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សេចក្តីេសខេបមតិសោបលអ់ំពីសេចក្តីព្រាខចាប់ដីក្េកិ្មមសលើក្ទី៦ 

១.ការចូលរមួមតិយោបល់ជារមួ 

ជំពូក មាត្រា ខឹមសារយ ើមនៃចាប ់ សំយ ើ រស ំការកកសត្រមួល មូលយេត នៃការយសនើ 
៣ ១១ យោលៃយោបាយជាតិធៃធាៃ ីកសិកមម 

ត្រតូវឆ្លងកាត ំ់យ ើ រពិយត្រោោះយោបល់យោយ
មាៃការចូលរមួពីភាគីពាកព់ៃ័ធ ៃិងត្រតូវ
យរៀបចំយោយកអែកាមោា ៃទិៃនៃយ័ធៃធាៃ
 ីកសិកមម សកាា ៃ ពលៃិងតត្រមូវការកន ងត្រកប
ខ ឌ នៃការយត្របើត្របាស់ ី សត្រមាបច់កខ វស័ិយ
អភវិឌ្ឍៃស៍ងគម យស ាកិចចជាតិ ៃិងវសិាល
ភាពនៃការអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកមម 

យយើងខ្ សូំមយសនើ ជា ំបូងគរួអៃ មត័យោល
ៃយោបាយ បន្ទា បម់កអៃ មត័កអៃការ 
យេើយអៃ មត័ចាប។់  
វធីិសាស្តសរកបបយៃោះ អាចសយត្រមចបាៃៃូវអវី
ក លយយើងខ្ ំបាៃយសនើយ ើងកន ងចំ  ចខាង
យលើ 

អងគការៃិងកសិករក លបាៃអរល់យោបល់
យៅយលើយសចករីត្រពាងចាបយ់ៃោះបាៃសកមរង 
ៃូវការភយ័ខាល ចៃិងជំទាស់ៃឹងយសចករី
ត្រពាងចាបយ់ៃោះ។ យៃោះគឺយោយសារកត 
លកខខ ឌ តត្រមូវ យទាសទ ឌ  ៃិងការជំរ ញ
អៃ វតរៃច៍ាបទ់ាងំអស់យន្ទោះ។ ពកួោត ់
យល់យ ើញថា វាយធវើឱ្យពកួោតទ់ទលួរង
អលប ោះពាល់ យេើយមៃិកមៃជាការជយួ 
 ល់ពកួោតយ់ទ។ ពកួោតប់ាៃយមើល
យ ើញបញ្ហា មយួចំៃៃួ ក លមៃិពាកព់ៃ័ធ
ៃឹងការត្រគបត់្រគង ីកសិកមមថាជាបញ្ហា

៣ ១២ កអៃការយ ទធសាស្តសរជាតិត្រគបត់្រគងៃិងយត្របើ
ត្របាស់ធៃធាៃ ីកសិកមម ត្រសបាមយោល
ៃយោបាយជាតិធៃធាៃ ី កសិកមម 
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បន្ទា ៃជ់ាងយសចករីត្រពាងចាបយ់ៃោះ។ 
ឧទាេរ ៍ រោា ភបិាលគរួយធវើឱ្យពួកោត់
ទទលួបាៃឥ ទាៃការត្របាកទ់ាប  គរួ
ជយួ ទិញ ំណំក លយលើសពីតត្រមូវការ គរួ
អៃររាគមៃយ៍ ើមបកីារពារត្រគួសារកសិករយៅ
យពលក លស វតថិភាពនៃការកាៃក់ាប ី់
របស់ពកួោត ់ទទលួរងការគំរាមកំកេងពី
អនកមាៃអំណច គរួកសាងត្របពៃ័ធធារាសា
ស្តសរបកៃថម គរួអរល់ ីបកៃថមយទៀត ល់
ត្រគួសារកសិករ ៃិង គរួអរល់ការក ន្ទំ
កអនកបយចចកយទសឱ្យកាៃក់តយត្រចើៃៃិង
ត្របយសើរជាងម ៃ ត្រពមទាងំអរល់ជំៃយួ ល់
ត្រគួសារកសិករ។ 

៥ ៣០ 
ទំពរ័
១៧ 

៣.អៃ វតរការច ោះបញ្ជ ីយត្របើត្របាស់ ីកសិកមម 
ចំយពាោះ ីកសិកមមត្របមូលអរ ំ ឬកាល ីរមួ 
ក លបាៃបយងកើត កាៃក់ាប ់ៃិងយត្របើត្របាស់
យត្រកាមសេគមៃក៍សិកមម តំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃ៍
កសិកមម ៃិង យត្រកាមភតិសៃាជួល។ 

អៃ វតរការច ោះបញ្ជ ីយត្របើត្របាស់ ីកសិកមម 
ចំយពាោះតំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមម ៃិង យត្រកាម
ភតិសៃាជួល។ 

យយើងខ្ ំយជឿជាកថ់ា ចំ  ចយៃោះ ៃឹងមាៃ
ៃយ័ជាការបញ្ហជ កប់កៃថមឱ្យកាៃក់តចាស់
ថា កអនកទាកទ់ងៃឹងតំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃ៍
កសិកមម មៃិទាកទ់ងៃឹងសេគមៃជ៍ៃ
ជាតិយ ើមភាគតិចយទ។ 

៥ ៣៥ 
ទំពរ័
១៩ 

រាជរោា ភបិាលមាៃសិទធសយត្រមចឲ្យត្រកសួង
ទទលួបៃា កវស័ិយកសិកមម ចាតវ់ធិាៃការ 
ចំយពាោះ ីកសិកមមក លទ កយចាលទំយៃរ 
យ ើមបយីត្របើត្របាស់ជាបយណា ោះអាសៃនសត្រមាប់

រាជរោា ភបិាលមាៃសិទធសយត្រមចឲ្យត្រកសួង
ទទលួបៃា កវស័ិយកសិកមម ចាតវ់ធិាៃការ 
ចំយពាោះ ីកសិកមមក លទ កយចាលទំយៃរ 
យ ើមបយីត្របើត្របាស់ជាបយណា ោះអាសៃន
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ត្របយោជៃ ៍សាធារ ៈយត្រកាមយោលបំ ង
អលិតកមមកសិកមម យៅកន ងរយៈយពលចាបពី់
០១(មយួ)ឆ្ន យំ ើងយៅ រេូត ល់យពលមាៃ
ការយសនើស ំពីកមមសិទធិករឬមាច ស់ ីយន្ទោះជាថ្មី 
យ ើមបយីត្របើត្របាស់ ីកសិកមមជាកមមសិទធិរបស់
ខលួៃ យត្រកាមអលិតកមមកសិកមមយ ើងវញិ ។ 

សត្រមាបត់្របយោជៃ ៍សាធារ ៈយត្រកាម
យោលបំ ងអលិតកមមកសិកមម យៅកន ងរ
យៈយពលចាបពី់០១(មយួ)ឆ្ន យំ ើងយៅ 
រេូត ល់យពលមាៃការយសនើស ំពីកមមសិទធិ
ករឬមាច ស់ ីយន្ទោះជាថ្មី យ ើមបយីត្របើត្របាស់ ីក
សិកមមជាកមមសិទធិរបស់ខលួៃ យត្រកាម
អលិតកមមកសិកមមយ ើងវញិ ។បទបបញ្ញតរិ
យៅកន ងមាត្រាយៃោះមៃិពាកព់ៃ័ធៃឹង  ី
កសិកមមាមត្របនព ីរបស់សេគមៃជ៍ៃ
ជាតិយ ើមភាគតិចយទ។ 

៥ ៣៧ 
ទំពរ័
១៩ 

រ ាធាន្ទសិទធិយត្របើត្របាស់ ីកសិកមមកបប
ត្របនព ីរបស់សេគមៃជ៍ៃជាតិយ ើមភាគ
តិចយត្រកាមបទបបញ្ញតរិៃិងៃីតិវធីិនៃចាបយ់ៃោះ
ៃិងបទោា ៃចាបព់ាកព់ៃ័ធជាធរមាៃ។ 
ការអៃ វតរកសិកមមពយៃចរយោយសេគមៃ៍
ជៃជាតិយ ើមភាគតិចត្រតូវបាៃទទលួសាគ ល់
យោយចាបយ់ៃោះ ជាការយត្របើត្របាស់ ីសត្រមាប់
យោលបំ ងកសិកមម ក លត្រតូវយរៀបចំ ៃិង

ស ំល បយចាលបទបបញ្ញតរិសរីពីការចាតថ់ាន ក់
 ី ( ីកសិកមមបត្រមុង) សត្រមាបជ់ៃជាតិ
យ ើមភាគតិច យៅកន ងមាត្រា៣៧យៃោះ 
 

សេគមៃជ៍ៃជាតិយ ើមភាគតិច កំព ង
ត្របឈមៃឹងបទបបញ្ញតរិរបស់រោា ភបិាលជា
យត្រចើៃរចួត្រសាបយ់េើយ។ វបបធម ៌ៃិងកត្រមតិ
អបរ់រំបស់ពកួោត ់យធវើឱ្យពកួោតម់ាៃការ
លំបាកកន ងការយោោះត្រសាយបញ្ហា យៃោះខាល ងំ
ណស់។ មាៃបទបបញ្ញ តិរអលូវចាបៃិ់ងកមម
វធីិជាយត្រចើៃរចួត្រសាបយ់េើយទាកទ់ងៃឹងការ
ចាតថ់ាន ក1់ ការច ោះបញ្ជ ី2 ការបត្រមុងទ ក3 

                                                           
1 នៅនេលក្រសងួន ៀបចំដែនែី នគ ូបនីយរម្មនិងសំណង ់ចាបន់ ត្ីម្ែំនណី កា ច ុះបញ្ជ ីែីសហគម្ន៍ជនជាតិនែីម្ភាគតិច កា អន វតតនានេលបចច បបននននុះ នបីនោងតាម្អន ក្រឹតយ គឺក្តូវន វ្ីអន បនោគេី
ែីសាធា ណៈ បស់ ែឋ នៅជាែីឯរជន បស់ ែឋ នៅនលីក្គបែី់ដែលក្រសងួន ៀបចំដែនែី នគ ូបនីយរម្មនិងសំណងនឹ់ងក្តូវច ុះបញ្ជ ី 
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ចាតថ់ាន ក ់ជានអា ីកសិកមមបត្រមុងនៃធៃធាៃ
 ីកសិកមម សត្រមាបក់សិកមមត្របនព ីរបស់
សេគមៃជ៍ៃជាតិយ ើមភាគតិច។ 

ៃិងការត្រគបត់្រគង4 ីសេគមៃជ៍ៃជាតិ
យ ើមភាគតិច។ យយើងខ្ ំយសនើស ំឱ្យមាៃការ
យធវើវយិសាធៃកមមយៅយលើយសចករីត្រពាងចាប់
យៃោះ យោយ ល បយចាលៃូវរាល់ត្របយភទនៃ
ការចាតថ់ាន កថ់្មីៗ ការច ោះបញ្ជ ី ៃិងបទបប
ញ្ញ តិរជាទូយៅទាកទ់ងៃឹងសេគមៃជ៍ៃ
ជាតិយ ើមភាគតិច។ 

៥ ៣៨
ទំពរ័
១៩ 

ត្រកសួងទទួលបៃា កវស័ិយកសិកមម ត្រតូវសេ
ការៃិងសត្រមបសត្រមួលជាមយួត្រកសួងយរៀបចំ
ក ៃ ីៃគរូបៃីយកមម ៃិងសំ ង ់រ ាបាល
ថាន កយ់ត្រកាមជាតិ ៃិងសេគមៃជ៍ៃជាតិយ ើម
ភាគតិចយ ើមបកំី ត ់ៃិងចាតថ់ាន កន់អា ីក
សិកមមបត្រមុងសត្រមាបក់សិកមមត្របនព ីរបស់
សេគមៃជ៍ៃជាតិយ ើមភាគតិច។ 

ស ំល បយចាលបទបបញ្ញតរិសរីពីការចាតថ់ាន ក់
 ី ( ីកសិកមមបត្រមុង) ៃិងការច ោះបញ្ជ ី 
សត្រមាបជ់ៃជាតិយ ើមភាគតិច យៅកន ង
មាត្រា៣៨យៃោះ 

៥ ៣៩ យ ើមបធីាន្ទៃិរៃររភាពនៃការយត្របើត្របាស់ ីក
សិកមមត្របនព ីរបស់សេគមៃជ៍ៃជាតិ

យ ើមបធីាន្ទៃិរៃររភាពនៃការយត្របើត្របាស់ ីក
សិកមមត្របនព ីរបស់សេគមៃជ៍ៃជាតិ

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 អន ក្រឹតយ៨៣ (២០០៩) សតីេីនីតិវ ិ្ ីរន ងកា ច ុះបញ្ជ ីែីសហគម្ន៍ជនជាតិនែីម្ភាគតិច ដចងអំេី កា ច ុះបញ្ជ ីក្បនេទទងំក្រនំនែិសហគម្ន៍ជនជាតិនែីម្ភាគតិច។ ក្បនេទទងំ
ននុះ  មួ្មានែីរសិរម្ម បស់សហគម្ន៍ទងំអស់។ បចច បបននននុះ អន ក្រឹតយននាុះ រំេ ងក្តូវរនអន វតត។ សូម្រត់សមាា ល់ថា បចច បបននននុះ ក្រសួងប សិាា នរំេ ងក្ាងក្រម្ប សិាា ននិង
្នធាន្ម្មជាតិននក្េុះរាជាណាចក្ររម្ព ជា ដែល មួ្មានបទបបញ្ញតតិដចងអំេីក្បនេទម្ួយចំនួនននប័ណណរម្មសិទធិសហគម្ន៍ដែលនចញនោយក្រសួងប សិាា ន។  
3 ចាប់េូម្ិរលឆ្ន ២ំ០០១ មាក្តា២៥ ដចងថា “ែីសហគម្ន៍ជនជាតិនែីម្ភាគតិច ម្ិនដម្នមានដតែីដែលរនោែំ ុះជារ់ដសតងននាុះនទ ប  ដនតមានែីបក្ម្ងុចារំច់រន ងកា ែូ នវន
ែំណាដំែម្នទៀត ...”។ អន ក្រឹតយឆ្ន ២ំ០០៩ សតីេីនីតិវ ិ្ រីន ងកា ច ុះបញ្ជ ីែីសហគម្ន៍ជនជាតិនែីម្ភាគតិច ដចងរន ងមាក្តា៤ ថា “ែីបក្ម្ងុចារំច់សក្មាប់រសិរម្មវលិជ ំ ឬែីបក្ម្ងុរន ង
កា ែូ នវនែំណា ំឬែីរសិរម្មេននច  សំនៅនៅនលីែីដែលសហគម្ន៍ជនជាតិនែីម្ភាគតិចនក្បីេីម្ នម្រជាដក្សចំកា  ឬរដនែងោែំ ុះសក្មាប់រសិរម្មវលិជ ំតាម្ដបបក្បនេណី។ មាក្តា
៦ ននអន ក្រឹតយននាុះ ដចងអំេីកា ្តល់ប័ណណរម្មសិទធិែីទងំននាុះ។(បដនាម្េណ៌នមម ែិត)។ 
4 ចាប់េូម្ិរលឆ្ន ២ំ០០១ មាក្តា២៣ ដចងថា “សហគម្ន៍ជនជាតិនែីម្ភាគតិច គឺជាក្រុម្ម្ន សសដែល សន់ៅនលីដែនែីននក្េុះរាជាណាចក្ររម្ព ជាដែលសមាជិរទងំអស់បង្ហា ញ
ននកា ឯរភាេននជាតេិនធ  សងកម្ វបប្ម៌្ និងនសែឋរិចច ក្បតិបតតិ នបៀប ស់នៅតាម្ក្បនេណីនិងោែំ ុះនលីែីដែលខ្ែួនកាន់កាប់នៅតាម្របួនខ្នន តទំននៀម្ទំលាប់ននកា នក្បីក្រស់ជា
សមូ្ហភាេ។ រន ងនេល ងចាកំា រំណត់ខ្នង្ែូវចាប់នូវលរខនតិរៈ បស់សហគម្ណ៍ ក្រុម្ដែលមានជារ់ដសតងម្រទល់បចច បបននននុះនឹងបនតក្គប់ក្គងសហគម្ន៍និងអចលនវតា  បស់ខ្ែួន
តាម្ក្បនេណី នហយីក្តូវអន វតតតាម្បញ្ញតតិននចាប់ននុះ។ (បដនាម្េណ៌នមម ែិត) 
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យ ើមភាគតិច ត្រកសួងទទួលបៃា កវស័ិ
យកសិកមម ត្រតូវជំរ ញការអៃ វតរកមមវធីិ  ូច
ខាងយត្រកាម 

យ ើមភាគតិច ត្រកសួងទទួលបៃា កវស័ិ
យកសិកមម ត្រតូវជំរ ញការអៃ វតរកមមវធីិ  ូច
ខាងយត្រកាម។ រាល់កមមវធីិទាងំយៃោះ ត្រោៃក់ត
ជាការក ន្ទបំ  យណណ ោះ ក លសេគមៃ៍
ជៃជាតិយ ើមភាគតិច មាៃយសរភីាពកន ង
ការទទលួយក ឬមៃិទទួលយក។ ការ
ក ន្ទយំៃោះ ៃឹងរមួបញ្ចូ ល មៃិត្រតឹមកតអវី
ក លត្រកសួងយជឿថាសេគមៃជ៍ៃជាតិ
យ ើមភាគតិច គរួយធវើកតប  យណណ ោះយទ ប  កៃរវាក ៏
មាៃបញ្ចូ លៃូវអវីក លសេគមៃជ៍ៃជាតិ
យ ើមភាគតិច មៃិគរួយធវើក រ។ 

៥ ៤០
ទំពរ័
២០ 

ការត្រគបត់្រគង ីកសិកមមត្របនព ីរបស់សេ
គមៃជ៍ៃជាតិយ ើមភាគតិចត្រតូវកំ តយ់ោយ
ត្របកាសរបស់ត្រកសួងទទួលបៃា ក       
វស័ិយកសិកមម 

ស ំល បមាត្រាយៃោះ  

៥ ៤២ 
ទំពរ័
២១ 
 

(២)- ីកមមសិទធឯកជៃផ្ទា ល់  ីកមមសិទធ
សមូេភាព 

 ីកមមសិទធឯកជៃផ្ទា ល់  ីកមមសិទធសមូេ
ភាព  ីក លរ ាអាល់ជាអំយណយ ល់អនក
ោម ៃ ី ៃិងអនកត្រកមាៃ ីតិចតចួ ឬ ីសមប
ទាៃសងគមកិចច។ 
(៥)- ីកសិកមមមៃិយត្របើត្របាស់ ក លពីម ៃ
ជាកអនកក លសថិតយៅកន ងកិចចសៃាសមប
ទាៃ។ 

យ ើមបអីៃ ញ្ហញ តឱ្យមាៃការកបងកចកអរល់ ី
កន ងសមបទាៃ ីយស ាកិចចក លបាៃកាត់
យចញឬក លបាៃល បយចាល  ល់ត្របជា
ជៃត្រកីត្រក។ 
អវកី លយយើងខ្ ំយសនើយ ើងសត្រមាបចំ់  ច
យៃោះ យ ើមបមីាៃការពត្រងីកចំ  ចយៃោះ 
យ ើមបបីញ្ចូ ល ីក លជាអតីតសមបទាៃ ី
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យស ាកិចច ក លត្រតូវកបងកចកយ ើមបបីយងកើត 
ជាសមបទាៃ ីសងគមកិចច។ 
ចាបភូ់មបិាលឆ្ន ២ំ០០១ មាត្រា៨៣ 
អាចជាមូលោា ៃអលូវចាបស់ត្រមាបក់ារអរល់
ជាអំណយយៃោះ។ យៃោះជាមូលោា ៃអលូវ
ចាបស់ត្រមាបក់ារអរល់ជាអំយណយ យៅ
កន ងកមមវធីិបទបញ្ហជ ០១ របស់សយមរច
ន្ទយករ ាមស្តៃរី។ 

៥ ៤២
ទំពរ័
២១ 

មៃិមាៃខលឹមសារយ ើមយទយោយយសនើស ំបកៃថម សមបទាៃ ីសងគមកិចច ៃិងការអាល់
អំយណយ ី ល់អនកត្រកីត្រក ក លយធវើយ ើង
យ ើមបបីយងកើត តំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមមយៅ
យលើអតីត ីសមបទាៃ ។ វាអាចពាកព់ៃ័ធ
ៃឹង ការបយងកើតគយត្រមាងន្ទន្ទ ក លមាៃ
លំយៅោា ៃ យេោា រចន្ទសមពៃ័ធ ការប ា ោះ
បណា ល ៃិងទត្រមងជំ់ៃយួយអេងៗយទៀត។ 
វាអាចរមួមាៃគយត្រមាងក លអនកទទួលបាៃ
 ី មាៃអាោះយៅជិតយន្ទោះរចួយេើយ ៃិងមាៃ
សមាា រៈ ៃិងសមតថភាពោ ំ ោះរចួយេើយ 
ប  កៃរពួកយគយៅខវោះខាតមៃិទាៃម់ាៃ ីត្រគប់
ត្រោៃយ់ៅយ ើយ។ 

យសនើស ំឱ្យមាៃការត្រពាងមាត្រាថ្មីមយួយទៀត 
ក លពិចារណយៅយលើកសិករមាៃ ីតិច
តចួក លកំព ងរស់យៅជិតអតីតសមបទាៃ
 ីយស ាកិចច។ ត្របជាជៃទាងំយៃោះ អាចត្រតូវ
ការកត ីធលីកតប  យណណ ោះ យេើយពកួោតអ់ាច
មៃិត្រតូវការរបស់យអេងយទៀតក លត្រតូវមាៃ
យៅកន ងកញ្ចបន់ៃការបយងកើតសមបទាៃ ី
សងគមកិចច ូចជា អាោះ យេោា រចន្ទសមពៃ័ធ 
ការប រ ោះបណរ លជំន្ទញោ ំ ោះ ជាយ ើម
យន្ទោះយទ។ 

៥ ៤៥ 
ទំពរ័

 ីកសិកមមយត្រកាមកិចចត្រពមយត្រពៀងសមបទាៃ 
ត្រតូវបាៃកំ តចំ់យពាោះ ីរ ាក លបាៃយធវើ

បកៃថមបៃរ៖វធីិមយួក លរោា ភបិាលធាន្ទ
យៅយលើចំ  ចយៃោះ គឺាមរយៈការកាត់
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២២ សមបទាៃយោយរាជរោា ភបិាលយត្រកាមកិចច
ត្រពមយត្រពៀងសមបទាៃ ីយស ាកិចចឬកិចចត្រពម
យត្រពៀងសមបទាៃយអេងយទៀត យ ើមបយីត្របើត្របាស់
រយៈយពលកវងកន ងត្រកបខ ឌ នៃការវៃិិយោគ
អលិតកមមកសិកមម កសិឧសាេកមម ឬ
គយត្រមាងអភវិឌ្ឍៃយ៍អេងយទៀតយត្រកាមយោល
បំ ងអលិតកមមកសិកមម។ 
រាជរោា ភបិាលធាន្ទការយត្របើត្របាស់ ីកសិកមម
យត្រកាមកិចចត្រពមយត្រពៀមសមបទាៃ មៃិសថិតយៅ
យត្រកាមទំន្ទស់អលត្របយោជៃរ៍បស់សេគម
ៃមូ៍លោា ៃយ ើយ។ 

យចញពីតំបៃស់មបទាៃៃូវ ីធលីទាងំឡាយ
ណ ក លកាៃក់ាបយ់ោយត្រគួសារកសិករ
កន ងរយៈយពលោ ងយោចណស់មយួឆ្ន  ំ
ម ៃយពលអរល់សមបទាៃយន្ទោះ ឬ ក លកាៃ់
កាបយ់ោយសេគមៃជ៍ៃជាតិយ ើមភាគតិ
ច។  ីទាងំយៃោះ ត្រតូវកាតយ់ចញម ៃច ោះេតថ
យលខាយលើកិចចសៃាអរល់សមបទាៃ។ 
ត្របសិៃយបើកិចចសៃាត្រតូវបាៃច ោះេតថ
យលខារចួរាល់យេើយយន្ទោះ រោា ភបិាលត្រតូវពិ
ៃិតយយមើលកិចចសៃាយន្ទោះៃិងចាបព់ាក់
ពៃ័ធ យ ើមបកំី តថ់ាយតើ វាជាការត្រសប
ចាបឬ់យទក ល ីទាងំយៃោះ ត្រតូវកាតយ់ចញ
យៅយពលយៃោះ។ យៅយពលក លតំបៃ់
សមបទាៃត្រតូវបាៃច ោះបញ្ជ ីយោយត្រកសួង
យរៀបចំក ៃ ី ៃគរូបៃីយកមម ៃិងសំ ង់
យេើយយន្ទោះ  ីក លកាតយ់ចញសត្រមាប់
ត្រគួសារកសិករ ៃិងសេគមៃជ៍ៃជាតិ
យ ើមភាគតិច កៃឹ៏ងត្រតូវបាៃច ោះបញ្ជ ីក រ។ 

៧ ៨៥ 
ទំពរ័
៣៨ 

រាជរោា ភបិាលមាៃសិទធិសយត្រមចយអារ ីរ ា 
យទាោះសថិតយៅយត្រកាមក ៃសមតថកិចចរបស់
ត្រកសួងឬសាថ បៃ័ណមយួករី មកជាធៃធាៃ
 ីកសិកមមយត្រកាមយោលបំ ងអភវិឌ្ឍៃ៍

បកៃថមបៃរ៖ ការយអារ ៃិងការយធវើអៃ បយោគ
ទាងំយៃោះ មៃិត្រតូវពាកព់ៃ័ធៃឹង ីក លបាៃ
ចាតថ់ាន ករ់ចួយេើយ ឬមៃិត្រតូវពាកព់ៃ័ធៃឹង ី
ក លបាៃកំ ត ់ជា ីសាធារ ៈរបស់

អស វតថិភាពនៃការកាៃក់ាប ី់ គឺជាបញ្ហា
ធងៃធ់ងរមយួសត្រមាបស់េគមៃជ៍ៃជាតិ
យ ើមភាគតិច។ ត្របធាៃបទពាកព់ៃ័ធមយួ គឺ
ការយត្របើត្របាស់ ីសាធារ ៈរបស់រ ា
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អលិតកមមកសិកមមាម រយៈកិចចត្រពមយត្រពៀង
សមបទាៃ ឬគយត្រមាងអភវិឌ្ឍៃក៍សិកមមរយៈ
យពលកវង យោយអៃ យោមាមបទបបញ្ញតរិ
នៃចាបយ់ៃោះ ៃឹងបទបបញ្ញតរិពាកព់ៃ័ធជាធរ
មាៃ។ 
 ីរ ា ក លត្រតូវយអារយត្រកាមយោលបំ ងនៃ
មាត្រាយៃោះ ត្រតូវរសំាយចំណតថ់ាន កយ់ត្របើ
ត្របាស់យ ើម មកសថិតយៅយត្រកាមចំណតថ់ាន ក់
ធៃធាៃ ីកសិកមមយត្រកាមក ៃសមតថកិចច
ត្រគបត់្រគងរបស់ត្រកសួងទទួលបៃា កវស័ិ
យកសិកមម ៃិងត្រតូវច ោះបញ្ជ ីយត្របើត្របាស់ ីក
សិកមម ត្រសបាមបទបបញ្ញតរិនៃចាបយ់ៃោះ។ 

រ ា យត្រកាមចាបភូ់មបិាល ឬាមបទ
បបញ្ញតរិនៃចាបព់ាកព់ៃ័ធយអេងៗយទៀត។ ជា
ទូយៅ កិចចសៃាសមបទាៃ ឬគយត្រមាង
អភវិឌ្ឍៃក៍សិកមមរយៈយពលកវង មៃិត្រតូវ
ទទលួបាៃការអៃ ញ្ញត យៅយលើ ីក លត្រតូវ
យធវើអៃ បយោគ ឬផ្ទល ស់បរូរាមវធីិណមយួ 
ពី ីសាធារ ៈរបស់រ ា កន ងយោលបំ ង
សត្រមាបកិ់ចចត្រពមយត្រពៀងៃិងគយត្រមាងក ល
អាចយធវើយៅបាៃាមអលូវចាបយ់ ើយ។ 

សត្រមាបស់មបទាៃ ីយស ាកិចច ៃិងសត្រមាប់
ការអភវិឌ្ឍឯកជៃខាន តធំ។ ទំន្ទកទំ់ៃង
យៃោះ មាៃការពាកព់ៃ័ធជាមយួៃឹង ី
ត្របនព ីរបស់សេគមៃជ៍ៃជាតិយ ើម
ភាគតិច ក លជាយរឿយៗគឺជា ីសាធារ
 ៈរបស់រ ា។ ត្របជាជៃក លមៃិកមៃជា
ជៃជាតិយ ើមភាគតិចជាយត្រចើៃ កប៏ាៃចូល
យៅត្របមូលអៃ អលនត្រពយឈើយៅកន ងនត្រព 
ក លជាទូយៅជា ីសាធារ ៈរបស់រ ា។ 
យ ើមបកីារពារស វតថិភាពនៃការកាៃក់ាប ី់
ឱ្យបាៃកាៃក់តត្របយសើរសត្រមាបស់េគមៃ៍
ជៃជាតិយ ើមភាគតិច ៃិងយ ើមបកីារពារ
សមតថភាពរបស់មៃ សេទាងំអស់ កន ងការ
ចូលយៅត្របមូលអៃ អលនត្រពយឈើយៅកន ង
នត្រព។ 

១០ ចាបពី់
៩៥
 ល់
១០២ 
ទំពរ័
៤២
 ល់

 ស ំកកកត្រប វធីិសាស្តសរជាមូលោា ៃនៃយសចករី
ត្រពាងចាបយ់ៃោះ ពីវធិាៃៃិងយទាសបបញ្ញតរិ 
ឱ្យយៅជាការអរល់ជំៃួយ ការក ន្ទ ំៃិង
ការយលើកទឹកចិតរវញិ។ 
គរួកកសត្រមួលយ ើងវញិកន ងកអនកសរីពីយទា
សបបញ្ញតរិ ៃិងការជំរ ញអៃ វតរៃច៍ាប ់ឱ្យ
មាៃការល បយចាលៃូវយទាសបបញ្ញ តិរជា

សត្រមាបក់សិករខាន តតូចទាងំអស់ក ល
យយើងខ្ ំបាៃពិយត្រោោះយោបល់ជាមយួបាៃ
បង្ហា ញពីកងវល់ោ ងខាល ងំយៅយលើវធិាៃៃិង
យទាសបបញ្ញតរិ ជាយត្រចើៃក លយសចករីត្រពាង
ចាបប់ាៃោកយ់ចញ។ កន ងៃយ័យៃោះ យយើង
ខ្ បំាៃកតស់មាគ ល់ជាពិយសសយៅយលើជំពូក
១០ សរីពីភាន កង់្ហរ ីកសិកមមៃិងការជំរ ញ
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៤៥ យត្រចើៃ ជាពិយសស យៅយលើចំ  ច ូចជា
ការសយត្រមចចិតរត្រតូវោ ំំណំអវី ការទ ក ី
យចាលឱ្យទំយៃរ។ល។ 

អៃ វតរៃច៍ាប។់ កសិករចងប់ាៃវធីិសាស្តសរ
មយួ ក លពឹងកអែកយៅយលើត្រកសួងកន ងការ
អរល់ការក ន្ទបំយចចកយទស ការអបរ់ៃិំង
ការយលើកទឹកចិតរជាវជិជមាៃក លការអរល់
ឱ្យទាងំយៃោះៃឹងន្ទឱំ្យទទលួបាៃអលិត
ភាពៃិងត្របាកចំ់ ូលកាៃក់តខពស់។ 
វធីិសាស្តសររបស់ត្រកសួងក លមាៃយៅកន ង
យសចករីត្រពាងចាបក់ាលពីនថ្ងទី៣០កខ
ត ោ ឆ្ន ២ំ០១១ កន ងការបយងកើតតំបៃ់
អភវិឌ្ឍៃក៍សិកមម ជាករ ីមយួយៅកន ង
ចំ  ចយៃោះ។ យៃោះជាឧទាេរ ៍មយួ អំពី
អវកី លកសិករត្របាថាន ចងប់ាៃ ក ូ៏ចជាអវី
ក លយធវើឱ្យទំន្ទកទំ់ៃងរវាងត្រកសួងៃិង
កសិករកាៃក់តមាៃភាពស ខ  មរមៃីយ
កមមយៅកន ងតំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមម ជាជាង
ការក លមាៃកចងយៅកន ងយសចករីត្រពាង
ចាបប់ចច បបៃនយៃោះ។ 

 
២.ការយសនើស ំឲ្យមាៃការពៃយល់បកៃថម 
២.១ ាមត្របភពអៃររជាតិមយួ យយើងខ្ ំយល់ថា យសចករីត្រពាងចាបប់ចច បបៃនយៃោះ បាៃយកគត្រមូខលោះាមចាបស់រីពី ីកសិកមមឆ្ន ២ំ០០៥របស់ត្របយទសកូ
សូវ  ូ? យយើងខ្ ំសូមជត្រមាបជូៃថា ចាបត់្របយទសកូសូវ  ូ បាៃោកយ់ចញៃូវការត្រតួតត្រាោ ងខាល ងំយៅយលើកសិករៃិងោកយ់ចញៃូវយទាសបបញ្ញតរិ ល់
កសិករ យេើយ យតើត្រកសួងបាៃ ឹងអំពីបទពិយសាធៃរ៍បស់ត្របយទសកូសូវ  ូ ថាយតើការអៃ វតរចាបយ់ៃោះ មាៃលកខ ៈោ ង ូចយមរចក រ? 
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២.២ ស ំពៃយល់បកៃថម អំពីទំន្ទកទំ់ៃងរវាង “ធៃធាៃ ីកសិកមម” ៃិង “តំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមម”  ីក លៃឹងត្រតូវចាតថ់ាន ក ់ៃិង ីក លៃឹងត្រតូវច ោះបញ្ជ ី។ 
យយើងខ្ ំយល់ថា កន ងៃយ័យៃោះ ធៃធាៃ ីកសិកមម ោក ូ់ចជាបញ្ញ តិរជាមូលោា ៃចំបង យេើយវាោក ូ់ចជាមាៃការពាកព់ៃ័ធទាងំត្រសុងយៅយលើរាល់
ត្របយភទ ីកសិកមម ត្រគបត់្របយភទ។ បន្ទា បម់ក តំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមម ត្រតូវបាៃបយងកើតយចញពីធៃធាៃ ីកសិកមមយន្ទោះ។ បន្ទា បម់កយទៀត កន ងចំយណម
តំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមមទាងំអស់ ៃិង ធៃធាៃ ីកសិកមមទាងំអស់ក លមៃិយៅកន ងតំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមម ត្រតូវបាៃចាតថ់ាន ក ់ៃិងជាច ងយត្រកាយ ត្រតូវយធវើ
ការច ោះបញ្ជ ី។ ការច ោះបញ្ជ ី ោក ូ់ចជា ត្រគប  រ បយ់ៅយលើធៃធាៃ ីកសិកមមទាងំអស់។ 
២.៣ យយើងខ្ ំសយងកតយ ើញថា ការពៃយល់ៃយ័នៃពាកយ “ ីកសិកមម” ៃិង “ធៃធាៃ ីកសិកមម”  មាៃៃយ័យសាើរកត ូចោន  យតើមាៃកកៃលងណក លមៃិ
 ូចោន ក រឬយទ? 
២.៤ យេត អវីៃិយមៃយ័នៃពាកយ “ ីកសិកមម” មាៃបញ្ចូ ល “រចន្ទសមពៃ័ធ ឬយេោា រចន្ទសមពៃ័ធ បយត្រមើ ល់វស័ិយកសិកមម” ខ ៈៃិយមៃយ័នៃ ពាកយ 
“ធៃធៃ ីកសិកមម” មៃិមាៃបញ្ចូ ល?  
២.៥ យតើការច ោះបញ្ជ ី ីកសិកមមយៃោះ សត្រមាបក់ត ី ឬតំបៃក់ លមាៃទំេំធំខាល ងំ ឧទាេរ ៍ ូចជា តំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមម ៃិងសមបទាៃ ីយស ាកិចច? 
ត្របសិៃយបើ ូយចនោះ យយើងខ្ ំយសនើស ំឱ្យល បយចាលឬកចងមាត្រា៣០.២ យ ើងវញិ។ យៃោះគឺយោយសារកតមាត្រា៣០.២យៃោះ ោក ូ់ចជាការអំពាវន្ទវឱ្យ
ត្រកសួងច ោះបញ្ជ ីកាល ីទាងំអស់ យោយ ំបូងត្រតូវច ោះបញ្ជ ីយោយត្រកសួងយរៀបចំក ៃ ី ៃគរូបៃីយកមម ៃិងសំ ង ់ ក លបាៃបង្ហា ញយៅយលើឯកសារ
ច ោះបញ្ជ ីរបស់ត្រកសួងយរៀបចំក ៃ ីជា ីកសិកមម។ 

២.៦ យតើចកខ វស័ិយរបស់ត្រកសួងយៅនថ្ងម ខតត្រមូវឱ្យត្រគួសារកសិករភាគយត្រចើៃអរ ំោន យៅជាតំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមម? 

២.៧ យតើការបត្រងួមកាល ីៃឹងយកើតមាៃយ ើងយៅកន ងតំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃក៍សិកមម ឬយៅកកៃលងយអេងយទៀតក រឬយទ? ត្របសិៃយបើមាៃ យតើវាៃឹងយកើតយ ើង
យោយឈរយលើមូលោា ៃសម័ត្រគចិតរទាងំត្រសុងក រ ឬយទ? 

២.៨ យតើ ីបត្រមុងយៅកន ង មាត្រា៣៧ ៃិង៣៨ នៃយសចករីត្រពាងចាបយ់ៃោះ សំយៅយៅយលើភាព ូចោន យៅៃឹង ីក លមាៃកចងកន ងចាបភូ់មបិាលមាត្រា
២៥ ៃិងអៃ ត្រកឹតយ៨៣ មាត្រា៤ ក រឬយទ? 

៣.យសចករសីៃនោិា ៃ 
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អងគការសងគមស ីវលិៃិងបណរ ញអភវិឌ្ឍៃស៍ៃរិស ខ ៃិងស វតថិភាពយសបៀងយៅកមព ជានៃយវទិកាៃនៃអងគការមៃិកមៃរោា ភបិាលសរីពីកមព ជាសូមចូលរមួ
យោបល់កត១១មាត្រាៃិង១ជំពូកគឺជំពូកទី១០។ 

យយើងខ្ យំជឿជាកថ់ា យ ើមបតំីណងឲ្យសមាជិកភាគយត្រចើៃបាៃយលើកយ ើង យយើងខ្ ំចងយ់ ើញមាៃការកកសត្រមួលនៃយសចករីត្រពាងចាបយ់ៃោះកន ងកត្រមតិអបប
បរមាមយួាមក លអាចយធវើយៅបាៃយ ើមបឱី្យយយើងខ្ ំបាៃបៃរការចូលរមួៃិងោតំ្រទ ល់យសចករីត្រពាងចាបយ់ៃោះបៃរយៅម ខយទៀត ៃិងយ ើមបជីត្រមុញឲ្យ
សមាជិកបណរ ញក ូ៏ចជាអងគការយអេងៗយទៀតកន ងការោតំ្រទយៅយលើយសចករីត្រពាងចាបយ់ៃោះ។  

ភនយំពញ នថ្ងទី២៥ កខយមសា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
យរៀបចំយោយ  
 
បណ្តត ញអភិវឌ្ឍន៍េនតិេខុ និខេវុតថិភាពសេបៀខសៅក្មពុជា
ននសវទិកាអខគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលេតពីីក្មពុជា 
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