ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា

3

ការប្តេជ្ញាច្ិតេរតស់ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតស
ិ មបទា
រនងការអនុ
វតេអនុក្រឹតយ សេព
ី ីការក្រត់ក្រងមណ្ឌលថែទា ាំរុមារ
ុ
ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា រត់សម្គគល់ឃ

ើញថា ម្គនអងគការ

មិនមមនរដ្ឋាភិបាលជាឃក្ច្ើន រួមទាាំងមនែរសាសនានងឃនាោះ រាំពុងនតល់ឃសវាមែទាាំ និងគាំក្ទ្ដលល់
រុម្គរឃៅរែុងមណ្ឌល។ អនុក្រឹតយ សតីពីការក្រប់ក្រងមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ ម្គនឃគលបាំណ្ងជួយ
ដលល់មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរនានារបស់អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល
ក្បឃសើរឃ

ើងនូវរុណ្ភាព

និងមណ្ឌលរដលា

សាំឃៅឃ្វើឲ្យ

និងពក្ងឹងបាននូវក្បសិទ្ភា
ធ ពននការក្រប់ក្រងមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ

ឃដលើមបីការពារនូវឧតតមក្បឃោជន៍របស់រុម្គរ។ អនុក្រឹតយឃនោះរាំណ្ត់ថា ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីត
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា រឺ ជាអាជាា្រម្គនសមតថរិច្ចមតមួយរត់ រែុងការក្តួតពិ និតយ និង
វាយតនមៃមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ។ ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទាយល់ថា
រមនៃងដល៏លប
អ ាំនុតសក្ម្គប់រុម្គររស់ឃៅរឺក្រុមក្រួសាររបស់ពួរឃរ។

ម្គនរុម្គរជាឃក្ច្ើនក្តូវបាន

បាំមបរឃច្ញពីក្រួសារយរមរឲ្យរស់ឃៅរែុងមណ្ឌលឃដ្ឋយមិ នម្គនភាពចាំបាច្់។ អនុក្រឹតយឃនោះ
ជាំរញ
ុ ឲ្យអនុវតតឃគលនឃោបាយ

និងក្របខ័ណ្ឌច្ាប់មដលលម្គនស្រសាប់ទារ់ទ្ងនឹងការមែទាាំ

ជាំនួសច្ាំឃពាោះរុម្គរ រួមទាាំងការឃ្វើសម្គហរណ្រមមរុម្គរឃៅក្រុមក្រួសារ និងសហរមន៍វ ិញ។
វ ិសាលភាព ននអនុ ក្រឹតយឃនោះ បានក្របដលណ្តប់ ក្រប់ ក្បឃភទ្ ននមណ្ឌលមដលលនតល់ឃសវា
មែទាាំរុម្គរឃៅទ្ូ ទាាំងក្ពោះរាជាណាច្ក្ររមពុជា។

សាថប័ន ឬមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរសាំឃៅដលល់ការឃរៀបច្ាំឲ្យរុម្គររស់ឃៅជាក្រុម ឃហើយក្តូវ

បានចត់មច្ងឃមើលមែទាាំឃដ្ឋយបុរគលិរ

ឬមនុសសឃពញវ ័យ

មដលលបានទ្ទ្ួ លក្បារ់ ឃបៀវតស។

សក្ម្គប់អនុក្រឹតយឃនោះ ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា រ៏បានរិតរូនងមដលរ
នូវក្រប់ទ្ក្មង់ននការមែទាាំរុម្គរឃៅរែុងមណ្ឌលរួមម្គន មណ្ឌលរុម្គររាំ ក្ពា មណ្ឌលសាំច្ត ការ
សាែរ់ ឃៅតាមនទោះជាក្រុម ការមែទាាំតាមវតតអារាម និ ងទ្ី រមនៃងសាសនានានា និ ងអឃនតវ ិសិរដ្ឋាន
(រមនៃងសក្ម្គប់ឲ្យរុម្គរ និងយុវជនសាែរ់ឃៅឃរៀនសូក្ត)។ ឃទាោះជាោ៉ា ងណារ៏ឃដ្ឋយ សក្ម្គប់
វតតអារាម រមនៃងសាសនា មដលលនតល់ឃសវាមែទាាំរុម្គរ និងអឃនតវ ិសិរដ្ឋាន ក្រសួងសងគមរិច្ច
អតីតយុទ្ធជន

និងយុវនីតិសមបទានឹងបឃងកើតនូវយនតការជាមួយក្រសួង្មមការ

និងសាសនា

ក្រសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡាឃ្វើការក្តួតពិនិតយ ការអនុវតតបទ្ដ្ឋានអបបបរម្គ សតីពីការមែទាាំ
ជាំនួសច្ាំឃពាោះរុម្គរឃៅរមនៃងទាាំងឃនាោះ។
1

ឃៅរែុងរិ ច្ចក្បជុាំ ជាន់ខពស់រវាងរដ្ឋធភិ បាលរមពុជា និងអងគការយូនីឃសហវ កាលពីនែៃទ្ី ២៣
មខរុមៈភ ឆ្ែាំ២០១៥ សតីពីរឃក្ម្គងសហក្បតិបតតិការសក្ម្គប់ឆ្ែាំ២០១៦-២០១៨ ក្រសួងសងគមរិច្ច
អតីតយុទ្ធជន

និងយុវនីតិសមបទា

បានបង្ហាញពី បាំណ្ងរែុងការសម្គហរណ្រមមរុម្គរមដលល

រាំពុងរស់ឃៅរែុងមណ្ឌលមែទាាំឲ្យបាន ៣០ភាររយ រែុងឆ្ែាំ២០១៨ សក្ម្គប់ ឃខតត ៥ រួមម្គន
ឃខតតបាត់ដលាំបង ឃខតតឃសៀមរាប ឃខតតរណា
ត ល ឃខតតក្ពោះសីហនុ និងរាជធានីភាំែឃពញ។
ឃដលើមបីបញ្ជ
ា រ់អាំពីសមតថរិច្ចទ្ទ្ួលខុសក្តូវច្ាំឃពាោះបញ្ជ
ា ឃនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋរ់ឃច្ញ
ឲ្យអនុវតតនូវអនុក្រឹ តយ សតីពីការក្រប់ក្រងមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរកាលពីនែៃទ្ី១១ មខរញ្ជា ឆ្ែាំ២០១៥។
ឃយើងខាាំុសូមមែៃងអាំណ្ររុណ្ោ៉ា ងក្ជាលឃក្ៅបាំ នុត ច្ាំប្

ោះសប្មេច្អរគមហាប្សនាតតី

ប្តប្ជ្ញ ហុន ថសន នាយររដ្ឋមន្តនេី ននក្ពោះរាជ្ញណាច្ក្ររមពជ្ញ
មដលលបានដ្ឋរ់ឃច្ញនូវ
ុ
អនុក្រឹតយដល៏ម្គនសារៈសាំខាន់ឃនោះ។
ឃដលើមបីជាំរញ
ុ ការអនុវតតអនុក្រឹតយឃនោះ ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ជ
ធ ន និងយុវនីតិសមបទា
សូមឃសែើដលល់ក្រសួង សាថប័នពារ់ព័នធ ភាែរ់ង្ហរអងគការសហក្បជាជាតិ សាថនទ្ូត ឬសាថនតាំណាង
នដលរូអភិវឌ្ឍ និ ងសងគមសុីវ ិល សហការជាមួយក្រសួងសងគមរិ ច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនី តិ
សមបទា រែុងការឃរៀបច្ាំឲ្យក្បឃសើរឃ ើងនូវមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ និងអនុវតតនូវសរមមភាពជាបនត
បនាទប់នានា រែុងការទ្ប់ សាកត់ ការបាំ មបររុម្គរពីក្រួសារបឃងកើត និ ងជួ យគាំក្ទ្ដលល់ការសម្គហ
រណ្រមមរុម្គរ ពីមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរឃៅកាន់ ក្រុមក្រួសារ និ ងសហរមន៍ វ ិញ។

មនែរបនតបនាទប់ខាងឃក្កាម រឺ ពណ្៌នាអាំពីសរមមភាពរនៃឹោះ មដលលអាច្ឲ្យក្រសួងសងគមរិច្ច
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា និងមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ ធានាបានដលល់ការអនុវតតអនុក្រឹតយ។
សរមមភាពមដលលបានមច្ងឃៅរែុងម្គក្តាសាំខាន់ ននអនុ ក្រឹតយម្គនដលូ ច្តឃៅ៖

ម្គក្តា ១៧

ក្រប់មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ មដលលបានដលាំឃណ្ើរការមុនអនុក្រឹតយឃនោះច្ូលជា្រម្គន ឃហើយមិន
ទាន់ម្គនការអនុញ្ជាតពីក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា ក្តូវមរសុាំការ
អនុញ្ជាត

និ ងច្ុ ោះរិច្ចក្ពមឃក្ពៀងរែុងរយៈឃពលោ៉ា ងយូរ៦(ក្បាាំមួយ)មខ

បនាទប់ពីអនុក្រឹតយឃនោះ

ច្ូលជា្រម្គន។

មនែរឃនសងឃទ្ៀតពារ់ព័នម្គ
ធ ក្តា ១,២,៣,៤,៥,៦,៧,៨
ឃដលើមបីអនុវតតម្គក្តាទាាំងអស់ខាងឃលើ ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ជ
ធ ន និងយុវនីតិសមបទា
និងមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរក្តូវសឃក្មច្បាននូវសរមមភាពដលូច្ខាងឃក្កាម៖
1. ក្បធានមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរទាាំងអស់ ក្តូវមរបញ្ជ
ា រ់ជាមួយនាយរដ្ឋានសហក្បតិបតតិ
ការអនតរជាតិ ននក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ជ
ធ ន និងយុវនីតិសមបទាអាំពីឯរសារ
របស់ខួនមដលលម្គនស្រសាប់
ៃ
តាមរយៈការដ្ឋរ់ពារយ ឃដ្ឋយបាំឃពញទ្ក្មង់បញ្ជ
ា រ់ឲ្យបាន
ក្តឹមនែៃទ្ី២៨ មខរុមៈភ ឆ្ែាំ២០១៦។ ច្ាំឃពាោះការដ្ឋរ់ពារយបាំឃពញទ្ក្មង់បញ្ជ
ា រ់ឃនោះរឺ
មិនតក្មូវឲ្យម្គនបង់នែៃឃនាោះឃទ្។
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2. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទានឹងបឃងកើតនូវទ្ក្មង់ដ្ឋរ់ពារយ
ង្ហយៗ ឃដលើមបីឲ្យបានដលឹងថា ឃតើម្គនមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរប៉ាុនាមនមដលលរាំពុងក្បតិបតតិការ
និងម្គនរុម្គរប៉ាុនាមននារ់មដលលរាំ ពុងរស់ឃៅរែុងមណ្ឌលមែទាាំទាាំងឃនាោះ។ ទ្ក្មង់បញ្ជ
ា រ់
នឹងឃសែើដលល់មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរទាាំងឃនាោះ

ឲ្យបញ្ជ
ា រ់ក្បសិនឃបើឃរម្គនបាំណ្ងបមងវ

មណ្ឌលឃៅជាទ្ក្មង់ ននការមែទាាំតាមមបបសហរមន៍ វ ិញ។ មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរទាាំង
អស់ក្តូវមតបាំឃពញនូវទ្ក្មង់បញ្ជ
ា រ់ឃនោះ

ឃទាោះបីមណ្ឌលឃនាោះម្គនឬមិនទាន់ម្គនរិច្ច

ក្ពមឃក្ពៀងជាមួយក្រសួងសងគមរិច្ចរ៏ឃដ្ឋយ។
3. ក្រសួងសងគមរិច្ច

អតីតយុទ្ធជន

និងយុវនីតិសមបទានឹងបឃងកើតមូលដ្ឋានទ្ិនន
ែ ័យ

សក្ម្គប់ មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរទាាំងអស់មដលលបានបញ្ជ
ា រ់ អាំពីអី មវ ដលលខៃួនម្គន។ ម្គនមត
មណ្ឌលមដលលម្គនឃ្មោះឃៅរែុងមូលដ្ឋានទ្ិ នែន័យប៉ាុ ឃណាណោះ មដលលអាច្ឃសែើសុាំការអនុ
ញ្ជាតទ្ទ្ួលសាគល់ជាមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ។

4. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទានឹងបឃងកើតនូ វបណ្ាំុត ពត៌ម្គន សតីពី
ការច្ុោះឃ្មោះទ្ទ្ួលសាគល់ការឃបើរមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ។

បណ្ាំុត ពត៌ម្គននឹងពណ្៌នា
អាំពីលរខណ្ៈវ ិនិឆ្័យ
ឆ សក្ម្គប់ការអនុញ្ជាត ឬបដលិឃសដល ពារយឃសែើសុាំ។

5. ក្រសួងសងគមរិច្ច

អតីតយុទ្ធជន

និងយុវនីតិសមបទានឹ ងឃនាើបណ្ាំុត ពត៌ម្គនឃៅក្រប់

មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរទាាំងអស់ ឃៅមខមិនា ឆ្ែាំ២០១៦។

6. មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ ក្តូវដ្ឋរ់ពារយសុាំទ្ទ្ួលសាគល់ដលាំឃណ្ើរការមណ្ឌល ឃៅមខឧសភា
ឆ្ែាំ២០១៦។
7. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទានឹងពិនិតយពារយឃសែើសុាំសក្ម្គប់
ការច្ុោះឃ្មោះ ការរាំណ្ត់ឃពលឃវលាច្ុោះក្តួតពិនិតយ ឃហើយការសឃក្មច្ច្ុងឃក្កាយរឺ
អាស្រស័យឃលើលទ្ធនលននការក្តួតពិនិតយ។
8. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទានឹងមិនទ្ទ្ួលពារយឃសែើសុាំឃបើរ
មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរែមីឃ

ើយ

រហូតទាល់មតដលាំឃណ្ើការច្ុោះឃ្មោះមណ្ឌលមដលលម្គន

ស្រសាប់រច្
ួ រាល់ជាសាថពរ។
9. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា នឹងចប់ឃនតើមដលាំឃណ្ើរការរាំណ្ត់
ជាមននការ ថាឃតើ ក្តូវការមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរច្ាំ នួនប៉ាុ នាមនរែុងក្របខ័ ណ្ឌទ្ូទាាំងក្បឃទ្ស
ឃហើយការរាំណ្ត់ឃនោះនឹងក្តូវបង្ហាញឃៅច្ុងឆ្ែាំ២០១៦។

10. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា នឹងបឃងកើតយនតការទ្ប់សាកត់ និង
ក្តួតពិនិតយការឃសែើសុាំយររុម្គរដ្ឋរ់ រុងមណ្
ែ
ឌ លឃដ្ឋយមិនចាំបាច្់។ ចប់ពីឆ្ែាំ២០១៦
ក្រសួងនឹងមិនអនុញ្ជាឲ្យអងគការមដលលម្គនមណ្ឌល នាាំយររុម្គរច្ូលមណ្ឌលឃដ្ឋយ
មិនម្គនការអនុញ្ជាតពីក្រសួងឃនាោះឃ
11. ក្រសួងសងគមរិច្ច

អតីតយុទ្ធជន

ើ យ។
និងយុវនីតិសមបទា

មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរឃៅឲ្យរដលាបាលថាែរ់ឃក្កាមជាតិ។
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នឹងឃនទរមុខង្ហរក្តួតពិនិតយ

ម្គក្តា១១
រុម្គរមដលលអនុញ្ជាតឲ្យច្ូលរស់ឃៅរែុងមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ

ឃដលើមបីអនុវតតម្គក្តាឃនោះ ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា និងមណ្ឌល
មែទាាំរុម្គរទាាំងអស់ក្តូវសឃក្មច្នូវសរមមភាពដលូច្ខាងឃក្កាមៈ
1. មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរទាាំងអស់ក្តូវអនុវតតក្បកាស សតីពីនីតិវ ិ្ី អនុវតតឃគលនឃោបាយ
សតីពីការមែទាាំជាំនួសច្ាំឃពាោះរុម្គររបស់ក្រសួងមដលលម្គនស្រសាប់
2. ក្រសួងសងគមរិច្ច

អតីតយុទ្ធជន

និងយុវនីតិសមបទានឹងបឃងកើតយនតការក្តួតពិនិតយ

នីតិវ ិ្ី ននកាអនុ ញ្ជាតឲ្យរុ ម្គរច្ូលរស់ឃៅរែុងមណ្ឌល

3. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទាមិនអនុញ្ជាតឲ្យរុម្គរអាយុឃក្កាម
៣ឆ្ែាំសាែរ់ឃៅរែុងមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរឃនាោះឃទ្ ក្បសិនឃបើ ជឃក្មើសឃនសងឃទ្ៀតមិ នទាន់
បានឃដ្ឋោះស្រសាយ

អាសនែប៉ាុឃណាណោះ។

ឃហើយការទ្ុ រដ្ឋរ់ ឃៅរែុងមណ្ឌលរឺ ក្គន់មតឲ្យរស់ឃៅបឃណា
ត ោះ

ម្គក្តា១២
រុម្គរមដលលរាំពុងរស់ឃៅរែុងមណ្ឌល

អាច្ក្តូវបញ្ឈប់ឲ្យរស់ឃៅរែុងមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ

បានរឺក្តូវសម្គហរណ្រមមរុម្គរទាាំងឃនាោះឲ្យក្ត
មដលលម្គនលរខណ្ៈដលូច្ខាងឃក្កាមៈ

ប់ ឃៅរស់ឃៅរែុងសហរមន៍ វ ិញ

ជារុម្គរ

ម្គក្តា៩ មដលលពារ់ព័នៈធ
ឃដលើមបីអនុវតតម្គក្តាឃនោះ ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា និងមណ្ឌល
មែទាាំរុម្គរក្តូវសឃក្មច្រិច្ចការដលូច្តឃៅៈ
1. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា នឹងឃ្វើការជាមួយមណ្ឌលមែទាាំ
រុម្គរ និង អែរជាំនាញសងគមរិច្ច របស់អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល ឃ្វើការបក្ងួបបក្ងួម
រុម្គរឃៅក្រួសារមដលលម្គនលរខខ័ណ្ដលូច្ខាងឃក្កាមៈ
- រុម្គរមដលលម្គនឪពុរម្គតយ ឬឪពុរ ឬម្គតយ ឬអាណាពាបាលមដលលម្គនលទ្ធ
ភាពទ្ទ្ួលយររុ ម្គរឃៅរស់ឃៅជាមួ យក្រួសារសាច្់ ញាតិ វ ិញបាន
- រុ ម្គរមដលលម្គនឪពុរម្គតយច្ិ ញ្ចឹមឃៅរែុងឬឃក្ៅក្បឃទ្ស

- យុវជនមដលលម្គនលរខណ្ៈសមបតតិក្រប់ក្គន់ អាច្ឃច្ញឃៅរស់ឃៅរែុងសហរមន៍

ឃដ្ឋយខៃួនឯងបាន ដលូ ច្ជាយុវជនមដលលម្គនការង្ហរឃ្វើ ម្គនមុខរបរ ម្គនក្បារ់មខ
ឃទាោះបានឬមិនបានឃរៀបការរួច្រតី។

2. មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរក្តូវបឃងកើតនូវមននការក្រប់ក្រងររណ្ីសក្ម្គប់រុម្គរម្គែរ់ៗឲ្យបាន

រែុងដលាំ ណាច្់ មខរុ មៈភ ឆ្ែាំ២០១៦។ មននការក្រប់ ក្រងររណ្ីទាាំងឃនាោះក្តូវម្គនបញ្ូច លនូ វ
ពត៌ ម្គន លាំអិតដលូច្ខាងឃក្កាម៖
រ. ឃ្មោះរបស់រុម្គរ

ខ. ឃ្មោះម្គតយបឃងកើតរបស់រុម្គរ
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រ. ឃ្មោះឳពុរបងកតរបស់រុម្គរ
. ឃ្មោះអែរអាណ្ពាបាលឬអែរមែទាាំរុម្គរ
ង. ឃ្មោះអែរមដលលអាច្សាគល់អតតសញ្ជាណ្រុម្គរ
ច្. នែៃ មខ ឆ្ែាំរាំឃណ្ើត
ឆ្. ទ្ីរមនៃងរាំឃណ្ើត
ជ. ឃភទ្
ឈ. ទ្ីរមនៃង(ភូមិ

ុាំ ស្រសុរ ឃខតត មដលលរុម្គររស់ឃៅមុនមរដលល់មណ្ឌល)

ញ. មូ លឃហតុ មដលលរុ ម្គរមររស់ឃៅរែុងមណ្ឌល

ដល. ពត៌ ម្គនឃនសងៗឃទ្ៀតមដលលអាច្ជួ យដលល់រុម្គររែុងការរាំណ្ត់អតតសញ្ជាណ្

រុ ម្គរ និ ងក្រួសារ សាច្់ញាតិ និ ងទ្ាំ នារ់ទ្ាំនងឃៅរែុងសហរមន៍ របស់ពួរឃរ។

3. មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរក្តូវបញ្ជ
ា រ់ជាលាយលរខអរសរជាមួយក្រសួងសងគមរិច្ថា
ច

ការ

បឃញ្ចញ ឬសម្គហរណ្រមម និ ងរែុងដលាំ ឃណ្ើរការបឃញ្ចញ ឬសម្គហរណ្រមមរុម្គរទាាំង
អស់ពីមណ្ឌលមែទាាំក្តូវឃ្វើឃ

ើងឃដ្ឋយតមកល់ឧតតមក្បឃោជន៍រុម្គរ។

ម្គក្តា១៤
រែុងររណ្ីទ្ទ្ួលបានពត៌ម្គន ឬរបាយការណ្៏
សតីពីភាពមិ នក្បក្រតីឃៅរែុងមណ្ឌល
មែទាាំរុម្គរ ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា ក្តូវឃ្វើការឃសុើបអឃងកត និង
ឃដ្ឋោះស្រសាយភាពមិនក្បតីឃនាោះជាបនាទន់មិនឲ្យហួស៤៨ ឃម្គ៉ា ង។

ម្គក្តា ១៤ឃនសងឃទ្ៀតមដលលពារ់ព័នៈធ
ឃដលើមបីអនុវតតម្គក្តាឃនោះ ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា និងមណ្ឌល
មែទាាំរុម្គរក្តូវសឃក្មច្រិច្ចការដលូច្តឃៅៈ
1. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទានឹងបឃងកើតក្រុមការង្ហរបនាទន់មួយ
ឃដលើមបីឃឆ្ៃើយតបច្ាំឃពាោះរបាយការណ្៏ សតីពីការរឃលាភបាំពាន និងភាពមិនក្បក្រតីឃៅ
រែុងមណ្ឌលមែទាាំរុម្គរ។
ក្រុមការង្ហរឃនោះក្តូវឃឆ្ៃើយតបច្ាំ ឃពាោះភាពមិនក្បក្រតីរុង
ែ
អាំ ុងឃពលមិនឃលើសពី៤៨ឃម្គ៉ា ង។

2. មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរក្តូវម្គនវ ិធានការ បទ្បញ្ជ
ា និ ងនី តិវ ិ្ី ឃដលើមបីទ្ប់សាកត់ និងឃដ្ឋោះ
ស្រសាយររណ្ីរ ាំឃលាភ បាំ ពា នរុ ម្គ រឃៅរែុ ងមណ្ឌ ល ឃដ្ឋយរាំ ណ្ ត់ ច្ាស់ លា ស់ ស្រសប
ិ ី អ នុ វ តត ឃគលនឃោបាយសតីពី កា រមែទាាំ ជាំ នួ សច្ាំ ឃពាោះរុ ម្គ រ
តាមក្បកាសសតីពី នី តិ វ ្

3. មណ្ឌ លមែទាាំ រុ ម្គ រក្តូ វ រាយកាណ្៏ អាំ ពី រ រណ្ី រ ឃាំ លាភបាំ ពា នដលល់ ន ររបាលមូ ល

ដ្ឋា ន និ ង មន្តនតី ស ងគ ម រិ ច្ច រែុ ងរយៈឃពល១២ឃម្គ៉ា ង បនាទ ប់ ពី ទ្ ទ្ួ ល បានដលាំ ណ្ឹ ងសតីពី
ការរ ឃាំ លាភបាំ ពា ន

4. ក្រសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទានឹ ងបឃងកើតរមមវ ិ្ីបណ្ុត ោះបណា
ត ល
ថាែរ់ជាតិ សតីពីការការពារសុវតថិភាពរុម្គរ ឃដលើមបីពក្ងឹងក្បព័នធទ្ប់សាកត់ និងរាយការណ្៏
ររណ្ី រ ឃាំ លាភបាំ ពា ន។
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ម្គក្តា១៥
មណ្ឌលមែទាាំរុម្គរមដលលមិនអនុវតតតាមបទ្បបញ្ា តិតននអនុក្រឹតយឃនោះ ក្តូវទ្ទ្ួលទ្ណ្ឌរមម
ដលូច្ខាងឃក្កាម៖
-

ក្ពម្គនជាលាយលរខណ្៍អរសរ

-

ផ្អអរសរមមភាពជាបឃណា
ត ោះអាសនែ

-

ដលរហូតលិខិតអនុញ្ជាតជាសាថពរ

សូមអររុណ្!
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