ស្ហគម្ន៍ព្តូវទទួេបានការលេើក 
ទឹកចិតត និងទទេួសេព្បលោជន៍រើគលព្មាងអភិវឌ្ឍន៍លនាះ។ 
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ជាំរូរទ៩ី 

អវសានរបញ្ញតដិដ 

ព្រការ ៣៦>-  
អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ អគគលេខាធិការដាឋ នព្ករម្ព្បឹកាជាតិ

អភិវឌ្ឍន៍លដាយចើរភារ អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេនិងហរិញ្ញវតថុ អគគនាយកដាឋ នោាំពារបរសិ្ថថ ន 
អគគនាយកដាឋ នចាំល ះដឹ្ងនិងរ័ត៌មានបរសិ្ថថ ន ខុទទការេ័យរដ្ឋម្ន្ដនតើ អោរធិការដាឋ ន ម្នទើរបរសិ្ថថ ន 
នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ អងគភារពាក់រ័នធ អាជាា ធរមូ្េដាឋ ន និងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ  ព្តូវស្ហការអនុវតដលស្ចកដើព្បកាស្លនះឱ្យមានព្បស្ិទធភារ ចប់រើនងៃចុះហតថលេខា
លនះតលៅ។ 
        

      រាជធានើភនាំលរញ នងៃទើ           ខខ            ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

រដឋម្ន្ដនដ ី
 
 
កខនលងទទេួៈ 
- ទើស្ដើការគ ៈរដ្ឋម្ន្ដនដើ 
- ខុទទកាេ័យស្លម្ដចនាយករដ្ឋម្ន្ដនដើ 
- ខុទទកាេ័យ ស្លម្តចព្កឡាលោម្ ស្ លខង ឧបនាយករដ្ឋម្ន្ដនដើ 
- ព្គប់ព្កស្ួង និងរដ្ឋលេខាធកិារដាឋ ន 
- ព្គប់អភិបាេរាជធានើ លខតដ  
- ដូ្ចព្បការ ៣៦ “លដ្ើម្បើអនុវតដ” 
- ឯកស្ថរ-កាេបបវតដ ិ
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នីតិវធិ ី
ការគរៀរចាំសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 
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ជាំហានទី ១ 
ការសរិាគោយមានការចូលរមួ្និងការរិគព្ោះគោរល ់

 
កនុងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ចាំបាច់ព្តូវមានការស្ិកាខស្វង 

យេ់រើស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ នខដ្េមានស្កម្មភារ ដូ្ចខាងលព្កាម្ ៖ 
 
១-១ រគងកើតព្រុម្ការងារ 

ក- ការលរៀបចាំព្ករម្ការងារ អាចមានចាំននួ៣លៅ៥នាក់ រមួ្មាន ម្ន្ដនដើរដ្ឋបាេការពារ 
និងអភិរកេធម្មជាតិព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់ នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ឬស្ថថ ប័ន ពាក់រ័នធ 
លសេងលទៀតកនុងករ ើ ចាំបាច់។ ន្ដស្ដើព្តូវបានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូេរមួ្ កនុងស្មាស្ 
ភារព្ករម្ការងារលនះ។  

ខ- ព្ករម្ការងារ មានតនួាទើកនុងការស្ិកាព្ស្ថវព្ជាវ និងជាអនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េកនុង
ដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ។ 

 
១-២ វិធីសាន្ដសដននការសរិា 

ក- លព្ជើស្លរ ើស្វធិើស្ថន្ដស្ដស្កិាវាយតនម្លលដាយមានការចូេរមួ្ និងស្ម្ព្ស្ប 
ស្ព្មាប់ការអនុវតដលៅតម្ស្ថថ នភារជាក់ខស្ដងកនុងតាំបន់នើម្យួៗ។ 

ខ- លព្ជើស្លរ ើស្អនកស្ាំខាន់ៗកនុងស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន លដ្ើម្បើចូេរមួ្សដេ់រ័ត៌មានលៅ 
កនុងការស្ិកាព្ស្ថវព្ជាវ។ 

គ- ព្បមូ្េ និងលព្បើព្បាស់្រ័ត៌មានខដ្េមានព្ស្ថប់ជាមូ្េដាឋ នស្ព្មាប់ការវភិាគ។ 
 -កាំ ត់តព្មូ្វការ ព្បលភទរ័ត៌មាន ខដ្េល ល្ើយតបលៅនឹងលោេបាំ ងននការ 
ស្ិកាព្ស្ថវព្ជាវ។ 

ង- េទធសេននការស្ិកាព្តូវបងាា ញនិងរិលព្ោះលោបេ់ជាម្យួស្ហគម្ន៍ 
មូ្េដាឋ ន 

 
១-៣ តាំរន់អាទិភារសព្មារ់ការគរៀរចាំសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាត ិ

ក- តាំបន់ខដ្េមានស្កាដ នុរេខសនកលទស្ចរ ៍ធម្មជាតិ ។ 
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ខ- តាំបន់ខដ្េងាយទទេួរងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ និងមានព្បជារេរដ្ឋ
ភាគលព្ចើនរឹងអាព្ស័្យលេើការព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិស្ព្មាប់ការចិញ្ច ឹម្ជើវតិ 

គ- តាំបន់ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន និងជនជាតិលដ្ើម្ភាគតិច  ខដ្េបាននឹងកាំរុងលព្បើ
ព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិជាេកខ ៈព្បនរ ើ ស្ព្មាប់ការចិញ្ច ឹម្ជើវតិ។ 

 -តាំបន់ខដ្េមានការចប់អារម្ម ៍រើ ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន និងអាជាា ធរខដ្នដ្ើ
ោាំព្ទចូេរមួ្កនុងការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

១-៤ ការរិគព្ោះគោរលន់ិងការសគព្ម្ចចិតដគរៀរចាំសហគម្ន៍តាំរន់    
        ការពារធម្មជាតិ 

ក- េធសេស្ាំខាន់ៗននការស្ិកាខដ្េព្តូវបងាា ញ និងរិលព្ោះលោបេ់ រមួ្មាន៖ 
ទាំនាក់ទាំនងមុ្ខរបរចិញ្ច ឹម្ ជើវតិលៅនឹងធនធាននព្រល ើ ព្បវតតិននការខព្បព្បួេ
ននធនធានធម្មជាតិកនុងតាំបន់និងបញ្ញា ស្ាំខាន់ៗខដ្េកាំរុងលកើតមានកនុង
ស្ហគម្ន៍។  

ខ- ព្ករម្ស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវលធវើការសេរវសាយអាំរើចាប់ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ព្បកាស្លោេការ ៍ខ នាាំស្ដើរើនើតិវធិើ និងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្រម្ទាំងស្ថរៈព្បលោជន៍ននស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ។ 

គ- ការរិលព្ោះលោបេ់ជាម្យួស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន ព្តូវខស្វងយេ់រើទឹកចិតដចូេ
រមួ្របស់្ព្បជារេរដ្ឋ មុ្ននឹង្នលៅដ្េ់ដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់
ការពារធម្មជាតិ។ 

 - ព្ម្ង់គាំរូរបាយការ ៍ស្ិកាវាយតនម្លស្កាត នុរេននការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់
ការពារធម្មជាតិ មានលៅកនុងឧបស្ម្ព័នធទើ៨ ននលោេការ ៍ខ នាាំ។ 

 
ជាំហានទ ី២ 

ការគសនើសុាំគរៀរចាំសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 
 

២-១ ការគសនើសុាំព្រុម្ការងាររគចចរគទសជួយសព្ម្រសព្ម្ួល 
ក- លរេខដ្េស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ នឯកភារលដ្ើម្បើលរៀបចាំជាស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ លម្ភូមិ្ ឬតាំណាងស្ហគម្ន៍ អាចលធវើស្ាំល ើ សុ្ាំជាំនយួបលចចកលទស្ និង
ស្មាភ រៈ រើនាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ តម្រយៈ អាជាា ធរខដ្នដ្ើ 
និងរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ កនុងមូ្េដាឋ ន។ ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន 
អាចបញ្ចូ េស្កម្មភារ ជាអាទិភារននការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ
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ធម្មជាតិ លៅកនុងខសនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវធិើវនិិលោគ ុាំ ស្ងាក ត់ លដ្ើម្បើសុ្ាំ
ជាំនយួងវកិា ស្ាំភារៈ និងបលចចកលទស្។ 

ខ- ព្ករម្ការងារបលចចកលទស្ មានតនួាទើជយួស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ និងសដេ់លោបេ់កនុង
ដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍ តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

 
២-២ ការសុាំចូលជាសមាជិរសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

ក- កនុងករ ើ មិ្នទន់មានគ ៈកម្មការ តាំណាងស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ ព្តូវលធវើបញ្ា ើចុះល ម្ ះព្គួស្ថរខដ្េស្ម័ព្គចិតដចូេរមួ្ លដាយមានស្ថន ម្លម្
នដ្ជាភស្ដុតង។ 

ខ- ព្គួស្ថរនើម្យួៗខដ្េស្ម័ព្គចិតដចូេជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ព្តូវបាំលរញពាកយជាលាយេ័កខអកេរ លដ្ើម្បើសុ្ាំចូេជាស្មាជិកជូនលៅគ ៈកម្ម
ការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

គ- ទព្ម្ង់គាំរូពាកយសុ្ាំចូេជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានកនុង
ឧបស្ម្ព័នធ ទើ១ ននលោេការ ៍ខ នាាំ។ 

 
២-៣ ការសុាំគរៀរចាំសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

ក- តាំណាងស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើេិខិតលស្នើសុ្ាំលរៀបចាំ
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិលៅព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន តម្រយៈលម្ ុាំ លៅស្ងាក ត់ 
នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ អភិបាេព្ស្រក អភិបាេព្ករង ព្បធានម្នទើរបរសិ្ថថ ន 
អភិបាេលខតដ និងអគគនាយកននអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេ
ធម្មជាតិ។  

ខ- ទព្ម្ង់គាំរូេិខិតលស្នើសុ្ាំលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានកនុង
ឧបស្ម្ព័នធទើ២ ននលោេការ ៍ខ នាាំ។ 

 
ជាំហានទ ី៣ 

ការគរៀរចាំរចនាសម្ព័នធព្គរ់ព្គងសហគម្នត៍ាំរន់ការពារធម្មជាតិ 
 

ការលព្ជើស្លរ ើស្គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើល ើងតម្ការលបាះ
លឆ្ន តលដាយលស្រ ើ និងយុតដិធម៌្។ រចនាស្ម្ព័នធព្គប់ព្គង អាចមានរើរឬបើេាំដាប់ថ្នន ក់ អាព្ស័្យលេើ
ស្ថថ នភារជាក់ខស្ដងននចាំនួនភូមិ្ខដ្េបានចូេរមួ្។ 
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៣-១ លរខខណឌ ននការគព្ជើសគរ ើសគររខជនឈរគ ម្ ះគ ះគនន ត 
ក- រស់្លៅជាអចិនន្ដនដយក៍នុងស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន 
ខ- មានព្បវតដិចាស់្លាស់្ និងមានស្ើេធម៌្រស់្លៅេែ 
គ- មានសុ្្នទៈបលព្ម្ើការងារកនុងស្ហគម្ន៍ 
 -មានភារលស្ថម ះព្តង់ និងមានការទទេួខុស្ព្តូវ 
ង- ស្ថគ េ់ទើតាំងភូមិ្ស្ថន្ដស្ដចាស់្លាស់្ 
ច- លចះអាន និងលចះស្រលស្រអកេរខខមរ 
្- មានទាំនាក់ទាំនងេែ 
ជ- មានសុ្ខភារមាាំម្ួន 
 - មិ្នខម្នជាអាជាា ធរខដ្នដ្ើ ឬម្ន្ដនដើរាជការ 
ញ- មានអាយុចប់រើ២៥ឆ្ន ាំល ើងលៅ 
ដ្- ការលព្ជើស្លរ ើស្លបកខជន រល ម្ ះជាគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្ម
ជាតិ ព្តូវខតមានការឯកភារ និងស្ម័ព្គចិតដរើស្ថមុ្ើខលួនផ្ទទ េ់។ 

 
៣-២ នតីិវិធីននការគ ះគនន ត 

ក- លព្ជើស្លរ ើស្ព្ករម្ការងារបលណាដ ះអាស្នន លដ្ើម្បើស្ព្ម្បស្ព្មួ្េលរៀបចាំការលបាះលឆ្ន ត
លព្ជើស្លរ ើស្គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍។ ព្ករម្ការងារលនះអាចជាគ ៈកម្មការវតដ 
ព្គូ បលព្ងៀន ព្រះស្ងឈ ចស់្ទុាំកនុងភូមិ្ ឬស្មាជិកស្ហគម្ន៍ខដ្េមិ្នខម្នជា
លបកខជន រល ម្ ះលបាះលឆ្ន ត។ 

ខ- ព្ករម្ការងារស្ព្ម្បស្ព្មួ្េព្តូវព្បជុាំរិភាកាលព្ជើស្លរ ើស្លបកខជន រល ម្ ះ ខសែក
តម្េកខ ៈវនិិចឆ័យ(កនុងចាំ ុច៣-១)។  

គ- ព្ករម្ការងារស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវលរៀបចាំបញ្ា ើល ន្ ះលបកខជន រល ម្ ះលបាះលឆ្ន ត 
និងបញ្ា ើល ម្ ះព្គួស្ថរស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ខដ្េព្តូវចូេ
រមួ្លបាះលឆ្ន ត ព្រម្ទាំងលរៀបចាំស្មាភ រៈបលព្ម្ើការលបាះលឆ្ន ត ដូ្ចជា៖ ស្នលឹកលឆ្ន ត 
ប ិច ហបិលឆ្ន ត លៅតម្េទធភារជាក់ខស្ដងកនុងស្ហគម្ន៍។ 

 -ព្ករម្ការងារលរៀបចាំលបាះលឆ្ន ត ព្តូវបងាា ញលបកខជន រល ម្ ះ រលបៀបននការលបាះ
លឆ្ន ត និងេកខ ៈវនិិចឆ័យននការលព្ជើស្លរ ើស្គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់
ការពារ ធម្មជាតិ។ 

ង- ព្ករម្ការងារលរៀបចាំលបាះលឆ្ន ត ស្ហការជាម្ួយលម្ភូមិ្ លដ្ើម្បើអលញ្ា ើញស្មាជិក
ស្ហគម្ន៍ តាំបន់ការពារធម្មជាតិ កនុងរយៈលរេ៣លៅ៥នងៃ មុ្ននងៃលបាះលឆ្ន ត។ 

ច- តាំណាងព្គួស្ថរខដ្េចូេរមួ្លបាះលឆ្ន តព្តូវមានអាយុ១៨ឆ្ន ាំល ើងលៅ។ 
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្- អនកចូេរមួ្លបាះលឆ្ន តមាន ក់ៗមានស្ិទធិលបាះលឆ្ន តខតម្ួយដ្ង 
និងម្ួយស្នលឹកគត់។ 

ជ- ព្ករម្ការងារលរៀបចាំលបាះលឆ្ន ត ព្តូវអលញ្ា ើញព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់ នាយកតាំបន់
ការពារធម្មជាតិ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន ចូេរមួ្ជាអធិបតើ និងស្លងកតការ ៍ កនុងលរេ 
លបាះលឆ្ន ត។ 

 -លបកខជនខដ្េទទេួបានស្ាំល ងលឆ្ន តោាំព្ទលព្ចើនជាង គឺជាព្បធាន និងលបកខ
ជនខដ្េមានស្ាំល ងលឆ្ន តបនាទ ប់ 
គឺជាអនុព្បធានគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
(ករ ើ ស្លម្លងោាំព្ទរវាងបុរស្ និងន្ដស្តើលស្មើោន  ព្ស្ើតគឺជាអាទិភារលធវើជាព្បធាន)។ 

ញ-ការរាប់ស្នលឹកលឆ្ន តព្តូវលធវើល ើងបនាទ ប់រើការលបាះលឆ្ន តចប់(កនុងនងៃខតម្យួ) ព្ករម្
ការងារលរៀបចាំការលបាះ លឆ្ន តព្តូវបងាា ញេទធសេលៅចាំលពាះមុ្ខអនកចូេរមួ្។ 

ដ្- ព្ករម្ការងារលរៀបចាំការលបាះលឆ្ន ត ព្តូវលធវើកាំ ត់លហតុស្ដើរើដ្ាំល ើ រការ 
និងេទធសេននការលបាះលឆ្ន ត លដ្ើម្បើលសាើជូនព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់ 
នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងតម្កេ់ទុកកនុងស្ហគម្ន៍។ 

 
៣-៣ រចនាសម្ព័នធព្គរព់្គងសហគម្ន៍តាំរនក់ារពារធម្មជាតិ 

ក- ការលរៀបចាំរចនាស្ម្ព័នធព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានរើរឬបើ 
េាំដាប់ថ្នន ក់អាព្ស័្យលេើចាំននួភូមិ្ខដ្េចូេរមួ្ ដូ្ចជា៖ ថ្នន ក់ព្ករម្ ថ្នន ក់អនុ 
គ ៈកម្មការ និងថ្នន ក់គ ៈកម្មការអម្លដាយទើព្បឹកា និងអនកោាំព្ទ 
(ដូ្ចមាន កនុងឧបស្ម្ព័នធទើ៣)។ 

ខ- ការលរៀបចាំព្ករម្ ព្តូវមានស្មាជិករើ១៥លៅ២០ព្គួស្ថរ អាព្ស័្យលេើស្ថថ នភារ
ជាក់ខស្ដង។ កនុងម្ួយព្ករម្ព្តូវមានព្បធាន១រូប និងអនុព្បធាន២រូប លដាយមាន 
ការឯកភារលព្ជើស្តាំងរើស្មាជិកកនុងព្ករម្។ 

គ- ការលរៀបចាំអនុគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចមានចាំននួ៣ 
រូប ខដ្េជាអនកទទេួខុស្ព្តូវកនុងភូមិ្នើម្យួៗ។  

 -ការលរៀបចាំគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាចាំននួលស្ស្ អាច 
មានចាំនួន ៧នាក់ ៩នាក់ ឬ១១រូប អាព្ស័្យលេើតព្មូ្វការជាក់ខស្ដងលៅកនុង 
ស្ហគម្ន៍នើម្យួៗ។ ស្មាស្ភារគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្ម
ជាតិ ព្តូវមានន្ដស្ដើចូេរមួ្។ 

៣-៤ តួនាទីនិងការអនុវតដ 
ក- លបកខជនខដ្េបានជាប់លឆ្ន តជាគ ៈកម្មការ   ព្តូវរិភាកាខបងខចកតនួាទើ 
អនុវតដមុ្នលរេលរៀបចាំេកខនដិកៈ។ 
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ខ- កនុងរយៈលរេដ្ប់ព្បាាំ(១៥)នងៃ លព្កាយលរេជាប់លឆ្ន ត គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមានដ្ើកាទទេួស្ថគ េ់រើលម្ ុាំ លៅស្ងាក ត់ លដ្ើម្បើឱ្យ 
គ ៈកម្មការលនះកាល យជានើតិបុគគេ ដឹ្កនាាំការងារកនុងស្ហគម្ន៍ តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិនិងមានស្ិទធិចុះកិចចព្រម្លព្រៀងជាម្យួ អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារ  
និងអភិរកេធម្មជាតិ។ 

ជាំហានទ ី៤ 
ការរាំណត់ទីត ាំងព្រាំព្រទលស់ហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

រលបៀបននការកាំ ត់ទើតាំងព្រាំព្បទេ់ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចមានេកខ ៈ 
ខុស្ខបលកោន លៅតម្ស្ថថ នភារជាក់ខស្ដងននតាំបន់នើម្ួយៗ និងលោេបាំ ង ននការព្គប់ព្គង
របស់្ស្ហគម្ន៍ ដូ្ចជា៖ ការព្គប់ព្គងលផ្ទដ តលេើ  ធនធាននព្រល ើ ធនធានជេសេ ទើជព្មាេ 
កូលទស្ចរ ៍ ការលព្បើព្បាស់្ទឹក និងការលព្បើព្បាស់្ដ្ើ ខដ្េស្ថិតលៅកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 
ជារមួ្រលបៀបននការកាំ ត់ទើតាំងព្រាំព្បទេ់ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវអនុវតដស្កម្មភារ 
ដូ្ចខាងលព្កាម្ ៖ 

៤-១ រិចចរិភារាគលើការរាំណត់ទីត ាំងព្រាំព្រទល ់ 
ក- តាំណាងគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងព្ករម្ការងារស្ព្ម្ប
ស្ព្មួ្េ ព្តូវលធវើការព្បជុាំរិភាកា លដាយមានការចូេរមួ្រើព្បធានព្ករម្ និង 
ស្មាជិកស្ាំខាន់ៗកនុងស្ហគម្ន៍ លដ្ើម្បើព្ពាងចាំ ុចទើតាំងព្រាំព្បទេ់ស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដាយខសែកលេើរ័ត៌មាន ខដ្េមានព្ស្ថប់ និងខសនទើលដាយ
មានការចូេរមួ្ ឬខសនទើមាព្តដាឋ ន។ 

ខ- ការកាំ ត់ទើតាំងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើល ើងព្ស្បលៅមាព្ត 
២៧ននចាប់ ស្ដើរើ តាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងលោេបាំ ងជាក់លាក់ននការចូេ 
រមួ្ព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍។ 

គ- កិចចរិភាកាព្តូវគិតរើទាំហាំនសទដ្ើស្ម្ព្ស្ប និងេទធភារព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍ 
លៅនឹងស្ថថ នភារជាក់ខស្តង។ 

 -ព្រាំព្បទេ់ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ គរួយកចាំ ុចទើតាំងជាេកខ ៈ
ធម្មជាតិដូ្ចជា ៖ អូរ ស្ទឹង ឬសលូវ (ព្បស្ិនលបើមាន)។ 

ង- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើការរិលព្ោះលោបេ់ជា 
ម្យួនាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ រើចាំ ុចព្ពាងលេើខសនទើមាព្តដាឋ ន មុ្ននឹង 
ចុះរិនិតយដ្េ់ទើតាំងជាក់ខស្ដង។ នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវសដេ់លោបេ់ 
លដាយខសែកលេើចាប់ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងេិខិតបទដាឋ នចាប់។ 
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៤-២ ការចុះរាំណត់ទីត ាំងជារ់ណសដងជាម្ួយនាយរតាំរន់ការពារ 
        ធម្មជាតិ 

ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាជាា ធរមូ្េដាឋ ន នាយកតាំបន់
ការពារធម្មជាតិ ព្តូវចុះស្ិការិនិតយលេើចាំ ុចទើតាំងជាក់ខស្ដងននព្រាំព្បទេ់  
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ខ- តម្ចាំ ុចទើតាំងព្រាំព្បទេ់ស្ាំខាន់ៗ ព្តូវលាបថ្នន ាំ ដាក់ស្ញ្ញញ ស្ាំោេ់ ឬលបាះ 
កាំស្ួេ(ចាំលពាះខដ្នទឹក) ជាបលណាដ ះអាស្នន ស្ព្មាប់ស្ញ្ញញ សដេ់ដ្ាំ ឹងដ្េ់ 
ស្មាជិក ឬអនកពាក់រ័នធខដ្េមានបាំ ងចង់លធវើការតវា៉ា លេើការ
កាំ ត់ទើតាំងព្រាំព្បទេ់លនាះ។ 

គ- អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវលធវើកាំ ត់លហតុ និងចុះបញ្ា ើវតតមានអនកចូេរមួ្ កនុង 
លរេចុះកាំ ត់ទើតាំងព្រាំព្បទេ់របស់្ស្ហគម្ន៍។  

៤-៣ ការសព្ម្រសព្ម្លួគោះព្សាយរហាដែ ណដលអាចគរើតមាន 
ក- កនុងករ ើ ោម នបញ្ញា លកើតល ើង ព្តូវ្នចូេចាំ ុចទើ(៤-៤)។ 
ខ- កនុងករ ើ មានបញ្ញា  គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើការ
ស្ព្ម្បស្ព្មួ្េលដាះព្ស្ថយ។ 

គ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវអលញ្ា ើញម្នទើរបរសិ្ថថ ន នាយក
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងអាជាា ធរមូ្េដាឋ ន លដ្ើម្បើស្ព្ម្បស្ព្មួ្េលដាះព្ស្ថយ 
លដាយ រលេើមូ្េដាឋ នចាប់និងសេព្បលោជន៍ស្ហគម្ន៍។ 

៤-៤ ការចុះរាំណត់ទីត ាំងព្រាំព្រទលជ់ារល់ារ់  
ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលស្នើសុ្ាំជាំនយួបលចចកលទស្ 
និងស្មាភ រៈ រើនាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
កនុងការកាំ ត់ទើតាំងព្រាំព្បទេ់ លដាយលព្បើឧបករ ៍ជើភើលអស្(GPS) និង
កាំ ត់ តម្ព្បរ័នធ DATUM : WGS 84 ។ 

ខ- ការចុះកាំ ត់ទើតាំងព្រាំព្បទេ់ជាក់លាក់ ព្តូវមានការចូេរមួ្រើព្ករម្ព្បឹកា ុាំ 
ស្ងាក ត់ នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ឬអនកពាក់រ័នធលសេងលទៀតកនុងករ ើ ចាំបាច់។ 

គ- ការកាំ ត់យកចាំ ុចទើតាំងព្រាំព្បទេ់ ព្តូវមានការឯកភារនិងកត់ព្តយក 
ចាំ ុចនិោម្កា។ 

 -អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េព្តូវលធវើកាំ ត់លហតុ និងចុះបញ្ា ើវតតមានអនកចូេរមួ្ កនុងលរេ 
ចុះកាំ ត់ទើតាំងព្រាំព្បទេ់។ 
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ចាំ ុច ល ម្ ះអនកភូមិ្លៅ អាប់សុ្ើស្ X អ័រលដាលន Y 
A ឧ. ចាំបក់លកាង   
B    
C    

៤-៥ ការគរៀរចាំណែនទមីាព្តោឋ ន 
ក- នាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  ជយួស្ព្ម្បស្ព្មួ្េកនុងការ
លរៀបចាំលធវើខសនទើមាព្តដាឋ ន ។ 

ខ- ខសនទើស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមាននិោម្កា និងមាព្តដាឋ នចាស់្
លាស់្ លដាយលព្បើតម្ព្បរ័នធ DATUM : WGS 84 ព្រម្ទាំងមានការទទេួ 
ស្ថគ េ់រើព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន។ 

៤-៦ ការោរ់រគងាោ លសហាដញ សាំោលព់្រាំព្រទល ់
ក- ការដាក់បលងាគ េស្មាគ េ់ព្រាំព្បទេ់នព្រស្ហគម្ន៍ ព្តូវលធវើតម្ចាំ ុចនិោម្កា 
ខដ្េ មានខចងកនុងព្បកាស្របស់្ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន ឬទើតាំងស្ាំខាន់ៗ 
ខដ្េស្ហគម្ន៍យេ់ល ើញថ្នចាំបាច់ស្ព្មាប់ការសេរវសាយនិងោម្ឃាត់។ 

ខ- ការដាក់បលងាគ េស្មាគ េ់ទើតាំងព្រាំព្បទេ់នព្រស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ព្តូវលធវើល ើងលដាយមានការចូេរមួ្រើអនកពាក់រ័នធ។ 

គ- លៅលេើបលងាគ េព្រាំ ព្តូវមានដាក់លេខលរៀងបលងាគ េ ល ម្ ះស្ហគម្ន៍ និងលេខ
និោម្កា(UTM)។ 

 -លៅតម្ចលនាល ះបលងាគ េព្រាំព្បទេ់នព្រស្ហគម្ន៍ ព្តូវមានស្ថល កស្ញ្ញញ ស្ាំោេ់ 
ស្ថល ក ស្ញ្ញញ ោម្ឃាត់នានា ព្ស្បតម្េកខខ ឌ ចាំបាច់របស់្ស្ហគម្ន៍ 
នើម្យួៗ។ 

ជាំហានទ ី៥ 
ការគរៀរចាំលរខនដិរៈសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

 

 ការលរៀបចាំេកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចមានេកខ ៈខុស្ខបលកោន លៅ 
តម្ស្ថថ នភារជាក់ខស្ដងកនុងតាំបន់នើម្យួៗ និងលោេបាំ ងននការព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍ 
ដូ្ចជា៖ ការព្គប់ព្គងលផ្ទដ តលេើលអកូលទស្ចរ ៍ ធនធានជេសេ ធនធាននព្រល ើ ទើជព្មាេ 
ការលព្បើព្បាស់្ទឹក និងការលព្បើព្បាស់្ដ្ើធលើខដ្េស្ថិតលៅកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ ការលរៀបចាំ
េកខនដិកៈព្តូវលផ្ទដ តលេើកតដ ស្ាំខាន់បើគឺ៖  

- ព្តូវមានការចូេរមួ្រើស្មាជិកស្ហគម្ន៍ 
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- ខលឹម្ស្ថរននេកខនដិកៈព្ស្បនឹងបទដាឋ នចាប់  
- ខលឹម្ស្ថរននេកខនដិកៈព្តូវព្ស្បលៅតម្លោេបាំ ងននការព្គប់ព្គងនិងអាចអនុវតដបាន។ 
ជារមួ្ដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំេកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិព្តូវអនុវតដតម្ចាំ ុច 

ដូ្ចខាងលព្កាម្ ៖  
៥-១ ការងារគព្តៀម្គរៀរចាំលរខនតិរៈ 

ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចលស្នើសុ្ាំជាំនយួបលចចកលទស្រើ 
នាយក ដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន នាយកតាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ ឬនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

ខ- អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវលព្តៀម្លរៀបចាំបញ្ា ើស្ាំ ួរស្ព្មាប់បាំសុស្គាំនិត និង 
លព្តៀម្េិខិតបទដាឋ នចាប់នានាខដ្េពាក់រ័នធ លដ្ើម្បើជួយបាំភលឺដ្េ់ស្ហគម្ន៍។ 

គ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងអនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ 
ព្តូវលធវើការរិភាកាកាំ ត់លព្ជើស្លរ ើស្អនកចូេរមួ្ លរេលវលានិងទើកខនលងឱ្យបាន 
ស្ម្ព្ស្ប។ 

 -គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិព្តូវលធវើេិខិតអលញ្ា ើញអនក 
ខដ្េព្តូវចូេរមួ្។ 

៥-២ ការគរៀរចាំគសចរដីព្ពាងលរខនដិរៈ 
ក- អនកចូេរមួ្លរៀបចាំលស្ចកដើព្ពាងេកខនដិកៈលេើកទើម្ួយ មានដូ្ចជា៖ គ ៈកម្មការ 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ លម្ភូមិ្ ព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់ និងស្មាជិក
ស្ាំខាន់ៗកនុង ស្ហគម្ន៍ខដ្េមានចាំននួស្រុបកនុងចលនាល ះរើ២០លៅ៣០នាក់ 
កនុងលនាះន្ដស្ដើព្តូវបានលេើកទឹកចិតដកនុងការចូេរមួ្។ 

ខ- អនកចូេរមួ្ ព្តូវបលងកើតវន័ិយរមួ្ម្យួ មុ្នលរេចប់លសដើម្លរៀបចាំលស្ចកដើព្ពាង
េកខនដិកៈ លដ្ើម្បើលជៀស្វាងទាំនាស់្ឬខខវងគាំនិតោន កនុងការបលញ្ចញម្តិលោបេ់ 
និងងាយព្ស្ួេកនុងការលធវើលស្ចកតើស្លព្ម្ចចិតដ។  

គ- កនុងលរេចប់លសដើម្ អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េព្តូវរនយេ់ខ នាាំដ្េ់អនកចូេរមួ្អាំរើអវើ 
លៅជាេកខនដិកៈ? មានស្ថរៈស្ាំខាន់អវើខលះ? និងមានការទទេួស្ថគ េ់រើស្ថថ ប័ន 
ណាខលះ?។ 

 -អនកចូេរមួ្ ព្តូវរិភាកាលេើមាតិកាននេកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ង- កនុងដ្ាំល ើ រការរិភាកា អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវលេើកជាស្ាំ ួរឱ្យបានចាស់្ 
លាស់្ និងលស្នើឱ្យអនកចូេរមួ្បលញ្ចញគាំនិតលោបេ់ឱ្យបានសុេសុស្។ ករ ើ  
ខលះ កិចចរិភាកាអាចខបងខចកជាព្ករម្។ អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវស្ាំលោគគាំនិត 
តម្ម្តិភាគលព្ចើន និងបញ្ញា ក់ល ើងវញិរើខលឹម្ស្ថរខដ្េបានស្ាំលោគ។ 
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ច- ខលឹម្ស្ថរននព្បការនើម្យួៗ ព្តូវមានេកខ ៈព្ស្បនឹងបទដាឋ នចាប់ និង 
ស្ហគម្ន៍ខដ្េអាចអនុវតដបាន។ 

្- ទព្ម្ង់គាំរូននេកខនដិកៈមានកនុងឧបស្ម្ព័នធទើ៣ ននលោេការ ៍ខ នាាំ។ 
 
៥-៣ ការរិគព្ោះគោរលគ់សចរដីព្ពាងលរខនដិរៈជាម្ួយសមាជិរ 

ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវយកលស្ចកដើព្ពាងេកខនដិកៈ
លៅលធវើការព្បជុាំរិលព្ោះលោបេ់ជាម្យួស្មាជិកស្ហគម្ន៍។ កនុងករ ើ
ស្ហគម្ន៍មានការចូេរមួ្ចប់រើ២ភូមិ្ល ើងលៅស្កម្មភារលនះ
ព្តូវលធវើល ើងលៅតម្ភូមិ្នើម្ួយៗ។ 

ខ- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានស្ិទធិចូេរមួ្សដេ់លោបេ់លេើ
លស្ចកដើព្ពាងេកខនដិកៈលដាយបញ្ញា ក់រើលហតុសេចាស់្លាស់្ 
កនុងការខកស្ព្មួ្េលេើព្បការណាម្យួ។ 

គ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាអនកលធវើបទបងាា ញ 
និងល ល្ើយបាំភលឺដ្េ់ស្មាជិក។  អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េអាចជយួបាំភលឺបខនថម្ 
លេើចាំ ុចណាម្យួខដ្េមិ្នទន់ចាស់្។ 

 -ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ខដ្េមិ្នបានចូេរមួ្កនុងការព្បជុាំ
រិលព្ោះលោបេ់ព្តូវចត់ទុកថ្នបានឯកភារលេើលស្ចកដើព្ពាងេកខនដិកៈ។ 

ង- ការព្បជុាំរិលព្ោះលោបេ់លេើលស្ចកដើព្ពាងេកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ 

 អាចដ្ាំល ើ រការលៅបានេុះព្តខតមានស្មាជិកចូេរមួ្ចាំនួនហុកស្ិបភាគរយ(៦០%) 
ននចាំនួនស្រុបស្មាជិកស្ហគម្ន៍។ 

៥-៤ ការរិគព្ោះគោរលគ់សចរដីព្ពាងលរខនដិរៈជាម្ួយអនរពារ់រ័នធ  
ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវយកលស្ចកដើព្ពាងេកខនដិកៈ 
លៅលធវើការព្បជុាំរិលព្ោះលោបេ់ជាម្យួអនកពាក់រ័នធ លដ្ើម្បើសុ្ាំលោបេ់ខកេម្ែ 
លេើលស្ចកដើព្ពាងេកខនដិកៈលនាះ។ 

ខ- អនកពាក់រ័នធខដ្េព្តូវអលញ្ា ើញចូេរមួ្មាន៖ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន នាយកតាំបន់ការពារ  
ធម្មជាតិ លម្ភូមិ្ជិតខាង ព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់ស្ថមុ្ើ ព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់ជិត  
ខាង អភិបាេព្ស្រក អភិបាេព្ករង និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

គ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើេិខិតអលញ្ា ើញលៅអនក 
ពាក់រ័នធ លដាយមានភាា ប់ជាម្យួនូវលស្ចកដើព្ពាងេកខនដិកៈ។ 
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 -គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាអនកលធវើបទបងាា ញរើលោេ 
បាំ ងននកិចចព្បជុាំ និងខលឹម្ស្ថរស្ាំខាន់ៗននលស្ចកដើព្ពាងេកខនដិកៈ ព្រម្ទាំង 
ជាអនកល ល្ើយបាំភលឺ។ អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េអាចជយួបាំភលឺបខនថម្លេើចាំ ុចណាម្យួ 
ខដ្េមិ្នទន់ចាស់្ ។ 

ង- កិចចរិភាកាអាចលធវើល ើងម្យួព្បការម្ដង ឬម្យួជាំរូកម្ដង អាព្ស័្យលេើការឯក 
ភាររើអនកចូេរមួ្។ 

ច- អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវជយួលធវើកាំ ត់លហតុ និងចុះបញ្ា ើវតតមាន លដាយមាន 
ហតថលេខា រើព្បធានអងគព្បជុាំលដ្ើម្បើជាឯកស្ថរភាា ប់លៅលរេសុ្ាំការទទេួស្ថគ េ់ 
េកខនដិកៈ។ 

្- អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវជយួគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
កនុងការខកស្ព្មួ្េលស្ចកតើព្ពាងេកខនតិកៈចុងលព្កាយ ។ 

ជ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវដាក់ជូនលស្ចកដើព្ពាង 
េកខនដិកៈលៅនាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដ្ើម្បើជយួរិនិតយនិង 
ខកស្ព្មួ្េ មុ្ននឹងចុះហតថលេខាលេើេកខនដិកៈ។ រយៈលរេននការរិនិតយមិ្នឱ្យ 
លេើស្រើ១៥នងៃ(នងៃលធវើការ) គិតចប់រើនងៃនាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិទទេួបានឯកស្ថរ។ 

៥-៥ ការសុាំទទួលសាោ លល់រខនដិរៈ 
ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលរៀបចាំេិខិតសុ្ាំការទទេួ 
ស្ថគ េ់េកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ខ- េកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមានការចុះហតថលេខាទទេួ 
ស្ថគ េ់រើលម្ ុាំ លៅស្ងាក ត់ នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ អភិបាេព្ស្រក 
អភិបាេព្ករង ម្នទើរបរសិ្ថថ ន និងអភិបាេលខតត។ 

គ- ចាប់លដ្ើម្ននេកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវតម្កេ់ទុកកនុង 
ស្ហគម្ន៍ ស្ថថ ប័នខដ្េបានចុះហតថលេខា និងនាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ។ 

 
 

ជាំហានទ ី៦ 
ការគរៀរចាំណែនការព្គរ់ព្គងសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

 

ការលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើល ើងព្ស្បលៅតម្
មាព្ត២៨ ននចាប់ ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងមានដ្ាំល ើ រការដូ្ចខាងលព្កាម្ ៖ 
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៦.១ ការរាំណត់តាំរន់ព្គរ់ព្គង 
ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលរៀបចាំកិចចរិភាកាលដ្ើម្បើលធវើ
ការខបងខចកតាំបន់ព្គប់ព្គងជាម្យួនឹងស្មាជិកខដ្េមានចាំល ះដឹ្ងពាក់រ័នធ  
លៅនឹងស្ថថ នភារភូមិ្ ស្ថន្ដស្តតាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍។ 

ខ- ការខបងខចកតាំបន់ព្គប់ព្គងនើម្ួយៗខសែកតម្ស្ថថ នភារនិងព្បលភទនព្រល ើ  
និងភូមិ្ស្ថន្ដស្ដល ល្ើយតបនឹងលោេបាំ ងននការព្គប់ព្គង និងលព្បើព្បាស់្កនុង 
ស្ហគម្ន៍។ 

គ-ការខបងខចកតាំបន់ព្គប់ព្គងលធវើល ើងលដាយខសែកលេើខសនទើខដ្េទទេួស្ថគ េ់ 
រើព្កស្ួង បរសិ្ថថ ន។ 

 -ការខបងខចកតាំបន់ព្គប់ព្គងនើម្ួយៗ ព្តូវកាំ ត់ទាំហាំនសទដ្ើចាស់្លាស់្លដ្ើម្បើជា
មូ្េដាឋ នកនុងការលធវើស្ថរលរើភ័ ឌ នព្រស្ហគម្ន៍។  

៦-២.ការសរិា ៉ា ន់ព្រមាណរីធនធានធម្មជាតិ (សារព ើភ័ណ្ឌ ព្រ ព ើសហគមន៍)  
ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចលស្នើសុ្ាំជាំនយួបលចចកលទស្រើ
នាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន នាយកតាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ លដ្ើម្បើោាំព្ទដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គង។ 

ខ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងអនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវ 
រិភាកាលរៀបចាំការស្ិកាបា៉ា ន់ ព្បមា ធនធានធម្មជាតិ (ស្ថរលរើភ័ ឌ នព្រ 
ស្ហគម្ន៍)។  

គ- អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវលរៀបចាំវធិើស្ថន្ដស្ដស្ថរលរើភ័ ឌ នព្រស្ហគម្ន៍ ព្ស្បតម្ 
លោេបាំ ងននការព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

 -គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវព្បជុាំរិភាកាជាម្យួអនក 
ស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ លដាយខសែកលេើរ័ត៌មានខដ្េមានព្ស្ថប់ព្ស្បលៅតម្ស្ថថ ន 
ភារជាក់ខស្ដងលដ្ើម្បើលធវើការខបងខចកតាំបន់ ឬអនុតាំបន់ស្ព្មាប់លធវើស្ថរលរើភ័ ឌ  
នព្រស្ហគម្ន៍។ 

ង- អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវលធវើការប ដុ ះបណាដ េដ្េ់អនកចូេរមួ្អាំរើវធិើស្ថន្ដស្ដនន  
ការលធវើស្ថរលរើភ័ ឌ នព្រស្ហគម្ន៍។ ស្កម្មភារលនះអាចលធវើការខ នាាំ កនុងលរេ 
អនុវតតជាក់ខស្តង ឬប តុ ះបណាត េ១ស្បាត ហ៍មុ្នលរេចប់លសដើម្លធវើស្ថរលរើភ័ ឌ  
នព្រល ើ។ 

ច- ការអនុវតដព្តូវលធវើល ើងលៅតម្វធិើស្ថន្ដស្ដបលចចកលទស្ កនុងតាំបន់ ឬអនុតាំបន់ 
ខដ្េបានកាំ ត់និងលធវើការវភិាគយកទិននន័យជាមូ្េដាឋ នស្ព្មាប់កិចចរិភាកា 
លរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គង។ 



28 

 

 ៦-៣ ការសរិា ៉ា ន់ព្រមាណរីតព្ម្ូវការគព្រើព្ សរ់នងុសហគម្ន៍ 
ក- ការស្ិកាបា៉ា ន់ព្បមា រើតព្មូ្វការលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិរបស់្ស្ហគម្ន៍ 
លដ្ើម្បើលធវើការលព្បៀបលធៀបរវាងការលព្បើព្បាស់្ និងធនធានធម្មជាតិខដ្េមានកនុង 
នព្រស្ហគម្ន៍ ស្ព្មាប់ជាមូ្េដាឋ នលៅកនុងកិចចរិភាកាលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គង 
ស្ហគម្ន៍។ 

ខ- ការស្ិកាបា៉ា ន់ព្បមា រើតព្មូ្វការលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិរបស់្ស្ហគម្ន៍ 
ព្តូវលធវើល ើងលដាយអនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ និងគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ ព្ករម្ព្បឹកា  ុាំ ស្ងាក ត់ ឬនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

គ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងអនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវ 
រិភាកាលរៀបចាំបញ្ា ើស្ាំ ួរ លដាយកាំ ត់រើព្បលភទធនធានខដ្េស្ហគម្ន៍បាន 
នឹងកាំរុងលព្បើព្បាស់្កនុងជើវភារព្បចាំនងៃ ព្ស្បលៅតម្លោេបាំ ងននការព្គប់ 
ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។  

 -ការស្ិកាព្តូវលធវើតម្រយៈ កិចចស្មាភ ស្ន៍ និងបញ្ា ើស្ាំ ួរ ខដ្េបានលព្ោងទុក 
លេើព្គួស្ថរចាំននួ១០%លៅ២០% ននចាំននួព្គួស្ថរស្រុបរបស់្ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ 
ការស្មាភ ស្ន៍ព្តូវលព្ជើស្លរ ើស្ព្គួស្ថរខដ្េមានស្ថថ នភារជើវភារខុស្ៗោន ។  

ង- ការវភិាគេទធសេ ព្តូវគ នាបរមិា លព្បើព្បាស់្ជាម្ធយម្ភាគលៅកនុង១ព្គួស្ថរ 
និងកនុងស្ហគម្ន៍កនុងម្យួឆ្ន ាំ ។ 

៦-៤ រិចចរិភារាគរៀរចាំគសចរដីព្ពាងណែនការព្គរ់ព្គង 
ក- កិចចរិភាកាលរៀបចាំលស្ចកដើព្ពាងខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ព្តូវ រលេើទិននន័យខដ្េបានម្ករើការស្ិកាបា៉ា ន់ព្បមា ធនធានធម្មជាតិកនុង 
តាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍  និងតព្មូ្វការលព្បើព្បាស់្លៅកនុងស្ហគម្ន៍ រមួ្ទាំងលោេ 
បាំ ងជាក់លាក់ព្ស្បលៅតម្ស្ថថ ន ភារជាក់ខស្ដងកនុងតាំបន់នើម្យួៗ។ 

ខ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលព្ជើស្លរ ើស្ស្មាជិកខដ្េមាន
ចាំល ះដឹ្ងលដ្ើម្បើចូេរមួ្កនុងការលរៀបចាំលស្ចកដើព្ពាងខសនការព្គប់ព្គងស្ព្មាប់រយៈ 
លរេ៥ឆ្ន ាំ។ 

គ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងអនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវបងាា ញ 
រើលោេបាំ ងននការលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គង និងេទធសេននការស្ិកាបា៉ា ន់ 
ព្បមា ធនធានធម្មជាតិកនុងនព្រស្ហគម្ន៍ និងតព្មូ្វការលព្បើព្បាស់្របស់្ 
ស្ហគម្ន៍ ដ្េ់អនកចូេរមួ្ស្ព្មាប់ជាមូ្េដាឋ នរិចរណាកនុងកិចចរិភាកាលរៀបចាំ 
ខសនការព្គប់ព្គង។ 



29 

 

 -កិចចរិភាកាលរៀបចាំលស្ចកដើព្ពាងខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  
ព្តូវលផ្ទដ តលេើចាំ ុចម្យួចាំនួនដូ្ចខាងលព្កាម្ ៖ 
- ការខបងខចកតាំបន់ ឬអនុតាំបន់ស្ាំរាប់ព្គប់ព្គងព្ស្បតម្ស្ថថ នភារជាក់ខស្ដង 
- លោេការ ៍ដ្កហូតនិងលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិ លៅកនុងអនុតាំបន់នើម្យួៗ 
- លោេការ ៍ខបងខចកសេព្បលោជន៍លដាយមានតមាល ភារ គ នើភារ និង 
ស្ម្ធម៌្ 

- លោេការ ៍ព្គប់ព្គង  និងលព្បើព្បាស់្ងវកិា ព្តូវខបងខចកលៅលេើការងារអភិរកេ 
ប៉ាុនាម នភាគរយ? ការងារអភិវឌ្ឍន៍ប៉ាុនាម នភាគរយ? ការងារម្នុស្េធម៌្ប៉ាុនាម ន 
ភាគរយ? និងស្ព្មាប់មូ្េនិធិកនុងស្ហគម្ន៍ប៉ាុនាម នភាគរយ? ព្ស្បតម្ 
ស្ថថ នភារតព្មូ្វការជាក់ខស្តងរបស់្
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិនើម្យួៗ 

- ខសនការស្កម្មភារស្ព្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្ហគម្ន៍កនុងរយៈលរេ៥ឆ្ន ាំ ព្តូវគិត
គូររើការដាាំស្ថត រនព្រល ើងវញិ ឱ្កាស្ការលធវើអាជើវកម្មខាន តតូចខដ្េមានស្កាត
នុរេកនុងស្ហគម្ន៍ និងយុទធស្ថន្ដស្តស្ព្មាប់ភារបនាុាំលៅនឹងការខព្បព្បួេ
អាកាស្ធាតុ 

- ខសនការស្កម្មភារព្បតិបតដិព្បចាំឆ្ន ាំ ស្ម្ព្ស្បតម្េទធភារជាក់ខស្តង
ខដ្េស្ហគម្ន៍អាចអនុវតតបាន 

- យនដការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ល។ 
ង- លស្ចកដើព្ពាងខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលរៀបចាំចង 
ព្កងជាឯកស្ថរ ដូ្ចមានទព្ម្ង់គាំរូ កនុងខសនកឧបស្ម្ព័នធទើ៤។ 

 ៦-៥ ការរិគព្ោះគោរលគ់សចរដីព្ពាងណែនការព្គរ់ព្គង ជាម្ួយ 
                  សមាជិរសហគម្ន៍ 

ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវជូនដ្ាំ ឹងដ្េ់ស្មាជិក
ស្ហគម្ន៍ រើលរេលវលា និងទើកខនលង ស្ព្មាប់ការព្បជុាំរិលព្ោះលោបេ់លេើ 
លស្ចកដើព្ពាងខសនការព្គប់ព្គង។ 

ខ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាអនកលធវើបទបងាា ញរើចាំ ុច
ស្ាំខាន់ៗ ននលស្ចកដើព្ពាងខសនការព្គប់ព្គងដ្េ់អនកចូេរមួ្។  

គ- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ខដ្េមិ្នបានចូេរមួ្កនុងការព្បជុាំ 
រិលព្ោះលោបេ់ព្តូវចត់ទុកថ្នបានឯកភារតម្ និងព្តូវចូេរមួ្អនុវតដតម្ 
ខសនការព្គប់ព្គង។ 



30 

 

 -ការព្បជុាំរិលព្ោះលោបេ់លេើ លស្ចកដើព្ពាងខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិអាចដ្ាំល ើ រការលៅបានេុះព្តខតមានស្មាជិកចូេរមួ្ចាំនួន 
ោ៉ា ងតិចហុកស្ិបភាគរយ(៦០%)។ 

៦-៦ ការរិគព្ោះគោរលគ់សចរដីព្ពាងណែនការព្គរ់ព្គងជាម្ួយអនរ 
        ពារ់រ័នធ  

ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលរៀបចាំព្បជុាំរិលព្ោះលោបេ់
លេើលស្ចកដើព្ពាងខសនការព្គប់ព្គងជាម្យួអនកពាក់រ័នធ រមួ្មាន៖ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន 
អាជាា ធរព្ស្រក/ព្ករង នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់  
នាយកដាឋ នជាំនាញពាក់រ័នធ ឬនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

ខ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើេិខិតអលញ្ា ើញដ្េ់អនក 
ពាក់រ័នធលដាយមានភាា ប់ជាម្យួនូវលស្ចកដើព្ពាងខសនការព្គប់ព្គង។ 

គ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាអនកលធវើបទបងាា ញរើលស្ចកដើ 
ព្ពាងខសនការព្គប់ព្គងដ្េ់អនកចូេរមួ្។  

 -អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ ព្តូវលធវើកាំ ត់លហតុស្ដើរើកិចចព្បជុាំ លដាយមានហតថលេខា
ព្បធានអងគព្បជុាំលដ្ើម្បើជាឯកស្ថរភាា ប់លៅលរេសុ្ាំការទទេួស្ថគ េ់ខសនការ 
ព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការ ពារធម្មជាតិ។ 

៦-៧ ការសុាំទទួលសាោ លណ់ែនការព្គរ់ព្គង 
ក- គ ៈកម្មការព្តូវលរៀបចាំេិខិតលស្នើសុ្ាំការទទេួស្ថគ េ់ខសនការព្គប់ព្គង ។ 
ខ- ខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវមានហតថលេខាទទេួ 
ស្ថគ េ់រើលម្ ុាំ លៅស្ងាក ត់ នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្បធានម្នទើរបរសិ្ថថ ន 
អភិបាេព្ស្រក/ព្ករង  និងអគគនាយកននអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេ ការពារនិង 
អភិរកេធម្មជាតិ។ 

គ- ខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវតម្កេ់ទុកកនុងស្ហគម្ន៍ 
ស្ថថ ប័ន ខដ្េបានចុះហតថលេខា និងនាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ ធម្មជាតិ  

 
ជាំហានទី ៧ 

ការគរៀរចាំរិចចព្រម្គព្រៀងសដរីីការព្គរ់ព្គងសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

៧-១ ការគរៀរចាំគសចរដីព្ពាងននរិចចព្រម្គព្រៀង 
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ក- ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចលស្នើសុ្ាំជាំនួយបលចចកលទស្រើនាយកដាឋ ន
ស្ហគម្ន៍ តាំបន់ការពារធម្មជាតិ តម្រយៈនាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
កនុងការលរៀបចាំកិចចព្រម្លព្រៀងស្ដើរើការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ខ- ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលរៀបចាំកិចចព្បជុាំរិភាកាលដាយមានការឯក 
ភារលេើលស្ចកដើព្ពាងកិចចព្រម្លព្រៀង ស្ដើរើការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ  
ធម្មជាតិ។ 

គ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើការរិលព្ោះលោបេ់លេើ
កិចចព្រម្លព្រៀងជាម្ួយនាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

 -ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវព្បជុាំសេរវសាយដ្េ់ស្មាជិក លេើលស្ចកដើ 
ព្ពាងននកិចចព្រម្លព្រៀង។ 

ង- ទព្ម្ង់គាំរូននកិចចព្រម្លព្រៀងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានកនុងឧបស្ម្ព័នធ 
ទើ៥ ។ 

៧-២ រិធីចុះរិចចព្រម្គព្រៀង 
ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើលស្ចកដើខងលងលហតុសុ្ាំការ 
ចុះកិចចព្រម្លព្រៀងជាម្យួ អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ។ 

ខ- ទើកខនលងរិធើចុះកិចចព្រម្លព្រៀង អាចលធវើលៅស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន ឬលធវើលៅទើស្ថន ក់ 
ការតាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាព្ស័្យលេើស្ថថ នភារស្ម្ព្ស្ប និងការឯកភារ 
រវាងភាគើទាំងរើរ។ 

គ- រិធើចុះកិចចព្រម្លព្រៀង ព្តូវមានការចូេរមួ្រើស្មាជិកស្ហគម្ន៍និងមានស្ថកេើ 
ដឹ្ងឮ រើអាជាា ធរខដ្នដ្ើ និងថ្នន ក់ដឹ្កនាាំព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន។ 

 -ឯកស្ថរននកិចចព្រម្លព្រៀង ស្ដើរើការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ព្តូវតម្កេ់ទុកកនុងស្ហគម្ន៍ ស្ថថ ប័នខដ្េបានចុះហតថលេខា និងនាយកដាឋ ន 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ។ 

 
ជាំហានទី ៨ 

យនដការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ៃ 

៨-១ ព្ររខ័ណឌ សព្មារ់ការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ៃ 
ក- ការព្តួតរិនិតយលេើស្កម្មភារព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
លធវើល ើង លដាយ រលេើេកខខ ឌ បនួជាមូ្េដាឋ នស្ព្មាប់ការវាយតនម្លរើ 
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ព្បស្ិទធភារននការព្គប់ព្គងព្បកបលដាយចើរភារ។  េកខខ ឌ ទាំងបនួលនាះរមួ្ 
មាន ៖ 
េកខខ ឌ ទើ១ ធនធានធម្មជាតិព្តវូបានខងរកា ៖ មានន័យថ្ន លព្កាយរើលរៀបចាំ 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ធនធានធម្មជាតិកនុងតាំបន់លនាះមានការខងរកា និងព្គប់ព្គងចាស់្លាស់្។  
េកខ ៈវនិិចឆ័យស្ព្មាប់ការវាយតនម្លលេើេកខខ ឌ ទើ១ មាន៖ 
- មានការកាំ ត់តាំបន់ព្គប់ព្គង និងលព្បើព្បាស់្បានចាស់្លាស់្ 
- ជើវចព្ម្រះព្តូវបានខងរកា និងការពារ 
- ធនធានធម្មជាតិកនុងតាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍មានការខកេម្ែ 
- ការដ្កហូត និងលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិមានេកខ ៈស្ម្ព្ស្ប។  
េកខខ ឌ ទើ២ សុ្ខុមាេភារស្មាជិកព្តវូបានលធវើឱ្យព្បលស្ើរល ើង ៖ មានន័យថ្ន 
លព្កាយរើលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ 
បានលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិកនុងតាំបន់លនាះ ស្ព្មាប់ការលដាះព្ស្ថយជើវភារ 
បានព្បលស្ើរជាងមុ្ន។ េកខ ៈវនិិចឆ័យស្ព្មាប់ការវាយតនម្លលេើេកខខ ឌ ទើ 
២ មាន៖ 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ មានស្ិទធិកនុងការលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិ  
- ធនធានធម្មជាតិកនុងតាំបន់ស្ហគម្ន៍ បានរមួ្ចាំខ កសដេ់ព្បាក់ចាំ ូេ 
- ព្ទព្ទង់ជើវភារ  
- នព្រស្ហគម្ន៍បានរមួ្ចាំខ កជយួដ្េ់ខសនកកស្ិកម្ម 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍មានឱ្កាស្ទទេួបានមុ្ខរបរបខនថម្លសេងៗ។  
េកខខ ឌ ទើ៣ សុ្ខុមាេភារស្ហគម្ន៍ព្តវូបានធានា៖ មានន័យថ្ន លព្កាយរើបាន 
លរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  ស្ហគម្ន៍ទទេួបានសេព្បលោជន៍ 
រើការចូេរមួ្ព្គប់ព្គងព្បកបលដាយ ស្ម្ធម៌្ មានស្ម្តថភារ និងមានភារជា 
មាច ស់្កនុងការព្គប់ព្គង។ េកខ ៈវនិិចឆ័យស្ព្មាប់ការវាយតនម្លលេើេកខខ ឌ  
ទើ៣ មាន៖  
- ព្បរ័នធព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍បលងកើតល ើងលដាយមានការចូេរមួ្រើស្មាជិក   
- យនដការព្គប់ព្គង និងការលដាះព្ស្ថយទាំនាស់្ព្បកបលដាយព្បស្ិទធភារ 
- គ ៈកម្មការមានស្ម្តថភារដឹ្កនាាំ 
- តមាល ភារកនុងការព្គប់ព្គង ។ 
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េកខខ ឌ ទើ៤ ការោាំព្ទរើម្ជឈដាឋ នខាងលព្ៅ ៖ មានន័យថ្ន  ស្ហគម្ន៍តាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិមានការោាំព្ទរើខសនកលោេនលោបាយ ចាប់ បលចចកលទស្រើ 
ស្ថថ ប័នជាំនាញ អាជាា ធរខដ្នដ្ើនិងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ េកខ ៈវនិិចឆ័យស្ព្មាប់ 
ការវាយតនម្លលេើេកខខ ឌ ទើ៤ មាន៖ 
- អនកពាក់រ័នធចូេរមួ្ និងោាំព្ទដ្េ់ការព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍  
- លោេនលោបាយរបស់្រាជរដាឋ ភិបាេស្ព្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្ហគម្ន៍  
- ការអប់រ ាំ សេរវសាយកនុង និងលព្ៅព្បរ័នធ ោាំព្ទដ្េ់ការចូេរមួ្ព្គប់ព្គងធន 
ធានធម្មជាតិរបស់្ស្ហគម្ន៍។  

ខ- ខសែកលេើេកខខ ឌ ទាំងបួន និងេកខ ៈវនិិចឆ័យ អនកស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ  និងគ ៈ 
កម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើការរិភាកាកាំ ត់សូ្ចនាករ 
កនុងលរេលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គងព្ស្បលៅតម្ស្ថថ នភារជាក់ខស្ដងរបស់្ 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិនើម្យួៗ។  

គ- ទព្ម្ង់គាំរូននព្កបខ័ ឌ ស្ព្មាប់ការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ល ការព្គប់ព្គងរបស់្
ស្ហគម្ន៍ តាំបន់ការពារធម្មជាតិ មានកនុងឧបស្ម្ព័នធទើ៦ ។ 

៨-២ ការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ៃ 
ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើការព្បជុាំវាយតនម្លរើស្កម្ម 
ភារអនុវតដ ព្ស្បតម្េកខនតិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ខ- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវចូេរមួ្លធវើការព្តួតរិនិតយ និង 
វាយតនម្ល លេើស្កម្មភារអនុវតដតម្រយៈកិចចព្បជុាំព្បចាំឆ្ន ាំរបស់្ស្ហគម្ន៍។ 

គ- នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ល លេើការអនុវតដ 
ខសនការព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ឫុមុ្ន 
លរេកាំ ត់កនុងករ ើ ចាំបាច់។ 

 -នាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើការរិនិតយ និងវាយតនម្ល 
លេើការអនុវតដខសនការព្គប់ព្គងលរៀងរាេ់បើ(៣)ឆ្ន ាំម្ដង ឫុមុ្នលរេកាំ ត់កនុង 
ករ ើ ចាំបាច់។ 

ង- ការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ល ព្តូវលធវើល ើងលដាយមានការចូេរមួ្រើស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការ ពារធម្មជាតិ ព្ករម្ព្បឹកា ុាំ ស្ងាក ត់ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន នាយកតាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ ឬនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ 

៨-៣ ការគរៀរចាំរ យការណ៍  
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ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលរៀបចាំរបាយការ ៍ 
ព្បចាំព្តើមាស្ និងព្បចាំឆ្ន ាំលសាើរជូននាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងចម្លងជូន
លម្ ុាំ លៅស្ងាក ត់ និងអភិបាេព្ស្រក ព្ករង។ 

ខ- ខលឹម្ស្ថរននរបាយការ ៍ ព្តូវបងាា ញអាំរើស្កម្មភារ េទធសេស្លព្ម្ចបានងវកិា 
ចាំ ូេចាំណាយ បញ្ញា ជបួព្បទះ ទិស្លៅអនុវតត និងស្ាំ ូម្ររ។ 

គ- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវរកាទុកនិងព្គប់ព្គងរបាយ
ការ ៍ទិននន័យឱ្យបានព្តឹម្ព្តូវ។ 

 -ទព្ម្ង់គាំរូននរបាយការ ៍ព្បចាំព្តើមាស្ មានលៅកនុងឧបស្ម្ព័នធទើ៧។ 
 

 

ណែនរឧរសម្ព័នធ 
ឧបសមពន័ធទ១ី ៖ ទរមងគ់ំរ ូពាក្យស ំចូលសមាជិក្សហគមន៍តបំន់ការពារធមមជាត ិ
ឧបសមពន័ធទី២ ៖ ទរមងគ់ំរ ូលិខិតពសនើស ំពរៀបចំសហគមន៍តបំន់ការពារធមមជាត ិ
ឧបសមពន័ធទី៣ ៖ ទរមងគ់ំរ ូលក្ខនដិក្ៈសហគមនត៍ំបន់ការពារធមមជាត ិ
ឧបសមពន័ធទ៤ី ៖ ទរមងគ់ំរ ូផែនការរគប់រគងសហគមនត៍ំបនក់ារពារធមមជាត ិ
ឧបសមពន័ធទ៥ី ៖ ទរមងគ់ំរ ូក្ិចចរ មពរ ៀង សដី ី ការរគប់រគងសហគមនត៍ំបនក់ារពារធមមជាតិ 
ឧបសមពន័ធទ៦ី ៖ ទរមងគ់ំរ ូរក្បខ័ណ្ឌ សរមាប់ ការរតួត ិនតិយ និងវាយតព្មៃ 
ឧបសមពន័ធទី៧ ៖ ទរមងគ់ំរូ របាយការណ៍្រតីមាសសរមាប់គណ្ៈក្មមការសហគមនត៍ំបនក់ារពារ   
                ធមមជាត ិ
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ឧរសម្ព័នទី ១ ៖ ទព្ម្ងគ់ាំរពូារយសុាំចលូសមាជរិសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាត ិ
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

ពារយសុាំចូលជាសមាជិរសហគម្ន៍តាំរនក់ារពារធម្មជាតិ 
ខាុ ាំបាទ-នាងខាុ ាំល ម្ ះ ......................លភទ...........អាយុ..........ជនជាតិ........ស្ញ្ញា តិ.......... 
ទើកខនលងកាំល ើ ត ភូមិ្........................ ុាំ...................ព្ស្រក...............លខតដ...................... 
ទើេាំលៅបចចុបបននព្ករម្ទើ.................ភូមិ្................... ុាំ ......................ព្ស្រក.................... 
លខតដ..........ជាលម្ព្គួស្ថរខដ្េមានស្មាជិកស្រុបចាំននួ.........នាក់ (ព្ស្ើ........ព្បរស្..........)។ 

 
សមូ្គោររជូន 

គលារព្រធានគណៈរម្មការសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 
 

រម្មវតាុ :សុ្ាំចូេជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.................................. 
ម្ូលគហតុ  : .................................................................................................... 

ន័យដូ្ចបានជព្មាបជូនកនុងកម្មវតថុ និងមូ្េលហតុខាងលេើ សូ្ម្លលាកព្បធាន 
គ ៈកម្មការ លម្តដ អនុញ្ញញ តឱ្យព្គួស្ថរខាុ ាំបាទ-នាងខាុ ាំ បានចូេជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ..................លដាយលស្ចកដើអនុលព្ោះ ។ 

ខាុ ាំសូ្ម្ស្នាថ្ននឹងចូេរមួ្ព្គប់ស្កម្មភារ កនុងដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំ  និងព្គប់ព្គង  
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្រម្ទាំងលោររនិងអនុវតតតម្េកខនដិកៈរបស់្ស្ហគម្ន៍។ 

សូ្ម្លលាកព្បធានលម្តដ ទទួេនូវលស្ចកដើលោរររាប់អានអាំរើខាុ ាំបាទ- នាងខាុ ាំ ។ 
       ...................នងៃទើ..........ខខ...............ឆ្ន ាំ២០... 

          ស្ថន ម្លម្នដ្ស្ថដ ាំអនកលស្នើសុ្ាំ   
                បានល ើញនិងឯកភារ  
   ................នងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ាំ២០........          
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តាំណាង/គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
    ................................................................. 

                   បានល ើញនិងបញ្ញា ក់ថ្ន  
ល ម្ ះ......................រិតជារស់្លៅកនុងភូមិ្លនះព្បាកដ្ខម្ន។ 

............នងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ាំ២០....                 
                គម្ភូម្ ិ
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ឧរសម្ព័នទី២ : ទព្ម្ងគ់ាំរ ូលខិតិគសនើសុាំគរៀរចាំសហគម្នត៍ាំរន់ការពារធម្មជាត ិ
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

លខិិតគសនើសុាំគរៀរចាំសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 
លយើងខាុ ាំជាតាំណាងឱ្យព្បជារេរដ្ឋចាំននួ........ព្គួស្ថរ រស់្លៅភូមិ្........... ុាំ..............  

ព្ស្រក................លខតដ.....................ននខដ្នជព្ម្កស្តវនព្រ/ឧទានជាតិ..........................។ 
 

សមូ្គោររជូន 
ឯរឧតដម្រដឋម្ន្ដនដពី្រសងួររសិាា ន 

                                            ជាទើលោររ  ! 
 

តម្រយៈ ៖ - លលាកលម្ ុាំ.................................................................................. 
  - លលាកនាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ.................................................... 

- លលាកអភិបាេននគ ៈអភិបាេព្ស្រក/ព្ករង....................................... 
- លលាកព្បធានម្នទើរបរសិ្ថថ នលខតដ......................................................... 
- ឯកឧតដម្អភិបាេននគ ៈអភិបាេលខតដ........................................... 
- ឯកឧតតម្ព្បតិភូរាជរដាឋ ភិបាេ ទទេួបនទុកជាអគគនាយកននអគគនាយកដាឋ ន 
  រដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ 

រម្មវតាុ  ៖ ស្ាំល ើ សុ្ាំអនុញ្ញញ តលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ស្ថិតកនុងតាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ..............................ខដ្េមានទាំហាំនសទដ្ើស្រុបចាំននួ...............ហកិត 
ស្ថិតលៅ ុាំ...................ព្ស្រក..........................លខតដ...............................។  

គោង     ៖ ព្រះរាជព្កម្លេខ នស្/រកម្/០២០៨/០០៧ ចុះនងៃទើ១៥ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០៨  
 ខដ្េព្បកាស្ឱ្យលព្បើចាប់ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 
                                លស្ចកដើដូ្ចមានខចងកនុងកម្មវតថុ  និងលោងខាងលេើ លយើងខាុ ាំមានកិតដិយស្សូ្ម្លោររ 
ជូនឯកឧតដម្រដ្ឋម្ន្ដនដើព្កស្ងួបរសិ្ថថ ន លម្តដ ព្ជាបថ្ន (បងាា ញរើលោេបាំ ងជាក់លាក់...........) 
លដ្ើម្បើចូេរមួ្ចាំខ កកនុងការព្គប់ព្គង ខងរកាការពារ និងលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិព្បកបលដាយ 
ចើរភារនិងរមួ្ចាំខ កលេើកស្ទួយជើវភាររស់្លៅរបស់្ព្បជារេរដ្ឋ ព្ស្បតម្លោេនលោបាយ 
យុទធស្ថន្ដស្ដរបស់្រាជរដាឋ ភិបាេកម្ពុជា។ 
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លយើងខាុ ាំសុ្ាំអនុញ្ញញ តលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
....................ខដ្េមានទាំហាំនសទដ្ើស្រុបចាំននួ..................ហកិត ស្ថិតលៅ ុាំ......................
ព្ស្រក...................លខតដ..................។ លយើងខាុ ាំសូ្ម្អនុវតដតម្េិខិតបទដាឋ នចាប់ និងលោេ
ការ ៍ខ នាាំរបស់្ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន។ 

អាព្ស័្យដូ្ចបានជព្មាបជូនខាងលេើសូ្ម្ឯរឧតដម្រដឋម្ន្ដនដីព្រសងួររសិាា ន  
លម្តដ រិនិតយ និងស្លព្ម្ចលដាយកតើអនុលព្ោះ។ 

 
សូ្ម្ឯកឧតដម្រដ្ឋម្ន្ដនតើ លម្តដ ទទេួនូវការលោររអាំរើលយើងខាុ ាំ។ 

 
សូ្ម្ភាា ប់ម្កជាម្យួនូវ ៖  
- បញ្ា ើល ម្ ះ និងស្ថន ម្លម្នដ្ព្បជារេរដ្ឋលស្នើសុ្ាំ 
- ខសនទើតាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ          

 
លធវើលៅ................នងៃទើ...........ខខ............ឆ្ន ាំ២០.... 

                                               សាន មពមព្ៃតំណាងររជា លរៃឋ 
 
 
ល ម្ ះ..................... ល ម្ ះ.................... ល ម្ ះ....................   ល ម្ ះ.......................                       
 

លេខ.............. 
បានល ើញនិងលោររជូន 

លលាកនាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ..
................ 

លដ្ើម្បើរិនិតយនិងជយួស្ព្មួ្េ 
..............នងៃទើ.......ខខ.......ឆ្ន ាំ២០.

.. 
គម្ឃុាំ/គៅសងាោ ត់ 

 

 
លេខ................ 

បានល ើញនិងលោររជូន 
លលាកអភិបាេននគ ៈអភិបាេព្ស្រក............. 

លដ្ើម្បើរិនិតយនិងជយួស្ព្មួ្េ 
..............នងៃទើ.......ខខ.......ឆ្ន ាំ២០... 
នាយរតាំរន់ការពារធម្មជាតិ......... 
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លេខ.............. 
បានល ើញនិងលោររជូន 

លលាកព្បធានម្នទើរបរសិ្ថថ នលខតដ.......
......... 

លដ្ើម្បើរិនិតយនិងជយួស្ព្មួ្េ 
..............នងៃទើ......ខខ......ឆ្ន ាំ២០... 
អភិ លព្សុរ/ព្រុង 

 
 

 
លេខ................ 

បានល ើញនិងលោររជូន 
ឯកឧតដម្អភិបាេននគ ៈអភិបាេលខតដ.............. 

លដ្ើម្បើរិនិតយនិងជយួស្ព្មួ្េ 
..............នងៃទើ......ខខ......ឆ្ន ាំ២០... 
ព្រធានម្នទីរររសិាា ន 
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លេខ.............. 
បានល ើញនិងលោររជូន 

ឯកឧតតម្ព្បតិភូរាជរដាឋ ភិបាេ 
ទទេួបនទុកជាអគគនាយក              

ននអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិ
ងអភិរកេធម្មជាតិ 

លដ្ើម្បើរិនិតយនិងជយួស្ព្មួ្េ 
..............នងៃទើ.........ខខ.......ឆ្ន ាំ២

០... 
អភិ លគខតដ 

 

 
លេខ.............. 

បានល ើញនិងលោររជូន 
ឯកឧតដម្រដ្ឋម្ន្ដនដើព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន 
លដ្ើម្បើរិនិតយនិងស្លព្ម្ច 

រាជធានើភនាំលរញ នងៃទើ........ខខ..........ឆ្ន ាំ២០... 
ព្រតិភូរាជរោឋ ភិ ល 

ទទួលរនទុរជាអគោនាយរននអគោនាយរោឋ
នរដឋ លការពារនិង 
អភិររសធម្មជាត ិ

 
 

 

 

លេខ................ 
បានល ើញនិងឯកភារ 

រាជធានើភនាំលរញ នងៃទើ..........ខខ..........ឆ្ន ាំ២០... 
រដឋម្ន្ដនដីព្រសងួររសិាា ន 
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ឧរសម្ព័នទី៣ ៖ ទព្ម្ង់គាំរ ូលរខនដិរៈសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 
 

លរខនដរិៈ 
សហគម្ន៍តាំរនក់ារពារធម្មជាតិ............................................. 
ភូមិ្..................... ុាំ.................ព្ស្រក.......................លខតដ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ឆ្ន ាំ២០.....) 
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គសចរដីគែដើម្ 
ព្បវតដិស្ហគម្ន៍....................................................................................................... 
ដ្ាំល ើ រការលរៀបចាំេកខនដិកៈ......................................................................................... 

ជាំរូរ ១ 
គោលរាំណង 

 

ព្បការ ១ ៖   ការលរៀបចាំេកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ កនុងលោេបាំ ង ៖ 
- ចូេរមួ្ខងរកាការពារធនធានធម្មជាតិ កនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដ្ើម្បើធានានូវ 

   ការសគត់សគង់ធនធានធម្មជាតិដ្េ់ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន  កនុងការលព្បើព្បាស់្ធនធាន  
   ធម្មជាតិឱ្យមានចើរភារទាំងបចចុបបនននិងស្ព្មាប់កូន លៅជាំនាន់លព្កាយ 

-  លធវើឱ្យព្បលស្ើរល ើងនូវធនធានធម្មជាតិកនុងតាំបន់ លដ្ើម្បើរកាបាននូវេាំនឹងធម្មជាតិ 
- ចូេរមួ្អនុវតដលោេនលោបាយរបស់្រាជរដាឋ ភិបាេលេើការការពារ និងខងរកា 
ធនធានធម្មជាតិលដាយស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន ស្ាំលៅរមួ្ចាំខ កបលងកើនជើវភារ 
របស់្ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន(ស្ហគម្ន៍អាចកាំ ត់លោេបាំ ងជាក់លាក់បខនថម្ 
លទៀតលៅតម្ស្ថថ នភារស្ហគម្ន៍នើម្យួៗ)។ 

 
ជាំរូរ ២ 

រទរបញ្ញតដិទូគៅ 
 

ព្បការ ២ ៖ ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...............................លរៀបចាំល ើងលដាយមាន
ការឯកភារោន រើព្បជារេរដ្ឋកនុងភូមិ្..................មិ្នបលព្ម្ើឱ្យបុគគេណាមាន ក់ 
ឬគ បកេនលោបាយណាម្យួល ើយ និងព្តូវលោររលៅតម្ចាប់របស់្រដ្ឋ ។ 

 
ព្បការ ៣ ៖ ធនធានធម្មជាតិខដ្េមានកនុងតាំបន់ស្ហគម្ន៍ ស្ថិតលៅលព្កាម្ការព្គប់ព្គង

របស់្ស្ហគម្ន៍  លដាយមានការជយួស្ព្ម្បស្ព្មួ្េរើនាយកតាំបន់ការពារធម្ម
ជាតិ ព្ករម្ព្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់ ព្ស្រក/ព្ករង និងម្នទើរបរសិ្ថថ ន ។ 

 
ព្បការ ៤ ៖ នសទដ្ើស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ជាស្ម្បតដិស្ថធារ ៈរបស់្រដ្ឋ ខដ្េស្ថិត

លៅលព្កាម្ការព្គប់ព្គង និងលព្បើព្បាស់្ជាេកខ ៈស្ហគម្ន៍ ព្ស្បតម្មាព្ត
២៦ ននចាប់ ស្តើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 
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ព្បការ ៥ ៖ រាេ់ការដឹ្កជញ្ាូ នសេ អនុសេនព្រល ើ និងធនធានជេសេ 
ខដ្េ ល្ងកាត់កនុងតាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍ព្តូវស្ថិតលៅលព្កាម្
ការព្តួតរិនិតយរបស់្ស្ហគម្ន៍ 
លដាយរាយការ ៍ជូនស្ថថ ប័នជាំនាញកនុងមូ្េដាឋ ន។ 

  
ព្បការ ៦ ៖ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍មានកាតរវកិចចចូេរមួ្រាេ់ស្កម្មភារលសេងៗកនុងស្ហគម្ន៍។ 
 
ព្បការ ៧ ៖ េកខនដិកៈលនះអនុវតដបានខតលៅកនុងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.......ប៉ាុលណាណ ះ។ 

 
ជាំរូរ ៣ 

គ ម្ ះ និងទីត ាំងសហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 
 
ព្បការ ៨ ៖ ស្ហគម្ន៍មានល ម្ ះថ្នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...............ខដ្េមាន 

 ការចូេរមួ្លដាយស្ម័ព្គចិតដរើព្បជារេរដ្ឋស្ថិតកនុងភូមិ្........... ុាំ/ស្ងាក ត់........ 
ព្ស្រក/ព្ករង........លខតដ............។ ស្ហគម្ន៍មានស្មាជិកចាំនួន..........ព្គួស្ថរ  
ចាំននួម្នុស្េ.......................ព្ស្ើ...............នាក់។ 

ព្បការ ៩ ៖ ទាំហាំនសទដ្ើស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ..........មានទាំហាំ.................ហកិត 
ខដ្េមាន ទើតាំងព្រាំព្បទេ់ ៖ 
ខាងលជើង........................................................................................... 
ខាងតបូង........................................................................................... 
ខាងលកើត........................................................................................... 
ខាងេិច........................................................................................... 
ដូ្ចមាននិោម្កាកនុងតរាងខាងលព្កាម្៖ 

ចាំ ុច ល ម្ ះអនកភូមិ្លៅ អាប់សុ្ើស្ X អរលដាលន Y 
A ឧ. ចាំបក់លកាង   
B    
C    
D    
E    
F    
G    
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ជាំរូរ ៤ 
លរខខណឌ ននការសុាំចូលជាសមាជិរ និងការលាឈរ់ 

 
ព្បការ ១០ ៖ ព្បជារេរដ្ឋខខមរព្គប់រូបខដ្េរស់្កនុងភូមិ្........ ុាំ/ស្ងាក ត់.....ព្ស្រក/ព្ករង......... 

លខតដ.......មានស្ិទធិសុ្ាំចូេជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ "....."។ 
 
ព្បការ ១១ ៖ លម្ព្គួស្ថរខដ្េមានបាំ ងចូេជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិព្តូវ  

បាំលរញពាកយសុ្ាំចូេជាស្មាជិក លដាយមានការទទួេស្ថគ េ់រើលម្ភូមិ្ ។ 
 
ព្បការ ១២ ៖ អនកខដ្េមានស្ិទធិចូេជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានេុះព្តខត ៖ 

- ព្បជារេរដ្ឋខដ្េរស់្លៅកនុងភូមិ្ជាអចិនន្ដនតយ ៍  
- ព្គួស្ថរម្កតាំងទើេាំលៅដាឋ នងមើ ព្តូវមានការបញ្ញា ក់រើលម្ភូមិ្ ព្ស្បតម្ចាប់ ។ 

 
ព្បការ ១៣ ៖ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ..............ខដ្េមានបាំ ងលា ប់  

ព្តូវលធវើេិខិតជាលាយេកខ័អកេរលដាយមិ្នព្តូវទម្ទរអវើម្យួរើស្ហគម្ន៍ល ើយ។ 
 

ជាំរូរ ៥ 
រចនាសម្ព័នធ តួនាទី និងសទិធិ 

 
ព្បការ ១៤ ៖ រចនាស្ម្ព័នធព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ..........មានរើរ/បើេាំដាប់

ថ្នន ក់ គឺ ថ្នន ក់ព្ករម្ និងថ្នន ក់អនុគ ៈកម្មការ/គ ៈកម្មការ អម្លដាយទើព្បឹកា 
និងអនកោាំព្ទ ។ 
ក. ថ្នន ក់ព្ករម្មានចាំននួបើរូប គឺព្បធាន ១រូប និងអនុព្បធាន ២រូប 
ខ. ថ្នន ក់អនុគ ៈកម្មការមានចាំនួន៣រូប កនុងលនាះមានន្ដស្ដើ ១រូប 
គ. ថ្នន ក់គ ៈកម្មការមានចាំននួរើ៥ លៅ ១១រូប កនុងលនាះមានន្ដស្ដើ ២ លៅ ៣រូប។ 
(កាំ ត់យកទព្ម្ង់ណាម្ួយអាព្ស័្យលេើស្ហគម្ន៍) 

 
ករ ើ ការចូេរមួ្១ភូមិ្ 

 
 
 
 

 
 

ព្រុម្ 

គ ៈកម្មការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

អនរោាំព្ទ ទីព្រឹរា 

ព្រុម្ ព្រុម្ ព្រុម្ 
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ករ ើ ការចូេរមួ្ចប់រើ២ភូមិ្ល ើង 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ព្បការ ១៥ ៖ ការលព្ជើស្លរ ើស្ព្បធានព្ករម្ ព្តូវលព្ជើស្លរ ើស្ លដាយស្មាជិកលៅកនុងព្ករម្ ។ 

ព្បការ ១៦ ៖ គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...............................ព្តូវបាន  
លព្ជើស្លរ ើស្ល ើងតម្រយៈការលបាះលឆ្ន តរើស្មាជិកលៅកនុងស្ហគម្ន៍។  

ព្បការ ១៧ ៖ អា តដិរបស់្ព្បធានព្ករម្ និងគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍មានរយៈលរេ ៥ឆ្ន ាំ។ 

ព្បការ ១៨ ៖ កនុងករ ើ មានភារអស្កម្ម ឬមានការលាខេងរបស់្គ ៈកម្មការឬព្បធានព្ករម្  
ស្ហគម្ន៍ព្តូវលព្ជើស្លរ ើស្យកអនកខដ្េមានស្ាំល ងបនាទ ប់ ឬតម្រយៈការលបាះ
លឆ្ន តលដាយខ ក។ 

ព្បការ ១៩ ៖ តនួាទើ និងស្ិទធិរបស់្ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  
- ចូេរមួ្ស្ហការជាម្យួអាជាា ធរមូ្េដាឋ ន ស្ថថ ប័នពាក់រ័នធលដ្ើម្បើការពារធន 
 ធានធម្មជាតិ កនុងនិងលព្ៅតាំបន់ស្ហគម្ន៍ 
- ជយួខ នាាំសេរវសាយដ្េ់ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ និងអនកម្ករើលព្ៅ 
- ចូេរមួ្អនុវតដន៍ការងារស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  
- សដេ់រ័ត៌មានអាំរើបទលេមើស្ និងអនកព្បព្រឹតតដ្េ់គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍  
- មានស្ិទធិលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិព្ស្បលៅតម្េកខនដិកៈនិងខសនការព្គប់ 
 ព្គង របស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
- លោររ និងអនុវតដលៅតម្េកខនដិកៈរបស់្ស្ហគម្ន៍ 
- បង់ព្បាក់ភាគទន.................លរៀេកនុងម្យួខខ កនុងម្ួយព្គួស្ថរ លដ្ើម្បើជយួ 
 ស្ព្មួ្េដ្េ់ដ្ាំល ើ រការព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

គ ៈកម្មការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាត ិ

អនុគណៈរម្មការភូម្ ិរ អនុគណៈរម្មការភូម្ ិខ អនុគណៈរម្មការភូម្ ិគ 

ព្រុម្ ព្រុម្ ព្រុម្ ព្រុម្ ព្រុម្ ព្រុម្ ព្រុម្ ព្រុម្ ព្រុម្ 

អនរោ ាំព្ទ ទីព្រឹរា 
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- មានស្ិទធិសុ្ាំលចញរើស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្ស្បតម្ 
 ព្បការ១៣ ននេកខនដិកៈ 

ព្បការ ២០ ៖  តនួាទើ និងស្ិទធិរបស់្ព្បធានព្ករម្ 
-   លោររ អនុវតដលៅតម្េកខនដិកៈ និងខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍ 
-   ដឹ្កនាាំការងារលៅកនុងព្ករម្ឱ្យបានេែ 
-   ទាំនាក់ទាំនងការងារជាម្ួយគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ 
-   សេរវសាយេកខនដិកៈដ្េ់ស្មាជិកកនុងព្ករម្ (ភូមិ្) 
-   ខ នាាំដ្េ់អនកព្បព្រឹតដខុស្រើេកខនដិកៈ 
-   រាយការ ៍រើអនកព្បព្រឹតដសទុយរើេកខនដិកៈ ដ្េ់គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ 
-   ស្ព្មួ្េ និងចុះហតថលេខា លេើពាកយលស្នើសុ្ាំរបស់្ស្មាជិក 
-   ព្បមូ្េភាគទនរើស្មាជិកកនុងព្ករម្ លដ្ើម្បើចូេមូ្េនិធិស្ហគម្ន៍ 
-   ចូេរមួ្ព្បជុាំ ព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្លការងារស្ហគម្ន៍ ។ 
 

ព្បការ ២១ ៖  តនួាទើ និងស្ិទធិរបស់្គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
 ព្បធានគ ៈកម្មការ ៖ 

- ដឹ្កនាាំអនុវតដការងារ និងជួយស្ព្ម្បស្ព្មួ្េលដាះព្ស្ថយបញ្ញា លកើតមានល ើង 
លៅកនុងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- ទាំនាក់ទាំនង និងស្ហការជាម្យួ អាជាា ធរខដ្នដ្ើ នាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
ម្នទើរបរសិ្ថថ ន ស្ថថ ប័នពាក់រ័នធ និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍លដ្ើម្បើរកជាំនួយោាំព្ទដ្េ់
ដ្ាំល ើ រការព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍ ។ 

 អនុព្បធាន២របូ ៖ 
-  ជាំនសួ្មុ្ខឱ្យព្បធានលៅលរេខដ្េព្បធានអវតដមាន 

 ហរិញ្ញឹក ១របូ ៖  
- ព្គប់ព្គងងវកិារបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  
- កត់ព្តនិងលធវើរបាយការ ៍ចាំ ូេចាំណាយឱ្យបានព្តឹម្ព្តូវជូនគ ៈកម្មការ  
 និងស្មាជិកស្ហគម្ន៍លរៀងរាេ់លរេព្បជុាំ។ 

 លេខាធិការ ២ របូ ៖ 
- លរៀបចាំ និងព្គប់ព្គងឯកស្ថរលសេងៗ 
- លធវើកាំ ត់លហតុព្បជុាំ 

 ខសនកេាត ១របូ ៖ 
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- ចត់ខចងការព្តួតរិនិតយ 
- ចូេរមួ្ព្តួតរិនិតយកនុងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  
- ស្ហការទប់ស្ថក ត់នូវរាេ់ស្កម្មភារ និងរាយការ ៍នូវរាេ់បទលេមើស្ខដ្េ 
លកើតមានលៅកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ............................................. ។ 

 (ការកាំ ត់តនួាទើ ស្ហគម្ន៍អាចបខនថម្ព្ស្បតម្ស្ថថ នភារជាក់ខស្តង) 
 
ព្បការ ២២ ៖    ស្មាស្ភារ តនួាទើ និងស្ិទធិរបស់្ទើព្បឹកា៖ ទើព្បឹកាស្ហគម្ន៍អាចជា ព្ករម្

ព្បឹកា ុាំ ព្គូបលព្ងៀន គ ៈកម្មការវតត ចស់្ទុាំ ឬព្រះស្ងឃ ខដ្េមានតនួាទើ
ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

- សដេ់លោបេ់ដ្េ់គ ៈកម្មការ   កនុងដ្ាំល ើ រការព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍  
 តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
- ជយួស្ព្ម្បស្ព្មួ្េ  និងលដាះព្ស្ថយបញ្ញា   តម្ស្ាំល ើ របស់្គ ៈកម្មការ 
 ទាំនាក់ទាំនងនិងសេរវសាយរើស្កម្មភារស្ហគម្ន៍ដ្េ់ស្ថថ ប័នពាក់រ័នធនដ្គូ  
 អភិវឌ្ឍន៍ 
- ចូេរមួ្ព្តួតរិនិតយ វាយតនម្ល និងតព្ម្ង់ទិស្ការងារស្ហគម្ន៍។ 

 

ព្បការ ២៣ ៖ ស្មាស្ភារ តនួាទើ និងស្ិទធអិនកោាំព្ទ ៖ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន នាយកតាំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ អាជាា ធរមូ្េដាឋ ន នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ខដ្េមានតនួាទើ ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

- ជយួស្ព្ម្បស្ព្មួ្េកនុងការលធវើលស្ចកដើស្លព្ម្ចលសេងៗរបស់្ស្ហគម្ន៍ 
- ជយួទាំនាក់ទាំនងជាម្យួស្ថថ ប័នពាក់រ័នធ អាជាា ធរខដ្នដ្ើ នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា  
 លដ្ើម្បើជយួោាំព្ទដ្េ់ដ្ាំល ើ រការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍ 
- ជយួសេរវសាយដ្េ់ស្ហគម្ន៍កនុងការអនុវតដចាប់ខដ្េពាក់រ័នធលៅនឹង 
 តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
- សដេ់ចាំល ះដឹ្ង បលចចកលទស្ បទរិលស្ថធន៍ និងរ័ត៌មានលសេងៗដ្េ់ 
 ស្ហគម្ន៍ 
- ជយួស្ព្ម្បស្ព្មួ្េកនុងការលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គង ការអភិរកេ 
និងការអភិវឌ្ឍស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ។ 

 
ជាំរូរ ៦ 
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រិចចព្រជុាំ និងការសគព្ម្ចចិតដ 
 
ព្បការ ២៤ ៖  ព្បធានគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍  មានតនួាទើដឹ្កនាាំកិចចព្បជុាំការងារស្ហគម្ន៍ 

តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ។ 
ព្បការ ២៥ ៖ ព្បធានព្ករម្គ ៈកម្មការ និងទើព្បឹកា ព្តូវជបួព្បជុាំោន លរៀងរាេ់..........ខខម្ដង 

លដាយកាំ ត់យក.................... លៅលរេព្រឹក/លាៃ ច ។ 
ព្បការ ២៦ ៖ ព្បស្ិនលបើមានករ ើ ចាំបាច់ គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍អាចលរៀបចាំកិចចព្បជុាំមុ្ន 

លរេកាំ ត់ ។ 
ព្បការ ២៧ ៖ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ព្តូវមានការព្បជុាំ........................ដ្ងកនុងម្យួឆ្ន ាំ ៖ 

ក. ព្បជុាំលេើកទើ ១ លៅកនុងខខ....................................................... 
ខ. ព្បជុាំលេើកទើ ២ លៅកនុងខខ....................................................... 

ព្បការ ២៨ ៖ ព្បធានគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ មានស្ិទធិស្លព្ម្ច................................. ។ 
លេើស្រើលនះព្តូវលធវើការស្លព្ម្ចចិតដ លដាយស្លម្លង២/៣ ននចាំននួស្មាជិកស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

 
ជាំរូរ ៧ 

គោលការណ៍ដរហូត និងគព្រើព្ សធ់នធានធម្មជាតិ 
 

ព្បការ ២៩ ៖ ការដ្កហូតសេ អនុសេនព្រល ើ 
និងធនធានជេសេស្ព្មាប់លព្បើព្បាស់្ជាេកខ ៈព្គួស្ថរ និងស្ហគម្ន៍ 
ព្តូវអនុវតតព្ស្បតម្ខសនការព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍ និងចាប់ស្តើរើតាំបន់ការ
ពារធម្មជាតិ ។ 

ព្បការ ៣០ ៖ ការដ្កហូតសេល ើស្ព្មាប់លព្បើព្បាស់្ជាេកខ ៈព្គួស្ថរ ព្តូវសុ្ាំការអនុញ្ញញ ត
រើគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ និងមានការឯកភារើនាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ព្បការ ៣១ ៖ ការដ្កហូត..................................ព្តូវលធវើពាកយសុ្ាំជាលាយេ័កខអកេរ លដាយ
បញ្ញា ក់រើលរេលវលាទើតាំង ទាំហាំ និងចាំនួនឱ្យបានចាស់្លាស់្ ។ 

ព្បការ ៣២ ៖ ព្បជារេរដ្ឋកនុងភូមិ្ ខដ្េមិ្នខម្នជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍ និងអនកភូមិ្ជិតខាង 
អាចអនុញ្ញញ ត ឬមិ្នអនុញ្ញញ ត............................................... (ព្ស្បតម្
ស្ថថ នភាររបស់្ស្ហគម្ន៍នើម្យួៗ) ។ 
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ព្បការ ៣៣ ៖ ការដ្កហូត...................ស្ព្មាប់បលព្ម្ើសេព្បលោជន៍លៅកនុងស្ហគម្ន៍ ព្តូវ 
មានការឯកភាររើស្មាជិកស្ហគម្ន៍   និងមានេិខិតអនុញ្ញញ តរើនាយកតាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ.................និងព្ស្បលៅតម្ខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍។ 
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ជាំរូរ ៨ 
គោលការណ៍ហាម្ឃាត់ 

 
ព្បការ ៣៤ ៖ ោម្លព្គៀវលដ្ើម្ល ើ កាប់រុករានដ្ើនព្រស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ..........។  
ព្បការ ៣៥ ៖  ោម្រាេ់ការេក់ ជេួ ព្បវាស់្ ឬខបងខចកជាេកខ ៈព្គួស្ថរ ។ 
ព្បការ ៣៦ ៖ ោម្បរបាញ់ឬចប់ស្តវនព្រលៅកនុង និងលព្ៅតាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍តម្ព្គប់ម្លធា 

បាយទាំងអស់្។ 
ព្បការ ៣៧ ៖ ោម្កាប់លដ្ើម្ល ើខដ្េមានលដាយកព្ម្ មានដូ្ចជា................................។ 
ព្បការ ៣៨ ៖ ោម្កាប់ព្បលភទល ើសដេ់ជ័រ ដូ្ចជា លដ្ើម្ព្ស្េ់ លដ្ើម្ល ើទេ លដ្ើម្ព្តច 

លដ្ើម្ជ័រចុង...........។ 
ព្បការ ៣៩ ៖ ោម្បលងកើត ធយូងលៅកនុង ឬខកបរតាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍ ។ 
ព្បការ ៤០ ៖   ោម្កាប់រ ាំេាំលដ្ើម្ លដ្ើម្បើព្បមូ្េខសលល ើនព្រព្គប់ព្បលភទ  ។ 
ព្បការ ៤១ ៖ ោម្កាប់ល ើរស់្លធវើអុស្ ឬធយូង ។ 
ព្បការ ៤២ ៖ ោម្កាប់ល ើរស់្លធវើបលងាគ េព្ោក់ លដ្ើម្បើលធវើអាជើវកម្ម ។ 
ព្បការ ៤៣ ៖ ោម្លនស្ថទព្តើលដាយលព្បើព្បាស់្ឧបករ ៍ខុស្ចាប់។(ស្ហគម្ន៍អាចបខនថម្ 

ការោម្ឃាត់ ព្ស្បតម្ស្ថថ នភារជាក់ខស្តង) 
 

ជាំរូរ ៩ 
សាំណងការខូចខាត 

 
ព្បការ ៤៤ ៖ ស្ហគម្ន៍អាចឃាត់បទលេមើស្ជាក់ខស្តងកនុងនព្រស្ហគម្ន៍ និងកនុងតាំបន់ការ

ពារធម្មជាតិ លដាយបញ្ាូ នលៅស្ម្តថកិចចជាំនាញលៅជិតបាំសុត 
ព្ស្បតម្ចាប់ស្តើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងមាព្ត៨៧ 
ព្កម្នើតិវធិើព្រហមទ ឌ  ននព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា  

ព្បការ ៤៥ ៖ គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ អាចទម្ទរស្ាំ ងខូចខាត 
រើបទលេមើស្ថ្នន ក់ទើ១ ព្ស្បតម្មាព្ត៥៦ ននចាប់ស្តើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ព្បការ ៤៦ ៖ អនកខដ្េព្បព្រឹតដសទុយរើលោេការោម្ឃាត់ននេកខនដិកៈ ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការ
ពារធម្មជាតិ............ព្តូវមានស្ាំ ងខូចខាតលៅតម្កព្មិ្ត ដូ្ចខាងលព្កាម្ ៖  
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- ការព្បព្រឹតដខុស្លេើកទើ១: ព្តូវអប់រ ាំខ នាាំ និងលធវើកិចចស្នាជាលាយេ័កខ
អកេរជាម្យួស្ហគម្ន៍ ចាំលពាះវតថុតងខដ្េជាសេ អនុសេនព្រល ើ ព្តូវ
រកាទុកលព្បើព្បាស់្ជាព្បលោជន៍ស្ហគម្ន៍ រ ើឯវតថុតង ដូ្ចជា ម្លធាបាយ 
ស្មាភ រៈ លព្គឿងចព្ក។េ។ ព្តូវព្បគេ់ឱ្យស្ម្តថកិចចជាំនាញលដាយមានេិខិត
ព្បគេ់-ទទេួ និងកាំ ត់លហតុបទលេមើស្ជាក់ខស្តង។ 

- ការព្បព្រឹតដខុស្លេើកទើ ២: លធវើកិចចស្នាជាលាយេ័កខអកេរជាម្យួស្ហគម្ន៍ 
និងព្តូវស្ងការខូចខាតជាទឹកព្បាក់លស្មើនឹងរើរដ្ងននតនម្លខូចខាត ចាំលពាះវតថុ
តងខដ្េជាសេ អនុសេនព្រល ើ ព្តូវរកាទុកលព្បើព្បាស់្ជាព្បលោជន៍
ស្ហគម្ន៍ រ ើឯវតថុតង ដូ្ចជា ម្លធាបាយ ស្មាភ រៈ លព្គឿងចព្ក។េ។ ព្តូវ
ព្បគេ់ឱ្យស្ម្តថកិចចជាំនាញលដាយមានេិខិតព្បគេ់-ទទេួនិងកាំ ត់លហតុ 
បទលេមើស្ជាក់ខស្តង ។ 

- ការព្បព្រឹតដខុស្លេើកទើ៣:  ព្តូវស្ងការខូចខាតជាទឹកព្បាក់លស្មើនឹងបើដ្ងនន
តនម្លខូចខាតលហើយព្តូវរបឹអូស្វតថុតងបញ្ាូ នលៅស្ម្តថកិចចជាំនាញលដាយមាន 
េិខិតព្បគេ់-ទទេួ និងកាំ ត់លហតុបទលេមើស្ជាក់ខស្តង 
ព្រម្ទាំងលរៀបចាំស្ាំ ុាំ ខបបបទបញ្ាូ នលៅតុលាការ លដ្ើម្បើអនុវតតតម្ចាប់។ 

ព្បការ ៤៧ ៖  ការកាប់រានដ្ើនព្រកនុងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលធវើស្ាំ ងការខូច
ខាតជាទឹកព្បាក់លស្មើនឹង..................ននតនម្លខូចខាតជាក់ខស្ដង និងដ្កហូតដ្ើ
លនាះទុកជាស្ម្បតដិរបស់្ស្ហគម្ន៍វញិ។ 

ព្បការ ៤៨ ៖ ការចប់ស្តវព្គប់ព្បលភទព្តូវស្ងការខូចខាតជាទឹកព្បាក់លស្មើនឹង..................
ននតនម្លទើសារ រ ើឯវតថុតង.....................លបើស្តវងាប់................។ លបើស្តវរស់្
ព្តូវខេងកនុងនព្រស្ហគម្ន៍វញិ។ 

ព្បការ ៤៩ ៖ ការលនស្ថទលដាយលព្បើព្បាស់្ឧបករ ៍ខុស្ចាប់ ព្តូវឃាត់ខលួនជនស្ងេយ័ និង
វតថុតងបញ្ាូ នលៅស្ម្តថកិចចជាំនាញលដ្ើម្បើអនុវតតតម្ចាប់ ។  

ព្បការ ៥០ ៖ បទលេមើស្លកើតល ើងព្តូវរាយការ ៍លៅនាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដ្ើម្បើចត់
វធិានការតម្សលូវចាប់ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ព្បការ ៥១ ៖ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ខដ្េ ុប តិកនុងការព្បព្រឹតតបទលេមើស្  ព្តូវលធវើស្ាំ ងការ
ខូចខាតជាទឹកព្បាក់លស្មើនឹង...................ននតនម្លខូចខាតជាក់ខស្ដង និងព្តូវលធវើ 
កិចចស្នាជាលាយេ័កខអកេរជាម្យួគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ ។ 
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ព្បការ ៥២ ៖ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ខដ្េបានសតេ់រ័ត៌មាន ឬចូេរមួ្កនុងស្កម្មភារឃាត់ ចប់
បទលេមើស្កនុងនព្រស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងកនុងតាំបន់តាំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ នឹងព្តូវបានសតេ់រងាវ ន់លេើកទឹកចិតត ព្ស្បតម្មាព្ត៥៥ ននចាប់ស្តើ
រើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

 
ជាំរូរ ១០ 

ការព្គរ់ព្គងថវិកា 
 

ព្បការ ៥៣ ៖   ព្បភរព្បាក់ចាំ ូេរបស់្ស្ហគម្ន៍បានម្ករើ ៖ 
- ព្បាក់ស្ាំ ងការខូចខាត 
- ព្បាក់ភាគទនព្បចាំខខរបស់្ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ 
- ព្បាក់បានម្ករើអនកចប់អារម្ម ៍ ស្បបុរស្ជន និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ 
- ព្បាក់ចាំ ូេរើការេក់អនុសេនព្រល ើ និងធនធានជេសេ 
- ព្បាក់ចាំ ូេរើលស្វាលអកូលទស្ចរ ៍ 
- ព្បាក់មូ្េនិធិលរដ្បូក  
- មូ្េនិធិ ុាំ ស្ងាក ត់ 
- មូ្េនិធិលសេងៗលទៀត។ 

ព្បការ ៥៤ ៖ - 
លោេការ ៍ចាំណាយងវកិាអនុញ្ញញ តឱ្យលព្បើព្បាស់្ស្ព្មាប់ខតការងារខដ្េបលព្ម្ើ
ឱ្យសេព្បលោជន៍រមួ្របស់្ស្ហគម្ន៍ 
និងស្ព្មាប់ជយួដ្េ់ជនខដ្េងាយរងលព្ោះជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍។ 

ព្បការ ៥៥ ៖   លោេការ ៍ព្គប់ព្គងងវកិា 
- ព្តូវមានតមាល ភារ និងព្ស្បតម្នើតិវធិើហរិញ្ញវតថុ 
- ហរិញ្ញឹកទទេួខុស្ព្តូវលេើការព្គប់ព្គងព្បាក់ចាំ ូេ-ចាំណាយ 
- រាេ់ការចាំណាយលព្កាម្ឬលស្មើ.....លរៀេ ព្តូវមានការឯកភារគ ៈកម្មការ 
- រាេ់ការចាំណាយលេើស្រើ..................លរៀេ ព្តូវមានការឯកភាររើទើព្បឹកា 
និងស្ហគម្ន៍។ 
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ជាំរូរ ១១ 
អវសានលរខនដិរៈ 

 

ព្បការ ៥៦ ៖ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ ព្បធានព្ករម្ និងគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្ម 
ជាតិ ព្តូវចូេរមួ្អនុវតដេកខនដិកៈលនះ ។ 

 
ព្បការ ៥៧ ៖ េកខនដិកៈលនះអាចលធវើការខកស្ព្មួ្េបាន លដាយលោងលៅតម្ភាររ ើកចាំលរ ើន ឬការ 

ចាំបាច់របស់្ស្ហគម្ន៍ ។ 
 
ព្បការ ៥៨ ៖ េកខនដិកៈលនះមានព្បស្ិទធភារ និងជាគតិយុតដិ ចប់រើលព្កាយនងៃព្បកាស្ជូន

ដ្ាំ ឹងរយៈលរេ៣០នងៃ  គិតចប់រើនងៃចុះហតថលេខាលនះតលៅ ។ 
                                                                       ..........នងៃទើ........ ខខ........ឆ្ន ាំ២០.... 

ព្រធានគណៈរម្មការសហគម្ន៍   
..................................................... 

           លេខ........................              
           បានល ើញនិងលោររជូន 
លលាកនាយកតាំបន់ការពារធម្មជាតិ.................. 
         លដ្ើម្បើរិនិតយនិងជយួស្ព្មួ្េ 
 ..............នងៃទើ.......ខខ.......ឆ្ន ាំ២០...  
              គម្ឃុាំ/គៅសងាក ត់                        លេខ................ 
                                                                 បានល ើញនិងលោររជូន 
                                                  លលាកអភិបាេននគ ៈអភិបាេព្ស្រក/ព្ករង............. 

                                                   លដ្ើម្បើរិនិតយនិងជយួស្ព្មួ្េ 
                                                        ............នងៃទើ.......ខខ.......ឆ្ន ាំ២០... 

                                                           នាយរតាំរន់ការពារធម្មជាតិ......... 
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            លេខ.............. 
            បានល ើញនិងលោររជូន                            លេខ................ 
លលាកព្បធានម្នទើរបរសិ្ថថ នលខតដ..........                       បានល ើញនិងលោររជូន 
       លដ្ើម្បើរិនិតយនិងជយួស្ព្មួ្េ               ឯកឧតដម្អភិបាេននគ ៈអភិបាេលខតដ....... 
      ..............នងៃទើ......ខខ......ឆ្ន ាំ២០...                   លដ្ើម្បើរិនិតយនិងស្លព្ម្ច 
           អភិ លព្សុរ/ព្រុង                     ..............នងៃទើ......ខខ......ឆ្ន ាំ២០... 
                              ព្រធានម្នទីរររសិាា ន                                            
 

 
                                                   
                                                         
                                             លេខ...................... 

បានល ើញនិងឯកភារ 
..............នងៃទើ.........ខខ.......ឆ្ន ាំ២០... 

អភិ លគខតដ 
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ឧរសម្ព័នធទី ៤: ទព្ម្ងគ់ាំរ ូសព្មារ់ការសរគសរណែនការព្គរ់ព្គង 
សហគម្ន៍តាំរន់ការពារធម្មជាតិ 

១-គសចរដីគែដើម្ 
- ព្បវតដិស្ហគម្ន៍ 
- ទើតាំងភូមិ្ស្ថន្ដស្ត និងព្បជាស្ថន្ដស្ត 
- បញ្ញា ទក់ទងការលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិ 
- ទស្េនៈវស័ិ្យលេើការព្គប់ព្គងធនធានធម្មជាតិ  

២-គោលរាំណង 
- លេើកម្ពស់្ព្បស្ិទធភារននការព្គប់ព្គង 
- កាំ ត់នូវយុទធស្ថន្ដស្ដ និងស្កម្មភារខដ្េព្តូវអនុវតដ 
- លព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិព្បកបលដាយនិរនដរភារនិងមានស្ម្ធម៌្កនុងការខបង
ខចកសេព្បលោជន៍។ 

៣-សាា នភារគសដឋរិចចសងោម្ 
៣-១ ស្ថិតិស្មាជិកស្ហគម្ន៍  
៣-២ មុ្ខរបរ និងកព្មិ្តជើវភារ 
៣-៣ បញ្ញា ជបួព្បទះ 

៤-សាា នភារទូគៅននធនធានធម្មជាត ិ
៤-១ ព្បវតដិននធនធានធម្មជាតិ(ធនធាននព្រល ើ ឬធនធានជេសេ) 
៤-២ ទើតាំងនិងបរមិា ននធនធានធម្មជាតិកនុងតាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍(េទធសេស្ថរ  
 លរើភ័ ឌ នព្រស្ហគម្ន៍) 
៤-៣ តព្មូ្វការលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិព្បចាំឆ្ន ាំ(េទធសេស្ិកាបា៉ា ន់ព្បមា  
   ការលព្បើព្បាស់្ ) 

៥-យទុធសាន្ដសដននការព្គរ់ព្គង 
៥-១ រចនាស្ម្ព័នធព្គប់ព្គង 
៥-២ ការខបងខចកតាំបន់ព្គប់ព្គង និងលព្បើព្បាស់្ 
៥-៣ ខសនការលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិ (ការលព្បើព្បាស់្សេ អនុសេនព្រល ើ និង 
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        ធនធានជេសេ) 
៥-៤ ខសនការអភិវឌ្ឍន៍(កស្ិរុកខកម្ម លអកូលទស្ចរ ៍ សុ្វុឌ្ឍកម្មនព្រល ើ វារ ើវបបកម្ម 
និងលរដ្បូក ) 
៥-៤  លោេការ ៍ខបងខចកសេព្បលោជន៍ 
៥-៥ លោេការ ៍ខស្វងរកងវកិា និងការព្គប់ព្គង 

៦-ណែនការអនុវតតព្រច ាំនន ាំ និងការអភិវឌ្ឍន ៍
៦-១  ខសនការស្កម្មភារស្ាំខាន់ៗរយៈលរេ៥ឆ្ន ាំ 

- តរាងស្កម្មភារអនុវតដឆ្ន ាំទើ១ 
- តរាងស្កម្មភារអនុវតដឆ្ន ាំទើ២ 
- តរាងស្កម្មភារអនុវតដឆ្ន ាំទើ៣ 
- តរាងស្កម្មភារអនុវតដឆ្ន ាំទើ៤ 
- តរាងស្កម្មភារអនុវតដឆ្ន ាំទើ៥ 

៦-២ យនដការព្តួតរិនិតយ វាយតនម្លនិងការលធវើរបាយការ ៍ 

៧-ឧរសម្ព័នធ 
- ខសនទើខបងខចកតាំបន់ព្គប់ព្គងនិងលព្បើព្បាស់្ (មាននិោម្ការ និងមាព្តដាឋ ន
ចាស់្លាស់្) 

- តរាងេទធសេស្ថរលរើភ័ ឌ នព្រស្ហគម្ន៍  
- តរាងេទធសេបា៉ា ន់ព្បមា សេលនស្ថទព្បចាំឆ្ន ាំ 
- តរាងេទធសេបា៉ា ន់ព្បមា រើការលព្បើព្បាស់្អនុសេនព្រល ើ  
- បញ្ា ើល ម្ ះស្មាជិកស្ហគម្ន៍ខដ្េចូេរូម្លធវើខសនការព្គប់ព្គង 
- បញ្ា ើល ម្ ះអនកពាក់រ័នធខដ្េចូេរូម្រិលព្ោះលោបេ់លេើលស្ចកដើព្ពាងខសនការ
ព្គប់ព្គង 
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ឧរសម្ព័នទី៥ ៖ ទព្ម្ង់គាំររូិចចព្រម្គព្រៀង 
  

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនាព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 

 

 

 

 

រិចចព្រម្គព្រៀងសដរីី 
ការព្គរព់្គងសហគម្នត៍ាំរន់ការពារធម្មជាត ិ

 

រវាង 
 

អគោនាយរោឋ នរដឋ លការពារ និងអភិររសធម្មជាតិ 
ននព្រសងួររសិាា ន 

 

និង 
 

សហគម្ន៍តាំរនក់ារពារធម្មជាតិ.................................................. 
 

ខដ្េស្ថិតលៅកនុងឧទានជាតិ........./ខដ្នជព្ម្កស្តវនព្រ...........................មានទើតាំង 
លៅភូមិ្............... ុាំ/ស្ងាក ត់............... ព្ស្រក/ព្ករង............. លខតដ............ 

 

 
 
 

លធវើលៅ.............នងៃទើ.........ខខ........ឆ្ន ាំ២០...... 
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I. រុរវរថាននរិចចព្រម្គព្រៀង 
១- លោងៈ 

- ព្រះរាជព្កម្លេខ នស្ / រកម្ /០១៩៦/២១ ចុះនងៃទើ២៤ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ស្ដើ
រើការបលងកើតព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន 

- ព្រះរាជព្កម្លេខ នស្ / រកម្ /០២០៨/ ០០៧ ចុះនងៃទើ១៥ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០៨ 
ខដ្េព្បកាស្ឱ្យលព្បើព្បាស់្ចាប់ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 

- ព្រះរាជព្កិតយលេខ នស្ / រកម្ /១២៩៦-៣៦ ចុះនងៃទើ២៤ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៦  ខដ្េ
បានឱ្យលព្បើចាប់ ស្តើរើ កិចចការពារបរសិ្ថថ ននិងការព្គប់ព្គងធនធានធម្មជាតិ 

- បានល ើញអនុព្កឹតយលេខ ៥៥អនព្ក.បក  ចុះនងៃទើ០៤ ខខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
របស់្រាជរដាឋ ភិបាេស្ដើរើ ការលរៀបចាំនិងការព្បព្រឹតដលៅរបស់្ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន 

- ព្បកាស្ស្ដើរើការលរៀបចាំស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ................................. 
លេខ....ព្ប.កប.ស្ថ ចុះនងៃទើ......... ខខ.......... ឆ្ន ាំ២០.... របស់្ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន។ 

២- រាជរដាឋ ភិបាេកម្ពុជាមានទិស្លៅរព្ងឹងការព្គប់ព្គងធនធានធម្មជាតិ តម្រយៈការ
ចូេរមួ្រើស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ ន និងជនជាតិលដ្ើម្ភារតិច ខដ្េរស់្លៅកនុងឬខកបរតាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិស្ាំលៅធានាបាននូវេាំនឹងធម្មជាតិ និងល ល្ើយតបលៅនឹងតព្មូ្វការលព្បើ 
ព្បាស់្ជាេកខ ៈព្បនរ ើ របស់្ស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ នព្បកបលដាយនិរនដរភារ។ 

៣- នព្រស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ  គឺជាស្ម្បតដិស្ថធារ ៈរបស់្រដ្ឋ ខដ្េរាជរដាឋ  
ភិបាេទទួេស្ថគ េ់ស្ិទធិចូេរមួ្ព្គប់ព្គងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្ស្បតម្ចាប់ស្ដើរើ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

៤- ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន សដេ់ជូនស្ហគម្ន៍មូ្េដាឋ នចូេរមួ្ព្គប់ព្គងលៅកនុងតាំបន់លព្បើព្បាស់្ 
ព្បកបលដាយនិរនដរភារតម្ព្បកាស្លេខ........ចុះនងៃទើ.........ខខ.........ឆ្ន ាំ...ខដ្េ
មាននសទដ្ើទាំហាំ................ហកិតដ្េ់ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.........ស្ថតិ
កនុងភូមិ្...........  ុាំ/ស្ងាក ត់..............ព្ស្រក/ព្ករង.........លខតដ............។ 

៥-ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ....................... ព្តូវមានសុ្ចឆនទៈ និងលស្ចកដើលស្ថម ះ 
ព្តង់កនុងការចូេរមួ្ព្គប់ព្គងធនធានធម្មជាតិ  លដាយអនុវតតតម្េកខនដិកៈ  និង
ខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.............................. ព្ស្បតម្
ចាប់ ស្ដើរើតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ។ 
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II. លរខខណឌ  និងអាណតដិននរិចចព្រម្គព្រៀង 
១-កិចចព្រម្លព្រៀងស្ដើរើ ការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិមានព្បស្ិទធភារ 

និងចូេជាធរមានព្ស្បតម្េ័កខខ័ ឌ ដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 
ក- គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ............ព្តូវបានបលងកើតល ើង
ព្ស្បតម្នើតិវធិើនិងមានដ្ើកា ស្លព្ម្ចទទេួស្ថគ េ់លេខ.........ចុះនងៃទើ.........  
ខខ....... ឆ្ន ាំ២០....  រើលម្ ុាំ/លៅស្ងាក ត់។ 

ខ- ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ..................បានកាំ ត់ទើតាំងព្រាំព្បទេ់ 
ចាស់្លាស់្និងមានខសនទើ និោម្កាព្តឹម្ព្តូវ តម្ព្បកាស្លេខ ........... 
ព្ប.កប.ស្ថ ចុះនងៃទើ....... ខខ........ ឆ្ន ាំ២០.....របស់្ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន។ 

គ- មានបញ្ា ើល ម្ ះសុ្ាំចូេជាស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ........។ 
 -មានេកខនដិកៈស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ................ខដ្េបានលរៀបចាំ
ល ើងព្ស្បតម្ព្បកាស្ស្ដើរើ លោេការ ៍ខ នាាំរើនើតិវធិើ និងដ្ាំល ើ រលរៀបចាំ 
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

ង- ភាគើអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ និងគ ៈកម្មការ
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.................... បានចុះហតថលេខាលេើកិចចព្រម្ 
លព្រៀង និងមានស្ថកេើដឹ្ងឮរើ លម្ ុាំ/លៅស្ងាក ត់។ 

២-កិចចព្រម្លព្រៀងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...............មានសុ្រេភារកនុងរយៈ 
លរេដ្ប់ព្បាាំ(១៥)ឆ្ន ាំ គិតចប់រើនងៃចុះហតថលេខាលដាយភាគើទាំងរើរ។ 

៣-កិចចព្រម្លព្រៀងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ......................អាចបនដបានលដាយ 
 រលេើេទធសេននការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្លរើ អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេ 
ធម្មជាតិ និងមានកិចចស្ហការរើអាជាា ធរខដ្នដ្ើ។ 

៤-កនុងករ ើ  មានការផ្ទល ស់្បដូរេិខិតបទដាឋ នចាប់ ឬតព្មូ្វការចាំបាច់ណាម្ួយខដ្េ  
ជះឥទធិរេដ្េ់ការអនុវតដកិចចព្រម្លព្រៀងរវាងគ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ....និងអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ 
អាចលធវើការខកស្ព្មួ្េតម្ការឯកភារោន រវាងភាគើទាំងរើរ។ 
III. សទិធិ និងការទទួលខុសព្តវូររសគ់ណៈរម្មការសហគម្ន៍តាំរនក់ារពារ 
       ធម្មជាតិ.................................................. 

១-លរៀបចាំ និងអនុវតតខសនការព្គប់ព្គងធនធានធម្មជាតិលៅកនុងតាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍ ខដ្េ 
ព្កស្ួងបរសិ្ថថ នបានសដេ់ឱ្យលេើទាំហាំនសទដ្ើ ដូ្ចមានខសនទើកនុងឧបស្ម្ព័នធទើ១ននកិចចព្រម្លព្រៀងលនះ។ 
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២-មានស្ិទធិស្លព្ម្ច និងចត់វធិានការ ព្ស្បតម្េកខនដិកៈស្ហគម្ន៍លដ្ើម្បើការពារ 
ធនធានធម្មជាតិ និងទប់ស្ថក ត់បទលេមើស្នានាខដ្េបងកឱ្យប៉ាះពាេ់ដ្េ់ធនធានធម្មជាតិ   
ព្រម្ទាំងជើវភាររស់្លៅរបស់្ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ............................។ 

៣-មានស្ិទធិសដេ់រ័ត៌មាន និងស្ហការទប់ស្ថក ត់បទលេមើស្កនុងឧទានជាតិ................ 
/ខដ្នជព្ម្កស្តវនព្រ...........។ 

៤-មានស្ិទធិអនុញ្ញញ តឱ្យស្មាជិកស្ហគម្ន៍ដ្កហូត និងលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិ 
ជាេកខ ៈព្បនរ ើ ព្ស្បតម្េកខនតិកៈ និងខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ...។ 

៥-លរៀបចាំ និងខកេម្ែរទើតាំងខដ្េមានស្កាដ នុរេលអកូលទស្ចរ ៍ លដ្ើម្បើរមួ្ចាំខ ក
លេើកកម្ពស់្ជើវភាររស់្លៅរបស់្ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ................។ 

៦-មានស្ិទធិខកនចនអនុសេនព្រល ើ  ខដ្េមិ្នលធវើឱ្យប៉ាះពាេ់ដ្េ់តនម្លជើវៈចព្ម្រះកនុងតាំបន់  
លដ្ើម្បើបលងកើនព្បាក់ចាំ ូេកនុងស្ហគម្ន៍។ 

៧-ខបងខចកសេព្បលោជន៍លដាយ រលេើមូ្េដាឋ ន តមាល ភារ និងស្ម្ធម៌្  ដ្េ់ស្មាជិក  
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...............។ 

៨-ទទេួខុស្ព្តូវចាំលពាះទលងវើលេមើស្ធៃន់ធៃរខដ្េបងករឱ្យខូចខាតដ្េ់ធនធានធម្មជាតិលៅ 
កនុងនព្រស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ..............។ 

៩-ព្តូវទទេួរិន័យ ឬដាក់ទ ឌ កម្មព្ស្បលៅតម្ចាប់ស្ដើរើ តាំបន់ការពារធម្មជាតិ កនុង 
ករ ើ ព្បព្រឹតដបទលេមើស្ ឬមានការ ុប តិជាម្យួជនលេមើស្។ 

១០-កត់ព្តចាស់្លាស់្រើការដ្កហូត និងលព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិរបស់្ស្មាជិក
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.............និងលធវើរបាយការ ៍រើស្កម្មភារភាររ ើកចលព្ម្ើនព្រម្
ទាំងបញ្ញា លសេងៗខដ្េស្ហគម្ន៍បានជបួព្បទះកនុងលរេអនុវតដ  ជូននាយកឧទានជាតិ/ខដ្ន
ជព្ម្កស្តវនព្រ......... ម្នទើរបរសិ្ថថ នលខតត..........ជាលរៀងរាេ់ 0៣ខខម្ដង ចម្លងជូនព្ករម្ព្បឹកា ុាំ 
និងនាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

IV. សទិធិ និងការទទលួខុសព្តូវររសអ់គោនាយរោឋ នរដឋ លការពារនិង 

      អភិររសធម្មជាតិ 
១-សដេ់នូវការជយួស្ព្ម្បស្ព្មួ្េកនុងការលរៀបចាំខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 

ធម្មជាតិ....................................។ 
២-រព្ងឹងស្ម្តថភារដ្េ់គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ....................  
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តម្រយៈការសតេ់នូវវគគប ដុ ះបណាដ េ ស្ិកាខ ស្ថលា និងខ នាាំការអនុវតតន៍ផ្ទទ េ់។ 
៣-ទាំនាក់ទាំនងរកគលព្មាង និងអងគការនដ្គូ លដ្ើម្បើជួយអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ 

ធម្មជាតិ...................................។ 
៤-សដេ់នូវកិចចស្ហការទប់ស្ថក ត់បទលេមើស្ និងលដាះព្ស្ថយបញ្ញា  ល ល្ើយតបលៅតម្ស្ាំល ើ រ

របស់្គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.............។ 
៥-ជយួលរៀបចាំអតថបទសេរវសាយ និងទាំនាក់ទាំនងលភាៀវលទស្ចរជាតិ និងអនតរជាតិ លដ្ើម្បើ 

ចូេលៅទស្េនាស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ................។ 
   ៦-អប់រ ាំ និងសេរវសាយរើេិខិតបទដាឋ ននានា ខដ្េទក់ទងលៅនឹងការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...........................។ 

៧-ព្តួតរិនិតយ វាយតនម្ល និងសតេ់លោបេ់ខកេម្ែរលៅលេើស្កម្មភារអនុវតដន៍របស់្
ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...........................។ 
V.គោលការណ៍ដរហូត និងគព្រើព្ សធ់នធានធម្មជាតិ 

១-ការដ្កហូតធនធានធម្មជាតិអាចព្បព្រឹតដលៅបានព្ស្បលៅតម្ចាប់ ស្ដើរើតាំបន់ការ
ពារធម្មជាតិ។ 

២-ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.........ទាំងអស់្អាចព្បមូ្េនិងលព្បើព្បាស់្ 
ធនធានធម្មជាតិបានជាេកខ ៈព្បនរ ើ ។ 

៣-ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ....................អាចព្បមូ្េអនុសេនព្រល ើ ឬសេ 
លនស្ថទលៅកនុងនព្រស្ហគម្ន៍ ស្ព្មាប់ខកន ន្ជាេកខ ៈព្គួស្ថរ ព្ស្បលៅតម្ខសនការព្គប់
ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍ ខដ្េមិ្នលធវើឱ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ។ 

៤-ការព្បមូ្េអនុសេនព្រល ើ ព្តូវព្ស្បតម្េកខនតិកៈរបស់្ស្ហគម្ន៍ តាំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិ...............។ 

៥-ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.................មិ្នអាចដ្កហូតសេនព្រល ើ  
កនុងលោេបាំ ងពា ិជាកម្ម ខដ្េលធវើឱ្យប៉ាះពាេ់ដ្េ់ជើវៈចព្ម្រះលៅកនុងតាំបន់នព្រស្ហគម្ន៍។ 

៦-ការដ្កហូតសេនព្រល ើ ស្ព្មាប់បលព្ម្ើសេព្បលោជន៍លៅកនុងស្ហគម្ន៍  ព្តូវមានការ 
ឯកភាររើស្មាជិកស្ហគម្ន៍ភាគលព្ចើន និងមានការអនុញ្ញញ តរើ នាយកឧទានជាតិ/ខដ្នជព្ម្ក  
ស្តវនព្រ......................ព្ស្បលៅតម្ខសនការ ព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 

VI. គោលការណ៍ណថររា និងអភិររសធម្មជាតិ 
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១-ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.........ោម្ដាច់ខាតការលចញចូេលៅកនុង
តាំបន់ស្នូេ ននឧទានជាតិ/ខដ្នជព្ម្កស្តវនព្រ................។ 

២-ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ..................អាចព្បមូ្េអនុសេនព្រល ើ
លៅកនុងតាំបន់អភិរកេននឧទានជាតិ/ខដ្នស្តវនព្រ....................លដាយសុ្ាំការអនុញ្ញញ តរើនាយក
ឧទានជាតិ/ខដ្នជព្ម្កស្តវនព្រ.............តម្រយៈព្បធានស្ថន ក់ការតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ខដ្េ
លៅជិតបាំសុត។ 

៣-ស្មាជិកស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...........ព្តូវខងរកាការពារព្បលភទស្តវនិង 
រុកខជាតិខដ្េមានលដាយកព្ម្ឬជាព្បលភទស្តវ និងរុកខជាតិ ខដ្េមានេកខ ៈរិលស្ស្កនុងតាំបន់។ 

៤-ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.................ព្តូវព្គប់ព្គងកាកស្ាំ េ់ឱ្យបានព្តឹម្
ព្តូវលជៀស្វាងប៉ាះពាេ់ដ្េ់ធនធានធម្មជាតិ ព្បភរទឹក ស្តវ និងរុកខជាតិ។ 

VII.យនដការព្តួតរិនតិយ និងវាយតនម្ៃ 
១-អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារ និងអភិរកេធម្មជាតិ និងនាយកឧទានជាតិ/ខដ្េ

ជព្ម្កស្តវនព្រ.........មានស្ិទធិព្តួតរិនិតយរាេ់ដ្ាំល ើ រការអនុវតដន៍របស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ.............................។ 

២-ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ............ព្តូវអនុវតដតម្លស្ចកដើខ នាាំរបស់្នាយក 
ឧទានជាតិ/ខដ្នជព្ម្កស្តវនព្រ..............កនុងករ ើ ការព្តួតរិនិតយល ើញមានភារខវះចលនាល ះ។ 

៣-ការព្តួតរិនិតយនិងវាយតនម្លព្តូវលធវើល ើងលដាយមានការចូេរមួ្រើស្មាជិកស្ហគម្ន៍ 
នាយកឧទាជាតិ/ខដ្នជព្ម្កស្តវនព្រ................និងព្ករម្ព្បឹកា ុាំ.................។ 

VIII. យនតការគោះព្សាយទាំនាស ់
១-កនុងករ ើ គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍បាំពានលេើកិចចព្រម្លព្រៀង ព្តូវលដាះព្ស្ថយដូ្ច 

ខាងលព្កាម្ៈ 
ក-ព្តូវទទេួការរិន័យឬទ ឌ កម្មព្ស្បលៅតម្លទស្ បញ្ញតដិននចាប់ ស្ដើរើតាំបន់ 

 ការពារធម្មជាតិ។ 
ខ-ព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន ស្លព្ម្ចរយួរ ឬព្បកាស្េុបកិចចព្រម្លព្រៀង កនុងករ ើ មានការ 
រ ាំលលាភបាំពានរើស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...............លដាយលចតនា។ 

២-កនុងករ ើ  អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ  បាំពានលេើកិចចព្រម្ 
លព្រៀងព្តូវលដាះព្ស្ថយ ដូ្ចខាងលព្កាម្ៈ 

ក-គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ...................ព្តូវលធវើពាកយជា 
លាយេ័កខអកេរដាក់ជូនព្កស្ួងបរសិ្ថថ នជយួស្ព្ម្បស្ព្មួ្េលដាះព្ស្ថយ។ 
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ខ-កនុងករ ើ ព្កស្ួងបរសិ្ថថ នមិ្នអាចលដាះព្ស្ថយបាន គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិព្តូវលធវើពាកយប ដឹ ងលៅតុលាការតម្និតិវធិើចាប់។ 

IX.ព្រធានសរ័ក 
១-ចត់ទុកថ្នជាព្បធានស័្កកេុះព្តខតមានេកខ ៈដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

- មានស្កម្មភារស្ន្ដងាគ ម្ 
- លព្ោះម្ហនដរាយធម្មជាតិ។ 

កនុងករ ើ មានព្បធានស័្កកណាម្យួលកើតល ើង ខដ្េលធវើឱ្យប៉ាះពាេ់ដ្េ់ដ្ាំល ើ រការព្គប់
ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍ គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ.........................ព្តូវជូន
ដ្ាំ ឹងជាបនាទ ន់លៅ អគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិ ននព្កស្ួងបរសិ្ថថ ន 
តម្រយៈនាយកឧទានជាតិ...../ខដ្នជព្ម្កស្តវនព្រ.................លហើយភាគើទាំងរើរ 
មិ្នមានទទេួខុស្ព្តូវលៅលេើការបាត់បង់ ឬខូចខាតសេព្បលោជន៍របស់្ភាគើណាម្យួល ើយ។ 

២-មិ្នព្តវូបានចត់ទុកជាព្បធានស័្កកមានដូ្ចខាងលព្កាម្ៈ 
- បញ្ញា លស្ដ្ឋកិចចឬទើសារខដ្េជះឥទធិរេដ្េ់ដ្ាំល ើ រការរបស់្ស្ហគម្ន៍ 
- ការមិ្នអនុវតដតនួាទើនិងភារកិចចរបស់្គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ខដ្េលធវើឱ្យរា ាំងស្ទះ
ដ្េ់ការអនុវតដការងារស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ....................។ 

X.លរខខណឌ គែសងៗ 

១-កិចចព្រម្លព្រៀងលនះព្តូវបានលរៀបចាំជាភាស្ថខខមរ 
និងលព្បើព្បាស់្ជាមូ្េដាឋ នស្ាំលៅលធវើឱ្យព្បលស្ើរល ើងកនុងការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្ម
ជាតិ................។ 

២-កិចចព្រម្លព្រៀងលនះ ព្តូវបានលរៀបចាំល ើងចាំនួន០៦ចាប់ 
ស្ព្មាប់តម្កេ់លៅស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ........០១ចាប់ 
ស្ថលា ុាំ/ស្ងាក ត់.......០១ចាប់ 
ស្ថន ក់ការឧទានជាតិ........../ខដ្នជព្ម្កស្តវនព្រ......០១ចាប់ ម្នទើរបរសិ្ថថ ន០១ចាប់ 
នាយកដាឋ នស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ០១ចាប់ 
និងអគគនាយកដាឋ នរដ្ឋបាេការពារនិងអភិរកេធម្មជាតិចាំននួ០១ចាប់។ 
      លធវើលៅ...............នងៃទើ......ខខ.......ឆ្ន ាំ២០..... 
 

ហតាគលខា 
គណៈរម្មការសហគម្ន៍តាំរន ់
ការពារធម្មជាតិ............... 

ហតាគលខា 
អគោនាយរោឋ នរដឋ លការពារ 

និងអភិររសធម្មជាត ិ
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             ហតាគលខា       
  
  
 

  

 

     

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

សារស ី
តាំណាងព្រសងួររសិាា ន 
....................................... 

សារស ី
គម្ឃុាំ/គៅសងាក ត ់

........................................... 
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ឧរសម្ព័នទី៦ ៖ ទព្ម្ង់គាំរ ូព្ររខណឌ សព្មារ់ការព្តួតរិនិតយ និងវាយតនម្ៃ 

គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ព្តូវលព្បើព្បាស់្េកខខ ឌ ទាំងបួនស្ព្មាប់ 
ការព្តួតរិនិតយនិងវាយតនម្ល លដាយអាចរិចរណានិងខកស្ព្មួ្េលេើេកខ ៈវនិិចឆ័យ និងសូ្ច
នាករ ខដ្េស្ម្ព្ស្បលៅនឹងស្ថថ នភារជាក់ខស្ដងរបស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិនើម្យួៗ។ 
ខាងលព្កាម្លនះគឺ ជាឧទហរ ៍ម្យួចាំនួនប៉ាុលណាណ ះ។ 

លរខខណឌ ទ ី១ ៖ ធនធានធម្មជាតិព្តូវ នណថររា 

ល.រ លរខណៈវិនិចឆ័យ សចូនាររ 
១ មានការកាំ ត់តាំបន់ព្គប់ព្គង 

និងលព្បើព្បាស់្ចាស់្លាស់្ 
 

- មានការខបងខចកតាំបន់លព្បើព្បាស់្ 
- មានព្រាំព្បទេ់ និងស្ថល កស្ញ្ញញ  បញ្ញា ក់រើ 
  តាំបន់នើម្ួយៗ 
- មានដាក់ស្ថល កស្ញ្ញញ ោម្ឃាត់ 
- មានខសនទើមាព្តដាឋ ន 
- មានបលងាគ េព្រាំព្បទេ់ 
- មានបឹងអភិរកេរូជព្តើ....។ 

២ ជើវៈចព្ម្រះព្តូវបានខងរកានិងការពារ  
 

- មានការដាាំល ើល ើងវញិ 
- ស្តវនព្រមានការលកើនល ើង 
- ព្បលភទរុកខជាតិនិងស្តវកព្ម្មានការលកើនល ើង  
- ចាំននួននការបបរបាញ់ និងចប់ស្តវងយចុះ 
- មានដ្ាំ ុះល ើល ើងវញិ 
- មានម្លធាបាយការពារលភលើងនព្រស្ហគម្ន៍។ 

៣ ធនធានធម្មជាតិកនុងតាំបន់ព្គប់ព្គង 
របស់្ស្ហគម្ន៍ព្តូវបានខងរកា 
និងខកេម្ែរ 
 

- ការលធវើសុ្វុឌ្ឍកិម្មនព្រល ើ   
- មានការកាំ ត់ព្បលភទល ើលម្រូជ 
- សេ-អនុសេនព្រល ើមានការលកើនល ើង 
- ការដុ្តនព្រព្តូវបានបញ្ឈប់ 
- ការកាប់រានតនព្រព្តូវបានទប់ស្ថក ត់ 
- ការកាប់ល ើខុស្ចាប់ព្តូវបានទប់ស្ថក ត់ 
- សេលនស្ថទមានការលកើនល ើងវញិ 
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- រកាបានគព្ម្បនព្រស្ហគម្ន៍ 
៤ ការលព្បើព្បាស់្ឧបករ ៍ និងការដ្ក

ហូតធនធានធម្មជាតិមានេកខ ៈ
ស្ម្ព្ស្ប 
 

- ការលព្បើព្បាស់្ឧបករ ៍ខុស្ចាប់ព្តូវបាន 
  េប់បាំបាត់ 
- ោម នការលនស្ថទជាេកខ ៈអជើវកម្មលៅរដូ្វ  
  បិទលនស្ថទ  
- ោម នការកាប់រេាំលដ្ើម្កនុងការព្បមូ្េអនុសេ 
  នព្រល ើ។ 

 
លរខខណឌ ទ ី២ ៖ សខុមាលភារសមាជិរសហគម្ន៍ព្តវូ នគធវើឱ្យព្រគសើរគ ើង 
ល.រ លរខណៈវិនិចឆ័យ សចូនាររ 
១ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ទទេួបានការ

លព្បើព្បាស់្ធនធានធម្មជាតិ 
 

- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានលព្បើព្បាស់្អនុសេ 
  នព្រល ើ(បខនលនព្រ ខសលល ើនព្រ ជ័រ វេ្ល លដដ   
  ឬស្ើេ...) 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ទទេួបានសេល ើ 
  ស្ព្មាប់ការជសួ្ជុេ ឬស្ថងស្ង់េាំលៅដាឋ ន  
  និងស្មាភ រៈ លព្បើព្បាស់្លសេងៗ 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានលព្បើព្បាស់្រុកខជាតិ 
  ឱ្ស្ង ស្ព្មាប់ការ   ខងរកាសុ្ខភារ 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានលធវើការលនស្ថទ 
  ស្ព្មាប់ព្ទព្ទង់ជើវភារ។ 

២ ធនធានធម្មជាតិកនុងតាំបន់ស្ហគម្ន៍ 
បានរមួ្ចាំខ កសដេ់ព្បាក់ចាំ ូេ
ស្ព្មាប់ព្ទព្ទង់ជើវភារ 
 

- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានព្បាក់ចាំ ូេរើ 
  អនុសេនព្រល ើ 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានព្បាក់ចាំ ូេរើ 
  លស្វាលទស្ចរ ៍ធម្មជាតិ 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានព្បាក់ចាំ ូេរើការ 
   លនស្ថទកនុងតាំបន់ស្ហគម្ន៍។ 

៣ នព្រស្ហគម្ន៍បានរមួ្ចាំខ កជយួ 
ដ្េ់ខសនកកស្ិកម្ម 
 

- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានលព្បើព្បាស់្សេ 
 អនុសេនព្រល ើស្ព្មាប់ការងារកស្ិកម្ម 
- ខព្ស្ចាំការខកបរនព្រស្ហគម្ន៍ រកាបានជើ 
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  ជាតិដ្ើនិងទទេួបានទិននសេព្បលស្ើរល ើង 
- នព្រស្ហគម្ន៍បានរកាព្បភរទឹកស្ព្មាប់ 
  ការលព្ស្ថចព្ស្រ 
- នព្រស្ហគម្ន៍ជយួសដេ់នូវចាំ ើ ស្ព្មាប់ការ  
  ចិញ្ច ឹម្ស្តវ ។ 

៤ ស្មាជិកស្ហគម្ន៍មានឱ្កាស្ 
ទទេួបានមុ្ខរបរបាំលរញបខនថម្
លសេងៗ 
 

- មានការចិញ្ច ឹម្ព្តើជាេកខ ៈព្គួស្ថរ 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍លចះខកន ន្អនុសេនព្រ 
  ល ើ 
- មានការចិញ្ច ឹម្ស្តវជាេកខ ៈព្គួស្ថរ 
- មានការដាាំបខនល និងល ើហូបខសល។ 

 

លរខខណឌ ទ ី៣ ៖ សខុុមាលភារសហគម្ន៍ព្តូវ នធានា 
ល.រ លរខណៈវិនិចឆ័យ សចូនាររ 
១ ព្បរ័នធព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍បលងកើត

ល ើងលដាយមានការចូេរមួ្រើ
ស្មាជិក 
 

- ចាំនួនស្មាជិកស្ហគម្ន៍ បានលរៀបចាំល ើង  
  តម្ការស្ម័ព្គចិតដ 
- គ ៈកមាម ការព្តូវបានលព្ជើស្លរ ើស្តម្ការ 
  លបាះលឆ្ន តព្បកប  លដាយតមាល ភារ និងស្ម្ 
  ភាររវាងបុរស្ ន្ដស្ដើ  
- េកខនដិកៈព្តូវបានលធវើល ើងលដាយស្ហគម្ន៍  
  មូ្េដាឋ ន និងមានខចងចាស់្រើ ស្ិទធិ តនួាទើ  
  និងការទទេួខុស្ព្តូវ 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានចូេរមួ្លរៀបចាំ 
  ខសនការព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍។ 

២ មានយនដការព្គប់ព្គងនិងការលដាះ 
ព្ស្ថយទាំនាស់្ព្បកបលដាយព្បស្ិទធ
ភារ 
 

- ស្មាជិកបានចូេរមួ្កនុងការព្តួតរិនិតយ 
  និងវាយតនម្លលេើការព្គប់ព្គងនព្រស្ហគម្ន៍ 
- មានយនដការព្តួតរិនិតយកនុងការដ្កហូត 
 និងលព្បើព្បាស់្សេ អនុសេនព្រល ើ 
- ស្កម្មភារព្តួតរិនិតយព្តូវបានអនុវតដលៅ 
  តម្ខសនការព្គប់ព្គងចាស់្លាស់្ 
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- េកខនដិកៈព្តូវបានស្មាជិកទាំងអស់្លោររ 
  និងអនុវតដ 
- ការដ្កហូតសេ អនុសេនព្រល ើមាន 
  ការកត់ព្តចាស់្លាស់្ និងសេរវសាយ 
  ដ្េ់ស្មាជិក។ 

៣ គ ៈកម្មការមានស្ម្តថភារដឹ្កនាាំ 
 

- ទាំនាស់្ននការលព្បើព្បាស់្ធនធានកនុង 
  ស្ហគម្ន៍ព្តូវបានលដាះ ព្ស្ថយលដាយ 
  គ ៈកម្មការស្ហគម្ន៍ 
- ព្គប់លរេព្បជុាំមានស្មាជិកស្ហគម្ន៍ចូេ  
  រមួ្លេើស្រើ ៦០% 
- មានស្មាជិកស្ហគម្ន៍ចូេរមួ្ោម្ 
  េាតជាព្បចាំ 
- ស្មាជិកស្ហគម្ន៍បានសដេ់រ័ត៌មានរើ 
  បទលេមើស្ 
- ការទប់ស្ថក ត់បទលេមើស្បានទន់លរេលវលា 
- ការខចករ ាំខេករ័ត៌មាន និងព្គប់ព្គង 
  ឯកស្ថចាស់្លាស់្។ 

៤ តមាល ភារកនុងការព្គប់ព្គង 
 

- មានបញ្ា ើគ លនយយ និងការកត់ព្តចាស់្ 
  លាស់្ 
- មានរបាយការ ៍ចាំ ូេចាំណាយ 
- មានការបងាា ញរើងវកិាចាំ ូេចាំណាយដ្េ់ 
   ស្មាជិកស្ហគម្ន៍ 

 
លរខខណឌ ទ ី៤ ៖ ការោាំព្ទរីម្ជឈោឋ នខាងគព្ៅ 
ល.រ លរខណៈវិនិចឆ័យ សចូនាររ 
១ អនកពាក់រនធ័ចូេរមួ្ និងោាំព្ទដ្េ់ 

ការព្គប់ព្គងរបស់្ស្ហគម្ន៍ 
 

- អនកភូមិ្ជិតខាងលោររលៅតម្េកខនដិកៈ និង 
  ខសនការព្គប់ព្គង របស់្ស្ហគម្ន៍ 
- ស្កម្មភារលេមើស្ បាំពាន រើអនកខាងលព្ៅព្តូវ 
  បានេប់បាំបាត់ 
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- ស្ថថ ប័នជាំនាញ ឬអងគការលព្ៅរដាឋ ភិបាេ 
  ជយួឧបតថម្ភបលចចកលទស្ដ្េ់ស្ហគម្ន៍ 
  កនុងការព្គប់ព្គង  
- មានការចូេរមួ្អនដរាគម្ន៍រើអាជាា ធរខដ្នដ្ើ 
  និងស្ថថ ប័នជាំនាញលេើការលដាះព្ស្ថយទាំនាស់្  
- ព្ករម្ព្បឹកា ុាំចូេរមួ្ព្តួតរិនិតយ និងវាយ 
  តនម្ល។  

២ លោេនលោបាយរបស់្រាជរដាឋ      
ភិបាេស្ព្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
ស្ហគម្ន៍ 
 

- មានចាប់ និងេិខិតបទដាឋ នោាំព្ទដ្េ់ស្ិទធិ 
  និងសេលោជន៍របស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការ 
  ពារធម្មជាតិ 
- ស្កម្មភារស្ហគម្ន៍ព្តូវបានរមួ្បញ្ចូ េលៅ 
  កនុងខសនការអភិវឌ្ឍន៍ ុាំ 
- ស្ហគម្ន៍ទទេួបានការលេើកទឹកចិតដរើ 
  ស្ថថ ប័នជាំនាញ និងអាជាា ធរ 
- យនដការលដាះព្ស្ថយទាំនាស់្កនុងស្ហគម្ន៍ 
  ព្តូវបានចូេរមួ្ោាំព្ទអនុវតដរើស្ថថ ប័នជាំនាញ   
  និងអាជាា ធរខដ្នដ្ើ។ 

៣ មានការអប់រ ាំកនុង និងលព្ៅព្បរនធ័ 
 ខដ្េោាំព្ទដ្េ់ការចូេរមួ្ព្គប់
ព្គងធនធានធម្មជាតិរបស់្
ស្ហគម្ន៍ 
 

- ការព្គប់ព្គងធនធានធម្មជាតិព្បកបលដាយ 
  និរនដភារព្តូវបានដាក់បញ្ចូ េលៅកនុងកម្មវធិើ 
  អប់រ ាំ 
- មានការសេរវសាយស្ដើរើស្កម្មភារព្គប់ព្គង 
 របស់្ស្ហគម្ន៍លៅកនុងព្បរ័នធសេរវសាយ 
- បទដាឋ នចាប់ និងឯកស្ថរខដ្េពាក់រនធ័ការ 
  ព្គប់ព្គងស្ហគម្ន៍ព្តូវបានសេរវសាយដ្េ់   
  មូ្េដាឋ ន 
- មានវគគប ដុ ះបណាដ េរព្ងឹងស្ម្តថភារ 
  ព្គប់ព្គងដ្េ់ស្ហគម្ន៍ ។ 

៤ ការជយួោាំព្ទលេើទើសារេក់ 
សេិតសេ 

- មាននដ្គូរលៅលេើទើសារ 
- មានកិចចស្នាចាស់្លាស់្ជាម្យួនដ្គូរ 
- មានការខចកសេព្បលោជន៍ចាស់្លាស់្ 
- មានេខិតអនុញ្ញញ តដឹ្កជញ្ាូ នសេិតសេ 
  របស់្ស្ហគម្ន៍។ 
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ឧរសម្ព័នធទី ៧ ៖ ទព្ម្ង់គាំររូ យការណ៍សព្មារ់គណៈរម្មការសហគម្ន៍ 
តាំរន់ការពាធម្មជាតិ 

 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

សមូ្គោររជូន 
គលារនាយរ................................................ 

 
រម្មវតាុ: របាយការ ៍ព្បចាំព្តើមាស្ទើ........ឆ្ន ាំ២០.........របស់្ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្ម

ជាតិ....................................។ 
 
លស្ចកតើដូ្ចមានខចងកនុងកម្មវតថុខាងលេើ ខាុ ាំបាទសូ្ម្ជព្មាបជូននាយក.................

លម្តត ព្ជាបថ្នកនុងព្តើមាស្ទើ....... ឆ្ន ាំ២០......... ស្ហគម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ..................
បានអនុវតតស្កម្មភារនិងទទេួបានេទធសេដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

ទើ១.......................................................េទធសេ..................................
............................................................................................................................
......................................................................................................................... 

ទើ២.....................................................េទធសេ................................ 
............................................................................................................................
........................................................................................................................។ 

ទើ៣...........................................................េទធសេ.......................... 
............................................................................................................................
........................................................................................................................។ 

បញ្ញា ជបួព្បទះ................................................................................... 
............................................................................................................................
.........................................................................................................................។ 

ស្ាំ ូម្ររ.......................................................................................... 
............................................................................................................................
........................................................................................................................។ 
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ទិស្លៅអនុវតតបនត............................................................................... 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................................................................។ 

អាព្ស័្យដូ្ចបានជព្មាបជូនខាងលេើ សូ្ម្លលាកនាយក លម្តត ព្ជាបជារបាយការ ៍។  
 
សូ្ម្លលាកនាយកទទេួនូវការលោររអាំរើខាុ ាំ៕ 
                                                 ..........នងៃទើ...........ខខ......ឆ្ន ាំ២០.........   

                                                     អនកលធវើរបាយការ ៍ 
ចម្លងជូន 
ស្ថលាព្ស្រក/ព្ករង...................... 
ស្ថលា ុាំ/ស្ងាក ត់......................  
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